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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً      األمم املتحدة   ضية  أعدته مفو موجز      
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١لس اجملمن مرفق قرار 

  *فانواتو    

 إىل عمليـة    )١( جهـات معنيـة     موجز للمعلومات املقدمة من أربع     هذا التقرير هو    
بادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس       وهو يتبع هيكل امل   . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتـضمن التقريـر أي آراء أو وجهـات نظـر             . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

وال أي  ) املفوضـية (حلقوق اإلنسان   السامية  اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة        أو
حواشـي هنايـة    وقد ذكرت بصورة منهجية يف         .قرار فيما يتصل بادعاءات حمددة     حكم أو 

ص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصـلية              الن
، خيصص، حسب مقتضى احلال، فـرع مـستقل         ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس       .دون تغيري 

إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء           
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة اليت    .بادئ باريسالتقيد الكامل مب  على  

 وقد روعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات          .تتضمن مجيع املعلومات الواردة   
  .اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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   املعلومات املقدَّمة من جهات معنية أخرى    

   سية واإلطاراملعلومات األسا   ألف  

   نطاق االلتزامات الدولية  -١  
أفادت رابطة األنشطة التروجيية والدعوية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة بأن فانواتو             -١

 على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي        بلد يف منطقة احمليط اهلادئ صّدق     هي أول   
اري التفاقية حقوق األشخاص ذوي     على الربوتوكول االختي  بعد  ومل تصدق فانواتو    . اإلعاقة
  .)٣( وأوصت الرابطة بالتصديق عليه)٢(اإلعاقة

على اتفاقية  على تصديقها   وهنأت هيئة الشفافية يف فانواتو حكومة مجهورية فانواتو           -٢
  .)٤(٢٠١١يوليه / متوز١٢األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف 

    والتشريعي الدستورياإلطار   -٢  
شفافية يف فانواتو إىل نداءات موجهة إىل احلكومة إلعادة النظـر يف            أشارت هيئة ال    -٣

 العرفية تـشكل أسـاس ملكيـة األرض      القواعد" من الدستور اليت تنص على أن        ٧٤املادة  
بسبب منحهـا سـندات ملكيـة       متييزية  العرفية قد تكون    القواعد  حيث إن   " واستخدامها

  .)٥(األراضي للذكور أو لإلناث فقط
 من الدستور ال تشري إىل أي متييـز علـى أسـاس             ٥أن املادة   ب اهليئة أيضاً  أفادتو  -٤

 ودعت احلكومة إىل إعادة النظر يف اإلطار الدستوري من أجل إدراج ذلك يف املادة               ،اإلعاقة
  .)٦(ذات الصلة

كافحـة  األمم املتحدة مل اهليئة أن هناك حاجة إىل دمج بعض أحكام اتفاقية       ذكرتو  -٥
  .)٧(فانواتو مبا يكفل مكافحة الفساد على حنو فعاللانني الوطنية الفساد يف القو

    وتدابري السياسة العامةحلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي والبينة األساسية   -٣  
دعت هيئة الشفافية يف فانواتو احلكومة إىل وضع مزيد من سياسات مكافحة الفساد         -٦

العامـة  لقانون واإلدارة السليمة للـشؤون      مبا يعزز مشاركة اجملتمع ويعكس مبادئ سيادة ا       
  .)٨(، والرتاهة، والشفافية واملساءلةالعامةواملمتلكات 



A/HRC/WG.6/18/VUT/3 

3 GE.13-18415 

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

   التعاون مع هيئات املعاهدات    
أفادت رابطة األنشطة التروجيية والدعوية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقـة، بـأن              -٧

ها األويل، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشـخاص ذوي           فانواتو مل تقدم بعد تقرير    
اإلعاقة، الذي جيري التشاور بشأنه مع أصحاب املصلحة يف الدوائر احلكومية ويف أوسـاط              

  . )٩(األشخاص ذوي اإلعاقة

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الـدويل             -جيم   
   اإلنساين 

   املساواة وعدم التمييز  -١  
دعت هيئة الشفافية يف فانواتو احلكومة إىل تعديل الدسـتور وقـانون املواطنـة                - ٨
وعلى الرغم من   . العرفيةالقواعد  يكفل تفادي التمييز على أساس نوع اجلنس وخباصة           مبا

أة حدوث تغيريات طفيفة تعزى إىل عمل منظمات اجملتمع املدين، وسعي إدارة شؤون املـر             
 من الالزم بذل    لرجال يف اجملتمعات احمللية، فإن    ملساعدة النساء على التكلم حبرية أكرب بني ا       

  . )١٠(املزيد من اجلهود
ودعت رابطة الصحة األسرية يف فانواتو احلكومة إىل وضع استراتيجيات ابتكاريـة              -٩

لنـساء والفتيـات    حياة ا وحتسن  تزيل العقبات اليت حتول دون حتقيق املساواة بني اجلنسني          
فرصة املشاركة على قدم املساواة يف صنع القرارات اليت تـؤثر يف مـستويات              يتيح هلن    مبا

  . )١١( النهوض هبنمعيشتهن ويف
أن احلكومة ال تزال متيز ضـد مـواطين         كذلك  والحظت هيئة الشفافية يف فانواتو        -١٠

رجال فانواتو الذي يتزوجون     ل ميكن،  وعموماً. البلدان األخرى الذين يتزوجون من فانواتيني     
ينطبق على  ذلك المن أجنبيات منح الزوجة واألطفال احلق يف احلصول على اجلنسية، ولكن      

 جنسية فانواتو إذا كان األب املتبين مـن مـواطين           وُيمنح الطفل املتبىن تلقائياً   . واتوننساء فا 
وميكن .  ومل يكن األب كذلك    اطنةاجلنسية إذا كانت األم املتبنية مو     الطفل  ُيمنح   والفانواتو،  

من فانواتو، بيد أن الرجل األجنيب ال يـستطيع           لألجنبية اكتساب اجلنسية إذا تزوجت رجالً     
وميكن للمرأة يف فانواتو أن     . احلصول على اجلنسية بصورة تلقائية إذا تزوج امرأة من فانواتو         

 ضد  يشكل متييزاً الرجل، مما   ينطبق على    ال وهو ما تستعيد اجلنسية بعد فك روابط الزواج،       
 مـن دسـتور     ٥ للحقوق األساسية يف املساواة مبوجب املـادة         وميثل ذلك انتهاكاً  . الرجل

  . )١٢(لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية ايتعارض مع كما أنه مجهورية فانواتو، 
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   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
 لـصاحل األشـخاص ذوي اإلعاقـة، أن         طة األنشطة التروجيية والدعوية   أفادت راب   -١١

 اليت أجراها مركـز فـانواتو       ٢٠١١-٢٠١٠ الدراسة املتعلقة بالعنف ضد النساء واألطفال     
أو اجلنسي يف   / يف املائة من النساء يتعرضن للعنف اجلسدي و        ٦٠ أن   قد أظهرت املعين باملرأة   

أربع نساء  كل  أن امرأة من بني     إىل   الدراسة   خلصتو. الشركاء/حياهتن على أيدي األزواج   
ـ   أيضاً استنتجت الدراسة و. تتعرض للعنف اجلسدي على أيدي رجال من غري الشركاء         أن ب

اخلامسة ثالث نساء تتعرض لالعتداء اجلنسي عندما تكون طفلة دون سن           كل  امرأة من بني    
 الرغم من أن هذه البيانـات        وعلى .)١٣( هذه السن  ، ولالعتداء اجلنسي عندما تتجاوز    عشرة

الذي تتعرض لـه     املتزايدليست شاملة لإلعاقة، تّدعي الرابطة أهنا تسلط الضوء على اخلطر           
، وال سـيما النـساء ذوات اإلعاقـة الالئـي            وعلى تزايد ضعفهن   لنساء والفتيات كافة  ا
ية اخلـدمات القانونيـة والـصح     من  أكرب  يستطعن احلصول إال على قدر حمدود بدرجة         ال
  .)١٤(احلمايةخدمات و

ـ فم علـى  هلادئ ذوات اإلعاقةاحمليط اأخوات منظمة تقرير وأشارت الرابطة إىل    -١٢ رق ت
من حيـث التعـرض     أكرب  يواجهن خطراً   النساء والفتيات ذوات اإلعاقة     الذي يبّين أن     التمييز

إن النساء  وعلى وجه اخلصوص، ف   . لبيت ويف اجملتمع ويف املؤسسات    يف ا : ميع أشكال العنف  جل
على الـدعم أو امللجـأ أو سـبل         قدرة على احلصول    أقل  هن  ذوات اإلعاقة الفكرية والعقلية     

 مـن   ن ما يكونـو    كثرياً اتاالعتداءهذه   وأفادت الرابطة بأن مرتكيب      .)١٥(االنتصاف القانونية 
 النـساء   يف موقع القوة، مما يـثين     من هم   الذين يقدمون الرعاية أو     من   املقربني أو    ةأفراد األسر 

هذا وأفادت الرابطة بأن    .  من أن يتفاقم وضعهن كضحايا     اإلبالغ خوفاً عن  والفتيات املعوقات   
  .)١٦(يزال لذلك غري معترف به من جانب اجلمهور ومن جانب واضعي السياسات اإليذاء ال

 الـذي   قانون محاية األسـرة   على تنفيذ   اً  وذكرت الرابطة أن فانواتو تعكف حالي       - ١٣
مبا حيول دون ارتكـاب     والتثقيف،  خدمات املشورة   توفري  أوامر احلماية و  ار  إصديتضمن  

التأكـد مـن    : وأكدت الرابطة احلاجة إىل ما يلـي      . عمال العنف ضد النساء والفتيات    أ
تستهدف  أوامر وخدمات احلماية من أنالنساء ذوات اإلعاقة حميطات بالقانون اجلديد و  أن

 وضـرورة   ؛ء مراكز الشرطة واحملاكم واملالجئ اآلمنـة      أداومراقبة  النساء ذوات اإلعاقة؛    
اليت ينبغي أن تراعي مجيـع      هذه اخلدمات   ر احلصول على    ّستيكفل  ت ة عاجل اتإجراء  اختاذ

  .)١٧(أشكال اإلعاقة
وباإلضافة إىل ذلك، أشارت الرابطة إىل أهنا تعمل بالتعاون مع إدارة شؤون املـرأة                -١٤

للتمييز والعنـف   يتعرضون  األشخاص ذوو اإلعاقة    إن   حيث   قانون محاية األسرة،  على تنفيذ   
 عن طريـق وزارة     ،، قامت حكومة فانواتو   ٢٠١٣ويف أوائل عام    . القائم على نوع اجلنس   

مشروع جترييب مدته ثالث سنوات يف جنوب سـانتو، مقاطعـة           تنفيذ   بتيسري   ،شؤون املرأة 
  .)١٨(سامنا، بشأن تنفيذ قانون محاية األسرة
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 املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية املمارسة على األطفال بأن            وأفادت  -١٥
  .)١٩(العقوبة البدنية مشروعة داخل البيت ويف مراكز الرعاية البديلة

أحكام بشأن العقاب اجلسدي    توجد   بأنه ال  املبادرة أيضاً أفادت   عن ذلك،    وفضالً  -١٦
 أو يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة         ١٩٨١عام  مبوجب حكم قضائي يف قانون العقوبات ل      

ـ     ) ٢٠٠٣بصيغته املعدلة عام    ( بـصيغته املعدلـة     (١٩٨٣ لعـام    زرأو يف قانون حماكم اجل
يقر بـاحلق يف عـدم      ) ٢٠٠٤بصيغته املعدلة عام     (١٩٨٠دستور عام   أن  ؛ و )٢٠٠٦ عام

ء إىل العقاب اجلسدي    ومع ذلك، فقد أُبلغ عن اللجو     ). ٥ املادة(التعرض للمعاملة الالإنسانية    
. يف املناطق الريفية كشكل تقليدي من أشكال العقاب الذي مييل إليـه رؤسـاء القبائـل               

جـاء يف    عن ذلك،    وفضالً.  شرعية هذه املمارسة   مدىمن  التحقق  تتمكن املبادرة من     ومل
 املائة   يف ٢العقاب البدين بنسبة    أفادوا بأهنم ميارسون    أفراد الشرطة   أن  اليونيسيف  حبث أجرته   

  .)٢٠(ت اليت يرتكب فيها أطفال جرائممن احلاالاً شهري
 ليس من بني التدابري التأديبية      ه وبأن )٢١(العقاب البدين حمظور يف املدارس     احلملة بأن    أفادتو  -١٧

  .)٢٢(املسموح هبا يف القانون املتعلق باخلدمات اإلصالحية رغم عدم وجود حظر صريح له
و بسّن تشريعات حتظر صراحة العقوبة البدنيـة لألطفـال يف           وأوصت احلملة فانوات     -١٨

  .)٢٣(مجيع األماكن، مبا فيها املرتل، كمسألة ذات أولوية

   إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
 أشارت هيئة الشفافية يف فانواتو إىل تدهور أداء احملاكم يف فانواتو بـاطراد أثنـاء                -١٩

مائـة قـضية أو مل تـصدر        جمرد  السنوات العديدة املاضية إىل درجة أن احملاكم مل تنظر يف           
 اهليئة أن مجيع هذه املـشاكل       ذكرتو. فيهاالنظر  أحكامها يف قضايا حىت بعد سنوات من        

ـ   . أدت إىل فقدان الثقة يف النظام القضائي واحترامه        زعم أن هـذه  وليس هذا فحسب، بل ُي
.  عن األخطـاء القـضائية      إىل حرمان األطراف املعنية من العدالة، فضالً       التأخريات قد أدت  

 اهليئة بأن سوء إدارة القضايا املرفوعة أمام احملاكم خيتلف على ما يبدو من قاض إىل                أفادتو
آخر، ورغم ذلك، ُيزعم أن ألغلبية القضاة مبختلف درجاهتم نفس خصائص املشاكل النامجة             

ـ   الدرجـة   حماكم  أداء   اهليئة بأن    وأفادت. إلدارةحاالت التأخري وسوء ا    عن  زراألدىن يف اجل
مـسائل خطـرية تتعلـق      إنه ينطوي أيضاً على     سوء اإلدارة فحسب بل     عالمات  تشوبه   ال

وأكدت اهليئة أن   .  تلك احملاكم   القضائيني يف  املساعدينالقضاة و صفوف  بالفساد املزعوم يف    
ايدة هتدد القضاء وتنكر على الـضحايا وعلـى         القضايا بصورة متز  تراكم  هذه التأخريات و  

  .)٢٤(املتهمني حق اإلنسان األساسي يف حماكمة عادلة ونزيهة
 التقين  ا بتعزيز تعاوهن  ، من خالل مكتب أمني املظامل     ،وأوصت اهليئة حكومة فانواتو     -٢٠

مع مركز الدعوة واملشورة القانونية وغريه من مؤسسات مكافحة الفساد وكفالـة معاقبـة              
  .)٢٥(على أفعاهلمنتهكي قانون القيادة أو حقوق اإلنسان األخرى م
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   حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -٤  
احلكومة قامت، بعد أن صدقت على اتفاقيـة        الشفافية يف فانواتو بأن     هيئة  أفادت    -٢١

تتعلق بوسائط اإلعالم عن طريـق      ية  وطنكافحة الفساد، بوضع سياسة عامة      األمم املتحدة مل  
وكُلِّفت اللجنة مبهمة اإلشراف على تطوير الـسياسة الوطنيـة          . اللجنة املعنية حبرية اإلعالم   

املتعلقة بوسائط اإلعالم إىل جانب مشروع قانون احلق يف احلصول على املعلومات، وخطـة           
لى املعلومات، وإنشاء   وينص مشروع القانون على ضمان حق اجلميع يف احلصول ع         . التنفيذ

مـن  إىل احلد األقصى    الكشف عن املعلومات    وتشجيع  آليات عملية وفعالة تدعم هذا احلق       
كما متت مناقشة واعتماد السياسة الوطنية املتعلقـة         .أجل تعزيز الشفافية واملساءلة يف احلكم     

 يعتمـدها بعـد   بوسائط اإلعالم يف فانواتو أثناء اجتماع جملس الوزراء، بيد أن الربملـان مل       
وعليه، دعت اهليئة احلكومة إىل اعتماد مشروع قانون احلـق يف احلـصول علـى           .كقانون

ُيَسنا يف شكل قانونني من قـوانني       لكي  املعلومات والسياسة الوطنية املتعلقة بوسائط اإلعالم       
  .)٢٦(لسكان من اتباعهما بصورة فعالةفانواتو ويتمكن ا

   مل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف شروط ع  -٥  
أفادت رابطة األنشطة التروجيية والدعوية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة بأنه بالنظر             -٢٢
التمييز املنهجي واهليكلي، ال تزال املرأة تعمل يف الوظائف الزهيدة األجـر، وتتعـرض               إىل

. املنظمالعمل غري   بيئة   لتهديد سالمتها وصحتها يف      ،يف كثري من األحيان   كذلك،  للتحرش و 
. حتـدياً تتعلق باحلماية تشكل    تكافؤ فرص العمل وقوانني     وجود قوانني بشأن    وال يزال عدم    

 يواجهن عقبـات إضـافية نتيجـة        األقل تعليماً والرابطة بأن النساء ذوات اإلعاقة      وأفادت  
  .)٢٧(توليد الدخل حمدودة للغايةإعاقتهن، حيث تكون خيارات كسب الرزق وفرص 

االقتصادية لفائـدة الريفيـات   حملو األمية بطة عن تنظيم دورات تدريبية   وأبلغت الرا   -٢٣
وتشمل املستفيدات من هذه الدورات البائعات املتجـوالت ذوات اإلعاقـة           . ذوات اإلعاقة 

.  بل حىت يف أوساط اجملتمعات احملليـة       وألصحاب املتاجر الالئي يبعن منتجاهتن يف الشوارع      
اً  مستفيد١٧٥وتضم اخلطة ". قادرون على االدخار"سمى  كما أنشأت الرابطة خطة ادخار ت     

  .)٢٨( امرأة من ذوات اإلعاقة٥٤منهم 
تعزيز عدم التمييز علـى     من أجل   وقدمت الرابطة توصيات بشأن تشريعات العمل         -٢٤

، وحتديـد  ؤ فرص العمل للنـساء ذوات اإلعاقـة      أساس نوع اجلنس واإلعاقة؛ وإتاحة تكاف     
 مدرة للدخل تستهدف النساء ذوات اإلعاقة؛ وتقدمي الـدعم          مشاريعإنشاء  حصص هلن؛ و  

فائـدة  لألعمال احلرة وزيادة فرص احلصول على القروض واالئتمانات وبرامج االدخـار ل           
  .)٢٩(لنساء ذوات اإلعاقةا
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   احلق يف الصحة  -٦  
أهـداف   يف حتقيـق      كبرياً تقدماًأحرزت   فانواتو    بأن رابطة الصحة األسرية  أفادت    -٢٥

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية عن طريق تنفيذ جدول األعمال ذي       
 الـسكانية الوطنيـة     ةالسياسوضعت واعتمدت    احلكومة   أشارت إىل أن  و. األولوية يف البلد  

احلد من معدل اخلـصوبة بـني       : هي من أجل حتقيق أربعة أهداف       ٢٠٢٠-٢٠١١ للفترة
نتـائج  لوفيات النفاسية واالعتالل؛ سد الثغرات يف البيانات السكانية وتطبيـق           املراهقات وا 

دعم التكامل بني التخطيط اإلمنائي الـسكاين       و ،حتليل بيانات التعدادات واملسوح السكانية    
  .)٣٠(واخلطة الوطنية للصحة اإلجنابية، اللذين يتناوالن قضايا الصحة اإلجنابية

أن احلكومة تعمل بنشاط على توسيع نطاق التعاون        بسرية   رابطة الصحة األ   أفادتو  -٢٦
املنظمات غري احلكومية على االرتقاء بالرعاية الصحية       /مع اجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة     
) أسهمت يف احلد من معدل وفيات األمهات واألطفال       (اإلجنابية ووضع برامج لتنظيم األسرة      

 وعيـادات املـشورة     ،البشرية من األم إىل الطفـل     ومنع انتقال عدوى فريوس نقص املناعة       
طوعية يف مجيع املستشفيات واملراكز الـصحية، وعيـادات املنظمـات غـري             الوالفحوص  

احلكومية؛ وتنمية املوارد البشرية، وتسعى احلكومة إلدماج تعليم احلياة األسرية يف املنـاهج             
  .)٣١( كامالًالدراسية إدماجاً

يف إمجايل معدل اخلصوبة    حدوث اخنفاض   املؤشرات تربز   ا إن   بقوهلقت الرابطة   وعلّ  -٢٧
 مقارنـة  ٢٠٠٩ يف عام  ٣,٩، حيث بلغ     عاماً ٤٩ و ١٥ الالئي تتراوح أعمارهن بني      للنساء

 وعلى الرغم من التقدم الكبري .)٣٢()٢٠٠٩قرير تعداد السكان لعام     ت (١٩٩٩ يف عام    ٤,٣  ب
مثـل  اليت ميكن الوقاية منها، لكثري من احلاالت الذي أحرز يف العام املاضي، من الواضح أن ا  

والعدوى النامجة عن االتـصال     املراهقات والوفيات النفاسية ووفيات األطفال      محل  حاالت  
  .)٣٣(تزال منتشرة الذلك فريوس نقص املناعة البشرية،  مبا يف ،اجلنسي
إزاء قلقهـا    عـن     اليت قبلت هبا فانواتو، أعربت الرابطة      ٤٠وباإلشارة إىل التوصية      -٢٨

السريع السكاين  إىل حد كبري عن النمو      ى خدمات الصحة اإلجنابية الناجم      ارتفاع الطلب عل  
تقـل  الذين   و  يف املائة من السكان ينتمون إىل شرحية الشباب النشطني جنسياً          ٥٨حيث إن   

 ١ ٠٠٠ لكـل    ٦٦إذ يبلغ   ؛ وارتفاع معدل اخلصوبة بني املراهقات        عاماً ٢٥أعمارهم عن   
 من املواليد األحياء؛    ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٨٤الذي يبلغ    يةوفيات النفاس اللود؛ وتقدير معدل    مو

  .)٣٤(وارتفاع معدالت األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي
على خدمات تنظيم األسرة والصحة اجلنسية      الناس   للرابطة، يتطلب حصول     ووفقاً  -٢٩

سية للصحة اإلجنابية، والقوى العاملة، والـربامج  توافر القدر الكايف من إمدادات السلع األسا      
ومع ذلك، توجد فجوة ماليـة هائلـة بـني        . واملرافق واملعدات لالستجابة للحاجة املتزايدة    

  .)٣٥(مسامهة احلكومة وتكلفة الوفاء على حنو مناسب باحلاجة الراهنة
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ليون دوالر مـن     م ٣٨ قدره    مبلغاً ٢٠١٠ فانواتو أنفقت يف عام       بأن الرابطةوأفادت    -٣٠
.  دوالراً ١٥٧ دوالرات الواليات املتحدة على الرعاية الصحية، وبذلك يكون نصيب الفـرد          

 يف املائة من النفقات الصحية ومولت اجلهـات املاحنـة           ٦٣، مّولت احلكومة    ٢٠١٢ ويف عام 
 يف  ٤، اخنفضت خمصصات احلكومة للصحة بنـسبة        ٢٠٠٨ومنذ عام   .  يف املائة  ٣٧ اخلارجية

 ٣ وزارة الصحة وجهة ماحنة خارجية بنسبة     املمولة متويالً مشتركاً بني     يزانية  املة، واخنفضت   املائ
استخدام اخلدمات  تزايد  املالية، إىل جانب    املخصصات  وهذه االخنفاضات احلقيقية يف     . يف املائة 

  وأفادت الرابطة بأن اجلهـات     .)٣٦( على تقدمي اخلدمات الصحية     كبرياً الصحية، شكلت ضغطاً  
تربع صـندوق األمـم      فقد. يف شكل سلع أساسية   مسامهات  املاحنة قدمت مسامهات مالية و    

وُيزعم أن ميزانيـة  . املاضي املتحدة للسكان، على سبيل املثال، بوسائل منع احلمل خالل العقد      
  .)٣٧( دوالرات للفرد سنويا٤,٥٠ًاللوازم الطبية غري كافية، حيث بلغت حنو 

الـسياسي  /ضمان تعزيز االلتزام الـوطين    : احلكومة مبا يلي  تقوم    الرابطة أن  اقترحتو  -٣١
 ال سيما ارتفـاع معـدالت       ،من البحوث والتحليل للمسائل السكانية    وإجراء مزيد   بالتنفيذ،  

مي املعلومـات ذات الـصلة إىل       احلمل بني املراهقات والوفيات النفاسية؛ وبناء القدرات وتقد       
صحة أفضل، وإعدادهم   يف التمتع ب  الطالب  عمال حقوق   من أجل إ   املدارس واملدرسني    اتإدار

تعلـيم  برنـامج   ملرحلة البلوغ، ومحايتهم من االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛ واإلسراع بتنفيذ          
 على مجيع املستويات الدراسية من الصف الثامن إىل التعلـيم العـايل؛             احلياة األسرية وتعميمه  

لـشباب غـري    فائـدة ا   التثقيف عن طريق األقران ل     وتعزيز اخلدمات املالئمة للشباب وبرامج    
يف املالك الوظيفي احلكـومي؛ وإدراج      اً  امللتحقني باملدارس؛ وإدماج املمرضني املتخرجني حديث     

  .)٣٨(سلع الصحة اإلجنابية، وال سيما وسائل منع احلمل، يف القائمة احلكومية للعقاقري األساسية
 فانواتو، أفادت الرابطة بـأن احلكومـة        هايت قبلت  ال ٤١وفيما يتعلق بتنفيذ التوصية       -٣٢
بالرغم من أن القطاع الصحي     اً،  تتمكن من توظيف العديد من املمرضني املتخرجني حديث        مل

ويقدر . يف املوارد البشرية من حيث األعداد ومزيج املهارات على السواء         اً  خطرياً  يواجه نقص 
ومتت .  نسمة ١ ٠٠٠ لكل   ١,٧٧بنسبة   ٢٠١٢ عام   عدد األطباء واملمرضني والقابالت يف    

 يف املائة مقارنـة بعـدد       ٥٥نسبتها   وظيفة بزيادة    ١ ٩٨٣املوافقة على هيكل جديد قوامه      
  .)٣٩(غري أن هذا االقتراح مل ميول بعد. اً موظف١ ٢٨٠املوظفني احلايل البالغ 

ا وسائل منع   عن القلق إزاء حاالت النقص يف األدوية، وال سيم        اً  وأعربت الرابطة أيض    -٣٣
 ١١٥ ظلت امليزانية السنوية لألدوية على حاهلا حيث بلغـت        قد  و. احلمل يف العامني املاضيني   

، أثناء الـسنوات العـشر      سنوياً) حنو مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      (مليون فاتو   
لـى مـدى    مليون فاتو يف الـسنة ع      ١٠٠ قدرهمبلغاً إضافياً   وقدمت اجلهات املاحنة    . األخرية

  .)٤٠(األخرية، بيد أن هذا التمويل ال يضمن االستمراريةاألربع إىل اخلمس سنوات ال
ودعت احلكومـة إىل    اً  ما يتعلق باحلق يف الصحة، قدمت الرابطة اقتراحات أيض        وفي  -٣٤

ختصيص ما يكفي من الدعم املايل والبشري للسياسات والربامج ذات الـصلة باملبـادرة إىل               
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واستكماهلا، مبـا يف    إىل أقصى حد    املوارد املالية املتاحة    زيادة  ت ترمي إىل    وضع استراتيجيا 
تعزيز الشراكات مع أصحاب املصلحة، ووضع استراتيجيات لتقاسم التكاليف         : ذلك ما يلي  

بني اإلدارات احلكومية والقطاع اخلاص، وإعداد خطة لتحديد احتياجات امليزانية الربناجميـة            
ابية للسكان وحتديد االعتمادات املخصصة يف امليزانية لكل برنامج مـن           املتعلقة بالصحة اإلجن  

الربامج؛ وحشد الشراكات من أجل املساعدة الدولية؛ وزيادة الدعم احلكومي إىل حد مـا              
يزيـد   مع املنظمات غري احلكومية من أجل توسيع نطاق أنشطتها عنـدما             تعاون احلكومة و

  .)٤١(حجم التمويل املتاح
التمويل الكايف أن يساعد على سد      من شأن   لرابطة تعليقات إضافية تفيد بأن      وقدمت ا   -٣٥

الـسلع األساسـية، وبـرامج      /وسائل منع احلمل  مثل  من  الثغرات القائمة يف تقدمي اخلدمات      
 وسائل منع احلمل والرعاية والعالج، مبا يف ذلك حبـوب منـع احلمـل يف                جعلالبحوث، و 

 وقدمت الرابطة أيضاً  . الفئات السكانية احملرومة  ولفقراء   ل متاحة على حنو أيسر   حاالت الطوارئ   
 اإلدارات املنشأة حديثاً  /النظر يف أولوياهتا، وال سيما الوزارات     إىل إعادة   احلكومة  تدعو  تعليقات  

، وهـي  السكان  يف املائة من٨٠بطة أهنا ال تؤثر بدرجة كبرية يف الواقع يف حياة      االيت تدعى الر  
  .)٤٢(يف القطاع الصحياألموال املناطق الريفية، واستثمار املزيد من  يعيشون يف نسبة من

   احلق يف التعليم  -٧  
 عن طريـق    ،٢٠١٠ذكرت هيئة الشفافية يف فانواتو أن احلكومة اعتمدت يف عام             -٣٦

سياسة  خريطة الطريق التعليمية يف فانواتو وأن إحدى سياساهتا األساسية هي            ،وزارة التعليم 
 مـن   وهتدف هذه السياسة إىل جعل التعليم االبتـدائي جمانيـاً         . لتعليم االبتدائي ِمنح ا تقدمي  
اليت حتد    العوائق إزالةو) ٢اهلدف  ( يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية       ٦الصف   إىل   ١ الصف

  .)٤٣(لتعليم أكثر من ذي قبلاحلصول على امن التحاق األطفال باملدارس، مبا ييسر 
هليئة، ال يفهم معظم الناس يف فانواتو الغرض من سياسـة املنحـة           املا ذكرته    ووفقاً  -٣٧

ودعت اهليئة احلكومة إىل تنظيم مزيد من محالت التوعية لـصاحل اآلبـاء             .  تطبيقها وكيفية
ورابطات اآلباء واملدرسني يف بداية كل عام دراسي ومدهم مبعلومات عن كيفية اسـتخدام              

تغطيـة   إضايف قد ُيطلب منهم للمـسامهة بـه يف           عن مدى انطباق أي متويل      املنحة، فضالً 
وعالوة على ذلك، جيب على احلكومة أن تـسهر         . تكاليف إدارة املدارس على امتداد السنة     

وال تـزال   . ملواصفاهتااً  سنوية تضمن تطبيق هذه املنحة وفق     تدقيق  على إجراء عمليات    اً  أيض
  .)٤٤(ميف إعمال احلق يف التعلياً كبرياً فانواتو تواجه حتدي

والحظت رابطة األنشطة التروجيية والدعوية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة إدخال            -٣٨
 واإللزامـي لألطفـال ذوي   التعليم اجملاينتشمل بعض التغيريات التدرجيية على قانون التعليم  

قد أُطلقت  الرابطة بأنه على الرغم من أن سياسة التعليم الشامل للجميع           وأفادت   .)٤٥(اإلعاقة
وأوصت الرابطة احلكومة بأن تنفـذ سياسـة        . ، فإهنا مل تنفذ بعد    ٢٠١١ فانواتو يف عام     يف

  .)٤٦(التعليم الشامل للجميع يف أقرب وقت ممكن
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   األشخاص ذوو اإلعاقة  -٨  
 بيد ،الحظت الرابطة أن دستور فانواتو يكفل احلقوق واحلريات األساسية للمواطنني    -٣٩

 .)٤٧( تشريعات تتعلق باإلعاقـة    وال توجد حالياً  . ور للتمييز أنه يستبعد اإلعاقة كأساس حمظ    
وأوصت الرابطة فانواتو بأن تكثف جهودها الرامية إىل تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي             

 حيظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، وبـدعم         يثاإلعاقة من خالل تعديل الدستور حب     
عاقة؛ وسن وإنفاذ تـشريعات تعـزز       الدور الذي تضطلع به منظمات األشخاص ذوي اإل       

  .)٤٨(ألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك اختاذ تدابري خاصةاملتساوية لاحلقوق 
ضد النساء ذوات  فانواتو املتعلقة باإلعاقة تتصدى للتمييز ةوأفادت الرابطة بأن سياس    -٤٠

بتيـسري إجـراء    احلكومة  الرابطة   وأوصت   .)٤٩( من األولويات الرئيسية    ذلك اإلعاقة باعتبار 
دراسة استقصائية وطنية بشأن اإلعاقة؛ وبإدماج مسائل اإلعاقة يف التعدادات واإلحـصاءات          
ومجع البيانات؛ وإجراء حبوث تتناول التمييز الذي تتعرض له النساء ذوات اإلعاقة يف العمل،              

  .)٥٠( وصنع القرار واحلياة السياسيةوالعنف، والصحة، والتعليم،
ذكرته الرابطة فإن األعمال اجلارية اليت تضطلع هبا إدارة شؤون املرأة غـري              ملا   ووفقاً  -٤١

بـأن  اً  وأفادت الرابطة أيـض   . اإلعاقةتركيزها على   كافية بسبب تركيزها على املرأة أكثر من        
وتتألف فـانواتو  . ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة   يضطلعون بعمل كاف     اخلدمات ال مقدمي  

 الرابطـة   ستطيعت الو.  املواقع اجلغرافية، فإن النقل مكلف جداً      وبسبب تشتت . جزيرة ٨٣ من
بأن يكون مقر املكتـب املعـين       الرابطة   وأوصت   .)٥١( لتنفيذ أنشطتها  زراجلالوصول إىل كل    

الرابطة وأوصت  . ملكتب رئيس الوزراء أو وزارة الداخلية     اً  بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة تابع    
  .)٥٢( اخلدماتمقدمييل منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة و بأن تشترك يف متواحلكومة أيضاً

   احلق يف التنمية  -٩  
هيئـة  أفـادت   كافحة الفـساد،    األمم املتحدة مل  باإلشارة إىل التصديق على اتفاقية        -٤٢

قضية من قضايا حقوق اإلنسان بسبب آثاره       " الفساد" من املفهوم أن     الشفافية يف فانواتو بأن   
 اهليئة بصورة عامة بـأن فـساد إدارة         أفادتو. اإلنسان ويف التنمية  السلبية يف محاية حقوق     

املوارد العامة يبدد املوارد ويعرض للخطر قدرة احلكومة على تقدمي جمموعة من اخلـدمات،              
الصحة والتعليم وخدمات الرعاية االجتماعية، اليت تعترب أساسية من أجل خدمات يف ذلك  مبا

وعليه، دعت اهليئة احلكومة إىل زيادة وعي       . تماعية والثقافية إعمال احلقوق االقتصادية واالج   
  .)٥٣(نتهك عندما ينتشر الفساد املوضوع لكي يدركوا أن حقوقهم ُتاالسكان بشأن هذ

اآلن يف سن قانون القيادة الذي حىت وأقرت الرابطة باجلهود اليت بذلتها احلكومة   - ٤٣
د الذي من شأنه أن حيرم النـاس مـن   تسترشد به القيادات للعمل من أجل جتنب الفسا       

 العمل  ية أخرى يتعني على احلكومة تعزيز     بيد أن تنفيذ القانون يعترب قض     . حبقوقهم  التمتع
  .)٥٤(على معاجلتها
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   VFHA   Vanuatu Family Health Association, Port Vila, Vanuatu. 
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