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 جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥
 ملديف :التعليقات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة  

 
 الثـــاين والثالـــث مللـــديف   نيدوريامع للتقريـــرين الـــ نظـــرت اللجنـــة يف التقريـــر اجلـــ    - ١
)CEDAW/C/MDV/2-3( ــستيها ــودتني ٧٦٤ و ٧٦٣ يف جل ــاين ١٩يف  املعق ــاير / كــانون الث ين

ـــة   ).764 و CEDAW/C/SR.763نظــر ا (٢٠٠٧ ـــرد قـائم ــبوت ــن   سائلامل ــة م  واألســئلة املقدم
ــة   ــة يف الوثيق ــة     CEDAW/C/MDV/Q/3اللجن ــديف يف الوثيق ــة مل ــرد ردود حكوم ، يف حــني ت

CEDAW/C/MDV/Q/3/Add.1. 
 

 مقدمة  

 الثـاين   نيدوريامع للتقريرين ال  للجنة عن تقديرها للدولة الطرف عن التقرير اجل       تعرب ا  - ٢
 يكفـي    مل يقـدم مـا     هيف االعتبـار، ولكنـ     والثالث، الذي يأخذ التعليقات اخلتامية السابقة للجنـة       

ــات اإلحــصائية املــ    ــن البيان ــن      نفصم ــاٍف ع ــشكل ك ــصلة ب ــات مف ة حــسب اجلــنس أو معلوم
وتعـرب   . ومل يـشر إىل التوصـيات العامـة للجنـة          ، املشمولة بالتقرير  التطورات اليت تغطي الفترة   

ة الــيت أثارهــا الفريــق العامــل  اخلطيــة علــى قائمــة املــسائل واألســئلللــردوداللجنــة عــن تقــديرها 
 . الشفوي واإليضاحات اإلضافية ردا على األسئلة اليت طرحتها اللجنةعرضقبل الدورة ولل ملا

لدولـــة الطـــرف برئاســـة   ذي بعثتـــه الـــارفيـــع املـــستوى  لاوترحـــب اللجنـــة بالوفـــد    - ٣
لبنـــاء الـــذي دار بـــني الوفـــد الـــشؤون اجلنـــسانية واألســـرة، وتقـــدر احلـــوار الـــصريح وا وزيـــر

 .اللجنة وأعضاء
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ــة       - ٤ ــاري التفاقي ــضمامها إىل الربوتوكــول االختي ــى ان ــة الطــرف عل ــة الدول ــئ اللجن وهتن
هلــا، يف وقب ، وعلــى٢٠٠٦مــارس / آذار١٣ القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف 

ــر /شــباط ٧ ــة ٢٠ مــن املــادة ١الفقــرة علــى   الــذي أُدخــلتعــديلال، ٢٠٠٢فرباي  مــن االتفاقي
وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لترمجتــها الربوتوكــول  .تعلــق بوقــت اجتمــاع اللجنــةي افيمــ

 .نفاذهبدء االختياري إىل لغة الديفيهي، ولنشره يف الصحف احمللية مبناسبة 

 الوفد بدور املنظمات غري احلكومية احملليـة الـيت أُنـشئت حـديثا        شادةإإىل   اللجنة   نوهوت - ٥
ــة واملــسامهة يف توعيــة اجلمهــور، خاصــة   املتخــذة ة يــجــراءات احلكوماإللرصــد  لتنفيــذ االتفاقي

 .حقوق اإلنسانما يتمتعن به من النساء، بشأن 

ــوهوت - ٦ ــةن ــضا اللجن ــديفإىل   أي ــادتني   مل تــسحب حتفظأن مل ــى امل ــا عل  ١٦و ) أ (٧اهت
 .االتفاقية من
 

 اجلوانب اإلجيابية  

 الــيت  الوطنيــة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسنيتهاتــشيد اللجنــة بالدولــة الطــرف لــسياس - ٧
 لتحقيـق املـساواة      زمخـا للجهـود املبذولـة      اليت ستعطي و ٢٠٠٦أبريل  / احلكومة يف نيسان   أيدهتا

ــساين  بــني اجلنــسني   ــسر تعمــيم املنظــور اجلن ــة     .وتي ــة املتعلق وهــي ترحــب خبطــة العمــل الوطني
ــسانية   ــر     ) ٢٠٠٦-٢٠٠١(باملــسائل اجلن ــى التقري ــة عل ــة للجن ــى التعليقــات اخلتامي القائمــة عل

 الـيت تـشدد   اخلطة اإلمنائية الوطنية السابعةاألويل للدولة الطرف ومنهاج عمل بيجني؛ وصياغة    
حقوق اإلنسان وتـشمل مؤشـرات يف جمـال النـهوض بـاملرأة؛          أساس   على التخطيط القائم على   

حقــق مــن عمــل املــرأة  ت لل“٢٠٠٥عــام ل  الــسكاينعــدادت المراعــاة نــوع اجلــنس يف ” ومبــادرة
الدراسـة املتعلقـة    ”الناشـئة عـن     توصـيات   الومسامهتها االقتصادية؛ وصياغة خطـة عمـل لتنفيـذ          

 .جرهتا وزارة الشؤون اجلنسانية واألسرة، اليت أ“ والصحة واخلربة يف احلياةباملرأة

طريــق ال وخارطــة  اخلطــةوترحــب اللجنــة بعمليــة اإلصــالح القــانوين اجلاريــة يف إطــار  - ٨
وهـي   . حـديث   دميقراطـي   األخـذ بنظـام     إىل ان هتـدف  تنيلـ  الـرئيس وال    أقرمهـا  تنيلإلصالحات ال ل

حكمـا بـشأن عـدم      ) يةاجلمعية الدستور (إصدار اجمللس اخلاص     :ترحب على اخلصوص مبا يلي    
التمييز على أساس اجلنس إلدراجه يف الدستور الذي جيري تعديله حاليا؛ وقانون جلنـة حقـوق                

ــى    ــنص عل ــذي ي ــسان، ال ــرأة؛     إجيــاد اإلن ــسان للم ــهاكات حقــوق اإلن ــصاف مــن انت ــة لإلن آلي
ا فيهـا   العتمادهـا، مبـ   ) الربملـان (اليت جرى تقدميها إىل جملس الشعب       العديدة  ومشاريع القوانني   

 بـشأن األجـر     التمييز املباشر وغري املباشر، وحكمـ     ل ا الذي يتضمن حظر   ،مشروع قانون العمل  
؛ ومـشروع   يـة لا وإنشاء حمكمة عم   ، املدفوعة األجر  األبويناملتساوي للعمل املتساوي، وإجازة     
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مـشروع   والعلمية اليت جيب استعماهلا يف احملاكم؛ و       عدليةدلة ال األقانون البينة، الذي ينص على      
 .، الذي يشمل حكما جيرم االغتصاب يف إطار الزواجنائياجلقانون ال

وتثين اللجنة على الدولـة الطـرف لكوهنـا أصـبحت طرفـا يف معظـم الـصكوك الدوليـة                     - ٩
 .حلقوق اإلنسان

 
  الرئيسية والتوصياتالشواغل  

تواصـل جلميـع    بينما تـشري اللجنـة إىل التـزام الدولـة الطـرف بالتنفيـذ املنـهجي وامل                 - ١٠
أحكام االتفاقية، فإهنا تعتـرب أن الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة                   

إىل حـني تقـدمي التقريـر الـدوري         وتتطلب اهتماما ذا أولويـة مـن الدولـة الطـرف مـن اآلن               
تركـز علـى تلـك اجملـاالت يف         أن  الدولـة الطـرف     ب اللجنـة    هتيـب وبناء علـى ذلـك،       .املقبل
 عــن اإلجــراءات املتخــذة والنتــائج احملققــة يف  وأن تبلــغ،  الــيت تــضطلع هبــاالتنفيــذ ةأنــشط

اخلتاميـة إىل مجيـع   تقدمي هذه التعليقـات  إىل  الدولة الطرف     وتدعو .تقريرها الدوري املقبل  
اجلـزر هبـدف   غريهـا مـن   ة وإىل الربملـان وجمـالس إدارة اجلـزر املرجانيـة و          ختـص الوزارات امل 

 .ذافريهاحبكفالة تنفيذها 

 بـأن حكومـة ملـديف بـدأت مناقـشات       الـذي يفيـد  وبينما ترحب اللجنـة ببيـان الوفـد       - ١١
 من االتفاقيـة، فإهنـا تـشعر        ١٦و  ) أ (٧رمسية بشأن سحب التحفظات اليت أبدهتا على املادتني         

يل الوفد أدىل ببيان مماثل عندما نظرت اللجنة يف التقريـر األو          من أن   رغم  بالأنه  إذ   ،بقلق عميق 
 األعــوام اخلمــسة خــاللللدولــة الطــرف، فإنــه مل جيــر اختــاذ أي إجــراء إجيــايب يف هــذا الــصدد   

 تتنـاىف مـع   ١٦وتوجـه اللجنـة انتبـاه الدولـة الطـرف إىل كـون التحفظـات علـى املـادة             .املاضية
 .هامقصدو االتفاقية هدف

 الــذي ي احلكــم الدســتورإلغــاءالدولــة الطــرف أن تعجــل بعمليــة ب اللجنــة وهتيــب - ١٢
تنـاىف مـع مبـدأ املـساواة بـني          الـذي ي  وه،  بئنا وأ ولة الد منصب رئيس املرأة   ول دون تبوؤ  حي

مـن سـحب    الدولـة الطـرف      حبيـث تـتمكن      ، من االتفاقيـة   ٢الرجل واملرأة الوارد يف املادة      
ات نقيحـ وتدعو أيضا الدولة الطرف إىل إجـراء الت       . من االتفاقية ) أ (٧التحفظ على املادة    

ة يف جمال الزواج والعالقـات األسـرية دون تـأخري لتيـسري سـحب الـتحفظ                 الزمية ال القانون
ــادة   ــذي ١٦علــى امل ــاىف مــع  ي ال ــة وهــدفتن ــا  مقــص االتفاقي ــبني يف تقريره دها، وإىل أن ت

 .، فترة زمنية لسحبه ذا أمهية ال يزال ذلكالدوري املقبل، إن كان

ــق   - ١٣ ــة القل ــساور اللجن ــة وي ــصديق علغــم، رإزاء كــون االتفاقي ــاي الت ــام يف  ه ، ١٩٩٣ع
ــة  ،ليــست بعــد جــزءا مــن قــانون ملــديف    . ومــن مث ال ميكــن إنفــاذ أحكامهــا يف احملــاكم احمللي
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ليـة األخـرى    أي مـن الدسـتور أو التـشريعات احمل        عـدم تـضمن     إزاء  ويساور اللجنة القلـق أيـضا       
 . من االتفاقية١لتمييز ضد املرأة، وفقا للمادة ظاهرة اتعريفا ل

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستكمل العملية الـيت بـدأهتا لتـدرج بـشكل تـام          - ١٤
 يف القــوانني ، الــيت أصــبحت طرفــا فيهــا،االتفاقيــة وغريهــا مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنــسان 

وحتــث اللجنــة  .لــيالنظــام القــانوين احملإطــار الوطنيــة حبيــث تــصبح قابلــة للتطبيــق متامــا يف 
 وخارطـة طريـق اإلصـالحات      خطـة وفرها  تهاز الفرصة اليت    لى انت عذلك الدولة الطرف    ك

مييـز املباشـر وغـري      تالتمييز ضد املرأة يشمل كـال مـن ال        لظاهرة   التدرج يف الدستور تعريف   
 من االتفاقية أو سـن مـشروع قـانون عـن حقـوق اإلنـسان          ١املباشر، مبا يتماشى مع املادة      

 املـرأة والرجـل   املساواة بـني    ملرأة ومبدأ   لتمييز ضد ا  ظاهرة ا  هذا التعريف ل   هنيتضملللمرأة  
أعمــال علــى  عقوبــات مالئمــة وقــعأن تعلــى  الدولــة الطــرف اللجنــة ثوحتــ .قــوقيف احل

 .نصاف فعالة للنساء املنتهكة حقوقهنإ توافر وسائل ، وأن تكفلالتمييز ضد املرأة

مؤقتـة يف    تـدابري خاصـة      رجوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كـون الدولـة الطـرف مل تـد              - ١٥
تحقيق املساواة حبكم الواقـع بـني       بلتعجيل  لالقانون ومل تستعمل تدابري من هذا النوع كسياسة         

وأعربـت عـن أسـفها لكـون حمـاوالت حديثـة             .املرأة والرجل يف أي جمال من جماالت االتفاقيـة        
ص  يف اجمللـس اخلـا   أحبطـت تدابري خاصة مؤقتة باءت بالفشل، مثلما كان احلال عندما   ب ألخذل

 .حماولة لضمان حصة للمرأة يف اهليئة التشريعية

تـدابري  ب  لألخـذ  واصـل اجلهـود الـيت تبـذهلا       أن ت الدولـة الطـرف     إىل   اللجنة   طلبوت - ١٦
 للجنــة، ٢٥ مــن االتفاقيــة، وللتوصــية العامــة  ٤ مــن املــادة ١خاصــة مؤقتــة وفقــا للفقــرة  

 . يف مجيـع اجملـاالت     ة والرجـل  تحقيق املـساواة حبكـم الواقـع بـني املـرأ          بلتعجيل  ابغية  وذلك  
 أيـضا أن تـدرج الدولـة الطـرف يف مـشروع القـانون املتعلـق حبقـوق املـرأة                     طلب اللجنة وت

 بـرامج   اسـتحداث  الدولـة الطـرف علـى        ض اللجنـة  وحت .حكما عن التدابري اخلاصة املؤقتة    
الغـرض  هذا التـدريب    يف  ينبغي أن يوضح    كما   .أحكام االتفاقية بتوعية الربملانيني   تدريب ل 

 .٢٥من التدابري اخلاصة املؤقتة كما أوضحت ذلك اللجنة يف توصيتها العامة 

، مبـا يف ذلـك أنـشطة التوعيـة          فكـار التقليديـة   األوترحب اللجنة باجلهود املبذولة لتغيري       - ١٧
 وغريها من التطورات اجلديرة باالهتمام مثـل إدراج حكـم يتعلـق باملـساواة               الرأي العام وتنوير  
سني يف الــسياسات اإلعالميــة الوطنيــة، غــري أهنــا تــشعر بــالقلق إزاء مواصــلة اضــطالع بــني اجلنــ

 التقليديـة الراسـخة الـيت    األفكـار النساء والفتيات بدور ثانوي وتبعـي داخـل األسـرة واسـتمرار      
تنعكس بوجه خاص على الفرص واخليارات املهنية والتعليميـة املتاحـة للنـساء ومـشاركتهن يف                

 .والسياسيةاحلياة العامة 
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فكـار  وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابري الرامية إىل القـضاء علـى األ              - ١٨
املـساواة  حتقيـق   القـرار بأمهيـة   نعيالربملانيني وصـا   وتوعية السلبية والقيام بتدريب   التقليدية

ى وتوصـي أيـضا بنـشر املعلومـات املتعلقـة مبحتـو       . يف جمتمـع دميقراطـي  رأةبني الرجـل واملـ  
، ومراجعـة   )اجلـزر املرجانيـة   ( املنـاطق الريفيـة   يف  االتفاقية يف النظام التعليمـي، مبـا يف ذلـك           

 اجلنـساين يف جهـود التثقيـف    نظـور ، وإدراج امل   وتنقيحهـا  واملواد التعليمية الكتب املدرسية   
دور كـل     القائمـة بـشأن    فكار التقليديـة  األويف جمال حقوق اإلنسان، سعيا إىل تغيري اآلراء         

ن املرأة والرجل يف اجملتمع واألسرة وهتيئـة بيئـة مواتيـة إلعمـال مبـدأ املـساواة بـني املـرأة                      م
مي  وسـائل اإلعـالم علـى تقـد    حـض  مبواصـلة  ي اللجنـة وتوصـ  . املمارسـة من حيـث والرجل 

مـور  يف األ واملـسؤوليات   يف الوضع    املرأة والرجل    اة بني ساوعن امل صور إجيابية عن املرأة و    
 .ة والعامالشخصية

قدم للنساء ضـحايا العنـف      بسيطة تُ دعم   خدمات   استحداثإىل   اللجنة   نوهويف حني ت   - ١٩
، فإهنـا تعـرب عـن عميـق قلقلـها إزاء انتـشار            ٢٠٠٧ ملجأ يف عام     ١١ووضع مشروع إلنشاء    

العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف املرتيل، اليت يبدو أن اجملتمع يغض عنه الطـرف                 
وتشعر اللجنة بالقلق أيـضا إزاء الثغـرات التـشريعية القائمـة يف هـذا اجملـال، مبـا يف                     .يتوقعهوبل  

ــك  ــار إىل ذلـ ــشر    االفتقـ ــرتيل وتـ ــف املـ ــشأن العنـ ــددة بـ ــشريعات حمـ ــصدي  تـ ــددة للتـ يعات حمـ
 .اجلنسي للتحرش

وحتث اللجنة الدولة الطرف على االهتمـام علـى سـبيل األولويـة مبكافحـة العنـف                  - ٢٠
اد تدابري شاملة للتصدي جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وفقا ضد املرأة واعتم

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل سـن       . املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة    ١٩ العامـة  تهالتوصي
قانون بشأن العنف املرتيل وكافة أشكال االعتداء اجلنسي، مبا يف ذلك التحـرش اجلنـسي،               

اعتبـار العنـف ضـد النـساء والفتيـات        هذا القـانون وينبغي أن يكفل .يف أقرب وقت ممكن 
جرما؛ وأن تتاح للنساء والفتيات ضحايا العنف سبال لالنتصاف واحلماية بشكل فـوري؛             

 جنــة بتنفيــذ بــرامج تدريبيــةوتوصــي الل. وأن تــتم مقاضــاة اجلنــاة ومعاقبتــهم عقابــا مالئمــا
 ســيما مــوظفي إنفــاذ ، والينيعمــوم واملــوظفني الءللربملــانيني، واملــسؤولني يف ســلك القــضا

ن، ومقدمي اخلدمات الصحية، وذلـك لكفالـة توعيتـهم جبميـع أشـكال العنـف ضـد                  وانالق
وتوصـي أيـضا بتنظـيم مزيـد مـن       .املرأة وضمان قدرهتم على توفري الدعم املالئم للـضحايا 
 .محالت توعية الرأي العام جبميع أشكال العنف ضد املرأة

املعلومـات والبيانـات املتعلقـة باسـتغالل البغايـا،          االفتقار إىل   إزاء  وتشعر اللجنة بالقلق     - ٢١
 توليـه  ذي أيـضا لـنقص االهتمـام الـ    يـساورها القلـق  و .التأهيـل هلـن  إعـادة  وعدم تقدمي خدمات 
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املعلومــات املتعلقــة يف الدولـة الطــرف ملـشكلة االجتــار بالنـساء، ومــا جنـم عــن ذلـك مــن نقـص       
عـدم  فـضال عـن   جتـار علـى الـصعيد الـداخلي أو عـرب احلـدود،          االجتـار بالنـساء، سـواء اال      مبدى  

وتشعر اللجنة بالقلق كـذلك إزاء   .سن تشريعاتاختاذ تدابري ملعاجلة هذه املشكلة، مبا يف ذلك 
 بالنـساء والفتيـات الالئـي تعرضـن لالسـتغالل يف البغـاء              اإمكانية أن ُتجِحف السلطات بـدوره     

 .زواجلعالقات خارج نطاق البسبب جترميها ل

 إلتاحة فرص تعليمية واقتصادية     كليوحتث اللجنة الدولة الطرف على اتباع هنج         - ٢٢
للنساء والفتيـات كبـديل عـن ممارسـة الـدعارة؛ وتـسهيل إعـادة إدمـاج البغايـا يف اجملتمـع؛               
ــاليت تعرضــن         ــات ال ــساء والفتي ــصادي للن ــتمكني االقت ــل وال ــادة التأهي ــرامج إع ــوفري ب وت

ــدعا ل ــتغالل يف ال ــصديق علــى       . رةالس ــر يف الت ــة الطــرف علــى النظ وحتــث اللجنــة الدول
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، املكمــل   
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة، واختـاذ خطـوات مـن                   

ات، بوسـائل منـها سـن تـشريعات شـاملة           أجل مكافحة مجيع أشكال االجتار بالنساء والفتي      
وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل النظر يف أمـر صـياغة             .تتعلق حتديدا هبذه الظاهرة   

 االجتـار باألشـخاص بـني    يف جمـال ضـباط الـشرطة    ، وتـدريب    خطة عمل واضحة األهـداف    
 مبزيـد مـن     زر وعرب احلدود، والتعاون مع البلدان األخرى يف املنطقة من أجل التـصدي            اجل

الفعالية ألسباب االجتـار باألشـخاص، وحتـسني تـدابري منـع االجتـار باألشـخاص عـن طريـق                    
مقاضاة ومعاقبة املتجرين باألشخاص،  وحتث اللجنة الدولة الطرف على. تبادل املعلومات

 .وكفالة محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات املتاجر هبن

ة النــساء الالئــي انــتخنب أعــضاء يف جملــس الــشعب  قلــإزاء وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا  - ٢٣
 القـرار يف احلكومـة ويف اجملـالس العامـة لـإلدارة واللجـان العامـة        صنعثلن يف مناصب  والالئي مُ 

للجزر املرجانية ولـنقص  وتشعر أيضا بالقلق لعدم وجود رئيسات  .العليا ةيإلداراويف املناصب 
 صـنع لجنة أيضا أن ضعف مكانة املرأة على مستوى         وترى ال .  على املستوى الدويل   رأةمتثيل امل 

 مـن الترشـيح ملنـصب الـرئيس ونائـب الـرئيس،             رأةالقرار يف ملديف يتفاقم من جراء حرمان امل       
 .الدور املنوط باملرأة يف احلياة العامة والسياسيةيشري سلبا إىل مما 

ــبوت - ٢٤ ــة طل ــادة عــد     إىل  اللجن ــة لزي ــدابري فعال ــاذ ت ــة الطــرف اخت ــساء يف الدول د الن
 بـشأن املـرأة يف      ٢٣ القرار على حنو تدرجيي، وذلـك وفقـا لتوصـيتها العامـة              صنعمناصب  

 أيـضا بـأن تأخـذ الدولـة الطـرف        طلـب وت. احلياة السياسية والعامة وعلى املـستوى الـدويل       
 للجنـة   ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١بتدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة      

 للتعجيـل مبـشاركة   حمـددة  أهـدافا وجـداول زمنيـة        تضعالتدابري اخلاصة املؤقتة، وأن     بشأن  
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وتوصـي   . مـع الرجـل  املرأة يف احلياة العامة والسياسية مشاركة كاملة وعلى قـدم املـساواة  
، الـذي هـو قيـد الـصياغة         “مشروع القانون املتعلق باألحزاب الـسياسية     ”اللجنة بأن ينص    
اعتماد نـسبة مئويـة معينـة       نسبة مئوية معينة يف قوائم املرشحني أو        ة ب املرأحاليا، على متثيل    
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى     .أي من اجلنسني يف قوائم املرشحنيكحد أدىن لتمثيل 

 وتـدعو  . النـساء علـى املـشاركة يف احليـاة العامـة           حـض  براجمها التدريبيـة الراميـة إىل        تعزيز
نظيم محالت توعية إلبراز ما ملشاركة املرأة بصورة كاملة         الدولة الطرف إىل ت     أيضا اللجنة

يف املناصب القيادية على مجيـع مـستويات اختـاذ القـرار مـن              مع الرجل   وعلى قدم املساواة    
 .تنمية البلدحتقيقا لأمهية بالنسبة للمجتمع برمته 

قـانوين   رغم عدم وجود عـائق       ءقضاالمن سلك    النساءوتشعر اللجنة بالقلق الستبعاد      - ٢٥
 . يف هذا السلكنحيول دون تعيينه

ــبوت - ٢٦ ــة أنطلـ ــات إىل   اللجنـ ــه تعليمـ ــتخدام    توجـ ــضائية باسـ ــدمات القـ ــة اخلـ جلنـ
 اللجنــة أيــضا  طلــبوت .لتعــيني النــساء قاضــيات وموظفــات يف ســلك القــضاء      ســلطتها

 العامة   من االتفاقية والتوصية   ٤ من املادة    ١استخدام التدابري املؤقتة اخلاصة، وفقا للفقرة       
 للجنة، من أجل إحداث حتسن كبري يف وضع املرأة يف هذا القطاع، إىل جانب حتديـد            ٢٥

علـى مجيـع   مـع الرجـل     جداول زمنية وأهداف لتحقيق مـشاركة املـرأة علـى قـدم املـساواة               
وتوصــي الدولــة الطــرف أيــضا بكفالــة إتاحــة بــرامج تــدريب للنــساء    .مــستويات القــضاء

ووضـع أنـشطة للتوعيـة بأمهيـة مـشاركة املـرأة يف سـلك               يات،  العمل كقاضـ  املقبِالت على   
 .القضاة واملؤسسة القضائية واجملتمع بوجه عاملصاحل القضاء وتنفيذها 

علـى  ويساور اللجنة القلق إزاء اهلوة القائمة بني الذكور واإلنـاث يف النظـام التعليمـي                 - ٢٧
ــرار  . املــستوى اجلــامعي  ــادة يف عــدد  ومــع إق ــة حبــصول زي ــادين  اللجن  الفتيــات امللتحقــات باملي

هنـا تـشعر    ضيافة، فإ الدراسية اليت يغلب فيها الذكور عادة ويف الدراسات املتعلقة بالـسياحة والـ            
بالقلق الستمرار الفصل بني اجلنسني يف امليادين التعليمية وما ينجم عنه من آثـار علـى الفـرص                  

 امللحـوظ يف جـودة التعلـيم بـني املنـاطق      ويساورها القلق أيضا لالختالف .املهنية املتاحة للمرأة
وما للتفاوت من أثر سليب أكرب على الفتيات نظـرا النعـدام            ) اجلزر املرجانية (احلضرية والريفية   

وتـشعر اللجنـة بـالقلق أيـضا ألن      .املناسبة يف جزر غـري جـزرهن األصـلية   والطعام مرافق املبيت 
 .فن دراستهن بعد وضع محلهنالفتيات احلوامل يفصلن عن الدارسة وقد ال يستأن

ــة الطــرف اللجنــة وحتــث - ٢٨  تمكني اإلنــاث،تعزيــز التــدابري االســتباقية لــ علــى  الدول
التـدابري اخلاصـة املؤقتـة وفقـا        يشمل  التعليم اجلامعي، مبا    سيما الريفيات، من االلتحاق ب     ال

 بقوة على  ضحتأن  على   و ، للجنة ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١للفقرة  
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الدولـة الطـرف    كـذلك   وحتـث   . تعليمية واملهنية بالنسبة للمـرأة والرجـل      تنويع اخليارات ال  
 الفتيــات احلوامــل وتوعيــة املراهقــات جبوانــب الوقايــة مــن   أن تنفــذ تــدابري ملــساعدة  علــى
 اللجنة الدولة الطرف على رصد أثر هذه السياسات والربامج فيمـا يتعلـق              حتضو. احلمل

 . تقييم منتظم هلذا األثر من االتفاقية وإجراء١٠لتام للمادة ابالتنفيذ 

ة، كمـا تبينـه     العمالـ جمـال    يف   املـرأة وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه          - ٢٩
وهي قلقة إزاء املعاملـة التفـضيلية للمـرأة         . ة املهني تفرقة وال ، األجور جوةفممارسات التوظيف، و  
 ال يـوفر إال عقـود مؤقتـة      إذ ذلـك   إجازة األمومة،    من حيث لعام واخلاص   العاملة يف القطاعني ا   

. للمرأة العاملة يف القطاع العام ويقلل مما قد يتوفر من فرص للمرأة العاملة يف القطـاع اخلـاص                 
واللجنــة قلقــة كــذلك إزاء احلــواجز اجملتمعيــة الــيت تــصادفها املــرأة يف حــال عملــت يف قطــاعي  

مغادرة املرتل، ممـا يفـرض عليهـا أن تقبـل عوضـا             ُيضطرها ذلك إىل    إذ  السياحة وصيد األمساك    
 .جوراأل متدنيةعن ذلك وظائف تقليدية 

والرجل يف سوق رأة  الفرص بني املتكافؤوحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة        - ٣٠
 مــن االتفاقيــة، وعلــى حتقيــق اتــساق األحكــام القانونيــة بالنــسبة ١١العمــل، وفقــا للمــادة 

قطــاعني العــام واخلــاص، ال ســيما فيمــا يتعلــق بإجــازة األمومــة، يف إطــار مــشروع قــانون لل
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف إيـالء اهتمـام خـاص بـأثر املواقـف والتوقعـات                    . العمل

. اجملتمعية على فرص املرأة بالنسبة للحصول على عمل يف قطاعي السياحة وصيد األمساك            
إىل تــضمني تقريرهــا املقبــل معلومــات مفــصلة عــن التــدابري  وتــدعو أيــضا الدولــة الطــرف  

 .املتخذة وأثرها يف حتقيق تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل

 تعـرب   إهنـا ويف حني تسلم اللجنة بوجود ضـغوط جغرافيـة وبالتكلفـة العاليـة للنقـل، ف                - ٣١
الالئـي  ، )ر املرجانيـة اجلـز (عن قلقها إزاء احلالة الصحية للنساء، ال سيما نـساء املنـاطق الريفيـة              

 .عند اللزومصعوبات يف احلصول على خدمات صحية متخصصة يواجهن 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها لتحسني نوعية اخلـدمات             - ٣٢
 وعلـى إدمـاج منظـور جنـساين يف مجيـع إصـالحات              ،الصحية واالجتماعيـة املقدمـة للمـرأة      
 بالتــساوي علــى اء يف اجلــزر املرجانيــة مــن احلــصول القطــاع الــصحي لــتمكني مجيــع النــس 

 .افية واملناسبةاخلدمات الصحية الو

اسـتراتيجية وطنيـة   لقيامهـا بوضـع     لدولة الطـرف    لويف حني تعرب اللجنة عن تقديرها        - ٣٣
هتدف إىل كفالة الصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية جلميـع         ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(للصحة اإلجنابية   

ــساء والرجــال   ــا إزاء     الن ــرب عــن قلقه ــا تع ــديف، فإهن ــراهقني يف مل ــدروامل ــرأة احملــدودة  ق ة امل
. باختيــار أســاليب تنظــيم األســرة واملباعــدة بــني الــوالدات، حــسبما أوضــح الوفــد يتعلــق  فيمــا
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ن احلـصول علـى وسـائل منـع احلمـل يقتـصر قانونـا علـى           أوتعرب اللجنة عـن شـديد قلقهـا إذ          
حة اإلجنابية غري متاحة بـسهولة؛ وأن العقوبـات مثـل اجللـد             املتزوجني؛ وأن املعلومات عن الص    

حتظـر    الـيت  هالقـانون اجلنـائي وميكـن فرضـها يف حـال انتـهاك أحكامـ               واردة يف ال تزال   والطرد  
 .متناسبة الضرر بالنساء بصورة غريعمليا ج واليت تلحق اممارسة اجلنس خارج نطاق الزو

 تـدابري حمـددة لتعزيـز حـصول املـرأة علـى             وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ       - ٣٤
ــا للمــادة      ــسية، وفق ــة واجلن ــة الــصحية، ال ســيما خــدمات الــصحة اإلجنابي  مــن ١٢الرعاي

وترجـو مـن الدولـة الطـرف        .  للجنـة بـشأن املـرأة والـصحة        ٢٤االتفاقية والتوصـية العامـة      
 طريق مجلـة أمـور      تعزيز التدابري الرامية إىل الوقاية من حاالت احلمل غري املرغوب فيه عن           

منها إتاحة جمموعة شاملة من وسائل منع احلمل على نطاق أوسع ودون أي قيـد، وتعزيـز                 
وتوصي اللجنة بأن تـويل الدولـة الطـرف األولويـة         . املعرفة والتوعية يف جمال تنظيم األسرة     

سبة للفئة لالهتمام بوضع املراهقني وأن تضمن املناهج التعليمية العادية الثقافة اجلنسية املنا
العمرية واليت تستهدف الفتيات والفتيان، مع االهتمام بصورة خاصة بالوقاية من حـاالت             

وحتـث اللجنـة أيـضا الدولـة الطـرف         . احلمل املبكر واألمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي         
على تنقيح قانوهنا اجلنائي على جناح السرعة للقضاء على العقوبة املتصلة مبمارسة اجلنس 

 .نطاق الزواج واليت تلحق الضرر بالنساء بصورة غري متناسبةخارج 

تتمثـل دواعـي    و. وال يزال القلق يـساور اللجنـة إذ أن قـانون األسـرة مييـز ضـد النـساء                   - ٣٥
 ةقلقها يف معدالت الطالق العاليـة، والتقـارير األخـرية الـيت تفيـد حبـاالت زواج مبكـر وممارسـ                    

الفتقــار إىل إطــار زمــين حمــدد تنــهي خاللــه الدولــة  وهــي قلقــة كــذلك إزاء ا. تعــدد الزوجــات
 . من االتفاقية١٦الطرف استعراضها ملسألة توافق قانون األسرة املعتمد لديها مع املادة 

وحتث اللجنة احلكومة على الـسعي إىل إكمـال إصـالحها القـانوين يف جمـال قـانون                   - ٣٦
 احلقــوق واملــسؤوليات األســرة ضــمن إطــار زمــين حمــدد وعلــى كفالــة أن يكــون للــزوجني 

 .نفسها خالل الزواج ويف حال فسخه على حد سواء

وتدعو اللجنة مـن جديـد الدولـة الطـرف إىل احلـصول علـى معلومـات عـن الفقـه                 - ٣٧
املقارن سعيا إىل تفسري الشريعة اإلسالمية مبا يتماشى مع املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                 

 .ومنهاج عمل بيجني

 مــن الدولــة الطــرف تــضمني تقريرهــا املقبــل مــا يكفــي مــن بيانــات وترجــو اللجنــة - ٣٨
وحتليالت إحصائية مصنفة حسب نوع اجلـنس وحـسب املنـاطق الريفيـة واحلـضرية حبيـث                

وتوصي اللجنة أيضا بأن جتري الدولة . تعطي صورة كاملة عن تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية
سـاهتا وبراجمهـا التـشريعية مـن أجـل          الطرف بصورة منتظمة تقييمات آلثار إصالحاهتا وسيا      
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ــائج هــذه        ــة عــن نت ــأن تبلــغ اللجن ــدابري املتخــذة األهــداف املرجــوة وب ــة أن حتقــق الت كفال
 .التقييمات يف تقريرها املقبل

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستفيد متامــا، يف إطــار وفائهــا بالتزاماهتــا    - ٣٩
ني اللذين يعززان أحكام االتفاقيـة، وترجـو        مبوجب االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بيج      

 .من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل

وتشدد اللجنة أيضا على أنه ال بد من تنفيذ تام وفعلي لالتفاقية إذا ما أريد حتقيق  - ٤٠
ريح ألحكــام وتــدعو إىل إدمــاج منظــور جنــساين وتــصور صــ  . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وترجـو مـن الدولـة                    
 .الطرف إدراج معلومات عن هذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل

وتشري اللجنة إىل أن انضمام الدول إىل الصكوك الدولية الرئيسية السبعة حلقـوق              - ٤١
املرأة مبا هلا من حقوق اإلنسان وباحلريات األساسية يف مجيع جوانب            يعزز متتع    )١(اإلنسان
ــاة  اللجنــة حكومــة ملــديف علــى النظــر يف التــصديق علــى املعاهــدة    ضوبالتــايل، حتــ. احلي
ليست طرفـا فيهـا بعـد، أي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       اليت

 .وأفراد أسرهم

 الواسع النطاق يف ملديف هلذه التعليقات اخلتامية بغية جعل وتطلب اللجنة النشر   - ٤٢
 والربملـــانيون واملنظمـــات النـــسائية ةالـــشعب، مبـــن فيـــه املـــسؤولون احلكوميـــون والـــساس

ومنظمات حقوق اإلنسان، يعي اخلطوات املُتخذة لكفالة املساواة بني الرجل واملرأة حبكم            
وترجـو  . اليت ينبغي اختاذها يف هذا الـصدد      القانون والواقع، فضال عن اخلطوات اإلضافية       

ــة الطــرف مواصــلة التعمــيم الواســع النطــاق، ال ســيما علــى املنظمــات      اللجنــة مــن الدول
النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، لالتفاقية، وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامة 

الثة والعشرين للجمعيـة    للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الث        
 يف  املساواة بني اجلنسني والتنميـة والـسالم      : ٢٠٠٠املرأة عام   ”العامة املعقودة حتت شعار     
 .“القرن احلادي والعشرين

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والجتماعيــة والثقافيــة، العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية وا )١( 

اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري،  ووالــسياسية، 
ــرأة،     ــز ضــد امل ــية       وأشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه اتفاقي

االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين              واتفاقية حقـوق الطفـل،      واملهينة،    أو الالإنسانية أو
 .وأفراد أسرهم
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ــة طلــبوت - ٤٣ ــة الطــرف الــ إىل اللجن ــها يف هــذه   ا رد علــى الدول لــشواغل املعــرب عن
وتــدعو .  مــن االتفاقيــة١٨ة التعليقــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل مبوجــب املــاد 
 تقدميــه يف  حــل موعــد الــذي،اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري الرابــع  

 يف  ،٢٠١٠يوليـه   /متـوز  تقدميـه يف     ، املقـرر   وتقريرها الدوري اخلـامس    ،٢٠٠٦يوليه  /متوز
 .٢٠١٠ يف عامواحد تقرير جامع 

 
 


