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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة الثالثة والثالثني

  2005يوليه / متوز5-22
      

  التقارير الدوريةتعلقة بدراسة قائمة القضايا واألسئلة امل    
  

  غامبيا    
  

  مقدمة    

لتقـارير الدوريـة   لجلامع  االفريق العامل ملا قبل الدورة الثالثة والثالثني التقرير درس    

  .(CEDAW/C/GMB/1-3)والثالث األويل والثاين 

  2  و1املادتان     

أن حتدد هذه املعلومـات     ومطلوب  .  إعداد التقرير  يرجى تقدمي معلومات عن عملية      - 1

اإلدارات احلكومية املشاركة وطبيعة مشاركتها ونطاقها، وما إذا عقدت مشـاورات مـع             

 تقـدمي   سـبب إذا جرى عرض التقرير على اجلمعية الوطنية و       وما   املنظمات غري احلكومية،  

  .التقرير يف وقت متأخر

من الدستور اجلمهـوري    ) 4( 33ادة  أنه على الرغم من أن امل     يشار يف التقرير إىل       - 2

ستثين قوانني خمتلفة   ت) 5 (33فإن املادة   حيظر التمييز على أساس اجلنس،       1997لعام  الثاين  

 مبا فيها قوانني التبين والزواج والطالق والدفن واملرياث وغريها من املسائل            من هذه احلماية،  

افظ على تطبيق القانون العريف     حت”، كما   )10الصفحة  (األحوال الشخصية   املشمولة بقانون   

). 4الصـفحة    (“إىل حد كبري ضد املـرأة     وهي متييزية   واملمارسات املعمول ا يف غامبيا،      

أن احلكومة تنوي إعادة النظر يف التشريعات لضمان توافقهـا مـع   ضا أيالتقرير يف الحظ  وي

خطـط احلكومـة    عـن   يرجى تقدمي معلومات    ). 44  و 17  و 13الصفحات  (االتفاقية  
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إصـالحه  إعادة النظر يف القانون و    عملية  واجلدول الزمين الذي ستتبعه وأولوياا فيما يتعلق ب       

 إلبرام الزواج وفسـخه وفـق القـوانني         1987قانون  شروع  مبا يف ذلك ما يتعلق مب     هذه،  

  ).16الصفحة (اإلسالمية 

  3املادة 

يرجى تقدمي وصف للوضع احلايل وما أحرز من تقدم يف تنفيذ السياسـة الوطنيـة                 - 3

تـبني  أن يتضمن هذا الوصف معلومات مفصـلة        مطلوب  و. 1999للنهوض باملرأة لعام    

 مـن التقريـر،     13  و 12ا يف الصـفحتني     املرامي واألهداف واالستراتيجيات املشار إليه    

واخلطط اليت جرى اختاذها    فعال والتدابري العالجية    الوكذلك العوائق اليت حتول دون تنفيذها       

  . املقبلةوطنيةالسياسات الاملتعلقة بوضع 

يرجى تقدمي مزيد من املعلومات بشأن األجهزة الوطنية املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة                - 4

وى سلطتها ووظائفها ومواردها البشرية واملالية، وكـذلك الكيـان           ومست هاوحتديد هيكل 

  .املسؤول عن اإلشراف على تنفيذ االتفاقية ورصده

 ليس يف وسع النساء دفع الرسوم القانونيـة، وأن خـدمات            هالتقرير أن يف  يالحظ    - 5

جل على وجه   حاليا منظمة غري حكومية دولية ال تعا      املشورة القانونية واالستشارة اليت تقدمها      

أو املزمـع   اليت جرى اختاذهـا     اخلطوات  ذكر  يرجى  ). 14الصفحة  (التحديد قضايا املرأة    

 العدالة وإىل تدابري االنتصـاف، الـيت جـرى          اختاذها لضمان املساواة يف وصول النساء إىل      

  .التمييز على أساس اجلنساختاذها كاإلجراءات املتبعة ملعاجلة الشكاوى املتعلقة ب

  4املادة 

التقرير أن احلكومة ملتزمة باختاذ خطوات إجيابية لتصحيح االخـتالل يف           يف  يالحظ    - 6

توازن املشاركة السياسية للنساء والرجال يف غامبيا، وأن األحزاب السياسية ستشجع علـى             

عضـوات  اعتماد شكل ما من أشكال العمل اإلجيايب أو نظام حصص يتم من خالله انتقاء               

 اإلجـراءات   مثل هـذه  ذكر ما إذا جرى اختاذ      يرجى  ). 15فحة  الص (خلوض االنتخابات 

) 10املـادة   (التعليم  مثل  (مؤقتة يف جماالت أخرى     خاصة  إذا جرى تنفيذ تدابري     ما   أو ال أم

  . التدابريتلك، وطبيعة ))11املادة (عمالة وال

  5املادة 

ع جماالت حياـا    يالحظ يف كامل أجزاء التقرير أن انتشار التمييز ضد املرأة يف مجي             - 7

يستمد أصوله من املمارسات العرفية والقوالب النمطية التقليدية القائمة على تصور أساسـه             

ويرد يف التقرير أنه يلزم القيام بالكثري للوفاء بااللتزامـات          . تدين مكانة املرأة وتفوق الرجل    
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تـدابري املزمـع    العن  يرجى تقدمي معلومات حمددة     ). 17الصفحة  ( 5املترتبة مبوجب املادة    

  .اختاذها للوفاء ذه االلتزامات إضافة إىل وضع جدول زمين مفصل لعملية التنفيذ

النمطيـة داخـل    ملكافحة القولبة   اليت جيري اختاذها     اتيرجى تقدمي وصف للخطو     - 8

القدوات احلياة املهنية واملهنة، وتشجيع اخنراط      اختيار  النظام التعليمي، مبا يف ذلك التوجيه يف        

التعلـيم  املـرأة علـى مزاولـة       يف جماالت العمل غري التقليدية، وتشجيع       الاليت حيتذى ن    

وليعود ذلك  من أجل متكينها    التعليم العايل   مراحل  واالستمرار فيه من املرحلة االبتدائية وحىت       

  .بالفائدة على اتمع يف األجل الطويل

  ملرأةالعنف ضد ا

فإن ختان النسـاء مـا زال       العديدة  أنشطة التوعية   تالحظ احلكومة أنه بالرغم من        - 9

التقرير أنه ال توجد أية تشـريعات       جاء يف   وفيما  ). 38  و 16الصفحتان  (ميارس يف غامبيا    

فإن املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة قد أبلغت بأن          ) 16الصفحة  (املمارسة  متنع هذه   

مل جتر املقاضـاة علـى انتـهاكات     هوأنئي نالقانون اجلمبوجب اهذه املمارسة غري مشروعة    

يرجى توضيح هذا التضارب وتقدمي     ). 263، الفقرة   E/CN.4/2003/75/Add.1انظر  (القانون  

أو اجلاري تنفيذها، مبا فيها محالت التوعية اليت تسـتهدف األطبـاء            قدرة  عرض للتدابري امل  

  .هااجلمهور بغية مكافحة هذه املمارسة الضارة والقضاء عليعامة و

يتضـمن إقـرارا    لكنه  املرأة  ال حيتوي التقرير على معلومات كافية عن العنف ضد            - 10

 ة الصـادر  19وأخذا يف االعتبار للتوصية العامة رقم       ). 44الصفحة  (بوجود العنف املرتيل    

اليت جرى اختاذهـا لوضـع      اخلطوات  وصف  ، يرجى   املرأةعن اللجنة واملتعلقة بالعنف ضد      

، مبا يف ذلك اعتماد تشـريعات يف        ملرأةملكافحة مجيع أشكال العنف ضد ا     استراتيجية شاملة   

كالشرطة واحملامني  (توعية ملختلف اموعات    اللقدرات و واستحداث برامج لبناء ا   هذا الشأن   

  .اجلمهورعامة و) والعاملني يف ميدان الصحة والقضاء

  6املادة 

جيـري  ملدقع وتنامي حركة السياحة     عن الفقر ا  املزدوج  التقرير أن األثر    يف  يالحظ    - 11

اليت التدابري  بيان  يرجى  ). 18الصفحة  (البغاء كسبيل للكسب السريع     بتعاطي  الفتيات  إغواء  

الشابات من اللجوء إىل البغاء، كما يرجـى       من أجل منع    ملكافحة الفقر املدقع    جيري اختاذها   

فتيات والنسـاء ضـحايا   رى وضعها لضمان االنتعاش املادي والنفسي للجيأية برامج وصف  

  .ني وضمان إدماجهن االجتماعياالعتداء واالستغالل اجلنسي
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على الرغم من احلظر القانوين لالجتار يف األشخاص فقد أبلغ املقرر اخلاص املعـين              و  - 12

أن االجتار يف النساء واألطفال جار يف غامبيا وعلـى املسـتوى الـدويل            بالعنف ضد املرأة    ب

بيد أن  . )271املرجع نفسه، الفقرة     (غري املشروعة اليد العاملة   جلنسي و ألغراض االستغالل ا  

املرجـع   ( الشخصـية  اقلة من الضحايا تبلغ عن هذا النوع من اجلرائم خوفا على سـالمته            

لتحديد عمليات االجتار يف النسـاء      جيري اختاذها   اخلطوات العاجلة اليت    ذكر  يرجى  . )نفسه

ع حدوثها ومكافحتها، مبا يف ذلك تقدمي املعلومـات بشـأن   والفتيات إىل غامبيا ومنها، ومن 

تـوافر  مـدى   شرطة احلدود و  موظفي  املتجرين وتدريب   مقاضاة  املخاطر والتدابري الوقائية و   

  . الوطنتدابري تأهيل الضحايا وإعادن ساملات إىل

  8  و7املادتان 

تمتعون بـنفس احلقـوق     بالرغم من أن النساء والرجال ي     فإنه  لتقرير،  استنادا إىل ا  و  - 13

السياسية، فإن النساء يف غامبيا ال يشجعن على املشاركة يف احلياة السياسية والعامـة، بـل                

تشمل يرجى تقدمي معلومات    ). 18  و 15الصفحتان  (يشجعن على الوقوف وراء رجاهلن      

  وفروعها، مبا يف ذلك سلك     مشاركة املرأة يف خمتلف مستويات احلكومة     عن  بيانات إحصائية   

لزيادة عـددهن،   حاليا   واإلدارة، واجلهود املزمع بذهلا أو املبذولة        يةالتشريعالسلطة  القضاء و 

 الصادرة  25ذلك اعتماد تدابري خاصة مؤقتة وتنفيذها مبا يتماشى والتوصية العامة رقم            ومن  

بـاملرأة   املتعلقة   23 من االتفاقية والتوصية العامة      4من املادة    1عن اللجنة واملتعلقة بالفقرة     

  .يف احلياة العامة

اليت والتقليدية املتعلقة باملرأة    تصورات  وإقرارا باحلاجة إىل توعية الناخبني والتصدي لل        - 14

املدنيـة  الس الوطين للتربية    أا أنشأت   أبلغت احلكومة ب  الفعالة،  متنع مشاركتهن السياسية    

احلـايل وواليتـه    مركـزه   ك  يرجى تقدمي معلومات عن الس، مبا يف ذل       ). 15الصفحة  (

، وشرح طبيعة نشاطاته ونطاقها ومن تسـتهدفه        )جلنسوزعة حسب ا  م(وميزانيته وعضويته   

  .من املستفيدين

  9املادة 

ن املـرأة الـيت     فإ1970غامبيا لعام   من الدستور اجلمهوري ل    10استنادا إىل املادة      - 15

الصـفحة  (حترم من جنسـيتها     تتزوج من مواطن غري غاميب جترب على تبين جنسية زوجها و          

  .احلكم قد عدل أو سيعدلإذا كان هذا ذكر ما يرجى ). 21
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  10املادة 

 إىل ننظرا الستمرار التمييز االجتماعي الذي تتعرض له الفتيات فيما يتعلق بوصـوهل     - 16

ذكر التدابري العملية اليت جيري اختاذهـا لتكـريس         ، يرجى   )23  و 22الصفحتان  (التعليم  

لتحسـني  ) 23الصفحة  (ف الواردة يف سياسة التعليم املنقحة وخطة التعليم الرئيسية          األهدا

مجيع مستويات التعليم وتسـجيلهن واسـتمرارهن فيـه،         وصول الفتيات عموما إىل     فرص  

ما إذا كانت خطة التعليم الرئيسية تـنص         ذكرواإلشارة إىل أي تقدم أحرز يف هذا امليدان و        

  .البتدائي اإللزاميعلى وضع برنامج للتعليم ا

منذ السبعينات وحىت اليوم، فإن     رغم أن التقرير يصف عدة مشاريع لتعليم الكهول         و  - 17

، تشري إىل أن املعـدالت العامـة   2000تقرير التعليم للجميع لعام  مثل  الدراسات األخرية،   

ويتبني ). 23الصفحة  (ما زالت أقل من معدالا لدى الرجال        إلملام النساء بالقراءة والكتابة     

النسـاء  إملـام   يف اتمعات الريفية كمنطقة باس اليت يبلغ فيها معـدل           شكل خاص   ذلك ب 

اليت يبلغ فيها معدل    و يف املائة، وكذلك يف شرائح اتمع األكثر فقرا          7.4بالقراءة والكتابة   

ألي وصـف   يرجـى تقـدمي     ). 28الصفحة  ( يف املائة    8.5  بالقراءة والكتابة  النساءإملام  

وتقييم كفاءة هذه املبـادرات     بالقراءة والكتابة   النساء  إملام  مبادرات جارية أو مزمعة لزيادة      

  .متخضت عنه من نتائج حىت اليوم وما

  11املادة 

فرص حصول املرأة على العمل حمدودة من حيث توظيفها يف املقام           رد يف التقرير أن     ي  - 18

وتتعدد العوامل الـيت    ). 29الصفحة  (ب العليا   األول وبقائها يف الوظيفة والترقي إىل املناص      

قدرة املرأة على احلصول على عمل مكسب، ومن بينها تدين مستواها التعليمي وعدم             تكبح  

العمـل،  أمـاكن  وجود تدابري خاصة أو سياسات عمل إجيـايب يف معاهـد التـدريب أو     

) 1( 11 باملادة   وعمال). 29الصفحة  (املسؤوليات األسرية اليت تواكب مسؤوليات العمل       و

، مبا يف ذلك    ال العمالة لضمان املساواة يف جم   جيري اختاذها   من االتفاقية، ما هي اخلطوات اليت       

  .التدابري اخلاصة املؤقتة وتوفري التدريب املهين

 على مر   تبني االجتاهات وزعة حسب اجلنس    يرجى تقدمي معلومات إحصائية حديثة م       - 19

 املشاركة العامة للقوة العاملة النسوية يف القطاعني العـام          نسبةالزمن، وتعرض تفاصيل عن     

بني النساء والرجال مقابـل     األجور  عن الفروق يف    أيضا  يرجى تقدمي معلومات    و. واخلاص

  .عمل بنفس القيمة

يف القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك عـدد         املرأة  يرجى تقدمي معلومات عن مشاركة        - 20

  .هن يف االقتصاد الرمسيالت منمالعاد غري الرمسي مقارنة بعدد النساء العامالت يف االقتصا
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  12املادة 

 دف احلد مـن     2001 عام   تسياسة الصحة الوطنية بدأ   استنادا إىل التقرير فإن       - 21

واليت تعـد مـن أعلـى       السائدة غري املقبولة لوفيات األطفال والوفيات النفاسية        عدالت  امل

ومتشيا مع هدف السياسـة املـذكورة       ). 32الصفحة  (مية  املعدالت يف املنطقة دون اإلقلي    

تخذها احلكومة لزيادة توافر    تاملتمثل يف احلد من هذه املعدالت، ما هي اخلطوات العملية اليت            

الوصول إليهـا،  زيادة فرص خدمات الرعاية الصحية األولية اخلاصة باملرأة وحتسني نوعيتها و   

  ؟أمونةالشرب املياه ء إىل مالصحي ووصول النساالصرف وحتسني مرافق 

وصول املرأة إىل خدمات الصـحة      فرص  يرجى تقدمي معلومات أكثر تفصيال بشأن         - 22

مـدى  وإىل برامج التعليم، مبا يف ذلك مضموا املوضوعي و        بكلفة معقولة   اإلجنابية واجلنسية   

  .توافرها موعات معينة كاملراهقات والريفيات

متالزمة نقص  /املناعة البشرية نقص  برامج مكافحة فريوس    ما إذا كانت    ذكر  يرجى    - 23

عن عـدد املصـابات     أيضا  يرجى تقدمي معلومات    و. املناعة املكتسب تتضمن بعدا جنسانيا    

واخلدمات النفسية  الرجعية  توافر العالجات املضادة للفريوسات     مدى  حاليا ذا املرض وعن     

 كانت احلكومة قد طلبت املساعدة مـن        االجتماعية للمصابات باملرض وأطفاهلن، وعما إذا     

متالزمـة  / البشرية املناعةنقص  اجلهات املاحنة الدولية لدعم التدابري اليت تعاجل مشكلة فريوس          

  .تلقت هذه املساعدةعما إذا نقص املناعة املكتسب، و

لحد من املعدالت   قد بدأت ل   2004-2002الوطنية للفترة   التغذية  سياسة  أن  أفيد    - 24

املرتفعة لنقص التغذية الذي يطال على حنو خاص النساء والفتيـات واألطفـال دون              احلالية  

اجلاريـة أو املزمـع    حملددة  يرجى تقدمي وصف لألنشطة ا    ). 34الصفحة  (من العمر   اخلامسة  

  . اآلنها دف تنفيذ هذه السياسة وكذلك أية نتائج حمققة حىتؤإجرا

  13املادة     

جيري ، ما هي اخلطوات اليت      العمالةاركة املرأة يف قطاع     بالنظر إىل تدين مستوى مش      - 25

أو األرامل مبا يضمن هلن مستوى معيشيا       /السن و لكبريات  لتوفري الضمان االجتماعي    اختاذها  

  مالئما؟

نع النساء من احلصول على القروض واالئتمانـات        زية مت يرغم عدم وجود قوانني متي      - 26

ـ   يف الواقع بنفس فرص     تعن  التقرير أن ال يتم   يذكر  ملصرفية  ا  إذ أن   اتالوصول إىل االئتمان

ها، ومنها امتالكهن لعقـارات     ا ال ميكن لغالبية النساء استيفاؤ     شروطتضع  املؤسسات املالية   

وباإلضافة إىل مبادرات القـروض     ). 39الصفحة  (ض  وميكن تقدميها كضمان لتسديد القر    
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، ما هي التدابري امللموسة     )39الصفحة  (ة  بعض املنظمات غري احلكومي   أنشأا  اجلماعية اليت   

  وصول النساء إىل االئتمان الرمسي؟فرص تخذها احلكومة لتحسني تاليت 

  14املادة 

، )41الصـفحة  (لريفيات لالتقرير أن احلكومة ملتزمة بإيالء اهتمام خاص        يذكر يف     - 27

عن طريق  البلد  أنه يف حني تؤدي الريفيات أكثر من نصف حجم العمل يف            ذكر أيضا   كما ي 

أي أجر مقابل عملهن، وال يسمح هلـن بـامتالك          عموما  العمل الزراعي، فإن ال يتقاضني      

أن فرص حصوهلن على    األرض، بل يتمتعن فقط حبقوق انتفاع متكنهن من استخدامها، كما           

الصـفحتان  (غري مالئمة باملرة    إىل األسواق   وصوهلن  املعلومات والتدريب واالئتمان وفرص     

ذكر ما إذا كانت توجد سياسة للتنمية الريفية، وما إذا كانت تركـز             يرجى  ). 40 و   39

وصـوهلن إىل التعلـيم والصـحة والفـرص         باخلصوص على الريفيات بغرض تعزيز فرص       

يف ذلـك    اإلمنائي، مبا املشاركة يف عمليات صنع القرار املتعلقة بالتخطيط        فرص  االقتصادية و 

 معلومات إحصائية تقارن بني وضع الريفيني والريفيات يف         يرجى تقدمي و. على املستوى احمللي  

  .هذه ااالت

  16  و15املادتان 

الزواج على االختيار احلر    يقوم  على أن   1997عام  من دستور   ) 2 (27املادة  نص  ت  - 28

أيضـا  التقرير يذكر يف لكن ). 43  و14 تانالصفح(لطرفني املعنيني   من كال ا  والقبول التام   

 سن قانونية دنيا للزواج، وأن املواعدة بتزويج األطفال أو تزوجيهم فعال مـا زاال               ددحتأنه مل   

 14الصـفحتان   (ساريني وأنه وفقا للقانون العريف ليس من الغريب إرغام املرأة على الزواج             

ويذكر أيضا أن الزجيات العرفية واإلسالمية ميكن أن تتسـم بتعـدد الزوجـات              ). 43 و

من االتفاقية، يرجى تقـدمي معلومـات       ) 2( 16للمادة   االعتبار   وأخذا يف ). 43الصفحة  (

تفصيلية عن مدى انتشار هذه املمارسات ووصف مبادرات التوعية وغريها مـن الـربامج              

  .املطبقة أو املزمع تطبيقها للقضاء على تعدد الزوجات والزواج املبكر والزواج باإلكراه
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