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  أو التوصيات/ واالستنتاجات
وستدرس فانواتو هذه التوصيات وتقدم      .مت التوصيات التالية إىل فانواتو    قُّدخالل املناقشة،   

  :املناسب يف الوقت ردوداً
  الرد  التوصيات  رقمال
مواصلة الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية وكذا         ١

االنضمام إىل اتفاقية مناهـضة     ) اجلزائر(النظر يف إمكانية    
اجلزائر، أذربيجان، اجلمهورية التشيكية، فرنسا، (التعذيب 
أذربيجان، اجلمهوريـة   (وبروتوكوهلا االختياري   ) اليابان

ـ جهودها من أجل التصديق عليه    ومواصلة  ) التشيكية ا م
  ).املكسيك(عاجالً 

  مقبولة

 إطار روح مؤمتر ديربان االستعراضي وقـرار جملـس          يف  ٢
 بشأن أهداف حقوق اإلنـسان      ٩/١٢حقوق اإلنسان   

يف التصديق علـى    ) اجلزائر، الربازيل (، النظر   )الربازيل(
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز          

  .)اجلزائر، الربازيل، أذربيجان، فرنسا، اليابان(العنصري 

فانواتو ليست مستعدة بعد للتصديق على
بيد أنه يوجد بنـد يف .االتفاقية املذكورة 

دستور مجهورية فانواتو ينص على احلماية
  .من مجيع أشكال التمييز

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية          ٣
  ).أذربيجان، اليابان، هولندا(ة واالجتماعية والثقافي

فانواتو ليست مستعدة بعد للتصديق على
  .هذه االتفاقية

  مقبولة ).هولندا(التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   ٤
مواصلة النظر يف إمكانية التصديق على العهـد الـدويل            ٥

اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،        
فاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز     واالت

العنصري، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع حقوق العمال       
؛ واالنـضمام إىل    )املكـسيك (املهاجرين وأفراد أسرهم    

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين        
 ).أذربيجان(وأفراد أسرهم 

فانواتو ليست مستعدة بعد للتصديق على     
  .هذه االتفاقيات

متابعة تصديقها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز     ٦
 ).سلوفينيا(ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل وتنفيذمها 

  مقبولة

النظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري الثـاين           ٧
ـ       ـ  ـامللحق بالعهد الدويل اخلـاص باحلق ة ـوق املدني

 ).إيطاليا(والسياسية 

فانواتو ليست مستعدة بعد للتصديق على
 .هذه االتفاقية

؛ )أستراليا(اختاذ إجراء فوري لتنفيذ قانون محاية األسرة          ٨
ومواصلة جهودها من أجل ختصيص املـوارد الكافيـة         

 ).هولندا(لضمان تنفيذها الفعال 

  مقبولة
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مواصلة دمج مبادئ اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال           ٩
؛ واستعراض  )كندا(أة يف قانوهنا الداخلي     التمييز ضد املر  

؛ واختاذ التـدابري املالئمـة      )أذربيجان(قوانينها الداخلية   
مـع  جلعل هذه القوانني متوافقة بشكل كامل       ) اجلزائر(
يع اتفاقيات األمم املتحدة اليت فانواتو طرف فيهـا، ال          مج

سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         
، واتفاقية حقـوق الطفـل      )ئر، أذربيجان، إيطاليا  اجلزا(
 اللجنة  قدمتهاوتنفيذ التوصيات اخلاصة اليت     ) أذربيجان(

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف هـذا الـصدد           
 من جتميع   ١٤ و ٤واملشار إليها يف الفقرتني     ) أذربيجان(

املعلومات الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       
؛ ومواصلة العمل بناء على توصيات اللجنة املعنية )زائراجل(

واختاذ مزيد من   ).إيطاليا(بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
اإلجراءات ملكافحة التمييز ضد املرأة وضمان املـساواة        

 أرض الواقع، ويف هذا الصدد مراعاة توصيات علىللنساء 
 ).هولندا(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

  مقبولة

استعراض مجيع القوانني ذات الصلة من أجل القضاء على           ١٠
، )كندا(ا  ـهتميشهأو  رأة  ـمجيع أشكال التمييز ضد امل    

خ التمييز ضـد املـرأة      ـوتعديل مجيع القوانني اليت ترس    
 ؛)النمسا(وهتميشها 

  مقبولة

مواصلة جهودها من أجل ضمان املساواة بني الرجـال           ١١
وجتاوز االعتراف مبـساواة    ) إيطاليا( احلقوق   والنساء يف 

اواة ـالنساء يف قوانينها إىل ضمان االعتراف هبذه املـس        
 ).كندا(على أرض الواقع 

  مقبولة

وضع استراتيجية لضمان تقيد نظام العدالة حبقوق املـرأة           ١٢
اتفاقية القضاء على مجيع    مبوجب  وفقاً اللتزامات فانواتو    
  .)النمسا(أة أشكال التمييز ضد املر

  مقبولة

 املتعلق بالسن الدنيا    القانونيف استعراض   ) الربازيل(النظر    ١٣
ـ   ) أذربيجان، الربازيل (للمسؤولية اجلنائية     اًهبدف جعله متوافق

 ).أذربيجان(بشكل كامل مع اتفاقية حقوق الطفل 

  مقبولة

تعزيز جهودها من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص           ١٤
 خالل تعديل الدستور حلظر التمييز ضد       ذوي اإلعاقة من  

األشخاص ذوي اإلعاقة ودعم دور املنظمـات املعنيـة         
 ).نيوزيلندا(باألشخاص ذوي اإلعاقة 

  مقبولة

تعجيل اإلجراءات املتخذة من أجل التصدي للمـسألتني          ١٥
من التقرير الوطين َعرب ) ب(و) أ(٣٠الواردتني يف الفقرتني 

 ).غانا(انون متثيل الشعب التعديل املقترح إجراؤه لق

  مقبولة
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املُضي قُُدماً واالستمرار يف جهودها من أجـل إنـشاء            ١٦
 وفقـاً ملبـادئ بـاريس       اإلنسانمؤسسة وطنية حلقوق    

يف إنشاء  ) ملديف(؛ والنظر   )املكسيك، اململكة املتحدة  (
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً ملبـادئ بـاريس          

 ).أذربيجان، أملانيا(

  مقبولة

مواصلة تعزيز دور مكتب أمني املظامل، مبا يف ذلك دعم            ١٧
قدرته على متابعة نتائج التحقيقات اليت جيريها، وزيـادة         
اجلهود الرامية إىل تزويده مبـا يكفـي مـن التمويـل            

، وختصيص املزيد من التمويل ألمني )اجلمهورية التشيكية(
املظامل حىت تتسىن املالحقة القضائية حلـاالت الفـساد         

 ).الواليات املتحدة(بشكل أكثر صرامة 

  مقبولة

 االستعراض  إشراك منظمات اجملتمع املدين يف متابعة هذا        ١٨
  )اململكة املتحدة(الدوري الشامل 

  مقبولة

لة بشأن التثقيف والتوعيـة يف      ـأنشطة شام ب االضطالع  ١٩
ـ   ـ مجي العـإلطحقوق اإلنسان   جمال   لى ـع املـواطنني ع

 ).اليابان(حقوقهم 

  قبولةم

تعزيز برامج التوعية بشأن أمهية تعليم األطفال والنظر يف           ٢٠
فرض عقوبات مالئمة على اآلباء الذين يتخلفون عـن         

  .)النمسا(إرسال أطفاهلم إىل املدارس 

مقبولة فيما يتعلق بتعزيز التوعية وتـوفري
ـ  ـلكنها غ  .برامج التدريب  ةـري مقبول

فيما يتعلق بفرض عقوبات مالئمة علـى
آلباء الذين يتخلفون عن إرسال أطفاهلما

 .إىل املدارس

مواصلة مبادرة إنشاء مناصب ملوظفني معنيني بقطاعات         ٢١
 داخل إدارة شؤون املرأة، وتكثيف اجلهود الرامية   األطفال

جلميـع  اإللزامي  إىل ضمان احلصول على التعليم اجملاين       
 ).اجلمهورية التشيكية(األطفال يف البلد 

  مقبولة

  مقبولة ).أذربيجان(اختاذ تدابري فعالة ملكافحة الفساد   ٢٢
راءات اخلاصة التابعـة لألمـم      ـتكثيف تعاوهنا مع اإلج     ٢٣

 ).املكسيك(املتحدة 
  مقبولة

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة للحد من التمييز ضد املرأة،           ٢٤
 احلياة السياسية الوطنية حيث ويفال سيما يف سوق العمل 

ثيل املرأة ناقصاً، ال سيما َعرب دعم اجلهود اليت يبذهلا ُيعّد مت
 ).فرنسا(اجمللس الوطين لشؤون املرأة يف فانواتو 

  مقبولة

اختاذ التدابري الالزمة لضمان منع التمييز علـى أسـاس            ٢٥
 اجلنـسي أو    امليـل اإلعاقة، أو الوضع االقتـصادي، أو       
  ).لنداهو(اإليدز /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

 

  مقبولة
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ضمان أسبقية القوانني اليت حتمي مساواة املـرأة علـى            ٢٦
؛ والـسعي   )كندا(املمارسات العرفية املنافية هلذه املبادئ      

إىل التصدي، من باب األولوية، ألية قواعد وأعراف متيز         
؛ ووضع استراتيجية شـاملة     )اململكة املتحدة (ضد املرأة   

لالزمـة لتغـيري أو إلغـاء       واختاذ مجيع التدابري ا   ) تركيا(
املمارسات الثقافية والقوالب النمطية اليت متيز ضد املـرأة         

مبا يف ذلك التوعية وكـذا ضـمان        ) أذربيجان، تركيا (
وق واملسؤوليات ذاهتا لكال الـزوجني يف قـانون         ـاحلق

   ).أذربيجان(األسرة 

  مقبولة

ف حتـسني   اختاذ التدابري املالئمة ومواصلة العمـل هبـد         ٢٧
؛ )أسـتراليا ( االحتجـاز    مراكزالظروف يف السجون و   

واستعراض الظروف الـسائدة يف الـسجون ومرافـق         
االحتجاز، ال سيما عندما يتعلـق األمـر باألحـداث          

، والسماح ملنظمات اجملتمع املدين     )اجلمهورية التشيكية (
 ).اجلمهورية التشيكية(بالدخول إىل مرافق االحتجاز 

  مقبولة

املزيد من التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لفائـدة         دعم    ٢٨
؛ وتعزيـز   نظام القضاء الشرطة، وموظفي اإلصالحيات و   

الرصد املنتظم واملستقل ملرافق االحتجاز وضمان وسائل       
اجلَرب واحلماية الفورية والفعالة للمحتجزين عندما ُتنتهك       

 ).نيوزيلندا(حقوقهم 

  مقبولة

الرعاية االجتماعية حتقيقـات    كفالة إجراء وزارة العدل و      ٢٩
ـ        واردة يف  ـشاملة ويف الوقت املناسب يف االدعاءات ال

ـ        في ـتقرير احملتجزين وبالتايل إصالح ممارسـات موظ
الدوائر اإلصالحية وقوات الـشرطة حـسب اللـزوم         

 ).الواليات املتحدة(

  مقبولة

اعتماد هنج استباقي لتنفيذ أية توصيات ترمي إىل محايـة            ٣٠
 ).كندا(خاص احملتجزين حقوق األش

  مقبولة

تعزيز عمل جهازها القضائي وإطارها املؤسسي حلقـوق          ٣١
برامج ملموسة للتوعيـة بـشأن      وضع  اإلنسان وتشجيع   

حقوق اإلنسان، ال سيما يف أوساط القضاة واحملامني، لكـن          
 ).اجلمهورية التشيكية( يف أوساط عامة اجلمهور أيضاً

  مقبولة

لة أخرى ملكافحة العنف املرتيل، مـع       اعتماد تدابري شام    ٣٢
مراعاة توصيات هيئات حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم         

عـدم  ’؛ واعتماد سياسة    )هولندا(املتحدة يف هذا الصدد     
يف مجيـع  كمـا جيـب    لضمان التحقيق   ‘ حفظ امللفات 

؛ وتعزيز اجلهود الرامية إىل     )النمسا(حاالت العنف املرتيل    
ع املنظمات غري احلكومية    العمل على صعيد الوكاالت وم    

  مقبولة
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النسائية للتوعية بأن العنف املرتيل غري مقبول، وتثقيـف         
املرأة بشأن حقوقهـا ومكافحـة القوالـب النمطيـة          

 ).نيوزيلندا(واملمارسات العرفية اليت ُترسِّخ العنف املرتيل 

ضمان التحقيق الفعال يف مجيع ادعـاءات التعـذيب أو            ٣٣
 ).مهورية التشيكيةاجل(إساءة املعاملة 

  مقبولة

اعتماد تدابري شاملة للتصدي للعنف ضد املـرأة وسـن            ٣٤
قانون يضمن اعتبار هذا العنف، مبا يف ذلـك االعتـداء           

؛ والنظر يف تسريع التدابري )أذربيجان ( فعالً جنائياً  اجلنسي
الرامية إىل التصدي بشكل شامل ملشكلة العنـف ضـد          

يادة محالت توعية اجلمهور    املرأة، مبا يف ذلك من خالل ز      
 ).ماليزيا(وحتسيس اجملتمع احمللي بشأن هذه املشكلة 

  مقبولة

 ٢٠١١-٢٠٠٧النظر، يف سياق خطة العمل الوطنية للمـرأة           ٣٥
وقانون محاية األسرة، يف توعية اجلمهور بشأن مكافحـة        

 القانونية جلميع ضحايا هذا     املساعدةالعنف املرتيل وإتاحة    
 ).لالربازي(العنف 

  مقبولة

اختاذ مجيع التدابري الرامية إىل القضاء على ممارسة العقاب           ٣٦
ضـمان  والبدين داخل األسرة ويف ُنظم قضاء األحداث        

التنفيذ الفعلي للحظر املفروض على هـذا العقـاب يف          
 .)أذربيجان(املدارس 

  مقبولة

اختاذ خطوات أخرى لضمان استقاللية اجلهاز القـضائي          ٣٧
 ومواصلة حتسني قدرة اجلهـاز القـضائي        ؛)أذربيجان(

 ).أملانيا(وحياده واستقالليته 

  مقبولة

تعديل القواعد القضائية حىت تكون تقارير أمني املظـامل           ٣٨
 ).الواليات املتحدة(أسهل قبوال يف احملاكم 

  مقبولة

مواصلة جهودها من أجل زيادة متكني املـرأة وحتـسني            ٣٩
 ).اجلزائر(لسياسية ظروفها ومشاركتها يف احلياة ا

  مقبولة

مواصلة جهودها من أجل حتسني نظام الصحة، ومكافحة          ٤٠
األمراض، وحتسني صحة األم واحلد من معدالت وفيات        

؛ ومواصلة جهودها من أجل احلد من       )اجلزائر(األطفال  
؛ )أذربيجان(معدالت الوفيات النفاسية ووفيات األطفال      

ة لأللفية، مبا يلزم مـن      ومواصلة تنفيذها لألهداف اإلمنائي   
دعم من اجملتمع الدويل، من أجل احلد مـن معـدالت           
وفيات الرضع، وحتسني صحة األم، وتعزيـز مكافحـة         

اإليدز واملالريا وغري ذلـك     /فريوس نقص املناعة البشرية   
  ).املغرب(من األمراض 

 

  مقبولة
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تكثيف جهودها من أجل ضمان احلصول الكايف علـى           ٤١
  التعليميــة األساســية اجليــدة، اخلــدمات الــصحية و

من يعيشون يف مناطق ريفيـة معزولـة        لفائدة  ال سيما   
؛ والنظـر يف التـصدي      )أذربيجـان (لضعيفة  والفئات ا 

للفوارق القائمة يف جمال تقدمي اخلـدمات االجتماعيـة         
خدمات الـصحة   ، مثل   األساسية اجليدة واحلصول عليها   

 ومواصـلة   ؛)ماليزيـا (والتعليم واملياه والصرف الصحي     
ات الصحية األساسية،   ـول على اخلدم  صحتسني ُسُبل احل  

 ).الفلبني(ال سيما بالنسبة لألطفال 

  مقبولة

مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان حصول مجيع األطفال          ٤٢
على التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين من خالل تعزيـز         

يع تنفيذ خطة عملها الوطنية من أجل إتاحة التعليم للجم        
؛ واختاذ اإلجراءات املالئمـة إلتاحـة التعلـيم      )اجلزائر(

االبتدائي اجملاين للجميع وجعل التعليم االبتدائي إلزاميـاً        
؛ ومواصلة جهودها يف جمال وضع سياسة بـشأن         )أملانيا(

 ).الفلبني(جمانية التعليم االبتدائي 

  مقبولة

ء الترويج بشكل أكثر فعالية للجهود الراميـة إىل إبقـا           ٤٣
؛ وتعزيـز   )فرنسا(، ال سيما البنات     املدارساألطفال يف   

خطتها التعليمية من أجل حتسني معدل حضور املـرأة يف          
وية وتوفري تعليم ثانوي جيد يف املنـاطق        ـاملدارس الثان 

 ).كندا(الريفية 

  مقبولة

تقدمي اجملتمع الدويل ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة          ٤٤
لية الضرورية لفـانواتو مـن أجـل        املساعدة التقنية واملا  

مساعدة احلكومة يف التغلب على التحـديات والقيـود         
 من التقرير الوطين    ١٠٧ إىل   ٩٨الواردة يف الفقرات من     

؛ وتعزيز التعاون مع بلدان أخرى وأجهزة األمم        )اجلزائر(
املتحدة وصناديقها من أجل زيادة عدد الـربامج املاليـة          

 قدرة فانواتو يف جمال حقـوق       والتقنية الرامية إىل تعزيز   
 ).املكسيك(اإلنسان 

  مقبولة

االستخدام اجليد للمساعدة التقنية املقدمة من املفوضـية          ٤٥
السامية حلقوق اإلنسان من أجل االنـضمام إىل العهـد          
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      

تمييـز  واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال ال   
 ).اليابان(العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب 

  مقبولة

مواصلة إشراك أعضاء جمتمع املاحنني الدوليني هبدف بناء          ٤٦
القدرات، ال سيما فيما يتعلق بضمان حتسني حالة احلقوق 

؛ )ماليزيـا (االقتصادية واالجتماعية والثقافية لـسكاهنا      
املتحـدة  وطلب املساعدة التقنية من وكـاالت األمـم         

  مقبولة
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شراكات مع بلدان مهتمـة     قامة  وبراجمها ذات الصلة وإ   
أخرى من أجل حتسني النظـام الـصحي، ومكافحـة          
األمراض، وحتسني صحة األم واحلد من معدالت وفيات        

 ).اجلزائر(األطفال 

 اجملتمع الدويل، بقيـادة االقتـصادات الـصناعية         تقدمي  ٤٧
ان يف فـانواتو    الكربى، املساعدة لتعزيز حقوق اإلنـس     

 الدفيئـة إىل    غازاتومحايتها من خالل خفض انبعاثات      
مبا يتفق والتمتع الكامـل حبقـوق       " مأمونة"مستويات  

اإلنسان ومن خالل متويل تدابري التكيف ملـساعدهتا يف         
الـيت بـدأت حتـدث فعـالً        التعامل مع هذه التغريات     

 قبلمن وتعاون ؛ والسعي إىل بناء قدراهتا، بدعم )ملديف(
 من أجل التـصدي بفعاليـة للكـوارث      ،اجملتمع الدويل 

ف مع التحديات النامجة عـن تغـري        ـة والتكي ـالطبيعي
 ).الفلبني(املناخ 

  مقبولة

 اإلنـسان،   حلقوقطلب املساعدة من املفوضية السامية        ٤٨
هبدف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ        

اء مؤسسة وطنية    بإنش االلتزام؛ ودعم   )املكسيك(باريس  
 ما يلزم مـن مـساعدة       طلبحلقوق اإلنسان من خالل     

 ).املغرب( اجملتمع الدويل منودعم تقنيني 

  مقبولة

        


