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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة والثالثون

    يه  2005يول /متوز 5-22
  غامبيا: التعليقات اخلتامية    

نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقارير الدورية األول والثـاين والثالـث لغامبيـا                - 1
)CEDAW/C/GMB/1-3 ( 2005يوليه /متوز 15  يف املعقودتني698 و 697يف جلستيها.  
  

  عرض الدولة الطرف للتقرير    
لدى عرض التقرير، لفتت ممثلة الدولة الطرف االنتباه إىل التقدم اهلام الذي أحرز يف                - 2

ورغم تأكيد اإلرادة السياسية لدى الدولة      . 1992تنفيذ االتفاقية منذ التصديق عليها يف عام        
ة والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة          الطرف والتزامها بشأن محاية حقوق املرأ     

  .وحتسني وضعها االجتماعي والسياسي واالقتصادي ما زال هناك جمال للتحسني
ومن بني ما أجنزته الدولة الطرف إدراج التمييز بسبب نوع اجلنس يف دستور عـام                 - 3

اة يف الفـرص يف      من االتفاقية، وإدراج أحكام تتعلق باملسـاو       1، مبا يتفق مع املادة      1997
  .األنشطة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

وقد أقيمت هياكل لتمكني املرأة وتقدمي املشورة إىل احلكومة بشأن قضايا املرأة، مبا               - 4
يف ذلك املكتب واجمللس الوطنيان للمرأة، ووزارة الدولة لشؤون املرأة التابعة ملكتـب نائبـة               

نة تقنية للقضايا اجلنسانية يف الـوزارة وشـبكة تنسـيق           الرئيس، فضال عن جلنة فرعية وجل     
. للشؤون اجلنسانية تتألف من ممثلني لإلدارات احلكومية الرئيسية ومنظمات اجملتمـع املـدين            

  .وأنشأ الربملان جلنة خمتارة معنية باملرأة والطفل
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  للنهوض باملرأة يف غامبيـا، ومت      1999وشرع يف تنفيذ سياسة وطنية وضعت عام          - 5
وأنشـئت مـدارس   . إحراز تقدم، ال سيما يف جماالت التعليم والصحة والتنمية االقتصـادية         

مناسبة للبنات ومدارس ابتدائية حكومية جمانية لتشجيع تعليم البنات وحتسني فرص حصوهلن            
واستهدفت السياسة الصحية الوطنية الـيت بـدأت يف عـام           . على العمل يف األجل الطويل    

ات األمهات واملواليد، وأصبح هناك عدد متزايد مـن اجملتمعـات            خفض معدل وفي   2001
وأسفرت اجلهود الـيت تبـذهلا     . احمللية املؤهلة للحصول على خدمات الرعاية الصحية األولية       
 لكـل  730 وفـاة إىل  1 050احلكومة عن اخنفاض معدالت وفيـات األمهـات مـن         

؛ واخنفاض معدالت   2001 و عام    1990 مولود حي يف الفترة ما بني عامي         100 000
 1990 مولود حي يف الفترة ما بني عام         1 000 وفاة لكل    84 إىل   92وفيات الرضع من    

  .كما ازداد استخدام وسائل منع احلمل احلديثة. 2001وعام 
وتساهم املرأة إىل حد كبري يف احلياة االقتصادية للبلد باعتبارها املنتجة الرئيسية لألرز               - 6

ومشلت اجلهود املبذولة لدعم املـرأة الريفيـة        . يالبستنة والقطاع البحر  ومشاركة يف أنشطة    
برامج يف جماالت حمو األمية الوظيفية، وتنمية املشاريع والتدريب على املهارات، والتمويـل             

وأخذت مشاركة املرأة الريفية تزداد يف قطـاعي        . الصغري كوسائل للتخفيف من حدة الفقر     
، وأتيح وصوهلا إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت عـن          تسويق وجتارة الفول السوداين   

  .طريق حمطات اإلذاعة احمللية ومراكز االتصاالت السلكية والالسلكية اإلعالمية
وعلى مدى األعوام اخلمسة األخرية انتخبت املـرأة ألول مـرة رئيسـية للقريـة                 - 7
)alkalos (       وعلـى  . ة يف اجملالس احمللية    امرأ 15ضمن اهليكل اإلداري الريفي، حيث انتخبت

كما أن املرأة ممثلة على أعلى      . الصعيد الوطين، توجد اآلن ست عضوات يف اجلمعية الوطنية        
مستويات السلطة التنفيذية، حيث أن نائبة رئيس اجلمهورية هي أول وأقدم نائبة رئـيس يف               

  .أفريقيا
الذي يتضـمن أحكامـا      2005كما وجهت املمثلة االنتباه إىل قانون الطفل لعام           - 8

حمددة ضد االجتار باألطفال وزجيات األطفال وخطوبة األطفال واملمارسات التقليدية الضارة           
  .املتعلقة باألطفال

واعترفت املمثلة بأن هناك جماال للتحسني، وبأنه ما زال هناك الكثري  مما يتعني القيام                 - 9
  .أة وفيما يتعلق بتحقيق تغيري يف السلوكبه فيما يتصل باألمناط الثقافية اليت متيز ضد املر

وختاما، أكدت املمثلة من جديد وجود اإلرادة وااللتزام السياسيني لدى احلكومـة              - 10
للوفاء بالتزاماهتا املتعلقة جبميع أحكام االتفاقية، وكررت تأكيد استعداد الوفد للمشاركة يف            

  .حوار بناء
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  التعليقات اخلتامية للجنة    
  مقدمة    

تثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على االتفاقية دون حتفظات، وتعرب عـن               - 11
تقديرها للدولة الطرف لتقدمي تقريرها املوحد األويل والدوري الثاين والثالث وإن كانت قد             

وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقـدميها ردودا خطيـة           . تأخرت كثريا يف تقدميه   
ل واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الدورة وللعرض الشفوي الـذي         على قائمة املسائ  

  .قدمته والتوضيحات اإلضافية اليت قدمتها ردا على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويا
وتثين اللجنة على الدولة الطرف إليفاد وفدها الرفيع املستوى برئاسة وزير الدولـة               - 12

. وارد املائية والذي ضم ممثلني لألجهزة الوطنية للنهوض بـاملرأة         لشؤون مصائد األمساك وامل   
  .وتقدر اللجنة احلوار البناء الذي أجرى بني الوفد وأعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية    
تثين اللجنة على الدولة الطرف لتضمني دستورها مبدأ عدم التمييز ضد املرأة فضـال                - 13

  . احلقوق مع الرجل فيما يتعلق باجلنسيةعن أحكام متنح املرأة املساواة يف
 لقانون الطفل   2005يونيه  /حزيرانوتعرب اللجنة عن ارتياحها العتماد الدولة يف          - 14

  .الذي يرمي إىل تعزيز املساواة بني الفتيان والفتيات
وترحب اللجنة بإنشاء اجمللس الوطين للمرأة، واملكتب الوطين لشؤون املرأة، ووزارة             - 15
، وإنشاء شبكة تنسيق للشؤون اجلنسانية تتـألف        سلة لشؤون املرأة يف مكتب نائبة الرئي      الدو

  .من ممثلني لإلدارات احلكومية الرئيسية ومنظمات اجملتمع املدين
وترحب اللجنة بالتقدم احملرز يف التمثيل السياسي للمرأة، وخاصة تعيني امرأة نائبـة               - 16

ت، وانتخاب مخس نساء ألول مـرة يف االنتخابـات          لرئيس مجهورية البلد، وثالث وزيرا    
  .األخرية رئيسات للقرى

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات    
ويساور اللجنة القلق ألن االتفاقية مل تدمج بالكامل يف قانون غامبيا رغم التصـديق                - 17

دمـاج  وتالحظ مع القلق أن أحكام االتفاقية، إذ تفتقر إىل هـذا اإل           . 1993عليها يف عام    
  . الكامل، ليست هلا أهلية االختصاص أو النفاذ يف حماكم غامبيا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء أولوية كربى إلكمال عمليـة اإلدمـاج               - 18
وتدعو الدولة الطرف إىل أن تكفل جعل االتفاقيـة         . الكامل لالتفاقية يف التشريع الوطين    

05-45028 3 
 



CEDAW/C/GMB/CO/1-3
 

جزأ من تعليم القانون وتدريب املوظفني القضائيني،       والتشريع احمللي املتصل هبا جزءا ال يت      
مبا يف ذلك القضاة واحملامون واملدعون، لكي ترسخ يف البلد ثقافة قانونية تدعم مسـاواة               

  .املرأة وعدم التمييز ضدها
ويساور اللجنة القلق ألن الدستور يستثين صراحة من حظر التمييز بسـبب نـوع                - 19

ل الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبين والزواج والطالق والـدفن          اجلنس اجملال املنظم لألحوا   
 من االتفاقية، األمر الـذي      16 و   2وأيلولة املمتلكات عند الوفاة، مما خيالف أحكام املادتني         

كما تعرب اللجنة عن القلق بشأن انتشار ظاهرة تعدد         . يؤدي إىل استمرار التمييز ضد املرأة     
  .الزوجات على نطاق واسع

مـن دسـتور عـام      ) 5 (33وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعدل املادة           - 20
، اليت تستثين صراحة اجملال املنظم لألحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبين            1997

والزواج والطالق والدفن وأيلولة املمتلكات عند الوفاة، من حظر التمييز بسبب نـوع             
 اجلهود اليت تبذهلا لتنقيح التشريعات التمييزية       وحتث الدولة الطرف على تسريع    . اجلنس

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      .  من االتفاقية  16 و   2لكي جتعلها متفقة مع املادتني      
اختاذ تدابري هبدف القضاء على تعدد الزوجات حسب ما دعت إليه التوصـية العامـة               

  .واألسرية للجنة، املتعلقة باملساواة يف العالقات الزوجية 21 رقم
وتعرب اللجنة عن القلق الستمرار أمناط مسلك السلطة األبوية القويـة والقوالـب               - 21

النمطية املترسخة بعمق بشأن دور ومسؤولية كل من املرأة والرجل يف اجملتمع، والـيت هـي                
ويساور اللجنة القلق ألن استمرار تلك املمارسـات الثقافيـة التمييزيـة            . متييزية ضد املرأة  

واقف التقليدية التمييزية ُيدمي خضوع املرأة يف األسرة واجملتمع ويشكل عقبـات خطـرية              وامل
وتأسف اللجنة لعدم اختاذ الدولة الطرف إلجراءات منهجية        . أمام متتع املرأة حبقوقها اإلنسانية    

  .دهالتعديل أو إلغاء املمارسات الثقافية السلبية الضارة باملرأة والقوالب النمطية اليت متيز ض
وحتث اللجنة الدولة الطرف على النظر إىل الثقافة باعتبارها جانبا ديناميـا مـن                - 22

وحتث الدولة الطـرف    . النسيج االجتماعي للبلد واحلياة فيه، ومن مث فهي ختضع للتغيري         
على أن تضع دون إبطاء تدابري لتعديل أو إلغاء املمارسات الثقافية السلبية الضارة باملرأة              

وحتـث  . من االتفاقية ) أ (5و  ) و (2ب النمطية اليت متيز ضدها، طبقا للمادتني        والقوال
الدولة الطرف على االضطالع بتلك اجلهود بالتعاون مع منظمـات اجملتمـع املـدين،              

وتدعو اللجنـة   . واجملموعات النسائية وقادة اجملتمع، فضال عن املعلمني ووسائط اإلعالم        
رامج شاملة للتعليم والتوعية يستهدف املرأة والرجـل        الدولة الطرف إىل رسم وتنفيذ ب     
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على مجيع مستويات اجملتمع، بغية هتيئة بيئة مالئمة لتحويل وتغـيري القوالـب النمطيـة               
  .التمييزية وإتاحة الفرصة للمرأة ملمارسة حقوقها مبوجب االتفاقية

ـ            - 23 ة العنـف   وتعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود تشريعات وسياسات وبرامج ملعاجل
كما تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء قلـة املعلومـات           . ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل      

وكذلك يسـاور   . والبيانات املصنفة حسب نوع اجلنس يف التقرير املتعلق بالعنف ضد املرأة          
  .اللجنة القلق لنقص الوعي االجتماعي مبسألة العنف ضد النساء والفتيات يف البلد

ب اللجنة من الدولة الطرف اعتماد تدابري شاملة للتصدي للعنـف ضـد             وتطل  - 24
وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى سـن         . 19النساء والفتيات وفقا لتوصيتها العامة      

تشريعات بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املنـزيل، يف أقرب وقـت ممكـن                
 شكل من أشـكال العنـف مـن         وكفالة متكني النساء والفتيات الاليت يقعن ضحية أي       

الوصول فورا إىل وسائل االنتصاف واحلماية، فضال عن احلصول على خدمات املشورة،            
وتدعو اللجنة الدولة   . وحماكمة مرتكيب أعمال العنف وتسليط العقوبات الالزمة عليهم       

الطرف إىل أن تقوم جبمع البيانات وتصنفها حبسب نوع اجلنس عن مجيع أشكال العنف              
. رأة، وأن تبحث مدى تفشي العنف ضد املرأة والفتاة، مبا يف ذلك العنف املنـزيل       ضد امل 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات بشـأن القـوانني               
وتوصـي  . والسياسات اليت وضعتها من أجل معاجلة العنف ضد املرأة وأثر تلك التدابري           

ولني عن إنفاذ القوانني والعاملني يف اجلهاز القضائي، ومقدمي         اللجنة بتنفيذ تدريب املسؤ   
اخلدمات الصحية، واملرشدين االجتماعيني، وعامة اجلمهور من أجل كفالـة توعيتـهم            
جبميع أشكال العنف ضد املرأة حىت يتمكنوا من التصدي هلذه الظاهرة علـى النحـو               

سائط اإلعالم وبرامج التثقيف    وتوصي أيضا بتنفيذ محالت التوعية عن طريق و       . املطلوب
العامة وأن تعمل من أجل تبين سياسة عدم التسامح مطلقا بشأن مجيع أشكال العنف ضد               

  .املرأة
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف البلد               - 25

  .وعدم وجود قوانني وسياسات وبرامج هتدف إىل القضاء عليها
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون حيظر تشويه األعضاء التناسـلية              - 26

لألنثى، وتنفيذه بصورة مالئمة، وكفالة حماكمة مرتكيب هذا العمل ومعاقبتـهم حسـب            
وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تضع خطة عمل، تشـمل محـالت لتوعيـة              . األصول

عم من اجملتمع املدين وذلك مـن أجـل         اجلمهور تستهدف كال من النساء والرجال، بد      
  .القضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
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وتعرب اللجنة عن القلق لقلة املعلومات الواردة يف التقرير بشأن االستغالل اجلنسـي       - 27
واالجتار غري املشروع بالنساء والفتيات يف غامبيا، وبشأن التدابري املتخذة من أجل مكافحـة              

وتعرب اللجنة عن القلق بصورة خاصة إزاء ظاهرة السياحة اجلنسية          .  الظاهرتني بفعالية  هاتني
  .يف البلد

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تسن قانونا بشأن حظر االجتار، وأن تنفـذ                - 28
وتوصي بأن تضع   . فعليا القانون بشأن استغالل بغاء املرأة، وحماكمة مرتكيب هذه اجلرمية         

الطرف برامج لتشجيع االستقالل االقتصادي للمرأة ملنع استغالهلا، واختاذ تدابري          الدولة  
 املشروع وإعـادة    من أجل إعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا االستغالل واالجتار غري         

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تكفل تنفيذ قـانون اجلـرائم            . إدماجهن يف اجملتمع  
، وأن تعزز التعاون مع البلدان اليت يفد منها السواح هبدف منـع             2003السياحية لعام   

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا           . السياحة اجلنسية ومكافحتها  
معلومات وبيانات شاملة بشأن االستغالل اجلنسي واالجتار غري املشروع بالنساء          املقبل،  

والفتيات، وبشأن التدابري املتخذة من أجل منع هذه األنشطة ومكافحتـها، مبـا فيهـا               
  .السياحة اجلنسية

ويف حني تعترف اللجنة بالزيادة يف التمثيل السياسي للمرأة، فإهنا ال يزال يسـاورها                - 29
إزاء تدين مستوى متثيل املرأة يف احلياة العامة ويف احلياة السياسية ويف مناصـب صـنع                القلق  

  .القرار، مبا يف ذلك العمل يف السلك الدبلوماسي
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري دائمة، مبا يف ذلك تدابري خاصة               - 30

 الـيت اعتمـدهتا     25ية العامـة     من االتفاقية والتوص   4 من املادة    1مؤقتة عمال بالفقرة    
اللجنة، وذلك من أجل التعجيل بالزيادة يف متثيل املرأة يف اهليئات املنتخبة واملعيَّنة يف مجيع 

  .جماالت احلياة العامة ويف احلياة السياسية ويف مجيع املستويات
 يف  ويساور اللجنة القلق إزاء تدين مستوى مشاركة املرأة يف سوق العمل، ال سـيما               - 31

وتالحظ أيضا مع القلق أن التقرير مل يشتمل على معلومـات كافيـة             . مناصب صنع القرار  
وتعرب . وبيانات مستكملة بشأن وضع املرأة يف سوق العمل، ال سيما يف القطاع غري املنظم             

أيضا عن أسفها ألن التقرير مل يشتمل على معلومات بشأن التشريعات الرامية إىل القضـاء               
  .اجلنسي يف سوق العملعلى التمييز 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تساوي الفـرص بالنسـبة للمـرأة                - 32
والرجل يف سوق العمل وذلك من خالل أمور منها تنفيذ التدابري اخلاصة املؤقتة عمـال               

وتطلـب  .  اليت اعتمدهتا اللجنة   25 من االتفاقية والتوصية العامة      4 من املادة    1بالفقرة  
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 إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها املقبل، معلومات مفصلة بشأن وضع املرأة              اللجنة
يف القطاعني املنظم وغري املنظم لسوق العمل، مبا يف ذلك النسبة املئوية للمرأة يف خمتلف               
قطاعات االقتصاد مقارنة بالرجل، وأجور كل منهما، فضال عن معلومات بشأن القوانني            

  .تساوي احلقوق بني املرأة والرجل يف سوق العمل، وتنفيذها الفعليالرامية إىل كفالة 
 1 050ويف حني تقر اللجنة بالتقدم احملرز يف خفض معدل وفيات األمهات مـن                - 33

 مولود حـي يف     100 000 لكل   730 إىل   1990 مولود حي يف عام      100 000لكل  
 19990يف عـام     مولود حي    1 000 لكل   92، ومعدل وفيات األطفال من      2001عام  
، فإهنا ال يزال يساورها القلق ألن هذه املعدالت ال تزال           2001 مولود حي يف عام      84إىل  

ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم متكني املرأة من احلصـول علـى              . مرتفعة جدا 
  .الرعاية الكافية قبل الوالدة وبعدها

 أجل خفض معدالت وفيات     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأال تدخر جهدا من         - 34
، وأن تعزز إمكانية حصول املرأة على اخلـدمات الصـحية،           الرضعاألمهات ووفيات   

فيها مرافق الرعاية الصحية واملساعدة الطبية على أيدي موظفني متدربني، ال سـيما              مبا
وتدعو أيضا الدولة الطرف إىل أن تنفذ محـالت للتوعيـة           . الرعاية قبل الوالدة وبعدها   

  . إملام املرأة بالقضايا الصحيةوتعزز
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدالت سوء التغذية، واإلصـابة باملالريـا،               - 35

. اإليدز يف أوسـاط النسـاء والفتيـات يف البلـد          /وفريوس نقص املناعة البشرية املكتسب    
 املتعلقة بالصحة   ويساورها القلق أيضا لعدم متكن املرأة من الوصول إىل املعلومات واخلدمات          

 يف  6.7اإلجنابية وألنه على الرغم من استخدام وسائل منع احلمل الذي ازدادت نسبته مـن               
، فإن معدل اسـتخدامها ال يـزال        2001 يف املائة يف عام      13.4 إىل   1990املائة يف عام    
وتأسف اللجنة ألن وصول املرأة إىل خدمات تنظيم األسرة يتوقف عموما علـى             . منخفضا
  .ل اجتماعية وثقافية عدةعوام
وتوصي اللجنة بتنفيذ سياسات وبرامج شاملة من أجل منع ومكافحـة سـوء               - 36

وتدعو اللجنة الدولة   . اإليدز/التغذية، واملالريا، وفريوس نقص املناعة البشرية املكتسب      
ات الطرف إىل أن تنفذ تدابري تكفل وصول املرأة الفعلي، مبا يف ذلك الفتيات، إىل املعلوم              

وتوصي أيضا اللجنة الدولة الطرف باعتماد      . واخلدمات املتعلقة بالرعاية الصحية اإلجنابية    
برامج وسياسات لتعزيز املعلومات بشأن طرائق منع احلمل اليت تقدر املرأة على حتمـل              
تكاليفها والوصول إليها، وتعزيز فهم مسألة أن تنظيم األسرة مسؤولية تقع على كاهـل              

ع أيضا الدولة الطرف على أن تكفل وصول املرأة بُيسر إىل خـدمات             وتشج. الزوجني
وتوصي أيضا اللجنة بتشجيع وتوفري الثقافة اجلنسية على نطاق واسـع،           . تنظيم األسرة 
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وأن تستهدف الرجال والنساء واملراهقني واملراهقات، وتشمل توفري املعلومات بشـأن           
  .اإليدز/بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية املكتس

ويف حني تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف بشأن تنقيح سياسـتها يف                - 37
جمال التعليم هبدف تلبية احتياجات الفتيات األطفال، فإهنا تعرب عن القلـق إزاء اخنفـاض               

ـ              اع معدل التحاق الفتيات باملدارس، ال سيما يف املرحلتني الثانوية والعليا، وكذلك إزاء ارتف
ويساور اللجنة القلق بوجه خاص ألن نسبة النساء امللمـات          . معدالت توقفهن عن الدراسة   

 وأن هـذه    1993 يف املائة يف غامبيا وفقا لتعداد عـام          27بالقراءة والكتابة ال تزيد على      
  . يف املائة يف املناطق الريفية18.3النسبة ال تزيد على 

إعمال حق املرأة أمهية تخذ إجراءات بشأن وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن ت  - 38
. والفتاة يف التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق اإلنسان وكذلك من أجل متكني املرأة             

أن تعزز التدابري الرامية إىل هتيئة بيئة تشجع على الزيادة          إىل   أيضا الدولة الطرف     دعووت
من راسة واستمرارهن فيها،    يف معدالت التحاق الفتيات باملدارس يف مجيع مستويات الد        

وتـدعو اللجنـة    . خالل أمور منها وضع مواد تثقيفية تراعى فيها الفروق بني اجلنسني          
جهودها من أجل القضاء على األمية يف أوسـاط اإلنـاث           الدولة الطرف إىل مضاعفة     

سيما يف املناطق الريفية، من خالل وضع برامج تعليمية شاملة على املستويني الرمسـي               ال
وتشجع الدولة الطـرف    . ري الرمسي، فضال عن برامج تستهدف الكبريات من النساء        وغ

 من االتفاقية والتوصية    4 من املادة    1على استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة عمال بالفقرة        
  . اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك هبدف التعجيل بتحسني تعليم املرأة والفتاة25العامة 

نة باعتماد قانون الطفل الذي يتضمن أحكامـا حتظـر زواج           يف حني ترحب اللج   و  - 39
األطفال وخطبة األطفال، تعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدالت الـزواج املبكـر يف               

  .البلد
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تنفيذ قانون الطفل، وأن تتخذ تدابري               - 40

أن اآلثار السلبية املترتبة على الزواج املبكر       من أجل إذكاء الوعي يف كامل أحناء البلد بش        
  .يف متتع املرأة حبقوقها اإلنسانية، ال سيما احلق يف الصحة والتعليم

 منـهن يف    اليت يعيش عدد كـبري    يف الريف ال  النساء  ويساور اللجنة القلق إزاء حالة        - 41
التعليم والتدريب املهين   حالة فقر مدقع، وال تتوفر هلن إمكانية الوصول إىل الرعاية الصحية، و           

ويساورها القلق بشكل خاص ألن هـذه الدولـة         . مرافق االئتمان وفرص توليد الدخل     وال
  .تقم بعد بتصميم استراتيجية إمنائية ريفية تراعي الفروق بني اجلنسني مل
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تصمم وتنفذ استراتيجية إمنائية ريفية تراعى              - 42
وتدعو كذلك الدولة الطرف إىل أن تكفل متكني املرأة الريفية          . روق بني اجلنسني  فيها الف 

وحتـث  . من املشاركة الكاملة يف صياغة وتنفيذ السياسات والربامج يف املناطق الريفيـة           
الدولة الطرف على أن تكفل متكني املرأة والفتاة يف الريف من الوصـول الكامـل إىل                

ليم والتدريب املهين، فضال عن مرافق االئتمان وفـرص         خدمات الرعاية الصحية، والتع   
  .توليد الدخل

وتعرب اللجنة عن األسف لعدم اشتمال التقرير على بيانات إحصـائية مسـتكملة               - 43
وكافية مصنفة حبسب نوع اجلنس بشأن حالة املرأة يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقيـة               

  .املتخذة والنتائج اليت حتققتوال على معلومات بشأن تأثري التدابري 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تضع نظاما شامال جلمع البيانات واملؤشرات              - 44

القابلة للقياس لتقييم االجتاهات يف وضع املرأة والتقدم احملرز من أجل حتقيق مساواة املرأة      
دولية مـن أجـل     وتدعو الدولة الطرف أن تطلب عند الضرورة املساعدة ال        . يف الواقع 

وتطلب أيضا اللجنة إىل الدولة الطرف      . تعزيز هذه اجلهود يف جمال مجع البيانات وحتليلها       
أن تدرج يف تقريرها املقبل بيانات وحتليالت إحصائية، مصنفة حسـب نـوع اجلـنس               

  .وحسب املناطق الريفية واحلضرية، لبيان تأثري التدابري املتخذة والنتائج احملققة
اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق         وتشجع    - 45

 مـن   20 من املـادة     1باالتفاقية وأن تقبل، يف أقرب وقت ممكن، التعديل على الفقرة           
  .االتفاقية فيما يتعلق مبوعد اجتماع اللجنة

ب االتفاقية  وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعني متاما يف تنفيذ التزاماهتا مبوج             - 46
بإعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يدعمان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن             

  .تضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
 وفعاال هو أمر ال غىن عنه مـن         الوتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ االتفاقية تنفيذا كام         - 47

وهي تدعو إىل إدماج املنظور اجلنسـاين وإىل إبـراز          . أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
أحكام االتفاقية على حنو صريح يف مجيع اجلهود اليت ترمي إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                 

  .لأللفية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
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 صكوك حقوق اإلنسان الدوليـة      وتالحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إىل        - 48
 تعزز متتع املرأة حبقوقها اإلنسانية واحلريات األساسية يف مجيع جوانب           )1(الرئيسية السبعة 

لذلك، تشجع اللجنة حكومة غامبيا على النظر يف التصديق على املعاهدات اليت            . احلياة
ملعاملـة أو   هي ليست طرفا فيها بعد، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب ا             

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال             
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

التعليقات اخلتامية يف غامبيا على نطاق واسع من أجل         هذه  وتطلب اللجنة نشر      - 49
ن، والربملـانيون   إطالع شعب غامبيا، مبا يف ذلك املسؤولون احلكوميـون، والسياسـيو          

واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على اخلطوات اليت مت اختاذها من أجـل             
كفالة مساواة املرأة حبكم القانون وحبكم الواقع وعلى اخلطوات اليت يلـزم اختاذهـا يف               

 ، على نطاق واسع،    وتطلب أيضا إىل الدولة الطرف أن تواصل      . املستقبل يف هذا الصدد   
تفاقية والربوتوكول االختياري امللحق هبا والتوصيات العامـة للجنـة وإعـالن            نشر اال 

ومنهاج عمل بيجني، فضال عن نتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة            
م يف القـرن احلـادي   املساواة بني اجلنسني، والتنمية والسال : 2000املرأة عام   ”املعنونة  
سيما على املنظمات اإلنسـانية ومنظمـات حقـوق          اسع ال على نطاق و  ،  “والعشرين
  .اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق املعرب عنـها يف               - 50
 مـن   18هذه التعليقات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل الذي ستقدمه مبوجب املادة            

  .2006مايو /االتفاقية، والذي حيني موعد تقدميه يف أيار
  
  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة                )1(  
والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضـاء علـى مجيـع                

ريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية           أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغ       
املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين             الالإنسانية أو  أو

 .وأفراد أسرهم


