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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير / كانون الثاين٢٧

           فوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         املأعدته  جتميع للمعلومات       
 ٥ والفقـرة    ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١حقوق اإلنسان من مرفق قرار جملس 

  فانواتو    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
ملالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف تقارير املفوضـية          اخلاصة، مبا يف ذلك ا    

 والتقرير   . اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           السامية حلقوق 
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

 وال يتـضمن التقريـر أي آراء أو وجهـات نظـر           .  املرجعية الوثيقةاالطالع على   ُيرجى  
 حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانـات   أو اقتراحات من املفوضية السامية    

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع        . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات الـيت         . املعلومات الواردة يف التقرير   
  .حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(ساناملعاهدات الدولية حلقوق اإلن    

 قةاالستعراض الساب دورةاحلالة خالل  
اإلجراءات املتخذة بعد   

 االستعراض
مل/ ُيصدق عليهـا   املعاهدة اليت مل  

 ُتقبل

التصديق أو االنضمام   
 أو اخلالفة

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  )٢٠٠٨(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  )١٩٩٥(ضد املرأة 

  )١٩٩٣(قية حقوق الطفل اتفا
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      

 األطفال يف املنازعات    إشراكالطفل بشأن   
  )٢٠٠٧(املسلحة 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
وبغاء األطفـال   الطفل بشأن بيع األطفال     

يف املـواد اإلباحيـة     واستغالل األطفـال    
)٢٠٠٧(  

ة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق     
  )٢٠٠٧توقيع فقط، (

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     
توقيـع فقـط،    (من االختفاء القسري    

٢٠٠٧(  
 

ــضة   ــة مناه اتفاقي
  )٢٠١١(التعذيب 

اتفاقية حقوق األشخاص   
 )٢٠٠٨ (ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 
  أشكال التمييز العنصري

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  دية واالجتماعية والثقافيةاالقتصا

الربوتوكول االختياري الثـاين    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
مناهضة التعذيب وغـريه مـن      
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية    

  أو الالإنسانية أو املهينة
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     

هاجرين وأفـراد   مجيع العمال امل  
  أسرهم

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع
األشخاص من االختفاء القـسري

 )٢٠٠٧ توقيع فقط،(

 ،اتــالتحفظ
أو /واإلعالنات و

 التفامهات

الربوتوكول االختياري التفاقيـة   
حقوق الطفل بـشأن إشـراك
األطفال يف الرتاعـات املـسلحة

 )٢-٣اإلعالن امللزم، املادة (
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 قةاالستعراض الساب دورةاحلالة خالل  
اإلجراءات املتخذة بعد   

 االستعراض
مل/ ُيصدق عليهـا   املعاهدة اليت مل  

 ُتقبل

وى اـلشكإجراءات ا
 اتوالتحقيق واإلجراء

 )٣(ةالعاجل

الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
   على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،       

  )٢٠٠٧(٨املادة 
ــة مناهــضة التعــذيب، املــادة  اتفاقي

٢٠١١(٢٠(  
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     

توقيـع فقـط،    (من االختفاء القسري    
٢٠٠٧( 

ية الدولية للقضاء على مجيعاالتفاق  
 ١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 

الربوتوكول االختياري للعهـد
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية

  واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق

  ٤١املدنية والسياسية، املادة 
الربوتوكـول االختيــاري األول
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق

  والسياسيةية املدن
اتفاقية مناهضة التعذيب، املادتان

  ٢٢ و٢١
الربوتوكول االختياري التفاقيـة
حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي

  البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد

  أسرهم
الربوتوكول االختياري التفاقيـة
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ة حلمايـة مجيـعاالتفاقية الدولي 
األشخاص من االختفاء القسري   

  )٢٠٠٧توقيع فقط، (

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 ةاالستعراض السابق دورةاحلالة خالل  
اإلجراءات املتخذة بعد 

  مل ُيصدق عليها االستعراض

التصديق أو االنضمام 
 أو اخلالفة

ــة   ــف املؤرخ ــة جني  ١٢اتفاقي
والن  والربوتوك ١٩٤٩أغسطس  /آب

  )٤( امللحقان هبااإلضافيان األول والثاين
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     

ــة ــة الدولي ــتثناء االتفاقي    ، باس
  )٥(١٣٨رقم 

نظام روما األساسي 
للمحكمة اجلنائية 

  )٢٠١١(الدولية 

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      
  واملعاقبة عليها

  )٦(بروتوكول بالريمو
قيات الالجـئني واألشـخاص     اتفا

  )٧(عدميي اجلنسية
اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة       

  )٨(١٣٨رقم 
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 ةاالستعراض السابق دورةاحلالة خالل  
اإلجراءات املتخذة بعد 

  مل ُيصدق عليها االستعراض

  منظمـة العمـل الدوليـة      تااتفاقي   
  )٩(١٨٩ و١٦٩رقم 

ــث  ــايف الثال ــول اإلض الربوتوك
  )١٠(١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام 

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف     
 جمال التعليم

ركز املكتب املشترك لتمثيل األمم املتحدة يف الورقة اليت قدمها على أن مجهوريـة                -١
فانواتو هي أول بلد يف منطقة احمليط اهلادئ يصدق علـى اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب يف               

  . )١١(٢٠١١يوليه /متوز
           وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تنـضم فـانواتو إىل اتفاقيـة        -٢

           ، وإىل )١٢(١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكـول امللحـق هبـا لعـام             ١٩٥١عام  
ودعت اليونسكو فانواتو إىل    . )١٣( بشأن األشخاص عدميي اجلنسية    ١٩٦١ و ١٩٥٤اتفاقييت  

  .)١٤(التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
أبلغ املكتب املشترك لتمثيل األمم املتحدة بأن هيئة األمم املتحدة للمرأة تعمل مـع                -٣

 للنظر يف   املنشور املتعلق حبقوق اإلنسان اخلاص باملرأة     احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين بشأن      
 وجيري وضـع  . مدى امتثال التشريعات التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

  .)١٥(ت األخرية على الوثيقة مبا يساعد احلكومة على اختاذ إجراءات لتنفيذ االتفاقيةاللمسا
 للمكتب، على إدماج اتفاقية حقوق الطفل يف التـشريعات          وتعكف فانواتو، وفقاً    -٤

، بدعم من   )١٦(وشرعت احلكومة يف عملية سن قانون شامل يتعلق باألطفال        . الوطنية القائمة 
وباإلضافة إىل ذلك، أعـدت اليونيـسيف       . )١٧(ئطقة احمليط اهلاد  مكتب اليونيسيف يف من   

 للبحوث األساسية يف جمال حقوق الطفل، يتضمن توصـيات          اًباالشتراك مع احلكومة تقرير   
تشمل وضع قانون شامل للمجرمني صغار السن، وعمليات حتقيق وحماكمة غـري منفـرة              

  .)١٨(لطفل ومحايتهلألطفال، وقانون شامل لألسرة؛ وإنشاء نظام لرعاية ا
تشجيع فـانواتو   ) اليونسكو(واقترحت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٥

 وعلى اختاذ تدابري قانونية تكفل الطابع اإللزامـي         )١٩(على إدراج احلق يف التعليم يف الدستور      
  .)٢٠(واجملاين للتعليم للجميع
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  قوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حل  -جيم  
 بـأن فـانوتو     ،٢٠١٣فرباير  /شباطأفاد املكتب املشترك لتمثيل األمم املتحدة، يف          -٦

أنشأت جلنة وطنية شاملة حلقوق اإلنسان مكلفة باإلشراف على تطوير املؤسسات الوطنيـة             
  .)٢١(حلقوق اإلنسان

، املكلف بصياغة التشريعات، وجلنة     وأبلغ املكتب بأن كالً من مكتب املدعي العام         -٧
القانون يف فانواتو، اليت أوصت ببعض اإلصالحات، اليت جاء بعضها بناء على إحالـة مـن                

ويتراكم العمـل املتعلـق بـصياغة       . املدعي العام، يعانيان من نقص فادح يف عدد املوظفني        
ائمة، لكـن الـتغريات   ومع أن معظم اهلياكل املؤسسية الالزمة ق      . التشريعات تراكماً شديداً  

  .)٢٢(السياسية تؤثر يف توافر املوارد وتنفيذ األنشطة
إدارة شؤون املرأة يف فانوتو متلك السلطة املؤسـسية لتعزيـز           وأشار املكتب إىل أن       -٨

تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بصورة فعالة،              
 وبسبب اهلياكـل العرفيـة      ،ليت تواجهها يف جمايل القدرات واملوارد     بالرغم من الصعوبات ا   

  .)٢٣(األبوية يف فانواتو
والحظ املكتب أن إدارة شؤون املرأة تعكف حالياً على وضع الـسياسة الوطنيـة                -٩

، ٢٠١٢/٢٠١٣ يف الفتـرة     ،واستعرضت احلكومـة  . )٢٤(املتعلقة باملرأة والشؤون اجلنسانية   
وهي قيـد النظـر اآلن هبـدف        . ٢٠١١-٢٠٠٧اصة باألطفال للفترة    السياسة الوطنية اخل  

  .)٢٥(اعتمادها
وأشار املكتب إىل استمرار االفتقار إىل القدرات واإلرادة السياسية ملعاجلة املـسائل              -١٠

ويفتقر عدد  . بطريقة منسقة وشاملة لعدة قطاعات، وللتركيز على تنفيذ السياسات والربامج         
ات احلكومية الرئيسية إىل القدرة على البحث وحتليـل الـسياسات           من الوزارات أو اإلدار   

 بيد أن   .)٢٦( التشريعات، مما يعوق تقدمي املشورة بشكل فعال يف جمال السياسات          واستعراض
           املكتب أشار إىل أن فانواتو انتقلت، منذ اعتماد برنامج اإلصـالح الـشامل، إىل مرحلـة               

            لطويل األجـل وأصـدرت جـدول أعمـال لألولويـات          تطوير التخطيط االستراتيجي ا   
  .)٢٧(٢٠١٠ عام ، جرى استعراضه يف)٢٠١٥-٢٠٠٦(والعمل 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
أشار املكتب املشترك لتمثيل األمم املتحدة إىل أنه بالرغم من أن فانواتو قد صدقت                -١١

ثماين ملنظمة العمل الدولية، فـإن تنفيـذ االتفاقيـات          على سبعة من االتفاقيات األساسية ال     
ومل تقدم فانواتو، .  كبرياًاملصدق عليها، واإلبالغ عن التقدم احملرز فيها، ال يزال يشكل حتدياً    

 إىل منظمة العمل الدولية بشأن التقدم احملـرز يف تنفيـذ            دوريةعلى سبيل املثال، أي تقارير      
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   زال تواجه العديد من املعوقات املتعلقة بقلـة القـدرات يف          االتفاقيات املصدق عليها، وال ت    
  .)٢٨(ذلك الصدد

  )٢٩(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ     

  عاهدة املهيئة
املالحظات اخلتامية الواردة   
 يف دورة االستعراض السابقة 

ذ ـآخر تقرير من
دورة االستعراض 

  السابقة 
آخر املالحظات 

  الة اإلبالغح  اخلتامية 
تأخر موعد تقدمي التقريـر       -  -  -  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  .٢٠١٠األويل منذ عام 
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     

  ضد املرأة
تأخر موعد تقدمي التقريـر       -  -  ٢٠٠٧مايو /أيار

الرابع والتقرير اخلامس منذ    
  .٢٠١٢عام 

تقدمي التقريـر   تأخر موعد     -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
  .٢٠١٢األويل منذ عام 

تأخر تقدمي التقارير من الثاين     -  -  ١٩٩٩سبتمرب /أيلول  جلنة حقوق الطفل
إىل الرابع اليت حـل أجـل       

 ٢٠٠٠تقدميها منذ عـام     
 ٢٠١٠ وعام   ٢٠٠٥وعام  

  .على التوايل
، ٢٠٠٩تأخر، منذ عـام     

التقريـر األويل   موعد تقدمي   
 الربوتوكول االختياري   عن
قية حقوق الطفل بشأن    التفا

إشراك األطفال يف الرتاعات    
ــول  ــسلحة والربوتوك امل
االختياري التفاقية حقـوق    
الطفل بشأن بيع األطفـال     
وبغاء األطفال واسـتغالل    

  .األطفال يف املواد اإلباحية
اتفاقية حقـوق األشـخاص     

  ذوي اإلعاقة
تأخر موعد تقدمي التقريـر       -  -  -

  .٢٠١٠األويل منذ عام 
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بلغ املكتب املشترك لتمثيل األمم املتحدة عن صياغة التقرير املوحد إىل جلنة حقوق             أ  -١٢
  .)٣٠(الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وأنه بانتظار أن تعتمده احلكومة

  )٣١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة   السابقةالدورةاحلالة أثناء   
  نعم  ال توجد  الدائمةالدعوة 

  نطبقال ت  تنطبقال   اليت جرتالزيارات 
  نطبقتال   تنطبقال   الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ

، ٢٠٠٩طلب يف عام    (الدين اخلارجي     تنطبقال   الزيارات اليت طُلب إجراؤها
  )٢٠١٠تذكري يف عام 

الردود على رسائل االدعاء والنداءات     
  العاجلة

  .الة واحدة، أثناء الفترة قيد االستعراض، مل ترد احلكومة عليهاُوجِّهت رس

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
ويوجد مقر  . ٢٠٠٥أنشأت املفوضية مكتبها اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ يف عام            -١٣

 ١٦يط اهلادئ البالغ عـددها  بلدان منتدى جزر احملاملكتب ويغطي . املكتب يف سوفا، فيجي 
، قامت املفوضية، بالتعاون مع منتدى      ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول . )٣٢( مبا يف ذلك فانواتو    بلداً

آسيا واحمليط اهلادئ للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وأمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ،            
وتعمل املفوضية بنشاط   . نواتوتقييم إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف فا       ل بعثة   بتنفيذ

، ٢٠١٣مـارس   /ويف آذار . )٣٣(تلك البعثـة  مع احلكومة على متابعة التوصيات املنبثقة عن        
نظمت املفوضية والفريق اإلقليمي املعين باحلقوق يف املوارد التابع ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ             

لية االسـتعراض الـدوري     وأمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ حلقة عمل يف فانواتو بشأن عم          
التقـارير إىل االسـتعراض الـدوري    تقدمي لجولة الثانية من ل فانواتو   جتهيزالشامل، وكيفية   

جلسات لصاحل احلكومة واملنظمـات غـري احلكوميـة         عقد  ويسرت حلقة العمل    . الشامل
وضع خطـة عمـل     من أجل   وقدمت الدعم للجنة حقوق اإلنسان املشتركة بني الوزارات         

 عشر املقبلة لدعم تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الـشامل والـصكوك            الثينالألشهر  
بـدعم مـن    أنشئ  و.  عن االلتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير      فضالً ،املتعلقة حبقوق اإلنسان  

يضم ممثلني عن احلكومة وعن املنظمات غري احلكوميـة،          "فريق تفتيش خارجي  "املفوضية،  
وتولت املفوضية تدريب أعضاءه على املعـايري  . ئدة يف السجون   برصد األوضاع السا   فلِّّوكُ

تعيني أحد متطوعي األمم الدعم من أجل  املفوضية وتوفر. الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان
املتحدة يف وزارة العدل واخلدمات اجملتمعية كي يساعد على التنفيذ واإلبالغ عن االستعراض             

  . )٣٤(لتعذيب، وتقدمي الدعم إىل فريق التفتيش اخلارجيالدوري الشامل واتفاقية مناهضة ا
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز   -ألف  
اليت ال تزال تؤثر    أشار املكتب املشترك لتمثيل األمم املتحدة إىل العوامل املبلغ عنها             -١٤

يتعايش فيهـا اجملتمـع     وفانواتو مبرحلة انتقالية،    جمتمع   ومير. يف مواصلة تعزيز تكافؤ الفرص    
مما يشكل عبئاً على املـرأة بـصفة        ،  "بأساليب احلياة احلديثة  "التقليدي إىل جانب ما يسمى      

رمسـي بأعـداد    التقليدي والدخول يف االقتصاد ال    خاصة، إذ ُيتوقع منها احلفاظ على دورها        
حتقيق املساواة الكاملة يف مجيع جوانب احليـاة        احلصول على   وتكافح املرأة من أجل     . أكرب

          حبقوقهـا   واملطالبة يف صنع القرار على مجيع املستويات،        واملشاركةاالجتماعية والسياسية،   
  . )٣٥(مبا يف ذلك احلق يف حياة خالية من العنف

  كبرياً ، اليت أفادت بأن عدداً    ٢٠١٠ىل الدراسة اجلنسانية لعام      إ وأشار املكتب أيضاً    -١٥
من األسر املعيشية تعوهلا نساء، وهناك مزيد من النساء يعملن اآلن يف قطاع االقتصاد النقدي               

ملرأة أقل من الرجل يف املنـاطق الريفيـة   اوالقوى العاملة، على الرغم من أن معدالت عمالة     
 يطالنب كل من احلكومة     الدراسة أيضاً إىل أن النساء صرن     رت  وأشا. واحلضرية على السواء  

واجملتمع املدين عامة باالضطالع مبسؤوليتهما والوفاء بااللتزامات؛ وصارت هلـن مواقـف            
كذلك جتاه قضايا كانت تعترب قصراً على الرجال، وهي حالة يف طور النمو وتبـدو أكثـر                 

  .)٣٦(وضوحاً يف املناطق احلضرية
ملكتب إىل أنه مل حيرز سوى تقدم طفيف يف تنقيح قانون اجلنـسية الـذي               وأشار ا   -١٦

 فانواتو يف احلصول على اجلنسية،      من رعايا يقضي بعدم أحقية الرجل الذي يتزوج من امرأة         
 وبينما يسمح قانون اجلنـسية      .فانواتوإذا تزوجت رجالً من رعايا       حيق ذلك للمرأة  يف حني   

 بعد زواجها من رجل من غري مـواطين البلـد أن تـستعيد             للمرأة اليت تتخلى عن جنسيتها    
جنسيتها يف بلد منشئها بعد أن تقدم ما يدل على فسخ زواجها، فإن هذا احلكم ال ينطبـق                  

  . )٣٧(على الرجال
 خطواتوأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تواصل فانواتو اختاذ             -١٧
تنفيذ خطة وطنية استراتيجية تكفـل حتـسني نظـام          واليد، بوضع و  املكفالة تسجيل مجيع    ل

يكفل تسجيل مواليد ملتمسي اللجـوء       مبا يف فانواتو، التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية     
  .)٣٨(والالجئني واألشخاص املعرضني الحتمال انعدام اجلنسية

         و،فـانوات للبيانات الرمسية الواردة يف الـسجل املـدين         ا وأشارت املفوضية إىل أن     -١٨
          هنـاك ومع ذلك، ال يـزال      .  يف املائة  ٧٥  بلغت  نسبة تسجيل املواليد يف البلد     تشري إىل أن  

         اخنفاض معدل تسجيل املواليد لألطفال دون سن اخلامسة، الـذي يبلـغ حاليـاً             بشأن  قلق  
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  اليد املتنقـل يف   ة بتجريب فانواتو نظام تسجيل املو     يوأشادت املفوض . )٣٩( يف املائة  ٤٠نسبة  
 يف املائة من ٨٧ طفل يف مقاطعة تافيا، أو ١٧ ٠٠٠، الذي أدى إىل تسجيل حنو ٢٠١٠عام 

وجرى تبسيط عملية تـسجيل     .  عاماً ١٨مجيع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني صفر و       
 املواليد عن طريق السماح بإدخال املعلومات املتعلقة بالطفل حديث الوالدة يف هاتف حممول            

 عن ذلـك، نظمـت   وفضالً. ، يرسل البيانات إىل قاعدة بيانات السجل املدين مربمج مسبقاً 
دائرة السجل املدين دورات للتوعية بأمهية تسجيل املواليد يف خمتلف اجملتمعـات احملليـة يف               

  . )٤٠(باجملانتلتها محلة تسجيل األطفال و ،لوغانفيل

  شخصيوأمنه الحق الفرد يف احلياة واحلرية   -باء  
الحظ املكتب املشترك لتمثيل األمم املتحدة أن فانواتو تعاين من ارتفاع معـدالت               -١٩

احملاكم سـوى   يصل إىل   وال  . العنف القائم على نوع اجلنس، ال سيما عنف الشريك احلميم         
احلصول وتواجه النساء بوجه عام، صعوبات يف الوصول إىل العدالة و         . عدد قليل من احلاالت   

  . )٤١(لدعمخدمات اعلى 
وأفاد املكتب بأن مركز فانواتو املعين باملرأة هو املؤسسة الرئيسية املعنية بتقدمي الدعم            -٢٠

ركـز إىل   املوأشارت دراسة منهجية للعنف املرتيل أعدها       . القانوين واملشورة واإليواء املؤقت   
 ٦٨( العاطفي  السابق أو احلايل؛ والعنف   الشريك  /ارتفاع معدالت العنف الذي يرتكبه الزوج     

؛ والعنف اجلسدي   ) يف املائة  ٤٤(؛ والعنف اجلنسي    ) يف املائة  ٥١(؛ والعنف البدين    )يف املائة 
مبوجب قانون محاية ميكن للمحاكم، وأوضح املكتب أنه ).  يف املائة٦٠(أو العنف اجلنسي /و

تصل إىل  ، أن تصدر أوامر حلماية األسرة هبدف تقييد سلوك اجلناة ملدة            ٢٠٠٨األسرة لعام   
  . )٤٢(سنتني
 ميثل عالمة بارزة، حيـث  ٢٠٠٨وذكر املكتب أن اعتماد قانون محاية األسرة لعام    -٢١

وحـال  جّرم العنف املرتيل، ووضع آليات حلماية النساء يف املناطق الريفية والنائية واملهمشة             
 والحـظ   .)٤٣(يف حاالت العنف املرتيل   أساساً للدفاع     دفع مثن العروس   دون استخدام عدم  

املكتب أن إدارة شؤون املرأة جترب تنفيذ قانون محايـة األسـرة يف سـانتو اجلنوبيـة ويف              
  . )٤٤(ماليكوال

والحظ املكتب أن أكادميية الشرطة نظمت دورات تدريبية تناولت التصدي حلاالت          -٢٢
 يف‘ عدم إسـقاط احلـق    ‘واعتمدت إدارة الشرطة سياسة     . العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي   

وإذا رغبت الضحية يف سحب قضيتها يف وقـت         . القضايا املتعلقة بالعنف املرتيل املبلغ عنها     
 العـريف   اإلجـراء (بيد أن الغرامات العرفية     . الحق، جيب عليها أن تلتمس ذلك من احملكمة       

مـا تتـضمن تبـادل      بوسائل كثرياً   حكام وهتدئة خواطر األطراف املعنية      األ بإصداراملتعلق  
 كانت مبثابة عوامل خمففة يف القضايا اليت كانت سـتقدم إىل            )ملواد الغذائية احمللية  احلصائر وا 
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 التدريب بشأن القضاء على العنـف ضـد املـرأة يف إدارة             زومن الضروري تعزي  . احملاكم
  . )٤٥(الشرطة
سفاح احملارم يف أوساط الفتيات     لفانواتو أعلى معدالت    توجد يف    هوأبلغ املكتب أن    -٢٣

ويف بعـض   .  وأن ذلك ال يزال يشكل مصدر قلـق         باملنطقة،  عاماً ١٥بلغ عمرهن   الالئي ي 
وتبـذل  . من الناحية التقليديـة   أو اخلال مقبوالً     الزواج بني أبناء العم      يعترباجملتمعات احمللية   

تشريعات وغريها من األطر هبدف محاية      لكفالة وضع ال   متضافرة   احلكومة وشركاؤها جهوداً  
، مبا يف ذلك االعتـداء اجلنـسي داخـل           واالعتداء املعاملةاملرتيل وسوء   األطفال من العنف    

 تدابري للقيام بذلك وكفالة تقـدمي       وجيري العمل على اختاذ   .  والتصدي هلذه احلاالت   ،األسرة
خدمات الدعم إىل النساء واألطفال يف اإلجراءات القانونية ومنع وصم الـضحايا بالعـار              

  . )٤٦(وجترميهم
كتب أن احلكومة أنشأت وحدات حلماية األسرة يف مجيع مقار الـشرطة            والحظ امل   -٢٤
دارة الشرطة يف فانواتو حاالت االعتـداء       التابعة إل وتعاجل وحدة محاية األسرة     . احملافظاتيف  

وال توجد وحدة . العنف اجلنسياليت تشمل ى األطفال وحاالت العنف املرتيل اجلنسي علغري 
بيد أن وحدة محاية األسـرة يف مركـز         . )٤٧(ل الضحايا شرطة متخصصة يف شؤون األطفا    

.  الدعم إىل الناجيات من االعتداء واجلرائم اجلنـسية        قدمت بالفعل الشرطة يف بورت فيال،     
لتعامل مع  لإجراءات خاصة   لوضع  تطوير استراتيجيات   أجل  ذه الوحدة من    هل والفرصة متاحة 

 وتوسـيع نطـاق    ،الناجني من العنـف   العنف املرتيل أو اجلنسي وإجراءات خاصة لألطفال        
  . )٤٨(خارج بورت فيالمن الوصول إىل الوحدة 

يف تعـاون     ملا ذكره املكتب، تعمل وزارة العدل ووزارة التعليم وشركاؤمها           ووفقاً  -٢٥
لزيادة الوعي باآلثار السلبية للعقاب البدين، وإسداء املشورة وتقـدمي          وثيق على تطبيق نظم     
األمهات واملدرسني واملهنيني العاملني يف املؤسسات هبدف تـشجيعهم         برامج أخرى لآلباء و   

والعمل جار على تعزيز تدابري احلماية التقليدية       . البدينللعقاب  على استخدام البدائل األخرى     
 .)٤٩(املكملة للهياكل الرمسية

   لقانونإقامة العدل وسيادة ا  -جيم   
دة بأن قوات الشرطة ال تزال ضعيفة وبـأن         أبلغ املكتب املشترك لتمثيل األمم املتح       -٢٦

وتتراكم القضايا املتأخرة   . بلدان أخرى تقدم الدعم الالزم لتعزيز األداء الوظيفي هلذه القوات         
مـن   مكتب املدعي العام ومكتب الوكيل العام        ويعاين. اليت حل موعد النظر فيها يف احملاكم      

زيـادة تعزيـز القـدرات واحليـاد        وحيتاج اجلهـاز القـضائي إىل       . عدم كفاية املوظفني  
  . )٥٠(واالستقاللية
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 حيث إن النظـام     ،وذكر املكتب أنه ليس من السهل على املرأة أن تطالب حبقوقها            -٢٧
 مل يفلح يف إنفاذ النص الدستوري الذي يكفل املساواة يف املركز بني الرجال              القانوين عموماً 

 لقوانني واملمارسات العرفية، اليت كثرياً     واعتمدت حماكم اجلزر قرارات على أساس ا       ،والنساء
 ما ُتستخدم القواعد العرفية يف سياق ملكيـة األراضـي           وغالباً. املرأةمتارس التمييز ضد    ما  

حلرمان املرأة أو ساللتها املباشرة من تقاسم موارد األرض على قدم املساواة مع األشـخاص               
 مالفاتوموري الوطين لألعيان نظّم يف      وأفاد املكتب بأن جملس   . املنحدرين من ساللة الذكور   

  حلقة عمل بشأن نوع اجلنس واألراضي اخُتتمت باعتماد اجمللس إعالنـاً           ٢٠١٣مايو  /أيار
وأقر اإلعالن بأن املبادئ األساسية لإلعالن العـاملي حلقـوق          . بشأن نوع اجلنس واألراضي   

وينص .  العريف  من القانون  لتمييز ضد املرأة جزء   اإلنسان واتفاقية القضاء على مجيع أشكال ا      
 اجمللس املمارسات العرفية اليت تنهض بقيم املـساواة بـني           أن يعزز اإلعالن على أمور منها     

ويعمل مع املنظمات على تعزيز البعد اجلنساين وتعهده        اجلنسني واملسائل املتعلقة باألراضي،     
 .)٥١( عمليات صنع القراراملشاركة الفعالة يفب وومحايته فيما يتعلق حبيازة األرض وملكيتها

وأشار املكتب إىل استمرار القلق إزاء اخنفاض احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائيـة               -٢٨
 وأشار إىل عـدم تقـدمي    ). سنة ١٦( األطفال   والعمر الذي جيوز فيه احتجاز    )  سنوات ١٠(

 /وأفـاد بـأن احلكومـة سـتبادر يف آب         . خدمات للضحايا، وخباصة للنساء واألطفـال     
 إىل صياغة قانون الطفل واستعراض قانون العقوبات على النحو املوصى به            ٢٠١٣ سطسأغ

وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، مبا يف ذلك عملية        . يف الدراسة األساسية املتعلقة حبماية الطفل     
قضاء األحداث، اختذت فانواتو تدابري إلصالح نظام قضاء األحداث مبا يتماشى مع اتفاقيـة              

ب أفـراد    برامج لتـدري   وأدخلتل ومعايري األمم املتحدة األخرى ذات الصلة،        حقوق الطف 
  .)٥٢(الشرطة واجلهاز القضائي

إىل أشار   ٢٠١١ التقييم القطري املشترك التابع لألمم املتحدة لعام          بأن  املكتب يفيدو  -٢٩
 العامـة،    االستقرار السياسي وسيادة القانون ومكافحة الفساد وجوانب اإلدارة املالية         حتسني

وجوانب املساءلة املالية، على الرغم من أن الربملان قد تغري بالفعل أكثر من مرة منذ انتخابات 
  .)٥٣(، مما يثري مرة أخرى شواغل بشأن حتقيق االستقرار السياسي٢٠١٢عام 
استخدام املعلومات، وضـعف املـساءلة   معدل إىل أن اخنفاض اً وأشار املكتب أيض    -٣٠

والصعوبات اليت تكتنف التعاون والتنسيق وإدارة املبادرات الـشاملة لعـدة           وقياس األداء،   
  .)٥٤(إدارية حتديات تثري يف القطاع العام ال تزال اليت يتزايد عددهاقطاعات 

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -دال  
نون  القـا اليت ينطوي عليهـا  األحكام التمييزية تعاجلأكد املكتب أنه من املتوقع أن         -٣١

عادة دفع   ممارسةتنظم مسائل الزواج والعالقات األسرية وتسمح بتعدد الزوجات و        والعريف  
 من خالل قانون شـامل  ، واألحكام التمييزية اليت تتعلق بتملك األراضي واإلرث     مثن الزوجة 
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 -سن الزواج   اجلنسني يف   بشأن التمييز يف القانون بني      اً  وال يزال القلق قائم   . لشؤون األسرة 
  .)٥٥( للرجل عاما١٨ً عاماً للمرأة و١٦ يوه

   حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -هاء  
، وجه املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعـين    ٢٠١٠يف عام     -٣٢

بتهديـد إحـدى    يتعلـق   حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان رسالة مشتركة بشأن ادعـاء           
 كان قد فر مـن      سجنيعلى قتل   لشهادهتا  ضد أسرهتا،    ضدها و   بأعمال انتقامية  الشاهدات

سجن بورت فيال، على أيدي أفراد قوة فانواتو املتحركة داخل ثكنة كوك يف حي أنابرو يف                
الـشاهدة  وأعرب املقرران اخلاصان عن قلقهما من أن مزاعم أعمال ختويـف            . بورت فيال 
كما أعربـا عـن     . منها بسبب اإلدالء بشهادهتا   اً   قد تكون انتقام   هتا ومضايقتهم وأفراد أسر 

  .)٥٦(والنفسية للشاهدة وأفراد أسرهتاقلقهما إزاء السالمة اجلسدية 
عالم يتوافق مـع املعـايري      وشجعت اليونسكو فانواتو على سن قانون عن حرية اإل          -٣٣

 وإدراجه من مث يف القانون املـدين        التشهرين  ؛ وأوصتها أيضاً برفع صفة اجلرمية ع      )٥٧(الدولية
 أن آلية التنظيم الذايت لوسائط اإلعـالم         أيضاً  اليونسكو  والحظت .)٥٨(وفقاً للمعايري الدولية  

  .)٦٠( وأوصت بتطويرها)٥٩(توجد يف فانواتو ال
وأشار املكتب املشترك لتمثيل األمم املتحدة إىل أن مـشروع مـشاركة املـرأة يف               -٣٤

 احلكومية يتضمن التدابري اليت يتعني اختاذها من أجل زيادة مشاركة املرأة يف احليـاة               السياسة
، والعمل اإلجيـايب،    )سياسياً( وتثقيف املرشحات والناخبات     اسية، مبا يف ذلك البحوث    السي
. )٦١(لتزام بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين باعتباره استراتيجية للحكومة بكامـل هيئتـها     االو

توفر الدعم للحكومـة     هيئة األمم املتحدة للمرأة      ظلتوعلى مدى السنوات األربع املاضية،      
 املـساواة بـني اجلنـسني يف      مشروعها املتعلق ب   عن طريق    ، مشاركة املرأة السياسية   يف جمال 

ورقـة  ،  ٢٠١٣مايو  / وأفاد املكتب بأن جملس الوزراء اعتمد يف أيار        .)٦٢(احلوكمة السياسية 
ديل قانوين الالمركزية والبلديات هبدف األخذ بتدابري خاصة مؤقتة مـن أجـل              لتع توجيهية

 يف املائة من املقاعد للنساء يف مجيع اجملـالس البلديـة            ٣٤ و ٣٠ختصيص حصة تتراوح بني     
  .)٦٣( سنة١٦ألربع واليات أو ملدة 

 مـع   كةيف شرا وأشار املكتب إىل أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يدعم احلكومة،             -٣٥
املنظمات غري احلكومية الدولية مثل مركز املؤسسات الدميقراطية، على تيسري برامج التدريب            

  .)٦٤(لصاحل أعضاء الربملان اجلدد، بغية إعدادهم ومتكينهم يف أداء دورهم اجلديد
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   شروط عمل عادلة ومؤاتيةيف التمتع باحلق يف العمل و  -واو  
ربت عنه اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     أشار املكتب إىل القلق الذي أع       -٣٦

جور ، وهو ما يتجلى يف الفجوة يف األجمال العمالةإزاء استمرار التمييز الذي تواجهه املرأة يف        
مـن  اً   ويستمر بذل اجلهود الرامية إىل متكني املرأة اقتـصادي         .)٦٥(بني اجلنسني والعزل املهين   

ملنـاطق  ، وتوسيع نطاق هذه الفرص لتشمل املرأة يف ا        ريالصغ التدريب وفرص التمويل     خالل
  .)٦٦(الريفية والنائية

للمواءمة بـني احلـد األدىن لألجـور        اً  وأشار املكتب إىل أن فانواتو ال متلك نظام         -٣٧
وأدى ذلك إىل حالة ميكن فيها وصف العديد من املوظفني حبق بأهنم            . وارتفاع تكلفة املعيشة  

 جانب ما لذلك من آثار خطرية يف رفاه املعالني املنـتمني إىل األسـرة               إىل‘ فقراء عاملون ‘
املنظمات املمثلة لكل من العمـال وأصـحاب        اً  جيداً  وبينما طورت فانواتو تطوير   . املوسعة

، فإن فوائد املفاوضة اجلماعية     ثالثية األطراف عامة  رية تعاونية   العمل ووضعت عملية استشا   
ز ذلك يف العدد الكبري من املـشاريع   يربو. ظفني يف القطاع اخلاص   ظم املو بعيدة املنال عن مع   

وجيب التصدي للثغـرات    . التجارية الصغرية، وارتفاع معدل العمالة يف القطاع غري الرمسي        
القائمة يف العالقات الصناعية وضعف اإلنفاذ القانوين للحد األدىن لألجور، يف إطار التقيـد              

 وكلها أمور جتب    عملية حتديد احلد األدىن لألجور    ، ويف   بالتزامات صندوق االدخار الوطين   
  .)٦٧(معاجلتها

 بدعوة مـن    ثالثي األطراف، وعن انعقاده   استشاري  وأبلغ املكتب عن إنشاء جملس        -٣٨
األطـراف  ا يشكل منتدى شراكة بـني       مملعمال وأصحاب العمل    حبضور ممثلني ل  احلكومة،  

اجمللـس الـوطين    عملت املنظمة بشكل وثيق مع      و. الثالثة، بدعم من منظمة العمل الدولية     
  .)٦٨(وضع استراتيجية لتشغيل الشباببفانواتو على للشباب 

  ستوى معيشي الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -زاي  
 االقتـصادية  -بأن الصعوبات االجتماعية املشترك لتمثيل األمم املتحدة أبلغ املكتب     -٣٩

 اليت تواجهها فانواتو حالت دون تنفيذ بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان           واجلغرافية والسياسية 
 بصورة كاملة، وال سيما فيما يتعلق باألطفال املقيمني يف اجملتمعات اجلزرية املتفرقـة الـيت              

  .)٦٩(يصعب كثرياً الوصول إىل بعضها
جتماعية، بتحسني تقدمي اخلدمات اال   اً  واضحاً  التزامتلتزم  احلكومة  أن   املكتب،   ذكر  -٤٠

 يف  ٢١(والتعلـيم   ) ئة يف املا  ١١(لصحة  فقط لقطاعي ا  حيث ُيخصص ثلث امليزانية املتكررة      
 عدد كبري من الـسياسات      هناكو.  الشركاء يف التنمية   جبانب تلقيهما دعماً كبرياً من    ،  )املائة

  .)٧٠(هذين القطاعنيالعمل يف  احلكومة يف اليت تسترشد هباواالستراتيجيات 
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اتو، الـيت    األطفال يف فانو   وسط فاوتاملكتب إىل أن دراسة الفقر وأوجه الت      وأشار    -٤١
، )٧١( الـوطين   بالتعاون مع املكتب اإلحصائي    ،حمليط اهلادئ مبنطقة ا أعدها مكتب اليونيسيف    

 املناطق الريفية مقارنـة باملنـاطق       ون احلرمان مبعدل ثالث مرات يف     عانأثبتت أن األطفال ي   
  .)٧٢( أسوأ بكثري يف املناطق احلضريةان من الغذاءرية؛ غري أن احلرماحلض
وأوضح املكتب أنه جيب التمييز يف فانواتو بني الفقر يف املناطق الريفية والفقـر يف                 -٤٢

 فقـر "، تعاين من    "بوفرة الكفاف "فاألغلبية الريفية، اليت كانت تتمتع عادة       . املناطق احلضرية 
التعليم والصحة وإمدادات امليـاه املنتظمـة       (وانعدام فرص احلصول على اخلدمات      " الفرص

االفتقار بصورة متزايدة إىل فرص كسب الـدخل، حيـث          و) والنقل واالتصاالت والطاقة  
سكان املناطق يعاين و. التحضر السريعوكلها تدفع إىل االقتصاد النقدي، جمال دخلت فانواتو 

لواقعة يف املناطق احلضرية املكتظة     احلضرية السريعة النمو، ال سيما يف املستوطنات العشوائية ا        
بالسكان يف بورت فيال ولوغانفيل، الذين يعيشون يف مـساكن مـستأجرة دون املـستوى        

، حيث يتعذر علـى األسـر الوفـاء         الدخلحقيقي يف   بصورة متزايدة من فقر     واملطلوب،  
 احلالـة   وتفاقمت هـذه  . التغذية األساسية واملأوى والتعليم واالحتياجات الصحية     تطلبات  مب

مـن  األسـر   حتد  بسبب آثار األزمة االقتصادية العاملية وارتفاع أسعار املواد الغذائية، حيث           
أنواع وكميات األغذية املستهلكة، وتسحب األطفال من املدارس الثانوية وتعاين من تفـاقم           

  .)٧٣(املسائل املتعلقة باحلماية والعنف املرتيل
عيشية اليت تستخدم مصادر مياه الـشرب احملـسنة         وأبلغ املكتب بأن نسبة األسر امل       -٤٣

، مبا يقل بشكل طفيف عـن األهـداف         ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٨١زادت باطراد فبلغت    
بيد أن حالة مرافق الصرف الصحي تبعث علـى         .  يف املائة  ٨٥اإلمنائية لأللفية احملددة بنسبة     

صدر حمـسن للـصرف     حنو ثلث السكان احلصول على م     ال يستطيع   القلق الشديد، حيث    
 يف املائة من األسر املعيشية إمكانية التخلص بأمان مـن           ٣٠ وال متلك سوى نسبة      ،الصحي

  .)٧٤(براز األطفال

  احلق يف الصحة  -حاء  
أفاد املكتب بأن التقدم احملرز يف التصدي لوفيات الرضع ووفيات األطفال دون سن               -٤٤

 يف املائة من الوفيات دون سن       ٨٠ر من    أكث حدثو.  شهد ركوداً يف العقد املاضي     اخلامسة
 بني املقاطعات حيث كـان      وكانت هناك أيضاً أوجه تفاوت كبري     . اخلامسة يف العام األول   

ألحياء يف منطقة    يف األلف من املواليد ا     ٢٠معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة يقل عن         
 ذلك إىل حـد كـبري إىل        وقد يعزى .  يف األلف يف منطقة تايفا الريفية      ٣٥شيفا احلضرية، و  

وتوجد أوجـه تفـاوت كـبرية يف جمـال          . الصعوبات املتعلقة باإلبالغ يف هاتني املنطقتني     
ـ         يف املائـة يف خمتلـف   ٨٢ و ٣٢ل بـني    التحصني، حيث تتراوح التغطية بالتحصني الكام
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 الـيت بـذلت     اجلهودبفضل  حسن هذه األرقام    تاملقاطعات على الرغم من أنه ُيفتَرض أن ت       
  .)٧٥(٢٠١٣مايو / مبا يف ذلك أنشطة التحصني التكميلية يف أيار،مؤخراً
 ٨٤(وأبلغ املكتب بأن نتائج احلمل قد حتسنت نتيجة حتسني الرعاية السابقة للوالدة             -٤٥

القـابالت  ، وارتفاع نسبة الوالدات حبضور      )على األقل ملرافق الرعاية   يف املائة بزيارة واحدة     
 يف  ٨٠(زيادة معدالت الوالدات اليت جتري يف املرافق الـصحية          ، و ) يف املائة  ٨٠(املاهرات  

 يف حاالت الطوارئ، وحتـسني      النفاسيةوحتسني آليات اإلحالة للحصول على الرعاية       ) املائة
معدل انتشار وسـائل منـع      زيادة  وبالرغم من   . فرص احلصول على الرعاية الصحية األولية     

يل ومعـدل   ، ال يزال معدل اخلصوبة اإلمجـا      )ضر يف املائة يف الوقت احلا     ٣٨بنسبة  (احلمل  
  .)٧٦( مرتفعاًالوالدات لدى املراهقات

بأن عدد حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية مـنخفض          اً  وأبلغ املكتب أيض    -٤٦
بـسبب اخنفـاض   من ذلـك  ، إال أنه قد يكون أكرب )٢٠١١ حاالت مبلغ عنها منذ عام     ٥(

 يف املائة فقط من املراهقني األكثـر عرضـة          ١٠قى النتائج   ُشخِّص وتل (مستويات التشخيص   
مثـل اإلصـابات    (، وقد ترتفع النسبة بسبب تفاقم عوامل اخلطر         )للخطر يف املناطق احلضرية   

املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي ومعدالت احلمل بني املراهقات، واخنفاض مستوى الـوعي             
 أساس نوع اجلنس والعنف اجلنسي القـسري        واستخدام الواقي الذكري، والعنف القائم على     

  .)٧٧()لى خدمات مكافحة فريوس نقص املناعة البشريةعصول احلوألغراض جتارية، وصعوبات 

  احلق يف التعليم  -طاء  
أشار املكتب املشترك لتمثيل األمم املتحدة إىل أن الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة               -٤٧

ت احلكومة  طبقو. لية يف املناهج الدراسية   م اللغات احمل  وسياسة التعليم يشجعان على استخدا    
النظام الثنائي اللغة املوروث عن عهد اإلدارة االستعمارية املشتركة بني إنكلترا وفرنسا عـن              

 التعليم االبتدائي اجليد مـن      مسألة احلصول على  وعاجلت  . طريق منهج دراسي منسق جديد    
االلتحـاق  جمال  بني اجلنسني يف    اً  مما أوجد توازن  ،  ٢٠١٠خالل تقدمي املنح الدراسية يف عام       

  .)٧٨(باملدارس
 ٢٠١٦  إىل ٢٠٠٦من  للفترة  وأبلغ املكتب بأن استراتيجية قطاع التعليم يف فانواتو           -٤٨

. حددت اجتاه التعليم املتوخى جلميع األطفال يف إمكانية حصوهلم على تعليم رفيع النوعيـة             
ت فانواتو بتفعيل التعليم االبتدائي للجميع من خـالل         ، قام ٢٠١٠يناير  /ومنذ كانون الثاين  

وزاد معدل تسجيل التالميذ زيادة كبرية، فأثار مـشاكل         . تطبيق املنح الدراسية يف املدارس    
  .)٧٩(لوزارة التعليم من حيث احليز املتاح

والحظ املكتب وضع سياسات حمددة ملعاجلة موضوع املساواة بني اجلنسني ومتكني             -٤٩
، اليت أنـشئت    )٢٠١٥-٢٠٠٥( مبا يف ذلك سياسة املساواة بني اجلنسني يف التعليم           املرأة،
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 ومل تتناول   .)٨٠()وهي وظيفة شاغرة حاليا   (لتعليم  مبوجبها جهة وصل جنسانية داخل وزارة ا      
ليم، وال يزال يتعني إدماجها هذه السياسة التدابري اخلاصة املؤقتة لصاحل النساء والفتيات يف التع

  .)٨١(طة التعليم يف فانواتوخاريف 
وأبلغ املكتب عن استمرار القلق إزاء ارتفاع معدالت األمية لدى الكبار، وارتفـاع        -٥٠

عن اخنفاض مستوى التحاق الفتيـات        معدالت انقطاع الفتيات عن التعليم الثانوي، فضالً      
ـ      . باملدارس يف مرحليت التعليم الثانوي والعايل      ة التعلـيم   وهناك اختالف ملحـوظ يف نوعي

النائية، مبا يف ذلك عدم وجـود       / املناطق احلضرية واملناطق الريفية    بنيوإمكانية احلصول عليه    
ومن خالل الدعم اإلضـايف     . يكفي من مرافق املبيت والطعام للتالميذ، وال سيما الفتيات         ما

 التعلـيم   للمنظمات غري احلكومية، متكنت فانواتو من تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية لتوفري           
  .)٨٢(للجميع

وسلّط املكتب الضوء على الشواغل بشأن فعالية االنتقال من املدرسة إىل احلياة بعد               -٥١
وال يزال هناك الكثري من األمثلة على األطفال الذين لفظهم النظام على حنو مبكـر         . الدراسة

  ويشمل .قيقيةة احل أو الذين أكملوا التعليم الثانوي لكنهم غري جاهزين للخوض يف بيئة احليا           
وحتققت زيادة  . مشتغل باألعمال احلرة  موظف أو   بصفة  ذلك الدخول إىل سوق العمل سواء       

فرص االلتحاق بالتعليم العايل من خالل الزيادة يف املنح الدراسية الـيت تقـدمها احلكومـة               
اف الفعـال   فيما يتعلق باالستهد  اً  والشركاء يف التنمية، على الرغم من أن القلق ال يزال قائم          

وبغية حتقيـق   . للمنح املقدمة الستيفاء احتياجات البلد من املوارد البشرية والتنمية االقتصادية         
فوائد يف املدى الطويل، ينبغي لفانواتو أن تعمل على حتقيق االمتياز يف التحصيل التعليمي يف               

  .)٨٣(مرحلة ما بعد التعليم االبتدائي

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
 ٢٠١٥-٢٠٠٨اد املكتب بأن السياسة الوطنية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة للفترة           أف  -٥٢

جمـاالً   ١٣وهناك  . وضعتها وزارة العدل واخلدمات اجملتمعية واللجنة الوطنية املعنية باإلعاقة        
التنسيق علـى الـصعيد     : من جماالت العمل ذات األولوية احملددة يف هذه الوثيقة، من بينها          

خـدمات إعـادة    /املساعدة الذاتية ومنظمات  والسياسة العامة؛   /ر التشريعي اإلطاوالوطين؛  
الوصول إىل البيئـة املبنيـة؛      والتدريب والعمالة؛   والتعليم؛  والنساء ذوات اإلعاقة؛    والتأهيل؛  

التشخيص والتدخل املبكر والتعلـيم؛     والتخفيف من حدة الفقر؛     والوصول إىل النقل العام؛     و
والتزمت احلكومـة   . ، وإمكانية احلصول على املعلومات واالتصاالت     محالت التوعية العامة  و

بالتركيز، يف جمال التعاون اإلقليمي، على االستفادة من الفرص اإلقليميـة املتاحـة لتنفيـذ               
حتياجات اخلاصة  وأدجمت وزارة التعليم سياسة متكاملة لألطفال ذوي اال      .)٨٤(السياسة العامة 

  .)٨٥(درسني يف الوقت الراهن على دعم تنفيذهااملتدريب  ، وجيرييف املدارس
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  الشعوب األصلية  -كاف  
أفادت اليونسكو بأن فانواتو هتتم بصفة خاصة بتعزيز دور معارف الشعوب األصلية              -٥٣

وتساعد اليونسكو فانواتو على إعادة تصميم املناهج الدراسية يف جمال        . يف اإلدارة البيئية للبلد   
جموعة الكبرية من معارف الشعوب األصـلية       ملعناصر الرئيسية لل  العلوم من أجل تضمينها ا    

  .)٨٦(اليت تزدهر باطراد يف األرخبيل

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
رحبت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بفرصة التعليق على اإلطار القانوين             -٥٤

 بيد أن القلق يساور     )"التشريع" (٢٠١٠ام   لع ١٧الوطين الذي يرتكز إىل قانون اهلجرة رقم        
 احلماية مـن    ألسباب تشمل ،  )٨٧(مع املعايري الدولية  اً  التشريع ال يتفق متام   ذلك  املفوضية ألن   

إعداد مـدونات   بأمور منها     فانواتو  املفوضية  ويف هذا الصدد، أوصت    .)٨٨(اإلعادة القسرية 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية       التزاماهتا الدولية املنصوص عليها يف العهد        بشأن

طـاق  واتفاقية مناهضة التعذيب لتوفري احلماية التكميلية لألشخاص الذين ال يـدخلون يف ن            
  .)٨٩( حباجة، على الرغم من ذلك، إىل احلماية الدوليةهم ولكن،١٩٥١اتفاقية الالجئني لعام 

 انون اجلنسية جلمهورية فانواتو   ورحبت املفوضية بالعديد من الضمانات الواردة يف ق         -٥٥
وجود فجوات بـني قـانون      املفوضية   الحظت   ومع ذلك، . اليت حتول دون انعدام اجلنسية    و

يل وعلى سب . اجلنسية احلايل واملعايري الدولية الرامية إىل منع حاالت انعدام اجلنسية وختفيضها          
الـذين  وين يف اإلقلـيم      منح اجلنسية إىل األطفال املولود     املثال، ال يوجد ضمان ينص على     

ن حيملون جنسية بلد معني وإىل اللقطاء اجملهويل النسب الذين يعثر عليهم يف فانواتو والذي              ال
وأوصت املفوضية فانواتو بأن تعد دراسة عـن القـوانني          . ال حيق هلم احلصول على اجلنسية     

تثـال للمعـايري   مبا يكفـل حتـسني االم   واملمارسات احمللية هبدف مواصلة تعديلها مستقبالً  
إىل أهنـا   اً  وأشارت املفوضية أيض  . )٩٠(١٩٦١وعام   ١٩٥٤ ص عليها يف اتفاقييت عام    املنصو

  .)٩١(على استعداد لدعم أنشطة بناء القدرات وتقدمي املزيد من املشورة التقنية إىل فانواتو

   احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -ميم   
مم املتحدة إىل التحديات الرئيسية اليت حتـول دون         أشار املكتب املشترك لتمثيل األ      -٥٦

التعـرض  وقلة صادرات السلع األساسـية؛      : استمرار النمو االقتصادي الشامل مبا يف ذلك      
 عدد السكان وتشتتهم يف العديد    ارتفاع  وللكوارث الطبيعية واآلثار املترتبة على تغري املناخ؛        

سية إىل جانب عدم وجود وفـورات احلجـم؛         من اجلزر املعزولة والنائية عن األسواق الرئي      
ت من إمكانية احلصول على    وحدَّ ور اهلياكل األساسية اليت زادت حجم التكاليف      أوجه قص و

ت يف العدد القليل من املراكز احلضرية، وأسـهمت         تفاقماخلدمات االجتماعية األساسية، و   
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ية مبا يف ذلـك ارتفـاع       الصدمات اخلارج وبالتايل يف االستبعاد؛ ارتفاع تكاليف اخلدمات؛       
األجور واملرتبات اليت ال تعكس االرتفاع يف تكلفة املعيشة، وحمدودية          وأسعار املواد الغذائية؛    

  .)٩٢(قدرة املوارد البشرية واملالية واخنفاض إنتاجية نظم إنتاج صغار املزارعني
األخطـار  وباإلضافة إىل ذلك، أفاد املكتب بأن فانواتو تواجه جمموعة كاملة مـن               -٥٧

، مبـا يعرضـها لالنفجـارات       "دائرة النار "املناخية واجليولوجية بسبب موقعها يف كل من        
 الـذي   "حزام األعاصري "الربكانية والزالزل، وموجات التسونامي، واالهنيارات األرضية، و      

لغة لظواهر املناخية البا  اعرض فانواتو للتقلبات املناخية و    وتت. يضعها يف مسار األعاصري املدارية    
ا يزيد من خماطر اجلفـاف والفيـضانات، علـى          مم دورات النينيو والنينيا،     الشدة من خالل  

 تغري املنـاخ وارتفـاع      املتمثلة يف  ويواجه البلد التحديات البيئية الرئيسية التالية        .)٩٣(التوايل
وخاصة بالنسبة إىل املستوطنات املنخفضة، حيث تتصدي اجملتمعـات         (منسوب مياه البحر    

؛ وحتات التربة وتدهور األرض؛ وتآكل الـسواحل؛        )لية لآلثار النامجة عن هذه الظواهر     احمل
وفقدان الغابات؛ وفقدان التنوع البيولوجي؛ وتلوث املياه؛ والتخلص من النفايات وإعـادة            

 واالستغالل املفرط للموارد البحرية؛ والكوارث الطبيعية       املرجانيةتدويرها؛ وتدمري الشعاب    
وستكون اآلثار احملتملة النامجة عن تغري املناخ       . فانواتو بقابليتها البالغة للتعرض هلا    تتصف  اليت  
 ٥مـن صـفر إىل   (اً على األطفال األصغر سناً الصحة والبقاء والتنمية، أشد وقع    جماالت  يف  

الـيت  التشريد شبكات األمان    ارتفاع حاالت   وستعرض زيادة الكوارث الطبيعية و    ). سنوات
  .)٩٤(للخطر كذلكوتكفل حصوهلم على التعليم  كافة  األطفالحتمي
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