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 .٠٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة  
النظـــر يف التقاريـــر املقدمـــة مــن الـــدول األطـــراف مبوجــب 

 )تابع ( من االتفاقية١٨املـادة 
ــا    ــسادس لنيجرييـــــــ ــدوري الـــــــ ـــر الـــــــ ــابع(التقريــــــــ  )تـــــــ

CEDAW/C/NGA/6) ؛ و CEDAW/C/NGA/Q/6و (Add.1 
بناء على دعوة من الرئيسة، اختذ أعضاء وفد نيجرييـا            - ١

 .أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة
 )تابع (٩ إىل ٧املواد 

ــسيدة إيكايـــت  - ٢ ــا (الـ ــدابري  ): نيجرييـ ــارت إىل التـ أشـ
اخلاصــة الراميــة إىل زيــادة مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية   

 يف  ٣٠مال التـصحيحية وهـي      والعامة وقالت إن حصص األع    
 عـني  ٢٠٠٤ومنـذ عـام   . املئة سوف تـدرج يف دسـتور جديـد        

ــام       ــاعني العـ ــسية يف القطـ ــائف رئيـ ــساء يف وظـ ــن النـ ــدد مـ عـ
واخلاص، مبا يف ذلك يف جماالت كانت حتجـز تقليـدياً للرجـل              

ــة    ــدات الداخلي ــة والعائ ــة واخلارجي ــشؤون املالي وفيمــا . مثــل ال
ــاة العامــة فــإن مت  ثيــل املــرأة يف جملــس الــشيوخ قــد   يتعلــق باحلي

ــن   ــع مـ ــام  ٣ارتفـ ــة يف عـ ــام  ٩ إىل ٢٠٠٣ يف املئـ ــة عـ  يف املئـ
وبالتعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة و اجملتمــع      . ٢٠٠٧

املدين أنشأت الوزارة االحتادية لـشؤون املـرأة مكاتـب جهويـة            
إلذكــاء الــوعي مبــشاركة املــرأة يف احليــاة العامــة وهــي بــصدد   

لتزويد املرأة باحلوافز لتشجيعها على الـدخول يف        اختاذ التدابري   
 .السياسة

قالت إن مـشاركة املـرأة      ): نيجرييا (السيدة أوكيجي  -٣
وبينمــا مل يــتغري عــدد  . يف الــسلك الدبلوماســي تعــززت أيــضاً 

السفريات بشكل كـبري، ارتفـع عـدد النـساء الكلـي العـامالت              
  يف٣٦ إىل ٢٠٠١ يف عـــام ٢٠يف الــسلك الدبلوماســي مــن    

وشغلت املرأة النيجريية كذلك مناصـب رئيـسية        . ٢٠٠٨عام  
يف املنظمــات الدوليــة، مبــا فيهــا البنــك الــدويل ومنظمــة العمــل 

. الدولية ومؤسسات اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا          
ووفدها سـوف يقـدم معلومـات إضـافية إىل اللجنـة يف تقريـره               

 .املقبل
 احلكومة تتوق إىل    قال إن ): نيجرييا (السيد أكينديل  -٤

زيادة عدد النساء العـامالت يف وزارة اخلارجيـة ويف املناصـب            
وقـــضايا املـــرأة حتتـــل أعلـــى األولويـــات بالنـــسبة      . املرموقـــة

للحكومة وقد عينت نساء يف وظائف رئيسية مل يكن يـشغلها           
 . حىت اآلن إال الرجال

قـال إن احلكومـة حـسنت       ): نيجرييـا  (السيد داهـريو   -٥
امة بالنسبة للمرأة وشغلت نـساء كـثريات وظـائف          حقوق اإلق 

مث إن اجلمعيـة الوطنيـة أكملـت القـراءة          . عامة بفضل زواجهن  
الثانيــة ملــشروع قــانون يتــيح للرجــل أو املــرأة الــذي يقــيم ملــدة 

 .مخس سنوات حقوق اإلقامة الكاملة يف التعليم والعمل
قالـت إن حكومـة نيجرييـا       ): نيجرييا (السيدة أمادي  -٦

زت تقــدماً بــاهراً يف جمــال زيــادة مــشاركة املــرأة يف اهليئــة أحــر
 .القضائية، مبا فيها احملكمة العليا وحمكمة االستئناف

تكلمــت بــصفتها عــضواً يف اللجنــة فقالــت  : الرئيــسة -٧
إن الدستور يتيح للرجل النـيجريي أن يعطـي اجلنـسية للزوجـة           

اجلنـسية  األجنبية ولكنـه ال يـسمح للمـرأة النيجرييـة أن تعطـي              
ــادة     ــع املـ ــل مـ ــذا اخللـ ــق هـ ــنيب وال يتفـ ــا األجـ ــن ٩لزوجهـ  مـ

 .االتفاقية
ــا (الــسيد داهــريو -٨ ــة  ): نيجريي قــال إن اجلمعيــة الوطني

تعيد النظر يف الدستور وسوف تتخذ إجراء بـشأن املـساحات           
 .الرمادية املعلقة

 ١٤ إىل ١٠املواد من 
ة قالــت إن التمييــز ضــد املــرأ:  زياوكيــاوالـسيدة زوو  -٩

وتـساءلت عمـا    . يف القطاعني العام واخلاص أمـر خطـري للغايـة         
إذا كانت هناك أي خطـط لـسن تـشريعات ترمـي إىل القـضاء          
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وأضافت أن مـن املهـم أيـضاً        . على التمييز وتعزز حقوق املرأة    
معرفة مـا إذا كانـت املـرأة تتلقـى مـساعدة قانونيـة يف حـاالت         

أن تقـدم بيانـات     وما إذا كانت الدولـة الطـرف ميكـن          , التمييز
وينبغــي أن تقــدم إيـــضاحات   . عــن هــذه املــساعدة القانونيــة    

للجزاءات القانونية اليت ميكن أن تفـرض علـى الـشركات الـيت             
 .متيز ضد املرأة وعن اهليئة القضائية اليت تراقب تلك اآلليات

قالت إنـه وإن كانـت احلكومـة تبـذل          : السيدة باتيني  -١٠
يف ســوق العمــل، فــإن املــرأة ال اجلهــود لزيــادة مــشاركة املــرأة 

تــزال تعــاين مــن وضــع متــدن ومــن نقــص احلمايــة ومــن تــدين   
فينبغي أن تفسر اللجنة الطرف اإلجـراء الـذي يتخـذ           . األجور

للتـــصدي للتمييـــز اهليكلـــي، وأن تعيـــد الـــتفكري يف سياســـات 
ــام    ــرة يف األجـــور يف القطـــاعني العـ العمـــل وأن تتـــصدى للثغـ

ــام   ــي األحك ــة  واخلــاص، وأن تلغ ــة التمييزي ــوائح القانوني .  والل
وفضالً عن هذا ينبغي أن تقدم توضيحات للجهـود احلكوميـة           
الراميــة إىل التــصدي لالنتــشار الواســع للتحــرش اجلنــسي يف      

 .املؤسسات املصرفية
قــال إن احلكومــة اختــذت   ): نيجرييــا (الــسيد الدان -١١

خالل األعـوام اخلمـسة املاضـية خطـوات للتـصدي للتمييـز يف              
اكن العمـل، وسـوف يكتمـل مـشروع قـانون بـشأن معـايري               أم

وفـضالً  . العمل املهين بغية التصدي للتمييز يف قطاع املصارف       
عـــن هـــذا فجـــدير بالـــذكر أن الدســـتور أرســـى مبـــدأ األجـــر 

ويتـبني مـن املعلومـات اإلحـصائية        . املتساوي للعمل املتـساوي   
ــشأن االستقــصاء     ــوطين لإلحــصاءات ب ــدرها املكتــب ال الــيت ق

 أن  ٢٠٠٦الستبياين ملؤشـر الرفـاه األساسـي يف نيجرييـا لعـام             ا
 .مثة اجتاهاً لزيادة مشاركة املرأة يف القطاعني العام واخلاص

قالــــت إن اجلمعيــــة ): نيجرييــــا (الــــسيدة إيكاييــــت -١٢
الوطنيـــة طالبـــت الرؤســـاء التنفيـــذيني للمـــصارف إلصـــدار      

قــانون حتــذيرات رادعــة ملنــع التمييــز إىل أن يكتمــل مــشروع ال
 .املتعلق مبعايري العمل املهين

ــسيد داهــريو  -١٣ ــا (ال ــدرك  ): نيجريي ــال إن احلكومــة ت ق
مــشكلة التحــرش اجلنــسي يف قطــاع املــصارف وهــي تتخــذ       

وموقـف احلكومـة هـو أن التحـرش اجلنـسي           . اخلطوات إلهنائه 
جيب عدم التسامح فيـه وأن املـرأة ينبغـي أن تـتمكن مـن اختـاذ            

 .لتمييزإجراء مدين يف حاالت ا
 تـــساءلت عـــن آليـــات :الـــسيدة آروشـــا دومينغييـــز -١٤

املـــساءلة والرصـــد الـــيت أنـــشئت لـــضمان االســـتخدام املالئـــم  
للموارد يف الوقاية من وفيات األمومة بـالنظر إىل أن املعـدل مل     

ومن املفيد كذلك معرفـة     . ينخفض منذ التقرير الدوري الرابع    
فممـا  . رئ وطنية  حالة طوا  ٢٠٠٥آثار إعالن الرئيس يف عام      

 يف املئة من حاالت احلمل يف كـل      ٢٥يثري القلق كثرياً أن حنو      
ــا حــاالت غــري منظمــة وأن أكثــر مــن النــصف     عــام يف نيجريي

فمـن املهـم لـذلك      . قليالً من تلك احلـاالت تنتـهي باإلجهـاض        
معرفــة مــا إذا كانــت املراكــز الــصحية واملوظفــون الــصحيون،  

زون ويـدربون علـى اسـتخدام       وخاصة يف املناطق الريفيـة، جيهـ      
حافظة األدوات اليت تقترح احلكومة توفريها مـن أجـل بـرامج            

 .األمومة املأمونة
 تــساءلت عمــا إذا كانــت احلكومــة :الــسيدة غاســبار -١٥

ــام       ــذ ع ــة من ــات األموم ــد أفلحــت يف احلــد مــن وفي  ٢٠٠٠ق
ــات حــىت      ــدم البيان ــسادس ق ــدوري ال ــر ال ــالنظر إىل أن التقري ب

ن حيـث الـصيغة احملتملـة بـني وفيـات األمومـة             ومـ . ذلك العـام  
وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، ينبغـي أن تقـدم توضـيحات           

ومـن املفيـد    . عن اخلطوات املتخذة لإلثناء عـن تلـك املمارسـة         
معرفــة مــا إذا كانــت احلكومــة تــستطيع تقــدمي بيانــات عــن        

 .وفيات األمومة تشمل أسباب الوفاة
ــساء:الــسيدة بيمينتــل  -١٦ ــذهلا    ت لت عــن اجلهــود الــيت تب

احلكومة لتوحيد أصحاب املصلحة بقصد القضاء على التمييـز         
ــلية    واملمارســـات الـــضارة مـــن قبيـــل تـــشويه األعـــضاء التناسـ

وينبغي تقدمي معلومات إضـافية عـن اخلطـوات احملـددة           . لألنثى
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ــاالت       ــع حلـ ــستوى املرتفـ ــل املـ ــة لتقليـ ــذها احلكومـ ــيت تتخـ الـ
سـيما بـني الفقـريات، وضـمان أن          اإلجهاض غري املأمون، وال   

ــحة      ــة صـ ــة لرعايـ ــدمات مالئمـ ــرأة خبـ ــشفيات املـ ــزود املستـ تـ
وينبغــي توضــيح مــا إذا كــان تقــدمي خــدمات رعايــة  . األمومــة

صحية لألمومة يف حاالت الطـوارئ أثنـاء األعطـال يف القـوى             
وفيما يتعلق بتنظيم األسرة فمن املهم معرفة مـدى         . الكهربائية

ــدادات   ــوافر اإلم ــام    ت ــصة أم ــع احلمــل الرخي املالئمــة مــن موان
 .الشابات

ــا أعلــن  :الــسيدة شــني -١٧  أشــارت إىل أن رئــيس نيجريي
عـن ارتفــاع مــزعج يف وفيــات األمومــة وهــو مــا يــشكل حالــة  
ــت احلكومــة تبــذل        ــساءلت عمــا إذا كان ــوارئ وطنيــة، وت ط

وطالبـت  . جهوداً وختصص موارد مبا يلزم للتصدي هلذه احلالة  
ف عـن ممارسـة جعـل التطـوع بالـدم مـن أزواج              احلكومة بالك 

ــاً ــو - احلوامـــل إجباريـ ــوالدة أم  سـ ــة الـ اء تطلبـــت ذلـــك حالـ
 إن مل يكن لذلك أساس قانوين، ألن ذلك حيـول           - تتطلبها مل

 .بني املرأة وتلقي الرعاية
وفيما يتعلق بوسـائل منـع احلمـل فهـي تـستغرب ملـاذا               -١٨

 بالفعل أمـواالً    ظلت مرتفعة الثمن إذا كانت احلكومة ختصص      
وقالت إهنـا ترحـب كـذلك مبزيـد مـن           . طائلة للقطاع الصحي  

املعلومــات عــن كيفيــة معاجلــة احلكومــة االحتاديــة للقــضايا يف   
ــتحكم فيهمــا     ــانوي، اللــذين ت القطــاعني الــصحيني األويل والث

ــوايل   ــى الت ــة، عل ــسلطات احلكومي ــصدي  . ال وأخــرياً ينبغــي الت
 .األوليةالرتفاع تكاليف اخلدمات الصحية 

ــد مــن    : الــسيد بيغــوم  -١٩ ــوفري مزي قالــت إهنــا ترحــب بت
املعلومات عن الربامج اليت ترمـي إىل التـصدي للبعـد اجلنـساين          
يف اإليدز والعدوى بفريوسه، وعن اجلهود املبذولة ملنع انتقـال          

وتـساءلت عمـا إذا كانـت بـرامج         . املرض مـن األم إىل الطفـل      
احلديثــة واملمارســـات  التــدريب يف جمــال اســـتخدام األجهــزة    

ــراكهن يف     ــالنظر إىل إشـ ــديات، بـ ــدات التقليـ ــصرية للمولـ العـ

وتـــود اللجنـــة . ارتفـــاع معـــدالت حـــدوث وفيـــات األمومـــة 
كذلك أن تعرف ما إذا كانـت احلكومـة تعتـزم تـوفري الرعايـة                

ــوال  ــل الــ ــد وقبــ ــوارئ  يف التوليــ ــاالت الطــ ــدها يف حــ دة وبعــ
وأخـرياً يلـزم تقـدمي      . ةمقابل، للنساء والسيما للمرأة الريفي     بال

معلومات إضافية عـن اخلطـوات الـيت اختـذت لتنفيـذ توصـيات              
اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، باتبـاع هنـج كلـي مـدى         

 بشأن املـرأة    ٢٤احلياة لصحة املرأة، مع مراعاة التوصية العامة        
 .والصحة

قالـت إن تزويـد املـرأة بفـرص         : أبيـاه -السيدة كوكر  -٢٠
ى موانـــع احلمـــل قـــد يكـــون طريقـــة للتـــصدي   احلـــصول علـــ

ومــع . الرتفــاع معــدالت احلمــل واإلجهــاض غــري املرغــوبني   
مالحظة اخنفـاض معـدل اسـتخدام موانـع احلمـل بـني النـساء،               
تقدر اللجنة معرفة املزيد من املعلومات عن موانع احلمـل الـيت            
تقــدم دون مقابــل وعــن حاجــة املــرأة إىل موافقــة الــزوج علــى  

وانتقلت إىل قضية سـلوك املـوظفني الـصحيني         . ااحلصول عليه 
ــددة        ــرامج حم ــاك أي ب ــان هن ــا إذا ك ــساءل عم ــا تت ــت إهن فقال
لتوعية مقـدمي الرعايـة الـصحية بالقـضايا الـيت تواجههـا املـرأة               

فالــــسلوك الــــصحي إزاء احلامــــل، واألتعــــاب عــــن . احلامــــل
اخلــدمات غــري الــضرورية والتــربع بالــدم إلزاميــاً عوامــل هتــدد   

ومـن  . املرأة فتردعها عن طلب رعاية صحية ذات جودة       حياة  
املفيــد معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك أي اســتراتيجيات حكوميــة  

 .تتصدى على وجه التحديد لتلك القضايا
 مــن ٧٩أشــارت إىل أن الــصفحة  : الــسيدة ســييمز  -٢١

التقرير سردت عدداً مـن االسـتراتيجيات الـيت تتـصدى لآلثـار             
التناســلية لألنثــى والــوالدة املبكــرة    البدنيــة لتــشويه األعــضاء   

ومــع ذلــك فيبــدو أنــه مل يبــذل   . واإليــدز والعــدوى بفريوســه 
جهــد مقابــل ملعاجلــة اآلثــار النفــسية الــضارة هلــذه الظــواهر         
وغريهــا علــى النــساء، ومــن ذلـــك طقــوس احلــط مــن قـــدر        

ــل ــا      . األرام ــى اســتخدام نفوذه ــد عل ــسة الوف ــي حتــث رئي وه
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العقليـة وأن يظهـر ذلـك يف    لضمان التـصدي جلوانـب الـصحة      
 .التقرير الدوري املقبل

ــانون العــري ينتــهك حقــوق    -٢٢ وأضــافت أن مــشروع ق
ــا ترغـــب     ــاً كمـ ــسها أخالقيـ ــرض نفـ ــرأة يف عـ ــسان للمـ . اإلنـ

مث إن . والتحـــرش اجلنـــسي هـــو مـــسألة قـــوة ولـــيس مالبـــس  
 عامــاً ١٤مــشروع القــانون الــذي يركــز علــى املــرأة بعــد ســن 

ــات يف ســن    ــأن الفتي ــوحي ب ــدفاً حمــتمالً    ١٤ ي ــسن ه ــل ل  وأق
للتحرش اجلنسي ويستطعن لبس مـا يـشأن وهـو متييـز يرحـب              

 .به الذين يشتهون األطفال يف نيجرييا
قالـت إن وفيـات األمومـة       ): نيجرييـا  (السيدة بارووا  -٢٣

واحلكومـة االحتاديـة تنفـق أمـواالً طائلـة          . تظل قضية قلـق بـالغ     
 علـى حتـسني البنيـة       من املكاسب اليت حيققهـا ختفيـف الـديون،        

التحتيـــة للقطـــاع الـــصحي؛ وتوظيـــف وتـــدريب القـــابالت      
التقليديات وغريهـن مـن العـامالت يف صـحة اجملتمـع؛ وتنظـيم         
الـــدعوة علـــى املـــستوى الـــوطين وإذكـــاء الـــوعي عـــن طريـــق 

ــق    . احلمــالت ــة يف مراف ــزات الكامل ــة والتجهي وللجــودة العالي
ــة خاصــة، ألهنــا    ــة أمهي ــة الــصحية األولي ــوافر  الرعاي  أهــم مــا يت

 .ألغلبية النساء
وأضــافت إن أمــوال ختفيــف الــديون هــي الــيت يعتمــد   -٢٤

عليها يف متويل إنشاء وتأهيل تلـك املرافـق وتزويـدها باألدويـة             
وحافظات احلمـل اجملانيـة والرعايـة قبـل وبعـد الـوالدة ورعايـة           

وعالوة على هـذا    . التوليد الطارئ، وخاصة يف املناطق الريفية     
ــاك عــ  ــاع هنــج    فهن ــة إىل اتب ــة الرامي ــادرات احلكومي دد مــن املب

كذلك تـدرس   . متكامل إزاء احلد من وفيات األمومة والرضع      
احلكومة التوسع يف نظام وطـين للتـأمني الـصحي ينـشأ أساسـاً              
لتغطيـــة مـــوظفي القطـــاع العـــام، بغيـــة تـــوفري تغطيـــة للفقـــراء  

 .والعاملني يف االقتصاد غري الرمسي
أضافت أن هناك لقـاءات     ): نيجرييا (والسيدة بانغود  -٢٥

أســبوعية عــن الــصحة تتنــاول الرعايــة الذاتيــة والنظــام الغــذائي 

والصحة الشخصية، تتـوافر لالئـي يـتلقني الرعايـة قبـل أو بعـد               
ــادات   ــوالدة يف بعــض العي ــات   . ال ــشدة بتعليق وهــي ترحــب ب

 .السيدة سييمز، اليت ستأخذها حكومتها بعني االعتبار
قالت إن مشروع قـانون     ): نيجرييا (كاييتالسيدة إي  -٢٦

مــايو مــن ذلــك /اإلصــالح الــصحي الــوطين الــذي أقــر يف أيــار
ــراض       ــضادة لألم ــة امل ــوافر األدوي ــى وجــوب ت ــنص عل ــام ي الع

, القهقرية، للمـصابني باإليـدز والعـدوى بفريوسـه، بـال مقابـل            
وكذلك تـوفري العـالج الطـيب لألطفـال دون اخلامـسة والكبـار           

كـذلك يـنص القـانون علـى إنـشاء مـصرف            . فوق سن الستني  
وطين للدم، وعن التأمني الـصحي واخلـدمات يف املستـشفيات           
واخلــدمات اإلســعافية، وهــو يــضع مراكــز الرعايــة الــصحية       
األوليــة حمــط نظــر احلكومــة االحتاديــة، ويطالــب بتجديــد هــذه 

وأخـــرياً . املراكـــز وتزويـــدها بـــاملوظفني وباألدويـــة واملعـــدات
شروع القـــانون ينـــصح احلكومـــة بتـــدريب  فهنـــاك ملحـــق ملـــ 

املوظفني الصحيني وإجياد حوافز لتوفريهم للخـدمات الـصحية         
 .يف املناطق الريفية

ــل       -٢٧ ــال مقاب ــاً ب ــدم دائم ــل تق ــع احلم وأضــافت أن موان
ــاس املـــشروع الطـــيب   ــوزع علـــى أسـ والتثقيـــف اجلنـــسي . وتـ

ــة   ــدارس الثانوي ــة امل ــاري لطلب ــرأة إلجــازة   . إجب واســتحقاق امل
أمومــة قبــل وبعــد الــوالدة سياســة متبعــة منــذ زمــن ال يعتــرض  

 .عليها أحد يف سوق العمل أو يف أي مكان آخر
قــال إن قــانون اإلصــالح  ): نيجرييــا (الــسيد داهــريو -٢٨

الـــصحي الـــوطين ســـوف يطبـــق علـــى مـــستوى البلـــد مبجـــرد 
وقــد أنــشئ مركــز منــوذجي للرعايــة     . اعتمــاده مــن الــرئيس  

ــل    ــة يف كـ ــصحية األوليـ ــضمان   الـ ــد لـ ــة يف البلـ ــة حمليـ حكومـ
التصدي لقضايا تتعلق بالصحة األولية، على مـستوى القواعـد         
الشعبية وحتث احلكومات على بناء مرافق إضافية علـى أسـاس     

و قـــد تلقـــى القطـــاع الـــصحي ثالثـــة أعلـــى . ذلـــك النمـــوذج
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ــزام        ــشري إىل الت ــا ي ــة مم ــة العادي ــن امليزاني ــة م املخصــصات املالي
 .لقضايا الصحيةاحلكومة بالتصدي ل

ــادي  -٢٩ ــسيدة أم ــا (ال ــد اعتمــد هنــج   ): نيجريي ــت لق قال
ــددين إزاء االســتعراض الدســتوري،     ــصلحة املتع ألصــحاب امل
بعد االنتقال إىل احلكم املدين، وهو ينطوي علـى التعـاون بـني             
الربملان واجملتمع املدين بغية التركيز على الـشواغل ذات الـصلة           

ــدعوة إىل  ــنقح،  احملــددة للجنــسني وال  إدراجهــا يف الدســتور امل
 .بعد أن تنتهي عملية االستعراض

أضــــافت أن مكتــــب ): نيجرييــــا (الــــسيدة بــــارووا -٣٠
املستشار اخلاص للرئيس املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية ميـول      
مرافق الرعاية الصحية األوليـة علـى مـستوى البلـد ويرمـي إىل              

ــات احمل    ــع احلكوم ــق يف مجي ــك املراف ــشاء تل ــام   إن ــول ع ــة حبل لي
ففي ذلك العام ستوجه مكاسب ختفيـف الـديون إىل          . ٢٠١٠

متويــل الرعايــة الــصحية لــألم والطفــل وتــوفري امليــاه النقيــة ممــا    
تستفيد منه مباشـرة مراكـز الرعايـة الـصحية األوليـة واملـدارس         

 .االبتدائية يف املناطق الريفية
ــا يتفـــاوت انتـــشار تـــشويه    -٣١ ــه بينمـ ومـــضت تقـــول إنـ
ــ ــذه      األع ــإن ه ــة إىل أخــرى ف ــن منطق ــى م ضاء التناســلية لألنث

تعــددة  املمارســة تــنخفض بــصفة عامــة نتيجــة للــسياسات امل     
ــة يف . والتـــدابري التـــشريعية الـــيت تتخـــذ  مث إن اجملتمعـــات احملليـ

الواليــات الــيت أقــرت قــوانني حتظــر تــشويه األعــضاء التناســلية  
لألنثــى جتمعــت ملناهــضة هــذه العــادة وغريهــا مــن املمارســات 

ــرأة   ــستهدف املـ ــيت تـ ــضارة الـ ــي   . الـ ــاء وعـ ــم إذكـ ــن املهـ و مـ
ــديات باملمارســة باعتبا  ــابالت التقلي ــات  الق ــسهم يف وفي رهــا ت

 .األمومة، فهن يف الغالب أول نقطة اتصال باحلوامل
تكلمت بصفتها عضواً يف اللجنـة وأشـارت        : الرئيسة -٣٢

إىل أن الكثري من اخلرباء أعربـوا عـن قلقهـم ألن نيجرييـا حتتـل                
املرتبــة الثانيــة بــني أعلــى معــدالت وفيــات األمومــة يف العــامل،   

. يات األمومة قابلة للتـوقي وشددت على أن معظم حاالت وف     

ــة     ــذها احلكومـ ــيت تتخـ ــاخلطوات الـ ــا ترحـــب بـ ــافت أهنـ وأضـ
للتـصدي للحالــة وترجــو أن تـرى اخنفاضــاً كــبرياً يف معــدالت   
وفيات األمومة يف التقرير الـدوري القـادم، ألنـه مل يتحقـق إال              

 .القليل من التقدم منذ تقدمي التقرير األخري
 مــن االتفاقيــة ١٤املــادة انتقلــت إىل : الــسيدة ديريــام -٣٣

وأشــارت إىل أن القــضاء علــى الفقــر هــو األهــم يف املنــاطق       
ــيش    ــث يع ــة، حي ــث    ٧٥الريفي ــات وحي ــن النيجريي ــة م  يف املئ
ويف اجللــسة .  يف املئــة مــن النــساء  ٦٥تــشكل املــرأة الفقــرية   

ــتراتيجية      ــن اسـ ــة مـ ــة الثانيـ ــدها إن املرحلـ ــال وفـ ــصباحية قـ الـ
قضاء على الفقر أظهـرت عناصـر       احلكومة املتعددة الطبقات لل   
وقالت إهنا تقدر احلـصول علـى       . إضافية إلنقاذ املرأة من الفقر    

معلومات إضافية عن املرأة ضمن استراتيجية وعمـا إذا كانـت         
االستراتيجية تراعي األسباب اهليكلية لفقر املـرأة والنامجـة عـن           
التمييز ضد املرأة كالتفاوت يف توزيع العمالة، وكالعنف ضـد          

 .ملرأة واملمارسات التقليدية الضارةا
ــد     -٣٤ ــساء قـ ــا إذا كانـــت فئـــات مـــن النـ وتـــساءلت عمـ

حـــددت علـــى أهنـــا فئـــات ضـــعيفة يف امليثـــاق االجتمـــاعي       
اســتراتيجية القــضاء علــى الفقــر، وأكــدت قلقهــا اخلــاص إزاء   

كما تساءلت عن االستراتيجيات الـيت     . حالة املشردات داخلياً  
الجتماعي عند مغـادرهتن خميمـات      ستنفذ إلعدادهن للتكامل ا   

ــا تلـــتمس مزيـــداً مـــن   . املـــشردات داخليـــاً وقالـــت أخـــرياً إهنـ
املعلومات عمـا إذا كانـت هنـاك اهتمامـات حمـددة، مـن قبيـل                
احلصول علـى خـدمات خاصـة، تقـدم للمعوقـات يف خميمـات              
ــركهن      ــع دفعهــن إىل الفقــر بعــد ت ــة من ــاً، بغي املــشردات داخلي

 .للمخيمات
أشـارت إىل الـدور األساسـي للمـرأة يف          : نالسيدة تا  -٣٥

ــصفحة    ــبني يف ال ــة، امل ــأن   ١٥الزراع ــت ب ــر، ورحب ــن التقري  م
االســتراتيجيات املختلفــة للقــضاء علــى الفقــر وردت ضــمن      

ــسني    ــني اجلن ــة ترغــب يف  . مكــون أساســي للمــساواة ب فاللجن
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معرفة ما إذا كان قد ظهر تقييم لألثار علـى املـستويات احمللـي     
حتـــادي، بغيـــة حتديــد مـــا إذا كانـــت مـــستويات  والواليــة واال 

. املعيشة للمرأة الريفية قد حتسنت منذ التقرير الدوري األخـري         
و على سبيل املثال فهل حتسن حصول األسـر املعيـشية الريفيـة        
ــدارس      ــل إىل املـ ــائل النقـ ــاء ووسـ ــة والكهربـ ــاه النقيـ ــى امليـ علـ
ــدد       ــا إذا كــان ع ــضاً عم ــساءل أي ــي تت ــصحية؟ فه واملراكــز ال
املراكــز الــصحية يف املنــاطق الريفيــة قــد ارتفــع وعمــا إذا كــان  

 .معدل ترك الفتيات للمدارس قد تناقص
وكررت نداء أعضاء اللجنة اآلخـرين مـن أجـل احلـد             -٣٦

مــن معــدالت وفيــات األمومــة واألطفــال، وتــساءلت عمــا إذا  
كان قد حدث ختفيض منذ التقرير األخري، وإن مل يكن األمـر            

وأخــرياً فيمــا يتعلــق بــصندوق  . ب يف ذلــككــذلك فمــا الــسب 
الـــتمكني االقتـــصادي للمـــرأة، ينبغـــي أن يـــبني الوفـــد املقـــدم  
للتقرير عدد القروض اليت منحـت وبـأي مبـالغ وألي غـرض،             
ــامج       ــيم لنجاحــات الربن ــد أجــري تقي ــا إذا كــان ق وكــذلك م

 .وعيوبه
ــاتني -٣٧ ــسيدة بـ ــترتيجية  : الـ ــا باسـ ــن إعجاهبـ أعربـــت عـ

 للتمكني االقتصادي والتنمية ولكنها شـددت       احلكومة الوطنية 
على أن القضاء على الفقر ال ميكـن أن يـتم مـن خـالل بـرامج                 

فاملشاركة الدميقراطية مطلوبة، ومطلوب أيـضاً تغـيري يف         . فقط
اهلياكل االقتـصادية بغيـة ضـمان أن حتـصل املـرأة علـى املـوارد                

املرأة وأشـارت إىل احملنـة اخلاصـة بـ      . والفرص واخلدمات العامة  
الريفيــة الــيت تواجــه نقــص التغذيــة وقلــة فــرص احلــصول علــى   
الرعايـــة الـــصحية والتعلـــيم والعـــدل، ضـــمن قـــضايا أخـــرى،  
وتــساءلت عــن مــدى تــصدي اســتراتيجية احلكومــة لألســباب  

 .اهليكلية للفقر وعدم املساواة بني اجلنسني
ومضت تقول إن وفدها وإن كان قـد حـدد مـشاكل             -٣٨

رأة الريفية، من قبيل حمدودية فـرص الوصـول        معينة تواجهها امل  
إىل األراضي والسيطرة عليها فإنـه مل يقـدم معلومـات عمـا إذا          

. كانت احلكومة تعتزم تنفيذ تدابري تتصدى هبا لتلك املـشاكل         
ويف ضوء التوافر احملدود لالئتمان للمرأة، فإهنا تـود أن تعـرف            

 .كيف تدعم احلكومة ممارسات اإلقراض املبتكرة
قالت إن صندوق التمكني    ): نيجرييا (السيدة آجاناه  -٣٩

ومـع  .  تعاونية نسائية  ٨١٨االقتصادي للمرأة منح قروضاً إىل      
ــصندوق حمــدودة النطــاق، فقــد      ــروض ال ذلــك فلمــا كانــت ق
ــة للمــرأة بقــصد تــوفري دعــم     أنــشئ صــندوق األعمــال والتنمي
إضــايف طويــل األمــد لفــرادى النــساء العــامالت الالئــي لــديهن  

ــاف إىل     إم ــستوى الكفـ ــات يف مـ ــن العمليـ ــاء مـ ــة االرتقـ كانيـ
ــصغرية أو املتوســطة احلجــم    ــال ال ــل صــندوق  . األعم وال يعم

األعمال والتنمية بطاقتـه الكاملـة إىل اآلن ويرجـع هـذا أساسـاً       
غــــري أن وزارة شــــؤون املــــرأة والتنميــــة . إىل نقــــص املــــوارد

برمـت  االجتماعية، رغبة منها يف التغلب على تلك املـشكلة، أ         
مذكرة تفـاهم مـع مـصرف الـصناعة، الـذي سـيكون املقـرض               

 .الرئيسي للمشروع
قالت إن مصرف الـصناعة     ): نيجرييا (السيدة كادافا  -٤٠

ــا       ــة يف نيجريي ــو أكــرب مؤســسة مالي ــاً، وه ــرأة حالي . ترأســه ام
ويعمــل يف إطــار شــراكة مــع الــوزارة االحتاديــة لــشؤون املــرأة   

ء رأس املـال البـشري للبلـد،        والتنمية االجتماعيـة مـن أجـل بنـا        
ومن مث يسهم ضمن ما يسهم فيه، يف بلوغ األهداف اإلمنائيـة            

وجيري حالياً تنفيذ عدد من االسـتراتيجيات املـصممة         . لأللفية
للتخفيف من حدة الفقر بـني النـساء، وأنـشئ مكتـب مكـرس            

والواقــع أن . لــشؤون اجلنــسني للتــصدي لالحتياجــات اخلاصــة
وع املـوارد املخصـصة للمـشاريع الـصغرية          يف املئة من جممـ     ٣٥

ــسائية    ــشاريع ن ــب  . واملتوســطة احلجــم خصــصت مل ــإىل جان ف
احللول املالية يعرض املصرف برامج لبناء القـدرات والتـدريب          
مصممة من أجل ضمان أن تصبح مـشاريع األعمـال النـسائية            

 .معتمدة على الذات، وبذا تعزز هلم الثقة واحترام الذات



 

8 08-41085A 
 

CEDAW/C/SR.837

قالت إن املرحلة الثانية من     ): نيجرييا (ودالسيدة حمم  -٤١
االســتراتيجية الوطنيــة للــتمكني والتنميــة يف اجملــال االقتــصادي  

ــاً   ــق قريب وســتذيل االســتراتيجية جبــدول أعمــال   . ســوف تنطل
الــرئيس ذي الــسبع نقــاط وتركــز بــشكل حمــدد علــى األبعــاد    

وكانت احلكومة قـد نفـذت بالفعـل عـدداً          . اجلنسانية يف الفقر  
ــن  ــت الربنــامج      م ــر، مشل ــى الفق ــدابري األخــرى للقــضاء عل الت

الوطين للقضاء على الفقر، الذي تعرض فيه على ربات األسـر      
وعالوة علـى  . املعيشية حوافز مالية إلرسال بناهتن إىل املدرسة  

ــالنظر إىل اإلســهام الكــبري للمــرأة يف اإلنتــاج الزراعــي     هــذا فب
سياسات الوطنيـة   تبذل اجلهـود إلدمـاج منظـور اجلنـسني يف الـ           

 .املتعلقة بالزراعة
شـددت علـى أن الفقـر       ): نيجرييـا  (السيدة بونغـودو   -٤٢

ــا   وعلــى هــذا . هــو الــسبب اجلــذري للعنــف املــرتيل يف نيجريي
استحدثت وزارة شؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة عـدداً مـن            
التدابري املصممة ملساعدة املرأة ألن تكـون أكثـر اكتفـاء ذاتيـاً،         

 .إىل البنك االسالمي للتنمية طلباً للتمويل الالزموتقدمت 
 ١٦ و١٥املادتان 

قالـت إنـه ال التقريـر وال        : قـاداري -السيدة هالبريين  -٤٣
ــصيل الكــايف        ــد رمســت صــورة بالتف ــن الوف ــة م ــردود املقدم ال

. خلطوات حمددة تتخذ لتعديل نظام قـانون األسـرة يف نيجرييـا           
 معلومات أخرى عـن     ولذا تعرب عن امتناهنا إذا حصلت على      

ــل       ــيما يف جمــاالت حــضانة الطف ــة، والس ــرأة املطلق ــوق امل حق
ــة       ــة الثالث ــنظم القانوني ــة مبوجــب ال ــسيم ممتلكــات الزوجي وتق

الـــشريعة اإلســـالمية، والقـــانون العـــريف، والقـــانون  (املختلفـــة 
ومــن املهــم أيــضاً معرفــة عــدد النــساء الالئــي خيــضعن ). املــدين

 .لكل من تلك النظم الثالثة
وأضــافت أهنــا مــع ترحيبــها بالــسماح للمــرأة بالعمــل   -٤٤

ــة فإهنــا تتــساءل عمــا إذا كــان األمــر     قاضــية يف احملــاكم العرفي
وأعربـت عـن رغبتـها يف       . نفسه ينطبق على احملاكم اإلسـالمية     

معرفـــة مـــا إذا كانـــت دورات التوعيـــة حبقـــوق املـــرأة متاحـــة  
 إذا كانـت    وأخـرياً ينبغـي أن تـبني الدولـة الطـرف مـا            . للقضاة

أحكــام الــشريعة اإلســالمية والقــانون العــريف مدونــة بالكامــل، 
وإذا كان األمر كـذلك فهـل تـدرك النـساء حقـوقهن مبوجـب               

 .النظامني القانونيني
أشــادت بالدولــة الطــرف بــشأن انــشاء : الــسيدة تــان -٤٥

جلنــة إصــالح القــوانني، ولكنــها بينــت أن عــدداً مــن القــوانني   
 التمييزيـــة ال تـــزال موجـــودة مبوجـــب التمييزيـــة واملمارســـات

ويف ذلـك الـسياق تـساءلت       . النظم القانونيـة الثالثـة املوجـودة      
ــيجريي       ــرة الن ــانون األس ــوخى لق ــان اإلصــالح املت ــا إذا ك عم

 . من االتفاقية١٦متمشياً مع أحكام املادة 
وقالت إن مـن املفيـد معرفـة مـا إذا كانـت املـرأة الـيت                  -٤٦

 تـدافع عـن نفـسها يف قـضية طـالق            تسعى إىل الطـالق أو الـيت      
 مــن ٢١فبموجــب املــادة . حيــق هلــا املــساعدة القانونيــة اجملانيــة

بروتوكــول امليثــاق األفريقــي بــشأن حقــوق اإلنــسان وحقــوق  
الشعوب واملتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا، هـل للمـرأة األرملـة            
احلــق يف نــصيب متكــافئ يف مــرياث أمــالك زوجهــا ومواصــلة  

ــةالعــيش يف مــرت ــة الطــرف  . ل الزوجي فينبغــي أن تــصف اللجن
وسائل االنتصاف املتاحة لألرامـل يف حالـة عـدم احتـرام تلـك              

, وأشـــــارت إىل احتـــــادات متعـــــددي الزوجـــــات. األحكــــام 
وتساءلت عما إذا كانت كل أرملة تـرث نـصيباً متـساوياً مـن              
أمـــالك الزوجيـــة؛ وتـــساءلت كـــذلك عمـــا إذا كانـــت مجيـــع 

 . وفق الطقوساألرامل يتعرضن للتطهري
تكلمت بوصفها عضواً يف اللجنة فتساءلت      : الرئيسة -٤٧

عن احلد األدىن لـسن الـزواج يف الواليـات الـيت مل تعتمـد بعـد                
فبموجـب الدسـتور تعتـرب      . ٢٠٠٣قانون حقـوق الطفـل لعـام        

املرأة املتزوجة، بغض النظر عن سنها الفعلي، بأهنا بلغـت سـن          
ن ذلك احلكـم قـد يـستغل    وذكرت أن ما يقلقها هو أ . النضج

 .إلضفاء شرعية على زواج األطفال
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ــسيد الدان -٤٨ ــا (ال ــيت   ): نيجريي ــى األســئلة ال أجــاب عل
ــسيدة هــالبريين  ــها ال ــاه إىل   - طرحت ــاداري، فاســترعى االنتب ق

 يف التقريــر الــدوري الــسادس الــيت ســردت     ٢-٤-١الفــرع 
 مخس حاالت واضحة تبني التقدم احملرز يف جمال حقوق املـرأة          

فـــالفروق بـــني تلـــك الـــنظم ورد . يف الـــنظم القانونيـــة الثالثـــة
ــة     ــر جلن وصــفها بالتفــصيل يف اجمللــدين األول والثــاين مــن تقري

وقــد . إصــالح القــوانني، الــذي ميكــن تــوفريه ألعــضاء اللجنــة  
استند استعراض قانون األسرة الذي يدرس حاليـاً، إىل دراسـة           

املتحــدة للطفولــة شــاملة برعايــة البنــك الــدويل ومنظمــة األمــم 
، وهي مصممة لتحديد مجيـع األحكـام التمييزيـة          )اليونيسيف(

وأخرياً فقد بـني أن     . يف القوانني ذات الصلة على مجيع الصعد      
املعهد القضائي الوطين يوفر التدريب ودورات توعيـة للقـضاة          

ــيجرييني طــوال   ــاً مــضني ٢٥الن ــام .  عام ــام ٢٠٠٥ويف ع  وع
 خـــاص علـــى قـــانون  ركـــزت تلـــك الـــدورات بوجـــه٢٠٠٦

 .األسرة يف النظام الثالثي
ــسيدة -٤٩ ــيالــ ــا ( أكينالمــ ــس  ): نيجرييــ ــت إن جملــ قالــ

املــساعدة القانونيــة مل يــنص، بــسبب واليتــه احملــدودة يف جمــال  
ــيت       ــرأة ال ــة للم ــساعدة القانوني ــدمي امل ــى تق ــدين، عل ــانون امل الق

مــن غــري املــؤهلني للعمــل  , وأي حمــام توظفــه. تطلــب الطــالق
ــه   علــى أســا  ــه أتعاب ــدفع ل ــتعني أن ت ويف . س املــصلحة العامــة ي

 صـاغ   ٢٠٠٧أعقاب حمفل أصحاب املصلحة املعقـود يف عـام          
وذلـــك االقتـــراح . اجمللـــس مـــع هـــذا اقتراحـــاً بتمديـــد واليتـــه

 .معروض اآلن على الربملان
ــريو  -٥٠ ــسيد داه ــا (ال ــرأة    ): نيجريي ــن حــق امل ــال إن م ق

ــة  ــها يف احملكمـ ــاميني لتمثيلـ ــتئجار حمـ ــإذا عجـــزت عـــن  .اسـ  فـ
ــة حمــام، ميكــن أن تطلــب إىل أي قريــب      ــى خدم احلــصول عل

ومبوجــب الــشريعة اإلســالمية حيــق لألرامــل     . العمــل بامسهــا 
نصيب حمدد مـن أصـول الـزوج املتـوىف، بغـض النظـر عمـا إذا                 

ويف شرق البلـد ال يـسمح       . كان الزواج تعددياً أو ملرة واحدة     
عــدد مــن التــدابري ويتــوخى تنفيــذ . للمــرأة مــع ذلــك بــاملرياث

التــشريعية حلــل ذلــك الوضــع، تــشمل محــالت إذكــاء الــوعي    
لتشجيع مزيد من النـساء علـى طلـب االنتـصاف القـانوين مـن               

 .انتهاكات حقوقهن
شـددت علـى أن الـشريعة    ): نيجرييـا  (السيدة حممـود   -٥١

وفيمـــا . اإلســـالمية ال تطبـــق إال علـــى املـــسلمات يف نيجرييـــا
ــالزواج املبكـــر فب  موجـــب الـــشريعة اإلســـالمية فقـــد  يتعلـــق بـ

ــارت إىل أن  ــوق الطفــل    ١٨أش ــانون حق ــة اعتمــدت ق .  والي
وسوف تبذل جهود أخرى للتشجيع على اعتماد القانون مـن          

 .الواليات املتبقية
شدد على أنـه ال يوجـد مـن         ): نيجرييا (السيد الدان  -٥٢

الناحية التقنية فراغ قانوين يف جمال الزواج املبكر، إذ أن مجيـع            
ــة حقــوق     ا ــشريعات مــصممة حلماي ــات تعتمــد بالفعــل ت لوالي

ومـع ذلـك وملـا مل ميكـن لـبعض مـن             . الطفل وحقوق الشباب  
ذلك التـشريع أن يتوافـق علـى حنـو كـاف مـع املعـايري الدوليـة                  
واإلقليمية ذات الصلة، فقد سن قانون حقـوق الطفـل بوصـفه            

ام وبالنـسبة ملـسألة حقـوق املـرأة يف املثـول أمـ            . ضمانة إضـافية  
ــام     ــم واضـــح مـــن عـ ــار إىل حكـ ــد أشـ ــاكم الـــشرعية، فقـ احملـ

، عمالً به ال تـستطيع أي حمكمـة أن متنـع فـرداً مـؤهالً                ٢٠٠٤
ــار        ــه يف اختي ــارس حق ــل شــخص م ــى حنــو كــاف مــن متثي عل

 .احملامي
ــسة -٥٣ ــئلة    : الرئيـ ــرح أسـ ــة إىل طـ ــضاء اللجنـ ــت أعـ دعـ

 .للمتابعة
ي أن قالــت إن الدولـة الطــرف ينبغــ : الـسيدة دايريــام  -٥٤

تبني اخلطوات احملددة املتخـذة بـضمان التنفيـذ الـسريع لتـدابري             
 . اإلصالح القانوين املتوخى من جلنة إصالح القوانني

ــرداين - الـــسيدة بليميهـــووب -٥٥ ــارت إىل أن : زيـ أشـ
نيجرييــا قــد صــدقت علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال 

أي التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة حــوق الطفــل كليهمــا دون       
ومـن  . حتفظات، وللقانون الدويل أسـبقية علـى القـانون احمللـي          
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غري املنطقي إطالقاً أن تكون هناك ثالثة نظـم قانونيـة منفـصلة           
ــى       ــة الطــرف عل ــذا فهــي حتــث الدول ــاة األســرة، ول ــنظم حي ت
صياغة قانون مدين جديد يطبق على مجيع النساء بغـض النظـر      

 .عن الفئة الدينية أو اإلثنية
ــسيدة -٥٦ ــيلينغ -  شــوبال ــة  : ش أوضــحت أن االتفاقي

. توفر األساس القانوين لبلوغ معظم األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة         
ــانوين       ــام الق ــة يف النظ ــو إدراج االتفاقي ــة ه ــاألكثر أمهي ــذا ف ول

ويف ذلك الـسياق اسـترعت االنتبـاه إىل         . احمللي للدولة الطرف  
وق منشور بشأن العالقة بني األهداف والصكوك الدوليـة حلقـ         

ــوق      ــسامية حلقـ ــدة الـ ــم املتحـ ــية األمـ ــشرته مفوضـ ــسان نـ اإلنـ
 .اإلنسان

قالـت إن نيجرييـا أخـذت       ): نيجرييـا  (السيدة آجاناه  -٥٧
دائماً بزمام املبادرة يف جمال حقوق اإلنسان جبدية بالغـة وهـي            

. أكثر التزاماً من أي وقت مضى بـتمكني املـرأة والنـهوض هبـا             
ا املــستمر مــع حكومتــها،  وأعربــت عــن امتناهنــا للجــة لتعاوهنــ 

 .وتعهدت بزيادة تعميق العالقة التعاونية بني االثنني
ــسة -٥٨ ــذ    : الرئيـ ــن تنفيـ ــسؤولية عـ ــى أن املـ ــددت علـ شـ

ولـذا فهـي حتـث      . االتفاقية تقع على عاتق احلكومـات الوطنيـة       
احلكومة النيجريية على إدراج هذا الصك يف نظامهـا القـانوين           

 الرامية إىل القضاء علـى مجيـع      احمللي واحلفاظ عليه يف جهودها    
وقالــت إن التــدابري . األحكــام التمييزيــة مــن تــشاريعها القائمــة

املتخــذة إلذكــاء الــوعي بــاحلقوق املبينــة باالتفاقيــة أمــر جــدير   
 .بالثناء وينبغي أن يتابع

 .١٥/١٧ُرفعت اجللسة الساعة 
 


