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 مقدمة  
 جملددد  قدددرار مبوجددد  املنشددد  الشدددام   الددددور  ابالسدددتعرا  املعدددي العامددد  الفريدددق عقدددد -1

 1 إىل الثاين/ينداير كدانون  21 مدن املمتددة الفدةة يف والثالثدن الثانيدة دورتده  5/1 اإلنسان حقوق
 كدددددانون  24 يف املعقدددددودة السدددددا عة اجللسدددددة يف فدددددانواتو اسدددددتعرا  وُأجدددددر  .2019 شدددددباي/ف اير
 كدددددددن.  دون اجملتمعيدددددددة  واخلددددددددما  العددددددددل وزيدددددددر فدددددددانواتو وفدددددددد وتدددددددرأ  .2019 الثاين/ينددددددداير

 كدددانون  29يف املعقدددودة عشدددرة  الرا عدددة جلسدددته يف  فدددانواتو املتعلدددق التقريدددر العامددد  الفريدددق واعتمدددد
  .2019 الثاين/يناير

 التدداي املقددررين فريددق اإلنسددان حقددوق جملدد  اختددار  2019 الثاين/يندداير كددانون  15 ويف -2
 والعراق. وكرواتيا  أنغوال  فانواتو: يف احلالة استعرا  لتيسري الثالثية( )اجملموعة

 مرفددق مددن 5 والفقددرة  5/1 اإلنسددان حقددوق جملدد  قددرار مرفددق مددن 15 ابلفقددرة وعمددالا  -٣
 فانواتو: يف احلالة استعرا  ألغرا  التالية الواثئق صدر   16/21 قراره

 (؛A/HRC/WG.6/32/VUT/1) )أ(15 للفقرة وفقاا  مقدم كتايب  وطي/عر  تقرير )أ( 
 وفقداا  اإلنسدان حلقدوق السدامية املتحددة األمم مفوضية أعدته للمعلوما  جتميع )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/32/VUT/2) )ب(15 للفقرة

 )ج(15 للفقدرة وفقداا  اإلنسدان حلقدوق السدامية املتحددة األمدم مفوضدية أعدته موجز )ج( 
(A/HRC/WG.6/32/VUT/3.) 
 مدددن كدد   سددلفاا  أعدددا ا أسددةلة قائمددة الثالثيددة  اجملموعددة طريددق عددن فددانواتو  إىل وأحيلدد  -4

 واإل ددال  ابلتنفيدد  املعنيددة األصدددقا  جمموعددة عددن نيا ددة وليختنشددتاين وال تغددال  و لجيكددا  أملانيددا 
 وأيرلنددددا العظمددد  ل يطانيدددا املتحددددة واململكدددة وسدددلوفينيا وإسدددبانيا الدددوطي  الصدددعيد علددد  واملتا عدددة

 الدددور  لالسددتعرا  اخلددارجي الشددبكي املوقددع يف األسددةلة  دد ه علدد  االطددال  وميكددن الشددمالية.
 الشام .

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

 جلميددعاا مندد   أاتحدد  الشددام  الدددور  االسددتعرا  عمليددة أبن اقتناعدده فددانواتو وفددد أ ددد  -5
 اال تمدددام ذا  اجملددداال   شددد ن اخلددد ا  وتبدددادل والتضدددامن التعددداون أجددد  مدددن األعضدددا  الددددول
  لددده إىل قُدددام  الدديت التقنيددة ابملسدداعدة أقددرا  الصدددد   دد ا ويف اإلنسددان. حقددوق جمددال يف املشددة 

 املعي اإلقليمي والفريق اهلادئ  احمليط ومجاعة اهلادئ  احمليط جزر منتد  يف األعضا  الدول من
 امليالنيزيدددة  احلر دددة رأ  وجمموعدددة منولددد  و الك مدددع ابلشدددراكة اإلنسدددان حقدددوق جمدددال يف ابلتثقيددد 
 املددين  للمجتمدع القديم ابلعمد  أقدرا  كمدا  العمليدة.  د ه لددعم اإلنسان  حلقوق السامية واملفوضية
 اجلار . احلوار عملية يف ملشاركته تقديره عن وأعرب

 جزيددرة 80  ددن متفددرقن يعيشددون و ددم نسددمة  000 250 فددانواتو سددكان عدددد ويبلدد  -6
 ال كانيدة. ثدورا الو  األعاصدري مثد  الطبيعيدة  للكدوار  التعر  خطر وتواجه الثقايف ابلتنو  تتميز
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 تعاوندد  وقددد اإلنسددان  حقددوق ومحايددة  تعزيددز احلكومددة تلتددزم التحددد،    دد ه مددن الددرغم وعلدد 
 اإلنسددان حقددوق صددكو  تنفيدد  لضددمان اإلنسددان حلقددوق املتحدددة األمددم منظومددة مددع  نددا ة  صددورة
  دددن مدددن  دددي وتعزيز دددا اإلنسدددان حقدددوق محايدددة أن اعتقاد دددا عدددن وأعر ددد  عليهدددا. صددددق  الددديت

 للجميع. والكرامة واحلرية واألمن السالم لتحقيق الطريق متهاد اليت األساسية العناصر
 ومحايدة تعزيدز علد  ينصا  و و القانون. وسيادة للحوكمة القانوين اإلطار   الدستور ويرسي -٧

 إعمدددال أيضددداا  الدسدددتور ويكفددد  فدددانواتو. يف األفدددراد جلميدددع األساسدددية والواجبدددا  احلقدددوق خمتلددد 
 انتهددا  حددال يف العليددا احملكمددة إىل القددانون مبوجدد  اللجددو  إاتحددة خددالل مددن األساسددية احلقددوق
 احملمية. احلقوق أحد
 اللجندددة احلكومدددة أنشددد   االسدددتعرا   مدددن املنبثقدددة التوصددديا  تنفيددد  عمليدددة إطدددار ويف -8

 إسددددا   قددددرا  احلكومدددة تزويدددد هبدددد  قدددانوين  أبمدددر 2014 عدددام يف اإلنسدددان حلقدددوق الوطنيدددة
 الثانيددة االسددتعرا  جولددة مددن انبثقدد  الدديت 95 الددد التوصدديا   تنفيدد  يتعلددق فيمددا والرصددد املشددورة
 جددزر منتددد  ومبسدداعدة اإلنسددان. حبقددوق املتعلقددة املسددائ  جبميددع عمومدداا  وتعلقدد  فددانواتو وقبلتهددا
 حقدوق جمدال يف ابلتثقيد  املعدي اإلقليمدي الفريدق خدالل من اهلادئ احمليط ومجاعة اهلادئ  احمليط

 الشدددام   الددددور  لالسدددتعرا  الوطنيدددة واللجندددة اإلقليمدددي  السدددامية املفوضدددية ومكتددد  اإلنسدددان 
 دليد  و دو  2018-2014 للفةة وطنية تنفي  مصفوفة اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة وضع 
 وضدددع واعتُددد  الصدددلة. ذا  التوصددديا  تنفيددد   شددد ن احلكوميدددة التنفي يدددة للوكددداال  موجددده مبسدددط
 أول كاند   فدانواتو ألن اهلدادئ  احمليط منطقة يف املمارسا  أفض  منداا واح وتطبيقها املصفوفة

 األداة.   ه يضع اهلادئ احمليط منطقة يف  لد
دددم  -9  خطدددط يف إلدراجهدددا مواضددديعية جمددداال  إىل ابلت ييدددد حظيددد  الددديت التوصددديا  وُقسا

 االسدددةاتيجي واإلطدددار احلكومدددة  أبولدددو،  اخلاصدددة العمددد  خطدددة مثددد  القائمدددة  الوطنيدددة التنميدددة
 لددوزارا  السددنوية املؤسسددية اخلطددط يف وكدد ا القريدد "  لألجدد  والعمدد  البعيددد لألجدد  "للتخطدديط

 االجتماعيددددة واحلمايددددة والتعلدددديم الفقددددر مددددن واحلددددد اإلنسددددان حقددددوق مبجدددداال  صددددلة ذا  خمتلفددددة
 للتنميدددة الوطنيدددة اخلطدددة تبدددنا  ذلددد   إىل وإضدددافة وسدددوا ا. املسدددتدامة التنميدددة وأ ددددا  والصدددحة
 الرصددددد وإطددددار الشددددع   خطددددة أو  20٣0-2016 للفددددةة احلكومددددة وضددددعتها الدددديت املسددددتدامة
 وذلدد  األساسددية  اإلنسددان حقددوق إبعمددال يتعلددق فيمددا احلكومددة التزامددا  هبددا  اخلددا  والتقيدديم
 الوطي. الصعيد عل  املستدامة التنمية وأولو،  أ دا   تحديد
 محايددددة  شدددد ن شددددى قددددوانن احلكومددددة سددددنا   2018و 2014 عددددامي  ددددن الفددددةة ويف -10

 املعلومدددا . علددد  واحلصدددول والتنقددد   والصدددحة  ابلتعلددديم  متعلقدددة قدددوانن ذلددد  يف مبدددا احلقدددوق 
 الدد   املعلومددا   يف احلددق  شدد ن 2016 لعددام 1٣ رقددم القددانون يلددي: مددا القددوانن  دد ه وتشددم 
 وحيصددد  احلكومدددة هبدددا حتدددتف  الددديت املعلومدددا  يطلددد  أبن القدددانون مبوجددد  شدددخص أل  يسدددم 
 الصددددر  معددددايري حيدددددد الدددد    2018 لعددددام 11 رقددددم )املعدددددال( العامددددة الصددددحة وقددددانون عليهددددا؛
 العقدواب  تشدديد علد  يدنصا  الد    2016 لعدام 15 رقدم )املعددال( العقواب  وقانون الصحي؛

 سدن دون األشخا  اختطا  عل  اجلرمية صفة ويضفي االختطا  وجرمية اجلنسية اجلرائم عل 
 2014 عدام يف اعُتمدد الد    201٣ لعدام ٣٣ رقدم العرفية األراضي إدارة وقانون عشرة؛ الثامنة
 (؛نكمددال) الثقافيدة ابجملداال  املتعلقدة القدرارا  اختداذ عمليددا  يف املشداركة مدن املدرأة ميكادن والد  
 ابملدوارد املتعلقة املسؤوليا  حيداد ال    2016 لعام ٣2 رقم )املعدال( املائية املوارد إدارة وقانون
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 )املعددددال( امليددداه إمددددادا  وقدددانون املائيدددة؛ املدددوارد يف السددداكنن وحقدددوق العرفيدددة  واحلقدددوق املائيدددة 
 املتعلقددة واخلطددط الشددرب ميدداه  نوعيددة املتعلقددة الوطنيددة املعددايري حيددداد الدد    2016 لعددام ٣1 رقددم

 الشرب. مياه  سالمة
 شددؤون إدارة وضددع  اإلعاقددة  ذو  واألشددخا  واألطفددال النسددا  حبقددوق يتعلددق وفيمددا -11
 أشكال مجيع عل  القضا  التفاقية الواج  االعتبار إيال  مع الرئيسية اجلنسانية السياسا  املرأة

 السياسددة   السياسددا   دد ه ومشلدد  اإلعاقددة. ذو  األشددخا  حقددوق واتفاقيددة املددرأة  ضددد التمييددز
 للتنميدددة الوطنيدددة والسياسدددة ؛2019-2015 للفدددةة فدددانواتو  يف اجلنسدددن  دددن للمسددداواة الوطنيدددة
 الطفد  حلمايدة الدوطي االسدةاتيجي واإلطدار ؛2025-2018 للفدةة اإلعاقدة  العتبدارا  املراعية
 فدددانواتو  يف الطفددد  حلمايدددة الوطنيدددة والسياسدددة ؛2021-2014 للفدددةة اإلنةنددد   شدددبكة علددد 
 .2021-2018 للفةة اجملتمعية  واخلدما  العدالة قطا  واسةاتيجية ؛2026-2016 للفةة
 النسدا  منهدا تعداين الديت الصحية املشاك  أحد ميث  ال   الرحم  عنق سرطان وملكافحة -12

 ابلتعدداون الصددحة  وزارة أطلقدد  اهلددادئ  احملدديط منطقددة يف املعدددال  أعلدد  فددانواتو فيهددا وتسددج 
  دد ا مددن اسددتفاد اآلن  وحددى .2018 عددام يف للتحصددناا  رانجمدد اآلسدديو   التنميددة مصددر  مددع

 البلد. يف يعشن امرأة 6٣ 120 جممو  من امرأة 10 000 من أكثر ال انمج
  ضدمان البلدد التدزام تعكد  لكدي رئيسدية صدحية وأطدر سياسدا  الصحة وزارة ووضع  -1٣

 واتفاقيددة املددرأة  ضددد التمييددز أشددكال مجيددع علدد  القضددا  اتفاقيددة مبوجدد  الصددحة يف احلددق احددةام
 واألطددددر السياسددددا   دددد ه ومشلدددد  اإلعاقددددة. ذو  األشددددخا  حقددددوق واتفاقيددددة الطفدددد   حقددددوق

 واخلطة فانواتو يف للتغ ية الوطنية والسياسة ؛2020-201٧ للفةة الصحي  القطا  اسةاتيجية
 فددددانواتو يف املعديددددة غددددري األمددددرا  وسياسددددة ؛2020-2016 للفددددةة هبددددا  املرتبطددددة االسددددةاتيجية

 2008 لعددام التبدد  مكافحددة وقددانون ؛2020-2016 للفددةة هبددا  املرتبطددة االسددةاتيجية واخلطددة
 االسدةاتيجية واخلطدة ؛2016 لعدام متنوعدة( )أحكدام 6 رقدم التشدريعي القدانون يف املعدلة  صيغته
 االتصدددددال طريدددددق عدددددن تنتقددددد  الددددديت والعددددددو  البشدددددرية املناعدددددة نقدددددص فدددددريو  ملكافحدددددة الوطنيدددددة
 صدددحية  جدددزر أجددد  مدددن الدددوطنيتن واالسدددةاتيجية والسياسدددة ؛2021-201٧ للفتددددرة اجلنسدددي 
 يف الصددددددددددحية املدرسددددددددددية الغ ائيددددددددددة للوجبددددددددددا  التوجيهيددددددددددة واملبددددددددددادئ ؛2020-2018 للفددددددددددةة

 ابلصددددحة املتعلقددددة فددددانواتو وسياسددددة ؛20٣0-201٧ للفددددةة كاكددددا    غودفدددداال فانواتو/سياسددددة
 هبددا  املرتبطددة التنفيدد  واسددةاتيجية واملددرا قن واألطفددال اجلدددد واملواليددد األمهددا  وصددحة اإلجنا يددة
 الالزمة  التدا ري الختاذ معلوما  - الرقمية الصحة اسةاتيجية ومشرو  ؛2020-201٧ للفةة
 العندد   شدد ن الصددحية الرعايددة جمددال يف للعدداملن شددام  تدددري  ودليدد  ؛2021-2019 للفددةة
 يف للمشددداركن  تدددوجيهي وكتددداب املهمشدددة  والفةدددا  الضدددعيفة والفةدددا  فدددالواألط النسدددا  ضدددد
  .201٧ عام
 الطفدددد  حقددددوق التفاقيدددة الددددةويج  غدددر  السياسددددا  مددددنداا عدددد التعلدددديم وزارة ووضدددع  -14

  شدد ن سياسددتها  تنفيدد  ممكددن حددد أقصدد  إىل احلكومددة التزمدد  ذلدد   إىل وابإلضددافة وتنفيدد  ا.
 الرسدددوم لددددفع الددددعم احلكومدددةُ  قددددم   2018 عدددام ويف التعلددديم. علددد  األطفدددال مجيدددع حصدددول
 ٧و 6 السدنتن ولتالميد  اال تددائي قبد  ابلتعليم للملتحقن دراسية من  تقدمي طريق عن املدرسية

 ميزانيدة  2018 األول/ديسدم  كدانون  يف ال ملدان  أقدرا  ذلد   عل  وعالوة اال تدائي. التعليم من
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 احلصول الثانو  التعليم من 10 إىل 8 من املستو،  تالمي  ختول مدرسية من  ختصيص هبد 
 ابجملان. التعليم عل 
 الراميدة جهود دا إطدار يف احلكومدة  قامد  اجملتمعيدة  واخلدما  العدل وزارة خالل ومن -15
  2016 عددددام يف التشددددريعا  مجيددددع ابسددددتعرا  اإلعاقددددة  ذو  األشددددخا  حقددددوق إعمددددال إىل

 علد  احلكومدة وعرضد  الصدلة. ذا  االتفاقيدة أحكدام امتثاهلدا لضمان تعديال  إبجرا  وأوص 
 يتضمن و و )املعدال(  اإلصالحية املرافق قانون مشرو  2018 األول/ديسم  كانون  يف ال ملان

 و وشددددر  اإلصددددالحية. املراكددددز يف اإلعاقددددة ذو  احملتجددددزين احتياجددددا  مراعدددداة تكفدددد  أحكامددددا
 الدديت املكاسدد   ددن ومددن اإلعاقددة. ذو  األشددخا   شدد ن جديددد تشددريع مقددة  حددول املشدداورا 
 ذو  لألشدددخا  فدددانواتو جملتمدددع جديدددد مكتددد  فدددت  اإلعاقدددة ذو  األشدددخا  لفائددددة حتققددد 
 معنيددن مدوففن وتعيدن اإلعاقدة؛ العتبدارا  مراعيدة وطنيددة سياسدة ووضدع فديال؛  دور  يف اإلعاقدة
 يف إعاقدة ذو  أشدخا  وتوفيد  للمقاطعدا ؛ الرئيسدي ابملقدر اإلعاقدة ذو  األشدخا   شدؤون
 واجلهدا  اإلعاقدة مبسد لة املعدي املكتد   دن التعداون وحتسدن اخلا ؛ والقطا  احلكومية الوزارا 
 للمعوقن؛ األوملبية األلعاب يف اإلعاقة ذو  األشخا  ومشاركة املصلحة؛ صاحبة
 اخلطددط يف مددؤثراا  عددامالا  يشددك  املنددا  تغددري فدد ن انميددة  صددغرية جزريددة دولددة فددانواتو وألن -16

 تعىن كاملة  صالحية ذا  وزارة 201٣ نيسان/أ ري  يف احلكومة أنش   وقد للحكومة. اإلمنائية
 آلاثر التصدد  أجد  مدن البلدد استجااب  ترشيد إىل الرامية جهود ا إطار يف وذل  املنا    تغري
 الكددوار  وأتثددريا  املنددا  تغددري آلاثر د التصدد يف اهليةددة هلدد ه الرئيسددية املهمددة ومتثلدد  املنددا . تغددري

 السياسددة تنفيدد  علدد  الددرا ن الوقدد  يف املنددا  تغددري وزارة وتنكدد  ومعاجلتهددا. فددانواتو يف الطبيعيددة
 ُوضدددع  الددديت  20٣0-2016 للفدددةة الكدددوار  خمددداطر مدددن واحلدددد املندددا   تغدددري املتعلقدددة الوطنيدددة
 علد  تعمد  الديت املصدلحة صداحبة احلكومية غري واجلها  احلكومية الوكاال  مجيع حتديد هبد 
 املندا  تغدري آاثر أمدام الصدمود علد  قدادرة واالقتصدادية البيةيدة وحالتده للبلد احمللية اجملتمعا  جع 

 منهددا واحلددد وتقييمهددا املخدداطر حتديددد تكفدد  الدديت السياسددة   دد ه ُوضددع  وقددد الكددوار . وخمدداطر
 فيمددا البلددد واحتياجددا  قدددرا  حتليدد  أجدد  مددن املخدداطر إلدارة تقيدديم إجددرا  أعقدداب يف وإدارهتددا 
 تعزيددز إىل تسدع  و ددي واحمللدي. الددوطي الصدعيدين علد  الكددوار  وخمداطر املنددا  تغدري إبدارة يتعلدق

 الغدي الةا  إىل ذل  يف مستندةا  البلدية  واجملال  واحملافظا  البلد صعيد عل  املتاحة القدرا 
 جمددال يف املتخدد ة للمبددادرا  الكبددري العدددد مددن املستخلصددة الدددرو  وإىل التقليديددة ومعارفدده للبلددد
 املسدتدامة للتنميدة الوطنيدة اخلطدة تتنداول ذلد   إىل وإضدافة الكوار . خماطر من واحلد املنا  تغري

 اقتصدداد  "منددو تشددجيع أ  البيةددة  ركيددزة مددن 2 اهلددد  إطددار يف املنددا   تغددري املتعلقددة السياسددا 
 ذا  صدناعا  خالل من املستدامن والتنمية النمو يعزاز اقتصاد  نا  أج  من أخضر"  - أزرق
 القادمة. األجيال رفاه لضمان حديثة وتكنولوجيا  البيةة عل  ضعي  أتثري
 األنشدطة  سدب  كافدة  آمبدا  لسدكان مجاعي إبجال  احلكومة قام   2018 عام ويف -1٧

 (2018) ابلتشدرد املتعلقدة الوطنيدة احلكوميدة السياسدة مدن اهلدد  ومتثد  اجلزيدرة. تلد  يف اخلطدرية ال كانية
 املستقب . يف كوار   وقو  عند العمليا    ه وتنسيق إدارة حتسن يف
 وعلد  ابلبشدر. واالجتدار القسدر  ابلعمد  املتعلقدة املشداك   عضراا مؤخ فانواتو وسجل  -18
 ووضدع ابسدتعرا  تلتدزم فانواتو ف ن القسر   العم  حتظر العم  قانون من ٧ املادة أن من الرغم

 القسر . والعم  ابلبشر لالجتار التصد  حتسن أج  من حمددة تشريعا 
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 املعقدودة الثانيدة  االسدتعرا  جولة من  احلكومة حققتها اليت األخر  اإلجنازا  وتشم  -19
 موفدد  منصد  إنشددا  األطدرا  واملتعددد  الثنددائين شدركائها مدن سددخي  ددعم  2014 عدام يف

 حلمايددة الوطنيددة السياسددة واعتمدداد الصددحة؛ ووزارة املددرأة شددؤون إدارة يف اجلنسددانية ابلشددؤون معددي
 ؛2020-201٧ للفدددددةة األطفدددددال  صدددددون سياسدددددة ووضدددددع ؛2026-2016 للفدددددةة الطفددددد  
  دداخلها السدجنا  ومعاملدة اإلصدالحية املراكدز أوضدا   تفقدد يُعدىن خدارجي تفتيش فريق وتشكي 
 وتددوفري اجلنسددانية ابلقضددا، املعنيددة واجملموعددة املنددا  تغددري وزارة وإنشددا  ذلدد ؛ عددن تقددارير و تقدددمي
 وإنشدددا  طبيعيدددة؛ كدددوار   وقدددو  عندددد احلمايدددة وتدددوفري اجلنسدددانية القضدددا، مراعددداة لضدددمان احلمايدددة
 سياسددة وصددياغة الصددلة؛ ذ  القددانون مبوجدد  املعلومددا  علدد  احلصددول يف ابحلددق املعنيددة الوحدددة
 السياسددددة إطددددار وصددددياغة ؛2025-2018 للفددددةة اإلعاقددددة  العتبددددارا  املراعيددددة يددددةالوطن التنميددددة
 .2022-2018 للفةة الفساد  ملكافحة الوطنية
 حلكومدددة ابلنسدددبة األساسدددي التحدددد  املندددا  تغدددري ومسدددائ  الطبيعيدددة الكدددوار  وشدددكل  -20

 والتقددم التنميدة حتقيدق يعوق القاسية الطبيعية والكوار  املنا  تغري أتثري يزال وال فانواتو. وشع 
 مواجهددددة اسدددةاتيجية فددددانواتو يف املسدددتدامة للتنميددددة الوطنيدددة اخلطددددة وتتدددي  الددددوطي. الصدددعيد علددد 

 تنفيدددد  الوطنيددددة امليزانيددددة وتعكدددد  البلددددد. يف اإلنسددددان حقددددوق حالددددة وحتسددددن والقيددددود التحددددد، 
 علدد  احلصددول وينبغددي للحكومددة. ابلنسددبة أولويددة ذاراا إطددا ابعتبار ددا اخلطددة  يف احملددددة األولددو، 
 اخلطة. لتنفي  إضافية إمنائية مساعدا 

 قددرا   ندا   ضدمان مث مدن تلتزم و ي وما رة  قوية عاملة قوة  نا  أبمهية احلكومة وتقر -21
 تدوفري أجد  مدن احلكومدة تسدع  الصددد   د ا ويف واإلدارا . الدوزارا  كد   يف وتدريبهم موففيها
 ومؤسسدددا  التقنيدددة الوكددداال  مدددن واملدددوارد الددددعم مدددن املزيدددد علددد  احلصدددول إىل التقدددي التددددري 
 إضددافية تدريبيددة دورا  تنظدديم ويتعددن اإلمنددائين. والشددركا  والدوليددة اإلقليميددة واملنظمددا  التمويدد 
 املعنيددن  املصددلحة أصددحاب مجيددع لفائدددة الصددلة ذا  املواضدديعية والقضددا، اإلنسددان حقددوق علدد 
 الصحة. جمال يف والعاملن واملعلمن السجون وموففي الشرطة سيما ال
 احلكومدددة فدد ن  مندددواا  البلدددان أقددد  وضددع مدددن 2020 عددام يف سدددتخرج فددانواتو ألنراا ونظدد -22

 الوفدددد وشدددكر .سلسددداا  االنتقدددال يكدددون كدددي  العمليدددة  ددد ه علددد  لإلشدددرا  توجيهيدددة جلندددة أنشددد  
 ذل . لتحقيق البلد إعداد يف املستمر دعمها عل  املتحدة األمم داخ  الصلة ذا  املنظما 

 اجملتمعيدددددة واخلددددددما  العددددددل وزارة أن الوفدددددد ذكدددددر  سدددددلفاا  املقدمدددددة األسدددددةلة علددددد داا ور  -2٣
 اإلنسان. حلقوق وطنية مؤسسة إنشا  هبد  2019 عام يف استطالعية دراسة إلجرا  خطط 
 مجاعدة مدن االستطالعية الدراسة   ه إلجرا  تقنية مساعدة عل  ابحلصولداا أتكي الوزارة وتلق 
 املفوضدددية ومكتددد  اإلنسدددان  حقددوق جمدددال يف ابلتثقيددد  املعدددي اإلقليمددي والفريدددق اهلدددادئ  احملدديط

 لوزارة القطاعية املؤسسية للخطة األساسية األ دا  أحد العدالة إىل الوصول ويشكا  اإلقليمي.
 طريددق عددن القضددائية  السددلطة إىل املسدداعدة تُقدددام الصدددد   دد ا ويف اجملتمعيددة. واخلدددما  العدددل
 املسدداعدة احلكومددة وتلقدد  احملدداكم. أمددام املةاكمددة لقضددا، ملعاجلددة أسددةاليا  حكومددة متولدده مشددرو 
 وشدددرطة احلكدددومي  القدددانوين واملكتددد  احملددداكم  لفائددددة القضدددا، إدارة نظدددام  تصدددميم يتعلدددق فيمدددا

 واملسدددؤولن املدددوففن قددددرا  و تطدددوير العدددام  املددددعي ومكتددد  العدددام  احملدددامي ومكتددد  فدددانواتو 
 إدارة وحتسن  .2015 الثاين/نوفم  تشرين منتص  من  القضا، إدارة نظام ويطبق احلكومين.
 جنائيددداا  ملفددداا  25٣ فُدددت   2015 عدددام ويف احملكمدددة. أمدددام املثدددول اسدددتمارا  ابسدددتخدام امللفدددا 
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 إغدددددالق ويتعدددددن املتقادمدددددة. اجلنائيدددددة امللفدددددا  عددددددد تقلددددديص إىل أد  ممدددددا آخدددددر  ٣٣2 وأغلدددددق
 إىل القضدددا، إدارة نظدددام حتددددي  وسيفضدددي جندددائي. ملددد  400و مددددين ملددد  ٣00 1 حدددواي
 أشدددخا  وتعيدددن امللفدددا . إغدددالق تيسدددري وابلتددداي جنائيدددة  قضدددية كددد   حالدددة مدددن الت كدددد تيسدددري
 يتعلدق فيمدا العدالدة إىل الضدعيفة الفةدا  لوصدول سدبيالا  يدوفر األسدرة محايدة قانون مبوج  هلم م ذون
 مكتدد  يقدددم ذلدد   إىل وابإلضددافة احمللددي. اجملتمددع صددعيد علدد  األسددر  ابلعندد  متصددلة مبسددائ 
 إليه. الوصول الضعيفة للفةا  ومُيكن املعوزين  لألشخا  قضائية معونة العام احملامي
 وقددد البلديددة  اجملددال  يف املددرأة انتخدداب يف حصددص نظددام العتمددادعاا تشددري ال ملددان وسددن -24
 جمدددال  يف النسدددا  ملشدداركة مماثددد  نظددام وضدددع يف احلكومددة وتنظدددر .201٣ عددام منددد  سددار، اب 

 السنوية يوماا  عشر الستة محلة املرأة شؤون إدارة تُنساق ذل   عل  وعالوة املقاطعا . حكوما 
 اجلددرائم علد  العقدواب  لتشدديد العقدواب  قدانون وُعددال اجلنسداين. للعند  املنا ضدة األنشدطة مدن

 حبقدوق للتوعيدة احملليدة اجملتمعدا  داخد  حبمدال  االضدطال  املدرأة شدؤون إدارة وتواصد  اجلنسية.
 النسدا  ملسداعدة فدانواتو شدرطة قدوا  داخد  األسدرة محايدة وحددة احلكومة وأنش   والطف . املرأة

 احلكومدة وتنظدر األسدرة. محايدة قدانون مبوجد  احلمايدة أوامدر عل  احلصول يف سيما ال واألطفال 
 قدانون وميثد  الطفد . حقدوق اتفاقيدة أحكدام تنفيد  هبدد  الطفد  حلمايدة قانون مشرو  صياغة يف

 ضددد التمييدز أشدكال مجيدع علدد  القضدا  اتفاقيدة أحكدام لتنفيدد  حكوميدة حماولدة أول األسدرة محايدة
 والقضدداة الشددرطة ضددباي لفائدددة تدريبيددة دورا  نُظمدد  للبلددد  الثنددائين الشددركا  ومبسدداعدة املددرأة.

 السياسدددة 2015 متوز/يوليددده يف الدددوزرا  جملددد  وأقدددرا  األسدددرة. محايدددة قدددانون تنفيددد   شددد ن واحملدددامن
 السياسدة   د ه علد  وموافقتده قدراره إطدار يف الوزرا   جمل  ووافق اجلنسن.  ن للمساواة الوطنية
 أجد  مدن املدرأة شدؤون وإدارة اجملتمعيدة واخلددما  العددل لدوزارة الالزمدة املالية املوارد ختصيص عل 
 .فعاالا  تنفي اا  (2019-2015) فةهتا امتداد عل  السياسة تنفي 
 احلكومدا   دن والفتيدا  النسدا  ضد العن  إهنا  أج  من اهلادئ احمليط شراكة وجتمع -25

 ومنددع اجلنسددن   ددن املسدداواة لتعزيددز آخددرين وشددركا  احملليددة واجملتمعددا  املدددين اجملتمددع ومنظمددا 
 جيدددة. اسددتجا ة خدددما  علدد  الناجيددا  حصددول فددر  وز،دة والفتيددا   النسددا  ضددد العندد 
 اعةافدداا  وتشددك   2022 عددام إىل 2018 عددام مددن ميتددد السددنوا  مخاسددي  رانجمدداا  الشددراكة ومتثدد 
 5 اهلدد  حتقيدق يف مباشرة  صورة وتسهم املستدامة  التنمية لتحقيق اجلنسن  ن املساواة أبمهية
 والفتيا . النسا  مجيع ومتكن اجلنسن  ن ابملساواة املتعلق
 تنفيددددد  لتنسددددديق 2014 عدددددام يف اإلنسدددددان حلقدددددوق الوطنيدددددة اللجندددددة احلكومدددددة وأنشددددد   -26

 وتتد ل  ذل . وأثر تنفي  ا يف احملرز التقدم ورصد املقبولة  الشام  الدور  االستعرا  توصيا 
 رئددي  ومكتدد  املددرأة  شددؤون وإدارة العددام  املدددعي مكتدد  مثدد  رئيسددية وكدداال  مددن اهليةددة  دد ه

 مصفوفة ُوضع  ذل   إىل وابإلضافة اخلارجية. والتجارة الدوي والتعاون اخلارجية ووزارة الوزرا  
  التوصيا . تنفي  عل  احلكومة ملساعدة تنفي 
 نظددام علدد  املدخلددة التعددديال  علدد  للتصددديق داخليددة مشدداورا  إجددرا  احلكومددة وتعتددزم -2٧
 و روتوكددول كمبدداال(  )تعددديال  العدددوان جرميددة  شدد ن الدوليددة اجلنائيددة للمحكمددة األساسددي رومددا
 األمدددم التفاقيدددة املكمددد  واألطفدددال  النسدددا  وخباصدددة ابألشدددخا   االجتدددار ومعاقبدددة وقمدددع مندددع 
 الوطنية. ع  املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة
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 تعدديال  وإدخال التشريعا   ش ن مشاورا  اجملتمعية واخلدما  العدل وزارة وستعقد -28
 الدددنيا والسددن واحلددد  والطفدد  القاصددر تُعددرا  الدديت السددن ملوا مددة 2019 عددام يف عليهددا طفيفددة
 مجيدع عل  القضا  واتفاقية الطف  حقوق اتفاقية يف الواردة التوصيا  يف مبن  و ما مع للزواج 
 األسدر  للعند  املعرضدا  للنسدا  ميكدن األسدرة محايدة قدانون ومبوجد  املدرأة. ضد التمييز أشكال
 خدددالل مدددن التقليديدددة  العدالدددة نظدددم تفدددر  ذلددد   إىل وابإلضدددافة احلمايدددة. أوامدددر علددد  احلصدددول

 املددرأة  حقددوق ينتهكددون الدد ين األشددخا  علدد  غرامددا  تقليديددة  أمدداكن يف املعقددودة اجتماعاهتددا
 العن . حاال  يف سيما ال
  ددأ  األمدد طويلدة تددخ  اسدةاتيجية األسدرية احلياة يف التثقي   رانمج يشك   وأخرياا  -29
  ش ن عمر،ا  املالئمن والتثقي  املعلوما  عل  احلصول ُسب  توفري إىل وهتد   201٣ عام يف

  املدار . يف واإلجنا ية اجلنسية الصحة

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -ابء 
 جلسددددة أثنددددا  املقدمددددة التوصدددديا  وتددددرد التحدددداور. جلسددددة أثنددددا   بيدددداان  وفددددداا  55 أدىل -٣0

  التقرير.   ا من الثاين اجلز  يف التحاور
 الدديت التوصدديا  لتنفيدد  أنشددطة مددن فددانواتو  دده اضددطلع  ملددا تقدددير ا عددن صددر يا وأعر دد  -٣1

 للتنميددددة الوطنيددددة اخلطددددة وتنفيدددد  اعتمدددداد علدددد  وأثندددد  السددددا قة. االسددددتعرا  جولددددة أثنددددا  تلقتهددددا
  اإلنسان. حلقوق الوطنية اللجنة دور وعل   20٣0-2016 للفةة املستدامة 

 انميتدددن  صدددغريتن جدددزريتن دولتدددن ابعتبارمهدددا البلددددين  كدددال  أن إىل سيشدددي  وأشدددار  -٣2
 السدددياق   ددد ا ويف اإلنسدددان. حبقدددوق التمتدددع علددد  السدددلبية املندددا  تغدددري آاثر اإلدرا  متدددام يددددركان
 خمددداطر مدددن واحلدددد املندددا   تغدددري املتعلقدددة الوطنيدددة السياسدددة العتمددداد تقددددير ا عدددن سيشدددي  أعر ددد 

 الكوار .
 وطنيدة خطدة تضدع اهلدادئ احملديط منطقدة يف دولة أول لكوهنا  فانواتو سنغافورة وأشاد  -٣٣

 اإلنسدددان. حبقدددوق للنهدددو  وسياسدددا  اسدددةاتيجيا  والعتماد دددا االسدددتعرا  توصددديا  لتنفيددد 
 يف واملضدي اجلنسدن  ن للمساواة الوطنية السياسة تنفي  إىل الرامية جهود ا عل  فانواتو و ن  
 شاملة. تنمية حتقيق
 السدا قة. اجلدوال  مدن املنبثقدة التوصديا  مدنداا عدد نف   فانواتو أبن سلوفينيا وأفاد  -٣4
 علديهم االعتددا  مسدتو  وارتفدا  األطفدال ضدد البدنيدة العقو ة استخدام إزا  قلقة زال  ما لكنها
 املنا . وتغري اإلنسان حقوق جمال يف عملها عل  فانواتو و ن   ياا.جنس
 التشدددريعا  ملوا مدددة تشدددريعية إصدددالحا  مدددن فدددانواتو أجرتددده مبدددا سدددليمان جدددزر وأشددداد  -٣5

 املعلومددا  علدد  احلصددول يف احلددق  شدد ن قددانونن اعتمدداد إىل مشددرية الدددوي  القددانون مددع الوطنيددة
 رؤيددة متلدد  فددانواتو أن وأوضددح  العقددواب . قددانون علدد  تعددديال  إدخددال وإىل التعلدديم و شدد ن
 حتقيددق سدبي  يف فددانواتو جهدود دعددم إىل الددوي اجملتمدع ودعدد  اإلمنائيدة. أ دددافها لتوجيده واضدحة
 اإلنسان. حقوق جمال يف ابلتزاماهتا والوفا  كامالا   حتقيقاا  اإلمنائية أ دافها
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 توصددديا   تنفيددد  معنيدددة آلليدددة اإلنسدددان حلقدددوق الوطنيدددة اللجندددة إبنشدددا  إسدددبانيا ورحبددد  -٣6
 الةكيددز مددع اإلنسددان  حقددوق  شدد ن أحكامدداا  دسددتور ا تضددمن علدد  فددانواتو و ندد   االسددتعرا .

 اجلنسانية. واهلوية اجلنسي املي  أسا  عل  التمييز من احلماية عل 
 والطفدد  املددرأة حقددوق حتسددن إىل الراميددة للمبددادرا  تقدددير ا عددن النكددا سددر  وأعر دد  -٣٧

 يف تنظدددر أن علددد  فدددانواتو وشدددجاع  والصدددحة. التعلددديم قطددداعي تدددنظم الددديت التقدميدددة وللسياسدددا 
 واالتفاقيدة والثقافيدة  واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلا  الدوي العهد عل   سرعة التصديق
 العنصر . التمييز أشكال مجيع عل  للقضا  الدولية
 املتحدددددة األمدددم مكتددد  لدددد  فدددانواتو جلمهوريددددة الدائمدددة البعثدددة  فدددت  سويسدددرا ورحبددد  -٣8

 وأعر   عن قلقها  ش ن العن  ضد األطفال. جني . يف األخر  الدولية واملنظما 
 اعتماد إىل مشرية السا ق  تقرير ا تقدمي من  فانواتو أحرزته ال   ابلتقدم توغو ورحب  -٣9

 املدرأة  دن احلقدوق  تسداو  يتعلدق فيمدا وخاصدة اإلنسدان  حقدوق حلمايدة وطنية وسياسا  خطط
 االجتماعي. والضمان العدالة  ونظام األطفال  ومحاية للجميع  الشاملة والتنمية والرج  

 تضددع اهلددادئ احملدديط منطقددة يف دولددة أول  ددي فددانواتو أن إىل وتوابغددو ترينيددداد وأشددار  -40
 مسدد لة مبعاجلددة فددانواتو ابلتددزام وأقددر  الشددام . الدددور  االسددتعرا  توصدديا  لتنفيدد  وطنيددة خطددة
 اخلطددوا  إىل وأشددار  الصدددد   دد ا يف املتخدد ة اإلجددرا ا  علدد  الضددو  تسددليط مددع املنددا   تغددري

 األساسية. الصحية اخلدما  عل  احلصول فر  حتسن أج  من املتخ ة
 تعزيدز  غية السا ق االستعرا  من  املتخ ة والتدا ري املعتمدة ابلتشريعا  تون  ورحاب  -41
 املتعلقدة والسياسدة اجلنسدن   دن للمسداواة الوطنيدة االسدةاتيجية سديما وال اإلنسدان  حقوق إطار

 اإلجنا ية. ابلصحة
 والتشدددريعي املؤسسدددي اإلطدددار لتحسدددن فدددانواتو اختددد هتا الددديت ابخلطدددوا  أوكرانيدددا ونو ددد  -42

 احلكومية اخلطة مث  صلة  ذا  شى واسةاتيجيا  سياسا  اعتماد سيما وال اإلنسان  حلقوق
  ددددن للتكدددافؤ املنقحدددة والسياسدددة الطفددد   حلمايدددة الوطنيدددة والسياسدددة املسدددتدامة  للتنميدددة الوطنيدددة
 الصحي. القطا  واسةاتيجية التعليم  جمال يف اجلنسن

 وسياسددددة اجلنسددددن  دددن للمسدددداواة الوطنيدددة السياسددددة ابعتمدددداد املتحددددة اململكددددة ورحابددد  -4٣
 اجلنسددددن   دددن املسددداواة عددددم إزا  قلقهدددا عدددن وأعر دددد  التعلددديم. جمدددال يف اجلنسدددن  دددن التكدددافؤ
 أوضددددا  حتسددددن علدددد  فددددانواتو وشددددجاع  ال ملددددان. يف حاليدددداا  امددددرأة أ  وجددددود عدددددم إىل وأشددددار 
 االحتجاز.

 الشددددرطة أفدددراد إفدددال  إهندددا  أمهيدددة علددد  الضدددو  األمريكيدددة املتحددددة الدددوال،  وسدددلاط  -44
 يف الشرطة أفراد حتقيق لضمان املب ولة ابجلهود واعةف  العقاب. من العن  أعمال يف املتورطن
 يشدكالن زاال مدا األطفدال معاملدة وإسدا ة املدرأة ضدد العند  أن الحظد  لكنهدا األسدر   العن 
 ومنعها. اجلنسية انعدام حاال  لتحديد املب ولة اجلهود وشجع  رئيسين. شاغلن
 يف احملددرز وابلتقددم االسدتعرا  توصدديا  لتنفيد  الوطنيدة اخلطددة  وضدع أوروغدوا  ورحابد  -45
 مس لة معاجلة إىل والرامي ابلقصار املتعلق القانون مشرو  إىل وأشار  والطف . املرأة حقوق جمال

 الصدد.   ا يف العم  مواصلة عل  فانواتو وشجع  اجلاحنن  األحدا 
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 وتقدمي االستعرا   توصيا  لتنفي  خطة وضع إىل البوليفارية فنزويال مجهورية وأشار  -46
 ضددددمان إىل الراميددددة السياسددددا  علدددد  الضددددو  وسددددلاط  املعا دددددا .  يةددددا  إىل تقددددارير فددددانواتو
 احلصددول ضددمان وإىل الريفيددة  املندداطق يف سدديما وال األساسددية  الصددحية اخلدددما  علدد  احلصددول

 املدرسية. ابإلعانة اإلقرار خالل من التعليم عل 
 إىل الراميددة وجبهود ددا والطفدد   املددرأة حبقددوق ابلنهددو  فددانواتو ابلتددزام انم فييدد  وأشداد  -4٧

 اإلنسددان حقددوق آليددا  مددع فددانواتو لتعدداون ارتياحهددا وأ ددد  املنددا . لتغددري الضددارة اآلاثر مكافحددة
 املهمة. اإلنسان حقوق صكو  عل  التصديق يف للنظر
 مواصددلة علدد  فدانواتو وشددجع  املدرأة. حقددوق محايدة يف التقدددم أمهيدة إىل ألبانيددا وأشدار  -48

 مدددن تعانيدده ممدددا الددرغم علدد  احملليدددة  قوانينهددا يف اإلنسدددان حلقددوق الدوليددة الصدددكو  أحكددام إدمدداج
 واملالية. البشرية ابملوارد متصلة مشاك 
 جولدددددة خدددددالل املقبولدددددة التوصددددديا  تنفيددددد  إىل الراميدددددة فدددددانواتو جبهدددددود اجلزائدددددر ورحابددددد  -49

 فانواتو و نا   الطف . حقوق ومحاية االجتماعي التفاو  ملكافحة سيما وال الثانية  االستعرا 
 ذو  األشدخا  إلدمداج وطنيدة سياسدة اعتمداد سيما وال اإلعاقة  ذو  لألشخا  دعمها عل 

 .201٧ عام يف اإلعاقة
 السياسدددة إىل مشددرية اإلنسددان  حقددوق  شدد ن سياسدددا  فددانواتو  تنفيدد  أنغددوال وأشدداد  -50

 وطنيددة مؤسسددة إبنشددا  فددانواتو ابلتددزام ورحابدد  .2026-2016 للفددةة الطفدد   حلمايددة الوطنيددة
 للوفدا  دعمهدا الشدركا  مدن وغري دا اإلنسدان حلقدوق السدامية املفوضدية وانشدد  اإلنسان  حلقوق
 االلتزام. هب ا
 لتنفيددددد  (2018-2014 )للفدددددةة وطنيدددددة خطدددددة فدددددانواتو  وضدددددع األرجنتدددددن وأشددددداد  -51

 حلمايدددة الوطنيدددة السياسدددة اعتمددداد علددد  فدددانواتو و نددد   الشدددام . الددددور  االسدددتعرا  توصددديا 
 اإلعاقدددددددة  العتبدددددددارا  املراعيدددددددة للتنميدددددددة الوطنيدددددددة والسياسدددددددة  2026-2016 للفدددددددةة الطفددددددد  
 .2025-2018 للفةة
 ابلتدددددا ري وكدددد ا املظددددا   أمددددن مكتدددد  تعزيددددز إىل الراميددددة فددددانواتو جبهددددود أرمينيددددا ورحابدددد  -52

 محايدددة لتعزيدددز املب ولدددة ابجلهدددود أيضددداا  ورحابددد  التعلددديم. نظدددام يف اإلنسدددان حقدددوق إلدراج املتخددد ة
 األطفال. حقوق
 إهنددا وقالدد  األسددر   العند  مسددتو،  ارتفددا  اسددتمرار إزا  قلقهدا عددن أسددةاليا وأعر د  -5٣
 سدديما وال العدالددة  إىل الوصددول وز،دة األسدر   العندد  مكافحددة يف فدانواتو  دددعم ملتزمددة تدزال ال

 ال ملان. يف نسا  وجود عدم الحظ  كما  احلضرية. املناطق خارج
 حبقددوق يتعلددق فيمددا فددانواتو حققتهددا الدديت اإلجنددازا  علدد  الضددو  البهامددا جددزر وسددلط  -54

 توصددديا  لتنفيددد  وطنيدددة خطدددة تضدددع اهلدددادئ احملددديط منطقدددة يف دولدددة أول لكوهندددا و ن هتدددا املدددرأة 
 مثد  للمحداكم  املخصصدة املدوارد لتعزيدز املتخد ة ابخلطوا  ورحب  الشام . الدور  االستعرا 

 القضا،. إلدارة آي نظام وتنفي  القضائين واملوففن القضاة عدد ز،دة
 خمداطر مدن واحلدد املندا   تغدري املتعلقدة الوطنيدة السياسدة فدانواتو  وضدع  رابدو  وأشاد  -55

 .20٣0-2016 للفةة الكوار 
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 إبعمدال يتعلدق فيما سيما وال التقدم  من املزيد حتقيق إبمكانية اقتناعها  لجيكا وأ د  -56
 والطف . املرأة حقوق
  2026-2016 للفددددةة الطفدددد   حلمايددددة الوطنيددددة السياسددددة اعتمدددداد  لغددددار، والحظدددد  -5٧

 اجلنسن.  ن املساواة وتعزيز املرأة ضد التمييز عل  القضا  إىل الرامية فانواتو جبهود وأقر 
 وذكدر  اإلنسدان. حقدوق حالدة  تحسن الشديد فانواتو التزام إىل فريد  كا و  وأشار  -58
 والتحسينا . اإلجرا ا  من املزيد يقتضي واملرأة الطف  حقوق ومحاية تعزيز أن
 لتسدجي  املتنقلدة اآللية تفعي  وإعادة املدنية احلالة )تسجي ( قانون  تنقي  كندا  ورحاب  -59

 القددرة  دنف  واآلاب  األمهدا  متتدع مدن الت كدد أمهيدة علد  وشدداد  البلدد  أحندا  مجيع يف املواليد
 الوالدة. عند أطفاهلم إىل اجلنسية نق  عل 
 اجلوانددد  مدددن ومحايتهدددا اإلنسدددان حقدددوق تعزيدددز أن تعتددد  احلكومدددة إن فدددانواتو وفدددد وقدددال -60

 أطددددراا  وصددددمم  اإلنسددددان  حبقددددوق فددددانواتو يف األفددددراد متتددددع  قيمددددة وأقددددرا  حكمهددددا. يف املهمددددة
 السياسدددة إطدددار ويف وتعزيز دددا. األساسدددية اإلنسدددان حقدددوق محايدددة علددد  تدددنص وقدددوانن وسياسدددا 
 املسدداواة تنفيدد   ضددمان احلكومددة تلتددزم  2019-2015 للفددةة اجلنسددن   ددن للمسدداواة الوطنيددة

 اجملتمع. مستو،  مجيع وعل  القطاعا  مجيع يف اجلنسن  ن
 سدددتنظر وال وتوكدددوال   االتفاقيدددا  علددد  ابلتصدددديق املتصدددلة ابلتوصددديا  يتعلدددق وفيمدددا -61

 علدد  التصددديق  شدد ن ال ملددان إىل اقددةا  تقدددمي يف اجلاريددة  املشدداورا  مددن يينتهدد حاملددا احلكومددة 
 الصكو .   ه
 يف مبددا التعلدديم  علدد  اجلميددع حبصددول املتعلقددة تهالسياسدد الكامدد  ابلتنفيدد  فددانواتو وتلتددزم -62
 يتعلق وفيما اإلعاقة. ذوو األطفال وك ل  واحلضرية  الريفية املناطق أطفال عليه حيص  أن ذل 
 املندددا  تغدددري وزارة أنشددد   الكدددوار  وقدددو  عندددد ضدددعفاا  الفةدددا  أكثدددر ألطفدددال املسددداعدة  تقددددمي

 ابلكوار . املتصلة املشاك  ملعاجلة خمتلفة مواضيعية جمموعا 
 والتعلددددديم اإلعاقدددددة ذو  األشدددددخا  حبقدددددوق املتعلقدددددة الوطنيدددددة ابخلطدددددط شددددديلي ورحابددددد  -6٣

 والكتا دة. ابلقدرا ة ومعدرفتهم ابللغدا  والكبار الشباب معرفة حتسن ابسةاتيجيا  وك ا الشام  
 الشام . الدور  االستعرا  توصيا  لتنفي  الوطنية ابخلطة أيضاا  ورحاب 
 وابلدددنهج ؛20٣0-2016 للفدددةة املسدددتدامة  للتنميدددة الوطنيدددة ابخلطدددة الصدددن ورحبددد  -64

 النسدددا  مثددد  الضدددعيفة الفةدددا  حقدددوق وحبمايدددة املندددا ؛ لتغدددري التصدددد  أجددد  مدددن املتبدددع النشدددط
 اإلعاقة. ذو  واألشخا  واملسنن واألطفال

 الكدددوار  خمددداطر مدددن واحلدددد املندددا  تغدددري وإدمددداج القدددانوين اإلطدددار حتددددي  كدددواب  ومثنددد  -65
 األطفدال حلماية فانواتو   لتها اليت ابجلهود أيضاا  ونو   خا . اب تمام حظيا جمالن ابعتبارمها
 اجلنسن.  ن واملساواة والصحة التعليم يف احلق وتعزيز
 توصيا . الدامنر  وقدم  -66
 خماطر من واحلد املنا   تغري املتعلقة الوطنية السياسة وضعها عل  فانواتو فيجي و ن   -6٧

 الكددوار   خمدداطر مددن واحلددد املنددا   تغددري املعددي الددوطي االستشددار  اجمللدد  وإنشددائها الكددوار  



A/HRC/41/10 

GE.19-05740 12 

 من املتضررة احمللية اجملتمعا  مساعدة  غر  مقاطعة ك   يف املنا  وتغري للكوار  جلنة وإنشائها
 الكوار .

 توصيا . فرنسا وقدم  -68
 املشددورة إسددا  هبددد  اإلنسدان حلقدوق الوطنيددة اللجندة فدانواتو إبنشددا  جورجيدا وأشداد  -69

 اخلطة  وضع أيضاا  ورحاب  اإلنسان. حلقوق األساسية املعا دا  عل  التصديق  ش ن للحكومة
 الشام . الدور  االستعرا  توصيا  لتنفي  الوطنية
 سديما ال األطفدال  حقدوق محاية جمال يف حتسينا  من فانواتو أجرته مبا أملانيا وأشاد  -٧0
 ابجملان. التعليم عل  ابحلصول يتعلق فيما
 األخددري  استعراضددها مندد  عديدددة تشددريعية تطددورا  مددن حققتدده مددا علدد  فددانواتو غيدداان و ندد   -٧1
 االستشدار  الدوطي اجمللد  يف املدرأة متثيد  عل  ينص ال   2014 لعام 9 رقم التعليم قانون سيما وال

 اإلثي. انتمائه أو الطف  جن  عن النامجة التعليمية الصعواب  إزالة وعل  للتعليم
 ومحايدة  تعزيدز يتعلدق فيمدا تقددم مدن وأحرزتده جهدود مدن فدانواتو   لتده مبا  اييت وأشاد  -٧2

  دددددددددن للمسددددددددداواة الوطنيدددددددددة السياسدددددددددة اعتمددددددددداد ذلددددددددد  يف مبدددددددددا فدددددددددانواتو  يف اإلنسدددددددددان حقدددددددددوق
 الكددوار  خمدداطر مددن واحلددد املنددا   تغددري املتعلقددة الوطنيددة والسياسددة ( 2019-2015) اجلنسددن

(2016-20٣0.)  
 الشام . الدور  االستعرا  توصيا  لتنفي  الوطنية اخلطة وضع  ندورا  ومثان  -٧٣
 الكدددوار  خلطدددر تعرضددداا  العدددا  دول أكثدددر مدددن واحددددة  دددي فدددانواتو أبن آيسدددلندا وأقدددر  -٧4

 الكدددوار . خمددداطر مدددن واحلدددد املندددا   تغدددري املتعلقدددة اجلديددددة الوطنيدددة  سياسدددتها ورحابددد  الطبيعيدددة 
 اجلنسن.  ن املساواة وتعزيز املرأة ضد التمييز عل  القضا  أج  من املب ولة ابجلهود وأشاد 

 اإلنسددان  حقددوق حتسددن فددانواتو حمدداوال  مددن الددرغم علدد  أندده إىل إندونيسدديا وأشددار  -٧5
 ضرورة عل  وشدد  املرأة. ضد العن  وخاصة املرأة  حالة  ش ن عميقة شواغ  لديها زال  ما

 الثانية. الدرجة من مواطنة أهنا عل  املرأة إىل النظر عدم
 اإلنسددان. حقددوق وتعزيددز محايددة جمددال يف الرئيسددية سياسدداهتا فددانواتو  تنفيدد  العددراق وأشدداد -٧6

 خمتلفة. وطنية وسياسا  خطط العتماد تقديره عن وأعرب
 ورحابدد  ابملنددا   املتصددلة للكددوار  خددا  حنددو علدد  معرضددة فددانواتو أبن أيرلندددا وأقددرا  -٧٧

 .20٣0-2016 للفددددةة الكددددوار   خمدددداطر مددددن واحلددددد املنددددا   تغددددري املتعلقددددة الوطنيددددة ابلسياسددددة
 االقتصدددادية ابحلقدددوق اخلدددا  الددددوي العهدددد يف موقعددداا  طرفددداا  تصدددب  أبن فدددانواتو ابلتدددزام وأشددداد 

 والثقافية. واالجتماعية
 اجلنسددن  ددن واملسدداواة املددرأة حقددوق  تعزيددز فددانواتو اللتددزام تقدددير ا عددن إيطاليددا وأعر دد  -٧8
 أجدد  مددن البلددد يبدد هلا الدديت للجهددود وكدد ا حمددددة  وطنيددة سياسددا  وضددع خددالل مددن حتقددق الدد  

 اإلنسان. حقوق جمال يف والتوعية ابلتثقي  النهو 
 ( 2019-2015) اجلنسدددددددن  دددددددن للمسددددددداواة الوطنيدددددددة ابلسياسدددددددة ملددددددددي  ورحبددددددد  -٧9

 االسددةاتيجي واإلطددار ( 2025-2018) اإلعاقددة العتبددارا  املراعيددة للتنميددة الوطنيددة والسياسددة
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  تغري املتعلقة الوطنية والسياسة ( 2021-2014) اإلنةن  شبكة عل  األطفال حلماية الوطي
 (.20٣0-2016) الكوار  خماطر من واحلد املنا 
 مدددن واحلدددد املنددا   تغدددري املتعلقددة الوطنيدددة السياسددة فدددانواتو ابعتمدداد موريشددديو  وأشدداد  -80

 مددع التكيدد  علدد  القدددرة لضددمان إطددار تددوفري هبددد   20٣0-2016 للفددةة الكددوار   خمدداطر
 الكوار . وخماطر املنا  تغري آاثر
 الكدوار  إلدارة املقاطعدا  صدعيد علد  جمتمعيدة جلدان إبنشدا  علماا  املكسي  وأحاط  -81

 احليداة يف املرأة مشاركة لتعزيز حصص نظام إنشا  إىل الرامية فانواتو جبهود أشاد  كما  املناخية.
 للبلد. والسياسية العامة
 اإلطددددددار حتسدددددن إىل الراميدددددة جهود دددددا مواصدددددلة علددددد  فدددددانواتو األسدددددود اجلبددددد  وشدددددجع -82

 وطنيدددددة خطدددددة وصدددددمم  وضدددددع  فدددددانواتو أن والحددددد  اإلنسدددددان. حلقدددددوق والقدددددانوين املؤسسدددددي
 يفعددد   لدددد أول و دددي الشدددام   الددددور  االسدددتعرا  توصددديا  لتنفيددد  (2018-2014 )للفدددةة
 اهلادئ. احمليط منطقة يف ذل 
 واملؤسسددددية التشددددريعية األطددددر علدددد  املدخلددددة لإلصددددالحا  تقدددددير ا عددددن نيبددددال وأعر دددد  -8٣

 واجملموعدددة املندددا  تغدددري وزارة إنشدددا  علددد  فدددانواتو و ناددد   اإلنسدددان. حقدددوق مراعددداة تعمددديم هبدددد 
 احلماية. وتوفري اجلنسانية ابلقضا، املعنية
 وتظددد  فدددانواتو. يف اجلنسدددن  دددن املسددداواة مسددد لة إزا  ابلقلدددق تشدددعر  ولنددددا زالددد  ومدددا -84

 و دددي منتشدددرة. القسدددر  والدددزواج املبكدددر والدددزواج األطفدددال زواج حددداال  مثددد  الضدددارة املمارسدددا 
  يمندددة مدددن يتبدددن كمدددا  والسياسدددية  العامدددة احليددداة يف املدددرأة مشددداركة اخنفدددا  يف ابسدددتمرار تسدددهم
 ياا.كل  ال ملان عل  الرجال
 اتفاقيدددة مدددع اإلصددالحية املرافدددق قدددانون تددوائم الددديت التشدددريعية ابألحكددام نيوزيلنددددا ورحابدد  -85

 واتفاقيدة املهيندة  أو الالإنسدانية أو القاسية العقو ة أو املعاملة ضروب من وغريه التع ي  منا ضة
 اجلنسدددانية ابلقضدددا، املعنيدددة اجملموعدددة فدددانواتو إبنشدددا  وأشددداد  اإلعاقدددة. ذو  األشدددخا  حقدددوق
 اجلنسن.  ن للمساواة الوطنية السياسة  تنفي  أيضاا  ورحب  احلماية. وتوفري
 الدددددور  االسددددتعرا  توصدددديا  لتنفيدددد  وطنيددددة خطددددة فددددانواتو  وضددددع الفلبددددن وأشدددداد  -86

  ددعم أشداد  كمدا  اإلنسدان. حقدوق محايدة إىل الراميدة التشدريعية املبدادرا  إىل وأشدار  الشام  
 األطفال. محاية جمال يف احملققة ابلتحسينا  ورحاب  املرأة  شؤون إلدارة فانواتو
 اللجندددة إنشدددا  ذلددد  يف مبدددا اإلنسدددان  حقدددوق جمدددال يف احملدددرز ابلتقددددم ال تغدددال ورحابددد  -8٧

 اإلنسان. حلقوق الوطنية
 لتنفيددد  (2018-2014 )للفدددةة وطنيدددة خطدددة وضدددعها علددد  فدددانواتو السدددنغال و نددد   -88

 وكد ا الطف   حلماية وطنية وسياسا  أطر  وضع ورحب  الشام . الدور  االستعرا  توصيا 
 املساواة. عدم أوجه ملكافحة تدا ري ابختاذ
 يف شدددارك  الددديت األعضدددا  الددددول جلميدددع امتنانددده خدددالص عدددن الوفدددد أعدددرب اخلتدددام  ويف -89

 حالدة حتسدن ميكدن ال إنده وقدال وقيمدة.  نا ة وتعليقا  وأسةلة تقييما  وقدم  التحاور جلسة
 مجيدع جاند  مدن ومثدا رة دؤو دةداا جهو  تتطل  عملية فهي وضحا ا؛ عشية  ن اإلنسان حقوق
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 حالدة السدتعرا  قيامة فرصة لفانواتو الشام  الدور  االستعرا  يوفار السياق    ا ويف البلدان.
 ابلتعداون ملتزمدة فدانواتو تدزال وال لتحسدينها. الالزمة اخلطوا  واختاذ هبا  اخلاصة اإلنسان حقوق
 اإلنسان. حقوق وتعزيز محاية أج  من اجلهود من املزيد و ب ل االستعرا   آلية مع البنا 

 التوصيات و/أو االستنتاجات -اثنياا  
 عن وأعربت أدانه، التحاور/الواردة جلسة خالل املقدمة التوصيات فانواتو درست -90

 هلا: أتييدها
 مقع متسققة تكون اإلنسان حبقوق املتعلقة التوصيات لتنفيذ خطة وضع 90-1

 القدوري االستعراض من املقبولة التوصيات مجيع وتدمج املستدامة، التنمية أهداف
 فريدي(؛ )كابو الشامل

 التوصقققيات لتنفيقققذ اجليقققدة املمارسقققات الوطنيقققة االستعراضقققات تضقققمن 90-2
 فريدي(؛ )كابو الشامل الدوري االستعراض من املنبثقة
 أجققل مققن للبلققد، اخلاصققة لالحتياجققات وفقققاا  التقنيققة، املسققاعدة التمققا  ٣-90
 البهاما(؛ )جزر اإلنسان حقوق جمال يف قدرته تعزيز
 إنشقاء  (؛موريشقيو  )مجهورية اإلنسان حلقوق الوطنية مؤسستها إنشاء 90-4

 املؤسسققات مبركققز املتعلقققة للمبققاد  وفقققاا  اإلنسققان حلقققوق مسققتقلة وطنيققة مؤسسققة
 مؤسسققة إنشققاء )أوكرانيققا(؛ ابريققس( )مبققاد  اإلنسققان حقققوق ومحايققة لتعزيققز الوطنيققة
 إنشققاء )توغققو(؛ ابريققس ملبققاد  وفقققاا  اإلنسققان حقققوق ومحايققة لتعزيققز مسققتقلة وطنيققة
 والتمققا  ابلكامققل، ابريققس مبققاد  متتثققل اإلنسققان حلقققوق مسققتقلة وطنيققة مؤسسققة
 )أيرلنققدا(؛ االقتضققاء عنققد اإلنسققان حلقققوق السققامية املفوضققية مققن التقنيققة املسققاعدة
 ابريقس ملباد  وفقاا  اإلنسان حلقوق وطنية مؤسسة إنشاء إىل الرامية اجلهود تكثيف

 اإلنسقققان حلققققوق وطنيقققة مؤسسقققة إنشقققاء إىل الراميقققة اجلهقققود مضقققاعفة )جورجيقققا(؛
 )املكسيك(؛

 واألطفققال النسققاء حقققوق ومحايققة اجلنسققن بققن املسققاواة تعزيققز مواصققلة 90-5
 )الصن(؛ األخرى الضعيفة والفئات اإلعاقة ذوي واألشخاص

 وإسقاءة والعنقف التمييقز أشكال مجيع على القضاء هبدف اجلهود زايدة 90-6
 )غياان(؛ واألطفال النساء تستهدف اليت املعاملة
 )هندورا (؛ والفتيات النساء ضد التمييز منع تدابري تعزيز ٧-90
 اجلنسققققن، بققققن للمسققققاواة الوطنيققققة فققققانواتو سياسققققة نتققققا ج اسققققتعراض 90-8
 يف اجلنسن بن املساواة تعميم إىل اهلادفة التدابري وتعزيز ،٢٠١٩-٢٠١٥ للفرتة
 )الفلبن(؛ احلكومية الوكاالت مجيع
 املساواة ملبدأي كامل  إدماج أجل من الصلة ذات القوانن مجيع تعديل 90-9
 املباشققر التمييققز ذلققك يف مبققا اجلققنس، نققوع علققى القققا م التمييققز وحظققر اجلنسققن بققن
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 إنفقاذ أجقل مقن الالزمقة التقدابري مجيقع واختقاذ واخلاص، العام اجملالن يف املباشر وغري
 )الربتغال(؛ املبدأين هذين
 التنميقة وأهقداف اإلنسقان حقوق إزاء متكامل هنج اتباع على التشجيع 90-10

 وطنيققة تنسققيق وهيئققة واملتابعققة، لإلبققال  وطنيققة آليققة إنشققاء خققالل مققن املسققتدامة،
 فريدي(؛ )كابو متكاملة بطريقة اإلنسان وحقوق املستدامة التنمية أهداف عن لإلبال 
 الفققر مقن احلد أجل من املستدامة للتنمية الوطنية اخلطة تنفيذ مواصلة 90-11

 )الصن(؛ السكان معيشة مبستوى والنهوض
 الريفيقة، املنقاطق يف سقيما وال البلقد، يف السقياحية التحتيقة البنيقة حتسن 90-12

 )هاييت(؛ السياحة قطاع يف الدخل من املزيد توليد بغرض
 التنميقققة أهقققداف مقققن ٥و 4 اهلقققدفن حتقيقققق إىل الراميقققة اجلهقققود تعزيقققز 90-1٣

 القققدعم بقققرامج وتقققوفري التعلقققيم علقققى احلصقققول فقققرص توسقققيع خقققالل مقققن املسقققتدامة
 السياسقققية احليقققاة يف واملشقققاركة جتاريقققة أبعمقققال االضقققطالع علقققى النسقققاء لتشقققجيع
 )هولندا(؛

 مقع املنقا  تغقري آلاثر التصقدي أجقل مقن املبذولقة اجلهقود تعزيقز مواصلة 90-14
 انم(؛ )فييت واألطفال النساء فيها مبن الضعيفة، الفئات على الرتكيز
 تغققري مققع ابلتكيققف يتعلققق فيمققا القا مققة والققربامج السياسققات اسققتعراض 90-15

 اإلنسقققان حققققوق علقققى ققققا م هنقققج اتبقققاع ضقققمان بغقققرض آاثره مقققن والتخفيقققف املنققا 
 )سيشيل(؛

 مقققع الكقققوار ، خمقققاطر مقققن واحلقققد املنقققا  بتغقققري املتعلققققة التقققدابري تنفيقققذ 90-16
 األولويقققة ومقققن  اجلنسقققا ، املنظقققور وإدمقققاج اإلنسقققان، حققققوق علقققى الرتكيقققز ضقققمان
 )شيلي(؛ الضعيفة للفئات
 اجمللققس يف اخلارجيققة، اجلققزر يف يعشققن الققالي فققيهن مبققن النسققاء، إشققرا  90-1٧

 املعنيقة اللجقان ويف الكوار  خماطر من واحلد املنا  بتغري املعين الوطين االستشاري
 ختطققي  عمليققات يف فعققال حنققو علققى مشققاركتهن يضققمن مبققا املنققا ، وتغققري ابلكققوار 
 القققرارات واختققاذ الكققوار  خمققاطر مققن واحلققد املنققا  بتغققري املتعلقققة الوطنيققة السياسققة
 )فيجي(؛ وتنفيذها بشأهنا
 تغقققري أتثقققري بشقققأنعقققاا فر  اجلنسقققانية ابملسقققا ل املتعلققققة سياسقققا ا تضقققمن 90-18
 اختققاذ عمليققة يف املققرأة تشققار  أن لضققمان اسققرتاتيجيات ووضققع النسققاء، علققى املنققا 

 العمقققل خلطقققة وفققققاا  املنقققا  أجقققل مقققن للعمقققل الوطنيقققة السياسقققات بشقققأن الققققرارات
 )فيجي(؛ املنا  تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم التفاقية اجلنسانية

 سققا ر جانققب مققن قققوة أكثققر ختفيققف إجققراءات اعتمققاد تشققجيع مواصققلة 90-19
 احلققوق محايقة أجقل مقن والتارخييقة، احلاليقة الر يسية الباعثة الدول سيما وال الدول،
 )فيجي(؛ فانواتو لشعب األساسية



A/HRC/41/10 

GE.19-05740 16 

 والتققدابري السياسققات صققياغة عنققد اإلنسققان حقققوق مراعققاة تعمققيم زايدة 90-20
 التمققا  الصققدد، هققذا ويف معققه  والتكيققف املنققا  تغققري آاثر مققن للتخفيققف املتخققذة

 )موريشيو (؛ املد  اجملتمع من القدرات وبناء التقنية املساعدة من يلزم ما
 املنقا  بتغقري املتعلققة الوطنيقة السياسة تنفيذ إىل الرامية جهودها تكثيف 90-21

 عققن النققاجم والتشققرد املنققا  بتغققري املتعلقققة والسياسققة الكققوار ، خمققاطر مققن واحلققد
 )الفلبن(؛ ٢٠٢٠-٢٠١٦ للفرتة االسرتاتيجية واخلطة الكوار ،

 ابحملتجققزين، املتعلقققة الصققلة ذات احملليققة التشققريعات مراجعققة يف املضققي 90-22
 وظققققروف معاملققققة ضقققمان أجققققل مققققن السقققجنية التحتيققققة البنيققققة يف االسقققتثمار وزايدة
 )نيوزيلندا(؛ احملتجزين جلميع إنسانية معيشية
 ابألشققققخاص، لالجتققققار التصققققدي أجققققل مققققن الالزمققققة التشققققريعات وضققققع 90-2٣

 )غياان(؛ والفتيات النساء وخباصة
 نتيجقة أراضقيها داخقل املشقردين األشقخاص حققوق محايقة يف االستمرار 90-24

 )ألبانيا(؛ الطبيعية الكوار 
 عقن فقانواتو شرطة وقوات املتنقلة فانواتو قوات مساءلة لعدم التصدي 90-25

 ومالحقققا م ذلققك يف املتققورطن أفرادهققا مققع التحقيققق خققالل مققن وفسققادها جتاوزا ققا
 األمريكية(؛ املتحدة )الوالايت قضا يا
 ابلقضقققققااي يتعلققققق فيمقققققا سققققيما وال القضقققققا ية، السققققلطة ققققققدرات تعزيققققز 90-26

 مبققوظفن العققام احملققامي ومكتققب العققام املققدعي مكتققب وتزويققد احملققاكم، أمققام املرتاكمققة
 )أملانيا(؛

 األفعقققال مقققن وغريهقققا الوحشقققية األعمقققال ملنقققع اجلهقققود مقققن املزيقققد بقققذل 90-2٧
 )إندونيسيا(؛ الشرطة أفراد يرتكبها اليت اإلجرامية

 وخباصقة اإلنسقان، حبققوق واملتعلقة االجتماعية سياسا ا توطيد مواصلة 90-28
 معيشققة مبسققتوى النهقوض بغيققة والثقافيققة، واالجتماعيقة االقتصققادية احلقققوق جمقال يف

 البوليفارية(؛ فنزويال )مجهوريةفاا ضع السكان شرا   أشد سيما وال شعبها،
 يف سقيما ال األساسقية، الصقحية اخلقدمات علقى احلصقول تعزيز مواصلة 90-29

 انم(؛ )فييت الشاملة الصحية التغطية حتقيق هبدف الريفية، املناطق
 فعالقققة تقققدابري وتنفيقققذ الصقققحة، يف للحقققق األولويقققة إعطقققاء يف االسقققتمرار ٣0-90

 )كواب(؛ الصحية اخلدمات على األرايف سكان حصول فرص زايدة ملواصلة
 جقودة لضقمان القدو،، التعقاون منها بطرق الالزمة، التدابري مجيع اختاذ ٣1-90

 الصققحية الرعايققة خققدمات علققى احلصققول فققرص وحتسققن الصققحية املرافققق خققدمات
 )املكسيك(؛ األطفال وفيات على القضاء أجل من األساسية
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 احلصققول فققرص وحتسققن الصققحية، املرافققق مققن كققاف  عققدد تققوفري كفالققة ٣2-90
 ذلقك يف مبقا والنا ية، الريفية املناطق يف سيما وال األساسية، الصحية اخلدمات على
 )الربتغال(؛ األطفال مجيع التحصن يشمل أن ضمان
 البلد، يف املتاحة والصحية الطبية اخلدمات حتسن ضمان يف االستمرار ٣٣-90
 النكا(؛ )سري الصحة قطاع يف العاملن تدريب يف االستثمارات زايدة منها بطرق
 الصحة خدمات إىل املقدم الدعم وزايدة شاملة، صحية سياسة اعتماد ٣4-90

 )أنغوال(؛ األسرة تنظيم وخدمات اإلجنابية
 والكتابققققة ابلققققراءة اإلملققققام معقققدل لققققزايدة الالزمقققة التققققدابري مجيقققع اختقققاذ ٣5-90

 )اجلزا ر(؛
 وإلزاميقققاا  جمانيقققاا  االبتقققدا ي التعلقققيم جلعقققل وإداريقققة تشقققريعية تقققدابري وضقققع ٣6-90

 )سيشيل(؛ والريفية احلضرية املناطق يف لألطفال
 املناسقبة السن يف الدراسة بدء لتيسري اإللزامي التعليم اعتماد يف النظر ٣٧-90

 )أسرتاليا(؛
 اإللزامققي، والثققانوي االبتققدا ي التعلقيم جلعققل الالزمققة التشققريعات اعتمقاد ٣8-90

 البهاما(؛ )جزر جيد تعليم على اجلميع حصول وضمان
 التعلققيم مققن بققدءاا  املسققتوايت، مجيققع علققى معّلميهققا حصققول مققن التأكققد ٣9-90
 األطفقال تعلقم لتيسقري مال قم تقدريب علقى الدراسقة، بعد ما مرحلة إىل املدرسي قبل
 )سنغافورة(؛ الشاملة التعليمية احلكومية السياسات دعم بغرض اإلعاقة، ذوي
 علققى املقواطنن مجيقع حصققول ضقمان إىل الراميقة التققدابري تعزيقز مواصقلة 90-40
 )شيلي(؛ والكتابة القراءة معرفتهم وضمان كامل  تعليم
 سقيما وال التعلقيم، علقى احلصقول ضقمان جلأ من اجلهود بذل مواصلة 90-41
 )كواب(؛ اإلعاقة ذوي لألطفال ابلنسبة الشامل والتعليم الدراسات استمرارية زايدة
 )العراق(؛ التعليم يف الفرص تكافؤ تعزيز 90-42
 )ملديف(؛ جيد تعليم على األطفال مجيع حصول فرص تعزيز مواصلة 90-4٣
 ألطفقققال ابلنسقققبة سقققيما ال جيقققد، تعلقققيم علقققى احلصقققول فقققرص حتسقققن 90-44

 ابملقققدار  االلتحقققاق يف طفقققل كقققل  حقققق لضقققمان خطقققوات واختقققاذ الريفيقققة، املنقققاطق
 )نيبال(؛ التعليم ومواصلة

 متييققققز دون األطفققققال جلميققققع وإلزاميققققاا  جمانيققققاا  االبتققققدا ي التعلققققيم جعققققل 90-45
 )الربتغال(؛

 توسققيع يف والنظققر للجميققع، االبتققدا ي التعلققيم سياسققة تنفيققذ يف التقققدم 90-46
 النكا(؛ )سري الثانوية املدار  ليشمل اجملا  التعليم نطاق
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 احلمايقة وتقوفري اجلنسقانية ابلقضقااي املعنيقة اجملموعقة مهقام دمج يف النظر 90-4٧
 )نيوزيلندا(؛ احمللي التشريع يف
 يف سققيما ال اجلنسققن، بققن املسققاواة حتقيققق إىل الراميققة اجلهققود مواصققلة 90-48
 )تونس(؛ القرار اختاذ ومناصب العمل سوق
 النسقاء ضقد العنقف مكافحة إىل الرامية وسياسا ا آليا ا تعزيز مواصلة 90-49

 وتوابغو(؛ )ترينيداد والفتيات
 األسقققري والعنقققف املقققرأة ضقققد العنقققف منقققع إىل الراميقققة اجلهقققود مواصقققلة 90-50

 )تونس(؛
 يف والفتيققات النسققاء ضققد اجلنسققي العنققف مققرتكي مققع التحقيققق ضققمان 90-51

 )األرجنتن(؛ ومعاقبتهم املدار 
 مسقققتوايت ختفقققي  أجقققل مقققن النطقققاق واسقققعة إجقققراءات اختقققاذ مواصقققلة 90-52

 )برابدو (؛ والفتيات النساء ضد والتمييز العنف
 الواجققب النحققو علققى املققرأة ضققد العنققف أعمققال مققرتكي حماكمققة ضققمان 90-5٣

 )بلجيكا(؛ جرا مهم خطورة مع تتماشى مناسبة أبحكام ومعاقبتهم
 حلمايققة آليقة وضقع منهققا بطقرق واألطفقال، النسققاء ضقد العنقف مكافحقة 90-54

 )فرنسا(؛ العقاب من االنتهاكات هذه مرتكي إفالت ومكافحة الضحااي
 العنققف ذلققك يف مبقا للعنققف، التصقدي إىل الراميققة التقدابري نطققاق توسقيع 90-55

 مجيع على القضاء اتفاقية إنفاذ طريق عن واألطفال، النساء ضد سيما ال اجلنسي،
 حبقوق املتعلقة االلتزامات وإدراج الطفل، حقوق واتفاقية املرأة ضد التمييز أشكال
 )أملانيا(؛ احمللية التشريعات يف اإلنسان

 النسققاء ضققد العنققف ومنققع املققرأة حقققوق لتحسققن فوريققة خطققوات اختققاذ 90-56
 (؛اإندونيسي) املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء التفاقية وفقاا 
 مكافحققة إىل الراميققة اجلهققود وتكثيققف املققرأة شققؤون إدارة تعزيققز مواصققلة 90-5٧

 مققرتكي الرمسققي العدالققة نظققام يقاضققي أن ضققمان مققع والفتيققات، النسققاء ضققد العنقف
 واملققّدعون الشققرطة أفققراد حيصققل وأن الواجققب، النحققو علققى ويققدينهم األفعققال هققذه

 )أيرلندا(؛ املرأة حقوق جمال يف املناسب التدريب على واحملامون والقضاة العامون
 الضقارة واملمارسقات اجلنسقا  التمييقز مكافحقة إىل الرامية اجلهود زايدة 90-58

 )نيبال(؛ وتنفيذها قوية تشريعات سن خالل من املرأة ضد والعنف
 النسقاء معاملقة وإسقاءة اجلنسقي العنقف علقى للقضقاء فعالقة تدابري اختاذ 90-59

 تلقك جتقرم منهقا بطرق اجملتمع، ويف األسرة وداخل املدار  يف سيما وال واألطفال،
 املققققاهرة والنفسقققية الطبيقققة املسقققاعدة تقققوفري وضقققمان اجلنقققاة، ومسقققاءلة السقققلوكيات
 )الربتغال(؛ للضحااي
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 وصقققول وتعزيقققز اجلنسقققا ، والعنقققف األسقققري العنقققف مكافحقققة مواصقققلة 90-60
 الوطنية السياسة إطار يف السياسية، احلياة يف ومشاركتها القيادية املناصب إىل املرأة

 )ألبانيا(؛ اجلنسن بن للمساواة
 ذلقك يف مبقا اجلنسقا ، العنقف علقى القضقاء إىل الراميقة اجلهقود مواصقلة 90-61

 الكافيققة املققوارد ختصققي  خققالل مققن مققثال وذلققك اجلنسققي، والعنققف املنققز، العنققف
 هقذه مرتكي مع وللتحقيق الطي، اجملال يف والعاملن القانون إنفاذ موظفي لتدريب
 ذات اخلققدمات إىل الضققحااي وصققول إمكانيققة ولتققوفري ،قضققا ياا  ومالحقققتهم اجلققرا م
 )كندا(؛ الصلة
 احلقد أجقل مقن احمللية اجملتمعات قادة مع وتعاوهنا شراكا ا نطاق توسيع 90-62
 )سنغافورة(؛ الريفية املناطق يف واجلنسا  األسري العنف من
 والعنققف اجلنسققا  العنققف مكافحققة إىل الراميققة التققدابري تققدعيم مواصققلة 90-6٣

 )ملديف(؛ األسري
 ومقاضققققاة اجلنسققققي واالعتققققداء األسققققري العنققققف حققققاالت يف التحقيققققق 90-64

 املتحقققدة )القققوالايت الضقققحااي علقققى تركقققز دعقققم خقققدمات وتققققدم فيهقققا، املتقققورطن
 األمريكية(؛

 وسقبل احلمايقة أوامقر من األسري العنف ضحااي النساء استفادة ضمان 90-65
 )سلوفينيا(؛ ومعاقبتهم اجلناة وحماكمة القانونية، واملساعدة القانو  االنتصاف

 األسققري العنققف مققن واألطفققال النسققاء حلمايققة التققدابري مققن املزيققد اختققاذ 90-66
 )نيوزيلندا(؛ واالعتداء

 صقققنع وعمليقققات العامقققة احليقققاة يف الكاملقققة املقققرأة مشقققاركة حصقققة زايدة 90-6٧
 )أنغوال(؛ القرار
 الوطنيقة االنتخاابت يف مرشحات نساء مشاركة لتشجيع خطوات اختاذ 90-68
 )أسرتاليا(؛ ٢٠٢٠ لعام
 التخطققي  عمليققات يف فعالققة بصققورة ومشققاركتهن النسققاء إشققرا  ضققمان 90-69
 فقرتة وإدارة الكقوار  خمقاطر مقن احلقد بسياسقات يتعلقق فيمقا والتنفيقذ الققرار واختاذ
 )ابرابدو (؛ املنا  وتغري الكوار  بعد ما
 السياسقي، اجملقال يف املقرأة مشقاركة وزايدة لدعم ملموسة خطوات اختاذ ٧0-90

 )كندا(؛ الربملان يف املرأة متثيل لتحسن أهداف حتديد خالل من مثالا  وذلك
 اجلققققزر يف يعشققققن اللققققواي أولئققققك فققققيهن مبققققن النسققققاء، إشققققرا  ضققققمان ٧1-90

 والتنفيققذ القققرار واختققاذ التخطققي  عمليققات يف فعالققة بصققورة ومشققاركتهن اخلارجيققة،
 بعد ما فرتة وإدارة الكوار  خماطر من احلد بسياسات يتعلق فيما سيما ال الوطنية،
 )آيسلندا(؛ املنا  وتغري الكوار 
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 ويف الربملقان يف النسقاء متثيقل تشقجيع إىل الراميقة جهودها زايدة مواصلة ٧2-90
 )نيوزيلندا(؛ العامة احلياة من أخرى جوانب
 الققوطين، الربملققان يف املققرأة متثققل أن إمكانيققة لضققمان فعالققة تققدابري وضققع ٧٣-90
 النسقاء لقه تتعقرض القذي االجتماعي التمييز لوقف فعالة سياسات وضع عن فضالا 

 )إسبانيا(؛ اجلنسا  العنف حاالت يف وحلمايتهن
 )فرنسا(؛ للبنات الفعلي التمدر  كفالة ٧4-90
 )تونس(؛ الطفل حقوق ومحاية تعزيز إىل الرامية اجلهود مواصلة ٧5-90
 األطفقال ضقد العنف أشكال مجيع حتظر اليت التشريعات تعزيز مواصلة ٧6-90
 ٢٠٢٦-٢٠١٦ للفققرتة الطفققل، حلمايققة نيققةالوط وسياسققتها احلكومققة التزامققات إطققار يف

 )ألبانيا(؛
 لألطفقال البدنيقة العقوبقة حتظقر ققوانن العتمقاد تشقريعية إجقراءات اختاذ ٧٧-90
 )اجلزا ر(؛ السياقات مجيع يف
 املتعقققددة التمييقققز أشقققكال ومكافحقققة منقققع إىل الراميقققة اجلهقققود مضقققاعفة ٧8-90

 )هندورا (؛ واإلعاقة اجلنس نوع أسا  على األطفال هلا يتعرض اليت واملتداخلة
 جمتمعهقا داخقل البدنيقة العقوبقة ممارسقة وققف إىل  قدف سياسقات تنفيذ ٧9-90

 )إندونيسيا(؛
 حلمايقة الوطنيقة السياسقة تنفيقذ أجقل من احلكومة قدرات تعزيز مواصلة 90-80

 )الفلبن(؛ فعاالا  تنفيذاا  ،٢٠٢٦-٢٠١٦ للفرتة الطفل،
 النكا(؛ )سري املواليد مجيع تسجيل لضمان اجلاري عملها مواصلة 90-81
 املشقققمولة املسقققا ل مجيقققع معاجلقققة إىل ترمقققي وطنيقققة عمقققل خطقققة اعتمقققاد 90-82

 البغقاء يف واسقتغالهلم ابألطفقال ابالجتقار يتعلقق فيمقا وخباصقة الطفقل، حقوق ابتفاقية
 )صربيا(؛ لتنفيذها الكافية املوارد توفري مع اإلابحية، املواد ويف
 حققوق اتفاقيقة أحكقام مع الطفل حقوق توافق لضمان اجلهود مضاعفة 90-8٣

 مجيقع يف البدنيقة العقوبقة وحظقر األحدا  قضاء نظام على خاص تركيز مع الطفل،
 )أوروغواي(؛ جرا م على كعقوبة  وحظرها اجملتمع جماالت
 وحمقاكم إجراءات توفري على ين  الذي األحدا  قضاء قانون اعتماد 90-84

 )املكسيك(؛ الدولية للمعايري وفقاا  اجلنا ية للمسؤولية الدنيا السن ويرفع متخصصة
 التعلققققيم يف الفتيققققات اسققققتمرار لضققققمان الالزمققققة التققققدابري مجيققققع اختققققاذ 90-85

 )األرجنتن(؛ والريفية النا ية املناطق يف يعشن اللواي سيما وال الثانوي،
 اإلعاقققققة ذوي األشققققخاص حقققققوق احققققرتام لضققققمان جهودهققققا مواصققققلة 90-86

 )اجلزا ر(؛
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 األشخاص وصول أجل من ذلك، أمكن حيثما املال مة، الظروف  يئة 90-8٧
 )أنغوال(؛ والتعليم الصحية الرعاية خدمات إىل اإلعاقة ذوي
 سقيما وال اإلعاققة، ذوي األشخاص محاية حتسن إىل ترمي تدابري وضع 90-88
 التمييققز أشققكال مجيققع وتكققاف  إدمققاجهم تضققمن الققيت العامققة السياسققات خققالل مققن

 )األرجنتن(؛ ضدهم
 حققققققوق ايقققققةومح لتعزيقققققز الالزمقققققة املقققققوارد وختصقققققي  حتديقققققد مواصقققققلة 90-89

 رابدو (؛)ب اإلعاقة ذوي األشخاص
 التققدابري واختققاذ اإلعاقققة ذوي األطفققال ضققد التمييققز أشققكال مجيققع إهنققاء 90-90

 )بلجيكا(؛ التعليم إىل األطفال هؤالء لوصول الالزمة
 ذوي ابألطفقال املتعلقة البياانت مجع نظام لتعزيز املناسبة التدابري اختاذ 90-91

 )بلغاراي(؛ حقوقهم محاية تعزيز بغرض اإلعاقة
 ذوي األشققققخاص حقققققوق اتفاقيققققة تنفيققققذ إىل الراميققققة اجلهققققود مواصققققلة 90-92

 األمققاكن إىل اإلعاقققة ذوي األشققخاص وصققول كفالققة  خققالل مققن سققيما وال اإلعاقققة،
 )كندا(؛ الطبية واخلدمات املعدات على غريهم مع حصوهلم فرص وتساوي العامة
 ذوو فقققيهم مبقققن األطفقققال، حبصقققول تسقققم  القققيت التحتيقققة البنيقققة تطقققوير 90-9٣

 )فرنسا(؛ والتعليم األساسية الصحية اخلدمات على اإلعاقة،
 علقى اإلعاققة، ذوي األشقخاص حصقول لضقمان اجلهود من املزيد بذل 90-94

 التعلققيم، علققى واحلصققول الصققحية، الرعايققة تلقققي سققيما وال االجتماعيققة، اخلققدمات
 )غياان(؛ العاملة القوة يف واملشاركة القانونية، اخلدمات على واحلصول

 جتقققققاه املسقققققاواة مبقققققدأ احقققققرتام لضقققققمان الالزمقققققة اإلصقققققالحات إجقققققراء 90-95
 )إسبانيا(؛ واملمارسة القانون يف اإلعاقة ذوي األشخاص

 الفئقققات أكثقققر إىل القققدعم تققققدم لتشقققمل الطقققوار  بروتوكقققوالت تعقققديل 90-96
 )سويسرا(  اإلعاقة ذوي األطفال سيما وال الطبيعية، للكوار  عرضة

 وأحاطقت أدانه، التحقاور/الواردة جلسة خالل املقدمة التوصيات يف فانواتو نظرت -91
 :علماا  هبا

 اإلنسققان، حلقققوق الر يسققية ليققةالدو  الصققكو  علققى التصققديق يف النظققر 91-1
 املدنيقة ابحلققوق اخلاص الدو، ابلعهد امللحق الثا  االختياري الربوتوكول سيما وال

 مجيقع علقى للقضقاء الدوليقة واالتفاقية اإلعدام، عقوبة إلغاء إىل اهلادف والسياسية،
 واالجتماعيقة االقتصقادية ابحلققوق اخلقاص القدو، والعهد العنصري، التمييز أشكال
 حبققققوق املتعلققققة الدوليقققة الصقققكو  إىل االنضقققمام يف النظقققر )أوروغقققواي(؛ والثقافيقققة
 مقققن عقققدد علقققى التصقققديق )هنقققدورا (؛ بعقققد   فيهقققا طرفقققاا  تصقققب  مل القققيت اإلنسقققان
 ابحلققوق اخلاص الدو، العهد سيما وال اإلنسان، حلقوق الر يسية الدولية الصكو 

 أشققكال مجيققع علققى للقضققاء الدوليققة واالتفاقيققة والثقافيققة، واالجتماعيققة االقتصققادية
 الر يسققية الدوليققة الصققكو  إىل االنضققمام يف النظققر )إندونيسققيا(؛ العنصققري التمييققز
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 الققدو، العهققد ذلققك يف مبققا بعققد ، فيهققافققاا ر ط تصققب  مل الققيت اإلنسققان حبقققوق املتعلقققة
 علقى للقضقاء الدوليقة واالتفاقية والثقافية، واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلاص
 التعقذيب مناهضقة التفاقيقة االختيقاري والربوتوكقول العنصقري، التمييز أشكال مجيع
 )إيطاليققا(؛ املهينققة أو الالإنسققانية أو القاسققية العقوبققة أو املعاملققة ضققروب مققن وغققريه

 فيهقافاا طر  تصب  مل اليت اإلنسان حلقوق الر يسية الدولية االتفاقيات على التصديق
 والثقافيققة واالجتماعيققة االقتصققادية ابحلقققوق اخلققاص الققدو، العهققد سققيما وال بعققد ،

 االقتصققققادية ابحلقققققوق اخلققققاص الققققدو، العهققققد إىل االنضققققمام يف النظققققر )سويسققققرا(؛
 التمييققققز أشققققكال مجيققققع علققققى للقضققققاء الدوليققققة واالتفاقيققققة والثقافيققققة، واالجتماعيققققة
 علقققى للتصقققديق اجلاريقققة جهودهقققا مواصقققلة )تقققونس(؛ وتوابغقققو( )ترينيقققداد العنصقققري
 الدوليقة واالتفاقيقة والثقافيقة، واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلاص الدو، العهد
 والتصققديق التوقيققع البهامققا(؛ )جققزر العنصققري التمييققز أشققكال مجيققع علققى للقضققاء
 )فرنسققا(؛ والثقافيققة واالجتماعيققة االقتصققادية ابحلقققوق اخلققاص الققدو، العهققد علققى

 والثقافيقققة واالجتماعيقققة االقتصقققادية ابحلققققوق اخلقققاص القققدو، العهقققد إىل االنضقققمام
 االقتصقققادية ابحلققققوق اخلقققاص القققدو، العهقققد علقققى التصقققديق سيشقققيل(؛ )مجهوريقققة

 )اجلبققققل )موريشقققيو ( )أوكرانيقققا( )العقققراق( فقققردي( )كقققابو والثقافيقققة واالجتماعيقققة
 )توغو(؛ )السنغال( األسود(

 اخلاص الدو، ابلعهد امللحق الثا  االختياري الربوتوكول إىل االنضمام 91-2
 عقوبققة تطبيققق ملنققع اإلعققدام، عقوبققة إلغققاء إىل اهلققادف والسياسققية، املدنيققة ابحلقققوق
 )أسرتاليا(؛ اإلعدام

 وغقريه التعقذيب مناهضقة التفاقيقة االختيقاري الربوتوكول على التصديق ٣-91
 )فرنسقا( )الدامنر ( املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من

 الشمالية(؛ يرلنداأو  العظمى لربيطانيا املتحدة )اململكة
 االختفقاء مقن األشقخاص مجيقع حلمايقة الدوليقة االتفاقيقة علقى التصديق 91-4

 )توغو(؛ )فرنسا( القسري
 التمييققز أشققكال مجيققع علققى للقضققاء الدوليققة االتفاقيققة علققى التصققديق 91-5

 إىل االنضققمام يف النظققر )أوكرانيققا(؛ )توغققو( )السققنغال( )العققراق( )فرنسققا( العنصققري
 وتوابغو(؛ )ترينيداد العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية

 اتفاقيققققات مققققن املزيققققد إىل االنضقققمام صققققوب خطققققوات اختققققاذ يف النظقققر 91-6
 حققوق حلماية الدولية االتفاقية فيها مبا عليها، والتصديق األساسية اإلنسان حقوق
 )الفلبن(؛ أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع
 النسققققاء وخباصققققة ابألشققققخاص االجتققققار منققققع بروتوكققققول علققققى التصققققديق ٧-91

 اجلرميققة ملكافحققة املتحققدة األمققم التفاقيققة املكّمققل ،عليققه واملعاقبققة وقمعققه واألطفققال
 األسود(؛ )اجلبل )أوكرانيا( الوطنية عرب املنظمة
 الطفققل حقققوق التفاقيققة االختيققاري الربوتوكققول علققى التصققديق يف النظققر 91-8

 )جورجيا(؛ البالغات تقدم إبجراء املتعلق
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 واملعاقبقققة اجلماعيقققة اإلابدة جرميقققة منقققع اتفاقيقققة إىل االنضقققمام يف النظقققر 91-9
 )أرمينيا(؛ عليها
 العمققل منظمققة ابتفاقيققة امللحققق ٢٠١4 عققام بروتوكققول علققى التصققديق 91-10

 املتحقدة )اململكقة وتنفيقذه ،١٩3٠ لعقام (٢٩ )رققم القسقري العمل بشأن الدولية
  الشمالية(؛ يرلنداأو  العظمى لربيطانيا

 بشققققأن (١٦٩ )رقققققم الدوليققققة العمققققل منظمققققة اتفاقيققققة علققققى التصققققديق 91-11
 )الدامنر (؛ ١٩8٩ لعام املستقلة، البلدان يف والقبلية األصلية الشعوب

 (١٩٥١) الالجئققققققققن بوضققققققققع اخلاصققققققققة االتفاقيققققققققة إىل االنضققققققققمام 91-12
 محايقة بشقأن حكقم إلدراج ابهلجقرة املتعلقق قانوهنقا وحتديث (،١٩٦٧) وبروتوكوهلا
 )نيوزيلندا(؛ الالجئن

 مرشققققحن الختيققققار االسققققتحقاق علققققى ومبنيققققة مفتوحققققة عمليققققة اعتمققققاد 91-1٣
 لربيطانيقققا املتحقققدة )اململكقققة املتحقققدة األمقققم معاهقققدات هيئقققات النتخقققاابت وطنيقققن
 الشمالية(؛ وأيرلندا العظمى

 لتوليققد الشققامل الققدوري االسققتعراض مققن الثالثققة اجلولققة هققذه اسققتخدام 91-14
 يف احملققرز التقققدم وقيققا  املسققتدامة التنميققة أهققداف تنفيققذ تققدعم أن ميكنهققا بيققاانت
 فريدي(؛ )كابو واملرأة الطفل حقوق ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق جمال
 اإلنسقققان حققققوق وتعزيقققز محايقققة إىل الراميقققة السياسقققات تنفيقققذ مواصقققلة 91-15

 منققققع وإىل اإلعاقققققة، ذوي واألشققققخاص واألطفققققال النسققققاء مثققققل الضققققعيفة، للفئققققات
 األسقققري العنقققف ذلقققك يف مبقققا ضقققدهم، والتمييقققز العنقققف أشقققكال مجيقققع ومكافحقققة
 ابلبشر)إيطاليا(؛ واالجتار

 أشقققكال مجيقققع وتصقققنيف لتعريقققف الالزمقققة التشقققريعية التقققدابري اعتمقققاد 91-16
 بشققأن الطفققل حقققوق التفاقيققة االختيققارين الربوتوكققولن يف عليهققا املنصققوص اجلققرا م
 يف األطفقال واسقتغالل األطفقال بيقع وبشقأن املسقلحة النزاعقات يف األطفقال اشرتا 
 )هندورا (؛ اإلابحية املواد ويف البغاء
 الصققلة ذات القانونيققة الصققكو  مققن وغريهققا الدسققتورية القققوانن تعققديل 91-1٧
 العققام اجملققالن يف القققانو ، النظققام يف اجلنسققن بققن املسققاواة مبققاد  إدراج أجققل مققن

 )صربيا(؛ سواء حد على واخلاص
 التمييققز وحظققر كققامالا   إدماجققاا  والرجققل املققرأة بققن املسققاواة مبققدأ إدمققاج 91-18
 يف املباشقققر وغقققري املباشقققر التمييقققز ذلقققك يف مبقققا اجلقققنس، ونقققوع اجلقققنس أسقققا  علقققى
 )أوكرانيا(؛ سواء حد على واخلاص العام اجملالن
 اجلنسقققانية النمطيقققة القوالقققب علقققى للقضقققاء شقققاملة اسقققرتاتيجية وضقققع 91-19

 العمليققققة هققققذه يف املققققد  اجملتمققققع ملنظمققققات الواسققققعة املشققققاركة وضققققمان التمييزيققققة،
 )أوكرانيا(؛
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 مبقدأ إلدماج الصلة ذات التشريعات من وغريه دستورها أحكام تعديل 91-20
 ونققوع اجلققنس أسققا  علققى التمييققز وحظققر كققامالا   إدماجققاا  والرجققل املققرأة بققن املسققاواة
 حقد علقى واخلقاص العام اجملالن يف املباشر وغري املباشر التمييز ذلك يف مبا اجلنس،
 )أرمينيا(؛ سواء
 اجلنسقققانية النمطيقققة القوالقققب علقققى للقضقققاء شقققاملة اسقققرتاتيجية وضقققع 91-21

 )بلجيكا(؛ األبوية واملواقف التمييزية
 مبقدأ إلدماج الصلة ذات التشريعات من وغريه دستورها أحكام تعديل 91-22

 يف املباشققر وغققري املباشققر التمييققز وحظققر كققامالا   إدماجققاا  والرجققل املققرأة بققن املسققاواة
 )آيسلندا(؛ واخلاص العام اجملالن
 التمييقز حظقر عن فضالا  الدستور، يف اجلنسن بن املساواة مبدأ إدماج 91-2٣
 )املكسيك(؛ اإلعاقة أسا  على
 توعية، محالت وتنظيم للتمييز مناهضة تدابري ذلك يف مبا تدابري، اختاذ 91-24
 امليقققل ومزدوجقققي واملثليقققن املثليقققات ضقققد والعنقققف التمييقققز علقققى القضقققاء أجقققل مقققن

 )كندا(؛ اجلنسن صفات وحاملي اجلنسانية اهلوية ومغايري اجلنسي
 والتمييققز، العنققف أشقكال مجيققع علققى القضقاء إىل الراميققة التققدابري تعزيقز 91-25
 امليقل ومزدوجقي واملثليقن واملثليات اإلعاقة ذوي واألشخاص النساء ضد سيما وال

 إدمققاجهم تعزيققز وإىل اجلنسققن، صققفات وحققاملي اجلنسققانية اهلويققة ومغققايري اجلنسققي
 )شيلي(؛ حقوقهم ومحاية
 اهلويقة ومغقايري اجلنسقي امليل ومزدوجي واملثلين املثليات حقوق تعزيز 91-26

 والتمييققز العنققف مققن عققالف حنققو علققى حبمققايتهم اجلنسققن صققفات وحققاملي اجلنسققانية
 )أملانيا(؛

 امليققققل ومزدوجققققي واملثليققققن املثليققققات حلمايققققة اجلهققققود مققققن املزيققققد بققققذل 91-2٧
 اجملتمققع يف وإلدمققاجهم اجلنسققن صققفات وحققاملي اجلنسققانية اهلويققة ومغققايري اجلنسقي

 )آيسلندا(؛
 اجلنسقققي امليقققل ومزدوجقققي واملثليقققن املثليقققات حققققوق تعزيقققز يف املضقققي 91-28

 )إسبانيا(؛ اجلنسن صفات وحاملي اجلنسانية اهلوية ومغايري
 التمييقز ذلقك يف مبقا التمييز، أشكال مجيع ملكافحة حمددة تدابري تنفيذ 91-29
 واملثليقن املثليقات متتع ضمان أجل من اجلنسانية، واهلوية اجلنسي امليل أسا  على

 حبقوقهم اجلنسن صفات وحاملي اجلنسانية اهلوية ومغايري اجلنسي امليل ومزدوجي
 )أوروغواي(؛

 صقققيد قطقققاع حتقققديث أجقققل مقققن وملموسقققة وحمقققددة قويقققة تقققدابري اختقققاذ ٣0-91
 )هاييت(؛ فانواتو لصيادي مفيدة بطريقة األمسا 

 مجيققع بتسققجيل وتسققم  الزوجققات تعققّدد صققراحة حتظققر قققوانن اعتمققاد ٣1-91
 )سلوفينيا(؛ العريف الزواج حاالت
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 املعقايري امتثقال بغقرض القزواج لسقن األدىن احلد لرفع التشريعات تنقي  ٣2-91
 )آيسلندا(؛ اإلنسان حلقوق الدولية
 األسرة، محاية لقانون الفعال التنفيذ ضمان على وقت أقرب يف العمل ٣٣-91
 )سويسرا(؛ األسر محاية لوحدات الكافية املوارد ختصي  طريق عن سيما ال
 وآمقن ققانو  بشقكل محلهقا إهنقاء مقن املقرأة ميكِّقن مبقا التشريعات تنقي  ٣4-91

 )آيسلندا(؛ الصلة ذات الطبية اخلدمات توفري وضمان وطوعي،
 اإلصقالحات إجقراء هبقدف والتقليديقة املدنيقة القانونيقة النظم استعراض ٣5-91
 املعققايري مققع ومتوافقققة موّحققدة املققرأة حبقققوق املتعلقققة أحكامهققا تكققون أن تكفققل الققيت

 )املكسيك(؛ املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء التفاقية الدولية
 حتديقد خقالل مقن القسقري والقزواج املبكقر والقزواج األطفال زواج إلغاء ٣6-91
 )هولندا(؛ عاماا  ١8 يف والنساء الرجال من لكل الزواج لسن األدىن احلد
 اجلقرا م جلميقع ابلنسقبة االعتبقارين لألشقخاص اجلنا يقة املسؤولية حتديد ٣٧-91

 الطفقل حققوق ابتفاقيقة امللحقق االختيقاري الربوتوكقول مقن 3و ٢ املادتن يف احملددة
 )إسبانيا(؛ اإلابحية املواد ويف البغاء يف األطفال واستغالل األطفال بيع بشأن
 ظققروف يراعققي االجتماعيققة للحمايققة شققامل نظققام اسققتحدا  يف النظققر ٣8-91

 السقالمة لتحسقن الالزمقة اخلطقوات واختقاذ اإلعاقة، ذوي األطفال لفا دة الكوار 
 )بلغاراي(؛ الصمود على قدر ا ولتعزيز املدرسية التحتية للبنية املادية
 اجلنسققققية، انعققققدام بشققققأن البيققققاانت ومجققققع إحصققققا ية دراسققققات إجققققراء ٣9-91

 العمققوم علققى ونشققرها البلققد، يف املواليققد وتسققجيل القانونيققة، اهلويققة علققى واحلصققول
 األمريكية(  املتحدة )الوالايت

 الدولقة موققف عن تعرّب  التقرير هذا يف الواردة التوصيات و/أو االستنتاجات ومجيع -92
 بتأييققد حتظققى أهنققا ي فهققم أالّ  وينبغققي االسققتعراض  موضققوع الدولققة و/أو قققدمتها الققيت )الققدول(
  ك كل   العامل الفريق
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