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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الرابعة واألربعون

      ٢٠٠٩أغسطس /آب ٧ -يوليه /متوز ٢٠
  مشروع املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  
  توفالو    

وفــــالو نظــــرت اللجنــــة يف التقريــــر اجلــــامع للتقريــــرين األول والثــــاين، املقــــدم مــــن ت   - ١
(CEDAW/C/TUV/2) ــستيها ــودتني يف ٨٩٨ و ٨٩٧، يف جلــ ــوز ٢٩، املعقــ ــه /متــ  ٢٠٠٩يوليــ

ــر( ــة     ). 898 و CEDAW/C/SR.897 انظــ ــئلة يف الوثيقــ ــضايا واألســ ــة للقــ ــة اللجنــ ــرد قائمــ وتــ
CEDAW/C/TUV/Q/2 كما ترد ردود الدولة الطرف يف الوثيقة CEDAW/C/TUV/Q/2/Add.1.  

  
  مقدمة    

. ى الدولــة الطــرف لتــصديقها علــى االتفاقيــة مــن دون إبــداء حتفظــاتتــثين اللجنــة علــ  - ٢
وُتعرب عن تقديرها للدولة الطرف ملا اتصف به تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين األول والثـاين مـن                   

وتعـرب أيـضا عـن      . جودة عالية وصراحة، لكنـها تعـرب عـن أسـفها للتـأخر يف تقـدمي التقريـر                 
لتوجيهية السابقة املقدمة من اللجنة إلعـداد التقـارير األوليـة،           تقديرها ألن التقرير اتبع املبادئ ا     

يف ذلــك الرجــوع إىل التوصــيات العامــة للجنــة وألن التقريــر كــان قــد أُعــد نتيجــة عمليــة     مبــا
  .تشاورية عريضة القاعدة مبشاركة من اهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية

ا وفدا رفيع املـستوى برئاسـة وزيـرة الـشؤون           وُتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرساهل       - ٣
الداخلية، وُتعرب عن تقـديرها للحـوار املفتـوح والبنَّـاء، الـذي جـرى بـني الوفـد وبـني أعـضاء                  

وُتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لردودها املكتوبة علـى قائمـة القـضايا               . اللجنة
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دورة، وللبيان التمهيدي واإليـضاحات الالحقـة       واألسئلة املطروحة من فريقها العامل ملا قبل ال       
  .املقدمة ردا على األسئلة املطروحة شفويا من جانب اللجنة

ــه املنظمــات غــري        - ٤ ــة الطــرف بالــدور اهلــام الــذي تــضطلع ب ــإقرار الدول ــة ب وتنــوِّه اللجن
أشـكال  احلكومية، األمر الذي ُيعني اللجنة يف اجلهود الـيت تبـذهلا يف سـبيل القـضاء علـى مجيـع                  

  .التمييز ضد املرأة
وحتيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف ُعرضة بشدة لألخطار البيئية، مبا فيهـا التحـات                 - ٥

الساحلي وارتفاع مناسـيب ميـاه البحـر جـراء تغـري املنـاخ وكـذلك جـراء الكـوارث الطبيعيـة،                      
 احلركــة وحتــيط علمــا أيــضا بوضــع الدولــة الطــرف اجلغــرايف اخلــاص الــذي يفــرض قيــودا علــى

  .واالتصال
  

  اجلوانب اإلجيابية    
تجـسَّد يف   يحتيط اللجنة مع التقدير علمـا بـأن النـهوض بـاملرأة والتنميـة اجلنـسانية أمـر                     - ٦

). يت كـا الثانيـة   (٢٠١٥-٢٠٠٥كيغا الثانيـة للفتـرة     كااخلطة اإلمنائية االستراتيجية الوطنية يف      
، وباخلطــة العامــة ٢٠٠٦نقحــة للمــرأة لعــام وُترحــب اللجنــة أيــضا بــسياسة توفــالو الوطنيــة امل 

  . املوضوعة لتنفيذ تلك السياسة٢٠٠٩-٢٠٠٧املتوسطة األجل للفترة 
وترحـــب اللجنـــة باســـتحداث إدارة شـــؤون املـــرأة، الـــيت أُنـــشئت يف وزارة الـــشؤون   - ٧

هــم الداخليــة، وبإنــشاء جلنــة التنــسيق الوطنيــة املعنيــة بــاملرأة، الــيت تــضم مــسؤولني كبــارا مــن أ 
ــة والــشركاء غــري احلكــوميني، وال ســيما اجمللــس الــوطين املعــين      الــوزارات واإلدارات احلكومي

  .باملرأة يف توفالو ورابطة املنظمات غري احلكومية يف توفالو
وُتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا حققت من إجنـازات يف ميـدان التعلـيم، وال سـيما            - ٨

التعلـيم  ”  اجملاين للجميع، على النحو املنصوص عليه يف برنامج          يف جمال توفري التعليم االبتدائي    
  .، ولتحقيق معدالت عالية يف جمال حمو األمية“من أجل احلياة

  
  الشواغل الرئيسية والتوصيات    

تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنفيذها مجيع أحكام االتفاقية تنفيذا منهجيا   - ٩
 والتوصيات احملددة يف املالحظات اخلتامية هذه تقتضي من         ومتواصال، وترى أن الشواغل   

الدولة الطرف بأن توليها االهتمـام، علـى سـبيل األولويـة، منـذ اآلن وحـىت تقـدمي التقريـر              
وعليه حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن ُتركِّـز علـى هـذه اجملـاالت يف           . الدوري التايل 

ءات املتخـذة والنتـائج املتحققـة يف تقريرهـا     تنفيـذها األنـشطة، وعلـى أن ُتْبلـغ عـن اإلجـرا      
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وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن ُتقـدِّم املالحظـات اخلتاميـة هـذه إىل                  . الدوري التايل 
الـصلة، وإىل الربملــان وإىل جهـاز القــضاء، مبـا يكفــل تنفيـذها تنفيــذا      مجيـع الــوزارات ذات 

  .كامال
  

  الربملان    
ــد     - ١٠ ــة، إذ تؤكــد مــن جدي ــسية، وأهنــا   إن اللجن أن احلكومــة مــسؤولة مــسؤولية رئي

عرضة للمساءلة الشديدة، عـن تنفيـذ الدولـة الطـرف اللتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة تنفيـذا                  
كامال، لُتشدد على أن االتفاقية ُملزمة للحكومة جبميع فروعها، وتدعو الدولة الطرف إىل 

سب االقتضاء، باختاذ اخلطـوات  أن حتض الربملان على القيام، مبا ينسجم مع إجراءاته، وح        
الالزمة يف ما يتعلق بتنفيذ املالحظات اخلتامية املذكورة، وبعمليـة تقيـيم احلكومـة التقـارير                

  .التالية مبوجب االتفاقية
  

  حالة االتفاقية    
، مل ُتـدمج  ١٩٩٩وُيقلق اللجنة أن االتفاقية، على الـرغم مـن التـصديق عليهـا يف عـام          - ١١

التــشريعات احملليــة، وال ســيما ألنــه يتعــيَّن وفقــا للتقريــر، إدمــاج االتفاقيــات  إدماجــا كــامال يف 
الدولية يف التـشريعات احملليـة قبـل أن يتـسىن إنفاذهـا مـن خـالل النظـام القـانوين الـوطين؛ وهـو             

 وقـضية اسـتئناف   ٢٠٠٣ لعـام   ٥ِكـرْمي رقـم     ر  ندرسون ضـد    أموقف مت التأكيد عليه يف قضية       
 املرفوعــة لــدى حمكمــة االســتئناف  ١٧/٠٣رقــم ) ٢٠٠٥ (ر العــدلتيبــورورو ضــد بــو ووزيــ 

العليا، اللتني اتبعت احملكمة فيهما هنجا متحفظا يف تطبيـق االتفاقيـة ويف تطبيـق اتفاقيـة حقـوق                   
  .الطفل، على الصعيد الداخلي، ما مل تكن االتفاقية قد أُدجمت يف القوانني احمللية

 متـضي، مـن دون إبطـاء، يف إدمـاج االتفاقيـة             حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن         - ١٢
  .إدماجا كامال يف التشريعات احمللية

  
  تعريف املساواة    

 ١٩٨٦مـن دسـتور الدولـة الطـرف لعـام           ) ١ (٢٧إن اللجنة، إذ حتيط علما بأن البند          - ١٣
يـضم مـادة تفـضي بعـدم التمييـز، لـُتالحظ بقلـق أن هـذه املـادة ال تـضم اجلـنس باعتبـاره سـببا              

وُيقلـق  . ورا للتمييـز، مبـا يـسمح إذاً بـالتمييز املـشروع علـى أسـاس اجلـنس أو نـوع اجلـنس              حمظ
اللجنة أيضا أن أيَّا من الدستور أو أي تشريع آخر ذي صلة ال ُيجسِّد مبدأ املساواة بـني املـرأة                    

 مــن االتفاقيــة، ١وفقــا للمــادة والرجــل، كمــا ال يــضم أي منــهما تعريفــا للتمييــز ضــد املــرأة،  
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غري املباشر، مبا يضم أعمال اجلهـات الفاعلـة العامـة واخلاصـة             يشمل التمييز املباشر والتمييز      مبا
  .٢وفقا للمادة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء أمهيـة مركزيـة لالتفاقيـة باعتبارهـا األسـاس                  - ١٤
 بـأن   وتوصـي . للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني              

من الدستور وبأن ُتـدمج، إدماجـا كـامال ومـن           ) ١ (٢٧تقوم الدولة الطرف بتعديل البند      
أو أي تشريعات أخرى، مبدأ املـساواة بـني املـرأة والرجـل وكـذا               يف الدستور   دون إبطاء،   

 مـن االتفاقيـة، وتوسـيع       ١حظر التمييز على أساس اجلنس وفقا للتعريف الـوارد يف املـادة             
. ٢عمـال الـيت تقـوم هبـا اجلهـات الفاعلـة العامـة واخلاصـة، طبقـا للمـادة             نطاقه ليـشمل األ   

وتـشري اللجنـة، يف هـذا      . وكذلك توصي اللجنة بسْن تشريعات فعالة إلنفاذ حظر التمييـز         
علـى نفـسها يف االسـتعراض الـدويل         الطـرف   الصدد، إىل االلتزامـات الـيت قطعتـها الدولـة           

  ).٦٨، الفقرة (A/HRC/10/84الشامل 
  

  القوانني التمييزية    
ن احلكومــة تعتــزم كمــا ورد يف اخلطــة اإلمنائيــة االســتراتيجية   إن اللجنــة، إذ تالحــظ أ  - ١٥

، االضـطالع باسـتعراض تـدرجيي لقوانينـها،       ٢٠١٥-٢٠٠٥الوطنية يت كاكيغـا الثانيـة للفتـرة         
موجـودة يف    واألحكام اليت تنطوي على متييز على أساس اجلـنس مـا زالـت               ن القوانني لُيقلقها أ 

 وقــانون ١٩٥٦ لعــام أراضــي الــسكان األصــلينيعــدة أجــزاء مــن التــشريعات، مبــا فيهــا قــانون 
بيول لعـام  و، وقـانون الفـايل كـا   ١٩٦٢، وقانون األراضي يف توفالو لعام )٢٩القانون  (الزواج  
) د) (٣ (٢٧وكـذلك يـساور اللجنـة القلـق إذ أن البنـد      . ١٩٦٦ وقانون العمالة لعـام    ١٩٩٧
دســـتور يــسمح بـــالتمييز يف جمــاالت مـــن مثــل التـــبين، والــزواج، والطـــالق، والـــدفن،     مــن ال 

وحتيط اللجنة علما بالبيان املقدم من الوفد بـأن املراجعـة التـشريعية،       . واألراضي، وما إىل ذلك   
ــوِّه، مــع         ــاس، وتن ــق مــع الن ــشاور وثي ــتم بت مبــا يف ذلــك إمكــان إجــراء تعــديالت، ينبغــي أن ت

ولة الطرف تعتزم إجراء مشاورات وطنية مع مجيع املعنيني واجملتمعـات احملليـة       االرتياح، بأن الد  
  . حتقيقا هلذا الغرض٢٠١٠اجلزرية يف عام 

ــة الطــرف إجــراء اســتعراض مشــويل لتــشريعاهتا ووضــع      - ١٦ وتطلــب اللجنــة إىل الدول
متثـال  جدول زمين واضح إلكمال املراجعة التـشريعية والتقيُّـد بـه، كيمـا يتـسىن حتقيـق اال                 

ألحكام االتفاقية وللتوصيات العامة للجنة، وتعديل مجيع التشريعات أو إلغاءها، مـن مثـل              
وتشجع اللجنة الدولة الطرف . تلك اليت ُتنظم ملكية األراضي، وسّد أي ثغراْت تشريعية

ــدى          ــوعي ل ــاء ال ــذه اإلصــالحات وإذك ــام هب ــة للقي ــسياسية الالزم ــى حــشد اإلرادة ال عل
  .رة كفالة املساواة للمرأة قانونا وواقعااملشرِّعني بضرو
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  التعريف باالتفاقية    
قـضاة  إن اللجنة، وقد أخذت علما بترمجة االتفاقية إىل اللغة التوفاليـة، وبنـشر دليـل لل                 - ١٧

نكليزية والتوفالية، وببذل بعـض اجلهـود إلذكـاء الـوعي باالتفاقيـة يف            إليف تلك اجلزر باللغتني ا    
مبا يف ذلك عـن طريـق املـشاركة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة واجملتمـع             أرجاء الدولة الطرف،    

الدويل، ليساورها قلق مـن نقـص املعرفـة حبقـوق املـرأة الـواردة يف االتفاقيـة، وبـاملفهوم الـوارد                       
فيها للمساواة الفعلية بني اجلنسني وبالتوصيات العامة للجنة يف اجملتمع عموما، مبـا يف ذلـك يف                 

وُيقلـق اللجنـة أيـضا نقـص املعرفـة عنـد       . ة ونظام القضاء على شـىت الـُصُعد   مجيع فروع احلكوم  
النساء حبقوقهن وقلة ُسُبل وصوهلن إىل العدالة وضعف القدرة لديهن على حتقيـق جـرب الـضرر                 

ــة وإىل الــصعوبات    يف احملــاكم، مبــا يف ذلــك مــا    ــنقص يف تقــدمي املــساعدة القانوني ُيعــزى إىل ال
 قلـق مـن أن مكتـب ُمحـامي        وكـذلك خيـامر اللجنـة       . وصـول إىل احملـاكم    احلقيقية يف إمكانية ال   

الشعب، الذي ميثل اجلهاز الرئيسي الذي يوفر املعونة القانونيـة، ذو إمكانـات جـّد حمـدودة يف                  
  .موارده املالية والبشرية

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى القيــام، علـى نطـاق واسـع، بنـشر االتفاقيــة            - ١٨
 والتوفاليـة، وال سـيما معـىن        خرى وإذكاء الوعي هبمـا بـاللغتني اإلنكليزيـة        والتشريعات األ 

وحتـض اللجنـة    . ونطاق التمييز املباشر والتمييـز غـري املباشـر ومـساواة املـرأة رمسيـا وفعليـا                
ــة معرفــة مجيــع فــروع احلكومــ      ــدابري الكفيلــة بكفاي ــة الطــرف علــى اختــاذ كافــة الت  ةالدول

 اعتبارهـا إطـارا لكافـة القـوانني وأحكـام احملـاكم والـسياسات               باالتفاقية وتطبيقها هلـا علـى     
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تعزيـز           . املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وبالنهوض باملرأة     

توعية املرأة حبقوقها من خالل برامج حمـو األميـة القانونيـة وتوسـيع نطـاق تقـدمي املـساعدة           
 التمييـز أو يف إعمـال حقوقهـا يف املـساواة، وإىل             للمرأة اليت ترغب يف رفـع شـكاوى ضـد         

وُتهيـب  . كفالة إتاحـة الـُسُبل أمامهـا للوصـول إىل احملـاكم علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل                     
تـشكِّل االتفاقيـة والتـشريعات الداخليـة ذات الـصلة            اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل بأن     

 القـضائيني، مبـا يف     واملـسؤولني  يتجزأ من تثقيف وتدريب مـسؤويل إنفـاذ القـوانني          جزءا ال 
دعم  ترسيخ ثقافة قانونيـة يف البلـد تـ   ذلك القضاة واحملامون واملّدعون العامون، كي يتسىن    

وكذلك حتض اللجنـة الدولـة الطـرف علـى كفالـة أن             . مساواة املرأة وعدم التمييز ضدها    
املناسـبة، مبـا يف ذلـك مـن         ُتتاح للمرأة املعلومات املتعلقة باالتفاقية من خالل اختاذ التدابري          

مثـل اإلذاعـة واإلنترنـت وكـذا مـن خـالل التـراث الـشفوي،                مـن   خالل وسائط اإلعالم،    
وحتـض  . يكفل إيصال هـذه املعلومـات إىل شـىت أرجـاء البلـد، مبـا فيهـا اجلـزر اخلارجيـة                مبا

 الشعب وكفالة توافر موارد  رف على كفالة دميومة مكتب ُمحامي     اللجنة أيضا الدولة الط   
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بشرية ومالية كافية له، كي يتسىن له تلبية احتياجات الناس يف مجيع أرجاء القُطر بفعالية،               
  .مبا يف ذلك اجلزر اخلارجية

  
  املعونة اإلمنائية الدولية    

تلحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف ذات مــوارد ماليــة حمــدودة وُتــدرك وضــعها كمتلــقٍ    - ١٩
ورها قلــق مــن أن خططهـا وسياســاهتا وبراجمهــا اإلمنائيــة  للمعونـة املاليــة والتقنيــة الدوليـة، ويــسا  

  .، كافية لتعزيز حقوق املرأة ومحايتهاالوطنية ميكن أال تكون، يف مجيع األحوال
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تكفــل أن جتــيء كافــة اخلطــط والــسياسات   - ٢٠

اال حقيقيا ملبدأ املـساواة بـني املـرأة         والربامج اإلمنائية الوطنية تعزيزا بيَّنا لتمكني املرأة وإعم       
وتوصي بأن تكـون املـساواة بـني    . والرجل، معتمدة يف ذلك على اإلطار املعياري لالتفاقية    

اجلنسني ضمن أولويات التمويل املطروحة دائما يف سياق املفاوضات مع املـاحنني الـدوليني    
تمويـل ولتقـدمي املـساعدة يف    احملتملني، وتدعو الدولة الطرف إىل التماس مصادر مبتكرة لل   

  .سبيل تعزيز املساواة بني اجلنسني
  

  آليات الشكاوى القانونية    
يساور اللجنة قلق شديد من أن نظام القضاء ال يوفر ضمانات كافيـة للمـرأة يف ُسـُبل                    - ٢١

ــة، ونقــص        ــة واجلغرافي ــق احمللي ــة، والعوائ ــوانني العرفي ــها الق ــيت حتــد من ــة، ال الوصــول إىل العدال
علومات املتعلقة حبقوقها أو نقص املساعدة املتاحة، وإن هـذا النظـام ال ميكِّـن املـرأة مـن رفـع                     امل

قضايا أمام احملاكم الوطنية، وُيقلق اللجنة أيضا أن الدولة الطـرف تفتقـر إىل نظـام شـامل فعَّـال          
لتلقــي الــشكاوى، وتأســف لــنقص البيانــات املتاحــة عــن الــشكاوى املرفوعــة مــن املــرأة وعــن    

  .نتائجها
حتض اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إنـشاء نظـام للـشكاوى يكفـل للمـرأة إمكانيـة                       - ٢٢

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة الكفيلـة         . الوصول الفعلي إىل العدالة   
ــة الطــرف مبوجــب االتفاقيــة     . بامتثــال نظــام القــضاء ألحكــام االتفاقيــة واللتزامــات الدول

ة الدولة الطرف أيضا على مجع البيانات عـن عـدد الـشكاوى املرفوعـة مـن                 وتشجع اللجن 
جانب املرأة، وعن أنواع الشكاوى الواردة، وكذلك على مجع املعلومات عن نتـائج هـذه    

  .الشكاوى، وعلى تقدمي هذه املعلومات يف تقريرها الدوري التايل
  



CEDAW/C/TUV/CO/2  
 

09-46072 7 
 

   الوطين للنهوض باملرأةاجلهاز    
املعنيـة  ن أنه ليس لدى إدارة شـؤون املـرأة وجلنـة التنـسيق الوطنيـة        يساور اللجنة قلق م     - ٢٣

باملرأة سلطة أو قدرة أو موارد مؤسسية للقيام علـى حنـو فعـال بتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة وتنـسيق                      
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على كافة قطاعـات احلكومـة ومـستوياهتا، مبـا يف ذلـك املنـاطق                   

وكـذلك يقلقهـا أن أوجـه الـنقص هـذه قـد حتـول بـني اإلدارة واللجنـة                    . يةالريفية واملناطق النائ  
املذكورتني وبني النـهوض بواليتيهمـا بفعاليـة ويزيـد أيـضا مـن اعتمادمهـا علـى املنظمـات غـري                      

وخيامر اللجنة قلق أيضا من االفتقار إىل التقييمات املضطلع هبـا ألثـر             . احلكومية لتنفيذ االتفاقية  
  .١٩٩٩ مبا يف ذلك سياسة توفالو الوطنية األولية املتعلقة باملرأة بدءا من عام التدابري املتخذة،

ُتهيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف بــأن تعــزز علــى جنــاح الــسرعة أجهزهتــا الوطنيــة،    - ٢٤
، بإمـدادها مبـا يلزمهـا       )١( إدارة شؤون املرأة وجلنة التنسيق الوطنيـة املعنيـة بـاملرأة           سيما وال

 اختاذ القرارات ومبا يكفي من مـوارد بـشرية وماليـة وتقنيـة حتتاجهـا           من سلطة وقدرة على   
للقيام بالتنسيق والعمل بفعالية من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور       

وتطلب اللجنة أيضا إىل الدولة الطرف أن تعزز تقييماهتـا ألثـر التـدابري املتخـذة                . اجلنساين
  .قق تلك التدابري أهدافها وغاياهتا املرجوةكيما يتسىن كفالة أن حت

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

من الدستور، ميكِّن من اختـاذ      ) و) (٣ (٢٧إن اللجنة، إذ تلحظ وجود حكم يف البند           - ٢٥
، لُيقلقها أنه ليس لـدى احلكومـة        “للنهوض بأي شخص أو بأي جمموعة     ”تدابري خاصة مؤقتة    

حكام املتعلقة بالتدابري اخلاصة وأن احلكومة ترى أن إيالء املـرأة           أي خطط راهنة لالستعانة باأل    
  .اهتماما خاصا سيكون، يف واقع األمر، ضربا من التمييز ضد الرجل

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ُتعيد النظر يف موقفها من اختاذ تدابري خاصة   - ٢٦
م التدابري اخلاصة املؤقتة املوصوف يف      مؤقتة، وعلى أن تعرِّف مجيع املسؤولني املعنيني مبفهو       

 من االتفاقية، وعلى النحو الوارد تفـسريه يف التوصـية العامـة للجنـة     ٤ من املادة  ١الفقرة  
وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف اختاذ تدابري خاصـة مؤقتـة، بأشـكال               . ٢٥رقم  

كون املرأة فيها حمرومة أو ختصص خمتلفة يف اجملاالت اليت يكون متثيل املرأة فيها ناقصا أو ت
وتوصي اللجنة أيضا بـأن ُتـضمِّن   . موارد إضافية، عند االقتضاء، للتعجيل بالنهوض باملرأة      

الدولة الطرف يف تشريعاهتا أحكاما خاصة بشأن اختاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة، مـن شـأهنا أن        
  .سواءتشجِّع على اختاذ هذه التدابري يف القطاعني العام واخلاص على حد 

__________ 
  .أو بأن ُتنشئ جهازا وطنيا للنهوض باملرأة، رأسيا وأفقيا على حد سواء  )١(  
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  املمارسات والقوالب النمطية الثقافية    
ُتسلم اللجنة بغىن ثقافة وتراث الدولة الطرف وبأمهية ذلك يف احلياة اليوميـة، وتلحـظ                 - ٢٧

أنــه جــرى يف العاصــمة واجلــزر اخلارجيــة بعــض التــدريب علــى مراعــاة االعتبــارات اجلنــسانية    
 اللجنـة ُتعـرب عـن قلقهـا مـن اسـتمرار            علـى أن  . هبدف اذكاء الوعي باالتفاقية وزيـادة فهمهـا       

األمناط واملمارسات والتقاليد السلبية واملواقف األبويـة والقوالـب التقليديـة العميقـة اجلـذور يف                
ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهوية كل مـن الرجـل واملـرأة يف شـىت ميـادين احليـاة، وال سـيما                  

ألعراف واملمارسات أن ُتطيل أمد التمييـز       وُيقلق اللجنة أن من شأن هذه ا      . يف اجلزر اخلارجية  
ضد املرأة والفتاة وأهنا تنعكس يف وضع املرأة الـذي يتـسم باحلرمـان وعـدم التكـافؤ يف العديـد                     
مــن اجملــاالت، مبــا يف ذلــك يف جمــاالت التعلــيم واحليــاة العامــة وصــنع القــرارات، ويف اســتمرار  

 أي تــدابري مطــردة ومنهجيــة لتعــديل  العنــف ضــد املــرأة، وأن الدولــة الطــرف مل تتخــذ، بعــد،  
  . القوالب النمطية والقيم واملمارسات التقليدية السلبية أو للقضاء عليها

تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن تنظـر إىل الثقافـة والتـراث باعتبارمهـا جـانبني                      - ٢٨
وحتـث  . ديناميني من جوانب حياة البلـد ونـسيجه االجتمـاعي وأهنمـا، إذا، ُعرضـة للتغـيري                

الدولة الطرف على أن تضع موضع التطبيـق، مـن دون إبطـاء، اسـتراتيجية شـاملة، مبـا يف                    
ذلك التشريعات، لتعديل املمارسـات والقوالـب النمطيـة الثقافيـة الـيت تنطـوي علـى متييـز                   

وينبغـي هلـذه    . تفاقيـة المـن ا  ) أ (٥و  ) و (٢ضد املرأة أو للقضاء عليهمـا، وفقـا للمـادتني           
تضمن جهودا تزكي الوعي وتستهدف املرأة والرجل على شىت صعد اجملتمع، التدابري أن ت

مبا يف ذلك شيوخ القبائل وزعماء اجلزر والقساوسة، وأن يتم القيام هبذه التدابري بالتعاون 
وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري              . مع اجملتمع املدين واملنظمات النـسائية     

ة والبـالغني مـن أجـل تعزيـز فهـم املـساواة بـني املـرأة والرجـل                   مبتكرة تكون موجهة للناشئ   
ومن أجل العمل، من خالل النظام التعليمي، الرمسي وغري الرمسـي علـى حـد سـواء، ومـع            

وتطلـب  . وسائط اإلعالم، على تعزيز خلق صورة اجيابية للمرأة ختلو من القوالب النمطية           
يــات رصــد، وأن تقــوم، علــى حنــو   أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن تــضع موضــع التطبيــق آل  

وتـشجع  . منتظم، بتقييم التقـدم احملـرز صـوب بلـوغ األهـداف املنـشودة، يف هـذا الـصدد                  
جـراء دراسـات بـشأن هـذا املوضـوع، مبـا يف ذلـك يف اجلـزر                  إاللجنة الدولة الطرف علـى      

اخلارجية، وعلـى أن ُتفيـد مـن النتـائج الـيت يـتم التوصـل إليهـا مـن أجـل القيـام بتـدخالت                  
   .مستنرية، وعلى التماس املساعدة، عند احلاجة، من اجملتمع الدويل لتحقيق هذه الغاية
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  العنف ضد املرأة    
ــشرطة سياســة     - ٢٩ ــة، إذ تلحــظ وضــع ال ــدعوى ”إن اللجن يف حــاالت “ عــدم إســقاط ال

ــشرطة          ــانون ســلطات ال ــشروع ق ــراءة األوىل مل ــن الق ــهاء بنجــاح م ــرأة، واالنت ــف ضــد امل العن
 الذي ُيسلم بوجود العنف املرتيل ويعطى صالحيات صـرحية للـشرطة كـي تتـدخل،              وواجباهتا،

لتعرب عن بالغ قلقها من استمرار العنف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل، وقلقهـا مـن                        
ويساور اللجنة قلق خاص ذلـك ألن هـذا العنـف هـو علـى      . قلة املعلومات عن نطاقه وانتشاره 

ومقـرون بثقافـة الـسكوت واإلفـالت مـن القـصاصة وألن حـاالت               ما يبدو مـشروع اجتماعيـا       
 كــامال، وإذا مــا جــرى اإلبــالغ عنــها فــإن الــضحايا يــسحنب  إبالغــاالعنــف، ال يبلــغ عنــها إذا 

 عتـذارات وتشعر اللجنة بقلـق إزاء التقـارير الـواردة عـن اال           . معظم القضايا عند بلوغها احملاكم    
. ه االعتـذارات كحـل للجـرائم املرتكبـة حبـق الـضحايا      التقليدية وعن التشجيع على القبول هبـذ      

جل كـل ضـروب العنـف ضـد املـرأة،           وكذلك يقلق اللجنـة االفتقـار إىل إطـار قـانوين شـامل يعـا              
نفــاذ إليف ذلــك العنــف املــرتيل، وأن ســبل االنتــصاف القــضائي املتاحــة للــضحايا وتــدابري ا    مبــا

الفتقـار إىل املـآوي واملـشورة واخلـدمات         وخدمات الضحايا ومحايتهم غري كافية، مبا يف ذلك ا        
ويساور اللجنة قلق أيضا إزاء اسـتمرار التمييـز ضـد املـرأة باعتبـاره سـببا جـذريا مـن                    . األخرى

  . أسباب العنف
حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام، على سبيل األولوية، لوضع وتنفيذ              - ٣٠

، وتقي ١٩ املرأة، وفقا للتوصية العامة تناول كافة ضروب العنف ضدتاستراتيجية شاملة 
وُتهيب اللجنة بالدولـة  . من هذا العنف وتقاضي اجلناة وتعاقبهم وتقدم اخلدمات للضحايا     

الطرف أن تضع وتنفذ إطارا قانونيا شامال يضم كافـة ضـروب العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف                     
ة األمـني العـام املتعمقـة       وتلفت اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل دراس      . ذلك العنف املرتيل  

وتطلب إىل الدولة ). Add.1/Corr.1 و Add.1 و A/61/122(لكل أشكال العنف ضد املرأة   
الطــرف اختــاذ خطــوات إلذكــاء الــوعي العــام، مبــا يف ذلــك مــن خــالل الــربامج اإلعالميــة  

ن والتثقيفية، بأن كل أشكال العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل، متثـل ضـربا مـ                     
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة       . ضروب التمييز مبوجـب االتفاقيـة وهـو إذن أمـر غـري مقبـول              

نتـصاف  ال ضـحية للعنـف، سـبل ا       تقعـان الطرف أن تكفل أن تتاح للمـرأة والفتـاة، اللـتني            
ــأوى    ــوفري امل ــة، مبــا يف ذلــك ت ــة والفعال ــة الفوري ــدريب   . واحلماي ــذ ت ــة بتنفي وتوصــي اللجن

كــوميني، وال ســيما العــاملون يف جمــال انفــاذ القــوانني ومقــدمو   املــسؤولني القــضائيني واحل
اخلدمات الصحية، مبا يكفل توعيتهم بكل أشكال العنف ضد املرأة وإمكان قيامهم بتقدمي 

 وكذلك هتيب بالدولة الطـرف تعزيـز جهودهـا املبذولـة يف جمـال            .الدعم املناسب للضحايا  
مـا يتـسىن إجـراء تقيـيم منـتظم ألثـر وفعاليـة        مجع البيانات وإنشاء آلية للرصد والتقيـيم كي       
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وهـي تـدعو    . التدابري املتخذة الرامية إىل الوقاية مـن العنـف ضـد املـرأة وإنـصاف ضـحاياه                
الدولة الطرف إىل التماس املساعدة الدولية يف اجلهـود الـيت تبـذهلا رجـاة أن تـضع موضـع            

لة الطـرف إىل سـن تـشريع    وتوصي أيضا بأن تسارع الدو  . التنفيذ االستجابة الشاملة هذه   
  .٢٠٠٩سلطات الشرطة وواجباهتا لعام 

  
  اجلرائم اجلنسية     

ــانون           - ٣١ ــواردة يف ق ــة ال ــدد األحكــام التمييزي ــال ع ــا حي ــة عــن عظــيم قلقه ــرب اللجن ُتع
وتعرب اللجنة بـصفة خاصـة عـن قلقهـا مـن أن أي أنثـى                ). ٨القانون   (١٩٧٨العقوبات لعام   

مـــن قـــانون ) ٥ (١٥٦، حـــسب مـــا هـــو وارد يف البنـــد يف ســـن اخلامـــسة عـــشرة فمـــا فـــوق
. العقوبــات، تــأذن برضــاها جلــدها أو أبيهــا أو ابنــها مبوافقتــها جنــسيا، ُتــدان بارتكاهبــا جنايــة   

عر اللجنة أيضا بقلق حيال األحكـام التمييزيـة املتعلقـة بإقامـة الـدعاوى وإصـدار األحكـام                   شوت
 حتدد أحكامـا قـصوى ال دنيـا، األمـر الـذي ميكـن              وحيال أن األحكام املتعلقة باجلرائم اجلنسية     

أن يؤدي إىل تـدين األحكـام الـصادرة حبـق مـرتكيب جـرائم جنـسية مبـا ال تتمـشى مـع جـسامة                     
وكـــذلك يقلـــق اللجنـــة أن االغتـــصاب الزوجـــي أمـــر غـــري حمظـــور مبوجـــب قـــانون  . اجلرميـــة

  . العقوبات
ا التشريعي املتعلـق بـاجلرائم      ُتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تراجع وتعدل إطاره         - ٣٢

ــرأة؛ و      ــه امل ــذي تتعــرض ل ــداء اجلنــسي ال ــع االعت ــا يعكــس واق ــسية، مب ــه  أاجلن ــدرج في ن ُي
وهتيب بالدولة الطـرف القيـام،      . االغتصاب يف إطار الزواج باعتباره جرمية قائمة حبد ذاهتا        

 اجلـرم  مـن قـانون العقوبـات الـذي يعتـرب فيـه      ) ٥ (١٥٦على وجه اخلصوص، بإلغاء البند    
اجلنسي السفاحي جرمية يرتكبها كل من اجملرم والضحية اليت هي يف سن اخلامـسة عـشرة                

وتوصي الدولة الطرف بأن تتشاور، على نطاق واسع، مع اجملموعـات النـسائية     . فما فوق 
يف إطار العملية اليت تقوم هبا إلصالح القوانني واإلجراءات املتعلقة باالغتصاب واالعتداء        

  . تشجع الدولة الطرف على حتديد إطار زمين إلمتام عملية املراجعة املذكورةاجلنسي، و
  

  استغالل البغاء واالجتار    
يقلـق اللجنــة االفتقــار إىل معلومـات وبيانــات عــن انتـشار اســتغالل البغــاء واإلجتــار يف      - ٣٣

ذلــك وتلحــظ أيــضا أن التقريــر يــسلم بإمكانيــة وجــود البغــاء غــري الرمســي، و . الدولــة الطــرف
بازدياد عدد املصابني بأمراض تنقل عن طريق االتصال اجلنـسي، وتلحـظ أنـه ميكـن أن يكـون                    

  . الزدياد السفر وتنقل اليد العاملة عرب احلدود أثر يف املستقبل على انتشار البغاء واالجتار



CEDAW/C/TUV/CO/2  
 

09-46072 11 
 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقـدمي معلومـات وبيانـات يف تقريرهـا املقبـل عـن                    - ٣٤
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اجراء دراسات واستقـصاءات  .  البغاء واالجتار انتشار

هلذا الغرض، مبا يف ذلك عن انتشار البغاء غري الرمسي، وعلى التماس مساعدة دولية عند                
  . وكذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على االعتماد على التضامن اإلقليمي. احلاجة

  
  سية والعامةاملشاركة يف احلياة السيا    

إن اللجنة، إذ تلحظ أن الدسـتور والقـوانني االنتخابيـة يـوفران فرصـا متكافئـة للرجـل                     - ٣٥
بقلــق إىل أنــه لــيس لــدى الدولــة الطــرف أي لتــشري واملــرأة يف مــا يتعلــق باملــشاركة الــسياسية، 

عقبـة   وإىل أن املمارسات االنتخابية ُتشكل، على مـا يبـدو،            ١٩٩٣عضوة يف الربملان منذ عام      
وُيقلــق اللجنــة أيــضا تــدين مــستويات مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة، . أمــام املــرأة

سيما على أعلى املستويات يف جماالت صنع القرارات واحلكم احمللـي، مبـا يف ذلـك هيئـات                  وال
، والقــضاء، وقطــاع  )الكــاوبيوالت(، واجملــالس اجلزريــة  )لالغــاي كــاوبيو (صــنع القــرارات  

وُيقلق اللجنـة أيـضا     . كات، واجملالس التشريعية، وسلك اخلدمة الدولية، ويف احلياة الدينية        الشر
دة تشكل عقبات أمام املشاركة التامـة مـن جانـب املـرأة             ئأن املواقف االجتماعية والثقافية السا    

  . يف كافة جماالت احلياة العامة
املناسبة لزيادة عدد النـساء يف     حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة التدابري           - ٣٦

املناصب احلكومية اليت ُتشغل باالنتخاب أو التعيني على مجيع املـستويات، مبـا يف ذلـك يف                 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف    .  من االتفاقية  ٧السلك الدبلوماسي، امتثاال ألحكام املادة      

 مـن االتفاقيـة،   ٤ن املـادة   مـ  ١على اختاذ تدابري، مبا فيها تدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقـرة            
، املتعلقــة مبــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة،   ٢٣وللتوصــية العامــة للجنــة رقــم  

 املتعلقـة بالتـدابري اخلاصـة املؤقتـة، وعلـى وضـع أهـداف حمـددة                 ٢٥والتوصية العامـة رقـم      
وتـشجع  . لعامـة وجداول زمنية حمددة للتعجيل بزيادة متثيل املرأة يف كافة جمـاالت احليـاة ا             

الدولة الطرف على القيام حبمالت توعية، مبا يف ذلك بشأن غرض التدابري اخلاصة املؤقتـة           
باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق املساواة للمرأة واقعا، مـن مثـل احلـصص،              

شاركة املـرأة مـشاركة تامـة ومتـساوية يف املناصـب القياديـة، يف مجيـع              مـا ملـ   والتركيز علـى    
اللجنــة الدولــة حتــض و. القطاعــات، وعلــى شــىت املــستويات، مــن أمهيــة يف اجملتمــع ككــل  

الطرف على اختاذ تدابري لتمكني املرأة يف اجلزر اخلارجية، ليتـسىن هلـن املـشاركة املتكافئـة                  
وتوصي اللجنة بـأن ترصـد الدولـة الطـرف رصـدا دقيقـا فعاليـة التـدابري                  . يف شؤون اجلزر  

، وتشجعها على مواصلة استخدام األهداف واحلـصص، حـسب          تحققةاملاملتخذة والنتائج   
  . االقتضاء، يف هذا الصدد
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  اجلنسية    
ُترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الوفد بأنه، على أثر سن القـانون املعـدل الـوطين                  - ٣٧

علــى أن اللجنــة تــشعر بــالقلق إزاء املعلومــات . ، أصــبح يــسمح بــازدواج اجلنــسية٢٠٠٧لعــام 
لــواردة يف التقريــر والــيت ُتفيــد بوجــود حكــم متييــزي يف الدســتور ميــس نقــل املــرأة يف توفــالو    ا

  . جنسيتها إىل أبنائها على أساس املساواة مع الرجل يف ظروف معينة
ــتورها         - ٣٨ ــديل دس ــاء بتع ــن دون إبط ــام م ــة الطــرف القي ــة إىل الدول ــب اللجن يف  تطل
  .  من االتفاقية٤تام ألحكام املادة يتعلق باجلنسية وصوال به إىل امتثال  ما
  

  التعليم     
التعلـيم مـن    ”ُترحب اللجنـة باإلجنـازات املتحققـة يف ميـدان التعلـيم يف سـياق برنـامج                    - ٣٩

ــاة  ــدائي      “أجــل احلي ــيم االبت ــوفري التعل ــق بت ــائي، املتعل ــة اإلمن ــق هــدف األلفي ــا يف ذلــك حتقي ، مب
 يف املائــة، وهــي حتــيط علمــا أيــضا بــالقيود  ٩٥للجميــع، وببلــوغ معــدل حمــو أميــة الكبــار إىل  

علــى أنــه يــساور اللجنــة قلــق مــن التفــاوت امللحــوظ يف ســبل  . اجلغرافيــة علــى الدولــة الطــرف
احلصول على التعليم بـني املنـاطق احلـضرية واملنـاطق الريفيـة أو النائيـة، ومـن أن مبـدأ املـساواة                       

يــا للنظــام التعليمــي، وال ســيما يف التعلــيم بــني املــرأة والرجــل مل يــتم بعــد دجمــه يف املراحــل العل
كما أن اللجنـة، إذ تلحـظ       . ويقلقها أيضا امليادين الدراسية املصنفة حسب نوع اجلنس       . العايل

عدم وجود حاالت انقطاع عن الدراسة يف املـدارس، يقلقهـا االفتقـار إىل بيانـات عمـا يـسمى         
ويعـزى ذلـك   )  امتحان دخول املـدارس للطالب الذين مل جيتازوا (“ املفصولني من املدارس  ” ـب

البــدين مــا زال العقــاب وكــذلك يــساورها قلــق مــن أن . إىل االفتقــار إىل نظــام رقابــة مناســب
 مـن قـانون     ٢٢٦واملـادة   ) ١٩٧٦( مـن قـانون التعلـيم        ٢٩مشروعا يف املدارس مبوجـب املـادة        

  .العقوبات، على الرغم من عدم األخذ به بانتظام
ــأن    - ٤٠ ــة ب ــة، مبوجــب      توصــي اللجن ــا املبذول ــز جهوده ــة الطــرف تعزي  تواصــل الدول
ليتـسىن حتقيـق    “ التعلـيم مـن أجـل احليـاة       ” من االتفاقية، يف سـبيل تنفيـذ برنـامج           ١٠ املادة

تكافؤ فرص وصول البنات كافة إىل مجيـع املراحـل التعليمـة، مبـا يف ذلـك مراحـل التعلـيم                     
تــشجيع املــرأة علــى  لات فعالــة وتوصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف خطــو  . العــايل

 نظاما مناسـبا     دراسية غري تقليدية، وبأن ُتنشئ     مواصلة تعليمها العايل وعلى اختيار ميادين     
وأن ُتتيح للمفصولني بـدائل خـارج التعلـيم الرمسـي،           “ حاالت الفصل من املدارس   ”لرصد  

العمــل وكــذلك توصــي اللجنــة بــأن حتظــر الدولــة الطــرف   . مبــا يف ذلــك التــدريب املهــين 
  . بالعقاب البدين يف املدارس
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  العمالة    
 مـؤخرا والــيت أبلـغ عنــها الوفــد   إن اللجنـة، إذ ترحــب بـالتغريات اإلجيابيــة الـيت وقعــت     - ٤١
مــا يتعلــق بــاألجر الكامــل خــالل إجــازة األمومــة، وبإلغــاء أحكــام غــري مؤاتيــة يف برنــامج      يف

مييز الذي تواجهه املراة يف جمال العمل، علـى         املرتلية للمرأة، لتعرب عن قلقها حيال الت      الفوائد  
  . حنو ما يتجسد يف الفجوة يف األجور بني اجلنسني ويف العزل املهين

يف سـوق العمـل وفقـا       تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالـة تكـافؤ فـرص املـرأة                - ٤٢
الرامية إىل وتطلب إىل الدولة الطرف أيضا تعزيز وتنفيذ التدابري .  من االتفاقية١١للمادة 

محاية املرأة يف التمييز واالستغالل؛ واختاذ تدابري استباقية لرصـد وسـد فجـوة األجـور بـني                  
وتوصـي اللجنـة بـأن      . اجلنسني وتطبيق مبدأ األجر املتكافئ وتكافؤ الفرص يف جمال العمل         

تتخذ الدولة الطرف خطوات فعالة لتشجيع املرأة على اختيار ميادين عمـل غـري تقليديـة،             
ا يف ذلك صناعة صيد األمساك الـيت هـي نـشاط معيـشي وجتـاري هـام لألسـر املعيـشية يف          مب

وتالحــظ اللجنــة أن معظــم اإلحــصاءات املتعلقــة بالعمالــة  . اجلــزر اخلارجيــة ويف العاصــمة
، وتطلب إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات مستوفاة،        ٢٠٠٢مستقاة من احصاءات عام     

  . نوع اجلنس، يف تقريرها التايلمبا يف ذلك بيانات مفصلة حسب 
  

  الصحة    
إن اللجنــة، إذ تلحــظ عــددا مــن اإلجنــازات يف اجملــال الــصحي، مبــا يف ذلــك حــصول      - ٤٣

 يف املائة على خدمات القبالة يف أرجاء الدولـة الطـرف، وإذ تـسلم            ١٠٠النساء احلوامل بنسبة    
ــا خي   ــة، فإهن ــالقيود اجلغرافي ــات   ب ــساء معين ــن أن ن ــق م ــا القل ــواجهن   امره ــة ي  يف اجلــزر اخلارجي
ويقلقهـا، بـصفة خاصـة، أن    . ية الصحية املناسبة بأسعار مقبولةالعناصعوبات يف احلصول على    

املراكز الصحية يف اجلزر اخلارجية جمهزة لتقـدمي خـدمات التوليـد العاديـة دون غريهـا وأنـه قـد                     
وكـذلك  .  عنـد الـوالدة  يكون هلذا األمر أثر خطري على النساء الالئي تنـشأ لـديهن مـضاعفات           

يقلق اللجنة أن اإلجهاض ُجرم يعاقب عليه مبوجب قانون توفالو، وهـو أمـر قـد حيمـل النـساء                    
على البحث عن عمليات إجهاض غري مأمونة وغري قانونية، مبا ينطوي عليه ذلـك مـن أخطـار                  

  خفيـة سـببا رئيـسيا مـن أسـباب          وتشكل عمليـات اإلجهـاض الـيت جتـرى        . على احلياة والصحة  
يــات فيــات األمهــات، وتعــرب اللجنــة عــن أســفها لالفتقــار إىل معلومــات عــن معــدالت الو فو

وكـذلك يقلقهـا عـدم كفايـة العنايـة الـصحية الوقائيـة، مبـا يف ذلـك يف جمـال الـصحة                        . النفاسية
 يف اسـتعمال وسـائل منـع احلمـل ومـن            نقـص اجلنسية والصحة اإلجنابية، ويقلقها مـا ُيقـال مـن           

الكلــي حلــاالت احلمــل لــدى املراهقــات ويف األمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق  زيــادة يف العــدد 
ــسي  ــصال اجلن ــضا عــدم   . االت ــة أي ــق اللجن ــة    إويقل ــة جمــاالت العناي ــالء االهتمــام الكــايف لكاف ي
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الصحية، مبا فيها خدمات الصحة العقلية للنـساء الالئـي هـن حباجـة إىل عنايـة متخصـصة، مـن                     
وتعرب اللجنة أيضا عن قلقهـا إزاء انتـشار الكحـول يف الدولـة      . املعاقاتمثل النساء والفتيات    

  . الطرف، وإزاء نتائجه السلبية اليت تؤثر على املرأة
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ تـدابري حمـددة لتعزيـز مجيـع جوانـب العنايـة                     - ٤٤

 املتعلقـة   ٢٤ من االتفاقية، وللتوصـية العامـة للجنـة رقـم            ١٢الصحية بالنساء وفقا للمادة     
بــاملرأة والــصحة، وذلــك لتلبيـــة االحتياجــات املتفاوتــة يف جمـــال الــصحة العامــة للمـــرأة        
واحتياجاهتــا الــصحية اخلاصــة، مبــا يف ذلــك النــساء ذوات االحتياجــات املتخصــصة، وهــي 
تــدعو الدولــة الطــرف إىل كفالــة إيــالء اهتمــام كــاف للعنايــة الــصحية الوقائيــة، وال ســيما 

 والـصحة اإلجنابيـة، وإىل زيـادة فـرص حـصول املـرأة يف اجلـزر اخلارجيـة                   الصحة اجلنـسية،  
راجعـة القـوانني املتـصلة      وتوصـي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف مب            . على هذه اخلدمات  

ــاض ــات        باإلجه ــاليت جتــرى هلــن عملي ــساء ال ــى الن ــة املفروضــة عل ــع األحكــام العقابي  لرف
ات عاليـة اجلـودة ملعاجلـة املـضاعفات         اإلجهاض، وإتاحة الفرصة هلن للحصول علـى خـدم        

ــة الطــرف تقــدمي معلومــات عــن        ــأمون، وتطلــب إىل الدول النامجــة عــن اإلجهــاض غــري امل
وكذلك تطلـب إىل الدولـة الطـرف        . معدالت الوفيات النفاسية يف تقريرها الدوري املقبل      

يت تنتقل تعزيز وتوسيع نطاق جهودها الرامية إىل منع حاالت محل املراهقات واألمراض ال         
عن طريـق االتـصال اجلنـسي، وذلـك بزيـادة املعرفـة املتـصلة بتنظـيم األسـرة، مبـا يف ذلـك                  

وينبغـي أن يتـضمن هـذا تـوفري خـدمات           . وسائل منع احلمل، والتوعيـة باخلـدمات القائمـة        
للصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية شـاملة ومالئمـة للـشباب، وبـرامج لبنـاء الثقـة، وتثقيفـا                 

 لألعمار باعتباره جزءا من املنـهج التعليمـي الرمسـي وغـري الرمسـي، علـى أن                  جنسيا مالئما 
يكون ذلك كله موجها للفتيات والفتيـان، وينبغـي هلـذه الـربامج أن تـويل االعتبـار الـالزم                    

  .للتقاليد والعوائق املادية للمرأة يف املناطق الريفية
  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
ذ تلحـظ املعلومـات املقدمـة عـن املبـادرات املتخـذة ملنـع ومكافحـة نقـص                   إن اللجنة، إ    - ٤٥

اإليدز، ليقلقها االفتقار إىل بيانات عن اإلصابة هبذا املرض موزعة حـسب نـوع   /املناعة البشرية 
اجلــنس يف الدولــة الطــرف، ويقلقهــا أيــضا أن مــن املمكــن أن تكــون النــساء والفتيــات عرضــة   

وتـشعر اللجنـة بقلـق،    .  جـراء أعـراف تتعلـق بنـوع اجلـنس     بشكل خـاص لإلصـابة هبـذا املـرض     
بشكل خاص، إزاء استمرار عالقات غري متكافئة يف ما يتعلق بالسلطة بني املـرأة والرجـل وأن                 
املرتلة األدىن للمرأة والفتاة ميكن أن تعـوق قـدرهتما علـى التفـاوض بـشأن املمارسـات اجلنـسية               

  .املأمونة وتزيد تعرضهما لإلصابة باملرض
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توصي اللجنة باختاذ الدولة الطرف تـدابري فعالـة ملعاجلـة أثـر فـريوس نقـص املناعـة                     - ٤٦
ــشرية ــرض االجتماعيــة         /الب ــات هــذا امل ــذلك ملعاجلــة تبع ــرأة والفتــاة، وك ــدز علــى امل اإلي
وحتث الدولة الطرف على زيـادة تركيزهـا علـى متكـني املـرأة وعلـى أن ُتـضمِّن           . واألسرية

اإليـدز، بوضـوح وجـالء، منظـوراً        /شأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        سياساهتا وبراجمها ب  
 شفاء الرجل يف كـل التـدابري ذات الـصلة، وتـشجع الدولـة الطـرف                 رجنسانياً، وتعزز دو  

على أن تقـوم حبمـالت توعيـة للعـاملني يف احلكومـة يف جمـاالت الوقايـة واحلمايـة واحلفـاظ                      
ــنُّهج ا   لالزمــة للقطاعــات احلكوميــة املتعــددة،  علــى الــسرية مــن أجــل منهجــة ومكاملــة ال

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقارير عن التـدابري املتخـذة يف هـذا الـصدد وعـن       
  .العقبات اليت تعترض ذلك وعن النتائج املتحققة يف هذا الصدد

  
  املرأة الريفية    

ة الـيت ابتـدرهتا الدولـة       حتيط اللجنـة علمـاً مبختلـف املـشاريع والـربامج والتـدابري اإلمنائيـ                - ٤٧
على أن اللجنـة تعـرب عـن قلقهـا إزاء           . الطرف، مبا يف ذلك يف اجلزر اخلارجية واملناطق النائية        

ــالتمييز ضــدها يف      وضــع املــرأة يف املنــاطق الريفيــة والنائيــة الــذي يــنم عــن احلرمــان ويتــصف ب
قـار إىل املـشاركة     حصوهلا على اخلـدمات التعليميـة والـصحية وعلـى فـرص العمـل، وإزاء االفت               

ويقلقهـا أيـضا أن خمتلـف املـشاريع اإلمنائيـة قـد             . يف عمليات صنع القرار على الصعيد اجملتمعي      
وكذلك تشعر اللجنة بقلـق مـن أن القوالـب النمطيـة التقليديـة              . ال تضم دائماً منظوراً جنسانياً    

اللجنـة القلـق مـن أن    كمـا يـساور   . عن األنثى هي أشد ما تكون انتشاراً يف اجملتمعـات الريفيـة    
ملكية األراضي يف الدولـة الطـرف ُتقـدَّم علـى أسـاس التجمـع األسـري احمللـي املعـروف باسـم                       

وفـضال عـن ذلـك،      . الكاتياسي، ومن أن األرض، كقاعدة عامـة، تـورَّث للذريـة مـن الـذكور              
تالحظ اللجنة أن الغرض األساسي مـن صـندوق فاليكـا وبيـويل االسـتئماين هـو تـوفري مـصدر                     

موال للمشاريع اإلمنائية يف اجلـزر، ويقلقهـا أن املـرأة ليـست علـى علـم كـاف هبـذا الـصندوق               أ
  .وبكيفية اإلفادة منه للنهوض هبا

ــة    - ٤٨ ــب اللجن ــز       هتي ــادة وتعزي ــبة لزي ــدابري املناس ــة الت ــة الطــرف أن تتخــذ كاف بالدول
اماً خاصاً الحتياجات مشاركة املرأة يف وضع وتنفيذ اخلطط اإلمنائية احمللية، وأن تويل اهتم    

املــرأة الريفيــة، وذلــك بكفالــة أن تــشارك املــرأة يف عمليــات صــنع القــرار وبتحــسني ُســُبل 
كما ينبغـي   . حصوهلا، يف مجلة أمور، على اخلدمات الصحية والتعليمية وعلى فرص العمل          

ثــر للدولــة الطــرف أن تكفــل أال يــتم تنفيــذ املــشاريع اإلمنائيــة إال بعــد إجــراء تقييمــات لأل
وإضافة إىل ذلك، ينبغي للدولـة الطـرف أن تتخـذ           . اجلنساين؛ وذلك بإشراك املرأة الريفية    

تدابري فعالة، مبا فيها التدابري التشريعية، لكفالة تكافؤ فـرص حـصول الرجـل واملـرأة علـى                
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وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن ُتــضمِّن تقريرهــا املقبــل إجنــازات . ملكيــة األراضــي
احلكومية البناءة، وبيانات شاملة عن وضع املرأة الريفية يف مجيع اجملـاالت الـيت              التدخالت  

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة من اجملتمع الدويل          . تشملها االتفاقية 
  .يف هذا الصدد

  
  الفئات النسائية الضعيفة    

اجتماعيـة أو إطـار سياسـي    تالحظ اللجنة ما ورد يف التقرير مـن أنـه مـا مـن اسـتجابة              - ٤٩
وتعـرب عـن األسـف لوجـود        . يعىن مبشكلة اإلعاقة لدى املرأة، خارج نطاق التضامن األسري        

نــزر يــسري مــن املعلومــات واإلحــصاءات عــن الفئــات النــسائية الــضعيفة، مبــا يف ذلــك املُــسّنات 
 مـا يتعلـق     وذوات اإلعاقة الالئي يعانني من أشكال متعـددة مـن التمييـز ضـدهن، وال سـيما يف                 

  .بفرص حصوهلن على التعليم وفرص العمل وحصوهلن على العناية الصحية
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبـل، صـورة شـاملة لواقـع                   - ٥٠

ــع اجملــاالت          ــات، يف مجي ــك املُــسّنات واملعوق ــا يف ذل ــسائية الــضعيفة، مب ــات الن وضــع الفئ
  .دم أيضا معلومات عن برامج وإجنازات حمددةاملشمولة باالتفاقية، وأن تق

  
  العالقات األسرية    

، تعطـى   أراضي السكان األصليني   من قانون    ٢٠تشعر اللجنة بقلق من أنه، وفقا للبند          - ٥١
حقــوق رعايــة الطفــل غــري الــشرعي بــصفة تلقائيــة، إىل األب إذا قبــل األبــوة، مــىت بلــغ الطفــل  

لق إزاء مـا يردهـا مـن معلومـات عـن الزجيـات القـسرية أو         ويساور اللجنة ق  . السنتني من العمر  
وكـذلك يقلـق    .  سـنة  ١٦املتفق عليها، وال سيما يف اجلزر اخلارجية، وعن أن سن الزواج هـو              

اللجنة أن فسخ الزواج يتـرك املـرأة وأوالدهـا يف وضـع ضـعيف وال سـيما إذا كانـت إيـرادات                       
ون عليـه احلـال يف األغلـب، ويقلقهـا          الزوج هي مصدر الدخل الرئيسي لألسـرة، وهـو مـا تكـ            

أيضا اخفاق الدولة الطرف يف إنفاذ أوامـر النفقـة، وأن بعـض النـساء، علـى مـا يقـال، خيجلـن                       
  .من طلب النفقة هذه

حتث اللجنة الدولة الطرف على إمتام إصالح قوانينها يف جمال قانون األسرة وفقـا                - ٥٢
ر زمــين حمــدد، وعلــى كفالــة أن يكــون ن االتفاقيــة، يف حــدود إطــامــ ١٦ و ١٥للمــادتني 

للزوجني نفس احلقوق وأن تقع عليهما نفس املسؤوليات أثناء الزواج وعن فسخ الزواج             
ع احلــد األدىن لــسن الــزواج إىل وهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن ترفــ. علــى حــد ســواء

ريعية سنة، وتدعو الدولة الطرف إىل أن تضع، موضع التطبيق ما يلزم من تـدابري تـش                ١٨
نفـاذ أوامـر   إن ضمِّوغري تشريعية، مبا يف ذلـك مراجعـة القـوانني القائمـة، وتعديلـها، وأن تُـ             
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 املتعلقـة برعايـة األطفـال      أراضي السكان األصـليني    من قانون    ٢٠البند  يعّدل  ن  أالنفقة، و 
  .غري الشرعيني

  
  مجع البيانات وحتليلها    

ة بيانــات إحــصائية ومؤشــرات تراعــي  إن اللجنــة، إذ تالحــظ أنــه قــد مت تطــوير قاعــد    - ٥٣
االعتبارات اجلنسانية بالتعاون مـع شـركاء رئيـسيني، وأنـه قـد مت إعـداد بعـض اإلحـصاءات يف                 
جماالت التعليم، والصحة واملشاركة يف احلياة السياسية والعامة لتشعر بقلـق مـن حمدوديـة تـوفر       

ــشمولة باالتفا      ــوع اجلــنس يف جمــاالت أخــرى م ــة حــسب ن ــات موزع ــات   بيان ــة، وهــي بيان قي
ضرورية إلجراء تقييم دقيق لوضع املرأة، ولوضع سياسة نرية هادفة، وللقيام على حنو منـهجي               
برصد وتقييم التقدم احملرز واالجتاهات اليت تربز بني حني وآخـر، صـوب حتقيـق مـساواة املـرأة                   

 هـذه اجملـاالت تـشمل       وتشري اللجنة إىل أن   . واقعاً وحقيقة يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية      
  .العنف ضد املرأة؛ مبا يف ذلك العنف املرتيل، واجلرائم اجلنسية والبغاء وما إىل ذلك

بالدولة الطرف أن تواصل تعزيز مجع بيانات شاملة مفـصلة حـسب       ب اللجنة   يوهت  - ٥٤
نــوع اجلــنس ومؤشــرات قابلــة للقيــاس لتقيــيم االجتاهــات احلاصــلة يف جمــال وضــع املــرأة،   

م مــدى التقــدم احملــرز صــوب إعمــال املــساواة واقعــا وحقيقــة، وتلفــت انتباههــا إىل  ولتقيــي
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل القيـام،       .  املقدمة يف هـذا الـصدد      ٩التوصية العامة رقم    

حسب االقتضاء، بالتماس املساعدة الدولية مـن أجـل تطـوير جهـود مجـع هـذه املعلومـات                   
  . هذه اجلهود على أساس احتياجات مستعملي هذه البياناتوحتليلها، وإىل كفالة أن تقوم

  
  إدارة الكوارث والتخفيف من وطأهتا    

إن اللجنة، إذ تلحظ ضعف الدولة الطرف يف مواجهة التغري البيئـي واملنـاخي اخلطـري،                  - ٥٥
 آنفــاً، واحتمــال النقــل الــداخلي ضــمن الدولــة ٥علــى حنــو مــا وردت اإلشــارة إليــه يف الفقــرة 

 أو التشرد الدويل، األمر الذي من شأنه أن يـثري اعتبـارات انعـدام اجلنـسية، ليقلقهـا أن                    الطرف
أو /الدولة الطرف ليس لديها خطط موضع التطبيق ملعاجلة احتمال حدوث التشرد الـداخلي و             

  .الدويل
اللجنة الدولة الطرف بوضع خطط إلدارة الكوارث والتخفيف من وطأهتا   توصي    - ٥٦

أو انعـدام اجلنــسية، جـراء تغــري بيئـي ومنــاخي، وبــأن    /ل حـدوث تــشرد و ردا علـى احتمــا 
ــك         ــاد تل ــات التخطــيط ويف اعتم ــة يف كــل مراحــل عملي ــرأة يف اجلــزر اخلارجي ــشرك امل ت

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املـساعدة مـن مفـوض األمـم              . االستراتيجيات
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وتوصي اللجنـة بـأن تكفـل الدولـة       . املتحدة السامي لشؤون الالجئني لتحقيق هذا الغرض      
  .الطرف إدماج منظور جنساين يف كافة سياسات التنمية املستدامة وخططها

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
إن اللجنة، إذ حتـيط علمـاً بالبيـان املقـدم مـن وفـد الدولـة الطـرف مـن أن الدولـة                          - ٥٧

وتوكول االختياري لالتفاقية، لتـدعو الدولـة الطـرف         الطرف ستنظر يف إمكان اعتماد الرب     
إىل أن توقِّع وتصدِّق على الربوتوكول االختياري، وتدعو الدولة الطـرف أيـضا إىل قبـول               

  . من االتفاقية، يف ما يتعلق مبدة انعقاد اللجنة٢٠ من املادة ١التعديل املدخل على الفقرة 
  

  إعداد التقرير املقبل    
ــة   - ٥٨ ــع     تطلــب اللجن ــة الطــرف أن تكفــل مــشاركة واســعة مــن جانــب مجي  إىل الدول

الــوزارات واهليئــات العامــة يف إعــداد التقريــر املقبــل، وأن تتــشاور مــع املنظمــات غــري          
  .احلكومية خالل تلك املرحلة

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني    

فاقيـة،  حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تفيد، يف تنفيذها التزاماهتـا مبوجـب االت               - ٥٩
ز أحكام االتفاقية، وتطلـب إىل الدولـة        عالن ومنهاج عمل بيجني، مبا يعزِّ     إفادة كاملة من إ   

  .الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك األمر يف تقريرها الدوري املقبل
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
 لتحقيـق   تؤكد اللجنة على أن تنفيذ االتفاقيـة تنفيـذا تامـاً وفعـاالً أمـر ال غـىن عنـه                     - ٦٠

وهي تدعو إىل إدراج منظور جنـساين وجتـسيد صـريح ألحكـام             . األهداف اإلمنائية لأللفية  
االتفاقية يف كل اجلهـود الراميـة إىل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتطلـب إىل الدولـة                     

  .الطرف تضمني معلومات عن ذلك األمر يف تقريرها الدوري املقبل
  

  النشر    
ن يتم نشر واسع النطـاق يف الدولـة الطـرف للمالحظـات اخلتاميـة             تطلب اللجنة أ    - ٦١

ــانيون     ــون، والـــسياسيون، والربملـ ــا يف ذلـــك املـــسؤولون احلكوميـ ــاس، مبـ ــذه جلعـــل النـ هـ
واملنظمــات النــسائية، ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، علــى علــم بــاخلطوات الــيت مت اختاذهــا   

 باخلطوات األخرى الـالزم اختاذهـا يف        لكفالة مساواة املرأة قانوناً وواقعاً، وعلى علم أيضا       
وتوصي اللجنة بأن يشمل النشر اجملتمع احمللي، وتشجع الدولة الطرف على           . هذا الصدد 
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وتطلـب اللجنـة   . تنظيم سلسلة اجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيـذ هـذه املالحظـات         
ــام علــى نطــاق واســع، وال ســيما املنظمــ     ــة الطــرف أن تواصــل القي ات النــسائية إىل الدول

ومنظمات حقوق اإلنسان، بنشر التوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني                  
: ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة             
  .“املساواة بني اجلنسني، والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

  
  هدات األخرىالتصديق على املعا    

تالحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إىل الـصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة           - ٦٢
حلقوق اإلنسان من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع        

، وعليــه تــشجع اللجنــة حكومــة توفــالو علــى النظــر يف التــصديق علــى    )٢(جوانــب احليــاة
 مل تــصبح بعــد هــي طرفــا فيهــا، أال وهــي العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق   املعاهــدات الــيت

االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية،   
واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التميز العنـصري، واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب          

بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، واالتفاقيـة الدوليـة           وغريه من ضروب املعاملة أو العقو     
حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع   

  .األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
ــة    - ٦٣ ــة تطلــب اللجن ــات     إىل الدول ــام واحــد، مبعلوم ــا، يف غــضون ع الطــرف موافاهت

ــواردة يف الفقــرة     ــة عــن اخلطــوات املتخــذة لتنفيــذ التوصــيات ال ــة ١٤مكتوب  املتعلقــة حبال
  . املتعلقة بالعنف ضد املرأة الواردتني آنفا٣٠ًاالتفاقية ويف الفقرة 

  
  املساعدة التقنية    

دة التقنيــة يف وضــع وتنفيــذ  تفيــد الدولــة الطــرف مــن املــساع توصــي اللجنــة بــأن   - ٦٤
. برنامج شامل يرمي إىل تنفيذ التوصيات املذكورة آنفاً وكـذلك يف تنفيـذ االتفاقيـة ككـل              

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )٢(  

اسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسي
ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل أشــكال التميي

وق مجيـع العمـال املهـاجرين       الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـ                أو
وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص               

  .اإلعاقة ذوي
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وتعرب اللجنة عن استعدادها ملواصلة احلوار مع الدولة الطـرف، مبـا يف ذلـك عـن طريـق                   
يات زيــارة قطريــة يقــوم هبــا أعــضاء اللجنــة لتقــدمي مزيــد مــن التوجيــه بــشأن تنفيــذ التوصــ  

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف        . املذكورة آنفاً والتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية      
إىل زيادة تعزيز تعاوهنا مـع الوكـاالت والـربامج املتخصـصة لـدى منظومـة األمـم املتحـدة،              

فيها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومنظمـة          مبا
ــم  ــة،      األم ــصحة العاملي ــسكان، ومنظمــة ال ــم املتحــدة لل ــة، وصــندوق األم املتحــدة للطفول

ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وشعبة اإلحـصاءات، وشـعبة النـهوض بـاملرأة يف               
  .إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة

  
  موعد التقرير املقبل    

ة الطرف االستجابة للشواغل، املعرب عنها يف املالحظات        تطلب اللجنة إىل الدول     - ٦٥
وتـدعو اللجنـة    . مـن االتفاقيـة   ١٨اخلتامية هذه، يف تقريرها الـدوري املقبـل مبوجـب املـادة             

الدولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري الثالــث، الــذي كــان موعــد تقدميــه يف تــشرين 
ي حيــني موعــد تقدميــه يف تــشرين  ، وتقريرهــا الــدوري الرابــع، الــذ ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين
  .٢٠١٢، يف تقرير جامع يف عام ٢٠١٢نوفمرب /الثاين

  


