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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

               الدورة اخلامسة
      ٢٠٠٩     مايو  /      أيار  ١٥-  ٤      جنيف، 

                   ً        حلقوق اإلنسان، وفقا  للفقرة  ملفوضية الساميةجتميع للمعلومات أعدته ا
  *٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  من) ب(١٥

  فانواتو

                                                                                                       هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
                                              لوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم                                                                           املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من ا          

                                                                                                        وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                   .       املتحدة
     ّ                                              وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها   .                                                      خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

  .      ُ                                                                        وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر     .                 لس حقوق اإلنسان   جم
ُ                                                                              وقد ُروعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات                                       ويف حـال عـدم وجـود         .     

  َّ             وملَّا كان هذا     .                             احة إن كانت ال تزال صاحلة                     ُ                  ً                                    معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املت         
                                                                                                                 التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل                 

                         أو إىل املستوى املـنخفض      /                                     ُ                                                   حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و               
   .                                          أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان       للتفاعل

              ــــــــــــ
   .                     تأخر تقدمي هذه الوثيقة   *  
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   املعلومات األساسية واإلطار-     ًأوال 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

                                 املعاهدات العاملية األساسية حلقوق    
   ) ٢ (      اإلنسان

                         تاريخ التصديق أو االنضمام 
  التحفظات/اإلعالنات          أو اخلالفة

                       االعتــراف باالختــصاصات 
                      احملددة هليئات املعاهدات

                                   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
          والسياسية

        نـوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢١
٢٠٠٨      

                             الشكاوى املتبادلة بني الدول            ال يوجد
   ال   ):   ٤١      املادة  (

                                   اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
                 التمييز ضد املرأة

  -         ال يوجد      ١٩٩٥      سبتمرب  /       أيلول ٨

                              وتوكول االختيـاري التفاقيـة        الرب
                                   القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

          ضد املرأة

   ٨         املادتان   (                  إجراءات التحقيق     -       ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٧
     نعم   ):  ٩ و

  -   -       ١٩٩٣      يوليه  /     متوز ٧                    اتفاقية حقوق الطفل
                                 الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
                                  حقوق الطفـل املتعلـق بإشـراك       

                         األطفال يف الرتاعات املسلحة

                     إعالن ملـزم مبوجـب           ٢٠٠٧      سبتمرب  /  ول     أيل  ٢٦
       سنة  ١٨  :  ٣      املادة 

 -  

                                     الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
                                           الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

                                واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -   -       ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٧

                                                          قضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الـدويل                              االتفاقية الدولية لل    :                                       ً           املعاهدات األساسية اليت ليست فانواتو طرفاً فيها      
                                                                                                                         اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية               

                                     اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،                                                                        ، والربوتوكوالن االختياريان األول والثاين امللحقان بالعهد الدويل          ) ٣ (                     واالجتماعية والثقافية 
                                                                                                                              واتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال                

      فاقية                            ، والربوتوكول االختياري الت    )    ٢٠٠٧                    التوقيع فقط، عام     (                                                               املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         
    ).    ٢٠٠٧                 التوقيع فقط، عام  (                                                                             حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

  
                             التصديق أو االنضمام أو اخلالفة                                    صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

                                          اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة        
                واملعاقبة عليها

   ال    

   ال                               ي للمحكمة اجلنائية الدولية               نظام روما األساس
   ال       ) ٤ (               بروتوكول بالريمو

   ال       ) ٥ (                    الالجئون وعدميو اجلنسية
        أغـسطس   /     آب   ١٢                        اتفاقيات جنيف املؤرخة    

   ) ٦ (                     وبروتوكوالهتا اإلضافية    ١٩٤٩
                            نعم، باستثناء الربوتوكـول        

                االختياري الثالث

     ١٣٨                   تثناء االتفاقية رقم         نعم، باس       ) ٧ (                                     االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
                    منظمة األمم املتحدة    (                   اتفاقية اليونسكو   

                ملكافحة التمييز    )                          للتربية والعلم والثقافة  
               يف جمال التعليم

   ال    
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                                                                                     ، شجعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة فانواتو على أن تنظر يف التصديق على العهد           ٢٠٠٧        يف عام     -  ١
                                                                             الجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز                                            الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية وا    

                                                                                                                     العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                  
                    لدولية حلماية حقوق                                         تفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية ا     ال                         ، والربوتوكول االختياري     )               مناهضة التعذيب          اتفاقية (

                                                                  كما شجعت فانواتو على التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق            .  ) ٨ (                          املهاجرين وأفراد أسرهم         العمال     مجيع  
    .     ٢٠٠٨                         َّ               املدنية والسياسية، الذي صدَّقت عليه يف عام 

        فانواتو     أن  )                       السامية لشؤون الالجئني           املفوضية     (             لشؤون الالجئني                                           وإذ الحظت مفوضية األمم املتحدة السامية         -  ٢
              أشارت إىل أن         فإهنا   ،   ) ٩ (         ً                                                                          ليست طرفاً يف االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة مبركز الالجئني واألشخاص عدميي اجلنسية          

   َّ                      ووجَّه كل من التقيـيم       .                     لقانون الدويل العريف          اآلمرة ل        قواعد    ال                                                         فانواتو حتترم مبدأ عدم اإلعادة القسرية بوصفها إحدى         
                 املتعلقة مبركـز      ١٩٥١                                         دعوة إىل فانواتو لالنضمام إىل اتفاقية عام             لشؤون الالجئني           ة السامية                         القطري املشترك واملفوضي  

       وضـع         وإىل       ١٩٦٧               بروتوكول عام                             فانواتو إىل االنضمام إىل                  لشؤون الالجئني                               كما دعت املفوضية السامية       .       الالجئني
   . )  ١٠ (ُ                        ُيستهان بعددهم برغم قلته                               ملتمسي اللجوء والالجئني الذين ال             يتناول قضايا                     إطار عمل تنظيمي حملي 

                                                            مشاركة فانواتو النشطة يف آليات إقليمية متنوعة، تـشمل                        لشؤون الالجئني                            والحظت املفوضية السامية      -  ٣
                                                                                                            عملية بايل املعنية بتهريب األشخاص، واالجتار باألشخاص واجلرمية العابرة للحدود الوطنيـة املتعلقـة باالجتـار              

   . )  ١١ (                                              هلجرة يف منطقة احمليط اهلادئ، ومنتدى جزر احمليط اهلادئ                           باألشخاص، ومؤمتر مديري شؤون ا

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

                                                                        لقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم إدماج االتفاقيـة              با                          ، أعربت اللجنة املعنية         ٢٠٠٧        يف عام     -  ٤
                                وأعربت اللجنة كذلك عن قلـق        .              لك دون تأخري            القيام بذ                        ، وحثت فانواتو على          احمللية      ً     ً                 إدماجاً كامالً يف التشريعات     

                                                                                                           عميق إزاء ما يقضي به دستور فانواتو من أن املعايري الثقافية والدينية، اليت لبعضها تأثري عكسي على متتع املرأة حبقوق 
ّ          ُيعتّد هبا بقدر ما ُيعتّد ب                           اإلنسان املكفولة هلا،        ُ             ّ               أولوية مبدأ                                   وحثت اللجنة احلكومة على توضيح مدى    .                  املعايري القانونية ُ   

ـ                 موظفي القضاء             على توعية    و                                                                  مساواة املرأة بالرجل وحظر التمييز ضدها على القانون العريف،               دعني                   واحملـامني وامل
             ِّ                                                    ، وتوعية املشرِّعني باحلاجة إىل حتقيق مساواة قانونية وواقعيـة           )  ١٢ (                                      بأحكام االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري           العامني  

  ،     ٢٠٠٧-     ٢٠٠٣                                                                    ل من تقرير إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة                ك      وأشار  .  )  ١٣ (             املرأة والرجل     بني
                                                                                    أن بعض القيادات يرون أن األفكار املتعلقة حبقوق اإلنسان تتعارض مع املبـادئ                   إىل  ، )  ١٤ (                        والتقييم القطري املشترك  

   . )  ١٥ (        والطفل     املرأة                           ً      ً                      وال شك أن هلذه الرؤية تأثرياً بالغاً على طريقة تفسري حقوق  .                    واملعتقدات التقليدية

                                                عن قلقها من أن التشريعات احمللية والقانون العريف ال     ً  أيضاً       ١٩٩٩                             أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام    وقد  -  ٥
                                             مبراجعة التشريعات احمللية لضمان امتثاهلا ألحكـام        أوصت      ، و                 على حنو كامل                                    يعكسان مبادئ االتفاقية وأحكامها   

               مجيع التنقيحات                                                            يد من اجلهود لضمان إدماج املبادئ العامة لالتفاقية يف                                 ودعت اللجنة إىل بذل مز      .  )  ١٦ (        االتفاقية
                     وأوصت اللجنة فانواتو   .  )  ١٧ (                                                                             القانونية، والقرارات والربامج واخلدمات القضائية واإلدارية اليت هلا تأثري على األطفال

   . )  ١٨ (                            بالنظر يف سن قانون شامل للطفل
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   وهيكلهقوق اإلنسانحل اإلطار املؤسسي - جيم 

                                                                                                      الحظ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أوجه قصور خطرية يف إجراءات املساءلة على الصعيدين                 -  ٦
                                                                           ً                    فمعظم اهلياكل املؤسسية الضرورية متاحة ولكن العديد منها أصبح عدمي الفعالية نظراً لـنقص                .                 السياسي واإلداري 

          ال يوجـد         ٢٠٠٩       فرباير   /       شباط   ٢٠  حىت و  .           اليومية       الشؤون      تدبري                                                    املوارد أو للتدخل السياسي يف تعيني املوظفني ويف         
             عنية بتعزيز    امل                                                                                                  فانواتو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، معتمدة من جانب جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية                 يف

   . )  ١٩ (                   حقوق اإلنسان ومحايتها

  ،           الـسياسية                    كررة يف التوجهات                                              أن التغيريات السياسية أدت إىل تغريات مت          إىل                              التقييم القطري املشترك          وأشار  -  ٧
                                كما يشيع الفساد وحمسوبية األقارب،   .                                                                واختالالت يف اخلدمات احلكومية، ونقص عام يف تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة

ُ              ، ُوضع برنامج       ١٩٩٧         ويف عام     .                 النخبة السياسية        أعضاء   ُ                                                            وُيطلب من مكتب أمني املظامل أن حيقق يف أنشطة العديد من               
                                                                                          إىل استعادة الفصل بني السلطات الذي كان قد أرساه الدستور، وضمان اكتساب مؤسسات                                 لإلصالح الشامل يهدف  

                                                    ولكن مع التغريات املستمرة يف احلكومة، مل حيقق هذا           .                                                              احلكم للسلطات والقدرات الالزمة لقيامها باألدوار املنوطة هبا       
   ُ     واعُتمدت   .              داخل الربملان ا                          الفهم اليت تثريها هذه القضاي و         الشفافية  و       ملساءلة                   فيما يتعلق جبوانب ا        ً  حمدوداً                ً الربنامج إال تأثرياً

                                                                                                    استقاللية اجلهاز القضائي وفعاليته، مثل مشروع تعزيز املؤسسات القضائية، وإنشاء مكتب املراجع                   لتعزيز             تدابري أخرى   
          يف قـانون          الواردة                             عدم كفاية األحكام القانونية        أشار إىل                            ولكن التقييم القطري الشامل   .  )  ٢٠ (                       العام ومكتب أمني املظامل  

   .                                    ملقاضاة املتورطني يف التجاوزات احلكومية )  ٢١ (    ١٩٩٨                       أمني املظامل الصادر يف عام 

     ً                                                                                                         ونظراً الفتقاد إدارة شؤون املرأة يف فانواتو للسلطة املؤسسية والقدرة واملوارد الالزمة لتعزيـز التنفيـذ                  -  ٨
                                                التمييز ضد املرأة باإلسراع مبنح إدارة شؤون املـرأة                                              ، فقد أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على         )  ٢٢ (                الفعال لالتفاقية 

   . )  ٢٣ (                             السلطة الالزمة واملوارد الكافية

   التدابري السياساتية- دال 

                                برنامج اإلصالح الشامل بأمهية               يف إطار       عتراف      إىل اال                                                إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية            أشار  -  ٩
   .                                    إمنائي يقوم على أساس التشاور واملشاركة    نهج  ب        األخذ                              حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلاجة إىل

   َّ                                                                                                             ورحَّبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبا توليه السياسة الوطنية بشأن اإلعاقة من اهتمام                  -   ١٠
        توجيـه             من أجـل            اجلديدة             يف األلفية                    املتعلق باإلعاقة                        إطار بيواكو للعمل                    وباملوافقة على                           بالنساء ذوات اإلعاقة،    

                                   حقوق املعوقني يف آسيا واحمليط اهلادئ خالل       إعمال                                         جمتمع غري إقصائي وخال من احلواجز وقائم على         عمال حنو   األ
    .  )  ٢٤ (     إلعاقة ُ             ُتعىن بشؤون ا                                       وأوصت اللجنة فانواتو بأن تنشئ جلنة وطنية  .     ٢٠١٢-     ٢٠٠٣           عقد املعوقني 

                               لألطفال، وشجعت على اختـاذ                                      ً      أن فانواتو وضعت برنامج عمل وطنياً         إىل               حقوق الطفل               أشارت جلنة    و  -   ١١
    .  )  ٢٥ (                          مجيع التدابري املالئمة لتنفيذه
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  أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على -       ًثانيا 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات  - ١

  )٢٦(هيئة املعاهدة
             آخر تقريـر   
  لة اإلبالغحا  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية   ُ    ُ       قُدم وُنظر فيه

                 التقرير األويل يف                   حيل موعد تقدمي      -   -   -                           اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
        ٢٠١٠    عام 

                             اللجنة املعنية بالقضاء على    
                  التمييز ضد املرأة

ّ             حيل موعد تقدمي التقرير املوّحد الذي        -       ٢٠٠٧     مايو  /    أيار      ٢٠٠٥                         
                       ن الرابع واخلـامس يف             التقريري     يضم  
      ٢٠١٢    عام 

                                     تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عام        -      ١٩٩٩       أكتوبر  /          تشرين األول   ٧   ١٩٩              حقوق الطفل   جلنة
٢٠٠٠      

ــاري  ــول االختي                        الربوتوك
                         التفاقية حقـوق الطفـل     
                          املتعلق بإشراك األطفال يف    

                الرتاعات املسلحة

                          تقدمي التقرير األويل يف             حيل موعد   -   -   - 
      ٢٠٠٩    عام 

ــاري  ــول االختي                        الربوتوك
                         التفاقية حقـوق الطفـل     

             ألطفال وبغاء                 املتعلق ببيع ا  
                   واستغالل األطفال         األطفال

                 يف املواد اإلباحية

                          تقدمي التقرير األويل يف             حيل موعد   -   -   - 
      ٢٠٠٩    عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  - ٢

   ال  ُ                ُوجهت دعوة دائمة
        ال يوجد                                              آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
    جد    ال يو                                    الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

              ُ                            الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافـق       
           عليها بعد

        ال يوجد

                         التعاون أثناء البعثات /      التيسري
        ال يوجد                 متابعة الزيارات

           االستعراض  ب           املشمولة    فترة  ال                    مل ترسل أي بالغات خالل                                            الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
                                          الردود على االستبيانات املتعلقة مبـسائل      

   )  ٢٧ (   عية     مواضي
                          املرسلة مـن املكلفـني        ١٣  ل                                                              مل ترد فانواتو ضمن املهل احملددة على أي من االستبيانات ا          

   )  ٢٨ (        االستعراض         املشمولة ب     فترة   ال                          بواليات اإلجراءات اخلاصة خالل 
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  السامية حلقوق اإلنسان  التعاون مع املفوضية- ٣

                                           و بشكل رئيسي من خالل مكتبها اإلقليمـي                                                                 تباشر املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أنشطتها يف فانوات         -   ١٢
                            ، نظمت املفوضية الـسامية         ٢٠٠٥       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    .  )  ٢٩ (    ٢٠٠٥                                      الذي أنشئ يف صوفا، بفيجي، يف عام        

                                                                                                             حلقوق اإلنسان عدة مناسبات يف فانواتو، مثل سلسلة من أنشطة الدعوة يف يوم حقوق اإلنسان للتشجيع علـى                  
                                                         مشاورات مع منظمات غري حكومية لتشجيعها على تعزيز          ُ     أُجريت     كما    .       لتعذيب                                التصديق على اتفاقية مناهضة ا    

                                                  ، نظمت املفوضية، بالشراكة مع بعض وكاالت األمم            ٢٠٠٧         ويف عام     .  )  ٣٠ (                                مشاركتها يف أنشطة حقوق اإلنسان    
           لتمييز ضد      ا                                                                                                          املتحدة، حلقة عمل دون إقليمية يف فانواتو حول تنفيذ التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على              

  .                                                                                 حلكومة واجملتمع املدين، مبن فيهم نساء من جزر كوك، وفيجي، وفانواتو، وسـاموا                                       املرأة، حضرها ممثلون عن ا    
             ً                                املتحدة، جتميعاً للتعليقات واملالحظات اخلتامية           لألمم         األخرى       وكاالت    ال                                    ونشرت املفوضية، باالشتراك مع بعض      

   . )  ٣١ (    فيها                                              ً   بلدان جزر احمليط اهلادئ، مبا فيها فانواتو، أطرافاً    ّ تعّد                                   على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت 

                                               إىل تعزيز أنظمة احلماية الوطنية، مبا يف ذلك              ترمي           إقليمية        درات     مبا                               ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان             ودعمت ا   -   ١٣
        َّ       ً     ادئ، وقدَّمت أيضاً                                                                                               من خالل منتدى جزر احمليط اهلادئ ومنتدى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف آسيا واحمليط اهل              

    .  )  ٣٢ (    ً                                                                       دعماً للحكومات وللمجتمع املدين يف اإلقليم من أجل إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان

   الوفاء بااللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

                       تعوق اجلهود الراميـة        مل              وجود عوا      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣           للفترة                                                الحظ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية        -  ١٤
               يـزال هنـاك                                              ً                                     ومن الواضح أنه بينما حققت بعض النساء جناحاً يف القطاعني العام واخلاص، ال              .                    تعزيز تكافؤ الفرص     إىل

  .                 اختـاذ القـرار                                                                                        الثقافية واالجتماعية أمام حتقيق املساواة بني اجلنسني يف األسرة ويف التوظيـف ويف                    العقبات            العديد من   
                               فانواتو أن تتابع عمليـة                ه جيب على                   والحظ التقرير أن    .                                            جسمانية ثقيلة إضافة إىل تربية األطفال       ء           تنوء بأعبا          الريفية         فاملرأة

   . )  ٣٣ (                      بوضعهما موضع التنفيذ            حقوق الطفل        واتفاقية                                                          تصديقها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

                                                التمييز ضد املرأة من فانواتو أن تسارع إىل استكمال                                  ، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على     ٢٠٠٧       ويف عام   -   ١٥
  .  )  ٣٤ (                                                                                                              إصالحاهتا التشريعية لضمان تعديل مجيع تشريعاهتا التمييزية أو إبطاهلا، مبا جيعلـها تتفـق مـع االتفاقيـة                 

     ائمة              ً                    السلبية، فضالً عن املواقف الق                                                      استمرار املعايري الثقافية واملمارسات والعادات      ء                      اللجنة عن قلقها إزا           وأعربت
                                                                                               سلطة األب والقوالب النمطية العميقة اجلذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهوية كل من الرجل واملـرأة       على  
                                           اللجنة علـى املـرأة يف شـكل تـدين                       أشارت إليها                                  وتنعكس العادات واملمارسات اليت       .                  مجيع مناحي احلياة     يف

                                                 ياة العامة واختاذ القرار والزواج والعالقات األسرية،                                        مساواهتا مع الرجل يف العديد من اجملاالت، كاحل      وعدم       وضعها
                                                                     وطلبت اللجنة من فانواتو أن تنظر إىل ثقافتها اخلاصة على أهنـا              .  )  ٣٥ (                                إىل استمرار العنف املمارس ضدها           إضافة

   عة                              وحثت اللجنة فانواتو على املسار  .                                                                  جانب دينامي يف حياة البلد ونسيجه االجتماعي، ومن مث فإهنا خاضعة للتغيري
                                                                                                               إىل تنفيذ استراتيجية شاملة، تشمل سن تشريعات، لتعديل أو إزالة املمارسات والقوالب النمطية الثقافيـة الـيت           

   . )  ٣٦ (                                                                 تنطوي على متييز ضد املرأة، مبا يف ذلك التوعية والتعاون مع وسائط اإلعالم
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                            عيشية اليت تتـوىل املـرأة            ً       ً                   تزايداً ملموساً يف عدد األسر امل           ٢٠٠٢      لعام                                 والحظ التقييم القطري املشترك       -   ١٦
                                                          ّ                                                   شؤوهنا، مع احتكار الرجال يف الواقع لوظائف معينة، إضافة إىل متلّك األراضي والعقارات واكتساب مهـارات                

         ُ   َّ                                                           فاملرأة ال ُتقدَّر حق قدرها فيما تقوم به من عمل غري مدفوع األجر               .                                          معينة واحلصول على موارد اقتصادية أخرى     
                               وبينما الحظت اللجنة املعنيـة       .  )  ٣٧ (                                         غىن عنها بسبب عوائق اجتماعية عديدة                                       وما تقدمه للمجتمع من مسامهة ال     

                                                                            ما ينص عليه الدستور من تدابري خاصة مؤقتة، فإهنا يساورها القلق لعدم                     بارتياح                                    بالقضاء على التمييز ضد املرأة      
                 لتطبيق التدابري   ية ل                        وأوصت اللجنة بوضع خطة عم  .  )  ٣٨ (                                                وضوح غرض فانواتو من هذه التدابري والستخدامها احملدود

                                                                                                      اخلاصة املؤقتة يف جماالت متنوعة، وال سيما التعليم واملشاركة يف اختاذ القرار يف اجملال السياسي ويف احلياة العامة،    
   . )  ٣٩ (                        ً                                       على أن تتضمن اخلطة أهدافاً ملموسة، مثل نظام احلصص واجلداول الزمنية

                                                  ضد املرأة اجلهود املبذولة من أجـل حتديـد وتعـديل                                                     وبينما تالحظ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز      -   ١٧
           ، وطلبـت    )  ٤٠ (                                                                                                     األحكام القانونية التمييزية، فإهنا يساورها القلق بوجه خاص إزاء التأخر يف تنقيح قانون اجلنسية             

  ي                                                وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم أحقية الرجل الذ  .  )  ٤١ (             من االتفاقية ٩      لمادة            ً   جلعله مطابقاً ل                تعديله دون تأخري 
                فانواتو حيق هلا     أصيل                                                         فانواتو يف احلصول على اجلنسية، يف حني أن املرأة املتزوجة من رجل        أصيلة               يتزوج من امرأة 

                                                      ً                                                 وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها من أن الرجل الذي يقدم طلباً للحصول على اجلنسية بعد عشر سنوات                   .    ذلك
                  إضافة إىل ذلك، الحظ   .  )  ٤٢ (                      أن املرأة ال ميكنها ذلك                                                 من اإلقامة ميكنه أن يضيف زوجته وأوالده إىل طلبه، يف حني

                                                                      عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة أنه يف     ٢٠٠٧                      تقرير مشترك صدر يف عام 
                                                     من غري مواطين البلد ميكنها أن تستعيد جنسيتها يف                 من رجل                                                        حني أن املرأة اليت تتخلى عن جنسيتها بعد زواجها          

    .  )  ٤٣ (                                                                             بلد منشئها بعد أن تقدم ما يدل على فسخ زواجها، فإن هذا احلكم ال ينطبق على الرجال

                                                                                              وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فانواتو على أن تستكمل إصالحاهتا القانونية يف جمال   -   ١٨
                                 نفس احلقوق واضطالعهم بنفس الواجبات  ب                  األزواج والزوجات    متتع                                     قانون األسرة يف إطار زمين حمدد، وأن تضمن 

    .                                  أثناء الزواج أو يف حالة فسخ الزواج

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه- ٢

                                                                                                               أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد النساء والفتيات،                  -   ١٩
           صـندوق       ٢٠٠٦                             وأشار تقرير أصدره يف عام        .  )  ٤٤ (                         جتسد هذا العنف أو تدميه                                     يف ذلك املمارسات الثقافية اليت          مبا

                ُ   َّ                                     ً             العنف املرتيل اليت ُتبلَّغ إىل الشرطة يتم سحبها بعد ذلك، أحيانـاً             قضايا                                          األمم املتحدة للسكان إىل أن العديد من        
ّ                        نتيجة لتدّخل كبار أفراد األسرة                            العرفيـة للعقـاب                                                         وأعربت اللجنة عن قلق خاص إزاء استخدام األساليب         .  )  ٤٥ (         

  .  )  ٤٦ (                              ً                                              ً                      حاالت االغتصاب، اليت قد تكون بديالً عن عقاب اجملرمني املنصوص عليه يف القانون، أو ختفيفـاً لـه                    يف
                                                                                                      الحظ التقرير املشترك بني صندوق األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة أن جـرائم                  كما

   . )  ٤٧ (                                                           نائي، مبا خيالف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة             ُ                  العنف املرتيل مل ُتدرج يف القانون اجل

                                                                                                    ً  وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فانواتو على إيالء مسألة مكافحة العنف ضد املرأة اهتماماً   -   ٢٠
                                   ور بأن مجيع أشكال العنـف ضـد                                              وطلبت اللجنة من الدولة توعية اجلمه       .                                             ذا أولوية، واختاذ تدابري شاملة للتصدي له      

ّ                         املرأة، مبا فيها العنف املرتيل، متثل ضرباً من التمييز ضد املرأة وأهنا غري مقبولة؛ وطلبت منها كذلك سّن تـشريعات يف                                                                   ً                                   
                     وينبغي لفانواتو أن     .                         اجلنسي والتحرش اجلنسي         اإليذاء                                                              أقرب وقت ممكن لضمان جترمي كل أشكال هذا العنف، مبا فيها            

    .                                                     فعالة لالنتصاف واحلماية، ومقاضاة مرتكيب العنف ومعاقبتهم                             إمكانية اللجوء إىل سبل فورية و  ا      لضحاي ل     تضمن 
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                                                                                                             وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإتاحة املساعدة القانونية جلميع ضحايا العنـف،                 -   ٢١
                                    هاز القضائي واملـوظفني احلكـوميني،           اجل      موظفي                     وأوصت كذلك بتدريب      .                                   سيما يف املناطق الريفية والنائية        وال
                                                                                                       سيما املكلفني منهم بإنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات الصحية، لضمان توعيتهم جبميع أشكال العنف ضـد                   وال
                   ، اليت تطالب مبباشرة  "                 عدم إسقاط أي حالة "                                                 وأشار تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان إىل أن سياسة   .  )  ٤٨ (     املرأة

   . )  ٤٩ (    ُ                                       ُ           ت املُبلغة للشرطة حىت ولو سحب الضحية شكواه، مل ُتعتمد بعد          مجيع احلاال يف         اإلجراءات 

                                                                                            وباملثل، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن يتم التحقيق على النحو الواجب، ويف إطار إجـراءات قـضائية        -   ٢٢
    نسي     اجل      اإليذاء           ، مبا يف ذلك         وإيذائهم                                                                 مالئمة للطفل، يف مجيع حاالت العنف املرتيل ضد األطفال وإساءة معاملتهم     

                                             وينبغي اختاذ تدابري تضمن تقدمي خدمات الـدعم إىل    .                    َّ                                 داخل األسرة، وأن توقَّع عقوبات على مرتكيب هذا العنف    
                                                                                                 األطفال أثناء اإلجراءات القضائية، وكذلك خدمات التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي لضحايا 

  .  )  ٥٠ (                                                      العنف أو االستغالل، ومنع جترمي الـضحايا ووصـمهم                                           أو اإلمهال أو سوء املعاملة أو            اإليذاء             االغتصاب أو   
                        أنه، باملخالفة التفاقية       ً      أيضاً إىل                                                                                    أشار تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة             و

             ستوجب عقوبة   ت      جرمية                    سنة أو أكثر       ١٥    ها         فتاة عمر          يف حالة                                ُ                         القضاء على التمييز ضد املرأة، ُيعترب سفاح احملارم         
                                                                         فتجرمي مجيع األطراف يف لقاء جنسي بني احملارم خيالف اتفاقية القضاء على التمييز ضد   .                    السجن مدة سبع سنوات

                                         بل إن القانون اجلنائي يف فـانواتو ال          .  )  ٥١ (               بارتكاب جرم   ا           ُ                                           املرأة، وقد ُيثين الضحية عن اإلبالغ عنه خشية اهتامه        
   . )  ٥٢ (                           يوفر احلماية من التحرش اجلنسي

                                                           يف املدارس، ال تزال جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق من أن املواقف       اجلسدية                             وبينما حيظر القانون العقوبة     -  ٣ ٢
                                                                                                    اجملتمعية التقليدية تشجع على استخدام هذه العقوبة داخل األسرة، ويف املدارس، ويف نظام رعاية األحداث ونظام    

                                                يز التدابري اليت تستهدف التوعية بالتأثريات السلبية                          وأوصت جلنة حقوق الطفل بتعز  .                       قضاء األحداث، وبشكل عام
                                                                                                   هلذا النوع من العقوبة، وبتقدمي املشورة وغريها من الربامج لتوعية اآلباء واملدرسني واملهنيني العاملني يف املؤسسات 

      امـل                                                        كما أوصت اللجنة بشدة باختاذ تدابري تضمن احلظر الك          .       اجلسدية                                        لتشجيعهم على استخدام بدائل للعقوبة      
                                                                       ونوهت اللجنة جبهود أمني املظامل الرامية إىل تيسري تطبيق هذا احلظـر              .  )  ٥٣ (            يف املدارس        اجلسدية                  والفعال للعقوبة   

   . )  ٥٤ (        الشرطة     موظفي                          وتعزيز الوعي باالتفاقية بني 

     ً                                                                                                 ونظراً لضعف فرص االلتحاق بالتعليم الثانوي وما ينجم عن ذلك من التحاق األطفال بالعمل يف سـن                   -   ٢٤
                                        ً           استقصاء حول عمل األطفال واستغالهلم اقتصادياً، وال سيما  ب          فانواتو     تقوم                         اقترحت جلنة حقوق الطفل أن        مبكرة، 

   . )  ٥٥ (                 يف القطاع غري الرمسي

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

                                                                                                           أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فانواتو باختاذ تدابري توعوية حمددة اهلدف لـضمان                  -   ٢٥
                                                                ، اليت يشيع اللجوء إليها ال سيما يف املناطق الريفية والنائية، علـى   "    اجلزر "                                اطالع احملاكم العرفية أو حماكم           حسن  

                                                                                                              مفهوم املساواة املدرج يف االتفاقية كي ال تتسم أحكام هذه احملاكم بالتمييز ضد املرأة، وخاصة فيما يتعلق مبلكية            
           وبالنظر إىل   .  )  ٥٦ (                                        حملاكم العرفية يف إطار النظام القانوين الرمسي                                ، ولضمان إمكانية استئناف أحكام ا     واإلرث     األرض 

                                                      ، فقد طلبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إىل فانواتو  )  ٥٧ (  قع        يف الوا ة    حمدود          إىل القضاء          املرأة           فرص وصول     أن  
   .              املرأة حبقوقها                                                    الحتكام إىل القضاء والتقاضي أمام احملاكم بطرق منها توعية       لمرأة ل ل       املتاحة     فرص   ال        أن تعزز 
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                                                                                            وأشار التقييم القطري املشترك إىل ضعف جهاز الشرطة، وتأخر العديد من القضايا املنظورة أمام احملاكم،   -   ٢٦
  .                                                                                                            وعدم وجود قوانني مناسبة حلماية النساء واألطفال، ونقص املوظفني يف مكتيب النائب العـام واحملـامي العـام               

                                  وتتواصل إساءة استخدام الـسلطة       .                                 هاز القضائي وحياده واستقالليته                                              ويستلزم األمر العمل على تعزيز قدرات اجل      
   . )  ٥٨ (                    ُ                                          واملناصب العامة، كما ُيتالعب بالقوانني املوضوعة ملنع مثل هذا السلوك

  )          سـنوات   ١٠ (                                                                           وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اخنفاض احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائيـة     -   ٢٧
                        إزاء املشاكل املتعلقـة                                  إذ أعربت اللجنة عن قلقها       و  .  )  ٥٩ (       التفاقية           ً    جلعله مطابقاً ل                                  وأوصت مبراجعة التشريع املعين   

                                                                                                  بالنظام القضائي، مبا يف ذلك قضاء األحداث، فإهنا أوصت فانواتو بأن تتخذ تدابري إلصالح نظام قضاء األحداث     
                                       ال؛ وبأن تنفذ برامج تدريبية حـول               ً                                              َّ                       استرشاداً بروح االتفاقية وغريها من معايري األمم املتحدة املطبَّقة يف هذا اجمل           

    .  )  ٦٠ (                                           املعايري الدولية ذات الصلة جلميع املهنيني املعنيني

   احلق يف الزواج ويف احلياة األسرية- ٤

                                                                                                                أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء األحكام التمييزية املدرجة يف القانون                  -   ٢٨
                                                                                      ل الزواج والعالقات األسرية وتسمح بتعدد الزوجات وتطبيق األساليب العرفية للعقاب،                                  العريف، اليت تنظم مسائ   
   . )  ٦١ (                     تعلق بتملك األرض واإلرث                  وإزاء األحكام اليت ت

           ً                                                                                                 وأعربت أيضاً كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل عن قلقهما إزاء                   -   ٢٩
                       وحثت اللجنة املعنيـة      .  )  ٦٢ (     ً         عاماً للرجل    ١٨     ً             عاماً للمرأة و     ١٦        وهو   -                سن الزواج                  القانون بني                    التمييز القائم يف  

   . )  ٦٣ (    عاما  ١٨                               رفع احلد األدىن لسن زواج املرأة إىل     على                                      بالقضاء على التمييز ضد املرأة فانواتو 

   احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية- ٥

                                                        ضد املرأة عن قلقها إزاء نقص متثيل املرأة يف مجيع مـستويات                                              أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       -   ٣٠
                                                                                      ُ               احلياة السياسية والعامة، وال سيما يف الربملان واجلهاز القضائي والسلك الدبلوماسي واهليئات اليت ُيختار أعضاؤها 

            وأشار مصدر    .  )  ٦٤ (                          مثل جلنة خدمات املدرسني     ،                                                                عن طريق التعيني واليت تتخذ القرارات يف جمايل التعليم واإلدارة         
                                                              إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها املرأة يف الربملان الوطين               ٢٠٠٨                                                نشرته شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام         

                                                                      وقد طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من فـانواتو أن      .  )  ٦٥ (    ٢٠٠٨                     يف املائة يف عام         ٣,٨      بلغت  
  .                             باالنتخـاب أو بـالتعيني             أصـحاهبا      ُ           اليت ُيختار          املناصب                       زيادة عدد النساء يف                                       تعمل على تعزيز وتنفيذ تدابري ل     

       سـيما                                                                                                    إىل تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة من أجل اإلسراع بوترية املشاركة الكاملة واملتساوية للمرأة، وال                  ودعتها
                         للمـرأة يف االنتخابـات                                                 كما أوصت باختاذ خطوات جلعل احلصة املخصصة          .                                املستويات العالية الختاذ القرار      يف

  .                    مجيع األحزاب السياسية                           ً       ة االنتخابات يف فانواتو، شرطاً يشمل               ً            يف املائة، وفقاً لتوصيف جلن  ٣٠                  الربملانية اليت تبلغ 
                                                                                                               أوصت بعقد برامج تدريبية على مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية احلالية واملـستقبلية، إضـافة                    كما
   . )  ٦٦ (                                      ككل بأمهية مشاركة املرأة يف اختاذ القرار                  أنشطة لتوعية اجملتمع    إىل
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   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية- ٦

                                                                                                 أشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل نقص فرص التوظيف أو األنشطة املـدرة للـدخل              -   ٣١
     ً        ونظراً لتدفق   .                    ً        الريف هم األشد تضرراً من ذلك                   وعادة ما يكون سكان   .                                    املتاحة لقطاع كبري من اجملتمع يف فانواتو

                                             ً                                                                أعداد كبرية من سكان الريف إىل املناطق احلضرية حبثاً عن فرص العمل، يواجه العديد منهم صعوبة يف احلصول                  
                                                                      وأدت فرص العمل احملدودة يف املناطق احلضرية، وال سيما بني الشباب، إىل زيادة      .  )  ٦٧ (                         على سبل العيش املستدامة   

ُ                           وهناك أيضاً حاجة ُملحة إىل تناول مسألة         .                                                        الجتماعية، مثل السرقة والعنف املرتيل وتعاطي الكحوليات               املشاكل ا        ً          
   . )  ٦٨ (                                                           التفاوت يف فرص كسب العيش املتاحة للرجل واملرأة وبني الريف واحلضر

ـ                -   ٣٢       رأة يف                                                                                                        وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التمييز الـذي تواجهـه امل
                                      كما أعربت اللجنة عن قلقهـا إزاء         .                                                                       التوظيف، وهو ما يتجلى يف الفجوة يف األجور بني اجلنسني والعزل املهين           

                                      ، وطلبت من فانواتو العمل علـى ضـمان    )  ٦٩ (                                                             ازدواجية معاملة املرأة العاملة يف القطاع العام ويف القطاع اخلاص  
                                                            نية على القطاعني العام واخلاص، وال سيما فيمـا يتعلـق                                                               تكافؤ الفرص يف سوق العمل، وتطبيق األحكام القانو       

                                                                               وبينما الحظت اللجنة التوسع يف عضوية صندوق االدخار الوطين، فإهنا أعربت عن قلقها إزاء   .  )  ٧٠ (             بإجازة األمومة
      فـرص          بزيادة            ، وأوصت    )  ٧١ (                       اليت يقدمها الصندوق                                                      انعدام فرص حصول املرأة على استحقاقات التأمني              نقص أو 

                                                                           بطرق منها توسيع نطاق العضوية ليشمل فئات أخرى من العمال، مثـل                       االستحقاقات               رأة على هذه            حصول امل 
   . )  ٧٢ (                              أو املؤقتني، والعمال غري األجراء        النظاميني                             عمال اخلدمة املرتلية والعمال غري 

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق- ٧

                  يف قائمة األمم        ١٩٩٥                               ُ                      لمساعدة اإلمنائية إىل أن فانواتو أُدرجت منذ عام                                         أشار إطار عمل األمم املتحدة ل       -   ٣٣
                                                  عن صندوق األمم املتحدة اإلمنائي، تأيت فانواتو            ٢٠٠٧     ً                       ووفقاً لتقرير صدر يف عام        .  )  ٧٣ (                      ً    املتحدة ألقل البلدان منواً   

    ٧٤              لبـالغني إىل                                                                       األمم املتحدة للتنمية البشرية، حيث تصل نـسبة األميـة بـني ا                  مؤشر       حسب     ١٢٠           يف املرتبة   
                               إىل أن نسبة السكان الذين          ٢٠٠٨                                                             وأشار مصدر نشرته شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام             .  )  ٧٤ (     املائة   يف

   . )  ٧٥ (    ٢٠٠٢                يف املائة يف عام   ١٢                           يعانون من نقص التغذية بلغت 

                  الذين يواجهـون                                                                                      وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل قلق متزايد إزاء عدد األشخاص             -   ٣٤
  .     ً                                                                                                  نقصاً يف الفرص يف املناطق الريفية، والفئات الضعيفة اليت تعيش يف املراكز احلضرية لفانواتو أو بـالقرب منـها     

             وحـاال دون     .                                                                                        أدى عدم االستقرار السياسي وضعف مؤسسات احلكم إىل إعاقة التنمية االقتصادية املستدامة                فقد
                                         وكانت صفوة اجملتمع احلضري يف العديد من احلاالت   .                 يمة إلدارة املوارد                                      تنفيذ السياسات واللوائح والقرارات السل

ُ                                                       ومثة حاجة ُملحة للتصدي للتفاوت يف تقدمي اخلدمات االجتماعيـة            .                                           هي املستفيد الرئيسي من التقدم االقتصادي               
                العاطلون عن                                                                ومع تزايد حركة اهلجرة من الريف إىل احلضر، يواجه الفقراء           .                                 األساسية اجليدة ويف احلصول عليها    

                                                                                                         العمل وسكان املستقطنات املوجودة يف املناطق احلضرية مشاكل تتمثل يف عدم وجود مسكن، وضـعف البنيـة                 
                    كما الحظ التقريـر      .  )  ٧٦ (                                                                           األساسية، ونقص فرص احلصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي املناسبة          

       سـكان        سيما                                                                           عن الوصول إىل مرافق التعليم واخلدمات الصحية األساسية اجليدة، وال                                 عجز العديد من السكان   
   . )  ٧٧ (                                                                             املناطق الريفية املعزولة والفئات الضعيفة اليت تعيش يف املناطق احلضرية أو على هامشها



A/HRC/WG.6/5/VUT/2 
Page 11 

           ء صـعوبة        ً                                                                                            ونسجاً على نفس املنوال، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزا                -   ٣٥
                                                                                                                  األوضاع اليت تواجهها النساء يف املناطق الريفية النائية، مبا يف ذلك احلصول على الرعاية الصحية والتعليم وبرامج             

                                                                        ، ودعت إىل إيالء اهتمام خاص هلؤالء النساء، ال سيما فيمـا يتعلـق               )  ٧٨ (                                   حمو األمية وفرص العمل املدر للدخل     
                                                          ق باحلصول على فرص التدريب، والتسهيالت االئتمانية، والوصول إىل                                       بالقضايا املذكورة أعاله، وكذلك فيما يتعل

         تعزيـز                                                                                                  ودعت اللجنة فانواتو إىل االستفادة من النموذج الناجح لربامج التمويل البالغ الصغر احلالية يف              .       األسواق
   . )  ٧٩ (                        ُ           واالستفادة من املشاريع املُدرة للدخل                                      الفرص املتاحة للمرأة فيما يتعلق بالتوفري

                                                                                                    أشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن احلصول على الرعاية الصحية اجليدة هو القضية الوطنيـة الرئيـسية               و  -   ٣٦
                                                          وتتركز أضعف اخلدمات املقدمة لألطفال يف املناطق الريفية،          .                                                   بالنسبة لألطفال، يليها احلصول على التعليم اجليد      

                                       افق الصحية والفقر النسيب والضعف العام يف                           ً                                حيث يكون األطفال أكثر تعرضاً لألمراض النامجة عن عدم كفاية املر
   . )  ٨٠ (     ً       تنشئةً سليمة    طفل   ال                              املعلومات املتعلقة بكيفية تنشئة 

                                                                                                        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء األمراض اليت تتهدد بقاء األطفال ومناءهم يف فانواتو، مثـل                   -   ٣٧
                      عدم كفايـة عـدد       من                     ق جلنة حقوق الطفل                   ومن منطلق قل    .                                                 املالريا واألمراض التنفسية احلادة وأمراض اإلسهال     

ّ                                   يف توّزع املهنيني الصحيني بني اجملتمعات           الكبري                                    العاملني الصحيني املدربني، والتفاوت                       ، وضـعف فـرص             احمللية      
                          الصرف الصحي، وضعف سـبل       مرافق       ، وسوء              احمللية اجلذرية                                              احلصول على اخلدمات الصحية يف بعض اجملتمعات        

                                                                             يما يف املناطق النائية، فقد أوصت اللجنة بتخصيص مـوارد مناسـبة وتطبيـق                                        احلصول على مياه الشرب وال س     
   . )  ٨١ (                                                                         سياسات وبرامج شاملة لتحسني صحة األطفال وتيسري حصوهلم على اخلدمات الصحية األولية

                                  ً                                                      وأورد التقييم القطري الشامل استقصاًء يبني أن مشاكل الصرف الصحي يف املناطق احلضرية تشمل تلوث   -   ٣٨
    ُ                            كما ُيالحظ عدم كفاية مرافق الصرف   .                النفايات املرتلية              التخلص من        مرافق                              الفضالت البشرية وعدم كفاية             املياه ب 

                                       ففي بعض املناطق، تتشارك ما يصل إىل         .               مكتظة بالسكان       تكون   و    ُ                      اليت ُتقام بسرعة فائقة                          الصحي يف املستقطنات    
ـ   . ) ٢ ٨ (                      لسريع لألمراض السارية                                                                     أسرة يف صنابري املياه العامة مما يزيد من إمكانية االنتقال ا             ٢٠          ت جلنـة             كما أوص

   . )  ٨٣ (                                                                                       حقوق الطفل باختاذ تدابري إضافية لتعزيز احلصول على مياه الشرب النقية وحتسني مرافق الصرف الصحي

                                                                                                     وأوصت جلنة حقوق اإلنسان فانواتو مبواصلة جهودها من أجل احلد من وفيات األمهات واألطفال والرضع؛                 -   ٣٩
   . )  ٨٤ (                                                             ؛ ومكافحة سوء التغذية وال سيما بني فئات األطفال املستضعفني واحملرومني          ة الطبيعية      الرضاع            وحتسني ممارسات 

      يتعلق                                                                                                     وفيما يتعلق بسياسات صحة املراهقني، أوصت جلنة حقوق الطفل بتعزيز اجلهود املبذولة، وخاصة فيما               -   ٤٠
                                وارد كافية إلنشاء مرافق تقدم                         كما أوصت بتخصيص م     .        والتدخني                                              باحلوادث واالنتحار والعنف وتعاطي الكحوليات      
                                                         وأعرب كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة    .  )  ٨٥ (                                               املشورة والرعاية وخدمات التأهيل املناسبة للشباب  

                                                                     احلمل بني املراهقات، وإزاء عدم كفاية برامج التثقيـف اجلنـسي                معدل                                             وجلنة حقوق الطفل عن قلقهما إزاء ارتفاع        
                                                                                                            طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على العنف ضد املرأة من فانواتو أن تعزز التدابري املتخـذة ملنـع محـل                    و  .  )  ٨٦ (       املوجودة

                                                                                                                     املراهقات واتقاء العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي، عن طريق التوعية واخلدمات الشاملة املناسبة للـشباب يف جمـال                 
                   لكل من الفتيـات          املوجهة      للسن       املراعية                ج التثقيف اجلنسي                                                             الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية، وبرامج بناء الثقة، وبرام       

                                          عن برنامج األمـم املتحـدة املـشترك             ٢٠٠٥                              وقد الحظ تقرير صدر يف عام         .  )  ٨٧ (        الدراسية        املناهج                     والفتيان يف إطار    
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       ملائـة         يف ا    ١٣                                                                               يف املائة من النساء احلوامل يف مدينة بورت فيال مصابات مبرض الـسيالن، و               ٦       حنو                  ملكافحة اإليدز أن  
                               وقد حثت جلنة حقـوق الطفـل         .  )  ٨٨ (           رض املتدثرة  مب                           يف املائة منهن مصابات        ٢٠                                   منهن مصابات بالزهري، وأكثر من      

                                                                                                                      فانواتو على تعزيز برامج الصحة اإلجنابية اليت تستهدف املراهقني، وضمان إشراك الرجال يف الربامج التدريبية يف جمال                 
                                                                                ية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فانواتو على اختاذ تدابري عملية لتحـسني                                   كما حثت اللجنة املعن     .  )  ٨٩ (              الصحة اإلجنابية 

   . )  ٩٠ (                                                                                  مجيع جوانب الرعاية الصحية املقدمة للمرأة، مبا يف ذلك خدمات الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية

             زال يساورها   ي     ا ال                                                           رتياح األنشطة اليت تقوم هبا مجعية فانواتو للمعوقني، فإهن          با                                وبينما الحظت جلنة حقوق الطفل        -  ٤١
                                              وأوصت اللجنة بتخصيص املوارد الالزمة للربامج        .                                                                     القلق إزاء عدم بذل جهود كافية حلماية حقوق األطفال ذوي اإلعاقة          

           اتقائهـا،         من أجل                                                                                        واملرافق اليت تستهدف األطفال ذوي اإلعاقة، ووضع برامج لالكتشاف املبكر لألمراض املسببة لإلعاقة    
   . )  ٩١ (                                                             لألطفال ذوي اإلعاقة وتشجيع إدماجهم يف النظام التعليمي ويف اجملتمع                برامج تثقيف خاصة    وضع  و

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٨

     ١٠٠       إىل     ٨٠         فهنـاك    (                                                       ً                                الحظ التقييم القطري املشترك أن التعددية اللغوية متثل عائقاً أمام تطوير التعليم               -   ٤٢
  )                       اإلنكليزية والفرنـسية   (                                      ، إضافة إىل النظام الثنائي اللغة        )                            ، ولغة وطنية هي البيسالما                              هلجة حملية، ولغتان رمسيتان   

                    وأعربت جلنـة حقـوق     .  )  ٩٢ (                                                                         املوروث من عهد اإلدارة االستعمارية املشتركة، األمر الذي يفرض تكاليف باهظة     
          بتعزيـز                     ة، وأوصت فانواتو                                                                                          الطفل عن القلق إزاء عدم بذل جهود إلدخال تعلم اللغات احمللية يف املناهج الدراسي             

                                                                  فرص التحاق الفتيات بالتعليم، وإدخال اللغات احمللية كأدوات إضافية      وتعزيز  ،      الصعد                  التعليم على مجيع    نيل    فرص 
   . )  ٩٣ (          بشكل عام            جودة التعليم              للتعليم، وحتسني 

                   زريـة النائيـة،                                                        أمهية التعليم التقليدي، وال سيما يف اجملتمعـات اجل            إىل                       جلنة حقوق الطفل          أشارت        وبينما    -   ٤٣
                                                                 التعليم، واخنفاض معدل اإلملام بالقراءة والكتابة، وضعف جودة التعليم،     نيل                             أعربت عن القلق إزاء ضعف فرص       فإهنا

          ِّ      وبينما تقـدِّر     .  )  ٩٤ (                                                                                                والنقص العام يف مواد التعلم وسائر موارد التعلم، وعدم كفاية عدد املدرسني املدربني واملؤهلني             
                                                                                          ى التمييز ضد املرأة ما حققته فانواتو من تكافؤ يف التعليم االبتدائي، والتزامها بإتاحة التعليم                         اللجنة املعنية بالقضاء عل

                                                            ، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات األمية لـدى             ٢٠١٥                                               اجملاين واإللزامي اجليد جلميع األطفال حبلول عام        
           ً   ٌ                                         وأعرب أيضاً كلٌ من اللجنة املعنية بالقضاء علـى           . )  ٩٥ (                                                            النساء البالغات، وارتفاع معدل تسرب الفتيات من التعليم       

                                                                                                                     التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء اخنفاض مستوى التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي واجلـامعي،                 
        وفـرص                                                                                                              أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء الفروق امللحوظة يف جودة التعليم                      كما
  .  )  ٩٦ (                                                       يف ذلك نقـص مرافـق اإلقامـة الداخليـة للفتيـات                                                                بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية والنائية، مبا            نيله  
                                                                                    ً                       اللجنتان فانواتو بتوعية السكان بأمهية التعليم باعتباره أحد حقوق اإلنسان األساسية وأساسـاً لـتمكني                     أوصت و

                               وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء      .  )  ٩٨ (                              ملواقف الثقافية يف هذا الصدد                          ً           ، وكذلك بالتأثري إجيابياً على ا      )  ٩٧ (                الفتيات والنساء 
    .  )  ٩٩ (                                                                                         على التمييز ضد املرأة فانواتو بأن تعزز تنفيذ خطة عملها الوطنية املعنية بتوفري التعليم للجميع

            قتة، مبا يف                                                                                                    وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتوسع يف استخدام التدابري اخلاصة املؤ               -   ٤٤
                وطلبت اللجنـة     .                                                                                                  ذلك تقدمي احلوافز لآلباء، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية، وتقدمي منح دراسية للتلميذات             

                                                           مناسبة للجنسني واتباع أساليب تدريس تتناول األسـباب              مناهج                   الدراسية ووضع           للمناهج                      إجراء مراجعة شاملة    
       سـيما                                                                عت اللجنة فانواتو كذلك على زيادة عـدد املدرسـات، وال             وشج  .                                       اهليكلية والثقافية للتمييز ضد املرأة    

   . )   ١٠٠ (                                                                                        املناطق الريفية والنائية، واختاذ مزيد من التدابري لتحسني نسبة إملام البالغني بالقراءة والكتابة   يف
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                               األطفال باملـدارس الثانويـة                     املعدل الصايف اللتحاق            إىل أن        ٢٠٠٨                     ُ                 وأشار تقرير لليونسكو ُنشر يف عام         -   ٤٥
                                                            ُ            وأشار التقييم القطري املشترك إىل أن األطفال املتسربني من التعليم ُيتركون دون   .  )   ١٠١ (         يف املائة  ٣٨            فانواتو بلغ    يف

                                                            وتوفر اجملتمعات احمللية واجملموعات الكنسية واألفراد واملنظمات         .  )   ١٠٢ (             تدريب مهين                         موارد رزق كافية ودون       أي  
                                                        ُ      احلياتية عن طريق التعليم غري الرمسي، ومع ذلك هناك نقص فيما ُيقدم                ً                      غري احلكومية فرصاً حمدودة لتعلم املهارات 

   ُ                                                                           ، وُيترك املتسربون من التعليم دون مهارات تؤهلهم للعمل أو تعينهم على                          املناسبة األخرى          تعليمية    ال      دمات    اخل    من  
                 لوب حياة آبائهم،                              احلديث إىل إبعاد األطفال عن أس       التعليم                       عالوة على ذلك، أدى نظام   .                     احلياة يف القطاع احلديث

   . )   ١٠٣ (        ُ                                                                           فلم تعد ُتتاح هلم فرصة اكتساب القيم واملهارات الالزمة للحياة يف األوضاع التقليدية للقرية

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات والتحديات، واملعوقات-      ً ثالثا  
      وبوجه   .                                                                 ، الحظت جلنة حقوق الطفل اجلهود املبذولة لتحسني األحوال الصحية بشكل عام    ١٩٩٩      يف عام   -   ٤٦

                                      َّ                                                  خاص، لوحظ اخنفاض سريع يف معدل وفيات الرضَّع واألطفال الذين هم دون سن اخلامسة، وحتسن كذلك معدل 
   . )   ١٠٤ (                                                                                التغطية خبدمات التطعيم، وأدى برنامج معين بالغذاء والتغذية إىل خفض معدالت سوء التغذية

                                               رأة بفانواتو لتحقيقها إحدى الغايات املدرجة                                                      ت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل        د      ، أشا     ٢٠٠٧         ويف عام     -  ٤٧
      كمـا    .                                                              ، وهي القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي          )   ١٠٥ (                                            يف اهلدف الثالث من األهداف اإلمنائية لأللفية      

   . )   ١٠٦ (                                                                                       أشادت اللجنة بربامج وخطط فانواتو املتعلقة بالتمويل البالغ الصغر اليت تستهدف النساء احملرومات

                                   ِّ                          إىل وجود أوضاع عديدة يف فانواتو ال متكِّن السكان مـن                ٢٠٠٢                                      وأشار التقييم القطري املشترك لعام        -   ٤٨
  .  )   ١٠٧ (                                                                                                       ممارسة حقوق اإلنسان األساسية، إما لعدم درايتهم هبا وإما لعـدم اعتـراف احلكومـة هبـذه احلقـوق                  

                يف عمليات اختاذ         احمللي              ركة اجملتمع                                                                         الكثري الذي ينبغي عمله لتعزيز مؤسسات احلكم الرئيسية، وتعزيز مشا                وهناك
   . )   ١٠٨ (           حقوق اإلنسان     أساس       على     يقوم            نهج للتنمية  ب       واألخذ       القرار 

                                                 االقتصادية واجلغرافية والسياسية اليت تواجهها      -                                                      واعترفت جلنة حقوق الطفل بأن الصعوبات االجتماعية        -   ٤٩
      ريـة   ز                                      علق باألطفال املقيمني يف اجملتمعـات اجل                                                                            فانواتو قد حالت دون التنفيذ الكامل لالتفاقية، وال سيما فيما يت          

   .                 الوصول إىل بعضها    ً كثرياً                 املتفرقة اليت يصعب 

                                                                                        كما اعترفت جلنة حقوق الطفل بإمكانية تعرض فانواتو لكوارث طبيعية كاألعاصري، واألعاصري املدارية،   -   ٥٠
                                م القطري املشترك أن البيئـة                  والحظ التقيي   .  )   ١٠٩ (                                                        واألمواج املدية، والفيضانات، وما يصاحب ذلك من حتديات       

                                                                                                         ً  الطبيعية لفانواتو تتهددها الكوارث الطبيعية والتنمية غري املستدامة وتغري املناخ، وأن سواحل فانواتو تتعرض سنوياً 
                       وتؤدي هذه الكوارث يف      .                                                                                  إلعصار مدمر واحد يف املتوسط، وأن األحداث الدورية األشد تتسبب يف أضرار بالغة            

                                                                                      ىل تشريد آالف السكان بسبب تدمري املنازل واملدارس واملباين احلكومية، وإغراق احلدائق،                           ً     اجلزر األشد تضرراً إ   
                                                                        ُ                                        وتدمري معظم احملاصيل التجارية واملعيشية، وحتطيم العديد من السفن الساحلية اليت ُيعتمد عليها يف صيد األمساك                

                                       تحدة اإلمنائي إىل أن فانواتو شـديدة                          برنامج األمم امل       ٢٠٠٧                             وأشار تقرير أصدره يف عام        .  )   ١١٠ (               والنقل الداخلي 
   . )   ١١١ (                              يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٧     إىل  ٢                                                   التعرض لكوارث مناخية، وأن األضرار السنوية تقدر بنحو 
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                                     وقد تفاقم ذلك الوضع يف الـسنوات         .                                                                وميثل حتات التربة مشكلة يف اجلزر الصغرية، مثل جزيرة أنيتيوم           -   ٥١
  .                              تنظيف احلقول من بقايا النباتات ل                                              ستمر لألشجار واالستخدام املوسع وغري املنظم للحرائق                     األخرية نتيجة للقطع امل

               وتواجه معظـم     .  )   ١١٢ (   قلق      مصدر       ً    أيضاً       تشكل                                                                كما أن االهنياالت األرضية النامجة عن األمطار الغزيرة والزالزل          
                                     رد الطبيعية وتلويث أراضـي هـذه                                                                                اجملتمعات خماطر تدهور البيئة من جراء األنشطة غري املنظمة الستخراج املوا          

                                      ويتضاعف التأثري االجتماعي االقتـصادي       .                                                                  اجملتمعات ومواردها املائية من خالل عمليات قطع األشجار والتعدين        
              ُ                                                         لصغر مساحته، وُبعد بعض اجملتمعات، وغياب البنية األساسـية وضـعف البيئـة                                 ً     هلذه العمليات على البلد نظراً    

   . )   ١١٣ (                                                                التقليدية، وارتفاع معدل منو السكان، واخنفاض مؤشرات التنمية البشرية                            اجلزرية، وتدهور آليات التصدي 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-      ً رابعا  
  توصيات حمددة للمتابعة

   .                                             وردت التوصيات يف الفروع ذات الصلة الواردة أعاله  -   ٥٢

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-      ً خامسا  
                                                                                           ، أوصت جلنة حقوق الطفل فانواتو بالتماس املساعدة التقنية من عدة هيئات تابعة لألمم                  ١٩٩٩   م       يف عا   -   ٥٣

          ؛ وتوعية   )   ١١٥ (                                                ؛ وتنفيذ برنامج العمل الوطين املتعلق باألطفال       )   ١١٤ (                                             املتحدة فيما يتعلق بسن قانون شامل لألطفال      
            واإلمهـال          واإليذاء                       ماعي لضحايا االغتصاب                                     ؛ والتأهيل وإعادة اإلدماج االجت     )   ١١٦ (                         اجملتمع املدين حبقوق األطفال   

                                            ؛ وتدريب األشخاص العاملني مع األطفال ذوي        )   ١١٨ (                                ؛ وحتسني الرعاية الصحية األولية     )   ١١٧ (                     وسوء املعاملة والعنف  
   . )   ١٢١ (              ؛ وقضاء األحداث )   ١٢٠ (       التعليم    نيل    ، و )   ١١٩ (                  اإلعاقة أو من أجلهم

                                                           رأة فانواتو إىل العمل يف إطار من التعاون مع اجملتمـع                                                              ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل         -   ٥٤
  )                      املتعلقـة بـالتعليم      (  ١٠                                                                                     املدين والتماس دعم اجملتمع الدويل من أجل اإلسراع باالمتثال جلميع أحكـام املـادة               

   . )   ١٢٢ (        االتفاقية    من
Notes  

1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table  may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, 
Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. 
2  The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR   International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
   Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
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CRC   Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 
   pornography 
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