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 .٠٠/١٥ افتتحت اجللسة الساعة 
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
ــ  ــاالتقـ ــاين والثالـــث   ةرير الدوريـ  املوحـــدة األول والثـ

 )CEDAW/C/VUT/1-3 ()تابع(تو لفانوا
ء علـى دعـوة الرئيـسة، جلـس أعـضاء وفـد فـانواتو             بنا - ١

 .إىل مائدة اللجنة
 ١٢املادة 

قالــت إنــه ينبغــي تقــدمي املزيــد مــن  : الــسيدة دايريــام - ٢
البيانات عن مؤشرات صحة املرأة، ال سيما فيما يتعلق مبعـدل           

 من أجلـه    وينبغي توضيح السبب الذي   . الوفيات بني األمهات  
ال تستخدم الشابات وسائل منـع احلمـل، والـسبب الـذي مـن              

ومـن املـثري لالهتمـام      . أجله يقاوم الرجـال اسـتخدام الـرافالت       
معرفة إذا كانت هناك أية خطط لتقـدمي املـشورة إىل الـشابات      
ــرأة الـــوطين    ــان جملـــس املـ يف جمـــال التثقيـــف اجلنـــسي وإذا كـ

شأن صــحة األم ومحــل بفــانواتو يقــدم إىل احلكومــة املــشورة بــ
 . املراهقات

قالت إنه من املثري لالهتمـام معرفـة        : السيدة بيمينتيل  - ٣
الطريقـــة الـــيت تواجـــه هبـــا احلكومـــة معارضـــة بعـــض األديـــان  

ومـن األمهيـة مبكـان أن       . لسياسات الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة     
 للجنـة   ٢٤ متتثل احلكومـة امتثـاال كـامال للتوصـية العامـة رقـم            

ة والـصحة، وينبغـي أن توضـح احلكومـة إذا كانـت             بشأن املرأ 
ــة صــحية خاصــة إىل املــسنات   ــضا  . تقــدم رعاي ــد أي ومــن املفي

معرفة املزيد عن خطط احلكومـة الراميـة إىل حتـسني اخلـدمات             
 .املقدمة يف املستوصفات وجعل اخلدمات الصحية جمانية

قالت إن وزارة الـصحة تعـد       ):  فانواتو (السيدة أبيل  - ٤
مــة جلمــع البيانــات وتوزيعهــا حــسب نــوع اجلــنس   سياســة عا

فيما يتعلق باستخدام وسائل منع احلمل، ومعدل الوفيات بـني          

. األمهات، واألمراض اليت تنتقل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي           
وفيما يتعلق حبمـل املراهقـات، تقـوم املنظمـات غـري احلكوميـة              
وأصــحاب املــصلحة اآلخــرون بــالترويج الســتخدام الــرافالت  

ــات     ومم ــذه املنظمـ ــشأت هـ ــن، وأنـ ــشكل آمـ ــنس بـ ــة اجلـ ارسـ
وباستثناء الكنيسة الكاثوليكيـة،    . خدمات إعالمية للمراهقات  

 .ال تعارض اجملموعات الدينية الترويج الستخدام الرافالت
قالــت إن لــدى احلكومــة   ): فــانواتو (الــسيدة تــاليو  - ٥

سياسة عامة تتعلـق باستـشارة جملـس املـرأة الـوطين وأصـحاب              
 . حة اآلخرين لتحديد األوليات يف جمال صحة املرأةاملصل
ــانواتو (الــسيدة أبيــل  - ٦ قالــت إن احلكومــة ملتزمــة  ): ف

التزاما كامال بتعزيز الرضاعة الطبيعيـة بـشكل حـصري خـالل            
وباإلضافة إىل ذلـك،    . األسابيع االثين عشر األوىل بعد الوالدة     

ك تنظــيم ينبغــي اإلشــارة إىل أن اخلــدمات الــصحية، مبــا يف ذلــ
 . األسرة واخلدمات املقدمة إىل األمهات والرّضع، توفّر جمانا

 ١٣املادة 
قالــت إنــه مــن املــثري لالهتمــام معرفــة  : الــسيدة بــاتني - ٧

املزيــد عــن اجلهــود املبذولــة إلشــراك املــرأة العاملــة يف القطــاع  
الرمســي، ويف قطــاع اخلــدمات املرتليــة، والنــساء الــاليت يعملــن  

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . ندوق التكافل الـوطين   بدون أجر يف ص   
 سنة ينطبـق علـى      ٥٥ينبغي توضيح إذا كان سن التقاعد وهو        

القطــاع اخلــاص وكيــف تــستطيع احلكومــة أن تتأكــد مــن أن   
أرباب العمـل يف القطـاع اخلـاص يفـون بالتزامـاهتم املتمثلـة يف               

 . تقدمي املزايا واملستحقات إىل موظفيهم
ســـألت إذا كـــان لـــدى : نغ شـــيل–الـــسيدة شـــوب  - ٨

ــسائية        ــة الن ــة التنمي ــل خــدمات خط ــة خطــط جلع ــة أي احلكوم
وينبغي تـوفري معلومـات إضـافية       . بفانواتو تشمل اجلزر البعيدة   

 .عن متويل صندوق التكافل الوطين وعملياته وتغطيته
قالـت إن احلكومـة يف سـبيل        ): فـانواتو  (السيدة تاليو  - ٩

لـوطين هبـدف الـسماح      استعراض عمليـات صـندوق التكافـل ا       
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ــأن     ــات بـ ــامالت املومسيـ ــر والعـ ــدون أجـ ــامالت بـ ــساء العـ للنـ
وتوسـع خطـة التنميـة      . يصبحن أعـضاء طـوعيني يف الـصندوق       

النسائية بفانواتو خدماهتا لتشمل اجلزر البعيـدة وافتتحـت أول          
ــدة يف آذار   ــا يف اجلــزر البعي ــرع هل ــارس /ف وســوف . ٢٠٠٧م
ويف أعقـاب   . ٢٠٠٨عام  يتمتع الصندوق باكتفاء ذايت حبلول      

املشاورات مع أصحاب املـصلحة، أقـرت احلكومـة أن سـكان            
الريـــف حيتـــاجون إىل خـــدمات تدريبيـــة واستـــشارية ليعرفـــوا  

. كيــف يــستخدمون مــدخراهتم إلنــشاء أعمــال جتاريــة صــغرية 
وســوف تكــون خطــة التنميــة النــسائية بفــانواتو مــسؤولة عــن   

 . توفري هذه اخلدمات التدريبية للريفيات
قــــال إن ســــن التقاعــــد يف ): فــــانواتو (الــــسيد آرو - ١٠

 . سنة٥٥القطاع اخلاص هو أيضا 
 ١٤املادة 
قالـــت إنـــه ينبغـــي تقـــدمي معلومـــات : الـــسيدة بـــاتني - ١١

إضافية عن التدابري اليت جيـري اختاذهـا لتعزيـز إمكانيـة وصـول              
. الريفيات والنساء الـاليت يعـشن يف منـاطق نائيـة إىل األسـواق             

ثري لالهتمام أيـضا معرفـة املزيـد عـن مـشاركة املـرأة يف              ومن امل 
 . صياغة السياسات املتصلة باحملافظة على البيئة ومحايتها

ــان  - ١٢ ــسيدة ت ــى     : ال ــد احلــصول عل ــن املفي ــه م ــت إن قال
بيانات موزعة حبـسب نـوع اجلـنس عـن حـاالت مـرض الربـو                
ــتخدام خــشب       ــن اس ــسية األخــرى النامجــة ع ــشاكل التنف وامل

وينبغــي توضــيح إذا كانــت قــد    . اهلنــد كوقــود شــجر جــوز  
وينبغـي تقـدمي    . اختذت أية تدابري للترويج ملـصادر وقـود بديلـة         

معلومات إضافية عن التدابري املتخذة لتحسني الرعاية الـصحية         
ــشاء وحــدات      ــة إىل إن ــة، وعــن اخلطــط الرامي ــاطق النائي يف املن

-٢٠٠٦طبيــة متنقلــة، وعــن ميزانيــة الرعايــة الــصحية للفتــرة  
ــرد     . ٢٠٠٧ ــصدي وال ــة للت ــسرت عــن خطــط احلكوم واستف

 . على العنف القائم على نوع اجلنس يف املناطق الريفية

قالــت إن التعلــيم علــى مــا يبــدو غــري : الــسيدة بيغــوم - ١٣
ــة ســبل       ــن قل ــانني م ــة يع ــاطق الريفي ــات يف املن جمــاين وإن الفتي

وتـساءلت إذا كانـت هنـاك أيـة خطـط           . احلصول على التعلـيم   
ــ ــرامج     جلع ــالغني وب ــة للب ــرامج تثقيفي ــوفري ب ــا وت ــيم جماني ل التعل

وينبغي تقدمي معلومات إضافية عـن التـدابري        . دراسية للشابات 
ــدد       ــادة ع ــات، وزي ــاة الريفي ــا لتحــسني حي ــيت جيــري اختاذه ال
ــات     ــؤهلني واملمرضـ ــاء املـ ــوفري األطبـ ــصحية، وتـ ــادات الـ العيـ

 . املؤهالت يف املناطق الريفية
قالــت إن هنــاك إحــصائيات ): فــانواتو (يــلالــسيدة أب - ١٤

ــو      ــدالت مـــرض الربـ ــن معـ ــنس عـ ــوع اجلـ ــة حبـــسب نـ موزعـ
ومبوجــب قــانون البيئــة املعــدل، . وااللتــهابات التنفــسية احلــادة

سوف يتم أضا إجراء أحباث على اآلثار الـصحية املترتبـة علـى           
الدخان الناجم عن مصادر الوقود املستعمل يف األسر املعيـشية          

وأضافت أن هناك أربعـة مـستويات       . وجوز اهلند مثل اخلشب   
العاملون يف اجملال الـصحي يف القـرى،        : ملرافق الرعاية الصحية  

وأضــافت . واملــستوصفات، واملراكــز الــصحية، واملستــشفيات 
ــة،        ــصحية األولي ــة ال ــوفري الرعاي ــن ت ــسؤولة ع ــة م أن كــل قري

 ١٢ويتلقى العاملون يف اجملال الـصحي يف القـرى تـدريبا ملـدة              
ــبوعا ــز   . أسـ ــبري يف املـــستوصفات واملراكـ ــد كـ وتعمـــل إىل حـ

الصحية ممرضات مسجالت وممرضات ممارسـات بينمـا يعمـل           
وجيري بنـاء مستـشفى جديـد     . األطباء يف املستشفيات اخلمس   

ــام       ــه يف ع ــتح أبواب ــرر أن يف ــن املق ــا وم ــيم توب . ٢٠٠٨يف إقل
ــة اجلــزر النائ     ــادات املتنقل ــزور العي ــك، ت ــةوباإلضــافة إىل ذل . ي

 .  فاتو٩٩٧ ٠٠٠ ٠٠٠وتبلغ ميزانية وزارة الصحة 
قالـت إنـه مت ختـصيص متويـل         ): فانواتو (السيدة تاليو  - ١٥

خـــاص للمـــرأة يف إطـــار مبـــادرة التنميـــة االقتـــصادية الريفيـــة   
 . واهلدف هو إنشاء مشاريع نسائية يف كل إقليم. للحكومة

ــسيد نـــريوا  - ١٦ ــانواتو (الـ ــات غـــري   ): فـ ــال إن املنظمـ قـ
وقـال إنـه    . احلكومية ساعدت على متويل برامج تعليم البـالغني       
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يقّر أن األقساط املدرسية، ال سيما يف املرحلـة الثانويـة، ميكـن             
أن تشكل عبءا ماليا على األهـايل، غـري أنـه مل يـتم ختـصيص                

وتواصـل وزارة   . إعانات ماليـة هلـذا الغـرض يف ميزانيـة الدولـة           
مــات غــري احلكوميــة لتلبيــة التعلــيم عملــها مــع الكنــائس واملنظ

احتياجاهتـــا التمويليـــة ذلـــك أن املخصـــصات يف امليزانيـــة غـــري 
 . كافية
ــاهي - ١٧ ــسيدة تـ ــانواتو (الـ ــة  ): فـ ــرأة الريفيـ قالـــت إن املـ

ــادة الــوعي بــشأن العنــف     ــة إىل زي تــشارك يف احلمــالت الرامي
العائلي، وقد مت تدريبها على مجع بيانات عـن هـذا املوضـوع،             

ويـــتم النظـــر أيـــضا يف تـــوفري مجيـــع . مـــة عليهـــاوتطّلـــع احلكو
جوانب التدريب هلن، سواء يف األعمال التجاريـة، أو مـصائد           

 .األمساك، أو التسويق، أو الزراعة
 ١٦ و ١٥املادتان 

طلبــت توضــيحات بــشأن :  أبيــاه-الــسيدة كــوكري  - ١٨
التناقض الظاهر بني القـانون العـريف والقـانون املـدين، ال سـيما              

لق بالزواج، ونظم ممتلكات الزوجية، وحقوق امللكيـة        فيما يتع 
 .واملرياث

قالت إن حقوق املـرأة يف حالـة الطـالق          : السيدة تان  - ١٩
ــريف      ــانون الع ــدو مبوجــب الق ــا يب ــى م ــة عل ــثال، . غــري حممي فم

مبوجــب القــانون العــريف، يــتم مــنح حــضانة األطفــال عــادة إىل 
 القـانون   األب، غري أن األمر لـيس كـذلك بالـضرورة مبوجـب           

املــدين، وعليــه فإهنــا تريــد أن تعــرف أي نظــام يــتم تطبيقــه يف   
ويتعني تقدمي مزيد من التوضيحات فيمـا       . حالة وجود خالف  

يتعلق بتقسيم املمتلكات وتـوفري النفقـة إىل الزوجـة واألطفـال            
وتــساءلت إذا كانــت احلكومــة تنظــر يف    . مبوجــب النظــامني 

 .  والعريفإمكانية التوفيق بني القانون املدين
قالــت إهنــا تــرى أن :  زيــرداين–الــسيدة بيلميهــوب  - ٢٠

اخلالف بـني القـانون املـدين والعـريف مـدعاة لالسـتغراب نظـرا               
ألن فــانواتو صــدقت علــى االتفاقيــة والربوتوكــول االختيــاري  

فمــن الــصعب علــى املــرأة املتزوجــة مبوجــب      . بــدون حتفــظ 
 الزوجية وعلـى  القانون العريف احلصول على نصيبها من ملكية      

ــز،    . حــضانة األطفــال  ــه فإهنــا ختــشى احتمــال ظهــور متيي وعلي
ويتوقف ذلك على النظام القـانوين الـذي تتـزوج علـى أساسـه           

 سـنة كـسن أدىن للــزواج   ١٨وأضـافت أن حتديـد ســن   . املـرأة 
 ســنة بالنــسبة لإلنــاث يــشكل أيــضا     ١٦بالنــسبة للــذكور و  

ضا عليها فـانواتو  انتهاكا التفاقية حقوق الطفل اليت صدقت أي      
وحثـت احلكومـة علـى إعطـاء األسـبقية للقـانون            . بدون حتفظ 

الدويل على القانون احمللـي وجعـل قـانون األسـرة ينـسجم مـع               
 . من االتفاقية١٦املادة 
ــالبريين   - ٢١ ــسيدة ه ــاداري–ال ــرض  :  ك ــت، يف مع طلب

ــرة   ــام     ٢٨إشــارهتا إىل الفق ــن نظ ــر، توضــيحات ع ــن التقري  م
، وكيف يتم اإلشراف على احملـاكم العرفيـة،         احملاكم يف القرى  

وعن آلية إحالة املسائل إىل احملاكم الرمسية، وإذا كانـت هنـاك            
وقالــت إهنــا تــود أن تعــرف  . أيــة قاضــيات يف احملــاكم العرفيــة 

 ذلـك أن املـرأة علـى        “مهـر العـروس   ”أيضا املزيد عن مفهـوم      
دا وأخـريا، طلبـت مزيـ     . ما يبدو تعامل معاملة سـلعة ذات مثـن        

مــن املعلومــات عــن تقــسيم ملكيــة الزوجيــة مبوجــب القــانون    
 . املدين
ــسيد آرو - ٢٢ ــانواتو (الـ ــم    ): فـ ــة معظـ ــه مت وراثـ ــال إنـ قـ

التشريعات املتصلة بقانون األسرة عن فترة مـا قبـل االسـتقالل         
ومل يــتم تعديلــها منــذ أن حــصل البلــد علــى اســتقالله يف عــام   

اج العـريف والكنـسي     ويتم االعتراف يف فانواتو بـالزو     . ١٩٨٠
وإذا أراد شخص تزوج عرفيا أن يتزوج مرة أخـرى،          . واملدين

فعليه أن حيصل أوال على الطالق وفقـا لتقاليـد هـذا الـشخص              
ويف حالة الزواج املدين، على الشخص املتزوج الـذي         . احملددة

يريــد أن يتــزوج مــرة أخــرى احلــصول علــى طــالق رمســي مــن  
. ملتعلـــق بأســـباب الـــزواجخـــالل  حملـــاكم مبوجـــب القـــانون ا

وختتلف التقاليد يف فـانواتو بـاختالف اجلـزر املأهولـة وعـددها             
ويكمـل  .  جزيرة، وحىت باختالف القرى يف نفس اجلزيرة       ٨٠
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غــري أنــه . يف يف بعــض اجلــزر مــثالرالــزواج املــدين الــزواج العــ 
ليــست هنــاك حــاالت تــزوج فيهــا أشــخاص زواجــا مــدنيا مث   

ميكـن بـسهولة إخفـاء       فـال . فيـا تزوجوا مـرة أخـرى زواجـا عر       
بأي حال من األحوال ، ذلـك أن عـدد           هذا النوع من الزواج   
 . سكان هذا البلد قليل

يف حـــاالت الـــزواج العـــريف، ختـــضع حقـــوق امللكيـــة  - ٢٣
ويف حـاالت الـزواج املـدين،       . للممارسات العرفية أو التقليدية   

، إذا تويف الزوج وسجل لزوجان ممتلكاهتما علـى حنـو مـشترك           
تنتقـــل هـــذه املمتلكـــات عـــادة إىل األرملـــة مبوجـــب تـــسجيل 

ويف حـاالت الـزواج     . يف قانون استئجار األراضـي    وجود حق   
العريف، إذا تويف الزوج، تعود األرملة عادة إىل أسرهتا األصـلية        

ــة ممتلكــات    وليــست . وتقــوم أســرة الــزوج األصــلية برعايــة أي
راثـــة هنـــاك تـــشريعات حمـــددة حـــىت اليـــوم تعـــاجل موضـــوع و 

 . املمتلكات، سواء بالنسبة للرجال أو النساء
وأضاف أن حمكمة اجلزيرة هي أدىن حمكمة يف النظـام        - ٢٤

وميكــن . يــةزئويــتم عــادة االســتئناف يف احملــاكم اجل. القــضائي
استئناف أي قرار تتخـذه هـذه احملـاكم يف احملكمـة العليـا، ويف               

 احملكمــة العليــا وتــستمع. هنايــة املطــاف يف حمكمــة االســتئناف 
ــرة فيمــا     ــه حمكمــة اجلزي مباشــرة إىل أي اســتئناف لقــرار اختذت

. يتصل باخلالفات العادية على ملكيـة األرض، وقرارهـا هنـائي          
توجد امـرأة بـني قـضاة احملكمـة العليـا،            وعلى الرغم من أنه ال    

وهنـاك قاضـيات    . هناك عدد من القاضيات يف احملاكم اجلزئيـة       
. ويتوقف ذلك على عرف بعينه يف املنطقـة       يف احملاكم العرفية،    

 . ويتم عادة تسوية الرتاعات من خالل األعيان
وكما جاء يف التقريـر، حيـدد قـانون فـانواتو سـنا أدىن               - ٢٥

وفيمــا يتعلــق مبهــر  . خمتلفــا للــزواج بالنــسبة للــذكور واإلنــاث 
العروس، ألغى رئيس جملس مالفاتوموري لألعيـان املبلـغ املـايل       

والتقليد يف الزواج العـريف، هـو تبـادل         .  فاتو ٨٠ ٠٠٠وقدره  
 . اهلدايا بني األسرتني وبني الزوجني

وأخريا، نظرا ألن حكومته قـد وقّعـت علـى االتفاقيـة              - ٢٦
بدون أي حتفظ، فإهنا تنظـر يف الوقـت الـراهن يف سـبل إدراج               

 . أحكامها يف التشريع احمللي
 أسئلة متابعة

تعــرب عــن قلقهــا ألن قالــت، وهــي : الــسيدة ســيمز - ٢٧
مــراحيض احلفــر مــا زالــت أكثــر أنــواع املــراحيض انتــشارا يف  
املنــاطق الريفيــة وألن الكهربــاء تقتــصر علــى املراكــز احلــضرية  
واملدن، إن احلكومة علـى الـرغم مـن مواردهـا احملـدودة عليهـا            
أن تستثمر يف اهلياكل األساسـية علـى سـبيل األولويـة لـضمان              

وأضـــافت أن . الكرامـــة اإلنـــسانية التطـــور الـــسليم وتـــأمني   
. إمدادات املياه اآلمنـة مـثال ذات أمهيـة خاصـة بالنـسبة للمـرأة              

وعليه فإهنا حتث الوفد علـى أن يؤكـد بعـد عودتـه إىل فـانواتو                
ــاء اهلياكــل     ــة إىل بن علــى ضــرورة حتويــل األولويــات يف امليزاني
األساســية الالزمــة، األمــر الــذي ميكــن أن يــؤثر يف حيــاة املــرأة 

 . بصفة خاصة ويف التنمية بصفة عامة
ذكـرت، بعـد أن سـلّمت    :  شـيلنغ –الـسيدة شـوب    - ٢٨

بقيمــة الثقافــة الــيت كانــت موجــودة قبــل االســتعمار وانتــشار    
املسيحية يف فـانواتو، مبـا يف ذلـك كـل مـن االنتـساب إىل األم                 
واألب وأدوار القوالـــب النمطيـــة املفروضـــة علـــى املـــرأة مـــن  

 مــن االتفاقيــة تــدعو إىل القــضاء ٥ املــادة جانــب املبــشرين، إن
. على التحامـل واملمارسـات الـيت تـستند إىل القوالـب النمطيـة             

وإن الثقافة والتقليد مـصدران هامـان لتحديـد هويـة اإلنـسان،             
إال أن هناك حاجة إىل حتديد مـا هـو يـشكل حقـا تراثـا ثقافيـا            

 . ةوجيب أال تستخدم الثقافة كمربر للتمييز ضد املرأ. قيما
الحظت بارتياح أن فانواتو باشرت     : السيدة دايريام  - ٢٩

يف سياسة عامة إلدارة املعلومـات الـصحية وطلبـت معلومـات            
وفيمــا يتعلــق حبمــل . عــن اإلطــار الــزمين لتنفيــذ هــذه الــسياسة

املراهقات وإمكانية احلصول علـى وسـائل منـع احلمـل، قالـت             
شابات إن اخلدمات موجـودة إال أن مـدى سـهولة حـصول الـ             
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ومن املفيـد االطـالع علـى مواقـف         . على املساعدة غري واضح   
العاملني يف جمـال الرعايـة الـصحية جتـاه الـشابات الـاليت يـأتني                

ــة   ــصحة اإلجنابي ــا للمــشورة يف خــدمات ال ــساءلت إذا . طلب وت
ــى جتنــب      ــشابات عل ــاك خطــة اســتباقية ملــساعدة ال كانــت هن

نـــع احلمـــل وهـــن مراهقـــات عـــن طريـــق اســـتخدام وســـائل م
احلمل، والتثقيف، وغري ذلك من الوسائل وما إذا كـان هنـاك            

وأخـريا، قالـت إن التقريـر       . من يرصد العيادات والعاملني فيها    
ــذين يلمــون      ــساء بــني اخلــرباء ال ــاك ن غــري واضــح إذا كــان هن
بالتقاليد والذين يتحتم وجودهم عندما تستمع احملاكم اجلزئيـة         

 . اجلزرإىل االستئنافات الواردة من حماكم 
ــت إن الــسياسة العامــة   ): فــانواتو( الــسيدة أبيــل  - ٣٠ قال

ــام      ــل عـ ــارية يف أوائـ ــتكون سـ ــصحية سـ ــات الـ إلدارة املعلومـ
وتقوم حكومتها يف الوقت الـراهن بوضـع اللمـسات          . ٢٠٠٨

ونظـرا ألنـه ليـست لـدى     . األخـرية علـى هـذه الـسياسة العامـة     
ــع اخلــدمات الــصحي       ــى تــوفري مجي ــصحة القــدرة عل ة وزارة ال

ــشركاء      ــة الالزمــة، فإهنــا تعمــل علــى حنــو وثيــق مــع ال اإلجنابي
وأصــحاب املــصلحة لتــوفري مــشورة األقــران للعــاملني يف جمــال 
الرعايــة الــصحية والتــدريب واملعلومــات واملرافــق مثــل مراكــز  

ويــتم تــدريب العــاملني يف جمــال  . االســتقبال املالئمــة للــشباب
وتقـــوم وزارة . الرعايـــة الـــصحية علـــى التعامـــل مـــع الـــشباب

التعليم أيضا بتنفيذ برنامج عن تنميـة صـحة املـراهقني وتـسعى         
إىل تشجيع الشباب علـى استـشارة خـدمات الـصحة اإلجنابيـة             

وباإلضـافة إىل ذلـك، تعمـل       . واالمتناع عن العالقات اجلنـسية    
يف الوقت الراهن منظمتان مـن املنظمـات غـري احلكوميـة علـى              

ة إىل اآلخــرين يف جمــال تــدريب الــشباب علــى إســداء املــشور  
 . الصحة اإلجنابية

قـال إن اخلـرباء الـذين يعملـون         ): فانواتو (السيد آرو  - ٣١
 . يف حماكم اجلزر يعينهم كبري القضاة بناء على تقديره

ــيكاونوتا  - ٣٢ ــسيدة سـ ــانواتو (الـ ــبري  ): فـ ــافت أن كـ أضـ
القضاة يقوم بتعيني قضاة حماكم اجلزر بناء علـى توصـية وزيـر             

قد مت تعيني قضاة مـن النـساء يف حمـاكم اجلـزر اعتبـارا               العدل و 
 . من السنة املاضية

ــل  - ٣٣ ــسيدة أبيـ ــانواتو (الـ ــافة إىل  ): فـ ــه باإلضـ قالـــت إنـ
ــها    مـــراحيض احلفـــر تتـــوفر أيـــضا مـــراحيض مت حتـــسني هتويتـ

 . باإلضافة إىل مراحيض تتوفر فيها املياه يف املناطق الريفية
فانواتو قـد اعتمـدت هنجـا       قال إن   : السيد فلينتريمان  - ٣٤

كــــان يــــتعني أوال إدراج أحكــــام : مزدوجــــا جتــــاه االتفاقيــــة
االتفاقية يف القانون احمللـي قبـل أن تطّبقهـا احملـاكم، علمـا بأنـه                
مل يـــتم إدراج مجيـــع األحكـــام املوضـــوعية بـــشكل كامـــل يف  

غـري أن النـهج     . سيما يف جمال قانون األسـرة      القانون احمللي، ال  
ــد خف  ــزدوج ق ــدو أن    امل ــشرعية الــيت يب ــه فكــرة التوقعــات ال فت

ــانواتو، والـــيت تـــسمح لألطـــراف    القـــضاء قـــد اعتمـــدها يف فـ
ــاس      ــى أسـ ــاكم علـ ــام احملـ ــة أمـ ــام االتفاقيـ ــاج بأحكـ باالحتجـ
توقعاهتم الـشرعية املتمثلـة يف أن البلـد حيتـرم التزاماتـه مبوجـب               

وسـأل إذا كـان يـتعني علـى القاضـي، الـذي خلـص               . االتفاقية
ــة، أن يطبــق القــانون    إىل أن ق ــا ال يتفــق مــع االتفاقي ــا معين انون

احمللي أو أنه يستطيع إحالة املسألة بصورة مباشـرة إىل الـسلطة            
 . التشريعية وحثها على تعديل القوانني القائمة

ــوء التــــصديق علــــى    - ٣٥ ــافة إىل ذلــــك، ويف ضــ وباإلضــ
الربوتوكول االختياري لالتفاقية، ال يسمح للمـرأة بـأن تتقـدم           

ــ شكاوى حــول انتــهاك حقوقهــا مبوجــب االتفاقيــة، إال بعــد   ب
ــة   ــع وســائل االنتــصاف احمللي فبموجــب القــانون  . اســتنفاد مجي

احمللي، ال تستطيع املرأة أن تتقدم مباشرة بشكوى عن انتـهاك           
حقوقها مبوجب االتفاقية ولكنـها تـستطيع أن تتقـدم بـشكوى         

ج عـــن انتـــهاك حقوقهـــا مبوجـــب التـــشريع احمللـــي الـــذي أدر 
وسأل إذا كانت احلكومة تعتزم إعادة النظـر        . أحكام االتفاقية 
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يف وضـــع االتفاقيـــة مـــن أجـــل الـــسماح للمـــرأة باالحتجـــاج   
 . بأحكام االتفاقية بصورة مباشرة عندما تتقدم بشكوى

ــالتوتر بــني الدســتور والقــانون     - ٣٦ وأخــريا، فيمــا يتعلــق ب
جلنـسني، وبـرّد    العريف، ال سيما فيما يتصل مببدأ املساواة بـني ا         

الوفد ومفاده أن الدستور هو القانون األعلـى يف الـبالد، سـأل          
إذا كـان للدسـتور مـن الناحيــة العمليـة األولويـة، ألن ديباجتــه      
تتسم بااللتباس بعـض الـشيء مـن حيـث أهنـا تـضع علـى قـدم                  
املساواة القيم الدستورية، والقيم التقليدية، والقيم املكرسـة يف         

 .  اليت انضمت إليها فانواتواملعاهدات الدولية
أكـــد أنـــه يـــتعني أوال  ســـن  ): فـــانواتو (الـــسيد آرو - ٣٧

ــانواتو    ــة يف قــانون ف ــتم إدراج االتفاقي . التــشريع احمللــي لكــي ي
ــا     ــة، فإهنـ ــي االتفاقيـ ــة أن تراعـ ــى احملكمـ ــتعني علـ ــان يـ وإذا كـ
تستطيع أن حتكم وفقا ألحكـام االتفاقيـة، ولكنـها ال تـستطيع             

ــسألة   ــة امل ــشريعية   إحال ــسلطة الت ــصورة مباشــرة إىل ال ــع . ب وم
ذلـــك، تـــستطيع أن تـــذكر احملكمـــة يف قرارهـــا أنـــه ينبغـــي       
للحكومة أن تنظر يف تعديل القوانني الراهنة مـن أجـل إعمـال             

وأخـريا، كـرر التأكيـد علـى        . االتفاقية ألهنا ملزمة على الدولـة     
أن الدستور هو القانون األعلى للـبالد، وحيـل حمـل أي قـوانني              

 . حملية أخرى
قالت، متحدثـة بوصـفها عـضوا يف اللجنـة،          : الرئيسة - ٣٨

إن احلكومة ملزمة بسن قوانني تضمن مراعاة االتفاقية، مبـا أن           
 تشترط من مجيع الدول األطراف أن تلغي أيـة قـوانني            ٢املادة  

ــأخري   ــدون تـ ــرأة بـ ــد املـ ــز ضـ ــى  . متّيـ ــصديق علـ ــوء التـ ويف ضـ
 احلكومـة أن تتـابع بـشىت        الربوتوكول االختيـاري، يـتعني علـى      
 . الوسائل املالئمة عملية تنفيذ االتفاقية

ــسيدة شــني  - ٣٩ ــة مجــع    : ال ــشري إىل أمهي ســألت، وهــي ت
البيانات لتنفيذ االتفاقية، إذا كان هناك مكتب جلمع البيانـات          
يف البلد وحثت إدارة شؤون املرأة على أن تتأكد مـن أنـه يـتم               

وأثنـت علـى    . نـوع اجلـنس   مجع البيانات ويتم توزيعها حبسب      

تقدمي احلكومة فيما يتعلق باملرأة املعوقة وشجعتها علـى وضـع           
 . سياسات ترمي إىل زيادة حتسني حالتها

قالت، تعليقا على مـا شـرحه       :  أبيا –السيدة كوكري    - ٤٠
ــا مبوجــب        ــذين تزوج ــزوجني الل ــى ال ــه إذا كــان عل ــد بأن الوف

، أن يــسجال اســياألسالقــانون العــريف مث حتــوال إىل القــانون    
بامسهما املمتلكات اليت مت حيازهتا، إنه يتم عادة تـسجيل هـذه            

ــل   ــم الرجـ ــات باسـ ــة    . املمتلكـ ــاك أيـ ــت هنـ ــسألت إذا كانـ فـ
ضمانــات قانونيــــة حتمــــي مـصاحل األرملــــة إذا تـويف الـزوج              

 . ومل يترك إال ممتلكات مسجلة بامسه
 ســـألت إذا كـــان :  كـــاداري–الـــسيدة هـــالبريين   - ٤١

احتمال عــدم حـصــول املــــرأة علــــى حقـوق امللكيـة اخلاصـة              
ـــا واحتمــال خــسارة أطفاهلــا ينطبــق علــى مجيــع النــساء أو     هبــ

واستفــسرت . علــى املتزوجــات فقــط مبوجــب القــانون العــريف 
 األساســيعــــن النــسبة املئويــة للمتــزوجني مبوجــب القــانون      

ـــي، وإ  ـــون العرفــ ـــن مبوجــب القانــ ذا كــان الطــالق واملتزوجيـ
 . والزواج هو من اختصاص القانون العريف أو حماكم اجلزر

قـــال، يف معـــرض رده علـــى ): فـــانواتو (الـــسيد آرو - ٤٢
جمموعــة مــن األســئلة والتعليقــات الــيت أثارهــا خمتلــف أعــضاء    

حصاءات الوطين الـذي جيمـع      اإلاللجنة، إن لدى البلد مكتب      
 يـتم تـوفري بيانـات    معلومات يف كثري من اجملاالت وإنـه سـوف   

وفيما يتعلـق حبقـوق    . أكثر مشوال يف االجتماعات املقبلة للجنة     
امللكيــة، عنــدما يتــوىف رجــل ويتــرك ممتلكــات غــري مــسجلة        

بامسه، يتعني تسجيل مجيع سـندات امللكيـة مبوجـب قـانون              إال
اســتئجار األراضــي، وإذا تــويف الرجــل تعــود املمتلكــات إىل      

وتستطيع املـرأة أيـضا أن تطلـب أوال         . زوجته أو ممثله القانوين   
من احملاكم احلصول علـى رسـائل مـن اإلدارة إلدارة ممتلكـات             

مـن مكتـب تـسجيل األراضـي نقـل          تطلـب   زوجها املتـوىف، مث     
 . سند امللكية إليها
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وفيمــا يتعلــق باحتمــال خــسارة املــرأة ألطفاهلــا، إذا مت  - ٤٣
 الرمسـي،   تقدمي طلب حلضانة األطفال مبوجب النظـام القـانوين        

حتدد احملـاكم أي الطـرفني ميـنح حـضانة األطفـال، أو يف حالـة                
ومبوجـب القـانون العـريف،      . وفاة األب يظل األطفال مع أمهم     

يتوقف القرار على منطقـة البلـد الـيت يـتم فيهـا تقـدمي الطلـب،                 
وأخــريا، تقــوم حمــاكم . ألن العــادات ختتلــف بــاختالف اجلــزر

ب القــانون العــريف، وهــذه  اجلــزر بالتعامــل مــع الطــالق مبوجــ  
احملاكم جزء من النظـام القـانوين الرمسـي ولـديها اختـصاصات             

 . حمددة مبوجب قانون حماكم اجلزر
ذكّر الوفد بأمهية إدراج االتفاقية يف القانون       : الرئيس - ٤٤

 .احمللي لضمان امتثال البلد اللتزاماته بغية محاية حقوق املرأة
 .٢٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


