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  تنويه

. جلنة معنية باالستعراض الدوري الشامل عينها سعادة وزير اخلارجية، باكوا كالتونغاأعدته هذا التقرير 
الن  والوسون جاك صامويل وماهي سريج آ،) مكتب رئيس الوزراء- رئيس (وتألفت اللجنة من جون عزرا 

مكتب الدولة للشؤون (ران ا، ولوي جورج فاك)وزارة العمل وخدمات العمالة (، ورولني ليزين)وزارة اخلارجية(
، وليكو )وزارة األراضي واملوارد الطبيعية(، وجويل غاروليو )وزارة الصحة العامة(، وأبيزاي توكون )القانونية
وتوّد اللحنة ). ياتدائرة اإلصالح(، ولورينا ليوسليلي )وزارة شؤون املرأة(، وماري شيم )وزارة التعليم(جيمي 

املعنية باالستعراض الدوري الشامل أن تعرب عن امتناهنا ألصحاب املصلحة الكُثُر يف احلكومة الذين أسهموا 
ونشكر كذلك وزارة اخلارجية ووزارة العمل ومكتب اإلحصاءات الوطنية على دعمها . بسخاء يف هذا التقرير

 ولسعادة وزير اخلارجية على ملديرينا العامني ومديريناعراب عن تقديرنا كما نوّد اإل. املستمر يف إعداد هذا التقرير
  .إتاحة هذه الفرصة الرائعة لنا إلطالع العامل على املزيد بشأن حالة حقوق اإلنسان يف فانواتو
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   املنهجية-أوالً 
  جلنة االستعراض الدوري الشامل-ألف 

نسان، عّينت حكومة فانواتو، من خالل سعادة وزير اخلارجية صياغة هذا التقرير الدوري الشامل عن حقوق اإلل  -١
  .باكوا كالتونغا، بعض املسؤولني احلكوميني يف جلنة ُسّميت جلنة االستعراض الدوري الشامل

  :وزارات ومكاتب حكومية خمتلفة هيهم مسؤولون يف املسؤولون احلكوميون هؤالء و  -٢

  وزارة اخلارجية  
  مالةوزارة العمل وخدمات الع  
  وزارة الصحة  
  دائرة اإلصالحيات  
  وزارة شؤون املرأة  
   مكتب الدولة للشؤون القانونية  
  مكتب رئيس الوزراء  
  وزارة التعليم  
  وزارة األراضي واملوارد الطبيعية  

   الُنهج اليت اتبعتها جلنة االستعراض الدوري الشامل-باء 

هو  أحد الُنهج الرئيسية املستخدمة      وكان. لفة جلمع املعلومات  اتبعت جلنة االستعراض الدوري الشامل ُنهجاً خمت        -٣
  .مجع املعلومات من املؤسسات احلكومية وإجراء مقابالت معها

  اخللفية وإطارا العمل -ثانياً 
   اخللفية-ألف 

قّعت وقد و. كانت فانواتو قبل استقالهلا ُتعرف باسم احلكم املشترك اإلنكليزي الفرنسي جلزر هربيد اجلديدة  -٤
حلكم جزر اتفاقياً  اًإطارحيددان ، ١٩٢٢ وبروتوكوالً يف عام ١٩٠٦بريطانيا العظمى وفرنسا اتفاَق حكم مشترك يف عام 

املقاطعة :  مقاطعات آنذاك هي٤ جزيرة متفرقة، إىل ٨٣وقُّسمت هربيد اجلديدة، اليت تتألف من حنو . هربيد اجلديدة
، واملقاطعة اجلنوبية، من أجل السماح للسلطتني بإدارة ٢ملقاطعة الوسطى رقم ، وا١الشمالية، واملقاطعة الوسطى رقم 

األول هو القانون املدين الفرنسي، حيث . ويف تلك اآلونة، كانت هناك ثالثة ُنظم قانونية خمتلفة سارية. البلد كما ينبغي
ا النظام الثاين فهو القانون العام الذي كان أم. حلكم الفرنسي حياكمون مبوجب القوانني الفرنسيةا من رعاياكان اجملرمون 

والقانون الثالث هو القانون املشترك الذي كان ُيطبق فقط يف حاالت املنازعات بني . ُيطبق على الرعايا الربيطانيني
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سم  أُطلق على الدولة اجلديدة ا١٩٨٠يوليه / متوز٣٠وعندما نالت جزر هربيد اجلديدة استقالهلا يف . السكان األصليني
  .وينّص الدستور على ثالث لغات رمسية للبلد هي الفرنسية واإلنكليزية والبسالما". فانواتو"

مل يقّر الربملان عكس ذلك، فإن القوانني  ما"من دستور مجهورية فانواتو على أنه ) ٢ (٩٥وتنّص الفقرة الفرعية   -٥
 يوم االستقالل مباشرة تظل منطبقة يف ذلك اليوم وبعده ما الربيطانية والفرنسية اليت كانت نافذة أو مطبقة يف فانواتو قبل

  ".مل تتناف أو تتعارض بوضوح مع مركز فانواتو كدولة مستقلة، وشريطة أن تؤخذ األعراُف باحلسبان قدر اإلمكان

ات وينّص الدستور على إجراء انتخاب. )١( نسمة٢٣٥ ٠٧٧وفانواتو دميقراطيةٌ برملانية يبلغ عدد سكاهنا حنو   -٦
وتتوىل هيئة . وينتخب الربملان رئيس الوزراء بوصفه رئيساً للحكومة.  سنوات٤برملانية عن طريق االقتراع العام كل 

انتخابية تتألف من أعضاء الربملان ورئيس اجملالس احلكومية للمقاطعات الست انتخاَب رئيس مجهورية فانواتو الذي يتمتع 
سبتمرب / أيلول٢وقد ُعقدت آخر انتخابات وطنية يف .  مخس سنواتتبلغسة  إىل حد كبري، لفترة رئابسلطات فخرية

، )٢(، ومتخضت عن حكومة فخامة رئيس الوزراء، إدوارد نيباكي ناتايب، املشكّلة من ائتالف يضّم مثانية أحزاب٢٠٠٨
 أشهر فقط من  الثقة بعد ثالثةبسحبواليت تتمتع باستقرار سياسي نسيب، حيث صمدت أمام أربع عمليات تصويت 

  .إجراء االنتخابات العامة

   إطارا العمل-باء 

   اإلطار التشريعي-١

  .حقوق اإلنساناملتعلق باحترام  مادته اخلامسة اإلطار التشريعي وحتددالدستور يف فانواتو هو القانون األعلى،   -٧

  الدستور  )أ(

  )١(٥املادة   ‘١‘

احلـق يف  هناً بأية قيود يفرضها القانون على غري املـواطنني،    ، ر بأن جلميع األشخاص   مجهورية فانواتو،    تسلّم  -٨
أو املعتقـدات الدينيـة     األصـل   احلقوق واحلريات األساسية الفردية التالية، بدون أي متييز بسبب العنصر أو            التمتع ب 

خرين والـصاحل   التقليدية أو اآلراء السياسية أو اللغة أو اجلنس، على أن يكون ذلك رهناً مبراعاة حقوق وحريات اآل                و
  :العام املشروع يف جماالت الدفاع والسالمة والنظام العام والرفاه والصحة

  احلياة؛  )أ(  
  احلرية؛  )ب(  
  األمن الشخصي؛  )ج(  
  محاية القانون؛  )د(  
  التحرر من املعاملة غري اإلنسانية والعمل القسري؛  )ه(  
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  حرية الوجدان والعبادة؛  )و(  
  حرية التعبري؛  )ز(  
  ية التجمع؛حر  )ح(  
  حرية التنقل؛  )ط(  
  ؛بشكل جمحفاملسكن وسائر املمتلكات، واحلماية من التجريد من املمتلكات حرمة محاية   )ي(  
على أنه ال يعّد خمالفاً هلذه الفقرة الفرعية أيُّ         املساواة يف املعاملة أمام القانون أو اإلجراءات اإلدارية،           )ك(  

لنـساء واألطفـال    ودعم ل حقاقات خاصة، أو تقدمي ما يلزم من رعاية ومحاية           يتضمن نصوصا بشأن توفري است     قانون
  .والشبان وأفراد الفئات احملرومة أو سكان املناطق األقل تنمية

  )٢(٥املادة   ‘٢‘  

  :تشمل محاية القانون ما يلي  -٩

كمة مـستقلة   حمأمام  حماكمة عادلة، يف غضون فترة زمنية معقولة،        احلق يف   كل متهم بارتكاب جرمية     ل  )أ(
  رمية خطرة؛اجلحمامٍ إذا كانت مساعدة على ويف احلصول وحمايدة 

  إىل أن تثبت حمكمة جرمه وفقاً للقانون؛يعترب كل متهم بريئاً   )ب(
  كل شخص ُيتهم بارتكاب جرمية بالتهمة املوجهة ضده فوراً وبلغة يفهمها؛ُيبلّغ   )ج(
طـوال  فله أن حيصل على مساعدة مترجم شفوي        الدعوى  يف  اللغة املستخدمة   ال يفهم   تهٌم  كان امل إذا    )د(

  ؛فترة الدعوى
  ؛يتسبب حضوره يف إعاقة عمل احملكمةدون رضاه، ما مل غيابياً وال جتوز حماكمة شخص   )ه(
ال جتوز إدانة شخص لفعل أو امتناعٍ عن فعل مل يكن يشكل جرمية معروفة يف القانون املدون أو العريف                     )و(

  إبان ارتكابه؛
  ال جتوز معاقبة شخص بعقوبة أشّد من تلك اليت كانت مفروضة إبان ارتكاب اجلرمية؛  )ز(
نفس اجلرمية أو على ال جتوز إعادة حماكمة شخص صدر حبقه عفو أو سبقت حماكمته وإدانته أو تربئته،   )ح(

  .أية جرمية أخرى كان ميكن إدانته هبا أثناء حماكمته السابقة

  )١(٦املادة   ‘٣‘

أن أياً من احلقوق اليت يضمنها له الدستور قد انُتهكت أو جيري انتهاكها أو ُيحتمل انتهاكها،         يعترب  ي شخص   أل  -١٠
  .، بغض النظر عن أي سبيل انتصاف قانوين آخر ميكن التماسهقاحلهذا أن يقّدم دعوى إىل احملكمة العليا إلنفاذ 
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  )٢(٦املادة   ‘٤‘

أوامر أو قرارات أو توجيهات، مبا يف ذلك لدفع تعويضات، حسبما الئماً من ما تراه مللمحكمة العليا أن تصدر     -١١
  .ترى مالئماً إلنفاذ هذا احلق

  التشريعات  )ب(

  :قضايا حقوق اإلنسان إما بصورة مباشرة أو غري مباشرةملعاجلة سّن الربملان التشريعات التالية   -١٢

  ]١٣٦ الفصل[قانون اإلجراءات اجلنائية   
  ]١٣٥ الفصل[بات قانون العقو  
  ]١٠٥ الفصل[قانون الشرطة   
  ]١٦٠ الفصل[قانون العمل   
  ]١٩٥ الفصل[قانون الصحة والسالمة يف العمل   
  ]١٦٢ الفصل[قانون املنازعات التجارية   
  ]١٦١ الفصل[قانون االحتادات النقابية   
  ]١٢٩ الفصل[قانون اخلدمة العامة   
  ]١٥١ الفصل[قانون مجعية الصليب األمحر لفانواتو   
  ٢٠٠٦ لعام ١٠قانون اإلصالحيات رقم   
 ]١٧٧ الفصل[قانون الوكيل العام   

  :وإضافة إىل ذلك، فقد صّدق برملان مجهورية فانواتو على االتفاقيات التالية  -١٣

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  احلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص ب
  ١٩٣٠اتفاقية العمل اجلربي لعام 

  ١٩٤٠اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم لعام 
  ١٩٤٩اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية لعام 

  ١٩٥١اتفاقية املساواة يف األجور لعام 
  ١٩٥٧اتفاقية إلغاء العمل اجلربي لعام 
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  ١٩٥٨لعام ) دام واملهنةيف االستخ(اتفاقية التمييز 
  ١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال لعام 

  .٢٠٠٣اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 
   اإلطار املؤسسي-٢

  :هناك العديد من املؤسسات اليت أنشئت يف البلد لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، منها  -١٤

   القضائيالنظام
  وحماكم األراضي العرفيةة اجلزئية وحماكم اجلزيرة حمكمة االستئناف واحملكمة العليا واحملكم

  شرطة فانواتو
  وزارة العمل وخدمات العمالة

  جلنة اخلدمة العامة
  دائرة اإلصالحيات
  مكتب أمني املظامل

  مكتب الوكيل العام 
  مكتب املّدعي العام
  وزارة شؤون املرأة

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان-ثالثاً 
   بصورة تعسفية أو غري قانونيةاحلرمان من احلياة -ألف 

 آخرين بعد اندالع أحداث عنـٍف يف مـستوطنات          ٢٠ قُتل ثالثة أشخاص وُجرح      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣يف    -١٥
وقد ألقت  . يف بورت فيال، عاصمة فانواتو، بني مجاعات متخاصمة من جزيريت تانا وأمربمي           العشوائية  بالكساندز وأنابرو   
 شخصاً منهم لعدم كفاية األدلـة،     ٨٨يف سياق هذه األحداث، وأُطلق الحقاً سراح        شخصاً   ١ ٤٤الشرطة القبض على    

وقد تصدت احلكومة هلذه األفعال عن . ٢٠٠٨فرباير /فيما ُوجهت هتٌم لستة ومخسني شخصاً وقُّدموا للمحاكمة يف شباط
  .٢٠٠٧مارس / آذار١٨طريق إعالن حالة الطوارئ اليت ظلت سارية حىت 

ومة، بواسطة مكتب إدارة الكوارث الوطنية، خدمات إغاثة ألفراد جمتمع أمـربمي احمللـي الـذين                وقّدمت احلك   -١٦
  .)٣(خسروا مساكنهم وممتلكاهتم، وأنفقت مبلغاً ُيقّدر مبليون فاتو ملساعدهتم أثناء تلك األحداث 
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   السجون ومراكز االحتجازأوضاع -باء 

   ليحل حملّ جهاز السجون الـذي كانـت تـديره          ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧باشر جهاز اإلصالحيات عمله يف        -١٧
  .شرطة فانواتو

، نشر احملتجزون تقريراً مفصالً جداً عن انتهاكات حقوق اإلنسان على يد            ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون الثاين  ١ويف    -١٨
 احلياة،  ويغطي التقرير قضايا تشمل عمليات التوقيف واالحتجاز غري املشروعة، واحلق يف          . موظفي اإلصالحيات والشرطة  

 سـوء غري اإلنسانية، واحلرمان من حرية التعبري، وتردي األوضاع املعيشية، و         عدم التعرض للمعاملة    و،  واألمن الشخصي 
األحوال الصحية، واحلرمان من الرعاية الطبية، واللجوء إىل اإلكراه بصورة غري مشروعة، واحلرمان من زيارات األقارب،                

كما يتعرض التقرير لتردي حالة املبىن الذي       . ألحداث يف نفس املرافق مع السجناء البالغني      ، وإيواء ا  احملامنيزيارات  ومنع  
وهو ما تعرضت له تقارير سابقة أعّدهتا اللجنة االقتصادية واالجتماعية          يضّم مرافق اإلصالحية يف العاصمة، بورت فيال،        

  ).١٩٩٨(مة العفو الدولية ومنظ) ١٩٩٧(ووزارة األشغال العامة ) ١٩٩٥(آلسيا واحمليط اهلادئ 

وبعد نشر التقرير، عينت وزارة العدل والشؤون االجتماعية جلنة حتقيق إلجراء حتقيقات بشأن االدعاءات املشار                 -١٩
  .إليها يف التقرير

   قضاء األحداث-جيم 

 الطفل الذي يتراوح    من املسلّم به يف فانواتو أن الطفل دون العاشرة من العمر غري قادر على ارتكاب جرمية وأن                  -٢٠
 عاماً هو أيضاً غري قادر على ارتكاب جرمية ما مل تثبت بالدليل قدرته على التمييز بني الصواب              ١٤ أعوام و  ١٠عمره بني   

  .اجلرمية اليت ُيتهم بارتكاهبافيما يتعلق بواخلطأ وأنه قد مّيز بينهما فعالً 

 عاماً والشخص البالغ بأنه كل ١٦ من يقل عمره عن ويعّرف نص قانون اإلصالحيات الشخص القاصر بأنه كل  -٢١
ولذا فإن القّصر، بعد اهتامهم   . األحداث يف الوقت احلاضر    وليس هناك مرفق إليواء   .  عاماً فما فوق   ١٦من يبلغ من العمر     

  . وإدانتهم، يتقامسون نفس مرافق االحتجاز مع البالغني

علـى تنفيـذ    ،وكالة نيوزيلندا للتنمية الدوليـة ومبساعدة ت، بيد أن احلكومة تعمل، مبوجب قانون اإلصالحيا     -٢٢
وسيسع املرفق . وسُينفذ نفس املشروع الحقاً يف أقاليم أخرى. مشروع لبناء مركز احتجاز إصالحي جديد يف بورت فيال  

  . حمتجز ويعاجل املسائل املتعلقة باألحداث٢٠٠اجلديد حنو

   مذكرات التوقيف-دال 

 )٤(وينّص الدستور .  يف املاضي  أوامربيد أن مثة حاالت توقيف حدثت بدون        .  التوقيف أوامرة  تصدر احملكمة عاد    -٢٣
  .على وجوب إبالغ املشتبه فيهم بالتهم املوجهة ضدهم

وهناك نظام فعال لإلفراج بكفالة عن احملتجزين، بيد أن بعض األشخاص الذين مل ُيفرج عنهم بكفالة أمـضوا                    -٢٤
وقد أُتيح للمحتجزين االتـصال     . لسابق للمحاكمة بسبب القضايا املتراكمة املعلقة أمام احملاكم       فترات طويلة يف احلجز ا    

  .ويوفر مكتب الوكيل العام خدمات قانونية بتكلفة معقولة للمّدعى عليهم احملليني. الفوري مبحامٍ وبأفراد أسرهم
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 اإلجراءات اجلديدة اليت تنّص على ختصيص       وملعاجلة مسألة تراكم القضايا، أصدر كبري القضاة توجيهات بشأن          -٢٥
   .)٥( هذه املشكلةشهر كامل للقضايا املدنية والشهر التايل للقضايا اجلنائية لتخفيف حدة

   حرية التعبري والصحافة-هاء 

م  على حرية التعبري والصحافة وحيظى هذان احلقان عامةً بدع         )٦(وينّص الدستور . تنتعش حرية اإلعالم يف فانواتو      -٢٦
  .من احلكومة

وتدير احلكومة حمطات اإلذاعة الوطنية وحمطة تلفزيونية حمدودة اخلدمة يقتصر بثها على العاصمة بـورت فـيال                   -٢٧
موجة التضمني  وقد بدأت حمطة إذاعة جتارية خاصة البث على         . ولوغانفيل، وهي مدينة أصغر يف اجلزء الشمايل من البلد        

  .)٧(٢٠٠٨ديسمرب /صحيفة شهرية فرنسية يف كانون األولر أول عدد لصد، كما ٢٠٠٧ يف عام )FM(الترددي 

   االنتخابات-واو 

ويتيح نظام االقتراع درجةً من التمثيل النسيب حسب        . )٨(االنتخابات حبكم الدستور  إدارة   اللجنة االنتخابية    تتوىل  -٢٨
سبعة مقاعد لكل دائرة انتخابية منها،      وني مقعد   وُيخصص ما ب  .  دائرة انتخابية  ١٧وتنقسم فانواتو إىل    . املناطق اجلغرافية 

   عامـاً فـأكثر احلـق      ١٨ني من العمـر     وجلميع املواطنني البالغ  .  عضواً ٥٢ويبلغ جمموع أعضاء الربملان     . جمهاحل تبعاً
  .يف التوصيت

  .كومةاحلق يف انتخاب ح) ب(احلق يف التصويت و) أ( :وتسري االنتخابات استناداً إىل حقني جوهريني مها  -٢٩

  :بيد أن مثة سيناريوهني شائعان يف فانواتو على النحو التايل  -٣٠

يكتشف الكثري من املقترعني يف يوم االنتخابات أن أمساءهم غري مدرجة يف القوائم االنتخابية، حـىت                   ) أ(
 قد أصدروا هلم بطاقات اقتراع بالفعل أثناء فترة التسجيل؛املساعدون عندما يكون موظفو التسجيل 

  لدوائر االنتخابية أعضاُء برملان من املناطق املأهولة بالسكان فقط يف حـني أن بعـض املنـاطق                ميثل ا   ) ب(
 .ال حتظى بأي متثيل طيلة مدة الربملان

 لكي )٩(ومن أجل التصدي للمسألتني املذكورتني أعاله، فإن املكتب االنتخايب بصدد تعديل قانون متثيل الشعب               -٣١
الـذي يقـوم بـه      تمحيص  الوفترة  توليفها  ة، كفترة التسجيل وفترة مجع البيانات و      حيدد بوضوح فترات خمتلف األنشط    

  .فجميع هذه األنشطة غري حمددة بدقة يف القانون احلايل. اجلمهور

   الفساد والشفافية على الصعيد احلكومي- زاي

 وقد أصدر مكتـب أمـني       .يعّين الرئيس أمَني مظامل ملدة مخس سنوات بعد التشاور مع بقية القادة السياسيني              -٣٢
بيد أنه مل حيظ باملوارد الكافية أو السلطة املـستقلة          . املظامل، منذ إنشائه، عدة تقارير تنتقد مؤسسات احلكومة وموظفيها        

  .ملقاضاة املذنبني، وال ميكن استخدام نتائج حتقيقاته كدليل يف إجراءات احملكمة
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قطاع العام، ولكن احلكومة اختذت اخلطـوات الالزمـة والتـدابري           والفساد يف فانواتو ليس باألمر اجلديد يف ال         -٣٣
ا يف الفئـتني    مان للفساد يف فانواتو ميكن تصنيفه     تي رئيس جمموعتانوهناك على ما يبدو     . الضرورية للتصدي هلذه املشكلة   

 ألداء وظيفته من    حيث قد يستخدم أحد موظفي احلكومة األصول احلكومية املخصصة        (األسباب االقتصادية   ) أ(: التاليتني
حيث قد يستخدم قائد سياسي ما، حال تعيينـه يف إحـدى            (األسباب السياسية   ) ب(و) أجل حتقيق مكاسب شخصية   

احلكومة بعض اآلليات من أجـل التـصدي        أنشأت  وقد  ). الوزارات، نفوذه لتعيني أشخاص من حزبه يف مناصب معينة        
  .لقضايا الفساد هذه

 حيظر على القادة السياسيني استخدام األموال       )١٠()املدونة(ونة السلوك القيادي    اً ملد وقد اعتمدت احلكومة قانون     -٣٤
 أو قبول قرض من أي شخص إذا كان ينطوي على أي ميزة أو منفعة أخرى، مالية                 )١١(العامة لتحقيق مكاسب شخصية   

يفة عامة أو منصب عـام يتقاضـى   كما حتظر املدونة على أي قائد سياسي تقلد وظ  . )١٣( أو تقدمي رشوة   ،)١٢(أو سواها   
 مع قدرته على تأدية مهامه وواجباته       كاللقاءه راتباً إذا كانت هذه الوظيفة أو هذا املنصب يتعارض بأي شكل من األش             

  .)١٤( أو يعيق هذه القدرةالرئيسية

  دة كـشف حـساب سـنوي يـشمل تفاصـيل عـن          الرابع من املدونة على أن يقـّدم القـا         البابوينّص    -٣٥
  ذا الكشف السنوي دفـع غرامـة قـدرها   وقد يترتب على االمتناع عن تقدمي ه     . م وخصومهم إىل كاتب الربملان    أصوهل

  .)١٥(مليونا فاتو

 دور أمني املظامل يف التحقيق ومقاضاة القادة الـذين          )١٦( اخلامس من قانون مدونة السلوك القيادي      البابوحيدد    -٣٦
  .يثبت انتهاكهم أحكام هذه املدونة

 األخرى املنصوص عليها    التدابريما أحكام املدونة املتعلقة باإلدارة االقتصادية واملالية فهي جمرد تدابري ُتضاف إىل             أ  -٣٧
 هذا القانون إىل ضـمان فعاليـة إدارة         يفوهتدف التدابري املنصوص عليها     . )١٧( قانون اإلدارة املالية واالقتصادية العامة     يف

االقتصادي والضرييب واملايل؛ ووضع ترتيبات خاصة باملساءلة يف هذا السياق وضـمان     احلكومة ومسؤوليتها على الصعيد     
عن السياسة االقتصادية وتأكيد التزامها بالضوابط الضريبية الـيت         بإصدار بيانات   امتثال هذه االلتزامات ومطالبة احلكومة      

صادية والضريبية وحتديثها ومعلومات عـن اإلدارة        عن سياسة امليزانية والتوقعات االقت     إصدار بيانات ينّص عليها القانون و   
  .املالية وتقارير سنوية شاملة

 على السماح لعضو    )١٨()نفقات واستحقاقات األعضاء  (وعالوة على ذلك ينّص مشروع لتعديل قانون الربملان           -٣٨
يتعني على عضو الربملان املعين أن      وأثناء الفصل التايل،    .  يف املائة فقط من استحقاقات عضو الربملان       ٢٥الربملان بأن يطلب    

 يف املائة من ٢٥يقدم تقريراً عن كيفية إنفاق االستحقاق الذي استلمه يف الفصل السابق قبل أن يستلم القسط التايل البالغ      
قـب عليهـا   ومبوجب هذا التعديل، ُيعّد تقدمي عضو الربملان تقريراً مزيفاً أو وصالً مزيفاً بالنفقات جرميةً ُيعا        . استحقاقاته

ويضمن هذا اإلجراء الشفافية يف استخدام األموال العامـة         . بغرامة قدرها مليون فاتو أو بالسجن ملدة عامني كحد أقصى         
  .املخصصة ألعضاء الربملان

 السياسيني قد انتهك مدونة السلوك القيادي فإن عليـه أن         القادة أن أحد    رأىوإذا تلقى أمني املظامل شكوى أو         -٣٩
وينبغي تقدمي نسخ من هذا التقرير إىل املّدعي العام وإىل مفوض           .  املعين القائد وأن يقدم تقريراً عن سلوك       الشأن حيقق هبذا 
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ويتعني على املّدعي العام لـدى اسـتالمه       . )١٩(الشرطة إذا كان أمني املظامل يرى أن التحقيق يكشف عن ارتكاب جرمية           
 .)٢٠( ضرورة إلجراء حتقيق إضايفرأىإذا  مفوض الشرطة إىلالتقرير أن ينظر فيه وحييله 

بيد أن ذلك ميكن تفـسريه بأحكـام        . وهناك شكاوى تتعلق بعدم وصول بعض تقارير أمني املظامل إىل احملاكم            -٤٠
إجراء حتقيقات إضافية بشأن تقارير أمـني       طلب  القانون وأنظمة احملكمة املتعلقة باألدلة، واليت تشترط على املّدعي العام           

  .ضد القائد املعينحتريك دعوى وإذا مل تسفر التحقيقات عن أدلة كافية فلن يكون بوسع املّدعي العام . املظامل

 قائد بناء على تقرير مباشرة دعوى ضد جنح فيها املّدعي العام يف      )٢١(وليست هناك حىت اآلن سوى قضية واحدة        -٤١
  .بالسجن ثالثة أشهر مع وقف التنفيذوقد صدر حبق القائد املعين حكما . قدمه إليه أمني املظامل

 قيد الدراسة بشأن تشكيل جلنة للنظر يف إمكانية انضمام فـانواتو إىل             ورقة توجيهية وعالوة على ذلك، فإن مثة        -٤٢
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، حبيث تتشاور هذه اللجنة مع املنظمات احمللية والدولية معاً وتستعرض الدعم املتاح                 

  . )٢٢(تنفيذ االتفاقية وتقدم استنتاجاهتا هبذا الصدد إىل احلكومة كي تتخذ قراراً بشأن االنضمام إىل االتفاقيةل

   املرأة-حاء 

، وقـدمت   ١٩٩٨سبتمرب  / أيلول ٨صّدقت فانواتو على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف               -٤٣
  .٢٠٠٧يف عام ى التمييز ضد املرأة املعنية بالقضاء عللجنة التقريرها إىل 

وقد سّنت احلكومة قانون محاية األسرة من أجـل         . والعنف ضد املرأة، وخباصة العنف املرتيل، متفشٍ يف فانواتو          -٤٤
وحيظى كلٌ مـن الرجـل      . ويهدف هذا القانون إىل احلفاظ على عالقات أسرية متناغمة وتعزيزها         . التصدي هلذه املسألة  

وميكن أن حيصل ضحايا العنف املرتيل على تدابري للحماية من العنف املـرتيل     . ة متساوية مبوجب هذا القانون    واملرأة مبعامل 
  .وتدابري حلماية األسرة، كما ينّص القانون على معاقبة مرتكيب العنف املرتيل

 حث على نبـذ هـذه       بيد أن اجمللس الوطين لزعماء مالفاتوماري قد      ". مهر العروس "وتشيع يف فانواتو ممارسة       -٤٥
  . العروس والعريسيت مشجعاً على تبادل اهلدايا بني عائل٢٠٠٦املمارسة يف عام 

   إىل ٢٠٠١ويف الفتـرة مـن عـام        . واً عـض  ٥٢وهناك امرأة واحدة فقط بني أعضاء الربملان البالغ عددهم            -٤٦
ويف . ة يف كلٍ من بورت فيال ولوغانفيل      رائدة بشأن املرأة والقياد   دورات تدريبية   ، أجرت وزارة شؤون املرأة      ٢٠٠٢عام  

 قامت الوزارة مببادرة لتثقيف النساء بشأن التصويت يف أكرب مثاين دوائر انتخابية لتعزيز مشاركة               ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عامي  
  .املرأة يف الساحة السياسية

طارئة مل يكن بني     ال ٢٠٠٤ففي انتخابات عام    . وتتمثل إحدى املشكالت الرئيسية يف قلة املرشحات من النساء          -٤٧
 العامة مل يكن بني جمموع املرشحني       ٢٠٠٨ ويف انتخابات عام     )٢٣( مرشحاً إال سبعة نساء    ٢٢٣املرشحني البالغ عددهم    

  . امرأة١٨ مرشحاً إال ٣٢٨البالغ عددهم 

 محلة حتت عنوان    ،صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، باالشتراك مع املنظمة النسائية للبيئة والتنمية          وقد أطلق     -٤٨
من أجل حتقيق متثيل متكافئ للمرأة يف حكومات منطقة آسـيا           " تصحيح املوازين : التمثيل املتساوي للمرأة يف احلكومة    "
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وكان من بني الشركاء اآلخرين يف هذه احلملة املنظمات غري احلكومية اإلقليمية ومركز             . ٢٠٠٥احمليط اهلادئ حبلول عام     
 الدعوة هذه املبادرة يف إطار محلة       تندرجو.  إشراك نساء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف السياسة        التطوير التشريعي ومركز  

 يف املائة يف الوزارات احلكومية والسلطات       ٣٠العاملية اليت تطالب احلكومات بالوفاء بالتزاماهتا بتحقيق متثيل للمرأة بنسبة           
  .)٢٤(٢٠٠٥أة حبلول عام يل متكافئ للمر وبتحقيق متث٢٠٠٣احمللية حبلول عام 

وقد ُعقدت حلقة عمل بشأن التدابري اخلاصة للمرأة يف بابوا غينيا اجلديدة العام املاضي وخلصت إىل قـرارات                    -٤٩
وقد أخذت وزارة السلطات احمللية هذه التوصية على        . حكومات املقاطعات توصي بضمان بإعادة تعيني ممثالت يف جمالس        

تساوية لكل من الرجل واملرأة يف عملية صنع القرار، كما أدرجت خمصصات يف ميزانيـات         حممل اجلد لضمان مشاركة م    
وستقوم وزارة شؤون املرأة بالتشاور مع التجمعات النسائية ذات الـصلة         .  لتمويل تعيني املمثالت   ٢٠٠٩لعام  املقاطعات  

  .ت بشأن هوية هؤالء املمثالللمقاطعاتومن مث إسداء املشورة للمجالس احلكومية 

، حبيث يبلغ جمموع العقود      عقد إجيار  ٦٥٦ كما يشاركن يف امتالك      عقد إجيار  ٥٨٤ومتتلك النساء ما جمموعه       -٥٠
وتنبغي اإلشارة كذلك إىل حيازة النساء لألراضي يف        . عقداً ١ ٢٤٠اليت متتلكها النساء بالكامل أو يشاركن يف امتالكها         

 يف املائة   ٢٨,٢عقداً بأمساء أفراد وشركات، ومتتلك النساء       ٤ ٣٩٨عه  وهناك ما جممو  . بعض اجلزر، كجزيرة بنتكوست   
  .)٢٥(من جمموع هذه العقود

   العمل املقبولةظروف -طاء 

  .)٢٦(وقد صّدقت على سبع من اتفاقياهتافانواتو عضو يف منظمة العمل الدولية   -٥١

وهنـاك يف   . ىل النقابات إذا رغبوا يف ذلـك       على حق العمال يف االنضمام إ      )٢٧( العمالية وينّص قانون النقابات    -٥٢
). VTU( فـانواتو    عمـال نقابة  و) VNWU(االحتاد الوطين لعمال فانواتو     الوقت احلاضر نقابتان مسجلتان نشطتان مها       

  .الذي تنضوي حتته النقابتان املذكورتان) VCTU(وهناك أيضاً جملس نقابات فانواتو 

ويف الفترة مـن    .  بوضوح اإلجراءات اليت ينبغي اتباعها يف تسوية املنازعات        )٢٨(وحيدد قانون املنازعات التجارية     -٥٣
، قّدم العمال من خالل االحتاد الوطين لعمال فانواتو عدة إشعارات باإلضراب عن العمل إىل               ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٦عام  

ومتّت تسوية هذه احلاالت    . )٢٩()املعدل(من قانون املنازعات التجارية     ) أ(٣، وفقاً ملقتضيات الفقرة     مفوض شؤون العمل  
  .)٣٠(بصورة سلمية عن طريق مفاوضات الصلح والتحكيم وفقاً ملتطلبات القانون

وتوخياً لتعزيز الوضع الوظيفي للعمال يف فانواتو، رفعت احلكومة مستوى احلد األدىن لألجور مبوجب قـانون                  -٥٤
بعد أن كان يبلـغ     )  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ٢١٥,١٤( فاتو شهرياً    ٢٦ ٠٠٠ إىل   )٣١(احلد األدىن لألجور  

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٣، وذلك مبوجب أمر أصبح نافذاً يف ) دوالرا١٦٥,٤٩ً( فاتو شهرياً ٢٠ ٠٠٠

، وأحال رئيس مجهوية فانواتو هـذا التعـديل إىل          ٢٠٠٨ يف عام    )٣٢( الربملان تعديالً على قانون العمل     أقركما    -٥٥
وينّص التعديل على زيادة أيام اإلجازة السنوية وإجازة األمومة براتـب كامـل،             .  دستورياً ملراجعتهكمة فانواتو العليا    حم

  .وبدفع مكافأة هناية اخلدمة مبعدل راتب شهرين لكل سنة خدمة
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ون جديد هو قانون     بقان )٣٣( قانوهنا احلايل بشأن الصحة والسالمة يف العمل       االستعاضة عن كما تنظر احلكومة يف       -٥٦
  .السالمة والصحة املهنيتني، الذي يتفق مع معايري منظمة العمل الدولية

وتسعى وزارة العمل هبمة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لوضع برامج ودورات تدريبية وتوظيف الـشبان                  -٥٧
  .العاطلني عن العمل بغية التصدي لظاهرة بطالة الشباب يف فانواتو

قّعت احلكومة مذكرة اتفاق مع حكومة نيوزيلندا بشأن العمالة املومسية، وهو اتفـاق أسـهم جـدياً يف                  وقد و   -٥٨
  .النهوض باالقتصاد وخفض معدالت البطالة يف فانواتو

  ففـي .  ظروف عمل املـوظفني العـامني      ويف قطاع اخلدمة العامة، أجريت بعض التغيريات التشريعية لتحسني          -٥٩
، عّدلت جلنة اخلدمـة     ٢٠٠٨ويف عام   .  أجور هؤالء املوظفني   وزادت، ُعّدل قانون حمكمة األجور احلكومية       ٢٠٠٦عام  

العامة دليل موظفي اخلدمة العامة لضمان توافق الفصول املتعلقة بأجور املوظفني العامني ومستحقاهتم مع التغيريات الـيت                 
  .أجرهتا حمكمة األجور احلكومية

  اص ذوو اإلعاقة األشخ-ياء 

صّدقت حكومة فانواتو على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأصبحت تلك االتفاقية جزءاً من تشريعاهتا                 -٦٠
املـصّدق  (، وُيشار إليها اآلن باسم قانون اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة             ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣الوطنية يف   

  .٢٠٠٨ لعام ٢٥رقم ) عليها

مببادرات جديدة لصياغة سياسات جديـدة       )٣٤(قت احلاضر، تضطلع إحدى حكومات املقاطعات الست      ويف الو   -٦١
  .وختصيص الدعم املايل املالئم ملعاجلة املسائل املرتبطة باإلعاقة

ويف إطار التصدي ملسألة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خمتلف األماكن، وضعت احلكومة مشروعاً لقانون                 -٦٢
  .)٣٥(جل إتاحة وصول مالئم لذوي اإلعاقة إىل خمتلف األماكنالبناء من أ

كما أضاف معهد فانواتو لتعليم املدرسني مادة خاصة يف املنهج لتدريب املدرسني على تدريس األطفـال ذوي                   -٦٣
  . )٣٧(ليموقد عّينت وزارة التعليم موظفاً تربوياً خاصاً لدراسة هذه املسألة ضمن قطاع التع. )٣٦(اإلعاقة ومساعدهتم

وجتري وزارة العدل واخلدمات اجملتمعية حالياً عملية إعادة هيكلة لتعيني موظف معين باإلعاقة ألول مرة ضـمن     -٦٤
  . وزارة شؤون املرأة

   الوصول إىل التعليم-كاف 

ة وُبعـد    مساحة الفصول الدراسية والقيود املالي     من حيث كان الوصول إىل التعليم يف بعض جزر فانتاو حمدوداً            -٦٥
  .املسافة واخلدمات املتاحة والتأهيل والتزام املدّرسني

 أسفر عن وضع    تقود هنجاً قطاعياً وتشترك فيه ما     ، أصبحت وزارة التعليم أول منظمة حكومية        ٢٠٠٦ويف عام     -٦٦
  ٢٠١٦-٢٠٠٧استراتيجية لقطاع التعليم يف فانواتو للفترة 
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خلطط السابقة، كربنامج اإلجراءات ذات األولوية، واألهداف اإلمنائية        وتستند هذه االستراتيجية إىل نقاط قوة ا        -٦٧
كما . ٢٠٠١ لعام ٢١ وخطة التعليم الرئيسية وقانون التعليم رقم      ٢٠١٥-٢٠٠١لأللفية، وبرنامج التعليم للجميع للفترة      

  . التعليم يف بلدهترمي االستراتيجية للتحرك حنو مستقبل جديد حيظى فيه شعب فانواتو بسيطرة أكرب على تطوير

قطاع التعليم خالل السنوات العشر القادمة، ويتمثل بتطوير وتوسيع  تتعلقوحتدد هذه االستراتيجية سبعة أهداف   -٦٨
  جماالن من اجملاالت ذات األولوية يف حتسني الوصول إىل التعليم ومباشرة العمل على توفري التعلـيم اجملـاين واإللزامـي                   

  .يف البلد

وختصص حكومة فانواتو مـوارد     .  مدرسة ثانوية  ٨١ مدرسة ابتدائية و   ٤٣٥ فانواتو حالياً ما جمموعه      وهناك يف   -٦٩
  هامة سنوياً لقطاع التعليم يف شكل منح مدرسية وتـوفري املعلمـني للمـدارس الـيت متلكهـا احلكومـة وسـلطات                     

  وخـالل األعـوام الثالثـة     . انويـة  مدرسـة ث   ٦١ مدرسة ابتدائية و   ٣٨٧اليت تدعمها الكنيسة والبالغ عددها       التعليم
 ٢٠٠٥من امليزانية يف عام     يف املائة    ٢١,٣ازدادت حصة التعليم يف امليزانية الوطنية تدرجيياً من         ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(املاضية  

وتعكس زيادة التمويل املخصص للتعليم األولوية الفائقة . ٢٠٠٧ يف املائة يف عام     ٢٥,٨ و ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٢٣إىل  
  .توليها حكومة فانواتو للتعليماليت 

فإن معدل اإلملام بـالقراءة     ،   كامبوس ووفقاً لبحث أجراه قسم اللغات يف جامعة جنوب احمليط اهلادئ، إميالوس            -٧٠
  . يف املائة٣٨,٢ فيها )٣٨( يف املائة فيما يبلغ معدل اإلملام بقواعد احلساب٣٣والكتابة يف فانواتو يبلغ 

وبعد االمتحانات الوطنية   .  يف املائة  ٥٩حىت الصف السادس    االستمرار يف الدراسة    معدل  ، بلغ   ٢٠٠٧ويف عام     -٧١
 يف املائة من    ٤٦,٢، حيث ال يلتحق بالسنة الدراسية السابعة سوى         االستمرار يف الدراسة  للسنة السادسة ينخفض معدل     

سنة السادسة فحـسب، وإمنـا ُيعـزى    وال يرجع تسرب الطالب من الدراسة إىل كثرة الرسوب يف امتحانات ال   . الطلبة
فاآلباء مثالً هم الذين يقررون أي األطفال يلتحقون باملدرسة وأيهـم ال            . كذلك إىل أسباب اقتصادية واجتماعية ومالية     

  .يلتحقون هبا

وتركز هذه السياسة   . ٢٠١٥-٢٠٠٥اجلنسني يف التعليم للفترة     فرص  وقد وضعت وزارة التعليم سياسة تكافؤ         -٧٢
ان استفادة اجلنسني على قدم املساواة من مشاركتهم يف التعليم هبدف توفري فرص متكافئة لألوالد والبنـات يف                  على ضم 
  .هذا اجملال

 يف  ٥٠ يف املائة من الفتيات بالتعليم االبتدائي وبالتحاق         ٤٧، أبلغت وزارة التعليم عن التحاق       ٢٠٠٧ويف عام     -٧٣
 يف املائة   ٣٨، أبلغت وحدة املنح الدراسية التابعة لوزارة التعليم عن ختصيص           ٢٠٠٨ ويف عام . املائة منهن بالتعليم الثانوي   

  .من املنح الدراسية اجلديدة للطالبات اليافعات

  /ومنـذ متـوز   .  عاماً بعد عـام    وقد دأب مكتب فانواتو إلنقاذ الطفولة على تعزيز حقوق األطفال يف فانواتو             -٧٤
 منطقة احمليط اهلادئ دراسة أساسية عن محاية الطفل يف فانواتو هبدف استعراض ، جيري مكتب اليونيسيف يف   ٢٠٠٨يوليه  

 الدراسة ممثلني لوزارة التعليم وغريها      املعنية هبذه وتضم اللجنة التوجيهية    . الوقائيةالوضع احلايل لألطفال على صعيد البيئة       
  .من املنظمات احلكومية، كوزارة الصحة ووزارة الشباب
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   .رة العدل واخلدمات اجملتمعية حالياً مببادرة لتعيني موظف معين بالطفولة يف وزارة شؤون املرأةوتقوم وزا  -٧٥

   الوصول إىل األراضي واملاء والكهرباء-الم 

تتخذ وزارة األراضي واملوارد الطبيعية خطوات نشطة، عن طريق سياسات التنمية احلالية، كي تنفذ بـالتزامن                  -٧٦
اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال          : يت صّدقت عليها حكومة فانواتو، وهي     االتفاقيات األربع ال  
  .  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالتمييز ضد املرأة، و

، ٢٠٠٦لوطين املعين باألراضي يف عـام       وتليب سياسات إدارة األراضي التوقعات اليت أعرب عنها مؤمتر القمة ا            -٧٧
احليازة العرفية لألراضـي، واتفاقـات اإلجيـار، وختطـيط     : وتغطي القرارات قضايا منها   .  قراراً ٢٠والذي متخض عن    

) الوسـطاء (األراضي، والتنمية املستدامة، واإلنفاذ، والتوعية، والعدل وصالحيات الوزير، وسندات امللكية، والـوكالء             
   ومـن مث أنـشئت جلنـة لتنـسيق         ٢٠٠٧م  وقد أقّر جملس الوزير هذه القرارات يف عـا        . ة إىل األراضي  ووصول العام 
  .وتوجيه تنفيذها

 ١٢ مشروع لإلصالح الزراعي يف األمد القريب، مدته         ٢٠٠٨ويف إطار عملية االستعراض، أُجنز يف أواخر عام           -٧٨
 قوانني تـشمل قـانون   إعادة النظر يف وتوعية اجلمهور، وتأجري األراضي،مراجعة عقود شهراً، وركز على قضايا تشمل    

تأجري األراضي وقانون حيازة األراضي وقانون سندات امللكية وقانون تقييم األراضي وقانون مسح األراضـي وقـانون                 
 وسـتقدم .  الُنظم اإلدارية لتأجري األراضي وإعادة تقـسيم مدينـة لوغانفيـل           إعادة النظر يف  حمكمة األراضي، وكذلك    

الفترة اليت تتراوح بني    احلكومتان األسترالية والنيوزيلندية مسامهات مالية كبرية يف مشروع اإلصالح الزراعي هذا خالل             
وسيكون التركيز يف األمد الطويل على توعية أصحاب األراضي اململوكة مبوجـب            . ثالث سنوات ومخس سنوات قادمة    

وسريكز هذا الربنامج بشكل أكرب علـى       . ة، وتقدمي خدمات فعالة ومتكينية    القانون العريف، واإلدارة القائمة على املشارك     
بناء قدرات اجلماعات اليت متلك األراضي مبوجب القانون العريف من أجل اختاذ قرارات مستنرية بشأن استعمال األراضي                 

  .ملنفعة مجيع األطراف يف األمد البعيد

. ٢٠٠٢مدادات املياه يف املناطق الريفية إىل قانون املوارد املائية لعام           تستند والية وزارة اجليولوجيا واملناجم وإ     و  -٧٩
 حالياً بني الوزارة وشركة إمدادات املاء       تعاملوهناك  . وينظم هذا القانون عملية حفظ املوارد املائية واستعماهلا يف فانواتو         

Unelco Vanuatuوالكهرباء 
لوصول واحلصرية، واإلبـالغ، ونوعيـة    مبوجب اتفاق امتياز يغطي جماالت حمددة كا)٣٩(

  .)٤٠(ريفات، والتمويل اخلاص والغراماتاخلدمة، وتأشري التعريفات، وإعادة ضبط التع

 وبـني إدارة    وزارة اجليولوجيا واملناجم وإمدادات املياه يف املنـاطق الريفيـة         وُوقّعت كذلك مذكرة تفاهم بني        -٨٠
بني معهد البحوث   أخرى   مذكرة تفاهم    وأُعدت. لشبكة االهتزازية يف فانواتو   الزالزل يف الصني للتعاون يف جمال حتديث ا       

 إلقامة شراكة يف ميدان البحـوث اجليولوجيـة يف          اجليولوجيا واملناجم وإمدادات املياه يف املناطق الريفية      والتنمية ووزارة   
الزلزايل، بيد أنه مل     - لنشاط الربكاين وقد صيغ آخر اتفاق بني الوزارة وجامعة ماسي بشأن إقامة شبكة لرصد ا            . فانواتو

  .)٤١(يتلق التمويل الالزم بعد

 احملدودة تشمل مناطق بورت فيال ولوغانفيل Unelco Vanuatuوهناك اتفاقات امتياز حالياً بني فانواتو وشركة   -٨١
 املـاء   إمـدادات وتنـسيق   وقد أنشأت حكومة فانواتو مؤخراً سلطة مرافق عامة إلدارة          . والكاتورو وإيزانغيل وليناكيل  
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أما املشروع املتعلق باملياه الدولية الذي مولّه مرفق البيئة . والكهرباء يف بورت فيال ضمن املناطق اليت يشملها اتفاق االمتياز
  /شـباط العاملية عن طريق برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ، فقد تكفلت بتنفيذه وحـدة البيئـة وأجنزتـه يف           

وهو مشروع يهدف إىل إنشاء مواقع يف جمتمعات حملية خمتارة ملعاجلة أسباب تردي السواحل عن طريـق                  .٢٠٠٨ رفرباي
حتسني إدارة السواحل واملياه واالستعمال املستدام ملوارد األحياء البحرية وتوفري برامج رصد للسكان احملليني مـن أجـل                 

  .)٤٢(م اإليكولوجية الساحلية واملوارد البيولوجية املتضائلةاملياه العذبة والُنظمحاية تقييم مدى تردي مناطق 

  :)٤٣(تشمل األهداف التاليةو ٢٠٠٧وقد صيغت سياسة للطاقة أقّرها جملس الوزراء يف عام   -٨٢

  التخطيط الفعال واملنصف للطاقة؛  )أ(
  ؛ناملريتوفري خدمات طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة، وخباصة توريد الكهرباء لسكان   )ب(
  زيادة استخدام مصادر الطاقة املتجددة يف فانواتو؛  )ج(
  .الكفاءة يف استخدام الطاقة وتوريدها  )د(

  : على مخسة أهداف عليا هي)٤٤(وتشتمل اخلطة الرئيسية لتوريد الكهرباء إىل املناطق الريفية  -٨٣

  حتسني نوعية احلياة؛  )أ(
   يف املناطق الريفية؛تطبيق الالمركزية يف كلٍ من اخلدمات واإلدارة  )ب(
  تعزيز حس املسؤولية لدى اجملتمعات احمللية؛  )ج(
  استحداث ممارسات إدارية مالئمة؛  )د(
  .توريد الكهرباء للمناطق الريفية لتحسني التنمية الريفية  )ه(

   الوصول إىل اخلدمات الصحية-ميم 

 ٩٥ ٦٨٢ الذكور ويبلغ عدد. ١٩٩٩م  نسمة، حسب التعداد السكاين لعا     ١٨٦ ٦٧٨يبلغ عدد سكان فانواتو       -٨٤
 يف املائة من السكان يعيشون يف       ٧٨,٥وال يزال حوايل    .  نسمة ٩٠ ٩٩٦اإلناث  يبلغ عدد   ، فيما   هذا اجملموع نسمة من   

 مركـز   ١٠٠وهناك مستشفيان للرعاية الطبية من املرتبة الثالثة وثالثة مستشفيات تابعة للمقاطعات وحنو             . املناطق الريفية 
وتعمل يف املستوصفات ممرضة واحدة مسجلة وممرضة أخرى مساعدة، أما املراكز الصحية فتعمل .  مستوصفا٢٥ًصحي و 

ويف بعض احلاالت، تعمل يف املستوصفات النائيـة قابلـة          . فيها ممرضة متمرسة وقابلة وممرضة مسجلة وممرضة مساعدة       
  .وممرضة مساعدة بدالً من ممرضة مسجلة وأخرى مساعدة

 يف املائة من األيدي العاملة يف القطاع الـصحي تليهـا            ٦٠ األرقام الكلية أن املستشفيات تستأثر بنحو        وُتظهر  -٨٥
  . يف املائة١٠ يف املائة مث الوظائف اإلدارية على املستوى املركزي بنسبة ٣٠املراكز الصحية اجملتمعية بنسبة 

للشخص، وهو ما   )  دوالراً ٦٦( فاتو   ٦ ٢٧٠بلغ  مب) العام واخلاص (السنوي على قطاع الصحة     اإلنفاق   ويقّدر  -٨٦
   . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٤,١يعادل 
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وتعكس النسبة املتبقيـة    .  يف املائة  ٣٠ و ٢٠وتتراوح نسبة استخدام وسائل منع احلمل على الصعيد الوطين بني             -٨٧
  .االحتياجات القائمة يف جمال تنظيم األسرة

  : وسياسات ُوضعت للتصدي للمسائل الصحية التاليةوهناك استراتيجيات  -٨٨

  املالريا  
  الصحة العقلية  
  السل  
  الصحة اإلجنابية  
  التهابات املسالك التناسلية/األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي/فريوس نقص املناعة البشرية  
  األمراض غري السارية  

   اإلجنازات والتحديات واملعوقات-رابعاً 
  جنازات اإل-ألف 

قانون محاية األسرة وصّدق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة               على   برملان فاتواتو    وافق  -٨٩
  .واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

تكر قطاع االتصاالت سابقاً إىل أن فتحت احلكومة سوق اهلواتـف           وكانت شركة اتصاالت فانواتو احملدودة حت       -٩٠
، ٢٠٠٨يونيـه  /، عملها يف حزيرانDigicel Vanuatu  هيوقد بدأت شركة اتصاالت جديدة،. ٢٠٠٧النقالة يف عام 

األشـخاص  وبذلك أصبح بوسع    .  ورسوم اخلدمة اهلاتفية   وأّدت املنافسة بني الشركتني إىل اخنفاض أسعار اهلواتف النقالة        
   .ذوي األجور املتدنية شراء هاتف نقال واالتصال بواسطته يف معظم املناطق النائية

  العدد األول، كما صدرFM 107 هي  حمطة إذاعية جتارية،٢٠٠٧أما على صعيد اإلعالم، فقد أُطلقت يف عام   -٩١
جملتمعات احمللية الناطقة بالفرنـسية يف  وهكذا أصبح بوسع ا. ٢٠٠٨ديسمرب /صحيفة أسبوعية بالفرنسية يف كانون األول   ل

  .العاصمة احلصول على املعلومات باللغة الفرنسية

، أن يفتح فرعاً لـه يف       )BRED(وطلبت احلكومة من مصرف فرنسي، هو املصرف اإلقليمي للخصوم والودائع             -٩٢
صريف يّتسم مبنافـسة شـديدة      وبذلك أصبح القطاع امل   . ٢٠٠٨وقد باشر املصرف أنشطته يف العاصمة يف عام         . فانواتو

  . )٤٥( خيارات واسعة على صعيد املصارف القاعدة الشعبيةوأصبح لدى 

 وقّعت فانواتو اتفاقاً مع حكومة نيوزيلندا بشأن العمالة املومسية املعترف هبا، وجيري تنفيذ هذا               ٢٠٠٦ويف عام     -٩٣
  . على عمل مومسي يف نيوزيلندافرصة احلصول االتفاق الذي يتيح ألكثر من ألف عامل من فانواتو

إنشاء مجهورية فانواتو املتحدة واحلرة والقائمة على القـيم امليالنيزيـة           "مجهورية فانواتو   دستور  وتعلن ديباجة     -٩٤
علـى اهللا   "أي " Long God Yumi Stanap"وشعار حكومة فانواتو هـو  ". العريقة واإلميان بالرب وباملبادئ املسيحية
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أطلقت منظمـة    ٢٠٠٧ويف عام   . جهده للحفاظ على القيم املسيحية    أقصى  تو بلد مسيحي يبذل شعبه      وفانوا". نتوكل  
  ".أسعد بلد على وجه األرض"على فانواتو لقب " مؤشر الكوكب السعيد"

وتـسعى  . اختيارها من قبل احلكومة األمريكية للحصول على منحة من حساب حتدي األلفية           ب فانواتو   وحظيت  -٩٥
   خدمات كالـصحة والتعلـيم إىل      تقدميسطة هذه املنحة إىل حتسني اهلياكل األساسية الذي من شأنه تيسري            احلكومة بوا 

  .خمتلف املقاطعات

وعندما ُينجز طريق إيفايت الدائري، الذي جيري العمل على تشييده حالياً بواسطة منحة حساب حتدي األلفيـة،                  -٩٦
 خدماٍت كاملدارس   واحلصول على سيلة أسهل وأسرع للوصول إىل املدينة       فإن القرى احمليطة جبزيرة إيفايت ستحصل على و       
  .والصحة والسوق وغريها من اخلدمات األساسية

  .وقد متيز الوضع عامةً باحترام القانون والنظام خالل األعوام اخلمسة األخرية  -٩٧

   التحديات-باء 

  . حقوق اإلنسان والقيم املسيحيةمثة أوجه تصادم بني حقوق اإلنسان والعادات والتقاليد وبني  -٩٨

 لفانواتو ملا يسببه من تغريات يف السياسات وما يترتب عليـه مـن      حتدياًويشكل عدم االستقرار السياسي أيضاً        -٩٩
  .انعكاسات مالية

عة التابيف القطاع الصحي    وميثل تعزيز إدارة النظام الصحي على مجيع املستويات أولوية لوحدة اإلعالم والبحث               -١٠٠
  للوزارة، وذلك هبدف إكساب املديرين على خمتلف املستويات مرونة أكرب وجعلهم أكثـر جتاوبـاً مـع احتياجـات                  

  .اجملتمعات احمللية

كما أن وضع أهداف واضحة على مجيع املستويات ورصد اإلجنازات بصورة متسقة ومستمرة يتطلبان تعزيـز                  -١٠١
  .ألغراض التنبؤ والتخطيطفعال ودقيق وعملي  نظام بيانات وجود نظام اإلعالم الصحي على مجيع األصعدة لضمان

  :وتتمثل التحديات اليت تواجهها احلكومة إمجاالً فيما يلي  -١٠٢

  خفض معدالت وفيات األطفال؛  )أ(  
  حتسني صحة األمهات؛  )ب(  
  ؛اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  )ج(  
  .ضمكافحة املالريا وغريه من األمرا  )د(  

   املعوقات-جيم 

  .بسبب القيود املالية، تواجه احلكومة صعوبات يف توفري خدمات التعليم والصحة جماناً  -١٠٣
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  .كما أن النظام االحتكاري لتوريد خدمات الكهرباء ال يتيح للمستهلكني خياراً يف هذا اجملال  -١٠٤

اع منسوب سطح البحر وأمواج املـد البحـري         وفانواتو عرضة للكوارث الطبيعية، كاألعاصري والزالزل وارتف        -١٠٥
  . والفورات الربكانية

  .وتعاين فانواتو من حمدودية املوارد البشرية و املالية  -١٠٦

  .كما تواجه فانواتو صعوبات يف حتسني هياكلها األساسية كوهنا أرخبيالً  -١٠٧

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -خامساً 
  ولويات الوطنية الرئيسية األ-ألف

تتمثل األولويات الوطنية الرئيسية حلكومة فانواتو، على النحو الوارد يف برنامج اإلجراءات ذات األولوية حلكومة       -١٠٨
، يف حتسني احلالة الصحية للشعب، وحتسني الوصول إىل اخلدمات، وحتسني نوعية تـوفري              ٢٠١٥-٢٠٠٦فانواتو للفترة   

وقد اختذت وزارات احلكومة ودوائرها مبادرات لوضع سياسـات يف هـذه            . لية استخدام املوارد  اخلدمات، وزيادة فعا  
  .اجملاالت من أجل تنفيذ األولويات املذكورة

جمتمع صحي ومتعلم وثري يف فانواتو، إىل وضـع  بناء  وقد بادرت وزارة الصحة، سعياً لبلورة الرؤية املتمثلة يف            -١٠٩
وقد اعُتربت هذه   . إلجنابية من أجل تنفيذ هذه الرؤية يف إطار استراتيجيات متعددة القطاعات          سياسة واستراتيجية للصحة ا   

كما أهنا سـتؤدي إىل  . السياسة ضرورية لتفعيل التزام الوزارة بالنهوض بالصحة اإلجنابية جلميع النساء والرجال والشباب        
تـشجيع   "وتدعو إىل ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٤ فانواتو للفترة    تأكيد توصية قُّدمت يف إطار اخلطة الرئيسية للخدمات الصحية يف         

مبساعدة  ة األسر تنظيموتشمل السياسة املذكورة تعزيز     ". اإلجناب على فترات متباعدة واحلّد من حاالت محل املراهقات        
أجـل  وحتسني الصحة اإلجنابية للمراهقات والصحة اجلنسية للجميع؛ وتعزيز الرعاية الصحية األولية من             الرجال والنساء   

  .)٤٦(التصدي ملشاكل الصحة اإلجنابية واجلنسية، وتعزيز التزام اجملتمع إزاء هذه القضايا االجتماعية

   املبادرات-باء 

تضع احلكومة برامج لإلجراءات ذات األولوية من أجل املساعدة يف تطوير اجملاالت ذات األولوية املرتبطة بقضايا        -١١٠
  .حقوق اإلنسان

  . على حتديث اهلياكل األساسية لتحسني توفري اخلدماتوتعمل احلكومة  -١١١

وستسهل هذه . وسيساعد حتسُني اهلياكل األساسية احلكومةَ على حتسني توفري اخلدمات يف املناطق اجلزرية النائية            -١١٢
لـصحية، وبنـاء    اهلياكل األساسية اجلديدة على احلكومة إنشاء املزيد من املدارس يف اجلزر، وتوفري املزيد من املنشآت ا               

  .كما تعمل احلكومة على تطبيق الالمركزية يف بعض مكاتبها. مكاتب بريد ومراكز شرطة جديدة يف املناطق النائية

. وإضافة ملا سبق، تسعى الوزارات والدوائر احلكومية إىل زيادة عدد موظفيها الدائمني وفتح مكاتب هلا يف اجلزر          -١١٣
  .  خالل العام اجلاري)٤٧( يف املائة٥اضي موظفيها الدائمني بنسبة ويف هذا الصدد، ستزيد دائرة األر
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 يف املائة فقط من الطالب قد سجلوا يف املـدارس           ٣٧,٤ إىل أن ما نسبته      ٢٠٠٧وقد أشارت احلكومة يف عام        -١١٤
 على صياغة سياسـة  وتعمل احلكومة. وميكن تفسري ذلك بارتفاع تكلفة املعيشة يف البلد وغالء الرسوم املدرسية          . الثانوية

  .لتوفري التعليم جماناً من أجل التصدي هلذه املسألة

 من  ٥ويعّد قانون محاية األسرة الذي أقّره الربملان يف العام املاضي مثاالً على التزام البلد باحلفاظ على روح املادة                     -١١٥
  . وفحوى االلتزامات الدولية على هذا الصعيد)٤٨(الدستور 

رة الصحة سياسة للصحة اإلجنابية وخطة استراتيجية ملدة ثالث سـنوات تغطـي اجملـاالت               كما وضعت وزا    -١١٦
األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، وصحة املراهقني،        /فريوس نقص املناعة البشرية   : املواضيعية الثمانية املتمثلة يف   

اإلجهاض والعقم، واألمومة املأمونة، والعنف اجلنسي،      والوفيات املرتبطة بأمراض النساء ومنها الوفيات املرتبطة بعمليات         
  .، وذلك هبدف توطيد اخلدمات املقدمة يف هذه اجملاالتة األسروتنظيموسرطان عنق الرحم، 

 مذكرة تفاهم مع مستشفى ويستميد يف       ٢٠٠٨ولتلبية االحتياجات الصحية املتغرية على الدوام، ُوقّعت يف عام            -١١٧
سي املساعدة يف عمليات التدريب املتبادلة، كما ُوقّعت مذكرة تفاهم منفصلة مع احلكومة الكوبية              أستراليا غرضها األسا  

    يف الوقت احلاضـر تـدريباً طبيـاً         طالباً ١٧ لتدريب الطالب من رعايا فانواتو يف جمال الطب، ويتلقى           ٢٠٠٨يف عام   
  .يف كوبا

قة عمل معينة تتمثل واليتها يف استعراض اهليكـل احلـايل           فرجتريها  إصالح  وختضع وزارة الصحة حالياً لعملية        -١١٨
للوزارة وتعزيزه، ووضع سياسة للقطاع الصحي تتفق مع سياسة النهج القطاعي للخدمات العامة، وتطوير حزمة تدريبية                
للمديرين، ودراسة جدوى إنشاء جملس وطين للصحة باإلضافة إىل شرح دوره الرئيسي ومهامه، واسـتعراض املـوارد                 
البشرية للوزارة وفقاً خلطة تنمية املوارد البشرية، واستعراض أصول الوزارة، مبا يف ذلـك خطـط التـدريب وخطـط                    

  .صيانة املعدات/إحالل

   االلتزامات-جيم 

قطعت فانواتو على نفسها عهداً بالتمسك بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك عن طريق التصديق                  -١١٩
  :اقيات حلقوق اإلنسان هيعلى أربع اتف

  اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالها االختياريان  
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري  
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  
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  التقنية  القدرات وطلب املساعدة توقعات فانواتو يف جمال بناء-سادساً 
ستظل فانواتو متمسكة بروح ومضمون االتفاقيات الدولية اليت صّدقت عليها، وهي تلتمس من خـالل هـذا                   -١٢٠

لنهوض بالقدرات احملليـة يف     التقرير مساعدةً عملية وتوجيهاً من جملس حقوق اإلنسان ومن اجملتمع الدويل إلعانتها على ا             
  . يل وحقوق اإلنسان القانون الدوميدان

ونظراً للوضع الراهن ملكتب أمني املظامل الذي يتعامل بشكل رئيسي مع الشكاوى املتعلقة بالقيادات، فإن فانواتو        -١٢١
  .حباجة إىل املساعدة التقنية واملالية إلنشاء جلنة حلقوق اإلنسان تتكفل بالتحكيم يف القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان

 نظام تسجيل هويـة     بتطبيقإىل املساعدة التقنية واملالية ملساعدة فانواتو يف حتديث نظامها االنتخايب           ومثة حاجة     -١٢٢
  .إلكتروين للحد من حاالت التصويت املتعدد واحلرمان من احلق يف التصويت

  .ا األحداثومثة حاجة ماسة أيضاً إىل املساعدة املالية والتقنية إلنشاء نظام لقضاء األحداث ُيعىن بقضاي  -١٢٣

   متابعة االستعراض-سابعاً 
بعد عرض التقرير، سُيبلّغ جملس الوزراء باملالحظات والتوصيات الصادرة عن جملس حقوق اإلنسان لـتمكني                 -١٢٤

  .قضايا حقوق اإلنسان يف إطار برامج اإلجراءات ذات األولويةترتيب أولويات احلكومة من 

ـ        وحاملا ُترتَّب أولوية هذه القضاي      -١٢٥   تتوىل تنـسيق هـذه القـضايا      ا سيجري حتديد الدوائر واملؤسسات الـيت س
  .وإشعارها بذلك
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