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بــة الرئيــسة الــسيدة يمونوفيتش، تولــت نائشــالــسيدة  يف غيــاب
 .غاسبار رئاسة اجللسة

 .٢٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
ــارير النظــر يف ــة التق ــدو  املقدم ــن ال ــراف مبوجــب  م ل األط

 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
ــ  ــة املوحــــــدة ريراالتقــــ  الرابــــــع واخلــــــامس الدوريــــ

ــسادس ــا  والــــــــــــ  CEDAW/C/GIN/4-6 (لغينيــــــــــــ
 )Add.1  وCEDAW/C/GIN/Q/6 و

أعـضاء وفـد غينيـا إىل       دعوة الرئيسة، جلس     بناء على  - ١
 .مائدة اللجنة

ارير قالــت، وهــي تعــرض التقــ ): غينيــا( الــسيدة نــايب ‐ ٢
الدوريـة املوحـدة الرابـع واخلـامس والـسادس للدولـة الطــرف،       
ــز تنفيــذ اهلــدف اإلمنــائي الثالــث     إن حكومتــها ترمــي إىل تعزي
ــسانية يف اإلدارات     ــدات جنـ ــشاء وحـ ــالل إنـ ــن خـ ــة مـ لأللفيـ
الوزارية؛ وتوفري التدريب للنساء مـن أجـل زيـادة مـشاركتهن            

 املنظـور اجلنـساين   يف العملية االنتخابية؛ وتعزيـز تعمـيم مراعـاة    
ملــسؤولني اعلــى مجيــع مــستويات النظــام التعليمــي؛ وتــدريب   

املــسائل  علــى  احلكــوميني وغريهــم مــن أصــحاب القــرارات     
اجلنــسانية واالتفاقيــة؛ وتطــوير خطــة اســتراتيجية مــدهتا مخــس  

ــشؤون اال    ــوزارة ال ــة ســنوات لوضــع إطــار مؤســسي ل جتماعي
 . والنهوض باملرأة والطفل

ــراهن   وأضــافت أن  - ٣ ــساء ميــثلن يف الوقــت ال  يف ٥٣الن
ــا   ــن ســكان غيني ــة م ــثالت يف    . املائ ــن أهنــن مم ــرغم م ــى ال وعل
ــة واألحــــزاب  ــال، إال أن احلكومــ  الــــسياسية ونقابــــات العمــ

الـدميغرايف ومـا زال عـدد النـساء يف           وضعهن ال يعكس وزهنن   
القـــرارات أقــــل مــــن اهلـــدف احملــــدد وهــــو   صــــنع مناصـــب  

 . املائة يف ٣٠

) القـانون األساسـي   ( مـن الدسـتور      ٤إن املادة   وقالت   - ٤
تنص على أن الرجل واملرأة متساويان أمـام القـانون ويتمتعـان            

وقــد مت أيـضا تعزيــز حقــوق املـرأة مــن خــالل   . بـنفس احلقــوق 
اخلاصـة واململوكـة    (اعتماد مدونة غري متييزية تتعلق باألراضـي        

د ، وتنقيح القـانون اجلنـائي لكـي يفـرض عقوبـات أشـ             )للدولة
على اجلرائم اجلنسية واالجتار، وإعـداد مـشروع مدونـة مدنيـة            

 وإعــداد مــشروع مدونــة ،تزيــل األحكــام التمييزيــة ضــد املــرأة
ــوق     ــق حبقـ ــوطين املتعلـ ــشريع الـ ــرات يف التـ ــل لـــسد الثغـ للطفـ

وتعمـل  .  وغـري ذلـك مـن أشـكال العنـف          نات، واالجتار هب  بنال
ــضا مــن أجــل   ــة أي ــ تاحلكوم ــاملني يف اجملــال ةوعي ــانوين  الع  الق

 . باالتفاقية
وعلى الصعيد الدويل، صدقت غينيا علـى بروتوكـول          - ٥

امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب فيما يتعلـق حبقـوق          
املرأة يف أفريقيا، ووقعت علـى اتفـاق تعـاون متعـدد األطـراف              
مع تسعة بلدان أخرى يف منطقة غـرب أفريقيـا دون اإلقليميـة              

 . ر باألطفالمن أجل مكافحة االجتا
وأضافت أنه مت اختاذ عـدد مـن التـدابري لـتمكني املـرأة               - ٦

ومن بني هذه التـدابري إقامـة برنـامج         . جعلها أقل فقرا  الريفية و 
 امـرأة   ٣٠٠ ٠٠٠وطين ثالثي السنوات حملو األمية يـستهدف        

، وإنشاء صـندوق وطـين لـدعم األنـشطة          شعيب ال املستوىعلى  
 مؤسسات حملية للتمويل الـصغري،      االقتصادية النسائية، وإنشاء  

وإقامـــة وحـــدة جنـــسانية يف وزارة الزراعـــة ذات اســـتراتيجية  
 .  وإضفاء الطابع املهين على املرأة املزارعة،قطاعية

ويف ميــدان الـــصحة، ركــزت احلكومـــة علــى زيـــادة     - ٧
التغطيــة اللقاحيــة، وحتــسني الرعايــة الــصحية املتاحــة لألمهــات 

إلنــاث عــن طريــق إعــداد خطــة  اختــان واألطفــال، ومكافحــة 
-٢٠٠٣(استراتيجية وطنية وخطة عمل مدهتا عـشر سـنوات      

اإليــدز عــن /ومكافحـة فــريوس نقـص املناعــة البـشرية   ) ٢٠١٣
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 وطنيــة معنيــة باإليــدز وجلــان علــى الــصعيد  جلنــةطريــق إنــشاء
 . اإلقليمي وعلى صعيد احملافظات

يف ميـدان   بـني اجلنـسني     ومن أجل احلـد مـن التفـاوت          - ٨
أنشأت احلكومة جلان املساواة على الـصعيد اإلقليمـي         التعليم،  

صعيد احملافظات، فضال عن جلنـة وطنيـة معنيـة بـالتعليم            على  و
األساســي للجميــع، الــيت تقــدم الــدعم للفتيــات الــاليت تــركن    

 .يذهنب قط إىل املدرسة مل الدراسة أو
وأضافت أن آلية رصد تنفيذ االتفاقية تتألف من جلنـة           - ٩

يــة وســبع جلــان إقليميــة مل تقــم لألســف بعملــها علــى حنــو وطن
غـري أن هنـاك أيـضا مراكـز         . فعال بـسبب افتقارهـا إىل الـدعم       

تنــــسيق جنــــسانية يف اإلدارات التقنيــــة، واجلمعيــــة الوطنيــــة، 
ويتم أيضا إجراء عملية الرصد عـن       . واملنظمات غري احلكومية  

ــة طريــق التعــاون مــع عــدد كــبري مــن املنظمــات غــري احلكو    مي
 . الوطنية والدولية

ــرغم  - ١٠ ــى ال ــو   وعل ــسياسي الق ــة ال ــزام احلكوم ــن الت ي  م
والربامج الكـثرية الـيت أعـدهتا، إال أن النـهوض بـاملرأة يف غينيـا                

 تعترضه صعوبات مثل عدم وجود بيانات موثوقـة مـن   ال يزال 
اخنفــاض اجملــاالت الــيت هتــم اللجنــة، و يف حيــث الكــم والنــوع 

، اترالقـرا صـنع   مناصـب   الـاليت يـشغلن   اء  النسبة املئويـة للنـس    
ووضعهن يف مرتبات غري مؤاتية يف قـوائم االنتخابـات، وعـدم      

ــة  ــا      كفاي ــيت صــدقت عليه ــة ال ــصكوك القانوني ــذ ال رصــد تنفي
وترحــب حكومتــها بــأي دعــم يقدمــه  . غينيــا، وتأنيــث الفقــر 

ــة       ــز ومحاي ــق بتعزي ــا يتعل ــدافها فيم ــق أه ــدويل لتحقي اجملتمــع ال
 . حقوق املرأة

  ٦ إىل ١املواد 
أعربـت عـن أسـفها ألنـه مل يـتم إعـداد             : السيدة شـن   - ١١

ن الوفــد مل يقــدم ردودا أل و،التقريــر وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة
.  علـــى أســـئلة الفريـــق العامـــل لفتـــرة مـــا قبـــل الـــدورةةخطيـــ

ــدم       ــوف تقـ ــة سـ ــارير املقبلـ ــل يف أن التقـ ــن األمـ ــت عـ وأعربـ

 حـدة كمـا أنـه       علىة  من مواد االتفاقي  كل مادة   عن  معلومات  
 يف موعـدها، علمـا بـأن موعـد تقـدمي       سيتم تقدمي هذه التقارير   

وحثــت . التقريــر الــسابع هــو يف فتــرة الحقــة مــن هــذه الــسنة  
الوفــد علــى دراســة التوصــيات العامــة للجنــة، إذ إهنــا تتــضمن   

ــة   ــات تكميلي ــة   . تفــسريات ومعلوم وأخــريا، أعربــت عــن خيب
من أي بيانـات موزعـة حبـسب        أملها ألن التقرير احلايل ال يتض     

 ٥ و   ٤ وأن الوفد مل يفهم على ما يبـدو املـادتني            ،نوع اجلنس 
 . املتعلقتني بالتدابري االستثنائية املؤقتة والقوالب النمطية

 مـــن االتفاقيـــة، ينبغـــي أن تتـــضمن ٢ووفقـــا للمـــادة  - ١٢
وعلى الـرغم مـن أن    . الدساتري مبدأ املساواة بني املرأة والرجل     

يـنص علـى أن   ) القـانون األساسـي  ( مـن دسـتور غينيـا       ٤املادة  
 إال أن هــذا احلكــم “متــساويان أمــام القــانون”الرجــل واملــرأة 

 . مينع التمييز غري املباشر ضد املرأة ال
وإذ الحظت أن كثريا من مشاريع القوانني مـا زالـت            - ١٣

تنتظــر اعتمادهــا، استفــسرت عــن الكيــان املــسؤول عــن دفــع   
موعــد إذا كــان هنــاك ســألت  إىل األمــام، واإلصــالح القــانوين

وأخــريا، قالــت إهنــا تــود أن تعــرف الــسبب الــذي مــن  . هنــائي
تــــتمكن غينيــــا مــــن التــــصديق علــــى الربوتوكــــول  أجلــــه مل

 مـن   ١دعم التعديل الذي مت إدخاله على الفقرة         االختياري أو 
 .  من االتفاقية٢٠املادة 
 قائمــة إذ الحظــت مــن الــرد علــى : الــسيدة نويبــاور - ١٤

ــئلة   ــضايا واألســ ــفحة CEDAW/C/GIN/Q/6/Add.1(القــ ، صــ
سـألت  مل تـستخدم بعـد،       متابعة تطبيـق االتفاقيـة       يةآلأن  ) ١٦

  احلكومــة لرصــد داخــل إذا كانــت هنــاك أيــة إرادة سياســية    
 .  نظام لتوفري املساعدة القانونية إىل النساءوضعتفاقية والا

من التنـسيق   واستفسرت عن اآلليات القائمة الـيت تـض        - ١٥
ــني   ــسليم بـ ــاملرأة   وزارالـ ــهوض بـ ــة والنـ ــشؤون االجتماعيـ ة الـ

سألت والطفل واملؤسسات األخرى املكلفة بتنفيذ االتفاقية؛ و      
مراكــز التنــسيق عمــل كيــف جيــري تنــسيق عمــل الــوزارة مــع 
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وسـألت كيـف تتعـاون      . اجلنسانية يف أماكن أخرى للحكومـة     
رأة يف اجلمعيــة الــوزارة واملرصــد املتعلــق بــاحترام حقــوق املــ     

 بـصفة منتظمـة تقـارير       تقد قـّدم  ت الوزارة   الوطنية، وإذا كان  
ــرامج       ــة وب ــسياسات الوطني ــذ ال ــن تنفي ــة ع ــة الوطني إىل اجلمعي

 . وخطط العمل
أعربت عن تقديرها لصراحة الوفـد يف       : السيدة باتني  - ١٦

حتديده التحديات اليت حيتاج إىل التصدي هلا لتنفيـذ االتفاقيـة،           
أن املوارد املالية والبشرية الالزمـة  من ا كان متأكدا    وسألت إذ 

 . متوفرة هلذا الغرض
 عن األسـباب الـيت أعطتـها الـسلطات لـرفض            سألتو - ١٧

طلــب التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري، وإذا كانــت      
وأشــارت إىل أن .  آخــرااحلكومــة اجلديــدة قــد قــدمت طلبــ    

ع انتــهاك حقــوق الربوتوكــول االختيــاري أداة قيمــة للغايــة ملنــ 
 . املرأة
انقـضى منـذ    قـد   طـويال اوقتـ ألن وأعربت عـن قلقهـا      - ١٨
 واستفـسرت عـن سـبب طـول         ، تنقـيح القـانون املـدين      ء يف بدال

 . هذه املدة ومىت يتوقع االنتهاء من تنقيح القانون املدين
أن اللجنــة عرفــت علــى حنــو مــستقل إىل ت أشــاروإذ  - ١٩

حقيقيــة مــع املنظمــات غــري  أنــه مل يــتم إجــراء أيــة مــشاورات  
ــدين يف       ــع امل ــدى اشــتراك اجملتم ــسرت عــن م ــة، استف احلكومي
إعــداد التقريــر، وإذا كــان قــد مت احلــصول علــى أيــة مــساعدة   

وحثت البلد على طلب مثل هذه املـساعدة        . تقنية هلذا الغرض  
 . يف املستقبل

 حالة واحـدة مت     كن هناك وأعربت عن قلقها ألنه مل ت      - ٢٠
اج باالتفاقية يف احملـاكم، علـى الـرغم مـن أنـه قـد               فيها االحتج 

االتفاقيـة، واستفـسرت   علـى   تـصديق   ال سـنة علـى      ٢٥مر اآلن   
 العـاملني   توعيـة عن التـدابري احملـددة الـيت يعتـزم اختاذهـا لتعزيـز              

وواضــح أنــه مل يــتم ختــصيص    . يف اجملــال القــانوين باالتفاقيــة  
 . موارد كافية هلذه املهمة

 العامـة رقـم     ى االطالع علـى التوصـية     ت غينيا عل  وحث - ٢١
تؤكد يف هـذه    اللجنة  وة،  ؤقت املتعلقة بالتدابري االستثنائية امل    ٢٥

التوصية على ضرورة اختاذ هـذه التـدابري كوسـيلة ملعاجلـة آثـار              
فاجملـاالت الـيت ليـست املـرأة فيهـا علـى مـا              . التمييز يف املاضـي   

لـسياسة   القـرارات، وا صـنع  التعلـيم، و -يبدو يف وضع مـؤات    
 هي بالضبط تلـك اجملـاالت الـيت أوصـت اللجنـة باسـتخدام               –

التمييــز  تــدابري اســتثنائية مؤقتــة بــشأهنا مثــل نظــام احلــصص أو 
 . اإلجيايب
ــاجلهود الــيت   : الــسيدة بيمينتيــل - ٢٢ قالــت إهنــا تعتــرف ب

تبـــذهلا غينيـــا إلنفـــاذ االتفاقيـــة إال أهنـــا تعـــرب عـــن قلقهـــا        
وكـان  .  يف حتقيـق هـذا اهلـدف       للصعوبات اليت يواجههـا البلـد     

زلــن يقعــن ضــحايا   التقريــر قــد أكــد أن النــساء والفتيــات مــا  
مـن  املمارسات التقليدية الضارة اليت حتول دون حتقيـق ذاهتـن،           

هــي   احملرمــات التقليديــة؛ وقالــت إهنــا تــود أن تعــرف مــابينــها
 . هذه احملرمات

ن وأضافت أن التقرير يذكر أن هناك قانونـا مينـع ختـا            - ٢٣
 ذلـك أن التقريـر      ،ضـعيف   على مـا يبـدو     اإلناث، إال أن تأثريه   
 يف املائـة مـن النـساء يف غينيـا خـضعن             ٩٦ينص أيضا على أن     

فالتوصــية . وهــذا موضــوع يــثري قلقــا حقيقيــا . هلــذه املمارســة
 ١٩ عن ختـان اإلنـاث، والتوصـية العامـة رقـم          ١٤العامة رقم   

 للغاية يف مكافحـة     عن العنف املوجه ضد املرأة أداتان مفيدتان      
لجـأ  املمارسة وتساءلت عن الـسبب الـذي مـن أجلـه ال ت            هذه  
 .  احلكومةإليهما
أوضحت أنه مت دعوة املنظمات     ): غينيا(السيدة نايب    - ٢٤

غــري احلكوميــة إىل حلقــة عمــل تــصديقية بعــد االنتــهاء مــن        
القـات وثيقـة    وحتـافظ وزارهتـا علـى ع      . مرحلة صـياغة التقريـر    

املسؤولون الـذين حـرروا التقريـر    ومل يكن   . تمع هذه املنظما  
مــواد حمــددة يف  ينبغــي أن يــشري التقريــر إىل    هأنــعلــى علــم ب 
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وســــوف تلتــــزم التقــــارير يف املــــستقبل بالــــشكل  . االتفاقيــــة
 . املطلوب

قالـت بعـد تقـدميها معلومـات إضـافية          : السيدة سـيال   - ٢٥
شتركة عن عملية صياغة التقارير املوحدة، إنه مت إنشاء جلنة مـ          

بني الوزارات ضمت املنظمات غـري احلكوميـة، واليونيـسيف،          
 . واألحزاب السياسية

وأضـــافت أن وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة والنـــهوض  - ٢٦
بـــاملرأة والطفـــل تعمـــل علـــى حنـــو وثيـــق مـــع املنظمـــات غـــري 

كـل مـسألة علـى      فيما يتعلق ب   ،اإلدارة املعنية تقوم  احلكومية، و 
ــة يف هــذا اجملــال  مــع املنظمــات غــري احل وحــدة  ــة العامل  ،كومي
 . املتعلقة بشؤون املرأةنشطة خمتلف األبتنظيم 
قالــت، يف معــرض إشــارهتا  ): غينيــا(الــسيدة ديارايــا  - ٢٧

إىل مــستوى الــوعي باالتفاقيــة، إنــه علــى الــرغم مــن تنظــيم        
 مجيــــع درك، مل يــــةوعيــــتدورات إعالميــــة خاصــــة ودورات 

وقامــت .  لالتفاقيــةقيقيــةاحلاألمهيــة العــاملني يف جمــال القــضاء 
وزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة والطفل، بالتعـاون        

 بإعـداد بــرامج تدريبيــة  ،مـع مرصــد الـدفاع عــن حقـوق املــرأة   
ــتوبـــرامج  ــانيني ليطلعـــوا علـــى حمتـــوى  ةوعيـ  تـــستهدف الربملـ

الصكوك القانونية املختلفـة الـيت صـدقت عليهـا غينيـا يف جمـال              
 . حقوق املرأة

ــداد   ه مت وأضــافت أنــ  - ٢٨ ــى أســاس التع ــات عل مجــع البيان
وُيعتـزم القيـام بالتعـداد      . السكاين الوطين الـذي أجـري إقليميـا       

 . ٢٠٠٨القادم يف عام 
وأخريا، قالـت إن تغـيري القـوانني يتطلـب وقتـا طـويال               - ٢٩

أضـافت  و. وحيتاج إىل مفاوضات مطولة بني خمتلف الوزارات      
ــيح ا  أن  ــذي    املفاوضــات حــول التنق ــدين ال ــانون امل ــرح للق ملقت

يسعى إىل أن يضع يف االعتبار مجيع الـصكوك املتـصلة حبقـوق             
ــا طرفــا فيهــا    كانــت معقــدة بــشكل  املــرأة الــيت أصــبحت غيني

ــة    . خــاص ــنقح ســوف يقــدم إىل اجلمعي ويؤمــل أن القــانون امل
 . الوطنية حبلول هناية السنة

ضعن خيــقالــت إن نــسبة النــساء الــاليت : الــسيدة كابــا - ٣٠
 يف ٩٦ يف املائــة إىل ٩٩ اخنفاضــا قلــيال مــن تللختــان اخنفــض
عــدم وال يعــين . ن القــانون املتعلــق خبتــان اإلنــاثاملائــة بعــد َســ

.  مبذولـة  جهـود تكـن هنـاك     حتقيق جناح يف هذا الصدد أنـه مل         
وأحــد أســباب . فتغــيري ســلوك األشــخاص أمــر صــعب للغايــة  

وينبغـي  . الدينيـة ة االجتماعيـة و   ضرورالـ  وهـ استمرار املمارسة   
 يف املائــــة مــــن الــــسكان يف غينيــــا مــــن  ٨٠اإلشــــارة إىل أن 

 . املسلمني
 إن إنفـاذ القـانون الـذي         قالـت،  ):غينيا (السيدة بامبا  - ٣١

بعـد   ومل يـتم     ،بـصورة فعالـة   ال يـتم إنفـاذه      حيظر ختان اإلناث    
فـاإلفالت مـن    . عرض أي حالة من هذه احلاالت على احملاكم       

وهــي متفقــة علــى أن التوصــيات  . الــسائدالعقــاب هــو األمــر  
العامة للجنة سوف تكـون مفيـدة يف املـساعدة علـى الـتخلص              

 . من هذه املمارسة الضارة بالنسبة للنساء
قالــت إن احلكومــة، يف إطــار ): غينيــا (الــسيدة أريبــو - ٣٢

ــة إىل اخطــة العمــل  ــان اإلنــاث ومــدهتا   الرامي لقــضاء علــى خت
لف الـشركاء، تـساعد النـساء       بالتعاون مع خمت  وعشر سنوات،   

الــاليت يقمــن هبــذه العمليــة علــى إعــادة تدريبــهن للقيــام مبهــن   
ونتيجــــة لتنفيــــذ خطــــة العــــشر ســــنوات، مل تعــــد   . أخــــرى

ــشف   ــابالت يف املست ــة،   املمرضــات والق ــذه العملي يات يقمــن هب
ــه  ــى     توقفــت وعلي ــة إلضــفاء الطــابع الطــيب عل ــود املبذول اجله
ت اجملتمــع املــدين متحــدة يف وإن احلكومــة ومنظمــا. املمارســة

إدانة هذه املمارسة وتبـذل جهـودا مـن أجـل إطـالع اجلمهـور          
ــة  علــى علــى خماطرهــا   ــة والعقلي ــرأة اإلجنابي غــري أن . صــحة امل

ممثلي الديانة اإلسالمية يضعفون هذا املوقف ألهنـم ال يؤيـدون     
 . بصورة واضحة القضاء على هذه املمارسة
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 فريوتـ إذ اعترفـت بـضرورة      ): غينيـا  (السيدة سـيدييب   - ٣٣
ــوع اجلــنس، قالــت إن وزارة      ــر موزعــة حبــسب ن ــات أكث بيان
الــشؤون االجتماعيــة والنــهوض بــاملرأة والطفــل قــد أعــدت       

 على أسـاس دراسـة استقـصائية    ٢٠٠٠قاعدة للبيانات يف عام   
ــسائية  ــصادية النــ ــشطة االقتــ ــات  . لألنــ ــزت دراســ ــد ركــ وقــ

 ،ملــرأة والفقــراستقــصائية أخــرى يف الــسنوات األخــرية علــى ا  
املقـرر  وسوف يتيح تعداد السكان     . واحلالة االجتماعية للمرأة  

حلصول علـى إحـصائيات حمينـة        فرصة ا  ٢٠٠٨إجراؤه يف عام    
 . عن مجيع اجلوانب املتعلقة حبالة املرأة

قالـت إن غينيـا احتفلـت يف        ): غينيـا  (السيدة دياراي  - ٣٤
اإلنــاث مــن الــسنوات األخــرية بــاليوم الــدويل ملكافحــة ختــان  

خالل عـدد مـن الـربامج الوطنيـة واإلقليميـة الراميـة إىل توعيـة                
 . السلطات، والنساء والفتيات، مبخاطر ختان اإلناث

ختـان اإلنـاث    ممارسـة   أن  أشـارت إىل    : السيدة بيغوم  - ٣٥
.  وهــو يف معظمــه بلــد مــسلم   ،يف بلــدها بــنغالديش منعدمــة 

ضــد املــرأة، وهــذه املمارســة هــي أســوأ مظــاهر العنــف املوجــه 
ــدين   وال ــا بال ــة هل ــة    . عالق ــدان األفريقي ــدأت بعــض البل ــد ب وق

إتاحــة مــوارد رزق بديلــة هلــؤالء اللــوايت يقمــن بعمليــة ختــان    
وينبغي أن تبذل غينيـا قـصارى جهودهـا لوقـف هـذه             . اإلناث
 . املمارسة

وأضــافت أن انتــشار العنــف ضــد املــرأة مــدعاة للقلــق  - ٣٦
د علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة         وإذ الحظـت أن الـردو     . البالغ

ــساء املعرضـــات للـــضرب   ٧٦تـــشري إىل أن  ــة مـــن النـ  يف املائـ
ــل       ــه متثـ ــن أجلـ ــذي مـ ــسبب الـ ــن الـ ــساءلت عـ ــسلمات، تـ مـ

وكانــت اللجنــة قــد   . كــبرية مــن الــضحايا   املــسلمات نــسبة 
 A/56/38(تعليقاهتـا اخلتاميـة علـى التقريـر الـسابق       يف أوصـت 

(Part II) عــن العنــف العــائلي بــسن تــشريع) ١٣٥، الفقــرة  .
وكانـت  . واستفسرت عـن التقـدم الـذي أحـرز يف هـذا اجملـال             

ــع        ــساين جلمي ــدريب اجلن ــوفري الت ــضا بت ــد أوصــت أي ــة ق اللجن

املوظفني احلكوميني، وال سيما املسؤولني عـن إنفـاذ القـوانني،        
ــصحي    ــاملني يف اجملــال ال ــاملني يف القــضاء، والع وينبغــي . والع

 تلــك التــدابري الــيت مت اختاذهــا يف  للدولــة الطــرف أن تــشري إىل
واستفسرت أيضا عـن عـدد األشـخاص الـذين مت           . هذا الصدد 

 بإحلــاق ضــرر ةإدانتـهم مبوجــب مــواد قــانون العقوبــات املتــصل 
 . جسدي متعمد، وبالتهديد بالقتل، وباالغتصاب

وأخريا، طلبـت تفاصـيل عـن خـدمات الـدعم املتاحـة              - ٣٧
ماكن اإليـواء، واستفـسرت     لضحايا العنف، مبا يف ذلك عدد أ      

 .عن الدور الذي تقوم به احلكومة يف توفري هذه اخلدمات
 أن واليـــة وزارة  إىلأشـــارت: الـــسيدة شـــوتيكول  - ٣٨

ــل فيمــا      ــهوض بــاملرأة والطف ــشؤون االجتماعيــة والن يتعلــق  ال
مـــي إىل إعـــداد وتنـــسيق وتنفيـــذ ورصـــد سياســـات بـــاملرأة تر

وفيمـا يتعلـق بعنـصر إعـداد        . احلكومة املتعلقة بالنهوض بـاملرأة    
ــة الطــرف كــثريا مــن الــسياسات     هــذه الواليــة، ذكــرت الدول

ــرأة   ــشؤون امل ــصلة ب ــربامج املت ــهوض  :وال ــة للن ــسياسة الوطني  ال
؛ والربنــامج اإلطــاري النــوعي ١٩٩٦ املعتمــدة يف عــام بــاملرأة

التنمية؛ وبرنـامج العمـل مـن أجـل تنفيـذ الـسياسات الوطنيـة               و
؛ ٢٠٠٧املنقحـــة للنـــهوض بـــاملرأة الـــذي مت إعـــداده يف عـــام  
ــام      ــدادها يف ع ــرر إع ــسانية املق ــسياسة اجلن ــة ال . ٢٠٠٨ووثيق

ويتعني على الدولة الطرف أن تقدم مزيدا مـن املعلومـات عـن             
شري إىل ، وأن تـ تالئـم بعـضها الـبعض      رات وكيف دخمتلف املبا 

أي برنــامج ســوف تــسترشد بــه احلكومــة يف عملــها يف جمــال   
. املسائل اجلنسانية خالل السنوات الثالث إىل اخلمس القادمـة        

ــشارك يف      ــوف تـ ــيت سـ ــات الـ ــرف الكيانـ ــضا أن تعـ ــود أيـ وتـ
 . يف هذه العمليةاملستخدمة صياغتها، والبيانات 

وفيمــا يتعلــق بــاجلزء التنــسيقي مــن واليــة الــوزارة،        - ٣٩
عـاتق   أن املسؤولية عن النـهوض بـاملرأة تقـع علـى              إىل تأشار

ويـتعني علـى   . وزارات خمتلفة كـثرية ومنظمـات غـري حكوميـة       
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الدولة الطرف أن تشري إىل تلـك اآلليـة القائمـة املـستخدمة يف              
 . تنسيق عمل هذه الكيانات

ــل     - ٤٠ ــذي، قالـــت إن عمـ ــصر التنفيـ ــق بالعنـ ــا يتعلـ وفيمـ
تلفـــة كـــثرية إىل جانـــب النـــهوض الـــوزارة يغطـــي جمـــاالت خم

ــة      ــة، وسياســات احلماي ــة العام ــة االجتماعي ــل التنمي ــاملرأة، مث ب
ويف ضوء عـبء العمـل      . االجتماعية، واملسائل املتعلقة بالطفل   

الثقيل هذا، قالت إهنا تود أن تعرف كيـف ستـضطلع الـوزارة             
. بواليتها املتعلقـة بـاملرأة، وال سـيما عـدد موظفيهـا وميزانيتـها             

عب  بـــدعم مـــن ثـــالث شـــت أن مديريـــة وطنيـــة،الحظـــوإذ 
والتـــدريب  ،عـــن التنميـــة االقتـــصاديةعلـــى التـــوايل مـــسؤولة 
ذ الـسياسة الوطنيـة   يـ تنفتقـوم ب  ،  تعزيز حقـوق املـرأة     و ،والتعليم

للنهوض بـاملرأة، طلبـت مزيـدا مـن التوضـيحات عـن الطريقـة               
 . اليت يتم هبا تأمني تنفيذ السياسة بشكل عملي

يتعلـــق بالرصـــد، ذكـــرت أن اللجنـــة الوطنيـــة  وفيمـــا  - ٤١
وسبع جلان إقليمية مت إنشاؤها لرصد تنفيذ االتفاقيـة ال تـؤدي            

وسألت عن اخلطـوات الـيت ُيعتـزم اختاذهـا مـن أجـل          . وظيفتها
، يف وفيما يتعلق مبـسألة البيانـات، ينبغـي   . تصحيح هذا الوضع  

ال ة احملققــ التأكيــد بــشكل أقــوى علــى النتــائج التقريــر القــادم،
وأخـريا، استفـسرت    .  يف التقريـر القـادم     البيانـات املدخلـة   على  

عـــن مـــدى فعاليـــة مراكـــز التنـــسيق اجلنـــسانية يف اإلدارات      
 العملــي ملراكــزا هــذه ففــي كــثري مــن البلــدان تفكــري. الوزاريــة

 . حمدود، وال تتلقى الدعم الوزاري الكايف
 علـى النـساء أنفـسهن      ه يـتعني  قالت إن : السيدة سيمز  - ٤٢

للتأكـد مـن أن الدولـة الطـرف     بصفة خاصـة أن يعملـن جبديـة         
والعنـف  فاالجتـار، والـدعارة،     . تنفذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية   

هـــات األماملوجــه ضـــد املــرأة، ومعـــدل الوفيـــات العــايل بـــني    
ويــتعني . خطــرية حباجــة إىل معاجلــة كلــها مــشاكل واألطفــال،

وهـي ممارسـة     بـشأن مـسألة ختـان اإلنـاث،          أيضا اختـاذ إجـراء    
ــا باإلســالم    ــع أن طبيبــا بريطانيــا   . وحــشية ال عالقــة هل والواق

متخصصا يف أمراض النساء هو الذي دعـا إىل ذلـك يف القـرن              
التاسع عشر مـن أجـل حتييـد مـا يعتـربه هتديـدا يـشكله اجلـنس                  

ــساء وجعلــهن اعنــد  ــا لن ــر إذعان ــ.  أكث ت علــى اخلطــط  وإذ أثن
ة الطـرف علـى التأكـد       املعروضة ملعاجلة املشكلة، حثـت الدولـ      

فيتوقـف علـى املـرأة أن تتـصدى هلـذه           . من تطبيق هذه اخلطط   
الثقافة األبوية اليت تـسمح خلتـان اإلنـاث بـأن يـستمر والتأكـد               

 . من احترام القانون الذي مينع هذه املمارسة احتراما كامال
قالت، متحدثـة بوصـفها عـضوا يف اللجنـة،          : الرئيسة - ٤٣

يبـدو، بالنـسبة لـضحايا العنـف مـن          إنه من الـصعب، علـى مـا         
 أن يــتم إنــصافهن بــسبب ،النــساء، ال ســيما النــساء يف الريــف

 أن  نونية واملسافات الـيت يـتعني علـيهن       تكاليف اإلجراءات القا  
ــقطعي ــاك ت إذا كانــت ســألو. ها مــن أجــل رفــع شــكوى ن هن

خطط لتسهيل إمكانية جلوء النـساء إىل العدالـة وتـوفري املعونـة             
 . اليفهنهلن لتغطية تك

احلكومة املتحدثة  وفيما يتعلق خبتان اإلناث، شجعت       - ٤٤
املتعمقـة بـشأن مجيـع أشــكال    األمـني العـام   علـى قـراءة دراسـة    

وقـد  ). Corr.1 و   A/61/122/Add.1(العنف املوجـه ضـد املـرأة        
مبـا يف ذلـك   أكدت هذه الدراسـة علـى خمـاطر ختـان اإلنـاث،            

ت إهنا تـود أن تعـرف       وقال.  األمهات واألطفال  وفاةب  أنه سب 
ــة الطــرف إىل األدوات      ــر الدول ــه تفتق ــذي مــن أجل ــسبب ال ال
ــاث، والــسبب     ــان اإلن الالزمــة إلنفــاذ القــانون الــذي مينــع خت

تقوم احلكومة بشن محالت واسعة النطـاق       ال  الذي من أجله،    
وتساءلت عن السبب الـذي مـن       . للتوعية مبخاطر هذه العملية   

كول امليثاق األفريقـي حلقـوق      أجله مل تصدق غينيا على بروتو     
اإلنــسان والــشعوب فيمــا يتعلــق حبقــوق املــرأة يف أفريقيــا لعــام 

. تـان اإلنـاث  خب الذي يندد بشكل قوي وبصفة خاصة        ٢٠٠٣
ــساءلت إذا كــان حلمــالت    ــاليت   وأخــريا، ت ــساء ال ــشجيع الن ت

احلـد  يف  هن أي أثر    نسكاكيتسليم  لى  ع اخلتان   يقمن بعمليات 
 . ر هذه املمارسةبصورة دائمة من انتشا
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قالــت إنــه علــى الــرغم مــن     ): غينيــا (الــسيدة نــايب  - ٤٥
االعتراف اآلن بأن ختان اإلناث جرميـة، إال أن تـأثري الزعمـاء             

يناسـب  الدينيني من الذكور الذين يفـسرون القـرآن علـى حنـو             
أجريــت ومــا زالــت جتــرى  وقــد . لرجــال مــا زال قويــا للغايــةا

 املمارسـة تعتـرب مـن املـسائل     ، ولكن مبـا أن هـذه     محالت توعية 
 طويــل االتقليديــة والدينيــة، فــإن القــضاء عليهــا يتطلــب جمهــود 

 .األجل
قالـــت إن جهـــود احلكومـــة ): غينيـــا (الـــسيدة ســـيال - ٤٦

. مرتثلتوعية اجلمهور باآلثار السلبية للممارسة بدأت       املبذولة  
ولـيس ختـان    . شارك يف معاجلـة املـسألة     فكل طبقات اجملتمع تـ    

ممارســة إســالمية حــصرية، ولكنــها توجــد أيــضا يف      اإلنــاث 
منطقــة غينيــا احلرجيــة، الــيت يوجــد فيهــا عــدد قليــل نــسيب مــن 

 . املسلمني، وعليه فإهنا مسألة ثقافية أكثر منها دينية
ــام    - ٤٧ ــه مت يف عـ ــافت أنـ ــسياسة  ١٩٩٦وأضـ ــاد الـ  اعتمـ

ــ. الوطنيـــة األوىل للنـــهوض بـــاملرأة  هنـــاك يف األصـــل توكانـ
 تتــألف - املديريــة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة -ة مديريــة واحــد

ــال  ــن ثـ ــعب ثمـ ــسؤولة - شـ ــى  مـ ــوايل عـــ علـ ــدم نالتـ  التقـ
غري أنـه  . ة حقوق املرأ زيزاالقتصادي، والتدريب والتعليم، وتع   

طُلب فيما بعد من الدول أن جتعل سياسـاهتا تنـسجم يف مجلـة              
 الشراكة اجلديـدة مـن    مع  ، و لأللفيةأمور مع األهداف اإلمنائية     

ومن مث هناك سياسة وطنيـة ثانيـة للنـهوض          . أجل تنمية أفريقيا  
 . باملرأة
وقد مت إدراج السياسة الوطنية األوىل للنـهوض بـاملرأة       - ٤٨

بصورة كاملة يف استراتيجية احلد من الفقر يف غينيـا، غـري أنـه              
وعليــه قــررت احلكومــة أن تــضع . مت إمهــال املــسائل اجلنــسانية
 وُيعتــزم إعــداد سياســة جنــسانية    .سياســة جنــسانية منفــصلة  

 . ٢٠٠٨وطنية يف عام 
وأضافت أن مراكز التنـسيق أسـهمت مـسامهة كـبرية            - ٤٩

غـري أهنـا عانـت مـن     . يف تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض باملرأة 

مراكـز التنـسيق كـان       وضـع فبـسبب   : عدد من أوجه الـضعف    
 حــضور االجتماعــات الــيت مــن الــصعب علــى املــسؤولني فيهــا

ــرارات؛ وتــ تتخــذ  ــا الق ــان مراكــز   تغريفيه  يف كــثري مــن األحي
 التنسيق من إدارة إىل أخرى؛ كما أن إعادة تـشكيل احلكومـة           

يع مراكز التنسيق على حنـو  يؤدي يف كثري من األحيان إىل توز      
ــساوٍ بــني اإلدارات  ــدة   . غــري مت ــة اجلدي ــررت احلكوم ــه ق وعلي

غـرار  االستعاضة عن مراكز التنـسيق بوحـدات إنـسانية، علـى            
وحيـث توجــد  . جلـان املـساواة بـني اجلنــسني يف قطـاع التعلـيم     

 . هذه اللجان مت إحراز تقدم هائل حنو االلتزام باالتفاقية
قـال إنـه ال توجـد يف الوقـت          ): غينيا (السيد تراوري  - ٥٠

وعليــه . الــراهن بيانــات عــن ضــحايا االجتــار بالنــساء يف غينيــا  
 ملعرفـة مـدى انتـشار       تعتزم احلكومـة إجـراء دراسـة استقـصائية        

وقــد اعتمــدت احلكومــة  . االجتــار بالنــساء واألطفــال يف غينيــا 
بالفعل خطـة عمـل وطنيـة ملكافحـة االجتـار بالنـساء والفتيـات               

وهنــاك مــا ال يقــل . مــن ناحيــة، وباألطفــال مــن ناحيــة أخــرى
ــراهن ســوف تنظــر فيهــا حمكمــة    ١٢عــن   قــضية يف الوقــت ال

. عـن حماكمـة قـضايا االجتـار       اجلنايات، وهي احملكمة املسؤولة     
علـى  هـذه القـضايا     عرض  قبل  هناك فترة انتظار طويلة      غري أن 

 قـــال إنـــهو.  ال جتتمـــع بـــصورة منتظمـــةاحملكمـــة ألن احملكمـــة
ــه جيــري اآلن      ــشريع احلــايل غــري كــاٍف، وعلي ــأن الت ــرف ب يعت

وصـل هـذا اإلعـداد إىل    إعداد تشريع خاص ملكافحة االجتـار و    
 . مرحلة متقدمة

فيما يتعلـق بـضحايا العنـف يف املنـاطق الريفيـة، قـال              و - ٥١
 جــسدي أو -أي شــكل مــن أشــكال العنــف مــن يرتكــب إن 

قيــام و.  يعاقــب مبوجــب القــانون اجلنــائي-معنــوي أو نفــسي 
أي رجــل مهمــا كانــت ديانتــه بــضرب زوجتــه يعتــرب جرميــة؛   

ولــيس هنــاك . وميكــن تقــدمي هــذا الرجــل إىل احملــاكم وإدانتــه  
ــصاحل   ــة  حكــم خــاص ل ــاطق الريفي ــري أنــه إذا  .  املــرأة يف املن غ

تقدمت ضـحية مـن ضـحايا العنـف مـن النـساء بـشكوى فـإن                 
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مرتكب العنف حياكم وفقا للقانون، بغـض النظـر عـن املنطقـة            
 . اليت تعيش فيها الضحية

أمــا فيمــا يتعلــق بوضــع تنفيــذ قــانون الــصحة اإلجنابيــة  - ٥٢
؛ غري أنـه مل يـتم       ٢٠٠٠فقد قال إنه مت اعتماد القانون يف عام         

 الـواردة يف  عقوبـات ألنه تقـرر أن ال له إعداد أي لوائح تنفيذية     
ــر مــن الــالزم    ــاة  –القــانون شــديدة أكث  فمــثال، إذا توفيــت فت

الـشخص  عقـاب   ، فـإن    للختـان  يوما من خضوعها     ٤٠خالل  
وقد مت اآلن تنقيح القـانون،      . يكون اإلعدام املسؤول ميكن أن    

ضــحية علــى كــل مــا اآلن و. نفيذيــةوجيــري إعــداد لوائحــه الت
  –ها بالنيابــة عنــها اوالــديفعلــه  أو –أن تفعلــه ختــان اإلنــاث 

وتـستطيع املنظمـات غـري احلكوميـة أن         . أن تقـدم شـكوى    هو  
 . تؤدي دورا يف هذا الصدد

ــة  عــرضوأخــريا، مت  - ٥٣  الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقي
لـى  رض ع عومبجرد اعتماده، سوف ي   . لى احلكومة العتماده  ع

املـرأة  علـى    أوال   تعنيغري أنـه يـ    . اجلمعية الوطنية للتصديق عليه   
 . فهما جيدا الوسائل الكثرية املتاحة هلاأن تفهم الغينية 
 بـشأن مـسألة التنـسيق،       ،قالت): غينيا (السيدة أريبو  - ٥٤

 وثيقـــة سياســـية تعـــدها أيـــة وزارة جيـــب مناقـــشتها يف ةإن أيـــ
. الـذي جيتمـع مـرة يف األسـبوع    اجمللس املشترك بني الـوزارات      

ويتعني أيـضا علـى الوثيقـة أن ختـضع لعمليـة التـصديق الـوطين                
. راء واملنظمــات غــري احلكوميــة الــذي يــشارك فيــه مجيــع الــوز 

ومبجــرد . ر أيــضا مراكــز التنــسيق اجتماعــات التــصديق وحتــض
التصديق على الوثيقة، تعرضها الـوزارة املـسؤولة علـى اجمللـس            

ــوزا  ــشترك بـــني الـ ــبوعان املـ ــه أسـ ــذي لديـ ــتهارات الـ  . لدراسـ
ويسمح لوزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة والطفـل،    

ارات، باملـشاركة   بوصفها عضوا يف اجمللـس املـشترك بـني الـوز          
 يتم فيها مناقشة الوثائق السياسية اليت تتعلـق         يف أية اجتماعات  

املــرأة بــشكل أو س ونظــرا ألن معظــم الــسياسات متــ. بالنــساء

ر، فإنــه يــسمح دائمــا هلــا باملــشاركة يف مجيــع املناقــشات   بــآخ
 . السياسية

  ٩ إىل ٧املواد 
) ٦ صـــفحة(ذكـــرت أن التقريـــر : الـــسيدة نويبـــاور - ٥٥

يف نساء اليت تتسم بأمهيـة وتـأثري متزايـدين           ال مشاركةيشري إىل   
أن املعلومـات الـواردة يف الـردود علـى قائمـة             سوق العمـل إال   

تــشري إىل أن عــدد النــساء يف ) ١٤صــفحة (القــضايا واألســئلة 
.  القـرارات اخنفـض يف الـسنوات األخـرية         صـنع بعض مناصب   

وأشارت بصفة خاصة إىل العدد املنخفض للنساء بـني أعـضاء           
رؤسـاء   و ،والـوزراء، ومـديري املعاهـد العليـا       اجلمعية الوطنية،   

ــشؤون     ــيني للـــ ــشني اإلقليمـــ ــامني، واملفتـــ ــات، واحملـــ احملافظـــ
أضافت أهنا تريد معرفـة اجلهـود املبذولـة ملعاجلـة           و. االجتماعية

 ا جـاء يف    مسألة دور املرأة يف ممارسة الـسلطة، باإلضـافة إىل مـ           
التقريــر عــن تنظــيم احللقــات الدراســية وحلقــات العمــل وقيــام 

وتريد بـصفة   . املنظمات غري احلكومية النسائية حبمالت ضغط     
 خاصــة أن حتــصل علــى معلومــات ملموســة عــن أي تــدخل مت

 . تنفيذه أو تطويره أو جيري إعداده
ــوء إىل     - ٥٦ ــة إىل اللجـ ــة الراميـ ــة احلكومـ ــت إن خطـ وقالـ

زيـادة   ب الـسلطات واألحـزاب الـسياسية       قنـاع أنشطة الـدعوة إل   
، وحتـسني ترتيبـهن يف      اتعدد النساء يف مناصـب صـنع القـرار        

وهذا ال يتفـق مـع      . غري كافية ) ١٧صفحة  (القوائم االنتخابية   
 ٤ مــن املــادة ١مــن االتفاقيــة، إذ يتــضح مــن الفقــرة   ٢املــادة 

 أنـه يـتعني علـى       ٢٥ و   ٢٣لالتفاقية، ومن التوصيتني العـامتني      
ــز مــشاركة     ــشطة لتعزي احلكومــة نفــسها أن تتخــذ خطــوات ن

ويف هـذا الـصدد، قالـت إهنـا تـود أن تعـرف إذا كانـت                 . املرأة
ز احلكومـــة تعتـــزم اختـــاذ تـــدابري اســـتثنائية مؤقتـــة مثـــل التمييـــ  

 . املعاملة التفضيلية، أو نظام احلصص وأاإلجيايب، 
رحبت، متحدثة بوصفها عضوا يف اللجنـة،       : الرئيسة - ٥٧

بإنــشاء شــبكة مــن الــوزيرات والربملانيــات، ال ســيما يف ضــوء  
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غــري أهنــا . النــسبة املئويــة املنخفــضة للنــساء يف اجلمعيــة الوطنيــة
ــةتـــساءلت إذا كانـــت الربملانيـــات علـــى علـــم باالتف  وإذا . اقيـ

ــة الطــرف النظــر يف       مل ــود الدول ــا ت ــر كــذلك، فرمب يكــن األم
املــشاركة يف اجتمــاع الربملانيــات الــذي يعقــد يف جنيــف كــل  

وإن إحـدى املـسائل     . سنة حتت رعاية االحتـاد الربملـاين الـدويل        
ذي حتــضره أيــضا جلنــة مــن اخلــرباء، املناقــشة يف االجتمــاع، الــ

ويف رأيهــا، . تلــف البلــدان االتفاقيــة ووضــع تنفيــذها يف خمهــي
 . يتيح االجتماع فرصة طيبة ملناقشة تنفيذ االتفاقية يف غينيا

وأضافت أن عدد النساء املنتخبات يف احلكومة احملليـة        - ٥٨
ــرغم مــن  مــنخفض بــصفة خاصــة،   تبــدو أن املــشاكل علــى ال
فيجـب  .  علـى املـستوى احمللـي      تتكّونأكثر حدة واألمناط تبدأ     

ــسألة مــ   ــام للحــصص،    معاجلــة امل ــشاء نظ ــق إن  وأثال عــن طري
ــساء      ــا للن ــة دني ــسبة مئوي ــشترط ن ــشريع ي ــوائم يف اعتمــاد ت الق

ــة أو ــل األحــزاب     االنتخابي ــط متوي ــل رب اســتحداث حــوافز مث
ــات   ــساء املنتخب ــدد الن ــن ســرورها ألن   . بع ــت ع ــاك وأعرب هن

ثــالث نــساء علــى رأس ثــالث حمافظــات مــن حمافظــات غينيــا   
علـــى احلكومـــة أن تواصـــل   وجيـــب .  حمافظـــة٣٣وعـــددها 

 . جهودها يف هذا االجتاه
 ٨وأخــريا، يــتعني علــى الدولــة الطــرف، وفقــا للمــادة  - ٥٩

من االتفاقية، أن تتخذ تدابري لزيـادة عـدد النـساء يف املناصـب               
علـى مزيــد  يف احلـصول  وقالـت إهنـا تأمـل    . الدبلوماسـية العليـا  

 . يف التقرير القادمعن املوضوع من املعلومات 
 )١٥صـفحة   (ذكرت أنه وفقا للتقرير     : السيدة باتني  - ٦٠
 الرجـــل األجـــنيب الـــذي يتـــزوج غينيـــة اكتـــساب  يـــستطيع ال

وقالــت إهنــا تــود أن  . اجلنــسية الغينيــة إال عــن طريــق التجــنس 
 يعترب متييزيا قـد مت تنقيحـه أو         الذيتعرف إذا كان هذا احلكم      

 . إذا كان هناك أية خطة لتعديله
فيـذكر  .  يتعلق جبنسية الطفل غري واضحة    واحلالة فيما  - ٦١

ــيهم،  ) ١٦صــفحة (التقريــر  أن األطفــال يكتــسبون جنــسية أب

إن مــــشروع ) ١٦صــــفحة (ولكــــن التقريــــر مــــضى يقــــول  
التعديالت على القـانون املـدين نقحـت هـذه األحكـام ووضـع        

علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل فيمــا يتعلــق جبنــسية  اآلن املــرأة 
 يف الردود على قائمة القـضايا واألسـئلة         غري أنه ورد  . أطفاهلما

التعديالت املتعلقـة   تلك  بدء نفاذ   أنه مل يتم بعد     ) ١٢صفحة  (
الواردة يف مشروع القانون املـدين املـنقح وفقـا          وجبنسية الطفل   

ــة ــود أن تعــرف وضــع هــذه التعــديالت   . لالتفاقي ــ. فت  وحيوت
 وإذا كـان األمـر كـذلك،      . ن هذه التعـديالت   أنه مت سَ  بالردود  

ر ذكهل يستطيع الوفـد أن يـ     وفما هو سبب عدم بدء نفاذها؟       
 ؟ هانفاذيتم فيه بدء حيتمل أن التاريخ الذي 

ــراوري  - ٦٢ ــسيد تـ ــا (الـ ــال): غينيـ ــدين  قـ ــانون املـ  إن القـ
 اعتمــاد هــذين مبجــردو. وقــانون الطفــل يــنظم مــسألة اجلنــسية

ويف هـذا الـصدد، قـال       . سوف ُتحلّ مسألة اجلنـسية    الصكني،  
ــة الــسنة،     ُينإنــه ــتم اعتمــاد قــانون الطفــل حبلــول هناي تظــر أن ي

 .٢٠٠٨واعتماد القانون املدين يف عام 
 . ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 
 
 
 


