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  .٠٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة   
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابع ( من االتفاقية١٨
التقريـــر املوحـــد للتقريـــرين الـــدوريني األول والثـــاين       
 CEDAW/C/TUV/Q/2؛ (CEDAW/C/TUV/2وفـــالو لت
  )تابع (Add.1)و 

بدعوة من الرئيسة، شغل أعـضاء وفـد توفـالو مقاعـد              - ١
  .على طاولة اللجنة

  )تابع (١٤ إىل ١٠املواد 
قــال إنــه بينمــا أظهــر التقريــر ): توفــالو (الــسيد كيتــو  - ٢

 أنـه حـدث حتـسن    زيادة يف عدد حـاالت محـل املراهقـات، إال    
ــردود     يف هــذا ا ــر كمــا يتــضح مــن ال ــذ تقــدمي التقري ــصدد من ل

وقــد أدى عـــدد مـــن  . املكتوبــة يف قائمـــة املواضــيع واملـــسائل  
الــربامج التثقيفيــة اخلاصــة بــاملرأة يف اجلــزر اخلارجيــة إىل زيــادة 

  .الوعي بني املراهقات
وأضاف أن اإلجهاض جرمية يف توفالو إال إذا كانـت            - ٣

.  األطبــاء أنــه ضــروريهنــاك تعقيــدات يف احلمــل ويــرى أحــد
ومل تظهـر أي تقـارير عـن حـاالت     . وتلزم موافقـة املـرأة دائمـاً     

اإلجهاض غري القانوين، وهو ما يشري إىل جـودة الطريقـة الـيت             
وتقـوم احلكومـة    . ُيدار هبا النظام الصحي بالنسبة هلـذه املـسألة        

ــساء الــــاليت    ــة للنــ ــاالت اخلارجيــ ــبتمويــــل اإلحــ تجن إىل حيــ
  .ثالثة معاجلة

وقــال إن احلكومــة تعمــل علــى وضــع سياســة تلــيب         - ٤
ــة  فقــد أُجــري استقــصاء  . احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاق

وعلـى  . على نطـاق البلـد، سيـستخدم كأسـاس هلـذه الـسياسة            
املستوى اإلقليمي، سُيعقد اجتمـاع وزاري يف ُجـزر كـوك يف             

ــشرين األول ــسائل     /ت ــي مل ــار إقليم ــاد إط ــشة اعتم ــوبر ملناق أكت
  .اإلعاقة

قـــال رداً علـــى األســـئلة الـــيت ): توفـــالو (الـــسيد بيتـــا  - ٥
ن احلكومـة أدخلـت برنـامج التعلـيم مـدى           إأُثريت عن التعلـيم     

احليــاة لــضمان تــوفري التعلــيم علــى مجيــع املــستويات يف كافــة    
أحناء البلد، وهو يـشمل الكبـار واملتـسربني مـن املـدارس علـى               

ل باملـدارس   وقد أُعيد تطبيق نظام امتحانـات القبـو       . حد سواء 
الثانوية نظراً ألن كثريا ممن أمتوا التعليم االبتـدائي عجـزوا عـن             

. استيعاب منهج الدراسة الثانوية عنـدما كـان القبـول مفتوحـاً           
وتوجد يف توفالو مدرسة واحـدة تـديرها احلكومـة إىل جانـب         

وهــذا العــدد ال يكفــي . القليــل الــذي تــديره منظمــات كنــسية
غبني يف اســــتكمال تعلــــيمهم الســــتيعاب عــــدد الطلبــــة الــــرا

ــي       ــاهلم إىل فيجـ ــلون أطفـ ــاء يرسـ ــن اآلبـ ــثري مـ ــانوي، وكـ الثـ
ويعد االخنفـاض  . لاللتحاق باملدارس، حيث توجد فرص أكرب    

ــيم      ــة مــن التعل ــة الثالث ــنح الدراســية اخلاصــة باملرحل يف عــدد امل
ــد    ــة البل ــد ميزاني ــة جتمي ــرار احلكوم ــيم  . نتيجــة لق غــري أن التعل

ي حيـــصل علـــى أعلـــى املخصـــصات يف يـــزال القطـــاع الـــذ ال
ــة الــيت     ــه الــصحة، وهــذا يعبِّــر عــن األولويــة العالي امليزانيــة، تلي

  .ُتعطى للتعليم
ــو   - ٦ ــسيد كيت ــالو (ال ــال إن سياســات احلكومــة  ): توف ق

فيما يتعلق بإجازة اُألمومة قد تغيَّرت وأصبح حيق للمـرأة اآلن           
شـار إىل   وأ.  أسبوعاً بأجر كامل   ١٢احلصول على إجازة ملدة     
 أسـبوعاً ليـست كافيـة وقـال إن     ١٢املالحظة اليت أُثـريت بـأن      

ــرة    ــادة هــذه الفت ــة زي ــة ســتبحث إمكاني وأضــاف أن . احلكوم
ــاليت     ــات الـ ــتيعاب اُألمهـ ــاً السـ ــستعدة دائمـ وزارة الـــصحة مـ

  .يتطلنب إجازة إضافية إذا لزم األمر
عـــاد إىل املـــسائل املتعلقـــة ): توفـــالو (الـــسيد تـــياليف  - ٧

يم والحـظ أن عـدد املتـسربني مـن املـدارس أمـامهم اآلن            بالتعل
فرصــة ثانيــة للعــودة إىل النظــام الرمســي إذا أثبتــوا قــدرهتم أثنــاء 

وتتــيح . التــدريب املهــين يف إطــار برنــامج التعلــيم مــدى احليــاة 
وزارتا التعليم والصحة، ومهـا القطاعـان اللـذان حيـصالن علـى        
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 أمــام الرجــل واملــرأة املخصــصات يف امليزانيــة، فرصــاً متــساوية
  .للحصول على خدماهتما

وانتقــل إىل مــسألة وضــع تــشريع عــن العنــف املــرتيل،    - ٨
فقال إنه طبقاً للدستور فإن اعتماد التشريع يف توفـالو يقتـضي            

ــشعب  ــع ال ــشاور م ــسبة   . الت ونظــراً للمــشاكل اللوجــستية بالن
ــاً       ــشاور غالب ــذا الت ــل ه ــإن مث ــة، ف للوصــول إىل اجلــزر املختلف

وعلى الـرغم  . راً كثرية كما أنه مكلف للغاية   ويستغرق شه  ما
من ذلك، ونظراً ألمهية االتفاقية، فإن احلكومـة ملتزمـة بوضـع            

  .تشريع عن العنف املرتيل
تساءل عما إذا كانت ُتتخذ أي تـدابري        : السيد برون   - ٩

. لتشجيع املرأة على تـولّي وظـائف أعلـى وذات أجـور أفـضل             
ــأن هنــ     ــول ب ــي الق ــال يكف ــع   ف ــام اجلمي ــة أم . اك فرصــاً متكافئ

ــز      ــشجيعاً مــن احلكومــة للتغلــب علــى التميي ويتطلــب األمــر ت
ــناعة الــــصيد     املهــــين التقليــــدي يف قطاعــــات مــــن قبيــــل صــ

  .املدنية واخلدمة
ــ  - ١٠ ــها للحـــصول علـــى  : وراالـــسيدة نيوبـ كـــررت طلبـ

وطلبــت توضــيحاً .  مــن االتفاقيــة١٢معلومــات تتعلــق باملــادة 
ــا  ــار القـ ــشأن اإلطـ ــشريعي لإلبـ ــاضنوين والتـ ــالوجهـ .  يف توفـ

وقالت إن اللجنة ستكون ممتنة للحصول على أي بيانـات عـن         
ــانوين ومعلومــات عــن      ــانوين وغــري الق حــاالت اإلجهــاض الق

  .ثقافة الصحة اإلجنابية والتوعية يف املدارس
ــى تقــدمي معلومــات عــن معــدالت       - ١١ ــد عل وحثــت الوف

رير والـيت بـدوهنا ال تـستطيع        الوفيات النفاسية، اليت أغفلها التق    
. اللجنـــة تقـــدير كفـــاءة خـــدمات صـــحة اُألمومـــة يف توفـــالو 

وأضــافت أن خــدمات اُألمومــة املأمونــة والرعايــة قبــل الــوالدة 
ــور   ــدها أمـــ ــية    وبعـــ ــات النفاســـ ــيض الوفيـــ ــية لتخفـــ أساســـ

  .عضَّالُر ووفيات
أشــارت إىل بيــان توفــالو بأنــه ســيتم : الــسيدة أمــيلني  - ١٢

ر تـشريع عـن العنـف املـرتيل فتـساءلت عمـا إذا       النظر يف إصـدا   

كانت احلكومة ستفكر يف توسيع هذا التـشريع ليـصبح قانونـاً            
ــا      ــل االغتــصاب وزن ــواع العنــف األخــرى، مث ــشمل أن ــاً ي عام

ــق    . احملــارم ــة فيمــا يتعل ــات احلالي ــايري والعقوب وأضــافت أن املع
  .هبذه اجلرائم ال تتناسب مع مبادئ االتفاقية

ــسيدة   - ١٣ ــلال ــى    : بيمنتي ــة عل ــى اإلجاب ــد عل ــت الوف حث
ــاك  . تــساؤالهتا عــن املــسائل الــصحية  ــه يبــدو أن هن وقالــت إن

تناقضات يف التقرير، إذ أنـه ُيظهـر أن هنـاك زيـادة يف حـاالت           
ــشباب عــن       ــني ال ــوعي ب ــادة ال محــل املراهقــات إىل جانــب زي

ــة  ــه ســيتم   . مــسائل الــصحة اإلجنابي ومــع أن الوفــد قــد قــال إن
ة اإلجهــاض يف قــانون العقوبــات املــنقح، فــإن التــصدي ملــشكل

اللجنة ستكون ممتنة للحـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن            
ــذه التنقيحـــات  ــزمين هلـ ــار الـ ــة أيـــضاً  . اإلطـ ــترحب اللجنـ وسـ

مبعلومــات عــن املــرأة ذات اإلعاقــة وإمكانيــة حــصول املــرأة       
  .الريفية على اخلدمات الصحية

احلكومـــة تـــسعى قـــال إن ): توفـــالو (يفالالـــسيد تـــي  - ١٤
بنشاط للحصول على أموال من أجل وضع سياسـات مالئمـة         

وفيمـا يتعلـق    . عن األشخاص ذوي اإلعاقة وعن العنف املرتيل      
باألدوار التقليديـة، فـإن الـصيد يعتـرب عـادة مهنـة قاصـرة علـى                 
الرجـــل يف توفـــالو؛ غـــري أن احلكومـــة تقـــدِّر التوصـــيات الـــيت 

 يف هــذه الــصناعة وإهنــا قدمتــها اللجنــة لتــشجيع دخــول املــرأة 
وانتقل إىل التعليم فقال إنه قد أُحرز تقـدم         . ستنظر يف تنفيذها  

كــبري يف تعلــيم الفتيــات حيــث أن مواقــف اآلبــاء بــدأت تــتغري  
ــاهتم إىل اخلــارج ملواصــلة     وهــم يوافقــون اآلن علــى إرســال بن

  .التعليم بعد املستوى االبتدائي
ــو   - ١٥ ــسيدة أبينيل ــالو (ال ــت إنــ ): توف ــاك  قال ــست هن ه لي

خطـط إللغـاء احلكـم الـذي يـنص علـى أن اإلجهـاض جرميــة؛        
وســيظل اإلجهــاض عمــالً غــري قــانوين إال يف احلــاالت الــيت       

وتــشارك حكومــة توفــالو شــواغل  . تقتــضي محايــة صــحة اُألم
اللجنة املتعلقة بالتناقض الواضـح بـني الزيـادة يف عـدد حـاالت          
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وهنـــاك . وعيمحـــل املراهقـــات والتوســـع يف بـــرامج زيـــادة الـــ
صعوبة إضافية هي التصدي للمشكلة تتمثل يف املخـاوف الـيت      
أبــدهتا اُألســر يف توفــالو فيمــا يتعلــق مبثــل هــذه الــربامج، والــيت  
تعتقد أهنا أقل فعالية يف منع احلمل غري املرغوب فيه من محايـة             

  .اإلخوة الكبار ألخواهتم
 قــال إنــه ليــست هنــاك سياســة): توفــالو (الــسيد بيتــا  - ١٦
قانون مينع وصـول املـرأة إىل أي نـوع مـن األعمـال، مبـا يف           أو

وهناك يف الواقع برامج صيد إقليمية تشارك فيها        . ذلك الصيد 
. املرأة بالفعـل، إمـا ألغـراض الترفيـه أو كمنِظمـات للمـشاريع        

ــضآلة عــدد       ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــة شــواغل اللجن ــشارك احلكوم وت
نيـة؛ غـري أن شـغل       النساء العامالت كموظفات يف اخلدمـة املد      

ــن طريــق اإلدارة وحــدها، وعلــى أســاس        ــائف يتقــرر ع الوظ
  .تكافؤ الفرص

ــوم  - ١٧ ــسيدة بيغـ ــالو  : الـ ــا إذا كانـــت توفـ ــساءلت عمـ تـ
اعتمدت استراتيجية للحـد مـن خمـاطر الكـوارث الطبيعيـة،             قد

وإذا كانت قد فعلـت ذلـك، فهـل أُدرج املنظـور اجلنـساين يف                
شري إىل  تـ  أيـضاً أن     ولـة الطـرف   دوينبغـي لل  . هذه االستراتيجية 

اآلليات احلالية، إن ُوجدت، حلماية حقـوق املـسنَّات والنـساء           
وأثنــت علــى احلكومــة  . ذوات اإلعاقــة يف حــاالت الكــوارث 

ــت تفاصــيل إضــافية       ــسن وطلب ــار ال ــدعم كب ــة ل . لوضــع خط
يتعلــق باســتمرار التمييــز ضــد املــرأة يف املنــاطق الريفيــة،  وفيمــا

ـــ  ــا إذا كان ــساءلت عمـ ــوات   تـ ــذت خطـ ــد اختـ ــة قـ ت احلكومـ
لتحسني فرص حصول املرأة على الرعايـة الـصحية، والعمالـة،           

وســيكون هنــاك ترحيــب باحلــصول علــى مزيــد مــن . والتعلــيم
املعلومات عن تأثري التدابري اليت اُتخذت لزيادة مـشاركة املـرأة          
يف التخطــيط اإلمنــائي للجزيــرة، وخاصــة عــن طريــق صــندوق  

ــضاً أن تعــرف    . االســتئماينفاليكــابويل  ــود أي ــا ت وأضــافت أهن
اخلطوات اليت تعتزم احلكومة اختاذهـا للحفـاظ علـى إمـدادات            
املياه، وكذلك للتصدي للفقر يف املنـاطق الريفيـة، وخاصـة يف            

ــة  ــى    . اجلــزر اخلارجي ــة باحلــصول عل وأخــرياً، ســترحب اللجن

ــدد       ــادة عـ ــممت لزيـ ــة ُصـ ــرامج للعمالـ ــن أي بـ ــات عـ معلومـ
  .ا املرأة يف آليات صنع القرارالوظائف اليت تشغله

للتغلـب علـى الفقـر،      قـال إنـه     ): توفالو (السيد تياليف   - ١٨
حيتاج شعب توفالو احلصول علـى فـرص اقتـصادية، وهـذا لـن              

ــافية   ــوارد إضــ ــة علــــى مــ . يتحقــــق إال إذا حــــصلت احلكومــ
ــا ــاً     وفيم ــوم االحتــاد األورويب حالي ــاه، يق ــدادات املي ــق بإم يتعل
 يف ٥٠٠للميـاه يف املنـاطق الريفيـة و        صهريج   ١ ٠٠٠ة  نبصيا

ــشمل جــزر    ــامج لي  أخــرى يف اًالعاصــمة؛ وســيتم توســيع الربن
 فاليكـــابويلوفيمــا يتعلـــق بـــصندوق  . غــضون بـــضع ســـنوات 

االستئماين، فإن العائدات من رأس مال الصندوق توزع علـى          
بعـــد عقـــد اجتماعـــات منتظمـــة جمللـــس إدارة  اجلـــزر الثمـــاين 

ومـن الـضروري تقـدمي    . ن الداخلية الصندوق مع وزارة الشؤو   
  .طلب احلصول على التمويل عن طريق احلكومة احمللية أوالً

 دوالراً ٥٠وتقــضي خطــة دعــم كبــار الــسن بــصرف   - ١٩
 مــن عمــره؛ وســتبحث ٧٠شــهرياً لكــل شــخص يتجــاوز الـــ  

. احلكومة ختفيض احلد األدىن للعمر إذا توافرت موارد إضافية        
وقـت احلاضـر سياسـة تتعلـق بـتغري          وال توجد لدى توفالو يف ال     

املناخ؛ غري أن احلكومة طلبت املساعدة من البلدان الـصناعية،          
وعالوة على ذلك، مت إنـشاء   . خاصة فيما يتعلق جبهود اهلجرة    

جلـــــان إلدارة الكـــــوارث علـــــى املـــــستوى الـــــوطين وعلـــــى 
  .اجلزر مستوى

أضاف أن توفـالو تلقـت بالفعـل       ): توفالو (السيد بيتا   - ٢٠
 من مقترحـات املـشاريع يف إطـار بـرامج وطنيـة للتكيـف               عدداً

مع تغري املناخ، مبا يف ذلـك غـرس األشـجار ومحايـة الـسواحل              
ــل  ــن التآكـ ــة   . مـ ــددت وزارة الطاقـ ــك، حـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ

 عــن ٢٠٢٠لنفـسها هـدف حتقيـق احليـاد املنـاخي حبلـول عـام        
طريق التركيز علـى الطاقـة الشمـسية والـتخلص التـدرجيي مـن              

  .قود األحفوريالو
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ــسيد ســـيلوكا   - ٢١ ــالو (الـ ــق   ): توفـ ــدد املرافـ ــال إن عـ قـ
اجلديــدة، مــن بينــها مرافــق رعايــة اُألمومــة، الــيت بــدأ تــشييدها 
مؤخراً يف اجلزر النائية، سيعمل علـى حتـسني إمكانيـة حـصول             

وتعمـل وزارة   . املرأة على اخلدمات الصحية يف املناطق الريفية      
زيادة تأمني االنتقـال إىل العاصـمة   الشؤون الداخلية أيضاً على     

وانتقــل . ومستــشفياهتا الرئيــسية، مبــا يف ذلــك للنــساء احلوامــل 
 االستئماين، فقال إنـه     بويلاكاليإىل املشاكل املتعلقة بصندوق ف    

قد مت وضع بـرامج لتحـسني املعرفـة عـن فـرص احلـصول علـى                 
ونظــراً ألن األمــوال ُتخــصص عــن طريــق ميزانيــات  . التمويــل
حـــدها، فإنـــه جيـــب تقـــدمي مقترحـــات املـــشاريع إىل  اجلـــزر و

ــة    ــل إصــدار امليزاني ــة قب ــة احمللي ــيني  . احلكوم ــؤخراً تع ــد مت م وق
موظف للتعامل خصيصاً مـع الـصندوق االسـتئماين، والتحقـق       
هبذه الصفة من تأثريه على اجلزر اخلارجية وعلى املرأة بـشكل           

ضـاً  وهناك أيضاً صندوق دائـر لتنميـة اجلـزر يقـدم قرو           . خاص
وقد اسـتفاد   . بشروط ودية، مبا يف ذلك أسعار فائدة منخفضة       

عدد من النساء بالفعـل مـن هـذا الـصندوق؛ ومـع ذلـك، فإنـه                 
ــى ســداد       ــدريب عل ــوعي والت ــادة ال ــزم محــالت إضــافية لزي تل

وأخرياً، فإنه بينما ال توجد اعتبارات خاصـة بـاملرأة          . القروض
طفـال واملـسنني   يف حاالت الكوارث الوطنية، فـإن النـساء واأل       

  .حيتلون موقع األولوية بالضرورة يف حالة إخالء اجلزيرة
قــال إنــه مــن بــني الــسمات     ): توفــالو (الــسيد بيتــا   - ٢٢

. الفريدة جملتمع توفالو أن السكان يعيشون داخل أُسر موسـعة         
ولذلك إذا قررت أُسـرة مـا احلـصول علـى قـرض، فـال بـد أن                  

هـذه األمـوال، وتكـون مـسؤولة        تستفيد اُألسـرة بكاملـها مـن        
  .أيضاً عن املسامهة يف سداد القرض

  ١٦ و ١٥املادتان 
، ١٦أشارت إىل املـادة     :  كاداري -السيدة هالربين     - ٢٣

ــزواج يف      ــرأة علــى ال فتــساءلت عمــا إذا كــان ميكــن إرغــام امل
وينبغي للحكومة بالتأكيد أن ترفع سن الزواج للمـرأة         . توفالو

امـاً ليتـواءم مـع االتفاقيـة ومـع اتفاقيـة             ع ١٨ عامـاً إىل     ١٦من  
ويبــدو أيــضاً أن املــرأة ســتحتاج إىل مــساعدة  . حقــوق الطفــل

احلكومــــة إذا أرادت املطالبــــة بالنفقــــة بعــــد الطــــالق، نظــــراً 
للشروط املـشددة للغايـة الـيت تـضعها احملـاكم وألنـه مل تعـرض                

ــر  . قــط مثــل هــذه القــضايا علــى احملــاكم    والحظــت أن التقري
 إىل األرض باعتبارهــا ملكيــة الزوجيــة، ولكــن مــن أشــار فقــط

ــن املمتلكــات     ــاً أخــرى م ــاك أنواع ــة  . املؤكــد أن هن ــى أي وعل
حال، نظراً ألن املرأة يف ظل القانون احلـايل لـيس هلـا أي حـق                
يف أرض اُألسرة بعـد الطـالق، فإنـه ينبغـي وضـع قواعـد أكثـر               

ــة  ــع امللكي ــة لتوزي ــانون أراضــي  تالحظــأن وبعــد . عدال  أن ق
ــسكان األصــليني   ــضي حبــضانة  ال ــن ســن   األب ليق ــال م ألطف

سنتني فأكثر بالنسبة للمولودين خـارج إطـار الـزواج يف حالـة             
الطالق، وتساءلت عما إذا كان حيدث نفس الـشيء يف حالـة            

 علـى وأضافت أن احلضانة . األطفال املولودين يف إطار الزواج  
ينبغـي  أية حال ينبغي أال تكـون مـسألة تتعلـق بـاألرض ولكـن        

  .أن تتقرر على أساس أفضل املصاحل بالنسبة للطفل
تساءلت عمـا إذا كـان يلـزم        :  أبياه -السيدة كوكر     - ٢٤

تسجيل الزواج العريف مثل الزواج الذي يتم مبوجب القـانون؛          
ومــا هــي حقــوق املــرياث بالنــسبة لألرملــة الــيت مــات زوجهــا   

ا إذا دون أن يكتب وصـية، يف كلتـا احلـالتني مـن الـزواج؛ ومـ         
. كان ُيسمح أيضاً بالطالق بـال ذنـب يف نظـام الـزواج العـريف              

نه ليس من الواضح ما إذا كان اجلمع بـني زوجـتني    أوأضافت  
يعد جرمية يف توفالو، ألن قانون األراضـي أعطـى مزايـا كـثرية            
لألطفــال مــن الــزواج األول، وهــذا قــد يعــين املوافقــة علــى        

  .الزوجات تعدد
ــو   - ٢٥ ــسيدة أبينيلــ ــالو (الــ ــدد  ): توفــ ــحت أن تعــ أوضــ

ــدها وأن مــسألة      ــة يف بل ــر جرمي ــع األم ــرب يف واق الزوجــات يعت
الزوجــات املتعاقبــات ال تنــشأ إال يف حالــة الطــالق، أو إعــادة  

وفيمـا يتعلـق مبـدفوعات النفقـة بعـد          . الزواج بعد وفاة الزوجة   
الطالق، فإن املشكلة تتمثل يف تنفيذ قرار احملكمة، فلـيس مـن             
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اجملتمـــع أن متثـــل امـــرأة أمـــام احملكمـــة لتـــدعي أن املـــألوف يف 
تقـوم برصـد    ال  الرجل مل حيترم التسوية، كما أن احملاكم ذاهتـا          

ــذ أحكامهــا  ــنظم   . تنفي ــد الــذي ي وأضــافت أن التــشريع الوحي
أما مجيـع   . تقسيم امللكية بعد اهنيار الزواج هو قانون األراضي       

سكن مــــسائل املمتلكــــات األخــــرى املتعلقــــة بــــاألموال واملــــ
شابه ذلك فيتعني تـسويتها يف احملكمـة علـى أسـاس تنـاول          وما

وقد صيغت قوانني احلضانة على النحـو       . كل قضية على حدة   
 ٥-٢ و ٤-٢اجلــزء الثــاين، الفقرتــان (املــشار إليــه يف التقريــر 

، ولكن احلكومة تقوم باستعراض األحكـام       )١٥-١٦والفقرة  
 الـزواج   رطـا إارج  واألطفال املولـودون خـ    . ألن الزمن قد تغري   

ال يشملهم تـشريع احلـضانة وهلـذا كـان املقـصود مـن القـانون                
ــصاحلهم    ــى مــ ــاً علــ ــة األب حفاظــ ــاؤهم محايــ ــايل إعطــ . احلــ

يتعلق بالزواج العريف، فإنه يتعني تـسجيله أيـضاً؛ ولكـن            وفيما
ينبغــي مالحظــة أن مثــل هــذا الــزواج ال يعتــرب ممارســة يوميــة،  

ــوم   وال ــدما تقـ ــادة إال عنـ ــها  حيـــدث عـ ــزر بكاملـ إحـــدى اجلـ
ــه   ــزواج وحتّمــل نفقات وطبقــاً للقــانون، ال ميكــن  . باستــضافة ال

أنـه ممـا ال شـك فيـه         مـن   إرغام الفتاة على الزواج، على الرغم       
ــاء      ــزواج الــذي يقــوم اآلب ــيهن قبــول ال ــبعض يــرى أن عل أن ال

وعنـدما ميـوت أحـد األزواج دون أن يكتـب وصـيته،             . بترتيبه
  .ي يتوىل تقييم ملكية األراضيفإن مكتب األراضي هو الذ

توجـد شــروط  ال قــال إنـه  ): توفـالو  (الـسيد سـيلوكا    - ٢٦
ــريف      ــزواج العـ ــهى الـ ــأ إذا انتـ ــع اخلطـ ــن يقـ ــر أيـ ــة لتقريـ خاصـ
بــالطالق؛ والواقــع أن مــسألة اخلطــأ مل ُتثــر قــط مــن حيــث        

  .املمارسة
ــئلة  : الرئيـــسة  - ٢٧ دعـــت أعـــضاء اللجنـــة إىل توجيـــه أسـ
  .املتابعة عن
تــساءلت عمــا إذا كانــت خــدمات : يدة راســيخالــس  - ٢٨

املشورة والعالج النفـسي سـُتدرج يف سياسـة الـصحة النفـسية             
 احلكومـة ومـا إذا كانـت هـذه اخلـدمات سـتراعي              ضعهااليت تـ  

ــرأة ميكــن أن     ــضع يف اعتبارهــا أن امل ــسانية وت ــارات اجلن االعتب
. تتعرض بشكل خاص لإلجهـاد الالحـق لإلصـابة ولالكتئـاب          

لتقرير إىل أن احلكومة تدرك مشكلة نقـص املناعـة          كما أشار ا  
ــشرية ــصال     /البـ ــق االتـ ــن طريـ ــة عـ ــراض املنقولـ ــدز واألمـ اإليـ

اجلنــسي، ولكــن ال يوجــد أي دليــل علــى أهنــا وضــعت خطــة   
  .حمددة ملواجهتها

ــالربين    - ٢٩ ــسيدة هـ ــاداري-الـ ــا إذا  :  كـ ــساءلت عمـ تـ
ــة األراضــي الــيت      كانــت لــدى احلكومــة خطــط لتعــديل مدون

بأهنا حتايب الرجل واألطفـال الـذكور، وإذا كـان األمـر         تعترف  
وأضــافت أنــه مل تــرد أي  . كــذلك، مــىت ســتنفذ هــذه اخلطــط 

 يف قائمــة املواضــيع واملــسائل   ٢٩إجابــة علــى الــسؤال رقــم    
يتعلــق بتوزيــع امللكيــة والنفقــة بعــد الطــالق، كمــا أن        فيمــا

فعلــى ســبيل املثــال، : جمموعــة حقــوق امللكيــة ليــست واضــحة
وجد اعتراف وتقسيم عادل لألصول اليت اكُتسبت أثنـاء         هل ي 

الزواج؟ وتساءلت أيـضاً عمـا إذا كـان جيـري عمـل أي شـيء        
ــة      ــود االجتماعيــــ ــى القيــــ ــب علــــ ــرأة للتغلــــ ــساعدة املــــ ملــــ

  .بالزواج املرتبطة
قالـت إن الوفـد مل يتحـدث    :  أبيـاه  -السيدة كـوكر      - ٣٠

أضـافت  و. إال عن األراضي من حيث عالقتها حبقـوق امللكيـة         
أهنــا تــود احلــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن حقــوق         

األرملـــــة أو املطلقـــــة يف األصـــــول مثـــــل املـــــسكن  الزوجـــــة
  .واحلسابات املصرفية

الحـظ أن احملـاكم مـسؤولة بـشكل         : السيد فلنترمان   - ٣١
ــه مــن        ــرأة، ولكــن مــن الواضــح أن ــة حقــوق امل عــام عــن محاي

وتــساءل . وفــالوالــصعب علــى املــرأة الوصــول إىل احملــاكم يف ت
ــرأة بالفعــل      ــضايا طالبــت فيهــا امل ــاك أي ق عمــا إذا كانــت هن
حبقوقها ومـا إذا كانـت احلقـوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة               

وإذا كـــان .  القـــوانني الوطنيـــة يف احملـــاكمعلـــىهلـــا األســـبقية 
 ومكتــب احملــامي العــام -الوصــول إىل احملــاكم هبــذه الــصعوبة 
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 فهـو يـود أن يعـرف مـا إذا           -نحو  مثقالً باألعمال على هذا ال    
  .كانت هناك أي آلية أخرى غري رمسية لتسوية املنازعات

ــسيدة بلميهــوب    - ٣٢ الحظــت يف إشــارهتا  :  زرداين-ال
ــادة  ــن يف حفــل   ١٦إىل امل ــالو ميكــن أن ُيعل ــزواج يف توف  أن ال

تقليـــدي أو مبوجـــب القـــانون وتـــساءلت عمـــا إذا كـــان يـــتم  
وطلبـت أيـضاً    . إطـار النظـامني   اإلعالن عن بعض الزجيـات يف       

مزيداً مـن املعلومـات عمـا إذا كـان كـال النـوعني مـن الـزواج                  
يسجالن بنفس الطريقة ومـا إذا كانـت احملـاكم حريـصة علـى              

 مـن   ١٦تطبيق مجيع املبـادئ ذات الـصلة الـيت تتـضمنها املـادة              
. االتفاقية يف حاالت الطالق، بصرف النظر عـن نـوع الـزواج           

سماح للـــشباب بـــالزواج عنـــدما يبلغـــون وأشـــارت إىل أن الـــ
ــق      ــا يتعلـ ــشاكل فيمـ ــسبب مـ ــر يـ ــن العمـ ــشرة مـ ــسادسة عـ الـ

وبعـــد أن . باألحكـــام ذات الـــصلة يف اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل
ــة     ــسائل القانونيـ ــن املـ ــدداً مـ ــثري عـ ــالق يـ ــارت إىل أن الطـ أشـ
واملتعلقة بامللكية واليت تؤثر علـى النـساء واُألمهـات، تـساءلت            

عة املرأة احلصول على املـساعدة القانونيـة        عما إذا كان باستطا   
وتــساءلت أيــضاً . يف مثــل هــذه املناســبات ويف أوقــات أخــرى

عما إذا كانت حضانة األطفـال تعطـى عـادة لـُألم يف حـاالت               
الطالق، وما إذا كانت حتصل على نفقة عـن الطفـل، ومـا إذا              
كــان باســتطاعة اُألم البقــاء يف مــرتل اُألســرة، ومــا إذا كانــت   

ــسفر    اُأل ــتطاعته الـ ــال باسـ ــى األطفـ ــانوين علـ ــي القـ م أو الوصـ
  .باألطفال دون احلصول على تصريح من األب

ــو   - ٣٣ ــسيدة أبينيل ــالو (ال ــئلة   ): توف ــى األس ــت رداً عل قال
املتعلقة بالزواج واملـرياث واملـساعدة القانونيـة، إن ِسـن الرضـا             

 عاماً، مـع أنـه ميكـن للـشباب أن يتزوجـوا يف              ٢١بالزواج هو   
ــائهن ِســـن ــة آبـ ــسادسة عـــشر مبوافقـ ــة الطـــالق، .  الـ ويف حالـ

تستطيع الزوجة البقاء يف مرتل اُألسرة إذا طلبت ذلك، حيـث           
ميكــن للــسلطات احملليــة البــت يف حــضانة األطفــال وتوزيـــع       
امللكية، باستثناء األراضي، وهو ما يتطلـب إجـراء مـن جانـب             

وباســـتطاعة أحـــد الوالـــدين الـــذي يقـــوم  . حمكمـــة األراضـــي

انة األطفـــال الـــسفر مـــع األطفـــال مببادرتـــه اخلاصـــة،      حبـــض
وأضـافت  . احملكمة قد أصدرت أمـراً بتقييـد الـسفر        تكن   مل ما

. أنه جيري تغيري املعايري اخلاصة بتوزيـع امللكيـة يف حالـة الوفـاة             
ومن الناحية التقليدية، حيـصل أكـرب األبنـاء علـى امللكيـة كلـها               

وجيــري تغــيري . خــرينمــع التــزام بــدعم مجيــع أفــراد اُألســرة اآل
التقليد القدمي الذي يعطي األفـضلية ألكـرب األبنـاء كمـا جيـري              

وُتتـاح املـساعدة القانونيـة جلميـع مـواطين          . استعراض القـوانني  
توفالو عن طريـق مكتـب احملـامي العـام، الـذي يعـاين مـع هـذا                  

 العــام املــدعيويقــوم مكتــب . مــن نقــص شــديد يف املــوظفني 
ني يف املـــسائل القانونيـــة، إال يف حالـــة أيـــضاً مبـــساعدة املـــواطن

  .وجود تضارب يف املصاحل، كما يف القضايا اجلنائية
قال إن حقوق املرأة فيمـا يتعلـق        ): توفالو (السيد بيتا   - ٣٤

ــا إدارة     ــزوج تتواله ــاة األب أو ال ــة بعــد وف باألراضــي وامللكي
ــل     ــي يف كـ ــة األراضـ ــق حمكمـ ــن طريـ ــساحة عـ ــي واملـ األراضـ

  .جزيرة
قـال رداً علـى األسـئلة املتعلقـة         ): توفالو (يد كيتو الس  - ٣٥

بالرعايــة الــصحية إن مجيــع مــواطين توفــالو يــستفيدون بــنفس   
وتــوفري الرعايــة الــصحية النفــسية يعــد أكثــر  . الرعايــة الــصحية

صعوبة بسبب عـدم وجـود خدمـة متخصـصة للـصحة العقليـة              
 وقد وضع املشروع األخـري    . ونقص املوارد واملوظفني املدربني   

إلصـــالح الرعايـــة الـــصحية خطـــة رئيـــسية للرعايـــة الـــصحية   
وباملثل، تعد خدمات املـشورة     . تضمنت عنصر الصحة العقلية   

النفسية غري موجودة بالفعل بسبب نقـص املـوظفني املـؤهلني؛            
ــى     ــاً عل ــة تقريب ــسلطات احمللي ــد ال ــساوسةوتعتم ــسة يف ق  الكني

ــدور   ــام هبــذا ال ــة للقي ــة وإدراكــاً مــ . اجملتمعــات احمللي ن احلكوم
لزيادة انتشار اإلصابة مبرض اإليدز، خاصة فيما بني البحـارة،          
فإهنا تضع خطة لزيادة الوعي بني مجيع املـواطنني عـن مـشكلة             
ــة    ــة عـــن طريـــق االتـــصال اجلنـــسي، وخاصـ األمـــراض املنقولـ

أيـــضاً ومت . اإليـــدز، والـــسلوك الـــذي ينطـــوي علـــى خمـــاطرة 
اجملـــالس النـــسائية تكليـــف املنظمـــات غـــري احلكوميـــة احملليـــة و
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وتلقى بعـض األطبـاء احمللـيني تـدريباً         . بتشجيع محالت التوعية  
ــصه       ــدز وتشخي ــة مــن مــرض اإلي ــى الوقاي ــستمراً عل ــاً م تثقيفي

  .وعالجه
قـــال رداً علـــى األســـئلة ): توفـــالو (الـــسيد ســـيلوكا  - ٣٦

املتعلقة بتطبيـق االتفاقيـة مـن جانـب حمـاكم اجلزيـرة، وخاصـة               
 نـه ملـرأة إىل احملـاكم يف قـضايا الطـالق، إ    باإلشارة إىل وصـول ا   

غــري أنــه إذا . تــصدر عــادة شــهادة طــالق مــن حمكمــة اجلزيــرة 
كانت هنـاك مـشاكل جدليـة، فـإن املـسألة ُتحـال إىل احملكمـة                
املركزية يف اجلزيرة الرئيسية، حيث قد تواجه النساء يف اجلـزر           

وهـذه مـشكلة   . اخلارجية صعوبة يف الوصول إىل هذه احملكمـة     
وأضـاف أن   . غرافية ال مفر منها يف دولة جزرية مثل توفـالو         ج

ــدما       ــادة عن ــتم ذلــك ع ــة وي ــق يف احملــاكم الفرعي ــة تطب االتفاقي
  . احملليةالقواننييكون هناك غموض يف 

ــسة  - ٣٧ ــذلك حبثهــا   : الرئي ــة اســتكملت ب قالــت إن اللجن
وأثناء احلوار املفيد والصريح مع الوفد، متكنـت        . لتقرير توفالو 

. نــة مــن تقــدير الظــروف اخلاصــة هلــذه الدولــة اجلزريــة       اللج
وأضــافت أهنــا تــود أن تــذكِّر وفــد الدولــة الطــرف بــأن املــرأة   
تشكل نصف السكان وأن احلماية النشطة حلقوق املرأة ميكـن          

وأعربت عن أملـها    . ساعد على تنمية هذه الدولة الطرف     تأن  
ني حلقــوق أيـضاً يف أن تنـضم توفـالو قريبــاً إىل العهـدين الـدولي     

  .اإلنسان والربوتوكول االختياري
  .٠٠/١٧ُرفعت اجللسة الساعة   

  


