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  رد حكومة فانواتو على املائة وتسع توصيات    
ترحب فانواتو بالتوصيات املقدمة مبناسبة اجلولة الثانية من االسـتعراض الـدوري              -١

وعقب االستعراض، أجـرت  . ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣٠يف يف   الشامل، املعقودة يف جن   
فانواتو مشاورات مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، وقّيمت بصورة دقيقة املائـة وتـسع              

كما وضعت خطة تنفيذية مدهتا أربع سنوات هبدف معاجلة التوصيات اليت حظيت       . توصيات
  .بقبوهلا

ـ       م ٩٥ويسّر فانواتو أن تبلغ بأهنا قبلت         -٢  ١٤    باً  ن هذه التوصيات وأحاطـت علم
  .وتقدم فانواتو الردود على كل توصية من التوصيات مصنفة يف جماالت مواضيعية. أخرى

 التعليقات  موقف الدولة   التوصية 

  التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان: ١اجملال املواضيعي 
  واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 

٨-٩٩، ٧-٩٩، ٤-٩٩، ٣-٩٩ ،
١٠-٩٩، ٩-٩٩  

تؤيد فانواتو أمهية التصديق على هذه االتفاقيـات،  تقبل التوصيات
اًوستودع صك التوقيع كلما أدركـت تـدرجيي       

  .االلتزامات النامجة عن التصديق
تؤيد فانواتو هذه التوصية ألنه من األمهية مبكـان  ةتقبل التوصي  ١١-٩٩

بالنسبة إىل فانواتو أن تلتمس الدعم من اآلليـات
املعنية حبقوق اإلنسان التابعـة لألمـم املتحـدة
ملساعدهتا على التصديق على صـكوك حقـوق

  .اإلنسان اهلامة
  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

تـودع صـك تؤيد فانواتو هذه التوصية وسوف      تنيتقبل التوصي  ٦-٩٩، ٣-٩٩
  .التوقيع

)١(-)١)(٥(٢الفصل   -وينسجم ذلك مع دستورها     
تعترف مجهورية فـانواتو: "الذي ينص على ما يلي    

القانون علـى غـريا   بأي قيود يفرضه   بأنه، رهناً 
املواطنني، يتمتـع مجيـع األشـخاص بـاحلقوق
واحلريات األساسية التالية دون متييز على أسـاس

املعتقدات الدينيـة أوالعرق أو املوطن األصلي أو      
التقليدية أو اآلراء السياسية أو اللغة أو نوع اجلنس،
ولكن شريطة احترام حقوق وحريات اآلخـرين
واملصلحة العامة املـشروعة يف جمـاالت الـدفاع

  ".والسالمة والنظام العام والرفاه والصحة
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  شأهناتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان وإعداد تقارير ب: ٢اجملال املواضيعي 
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

تؤيد فانواتو هاتني التوصيتني املتعلقـتني باتفاقيـة  نيتقبل التوصيت  ٣٤-٩٩، ١٥-٩٩
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعـام

، وقدمت التقرير األويل والتقريـرين األول١٩٩٥
  .٢٠٠٦والثاين يف عام 

.النهائية للتقريرين الرابع واخلامسووضعت الصيغة 
  .يف هذا اجملالاً تدرجيياً وأحرزت تقدم

  اإلصالح التشريعي
  ؛٢٠٠٨سن قانون محاية األسرة يف عام   •
مراجعة أحكام قانون العقوبات يف عـام  •

  ؛٢٠٠٦
  .القانون املتعلق بالالمركزية  •

  السياسة املتبعة
نوع اجلنس معيار أداء يف جدول أعمـال  •

  لويات فانواتو؛أو
تعكف على وضع الصيغة النهائية للسياسة  •

  .اجلنسانية الوطنية
  لربنامجا

تنفذ املنظمات غري احلكومية برامج وأنشطة  •
تتسق مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال

علـى حكومـةالتمييز ضد املرأة، بيد أن      
عن طريق دائرة شـؤون،  فانواتو االضطالع 

 تنـسيقيف تعزيـز  اً  باقاملرأة، بدور أكثر است   
وتنشيط اللجنة الوطنية املعنية باالتفاقية واليت
من شأهنا أن تيسر التنفيذ على أرض الواقـع
من خالل وضع استراتيجية وطنيـة شـاملة

  .تكفل تطبيق االتفاقية على الصعيد الوطين
  نظام روما األساسي/احملكمة اجلنائية الدولية

ة فانواتو على نظام روما األساسـي،صدقت حكوم   تقبل التوصية  ١٦-٩٩
ألناً  وسوف تنفذ أحكامه عندما ترى ذلك مناسـب       

 يشملهاالبلد غري معين حىت اآلن باجلرائم اخلطرية اليت       
  .هذا النظام األساسي
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  دور الربملان يف متابعة االستعراض الدوري الشامل وعملية التنفيذ
لقرار الرئيسيني يف البلد،أعضاء الربملان هم صناع ا      تقبل التوصية  ٢٩-٩٩

طالعهم على متابعـة عمليـةإوبالتايل من املهم    
االستعراض الدوري الشامل وإشراكهم فيها مـن
أجل تعزيز إدراك اإلمساك بزمام األمور املتعلقـة

  .بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

انواتو على هذا العهد وتلتـزم بتقـدميصدقت ف   تقبل التوصية  ٣٠-٩٩
  .تقريرها األويل بشأنه

تؤيد فانواتو زيارة اخلبري املستقل املعين مبسألة الديون  تقبل التوصية  ٣١-٩٩
اخلارجية، بيد أهنا ال تستطيع أن تعلق على مآل هـذا

  .الطلب الذي مل تبت فيه يف الوقت احلاضر
  ب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضرو

صدقت فانواتو على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة  تقبل التوصية  ٥٩-٩٩
التعذيب، وتلتزم كدولة بتنفيذ إصالحات تتعلـق
،باملالحقة القضائية على ارتكاب أعمال التعذيب     

ركةممارسة التعذيب، أو التواطؤ أو املشا      أو حماولة 
  .يف ممارسته

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
صدقت فانواتو على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  تقبل التوصيتني  ٧١-٩٩، ٧٠-٩٩

وبناء على ذلـك،. الفساد وقدمت تقارير بشأهنا   
اًتلتزم مبكافحة الفساد على حنو فعال، وباملضي قدم     

لة، بوصفه سبيالً  يف حتسني الرتاهة والشفافية واملساء    
  .لتعزيز التنمية

   اآللية الوطنية حلقوق اإلنسان: ٣اجملال املواضيعي 
      مؤسسة حقوق اإلنسان

١٩-٩٩، ١٨-٩٩، ١٧-٩٩،  
١٠٩-٩٩، ٢٠-٩٩  

فقد أجـرت. التزمت فانواتو بإنشاء هذه املؤسسة      تقبل التوصيات
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وأمانـة منتـدى

هلادئ ومنتدى منطقة آسيا واحملـيطجزر احمليط ا  
اهلادئ ملؤسسات حقوق اإلنسان دراسة جـدوى

 تضمنت توصية فـانواتو بإنـشاء٢٠١١يف عام   
.مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس      

، أنشأ معايل السيد جو٢٠١٤يونيه / حزيران٩ويف  
اً،ناتومان رئيس وزراء فانواتو، املنتخـب حـديث       

  .طنية حلقوق اإلنساناللجنة الو
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      أمني املظامل
ـ     تقبل التوصية  ٢١-٩٩ دور مكتـب أمـني املظـاملاً  تؤيد فانواتو متام

وتعكـف وزارة. وصالحياته يف جمال التحقيقات   
العدل وأمني املظامل، عن طريق جلنـة القـانون يف

 التوصيةاستراتيجية لتنفيذ هذه على مناقشة فانواتو،
  )التثقيف والتوعية( رامج الوقاية املتعلقة حبقوق اإلنسان ب: ٤اجملال املواضيعي 

      التوعية العامة حبقوق اإلنسان
٢٦-٩٩، ٢٤-٩٩، ٢٣-٩٩،  
٦٢-٩٩، ٢٨-٩٩، ٢٧-٩٩،  
١٠٨-٩٩  

احلاجة املستمرة إىل التوعيةاً  تاماً  تؤيد فانواتو تأييد    تقبل التوصيات 
اًتدرجيي وينفذ البلد هذه التوصيات   . حبقوق اإلنسان 

غري احلكومية وخمتلف اإلدارات عن طريق املنظمات
االضطالع بـدور احلكومية؛ غري أن على احلكومة   

قيادي يف تنسيق هذه التوصيات وتنفيذها بـصورة
  .فعالة مبا يضمن استدامتها يف اخلطط املؤسسية

      مناهج حقوق اإلنسان
تعلقـة بـإدراج هذه التوصية امل   تؤيد فانواتو متاماً    تقبل التوصية  ٢٥-٩٩

التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان يف املنـاهج
الدراسية، وهي اآلن يف مراحل التطـوير األويل،

  .وسُيسّمى املنهج الدراسي التربية املدنية
   املساواة بني اجلنسني: ٥اجملال املواضيعي 

      تعزيز آلية أوضاع املرأة
د أن تلتمس املساعدةتؤيد فانواتو هذه التوصية وتو      تقبل التوصية  ٢٢-٩٩

التقنية الكفيلة بزيادة تعزيز الربامج وتنفيذها مـن
جانب وزارة شؤون املرأة، والنهوض بقـدراهتا يف

  .جمال الرصد والتقييم
  القضاء على املمارسات التمييزية ضد النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة

٣٥-٩٩، ٣٣-٩٩، ٣٢-٩٩،  
١٠٧-٩٩، ٣٦-٩٩  

هذه التوصيات، وتنفذها  كامالًاً تؤيد فانواتو تأييد  تقبل التوصيات
  .تدرجيياً
        التصدي للعنف القائم على أساس نوع اجلنس وتنفيذ قانون محاية األسرة

٤٠-٩٩، ٣٩-٩٩، ٣٨-٩٩ ،  
٤٣-٩٩، ٤٢-٩٩، ٤١-٩٩،  
٤٦-٩٩، ٤٥-٩٩، ٤٤-٩٩،  
٤٩-٩٩، ٤٨-٩٩، ٤٧-٩٩،  
٥٢-٩٩، ٥١-٩٩، ٥٠-٩٩،  
٦١-٩٩  

 هذه التوصيات، وتود أن تبلغ عـنتؤيد فانواتو متاماً    تقبل التوصيات
اضطلعت هبا منذ سن قانون محاية األنشطة التالية اليت  

  :٢٠٠٩ وبدء نفاذه يف عام ٢٠٠٨األسرة يف عام 
معنية حبماية األسرة إنشاء فرقة عمل وطنية     •

وفرقيت عمل حلماية األسرة على صـعيد
 غـري  بيد أن أداء هذه اآلليات    ،  املقاطعات

  ؛فعال بسبب عدم دعم احلكومة هلا
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أوامر احلماية، وعلـىاً  تصدر احملاكم حالي    •
ملأذون هلـماحلكومة أن تعني األشخاص ا    

  ؛واملستشارين املسجلني
مركز نساء فانواتو هـو املنظمـة غـري  •

ـ       اًاحلكومية الوحيدة اليت تـضطلع حالي
بالتوعية املستمرة هبـذا القـانون، بينمـا

 غري حكومية أخرى، مثلتضطلع منظمات 
اجمللس املسيحي لفانواتو ومنظمات اجملتمع

منظمات اجملتمعات احمللية حبمـالت/املدين
  ؛بتوافر التمويلاً توعية، رهن

، نظمت احلكومة محالت٢٠١٢ويف عام     •
توعية بقانون محاية األسرة، عـن طريـق
وزارة شؤون املرأة والطفل وإدارة شؤون

  .الطفولة
  تعزيز النظام القضائي وإصالح القوانني: ٦واضيعي اجملال امل

٥٨-٩٩ ،٥٧-٩٩، ٥٦-٩٩،  
٦٤-٩٩، ٦٣-٩٩، ٦٠-٩٩،  
٦٧-٩٩، ٦٦-٩٩، ٦٥-٩٩،  
٦٩-٩٩، ٦٨-٩٩  

وتعمـل هذه التوصيات   كامالًاً  تؤيد فانواتو تأييد    تقبل التوصيات
  .على تنفيذها تدرجيياً

       األطفال : ٧اجملال املواضيعي 
٥٥-٩٩، ٧٢-٩٩، ٧٣-٩٩،  
٥٣-٩٩، ٥٤-٩٩  

وتعمـل هذه التوصيات   كامالًاً  تؤيد فانواتو تأييد    تقبل التوصيات
  . اًعلى تنفيذها تدرجيي

      احلق يف املعلومات : ٨اجملال املواضيعي 
ال يتجزأاً  تؤيد فانواتو هذه التوصية، بوصفها جزء       تقبل التوصيات  ٧٥-٩٩، ٧٤-٩٩

مايو من هذا/رففي أيا. من إتاحة املعلومات للجميع
العام، بدأ رئيس وزراء فانواتو يف تنفيذ سياسة احلق

علـىاً  يف احلصول على املعلومات، ويعكف حالي     
  .تنفيذها

وتعمل فانواتو يف الوقت احلاضـر علـى وضـع
احلـق يف"اللمسات األخرية على مشروع قانون      

بغـرض عرضـه علـى" احلصول على املعلومات  
  .الربملان
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        املياه والصرف الصحي : ٩ي اجملال املواضيع
تعكف فانواتو على إعمال احلق يف املياه الصاحلة   تقبل التوصيات   ٧٨-٩٩، ٧٧-٩٩، ٧٦-٩٩

للشرب والصرف الصحي وتنفيذ هذه التوصيات 
  . اًتدرجيي

      الصحة: ١٠اجملال املواضيعي 
٨١-٩٩، ٨٠-٩٩، ٧٩-٩٩،  
٨٤-٩٩، ٨٣-٩٩، ٨٢-٩٩،  
١٠٦-٩٩، ١٠٥-٩٩  

تؤيد فانواتو ضرورة حصول اجلميع على اخلدمات  لتوصياتتقبل ا
ومحـالت الصحية والتعليم وتواصل تنفيذ برامج    

  .تكفل تنفيذ هذه التوصيات توعية
      التعليم: ١١اجملال املواضيعي 

ـ   تؤيد فانواتو هذه التوصيات     تقبل التوصيات  ٨٨-٩٩، ٨٧-٩٩، ٨٥-٩٩ علـىاً  وتعمل حالي
  .تنفيذها

اًتؤيد فانواتو هذه التوصية وختصص احلكومة مزيد        تقبل التوصيات  ٩٨-٩٩، ٩٧-٩٩، ٩٦-٩٩
من املوارد للمدارس يف املناطق النائيـة، وتعمـل

  .على تنفيذ هذه التوصياتاً بالتايل تدرجيي
  األشخاص ذوو اإلعاقة: ١٢اجملال املواضيعي 

١٠١-٩٩، ١٠٠-٩٩، ٩٩-٩٩ ،
١٠٤-٩٩، ١٠٣-٩٩، ١٠٢-٩٩  

تدعم فانواتو تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  تقبل التوصيات
ى إدخال ما ورد فيها منعلاً  اإلعاقة وتعمل تدرجيي  

 يف قوانينها وسياساهتا وسن قوانني لفائدةالتزامات
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

      عقوبة اإلعدام: ١٣اجملال املواضيعي 
تعلقة بعدم إعادةهذه التوصية امل  اً  تؤيد فانواتو متام    تقبل التوصية  ٣٧-٩٩

العمل بعقوبة اإلعدام، وينسجم ذلك مع احلـق يف
مـن دسـتور) ك)(١(٥احلياة املكّرس يف املادة     

  .فانواتو
  "أحاطت علماً هبا"توصيات ال حتظى بتأييدها، 

  التصديق على الصكوك الدولية حبقوق اإلنسان: ١اجملال املواضيعي 
١٣-٩٩ ،١٢-٩٩، ٥-٩٩، ٢-٩٩، ١-٩٩،  
١٤-٩٩  

على الرغم من أن فانواتو قد وقعت على نظام روما
األساسي، فإن جرمية اإلبادة اجلماعية والعـدوان

جرمية خطرية فيمـا يتعلـق حبقـوق تشكالن ال
  .اإلنسان يف فانواتو

وتؤيد فانواتو روح هذه االتفاقيات والربوتوكوالت
 .وأمهيتها، بيد أهنا غري مستعدة بعد لالنضمام إليها
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غم من أن فـانواتو تؤيـد روح هـذهوعلى الر 
التوصية، فإهنا ال تزال غري مستعدة لاللتزام التـام
بالربوتوكوالت االختياريـة التفاقيـات حقـوق

إىل أن االفتقـار إىل املـوارداً  اإلنسان هذه، نظر  
والقدرات ال يزال ميثل مشكلة حتول دون التنفيـذ
ادالكامل لالتفاقيات اليت سبق التصديق عليها وإعد      

  .التقارير بشأهنا
  التعليم: ١١اجملال املواضيعي 

٩١-٩٩، ٩٠-٩٩، ٨٩-٩٩، ٨٦-٩٩،  
٩٥-٩٩، ٩٤-٩٩، ٩٣-٩٩، ٩٢-٩٩  

اً روح هذه التوصيات، بيد أن مـصطلحنؤيد متام 
وسـتبذل. ال يرد يف قانون التعليم احلايل     ‘ إلزامي‘

فانواتو قصارى جهودها لضمان سن قانون يتناول
ريق التشاور الوطين وزيادة الوعيهذه املسألة عن ط
  .بشأن هذا احلق

رئيس الوزراء معايل السيد جو ناتومـان      وأعرب  
عن آرائه بشأن التعليم يف فـانواتواً  املنتخب حديث 

جريدة ديلـي بوسـت يف تصريح نشرته مؤخراً   
، وجاء فيـه٢٠١٤يونيه  / حزيران ١١الصادرة يف   

ي أولويةأود التأكيد أن هذه احلكومة تعط     : "يلي ما
اًكبرية لتوفري التعليم جلميع أطفال فانواتو حاضـر       

  ".ومستقبال
وقد يكون ذلك بدء حقبة واعدة بالنسبة إىل فانواتو

  .‘اإللزامي‘متكنها من معاجلة مسألة التعليم 

        


