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هذه الوثيقة مستنسخة ابلصيغة اليت وردت هبا .وليس يف حمتواها ما يعين التعبري عن ي ري من ناننأل انماننة
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أوال -مقدمة ومعلومات أساسية  -االستعراض الدوري الشامل يف كرييباس
 - 1جمتمع كرييباس تسوده نزعنة يووينة قوينة ،وتشنل الثقافنة حتند ا كبنريا يمنا العديند من
اتفاقيات حقوق اإلنسان ،وخاصة فيما يتعلق ابملساواة وني اجلنسني .ويؤكد تقرير مجعية صحة
انسرة يف كرييباس لعا  2010ارتفاع نسأل تعرض النساء للعنف حيث ولغت  68يف املائة،
وهي يعلى نسبة يف منطقة احمليط اهلادئ .ويبدو واضح ا ونود مشللة كبرية فيما يتعلق و عد
املساواة وني اجلنسني وسبأل انعراف الثقافية واالنتماعية املالزمة لألنظمة التقليدية.
 - 2وينشئت يف متوز/يوليه  2014فرقة العم الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان يف كرييبا س
التاوعة لوزارة شؤون املرية والشباب والر ضة والرعاية االنتماعية .ونُقلت وصورة مؤقتة إىل وزارة
العدل اجلديدة يف عا  .2018ويُعيدت هيللة شعبة حقوق اإلنسان م ين تعزيز قدرهتا ،
ولديها يف الوقت الراه مخسة موظفني خيضعون لإلشراف املباشر ملدير شعبة حقوق اإلنسان.
 - 3وتتألف فرقة العم وصورة يساسنية من منوظفني حلنوميني( .)1وهني تضنطلع ابندوار
املهمة املتمثلة يف التنسيق والرصد والتقييم واإلوالغ مبونأل خمتلف اتفاقيات حقوق اإلنسان.
 - 4وتقرير االستعراض الدور الشام هذا هو التقرير الثالث املقند من كرييبناس وشنأن
تنفينذ توصنيات جملنس حقنوق اإلنسنان املنبثقنة عن نولنة االسنتعراض الندور الشنام الثاني نة
والتوصيات الساوقة اليت تنتظر التنفيذ.
 - 5وال تزال كرييباس توانه حتد ت يف تنفيذ التوصيات املتعلقة مبختلف االلتزامات ذات
الصلة حب قوق اإلنسان .وتشنم التحند ت الرئيسنية ونطء احلصنول علنى البينا ت واملعلومنات
احملدثة ،وحمدودية املوارد واملهارات الالزمة لتنفيذ التوصيات ،وتبدي املوظفني والتغريات اليت تطري
علنى عضننوية فرقننة العمن الوطنيننة املعنيننة حب قننوق اإلنسنان يف كرييبنناس ،وتضننارب انولننو ت.
وال تزال كرييباس حباننة إىل الندعم من الشنركاء املنا ني من ينن تنوفري التموين واخلنةة الفنينة
اخلارنية لسد الفجوات يف جمال القدرات.
 - 6ويتبنني من املعلومنات احملدثنة النيت ت نرد يف التقرينر ين هننا عنددا من التوصنيات الننيت
ال ينزال يتعنني دعمهنا ،ومنع ذل ن  ،اسنتمر إحنراز تقند يف تنفيننذها ،ومنهنا علنى سنبي املثننال
ما يتعلق ابتفاقية مناهضة التعذيأل واتفاقية حقوق الطف .

اثنيا -منهجية وعملية إعداد التقرير
املنهجية
 - 7انتمعت فرقة العم يروع مرات لغرض حمدد هو إعداد هذا التقرير الثالث لالستعراض
ال ن نندور الش ن ننام  .وعُن ن ن ِّنني يف  2متوز/يولين ن نه  2019مستشن ن ننار حمل ن نني م ن ن ن ينن ن ن االضن ن ننطالع
ابختصاصات حمددة تتمث يف تقدمي تقارير منتظمة إىل فرقة العم الوطنية حلقوق اإلنسان يف
كرييباس ،ودعم وثيق م شعبة حقوق اإلنسان.
عدت مصفوفة (انظر املرفق  )1تتضم توصيات جملس حقوق اإلنسان وشأن إعداد
 - 8ويُ ّ
تقريننر اجلول ننة الثالثننة ل الس ننتعراض النندور الش ننام م ن ينن ن تقافهننا م ننع يعضنناء فرق ننة العمن ن
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ويصحاب املصلحة العتمادها يف نرد اإلنراءات املتخذة .وكانت املصفوفة مبثاوة يداة رئيسية
جلمع البيا ت ومرنع إلعداد التقرير واستلماله.
 - 9ومشلت ان نشطة انخرى جلمع البيا ت القيا وز رات إىل الوزارات واجلهات صاحبة
املص ن ننلحة الن ن ننيت تونن ن نند ثغ ن ن نرات يف املعلومن ن ننات املتعلق ن ننة هبن ن ننا(( )2املرف ن ننق  :2ن ن نندول ال ن ننز رات
للوزارات/املنظمنات) .واسنتُند ييضن ا إىل املعلومنات ال نواردة من فنرادى املنظمنات ،ابلصنيغة الننيت
تلقتها يمانة فرقة العم الوطنية املعنية حب قوق اإلنسان يف كرييباس ،مبا يف ذل م املنظمات
غري احللومية.

عملية إعداد التقرير وأسلوب اإلبالغ
 - 10وعُرضت املعلومات الواردة يف املصفوفة  -ابلصيغة اليت يعدها يعضاء م فرقة العم
ومجعها املستشار احمللي وفريق شعبة حقوق اإلنسان
الوطنية املعنية حب قوق اإلنسان يف كرييباس ّ
يف وزارة العندل  -علنى فرقنة العمن ولامن يعضننائها خنالل عندة انتماعنات عُقندت للموافقننة
عليها واعتمادها.
 - 11وابستخدا املعلومات املعتمدة (املصفوفة) ،واملعلومات املتحص عليها من النز رات
امليدانية وم خالل حبث مستند (االستعراض الطوعي الوطين للرييباس ،والواثئق السياس ات ية
والقانونية ،وغريها م القوانني) ،يُعد التقرير ابتباع املبادئ التونيهية إلعداد التقارير وكتاوته ا.
يمنا التحننديثات املتعلقننة مبختلننف التوصننيات املقدمننة علننى ف نتات زمنيننة خمتلفننة ،والننيت يعنندها
املستشنار احمللنني ،فقنند يحيلننت إىل فريننق شننعبة حقنوق اإلنسننان التنناوع لننوزارة العنندل م ن ين ن
التحقق منها قب إرساهلا إىل فرقة العم الوطنية حلقوق اإلنسان يف كرييباس ملرانع تها  .ورونع
وح ّدث يف ضوء التعليقات الواردة.
التقرير ُ
 - 12وكانت عملية اإلوالغ هذه مبثاوة عملية رصد للتقد احملرز يف إعداد التقرير ،وملناقشة
املسائ املتعلقة إبجياد حلول للمشلالت وضمان استلمال التقرير يف الوقت املناسأل .واستُلملت
الصيغة النهائية م املشروع انول للتقرير واعتمدهتا فرقة العم الوطنية حلقوق اإلنسان يف كرييباس
وعُرضت على االنتماع الذ عُقد للتصديق عليها يف  25ييلول/سبتمة  2019ملزيد م املرانعة.
وسامهت املدخالت املقدمة يف انتماع املصادقة يف صياغة املشروع النهائي للتقرير .وقد يمني وزارة
العدل نسخة إىل جملس الوزراء اعتمدها يف  3تشري انول/يكتوور .2019
 - 13ويتناول اجلزء الثاين م هذه الوثيقة اإلنراءات املتخذة منذ االستعراض الساوق .وقد
يخنذ هيل ن التقرينر ول ن واحندة م ن التوصننيات النواردة يف إطننار خمتلنف احلقننوق يو اجملنناالت
املواض يعية اليت اعتمدهتا كرييباس وابلصيغة اليت ي عدهتا فرقة العم املعنية حبقوق اإلنسان .وترد
احلقوق يو اجملاالت املواضيعية يف اننزاء م "يلف" إىل "راء" م الفص الثاين؛ ويتناول ك
قد يف التقرير معلومات عنها يف إطار هذه اجلولة الثالثة م االستعراض
نزء عدة توصيات تُ َّ
الدور الشام .
 - 14وم يص  115توصية مقدمة إىل كرييبناس ،قُبلنت  70توصنية ويُحنيط علمن ا و 45
توصية ،يف حني جير تنفيذ توصيتني تتعلقان ابستطالع إملانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق
اإلنسان واال نضما إىل اتفاقية مناهضة التعذيأل (املرفق .)3
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اثلثا -التطورات منذ اجلولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل
ألف  -بول املعايري الدولية
التوصية 14- 84
 - 15قبلنت كرييبنناس االتفاقينة واعتمنندهتا؛ ووقننع رئنيس كرييبنناس علنى وثيقننة االنضننما إىل
اتفاقيننة مناهضننة التع ننذيأل يف  13حزيران/يوني نه  .2019ويُكنند االنض ننما اللام ن لالتفاقي ننة
يف  22متوز/يوليه  .2019ويصبحت كرييباس اآلن دولة طرفا يف اتفاقية مناهضة التعذيأل.

ابء  -التعاون مع هيئات املعاهدات
التوصيتان  44- 84و45- 84
 - 16وزارة شؤون املرية والشباب والر ضة والرعاية االنتماعية مسؤولة ع التقنارير املقدمنة
مبونأل اتفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية .وقد لوحظ خالل اجلولتني انوىل
والثانية م االستعراض الدور الشام أتخر تقدمي تقرير الدولة مبونأل اتفاقية القضاء على مجيع
يشلال التمييز ضد املرية ،وظ الوضنع كنذل حنى عنا  2019عنندما متلننت احللومنة من
استلماله وتقدميه كتقرير نامع للتقارير انويل والثاين والثالث ،يف  12شباط/فةاير .2019

جيم  -التعاون مع املؤسسات واآلليات الدولية األخرى
التوصيتان  114- 84و110- 84
 - 17جنحت احللومة يف تنفينذ مشناريع لندعم خطنط التصند ل تغنري املنناو والتخفينف من
آاثره( .)3وقا ور مج انمم املتحدة اإلمنائي ،م خالل ور مج املنح الصغرية التاوع ملرفق البيئة
العاملية ،ودعم اجملتمعات احمللية ويواص توفري التموي هلا لتلون يكثر قدرة على موانهة أتثريات
تغري املناو م خالل ينشطة مشاريع التليف والتخفيف( .املرفق  - 4قائمة املشاريع).
 - 18وتواص كرييباس استخدا انطر واخلطنط واسنتاتيجيات التنفينذ القائمنة فيمنا يتعلنق
وتغري املناو لتونيه املبادرات الوطنية احلالية للتليف مع تغري املناو وإدارة خماطر اللوارث اليت
تنفذ عة القطاعات(.)4
 - 19وتلتننز احللومننة إبدارة الل نوارث وخمنناطر الل نوارث مع ن ا .ومش ن ذل ن معاجلننة نوان ننأل
التداخ امل باشر وني تداوري احلد م خماطر اللوارث والتليف مع تغري املناو ،انمر الذ تطلأل
إصدار جملس الوزراء قرارا إبلغاء قانون عا  1993املتعلق ابللوارث(.)5
التوصية 115- 84
 - 20تلقت كرييباس الدعم التقين الالز لتنفيذ التزاماهتا .ولدى إعداد التقرير املتعلق اب تفاقية
القضناء علنى مجيننع يشنلال التميينز ضنند املنرية ،تلقننت الندعم التقنين السننتلمال التقرينر خننالل
مول ننت العدينند من ن
انع نوا  2015و 2016و 2018من ن هيئننة انم ننم املتحنندة للمن نرية الننيت ّ
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املشاورات مع اجلهات صاحبة املصلحة وينشطة وزارة شؤون املرية والشباب والر ضة والشؤون
االنتماعية املتصلة اب تفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية.
 - 21وعُ ِّممت اخلةة الفنية للفريق اإلقليمي املعين ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،وفض
التموي املقد م هيئة انمم املتحدة للمرية ،علنى شنعبة النهنوض ابملنرية يف وزارة شنؤون املنرية
والشنباب والر ضننة والشننؤون االنتماعي نة من ين ن إعننداد خطننة تنفينذ قننانون الننو انسننر .
وال يزال تنفيذ القانون آخذا جمراه(.)6
 - 22ويُتيحت ييض ا فرص يف جمال وناء القدرات والتدريأل .وشار موظفو اخلطوط انمامية
م خمتلف اجلهات املسؤولة ع تقدمي خندمات التصند للعننف اجلنسناين يف ونر مج تندريأل
إقليمي نظمه مركنز فيجني لألزمنات املعنين ابلنسناء وندعم منايل من هيئنة انمنم املتحندة للمنرية،
ووزارة اخلارنية والتجارة يف احللومة انستالية ،ووزارة اخلارنية والتجارة النيوزيلندية.
 - 23وسناهم مشننروع مركننز دعنم امل نرية والطف ن يف كرييبنناس النذ يتلقننى التموي ن م ن وزارة
الشؤون اخلارنية والتجارة انستالية والدعم التقين وال تدريأل م هيئة انمم املتحدة للمرية ،يف
وصنول امل نرية والطف ن إىل املشننورة .واهلنندف هننو تقنندمي دعننم يفض ن للنسنناء وانطفننال املتننأثري
ابلعنف.
 - 24وفيمنا يتعلننق وتنفيننذ اتفاقيننة حقننوق الطفن  ،تنندعم منظمننة اليونيسننيف شننعبة الرعايننة
االنتماعية التاوعة لوزارة شؤون املنرية والشنباب والر ضنة والشنؤون االنتماعينة من ينن وضنع
سياسات حلماية الطف وحتديد مسارات إحالة حلماية وسالمة انطفال وفق خطة تنفيذ حم ددة
التلاليف ،ابإلضافة إىل استاتيجية للموارد البشرية .كما يشم الندعم املقند من اليونيسنيف
تدريأل املوظفني( .)7وتش ّل القدرة على التوظيف يف اجلزر اخلارنية حتد ا كبريا حيث يضطلع
موظفننو إدارة الرعايننة االنتماعيننة ميننع يدوار وزارة شننؤون امل نرية والشننباب والر ضننة والشننؤون
االنتماعية يف هذه اجلنزر .وجينر وضنع اسنتاتيجية للمنوارد البشنرية تتضنم خطنة لنز دة عندد
موظفي إدارة الشؤون االنتماعية يف وعض اجلزر ،ويتوقف ذل على حجم السنلان والطلنأل
على اخلدمات.
 - 25ووديت شعبة الرعاية االنتماعينة ونر مج "ينن " يف عنا  2018كاسنتاتيجية ملعاجلنة
مشاك انطفال .وهذا الة مج يطلع انزواج واآلابء اجلدد وشل عا على النهج القائمة على
حقوق اإلنسان يف تروية انطفال .ويُرَّكز يف املرحلة انولية على منطقة اتراوا احلضرية ،على ين
عمم الة مج على اجلزر اخلارنية مبجرد توفر امليزانية .وجير تنفيذ الة مج و طلأل م سلان
يُ ّ
القرى ينفسهم وم خالل التويج له عة املذ ع والصحف ،ويُعلم الناس إباتحة النة مج من
خالل إعال ت عامة.
 - 26واسنتفادت وزارة الصنحة واخلندمات الطبينة ييضن ا من املسناعدات التقنينة النيت تقنندمها
منظمة اليونيسيف ل لبلد ملعاجلة املشاك الصحية لألطفال وانمهات والفتينات الصنغريات(.)8
ويدى استخدا الطاقة الشمسية يف العينادات إىل حتسنني نظنم ننزي وحفنظ اندوينة ،ومنا إىل
ونِّرب الة مج ونجاح من ينن توسنيع نطاقنه ليشنم مجينع اجلنزر انخنرى وتموين من
ذل ُ .
وزارة الشؤون اخلارنية والتجارة انستالية ولغ حوايل  5- 4ماليني دوالر يسنتايل .ولتندخالت
منظمة اليونيسيف يف جمال التغذية ،يف إطار تعاوهنا مع وزارة الصحة واخلدمات الطبية ،أتثري يف
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التصد ملشللة سوء التغذية لدى انطفال حى س  5سنوات .وابإلضافة إىل ذل  ،يساعد
ونر مج اإلدارة املتلاملننة نمنراض انطفننال ييض ن ا يف تنوفري العننالج املناسنأل لألطفننال املرضننى،
والتغذية السليمة ،ورصد عالمات اخلطر لدى انطفال املرضى.
 - 27وابملث  ،تلقت وزارة التعليم الدعم من االستشناريني التناوعني لليونيسنيف العناملني يف
البلد  ،وذل يف جمال الرعاية والتوية يف مرحلة الطفولنة املبلنرة يف سنياق تنفينذ اتفاقينة حقنوق
الطف  ،وال سيما حق الطف يف التعليم(.)9
 - 28كما نفذ ابلتعاون مع جمالس اجلزر واجملتمعات احمللية يف اجلزر اخلارنية ور مج مستق
خاص ابملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية شاركت يف متويله اليونيسيف وصندوق انطفال
يف كرييبناس ووزارة الداخلينة .واضنطلعت راوطنة احللنم احمللني يف كرييبناس ابلندور التنسنيقي(.)10
وقنندمت اجلننزر اخلمننس النندعم للننة مج ،اعتاف ن ا منهننا أبمهيننة التعنناون م ن ين ن إعمننال حقننوق
انطفال ويفراد اجملتمع احمللي.
الطب ية ملعاجلة املخاطر الصحية اليت
 - 29وتعم اليونيسيف ييض ا مع وزارة الصحة واخلدمات ّ
قند يتعنرض هلنا اجلننني خننالل يول مائنة ينو من وداينة احلم ن  .ويشنم ذلن تندريأل العنناملني
امليدانيني مث املمرضات امل عاو ت يف القرى ملساعدة احلوام يف مراح احلم املبلرة .وننُّفنذ
ييضن ا ونر مج خناص مبنرض احلصنبة واحلصنبة انملانينة لندى انطفنال (دون الراوعنة عشنرة) هدفنه
الوصول إىل يكة عدد م انطفال يف إطنار ونر مج التحصنني التلميلني من احلصنبة واحلصنبة
انملانيننة (وتللف ننة  64 368دوالرا يسن نتالي ا) ،وت ننوفري لقاحننات الوقاي ننة من ن احلص ننبة واحلص ننبة
انملانية ،وشل انطفال ،وفيتامني يلف ،ويقراص التخلص م الديدان .ويقد الة مج التدريأل
للمشرفني الوطنيني على محالت ملافحة احلصبة واحلصبة انملانية ويعتز توسيع نطاقه ليشم
مجيع اجلزر.
 - 30والسياسنة ا لوطنيننة لأللعنناب الر ضننية والننتويح لنوزارة شننؤون امل نرية والشننباب والر ضننة
والشؤون االنتماعية تعطي انولوية للر ضة م ين النماء .وفيما يتعلق وة مج "اللعأل النزيه"
النذ يورزتنه هنذه السياسننة علنى سنبي انولوينة لفائنندة انطفنال ،يشنارت اليونيسنيف إىل يهنننا
سنتوفر التموين للنة مج من ابب االهتمنا حبننق الطفن يف اارسنة انلعناب الر ضنية من ين ن
منائه.
 - 31ويدعم صندوق انمم املتحدة للسلان ور مج وزارة الصحة واخلدمات الطبينة اخلناص
وتنظيم انسرة .وم خالل هنذا النة مج املتعلنق ابحلقنوق يف جمنال الصنحة اجلنسنية واإلجناوينة،
حيص الشباب عل ى الدعم م ين معرفة حقوقهم ومعاجلة مشاك مح املراهقات .كما يقد
صنندوق انمننم املتحندة للسننلان النندعم يف جمنال ملافحننة العنننف اجلنسناين ومعاجلننة املشنناك
الصحية للنساء والفتيات ،وميتد الدعم ييضا ليشم مرانعة املنهج الدراسي للصف التاسع م
خالل ور مج التثقيف يف جمال احلياة انسرية الذ استلم وعمم على الصفوف م انول إىل
الثام .
 - 32وينشأ صندوق انمم املتحدة للسلان ييض ا الة مج املتعلق ابلصحة اإلجناوية وصحة
انمهات واملواليد اجلدد وانطفال واملراهقني ،وهنو ونر مج مشنت لألمنم املتحندة هدفنه تقندمي
الدعم إىل احللومة وتضطلع وه وزارة الصحة واخلدمات الطبية .ويشنتم النة مج علنى هندفني
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هامني مها تنظيم انسرة وحتسني صحة انمهات واملواليد وانطفال .ولدى اجلزر اخلارنية ينشطة
وورامج للتوعية تدمج خدمات وزارة الصحة واخلدمات الطبية وغريها م الشركاء املعنيني مث
راوطة كرييباس لصحة انسرة ،واليونيسيف ،ومنظمة الصحة العاملية( .)11ومشلت خدمات تنظيم
انسرة اليت قُِّدمت خالل ز رات اجلزر اخلارنية رصد املشاك املتعلقة وصحة انطفال ،وفريوس
نقص املناعة البشرية ،والتوعية ابنمراض املنقولة ع طريق اجلنس ،وفحوص يمراض عنق الرحم.
ومشلت املعلومات امل قدمة وشأن تنظيم انسرة مسألة املباعدة وني الوالدات ،وخمتلف يساليأل
وينواع منع احلم وصلة ذل ابلوفيات النفاسية ووفيات واعتالل انطفال.
 - 33وقُِّد التدريأل للمساعدي الطبيني واملمرضني يف جمال التنبؤ والرصد والتوعية ووسائ
تنظننيم انسننرة ويسنناليأل التنندريأل يف هننذا اجملننال( .)12وعُّينننت مخننس قنناوالت يف إطننار و ننر مج
الصحة اإلجناوية وصحة انمهات واملواليد وانطفال واملراهقني يف نيسان/يوري  2016م ين
تقدمي هذه اخلدمات يف  13م املراكز الصحية يف اتراوا .ونضع املعلومات املتعلقة ابخلدمات
الصحية املقدمة يف هذه العيادات ،مبا يف ذل البيا ت املتعلقة ابلعيادات ،للتحلي ملعرفة يثر
اخلدمات اليت يقدمها العاملون الصحيون يف اجملتمعات احمللية املستفيدة م هذه املراكز الصحية
ال  13يف وونريلي ،وويلنبو الشرقية ،واتمايلو ،وويلنبو الغروية ،وابنرايبا ،وإيتا ،ويمبو،
وتياوراريلي ،و نيلا  ،وابيريلي ،وتيماكني ،وتيمانوكو ،واتكورونغا .وكانت الز رات إىل اجلزر
اخلارنية مفيدة ييض ا ابلنسبة جملاالت صحية يخرى(.)13

 - 34ووضعت استاتيجية لتحسني نوعية اخلدمات متثلت يف رصد الوفيات النفاسية ويف فتة
ما حول الوالدة والتصد هلا هبدف تعزيز اإلوالغ ع مجيع الوفيات النفاسية واملواليد انموات
يف كرييباس ،وتيسري رصد الوفيات النفاسية واملواليد انموات وتقييم احلجم احلقيقي هلذه الوفيات
وتوفري معلومات نيدة ع ملان وزمان ويسباب هذه الوفيات ،وملعرفة وفهم الظروف احمليطة
هبا .وم شأن توافر البيا ت ين يسناعد علنى وضنع اسنتاتيجيات صنحية مناسنبة للوقاينة من
حدوثها يف املستقب .
يسر الة مج املتعلق ابلصحة
 - 35وم ين دعم وتعزيز املهارات واملعارف يف جمال التوليدّ ،
اإلجناوية وصحة انمهات واملواليد اجلدد وانطفال واملراهقني تنقيح منناهج تندريأل القناوالت
مبساعدة قاولة متطوعة م نيوزيلندا ومستشاري فنيني اتوعني هليئة مرانعة املعايري املهنية .وقد
ننتج عن ذل ن تنظنيم دورة تنندريأل للقناوالت منندهتا  18شنهرا ُخفضننت إىل  12شنهرا ،وهنني
تشم الدراسة النظرية وستة يشهر م التدريأل السرير اإللزامي يف نناح النوالدة .وسيسنهم
هذا املنهج الدراسي املنقح يف تعزيز نودة القدرات خالل فتة زمنية يقصر.
 - 36وحقنق قطنناع التعلننيم تقنندم ا يف التعنناون مننع منظمننة اليونيسننيف الننيت قنندمت التموي ن
ومولنت احللومنة
لتندريأل املعلمنني يف جمنال مدوننة انخالقينات للمندارس االوتدائينة والثانوينةّ .
انسنتالية عن طرينق وزارة الشنؤون اخلارنينة والتجننارة ور جمن ا لتندريأل املعلمنني كنذل يف جمننايل
القيادة ويخالقيات العم .
 - 37وم وني العديد م ورامج التدريأل اإلقليمية واالنتماعات التقنية اليت نفذت لتلبية
االحتيانات يف جمال وناء القدرات ،سامهت اخلةة الفنية يف جمال ملافحة العنف اجلنساين اليت
يتمتع هبا مركز فيجي لألزمات املتعلقة ابلنساء ،م خالل ور جمه للتدريأل اإلقليمي ،يف تعزيز
مهارات الشركاء املتعلقة وتقدمي اخلدمات املتصلة مبلافحة العنف اجلنساين ،مث إسداء املشورة،
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ومنا إىل ذل ن ( .)14ونُظّمننت مننؤخرا ،يف آب/يغسنطس  ،2019دورة تدريبيننة إقليمي نة يف جم نال
البيا ت املتعلقة مبلافحة العنف اجلنساين استضافتها يمانة مجاعة احمليط اهلادئ يف فيجي لفائدة
اجلهات الرئيسية املعنية مبلافحة العنف اجلنساين ،وشار فيها ،ضم نهات يخرى ،موظفون
م شبلة انمان التاوعة ل وزارة شؤون املرية والشباب والر ضة والشؤون االنتماعية  ،وموظفون
م مركز كرييباس لدعم النساء وانطفال.
ويس رت االنتماعات التقنية اإلقليمية اليت نظمتها وكاالت انمم املتحدة ابلتعاون مع
- 38
ّ
ولندان احملنيط اهلننادئ تبنادل اخل نةات واملهنارات ،مثن االنتمنناع اإلقليمني التقننين املعنين وتقنندمي
املشن ننورة وش ن ننأن العن ن ننف اجلنسن نناين ،واالنتماع ن ننات اإلقليمي ن ننة للمن نندافعات عن ن ن املس ن نناواة و ن ننني
اجلنسني/شبلة الناشطات يف منطقة احمليط اهلادئ ،يف عامي  2018و.2019
التوصية 113- 84
 - 39م خالل اخلةة الفنية اليت سامهت هبا وكاالت انمم املتحدة (اليونيسيف ،وهيئة انمم
املتحدة للمرية ،وصندوق انمم املتحدة للسلان ،وم نظمة الصحة العاملية ،وغريها) ،قُّد دعم
كبنري يف جمنال االمتثننال لاللتزامنات املتعلقنة إبعننداد التقنارير ،واخلطنط وال نةامج املتعلقنة و تعزيننز
حقوق اإلنسان(.)15
 - 40وكنان تشناور وكناالت انمنم املتحندة وتنسنيقها وشنل وثينق منع احللومنة ويصننحاب
املصلحة املنهجية الرئيسية لوضع خطط العم وورامج الدعم .ووضعت وكاالت انمم املتحدة ،
مبشاركة ومسامهة الوزارات واملنظمات الشريلة ،خطط عم سنوية حمددة التلناليف من ينن
دعم احللومة يف تنفيذ االتفاقيات م نانأل خمتلف الوزارات .ووننود ملتنأل مشنت لألمنم
املتحنندة يف البلنند قنند م ّل ن م ن حتقيننق ذلن ن وسنناهم يف قيننا عنندة وكنناالت و تحسننني تنس ننيق
اننشنطة .ويفنناد التقرينر الننوطين الطنوعي للرييبنناس يف عنا  2018أبن ونننود وكناالت لألمننم
املتحدة يف ملتأل انمم املتحدة املشت قد دعم ا مقدرا للحلومة ع طريق مشاريع وورامج
مولتها انمم املتحدة.
ّ
التوصية 67- 84
 - 41العم التعاوين مع الشركاء احملليني/يصحاب املصلحة ع طريق فرق العم  ،واملا ني
الرئيسيني ،والشركاء مث هيئنة انمنم املتحندة للمنرية ،ووزارة الشنؤون اخلارنينة والتجنارة ،ويماننة
مجاعة احمليط اهلاد  ،والفريق اإلقليمي املعين ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،ساهم إىل حد
كبري يف دعم تنفيذ السياسات والتشريعات .وهنا التزامات وطنينة تبنتهنا احللومنة واجملنالس
احلضرية للجزر تتمث يف احلمالت الدولية السنوية ،مبا يف ذل محلة  16يوما ل لمناصرة ويو
الشريط انويض ،واليو الدويل للمرية ،ويو اخلميس انسود وان الةتقالية اليت حتدد يف يشهر
معينة(.)16
 - 42وتواص احللومة تنفيذ خطنة التفعين املشنتكة ل سياسنة القضناء علنى العننف اجلنسني
واجلنساين ،وخطة العم الوطنية ( )2021- 2011للتصد للعنف اجلنساين .ووسعت وزارة
شؤون املرية والشباب والر ضة والشؤون االنتماعية نطاق العم املتعلق ابلقضاء على العنف
اجلنسني واجلنسناين ،والعننف ضند النسناء والفتيننات ،وندءا من النتويج وز دة النوعي إىل تننوفري
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خ نندمات ني نندة وميلن ن الوص ننول إليه ننا للحماي ننة من ن العن ننف اجلنس نناين والوقاي ننة انولي ننة من ننه.
يما ور مج تعزيز القرى السلمية يف كرييباس ف هو ور مج للوقاية انولية يف كرييباس أيخذ ونموذج
تغيري انعراف والسلو (.)17
 - 43وتتوىل شبلة انمان التاوعة ل شعبة النهوض ابملرية تنسيق العم يف جمال القضاء على
العننف ضنند النسناء والفتيات/القضنناء علنى العنننف اجلنسنني واجلنسناين ،ع ن طرينق العم ن مننع
مقدمي اخلدمات الرئيسيني ويعضاء شبلة انمان على نطاق يوسع لفائدة النانيات م العنف
اجلنسن نناين( .)18وقن نند زادت الشن ننراكات ال ن ننيت يقيمن ننت م ن ن خن ننالل ش ن ننبلة انمن ننان وغريهن ننا من ن ن
اننشطة(.)19
 - 44وتعقد جلنة شبلة انمنان املعنينة ابسنتعراض إدارة احلناالت ،والنيت تتنألف من مقندمي
اخلدمات انساسية الرئيسيني ،انتماع ا شهر ا الستعراض احلاالت وضمان إجياد حلول كاملة
جلميع احلاالت املبلغ عنها وعد إغفاهلا .وقد ينشئت اللجنة يف عا  2017ودعم تنسيقي م
موظف ال دعم التاوع لشبلة انمان ووتموي م جمموعة اخلدمات انساسية .وحتققت جناحات
كبرية يف حاالت العنف اجلنساين ،ومت مؤخرا ،يف عا  ،2019البت يف اثنتني م قضا العنف
اجلنساين وشأن فتيات شاابت و ُحلم على اجلناة ابلسج .
 - 45وتتوىل وزارة شؤون املرية والشباب والر ضة والشؤون االنتماعية تنسيق عم جمموعة
اخلدمات انساسية ( )2019- 2017م ين حتسني الوصول إىل اخلدمات اجليدة يف جمال
ملافحة العنف اجلنساين ،وولغ التموي اإلمجايل للمشروع التجرييب  500 000دوالر يمريلي
م ين حتسني مجيع اخلدمات انساسية مبا يتوافق مع املعايري الدولية ويفض املمارسات(.)20
 - 46وتعتف احللومة ابملساواة وني اجلنسني وقامت مؤخرا ابعتماد وإطالق سياسة املساواة
وني اجلنسني والنهوض ابملرية ،يف  12شنباط/فةاير  .2019وينؤثر العننف اجلنسناين يف مجينع
السلان ،اا ي ستونأل وضع هنج متلام ومنسق للحلومة ولاملها يشر اجملتمعات احمللية،
وحيدد ووضوح املسؤوليات ويونه املساءلة ،مع انناذ إننراءات مباشنرة من مسنتوى القنرى إىل
اجلزر مث على املستوى الوطين.

دال  -التعاون ليما بني الدول واملساعدة اإلمنائية
التوصية 109- 84
 - 47تعنند املن ناور اإلقليميننة والدوليننة املختلف ننة ضننرورية ،وستواص ن كرييبنناس ينشننطة ال نندعوة
فيما يتعلق و تعرضها ملخاطر تغري املناو .ويتمث تركيز وتونه احللومة احلالية يف التحر صوب
اناذ املزيد م اإلنراءات العملية لتحسني/تعزيز قدرة السلان احملليني على الصمود والتليف.
ويف عا  ،2018قش حوار اتالنوا ووافق على كفالة تنفيذ/إجناز التداوري املتخذة.
 - 48واملنناور الرئيسننية للندعوة يف جمننال تغننري املنناو ذات املنظننور النوطين واإلقليمنني ياتحننت
للرييباس سب االضطالع ودور رائد يف متثي ميلرونيز يف فرقة العم التاوعة لشنراكة القندرة
علننى الصننمود يف منط قننة احملننيط اهلننادئ املسننؤولة ع ن تنفيننذ اإلطننار اإلقليمنني (منطقننة احمل ننيط
اهلادئ) ،وهو إطار التنمية القادرة على الصمود يف منطقة احمليط اهلادئ(.)21

GE.19-18002

9

A/HRC/WG.6/35/KIR/1

 - 49ويُعد الوصول إىل متوي ينشطة موانهة تغري املناو م يولو ت كرييباس للمساعدة يف
ضننمان تنفيننذ انُطننر واخلطننط واالس نتاتيجيات الرئيسننية .وانننذت كرييبنناس خط نوات يساس ننية
للتعاون مع الشركاء الرئيسيني ومؤسسات متوي ينشطة موانهة تغري املناو لضمان قندرة نظنم
اإلدارة املالية الداخلية على الوصول إىل هذا التموي وإدارته .وتعم شعبة متوي ينشطة موانهة
تغري املناو مع فريق اخلةاء الوطين للرييباس املعين وتغري املناو وإدارة خماطر اللوارث م ين
التعام ن مننع هننذه املؤسسننات التمويليننة( .)22وتواص ن كرييبنناس العم ن مننع املؤسسننات الثنائيننة
واملتعددة انطراف لضمان التنسيق والوصول املباشر إىل متوي ينشطة موانهة تغري املناو.

هاء  -اإلملار الدستوري والتشريعي
التوصية 62- 84
 - 50يتضم قانون الو انسر لعا  2014تعريف ا واضح ا ل "التحرش اجلنسي" ويشتم
على تفاصي يخرى مهمة( .)23ونظرا لونود يفراد الشرطة يف مجيع اجلزر ،تُعد يوامر السالمة اليت
تصدرها الشرطة (ملدة  14يوم ا) مبثاوة استاتيجية تدخ سريع لوقف العنف .وفتة ال  14يوم ا
مبونأل يمر السالمة الصادر ع الشرطة م شأهنا ين تساعد إما يف هتدئة انطراف يو متل ني
النانني م التماس خدمات املشورة والنصح.
 - 51ويفرض قانون العمالة والعالقات الصنناعية لعنا  2015علنى مجينع يصنحاب العمن
إاتحة فرص عم متساوية ع طريق حظر التم ييز املباشر وغري املباشر القائم على يسباب وعينها
مث انص اإلثين يو العرق يو اللون يو الدي يو الري السياسني يو العمنر يو احلالنة الصنحية
يو العضنوية يف نقاونة ،وحيظنر التحنرش اجلنسني .ويننص علنى التنزا صناحأل العمن وندفع ينننر
متساو للنساء والرنال مقاو العم املتساو القيمة.
التوصية 76- 84
 - 52حيظ ننر ق ننانون العمال ننة والعالقن ننات الص ننناعية لع ننا  2015مجين ننع يسن نوي يش ننلال عم ن ن
انطفنال ،مبنا يف ذل ن اسنتخدا انطفنال يف النندعارة وإنتناج املنواد اإلابحيننة ،وعنرض انطفننال
ملمارسة ينشطة غري مشروعة ،وهو ملم التفاقية حقوق الطف .

واو  -املؤسسات والسياسات العامة
التوصية 38- 84
 - 53مل تن ّفذ احللومة هذه التوصية وعد.

 - 54ويف الف ننتة من ن  2إىل  10ييلول/سن ننبتمة  ،2019و ننديت مهمن ننة اس ننتطالعية وشن ننأن
املؤسسة الوطنية املعنينة حبقنوق اإلنسنان ،قادهتنا وزارة العندل وندعم من الفرينق اإلقليمني املعنين
ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والشركاء م املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنتدى آسيا
واحمليط اهلاد  .وشار يف املهمة حوايل  38م يصحاب املصلحة م جمالس اجلزر ،مب في هم
رؤساء البلد ت مجيعهم وموظفو إدارة الرعاية االنتماعية .ونرى يف إطار البعثنة ييضن ا القينا
وز رات إىل الوزارات الرئيسية وغرفة التجارة والصناعات يف كرييباس ،واملنظمات غري احللومية
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م ن ين ن احلصننول علننى ونه ننات نظننر ه نذه اجلهننات وش ننأن املؤسسننة الوطنيننة املعنيننة حبق ننوق
اإلنسان .ووصفة عامة ،كانت هنا استجاوة إجياوية فيما يتعلق إب نشاء مؤسسة وطنية معنية
حب قوق اإلنسان يف كرييباس.
التوصية 41- 84
 - 55تضمنت خطة التنمية الوطنية للفتة  2019- 2016والعديد م السياسات انخرى
اليت وضعت مؤخرا مؤشرات عامة للتملني م قياس انداء ابملقارنة مع خطوط انساس .ويد
ين خطوط انساس هذه ليست مونهة حتديدا و مؤشرات حمددة يف جمنال حقنوق اإلنسنان
نن كرييبناس ال ينزال يتعننني عليهنا ين تضنع مؤش نرات حقنوق اإلنسنان املقتحننة من املفوضننية
السامية حلقوق اإلنسان .وسيُنظر يف هذه املسألة.
التوصية 108- 84
 - 56كانت هنا دورات تدريبية وينشطة مستمرة مع اجملتمعات احمللية وجمالس اجلزر وشأن
تغري املناو وإدارة خماطر اللوارث ومعاجلة املسائ املتعلقة حبقوق اإلنسان م خالل يداة تقييم
مدى تعرض اجلزر للمخاطر( .)24وعلى املستوى الوطين ،نُظمت دورات تدريبية رئيسنية (فنينة
وإدارية) يف جمال وناء القدرات لفائدة فريق اخلةاء الوطين للرييباس للي يتسىن له العم وشل
يفض مع اجملتمعنات احمللينة يف اجلنزر من خنالل املشناريع( .)25وتننعلس خمتلنف مبنادرات ونناء
القدرات ،اليت نُفذت ،يف اإلدماج االنتماعي واملساواة وني اجلنسني.
التوصية 39- 84
 - 57ليس للرييباس "سياسنة وشنأن عمالنة انطفنال" .ومنع ذلن  ،تُعناج وعنض مقتضنيات
هذه السياسة وفق التعدي الذ يدخ على قانون العمالة والعالقات الصناعية الذ ينص على
ين مل فتشي العم صالحية منع انطفال م مزاولة ي يعمال تعتة خطرة على انطفال .وهنا
يحلا يخرى ذات صلة تدعم محاية الطف (.)26

زاي  -عدً التمييز
التوصيتان  53- 84و54- 84
 - 58يوفر قانون الو انسر لعا  2014احلماية لل م الرننال والنسناء وغنريهم من
يفراد انسر املعيشية م العنف العائلي .وم املسائ املهمة اليت جيأل التصد هلا اعتقاد عامة
الناس ين القانون خمصص حلماية املرية فقط .ويد ين هذا القانون يشم مجيع يفراد اجملتمع ات
احمللية .وقُدمت توضيحات لضمان ين يلون مجيع يفراد اجملتمع على علم أب هنم مشمولون هبذا
القانون  -محاية مجيع يفراد انسرة ،مب فيهم الرنال والنساء وانطفال ،وما إىل ذل .
 - 59ومين ننع قن ننانون العمال ننة والعالقن ننات الصن ننناعية لع ننا  ،2015املعن نندل يف عن ننا ،2017
صاحأل العم م اارسة التمييز ،املباشر يو غري املباشر ،ضد ي موظف يو موظف حمتمن
فيما يتعلق ابلتوظيف والتدريأل والتقية والشروط والظروف املتصلة وعالقة العم ( .)27ويلفن
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كذل املساواة يف اننر وني الرنال والنساء وحيظر اإليذاء (املنادة  )113والتحنرش اجلنسني
(املادة .)112
 - 60وال ينزال يتعنني علنى كرييبنناس قبنول املسناواة ونني اجلنسننني وعند التميينز فيمنا يتعلننق
ابنشخاص "املثليني" ،وذل نسباب ثقافية وتتعلق ابلد ننة املسنيحية .وظهنرت منظمنة غنري
يعضاء غالبيتهم م الذكور الذي يطلق
حلومية ُسجلت حديث ا ابسم "ويمبا  "BIMBA -تضم
ا
علننيهم حملين نا اس ننم "ويناوينننا  -آي ننني  "binabina-aine -يو "سيس نني  ،"sisi -ي املتش ننبهني
ابلنساء .ويصبحت هذه املنظمة جمموعة معروفة حتمي مصاحل هذه الشرحية.
 - 61ومشلنت عمليننة اسننتعراض القننانون الننوطين وشنأن الل نوارث إن نراء جمموعننة واسننعة م ن
املشاورات مع خمتلف جمموعات املصاحل( .)28وتتمث نتيجة هذه املشاورات يف القانون اجلديد
املتعلق إبدارة اللوارث وموانهة تغري املناو لعا  2019الذ يدى إىل تعميم تلبية احتيانات
النساء وانطفال وانشخاص ذو اإلعاقة.
التوصية 55- 84
 - 62تتسم املساواة وني اجلنسني يف كرييباس حب ساسية شديدة للغاية م الناحية الثقافة ،ومث ة
نهود متضي وصورة تدرجيية لضمان حدوث قبول وتغيري سلس يف انعراف االنتماعية املتعلقة
ابلرنال والنساء يف اجملتمع .ويدت معاجلة مسألة املساواة وني اجلنسني م خالل تعميم مراعاة
املنظور اجلنساين إىل حتسني متثي املرية ،وحتقيق السالمة وانم  ،ومع ذل  ،فقد قُبلت وسهولة
يف جماالت يخرى يق حساسية ،مث التليف مع تغري املناو ،والقانون املعدل وشأن اللوارث،
والقانون املتعلق إبدارة خماطر اللوارث وتغري املناو لعا  .2019والسياسات م قبي السياسة
الوطنية للشباب ،والسياسة الوطنية للر ضة ،والسياسة الوطنية وشأن اإلعاقة ،والسياسة املتعلقة
حب قوق املستهل وغريها م السياسات ،فتتخذ اخلطوات نفسها لدمج وتعمنيم املسناواة ونني
اجلنسني.
 - 63ومل تُعنناج مسننألة نق ن ننس ننية كرييبنناس إىل انطفننال املول ننودي يف اخلننارج ل نسنناء من ن
كرييباس .ومع ذل  ،فإن إقرار السياسة اجلديدة وشأن املساواة وني اجلنسني والنهوض اب ملرية،
والعم املتعلق ابتفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية ،يوفران السب اململنة لتنفيذ
هذه التوصية .وستوضع خطة لتنفيذ السياسة املتعلقة ابملساواة وني اجلنسني والنهوض ابملنرية،
وهي تشل فرصة ملعاجلة املسائ اجلنسانية املتعلقة وتجنيس انطفال.
 - 64وتعلف اليونيسيف على إعداد دراسة استشارية وشنأن حناالت انعندا اجلنسنية ونني
انطفنال يف كرييبنناس يعتنز اسننتلماهلا يف تشنري الثنناين/نوفمة  2019من ين ن وضنع خطننة
استاتيجية ،وسياسة ،وخطة عم  ،والنظر يف وضع قانون حمدد وشأن حق الطف يف اجلنسية .
وسيعاج ذل املادة  66م قانون اجلنسية لعا  ،1979اليت تنص على حق اآلابء فقط يف
تسجي يطفاهلم وليس انمهات؛ واملادة  25م الدستور اليت ت تضم املبدي نفسه.
 - 65وشعبة تسجي املواليد والوفيات والزجيات التاوعة لوزارة العدل قد ينشأت مؤخرا نظا
تسجي يدعم حق املواليد اجلدد يف اكتساب اجلنسية .ويعم اثنان م موظفي الشعبة يف وزارة
الصحة واخلدمات الصحية ويباشرون عملهنم يف ننناح النوالدة وغنرض تسنجي املواليند اجلندد.
ونرت ز رات ييض ا إىل وعض اجلزر اخلارنية م ين التوعية وتقدمي خدمة التسجي جما ا.
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التوصية 107- 84
 - 66نتلنف يوننه الضننعف خنالل احل نوادث ابلنسنبة لل ن جمموعنة نننزر (جمموعنة نيلننةت
وجمموعة الي وجمموعة فينلس)؛ فهنا حنوادث تلنون شندة آاثرهنا يكنة من غريهنا .واآلاثر
الشائعة لتغري املناو اليت يشعر هبا السلان ويتضررون منها تتمثن يف غمنر املنناطق السناحلية،
وتدمري املنازل على طول الساح  ،اا يؤد إىل نق القنرى إىل منناطق داخلينة يكثنر يمنا ا يف
اجلزر ،وز دة تدهور خصووة التونة وسنبأل تسنرب ميناه البحنر ،وابلتنايل انعندا انمن الغنذائي
(مياه غري آمنة ،وقلة احملاصي الغذائية)(.)29
 - 67وم ين التصد لآلاثر وال تخفيف م حدهتا ،اعتمدت احللومة عدة مبادرات يف
املناطق احلضرية والريفية على حد السواء( .)30ففي اتراوا اجلنووية ،حيث يعيش يكثر م  50يف
املائننة من ن جممننوع الس ننلان ،تنفننذ مش نناريع رئيس ننية تلف ن س ننب العننيش يف املن نناطق الس نناحلية
وال تخفيف م آاثر تغري املناو( .)31وتُن ِّفذ كرييباس حالي ا هنج ا شامالا يركز ييض ا على مجيع نقاط
ضن ننعف اجل ن ننزر (الغن ننذاء ،واملي ن نناه ،والصن ننحة ،ومحاي ن ننة الس ن نواح  ،والتعل ن ننيم ،والعقبن ننات املتعلق ن ننة
ابالتصاالت) ،ويشم ذل مثاين نزر(.)32
صممت خطة التنفيذ املشتكة املتعلقة إبدارة خماطر اللوارث النامجة ع تغري املناو يف
 - 68و ُ
كرييبناس ل تلملننة اخلطننة الوطنيننة إلدارة خمنناطر الل نوارث ،واإلطننار الننوطين ملوانهننة تغننري املننناو
والتليف معه .وانساس املنطقي الرئيسي لوضع خطة التنفيذ يتمث يف ين وضع خطة منهجية
متلاملة حتدد إنراءات ملموسة م شأنه ين يعزز كفاءة وفعالية القدرات واملوارد املتاحة وكفالة
ين تلننون املب ننادرات اجلدينندة حمن نددة اهلنندف وص ننورة ني نندة وحتقننق احل نند انقصننى من ن ال ت ننأثري.
ويف سياق حقوق اإلنسان ،تراعي اخلطة حقوق اإلنسان وت عززها م خالل ضمان ز دة حتقيق
انم الغذائي جلميع املواطنني والوصول إىل املياه اآلمنة وأتمني انراضي ،ابلنظر إىل التهديدات
احلالية واملستقبلية النامجة ع تغري املناو واللوارث مث اجلفاف والعواصف.
التوصية 97- 84
 - 69يستشند السنج املندين للمواليند والوفينات والزجينات وقنانون تسنجي املواليند
) ،"s 9(1الذ يونه عملية التسجي وحيدد اإلنراءات وغريها م املتطلبات(.)33

"Cap 5

 - 70وقندمت منظمنة اليونيسننيف الندعم إىل ملتنأل التسننجي املندين وسناعدت يف ضننمان
تسجي مجيع املواليد ابلتعاون مع السج املدين التاوع لوزارة العدل ويننحة التوليد التاوعة لوزارة
الصحة واخلدمات الطبية .وتتمث نتيجة هذه املبادرة يف ز دة عدد املواليد الذي ُسجلوا مقارنة
ابلسنوات الساوقة ،وتوفري ويا ت دقيقة وموثوقة ع يعداد املواليد.
 - 71ونفذت محلة متنقلة لتسجي املواليد يف جمموعة خمتارة م اجلزر اخلارنية ،مبا يف ذل
اتراوا اجلنووينة ،هبنندف تسننجي مجيننع انطفننال جمننا ا حنى س ن الثامنننة عشننرة ،الننذي مل يسننبق
ومولننت اليونيسننيف هننذا
تسنجيلهم يف قاعنندة ال بيننا ت اإلللتونيننة مللتننأل التسننجي املنندينّ .
النشاط م ين ز دة وحتسني التغطية و تسجي املواليد يف كرييباس ،وهو يستهدف انشخاص
الذي يعيشون يف نزر ئية ،وم ال يستطيعون دفع رسو التسجي .
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 - 72ويوفر التعليم ابجملان يف كرييباس حنى سن التاسنعة ،وهنذا هنو سن الدراسنة اإللزامينة،
وقد كان التعليم جماني ا يف الساوق لألطفال م س  4إىل  6سنوات( .)34وقد حدثت تطورات
يخرى ييض ا(.)35
 - 73وتنننص اخلطننة االس نتاتيجية لقط نناع التعلننيم علننى الت نزا احللوم ننة وتننوفري تعلننيم يفضن ن
ومنصنف مبنا يتماشنى مننع اهلندف  4من يهنداف التنميننة املسنتدامة املعتمندة يف عننا ،2015
ومب ننا يتماشن ننى علن ننى املسن ننتوى اإلقليمن نني من ننع إطن ننار تطن ننوير التعلن ننيم يف منطقن ننة احملن ننيط اهلن ننادئ
لعا .)36(2009

حاء  -احلق يف السالمة البدينة واملعنوية
التوصيتان  72- 84و73- 84
 - 74ينص قانون التعليم لعا  2013يف املادة (38ه) ووضوح على حظر العقووة ال بدنية يف
ي مدرسة( .)37وتواص الوزارة توعية املعلمني واجملتمعات احمللية هبذا الشأن .وال تبني سجالت
الرعاينة االنتماعينة ي قضننية متعلقنة إبسنناءة معاملنة انطفننال تشنري إىل وقننوع حناالت عنننف
يو اعتداء تسببت يف يضرار نسدية نطفال ويُحيلت إىل احملاكم( .)38وتلشف امل قاوال ت اليت
يُنريت مع مسؤولني كبار يف جمال التعليم ونود حاالت ُوِّننه فيهنا التنوويخ للمعلمنني وسنبأل
اارسة العقووة البدنية على الطالب.

ملاء  -عقوبة اإلعداً
التوصية 56- 84
 - 75مل يُعتمد القانون املتعلق و عقووة اإلعدا الذ اقنتح يف الةملنان عنا 2014؛ وحيمني
الدستور احلق يف احلياة وال تُفرض عقووة اإلعدا للمعاقبة على ي نرمية يف كرييباس.

ملاء  -حظر الرق واالجتار
التوصية 74- 84
 - 76االجتار ابلبشر م اجملاالت اليت تعم شرطة كرييباس ابلفع على التصد هلا ابلتعاون
منع الشنركاء اإلقليمينني  -مركنز احملنيط اهلننادئ لتنسنيق ملافحنة اجلرمينة عنة الوطنينة .ويعاقننأل
القانون احلايل يف كرييباس وشل رئيسي على استغالل املشتغالت ابجلنس وللنه ال جير اارسة
الدعارة .وترد يف املواد  136و 140و 141و 146م قانون العقوابت يف كرييبا س القوانني
ذات الص ننلة مبلافحن ننة اس ننتغالل الفتين ننات الش نناابت ،وتفن ننرض عقوو ننة ابلسن ننج مل نندة عن ننامني.
وال يتضم قانون العقوابت مادة وشأن االجتار ابلبشر.
 - 77وتواص احللومة يف إطار شراكة مع املنظمات غري احللومية التوعية مبخاطر االجتنار
ابلبشر والبغاء وما يتص وذل م مشلالت .ومل يُبّلغ ع ي حاالت إجتار ،لل هذا اخل طر
ال نظرا ل وننود سنف صنيد يننبينة .والشنرحية انكثنر عرضنة للخطنر هني شنرحية البغنا
يظ ماث ا
الشناابت اللنواي يطلقن علنى ينفسنه اسنم "آيننني منااتوا  "ainen mataawa-وتُراقنأل سنف
الصيد والسف انننبية عند دخوهلا امليناء وقب خرونها منه وواسطة فريق حلومي مؤلف م
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اثلني ع إدارة اهلجرة ،ودائرة الشرطة يف كرييباس ،ووزارة مصايد انفا وتنمية املوارد البحرية ،
ووزارة البيئة وانراضي والتنمية الزراعية.
 - 78وتننص خطنة العم ن االسنتاتيجية لنوزارة اخلارنيننة للفنتة  2019- 2016علنى تعزيننز
انم ن الننوطين م ن خننالل مراقبننة اهلجننرة وشننل فعننال علننى احلنندود ،وإدارة إصنندار التأش نريات
فع
وتصاريح العم  .وهنا ابلفع قانون للعقوابت وقانون مللافحة اجلرمية عة الوطنية .ومل تُ َّ
حى اآلن ي مالحقة قضائية يف نرمية تتعلق ابالجتار ابلفتيات الشاابت .ويعد االجتار ابلبشر
نرمية تعم شرطة كرييباس على ملافحتها ابلتعاون مع الشركاء اإلقليميني.
التوصية 75- 84
 - 79تعم دائرة شرطة كرييبناس علنى توعينة اجلمهنور ابلقضنا النيت تتناوهلنا هنذه التوصنية.
وهنا حانة إىل تنظيم محالت تثقيف وتوعية نفراد الطواقم اننانأل ،نظرا لعد تنظنيم ي
محلة م هذا القبي  .وتلتسي املادة  118م قانون العمالة والعالقات الصناعية لعا 2015
وناهة يف هذا الصدد ،فهي حتظر يسوي يشلال عمالة انطفال ميع ينواعها ،مبا يف ذل على
سنبي املثننال ال احلصننر ،اسنتخدا انطفننال يف ال بغنناء وإنتنناج املنواد اإلابحيننة وعننرض انطفننال
ملمارسة ينشطة غري مشروعة.
 - 80وتنشر وحدة الشرطة اجملتمعية ابنتظا عمودا وشأن قضا انطفال والنساء يف صحيف ة
"كرييباس نيوستار" تتناول فيه حقوق الطف وحقوق املرية .والتزمت الصحيفة ييض ا و تخصي ص
الصفحة انوىل ن مقال يتناول القضا املتعلقة ابنطفال والنساء يف املنزل يو املدرسة يو يف
ملان العم  ،ونصص روع صفحة جما ا ن قضا تتعلق ابلتوعية والتثقيف.

كاف  -احلرية واألمم  -السياق العاً
التوصية 69- 84
 - 81ت ننظم العدي نند من ن اجلهننات ينش ننطة للتوعي ننة ،مبن نا يف ذل ن القض نناء وش ننرطة كرييب نناس.
وسننامهت املش نناريع املنفننذة والشن نراكات يف إط ننار احلمننالت الوطني ننة والدوليننة يف توعي ننة الن نناس
حبقوقهم(.)39
 - 82ويُنشئت عيادة صحة انسرة التاوعة لوزارة الصحة واخلدمات الطبية وغية توفري خدمات
ودعمت احتياناهتا يف جمال
انتماعية وصحية للنساء والفتيات النانيات م العنف املنزيلُ ،
وناء القدرات م خالل جمموعة اخلدمات انساسية وور مج الصحة اإلجناوية وصحة انمومة
واملواليد وانطفال واملراهقني .وسيؤد تنفيذ التعليمات الصحية املوحدة وشأن العنف اجلنساين
إىل ت عزيز اخلدمات يف اتراوا اجلنووية واجلزر اخلارنية.

الً  -احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقالية  -إجراءات التنفيذ العامة
التوصية 111- 84
 - 83املبننادرات اجلاريننة مث ن وننر مج كرييبنناس مل وانه ننة أتث نريات تغننري املننناو ،وخطننة التنفي ننذ
املشتكة للرييباس ،وهنج "اجلزيرة أبكملها" ،وونر مج حتسنني التعلنيم يف كرييبناس ،تعند ململنة
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خلطط التنمية الوطنية اليت هتدف إىل احلد م يونه الضعف ووناء القدرة على التليف والصمود
نتطور مبنادرات تليننف للمجتمعنات احملليننة اسننتنادا إىل
ومتلنني اجملتمعننات احمللينة وانف نراد .وسن ّ
اسنتنتانات ونتنائج تقينيم مندى التعنرض للخطننر يف مثناين ننزر  -ياب ننغ ،واتويتنو الشننمالية،
ويويماما ،ونونوي ،واتووايران ،وتريينا ،وكرييتيماي ،وماركا .
وحفظت البيا ت املتعلقة وتغري املناو ،وذل يوالا م خالل
 - 84ويف عا ُ ،2019مجعت ُ
استعراض استبيان مجع البي ا ت وشأن تغري املناو ،لضمان سهولة حتلين البينا ت اجملمعنة عن
تغري املناو .واثني ا ،يتواص مجع البيا ت املتعلقة وتغنري املنناو فيمنا خينص حتديند يوننه ضنعف
اجملتمعات احمللية م ين عمليات التخطيط واناذ القرارات املتعلقة خب يارات التليف .واثلث ا ،
يُنشئت قاعدة مركزية للبيا ت املتعلقة و تغري املناو لتيسري الرنوع إليها.

ميم  -احلق يف مستوى معيشي الئق  -عاً
التوصية 87- 84
حمسنننة يف اجلننزر اخلارني ننة ينفننذها موظفننو إدارة الرعاي ننة
 - 85هنننا خنندمات إعننادة أتهين ن ّ
االنتماعية الذي يعملون يف جمالس اجلزر ،وقد تلقوا ال تدريأل يف جمال اخلدمات االنتماعية.
ويشل هؤالء املوظفون نهات اتصال رئيسية يف اجلزر اخلارنية ويعملون ابلتعاون مع يعضاء
جلنننة شننبلة انمننان يف اجلزيننرة م ن ين ن تقنندمي خنندمات احلمايننة االنتماعيننة املطلووننة للنس نناء
والفتيات وانطفال الذي يتعرضون للعنف( .)40ويقو صندوق دعم العمالء ابلتعاون مع مركز
اوتداء م حتم تلاليف
كرييباس لدعم النساء وانطفال و تلبية االحتيانات الطارئة للنانيات ا
االحتيانات الفورية للنانيات (الطعا واملالوس) إىل إيواء الضحية وعيدا ع اجلاين (الزوج يف
كثري م انحيان) ع طريق حتم تلاليف املغادرة على منت قارب يو نوا.
التوصية 88- 84
 - 86ور مج "مبادرة انزواج الشباب" الذ تقدمه شعبة الرعاية االنتماعية يشم املسائ
املتعلقة حبقوق اإلنسان ،والقضاء على العنف اجلنسي واجلنساين ،ومحاية الطف  ،وما إىل ذل .
وي نننعلس ال ننة مج يف اخلطن ننة االسن نتاتيجية لن ننوزارة ش ننؤون املن نرية والشن ننباب والر ض ننة والشن ننؤون
االنتماعية ،ويتوافق مع خطة كرييباس اإلمنائية للفتة .2019- 2016
 - 87وتتوىل شعبة النهوض ابملرية املسؤولية ع التملني االقتصاد للمرية وورامج القضناء
علنى العنننف اجلنسنني واجلنسنناين وغيننة املسننامهة يف حتقيننق الرفنناه االنتمنناعي واالقتصنناد (.)41
ويُنري ننت دراسن ننة استقصن ننائية للف ننرص االقتصن ننادية اسن ننتُلملت يف ع ننا  2018ون نندعم متن ننويلي
ومسناعدة تقنيننة م ن وزارة الشننؤون اخلارنيننة والتجننارة وغيننة حتدينند الفننرص االقتصننادية للم نرية.
ويف عنا  ،2018نُظنم امل عنرض النوطين انول النذ تنظمنه النسناء لعنا  ،2018وتموين م ن
احللومة.
 - 88وتظ خطة التفعي املشتكة لتنفيذ سياسة القضاء على العنف اجلنسي واجلنساين م
انولو ت ذات الصلة وتوفري احل ماية االنتماعية للنساء والفتيات ،ومعاجلة مسألة املساواة و ني
اجلنسننني .وحتنندد خطننة كرييبنناس اإلمنائيننة للفننتة  2019- 2016يف انولويننة رقننم  5املتعلق ننة
ابحلوكمة ،مجلة يولو ت منها سياسة املساواة وني اجلنسني اليت يتعني استلماهلا .وجير تعميم
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مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات والقوانني ،وما إىل ذل  ،ومتث التطور انخري يف اعتماد
قانون وشأن إدارة خماطر اللوارث وتغري املناو لعا .)42(2019
 - 89وتتن ننوىل إدارة الرعاي ن ننة االنتماعين ننة تس ن ننيري ون ن نرامج صن ننندوق احللوم ن ننة لالس ن ننتحقاقات
االنتماعية اليت وديت يف عا  2004وتشم صندوق كبنار السن  ،ودعنم الرسنو وصنندوق
اإلعاقة(.)43

نون  -احلق يف الغذاء
التوصية 82- 84
 - 90نهننود احللومننة ملعاجلننة مس ننألة تننوفري الغننذاء اللننايف والتح ننرر م ن اجلننوع ت نننعلس يف
مشاريعها اإلمنائية اليت تعم يف املرحلة انوىل على متلني الناس يف مخس نزر( . ) 44وست حص
وقية اجلزر على اندوات نفسها يف إطار هذه املشاريع اليت تستهدف احتاد املزارعني يف اجلزر.
وتستهدف املشاريع كذل شرحية الشباب( .)45ويف نزر وريو ،ونونوي ،ويويماما ،واتويتو مينج
(اتب الشمالية) ،هنا  1 400يسرة معيشية تعم يف الزراعة يف إطار مشروع . KOIW FA P
ويف العاصمة ،اتراوا اجلنووية ،نُفذت ز رات مشلت  11جمتمعا حمليا وتوفري التدريأل هلا يف جمال
استصننالح التو ننة ،والس ننماد الطبيع نني ،والتس ننويق ،وانفنندة العض ننوية الس ننائلة ،وزراعن نة الب ننذور
والش ننتالت .ووزع ننت يكثن ننر من ن  10 000ش ننتلة (حماصن نني غذائي ننة) يف ع ننا  2017ويكثن ننر
م  40 000يف عا .2018
 - 91وفيما يتعلق ابلتموي  :رصدت وزارة البيئة وانراضي والتنمية الزراعية مبلغ 70 000
دوالر يستايل يف عا  2016لإلمدادات الزراعية .ونفذت عدة مشاريع لدعم اإلنتاج الغذائي،
مبا يف ذل مشنروع الصنندوق الندويل للتنمينة الزراعينة يف اجلنزر اخلارنينة يف جمنال الغنذاء وامليناه
( وتللفة  3.4مليون دوالر يستايل) ،ومشروع تعزيز انم الغذائي نفذه صندوق يق البلدان منوا
وتللفنة  4.4ملينون دوالر يسنتايل .وابإلضنافة إىل ذلن  ،تندعم وزارة الشنؤون الداخلينة جمنالس
اجلزر يف تنفيذ مشاريع التنمية االقتصنادية احمللينة النيت متلن اجلنزر من احلصنول علنى املعندات،
مبا يف ذل احملاريث ويدوات العزق والسلاكني والفؤوس والدرانات ومعدات الصيد ،وما إىل
ذل  ،وهي املعدات اليت حيتانها الناس للعيش يف اجلزر اخلارنية.

سني  -حقوق اإلنسان املتعلقة مبياه الشرب والصرف الصحي
التوصيات  83- 84و 84- 84و 86- 84و91- 84
 - 92تشم املصادر الرئيسية ملياه الشرب املياه اجلوفية ومياه البحر (احملالة) ومياه انمطار.
وتتمث مشللة املياه اجلوفية يف نوعية هذه امل ياه والوصول إليها ابلنسبة ملعظم سنلان املنناطق
احلضرية .ويتوىل جملس املرافق العامة ،مبونأل قانون اجمللس لعا  ،1999تلبية االحتيانات م
املياه (والصرف الصحي) لسلان منطقة اتراوا احلضرية ،النيت تضنم يكثنر من  50يف املائنة من
إمجايل السلان ( 130 000نسمة) .يما احتيانات اجلزر اخلارنية م مياه الشرب والصرف
الصنحي فتوفرهنا احللومننة من خننالل وزارة البنىن التحتينة والطاقننة املسنتدامة الننيت تنفنذ املشنناريع
املتعلقة ابلوصول إىل هذه اخلدمات ونوعيتها.
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 - 93وجتر معاجلة املسائ املتعلقة ابملياه والصرف الصحي واارسات النظافة الصحية ودعم
م الشركاء والوكاالت املا نة( )46والتزامنات احللومنة يف جمنال حقنوق اإلنسنان املتعلقنة ابمليناه
والصرف الصحي تنعلس ووضنوح يف املشناريع النيت جينر تنفينذها( .)47وتستشند املشنروعات
ابلسياسة الوطنية للموارد املائية والسياسة الوطنية يف جمال الصرف الصحي ( )2008وخطنط
ال تنفينذ ( )2018- 2008املتعلقنة ابلسياسننات النيت حتنندد اسنتاتيجيات التنفيننذ .ومن املقننرر
استعراض السياسات وجير العم على حتديث السياسات وخطط التنفيذ .ولندى وزارة البنين
التحتية والطاقة املستدامة جلنتان وطنيتان رئيسيتان لندعم السياسنات واملشناريع املتعلقنة ابمليناه
والصرف الصحي(.)48
 - 94وصينت مؤخرا شبلات ي ويأل امليناه وي وينأل الصنرف الصنحي التاوعنة جمللنس املرافنق
العامة يف اتراوا اجلنووية لضنمان وصنول السنلان إىل ميناه شنرب نظيفنة ومرافنق صنحية نيندة.
ويف إطنار مشننروع تطنوير اتراوا اجلنوويننة ،يُعينند أتهين شننبلات الصننرف الصنحي واملينناه املاحلننة
والصرف وتموي م البن الدويل ،واستُلم تنفيذ املشروع يف عا  .2018وسامهت ينشطة
املشروع انخرى يف معاجلة الشواغ املتعلقة ابالستدامة( .)49وم ين حتسني وتيسري الوصول
إىل ميناه الشننرب املأمونننة ،شنرع جملننس املرافننق العامنة يف جتروننة تننوفري امليناه علننى منندار السنناعة
ابستخدا العدادات يف قريتني صغريتني مها تيبلينيلورا و نيلا قب تعميم هذه اخلدمة على
مناطق يخرى يف اتراوا اجلنووية.
شيد مشروع اتراوا اجلنووية للمياه والصرف الصحي
 - 95وابلنسبة لسلان املنطقة احلضريةّ ،
حمطنة لتحلينة امليناه وطاقنة  4 000منت ملعنأل يف الينو  .وكلنف ونن التنمينة اآلسنيو شنركة
 ،GHD Pty Ltdيف شباط/فةاير  ،2018و تقدمي املساعدة التقنية التحضريية للمشروع .وجير
يف الوقنت النراه اسنتلمال مرحلنة تصنميم املشننروع .ويهندف هنذا املشنروع إىل إعمنال حقننوق
اإلنسان فيما يتعلق ابلوصول إىل املياه ونفيف آاثر تغري املناو .وللمسناعدة يف حتسنني نظنا
الصرف الصحي يف اتراوا اجلنووية ،اُطلِق مشروع نديد لتوسيع نظا الصرف الصحي ،مبساعدة
من البن ن الندويل .ودعم ن ا هلنذه املشننروعات ،حصننلت وزارة البنىن التحتيننة علنى وننر مج ندينند
للتصوير اجلو العايل اجلودة م ين تنفيذ تطويرات البىن التحتية املخطط هلا.
 - 96وننُّفذ مشروع كرييباس التجرييب للغذاء واملياه يف اجلزر اخلارنية للفتة 2018- 2014
يف  4نزر خارنية (نونوي ،واتوننورث ،ويويمامنا ،وونريو) .وابإلضنافة إىل مسناعدة املشنروع يف
دعم الزراعة واالستهال الغذائي ،هنا عنصر يلتسي القدر نفسه م انمهية وهو توفري ينظمة
ل تجميع مياه انمطار.
 - 97ولتلبية احتيانات اجلزر اخلارنية ،نفذت وزارة البىن التحتية ابلتعناون منع اليونيسنيف
مشننروع كرييبنناس للمينناه والص ننرف الصننحي .وواص ن مشننروع كرييب نناس الثنناين للمينناه والص ننرف
الصنحي تلبينة احتياننات اجلنزر اخلارنينة من امليناه وتموين قندره  3.3ملينون ينورو ،وركنز علننى
حتسني وصيانة البىن التحتية للمياه والصرف الصحي يف  35قرية مستهدفة يف مثاين نزر هني
ماكني ،ووواتريتار  ،وماراكي ،وياب نغ ،وما  ،ونوي ،ووريو ،ونيلانو .وقند الندعم كنذل
ل بناء القدرات يف اجلزر.
 - 98ويضطلع خمتة نودة املياه التاوع لوزارة الصحة مبراقبة ورصد اجلودة وجير تقييم نودة
املياه وصورة مستمرة .ويقو موظفو املختة وز رات إىل القرى الختبار مياه اآلابر ،وكذل املياه
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اليت توفرها مرافق املياه العامة ومياه انمطار .ويكدت نتائج اختبارات عامي  2017و 2018
ونود ولتري القولونيات " "Total Coliformواإلشريلية القولونية " "E. Coliمبستو ت تزيد ع
املقبول حسأل مؤشر اخلطر "مرتفع ومرتفع للغاية" .ويشارت التوصيات إىل ضرورة غلي املاء
وتنظيف املزاريأل وخزا ت املياه .كما يوصى ابستخدا املواد الليميائية ملعاجلة املياه وتعزيز قدرة
املختة على إنراء املسح الدور والرصد واملعاجلة.
 - 99وتعلف وزارة البىن التحتية والبيئة على تنفيذ مشروع معاجلة مياه الصرف الصحي يف
املوقع ،الذ يشم جتهيز ثالثني خزان حتلي على يساس دائم يو جترييب .وودي جتهيز خزا ت
ال تحلي وتنفيذ انشغال املدنية انولية مث تركيأل ي ويأل يخذ العينات وجتهيز احلفر  ،وما إىل
ذل  .وستلون هنذه العملينة جترونة لعندة خينارات ملعاجلنة ميناه الصنرف الصنحي (يف املواقنع -
خارج الشبلة  -شبلات الصرف الصحي) ،م ين حتديد اخليار انفض للرييبا س  .وجتر
ييض ا منذ عا  2017عمليات ملراقبة نوعينة امليناه اجلوفينة سنتنتهي يف عنا  2020من ينن
مراقبة مستو ت ملوحة املياه.
 - 100ويُشنار إىل ونذل نهننود يخنرى يف جمننال الصنرف الصننحي والنظافنة الصننحية وندعم م ن
ما ني آخري  .ويف عا  ،2017جنحت مجعينة الصنليأل انمحنر يف كرييبناس ،وندعم منايل من
الصليأل انمحر انستايل ،يف إنشاء مراحيض عامة يف إحدى املناطق السلنية املزدمحة يف ويتيو.
وزودت دورات املياه أبنظمة لتجميع مياه انمطار لالستفادة منها كمياه للشرب(.)50
 - 101واستاتيجية التنمية املتلاملة لوزارة التنمية يف نزيرة الي وفونيلس للفتة 2023- 2016
املدعومة م شراكة االحتاد انورويب وكرييباس م ين التنمية االقتصادية املستدامة والشناملة
(النة مج ال  11للصننندوق انورويب للتنمينة) ،تشننتم علننى عنصنري مهننا ميناه الشننرب اآلمنننة
واملستدامة ،والصرف الصحي املالئم ،وخصص مبلغ  12مليون يورو للليهما .وعوج يف هذا
السياق حتسني اإلدارة القائمة على اندلة يف جمال املياه ،وز دة الوصول إىل إمدادات مياه الشرب
املأمونة واملوثوق هبا ،وتعزيز القدرة على تشغي وصيانة وإدارة نظا إمدادات املياه وشل آم وفعال
على مستوى املؤسسات واجملتمعات احمللية وانسر املعيشية .ويعاج اجلانأل املتعلق ابلصرف الصحي
حتسني الصرف الصحي والنظافة الصحية يف اجملتمعات احمللية واملدارس ومرافق الرعاية الصحية.

عني  -احلق يف الصحة
التوصيات  89- 84و 90- 84و93- 84
 - 102توننند يف مجيننع العي ننادات يف اجلننزر اخلارنيننة ق نناوالت منندرنات يف كشننوف املرتب ننات
اخلاصة مبجالس اجلزر ،وتُقد خدمات التوعية يف جمال الرعاية الصحية لأل والطف  .والقاوالت
يقدم املساعدة ملمرضات اجلزر يف حاالت الوالدات يف القرى .ويقدم الدعم ال صحي ييض ا
للقاوالت التقليد ت يف حاالت النوالدات املنزلينة لضنمان تقندميه خندمات نيندة املسنتوى.
وتقند اخلنندمات للجنزر اخلارنيننة ييضن ا م ن خننالل ونر مج الصننحة اإلجناوينة وصننحة انمهننات
واملوالي نند اجل نندد وانطف ننال واملن نراهقني .وق ننا ال ننة مج وتعبئ ننة الش ننباب املس ننجلني ل نندى ال ننوزارة
لالسنتفادة مننهم يف إننراء الدراسنات االستقصنائية الصنحية انساسنية املطلوونة ،وتنفينذ ونرامج
التوعية اجملتمعية وغريها .وهنا ما جمموعه  1 284والدة يشرفت عليها القاوالت التقليد ت
منذ عا .2015
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 - 103وينوفر ونر مج الصنحة اإلجناوينة وصنحة انمهنات واملواليند اجلندد وانطفنال وامل نراهقني
ور جم ا شامالا لدعم اجلهود املبذولة خلفض معدالت وفيات انمهات والرضع ولتوفري ال تدريأل
للموظفني( .)51ويشت معلمون م الللية املللية انستالية وال نيوزيلندية نطباء التوليد ويمراض
النساء يف وضع دلي امل يسر هلنذا التندريأل ،ومشن ذلن تندريأل املندروني  -تنظنيم حلقنة عمن
وشأن تدريأل املدروني والرعاية انساسية املبلرة الضرورية للمواليد ،يف عا  .2018ووعد ذل ،
يسنر املشنناركان دورة لتندريأل املنندروني يف اتراوا حضنرها  10مشنناركني ويننهم موظفننون طبيننون
ّ
وقاوالت وارضات م مستشفى اتنغنارو املركنز ومستشنفى وتينو .وكنان اهلندف هنو حتسنني
مهارات العاملني الصحيني واملسامهة ابلتايل يف نفيض وفيات واعتالل انمهات واملواليد اجلدد.
 - 104وكانت منظمة اليونيسيف شريل ا دائم ا يف ورامج حتصني انطفال يف كرييباس ،وقدمت
الندعم ييض نا يف جمننال الصننيدلة وونناء قنندرات املمرضننات وغننريه من العنناملني يف هننذا اجملننال.
وتسنتفيد وزارة الصننحة من و نرامج مشنتكة مننع صنندوق انمننم املتحندة للسننلان ،وهيئنة انمننم
املتحدة للمرية ،وور مج انمم امل تحندة اإلمننائي ،ومنظمنة الصنحة العاملينة ،مثن ونر مج الصنحة
اإلجناوية وصحة انمهات واملواليد اجلدد وانطفال واملراهقني .ونفذت محلنة لفحنص اإلصناوة
وفنريوس نقنص املناعننة البشنرية وانمنراض املنقولننة ننسنيا يف إطنار ال نز رات إىل اجلنزر اخلارنيننة
ودجمن ننت يف الن ن نةامج املتعلقن ننة وص ن ننحة ان والطفن ن ن يف املراكن ننز الص ن ننحية وقن نند حقق ن ننت نت ن ننائج
ملحوظة(.)52
 - 105ونن ننتج ع ن ن البعثن ننات إىل اجل ن ننزر اخلارنين ننة وضن ننع خط ن ننط لتحسن ننني تن ننوفري اإلم ن نندادات
الصيدالنية؛ فهذه اجلزر حتتاج ابستمرار إىل خدمات احلماية والعالج.
ووضعت يف عا  2017واعتُمدت مبادئ تونيهية وطنية وشأن فحص فريوس نقص
ُ - 106
املناعة البشرية .وتشدد هذه املبادئ التونيهية علنى يمهينة اتبناع هننج قنائم علنى الصنحة العامنة
وحقنوق اإلنسننان عننند إن نراء الفحنص .ويعطنني النننهج القننائم علنى حقننوق اإلنسننان انولويننة
لشواغ م قبي التغطية الصحية الشاملة ،واملساواة وني اجلنسني واحلقوق املت علقة ابلصحة مث
إملانية الوصول ،وتوافر اخلدمات ،ومقبوليتها ونودهتا .وهو يدعم مبدي العناصر اخلمسة املتمثلة
يف املوافقة والسرية واإلرشاد والصحة والروط.
 - 107ووفض ور مج ملافحة فريوس نقص املناعة البشرية/الس لبلدان منطقة غرب احمليط
اهلننادئ املمننول مبنحننة م ن الص ن ندوق العنناملي ،الننذ نفذتننه وزارة الصننحة واخلنندمات الطبيننة يف
عنا  ،2018تسننىن تقندمي النندعم للجهننود الصنحية املتعلقننة مبلافحننة اإليندز والس ن واملننالر .
واستخد التموي اإلمجايل البنالغ  233 695دوالرا يسنتاليا لتغطينة  23نشناطا مشلنت مجلنة
يمنور منهنا ز دة الننوعي وتندريأل املننوظفني وتقندمي النندعم نشنخاص مصنناوني ابلسن  ،وتنظننيم
انتماعات التنسيق ،وفحص املصاوني ابلس  ،وتنظيم حلقات عم وشأن فريوس نقص املناعة
البشرية ،وإنراء الفحوص وتوزيع اندوات الوقائية ،وما إىل ذل .
التوصيتان  92- 84و94- 84
 - 108تقد اخلدمات الطبية واندوية جما ا يف كرييباس .وتتوفر مرافق الرعاية الصحية يف مجيع
ي اء البلد ،وهنا مستشفيات رئيسية ( )4يف مواقع خمتلفة ل تيسري وصول السلان يف الشمال
والوسط واجلنوب والشرق (نزر الي وفينيلس)؛ وتوند مراكز صحية (  ) 21يف مجيع اجلزر،
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وعيادات/مستوصفات يف القرى ( .)106وابإلضافة إىل ذل  ،يقو العاملون الطبيون وز رات
لألسن ننر يف وعن ننض احلن نناالت الصن ننحية الفردين ننة .ويالحن ننظ حن نندوث حتس ن ن يف من ننال املن ننوظفني
( )53
احملدث ننة لألدويننة ،وقائم ننة املعنندات الض ننرورية ال ننيت
الطبيننني  .وجي ننر ابسننتمرار رص نند القائمننة ّ
حتتانها كرييباس ،وإرساهلا إىل اجلهات املا ة م ين احلصول على الدعم.
 - 109ويواص ور مج الصحة اإلجناوية وصحة انمهات واملواليد اجلدد وانطفال واملراهقني
دعمه لتحسني اخلد مات الصحية وتوسيع نطاقها يف كثري م اجملاالت الصحية اليت تعاين م
ثغرات ومسائ تتعلق ابلوصول إىل خدمات صحية نيدة .ويُنشئت يف عا  2015وحدة يف
اخلدمات الصحية معنية مبلافحة انمراض السارية ،وحتص على املساعدة م ور مج الصنحة
اإلجناوية وصحة انمهات واملواليد اجلدد وانطفال واملراهقني م ين توسيع نطاق هذه الوحدة
لتغطي مجيع ي اء كرييباس سعيا للحد م انتشار عوام خطر اإلصاوة هبذه انمراض .ويشم
ذلن علننى سننبي املثننال :احلند م ن االعننتالل واإلعاق نات والوفينات وسننبأل انم نراض السننارية؛
والوقاينة من نقن وانتشنار انمنراض السنارية؛ وتعزينز ونرامج الرقاونة احلالينة لضنمان أتهنأل البلنند
ملوانهة حاالت تفشي انمراض يف املستقب .
 - 110وحنندث تقنند كبننري يف حتسننني نظننم الص ننحة العامننة متث ن يف التحننديث اجلننار ملراف ننق
املستشنفيات املركزيننة .وحصننلت وزارة الصنحة علننى التموي ن النالز لتوسننيع مستشننفى اتنغننارو
املركز  ،واجلناح املخصنص ملنرض السن  ،ومستشنفى رونتنون ومستشنفى ويتينو .وتُبنذل مسناع
للحصول م الشركاء اإلمنائيني على مساعدات مالية وتقنية يف جمال انمراض السارية ،والصحة
اإلجناوية ،وانمراض املعدية ،ووناء القدرات ،وتعزيز نظا املعلومات الصحية ،والرعاية الصحية
انولية.

لاء  -احلق يف التعليم
التوصيتان  95- 84و103- 84
 - 111وضعت احللومة إطارا وطني ا لسياسة التعليم يف عا  2017يوفر التونيهات العامة
وشأن التعليم يف كرييباس م ين كفالة الوصول إىل تعليم نيد وشام للجميع ،وتنفيذ القانون
ورصد تنفيذه .ويشتم اإلطار على تسع ركائز رئيسية للسياسة العامة لل منها جمموعة ويا ت
موثقة وشأن السياسة العامة حتدد السلوكيات املتوقعة واملمارسات واملعايري.
 - 112ويقد التعليم االوتدائي واإلعداد اإللزامي ابجملان؛ يمنا املندارس الثانوينة العلينا فهني
جمانية فقط مل تتاوح يعمارهم وني  10و 12عام ا فقط مبونأل سياسة احللومة للتعليم اجملاين.
كما وافقت احللومة يف عا  2015على تقدمي إعا ت لتحي الطالب والقرطاسية لطنالب
املرحلتني االوتدائية واإلعدادية .وجمانية التعليم مل تتاوح يعمارهم وني  4و 5و 6سنوات املتمثلة
يف دفع إعانة رسو مدرسية حيص مبونبها طالأل الداخلية على  600دوالر يستايل والطالأل
اخلارني على  300دوالر يسنتايل عُندلت يف عنا 2016؛ وتندفع احللومنة يف الوقنت النراه
منحة تغطي الرسو املدرسية ابللام .
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التوصية 96- 84
 - 113يقنرت احللومننة يف عنا  2015سياسننة التعلننيم الشنام للجميننع .وتتمثن يمهيننة هننذه
السياسة يف ‘ ‘1مرونة املناهج الدراسية اليت تليب االحتيانات املتغرية واملتنوعة للطلبة يف مجيع
املندارس؛ ‘ ‘2تندريأل املعلمنني علنى تنفينذ النةامج واالسنتاتيجيات التعليمينة املتعلقنة ابلتعلنيم
الش ننام للجمين ننع؛ ‘ ‘3تن ننوفري التعلن ننيم اإللزامن نني جلمي ننع انطفن ننال يف س ن ن التعلن ننيم (االوتن نندائي
واإلعداد ) مب فيهم انطفال ذوو االحتيانات اخلاصنة؛ ‘ ‘4االعنتاف وندور اآلابء/مقندمي
الرعاية يف مجيع مراح تعليم يطفاهلم.
التوصية 98- 84
 - 114توننند منندارس اوتدائيننة ومنندارس إعداديننة يف مجيننع اجلننزر تسننتوعأل الطننالب يف سن ن
التعليم اإللزامي (م س  1إىل  .)9ويوفر النق جما ا يف مجيع اجلزر اخلارنينة ،علمن ا ين وزارة
التعليم وصدد احلصول على املزيد م احلافالت املدرسية جلزيرة اتراوا اجلنووية وكرييتماي و 20
قلة/حافل ننة جلمين ننع اجل ننزر اخلارنين ننة .وال تون نند من نندارس اثنوي ننة علين ننا يف مجي ننع اجلن ننزر .وهنن ننا
ما جمموعه عشر مدارس اثنوينة علينا يف البلند يسسنتها احللومنة واللننائس .وتواصن احللومنة
التعناون مننع اللنننائس م ن ين ن ز دة إملانينة الوصننول إىل التع لننيم يف املنندارس الثانويننة العليننا
وحتسنني نوعيننة التعلننيم علننى مسننتوى املنندارس اإلعداديننة .وتقنند احللومننة إعننا ت لللنننائس
ِ
وسع نطاق سياسة التعليم اجملاين
وتنتدب مدرسني مؤهلني للعم يف املدارس التاوعة لللنسية .و ّ
اليت وديت يف الفصن الثناين من عنا  2016لتشنم مجينع الطنالب النذي انتنازوا امتحنا ت
املدارس الثانوية العليا ،مع إلغاء نظا احلصص املستخد يف الساوق ،ويُقب يف الوقت الراه
مجيع الطالب الذي انتازوا االمتحان.
 - 115وتلتنز وزارة التعلنيم وتنوفري التعلنيم اجليند من خنالل مبنادرات يخنرى( .)54ويتنيح نظننا
تسجي املعلمني االسنتغناء عن املعلمنني النذي يلنون يداؤهنم غنري منرض ،انمنر النذ يلفن
حرص مجيع املعلمني على انداء اجليد وتقدمي تعليم نيد للطالب.
التوصية 102- 84
 - 116وم ين حتسني النماء يف مرحلة الطفولة املبلرة ،وودعم م اليونيسيف ،اعتمدت وزارة
التعليم مؤخرا القانون املتعلق ابلتعليم يف مرحلة الطفولة املبلرة لعا  2017الذ يتيح فرصة ودء
التعلم م سن  4سننوات وإعنداد انطفنال للمدرسنة االوتدائينة .وتتنوىل جمنالس اجلنزر اخلارنينة
نزود مبعلمننني يتقاضنون رواتننبهم من جملننس اجلزيننرة.
تشنغي مرافننق التعلنيم قب ن املدرسني ،الننيت تُ َّ
كما يتلف جملس اجلزيرة وتشييد مرافق التعليم قب املدرسي إما يف منطقة اجمللس يو يف ك قرية
يف حالة اجلزر انكة مساحة .وتتضم اخلطة االستاتيجية الراهنة لقطاع التعليم الت زام ا يقضي
وتحديد املوارد الالزمة ملدارس التعليم قب املدرسي ووتوفري ال تدريأل والتطوير املهين للمعلمني.
 - 117وزادت معندالت االلتحنناق ابملنندارس االوتدائيننة( .)55ومننع ذل ن  ،ا فضننت معنندالت
االلتحاق ابملدارس اإلعدادية م  7 038إىل  6 423خالل الفتة نفسها وسبأل وُعد املدارس
وقلة وسائ النق  ،كما هو احلال يف نزيرة كريتيماي .ويظهنرت سنجالت االلتحناق ابملندارس
اإلعدادية للسنتني  2019- 2017ز دة مضطردة يف معدالت االلتحاق( .)56وسامهت ينشطة
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املندارس يف هنذا اإلجنناز ،مبننا يف ذلن النةامج اجلارينة لتحسننني املندارس ،وتطنوير البنىن التحتيننة
للمندارس ،ويسناليأل النتعلم النشنط النيت يطبقهنا املعلمنون ،ومالءمنة املرافنق واملنواد التعليمينة يف
املدارس ،وتدريس املناهج املناسبة ابللغة احمللية ،وتنفيذ سياسة التعليم اإللزامي والشام للجميع،
وقانون التعليم ،وغري ذل م التداوري.
التوصية 99- 84
 - 118ال توند قيود على تعليم الفتيات امللفول مبوننأل سياسنات التعلنيم اجملناين والشنام
للجميع لعا  ،2017وتُظهر البيا ت ين عدد الفتيات يف املدارس يفوق عدد الفتيان( .)57وقد
ح نندث حتن ننول يف اآلون ننة انخن ننرية يف مواق ننف اآلابء إزاء تعلن ننيم الفتي ننات ،فتغن ننريت املمارسن ننات
التقليدية/الثقافية املتمثلة يف إعطاء انولوية للفتيان ويصبحت الفرص متلافئة ابلنسبة للجنسني
يف الوقت الراه .
 - 119وتشنجع سياسننة التعلننيم الشننام للجميننع لعننا  2017علننى إاتحننة التعلننيم لألطفننال
احملنرومني .ولتلبينة احتياننات انطفنال احملننرومني ،تنوفر مدرسنة ومركنز كرييبناس لألطفننال ذو
االحتيانات اخلاصة الرعاية لألطفال ذو اإلعاقة يف كرييباس(.)58
التوصيتان  100- 84و101- 84
 - 120تنص املادة  )2(41م قانون التعليم لعا  2013على ضرورة منح الفتيات احلوام
احلق يف مواصلة تعليمه  ،وعلى ين احلم يو انمومة ال يشلالن سبب ا الناذ إنراءات عقاوية،
ي ال جينوز قنانو ا يف الوقنت النراه طنرد الفتيننات احلوامن يو انمهنات الشناابت من املدرسننة
يو حرماهن م التعليم .وهنا حاالت قليلة استفادت م ذل (.)59
 - 121ولضمان إاتحة الفرصة للفتيات احلوام وانمهات الشاابت ملواصلة تعليمه  ،يُولغت
مجيع املدارس هبذه اإلنراءات ،ووضعت سياسة التعليم الشام للجميع م ين تنفيذ مجينع
مقتضنيات قننانون التعلننيم .ونُشنر القننانون والسياسننات اجلدينندة يف البلند عننة وسننائ اإلعننال
(الة مج اإلذاعي انسبوعي لوزارة التعليم ،والصحف) وم خالل صفحة نديدة على فيسبو
خمصصة للتعليم.

صاد  -التمييز ضد املرأة
التوصية 48- 84
 - 122ال يوند قانون حمدد يتعلق مبسألة "التمييز ضد املرية" .ومع ذل  ،ومبونأل التشريعات
القائمة مث املواد  114- 107م الباب الثاين عشر لقانون العمالة والعالقات الصناعية ،حتظر
مجيع ينواع التمييز يف العم والتوظيف والتندريأل والتقينة .ويلفن القنانون كنذل املسناواة يف
اننر وني الرنال والنساء ومينع اإليذاء والتحرش اجلنسي.
 - 123والوصول إىل انراضي ال ميث ي مشللة يف واقع انمر نن من حنق النسناء كنذل
امتال انراضي اليت تنتق إليه من اآلابء .وهنذه املمارسنة قائمنة قبن وضنع قنانون انراضني
احلايل الذ حيتاج إىل حتديث .وتُظهر السجالت اإلحصائية ين يعداد الرنال العاملني تفوق
يعداد النساء( ،)60على الرغم م حتقيق تقد إجيايب على مستوى الوظائف العليا يف احللومة.
GE.19-18002
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وتبني نسبة النساء يف املناصأل احللومية ،على سبي املثال ،ين النساء يشغل  54يف املائة م
وظائف السلراتر يف الوزارات.
التوصية 49- 84
 - 124ولغ مشروع تعزيز القرى املساملة يف كرييباس مرحلته الثانية .ويسعى املشروع إىل تشجيع
النساء والفتيات والرنال والفتيان على دعم إقامة عالقات يسودها االحتا ومراعاة املساواة وني
اجلنس ننني هب نندف القض نناء عل ننى العن ننف ضن نند النس نناء والفتي ننات وتغي ننري انعن نراف االنتماعين ننة
والسلوكيات وعد املساواة وني الرنال والنساء.
 - 125ويشننتم مش ننروع القننرى املس نناملة ييض نا عل ننى ملن ّنون يتعل ننق ابلبحننث ملعرف ننة "الطريق ننة
النانحة" يف الوقاية انولية م العنف ضد النساء والفتينات وغينة تغينري انعنراف االنتماعينة
الضنارة .ويضنطلع مبل ّنون البحننث يف إطنار مشنروع تعزينز القننرى املسناملة معهند يحبناث خننارني
مستق  -معهد املساواة .وميث خط انساس الذ ُوضع يول نتيجة رئيسية للبحث ،وسي تيح
ويا ت مهمة لقياس ما يطري م تغيريات إضافية علنى مواقنف وسنلوكيات النسناء والرننال يف
كرييباس م ين حياة خالية م العنف ضد النسناء والفتينات .وتلقنى الفرينق املعنين مبشنروع
القرى املساملة التاوع لوزارة شؤون املرية والشباب والر ضة والشؤون االنتماعية املساعدة م هيئة
انمم املتحدة للمرية ،ومعهد املساواة ،م ين استلمال نتيجة البحث انول هذه اليت قدمت
إىل احللومة يف ييلول/سبتمة .2019
 - 126وتتض ّنم احلمنالت السننوية املعنوننة " 16يوم ن ا للمناصنرة" ،واالحتفنال ابل ينو العنناملي
للمرية يف كرييباس وشى ي اء العامل العديد م املواضيع املتعلقة ابلقضاء على العنف ضد النساء
والفتينات واملسناواة وننني اجلنسنني .وجينر االحتفننال هبنذي احلندثني علننى نطناق البلند مبشنناركة
اجملتمعات احمللية ،واجلزر اخلارنية ،واملنظمات غري احللومية جملالس اجلزر ،واحللومة ،واملنظمات
اللنسية النسائية .ويعد "اليو الةتقايل" الذ يصادف يو  25م الشهر حداثا معروف ا حيتف
وه يف اتراوا اجلنووية ووعض اجلزر .واحتف اثنان م جمالس اجلزر يف اتراوا اجلنووية هبذا احلدث
إىل نانأل الذكرى السنوية اخلاصة هبما يف حزيران/يونيه ،حيث نُظمت احتفاالت ملدة يسبوع
شناركت فيهنا اجملتمعننات احمللينة ،وجيننرى تنظنيم حنندث خناص مبناسننبة "الينو الةتقننايل" يف 25
حزيران/يونيه م ك عا .
 - 127ويُعينند إحينناء ال ن ة مج املتعلننق وتغيننري س ننلو الرنننال يف كرييبنناس الننذ تنظمننه ش ننعبة
النهوض اب ملرية ،وهو ور مج خاص ابلرنال الذي يدعون إىل إحداث التغيري الالز يف انعراف
والسلوكيات واملواقف جتاه املرية .وتشم اننشطة دورات تدريأل تنشنيطي نعضناء النة مج،
وسنتجر التوعينة ابلنة مج وتعميمنه علنى ننزر خمتننارة وندعم منايل من صنندوق انمنم املتحنندة
للسلان.
 - 128ويتوىل الفريق اإلقليمي املعين ابلتثقيف يف جمال حقنوق اإلنسنان التناوع نماننة مجاعنة
احمليط اهلادئ تنفيذ عنصر التوية املدنية م ور مج شراكة احمليط اهلادئ م ين القضاء على
العنف ضد النساء وا لفتيات ،م خالل العم ع كثأل مع كلية املعلمني يف كرييباس ،وقد ودي
التنفيذ يف عا  2019مبيزانينة قندرها  30 000دوالر يسنتايل .وينصنأل تركينز النة مج علنى
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حقوق اإلنسان واملسؤوليات ،واملساواة واإلنصاف ،وإدماج الفئات الضعيفة ،وملافحة القوالأل
النمطية اجلنسانية ،وعد التمييز ،والقضاء على العنف ،والفصول الدراسية الشاملة للجميع.
التوصية 40- 84
تعد إدارة النهوض اب ملرية هيئة التنسيق الرئيسية يف احللومة املعنية وتعزيز املساواة وني
ّ - 129
اجلنسني وتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية .وهي تعم وشل لصيق
مع املنظمة الوطنية اجلامعة املعنية ابملرية " "AMAKم ين تعزيز التملني االقتصاد للمرية.
كما تدعم انعمال انخرى للمنظمات احللومية اليت تعزز املساواة وني اجلنسني ومتلني املرية
وتعم وشل وثيق مع شعبة حقوق اإلنسان التاوعة لوزارة العدل م ين رصد تنفيذ اتفاقيات
حقوق اإلنسان ،مبا يف ذل اتفاقية القضاء على مجينع يشنلال التميينز ضند املنرية وغريهنا من
االتفاقيات.
 - 130وفرقنة العمن املعنينة مبسنألة القضناء علنى العننف اجلنسني واجلنسناين هني آلينة التنسننيق
الرئيسية وني املؤسسات املعنية وتحقيق املساواة اجلنسانية ومتلني املرية واملسائ املتعلقة ابلعنف
اجلنساين .ويعضاء فرقة العم هم م يصحاب املصلحة الرئيسيني يف احللومة واملنظمات غري
احللومية .ويف الوقت الراه  ،ي قد الدعم لالنتماعات الفصلية لفرقة العم م خالل جمموعة
اخلدمات انساسية ويُطلأل إىل انعضاء يصحاب املصلحة تقدمي تقارير ع ينشطة قطاعاهتم
ومعلومات حمدثة وشأن املساواة اجلنسانية والعنف اجلنساين.
التوصية 79- 84
 - 131اعتمدت سياسة املساواة اجلنسانية والنهوض اب ملرية وستوضع خطة للتنفيذ ودعم من
وزارة الشنؤون اخلارنينة والتجننارة .وتشنتم السياسننة علنى مخسنة جمنناالت رئيسنية ذات يولويننة،
يحدها ز دة مشاركة املرية يف وظائف القيادة .وجير كذل تعزيز مشاركة املرية يف صنع القرار
م خالل تنظيم ورملان للمرية (ورملان صور ) ودعم مايل م ور مج انمم املتحدة اإلمنائي ووزارة
الشؤون اخلارنية والتجارة ،يف تشري انول/يكتوور  ،2019الذ يستضيفه جملس النواب.

عني  -العنف اجلنساين
التوصيات  32- 84و 34- 84و 37- 84و67- 84
 - 132مل يتحقق تقد كبري يف تعزيز انطر القانونية .وتشم اجلهود اليت وذلت مؤخرا مرانعة
دلين اهليئنة القضننائية من قبن جمموعننة اخلندمات انساسنية .وي عطنني القضناء انولوينة للقضننا
املتعلقة ابلعنف املننزيل وحضنانة ونفقنة انطفنال .وجينر التعامن منع هنذه القضنا علنى سنبي
انولوية  ،ويتوقع م القضاة البت علنى الفنور يف مثن هنذه القضنا من ينن إحاطنة الضنحا
ابنمان االنتماعي والعاطفي واملايل وتوفري احلماية هل  .ويتوقع ييضا م موظفي احملاكم تقدمي
رعاية خاصة وخدمات موثوقة للنساء الضعيفات النانيات م العنف اجلنساين .وال يزال يتعني
مرانعنة قنانون العقنوابت فيمنا يتعلننق ابلعقنوابت النيت تفنرض علننى مرتلنأل هنذه اجلرمينة ،وهنني
عقوابت متساهلة للغاية.
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ووضن ننعت يف
 - 133وتق ننو نهن ننات عن نندة ابن نناذ إن ن نراءات لتنفي ن نذ ق ننانون الن ننو انسن ننر ُ .
عنا  2017خطنة لتنفينذ القننانون( .)61وهننا مشنللة تتعلنق وتموي ن تعمنيم إننراءات العم ن
املوحدة ،وتواص هيئنة انمنم املتحندة للمنرية الدعوة/الضنغط من ينن تعبئنة املنوارد للرييبناس.
ويُتوقع ين تُستلم قريبا إنراءات العم الصحية املوحدة فيما يتعلق مبسألة العنف اجلنساين.
ومشلنت عمليننات توعيننة اجملتمعنات احملليننة يف اجلننزر اخلارنينة تنظننيم حلقننات عمن شننار فيهننا
استشناريون م ن راوطننة الزعمنناء التقليننديني ،وموظفنون م ن جملننس اجلزيننرة ،ورؤسنناء البلنند ت،
ومساعد طيب ،ويفراد م الشرطة ،وموظفون م احملاكم( .)62وتُبذل نهود لتقدمي توضيحات
وشأن اجلهات املعنية ابلقانون م ين معاجلة اللبس املتمث يف ين الرنال يعتقدون ين القانون
خاص حبماية املرية فقط ،يف حني ينه يتعلق يف واقع انمر حبماية مجيع يفراد انسرة.
 - 134وهنا اللثري م العم املنجز لتلبية احتيانات النانيات م العنف اجلنساين كجزء
م عم هيئة انمم املتحدة للمرية الداعم للحلومة يف جمنال القضناء علنى العننف ضند املنرية.
ويحرز اإلطار الوطين للمشورة يف جمال العنف اجلنساين تقدم ا يف إعداد املسودة الثانية النهائية
النيت سنتانع منرة يخنرى من قبن يصنحاب املصنلحة قبن احلصنول علنى موافقنة احللومنة .ويُعند
ييضا مشروع خطة تنفيذ إطار املشورة كم ين استعراضه واعتماده م قب احللومة.
 - 135ويننرت هيئنة االدعنناء ابلتعناون مننع الوحندة املعنيننة ابجلرمينة مشنناورات يف اجلنزر وشننأن
القانون ورفع مستوى الوعي .ونرى وضع وتنفيذ ور مج ل تدريأل شرطة كرييباس يف جمال قانون
الو انسر لفائدة يفراد الشرطة والشرطة اخلاصة وحراس القرى العاملني ميدانيا.
 - 136ويتواص ن تنفي ننذ اتفاقي ننة القض نناء عل ننى مجي ننع يش ننلال التميي ننز ض نند املن نرية من ن خ ننالل
اإلنراءات الواردة يف الفقرات م  150إىل  .153ويعتة قانون العمالة والعالقات الصناعية
لعا  2015وثيق الصلة وتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية ،فهو حيظر
اارسة ي نوع م التمييز ويقتضي كفالة تلافؤ فرص العم ع طريق حظنر التميينز املباشنر
وغري املباشر على يساس اجلنس يو انص اإلثين يو العرق يو اللون يو الدي يو العمر وما إىل
ذل  .كما يتضم تداوري خاصة تلز صاحأل العم ودفع ينر متساو للنساء والرنال مقاو
العمن املتسناو القيمننة .ويصنبحت كرييبنناس طرفن ا يف عنا  2009يف اتفاقيننة مسناواة العمننال
والعامالت يف اننر ع العم ذ القيمة املتساوية ،كما يصبحت طرف ا يف اتفاقية القضاء على
مجيع يشلال التمييز ضد املرية ،يف عا .2004
التوصية 63- 84
 - 137تظ سياسة القضاء على العنف اجلنسي واجلنساين ونيهة ويستمر تنفيذها .ويتمث
يحد جماالت التكيز الرئيسنية خلطنة التفعين املشنتكة يف تنوفري الوقاينة انولينة .ويُعناج ذلن يف
الوقت الراه م خالل مشروع القرى املساملة الذ نوقش يعاله .ويرنى الرنوع إىل املعلومات
املستلملة يف التوصية .67- 84
 - 138ويشننار يصننحاب مصلحة/ش ننركاء آخننرون إىل ينشننطة الوقاي ننة انخننرى( .)63ويف اآلون ننة
انخرية ،يف ييلول/سبتمة  ،2019نظمت هيئة انمم املتحدة للمرية ،ابلشراكة مع مركز فيجي
لألزمات املتعلقة ابلنساء ،انتماعا تقنيا إقليميا تناول ور مج تغيري سلو الرنال ،ودعيت مجيع
ولدان منطقة احمليط اهلادئ لالنتماع واملناقشة والتعلم م وعضها البعض ومناقشة سب املضي
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قندم ا .ويشننار ا لرنننال وشنل متزاينند يف اننشننطة انساسنية للقضنناء علننى العننف ضنند امل نرية
والعنف اجلنساين.
 - 139ويوفر مركز دعم النساء وانطفال يف كرييباس الذ يُسس يف كانون الثاين/يناير 2017
خدمات يساسية يف جمال القضا املتعلقة ابلعنف اجلنساين م خالل خدمة إسداء املشورة يف
هن ننذا اجمل ن نال  ،واملشن ننورة القانونين ننة للنسن نناء والفتين ننات وانطفن ننال ،وخن نندمات احملن نناكم للناني ن نات
ومسناعدهت لند الننذهاب إىل خمنافر الشننرطة واملستشنفيات ،عنند االقتضنناء .وخنالل انشننهر
الستة انخرية (م كانون الثاين/يناير إىل حزيران/يونيه  ،)2019كان هنا ما جمموعه 123
حالة استُقبلت وتلقت الدعم م قب مركز دعم النساء وانطفال .ومشن ذلن حناالت عننف
يسر  ،واعتداء ننسي على انطفال وحاالت اغتصاب ،وغريها .وابإلضافة إىل ذل  ،ساعد
املركز يف حالتني م حاالت إساءة معاملة انطفال ( )2019- 2018وجنح يف متاوعة القضية
حى النهاية حيث حلم على اجلناة ابلسج .
 - 140وشعبة الرعاية االنتماعية مسؤولة ع اخلدمات االنتماعية لألسر وانفراد وكبار الس
ومحاينة انطفنال ،وتسنديد الرسنو املدرسننية لألطفنال/الطالب عندميي الوالندي  .وتقند الشننعبة
املشورة العامة فيما يتعلق ابلعنف اجلنساين ،للنساء والفتيات وانطفال ،وتصدت حلاالت عنف
ضند نسناء وفتيننات ويطفنال .كمننا تقند الشنعبة خنندماهتا االستشنارية للجننناة يف سنياق إعننادة
التأهي وتغيري السلوكيات العنيفة.
التوصية 64- 84
 - 141تضنطلع شننبلة انمننان يف شننعبة النهننوض اب ملنرية التاوعننة لننوزارة شننؤون امل نرية والشننباب
والر ضة والشؤون االنتماعية ودور رئيسي يف تنسيق املسائ املتعلقة ابلعنف اجلنسناين ،وهنو
دور يندرج ضم وظائف الشعبة اليت يضطلع هبا منسق عمليات القضاء على العنف اجلنسي
واجلنساين .والتزمت هيئة انمم املتحدة للمرية وتقدمي الدعم املايل لدفع راتأل موظف الدعم يف
شبلة انمان ،وتواص التفاوض مع وزارة الشؤون اخلارن ية والتجارة وشأن متوي ينشطة شبلة
انمان .ويقو موظف الدعم يف شبلة انمان وتقدمي خدمات السلراتر لندعم االنتماعنات
الشهرية للجنة مرانعة إدارة احلاالت( .)64ويعد حفنظ البينا ت املتعلقنة ابلعننف اجلنسناين من
وحتدت البيا ت شهر ا ع طريق إدخال البيا ت الواردة من
الوانبات اهلامة لشبلة انمانُ ،
مقدمي اخلدمات امل يدانية.
 - 142ومقدمو اخلدمات انساسية يف شبلة انمان هم ييضن ا يعضناء يف جلنان يخنرى معنينة
ابلقضاء على العنف اجلنسي واجلنساين ،مبا يف ذل فرقة العمن الوطنينة املعنينة ابلقضناء علنى
العنف اجلنسي واجلنساين ،وجلنة محلة  16يوما للمناصرة ،وكذل جلنة اليو العاملي للمرية.
التوصية 65- 84
 - 143تضطلع شعبة النهوض اب ملرية ودور رائد يف عملية القضاء على العنف ضد املرية ،ودعم
م وكاالت انمم املتحدة واجلهات املا ة الثنائية .وتدعم جمموعة اخلدمات انساسية صياغة
وطباعننة من نواد اإلعننال والتثقي ننف للشركاء/يص ننحاب املصننلحة .وتس نناعد هننذه املن نواد يف إاتح ننة
املعلومات على صعيد اجلزر ،سواء يف مواقع مقدمي خدمات اخلطوط انمامية يو يف انماك
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الع امنة ،والتعرينف ابخلنندمات املقدمنة وتعمنيم يرقننا هواتنف نهنات االتصننال وعنناوي ورينندها
اإلللتوين .وتطبع هذه املواد ،مبا يف ذل املنشورات وامللصقات ،وتت للمجتمعات احمللية وعد
الز رات.
 - 144وتواصن وحندة الشنرطة اجملتمعينة التاوعنة لشننرطة كرييبناس العمن منع اجملتمعنات احملليننة
وشأن القضاء على العنف ضد املرية والعيش وصورة سلمية .ووحدة الشرطة اجملتمعية عضو نشط
يف جلنة  16يوما للمناصرة ،وتشار خالل هذه ان يف تنظيم محالت توعية جمتمعية ومحالت
يثنناء انحننداث الوطنيننة اللبننرية مث ن الننذكرى السننوية لالسننتقالل وغننري ذل ن م ن املناسننبات
ا لوطنية .وهذه املناسبات مبثاوة تداوري للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وانطفال.
التوصية 66- 84
 - 145اجلهنود الرئيسنية ملعاجلننة هنذه التوصننية تشنم ابختصننار تنفينذ قننانون النو انسننر ،
ووضع إطار وطين لتقدمي املشورة وشأن العنف اجلنساين وخطة لتنفيذه ،وإنراءات عم موحدة
للتعامن منع النانينات من العننف اجلنسناين وفنق املعنايري الدولينة ويفضن املمارسنات؛ ومواءمننة
القنوانني اجلديندة ،مثن قننانون النو انسنر  ،وقنانون قضنناء انحنداث لعنا 2015؛ وتقنندمي
اخلدمات م قبن مركنز دعنم النسناء وانطفنال ،وشنعبة الرعاينة االنتماعينة واجلهنات الرئيسنية
انخرى املقدمة للخدمات امليدانية .ويرنى الرنوع إىل التوصيات م  32- 84إىل 37- 84
وم  63- 84إىل .65- 84
التوصية 71- 84
 - 146يقو التنفيذ الفعال لقانون الو انسر على تدريأل يفراد الشرطة والشرطة اخلاصة
وحراس القرى يف جمال القضاء على العنف ضد املرية ،وحقوق اإل نسان وغري ذل م اندوار
املتصنلة ابلقنانون السننالف النذكر ووصننالحيات ووانبنات الشنرطة .ولوحظننت تطنورات ندينندة
متعلقة وتحسني اخلدمات(.)65
التوصية 58- 84
 - 147تواص شعبة النهوض ابملرية تنفيذ خطة العم الوطنية ،والسياسة املتعلقة ابلقضاء على
العنف اجلنسي واجلنساين وخطة التفعي املشتكة .وم املزمع يف وقت الحق م عا 2019
استعراض سياسة القضاء على العنف اجلنسي واجلنساين وخطة تنفيذها ودعم م هيئنة انمنم
املتحدة للمرية.
التوصية 59- 84
 - 148هنا تداوري قائمة ابلفع وهي قيد التطوير ،ومثة حانة إىل املزيد م العم فيما يتعلق
ابتفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية .وعلى سبي املثال ،هنا جماالت ال تزال
حبانة إىل معاجلة ،مبا يف ذل مسألة انزواج اننانأل ،وحق انطفال يف اجلنسية (يطفال نساء
كرييباس املتزونات م ينانأل) ،وقانون انراضي ،ووعض ينزاء الدستور ،وانهم م ذل هو
معاجلة احلوانز الثقافية اليت تعوق املساواة وني اجلنسني .ومثة حانة إىل املزيد م اجلهود لتنفيذ
اتفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية.
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التوصيتان  60- 84و61- 84
 - 149يتواص تنفيذ خطة العم الوطنية املتعلقنة ابلقضناء علنى العننف اجلنسني واجلنسناين،
وقد يحرز تقد فيما يتعلق هباتني التوصيتني .واحلمالت السنوية مللافحة العنف ضد النسناء
والفتيات اليت تنظمها جمموعة اخلدمات انساسية ،ومركز دعم النساء وانطفال ،ومبادرة القرى
املساملة  ،عالوة على اخلطط واجلهود احللومية ابلتعاون منع الشنركاء املنا ني ودعمهنم ،تسنعى
مجيعها إىل إحداث تغيري إجيايب .وقد حتقق اللثري وفض ز دة املشاركة والشراكة وني احللومة
واملنظمات غري احللومية والشركاء املا ني(.)66
 - 150وانضمت كرييباس إىل الةوتوكنول االختينار التفاقينة حقنوق الطفن  ،يف  16ييلنول/
سبتمة  .2015واملسائ الواردة يف االتفاقية فيما يتعلق وبيع انطفال ووغاء انطفال واستغالل
انطفال يف املواد اإلابحية تلاد تلنون غنري موننودة يف كرييبناس .ومنع ذلن  ،ومبوننأل قنانون
العقوابت ،فإن وغناء انطفنال غنري قنانوين ويُعند نرمينة .كمنا يتضنم قنانون العمالنة والعالقنات
الصناعية يحلاما حتظر وغاء انطفال واستغالل انطفال يف املواد اإلابحية.
التوصية 68- 84
 - 151نُظمت دورة تعريفية وتدريبينة وشنأن قنانون النو انسنر  ،وقنانون قضناء انحنداث،
وقانون الرعاية االنتماعية لألطفال والشباب ،لفائدة القضاة وموظفي احملاكم يف اتراوا اجلنووية
والشمالية ،يف كانون انول/ديسمة  .2015كما تضمنت اإلنراءات انخرى املتعلقة ابلوقاية
انوليننة يف كرييبنناس تضننمني التثقي ننف مبسننألة العنننف اجلنس نناين يف املننناهج املدرسننية ،والتوعي ننة
اجملتمعية ،وتنفيذ ور مج العالقات اليت يسودها االحتا يف املدارس ،وور مج املناصرة م نانأل
الذكور ،وما إىل ذل .
 - 152وسجالت الرعاية االنتماعية للفتة  2019- 2018وشأن مرتليب االعتداءات ضد
انطفال ،والعنف ضد املرية والعنف املنزيل ،تتضم معلومات ع اجلناة الذي يدانتهم احملاكم.
وخضع ما جمموعه  22م اجلناة حملاكمات و ُحلنم علنيهم ابلسنج  .ومشلنت القضنا حناالت
قت نساء ويطفال وإيذاء ودين وننسي للنساء وحترش ابنطفال.

اف  -محاية األملفال مم االستغالل
التوصية 42- 84
 - 153السياسات املذكورة (اإلعاقة ،والتعليم الشام للجميع ،واملساواة وني اجلنسني والنهوض
ابملرية) وضعت وودي تنفيذها يف الفتة  ،2018/2017ابستثناء السياسة املتعلقة وعم انطفال
اليت مل تُستلم وعد .ويف الوقت الراه ُ ،حتال احلاالت للحصول على املساعدة وشأهنا مبونأل
قانون العمالة والعالقات الصناعية وقانون محاية الطف .
التوصيتان  105- 84و106- 84
 - 154انضمت كرييباس إىل اتفاقية حقوق انشخاص ذو اإلعاقة يف عا  . 2013وتقو
وزارة شؤون املرية والشباب والر ضة والشؤون االنتماعية وصرف ودالت شهرية لإلعاقة وافقت
عليهننا احللوم ننة .وال تن نزال تنظ ننر يف الليفيننة ال ننيت ميلن ن هب ننا حتسننني إعم ننال حق ننوق اإلنس ننان
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 وتون ن ننه السياسن ننة اجلدي ن نندة وشن ننأن اإلعاقن ننة ال ن ننيت ون نندي تطبيقه ن ننا يف.لألشن ننخاص ذو اإلعاقن ننة
. اجلهود املبذولة م ين انشخاص ذو اإلعاقة2018 عا
 وعُّدل القانون الوطين لقطاع البناء م ين تضمينه مسألة إملانية وصول انشخاص- 155
 وصادق الةملان على سياسة.ذو اإلعاقة إىل املباين يف إطار اخلطة الوطنية الثالثة وشأن اإلعاقة
 فهي قيد اإلعداد وينتظر، يما سياسة توظ يف انشخاص ذو اإلعاقة.التعليم الشام للجميع
تلقي تعليقات وشأهنا م منظمنة انشنخاص ذو اإلعاقنة "ي طنوا مناتوا" للني يتسنىن لنوزارة
 وفيما يتعلق.العم وتنمية املوارد البشرية اعتمادها رفي ا وعرضها على الةملان للموافقة عليها
 يُنظننر يف وضننع سياسننات لتملننني انش ننخاص ذو،ابملشنناركة يف االنتخنناابت واحلينناة العامننة
 كما سينظر يف وضع قانون وشأن.اإلعاقة م املشاركة يف االنتخاابت واحلياة السياسية الوطنية
اإلعاقة لتعزيز تداوري احلماية االنتماعية وتعزيز حقوق اإلنسان الوانبة لألشخاص ذو اإلعاقة
.يف مجيع جماالت احلياة الشخصية والعامة
104- 84 و43- 84 التوصيتان
 انضمت كرييباس إىل الةوتوكول االختيار التفاقية حقوق انشخاص ذو اإلعاقة يف- 156
/ ييلن ننول24  واعتم نندت حلوم ننة كرييب نناس السياس ننة الوطني ننة وش ننأن اإلعاق ننة يف.2013 ع ننا
 وستشل اخلطة الوطنينة للرييبناس وشنأن اإلعاقنة إطنار عمن النوزارات لفهنم.2018 سبتمة
 ومن شنأن وضنع خطنة تنفيذينة ين يسناعد علنى كفالنة التنفينذ.وإجنناز مهامهنا يف هنذا الصندد
. وال يزال يتعني النظر يف هذا انمر،الفعال
 هنننا ق نوائم توضننح انعم ننال،  وم ننع ذل ن. وال توننند سياسننة وشننأن عمالننة انطفننال- 157
. كما يعاج قانون العمالة والعالقات الصناعية مسألة عمالة انطفال.اخلفيفة واخلطرة
Notes
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Ministry of Women Youth Sports and Social Affairs (MWYSSA) representing also the NGO and
CSO, Ministry of Employment and Human Resources (MEHR), Attorney General's Office (AGO),
Ministry of Foreign Affairs and Immigration (MFAI), Office of the President (OB),Ministry of
Infrastructure and Sustainable Energy (MISE).

2

Office of T e Beretitenti (OB), Ministry Women Youth Sports and Social Affairs (MWYSSA)
(Women, Social Welfare, Disability, Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy (MISE),
Ministry of Foreign Affairs and Immigration (MFAI), Ministry of Environment and Agricultural
Development (MELAD), Ministry of Employment and Human Resources (MEHR), Kiribati
Police Services (Domestic Violence Services Office-DVSO, and Community Policing), Judiciary,
Ministry of Health and Medical Services (MHMS) and Ministry of Education (MOE).

3

i) the GEF 6 ST AR to support the Climate Change mitigation plan focusing on the renewable
energy which is yet to be implemented, ii) Global Environment Fund (GEF) -Least Developed
Countries Fund (LDCF) project to support enhancing the food security in the context o f Clim at e
change which is ongoing, iii) GEF - Operation Program 5 ST AR (OP 5 ST AR) which is a resilien t
Island, resilient communities project which will be implemented this year 2019. iv) Kiribati Out er
Island Food and Water Program (KOIFAWP) - International Fund and Agriculture Development
(IFAD) funded project to implement the water harvesting and gardening projects as climate change
adaptation measures.

4

T hese include Kiribati climate change policy, Kiribati Joint Implementation Plan (KJIP), T he
National Framework for Climate Change and Climate Change Adaptation (NFCCCCA), the
Whole of Island approach (WOIA), T he National Energy Policy, T he Kiribati Environment
Implementation Plan (KEIP), and T he National Disaster Risk Management Plan (NDRMP).

30

A/HRC/WG.6/35/KIR/1

31

5

T he Act has been reviewed and a bill passed (Sept 2019) for a revised Act to cover both disaster
risk management and climate change adopting a whole of country approach, as the 'Disast er Risk
Management and Climate Change Act'.

6

On-going UNW support to develop a National GBV Counselling Framework for completion in
2019. Further, through the Essential Services Package (ESP) a joint program funded by Global
Funds, services for women survivors of violence in Kiribati has been elevated to align with laws,
policies and international best practices with Standard Operating Procedures (SOPs) developing
and adopting a do-no-harm and human rights- based approach. For the health, UNFPA works wit h
MHMS to support government in developing the SOPs and trainings.

7

Case management with both theoretical and practical aspects and the Specialist trainer also
provides remote technical advice as needed. Further, UNICEF is providing a long-term child
protection social welfare adviser (consultant) to be placed with the Social Welfare Division to
provide coaching and mentoring support to social workers. Assistant Social Welfare Officers
(ASWOs) received training in child protection, and in organized capacity building a ctivities
intended for them.

8

T he WASH program of UNICEF for Health - Health Care Facilities - have assisted South T ar awa
and some outer islands for example, Abaiang. T he WASH focuses on hygiene and water. T he
project has assisted the clinics to have sustainable clean water systems applying local water
technologies such as the T amana Pump and a newer appropriate technology of Marakei Pump
model. T he WASH in schools supported by UNICEF has trials on -going in four outer islands
focussing also on health and hygiene in schools supporting children to good health practices.

9

UNICEF's support has led to the passing of a new act on ECCE Act in 2017.

10

T he ‘WASH Governance and DRR in Councils' project is implemented in 5 outer islands of
Kiribati to promote healthy and resilient communities in all islands in Kiribati and upholding the
rights of the children to healthy living.

11

T en integrated Outer Island visits in 2016 allowed the program to concurrently conduct FP
services, staff training and vasectomy procedures with MHMS personnel to work alongside
strengthening services provided to both health staff and island communities. Eight vasectomy
procedures were conducted with technical assistance from KFHA NSV expert as well as
awareness provided promoting vasect omy targeting men and couples.

12

Refresher training with pre-test questionnaires and capturing of the MS1 form data at these
respective Health Centres (HCs) with a revisit in 6 -12 months’ time can provide an overview of
how knowledge received and learned has increased their FP services to the HCs, number of new
users and increase in CPR.

13

RMNCAH has supported increased visit to outer islands and this has also benefited the pharmacy
department which was able to provide more accurate quarterly Rural Health Centres (RHCS)
reports to UNFPA on consumption of RH commodities. T he RMNCAH program also dist r ibut ed
105 Family Planning Wheel to these 13 HCs in T arawa following refresher training in No v em ber
and December which was attended by 24 medical assistants and nurses from the T arawa and
Gilbert group.

14

Around 50 staff from Police, Social Welfare, Women Development Division, Catholic Crisis
Centre (Our Lady of the Sacred Heart - OLSH), and others in the trainings has been suppo r t ed by
UN Women and other bilateral donors in the country.)

15

T he preparation of CEDAW Report (2015, 2016, 2018), CRC Report in 2018 with tech n ical an d
funding support of UNICEF (Child Protection), CRPD standalone Act (being planned by
MWYSSA) to be supported by the UNESCAP, and oth ers. T he 2018 Kiribati Voluntary Natio n al
Report (VNR) was developed funded by UNDP with technical support of UNDP consultants and
local consultant working with National Economic Planning Office. T he current UN Pacific
Strategy (UNPS) aligned with the Sust ainable Development Goal (SDGs) and KDP 2016 -2019,
have been the outcomes of consultations and collaboration with Government.

16

16 days activism and IWD are the widest sustained international campaign with country -wide
participation. UN Women and DFAT continue to provide support these campaigns complementing
annual budget allocated by Government.

17

A community-led approach for changing norms and behaviours in society towards power
imbalances causing gender inequality. Both are funded by the Pacific Partnership Program of th e
EU, DFAT and UN Women.

18

An MOU was signed in Oct 2018 between MWYSSA and thirteen SAFENET Committee member
organizations both from CSO/NGO and established community -based groups agreeing to the roles
and responsibilities outlined in the MOU. Eight more will sign.

19

T hrough the SAFENET taskforce, case management review committee, annual events and
campaigns such as the 16 days of activism, International Women's Day, Black T hursday, Youth
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Networks and part nerships supported by the ESP has grown. An MOU was signed in Oct 2018
with thirteen SAFENET Community member organizations agreeing to roles and responsibilities
for survivors of violence in their communities. Eight other members have yet to sign.
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20

Standard Operating Procedures (SOPs) and the GBV Police SOP for women and girls are aligned
to the T RNT M Act (Family Peace Act – FPA) 2014 and to the international operatin g st an dar ds
and best practice. T he review and translation of the Bench Book of the Judiciary is on-going for
the same purpose. T he Health SOP is in its final stages of completing 1 st Draft.

21

T he Coalition of Atoll Nations (CANCC), the Climate Vulnerability Forum (CVF), the Pacific
Island Forum Leaders Meeting (T uvalu, 2019), the Micronesian President Summit (MPS). While
the advocacy for Alliance Of Small Island States (AOSIS) and Small Island Development States
(SIDS) is essential in international negotiations and international platforms, there is a need to
further downscale and ramp up key messaging, concerns and issues from the Pacific Small Island
Development States (PSIDS), a mechanism to coordinate key positions of the Pacific SIDS for
advocating at international events.

22

Kiribati has established a climate finance division (CFD) in MFED as a first step to coordinate
how to engage with relevant climate finance institutions: Green Climate Fund (GCF), Adaptation
Fund (AF) and Commonwealth International Fund (CIF). T he first GCF proposal: 24/7 Water
supply for South T arawa is being implemented. T he CIF approved funding support towards the
Solar Renewable Energy (SREP) Investment Plan (Renewable Energy and Energy Efficiency) an d
the Adaptation Fund project proposal is currently being steered by the CFD and the KNEG.

23

T RNT M Act criminalizes domestic violence in all its forms – physical, sexual,
verbal/emotional/psychological, and economic abuse. It provides for an offence of domestic
violence and introduces protection orders and police safety orders; introduces preventive measure s
such as education and public awareness programs to reduce, prevent and eliminate violence;
section 11 clarifies the application for protection orders — apart from the complain ant , wh o can
apply for a protection order on behalf of the complainant who is unable to apply due t o in jur y o r
fear; section 14 is on the court power to make protection orders on satisfaction that the respondent
has used domestic violence and it is necessary to protect the applicant, (child or any other member
of the family living in the same household); types of protection orders (Emergency, T em p o rar y ,
Final Order).

24

T he Island Vulnerable Assessments (IVAs) is a tool for assessing vulnerabilities that incorporates
key survey questions related to human rights, gender inclusivity an d assesses the vulnerability of
groups. T hese vulnerability assessments inform key decision -making processes and has been used
by island councils to inform the development of their island strategic plans (ISPs).

25

T rainings included: Coastal Vulnerabilit y Mapping (EU GIZ ACSE project); Database
management (SPC ISACC project); Project proposal writing (USAID Climate Ready); Project
Management; Monitoring and Evaluation (SPC ISACC).

26

T he Code are included ensuring that regulations can be developed in the future for protection of
child in the work place. T he EIRC is developed to address employment conditions, labour
migration policy, ILO convention ratified (8 fundamental conventions) including conventio n 1 3 8
on minimum wage convention 1993, convention 183 on worst forms of child labour 1999.

27

EIRC disallows discrimination on the basis of (a) ethnic origin, race, colour, national status, social
origin, social class or economic class; (b) sex. pregnancy, marital status, sexual orientation or
family responsibilities; (c) age, state of health, HIV/AIDS status or disability; (d) religion or
political opinion; (e) trade union membership or activity; or (f) involvement in an employment
dispute, an investigation or legal proceedings affecting the employer.

28

Interest Groups : Government, NGOs, Donors present in the country, established community
groups, Disability Organization (T e T oa Matoa) and Women representations on the national
women umbrella organisation the AMAK (Aia Maea Ainen Kiribati).

29

Lately, heavy rains and king tides coupled with sea level rise have become common disasters
affecting the islands and the people for instance, in 2015 and 2018, T amana and Arorae wer e t h e
two most affected islands due to the passing of T ropical Cyclone Pam.

30

1) Institutional Strengthening - USAID Climate Ready and SPC ISACC project has supported the
establishment and capacity development of the CFD under the MFED; 1a) Climate and Disaster
Finance Assessment (supported by GIZ, PIFS and DFAT ) which provides an assessment on the
current climate change financing support being received by Kiribati; 2) Policy Direction - T he
government has provided 3 main priorities for climate change and which the CFD will engage
further on with the GCF and other multilateral institution s : Water, Coastal Protection and
Renewable Energy; 2a) KNEG activities through the implementation of the KJIP and the W OI A;
3) T echnical support - Disaster Fund, Early warning systems, tide calendars, radio broadcasts for
immediate events requiring support in light of sudden events especially during king-tide events.

32
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31

Coastal protection measures and programmes such as the Climate Change Adaptation Project
(CCAP); Kiribati Adaptation Programme 3 rd Phase (KAPIII); the Disaster Fund (DF) managed by
the OB supports all coastal protection through different means: seawall construction, sandbags
provision, temporary relief measures, mangrove planting initiatives.

32

Abaiang now in its implementation phase, and T abiteuea Meang, T eraina, T abuaeran, Kirit im at i,
Nounouti, Abemama and Marakei, for which IVAs have been completed. Phase two of the W OI A
is development of Island Strategic Plans and for a number of Councils, Islands Strategic Plans
(ISPs) are in place.

33

It requires that births are registered by the registrar for the district where the baby is born, or where
found for those without proper information specifying also responsibility for child registration.
Registration of the birth is free until 12 months from birth after which registration is considered
'late' and an applicable charge applies for registration. Illegitimate children require a request in
writing and signed by both the mother and the father acknowledging the child as his.

34

Form 4–6 Senior Secondary School levels.

35

An Early Childhood Education and Care Act 2017 provides for and regulate early childhood care
and education services in Kiribati and for connected purposes. T he Education Sector Strategic Plan
(ESSP) 2016-2019 and the Education Policy were developed aligned to the Act. Education h as in
place a Child Protection Policy 2013 (recently reviewed in 2019) to ensure safeguarding and
promoting the well-being of children with all facilities and including schools, along with the
Inclusive Education policy 2016, also reviewed in 2019. A recently adopted Education policy is
the Child Safe Schools policy 2019 which upholds a zero -tolerance.

36

T he Ministry integrated these international and regional aspirations into its national education
priorities, aligning them with the Government of Kiribati Development Plan (2016–2019), in t h e
Key Performance Area 1: Human Resources Development.

37

A Principal, teacher or supporting staff of the school who is found to give corporal punishment t o
any student is subject to a fine of $1000, or 6 months’ imprisonment.

38

A Child Protection Legislative Reform project with UNICEF was successfully achieved with the
endorsement and enactment of both Children, Young Persons and Family Welfare Act (CYPFWA)
in 2013 and Juvenile Justice Act in 2015. T h e CYPFWA encourages family wellbeing and
protection of children against harmful treatments by parents, caretakers and others and decisions to
be made in accordance with the principle that every child deserves to be cared for and protected by
their family.

39

Judiciary Enabling Right project promotes awareness and legal education to women and youth
groups to access to quality justice in Kiribati. T he Kiribati Police Service also have ongoing
activity to conduct awareness campaign once a month to communities and schools. T he
Community Policing are working with communities to promote peaceful living in the homes. T h e
Police Standing Orders and Procedures (SOP) for GBV victims/survivors, under the ESP is
planned for roll out to all islands. T his will assure elevated police/legal service to the women and
girls who are survivors of v A training manual has also been developed to assist with the planned
roll out training on the new SOP to all islands of Kiribati.

40

T he SAFENET membership in outer islands include front service providers such as the Police,
Medical Assistant, Unimwane rep, Women's Rep, Youth Rep and the ASWO. T hrough it, cases
are assured of successful completion and survivors assured of better care for them and their safety.

41

WEE trainings conducted in outer islands to build skills of women in business, handicraft making,
gardening sewing, cooking.

42

A Gender Equality and Women Development Policy has been approved and adopted. An
implementation plan for the policy is priority next step for realizing the expected outcomes of t h e
policy. T his is being considered for support by DFAT . For the need to mainstream gender in
policies and laws, the National Disaster Act was consulted on for its review (Disaster Risk
Management and Climate Change Act) to update and make it relevant, gender responsive and
effectively relevant to people affected. Involvement of women representation on disaster
committees is encouraged. A bill for the revised Act was recently passed by Parliament in
September 2019.

43

A budget of $1.5m in 2019 for persons aged 65 and above (2,797 in 2019) payable on monthly
basis. School fee support budget of $56K in 2017–2019. A disability fund amounting $1.5m which
started recently in September 2019 is also available for 2900 paid on monthly basis.

44

T hrough the Agriculture Division of MELAD, distribution of agriculture tools and seedlings is a
practice to provide as incentive as well as support people on outer islands. Under the Kiribati
Outer Island Food and Water Project (KOIFAWP) and LDCF projects, schools and water user
groups in five islands have received agricultural hand tools shovel, spade, fork & wheelbarrow.
Five islands had received the agricultural hand tools that distributed to Water user groups and the
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schools under the KOIFAWP and LDCF projects. Islands covered include Abemama, Nonouti,
T ab North, Beru and Maiana.
45

A total of 1,557 received training on agricultural and livestock activities across seven islands
namely Butaritari, Abaiang, North T arawa, Kuria, Abemama, T ab So uth and Nikunau.

46

UNICEF has assisted schools in Kiribati to implement the Water and Sanitation Health (WASH)
Program. T he WASH Program promotes schools to have WASH facilities (toilets, water for h an d
washing and brushing of teeth) in schools. Enhancin g the water, sanitation and hygiene (WASH)
standards in the clinics in some islands, rehabilitated 22 WASH facilities; compliance to the
National Infrastructure Standard, that all schools must have essential WASH facilities.

47

T he Atoll Water and Sewerage Program (AWSP), Kiribati Adaptation Program (KAP) 3, Kiribat i
Water and Sanitation (KIRIWAT SAN) II, Kiribati Outer Island Food and Water Project
(KOIFAWP), South T arawa Sewerage Improvement Program (ST SISP), South T arawa Water an d
Sanitation Project (ST WSP), Water and Safety Health (WASH), are some of the water and
sanitation projects (footnote these). Both Outer Islands and Urban population are benefitin g f r o m
these projects for improved water and sanitation services.

48

National Water Committee and National Sanitation Committee and are responsible for overseein g
and coordination of implementation of the policies and programs to ensure quality and standards
are adhered to and that tests are done regularly.

49

T he community mobilization team of ST SISP worked closely with communities in Betio and
T einano areas on the proper use of toilets, simple hand-wash appropriate technology (tippy t ap s) ,
conducting site visits, meetings with different communities and training of members. T hrough t h e
work, communities were encouraged to have community toilets arrangements on maintainin g t h e
facility.

50

T otal funds availed had been $291,254.85. for a total number of 14 blocks of 6 toilets each. T h ese
have assisted the 84 households living in the area. T he project also provided rain water catchmen t
and tanks for drinking water. In the Bairiki village settlement, toilets for 24 households were built
through the support of the Mormon Church, costing $60,000.

51

RMNCAH program funded training of 2 participants – a midwife and the O&G specialist to attend
the PEMNet – Pacific Emergency Maternal and Neonatal training in New Zealand in July 2016.
T he training by the Pacific Society of Reproductive Health (PSRH) is aimed at emergency
prevention and death avoidance in everyday routine professional activities.

52

T he visit to Maiana Island (2018) showed that 248 people were tested for HIV and syphilis ( usin g
VCCT ) and interviewed for symptoms of chlamydia and gonorrhoea. T he HIV results were only
available on the spot for 70 people due to only 70 test kits being available. T he remain der o f t h e
blood samples were brought back to T arawa for testing and results disseminated to the nurses on
Maiana. Results showed that in all age groups apart from the 45 -50 group, more ST I
tests/interviews were conducted for females (61%) than males (39%). Additionally, more tests
were conducted for the 20-24 age group (22%), followed by the 30-34 year age group (20%) and
then the 25-29 age group (15%). Females accounted for the majority of those tested 151 o r 6 1 %,
while 96 or 39% were males.
T here were 17 HIV/ST I tests conducted on pregnant women with one testing positive for sy p h ilis
and one with symptoms of chlamydia. T he age group with the largest number of positive ST I cases
was the 30-34 group (23% of cases). Syndromic treatment was provided to all symptomatic cases
and their partners. All the condoms that were brought for the mission were distributed, total of 144
male condoms and 100 female condoms.
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53

T he VNR has noted "medical doctor availability has improved from 4.1 per 10,000 in 2015 to 6 . 0
per 10,000 in 2017. T he total number of available health personnel (which includes medical
doctor, dentists, assistants, nurses and midwives) increased from 39 per 10,000 in 2015 to 4 2 p er
10,000 in 2017. T he vast majority (71 percent) of medical staff are nurses".

54

Increasing Kiribati T eachers College (KT C) intakes from 30 to 100 per year (since 2018) to
provide all schools with qualified teachers in a timely manner- improve the pupil teacher ratio
(desired 1:30). T he Ministry is embarking on T eacher Registration (T R) to register all teachers
who meet the required benchmark as prescribed in the Education Act. T hose who do not qualify
will not be registered. Professional Developments by teachers is encouraged to meet the minimum
requirements of T R. KT C is offering professional developments (PD) on classroom managements,
pedagogies and other related courses to upgrade skills of existing teachers - to enhance teachers’
capacity in delivery lessons to their students. New monitoring tools for teachers was rolled o ut in
2018 which allows the Ministry to effectively assess teacher performance and to be able to
intervene in a timelier manner when a teacher is not performing well. T his assessment to ol is also
used for salary increment purposes instead of Staff Performance Appraisal as used for other civil
servants. Rehabilitate schools with the help of DFAT for Primary schools in South T ar awa, L in e

34
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Islands and several schools on selected outer islands. T he Ministry continues to provide
rehabilitation for schools in critical conditions for instance, the JSS on Kiritimati Island funded by
the Government.

35

55

T he total school enrolment for primary education showed an increase from 27,140 in 2013 to
28,565 in 2016. 2017, 2018 - 2019 showed consistent enrolment at 17786, 16150, 17346 for
respective years.

56

In 2017-2019, 5693, 5663 and 6371 respectively recorded as enrolled.

57

In 2017, total enrolment was 29,588 of which male was 14,360 and girls was 15 ,228 and in 2 0 1 8
total enrolment was 26,928 comprising of boys 13,194 and girls 13,734. In 2019, total enr o lm en t
was 30,270 with boys 14,719 and girls 15,551.

58

In 2018 the school had 39 teachers and 227 registered students across preschool and primary
school age. T he VNR 2018 reported of delivery of education to the students which has seen 8
impaired students attend senior high school, 4 students (also with hearing impairments) attend
intermediate schools, and 3 (with mild intellectual impairments) attend regular primary schools."

59

Under 'repeat subsidy cases' on medical grounds official records, (girls pregnant) 4 cases were
considered (2016 -2 girls; 2019 - 2 girls). Evident also in the scholarships' records for 2015, 2016 ,
and 2017 there had been higher numbers of girls obtaining scholarships than boys (69 fem ale an d
46 male 67 female and 31 male, 96 female and 56 male for respective years).

60

Labour force participation rate, aged 15 years+ 73% male vs 60% female; Unemployment rate,
aged 15 years+ 36% male vs 47% female; Unemployment rate aged 15 –24 years 62% male vs
73% female).

61

Further, under the ESP funding, WDD have developed the SAFENET SOPs to effectively respond
to survivors of GBV. T he Police GBV SOP is in place along with the training m anual of the SOP .
For both SOPs, plans are in place for an integrated roll out to the outer islands, prior which a
training on the SOPs was conducted in Oct 2019.

62

Islands covered included Nonouti, North T arawa and Butaritari in 2018 and three more to c over in
2019.

63

T he Ministry of Education has introduced in the school curriculum the subject of GBV. Respectful
Relationships has also been introduced in schools. T he Men's Behavioural Change program has
been re-introduced with funding support of UNPFA, supporting continuation of the initial program
funded by World Bank. Refresher trainings of male advocates and a roll out training plan to o ut er
islands are being funded.

64

T he CMRC brings together key GBV front -service providers (Police, KWCSC, Crisis Centre,
Social Welfare, Health) to discuss high priority cases.

65

All 4 Police stations on South T arawa have female police officers to serve GBV cases and now
have one female officer on every shift. T he KWCSC, SAFENET 's CMRC, Human Rights Division
of MOJ have also visited the Police Stations and conducted basic GBV training, Human Rights,
and Roles under the Act to Police Officers, CPS. village wardens and special constables at the
stations. In addition, the Public Service Office provides support sending police officers to study
undergraduate courses.

66

Partnership with NGOs and across Government have grown from about 700 in 2017 to an
estimated 4500 in 2019.
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