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  مقدمة    
قرار جملـس   مبوجب  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ           -١

، دورته الثامنـة عـشرة يف الفتـرة         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
فـانواتو يف   الـة يف    احلواسُتعرضت  . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٧ من

وترأس وفد فانواتو السيدة جيين     . ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٣٠اجللسة السابعة املعقودة يف     
واعتمد الفريق العامل التقرير بشأن فانواتو يف جلـسته الرابعـة           . تيفي، من وزارة اخلارجية   

  .٢٠١٤فرباير / شباط٤عشرة املعقودة يف 
ر جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين        ، اختا ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢

  .الربازيل واجلزائر وملديف: لتيسري استعراض احلالة يف فانواتو) اجملموعة الثالثية(التايل 
 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف فانواتو١٦/٢١ القرار
ــين  )أ(   ــر وط ــرض /تقري ــايب ع ــرة  كت ــاً للفق ــدم وفق ) أ(١٥مق

)A/HRC/WG.6/18/VUT/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/18/VUT/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة ) املفوضية السامية حلقوق اإلنسان(
) ج(١٥إلنـسان، وفقـاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق ا       )ج(  

)A/HRC/WG.6/18/VUT/3و Corr.1.(  
وأحيلت إىل فانواتو عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً البلـدان                -٤

إسبانيا وأملانيا وبلجيكا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا وليختنـشتاين واملكـسيك          : التالية
وهذه األسئلة متاحة على املوقع     . ى وأيرلندا الشمالية وهولندا   واململكة املتحدة لربيطانيا العظم   

  .الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
  .عرضت تقرير فانواتو السيدة جيين تيفي، رئيسة الوفد، من وزارة اخلارجية  -٥
وأعربت فانواتو عن شكرها ملوظفي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنتدى جزر             -٦

احمليط اهلادئ الذين قدموا مساعدة كبرية يف صياغة تقريرها الثـاين لالسـتعراض الـدوري     
  .٢٠١٣يوليه /مارس ومتوز/يف آذار) A/HRC/WG.6/18/VUT/1(الشامل 
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ول لالستعراض الـدوري الـشامل إىل       األالوطين  وقدمت حكومة فانواتو تقريرها       -٧
 توصية خالل استعراضـها     ٤٨ وتلقت فانواتو     .٢٠٠٩مايو  /جملس حقوق اإلنسان يف أيار    

ومنذ اعتماد التقرير اخلتامي لالستعراض الدوري الشامل األول، عملت فانواتو جبهد           . األول
منها الوكاالت  توصيات وااللتزامات مع كل اجلهات صاحبة املصلحة، ومن ض        العلى تنفيذ   
 توامن املهم اإلشـارة إىل أن فـانو       و.  ومنظمات اجملتمع املدين   الرمسيةاملؤسسات  احلكومية و 

  .زالت تواجه، مع ذلك، حتديات يف تنفيذ التوصيات ما
 جلنـة   ٢٠١٣فربايـر   / الوزراء عّين يف شباط    رئيسوأحاط الوفد علماً بأن مكتب        -٨

عـن اجملتمـع   واحداً مسؤولني حكوميني وممثالً  ١٠لالستعراض الدوري الشامل تتألف من   
املدين الستكمال التقرير الوطين الثاين لالستعراض الدوري الشامل، وذلك مبساعدة املفوضية           

  .السامية حلقوق اإلنسان
  .من اإلجنازات األخرية مث أفادت فانواتو بعدد  -٩

درات واجلرمية أهنـى    وسلط الوفد الضوء على أن مكتب األمم املتحدة املعين باملخ           -١٠
) التعاون الدويل (والفصل الرابع   ) التجرمي وإنفاذ القانون  (االستعراض مبوجب الفصل الثالث     

  .من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
وأشارت فانواتو أيضاً إىل استكمال تقريرها األويل مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص   -١١

 /صديق علـى تلـك االتفاقيـة يف تـشرين األول          ، عقب الت  ٢٠١٢  عام ذوي اإلعاقة يف  
وُوضع التقرير موضع مشاورات وطنية كاملة يف كل املقاطعـات هبـدف            . ٢٠٠٨ أكتوبر

  .التوعية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قبل عرضه على األمم املتحدة
احلكومة والقطاع اخلاص على حد سواء فـرص عمـل لألشـخاص ذوي             وتتيح    -١٢

 مقاطعة سامنا مدارس خاصة لألشـخاص ذوي اإلعاقـات الـسمعية            اإلعاقة، وأُنشئت يف  
وباإلضافة إىل ذلك، من شأن قانون البناء الذي ُسـنَّ يف  . اإلعاقةاألطفال ذوي وآخرين من  

 أن يضمن إمكانية وصول األشخاص ذوي       ٢٠١٣  لعام الربملاناآلونة األخرية خالل جلسة     
، دخل شخص ذو إعاقة املنافـسة يف        ٢٠١٢ عام  ويف .القائمةوديدة  اجلرافق  املاإلعاقة إىل   

التعلـيم  توفري  تضمنت السياسة التعليمية    وعالوةً على ذلك،    . االنتخابات الوطنية ألول مّرة   
  اإلعاقة، وُمنحت ثالث منح دراسية ناجحة ملدرسني       ياألطفال ذو يشمل    مبا اجملاين للجميع، 

إىل أيضاً  وأُشري  . ى وضع املنهج الدراسي   التعليم اخلاص كي يتمكنوا من املساعدة عل      جمال  يف  
  .٢٠١٠  عام يف،وزارة العدلب اإلعاقةاألشخاص ذوي عن شؤون سؤول املإنشاء وظيفة 

التقريرين الدوريني الثاين والثالث مبوجب اتفاقية حقوق الطفل        إىل إمتام   الوفد  وأشار    -١٣
اسة تعميم التعليم االبتدائي    ُسلط الضوء على أن سي    و.  أيضاً صلحةاملهات صاحبة   اجلمبساعدة  

االبتدائيـة  من الصف األول إىل الصف الـسادس يف املـدارس           للجميع  تقدم التعليم اجملاين    
يرسلون   الُتفرض بعد أي جزاءات على الوالدين الذين  مل ولكن .٢٠١٠  عام  منذ ،احلكومية
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، وقد ارتفـع  ٢٠١١  عاميفالثانوي فتاة تتابع التعليم  ٩ ٠٣٣وكانت . أطفاهلم إىل املدرسة  
سياسـة التعلـيم    : يلي  ملا الوفد أيضاً وأشار  . ٢٠١٢  عام فتاةً يف  ٩ ١٧٣هذا العدد ليبلغ    

 األطفال، ومن ضمنهم األطفـال ذوو اإلعاقـة؛         تشمل اليت   ٢٠١٥-٢٠١١الشامل للفترة   
شكل إجنازاً  ي  مما ،٢٠٠٩  عام شؤون املرأة  إدارةب األطفالشؤون  وإنشاء وظيفة املسؤول عن     

السياسة الوطنية اخلاصة باألطفال للفتـرة   وانتهاء   جمال تنسيق تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛        يف
  .األطفالشؤون املسؤول عن املوظف ، مبساعدة ٢٠١٣-٢٠١٢

 فانواتو الرابع واخلامس مبوجب اتفاقية القضاء على مجيـع          يتقريرومتّ االنتهاء من      -١٤
وسُيرسـالن إىل األمـم املتحـدة       ،  أخرىعينة  مأشكال التمييز ضد املرأة بدعم من جهات        

  .وباإلضافة إىل ذلك، تستعرض إدارة شؤون املرأة حالياً قانون محاية األسرة. ٢٠١٤ يف
وأُشري أيضاً إىل تنفيذ أنشطة توعية يف ثالث مقاطعات إىل حد اآلن، مع إيالء تركيز        -١٥

حلماية األسرة ضمن قـوات     وعالوة على ذلك، أنشأت احلكومة وحدة       . على العنف املرتيل  
. بالعنف املرتيل والتحقيـق فيهـا     بالغات  شرطة فانواتو يف أربع مقاطعات من أجل معاجلة         

 ٧٧وأفادت وحدات محاية األسرة بأن عدد حاالت العنف املرتيل والعنف اجلنسي ارتفع من              
وعي إىل تزايد أساساً ويرجع ذلك ؛ ٢٠١٢  عامحاالت يف ٢ ٠١٠ إىل ٢٠١١  عامحالة يف

 عـن    برنامج توعية  ٤٣٧عن  جمموعه  يزيد    ما شرطة فانواتو ونظمت قّوات   . اُألسر حبقوقها 
وباإلضافة إىل ذلك، استمرت إدارة شؤون املرأة يف التوعية باتفاقية القـضاء            . العنف املرتيل 

، وقانون محايـة    والشؤون اجلنسانية على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وحقوق اإلنسان،         
وضباط الشرطة، وقد اسـتجابت اجملتمعـات       القضاة  ط الكنسية وأوساط    ا يف األوس  األسرة
  .بشكل إجيايباحمللية 
 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩تعديل قانون العمالة يف عامي      : يلي  ما وسلط الوفد الضوء أيضاً على      -١٦

فيما يتعلق بأحكام اإلجازات السنوية وإجازة األمومة واحلد األدىن لألجور؛ وإنـشاء وظيفـة          
يف مراعـاة املنظـور اجلنـساين       اجلنسانية يف إدارة شؤون املرأة لتعميم       الشؤون  ول عن   مسؤ

 يف املائة من املقاعـد      ٣٠نسبتها  السياسات الوطنية؛ وتعديل قانون البلديات بتخصيص حصة        
، املتعلِّق حبـصة املـرأة     اخلاص املؤقت املذكور     اإلجراءوقبل إدخال   . يف اجملالس البلدية  للمرأة  

 ،٢٠١٤ينـاير   /يف كانون الثاين  يف جملس بلدي، ولكن     عضواً  ناك امرأة واحدة فقط     كانت ه 
  . يف بورت فيالالبلدية امرأة تنافسن يف االنتخابات ٤٠انُتخبت مخس نساء من أصل 

والحظ الوفد أنّ زيارة املقّرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن ضـروب                -١٧
 سـاعدت إدارة شـؤون      ٢٠١٠  عام املهينة يف   أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو املعاملة

داخلية هبدف القـضاء علـى      الجراءات  اإلعمليات و الاملؤسسات اإلصالحية على استعراض     
يتـألف مـن    تفتيش  للفريق خارجي   وأُشري أيضاً إىل إنشاء     . املعاملة الالإنسانية للمحتجزين  

تنمية الـشباب والرياضـة والتـدريب،    أعضاء مستقلني ينتمون إىل وزارة الصحة، ووزارة    
الظـروف  معاينـة   وجملس مالفاتوموري الوطين لألعيان، واجمللس املسيحي لفانواتو، هبدف         
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وُنـشر  . السائدة يف السجون ورصد معاملة السجناء وتعزيز حقوق اإلنسان للمحتجـزين          
  .دارة وهو متاح على املوقع الشبكي لإل٢٠١٣  عامالتقرير األول لفريق التفتيش يف

 هبدف التصدي لتغّيـر     ٢٠١٣  عام وزارة شؤون تغيري املناخ يف    إىل إنشاء   الوفد  وأشار    -١٨
يف ذلك على النساء واألطفال، بسبب اآلثار         مبا ،اًاملناخ واحلد من أخطار الكوارث اليت تؤثّر سلب       

باإلضـافة إىل   و. ، وصيد األمساك، واألمن الغذائي، واألمن املـائي       واحلراجةالناجتة على الزراعة،    
 بأن فانواتو حضرت الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم       اًذلك، ذُكر أيض  

  . يف وارسو٢٠١٣نوفمرب /املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املعقودة يف تشرين الثاين
مؤسسة التوعية بالصحة اإلجنابية يف مقـاطعتني، مبـساعدة         وأُشري أيضاً إىل عمل       -١٩

  .٢٠١٧-٢٠١٣صندوق األمم املتحدة للسكان وعدد من اجلهات املاحنة األخرى، للدورة 
موقعها : وسلّط الوفد الضوء على القيود والتحديات اليت تعترض فانواتو واليت تشمل       -٢٠

لسفر إىل جنيف من أجل حضور االستعراض الدوري الشامل؛         على ا اجلغرايف والقيود املالية    
فيذ التوصيات؛ والتمويل القائم على اجلهات املاحنة؛ وعـدم         نارد البشرية لت  واالفتقار إىل املو  

التحاق مجيع األطفال ذوي اإلعاقة بنظام التعليم الرمسي؛ واالفتقـار إىل املـساعدة املاليـة               
االتفاقيـات يف   إدمـاج    والـيت تتـضمن      ،للتصدي بفعالية للمجاالت اليت جيب إصالحها     

 اتفاقيات األمم املتحدة املتعلِّقة حبقوق اإلنسان وعدم وجـود          ؛ وعدم فهم  احملليةالتشريعات  
تطلعات بشأهنا؛ واالفتقار إىل القدرات الداخلية الالزمة إلدراج اتفاقيات حقوق اإلنسان يف            

الرئيـسية  التشريعات احمللية؛ واحلواجز التقليدية اليت حتول دون مشاركة املرأة يف القطاعات            
   .عدم وعي اجملتمعات احمللية بتغري املناخ والتكيف معهاملتعلقة بتغري املناخ؛ و

أنّ احلكومة التزمت يف اآلونة األخرية بتطوير املمارسات الفـضلى          إىل  الوفد  وأشار    -٢١
  .املتعلّقة باألحداث

احلقوق بني كل الناس    املساواة يف   وجرى التشديد أيضاً على أن الدستور ينص على           -٢٢
يتناول بشكل حمـدد      ال غري أن الدستور  . م األشخاص ذوو اإلعاقة   مبقتضى القانون، َمبن فيه   

متالزمة /على حالة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية        أو التمييز القائم على امليول اجلنسية    
عنيـة  املوطنيـة   اللجنـة   ال ٢٠١١  عام وأنشأت فانواتو يف  . )اإليدز(نقص املناعة املكتسب    

 خلدمات املشورة ومرافق تشخيص فريوس نقـص املناعـة          باإليدز، وأصدرت دليالً موحداً   
  .٢٠١١  عاماإليدز يف/ست حاالت لفريوس نقص املناعة البشريةوأُبلغ عن . اإليدز/البشرية
وأفادت فانواتو أن وزارة الصحة تعكف على كفالة حصول السكان تدرجيياً علـى           -٢٣

 عـن طريـق تطبيـق الـسياسة         اخلدمات الصحية األساسية املناسبة وذات النوعية اجليدة،      
الـصحة  وزارة وتنفذ . ٢٠١٥-٢٠١١واالستراتيجية الوطنيتني من أجل جزر صحية للفترة    

. حالياً أنشطة توعية ومحالت يف جمتمعات حملية ريفية نائية وتقدم األدوية بناء على الطلـب              
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 ٦ ٠٠٠ إىل أقل مـن      ٢٠٠٣  عام  حالة يف  ١٧ ٥٠٠واخنفضت حاالت املالريا والسل من      
  .، وفقاً لتقارير األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١١  عامحالة يف

وأشارت فانواتو فيما يتعلق بإطارها املؤسـسي إىل أن وزارة العـدل واخلـدمات                -٢٤
وُعهد هلا بتنـسيق  .  جلنة وطنية مؤقتة حلقوق اإلنسان٢٠١٣فرباير /يف شباط عّينت  اجملتمعية  

شكل هـذا   يو. ورصد حالة التقارير الوطنية وتقييمها    مجيع املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان،      
للمبادئ املتعلقـة   متتثل على حنو تام      األمر خطوة يف سبيل إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان        
  ).مبادئ باريس(مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

قات عمـل بـشأن     وأضاف الوفد أنّ مكتب أمني املظامل استفاد من تدريبات وحل           -٢٥
 قضية،  ١٠٠يف  وأمت التحقيقات    تقارير رمسية،    ١٠ونشر املكتب إىل اآلن     . حقوق اإلنسان 

مبوجب قانون أمني   استعراٌض   اًلمكتب أيض ل ىجروسُي. يبّت فيها بعد    مل  قضية ٢٦٠ولديه  
إقامـة  من  الصالحيات ليتمكن    كي حيظى باملزيد من      اتاملظامل وقانون مدّونة سلوك القياد    

  .دعاوى يف احلاالت املعروضة عليهال
وختم الوفد كلمته قائالً إنّ فانواتو أنشأت شعبة املعاهدات واالتفاقات ضمن وزارة              -٢٦

تعمل بصورة وثيقة مع وزارة العدل على ضمان أن ختـضع           ، وهي   ٢٠١١  عام اخلارجية يف 
رات وطنية مناسبة   أي اتفاقات ومعاهدات دولية مستقبلية تريد فانواتو التصديق عليها ملشاو         

كي يقّدر املواطنون حمتوى االتفاقية والتزاماهتا وأمهية تقدمي التقارير مبوجب االتفاقيات مـىت             
  .ُصّدق عليها

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
جلسة خالل  وترد التوصيات املقدمة    .  خالل جلسة التحاور   بياناتب وفداً   ٤١أدىل    -٢٧

  .الثاين من هذا التقريرالفرع التحاور يف 
وسلطت أرمينيا الضوء على السياسات وخطط العمل الوطنية يف جمـال التعلـيم،               -٢٨

سيما خطة العمل الوطنية للمرأة       وال والرعاية الصحية، وحقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني،      
، واخلطـة   ٢٠١٥-٢٠٠١التعلـيم للجميـع للفتـرة       وسياسـة   ،  ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة  

واألمـراض املنقولـة جنـسياً      البشرية  ستراتيجية الوطنية للتصدي لفريوس نقص املناعة       اال
لتحسني نظام الرعاية الصحية وضـمان      املتخذة  والحظت التدابري   . ٢٠١٨-٢٠١٤ للفترة

سيما عن طريـق الـسياسة        وال بصورة مناسبة، األساسية  دمات الصحية   اخلاحلصول على   
ا وزارة  تنفـذمه اللتني   ٢٠١٥-٢٠١١ل جزر صحية للفترة     واالستراتيجية الوطنيتني من أج   

  .وقدمت أرمينيا توصيات. الصحة
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة   وأثنت أستراليا على االنضمام إىل        -٢٩
، والتصديق على اتفاقية     )اتفاقية مناهضة التعذيب  (املهينة    أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية  أو
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. ألمم املتحدة ملكافحة الفساد، والتقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا
، واملبادرات الرامية   ٢٠١٢  عام اليت جرت يف فانواتو يف    والرتيهة  ورّحبت باالنتخابات احلرة    

أثنت و. تشريعيةالتغيريات  التمعية و اجملتوعية  الإىل تعزيز املساواة بني اجلنسني عن طريق برامج         
سيما إنشاء وحدات محاية األسرة وتعزيز        وال حلد من العنف ضد املرأة،    اعلى مبادرات   أيضاً  

املرتفعـة  إزاء املعدالت   يساورها  القلق  يزال    ال ومع ذلك، . مشاركة املرأة يف اجملالس البلدية    
  .اتوقّدمت أستراليا توصي. ورّحبت باجلهود املبذولة يف جمال التعليم. لعنف املرتيلل

ض الدوري الشامل األول لفانواتو،     امنذ االستعر اجلهود املبذولة   وأثنت بلجيكا على      -٣٠
 الدائمة للمكلفني بواليات    ة، والدعو  اتفاقية مناهضة التعذيب    وبصورة خاصة التصديق على     

يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، واعتمـاد قـانون محايـة               
تزال هناك    فال اخلطوات الكثرية املتخذة يف جمال حقوق املرأة،      وأشارت إىل أنه رغم     . األسرة
. ، وبصورة خاصة، فيما يتعلّق بالعنف ضد املـرأة        هلاحلكومة التصدي   على ا  ينبغي   حتدِّيات

وقـّدمت  . احمللـي ورّحبت أيضاً بالتدابري الرامية إىل إدراج اتفاقية حقوق الطفل يف القانون            
  .ياتبلجيكا توص

وأحاطـت  . تواجههاوأثنت بوتان على جهود فانواتو رغم التحديات والقيود اليت            -٣١
جهودها الرامية  إطار  اليت اعتمدهتا إدارة شؤون املرأة يف       العديدة  السياسات  ب علماً مع التقدير  

ـ   . إىل القضاء على التمييز ضد املرأة، ومحاية حقوقها اإلنسانية وتعزيزهـا            اًوأحاطـت علم
طلقت يف سبيل محاية النساء ضحايا العنف املرتيل، مثل إنشاء وحدة محايـة             ادرات اليت أُ  باملب

  .وقّدمت بوتان توصية. قة بالشرطةاألسرة امللح
أن فانواتو هي أول بلد يف منطقة احملـيط اهلـادئ           مع االرتياح   والحظت الربازيل     -٣٢

 جلهود الدولة يف سـبيل تنفيـذ        وأعربت عن تقديرها    . اتفاقية مناهضة التعذيب    يصدق على   
. سيما إتاحة املساعدة القانونية لضحايا العنف املرتيل وإذكاء الوعي          وال قانون محاية األسرة،  

  وأسـفت ألنّ البلـد     اًزال منخفض   ما وأبدت قلقها ألنّ احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية       
وشـّجعت  . ل التمييز العنصري  يصّدق بعد على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكا         مل

فانواتو على مواصلة بذل جهودها ملواءمة تشريعاهتا الوطنية مع القـانون الـدويل حلقـوق               
وقّدمت . خذت لضمان تسجيل كل والدات األطفال     التدابري اليت اتُّ  وتساءلت عن   . اإلنسان

  .الربازيل توصيات
 هامة يف الفترة السابقة، غري      وأثىن اجلبل األسود على إجراء عّدة إصالحات قانونية         -٣٣

فانواتو بعد على عدد من االتفاقيـات اهلامـة لألمـم           توقيع  أّنه أعرب عن القلق إزاء عدم       
إزاء احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية والسن الذي ميكن         شواغل  عن  أيضاً  أعرب  و. املتحدة

ـ        . فيه احتجاز األطفال   شأن رفـع سـن     وطلب احلصول على معلومات عن نية احلكومة ب
 بأنه ُتسجل يف فانواتو أحد أعلـى معـّدالت          اًوأحاط اجلبل األسود علم   . املسؤولية اجلنائية 
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التـدابري   وأراد معرفة . سفاح احملارم يف املنطقة، وفقاً للمكتب املشترك لتمثيل األمم املتحدة         
  .ألسود توصياتوقّدم اجلبل ا. املتخذة ملنع زواج األطفال والزواج املبكر والزواج باإلكراه

 لتنفيذ التوصيات املقبولـة يف االسـتعراض األول،       املبذولة  ونوهت الصني باجلهود      -٣٤
سيما التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وإدراج أحكـام اتفاقيـة              وال

حلماية حقوق املرأة والطفل واألشخاص     املتخذة  ، والتدابري   احملليةتشريعات  الحقوق الطفل يف    
 لتثقيف حبقوق اإلنسان،لبرامج واستحداث ي اإلعاقة، والتحسينات يف ظروف السجون،      ذو
القائمة وأقّرت الصني بالتحديات    . وأثنت على التقدم احملرز   . يف ذلك على مستوى املناطق     مبا

  .وقّدمت الصني توصيات.  هلا، ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة الفّعالةأمام فانواتو
 بأنّ فانواتو أعطت األولية حلمايـة حقـوق اإلنـسان رغـم             اًحاطت كوبا علم  وأ  -٣٥

 الصعوبات، وهّنأت البلد على تنفيذ التوصيات الصادرة عن االسـتعراض الـدوري الـشامل             
االقتصادية والثقافية   -وأثنت على تنفيذ سياسات ترمي إىل ضمان احلقوق االجتماعية          . السابق
وحّسنت تلـك   . التعليم والرعاية الصحية واملساواة بني اجلنسني     سيما يف جماالت      وال لشعبها،

يف سبيل القضاء على التمييز ضد املرأة ومنح األطفال والشباب          سيما    ال التدابري معايري احلماية،  
  .وقّدمت كوبا توصية. سية والتعليمإمكانية احلصول على الرعاية الصحية األسا

م روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة،        ورحبت إستونيا باالنضمام إىل نظا      -٣٦
ودعـت  . اتفاقية مناهضة التعـذيب     والتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، و       

احلكومة إىل التصديق على تعديالت كمباال على نظام روما األساسي، واتفـاق امتيـازات              
احملرز يف تنفيذ اتفاقية القضاء     للتقدُّم  وأعربت عن تقديرها    . احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا   

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وقانون محاية األسرة، وشّجعت على إدراج كل أحكام              
ودعت احلكومة إىل   . احملليةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف التشريعات           

إىل مواصلة اجلهود يف سبيل ضمان تكافؤ       مد إدارة شؤون املرأة بالقدرات واملوارد الالزمة، و       
  .وقّدمت إستونيا توصيات. اجلودة يف كل أرجاء البلدذي التعليم احلصول على فرص 
سجون بـورت  جتديد وطلبت فرنسا احلصول على معلومات بشأن التقدم احملرز يف           -٣٧
 األمـم املتحـدة     اتفاقيةوإىل   ،وأثنت على انضمام فانواتو إىل اتفاقية مناهضة التعذيب       . فيال

سيما فيما يتعلّق بالتدابري املتخذة ملكافحـة      وال - اليت سألت عن تنفيذها      -ملكافحة الفساد   
  .وقّدمت فرنسا توصيات. الفساد وتعزيز الشفافية يف القطاعني العام واخلاص

يف   مبـا  وأشادت أملانيا باجلهود الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف فانواتو،            -٣٨
الرامية إىل إتاحة التعليم االبتدائي اجملاين، والتقدم احملرز فيما يتعلّـق           املستحدثة  ك التدابري   ذل

باحلصول على مياه الشرب املأمونة، واخلطوات األوىل املتخذة هبدف إنشاء مؤسسة وطنيـة             
  .وقّدمت أملانيا توصيات. حلقوق اإلنسان
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 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف فانواتو،     يف جمال   املبذولة  ونوهت إندونيسيا باجلهود      -٣٩
. سيما االستراتيجيات املختلفة لضمان حقوق املرأة، واحلق يف التعليم، واحلق يف الـصحة             وال

وأعربت عن تقديرها للجهود املبذولة إلعداد السياسة وخطة العمل الوطنيتني يف جمال اإلعاقـة            
  .وقّدمت إندونيسيا توصيات. ٢٠١٥-٢٠٠٨والسياسة الوطنية اخلاصة باألطفال للفترة 

وأشار العراق إىل سّن تشريعات هامة، سوف تنفّذ عن طريق خطط وطنية لـصون                -٤٠
ورّحب باالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وأثىن على التقـدم          . احلقوق السياسية للمرأة  

. الـشكاوى لنظر يف لاملساواة بني اجلنسني، وإنشاء مكتب أمني املظامل    حتقيق  احملرز يف سبيل    
  .وقّدم العراق توصيات

ورحبت بالتصديق علـى    . وأقرت أيرلندا بتعيني جلنة وطنية مؤقتة حلقوق اإلنسان         -٤١
اتفاقية مناهضة التعذيب واالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، غـري             

 اجلنائية الدولية وحـصاناهتا،     أهنا أشارت إىل عدم التصديق بعد على اتفاق امتيازات احملكمة         
وأثنت أيضاً على   . وضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مواءمةً كاملةً مع نظام روما األساسي         

التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وإعداد مشروع قـانون بـشأن حريـة               
  .وقدمت أيرلندا توصيات. اإلعالم
ترمي إىل تعزيز محاية حقوق     اليت  ستمرة  املربامج  الت و سياسابال اًوأحاطت ماليزيا علم    -٤٢

اإلنسان، وبصورة خاصة حقوق املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة، وزيادة اجلهـود يف             
إنشاء جلنـة وطنيـة     الرامية إىل   وشّجعت فانواتو على تكثيف اجلهود      .  الصحة والتعليم  جمايل

 احلكومة للحصول على مساعدات تقنيـة       ودعمت طلب . بادئ باريس وفقاً مل حلقوق اإلنسان   
  .ةوقّدمت ماليزيا توصي. ات حقوق اإلنسانيومالية إضافية من اجملتمع الدويل هبدف تنفيذ اتفاق

ورحبت ملديف بانضمام فانواتو إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،             -٤٣
وحثـت  . ية مناهضة التعذيب  اتفاق  والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و       

ساعدة املفوضية السامية حلقوق    مبفانواتو على اإلسراع يف إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان          
وشجعت على زيادة جهود التوعية بالسياسة الوطنيـة        . الشريكة اإلنسان واجلهات الدولية  

شاركة اجملتمعية يف   تغري املناخ واحلد من أخطار الكوارث، وإتاحة برامج للم        ملواجهة  اجلديدة  
اجلـرائم  مرتكيب  شجعت احلكومة على مواصلة جهود التوعية مبقاضاة          كما .هذه السياسة 

تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، وتنفيذ برامج واالستمرار يف   والعنف املرتيل،    اجلنسية
  .وقدمت ملديف توصيات. اجملاالتلتدريب اجملتمعات احمللية يف تلك 

. ادت املكسيك بالتقّدم الذي أحرزته فانواتو يف جمال تقييم احتياجاهتا التعليمية          وأش  -٤٤
وشـّجعت  . واإللزامياجملاين  التعليم االبتدائي العام    توفري  ضمان  إىل ضرورة    ولكنها أشارت 

فانواتو على تعزيز ثقافة التعليم املستمر يف أوساط شعبها، مع التشديد على أمهيـة التعلـيم                
وسوف تساعد عملية االستعراض الدوري الشامل فانواتو علـى         . جلامعي للجميع الثانوي وا 
  .وقّدمت املكسيك توصيات. يف جمال حقوق اإلنسانتواجهه من حتدِّيات   ملاالتصدي
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لضمان إجـراء   املتخذة  ّددة  احملطوات  اخلوطلبت كندا احلصول على معلومات عن         -٤٥
و علـى جهودهـا     توهّنأت فانوا . متّيز ضد املرأة  ليت  اعرفية  الثقافية  المارسات  املتغيريات يف   

. وإمكانية توليها لألدوار القياديـة    املبذولة يف سبيل ضمان مشاركة املرأة يف احلياة السياسية          
وأعربت عن قلقها إزاء    . مشاركة املرأة لتعزيز  وضع سياسات   مواصلة  وشّجعت فانواتو على    

املرأة بني  عاملة  املنف ضد املرأة، وانعدام املساواة يف       املستويات العالية من العنف املرتيل، والع     
  .وقدمت توصيات. والرجل يف نظام العدالة

وأثىن املغرب على أن فانواتو هي أول بلد من منطقة احمليط اهلادئ تـصدق علـى                  -٤٦
. اتفاقية مناهضة التعذيب، وعلى تصديقها على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            

. احملليةجلهود املبذولة إلدراج الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف التشريعات       وشّجع املغرب ا  
وأشاد باألولوية اليت أعطيت حلماية حقوق      . ورّحب بتعيني جلنة وطنية مؤقتة حلقوق اإلنسان      

 وسأل. وتعليم األطفال حقوق الطفل   إعمال  ورّحب باجلهود الرامية إىل     . الفئات املستضعفة 
ونوه باعتماد خطة العمل الوطنيـة      . حداثاألقضاء  لع اختاذها إلنشاء نظام     التدابري املزم عن  

وأّيد طلب فانواتو يف احلصول على املساعدة التقنية والـدعم  . ٢٠١٦-٢٠١٢للمرأة للفترة   
  .تعزيز قدراهتا يف جمال حقوق اإلنسانالتقنيني ل

  .وردت فانواتو على األسئلة املطروحة  -٤٧
أمونة والصرف الصحي، قالت فانواتو إنّ املشرب الإلنسان يف مياه وفيما يتعلّق حبق ا  -٤٨

، عن طريق وزارة األراضي واملوارد الطبيعيـة وإدارة         ٢٠١٢  عام تسعى يف  احلكومة كانت 
 يف املائة من السكان على إمدادات ٩٦ املائية، إىل ضمان حصول    واملوارداجليولوجيا واأللغام   

لمياه والـصرف الـصحي،      مشروعاً ل  ١٢وأُنشئ  . مةمياه الشرب بصورة مناسبة ومستدا    
وباإلضـافة إىل   .  مشاريع للصرف الصحي   ٥كملت   للمياه، واستُ  اً حديث اً نظام ١٢ب  كِّوُر

 ٢٠لية، وتركيب احملتمعات اجمل للمياه يف اً نظام٢٤ صيانة ٢٠١٤  عامذلك، سوف جيري يف  
 أعوام مـن    ١٠لمياه لفترة   لوصيغت استراتيجية وطنية    . مضخة يدوية يف كل موقع مشروع     

  .٢٠٠٢  لعامقانون إدارة املوارد املائيةإنفاذ أجل 
حق اجلميع يف احلصول على امليـاه، تنفـذ         سياق ضمان     ويف وباإلضافة إىل ذلك،    -٤٩

، عن طريق وزارة األراضي واملوارد الطبيعية، مشروع املياه املتكامـل الـذي             اًاحلكومة حالي 
 اسـتراتيجية   اًوأعدت أيض .  املقاطعات الشمالية يف البلد باملياه     يركّز على معاجلة مسألة مدّ    

 أعوام من أجل توسيع نطاق تغطية نظم إمدادات امليـاه يف املنـاطق              ١٠لمياه لفترة   لوطنية  
  .٢٠١٤  عام يف املائة من هذه املناطق يف٧٩لتشمل الريفية 
التعليم بعد  بعد يف جمانية التعليم     تنظر حكومة فانواتو      مل وفيما يتعلّق بالتعليم اجملاين،     -٥٠

ومتنح احلكومة إعانات مالية يف التعليم الثانوي مبـنح         . سيما يف النظام الرمسي     وال االبتدائي،
 يف قرار حمتمل بشأن     ٢٠١٧  عام بعدولكنها ستنعم النظر    .  فاتو للطفل الواحد   ٨ ٩٠٠تبلغ  

  .الصفوف الستة األوىلبعد  التعليم اجملاين
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تعلّق بالتصديق على اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا، قالت          وفيما ي   -٥١
بعد يف تشريعاهتا الوطنية    تدجمه    مل ، فإهنا فانواتو إّنها رغم تصديقها على نظام روما األساسي       

  .بسبب استمرار املشاورات املتعلّقة باملسألة
ت إضافية بشأن االتفاقيـة الدوليـة   جترِ فانواتو بعد مشاورا  ملوباإلضافة إىل ذلك،    -٥٢

حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وسوف تنظر يف التصديق عليها عند استكمال             
  .هذه املشاورات

 بإعمال االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني على       اًوأضاف الوفد أنّ فانواتو تقوم تدرجيي       -٥٣
  . بالفعلاالتفاقيةأساس خربات البلدان اجملاورة هلا اليت صّدقت على 

مبوجـب اتفاقـات حقـوق      الفردية  وفيما يتعلّق بقبول إجراءات تقدمي الشكاوى         -٥٤
تنظر فانواتو بعد يف قبول هذه اإلجـراءات،          مل ،اًاإلنسان اليت تكون فانواتو فيها دولة طرف      

  .وهي تلتمس املساعدة التقنية يف ذلك الصدد
أنّ حكومة فانواتو سوف    أُوضح   يف الدستور،    وفيما يتعلّق بتكريس احلق يف التعليم       -٥٥

  .الدستوراستعراض تنظر يف احلق يف التعليم عرب جلنة القانون يف فانواتو وجلنة 
وفيما يتعلّق مبسألة تسجيل والدات مجيع األطفال، أفاد الوفد بأنّ فانواتو أنـشأت،               -٥٦

هبـدف  األحوال املدنية   اءات   وجلنة إلحص  اًمبساعدة أمانة مجاعة احمليط اهلادئ، سجالً مدني      
 وشهادات  ،سيما بغرض حتسني الرابط بني اهلجرة وجوازات السفر         وال حتسني نظام السجل،  

  . يف املائة من السكان٨٠وُسّجل إىل اآلن حوايل . امليالد
 ٢٠١٢  عام يفقدَّما  اإلقليمي  موارد احلقوق   وشرح الوفد أنّ إدارة شؤون املرأة وفريق          -٥٧

بـسبب تـأخري    يبّت فيها بعد      مل ولكن ،لقانون اجلنائي ل تنقيحاتانون يف فانواتو    إىل جلنة الق  
وتضّمنت اخلطوات املتخذة العمل بالتعاون مع إدارة شؤون املرأة         . التمويل بشأن قانون الطفل   

  .٢٠١٤ و٢٠١٣ووزارة الصحة يف عامي ) فياليونيس(للطفولة األمم املتحدة ومنظمة 
 محاية األسرة، أفاد الوفد بأنّ حكومة فانواتو، مبساعدة جهات          وفيما يّتصل بقانون    -٥٨

غري أّنه  . مهليف إنشاء مناصب ملوظفني ومستشارين مأذون       وباملساعدة  التوعية  قامت ب ماحنة،  
 هبدف ضـمان أن     ٢٠٠٨  لعام أجريت مناقشات أولية بشأن استعراض قانون محاية األسرة       

قضايا العنف ضد   للنظر يف   لنظام القضائي القائم    يكون املستشارون مسّجلني وأن ُيستخدم ا     
غري احلكومية  ) Wan Smolbag Theatre(وان مسولباغ ثياتر    االستعانة مبنظمة   املرأة، وأن ميكن    

  .استشاريةوالكنائس واجملتمعات احمللية باعتبارها جهات 
مـسألة  م  جلوء ضحايا العنف املرتيل إىل النظام القضائي وأنظمة الدع        وشكّل تعزيز     -٥٩

سيما النـساء ذوات      وال جديدة بالنسبة إىل النظام القضائي؛ غري أنّ ضحايا العنف املرتيل،         
يف وتـصدر األحكـام     لسات  وُتجرى اجل . احلصول على املساعدة القانونية   ميكنهم  اإلعاقة،  
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 ٢٠١٣نوفمرب  /ومتثل إجناز آخر يف سن قانون البناء يف تشرين الثاين         .  بشكل مستقل  القضايا
  .ألشخاص ذوي اإلعاقةمراعية الحتياجات امباٍن إنشاء مان ضل

وفيما يتعلّق بتدريب ضباط الشرطة والقضاة، أفاد الوفد بتقدمي التدريب يف جمـال               -٦٠
يقّدم بعد هذا     مل ؛ ولكن اإلقليميفريق موارد احلقوق    الدعوة إىل ضباط يف الشرطة مبساعدة       

ستليب ،  ٢٠١٧-٢٠١٤ع القانون والعدالة للفترة     إطار استراتيجية قطا    ويف .التدريب للقضاة 
 أثنـاء   ةسـريري رعايـة     أو أسريأخصائي نفسي     أو نفسياحلاجة إىل توفري طبيب     فانواتو  

سيما ضحايا االغتصاب، األمر الذي سـُيتاح يف          وال قابالت مع ضحايا العنف اجلنسي،    امل
  .وحدة محاية األسرة ضمن قوات الشرطة

ف اجلنسي ضد الفتيات، قيل إنّ وحدة محاية األسرة التابعة لقوات           وفيما يتعلّق بالعن    -٦١
علـى  فـانواتو   تعمل  وباإلضافة إىل ذلك،    . نسياجلعنف  الحاالت  تتوىل  الشرطة يف فانواتو    

لية عرب اجمللس الوطين للمرأة يف كل أرجاء املقاطعات، ولكن على نطاق            احملتمعات  اجمل ةتوعي
  . تقنية من أجل تقدمي العون يف هذه التحضريات، وستحتاج إىل مساعدةاًصغري جد

أنه جيري وضع الوفد ، أكّد  احلصول على املعلومات  احلق يف   عن  أسئلة  ويف رّده على      -٦٢
، وكانت احلكومـة قـد      إىل الربملان حالته  إلاحلق  هذا  الصيغة النهائية ملشروع قانون بشأن      

  .وافقت على سياسة وطنية شاملة بشأن وسائط اإلعالم
الـسلطة  ؤسسات مثـل    على تعزيز امل  فانواتو  تعمل  ،  اجلنساينوفيما يتعلّق بالعنف      -٦٣

القضاء على  يف جهودها الوطنية الرامية إىل      اجلنساين  العنف  وعلى إدراج مكافحة    ،  القضائية
  .هذا النوع من العنف

اتو ورّحبت هولندا بالتقّدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان رغم الصعوبات أمام فانو             -٦٤
. الطبيعيـة باعتبارها بلداً صغرياً، وُبعد بعض اجملتمعات احمللية فيها وضعفها أمام الكـوارث             

مواجهـة   تساعد عملية االستعراض الدوري الشامل احلكومةَ على         وأعربت عن أملها يف أن    
ونوهت بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد وتنفيـذ           . التحديات املستمرة 

 ولكن القلـق   محاية األسرة الذي شكّل خطوة إجيابية يف سبيل مكافحة العنف املرتيل،             قانون
وقـّدمت  . إزاء التحديات املتصلة بالفساد واستمرار انتشار العنف املـرتيل      يزال يساورها    ال

  .هولندا توصيات
ـ              -٦٥ ال ورّحبت نيوزيلندا بالتعهد الواضح الذي قطعته فانواتو للوفاء بالتزاماهتـا يف جم

 غري أّنها أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع معّدل العنف ضد املـرأة والفتـاة،             . حقوق اإلنسان 
ورّحبت بزيادة التركيز على وقاية ومحاية املرأة والفتاة من العنـف،           . سيما عنف الرفيق   وال

يف ذلك عن طريق إنـشاء        مبا والعمل يف سبيل تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،        
وأشـادت  . إدارة شـؤون املـرأة    ضـمن   األشخاص ذوي اإلعاقة    شؤون  مسؤول  وظيفة  
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بالتحسينات يف ظروف االحتجاز واملرافق اإلصالحية، ومنها أحكـام الـشفافية املتعلّقـة             
  .وقّدمت نيوزيلندا توصيات. بالسجون اجلديدة املخطّط تشييدها

السامية حلقـوق اإلنـسان،     ونوهت نيجرييا باملشاركة البّناءة لفانواتو مع املفوضية          -٦٦
وحثّت فـانواتو   .  الستعراضها الدوري الشامل   اًومشاوراهتا مع كل قطاعات سكّاهنا حتضري     

على إيالء األولوية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ودعت إىل التصديق على الربوتوكـول             
  .وقّدمت نيجرييا توصيات. االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

للـشؤون  وأثنت الفلبني على عزم فانواتو على رسم سياسة وخطة عمل وطنيـتني               -٦٧
، ورّحبت بإنشاء وحدات محاية للتحقيق يف حاالت العنف املـرتيل           اجلنسانية وشؤون املرأة  

وأشارت إىل االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية األمم املتحدة       . ومقاضاة مرتكبيها 
 ت فانواتو على النظر يف االنضمام إىل صكوك أخرى حلقوق اإلنسان،          ملكافحة الفساد، وحثّ  

وشـّجعت  . يف ذلك االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  مبا
 ، إىل حتقيق خطتها للتنمية    اًفانواتو على مواصلة استكشاف فرص للتعاون وبناء القدرات سعي        

دمي الدعم واملساعدة لفانواتو من أجل إعمال احلقوق االقتصادية         ودعت اجملتمع الدويل إىل تق    
  .وقّدمت الفلبني توصيات. واالجتماعية والثقافية

 الربتغال بأنّ فانواتو هي أول بلد يف منطقة احمليط اهلادئ يصّدق على اتفاقية              تونوه  -٦٨
ملعاجلـة  ملبذولة  باجلهود اتحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية مناهضة التعذيب، ورّحب 

 أمام اًأنّ فانواتو ضعيفة جدإىل إىل ذلك، وأشارت باإلضافة . أوجه عدم املساواة بني اجلنسني
 اجلهود الرامية إىل    توشّجع. تلك الظاهرة على ممارسة حقوق اإلنسان     وإىل آثار   تغري املناخ   

لس الوطين االستشاري   اجمليبذهلا  سيما اليت     وال ختفيف آثار تغّير املناخ على حقوق اإلنسان،      
  . الربتغال توصياتتوقّدم. تغري املناخ واحلد من أخطار الكوارثمبواجهة املعين 
االخنفاض بونوهت سنغافورة باجلهود اليت تبذهلا فانواتو يف سبيل حتسني الصحة العامة و             -٦٩

 وأنّ  اً منخفض زال  ما أنّ معدل وفيات الرضع   وأشارت أيضاً إىل    . الكبري يف حاالت املالريا والسل    
احلكومة أبرمت مذكرة تفاهم مع مجعية الصليب األمحر من أجل بذل جهود جمتمعية لتحـسني               

املبذولة وأشارت سنغافورة إىل اجلهود     . التصحاحمعايري الصحة وإمكانية احلصول على خدمات       
  .وقّدمت سنغافورة توصيات. يف جمال منع اجلرمية ومكافحة العنف املرتيل

. االستعراض احلـايل  الذي قدمته يف     سلوفينيا بالشكر إىل فانواتو لعرضها       وتوّجهت  -٧٠
ورّحبت باجلهود اإلجيابية اليت شّدد عليها الوفد يف جماالت املساواة بني اجلنسني واحلـصول              
على التعليم، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريهـا مـن الـصكوك الدوليـة،               

بـشأن  معنية  الشواغل اليت أثارهتا جهات     وأشارت إىل   . ساسيإىل نظام روما األ   واالنضمام  
  .وقّدمت سلوفينيا توصيات. يف ذلك العنف اجلنسي ضد الفتيات  مبامعّدالت العنف املرتيل،
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وهّنأت جزر سليمان فانواتو على التزامها بتأييد القيم الدوليـة حلقـوق اإلنـسان           -٧١
لوضع وتعمـيم   املبذولة  وأثنت بصورة خاصة على اجلهود      . ون الدويل حلقوق اإلنسان   والقان

صون حقوق املرأة، حسبما هو مكّرس يف اتفاقية القـضاء علـى   إىل دف هتسياسات وطنية  
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأقّرت باإلجراءات املتخذة حلماية حقوق األشـخاص ذوي         

ى العمل بصورة وثيقة مع جملس حقوق اإلنـسان وشـركائها           وشّجعت فانواتو عل  . اإلعاقة
. املاحنني من أجل احلصول على املوارد واملساعدات التقنية الـضرورية لتنفيـذ التوصـيات             

  .وقّدمت توصيات
 التصديق سيما  والالتقدم احملرز يف سبيل تنفيذ التوصيات السابقة  على  إسبانيا  وأثنت    -٧٢

 على جهود فانواتو إلدراج مبادئ اتفاقية القضاء        اً وأثنت أيض  .على اتفاقية مناهضة التعذيب   
 فيما يتعلّـق بـالعنف      سيما  وال على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف التشريعات الوطنية،        

خمتلف السلطات الوطنية يف    دعت  عقب بعض حاالت القتل،      هوأشارت إسبانيا إىل أنّ   . املرتيل
 تعتـرب أنّ هـذه العقوبـة      وأشارت إىل أهنا     ،عقوبة اإلعدام العمل ب اآلونة األخرية إىل إعادة     

  .وقّدمت إسبانيا توصيات.  فّعاالً يف مكافحة اجلرميةاًتشكّل تدبري ال
 بصياغة عدة سياسات وخطط على املستوى الوطين يف         اً علم النكا سريوأحاطت    -٧٣

ملكافحـة  املتخذة   تدابريبسبب ال وشعرت بالتشجيع   . جماالت حقوق املرأة والتعليم والصحة    
اليت يعتمدها مكتـب    " عدم إسقاط احلق  "، ونوهت بصورة خاصة بسياسة      اجلنساينالعنف  

اجلرائم اجلنسية والعنـف    عدم إمكانية إسقاط الدعاوى املتعلِّقة ب     املدعي العام، واليت تضمن     
ساسـية  وقالت إنّ اجلهود املبذولة لزيادة إمكانية احلصول على الرعاية الـصحية األ           . املرتيل

.  لتحسني معايري الـصحة    اً أساسي اًكانت مشّجعة، واعتربت أنّ التثقيف الصحي يشكّل أمر       
  . توصياتالنكا سريوقّدمت 

ورّحبت سويسرا بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واجلهود املبذولة لتنفيـذ             -٧٤
 علـى   اًوأثنت أيض . اقانون محاية األسرة سعياً إىل منع مجيع أشكال العنف املرتيل ومكافحته          

استعراض التشريعات الوطنية ذات الصلة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،             
  .وقّدمت سويسرا توصيات. وأقّرت باجلهود الرامية إىل التوعية حبقوق اإلنسان يف فانواتو

لك توسيع نطـاق    ورّحبت تايلند بالتطّورات اإلجيابية منذ االستعراض األول، مبا يف ذ           -٧٥
وأعربت عن تقديرها للتـدابري     . الدعوة الدائمة للمكلّفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاّصة       

صابني بفريوس نقص املناعة    املورّحبت أيضاً بتلقي    . املّتخذة من أجل تعزيز حقوق املرأة والطفل      
تخـذة  املتدابري  الفة إىل   ضاوذلك باإل ،   جماناً يدز العالج املضاد للفريوسات العكوسة    اإل/البشرية

وحثّت اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة الالزمـة        . إجراء الفحوصات تعزيز إسداء املشورة و   ل
بـورت فـيال   يف ورّحبت تايلند بإيواء املركز اإلصالحي اجلديد  . إىل احلكومة بناء على طلبها    

  . وقّدمت تايلند توصيات.مهات وأطفاهلن وأشخاص ذوي إعاقة، مبا ميتثل للمعايري الدوليةأل
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 ليشيت باخلطوات املّتخذة يف سبيل تنفيذ معظم التوصيات املقبولة          - ورحبت تيمور   -٧٦
صراحة التقرير الـوطين يف تنـاول القيـود         لمن االستعراض السابق، وأعربت عن تقديرها       

ثـل  ميسـواء  وأقّرت بأنّ االفتقار إىل املوارد البشرية واملالية على حد    .  بالتفصيل والتحديات
تقدير استمرار تنفيذ سياسة تعميم التعلـيم  الحظت مع الو. ال بد من التصدي له اً  حتدياً كبري 

احلق يف احلصول على التعليم االبتـدائي،       على  التعليم اجملاين و  تنص على توفري    االبتدائي اليت   
 -مت تيمـور    وقّد. غري أّنها أبدت قلقها ألنّ احلكومة مل تضع بعد سياسة للتعليم اإللزامي           

  .ليشيت توصيات
لتحديات اليت تواجه فانواتو باعتبارها دولة      عن إدراكها ل   ترينيداد وتوباغو    أعربتو  -٧٧

ونوهت باإلجراءات اإلجيابية املّتخذة، ومنها التصديق على اتفاقية األمم         . جزرية صغرية نامية  
 مثل إنشاء وحدات    جلنساينااحلد من العنف    الرامية إىل   املتحدة ملكافحة الفساد، واخلطوات     

 يف املدارس، واجلهـود الراميـة إىل        البدينالعقاب  ، وحظر   املقاطعاتمحاية األسرة يف بعض     
األشـخاص ذوي   عن شؤون   حتسني الظروف يف املراكز اإلصالحية، وإنشاء وظيفة مسؤول         

. قـة اإلعاقة ضمن إدارة شؤون املرأة يركّز على تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعا            
  .وقّدمت توصيات

وأثنت أوكرانيا على اجلهود اليت بذلتها فانواتو يف تنفيـذ التوصـيات املقبولـة يف                 -٧٨
، ووضع الـسياسة    حلقوق اإلنسان   إنشاء جلنة وطنية شاملة    أشارت إىل االستعراض األول، و  

توفري ني  املرأة، وااللتزام بتحس  بوخطة العمل الوطنيتني بشأن املساواة بني اجلنسني والنهوض         
  .وقّدمت أوكرانيا توصيات. اخلدمات االجتماعية

ونوهت اململكة املتحدة بالتقدم الذي أحرزته فانواتو يف حتقيق أهداف املؤمتر الدويل              -٧٩
يف برنامج العمـل واألولويـات   للسكان والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية عن طريق تنفيذ   

اهدات لألمم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان وسألت       عدة مع على  تصديق  الوأثنت على   . البلد
يف أي معاهدة أخرى حلقوق اإلنـسان، مثـل   اً عما إذا كانت فانواتو تنوي أن تصبح عضو    

وأعربت عـن قلقهـا إزاء      .  والثقافية العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     
وطلبت احلصول على معلومات عن     ه  حيظر التمييز على أساس   اً  استبعاد اإلعاقة باعتبارها سبب   

وحثت احلكومة  . التصدي للتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة     الرامية إىل   أحدث املبادرات   
  .وقّدمت توصيات. على مواصلة العمل يف سبيل منع العنف ضد املرأة

 باجلهود املستدامة ملكافحة العنف والتمييز ضـد        مريكيةوأقّرت الواليات املتحدة األ     -٨٠
وأثنـت  . أة والفتاة، وال سيما يف املناطق الريفية، وحثت على زيادة االلتزام بذلك اجملال            املر

" عدم إسقاط احلق  "على التقدم احملرز بشأن سن قانون محاية األسرة، وبصورة خاصة سياسة            
إزاء التمييـز،   ال يـزال يـساورها      قلـق   ال، ولكن    املبلغ عنها  بشأن حاالت العنف املرتيل   

. والعنف ضد املرأة  اً  استغالل األطفال جنسي  عن  على حقوق اإلنسان، والتقارير     واالعتداءات  
  .وقّدمت توصيات
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تعميم  وخطط   ؛التقدم احملرز يف جمال االعتراف حبقوق املرأة      على   أوروغواي   أثنتو  -٨١
 مع التركيز على صغار األطفال؛ واالستراتيجيات والسياسات العامة ملكافحة فريوس           ،التعليم

؛ والدعوة الدائمة للمكلفني بواليات يف      اًيدز واألمراض املنقولة جنسي   اإل/ناعة البشرية نقص امل 
إطار اإلجراءات اخلاصة؛ والتصديق على نظام روما األساسي؛ واالنضمام إىل اتفاقية مناهضة            
التعذيب؛ والتقدم يف جمال إدراج مبادئ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف       

استمرار املواقف األبوية والنمـاذج النمطيـة املتجـذّرة         أشارت إىل   و. لتشريعات الوطنية ا
  .وقّدمت أوروغواي توصيات.  بأدوار اجلنسنييتعلّق فيما
ونوهت مجهورية فرتويال البوليفارية بدور مكتب أمني املظامل وباحلق الدستوري يف             -٨٢

وأثنت على  . يف قضايا انتهاك احلقوق الدستورية    االستماع إىل دعوى املرء أمام احملكمة العليا        
اإلجراءات اليت اختذهتا إدارة شؤون املرأة لضمان املساواة بني اجلنسني؛ وسياسـة التعلـيم              

. االبتدائي اجملاين واحلق يف احلصول على التعليم؛ والتدابري املتخذة يف قطاع الرعاية الـصحية             
عداد ملواجهة الكوارث الطبيعية، مع مراعاة آثار       إعداد برامج وطنية يف جمال االست     ب وأشادت
  .وقّدمت توصيات. تغري املناخ

وأشارت فييت نام إىل االلتزام اجلاد الذي أبدته فانواتو جتاه عمليـة االسـتعراض                -٨٣
وأثنت على  . لتنفيذ التوصيات املقبولة خالل الدورة األوىل     املبذولة  الدوري الشامل واجلهود    

 اإلصالح التشريعي، وإنشاء جلنة وطنية مؤقتة حلقوق اإلنسان، واعتمـاد           اإلجنازات يف جمال  
تدابري خاصة لتحسني التعليم، والرعاية الصحية، ومتثيل الناس، واآلليات لزيـادة مـشاركة             

وحثت اجملتمع الدويل على مواصلة تقدمي املساعدة التقنية لتسهيل استمرار الدولـة يف             . املرأة
  .وقّدمت فييت نام توصيات. ي الشاملعملية االستعراض الدور

والحظت اجلزائر تقدماً ملموساً يف تنفيذ توصيات الدورة األوىل لالستعراض الدوري             -٨٤
وأشارت أيضاً  . الشامل وجهوداً لتحسني الظروف املعيشية، وال سيما يف جمايل الصحة والتعليم          

ضـمان محايـة    الرامية إىل   ت  تشريعاالعلى التمييز ضد املرأة، و    القضاء  إىل خطط وسياسات    
بتصديق فانواتو على اتفاقيـة  أيضاً ونوهت .  احلكم احمللي  احلقوق يف جماالت مثل العمل وإدارة     

  .وقّدمت اجلزائر توصيات. مناهضة التعذيب واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
نضم إىل اتفاقيـة    يوهّنأت األرجنتني فانواتو ألّنها أول بلد يف منطقة احمليط اهلادئ             -٨٥

وفيما . مناهضة التعذيب وشّجعتها على مواصلة اجلهود للوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية
باجلهود الرامية إىل سن قانون شامل بشأن األطفال وإىل إعداد السياسة وخطة            اً  أحاطت علم 

 ،٢٠١٧-٢٠١٤رة  العمل الوطنيتني بشأن املساواة بني اجلنسني والنهوض بأوضاع املرأة للفت         
. حثّت البلد على استخدام هاتني املبادرتني بغرض التصدي للتحديات املتبقية يف هذه اجملاالت    

باخلطة االستراتيجية الوطنية للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية واألمـراض    اً  ونوهت أيض 
  .وقّدمت األرجنتني توصيات. ٢٠١٨-٢٠١٤للفترة اً املنقولة جنسي
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أنّ فانواتو كانت قـد صـّدقت يف   بوذكّر  . فانواتو على األسئلة اإلضافية   ورّد وفد     -٨٦
بعـد هـذه    تدمج   على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد غري أّنها مل           ٢٠١١يوليه  /متوز

 تقريرها األويل بشأن    ٢٠١٣أغسطس  /وقّدمت فانواتو يف آب   . االتفاقية يف قوانينها الوطنية   
وجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وذلك مبساعدة مكتب         الفصلني الثالث والرابع مب   

  .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
وتضّمنت التدابري احملّددة املعتمدة بشأن العنف املرتيل استعراض قانون محاية األسرة،             -٨٧
 مجيـع   وحدات حلماية األسرة يف   إنشاء  م ومستشارين مسجلني و   هل أشخاص مأذون    تعينيو

املقاطعات، األمر الذي يفيد الرجال والنساء على حد سواء، مبن يف ذلك النساء والفتيـات               
  . ذوات اإلعاقة

وفيما يتعلّق مبسألة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة األوىل لالستعراض الدوري             -٨٨
لدولة والتحديات  الشامل، كّرر الوفد املعلومات املعروضة يف بيانه االفتتاحي بشأن إجنازات ا          

فانواتو منذ االستعراض الدوري الشامل     تلقت  وفيما يّتصل باملساعدة التقنية،     . اليت تواجهها 
 مساعدات تقنية ضخمة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن تنفيذ اتفاقية            ٢٠٠٩ لعام

اخلـارجي  ش  فريق التفتي وؤقتة حلقوق اإلنسان    املوطنية  الؤسسة  املمناهضة التعذيب وإنشاء    
  .لرصد ظروف السجون

 مؤسسة وطنية مؤقتـة     ٢٠١٣وعالوة على ذلك، أنشأت حكومة فانواتو منذ عام           -٨٩
  . االستعراض الدوري الشاملتغطي أعمال حلقوق اإلنسان 

وفيما يتعلّق بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أفادت فانواتو               -٩٠
 حّدد أنّ نـسبة     ، حيث أمية الكبار يف مقاطعة شيفا    حمو  عن   ٢٠١١ام  يف ع بإجراء استقصاء   

 يف املائة، يف القطاعني اخلاص والعام على حد         ٤٠ يبلغ   ةمشاركة املرأة يف سوق العمل الرمسي     
والكهربة الريفية يف اهلند، اً إىل املشروع املتعلّق بتمكني املرأة اقتصادياً وأشار الوفد أيض. سواء

  . تفاصيل بذلك الصددوقّدم. Barefoot College التابع ملنظمة
 أنّ السياسة وخطة العمل الوطنيتني بشأن املـساواة بـني اجلنـسني             اً أيض أُضيفو  -٩١

من جهود احلكومـة الراميـة إىل تنفيـذ األولويـة           اً  والنهوض بأوضاع املرأة تشكّل جزء    
 الرشـيد احلكـم    تتنـاول    واليتبرنامج العمل واألولويات     من   ٣االستراتيجية الوطنية رقم    

  . وإصالح القطاع العام
حاليـاً  ، يوجد لدى قوات الشرطة يف فانواتو        الفتياتوفيما يتعلّق بالعنف اجلنسي ضد        -٩٢

ومبقتضى الـسياسة وخطـة     . وحدة ُتدعى وحدة محاية األسرة تعمل على قضايا العنف اجلنسي         
 ،٢٠١٧-٢٠١٤وضاع املـرأة للفتـرة      العمل الوطنيتني بشأن املساواة بني اجلنسني والنهوض بأ       

هنة التمريض وخدمات إسداء املشورة يف غرفة منفصلة داخـل          مل نيممارسسيتم أيضاً توفري    
  .العنف اجلنسييف جماالت إفاداهتن على تقدمي الفتيات ملساعدة من حيضر من الوحدة 
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عـد صـياغة    وفيما يتعلّق بالسؤال عن قانون بشأن خماطر العمل، مل تبدأ فانواتو ب             -٩٣
  . هبذا الصددمشروع قانون

واالجتماعيـة والثقافيـة    االقتـصادية   وفيما يتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق         -٩٤
قيامهـا باإلعمـال    وبالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، أشارت فانواتو إىل         

ية، وإىل االستفادة من    توعالشاورات و مزيد من امل  ، ولكنها حتتاج إىل     التدرجيي ألحكام العهد  
وجزر فانواتو مشتتة ومبعثرة، وبنـاء      .  بالفعل جتارب البلدان اجملاورة اليت صّدقت على العهد      

اً وجيب على فانواتو تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب تنفيذ       . على ذلك فهي متلك ثقافات خمتلفة     
  . كامالً قبل النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري

. م الوفد معلومات بشأن اخلطوات املّتخذة فيما يتعلّق باتفاقية مناهضة التعذيب          وقّد  -٩٥
 على اتفاق شراكة مع حكومة نيوزيلنـدا        ٢٠١٣نوفمرب  /ووقّعت احلكومة يف تشرين الثاين    

لكي يضم أماكن لألحـداث     واصلة مشروع حتديث مركز ستاد اإلصالحي يف بورت فيال          مل
  . ناء شديدي اخلطورةأماكن مَؤمَّنة للسجنساء والو

، اتفقت حكومة فانواتو، بالتعاون مع حكومـة        ٢٠١٣ديسمرب  /ويف كانون األول    -٩٦
ن ، مبا يف ذلك اإلدارة وآمرو الـسج       نيوزيلندا، على إنشاء مركز إصالحي جديد ملنطقة تانا       

ـ اً   فريق ٢٠١٢وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت احلكومة يف عام        . واملوظفون لتفتـيش  اً  خارجي
ن يرمي بصورة خاصة إىل رصد الظروف واملعاملة يف الـسجون وتعزيـز احلقـوق               والسج

  .اإلنسانية للمحتجزين
 وعلى  .احلايل  املكّرسة يف قانون اجلنسية    أسباب التمييز ونظرت احلكومة يف خمتلف       -٩٧

 تعديل خمتلف أحكام ذلك القانون بالتشاور مـع اجلهـات املعنيـة           تعمل على   ضوء ذلك،   
  .ةصاحبة املصلح

وأقّر بالتعليقات والتوصيات وطلب إىل . وشكر الوفد كل الدول األعضاء ملشاركتها   -٩٨
ورغم . هبدف حتسني معاجلة مسائل حقوق اإلنسان     اً  ومالياً  اجملتمع الدويل مساعدة البلد تقني    

سـتبذل  حىت يف دورهتا الثانية،     تتقدم بروية   أنّ عملية االستعراض الدوري الشامل ما زالت        
وتعزيـز حقـوق اإلنـسان      حلماية   اً جهود - موقف احلكومة احلازم   مستندة إىل    -تو  فانوا

ملفوضية املقدم من ا  بالدعم التقين واملايل    الوفد  وأقّر  . يف األعوام األربعة املقبلة   احلالة   وحتسني
السامية حلقوق اإلنسان ومنتدى جزر احمليط اهلادئ ومستشار حقوق اإلنـسان يف مجاعـة              

  . الثاينالستعراض الدوري الشاملاخلاصة بارير ا يف إعداد التق،ئ وأمانتهااحمليط اهلاد
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   **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ياًثان  
يتجاوز  ستدرس فانواتو التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف وقت مناسب ال  -٩٩

  :٢٠١٤يونيه /موعد الدورة السادسة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف حزيران
النظر يف االنضمام إىل اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة            -١-٩٩

  ؛)أرمينيا(عليها 
االنضمام إىل اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا             -٢-٩٩

 بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ني امللحق ني االختياري نيوالربوتوكول
  ؛)إستونيا(والسياسية 

يف أقرب وقـت    الرامية إىل التصديق    اجلارية  مواصلة بذل اجلهود      -٣-٩٩
والثقافيـة  على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ممكن  

  ؛)سويسرا(واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   
قتـصادية  النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق اال          -٤-٩٩

  ؛)إسبانيا(والثقافية واالجتماعية 
العهـد الـدويل    : التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية التالية       -٥-٩٩

والربوتوكول االختياري امللحق والثقافية اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
به، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والربوتوكول          

الختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،            ا
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بـإجراء تقـدمي            وأخرياً

  ؛)الربتغال(البالغات 
االنضمام إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز            -٦-٩٩

  ؛)العراق(العنصري 
ديق على العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            التص  -٧-٩٩

  ؛)أيرلندا( والثقافية واالجتماعية 
التصديق على العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              -٨-٩٩

  ؛)١()العراق( والثقافية واالجتماعية 

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
التصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          : " جلسة التحاور  ص التوصية كما ُتلي أثناء    ن )١(

 )".العراق(النضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واوالثقافية واالجتماعية 
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االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    -٩-٩٩
  ؛)بل األسوداجل( والثقافية 

مواصلة بذل اجلهود يف جمال تعزيز أطرها القانونية الوطنية، مبا يف             -١٠-٩٩
ذلك التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

  ؛)إندونيسيا( والثقافية 
تعزيز التعاون التقين مع آليات األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان             -١١-٩٩

وك هامة بشأن حقوق    كجل إنعام النظر يف التصديق على ص      والتماس دعمها من أ   
والثقافيـة  اإلنسان، ومنها العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         

  ؛)ت ناميفي( 
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من            -١٢-٩٩

  ؛)إسبانيا(  ٢٠٠٧االختفاء القسري، املوقعة يف عام 
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل التصديق على االتفاقية الدوليـة            -١٣-٩٩

حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وكذلك الصكوك الدولية الرئيسية        
  ؛)األرجنتني( بشأن حقوق اإلنسان اليت مل يصبح البلد طرفاً فيها بعد 

ضة التعـذيب   التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناه       -١٤-٩٩
اململكـة  ( وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            

  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
إجراء التعديالت الالزمة بفعالية إلدراج اتفاقية القضاء على مجيع           -١٥-٩٩

وقـت  أقرب  يف  احمللي   انويننظام الق الأشكال التمييز ضد املرأة إدراجاً كامالً يف        
  ؛)سويسرا( ممكن 
بذل جهود يف سبيل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مواءمةً كاملةً مـع             -١٦-٩٩

  ؛)سلوفينيا( كل االلتزامات مبوجب نظام روما األساسي 
وفقـاً  السعي جبهد إىل إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان يف البلـد             -١٧-٩٩
  ؛)نيجرييا( بادئ باريس مل

ملبـادئ  وفقـاً   شروع يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        ال  -١٨-٩٩
  ؛)أملانيا( باريس 

إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان وفقـاً ملبـادئ         - ١٩- ٩٩
  ؛)املكسيك(   باريس
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زيادة كل أنواع التدابري الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق             -٢٠-٩٩
ة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق       ضيملبادئ باريس، مبساعدة مفو   وفقاً  اإلنسان  
  ؛)أوروغواي( اإلنسان 

تعزيز دور أمني املظامل، وال سيما سلطاته يف التحقيـق يف قـضايا               -٢١-٩٩
  ؛)فرنسا( يكون سياسيون ضالعني فيها 

لتمكينها من مواصلة   مواصلة ختصيص موارد إلدارة شؤون املرأة         -٢٢-٩٩
  ؛)الفلبني( لنهوض حبقوق املرأة لتعزيز وتنفيذ برامج 

املعرفة حبقوق اإلنسان لدى سكاهنا، وال سيما       حتسني  االستمرار يف     -٢٣-٩٩
  ؛)سويسرا( ذه املسألة هبأنشطة التثقيف والتوعية بتعزيز 
معاجلة مسائل حقوق اإلنسان يف البلد، وال سيما عن طريق          تطوير    -٢٤-٩٩

  ؛)أرمينيا( حقوق اإلنسان تعزيز التثقيف يف جمال 
  ؛) ليشيت- تيمور( قوق اإلنسان يف املناهج املدرسية التثقيف حبضمني ت  -٢٥-٩٩
إتاحة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي احلكومة واملدرسني           -٢٦-٩٩

  ؛) ليشيت- تيمور( 
حتسني التوعية مبسائل حقـوق     زيادة  مواصلة جهودها الرامية إىل       -٢٧-٩٩

ق اإلنسان يف فانواتو، وبصورة خاصة      اإلنسان واالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقو    
  ؛)ماليزيا( عن طريق إتاحة التدريب ملوظفي احلكومة 

حقوق اإلنسان يف كل الربامج والسياسات الوطنية       مراعاة  تعميم    -٢٨-٩٩
  ؛) ليشيت- تيمور( 

الوطين يف عملية املتابعة وتنفيذ التوصيات      الربملان  جذب وإشراك     -٢٩-٩٩
اتو لالستعراض الدوري الشامل الثاين، وعلى سبيل املثـال         املقبولة يف تقرير فانو   

يف عملية االستعراض الدوري الـشامل      الربملان  عن دور   إحاطة  جلسة  باستضافة  
  ؛)جزر سليمان( وتنفيذه 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة    تقدمي التقرير األويل بشأن     -٣٠-٩٩
  ؛)اجلبل األسود(    والسياسية

 أسرع وقت ممكن على الطلب املعلق بشأن زيارة اخلـبري           الرد يف   -٣١-٩٩
الدائمـة للمكلفـني يف     الدعوة  مع  اتساقاً  املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية،      

  ؛)سلوفينيا(   ٢٠٠٩يف عام قدمتها اإلجراءات اخلاصة اليت 
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من أجل القـضاء علـى      جراءات  اإلتشريعات و المواصلة تعزيز     -٣٢-٩٩
محاية حقوق الفئات املستضعفة مثل النساء واألطفال واألشخاص        التمييز وتعزيز   
  ؛)الصني( ذوي اإلعاقة 

من أجـل متكـني املـرأة يف        التمييز اإلجيايب   استحداث إجراءات     -٣٣-٩٩
  ؛)املكسيك( القطاعني العام واخلاص 

مارسات املوضع استراتيجية شاملة تتضمن تشريعات هبدف تغيري          -٣٤-٩٩
مبا ميتثل التفاقية    ،أو القضاء عليها  متيز ضد املرأة    اليت  ثقافية  النمطية  النماذج  الو

  ؛)أوروغواي( القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
تعديل قانون اجلنسية من أجل تفادي التمييز على أسـاس نـوع              -٣٥-٩٩

 الفجـوة القائمـة يف      تقليصاجلنس وختفيف آثار التمييز ضد املرأة يف العمل و        
  ؛)الربتغال( األجور 

ممارسات التمييـز ضـد     القضاء على   مواصلة اجلهود الرامية إىل       -٣٦-٩٩
  ؛)اجلزائر( املرأة، وبصورة خاصة فيما يتعلق مبنح اجلنسية 

واإلبقاء عقوبة اإلعدام   العمل ب ط بشأن إعادة    غعدم الرضوخ للض    -٣٧-٩٩
  ؛)إسبانيا( إللغاء تلك العقوبة العاملي االجتاه متاشياً مع على إلغائها، 

من أجل تنفيذ قانون محاية األسرة، والنظـر   عاجلة  اختاذ إجراءات     -٣٨-٩٩
  ؛)أستراليا( مبادرات لتوعية اجملتمع احمللي بذلك القانون اختاذ يف 
لقـانون محايـة    الفعال  تنفيذ  الاختاذ كل التدابري الالزمة من أجل         -٣٩-٩٩

وعلى وجه .  النائيةاملناطقأبعد  األسرة ونشره يف كل أرجاء البلد، مبا يف ذلك يف     
إتاحة متويل كاٍف لإلدارة املسؤولة عن تنفيذ  على يف هذا الصددالتحديد، العمل 

  ؛)بلجيكا(  التشريع اهذ
 ٢٠٠٨اختاذ كل التدابري من أجل تنفيذ قانون محاية األسرة لعام             -٤٠-٩٩

يتعرضـن   الاليتنساء الشكاوى من الوتدريب الشرطة بصورة خاصة على تلقي    
  ؛)فرنسا( للعنف على يد شركائهن أو أزواجهن 

مواصلة ختصيص موارد كافية لضمان فعالية تنفيذ قـانون محايـة             -٤١-٩٩
األسرة، واعتماد تدابري إضافية هبدف مكافحة العنف املرتيل، مع إيـالء تركيـز             
خاص على النساء والفتيات ذوات اإلعاقة واملعرضات خلطر أكرب مـن مجيـع             

  ؛)هولندا( العنف أشكال 
هبـدف ضـمان إبـالغ      بالفعـل   متابعة تدابريها اخلاصة املُتخذة       -٤٢-٩٩

  ؛)سويسرا( األشخاص املعنيني مبحتوى قانون محاية األسرة 
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محاية األسرة مـن    وحدات  تمكن  تاختاذ كل التدابري الالزمة كي        -٤٣-٩٩
  ؛)سويسرا( على احملاكم مجيع قضايا العنف املرتيل عرض ضمان 

تاحة واإلطار القانوين   املمائية  احلتدابري  العلومات عن   املكفالة نشر     -٤٤-٩٩
  ؛)بلجيكا( كذلك من أجل محاية املرأة يف أوساط سكان الريف القائم 
توسيع نطاق برامج التثقيف واإلعالن لتشمل كل املنـاطق         زيادة    -٤٥-٩٩

أوامر احلمايـة   د  بوجو النساء ذوات اإلعاقة،     سيما السعياً إىل إبالغ النساء، و    
  ؛)نيوزيلندا(  يف إطار القانون اجلديد التثقيف ورةوخدمات املشو

اجملتمعات تعريف جهودها يف جمال محالت التوعية من أجل مواصلة   -٤٦-٩٩
بدعم من اجملتمع الدويل وسـائر  وذلك العنف املرتيل، بقضايا احمللية والرأي العام  

  ؛)بوتان( وكاالت األمم املتحدة 
تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة األسباب االجتماعيـة        مواصلة    -٤٧-٩٩

محالت التوعية، وال سيما يف قطـاع       تعزيز  ، عن طريق    اجلنساينوالثقافية للعنف   
  ؛)إسبانيا ( التعليم
والتوعية العامة، باإلضافة إىل العمل الـذي       للوقاية  اعتماد سياسة     -٤٨-٩٩

  ؛)بلجيكا(  فانواتو املعين باملرأة تنجزه املنظمات غري احلكومية ومركز
اختاذ التدابري الالزمة من أجل تغيري اهلياكل اليت متنع تنفيذ اتفاقية             -٤٩-٩٩

أعمال العنف  أمور منها   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فيما يتعلق ب         
  ؛)كندا( أو القتل املتصلة بالسحر 

زمة من أجل مكافحة مجيع أشكال      االستمرار يف اختاذ التدابري الال      -٥٠-٩٩
العنف ضد املرأة والفتاة، واحلد من التمييز ضد املرأة، وال سيما يف سوق العمل              

  ؛)الربازيل( شهدان متثيالً نسائياً قليالً جداً تني تويف احلياة السياسية الوطنية الل
احلد من العنف ضد املـرأة واعتمـاد        الرامية إىل   تنفيذ تشريعاهتا     -٥١-٩٩
اململكة املتحـدة   (املتكافئ  ستراتيجية للتصدي بصورة مناسبة لوضع املرأة غري        ا

  ؛)لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
حتسني محاية حقوق املرأة والفتاة، مبا يف ذلك عن طريق التـصدي              -٥٢-٩٩

، وال سيما العنف املرتيل، وعن طريق تطـوير الـربامج           اجلنساينللعنف  الفعال  
وإمكانية حصوهلا على التمويل    ة التمييز فيما يتعلق بعمل املرأة       حكافوالتدريب مل 

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
، والعنـف املـرتيل،     اجلنسايناختاذ تدابري إضافية ملكافحة العنف        -٥٣-٩٩

  ؛)أوكرانيا(وإساءة معاملة األطفال وإيذائهم مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي 
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تكثيـف  تـستهدف   تدابري  تنفيذ األولويات   لتضمني خطة عملها      -٥٤-٩٩
  ؛)الفلبني(الرامية إىل محاية األطفال من االعتداء أو العنف  هوداجل
  ؛)بلجيكا(استحداث مؤسسات لدعم األطفال ومحايتهم   -٥٥-٩٩
تعزيز نظام العدالة من أجل تفادي أن يفقد املواطنون اإلميان بنظام             -٥٦-٩٩

  ؛)إستونيا(يادة فعالية نظام تسجيل الوالدات العدالة واحترامه، مبا يف ذلك ز
اختاذ خطوات من أجل تعزيز قدرات القضاء، وال سيما فيما يتعلق             -٥٧-٩٩

موظفي مكتـب املـدعي العـام       مالك  باملتأخرات املتراكمة من قضايا احملاكم و     
  ؛)أملانيا(ومكتب الوكيل العام 

ض ضـمان الـسالمة     تنفيذ تدابري فعالة ملنع اجلرمية بغر     مواصلة    -٥٨-٩٩
  ؛)سنغافورة(والنظام االجتماعي يف جمتمعها 

تنفيذ إصالحات لضمان أن تتمكن فانواتو من الوفاء بالتزاماهتـا            -٥٩-٩٩
أعمـال  اجلنـاة يف    مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب بشأن مقاضاة         

ـ        هارتكابالشروع يف   التعذيب أو    يـات  الوال (ه أو التواطـؤ أو املـشاركة في
  ؛)األمريكية املتحدة

اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان تطبيق املبادئ اليت تكفل املـساواة            -٦٠-٩٩
 - بني الرجل واملرأة يف اإلجراءات القضائية، وجعـل اخلـدمات االجتماعيـة           

  ؛)كندا(القانونية ُمتاحة أكثر أمام النساء 
نحـو  ضمان مقاضاة وإدانة مرتكيب العنف ضد املـرأة علـى ال            -٦١-٩٩

  ؛)بلجيكا(الواجب 
إدراج التوعية حبقوق الضحايا واملشتبه فيهم بصورة منهجيـة يف            -٦٢-٩٩

  ؛)فرنسا(تدريب الشرطة 
النظر يف إدراج قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتـدابري            -٦٣-٩٩

، يف إطار برناجمهـا     "قواعد بانكوك "غري االحتجازية للمجرمات، املعروفة باسم      
  ؛)تايلند(تجزات يف السجن ظروف احمللتحسني 

  ؛)بلجيكا(وضع تشريعات وأحكام مناسبة لألحداث اجلاحنني   -٦٤-٩٩
عملية للعدالة اجلنائية خاصة    استحداث  مواصلة اجلهود الرامية إىل       -٦٥-٩٩

  ؛)نيوزيلندا(بالشباب يف فانواتو، حتسن النتائج لصاحل اجلاحنني والضحايا وأسرهم 
 العملية التشريعية هبدف مواءمة نظام قضاء األحداث        اإلسراع يف   -٦٦-٩٩

 تعزيز برامج تدريب ضـباط الـشرطة        زيادةمع معايري اتفاقية حقوق الطفل، و     
  ؛)أوروغواي(وأعضاء السلك القضائي 
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ز يتعزلمرافق  تضم   ،استحداث مراكز إلعادة تأهيل اجلاحنني الشباب       -٦٧-٩٩
  ؛)املكسيك(ادة إدماجهم اجتماعياً النمو النفسي والبدين هلؤالء الشباب وإع

  ؛)فرنسا(ن املسؤولية اجلنائية تنقيح التشريع اخلاص بِس  -٦٨-٩٩
مواصلة تكثيف اجلهود الرامية إىل رفع احلد األدىن لسن املـسؤولية             -٦٩-٩٩

  ؛)ترينيداد وتوباغو(اجلنائية، مبا يف ذلك استمرار استعراض التشريعات ذات الصلة 
قية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد علـى وجـه           تنفيذ اتفا   - ٧٠- ٩٩

  ؛)أستراليا(  السرعة
اتفاقية أحكام مواءمة تشريعاهتا وسياساهتا الوطنية مواءمة كاملة مع   -٧١-٩٩

حتـسني الرتاهـة    زيادة   بفعالية و  تهاألمم املتحدة ملكافحة الفساد، هبدف مكافح     
  ؛)هولندا(والشفافية واملساءلة 

  ؛)أوكرانيا(والدات األطفال مجيع ضمان تسجيل لابري مواصلة اختاذ تد  -٧٢-٩٩
تعزيز كل أنواع التدابري الرامية إىل التسجيل الـشامل لألطفـال             -٧٣-٩٩
استخدام أوسع لنظام تسجيل الوالدات املتنقل،      بطرق منها   كل أرجاء البلد،     يف

أمهية تسجيل الوالدات وضـمان بقائـه       بتوعية  للوتعزيز استراتيجيات جديدة    
  ؛)أوروغواي( انياًجم

والسياسة الوطنيـة  املعلومات املوافقة على مشروع قانون احلق يف        -٧٤-٩٩
  ؛)إستونيا(متاشياً مع املعايري الدولية التشهري جترمي إلغاء  اإلعالم، وطوسائل

قانون عن حرية اإلعالم متاشياً مع املعـايري        استحداث  اإلسراع يف     -٧٥-٩٩
  ؛)أيرلندا(الدولية 

اإلنساين لحق  لختاذ تدابري إضافية هبدف ضمان اإلعمال التدرجيي        ا  -٧٦-٩٩
  ؛)أملانيا(الصرف الصحي خدمات السكان يف مياه الشرب املأمونة وجلميع 
اعتماد سياسات واختاذ تدابري من أجل ضمان اإلعمال الكامـل            -٧٧-٩٩

الصرف الصحي، مع إيالء تركيز خاص      خدمات  للحق يف مياه الشرب املأمونة و     
  ؛)ملديف(لى املناطق الريفية ع

 كي حيصل مجيع املـواطنني      ةالالزماألساسية  كل  ااالستثمار يف اهلي    -٧٨-٩٩
الصرف الصحي، وال سـيما يف املنـاطق        خدمات  والصاحلة  على مياه الشرب    

  ؛)إسبانيا(الريفية 
ضمان أن يتمكن كل سكان فانواتو من احلصول على اخلـدمات             -٧٩-٩٩

  ؛)نيجرييا(الصحية 
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  ؛)كوبا(مواصلة اختاذ تدابري تتيح حتسني نظم الصحة والتعليم لسكاهنا   -٨٠-٩٩
تعزيز حتسيناهتا التدرجيية هبدف إتاحة حـصول سـكاهنا         مواصلة    -٨١-٩٩

مجهوريـة  (بصورة مناسبة على خدمات الرعاية الصحية األساسية وذات اجلودة          
  ؛)فرتويال البوليفارية

 رفـاه ىل حتسني معايري الصحة العامـة و      مواصلة براجمها الرامية إ     -٨٢-٩٩
  ؛)سنغافورة(شعبها، وذلك بالتعاون مع املنظمات الدولية املعنية 

تعزيز اجلهود الرامية إىل إحراز املزيد من التقدم يف اجملال املتـصل              -٨٣-٩٩
  ؛)سري النكا(بالصحة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية 

اإليدز على  /وس نقص املناعة البشرية   االستمرار يف معاجلة آثار فري      -٨٤-٩٩
  ؛)تايلند(النساء واألطفال، وال سيما انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل 

مواصلة توطيد سياساهتا التربوية لتحسني ظروف سكاهنا املعيشية،          -٨٥-٩٩
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(وال سيما شرائح السكان األشد احتياجاً 

  ؛)نيجرييا(تعليم مجيع مواطين فانواتو للية إيالء األو  -٨٦-٩٩
اختاذ كل التدابري الالزمة لضمان متتع مجيع األطفـال بـاحلق يف              -٨٧-٩٩

  ؛)الربازيل(التعليم 
وبراجمها القائمة الرامية إىل زيادة     احمللية  النظر يف حتسني تشريعاهتا       -٨٨-٩٩

  ؛)الفلبني(إمكانية احلصول على التعليم 
سـن التعلـيم    يف  ة بشأن التعليم اإللزامي لألطفـال       رسم سياس   -٨٩-٩٩

  ؛)أستراليا( الترويج ألمهية التعليم مواصلةواالبتدائي 
التعليم اجملاين واإللزامي للجميع مبقتضى     لتوفري  اختاذ تدابري قانونية      -٩٠-٩٩

  ؛)ملديف(احلق يف التعليم، وتنفيذ سياسة التعليم الشامل 
مناسبة إلعداد سياسة بـشأن التعلـيم       االستمرار يف وضع خطط       -٩١-٩٩

  ؛)ترينيداد وتوباغو(اإللزامي 
مواصلة بذل اجلهود يف سبيل زيادة إتاحة التعليم عن طريق سياسة             -٩٢-٩٩

  ؛)سري النكا(بشأن التعليم االبتدائي اإللزامي 
يف املرحلـة   إتاحة التعليم االبتدائي للجميع جبعل التعليم إلزاميـاً           -٩٣-٩٩

  ؛)ليشيت - تيمور( ةاالبتدائي
اختاذ خطوات من أجل حتسني إمكانية احلصول على منح للتعلـيم         -٩٤-٩٩

االبتدائي، وجعل التعليم االبتدائي إلزامياً، وحتسني نوعية التعليم االبتـدائي يف           
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ثانوي يف كل أرجاء    التعليم  الاملناطق النائية، وزيادة املرافق هبدف احلصول على        
  ؛)أملانيا(البلد 
االستمرار يف بذل جهود ترمي إىل تنفيذ سياسة تعمـيم التعلـيم              -٩٥-٩٩

لتعلـيم  سياسـة ل  زيادة خمصصات ميزانيتـها ووضـع       بطرق منها   االبتدائي،  
  ؛)إندونيسيا( اإللزامي

  ؛)ليشيت - تيمور(ختصيص املزيد من املوارد لقطاع التعليم   -٩٦-٩٩
على التعلـيم،   وضع استراتيجية لتعزيز حصول النساء والفتيات         -٩٧-٩٩

وتقليص معدالت تسرب الفتيات من املدرسة يف التعليم الثانوي، وحتسني إمكانية 
  ؛)كندا(احلصول على التعليم وجودته يف املناطق الريفية 

اخنفاض مستوى أمية الكبار و   ارتفاع  اجلهود الرامية إىل معاجلة     تعزيز    -٩٨-٩٩
  ؛)أوكرانيا(العايل لتعليم االتعليم الثانوي والفتيات مبرحلة معدل التحاق 

تشجيع فانواتو على اختاذ خطوات لتنفيذ سياساهتا وخطط عملها           -٩٩-٩٩
  ؛)جزر سليمان(بشأن حقوق املرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة تنفيذاً كامالً 

حظـر  ذات الصلة علـى     احمللية  ضمان أن تنص كل التشريعات        -١٠٠-٩٩
  ؛)نيوزيلندا(سه على أساالتمييز يتم اعتبار اإلعاقة سبباً 

عملها يف سبيل تنفيذ اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي          مواصلة    -١٠١-٩٩
اإلعاقة، مبا يف ذلك عن طريق اإلسراع يف تنفيذ إدارة األشغال العامـة قـانون               

ألشخاص ذوي  مراعية الحتياجات ا  املباين هبدف ضمان أن تكون املباين واملرافق        
  ؛)أستراليا(اإلعاقة 

دابري لضمان إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل        اعتماد ت   -١٠٢-٩٩
  ؛)إسبانيا(أماكن من قبيل املدارس واملستشفيات واألسواق واملكاتب العامة 

مواصلة التدابري الرامية إىل حتسني محاية األشخاص ذوي اإلعاقـة            -١٠٣-٩٩
وإدماجهم، وال سيما يف جماالت إمكانية احلصول على خدمات التعليم والنقـل            

  ؛)األرجنتني(العام 
  ؛)اجلزائر(تعزيز وضع األشخاص ذوي اإلعاقة وظروف عملهم   -١٠٤-٩٩
االستمرار يف االلتزام بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، واحلد من          -١٠٥-٩٩

فجوة التنمية بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية، وحتسني محاية حق النـاس يف             
  ؛)الصني(الصحة واحلق يف التنمية 

مواصلة التماس الدعم الدويل من حيث املساعدة التقنية واملالية           - ١٠٦- ٩٩
سعياً إىل زيادة بناء القدرات وإعداد برامج وسياسات ترمي إىل تعزيز متتـع             
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ساسية مثل الـصحة والتعلـيم      األاالت  اجملمجيع املواطنني حبقوق اإلنسان يف      
  ؛)ليشيت -  تيمور(

دة التقنية بغـرض التـصدي للمـشكلة      مواصلة التماس املساع    - ١٠٧- ٩٩
اخلاصة املتعلقة بالتأثري السليب وغري املتناسب لتغري املناخ على النساء واألطفال           

  ؛)ترينيداد وتوباغو(
االستمرار يف إعداد برامج للتوعية والعمل لصاحل سـكاهنا، مـع             -١٠٨-٩٩

إىل التصدي آلثار التعاون والتضامن الدوليني الضروريني من اجملتمع الدويل، سعياً   
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(تغري املناخ 

مواصلة زمخها وجهودها احلالية بـشأن الدميقراطيـة، واحلكـم            -١٠٩-٩٩
قوق اإلنسان، مع حلالرشيد، واإلصالح التشريعي، وبناء قدرات اآلليات الوطنية 

رعاية الصحية، وظائف للشباب، والتعليم، والتوفري الإيالء مزيد من التركيز على 
  ).فييت نام(يف مواجهة تغري املناخ واملرونة والرعاية االجتماعية، واالستعداد 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٠٠
وال ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .يق العامل بكاملهبتأييد الفر
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[English only] 

The delegation of Vanuatu was headed by Ms. Jenny Tevi, Department of Foreign 

Affairs and composed of the following members: 

• Mr. Charlie Harrison, Vice Chair UPR Committee, VANGO CEO; 

• Ms. Julie Garoleo, Human Resource Manager, Ministry of Lands & Natural 
Resource. 

    

  


