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  ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز
  الدورة الثالثة والثالثون

    5  2005يوليه / متوز22-
  غيانا: التعليقات اخلتامية    

  
لرابـع واخلـامس     وا  الثالث ةرير الدوري اة يف التقرير املوحد اجلامع للتق     نظرت اللجن   - 1
 690 و 689لسـتيها   يف ج وذلـك    من غيانـا     املقدم،  (CEDAW/C/GUY/3-6) السادسو

  .)690  وCEDAW/C/SR.689انظر  (2005 يوليه/ متوز8املعقودتني يف 
  

 الدولة الطرف مقدمة أعدهتا     
اليـة   تعطي أولوية ع   ة بلدها أن حكوم  للتقرير   ا غيانا يف معرض تقدميه    ةممثلذكرت    - 2

اهلام املتمثل يف    بغرض حتقيق اهلدف      تطبيقا كامال  الوطنية والدولية القانونية  لصكوك  لتطبيق ا 
  إىل اجلهود اليت بذلتها على مر السنوات األربع املنقضـية وقد أفضت .بني اجلنسنياملساواة 

 ،األساسيةاحلريات  اإلنسان و كافة ما ينبغي هلا من حقوق       اعتماد تشريعات تكفل متتع املرأة ب     
الفقر على تأنيث   القضاء  حتسني اآلليات اليت هتدف إىل القضاء على العنف ضد النساء و          إىل  و

  .يات ونساء الشعوب األصليةيفورفع مستوى معيشة املسنات والر

 يف املناصـب    “لنساءا فعال من  مالك”ا يف إنشاء    أحد األهداف املعلن عنه   ويتمثل    - 3
نسبة النسـاء  وحاليا تبلغ  . الصعدصنع القرار على مجيعوالسياسية الرئيسية يف جمايل املسائل 

ارتفعت نسبة متثيل النساء يف اجملالس الدميقراطيـة        بينما   يف املائة    30.7 نيالربملانيجمموع  من  
 حتدياتوبالرغم من االعتراف بالنجاح الذي حتقق فال تزال هناك  .يف املائة 30 اإلقليمية إىل

 واملمارسات الثقافية   ،والقوالب النمطية اجملتمع األبوي،    معايريتعترض مسرية التقدم من قبيل      
الضخمة، ومعدالت التبادل التجاري غري املواتية بالنسبة        الديون   وعبء النساء،   ضد التمييزية

ـ      ويشكل. للسلع األساسية وعدم كفاية املوارد املالية      صـنع  ال  التمثيل النوعي للمرأة يف جم
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 مبهـامهن  متكني النساء من االضطالع      من أجل تدابري  والعمل جار لتنفيذ    قلق  مصدر  القرار  
 .بثقة وتصميم

 املرأة واملساواة بني اجلنسني التابعـة للجنـة         شؤونجلنة   اللجنة بأن    ة املمثل وأبلغت  - 4
 املرأة وأهنا ستشرع قريبا يف االضطالع       لشؤونحقوق اإلنسان قد حلت حمل اللجنة الوطنية        

رصـد تنفيـذ االتفاقيـة       ،أمورمجلة  يف  ،   مبهام تشمل  هذه اهليئة اجلديدة  ستقوم  و. بأعماهلا
 لعمـل  وزارة ايفالدور املنوط مبكتب شـؤون املـرأة   وقد ُوسع نطاق  .املرأة وضعومتابعة 

على حد سواء مما    موارده البشرية واملالية    وعززت  واخلدمات اإلنسانية والضمان االجتماعي     
 نطاق تغطيتـه وقد جرى توسيع  .ج أنشطته يف أرجاء البالدالتعجيل بتنفيذ برنامسيمكنه من 

الربامج واملشاريع اليت تضطلع    يقومون برصد    ، الذين لشؤون املرأة ني  املوظفني اإلقليمي  بفضل
أنشـأ  وة على ذلك،    وعال. اإلداريةاملناطق  هبا اللجان اإلقليمية املعنية بشؤون املرأة يف كافة         

يقـوم مـن    و موظفي اخلدمة العامة     بني الوزارات واملؤلفة من كبار    شتركة  املجنة  اللاملكتب  
 .املنظور اجلنساين واملساواة بني اجلنسني يف الوزاراتمراعاة يم خالهلا برصد عملية تعم

وستوفر السياسة الوطنية اجلديدة بشأن املرأة اجلوهر األساسي خلطة العمل الوطنيـة              - 5
 وهي عملية تنطوي على مشـاورات واسـعة         -من أجل املرأة اليت جيري استكماهلا حاليا        

وسـتتبع هنجـا    . نساء اجملتمعات احمللية الريفية والنائية    النطاق مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك        
شامال يف معاجلة املسائل احلامسة اليت تؤثر على املرأة من قبيل الصحة، والتعلـيم، والعمـل،                
والقيادة، والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، واالجتار باألشخاص، وفريوس نقص املناعة            

 الوطنية من أجل املرأة أيضا استراتيجيات واضـحة         كما ستوفر خطة العمل   . اإليدز/البشرية
لكفالة تصميم السياسات اإلمنائية حبيث ختدم مسألة اإلنصاف بني اجلنسني وتقضـي علـى              

 .مجيع أشكال التمييز

على صعيد خفض   كبري  حرز تقدم    كما أُ  ،خدمات صحة األم والطفل   جرى حتسني   و  - 6
 وصفا للنـهج  ة املمثلتوقدم .ء التغذيةمعدالت وفيات النوافس والرضع وكذا حاالت سو

اإليـدز مـن    /فريوس نقص املناعة البشرية   الذي اعتمد جتاه مرض     واملتعدد اجلوانب   املتكامل  
كمـا  . أجل التصدي لالرتفاع املطرد يف نسبة النساء املصابات بالفريوس واملتـأثرات بـه            

رطان بالنسبة للنسـاء    يشكلها مرض الس  إىل الشواغل والتحديات الكربى اليت      أيضا  أشارت  
مي العـالج الكامـل      أن نظام الصحة يف غيانا ال يزال يفتقر إىل املعدات الكافية لتقد            باعتبار

عـالج مرضـى   لاحلكومة تقدم مسـاعدات  ه مت التشديد على أن بيد أن .ملرضى السرطان
 حاليا مناقشات مع شركاء من القطاع اخلاص بغـرض إنشـاء            وُتجريالسرطان يف اخلارج    

 .ام كامل لتشخيص مرض السرطان وعالجه حمليانظ
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 رجت وأد ، أكثر مراعاة للمنظور اجلنساين يف جمال التعليم       اهنجوقد اختذت احلكومة      - 7
ُتبذل و .الدراسيةالربامج  احلياة األسرية وحقوق اإلنسان يف      والتثقيف بشأن    الصحة   موضوع
يف املستوى العايل للمدارس التقنية      التفاوت بني اجلنسني  هود من أجل معاجلة أوجه      حاليا اجل 
أبـدت  قد  و. ناطق النائية واملالريفية  يف املناطق    خاصةبعناية  لربامج التعليمية   ، وحتظى ا  واملهنية

ـ  ة مسـأل  تها معاجل  عند  يف املناطق النائية   مرأةباالحتياجات اخلاصة لل  احلكومة اهتماما     رأة امل
 .والفقر

 وتشمل  . يف جمال العنف ضد املرأة     ابية قد حتققت  أن مثة تطورات إجي   املمثلة  ذكرت  و  - 8
األمثلة على ذلك تعيني وتفويض أخصائيات اجتماعيات لتمثيل ضحايا العنف يف احملـاكم،             

العالقـة   ومثة تسليم ب   .بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس     وإنشاء فرقة عمل وطنية معنية      
قـد  و.  يف إطار خطة عمل شاملة     هامعاجلتبني االجتار باألشخاص والعنف ضد املرأة وجيري        

 لعـام   2 رقـم     االجتار باألشـخاص   قانونمنها سن    ،التدابرياختذت حىت اآلن جمموعة من      
 . التوعية العامة ووضع برامج حلماية الضحاياوزيادة، 2005

 بني اجلنسني شرط    اإلنصافبأن  أن هناك اعترافا متزايدا     املمثلة  الحظت  ،  يف اخلتام و  - 9
أن هناك حاجة لتسريع وترية التقـدم       ب و ،ةى الفقر وتعزيز التنمية املستدام     عل أساسي للقضاء 

بقايا التمييز القائم على نوع     القضاء على   وتوسيع نطاقه من أجل كسر حلقة الفقر والعنف و        
عامة مع القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية وجنبا إىل جنب احلكومة ستعمل و .اجلنس

 الـيت هتـم    املسائل بشأنشراكة   حنو إقامة ضي قدما   املهذا اهلدف و  من أجل حتقيق    اجلمهور  
  .املرأة

 التعليقات اخلتامية للجنة    
 مقدمة

املوحد اجلامع للتقـارير    أعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها           - 10
قائمة املسـائل    الثالث والرابع واخلامس والسادس، وللردود املكتوبة اليت قدمتها على           ةالدوري

والتوضيحات اإلضـافية    وللعرض الشفوي    ،واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الدورة       
 . ردا على األسئلة اليت طرحتها اللجنةاملقدمة

العمـل   الذي يرأسه وزيـر      ،دولة الطرف رفيع املستوى لل  وترحب اللجنة بالوفد ال     - 11
قدر احلوار البناء الذي جرى بني الوفـد وأعضـاء          واملوارد البشرية والضمان االجتماعي وت    

 .اللجنة
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 اجلوانب اإلجيابية    

لية املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان،       رتياح أن كافة الصكوك الدو    مع اال تالحظ اللجنة     - 12
 من  يف التشريعات الوطنية  مدرجة  التمييز ضد املرأة،    مجيع أشكال    اتفاقية القضاء على     هافي مبا

 .2001ري املنفذ يف عام خالل اإلصالح الدستو

جلنـة  من إنشاء    2001وري لعام   التعديل الدست ما أجنز عن طريق     وتالحظ اللجنة     - 13
ويف هـذا   .  جلنة حقوق اإلنسان   مظلةاملرأة واملساواة بني اجلنسني اليت تنضوي حتت         شؤون

 .بدء أعماهلا مما سيمكنها من ،للجنة بتعيني أعضاء اللجنة مؤخراالصدد، ترحب ا

نون مكافحـة االجتـار باألشـخاص       وتثين اللجنة على الدولة الطرف العتمادها قا        - 14
العمل الوطنية للقضاء على االجتار باألشـخاص       خطة   ولقيامها بصياغة    ،2005 لعام   2 رقم

  .2004يف عام وبدء تنفيذها 
 وترحب اللجنة بنية مكتب شؤون املرأة إعداد مؤشرات تراعي الفوارق بني اجلنسني             - 15

 .بغية تقييم تنفيذ ورقة استراتيجية احلد من الفقر
  

 الرئيسية والتوصياتاالهتمام جماالت 

تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بالتنفيذ املنظم واملستمر جلميـع أحكـام               - 16
يف هـذه  حددت وترى اللجنة يف الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات اليت  .االتفاقية

 تقتضي من الدولة الطرف إيالء اهتمام هبا على سبيل األولوية مـن             املالحظات اخلتامية 
وعليه، فإن اللجنة تطلب إىل الدولة الطرف أن  .اآلن وحىت تقدمي التقرير الدوري القادم

يف تقريرها الدوري   تورد  تركز على تلك اجملاالت يف أنشطة التنفيذ اليت تضطلع هبا وأن            
هذه عميم  الدولة الطرف إىل ت اللجنةوتدعو . املنجزةجالقادم اإلجراءات املتخذة والنتائ

 .كاملباللى مجيع الوزارات املعنية والربملان لكفالة تنفيذها عالتعليقات اخلتامية 

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تتخـذ خطـوات كافيـة لتنفيـذ                  - 17
اخلتامية السـابقة للجنـة الـيت        التعليقاتالتوصيات املتصلة مبعظم الشواغل اليت أثريت يف        

يف جمال التطبيق   كاف  تقدم  ألنه، وفقا لذلك، مل حيرز      و (A/56/38) 2001يف عام   اعتمدت  
 . من االتفاقية2 املادة حسبما تدعو إليهالعملي ملبدأ املساواة بني الرجل واملرأة 

قـات  عرب عنها يف التعلي   وتؤكد اللجنة من جديد الشواغل والتوصيات اليت أُ         - 18
تدابري شاملة للمتابعة نفذ أن تعلى  الدولة الطرف حتثو، 2001اخلتامية املعتمدة يف عام 

 .يف تقريرها القادم معلومات بشأن التقدم احملرز يف هذا الشأنوفر وأن ت
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مبدأ املساواة، إال أن املصطلح     أنه رغم إشارة الدستور إىل      قلق  مع ال وتالحظ اللجنة     - 19
 الـذي   “اإلنصـاف ” اخلطط والربامج احلكومية واإلعالنات الرمسية هو         يف استعماالاألكثر  

 .ما تقتضيه االتفاقيةحسب أو الفعلية “املوضوعية”تعترب الدولة الطرف أنه يعين املساواة 

 “اإلنصـاف ”حتث اللجنة الدولة الطرف على أن حتيط علما بأن مصـطلحي            و  - 20
ن هذا االستعمال قـد يـؤدي إىل خلـط           وأ ني أو متعاوض  ني ليسا مترادف  “املساواة” و

فاالتفاقية هتدف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وضمان املساواة بني املـرأة   .يمفاهيم
 تستعملوبناء عليه، توصي اللجنة بأن  ).شكال وموضوعا(حبكم القانون والواقع والرجل 

 .“املساواة”مصطلح  الدولة الطرف من اآلن فصاعدا

احلكـم  سيما   من استمرار وجود أحكام قانونية متييزية، ال      اورها القلق   يسواللجنة    - 21
 سـنة  16البالغة من العمر فتاة الذي جيرم ممارسة ال) اجلرائمقانون (القانون اجلنائي الوارد يف  

ملدة قد تصل إىل سبع     للجماع مع أحد أقارهبا من قبيل اجلد أو األخ، وجيعلها عرضة للسجن             
 الذي مينع الزوج غري العامل من اكتسـاب         نياملتزوجاألشخاص  كات  سنوات، وقانون ممتل  

  .بشكل غري متكافئعلى النساء ا يؤثر مم، مسائل قسمة املمتلكاتحقوق يف 

 االلتزاماهتوفقا  وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تعديالت شاملة للقوانني            - 22
غـاء األحكـام التمييزيـة يف    العمل دون إبطاء على إلبشكل خاص، مبوجب االتفاقية و  

 2والقانون املدين من أجل كفالة االمتثال التام للمادتني         ) اجلرائمقانون  (القانون اجلنائي   
 جلنـة  إىل دولة الطرف أن تقدم الدعم الـالزم وتطلب اللجنة إىل ال . من االتفاقية16 و

السـتعراض  عاليـة    أولويـة    إعطـاء تمكينها من   لاملرأة واملساواة بني اجلنسني     شؤون  
 بشـأن توصيات  وتقدمي  امتثاهلا ألحكام االتفاقية،     ضمانبغية  التشريعات الراهنة واملقبلة    

 .فيهاهي طرف االمتثال للصكوك الدولية اليت 

وبينما ترحب اللجنة بالقوانني اليت هتدف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة، مبـا يف                 - 23
يساورها فهي  ،  1997 وقانون منع التمييز لعام      ؛1990ذلك قانون احلقوق املتساوية لعام      

رصـد وكفالـة    لل واالفتقار إىل آليات      القائمة، القلق بشأن عدم اإلنفاذ املنهجي للتشريعات     
يساورها القلق كما أن اللجنة  . وإىل وسائل انتصاف فعالة يف حالة وقوع انتهاكات،االمتثال

نـاطق  سيما نساء املناطق القرويـة وامل  نساء، اللاملالئمة ل املساعدة القانونية   توافر  بشأن عدم   
، ونقص وعيهن بالقوانني الين هتدف إىل القضاء على التمييز ضـد املـرأة واسـتمرار                النائية

  . االنتصاف القانوين يف حاالت التمييزتماسإحجامهن أو عجزهن عن ال
ملرأة مـن أي    وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز اجلهود اليت تبذهلا حلماية ا            - 24

ملظـامل وكـبري    أمـني ا  من قبيل   القائمة  الشكوى  عمل متييزي، مبا يف ذلك تعزيز آليات        
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ذلك كوحتث اللجنة  .عقوبات ألعمال التمييز ضد املرأةحتديد  و،موظفي شؤون العمل
لسلطات واملؤسسات العامـة للتشـريعات      ل الكامل   المتثالالبلد الطرف على ضمان ا    

لمرأة يف مجيع أحنـاء     ل وزيادة توافر املساعدة القانونية      ،ييز ضد املرأة  الرامية إىل منع التم   
 .القضائية وإنفاذ القانون مبسائل املساواة بني اجلنسـني       لطات  البلد، وتوعية موظفي الس   

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري خاصة لتعزيز وعي املرأة حبقوقها وإملامهـا              
من وسائل االنتصاف   من املتاح   ستطيع االستفادة بشكل أفضل     بالنواحي القانونية حبيث ت   

  . االتفاقية مبوجبهاحقوقالتعويض ملناهضة انتهاكات وآليات 

اجلنس فيما يتعلق بكثري مـن      نوع  بيانات مفصلة حسب    فر  اعدم تو وتأسف اللجنة ل    - 25
 .أحكام االتفاقية، مبا فيها مجيع أشكال العنف املمارس ضد املرأة

طلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم ما يكفي من البيانات املصنفة حسب             وت  - 26
لزمن، يف تقريرها القادم حبيث يتأتى بروز صورة واضحة عن التقدم           وفقا ل اجلنس، و نوع  

 .احملرز والعوائق القائمة فيما يتعلق بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقية

 واملسـؤوليات   اتورة واضحة عن الوالي   على ص لعدم حصوهلا   ويساور اللجنة القلق      - 27
 وجلنة املرأة واملسـاواة     ، واللجنة الوطنية املعنية باملرأة    ،بني مكتب شؤون املرأة   فيما  والتنسيق  

ـ واملاليـة املت البشرية وكذلك عن املوارد األقسام اإلقليمية لشؤون املرأة،    و ،بني اجلنسني  ة اح
الوطنيـة  لألجهزة كذلك إزاء القدرات احملدودة وال يزال القلق يساور اللجنة  .هلذه اآلليات

للنهوض باملرأة لدعم تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيـع املؤسسـات              
 .العامة

 وأن  ،الوطنية للنهوض بـاملرأة   أجهزهتا  بأن تعزز   الدولة الطرف   وتوصي اللجنة     - 28
كمـا  . وأن تعزز التنسيق فيما بينها    عناصرها املختلفة،   ومسؤوليات  والية  حتدد بوضوح   

أهنا تطلب إىل الدولة الطرف تزويد األجهزة الوطنية بسلطة صنع القرار وباملوارد البشرية 
واملالية الكافية للعمل على حنو فعال من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة علـى مجيـع                

تعمـيم مراعـاة    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز استعمال استراتيجية         . الصعد
املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج من خالل التدريب على املسائل اجلنسانية            
  .وإنشاء مراكز تنسيق يتوافر فيها ما يكفي من اخلربة املتعلقة مبسائل املساواة بني اجلنسني

يـة  والعمليـة اجلار  إجناز سياسة وطنية جديدة بشأن املـرأة،        واللجنة، إذ تالحظ      - 29
، يساورها  2007 إىل   2005خطة العمل الوطنية للمرأة اليت ستشمل الفترة من         الستكمال  

القلق إزاء عدم إجراء أي تقييم أو حتليل ألثر السياسات والربامج وخطط العمـل املاضـية                
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قد ال تكون التدابري التصحيحية الالزمة مبينة بشـكل          من مث املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، و    
  .خطة العمل اجلديدةيف مالئم 

بشأن السابقة  وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لسياساهتا وبراجمها            - 30
 والثغرات وانعدام التقدم، واستعمال هذا      ،املساواة بني اجلنسني بغية حتديد أوجه القصور      

ي شكل منـهج الدولة الطرف أن ترصد بطلب إىل وت .صياغة اخلطة اجلديدةيف التقييم 
تقييم أثرها ومدى حتقيق    و ،تنفيذ سياساهتا وبراجمها اجلديدة يف جمال املساواة بني اجلنسني        

وتشـجع   .األهداف املذكورة، واختاذ تدابري تصحيحية كلما دعت الضرورة إىل ذلـك          
 أحكام االتفاقيـة وكـذلك التعليقـات        بوضوحاللجنة الدولة الطرف على أن تعكس       

الـيت تعضـد     يف إعالن ومنهاج عمل بيجني،       اردةعملية الو اخلتامية للجنة واخلطوات ال   
هنج شامل  اتباع   لضمان   2007-2005يف خطة العمل الوطنية للفترة      أحكام االتفاقية،   

وتطلـب إىل الدولـة    .القانوين واملوضوعيالصعيدين لتعزيز املساواة بني اجلنسني على 
  .ثر السياسات واخلططمعلومات عن أضمِّن تقريرها الدوري املقبل الطرف أن ُت

التدابري اخلاصة املؤقتة، املنصـوص عليهـا يف        الغرض من   ويساور اللجنة القلق ألن       - 31
على نطاق واسع يف الدولة الطرف،      يكون مفهوما    من االتفاقية، قد ال      4 من املادة    1الفقرة  

ج والسياسـات    اليت ترمي إىل تعجيل املساواة حبكم الواقع وكذلك الربام         ،وأن هذه التدابري  
 . قد تعترب متييزية ضد الرجل، بوجه خاصرأةاليت تستهدف امل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن متيز بوضوح يف سياسـاهتا وبراجمهـا بـني                - 32
السياسات االجتماعية واالقتصادية العامة اليت تعود أيضاً بالنفع على املـرأة والتـدابري             

 للتعجيـل  الزمـة  من االتفاقية ال  4 من املادة    1فقرة  اخلاصة املؤقتة املنصوص عليها يف ال     
ـ حسـب   بتحقيق املساواة للنساء حبكم الواقع يف خمتلف اجملاالت،          ح اللجنـة يف    يتوض

وتوصي كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف بشـكل منـتظم محـالت     .25التوصية العامة 
لتوصـيات العامـة    اااللتزامات الناجتة عنها و   لإلعالم والتوعية بشأن حمتوى االتفاقية و     

مقـرري السياسـات، وكبـار       و ،للجنة، مع التركيز بشكل خاص على دور املشرعني       
وحتث اللجنة الدولة الطرف  .القانونيةاملوظفني احلكوميني، والسلطات القضائية، واملهن 

وتنفيذها وتعزيزها لتحسني فهم املساواة بـني املـرأة         لزيادة الوعي   على تصميم تدابري    
 .صعد اجملتمعيع والرجل على مج

، فإن القلق يساورها إزاء     1996قانون العنف املرتيل لعام     وبينما حتيط اللجنة علما ب      - 33
رصـد فعالـة؛    االفتقار إىل آلية    ؛ و على حنو فعال  التدابري املتخذة لضمان تنفيذه     عدم كفاية   

والدعم القـانوين   املأوى  من قبيل   وعدم كفاية تدابري الدعم املقدم إىل ضحايا العنف املرتيل،          
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التبليغ عـن حـاالت   عن الضحايا عزوف ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء  .والطيب والنفسي
سـوى بعـض   وفر الدولة الطرف مل تألن وتأسف اللجنة  .إساءة املعاملة خوفاً من الوصم

  .أشكال أخرى من العنف ضد املرأةوجه االهتمام إىل مل تواملعلومات بشأن العنف املرتيل، 
، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تـويل           19وعلى ضوء توصيتها العامة       - 34

األولوية للتنفيذ والرصد الفعالني للتشريعات املتعلقة بالعنف املـرتيل         االهتمام على سبيل    
اللوايت النساء  فيهن  مبا  قعن ضحايا للعنف،    يكل النساء اللوايت    الوصول الفوري ل  لضمان  

ونساء اهلنود احلمر، إىل وسائل االنتصاف واحلماية، مبا        النائية  فية و يعشن يف املناطق الري   
وتدعو اللجنة الدولـة   .يف ذلك أوامر احلماية واملساعدة القانونية واملأوى بأعداد كافية

وتطلـب اللجنـة إىل    .لتدابري احلماية والدعم املذكورةالتمويل الكايف الطرف إىل توفري 
ن واملسـؤول يكـون   ا لتدريب الشـرطة وضـمان أن        الدولة الطرف أن تعزز جهوده    

الرعاية الصحية  وفري   القضائية وم  اتاصة مسؤويل إنفاذ القانون والسلط    ن، خ واحلكومي
االجتماعيني، على وعي كامل جبميع أشكال العنف ضد املـرأة وجمهـزين            األخصائيني  و
رف أيضـاً اختـاذ     الدولة الط تطلب اللجنة إىل    و. زاً مالئماً لدعم ضحايا هذا العنف     يجته

، هتدف إىل تغيري املواقـف      ماهرييةاجلالتثقيف  تدابري، من خالل وسائل اإلعالم وبرامج       
االجتماعية والثقافية والتقليدية اليت ال تزال تبيح مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبـا يف               

 ردوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـو  .ذلك العنف اجلنسي املرتكب ضد الفتيات
 تقريرها القادم معلومات شاملة، مبا فيها املعلومات اإلحصائية، عن مجيع أشكال العنف    يف

 .املمارس ضد املرأة والتدابري املتخذة ملنعه والقضاء عليه

بيد . وتسلم اللجنة باجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل إنشاء هياكل صحية شاملة             - 35
مكانية حصول املرأة على اخلدمات الصحية وعـدم        أن اللجنة ُتشعر بالقلق إزاء عدم رصد إ       

  .وجود بيانات للتثبت فعال من أثر هذه التدابري
 حنو يتماشى مع    ىوتوصي اللجنة بوضع إطار عمل عريض للخدمات الصحية عل          - 36

 اخلاصة باملرأة والصحة، وبرصد فـرص  12 املتعلقة باملادة 24توصية اللجنة العامة رقم     
نساء اهلنود احلمر وسائر النساء الالئي يعشن يف املناطق الريفيـة           حصول النساء وخاصة    

والنائية على تلك اخلدمات، كما توصي الدولة الطرف بأن تورد يف تقريرها الـدوري              
  .املقبل معلومات عن إمكانية حصول املرأة على اخلدمات الصحية

فـريوس نقـص    تعلقة ب املترحب اللجنة باعتماد اخلطة االستراتيجية الوطنية       وبينما    - 37
انتشـار  ارتفاع وتزايد   قلق  مع ال ، فإهنا تالحظ    2006-2002اإليدز للفترة   /املناعة البشرية 

كن يف موقف ضعيف إىل حـد كـبري         الفريوس بني النساء، خاصة الشابات منهن، الالئي ي       
للجنة ويساور ا .بسبب عالقات القوة غري املتكافئة والفرص االجتماعية واالقتصادية احملدودة

 13(فيما يتعلق بالعالقات اجلنسـية      لرضا  سن ا  األدىن ل  دالقلق بشكل خاص إزاء كون احل     
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خلطر الوقوع يف براثن االسـتغالل اجلنسـي        إىل حد كبري    يعرض الشابات والفتيات    ) عاماً
  .وعدوى الفريوس

د اليت وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز االهتمام باألبعاد اجلنسانية يف اجلهو  - 38
الدولة الطرف زيادة طلب إىل وت .اإليدز/املناعة البشرية  نقصوباء فريوسملكافحة تبذهلا 

مـالت  احلل يف منع انتشار املرض، مبا يف ذلك من خالل           االتركيز على مسؤوليات الرج   
محالت الوقاية، وتنفيذ الربامج التثقيفية عن الصحة واحلقـوق         ، و اهلادفة إىل زيادة الوعي   

 النشاط اجلنسي واإلجناب، املوجهة إىل كل من املرأة والرجل، مبا يف ذلك توفري              يف جمال 
لرضا فيما يتعلق سن ااألدىن لاحلد وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على رفع . الرفاالت

 .حلماية الفتيات بشكل فعال من االستغالل اجلنسيبالعالقات اجلنسية 

وجـود  رغـم    و ،متكـافئ تأثرة بالفقر بشكل غري     تالحظ اللجنة أن املرأة م    بينما  و  - 39
 وورقة استراتيجية احلد من الفقر، فإهنا تشعر خبيبة األمـل لكـون             ،استراتيجية وطنية للتنمية  

هذه السياسات تعاجل بشكل غري كاٍف األبعاد اجلنسانية للفقر وال تستهدف املرأة بالتحديد،             
ويسـاور   .شاورات اليت أجريت إلعدادها   نسائية يف امل  الموعات  اجملعلى الرغم من مشاركة     

ـ الـاليت ي  نساء اهلنود احلمر    اللجنة القلق بشكل خاص إزاء آثار هذا اإلمهال على            يف  نعش
 .النائيةاملناطق الريفية و

عنصـرا  وحتث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز املساواة بـني اجلنسـني               - 40
نية وعلى اخلصـوص تلـك الراميـة إىل          الوط  اإلمنائية استراتيجياهتاواضحا من عناصر    

وهي تشجع الدولة الطـرف علـى إدراج    .حدة الفقر والتنمية املستدامةمن تخفيف ال
نسـاء اهلنـود احلمـر      من قبيل   الربامج اليت تستهدف اجملموعات الضعيفة من النساء،        

ة الطرف وتدعو اللجنة الدول .النائيةالنساء الفقريات الالئي يعشن يف املناطق الريفية وو
 املتعلقة باملرأة    منها 14االمتثال لالتفاقية، وخباصة املادة     لزيادة  هذه السياسات   تعزيز  إىل  

وتشجع الدولة الطرف على التشديد على تنفيذ االتفاقية وحقـوق اإلنسـان            . الريفية
 .مع املنظمات الدولية واجلهات املاحنـة الثنائيـة  اإلمنائي للمرأة يف مجيع برامج التعاون 

توصي كذلك الدولة الطرف بأن توجه املوارد املتيسرة من خالل قنوات مبادرة البلدان             و
املرأة يف املناطق الريفية     و نساء اهلنود احلمر  الفقرية املثقلة بالديون حنو متكني املرأة، خاصة        

وتطلب أيضا من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل بيانات عن             . النائيةو
 .تفادة املرأة من تنفيذ ورقة استراتيجية احلد من الفقرمدى اس

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على الربوتوكـول االختيـاري              - 41
 مـن   20 مـن املـادة      1تعديل الفقرة   على  ، يف أقرب وقت ممكن      توافقأن  لالتفاقية و 

  .االتفاقية املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة
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 احلواشي

ة الطرف على أن تقوم لدى تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية          وحتث اللجنة الدول    - 42
باالستفادة الكاملة من إعالن ومنهاج عمل بيجني، األمر الذي سيعزز أحكام االتفاقيـة،         

  .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات هبذا الشأن
ل والفعال لالتفاقية ال غىن عنه لتحقيق       وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكام        - 43

وتدعو إىل إدماج املنظور اجلنساين وانعكاس أحكام االتفاقيـة         . األهداف اإلمنائية لأللفية  
بوضوح يف كافة اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب من الدولـة              

  .الشأنالطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات هبذا 
الدولية السـبعة الرئيسـية      )1(إىل الصكوك الدول  أن انضمام   اللجنة  وتالحظ    - 44

حلقوق اإلنسان يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيـع جوانـب              
 اليت ةيف التصديق على املعاهدلذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة غيانا على النظر  .احلياة

بعد وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين           هي ليست طرفا فيها   
 .وأفراد أسرهم

يف غيانا حىت يكون    على نطاق واسع    وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية         - 45
 فيه املسؤولون احلكوميون والساسة والربملانيون واملنظمـات النسـائية          اشعب غيانا، مب  

لمـرأة  لساواة  املخلطوات اليت اختذت لضمان     ينة من ا  ومنظمات حقوق اإلنسان على ب    
وتطلـب  . يف هذا الصدد   الالزم اختاذها مستقبال  حبكم القانون وحبكم الواقع واخلطوات      

ىل الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، وال سيما لدى املنظمات النسائية             إكذلك  
ياري والتوصـيات العامـة     ومنظمات حقوق اإلنسان، نشر االتفاقية وبروتوكوهلا االخت      

للجنة وإعالن ومنهاج عمل بيجني وكذا نتائج الدورة االستثنائية الثالثـة والعشـرين             
املساواة بني اجلنسني، والتنمية والسـالم يف   :2000املرأة عام ’’للجمعية العامة املعنونة 
  .‘‘القرن احلادي والعشرين

هـذه  لشواغل املعرب عنها يف     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب ل         - 46
  من االتفاقية  18مبوجب املادة   املعد  التعليقات اخلتامية وذلك يف تقريرها الدوري القادم        

  .2006سبتمرب /واملقرر تقدميه يف أيلول

 والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ، الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةالعهد  )1(  
 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال ،ولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واالتفاقية الد،والسياسية

أو   واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية،التمييز ضد املرأة
  .جرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املها، واتفاقية حقوق الطفل،املهينة

  


