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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

               الدورة اخلامسة
        ٢٠٠٩     مايو  /      أيار  ١٥-  ٤      جنيف، 

  )جيم(١٥                            ً        ية السامية حلقوق اإلنسان، وفقا  للفقرة موجز أعدته املفوض
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  فانواتو

                       إىل عملية االستعراض     ) ١ (                                                                        هذا التقرير عبارة عن موجز لورقات مقدمة من ستة من أصحاب املصلحة             
            وال يتـضمن     .      إلنسان                                                                      وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق ا            .               الدوري الشامل 
                                                 مكتب مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                                           وجهات نظر أو اقتراحات من جانب          و أ                    التقرير أية آراء    

                          وذكرت بصورة منهجيـة يف       .     حمددة   ت                     بالنسبة إىل ادعاءا                            وال أي حكم أو قرار        ، )            حقوق اإلنسان         مفوضية   (
  .                                            عي قدر املستطاع عدم تغيري النصوص األصلية            ُ  ر، وروُ                                                       حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقري       

                                                  مسائل حمددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات    على    ُ                                     وقد ُيعزى االفتقار إىل املعلومات أو التركيز 
                                                   فوضية حقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات                                تاح على املوقع الشبكي مل      ُ وُت  .          بعينها    ائل             صلة هبذه املس  

ِ                                 وأُِعد هذا التقرير مبراعاة وترية األرب  .       املقدمة    .                            ع سنوات يف جولة االستعراض األوىل  ُ
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   املعلومات األساسية واإلطار-    ً أوال  
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

                                        بـصفة خاصـة، بتوقيـع فـانواتو          ،                                                                   رحبت كل من منظمة العفو الدولية وائتالف املنظمات غري احلكوميـة            - ١
          وائتالف   ) ٣ (                                   وحثت كل من منظمة العفو الدولية       .  ) ٢ (                                     لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                    على العهد ا       ٢٠٠٧    عام  يف

   .     ً                                                                              أيضاً احلكومة على االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) ٤ (                  املنظمات غري احلكومية

                                       ذوي اإلعاقة، احلكومة ألهنا أصبحت أول بلد                                                 وهنأت رابطة األنشطة التروجيية والدعوية لصاحل األشخاص  -  ٢
  ،  ) ٥ (                          األشـخاص ذوي اإلعاقـة            حقوق                على اتفاقية   ،    ٢٠٠٨                                على املستوى الوطين، يف عام        ،                  يف أوقيانوسيا صدق  

               كما حث ائتالف     .  ) ٦ (                                                                            شجعت فانواتو على إيداع صكوك التصديق لدى األمم املتحدة بأسرع وقت ممكن                  لكنها
   . ) ٧ (                                                           فانواتو على التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       حكومة ،                  املنظمات غري احلكومية

   والتشريعيي اإلطار الدستور- باء 

                                                                                                          ذكرت منظمة العفو الدولية أن مواقف احملاكم فيما يتعلق بتطبيق املعاهدات الدولية داخل البلد هي مواقف              -  ٣
                                              بأنه ينبغي إصدار تـشريعات داخليـة تـدمج                                ، حكمت حمكمة االستئناف                  إحدى القضايا         ففي    ،                 خمتلطة إىل حد ما   

                             أخرى، جلأت احملكمة العليا         قضية                                                                                   األحكام املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية يف القوانني احمللية قبل تطبيقها، ويف             
  .  ) ٨ (                                                                     ً                                        إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ملنح أخالف اإلناث حقوقاً متساوية لتملـك األراضـي                 

ّ                            منظمة العفو الدولية احلكومة إىل سّن قوانني تعكس مبادئ                ودعت     ،                                          ما صدقت عليه من معاهدات حقوق اإلنسان                                     
                                    كما أوصى ائـتالف املنظمـات غـري          .  ) ٩ (                            تطبيق هذه املبادئ يف احملاكم                  متكينية تضمن            تشريعات          إىل سن          وكذلك  

                 احلكومة علـى          االئتالف     وحث    .  )  ١٠ (   لية                                                                        احلكومية بإدماج وتنفيذ اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة يف القوانني الداخ         
   . )  ١١ (                         تنفيذ التزاماهتا الدولية   يف                                                            توجيه طلب إىل املنظمات الدولية واجلهات املاحنة للحصول على املساعدة

                       تشكل أساس ملكيـة            العرفية       قواعد    ال    أن   "                          من الدستور تنص على        ٧٤                                         وذكرت منظمة العفو الدولية أن املادة         -  ٤
          القـوانني                       أنه يف حالة تضارب                                                          عن ذلك، ال يوجد حكم واضح يف الدستور ينص على                ً وفضالً   ".                 واستخدام األراضي 

              ودعت منظمـة     .   بة ّ الّ                                  املنصوص عليها يف الدستور هي الغ                                      ، جيب أن تكون أحكام املساواة                                  العرفية والتشريعات الداخلية  
              سيما الفـصل      ال (       دستور              أحكام ال       سيادة                                                                          العفو الدولية احلكومة إىل مراجعة الدستور وإضافة حكم واضح ينص على            

                  دعا ائتالف املنظمات  و  .  )  ١٢ (                                        بني القوانني العرفية والتشريعات الداخلية     تضارب             يف حال حدوث     )                     املتعلق حبقوق اإلنسان  
   . )  ١٣ (                 تفاقية حقوق الطفل ال      ً  امتثاالً                                                 ً          احلكومة إىل تعديل القوانني الداخلية لتضمينها أحكاماً للحماية     ً  أيضاً            غري احلكومية 

             من الدستور  ٢                                                                      طة األنشطة التروجيية والدعوية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة إىل أن الفصل                   وأشارت راب   -  ٥
   . )  ١٤ (                                                     قائمة باحلقوق واحلريات األساسية ميكن التمتع هبا دون متييز ت  ِ ثبِ ُ ُي

   تدابري السياسة العامة- جيم 

                          لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة                                                                                   فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، اعترفت رابطة األنشطة التروجيية والدعوية             - ٦
                                                      األشخاص ذوي اإلعاقة يف الربامج الوطنية واخلطط اإلمنائيـة،                للتسليم بإدراج          حىت اآلن،  ،                          باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة  

   . )  ١٥ (     ً                                                                        أيضاً حمدودية املوارد املالية والتقنية والبشرية لضمان النهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة     أدركت                 ودعم ذلك، ولكنها 
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    معين                                                                      مت رابطة األنشطة التروجيية والدعوية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة بتعيني موظف   َّ  سلَّ ،         هذا الصدد   ويف   -  ٧
  ،  )  ١٦ (    ٢٠٠٧     عام                                                 وبإنشاء جلنة وطنية معنية بشؤون اإلعاقة، يف         ،    ٢٠٠٣           يف عام                     يف وزارة التعليم                     باالحتياجات اخلاصة   

          جملس حكومة     ً  أيضاً         رابطة    ال      هنأت و  .  )  ١٧ (     كافية       تقنية      و  ة            مالية وبشري        مبوارد               هذه اللجنة        دعم                  احلكومة على       حثت       لكنها   و
              وعلى اعتماده         لعمله،       ً برناجماً                                 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     ٢٠٠٨      يونيه  /        يف حزيران            على اعتماده   ا  ف         مقاطعة شي

      حـذو                                                                                         تدابري أخرى لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وشجعت املقاطعات اخلمـس األخـرى علـى احلـذو       
    .  )  ١٩ (                 ملنظمات ذوي اإلعاقة        دعمهما ل                               رابطة حبكوميت مقاطعيت ساما وتوربا   ال       وأشادت   .  )  ١٨ ( ا ف  شي        مقاطعة

                                   بوضع سياسة وخطة عمل وطنيتني يف جمال     ٢٠٠٧                        احلكومة على قيامها يف عام     ً  أيضاً       رابطة   ال    هذه      هنأت  و  -  ٨
                     للعمل يف األلفية حنو                                                                ، جتسد أحكام اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة وإطار بيواكو              ٢٠١٥-     ٢٠٠٨                اإلعاقة للفترة   

             لعدم الشروع                              ، لكنها أعربت عن قلقها       )  ٢٠ (    ٢٠١٢-     ٢٠٠٣                                                 عقد األشخاص ذوي اإلعاقة يف آسيا واحمليط اهلادئ         
        رابطـة    ال       وشجعت    .       اإلعاقة                                        السياسة وخطة العمل الوطنيتني يف جمال          يف   )  ٢١ (    ٢٠٠٨        أكتوبر   /           تشرين األول       حبلول  

                                                        أعوام لتعميم مراعاة مسائل اإلعاقة وتنفيذ أحكام اتفاقية   ١٠   و ٥                                           احلكومة على وضع استراتيجية ملدة تتراوح بني    
                                             وأوصى ائتالف املنظمات غري احلكومية احلكومـة         .  )  ٢٢ (                                                    األشخاص ذوي اإلعاقة وإطار بيواكو للعمل يف األلفية       

   . )  ٢٣ (                                                         بتنفيذ السياسة الوطنية لإلعاقة وإدراجها يف امليزانية الوطنية

  سان على أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلن-      ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

         ، ذكـرت      ٢٠٠٧     مايو  /                                                  القضاء على التمييز ضد املرأة يف تقرير فانواتو يف أيار        املعنية ب     لجنة   ال                باإلشارة إىل نظر    -  ٩
   )  ٢٤ (    لجنة                     هل مضمون توصيات ال    جت        اجلمهور        عامة                                                                    رابطة األنشطة التروجيية والدعوية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة أن          

   . )  ٢٥ (         ها اللجنة ت                                                                         وشجعت احلكومة على التوعية بشأن اإلجراءات اليت ستتخذها ملعاجلة التوصيات اليت قدم

  قوق اإلنسانحب تنفيذ االلتزامات الدولية - باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

                      انوين ال ينفذ األحكام                                                                                         فيما يتعلق بالتمييز ضد املرأة، أوضح ائتالف املنظمات غري احلكومية أن النظام الق              -   ١٠
                                             وأشارت منظمة العفو الدوليـة إىل أن القواعـد     .  )  ٢٦ (                                    املساواة يف املركز بني الرجل واملرأة       تضمن                الدستورية اليت   

                        من تقاسـم مـوارد األرض          املباشر                             ُ                                          العرفية يف سياق ملكية األراضي ُتستخدم يف الغالب حلرمان اإلناث ونسلهن       
   . )  ٢٧ (                      بالتساوي مع نسل الذكور

           املـساواة                                              ً                                                  وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن باإلمكان أيضاً استخدام القوانني العرفية حلرمان املـرأة مـن          -   ١١
      يكـن                      وحىت وقت قريب، مل     .                             فيما يتعلق هبذا التمييز      ية                                                        الرجل يف جماالت أخرى، على الرغم من الضمانات الدستور         ب

       ُ   َ                             عندما ُتناقَش قضايا هامة تؤثر على        )                    ية لعقد االجتماعات                 األماكن التقليد    (             جمالس التكامل            التحدث يف    ب       لنساء  ُ        ُيسمح ل 
                 املرأة فيهـا    ُ          ُيحظر على                                      ، ال تزال هناك مناطق يف فانواتو              املناطق                                       وعلى الرغم من أن ذلك تغري يف بعض           .            اجملتمع احمللي 

  )             رمي للمحاكم     ً             وفقاً للترتيب اهل                    وهي األدىن مرتبة       (    ً                           وفضالً عن ذلك، فإن حماكم اجلزر       .                          التحدث يف تلك االجتماعات   
                 ً            العرفية اليت غالباً ما متيز ضد           واملمارسات                         قرارات تستند إىل القوانني      تتخذ         السكان،        غالبية                     هي حماكم جمتمعية ختدم       اليت
                                     القوانني ذات الصلة اليت متيز ضد         كل     ً                                                                 ووفقاً لذلك، دعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل مراجعة وتعديل             .  )  ٢٨ (     املرأة
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   أن                             يف التشريعات فحـسب بـل              واردة              املساواة           أال تكون                                        تمرار التمييز ضدها وهتميشها، وضمان                          املرأة أو تسمح باس   
                                                                 التزامات فانواتو مبوجب اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال                            مبا يتماشى مع                             موجودة حبكم األمر الواقع،            ً   تكون أيضاً   

       القضاء          املعنية ب       لجنة    ال                     وصيات حمددة قدمتها            تنفيذ ت         لحكومة   ل                                ائتالف املنظمات غري احلكومية         ّ  وزكّى  .                   التمييز ضد املرأة  
  ،  )  ٢٩ (                                                                                                                       على التمييز ضد املرأة تتعلق بإدراج أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والعنف ضد املرأة                 

   ة،                                             صكوك حقوق اإلنسان املتعلقة حبقوق املـرأ         كل                           حكومة فانواتو بتنفيذ           االئتالف           كما أوصى      .                    يف القوانني الداخلية  
                  كما دعت منظمـة      .  )  ٣٠ (                                                                                       سيما أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري               وال

                                                                      القدرات لتوفري تدريب فعال ومستمر وقانوين يف جمال حقـوق اإلنـسان           و                                          العفو الدولية احلكومة إىل ختصيص املوارد       
   . )  ٣١ ( )    اجلزر        وحماكم             قضاة التحقيق (       الدنيا                                    لصاحل موظفي القضاء العاملني يف احملاكم

  .                            هو قانون مييز ضد املـرأة       )    ١١٢       الفصل   (                                                الحظت منظمة العفو الدولية أن قانون اجلنسية                           ويف السياق ذاته،    -   ١٢
   حيق    ال          ، بينما        فانواتو             ً               احلصول تلقائياً على جنسية        يف                                                                       فهو ينص على حق املرأة األجنبية اليت تتزوج من رجل من فانواتو             

                                 وذكرت منظمة العفو الدولية أن       .           فانواتو      جنسية                       ً          ن فانواتو احلصول تلقائياً على                                  يب الذي يتزوج من امرأة م                للرجل األجن 
                            َّ                                  وأوضحت احلكومة يف تقريرها املوحَّد املقدم إىل اللجنة املعنية           .     ١٩٩٩                                                  أمني املظامل أبرز هذه األحكام التمييزية يف عام         

           حـىت اآلن                    غري أنه مل يطرأ       .    دوث        وشيك احل                           مراجعة قانون اجلنسية          أن     ٢٠٠٧                                          بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام        
                                                                                          ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل تعديل قانون اجلنسية دون تأخري لكي يتطابق مع                .  )  ٣٢ (                  تطور يف هذا اجملال       أي

   . )  ٣٣ (     املرأة                                                                                   األحكام الدستورية يف فانواتو والتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 

              أساس العنصر،                                                                                    وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن دستور فانواتو ينص على احلماية من التمييز القائم على   -   ١٣
                 يشمل احلماية مـن          ولكنه ال           أو اجلنس  ،                      أو املعتقدات السياسية ،         التقليدية            الدينية أو                أو املعتقدات      ،      العرقي          أو األصل   

            أو العـيش                    التوجه اجلنـسي                                                        ببة للحرمان مثل اإلعاقة أو الوضع االقتصادي أو                                              التمييز القائم على عوامل أخرى مس     
                                حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان هلذه    خطر                              وأشارت منظمة العفو الدولية إىل   .      اإليدز /                       فريوس نقص املناعة البشرية ب

  .  )  ٣٤ (       اإليـدز  /       بـشرية                      فريوس نقص املناعة ال    ب     عشن   ي                                                              اجملموعات املهمشة على النحو الذي تعكسه حالة النساء الاليت          
          والتوجـه                                      اإلعاقة والصحة والوضع االقتـصادي       "                        من الدستور بإضافة      ٥                                نظمة احلكومة إىل تعديل املادة        امل      ودعت  
                                                             وقدم ائتالف املنظمات غري احلكومية توصـية مماثلـة تتعلـق             .  )  ٣٥ (       ُ                            كأسباب ُيحظر التمييز على أساسها      "      اجلنسي
                                      اإلعاقة أهنا قدمت إىل جلنة مراجعة        ي                               جيية والدعوية لصاحل األشخاص ذو       َّ                         وذكَّرت رابطة األنشطة الترو     .  )  ٣٦ (       باإلعاقة

                      اليت ال جيوز التمييـز           بني األسباب                                 ، رسالة تطلب منها أن تدرج اإلعاقة     ٢٠٠٢                                      الدستور اليت أنشأها الربملان يف عام       
        والشباب               لنساء واألطفال    ل             للمنفعة اخلاصة                                                  كما أبلغت الرابطة بأن الدستور يشري إىل اعتماد قوانني   .  )  ٣٧ (          على أساسها

        وشـجعت    .  )  ٣٨ (       بأحواهلم            أو النهوض                               أو لرفاههم أو محايتهم     ،                                             ً        وأفراد اجملتمعات احملرومة أو سكان املناطق األقل منواً       
               وظائف حكومية       شغلن   ي                 ن النساء الاليت                                                                 ّ            الرابطة يف هذا الصدد احلكومة على وضع تدابري مؤقتة خاصة، لضمان متكّ           

                ً                                                                              لقطاع العام، عمالً بأحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والدسـتور               ا      داخل                 ً    من التقدم مهنياً    
                             وحث ائتالف املنظمات غري احلكومية   .  )  ٣٩ (    ٢٠٠٧                                                سياسة املساواة بني اجلنسني اليت اعتمدهتا احلكومة يف عام        ومعيار 

   . )  ٤٠ (           قانون األسرة  )        تشريعات (      تشريع                             راجعة القوانني التمييزية مثل      جدي مل            إيالء اعتبار                   حكومة فانواتو على 

                    باعتماد جملس حكومة     ّ      سلّمته                                                                   رابطة األنشطة التروجيية والدعوية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة                 ومع أن   -   ١٤
     ً    دافعـاً          لعمله و       ً  كربناجماً     ،      ٢٠٠٤      مايو   /          يف أيار                                                                     مقاطعة شيفا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،         

                       استنكرت تعـيني رجـل                      إال أن الرابطة      .  )  ٤١ (                                         ن املرأة للنهوض مبركز املرأة يف املقاطعة                       موظف لتنسيق شؤو         لتعيني  
   . )  ٤٢ (                            احلكومة على مراجعة هذا القرار    حثت    و ،      ً                   مديراً إلدارة شؤون املرأة    ٢٠٠٨       أكتوبر  /          تشرين األول   يف
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  أمن شخصه حق الفرد يف احلياة واحلرية و- ٢

                                                          واسع االنتشار يف البلد، رغم تزايد الوعي هلذه املسألة،                        ضد املرأة هو                                                 أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن العنف          -  ١٥
                                              ائتالف املنظمات غري احلكومية أن العنف املـرتيل             وذكر    .  )  ٤٣ (        النسائية                         املنظمات غري احلكومية                    ً           الذي يعود أساساً إىل عمل    

                إساءة معاملـة                              وأسباب هذا العنف وكذلك       .      ً متييزاً                      ينظر إليه باعتباره                                    يف القانون على أنه متييز وال                ً             ليس مدرجاً بالتحديد    
        تعـاطي               متأصـلة يف        و (Kastom)           واألعـراف                        ويف التقاليد احمللية                          مركز املرأة والرجل،       يف        ً  ثقافياً         وحماكة                 األطفال معقدة   

                                              وأضافت منظمة العفو الدوليـة أن األعـراف          .  )  ٤٤ (       أخرى     مواد    بني        مواد                                             املخدرات واملشروبات الكحولية وفلفل كاوة      
                                         أدى العرف املتمثل يف تقدمي العـريس          قد و  .                                 انتشار العنف املرتيل يف اجملتمع              تضاعف من                          االجتماعية والثقافية             واملمارسات

                              لعنف الذي ميارس ضد املـرأة              ً    ذلك مربراً ل                                                             العروس مقابل تزوجيها منه، يف أحيان كثرية، إىل استخدام                    ً         أسرته مهراً ألسرة       أو
                سـلعة جتاريـة        إىل           املـرأة               هو حتويـل                املمارسة                     واألثر الفعلي هلذه    .    رته                                                وسوء معاملتها بشكل عام على أيدي زوجها وأس       

   ".                       أن أفعل هبا ما أشاء          ميكنين         ولذلك        مثنها        دفعت       لقد   "                 ً    ُ                إىل تقدمي تربير كثرياً ما ُيسمع وهو                         ترديد ذريعة           كثرة         يؤدي إىل    مما و
                     احلـد األدىن للمهـر       ٢٠٠٦        عـام          ألغـى يف                 رؤساء القبائـل                                                               وذكرت منظمة العفو الدولية، أنه على الرغم من أن جملس           

                                                     وأبلغت منظمة العفو الدوليـة أن الربملـان أصـدر يف         .  )  ٤٥ (                  يزال ممارسة شائعة                 تقدمي املهر ال         فإن         فاتو،   ٨٠    ٠٠٠      وقدره
                وتنظيم احلمـالت                               بالضغط على أعضاء الربملان                                                    محاية األسرة بعد أن قام أفراد اجملتمع املدين               قانون   ،    ٢٠٠٨       يونيه   /      حزيران

                             ً      ً             املتمثل يف تقدمي املهر ليس تربيـراً مقبـوالً                 التقليد                         القانون بوضوح على أن           وينص    .                            راد األسرة من العنف املرتيل             حلماية أف 
   َّ                                                                                    وسلَّم ائتالف املنظمات غري احلكومية بأن هذا القانون جيرم العنف املرتيل ويرمي إىل حتسني                .  )  ٤٦ (    املرتل   يف                 ملمارسة العنف   

                                                          وحث كل من ائتالف املنظمات غري احلكومية ومنظمة العفـو            .  )  ٤٧ (          ء واألطفال                   سيما أوضاع النسا                    أوضاع األسرة، وال  
              كافية لتنفيذه            ختصيص موارد                                    ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل   .  )  ٤٨ (      الفعلي                                        الدولية احلكومة على العمل على تنفيذه     

   . )  ٤٩ (             رسة تقدمي املهر        إبطال مما         للتوعية ب  (Malvatumauri)              رؤساء القبائل                             بفعالية، وكذلك للعمل مع جملس 

  .                                                                                                 وأعرب ائتالف املنظمات غري احلكومية عن أسفه لعدم وجود بيانـات عـن العنـف ضـد املـرأة                    -   ١٦
      ١٩٨٨                                       أشكال العنف البدين يف الفترة بـني عـامي                                   بالضرب احتل املرتبة األوىل بني                  أن االعتداء        االئتالف       وأبلغ

      ً           ، وفقاً للبيانات                        غري القانونية على النساء            ن االعتداءات            يف املائة م  ٦٢                   مسؤولون عما نسبته     ل   ا            ، وأن الرج      ٢٠٠٢ و
       الناقص       اإلبالغ            القلق بسبب    عن                             وأعربت منظمة العفو الدولية  .  )  ٥٠ (    ١٩٩٢                                 اليت مجعها مكتب االدعاء العام يف عام 

                                                                                                              عن حاالت العنف ضد املرأة بسبب األعراف الثقافية، والقوالب النمطية، وأشكال التحيز وعدم الـتمكن مـن                 
   )  ٥١ ( د    البل                             من جمموع ست مقاطعات يف        ً اً                نظمة إىل أن مخس     امل        وأشارت    .                                     ول إىل مراكز املدن واملرافق الصحية         الوص

      ً                                                          أرقاماً تشري إىل أن مركز فانواتو للمرأة، الذي يعمـل مـع                   أوردت         لكنها   و  .          املسألة    هذه                      تتوافر لديها أرقام       ال  
    ٣٥     ٠٠٠                                    يال وهي مدينة يبلغ عدد سـكاهنا                     ، يف بورت ف       ١٩٩٢                                         من العنف، عاجل منذ إنشائه يف عام                 الناجيات

   . )  ٥٢ (                         حالة من حاالت العنف املرتيل ٢     ٩٥٤          ً   شخص تقريباً، 

                         بالعنف املرتيل وبسبل إهناء               عرب البلد كله                                                        ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل أن تكفل زيادة التوعية  -   ١٧
                                       الحقة القضائية إىل دوائر الشرطة وغريها من                                              أن تقدم التدريب املستمر يف جمال أنشطة الشرطة وامل   إىل            هذا العنف و
                                                وباملثل، دعا ائتالف املنظمـات غـري احلكوميـة           .  )  ٥٣ (                                         بشأن السبل الفعالة للتصدي للعنف املرتيل                      الدوائر املعنية 

                                                                                                         احلكومة إىل تقدمي دعمها الكامل إلجراء البحوث ووضع سياسات واستراتيجيات اجتماعية متعددة القطاعـات              
   . )  ٥٤ (       املرأة               للتصدي للعنف ضد
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        نظمتـه          لمـرأة   ل      وطين      منتدى          مثرة أول     ٢٠١١-    ٢٠٠٧                                  خطة العمل الوطنية للمرأة للفترة           كون         االئتالف      أبرز   و  -  ١٨
                                                    ملنع واستئصال التمييز ضد املرأة، ودراسة أسـباب                 متكاملة                                                       وترمي خطة العمل الوطنية للمرأة إىل اختاذ تدابري           .       احلكومة

   . )  ٥٥ (         باألشخاص                                                          ى االجتار باملرأة ومساعدة ضحايا العنف الناجم عن البغاء واالجتار                                 ونتائج العنف ضد املرأة، والقضاء عل

َ                                                أشكال العقوبة البدنية اليت متُاَرس ضد األطفال إىل أن العقوبة البدنية             كل                                وأشارت املبادرة العاملية إلهناء       -   ١٩  ُ                              
                                         مارسة يف املدارس مبوجب قانون التعلـيم              هذه امل       ُ        بينما ُتحظر                         الرعاية البديلة،                 ً                     مقبولة قانوناً يف املرتل ويف أماكن     

                                                                                                    وأبرزت املبادرة العاملية أن العقوبة البدنية وإن كانت غري متاحة للمحاكم كعقاب على ارتكـاب                 .     ٢٠٠١      لعام
            حيبذها رؤساء                                                   يف املناطق الريفية كشكل تقليدي من أشكال العقوبة اليت        تستخدم    ا     ، فإهن                    يف حالة أفعال معينة     جرائم

    ً                                                                                                وفضالً عن ذلك، أشارت املبادرة العاملية إىل أن العقوبة البدنية ليست من بني التدابري التأديبية                 .    لية           اجملتمعات احمل 
                                                           ، لكنه ال يوجد حظر صريح للجوء إليها فيما يتعلـق بالتـدابري    )    ٢٠٠٦ (                                اليت جييزها قانون اخلدمات اإلصالحية  
َ         التأديبية يف املؤسسات اليت يوَدع فيها     . )  ٥٦ (       القوانني  ن                   األطفال الذين خيالفو                          

   إقامة العدل مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون- ٣

     سبيل                                                األشخاص املهمشني والفقراء يف جمتمع فانواتو            أمام          أنه ليس                                     ذكر ائتالف املنظمات غري احلكومية        -   ٢٠
       املعرفة           توافر              ، مبا يف ذلك                       باحلصول على العدالة                         فر املعلومات املتعلقة     ا                                 بسهولة إىل القضاء بسبب عدم تو             للوصول  
   . )  ٥٨ (                                       حكومة فانواتو على تطبيق قانون أمني املظامل    ً  أيضاً         االئتالف   حث  و  .  )  ٥٧ (               للقواعد الشعبية          القانونية 

   ، والتجمع السلمي، وتكوين اجلمعيات، والتعبري، حرية الدين أو املعتقد- ٤
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

                                                                             املنظمات غري احلكومية أن الدستور والتشريعات ال مينحان احلق يف احلصول على املعلومات،     ئتالف ا    ذكر   -   ٢١
                                          من املشاركة يف رسم السياسة العامـة               ً        ً                     نت عدداً متزايداً من أصحاب املصلحة                               ّ      لكنه أثىن على احلكومة ألهنا مكّ      و

                                      غري احلكومية واجملتمع املـدين يف صـنع                                   اجملتمعات احمللية، واملنظمات           رؤساء                                    بإضفاء الطابع املؤسسي على دور    
                                               أنه يصعب على مواطين فانواتو احلـصول علـى                              غري أن االئتالف ذكر       .                  املستويات احلكومية     كل                 القرارات على   

                                                                         ، وأشار إىل عدد من التحديات القائمة يف تنفيذ احلق يف احلصول علـى               )  ٥٩ (              الشؤون العامة           عن تسيري             املعلومات  
  .                                    ورداءة شبكات النقل ووسائل االتصاالت ،                                      ية، وتدين معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة                        املعلومات، مثل ثقافة السر

                               واملـوظفني احلكـوميني الـسلطة                    احلكوميـة                           إىل أنه ليس لدى املكاتب          ئتالف                     عن ذلك، أشار اال              وإضافة إىل 
                حكومة فانواتو     ئتالف ال    حث ا  ،             ويف هذا الصدد  .  )  ٦٠ (                                        لتقدمي املعلومات إىل املواطنني على أساس منتظم        الصالحية     أو

  .                                                        وإنشاء آليات لتقدمي الشكاوى بغية تنفيذ هذا احلق         ،      علومات  امل                                              على اعتماد قانون بشأن احلق يف احلصول على         
       اجلمهور      عامة            وميسورة إىل      كفؤة            تقدمي خدمات  ل        احلكوميني            موظفي إعالم                               كما حث احلكومة على تدريب وهتيئة 

   . )  ٦١ (                                  اء مكتبات سهلة االستعمال يف املقاطعات                   املعلومات، وكذلك إنش          احلصول على       بشأن

   احلق يف العمل واحلق يف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٥

                                                         إزاء عدم توفر فـرص عمـل للـشباب يف فـانواتو                  القلق                             املنظمات غري احلكومية عن           ائتالف      أعرب    -   ٢٢
         الـشباب          افتقار                 قلقه إزاء                 كما أعرب عن    .               على السواء                                                     ارتفاع معدل البطالة من املناطق الريفية واحلضرية             وإزاء
                                       احلصول على قروض للبدء بأعمال جتارية                  قدرهتم على            إىل عدم          إضافة                              بسبب تدين مستوى التعليم،             املؤهالت      إىل
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             متـساوية          العمالة                    املسؤولية عن توفري          احلكومة        تتوىل     بأن         وأوصى  .  )  ٦٢ (                                  بسبب اشتراطات الضمان املطلوبة         جديدة
    ً     وفضالً عن   .         للشباب       العمالة        لتوفري        الراهنة        الربامج               بأن تستعرض            واإلناث و                                  القطاعات للشباب من الذكور        كل   يف

   ،                املتعلقة بالعمالة                      ، يف مبادراهتا القائمة              ، وعلى حنو عادل        الشباب                     بأن تعمد احلكومة إىل مشل      ئتالف ال           ذلك، أوصى
ـ           لكفالـة            مبـادرات               بـأن تتخـذ            لشباب، و  ل       عمالة                           تدابري خاصة إلجياد فرص                  وبأن تستحدث    ل            ظـروف عم

   . )  ٦٣ (      للشباب      الئقة

                                        لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة لضمان            متكينية                                     حكومة فانواتو بإجياد بيئة عمل           ئتالف  اال       وأوصى    -   ٢٣
                                          حكومة فانواتو على سن قانون لعالقات العمل     ئتالف         كما حث اال  .  )  ٦٤ (           حتفظ كرامتهم                   فر ظروف عمل وعمالة  ا  تو
   . )  ٦٥ (              ويكفل هلا العمل            إجازة أمومة          نح املرأة  مب

   احلق يف الضمان االجتماعي ومستوى معيشي الئق- ٦

                                                      احلكومة إجراء البحوث بـشأن الـنقص التغـذوي،                      بأن تيسر                         املنظمات غري احلكومية        ائتالف      أوصى    -   ٢٤
  .     ٢٠٠٥                                                                                                     سيما النقص الذي تعاين منه النساء، على النحو الذي يعكسه تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعـام                  وال

   . )  ٦٦ (                                                         مة فانواتو بوضع برامج لتنفيذ توصيات األهداف اإلمنائية لأللفية     حكو      االئتالف         كما أوصى 

     لكنه  و                           مصادر املياه يف فانواتو،                     يعمل على حتسني                                            أن مشروع احملافظة على مياه األهنار            ئتالف  اال      والحظ    -   ٢٥
          افر املياه        أن تو  الف  ئت       والحظ اال  .                     إلمداد باملياه يف البلد      شبكة ل   فر  ا       وعدم تو            مصادر املياه                        أعرب عن قلقه إزاء تلوث 

        فبعـوض    .                          األمهية للتمتع بصحة جيدة                                   النظافة الشخصية، أمور بالغة              وممارسات                   التصحاح البيئي          مرافق             النظيفة، و 
       تبـاع          عـدم ا                                                                                                       املالريا يتكاثر يف برك املياه وإصابات اإلسهال مرتبطة بشرب مياه ملوثة وتناول أغذية ملوثـة، و               

        ئـتالف   اال                       ويف هذا الـصدد، أوصـى     .                   عدمية أسباب التصحاح    روف            والعيش يف ظ                    النظافة الشخصية،           ممارسات  
     ً  ، عمالً        التصحاح           وحتسني مرافق                           مياه الشرب النقية املأمونة                                                    احلكومة باختاذ تدابري إضافية لزيادة إمكانية الوصول إىل 

   . )  ٦٧ (                      بتوصيات جلنة حقوق الطفل

                               واتو مدرجة يف قائمة األمم املتحدة            إىل أن فان(Earthjustice)           كوكب األرض                       وأشارت منظمة الدفاع عن   -   ٢٦
     ً        بلداً، وأن    ١٧٧                        ً                يف قائمة أقل البلدان منواً البالغ عددها    ١١٨        املرتبة      ٢٠٠٥               ً                    أقل البلدان منواً، وأهنا احتلت يف عام  ب

                                                                                                 يف املائة من سكاهنا يعيشون يف مناطق معزولة ومناطق ريفية، وإهنم يعتمدون على اقتـصادات                  ٧٨              نسبة تتجاوز   
    يف   ٩٠   و  ٣٥               نسبة تتراوح بني  (           وصيد األمساك   )                          يف املائة من األسر املعيشية  ٨٠     نسبة  (               مة على الزراعة             الكفاف القائ

             يف فـانواتو              واملمتلكات                 املادي لألراضي           الدمار          فإن                          ملا أوردته هذه املنظمة        ً  ووفقاً    .  )  ٦٨ ( )                        املائة من األسر املعيشية   
       وما حلق                        وازدياد حتات السواحل،  ،           بوب العواصف    من ه      ملناخ ا                                          بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وما سببه تغري 

         وأثر ذلك    ،             ضرورية للسكان                ، وهي مصادر رزق           ب املرجانية ا                     النظم اإليكولوجية للشع ب              زراعة الكفاف و         من دمار ب
                                                                                                                    على موارد املياه العذبة، ينتهك احلق يف احلياة ويف الغذاء والصحة وامللكية والثقافة واملعارف التقليدية، وحقوق                

          ويف هـذا     .  )  ٦٩ (                                                                               األصلية، واحلق يف كسب العيش، واحلق يف مستوى معيشي الئق، واحلق يف بيئة صحية                     الشعوب  
                                                         حكومة فانواتوا على زيـادة جهودهـا لتزويـد املـواطنني      ،         كوكب األرض                 منظمة الدفاع عن       شجع   ت        الصدد،  

                            مهور يف صنع القرارات املتعلقة                                                 اآلثار املترتبة على تغري املناخ، وتوفري فرص ملشاركة اجل     بشأن                    باملعلومات والتثقيف 
   .                                       بتدابري التخفيف والتكيف مع األضرار النامجة
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   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية يف اجملتمع- ٧

 Fondazione Marista Per La Solidarietá                                   ست للتضامن بني آسيا واحملـيط اهلـادئ؛   ي            أثىن مكتب مار  -   ٢٧

Internazionale and Franciscans International على حكومة فانواتو على التقدم الذي أحرزته فيما يتعلق باحلق ،                                                           
               اآلباء واألمهات         ً              ووفقاً للمكتب، فإن    .  )  ٧٠ (                                                   على أن التعليم االبتدائي اجملاين مل يتحقق حىت اآلن             شدد                    يف التعليم لكنه    

    ٢١                                           الرغم مـن قـانون التعلـيم رقـم                                                                               ال يتحملون جبدية مسؤولياهتم املتعلقة بإرسال األطفال إىل املدارس، على         
    ً                                           وفضالً عن ذلك، أشار املكتب إىل أن التعلـيم           .                                                        ، الذي ينص على أن من واجب الوالدين القيام بذلك             ٢٠٠٢      لعام

                               العقبة أمام االلتحاق باملدارس          وهذه  .                                                              حىت اآلن وأن قانون التعليم ينص على دفع رسوم التعليم           ً اً                 األساسي ليس جماني  
   . )  ٧١ ( )                      مجهوريـة فـانواتو        ٢٠١٥-     ٢٠٠١ (                                                       خطة العمل الوطنية املتعلقة بـالتعليم للجميـع                            هي عقبة اعترفت هبا   

                        ً                      ، يشكل أكثر األسباب شيوعاً اليت حتـول دون          )  ٧٢ (                   إىل أن دفع الرسوم       ً  أيضاً                           املنظمات غري احلكومية          ائتالف      أشار و
           أجـراه            الستقـصاء               ً   الثانوية، وفقاً                    اللتحاق باملدارس     وا                                                              التحاق األطفال بالتعليم االبتدائي ودون التقدم يف الدراسة         

                           حكومة فانواتو بإجياد طرق                             املنظمات غري احلكومية          ائتالف        املكتب و       ئتالف         وأوصى اال   .  )  ٧٣ (               املذكور أعاله       املكتب
               حكومة فانواتو             بأن تنفذ         ئتالف  اال       وأوصى    .  )  ٧٤ (                                    تتمكن أسرهم من دفع رسوم الدراسة        ال                            فعالة لدعم األطفال الذين   

   . )  ٧٥ (                             إيالء األولوية للتعليم االبتدائي ً     اً مع        وجماني ً اً                                   للجنة حقوق الطفل جلعل التعليم إجباري                املالحظات اخلتامية 

                                                          يف املدارس االبتدائيـة وإىل أن متثيلـهن يف املـدارس                         الناقص لإلناث        تمثيل    ال            إىل تدين        ئتالف  اال       وأشار    -   ٢٨
                                    مة بتنفيذ توصية جلنة حقوق الطفل                       ولذلك أوصى احلكو    .  )  ٧٦ (           يف املائة      ٤٢,١              بلغ نسبة        ٢٠٠١                   االبتدائية يف عام    

   . )  ٧٧ (                                                            املتعلقة بزيادة معدالت وصول الفتيات إىل نظام التعليم وإحلاقهن به

      ٢٠٠٧                                                                       ً                          وأبلغت رابطة األنشطة التروجيية والدعوية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة أنه وفقاً إلحصاءات عـام               -   ٢٩
                يف املائة من      ١٢                                              ن الطالب يف التعليم االبتدائي ونسبة قدرها                      يف املائة م    ٨                                                املقدمة من وزارة التعليم، تعاين نسبة قدرها      

    يف    ارس              يلتحقوا باملـد       ً    طفالً مل   ٤٥٠                  وسلمت الرابطة بأن   .                                                          الطالب يف التعليم الثانوي من شكل ما من أشكال اإلعاقة        
    ِ تِف           ن احلكومة مل       ً     ، مشرياً إىل أ     ً  أيضاً                               املنظمات غري احلكومية هذا املوضوع     ائتالف     أثار  و  .  )  ٧٨ (             بسبب اإلعاقة    ٢٠٠٧    عام 

      ٢٠٠٥                                                                                              التزاماهتا بإنشاء مدرستني يف أهم املراكز احلضرية يف بورت فيال ولوجانفيل لألطفال ذوي اإلعاقة، حبلول عام   ب
                                         وشجعت الرابطة احلكومة علـى إجنـاز         . )  ٧٩ (    ٢٠٠٦                                                           وبالشروع يف توفري تدريب خاص لتثقيف املعلمني، حبلول عام          

                                                           وتدريب املعلمني يف جمال تعليم األطفـال ذوي اإلعاقـة؛               ٢٠٠٥              حبلول عام       مويل            للتعليم الش                         سياستها واستراتيجيتها   
                                                                   املرافق التعليمية وكذلك غريها من األماكن العامة ونظم شبكات                       الوصول إىل                                   وتوظيف غريهم من األخصائيني؛ وجعل    

                      نفيذ توصية جلنة حقـوق                                    املنظمات غري احلكومية احلكومة بت         ائتالف       وأوصى    .  )  ٨٠ (                   لألشخاص ذوي اإلعاقة               ً  النقل سهالً 
   . )  ٨١ (                                                                           الطفل لوضع برامج خاصة للتعليم لصاحل األطفال ذوي اإلعاقة وتعزيز إدماجهم يف اجملتمع

             أن التعليم  ) ٣ ٨ (                             للتضامن بني آسيا واحمليط اهلادئ      ماريست        ومكتب  )  ٨٢ (                    املنظمات غري احلكومية     ائتالف     وذكر   -   ٣٠
                                                            ، وحاالت احلمل، واحلاجـة إىل رعايـة األخـوات واألخـوان                         فمشاكل األسرة   .                                 االبتدائي غري إلزامي يف فانواتو    

                                                                                   ً                         األقارب، والعوامل الصحية، وحاجة معظم طالب املدارس الثانوية إىل التنقل وإىل العيش بعيداً عن أسـرهم                   أو / و
                        احلصول على التعليم،                         من توتر بسبب ضرورة                             احلياة األسرية التقليدية                   وما يعتري                              وأحيائهم، وبصورة أعم،         وقراهم

                                                                           ماريست للتضامن بني آسيا واحمليط اهلادئ يف أحد دراساته االستقـصائية،                 ائتالف                                  هي من بني العوامل اليت أثارها       
                        املنظمات غري احلكوميـة        ائتالف       وأشار    .  )  ٨٤ (                                                                     وهي عوامل تعترض سبيل التحاق األطفال بالتعليم االبتدائي والثانوي        
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                                                       واتو على حتقيق التعليم االبتدائي اإللزامي والترويج لربنامج                           وشجع مكتب ماريست حكومة فان  .  )  ٨٥ (              إىل شواغل مماثلة
   ً اً                                                    املنظمات غري احلكومية توصية مماثلة للنهوض إجيابي            ائتالف      وقدم    .  )  ٨٦ (                  مهية تعليم األطفال   أل                       توعية اآلباء واألمهات    

                     انب زيادة عدد الشباب     إىل ج      أنه  ،                                   الحظ مكتب ماريست يف دراسته االستقصائية و  .  ) ٧ ٨ (                             باملواقف الثقافية إزاء التعليم
  .                                                        ملواصلة التعليم الثانوي ألهنم ال يعتقدون أنـه هـام               حافز                  بعض الشباب            ليس لدى                            من السكان وحتضر السكان،     

              إىل املدارس          االنتقال                                                                  أمام الطالب الذين ال ينجحون يف االمتحانات لكي يتمكنوا من                           إىل حلول بديلة          افتقار         وهناك
                                                                  املنظمات غري احلكومية إىل أن الشباب الذين تسربوا من املدارس أو الذين      ائتالف     أشار  و  .  )  ٨٨ (                       الثانوية والتعليم العايل

                    لتـدريب الريفـي،     ل                                                                                         منها يعانون من تدين املهارات احلرفية وأن التعليم البديل، مثل التعليم يف مراكـز                 "       أخرجوا "
         جلمعيـة                   صيص ميزانية سنوية                                                     احلكومة بدعم عمل مركز التدريب الريفي من خالل خت          ئتالف         وأوصى اال   .  )  ٨٩ (    حمدود
   . )  ٩٠ (                                           شرف على إنشاء مركز التدريب الريفي يف فانواتو                                       ُ التنمية الريفية التدرييب لفانواتو، اليت ُت     مركز 

                                                                                                          والحظ مكتب ماريست أن النسبة املئوية لألطفال الذين ينتقلون من التعليم االبتدائي إىل التعليم الثانوي قـد           -   ٣١
              وأوصى مكتـب     .  )  ٩١ (                                                                يزال هناك العديد من الشباب غري ملتحقني باملدارس الثانوية                   ولكن ال      ٢٠٠٠                  ازدادت منذ عام    

                  ملساعدة الشباب يف                                                                                                         ماريست حكومة فانواتو بإجياد مناذج ذات صلة ومناسبة للتعليم يف املدارس الثانوية والتعليم املهين             
   . )  ٩٢ (            نظام التعليم  "         أخرجو من "  ن                                                 ، وال سيما للشباب، الذين تسربوا من املدارس أو الذي     ومفيد              إجياد عمل بأجر 

                       ، على الرغم من أنه الحظ       املدارس                   معدالت االستبقاء يف   عن            فر البيانات  ا                       وشجب مكتب ماريست عدم تو  -   ٣٢
       ائتالف      وأشار   .  )  ٩٣ (                                                                             أن احلكومة حققت بعض التقدم يف التصدي الحتياجات عملية مجع البيانات املركزية وحتليلها

        معـدل                     وبغية تفسري تـدين       .                                   يف املائة من املعلمني غري مؤهلني        ٢٥         تصل إىل       نسبة                                املنظمات غري احلكومية إىل أن      
                          ً                                                    املنظمات غري احلكومية أسباباً أخرى لذلك مثل استخدام اللغة اإلنكليزيـة                 ائتالف         ، أدرج         املدارس             االستبقاء يف   

                              لجوء إىل طريقة التلقني يف التعلم                                                لغة األم يف املدارس االبتدائية، واكتظاظ املدارس، وال  ال                  ً     اللغة الفرنسية بدالً من     أو
  .  )  ٩٤ (                                   صلة باملهارات الالزمـة يف البلـد               غري ذات                                                                     واستخدام املواد التعليمية الواردة من بلدان أخرى، اليت تعترب          

                       وضع سياسة وإنشاء هياكل            َّ               جهودها القيَّمة الرامية إىل                                               هذا الصدد، أوصى مكتب ماريست احلكومة مبواصلة         ويف
                                            ومجع البيانات املتعلقـة بنتـائج أداء         ،                                 تدريب املعلمني ومتابعة أدائهم        جودة           شراف على                          أساسية، مثل هيئات لإل   

                            املنظمات غري احلكومية احلكومة      ائتالف      وأوصى   .  )  ٩٥ (                 املناهج الدراسية    جودة                           الطالب، ووضع نظام لرصد وحتسني 
   . ) ٦ ٩ (                                                                     بتدريس اللغات احمللية كوسيلة إضافية للتعليم وحتسني نوعية التعليم بشكل عام

   والتحديات والقيود، وأفضل املمارسات، املنجزات-      ً ثالثا  
                                                                                  كوكب األرض، تنبأ الفريق الدويل املعين بتغيري املناخ حبدوث ارتفاع يف مـستوى                               ملنظمة الدفاع عن      ً  وفقاً    -   ٣٣

     سهول               إغراق وتآكل ال ب                 األمر الذي يهدد     ٢١٠٠           حبلول عام     املتر     من     ٠,٩٤     إىل     ٠,٥٠       ما بني                    سطح البحر يف فانواتو 
    ً                                                    وفضالً عن ذلك، تفيد اإلسقاطات حبدوث زيادة يف كثافـة            .                     من سكان فانواتو     ٨٨     ٠٠٠                      الساحلية، حيث يعيش    

                                      على املسؤولية اليت تقع على عاتق الدول             وشددت املنظمة   . )                                ثالثة يف السنة الواحدة يف فانواتو   (                  العواصف واألعاصري   
                                                                جيب على حكومة فانواتو أن تفعل كل ما يف وسـعها لزيـادة                                                  النبعاثات غازات الدفيئة وذكر أنه                        الرئيسية املسببة   

   .                                                                                          ً اجلهود اليت تبذهلا يف جمايل التخفيف والتكيف حلماية حق شعب فانواتو يف بيئة نظيفة ومستدامة إيكولوجياً
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-      ً رابعا  
   .        غري متاحة

  التقنية بناء القدرات واملساعدة -      ً خامسا  
                                   براجمها للتعاون التقين مع منظمة األمم                                                         أوصى ائتالف املنظمات غري احلكومية بأن تواصل حكومة فانواتو     -   ٣٤

   . ) ٧ ٩ (                                                                    اليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية وغريمها بغية حتسني العناية الصحية األولية (               املتحدة للطفولة 
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