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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
مبوجب املادة  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف        

 )تابع ( من االتفاقية١٨
اتو التقارير الدورية املوحدة األول والثاين والثالـث لفـانو    

)CEDAW/CVUT/1-3                و  CEDAW/C/VUT/Q/3 
 )CEDAW/C/VUT/Q/3/Add.1 و

ناء علـى دعـوة الرئيـسة، جلـس أعـضاء وفـد فـانواتو             ب - ١
 .إىل مائدة اللجنة

قالــت، وهــي تعــرض ): فــانواتو (الــسيدة ســيكاونوتا - ٢
التقارير الدوريـة املوحـدة األول والثـاين والثالـث، إن حكومـة             

ــانواتو تعمــل بنــشاط يف جمــال   ــها وجــدت  ف ــة ولكن ــاء الدول بن
ــسياسية      ــنظم ال ــؤاٍت مــع ال نفــسها باســتمرار يف وضــع غــري م

 علــى -والثقافيــة التقليديــة الــيت يهــيمن عليهــا رؤســاء القبائــل  
الـــرغم مـــن أن النـــساء يـــسامهن مـــسامهة كـــبرية يف االقتـــصاد 

واحلكومـة  . التقليدي الذي يعتمد عليه معظم الناس يف رزقهم       
ــشارك   ــز م ــة بتعزي ــه     ملتزم ــري أن ــرارات، غ ــاذ الق ــرأة يف اخت ة امل

ميكـــن إلغـــاء الـــنظم التقليديـــة ألهنـــا تعيـــل وحتمـــي النـــساء   ال
ــال ــة   . واألطفـ ــة حتـــسني إمكانيـ ــات احلكومـ ــن بـــني أولويـ ومـ

احلصول علـى اخلـدمات الـصحية والتعليميـة، ال سـيما التعلـيم           
ويـــضمن الدســـتور املـــساواة يف احلقـــوق بـــني النـــساء . العـــايل

ن احلكومـــة حتتـــاج باســـتمرار إىل تـــشجيع    والرجـــال، ولكـــ 
 . املؤسسات على تعزيز النهوض باملرأة

ــدون      - ٣ ــة ب ــى االتفاقي ــانواتو صــدقت عل وأضــافت أن ف
، وعلــى الربوتوكــول االختيــاري يف  ١٩٩٥حتفظــات يف عــام 

ودعــت حكومتــها إىل انعقــاد . ٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول
ــرأة يف آب  ذي  الـــ٢٠٠٦أغـــسطس /أول منتـــدى وطـــين للمـ

ــسني، ال ســيما       ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل ــزام احلكوم اســتعرض الت
تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني، وأصــدرت خطــة العمــل الوطنيــة   

وعلى الـرغم مـن التقـدم البطـيء يف      . ٢٠١١-٢٠٠٧للمرأة،  
إعطــاء املــرأة دورا يف جمــال اختــاذ القــرارات يف احليــاة العامــة،   

ب عليـا، مبـا يف   متت يف اآلونة األخرية تعيينـات قليلـة يف مناصـ        
ــام   ــدعي العـ ــصب املـ ــام  . ذلـــك منـ ــات عـ ــتعدادا النتخابـ واسـ

ــدريبا    ٢٠٠٨ ــاخبني، وتـ ــة للنـ ــة تثقيفيـ ــة محلـ ــنظم احلكومـ ، تـ
للقــادة، وبــرامج تعليميــة وطنيــة، ترمــي إىل تعزيــز مــشاركة       

ــة يف   /ويف نيــسان. املــرأة أبريــل، مت انتخــاب امــرأة رئيــسة بلدي
 . االنتخابات البلدية

ــدعم احلكو - ٤ ــانواتو،    وت ــسائية يف ف ــة الن ــة خطــة التنمي م
ــساء      ــستهدف الن ــى نطــاق صــغري ت ــل عل . وهــي مؤســسة متوي

وينتظر أن يتم اعتماد قانون محاية األسـرة يف موعـد الحـق يف              
 بعد أن تنتهي اللجنة الربملانية من دراسة تعليقـات          ٢٠٠٧عام  

ــانون  ــى الق ــان    . اجلمهــور عل ــوطين لألعي ــد ألغــى اجمللــس ال وق
، على الرغم مـن وجـود       ٢٠٠٥دي للمهر يف عام     الشكل النق 

ــة أخــرى مت االحتفــاظ هبــا   ، ٢٠٠٦ويف عــام . أشــكال تقليدي
شــرعت وزارة التعلــيم يف برنــامج تــدرييب للقــادة يــستهدف      

 ٢٠٠٦وأوصـى مـؤمتر القمـة الـوطين لـألرض يف عـام          . النساء
بأنه يتعني على مجيع مالك األراضي، مبن فيهم النساء، أن يـتم   

. م يف اختاذ أي قـرار بـشأن املـسائل املتعلقـة بـاألرض             استشارهت
 يف االعتبــــار ٢٠٠٦ووضــــع قــــانون دائــــرة الــــسجون لعــــام 

ومت اقتـراح تعـديالت تتـصل       . االحتياجات اخلاصة للمعتقالت  
 .حبقوق املرأة يف قانون اجلنسية

ــرأة      - ٥ ــة لتحــسني وضــع امل ــود املبذول وأضــافت أن اجله
 ألعضاء اللجنـة أن فـانواتو       اتسمت بتحٍد كبري ولكنها أكدت    

سوف تـنجح يف هنايـة املطـاف يف متكـني املـرأة بـصورة كاملـة                 
حبيــث تــستطيع أن تــشارك يف مجيــع ميــادين احليــاة علــى قــدم   

وقد مت االستفادة من عملية إعداد التقريـر        . املساواة مع الرجل  
الذي اشـتركت فيـه كـل مـن احلكومـة واجملتمـع املـدين لزيـادة                 

 .  اجلنسانية يف بلدهاالوعي باملسائل
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  ٢ و ١املادتان 
الحظت أن القـانون العـريف، مبوجـب        : السيدة بيغوم  - ٦

الدستور، ينظم ملكية األرض، وهذا من شأنه أن يـضر ضـررا           
وسألت مىت ستقوم احلكومـة باختـاذ خطـوات         . شديدا بالنساء 

ــب      ــانواتو مبوجـ ــات فـ ــل اللتزامـ ــي ميتثـ ــتور لكـ ــديل الدسـ لتعـ
.  هذا الـشكل مـن أشـكال التمييـز ضـد املـرأة             االتفاقية، وتلغي 

وإذ أشــارت إىل أن هنــاك حاجــة إىل وجــود جلنــة إلصــالح      
القوانني من أجل اسـتعراض وتنقـيح القـوانني مـن وجهـة نظـر               
املساواة بني اجلنسني، وبناء على نتـائج دراسـة تتعلـق بـالتمييز              
 ضد املرأة يف القوانني، سألت مىت ستقوم فانواتو باختاذ إجـراء          

 . يف هذا الصدد
رحـــب بتـــصديق فـــانواتو علـــى : الـــسيد فلينتريمـــان - ٧

وقـــال إنـــه يـــود احلـــصول علـــى     . الربوتوكـــول االختيـــاري 
معلومات إضافية عن وضع االتفاقية يف النظام القانوين احمللـي،          
ال سيما إذا كان ميكن االحتجاج بأحكامها بـصورة مباشـرة،           

وفيمــا يتعلــق . لــيوإذا كانــت هلــا األســبقية علــى التــشريع احمل 
بالربوتوكول االختياري، سأل عـن وجـوه وسـائل االنتـصاف           

الـذي   ومـا . احمللية املتاحة وكيف ميكن للمرأة أن تستفيد منها       
حيــدث عنــدما يكــون هنــاك تــضارب بــني الدســتور والقــانون   

  أو حىت بني الدستور واالتفاقية؟ -العريف 
ــيلفا   - ٨ ــاريس دا س ــسيدة تاف ــا  : ال ــق أشــارت، فيم يتعل

 الوارد يف قائمة القضايا واألسـئلة، إىل أن االتفاقيـة        ٣بالسؤال  
تصر على املـساواة يف احلقـوق، وهـو أمـر موضـوعي وخاضـع         

تــصر علــى جمــرد العــدل أو اإلنــصاف، وهــو أمــر  للقيــاس، وال
ويذكر التقريـر عـددا مـن التـدابري الـيت مت            . ذايت وغامض نسبيا  

ــة الــيت وردت فيــ   ه عــن أي تقيــيم ألثرهــا  اختاذهــا ولكــن األدل
. ميكن وضع سياسـات جديـدة بـصورة فعالـة          قليلة، فبدونه ال  

 . وحثت احلكومة على اتباع هنج استباقي
استفسرت، يف معـرض اإلشـارة إىل أن        : السيدة شني  - ٩

عمليــة إعــداد التقريــر جيــب أن تنطــوي علــى التوعيــة باملــسائل 

 املـسائل   اجلنسانية، عن رد فعـل خمتلـف اجملموعـات علـى هـذه            
ــة، والكيانــات   -  مــثال الرجــال والنــساء، والكيانــات احلكومي

وأضــافت أن اســتعراض التــشريعات أمــر هــام  . غــري احلكوميــة
ولكنه ينبغي أال يتوقف عند احلياد اجلنساين، ذلـك أن التمييـز            
غري املباشر ميكـن أن حيـدث حـىت عنـدما يبـدو القـانون حمايـدا                 

 . بني النساء والرجال
قالت، مـشرية إىل مـشكلة التـوتر بـني          : ة سايغا السيد - ١٠

االتفاقيـــة والدســـتور والقـــانون العـــريف، إن االتفاقيـــة تطالـــب  
الدول األطراف أن تعدل قوانينها وتقاليدها مـن أجـل القـضاء     

وعليـه سـوف حتتـاج فـانواتو مـثال إىل           . على التمييز ضد املـرأة    
هذا الـشكل   تنقيح قوانينها املتعلقة مبلكية األرض للقضاء على        

ــز  ــسعى إىل    . مــن أشــكال التميي ــيت ت ــة ال ــة الوطني وحثــت اآللي
ــديل     ــادرات وتطالـــب بتعـ ــذ مبـ ــرأة أن تتخـ ــع املـ حتـــسني وضـ

 . القوانني اليت تنطوي على التمييز
طلبت، متحدثـة بـصفتها عـضوا يف اللجنـة،          : الرئيسة - ١١

. مزيدا من املعلومات عن الوضع القانوين لالتفاقيـة يف فـانواتو          
ميكن االحتجاج مباشـرة باالتفاقيـة أو يـتعني إدراجهـا يف            فهل  

القانون احمللي؟ وحثت الوفد على العمل جلعل مجيـع اإلدارات       
احلكوميـــة ذات الـــصلة والربملـــان تـــشارك يف رصـــد االمتثـــال  

وجيــــب أن تكــــون املــــسائل . لالتفاقيــــة ويف إعــــداد التقريــــر
 . اجلنسانية بارزة يف التقرير

قال إن خمتلف التعـديالت الـيت       ): نواتوفا (السيد آرو  - ١٢
أدخلت على الدستور قـد مت اقتراحهـا وعرضـها علـى اللجـان              
الربملانية لدراستها، غـري أنـه مل تـرد بعـد أي تقـارير منـها حـىت                  

وقــد مت إنــشاء هيئــة مكلفــة بإصــالح القــوانني ولكنــه       . اآلن
ومت أيـضا دراسـة التعـديالت       . يتم تعيني أي عضو فيها بعـد       مل
قترح إدخاهلا على قـانون اجلنـسية غـري أنـه مل يـتم حـىت اآلن              امل

وقــد مت التــصديق علــى االتفاقيــة . اختـاذ أي إجــراء هبــذا الــشأن 
ــه يـــتعني إدراج أحكامهـــا يف التـــشريعات احملليـــة قبـــل       ولكنـ

وفيمــا يتعلــق بوســائل االنتــصاف القانونيــة، قــال إن  . تطبيقهــا
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 يـستطيعون   هؤالء الـذين يـشعرون بـأن حقـوقهم قـد انتـهكت            
أن يتقـــدموا إىل احملـــاكم إلنـــصافهم، ويف هنايـــة املطـــاف إىل     

فالدســتور هــو القــانون األعلــى يف البلــد، ولــه  . احملكمــة العليــا
األسبقية على التـشريعات، حـىت علـى التـشريعات الـيت حيتمـل              

ومل يعـّرف الدسـتور التمييـز ولكنـه         . أن تطبق أحكام االتفاقية   
 . نس أو العرق أو الدينمينع التمييز على أساس اجل

قالت إنه فيما يتعلـق بالتقـدم       ): فانواتو (السيدة تاليو  - ١٣
احملرز يف جمـال وضـع املـرأة، اسـتعرض املنتـدى الـوطين للمـرأة                

 جمــاالت االهتمــام احلرجــة، الــيت أدت إىل خطــة   ٢٠٠٦لعــام 
واملطلــوب مـن مجيـع الــوزارات أن تعـّد تقــارير    . العمـل الثانيـة  

. رغم من أن هنـاك جمـاال لتحـسني هـذه العمليـة     سنوية، على ال 
وفيما يتعلق بالقوانني اليت تنطوي على التمييـز، اسـتمر العمـل            

ويــتم . خبــصوص القــوانني االثــين عــشر الــيت مت التعــرف عليهــا 
أيضا بذل اجلهود للتـشجيع علـى تغـيري املواقـف بـني كـل مـن                 

ة الدولة واألطراف الفاعلة مـن غـري الـدول، مـع التركيـز بـصف              
خاصــة علــى التربيــة الوطنيــة والنظــام التعليمــي الرمســي بــصفة   

 . عامة
قال إن عمليـة تعـديل القـوانني        ): فانواتو (السيد آرو  - ١٤

فـإذا كـان هنـاك قـانون     . يف فانواتو تنطوي على عدة خطوات 
حمــدد يــتعني تعديلــه، وجــب أن تنظــر الــوزارة ذات الــصلة يف   

 احلكومــة للحــصول الــسياسات األساســية، مث إحالــة ذلــك إىل
وتتمثـل اخلطـوة القادمـة يف إعطـاء تعليمـات إىل            . على املوافقة 

مث يـتم إحالـة مـشروع       . وزير العدل لكي يبدأ عمليـة الـصياغة       
القــانون مــرة أخــرى إىل احلكومــة للحــصول علــى املوافقــة،       

وإذا مت اعتماد القانون، فـسيكون      . وبعدها إىل الربملان ملناقشته   
 .شره يف اجلريدة الرمسيةنافذ املفعول عند ن

قالـت إن القـضاء يف فـانواتو        ): فانواتو (السيدة تاهي  - ١٥
 . بدأ عقد جلسات لدراسة حقوق امللكية اخلاصة للمرأة

 ٣املادة 
ــام  - ١٦ ــسيدة دايري ــة    : ال ــاك حاجــة إىل خط ــت إن هن قال

عمــل شــاملة تتعلــق باالتفاقيــة، وتــوفري معــايري قياســية، وإطــار  
وبعـد اعتمـاد خطـة العمـل يف         .  يف املـساواة   لتحقيق حق املـرأة   

 ١٢ املتعلقـة مبجـاالت االهتمـام احلرجـة وعـددها            ١٩٩٦عام  
مبوجب منـهاج عمـل بـيجني، مت توجيـه سـؤال ملـاذا اضـطرت          
الدولة الطرف إىل حتديد املؤشرات واألهداف التـسعة يف عـام           

 مـــن أجـــل التوصـــل إىل سياســـات إنـــصاف جنـــسانية ١٩٩٧
ــيجني،   واضــحة؟ فــاخلطط امل ــهاج عمــل ب وضــوعة مبوجــب من

واخلطــــط املوضــــوعة لتحقيــــق األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة، 
واخلطــط املوضــوعة لتنفيــذ االتفاقيــة تبــدو كلــها يف التقريــر       
التزامات متوازية بدال من أن تكون التزامات موضوعة ضـمن          
ــية       ــايري القياس ــتنادا إىل املع ــسان، اس ــوق اإلن ــار موحــد حلق إط

وأعربــــت عــــن قلقهــــا ألن .  االتفاقيــــةاملنــــصوص عليهــــا يف
املعلومات املقدمة يف التقريـر مكتوبـة بـصيغة عامـة للغايـة مثـل        

 بــدال مــن “احليــاد بــني اجلنــسني ” و “العــدل بــني اجلنــسني ”
استخدام اللغة اليت تعكس مبادئ وإطـار االتفاقيـة واملؤشـرات        

. واألهـــداف احملـــددة الـــيت وضـــعتها الدولـــة الطـــرف لنفـــسها 
 هذه األهداف سـوف تنفـذ هبـدف تعزيـز املـساواة،             ويؤمل أن 

 . والقضاء على التمييز، وإصالح اهلياكل التمييزية
ــاور - ١٧ ــزام   : الــسيدة نويب قالــت إنــه علــى الــرغم مــن الت

ــة    ــرأة يف املـــسائل احملليـ ــانواتو الـــسياسي جبعـــل مـــشاركة املـ فـ
ــن       ــرغم مـ ــى الـ ــساوية، وعلـ ــة ومتـ ــشاركة كاملـ ــة مـ والوطنيـ

ات التــسعة لقيــاس التقــدم احملــرز، إال أنــه مــن اعتمادهــا املؤشــر
ــاذ    ــة الختـ ــوارد والقـــدرات الالزمـ ــر إىل املـ ــا تفتقـ الواضـــح أهنـ

ــة  ــى    . اإلجــراءات املالئم ــب عل ــانواتو التغل ــستطيع ف ــف ت فكي
ــة        ــا املالي ــاء بالتزاماهت ــن أجــل الوف ــات م ــى التربع ــا عل اعتماده

 املنصوص عليها يف منهاج عمل بيجني؟ 
حثـت علـى إنـشاء عمليـة رصـد          : لالسيدة شـوتيكو   - ١٨

وتقييم منهجية للتقدم احملرز يف إطار املؤشـرات التـسعة، وهـي     
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ــة     ــها الوطنيـ ــة عملـ ــدو، يف خطـ ــا يبـ مل تفعـــل ذلـــك، علـــى مـ
وقالــت إهنــا تــود احلــصول علــى مزيــد مــن    . ٢٠١١-٢٠٠٧

املعلومــات عــن املواضــيع األساســية املطروحــة يف خطــة العمــل 
صول علـى تفاصـيل أخـرى عـن         ومن املفيد أيـضا احلـ     . الوطنية

وإذ . االقتــراح املتعلــق بإنــشاء وزارة منفــصلة لــشؤون املــرأة      
رحبــت خبطــة الدولــة الطــرف إلنــشاء جلنــة استــشارية نــسائية   
ــوارد       ــى أن امل ــدات عل ــت تأكي ــساين، طلب ــل جن ــصب حملل ومن

وسألت مـا   . الالزمة سوف تكون متوفرة لتحقيق هذا الغرض      
لــيت ينبغــي اســتنفادها قبــل أن  هــي وســائل االنتــصاف احملليــة ا 

 تستطيع املرأة أن ترفع شكوى أمام أمني املظامل؟
قالـــت إن متويـــل اآلليـــة : الـــسيدة أروشـــا دومينغيـــز - ١٩

ــية، إال أن    ــثالث املاضـ ــسنوات الـ ــة تزايـــدت خـــالل الـ الوطنيـ
فهــل خــضع هــذا . مــشاركة كــبرية جــاءت مــن بلــدان أخــرى

حتياجــــات التمويــــل التفاقــــات تعــــاون عادلــــة تــــستجيب ال
وأولويــات البلــد؟ وأمل ُحيــل هــذا االعتمــاد علــى املــاحنني دون   
إمكانيــة مواصــلة بعــض الــربامج؟ وإذ أعربــت عــن قلقهــا ألن   
الــدعم الــوارد مــن البلــدان املتقدمــة قــد ال يتفــق دائمــا مــع         

ومـا هـي   . األولويات الوطنية، استفسرت عن احلالة يف فانواتو 
؟ ومـا هـو     ٢٠١١-٢٠٠٧االحتماالت احلقيقية خلطـة العمـل       

وضع هذه األمور يف خمتلف مناطق البلد فيما يتعلـق مبجـاالت            
  احملددة يف منهاج عمل بيجني؟ ١٢االهتمام احلرجة وعددها 

استفـسرت عـن احملتويـات الرئيـسية يف         : السيدة شـني   - ٢٠
وأضــافت أن . خطــة العمــل الوطنيــة وكيــف ميكــن تنفيــذها     

ــاالت وال  ــان املـــشتركة بـــني الوكـ ــان املـــشتركة بـــني  اللجـ لجـ
فينبغـي تـشجيع مكتـب      . الوزارات مل تكن ناجحـة يف املاضـي       

أمني املظامل علـى تـوفري بيانـات موزعـة حـسب نـوع اجلـنس،                
ومــا هــي . وينبغــي أن ُيطلــب مــن الــوزارات األخــرى بيانــات 

املبـــالغ الـــيت مت ختصيـــصها خلطـــة العمـــل مـــن ميزانيـــة الدولـــة  
 حيــث النــسبة املئويــة مــن العاديــة، ومــاذا ميثــل هــذا املبلــغ مــن 

امليزانية اإلمجالية؟ وهل مت التماس أموال تشغيلية من وكـاالت          

ماحنــة علــى أســاس ســنوي؟ أو هــل كــان باإلمكــان احلــصول   
 على متويل للمشاريع املتعددة السنوات؟

ــاليو   - ٢١ ــسيدة تـ ــانواتو(الـ ــل   ): فـ ــة العمـ ــت إن خطـ قالـ
ع أحنـاء   الوطنية نشأت من منتدى شاركت فيـه نـساء مـن مجيـ            

وعلى الرغم من أن خطة العمل كانت كاملـة ال ُينتظـر            . البلد
ــران     ــة جــاهزة حــىت حزي ــواد التدريبي ــه، ويف /أن تكــون امل يوني

ذلـــك الوقـــت ســـوف يـــتم إرســـال املعلومـــات إىل الـــوزارات 
ــة،     ــدول، واحلكومــات اإلقليمي ــة مــن غــري ال واألطــراف العامل

ــضم    ــيت تتـ ــة، الـ ــذ اخلطـ ــى تنفيـ ــساعدهتا علـ ــا ملـ ــوايل طلبـ ن حـ
وسـوف تتـاح ملختلـف الـوزارات الـيت درسـت            . توصية ٤٠٠

 .خطة العمل فرصة طلب التمويل الالزم هلا
ــسيد آرو - ٢٢ ــانواتو (ال ــتلم    ): ف ــني املظــامل اس ــال إن أم ق

شكاوى من كل من الرجـال والنـساء ضـد أعمـال قامـت هبـا                
احلكومة وأثرت علـيهم، ولديـه سـلطة التحقيـق يف الـشكاوى             

وقال إنـه ليـست لديـه اآلن بيانـات عـن            . ير عنها وإصدار تقار 
عدد الشكاوى اليت وصلت من النـساء وعـدد الـشكاوى الـيت             

وليس لفانواتو جلنة حقوق إنسان وطنيـة       . وصلت من الرجال  
 . بل جمرد أمني مظامل

  ٤املادة 
ــه  :  شــيلنغ–الــسيدة شــوب  - ٢٣ ــه ينبغــي توجي قالــت إن

رية املتعلقـــة بالتـــدابري الثنـــاء لفـــانواتو علـــى أحكامهـــا الدســـتو
غري أن هنـاك، علـى مـا يبـدو، سـوء تفـاهم              . االستثنائية املؤقتة 

فينبغـي أن تـدرس فـانواتو التوصـية         . حول طبيعة هـذه التـدابري     
 الــيت تركـــز علـــى كيفيــة اســـتخدام التـــدابري   ٢٥العامــة رقـــم  

االســـتثنائية املؤقتـــة ملعاجلـــة التمييـــز الـــذي حـــصل يف املاضـــي  
كثر من تركيزهـا علـى الـسياسات أو الـربامج           والتغلب عليه، أ  

ويف هذا الصدد، هل عّينت األحـزاب الـسياسية عـددا            . العامة
أكرب من املرشـحات؟ وهـل ميكـن تقـدمي أرقـام أدق عـن املـنح                 
التعليميــة املقدمــة؟ وينبغــي أيــضا تطبيــق التــدابري االســـتثنائية       
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ــة ومراكـــ   ز املؤقتـــة علـــى الفتيـــات يف املـــدارس التقنيـــة واملهنيـ
 . التدريب الريفية

ــاليو  - ٢٤ ــسيدة تــ ــانواتو (الــ ــتحداث  ): فــ ــت إن اســ قالــ
ــاء     ــة نـــوقش بـــشكل غـــري رمســـي مـــع زعمـ احلـــصص الطوعيـ
األحزاب السياسية، ومت عقد حلقـة تدريبيـة للتوعيـة مبوضـوع            

مت تشكيل جلنـة للعمـل يف هـذا          ، كما ٢٠٠٦احلصص يف عام    
 الطويـل، يف    يتم النظـر، علـى املـدى       و. اجملال ومجع املعلومات  

 .َسّن تشريع ما عن هذا املوضوع
قال إن املقارنات أظهـرت أن      ): فانواتو(السيد نريوا    - ٢٥

، ٢٠٠٤ففي عـام    . يتخرجوا مجيع الذين حصلوا على منح مل     
.  طالبـة علـى مـنح وأكملـوا دراسـتهم          ١٧  طالبا و  ٢٦حصل  

 طالبـة حـصلوا علـى       ٢٧ طالبا و    ٢٩، أكمل   ٢٠٠٥ويف عام   
ومبجرد أن تصبح جمموعة كـبرية مـن البيانـات    . هماملنح دراست 

أبريـل متـوفرة، ستتـضح صـورة        /اليت مت مجعها يف شـهر نيـسان       
ويف إطار الربنامج احلايل الرامي إىل زيـادة        . االجتاهات األخرية 

 منحــة يف ٢٨عــدد الطالبــات يف اجملــاالت التقنيــة، يــتم تقــدمي   
يف معهـد فـانواتو     السنة للنـساء ملتابعـة تدريبـهن الـتقين واملهـين            

ومبوجب اسـتراتيجية فـانواتو للقطـاع التعليمـي،         . للتكنولوجيا
يتعني على مجيع السياسات التعليمية للوزارة يف مجيـع األقـاليم           

وتتــضمن االســتراتيجية تــدابري . أن تعــزز العدالــة بــني اجلنــسني
تــدعم كــال مــن الطــالب الــذين لــديهم احتياجــات خاصـــة        

ترصـــد وزارة التعلـــيم العـــدل يف   و. باإلضـــافة إىل الطالبـــات 
احلــصول علــى التعلــيم، وإزالــة املمارســات الــيت تعــزز حــاالت 
الالمــساواة وتتخــذ إجــراءات مالئمــة أخــرى لتحقيــق هــذه       

 . الغاية
ــا يتعلـــق  : الرئيـــسة - ٢٦ ــة فيمـ أشـــارت إىل موقـــف اللجنـ

، “املـساواة بـني اجلنـسني    ” و   “العدل بني اجلنـسني   ”مبصطلح  
ــة   ــأن االتفاقي ــا ب ــسني، أي    علم ــني اجلن ــساواة ب ــى امل  تركــز عل

. احلقوق املتساوية والفرص املتـساوية للنـساء يف مجيـع امليـادين           

وحثـــت وفـــد فـــانواتو علـــى النظـــر يف اســـتخدام مـــصطلح       
 . “املساواة بني اجلنسني”

  ٥املادة 
قالت إنه يـتعني توجيـه الثنـاء لفـانواتو     : السيدة سيمز  ‐ ٢٧

فبتصديق فـانواتو   . ة اليت حدثت  على التغيريات التقدمية الكثري   
ــإجراء تعــديالت علــى أمنــاط الــسلوك     ــة قامــت ب علــى االتفاقي
االجتماعية والثقافيـة مـن أجـل حتقيـق القـضاء علـى التحيـزات         

وعلــى الــرغم مــن أن . ضــد املــرأة املــستندة إىل مفهــوم الدونيــة
الـضرورة املـستمرة للتوفيـق بـني       ”الدولة الطرف أكدت علـى      

 إال أهنا قالـت يف بياهنـا االسـتهاليل إن معظـم             “مالتقليد والتقد 
املمارســات التقليديــة يف كــل أحنــاء العــامل قــد طورهــا الرجــال  
لتعزيــز وضــعهم، وعليــه مــن األمهيــة القــصوى معرفــة تلــك        

. املمارسـات التقليديـة الـيت تعـزز بـشكل فطـري حقـوق املـرأة        
ــة مقابــ      ــوال نقدي ــادل أم ــاء ممارســة املهــر، أو تب ل فمــثال مت إلغ

النــساء، غــري أنــه متــت احملافظــة علــى أشــكال تقليديــة هلــذه         
ــساء    ــل الن ــادل املاشــية مقاب ــل تب ــرأة يف  . املمارســة مث وعلــى امل

. فانواتو أن تقرر إذا كانت هذه املمارسة تعـزز حقـا كرامتـها            
وبكل احترام أشارت إىل أنه من الضروري أال يتم إلغـاء دفـع             

ولعبـت  . شكال الدفع األموال النقدية فحسب بل أيضا مجيع أ      
وسـألت  . املنظمات غري احلكومية دورا رئيسيا يف هذه العملية       

إذا كانـــت احلكومـــة قـــد أعطتـــها أيـــة إعانـــات ماليـــة مقابـــل  
 جهودها لزيادة الوعي بني أفراد اجملتمع املدين؟ 

استفـــسرت، يف معـــرض :  أبيـــاه-الـــسيدة كـــوكري  - ٢٨
ــة األســرة     ــانون محاي ــاد ق ــدة   إشــارهتا إىل أن اعتم ــأخر مل ــد ت ق

سنوات، عن التأكيدات اليت ميكن إعطاؤها لكي يصبح أخـريا         
، ال سـيما نظـرا ملنـاخ        ٢٠٠٧مشروع القـانون قانونـا يف عـام         

وتـود أن تعـرف أيـضا إذا        . الشك العام املـشار إليـه يف التقريـر        
كانت اإلجراءات املتبعة لطلب توفري احلماية مبوجـب القـانون          

ــة    متاحــة ــاك معون ــات، وإذا كانــت هن ــساء العادي ــسهولة للن  ب
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وأخـريا،  . قانونية جمانية متاحة هلؤالء النساء الاليت حباجة إليهـا        
أيدت تعليقات املتحدثني السابقني حول ضـرورة إعـادة النظـر     

ــة للمهــر   فــإن أي شــكل مــن  . يف اســتخدام األشــكال التقليدي
 . ة اخلاضعأشكال دفع األموال يعمل على تعزيز موقف املرأ

أعربــت عــن قلقهــا ألن : الــسيدة تافــاريس دا ســيلفا - ٢٩
مفهوم دونية املرأة راسخ يف جمتمع فانواتو، كمـا يتـضح ذلـك             
من املواقف املتأصلة اليت تفيد بأن املرأة هـي الـيت تـالم بـسبب               
العنف املوجه ضدها، ومن أنه ُينظر إىل االغتـصاب واالعتـداء           

، ومـن األحكـام     “ضد األخـالق  جرميتان  ”اجلنسي على أهنما    
املخففة املفروضة على مـرتكيب هـذه اجلـرائم، ومـن التـأخر يف              

فهنــــاك حاجــــة ملحــــة إىل . اعتمــــاد قــــانون محايــــة األســــرة
استراتيجية شاملة، مبا يف ذلك نظام لتثقيف األسرة، ومحـالت          
ــل يف        ــن أجــل التعجي ــالم م ــا وســائط اإلع ــشارك فيه ــة ت توعي

معرفـة التـدابري الـيت تعتـزم احلكومـة          وتود  . إحداث تغيري ثقايف  
 .اختاذها لتحقيق هذه الغاية

ــسيدة غاســبار  - ٣٠ شــاركت يف اإلعــراب عــن قلقهــا   : ال
بشأن القوالب النمطية السلبية جتاه املرأة الـيت تـؤدي إىل إدامـة             

ــز ــن      . التمييـ ــن مـ ــصعب، إن مل يكـ ــن الـ ــه مـ ــا أنـ ــد وردهـ فقـ
 جمتمـع فـانواتو،     املستحيل، بالنسبة للمـرأة أن تنتقـد الرجـل يف         

وسألت إذا كانت رئيسة وفد الدولة الطرف، بوصفها وزيـرة          
. يف احلكومة، قد تنتقد زمالءها من الرجال إذا ارتكبـوا خطـأ           

وإذ الحظت أنه مل جتـر أيـة دراسـات عـن أثـر الـصور الـسلبية                  
للمرأة يف وسائط اإلعالم، قالت إنه مـن احليـوي اختـاذ إجـراء              

 .  يف املائة من سكان البلد٥٠لوقف عرض صور مهينة لـ 
قال إن دستور فـانواتو يعتـرف       ): فانواتو(السيد آرو    - ٣١

ــن        ــلوبا م ــت موجــودة بوصــفها أس ــة كان ــيم امليالنيزي ــأن الق ب
. ١٩٨٠أساليب احلياة ونظاما للحكم قبل االستقالل يف عـام        

ــيم        ــذه الق ــني ه ــضارب ب ــاك ت ــه أن يكــون هن ــر من ــا ال مف ومم
ــم   ــام احلكـ ــة ونظـ ــذ   التقليديـ ــتحداثه منـ ــذي مت اسـ ــد الـ  اجلديـ

وعلى الرغم من إلغاء ممارسة دفـع املهـر يف شـكل            . االستقالل
نقــد ، إال أن تبــادل اهلــدايا بــني األســرتني بوصــفه شــكال مــن  

. أشــكال املهــر عــادة بقيــت بوصــفها جــزءا مــن ثقافــة فــانواتو 
وبقــي أن نعــرف إذا كانــت هــذه املمارســة أيــضا ســوف يــتم   

 . إلغاؤها
قالت إن هنـاك محلـة ناشـطة        ): فانواتو (يدة تاهي الس - ٣٢

ــرة هبــدف        ــة األس ــانون محاي ــور لق ــم اجلمه ــز دع ــة لتعزي جاري
وتقـوم  . ٢٠٠٧التأكد من أن الربملـان سـوف يعتمـده يف عـام          

وعليــه فــإن إجــراءات . احملــاكم اجلزئيــة بإصــدار أوامــر احلمايــة
يف تقدمي طلبات إلصدار هذه األوامر متاحة للمرأة اليت تعيش          

املدن أكثر مما هي متاحـة للمـرأة الـيت تعـيش يف أمـاكن نائيـة،                 
. مبـــا أنـــه ال توجـــد يف كـــل إقلـــيم أو جزيـــرة حمكمـــة جزئيـــة 

وصحيح أيضا أن األميـة ميكـن أن تـشكل حـاجزا أمـام بعـض                
وتستطيع املـرأة أن    . النساء لتقدمي طلبات إصدار أوامر احلماية     

لحــصول علــى تتقــدم بطلــب عــن طريــق اجلماعــات النــسائية ل 
املعونة القانونية من أجل تغطية رسوم احملكمـة املرتبطـة بتقـدمي            

 .طلبات إصدار أوامر احلماية
قالت إهنا على ثقة بأن     ): فانواتو (السيدة سيكاونوتا  - ٣٣

وقالـت ردا   . ٢٠٠٧قانون محاية األسرة سوف يعتمد يف عام        
 على سؤال طرحتـه الـسيدة غاسـبار إنـه يـتعني علـى النـساء يف            
فــــانواتو أن ينتقــــدن الرجــــال إذا أردن أن يتقــــدمن يف جمــــال 

 . السياسة
  ٦املادة 
كانــت هنــاك دراســة ســألت إذا : الــسيدة شــوتيكول - ٣٤

قد أجريت عـن احلالـة املتعلقـة باالجتـار باألشـخاص، ال سـيما         
وإذا مل يكــن األمــر كــذلك، فيؤمــل أن هــذه الدراســة . النــساء

ا مل تنــضم الدولــة الطــرف وإذ. ســتجرى يف املــستقبل القريــب
بعــد إىل بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص   
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة     ــساء واألطفــال، واتفاقي وخباصــة الن
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اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، فينبغــي أن تنظــر يف أن تفعـــل       
وينبغي أن تنظر أيضا يف استخدام اإلرشادات الـصادرة         . ذلك

 املتحــدة الــسامي حلقــوق اإلنــسان عــن مكتــب مفــوض األمــم
عنــد معاجلــة مــسألة االجتــار باألشــخاص، ال ســيما ضــرورة       
التأكـــد مـــن أن الـــضحايا يـــتلقني احلمايـــة ويـــبقني يف مـــأوى  

فاالجتــار باألشــخاص مــرتبط مبجموعــة كــبرية أخــرى . خــاص
مــن مــسائل حقــوق اإلنــسان الــيت تــؤثر يف املــرأة، مثــل الفقــر، 

، وكلــها حتتــاج إىل معاجلــة مــن  والعنــف، والــصحة، والتمييــز 
ــال     ــشكل فع ــار ب ــشكلة االجت ــر  . أجــل حــل م ــي أن تنظ وينبغ

احلكومة يف العمل علـى أسـاس الـشراكة مـع املنظمـات احملليـة               
 . من أجل التصدي للمشكلة

قــال إنــه مــن املؤســف أن التقريــر : الــسيد فلينتريمــان - ٣٥
يقدم معلومات قليلة عـن مـدى انتـشار الـدعارة، وعـن صـحة               

ــدعاوى املرفوعــة ضــد ملتمــسي    ا ــاجلنس، وعــدد ال ملــشتغلني ب
وقــال إنــه أصــيب أيــضا خبيبــة أمــل ألنــه   . اجلــنس أو القــوادين

ليست هناك دراسة عن املشاكل االقتصادية الـيت تواجـه املـرأة            
ويـود أن يعـرف     . اليت جتد نفسها مرغمة على ممارسة الـدعارة       

، فهـل مـثال     إذا كانت احلكومة تتخذ أي إجراء يف هـذا اجملـال          
تعتزم احلكومة مجع بيانات هبدف وضع سياسات مالئمة عـن          

 . االستغالل اجلنسي
ــاليو  - ٣٦ ــسيدة ت ــانواتو (ال ــزم   ): ف ــة تعت ــت إن احلكوم قال

التــصدي ملــشكلة االجتــار باألشــخاص يف املــستقبل، غــري أهنــا    
. تركـــز مواردهـــا يف الوقـــت الـــراهن علـــى أولويـــات أخـــرى 

ــرا    ــت ال ــاك يف الوق ــست هن ــق    ولي ــا يتعل ــدابري حمــددة فيم هن ت
بالدعارة، غري أنه مت وضع استراتيجية لـتمكني املـرأة اقتـصاديا            
ــساعدة النـــساء        ــن أجـــل مـ ــصغري مـ ــالل التمويـــل الـ ــن خـ مـ

ــة  ويؤمـــل أن يتـــسىن التركيـــز علـــى  . املتـــضررات بـــصفة عامـ
 . جمموعات معينة من النساء مثل الداعرات

 ٨ و ٧املادتان 
أشـــــارت، يف معـــــرض : كـــــسياوكياو الـــــسيدة زو - ٣٧

ترحيبــها بالتقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بزيــادة مــشاركة املــرأة يف   
احلياة السياسية، إىل أن بعض السياسات واخلطط مل تنفذ بعـد        
ــا       ــيت جيــري اختاذه ــدابري ال ــسرت عــن الت ــذا كــامال واستف تنفي

. لتقييم طرق تنفيذ وتكييف هذه السياسات حبـسب االقتـضاء         
 كانـــت احلكومـــة تعتـــزم تـــدريب وتـــود أيـــضا أن تعـــرف إذا

املــسؤولني يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني واختــاذ خطــوات       
. لزيادة استعداد النساء أنفسهن للمشاركة يف احليـاة الـسياسية         

وإذ الحظت أن التمييز مـا زال مينـع املـرأة مـن شـغل مناصـب             
ــدابري املتخــذة      ــسياسي، استفــسرت عــن الت ــة يف اجملــال ال قيادي

ا التمييــز وإجيــاد بيئــة تــستطيع فيهــا املــرأة أن للقــضاء علــى هــذ
 . تشعر أهنا قادرة على املشاركة

ــوب   - ٣٨ ــسيدة بيلميهـ ــرداين-الـ ــاك  :  زيـ قالـــت إن هنـ
حاجة للقيام باملزيد يف فانواتو من أجل مـنح النـساء مكانتـهن             

وثروة البلد الرئيسية   . اليت تعود إليهن يف اجملتمع وفقا لالتفاقية      
ن إمكانيـــة حـــصول املـــرأة علـــى األرض هـــي أرضـــها، غـــري أ

وعليه فمن احلتمـي أن     . حمدودة للغاية، مبوجب القانون العريف    
يدخل عدد أكـرب مـن النـساء إىل الربملـان لكـي يـستطعن تغـيري          

ومن أجل حتقيق هـذه الغايـة، ينبغـي    . القوانني اليت متيز ضدهن 
وضع حصص للتأكد من أن النساء سيـشكلن مـا ال يقـل عـن               

ويؤمــل أن تقــدما حقيقيــا ســوف . ائــة مــن الربملــانيني يف امل٣٠
ــة      ــدما حيــني وقــت تقــدمي الدول ــتم إحــرازه يف هــذا اجملــال عن ي

 .الطرف تقريرها الدوري القادم
قالــت، يف معــرض إشــارهتا ): فــانواتو (الــسيدة تــاليو - ٣٩

إىل تـــدريب املـــسؤولني احلكـــوميني يف جمـــال املـــساواة بـــني      
ن هـو علـى تعريـف املـرأة حبقوقهـا      اجلنـسني، إن التركيـز الـراه   

 . جلعل النساء أنفسهن يطالبون حبقوقهن
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وأضـــافت أن األرض يف فـــانواتو هـــي تقليـــديا ملـــك   - ٤٠
وعنـدما يـتم بيـع األرض إىل مـالك خاصـني، تعـود              . للمجتمع

غـري أن مـؤمتر القمـة الـوطين         . ملكية األرض عـادة إىل الرجـال      
رة مجيـــع  بـــضرورة استـــشا٢٠٠٦يف عـــام  لـــألرض، أوصـــى

 .أصحاب املصلحة مبن فيهن النساء عندما يتم بيع األرض
ــسياسية، خلُــص     - ٤١ ــاة ال وفيمــا يتعلــق باملــشاركة يف احلي

 ٢٠٠٦نـوفمرب   /منتدى حتديد احلصص املنشأ يف تشرين الثـاين       
إىل أن سن تشريع عـن احلـصص يف هـذا الوقـت غـري مناسـب                 

زاب الـسياسية   والسياسة احلالية هتدف إىل تشجيع األح     . ثقافيا
على وضع حصص بشكل طوعي وتـشجيع املـرأة علـى شـغل             

ــة  ــشريع يف هــذا    . مناصــب قيادي ــتم النظــر يف مــسألة ســن ت وي
 .اجملال عندما يتم تنفيذ النهج الطوعي تنفيذا كامال

 ٩املادة 
طلبــت مزيــدا مــن املعلومــات عــن     : الــسيدة ســايغا  - ٤٢

ــسية    ــانون اجلن ــى ق ــزم إدخاهلــا عل ــد ذكــر  .التعــديالت املعت  وق
التقرير أربعة جوانـب للقـانون يـرى أمـني املظـامل أهنـا جوانـب           
ــردود علــى قائمــة     ــة، غــري أن التعــديالت املــذكورة يف ال متييزي
القضايا واألسئلة ال تعاجل على ما يبدو إال تلـك اجلوانـب الـيت             

وتود أن تعرف إذا كان قـد مت        . تتصل حبقوق اجلنسية للرجال   
 . متيز ضد املرأةأيضا تعديل األحكام اليت

قالت إن مسألة استقالل املرأة ذاتيـا       : السيدة غاسبار  - ٤٣
فيما يتعلق باكتساب اجلنـسية وتغيريهـا واحملافظـة عليهـا ونقـل        

. جنسيتها إىل أطفاهلا مشكلة طويلة العهد يف كثري من البلدان         
وقــد مت حتديــد األحكــام التمييزيــة يف قــانون اجلنــسية منــذ عــام 

وتـــود أن تعـــرف .  مل يـــتم تعـــديل القـــانون، غـــري أنـــه١٩٩٩
العقبات اليت متنع استكمال هذا العمل وطلبـت تأكيـدات مـن            

 ٩أن املشروع احلايل الذي جيري النظر فيه يطـابق متامـا املـادة              
 . من االتفاقية

قالت إن التعـديالت املقتـرح      ): فانواتو (السيدة نريوا  - ٤٤
افقـة جملـس الـوزراء،      إدخاهلا على قانون اجلنسية حتتـاج إىل مو       

شأهنا يف ذلك شأن مجيع التعديالت املدخلة علـى التـشريعات            
غـري أن للحكومـة برناجمهـا       . القائمة، قبل عرضها على الربملان    

التــشريعي اخلــاص هبــا، ومتيــل إىل إعطــاء األولويــة إىل مــسائل   
 . التنمية
 ١٠املادة 
ــسيدة ســيمز  - ٤٥ ــق    : ال ــه مــن أجــل حتقي ــى أن أكــدت عل

ــة مبكــان إعطــاء الفتيــات فرصــة    األهــداف ــة مــن األمهي  اإلمنائي
غـري أنــه  . متابعـة تعلـيمهن مـن أجـل حتقيــق إمكانـاهتن الكاملـة      

ــة     ــى األدوار التقليديـ ــصرهن علـ ــع قـ ــد ملنـ ــام باملزيـ ــي القيـ ينبغـ
سيما من خـالل اإلشـارة إىل النـساء الـاليت اسـتطعن كـسر                ال

ع ويـتعني إطـال  . هـذا القالـب وشـكلن قـدوة ميكـن أن حتتـذى      
ــساء يف       ــة للن ــة حي ــى أمثل ــهم عل ــراء من ــال وخاصــة الفق األطف

 .ظروف حقيقية ال من خالل نظريات تعرض يف الصفوف
قالت إهنا تقّدر الـصعوبات     : السيدة أروشا دومينغيز   - ٤٦

ولكـن مبـا أن     . املواجهة يف تأمني تعلـيم عـام لـسكان متنـاثرين          
تمي اختـاذ   التعليم وسيلة أساسية لتحسني وضع املرأة، فمن احل       

وإذ الحظت أن الدولـة الطـرف      . إجراءات لتحقيق هذه الغاية   
تعتـــزم إنـــشاء مـــدارس داخليـــة منفـــصلة للفتيـــات مـــن أجـــل   
متكينهن مـن حـضور املـدارس، استفـسرت عـن الـسبب الـذي          
من أجله ُيعتزم إنشاء مـدارس منفـصلة للبـنني والبنـات، مبـا أن               

ي التــدابري ومــا هــ. ذلــك مــن شــأنه أن يعــزز القوالــب النمطيــة
امللموسة اليت يتم اختاذها لزيـادة عـدد املدّرسـات، ال سـيما يف              
جمال التدريب؟ وتود اللجنة أن تعـرف أيـضا إذا كانـت هنـاك              
أية إجراءات يتم اختاذهـا لتـشجيع هيئـة التـدريس علـى إدراج              

 . املنظور اجلنساين يف التعليم
أشـــــارت إىل أن أحـــــد : كـــــسياوكياوالـــــسيدة زو  - ٤٧

خطة العمل الوطنية يف جمال التعلـيم الـيت بوشـر هبـا يف            أهداف  
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 تتمثـل، وفقـا للتقريـر، يف تـوفري التعلـيم االبتـدائي              ٢٠٠١عام  
، وحتــسني حمــو ٢٠١٥اجملــاين واإللزامــي للجميــع حبلــول عــام  

ــسبة    ــالغني بن ــد الب ــة عن ــة حبلــول عــام  ٥٠األمي  ٢٠١٥ يف املائ
-١٠  و٤٨-١٠، الفقرتـــــان CEDAW/C/VUT/1-3(أيـــــضا 

واستفسرت عن التدابري العمليـة الـيت مت بالفعـل اختاذهـا            . )٤٩
أو اليت يعتزم اختاذها لتحقيق هذه األهداف، وسألت إذا كـان        
قد أجري أي تقييم للتقدم احملرز حـىت هـذا التـاريخ وإذا كـان               

ــاك نظــام لرصــد هــذا التقــدم   ــر ال يقــدم  . هن وقالــت إن التقري
حيـــث إلغـــاء لألســـف معلومـــات عـــن إصـــالح املنـــاهج مـــن  

فهـل هنـاك أيـة خطـط        . القوالب النمطيـة اجلنـسانية يف التعلـيم       
إلجراء اسـتعراض شـامل للكتـب املدرسـية واملنـاهج الدراسـية             
من أجل حتقيق هذه الغاية أو لتطوير مواد وسياسات يف جمـال            

 التعليم تراعي الفوارق بني اجلنسني؟ 
ســألت إذا كانــت هنــاك بــرامج    : الــسيدة بيمينتيــل  - ٤٨

تعليميــة تــستهدف الــشباب وتعــاجل مــسائل تتــصل بالــصحة       
اإليــدز، خاصــة وأن /اإلجنابيـة وبفــريوس نقـص املناعــة البـشرية   

. التقرير الدوري حتدث عن التغيري اهلائل يف سلوكهم اجلنـسي       
وسألت إذا كانت هنـاك أيـة اسـتراتيجية جيـري تطويرهـا هلـذا               

أيــضا أن وتريــد اللجنــة . الغــرض، وتتــضمن املنظــور اجلنــساين
حتصل على معلومات عن تـدريب الفتيـات يف املنـاطق الريفيـة             
على املهارات خارج نطاق التعليم الرمسي والتدابري اليت تعتـزم           

 . احلكومة اختاذها إلتاحة التعليم اجملاين
قـال إنـه جيـري إعـداد تقريـر          ): فـانواتو  (السيد نـريوا   - ٤٩

م بعـــد عـــن املـــدارس املخصـــصة ألحـــد اجلنـــسني، وإن مل يـــت 
كمـا مل يـتم بعـد اختـاذ أي قـرار بـشأن              . مناقشة هذا املوضوع  

املسألة، أو عن الفتيات الاليت يعشن يف املنـاطق النائيـة، وكـال             
أما بالنسبة للتوصية املتعلقـة     . املوضوعني يردان يف خطة العمل    

بزيادة عدد املدرسات، فقـد حـدث بعـض التحـسن، ال سـيما              
ان ال يـزال يـتعني بـذل مزيـد مـن          يف املرحلة االبتدائية، وإن كـ     

وقــد مت يف اآلونــة األخــرية تــشكيل فرقــة عمــل تعــىن   . اجلهــود

ــيت     ــائج الـ ــنعكس النتـ ــية وســـوف تـ ــاهج الدراسـ بإصـــالح املنـ
وأضــاف أن عــدم تــوفر كــل . ستتوصــل إليهــا يف خطــة العمــل

من املوارد املالية والبشرية حيد مـن قـدرة فـانواتو علـى إصـدار               
ة هبــا، وهــو جمــال آخــر تتناولــه خطــة  الكتــب املدرســية اخلاصــ

العمل، ولكن يؤمل أن املاحنني وأصـحاب املـصلحة سـيعملون          
ومـن بـني االهتمامـات الرئيـسية        . معا على حـل هـذه املـشكلة       

يتعلـق مبـسألة    وفيمـا . األخرى تطوير املناهج الدراسية املالئمـة    
ــد مت      ــات، ق ــيهم الفتي ــع، مبــن ف ــيم اجملــاين اإللزامــي للجمي التعل

، والتعلـيم األساسـي الـذي       ٢٠٠٦ق بعض التقدم يف عـام       حتقي
ــده حــىت الــصف      ــد مت متدي ــسادس ق ــصل إىل الــصف ال كــان ي

ويف الوقت الراهن، ال تستطيع الدولـة الطـرف بـسبب           . الثامن
إمكانياهتــا املاليــة أن حتقــق مزيــدا مــن التقــدم ال ســيما بــسبب   

وينتظـــر وضـــع خطـــة   . التكـــاليف العاليـــة للتعلـــيم الثـــانوي   
 . ٢٠٠٧راتيجية حول املسألة حبلول هناية عام است
قالت، ردا على سـؤال حـول       ): فانواتو (السيدة أبيل  - ٥٠

اإليـدز يف املـدارس، إن      /التوعية بفريوس نقـص املناعـة البـشرية       
وزارة الصحة تعمل مع وزارة التعليم والـشركاء يف التنميـة يف            

ذا هــذا اجملــال وقــد اضــطلعت بعــدد مــن أنــشطة التوعيــة يف هــ 
وجتري أيضا مناقشات عن استحداث التثقيف اجلنـسي     . اجملال

 .والتعريف باحلقوق اإلجنابية يف املدارس
 ١١املادة 
طلبـــت تفاصـــيل عـــن التعـــديالت    : الـــسيدة بـــاتني  - ٥١

ــام    الــــــيت ــل يف عــــ ــانون العمــــ  ٢٠٠٧أدخلــــــت علــــــى قــــ
)CEDAW/C/VUT/Q/3/Add.1  مـــن أجـــل   )٢٣، الـــصفحة ،

ل الذين مييـزون ضـد احلوامـل        فرض عقوبات على أرباب العم    
ــة     . واملرضــعات ــاك أي ــة إذا كانــت هن ــضا معرف ــد أي ومــن املفي

ــز علــى أســاس احلالــة        ــام يف القــانون الــراهن متنــع التميي أحك
ومـن املفيـد أيـضا احلـصول       . االجتماعية واملـسؤوليات العائليـة    

على مزيد من املعلومات أو التوضـيحات عـن اإلجـراء املتخـذ             
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مـال، واآلليـات الـيت تـضمن امتثـال القطـاع            للتوعية حبقوق الع  
ــائل     ــة ووســ ــة القانونيــ ــوفري املعونــ ــشريعات، وتــ ــاص للتــ اخلــ
االنتصاف القانوين لضحايا التمييز من النساء، وإمكانيـة إجيـاد          
عمل وظروف العمـل بالنـسبة للنـساء ومحايتـهن مـن التحـرش              

وحثت الدولة الطـرف علـى تعـديل القـانون، حيثمـا            . اجلنسي
ضــروريا، مــن أجــل التأكــد مــن أن هنــاك أنظمــة يكــون ذلــك 

وختامــا، استفــسرت عــن اإلجــراء  . مالئمــة يف هــذه اجملــاالت 
 انتقال املـرأة إىل وظـائف أعلـى        لتشجيع على الذي يتم اختاذه ل   

 . رتبة
قالــت إن البيــان اخلطــي : الــسيدة هيلــبريين كــاداري - ٥٢

الذي قدمته الدولـة الطـرف ال يوضـح إذا كانـت هنـاك محايـة            
فعالــة ضــد التمييــز جتــاه املــرأة يف أمــاكن العمــل، يف كــل مــن   

وتود اللجنة احلصول على معلومـات      . القطاعني اخلاص والعام  
ــل      ــل العمـ ــر مقابـ ــساواة يف األجـ ــق باملـ ــام تتعلـ ــن أي أحكـ عـ

ومــن املفيــد أيــضا معرفــة إذا كــان برنــامج تفتــيش   . املتــساوي
 قــد بــدأ ١١أمــاكن العمــل املــشار إليــه يف الــردود علــى املــادة  

وأخــريا، ســألت إذا كــان قــانون تعــويض العــاملني       . بالفعــل
يشمل القطاع غري الرمسي، وإذا كانت هناك أية تـدابري مؤقتـة            
استثنائية يعتزم اختاذها لتحسني رتبة ووظيفـة املـرأة يف القطـاع        

 .احلكومي
أكــد أن قــانون العمــل يغطــي ): فــانواتو (الــسيد آرو - ٥٣

فهــو حيظــر التمييــز القــائم علــى  . بلــدمجيــع قــضايا العمــل يف ال
اجلنس يف أماكن العمل ويتيح منح إجازة أمومـة، مبـا يف ذلـك       

وقـال إنـه أحـاط علمـا جبميـع املـسائل            . تعويض أثنـاء اإلجـازة    
ــه     ــة عليـ ــديالت املقترحـ ــانون والتعـ ــول القـ ــا حـ ــيت مت إثارهتـ الـ

 . وسوف يرد عليها بالكامل بعد الدورة
قالت إن عددا من املنظمـات      ): وفانوات (السيدة تاليو  - ٥٤

تعمــل يف بــرامج حمــو أميــة البــالغني يف البلــد للرجــال والنــساء   
وفيمـــا يتعلـــق بـــاملوقف النـــسيب للمـــرأة يف . علـــى حـــد ســـواء

القطــاع اخلــاص، مت تعــيني مــوظفني مــن املــوارد البــشرية يف       
. خمتلـــف الـــوزارات لرصـــد وحتـــسني احلالـــة يف هـــذا الـــصدد  

 احلكـوميني يف الوقـت الـراهن هـم          وأضاف أن ثلـث املـوظفني     
وجيري اختاذ إجراءات داخـل الـوزارات مـن أجـل           . من النساء 

محاية النساء مـن التحـرش اجلنـسي وتبـذل اجلهـود ملـساعدهتن              
 . على التقدم يف مهنهن

قال إن قـانون تعـويض العمـال        ): فانواتو (السيد آرو  - ٥٥
املعلقـة  ما زال موضع مناقـشة ومبجـرد البـت يف مجيـع املـسائل          

سوف يتم وضع اللمسات األخرية علـى املـشروع لكـي يقـوم             
ويؤمل أن يصدر القـانون يف أوائـل عـام          . الربملان بسن القانون  

وقد مت إنـشاء مكتـب ملفـوض العمـل للتأكـد مـن أن               . ٢٠٠٨
مجيــع أربـــاب العمـــل، مبـــن فـــيهم أربـــاب العمـــل يف القطـــاع  

شـكوى  وُتعـرض أي    . اخلاص، حيترمون أحكـام قـانون العمـل       
يقــدمها املوظفــون إىل هــذا املكتــب الــذي يــستطيع أن حيــل       

 .معظم الشكاوى من خالل الوساطة مع أرباب العمل
 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 
 


