
CEDAW/C/COD/CO/5  مــم املتحـدةاأل 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
25 August 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
110906    110906    06-47844 (A) 

*0647844* 

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة السادسة والثالثون

   ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥-٧
مجهورية : التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة          

 الكونغو الدميقراطية
 
جلمهوريــة نظــرت اللجنــة يف التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الرابــع واخلــامس         - ١

 املعقـــــودتني يف ٧٤٠ و ٧٣٩ يف جلـــــستيها (CEDAW/C/COD/4-5)الكونغـــــو الدميقراطيـــــة 
وتــرد قائمــة   ). CEDAW/C/SR.740 و CEDAW/C/SR.739انظــر   (٢٠٠٦أغــسطس /آب ٨

ــة      ــة يف الوثيق ــها اللجن ــيت طرحت ــضايا واألســئلة ال ــرد ردود  CEDAW/C/COD/Q/5الق ــا ت ، كم
 .CEDAW/C/COD/Q/5/Add.1 الوثيقة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف

 
 مقدمة  

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها اجلامع للتقريـرين الـدوريني              - ٢
الرابع واخلامس على الـرغم مـن صـعوبة احلالـة االقتـصادية والـسياسية بالبلـد، ممـا يـوفر صـورة                       

. قيــق املــساواة بــني املــرأة والرجــل صــرحية للوضــع الــشامل للمــرأة وللتحــديات الــيت تواجــه حت  
وتالحظ اللجنة أن هذا التقرير ال يشري إىل التوصيات العامة للجنة، وال يتضمن سوى بيانـات                
إحصائية ضئيلة مصنفة حسب نوع اجلنس، كمـا أنـه ال يلتـزم متامـا باملبـادئ التوجيهيـة للجنـة                  

 .فيما يتعلق بإعداد التقارير
ردود على قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحها الفريق العامـل          وتبدي اللجنة تقديرها لل    - ٣

وتعرب اللجنة عن تقـديرها أيـضا للحـوار الـصريح البنـاء الـذي دار بـني الوفـد             . ملا قبل الدورة  
 .وأعضاء اللجنة، مما وفر مزيدا من الفهم لوضع املرأة الراهن بالبلد
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ته برئاسـة األمينـة العامـة للـوزارة         وتثين اللجنة على الدولـة الطـرف للوفـد الـذي أرسـل             - ٤
ويف ضـوء اسـتمرار التحيـزات والقوالـب النمطيـة الـيت تتعلـق بـدور                 . املعنية حبالة املرأة واألسرة   

 .املرأة يف اتمع وبفكرة تفوق الرجل، تشعر اللجنة باألسف ألن الوفد مل يتضمن أي رجل
لح، وهـو صـراع أفـضى إىل    وتالحظ اللجنة أنه بعد سنوات عديـدة مـن الـصراع املـس        - ٥

 االقتصادية ومعيـشة غالبيـة الـسكان يف فقـر مـدقع، فـإن           -تدمري اهلياكل األساسية االجتماعية     
 تـشكل بدايـة النتعـاش البلـد،       ٢٠٠٦يونيـه   /االنتخابات الرئاسية والربملانية املعقودة يف حزيران     

 .ولتعزيز تنفيذ االتفاقية
 

 اجلوانب اإلجيابية  
 بااللتزامات اليت أعربت عنها الدولة الطرف يف أعقاب الصراع املـسلح            ترحب اللجنة  - ٦

 .بأن تتجه حنو حتقيق املساواة الفعلية للمرأة، إىل جانب التنفيذ الكامل ألحكام االتفاقية
وتالحــظ اللجنــة مــع التقــدير مــا تــضطلع بــه الدولــة الطــرف مــن جهــود ــدف بلــوغ  - ٧

التمييـز ضـد املـرأة، وخاصـة مـن خـالل اعتمـاد الدسـتور                املساواة بني اجلنـسني والقـضاء علـى         
 ووثيقـة تعمـيم مراعـاة     ١٩٩٩اجلديد والربنامج الوطين لتعزيز النهوض باملرأة الكونغوليـة لعـام           

 .٢٠٠٤املنظور اجلنساين لعام 
 

 جماالت الشواغل الرئيسية والتوصيات  
 علـى حنـو منـتظم ومـستمر،         التزام الدولة الطرف بأن تقوم،    باللجنة  يف حني تذكِّر     - ٨

 والتوصـــيات احملـــددة يف هـــذه لـــشواغلبتنفيـــذ مجيـــع أحكـــام االتفاقيـــة، فإـــا تنظـــر إىل ا
التعليقات اخلتامية بوصفها تتطلب انتباه الدولة الطرف على سبيل األولوية مـن اآلن وإىل              

 إىل  وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف، بنـاء علـى ذلـك،             .  التـايل   الـدوري  حني تقـدمي التقريـر    
التركيـز علـى تلـك اـاالت لـدى اضـطالعها بأنـشطة التنفيـذ، وكـذلك إىل اإلبـالغ عــن           

 اللجنـة الدولـة     دعووتـ . اإلجراءات املتخذة والنتائج املتحققـة يف تقريرهـا الـدوري القـادم           
أن تعرض هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى مجيـع الـوزارات ذات الـصلة، وعلـى            إىل  الطرف  
 .يقها على حنو كامل تطبلكفالةالربملان 

وممـا يـثري قلـق اللجنـة أنـه، يف الفتـرة االنتقاليـة الالحقـة للحـرب، ال ينظـر إىل مــسأليت            - ٩
تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة واملـساواة بـني اجلنـسني باعتبارمهـا مـن األولويـات، وال سـيما يف                     

ومـن  . لم والـتعمري  اجلهود اليت تبذل للتصدي لعواقب الصراع املـسلح، ويف عمليـات بنـاء الـس              
 .شواغل اللجنة كذلك قلة عدد النساء باملراكز القيادية أثناء العملية االنتقالية
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وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى كفالــة جعــل تعزيــز حقــوق اإلنــسان للمــرأة     - ١٠
ــدف    وا ــة ه ــسني مبثاب ــني اجلن ــساواة ب ــواح    مل ــع ن ــسية يف مجي ــداف الرئي ــن األه ــة ي م  العملي

 اللجنـة كــذلك  وحتـث . امذا اهلــدف اهلـ ادة توعيــة اهليئـة التـشريعية ـ   زيـ وعلـى  االنتقاليـة،  
الدولة الطرف على إيالء اهتمام جاد لالحتياجات احملددة للمرأة يف فترة ما بعد الصراع، 

يف صـنع القـرار، وذلـك وفقـا لقـرار جملـس             علـى قـدم املـساواة       املـرأة   شاركة  مع ضمان مـ   
، ٣ذي الــصلة املباشــرة باملــادة ، الم واألمــنبــشأن املــرأة والــس) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمــن 

 . من االتفاقية٧ واملادة ٤ من املادة ١والفقرة 
 الدميقراطية، وأنـه    ووتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة النظام القضائي يف مجهورية الكونغ          - ١١

علــى الــرغم مــن أن القــانون يكفــل للمــرأة إمكانيــة الوصــول إىل ســاحة العدالــة، فــإن قــدرا     
عملية على ممارسة هذا احلق وعلى عرض قضايا التمييز أمام احملاكم حمدودة من جراء عوامـل                ال

من قبيل األمية وارتفاع التكاليف القانونيـة ونقـص املعلومـات املتـصلة حبقـوق املـرأة واالفتقـار                   
 .إىل املساعدة يف متابعة حقوقها

ائي وأن تزيـل مـا تواجهـه    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعزز النظـام القـض         - ١٢
وحتث اللجنة الدولـة    . املرأة من عقبات فيما يتعلق بتمكنها من الوصول إىل ساحة العدالة          

الطرف على تـوفري خـدمات املعونـة القانونيـة، وعلـى تقـدمي التوعيـة الالزمـة بـشأن كيفيـة             
تـائج هـذه    استخدام الوسائل القانونية املتاحة لالنتصاف إزاء التمييز، وأيـضا علـى رصـد ن             

ــة تعريــف اجلهــاز القــضائي     . اجلهــود ــة الطــرف علــى كفال ــة كــذلك الدول وتــشجع اللجن
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل         . باالتفاقية وبالتزامات الدولـة الطـرف يف هـذا الـصدد          

 .التماس املساعدة من اتمع الدويل من أجل تنفيذ هذه التدابري
تمرار حدوث االغتـصاب وغـري ذلـك مـن أشـكال            وتشعر اللجنة ببالغ القلق بشأن اس      - ١٣

ــاب          ــن العق ــاإلفالت م ــة ب ــة الراســخة املتعلق ــشأن الثقاف ــضا ب ــرأة، وأي ــسي ضــد امل العنــف اجلن
. يتــصل ــذه اجلــرائم، ممــا يــشكل انتــهاكات جــسيمة ومنهجيــة حلقــوق اإلنــسان للمــرأة  فيمــا

ــة إىل إجــ    ــة اجلهــود الرامي ــالقلق إزاء عــدم كفاي ــة كــذلك ب ــة، وتــشعر اللجن راء حتقيقــات كامل
واالفتقـــار إىل تـــدابري حلمايـــة الـــشهود والـــضحايا وأســـر هـــذه الـــضحايا، إىل جانـــب نقـــص   
املعلومات والبيانـات اخلاصـة بالقـضايا، فـضال عـن االفتقـار إىل الرعايـة الطبيـة املناسـبة، مبـا يف                       

 .الضحايا ذلك تدابري إعادة تأهيل
، دون تأخري، باختاذ مجيع التـدابري الالزمـة   وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام   - ١٤

وجيب علـى الدولـة   . لوضع حد لكافة أشكال العنف ضد املرأة وإفالت اجلناة من العقاب   
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة    . الطرف أن تضع، وأن تعتمد، قانونا بشأن العنـف ضـد املـرأة         
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اب ونطـاق ومـدى     الطرف أن تورد يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفـصلة عـن أسـب             
كافة أشكال العنف ضد املرأة، وأيضا عن تأثري التدابري املتخـذة ملنـع هـذا العنـف، وذلـك                   
إىل جانب قيامها بالتحقيق فيما يقع من حوادث، مع مقاضـاة ومعاقبـة مرتكبيهـا، وبتـوفري                 

 .احلماية واإلغاثة واإلنصاف للضحايا وأسرهن، مبا يف ذلك تقدمي التعويض املالئم
ويف حني تسلم اللجنة باجلهود اليت تضطلع ا الدولة الطرف ـدف إعـادة بنـاء البلـد             - ١٥

 االقتصادي، يف أعقاب سنوات طويلة من الـصراع املـسلح، ممـا يـشمل               -ونسيجه االجتماعي   
أعمـال اإلعــادة إىل الــوطن وإعــادة التأهيــل وإعـادة التــوطني فيمــا يتــصل بــالالجئني واملــشردين   

م من النساء، فإا تشعر بالقلق ألن انتشار الفقـر بـني النـساء وسـوء األحـوال                  داخليا، وغالبيته 
 االقتصادية يـشكالن سـببا مـن أسـباب انتـهاك حقـوق اإلنـسان للمـرأة والتمييـز                    -االجتماعية  

 .ضدهن
من تعزيز املساواة بني اجلنسني عنـصرا     وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن جتعل         - ١٦

ــترا   ــع اس ــة،     صــرحيا يف مجي ــار والتنمي ــال اإلعم ــة يف جم ــا الوطني ــاا وبراجمه تيجياا وسياس
يستهدف منها أعمال اإلعادة إىل الوطن وإعادة التأهيل وإعادة التـوطني، إىل   سيما ما  وال

وكـذلك تـدعو اللجنـة      . جانب ما يرمي منها إىل ختفيف حدة الفقر وإىل التنمية املـستدامة           
ى مسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة يف كافة         الدولة الطرف إىل تسليط الضوء عل     

برامج التعـاون اإلمنـائي الـيت يـضطلع ـا مـع املنظمـات الدوليـة واملـاحنني الثنـائيني، ـدف                       
 . االقتصادية للتمييز ضد املرأة-معاجلة األسباب االجتماعية 

فيـة، فهـي كــثريا   وتـشعر اللجنـة بقلـق خـاص إزاء هـشاشة وضــع املـرأة يف املنـاطق الري        - ١٧
ــا ــبة         م ــصحية املناس ــرار، أو إىل اخلــدمات ال ــستوى صــنع الق ــرص الوصــول إىل م ــر إىل ف تفتق

والتعليم واملياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والقضاء، كما أا قد عانـت إىل حـد كـبري                 
ة ريفيـة  ومما يقلق اللجنة، يف هذا الصدد، أنه ال توجـد سياسـة إمنائيـ       . أثناء فترة الصراع املسلح   

 .متكاملة
ــرأة       - ١٨ ــا خاصــا الحتياجــات امل ــويل اهتمام ــة الطــرف علــى أن ت ــة الدول وحتــث اللجن

الريفية، من خالل االضطالع بسياسة إمنائية ريفية متكاملة، وكفالة مشاركة املرأة الريفية            
يف عمليــات صــنع القــرار، مــع متكينــها مــن الوصــول إىل مرافــق الــصحة والتعلــيم وامليــاه    

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـدرج        . ة وخدمات الصرف الصحي والقضاء    النظيف
يف تقريرها القادم بيانات ومعلومات مصنفة حسب نوع اجلنس فيما يتعلق باحلالة الفعليـة              

 .للمرأة الريفية
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ــواد    - ١٩ ــأن امل ــة إذ ترحــب ب ــني    ١٤ و ١٣ و ١٢واللجن ــساواة ب  مــن الدســتور تكفــل امل
ظر التمييـز بنـاء علـى نـوع اجلـنس، فإـا تـشعر بـالقلق لعـدم وجـود تعريـف                       الرجل واملرأة وحت  

 من االتفاقية اليت متنـع التمييـز بـصورة مباشـرة أو غـري               ١صريح للتمييز ضد املرأة، وفقا للمادة       
 .مباشرة، وذلك يف تشريعات الدولة الطرف

ناسـبة أخـرى،   وحتث اللجنة الدولة الطرف على تضمني الدستور، أو أية قـوانني م      - ٢٠
 من االتفاقية، وذلك دف يئة قاعـدة صـلبة          ١تعريفا للتمييز ضد املرأة، متشيا مع املادة        

وكـذلك تـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف          . لتحقيق املساواة الفعلية للمرأة على حنـو عملـي        
 مــن ٤ مـن املـادة   ١علـى أن تـنص يف القـانون علـى تـدابري اســتثنائية مؤقتـة، طبقـا للفقـرة         

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          .  اليت قدمتـها اللجنـة     ٢٥فاقية والتوصية العامة    االت
االضطالع حبوار وطين شامل بـشأن حقـوق املـرأة يف املـساواة وعـدم التمييـز، وذلـك مـن          

 .أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية
ييـز ضـد   ومما يبعث على قلق اللجنة تلك األحكام التشريعية اليت ال تزال تعمد إىل التم   - ٢١

املرأة، مبا فيها قـانون األسـرة وقـانون العمـل وقـانون العقوبـات، إىل جانـب نقـص التـشريعات                    
وكذلك تعرب اللجنة عن قلقهـا      . الالزمة يف بعض ااالت، ومن بينها جمال العنف ضد املرأة         

ــة بتنفيــذ الــضمانات الدســتورية اخلاصــة باملــساواة بــني املــ     رأة إزاء االفتقــار إىل تــشريعات معني
وممـا يبعـث علـى قلـق        . والرجل، ممـا يتـضمن االفتقـار إىل تـشريع بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني                 

اللجنة أيضا وجود مواطن غامضة يف القوانني السارية، مثل القوانني املتصلة بالتحرش اجلنـسي              
 .واالنتخابات، اليت حتول دون إعمال احلقوق الواردة يف التشريعات لصاحل املرأة

ب اللجنة بالدولة الطرف أن تغتنم فرصة العمليات االنتقالية الالحقة للحرب وي - ٢٢
وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          . كي جتري عملية استعراض شامل للقوانني القائمة      

أن تعمد إىل حتديـد مجيـع القـوانني الـيت تتـسم بـالتمييز ضـد املـرأة، إىل جانـب مـا تتـضمنه                          
ض يف جمال املساواة بني املرأة والرجل، وذلك دف         التشريعات من ثغرات ومواطن غمو    

وحتـث اللجنـة   . تنقيح هذه القوانني وصوغ تشريعات جديدة، يف نطاق جدول زمين حمدد     
الدولة الطـرف علـى االسترشـاد إبـان االضـطالع ـذه اجلهـود باملعـايري الدوليـة الـسارية،              

دولـة الطـرف علـى أن تعـرض         وكـذلك حتـث اللجنـة ال      . وكفالة االمتثال الكامل لالتفاقية   
 .على الربملان املقبل مشروع إصالح قانون األسرة، على سبيل األولوية

ويف الوقـــت الـــذي تالحـــظ اللجنـــة فيـــه الربنـــامج الـــوطين املتعلـــق بالنـــهوض بـــاملرأة    - ٢٣
، فـإن   ٢٠٠٤، باإلضافة إىل وثيقة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين لعـام           ١٩٩٩الكونغولية لعام   

ة يعتريها القلق لالفتقار إىل ج كلي إزاء السياسات والربامج، يرمـي إىل حتقيـق املـساواة                 اللجن
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ومثـة قلـق    . بني املرأة والرجـل، مبـا يف ذلـك تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع اـاالت                     
لــدى اللجنــة أيــضا بــشأن حمدوديــة تــوفر البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس، فمثــل هــذه     

ضرورية فيما يتصل بتحليل املعلومات من حيث اجلنس، وباألخذ بـسياسات وبـرامج             البيانات  
 .موجهة ترمي إىل تنفيذ االتفاقية

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل املــضي يف حتــديث الربنــامج الــوطين للنــهوض     - ٢٤
ضـافة   فترة ما بعد الصراع، باإل     قباملرأة الكونغولية، مع إعادة حتديد أولوياته وتكييفها وف       

إىل القيام على حنو واضح بالوفاء باحتياجات تلك األعداد الغفرية من النـساء الالئـي كـن      
ويـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تتـوىل رصـد مـدى فعاليـة وتـأثري                . ضحية هلذا الـصراع   

سياساا وبراجمها املتصلة باملساواة بني اجلنسني، وذلك مـن أجـل ضـمان اسـتدامتها علـى                 
وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التمـاس املـساعدة الدوليـة مـن أجـل                   . املدى الطويل 

تعزيز القدرات الالزمة جلمع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس يف كافة نواحي االتفاقيـة،      
 .مع إدراج هذه املعلومات يف تقريرها الدوري املقبل

هوض بـاملرأة إىل    لنمن أجل ا  ويف حني أن اللجنة ترحب برفع مستوى اآلليات الوطنية           - ٢٥
 اآلليات الوطنية ما برحـت      إن القلق يساورها ألن   بوضع املرأة واألسرة، ف   معنية  وزارة  مستوى  

 ممـا يعيـق فعاليتـها يف جمـال          ،تعاين من نقص يف السلطة ومن عدم كفاية املوارد البشرية واملاليـة           
 .تعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تعــزز علــى وجــه الــسرعة اآلليــات الوطنيــة     - ٢٦
لنهوض باملرأة عن طريق حتسني وجودهـا املرئـي وسـلطة اختـاذ القـرارات فيهـا ومواردهـا                 ل

ــال، وتز       ــشكل فع ــها ب ــذ واليت ــن تنفي ــتمكن م ــث ت ــة حبي ــشرية واملالي ــدالب ــى  ي ــها عل  فعاليت
ق بني مجيع اآلليات والكيانات ذات الصلة علـى         الصعيدين الوطين واحمللي، وحتسن التنسي    

كما توصـي بزيـادة اجلهـود املبذولـة لتـوفري التـدريب اجلنـساين               . الصعيدين الوطين واحمللي  
 .وإنشاء مراكز تنسيق جنسانية يف مجيع الوزارات

ــة و - ٢٧ ــة قلقـ ــتمرار  إزاءاللجنـ ــة  اسـ ــسلطة األبويـ ــاراومواقـــف الـ ــة ألفكـ ــلة  النمطيـ املتأصـ
.  الـيت تنطـوي علـى التمييـز ضـد املـرأة            ،ق بدور ومسؤوليات الرجل واملرأة يف اتمـع       يتعل فيما

املمارسـات الثقافيـة واملواقـف التقليديـة الـسلبية مـن شـأا           مواصـلة   واللجنة قلقـة أيـضا مـن أن         
 .متتع املرأة حبقوق اإلنسانأمام شكل عقبات خطرية وتريس تبعية املرأة يف األسرة واتمع كت

بري لتعــــديل تــــدادون إبطــــاء تخــــذ أن توحتــــث اللجنــــة الدولــــة الطــــرف علــــى  - ٢٨
 وإزالتـها، وذلـك وفقـا للمـادتني          النمطية اليت متيز ضـد املـرأة       ألفكارالثقافية وا  املمارسات

من االتفاقية، وضمان شيوع حقوق املرأة يف عدم التمييز واملساواة املبينـة    ) أ (٥و  ) و( ٢
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ــة  ــذل هــذه اجلهــود بالتعــاون مــع     وهــي حتــ . يف أحكــام االتفاقي ــة الطــرف علــى ب ث الدول
منظمــات اتمــع املــدين، واموعــات النــسائية وزعمــاء اتمعــات احملليــة، وكــذلك مــع     

 املبذولة لوضع   هاوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل زيادة جهود      . املعلمني ووسائط اإلعالم  
لنــساء والرجــال جبميــع مــستويات اوجــه إىل وتنفيــذ بــرامج شــاملة للتعلــيم ورفــع الــوعي ت

 النمطيـة التمييزيـة   لقوالباتمع، وذلك بغية إجياد بيئة داعمة وقادرة على حتويل وتغيري ا         
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف كـذلك إىل أن         . ومتكني املـرأة مـن ممارسـة حقـوق اإلنـسان          

فيد جية املناسبة وأن تتستعرض دوريا التدابري املتخذة لتقييم أثرها وأن تتخذ التدابري العال       
 .عن ذلك يف تقريرها التايلاللجنة 

القـرار،  صنع  عدد النساء يف احلياة العامة ويف مراكز       وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة      - ٢٩
 .ةياحلكومغريها من ااالت اجلمعية الوطنية ومثل 
نــساء يف وتوصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف تــدابري عمليــة لزيــادة عــدد ال  - ٣٠
 املتعلقة باملرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة،          ٢٣نع القرار، وفقا لتوصيتها العامة       ص راكزم

الدولة الطرف تـدابري خاصـة مؤقتـة،        ستحدث  كما توصي بأن ت   . دبلوماسيسلك ال الويف  
 للجنــة املتعلقــة بالتــدابري ٢٥ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة ٤ مــن املــادة ١وفقــا للفقــرة 

زمنيـة للتعجيـل    الداول  ملموسة مثل نظـام احلـصص واجلـ       اصة املؤقتة، وأن تضع أهدافا      اخل
 .باشتراك املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف احلياة السياسية والعامة

 الـيت متكـن     ، باجلنـسية  ة مـن التـشريع اجلديـد املتعلقـ        ٥ويف حني ترحـب اللجنـة باملـادة          - ٣١
 إـا ية عن طريق النسب بـنفس الطريقـة املطبقـة علـى الرجـل، ف              املرأة من نقل اجلنسية الكونغول    

االحتفاظ باجلنـسية الكونغوليـة     ال تستطيع    تنص على أن املرأة      ٣٠تعرب عن أسفها ألن املادة      
 .ا أجنبياإذا تزوجت شخص

واللجنة حتث الدولة الطرف على إزالة هذا احلكم التمييزي كيما ينسجم القانون  - ٣٢
 . من االتفاقية٩ع املادة انسجاما كامال م

ــة بــ   - ٣٣ ــادتني أنويف حــني ترحــب اللجن ــصان  مــن الدســتور  ٤٤ و ٤٣ امل ــوفري  تن علــى ت
ألثـر الـسليب    لعلى القضاء على األمية، فهي تعرب عن قلقها         والتعليم األساسي اإللزامي ااين     

 يـشكل عقبـات   هلياكـل األساسـية التعليميـة، ممـا    يف اطول أمد الصراع املـسلح     الناجم عن   جدا  
التحـاق  بـشأن تـدين معـدالت       أيـضا   واللجنـة قلقـة     . بوجه خاص أمام تعليم البنـات والـشابات       

رتفاع معدل األمية بني النـساء، الـذي وصـل          بوجه خاص ال  واللجنة قلقة   . التعليم العايل باملرأة  
ــد ككــل  ٤٤ إىل ٢٠٠١يف عــام  ــسبة للبل ــة بالن ــيم أساســي  و.  يف املائ ــة أن التعل  تالحــظ اللجن

أخطـر  مـن   بـرح    تعلـيم بالنـسبة للنـساء والبنـات مـا         بالنسبة للنهوض باملرأة وأن تدين مستوى ال      
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كمـا أن  . متكـني املـرأة  والوصـول إىل  ام متتعهن متتعا كـامال حبقـوق اإلنـسان       املماثلة أم العقبات  
 سة، ألسباب مثل احلمل والـزواج    ارداملنقطعات عن ال  البنات   الرتفاع معدل    ة جدا   اللجنة قلق 

 .بكر والقسريامل
 مــن الدســتور مــن ٤٤ و ٤٣وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تنفيــذ املــادتني   - ٣٤

ــدابري متعلقــة بالــسياسات، وهياكــ ملموســةخــالل أحكــام تــشريعية   ــة ، وت ل أساســية كافي
أمهية التعليم كحق من حقوق اإلنسان وأساس لتمكني ومتويل كاف، وعلى زيادة الوعي ب     

نة بأن تتخذ الدولة الطرف التـدابري لـضمان حـصول البنـات والنـساء               وتوصي اللج . املرأة
سـة، مبـا يف ذلـك عـن      الدرلالبنـات   مواصـلة   على التعليم جبميـع مراحلـه بـشكل متـساو، و          

. ٢٥ من االتفاقية وتوصـيتها العامـة        ٤ من املادة    ١لفقرة  لطريق تدابري خاصة مؤقتة وفقا      
ذ خطـوات، بالتعـاون الوثيـق مـع اجلهـات           وتشجع اللجنة أيـضا الدولـة الطـرف علـى اختـا           

، للتغلب على املواقف التقليدية اليت تشكل عقبات         غري التابعة للدولة   الفاعلة ذات الصلة  
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل بـذل كـل جهـد لتحـسني                 . أمام تعلـيم البنـات والنـساء      

مـاد بـرامج شـاملة،    مستوى الدراية بالقراءة والكتابة بني الفتيـات والنـساء عـن طريـق اعت         
بالتعــاون مــع اتمــع املــدين وبــدعم مــن املنظمــات الدوليــة، علــى املــستويني الرمســي وغــري 

 .الرمسي وعن طريق تعليم وتدريب الراشدين
لــة الطــرف لتحــسني صــحة املــرأة،  اجلهــود الــيت تبــذهلا الدواللجنــة ويف حــني تالحــظ  - ٣٥
طـول أمـد الـصراعات      البالغ الناجم عـن     ثر السليب   فيها الصحة اإلجنابية، فهي قلقة بشأن األ       مبا

االفتقـار إىل   عـن   واملـرض لـدى األمهـات والرضـع والـيت نتجـت             وفيات  ال التاملسلحة يف معد  
االسـتفادة مـن    وكذلك عدم ،والعيادات املعطلةاملتعلقة بالتوليد، احلصول على الرعاية إمكانية  

لـى خــدمات الــصحة  املــرأة عصول فرصـة حــ حمدوديــة احلمـل والــوالدة، و أثنــاء فتــرة اخلـدمات  
 وتـدين مـستوى     ،نـساء يف املنـاطق الريفيـة      بالنـسبة لل  وخباصة  ،  اجلنسية والصحة اإلجنابية الكافية   

واللجنـة قلقـة أيـضا لـضآلة املعلومـات املقدمـة عـن النـساء وعـن فـريوس نقـص املناعـة                        . التعليم
 .اإليدز/ةالبشري
ف جهودهـا الختـاذ تـدابري لتحـسني حـصول           وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بتكثيـ       - ٣٦

املرأة على جمموعة واسعة من خدمات الرعاية الـصحية، وخباصـة الرعايـة املتعلقـة بالتوليـد                
يف حــاالت الطــوارئ واخلــدمات الــصحية ذات الــصلة، وعلــى املعلومــات، وذلــك وفقــا     

ع وضــع  للجنــة بــشأن املــرأة والــصحة، مــ٢٤ مــن االتفاقيــة وللتوصــية العامــة ١٢للمــادة 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتـسني تـوفري         . النفاسيةأهداف للحد من معدل الوفيات      

 األسـرة، وكـذلك ـدف منـع         نظـيم خدمات الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية، مبـا فيهـا ت         
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وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          . بكر وعمليات اإلجهاض الـسرية    حاالت احلمل امل  
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف      . اصة بالنسبة إىل النساء الريفيات    حتسني هذه اخلدمات، وخب   

كذلك على دراسة األمناط السلوكية للمجتمعات احمللية، وللمرأة بوجه خاص، اليت حتول 
الدولـة  إىل وتطلب اللجنة  . دون استغالهلن اخلدمات املوجودة، واختاذ اإلجراءات املناسبة      

ءات مفصلة ومعلومات حتليلية عن نتـائج التـدابري         الطرف أن تقدم يف تقريرها التايل إحصا      
املتخــذة لتحــسني حــصول املــرأة علــى اخلــدمات واملعلومــات املتــصلة بالــصحة، مبــا فيهــا      

.  األســرة، وعــن أثــر هــذه التــدابري نظــيميتعلــق بالــصحة اجلنــسية والــصحة اإلجنابيــة وت  مــا
اتيجياا املتعلقـة بفـريوس    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان التنفيذ الفعال الستر         كما

اإليــدز، وتقــدمي إحــصاءات مفــصلة ومعلومــات حتليليــة عــن املــرأة   /ةنقــص املناعــة البــشري
وتوصـي اللجنـة الدولـة     . اإليـدز يف تقريرهـا الـدوري التـايل        /ةوفريوس نقص املناعة البشري   

ملتخــذة الطــرف بالتمــاس الــدعم املــايل والــتقين مــن اتمــع الــدويل بقــصد تنفيــذ التــدابري ا 
 .لتحسني صحة املرأة

إـا تـشعر    ويف حني تالحظ اللجنة إنشاء شبكات مواضيعية للمجموعـات النـسائية، ف            - ٣٧
لعدم فعل ما يكفي لتعزيز هذه اموعـات والتنـسيق فيمـا بينـها عموديـا، مـن املـستوى               بالقلق  

 . والدعوة هلااقهتساعد يف رصد حقودوائر حملية الوطين إىل املستوى الريفي، وتطويرها إىل 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التنـسيق والتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة                  - ٣٨

والرابطات النسائية بشكل أكثر فعالية وإىل دعم دورها الفعال يف جمـال الـدعوة والرصـد                
 بـأن   وتوصـي اللجنـة   . يتعلق بتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك يف متابعة التعليقات اخلتاميـة           فيما
 مع املنظمات غري احلكومية أثناء إعداد التقريـر       ملشاورات من ا  االدولة الطرف مزيد  ري  جت

 .الدوري التايل
وتوصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من املساعدة التقنية واملالية املقدمة مـن              - ٣٩

خلتامية لدورة  يف إعالن ومنهاج عمل بيجني ويف الوثائق ا   بني على النحو امل   ،اتمع الدويل 
 .االستثنائية الثالثة والعشرين، وذلك لتيسري تنفيذ االتفاقيةاجلمعية العامة 

الدولـة الطـرف أن تـصادق علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة               ب اللجنة   ويب - ٤٠
التعــديل ، بأقــصى ســرعة ممكنــة، القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وأن تقبــل

 . من االتفاقية، املتعلق بشأن موعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١ املدخل على الفقرة
 كـامال، عنـد تنفيــذها   خدامااســتخدم وحتـث اللجنـة الدولـة الطــرف علـى أن تـست      - ٤١

 أحكـام االتفاقيـة،   اللـذين يعـززان  التزاماا مبوجب االتفاقية، إعالن ومنهاج عمل بـيجني،        
 . عن ذلك يف تقريرها الدوري التايل الدولة الطرف أن تدرج معلوماتإىلوتطلب 
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وتؤكد اللجنـة أيـضا أن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة ال غـىن عنـه مـن أجـل                        - ٤٢
ــان الواضــح       ــدعو إىل دمــج املنظــور اجلنــساين والتبي ــة؛ وت ــة لأللفي حتقيــق األهــداف اإلمنائي

ف اإلمنائيــة لأللفيــة، ألحكــام االتفاقيــة يف مجيــع اجلهــود املبذولــة الراميــة إىل حتقيــق األهــدا 
 . الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري التايلإىلوتطلب 

 اللجنــة أن تقيــد الــدول بــصكوك حقــوق اإلنــسان الدوليــة الرئيــسية        وتالحــظ - ٤٣
حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع جوانـب            ا هلا من    يعزز متتع املرأة مب    )١(السبعة
ق يصدتـ ا تشجع اللجنة حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة علـى النظـر يف ال             ولذ. احلياة

على املعاهدة اليت هـي ليـست طرفـا فيهـا بعـد، أي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع                        
 .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

اخلتاميــة احلاليــة علــى نطــاق واســع يف مجهوريــة   نــشر التعليقــات وتطلــب اللجنــة  - ٤٤
ــة بالك  املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون  م، مبــا فــيهنــاسالغيــة متكــني ونغــو الدميقراطي
خلطــوات مــن معرفــة االربملــان ومنظمــات حقــوق اإلنــسان واملنظمــات النــسائية،  أعــضاء و

 يف هـذا    الزمةخلطوات األخرى ال  فضال عن ا  لمرأة قانونا وواقعا،    لساواة  كفالة امل املتخذة ل 
لدولة الطرف، بوجه خاص، على عقـد منتـدى عـام يـضم مجيـع            وتشجع اللجنة ا  . املضمار

.  مــضمون التعليقــات اخلتاميــةناقــشةاجلهــات الفاعلــة يف الدولــة وكــذلك اتمــع املــدين مل 
ــة   ــة الطــرف  إىلوتطلــب اللجن ــيم الواســع النطــاق   الةواصــلم الدول ــى  تعم ، وال ســيما عل

ــة وبر    ــسائية، لالتفاقيـ ــات النـ ــسان واملنظمـ ــوق اإلنـ ــات حقـ ــاري،  منظمـ ــا االختيـ وتوكوهلـ
ــة العامــة       ــائج دورة اجلمعي ــيجني ونت ــهاج عمــل ب ــة، وإعــالن ومن والتوصــيات العامــة للجن

ــة    ــة والعــشرين، املعنون ــرأة ”االســتثنائية الثالث ــة   : ٢٠٠٠امل ــسني والتنمي ــني اجلن ــساواة ب امل
 .“والسالم من أجل القرن احلادي والعشرين

  هـذه  املعـرب عنـها يف    الـشواغل   رد علـى    الدولـة الطـرف أن تـ      إىل  وتطلب اللجنـة     - ٤٥
وتــدعو .  مــن االتفاقيــة١٨ مبوجــب املــادة قبــلالتعليقــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري امل

ــه يف       ــرر تقدمي ــسادس، املق ــدوري ال ــا ال ــدمي تقريره ــة الطــرف إىل تق ــة الدول ــشرين اللجن ت
نـوفمرب  / الثـاين   يف تـشرين   تقدميـه ، وتقريرها الـدوري الـسابع، املقـرر         ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

 .٢٠١١، يف تقرير جامع يف عام ٢٠١١
 

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  )١( 

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو    أشــكال التم

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد               
 .أُسرهم


