
CEDAW/C/SLE/CO/5  دةاألمــم املتحـ 

    

11 June 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
190607    190607    07-37588 (A) 

*0737588* 

 جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 والثالثونثامنة الدورة ال

   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١ -مايو / أيار١٤
 سرياليون: التعليقات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة  

 
ــث         - ١ ــاين والثال ــة الث ــارير الدوري ــر األويل والتق ــامع للتقري ــر اجل ــة يف التقري نظــرت اللجن

 املعقــودتني يف ٧٧٨ و ٧٧٧ يف جلــستيها )CEDAW/C/SLE/5(اخلــامس لــسرياليون والرابــع و
وترد قائمة اللجنة اليت تتـضمن القـضايا        ). 778 و   CEDAW/C/SR.777 (٢٠٠٧مايو  / أيار ١٧

، وتــرد ردود ســرياليون يف الوثيقــة   CEDAW/C/SLE/Q/5واألســئلة الــيت طرحــت يف الوثيقــة    
CEDAW/C/SLE/Q/5/Add.1. 

 
 مقدمة  

 اتفاقيـة القـضاء علـى مجيــع       تثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها دون حتفظ على           - ٢
ريرهــا اجلــامع للتقريــر األويل وتعــرب عــن تقــديرها هلــا لتقــدميها تق. أشــكال التمييــز ضــد املــرأة

ــة       ــة للجن ــادئ التوجيهي ــاين والثالــث والرابــع واخلــامس، الــذي تقيــد باملب ــة الث والتقــارير الدوري
 التقارير، وتضمن معلومات كثرية، وقدم صورة صادقة عـن وضـع املـرأة يف سـرياليون،                 إلعداد

وتعرب أيضا عن تقديرها للردود اخلطية علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة              .  طال أمد انتظاره   نوإ
ــة املقدمــة علــى     الــيت أثارهــا الفريــق العامــل   ملــا قبــل الــدورة وعلــى العــرض الــشفوي واألجوب

 .أثارهتا اللجنةاالستفسارات اليت 
وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطـرف برئاسـة نائـب وزيـر الرعايـة االجتماعيـة والـشؤون            - ٣

اجلنــسانية وشــؤون الطفــل، الــذي ضــم املمثــل الــدائم لــسرياليون لــدى األمــم املتحــدة وممثلــي    
ــة       ــديهم خــربة يف جمموعــة كــبرية مــن جمــاالت االتفاقي ــة ســرياليون ل . وزارات شــىت يف حكوم

 .ب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنةوتعر



 

2 07-37588 
 

 CEDAW/C/SLE/CO/5

ــاري ال      - ٤ ــى الربوتوكــول االختي ــا عل ــة الطــرف لتوقيعه ــى الدول ــة عل ــثين اللجن ــة وت تفاقي
 .، وتتطلع إىل تصديقها عليه٢٠٠٠ يف عام أشكال التمييز ضد املرأة القضاء على مجيـع

 
 اجلوانب اإلجيابية  

التقريــر اجلــامع للتقريــر األويل والتقــارير الدوريــة الثــاين      تالحــظ اللجنــة بتقــدير أن    - ٥
ــة         ــات حكومي ــا هيئ ــشاركية شــاركت فيه ــة ت ــع واخلــامس أعــد يف إطــار عملي والثالــث والراب

 .ومنظمات غري حكومية
وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على ما تبذله من جهود الستعراض وتنقـيح القـوانني الـيت               - ٦
طـوي علـى التمييـز ضـد املـرأة، وكـذا إعـداد مـشاريع القـوانني الثالثـة املعروضـة حاليـا علـى              تن

الربملــان، وهــي مــشروع قــانون تــسجيل حــاالت الــزواج والطــالق العــرفيني، ومــشروع قــانون 
كما هتنئ اللجنة الدولـة الطـرف علـى سـن           . اإلرث بال وصية، ومشروع قانون العنف العائلي      

 .٢٠٠٥ر بالبشر لعام قانون مكافحة االجتا
 يف  ٥٠ حـدد حـصة      ٢٠٠٤وتالحظ اللجنة بتقدير أن قـانون احلكومـات احملليـة لعـام              - ٧

 .املائة للنساء يف جلان تنمية الدوائر يف املقاطعات واملدن
وتعرب اللجنة عن تقديرها للتعاون والتشارك املنـتظمني مـع املنظمـات غـري احلكوميـة                 - ٨

 .نفيذ االتفاقيةيف املساعي الرامية إىل ت
 

 والتوصيات الرئيسية الشواغل  
بينما تشري اللجنة إىل أن من واجـب الدولـة الطـرف تنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة          - ٩

بانتظام واستمرار، فإهنا تعترب أن الشواغل والتوصيات الواردة يف هذه التعليقـات اخلتاميـة           
هتمامها من اآلن وحىت موعد تقـدمي    تقتضي أن توليها الدولة الطرف على سبيل األولوية ا        

وبناء عليه، فإن اللجنة هتيـب بالدولـة الطـرف التركيـز علـى هـذه                . التقرير الدوري املقبل  
اجملاالت يف أنشطة التنفيـذ الـيت تقـوم هبـا وتـضمني تقريرهـا الـدوري املقبـل مـا اختذتـه مـن                         

التعليقـات اخلتاميـة    كما هتيب بالدولة الطرف إحالـة هـذه         . إجراءات وما حققته من نتائج    
 .إىل كافة الوزارات املختصة وإىل الربملان لكفالة تنفيذها الكامل

ويـساور اللجنـة القلــق ألنـه علـى الــرغم مـن تـصديق ســرياليون علـى االتفاقيـة يف عــام          - ١٠
وتالحــظ بقلــق أنــه مــا مل تــدجمها متامــا يف   . ، فإهنــا مل تــدجمها بعــد يف قانوهنــا الــداخلي ١٩٨٨

ويف حـني ترحـب بـاجلهود الـيت تبـذهلا           . اخلي فلن تتجسد أمهيتها يف الدولـة الطـرف        قانوهنا الد 
الدولة الطرف إلصالح التشريعات يف جمـاالت عديـدة مـن قبيـل الـزواج، والطـالق، واإلرث،           
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ــشريعات، واســتمرار العمــل         ــان هلــذه الت ــأخر ســن الربمل ــسبب ت ــة ب ــا قلق ــرتيل، فإهن والعنــف امل
 .نطوي على التمييز ضد املرأةبتشريعات وقوانني عرفية ت

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء أولويـة عاليـة لالنتـهاء مـن دمـج االتفاقيـة                   - ١١
وهتيب بالدولة الطرف أن تعجل بعمليـة اسـتعراض قوانينـها وأن            . متاما يف قانوهنا الداخلي   

ريعات اليت تنطـوي    تتعاون تعاونا فعاال مع الربملان من أجل كفالة تعديل أو إلغاء كل التش            
وحتـث الدولـة الطـرف      . على التمييز حىت تتماشى مع االتفاقيـة والتوصـيات العامـة للجنـة            

علـى إيـالء األولويـة العليـا للقيـام، أثنــاء الـدورة الربملانيـة احلاليـة، بـسن مـشاريع القــوانني           
اج العالقة الـيت سـتعزز االمتثـال لالتفاقيـة، وخباصـة مـشروع قـانون تـسجيل حـاالت الـزو                

. والطالق العـرفيني، ومـشروع قـانون اإلرث بـال وصـية، ومـشروع قـانون العنـف املـرتيل                   
وهتيب اللجنة أيـضا بالدولـة الطـرف اتبـاع هنـج شـامل يف إصـالح القـوانني يكفـل للمـرأة               

 .املساواة القانونية وكذلك املساواة الفعلية
ــد    - ١٢ ــق إزاء البن ــة القل ــساور اللجن ــى أن  مــن الدســتور، ) د) (٤ (٢٧وي ــنص عل ــذي ي  ال

الــضمانات مــن التمييــز ال تنطبــق فيمــا يتــصل بــالتبين، والــزواج، والطــالق، والــدفن، وانتقــال   
التركة عند الوفاة وغري ذلك من اجملاالت اليت يـشملها قـانون األحـوال الشخـصية، إذ ينطـوي                   

حـب اللجنـة    ويف هـذا الـصدد، تر     . هذا احلكم على التمييز ضد املرأة ويشكل انتهاكا لالتفاقية        
 .من الدستور) د) (٤ (٢٧بتوصية جلنة مراجعة الدستور بإلغاء البند 

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تتخــذ دون تــأخري كافــة التــدابري الالزمــة    - ١٣
من الدستور بغية ضمان املساواة يف احلقوق بـني املـرأة والرجـل              )د) (٤ (٢٧إللغاء البند   

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ خطـوات              . تفاقيـة من اال ) أ (٢متشيا مع املادة    
شاملة، مبا يف ذلك تنظـيم محـالت للتوعيـة باالتفاقيـة باعتبارهـا صـكا مـن صـكوك حقـوق                      
اإلنسان امللزمـة قانونـا، لكفالـة املوافقـة علـى إلغائهـا يف اسـتفتاء يـنظم خـالل االنتخابـات                      

 .٢٠٠٧أغسطس /املقبلة، املقرر إجراؤها يف آب
ويـــساور اللجنـــة القلـــق إزاء ضـــعف القـــدرة املؤســـسية لـــوزارة الرعايـــة االجتماعيـــة   - ١٤

ويـساورها القلـق ألن     . والشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل، وهي اآللية الوطنية للنهوض باملرأة        
الـــوزارة تعـــاين بـــصورة مزمنـــة مـــن نقـــص املـــوارد واملـــوظفني وليـــست لـــديها ال الـــصالحية   

عاليــة مــن أجــل كفالــة التنفيــذ التــام لالتفاقيــة، وال تــستطيع الــدفع    القــدرة علــى العمــل بف  وال
باستراتيجية لتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع القطاعات احلكومية، وعلى صـعيدي احلكومـات     

 .اإلقليمية واحمللية، وتنسيق تنفيذ تلك االستراتيجية
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عة لتعزيـز اآلليـة   وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعطي األولوية على وجـه الـسر     - ١٥
الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة، وأن متــدها، علــى الــصعيدين اإلقليمــي واحمللــي، مبــا يكفــي مــن    
الصالحيات، والسلطات، واملوارد البشرية واملالية الالزمة لتنسيق اجلهود والعمل بفعاليـة           

ل علــى تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني وتنفيــذ اســتراتيجية لتعمــيم املنظــور اجلنــساين يف كــ    
 .السياسات والربامج على نطاق القطاعات واملستويات احلكومية كافة

ــاملرأة وسياســة تعمــيم املنظــور        - ١٦ ــهوض ب ــة للن ــسياسة الوطني ــة علمــا بال وإذ حتــيط اللجن
، فإهنا تعرب عـن قلقهـا لعـدم القيـام بـشكل فعـال برصـد تنفيـذمها يف كـل          ٢٠٠٠اجلنساين لعام   

 .املستويات والقطاعات احلكومية
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم حالة تنفيذ سياساهتا للنهوض بـاملرأة وتعمـيم      - ١٧

وتشجع الدولة الطرف على االستفادة الكاملة من الـزخم والـشراكات           . املنظور اجلنساين 
ــادة       ــا مبوجــب امل ــداد تقريره ــاء إع ــدت أثن ــيت تول ــذه    ١٨ال ــضال عــن ه ــة، ف ــن االتفاقي  م

ض السياسة احلالية ومواصلة إعداد خطة تنفيذية شاملة لتعزيـز          التعليقات اخلتامية الستعرا  
وستــشمل تــدابري قانونيــة وتــدابري يف الــسياسات . املــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة

والربامج، وستتضمن أهـدافا ومعـايري وجـداول زمنيـة واضـحة، فـضال عـن آليـات للقيـام                    
 مبا يف ذلك وضـع مؤشـرات، وذلـك متـشيا            بانتظام برصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذها،      

وتــشجع الدولــة الطــرف علــى التمــاس دعــم اجملتمــع الــدويل   . مــع مجيــع أحكــام االتفاقيــة 
 .واجلهات املاحنة لتنفيذ هذه اخلطة

وُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إدراج تدابري خاصة مؤقتـة يف القـانون وعـدم جلـوء        - ١٨
يــق املــساواة الفعليــة بــني املــرأة والرجــل يف مجيــع جمــاالت  الدولــة الطــرف إليهــا للتعجيــل بتحق

، ) مـن االتفاقيـة  ٨ و  ٧املادتـان   (االتفاقية، مبا فيهـا مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة                
 مــن ١١املــادة (، والعمــل يف القطــاع االقتــصادي الرمســي  ) مــن االتفاقيــة١٠املــادة (والتعلــيم 
 .ء والفتيات منخفضا بدرجة غري مقبولةحيث يظل عدد النسا) االتفاقية
التـدابري اخلاصـة    للجـوء إىل    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع أسـاس تـشريعي            - ١٩

 مـن االتفاقيـة     ٤ مـن املـادة      ١املؤقتة، إمـا يف الدسـتور أو يف تـشريع مالئـم آخـر، وفقـا للفقـرة                   
ــة  او ـــة٢٥لتوصــية العام ــة الطــرف إىل    .  للجن ــاه الدول ــن    وتوجــه انتب ــدابري جــزء م ــذه الت أن ه

 تـشملها  يف مجيـع اجملـاالت الـيت    للمـرأة االستراتيجية الالزمة للتعجيـل بتحقيـق املـساواة الفعليـة           
مــن قبيــل حــصص وجــداول وحتــث الدولــة الطــرف علــى حتديــد أهــداف ملموســة، . االتفاقيــة

 .دةعلى حللتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف كل جمال زمنية 
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ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار القواعد واملمارسات والتقاليـد الثقافيـة الـضارة،           - ٢٠
 وهويــةأدوار ومــسؤوليات خبــصوص املواقــف األبويــة والقوالــب النمطيــة املتجــذرة فــضال عــن 

ــاة    ــاحي احلي ــع من ــرأة والرجــل يف مجي ــة أن تلــك القواعــد واألعــراف     . امل ــق اللجن ــثري قل ــا ي ومم
 وأن الدولــة الطــرف ضــدها، مبــا يف ذلــك العنــف ،التمييــز ضــد املــرأةوتــدمي رســات تــربر واملما
القــيم واملمارســات والقوالــب إجــراءات مطــردة ومنتظمــة لتعــديل أو إلغــاء هــذه تتخــذ بعــد  مل

 .النمطية الثقافية السلبية
حليــاة يــا باعتبارهــا ُبعــدا ديناموحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تنظــر إىل الثقافــة  - ٢١

. للتغــيري بالتــايل وخيــضع مبــؤثرات عديــدة علــى مــر الــزمن  ويتــأثرالبلــد ونــسيجه االجتمــاعي، 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون تأخري بوضـع اسـتراتيجية شـاملة، تتـضمن أهـدافا        

  املمارسـات والقوالـب النمطيـة الثقافيـة الـسلبية الـيت            إلغـاء وجداول زمنية واضـحة، لتعـديل أو        
 ٢وفقـا للمـادتني     حبقـوق اإلنـسان     التـام   ، ولتعزيز متتـع املـرأة       ضدهاتتسم بالتمييز   تضر باملرأة و  

وينبغـــي أن تتـــضمن هـــذه االســـتراتيجية بـــرامج تثقيـــف وتوعيـــة . مـــن االتفاقيـــة) أ (٥و ) و(
لمــرأة والرجــل يف مجيــع مــستويات اجملتمــع، مبــا يف ذلــك رؤســاء لخصيــصا وموجهــة مــصممة 

 بالتعــاون مــع منظمــات اجملتمــع املــدين واملنظمــات النــسائية، وأن هتــدف إىل تنفــذالقبائـل، وأن  
 واملمارســات الثقافيــة ، واملواقــف، لتحويــل وتغــيري القوالــب النمطيــة، والقــيم مواتيــة بيئــة هتيئــة

تقييم التقدم احملـرز    بانتظام ب  للقيام آليات رصد    جيادوحتث الدولة الطرف أيضا على إ     . التمييزية
 .يق األهداف املقررة مبشاركة رؤساء القبائل واملنظمات النسائيةحنو حتق
لنـهوض بـاملرأة    اآلليـة الوطنيـة ل    ضطلع هبـا    ت ترحب اللجنة جبهود التوعية اليت       يف حني و - ٢٢

 إزاء اسـتمرار هـذه املمارسـة     بـالغ ممارسة ختان اإلناث، فإهنا تشعر بقلق       إىل القضاء على    سعيا  
 الدولـة الطـرف   اللتزامـات  واملـرأة و للفتـاة  حلقوق اإلنسان  جسيماا   انتهاك تشكل اليت   ،الضارة

 واملـرأة   تتعـرض لـه الفتـاة     وتشري اللجنـة إىل مـا       . نسبة انتشارها مبوجب االتفاقية، وإزاء ارتفاع     
ارتفـاع عـدد النـساء      من مضاعفات صحية خطرية من جراء ممارسة ختان اإلناث، مبا يف ذلك             

 .ثاين املهبليالناسور املالالئي يعانني من 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون إبطـاء بـسّن تـشريع حيظـر ختـان اإلنـاث                   - ٢٣

وحتــث الدولــة الطــرف علــى تكثيــف  . وإنــزال العقوبــات الكافيــة هبــم  مقاضــاة اجلنــاة وكفالــة
، وذلـك مـن      بـدعم مـن اجملتمـع املـدين        ، الرجـال والنـساء علـى الـسواء        لتوعية وتثقيف جهودها  

وتـشجع  . وراءهـا مـن تربيـرات ثقافيـة       يكمـن   القضاء على ممارسة ختان اإلناث وعلى ما        أجل  
. مارسـي ختـان اإلنـاث     ملالدولة الطـرف أيـضا علـى وضـع بـرامج إلجيـاد مـصادر دخـل بديلـة                    

وإىل  بني ختان اإلنـاث وانتـشار الناسـور املثـاين املهبلـي،      الصلةحبث إىل وتدعو الدولة الطرف  
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الـدعم الطـيب للمـصابات    بالناسور املثاين املهبلي وتقدمي من حدوث إصابات   للحد  اختاذ تدابري   
 .به

، فإهنـا تـشعر بقلـق بـالغ         ٢٠٠٦ ترحب اللجنـة بقـانون العنـف العـائلي لعـام             يف حني و - ٢٤
وتـشعر  .  ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك االغتـصاب واالعتـداء اجلنـسي               ارتفاع معـدالت العنـف    إزاء  

ار األعراف واملمارسات الثقافية اليت جتيز العقوبة البدنيـة ألفـراد      بالقلق بوجه خاص إزاء استمر    
ــساء  ــرأة     . األســرة، وال ســيما الن ــع العنــف ضــد امل ــة التقــدم احملــرز ملن ويــساورها القلــق إزاء قل

والقضاء عليـه، وعـدم تـوافر سـبل جلـوء الـضحايا مـن النـساء إىل القـضاء، مبـا يف ذلـك انعـدام                           
. مــن العقــابر حــاالت إفــالت مــرتكيب أعمــال العنــف ضــد املــرأة املــساعدة القانونيــة، وانتــشا

أشـكال العنـف    بانتظـام بـشأن كافـة       بيانـات   الوتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عـدم مجـع           
 .ضد املرأة

وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إيـالء األولويـة العليـا لتطبيـق هنـج شـامل للتـصدي                       - ٢٥
وتنفيــذه يف ذلـك اإلســراع بـسّن قــانون العنـف العــائلي     مبــا ،جلميـع أشــكال العنـف ضــد املـرأة   

 للجنــة يف ١٩أن تأخـذ متامــا يف االعتبــار التوصــية العامــة  وتــشجع الدولــة الطــرف علــى . التـام 
توعيـة النـاس مـن    وحتـث الدولـة الطـرف علـى     . جهودها الرامية إىل التصدي للعنف ضد املـرأة     
كال العنـف ضـد املـرأة، مبـا فيهـا العنـف       مجيـع أشـ  خالل وسائط اإلعالم وبرامج التثقيـف بـأن     

القـانون  الدولـة الطـرف تـدريب القـضاة ومـسؤويل إنفـاذ             باللجنـة   وهتيب  . العائلي، غري مقبولة  
 واألخصائيني االجتماعيني ومقدمي اخلـدمات الـصحية بـشأن العنـف            وأصحاب املهن القانونية  

الدرجـة الالزمـة مـن    بتـهم  ضد املـرأة لغـرض كفالـة مقاضـاة مـرتكيب العنـف ضـد املـرأة ومعاقب                 
وتطلــب . إىل الــضحايا تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني والــسرعة، وتقــدمي رعايــة فعالــة الــصرامة

ــرض       ــيت تعت ــق ال ــة العوائ ــة الطــرف إزال ــة إىل الدول ــى مجيــع    جلــوءاللجن ــضاء عل ــرأة إىل الق  امل
 والريفيـة علـى     املستويات، وتوصي بأن تتـاح املـساعدة القانونيـة للـضحايا يف املنـاطق احلـضرية               

 العنـف ضـد املـرأة مبـا يف ذلـك            لـدعم ضـحايا   وتدعو الدولة الطـرف إىل وضـع تـدابري          . السواء
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن          . وتـوفري الـدعم القـانوين والطـيب والنفـسي         املآوى  إجياد  
ميـع   جل الـيت تتـصدى حاليـا     معلومات عن القوانني والـسياسات والـربامج        املقبل   تقريرها   تضمن

اجتاهـات انتـشار خمتلـف أشـكال        وأشكال العنف ضد املـرأة وعـن أثـر تلـك التـدابري، وبيانـات                
 . النوع من العنفهذا
ــالء االهتمــام الكــايف      - ٢٦ ــق إزاء عــدم إي ــة القل ــساور اللجن ــة  الســتنتاجاتوي ــة احلقيق  جلن

تيـات  تأهيـل ضـحايا العنـف والـرق اجلنـسي مـن الف            ل توصـيات حمـددة      وضـعت واملصاحلة، الـيت    
وُيقلـق اللجنـة أنـه     .  وإعـادة إدمـاجهن يف اجملتمـع       وكفالـة تعـافيهن نفـسيا     والنساء أثنـاء احلـرب      
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 ،الفتيــات والنــساء املتــأثرات بــاحلرب فــإن  ، املزيــد مــن االهتمــام لتلــك التوصــيات مل يــول مــا
ــتم       ــن ي ــاء احلــرب، ســيظلون مهمــشني ول ــودين نتيجــة حــاالت االغتــصاب أثن واألطفــال املول

 .وإدماجهم يف اجملتمعتأهيلهم 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص املوارد لتنفيذ التوصيات ذات األولوية  - ٢٧

الصادرة عن جلنة احلقيقة واملصاحلة اليت تتعلق بأثر احلرب على الفتيات والنساء وأطفاهلن 
الطـرف أن  وتطلب اللجنة إىل الدولة  . لكفالة اكتمال تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع      

 .تضطلع هبذه اجلهود بالتعاون مع اجملتمع املدين واجلهات املاحنة الدولية
، فإهنــا ٢٠٠٥ويف حــني ترحــب اللجنــة باعتمــاد قــانون مكافحــة االجتــار بالبــشر لعــام  - ٢٨

ــق         ــة تطبي ــة إىل كفال ــدابري الرامي ــة الت ــة فعالي ــد وإزاء حمدودي ــة إزاء اســتمرار االجتــار يف البل قلق
 .لياالقانون عم

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــسرع جبهودهــا الراميــة إىل تنفيــذ قــانون    - ٢٩
وينبغـي أن تتـضمن تلـك       .  تنفيـذا فعـاال وإنفـاذه متامـا        ٢٠٠٥مكافحة االجتار بالبشر لعام     

وتوصي أيضا بـأن تزيـد الدولـة     . اجلهود بوجه خاص احملاكمة الفعلية للمتجرين ومعاقبتهم      
من مساعدة ودعم للضحايا من النساء، وما تبذلـه مـن جهـود ملنـع هـذه      الطرف مما تقدمه   

الظاهرة بالتصدي لألسباب اجلذرية هلا وحتسني احلالة االقتصادية للمرأة من أجـل القـضاء    
 .على إمكانية تعرضهن لالستغالل واالجتار

ية ويــساور اللجنــة القلــق إزاء مــا للحــرب مــن أثــر ســليب شــديد علــى اهلياكــل األساســ - ٣٠
ويـساورها  . التعليمية، وما ميثله ذلك من عقبة تعترض بوجه خاص تعلـيم الفتـاة واملـرأة الـشابة     

ــغ       ــساء يف ســرياليون، إذ بل ــة لــدى الفتيــات والن القلــق بوجــه خــاص إزاء ارتفــاع معــدل األمي
. ١٠، وهو برهان واضح على أمنـاط التمييـز املـشار إليـه يف املـادة                 ٢٠٠٤يف املائة يف عام      ٧١
ــش ــيم        وت ــستوى تعل ــاض م ــاملرأة وأن اخنف ــهوض ب ــصر أساســي للن ــيم عن ــة إىل أن التعل ري اللجن

الفتيــات والنــساء مــا زال واحــدا مــن أخطــر العراقيــل الــيت حتــول دون متــتعهن الكامــل حبقــوق   
اإلنــسان دون الــتمكني هلــن ويــساورها القلــق أيــضا إزاء ارتفــاع معــدل تــسرب الفتيــات مــن     

 .نها احلمل والزواج املبكر والزواج القسرياملدارس الثانوية ألسباب م
وتوصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف خطــوات لتحــسني اهلياكــل األساســية   - ٣١

التعليمية، وال سيما يف املناطق الريفية، وللتوعية بأمهية التعليم كحق مـن حقـوق اإلنـسان                
 إىل كفالـة إتاحـة      وتوصـي بـأن تنفـذ الدولـة الطـرف تـدابري ترمـي             . وكأساس لتمكني املرأة  

ــاء        ــيم وضــمان بق ــستويات التعل ــع م ــساء إىل مجي ــات والن ــة لوصــول الفتي الفــرص املتكافئ
 ١الفتيات يف املدارس، من خالل مجلة أمور منها اختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة                      



 

8 07-37588 
 

 CEDAW/C/SLE/CO/5

وتشجع الدولـة الطـرف علـى اختـاذ     .  للجنة٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة  ٤ من املادة 
وهتيـب اللجنـة    . ت لتجاوز املواقف التقليدية اليت متثل عائقا أمام تعليم الفتاة واملرأة          خطوا

بالدولــة الطــرف بــذل قــصارى جهــدها لتحــسني مــستوى اإلملــام بــالقراءة والكتابــة لــدى    
الفتيات والنساء من خـالل اعتمـاد بـرامج شـاملة علـى الـصعيدين الرمسـي وغـري الرمسـي،                     

وتـشجع الدولـة الطـرف علـى أن تعـزز التعـاون مـع              . دريبـهم ومن خالل تعلـيم الكبـار وت      
ــل        ــدويل واملنظمــات املاحنــة للتعجي ــا أكــرب مــن اجملتمــع ال ــتمس دعم ــدين وأن تل اجملتمــع امل

 . من االتفاقية١٠باالمتثال للمادة 
 مــا يكفــي مــن املعلومــات والبيانــات املفــصلة   تــضمنوتالحــظ اللجنــة أن التقريــر مل ي  - ٣٢

حتتـاج اللجنـة، بوجـه خـاص، إىل معلومـات           و . من االتفاقية  ١١ املادة    خبصوص حسب اجلنس 
ــرأة يف القــو   لتكــوين ــة،   ب العاملــةى صــورة واضــحة عــن مــشاركة امل ــاطق احلــضرية والريفي املن

علـى االسـتفادة    وقـدرهتا     ضدها يف القوى العاملـة      واألفقي التمييز الرأسي ، و تهاومعدالت بطال 
 القلق أيـضا ألهنـا مل تتلـق مـا يكفـي مـن املعلومـات                 هايساورو .صادية اجلديدة تمن الفرص االق  

 عظمـى املناطق الريفية واحلضرية، حيث تعمـل الغالبيـة ال       ب حالة املرأة يف القطاع غري الرمسي        عن
 .اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني وضعهن اهلشال عن من النساء، و

حالـة   عـن    رهـا املقبـل معلومـات مفـصلة        تقري إىل تـضمني   اللجنة الدولة الطرف     دعووت - ٣٣
ــرأة يف م ــدانامل ــة، يف القطــاع ي ــسواء غــري الرمســي و الرمســي ني العمال ــى ال  مــع اإلشــارة إىل  ، عل

 ملـرأة بـني ا  فـرص   تكـافؤ ال   التدابري املتخـذة وأثرهـا علـى حتقيـق           عن و االجتاهات على مر الزمن،   
ويل الدولـة الطـرف اهتمامـا       ذلك بـأن تـ    كـ وتوصي اللجنـة     . يف األنشطة املدرة للدخل    والرجل

  إىل تـضمني  الدولـة الطـرف  ، وتـدعو خاصا لظروف النـساء العـامالت يف القطـاع غـري الرمسـي         
 والوصــول إىل األســواق، ، والتكنولوجيــا، والتــدريب،االئتمــانعــن تقريرهــا املقبــل معلومــات 

 .فضال عن اخلدمات االجتماعية واحلماية

  الــذي يقدمــهدعمبالــ الدولــة الطــرف وابــذهليت ت اللجنــة بــاجلهود الــويف حــني ترحــب - ٣٤
قلـق أن   بع، فإهنـا تالحـظ      الرضّـ وفيـات    و نفاسـية وفيـات ال  ال معـدالت    لحـد مـن   اجملتمع الدويل ل  

ويـساورها   . يف العـامل   ى املعـدالت  ع يف سرياليون مـن بـني أعلـ        الرّضوفيات   و النفاسيةعدالت  امل
الرعاية قبل الـوالدة وبعـدها      خدمات    ما يكفي من   لىعصول النساء   حذلك إزاء عدم    كالقلق  

إزاء االخنفـاض الـشديد يف   خاصة يف املناطق الريفية، ووتنظيم األسرة، يف جمال   علومات  من امل و
 .النساء والرجاللدى منع احلمل ستخدام وسائل معدل ا

 النفاسـية وفيـات   ال جهودها خلفض معدالت     الطرفف الدولة   كثوتوصي اللجنة بأن ت    - ٣٥
 أثنــاء وتقتــرح أن تقــيم الدولــة الطــرف األســباب الفعليــة لوفيــات األمهــات   .عالرّضــوفيــات و
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وحتـث الدولـة الطـرف علـى بـذل           . ضمن إطـار زمـين لتخفيـضها       معايري وحتدد أهدافا و   النفاس
ــت ها مــن أجــل جهــدقــصارى  ــساءةوعي ــادة اســتفادهتن مــن خــدمات   الن ــة الــصحية   وزي  الرعاي

 يف جمـال  ، وال سـيما ن يف املناطق الريفية بوجه خاص  ودرب أفراد م   اليت يقدمها  واملساعدة الطبية 
رمـي  تذلك بأن تنفـذ الدولـة الطـرف بـرامج وسياسـات           كوتوصي اللجنة    .الرعاية بعد الوالدة  

 .منع احلمل وخدمات تنظيم األسرةوسائل لى عصول حلسبل فعالة لإىل توفري 

ي ئــ الال،ملنــاطق الريفيــة الوضــع اهلــش للنــساء يف اإزاء خــاص وجــه القلــق بهاويــساور - ٣٦
انعـدام  إزاء   بـشكل غـري متناسـب، و       طـاهلن الفقـر   ي ي ئـ يشكلن أغلبية النساء يف سرياليون، والال     

اخلــدمات الــصحية املالئمــة، والتعلــيم، والفــرص االقتــصادية، مبــا فيهــا التــسهيالت االئتمانيــة،   
ضارة، مـن   الـ تقليديـة   المارسـات   امل انتـشار    إزاء القلق   هايساور كما   .قضاءإىل ال ء  ولجالسبل  و

 اسـتمرار العـادات والتقاليـد املتعلقـة         إزاءعـن قلقهـا     بوجـه خـاص     قبيل الزواج املبكر، وتعـرب      
لنـساء  لساواة  املـ   اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق       لى األرض واإلرث اليت تؤثر سلبا علـى       عصول  باحل

 .والنهوض هبن

ة وتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني        وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جعل تنفيذ االتفاقي        - ٣٧
تخفيـف  الرمـي إىل  يت تاصـة تلـك الـ   وخب،  الوطنيـة  خططها وسياساهتا اإلمنائية  يف عنصرا واضحا 

 اهتمام خـاص     إيالء وحتث اللجنة الدولة الطرف على     . التنمية املستدامة  حتقيقحدة الفقر و  من  
علــى  ندهتتفاســقــرار وا مــشاركتهن يف عمليــات صــنع الةلــاالحتياجــات النــساء الريفيــات وكف

 ةدراملـ شاريع   ذلـك املـ    الـصحة والتعلـيم والفـرص االقتـصادية، مبـا يف          من خدمات   قدم املساواة   
على اختـاذ التـدابري     أيضا  حتث اللجنة الدولة الطرف      و .، والعدالة يةتسهيالت االئتمان اللدخل و ل

 .ةوراثالق مبلكية األرض ومة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الريفية فيما يتعلزالال

أحكـام متييزيـة يف القـانون العـريف وعقـد      وجود وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار   - ٣٨
مـسموح بـه، وأن     أمـر   وتالحظ اللجنة على سبيل املثال أن تعدد الزوجات          .الزواج اإلسالمي 

ختتلـف بالنـسبة     يـز ضـد املـرأة، وأن أسـباب الطـالق          يمنطوي علـى الت    وصية ي  التوزيع امللكية ب  
يـة علـى   الالـسلطة أو الو  القدر من   الرجال، وأن النساء والرجال ال يتمتعون بنفس        و النساء   إىل

 جـزءا   ت احملاكم احمللية، اليت تطبق القانون العـريف، ليـس         نألالقلق  باللجنة   كما تشعر    .األطفال
 .تقبل الطعنمن النظام القضائي، ومن مث فإن قراراهتا ال 

تعجيــل ال، علــى ٢١لجنــة الدولــة الطــرف، متاشــيا مــع توصــيتها العامــة رقــم   وحتــث ال - ٣٩
 مجيــع األحكــام التمييزيــة يف لغــاءلــزواج والعالقــات األســرية إل القــوانني الــيت حتكــم اإصــالحب

 حـىت  القانون العريف وعقد الـزواج اإلسـالمي، خاصـة فيمـا يتعلـق بـالزواج والطـالق واإلرث،          
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف       .بنفس احلقوق والواجبات القانونية   تمتع  ال للمرأة والرجل    يتسىن
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على استعراض وضع احملاكم احمللية وضمان إمكانية الطعـن يف كـل قراراهتـا لـدى حمكمـة                  أيضا  
 .أعلى درجة

ويساور اللجنة القلق ألن التقرير مل يـورد بيانـات إحـصائية كافيـة عـن حالـة املـرأة يف                      - ٤٠
 معلومــات عــن أثــر  أنــه مل يقــدمقلــقال  كمــا يــساورها. االتفاقيــةهاملشيت تــمجيــع اجملــاالت الــ

 .التدابري املتخذة والنتائج احملرزة يف خمتلف جماالت االتفاقية

، مبــا يف ذلــك وضــع نظــام جلمــع البيانــاتيف وهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تبــدأ  - ٤١
ساواة حتقيـق املـ   أة والتقـدم حنـو      هات يف وضـع املـر     اجت مؤشرات قابلة للقياس لتقييم اال     استخدام
وتـدعو الدولـة الطـرف إىل أن        . وختصيص ما يكفي من مـوارد امليزانيـة هلـذا الغـرض            الفعلية هلا 

ــة مــن أجــل  ةتلــتمس، عنــد االقتــضاء، مــساعد  ــة إىل مجــع  املــضي قــدما يف دولي  اجلهــود الرامي
ريرهـا املقبـل بيانـات    أن تـضمن تق أيـضا  وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف           .البيانات وحتليلها 

 مفصلة حبسب نوع اجلنس وحبسب املنـاطق الريفيـة واحلـضرية، تـشري إىل               ،وحتليالت إحصائية 
 .النتائج احملققةإىل  السياسات والربامج وتدابرير اثآ

، لالتفاقيـة  تصدق على الربوتوكول االختياري   أن  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على       - ٤٢
 مــن االتفاقيــة يف مــا يتعلــق ٢٠ مـن املــادة  ١ن، تعــديل الفقــرة وأن تقبـل، يف أقــرب وقــت ممكــ 

 .مبوعد اجتماع اللجنة

ــة الطــرف علــى أن تــست   - ٤٣ ، يف تنفيــذها اللتزاماهتــا مبوجــب  دفيوحتــث اللجنــة الدول
 إعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يعززان أحكام االتفاقيـة،          االتفاقية، استفادة كاملة من   
 . أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلكوتطلب إىل الدولة الطرف

تحقيق األهداف ل  وفعاال كامالتنفيذاوتؤكد اللجنة أنه ال غىن عن تنفيذ االتفاقية  - ٤٤
تلك  املنظور اجلنساين يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق          مراعاةوتدعو إىل    .اإلمنائية لأللفية 

ة فيها، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها األهداف وإىل إبراز أحكام االتفاقي
 .الدوري املقبل معلومات عن ذلك

قـوق  حلالدوليـة الرئيـسية الـسبعة        وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك       - ٤٥
 . يعـزز متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع منـاحي احليـاة                     )١(اإلنسان

 حكومة سـرياليون علـى النظـر يف إمكانيـة التـصديق علـى املعاهـدة                 ولذلك، تشجع اللجنة  
__________ 

اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، العهد الدويل اخل )١( 
واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، 

املهينة، واتفاقية حقوق  ة القاسية أو الالإنسانية أوواتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوب
 .الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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اليت ليست طرفا فيها بعد، وهي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين         
 .وأفراد أسرهم

وتطلــب اللجنــة نــشر هــذه التعليقــات اخلتاميــة علــى نطــاق واســع يف ســرياليون حــىت     - ٤٦
ــيهم املــسؤول   ــاس، مبــن ف ــانيون و يكــون الن ــساسة والربمل ــون وال ــسااملنظمــات ون احلكومي  ئيةالن

 يـة  املـساواة القانون   كفالـة نـة بـاخلطوات املتخـذة مـن أجـل           ومنظمات حقـوق اإلنـسان، علـى بيّ       
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة        .لمرأة وباخلطوات األخرى الالزم اختاذها يف هذا الـصدد        ل الفعليةو

ما لـدى املنظمـات النـسائية ومنظمـات حقـوق           الطرف أن تواصل علـى نطـاق واسـع، وال سـي           
 وإعـالن ومنـهاج     ، والتوصيات العامـة للجنـة     ، وبروتوكوهلا االختياري  ،اإلنسان، نشر االتفاقية  

املـرأة عـام    ”املعنونـة    لدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة          ا نتائج و ،عمل بيجني 
 .“م يف القرن احلادي والعشريناملساواة بني اجلنسني، والتنمية والسال :٢٠٠٠

لــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه    ا رد علــىوتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــ     - ٤٧
تقدمـه مبوجـب املـادة      مـن املقـرر أن      التعليقات اخلتامية، وذلك يف التقرير الدوري املقبل الـذي          

 .٢٠٠٩ديسمرب / من االتفاقية يف كانون األول١٨
 


