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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون 

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١-٣

  ةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ    

  ت ديفواركو    
هـا الـدوريني    ينظرت اللجنة يف تقرير كوت ديفوار اجلامع لتقريرها األويل وتقرير           -١

 ١٤ املعقـودتني يف     ١٠١٤ و ١٠١٣ يف جلـستيها     (CEDAW/C/CIV/1-3)الثاين والثالث   
وترد قائمة القضايا   ). SR.1014 و CEDAW/C/SR.1013 انظر (٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

، وتـرد ردود حكومـة      CEDAW/C/CIV/Q/1-3للجنة يف الوثيقـة     واألسئلة اليت طرحتها ا   
  .CEDAW/C/CIV/Q/1-3/Add.1ديفوار يف الوثيقة  كوت

  مقدمة  -ألف   
تنوه اللجنة بوفاء الدولة الطرف، على الرغم من الوضع اهلش الـذي يـسودها يف                 -٢

املعاهـدة بتقـدمي     والفترة الالحقة لألزمة، بااللتزام الواقع على عاتقها مبوجب          ةسياق األزم 
   .تقريرها إىل اللجنة وإرسال وفد للمشاركة يف احلوار البناء

أحكام االتفاقية واحتـرام    تنفيذ  وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف ورغبتها السياسية يف           -٣
  . القانونمساعيها الستعادة سيادة ظل اجلنس يف أساس نوع حقوق اإلنسان دون متييز قائم على 

تقريرها اجلامع املذكور الذي جـاء شـامالً        لتقدمي  الدولة الطرف   على  اللجنة  وتثين    -٤
ر، وإن كان يفتقـر  عموماً املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة إلعداد التقاري     ي اتبع   ذ، وال وموضوعياً

وحتيط اللجنة علماً مع التقدير بأن املنظمات غـري احلكوميـة           . إىل معلومات مصنفة حسب نوع اجلنس     
وتعرب عن تقديرها للدولـة     .  التقرير واعتماده  شاركت يف حلقات العمل التقنية اليت ُنظمت إلعداد       

الطرف لعرضها الشفوي وردودها اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارها فريقها العامل             
  .شفوياًملا قبل الدورة ولإليضاحات اإلضافية املقدمة رداً على األسئلة اليت طرحتها اللجنة 
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 األسـرة  ةوتثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادها وفداً رفيع املستوى برئاسة وزير       -٥
منظمـات  مهمة من   منظمة  عن  وممثلني عن الوزارة    تضّمن  واملرأة والطفل يف كوت ديفوار،      

وفد عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بني ال       اللجنة  وتعرب  . حبقوق املرأة ُتعىن  اجملتمع املدين   
 .  مبا أبداه الوفد من إرادة سياسية والتزام قوي بالنهوض بوضع املرأة وترحبوأعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
ترحب اللجنة بإنشاء جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة وحتيط علماً بـالتزام الدولـة               -٦

  .  الصادر عن جملس األمن١٣٢٥تنفيذ القرار بالطرف 
نة مع التقدير إىل رغبة الدولة الطرف وضع إطار مؤسسي للـسياسات            وتشري اللج   -٧

  . املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
الربوتوكـول  وترحب اللجنة بإعالن الوفد عن تصديق الدولة الطرف مؤخراً على             -٨

التعديل الذي  بقبول  ، والتزامها   االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
  . من االتفاقية٢٠ من املادة ١جري على الفقرة أ
وحتيط اللجنة علماً مع التقدير مبختلف السياسات واالستراتيجيات اليت اعتمـدهتا             -٩

اإلعالن الرمسـي   الدولة الطرف لتعزيز املساواة ين اجلنسني ومحاية حقوق املرأة، مبا يف ذلك             
؛ وخطة العمل الوطنية من ٢٠٠٧لعام   بشأن تكافؤ الفرص واإلنصاف واملساواة بني اجلنسني      

بتكافؤ الفـرص واإلنـصاف     املتعلقة  السياسة الوطنية   وورقة  ؛  )٢٠٠٧-٢٠٠٣(أجل املرأة   
بشأن ) ٢٠٠٠(١٣٢٥جملس األمن   لتنفيذ قرار   خطة العمل الوطنية    ؛ و واملساواة بني اجلنسني  
   .املرأة والسالم واألمن

  :  ما يليوتشري اللجنة مع التقدير إىل  -١٠
الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلـاص        التصديق على     )أ(  

  ؛ ١٩٩٧ يف عام باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول املتعلق حبقـوق    على  الوفد،  حسب ما أعلن    التصديق مؤخراً،     )ب(  

  . املرأة يف أفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
الدولة الطـرف   بإعالن الوفد الذي مفاده أن       اللجنة علماً مع التقدير كذلك       وحتيط  -١١

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة،         على ا يف القريب العاجل    ستصدق  
والربوتوكول املكمل لالتفاقية واخلاص مبنع وقمع االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء             

  . يهواألطفال، واملعاقبة عل
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  والتوصياتدواعي القلق الرئيسية   - جيم  
ذ مجيع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع       يتنفبواجبها   اللجنة الدولة الطرف     تذكّر  -١٢

وتعترب أن الشواغل والتوصيات احملددة     تنفيذاً منهجياً ومستمراً    أشكال التمييز ضد املرأة     
وبناء على  . على سبيل األولوية  رف  الدولة الط اهتمام  يف هذه املالحظات اخلتامية تتطلب      

ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اجملاالت يف أنشطتها املتعلقـة              
 اللجنة يف تقريرها الدوري القادم على اإلجراءات املتخذة والنتائج          وعلى إطالع بالتنفيذ  

لى مجيـع  عاخلتامية  هذه املالحظات اللجنة الدولة الطرف إىل تعميم     تدعوو. اليت حققتها 
 كما توصـي    . والقضاء، مبا يكفل تنفيذها تنفيذاً كامالً      الربملانلى  عالوزارات املختصة و  

   .نشر االتفاقية داخل اجملتمع املدينببشكل خاص 

  الربملان    
تؤكد اللجنة من جديد أن احلكومة مسؤولة مسؤولية رئيسية عـن التنفيـذ             إذ    -١٣

 تـشدد علـى أن      فهيتفاقية وأهنا ختضع للمساءلة بشأهنا،       مبوجب اال  االكامل اللتزاماهت 
الربملان على  ة، وتدعو الدولة الطرف إىل تشجيع       ي احلكوم األجهزةاالتفاقية ملزمة جلميع    

تنفيـذ هـذه    بـشأن    وحبسب االقتضاء، اخلطوات الالزمـة       أن يتخذ، وفقاً إلجراءاته   
  .ب االتفاقيةاملالحظات اخلتامية وإعداد تقرير احلكومة املقبل مبوج

  تنفيذ االتفاقية وإبراز أمهيتها    
تشري اللجنة إىل أنه يساورها قلق من أن االتفاقية، على الرغم من أهنا تشكل جـزءاً         -١٤
يتم إبراز دورها على حنو كاٍف كأسـاس قـانوين جلميـع     اليتجزأ من القانون الوطين،   ال

ملرأة، وال يتم الربط بشكل واضح بينـها        التدابري واخلطط املتعلقة بالقضاء على التمييز ضد ا       
  . ١٣٢٥ لتنفيذ قرار جملس األمنوبني تنفيذ اخلطط األخرى، من قبيل خطة العمل الوطنية 

سيادة القانون وإدماج االتفاقيـة يف      استعادة  تشدد اللجنة على أمهية الربط بني         -١٥
فاقية يف مجيع جماالت    كما توصي الدولة الطرف بتطبيق االت     . مجيع سياسات إعادة اإلعمار   

احلياة، وال سيما جماالت الدعم اإلنساين والوصول إىل القضاء ومساعدة ضحايا العنـف             
 االنتخابات، وربط تطبيق االتفاقية بتنفيذ خطة العمل الوطنيـة          أعقبتخالل األزمة اليت    

  . ١٣٢٥ لتنفيذ قرار جملس األمن

  رأة ملتعريف التمييز ضد ا    
 يكّرس  ٢٠٠٠أغسطس  /املعتمد يف األول من آب    جنة أن الدستور    بينما تالحظ الل    -١٦
، فإن القلق ال يزال يساورها إزاء عدم وجود حظر واضـح            بني الرجل واملرأة  ملساواة  ا مبدأ

يغطّي مجيع جماالت احلياة، ويتفق مـع       ،  للتمييز ضد املرأة يف التشريع الوطين للدولة الطرف       
  .  من االتفاقية٢ و١املادتني 
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وصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اعتماد تعـديالت علـى الدسـتور أو              ت  -١٧
للتمييز ضد املرأة يغطّي مجيع جمـاالت       التشريعات الوطنية حبيث تتضمن تعريفاً واضحاً       

  .  من االتفاقية٢ و١احلياة، ويتفق مع املادتني 

  القوانني التمييزية    
ية اليت تتضمن مراجعة قانون األحوال      إذ ترحب اللجنة باإلصالحات التشريعية اجلار       -١٨

تزال قلقة من عـدم      الإهنا  الشخصية واألسرة والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، ف       
وجود أحكام متييزية تتعلق    من  املرأة، و املسلط على   وجود قانون شامل خيص مكافحة العنف       

اجلنـسية،  ب داخـل األسـرة، و      الرجال سلطة القرار املطلقة     متنح بالزواج والطالق واإلرث  
 اإلصالحات  الكبري يف إجناز  كما إن اللجنة قلقة إزاء التأخري       . الدخل والعمالة على  ضريبة  الو

  .ية للقوانني اليت تتسم بالتمييزالتشريع
  :  القيام مبا يليتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل  -١٩

وإلغاء األحكام  منح األولوية لصياغة قوانني جديدة، فضالً عن مراجعة           )أ(  
أجل حتقيق  التمييزية املضمنة يف القوانني السارية، وذلك بالتعاون مع املنظمات املعنية، من            

، متشياً مع التزامات الدولة الطـرف  للمرأة وإتاحة املساواة الفعلية املساواة حبكم القانون  
  مبوجب االتفاقية؛ 

  ملرأة، دون تأخري؛ااملسلّط على سن قانون شامل بشأن مكافحة العنف   )ب(  
إجراء مراجعة شاملة لألحكام التمييزية املتعلقـة بقـوانني األحـوال             )ج(  

 الرجال سلطة القرار املطلقة     ، واليت متنح  الشخصية، مبا يف ذلك الزواج والطالق واإلرث      
، وتعديل قانوهنا املتعلق باألحوال الشخصية واألسرة مبا يراعي هذه املسائل، داخل األسرة

  خري؛ دون تأ
الدخل على  ضريبة  الإلغاء األحكام التمييزية املضمنة يف قوانني اجلنسية و         )د(  

  .ات الصلة الواردة يف االتفاقيةوالعمالة، متشياً مع األحكام ذ

  الوصول إىل القضاء     
الدولة الطرف شرعت يف    والذي مفاده أن    ترحب اللجنة بالبيان الذي أدىل به الوفد          -٢٠

ضائي، يشمل توفري املساعدة القضائية ومالحقة مرتكيب أعمال العنف ضد          لنظام الق اإصالح  
بأعمال العنف الـيت أعقبـت      املتعلقة  حمددة لدراسة الشكاوى    وإتاحة سبل   املرأة ومعاقبتهم   

لكن القلق ال يزال يساور اللجنة بسبب عدم متكن النساء بشكل فعلـي مـن               . االنتخابات
رية اليت يواجهها نظام القضاء اجلنائي من ناحية اإلدارة         الوصول إىل القضاء والتحديات اخلط    

  . اللوجيستية واملوارد البشرية، نتيجة للرتاع
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  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢١
ضمان الوصول الفعلي للنساء إىل احملاكم، وال سيما النـساء ضـحايا              )أ(  
  بات؛ خالل األزمة اليت أعقبت االنتخاالعنف اليت جدَّت أعمال 

زيادة بوسائل منها وضع سياسة شاملة ترمي إىل تعزيز النظام القضائي،    )ب(  
املوارد اللوجيستية والبشرية، وإمتام إصالح النظام القضائي، دون تـأخري، مبـساعدة            

  اجملتمع الدويل؛
قانونيـة  الساعدة املتوفري بوسائل منها تيسري وصول النساء إىل القضاء،        )ج(  

   ذوات اإلمكانيات املادية احملدودة؛ انية للنساءاجمل
يف توفري التدريب املنهجي للقضاة واحملامني واملنظمات غـري احلكوميـة        )د(  

مبوجـب  التزامات الدولـة الطـرف      تطبيق التشريعات اليت حتظر التمييز يف ضوء        جمال  
  ؛االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري

وصـول  من أجـل    حلكومية  املنظمات غري ا  الذي تقدمه   دعم  التيسري    ) ه(  
  .النساء إىل القضاء

   للنهوض باملرأةاآللية الوطنية    
مبا أبداه الوفد مـن     ترحب اللجنة بإنشاء وزارة األسرة واملرأة والطفل وحتيط علماً            -٢٢

 قية بني الـسكان يف ثـالث      حكام االتفا ألوزارة ونشر   لزيادة امليزانية املخصصة    إرادة على   
تنسيق ومراقبة  لجنة قلقة من أن تكون املوارد املالية والتقنية غري كافية           لكن الل .  لغات أربع أو

. مبادرات الدولة الطرف الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني وتنفيذ االتفاقية بشكل تـام             
من نقص البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس الـضرورية لتقيـيم أثـر             أيضاً  اللجنة قلقة   و

 هنتعزيز متتـع النـساء حبقـوق      دفة إىل تعميم املساواة بني اجلنسني و      السياسات والربامج اهلا  
  . ومدى فعاليتهايةاإلنسان
 والتوجيه الوارد   ٦ توصيتها العامة رقم     استناداً إىل تدعو اللجنة الدولة الطرف،       -٢٣

  : القيام مبا يلييف خطة عمل بيجني، إىل
 ،ى املستويني الوطين واحمللـي   علاملعنية بتمكني املرأة    تعزيز اآللية الوطنية      )أ (  

 لكي تعمل بفعالية يف مجيع جماالت متكني املرأة،         تقنيةوتزويدها باملوارد البشرية واملالية وال    
  مبا يف ذلك القدرة على تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين؛ 

لية الوطنية لتمكني املـرأة ومتثيلـها علـى         تعزيز إشراك النساء يف اآل      )ب (  
القرار ووضع السياسات وتنفيذها، ودعم وتنسيق االستخدام الفعال هلذه مستويات صنع  

  االستراتيجية يف صياغة مجيع القوانني والسياسات والربامج وتنفيذها وتقييمها؛
  يف مجيع اهليئات احلكومية؛ تشجيع مراعاة املنظور اجلنساين   )ج (  
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ادفـة إىل حتقيـق     القوانني وخطط العمـل اهل    تنفيذ  تعزيز آليات مراقبة      )د (  
  املساواة الفعلية بني الرجال والنساء، وذلك بالتعاون مع الوزارات األخرى؛ 

إعداد نظام شامل من املؤشرات اجلنسانية لتحسني مجع البيانات املصنفة            ) ه (  
حسب نوع اجلنس الضرورية لتقييم أثر السياسات والربامج اهلادفة إىل تعميم املـساواة             

  .  ومدى فعاليتهاز متتع النساء حبقوق اإلنسانبني اجلنسني وتعزي

  التدابري اخلاصة املؤقتة     
تدابري خاصة مؤقتة لتسريع عملية بأمهية اختاذ   حتيط اللجنة علماً بوعي الدولة الطرف         -٢٤

املائة مـن   يف   ٣٠يقضي بتخصيص   وترحب اللجنة بإعداد مشروع مرسوم      . النهوض باملرأة 
ـ     ، وتشدد على    ءاملقاعد يف الربملان للنسا    ذه التـدابري يف ضـوء      الطابع املشروع واملُلـح هل

وترحب اللجنة أيضاً بإعداد مرسوم ثاٍن يهدف إىل تعزيز متثيل          . االنتخابات التشريعية املقبلة  
لكن اللجنة ال تزال قلقة من نقص التدابري اخلاصة املؤقتة يف جمـاالت         . املرأة يف اإلدارة العامة   
  . ة، وتعاين فيها النساء من قلة التمثيل أو احلرمانأخرى تغطيها االتفاقي

 مـن االتفاقيـة     ٤ من املـادة     ١توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء الفقرة          -٢٥
  : ة، مبا يليبشأن التدابري اخلاصة املؤقت) ٢٠٠٤(٢٥والتوصية العامة للجنة رقم 

يف عد   يف املائة من املقا    ٣٠يقضي بتخصيص   سن مشروع املرسوم الذي       )أ(  
االنتخابيـة  القـوائم   رشحني على   ثلث امل ، دون تأخري، وضمان أن يكون        للنساء الربملان

  ؛ من النساءلألحزاب السياسية 
 متثيل املرأة يف    يشمل مشروع املرسوم اهلادف إىل تعزيز     احلرص على أن      )ب(  

على قـدم   تسريع املشاركة الكاملة للمرأة و     تدابري خاصة مؤقتة ترمي إىل       اإلدارة العامة 
، وسن هذا  القرارصنعاملساواة يف احلياة العامة والسياسية، وال سيما يف املستويات العليا ل 

  املرسوم دون تأخري؛ 
تدابري خاصة مؤقتة يف جماالت أخرى تغطيها االتفاقية، وتعاين فيها          تنفيذ    )ج(  

  النساء من قلة التمثيل أو احلرمان؛ 
استخدام التدابري اخلاصـة    عن   معلومات   تضمني التقرير الدوري املقبل     )د(  

  .مبختلف أحكام االتفاقية، وأثرهااملؤقتة، املتعلقة 

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبذل جهوداً هتدف إىل القضاء علـى التـصرفات                -٢٦

ق أحكاماً قانونية حتظر معظـم      التمييزية واملمارسات التقليدية الضارة حيال النساء، وأهنا تطب       
هذه املمارسات، لكنها تكرر اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار اتباع معايري وممارسات وتقاليد 

 وقوالب منطية راسخة بشأن أدوار النساء والرجـال ومـسؤولياهتم وهويـاهتم             سلبيةثقافية  
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قوالب النمطية تتفاقم   وتالحظ اللجنة أن ال   .  ومواقف تكّرس سلطة الرجل    األسرة واجملتمع  يف
ملرأة واملمارسات التقليدية الضارة، مبا يف ذلك       باخالل األزمات وتتسبب يف استمرار العنف       

أرملة أخيـه، وزواج    من  زواج األخ   ، والزواج القسري واملبكر، و    ةتشويه األعضاء التناسلي  
. خل األسرة وتعدد الزوجات، ومنح الرجل سلطة القرار املطلقة دا        ،األخت من أرمل أختها   

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تتخذ حىت اآلن إجـراًء كافيـاً ومـستداماً                 
  . ومنهجياً لتغيري أو إلغاء القوالب النمطية والقيم واملمارسات التقليدية الضارة

 : توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، مبساعدة منظمات اجملتمع املدين، مبا يلي  -٢٧

ة شاملة لتغيري أو إلغاء املمارسات التقليدية       يإلسراع يف وضع استراتيج   ا  )أ (  
. من االتفاقية ) أ(٥و) و(٢ ضد املرأة، وفقاً للمادتني      تتسم بالتمييز والقوالب النمطية اليت    

والتوعية وينبغي أن تشمل هذه التدابري املزيد من اجلهود املنسقة مع اجملتمع املدين للتثقيف 
تستهدف النساء والرجال على مجيع مستويات اجملتمع، وتـشرك نظـام           هبذا املوضوع،   

  والزعماء الدينيني؛ اجملتمعات احمللية التعليم ووسائل اإلعالم فضالً عن زعماء 
معاجلة املمارسات التقليدية الضارة من قبيل تشويه األعضاء التناسـلية،            )ب (  

، وزواج األخت من أرمل أختها،      والزواج القسري واملبكر، وزواج األخ من أرملة أخيه       
وتعدد الزوجات، ومنح الرجل سلطة القرار املطلقة داخل األسرة، من خـالل توسـيع              

على حنو فعـال،      العامة وإنفاذ القوانني اليت حتظر هذه املمارسات،       التثقيفبرامج  نطاق  
  سيما يف املناطق الريفية؛  وال

  . حتديد أوجه القصور وحتسينهامن أجل إجراء تقييم ألثر هذه التدابري   )ج (  

  لنساء يف حاالت الرتاع وحاالت بناء السالمباالعنف     
 لوضع إطار   الدويلحتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة بالتعاون مع اجملتمع             -٢٨

كمـا  .  أعقبت االنتخابات  ايت تعرضن للعنف خالل األزمة اليت     إنساين وقضائي للنساء اللو   
 يف الدولة جلنة التحقيق التابعة جمللس حقوق اإلنساناليت قدمتها بالتوصيات ة علماً حتيط اللجن 

اليت  االنتهاكات   الطرف واإلذن الذي أعطته احملكمة اجلنائية الدولية ملدعيها العام بالتحقيق يف          
وفيمـا  . الل موجة العنف األخرية اليت شهدهتا البالد بعد االنتخابـات       خارتكبت  ُيزعم أهنا   

، يساور اللجنة قلق لعدم اختـاذ       ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢علق بالرتاع الذي دارت رحاه بني عامي        يت
املرسـوم الـصادر    ب املشمولنيالدولة الطرف تدابري شاملة ملساعدة ضحايا العنف اجلنسي         

ذلك  ، الذي ينص على العفو يف معظم اجلرائم اليت ارتكبت خالل الرتاع، مبا يف             ٢٠٠٧ عام
عـن  اللجنـة  تعرب وباإلشارة إىل فترة ما بعد االنتخابات، . ملنهجيةأعمال العنف اجلنسي ا   

سيما النساء واألطفال، يبقون أول ضحايا انتهاكات وخروقات   ألن املدنيني، وال  ها البالغ قلق
 واألمـن   حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أعمال العنف اجلنسي اليت ارتكبتها قـوات الـدفاع             

كمـا تعـرب    ، مث القوات اجلمهورية لكـوت ديفـوار،         )امليليشيات واملرتزقة (لفاؤها  حو
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ضلوع خاصة وعن   تقارير عن أعمال عنف ارتكبتها جهات        من   هاانشغاهلا إزاء ما ورد    عن
 )ONUCI ( يف أعمال تتعلق   ملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار     لع التابعة   قوات حفظ السالم  

هشاشة الوضع األمين اليت شجعت     أيضاً  دواعي القلق   ومن  . باالستغالل واالعتداء اجلنسيني  
غرب بالعديد من اجملموعات املسلحة على مواصلة اهلجمات اليت تستهدف السكان يف مناطق          

ويساور اللجنة قلق بالغ ألن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، مبـا فيهـا العنـف               . البالد
يواجـه  الذي  اجلنسي، ال يزالون يواجهون صعوبات يف الوصول إىل نظام القضاء اجلنائي،            

وأخرياً، تعرب اللجنة . لرتاعاجيستية واملوارد البشرية، نتيجة    حتديات مجة يف جمال اإلدارة اللو     
تقارير عن استمرار اهلجمات، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، ضد          عن قلقها إزاء ما وردها من       

مكانيـات  النساء املشردات داخلياً اللوايت يقمن يف مواقع خمصصة للمشردين داخليـاً، واإل           
  .احملدودة حلصول املشردين داخلياً على سبل كسب العيش واملاء والتعليم

  :  القيام مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٢٩
تقدمي املسؤولني عن انتهاكات حقوق النساء اإلنسانية خالل        أن تضمن     )أ(  

  ل العنف اجلنسي؛ مجيع أعماواملعاقبة على األزمة اليت أعقبت االنتخابات إىل القضاء 
يت ارتكبتها  الحاالت االعتداء اجلنسييف حتقيق معمق وشامل يف أن تشرع   )ب(  

 ديفـوار  قوات اجلمهورية لكوت   و )امليليشيات واملرتزقة (لفاؤها  حوقوات الدفاع واألمن    
 إجراء التحقيقات بـشكل     تكفلخالل األزمة اليت أعقبت االنتخابات، و     اخلاصة  واجلهات  

عمليـة األمـم   إىل األمم املتحدة ضمان إعادة أفراد قوات       تطلب   وشفاف، و  شامل وحمايد 
االسـتغالل  بـضلوعهم يف أعمـال تتعلـق ب        املشتبه   )UNOCI(املتحدة يف كوت ديفوار     

  ؛ التحقيق بشأهنم ومالحقتهم حملياًطلب توبلداهنم / إىل بلدهماجلنسيني واالعتداء
طيب والنفسي للنـساء ضـحايا      تدابري شاملة لتوفري الدعم ال    أن تتخذ     )ج(  

املشموالت ،  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢اجلرائم اجلنسية اليت ارتكبت خالل فترة الرتاع بني عامي          
، الذي ينص على العفو يف معظم اجلرائم الـيت ارتكبـت            ٢٠٠٧ املرسوم الصادر عام  ب

  ؛ ذلك أعمال العنف اجلنسي املنهجية خالل الرتاع، مبا يف
ء اللوايت تضررن من أعمال العنف خـالل        وصول مجيع النسا  أن تضمن     )د(  

النساء ضحايا العنف اجلنـسي، إىل القـضاء        مبن فيهن   األزمة اليت أعقبت االنتخابات،     
  واستفادهتن من مساعدة قانونية؛ 

مـن  التدابري املتخذة إلنشاء مراكز استشارية خمصصة للنساء،        أن تعزز     ) ه(  
، وخاصة فيما يتعلق بالعنف      املؤملة نفسياً  أجل مساعدهتم على التعايف من خملفات جتربتهن      

   استفادهتن من خدمات الرعاية الصحية املالئمة؛ تضمناجلنسي، و
 املزيد من املوارد لتلبية     ختصصأمن النساء املشردات داخلياً و    أن تكفل     )و(  

  احتياجاهتن، وال سيما حصوهلن على سبل كسب العيش واملاء والتعليم هلن وألبنائهن؛ 
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جتماعية يف إطار عمليـة     االقتصادية و االقوق  ن حترص على إعمال احل    أ  )ز(  
  إعادة اإلعمار بعد األزمة؛ 

التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنيـة لتنفيـذ قـرار جملـس            أن تضمن     )ح(  
 حصول ضحايا العنف اجلنسي علـى       تكفلبتنفيذ االتفاقية، و  فيما يتعلق   ،  ١٣٢٥ األمن

املالئمة، مبا يف ذلك من خالل حشد األمـوال علـى           التعويضات وفرص إعادة التأهيل     
  املستوى الدويل هلذا الغرض؛ 

السلم إدماج املرأة ومتثيلها يف املؤسسات واآلليات املعنية ببناء         أن تعزز     )ط(  
  وصنع القرار والتنفيذ؛ 

 يف التـصديق علـى      تنظرر التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية و      يسُِّتأن    )ي(  
  .ألساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما ا

  املسلط على املرأةالعنف     
حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوفري املساعدة النفسية لضحايا              -٣٠

لكن اللجنة تبقى قلقة بسبب التأخر يف اعتماد االستراتيجية الوطنية ملكافحة           . العنف اجلنسي 
أعمـال  فيما يتعلق ب  نس؛ والعدد القليل من احلاالت املبلغ عنها        العنف القائم على أساس اجل    

اجلنس؛ والصعوبات اليت تواجهها النـساء للحـصول علـى        نوع  العنف القائم على أساس     
االنتصاف عرب النظام القضائي؛ والوصم الذي تعاين منه النساء ضحايا العنـف اجلنـسي؛              

أية أحكـام جتـّرم العنـف املـرتيل     وصعوبة حصوهلن على الدعم الطيب والنفسي؛ وغياب    
واالغتصاب يف إطار الزواج؛ ومواصلة اللجوء إىل تشويه أعضاء النساء التناسلية، على الرغم             

، وهو ما يعترب انتهاكاً خطـرياً       ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٣من جترميها مبوجب قانون     
  .  مبوجب االتفاقيةحلقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات واللتزامات الدولة الطرف

  :  القيام مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٣١
اإلسراع يف اعتماد استراتيجية وطنية حمدثة وشاملة ملكافحـة العنـف             )أ(  

  اجلنس؛ نوع القائم على أساس 
ضمان وصول النساء الفعلي للمحاكم وتعزيز مساعدة الضحايا وإعـادة            )ب(  
اجلنس، مبساعدة نوع  من خالل إنشاء نظام رعاية لضحايا العنف القائم على أساس  نتأهيله

  اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك اختاذ تدابري لتقدمي الدعم الطيب والنفسي ومكافحة الوصم؛ 
 ٢٣ املؤرخ   ٧٥٧-٩٨اإلسراع يف تعديل القانون اجلنائي والقانون رقم          )ج(  

 لالغتصاب يشمل أي اعتداء جنسي، حىت       اًتعريفه  لتضمين،  ١٩٩٨ديسمرب  /كانون األول 
 وجترمي العنف املرتيل واالغتصاب يف إطار الـزواج،         ،يف غياب أي مقاومة من قبل الضحية      

  ؛املرأةاملسلط على املتعلقة بالعنف ) ١٩٩٢(١٩مع االتفاقية ومع التوصية العامة رقم متشياً 
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، ١٩٩٨ديسمرب  /ن األول  كانو ٢٣ألحكام قانون   الفعال  ضمان اإلنفاذ     )د(  
الذي جيّرم تشويه األعضاء التناسلية ومقاضاة مرتكبيه وإنزال عقوبـات هبـم تتناسـب       
وخطورة جرميتهم؛ ومضاعفة اجلهود الرامية إىل توعية وتثقيف الرجال والنساء، مبساعدة           

القضاء على ممارسة تـشويه أعـضاء النـساء التناسـلية     هبدف منظمات اجملتمع املدين،    
وينبغي أن تشمل هذه اجلهود صياغة وتنفيذ محالت        . ربرات الثقافية اليت تستند إليها    وامل

تثقيفية فعالة هتدف إىل وضع حد للضغوط التقليدية والعائلية اليت تدفع إىل هذه املمارسة،              
  اصة أهل الفتيات؛ خبسيما بني األشخاص األميني، و وال

املرأة ويوفر تـدابري حلمايـة      بنف  النظر يف اعتماد قانون شامل يعاجل الع        ) ه(  
النساء ضحايا العنف، ويعزز تدابري الدعم من قبيل تأمني املأوى وخـدمات االستـشارة      

  وإعادة التأهيل يف مجيع أحناء الدولة الطرف؛ 
نات مصنفة حسب نوع اجلنس بشأن عدد الشكاوى واملالحقات     امجع بي   )و(  

مال العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع       واألحكام والعقوبات املتخذة حبق مرتكيب أع     
اجلنس، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والعنـف املـرتيل، وإدراج هـذه               

  . البيانات يف التقرير املقبل

   البغاءاستغاللوبالبشر االجتار     
من التزام شخصي قـوي     الدولة الطرف   مبا أبداه ممثلون سامون عن      ترحب اللجنة     -٣٢
جتار باألطفال، وحتيط علماً بأن الدولة الطرف تنظر بإجيابية يف التـصديق علـى         حة اال مبكاف

). ٢٠٠٦( بالنساء واألطفال    االجتار بالبشر، وال سيما     االجتاراتفاق أبوجا اإلقليمي ملكافحة     
 بالنساء والفتيات يف الدولة الطرف وعـدم        باالجتارلكن اللجنة تالحظ قلة البيانات املتعلقة       

ويساور اللجنـة قلـق     .  بالبشر االجتار إىل مكافحة    انة وقانون يهدف  ل استراتيجية شام  وجود
على ممارسـة  والبنات ؛ وإجبار النساء    البنني والبنات  باألطفال، من    االجتارخاص إزاء تفشي    

شهدته كوت  لبغاء نتيجة للرتاع الذي     إىل ا اللوايت يلجأن   والبنات  البغاء؛ وازدياد عدد النساء     
  .ألزمة اليت أعقبت االنتخابات، وا٢٠٠٧و ٢٠٠٢بني عامي ديفوار 

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٣
والبغاء سيما النساء،     بالبشر، وال  االجتارة للتحقق من نطاق     إجراء دراس   )أ(  

 باالجتارمبا يف ذلك من خالل مجع البيانات املتعلقة         ،  سباهبماأالقسري، ومدى انتشارمها و   
، وحتليلها، وتوفري معلومات عن نتائج الدراسـة وبيانـات           يف البغاء  واستغالهلنبالنساء  

  مصنفة حسب نوع اجلنس، يف التقرير الدوري املقبل؛ 
 مـن   ٦ملادة  مع ا على حنو كامل    يتفق   جتاراالاعتماد قانون شامل بشأن       )ب(  

  اقبتهم؛  ومعاالجتاراالتفاقية، وذلك بغية تعزيز آليات التحقيق ومقاضاة مرتكيب 
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يف سبيل التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع       املبذولة   اجلهود   مضاعفة  )ج(  
االجتار وذلك من خـالل تبـادل املعلومـات         ملنع  وبلدان العبور واملقصد    املنشأ  بلدان  

  ؛  االجتار بالبشر ومعاقبتهممرتكيبواملواءمة بني اإلجراءات القانونية اهلادفة إىل مالحقة 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،        يق على   التصد  )د(  

والربوتوكول املكمل لالتفاقية واخلاص مبنع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء           
  ؛واألطفال، واملعاقبة عليه

، مبا فيها الفقر، للحد من      والبناتمعاجلة األسباب اجلذرية لبغاء النساء        ) ه(  
ـ عـايف   تتغالل اجلنسي واالجتار، وبذل جهود ترمي إىل تـسهيل          تعرضهن لالس  ضحايا ال
  ؛ يف اجملتمعنوإعادة إدماجه

اعتماد هنج شامل ملعاجلة مسألة البغاء، مبا يف ذلك وضع برامج لـصاحل               )و(  
  .  يف التوقف عن البغاءاللوايت يرغنبوالبنات النساء 

 املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    

 يف املائـة مـن      ٣٠يقضي بتخصيص   بإعداد مشروع مرسوم     اللجنة   ترحببينما    -٣٤
، وبإعداد مرسوم ثاٍن يهدف إىل تعزيز متثيل املرأة يف اإلدارة العامة،             للنساء يف الربملان املقاعد  

تزال قلقة من تدين نسبة مشاركة املرأة يف احليـاة           الإهنا  سيادة القانون، ف  استعادة  يف سياق   
 . ة والعامة، مبا يف ذلك يف اإلدارة العامة، وعدم وجود نساء يف الدركالسياسي

املتعلقة مبوضوع النساء يف احلياة ) ١٩٩٧(٢٣تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم   -٣٥
املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتـة،     ) ٢٠٠٤(٢٥والعامة، وتوصيتها العامة رقم     السياسية  

  : وتوصي الدولة الطرف مبا يلي
يف  يف املائة من املقاعد      ٣٠يقضي بتخصيص   الذي  رسوم  املمشروع  سن    )أ(  
  ، دون تأخري؛ للنساءالربملان

بشأن أمهية مشاركة النساء يف صـنع       برمَّته  جملتمع  اتوعية  ليذ أنشطة   فتن  )ب(  
 برامج تدريب ورصد هادفة، تتناول مهارات القيادة والتفاوض، وختصص          وضعالقرار و 

  والنساء اللوايت يشغلن مناصب عامة؛ واحملتمالت ات للمرشحات احلالي
ضمان إشراك النساء يف مجيع جماالت احلياة العامة، وال سيما يف الدرك              )ج(  

  والشرطة والقضاء، مبا يف ذلك يف أعلى مستويات صنع القرار؛
املراقبة املتأنية لفعالية التدابري املتخذة والنتائج احملرزة لضمان مـشاركة            ) ه(  

  . ء يف احلياة السياسية والعامةوسع للنساأ
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 التعليم    

البنـات  الدولة الطرف وعملها على زيادة نسبة التحـاق         اللجنة حبرص   ُتقّر  بينما    -٣٦
التقدم احملرز يف ردم اهلوة اجلنـسانية يف عـدد امللـتحقني            باملدارس ومواصلتهن للدراسة،    ب

الطرف بتوفري تعليم جماين وإلزامي على املستويني       باملدارس االبتدائية والثانوية، والتزام الدولة      
العقبـات  هيكلية وغريها من    عقبات  االبتدائي والثانوي، فهي تبقى قلقة من استمرار وجود         

العقبات ومن بني هذه    . والشاباتالبنات  بشكل خاص تعليم    وتعوق  اليت تضر جبودة التعليم،     
من قبل بعض املعلمني واملربني، واألثـر       واالعتداء اجلنسيني   للتحرش  البنات  استمرار تعرض   

كمـا  .  البنـات السليب للممارسات التقليدية الضارة، كالزواج املبكر والقسري، على تعليم      
البنـات  التحاق  يف  البعد اجلنساين   تأثري  يساور اللجنة قلق بسبب نقص تدريب املعلمني على         

ة علـى وحـدات التـدريب       باملدارس وتعليمهن، من بني أمور أخرى؛ وعدم إمتام املصادق        
يف الكتـب   القوالب النمطيـة    واملناهج اليت توفرها مدارس تعليم القرآن، واستمرار وجود         

  . ، وال سيما يف املناطق الريفيةاملدرسية؛ وتدين مستوى التعليم لدى النساء
  : تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي  -٣٧

 من التسرب يف صفوف البنـات ومنعـه         اليت تكفل احلد  حتديد التدابري     )أ(  
، واملعلمني والزعماء   أفراد اجملتمعات احمللية  توعية األهل، و  وتنفيذ هذه التدابري اليت تشمل      

  ؛ والبناتالتقليديني واملسؤولني العامني بأمهية تعليم النساء 
والتحرش اجلنـسيني   حاالت االعتداء   تطبيق سياسة عدم تسامح حيال        )ب(  

  ؛ معاقبة اجلناة على النحو املالئم املعلمون واملربون وضمان اليت يرتكبها
التحقق من أن التعليم يفـضي      للتعليم و الكافية  مواصلة ختصيص املوارد      )ج(  

تضمن تدريباً على أثر البعد اجلنساين علـى التحـاق   ي نوعية تدريب املعلمني و   إىل حتسني 
  باملدارس وتعليمهن؛البنات 

تعليم القرآن يف نظام التعليم واملـصادقة علـى         مدارس  إدماج  ضمان    )د(  
  ؛ الدراسيةوحدات التدريب واملناهج 

قوالب منطية  الشروع يف مراجعة الكتب املدرسية حلذف ما تتضمنه من            ) ه(  
  ؛ قائمة على أساس نوع اجلنس

ت تعزيز برامج حمو األمية املخصصة للبالغني، وال سيما للنساء القاطنا           )و(  
 .يف األرياف

  العمالة    
الدولـة الطـرف    املتوفرة يف   االقتصادية  باإلمكانيات واآلفاق   إذ حتيط اللجنة علماً       -٣٨

تعزيز عمل النساء ودعم التعاوينات يف املناطق الريفية، واألرامل ربـات           بوترحب بالتزامها   
ل استمرار استغال تزال قلقة إزاء     فإهنا ال األسر، ومكافحة عمل األطفال يف مزارع الكاكاو،        
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يف املزارع والعمل املرتيل؛ والصعوبات اليت تواجهها النساء يف الوصـول إىل            البنات والبنني   
صغرية يف املناطق الريفية، وتركّز النساء يف االقتصاد غـري          للقيام بأعمال   األراضي والقروض   

 . التمتع بأية محاية اجتماعيةالنظامي دون 

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٩
، وال سيما يف مزارع     عمل األطفال من االستغالل يف    البنات والبنني   محاية    )أ(  

الكاكاو والعمل املرتيل، من خالل زيادة التفتيش وفرض غرامات على أرباب العمل، وفقاً             
أسوأ أشكال عمل األطفال، ، املتعلقة ب١٩٩٩  لعام ١٨٢التفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

، والنظر يف التصديق على     البناتل املرتليني ومراقبتها، وال سيما      عمل العما شروط  وتنظيم  
  ؛ العمال املرتليني، املتعلقة ب٢٠١١ لعام ١٨٩منظمة العمل الدولية رقم اتفاقية 

  وضع آليات للنهوض باملرأة يف مجيع قطاعات احلياة املهنية؛   )ب(  
مويل الـصغري   ألراضي واستفادهتن من الت   إىل ا وصول النساء   زيادة فرص     )ج(  

لـشروع يف أنـشطة مـدّرة       ، إلفساح اجملال أمامهن ل    منخفضة الفائدة والقروض الصغرية   
  ؛ والقيام بأعمال جتارية خاصةللدخل 

اجلنس حول وضع النساء يف القطـاعني      حسب نوع   مجع بيانات مصنفة      )د(  
 ناخلاص وغري النظامي، واختاذ إجراءات فعالة ملراقبة ظروف عمـل النـساء يف هـذي              

   القطاعني وحتسينها؛
 إمكانيـة    من أجـل إتاحـة     غري النظامي قانوين ينظم القطاع    توفري إطار     ) ه(  

 .  االستحقاقاتاستفادة النساء العامالت يف هذا القطاع من الضمان االجتماعي وغريه من

 الصحة    

ترحب اللجنة بإعداد مشروع قانون بشأن األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة             -٤٠
اإليدز، وإعداد مشروع خاص بالصحة اجلنسية واإلجنابية، واجلهود املبذولة خلفض          /لبشريا

 من األم إىل الطفل، وتنفيذ برامج وقائيـة وتـوفري           انتقال فريوس نقص املناعة البشري    نسبة  
لكن اللجنة ال تزال قلقة مـن       . اإليدز/صابات بفريوس نقص املناعة البشري    العالج للنساء امل  

للصحة؛ وارتفاع نسبة الوفيات النفاسية، وصعوبة الوصول       املرصودة  امليزانية  موارد  حمدودية  
إىل خدمات الرعاية الصحية األساسية؛ وانتشار سوء التغذية واملالريـا؛ ونقـص البيانـات     

؛ ونقص املعلومات الكافية    غري املأمون املصنفة حسب نوع اجلنس املتعلقة بعمليات اإلجهاض        
النـساء  واالرتفاع الكـبري لعـدد      حول الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية؛      للنساء  املُتاحة  

اإليدز؛ وصعوبة وصول النساء إىل اخلدمات الصحية       /صابات بفريوس نقص املناعة البشري    امل
 .اهلادفة إىل الوقاية من نقل الفريوس من األم إىل الطفل
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 املتعلقة )١٩٩٩(٢٤ة رقم متشياً مع توصيتها العامتدعو اللجنة الدولية الطرف،    -٤١
  :ا يليمب  إىل القيام،باملرأة والصحة

ضمان توفري التمويل املناسب لقطاع الصحة، بدعم من وكاالت األمم            )أ (  
  املتحدة ذات الصلة؛ 

مضاعفة اجلهود للحد من الوفيات النفاسية والرفع من إمكانيات وصول          )ب (  
  ؛ اجملتمع الدويل بدعم من  خدمات الرعاية الصحية،البنات إىلالنساء و
  تعزيز اجلهود ملكافحة سوء التغذية واملالريا؛   )ج (  
 اإلجهاض غري   االتاملتعلقة حب مجع البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس         )د (  
 اللوايت البناتواملرافق الصحية للنساء واملتخصصة ؛ وضمان توفري املساعدة الطبية املأمون

 ونزع صـفة اجلـرم عـن        املأمونمجة عن اإلجهاض غري     يعانني من مضاعفات صحية نا    
  علـى  أو/اإلجهاض يف ظروف معينة، خاصة حني يشكل احلمل خطراً على حياة األم و            

سيما يف حاالت االغتـصاب      صحتها؛ كما يف حاالت سفاح احملارم أو االغتصاب، وال        
  و بعده؛ أ الرتاع خاللاليت ارتكبت 

واحلقوق اجلنسية واإلجنابية علـى نطـاق   ة بقضايا الصح تعزيز التثقيف     ) ه (  
النطاق للـسكان بـشكل عـام       محالت توعية واسعة    تنظيم  ن خالل   سيما م  واسع، وال 

الصحة واحلقـوق   ووضع برامج فعالة تراعي خمتلف الفئات العمرية للتثقيف يف جماالت           
   ؛التعليم وإدماجها يف املناهج الدراسيةاجلنسية واإلجنابية يف مجيع مستويات 

صابني بفـريوس  اإلسراع يف اعتماد مشروع القانون املتعلق باألشخاص امل        )و (  
فريوسات النـسخ العكـسي     مبضادات  عالج  الاإليدز وضمان توفري    /نقص املناعة البشري  

النـساء  مبن فـيهم    اإليدز،  /صابني بفريوس نقص املناعة البشري    جلميع النساء والرجال امل   
صابني  األم إىل الطفل؛ ومواصلة توعية األمهات واآلباء امل        منانتقال الفريوس   ملنع  احلوامل،  

 .اإليدز بأمهية الوقاية من نقل الفريوس من األم إىل الطفل/بفريوس نقص املناعة البشري

 الزواج والعالقات األسرية      

 / كـانون األول   ٢٣ املـؤرخ    ٧٥٦-٩٨إذ ترّحب اللجنة بـسن القـانون رقـم            -٤٢
يعاقب عليها  اليت  رائم  يف فئة اجل  ف الزواج املبكر والزواج القسري      صّني، الذي   ١٩٩٨ ديسمرب

خـصية  شيـنظم األحـوال ال    إعداد قانون   بصدد  حتيط علماً بأن الدولة الطرف      إذ  القانون، و 
انتشار ممارسة  تزال قلقة إزاء     ومشروع قانون ملراجعة القانون اجلنائي، فهي ال      وشؤون األسرة   
؛ والتطبيق احملدود للقـانون     أو العقيدة الدينية  /أساس األعراف و  اليت تقوم على    تعدد الزوجات   

، الـذي حيظـر الـزواج املبكـر         ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٧٥٦-٩٨رقم  
أرملة أخيه، وزواج األخت مـن أرمـل   من زواج األخ  والقسري؛ وعدم وجود أحكام حتظر      

 املرأة والرجل فيمـا يتعلـق بـسن         متيز بني ؛ ووجود أحكام    والتمييز يف حقوق املرياث    أختها
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 ٢املـؤرخ    ٨٠٠-٨٣رقم  القانون  (؛ ومنح سلطة القرار املطلقة للرجل داخل األسرة         الزواج
مـن  للمرأة أن تتـزوج     جيوز فيها    الوفترة العّدة اليت    )  واملتعلق بالزواج  ١٩٨٣أغسطس  /آب

أن الطـالق    بـش  ١٩٦٤ كتوبرأ/تشرين األول  ٧ املؤرخ   ٣٧٦-٦٤القانون رقم   (رجل آخر   
القانون  من   ٣٩١املادة  (والتمييز بني الرجل واملرأة فيما يتعلق بشروط إثبات الزنا          ،  )واالنفصال

  ). اجلنائيقانون ال الذي ُينشئ ١٩٨١يوليه / متوز٣١ املؤرخ ٦٤٠-٨١رقم 
املتعلقة ) ١٩٩٤(٢١تفاقية وبتوصيتها العامة رقم   من اال  ١٦تذكر اللجنة باملادة      -٤٣

  : ا يليالقيام مب يف الزواج والعالقات األسرية، وتدعو الدولة الطرف إىل باملساواة
  تعدد الزوجات؛ ممارسة ضمان اإلنفاذ الفعلي لألحكام القانونية املتعلقة مبنع   )أ(  
زواج األخ من أرملـة أخيـه،    تعديل قانون العقوبات دون تأخري حلظر         )ب(  

  ؛ حبقوق املرياثييزية املتعلقة  واملمارسات التموزواج األخت من أرمل أختها
اعتماد مشروع قانون األحوال الشخصية واألسرة دون تأخري، وضمان           )ج(  

   أن يكون القانون شامالً ويتماشى مع أحكام االتفاقية؛
مراجعة األحكام التمييزية القائمة وتعديلها دون تأخري، مبـا يف ذلـك              )د(  

 ؛الرجل سلطة القرار؛ وفتـرة العـّدة      ومنح  الفرق يف سن الزواج بني الرجال والنساء؛        
؛ جلعل هذه األحكام تتمشى على حنو تـام مـع           الزناوالتمييز فيما يتعلق بشروط إثبات      

  . من االتفاقية١٦ و٢املادتني 

  الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان املؤسسة    

، ٢٠٠٥ وليـه ي/إذ ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف متـوز            -٤٤
املـسلط علـى    تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ومعاجلة القضايا املتعلقة بالعنف         املكلَّفة مبهام   

نة التنسيق الدولية للمؤسسات    جلاملؤسسة غري معتمدة لدى     هذه  ألن  القلق  فإهنا تشعر ب  املرأة  
 . بادئ باريسملة اليت تقّيم مدى امتثال املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان الوطني

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٥
ضمان امتثال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ملبادئ باريس، وحـصوهلا            )أ(  

حمددة والية  بيف جمال حقوق اإلنسان و    النطاق  واسعة  وتكليفها بوالية   على املوارد الكافية    
  املساواة بني اجلنسني؛ يف جمال 
طنيـة حلقـوق اإلنـسان القـضايا        ضمان أن تراعي تركيبة اللجنة الو       )ب(  

  . اجلنسانية وأن ُتعىن بشكل تام حبقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة
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 إعالن ومنهاج عمل بيجني    

حتث اللجنة الدولة الطرف على اإلفادة كلياً، يف معرض تنفيذ التزاماهتا مبوجب              -٤٦
، وتطلـب إىل    االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقيـة          

  .يف هذا الشأنالدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات 

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي لالتفاقية أمر ضـروري لتحقيـق               -٤٧

 وتدعو إىل األخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس وإىل جعل أحكام         . األهداف اإلمنائية لأللفية  
االتفاقية تنعكس صراحة يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،              

 .وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك

 النشر    

على نطاق واسع حىت    كوت ديفوار   هذه املالحظات اخلتامية يف     نشر  تطلب اللجنة     -٤٨
سؤولون احلكوميون والساسة والربملانيون واملنظمـات النـسائية        يكون الناس، مبن فيهم امل    

اليت اختذت لضمان املـساواة القانونيـة       علم باخلطوات   ومنظمات حقوق اإلنسان، على     
وتوصي اللجنة . التدابري األخرى الالزم اختاذها يف هذا الصدد ب و ،والفعلية بني الرجل واملرأة   

ومستويات األمية املرتفعـة يف البلـد   تتماشى تصال لالوسائل ابتكارية وإبداعية    باستخدام  
وتطلـب  . لضمان تعميم هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع داخل اجملتمعات احمللية          

العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمـل      نشر التوصيات   أن تواصل   اللجنة إىل الدولة الطرف     
 املعقودة بشأن موضـوع   جمعية العامة   بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين لل      

 على "املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠املرأة عام "
 . املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان صعيدعلى سيما ، النطاق واسع

 التصديق على املعاهدات األخرى    

لة الطرف إىل الصكوك التسعة الدوليـة       تالحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدو        -٤٩
 أن يعزز متتع النساء حبقوقهن اإلنسانية وباحلريات األساسـية          )١(الرئيسية حلقوق اإلنسان  

ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظـر يف التـصديق           . يف مجيع جوانب احلياة   
ية حقوق مجيع العمال    تفاقية الدولية حلما  االاملعاهدات اليت مل تنضم إليها بعد، وهي         على

 واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،         املهاجرين وأفراد أسرهم  
 . واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

__________ 

ـ             العهد   )١( ة الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدني
والسياسية؛ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال               
التمييز ضد املرأة؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية                 

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم؛        املهينة؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ االتفاقية الدولية حلماية         أو
 .االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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 متابعة املالحظات اخلتامية    

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عن               -٥٠
 . أعاله٣٥ و٢٩تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني اخلطوات املتخذة ل

 املساعدة التقنية    

املساعدة التقنيـة يف وضـع      وتلتمس التعاون   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -٥١
وتنفيذ برنامج شامل يرمي إىل تنفيذ التوصيات الواردة أعاله واالتفاقية ككل، وال سيما             

وتدعو اللجنة أيضاً الدولة . يف فترة ما بعد الرتاعلبلد اواجهها  يإىل التحديات اليت    بالنظر  
الطرف إىل مواصلة توطيد تعاوهنا مع الوكاالت املتخصصة والربامج التابعة ملنظومة األمم            

جهـاز   (جهاز األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة         املتحدة، مبا فيها    
، وشعبة اإلحصاءات، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،       )األمم املتحدة املعين بشؤون املرأة    

وصندوق األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمـة الـصحة            
 .العاملية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 إعداد التقرير املقبل    

لـوزارات واألجهـزة   تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل مشاركة مجيع ا       -٥٢
احلكومية مشاركة واسعة يف إعداد تقريرها املقبل، وأن تستشري طائفـة واسـعة مـن               

 .املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف الرد يف التقرير الدوري املقبل الذي سـتقدمه               -٥٣
ب عنـها يف هـذه املالحظـات         من االتفاقية على دواعي القلق املعر      ١٨مبوجب املادة   

يف تـشرين   القـادم   وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إىل تقدمي تقريرها الـدوري          . اخلتامية
 .٢٠١٥أكتوبر /األول

الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير           وتدعو اللجنة   -٥٤
بادئ التوجيهية لتقـدمي وثيقـة      مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك امل        

أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، اليت أقرت يف االجتماع اخلامس املـشترك             
 HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيـه   /بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، يف حزيران       

الـيت   اتباع املبادئ التوجيهية لتقدمي تقارير خاصة مبعاهـدات بعينـها،            وجيب). Corr.1و
، اجلزء األول،   A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني، يف كانون الثاين       

ل وتشكّ.  مع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي وثيقة أساسية موحدة        باالقتران )املرفق األول 
ـ     ضاء علـى  هذه املبادئ جمتمعة املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية الق

 صفحة، يف   ٤٠ وينبغي أال تتجاوز الوثيقة اخلاصة باملعاهدة     . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
  . صفحة٨٠حني ينبغي أال تتجاوز الوثيقة األساسية املوحدة املستكملة 

        


