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   مقدمة     
قدمت حكومة مجهورية فانواتو تقريرها الوطين األول املتعلق باالستعراض الدوري            -١

 واعتمد جملس حقوق اإلنـسان       .٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢وق اإلنسان يف    الشامل إىل جملس حق   
وتلقـت  . ق باالستعراض الدوري الشامل لفانواتو يف السنة نفسها       تقرير الفريق العامل املتعل   

ومنـذ  . ستعراض الدوري الـشامل األخـري      توصية من اجملتمع الدويل أثناء اال      ٤٨فانواتو  
تنفيذ هذه التوصيات وااللتزامات عن طريـق مجيـع         االستعراض األخري، تعمل فانواتو على      

ومـن   .ية واملؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين    اجلهات املعنية مبا يف ذلك الوكاالت احلكوم      
املهم اإلشارة إىل أن فانواتو ال تزال تواجه صعوبات يف تنفيذ توصيات االستعراض الدوري              

  . عن الوفاء بالتزاماهتا الدولية الشاملة يف جمال حقوق اإلنسان الشامل، فضالً
و، عني مكتب رئيس    وكجزء من عملية إعداد االستعراض الدوري الشامل يف فانوات          -٢

 ١٠الستعراض الدوري الشامل تتـألف مـن        ل جلنة   ٢٠١٣فرباير  /جملس الوزراء يف شباط   
كمال التقرير الوطين الثاين املتعلق باالستعراض      مسؤولني حكوميني وممثل عن اجملتمع املدين إل      

  . الدوري الشامل

   منهجية وعملية إعداد التقرير  -أوالً   

   قريرمنهجية إعداد الت  -ألف   
يف عملية إعداد التقرير، وزعت جلنة االستعراض الـدوري الـشامل اسـتبيانات               -٣

  .استقصائية وأجرت مقابالت جلمع البيانات واملعلومات ذات الصلة

   عملية إعداد التقرير  -باء   
كمال هذا التقرير إىل جلنتني فـرعيتني،       إ جلنة االستعراض الدوري الشامل      أوكلت  -٤
واللجنة الفرعية جلمع البيانات مسؤولة عن      . عية جلمع البيانات وجلنة الصياغة    اللجنة الفر  مها

املقدمة إليها  املسودة  ودققت جلنة الصياغة    . مجع املعلومات والبيانات والتحقق من املعلومات     
  .ومجعت التعليقات وأعدت الصيغة النهائية للتقرير
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ملعلومـات األساسـية    اوالتطورات املستجدة منذ االستعراض السابق        -ثانياً  
املتعلقة بالدولة موضوع االستعراض وإطار تعزيـز ومحايـة حقـوق           

الدستور، والتشريعات،  : اإلنسان، وخاصة اإلطار املعياري واملؤسسي    
وتدابري السياسات، واألحكام القضائية الوطنية، والبنيـة األساسـية         

 ، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان         ،حلقوق اإلنسان 
الـوارد يف   " أساس االستعراض "االلتزامات الدولية احملددة يف      ونطاق
  ٥/١القرار 

   القوانني والتشريعات الوطنية  -ألف   
ويكفـل  . ينظم دستور فانواتو احلقوق والواجبات األساسية جلميع األفراد يف البلد           -٥

ىل احملكمة العليـا    احلق يف اللجوء إ   كفالة  إعمال احلقوق األساسية من خالل      اً  الدستور أيض 
 وجيوز للمحكمة العليـا أن تـصدر        .)١(احلريات الدستورية يف حالة خرقها    إلنفاذ احلقوق و  

أوامر، وأن تعطي توجيهات وأوامر قضائية، مبا يف ذلك دفع تعويضات، على النحو الـذي               
  .إلعمال احلق املنَتهكاً مناسباه تر
  :محاية حقوق اإلنسانسنتها فانواتو هبدف  وترد يف ما يلي تشريعات  -٦

  ؛)بصيغته املعدلة(بشأن العمالة  ٢٠٠٩ لعام ٣٣قانون رقم ال •
  ؛)بصيغته املعدلة(بشأن العمالة  ٢٠١٠ لعام ٢٥قانون رقم ال •
  ؛)بصيغته املعدلة(املتعلق بالبلديات  ٢٠١٣ لعام ١١القانون رقم  •
  .)بصيغته املعدلة(املتعلق بالالمركزية  ٢٠١٣ لعام ١٦القانون رقم  •

   التدابري والسياسات الوطنية  -باء   

  حقوق النساء واملساواة  -١  
وضعت إدارة شؤون املرأة السياسات التالية، وأولت العناية الواجبـة إىل اتفاقيـة               -٧

  :القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  ؛٢٠١٥-٢٠١١  للفترةاملرأة يف السياسة احلكومية  )أ(  
  ؛٢٠١٦-٢٠١٢ة يف صنع القرار للفترة املرأة يف إطار املسامه  )ب(  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٧خطة العمل الوطنية للمرأة للفترة   )ج(  
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  ؛٢٠١٦-٢٠١٢خطة العمل الوطنية للمرأة للفترة   )د(  
  .٢٠١٢-٢٠١٠السياسة الوطنية للمرأة للفترة   )ه(  

ووضعت إدارة شؤون املرأة سياسة وخطـة عمـل وطنيـتني يف جمـال اإلعاقـة             -٨
  .٢٠١١-٢٠٠٧، والسياسة الوطنية اخلاصة باألطفال للفترة ٢٠١٥-٢٠٠٨ للفترة

   التعليم   -٢  
  : وضعت وزارة التعليم السياسات التالية هبدف تعزيز اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذها  -٩

  ؛٢٠١٥-٢٠٠١ التعليم للجميع للفترة  بشأنخطة العمل الوطنية  )أ(  
  ؛)٢٠١٠(املبكرة يف فانواتو سياسة الرعاية والتربية يف مرحلة الطفولة   )ب(  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٠خارطة التعليم يف فانواتو للفترة   )ج(  
  ؛٢٠١٦-٢٠٠٧استراتيجية قطاع التعليم يف فانواتو للفترة   )د(  
  .)٢٠١٥-٢٠١١(السياسة واخلطة االستراتيجية للتعليم الشامل للفترة   )ه(  

  الصحة  -٣  
اتفاقية القضاء علـى مجيـع      ميل  تكوضعت وزارة الصحة السياسات التالية هبدف         -١٠

  :أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل
  ؛٢٠١٥-٢٠١١ صحية للفترة ة واالستراتيجية الوطنيتان من أجل جزريالسياس  )أ(  
  ؛٢٠١٦-٢٠١٢السياسة واالستراتيجية الوطنيتان للصحة البيئية للفترة   )ب(  
وس نقـص املناعـة املكتـسب       اخلطة االستراتيجية الوطنية للتصدي لفري      )ج(  

  ؛٢٠١٢-٢٠٠٨املنقولة جنسياً للفترة واألمراض 
اخلطة االستراتيجية الوطنية للتصدي لفريوس نقـص املناعـة املكتـسب             )د(  
  .٢٠١٨-٢٠١٤ للفترة

   السلطات الرمسية واملنظمات احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان  -جيم   
  ؛املكتب احلكومي للشؤون القانونية  )أ(  
  ؛زراءمكتب رئيس الو  )ب(  
  ؛وزارة الشؤون اخلارجية  )ج(  
  ؛اإلصالحيةاخلدمات إدارة   )د(  
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  ؛إدارة شؤون املرأة  )ه(  
  ؛التعليمإدارة   )و(  
  ؛الصحة العامةإدارة   )ز(  
  .وزارة األراضي واملوارد الطبيعية  )ح(  

ت تنفيـذ االلتزامـا  : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع         -ثالثاً  
، "أسـاس االسـتعراض  "الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، احملـددة يف    

والتشريعات الوطنية وااللتزامات الطوعية، وأنشطة املؤسسات الوطنية       
ية العامة حبقوق اإلنسان، والتعاون مع آليات       حلقوق اإلنسان، والتوع  

   حقوق اإلنسان
جتري مشاورات بشأن اتفاقيات    تنظم شعبة املعاهدات واالتفاقيات محالت للتوعية و        -١١

، استكملت  ٢٠١٣-٢٠٠٩وخالل الفترة   . حقوق اإلنسان بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية     
  . الشعبة ستة برامج تتصل حبقوق اإلنسان يف مقاطعات شيفا وسامنا وطافيا

، نظمت إدارة شؤون املرأة باالشتراك مع الفريق اإلقليمي ملنطقـة           ٢٠١٠ويف عام     -١٢
اهلادئ املعين باحلقوق يف املوارد دورات تدريبية للتوعية حبقوق اإلنسان، بالتعاون مع            احمليط  

  . كنيسة اجمللس املسيحي لفانواتو يف مقاطعيت سامنا وبيناماقيادات 

الـسابقة  اإلجراءات املتخذة بشأن التوصيات الناشئة عـن اجلولـة             -رابعاً  
  لالستعراض الدوري الشامل

  يق على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وعلى بروتوكوهلا االختياريالتصد: ١التوصية     
، انضمت فانواتو إىل اتفاقية األمـم املتحـدة ملناهـضة           ٢٠١١يوليه  / متوز ١١يف    -١٣

وبـذلك  . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة           
منطقة احمليط اهلادئ   يف جزر    يف االتفاقية وأول بلد      ١٤٧ رقم أصبحت فانواتو الدولة الطرف   

وتعكف . وظفي املؤسسات اإلصالحية  ت دورات تدريبية على االتفاقية مل     وُنظِّم. ينضم إليها 
  . )٢(احلكومة على تعيني جلنة وطنية تشرف على صياغة التقرير األويل بشأن االتفاقية

   لدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية ا  التصديق على : ٢التوصية     
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال          مل تنظر فانواتو بعد يف التصديق على          -١٤

   التمييز العنصري
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  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  التصديق على : ٣التوصية     
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية          التصديق على    مل تنظر فانواتو بعد يف      -١٥

  .واالجتماعية والثقافية

  التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: ٤التوصية     
ويف . ٢٠١١يوليه /صدقت فانواتو على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف متوز     -١٦
تحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة تنفيـذ        ، استعرض مكتب األمم امل    ٢٠١٣أغسطس  /آب

التجـرمي  " من اتفاقية مكافحة الفساد بـشأن        ٣فانواتو التزاماهتا املنصوص عليها يف الفصل       
وساعدت على إجراء االستعراض جهة     ". التعاون الدويل " بشأن   ٤والفصل  " وإنفاذ القانون 

. ت واالتفاقيات يف وزارة اخلارجيـة     الوصل املعنية بالفساد يف فانواتو والتابعة لشعبة املعاهدا       
واستكملت فانواتو القائمة املرجعية بشأن الفصلني السالفي الذكر وأرسلتها إىل مكتب األمم            

  .٢٠١٣سبتمرب /املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف أيلول

  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم: ٥التوصية     
مل تنظر فانواتو بعد يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال      -١٧

  .املهاجرين وأفراد أُسرهم

تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقيـة حقـوق             : ٦التوصية      
  الطفل
ز ضد املـرأة،     منذ أن صّدقت فانواتو على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي            -١٨

بادرت إدارة شؤون املرأة إىل تنفيذ أنشطة خمتلفة من قبيل التوعية وإجراء مشاورات وصياغة              
، ٢٠١٣ويف عـام   .تعزيز القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة        هبدف  السياسات  

اخنرطت إدارة شؤون املرأة يف تصميم السياسة وخطة العمل الوطنيتني بشأن املـساواة بـني          
 آلية فـانواتو    ٢٠١٠ يف عام  واسُتعرضت. ٢٠١٧-٢٠١٤ والنهوض باملرأة للفترة     نسنياجل

كمـا اسـُتعرض    . الوطنية للنهوض باملرأة، وهي اهليئة املسؤولة عن النهوض بأوضاع املرأة         
وعينـت  . ١٥ إىل   ٦جمموع عدد املوظفني من      اهليكل التنظيمي إلدارة شؤون املرأة فارتفع     

تساعد على تعزيـز املـساواة بـني    شؤون اجلنسانية واحلوكمة لللظفة إدارة شؤون املرأة مو   
وبلغت احلكومة املرحلة النهائية من إعداد التقريرين الوطنيني الـدوريني الرابـع        . )٣(اجلنسني
وقامت احلكومة  . القضاء على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية ب  اللذين سيقدَّمان إىل     واخلامس

  . ة احلكومية وغري احلكومية يف عملية إعداد التقريربإشراك اجلهات املعني
إلدارة شؤون الطفولة يعمل حاليـاً يف       اً   العدل موظف  ارة، عينت وز  ٢٠١٠ويف عام     -١٩

ويشرف هذا املوظف على تنسيق اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من          . )٤(املرأةإطار إدارة شؤون    
ىل مساعدة احلكومة على إعداد التقريـرين    أجل تعزيز اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذها إضافة إ       

  . الثاين والثالث يف إطار اتفاقية حقوق الطفل املزمع تقدميهما إىل جلنة حقوق الطفل
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 الـدويل اخلـاص     االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد      : ٧التوصية      
  باحلقوق املدنية والسياسية 

نضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        مل تنظر فانواتو بعد يف اال       -٢٠
  . والربوتوكول االختياري الثاين امللحق به

  تنفيذ القانون املتعلق حبماية األسرة: ٨التوصية     
ما فتئت احلكومة تعمل، من خالل إدارة شؤون املرأة، على زيادة توعية اجملتمعات               -٢١

ملتعلق حبماية األسرة، وباآلثار املترتبة عليه، وبكيفية إمكانيـة  احمللية وعامة اجلمهور بالقانون ا   
وُنظمت محالت التوعية إىل حد اآلن يف       . مساعدته النساء الالئي يقعن ضحايا العنف املرتيل      

بيـسالما  القانون إىل لغة    املتعلقة ب وُترمجت املواد التدريبية    . مقاطعات شيفا وسامنا وماالمبا   
  . الشروط وااللتزامات الواردة فيهلكي تفهم عامة اجلمهور

يتضمن التوجيه بشأن إجياد فهم أفضل لألشخاص       تعمل احلكومة على إعداد دليل      و  -٢٢
اً وجيري التشاور حالي  . يف إطار القانون املتعلق حبماية األسرة     سجلني  املخولني واملستشارين امل  

  .الدليلذلك بشأن 
ة يف حاالت العنف املرتيل، أنشأت وحدات       من احلكومة بأمهية تدخل الشرط    اً  وإقرار  -٢٣

وأنشأت احلكومة هـذه الوحـدات      . بورت فيال وسانتو وماليكوال وتاّنا     حلماية األسرة يف  
وتلقـت  . تقـدميها للمحاكمـة   واإلبالغ عنها هبدف    املرتيل  لكفالة التحقيق يف قضايا العنف      

 ١٢٦، و ٢٠٠٩يل يف عام     حالة بشأن االعتداء اجلنسي والعنف املرت      ٧٧عن  بالغات  الوحدات  
  .)٥(٢٠١٢ حاالت يف عام ٢٠١ و٢٠١١ام  حالة يف ع١٠٠، و٢٠١٠حالة يف عام 

إدماج مبادئ اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف               : ٩التوصية      
  التشريعات احمللية 

علـى  ) "احلقوق األساسية ("لدستور يف الفصل الثاين     ينص ا ،  ٥ذُكر يف الفقرة    كما    -٢٤
 ٢٠٠٩وأُدخلت تعديالت على قانون العمالة يف عامي        . املساواة يف املعاملة مبوجب القانون    

،  لألجـور  األدىنواحلـد    فيما يتعلق بأحكام اإلجازات السنوية وإجازة األمومـة          ٢٠١٠و
وتتلقـى  . وشاركت إدارة شؤون املرأة مشاركة كاملة يف النقاشات املتعلقة هبذه التعديالت          

ستئناف يف فانواتو قضايا من النساء بشأن ملكية األراضي وطلب جرب الضرر مـن        حمكمة اال 
  .أجل حتقيق املساواة يف احلقوق بشأن متلك األراضي

 قامت احلكومة باستعراض التشريعات الوطنية للوقوف علـى مـا         ٢٠١٠ويف عام     -٢٥
ـ    ومتّخ. ميتثل منها التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           نض االسـتعراض ع

من أجل إرشـاد التغـيري     ‘ محاية حقوق اإلنسان للمرأة يف قانون فانواتو      ‘وضع دليل بعنوان    
التشريعي هبدف إدماج اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف النظام القانوين              

  .والدليل قيد االستعراض حالياً. احمللي



A/HRC/WG.6/18/VUT/1 

GE.13-18506 8 

تنظيم على  اً  ن يف فانواتو أمينة للجنة تسهر أساس       عينت جلنة القانو   ٢٠١١ويف عام     -٢٦
وتتمثل املهمة األساسية للجنة يف تدقيق تشريعات فانواتو وإبقائها قيـد           . إدارة أمانة اللجنة  و

  .االستعراض والتوصية بإدخال تعديالت عند االقتضاء

ال استعراض وتعديل التشريعات ذات الصلة هبدف القضاء على مجيع أشك         : ١٠التوصية      
  التمييز ضد املرأة أو هتميشها

، صادق الربملان على تعديل القانون املتعلـق بالبلـديات          ٢٠١٣أغسطس  /يف آب   -٢٧
وهـذه  .  يف املائـة   ٣٤ و ٣٠هبدف ختصيص حصص للنساء يف اجملالس البلدية تتراوح بني          

  .ةيالعملية بطيئة بسبب املوارد والقدرات احملدودة داخل األجهزة احلكوم

   املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة كفالة:١١ التوصية    
أن وزارة  ،  ٢٠١٣أُجريـت يف عـام      للخارطة اجلنسانية يف البلد،     حددت دراسة     -٢٨

التعليم ووزارة اهلياكل األساسية واملرافق العامة ووزارة الصحة هي املؤسسات احلكومية اليت            
وزارة التربية والتعليم حققت و. لقطاعيةتعمم مراعاة املنظور اجلنساين يف سياسات الوزارات ا     

مجـع البيانـات املـصنفة    ، وحتسن املساواة يف االلتحاق باملدارس االبتدائية واملعاهد الثانوية    
وزارة اهلياكل األساسية واملرافق العامة املرأة يف       تشرك  و. يف جمال الصحة  حسب نوع اجلنس    

اآلن على وضع سياسة داخليـة شـاملة        الوزارة  تنفيذ اهلياكل األساسية وصيانتها، وتعكف      
  .هتدف إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني داخل الوزارة

على وضع سياسة وخطة عمل وطنيتني بشأن نوع اجلـنس          اً  وتعمل احلكومة حالي    -٢٩
والنهوض باملرأة تشمل البحوث الرئيسية يف جماالت االقتصاد الكلي والعمل والعمالة هبدف            

 على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف وضع سياسـات الـوزارات            زيادة تشجيع الوزارات  
تح إدارة شؤون املرأة مكاتب جمهزة باملوظفني املسؤولني عن         من شأن ف  و. الرئيسية وتنفيذها 

الوعي حبقـوق   لتعزيز  أوضاع املرأة يف املقاطعات سيساعد احلكومة على االضطالع بأنشطة          
  . عيد اجملتمعيعلى الصاجلنسانية اإلنسان واملسائل 

  حقوق املرأة يف نظام العدالةاحترام ضمان : ١٢التوصية     
الوكيل العام وقضاة احملكمـة     مكتب  املدعي العام و  ومكتب  القضاة  تتزايد مشاركة     -٣٠

 يف دورات تدريبية بشأن القانون املتعلـق حبمايـة          العليا وأفراد الشرطة والزعماء التقليديون    
 املتعلق حبماية األسرة يساعد نظام العدالة على التعامل بصورة فعالة           وال يزال القانون  . األسرة

  .مع حاالت وقضايا العنف املرتيل

  مراجعة التشريع املتعلق باحلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية: ١٣التوصية     
ـ  ١٢ و ١٠يتراوح احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية بني          -٣١ ووقّعـت دائـرة    . اً عام

بشأن  مذكرة تفاهم     مؤخراً دارة شؤون املؤسسات اإلصالحية وإدارة شؤون املرأة      الشرطة وإ 
مرافق احتجاز  اً  وال توجد حالي  . األحداثللشباب و على أفضل املمارسات املعنية     اً  لعمل مع ا
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ومت اآلن  . اجلاحنني، وهي قضية أثريت على أعلى مستويات احلكومة       األحداث  منفصلة إليواء   
 يف استراتيجية قطاع القانون والعدالة بوصـفه إحـدى األولويـات            إدراج قضاء األحداث  

  .٢٠١٤الرئيسية اليت ستوليها احلكومة اهتمامها يف عام 

   اإلعاقةتعزيز اجلهود الرامية إىل تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي: ١٤التوصية     
 تـشرين   ٢٣صدقت فانواتو على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف               -٣٢
احترام األشخاص ذوي اإلعاقة والنهوض بأوضـاعهم       من أجل كفالة     ٢٠٠٨أكتوبر  /ولاأل

صنع القرارات على الـصعيدين     على قدم املساواة مع اآلخرين وإشراكهم يف        واالعتراف هبم   
  .اجملتمعي والوطين

 وظيفة مسؤول ُيعىن باألشخاص ذوي اإلعاقـة        ،٢٠٠٩ يف عام    ،وأنشأت احلكومة   -٣٣
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     وُيعىن هذا املوظف أساساً بتنفيذ      . شؤون املرأة تابعة إلدارة   

وانطلقت عملية إعداد التقرير األويل املتعلق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           . اإلعاقة
يف اكتملـت   املشاورات الوطنية إلعداد التقرير و    عقدت  ،  ٢٠١٣ويف عام   . ٢٠١٠يف عام   

حاجة ملحة إىل الـدعوة بـشأن       راجيع املشاورات أن هناك     أوضحت م و. مجيع املقاطعات 
وحتدد خالل املشاورات مسائل احلـصول      . ضايا حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    االتفاقية وق 

على خدمات التعليم اخلاصة باألطفال ذوي اإلعاقة والشباب الذين يـصابون باإلعاقـات             
ر عامة اجلمهور إىل الوعي حبقوق      ويفتق. العقلية نتيجة تعاطي املخدرات وسلط عليها الضوء      

إلدارة األشغال العامة، عنـد سـنه،       اجلديد   وسيحدد قانون البناء     .اإلعاقةاألشخاص ذوي   
شروط األداء واملعايري   ،  ٢٠١٣استكماله وعرضه على الربملان يف عام       اآلن عملية   ري  جتالذي  

  .املباين واملرافق املالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقةاملتعلقة ب

  معاجلة املسائل املتعلقة بقانون متثيل الشعب: ١٥توصية ال    
التحقيق إكمال  يتيح املكتب االنتخايب فترة تفتيش للمرشحني للتأكد من أمسائهم و           -٣٤
استقامتهم لدى وزارة املالية للوقوف على أي مبالغ مالية مل يسددوها إىل احلكومة             مدى  يف  

. صورة خاصة على الزعماء السياسيني السابقني     وينطبق ذلك ب  . قبل املشاركة يف االنتخابات   
من القـوائم االنتخابيـة رغـم       يف السابق   ومن أجل التصدي لقضية فقدان أمساء الناخبني        

 ١٥ إىل   ١ مـن    الفتـرة ، يف   لنـاخبني لاالنتخابات  سيسمح القائمون على    فيها،  تسجيلهم  
  .القوائم االنتخابية من التثبت من وجود أمسائهم يف ، من كل سنة انتخاباتهيولي/متوز

  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان: ١٦التوصية     
.  جلنة وطنية مؤقتة حلقـوق اإلنـسان  ٢٠١٣فرباير /شكلت وزارة العدل يف شباط    -٣٥

وُعهد هلا بتنسيق مجيع املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، واستكمال التقارير الوطنية املقدمة إىل           
  .التقارير الوطنية وتقييمهاحالة صد اتفاقيات حقوق اإلنسان، ور
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  تعزيز دور مكتب أمني املظامل: ١٧التوصية     
يعاجل مكتب أمني املظامل الشكاوى والقضايا املقدمة من موظفي اخلدمة املدنية وعامة   -٣٦

القانون املتعلق بأمني املظامل وقانون مدونـة       اً،  ويستعرض املكتب حالي  . املواطنني على السواء  
تنظيم حلقة عمل استشارية بغرض تعزيز الدور الذي يضطلع به، وذلك عقب         يادة،  سلوك الق 

الـيت وضـعتها احلكومـة يف       " خطة املائة يوم  " و ،٢٠١٠ديسمرب  /ُعقدت يف كانون األول   
 بشأن تعيني أمني املظامل وإنشاء      ٣وتشمل التعديالت الرئيسية الفصل     . ٢٠١٣بريل  أ/نيسان

  .يف الشكاوى املقدمة ضدهمر املعنية بالنظحمكمة القيادات 
 ١٢ إىل   ٥وارتفع عدد املوظفني العاملني يف مكتب أمني املظامل، منذ إنشائه، مـن               -٣٧
وأصـدر  .  دورات تدريبية وحلقات عمل بشأن حقوق اإلنسان       للموظفنينظمت  و. اًموظف

 حالـة   ٢٦٠ حالة، وال تزال     ١٠٠تحقيق يف   المل  أك تقارير عامة، و   ١٠ اآلن   حىتاملكتب  
  .النظر قيد

  إشراك اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض الدوري الشامل :١٨التوصية     
. أشركت حكومة فانواتو اجملتمع املدين يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل            -٣٨

وعقدت وزارة  . عن اجملتمع املدين    ممثالًيف عضويتها   وتضم جلنة االستعراض الدوري الشامل      
 بـشأن  ،٢٠١٣مارس / يف آذار،مل بدعم من أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ       العدل حلقةَ ع  

 حلقة عمل استشارية حكوميـة   ٢٠١٣يوليه  /االستعراض الدوري الشامل، وعقدت يف متوز     
بشأن اتفاقيات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان والتقدم احملرز يف إعداد التقرير الثـاين               

لجهات املعنية باالستعراض الـدوري     أتاحت حلقات العمل ل   و . لالستعراض الدوري الشامل  
االستعراض الدوري الـشامل، ومناقـشة التحـديات    متابعة  الشامل فرصة التأمل يف عملية      

   .الرئيسية وما حتقق من إجنازات وما أُحرز من تقدم

  حقوق اإلنسان والتوعية يف جمال تنظيم األنشطة املتعلقة بالتثقيف : ١٩التوصية     
نظمت فانواتو أنشطة للتوعية حبقوق اإلنسان يف إطار اتفاقية القضاء علـى مجيـع                -٣٩

 ،أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة   
 أنشطة تتعلـق  ،٢٠١٠ يف عام ،ونظمت إدارة شؤون املرأة  . املنظمات اإلقليمية من  مبساعدة  

، شـاركت إدارة    ٢٠١١ويف  . سـانتو مبنطقة  ن يف اجملتمعات الريفية     بالتوعية حبقوق اإلنسا  
 ، اتفاقية مناهضة التعذيب   نيف دورة تدريبية ع   األخرى  اإلصالحية واجلهات املعنية    اخلدمات  

 ٢٠١١منذ عام   قوات الشرطة يف فانواتو     اظبت  و. يسرهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    
ره الفريق اإلقليمي ملنطقـة احملـيط        اإلنسان، يسَّ  دورات تدريبية بشأن حقوق   على حضور   

مبـساعدة الفريـق،    اً،  وتنظَّم سنوي . يف سوفا، فيجي  عقدها  اهلادئ املعين باحلقوق يف املوارد      
. الشرطة اجلدد كجزء من الربنـامج التـوجيهي       جملندي   حقوق اإلنسان    ندورات تدريبية ع  

ق اإلنسان واالتفاقيات الدوليـة حلقـوق       التوعية بقضايا حقو  تعزيز  تزال مثة حاجة إىل      وال
  .اإلنسان يف فانواتو
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  تعزيز التوعية بأمهية تعليم األطفال: ٢٠التوصية     
، سياسة تعميم التعليم االبتدائي الراميـة إىل إتاحـة          ٢٠١٠تنفّذ فانواتو، منذ عام       -٤٠

ذوي اإلعاقـة   التركيز على األطفال    مع  من الصف األول إىل الصف السادس،       التعليم اجملاين   
ومن وظائف إدارة املدارس تـوفري      . كمال التعليم االبتدائي  إوحتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف      

، التدريب وأنشطة التوعية ملديري املدارس واجملتمعات احمللية واآلباء بشأن أمهية تعليم األطفال           
سجلون أطفـاهلم يف    ب اآلباء الذين ال ي    عاقَوال يُ . )٦(على األطفال ذوي اإلعاقة   مع التركيز   

  .املدارس

حصوهلم على   مسؤولني عن قطاع األطفال وضمان       إنشاء مناصب ملوظفني  : ٢١التوصية      
  التعليم اجملاين واإللزامي

ينسق املوظف املسؤول عن قطاع األطفال اجلهود الوطنية الرامية إىل تنفيذ أحكـام               -٤١
جملاين يف املدارس االبتدائية احلكومية مـن       التعليم ا اً  وتوفر فانواتو حالي  . اتفاقية حقوق الطفل  

  .وال توجد سياسة للتعليم اإللزامي يف الوقت احلاضر. الصف األول إىل الصف السادس

  مكافحة الفساد: ٢٢التوصية     
ويواصـل  . ٢٠١١يوليـه   / متوز ١٢انضمت فانواتو إىل اتفاقية مكافحة الفساد يف          -٤٢

 مبمارسات وأعمال الفساد اليت يرتكبها املوظفـون     مكتب أمني املظامل معاجلة شكاوى تتعلق     
وأنـشأ مكتـب    . ىل مكافحة الفساد يف فانواتو    الدعوة إ اجملتمع املدين   ويواصل  . العموميون

إىل الشكاوى املقدمـة، لرفـع      اً  ، استناد "خطة املائة يوم  "رئيس الوزراء جلان حتقيق يف إطار       
دَّعى تورطهم يف معامالت تتعلق باألراضي      الذين يُ دعاوى قضائية ضد موظفي اخلدمة املدنية       

  .واهلجرة واجلوازاتاجلنسية و

  التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة: ٢٣التوصية     
املقرر ،  ٢٠٠٩ يف عام     عقب االستعراض الدوري الشامل األول     ،فانواتوقام بزيارة     -٤٣

بإسـاءة  تتعلـق   وأنشأت احلكومة جلنة للتحقيق يف ادعاءات       . اخلاص املعين مبسألة التعذيب   
، ٢٠٠٩األوضاع السائدة يف السجون وزيادة عدد الفارين منها يف عـام            بسجناء و المعاملة  

ومل تسن احلكومة بعد قوانني للتصدي      . ٢٠١٠قضية وفاة سجني قيد االحتجاز يف عام        ويف  
. ة مناهضة التعذيب ملا هلا من أبعاد مالية كبريةللمسائل السالفة الذكر ولاللتزام بأحكام اتفاقي

اخلـدمات  عـن ذلـك، نظمـت إدارة          وفضالً. بيد أهنا جلأت إىل إصالح املرافق القائمة      
 إىل جانب املعايري الدولية األخرى ذات       ،االتفاقية والتوعية هبا  عن  اإلصالحية دورات تدريبية    

بتفتيش الـسجون   معنياً  اً  خارجياً  فريقوعينت وزارة العدل    . الصلة يف جمال حقوق اإلنسان    
وتقدمي توصـيات تكفـل   رعاية السجناء، هبدف الوقوف على الظروف السائدة فيها وعلى   

  .)٧(استيفاء املعايري األساسية ملعاملة السجناء
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  رأةتدابري للحد من التمييز ضد املاختاذ : ٢٤التوصية     
صيص مقاعد للنساء يف اجملالس     خت"على  ،  ٢٠١٣يونيه  /قت احلكومة يف حزيران   واف  -٤٤

. اًمناسـب  ومن شأن ذلك أن يضمن متثيل النساء يف البلديات متثـيالً      ". البلدية كتدبري مؤقت  
أولويـات  ويتماشى القرار مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وجدول             

-٢٠٠٠(ة لأللفية    واألهداف اإلمنائي  )٢٠١١-٢٠٠٧(وخطة العمل الوطنية للمرأة     العمل،  
٢٠١٥(.  

 ٢٣٥حضرها  ، نظمت إدارة شؤون املرأة حلقات عمل        ٢٠١٢-٢٠٠٨ويف الفترة     -٤٥
وأثناء انتخابات  . بناء املوارد يف جمال الدميقراطية وشؤون احلكم واالنتخابات       بشأن  اً،  شخص
تثقيـف الناخبـات وتوعيتـهن يف       "بشأن  اً  ، نفذت إدارة شؤون املرأة مشروع     ٢٠١٢عام  
عن طريق ثالث حلقات عمل تناولت تثقيف الناخبات يف مقاطعة سانتو وحلقـتني             " اتوفانو

يف شكل مؤمتر تنـاول  اً عن ذلك، نظمت إدارة شؤون املرأة تدريب   وفضالً. يف مقاطعة إيفايت  
ونتيجـة لـذلك،    .  مرشحة يف مقاطعة إيفايت    ١٧حضرته  " يف صنع القرار  رأة  مشاركة امل "

  .٢٠١٢، يف عام تخابات العامة مرشحات يف االن١٠شاركت 
بشأن البعـد   اً  بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، حبث      أعدت إدارة شؤون املرأة     و  -٤٦

ع األحـزاب   احلوار م  ركّز على    ،٢٠١٢ يف عام    ،اجلنساين لألحزاب السياسية واالنتخابات   
واملنظمـات غـري     مع مؤسسات من قبيل الربملـان        ،اجلنسانيةبالشؤون  السياسية، والتوعية   

  .)٨(احلكومية
، أن عـدد    ٢٠١١وأثبتت دراسة استقصائية أجرهتا جلنة اخلدمة العامـة يف عـام              -٤٧

 مـن   ١ ٦١٧، و ٢٠٠٩يف عام   اً  حكومياً   موظف ٥ ٦١٦ امرأة من بني     ٢ ٠٤٧بلغ   النساء
 امرأة ١٣٩وتشغل . ٢٠١١ يف عام ٥ ٨٨٧ن بني  م٢ ١٣٨، و٢٠١٠يف عام  ٤ ٩٩٩ بني

. ذلك على استمرار قلة متثيل النساء يف القوة العاملـة         ويدل  .  حالياً إلدارة العليا وظائف يف ا  
حيق لكل رجـل    ‘للتمييز القائم على نوع اجلنس، دأبت احلكومة على إدراج عبارة           اً  وتفادي

وال تـزال   . يف مجيع اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة لـديها       ‘امرأة أن يتقدم إىل الوظيفة     أو
، وتنظيم عمليات البحث ومحالت التوعية       تدافع عن املرأة بتوفري التدريب     رأةإدارة شؤون امل  

  . بشأن االنتخابات والسياسات العامة
، أثناء الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة           ٢٠١٢يف عام   و  -٤٨

دف تعزيز مشاركتها هبأة باملر، قدمت فانواتو مشروع املقرر املتعلق    اإلطارية بشأن تغري املناخ   
  .)٩( وحتسينهايف املفاوضات املتعلقة باالتفاقية
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االقتصادي أو امليـول اجلنـسية      ركز  منع التمييز على أساس اإلعاقة أو امل      : ٢٥التوصية      
  اإليدز/اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية أو
بـني مجيـع    نون  مبوجب القـا  على املساواة يف احلقوق     ) ٥املادة  (ينص الدستور     -٤٩

تكافؤ إطار العمل الوطين املعين باإلعاقة      يكفل  و. األشخاص مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة     
بـشكل حمـدد    ومل يتناول الدستور    . محاية حقوقهم يف املركز ويف    األشخاص ذوي اإلعاقة    

. إليدزا/حالة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     على  التمييز القائم على امليول اجلنسية أو       
وأصـدرت  . اإليـدز بمعنية  وطنية   جلنة   ٢٠١١ويف هذا الصدد، أنشأت احلكومة يف عام        

ـ     . )١٠(خلدمات املشورة اً  موحد  دليالًاً  فانواتو مؤخر  خـدمات  اً  وال توجد لدى فانواتو حالي
  .اإليدز/تشخيص فريوس نقص املناعة البشريةلتقدمي املشورة أو مرافق ل

   واألعراف التمييزيةالتصدي للوائح: ٢٦التوصية     
 على ١٩٨٣ من قانون حماكم اجلزيرة لعام  ١٠ من الدستور والفصل     ٥١تنص املادة     -٥٠

  .مبدأ املساواة بني الرجال والنساء وحظر التمييز مبوجب القانون العريف
وتعكف جلنة القانون يف فانواتو على إعداد ورقة تتناول املسائل املتعلقـة بتعـديل                -٥١

  .قانون األسرة

  اختاذ التدابري املناسبة لتحسني الظروف السائدة يف السجون: ٢٧التوصية     
اإلصالحية تعمل مع الشركاء لتحسني الظروف السائدة يف         اخلدمات   إدارةال تزال     -٥٢

املراكز اإلصالحية، مبا يف ذلك وضع خطط لبناء مركز إصالحي جديد يف بـورت فـيال                
وسرياعي املركز اإلصالحي املزمع إنـشاؤه      . القائمةوإدخال إصالحات جذرية على املرافق      

لفئتـهم وتـستجيب    اً  املعايري الدولية، من قبيل تصميم وحدات منفصلة تؤوي السجناء وفق         
الشباب على مقربة من املبىن     لتثقيف  الحتياجات األمهات والرضع، وختصيص فضاء منفصل       

. ي الكراسي املتحركة إليـه    يسهل وصول مستخدم  حبيث  اً  وُصمم املبىن أيض  . املخصص هلم 
خمصصة لألنشطة اجملتمعية كالبستنة والزراعة مبا يعزز       ساحات  وسيتيح ختطيط املركز اجلديد     

  .حصول السجناء على األغذية الصحية
،  تفتـيش خـارجي  ، عينت وزارة العدل واخلدمات اجملتمعية فريق     ٢٠١٢ويف عام     -٥٣

تنميـة الـشباب والرياضـة      وزارة  صحة و يتألف من أعضاء مستقلني ينتمون إىل وزارة ال       
 ليقـوم برصـد     والتدريب، وجملس مالفاتوموري الوطين لألعيان واجمللس املسيحي لفانواتو       

وأُنشئ الفريق هبدف تفتيش الظروف السائدة يف       . مراكز االحتجاز بصفة منتظمة يف فانواتو     
  .معاملة السجناء وتعزيز حقوق اإلنسان للمحتجزينرصد السجون و

وستكون متاحة لعامة اجلمهـور علـى       الفريق  تقارير الرصد اليت سيعدها     ستنشر  و  -٥٤
، قامـت اللجنـة الدوليـة       ٢٠١٢ويف عـام    . اإلصالحيةاخلدمات  املوقع الشبكي إلدارة    
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األمحر واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وممثلون عن منظمات اجملتمع املدين احمللية            للصليب
)Wan Smol Bag (وكان اهلدف الرئيسي مـن  . راكز اإلصالحية يف بورت فيالارة املـبزي

هذه الزيارات الوقوف على مدى امتثال املراكز اإلصالحية اللتزامات حقوق اإلنـسان مبـا        
  .يتسق مع قوانني حقوق اإلنسان ومعايريها

، بادرت السلطة القضائية يف فانواتو إىل تنظيم حلقة عمـل           ٢٠١٣فرباير  /ويف شباط   -٥٥
يف وتطبيقه ألحداث ل قضاء   نظام  هبدف النظر يف كيفية تطوير     ،اء األحداث يف فانواتو   بشأن قض 

ـ    األحداث  فانواتو، مبا يكفل حتسني النتائج لصاحل        ألحكـام  اً  اجلاحنني وأسرهم والضحايا وفق
ومشلـت اجلهـات    . واخُتتمت حلقة العمل بالتوقيع على مذكرة اتفاق      . اتفاقية حقوق الطفل  

اإلصـالحية  اخلدمات  ذكرة السلطة التشريعية ودائرة الشرطة يف فانواتو وإدارة         املوقعة على امل  
وجلنة القانون ومكتب الوكيل العام، ومكتب املدعني العامني واجلهات املعنية يف اجملتمع املـدين      

القانونية واليونيسيف ومركـز  مبا يف ذلك جملس مالفاتوموري الوطين لألعيان، ورابطة فانواتو       (
عملت منظمة وان مسول باغ بنشاط      و. وان مسول باغ  ومنظمة  املرأة يف فانواتو    أزمات  معاجلة  

برامج إعادة التأهيل بالتعاون مع الدائرة املسؤولة عن مراقبة سلوك اجلناة           يف املساعدة على تنفيذ     
ملنظمـة وان   ويقوم مركز الشباب التابع     . اإلصالحيةاخلدمات  بعد اإلفراج عنهم التابعة إلدارة      

وتنفيـذ  استخدام املهارات احلياتية    يف تدريب األحداث اجلاحنني على      باغ بدور حيوي    مسول  
طط الدائرة املسؤولة عن مراقبة سلوك اجلناة بعد اإلفراج عنـهم           برامج إلعادة تأهيلهم وفقاً خل    

اجلـاحنني  األحداث  تساعد الشباب و،٢٠٠٨ منذ عام ،وما انفكت اهليئة. املنظمةبالتعاون مع   
  .يف إطار األحكام اجملتمعية لدائرة مراقبة سلوك اجلناة بعد اإلفراج عنهماً، ديدحت

 الـشراكة املعـين بالقـانون       برنامج دراسية معنية بالشباب من قبل       ظمت حلقةٌ ُنو  -٥٦
يف بورت فيال حيث ناقش جتمع األعيان يف مركز ) الوكالة األسترالية للتنمية الدولية(والعدالة 

من اجلهات املعنية مسائل حيوية تتصل باجلوانب االقتـصادية         ومة وغريها   الشباب مع احلك  
تثقيـف الـشباب    هو  وكان الغرض األساسي من احللقة      . واالجتماعية والثقافية والسياسية  

. )١١(وصياغة مذكرة اتفاق وحتليل الفجوات القائمة بني الشباب ومؤسسات قضاء األحداث          
ذكرة اتفاق بني خمتلف جمموعات الشباب يف بـورت         وأسفرت احللقة الدراسية عن توقيع م     

أبرز االتفاق ضرورة اعتراف احلكومـة بأمهيـة        و.  قُدِّمت يف وقت الحق إىل احلكومة      ،فيال
عن كثب مع احلكومة على إقامة املركـز        مشاركة الشباب يف وضع السياسات، ويف العمل        

قوانني املتعلقـة بقـضاء     ، وإشراكهم يف مناقشات إصالح ال      اجلاحنني ألحداثلاإلصالحي  
لعمل مع احلكومة على مناقشة خطط امليزانيات املتعلقـة بقـضايا           لفرص  إجياد  األحداث، و 

جملس مالفاتوموري الوطين لألعيان، والعمـل       ومع   يف فانواتو، والتعاون مع األعيان    الشباب  
قـضاء  وأُنشئت كذلك جلنة فرعية معنية ب     . قضايا الشباب معاجلة  عن كثب مع الشرطة يف      

حتديث معلومات الشباب كافة يف فانواتو بشأن قضايا الـشباب وقـضاء            بغرض  األحداث  
  .)١٢(املمكنةمن الوسائل األخرى األحداث عن طريق وسائط اإلعالم وغريها 
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تعزيز التدريب على حقوق اإلنسان لفائدة العاملني يف دوائـر الـشرطة            : ٢٨التوصية      
  والدوائر اإلصالحية والقضائية

       /اإلصالحية وقـوة الـشرطة يف فـانواتو، يف أيـار    اخلدمات شارك موظفو إدارة      -٥٧
بدعم من املفوضية الـسامية حلقـوق        حقوق اإلنسان    ن، يف دورات تدريبية ع    ٢٠١١مايو  

وتزمع احلكومة تنظيم   . تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب   بشأن  ويف دورات متخصصة    اإلنسان،  
لتوعية بأحكام اتفاقية مناهـضة     لاإلصالحية  اخلدمات  إدارة  طار  يف إ دورات تدريبية مستمرة    

قد حتسنت مرافق املراكز اإلصالحية بعد االسـتعراض        و. التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية   
  .الدوري الشامل األخري

  التحقيق يف تقرير احملتجزين: ٢٩التوصية     
مكتب الطب   حتريات توأثبت. ٢٠٠٩أغسطس  /أنشأت احلكومة جلنة حتقيق يف آب       -٥٨

بيد أن احلكومة   . لبعض األشخاص معاملة قوة فانواتو املتحركة     ، سوء   ٢٠١٠الشرعي يف عام    
إمكانيـة التـصدي    اً  وعامة اجلمهور أقروا بانتشار التعذيب على نطاق واسع وأدركوا تدرجيي         

  .)١٣(ولوائحها  اإلصالحيةاخلدماتاالنتهاكات عن طريق إصالح عمليات إدارة  هلذه

  محاية حقوق احملتجزين: ٣٠التوصية     
علـى  اً  وتعكف حالي ،  ٢٠١١يف عام   إىل اتفاقية مناهضة التعذيب     انضمت فانواتو     -٥٩

فريق يتألف من مخسة أعـضاء      بدأ  و. اإلصالحيةاخلدمات  إصالحات عن طريق إدارة     تنفيذ  
واليـة اللجنـة   إهنـاء  بسبب تغيري احلكومة ولكن مل يكمله    هذا التقرير،   العمل على إعداد    

وُرفعت دعاوى قضائية ضد اسـتنتاج      .  من القانون املتعلق بلجان التحقيق     ١مبوجب املادة   
 ٢٩الطبيب الشرعي يف وفاة السجني؛ فألغـت احلكومـة تقريـر الطبيـب الـشرعي يف              

  . )١٤(٢٠١١أبريل /نسيان

  تعزيز أداء السلطة القضائية واإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان: ٣١التوصية     
 مخس دورات   ،٢٠١٣ إىل عام    ٢٠٠٩ يف الفترة من عام      ،نظمت إدارة شؤون املرأة     -٦٠

 لفائدة القضاة مبختلف درجـاهتم      ، مبساعدة املنظمات اإلقليمية   ،حقوق اإلنسان عن  تدريبية  
تطبيق الـسلطة   هو كفالة   وكان اهلدف من هذه الدورات      . واحملامني على الصعيد اإلقليمي   

  .تعلقة حبقوق اإلنسان والتشريعات واالتفاقيات ذات الصلةالقضائية القوانني امل

   يف قضايا العنف املرتيل‘عدم إسقاط احلق‘اعتماد سياسة : ٣٢التوصية     
يف مقاضاة اجلـرائم اجلنـسية   ‘ عدم إسقاط احلق‘يطبق مكتب املدعي العام سياسة     -٦١

مقاضـاة  وتكفل  ا املكتب،   سياسة داخلية يتبعه  ‘ عدم إسقاط احلق  ‘وسياسة  . والعنف املرتيل 
  .من جانب الضحية أو الشاكي أو النيابة الدعوى ع اجلرائم اجلنسية وعدم سحبمجيمرتكيب 
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كيما القضاء  ذه السياسية يف مناسبات عديدة من جانب رئيس          موضوع ه  كما أثري   -٦٢
ذ أسلوب   عن تنفي  حتترمها املؤسسات املكلفة بإنفاذ القوانني مثل قوة شرطة فانواتو املسؤولة         

ومن شأن ذلك . خاصة، ومقدمي الشكاوى عن طريق نظام الفيديو      بصفة   استجواب الشهود 
أن يساعد على املقاضاة حبيث ميكن للمدعي العام، يف حالة سحب الـشاكية قـضيتها، أن                

  .باإلجراءات القضائية يف احملكمة دون حضور الشاكية لتقدمي شهادهتااً ميضي قدم
مواصلة فانواتو تعمل مع الوزارات املختصة ذات الصلة على         ة  شرطوما انفكت قوة      -٦٣

التحقيق يف القضايا املتعلقـة بـاجلرائم اجلنـسية         جمال  يف  ‘ عدم إسقاط احلق  ‘تطوير سياسة   
يف ‘ عدم إسـقاط احلـق    ‘سياسة  استخدام  واقترحت وحدات محاية األسرة     . والعنف املرتيل 

بيد أن اإلحصاءات اليت قدمتها الوحـدات       . املرتيلالتحقيق يف القضايا املتعلقة جبرائم العنف       
. ٢٠١٠ يف عام     قضية ١٢٩ و ٢٠٠٩ قضية اعتداء جنسي يف عام       ٤٩اإلبالغ عن   أوضحت  

، ٢٠١١ إىل عـام     ٢٠٠٩ويف الفترة مـن عـام       . منهاقضية   ١٠١ومل جير التحقيق إال يف      
  . نون محاية األسرةاجملتمعات احمللية بقالتعزيز وعي نتيجة تنظيم أنشطة دعوى  ٣٣ رفعت

  ضمان التحقيق الفعال يف ادعاءات أعمال التعذيب أو سوء املعاملة: ٣٣التوصية     
بالتحقيق يف املسائل املتعلقة    معين  السجون   تفتيش خارج    أنشأت وزارة العدل فريق     -٦٤

  .بادعاءات تعذيب احملتجزين أو إساءة معاملتهم أثناء االحتجاز

  بري للتصدي للعنف ضد املرأة وسن تشريعات جترم هذا العنفاعتماد تدا: ٣٤التوصية     
كما . تضطلع به احلكومة واجملتمع املدين      متواصالًاً  تعترب التوعية بالعنف املرتيل نشاط      -٦٥

تنظم وحدات محاية األسرة ووحدة منع اجلرمية محالت لتوعية اجملتمعات احمللية بقانون محاية             
ويف .  مكافحة املخدرات وقانون مدونة اإلجراءات اجلنائية      األسرة وقانون العقوبات وقانون   

للتوعية بالعنف  اً   برناجم ٤٣٧حكومة فانواتو   نفذت  ،  ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٩الفترة من عام    
واستجابت اجملتمعات احمللية بصورة إجيابية لربامج التوعية حيـث         . املرتيل واالعتداء اجلنسي  

 ٥ ١٧٠ مـن    ٢٠١٠اخنفض عدد اجلرائم يف عام      و. استوعبت املوضوع والقانون ذا الصلة    
كما يعرض مركز   . جرمية١ ٨٠٠ فبلغ   ٢٠١٢ جرمية واستمر االخنفاض يف عام       ٣ ٧٠٠ إىل

 برامج للتوعية وتقدمي املشورة     ، عاملة ميدانية  ١٠٠ الذي يضم ما يربو على       ،املرأة يف فانواتو  
  .لضحايا العنف املرتيل

 يف ذلك ضحايا    ، مبن اعدة القانونية إىل عامة اجلمهور    ويقدم مكتب املدعي العام املس      -٦٦
  .العنف املرتيل وغريه من أشكال العنف ضد املرأة

  توعية اجلمهور بالتصدي للعنف املرتيل: ٣٥التوصية     
نظمت إدارة شؤون املرأة دورات تدريبية بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال               -٦٧

زعماء الكنيسة  لوقانون محاية األسرة    لشؤون اجلنسانية   اوالتمييز ضد املرأة وحقوق اإلنسان      
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مـن  اً   يوم ١٦  محلة كما نظمت محالت من قبيل    . وأفراد الشرطة واملنظمات غري احلكومية    
حمددة مثل اليوم الوطين واليوم العاملي للمـرأة للتـصدي للعنـف    اً  وخصصت أيام ،النشاط
حة من هيئة األمم املتحدة للمرأة لتنفيذ       ، تلقت إدارة شؤون املرأة من     ٢٠١٣ويف عام   . املرتيل

ملكافحتـه  القضاء على العنف اجلنساين والدعوة      بشأن  مشروع ملدة سنتني يرمي إىل التوعية       
بـادرت إدارة شـؤون املـرأة إىل وضـع          اً،   أيض ٢٠١٣ويف عام   .  ذلك والضغط لتحقيق 

أوضـاع املـرأة    وطنية وخطة عمل جديدتني بشأن املساواة بني اجلنسني والنهوض ب          سياسة
  .، هبدف تعزيز تغيري السلوك عن طريق التوعية اجملتمعية٢٠١٧-٢٠١٤للفترة 

  اختاذ تدابري للقضاء على العقاب البدين يف املدارس: ٣٦التوصية     
ويف إطار تنفيذ اتفاقيـة     . )١٥(حتظر حكومة فانواتو العقاب البدين يف مجيع املدارس         -٦٨

ويـساءلون يف   . حبقوق الطفل مبا يف ذلك احلق يف التعلم       حقوق الطفل، جيري إبالغ اآلباء      
  .حالة عدم احترام هذه احلقوق

  ضمان استقالل اجلهاز القضائي: ٣٧التوصية     
  .يف فانواتو هيئة مستقلة عن السلطتني التنفيذية والتشريعيةأو القضاء نظام احملاكم   -٦٩

عزيز قبول تقارير أمـني املظـامل يف        تعديل اللوائح القضائية مبا ميكّن من ت      : ٣٨التوصية      
  احملاكم
نظام العدالة  حالياً  مجيع القضايا املتعلقة بالقيادات اليت يبلغ عنها أمني املظامل          ينظر يف     -٧٠

ومنذ سن قـانون مدونـة      . رفع الدعاوى بشأهنا  إدارة املدعي العام    ، وتتوىل   اجلنائية العادي 
ة أمام احملاكم بشأن انتهاك القانون، ألسـباب         تنجح أية دعوى مرفوع    ، مل )١٦(سلوك القيادة 

وشككت احملاكم يف وجاهة بعض أحكـام       . تشمل شروط اإلثبات يف نظام العدالة اجلنائية      
بـأن  ) ١(٢٧وعلى سبيل املثـال، يقـضي الفـصل      . قانون مدونة سلوك القيادة ونزاهتها    

وبالصيغة ] ١٣٥صل  الف[املسؤول الذي تدينه حمكمة بسبب جرمية مبوجب قانون العقوبات          "
، وبالتايل جتب إدانته قبـل تطبيـق        "يعد منتهكاً هلذه املدونة   ) ٢(الواردة يف الفقرة الفرعية     

وأفادت احملاكم بأن هذه العملية ميكن أن تعترب مبثابة احملاكمـة           . مدونة سلوك القيادة  أحكام  
  .مرتني على اجلرم نفسه

  اعها ومشاركتها يف احلياة السياسيةزيادة متكني املرأة وتعزيز أوض: ٣٩التوصية     
، نظم مشروع بناء املوارد يف جمال الدميقراطيـة         للمرأةبدعم من هيئة األمم املتحدة        -٧١

وُنظّمت حلقات عمل   . ٢٠١٠من حلقات العمل يف عام      اً  وشؤون احلكم واالنتخابات عدد   
ظمـت إدارة   ، ن ٢٠١٠ ومنذ عـام     .)١٧(٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٨لتثقيف الناخبني يف الفترة من      

املوارد يف جمال الدميقراطية وشؤون احلكم      بشأن  شؤون املرأة حلقات عمل لتوعية الناخبات و      
  .يف احلوكمة السياسيةفيما يتعلق بالبعد اجلنساين واالنتخابات 
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  بذل جهود لتحسني نظام الصحة: ٤٠التوصية     
صحية األساسية  كفالة احلصول التدرجيي على اخلدمات ال     تعكف وزارة الصحة على       -٧٢

السياسة واالستراتيجية الوطنيتني مـن أجـل   املناسبة وذات النوعية اجليدة، عن طريق تطبيق      
وحتتفل فانواتو عن طريق وزارة الصحة بيوم الصحة        ". ٢٠١٥-٢٠١١جزر صحية للفترة    "

  . وسائط اإلعالمالتوعية عرب العاملي بتوفري خدمات طبية جمانية إىل اجلمهور وحتسني 
سرطان عنق الرحم تتيح خدمات ومعلومات حمددة       عيادة ل اً  وأنشأت الوزارة مؤخر    -٧٣

حدوث  عن   ٢٠١١وأبلغت الوزارة يف عام     . بشأن سرطان عنق الرحم وقضايا تنظيم األسرة      
  .)١٨() مولود حي١ ٠٠٠ لكل ٢٧(معدل وفيات الرضع نسيب يف اخنفاض 

محالت توعية  اً  ، تنظم الوزارة حالي   ٦ و ٥ و ٤وفيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية        -٧٤
 حاالت لفريوس   ٦وأبلغت الوزارة عن    . األدوية عند االقتضاء  توفر  يف املناطق الريفية النائية و    

ويتلقى . )١٩(، أدت حالتان منها إىل الوفاة     ٢٠١١، حىت هناية عام     اإليدز/نقص املناعة البشرية  
 وتستوجب حالتهم العـالج     اإليدز/شريةمجيع األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة الب      

واخنفضت حاالت املالريـا والـسل يف   .  العقاقري باجملانمبضادات فريوسات النسخ العكسي  
، ٢٠١١ حالـة يف عـام   ٦ ٠٠٠ إىل أقل مـن  ٢٠٠٣ حالة يف عام  ١٧ ٥٠٠فانواتو من   

  .)٢٠( يف املائة من السكان٠,٠٥تتجاوز نسبة انتشار املالريا يف مقاطعة تافيا  وال

  خدمات الصحة األساسية والتعليمتكافؤ فرص احلصول على ضمان : ٤١التوصية     
. الصحية يف املـدارس   التوعية  تتيح حكومة فانواتو العالج الطيب األساسي وبرامج          -٧٥

مبا يضمن استفادهتم من خدمات التعليم املتاحة       التوعية  امج  بر اإلعاقة يف    ووأدمج األطفال ذو  
  .٢٠١٠ام تعليم الشامل لعيف إطار سياسة ال

مجع النفايات املرتلية حيث تلجأ إىل حرقهـا  خدمات وتعاين املناطق الريفية من نقص يف      -٧٦
خلاصـة أو مـراحيض حمـسنة    وتستخدم اجملتمعات احمللية الريفية اآلبار ا   . للتخلص منها وسيلة  ك

 .يت ُتـستعمل للـشرب والغـسيل      املياه ال إمداد  املياه أنابيب   من   يف املائة    ٢٥توفر نسبة   ،  التهوية
  .)٢١(وتشمل مصادر املياه األخرى األهنار واآلبار والصهاريج واألنابيب

 وقّعت الوزارة مذكرة اتفاق مع مجعية الصليب األمحر هبدف إنـشاء            ٢٠١٢ويف عام     -٧٧
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      حلفاظ على   ومن أجل ا  . مرافق الصحة والصرف الصحي اجملتمعية    

ال الصحة، اختارت احلكومة مخس مقاطعات إلجراء دراسة استقـصائية بـشأن الرعايـة       جم يف
الصف تالميذ  واستخدم يف هذا الفحص     . فحص األذن والفم والبشرة   مشلت  و. الصحية األساسية 

 ٩/٢٣ ويف مقاطعة توربـا، جـرى فحـص       ).  أعوام ٧ و ٥تتراوح أعمار األطفال بني     (األول  
ويف . ٤٤/٨٢بينامـا   ، ويف   ١٣/٣٣ا، جـرى فحـص      ويف مقاطعة سامن  . ١٢/٤٢ وآخر
  .)٢٢(٩/٢٣ ويف ماالمبا ١٤/٣١ شالفا
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  باجملانئي اإللزامي صول على التعليم االبتداضمان احل: ٤٢التوصية     
 وعلى حق الطفل يف     باجملانتنص سياسة التعليم االبتدائي الشامل على توفري التعليم           -٧٨

تعليم للومل تضع احلكومة بعد سياسة  . الصف السادسااللتحاق بالتعليم من الصف األول إىل
  .لزامياإل

  وخباصة الفتيات يف املدارس تعزيز اجلهود الفعالة مبا يكفل بقاء األطفال : ٤٣التوصية     
ـ    ل ، عن طريق وزارة التعليم    ،وضعت احلكومة   -٧٩ رص يف التعلـيم    سياسة تكـافؤ الف

 ٩ ٠٣٣، التحقت   ٢٠١١ويف عام   . نسني لكال اجل  تكافؤ الفرص كفالة  هبدف  ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(
، بلغ مؤشر   ٢٠١٢ويف عام   . ٩ ١٧٣ ارتفع العدد فبلغ     ٢٠١٢ويف عام   . فتاة بالتعليم الثانوي  

 ٤٢,٨لإلناث  ت قيمة املؤشر    بلغ؛ بينما   ١٠:١ بني اجلنسني يف املعاهد الثانوية    تكافؤ التسجيل   
أعضاء الربملان الذين   من  املنظمات و وهناك عدد قليل من     .  يف املائة  ٣٩,١للذكور  يف املائة و  

  .)٢٣(يرعون الطالب على أساس أدائهم واستحقاقهم الستكمال التعليم الثانوي والعايل

  املساعدة التقنية واملالية لتعزيز القدرات : ٤٤التوصية     
تلقت وزارة الصحة املساعدة التقنية من صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيـسيف              -٨٠

صحة العاملية ومنظمة العمل اإلنساين األفريقي والوكالة األسترالية للتنميـة الدوليـة            ومنظمة ال 
ومجاعة احمليط اهلادئ والصندوق العاملي ملواجهة الطوارئ، وبرنامج أفريقيا للتعاون االبتكاري            

، اإليـدز /بني بلدان اجلنوب وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية           
والفريق اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ املعين باحلقوق يف املوارد، والوكالـة الـسبتية للتنميـة               

وتلقت وزارة التعليم املساعدة التقنية من منظمات غري حكومية          .واإلغاثة ومنظمة الرؤية العاملية   
انواتو وغريمهـا  فرع أستراليا، وحتالف الدعوة إىل سياسة التعليم يف ف       - صندوق إنقاذ الطفولة  (

وتلقت وزارة الطاقة   . واليونيسيف وهيئة املياه واملرافق الصحية والنظافة الصحية      ) من املنظمات 
عن طريق وزارة األراضي مساعدة مالية من البنك الدويل، وبرنامج احلوكمة لـصاحل النمـو               

ـ           ا يف ذلـك يف    واالحتاد األورويب لتطوير مصادر الطاقة املتجددة وحتديث مناطق االمتيازات مب
 عن طريق مـشروع حـساب   ،كملت إدارة األشغال العامةأو. لوغانفيل والكاتورو وليناكال 

طريق دائري يف إيفايت وطريق دائري يف لوغانفيـل وطـورت           ، إنشاء   مواجهة حتديات األلفية  
  . املطارات يف سانتو ولونغانا ولونوروري ونورساب وليناكالمرافق مهابط الطائرات و

ت إدارة شؤون املؤسسات اإلصالحية بدعم الوكالة النيوزيلنديـة للتنميـة           وحظي  -٨١
التصدي للمسائل القدمية يف جمال اهلياكل األساسية، والتعهد باألنـشطة يف           جمال  الدولية يف   

وتتلقى إدارة شؤون املرأة املساعدة من الفريق اإلقليمـي         . جمايل التدريب وتعزيز املؤسسات   
املعين باحلقوق يف املوارد وهيئة األمم املتحـدة للمـرأة واليونيـسيف            ملنطقة احمليط اهلادئ    

والوكالة األسترالية للتنمية الدولية والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية، وغريها من اجلهـات            
مجيع مستويات  على   توفري بناء القدرات واملساعدة التقنية والتوعية         جمال  يف ،الشريكة املاحنة 

  .لياجملتمع احمل
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املساعدة التقنية املقدمة من املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان هبـدف            : ٤٥التوصية      
االتفاقيـة  قتصادية واالجتماعية والثقافية و   االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق اال      

   واتفاقية مناهضة التعذيب الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
 من املساعدة التقنية اليت قدمتها املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان           استفادت فانواتو   -٨٢

تعيني اً  وتدعم املفوضية حالي  . من الدعم املمكن للمفوضية   املة  وستستفيد كذلك استفادة ك   
أحد متطوعي األمم املتحدة يف وزارة العدل واخلدمات اجملتمعية كي يساعد على تنفيذ اتفاقية     

  .مناهضة التعذيب

إشراك اجلهات املاحنة الدولية يف بناء القدرة على حتسني إعمال احلقـوق            : ٤٦ة  التوصي    
  االقتصادية واالجتماعية

صـندوق  : ال تزال اجلهات املاحنة التالية تتيح الدعم لبناء القدرات يف وزارة الصحة             -٨٣
فريقـي  األمم املتحدة للسكان واليونسيف ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل اإلنساين األ          

والوكالة األسترالية للتنمية الدولية ومجاعة احمليط اهلادئ والصندوق العاملي ملواجهة الطوارئ           
وبرنامج أفريقيا للتعاون االبتكاري بني بلدان اجلنوب وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعـين             

املعين باحلقوق يف    والفريق اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ       اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   
  .املوارد والوكالة السبتية للتنمية واإلغاثة ومنظمة الرؤية العاملية

  محاية حقوق اإلنسان عن طريق احلد من انبعاثات غازات الدفيئة: ٤٧التوصية     
ووّسـعت  . )٢٤( برنامج العمل الـوطين للتكيـف      ٢٠٠٧اعتمدت فانواتو يف عام       -٨٤

.  شكل سياسة وطنية لتغري املناخ واحلد من أخطار الكوارثالربنامج يف الوقت احلاضر ليأخذ   
ويضع اجمللس الوطين االستشاري سياسات ومشاريع هامة بشأن تغري املناخ واحلد من أخطار             

وتعكف وزارة تغري املنـاخ الـيت       . )٢٥(الكوارث مبا يتسق مع جدول األعمال ذي األولوية       
  .واملشاريع على تنفيذ هذه السياسات ٢٠١٣أُنشئت يف عام 

 بنشاط يف املشاريع والـسياسات املتعلقـة         اجلهات املعنية الرئيسية يف البلد     وتشارك  -٨٥
مجيع مستويات اجملتمع، مبا يشمل املديرين      على  ممثلة  ،  بتغري املناخ واحلد من أخطار الكوارث     

ع اخلـاص   العامني ومديري اإلدارات، واجملتمع املدين، وممثلي املنظمات غري احلكومية والقطا         
وُيعمم منظور قضايا تغري املناخ يف جـدول األعمـال          . واجملتمعات احمللية؛ ومجيع املواطنني   

ف والتخفيف من آثار تغري املناخ      احلكومي ذي األولوية ويشمل سلسلة من التوجيهات للتكي       
واملياه واحلراجة وتربية املاشية والبيئة ومصائد األمساك       اليت تشمل الزراعة    جماالت التركيز   يف  

  .عن السياحة واملوارد الساحلية والبحرية واهلياكل األساسية، فضالً
وتتلقى فانواتو املساعدة التقنية عن طريق هيئة األرصاد اجلوية واملخاطر اجلغرافيـة              -٨٦

وُوضع عدد من   . واملكتب الوطين إلدارة الكوارث يف فانواتو بالتعاون مع الشركاء يف التنمية          
ية وبناء القدرات املتعلقة بتغري املناخ واحلد من أخطار الكوارث من خـالل             املبادرات للتوع 

  .الربامج اإلذاعية الوطنية والندوات اجلماهريية يف املدارس ويف اجملتمعات احمللية
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دورهم النساء واألطفال بسبب على ولتغري املناخ والكوارث تأثري سليب غري متناسب   -٨٧
وتعتـزم  . اعة واحلراجة وصيد األمساك، واألمن الغذائي واملائي      الزرالفريد يف جماالت أنشطة     

وضع السياسات اليت تسهم    ، ويف   احلكومة إدماج هذه الفئات الضعيفة يف الدورات التدريبية       
هبا يف املفاوضات املتعلقة بتغري املناخ يف مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة                

، قامـت   ٢٠١٢ويف عـام    . اًكومة اجتماعات االتفاقية سنوي   وحتضر احل . بشأن تغري املناخ  
   .فانواتو بدور قيادي يف إثارة القضايا املتعلقة بنوع اجلنس وتغري املناخ

  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان: ٤٨التوصية     
وزارة العدل واخلدمات تتصدر ، ١٦يف الرد على التوصية اً ذكرت فانواتو سابقكما   -٨٨

وتواصـل املفوضـية تقـدمي      .  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      جهود ة تنسيق اجملتمعي
  .املساعدة التقنية بشأن إنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والتوعية هبا

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحدِّيات واملعّوقات  -خامساً   
 بالتزاماهتا وواجباهتـا املتعلِّقـة      ترف حكومة فانواتو مبا أُحرز من تقدُّم حنو الوفاء        تع   -٨٩

  : وتشمل اإلجنازات ما يلي .حبقوق اإلنسان
  ؛٤ و٣االنتهاء من إعداد تقرير مكافحة الفساد بشأن الفصلني  •
  ؛االنتهاء من إعداد التقرير األويل املتعلق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •
  ؛قني باتفاقية حقوق الطفلاالنتهاء من إعداد التقريرين الثاين والثالث املتعل •
االنتهاء من إعداد التقريرين الرابع واخلامس املتعلقني باتفاقية القضاء علـى مجيـع              •

  ؛أشكال التمييز ضد املرأة
  ؛إنشاء وظيفة موظف مسؤول عن قطاع األطفال •
  ؛إنشاء وظيفة موظف مسؤول عن شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة •
  ؛نسانيةاملسائل اجلإنشاء وظيفة موظف مسؤول عن  •
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢السياسة الوطنية املتعلقة باألطفال للفترة  االنتهاء من إعداد  •
 يف املائة من املقاعـد لـصاحل   ٣٠تعديل القانون املتعلق بالبلديات بتخصيص حصة      •

  ؛النساء يف اجملالس البلدية
  ؛االنتهاء من سياسة التعليم الشامل للجميع •
  ؛تعذيبزيارة املقرر اخلاص املعين مبسألة ال •
معين بالوقوف على الظروف الـسائدة يف الـسجون         تفتيش خارجي   إنشاء فريق    •

  ؛ومعاملة السجناء
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  ؛إنشاء وزارة شؤون تغري املناخ •
التوعية بالصحة اإلجنابية يف مقاطعيت تافيا وماالمبا مبساعدة صندوق األمـم           إكمال   •

  .٢٠١٧-٢٠١٣امعة الوطنية يف فيجي، دورة املتحدة للسكان واجل
القيود والتحديات اليت تعترض فانواتو يف الوفاء بالتزاماهتا يف         اً  التقرير أيض هذا  وحيدد    -٩٠

جمال حقوق اإلنسان، وال سيما التوصيات املتفق عليها يف حوار االستعراض الدوري الشامل             
  : وتشمل هذه التحديات واملعوقات ما يلي. ٢٠٠٩لعام 
  ؛االفتقار إىل املوارد البشرية  •
  ؛أمناط متويل حمددةهات املاحنة على تركيز اجل •
   ؛عدم التحاق مجيع األطفال ذوي اإلعاقة بنظام التعليم الرمسي •
االفتقار إىل املساعدة املالية على الوجه املطلوب للتصدي للمجاالت اليت حتتاج إىل             •

  ؛إصالح
  ؛شأهناود تطلعات بج واتفاقيات األمم املتحدة املتعلِّقة حبقوق اإلنسان وعدمفهم عدم   •
  ؛احلواجز التقليدية اليت حتول دون مشاركة املرأة يف القطاعات املتعلقة بتغري املناخ •
   ؛عدم وعي اجملتمعات احمللية بتغري املناخ والتكيف معه •
دراج اتفاقيـات حقـوق اإلنـسان يف        الالزمـة إل  االفتقار إىل القدرات الداخلية      •

  .التشريعات احمللية

درات وااللتزامات الوطنية الرئيسية اليت اضطلعت هبا       األولويات واملبا    -سادساً  
الدولة املعنية واليت تعتزم االضطالع هبا للتغلُّب على تلك التحـدِّيات           

   عّوقات ولتحسني حالة حقوق اإلنسان يف الدولةوامل
 األولوية بصفته آليـة لـدفع       اتستخدم حكومة فانواتو جدول األعمال احلكومي ذ        -٩١

  :وتضيف ما يلي. الرئيسية الكفيلة بإعمال حقوق اإلنسان وحتسينهاسياسات القطاعات 
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري   اً  جيب أن تقوم فانواتو، بصفتها طرف      •

  ؛اخ، بتعزيز املساواة بني اجلنسنياملن
يتعني على احلكومة متويل مشاريع صغرية حلقوق اإلنسان، مثل حلقـات العمـل              •

  . املسؤولني احلكومينيوجهة حنو توعيةوالربامج امل
  :وحتتاج حكومة فانواتو إىل إيالء مزيد من العناية باألولويات اإلضافية التالية  -٩٢

دارة األشغال العامة من أجل الوفاء باملعـايري        إلتنفيذ مدونة البناء اجلديدة املقترحة       •
  ؛قية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةذات الصلة يف إطار اتفا
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  ؛اتفاقيات حقوق اإلنسانبشأن موظفي اخلدمة املدنية وعامة اجلمهور تثقيف  •
امليزانية للوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان الدولية مبا يف ذلك التزامات          بنود يف   إعداد   •

  ؛تقدمي التقارير
  ؛إدماج اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية يف القانون احمللي •
  .إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان •

توقُّعات الدولة املعنية من حيث بناء القدرات، وطلبات الدعم التقين،            -اًسابع  
   إن وجدت

حكومة فانواتو عن تقديرها للمساعدة التقنية واملالية املستمرة من الـشركاء           تعرب    -٩٣
وتلتمس حكومة فانواتو مـن     . ومن املنظمات على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان        

  .زيد من املساعدة التقنية واملالية من أجل تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنساناجملتمع الدويل امل
وحتتاج فانواتو إىل املساعدة بصورة خاصة على التكيف مع تغري املناخ، وال سـيما                -٩٤

احلد من خماطر الكوارث وتنمية قدرات الفئات الضعيفة على وجه اخلصوص مبا يشمل النساء 
  . اقةواألطفال واألشخاص ذوي اإلع

   االلتزامات الطوعية   -ثامناً  
تلتزم حكومة فانواتو مبواصلة تنفيذ العناصر اليت جرى حتديدها يف إطـار جـدول                -٩٥

وعالوةً على ذلك، تتعهد فانواتو بالتعـاون        . األعمال احلكومي ذي األولوية وباالنتهاء منها     
ل الوفاء بالتزاماهتـا املتعلِّقـة      مع الشركاء على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من أج        

   .حبقوق اإلنسان
ويلتزم اجمللس االستشاري الوطين يف فانواتو املعين بتغري املنـاخ بتوجيـه وإرشـاد                -٩٦

الشركاء يف التنمية املهتمني باالخنراط يف قـضايا حقـوق اإلنـسان واملـسائل املتعلقـة                
عجيل باملوافقة على الربنامج وترشـيح      الكوارث يف فانواتو، مبا يف ذلك عن طريق الت        /باملناخ

  .النظراء ومواقع التدخل واجملاالت ذات األولوية

   اخلامتة   -تاسعاً  
ل توصيات التقرير األول وخطط تعزيز      تعترب حكومة فانواتو أن تقريرها الثاين يكمِّ        -٩٧

ألمم وستتعاون حكومة فانواتو مع مؤسسات ا      . ومحاية حقوق اإلنسان على مجيع املستويات     
املتحدة واجلهات املاحنة من أجل بناء القدرات وتوفري التدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان               

   .تعلِّقة هبا مع البلدان اجلزرية اجملاورة يف منطقة احمليط اهلادئوتبادل اخلربات امل
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