
CEDAW/C/TUV/Q/2  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
1 December 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
221208    221208    08-62753 (A) 

*0862753* 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة الرابعة واألربعون

        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠
  بالنظر يف التقارير الدورية املواضيع واملسائل املتعلقة قائمة     

  
  توفالو     

امع للتقريـرين األوَّيل والثـاين الـدوريني    نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلـ       
  )CEDAW/C/TUV/2(لتوفالو 

  
  املركز القانوين لالتفاقية    

أن يتـسىن    االتفاقيات الدولية يف القانون الوطين قبـل         إدماجيذكر التقرير أنه ال بد من         - ١
فاقية القـضاء    ات قانون إلدماج  حىت اآلن    يسن من خالل النظام القانوين الوطين، وأنه مل         إنفاذها

ما إذا كانت احلكومة تنـوي اختـاذ تـدابري          يرجى إيضاح    و .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
  .ة الوطنيات االتفاقية يف التشريعدماجتشريعية إل

 يف القــانون العــريف، وتــأثريه، وتطبيقــه معلومــات تفــصيلية بــشأن وضــع ويرجــى تقــدمي  - ٢
 والقــانون ، وجـد تـضارب بــني القـانون العـريف    ذ بــه إنبيــان أي قـانون يؤخـ  اجملـال احمللـي، مـع    

ــوطين ــدالـ ــرارات   ، والقواعـ ــة ألي قـ ــاء أمثلـ ــع إعطـ ــسان، مـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــلة  الدوليـ  ذات صـ
  .احملاكم اختذهتا
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  تعريف التمييز    
يـشمل  مـن الدسـتور، ال      ) ١ (٢٧ الفـرع يشري التقرير إىل أن حظر التمييز املكرس يف           - ٣
مبوجـب تعريـف التمييـز    ” أيـضا أنـه    تـرى جلـنس، وأن احملكمـة العليـا        تمييز على أساس نـوع ا     ال

وحيـث أن   . “، فإن املعاملة غري املتساوية بسبب نوع اجلنس ال تعترب متييـزا           ٢٧ يف املادة    الوارد
 مـستوفاة  تزويـد اللجنـة مبعلومـات    فريجـى توفالو قد صدقت على االتفاقية دون أي حتفظـات،   

ث يشمل حظر التمييز علـى أسـاس نـوع اجلـنس، باإلضـافة        عن أي خطط لتعديل الدستور حبي     
 التمييــز املباشــر وغــري   حبيــث يــشمل  مــن االتفاقيــة،  ١إىل تعريــف التمييــز مبــا يتفــق واملــادة     

  . معا املباشر
ــر أن املــساواة بــني الرجــل واملــرأة ليــست مــن بــني احلقــوق واحلريــات      و  - ٤ يــذكر التقري

 ت، مــن بينــهاتــسمح بــالتمييز يف جمــاال) د) (٣ (٢٧ة فاملــاد. األساســية الــيت يكفلــها الدســتور
 املتــوخَّى، فهــل مــن )٢-١الفقــرة (التــبين، والــزواج، والطــالق، والــدفن، وامــتالك األراضــي   

 تزويــد اللجنــة مبعلومــات ويرجــى؟ )د) (٣ (٢٧ الفــرعإدخــال تعــديل علــى الدســتور وإلغــاء  
ملـرأة يف الدسـتور أو يف أي تـشريع     مبدأ املساواة بني الرجل وا لتجسيد عن أي خطط     مستوفاة

  . من االتفاقية) أ(الفقرة ، ٢مالئم يتماشى مع املادة آخر 
  

  القوانني واملمارسات التمييزية     
يــشري التقريــر إىل عــدد مــن القــوانني الــيت حتتــوي علــى أحكــام متييزيــة مباشــرة أو غــري    - ٥

نــة أراضــي توفــالو، زواج، ومدومباشــرة ضــد املــرأة، مثــل قــانون األراضــي الوطنيــة، وقــانون الــ
. ١٩٦٦لعـام    العمـل    ، وقـانون  ١٩٩٧ لعـام ) جملـس االجتمـاع التقليـدي      (بويلوقانون فاليكاو 

والعـادات الـيت تفـاقم مـن     التقليدية وباإلضافة إىل ذلك، فإن التقرير يشري إىل بعض املمارسات   
اختاذهـا  احلكومـة   تتـوخى     معلومات تفصيلية عـن التـدابري الـيت        ويرجى تقدمي . التمييز ضد املرأة  

 والقضاء على مثل هذه العادات واملمارسـات أو تعديلـها   ،لتعديل مثل هذه األحكام أو إلغائها    
  . من االتفاقية) و (٢من خالل تشريعات أو برامج أخرى، حبيث تتسق مع املادة 

  
  االتفاقية ب التعريف    

، االبتدائيـة اكم   يف احملـ   ضائية، ال سيما   الق السلطةأمهية تعزيز وبناء قدرة     ب التقرير   يسلِّم  - ٦
ــسان، ويالحــظ أن  وفيمــا يتعلــق مبــسائل اجلنــسني    ــز احلكومــة تــويل  حقــوق اإلن ــسلطةتعزي  ال

 تقدمي معلومات تفصيلية عن بـرامج       ويرجى). ٣-١الفقرة  (سنوات  أولوية منذ بضع    القضائية  
ني واملـسؤولني عـن إنفـاذ        للقضاة، واحملام  تنظيمها أو كان من املقرر      - إن وجدت    -التدريب  

  .القوانني املتعلقة باالتفاقية
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  خطط العمل     
ــر إىل    - ٧ ــة  سياســةيــشري التقري ــالو الوطني ــا  توف ــام املنقحــة اخلاصــة ب ، وإىل ٢٠٠٦ملرأة لع

). ٤٢ و   ٤٠الفقرتـان   ( الـيت سـتنفذ الـسياسة مـن خالهلـا            ٢٠٠٩-٢٠٠٧ للفترة   العامةاخلطة  
ــدابري امللموســة  ويرجــى تفــصيل  ــائج املتوقعــة هلــا،      الت الــيت اختــذت لتطبيــق هــذه اخلطــط، والنت

 عـن تنفيـذ   الفـصلّية النتائج اليت حتققت بالفعل، واليت تعكس بـشكل خـاص التقـارير املرحليـة        و
 معلومـات عـن     كمـا يرجـى تقـدمي     . ة شـؤون املـرأة إىل جملـس الـوزراء         اخلطط اليت تقـدمها إدار    

  . ذ السياسةاملوارد املالية والبشرية املتوافرة لتنفي
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
ج األمـر فيهـا إىل اختـاذ احلكومـة       يعترف التقرير بأن هناك العديد من اجملاالت اليت حيتا          - ٨

ــرأة      ــساواة بــني الرجــل وامل ــق امل ــة لإلســراع بتحقي ــدابري خاصــة مؤقت  الفــرعورغــم أحكــام  . ت
قتة، فـإن احلكومـة مل تتخـذ أيـا          سمح باختاذ تدابري خاصة مؤ    الذي ي من الدستور   ) و) (٣( ٢٧

بـشأن   تقـدمي معلومـات      ويرجـى ). ٢-٤الفقـرة   (من هذه التدابري منذ التصديق علـى االتفاقيـة          
 خاصـة مؤقتـة لإلسـراع بتحقيـق املـساواة الفعليـة بـني               تعتزم اختاذ تـدابري   إذا كانت احلكومة     ما

  . ٢٥ة، والتوصية العامة رقم  من االتفاقي٤ من املادة ١شى مع الفقرة االرجل واملرأة مبا يتم
  

   النمطية واملمارسات الثقافيةالقوالب    
 النمطيــة االجتماعيــة  والقواعــد واملواقــف األمنــاط التقريــر إىل ُيــشار هنــا وهنــاك يف    - ٩

دور لـ تبقي على الصور النمطيـة  اليت تسهم يف التمييز بني اجلنسني والعرفية املتجذرة والتقليدية  
صـيل عـن التـدريب علـى مراعـاة املنظـور اجلنـساين وبـرامج                ويرجى تقـدمي تفا   . املرأة يف اجملتمع  
على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة الـيت تطبقهـا احلكومـة يف العاصـمة                القضاء  التوعية باتفاقية   

 ُيعتـزم  امللموسـة الـيت اختـذت أو الـيت           يرجـى بيـان التـدابري     كمـا   . اخلارجيـة فونافويت ويف اجلـزر     
) أ (٥شـى مـع املـادة    او تغيري أمناط السلوك الثقافية هذه للرجل واملرأة، مبـا يتم اختاذها لتعديل أ  

  . أي تقدم حمرز يف تنفيذهاومن االتفاقية، 
  

  العنف ضد املرأة    
نظـر إليـه سـواء      ُييذكر التقرير أن العنف ضد املرأة أمر شائع، ولكن ال ُيبلّغ عنه، ألنه                - ١٠

فريجـى تقـدمي   ). ١٢-٥الفقـرة  ( أنه أمـر عـائلي خـاص    علىمن جانب عامة الناس أو الشرطة   
ــة        ــة يف اختاذهــا لتوعي ــة تنظــر احلكوم ــد مــن املعلومــات عــن أي خطــط أو إجــراءات معّين املزي

كمـا يرجـى تقـدمي      . الشرطة والسلطة القضائية، وعامة النـاس بـشأن مـسألة العنـف ضـد املـرأة               
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ا مـن  على اإلبـالغ عمـا يرتكـب ضـده    معلومات بشأن أي تدابري معّينة اُتخذت لتشجيع املرأة      
عتها الــشرطة، وتأثريهــا الــيت وضــ“ عــدم إســقاط احلــق”ة عنــف، وإعطــاء تفاصــيل عــن سياســ

  ).٤-١الفقرة (
وإذا مل يكـن    . ما إذا كان العنف املرتيل حمظورا صراحة حبكم القـانون         ضيح  وويرجى ت   - ١١

 مبقتـضاها وُيعاقـب  حـاكم   ُي معلومات عن األحكـام التـشريعية الـيت       فريجى تقدمي األمر كذلك،   
 العتمــاد، وبيــان مـا إذا كانــت هنــاك أي خطــط  أعمــال عنـف ضــد املــرأة  مــن يرتكبــون حاليـا 

 العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك أعمــالتــشريعات حمــددة بــشأن العنــف املــرتيل، وجتــرمي مجيــع  
  .  والتحرش اجلنسيبني األزواجاالغتصاب 

نص علـى أن أي أنثـى فـوق         ي قانون العقوبات،    من) ٥ (١٥٦ الفرع التقرير أن    يذكر  - ١٢
اخلامسة عشرة من العمر تسمح جلدها أو أبيها أو أخيها أو ابنها مبمارسة اجلـنس معهـا، تعتـرب                  

كــان هــذا الفــرع قــد طبــق مــن قبــل  توضــيح مــا إذا ويرجــى). ١١-٢الفقــرة (مرتكبــة جلنايــة 
ُيتــوخى بري أو اأي تــدذت قــد اختــ توضــيح مــا إذا كــان  ُيرجــىكمــا . وتــأثريهإحــدى احملــاكم 

اختاذهــا إللغــاء هــذا احلكــم حبيــث ال ُينظــر ملثــل هــذه املــرأة، وخاصــة املــرأة القاصــر باعتبارهــا   
  .مرتكبة جلرمية

  
  استغالل البغاء    

ــر    - ١٣ ــذكر التقري ــرجح ” أني ــن امل ــسن يف      أن تم ــوايت ينغم ــشابات الل ــات وال ــه الفتي واج
علــى هيئــة اعتــداء جــسدي مــن إخــواهنن وأبنــاء ) تأديبيــا( إجــراء شــرعيةعالقــات جنــسية غــري 

 املمارسـة،  تلـك  بيـان مـدى انتـشار    فريجـى . “الوالـدين أعمامهن أو أبناء أخواهلن أو حىت مـن       
.  والـشابات  الفتيـات ب الـذي يـرتل      هـذا االعتـداء اجلـسدي     وكيف تعاجل سلطات إنفاذ القـانون       

 يعتـرب مـشكلة، ألنـه ليـست هنـاك           كما يذكر التقرير أن البغاء ال يـرى بوضـوح يف توفـالو وال             
، ولكنـه يـشري أيـضا إىل أنـه مـع زيـادة حركـة        )٥-٦الفقـرة  (تقارير رمسية حـول هـذه املـسألة     

السفر وانتقال األيدي العاملة عـرب الـدول، باإلضـافة إىل زيـادة عـدد األمـراض الـيت تنتقـل عـن                    
 توضـيح   فريجـى . الو هنـاك بغـاء غـري رمسـي يف توفـ           مـن املمكـن أن يكـون      طريق اجلـنس، فرمبـا      

يف توفـالو وعـن وضـع النـساء         إذا كانت هناك أية خطط إلجراء حبوث عن اسـتغالل البغـاء              ما
  جتاه النـساء والفتيـات     تغيري املوقف السائد  وما هي اجلهود املبذولة لتشجيع      . البغاءاملشتغالت ب 

  ؟ املشتغالت بالبغاء
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  املشاركة يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة    
 األدوار التقليدية النمطيـة للرجـل واملـرأة تـؤثر علـى مـشاركتهما يف               أن التقرير   يالحظ  - ١٤

ــسياسية      ــشاركة ال ــك امل ــا يف ذل ــة، مب ــرار الرمسي ــات صــنع الق ــن   فريجــى. عملي ــد م ــدمي املزي  تق
ُيتــوخى وأي تــدابري أخــرى تتخــذ أو  “  الــسياسة جمــالاملــرأة يفَدْور ”املعلومــات عــن بــرامج  

 مبــا يف ذلــك صــنع القــرارات العامــة، الــسياسية ووظــائفاليع مــشاركة املــرأة يف لتــشجاختاذهــا 
 العامة، واإلدارة العامة، وعضوية اجملالس واهليئات العامة، مبا فيها تلـك الـيت هتـدف إىل                 اخلدمة
  ).٥-٤ و ٤-٤الفقرتان  (املرأة نفسهامتكني 
جملــس االجتمــاع  يــاب املــرأة عــن اجتماعــات    غويــشري التقريــر هنــا وهنــاك إىل أن      - ١٥

مــشاركة كاملــة يف عمليــة صــنع القــرار علــى  مــشاركتها ول دون حيــ )فاليكــاوبويل(التقليــدي 
ــصعيد احمللــي  ــدابريفريجــى بيــان  . ال ــد تكــون  لــيت  االت ــشاركة املــرأة يف    ق اختــذت للنــهوض مب

املوقف العـام   تغيري  جيع  بويل، وتش جملس االجتماع التقليدي ومتثيلها يف جزيرة كاو      اجتماعات  
ــذي  ــوقال ــرأة يف  يع ــشاركة امل ــرة    تلــك م ــات يف جزي ــسها لالنتخاب  االجتماعــات وترشــيح نف

  . توعية املرأة هبذه الفرصتعزيز كاوبويل، مبا يف ذلك التدابري اليت هتدف إىل 
ــم      - ١٦ ــة رق ــاة التوصــية العام ــع مراع ــاة  ٢٣وم ــرأة يف احلي ــشأن دور امل ــة ب ــسياسية  للجن  ال
 مــا إذا كانــت احلكومــة تنــوي إصــدار توجيهــات، أو حتديــد حــصص،    يرجــى بيــانامــة، العو
 ويف الـسلطة أخرى لزيادة متثيل املرأة يف املـستويات العليـا للحكومـة،    حمددة  اختاذ أي تدابري     أو

  ).٨-١١ و ٤-٨الفقرتان ( الدولية واملؤسساتالقضائية، 
  التعليم     

أو اليت ينظر يف اختاذهـا لتعـديل القوالـب النمطيـة            يرجى تفصيل اخلطوات اليت اختذت        - ١٧
اجلنــسانية عــن طريــق منــاهج دراســية تراعــي املنظــور اجلنــساين، وتــشجيع املــرأة علــى مواصــلة  
  التعلـــــيم يف مـــــستوى التعلـــــيم العـــــايل، وعلـــــى اختيـــــار جمـــــاالت دراســـــية غـــــري تقليديـــــة 

  ).٣٠-١٠ و ٢٩-١٠الفقرتان (
القـانون، يتمتـع الفتيـات والفتيـان بـنفس فـرص التعلـيم يف               ويشري التقرير إىل أنه حبكم        - ١٨

فريجـى تقـدمي معلومـات مـستوفاة        ). ١٤-١٠ و   ٤-١٠الفقرتان  (املدارس االبتدائية والثانوية    
عــن النــسبة املئويـــة للفتيــات الــاليت هـــن يف ســن الدراســة، ســـواء يف العاصــمة أو يف اجلـــزر        

  . لثانويةاخلارجية، املقيدات يف املدارس االبتدائية وا
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  العمالة    
يــذكر التقريــر أن التمييــز الرأســي بــني الرجــل واملــرأة منتــشر يف ســوق العمــل، حيــث    - ١٩

فريجـى تقـدمي   ). ٨-١١ و ٦-١١الفقرتـان  (تسود النساء يف األعمال الكتابية ومـا يتـصل هبـا      
لعمـل،  معلومات عـن أي تـدابري اختـذت أو ُيتـوخى اختاذهـا ملعاجلـة التمييـز الرأسـي يف سـوق ا                      

ســواء يف وظــائف القطــاع العــام أو اخلــاص، وتيــسري فــرص حــصول النــساء احلاصــالت علــى    
  . مؤهالت جامعية على وظائف ومرتبات تتناسب مع مؤهالهتن

ويذكر التقرير أن الفرصـة املتاحـة للمـرأة مـن خـالل مـشروع فوائـد البقـاء يف املـرتل،                 - ٢٠
 مــن عملــها واســتخدام مــدخرات معاشــها لتلبيــة  يــدفع املــرأة يف واقــع األمــر إىل االســتقالة  قــد

ــها واســتحقاقاهتا مــن املعــاش       ــد عمل ــة لألســرة، علــى حــساب فوائ ــة العاجل االحتياجــات املالي
ــدابري   ). ١٤-١١الفقــرة (التقاعــدي علــى املــدى الطويــل   فريجــى تقــدمي معلومــات عــن أي ت

للمرأة العاملـة يف القطـاع      كما يرجى بيان ما إذا كانت تتوافر        . هتدف إىل تثبيط هذه املمارسة    
  . غري الرمسي أي معاش أو استحقاقات تقاعدية

  
  الصحة    

يــشري التقريــر إىل اخنفــاض اســتخدام موانــع احلمــل وزيــادة العــدد الكلــي للمراهقــات     - ٢١
كمــا يالحــظ التقريــر أن الــشباب الــذين  . احلوامــل واألمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق اجلــنس  

تقل فرص حصوهلم علـى املعلومـات املتعلقـة بالـصحة اجلنـسية عـن         يعيشون يف اجلزر اخلارجية     
فريجـى تفـصيل التـدابري الـيت تتخـذ أو الـيت يتـوخى اختاذهـا           . أولئك الذين يعيشون يف العاصمة    

لكفالة حصول النساء واملراهقـات علـى بـرامج وخـدمات التوعيـة بالـصحة اإلجنابيـة والـصحة                   
 ١١-١٢ و ١٠-١٢الفقـــرات (ة واملوثوقـــة اجلنـــسية وكـــذلك وســـائل منـــع احلمـــل املأمونـــ  

ويرجى بيان ما إذا كانت هناك أي مواقف ثقافية فيما يتعلق بنـوع             ). ١٨-١٢  و ١٧-١٢ و
اجلنس متنع النساء واملراهقات من رفض ممارسـة اجلـنس أو اإلصـرار علـى املمارسـات اجلنـسية                 

  . لك املواقفاملأمونة واملسؤولة، وما هي التدابري اليت اختذت لتشجيع تغيري ت
ووفقا للتقرير، فإن اإلجهاض يعد جرمية يف توفالو، ولكـن هنـاك بعـض احلـاالت الـيت                   - ٢٢

قد تقبل فيها احملكمة بالدفاع املناسـب عـن هتمـة اإلجهـاض، كـأن يكـون اإلجهـاض ضـروريا                     
فريجـى تقـدمي معلومـات عـن عـدد النـساء الـاليت              ). ١٢-١٢الفقرة  (للحفاظ على صحة األم     

 اإلجهاض يف السنوات األربع األخرية، وما إذا كانت هناك أي إجراءات قضائية قـد               جلأن إىل 
اختــذت ضــدهن أو ضــد العــاملني يف جمــال الرعايــة الــصحية علــى أســاس اهتامــات باإلجهــاض   

كمــا يرجــى تقــدمي معلومــات تفــصيلية عــن أي  . املخــالف للقــانون، ونتــائج هــذه اإلجــراءات 
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غاء األحكام العقابية اليت تفرض على النساء الاليت جيـرين          خطط لتعديل التشريعات من أجل إل     
  .  بشأن املرأة والصحة٢٤عمليات اإلجهاض، مبا يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 

  
  الفوائد االقتصادية واالجتماعية    

تبني اإلحصاءات املرفقة بالتقرير أن غالبية كـبرية مـن القـروض الـيت وافـق عليهـا بنـك            - ٢٣
يـة يف توفــالو قــد منحــت إىل رجــال، وأن القـروض الــيت منحــت إىل النــساء كانــت أصــغر   التنم

ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن       ). ٨-١٣الفقـرة   (بصفة عامة من تلك اليت منحـت إىل الرجـال           
أي استراتيجيات هتدف إىل التـرويج إىل إعطـاء املـرأة فرصـا حقيقيـة للحـصول علـى املـساعدة                     

  . املالية من هذا البنك
ووفقا للتقرير، فإن هناك قلقـا مـن كـون النـساء أكثـر تعرضـا للفقـر بـسبب أدوارهـن                        - ٢٤

فريجـى تقـدمي معلومـات عـن االسـتراتيجيات الـيت رمبـا         ). ١١-١٣الفقرة  (التقليدية يف اجملتمع    
  . تفكر فيها احلكومة ملعاجلة املشكلة

  
  النساء الريفيات    

ــديهن معر     - ٢٥ ــست ل ــساء لي ــر أن الن ــذكر التقري ــتئماين،    ي ــصندوق فاليكــاوبويل االس ــة ب ف
فريجــى تقــدمي معلومــات عــن اســتراتيجيات  ). ١١-١٤الفقــرة (وكيفيــة اســتخدامه لتنميتــهن 

احلكومة لتعزيز مشاركة املرأة يف وضع وتنفيذ خطط تنمية اجلزيرة، وعلى األخص من خـالل               
  . الصندوق

ف النـــساء يف اجلـــزر ويالحـــظ التقريـــر أن هنـــاك حاجـــة إىل تنميـــة مهـــارات ومعـــار   - ٢٦
كمــا يالحــظ التقريــر أنــه  . اخلارجيــة بغــرض متكينــهن مــن بــدء أعمــال جتاريــة متناهيــة الــصغر  

 سـوى عـدد قليـل مـن النـساء،      ٣-١٤يشارك يف مـشاريع التـدريب املـشار إليهـا يف الفقـرة             ال
ه وأنه يبدو أن ذلـك يرجـع إىل أن احتياجـات النـساء مل تؤخـذ يف االعتبـار عنـد التخطـيط هلـذ              

نفـذت،   فريجى بيان ما إذا كان هناك أي مشاريع أخرى للتـدريب قـد            . املشروعات وتنفيذها 
واخلطــوات الــيت اختــذت لتعزيــز مــشاركة املــرأة يف تلــك املــشاريع، وتأثريهــا علــى متكــني املــرأة 

  ). ١٠-١٤ و ٣-١٤الفقرتان (الريفية 
  

  القانون    
لو تقـوم علـى أسـاس جتمـع أسـري حملـي       يشري التقريـر إىل أن ملكيـة األراضـي يف توفـا             - ٢٧

كمــا يــشري . يعــرف باســم الكايتاســي، وأن القاعــدة أن األراضــي تــورث للذريــة مــن الــذكور 
التقريــر إىل أنــه كــان هنــاك اقتــراح بــأن يكــون للرجــال والنــساء حقــوق متــساوية يف أراضــي     
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تقــدمي فريجــى ).  مــن الــنص اإلنكليــزي١١ و ١٠ يف صــفحيت ١٠ و ٩الفقرتــان (الكايتاســي 
  . معلومات عن التدابري اليت اختذت لتنفيذ ذلك االقتراح

  
  العالقات العائلية    

يفصح التقرير عن بعض األحكام التمييزية يف قانون حضانة األطفـال وقـانون أراضـي                  - ٢٨
فيما يتعلق حبضانة األطفال من سن سنتني فما فوقها املولـودين خـارج إطـار    السكان األصليني  
فريجــى تقــدمي معلومــات عــن . ألب حــق تلقــائي يف احلــضانة إذا قبــل بــاألبوةالــزواج، حيــث لــ

التــدابري الــيت تتــوخى احلكومــة اختاذهــا إللغــاء هــذه األحكــام أو تعديلــها حبيــث تعطــى نفــس      
  . احلقوق إىل الرجل واملرأة على السواء فيما يتعلق حبضانة األطفال

ساء واألطفـال، ال سـيما إذا كـان         ووفقا للتقرير، فإن فسخ الـزواج يـضعف وضـع النـ             - ٢٩
، ٢٠٠٢كما يذكر التقرير أنـه منـذ عـام          . يكسبه الزوج هو املصدر الرئيسي لدخل األسرة       ما

  الفقرتــان(مل تــسجل أي قــضية بــشأن إنفــاذ النفقــة، رغــم إمكانيــة وجــود مثــل هــذه القــضايا    
قـة وأي تـدابري     فريجى تقدمي معلومات عن القواعد املتعلقـة بإنفـاذ النف         ). ١٢-١٦ و   ١١-١٦

يرجــى تقــدمي  كمــا. اختــذت أو يتــوخى اختاذهــا إلعطــاء معلومــات للنــساء عــن هــذه اإلمكانيــة
معلومـــات عـــن أي اختالفـــات بـــني اجلنـــسني يف النتـــائج االقتـــصادية لفـــسخ الـــزواج، وبيـــان 

  . تدابري حمددة اختذت أو يتوخى اختاذها لتحسني أوضاع النساء يف حاالت فسخ الزواج أي
  

   من االتفاقية ٢٠ من املادة ١وتوكول االختياري وتعديل الفقرة الرب    
ــاري         - ٣٠ ــضمام إىل الربوتوكــول االختي ــق باالن ــا يتعل ــدم حمــرز فيم يرجــى توضــيح أي تق

  .  من االتفاقية٢٠ من املادة ١كما يرجى بيان التقدم احملرز حنو قبول تعديل الفقرة . لالتفاقية
  
  


