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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الثامنة والثالثون 

    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١-مايو/ أيار١٤
 فانواتو: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

ــة األويل    - ١ ــارير الدوري ــر اجلــامع للتق ــة يف التقري ــاين والثالــث  نظــرت اللجن ــان والث تو والف
)CEDAW/C/VUT/1-3 (٢٠٠٧مـــايو / أيـــار١٨، املعقـــودتني يف ٧٨٠ و ٧٧٩ يف جلـــستيها 
)CEDAW/C/SR.779 وتــــــرد قائمــــــة اللجنــــــة بالقــــــضايا واألســــــئلة يف الوثيقــــــة  ). 780 و

CEDAW/C/VUT/Q/3ردود فانواتو يف الوثيقة ترد  وCEDAW/C/VUT/Q/3/Add.1. 
 

 مقدمة  
رف لتصديقها على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز            تشيد اللجنة بالدولة الط    - ٢

تقريـر اجلـامع للتقـارير      الوتعـرب عـن تقـديرها للدولـة الطـرف علـى             . ضد املرأة دون حتفظـات    
، الــذي اتبعــت فيــه املبــادئ التوجيهيــة للجنــة املتعلقــة بإعــداد     والثالــثالثــاينو الدوريــة األويل

مل يتـضمن بيانـات إحـصائية مـصنفة        لكنـه   طويـل و  مـستحقا منـذ وقـت       صـار    الـذي التقارير، و 
ــشفوي     . حبــسب نــوع اجلــنس  ــة الطــرف علــى العــرض ال ــة عــن تقــديرها للدول وتعــرب اللجن

والردود اخلطية على قائمة املسائل واألسئلة اليت أثارهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة، وعلـى                   
 .التوضيحات الالحقة على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويا

ه وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على الوفد الرفيع املستوى برئاسـة وزيـر العـدل والرفـا                - ٣
ــة مــن ذوي اخلــربة يف املواضــيع       الا ــثلني ملختلــف اإلدارات احلكومي ــذي ضــم مم جتمــاعي، وال

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الـذي         . واسعة النطاق اليت تشملها االتفاقية    
 .لوفد وأعضاء اللجنةجرى بني ا
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 للربوتوكــول ٢٠٠٧مـايو  / أيــار١٧نـضمامها يف  اوهتنـئ اللجنـة الدولــة الطـرف علــى     - ٤
 .ختياري لالتفاقية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالا
عمليـة تـشاركية مشلـت اهليئـات        يف إطـار    وتالحظ اللجنة مـع التقـدير أن التقريـر أُعـد             - ٥

 .ري احلكوميةاحلكومية واملنظمات غ
 

 اجلوانب اإلجيابية  
تشيد اللجنة بالدولة الطرف على حتقيق التكافؤ يف التعليم االبتـدائي، وكـذلك حتقيـق                - ٦

ــات اهلــدف    ــدائي      (٣إحــدى غاي ــيم االبت ــسني يف التعل ــني اجلن ــاوت ب ــى التف ــضاء عل ــن ) الق م
 . من االتفاقية١٠األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو ما يوافق املادة 

وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على برامج التمويـل علـى نطـاق صـغري، ال سـيما تنفيـذ             - ٧
 وخمطــط ،خمطــط النــهوض بــاملرأة يف فــانواتو وتوســيع نطاقــه، الــذي يــستهدف املــرأة احملرومــة   

 .“ادخر أوال”
وترحب اللجنة باالهتمام الذي توليه الدولة الطرف للنساء ذوات اإلعاقة يف الـسياسة              - ٨
ــا   الو ــة وإقراره ــة باإلعاق ــة املتعلق ــن أجــل   يواكو للعمــل ـإطــار بــ طني ــة م ــة جمتمــع  يف األلفي إقام
سـيا واحملـيط اهلـادئ      آ إقصائي وخال من احلـواجز وقـائم علـى احلقـوق لفائـدة املعـوقني يف                غري

ــضا . ٢٠١٢-٢٠٠٣ملعــوقني خــالل عقــد ا  ــة   وتــشيد أي ــشائها اللجن ــة الطــرف علــى إن  بالدول
 .الوطنية لإلعاقة

 
 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصيات  

ي واملتواصـل جلميـع   جيف حني تـذكر اللجنـة بـالتزام الدولـة الطـرف بالتنفيـذ املنـه               - ٩
أحكام االتفاقية، فإهنا ترى أن االهتمامات والتوصيات احملددة يف هذه التعليقـات اخلتاميـة              

مي التقريـر الـدوري      اهتماما أساسيا من طرف الدولـة الطـرف مـن اآلن وحـىت تقـد               تستلزم
ز علـى هـذه اجملـاالت يف        أن تركـ  وبنـاء علـى ذلـك، تناشـد اللجنـة الدولـة الطـرف               . املقبل

أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن اإلجـراءات الـيت تتخـذها والنتـائج الـيت حتققهـا يف                   
ة إىل  وتدعو أيضا الدولة الطرف إىل تقدمي هذه التعليقـات اخلتاميـ          . تقريرها الدوري املقبل  

 . وإىل الربملان لكفالة تنفيذها الكاملتمجيع الوزارا
يف عــام علــى االتفاقيــة  اللجنــة القلــق ألنــه علــى الــرغم مــن تــصديق فــانواتو    يــساورو - ١٠

 بـالغ القلـق ألن       عن وتعرب اللجنة . تدمج بصورة كاملة يف التشريعات احمللية      ، فإهنا مل  ١٩٩٥
عـاير الدينيـة، الـيت يـؤثر بعـضها سـلبا يف متتـع املـرأة حبقوقهـا                  سوي املعايري الثقافية وامل   الدستور يُ 
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وتعرب كذلك اللجنـة عـن القلـق ألن مبـدأ املـساواة بـني املـرأة        . اإلنسانية، مع املعايري القانونية   
ويــساور . قواعــد القــانون العــريف املتنــاقضبالنــسبة لاألولويــة ال حتظــى بوالرجــل ومنــع التمييــز 
تتــضمن تعريفــا للتمييــز ضــد ال لدســتور والتــشريعات احملليــة األخــرى ا أيــضا اللجنــة القلــق ألن

 .من االتفاقية، اليت متنع التمييز املباشر وغري املباشر ١املرأة وفقا للمادة 
  كاملـة  دمـاج االتفاقيـة   إوحتث اللجنة الدولة الطرف على الشروع دون تـأخري يف            - ١١

بـدأ  املمنوحـة مل  ولويـة   األلطرف إىل توضـيح     وتدعو أيضا الدولة ا   . يف نظامها القانون احمللي   
وتـدعو الدولـة الطـرف      . القوانني العرفيـة  مقارنة بـ  املساواة بني الرجل واملرأة ومنع التمييز       

التمييـز   قانوهنا احمللي تعريفا للتمييز ضد املرأة يشمل كال من التمييز املباشر و            تدرج يف أن  
وتــشجع الدولــة الطــرف علــى توعيــة  . ة مــن االتفاقيــ١ املباشــر وفقــا ألحكــام املــادة  غــري

العــاملني يف اجلهــاز القــضائي واحملــامني واملــدعني العــامني بأحكــام االتفاقيــة والربوتوكــول    
 .االختياري

ــة        - ١٢ ــة التمييزي ــد األحكــام القانوني ــة مــن أجــل حتدي ــة اجلهــود املبذول  وإذ تالحــظ اللجن
ويـة لإلصـالح القـانوين الـشامل مـن أجـل             األول عدم إعطاء وتعديلها، فإهنا يساورها القلق إزاء      

إزالة األحكام التمييزية على أساس اجلنس وسـد الفجـوات القانونيـة جلعـل اإلطـار القـانوين يف                   
ويساور اللجنة القلق بوجه خـاص إزاء التـأخري يف اعتمـاد            . البلد مطابقا متاما ألحكام االتفاقية    

 .قانون محاية األسرة وتنقيح قانون املواطنة
تكفـل  لوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنجز إصالحاهتا القانونية دون تأخري             - ١٣

تعديل مجيع القوانني التمييزية أو إلغائها حىت تصبح مطابقة ألحكـام االتفاقيـة والتوصـيات               
ــة ــة الطــرف علــى وضــع جــدول زمــين واضــح هلــذه     . العامــة للجن ــة الدول وتــشجع اللجن

ون محايــة األســرة وتنقــيح قــانون املواطنــة وتوعيــة      اإلصــالحات وال ســيما العتمــاد قــان   
 .املشرعني بضرورة حتقيق املساواة للمرأة حبكم القانون وحبكم الواقع

وتالحـــظ اللجنـــة مـــع القلـــق أنـــه لـــئن كانـــت االتفاقيـــة تـــشري إىل مفهـــوم املـــساواة،  - ١٤
ة ستخدمان يف خطــط وبــرامج الدولــة الطــرف بطريقــتــ“ إنــصاف”و “ مــساواة”لفظــيت  فــإن

 .تفسريها بأهنما لفظتني مترادفتني وميكن أن حتل إحدامها حمل األخرىميكن 
ــيت        - ١٥ ــأن لفظـ ــا بـ ــيط علمـ ــرف أن حتـ ــة الطـ ــة إىل الدولـ ــب اللجنـ ــصاف”وتطلـ “ إنـ
ميكــن أن حتــل إحــدامها حمــل األخــرى وأن االتفاقيــة  أنــه ليــستا متــرادفتني أو “ مــساواة” و

كفالة املساواة بني املرأة والرجل حبكـم القـانون   هتدف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة و 
ولذلك توصي اللجنـة الدولـة الطـرف بتوسـيع نطـاق            ). شكليا وموضوعيا (وحبكم الواقع   
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احلوار بـني الكيانـات العامـة، واجملتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة هبـدف توضـيح وفهـم                     
 .املساواة وفقا لالتفاقية

فاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ال حتظـى           ويساور اللجنة القلق ألن ات     - ١٦
بعد باألمهية املركزيـة الـيت تـستحقها بوصـفها أساسـا للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               

 .املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني من خالل الوسائل املناسبة
حتقيـق   من أجـل  د  وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستند فيما تبذله من جهو           - ١٧

وتــشجع الدولــة . املــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة علــى النطــاق الــشامل لالتفاقيــة
الطرف على أن جتسد نطاق االتفاقية يف التشريعات املناسبة ويف مجيع اخلطط والسياسات             

  .اليت تضعها احلكومة يف مجيع القطاعات وعلى كافة املستويات
القـدرات  ال   ألن إدارة شؤون املرأة ال متلـك الـسلطة املؤسـسية و             اللجنة القلق  يساورو - ١٨

واملــوارد الالزمــة للقيــام علــى حنــو فعــال بتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة وتنــسيق اســتخدام اســتراتيجية   
ستويات احلكوميــة، مبــا يف ذلــك   تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف كافــة القطاعــات واملــ      

ــاطق الري  يف ــة واملن ــاطق النائي ــةاملن ــة عــن القلــق ل   .في ــر   وتعــرب اللجن عــدم إجــراء تقييمــات ألث
-٢٠٠٣ لفتــرةاملتخــذة، وال ســيما خطــة العمــل الــيت وضــعتها وزارة شــؤون املــرأة ل    التــدابري
٢٠٠٦. 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـسارع إىل تعزيـز اآلليـة الوطنيـة، وهـي وزارة                 - ١٩
ة ومبا يكفي من املوارد البشرية الضرورية شؤون املرأة، عن طريق تزويدها بالسلطة الالزم

للتنسيق والعمل بفعالية من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني واستخدام استراتيجية تعمـيم             
 .املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج يف كافة القطاعـات واملـستويات احلكوميـة   

تـدابري املتخـذة مـن أجـل ضـمان          كما تطلب من الدولة الطرف تعزيز تقييماهتا بشأن أثر ال         
 .حتقيق األهداف والغايات املتوخاة من هذه التدابري

 ويف حــــني تالحــــظ اللجنــــة بارتيــــاح التنــــصيص علــــى التــــدابري اخلاصــــة املؤقتــــة يف - ٢٠
القلق لعدم وضـوح غـرض الدولـة الطـرف مـن هـذه       يساورها من الدستور، ) ك) (١ (٥املادة  

  .التدابري والستخدامها احملدود
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تـضع خطـة ملموسـة لتطبيـق التـدابري اخلاصـة                    - ٢١

املؤقتة يف خمتلف اجملاالت، وال سيما يف جمـال التعلـيم ومـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية                    
 من االتفاقية والتوصية العامـة      ٤ من املادة    ١وصنع القرارات العامة، وفقا ألحكام الفقرة       

نبغي أن تتضمن هذه اخلطة أهدافا ملموسة، مثل نظـام احلـصص واجلـداول             وي.  للجنة ٢٥
 .الزمنية، من أجل التعجيل بتحقيق املساواة احلقيقة للمرأة مع الرجل
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وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار املعايري واملمارسـات والتقاليـد الثقافيـة الـسلبية،                - ٢٢
 فيمـا يتعلـق بـأدوار ومـسؤوليات وهويـة املـرأة             فضال عن املواقـف والقوالـب النمطيـة الراسـخة         

وتعرب اللجنة عن القلق ألن هـذه العـادات واملمارسـات تـدمي      .والرجل يف مجيع مناحي احلياة
التمييز ضد املرأة، وتتجسد يف حالة احلرمان وعدم املساواة اليت تعاين منـها املـرأة يف كـثري مـن                    

ــاة العامــة ويف عم   ــا يف ذلــك احلي ــزواج والعالقــات األســرية،    اجملــاالت، مب ــرار وال ــة صــنع الق لي
واستمرار العنـف ضـد املـرأة، وألن الدولـة الطـرف ظلـت حـىت اآلن تتخـذ إجـراءات خمصـصة                   
ــة والقــيم واملمارســات      ــة القوالــب النمطي بــدال مــن إجــراءات مطــردة ومتــسقة لتعــديل أو إزال

 .الثقافية السلبية
 إىل ثقافتـها اخلاصـة علـى أهنـا جانـب         وتطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن تنظـر           - ٢٣

وحتـث الدولـة    .دينـامي يف حيـاة البلـد ونـسيجه االجتمـاعي وبالتـايل فهـي خاضـعة للتغـيري         
الطرف على أن تنفذ دون إبطاء استراتيجية شاملة، مبا يف ذلك سن تشريعات، لتعديل أو          

 )و (٢قــا للمــادتني  املمارســات والقوالــب النمطيــة الثقافيــة الــيت متيــز ضــد املــرأة، وفإزالـة 
وينبغي أن تشتمل هذه التدابري بذل جهود توعية تـستهدف النـساء    .من االتفاقية) أ (٥و 

ــديون ، وأن تنفــذ      والرجــال علــى مجيــع املــستويات يف اجملتمــع، مبــن فــيهم الزعمــاء التقلي
وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى   .بالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين واملنظمــات النــسائية 

ستخدام الفعال لتدابري مبتكرة يف استهداف الشباب والكبار من خالل النظام التعليمي اال
لتعزيز فهم املساواة بني املرأة والرجل والعمل مع وسـائل اإلعـالم لتـشجيع تقـدمي صـورة                   

وتطلب أيضا من الدولة الطرف وضع آليات للرصد وإجراء  .ملرأةعن اإجيابية وغري منطيه 
 .م احملرز يف حتقيق األهداف احملددة يف هذا الصددتقييم منتظم للتقد

وتعـــرب اللجنـــة عـــن القلـــق إزاء انتـــشار العنـــف ضـــد النـــساء والفتيـــات، مبـــا ذلـــك   - ٢٤
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق بـشكل       .املمارسات الثقافيـة الـيت جتـسد العنـف ضـد املـرأة أو تدميـه       

يف حـاالت االغتـصاب، الـيت       ) كاسـتوم فـايني   (عرفية للعقـاب    الساليب  األخاص إزاء استخدام    
  .قد تكون بديال عن عقاب اجملرمني املنصوص عليه يف هذا القانون أو ختفيفا له

وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إيـالء االهتمـام علـى سـبيل األولويـة ملكافحـة                      - ٢٥
العنــف ضــد املــرأة واعتمــاد تــدابري شــاملة للتــصدي جلميــع أشــكال العنــف ضــد النــساء     

وتطلـب إىل الدولـة الطـرف توعيـة اجلمهـور، عـن            . ١٩، وفقـا لتوصـيتها العامـة        والفتيات
ية، بأن مجيع أشكال العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك             ثقيفطريق وسائل اإلعالم والربامج الت    

وتـدعو اللجنـة    .العنف املرتيل، متثل ضربا مـن التمييـز مبقتـضى االتفاقيـة وأهنـا غـري مقبولـة       
ريع بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك االعتـداء             الدولة الطرف إىل سن تش    
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اجلنــسي والتحــرش اجلنــسي، وبأســرع وقــت ممكــن ، لــضمان جتــرمي العنــف ضــد النــساء    
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل ضــمان حــصول النــساء والفتيــات الالئــي     .والفتيــات

 .قاضاة اجلناة ومعاقبتهميتعرضن للعنف على وسيلة فورية وفعالة لالنتصاف واحلماية، وم
، الـة  العد إىلول املـرأة    وصـ وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تزيل العراقيل الـيت تعيـق             

ــة        ــاطق الريفي ــف، وخاصــة يف املن ــع ضــحايا العن ــساعدة القــضائية جلمي وتوصــي بإتاحــة امل
وظفني وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبيـة للمـسؤولني يف الـسلك القـضائي واملـ      .والنائية

احلكوميني، وال سيما موظفي إنفـاذ القـوانني ومقـدمي اخلـدمات الـصحية، وذلـك لكفالـة                  
ــم        ــدعم املالئ ــوفري ال ــدرهتم علــى ت ــرأة وضــمان ق ــع أشــكال العنــف ضــد امل ــهم جبمي توعيت

  .للضحايا
 مـستويات احليـاة الـسياسية       مجيـع وتعرب اللجنة عـن القلـق إزاء نقـص متثيـل املـرأة يف                - ٢٦
عامــة، وال ســيما يف الربملــان والقــضاء والــسلك الدبلوماســي ويف اهليئــات الــيت ختتــار   الاحليــاة و

أعضاؤها عن طريق التعيني واليت تتخذ القرارات يف جمـال التعلـيم واإلدارة مثـل جلنـة خـدمات                   
  .املدرسني

تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تعــزز وتنفــذ تــدابري لزيــادة عــدد النــساء يف   - ٢٧
ــال ألحكــام       الوظــائف ا ــة االمتث ــك بغي ــاز القــضاء، وذل ــا يف ذلــك جه ــة، مب ــة واملعين ملنتخب
وتوصــي اللجنــة بــأن تنفــذ الدولــة الطــرف علــى أمت وجــه،  .  مــن االتفاقيــة٨ و ٧ املــادتني

وهتيـب بالدولـة الطـرف أن تـستخدم      . املتعلقـة بـاملرأة يف احليـاة العامـة         ٢٣التوصية العامة   
، مـن   ٢٥ والتوصـية العامـة       مـن االتفاقيـة    ٤ من املـادة     ١تدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة      

أجل التعجيل باملشاركة الكاملة للمرأة، وعلى قدم املـساواة مـع الرجـل، يف احليـاة العامـة               
وتوصي أيضا باختاذ  .رارسيما يف املستويات العليا من دوائر صنع الق واحلياة السياسية، ال

 يف املائة املقررة للنـساء يف االنتخابـات الربملانيـة، والـيت             ٣٠خطوات من أجل جعل حصة      
وتوصـي   . جلميـع األحـزاب الـسياسية      أوصت هبا جلنة االنتخابات يف فانواتو، شرطا ملزما       

لية علـى   القيادات النسائية احلالية واملـستقب    تدريب  لكذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج       
وتقترح كذلك تنفيذ أنشطة للتوعية بأمهية مـشاركة املـرأة يف           . مهارات القيادة والتفاوض  
 .صنع القرار للمجتمع برمته

يــساور و .قلــق إزاء عــدم امتثــال قــانون اجلنــسية ألحكــام االتفاقيــة  الويــساور اللجنــة  - ٢٨
انواتو احلـصول علـى     لرجـل املتـزوج مـن امـرأة مـن فـ           ألنـه ال حيـق ل     بوجـه خـاص     القلـق   اللجنة  

اللجنـة  يـساور أيـضا   و .تزوجة مـن رجـل مـن فـانواتو بـذلك احلـق      املرأة املاجلنسية، بينما تتمتع   
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طلــب اجلنــسية الــذي يقدمــه بعــد عــشر يف الرجــل إحلــاق زوجتــه وأطفالــه ألنــه بإمكــان القلــق 
 .ملرأة القيام بذلكتستطيع اسنوات من اإلقامة، بينما ال 

 الدولــة الطــرف أن تقــوم دون تــأخري بتعــديل قــانون اجلنــسية، وتطلــب اللجنــة إىل - ٢٩
 . من االتفاقية٩ألحكام املادة مطابقا ليصبح 

ومع أن اللجنـة تقـدر مـا حققتـه الدولـة الطـرف مـن مـساواة بـني اجلنـسني يف التعلـيم                          - ٣٠
يد حبلـول   األساسي، والتزامها حبصول مجيع األطفال على التعليم االبتدائي اجملاين اإللزامي واجل          

لدولـة الطـرف، إال أهنـا تـشعر بـالقلق إزاء ارتفـاع              يف ا ، وتقدر املعوقات اجلغرافيـة      ٢٠١٥عام  
مستويات األميـة يف صـفوف النـساء وتـدين معـدل التحـاق الفتيـات بـالتعليم الثـانوي والعـايل،                    

ــة .وارتفــاع معــدالت انقطــاع الفتيــات عــن الدراســة   ــاين  ويــساور اللجن  القلــق أيــضا إزاء التب
النائيـة،  /بني املناطق احلضرية واملنـاطق الريفيـة      الوصول إليه ما    التعليم وفرص   نوعية  الصارخ يف   

بـسبب  القلـق أيـضا     يساورها  و. للفتياتالكافية  مبا يف ذلك االفتقار إىل مرافق اإلقامة الداخلية         
ــدد املدرســــات، ال      ــار إىل إصــــالح املنــــاهج وتــــدين عــ ســــيما يف مراحــــل التعلــــيم    االفتقــ

 .والعايل نويالثا
التعلـيم باعتبـاره حقـا      تقـوم بالتوعيـة بأمهيـة       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن         - ٣١

توصـي بـأن تزيـد الدولـة        . الفتيات والنساء وأساس للنهوض ب  أساسيا من حقوق اإلنسان،     
 مـن االتفاقيـة يف تنفيـذ خطـة عملـها الوطنيـة              ١٠الطرف عنايتها بالتزاماهتا مبوجـب املـادة        

لوصــول إىل كافــة للقــة بــالتعليم للجميــع، كيمــا حتقــق فرصــا متكافئــة جلميــع الفتيــات املتع
وتوصـي اللجنـة بتوسـيع    . مستويات التعليم، وتزيد من معـدالت بقـاء الفتيـات يف التعلـيم           

سـيما يف    حـوافز للوالـدين، ال    تقـدمي   نطاق استخدام التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، مبـا يف ذلـك              
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن جتــري . ائيــة، ومــنح للفتيــاتاملنــاطق الريفيــة أو الن

استعراضا شامال للمناهج وأن تبدأ العمل مبناهج وطرائق تدريس تراعي املسائل اجلنسانية 
علــى وتعــاجل األســباب اهليكليــة والثقافيــة للتمييــز ضــد املــرأة، وأن جتــري تــدريبا تثقيفيــا     

ــدة املدرســني    ــسانية لفائ ــسائل اجلن ــدد      . امل ــادة ع ــى زي ــة الطــرف عل ــضا الدول ــشجع أي وت
النائيـة، يف مـستوى التعلـيم الثـانوي ويف املناصـب            /الريفيـة /سـيما يف املنـاطق     املدرسات، ال 

وتشجع الدولة الطرف أيضا على اختاذ مزيد مـن التـدابري للنـهوض مبحـو األميـة                .القيادية
 مع اجملتمع املـدين وتطلـب       وتدعو الدولة الطرف إىل أن تعمل بالتعاون       .يف صفوف الكبار  

 . من االتفاقية١٠الدعم من اجملتمع الدويل من أجل التعجيل باالمتثال لكافة أحكام املادة 
كمـا يتجـسد ذلـك مـن        يف العمـل،    ضـد املـرأة     وتعرب اللجنـة عـن القلـق إزاء التمييـز            - ٣٢

عاملــة التمييزيــة املإزاء ويــساورها القلــق أيــضا . التفــاوت يف األجــور والتمييــز الــوظيفيخــالل 
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ويــساور . ســيما فيمــا يتعلــق بإجــازة األمومــة للمــرأة العاملــة يف القطــاعني العــام واخلــاص، وال
اللجنة القلق أيضا لعدم تقدمي معلومـات واضـحة بـشأن مركـز قـانون العمـل وحمتـواه، ومـا إذا                 

امــا كــان يــشمل موانــع صــرحية للتمييــز القــائم علــى نــوع اجلــنس واحلالــة االجتماعيــة، وأحك   
بتساوي األجر لقاء العمل املتساوي القيمة، وأحكاما ضد التحرش اجلنسي يف أمـاكن العمـل،               

وإذ حتـيط اللجنـة علمـا بتوسـيع          .وما إذا كان يشمل العمـال يف القطـاعني العـام واخلـاص معـا              
العديـد مـن النـساء علـى        عدم حـصول    عضوية الصندوق الوطين لالدخار، يساورها القلق إزاء        

 .عليها على حنو حمدودحصوهلن أمني اليت يقدمها الصندوق أو مزايا الت
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفـل تـساوي الفـرص أمـام املـرأة يف سـوق           - ٣٣

وهتيـب بالدولـة الطـرف أن تكفـل تطبيـق األحكـام        . من االتفاقية١١العمل، وفقا للمادة 
 .ســيما فيمــا يتعلــق بإجــازة األمومــة القانونيــة علــى القطــاعني العــام واخلــاص كليهمــا، وال

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا الـدوري املقبـل معلومـات مفـصلة                    
عن األحكام القانونية، وتنفيذها فيما يتعلق بتساوي األجر لقـاء العمـل املتـساوي القيمـة،                

 ومعلومــات فــضال عــن األحكــام املتعلقــة بــالتحرش اجلنــسي، مبــا يف ذلــك آليــات الــتظلم   
توصـي اللجنـة بتوسـيع فـرص االخنـراط يف الـصندوق الـوطين            و. إحصائية عن اسـتخدامها   

لالدخار عن طريق توسيع العضوية لتشمل مزيدا من فئات العمال، مثل العمال يف املنازل     
 .والعمال غري الرمسيني أو املومسيني والعمال بدون أجر

ة، إال أهنــا تــشعر بــالقلق إزاء الوضــع الــصحي ومــع أن اللجنــة تقــر باملعوقــات اجلغرافيــ - ٣٤
النائية، الالئـي يقاسـني صـعوبات يف احلـصول علـى            /سيما النساء يف املناطق الريفية     للنساء، وال 

وتشعر اللجنـة أيـضا بـالقلق إزاء ارتفـاع          . رعاية صحية ميسورة ومالئمة، ويف الوقت املناسب      
قـد  الـيت  امج التثقيـف اجلنـسي الراهنـة،    بـر وعدم كفاية معدالت احلمل يف صفوف املراهقات،    

عـن  ال تركز كما جيب على مجيع جوانب الوقاية، مبا يف ذلـك الوقايـة مـن اإلصـابات املنقولـة                     
االفتقـار إىل بيانـات كافيـة عـن         بـسبب   اللجنـة القلـق كـذلك       ويساور  . طريق االتصال اجلنسي  
 .احلالة الصحية للمرأة

وانـب  مجيـع ج  ن تتخـذ تـدابري ملموسـة لتعزيـز          وحتث اللجنة الدولة الطرف على أ      - ٣٥
اإلجنابيــة وفقـــا  والرعايــة الــصحية املقدمــة للمــرأة، مبــا فيهــا خــدمات الــصحة اجلنــسية          

وتطلـب إىل   .  للجنـة بـشأن املـرأة والـصحة        ٢٤ من االتفاقية والتوصـية العامـة        ١٢ للمادة
ملرغوب فيه واألمراض الدولة الطرف أن تعزز التدابري الرامية إىل منع حاالت احلمل غري ا

املتعلقــة بتنظــيم األســرة املعلومــات املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي، وذلــك بزيــادة   
وينبغي أن يشمل ذلك تقـدمي خـدمات صـحة جنـسية وإجنابيـة               .والوعي باخلدمات القائمة  
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جنسي مناسب للفئة العمرية كجزء     وتثقيف  شاملة ومالئمة للشباب، وبرامج لبناء الثقة،       
 .ملناهج الدراسية الرمسية وغري الرمسية، موجهة إىل الفتيات والفتيانمن ا

قلق إزاء حالة النساء الصعبة يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة، مبـا فيهـا          الوتعرب اللجنة عن     - ٣٦
الوصــول إىل الرعايــة الــصحية، وبــرامج التعلــيم وحمــو األميــة، وفــرص إدرار الــدخل ومنــها          

 .سواق واالئتمانالوصول إىل التدريب واأل

وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بـإيالء اهتمـام خـاص لوضـع املـرأة الـيت تعـيش يف                      - ٣٧
وعلـى اخلـصوص،    . مـن االتفاقيـة  ١٤املناطق الريفية النائية لتعزيز االمتثال ألحكـام املـادة   

هتيب اللجنة بالدولة الطـرف أن تعـزز وصـول املـرأة يف هـذه املنـاطق إىل الرعايـة الـصحية                     
رامج التعليم وحمو األميـة وفـرص إدرار الـدخل، مبـا فيهـا الوصـول إىل فـرص التـدريب                     وب

وتدعو الدولة الطرف إىل اسـتعمال املثـال النـاجح املتمثـل يف          .ومرافق االئتمان واألسواق  
القائمـة لتعزيـز وصـول املـرأة إىل املـدخرات واملـشاريع             علـى نطـاق صـغري       برامج التمويـل    
 .املدرة للدخل

ساور اللجنة القلـق إزاء اسـتمرار األحكـام التمييزيـة يف القـانون العـريف الـذي يـنظم             وي - ٣٨
 أو تبــادل “الكاســتوم”الــزواج والعالقــات األســرية، الــيت تــسمح بتعــدد الزوجــات وممارســة    

ــها واإلرث    ــق بالوصــول إىل األرض وملكيت ــا يتعل ــدايا، وفيم ــق ألن    .اهل ــضاً القل ــساورها أي وي
الـة حمـدود مـن الناحيـة العمليـة بعوامـل مـن قبيـل انعـدام املعرفـة والـوعي                      وصول املـرأة إىل العد    

قوقها، وانعدام املساعدة القانونية، والصعوبات العمليـة يف الوصـول إىل احملـاكم، والتكـاليف        حب
، خاصــة يف املنــاطق الريفيــة “اجلــزر”القانونيــة، وانتــشار اســتعمال احملــاكم العرفيــة أو حمــاكم  

 .النائية أو

وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اسـتكمال إصـالحاها القـانوين يف جمـال قـانون                     - ٣٩
 من االتفاقية، يف إطار زمين حمدد وضـمان متتـع األزواج            ١٦ و   ١٥ للمادتني   ااألسرة وفق 

وتطلــب إىل الدولــة . َحلِّــهبــنفس احلقــوق واملــسؤوليات ســواء خــالل الــزواج أو يف حالــة 
توعيـة املـرأة حبقوقهـا،      عـن طريـق     العدالـة، مبـا يف ذلـك        الطرف أن تعزز وصول املـرأة إىل        

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري      . والوصول إىل احملاكم للمطالبة بكافة حقوقها     
فهــوم املــساواة الــوارد يف مب “اجلــزر”احملــاكم العرفيــة أو حمــاكم لكفالــة إملــام توعيــة موجهــة 

د املـرأة، خاصـة فيمـا يتعلـق بـامتالك األراضـي             حكاما متييزية ضـ   تصدر أ االتفاقية حبيث ال    
واإلرث، ولتضمن عالوة على ذلك أن من املمكـن الطعـن يف قـرارات احملـاكم العرفيـة يف                  

 .النظام القانوين الرمسي
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 أيالقانون ينص علـى سـن زواج خمتلفـة للنـساء والرجـال،              ألن  ويساور اللجنة القلق     - ٤٠
 . للرجلا عام١٨ للمرأة و ا عام١٦

، ا عامـ  ١٨وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى رفـع الـسن األدىن لـزواج املـرأة إىل                  - ٤١
 . للجنة، واتفاقية حقوق الطفل٢١ من االتفاقية، والتوصية العامة ١٦ مع املادة امتاشي

نــوع حــسب املــصنفة وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تعــزز مجــع البيانــات  - ٤٢
ــشمو   ــع اجملــاالت امل ــة،    اجلــنس يف مجي ــل إحــصائية كافي ــات وحتالي ــة وإدراج بيان لة باالتفاقي

اجلـنس، يف تقريرهـا املقبـل حبيـث تقـدم صـورة كاملـة عـن تنفيـذ كـل                     نوع  حسب  مصنفة  
 بأن جتري الدولة الطرف بانتظام تقييمـات لتـأثري تـشريعاهتا     اوتوصي أيض  .أحكام االتفاقية 

اللجنـة يف   تبلـغ   ألهداف املنشودة وبـأن     لالتدابري املتخذة   لكفالة حتقيق   وسياساهتا وبراجمها   
 .تقريرها املقبل بالنتائج احملققة يف تنفيذ االتفاقية

وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك الدوليـة الـسبعة الرئيـسية حلقـوق                - ٤٣
. )١(ةاإلنسان يعزز متتع املرأة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع جوانـب احليـا                  

 اللجنة تشجع حكومـة فـانواتو علـى النظـر يف التـصديق علـى املعاهـدات الـيت            ومن مث فإن  
ليست بعـد طرفـاً فيهـا، وهـي العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، والعهـد                       
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء علـى           

، واتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو              مجيع أشكال التمييز العنصري   
العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال                     

 .املهاجرين وأفراد أسرهم

وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية يف فانواتو على نطاق واسع من أجـل               - ٤٤
ــانواتو  ــانيون   إطـــالع شـــعب فـ ــه املـــسؤولون احلكوميـــون، والـــسياسيون، والربملـ ، مبـــن فيـ

واملنظمات النسائية ومنظمات حقـوق اإلنـسان، علـى اخلطـوات املتخـذة مـن أجـل كفالـة                   
الواقع، وعلى اخلطوات األخـرى الالزمـة       حبكم  املساواة بني املرأة والرجل حبكم القانون و      

لطــرف أن تواصــل نــشر االتفاقيــة    تطلــب اللجنــة أيــضا إىل الدولــة ا   و. يف هــذا الــصدد 
وبروتوكوهلا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج                   

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  )١( 

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو    

ية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد       الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلما        
 .أسرهم
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: ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة بـشأن موضـوع            
ق واسـع،  علـى نطـا  “ املساواة بني اجلنسني، والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين         
 .وال سيما بني أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف الرد على الشواغل الـواردة يف هـذه التعليقـات                - ٤٥
وتـدعو   . مـن االتفاقيـة  ١٨مبوجـب املـادة   الـذي تقدمـه   اخلتامية يف تقريرها الدوري القادم 

تقريريهـــا  يف شـــكل تقريـــر جـــامع ٢٠١٢ يف عـــام أن تقـــدماللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل 
، الـذي   واخلـامس ،  ٢٠٠٨أكتـوبر   /، الـذي حيـل موعـده يف تـشرين األول          الرابعالدوريني  

 .٢٠١٢أكتوبر /حيل موعده يف تشرين األول
 


