
   CEDAW/C/GAB/CC/2-5 

    

 
15 February 2005 

Arabic 

Original: English/French 

 

 

05-23902 (A) 

*0523902* 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية والثالثون

      2005يناير / كانون الثاين10-28
  ونــغاب: تعليقات ختامية    

    
لغـابون  املوحـد  نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين والثالث والرابع واخلامس            - 1
)CEDAW/C/GAB/2-5 (   ينـاير  / كانون الثاين  13ودتني يف    املعق 670 و   669يف جلستيها

2005.  
    

  عرض الدولة الطرف    
ي املقدم  ـبدأت املمثلة عرضها بإيضاح بعض النقاط املتعلقة بالنظر يف التقرير األول            - 2
الوزارة املعنية بالنهوض باملرأة تعـاجل شـؤون املـرأة       مضت تقول إن    و. 1989ي عام   ـف

املعـروض علـى    جلوانب الرئيسية من التقرير     ا ا يف سياق إيراده  و. معاجلة شاملة للقطاعات  
  .بوضع املرأة يف غابوناملتعلقة املشاكل احلالية إىل اللجنة تطرقت إىل التحسينات و

لنصـوص  با إعـداد قائمـة      1997ه مت يف عام     ـ قالت إن  ،على الصعيد القانوين  ف  - 3
ذكرت أنـه مت    و. اءتمييز ضد املرأة، وعرضت على جملس الوزر      الالرئيسية اليت تنطوي على     

يف عـام   اعتمـد   وأفادت أنـه    . جلنة مشتركة بني الوزارات بدراسة هذه النصوص      تكليف  
تـدابري  حيــدد  استخدام وسائل منع احلمل، و لى  عاملفروضة  ل القيود   ـقانون يزي  2000

. قـانون اجلنسـية    تنقيـح    مت 1998يوليه  /متوزنه يف   أت  أضافو. أخرى للحماية الصحية  
مد تعديل لقانون تنظيم    ـواعت. واحدةلزوجني باكتساب جنسية    ليد يسمح   وأدخل بند جد  

لالعتراض علـى    “رالتعارض مع الدستو  ”احملكمة الدستورية يسمح للمرأة باستخدام حجة       
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 اعتمد القانون اخلـاص مبنـع      2004سبتمرب  /وأضافت أنه يف أيلول   . أي قانون أمام احملاكم   
  .ه ومت نشراالجتار باألطفال ومكافحته

تعميم مراعاة املنظور   وعلى الصعيد االجتماعي ذكرت املمثلة التحسينات يف عملية           - 4
تنسـيق بـني   ، وإنشاء هيئة ؤهالتاملعادل  بني اجلنسني عند ت  املعاملةواملساواة يف   اجلنساين،  
. مكافحـة الفقـر   لإلشراف علـى محلـة      ، وإنشاء وزارة    غري احلكومية النسائية  املنظمات  

احلكومة وعدد من اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية بإنشـاء         ، قامت    ذلك وباإلضافة إىل 
كافحة فـريوس   محلة مكثفة مل  جلنة وطنية ملكافحة الفقر واإلثراء غري املشروع، والشروع يف          

  .اإليدز/نقص املناعة البشرية
وعلى الصعيد السياسي أكدت املمثلة عدم وجود أي متييز علـى أسـاس اجلـنس                 - 5
وأضافت أن النساء يشغلن مناصـب مسـؤوليٍة        . لق مبشاركة املرأة يف احلياة العامة     يتع فيما
 أن تضم كل قائمة للمرشـحني يف     2002وقالت إن رئيس اجلمهورية طلب يف عام        . رفيعةً

رئـيس  ، فـرض    2003يف عام   و. جديرات باالنتخاب االنتخابات على األقل ثالث نساء      
  .عشرة مستشارينبيـن كل ارات على األقل من مستش 4اجلمهورية على كل وزير تعيني 

اجلائزة الكربى لرئيس اجلمهوريـة   ”وعلى الصعيد االقتصادي أشارت املمثلة إىل أن          - 6
ـُــمنح    “ للمــرأة  االقتصـادية  -االجتماعيـة   ة  نشطاأللتشجيع  املخصصة    17يف   ت
املشـاريع الـيت    وذكرت كذلك خمتلف    .  الوطين أبريل من كل عام مبناسبة يوم املرأة      /نيسان
ا احلكومة بغية تأمني االستقالل االقتصادي للمرأة وأنشطةَ اجلمعيات األهلية اهلادفة إىل            أأنش

  .جتاوز الصعوبات املصرفية
لزامي لألطفـال    أشارت املمثلة إىل حتسن يف مساعي التعليم اإل        ، بالتعليم يتعلقوفيما    - 7

، املـدارس جلنـة ملكافحـة اإليـدز يف        إنشاء  إىل  و. ي السادسة والسادسة عشرة   ـبني سن 
وهتك األعراض،  على الفســوق   عاقبة  امل، و يف املناطق الريفية  وختصيص ميزانية حملو األمية     

  .من أجل محاية الصحة اجلنسية للفتيات
غري أن املمثلة اعترفت بوجود عقبات اجتماعية وثقافية تعوق عملية القضاء علـى                - 8

ىل خمتلف أوجه املقاومة الثقافية اليت تتجلى يف النصوص القانونية          وأشارت إ . التمييز ضد املرأة  
وأكدت أن عبء التقاليد وضعف روح الكفاح والتآزر لدى املرأة،          . ويف املمارسات اليومية  

واالفتقار إىل املـوارد البشـرية واملاليـة    بعض اهليئات احلكومية غيـاب أنشطـة   وكذلك  
املناطق الريفيـة   تأهيل املرأة يف    أفادت بأن   و. وزهامن املمكن جتا  كان  ، وإن   تشكل عقبات 
  .احلكومةشواغل يشكل أحد 
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 2003يف عـام    وضعـت وانتهجـت    ذكرت أن الدولة     ،وعلى الصعيد الصحي    - 9
سياسة وطنية يف جمال الصحة اإلجنابية، وأا بصدد إجراء استقصاء وطين بشأن توافر فـرص    

 2004ونوهت إىل إنشاء نظام يف عـام        . ستفادة منها الرعاية الطارئة يف التوليد، ومدى اال     
  .لتدريب العاملني يف الصحة يف جمال تكنولوجيا منع احلمل

علـى  التوكيد على التزام حكومتها بالعمل      كالمها بإعـادة    املمثلة   تمـتـواخت  - 10
على الربوتوكـول  مؤخـرا واستشهدت على ذلك بتصديق احلكومة   . تنفيذ أحكام االتفاقية  

  .ختياري لالتفاقيةاال
    

  التعليقات اخلتامية للجنة    
  ةــمقدم    

الثاين والثالـث   أعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها الدوري            - 11
وأعربت اللجنة  . تقدميـه طوال تلك الفترة   على تأخر    اهمع أسف والرابع واخلامس املوحـد،    

املكتوبة اليت قدمتها على قائمة املسائل اليت أثارها        كذلك عن تقديرها للدولة الطرف للردود       
  .الفريق العامل ملا قبل الدورة، وللعرض الشفوي املقدم ردا على األسئلة اليت طرحتها اللجنة

دا رفيع املستوى برئاسـة وزيـرة       ــوأشادت اللجنة بالدولة الطرف إلرساهلا وف       - 12
مسـؤولــة عــن    ممثلي وزارات أخرى    األسرة ومحاية األطفال والنهوض باملرأة، يضم       

وأعربت اللجنة عن تقديرها    . تنفيذ االتفاقية، إضافة إىل رئيسة مرصد حقوق املرأة واملساواة        
  .للحوار الصريح والبناء الذي جرى بني الوفد وبني أعضاء اللجنة

    
  اجلوانب اإلجيابية    

 الطرف بتنفيذ أحكام االتفاقية     ترحب اللجة بااللتزام املعلن واإلرادة السياسية للدولة        - 13
تنفيذا كامال وبتخطي العقبات أمام مشاركة املرأة على قدم املساواة يف كافة جوانب احليـاة              

  .العامة واخلاصة
اتفاقية القضاء علـى    االتفاقيات الدولية، مبا فيها     االرتياح أن   اللجنة مع   الحـظ  وت  - 14

ة على القوانني الوطنية بعد تصديقها وإصدارها       األسبقيهلـا  ،  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
  .املفعول مباشرة على املستوى الوطينساريــة رمسيا، وتصبح 

 ملنع االجتـار باألطفـال وقمعـه؛        09/2004وترحب اللجنة بسن القانون رقم        - 15
إلغـاء  أمـور منهـا    الذي رفع القيود عن منع احلمل عن طريق          1/2000والقانون رقم   
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 الذي حيظر استخدام موانـع      1969أكتوبر  / تشرين األول  4 املؤرخ   64/69م  املرسوم رق 
 باملدونة اجلديدة لقواعد اجلنسية، الذي مينح حقوقـا          املتعلق 37/98مل؛ والقانون رقم    احل

  .فيما خيتص باجلنسيةواملـرأة متساوية للرجل 
 إىل  2004وتشري اللجنة مع التقدير إىل أن الدولـة الطـرف انضـمت يف عـام                  - 16

  .الربوتوكول االختياري لالتفاقية
    

  بواعث القلق الرئيسية والتوصيات    

تشري اللجة إىل التزام الدولة الطرف بالتنفيذ املنهجـي واملستمر جلميع أحكـام              - 17
 ترى اللجنة أن الشواغـل والتوصـيات الـواردة يف هـذه         هنفسالوقت  ويف  . االتفاقية

ما على سبيل األولوية من الدولة الطرف، من اآلن وحىت          التعليقات اخلتامية تتطلب اهتما   
وبالتايل تطلـب اللجنة من الدولة الطرف التركيـز        . موعد تقدمي التقرير الدوري املقبل    

على هذه اجلوانب يف أنشطة التنفيذ اليت تقوم ا، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها الـدوري                
 وتدعو الدولة الطـرف     .ائج يف هذا اال   املقبل مبا تتخذه من إجراءات وما حتققه من نت        

إىل تقدمي التعليقات اخلتامية هذه إىل مجيع الوزارات املعنية والربملان لكفالة تنفيذها تنفيذا             
  .تاما

 من الدسـتور تضـمن      2وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه على الرغم من أن املادة              - 18
ا يف ذلك التمييز القائم على اجلنس، مل يرد         تساوي مجيع املواطنني أمام القانون دون متييز، مب       

 مـن االتفاقيـة   1ة لتمييز وفقا للمـاد ل يف القوانني املناسبة األخرى تعريف   اليف الدستور و  
كمـا تشـعر   . من االتفاقية) أ (2مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة بصيغته املبينة يف املادة          وال

دود اللتزاماا بالقضاء على التمييز وضمان التحقـق  اللجنة بالقلق إزاء فهم الدولة العضو احمل  
  .تفاقيةالفعلي ملبدأ املساواة بني الرجل واملرأة مبوجب اال

ـ          - 19 ن القـوانني الوطنيـة املناسـبة       توصي اللجنة بأن يشتمل الدستور أو غريه م
 بـني   املسـاواة  من االتفاقية ومع مبدأ      1تعريف للتمييز ضد املرأة يتوافق مع املادة         على

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى       . من االتفاقية ) أ (2 وفقا لنص املادة     الرجل واملرأة 
من أجل التنفيذ   وطنيتني شاملتني   وضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل      القيام دون إبطاء ب   

دمج املنظور اجلنسـاين يف     كما حتث الدولة الطرف على      . الكامل جلميع أحكام االتفاقية   
النهوض باملرأة، واختاذ تدابري خاصة مؤقتـة       برامج  تعزيز  والقطاعية  طط  السياسات واخل 

 العامة للجنة بشأن التدابري اخلاصـة      25 من االتفاقية والتوصية     1، الفقرة   4وفقا للمادة   
  .املؤقتة عند االقتضاء
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وبينما تشري اللجنة إىل أن القانون يتيح للمرأة فرص االنتصاف وعرض االنتهاكات              - 20
ـَـى ـا   ـدامل ختشى من أن حتول العقبات االقتصـادية      فـإـا  حلقوقها على العدالة،    ع

حاالت عـرض  ن املرأة من ممارسة هذا احلق ممارسة عملية، وقدرا على           والثقافية دون متكّ  
  .ى احملاكمـلعـالتمييز 
 وحتث اللجنة الدولة الطرف على إزالة العقبات وضمان فرص االنتصاف الفعلي            - 21

تعميــق الوعــي    كلفة للمرأة، مبا يف ذلك عن طريق جهـود          توالعاجل وامليسور ال  
 الدولـة   ـعكما تشج . سبل االنتصاف املتاحة ضد التمييز، وتوفري املساعدة القانونية       بـ

  .الطرف على رصد فعالية هذه اجلهود
نني املـدين  ويساور اللجنة القلق من استمرار وجود أحكام قانونية متييزية يف القـانو       - 22

بالسـن  يتعلــق   واجلنائي، ال سيما فيما يتعلق بالزواج والعالقات األسرية، مبا يف ذلك ما             
طفال، واملساواة يف حقوق املرياث اخلاصة      حضانة األ للزواج، وباالنفصال والطالق، و   األدىن  

كـون  ويساور اللجنة القلق أيضا من      . باألرامل، وكذلك املساواة يف اختيار السكن واملهنة      
وعلى الرغم من إعداد قائمة بالقوانني التمييزيـة        . القانون املدين يعترف خبيار تعدد الزوجات     

، وإجراء عدد من الدراسات بشأن األثر التمييزي للقانون، تشـعر اللجنـة             1997يف عام   
القـانونني املـدين    خباصــة   تقدم يف تعديل القوانني التمييزية، و     إحـراز  بالقلق من عدم    

  .واجلنائي
عملية اإلصـالح القـانوين     دفـع خطــى   وحتث اللجنة الدولة الطرف على        - 23

األحكام التمييزية، وخاصة يف القانون املدين والقانون اجلنائي، لضمان امتثاهلمـا      إللغـاء  
 للجنـة بشـأن     21 من االتفاقية، وللتوصية العامة رقـم        16 و   2امتثاال تاما للمادتني    

وحتث اللجنة الدولة الطرف على وضع برنـامج        . قات األسرية املساواة يف الزواج والعال   
اللجنـة الوزاريـة    كفالـة أن تعمـل     وجدول زمين لعملية اإلصالح هذه وعلى       عملي  
كما تشـجع   .  بكامل طاقتها  لة الستعراض اجلوانب التمييزية ملختلف القوانني     ـَّـاملشك

مهية اإلصالح القانوين من    زيادة الوعي بأ  لـاللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها       
أجل حتقيق املساواة القانونية والفعلية للمرأة وفقا لاللتزامات اليت تفرضها االتفاقية على            

  .الدولة الطرف

اللجنة عن قلقها لعدم اعتماد تشريعات حمددة ترمي إىل القضاء على العنف            تعرب  و  - 24
  .العائليضد املرأة، مبا يف ذلك العنف 
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جنة لعدم تضمني التقرير ما يكفي من البيانات اإلحصائية عن حالة املرأة            وتأسف الل   - 25
 هايف مجيع ااالت اليت تشملها االتفاقية، ومن املعلومات املتعلقة بآثار التدابري املتخذة ونتائج            

  .احملققة
ملؤشـرات  ا الدولة الطرف وضع نظام شامل جلمع البيانات و        منوتطلب اللجنة     - 26

اس من أجل تقييم االجتاهات اليت يسلكها وضع املرأة والتقـدم احملـرز حنـو      القابلة للقي 
وتدعوها إىل السعي، حسب االقتضاء، إىل احلصـول        .  الواقع يفمساواة املرأة مع الرجل     

على املساعدة الدولية من أجل تطوير هذه اجلهود املبذولة على صـعيد مجـع البيانـات     
دولة الطرف أن تضمن تقريرهـا املقبـل بيانـات          وتطلب اللجنة أيضا إىل ال    . وحتليلها

وحتليالت إحصائية مفصلة حبسب نوع اجلنس وحبسب املناطق الريفية واحلضرية، تشـري            
  .إىل األثر الناتج عن التدابري املتخذة والنتائج احملققة

 الصادرة عن اللجنة، حتث اللجنة الدولة الطرف على         19ووفقا للتوصية العامة      - 27
لوضع تدابري شاملة للتصدي جلميع أشـكال العنـف ضـد النسـاء             ليا  وية ع  أول يالءإ

 بأن هذا العنف شكل من أشكال التمييز ضد املرأة ميثل خرقا حلقـوق              ، اعترافا والفتيات
بسـن   الدولة الطـرف القيـام  من  اللجنة طلبوت. اإلنسان اخلاصة ا مبوجب االتفاقية  

ضـمان جتـرمي العنـف    ل، العائليتشريعات تتعلق بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف         
واحلماية بشـكل   االنتصاف  ضدها، ومتكني ضحايا العنف من النساء والفتيات من سبل          

وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولـة      .  مرتكيب أعمال العنف تلك ومعاقبتهم     اكمةحمفوري، و 
للتثقيف والتوعية تستهدف املسؤولني عن إنفـاذ القـانون،         الطرف أيضا بتنفيذ تدابري     

وسلك القضاء، ومقدمي اخلدمات الصحية، واألخصائيني االجتماعيني، وقادة اتمعات         
 أشكال  أي شكل من  بعدم جواز ارتكاب    توعيتهم  احمللية، وعامة الناس، من أجل ضمان       

ساعدة الطبية والنفسية والقانونيـة     تقدمي امل لتدابري  باختاذ  وتوصي أيضا   . العنف ضد املرأة  
  .لضحايا العنف

، مكافحتـه اللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون يرمي إىل منع االجتار باألطفـال و       إن  و  - 28
  .تعرب عن قلقها لعدم اختاذ تدابري مماثلة فيما خيص االجتار بالنساء

 االجتـار  وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الراميـة إىل حماربـة        - 29
بالنساء والفتيات، مبا يف ذلك اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة من أجل منـع االجتـار               

وتطلب إىل الدولة الطرف أن     .[نبالنساء والفتيات واملعاقبة عليه ومحاية الضحايا وتأهيله      
تضمن يف تقريرها املقبل معلومات وبيانات مفصلة بشأن هذه املسألة والتدابري التشريعية            
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وغريها من اإلجراءات املتخذة حملاربة تلك املمارسة، وبشأن األثر النـاتج عـن هـذه               
  ].التدابري

وتعرب اللجنة عن قلقها لتفشي عادات وتقاليد سلبية راسخة، منها الزواج املبكـر               - 30
، املتوىفوالزواج باإلكراه، وتعدد الزوجات، وممارسات الترمل، وتزويج األرملة بأخ زوجها           

 القوالب النمطية اليت متيز ضد املرأة وتشـكل خرقـا           استمرار فضال عن    ]مال املهر، واستع[
وتعرب اللجنة بشكل خاص عن قلقهـا للجهـود         . حلقوق اإلنسان للمرأة مبوجب االتفاقية    

احملدودة اليت بذلتها الدولة الطرف من أجل التصدي بشكل مباشر هلذه املمارسات التمييزية             
على نطـاق  من تأييد والتزام هذه املمارسات ما حتظى به    وقفها من أن    والقوالب النمطية، ومل  

  . من شأنه أن حيول دون االمتثال للتدابري التشريعية املوضوعة للقضاء عليها]يف غابون[واسع 
مـن  ) أ (5 و) و (2 وطبقـا للمـادتني      إبطـاء وحتث اللجنة على القيام، دون        - 31

تشريعات، وترمي إىل تغيري العـادات واملمارسـات        االتفاقية، باختاذ تدابري تشمل سن ال     
قوق حب رأة امل تعزيز متتع حىت يتسىن    الثقافية التقليدية اليت متيز ضد املرأة أو القضاء عليها،        

   تـدابري   اختاذوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      .  على النحو الكامل   ااإلنسان اخلاصة 
أجل تيسري زيادة إدراك مبدأ املساواة بني       تثقيفية شاملة وتنفيذها وشن محالت توعية من        

املرأة والرجل وحتدي التقاليد الثقافية واملواقف النمطيـة فيمـا يتعلـق بـدور املـرأة                
وتوصي اللجنة بأن تستهدف هذه اجلهود املرأة والرجل        . ومسؤولياا يف األسرة واتمع   

سـتويات احلكوميـة،    على مستوى مجيع فئات اتمع، من مسؤولني عامني على مجيع امل          
وتشـجع  .  تقليديني، فضال عن أرباب العمل وعامة الناس       زعماءوقادة جمتمعات حملية و   

اللجنة كذلك الدولة الطرف على بذل هذه اجلهود بالتعاون مع اتمع املدين واملنظمات             
 تعاون فعال مع وسائط اإلعـالم،       قامةإالنسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، والسعي إىل       

تعلـيم  الوحتثها أيضا على االستعانة بشكل أفضـل بنظـام          . ذاعة وصحافة مكتوبة  من إ 
 منها مراجعة املناهج الدراسية والكتب املدرسية من أجل املضي          وسائل، عن طريق    رمسيال

  .قدما يف هذه اجلهود

وتعرب اللجنة عن قلقها لالخنفاض الشديد يف معدالت مواظبـة الفتيـات علـى                - 32
 من التعليم، وذلك رغم التعليم اإلجباري الـذي يـنص عليـه             اعليالستويات  املالدراسة يف   
 فيما خيص األطفال الذين تتـراوح       1966أغسطس  / آب 10 املؤرخ   16/66القانون رقم   
ـ  يف املائـة يف املرح     39.94إذ تبلغ هذه املعدالت     .  سنة 16  سنوات و  6أعمارهم بني    ة ل

وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها     . ة يف مرحلته العليا    يف املائ  7.2 األوىل من التعليم الثانوي و    
  . يف املائة يف التعليم العايل2.63الخنفاض معدالت مواظبة الفتيات على الدراسة إىل 
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على التوعية بأمهية التعليم باعتباره حقا أساسيا مـن      - 33
بأن حتدد األولويات على صعيد     وتوصيها  . حقوق اإلنسان وأساسا من أسس متكني املرأة      

ضمان وصول الفتيات والشابات على قدم املساواة إىل مجيـع مراحـل            لاجلهود املبذولة   
التعليم ورفع معدالت انتظامهن يف املدارس ومواظبتهن على الدراسة، من خـالل مجلـة            

ـ    4 مـن املـادة      1أمور منها االستعانة بتدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة          ة  مـن االتفاقي
 والتوصية العامة اخلامسة والعشرين الصادرة عن اللجنة واملتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة          

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى       . بتقدمي حوافز للوالدين ومنح دراسية للطالبات     
ة لتعزيز املعرفة باالتفاقية وحبق املـرأة يف        تظمتسخري نظمها التعليمية والتدريبية بصفة من     

  . وعدم التمييز ضدهااملساواة

اللجنة، إذ تشيد بالدولة الطرف الختاذها تدابري خاصة مؤقتة من أجـل زيـادة   إن  و  - 34
عدد النساء املشاركات يف احلياة العامة ويف صنع القرار، تعرب عن القلق لضعف مسـتوى               
مشاركة املرأة، وال سيما يف اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ، وعلـى املسـتوى الـدويل،               

 والتوصية العامة الثالثة والعشرين     8  و 7وللمعلومات غري الكافية املتاحة بشأن تنفيذ املادتني        
  .الصادرة عن اللجنة واملتعلقة مبشاركة املرأة يف احلياة العامة وصنع القرار

 مـن   1وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابري خاصة مؤقتة، طبقا للفقـرة              - 35
ية والتوصية العامة اخلامسة والعشرين للجنة، من أجل زيـادة عـدد             من االتفاق  4املادة  

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج       . النساء الاليت تتبوأن مناصب صنع القرار     
للتدريب والتوعية وتعزيزها من أجل إبراز أمهية مشاركة املرأة يف صنع القرار على مجيع              

يل، وإجياد ظروف مواتية هلذه املشـاركة وتشـجع         املستويات، مبا يف ذلك املستوى الدو     
  .وتساعد عليها

وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تضمني التقرير معلومات كافية عن التدابري املتخـذة               - 36
واألمهات، وعن االستفادة من خدمات تنظيم األسرة، وعـن         وفيات الرضع   ملعاجلة مشكلة   

  .اإليدز/انتشار فريوس نقص املناعة البشرية
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تورد يف تقريرها املقبل معلومات إحصـائية               - 37

وحتليلية مفصلة عن التدابري املتخذة لتحسني مستوى اسـتفادة املـرأة مـن اخلـدمات               
واملعلومات املتصلة بالصحة، وال سيما يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالصـحة               

يم األسرة، وأن تبني األثر الناتج عن هذه التدابري طبقا للتوصـية            اجلنسية واإلجنابية وتنظ  
  .العامة الرابعة والعشرين الصادرة عن اللجنة واملتعلقة باملرأة والصحة
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 اللجنة القلق من جراء وضع املرأة الريفية، وال سيما بـالنظر إىل عزلتـها               ساوروي  - 38
رافق الصحية، والرعاية الصحية، والتعليم،     اجلغرافية ونقص مستوى استفادا من التغذية وامل      

وينتاا القلق أيضا لعدم وجود معلومات إحصائية متعلقة بالنسـاء          . والفرص املدرة للدخل  
  .الريفيات ونساء الشعوب األصلية يف غابون

األولويـة لضـمان    سـبيل   وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابري على           - 39
، الصـرف الصـحي   التغذية، و  استفادة كاملة وبشكل مالئم من    استفادة املرأة الريفية    

 وتـدعو اللجنـة الدولـة       .وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والفرص املدرة للدخل      
الطرف، حسب الضرورة، إىل السعي للحصول على املساعدة من وكاالت األمم املتحدة            

  .املتخصصة ذات الصلة لتحسني مستوى معيشة املرأة الريفية

40 -       فيد من املساعدة التقنية واملالية املقدمة مـن        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت
اتمع الدويل قصد تيسري تنفيذ االتفاقية، كما يشري إىل ذلك إعالن ومنهاج عمل بيجني              

  .والوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين

 الدولة الطرف تدابري ملموسة لتشجيع مشاركة اتمع        وتوصي اللجنة بأن تتخذ     - 41
 يف التنفيذ الكامل لالتفاقية وتيسري ذلك، مبا يف ذلك يف عملية متابعة             فعالةاملدين مشاركة   

التشـاور مـع املنظمـات غـري        بالدولة الطرف   كما توصي اللجنة    . التعليقات اخلتامية 
  .لتقرير الدوري املقبلإعداد ااحلكومية لدى 

 أيضا على أن تقبل يف أقرب وقت ممكن التعـديل            اللجنة الدولة الطرف   وتشجع  - 42
  . انعقاد اللجنةوعد من االتفاقية املتعلق مب20 من املادة 1الذي أدخل على الفقرة 

 الدولة الطرف الرد على الشواغل املعـرب عنـها يف هـذه             منوتطلب اللجنة     - 43
.  مـن االتفاقيـة    18ملقبل، وذلك وفقا للمـادة      التعليقات اخلتامية يف تقريرها الدوري ا     

فرباير / تقريرها السادس الذي حل موعده يف شباط       2008وتدعوها إىل أن تقدم يف عام       
 يف شكل تقريـر     2008فرباير  / وتقريرها السابع الذي سيحل موعده يف شباط       2004

  .موحد

لـربامج ومنـاهج     لإلعالنات وا  اجلنسانيةواللجنة، إذ تضع يف اعتبارها األبعاد         - 44
املؤمترات ومؤمترات القمة والدورات االستثنائية ذات الصـلة الـيت        اليت اعتمدا   العمل  

إلجراء اسـتعراض وتقيـيم     عقدا األمم املتحدة، مثل دورة اجلمعية العامة االستثنائية         
يـة  الدورة االسـتثنائية احلاد  (شاملني لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية      

الدورة االستثنائية السـابعة     (دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل     ، و )والعشرون
املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا          ، و )والعشرون
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 الدولة الطـرف    من، تطلب   اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة   ، و يتصل بذلك من تعصب   
 أن تن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن تنفيذ اجلوانب املتصلة باملواد ذات الصلة            ِمض

  .هذه الوثائقمن من االتفاقية 

السـبعة  الرئيسـية   وتالحظ اللجنة أن كون الدولة طرف يف الصكوك الدولية            - 45
، العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       حلقوق اإلنسان، وهي    

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      ، و العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     و
اتفاقيـة  ، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       ، و أشكال التمييز العنصري  

، مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد         ، و  حقوق الطفل  اتفاقيةو

 مجيـع   يفقوق اإلنسان اخلاصة ا وباحلريات األساسـية        حب املرأة   متتع، أمر يعزز    أسرهم
لذا، تشجع اللجنة حكومة غابون على النظر يف التصديق على املعاهـدة            . جوانب احلياة 

ق مجيـع العمـال املهـاجرين       االتفاقية الدولية حلماية حقو   ي  اليت مل تنضم بعد إليها، وه     
  .أسرهم وأفراد

وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات النهائية على نطاق واسع يف غابون باللغـة               - 46
املسـؤولني  مبـن فـيهم     ] وخاصة[،   غابون الفرنسية ولغة بانتو، من أجل إطالع شعب      

ملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على      احلكوميني، والسياسيني، والربملانيني، وا   
 اليت يـتعني   الواقع، والتدابري    يفكفالة مساواة املرأة حبكم القانون و     لالتدابري اليت اختذت    

 الدولة الطرف مواصلة القيام علـى   منوتطلب أيضا   . اختاذها يف املستقبل يف هذا الصدد     
منظمات حقوق اإلنسان، بتعمـيم  نطاق واسع، وال سيما يف صفوف املنظمات النسائية و  

االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني،          
ملـرأة عـام    ا’’فضال عن نتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين املعنونة           

  .‘‘العشريناملساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي و: 2000
  


