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  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان                 - ١
وأجري استعراض  . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ إىل   ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وترأست وفد فانواتو السيدة رولـني ليـزين،   . ٢٠٠٩مايو / أيار ١٢ املعقودة يف    فانواتو يف اجللسة الثالثة عشرة    
ويف اجللسة السابعة عشرة للفريـق      . وزارة العمل، ونائبة رئيس جلنة االستعراض الدوري الشامل يف فانواتو           من

  .، اعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بفانواتو٢٠٠٩مايو / أيار١٥املعقودة يف 

 ٨من أجل تيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف فانواتو، اختـار جملـس حقـوق اإلنـسان، يف                   و  - ٢
  .جيبويت، وشيلي، واهلند: من البلدان التالية) اجملموعة الثالثية(، جمموعة مقررين ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

ة حقوق اإلنسان   ، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حال       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     - ٣
  :يف نيوزيلندا

  ؛)A/HRC/WG.6/5/VUT/1) (أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  

) ب(١٥جتميــع للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة    )ب(  
(A/HRC/WG.6/5/VUT/2)؛  

  .(A/HRC/WG.6/5/VUT/3)) ج(١٥ة موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقر  )ج(  

حيلت إىل فانواتو، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيا، واجلمهورية التشيكية، وأُ  - ٤
وميكن االضطالع على هذه . والدامنرك، والتفيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا

  . املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشاملاألسئلة من خالل

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

يف اجللسة الثالثة عشرة، قدمت التقرير السيدة رولني ليزين من وزارة العمـل، ونائبـة رئـيس جلنـة                     - ٥
و، وذكرت أنه بعد االستقالل، كانت هناك ثالث جمموعات خمتلفة من القوانني االستعراض الدوري الشامل لفانوات

القانون املدين الفرنسي، املطبَّق على املواطنني الفرنسيني؛ والقانون العام اإلنكليزي،          :  هي ُيعمل هبا يف نيو هربيد    
وأصبحت نيو هربيد ُتعرف . لينيالساري على الرعايا الربيطانيني؛ والقوانني املشتركة، السارية على السكان األص       

  .١٩٨٠باسم فانواتو بعد استقالهلا عام 

وينص الدستور على إجـراء     .  نسمة ٢٣٥ ٠٧٧وُتعد فانواتو بلداً دميقراطياً، ُيقدَّر عدد سكانه حبوايل           - ٦
ء وكليـة   وينتخب الربملان رئيس الوزرا   . انتخابات برملانية تقوم على أساس االقتراع العام مرة كل أربع سنوات          

انتخابية مؤلفة من أعضاء يف الربملان وينتخب رؤساء اجملالس احلكومية اإلقليمية الستة رئيس اجلمهورية، الذي له                
  .سلطات شرفية واسعة، ملدة مخس سنوات
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وألن فانواتو دولة جزرية صغرية نامية وبلد من أقل البلدان منواً، فقد بذلت دائماً قصارى جهودها من                   - ٧
وُتعد املبادئ األساسية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان راسخة يف دسـتورها  . م وتعزيز حقوق سكاهنا  أجل احترا 

وقد صدَّقت فانواتو على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلى بروتوكوهلا االختياري، وعلى                
. الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية حقوق الطفل والعهد          

  . ومن أجل محاية وتعزيز حقوق عماهلا، صدَّقت فانواتو أيضاً على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية

وإلعداد تقاريرها الوطنية، عيَّنت احلكومة جلنة مؤلفة من ممثلني عن خمتلف الوزارات احلكومية، الـذين                 - ٨
وقالت السيدة ليزين إن فانواتو بلـد صـغري         . ذات الصلة املعنية بقضايا حقوق اإلنسان     ا مع اإلدارات    وتشاور

وقد عيَّن وزير العدل جلنة للقضاء على التمييز . تتواصل حكومته مع املنظمات غري احلكومية يف أحيان كثرية جداً
ية، هبدف اإلشراف علـى     ضد املرأة يف فانواتو، تتألف من مسؤولني حكوميني وممثلني عن منظمات غري حكوم            

وفيما يتعلق بتقرير االستعراض الدوري الـشامل،       . تنفيذ التعليقات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة        
وكـان حـضور فـانواتو    . كان مسؤوالن حكوميان من بني اللجنة اليت أعّدت ورقة املنظمات غري احلكوميـة    

  .اً على التزامها حبقوق اإلنسانومشاركتها يف االستعراض هذا تأكيداً جديد

وتتحدد معامل اقتصاد فانواتو وأسباب رزق سكاهنا بقطاعات حساسة لتغري املناخ من قبيـل الزراعـة،                  - ٩
وُتعد فانواتو طرفاً يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ وشـاركت              . ومصائد األمساك واحلراجة  

ألوىل بشأن وضع االتفاقية عرب انضمامها لتحالف الدول اجلزرية الصغرية والبلدان  مشاركة إجيابية يف املفاوضات ا    
. وقالت السيدة ليزين إن لتغري املناخ آثاراً ال شك فيهـا يف جمـال حقـوق اإلنـسان                 . اجلزرية الصغرية النامية  

واتو إىل دعم مـايل     وحتتاج فان . اهلياكل األساسية و بعض القرى    نقلتسبب ارتفاع مستوى البحر أصالً يف         فقد
 فيضانات إىل األمطار الشديدة املتواصلة أدتفقد . وتقين من أجل ترقية اهلياكل األساسية والتكيف مع تغري املناخ

  . يف بعض املناطق، وكانت سبباً يف ظهور أوبئة مثل اإلنفلونزا، واملالريا واألمراض املنقولة بالنواقل

جزء مبا أهنا   و.  حتت صفيحة احمليط اهلادئ    املرتلقةاهلندية األسترالية   وتوجد فانواتو على حدود الصفيحة        - ١٠
من حلقة احمليط اهلادئ النارية، تواجه جزرها خطر انفجار الرباكني الكربى، اليت تتسبب يف إغـالق املـدارس،                  

وأضعف . اخلطر وتعريض صحة السكان إىل  الزراعيةوتلوث اهلواء واملاء بسبب تساقط الرماد، ويف تدمري احملاصيل
  .الفئات يف تلك الظروف هم من النساء واألطفال

وأشارت السيدة ليزين إىل أن األنشطة الربكانية تسببت يف تلوث شديد باملطر احلامضي أصاب مجيـع                  - ١١
 يف مصادر مجع املياه من قبيل اخلزانات املائية وآبار األلياف الزجاجية واآلبار اإلمسنتية يف كل جمتمع حملي ومدرسة

وقد امتصت جذور احملاصيل مياه املطر احلامضي مثل الفواكه، مما جيعلها         . اجلزء الغريب والشمايل من منطقة أمربمي     
ويتسبب املطر احلامضي يف إصابة املعدة لدى األطفال وكبار السن، مما قد . غري مأمونة بالنسبة لالستهالك البشري

  .هاز التنفسي من قبيل الربويؤدي إىل مغص يف املعدة وإىل إصابات يف اجل

ألرصاد اجلوية، واملكتب الوطين إلدارة الكوارث وقسم األخطار اجلغرافية خدمات ا إدارة  منويوجد كل  - ١٢
 لتحديدوحتتاج فانواتو بشكل عاجل إىل دراسات علمية        . بصدد العمل الدؤوب من أجل التصدي هلذه املخاطر       

  .ملناخ والكوارث الطبيعية من أجل التصدي هلا يف الوقت املناسباملخاطر املستقبلية فيما يتعلق بتغري ا
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، قامت فانواتو، مبساعدة من نيوزيلندا، بتجديد مراكز        االحتجازوفيما يتعلق حبقوق السجناء وظروف        - ١٣
التأهيل من  اخلدمات أيضاً املتعلقة بربامج إعادة اإلصالحية إدارة اخلدماتوتقدم . املعايري الدوليةللوفاء باالحتجاز 

  . أجل مساعدة السجناء

ومن أجل تعزيز املساواة بني النساء والرجال والشباب يف فرص وصوهلم إىل العمل، قامت فانواتو، بـدعم     - ١٤
صالح قانون العمل   إل الربنامج األولوية    ويعطي. تقين من منظمة العمل الدولية، بإطالق برنامج قطري للعمل الكرمي         

 لفائدة الشباب من النـساء والرجـال        سيما  الية يف جمال العمل؛ وتعزيز فرص العمل الكرمي،         وتطبيق املعايري الدول  
واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وبناء القدرات لشركاء األطراف الثالثة وحتسني احلوار االجتماعي؛ وزيـادة احلمايـة               

 اليت تركز على حتسني املساواة بني        من خطة احمليط اهلادئ،    ٨وُتعد هذه األولويات وفقاً لألولوية رقم       . االجتماعية
  . من األهداف اإلمنائية لأللفية من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة٣اجلنسني، وحتقيق اهلدف 

وعرب إدارة شؤون . وأحرزت فانواتو تقدماً يف جمال محاية حقوق املرأة من خالل سّن قانون محاية األسرة  - ١٥
 مشروع إطار تصوري لتنفيذ هذا القانون مع        لوضعلعدل والرعاية االجتماعية بصدد العمل      املرأة، توجد وزارة ا   

وُتعقد اجتماعات مع أصحاب املصلحة املعنيني بتنفيذ هذا القانون مـن  . التركيز على الوقاية، واحلماية والعقاب    
 دراسة للجدوى بشأن َمواِطن     وسُتجرى. أجل االستفادة من األعمال اجلارية يف إطار هذه التدخالت املواضيعية         

  .موارد مجيع املقاطعات قبل تعيني مقاطعة لتجربة تنفيذ هذا القانونفيما خيص القوة والضعف 

وستضغط . وجيري تدريب أكادميية الشرطة من أجل التعامل مع حاالت العنف األسري واالعتداء اجلنسي              - ١٦
اكل األساسية واخلدمات إلعطاء املرأة فرصـة الوصـول إىل          وزارة العدل والرعاية االجتماعية من أجل حتسني اهلي       

العدالة بشكل سهل ويف املتناول، ولتدريب املستشارين املعتمدين واألشخاص املرخص هلم، مبن فـيهم الرؤسـاء،                
ل واملدرسون، وقادة اجملتمعات احمللية، واجلهاز القضائي، والعاملون يف جمال الصحة والشرطة، الذين سيعملون من أج

  .وستنفِّذ وزارة شؤون املرأة برامج تدريبية للدعوة والتوعية بشأن العنف األسري والقانون. وصول املرأة إىل العدالة

وستجمع احلكومة ضمن قانون موحَّد لألسرة القوانني احلالية املتعلقة بقضايا األسرة من قبيل الـزواج،                 - ١٧
مللكية والنفقة بعد الطالق، ومحاية األسرة واألوامر املؤقتة املتعلقة والنفقة على األطفال، والنفقة األسرية، وحقوق ا

  . بالعنف األسري

 ٢٠١٠ومن أجل تعزيز ودعم حصول األطفال على التعليم، قرر جملس الوزراء بأن يكون التعليم يف عام   - ١٨
عليم مجيع املـدارس يف البلـد    وزوَّدت وزارة الت  . جمانياً جلميع األطفال ابتداًء من الصف األول إىل الصف الثامن         

  .بالقرطاسية من أجل مساعدة األطفال الذين يواجهون قيوداً لوجستية على مواصلة الدراسة

وليس باستطاعة فانواتو التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نظراً               - ١٩
نها توجد يف املرحلة األولية من التصديق على اتفاقية مناهضة التعـذيب            الرتفاع عتبة التزاماهتا وقيودها املالية، لك     

. وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد                  
  .لس الوزراء لتأييدمهالسياسة العامة من أجل التصديق على االتفاقيتني عّما قريب على جم لوسُيعرض مشروعا ورقتني
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 جزيرة ونظراً لتسرب اإلرهاب الدويل وخمتلف أشكال اجلرمية عرب الوطنية إىل منطقة احملـيط               ٨٣وتضم فانواتو     -٢٠
اهلادئ، توجد لدى فانواتو حتفظات بشأن التصديق على االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة بوضع الالجئني واألشخاص              

فعلى سبيل املثال، خيوِّل قانون جوازات السفر للموظف الرئيسي . ار قانوين لتناول هذه القضاياويوجد إط . عدميي اجلنسية 
  . للجوازات سلطة إصدار وثيقة هوية أو وثيقة سفر إىل شخص إذا اقتنع بأن الشخص الجئ أو عدمي اجلنسية

أن تكون قضايا اجلنسني مسألة وفيما يتعلق بتحسني حالة املرأة يف التعليم والعمل، ستحرص فانواتو على   - ٢١
وأشارت إىل مشاريع تستهدف كالً . أولية ينبغي دجمها وأخذها على حممل اجلد من ِقبل خمتلف الوزارات احلكومية

من النساء والرجال، من قبيل املشروع الذي حيرص على أن تكون األفران املستخَدمة يف اجملتمعات احمللية مبنيـة                  
وأطلقت فانواتو مؤخراً أيضاً برناجمها القطري املتعلق بالعمل الكرمي . ون مالئمة للنساءوفقاً لعلو مناسب حىت تك

 لفائدة الشباب من النساء سيما  ال تعزيز فرص العمل الكرمي، اته أولويمن ثاينيف إطار منظمة العمل الدولية، الذي 
  .والرجال واألشخاص ذوي اإلعاقة

ففي بعض اجلزر   .  جزيرة يف فانواتو هلا ثقافات خمتلفة      ٨٣الغ عددها   وذكرت السيدة ليزين أن اجلزر الب       - ٢٢
وتوجد احلكومة بصدد تناول مسألة املساواة بني .  اإلناثمن جهةيف مشال فانواتو متلك النساء األراضي وتتوارثها 

اركة يف عملية   اجلنسني يف جمال برناجمها احلايل إلصالح األراضي، مع التشديد على ضرورة السماح للنساء باملش             
وسُيدرب هذا الربنامج النساء على أن يصبحن       . اختاذ القرارات فيما يتعلق بقضايا األراضي يف مجيع أحناء فانواتو         

  .حمكماٍت يف منازعات األراضي

وختتلف فانواتو مع تقارير املنظمات غري احلكومية اليت تفيد بإمكانية استخدام القانون العريف حلرمان املرأة   - ٢٣
 فيها القاضي اختذ املساواة يف مناطق أخرى رغم وجود ضمانات دستورية، لكن هناك قضايا بارزة يف فانواتو             من

  .  املرأةلصاحلقراراً 

وفيما يتعلق مبسألة تعديل الدستور إلدراج مسألة اإلعاقة، والوضع االقتـصادي، والتوجـه اجلنـسي                 - ٢٤
  أصالً الدستورمثة يف   اإليدز بوصف ذلك أسباباً حمظورة للتمييز،       /الوضع املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية       أو

  .  فئات حمرومةبأهنا هذه الفئات نص على

وقالت إن فانواتو ُتقر بأمهية مبادئ باريس وسُتنشئ جلنة وطنية حلقوق اإلنسان بعد االستعراض الدوري   - ٢٥
اتو ال ترى أي صعوبة يف توجيه دعوة دائمة إىل          وقالت إن فانو  .  املساعدة التقنية يف ذلك الصدد     وطلبتالشامل،  

  .اإلجراءات اخلاصة من أجل زيارة البلد وستقوم بذلك

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

رحب عدد من الوفود بوفد فانواتو، وبعرضها الشامل وباملشاركة البّناءة يف عملية االستعراض الـدوري                 - ٢٦
وشكر البعض أيضاً   .  يف جنيف   فانواتو  من قبيل عدم متثيل     القائمة عديد جبهودها رغم الصعوبات   ورحب ال . الشامل

وتقبَّل بعض الوفود بصورة إجيابية جهود فانواتو والتزاماهتا بتعزيز         . فانواتو على ردها على األسئلة اليت قُدمت سلفاً       
  . سية، رغم ِصغر حجمها بوصفها بلداً نامياًومحاية حقوق اإلنسان وبالتصديق على بعض الصكوك الدولية األسا
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 التحديات اخلاصة اليت تواجهها الدول الصغرية غري املُمثَّلة يف جنيف يف جمال التحـضري       أستراليا وقدَّرت  - ٢٧
وبعدما هنأت فانواتو على اخلطوات التشريعية املُتخـذة       . لالستعراض الدوري الشامل واملثول أمام الفريق العامل      

ضاء على العنف األسري ضد املرأة واألطفال، مبا يف ذلك عرب سّن قانون حلماية األسرة، أوصت أستراليا هبدف الق
ويف معرض الثناء على فانواتو لتصديقها على اتفاقية حقوق . باختاذ إجراء فوري من أجل تنفيذ القانون اجلديد) أ(

مل مع فانواتو من أجل املساعدة يف حتسني اخلدمات األشخاص ذوي اإلعاقة، أعربت أستراليا عن ارتياحها ألهنا تع
وأشارت أستراليا إىل أن فانواتو قدمت إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة             . املقدَّمة لألشخاص ذوي اإلعاقة   

وبعـدما أشـارت    . ٢٠٠٨ وصدَّقت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف           ٢٠٠٧تقريراً يف   
إىل أن عمليات فرار متكررة وقعت يف سجون فانواتو وإىل تقارير تفيد باعتداء الشرطة على الـسجناء                 أستراليا  

باختاذ تدابري مالئمة ومبواصلة العمل من أجل حتسني الظروف         ) ب(الفارين بعد إعادة اعتقاهلم، أوصت أستراليا       
  . السجون ومراكز االحتجاز  يف

بأن ) أ(واتو طرف يف عدة صكوك مهمة حلقوق اإلنسان، أوصت اجلزائر  إىل أن فانوبينما أشارت اجلزائر  - ٢٨
تواصل فانواتو الوفاء بالتزاماهتا املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية وبالنظر يف إمكانية االنضمام إىل االتفاقيـة                

بأن تواصل  ) ب (وأوصت اجلزائر . الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب         
وأن تتخـذ   ) ج(فانواتو جهودها من أجل زيادة متكني املرأة وحتسني ظروفها ومشاركتها يف احلياة السياسية؛ و             

التدابري املالئمة جلعل قانوهنا الداخلي ممتثالً امتثاالً كامالً ألحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد                 
 من جتميـع  ١٤ والفقرة ٤ القضاء على التمييز ضد املرأة املشار إليها يف الفقرة املرأة من أجل مراعاة توصية جلنة   

وأن متضي يف جهودها من أجل حتسني النظام ) د(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مراعاة مالئمة؛ و
 من خالل طلب سيما  الالصحي، ومكافحة األمراض، وحتسني الصحة العقلية واحلد من معدالت وفيات األطفال، 

املساعدة التقنية إىل الوكاالت والربامج ذات الصلة يف األمم املتحدة وإبرام شراكات مع بلدان مهتمة أخرى هلذا                 
بأن يزود اجملتمع الدويل ووكاالت األمم      )    ه(ويف معرض اإلشارة إىل التحديات القائمة، أوصت اجلزائر         . الغرض

 التغلب على التحديات والقيود يفعدة التقنية واملالية الضرورية ملساعدة احلكومة املتحدة ذات الصلة فانواتو باملسا
أن تواصل فانواتو جهودها من أجـل ضـمان         ) و( من التقرير الوطين؛ و    ١٠٧ إىل   ٩٨الواردة يف الفقرات من     

لعمـل الوطنيـة   احلصول على التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي جلميع أطفاهلا من خالل حتسني تنفيـذ خطـة ا      
  .وضعتها إلتاحة التعليم للجميع  اليت

وتساءلت فرنسا عن التدابري اليت تعتزم فانواتو اختاذها من أجل حتسني ظروف االحتجاز بالنسبة للقصَّر،                 - ٢٩
وتساءلت فرنسا أيضاً عن    .  فيما يتعلق بإنشاء مراكز احتجاز لألحداث من أجل فصل القصَّر عن الكبار            سيما  ال

قدرة مجيع الرعايا على ممارسة حقهـم يف التـصويت،          حتسني    اليت تعتزم فانواتو اختاذها من أجل ضمان       التدابري
وتساءلت فرنسا عن التدابري اليت ينبغي اختاذها من أجل تعزيـز           . وحتسني ظروف التصويت من الناحية امللموسة     

اختاذ التدابري الالزمة للحد من التمييز ضد بأن تواصل فانواتو ) أ(وأوصت فرنسا . التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
 عرب  سيما  ال،   النساء ناقصاً  يعد متثيل  فيما يتعلق بسوق العمل ويف احلياة السياسية الوطنية، حيث           سيما  الاملرأة،  

أن تواصل التعزيز الفعلي للجهود الراميـة إىل إبقـاء األطفـال      ) ب(دعم جهود اجمللس الوطين لشؤون املرأة؛ و      
أن توقِّع وتصدِّق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ) ج( البنات وسيما  الالدراسة، سلك   يف

  .العنصري، وكذا على اتفاقية مناهضة التعذيب
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ويف معرض الثناء على اعتماد قانون محاية األسرة، واالخنفاض السريع يف معدل وفيات الرضع ووفيـات     - ٣٠
 تغطية التحصني واحلد من سوء التغذية، أعربت الربازيل عـن           وعلى حتسن  من العمر،    من هم دون سن اخلامسة    

 الدويل يف جمال مكافحة اجلوع، ودعت الوفود إىل النظر يف مساعدة            التعاونأملها يف أن يعزز االستعراض احلايل       
أحد أهدافها   أجنزت    فانواتو أنوأشارت إىل   .  التكيف مع تغري املناخ     يف جمال  فانواتو يف هذه اجلهود، مبا يف ذلك      

 من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق باملساواة بني اجلنسني وتساءلت عن التدابري امللموسة             ٣ اهلدف رقم    بتحقيق
املتخذة يف إطار خطة إتاحة التعليم للجميع وسياسة املساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم من أجل ضمان زيـادة                

بأن تقوم فانواتو يف إطار روح مـؤمتر        ) أ(وأوصت الربازيل   .  إىل مجيع مستويات التعليم    وصول البنات والنساء  
، بالنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على ٩/١٢استعراض نتائج ديربان وقرار جملس حقوق اإلنسان 

سن الدنيا للمسؤولية اجلنائيـة؛     أن تنظر يف استعراض القوانني املتعلقة بال      ) ب(ومجيع أشكال التمييز العنصري؛     
 وقانون محاية األسرة، بالنظر يف توعية ٢٠١١- ٢٠٠٧أن تنظر، يف سياق خطة العمل الوطنية لشؤون املرأة ) ج(و

  . اجلمهور مبكافحة العنف األسري وكذا إتاحة املعونة القانونية جلميع ضحايا هذا العنف

، ٢٠٠٨  على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يفوبعدما أثنت هولندا على فانواتو لتصديقها   - ٣١
 العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             على بأن تصدِّق فانواتو  ) أ(أوصت هولندا   

وارد بأن تواصل فانواتو جهودها الرامية إىل ختصيص امل       ) ب(وأوصت  . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      علىو
وأن تعتمد تدابري شاملة أخرى ملكافحة العنف األسـري،         ) ج(الكافية لضمان التنفيذ الفعال لقانون محاية األسرة        

بأن تتخذ  ) د(وأوصت أيضاً   . مراعية يف ذلك توصيات هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف هذا الصدد            
ساواة للنساء يف امليدان، مراعية توصيات جلنة القـضاء علـى   إجراءات أخرى ملكافحة التمييز ضد املرأة وضمان امل    

ويف معرض اإلشارة إىل أن الدستور حيمي من التمييز علـى أسـاس طائفـة مـن األسـباب،                   . التمييز ضد املرأة  
 التمييز على أساس اإلعاقة، والوضع االقتـصادي،  منع بأن تتخذ فانواتو التدابري الالزمة لضمان        )ه(هولندا    أوصت

  .اإليدز/لتوجه اجلنسي أو محل فريوس نقص املناعة البشريةوا

 ا من االمتثال بشكل أفضل اللتزاماهت    فانواتو وبعدما رحبت كندا باعتماد قانون محاية األسرة الذي سيمكِّن          - ٣٢
اهلادئ الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، أثنت كندا على فانواتو لدورها القيادي بوصفها أول دولة يف منطقة احمليط                  

مبواصلة دمج مبادئ اتفاقية القضاء على مجيع ) أ(وأوصت كندا . تصدِّق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ضمان علو القوانني اليت حتمي مساواة املرأة علـى   ) ب(أشكال التمييز ضد املرأة ضمن القانون الداخلي لفانواتو؛ و        

استعراض مجيع القوانني ذات الصلة من أجل القضاء على مجيع أشكال ) ج(املمارسات العرفية املنافية هلذه املبادئ؛ و
وبعدما أعربـت  . جتاوز االعتراف مبساواة املرأة يف القانون إىل ضمانه يف الواقع   ) د(؛ و ها أو هتميش   ضد املرأة  التمييز

قانون، وعقب إنشاء جلنة انتهاكات حلقوق اإلنسان من قبل سلطات إنفاذ الوقوع كندا عن قلقها إزاء تقارير تفيد ب    
باعتماد هنج استباقي لتنفيذ أي توصيات ترمـي إىل محايـة حقـوق             )    ه(للتحقيق يف هذه احلاالت، أوصت كندا       

املساواة بني اجلنسني وجمانية   وتلقت كندا بشكل إجيايب خطة العمل اليت وضعتها فانواتو بشأن        . األشخاص احملتجزين 
ها التعليمية  بتحسني خطط ) و(كندا فانواتو    وأوصت   ٢٠١٥بتدائي اجليد حبلول عام     وإلزامية الوصول إىل التعليم اال    

  .من أجل حتسني معدل حضور املرأة يف املدارس الثانوية، وتقدمي تعليم ثانوي جيد يف املناطق الريفية
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ة وبتقـدمي    بتصديق فانواتو على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ            النمسا وبينما رحبت   - ٣٣
ـ ضد املـرأة    بتعديل مجيع القوانني اليت ترسِّخ التمييز       ) أ(، أوصت النمسا    ٢٠٠٧تقريرها األول عام     ؛ شهاوهتمي

 فـانواتو املنـصوص عليهـا       اتبوضع استراتيجية لضمان دعم حقوق املرأة يف نظام العدالة وفقاً اللتزام          ) ب(و
وبعدما أثنت النمسا على احلكم املتعلق بالعنف األسري يف . أةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر  يف

لضمان التحقيق يف مجيع حـاالت  "  امللفاتعدم حفظ"باعتماد سياسة   ) ج(قانون محاية األسرة، أوصت النمسا      
بري وبعد اإلشارة إىل أن الوصول إىل التعليم ال يزال حمدوداً واالستفسار عن التدا. العنف األسري بالشكل الصحيح

بتعزيز برامج التوعية بشأن أمهيـة تعلـيم        ) د(امللموسة املتخذة من أجل التصدي هلذه املشكلة، أوصت النمسا          
  .النظر يف فرض عقوبات مالئمة على اآلباء الذين يتخلفون عن إرسال أبنائهم إىل املدرسة)  ه(األطفال؛ و

ت دولية، وإنشاء قوانني وهيئـات وطنيـة   وأعربت املكسيك عن ارتياحها لتصديق فانواتو على معاهدا   - ٣٤
متعلقة حبقوق اإلنسان وعملية تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري، وشجعت فانواتو             

وبعدما أشارت إىل إنشاء مكتب يركِّز علـى        . على تعزيز جهودها من أجل حتسني محاية حقوق النساء والبنات         
ون املرأة، تساءلت املكسيك عن اإلجراءات املتخذة حلل مشكلة تـراكم القـضايا             شؤون األطفال يف إدارة شؤ    

. املتعلقة باالحتجاز أثناء احملاكمة وعن الكيفية اليت ستضمن هبا فانواتو إجراءات احملاكمـة حـسب األصـول                
وأوصت .  اجلنائية  ضرورة إجياد نظام للعدالة    سيما  الوتساءلت عن اخلطط الرامية إىل حتسني نظام محاية القصَّر،          

باإلبقاء قيد النظر إلمكانية التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     ) أ(املكسيك  
والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع                

مواصلة جهودها من أجل التعجيل بالتصديق علـى اتفاقيـة مناهـضة            ) ب(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ و    
مواصلة ) د(تكثيف تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة؛ و) ج(التعذيب وبروتوكوهلا االختياري؛ و

ساعدة يف جهودها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس ومراعاة هلذا اهلدف، طلب امل
تعزيز التعاون مع جهات أخرى من بلدان وأجهزة وصناديق تابعة          )    ه(هذا اجملال من مفوضية حقوق اإلنسان؛ و      

  .لألمم املتحدة من أجل زيادة عدد الربامج املالية والتقنية الرامية إىل تعزيز قدرهتا يف جمال حقوق اإلنسان

ورية ال حتترم مبدأ مساواة املرأة وحظر التمييز، وأعربت عن وأشارت سلوفينيا إىل أن بعض املعايري الدست  - ٣٥
وتساءلت عن الكيفية اليت تعتزم هبا احلكومـة        . كامليد حقوق الطفل بشكل     قلقها لكون القوانني العرفية ال جت     

ز ضـد   مواصلة اجلهود الرامية إىل جعل القوانني الوطنية متفقة مع معايري اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي               
املرأة واتفاقية حقوق الطفل، وعن الكيفية اليت تعتزم هبا احلكومة تعديل مواقفها وقوالبها النمطية الـيت تـسمح                  

وتساءلت . اختاذ القرارات، والزواج والعالقات األسريةيف بالعنف ضد املرأة وبالتمييز ضد املرأة يف احلياة العامة، و
فعلته بالنسبة لألطفال  على غرار ماملرأة خاصة باعتزم وضع مبادرة شبيهة سلوفينيا أيضاً عما إذا كانت احلكومة ت

وأوصت سلوفينيا بأن تتابع فانواتو أمر تصديقها على اتفاقيـة        . يف إطار برناجمها الوطين للعمل من أجل األطفال       
  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلى اتفاقية حقوق الطفل مع تنفيذمها

نت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على العمل الرامي إىل حتسني حقوق اإلنسان              وأث  - ٣٦
ورحبت بتصديق فـانواتو علـى عـدة        . بالنسبة لألشخاص احملرومني من قبيل األطفال واألطفال ذوي اإلعاقة        

فاً يف معاهدات أخرى، مـن      معاهدات حلقوق اإلنسان، وتساءلت عما إذا كانت احلكومات تعتزم أن تصبح طر           
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قبيل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال              
ويف معرض اإلشارة إىل القلق الذي أعربت جلنة القضاء على التمييز           . التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب    

 اليت قد تـضر بتمتـع املـرأة حبقوقهـا،            السلبية  املعايري واملمارسات والتقاليد الثقافية    ضد املرأة بشأن استمرار   
وأوصت وحثت على مواصلة اجلهـود  . عن املبادرات اليت اختذت مؤخراً من أجل التصدي هلذه القضايا   تساءلت

 األولوية إىل التـصدي  بالسعي من باب) أ(وأوصت . من أجل تشجيع املزيد من النساء على القيام بأدوار قيادية        
املضي قدماً يف مبادرهتا الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ) ب(ألية قواعد وأعراف متيز ضد املرأة؛ و

  .إشراك منظمات اجملتمع املدين يف متابعة هذا االستعراض) ج(وفقاً ملبادئ باريس؛ و

 يف عدد من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية مثل         ويف معرض اإلشارة إىل أن فانواتو ليست طرفاً بعد          - ٣٧
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                 
واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد             

وأعربت تركيا عن ارتياحها لسن احلكومـة       . جعت تركيا فانواتو على االنضمام إىل تلك االتفاقيات       أسرهم، ش 
ووفقاً للمالحظات اليت أبدهتا جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، أوصت تركيـا بوضـع               . لقانون محاية األسرة  

  .ة اليت متيز ضد املرأةاستراتيجية شاملة لتعديل أو إلغاء املمارسات الثقافية والقوالب النمطي

وأشارت نيوزيلندا إىل التحديات اليت تواجهها فانواتو بصفتها دولة جزرية صغرية ناميـة مبـوارد حمـدودة                   - ٣٨
وبعدما أثنت نيوزيلنـدا علـى      . آثار يف جمال حقوق اإلنسان    ما يترتب عليه من     واعترفت هبشاشتها إزاء تغري املناخ و     
وي اإلعاقة وإنشاء جلنة وطنية لإلعاقة، تساءلت نيوزيلندا عن الكيفية اليت ستواجه هبا التصديق على اتفاقية األشخاص ذ

بتعزيز اجلهـود   ) أ(وأوصت  . فانواتو احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة يف جمال الوصول إىل التعليم واخلدمات الصحية           
تور حلظر التمييز ضد األشـخاص ذوي       الرامية إىل تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تعديل الدس           

وأيدت نيوزيلندا بشكل إجيايب اجلهود املبذولـة مـن أجـل           . اإلعاقة ودعم دور املنظمات املعنية باألشخاص املعاقني      
بااللتزام بإنشاء دائرة إصـالحية      ورحبت    يف جمال حقوق اإلنسان     اليت يثريها نظام السجون    التصدي إىل دواعي القلق   

، مبا يف ذلـك املعاملـة       اإلصالحيةن احترام حقوق اإلنسان جيب أن يكون أمراً أساسياً يف الدائرة            وأضافت أ . مهنية
تعزيز هذا   اإلنسانية والقانونية للمحتجزين من قبل الشرطة ونظام العدالة، وتساءلت عن الكيفية اليت تعتزم هبا فانواتو              

اإلنسان لفائدة الشرطة، والدوائر اإلصالحية وموظفي بدعم مزيد من التدريب يف جمال حقوق ) ب(وأوصت . االحترام
لفائـدة  سبل فعالة وفورية للجرب واحلمايـة       إتاحة  العدالة؛ وتعزيز الرصد املنتظم واملستقل ملرافق االحتجاز، وضمان         

ـ ) ج(وبعدما أشارت إىل أن قانون محاية األسرة أمر مشجع، أوصت       . احملتجزين عندما ُتنتهك حقوقهم    ود بتعزيز اجله
الرامية إىل العمل مع الوكاالت، ومع املنظمات غري احلكومية النسائية، من أجل التوعية بأن العنف األسري أمر غـري                   

  . مقبول، وتثقيف النساء بشأن حقوقهم ومكافحة القوالب النمطية واملمارسات العرفية اليت ترسِّخ العنف األسري

 إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري،   بأن تنضم فانواتو ) أ(وأوصت أذربيجان     - ٣٩
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختيـاري             و

ينها الداخلية من أجل     قوان أن تستعرض ) ب(واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ و         
 اتفاقية القضاء علـى    سيما  الجعلها ممتثلة بشكل كامل مع مجيع اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت تعد فانواتو طرفاً فيها،               

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل وتنفيذ التوصيات احملددة اليت أبدهتا جلنة القضاء على التمييز ضد                  
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 تدابري فعالـة    أن تتخذ ) د( مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس؛ و        أن تنشئ ) ج(الصدد؛ و املرأة يف هذا    
 مجيع التدابري الالزمة لتعديل أو إلغاء املمارسات الثقافية والقوالب النمطية اليت متيـز              أن تتخذ )    ه(ملكافحة الفساد؛ و  

  سؤوليات ذاهتا لكال الزوجني يف قـانون األسـرة لفـانواتو؛           املرأة مبا يف ذلك التوعية وكذا ضمان احلقوق وامل          ضد
 تدابري شاملة للتصدي للعنف ضد املرأة وسن قانون يعمل على جترمي هذا العنف، مبا يف ذلـك جتـرمي                    أن تتخذ ) و(و

 ويف نظـم     مجيع التدابري الرامية إىل القضاء على ممارسة العقاب البدين داخل األسرة،           أن تتخذ ) ز(االعتداء اجلنسي؛ و  
 خطوات أخرى من أجل ضمان      أن تتخذ ) ح(عدالة األحداث وضمان التنفيذ الفعلي حلظر هذا العقاب يف املدارس؛ و          

 قوانينها هبدف جعل السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية مطابقة التفاقية حقوق           أن تراجع ) ط(استقالل اجلهاز القضائي؛ و   
لوصول الكايف إىل اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية اجليـدة،          جهودها من أجل ضمان ا     أن تكثف ) ي(الطفل؛ و 

 جهودها مـن أجـل      أن تواصل ) ك( يعيشون يف مناطق ريفية معزولة وبالنسبة للفئات احملرومة؛ و         ملن بالنسبة   سيما  ال
  .خفض معدالت وفيات النفاس ووفيات األطفال

السبل الكفيلة بضمان إمكانية مشاركة البلـدان       وأشار املغرب إىل ضرورة تذكري اجملتمع الدويل بشأن           - ٤٠
وأثىن على جهود فانواتو املبذولة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، رغم           . الصغرية يف نظام حقوق اإلنسان الدويل     

الصعوبات املالية واجلغرافية، وأبرز األولوية اليت تعطيها فانواتو إلعمال األهداف اإلمنائية لأللفية يف إطار السياسة      
وأوصـى  . واالستراتيجيات الوطنية الرامية إىل حتسني احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية بشكل خـاص            

بأن تواصل فانواتو تنفيذها هلذه األهداف، مع الدعم الالزم من اجملتمع الدويل، مـن أجـل خفـض           ) أ(املغرب  
اإليدز، واملالريا وغري   /اعة البشرية معدالت وفيات الرضع، وحتسني صحة األم، وتعزيز مكافحة فريوس نقص املن          

وأشار مع االرتياح إىل شفافية فانواتو بشأن مسألة الفساد وأثىن على إنشاء مكتب للوساطة              . ذلك من األمراض  
من أجل تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات متسائالً عن الكيفية اليت ستضمن هبا احلكومة املزيد من االستقاللية                

بأن ) ب(املغرب عرض الثناء على التزام فانواتو بوضع مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، أوصى ويف م. هلذه املؤسسة
  . من اجملتمع الدويلني تقني ودعممساعدة ما يلزم من تدعم هذا النهج من خالل طلب

حلصول وأعربت أملانيا عن اهتمامها بسماع املزيد عن السياسات احلالية الرامية إىل التصدي إىل مسألة عدم ا                 - ٤١
 بأن تواصل فانواتو  ) أ(وأوصت أملانيا   . على مياه نقية وعلى الرعاية الصحية متسائلة عن التدابري األخرى املزمع اختاذها           

 اإلجراء املالئم إلتاحة تعليم جماين يف املدارس االبتدائية أن تتخذ) ب(وتعزيز قدرة اجلهاز القضائي وحياده واستقالليته؛ 
  .  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريسأن تنشئ) ج(البتدائي إلزامياً؛ وللجميع وجعل التعليم ا

. ورحبت اليابان بسّن قانون محاية األسرة، مضيفة أن هذا القانون سيؤدي إىل تعزيز ومحاية حقوق املرأة      - ٤٢
ه احلقوق فهماً كامالً من وأشارت إىل أنه بالرغم من أن الدستور يضمن احلقوق واحلريات األساسية، فإن فهم هذ

بأن ُتجري ) أ(وأوصت اليابان . ِقبل مسؤويل احلكومة، واجلهاز القضائي، واملواطنني أمر حيوي لتعزيزها ومحايتها
فانواتو على حنو شامل أنشطة بشأن التثقيف والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان إلطالع مجيـع املـواطنني علـى                   

 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية          إىل العهد  أن تنضم ) ب(حقوقهم؛ و 
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب، مستفيدة يف ذلك من املـساعدة التقنيـة                 

  .املقدمة من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
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نواتو قد أنشأت آلية لضمان التنفيذ الكامل لتوصيات جلنة القضاء          ويف معرض التساؤل عما إذا كانت فا        - ٤٣
بأن تنظر  ) أ(على التمييز ضد املرأة وعن إضرار تغري املناخ بالتمتع باحلقوق األساسية يف فانواتو، أوصت ملديف                

 حتمـي تلـك     وبعدما أشارت إىل أن فانواتو ال ميكنها لوحدها أن        .  يف إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان      فانواتو
بأن يقوم اجملتمع الدويل، بقيادة االقتصادات      ) ب(احلقوق اليت يهددها خطر تغري املناخ يف العامل، أوصت ملديف           

الصناعية الكربى، باملساعدة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف فانواتو من خالل خفض انبعاثات غازات الدفيئة                
 حبقوق اإلنسان، ومن خالل متويل تدابري التكيف ملساعدة فـانواتو           تتسق مع التمتع الكامل   " آمنة"إىل مستويات   

  .  أصالًاآلخذة يف التجليالتغلب على تلك التغريات   يف

وأعربت التفيا عن ارتياحها إلعالن فانواتو عن توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس                 - ٤٤
  . االقتداء هبذا املثل احملمودودعت التفيا بلداناً أخرى إىل . حقوق اإلنسان

وفيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء واألطفال، تساءلت ماليزيا عمـا إذا كـان                  - ٤٥
باستطاعة فانواتو أن توضح ما إذا كانت قادرة على العمل بتوصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنـة                   

بأن تنظـر   ) أ(وأوصت ماليزيا   .  من تقرير التجميع   ٥ و ٤لواردة يف الفقرتني     التوصيات ا  سيما  الحقوق الطفل،   
 يف تسريع التدابري املتخذة من أجل التصدي الشامل ملشكلة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك من خالل زيادة                   فانواتو

القائمة يف جمال تقدمي  ملشكلة الفوارق أن تتصدى) ب(محالت التوعية لتحسيس اجملتمع احمللي بشأن هذه املسألة؛ و
اخلدمات االجتماعية األساسية اجلديدة واحلصول عليها من قبيل اخلدمات يف جمال الصحة والتعليم واملياه واملرافق            

 فيما يتعلق يف ضمان   سيما  ال إشراك أعضاء جمتمع املاحنني الدوليني هبدف بناء القدرة،          أن تواصل ) ج(الصحية؛ و 
  . دية واالجتماعية للسكان حالة احلقوق االقتصاحتسني

بأن تواصل  ) أ(مني املظامل وأوصت     أل  مستقال اًمكتبفانواتو  وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها إلنشاء         - ٤٦
 تعزيز دورها مبا يف ذلك قدرهتا على متابعة نتائج التحقيقات اليت جيريها املكتب، أي مواصلة اجلهود من أجـل          فانواتو

ويف معرض الترحيب بإنشاء برنامج عمل وطين لألطفال وباملبادرة املُتخذة أخرياً           . كفيه من التمويل  تزويد املكتب مبا ي   
 هذه املبادرة   بأن تواصل ) ب(إلنشاء مناصب ملوظفني مسؤولني عن قطاع األطفال داخل إدارة شؤون املرأة، أوصت             

وطلبت املزيـد مـن     . ين جلميع األطفال يف البلد     اجلهود الرامية إىل ضمان احلصول على التعليم اإللزامي اجملا         وتكثف
املعلومات عن الدراسة املرجعية األولية اليت وضعتها اليونيسيف بشأن محاية األطفال وعن خطط تنفيذ استنتاجات هذه                

ي  إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وإىل الربوتوكول االختيار       بأن تنضم فانواتو  ) ج(وأوصت اجلمهورية التشيكية    . الدراسة
 عندما يتعلق األمر باألحداث؛     سيما  ال الظروف السائدة يف السجون ومرافق االحتجاز،        أن تستعرض ) د(امللحق هبا؛ و  

 التحقيق الفعلي يف مجيع ادعـاءات       أن تضمن ) و( ملنظمات اجملتمع املدين بالدخول إىل هذه املرافق؛ و        أن تسمح ) ه(و
ج  براموتعززاجلهاز القضائي واإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان التابع له  عمل أن تعزز) ز(التعذيب أو إساءة املعاملة؛ و

  .  يف أوساط القضاة واحملامني، ويف أوساط اجلمهور أيضاًسيما  ال إىل التوعية حبقوق اإلنسان، ترميملموسة 

العـام بوجـه     فانواتو حتسني املساءلة والشفافية يف القطاع        عزموتساءلت الواليات املتحدة األمريكية عن        - ٤٧
 املزيد من األموال ألمني املظامل حىت تتسىن املالحقة القضائية بشكل صارم            بأن ختصص فانواتو  ) أ(وأوصت  . خاص

 أمـني املظـامل مقبولـة يف احملـاكم          قارير القواعد القضائية حىت تكون ت     أن تعدل ) ب(أكثر يف قضايا الفساد؛ و    
لرعاية االجتماعية للجنة حتقيق يف ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان         وفيما يتعلق بتعيني وزارة العدل وا     . أسهل  بشكل
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من ِقبل املوظفني العاملني يف الدوائر اإلصالحية والشرطة، تساءلت الواليات املتحدة عن اجلدول الزمين املخـصص                
 تـضمن أن  ب) ج(وأوصت  .  هذه اللجنة من دراسة هذه القضايا وعن طريقة تنفيذ توصياهتا من ِقبل احلكومة             غلفرا

وزارة العدل والرعاية االجتماعية يف االدعاءات الواردة يف        من قبل    ويف الوقت املناسب     شامل حتقيق   إجراءاحلكومة  
  . وقوات الشرطة حسب اللزوماإلصالحيةتقرير احملتجزين وبالتايل إصالح ممارسات موظفي الدوائر 

ام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تقدمي اخلـدمات         وأشارت غانا إىل التدابري املُتخذة من أجل ضمان احتر          - ٤٨
القانونية بأتعاب مناسبة لفائدة املُدعى عليهم احملليني، وسّن قانون مدونة القيادة الذي حيظر على القائد استخدام                

قانون محاية سن  املال العام املخصص ألعضاء الربملان، وخداماملال العام ألغراض شخصية، وضمان الشفافية يف است
املـوارد،  قلة   و ةوبينما أقرت غانا بالصعوبات النامجة من ضعف البيئ       . لتعليمل األولوية القصوى    وإعطاءألسرة  ا

وتـساءلت  . شجعت غانا احلكومة على مواصلة املبادرات الواردة يف التقرير هبدف تناول قضايا حقوق اإلنسان             
ا كان ذلك راجعاً لعدم التعليم أو لعراقيل ثقافيـة          غانا عن املشاركة احملدودة للمرأة يف اجملال السياسي وعما إذ         

اللذين وقعت  ويف معرض اإلشارة إىل السيناريوهني السلبيني       . واجتماعية أخرى، وعن كيفية معاجلة هذا الوضع      
اختـاذ  بأن تعجـل فـانواتو ب     ) أ( يف التقرير الوطين، أوصت غانا       د أثناء االنتخابات، على النحو الوار     أحداثهما
  . من أجل معاجلة هاتني املشكلتني عرب التعديل املقترح لقانون متثيل الشعبإجراءات 

 يف االنـضمام إىل     بأن تنظر فـانواتو   ) أ(وأثنت إيطاليا على فانواتو ملوقفها بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام وأوصت             -٤٩
ويف . ة، الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام     الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي         

 ضد املرأة بشأن استخدام أساليب العقاب العرفية يف حاالت االغتصاب،           لتمييزمعرض اإلشارة إىل قلق جلنة القضاء على ا       
مية  اجلهود الرا  بأن تواصل فانواتو  ) ب(اليت قد تشكل بديالً عن عقاب اجملرمني املنصوص عليه يف القانون، أوصت إيطاليا              

 جلنة القضاء على التمييـز      يات العمل على تنفيذ توص    أن تواصل ) ج(إىل حتقيق املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق؛ و        
  . أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ضمن القانون الداخلي بشكل كاملأن تدمج) د(ضد املرأة؛ و

صديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية           وهنأت الفلبني احلكومة على الت      - ٥٠
ويف . حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية             

 هـذا   مبواصلة جهودهـا يف   ) أ(معرض اإلشارة إىل وضع فانواتو لسياسة بشأن جمانية التعليم االبتدائي، أوصت            
وبعـدما  .  بالنسبة لألطفال  سيما  المواصلة تعزيز سبل الوصول إىل اخلدمات الصحية األساسية،         ) ب(الصدد؛ و 

أشارت إىل ضعف فانواتو إزاء الكوارث الطبيعية وتغري املناخ، الذي يؤثر بشكل واضـح يف التنميـة وحقـوق     
لسلبية هلذه املشاكل فيما خيص احلق يف احليـاة ويف          اإلنسان، تساءلت عن الكيفية اليت تواجه هبا احلكومة اآلثار ا         

أن تقوم فانواتو، بدعم وتعاون من اجملتمع الدويل، ببنـاء        ب) ج(وأوصت  . السكن الالئق، من مجلة حقوق أخرى     
  . تغري املناخالنامجة عنقدراهتا من أجل التصدي بفعالية للكوارث الطبيعية والتكيف مع التحديات 

فقد زادت ميزانية احلكومة املخصصة للتعليم . انواتو ختصص موارد كبرية لقطاع التعليموذكر الوفد أن ف  - ٥١
وطلبت فانواتو املساعدة التقنية من مفوضية حقوق اإلنسان حىت تتـصدى           . على مدى السنوات الثالث املاضية    

  . إطار النظام التعليميبشكل أفضل للقضايا املتصلة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف
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وبعـدما  .  عن الكبار يف تلك املراكز     منفصلونوفيما يتعلق باملرافق اإلصالحية، أضاف الوفد أن القُصَّر           - ٥٢
اعترف الوفد بضرورة القيام باملزيد من العمل يف هذا اجملال، أشار إىل أن فانواتو سترفع تقريراً إىل جملس حقوق                   

  . الكامل مع اإلدارات احلكومية املعنيةاورالتشسبتمرب بشأن هذه املسألة بعد /اإلنسان يف أيلول

وتشجع فانواتو حالياً املرأة    . والحظ الوفد أن القيم اجملتمعية التقليدية قد تنال من قدرة املرأة يف اجملتمع              - ٥٣
فعلى سبيل املثال، توجد نساء على رأس بعض املناصب الرمسية السامية املهمة . على املشاركة يف الدوائر احلكومية

وبينما أقرت فانواتو بضرورة القيام باملزيد من العمل يف هذا .  العامالوكيلل املدعي العام، واملستشار الربملاين و مث
وطلبت فانواتو أيضاً املساعدة التقنية من مفوضية حقوق        . اجملال، طلبت املساعدة الدولية نظراً ملواردها احملدودة      

  . إلنساناإلنسان من أجل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق ا

فرقة اإلقليمية ملوارد احلقوق قد قامت بعمل كبري من أجل بناء قـدرات القـضاة،               الوالحظ الوفد أن      - ٥٤
وطلب الوفد إىل مفوضية حقوق اإلنسان مساعدة فانواتو يف جمال التوعية وتعزيز            . واحملامني واملوظفني القضائيني  

  . اجملتمعات احمللية واملناطق النائية والريفيةعلى مستوىمل  بضرورة القيام بالكثري من العاًحقوق اإلنسان، ُمقر

وقال الوفد إن هذا االستعراض سيساعد فانواتو على حتسني تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان، وأن فـانواتو                  - ٥٥
اخ وأكد الوفد طلب فانواتو إجراء دراسات علمية من أجل حتديد آثار تغري املن            . ستواصل تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان    

 اختاذ اخلطوات الالزمة للتصدي هلذه املـشاكل يف الوقـت           انواتو والكوارث الطبيعية القادمة حىت يتسىن لف      املستقبلية
  . املساعدة التقنية ملساعدة فانواتو على تنفيذ التزاماهتا الدولية بشكل أفضل طلباملناسب وبطريقة فعالة، وكذا

  أو التوصيات/ االستنتاجات و-  ثانياً
وستنظر فانواتو يف هذه التوصيات، اليت ستقدم       .  معرض املناقشة، قُدِّمت التوصيات التالية إىل فانواتو       يف  - ٥٦

وسُتدرج ردود فانواتو على هذه التوصيات يف التقرير اخلتامي الذي سـيعتمده            . ردودها عليها يف الوقت املالئم    
  :جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة

) اجلزائـر ( الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية وكذا النظر يف إمكانيـة             فانواتو مواصلة  - ١
االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

ي  االختيـار  كوهلاوبروتو) اجلزائر، أذربيجان، اجلمهورية التشيكية، فرنسا، اليابان     (أو املهينة   
  ؛)املكسيك(ومواصلة جهودها من أجل التصديق عليها عاجالً ) أذربيجان، اجلمهورية التشيكية(

، النظر )الربازيل (٩/١٢يف إطار روح مؤمتر استعراض نتائج ديربان وقرار جملس حقوق اإلنسان   - ٢
يز العنصري  يف التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمي         ) اجلزائر، الربازيل (
  ؛)اجلزائر، الربازيل، أذربيجان، فرنسا، اليابان(

أذربيجـان،  (التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة             - ٣
  ؛)اليابان، هولندا
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  ؛)هولندا(التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   - ٤

يق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،         مواصلة النظر يف إمكانية التصد      -٥
واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع حقـوق               

ل ؛ واالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العما)املكسيك(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
  ؛)أذربيجان(املهاجرين وأفراد أسرهم 

متابعة تصديقها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل                - ٦
  ؛)سلوفينيا(مع تنفيذمها 

النظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية    - ٧
  ؛)إيطاليا (والسياسية

؛ ومواصلة جهودها من أجل ختـصيص       )أستراليا(اختاذ إجراء فوري لتنفيذ قانون محاية األسرة          - ٨
  ؛)هولندا(املوارد الكافية لضمان تنفيذها الفعال 

كندا، (مواصلة دمج مبادئ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ضمن قانوهنا الداخلي                 - ٩
جلعل هذه القوانني   ) اجلزائر(؛ واختاذ التدابري املالئمة     )أذربيجان(ض قوانينها الداخلية    ؛ استعرا )إيطاليا

 اتفاقية القضاء علـى     سيما  اليف امتثال كامل مع مجيع اتفاقيات األمم املتحدة اليت ُتعدُّ طرف فيها             
ـ (، واتفاقية حقوق الطفل     )اجلزائر، أذربيجان (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       وتنفيـذ  ) انأذربيج

واملـشار  ) أذربيجان(التوصيات اخلاصة اليت أبدهتا جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف هذا الصدد        
، ) (A/HRC/WG.6/5/VUT/2 من جتميع مفوضـية حقـوق اإلنـسان          ١٤ و ٤إليها يف الفقرتني    

واختـاذ  ) اليـا إيط(؛ ومواصلة العمل بشأن توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة             )اجلزائر(
إجراءات أخرى وضمان املساواة للنساء يف أرض الواقع، ويف هذا الصدد مراعاة توصـيات جلنـة                

  ؛)هولندا(القضاء على التمييز ضد املرأة 

استعراض مجيع القوانني ذات الصلة من أجل القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة                   - ١٠
  ؛)النمسا (ها وهتميش ضد املرأةاليت ترسخ التمييز، وتعديل مجيع القوانني )كندا(وهتميشها 

وجتـاوز  ) إيطاليـا (مواصلة جهودها من أجل ضمان املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق              - ١١
  ؛)كندا (من حيث الواقعاالعتراف مبساواة النساء يف قوانينها إىل ضمان االعتراف هبذه املساواة 

املرأة يف نظام العدالة وفقاً اللتزامات فانواتو املنـصوص         وضع استراتيجية لضمان دعم حقوق        - ١٢
  ؛)النمسا(عليها يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

أذربيجـان،  (يف استعراض القوانني املتعلقة بالسن الدنيا للمسؤولية اجلنائيـة          ) الربازيل(النظر    - ١٣
  ؛)أذربيجان(فاقية حقوق الطفل هبدف جعلها يف امتثال كامل مع ات) الربازيل
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تعزيز جهودها من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تعديل الدستور حلظر            - ١٤
  ؛)نيوزيلندا(التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ودعم دور املنظمات املعنية باألشخاص املعاقني 

من ) ب(و) أ(٣٠ني الواردتني يف الفقرتني     تعجيل اإلجراءات املتخذة من أجل التصدي للمسألت        - ١٥
  ؛)غانا(التقرير الوطين َعرب التعديل املقترح إجراؤه على قانون متثيل الشعب 

املُضي قُُدماً واالستمرار يف جهودها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق إنسان وفقاً ملبادئ بـاريس                  -١٦
شاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبـادئ        يف إن ) ملديف(؛ والنظر   )املكسيك، اململكة املتحدة  (

  ؛)أذربيجان، أملانيا(باريس 

مواصلة تعزيز دور مكتب أمني املظامل، مبا يف ذلك دعم قدرته على متابعة نتائج التحقيقات اليت           - ١٧
، وختصيص )اجلمهورية التشيكية(جيريها، وزيادة اجلهود الرامية إىل تزويده مبا يكفي من التمويل 

زيد من التمويل ألمني املظامل حىت تتسىن املالحقة القضائية حلاالت الفساد بشكل صارم أكثر              امل
  ؛)الواليات املتحدة(

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

سان إلطالع مجيع املواطنني على إجراء أنشطة شاملة بشأن التثقيف والتوعية يف جمال حقوق اإلن      - ١٩
  ؛)اليابان(  حقوقهم

تعزيز برامج التوعية بشأن أمهية تعليم األطفال والنظر يف فرض عقوبات مالئمة على اآلباء الذين   - ٢٠
  ؛)النمسا(يتخلفون عن إرسال أطفاهلم إىل املدارس 

دارة شـؤون املـرأة   مواصلة مبادرة إنشاء مناصب ملوظفني معنيني بقطاعات األطفال داخـل إ     - ٢١
وتكثيف اجلهود الرامية إىل ضمان احلصول على التعليم اإللزامي اجملاين جلميع األطفال يف البلد              

  ؛)اجلمهورية التشيكية(

  ؛)أذربيجان(اختاذ تدابري فعالة ملكافحة الفساد   - ٢٢

  ؛)املكسيك(تكثيف تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة   - ٢٣

 يف سوق العمل ويف احليـاة       سيما  الاصلة اختاذ التدابري الالزمة للحد من التمييز ضد املرأة،          مو  - ٢٤
 َعرب دعم اجلهود اليت يبذهلا اجمللس الوطين سيما  الالسياسية الوطنية حيث ُيعّد متثيل املرأة ناقصاً، 

  ؛)فرنسا(لشؤون املرأة 

 االقتـصادي، والتوجـه     والوضعأساس اإلعاقة،   اختاذ التدابري الالزمة لضمان منع التمييز على          - ٢٥
  ؛)هولندا(اإليدز /اجلنسي أو محل فريوس نقص املناعة البشرية
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؛ )كنـدا (ملرأة على املمارسات العرفية املنافية هلذه املبادئ        اضمان علو القوانني اليت حتمي مساواة         - ٢٦
؛ وضع  )اململكة املتحدة (رأة  السعي إىل التصدي من باب األولوية ألية قواعد وأعراف متيز ضد امل           

واختاذ مجيع التدابري الالزمة لتغيري أو إلغاء املمارسات الثقافية والقوالب          ) تركيا(استراتيجية شاملة   
مبا يف ذلـك التوعيـة وكـذا ضـمان احلقـوق           ) أذربيجان، تركيا (النمطية اليت متيز ضد املرأة      

  ؛)أذربيجان(واملسؤوليات ذاهتا لكال الزوجني يف قانون األسرة 

اختاذ التدابري املالئمة ومواصلة العمل هبدف حتسني الظروف يف السجون ومراكـز االحتجـاز                - ٢٧
؛ واستعراض  )أستراليا(؛ واستعراض الظروف السائدة يف السجون ومراكز االحتجاز         )أستراليا(

  عندما يتعلـق األمـر باألحـداث       سيما  الالظروف السائدة يف السجون ومراكز االحتجاز،       
، والسماح ملنظمات اجملتمع املـدين بالـدخول إىل مرافـق االحتجـاز             )اجلمهورية التشيكية (
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

شؤون دعم املزيد من التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة الشرطة، وموظفي اإلصالحيات و              - ٢٨
اجلَرب واحلماية الفورية   العدالة؛ وتعزيز الرصد املنتظم واملستقل ملرافق االحتجاز وضمان وسائل          

  ؛)نيوزيلندا(والفعالة للمحتجزين عندما ُتنتهك حقوقهم 

 ويف الوقت املناسب يف االدعـاءات       مالا ش االعمل على أن ُتجري وزارة العدل والرعاية االجتماعية حتقيق          -٢٩
لشرطة حـسب   الواردة يف تقرير احملتجزين وبالتايل إصالح ممارسات موظفي الدوائر اإلصالحية وقوات ا           

  ؛)الواليات املتحدة(اللزوم 

 إىل محاية وترمياعتماد هنج استباقي لتنفيذ أية توصيات تصدر عن جلنة التحقيق التابعة للحكومة   - ٣٠
  ؛)كندا(حقوق األشخاص احملتجزين 

تعزيز عمل اجلهاز القضائي لفانواتو وإطارها املؤسسي حلقوق اإلنسان وتعزيز برامج ملموسـة               - ٣١
 يف أوساط القضاة واحملامني، ويف أوساط اجلمهور أيـضاً      سيما  الة بشأن حقوق اإلنسان     للتوعي

  ؛)اجلمهورية التشيكية(

اعتماد تدابري شاملة أخرى ملكافحة العنف اُألسري، مع مراعاة توصيات هيئات حقوق اإلنسان               - ٣٢
لـضمان  )  امللفـات  عدم حفظ (؛ واعتماد سياسة    )هولندا(التابعة لألمم املتحدة يف هذا الصدد       

؛ وتعزيز اجلهود الرامية إىل العمـل       )النمسا(التحقيق الصحيح يف مجيع حاالت العنف اُألسري        
على صعيد الوكاالت ومع املنظمات غري احلكومية النسائية للتوعية بأن العنف اُألسـري غـري               

فية اليت ُترسِّخ   تثقيف املرأة بشأن حقوقها ومكافحة القوالب النمطية واملمارسات العر        ، و مقبول
  ؛)نيوزيلندا(العنف اُألسري 

  ؛)اجلمهورية التشيكية(ضمان التحقيق الفعال يف مجيع ادعاءات التعذيب أو إساءة املعاملة   - ٣٣
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اعتماد تدابري شاملة للتصدي للعنف ضد املرأة وسن قانون يضمن جترمي هذا العنف مبا يف ذلك                  - ٣٤
 تسريع التدابري الرامية إىل التصدي بشكل شامل ملشكلة         ؛ النظر يف  )أذربيجان(االعتداء اجلنسي   

جلمهور وحتسيس اجملتمع احمللـي     االعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك من خالل زيادة محالت توعية            
  ؛)ماليزيا(بشأن هذه املشكلة 

 ، وقانون محاية األسرة، النظر يف توعية اجلمهور٢٠١١- ٢٠٠٧يف سياق خطة العمل الوطنية للمرأة        - ٣٥
  ؛)الربازيل(مكافحة العنف اُألسري وإتاحة املعونة القانونية جلميع ضحايا هذا العنف شأن ب

اختاذ مجيع التدابري الرامية إىل القضاء على ممارسة العقاب البدين داخل األسـرة ويف ُنظـم عدالـة                    - ٣٦
  ؛)أذربيجان(األحداث من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للحظر املفروض على هذا العقاب يف املدارس 

؛ ومواصلة حتـسني قـدرة      )أذربيجان(اختاذ خطوات أخرى لضمان استقاللية اجلهاز القضائي          - ٣٧
  ؛)أملانيا(اجلهاز القضائي وحياده واستقالليته 

تعديل القواعد القضائية حىت تكون تقارير أمني املظامل مقبولـة يف احملـاكم بـشكل أسـهل                   - ٣٨
  ؛)املتحدة  الواليات(

  ؛)اجلزائر(هودها من أجل زيادة متكني املرأة وحتسني ظروفها ومشاركتها يف احلياة السياسية مواصلة ج  -٣٩

مواصلة جهودها من أجل حتسني نظام الصحة، ومكافحة األمراض، وحتسني الصحة العقلية واحلـد                - ٤٠
 سالنفا؛ ومواصلة جهودها من أجل احلد من معدالت وفيات          )اجلزائر(من معدالت وفيات األطفال     

؛ ومواصلة تنفيذها لألهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يلزم من دعم من اجملتمع الدويل، مـن               )أذربيجان(
أجل احلد من معدالت وفيات الرضع، وحتسني صحة األم وتعزيز مكافحة فريوس نقـص املناعـة                

  ؛)املغرب(اإليدز، واملالريا وغري ذلك من األمراض /البشرية

مان احلصول الكايف على اخلدمات الصحية والتعليمية األساسـية         تكثيف جهودها من أجل ض      - ٤١
 يعيشون يف مناطق ريفية معزولة، وبالنـسبة للفئـات احملرومـة،            ملن بالنسبة   سيما  الاجليدة،  

؛ النظر يف التصدي للفوارق القائمة يف جمال تقدمي اخلدمات االجتماعية األساسـية             )أذربيجان(
؛ ومواصـلة  )ماليزيـا (الصحة والتعليم واملياه واملرافق الصحية اجليدة واحلصول عليها من قبيل     

  ؛)الفلبني(لألطفال    بالنسبةسيما  الحتسني ُسُبل احلصول على اخلدمات الصحية األساسية، 

مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان حصول مجيع األطفال على التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين               - ٤٢
؛ واختـاذ   )اجلزائـر (لتعليم للجميع   من أجل إتاحة ا   ة عملها الوطنية    من خالل تعزيز تنفيذ خط    

اإلجراءات املالئمة إلتاحة التعليم االبتدائي اجملاين للجميع وجعل التعلـيم االبتـدائي إلزاميـاً              
  ؛)الفلبني(التعليم االبتدائي بشأن جمانية ؛ ومواصلة جهودها يف جمال وضع سياسة )أملانيا(
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؛ )فرنـسا ( البنـات    سـيما  الن اجلهود الفعالة لإلبقاء على األطفال يف سلك الدراسة،          تعزيز املزيد م    -٤٣
وحتسني خطتها التعليمية من أجل حتسني معدل حضور املرأة يف املدارس الثانوية وتقدمي تعليم ثـانوي                

  ؛)كندا(جيد يف املناطق الريفية 

دويل ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة      طلب املساعدة التقنية واملالية الضرورية من اجملتمع ال         - ٤٤
 إىل  ٩٨ التغلب على التحديات والقيود الواردة يف الفقرات مـن           يفمن أجل مساعدة احلكومة     

؛ وحتسني التعاون مع جهات أخرى مـن بلـدان وأجهـزة            )اجلزائر( من التقرير الوطين     ١٠٧
 والتقنية الرامية إىل تعزيز قدرة      وصناديق تابعة لألمم املتحدة من أجل زيادة عدد الربامج املالية         

  ؛)املكسيك(فانواتو يف جمال حقوق اإلنسان 

االستفادة من املساعدة التقنية املقدمة من مفوضية حقوق اإلنسان من أجل االنضمام إىل العهد                - ٤٥
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع           

  ؛)اليابان(كال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب أش

 فيما يتعلق بـضمان     سيما  ال جمتمع املاحنني الدوليني هبدف بناء القدرة،        أعضاءمواصلة إشراك     - ٤٦
؛ وطلب املساعدة )ماليزيا(حالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسكان فانواتو حتسني 

الربامج التابعة لألمم املتحدة ذات الصلة وإبرام شراكات مع بلدان مهتمة التقنية من الوكاالت و  
أخرى من أجل حتسني النظام الصحي، ومكافحة األمراض، وحتسني صـحة األم واحلـد مـن                

  ؛)اجلزائر(معدالت وفيات األطفال 

يف تعزيـز   املـساعدة   ب، بقيادة االقتصادات الصناعية الكربى،       القيام أن ُيطلب للمجتمع الدويل     - ٤٧
" آمنة" حقوق اإلنسان يف فانواتو من خالل خفض انبعاثات غازات الدفيئة إىل مستويات ومحاية

 التغلـب   يفمبا يتفق والتمتع الكامل حبقوق اإلنسان ومن خالل متويل تدابري التكيف للمساعدة             
عم وتعاون   بد ،؛ والسعي إىل بناء قدراهتا    )ملديف( أصالً   اآلخذة يف التجلي  على هذه التغريات    

 النامجة عنمن اجملتمع الدويل، من أجل التصدي بفعالية للكوارث الطبيعية للتكيف مع التحديات 
  ؛)الفلبني(تغري املناخ 

 مفوضـية   إىلهبدف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، طلب املساعدة              - ٤٨
 وطنية حلقوق اإلنسان من خالل طلب ؛ ودعم االلتزام بإنشاء مؤسسة)املكسيك(حقوق اإلنسان 

  ).املغرب( اجملتمع الدويل إىل  ودعم تقنينيما يلزم من مساعدة

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير ُتجسِّد موقف الدولة أو الدول املقدِّمة هلـا              /ومجيع االستنتاجات و    - ٥٧
  . بتأييد الفريق العامل ككللذا ال ينبغي تصورها على أهنا حتظى. أو الدولة موضوع االستعراض/و
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  املرفق
 تشكيلة الوفد

 The delegation of Vanuatu was headed by Ms. Roline Lesines, Labour Department, Vice-Chair-
Person of the Vanuatu UPR Committee and composed of three members: 

Mr. Louis Georges Vakaran, State Law Office; 

Mr. Mahé Serge Alain, Department of Foreign Affairs; 

Ms. Julie Garoleo, Ministry of Lands. 

 -  -  -  -  -  


