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 .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         
 )تابع( من االتفاقية ١٨

 تقريــران الــدوريان اجملّمعــان الثــاين والثالــث مللــديف  ال 
 )CEDAW/C/MDV/2-3 ؛CEDAW/C/MDV/Q/3و Add.1 

بناًء على دعوة من الرئيسة اختذ أعـضاء وفـد ملـديف             - ١
 .أماكنهم على طاولة االجتماع

قالت إن بلـدها جيتـاز فتـرة        ): ملديف (السيدة ديدي  - ٢
تعزيـــز احلكـــم إصـــالح سياســـي وانتقـــال رئيـــسية ترمـــي إىل  

ــسان    ــوق اإلنـ ــة حقـ ــدميقراطي ومحايـ ــيس   . الـ ــق رئـ ــد أطلـ فقـ
نـــوفمرب  /اجلمهوريـــة أجندتـــه اإلصـــالحية يف تـــشرين الثـــاين    

 خارطـة طريـق هتـدف       ٢٠٠٦مـارس   /، وأعلن يف آذار   ٢٠٠٣
إىل إدخــال دميقراطيــة حديثــة ممــا أعطــى زمخــاً جديــداً لتعزيــز    

 .حقوق املرأة ودورها

دمي التقريـر األّويل، أحـرزت      وأضافت قائلة إنه منذ تق     - ٣
. ملـــديف تقـــدماً ملحوظـــاً يف حتقيـــق املـــساواة بـــني اجلنـــسني 

 أقـر ومتاشياً مع املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير األّويل،         
ويف . جملس الوزراء سياسة وطنية بشأن املساواة بـني اجلنـسني          

، انـــــضمت ملـــــديف إىل الربوتوكـــــول ٢٠٠٦مـــــارس /آذار
قية، اليت مت زيادة التوعية هبا مـن خـالل عقـد            االختياري لالتفا 

اجتمــاع إقليمــي بــشأهنا ونــشر معلومــات عنــها عــن طريــق        
 .وسائط اإلعالم

ــة  - ٤ إن احلكومــة تــدرس ســحب حتفظاهتــا  ومــضت قائل
كمـــا شـــرعت يف .  مـــن االتفاقيـــة١٦و ) أ (٧علـــى املـــادتني 
 املــرأة لـنص الدســتوري الـذي حيـول دون تـويل    جهـود إللغـاء ا  

كمـــا جيـــري الـــتفكري يف إدخـــال . املناصـــب الـــسياسيةأعلـــى 
، لكـن   ١٦ قانون األسرة مبا يتفـق وروح املـادة          علىتعديالت  

ــول دون ــة   حتــ ــة الثقافيــ ــاع االجتماعيــ ــق ذلــــك األوضــ  حتقيــ
والــسياسية والتفــسري الــراهن ألحكــام الــشريعة بــشأن املــسائل  

ومـع ذلـك، مت وضــع شـروط أكثــر    . املتعلقـة بتعـدد الزوجــات  
على سبيل املثـال،  : يما يتعلق مبمارسة تعدد الزوجات  صرامة ف 

ــزوج     قبــل املوافقــة علــى زواج جديــد، تطلــب احملكمــة مــن ال
معلومــات حــول مدخوالتــه للتحقــق مــن قدرتــه علــى اإلعالــة  

 .والدعم

 عامـاً  ١٨ سن   التشريعوأشارت إىل أنه يف حني حيدد        - ٥
ــانون األســرة     ــشترط ق ــزواج، ي ــة حــاالت ال  كحــد أدىن لغالبي

 عامـاً  ١٦وجود ظروف استثنائية ليتسىن لولد يزيد عمره عـن   
وللحـد مـن خطـر احتمـال اسـتغالل هـذا            . الدخول يف الزواج  

اج األطفـال  للوائح اجلديدة لقانون األسـرة بـزو    البند، ال تأذن ا   
 عامــاً، إال إذا كــشفت التقــديرات عــن    ١٨ و ١٦بــني ســن  

. لــزواجعــن طريــق اإال ميكــن عالجهــا ال وجــود حالــة قهريــة 
، مت إحالـة    ٢٠٠٦فربايـر   / اعتماد هذه اللوائح، يف شـباط      ذومن
ــيم،  ٣٢ ــة للتقي ــى  متــت و حال ــة عل ــشمل  ٥املوافق  حــاالت، ت

. ظـروف اسـتثنائية قهريـة     ل عامـاً    ١٧ فـوق سـن      الًمجيعها أطفا 
ومع ذلك، فـإن اجلـدل حـول مفهـوم البلـوغ وموافقـة األوالد         

عل من العسري حل    والسن املناسبة للزواج مبقتضى الشريعة، جت     
 .هذه القضية

وقالت إن الـسياسة الوطنيـة يف جمـال وسـائط اإلعـالم         - ٦
 بشأن املـساواة  بنوداً الوطنية يف جمال اإلعاقة تتضمن   والسياسة

 وقد أقرت اجلمعية الدستورية، املنوط هبا تعـديل         .بني اجلنسني 
الدسـتور، باإلمجـاع اقتراحـاً يتــضمن نـصاً بـشأن عـدم التمييــز       

ووضـع القـانون املتعلـق بإنـشاء جلنـة      .  أساس نوع اجلـنس  على
حقوق اإلنسان تأكيداً خاصـاً علـى حقـوق املـرأة ونـص علـى              

. آليــات اللتمــاس اإلنــصاف يف حالــة انتــهاك تلــك احلقــوق      
وأضافت أن االستقالل القانوين لتلك اللجنة جاء لصاحل املـرأة    

لـة أو   اليت لوال ذلك لرمبا خضعت إلجـراءات بريوقراطيـة مطوّ         
ــة يف   ــزال   ظــل ممارســات غــري مواتي ــانون ال ي ــاذ الق نظــام إلنف

 . حٍد كبريإىليهيمن عليه الذكور 
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وأردفت تقول إن التـشريع األخـري املقـّدم إىل الربملـان              - ٧
أمـا قـانون    . اجلـنس نـوع   ينص على عـدم التمييـز علـى أسـاس           

العمل واخلدمة املدنيـة، فإنـه يـنص علـى املـساواة يف األجـر يف                
ــازات   ال ــوق واالمتيـ ــساواة يف احلقـ ــة واملـ ــادل القيمـ عمـــل املتعـ

ــة        ــل مالئم ــة عم ــة بيئ ــر وهتيئ ــة األج ــة املدفوع ــازة األموم وإج
إلزام قانوين حبماية حقوق املـرأة      الشرطة  وعلى  . للمرأة احلامل 

ــال واالحتجــاز    ــيش واالعتق ــاء التفت ــا املوقــف  . ال ســيما أثن أم
ى يف القـانون اخلـاص    األكثر حترراً مبوجب الشريعة، فإنه يتجلـ      

ــز  ــة العلالقبــولبتعزي ــة والــشرعيةم واســتخدام األدل ــدعم . ي وت
وتـنص  . خطة العمل املتعلقة بالعدالة اجلنائية مبدأ عدم التمييـز         

التعديالت األخرية ألنظمـة جـواز الـسفر علـى أنـه ميكـن ألي               
ــى جــوازات ســفر      ــدم بطلــب للحــصول عل ــدين التق مــن الوال

ــه،  ــع يف ا ألطفالـ ــان الوضـ ــات   وكـ ــى األمهـ ــتم علـ ــسابق حيـ لـ
ومع ذلك، على الـرغم     . احلصول على موافقة خطية من اآلباء     

تعـزز املـساواة بـني      الـيت   من مجيع هذه اإلصـالحات التـشريعية        
اجلنسني، كشفت املناقشات الدستورية عن ضرورة أن تكـون      

 واجلمهـور حباجـة     .غالبية الربملانيني أكثر وعياً بقضايا اجلنسني     
لتثقيـــف يف الـــشؤون املدنيـــة حيـــث ال جيـــري إىل مزيـــد مـــن ا

 .االستفادة من اآلليات القائمة، ال سيما من جانب املرأة

ــسابقة،    - ٨ ــرة اإلبـــالغ الـ ــه مت، بعـــد فتـ وأشـــارت إىل أنـ
وعلى الرغم مـن أن هـذا       . إدخال نظام إلدارة شؤون اجلنسني    

النظــام مل يكــن فّعــاالً حــسب املقــصود منــه، فإنــه يــّسر بعــض  
ــسائل امل ــساين  امل ــاة املنظــور اجلن ــة مبراع ومل يكــن ملراكــز  . تعلق

الوزارات احلكوميـة واملنظمـات     اليت تعج هبا    التنسيق اجلنسانية   
 عمل اجمللس املعـين باملـساواة       تعطلو. غري احلكومية تأثري كبري   

أعــضائه؛ يف تكــوين غــري املــربر نتيجــة االرتفــاع بــني اجلنــسني 
الــيت أوحــت هبــا وسـارت خطــة العمــل بــشأن قـضايا اجلنــسني   

املالحظات اخلتامية للجنة خبطى بطيئـة بـسبب أوجـه الـضعف            
 .املؤسسي وعدم وجود نظام فّعال للرصد

ــضت      - ٩ ــة رفــ ــات املعنيــ ــسلطات واهليئــ ــت إن الــ وقالــ
ــة       ــة إىل اختــاذ إجــراء إجيــايب مــن خــالل عملي احملــاوالت الرامي

الالئـي حيـصلن علـى      اإلصالح الدستوري وزيادة عـدد النـساء      
ــنح  ــة أن تلـــك      مـ ــة بذريعـ ــة الثالثـ ــيم يف املرحلـ ــية للتعلـ دراسـ

ومن جهة أخـرى،    . احملاوالت ستسفر عن التمييز ضد الرجال     
يف املاضـي   عليـه احلـال     مـا كـان     عتقدم عدد مـن النـساء أكثـر         

 .للترشيح يف االنتخابات الربملانية األخرية

وأضافت قائلة إن أوجه التعّصب اجلنـساين والقوالـب          - ١٠
ــة ا ــرأة      النمطي ــز دور امل ــن تعزي ــبري م ــدر ك ــّدان بق ــسانية حي جلن

غــري أن إهنــاء أوجــه التعــصب . ومركزهــا ومكانتــها يف اجملتمــع
املشار إليها، اليت حتتجز املرأة يف النطاق املرتيل، يتطلـب تغـيرياً            

وأضــافت أنـه منــذ عــام  . يف الـسلوك قــد يــستغرق وقتـاً طــويالً  
لـوعي بقـضايا    ، مت يف ملديف العمـل مـن أجـل زيـادة ا            ٢٠٠١

املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني عـن طريـق وسـائط اإلعـالم             
وعلـى الـرغم مـن أن عـدد النـساء يف امليـادين              . املرئيةاملطبوعة  

ــر كــثرياً، زاد عــدد      ــذكور مل يتغّي ــدياً علــى ال الــيت تقتــصر تقلي
كمــا مت حــديثاً تعــيني  . العــامالت إمجــاالً، ولــو إىل حــد قليــل  

دبلوماسـية؛ وزاد عـدد احملاميـات كـثرياً عـن           امرأتني يف بعثات    
. العامني السابقني، وجيـري تـدريب النـساء للعمـل كقاضـيات           

مزيــد مــن النــساء وظــائف يف مهنــة الــصحافة وجيــري ويــشغل 
تــشجيع وســائط اإلعــالم علــى اســتئجار خــدمات مزيــد مــن    

 .النساء

وقالت إن اختاذ إجراء إجيايب لتوفري التعليم يف املرحلـة           - ١١
ثالثة والتدريب التقين للمرأة ميكن أن يكون فّعاالً يف التغلـب           ال

على القوالب النمطيـة اجلنـسانية، ويلـزم أيـضاً اختـاذ مبـادرات              
ــات     ــى الفتيـ ــز علـ ــوظيفي تركّـ ــستقبل الـ ــال املـ ــه يف جمـ للتوجيـ

وأشــارت إىل أن تــوفري فــرص العمــل للمــرأة يــرتبط  . والنــساء
، فـإن النـساء مـن غـري      ومع ذلـك  . بقوة بتهيئة فرص التعليم هلا    

يـة، قـد أسـهمن بدرجـة كـبرية      ماحلاصالت علـى مـؤهالت عل   
وهنــاك مــشروع ممــول مــن  . يف بعــض القطاعــات االقتــصادية 
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بنك التنمية اآلسيوي يرمي إىل زيادة معدالت التوظيـف علـى           
ــدريب،      ــرص الت ــن خــالل ف ــوطين م ــصعيد ال ــد اســتطاع  وال ق

ــة مــن تلــك الفــر  ٤٠أن حيجــز املــشروع  ــة  يف املائ ص التدريبي
وتبذل اجلهـود للتركيـز علـى جمـاالت عمـل ال ختـضع              . للنساء

 .لقوالب منطية

 االعتمـاد يتـضمن   قيـد  اًومضت تقـول إن هنـاك قانونـ      - ١٢
آليات لإلنصاف، وجيري يف الوقت نفسه هتيئة فـرص متكافئـة         

ة حقــوق اإلنــسان ومكتــب حملــاكم وجلنــكامــن خــالل آليــات 
ــام  ــشكاوى الع ــزم  . ال ــه يل ــرأة   غــري أن ــيم امل ــادة اجلهــود لتعل  زي

وأضـــافت أن وزارة شـــؤون . ومتكينـــها مـــن تأكيـــد حقوقهـــا
 واألسرة، اليت ترأسـها، قـدمت توصـية بـشأن احلفـاظ        اجلنسني

علــى تــوازن جنــساين بــني املعيــنني بقــرار مجهــوري يف اللجــان 
ــة، وجيــري النظــر يف     ــشركات العام ــة وجمــالس إدارات ال العام

عتمــد بعــد تومل . س اجلمهوريــةتلــك التوصــية مــن جانــب رئــي
 مــن ٣٤ املــادة حيــذفاجلمعيـة الدســتورية اقتــراح األخــري بـأن   

. الدســتور اســتبعاد املــرأة مــن شــغل الوظــائف الــسياسية العليــا 
ومن املؤسـف إن اجلمعيـة الدسـتورية رفـضت اقتراحـاً بإنـشاء              

غـــري أن وزارهتـــا، الـــيت . حـــصة للمـــرأة يف اجمللـــس التـــشريعي
سـوف تقتـرح بـأن يـدرج يف القـانون القـادم             يردعها ذلك،    مل

تخـصيص نـسبة مئويـة حمـددة        ببشأن األحزاب الـسياسية نـص       
. من املقاعد للنساء املرشحات يف انتخابـات اجمللـس التـشريعي          

ولتعزيز هـذا اجلهـد، مـن املقـرر تنظـيم عقـد حلقـة دراسـية يف             
 عـن النـساء املـشتغالت بالـسياسة تـشارك           ٢٠٠٧مارس  /آذار

أيـضاً زيـادة   الـوزارة  كما تعتزم . األحزاب السياسية فيها مجيع   
 .برامج الدعوة بشأن املشاركة السياسية للمرأة

وقالت إنه طبقاً خلارطة الطريق وخطة التنمية الوطنيـة     - ١٣
السابعة، سيتم تعزيز احلكم احمللـي عـن طريـق الالمركزيـة مـن              
خــالل إنــشاء جمــالس حمليــة ونقــل املــسؤوليات إىل اجملتمعــات   

ــة ــة تفـــرض   . احملليـ ــد واملمارســـات الراهنـ ــافت أن التقاليـ وأضـ
حــواجز علــى دخــول املــرأة انتخابــات هــذه اجملــالس، ال ســيما 

 ،وبنـاء عليـه   . وأن مركزها املايل ضعيف مقارنة مبركـز الرجـل        
ــساء     ــشغلها النـ ــد لتـ ــن املقاعـ ــدد مـ ــز عـ ــرورة حجـ ــرح ضـ اقتـ
وضــرورة الــسماح جلميــع أصــحاب املــصلحة، مبــا يف ذلــك       

ــسا ــرأة     الن ــرار وإتاحــة الفرصــة للم ــشاركة يف صــنع الق ء، للم
ــدريب علـــى اإلدارة و  ــادة، والتـ ــشاركة يف القيـ ــرامج يف للمـ بـ

ــارات  ــة املهـ ــدد    . تنميـ ــيتني عـ ــسنتني املاضـ ــع يف الـ ــا ارتفـ كمـ
ــطة يف    ــة الناشـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــالاملنظمـ ــرأة  جمـ ــوق املـ  حقـ

 . املقّدم إىل اللجنةاالحتياطيوكانت مسؤولة عن التقرير 

وأضافت قائلة إن احلكومة تقر بـضرورة بـذل جهـود            - ١٤
وربطــت . متــضافرة حملاربــة اســتغالل املــرأة والتمييــز ضــدها     
 تلـك    بـشدة  دراسة استقصائية عن إساءة اسـتعمال املخـدرات       

املسألة بالبغـاء، رغـم أهنـا كـشفت عـن وجـود عوامـل أخـرى                 
ــوزيرة لــــشؤون اجلنــــسني   . مــــساعدة ــا كــ وأشــــارت إىل أهنــ

لنت بقـوة موقفهـا بـشأن البغـاء والتـدابري الالزمـة             واألسرة، أع 
وسيجري يف عـام  . لكبح مجاح تلك املمارسة املستغلة واملهينة   

 إجراء دراسة عـن اسـتغالل النـساء ودعـارة األطفـال،             ٢٠٠٧
اســتناداً إىل نتــائج يف هــذا الــشأن وســيتم وضــع اســتراتيجيات 

 .تلك الدراسة

نظمـــة الـــصحة وأشــارت إىل أنـــه يف ســـياق دراســة مل   - ١٥
العامليــة، أجــرت وزارهتــا دراســة استقــصائية عــن صــحة املــرأة   

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٥وجتارهبا احلياتية، أعلنت نتائجها يف      
 للقضاء على التمييـز ضـد   العاملي، الذي يصادف اليوم   ٢٠٠٦
 ات محلـة مت فيهـا عـرض بـصم         انطلقـت اليـوم   ذلك  ويف  . املرأة

وبلـغ عـدد    . ف العنف ضد املرأة   مطبوعة ترمز إىل التعهد بإيقا    
 ١٥ بصمة تطـابق عـدد النـساء بـني سـن             ٢٧ ٠٠٠البصمات  

 . حياهتناللخ عاماً الالئي عانني من العنف ٤٩و

 ظـل   ،وقالت إن هذا العنف، ال سـيما العنـف العـائلي           - ١٦
ــديف     ــري معلــن وغــري موثــق يف مل غــري أن محلــة التنــشيط   . غ

ــة انطــالق مل    ــدمتا نقط ــائج الدراســة، ق ــك   ونت ــة لتل ــشة عام ناق
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وكشفت الدراسة عن حقائق مذهلـة تبـيِّن أن واحـدة         . املسألة
 عامـاً قـد     ٤٩ و   ١٥من كل تسع نساء تتراوح أعمارهن بـني         

تعرضت لشكل ما من أشكال العنف البـدين أو اجلنـسي علـى             
 وأن واحــدة مــن كــل تــسع نــساء يف   ،يــد شــريك يف الــسكن 

، مثـل اللكـم   نفس الفئة العمرية عانت مـن عنـف بـدين عنيـف         
 ويف  .أو اخلنق أو احلرق أو االسـتهداف بـسالح مـا          أو الرفس   

مجيع احلاالت، فـإن واحـدة مـن بـني كـل ثالثـة نـساء تتـراوح                
ــارهن بـــني  ــد تعرضـــت لـــشكل مـــن   ٤٩ و ١٥أعمـ ــاً قـ  عامـ

أشــكال العنــف البــدين أو اجلنــسي علــى األقــل مــرة خــالل        
 .حياهتا

بلــغ عنــه يف وقالــت إن مــستوى العنــف ضــد املــرأة امل  - ١٧
ــا مـــن البلـــدان الـــيت     ــة بغريهـ ملـــديف مـــنخفض نـــسبياً مقارنـ
شاركت يف الدراسة اليت أجرهتا منظمة الـصحة العامليـة، لكـن            

وبّينــت الدراســة . معــدل اإلســاءة لألطفــال فيهــا مرتفــع نــسبياً
ضرورة زيادة التركيز على تعزيز نوعية حياة املـرأة مـن خـالل         

ــصحية واالجتماع  ــة حتــسني اخلــدمات ال ــة ي ــاالالزم ــى . هل وعل
ــول إىل      ــق بالوصـ ــا يتعلـ ــبري فيمـ ــّدم كـ ــراز تقـ ــن إحـ ــرغم مـ الـ
اخلــدمات الــصحية، فــإن الــصحة اإلجنابيــة تتطلــب مزيــداً مــن   

وال يـــزال حتكُّـــم املـــرأة يف اختيـــار وســـائل تنظـــيم . االهتمـــام
ــيهن       ــا يفــرض عل ــوالدات حمــدوداً مم ــني ال ــدة ب األســرة واملباع

وأضــافت أن وزارهتــا شــرعت يف . مــسبقاً محــالً ال ترغــب فيــه
ــاض      ــى إجهـ ــانوين علـ ــابع القـ ــفاء الطـ ــشأن إضـ ــشاورات بـ مـ
األطفال ضحايا االغتصاب واالعتـداء اجلنـسي، لكـن املـسائل           

 أرجـأت البـت     قدالسلوكية واألخالقية املرتبطة هبذا املوضوع      
 .يف هذا الشأن

ومــضت قائلــة إن اســتنتاجات الدراســة بــشأن صــحة   - ١٨
ــة هــزت ضــمائر عــدد كــبري مــن النــاس    املــرأة وجتارهبــا  احلياتي

وتـبني أن العنـف ضـد املـرأة مـسألة متـس             . بصورة غري متوقعـة   
ومـن  . الصحة والتعليم وقضية قانونية واجتماعية بل وجمتمعيـة       

. مث فقد وضعت احلكومة خطة عمل لتنفيذ توصيات الدراسـة         

نــشر نتــائج الدراســة   : وتــشمل اخلطــوات الرئيــسية مــا يلــي    
ياناهتــا يف رســم الــسياسات؛ القيــام باستعراضــات  واســتخدام ب

ــة ألعــضاء    ــادرات يف جمــال التــشريع، عقــد دورات تدريبي ومب
اهليئــة القــضائية ومــوظفي إنفــاذ القــوانني ملراعــاة الفــوارق بــني  
ــواء ضــحايا العنــف العــائلي؛      ــة إلي اجلنــسني، إقامــة بيــوت آمن

ت إنشاء خدمات يف املستشفيات حلماية األسرة، تقدمي خـدما        
ــة اجملتمــع املــدين؛     ــة ونفــسية لــضحايا العنــف؛ تعبئ دعــم قانوني

 .وبذل جهود يف جمال التعليم املدين

وقالت إهنـا تعتـرف بأنـه يلـزم عمـل الكـثري مـن أجـل                  - ١٩
وأهنـا ووفـدها   . املرأة يف بلدها وأهنا تتطلع لسماع آراء اللجنـة        

ــل االقتراحــات       ــاء ونق ــاش بّن ــشاركة يف نق ــتعداد للم ــى اس عل
 .وصيات إىل بلدهاوالت

ردوده ووفد ملـديف علـى التقريـر         شكرت   :الرئيسة - ٢٠
على األسئلة الواردة يف قائمة املسائل وبيانه االسـتهاليل الـذي           
قــدم فــوراً كــثرياً مــن املعلومــات اجلديــدة الــيت تــبني اإلرادة        

. السياسية للحكومة للمضي يف التنفيذ التام ألحكـام االتفاقيـة         
ــع أ   ــأت باســم مجي ــديف    وهن ــة مل ــة حكوم ــضاء اللجن ــى ع عل

 .التصديق على الربوتوكول االختياري

 ٦ إىل ١املواد من 

 خفــف قالــت إن البيــان االســتهاليل   :الــسيدة بــاتن  - ٢١
ل بــصورة ذوبــني أن اجلهــود تبــ . بالفعــل كــثرياً مــن شــواغلها 

متزايدة لتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني، ال سـيما منـذ التـصديق                
وملـا كـان جيـري حاليـاً مراجعـة          . تيـاري على الربوتوكول االخ  

 املتوقــعالدســتور بغيــة تعديلــه، فقــد ســألت عمــا إذا كــان مــن 
إدخال بند يرمي إىل جعل أحكام االتفاقيـة سـارية املفعـول يف             

وهل جيري اختاذ خطـوات إلدمـاج االتفاقيـة يف      . احملاكم احمللية 
 .النظام القانوين الداخلي

مل يـرد   ”نوين، الـذي قيـل إنـه        وفيما يتعلق بالنظام القا    - ٢٢
يف التقرير، أعربـت عـن الرغبـة يف معرفـة مـا إذا كـان                “ ذكره
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جيري تقدمي أي تدريب إىل القضاة بشأن االتفاقية وغريها مـن   
 هــلمعاهــدات حقــوق اإلنــسان، وإذا مل يكــن األمــر كــذلك، 

ــضائية       ــة القـ ــدريب للهيئـ ــذا التـ ــل هـ ــوفري مثـ ــوخي تـ ــن املتـ مـ
 وأضافت أنه ممـا يـثري الدهـشة عـدم     ؟نيإنفاذ القوانولوكاالت  

وجــود قاضــيات بــاملرة، ال ســيما مــع هــذا العــدد مــن النــساء    
وســألت عــن عــدد النــساء الــاليت . العــامالت يف مهنــة القــانون

 ومـا إذا كـان الرجـال أيـضاً      قاضـيات صبحن  ليجيري تدريبهن   
 .حيصلون على مثل هذا التدريب

االختيـــاري وقالـــت إن التـــصديق علـــى الربوتوكـــول  - ٢٣
 لكــن عــدم وجــود نــص دســتوري  ،خطــوة رئيــسية إىل األمــام

وأضــافت أنــه مــن .  اجلــنس ثغــرة رئيــسةبــسبببــشأن التمييــز 
املشجع أن يتم إرسـال اقتـراح إىل اجمللـس الدسـتوري بـإدراج               
بند يف هذا الشأن يف الدستور، وأعربت عن رغبتها يف معرفـة            

 ومـا   ،االقتراحموعد إرسال   : مزيد من التفاصيل حول ما يلي     
 وإىل أي مـدى يتفـق هـذا         ،إذا كان قد بدأت مناقـشته بالفعـل       

.  مـن االتفاقيـة    ١االقتراح مع تعريـف التمييـز الـوارد يف املـادة            
ــة     ــأن احلكوم ــة ب ــة القائل تنظــر يف ســحب  وأضــافت أن احلقيق

 مــن االتفاقيــة تعتــرب أيــضاً ١٦و ) أ (٧حتفظاهتــا علــى املــادتني 
 أن التقريــر أفــاد بوجــود مــشاورات  وأشــارت إىل. أنبــاء طيبــة

ــني        ــساواة ب ــين بامل ــس املع ــضاء اجملل ــني أع ــة ب ــة جاري غــري رمسي
 تفاصيل بشأن أية مـشاورات رمسيـة        معرفةاجلنسني، وهي تود    

 .جارية

ــادة   - ٢٤ ــه مبوجـــب املـ ــة٢وقالـــت إنـ ــن االتفاقيـ ــإن ، مـ  فـ
، مبـا يف   القانونيـة مسؤولية احلكومة اختاذ املناسـب مـن التـدابري          

. د املـرأة ضـ  ما يقتضيه األمر من جزاءات حلظر كل متييز       ذلك
صحيح أنه جيري حالياً إعداد مـشروع القـانون، وسـألت عـن             

ــد   ــشريع اجلدي ــزمين العتمــاد الت وأضــافت أن عــدم  . اإلطــار ال
 التعــذيب عمومـــاً وقـــوانني ملكافحـــة   ملناهـــضةوجــود قـــوانني 

. لقلـق االجتار بالنساء والفتيات واسـتغالهلن خـصوصاً مـدعاة ل         
وتساءلت عمـا  .  احلق يف الصحة  عنوكذلك صمت الدستور    

االقتــراح بــشأن تغــيري هنــاك فرصــة معقولــة لقبــول   تإذا كانــ
تشكيل ووالية اجمللس املعين باملساواة بني اجلنـسني، وملـا كـان            
قــد مت تقدميــه منــذ فتــرة طويلــة، مــىت حيتمــل اختــاذ قــرار بــشأن  

 ؟اعتماده

ن املـوارد التقنيـة والبـشرية       وطلبت تقدمي تفاصيل بـشأ     - ٢٥
ذا  إواملاليــة املتاحــة لــدى وزارة شــؤون اجلنــسني واألســرة ومــا

كانت تعد كافية، ال سيما بالنسبة لعمـل الـوزارة يف املـستقبل           
 وسيكون من دواعـي الترحيـب   .يف إعداد خطة العمل الوطنية   

معرفــة تفاصــيل عــن املخصــصات املقــررة للــوزارة يف امليزانيــة   
 .مع تلك املتعلقة بغريها من الوزاراتباملقارنة 

ــوم  - ٢٦ ــسيدة بيغ ــشأنأعربــت عــن ســرورها   : ال  اختــاذ ب
ــثرية   ــة كـ ــوات إجيابيـ ــسياسية   ،خطـ ــالحات الـ ــيما اإلصـ  ال سـ

ــز اجلنــساين مــن الدســتور    ــة التحي ــة إىل إزال ــادرات الرامي . واملب
وقالــت إنــه مــن املــأمول فيــه نتيجــة االســتعراض الــذي جيريــه    

اص، أن يتــضمن الدســتور املــنقح تعريــف    حاليــاً اجمللــس اخلــ  
ــز حــسبما ورد يف املــادة   ــة ١التميي وأضــافت أن .  مــن االتفاقي

ــديف،   ــانوين ملل ــى أســاس   النظــام الق ــة عل ــشريعةيقــوم كلي  ؛ال
اجملتمع بعمق تقسيم تقليـدي للعمـل حيـث الـصيد           يف  يتأصل  و

ــرأة يف       ــا تعمــل امل ــصيب الرجــل بينم والعمــل اخلــارجي مــن ن
وســـألت عمـــا إذا كـــان . يـــة ورعايـــة األطفـــالاألشـــغال املرتل

املساواة يف حقوق اإلنسان بني الرجـل       الدستور املنقح سيعاجل    
واملرأة ليتسىن وصول املرأة إىل احلياة العامة على قـدم املـساواة         

 .مع الرجل

ــام     - ٢٧ ــى املعاهــدة يف ع ــة صــدقت عل وقالــت إن احلكوم
طـوات منـذ   مت اختاذ أية خقد ؛ وتساءلت عما إذا كان   ١٩٩٣

ذلك احلني إلدمـاج االتفاقيـة يف القـانون احمللـي أو السـتعراض              
ــة    ــع االتفاقيـ ــضارب مـ ــه التـ ــد أوجـ ــة لتحديـ ــوانني القائمـ . القـ

وأضـــافت أنـــه ذُكـــرت التـــشريعات املعتمـــدة وفقـــاً ألحكـــام  
وأعلنــت أن االســتعراض  . االتفاقيــة دون تقــدمي أيــة تفاصــيل   
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ــة لكــي تــدخل        احلكومــة اجلــاري للدســتور يتــيح فرصــة طيب
 .أحكام االتفاقية يف قوانينها احمللية

الحظت أنه، طبقـاً للتقريـر، مت تغـيري         : السيدة أروشا  - ٢٨
اسم األجهزة الوطنية املعنية بقضايا املرأة أربع مرات منـذ عـام            

ــس     ١٩٩٦ ــة تعكـ ــاء املختلفـ ــت األمسـ ــا إذا كانـ ــألت مـ ، وسـ
زارة وهــل اإلدمــاج األخــري يف و . واليــات الــوزارات املتعاقبــة 

ظفني أو ميــس وواحــدة لــشؤون املــرأة يتــضمن تغــيريات يف املــ  
ــشرية؟ وطلبــت معلومــات إضــافية عــن      ــوارد الب خمصــصات امل
كيفيــة تنــاول قــضايا اجلنــسني داخــل الــوزارة حاليــاً ومــا هــي   

 وهل يوجـد موظفـون يف الـوزارة         ،اجلهة املسؤولة عن القضايا   
ط متخصــــصون يف تقيــــيم مــــدى تطبيــــق االتفاقيــــة يف اخلطــــ

 وأشــارت إىل أهنــا تــود أن تعــرف مــدى     ؟والــربامج الوطنيــة 
توافــق أنــشطة وزارة شــؤون اجلنــسني واألســرة مــع أنــشطة       
الوزارات األخرى، اليت هلا واليـات مرتبطـة هبـذا الـشأن، ومـا           

 واستفـسرت عـن     ؟هي أوجه القوة والضعف يف تلك األنشطة      
. عالقــات الــوزارة املــذكورة مــع مكتــب اإلحــصاءات الرمسيــة 

وقالت إن مثل هذه املعلومات من شأهنا أن تبني للجنـة مـا إذا              
كــان لــدى الــوزارة األدوات الــضرورية لتقيــيم تنفيــذ االتفاقيــة 
ومنـــهاج عمـــل بيجينـــغ، اللـــذين مت مبوجبـــهما اعتمـــاد خطـــة 
ــه معلومـــات عـــن     العمـــل، علـــى الـــرغم مـــن عـــدم تقـــدمي أيـ

 .تطبيقهما

همــت،  قالــت إهنــا حــسب مــا ف :الــسيدة شــوتيكول - ٢٩
فإن وزارة شؤون اجلنسني واألسرة مسؤولة عن تنـسيق تنفيـذ           
ــة، لكــن الــوزارة مل تــنجح كــثرياً يف محــل الــوزارات        االتفاقي

 بنــشاط يف هــذا املــشاركةواملؤســسات األخــرى للدولــة علــى  
 النجـاح هـو قلـة       عـدم وسألت ما إذا كان السبب يف       . املسعى
 .املوارد

 باملساواة بني اجلنـسني     وأضافت قائلة إن اجمللس املعين     - ٣٠
مل يعمــل جيــداً علــى مــدى الــسنوات الــست املاضــية، وكــان   

غري أن املـشكلة يف     .  أعضائه مستوىالسبب املعلن هو ارتفاع     
بلدان أخرى ترجـع حتديـداً إىل اخنفـاض مـستوى تكـوين مثـل            

وإذا . تلك املؤسسات، مما يستوجب بذل جهود للنـهوض هبـا         
، هو ختفيض مـستوى تكـوين     كان احلل يف ملديف، كما ورد     

اجمللس، أي ختفيض مـستواه إىل وضـع جلنـة تقنيـة، فقـد يثبـت                
. حينئذ أنه يفتقر إىل النفـوذ الـسياسي الـالزم إلحـداث التغـيري             

 على هذا املوضـوع     الوفدوأشارت إىل أهنا سترحب بتعليقات      
 .والبدائل املمكنة اليت قد يتم اختاذها

وزارة بلجنـة حقـوق     عالقـة الـ   : وطلبت معلومات عن   - ٣١
اإلنسان؛ وظائف اللجنـة يف جمـال حقـوق املـرأة ومـا إذا كـان                
ــة      ــساين؛ أمهيـ ــز اجلنـ ــول التمييـ ــكاوى حـ ــى شـ ــن أن تتلقـ ميكـ

املـساواة بـني اجلنـسني الـيت أقرهـا          /السياسة الوطنية بشأن املرأة   
ــذها     ــوزراء، ومــن املــسؤول عــن رصــد تنفي . مــؤخراً جملــس ال

، ٢٠٠٦-٢٠٠١ل للفتـرة    وأضافت أنه ورد ذكر خلطـة العمـ       
وجيــري الــتفكري فيمــا يبــدو بــشأن . الــيت مل حتقــق جناحــاً كــبرياً

خطة عمل وطنية أخرى ختص املـرأة حتديـداً، لكـن مـن املقـرر       
ــة    ــة الوطنيـ ــة التنميـ ــرأة مـــشمولة يف خطـ أن تكـــون قـــضايا املـ

 وسألت عـن جمـاالت التركيـز املختلفـة يف املبـادرتني،         .السابعة
شأن قـضايا اجلنـسني الـواردة يف نظـام العدالـة            املبادرة املعلنـة بـ    

اجلنائية اليت أطلقها مكتب املـدعي العـام ودور املنظمـات غـري             
 .احلكومية يف إطار الوزارة

 تكلمت بصفتها عضوة يف اللجنـة، فـسألت         :الرئيسة - ٣٢
ما إذا كان قد أتـيح للمنظمـات غـري احلكوميـة االطـالع علـى         

ــدوريني اجملّمعـــني   ــرين الـ ــكليهما  التقريـ ــاين والثالـــث يف شـ الثـ
وأضافت أنه جيري النظـر فيمـا يبـدو يف تقـدمي التقريـر              . األّويل

ــان ــأن تتخــذ    . إىل الربمل ــاً ب ــة توصــي عموم وأضــافت أن اللجن
 .البلدان خطوات تربز بوضوح مدى تنفيذ االتفاقية

 مـن االتفاقيـة     ٢٨ من املادة    ٢وأشارت إىل أن الفقرة      - ٣٣
 حــددت أنــه ال جيــوز إبــداء أي ٢٠ و ٤والتوصــيتان العامتــان 
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ومـن مث   . ن منافيـاً ملوضـوع االتفاقيـة والقـصد منـها          وحتفظ يك 
 منـصب  رئيس اجلمهورية و   تويل منصب فإن استبعاد املرأة من     
ــيس   ــرئيس ل ــاًنائــب ال ــضاً  ) أ (٧ فحــسب للمــادة  خمالف ــل أي ب

 اليت تضع التزاماً بتجـسيد مبـدأ املـساواة بـني الرجـل              ٢للمادة  
ــة    . ة يف الدســتورواملــرأ ــاء عملي ــز هــذه النقطــة أثن وميكــن تعزي

وأعربت عن األمـل يف أن تـسحب ملـديف          . مراجعة الدستور 
 .حتفظاهتا قريباً

وقالت إنه متت اإلشارة إىل عـدم إحـراز أي تقـّدم يف              - ٣٤
السنوات اخلمـس املاضـية بـشأن وضـع تـشريع يتـضمن تـدابري               

ــة  ــشريع اجلــاري صــياغته   . خاصــة مؤقت ــشأن  لكــن الت ــاً ب حالي
 مـن املـادة     ١وطبقـاً للفقـرة     . االنتخابات سيحاول حتقيق ذلك   

 للجنـة، ال ينبغـي اعتبــار   ٢٥ مـن االتفاقيـة والتوصـية العامــة    ٤
أمــا . التــدابري الــيت تــستهدف التعجيــل بالنــهوض بــاملرأة متييــزاً  

التوصية العامة فإهنا قدمت نظرة ثاقبة حول كيفية املضي فيمـا        
 .احلصصنظام اخلاصة املؤقتة، مبا يف ذلك يتعلق بالتدابري 

قـال، رداً علـى األسـئلة، أنـه         ): ملـديف  (السيد آنيـل   - ٣٥
ــاً مبوجــب الدســتور، ال تــصبح   ــة الــيت  تلقائي الــصكوك القانوني

وقــد . اخليانــضمت إليهــا ملــديف جــزءاً مــن التــشريع الــد      
بـادرت احلكومـة بوضـع برنـامج إلدمـاج عـدد مـن معاهـدات         

 . قانوهنا الداخليحقوق اإلنسان يف

رّداً علــى األســئلة بــشأن  ): ملــديف (الــسيدة ديــدي - ٣٦
النظــام القــانوين، قالــت إنــه منــذ تعــيني وزيــر جديــد يف وزارة  

، حتسن التعاون مـع وزارة شـؤون اجلنـسني          ٢٠٠٥العدل عام   
وظـل النظـام    . واألسرة، ال سـيما فيمـا يتعلـق بتعـيني قاضـيات           

يمنـة الـذكور، ومـع ذلـك،        القضائي منذ زمن طويل خاضعاً هل     
بــادرات مب القيــامومت . فإنــه مــن العــسري تغــيري مواقــف متأصــلة  

ــساء  ــدريب الن ، وأصــبح عــدد مــن   علــى العمــل كقاضــيات لت
املتدربات مؤهالت بالفعـل لـشغل وظـائف قاضـيات، غـري أن             

وأضـــافت أن . اجلـــدل بـــشأن هـــذه املـــسألة ال يـــزال مـــستمراً

، ال سـيما    قاضـيات وجـود   وزارهتا ملتزمة بـشدة مبعاجلـة عـدم         
وأن النساء غالباً مـا يـصبحن ضـحايا يف ظـل النظـام القـضائي                

كما جيري التـدقيق يف الـنظم القانونيـة اإلسـالمية الـيت          . الراهن
مت مبوجبها وضع النساء كقاضيات بغية معرفـة عـدم اسـتطاعة            

 .ملديف حتقيق االنتقال

 وأضـــافت قائلـــة إن اقتـــراح رئـــيس اجلمهوريـــة فيمـــا - ٣٧
يتعلق حبق املرأة يف تقلّد منصب الـرئيس أو نائـب الـرئيس هـو             

وقد شـكلت   . جزء من اقتراح عام بشأن اإلصالح الدستوري      
هي نفـسها واملـّدعي العـام ووزيـر العـدل مـؤخراً جلنـة صـغرية                 

 مــن االتفاقيــة ومعرفــة مــدى توافــق ١٦بغــرض متحــيص املــادة 
نني املقدمـة   وأضـافت أن القـوا    . قانون األسرة أو تضاربه معهـا     

إىل اجمللس عادة ما يـتم تناوهلـا يف دورة واحـدة، ومـن مث فإنـه                 
من املـأمول فيـه أن تـتم املوافقـة علـى مجيـع التـدابري التـشريعية                  

 .٢٠٠٧حبلول هناية عام 

وقالــت إن وزارهتــا حــصلت تــواً علــى أعلــى خمــصص  - ٣٨
وهذا املخصص مـستقل متامـاً عـن ميزانيـة          . من قبل يف امليزانية   

ضمان االجتماعي وميكن تكريسه حـصرياً للمـسائل املتعلقـة          ال
ويف املاضــي، كــان تنفيــذ أنــشطة  . بــشؤون اجلنــسني واألســرة

الــربامج يعتمــد بــشدة علــى أمــوال مــن اليونيــسيف وصــندوق  
ــوارد  . األمــم املتحــدة للــسكان واجمللــس الربيطــاين   وكانــت امل

ة وعلــى مــدى الــسنوات القليلــ   . التقنيــة لــدى الــوزارة قليلــة   
املاضية، أوفدت الوزارة مـوظفني إىل اخلـارج للتـدريب، ومـن            
مث تزويدهم بأفضل املؤهالت الالزمة لعملهم يف جمـايل شـؤون      

 .اجلنسني واألسرة

ــع      - ٣٩ ــاون م ــاً بالتع ــوزارة تعمــل حالي وأشــارت إىل أن ال
. جلنة صياغة تابعـة للمجلـس مـن أجـل وضـع تعريـف للتمييـز               

يــع عناصــر التعريــف   ذل كــل جهــد لــضمان إدراج مج  بتوســ
بـذل كــل  توباملثـل، ســوف  .  مـن االتفاقيــة ١الـواردة يف املــادة  

جهــد لــضمان أن تــسفر عمليــة مراجعــة الدســتور عــن إدراج   
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بنود بشأن املساواة بني الرجل واملرأة على غرار تلـك الـواردة            
 .يف االتفاقية

قال إنه يرغب يف التأكيد من      ): ملديف (السيد آنيل  - ٤٠
 االتفاقية تسهم كنمـوذج يف صـياغة تـشريعات          جديد على أن  

حملية بـشأن حقـوق املـرأة، وسـوف تـستمد التعـاريف املتعلقـة               
 .باملساواة والتمييز من تلك الواردة يف االتفاقية

ــسيد - ٤١ ــدةال ــديف ( حمم  إىل أن الدســتور تأشــار): مل
 وقــد مت باإلمجــاع إقــرار  .احلــايل يتــضمن بنــداً بــشأن املــساواة 

 بعــدم التمييــز الــذي جــرت مناقــشته مــؤخراً يف  الــنص املتعلــق
وتركـز  . اجلمعية الدستورية وهو حمال حالياً إىل جلنـة الـصياغة         

اخلطة حالياً على إدماج االتفاقيـة يف التـشريع احمللـي ولـيس يف              
 .الدستور

قالــــت إن التغــــيريات ): ملــــديف (الــــسيدة ديــــدي - ٤٢
ــيري     ــع التغـ ــس يف الواقـ ــوزارة تعكـ ــم الـ ــة يف اسـ ات يف املختلفـ

، فإهنــا وســيلة لتوســيع “جنــسانية”أمــا إدراج كلمــة . الواليــة
نطــاق األنــشطة حبيــث ال تقتــصر علــى املــرأة بــل تــشمل أيــضاً 

ويف املاضي، كانـت هنـاك حـاالت انتـهكت          . الرجل واألسرة 
أمـا حاليـاً،   .  دون أمـل يف إنـصافها  بقيـت فيها حقوق الرجل و 

لرجــال جنبــاً إىل يــتم إبــالغ الــوزارة بانتــهاكات حقــوق افإنــه 
وأضافت أن مـسؤولية    . جنب مع املسائل املتعلقة حبقوق املرأة     

ــشغيل       ــاتق وزارة الت ــى ع ــاً عل ــع حالي ــاعي تق ــضمان االجتم ال
والعمـــل، لكـــن ملـــا كانـــت وزارة شـــؤون اجلنـــسني واألســـرة 

تـــزال تقـــدم خـــدمات اجتماعيـــة، أّدى الفـــصل املؤســـسي   ال
 إجـراء لترشـيد تقـدمي       لكن مت اختـاذ   . مبدئياً إىل نشأة صعوبات   

وزارة شـــؤون ”وأشـــارت إىل أن اســـم  .  إىل األســـرالـــدعم
، مت األخــذ بــه عنــدما تقلــدت منــصبها يف  “اجلنــسني واألســرة

ــوز ــه /متـ ــر  . ٢٠٠٥يوليـ ــوزارة وتغّيـ ــة الـ ــتعراض واليـ مث مت اسـ
تركيزها إىل تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                

، إىل جانـب بروتوكوليهمـا   ضد املـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل        
 .االختياريني

ــة إن أحــد العوامــل الــيت أدت إىل عــدم    - ٤٣ وأردفــت قائل
التــزام احلكومــة باملواعيــد النهائيــة لتقــدمي تقاريرهــا إىل اهليئــتني 

 يرجـع  املعاهدات مبوجب هاتني االتفـاقيتني،       يف إطار املنشأتني  
. مرةأحكامهمـا بـصورة مـست     عدم توافر آلية لرصـد تنفيـذ        إىل  

أمــا حاليــاً، فــإن لــدى وزارة شــؤون اجلنــسني واألســرة يــضم   
ــسم  مــوظفني مــؤهلني متمرســني جيــداً يف قــضايا اجلنــسني      ق

خطـــط العمـــل ، مـــسؤوليتهم الوحيـــدة رصـــد تنفيـــذ الطفـــلو
وينظـر هـؤالء املوظفـون أيـضاً        . الوطنية املتعلقة باملرأة والطفـل    

كومـة بـشأن    يف التقارير الواردة سـنوياً مـن خمتلـف إدارات احل          
ــسىن      ــدارس ليتـ ــد يف املـ ــصني والقيـ ــدالت التحـ ــسائل كمعـ مـ

ومــن . احلــصول علــى صــورة أفــضل عــن حالــة املــرأة والطفــل 
املتوقع أن ييـسر إنـشاء هـذا القـسم اجلديـد تقـدمي التقـارير إىل                 

 يتم بعـد إجـراء حبـث      ومل  . هيئات حقوق اإلنسان يف موعدها    
ا، لكـن مـن املـأمول       حول تأثري هاتني االتفـاقيتني املـشار إليهمـ        

ومجــع مثــل هــذا البحــث  فيــه أن ييــسر القــسم اجلديــد إجــراء  
وكان للبحـث الـذي أجـري عـن العنـف ضـد             . بيانات إضافية 

ومل يكـن   . املرأة تأثري كبري علـى كـل مـن احلكومـة واجلمهـور            
من العسري أن يستوعب الناس احلقيقة حول هذا العنف، ألهنـا         

وأضـافت أن مـن     . ويلـة مسألة ظلت يف طي الكتمـان لفتـرة ط        
 الرصـــد والبحـــث دعـــم جهـــود بلـــدها لتنفيـــذ  نيشـــأن حتـــس
 .االتفاقيتني

وقالــت إن وزارهتــا تعمــل عــن كثــب بالتعــاون مــع        - ٤٤
اآلخرين مـن خـالل عـدد كـبري مـن اللجـان واجملـالس يف شـىت            

 جملس وطين لـشؤون الطفـل مـوظفني مـن حنـو             يضمو. امليادين
ــا  ، وزارة٢٠ ــسري ا  مم ــادة تي ــأ زي ــوزارات  هي ــني ال ــات ب . لعالق
 هذه العملية على حنو جيد يف حالـة الطفـل، لكنـه يلـزم               تشريو

 .عمل املزيد فيما يتعلق بقضايا اجلنسني
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ــع وزارة    - ٤٥ ــازة مـ ــة ممتـ ــا عالقـ ــارت إىل أن لوزارهتـ وأشـ
التخطــيط والتنميــة الوطنيــة؛ والواقــع أن خطــة التنميــة الوطنيــة 

عنـصر  كاة نـوع اجلـنس     السابعة، اليت أصـبح فيهـا تعمـيم مراعـ         
شامل يف مجيع القطاعات، يعكس مشاركة وزارهتـا يف عمليـة           

، وضــعت وزارة ٢٠٠٥وفيمــا يتعلــق بتعــداد عــام  . التخطــيط
شــؤون اجلنــسني واألســرة عــدداً مــن املــوظفني املتــدربني حتــت 
تصرف وزارة التخطيط والتنمية الوطنيـة طـوال الفتـرة الـيت مت             

لتعداد عـن بيانـات مـصنفة حـسب         وأسفر ا . فيها تنفيذ التعداد  
نوع اجلنس ألول مرة، وقـدم نظـرة فاحـصة أفـضل عـن حالـة                

 .املرأة يف ملديف

ــة يف       - ٤٦ ــذ االتفاقي ــذر تنفي ــباب تع وذكــرت أن أحــد أس
مجيــع القطاعــات هــو عــدم وجــود سياســة عامــة بــشأن قــضايا 

أمــا اآلن وبعــد أن أقــر جملــس الــوزراء سياســة لتحقيــق  . املــرأة
 اجلنسني، ستكون هناك عقبات أقل مما كان عليـه          املساواة بني 

ــر    . احلــال يف املاضــي  ــوزارات األخــرى أكث ــا أصــبحت ال كم
ــلاســتجابة ــا مــن حجــج    بالفع ــه وزارهت ــا تقدم وأصــبحت .  مل

وسائط اإلعالم أيضاً تدرك اآلثار املترتبة على تصوراهتا بـشأن         
املرأة والطفل، بفضل التدخالت القوية من جانب الوزارة مـع          

 .دعم الذي يقدمه صندوق األمم املتحدة للسكانال

وعــن اجمللــس املعــين باملــساواة بــني اجلنــسني، الــذي        - ٤٧
يرأســه رئــيس اجلمهوريــة، قالــت إن عــدد أصــحاب املناصــب  

 عـــضواً مـــن الـــوزراء ونـــواب  ٣٠ حنـــو -العليـــا كـــبري جـــداً 
ومـن مث   . الوزراء، مما جيعل مـن العـسري ضـمان نـصاب قـانوين            

 عــضواً برئاســة رئــيس ١٥ تــشكيل جلنــة تــضم فإهنــا اقترحــت
 كهيئة لصنع القرار على املـستوى الـسياسي         تعملاجلمهورية،  

ــات  ــدمي التوجيهـ ــشؤون    .وتقـ ــين بالـ ــس املعـ ــن اجمللـ ــدالً مـ  وبـ
اجلنسانية سيتوىل تنفيذ السياسة العامة للشؤون اجلنسانية جلنـة         
ــة واهليئــات       ــاالت احلكومي ــضاؤها معظــم الوك ــل أع ــة ميث تقني

وســيتم عــن طريــق اللجنــة التقنيــة  . رى التابعــة للحكومــةاألخــ
بذل حماولـة أخـرى لتنفيـذ نظـام إلدارة الـشؤون اجلنـسانية مبـا                

يتفق مع توصيات االحتاد، وأعربـت عـن األمـل يف أن تـتمكن              
 .من إبالغ اللجنة بالنتائج يف التقرير الدوري القادم

ــسان     - ٤٨ ــدة حلقــوق اإلن ــة جدي ــشاء جلن ــه مت إن  وقالــت إن
، لكـي   ٢٠٠٦مبوجب قانون صادر عن الربملان يف أواخر عام         

ــصعوبات      ــيت واجهــت بعــض ال ــسابقة ال ــة ال . حتــل حمــل اللجن
 .وُعقد بالفعـل اجتماعـان مـع املفـوض العـام حلقـوق اإلنـسان              

ــع     ــا مـ ــتعداداً الجتماعهـ ــها اسـ ــا بعملـ ــوزارة علمـ ــه الـ وأحاطتـ
كمـا طلبـت    . اللجنة؛ وستحيل إليـه بـدورها توصـيات اللجنـة         

الـــوزارة إحـــصاءات عـــن حـــاالت التمييـــز اجلنـــساين الـــيت مت   
إبالغها للجنة، لكن تلك اإلحصاءات مل تكن متاحة يف حينـه           

 .ليتسىن تقدميها يف الدورة احلالية

واســـتطردت قائلـــة إن خطـــة العمـــل الوطنيـــة املعنيـــة   - ٤٩
ويف تقيـيم للخطـة     . بقضايا اجلنسني حققت قـدراً مـن النجـاح        

. هتــاا يف املائــة مــن حمتوي٦٠أنــه قــد مت تنفيــذ بنــداً ببنــد، وجــد 
ــدة الـــيت     ــة العمـــل اجلديـ ــود إىل خطـ ــة البنـ ــة بقيـ ــيتم إحالـ وسـ

ــام   ــدادها يف عـ ــيجري إعـ ــيات ٢٠٠٧سـ ــتناداً إىل التوصـ ، اسـ
القادمــة للجنــة وبالتــشاور مــع تلــك الــوزارة واملنظمــات غــري    

 .احلكومية وغريها من مؤسسات اجملتمع املدين

ــ - ٥٠ ه يلــزم القيــام مبزيــد مــن العمــل فيمــا   وأشــارت إىل أن
وتسلم احلكومـة بوجـود     . يتعلق بدور املنظمات غري احلكومية    

عــدد قليــل جــداً مــن املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تعمــل مــن 
 ومــن .أجــل حقــوق املــرأة وحقــوق اإلنــسان وحقــوق الطفــل 

 جلـان يف اجلزيـرة لتنميـة املـرأة تعمـل          ٢٠٦جهة أخرى، هناك    
وتــستخدم كــأداة لتعزيــز مناقــشة مــسائل     كفــروع لوزارهتــا  

 امـرأة، فإنـه     ٤ ٠٠٠أما اللجنة، الـيت حتـشد أكثـر مـن           . حمددة
ــشكيلها      ــرة يف أي وقــت، لكــن ت ــة جزي ــشيطها يف أي ميكــن تن

وتعتـزم الـوزارة    . يتغري كل سنتني عن طريق انتخاب مجاهريي      
مراجعــة دور تلــك املنظمــات لتــرى مــا إذا كانــت تــستطيع       

ــى   ــا عل ــة    ممارســة دوره ــري حكومي ــات غ ــضل كمنظم  حنــو أف
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وملـــا كـــان هنـــاك عـــدد قليـــل مـــن املنظمـــات غـــري   . مـــستقلة
ــه مــن امل   ــة يف ملــديف، فإن  علــى اتعــذر التــشاور معهــ احلكومي

 .النحو الذي تريده الوزارة أثناء إعداد التقرير

ــة حــول      - ٥١ ــا بتعليقــات اللجن ــا أحاطــت علم وقالــت إهن
ــادة   ــذ املـ ــادة ) أ (٧تنفيـ ــتبذل٢واملـ ــذ   وسـ ــد لتنفيـ ــل جهـ  كـ

 .حتسينات يف هذا الصدد

قال إن هنـاك مـا يـدعو للثقـة          ): ملديف (السيد آنيل  - ٥٢
مـن االتفاقيـة    ) أ (٧حول إمكانية إزالة التحفظات على املـادة        

بــسهولة، لكــن التــزام احلكومــة بإزالــة التحفظــات علــى املــادة  
وعلى سبيل  .  سيتطلب مزيداً من العمل يف جماالت حمددة       ١٦
ــ ــان   املث ــزم مــساندة أعــضاء الربمل ــشأن  ال، تل ــسىن يف هــذا ال ليت

استكمال إصالح قانون األسرة، لكن معظـم هـؤالء األعـضاء           
ويــتعني إجــراء .  التفاوتــات بــني اجلنــسنيبــشأنعمــي البــصرية 

ــق       ــا يتعلـ ــرة فيمـ ــانون األسـ ــددة يف قـ ــب حمـ ــتعراض جلوانـ اسـ
 ويلـزم تقـدمي التعـديالت إىل        ؛مات الـواردة يف االتفاقيـة     ابااللتز

 .١٦الربملان قبل أن يتسىن إزالة التحفظات على املادة 

 طلبــت معلومــات إضــافية عــن النقــاش :الــسيدة بــاتن - ٥٣
، مبــا يف ذلــك املــستوى الــذي   قاضــياتاجلــاري حــول تعــيني  

جتـــري اســـتناداً إليـــه تلـــك املناقـــشات، ومـــا إذا كـــان رئـــيس  
 بـه أو    ينـوط ؤسسة أخـرى مـا      اجلمهورية أو وزارة العدل أو م     

 .هبا تعيني القضاة

 سـألت عـن املؤسـسة املنـوط هبـا           :السيدة شـوتيكول   - ٥٤
تـصل  ي أن ذلكرصد تنفيذ خطة التنمية الوطنية السابعة حيث  

 ومـــا إذا كانـــت  ،بـــإدراج قـــضايا اجلنـــسني فيهـــا مـــستقبالً    
 .اإلحصاءات املذكورة بشأن تنمية املرأة ميكن إتاحتها للجنة

 تكلمت بصفتها عـضواً يف اللجنـة، فـسألت        :لرئيسةا - ٥٥
عما إذا كـان مـن املتـوخى حتديـد إطـار زمـين إلدراج أحكـام                 
االتفاقيــــة بــــشأن التمييــــز ضــــد املــــرأة وحقــــوق الطفــــل يف   

 واستفــسرت عــن عنــوان القــانون املتوقــع .التــشريعات الوطنيــة

صـــدوره بـــشأن املـــساواة بـــني اجلنـــسني وطلبـــت مزيـــداً مـــن  
 .ن حمتوياتهاملعلومات ع

قالـت إن املناقـشات حـول       ): ملديف (السيدة ديدي  - ٥٦
 جتــري علــى املــستوى الــوزاري وداخــل اهليئــة  قاضــياتتعــيني 

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية هي الـيت        . القضائية أيضاً 
وتعهــدت بــأن . ســتقوم برصــد خطــة التنميــة الوطنيــة الــسابعة 

ــّدم  ــش   إىل تق ــة ب ــة املؤشــرات املطلوب ــة  اللجن ــسائل املتعلق أن امل
 .بتنمية املرأة عند عودة الوفد إىل ملديف

 إن وزير العـدل، عنـد       ت قال ):ملديف ( حممد ةالسيد - ٥٧
، أعلـن عـن عـزم احلكومـة         ٢٠٠٥يوليـه   /تويل منـصبه يف متـوز     

وأصـبحت هـذه التعيينـات حاليـاً مـن          . تعيني قضاة من اإلناث   
ــة اخلــدمات القــضائية الــيت شــكِّلت     ــذ عــام  صــالحيات جلن من

ومل تقتـــصر مناقـــشة هـــذه املـــسألة علـــى املـــستوى      . مـــضى
وجـاء رد فعـل     .  اجملتمع احمللي  على مستوى الوزاري، بل أيضاً    

ومت بالفعل تدريب نساء يف اخلـارج       . اجلمهور قوياً منذ البداية   
للعمل كقاضيات، وجيري إتاحة فرص إضـافية لتـدريب املـرأة           

ــل ــذلك الرجـ ــسألة الق . وكـ ــشاط مـ ــيات يف ونوقـــشت بنـ اضـ
ومن املؤسف أن الـرأي العـام مل يكـن إجيابيـاً            . وسائط اإلعالم 

 .جداً

 بعــد حتديــد يــتمقــال إنــه مل ): ملــديف (الــسيد آنيــل - ٥٨
 تقدميـه   ومـن املـستهدف   . عنوان لقانون املـساواة بـني اجلنـسني       

، لكن يلزم مقـدماً اسـتمالة       ٢٠٠٧إىل الربملان قبل دورته لعام      
ه وإجـراء مـشاورات مـع املنظمـات غـري           إلقـرار أعضاء الربملان   

 .احلكومية والقطاعات األخرى املعنية

 ٦ و ٥املادتان 

 قالــت إن تغــيري القوالــب : ســيلفااالــسيدة تافــاريز د - ٥٩
النمطية بشأن دوري الرجل واملرأة وحتقيق التغـيري االجتمـاعي          

.  حتــدياً كــبرياً يف ملــديفيــشكل، ٥الــذي نــصت عليــه املــادة 
ــر وصــف بعــض اخلطــوات يف هــذا االجتــاه، مــن    ومت يف التق ري
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 بـشأن املعرفـة     ٢٠٠٥املقـرر إجراؤهـا عـام       الدراسة  بينها مثالً   
اجلنـسني والـصحة    بقـضايا   واملواقف والسلوكيات فيمـا يتعلـق       

وأضــافت أهنــا مهتمــة بنتــائج تلــك الدراســة ومــا إذا . اإلجنابيــة
 .كانت أية إجراءات اختذت للمتابعة قد كتب هلا النجاح

وأضــافت قائلــة إن الدراســة االستقــصائية عــن العنــف  - ٦٠
ــرأة كــشفت عــن عــدد رهيــب مــن حــاالت العنــف      . ضــد امل

ــاً  ــصائية  وطبق أخــرى، مت الكــشف عــن وجــود    لدراســة استق
وتــرى نــسبة كــبرية مــن الــسكان، رجــاالً . قوالــب منطيــة قويــة

. شيئة زوجهـــامبـــ رهنـــاًونـــساًء علـــى الـــسواء، أن دور املـــرأة 
لبية بأنه جيب على املرأة أن تطيع زوجهـا حـىت إذا   وأفادت الغا 

وترى نساء أكثر عـدداً مـن الرجـل      . ما اختلفت معه يف الرأي    
أن للرجل احلق يف أن يضرب زوجته، وذكـرن أسـباب غريبـة             
لذلك، منها عدم القيام باألعمال املرتلية مبا يرضـي أزواجهـن،       

ع نـساء  ة الزوج، أو سؤاله عمـا إذا كـان لـه عالقـات مـ       فخمالو
 .أخريات

 مــن خــالل التقريــر والــردود علــى  ،وأشــارت إىل أنــه - ٦١
قائمة املسائل اليت حددهتا اللجنة، تتبني قوالـب منطيـة يف كـثري             
ــواردة يف قــانون األســرة،     ــها األفكــار ال مــن اجملــاالت، مــن بين

ــها،  و ــرأة ملهنتـ ــار املـ ــود   واختيـ ــدم وجـ ــسياسي وعـ ــع الـ الوضـ
 أفاد التقرير أنـه مـن       ، الطالق وفيما يتعلق بإجراءات  . قاضيات

املسموح به مساع شهادة رجلني أو أربعـة نـساء أمـام احملكمـة              
 . مما يعين أن املرأة تساوي نصف قيمة الرجل-

 يلـزم اختـاذ إجـراءات       ، بناء علـى مـا تقـدم       ،وقالت إنه  - ٦٢
ذلت بعـض اجلهـود لزيـادة       وقد بُـ  . أساسية كثرية لتعزيز التغيري   

ا ما اّدعى أعضاء الربملان أنـه سـيكون متييـزاً           التوعية، غري أنه إذ   
اختاذ خطوات لتحقيـق املطلـب الـدميقراطي مبـشاركة املـرأة يف             
وضع السياسات، فإن األمر عندئـذ يـستلزم تـدريباً فعليـاً بـدالً             

وينبغـــي أيـــضاً اختـــاذ إجـــراءات إلشـــراك . مـــن زيـــادة الـــوعي
ــة    ــديل القوالــب النمطي  وأعربــت عــن . وســائط اإلعــالم يف تع

ترحيبــها باحلقيقــة الــيت تقــول بــأن الــسياسة اجلديــدة لوســائط   
اإلعالم تشمل املساواة بني اجلنسني وزيادة مـشاركة املـرأة يف           
اجملتمع، لكنـه يلـزم أيـضاً اختـاذ إجـراءات يف جمـال التعلـيم مـن                  
ــدريب املدرســني؛       ــدريس وممارســاته وت ــواد الت ــيح م ــها تنق بين

رة تفيـد بأنـه جـارٍ تطبيـق     وأضافت أن التقرير مل يقدم أيـة إشـا   
 .هذه التدابري

وأشــارت إىل أن املتكلمــة يف بياهنــا االســتهاليل قالــت  - ٦٣
ــإن التقــدم      ــه ف ــاء علي ــاً وبن ــستغرق وقت ــسلوكيات ي إن تغــيري ال

وهذا صـحيح، ولكـن االنتظـار حـىت يـتم التغـيري             . يكون بطيئاً 
فهناك التـزام واضـح بتحقيـق التغـيري         . أمر ال يبعث على الرضا    

ــد مــن      ــدعو احلاجــة املاســة جــداً إىل بــذل مزي ــديف، وت يف مل
 .ة يف هذا الشأناجلهود املكثَّف

 قالــت إن ممارســة تعــدد الزوجــات،  :الــسيدة مــايولو - ٦٤
، تنتـهك   ١٦اليت دفعت احلكومة إلدخال حتفظات على املادة        

ن احلكومـة ال تـستطيع حظـر        إ ليقو. ٥بوضوح أحكام املادة    
وأضافت أهنا تؤيـد مالحظـات      . شريعةتلك املمارسة بسبب ال   

املتكلمة الـسابقة حـول الـشهادة علـى إسـاءة املعاملـة الزوجيـة               
وإذا كان ُيرى أن رجلني يعادالن أربعـة  : يف إجراءات الطالق  

 .بدرجة خطرية جداًما  خطأ هناك فإن ،نساء

  أيــــة الحظــــت عــــدم إجــــراء:الــــسيدة شــــوتيكول - ٦٥
ــشأن االجتــار ب    ــدو ب ــا يب األشــخاص، واقترحــت  دراســات فيم

ضرورة اختـاذ إجـراء حلـل تلـك املـشكلة واالسترشـاد بأحكـام         
الربوتوكول املتعلق مبنع ومعاقبة وقمع االجتار باألشـخاص، ال         

، املكمـل التفاقيـة     )بروتوكول بـالريمو  (سيما النساء واألطفال    
. األمــم املتحــدة ملناهــضة اجلرميــة املنظمــة عــرب احلــدود الوطنيــة 

دة اليت قدمها وفد ملديف تركِّـز علـى االجتـار           وأضافت أن املا  
 غـري أن االجتـار يـشمل أيـضاً العمـل      ؛يف سياق البغـاء فحـسب   

. املستغل وشروط الزواج والسمسرة القائمـة علـى االسـتغالل         
ــا     ــيِّن فيمــا يبــدو أن البغاي وأشــارت إىل أن جــزءاً مــن املــادة يب
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ضاً  أيـ  تـصبحن يعتربن مذنبني مبوجب التعريف، لكن ميكن أن        
وقد التزمت احلكومة بتنفيذ اتفاقية سارك بـشأن منـع    . ضحايا

ــساء واألطفــال    الــيت و البغــاء، يف ســبيلومكافحــة االجتــار بالن
ــاء    ــى البغ ــز عل ــى األشــكال األخــرى   فحــسب تركِّ ــيس عل ول

ــتغالل ــسان    . لالسـ ــوق اإلنـ ــن حقـ ــة عـ ــب يف أن ورقـ وال ريـ
قـد  واالجتار يعدها مكتب املفـوض الـسامي لـشؤون الالجـئني            

 .تكون قراءة مفيدة يف هذا الصدد

 قالـت إن تعليـق الوفـد علـى نقـص            :السيدة غاسبارد  - ٦٦
عــدد املنظمــات غــري احلكوميــة يف ملــديف يبــدو متناقــضاً مــع  

ى املنظمـات غـري     التقرير االحتياطي املمتـاز الـذي أعدتـه إحـد         
وأضــافت أهنــا تــشجعت بــالتزام الوفــد بتحــسني      . احلكوميــة
ها تعيد إىل األذهان أنـه مت التعـبري عـن التـزام              املرأة، لكن  أحوال

ــد     ــا يف ذلـــك الوعـ ــر األّويل، مبـ ــر يف التقريـ ــاء النظـ ــشابه أثنـ مـ
ــة   ــة مؤقتـ ــاذ تـــدابري خاصـ . بـــسحب التحفظـــات وتـــوخي اختـ

وأشارت إىل أن مشروع القانون بـشأن املـساواة تطـور جيـد،             
 لتلـك  لكن حسبما بّين الوفد، فإن الربملان ليس مستجيباً جـدا      

ــر    . تــدابريال ــام بعمــل أكث ــة القي ــه يلــزم يف البداي ــه فإن ــاًء علي وبن
 .دينامية بكثري

 إزاءوأعربــت عــن قلقهــا العميــق إزاء صــمت التقريــر   - ٦٧
وأشـارت إىل أن الـردود     . االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغـاء     

علــى قائمــة املــسائل تــذكر أنــه مل يــتم بعــد اعتمــاد أي قــانون   
ــا   ــك املمارس ــة تل ــداً أن املقاصــد    . تحملارب ــروف جي ــن املع وم

ويبــدو أنــه مــن  . الــسياحية كملــديف أمــاكن لــسياحة اجلــنس 
ل عمــا إذا ءاملعتــزم إجــراء دراســة يف هــذا الــشأن، لكنــها تتــسا

كان جيري اختاذ أية إجراءات يف الفنادق وغريها من األمـاكن           
.  من أجـل مكافحـة تلـك الظـاهرة         السائحوناليت يتردد عليها    
مـن خطـر االجتـار      ل شـيء مـا لتحـذير النـساء          وهل جيـري عمـ    

ــيهن      ــود إلـ ــدمي وعـ ــتم تقـ ــي يـ ــساء الالئـ ــيما النـ ــنظم، ال سـ املـ
باحلصول على عمل إذا ما غادرن البلد؟ لكن من الواضح أنـه            

شـرطة متخصــصة ملنـع االجتــار   تقـدمها  ال توجـد أيـة خــدمات   

والسؤال هل يوجد أي نظـام ملـساعدة ضـحايا البغـاء        . بالنساء
 لراغبات يف االبتعاد عن هذه املمارسات؟ال واالستغال

 قالــت إن التقريــر قــدم صــورة حمزنــة  :الــسيدة بيغــوم - ٦٨
ومذهلة للعنف ضد املرأة الذي ُوصـف بأنـه مـسألة مـسكوت             

 علـــى األطفـــال يف يالعتـــداء اجلنـــسأشـــارت إىل أن و. عنـــها
ــسبياً أيــضاً  ــدابري   . ملــديف مرتفــع ن ــة ت كمــا أن عــدم اختــاذ أي

 أن  أضـافت و. افحة تلـك املمارسـات مـدعاة للقلـق        قانونية ملك 
. عدد حاالت الطالق بسبب العنف العائلي آخـذ يف االزديـاد          

وممـا يـثري    . واإلحصاءات تبّين مجيعها معانـاة النـساء واألطفـال        
ــانون  ســاكناً احلــرية والدهــشة أن احلكومــة ال حتــرك    ــرار ق إلق

داخلــي حملاربــة هــذا العنــف ومــن مث فالبــد مــن كــسر هــذا         
 .لصمتا

وســـألت عـــن عـــدم الـــسماح بـــأي متثيـــل قـــانوين يف   - ٦٩
ــراءات الطــالق بــسبب العنــف؟ ويــذكر التقريــران هنــاك        إج
خطط ملعاجلـة تلـك املـسألة وحلمايـة حقـوق النـساء وأطفـاهلن               

وال ريـب يف  . املعالني، لكنه قـدم تفاصـيل قليلـة لتلـك اخلطـط         
د  اإلبــالغ عــن العنــف ضــد املــرأة مقترنــا بعــدم وجــو عــدمأن 

قوانني أو نظم دعم فّعالة من شأنه أن يؤدي إىل تـصاعد تلـك              
يــسفر عــن انتــهاكات جــسيمة لالتفاقيــة وحلقــوق أن اجلرميــة و

 .اإلنسان ما مل يتم اختاذ إجراء يف هذا الشأن

ــة    - ٧٠ ــة إعالميـ ــديف قامـــت بالفعـــل حبملـ وقالـــت إن ملـ
واحــدة، لكــن األمــر يــستلزم القيــام علــى عجــل حبملــة أخــرى 

ومـــن .  القوالـــب النمطيـــة وتغـــيري املواقـــف إزاء املـــرأةملعاجلـــة
الضروري أيضاً إنفاذ تشريعات قانونية مالئمـة ليتـسىن معاقبـة           

األسـرة  داخـل  مرتكيب العنف، مبا يف ذلـك أولئـك األشـخاص          
 .املعيشية للمرأة

رّداً علــى تلــك األســئلة،  ): ملــديف (الــسيدة ديــدي - ٧١
لدراسـة االستقـصائية املقـرر      قالت إنه مل يتم يف الواقـع إجـراء ا         

ــام   ــا ع ــادة     . ٢٠٠٥هل ــى أن زي ــاً عل ــق متام ــا تواف وأضــافت أهن
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وبـــسبب . الـــوعي وحـــده لـــيس كافيـــاً وأنـــه يلـــزم التـــدريب  
التكــوين اجلغــرايف مللــديف، بتــوزع الــسكان البــالغ عــددهم       

 جزيــرة، ومعظــم األمــوال   ١ ٢٠٠ علــى نــسمة ٣٠٠ ٠٠٠
دريب أو زيـادة التوعيـة      اليت يقدمها املاحنون للدراسـات أو التـ       

ومن املؤسف أهنا ال تستخدم يف جمملـها مبـا          . تنفق على التنقل  
. ميس حياة الناس بأعداد كبرية، لكن تلك هي حقيقة الوضـع          

وأضافت أهنا ستأخذ بالنـصيحة املقدمـة وتفعـل مـا يف وسـعها              
لضمان أال تركِّز الربامج على زيادة الوعي فحـسب بـل أيـضاً             

 .حملياًعلى تدريب الناس 

وأعربت عن األسف لعدم تقدمي مزيد مـن املعلومـات           - ٧٢
عن التعليم، لكنها أشارت إىل عدم وجود فجوة بني اجلنـسني           

وأضــــافت أن الفتيــــات يف املــــدارس   . املــــدارسب االلتحــــاق
ومـــع . االبتدائيـــة والثانويـــة حيققـــن نتـــائج أفـــضل مـــن األوالد
ــارات فيمــ    ــد مــن اخلي ــق ذلــك، حيــصل األوالد علــى مزي ا يتعل

ويواصـلون  . باملنح الدراسية يف مرحليت التعليم الثانوي والعايل      
 يف اجلهــودوجيـري بـذل   . الـدخول يف ميـادين العمـل التقليديــة   

ويف كــل . هــذا اجملــال وجتــري أيــضاً مناقــشات يف هــذا الــشأن 
جزيــــرة، التعلــــيم االبتــــدائي متــــاح حــــىت الــــصف الــــسابع،  

. كليزيــة واللغــة احملليــةوالتــدريس مــزدوج اللغــة أي باللغــة اإلن
وملنح الفتيات تعليماً ثانوياً على الصعيد احمللي بدون إرغـامهن      
على ترك آبائهن، وضعت احلكومة استراتيجية يتم مبقتـضاها،         

 متويـــل ميقـــدت طفـــل مبدرســـة مـــا،   ١٠٠يف حالـــة التحـــاق  
ومع ذلك، فإن هـذا اإلجـراء       . للصفوف من الثامن إىل العاشر    

 .هظ التكلفة أيضاًميثل حتدياً وهو با

ــام مبزيــد مــن  يف ســباب األوقالــت إن أحــد  - ٧٣ عــدم القي
ــشرية داخــل      ــوارد الب ــة امل ــدريب يرجــع إىل حمدودي ــشطة الت أن

وأضافت أنه عنـد القـول بـأن        . وزارة شؤون اجلنسني واألسرة   
تغيري السلوكيات يستغرق زمناً، مل تكن تعين أهنـا راضـية عـن             

 يف الـسلوك موجـودة وال بـد         فآليات تنفيذ تغـيري سـريع      .ذلك
 .من سرب أغوارها

وقالــت إن ملــديف تقــر بــأن عليهــا أن تقطــع شــوطاً    - ٧٤
مقـيم يف كـل     تقريبـاً   وكل شخص   . طويالً يف مكافحة االجتار   

ــا جيــري     ــرف م ــرة يع ــسان هنــاك    جزي ــذهب كــل إن . وأيــن ي
رمبــا .  كيلــومتر مربــع٢واملدينــة العاصــمة الــيت تبلــغ مــساحتها 

.  مــن األرض يف العــامل ازدحامــاً بالــسكان تكــون أكثــر قطعــة 
يف أي وقـت معلـوم علـى أكثـر مـن            هنـاك   ومن املمكن العثور    

 أي أكثـر مـن ثلـث سـكان البلـد، يـشارك              - فرد   ١٠٠ ٠٠٠
 .كثري منهم يف أعمال التصدير املزدهرة حديثاً

ومــضت قائلــة إن أهــايل ملــديف، يف املاضــي، كــانوا   - ٧٥
أمـا حاليـا، ال سـيما       . قطاعـات يشكلون قوة العمل يف مجيع ال     

كثري مـن العمـال األجانـب، ممـا يعـين           هناك  يف قطاع التشييد،    
وجود قضايا اجتماعية مل تكن متثل مـشكلة يف الـسابق، لكـن             

ومـن مث فإهنـا ممتنـة للجنـة     . حيتمل أن تكـون كـذلك فيمـا بعـد       
 .ظاهرة يف ملديفالذي يعد لتوجيهاهتا بشأن االجتار 

ــه فيمـــ  - ٧٦ ــنس، كانـــت   وقالـــت إنـ ــسياحة اجلـ ــق بـ ا يتعلـ
الــسياسة العامــة يف الــسنوات املاضــية هــي الــسماح لألفــراد       

ومـن  . غـري املأهولـة كمنتجـع للـسائحني     املرجانية  بتنمية اجلزر   
 غري املسموح به للسكان احمللـيني الوصـول إىل تلـك اجلـزر مـا               

مل يكونوا يعملون هناك، كجزء من إجراء متعمد مـن جانـب            
لكــن بعــد أن . بــني الــسياحة واحليــاة احملليــة احلكومــة للفــصل 

انتقلت حالياً السياحة إىل كل بقعة ومنطقة مـن البلـد مأهولـة             
. بالسكان، مل تعـد سياسـة عـزل الـسياح عـن املـواطنني جمديـة               

ــة       ــدابري جملاهب ــوخي ت ــسيف لت ــي اليوني ــع ممثل ــد اجتمــاع م وعق
سياحة اجلنس قبل أن تصبح مشكلة خطرية، أسفر عـن فكـرة            

. مدونــة ســلوك ميكــن أن يوقــع عليهــا مــشغلو الــسياحة وضــع 
واملناقـــشات جاريـــة بغيـــة إعـــالم مـــشغلي الـــسياحة بعواقـــب  

ــة مــن بــني مجيــع    . ســياحة اجلــنس لكــن اخلطــوة البالغــة األمهي
ــذ     ــشأن موضــع التنفي ــانون يف هــذا ال . اخلطــوات هــي وضــع ق

ــك، فــ   ــار    إوباإلضــافة إىل ذل ــياحة اجلــنس واالجت ــي س ن تعريف
قان جـــداً وال بـــد مـــن بـــذل اجلهـــود لتوســـيع  باألطفـــال ضـــي
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عــن اتفاقهــا يف الــرأي مــع اللجنــة بــشأن  وأعربــت . نطاقيهمــا
 .هذه النقطة وتعهدت مبعاجلتها

ــة،     - ٧٧ ــة يف املائ وقالــت إن ســكان ملــديف مــسلمون مائ
وعنــدما توقــع احلكومــة . رغــم االخــتالف يف تفــسري الــشريعة 

مـن مث فـإن ذلـك       على اتفاقيات، ال يـتم استـشارة اجلمهـور، و         
ومــن العــسري بوجــه . يــشكل حتــدياً يف تنفيــذ تلــك االتفاقيــات

خاص تطبيق تفكري قائم على احلقـوق، حـسبما ورد يف املـادة             
علــى منــاطق ظلــت طريقــة احليــاة فيهــا خمتلفــة اختالفــاً    ) أ (٥

تزمــة بــأن لبيــد أهنــا قــدمت تأكيــدات بــأن احلكومــة م. جــذرياً
 .رغم قيود املوارد البشريةجتعل االتفاقية أمراً واقعاً، 

ــراءات      - ٧٨ ــع إجــ ــري وضــ ــه جيــ ــة إنــ ــتطردت قائلــ واســ
ــرأة     ــد املـ ــة العنـــف ضـ ــذ ملعاجلـ ــع التنفيـ وبروتوكـــوالت موضـ

ومن املقرر حبلـول هنايـة عـام        .  على األطفال  يواالعتداء اجلنس 
 إنشاء مراكز حلماية النـساء واألطفـال يف حنـو إحـدى              ٢٠٠٧

 منــها يف هنايــة عــام ٢٠وســيتم تــشغيل إمجــايل . عــشر جزيــرة
مركــز مــوظفني مــن قطاعــات   كــل وســيكون لــدى  . ٢٠٠٨

وى للنـساء واألطفـال الـذين يلـزم         أمتعددة، وسيقدم املركز املـ    
ومت بالفعــل تــوفري . إبعــادهم عــن بيــوهتم لــسالمتهم الشخــصية

مـن  التمويل والتـدريب هلـذا اإلجـراء الـذي مل يـسبق لـه مثيـل                 
 .قبل

ــة  ): ملـــديف (الـــسيدة مجيـــل - ٧٩ ــانون محايـ قالـــت إن قـ
، لكن عيوبـه أصـبحت      ١٩٩١حقوق الطفل مت إقراره يف عام       

ــة املـــسائل   . اآلن واضـــحة ــاًء عليـــه، جيـــري تعديلـــه ملعاجلـ وبنـ
ــل االجتــار واالســتغالل      ــشمل جمــاالت مث ــدة الناشــئة ولي اجلدي

كمـا جيـري اسـتحداث إجـراءات        . اجلنسي التجاري لألطفـال   
.  متعــدد التخصــصاتوأنظمــة حلمايــة الطفــل مــن خــالل هنــج

ــوالت      ــود بروتوكـ ــدم وجـ ــة عـ ــشاكل املواجهـ ــني املـ ــن بـ ومـ
 .وإجراءات مشاهبة يف الوكاالت األخرى

 سألت ما إذا كان يوجد قـانون يعـاجل        :السيدة بيغوم  - ٨٠
 .حتديداً العنف العائلي ضد املرأة

 تكلمــت بــصفتها عــضواً يف اللجنــة، حيــث :الرئيــسة - ٨١
واء ضـــحايا العنـــف املقـــرر طلبــت إيـــضاحاً حـــول أمـــاكن إيــ  

وهـل سـتكون لألطفـال    . ٢٠٠٨ و  ٢٠٠٧إنشاؤها يف عامي    
وحـــدهم أم للنـــساء أيـــضاً؟ وهـــل هنـــاك أي خطـــط لتجـــرمي  

 االغتصاب يف إطار الزواج؟

ــان يوجــد    :الــسيدة بــاتن  - ٨٢ ــألت مــا إذا ك  يف نــص س
ــة     قــانون العقوبــات للتــصدي حلــاالت العنــف، وهــل هنــاك أي

حلـاالت املبلّـغ عنـها، وعّمـا إذا كـان        بيانات متاحة عـن عـدد ا      
 .هناك أي قضاة من النساء

قالــت إن أمــاكن اإليــواء  ): ملــديف (الــسيدة ديــدي - ٨٣
.  من النساء واألطفال، الذين سيتم الفصل بينـهم        ستخدم كال 

 .كما ستقدم الدعم إىل األسر اليت تعاين من املشاكل

فعل ة  قال إن العنف ضد املرأ     ):ملديف (السيد آنيل  - ٨٤
، لكـن لــيس هنـاك حاليـاً قــانون    القــانون اجلنـائي مبوجـب  خمـل  

. وتبذل جهود لوضع قانون يف هـذا الـشأن        . حمدد للتصدي له  
 العنـف ضـد   اًومت صياغة قانون جديد للعقوبـات يغطـي حتديـد        

أما قـانون العقوبـات املوجـود فقـد         . املرأة وعرض على الربملان   
فيــه  لــيس حمــدداً عفــا عليــه الــزمن ومثــال ذلــك أن االغتــصاب

. كجرمية وهو مشمول فحسب بالرجوع إىل مبـادئ الـشريعة         
ومبوجــب قــانون العقوبــات اجلديــد فــإن االغتــصاب يف إطــار    

 .الزواج يعترب جرمية

قالـت إن هنـاك يف الواقـع        ): ملـديف  (السيدة حممـد    - ٨٥
ــدى واحــدة مــن حمــاكم      قاضــيات داخــل النظــام القــضائي ول

صة يف القــضايا اجلنائيــة واملدنيــة ب متخصــَعالدرجــة األوىل ُشــ
ــضاة احملــاكم   . وشــؤون األســرة واألحــداث  ومــن احملــزن أن ق

ــوعي      ــن الـ ــبرية مـ ــة كـ ــى درجـ ــسوا علـ ــسية ليـ ــة والرئيـ اجلزئيـ
ــوزارة شــؤون     ــالفوارق بــني اجلنــسني، والقــدرات احملــدودة ل ب
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 مـن احملـاوالت الراميـة       حـدَّت اجلنسني واألسرة ووزارة العدل     
وبــسبب تــراكم القــضايا، مــن العــسري   . لــةإىل تغــيري هــذه احلا

تعبئــة قــضاة احملــاكم اجلزئيــة والرئيــسية للمــشاركة يف الــربامج  
ــديرها وزارة شــؤون اجلنــسني واألســرة   ــزم وزارة . الــيت ت وتعت

والـيت   فيها إجباريـة     ةالعدل وضع برامج تصبح مشاركة القضا     
. ميكــن أن تغطــي مــسألة العنــف ضــد املــرأة وقــضايا اجلنــسني  

أيـــضاً للتـــدريب اجلديـــد للقـــضاة، املقـــرر أن يبـــدأ يف وميكـــن 
، أن يتــضمن أيــضاً عناصــر ٢٠٠٧ينــاير /أواخــر كــانون الثــاين

تتناول العنف ضد املرأة وحقـوق الطفـل والتمييـز ضـد النـساء         
 .واألطفال

 طلبت مزيـداً مـن التفاصـيل        :السيدة غوميد شيلتون   - ٨٦
ها، وأي  عن تدريب القضاة وخصائص الربامج املخطط تنفيـذ       

ــل        ــامج وه ــتمرار كــل برن ــدة اس ــا وم ــربامج ســيكون إلزامي ال
 .ستكون هناك برامج لتجديد املعلومات

 ٩ إىل ٧املواد من 

 يف حني رّحبـت بـالتزام احلكومـة بـأن           :السيدة بيغوم  - ٨٧
والبنــد الدســتوري الــذي ) أ (٧تــسحب حتفظاهتــا علــى املــادة 

يـــة ونائـــب يـــستبعد املـــرأة مـــن تقلُّـــد منـــصيب رئـــيس اجلمهور
الرئيس، قالت إنه يلزم مزيد من استمالة الرأي العام يف هـاتني            

 كجـزء مـن عمليـة    ،وطالبت بأن يدمج يف الدسـتور    . املسألتني
وأضـافت  .  بند ملناهـضة التمييـز بـسبب نـوع اجلـنس           ،املراجعة

ن قبول اجملتمع لوجـود قاضـيات ميثـل مـشكلة، رغـم أنـه مـن              أ
ود قاضـيات يف عـدد مـن    العسري فهم السبب يف ذلك، مع وج 

أيـضاً ضـد املـرأة يف       ويـتم التمييـز     . البلدان اإلسـالمية األخـرى    
وطالبــت بــضرورة النظــر يف  . جمــايل التــدريب والتعلــيم العــايل 

اعتمـــاد التـــدابري اخلاصـــة املؤقتـــة للتخفيـــف مـــن حـــدة هـــذه   
 .املشاكل

 رحبــت بــاإلرادة الــسياسية :اكــسياوكيو الــسيدة زو - ٨٨
وقالــت إن ترمجــة .  املــساواة بــني اجلنــسنيللحكومــة يف حتقيــق

وسـألت  . هذا االلتـزام إىل عمـل سـيكون خطـوة هامـة لألمـام             
عن الدور الـذي تقـوم بـه وزارة شـؤون اجلنـسني واألسـرة يف                

، ومـا هـو اإلطـار الـزمين         )أ (٧سحب التحفظات علـى املـادة       
وأضافت أن التقرير والردود علـى قائمـة املـسائل          . لتنفيذ ذلك 

معلومــات قليلــة وال توجــد أرقــام حمــددة عــن النــساء   يقــدمان 
ــسلك الدبلوماســي، وحــىت      ــسياسي وال ــامالت يف اجملــال ال الع
املعلومــات احملــدودة املتاحــة تــبني قلــة عــدد النــساء املــشتغالت  

ــسياسة ــزم اختــاذ     . بال ــة تعت ــا إذا كانــت احلكوم ــساءلت عم وت
  عــدمتــدابري نــشطة مــسبقاً لتغــيري تلــك احلالــة، ال ســيما لتغــيري

إيالء أمهية لنوع اجلـنس أو عـدم مراعـاة صـانعي القـرار للبعـد                
اجلنــساين ليتــسىن هتيئــة بيئــة مواتيــة ملــشاركة املــرأة يف جمــال        

وأشــــارت إىل أن البيــــان االســــتهاليل ذكــــر أن . الــــسياسات
ــة       ــدابري اخلاصــة املؤقت ــشأن الت ــراح ب ــى اقت ــرض عل ــان اعت الربمل

اء ذلـك الـرفض     وسـألت عـن األسـاس املنطقـي ور        . واحلصص
 .ى اختاذهاخواخلطوة القادمة املتو

وملــا كــان عــدد النــساء الالئــي مت تدريبــهن لتــصبحن    - ٨٩
قاضــيات مل يتجــاوز ثالثــة نــساء، فقــد طلبــت معرفــة املرحلــة   
القادمــة ومــا إذا كانــت احلكومــة ســتحدد حصــصاً للمــرأة يف  
جمــال العمــل الــسياسي وســلك القــضاء أو أهنــا ســوف تتخــذ    

ــدابري أخــ  ــرار    ت ــصنع الق ــا ل ــرأة يف مناصــب علي ــيني امل . رى لتع
ــى       ــه عل ــادت بأن ــسائل أف ــة امل ــى قائم ــردود عل وأضــافت أن ال
الرغم من عدم إنشاء أية حصص مت اختـاذ تـدابري تـسمح ملزيـد         

صبحن صانعات قـرار؛ وسـألت مـا هـي تلـك            يأن  بمن النساء   
 التدابري؟

 الحظـــت أن وفــــد  : زرداين-الـــسيدة بلميهــــوب   - ٩٠
يضم مخس نساء ورجلـني، وهـي نـسبة يـود أن يراهـا              ملديف  

ــد     ــل الدبلوماســي للبل ــسياسية والتمثي ــاة ال ــضاً يف احلي ــرء أي . امل
ــادة      ــق بامل ــر األّويل، فيمــا يتعل ــة يف التقري ــذ نظــر اللجن ، ٧ومن

زعمــت احلكومــة أن الــتحفظني اللــذين قدمتــهما عنــد التوقيــع 
لـك، فإهنـا    ومـع ذ  . على االتفاقية قد فرضتهما أحكام الـشريعة      
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تتحدى أي شـخص أن يـأيت بآيـة مـن القـرآن حتظـر مـشاركة                 
املــرأة يف احليــاة الــسياسية أو العمــل الدبلوماســي أو الوظــائف  

والقرآن نفسه مل يقل شـيئاً حـول احليـاة    . التنفيذية أو القضائية  
العامة واحلياة السياسية، وال بد مـن التمييـز بينـه وبـني خمتلـف               

 .تتخذ مجيعها موقفاً واحداً من املرأةمدارس تفسريه، اليت ال 

ورّحبـــت بـــالقرار الـــذي اعتمـــده رئـــيس اجلمهوريـــة  - ٩١
ــل     ــشعب واجمللـــس اخلـــاص والعمـ ــساء يف جملـــس الـ ــيني نـ بتعـ

ــوزيرات ــروف     . ك ــري املع ــن غ ــك، م ــع ذل ــة وم ــام الفعلي  األرق
والواقع أن كثرياً من النساء ناشـطات يف جمـال          . شاركة املرأة مل

آسيا، بل إن بعضاً منهن أصبحن رئيـسات        العمل السياسي يف    
للدولــة، كمــا هــو احلــال يف باكــستان وبــنغالديش، والــسؤال   
ملاذا مل حيدث ذلك يف ملديف؟ والـشريعة ال تـربر حظـر تقلُّـد      

وهـي نفـسها    . املرأة منصيب رئيس اجلمهورية أو نائب الـرئيس       
مــن بلــد اإلســالم فيــه ديــن الدولــة، ومــع ذلــك كانــت هنــاك    

ومــن مث ال بــد مــن . النتخابــات الرئاســية األخــريةمرشــحة يف ا
بــذل أقــصى اجلهــود املمكنــة لكــي يتــضمن التقريــر القــادم مــا  

وأنـه مت تعـيني     ) أ (٧يفيد بأنـه مت سـحب الـتحفظ علـى املـادة             
 .وزيرات وقاضيات أيضاً

 الحظت أن حزبني فقـط يف الدولـة         :السيدة غاسربد  - ٩٢
ــديا حتفظــاً علــى االتفا   ــة حبجــة أنــه حمظــور أن  مهــا اللــذان أب قي

وهــذا . لــرئيساتـشغل املــرأة وظيفـة رئــيس مجهوريــة أو نائـب    
 علـى ملـديف عالجهـا مـن         جيـب احلظر مفارقـة تارخييـة شـاذة        

وحرمـان املـرأة مـن التطلـع إىل رئاسـة           . خالل تنقـيح الدسـتور    
ــة   ــزز القوالـــب النمطيـ ــة يعـ ــائف  . اجلمهوريـ ــز الوظـ ــا حجـ أمـ

، فإهنـا تطلـق نغمـة مـنح الرجـل        التنفيذية العليا للرجال حصرياً   
وهـي تعـزز النظـام األبـوي        . سلطة ال حدود هلا داخل األسـرة      

الذي يرسخ التمييز الذي يتجلـى يف عـدد النـساء القليـل جـداً               
ــشريعي  ــس الت ــن      . يف اجملل ــدر م ــذا الق ــى ه ــؤثر عل ــه ي ــا أن كم

ومـع ذلـك،    . االهتمام الذي يوىل ملسألة املساواة بني اجلنـسني       
لقائلـة بـأن أربعـة مـن البـالغ عـددهم مثانيـة الـذين              فإن احلقيقة ا  

عينــهم رئــيس اجلمهوريــة يف الربملــان كــانوا مــن النــساء، دليــل 
يبعث األمل ويعين إمكانيـة تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني حـىت               

 .يف عدم وجود قانون يشترط ذلك

وقالــت إنــه مــن العــسري فهــم الــسبب يف فــشل وزارة    - ٩٣
 النساء كقاضيات يف احملـاكم اجلزئيـة        العدل يف تعيني مزيد من    

وقد بّين وفد ملديف أن الرأي العام ال حيبـذ كـثرياً       . والرئيسية
أن تصبح املرأة قاضية، ومع ذلك من املؤكـد أن تلـك مفارقـة              

فكثري من النساء وبعض الرجال يفـضلون أن تـستمع       . مغلوطة
إىل قضاياهم امرأة، قد ختتلف رؤيتـها عـن الرجـل يف مـشاكل        

وال ريــب يف أن دخــول املــرأة . ينــة، كــالعنف العــائلي مــثالًمع
 .سلك القضاء من شأنه أن يعزز حتقيق العدالة

 قالــت إن التقريــر مل يقــدم :الــسيدة غوميــد شــيلتون - ٩٤
معلومــات كافيــة عــن عــدد النــساء يف الــسلك الدبلوماســي        
ورتبهن واجملاالت اليت يعملن فيها وعدد الوظائف املتاحة هلـن          

النساء الالئي يـشغلن مناصـب عليـا ونـسبة الـذكور إىل             وعدد  
ــة  . اإلنــــاث ــارير االحتياطيــ ــة يف التقــ ــا املعلومــــات املقدمــ أمــ

للمنظمات غري احلكومية فإهنا مزعجة، لـيس ألن عـدد النـساء      
يف الوظائف الدبلوماسـية قليـل، بـل أيـضاً ألنـه ال توجـد فيمـا                 

ــر      ــيني امل ــل تع ــة اســتراتيجية تكف ــع أي ــدو يف الواق ــك يب أة يف تل
إىل هـذا   وسألت عّما إذا كانت قد وردت اإلشارة        . الوظائف
ــشأن املــساواة بــني اجلنــسني أو    اهلــدف  ــة ب ــسياسة الوطني يف ال

 وهــل هنــاك غايــات حمــددة    ،خطــة التنميــة الوطنيــة الــسابعة   
 وســألت عّمــا إذا ؛لتحقيــق تلــك التعيينــات علــى أرض الواقــع

شمل أيـضاً   تـ جلنسني  بشأن حتقيق التوازن بني ا    كانت التوصية   
تعــيني املــرأة علــى الــصعيد الــدويل ومــا هــو التــأثري املتوقــع أن    
ــا أو        ــصادقة عليه ــن األرجــح امل ــىت م ــذه التوصــية وم ــه ه حتدث

 .رفضها

شـــكرت اللجنـــة علـــى ): ملـــديف (الـــسيدة ديـــدي - ٩٥
و ) أ (٧التعليقات اليت قدمتها، ال سيما تلك املتعلقة باملـادتني          
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ا تأمــل  وأضــافت أهنــ.عليهــاها التامــة وأعربــت عــن موافقتــ. ٩
 إدراج تلك التعليقات يف املالحظات اخلتاميـة للجنـة،          يف حالة 

 .أن تساعد على إقناع احلكومة بالوفاء بالتزاماهتا

مــن إن وفيمــا يتــصل بالتــدابري اخلاصــة املؤقتــة، قالــت   - ٩٦
ــة مقاعـــد يف جملـــس    ــة شـــغل مثانيـ صـــالحية رئـــيس اجلمهوريـ

ــه دائمــاً  ــشعب، وأن ــا يتأكــد مــن أن تلــك املقاعــد تقــسم    ال  م
إنــشاء اجمللــس اخلــاص  وعنـد . بالتـساوي بــني النــساء والرجــال 

ــة مرشـــحني    ــتور، ُســـمح للـــرئيس بتـــسمية مثانيـ لتنقـــيح الدسـ
بيـد  . نساء وأربعة رجـال    ضمن ثانية وجود أربع      مماإضافيني،  

أنــه بعــد صــياغة الدســتور حاليــاً، فــإن ذلــك قــد عكــس اتفاقــاً 
ء على أن الربملان مل يعد حباجة إىل معينني من ِقبـل            بتوافق اآلرا 

وبالتايل، فإنه حـىت العـدد الـصغري الـذي يعينـه رئـيس              . الرئاسة
 .اجلمهورية لن يكون له بالضرورة مقاعد يف الربملان اجلديد

ومــضت قائلــة إن احلكومــة قــدمت اقتراحــاً يقــضي       - ٩٧
حتـدثت   أشـارت إىل أهنـا    و. بتحديد حصص للمرأة يف الربملـان     

تشرح هلم بأنـه    لمع جلان تنمية املرأة واملنظمات غري احلكومية        
مبقتضى االتفاقية تعـد تلـك احلـصص املخصـصة للمـرأة تـدابري              
خاصـة مؤقتـة، املقـصود منـها أال تـدوم لألبـد، بـل جملـرد دعــم         
. قــدرة املــرأة علــى التغلــب علــى احلــواجز الــيت تعرقــل انتخاهبــا

ب اللتمــاس الــدعم لكــن وطــرح االقتــراح يف صــفوف األحــزا
وسـيقت  . عند التصويت عليه هـزم بعـدد قليـل مـن األصـوات            

ــد    ــرفض حتدي حــصص للمــرأة، فقــد أصــرت   أســباب كــثرية ل
جمموعــة علــى أنــه ال ميكــن أن تــصبح املــرأة وزيــرة أو رئيــسة   
مجهورية أو عضوة يف الربملـان، بينمـا ذكـرت جمموعـة أخـرى              

وكـان يومـاً    . جـل أن حتديد حصص للمرأة يعد متييـزاً ضـد الر         
ــراح     ــدما مت رفــض االقت ــدها عن ــرأة يف بل ــاً للم ــديل . حزين والب

ــشروع       ــرأة يف م ــو ضــمان إدراج حــصة للم ــاً ه ــد حالي الوحي
القانون بشأن األحـزاب الـسياسية، لكنـها ال تـستطيع الـتكهن         

 .باحتمال حبث هذا االقتراح من عدمه

مـن  وقالت إنه يتعّين علـى الـوزارة القيـام بقـدر كـبري               - ٩٨
وأضافت أهنا أشارت مـن قبـل       . العمل لزيادة توعية السياسيني   

إىل أن كثرياً من أعضاء الربملان ال يولون أمهية للتفاوتـات بـني             
يس لديهم نفاذ بصرية يف هذا الشأن، ويبـدو ذلـك           لاجلنسني و 

واضـحاً يف حماضـر جلـسات املناقـشات الـدائرة يف الربملــان، ال      
، ٢٠٠٦ويف عــام . س اخلــاصســيما تلــك الــيت تــدور يف اجمللــ 

بعثت وزارة شؤون اجلنسني واألسرة رسالة إىل رئيس اجمللـس          
اخلاص وجملس الشعب تعرب فيها عـن الرغبـة يف عقـد ورشـة      

 . حىت اآلن أي ردعمل بشأن قضايا اجلنسني، لكنها مل تتلق

وأشارت إىل أن أحد التدابري اخلاصة املؤقتة هـو البنـد            - ٩٩
ل جزيـرة أن يكـون عـضوا يف جلنـة           الذي يطلب من رئـيس كـ      
ويف بعــض هــذه اللجــان تلعــب املــرأة . تنميــة املــرأة يف اجلزيــرة

دوراً حقيقيــــاً، لكــــن يف كــــثري منــــها لــــيس للمــــرأة رأي يف  
، لكن مـن    يقوم بدوره بأقصى جهد   وبعض األعضاء   . وقائعها

املؤســـف أن تلـــك اللجـــان ليـــست دائمـــاً فّعالـــة يف النـــهوض  
فإهنـا تبحـث مـا إذا كـان ميكـن أو جيـب             ولذلك  . بقضية املرأة 

ــة    ــري حكوميـ ــات غـ ــان منظمـ ــصبح اللجـ ــافت أن . أن تـ وأضـ
ــرأة    ــتها بـــشأن جلـــان تنميـــة املـ احلكومـــة بـــصدد تغـــيري سياسـ

 وقــد قــررت اســتبداهلا مبجــالس منتخبــة؛  .يف اجلــزراملوجــودة 
ــة إىل وزر   ــدات خطي ــدمت تأكي ــة    اوق ــسياسة العام ــأن ال ــا ب ئه

 .لمرأةاجلديدة ستشمل حتديد حصة ل

 إحـصاءات    بعد عودهتا إىل ملديف    وقالت إهنا ستقدم   - ١٠٠
وذلــك عــن النــساء الالئــي مت تعيينــهن علــى املــستوى الــدويل،  

عنــدما تطلــب مــن وزارة اخلارجيــة شــرح اســتراتيجيتها بــشأن 
وأضــافت أنــه حــىت وقــت قريــب كــان لــدى   . هــذا املوضــوع

. بيـة  األجن البعثـات ملديف عـدد قليـل جـداً مـن الـسفارات أو             
وميكن توسيع نطاق توصياهتا املقدمة إىل الرئيس بـشأن حتقيـق           
تــوازن جنــساين بــني املعيــنني بقــرار مــن رئــيس اجلمهوريــة يف   
اللجـان العامـة ورؤسـاء جمــالس إدارة الـشركات العامـة حبيــث      
تــشمل تلــك التوصــيات املعيــنني يف الوظــائف الدوليــة، ولكــن  
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 سـنة أو سـنتني،       يتم تغيري رؤسـاء جمـالس اإلدارات كـل         حيث
. ال تتحقـــق الـــشواغر يف الوظـــائف الدوليـــة بـــصورة متكـــررة

وأشــارت إىل أهنــا ال تعــرف بدقــة كــم عــدد النــساء الالئــي مت  
 على اسـتعداد    يتتدريبهن متهيداً للعمل يف اخلدمة الدولية والال      

 .لشغل هذه الوظائف

 إن جلنة اخلـدمات القـضائية هـي         ت قال : حممد ةالسيد - ١٠١
ىل حاليــاً تعــيني قــضاة احملــاكم اجلزئيــة والرئيــسية وقــد الــيت تتــو

ويعمــل مكتــب املــدعي العــام ووزارة  . بــدأت عملــها مــؤخراً 
ومها يـدركان  . شؤون اجلنسني من أجل زيادة عدد القاضيات    

متاماً أن خربة املرأة ختتلف عن خربة الرجـل، وأن تعـيني املـرأة              
 . القضائي مهم للهيئة القضائية اجملاليف

ــأن املالحظـــات   :الرئيـــسة - ١٠٢  أكـــدت لوفـــد ملـــديف بـ
اخلتامية للجنة ستعكس مجيـع املـسائل الـيت متـت مناقـشتها، ال              
سيما توصياهتا بشأن مشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية وأمهيـة           

 .١٦و ) أ (٧سحب التحفظات على املادتني 

 قالت إهنا من واقـع خربهتـا        :سيلفاا  د السيدة تافاريز  - ١٠٣
عــين ينــه مــن املتــصور غالبــاً أن إنــشاء حــصص للمــرأة تعــرف أ

رمبـا ميكـن    بـدالً مـن ذلـك        و. اختاذ إجراء متييزي ضـد الرجـل      
ــة كحــد أدىن لكــال اجلنــسني    . اإلشــارة إىل وضــع نــسب مئوي

ثبــت لكــن وهــذه الــصياغة ال تغّيــر شــيئاً مــن حيــث اجلــوهر،  
 .غالباً أهنا مستساغة على حنو أكثر

ت على الشجاعة والتصميم واإلميان      أثن :السيدة باتن  - ١٠٤
القــوي الــذي جتلــى يف الكفــاح مــن أجــل النــهوض بــاملرأة يف   

وأضافت أنه رغم البيئة الصعبة، ينبغي مواصـلة تلـك          . ملديف
وفيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية وصـنع          . اجلهود

 ٢٣القرار، حثت الوفـد علـى النظـر بعنايـة يف التوصـية العامـة        
 .درة عن اللجنةالصا

 حّيـــت باســـم املـــرأة : زرداين-الـــسيدة بلميهـــوب  - ١٠٥
 وأضـافت أن مثـة إضـافة هامـة          .شجاعة وفد ملديف وجهـوده    

ــة     ــة املؤقتـ ــدابري اخلاصـ ــد يف التـ ــن أن توجـ ــود ميكـ لتلـــك اجلهـ
ــرة   ــشمولة يف الفق ــادة  ١امل ــن امل ــة والتوصــية   ٤ م ــن االتفاقي  م

 ١ات علـى الفقـرة      مل ترد أيـة حتفظـ     حيث  و.  للجنة ٢٥العامة  
 .يعــين أن احلكومــة ملتزمــة بتطبيقهــا فــإن ذلــك  ،٤مــن املــادة 

وأشـــارت إىل أن حكومتـــها وجـــدت أن مثـــل هـــذه التـــدابري  
 .حماربة مكائد الرجاليف مفيدة 

 تكلمت بـصفتها عـضواً يف اللجنـة، فقالـت            :الرئيسة - ١٠٦
إنــه مــن املمكــن صــياغة التــشريع اجلديــد بــشأن حقــوق املــرأة  

. و يتيح إدراج بنـد يـسمح باختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة              على حن 
وشجعت الوفد على حتقيق اهلدف الذي أشار إليه بـشأن سـن      

 .تشريع يتعلق باألحزاب السياسية واالنتخابات

 سـألت عمـا إذا كـان لـدى احلكومـة            :السيدة بيغـوم   - ١٠٧
أية استراتيجية مـن أجـل حتقيـق اهلـدف الـذي دعـا إليـه مـؤمتر                   

 يف املائـــة مـــن مناصـــب صـــنع ٣٠تـــشغل املـــرأة بيجينـــغ بـــأن 
القــرار، ومــا إذا كانــت قــد اختــذت تــدابري لتعــيني املــرأة يف        
املناصب رفيعة املـستوى ومـا إذا كانـت املـرأة تـشغل وظـائف               

 .يف املناطق الريفية

قالـت إنـه بـسبب التوقيـع        ): ملـديف  (السيدة ديـدي   - ١٠٨
ــالن رئـــ     ــسان وإعـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــصكوك الدوليـ ــى الـ يس علـ

ــالحات   ــة اإلصـ ــن قائمـ ــة عـ ــد ،اجلمهوريـ ــا فـــرص  توجـ  حاليـ
حـني  ويف  . للمنظمات غري احلكومية لكي تصبح أكثـر نـشاطاً        

 الناشط الوحيد، فإن من املأمول فيـه         يف املاضي  كانت وزارهتا 
ــة يف      ــشاركة املنظمــات غــري احلكومي ــاً م ــزداد قريب ــا أن ت حالي

 .قضية حقوق اإلنسان

ــسبة  - ١٠٩ ــة إن ن ــساء يف املناصــب الرفيعــة  وأردفــت قائل  الن
 يف املائة، أو أكثر من نصف اهلـدف         ١٧بلغت حالياً   املستوى  

ومل تــتغري األعــداد الــواردة يف . الــذي قررتــه توصــيات بيجينــغ
. فهنـــاك رئيـــسة واحـــدة إلحـــدى اجلـــزر وكاتبتـــان  : التقريـــر

ــامج      ــاح حيــث يتواصــل الربن ــادة مت ــى القي ــرأة عل ــدريب امل وت
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وخـالل مناقـشات جـرت      . يف هذا الـشأن   الذي تديره الوزارة    
مع احلكومة عن أسباب عدم تعيني مزيـد مـن رئيـسات اجلـزر              

مــن عــن العمــل يف اجلــزر جوالكاتبــات، أبلغــت بــأن النــساء حي
ورمبا يرجع ذلك الـرفض يف قبـول التعيينـات          . الريفيةانية  جاملر

يف تلـــك اجلـــزر إىل رداءة املـــدارس واخلـــدمات الـــصحية يف     
ية، وإحجام النـساء عـن تـرك أزواجهـن وأسـرهن            املناطق الريف 

يف مــايل، العاصــمة، حيــث تــدركن مــدى الــصعوبة يف العــودة 
ــوارئ    ــة الط ــيهم يف حال ــسرعة إل ــإن    . ب ــة أخــرى، ف ــن جه وم

احلــصص الــيت أنــشئت ملــشاركة املــرأة يف جمــالس تنميــة اجلــزر  
ويلـــزم تـــوفري التمويـــل الـــالزم : ليـــست كافيـــة يف حـــد ذاهتـــا

د لالنـضمام إىل تلـك اجملـالس ليـصبحن          لتدريب عضوات جـد   
 .دعاة حلقوق املرأة على حنو نشط وفعَّال

وشــكرت اللجنــة، يف ختــام كلمتــها، علــى مــا قدمتــه  - ١١٠
مـــن تعليقـــات ومقترحـــات، ال ســـيما بـــشأن إدمـــاج أحكـــام 

 .االتفاقية يف القانون احمللي واعتماد تدابري خاصة مؤقتة

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة يف الساعة  

 


