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 . ٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق
 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة

ــر   ــدوريني  تقريــــ ــرين الــــ ــامع للتقريــــ ــديف اجلــــ ملــــ
 /CEDAW/C/MDV/2-3, CEDAW/C( والثالث الثاين

MDV/Q/3 and Add.1( 

بناء على دعوة الرئيـسة، جلـس أعـضاء وفـد ملـديف              - ١
 .اللجنةطاولة إىل 

 ١٤إىل  ١٠من اد وامل

 يف إشـارة إىل التعلـيم، سـألت    :زوسياوكياو السيدة   - ٢
البنــات زواج تثبــيط عمــا فعلتــه احلكومــة منــذ التقريــر األول ل 

املنقطعـات عـن الدراسـة       زيـادة أعـداد      املبكر الـذي أسـفر عـن      
ــات يف      ــيم البن ــستويات تعل ــاق العمــل؛ ولتحــسني م ــدين آف وت
املنــاطق الريفيــة واجلزريــة؛ وإلحــداث تغــيري يف التركيــز الــذي  
يكـاد يقتـصر علــى الرجـال يف جمـال التــدريب املهـين؛ ولتقــدمي      

ــساء    ــية للنـ ــنح الدراسـ ــن املـ ــد مـ ــاق باملزيـ ــات؛ لاللتحـ اجلامعـ
نساء حنـو امليـادين غـري التقليديـة الـيت يـسيطر عليهـا               ولتوجيه ال 

الرجال حاليا، ومـا يـصاحب ذلـك مـن محلـة توعيـة مجاهرييـة                
 .من أجل التغلب على التفكري النمطي داخل اجملتمع

 طلبت من الوفد التعليق على      :السيدة غوميد شلتون   - ٣
ــة     الــسبب الــذي جيعــل معــدل تــرك املــدارس يف املنــاطق الريفي

بانعــدام مرافــق اإلقامــة الداخليــة للبنــات، ومــا إذا      مــشروطا 
كانت وسائل اإلعالم يف البلـد تقـوم بـدور يف تفكيـك الفكـر               

زالـت تتواجـد     النمطي، وما هي اجملاالت غري التقليدية الـيت ال        
مقابــل اجملــاالت الــيت مت التبليــغ عــن  بــني اجلنــسني، فيهــا هــوة 

ــا  ــدم فيهــ ــراز تقــ ــاد عوتــــساءلت . إحــ ــا إذا كانــــت مبــ رة مــ
اجلامعـات  االلتحـاق ب اإلجراءات اإلجيابية ملساعدة النساء على     

ــه املهـــين، الـــيت وصـــفت يف     ــدريب الفـــين والتوجيـ وتلقـــي التـ

االجتمــــاع الــــسابق، قــــد بــــدأت بالفعــــل، ومــــا إذا كانــــت 
ــر    ــواردة يف التقريــــــــــ ــة الــــــــــ ــصاءات التعليميــــــــــ اإلحــــــــــ

)CEDAW/C/MDV/2-3 ــرات ــل ) ٢٥-٢٤  و٢٢، الفقـــ متثـــ
لرجــال أم بعــض النــساء إىل جمموعــة النــساء نــسبة النــساء إىل ا

 .املتاحة

ــاتني  - ٤ ــسيدة بـ ــادة   :الـ ــق باملـ ــا يتعلـ ــألت، فيمـ ، ١١ سـ
ــه يف     مــاع ــد املــشار إلي ــانون العمــل اجلدي إذا كــان مــشروع ق

االجتمـــاع الـــسابق قـــد مت تقدميـــه بالفعـــل للمجلـــس اخلـــاص  
مــا إذا كــان هــذا القــانون أو قــانون  ع، و)٩التقريــر، الفقــرة (

 نــصوصا بــشأن التحــرش اجلنــسي يف  نتــضمنايات قــد العقوبــ
مــا إذا كــان القــانون يــنظم ظــروف العمــل، عمكــان العمــل، و

آليــات للبــت يف دعــاوى التمييــز يف األجــور، ويــنص   نــشئ وي
وهنـاك  . العمـل أمـاكن   على إجراء عمليـات تفتـيش دوريـة يف          

حاجة أيضا ملزيد من املعلومات عن كيفية تعامل احلكومة مـع     
يف مقــر العمــل، يعــين مــا إذا كانــت وزارة الــشؤون      التمييــز 

ــة      ــثال، لكفال ــاون مــع وزارة العمــل، م ــسانية واألســرة تتع اجلن
األجر املتساوي عـن العمـل املتـساوي، وحظـر التمييـز املباشـر              
أو غري املباشر على أساس اجلنس أو احلالة الزوجية أو احلمل،           
 وضــــمان الفــــرص املتــــساوية للتــــدريب والترقــــي، والــــصحة
والسالمة املهنية، واحلمايـة الـيت يوفرهـا الـضمان االجتمـاعي،             

رعايــة األطفــال، بتكــاليف كوتقــدمي خــدمات الــدعم للنــساء، 
مـــا إذا كانـــت احلكومـــة تعيـــد عوتـــساءلت أيـــضا . ميـــسورة

صياغة هياكـل األجـور يف اجملـاالت الـيت هتـيمن عليهـا اإلنـاث                
عدة النـساء  مثل التدريس من أجل زيادة إيرادات املرأة، ومـسا      

الالئي يعملن يف وظائف منخفـضة األجـر يف صـناعة الـسياحة             
 .املرحبة الستخدامهن يف وظائف أكثر رحبية بالفنادق

 قالــت إنــه ال توجــد هــوة :)ملــديف (الــسيدة ديــدي - ٥
ــة؛ واحلـــق إن    ــة أو الثانويـ ــدارس االبتدائيـ بـــني اجلنـــسني يف املـ

تفــوق  وأقــل مــن البــننيلــدى البنــات معــدالت تــرك املــدارس 
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ــنني معــدالت   وتعمــل احلكومــة بكــد  .حتــصيلهن معــدالت الب
ومقارنــة . البلــدشــديد لتــوفري التعلــيم اجليــد يف مجيــع أحنــاء      

 عندما مل يكـن هنـاك سـوى مدرسـتني         - ١٩٨٢بالوضع عام   
خاصــتني يف املنــاطق الريفيــة، دون مــدارس حكوميــة، وبعــض  

ــن الدراســات ال      ــدرا م ــم ق ــيت تعل ــدارس اإلســالمية ال ــة امل عربي
 فــإن كــل جزيــرة مــن اجلــزر - والقرآنيــة حــىت الــصف الثالــث

التسعني تقريبـا لـديها مدرسـة حكوميـة حـىت الـصف الـسابع،               
يف حالـة بلـوغ عـدد التالميـذ         ي ملزمة بفتح مدرسة ثانويـة       وه

عــدد وكــان مــوطن الــضعف يف .  تلميــذ١٠٠أكثــر مــن فيهــا 
اء البلـد،   مدرسة يف مجيع أحن ٢٠هناك  إذ أن   رس الثانوية،   ااملد

 . جمموعة جزر حلقية تقريباومدرسة يف كل

توجـــد بـــني اجلنـــسني وأضـــافت أن اهلـــوة الواضـــحة  - ٦
إال أنــه مت اختــاذ خطــوات   بطبيعــة احلــال، يف التعلــيم العــايل،    

واسعة يف جمال تقـدمي املـنح الدراسـية وإتاحـة فـرص التـسجيل               
 نــسبة النــساء يف مــدارس الفندقــة، وتكــاد . والتــدريب للنــساء

وتوجد عدم املـساواة احلقيقيـة يف   . مثال، تساوى نسبة الرجال  
وهناك، بطبيعة احلال، معلمات مـن      . التوظيف عقب التدريب  
مــن أن الوضــع املعلمــني علــى الــرغم  النــساء حاليــا أكثــر مــن  

. زالــت وظــائف التــدريس جمزيــة  ذلك أصــال، والكــيكــن  مل
ــديره   ا ولكـــن ال توجـــد بنـــات تعملـــن يف املنتجعـــات الـــيت تـ

وال تعــد بيئــة العمــل يف صــناعة الــسياحة   . مؤســسات خاصــة
املنتجعـات يف منـاطق نائيـة ال تتـوفر     تقـع  مواتية للنساء، حيث  

للرجـال الـذين يـشغلون مجيـع الوظـائف      إال أمـاكن النـوم    فيها  
. اإلناث عـادة سيطر عليها األعلى أجرا حىت تلك اليت كانت ت    

 .ابيةوهذا القطاع حيتاج بال شك إىل إجراءات إجي

 قال إن مشروع قـانون العمـل      :)ملديف (السيد أنيل  - ٧
ــل يف شــباط   ــدم بالفع ــد قُ ــر /ق ــان،  ٢٠٠٦فرباي ــشه الربمل ، وناق

ــام    ــراره عـ ــي إقـ ــة، وينبغـ ــل إىل اللجنـ ــي . ٢٠٠٧وأحيـ ويغطـ
املشروع معظم جماالت التمييـز الـيت ذكرهـا األعـضاء، ويـنص             

تأســـيس علـــى علـــى تـــشكيل حمـــاكم للعمـــل مـــن اخلـــرباء، و 

. يفلنقابـــات العماليــــة، وذلــــك ألول مــــرة يف جــــزر امللــــد ا
يتضمن مشروع القانون نصوصا حول التحـرش اجلنـسي،          ومل

األمــر الـــذي تأمــل احلكومـــة يف صــياغته يف مـــشروع قـــانون    
وميكــن تنــاول الــشكاوى مــن  . مــستقل غــري قــانون العقوبــات 

ــز  ــة التميي ــة    يف العمال ــة مــن خــالل جلن وظــروف العمــل املتردي
نسان، أو مكتب الشكاوى احلكومي أو حـىت نظـام      حقوق اإل 

الكـثري مـن هـذه      قدم  احملاكم، ولكن ينبغي اإلشارة إىل أنه مل ي       
 .الشكاوى، وعلى احلكومة أن تفعل املزيد لتنظيم هذا اجملال

 الحظت أن األرقام الـواردة      :)ملديف (السيدة رافيو  - ٨
للمــنح  إال ريتــشال  مــن التقريــر، ويف املرفــق،   ٢٤يف الفقــرة 

الدراسية احلكومية، لكن هناك منحا كـثرية للدراسـة باخلـارج           
وُتمـنح املـنح اجلامعيـة علـى أسـاس          . متنحها مؤسسات خاصـة   
دام البـنني يتفوقـون بـصورة أفـضل يف           االستحقاق دائمـا، ومـا    

 .الدراسات اجلامعية فإهنم يفوزون مبنح دراسية أكثر

 البنـات   مـا إذا كـان يف إمكـان       ع سـألت    :السيدة تان  - ٩
ويف حالة اإلجابة بالنفي، فـإن      . احلوامل االستمرار يف املدرسة   

 .ذلك وضع متييزي حيرمهن من التقدم يف جمال التعليم

عمــا إذا كانــت  تــساءل  قالــت إهنــا ت :الــسيدة بيغــوم  - ١٠
هج املــدارس اقــضايا اجلنــسني والــصحة اإلجنابيــة جــزءا مــن منــ 

ــة، و ــص   أســباب الثانوي ــدارس ب ــنني للم ــرك الب ــن  ت ــر م ورة أكث
 .البنات يف املدارس االبتدائية والثانوية

 ســألت عمــا تفعلــه احلكومــة للتوســع  :نيالــسيدة بــات - ١١
بـــصورة أكـــرب يف تنويـــع توظيـــف النـــساء يف القطاعـــات الـــيت 

ومـن املهـم معرفـة    . يهيمن عليها الـذكور غـري قطـاع الـسياحة     
ــاد   ــانون منفـــصل بـــشأن  إمكانيـــة التعجيـــل باعتمـ مـــشروع قـ

بــشأن قــانون عــدم وجــود وأيــضا، يف ظــل . ش اجلنــسيالتحــر
ــوق       ــة حقـ ــاكم، أو جلنـ ــت إىل احملـ ــل أُحيلـ ــسألة، هـ ــذه املـ هـ

 تدعي التمييز يف التوظيف؟قضايا اإلنسان، 
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 سألت، وهي تتحـدث بـصفتها الشخـصية،         :الرئيسة - ١٢
ــة املتاحــة، و   ــواع إجــازة األموم   بإمكــانمــا إذا كــان ععــن أن

مؤقتـــة احلـــصول علـــى إجـــازة النـــساء الالئـــي يعملـــن بعقـــود 
وتود أيضا مزيدا من املعلومـات عـن اإلجـراء املتخـذ            . األمومة

 .غريهاحملاربة النمطية التعليمية يف الكتب املدرسية و

ــدي  - ١٣ ــسيدة دي ــديف (ال ــاليت  :)مل ــات ال  قالــت إن البن
حيملــن يف الوقــت الــراهن لــيس يف إمكــاهنن العــودة للمدرســة   

ــاة تــصبح بالغــا  ألن قــانون حقــوق الطفــل يــنص   علــى أن الفت
تفهم أن البنـات حيملـن أحيانـا        تلكنها  . مبجرد أن تضع وليدها   
ــارهن“لتــصرفســوء ا”نتيجــة لالغتــصاب أو  .  ولــيس باختي

وقد أحاط الوفد علما بالتعليقات اليت أبـديت، وسـوف ينظـر            
يف تغيري القانون كي يـسمح للبنـات يف الفئـة الـسابقة بـالعودة               

 .إىل املدرسة

 من التقريـر    ٢٤األرقام الواردة يف الفقرة     ذكرت أن   و - ١٤
ــهادات     ــى شـ ــصول علـ ــية للحـ ــنح الدراسـ ــسبة املـ ــشري إىل نـ تـ

ــات  اكــاالب ــدكتوراه الــيت منحــت للبن . لوريوس واملاجــستري وال
ــدم   ــد التقـ ــستطيع أي أحـ ــى  ويـ ــصول علـ ــة بطلـــب للحـ منحـ

دراسية؛ فلجنة املنح ال تفرق بني البنني والبنات؛ بل إهنـا متـنح             
نحــة علــى أســاس االســتحقاق ألن هــذا هــو األســاس الــذي  امل

ــة الطــالب    ــه اجلامعــات األجنبي ــل ب ــنح  . تقب ــة امل ورفــضت جلن
طلــب وزارة بلــدها بــأن تــضع نظــام حــصص علــى أســاس أن  
املتقدمــة ذات الــدرجات األعلــى مــن نظريهــا املتقــدم للمنحــة   

 .سوف متنح هلا بشكل تلقائي

ــادر  - ١٥ ــافت أن مبـــــ ــراءات اإلوأضـــــ ــة يت اإلجـــــ جيابيـــــ
تــشريان الــوظيفي املــذكورتني يف بياهنــا االفتتــاحي     والتوجيــه

 .اإلجراءات اليت ختطط احلكومة الختاذها يف املستقبل إىل

وبينت أن معدل ترك املـدارس كـان أعلـى بـني البـنني               - ١٦
ألهنــم يــستطيعون، حــىت دون مؤهــل، احلــصول بــسهولة علــى  

 مـع مـشروع     لكن هذا سـيتغري   . عمل جمزي يف قطاع السياحة    

 الـــذي يـــنص علـــى حـــد أدىن للعمـــل  قـــانون العمـــل اجلديـــد 
وأعربـت عـن أملـها يف أن يـسفر مـشروع قـانون              ). سنة ١٨(

املتاحـــة ملـــن تتـــراوح وظـــائف ختفـــيض الالعمـــل اجلديـــد عـــن 
معـدل تـرك     سـنة، وبالتـايل ختفـيض        ١٦ إىل   ١٤أعمارهم من   

 .املدارس بني البنني

ــت أو - ١٧ ــن  أردف ــاك حــاالت ال مي ــا موظفــ ن هن  اتح فيه
وأبلغــت . يعملــن بعقــود مؤقتــة إجــازة أمومــةاليت احلكومــة الــ

وزارة بلـــدها مكتـــب رئـــيس اجلمهوريـــة بـــأن هـــذا اإلجـــراء  
توجـــد هـــذه املـــشكلة يف املاضـــي، حيـــث تكـــن ومل . متييـــزي

عنـــدما كانـــت متـــنح معظـــم العقـــود املؤقتـــة للرجـــال، لكـــن   
يبذل كـل   سـ فإنـه   العقود املؤقتة متنح للنساء كـذلك،       أصبحت  

ومل تكــن هنــاك قواعــد تنظيميــة . جهــد لتــصحيح هــذا الوضــع
تطلب من القطاع غري الرمسي أن يوفر ملوظفيه نفس الظـروف     

لكــن مبــدأ األجــر املتــساوي   .الــيت توفرهــا احلكومــة ملوظفيهــا 
العمــل املتــساوي يطبــق يف كــال القطــاعني الرمســي وغــري    عــن

 .الرمسي

لتحــرش اجلنــسي   قــال إن ا:)ملــديف (الــسيد أنيــل  - ١٨
حيظـــره القـــانون، ويوصـــف بأنـــه جـــرم يف كـــل مـــن القـــانون 

ــانون العمـــل املقتـــرح   ــد ومـــشروع قـ ــائي اجلديـ ويـــنص . اجلنـ
. االنتـصاف اللتمـاس  مشروع قانون العمل أيـضا علـى آليـات       

ــع أشــكال التحــرش، املباشــر وغــري        ــمنت مجي ــو ُض ــه ل غــري أن
ــأخر املباشــر، يف مــشروع قــانون العمــل،    ألســفر ذلــك عــن ت

ــة إىل حــد كــبري   ــضية معقــدة   العملي ــسي ق إذ أن التحــرش اجلن
 .حتتاج إىل دراسة متعمقة كي يتم عالجها على حنو مالئم

وأضاف أن هناك بالفعل عددا من آليات التحقيـق يف           - ١٩
حــاالت التحــرش اجلنــسي، مثــل مكتــب الــشكاوى احلكــومي 
وجلنـــة حقـــوق اإلنـــسان الوطنيـــة، وآليـــات داخليـــة يف وزارة 

لكــن . ظيــف والعمــل ووزارة الــشؤون اجلنــسانية واألســرةالتو
عامة الناس تواجه عوائق مجة عندما حتاول االستفادة من هـذه           
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اآلليات، ومل يتم التبليغ، على حد علمـه، سـوى عـن حـاالت              
وباإلضـــافة إىل التـــشريعات، هنالـــك حاجـــة إىل ســـبل . قليلـــة

 االنتــصاف يف حــاالتاللتمــاس عمليــة ومتاحــة بــصورة أكــرب 
وأعرب عن أمله يف أن يوفر مشروع قـانون        . التحرش اجلنسي 

 .هذه البيئةة مثل وحمكمة العمل اجلديداجلديد العمل 

 قالـت إنـه يف ظـل القواعـد          :)ملـديف  (السيدة حممـد   - ٢٠
التنظيميــة احلاليــة وحــىت إقــرار مــشروع قــانون العمــل تــستحق 

 . يوما٤٥النساء إجازة أمومة مدهتا 

املزيــد للــتخلص مــن عمــل ينمــا يــتعني وأضــافت أنــه ب - ٢١
القوالب النمطية، هناك جهد قد بذل لتنويع فـرص التوظيـف،           

  يف املائـة   ٤٠ الـيت خصـصت      “قل نعـم  ”خاصة بالنسبة حلملة    
ــة   ــة للبنـــات، ومحلـ  “حتـــدي الـــشباب”مـــن الفـــرص التدريبيـ

ــسنوية  ــشباب الـ ــة الـ ــوزارة تنميـ ــةبـ أتاحـــت ، والـــيت  والرياضـ
 .خمتلف امليادينالوظائف يف لتعرف على الشباب فرصة ل

منــاهج املــدارس  قالــت إن :)ملــديف (الــسيدة رافيــو - ٢٢
غري أن هنـاك    . تضمن حاليا عنصر الصحة اإلجنابية    تالثانوية ال   

وعــات مــن فئــات عمريــة معينــة بعــد  مبرناجمــا خاصــا يقــدم جمل
وعــالوة علــى ذلــك، قامــت وزارة الــصحة  . الــدوام املدرســي

علـى نطـاق واسـع مـستعينة        الـدعوة    ب ووزارة اإلعالم والفنـون   
بــاإلعالم علــى وجــه اخلــصوص مــن أجــل إحاطــة النــاس علمــا 

وسيكون هناك أيضا مراجعـة ملـسألة اجلـنس يف          . بقضايا معينة 
 .٢٠٠٧مجيع املناهج املدرسية عام 

 قالت إن التالميـذ باملرحلـة       :)ملديف (السيدة ديدي  - ٢٣
اإليـدز يف   /كتـسب االبتدائية يدرسـون فـريوس نقـص املناعـة امل         

مــسألة اجلــنس ال يدرســون إطــار موضــوعات أخــرى، لكنــهم 
ــا  ــو، ميكــن لطــالب      . يف حــد ذاهت ــها للت ــا ذكــرت زميلت وكم

املرحلــة الثانويــة حــضور برنــامج مهــارات حياتيــة بعــد الــدوام  
غـري أن   . املدرسي يتـضمن عنـصري اجلـنس والـصحة اإلجنابيـة          

وسـوف تـدمج    . متاحـا إال يف بعـض أحنـاء البلـد         يس  الربنامج ل 

، وهي املراجعـة األوىل منـذ       ٢٠٠٧وصايا مراجعة منهاج عام     
 .، يف املنهج١٩٨٣عام 

 تــساءلت عمــا إذا كانــت :روشــا دومنيغيــزالــسيدة أ - ٢٤
احلكومــــة تقــــدم أيــــضا يف مجيــــع اجلــــزر املأهولــــة خــــدمات 

ويف حـال   . المركزية للرعاية الصحية، وفنيني مؤهلني لتقدميها     
نــت وزارة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني   إذا كااإلجيــاب، مــا

واألسرة، ووزارة تنمية اجلزر املرجانية مها اللتان تقدمان تلـك          
 .اخلدمات

الفقــرة (وقالــت إنــه يتــضح مــن ردود الدولــة الطــرف  - ٢٥
جملموعــات أن الدراســة االستقــصائية املتعــددة املؤشــرات ) ٢٥
  يف املائـة مـن نـساء       ٥١ خلصت إىل أن أكثـر مـن         ٢٠٠١عام  

كــان ملــديف مــصابات بفقــر الــدم، وهــي تريــد معرفــة مــا إن  
ــة    قـــد ــة خاصـ مت منـــذ ذلـــك احلـــني إنـــشاء أي بـــرامج تغذويـ

لتحسني حالتهن التغذويـة وخباصـة لفائـدة الـاليت هـن يف سـن               
 .اإلجناب

) ١٧الفقـرة   (يـرد يف هـذه الـردود أيـضا          ذكرت أنه   و - ٢٦
ــاد، وخباصــة مــع تفــ     ــدعارة آخــذة يف االزدي اقم أن حــاالت ال

وهــي تــرى أنــه ينبغــي . مــشكلة إدمــان املخــدرات يف ملــديف
للدولـــة الطـــرف أن توضـــح حجـــم هـــذه املـــشكلة وعالقتـــها  

 .بالدعارة وما إذا كان للسياحة دخل فيها أيضا

الواضــح مــن تعليقــات الدولــة مــن ومــضت تقــول إن  - ٢٧
ــول إىل      ــا يف الوصـ ــديف وفتياهتـ ــساء ملـ ــرص نـ ــرف أن فـ الطـ

ــسية حمــدودة  خــدمات تنظــيم األســرة،    ــة اجلن ن غــري أ. والتربي
 يف ملــديف نــشأت عنــه، علــى  انعــدام التربيــة اجلنــسية الــسليم 

غـــرار مــــا أشــــارت إليــــه عــــدة مــــصادر، مــــشاكل خطــــرية  
فالفتاة الصغرية السن الـيت     . كاالغتصاب واالعتداءات اجلنسية  

يدامهها احلمل قد جتهض نفسها بصورة غري قانونيـة، أو تقـدم      
ــى االنتحــار أو ت  ــن      عل ــا م ــى حرماهن ــالوة عل ــا ع ــل مولوده قت

 .مواصلة تعليمها، ومعاناهتا بسبب نبـذها مـن أسـرهتا واجملتمـع        
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ــتهاليل أن وزارة    ــا االسـ ــد يف بياهنـ ــسة الوفـ ــد ذكـــرت رئيـ وقـ
الشؤون اجلنسانية واألسرة أجرت مشاورات لسن قانون جييز        

بيـد  . إجهاض الطفلة احلامل جراء اغتصاب أو اعتـداء جنـسي      
ــن  ــك لـ ــا     أن ذلـ ــشكلة، وأوهلـ ــة للمـ ــباب اجلذريـ ــاجل األسـ  يعـ

ولــذا، فهــي تريــد إطالعهــا . بالتحديــد انعــدام التربيــة اجلنــسية
على اإلجراءات احملـددة الـيت مت اختاذهـا يف إطـار اإلسـتراتيجية              

ــة  ــة للـــصحة اإلجنابيـ ــائج الـــيت ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥( الوطنيـ والنتـ
ال تــصف مــن ) ٢٦الفقــرة (فــردود الدولــة الطــرف . حققتــها

 . ستراتيجية سوى أهدافهااإل

ــان - ٢٨  قالــت إهنــا تريــد معرفــة مــا إن كانــت   :الــسيدة ت
املرأة الريفيـة وخباصـة النـساء الـاليت يعـشن يف اجلـزر املرجانيـة                

يــستفدن أيــضا مــن حتــسن فــرص الوصــول إىل الرعايــة   النائيــة 
وهــي تريــد اطالعهــا علــى مزيــد مــن التفاصــيل عــن  . الــصحية

و قالـت   . ة واخلدمات الـيت تقـدمها     عدد مراكز الرعاية الصحي   
يف معرض حديثها عن الرسوم املفروضة لقـاء اخلـدمات ، أهنـا             
تفهم من ذلك أن كـلّ مـن ال يقـدر عليهـا حيـق لـه أن يطلـب                    

هــا أن تعــرف عــدد النــساء يهممــساعدة مــن احلكومــة، وهــي 
وممـا جيعـل مـن الـصعب     . الريفيات الاليت طلنب هـذه املـساعدة   

 الوصــول إىل خــدمات رعايــة التوليــد يف    علــى املــرأة الريفيــة  
. الوقت املناسب أهنا خدمات تقدم على مستوى املناطق فقـط         

ــة لت     ــه احلكوم ــوم ب ــا تق ــسرت عم ــواستف ــرأة حــسري ي صول امل
 الوصــول إىل هــذه مــن شــأنو. يهــا بتكلفــة معقولــةعلالريفيــة 

اخلدمات على النحو السليم أن يساهم حىت يف زيـادة ختفـيض            
 . اسلنفمعدل وفيات ا

التخطــيط الــسليم لألســرة يقلــل حــاالت وذكــرت أن  - ٢٩
، واإلجهاض غري القانوين مما يقـود إىل   فيهاحلمل غري املرغوب 

وفيات، وهلذا، فهي تريد معرفة مـا إن كانـت          الختفيض معدل   
ــات      ــع املراهقـ ــدمات جلميـ ــذه اخلـ ــداء هـ ــزم إسـ ــة تعتـ احلكومـ

لفائـدة  املتزوجات وغري املتزوجات علـى حـد سـواء، وخباصـة            
مث إنـه منـا إىل مسعهـا أن املـرأة           . الاليت يعشن يف املناطق الريفيـة     

الــيت حتمــل جــراء اغتــصاب أو اعتــداء جنــسي توصــم بأهنــا        
وأعربـــت عـــن . وجتلـــد‘‘ مارســـت اجلـــنس مبحـــض إرادهتـــا’’

استغراهبا من أن تكون هناك يف جمتمع حديث فتيات يتعرضـن      
 . لزوجيةملثل هذه املهانة ألهنن محلن خارج إطار ا

 قالت إن قطاع الـصحة نـزع        :)ملديف (السيدة ديدي  -٣٠
وأصبح هناك يف كـل     . عنه طابع املركزية منذ بداية الثمانينات     

كمـا أن  . جزيرة مأهولة مركز صحي وقابلة وممرضة مـدربتان  
كل جزيرة يـصل عـدد سـكاهنا إىل مـستوى حمـدد، يـصبح هلـا                 

 . ويوجد مستشفى لكل منطقة . مركز صحي وطبيب

 ملعــدل إصــابة النــساء   تتــصدىاحلكومــةذكــرت أن و - ٣١
مت و. بفقر الدم تدعمها يف ذلك منظمة األمم املتحدة للطفولـة         

ــائج الدراســة       ــشرت نت ــد أن ن ــة بع ــصميم إســتراتيجية تغذوي ت
وهـي  . ٢٠٠١عام  ل  جملموعات االستقصائية املتعددة املؤشرات  

اتيجية،  وإن مل تكن حبوزهتا أي معلومات عن أثر هـذه اإلسـتر           
تعلم جيدا أن وزارة الصحة، ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة             
ــدم      ــا جاهــدتني للحــد مــن معــدل إصــابة النــساء بفقــر ال عملت

 .وإصابة األطفال باهلزال ووقف النمو

ــافتو - ٣٢ ــشكلة    أ أضـــ ــو املـــ ــدرات هـــ ــان املخـــ ن إدمـــ
وال تــسلم مــن . االجتماعيــة الرئيــسية املــثرية للقلــق يف ملــديف

ة أي مــن األســر أو اجلــزر املرجانيــة، أو اجلــزر     هــذه املــشكل 
فاملخــدرات تــأيت مــن :  للــسياحة دخــل فيهــاولــيس. األخــرى

وكانــت احلكومــة حاولــت يف عــام  . بلــدان أخــرى يف املنطقــة
ــة للتــصدي هلــذه املــسألة  ٢٠٠٦ فقــد .  تنــسيق اجلهــود املبذول

أصدر الرئيس مرسـوما خاصـا إلخـالء الـشوارع مـن املـدمنني              
ومثــة جهــود جاريــة .  مــصحات إلعــادة تأهيلــهموإيــداعهم يف

للتعامل مع حاالت اإلدمان باعتبارهـا ليـست مـشكلة قانونيـة            
ــشكلة صــحية    ــي م ــا ه ــدر م ــة    . بق ــر يف اآلون ــد النظ ــد أعي وق

األخرية يف برنامج احلكومة إلعـادة التأهيـل مـن اإلدمـان علـى             
. املخــدرات وقــد فــتح البــاب للتعــاون الــدويل إلجنــاز الربنــامج
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ت باملناقصة منـذ أسـبوع فقـط شـركة أمريكيـة هلـا خـربة                وفاز
ــدة يف هــذا اجملــال   ــصبح  . ســنوات عدي ومــن املؤمــل اآلن أن ي

 .احية وجنامهنالربنامج أكثر 

 التربيــة اجلنــسية يف حــد ذاهتــا ال تعلّــم يف وأردفــت أن - ٣٣
ولكــن . املــدارس، وســيكون مــن الــصعب تغــيري هــذا الوضــع   

 ، مـايل،   كل مدرسة يف العاصـمة     احلكومة تعتزم تسيري محلة يف    
ــسهم     ــال الــــصغار كيــــف يــــصدون عــــن أنفــ ــيم األطفــ لتعلــ

وقـد قـد سـبق هلـذه احلملـة          . التحرشات واالعتداءات اجلنـسية   
اليت عرضت على منظمة األمم املتحدة للطفولـة طلبـا لـدعمها            

ــا يف   ــابت جناحـ ـــ أأن أصـ ــتراليا، وت ــة ستعنيسـ ــ احلكومـ رباء خبـ
استــشاريني اســتراليني لتكييــف احلملــة مبــا يناســب الوضــع يف   

ــديف ــن العــالج    . مل ــة خــري م ــة أن الوقاي ــد جازم . وهــي تعتق
وستختفي مشاكل كثرية إذا عرفنا كيـف نعلّـم األطفـال صـد             

ــسهم بأنفـــسهم  ــديف  . األذى عـــن أنفـ ــة ملـ ــتبذل حكومـ وسـ
يف بطبيعة احلـال كـل مـا باسـتطاعتها إلدخـال التربيـة اجلنـسية              

لجنـة، ولكـن ذلـك لـن     لاملدارس إذا كـان هـذا مـا توصـي بـه ا        
 .يتحقق بني عشية وضحاها

ن اإلســالم، كمـا تفهمــه، يتـيح علــى   مـضت تقـول إ  و - ٣٤
األرجـــح خمرجـــا شـــرعيا لتحليـــل اإلجهـــاض خـــالل األشـــهر 

فهــذه املمارســة ختتلــف . الثالثــة أو األربعــة األوىل مــن احلمــل 
إىل آخـر، حيـث أن هنـاك        االجتهادات بشأهنا مـن بلـد مـسلم         

ــن ال ــا ومــن حيرمهــا    فقهــام وقــد رفعــت  . ء مــن يفــيت جبوازه
يف وزارهتا املسألة إىل نظر اجمللـس األعلـى للـشؤون اإلسـالمية             

وتتعـــاون الـــوزارة مـــع . ولكنـــها مل تتلـــق ردا إجيابيـــاملـــديف 
ــة     مكتــب املــدعي العــام إلجيــاد فتــوى بتــشريع إجهــاض الطفل

وقــد جــرت أيــضا . اء جنــسياحلامــل جــراء اغتــصاب أو اعتــد
مكـان وصـف حبـة منـع احلمـل اعتبـارا            إلمناقشة ما إن كان با    

. من اليوم التايل إلسعاف الطفلة اليت تتعـرض العتـداء جنـسي           
وهذا ما ال يعترب إجهاضا باملعين التقين للكلمة بـل وسـيلة ملنـع             

غـري أن بعـض األطبـاء ميتنعـون حـىت عـن وصـف هـذا                 . احلمل
 .العالج

ــه اســتطو - ٣٥ ــشريع   ردت أن ســيكون مــن الــصعب جــدا ت
ــاليت    ــة املتزوجــات ال ــى  اإلجهــاض يف حال ــد أعمــارهن عل تزي

فاإلجهـــاض مـــسموح بـــه يف الوقـــت احلاضـــر يف   .عامـــا ١٨
يف أي مرحلـــة مـــن مراحـــل احلمـــل إذا كـــان  : حـــالتني فقـــط

يشكل خطرا على حيـاة األم، وخـالل األشـهر األربعـة األوىل             
دين علـــى األقـــل مـــصاب  مـــن احلمـــل، إذا كـــان أحـــد الوالـــ 

بالثالســـيمية وأكـــد الطبيـــب أن اجلـــنني مـــصاب بالثالســـيمية  
غري أنه ال توجد يف ملديف املرافـق الالزمـة إلجـراء             .الشديدة

واخليار الوحيـد هـو الـسفر إىل بلـد آخـر وهـذه         . هذا االختبار 
 .عملية مكلفة

ــرض ردهــا علــى الــسؤال بــشأن إســتراتيجية       - ٣٦ ويف مع
ــة  ــصحة اإلجنابيـــ ــرة الـــ ــا  ، ٢٠٠٧-٢٠٠٥ للفتـــ ــت إهنـــ قالـــ

ــذه    ال ــيل بــــشأن هــ ــدا مــــن التفاصــ ــدم مزيــ تــــستطيع أن تقــ
اإلســـتراتيجية، ولكنـــها يـــسرها أن تعمـــم نـــسخة منـــها علـــى 

 .اخلرباء

ــق و - ٣٧ ــا يتعل ــة    الرعاب فيم ــاف مقارن ــصحية يف األري ــة ال ي
ن اخلـــدمات أت ذكــر عليــه احلـــال يف املنــاطق احلـــضرية،    مبــا 

ــذا اجملــال    ــة يف ه ــرة ألخــرى  املقدم ــن جزي ــف م ــاجلزر . ختتل ف
القليلــة الــسكان تقــل فيهــا املرافــق يف العــادة وخباصــة إذا كــان  

ويف العاصـــمة مـــايل، يـــدفع .  نـــسمة٥٠٠ســـكاهنا أقـــل مـــن 
املرضــى رســوما للمستــشفيات؛ بينمــا تقــدم خــدمات الرعايــة  

ــا يف اجلــزر  ــصحية جمان ــرأة حامــل   . ال ــاة ام ــا كانــت حي وإذا م
ــوز لــ    ــر، جي ــة أن يطلــب   يسرئمعرضــة للخط ــرة املرجاني  اجلزي

ــة، علـــى حـــساب وزارة    ــوا إىل مستـــشفي املنطقـ ــا جـ إجالئهـ
 . والنهوض باألسرة والضمان االجتماعياجلنسانيةشؤون ال

 إن مشكلة حتقيق التكافؤ يف اخلـدمات        أردفت تقول و - ٣٨
املقدمــة ال تــزال قائمــة، وقــد حاولــت احلكومــة تــسويتها بــأن  
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. جما لتجميـع الـسكان برضـاهم       برنا ١٩٩٨استحدثت يف عام    
ويتمثل اهلـدف منـه يف نقلـهم مـن اجلـزر القليلـة الـسكان الـيت                  

تتــوفر هلــا مقومــات االســتمرار االقتــصادي إىل جــزر أكــرب    ال
ولـصعوبات يف التمويـل، مل يكـن         .تتوفر فيها خـدمات أفـضل     

مبقدور احلكومة أن تستمر فيه حىت النهاية يف مجيـع احلـاالت،            
 .ه يف اآلونة األخرية موارد جديدةغري أنه خصصت ل

ويف معرض ردها على السؤال املتعلق خبدمات تنظـيم          - ٣٩
األسرة، قالت إن تزويد املتزوجات فقـط بوسـائل منـع احلمـل              

ويف . موضــوع  اســتغرق قرابــة عــشرة ســنوات مــن املناقــشات
حــني أن الــسياسة الرمسيــة تقــضي بــأال تــصرف الــصيدليات       

احلمـل إن مل تكـن الوصـفات مدعومـة          للنساء أي وسائل ملنـع      
بنسخة من قـسيمة الـزواج، فـإن الـصيدليات قلمـا تلتـزم هبـذه                

 .القاعدة

 أجابت على السؤال املتعلـق      :)ملديف (السيدة حممد  - ٤٠
باجللد، فقالت إن الشريعة والقانون الـداخلي يقـضيان بعقوبـة           
ــة،      ــسية خــارج إطــار الزوجي اجللــد علــى مــن يقــيم عالقــة جن

ذه العقوبة حىت على األطفـال الـذين تقـل أعمـارهم         وتسري ه 
 .ولكنها قلما تنفذ بالفعل.  عاما١٨عن 

 قال إن وسـائل تنظـيم األسـرة       :)ملديف (السيد أنيل  - ٤١
ال تتـــاح لغـــري األزواج ألن العالقـــات اجلنـــسية خـــارج إطـــار 

وفيما يتعلق بالعقوبـات،   . الزوجية جرمية يعاقب عليها القانون    
. نون العقوبات اجلديد عقـوبيت اجللـد والطـرد         مشروع قا  يلغي

 األحكـام وحيتوى املشروع أيضا على مبادئ توجيهية إلصدار      
 .تنص على عقوبات بديلة

، فقالــت إهنــا ١٤ أشــارت إىل املــادة :ومالــسيدة بيغــ - ٤٢
تريد أن تعرف ما إن كـان سـكان الريـف يـستفيدون مـن أي                

وهـي  . بـل معقـول   لرعاية النهاريـة مبقا   اخدمات تقدمها مراكز    
تتساءل أيضا عما إذا كان هنـاك جـزر مرجانيـة ترأسـها نـساء        

ومـــا إن كـــان التـــرويج للعـــرائس ممارســـة شـــائعة يف املنـــاطق   
 .الريفية

 الحظـــت أن مثـــة حتـــسنا :الـــسيدة أروشـــا دومنغيـــز - ٤٣
ملحوظا يف صحة الطفل؛ بيـد أن هـذا ال مينعهـا مـن التـساؤل                

عـانني مـن التميـز ضـدهن يف         ا إن كانت الفتيات ال يزلن  ي       عم
وملــا كانــت التربيــة   .  التغذيــة الــسليمة علــىصول فــرص احلــ 

اجلنـــسية ال تعلّـــم يف املـــدارس،  فهـــي تـــود أن تعـــرف مـــا إن 
 . كانت احلكومة نظرت يف اعتماد أي إستراتيجيات بديلة

 أعربت عن قلقها إزاء ما ورد يف تقرير         :السيدة باتن  - ٤٤
مات مؤداها أن  اإلعالنـات عـن        ملنظمة غري حكومية من معلو    

وأن املــرأة فــرص العمــل كــثريا مــا تكــون متحيــزة ضــد املــرأة، 
. تتلقى نفس األجر الذي يتلقـاه الرجـل عـن العمـل الواحـد        ال

واستفسرت عما إذا كانت عقوبة اجللـد متـارس حبـق الـصبيان             
 . شأهنم يف ذلك شأن الفتيات

ــزوكيياوســالــسيدة  - ٤٥ بــأي قالــت إهنــا ســترحب  : او ت
معلومــات إضــافية عــن اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة للتــصدي  

. ة عـن حـاالت اإلجهـاض غـري املـأمون     مجـ  النالنفـاس لوفيـات ا 
وهي تريد أيضا معرفة ما إن كانـت أجهـزة منـع احلمـل تقـدم             

 .جمانا

 قالـت إن الرعايـة النهاريـة     :)ملـديف  (السيدة ديـدي   - ٤٦
ــال األ   ــديف ألن أطف ــشكلة يف مل ــل أي م ــاليت  ال متث مهــات ال

وال يوجـد   . اآلخـرون  األسـرة يعملن يعتين هبم يف العادة أفـراد        
يف البلد يف احلقيقـة سـوى مركـزين للرعايـة النهاريـة وكالمهـا               

 .يف العاصمة

أنه تبني مـن دراسـة      أضافت   :)ملديف(السيدة حممد    - ٤٧
ــا وزارة   ــصائية أجرهتـ ــاستقـ ــسانية شؤون الـ ــرة، أن اجلنـ واألسـ

ال يـشعرون باحلاجـة إىل مراكـز الرعايـة          معظم سكان ملديف    
 هـــاتكاليففمعظـــم اآلبـــاء لـــيس مبقـــدورهم تـــسديد . النهاريـــة

 .يسترحيون لفكرة ترك أطفاهلم بني أيدي الغرباء وال
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ــاك  ): ملــديف (الــسيدة ديــدي - ٤٨ ــه ليــست هن قالــت إن
ميكنـها تقـدمي املزيـد     وإنـه ال . حاليا أي رئيـسات يف األرخبيـل     

اإلعالن عن العـرائس، حيـث أهنـا ظـاهرة        من املعلومات بشأن    
 .جديدة نسبيا، وأن ترتيب الزجيات أمر غري شائع

وذكــرت فيمــا يتعلــق مبــسألة احلــصول علــى األغذيــة،  - ٤٩
أنــه بالفعــل ال يــسمح للفتيــات، تقليــديا، باألكــل قبــل خدمــة   

ومع ذلك فقد بـدأت هـذه العـادة تـتغري بعـد             . الصبيان واآلباء 
اسة باملدارس حيـث أن الفتيـان والفتيـات         بدء تطبيق نظام الدر   

يــذهبون معــا إىل املــدارس، ويقــدم هلــم الطعــام عــادة يف نفــس  
 .الوقت

وأضافت أن مسألة التربيـة اجلنـسية يف املـدارس مـسألة             - ٥٠
حـــساسة ومل تبـــذل احلكومـــة أي حماولـــة حـــىت اآلن إلجيـــاد       

 ومع ذلك فهي مهتمة مبعرفـة االسـتراتيجيات   . استراتيجية بديلة 
الناجحة اليت اعتمدهتا البلدان اإلسالمية األخرى أو البلدان اليت         

 .يعترب فيها اجلنس خارج نطاق الزواج جرمية

ــات عــن الوظــائف     - ٥١ وأعربــت عــن أســفها ألن اإلعالن
ــائعة   ــزال شـ ــوع اجلـــنس ال تـ ــزة لنـ ــسؤولو . املتحيـ ــد مـ ويرصـ

ــم ال يتـــرددون يف       ــا وهـ ــصحف رصـــدا منتظمـ ــوزارات الـ الـ
ري الــشركات شخــصيا عنــد ظهــور مثــل هــذه   االتــصال مبــدي

ومع ذلك فليس بوسـع احلكومـة اختـاذ أي إجـراء            . اإلعالنات
ــشأن      ــة ب ــشأن حيــث ال توجــد سياســة رمسي ــانوين يف هــذا ال ق

 .القطاع غري الرمسي

وفيمــا يتعلــق بالــصحة اإلجنابيــة، ذكــرت أن معظــم       - ٥٢
وأن احلكومـة تـسعى جاهـدة       . وسائل منـع احلمـل تقـدم جمانـا        

 التقليل من معدالت وفيات النفاس بواسطة توفري املعـدات          إىل
وختــصص وزارة الــصحة املــوارد . واملــوارد والعــاملني املــدربني

وفقــا لعــدد الــسكان وأن معظــم املراكــز الــصحية قــادرة اآلن    
ــا فيهــا الــوالدة         ــدة يف جمــال التوليــد مب ــى تــوفري رعايــة جي عل

 .القيصرية

 يــتم جلــد الــذكور  قــال إنــه): ملــديف (الــسيد أنيــل - ٥٣
وكذلك اإلناث عند ارتكـاب خمالفـات خطـرية، مثـل ممارسـة              

وتتمثـل العقوبـة عـن املخالفـات      . اجلنس خارج نطـاق الـزواج     
غري أنه يذكر بأن املـسودة اجلديـدة للقـانون          . اخلفيفة يف النفي  

 .اجلنائي تزيل هاتني املمارستني

ــسيدة حممــد  - ٥٤ ــديف (ال ــد   ): مل ــتم جل ــه ي أوضــحت أن
اء بالفعل عادة أكثر من جلـد الرجـال نظـرا جملـرد سـهولة               النس

 .إثبات أهنن قد مارسن اجلنس خارج نطاق الزوجية

وفيما يتعلـق بـالتمييز يف املرتبـات، ذكـرت أهنـا واثقـة               - ٥٥
من أن الربملان سيسن التشريع املقتـرح بـشأن تـساوي األجـور        

 .عن األعمال املتساوية

 ١٦ و ١٥املادتان  

قالـت إهنـا ترغـب يف       :  زيـرداين  - بلميهوب   السيدة - ٥٦
 ١٦معرفة الطابع الدقيق لتحفظات الدولة الطرف على املـادة           

وإهنــا ترغــب، فيمــا يتعلــق باالســتعراض احلــايل  . مــن االتفاقيــة
لقانون األسرة، يف معرفة ما إذا كان احلد األدىن لعمر الـزواج            

حلـصول  هو نفسه بالنسبة للذكور واإلناث وما إذا كان يلزم ا         
إذ أن مثـل هـذا      . على موافقة الوصـي مـن أجـل زواج اإلنـاث          

الــشرط يــؤدي إىل إضــعاف جــدي ألحكــام االتفاقيــة، الــيت       
يتعلـق بـالزواج     تشترط عـدم إعمـال أي متييـز ضـد املـرأة فيمـا             

ــرية  ــات األسـ ــام ويل    . والعالقـ ــإن نظـ ــك فـ ــى ذلـ ــالوة علـ وعـ
 .العروس، ال يستند إىل القرآن وجيب إلغاؤه

بت عن رغبتها يف معرفة ما إذا كـان املهـر يـدفع       وأعر - ٥٧
ــد زواج، ميكـــن    ــياغة عقـ ــان ميكـــن صـ ــا إذا كـ للعـــروس، ومـ
ــن      ــات مـ ــدد الزوجـ ــتبعاد تعـ ــل اسـ ــه أن تكفـ ــروس مبوجبـ للعـ

وتود اللجنـة أيـضا معرفـة مـا إذا كـان يـتم مـنح األم                 . زواجها
واألب، يف حالة الطالق، احلضانة املشتركة لألطفال، ومـا إذا          

.  للمــرأة أن تطلــب الطــالق عنــد تعــدد الزوجــات كــان ميكــن
. يقــر القــرآن تعــدد الزوجــات، وهــو أمــر جيــب إلغــاؤه        وال
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وختاما يتعني علـى وزارة الـشؤون اجلنـسانية وشـؤون األسـرة             
اإلصرار على اعتماد قـانون لألسـرة يقـوم علـى تلـك القـوانني               

 .املعتمدة يف اجلزائر وتونس

دولـة الطـرف سـحب      رحبـت بـاعتزام ال    : السيدة تان  - ٥٨
 مـن االتفاقيــة، فــضال عــن  ١٦و ) أ (٧حتفظاهتـا علــى املــادتني  

ــادة     ــى نقــل معــىن امل ــا عل ــق  ١٦عزمه ــا املتعل ــديل قانوهن  يف تع
باألســـرة وتأكيـــدها بأنـــه قـــد مت وضـــع مزيـــد مـــن الـــشروط   

وأعربـت عـن رغبتـها      . الصارمة لتقييد ممارسة تعدد الزوجـات     
نون األســـرة وماهيـــة  يف معرفـــة اإلطـــار الـــزمين لتعـــديل قـــا    

التعديالت اليت سيتم إدخاهلا، وما إذا كانت العمليـة ستـشمل           
ــسائية وغريهــا مــن الوكــاالت،     مــشاورات مــع اجلماعــات الن

إذا كــان ســيتم تعمــيم التعــديالت علــى نطــاق واســع مــن  ومــا
أجــل إبــالغ النــساء ومتكينــهن، ومــا إذا كــان القــانون املعــدل   

ـزيل، والذي يـشكِّل بـصورة      سيشمل أحكاما بشأن العنف املـن    
وسـيؤدي إدراج أحكـام     . واضحة مشكلة رئيـسية يف ملـديف      

بشأن العنف املنـزيل إىل متكـني الدولـة الطـرف مـن اتبـاع هنـج                
ــة  . شــامل فيمــا يتعلــق بالعالقــات األســرية   ويــتعني علــى الدول

الطرف أن تبني ماهيـة اجملـاالت األخـرى الـيت قـد يـؤدي فيهـا                 
تماعي والسياسي وتفـسريها للـشريعة إىل       السياق الثقايف واالج  

 . تنفيذا تاما١٦عرقلة تنفيذ املادة 

 حالـة   ٣٢وذكرت أن الدولة الطرف قد أشـارت إىل          - ٥٩
زواج تــشمل رجــل أو امــرأة حتــت احلــد األدىن لــسن الــزواج   

ـــ   ــرر ب ــها حمكمــة األســرة مــن أجــل     ١٨املق ــيت أحالت  ســنة وال
ق الطفل قد أقر مخـسا      تقييمها وأن اجمللس الوطين حلماية حقو     

وأعربت عـن رغبتـها يف معرفـة مـا إذا كـان             . من هذه القضايا  
متــت  األخــرى، ومــا إذا كانــت ٢٧: قــد مت رفــض القــضايا الـــ

مالحقـــة حـــاالت الـــزواج املـــربم بـــدون موافقـــة مـــسبقة مـــن  
إذا كانــت مثــل هــذه احلــاالت حتــدث بــشكل    املــسجل، ومــا

ق احلـضرية، ومـا إذا      أكرب يف األرياف عما هـي عليـه يف املنـاط          
. كان هنـاك اشـتراط بوجـوب تـسجيل مجيـع حـاالت الـزواج              

ويتعني على الدولة الطرف أن تـشري إىل مـا إذا كانـت الزيـادة            
يف الزواج املبكر تعـود إىل زيـادة األصـولية الدينيـة، وإذا كـان               
ــع رجــال       ــة تتباحــث م ــا إذا كانــت احلكوم ــر كــذلك، م األم

ويــتعني عليهــا . ملمارســةالــدين مــن أجــل عــدم تــشجيع هــذه ا 
أيضا أن تشري إىل مـا إذا كانـت الزوجـة تتلقـى نفقـة أو إعالـة                  
يف حالــة الطــالق، ومــا إذا كانــت حتــصل علــى إعالــة يف حالــة 
منحها حضانة األطفال، وما إذا كانت احلكومـة تقـدم شـبكة            

وختامـا أعربـت    . أمان للزوجة إذا مل يدفع الزوج هذه اإلعالـة        
إذا كــان يــتم تقــدمي بعــض أشــكال    مــاعــن رغبتــها يف معرفــة 

 .احلماية الشخصية للزوجة واألطفال يف قضايا العنف املنـزيل

قالت إن احلـد األدىن لـسن       ): ملديف (السيدة ديدي  - ٦٠
ــو   ــزواج ه ــري أن     ١٨ال ــاث، غ ــذكور واإلن ــن ال ــنة لكــل م  س

 ١٨ و   ١٦الزواج الـذي يـشمل الـذكور أو اإلنـاث بـني سـن               
ويـشترط احلـصول    .  ظروف استثنائية  سنة ميكن السماح به يف    

ويـدفع  . على موافقة الـويل أو الوصـي جلميـع حـاالت الـزواج            
ويـنص قـانون األسـرة علـى        . الزوج املهر غري أنـه مبلـغ رمـزي        

إمكانيــة إبــرام عقــد زواج، غــري أنــه لألســف، ال يقــوم بــذلك  
ن ال يقـّر  آوتـدرك ملـديف أن القـر    . عدد قليل من األزواج    إال

.  ومت اختاذ تدابري لتقييد ممارسة هذه املمارسـة        تعدد الزوجات، 
وتعتزم الوزارة استشارة املنظمات غـري احلكوميـة والوكـاالت           

 .األخرى قدر اإلمكان أثناء عملية تعديل قانون األسرة

وذكــرت أن الدراســة املعنيــة بــصحة املــرأة ومعيــشتها   - ٦١
. كشفت عن بعض اإلحصاءات اخلطرية بشأن العنـف املنــزيل         

ــ ــاول هــذه      وس ــا لتن ــن خططه ــة ع ــإبالغ اللجن ــوزارة ب تقوم ال
كمــا نظــرت الــوزارة يف  . املــسألة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل 

إمكانية اعتماد أحكام بـشأن العنـف املنــزيل يف قـانون األسـرة              
ويعتـرب تنظـيم األســرة جمـاال قـد تــتم فيـه عرقلـة تنفيــذ       . اجلديـد 

اجلــنس خــارج االتفاقيــة تنفيــذا كــامال، وخاصــة وأن ممارســة  
 ١٦وتـدرس ملـديف املـادة       . نطاق الزواج يعترب فعـال إجراميـا      

دراسة دقيقة لبحث اجملاالت الـيت ميكـن فيهـا حتقيـق التجـانس              
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وكانت تأمل يف إبالغ اللجنة بأن التحفظ علـى         . بني القوانني 
املــادة قــد ُســحب، غــري أن هــذه العمليــة ستقتــضي مزيــدا مــن  

 .املفاوضات

ــل  - ٦٢ ــسيدة مجي ــديف (ال ــوطين   ): مل ــت إن اجمللــس ال قال
ــة حقــوق الطفــل رفــض   ــزواج املبكــر،  ١٣حلماي ــة مــن ال  حال

ومــع . وجيــري حبــث ســبع طلبــات ومت ســحب أربــع حــاالت  
ذلــك، فــإن عمليــة التقيــيم هــي عمليــة مطّولــة، إذ جيــب علــى   
مجيع األطراف املثـول أمـام وزارة الـشؤون اجلنـسانية وشـؤون             

ــادة حــاالت   . األســرة ــادة  وقــد تعــود زي ــر إىل زي ــزواج املبكِّ ال
التطــرف اإلســالمي وإىل كــون الــزواج يف ملــديف هــو زواج  

 وليس الترتيـب، وأن اآلبـاء يعلقـون أمهيـة     “احلب”يقوم على   
ومع ذلك، فإن من املرجح أن تقوم الوزارة        . كبرية على العفة  

ــإجراء املزيــد مــن البحــوث مــن أجــل التأكــد مــن األســباب      ب
 .هذه الزيادةالفعلية اليت تقف وراء 

قالـت إن هنـاك سـببا آخـر         ): ملـديف  (السيدة حممـد   - ٦٣
ــر العــدل        ــر يتمثــل يف أن وزي ــادة حــاالت الــزواج املبك يف زي
احلايل، خبالف سابقيه، ال يرغب يف ممارسة الـسيطرة املباشـرة           

. على ما إذا كانت احملاكم خمّولـة بـإبرام حـاالت الـزواج هـذه              
آن ال يقـر تعـدد الزوجـات،    ورغم أن الوزارة تعترف بأن القـر   

وتقــر الــوزارة . فــإن ذلــك غــري مفهــوم لــدى الــسكان عمومــا 
كــذلك بــأن قــانون األســرة هــو قــانون متحيــز، ومــن مث فقــد    

وميكـن إبـرام عقـود الـزواج،        . اقترحت إدخال تعديالت عليـه    
ــتم       ــا يـ ــادرا مـ ــه نـ ــري أنـ ــات، غـ ــدد الزوجـ ــد تعـ ــها تقييـ وميكنـ

وُيـدفع  . فتقـار إىل الـوعي    استخدامها، ورمبا يعود ذلـك إىل اال      
املهر، خبالف ما ميارس يف البلدان األخرى، إىل الرجـل ولـيس     

 .إىل املرأة

وذكــــرت أن احلــــضانة متــــنح لكــــال الوالــــدين يف حالــــة  - ٦٤
ــسابعة مــن العمــر،      الطــالق، ولكــن إذا كــان الطفــل حتــت ســن ال

ويف حالة جتـاوز األطفـال سـن الـسابعة،          . يفضل منح احلضانة لألم   

القرار للطفـل، غـري أن احملـاكم تراعـي كـذلك أفـضل مـصاحل           يترك  
ــة الطفــل، غــري أن    . الطفــل وميكــن أن تطالــب املــرأة بالنفقــة وإعال

املبــالغ املعنيــة حمــدودة إىل حــد كــبري ويــصعب احلــصول عليهــا،        
ومت اعتمــاد تــدابري إداريــة جديــدة . يقــوم بــذلك ومعظــم النــساء ال

 مناقـشات بـشأن اللجـوء       وختامـا، أجريـت   . لتيسري احلصول عليها  
إىل مــصادر خارجيــة مــن أجــل إســداء املــشورة يف جمــال املــصاحلة    
بعيدا عن احملـاكم وإسـنادها إىل هيئـات االستـشارة املهنيـة والعمـل               

 .على إسداء املشورة للمرشحني للزواج قبل زواجهم

قالت إن احلوار بني الدولة الطرف واللجنـة قـد          : الرئيسة - ٦٥
ناسبة، حيث أن ملديف هي حاليا بصدد تعـديل         وقع يف اللحظة امل   

ويؤمـل أن   . قانون األسرة فيها وقوانني أخـرى وإصـالح دسـتورها         
يقدم احلـوار للـوزارة بعـض األفكـار اجلديـدة بـشأن كيفيـة اتـساق                 
قوانينها احمللية مع االتفاقيـة وغريهـا مـن املعاهـدات الدوليـة حلقـوق        

 وينبغـي أن يـشمل القـانون        .اإلنسان وزيادة فعاليـة تنفيـذ االتفاقيـة       
اجلنائي املنقح وقانون األسرة املـنقح أحكامـا بـشأن العنـف املنــزيل              

ومن املهم للغايـة أن تـسحب ملـديف حتفظاهتـا علـى             . ومحاية املرأة 
 . من االتفاقية١٦واملادة ) أ (٧املادة 

قالــت إن احلــوار مــع اللجنــة  ): ملــديف (الــسيدة ديــدي - ٦٦
 وقـدم قـدرا كـبريا مـن األفكـار الـيت يـتعني               شكّل عملية تعلم رائعة   

وقــد دللــت اللجنــة علــى أهنــا ميكــن أن تــشكل . إمعــان النظــر فيهــا
ومل يتــصل بلــدها اتــصاال كــبريا . مــصدرا إلرشــاد أي دولــة عــضو

باللجنة يف املاضي، حيـث أهنـا مل تكـن تعلـم أهنـا ميكـن أن تتعامـل                   
ــ. مــع اللجنــة خــارج نطــاق آليــة اإلبــالغ الرمســي   ك فهــي ومــع ذل

ترغـــب يف معرفـــة كيفيـــة زيـــادة االتـــصال باللجنـــة يف املـــستقبل،   
وأهنـا، بوصـفها    . ويسرها دعـوة أحـد أعـضاء اللجنـة لزيـارة بلـدها            

تدخر جهـدا لكفالـة      وزيرة للشؤون اجلنسانية وشؤون األسرة، لن     
 .تنفيذ توصيات اللجنة تنفيذا تاما

 .٢٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


