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البند  4من جدول األعمال املؤقت*
النظر يف التقــارير املقدَّمـة من الـدول األطـراف
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قائمــة بالقضــاي ا واألســةلة املتةــلة بــالتقرير الــامع للتقريــرين الــدوري
الرابع واخلامس لغامبيا
السياق العام
 - 1يرجى تقدمي معلومـا تفةـيلية عـن عمليـة وضـع ماـرور التقريـر الـامع للتقريـرين
الــدوري الرابــع واخلــامس ( ، )CEDAW/C/GMB/4-5مبــا يف كلــ مــا نكا نامــت منظمــا
اجملتمــع املــدق و قــوق املــرأة ماــارفنة بةــورة عإلالــة يف اــرا اتعــداد نمــا يرجــى تقــدمي
معلوما عن التدابري املتخرة حتديدًا لتعمـيم اتتفاقيـة ضـمن م ـاق البلـد مبـا يف كلـ ترمجتـ ا
نىل لغا األقليا  ،وحبيث يروج م ا لدى النساء والم ـور العـام ونـامعل السياسـا يف
جمال قوق املرأة اليت تقضل هبا اتتفاقية نما يُرجى توضيح التدابري املتخـرة حلمايـة قـوق
مجيع أمةار قوق املـرأة مبـا يف كلـ ريتـ م مـن ـات اتمتقـام أو العُنـ أو املضـايقة أو
ال عن التدابري الـيت اااكاـا حلمايـة ـن املنظمـا النسـائية حلقـوق اتمسـان يف
الترويع ،ض ً
احلةول على املوارد مبا يف كل التمويل األجنيب بغري رض قيود دون مُربإلر ومبـا يتـيح ـا أداء
أعما ا دون تدخُّل الدولة
*
)14-64932 X (A

CEDAW/C/61/1

291214

**1464932

190115

CEDAW/C/GMB/Q/4-5

اتطار الدستوري والتاريعل واملؤسسل
 - 2تنوِّه اللجنة بأن اتتفاقية قد ندراج ا ضمن م اق القامون الوطين من خالل اعتمـاد
قــامون املــرأة يف عــام ( 2010الفقــرة  3مــن التقريــر ( )1والفقــرة  122مــن الوقيقــة األساســية
املاتَرنة ( ))HRI/CORE/GMB/2012ويرجى تقدمي معلوما عن اتم باق املباشـر لالتفاقيـة
مع توضيح ما نكا نامت أ كام ـا قـد ات تجـاج هبـا أو ات الـة نلي ـا يف الـانم الوطنيـة
نما يرجى تقدمي مزيد من املعلوما التفةيلية عن التسلسل ا رمـل وعـن مـل القـامون العـام
والقامون العريف وقامون الاريعة ونرل ما يتعلّن باأل كـام املتةـلة بالتعـايي يمـا بـ تلـ
القوام ( ،HRI/CORE/GMB/2012الفقرة )46
الونول نىل سا ة العدالة
 - 3تعرض الدولة ال رف لظاارة ات ال املستمر مـن العقـا  ،ويرجـع كلـ جزئيـاً نىل
ســبل املتا ــة ــا يف
ققا ــة الةــمت ،ونىل الــنقا املتوانــل يف املعــارف املتا ــة للمــرأة نزاء ال ُ
التمــاا اتمةــاف (الفقــرة  )37وتال ِــا اللجنــة ام ــالق النظــام البــديل حلــل املنازعــا يف
نــامون اليناق/ينــاير  2008باعتبــاره مظام ـًا أنينــر عاليــة مــن يــث التكــالي  ،ويكفــل نقــرار
العدالة التعويضية وت سيما لةاحل املرأة ولكن ا تال ـا أيضـًا القيـود الـيت تكتنـ النظـام ـا
ميكــن أن ياـكيل عيبـًا خانــة للمــرأة يف اجملتمــع الــري يســوده مظــام عــن يف ارســة الونــاية
األبويــة (الفقــرة  )5ويرجــى تقــدمي معلومــا عــن التــدابري املتــوخإلى اااكاــا للتةــدإلي لتل ـ
القيود ،ضالً عن العقبا األخرى اليت تواج ا املرأة يما يتعلّن بونو ا نىل سـا ة العدالـة
نما يرجى تبيان ما نكا نامـت الدولـة ال ـرف تنظـر يف وضـع سياسـة ،مبـا يف كلـ مـا يتعلـن
بنُظم تقـدمي املعومـة القاموميـة ،لتعزيـز ونـول املـرأة نىل الـانم واجملـالس القضـائية وخانـة يف
قضايا العُن املُرتَك ب على أسـاا جنسـاق و ـري كلـ مـن أشـكال التمييـز ضـد املـرأة نمـا
يرجى توضيح التدابري املتخرة لتعزيز الوعل ب نفوف النساء باأن أ كـام القـامون النـائل
يما يتعلّن بالعن النسل ،وتاجيع ن على اختيـار سـبيل الاـكاوى النائيـة بـد ًت مـن سُـبل
التوسُّط عندما يكـون كلـ مُبَـرإل راً ،مـع توضـيح مـا نكا نـان دـة تـدابري لرنـد اسـتخدام سُـبل
الوساطة بغية التأند من أهنـا تُنفذـر ب ريقـة حتتـرم قـوق املـرأة وت تـؤدإلي نىل ن ـال مـرتكيب
العن ضد النساء من العقا
__________
( )1ما مل يوضَّح خبالف كل  ،ـنن أرقـام الفقـرا تاـري نىل التقريـر الـامع للتقريـرين الـدورين الرابـع واخلـامس
لغامبيا
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اآللية الوطنية للن وض باملرأة
 - 4أوضــحت الدولــة ال ــرف مــا مــن توســيع وتيــة اجمللــس الــوطين للمــرأة ومكتبــه
اتداري نىل ـ كد نــبري مبوجــب قــامون املــرأة ،وأن اــرا اجمللــس ،ض ـالً عــن اتحتــاد النســائل
الوطين ياكّالن اآللية الوطنية للن وض باملرأة من يث تفعيل األقر القاموق أل كـام اتتفاقيـة
والسياسة الوطنية املتبعة للن وض باملرأة والفتـاة يف امبيـا ( ،HRI/CORE/GMB/2012الفقرتـان
 130و  131والفقــرة  )148ويرجــى تقــدمي معلومــا عــن قــدرة وســل ة و عاليــة اآلليــة
الوطنيــة وعــن املــوارد الباــرية واتعتمــادا املُدرَجــة يف امليزاميــة لمليــة املــرنورة ،مــع نيــراد
تفانيل باأن التدابري املعمول هبا مبا يكفـل للمؤسسـا الـينال أن تُنسِّـن يمـا بينـ ا بةـورة
عإلالــة ونــرل مــع الــوزارا واتدارا املعنيــة نمــا يرجــى توضــيح مــاكا نــان دــة ليــا
لتنسين تنفير السياسا الوطنية ب املستويا الوطنية واللية وقـد ناـفت دراسـة أجريـت
يف عام  ،2007بتمويل من منظمة األمم املتحـدة لل فولـة ،باـأن وضـع امليزاميـا املرنـودة
للقضايا النسامية يف الوزارا احلكومية الرئيسية ،عن وجود قغرة رئيسـية ،باعتبـار أن معظـم
املؤسسا تفتقر نىل املعارف والقدرا واخلربة التقنية الالزمة ملمارسة وضع ميزامية يف اجملـال
النساق (الفقرة  )64ويرجى توضيح اخل ـوا الـيت تُتخـر لـردم ا ـوإلة املاقلـة يف اـرا اجملـال
على نعيد الوزارا الرئيسية باحلكومة
املؤسسا

الوطنية املعنية حبقوق اتمسان

 - 5أوضــحت الدولــة ال ــرف أن مكتــب أم ـ املظــامل قــام بنماــاء و ــدة معنيــة حبقــوق
اتمســان ،ومكلّفــة حتديــداً مبعالــة قضــايا قــوق اتمســان ( ،HRI/CORE/GMB/2012الفقــرة
 )147ويرجى توضيح ما نكا نامت الدولة ال رف تنظر يف نمااء مؤسسة مـزوَّدة مبـا يكفـل
مــن املــوارد وتضــم مِالن ـًا نا ي ـًا مــن املــوسف وتتمتــع باتســتقاللية للعمــل يف جمــال قــوق
اتمسا ن مبا ميتينل للمبادئ املتةلة بأوضار املؤسسا الوطنية مـن أجـل تعزيـز وةايـة قـوق
اتمسان (مبادئ باريس) ،على أن تكّل بوتيـة واسـعة يف جمـال قـوق اتمسـان ،نضـا ة نىل
ترنيز حمدَّد على التةدإلي لميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ونكا نـان احلـال نـرل يرجـى
موا اة اللجنة مبوعد واضحٍ يما يتعلّن بنمااء مينل اره املؤسسة
التدابري اخلانة املؤقتة
 - 6يرجى تقدمي معلوما مفةإللة عن التدابري اخلانة املؤقتة ،سواء املعمـول هبـا أو املُزمَـع
اااكاـا ،مبـا يتفـن مـع املـادة  ) 1( 4مـن اتتفاقيـة ومـع التونـية العامـة للجنـة رقـم  45باـأن
التدابري اخلانة املؤقتة ،من أجل تعزيز وتسريع املساواة حبكم األمر الواقع ب الرجال والنسـاء
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يف مجيع اجملات اليت تغ ي ا اتتفاقية ،وت سيما يف جمـات التعلـيم والعمالـة وماـارنة املـرأة
يف احلياة اتقتةادية والسياسية واحلياة العامة
الةور النم ية املقولبة واملمارسا

الضارة

 - 7سبن للجنة أن أعربت عن اماـغاتاا نزاء مـا ثـد علـى م ـاق واسـع مـن عمليـا
ختــان اتمــا يف البلــد وات تقــار نىل تاــريعا وسياســا وبــرام راميــة للقضــاء علــى اــره
املمارسة الضارة ( ،A/60/38الفةل اليناق ،الفقرتان  195و  )196وتاري املعلومـا املتا ـة
للجنة نىل وضع خ ة عمل وطنية ،بدعم من نندوق األمم املتحـدة للسـكان ،ومنظمـة األمـم
املتحدة لل فولة ،ترمل نىل تعجيل اتقالر عـن عمليـة اخلتـان/ق ع األعضـاء التناسـلية ل مينـى
وقــد إلأد نىل ااــاك العديــد مــن التــدابري مبــا يف كلـ برمــام متك ـ اجملتمــع اللــل (-2006
 ) 2009ويرجــى تقــدمي معلومــا عــن تنفيــر وأقــر الربمــام وخ ــة العمــل علــى املواق ـ
واملعتقدا السـلبية ،وعلـى امتاـار عمليـا اخلتـان/ق ع األعضـاء التناسـلية ل مينـى يف الدولـة
ال رف نما يرجى توضيح التدابري األخـرى املتخـرة ،أو الـيت يُزمَـع اااكاـا ،مـن أجـل تغـيري
األمنــاا اتجتماعيــة والينقا يــة وللقضــاء علــى الةــور النم يــة املقولبــة والقائمــة علــى أســاا
جنساق ،ضالً عن نهناء املمارسا الضارة ،مبا يف كلـ ختـان اتمـا وزواج األطفـال و/أو
وتوضــح الدولــة ال ــرف احلاجــة نىل موانــلة تعزيــز الــوعل وخل ـنٍ مســتم ٍر
ِّ
الــزواج القســري
للوعل م ع التوانل من أجـل تغـيري سـلونيا األاـا ـع يقلعـوا عـن ارسـة اخلتـان/الق ع
(الفقرة  )13ويرجى تقدمي معلوما عن التـدابري املتخـرة تسـت داف النسـاء والرجـال علـى
مجيــع مســتويا اجملتمــع ،نضــا ة نىل القيــادا التقليديــة والدينيــة والنظــام املدرســل ووســائل
اتعالم من خالل ةـال تعزيـز الـوعل والتوانـل هبـدف تغـيري السـلوو ،مـع توضـيح مـا نكا
نامت الدولة ال رف تُزمِـع أن تعتمـد وتنفيـر بةـورة نا يـة التاـريعا الـيت مـن شـأهنا ـرمي
ختان اتما وضمان الانمة بةورة نا ية ملرتكبيه ومعاقبت م على النحـو املونـى بـه سـابقًا
( ،A/60/38الزء اليناق ،الفقرة 196
العن

ضد املرأة

أقـر قـامون العنـ األسـري يف
 -8املعلوما املتوا رة للجنة توضإلح أن المعية الوطنيـة إل
عام  2013أمإلا قامون الرائم النسـية ،الـري ُيعَـدِّل القـامون املتةـل مبحانمـا ات تةـا
و ري كل من الرائم النسية ،قـد نقـراره يف عـام  2013ويرجـى تقـدمي معلومـا عـن
ال مبا يف كل مـا يـتم مـن خـالل نجـراءا املنـع ونسـبا
التدابري املتخرة لضمان تنفيرمها نام ً
احلماية ونتا ة سُبل العالج ونعادة التأايل للضحايا ،ضالً عن معاقبة النـاة وقـد أوضـحت
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الدولة ال رف أن دة دراس ة وطنية نافت عـن عـد كد مـن العقبـا الـيت شـكّلت ـواجز نزاء
القضاء على العن ضد املرأة ،مبا يف كل ققا ة الةمت وشعور اخلـوف والعـار وات تقـار نىل
املعر ــة بالتاــريعا القائمــة ومقــا البيامــا (الفقــرة  )30ويرجــى توضــيح التــدابري املتخــرة
ملواج ة تلـ العقبـا نمـا يرجـى تبيـان اخل ـوا الـيت اااكاـا مبـا يكفـل مجـع البيامـا
املبوإلبة مبا يفضل نىل طرح قرائن أمربيقية عن املدى الري ثد به العن ضد املرأة يف الدولـة
ال رف ،وعن مستوى تنفير القوام الديدة وعدد الانمـا واتدامـا  ،ضـالً عـن مواقـع
املأوى املتوا رة
اتتإلجار واتستغالل أل راض البغاء
 - 9يُاـــار نىل أن اتتإلجـــار بالنســـاء أمـــرمي خاضـــع للتجـــرمي بعـــد نـــدور قـــامون ات ـــار
باألشــخا( ( )2007الــري مبوجبــه نماــاء الونالــة الوطنيــة ملنااضــة ات ــار باألشــخا(
(الفقرتان  40و  )41ويرجى تقدمي املزيد من املعلوما التفةيلية عن التقدُّم الرز يف تنفيـر
القامون املرنور ،مبا يف كل عدد الانما واتدامـا ملمارسـل ات ـار منـر نمفـاك القـامون،
نضا ة نىل املوارد املخةةة للونالة الوطنية وعدد ومتويل أمـانن املـأوى الـيت تسـتقبل ضـحايا
ات ار ،وسُبل التدريب اليت ايأ للعامل من أجل نمفاك القـامون تنفيـراً للمبـادرة اتسـتباقية
املتةلة بتحديد الضحايا ب نفوف السكان املستضعَف  ،مع حتس عمليـا مجـع البيامـا
يما يتعلن بتحديد اوية الضحايا ،ضالً عن ن ةاءا نمفاك القـوام وتـو ري خـدما نعـادة
التأايل ونعادة دم الضحايا نما يرجى توضيح التدابري املتخـرة لضـمان سـالمة التحقيقـا
يف قضايا ات ار ونندار األ كام املالئمة على الناة املدام
 - 10ت يرد كِنر امتاار البغاء يف الدولة ال رف بر م تقدمي معلومـا عـن التـدابري الراميـة
نىل معالة ساارة السيا ة النسية الـيت متينّـل أ ـد الاـوا ل يف امبيـا (الفقـرة  )42ويرجـى
تقدمي معلوما عن امتاار البغاء يف الدولة ال رف وعـن اتطـار القـاموق املن بـن ،ضـالً عـن
الــربام كا الةــلة ،يف ــال وجوداــا ،املتا ــة للمــرأة الــيت تر ــب يف اتقــالر عــن ارســة
البغــاء ويرجــى تقــدمي معلومــا مســتكملة عــن التــدابري املتخــرة للتةــدإلي لظــاارة الســيا ة
الفعــال لقــامون الــرائم الســيا ية
النســية يف البلــد مبــا يف كلــ مــا يتةــل بضــمان التنفيــر إل
( )2003ومدوإلمـــة قواعـــد الســـلوو يف جمـــال الســـيا ة لعـــام  2005وخ ـــة العمـــل املتعلقـــة
باتستغالل النسل التجاري نرل يرجى تبيان التدابري املعمـول هبـا لضـمان اعتمـاد املـوارد
الكا ية لفرقـة العمـل املعنيـة بالسـيا ة النسـية ل طفـال ضـمن نطـار ايةـة السـيا ة يف امبيـا
وو دة األمن السيا ل اليت تضم ا ندارة الارطة ومبا يكفل عاليت ما
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املاارنة يف احلياة السياسية والعامة
 - 11يُاار نىل أن اتجراءا التةـحيحية الـيت اااكاـا عنـد أعلـى مسـتويا القيـادة قـد
إلأد نىل تاكيل وزارة تضم مسبة  33يف املائة من املنانب الوزارية الـيت تاـغل ا مسـاء ،وأن
املــرأة تاــغل قــاق وقالــث أعلــى املنانــب يف احلكومــة (مائــب الــرئيس ووزيــرة شــؤون املــرأة
ورئيسة المعية الوطنية) (الفقرة  )45ولكن من املتفَن عليـه أمـه بـر م نـدور قـامون احلكـم
ينا علـى التمينيـل املتكـا ل للـرنور واتمـا يف لـان التنميـة القرويـة
اللل ( ) 2002الري إل
ولان تنمية األ يـاء ،ـنن ماـارنة املـرأة يف احلكـم اللـل مـا زالـت حمـدودة للغايـة ويرجـى
تقدمي معلومـا عـن التـدابري املتخـرة ،أو املُزمَـع اااكاـا ،لزيـادة عـدد النسـاء املنتَخبـا و/أو
نــنع القــرار ،ونــرل باــأن ال ــود الراميــة نىل حتقيــن التمينيــل املتكــا ل
املعيإلنــا يف مواقــع ُ
للمـرأة يف احليـاة السياسـية واحليـاة العامـة علـى األنـعدة نا ـة ،مبـا يف كلـ مـا يـتم مـن خــالل
اعتماد التدابري اخلانة املؤقتة طبقاً للمادة  )1( 4من اتتفاقية والتونية العامة للجنة رقم 25
التعليم
 - 12يُاار نىل ما ن رازه من تقدُّم يف زيادة نتا ة التعلـيم للبنـا علـى مجيـع املسـتويا
ننتيجة للمااريع والربام املختلفة اليت ما زالت منفذرة منـر النظـر يف التقريـر الـامع للتقـارير
الدوريــة األول نىل الينالــث للدولــة ال ــرف ( ،)CEDAW/C/GMB/1-3مبــا يف كل ـ مــا مــن
خــالل تنفيــر السياســة الوطنيــة للتعلــيم 2015-2004 ،ويف اســتراتيجيا مراعــاة املنظــور
النســـاق الـــواردة يف اخل ـــة اتســـتراتيجية لق ـــار التعلـــيم ( 2015-2006الفقرتـــان 14
و )15ويرجــى تقــدمي بيامــا مُســتكمَلة باــأن النســبة املةويــة املخةةــة للتعلــيم يف امليزاميــة
الوطنية وباأن التدابري املعمول هبا ،أو املُزمَع العمل هبا ،لزيـادة معـدل التحـاق الفتيـا ميـع
مســتويا التعلــيم وخانــة عنــد املســتوى الينــالينل باعتبــار أن اــرا املعــدل ت يــزال منخفض ـًا
(الفقرة )25؛ نضا ة نىل افيض معدإلل تسرإل الفتيـا مـن الدراسـة ،والقضـاء علـى العقبـا
اتقتةادية واتجتماعية والينقا ية الـيت حتـول دون نتا ـة التعلـيم للبنـا  ،مبـا يف كلـ تكـالي
التعليم املباشـرة و ـري املباشـرة ،وزواج األطفـال و/أو الـزواج القسـري وةـل املرااقـا  ،مـع
القضاء على املواق النم ية املتعلقة بـأدوار ومسـؤوليا املـرأة والرجـل امل رو ـة يف الكُتـب
املدرسية واملناا التعليمية ويف نعداد املعلّم  ،مث القضاء على أمإلية اتما وخانة يف املنـاطن
الريفية مبا يف كل ما يتم من خالل برام التعليم الاـامل الرييـة و ـري الرييـة علـى السـواء،
ضالً عن تنفير الربام اليت تست دف املرأة البالغة على وجه التحديد
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العمالة
 - 13ياار نىل أن العمالة يف الق ار الريل تتسم بالتحيُّز النساق لةـاحل الرجـل ،باعتبـار
أن التعلــيم شــرا للماــارنة يف اــرا الق ــار ،وأن املــرأة عــادة مــا تُس ـتَبعَد مظــراً تخنفــاض
مســتويا نملام ــا بــالقراءة والكتابــة (الفقــرة  )58وقــد أ ي ــت اللجنــة علم ـاً بــأن النســاء
ياكيلن األ لبية يف قوة العمل بالق ار ري الريل يث يفتقرن على طـول اخلـط نىل احلمايـة
ال اســتحقاقا العــامل والتــأم الةــحل علــى النحــو الــري جــرى
اتجتماعيــة ،ومن ـ ا م ـين ً
اتعتـراف بــه يف تقريــر الدولـة ال ــرف وبــر م اتعتـراف باــحإلة البيامــا املبوإلبـة علــى أســاا
النس وبالعوامـل األخـرى كا الةـلة (الفقـرة  )61ويرجـى توضـيح التـدابري املتخـرة لـردم
ا ــوإلة التعليمية/التدريبيــة الفانــلة ومبــا يكفــل بلــو املزيــد مــن النســاء مســتوى التأايــل الــالزم
لضمان العمل يف الق ار الريل (الفقـرا  )60-58ويرجـى نـرل تقـدمي معلومـا عـن
التــدابري الــيت يــتم اااكاــا للتةــدإلي لنــدرة البيامــا املبوبــة جنســاميًا واملتعلقــة بتمينيــل املــرأة يف
نــنع القــرار نمــا يرجــى تقــدمي
الق ــار ــري الريــل والق ــاع العــام واخلــا( ويف مواقــع ُ
معلومــا عـــن احلمايـــة املكفولـــة للمـــرأة يف الق ــار ـــري الريـــل ،وعـــن موعيـــا اخلـــدما
اتجتماعية و رياا املتا ة أو املمكن نتا ت ا للمرأة ومن ا بالرا ةـو ا علـى اتسـتحقاقا
اتجتماعية مبا يف كل نجازا األمومة وندماج املرأة ضمن قوة العمل الريية
الةحة
 - 14أ ي ت اللجنة علماً بأن اتج اض يعد جرمية يف مجيع احلات يما عـدا احلالـة الـيت
تكون ي ا نحة أو ياة األم حمفو ة باخل ر ويعاقَب على اتج ـاض بالسـجن ملـدة تتـراوح
من قال سنوا نىل السجن املؤبإلد يف الدولة ال رف ويرجـى توضـيح مـا نكا نامـت الدولـة
ال رف تنظر يف أمر عدم تأقيم اتج اض ،وما نكا نان دة خ ط لتوسيع األسـبا الـيت يتـاح
ال احلــات الــيت يــنجم ي ــا احلمــل عــن
علــى أساســ ا اتج ــاض للنســاء ،ومــن كلــ مــين ً
ات تةا أو زىن الارم أو عندما يتوا ر ا تمال قـوي ي ـدِّد بتاـوإله خ ـري للجـن ويرجـى
تقــدمي معلومــا عــن أقــر اتج ــاض ــري املــأمون علــى نــحة األم مبــا يف كلـ مســبة و يــا
األم ــا الــيت بلغــت  360الــة و ــاة لكــل  100 000أل ـ مــن املواليــد األ يــاء يف عــام
 2010نما يرجى تقدمي معلوما عن امتاار ات احلمل املبكّر ،وعـن التـدابري املتـوخإلى
اااكاا ملوانلة التوسع يف نتا ة التينقيـ الاـامل واملالئـم يف جمـال الةـحة واحلقـوق النسـية
ال عـن معـدل اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل ويرجـى
واتجنابية وخدما تنظـيم األسـرة ،ضـ ً
املتوخــاة ملزيــد مــن التةــدإلي للمعــدإلت املرتفعــة باســتمرار لو يــا األم ــا
إل
توضــيح التــدابري
والرُضإلع وخانة ب نفوف مجاعا نقنية معيإلنة بر م ما أُ رفز مـن التقـدإلم يف اـرا املضـمار،
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ونرل خبةو( ات تقار الـدائم نىل مـا يتـاح مـن خـدما الرعايـة الةـحية األساسـية مبـا يف
كل الرعايـة النفاسـية الالزمـة وتـوا ر العـامل املـدرَّب ـن نيمعـون بـ امل ـارة والدا عيـة ،
ضالً عن تو ري ما يكفل من املعدا ال بية احلديينة
 - 15ويُاار نىل أن اناو مسبة مـن النسـاء ( 54يف املائـة) أنـرب مـن مسـبة الرجـال ( 46يف
املائة) ن يتعاياون مع اتنابة بفريوا مقا املناعة الباـرية يف البلـد ويُاـار حتديـدًا نىل أن
معــدإلل اتمتاــار اتمجــا املــنخفض لفــريوا مقــا املناعــة الباــرية قــد أدإلى نىل أمــه مل يعــد
ملحوس ـاً عنــد الك ـينري مــن ســكان امبيــا ألهنــم مل يتضــرإلروا بةــورة مباشــرة مــن اــرا املــرض
احلـد مـن اـرا ات ـاه واحليلولـة دون اسـتمراره ويرجـى تقـدمي معلومـا
ا خلن حتـدإليًا نزاء إل
مستكمَلة عن الربام اليت وضع ا ملسامدة النساء الالئل يعان واُنإل مةـابا بفـريوا مقـا
املناعة البارية/اتيدز ،مـع تزويـدان بعـالج العقـاقري املضـادة للفريوسـا العكوسـة ،نضـا ة نىل
ما يتعلن حبمال تعزيز الوعل اليت ا ي ا وتنفيراا وعن أقراا املتحقن على األرض
املرأة الريفية
 - 16أشــري نىل أن املــرأة تا ـكّل أ لبيــة قــوة العمــل يف الق ــار الزراعــل ( 65.5يف املائــة)
مقارمة بنظرياا الرجل ( 47.5يف املائة) من ب مسبة  65يف املائة من السكان العامل الـرين
يزاولــون العمــل يف ق ــار الزراعــة ويرجــى تقــدمي بيامــا مبوإلبــة ومســتكملة عــن الــة املــرأة
الريفية يف مجيع اجملات اليت تغ ي ـا اتتفاقيـة ،مـع تبيـان التـدابري املتخـرة و/أو املُزمَـع اااكاـا
لضمان أن يتاح للمرأة الريفية بةورة متكا ةة سُـبل احلةـول علـى اخلـدما األساسـية مبـا يف
ال عـن سُـبل نتا ـة ملكيـة األرض
كل الةحة والتعليم واملياه املأمومـة واملرا ـن الةـحية ،ضـ ً
ونداراــا ،مــع تقــدمي الــدعم الزراعــل وتــو ري ال ُفــر( اتقتةــادية مبــا يف كل ـ املاــاريع ا ُمل ـدِرإلة
للدخل وتس يال احلةول على اتئتمان على أساا متكـا ل ومُنةِـ مـع الرجـل ونـرل
مع مظرائ ا من سكان احلَضَر
الزواج والعالقا

األسرية

 - 17أشار الدولة ال رف نىل أن القوام العر يـة والاخةـية تـؤقير علـى يـاة أنينـر مـن
 90يف املائــة مــن النســاء يف امبيــا ــا يفــرض قيــودًا علــى ت بيــن بعــض أ كــام اتتفاقيــة
( ،HRI/CORE/GMB/2012الفقرة  )95نمـا أن معظـم سـكان امبيـا ،و  95يف املائـة منـ م
مسلمون ،ت تزال أمورام املتةـلة بـالزواج وال ـالق واملـريا ثكم ـا القـامون الاخةـل أو
العريف أو قامون الاريعة للمسلم أو القامون املتعارف عليه بالنسـبة نىل عـد كد قليـل مسـبيًا مـن
متإلبعــل األعــراف املوروقــة (املرجــع مفســه ،الفقــرة  )96وباتضــا ة نىل املعلومــا املقدإلمــة يف
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الفقــرة  6مــن التقريــر ،يرجــى توضــيح التــدابري املتخــرة ،يف ــال وجوداــا ،بغيــة التةــدإلي
للاوا ل السـابقة وتنفيـر تونـيا اللجنـة ( ،A/60/38الـزء الينـاق ،الفقرتـان  189و )190
مبــا يف كل ـ مــا نكا نامــت الدولــة ال ــرف تُز ِمــع تعــديل البــا  )5( 33مــن دســتوراا لعــام
 1997الري ت ين بن مبوجبه بند ظر التمييز يما يتعلّـن بـالتبنإلل والـزواج وال ـالق والـد ن
وامتقـــــال املمتلكـــــا يف الـــــة الو ـــــاة ref: www1.umn.edu/humanrts/research/gambia-
 ]]constitution.pdfوباعتبــــار أن الدولــــة ال ــــرف مل ت ــــرح أي حتفظــــا عنــــد تةــــديق ا
اتتفاقية ،يرجى نيراد تفانيل باأن التقدُّم املُحرَز حنو ضمان أن يـتم تفسـري وت بيـن القـوام
ال عـن الوامـب كا الةــلة مـن قـامون الاــريعة مبـا يتـواءم مــع
الوطنيـة والقـامون العـريف ،ضـ ً
أ كــام اتتفاقيــة مبــا يف كلـ مــا يــتم مــن خــالل تــدريب القيــادا العر يــة والدينيــة ويرجــى
توضــيح التــدابري املتخــرة ملكا حــة ارســة زواج األطفــال و/أو الــزواج القســري الــيت ت تــزال
معموتً هبا ،بر م قيقة أن زواج األطفال حمظور مبوجب قـامون ال فـل (( )2005الفقرتـان
 103و  )104مع تعديل القوام اليت تسمح بزواج البن يف سن خمتل عن سن البنا
مجع البياما
 - 18يرجى توضيح أي تقدُّم ن رازه يف وضع مظامٍ حمدَّ كد لمـع وحتليـل البيامـا  ،مبوإلبـة
ال عمــا يــتم مــن
سـب الــنس و ســب عوامـل أخـرى تتةــل ميـع جمــات اتتفاقيــة ،ضـ ً
تنسين أل راض مراعاة املنظور النساق
الربوتونول اتختياري وتعديل املادة )1 ( 20
 - 19يرجى توضيح التقدُّم الـري ن ـرازه حنـو تةـدين الربوتونـول اتختيـاري لالتفاقيـة
وقبول تعديل املادة  )1( 20من اتتفاقية يما يتعلّن مبوعد اجتمار اللجنة
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