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  .صباحا ٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
  

ــارير املقدمــ   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ة م
  )تابـع( من االتفاقية ١٨ املادة

ــدوريني األول وا     ــرين الـ ــامع للتقريـ ــر اجلـ ــاين التقريـ لثـ
 CEDAW/C/TUV/2; CEDAW/C/TUV/Q/2 and(لتوفـــالو 

Add.1 (  
بدعوة من الرئيـسة، اختـذ أعـضاء وفـد توفـالو أمـاكن                - ١

  .هلم إىل طاولة اللجنة
ــياليف   - ٢ ــالو (الــسيد ت ــده اجلــامع   ): توف ــر بل عــرض تقري

، قائال  )CEDAW/C/TUV/2(للتقريرين الدوريني األول والثاين     
مـن جمـرد اتفاقيـة بـشأن     ثـر   إىل توفالو، أك إن االتفاقية، بالنسبة  

املـــرأة، حيـــث أهنـــا تـــثري قـــضايا حموريـــة يف احلكـــم التقليـــدي 
وبالنسبة إىل شعب توفالو، تطـرح االتفاقيـة مـسألة          . واحلديث

ويف . صــعبة وهــي هــل تعيــد النظــر يف معايريهــا التقليديــة أم ال
ــذ     ــد ال ــاء علــى التقلي ــالو البن ــة، ستواصــل توف ي تطبيــق االتفاقي

درجــت عليــه وهــو تــوفري التغطيــة الــصحية والتعلــيم اجملــاىن        
  .للجميع واحلفاظ على جمتمعها كمجتمع سلمي ومتناغم

وتــابع قــائال إن توفــالو، بوصــفها بلــدا جزريــا صــغريا    - ٣
ومــن أقــل البلــدان منــوا، تواجــه حتــديات كــثرية، أكربهــا تغــري   

ــه مـــن ارتفـــاع مـــستوى البحـــر   ــا يتـــصل بـ ومـــن . املنـــاخ، مبـ
دوليـة القائمـة    ضروري جـدا إدراج تغـري املنـاخ يف الـربامج ال           ال

  .املتعلقة باملرأة
وقـــال إن توفـــالو ملكيـــة دســـتورية حيكمهـــا دســـتور    - ٤

ــوب ــام   . مكت ــد نالــت اســتقالهلا ع ــا  . ١٩٧٨وق واحلكــم فيه
يتكون مـن إطـارين مهـا احلكومـة املركزيـة ومقرهـا يف جزيـرة                

ن اجلــزر الثمــان  فونــافويت وجمــالس احلكــم احمللــي يف كــل مــ     
واحلكم املركزي أكثر حداثة وجتاوبا مـع الـتغري، يف          . األخرى

حني أن احلكم علـى الـصعيد احمللـي شـديد االرتبـاط بالتقاليـد               

وذلك حبـد ذاتـه يـشكل عقبـة كـبرية جيـب التـصدي               . والثقافة
ومن ناحية أخرى، ميكـن عـزو طـابع اهلـدوء الـذي يتـسم               . هلا

ه القويــة وإىل مبادئــه وأخالقياتــه بــه الــشعب التوفــايل إىل ثقافتــ
توفـــالو ليـــست بـــذات شـــأن واألمـــن  فاجلرميـــة يف . املـــسيحية

  .مشكلة ليس
وقـــد كانـــت املـــشكلة الرئيـــسية منـــذ التـــصديق عـــل    - ٥

. االتفاقية هي مشكلة القوانني اليت تتعارض مع ررح االتفاقيـة         
  .ومنها مايتعلق مبلكية األرض يف الدستور والقوانني الوطنية

وأردف قائال إن من التطورات اإلجيابيـة الـيت حـدثت             - ٦
رف بوجـود العنـف     منذ تقدمي التقرير إقرار مشروع قانون يعتـ       

ــدعم تـــدخ  ــور املـــرتيل ويـ ــذه األمـ ــوة الـــشرطة يف هـ ويف . ل قـ
ــسطس /آب ــام   ٢٠٠٩أغـ ــي األحكـ ــانون يلغـ ــاذ قـ ــيبدأ نفـ  سـ

 ١٤-١١املـــذكورة يف الفقـــرة نفعـــة البيـــت للمـــرأة املتعلقــة مب 
  .ريرالتق من
  

  ٦ إىل ١املواد 
ســألت عمــا إذا كانــت هنــاك خطــط : الــسيدة أملــني  - ٧

فالدســـتور . إلصــالح القـــوانني التمييزيـــة، مبــا فيهـــا الدســـتور  
وهـذه الفجـوة يف     . يتضمن أي إشارة إىل التمييزي اجلنـسي       ال

الدستور تضفي الشرعية علـى القـوانني التمييزيـة الـيت مازالـت             
عم الــذي حتتــاج إليــه إلجــراء ســارية وحتــرم احلكومــة مــن الــد 

  .التغيريات الضرورية
ــة لتعريـــف      - ٨ ــدابري للتوعيـ ــة تـ ــساءلت إن كانـــت مثـ وتـ

ــة يف      ــتغريات اجلاري ــد ميكــن أن تراعــي ال ــأن التقالي اجلمهــور ب
واملــصادر العديــدة للقــانون . العقليــة وتتكيــف مــع هــذا التغــيري

 تــشمل الثقافــة والــدين والفقــه التــشريعي، وذلــك يعقَــد عمليــة
ــدة    ــصورة جي ــة   . اســتنباط قاعــدة حمــددة ب ــضايا اهلام ــن الق وم

ــالعنف املــرتيل، الــذي ال   تتفــق أحكامــه مــع   القــانون املتعلــق ب
وقالــت إهنــا تــود أن تعــرف إن كــان مثــة      . أحكــام االتفاقيــة 
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جــدول زمــين وإرادة سياســية معلنــة لتنقــيح القــوانني التمييزيــة  
  .قبل إعداد التقرير الدوري القادم

ســـأل عـــن اخلطـــوات امللموســـة :  فلينترمـــانالـــسيد  - ٩
املتخـذة للمتابعــة وفقـا لتوصــيات جملــس حقـوق اإلنــسان الــيت    
تشري إىل االلتزامات القانونية الناشئة من االتفاقية وعن اإلطـار          

وفيمـا يتعلـق بالوعـد املعلـن يف         . الزمين لتطبيق هـذه اخلطـوات     
 CEDAW/C/TUV/Q/2 and(الـــردود علـــى قائمـــة األســـئلة 

Add.1(          وقـال إن   . ، سأل أيضا عـن اخلطـوات اجلـدول الـزمين
ــصديق      ــا يف الت ــة تنظــر حالي ــسرور أن احلكوم ــدعو إىل ال ممــا ي

ــاري   ــى الربوتوكــول االختي ــو     . عل ــد جــدا ل ــن اجلي ويكــون م
تستطيع توفالو التـصديق عليـه قبـل الـذكرى الـسنوية العاشـرة              

  .٢٠٠٩ول االختياري يف هناية عام للربوتوك
الحظت أن توفالو فكـرت يف      : يمونيفيتشالسيدة س   - ١٠

إدماج االتفاقية يف القانون الوطين، ولكنها مل تفعل ذلك حـىت           
يطبـــق القـــضاة االتفاقيـــة بطريقـــة     ونتيجـــة لـــذلك، ال . اآلن

ــرة ــاج      . مباش ــاك  خطــط إلدم ــت هن ــا إذا كان ــساءلت عم وت
االتفاقيـة يف القـانون الـداخلي، وإن وجـدت فمـا هـو اجلــدول       

وشدد أيضا علـى أمهيـة وجـود ترمجـة حكوميـة            . الزمين لذلك 
رمسيـة لالتفاقيـة إىل اللغـة احملليـة كيمـا يـستطيع القـضاة تطبيــق        

  .وسألت إن كانت هناك ترمجة من هذا القبيل. مجيع موادها
 من الدسـتور    ٢٧ من املادة    ٢وأشارت إىل أن الفقرة       - ١١
جيــب حظــر التمييــز . تــذكر بوضــوح التمييــز بــسب اجلــنس ال

  .م على اجلنسالقائ
كــررت الطلــب املــذكور يف قائمــة : الــسيدة نويبــاور  - ١٢

بـشأن  ) CEDAW/C/TUV/Q/2 and Add.1(القـضايا واألسـئلة   
جيــب أن . تقــدمي معلومــات ملموســة عــن تنفيــذ اخلطــة العامــة 

، حبيــث تكــون بعــض ٢٠٠٩تنفـذ بــصورة كاملــة بنهايــة عــام  
 ألن تنفيـذ    وتنفيـذ اخلطـة حمـل قلـق       . النتائج قد حتققت بالفعـل    

ومــن . اخلطــة الــسابقة كــان ســيئا بــسبب االفتقــار إىل التمويــل

املفيد معرفة ما إذا كانت احلكومة تطلب التمويل من املـاحنني           
ساواة بـــني اجلنـــسني األجانـــب احملـــتملني علـــى أســـاس أن املـــ 

  .أولوياهتا من
 قالت إن نتـائج االسـتعراض     ): توفالو (السيدة أبينيلو   - ١٣

قــوانني الــذي تــضطلع احلكومــة ســيحدد مــا إذا العــام جلميــع ال
 علـى    تعديالت على القوانني اليت تعتدي     كان سيجرى إدخال  

ومــن املهــم أن يؤخــذ يف االعتبــار أثــر االتفاقيــة . حقــوق املــرأة
  .ويلزم التشاور مع اجلمهور يف هذا الصدد. على التقاليد

ــيلوكا  - ١٤ ــسيدة ســ ــالو (الــ ــة  ): توفــ قالــــت إن احلكومــ
تــشريعات املتعلقــة مبلكيــة األراضــي كجــزء مــن  ستــستعرض ال

عملية استعراض مجيع القـوانني، وإن االتفاقيـة قـد تُرمجـت إىل            
  .اللغة التوفالوية

واعترفــت باإلخفــاق يف تنفيــذ اخلطــة العامــة الــسابقة     - ١٥
ــة  ــصورة فعال ــة    . ب ــسيق الوطني ــة التن ــة إن جلن واســتدركت قائل

لـى عقـد اجتماعـات      لالتفاقية، رغم أهنا أصبحت غري قادرة ع      
بشأن التخطيط واالستراتيجيات بسبب القيود املاليـة، تواصـل         
شراكاهتا مع املكاتب احلكومية األخرى املسؤولة عـن الـصحة         
والتعليم ومع املنظمات غري احلكوميـة للتأكـد مـن تلبيـة بعـض              

ومــع أن القــوانني مل ُتعــدل لتنــسجم مــع  . األهــداف يف اخلطــة
مــن  شــديدة املراعــاة لقــضايا املــرأة االتفاقيــة، كانــت احلكومــة

ــسياسات واملمارســات   ــة  حيــث تغــيري ال ــز علــى التنمي  والتركي
وازداد كثريا عدد النساء احلاصالت على مـنح      . الفردية للمرأة 

  .١٩٧٨دراسية منذ عام 
قالـت إن املهمـة املوكلـة إىل        ): توفالو (السيدة فيلييب   - ١٦

سـات التمييزيـة ضـد      إدارة شؤون املرأة هي القضاء على املمار      
ــة، أقــر    . املــرأة ــة خمصــصات امليزاني بيــد أنــه بــسبب عــدم كفاي

قانون يسمح هلا بطلب املساعدة من شركاء آخـرين يف تنفيـذ            
  .األنشطة املقررة يف اخلطة
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قـال إن اخلطـوات امللموسـة       ): توفـالو  (السيد سيلوكا   - ١٧
ــة     ــوء االتفاقيـ ــة يف ضـ ــام التمييزيـ ــتعراض األحكـ ــل اسـ ــن أجـ مـ

ايري التقليدية ليست حىت اآلن جزءا من عملية االسـتعراض          واملع
وعلى أي حـال، هنـاك بـرامج السـتطالع إمكانيـة            . الدستوري

إجــراء اســتعراض للتــشريع التمكــيين املتعلــق بــاإلدارة التقليديــة   
  .للحكم وكيف تقوم احلكومة احمللية بتنفيذ املعايري

قوم، بعـد   قال إن احلكومة ست   ): توفالو (السيد تياليف   - ١٨
عــودة الوفــد إىل توفــالو، بدراســة مــسألة تــوفري التعلــيم للنــاس  

وســيجري . احمللــيني قبــل إحــداث التغــيريات مبوجــب االتفاقيــة 
  . حتديد اجلدول الزمين لذلك

ــة   : الرئيــسة  - ١٩ حتــدثت بوصــفهاخبرية، فقالــت إن اللجن
ــده     ال ــى عــن تقالي ــالو أن يتخل ــع مــن شــعب توف ــاك . تتوق فهن

 مثل التركيز علـى قيـام اجملتمـع الـسلمي، نافعـة             جوانب معينة، 
وجوانــب أخــرى، مثــل انتــشار األفكــار النمطيــة الــيت  . للمــرأة

متنع املرأة مـن املـشاركة التامـة يف احليـاة الـسياسية، هـي أكثـر                 
وقالـــت إهنـــا ترحـــب . ضـــررا للمـــرأة وجيـــب طرحهـــا جانبـــا

باحلــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن التــدابري املتخــذة        
  .اء على األفكار النمطيةللقض
واســتطردت قائلــة إهنــا، بــالنظر إىل أن توفــالو تتكــون    - ٢٠

من عـدة جـزر صـغرية، تـود أن تعـرف مـا إذا كانـت وسـائط                  
اإلعالم ُتـستخدم للتعريـف باالتفاقيـة وتنفيـذ اآلليـات الوطنيـة             

وفيما يتعلـق بـالرأي القائـل بـأن التـدابري اخلاصـة             . حلماية املرأة 
 أن تفــسر بأهنــا شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد   املؤقتــة ميكــن

الرجــل، شــددت علــى أن تلــك التــدابري هامــة مــن حيــث أهنــا   
  . تسمح للمرأة باملشاركة يف اجملتمع

وختامــا حثــت احلكومــة علــى النظــر يف االنــضمام إىل   - ٢١
الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، كالعهـدين الـدوليني         

ــو   ــة حق ــسان واتفاقي ــيت   حلقــوق اإلن ــوق ال ــل، ألن احلق ق الطف

حتميها هذه الصكوك تتصل اتـصاال وثيقـا بـاحلقوق املنـصوص         
  .ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةعليها يف اتفاقية القضاء عل

ــا   - ٢٢ ــو دي ال فيغـ ــسيدة موريللـ ــديث  : الـ قالـــت إن حتـ
وانتـشار األفكـار    . اجملتمع مرتبط بتمتع املـرأة حبقـوق اإلنـسان        

ــالو  ــة يف توفـ ــتقلص  النمطيـ ــرأة مـ ــين أن دور املـ ــت .  يعـ ورحبـ
باعتراف الدولة الطرف بأن املرأة عانـت مـن سـوء املعاملـة يف              

وقالت إن التـدخل املباشـر مـن جانـب وزيـر الـشؤون              . توفالو
  .الداخلية يف معاجلة هذه القضايا أمر إجيايب

وإذ الحظت قوة التقاليـد يف توفـالو، قالـت إن بعـض               - ٢٣
، تــوفر الــدعم )Kaitasi(ت العائليــة املؤســسات، مثــل التجمعــا

ولكنها أيضا تضع املرأة يف موقع الضعف حيث حتصر دورهـا           
. عمومــا يف تقــدمي الرعايــة بينمــا تــضع الــسلطة يف يــد الرجــل  

 ولـذلك   ،وقالت إن دور املرأة يتوقف على مكانتها يف اجملتمـع         
لـــة ختتلـــف بـــني الرجـــل واملـــرأة تـــسأل عمـــا إذا كانـــت املعام

ــة الويتعلــق  فيمــا ــا  بإمكاني ــة الزن ــيم أو يف حال . صــول إىل التعل
وأوضــــحت أن إدارة شــــؤون املــــرأة حتتــــاج إىل مزيــــد مــــن  
التمويل، وجيب القيام حبمالت توعية ووضـع سياسـات لتغـيري           

  .األفكار النمطية
قالــــت إن الدولــــة الطــــرف  : الــــسيدة تــــشوتيكول  - ٢٤

وذلـك يــسمح  . اعترفـت يف تقريرهـا بـأن توفــالو جمتمـع أبـوي     
ويف مثـل هـذه    . للرجل، مثال، بتأديب املـرأة يف حـاالت معينـة         

ــة، ال    ــسها حمافظـ ــرأة نفـ ــون املـ ــروف، حيـــث تكـ ــون الظـ  يكـ
  .سهال التغيري
وتابعت قائلة إن احلكومة اختذت عددا من اخلطـوات           - ٢٥

تشمل التدريب علـى مراعـاة الفـوارق بـني اجلنـسني وإصـالح              
أي تقيـــيم املنـــاهج الدراســـية، وســـألت إن كـــان قـــد أجـــري  

ــة تلــك اخلطــوات  ــرامج   . لفاعلي ــاك اســتراتيجيات وب وهــل هن
واضــحة، موجهــة خاصــة إىل املــرأة لتغــيري األفكــار النمطيــة       
والقــضاء علــى املمارســات التقليديــة التمييزيــة؟ وتــساءلت إن   
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تلفــة، مثــل التركيــز علــى قــادة كانــت قــد ُجربــت مقاربــات خم
ناك اعتـراف   وهل ه . جمتمع الذكور أو تعبئة حركات الشباب     

باجملتمعات احمللية اليت حتقـق فيهـا تقـدم؟ وهـل هنـاك دراسـات         
ــسان؟ واملواقــف     ــة علــى حقــوق اإلن ــر املمارســات التقليدي ألث

أحكـام   وُنظم القيم توفر اخللفية لوضـع أحكـام قانونيـة لتنفيـذ           
ورحبـت بـالتزام    .  منـها  ٥االتفاقية، تويل أمهيـة خاصـة للمـادة         

  .احلكومة بتعجيل التقدم
قدم سـوى معلومـات قليلـة جـدا         وقالت إن الوفد مل ي      - ٢٦

، وإهنـا ترحـب     ٦جتار والبغاء، احملظورين مبوجب املـادة       عن اال 
ــاء القاصــرات        ــق ببغ ــا يتعل ــات، خاصــة فيم ــن املعلوم ــد م مبزي

وأعربـت أيـضا عـن رغبتـها يف         . يسمى بالبغاء غري الرمسي    وما
يف العمـل   احلصول على مزيد من املعلومات عـن تـأثري احلـراك            

وإذ الحظـت عـزم احلكومـة علـى القيـام           . فيما يتعلـق باالجتـار    
ــاء   ــن البغ ــشمل البحــث    . ببحــث ع ــها أن ي ــت عــن أمل وأعرب

االجتار باألشخاص، واقترحـت أن تلـتمس إدارة شـؤون املـرأة            
  .الدعم من املنظمات الدولية يف هذا الصدد

قالت إن التقرير يـشري إىل أن انتـشار         : السيدة بيجوم   - ٢٧
ــاق ولكــن ال     ــرتيل واســع النط ــف امل ــب    العن ــه يف غال ــغ عن ُيبل

يوجــد أي  ويبــدو أنــه ال. األحــوال، باعتبــاره مــسألة شخــصية
تـــشريع حمـــدد يتعلـــق بـــالعنف املـــرتيل، وأن قـــانون العقوبـــات 

واســتطردت قائلــة إن العنــف . يعــاجل املــسألة بدرجــة كافيــة ال
ملـساواة بـني    املرتيل عائق خطري يف طريـق تقـدم املـرأة وحتقيـق ا            

وسـألت عـن التـشريع الـذي تنـوي احلكومـة األخـذ              . اجلنسني
به للحد من العنف ضد املـرأة؟ وطلبـت مزيـدا مـن املعلومـات              

يتعلـق مبـشروع قـانون سـلطات         عن املشاورات اجلاريـة يف مـا      
الــشرطة وواجباهتــا وعــن نوايــا احلكومــة فيمــا يتعلــق بــسياسة   

ي أنـشطة التوعيـة     هـ  وأخريا، سألت ما  . “عدم إسقاط التهم  ”
الــيت سُيــضطلع هبــا لتعريــف اجلمهــور مبــشروع قــانون الــشرطة 

  .نف املرتيل الضار باجملتمع كلهومعاجلة الع

، إهنــا ٦قالــت، باإلشــارة إىل املــادة : الــسيدة أووري  - ٢٨
ترحـــب باختتـــام القـــراءة األوىل ملـــشروع قـــانون مـــسؤولية      

 مـــن ومـــن املفيـــد احلـــصول علـــى مزيـــد. الـــشرطة وواجباهتـــا
املعلومـات عـن أحكـام هـذا القـانون وبيـان ملـا يوجـد فيـه مـن           

وهــل مــن املمكــن للحكومــة أن تعجــل . التــدابري حلمايــة املــرأة
  إقرار القانون؟

وفيما يتعلـق بزنـا احملـارم، أشـارت إىل أن الفتـاة فـوق              - ٢٩
 سنة من العمر اليت توافق علـى االتـصال اجلنـسي مـع فـرد             ١٥

مـن قـانون    ) ٥ (١٥٩ مبوجـب املـادة      من أفـراد األسـرة تعتـرب،      
ــة   ــت جناي ــا ارتكب ــات، أهن ــاة   . العقوب ــل الفت ــذا احلكــم جيع وه

وإذ الحظـت أن احملـاكم      . ع ضـحية  جمرمة، بينمـا هـي يف الواقـ       
تطبق هذا احلكم قـط، سـألت مـا هـو اإلطـار الـزمين الـذي                  مل

تفكــر بــه احلكومــة إللغــاء احلكــم، الــذي يــشكل خطــرا علــى  
وأخـريا،  . نبغـي أن تعـاجل بـصورة عاجلـة        هـذه مـشكلة ي    . املرأة

ــا  انون هــي اخلطــوات الــيت جيــري اختاذهــا لوضــع قــ    ســألت م
  .شامل حيظر اجلرائم اجلنسية

قالـــت إن اإلطـــار القـــانوين املتعلـــق  : الـــسيدة أملـــني  - ٣٠
ويف هـذا الـصدد،     . باجلرائم اجلنسية غري مقبول على اإلطـالق      

كم أي تـشريع    قالت إهنا ترغب يف أن تعرف كيف تطبق احملـا         
  .جديد، وهل تتأثر، مثال، بالتقاليد احمللية

ــخ   - ٣١ ــسيدة رازي ــى أن االجتــار   : ال ــد عل الحظــت التأكي
والبغاء ليسا مشكلة يف توفالو، فسألت عمـا هـي التـدابري الـيت              
اُتخــذت لتوثيــق هــذه القــضايا ومجــع املعلومــات، ومــا هــي        
ــا يف شــكل     ــة مــستعدة الختاذه ــيت تكــون احلكوم  اخلطــوات ال

وكــذلك، فــإن قلــة . تــشريعات وبــرامج ملعاجلــة هــذه املــشاكل
يعـين أن املـشكلة غـري     ث العنف ضد املرأة املبلغ عنـها ال         حواد

نشاء نظـام  ألت عن اخلطط اليت لدى احلكومة إل     موجودة، وس 
جلمع املعلومات لرصد العنف ضد املرأة، يـشمل، علـى سـبيل            

ا، قالـت إن    وختامـ . املثال، تقـارير مـن الـشرطة واملستـشفيات        
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احلكومة أشارت إىل أن قوة الشرطة مأذون هلا بدخول املبـاين           
اخلاصة للتحقيق يف جرائم العنف املـرتيل، ولكـن جيـب علـيهم             

فـإذا كانـت    . مغادرة املبىن إذا طلـب منـهم شـاغل املـبىن ذلـك            
امــل مــع هــذه   احلــال كــذلك، فكيــف تــستطيع الــشرطة التع    

  اجلرائم بصورة فعالة؟
طلبــت مزيــدا مــن اإليــضاح  : مونوفيتشالــسيدة ســي  - ٣٢

ــا      ــشرطة وواجباهتــ ــسلطات الــ ــق بــ ــانون املتعلــ ــشروع القــ ملــ
ــذه     ــا تنفي ــد يواجهه ــيت ق ــوين  . والتحــديات ال ــت إن التك وقال

اجلــزري للبلــد قــد جيعــل مــن الــصعب تنظــيم املالجــئ وتــدابري 
وينبغــي ألي تــشريع جديــد قــد تفكــر فيــه احلكومــة   . احلمايــة

نـة  أخذ يف االعتبار التوصية العامـة للج بشأن العنف املرتيل أن ي 
  . بشأن العنف ضد املرأة١٩رقم 
قـال إن توفـالو مـستقلة منـذ         ): توفـالو  (السيد تـياليف    - ٣٣
ــشريعا ٣٠ ــا فقـــط، وتـ ــد املاضـــي  عامـ ــن العهـ ــة مـ . هتا موروثـ
جير حىت اآلن أي استعراض شـامل للتـشريع، األمـر الـذي              ومل

 مـستعدة، علـى أي      واحلكومـة . حيتاج إىل التشاور مع الشعب    
حال، لقبـول التغـيري وينبغـي أن يكـون الـشعب أيـضا مـستعدا            

واسـتطرد يقـول إن االتـصاالت صـعبة يف بلـد يتكـون              . للتغيري
ــف       ــسفن واهلوات ــسع جــزر صــغرية، وجتــري بواســطة ال ــن ت م

ولــيس مــن الــسهل يف مثــل هــذه الظــروف كفالــة  . الالســلكية
  .االمتثال ألحكام االتفاقية

ــ  - ٣٤ ــابع يق لــق ول إن بعــض التقــدم قــد حتقــق فيمــا يتع  وت
فــضل بكــثري ممــا كــان وقــت   حبقــوق املــرأة وإن الوضــع اآلن أ 

وســيتم يف وقــت الحــق مــن هــذا العــام، رمبــا يف    . االســتقالل
نــوفمرب، وضــع الــصيغة النهائيــة ملــشروع قــانون /تــشرين الثــاين

ومــشروع القـــانون املتعلــق بـــسلطات   . بــشأن العنــف املـــرتيل  
ا سـيوحد سـلطات الـشرطة يف قـانون واحـد      الشرطة وواجباهتـ  

وجيـب علـى    . ويأذن للشرطة بالتـدخل يف حالـة العنـف املـرتيل          
. اللجنة أن تفهم أن للعنـف املـرتيل يف توفـالو مـستووين نـسبيا              

فعلى سبيل املثال، مل حتـدث وفيـات يف توفـالو بـسبب العنـف               
ــرتيل ــشاو   . املـ ــضا مـ ــات يتطلـــب أيـ ــانون العقوبـ ــيح قـ ة روتنقـ
ــشعب ــة ال   و. ال ــدابري اخلاصــة املؤقت ــال إن الت ــا، ق حتظــى  ختام

ــسائدة يف اجلــزر وميكــن أن      ــسبب األعــراف ال ــد شــعيب ب بتأيي
يث وتفـضل احلكومـة االعتمـاد علـى حتـد         . تسبب ضررا كبريا  

  .اجملتمع من خالل تثقيف الشعب
قالـت علـى الـرغم ممـا جـاء          ): توفـالو  (السيدة أبينيلو   - ٣٥

 واألسـئلة مـن أن الـشرطة جيـب     يف الردود على قائمـة القـضايا      
أن تغادر املبىن مىت طلب ذلك منها صاحب املـبىن، فـإن لـدى              
الــشرطة يف الواقــع ســلطة البقــاء يف املــبىن والتحقيــق يف اجلرميــة 

وعلـى أي   . املزعومة اليت كانت السبب لوجود الـشرطة هنـاك        
حــال، فــإن مــن التقاليــد الثقافيــة يف توفــالو تقــضى بأنــه حــني    

البيــت مــن شــخص مغادرتــه وجــب علــى      يطلــب صــاحب  
  .الشخص االمتثال للطلب

، أوضحت  “عدم إسقاط التهم  ”وفيما يتعلق بسياسة      - ٣٦
أن مكتب املدعي العام يصدر من وقت آلخر تعليمـات بـشأن            

ويف . الكيفية اليت جيب على الشرطة أن تعـاجل هبـا قـضايا معينـة             
عنـف  هذا السياق، جيب على الشرطة أن تتـابع كـل حـاالت ال            

وحىت لـو جـاءت الـضحية أو أسـرهتا الحقـا            . املرتيل املبلغ عنها  
ــد      ــسألة ق ــأن امل ــديا، وادعــت ب ــا حيــدث تقلي ــشرطة، كم إىل ال
حلت بصورة ودية، فلـن ُيـسمح للـشرطة بإسـقاط القـضية بـل        

وقــد بــدأت قــوة الــشرطة  . جيــب أن تأخــذ جمراهــا إىل احملــاكم 
 أوليـة، ولكـن     عملية مجع البيانات ولكنها مـا زالـت يف مرحلـة          

  .من املتوقع أن تتحسن باملساعدة املستمرة
  وتــــــابع قــــــائال إن الــــــتفكري جــــــار اآلن يف إلغــــــاء   - ٣٧

ــادة  ــى أن     ) ٥( ١٥٦امل ــنص عل ــيت ت ــات، ال ــانون العقوب ــن ق م
 سـنة أو أكثـر وتقبـل االتـصال          ١٥الفتاة الـيت تبلـغ مـن العمـر          

  .رم عليها تكون قد ارتكبت جنايةاجلنسي مع قريب حم



CEDAW/C/SR.897  
 

09-43176 7 
 

قالــت إن إدارة شــؤون  ): توفــالو (الــسيدة ســيلوكا   - ٣٨
املرأة، يف سعيها للتوعية بـالعنف املـرتيل والقـضاء علـى العنـف              
ضد املرأة، ستعمل بالشراكة مع اجمللس الوطين للمرأة، وغـريه          

ويف اليـوم   . من املنظمـات غـري احلكوميـة واإلدارات احلكوميـة         
ل مــرة يف ، قامــت النــساء، ألو٢٠٠٩مــارس /الــدويل يف آذار

تــاريخ توفــالو، مبــسرية حتــت شــعار القــضاء علــى العنــف ضــد  
واسُتخدم هذا النـهج إلبـالغ رسـالة مفادهـا أن العنـف             . املرأة

ضــــد املــــرأة مــــسألة جديــــة، ألن ضــــحايا العنــــف الفعلــــيني 
  .يتحفظون يف العادة كثريا يف احلديث عنه

ــت إن مثــة        - ٣٩ ــربامج، قال ــق برصــد وتقيــيم ال ــا يتعل وفيم
ــا ــة    عموم ــام بتقييمــات رمسي ــة للقي ــوارد الالزم ــارا إىل امل .  افتق

وعلى أي حال، كانت التغذيـة املرتـدة مـن املـشتركني إجيابيـة              
ــام  ــرأة     . بوجــه ع ــشهدها إدارة شــؤون امل ــيت ت ــائج ال ــن النت وم

لعملـــها هـــي ازديـــاد عـــدد النـــساء الـــاليت يلجـــأن للمحـــاكم  
ىت يف  فعندما كانت توفـالو مـستعمرة، وحـ       . للمطالبة حبقوقهن 

أيام االستقالل األوىل، كان من الصعب جدا للمـرأة أن تلجـأ            
مباشرة إىل احملاكم، بيد أن الربامج اليت ُنظمت بشأن االتفاقيـة   
ــسان أعطــت بعــض       ــوق اإلن ــسني وحق ــضايا اجلن ــة بق والتوعي

  .النساء القوة الختاذ تلك اخلطوة
مـن  وفيما يتعلق مبسألة االجتار والبغاء، قالت إن البلد           - ٤٠

الــصغر حبيــث أنــه إذا ظهــر أجــنيب، وقــد يكــون ضــحية اجتــار، 
وهلـذا الـسبب    . سُيالحظ فـورا ويـصبح معروفـا لـدى الـشرطة          

يعتـرب االجتـار مـشكلة يف البلـد، وإن كانـت توافـق علـى أن         ال
من املفيد إجراء دراسة رمسيـة، وأردفـت قائلـة إن مـن املمكـن               

القادمــة بعــد إدراج دراســة مــن هــذا القبيــل يف اخلطــة العامــة   
  .احلالية الحقا يف السنة احلاليةانقضاء فترة اخلطة 

ــة إن نيوزيلنــ    - ٤١ ــساعدان  دواســتطردت قائل ــتراليا ت ا وأس
ــف        ــع العن ــادئ ملن ــامج احملــيط اهل ــار برن ــالو، يف إط شــرطة توف

وإضـافة  . املرتيل، بتزويـدها بالتـدريب يف قـضايا العنـف املـرتيل           

ــوق      ــوارد احلقـ ــق مـ ــع فريـ ــة مـ ــت احلكومـ ــك، تفاوضـ إىل ذلـ
ــل مــن صــندوق األمــم املتحــدة      ــذي يتلقــى التموي اإلقليمــي ال

ــز   ــرأة للحــصول علــى   االســتئماين للقــضاء علــى التميي  ضــد امل
  .املساعدة يف تطبيق تدابري وقائية مناسبة

وفيما يتعلق بالسؤال عن املالجئ لضحايا العنـف مـن       - ٤٢
النـــساء، أوضـــحت أن الـــضحايا، يف البيئـــة الثقافيـــة لتوفـــالو،  

ومــن ناحيـة العنــف اخلطـري ضــد   . يلجـأن عمومــا إىل األقـارب  
، قتلــها ١٩٩٦ عــام املــرأة يف توفــالو، قتلــت امــرأة واحــدة يف 

ومنذئـذ مل تقـع أي حالـة     . وج جبرميـة القتـل    زوجها وأديـن الـز    
  .من هذا القبيل

قال إنه يرحب بالتعليقـات علـى       ): توفالو (السيد بيتا   - ٤٣
التدابري اخلاصة املؤقتة، واالقتراحات بشأن الكيفيـة الـيت ميكـن           

ــذه ال    ــل هـ ــون مثـ ــا أن تكـ ــة    هبـ ــالو، خاصـ ــة لتوفـ ــدابري نافعـ تـ
ويف الوقــت . علــق بعــدد النــساء بــني أعــضاء الربملــان     يت فيمــا

نفسه، كانت سياسية احلكومة منذ نيل االستقالل هـي كفالـة           
يوجــد أي عــائق  وال. تكــافؤ الفــرص للجميــع، رجــاال ونــساء

ــيح      ــن الترشـ ــل مـ ــرأة أو رجـ ــع أي امـ ــي مينـ ــانوين أو سياسـ قـ
لالنتخــاب كعــضو يف الربملــان أو طلــب أي وظيفــة شــاغرة يف 

  .مة املدنيةسلك اخلد
قال إن احلكومة، يف سعيها     ): توفالو(السيد سيلوكا     - ٤٤

للقـــضاء علـــى األفكـــار النمطيـــة، حتتـــاج بالدرجـــة األوىل إىل 
التمويل، وكانـت حمظوظـة جـدا يف أن بعـض الـربامج الوطنيـة               

ــاحنني    ــدعم مــن امل ــة لل ــربامج   . كانــت جذاب ومــن بــني هــذه ال
ن أجــل تعزيــز دور برنــامج تنفــذه وزارة الــشؤون الداخليــة مــ 

املــرأة يف صــنع القــرار بغيــة تغــيري املفــاهيم واستئــصال األفكــار  
واملهم يف هذه الربامج    . النمطية املتعلقة بدور كل من اجلنسني     

وجيــري اآلن االضــطالع  . اســتهداف قــادة اجملتمعــات احملليــة   
بدارسة للممارسات الثقافية التقليدية بغية حتسني فهم الكيفيـة         
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رأة يف صـنع القـرار      ا هذه املمارسـات مـشاركة املـ       اليت تعوق هب  
  .ويف التخطيط

وفيما يتعلق مبسألة استخدام وسائط اإلعالم، قـال إن           - ٤٥
. الوصــول إىل شــبكة اإلنترنيــت أصــبح متاحــا للجــزر الطرفيــة 

وســـنرى بالـــضبط الحقـــا كيـــف ميكـــن اســـتخدامها، فلعلـــها  
نـساء يف   تصبح فعالة كوسيلة لنشر املعلومات والـوعي لـدى ال         

  .تلك األحناء من البلد
  . دعت اللجنة إىل طرح أسئلة متابعة:الرئيسة  - ٤٦
 ١٩قالــت إن توصـية اللجنــة رقــم  : الـسيدة بيمانتيــل   - ٤٧

. م يف قــضية العنــف ضــد املــرأة مــة جــدا إلحــداث تقــد أداة قّي
يتــسم بأمهيــة قــصوى أن يكــون مثــة قــانون خــاص بــشأن   وممــا

يعته عـن أنـواع العنـف األخـرى،         العنف املرتيل ألنه خيتلف بطب    
إذ جيــري داخــل األســرة ويف البيــت، وألنــه يعتــرب يف غالــب       

ن تعــرف رأي الوفــد وقالــت إهنــا تــود أ. األحيــان أمــرا طبيعيــا
  .اقتراحاهتا يف
ــاور   - ٤٨ ــسيدة نويبـ ــني   : الـ ــساواة بـ ــألت إن كانـــت املـ سـ

اجلنــسني وأهــداف خطــة العمــل لتحــسني وضــع املــرأة مــن بــني 
لـــيت علـــى أساســـها تتفـــاوض توفـــالو مـــع املـــاحنني األولويـــات ا

فـإن مل حتـسب املـساواة بـني اجلنـسني           . للحصول علـى التمويـل    
مــن األولويــات، فلــن متــول األنــشطة الالزمــة لتحقيقهــا متــويال   

وإذ الحظت أن قدرا كـبريا مـن العمـل الـذي ينبغـي أن               . كافيا
ــدين      ــه اجملتمــع امل ــوم ب ــرأة يق ــسؤولية إدارة شــؤون امل ، يكــون م

طلبت معلومات عن الكيفية اليت تعمل هبا احلكومة للقيام علـى           
  .حنو فعال بوضع وتنفيذ سياسة شاملة لتحقيق أهداف االتفاقية

إذ أشـــارت إىل أن األطفـــال  : الـــسيدة تـــشوتيكول   - ٤٩
يتعلمون العنف من التجربـة، سـألت إن كـان هنـاك أي نظـام               

ألهـل بتطبيـق    بشأن العقوبة اجلسدية يف املدارس وهل ُيسمح ل       
  .العقوبة اجلسدي على أطفاهلم

ن أن القاعــدة بالنــسبة إىل  وباإلشــارة إىل مــا قيــل مــ     - ٥٠
يتناولن املـشروبات الكحوليـة، سـألت عـن           هي أن ال   الفتيات

احلالة بالنسبة إىل الكحول والرجل، مـا دام شـرب املـسكرات      
  . العنف والسلوك غري املرغوب فيهؤدي يف العادة إىلي

سألت عمـا إذا كـان لـدى احلكومـة          : سيدة بيجوم ال  - ٥١
دام  أي خطط إلدخال تشريع يعتـرب العنـف املـرتيل جرميـة، مـا             

وقالـت  . يوجد يف توفالو أي تشريع حيمي املرأة من العنـف          ال
إهنا ترى أيضا أن استعمال املـشروبات الكحوليـة هـو الـسبب              
األصــلي للعديــد مــن أعمــال العنــف، وســألت عــن التــدابري        

  .ذة ملعاجلة هذه املشكلةاملتخ
قالت إهنا تشعر هـي أيـضا بـضرورة         : السيدة أووري   - ٥٢

وجود قانون شامل بـشأن العنـف املـرتيل، لتوضـيح معـىن هـذا               
. فحــىت الــصفعة اخلفيفــة تعتــرب مــن أعمــال العنــف      . املفهــوم

ــة لكــي     وأردفــت قائلــة إن هنــاك حاجــة إىل التــدريب والتوعي
 ونـــساء علـــى الـــسواء، يفهـــم كـــل النـــاس يف اجلـــزر، رجـــاال
وقالـــت إن . إلبـــالغ عنـــهاخطـــورة هـــذه اجلرميـــة وضـــرورة ا

ــذهاب لإل ــد ال  ال ــارب ق ــع األق ــة م ــضحايا    قام ــا ل يكــون كافي
ر فيـه   ن ما يلزم هو وجود مكان حيادي تشع       وإ. العنف املرتيل 

  .الضحية باألمان
قالت إهنا غـري مرتاحـة      : السيدة موريللو دي ال فيغا      - ٥٣

ــه   ــدابري مطبقــة ملعاجلــة    اللــرد الوفــد بأن توجــد لــدى توفــالو ت
. العنف املرتيل وأن هذه القضايا حتـل عمومـا بالتقاليـد الثقافيـة            

فحني تتحكم التقاليد باحليـاة العامـة يكـون مـن الـصعب جـدا               
ويـسرى  . التحديث وبلـوغ مـستويات مـن التطـور ذات معـىن           

األمر نفسه على شرط حـصول املـرأة علـى اإلذن مـن زوجهـا               
فهل التقاليد هـي مـن األمهيـة حبيـث          . يح ملنصب سياسي  للترش
  ن تكييفها وفقا لألزمنة احلديثة؟ميك ال

رد على األسئلة بشأن العنـف   ): توفالو (السيد تياليف   - ٥٤
ضــد املــرأة ووضــع قــانون خــاص ضــده موضــحا أن مــشروع   
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قانون سـلطات الـشرطة وواجباهتـا الـذي ميـنح الـشرطة سـلطة               
املــرتيل إمنــا هــو خطــوة أوىل يف هــذا  التــدخل يف حالــة العنــف  

وإن مــــسألة حتــــديث أو تعـــديل قــــانون العقوبــــات  . االجتـــاه 
وقــد . بالتعــاون مــن النيابــة العامــة ســتدرس بعــد عــودة الوفــد  

حيتـاج البلــد أيـضا إىل املــساعدة الفنيـة يف وضــع قـانون خــاص     
  .ضد العنف املرتيل

وســـيجري أيـــضا النظـــر يف مـــسألة املالجـــئ لـــضحايا    - ٥٥
جــئ مبنيــة خاصــة وأوضــح قــائال إن وجــود مال. عنــف املــرتيلال

يل، يف السياق الثقايف لتوفالو، قد يـؤدي إىل         لضحايا العنف املرت  
وأعاد القول بأنه يف ثقافة اجلـزر       . تشجيع هذا النوع من العنف    

  .يساعد جارهيكون ملجأ الشخص جاره وواجب اجلار أن 
قـال إنـه    وعن استعمال الكحـول مـن جانـب الرجـال             - ٥٦

يف احلقيقة مشكلة حياول البلد التخفيف من حدهتا مـن خـالل    
واملـسؤولية عـن    . برامج للتوعية مبا هلذه العادة من آثار صـحية        

  .ذه الربامج تقع على عاتق الشرطةه
نسب ترتيب متويلي إلدارة شؤون املرأة      وفيما يتعلق بأ    - ٥٧

  . الوطنر فيه بعد عودة الوفد إىلقال إن ذلك أمر آخر سُينظ
قالــت إن اجمللــس الــوطين ): توفــالو (الــسيدة ســيلوكا  - ٥٨

ــضحايا        ــاء ملجــأ ل ــيم بن ــسعينات بتنظ ــال يف الت ــام فع ــرأة ق للم
ــيت       ــرأة ال ــرأة، ألن امل ــستعمله أي ام ــرتيل ولكــن مل ت ــف امل العن
تتعــرض للعنــف يف مرتهلــا تفــضل االنتقــال إىل أســرة أخــرى،    

  .ذلك ُحول املبىن إىل مقر للمجلسول
ــن جانــب الرجــال       - ٥٩ ــأن اســتعمال الكحــول م ــرت ب أق

لنـاس  مشكلة يف توفالو ولكنها أشارت يف الوقت ذاته إىل أن ا       
فراد األسرة املوسـعة، ولـذلك      يعيشون يف بيوت مفتوحة، مع أ     

حينما يأيت الرجـل إىل بيتـه سـكرانا وحيـاول اغتـصاب زوجتـه               
ون أو يصبح عنيفا يف جوانب أخرى مينعه أفراد األسرة اآلخـر          

ويف ثقافـة توفـالو، يعتـرب الـسلوك علـى هـذا النحـو        . مـن ذلـك  
  .حتت تأثري اخلمر معيب حقا

وفيما يتعلق بالعقوبـة اجلـسدية يف املـدارس، قالـت إن              - ٦٠
. احلكومة حاولت إلغاءها ولكن األهل مل يدعموا هـذا اجلهـد          

ــط      ــة فقـ ــيس املدرسـ ــى أن رئـ ــاق علـ ــذلك مت االتفـ ــة لـ ونتيجـ
وقالــت إهنــا علــى أي حــال  . جلــسديمــسموح لــه بالتأديــب ا

تلقــت تــدريبا مكثفــا علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل وحقــوق        
  .جدا ماتلجأ إىل العقوبة اجلسديةاإلنسان بوجه عام، ونادرا 

  
  ٨ و ٧املادتان 

ــسيدة بيلميهــوب    - ٦١ ــرداين-ال ــاح :  زي  اقترحــت أن تت
للمرأة إمكانية الوصول إىل كل مناصـب املـسؤولية وجيـب أن            

تلـف املنتـديات الدوليـة      ع الرجل يف الدعوة معا يف خم      ترك م تش
إىل العمل من أجل إنقـاذ النـاس وأراضـيهم مـن خطـر ارتفـاع                

  .مستويات البحار الناتج عن تغري املناخ
شدد على أمهيـة اجلنـسية كمـدخل        : السيد فلينترمان   - ٦٢

ــه مــن غــري       ــائال إن ــسياسية األخــرى، ق ــة وال إىل احلقــوق املدني
ت أحكــام الدســتور املتعلقــة باجلنــسية تتــسق  الواضــح إن كانــ

وحيــث أن .  مــن االتفاقيــة ٩ مــن املــادة  ١متامــا مــع الفقــرة   
ــسية املزدوجــة غــري مــسموح هبــا مبوجــب الدســتور فهــل      اجلن
ُتضطر املرأة التوفالية اليت تتزوج من مواطن أجـنيب إىل التخلـي     
عن جنسيتها التوفالية إذا كـان القـانون الـداخلي لبلـد زوجهـا              
يشترط عليها اختاذ جنـسيته، وهـل تـستطيع يف هـذه احلالـة أن              

ــا      ــة الطــالق الحق ــا يف حال ــة تلقائي ــسيتها التوفالي ــستعيد جن . ت
 ٧-٩وقال إنه يرحب مبزيد من اإليضاح فيمـا يتعلـق بـالفقرة             

 مـن   ٤٥الفـرع   من اجلزء الثـاين مـن التقريـر الـيت تـشري إىل أن               
 قـد يكـون هلـا أطفـال يف          مييز ضد املرأة التوفاليـة الـيت       الدستور

يف ) حــىت االغتــصاب(ظــل نطــاق مــن الــسيناريوهات احملتملــة 
بلــد تكــون توفــالو يف حالــة حــرب معــه، مبــا يف ذلــك توفــالو    

  نفسها أثناء االحتالل
قالــت إن قــانون تعــديل    ): توفــالو  (الــسيدة أبينيلــو   - ٦٣

 يـــسمح للمـــواطنني التوفـــاليني ٢٠٠٧اجلنـــسية الـــصادر عـــام 
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جيوز للربملان أيضا أن يسن قوانني حتـرم         وال. نسيةبازدواج اجل 
أي مــواطن توفــايل مــن جنــسيته، ذكــرا كــان أو أنثــى، وحيــق   
لألشــــخاص الــــذي فقــــدوا جنــــسيتهم التوفاليــــة أن يطلبــــوا   

وبناء على ذلك، فإن املرأة اليت ختلت عن جنـسيتها          . استعادهتا
. بــالزواج مــن أجــنيب حيــق هلــا أن تــستعيدها يف حالــة الطــالق  

 مــن الدســتور الــيت ذكرهــا عــضو اللجنــة  ٤٥وأحكــام الفقــرة 
ــد، وســوف جيــري       ــة للبل ــة االســتعمار التارخيي ــود إىل خلفي تع

  .استعراضها ورمبا تعديلها
أوضح أن أعلى نقطة مـن إقلـيم        ): توفالو(السيد بيتا     - ٦٤

ــوق ســطح        ــرين فقــط ف ــاع مت ــى ارتف ــع وســطيا عل ــالو تق توف
سـيما   تغري املناخ علـى الدولـة، ال      البحر، مما يربز األثر السليب ل     

ة فعالـة   روقال إن املرأة تـشارك بـصو      . ارتفاع مستويات البحر  
ؤول يف الوفود التوفاليـة إىل املـؤمترات الدوليـة، واملوظـف املـس            

مـرأة، وتـشارك املـرأة مباشـرة يف         فيما يتعلـق بـتغري املنـاخ هـو ا         
مـل،  وفُـرص الع  . املفاوضات بشأن املؤمتر املقبل يف كوبنـهاغن      

مبا فيها الفرص يف جمال الدعوة فيما يتعلق بـتغري املنـاخ، ُتمـنح              
  .على قدم املساواة وفقا للمؤهالت

  
  ١٤ إىل ١٠املواد 
الحظـت، باإلشـارة إىل     : السيدة موريللو دي ال فيغا      - ٦٥

، أنــه علــى الــرغم مــن عــدم وجــود فــوارق كــبرية يف  ١٠املــادة 
يـة،  س االبتدائيـة والثانو   ن والبنـات امللـتحقني باملـدار      عدد الصبيا 

. فقـــد كانـــت الفـــوارق كـــبرية جـــدا علـــى مـــستوى التخـــرج  
وتـــساءلت عمـــا إذا كانـــت قـــد أجريـــت أي دراســـة لتحديـــد 

وأردفــت قائلــة إن التعلــيم عنــصر حيــوي يف  . الــسبب يف ذلــك
مساعدة الناس علـى فهـم حقـوقهم ويف متكينـهم مـن املـشاركة               

بت عـن دهـشتها لقلـة    ويف هذا الصدد، أعر . يف احلياة السياسية  
عــدد النــساء الــاليت يتقــدمن للعمــل يف اللجــان الدائمــة جملــالس   

 وتساءلت إن كان ذلك ميكن أن ُيعـزى إىل          ،)Kaupule(اجلزر  
وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ التعلـيم األساسـي          . فقدان الـدعم م األسـرة     

ــون     ــسواء يتحمل ــى ال ــاء عل اإللزامــي، قالــت إن األمهــات واآلب
  . دوام أوالدهم على املدرسة االبتدائيةالةاملسؤولية عن كف

هنــأ الدولــة الطــرف علــى عملــها مــن  : الــسيد بــرون  - ٦٦
. أجل القضاء على التمييز ضـد املـرأة يف ظـروف صـعبة للغايـة           

يعطــي صــورة    ، قــال إن التقريــر ال  ١١وفيمــا يتعلــق باملــادة   
وقـال  . كاملة ملـشاركة املـرأة يف العمالـة والنـشاط االقتـصادي           

ممتنا للحـصول علـى معلومـات إضـافية عـن تنظـيم             إن سيكون   
وإدارة صيد األمساك، الذي هو نـشاط اقتـصادي هـام جـدا يف           

ومن املفيد معرفة مـا إذا كانـت املـرأة تـشارك يف هـذا               . توفالو
ــة     ــاهيم النمطي ــأثر مــشاركتها باملف ــشاط وهــل ميكــن أن تت . الن

 وفيما يتعلق بإجازة األمومة الـيت هـي طريقـة أساسـية لـتمكني             
ــة      ــال إن الدول ــصادي، ق ــشاط االقت ــشاركة يف الن ــرأة مــن امل امل
الطرف أشـارت إىل أن املـرأة تتلقـى عمليـا مرتبـا كـامال أثنـاء                 
إجــازة األمومــة ومــع ذلــك، مثــة جمــال للتحــسني يف احلكــم        

ــى مــنح إجــازة     ــذي يــنص عل  أســبوعا بكامــل  ١٢القــانوين ال
ء علـى   وبنـا .  يف املائـة مـن األجـور       ٢٥املرتب ولـيس أقـل مـن        

ذلك، من املفيد معرفة ما إذا كانـت الدولـة الطـرف تفكـر يف               
ــة وضــمان ا    ــرة إجــازة األموم ــد فت ــوال   متدي ــل ط ــب الكام ملرت

  .اإلجازة فترة
أثنــت علــى الوفــد لتقدميــه معلومــات   : الــسيدة بيلــي  - ٦٧

وحتـدثت باإلشـارة إىل     . إضافية مفصلة حبسب اجلنس واملوقـع     
ــادة  ــانون  ١٠امل ــوفري    فأشــارت إىل أن ق ــى ت ــنص عل ــيم ي التعل

 سـنة   ١٥ إىل   ٦التعليم األساسي اإللزامي جلميع األطفـال مـن         
ــر  ــن العم ــات    . م ــصبيان والبن ــن الواضــح أن ال ويف حــني أن م

ــساواة يف ال  ــون باملـ ــستوى   يتمتعـ ــى املـ ــيم علـ ــول إىل التعلـ وصـ
وى الثانوي، خاصـة    ، هناك بعض املشاكل على املست     االبتدائي

ـــ    ــق ب ــا يتعل ــصل”فيم ــ“الف ــار إىل    م ــسبب االفتق ن املدرســة ب
 من اجلزء الثاين مـن      ٢٨-١٠املوارد، كما هو مبني يف الفقرة       

فُيرجى من الدولة الطرف إيضاح مـا إذا كانـت هـذه            . التقرير
ــات       ــادم بيان ــا الق ــدم يف تقريره ــي أن تق ــتعاجل، وينبغ احلــال س
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ــسب اجلـــ   ــصلة حبـ ــالب  مفـ ــن الطـ ــصولني”نس عـ ــع “املفـ  مـ
فمعـدل  . هذا الوضع على الطالبات   معلومات خاصة عن تأثري     

الفصل من املدرسة بالنسبة للفتيات لـه مـضاعفات علـى عـدد             
مــن اجملــاالت، مــن بينــها العمالــة والــصحة والفقــر ومــستويات 

  .احلمل بني املراهقات
وقالت إن مشاركة اإلناث يف التعليم الثـالثي، ونـسبة            - ٦٨

 أي حــال املـنح الدراســية الــيت تتلقاهــا النــساء مــشجعة، وعلــى 
ــهبوط الــسريع يف عــدد     ســيحظى بالترحــاب تقــدمي إيــضاح لل
الطالب من اجلنسني يف مرحلة التعلـيم اجلـامعي يف الفتـرة مـن            

والفصل بـني اجلنـسني يف مرحلـة التعلـيم          . ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠٠
اجلامعي مسألة تدعو إىل القلق، ألن املرأة ممثلة متثـيال زائـدا يف             

بية والـصحة، وممثلـة متثـيال       بعض املوضوعات مثل الفنون والتر    
ناقــصا يف تكنولوجيــا املعلومــات وغائبــة كليــا مــن الدراســات  

وفضال عن ذلـك، متيـل املـرأة إىل الدراسـة للحـصول             . البحرية
على الدبلوم أكثر مـن احلـصول علـى الدرجـة اجلامعيـة، بينمـا               
ينطبق العكس على الرجل، وهلذا آثاره بالنـسبة للفـصل املهـين         

ومـن  .  املستوى اجلامعي وللفجـوة يف األجـور       بعد والفرص ما 
الواضـــح أن نقـــص متثيـــل املـــرأة يف موضـــوعات التكنولوجيـــا 

ــدارس   ــية يف املـ ــاهج الدراسـ ــا أن . متـــصل بالفـــصل يف املنـ ومبـ
التقرير يشري إىل أن الدولة الطرف تعتزم معاجلة املشكلة جبعـل         

، تـــود اللجنـــة احلـــصول علـــى لعلـــوم إلزاميـــا للفتيـــاتتعلـــيم ا
ــق ذلــك اهلــدف،     معل ــزمين لتحقي ومــات إضــافية عــن اخلــط ال

  .وملعاجلة األفكار النمطية يف الكتب املدرسية املقررة
وتابعت قائلة إن املهم االعتراف بأن العقوبة اجلسدية          - ٦٩

اســتخدام هــذه العقوبــة يف البيــت  وإن . هــي نــوع مــن العنــف
ثـار  يف املدرسة يعزز ثقافة العنف، األمر الذي ستكون لـه آ           أو

خطرية بالنـسبة للجنـسني يف حيـاهتم فيمـا بعـد، مـع أن تـأثريه                 
غري متناسب بالنسبة إىل املرأة كـضحية يف البيـت أو يف اجملـال              

مت إحـرازه مـن التقـدم منـذ          وقالت إهنا ترحب مبعرفة ما    . العام
 الـدوري العـام املقـدم       أعلنت الدولة الطرف يف استعراضها    ن  أ

ملتزمة ببنـاء الـوعي واسـتعراض       إىل جملس حقوق اإلنسان أهنا      

ــزء مـــن     ــة اجلـــسدية كجـ ــة بالعقوبـ ــة املتعلقـ ــام القانونيـ األحكـ
املعـايري  جهودها جلعل القوانني واملمارسات احملليـة متـسقة مـن        

  .الدولية حلقوق اإلنسان
ــل   - ٧٠ ــسيدة بيمانتيــ ــشرية إىل   : الــ ــق، مــ ــت بقلــ الحظــ
، أن اســــتعمال موانــــع احلمــــل تنــــاقص وازدادت  ١٢ ادةاملــــ

ت احلمــل بــني املراهقــات يف توفــالو، ويف الوقــت نفــسه  حــاال
واالرتفـاع يف حـاالت احلمـل     . يعترب اإلجهاض عمـال إجراميـا     

بني املراهقات يتناقض مع تأكيد الدولة الطرف يف ردها علـى           
 يف قائمـة القـضايا واألسـئلة بـأن املـرأة            ٢٢سؤال اللجنـة رقـم      

 أصـــبحت أكثـــر فهمـــا حلقوقهـــا وأقـــدر علـــى رفـــض اجلـــنس
ــأمون     ــة بطــرق اجلــنس امل ــاإلكراه، وأحــسن معرف وترحــب . ب

اللجنة أيضا مبزيـد مـن املعلومـات عـن مـسألة اإلجهـاض، ألن         
 من قائمة القضايا واألسـئلة الـذي يـشري          ٢٢الرد على السؤال    

ــات يف    ــانون العقوبـ ــتعراض قـ ــتنظر يف اسـ ــة سـ إىل أن احلكومـ
لطـرف  وينبغي للدولـة ا   . املستقبل القريب، أقرب إىل الغموض    

هي الصعوبات اليت تواجههـا املـرأة الريفيـة          أيضا أن توضح ما   
يف احلــصول علــى الرعايــة الــصحية، ومــا هــي التــدابري املتخــذة 

توجــد اســتجابة اجتماعيــة أو إطــار  لتحــسني الوضــع وملــاذا ال
ــا    ــة الــــيت تواجههــ ــة املــــشاكل اخلاصــ ــرأة سياســــي ملعاجلــ املــ

  .اإلعاقة ذات
معلومـات أكثـر واقعيـة عـن        طلبـت   : السيدة نويبـاور    - ٧١

اإلطـــار القـــانوين والتنظيمـــي احلـــايل لإلجهـــاض، ألن الدولـــة 
الطرف ظلت صامتة فيما يتعلـق مبـدى اإلجهاضـات القانونيـة            

ــة ــة الطــرف أن تقــدم أي   . وغــري القانوني واملطلــوب مــن الدول
بيانات متاحة عن عدد حاالت اإلجهاض القانونية، وأن تـبني          

رب أسـبابا لإلجهـاض القـانوين، إضـافة         هي العوامـل الـيت تعتـ       ما
وينبغـي هلـا أن   . إىل ضرورة احملافظة علـى الـصحة البدنيـة لـألم         

. توضــح أيــضا كيــف حتــصل املــرأة علــى اإلجهــاض يف توفــالو
وبــــالنظر إىل االزديــــاد يف حــــاالت احلمــــل بــــني املراهقــــات  
واإلصابات باألمراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي وفـريوس            

اإليـدز، وكـذلك إيـضاح سـبب اهلبـوط          / لبشريةنقص املناعة ا  
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 مـن   ١٢يف استعمال موانع احلمل، وجيب تأكيد أحكام املادة         
االتفاقيــة املتعلقــة بوصــول املــرأة إىل املعلومــات عــن الرعايــة       

وإذ الحظـت   . الصحية والتعليم على قدم املـساواة مـع الرجـل         
مــن أن الطــابع احملــافظ الــذي يتــسم بــه اجملتمــع التوفــايل جيعــل  

الصعب على اآلباء واملعلمـني مناقـشة قـضايا الـصحة اإلجنابيـة             
مع األطفال، وأن وزارة التربية تقوم، هلـذا الـسبب، باسـتنباط            
أســاليب إلدراج تعلــيم احليــاة األســرية يف املنــهج الدراســي،      

نـسانية وهـل    اجلتساءلت عما إذا كان التعليم سرياعي القضايا        
ــني ا     ــساواة ب ــدأ امل ــه مب ــُيدرج في ــق    س ــا يتعل ــرأة فيم لرجــل وامل

  .ية عن الصحة اجلنسية واإلجنابيةباملسؤول
قــال، معترفــا باعتمــاد البلــد     ): توفــالو  (الــسيد بيتــا    - ٧٢

ــة ال   متنــع املــرأة مــن   الكثيــف علــى البحــر، إن التقاليــد التوفالي
املــشاركة يف أنــشطة صــيد الــسمك، ويف الواقــع تتمتــع املــرأة    

ــا  تقليــديا بتكــافؤ الفــرص مــع الرجــل    يف كافــة اجملــاالت تقريب
ــة بـــصيد    وهـــي حـــرة يف طلـــب العمـــل يف القطاعـــات املتعلقـ

وفيما يتعلق بإجازة األمومة، فـإن القيـود املاليـة تعـين            . األمساك
أن احلكومة غـري قـادرة حاليـا علـى حتـسني األحكـام القانونيـة                
القائمة، وعلى أي حال، فـإن الـشعب التوفـايل ملتـزم بالتنميـة             

ه ويفهم أنه البد من بعض التـضحيات الشخـصية          الوطنية لبلد 
أمــا العقوبــة اجلــسدية فكانــت متــارس     . لتحقيــق هــذه الغايــة  

ــرض       ــر كــذلك ويتع ــد األم ــدارس، ولكــن مل يع ــديا يف امل تقلي
  .فاعلوه لإلجراءات التأديبية

ــذكور       - ٧٣ ــرامج الدراســة لل ــق بالفــصل بــني ب وفيمــا يتعل
ق نظريا علـى الـدوام      واإلناث، قال إن مبدأ تكافؤ الفرص ُيطب      

ولكــن عــدم تــوفر املــوارد احلكوميــة حيــد عمليــا مــن اخليــارات 
وأردف قائال إن تقدمي التعليم يف مجيـع املوضـوعات          . للطالب

من نللطالب والطالبات إلزامي ويتزايد عدد النـساء الـاليت يغتـ          
  .الفرص املتاحة هلن حسب اختيارهن

  .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   
  


