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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددور الش ددامال املنش ددو بوج ددب قد درار لد د
حقد د د د ددو ا نسد د د د ددان  1/5دورتد د د د ددو الرابعد د د د ددة والعش د د د د درين الف د د د د د ة م د د د د دن  18إىل  29كد د د د ددانون
الثاين/يناير  .2016واستُعرضت احلالة جزر سليمان اجللسة الثانية عشدرة املعقدودة 25
كددانون الثاين/يندداير  .2016وت درأف وفددد جددزر سددليمان وويددر ا ارجيددة والت ددارة ا ارجيددة ميلنددر
توواكددا .واعتمددد الفريددق العامددال التقريددر املتعلددق لددزر سددليمان جلسددتو السددابعة عشددرة املعقددودة
 28كانون الثاين/يناير .2016
 -2و  12كددانون الثاين/يندداير  2016اختددار لد حقددو ا نسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعراض احلالة جزر سليمان :الحتاد الروسي وفنزويال (مجهورية -
البوليفارية) ومنغوليا.
 -3وعمدالا بوحكددام الفقددرة  15مددن مرفددق قدرار لد حقددو ا نسددان  1/5والفقددرة  5مددن
مرفق قراره  21/16صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة جزر سليمان:
(أ)

تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/24/SLB/1؛

(ب) جتميددل للمعلومددات أعدتددو املفوضددية السددامية حلقددو ا نسددان وفقدا للفقددرة (15ب)
()A/HRC/WG.6/24/SLB/2؛
(ج) مد د د ددوجز أعدتد د د ددو املفوضد د د ددية السد د د ددامية حلقد د د ددو ا نسد د د ددان وفق د د د دا للفقد د د ددرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/24/SLB/3
 -4وأُحيل ددت إىل ج ددزر س ددليمان ع ددن طري ددق اجملموع ددة الثالثي ددة قائم ددة أس د لة أع ددد ا س ددلفا
إسبانيا وسلوفينيا وليختنشتاين واملكسدي واململكدة املتحددة لاييانيدا العومدر وديرلنددا الشدمالية.
وميكن الطالع علر األس لة املوقل الشبكي ا ارجي للفريق العامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أكددد وفددد جددزر سددليمان أن وجددوده جنيددف يبد ةدل الت دزام الدولددة بالسددتعراض الدددور
الشامال بالنور إىل املسافة اليت تفصال هذه املدينة عن جزر جنوب احمليط اهلادئ.
 -6وأوضد ددو الوفد ددد أن الس د د اتي ية ا ائيد ددة الوطنيد ددة جلد ددزر سد ددليمان هد ددي ا طد ددار الد ددوطا
ألولوي ددات احلكوم ددة .وأ ددار إىل أن تنفي ددذ توص دديات الس ددتعراض ال دددور الش ددامال يتما ددر م ددل
ددالت األولويددة الرئيسددية الس د اتي ية كبندداء حيدداة أف ددال لل ميددل عددن طريددق تددوفري الرعايددة
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جلميل السكان وحتسل سبال العيش و ي ة بي ة متكينية واحملافوة عليهدا وتعزيدز الدروابط الالومدة
للتنفيذ الفعال .وتتناول الس اتي ية أي ا األهداف ا ائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة.
 -7وأفدداد الوفددد بددون جددزر سددليمان تنوددر حالي د ا إدمدداج جتددل هددامتل مددن الس د اتي ية
ا ائيددة الوطنيددة رددا إطددار الش دراكة ا ائيددة وإطددار الرصددد والتقيدديم .و ُكددر أن هدداتل السددمتل
حيويتان لرصد التقدم تنفيذ توصيات الستعراض الدور الشامال وضمان احلصول علر دعم
الشركاء ا ائيل تل العملية.
 -8ويبلغ عددد سدكان جدزر سدليمان حدوا  600 000نسدمة يسدكن  80املائدة مدنهم
املندداطق الريفيددة .وأكددد الوفددد أجددا تواجددو حتددديات بوصددفها دولددة جزريددة صددغرية ناميددة ل سدديما
فيما يتعلق بإيصال ا دمات إىل سكان األرياف وتواتر الكوارث اليبيعية ف الا عن صعوبات
النقددال والتصددالت .وق ددال إن ددة صددعوبات أخ ددرال تنفيددذ توصدديات الس ددتعراض أوهلددا الف د ة
الزمنية الوجيزة اليت تفصال بدل احلكومدات املتعاقبدة جدزر سدليمان مدل مدا يعنيدو لد مدن تغيدري
األولويددات ومسددائال امليزاني ددة وارتفدداع معدددل تب ددديال املددو فل .ونتي ددة ل ددذل م يكددن هن ددا
اتسددا واسددتمرارية تنفيددذ التوصدديات ا اصددة نقددو ا نسددان وبق ددايا إ ائيددة أخددرال .ول يدزال
املدوارد والقدددرات واألمدوال الالومدة لتشدداور اجلهدات املعنيدة مددل سدكان األريداف يشددكال
الدنق
إحدال الصعوبات الرئيسية معاجلة ق ايا حقو ا نسان.
 -9وأ ددار الوفددد إىل حتددديات أخددرال علددر قد أل
ددر مسد أل
داو مددن األريددة كددالنق
حقو ا نسان و احلساسية ُجتاهها ما يؤد إىل التوخري تنفيذ التوصيات.

فهددم ق ددايا

 -10وألقر الوفد ال وء علر ا جنداوات اهلامدة الديت حتققدت مندذ السدتعراض الددور الشدامال
ونوه بإجناوات ومسارات بعثدة املسداعدة ا قليميدة املوفددة إىل جدزر سدليمان اسدتعادة
السابق .ة
القانون والنودام وتقددا ا ددمات القتصدادية والجتماعيدة األساسدية .و ةكدر الوفدد املشداركل بدون
جزر سدليمان واجهدت اضديرابات أهليدة بدل عدامي  1998و 2003أثدرت علدر سديادة القدانون
وعلر تقدا ا دمات والتنميدة واألنشدية القتصدادية وغريهدا مدن اجملدالت الديت تدؤثر علدر حقدو
ا نس ددان األساس ددية .وع ددادت س ددبال كس ددب الع دديش ومش دداريل األعم ددال الت اري ددة والس ددتثمار إىل
طبيعتها بعد نشر بعثة املساعدة ا قليمية عام .2003
 -11وأوض د ددو الوف د ددد أن احلكوم د ددة احلالي د ددة تول د ددت مهامه د ددا قب د ددال ح د دوا  18د ددهرا ون ةف د ددذت
إصددالحات قانونيددة واسددعة .وقددد أجنددزت بالفعددال سددن قددانون ايددة األسددرة لعددام  2014وقددانون
نزاهددة األح دزاب السياسددية وقددانون الشددرطة وقددانون ا دددمات ا صددالحية .وبا ضددافة إىل ل د
قددررت احلكومددة تقدددا انيددة مشدداريل قدوانل إىل الاملددان أول دورة لددو عددام  2016بينهددا علددر
وجددو ا صددور مشددروع قددانون رعايددة اليفددال واألسددرة؛ ومشددروع ايددة املبلةغددل عددن املخالفددات؛
ومشروع قانون مكافحة الفساد الذ ميكن أن يف ي إىل إنشاء جلنة مستقلة ملكافحة الفساد.
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 -12وقد ةدم الوفددد معلومددات عددن ا جدراءات املتخددذة لتعزيددز قدددرات احملدداكم وعددن الوصددول إىل
العدالددة املندداطق الريفيددة بددا لد تددوفري السددكن للمحددامل أربعددة مددن أبعددد األقدداليم عددن
العاص ددمة وبن دداء ي دداكم جدي دددة وت ددرميم احمل دداكم املوج ددودة وتق دددا ق دداة الص ددلو املس دداعدة
جلسددات احملدداكم العاديددة .و ُكددر أن يكمددة جديدددة لألحددداث واألسددرة هونيددارا تتبددل إجدراءات
ميسددرة جلسددات السددتماع إىل األحددداث وأف دراد األسددر .وأ ددار الوفددد إىل تعيددل رئددي دائددم
لل نددة إصددالا الق دوانل عددام  2014وهددي جلنددة أكدددت للحكومددة أجددا سددتحرو تقدددما بشددون
ونوهدت احلكومدة
مراجل استعراض القدوانل للتح دري لعمليدة صدياغة التشدريعات الفد ة املقبلدة .ة
دال صدياغة القدوانل األمدر الدذ أسدهم
بالدعم الذ تتلقاه من أسد اليا وأماندة الكومنولد
وضل الكثري من مشاريل القوانل املاضي.
 -13وقال الوفد إن النسخة األخرية من مشروع الدستور الحتاد لعام  2014قد تُقدم إىل
الامل ددان قريبد د ا وإج ددا تش ددمال طائف ددة واس ددعة م ددن حق ددو ا نس ددان واق احد د ا بتوس ددي جلن ددة حلق ددو
ا نسان.
 -14وفيمددا يتعلددق بسددولة إنشدداء مؤسسددة وطنيددة حلقددو ا نسددان ةكددر الوفددد ب دون احلكومددة
تبح حاليا توسيل ولية مكتب أمل املوام با يتديو لدو تلقدي الشدكاوال أو املسدائال املتعلقدة
نقو ا نسان .ويتواصال النقاش بشون قدرات املؤسسة القائمة من حي املوارد البشرية الالومة
للنور الشكاوال املتعلقة نقو ا نسان مل النور الوقدت نفسدو إمكانيدة تدوفري مدا يلدزم
نشاء جلنة حلقو ا نسان إطار الدستور الحتاد املق ا.
 -15وأ ددار الوفددد إىل دليددات أخددرال موجددودة بالفعددال ملسدداعدة احلكومددات املتعاقبددة وضددل
التقدارير الواجددب تقدددميها إطددار معاهدددات حقدو ا نسددان ومنهددا الل نددة الستشددارية الوطنيددة
جل ددزر س ددليمان املعني ددة باتفاقي ددة الق دداء عل ددر مجي ددل أ ددكال التميي ددز ض ددد امل د درأة وجلن ددة العم ددال
الستش ددارية الوطني ددة املعني ددة باألطف ددال ف د دالا ع ددن الل ن ددة الوطني ددة العامل ددة املعني ددة بالس ددتعراض
الدور الشامال اليت تشرف علر دورات الستعراض الدور الشامال.
 -16وفيما يتعلق باستقاللية الق اء كر الوفد أن جزر سليمان تسعر جاهدة للتوصال إىل
نوددام عدالددة مفعددم باحليويددة عددن طريددق تدددعيم سدديادة القددانون وتعزيددز وتددوفري إمكانيددة الوصددول إىل
العدالة ملن يبح عنها .وأ ار الوفد إىل أن برامج قياع القدانون والعدالدة تدوفر التددريب والددعم
الداخلي ملو في الق اء وق اة الصلو .وقدال إن جدزر سدليمان تواصدال تنوديم جدولت تقدوم هبدا
ونوه ددت
احمل دداكم األق دداليم للنو ددر ق ددايا الدرج ددة البتدائي ددة ب ددا يناس ددب س ددكان األري دداف .ة
ورحبددت بددو
احلكومددة باملسدداعدة الدديت يقدددمها الكومنول د والشددركاء إطددار العالقددات الثنائيددة ة
مساعدة أخرال هذا اجملال.
 -17وأ ددار الوفد ددد إىل ا يد ددة الس د د اتي ية بشد ددون تزوي ددد األريد دداف بامليد دداه ومرافد ددق الصد ددرف
الصحي والنوافة الشخصية ( )R-WASHللف ة  2020-2015اليت تقدم رؤيدة تراعدي اجلميدل
املناطق الريفية واحل رية با ميكنهم مدن الوصدول امليسدور إىل ميداه موموندة و ات جدودة معقولدة
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وإىل مرافق مالئمة للصرف الصحي بي ة دمنة ونويفة نلول عدام  .2024ول يتدوفر حاليد ا
املندداطق الريفيددة إل  35إىل  40املائددة مددن البددت التحتيددة الالومددة يددة  R-WASHوستتواصددال
ا ي ددة إىل أن تبل ددغ نس ددبة الس ددتفادة منهد دا  100املائ ددة نل ددول ع ددام  .2024وأعرب ددت ج ددزر
سليمان عن امتناجا لكال من اليابان والحتاد األورويب علر مدا يقدماندو مدن مسداعدة متواصدلة
الت املياه والصرف الصحي والنوافة الشخصية.
 -18و كددر الوفددد أن النمددو السددكاين السدريل والنددزوا مددن األريدداف د ةكال ضددغي ا علددر املدوارد
كاألراضددي واملسدداكن للسددكان العدداملل منيقددة هونيددارا احل درية .وقددد أُعيددد النوددر ُرخ د
ا غال املؤقتة لتوفري مساكن لسكان املناطق احل رية اآلخذين التزايد.
 -19وفيم د ددا يتعل د ددق بقي د دداع الص د ددحة أ د ددار الوف د ددد إىل أن احلكوم د ددة بص د دددد إجن د دداو الدراس د ددة
الستقص ددائية الثاني ددة لوض ددل الص ددحة واحلال ددة الدميغرافي ددة ال دديت ستش ددكال أساسد دا لتحس ددل تق دددا
ا دددمات الص ددحية .و ك ددر الوف ددد أن ج ددزر س ددليمان ملتزم ددة بتحس ددل ف ددرر وص ددول اجلمي ددل إىل
ا دمات الصحية .وأُفيد بون معدل وفيات الرضل تراجدل بف دال تعزيدز فدرر الوصدول إىل املرافدق
الصحية وتوفري إمكانية الدولدة بإ دراف قدابالت مدؤهالت  95املائدة مدن حدالت الدولدة.
وتوجد البلد  187و يفة ممرض مساعد و 102مستوصف ريفي و 38مركز رعايدة صدحية
ددال التحصددل رغددم التح ددديات
األحيدداء و 7مستشددفيات املقاطعددات .وحتقددق تقدددم
ددال خفددأل وفي ددات األطفددال .وأُبل ددغ عددن حتس ددن إمكانيددة الوص ددول إىل خ دددمات
املتبقيددة
الصحة اجلنسية وا جنابية با ل الرعاية الصحية ما قبال الولدة وما بعددها إ جتدر أكثدر
م دن  80املائددة مددن عمليددات الددولدة املرافددق الصددحية وعلددر أيددد مددو فل أكفدداء .و كددر
الوفددد أن املالريددا وهددو السددبب الرئيسددي للوفدداة تراجددل بشددكال كبددري نتي ددة تعزيددز أنشددية الوقايددة
واملكافحة.
 -20و ال التعلديم أ دار الوفدد إىل سدعي احلكومدة إىل تعمديم التعلديم علدر اجلميدل مشدريا
إىل وضل مشروع أل
قانون للتعليم .وقد وضعت احلكومة أي ا سياسدة تعليميدة جامعدة لتدوفري فدرر
متسدداوية لألطفددال و ا عاقددة متكددنهم مددن احلصددول علددر التعلدديم وإتاحددة الفرصددة لليالبددات
احلوامال للعودة إىل صفوفهن بعد الوضل وإلغاء العقاب البدين وتعزيدز سياسدة التعلديم اجملداين
املددارف .وتوجددد حاليدا أربددل مدددارف لألطفدال و الحتياجددات ا اصددة املسددتويل البتدددائي
والثانو وقد تلقت هذه املدارف مساعدات من احلكومة ومن املنومات الدينية.
أل
بدعم من املفوضية السامية حلقو ا نسان علر وضل
 -21و كر الوفد أن احلكومة تعمال
إطد أل
دار مفدداهيمي مي ةكددن احلكومددة مددن رصددد التزاما ددا التعاهديددة الدوليددة وتقدددا التقددارير بشددون هددذه
اللتزامددات ومتابعتهددا وهددو مددا مددن ددونو أن يسدداعد تس دريل تنفيددذ تعهدددا ا للوفدداء بالتزاما ددا
املتعلقدة بتقدددا التقدارير .ويوجددد مشدروع وثيقددة أساسددية موحددة حيتدداج إىل حتددي قبددال تقدميددو إىل
هي ات املعاهدات وقت ما من عام .2016
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 -22وفيم ددا يتعلد ددق بالتع دداون مد ددل ا ج د دراءات ا اص ددة أصد دددرت احلكوم ددة دعد ددوة دائمد ددة إىل
املكلفل بوليات إطار ا جراءات ا اصة .وحىت تارخيو وار جزر سليمان مكلفدان بوليدة
إطار ا جراءات ا اصة را ا بدري املسدتقال املعدا برثدار الدديون ا ارجيدة للددول ومدا يتصدال هبدا
من التزامات مالية دولية أخرال عليها التمتل الكامال لميل حقو ا نسان وخاصة احلقو
القتصادية والجتماعية والثقافية واملقرر ا ار املعا بسولة العنف ضد املرأة وأسدبابو وعواقبدو.
و ك ددر الوف ددد أن احلكوم ددة ت ددود توجي ددو دع ددوة لزي ددارة ج ددزر س ددليمان إىل املكل ددف بالولي ددة إط ددار
ا جراء ا ار املتعلق باملياه والصرف الصحي.
 -23و كددر الوفددد أن جددزر سددليمان ل متل د تش دريعات مناه ددة للتمييددز قائمددة بددذا ا .لكددن
احلكومددات املتعاقبددة اطددذت خي دوات جزئيددة للدددفاع عددن ددالت ي دددة مددن احلقددو كحقددو
النسدداء واألطفددال واأل ددخار و ا عاقددة .وتقددول الل نددة إن أحكددام ددرعة احلقددو إطددار
الدستور الحتداد اجلديدد املقد ا أحكدام أكثدر تقدميدة مقارندة بدا سدبقها نسدب معدايري حقدو
ا نسان.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -24أدىل  47وفدددا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة
التحاور الفرع الثاين من هذا التقرير.
 -25ورحبددت الاتغ ددال بدداجلهود املبذول ددة حالي دا للتص ددديق علددر ع دددد مددن املعاه دددات الدولي ددة
حلقددو ا نسددان .لكنهددا أ ددارت إىل أن جددزر سددليمان وقعددت لكنهددا م تصددد بعددد علددر نوددام
رومددا األساسددي رغددم أجددا قبلددت القيددام بددذل خددالل اجلولددة األوىل مددن السددتعراض .وأ ددارت
الاتغددال إىل أن جددزر سددليمان معرضددة بشددكال خددار لتغددري املنددار و د عت أ جهددد يرمددي إىل
التخفيف من حدة هذا التهديد.
 -26وأعربت مجهورية كوريا عن تقديرها للتقدم الذ أحروتو جدزر سدليمان رغدم التحدديات
الصددعبة الدديت تواجههددا ل سدديما التصددديق علددر عدددد مددن التفاقيددات األساسددية ملنومددة العمددال
الدولي ددة وتوجي ددو دع ددوة دائم ددة إىل مجي ددل املكلف ددل بولي ددات إط ددار ا ج دراءات ا اص ددة جمللد د
حقو ا نسان ف الا عن اعتماد قانون اية األسرة لعام  2014الدذ ُجدرم العندف املندز
مجيل أ كالو وين علر اية ال حايا.
 -27وأثنت سرياليون علر اعتماد قدانون ايدة األسدرة وإنشداء الل ندة الوطنيدة العاملدة املعنيدة
بالسددتعراض الدددور الشددامال وتيبيددق سياسددات جتد ةدرم الجتددار بالبشددر .ولحوددت أن الكثددري مددن
التحديات اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية تعيق قدر ا علر إحداث التغيري امليلدوب
و د عت س درياليون جددزر سددليمان علددر مواصددلة العمددال مددل الشددركاء ا قليميددل والدددوليل علددر
جعال قوانينها وأعرافها تتوافق مل املعايري الدولية .و عت وضل اس اتي يات وسياسدات لتعزيدز
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املساواة بل اجلنسل ومكافحة التمييز ضد املرأة والتع يال
واألسرة.

سن مشروع قدانون رعايدة اليفدال

 -28وأعربت سلوفينيا عن تقدديرها لسدن قدانون ايدة األسدرة وجتدرا العندف املندز واعتمداد
الس اتي ية الوطنية للتمكل القتصاد للنساء والفتيات ف الا عن مشروع قانون رعاية اليفدال
واألس د د ددرة .ورأت أن توص د د دديتها الس د د ددابقة رق د د ددم ( 8-80انو د د ددر  )A/HRC/18/8ق د د ددد نُف د د ددذت وأن
توصدديتها ( 14-80املرجددل نفسددو) نُفددذت بعومهددا .وقالددت سددلوفينيا إجددا ل تدزال تشددعر بددالقلق
إواء القبددول الجتمدداعي الواسددل النتشددار للعنددف اجلنسددي واملمارسددات العرفيددة التمييزيددة مثددال ددن
د ددال التنمي د ددة الش د دداملة لش د ددؤون
الع د ددروف وأعرب د ددت ع د ددن أمله د ددا تنفي د ددذ السياس د ددة الوطني د ددة
األ خار و ا عاقة.
 -29ونوهدت إسددبانيا بالعمدال الددذ أجنزتددو جدزر سددليمان مدن أجددال وضددل سياسدة وطنيددة ترمددي
إىل الوف دداء ن ددق ا نس ددان احلص ددول عل ددر مي دداه الش ددرب املومون ددة وخ دددمات الص ددرف الص ددحي.
وهنوت جزر سليمان علر ت مل قانون اية األسرة أحكام ا تتعلق بكافحدة العندف اجلنسداين.
ورحبت إسبانيا أي ا باجلهود املبذولة لتيبيق مبادرة التعليم لل ميل .
 -30ورحبددت سويس درا بالتقدددم احملددرو مكافحددة العنددف ضددد امل درأة ل سدديما اعتمدداد قددانون
اي ددة األس ددرة .و ددددت عل ددر أري ددة معاجل ددة دث ددار املاض ددي ع ددن طري ددق إع ددادة توهي ددال ال ددحايا
ومكافحددة ا فددالت م ددن العقدداب واس ددتعادة سدديادة الق ددانون لتحقيددق املص دداحلة والسددالم ال دددائم.
وأعربت سويسدرا عدن قلقهدا إواء انتهاكدات حقدو ا نسدان الديت ترتكبهدا بعدأل الشدركات العاملدة
الصددناعة احلرجيددة .و د عت ج ددزر سددليمان علددر مواصددلة تص ددديقها علددر الصددكو الدولي دة
حلماية واح ام حقو ا نسان.
 -31وأ ددارت ترينيددداد وتوبدداغو إىل ا ي دوات املتخددذة لتعزيددز الددوعي وتنفيددذ أعمددال تدددريب
تتعلددق ن دوادث العنددف املنددز ف دالا عددن جتددرا العنددف املنددز مددن خددالل قددانون ايددة األسددرة.
ولحو ددت أي دا الت دددابري املتخ ددذة لتحس ددل مش دداركة امل درأة احلي دداة السياس ددية والعام ددة .ورحب ددت
بإنشاء مراكز تنسيق الشؤون اجلنسانية داخال الووارات ومراكز تنسيق تُعت با عاقة علر مسدتوال
القياعات للمساعدة تعميم مراعاة تل الق ايا .وأعربدت ترينيدداد وتوبداغو عدن سدرورها ألن
ج ددزر س ددليمان تواص ددال رغ ددم الص دددمات ا ارجي ددة وخصوصد د ا الكد دوارث اليبيعي ددة العم ددال م ددل
ا جراءات ا اصة واستكمال التصديق علر التفاقيات الرئيسية ملنومدة العمدال الدوليدة ووضدل
سياسات وتشريعات تعاجل ق ايا اهل رة والتعليم والعدالة وتغري املنار.
 -32وقددال الوفددد إن ا يددوة املقبلددة الدديت تلددي اعتمدداد قددانون ايددة األسددرة تتمثددال ضددمان
تفعيل ددو وتنفي ددذه م ددن خ ددالل عم ددال ووارة ددؤون املد درأة والش ددباب واألطف ددال واألس ددرة وووارة الع دددل
والشددؤون القانونيددة .وأكددد الوفددد أن جددزر سددليمان طددرف اتفاقيددة الق دداء علددر مجيددل أ ددكال
التمييددز ض ددد امل درأة وأن الامل ددان ي ددم ام درأةا م ددن ب ددل أع ددائو ا مس ددل وأن احلكوم ددة تعم ددال م ددل
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الددووارتل امل دذكورتل أعدداله علددر حتقيددق غايددات التفاقيددة واهلدددف املتمثددال
اجلنسل.
 -33ولفت الوفد النتباه إىل املعلومات الدواردة
تغري املنار.

حتقيددق املسدداواة بددل

التقريدر الدوطا املتعلدق بوقدف احلكومدة مدن

 -34و كددر الوفددد أن احلكومددة ل ت دزال تقدديةم املعلومددات الدديت ورد ددا مددن ووارات خمتلفددة بشددون
األولويددة الدديت يتعددل إيالؤهددا للتصددديق علددر خمتلددف الصددكو الدوليددة .وأكددد الوفددد أن عمددال جلنددة
احلقيق ددة واملص دداحلة ق ددد اس ددتُكمال .وتلق ددر أع دداء الامل ددان نس ددخةا م ددن التقري ددر .و ك ددر الوف ددد أن
مستشددارا معين د ا لدددال مكتددب رئددي الددووراء ينوددر التقريددر و توصددياتو وأنددو مددن املقددرر تقدددا
مق حات إىل احلكومة بشون إجراءات املتابعة.
 -35وردا علدر مالحودات قدددمتها سدلوفينيا أوضددو الوفدد أن قدانون الشددرطة حيودر اسددتخدام
الشرطة للعقاب البدين ومل ل يسمو مشدروع القدانون الحتداد بعق أل
داب معقدول ل يصدال إىل
درجددة التعددذيب أو املعاملددة الالإنسددانية .وأ ددار الوفددد إىل أريددة إ كدداء الددوعي اجملتمعددات احملليددة
واملنزل ألن استخدام العقاب البدين ميثال انتهاكا حلقو ا نسان.
 -36وأثن ددت اململك ددة املتح دددة لايياني ددا العوم ددر وديرلن دددا الش ددمالية عل ددر العملي ددة التش دداورية
واجلامعة الرامية إىل تنفيذ التوصيات املقبولة .ورحبت بقدوانل الشدرطة واهل درة و ايدة األسدرة الديت
ُسنت مؤخرا وبت را التهريب والجتار بالبشدر .وحثدت جدزر سدليمان علدر اطدا إجدراءات للحدد
من حالت العنف ضدد املدرأة املرتفعدة بصدورة مقلقدة .وأعربدت عدن قلقهدا لعددم إحدراو تقددم جلدي
حنو إجاء جترا العالقات اجلنسية املثلية.
 -37وأثنددت الوليددات املتحدددة األمريكيددة علددر التدزام جددزر سددليمان بالدميقراطيددة والنتخابددات
الوطنيددة احلددرة والنزيهددة الدديت جددرت عددام  2014وأعربددت عددن سددرورها إواء املبددادرات الدديت أُطلقددت
بس د ددبُال منه د ددا إنش د دداء د ددبكة ا حال د ددة
م د ددؤخرا للح د ددد م د ددن العن د ددف املن د ددز ودع د ددم الن د دداجل من د ددو ُ
 SAFENETوس د د ن قد ددانون ايد ددة األسد ددرة .لكنهد ددا أعربد ددت عد ددن قلقهد ددا إواء اسد ددتمرار الفسد دداد
احلك ددومي وط ددول فد د ات الحت دداو الس ددابق للمحاكم ددة وارتف دداع مس ددتويات العن ددف اجلنس دداين
ل سديما العتددداء اجلنسددي وتعددرض األطفددال احملليدل والنسدداء األجنبيددات الكثددري مددن األحيددان
لالجتدار بددا لد البغدداء القسدر والسد قا املندز  .وأعربددت عدن أسددفها ألن النسداء مددا ولددن
يواجهن التمييز مجيل قياعات اجملتمل وألن الاملان ل ي م سوال امرأة واحدة.
 -38ورحبددت أوروغدوا باعتمدداد قددانون ايددة األسددرة لعددام  2014الددذ جددرم العنددف املنددز
وحيمي ضحاياه .ولحوت أن هذه التدابري جب أن تكدون مصدحوبة نمدالت تثقيفيدة وتوعويدة.
و عت أوروغوا جزر سليمان علر ضمان استفادة مجيل السكان من هذا القدانون ل سديما
ض ددمان الوص ددول إىل العدال ددة .و د عت أوروغ دوا ج ددزر س ددليمان عل ددر التفاع ددال م ددل خمتل ددف
اجلهات املعنية علر الصعيدين الوطا والدو للتقدم حنو الن مام إىل الصدكو الدوليدة حلقدو
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ا نسان وتقدا التقدارير الديت تدوخر تقددا بع دها .وأعربدت أوروغدوا عدن قلقهدا إواء عددم وجدود
أل
كال من أ كال التمييز رغم التوصيات الديت
تشريعات حتمي األ خار و ا عاقة من أ
قبلتها خالل الستعراض األول و عت علر اعتمداد تشدريعات داملة والتصدديق علدر اتفاقيدة
حقو األ خار و ا عاقة.
 -39ولحوددت مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة التقدددم احملددرو حنددو ضددمان الوصددول إىل ا دددمات
ددا الص ددحة والتعل دديم .ورحب ددت بإع ددداد الس د اتي ية ا ائي ددة الوطني ددة
األساس ددية ل س دديما
الراميددة إىل التخفيددف مددن حدددة الفقددر ف دالا عددن مجلددة أمددور بينهددا السياسددات اجلنسددانية وخيددة
العمال التعليمية وتدابري مكافحة العنف والتمييز ضد املرأة.
 -40وهنددوت اجلزائددر جددزر سددليمان علددر التقدددم احمل درو منددذ السددتعراض األول للحالددة فيهددا.
ددالت اهل ددرة ومكافحددة الجتددار بالبشددر والشددفافية
ولحوددت علددر وجددو ا صددور التقدددم
وإدارة األموال العامة واملساواة بل اجلنسل و ايدة األسدرة واألطفدال .ورحبدت باعتمداد سياسدات
وطنية ا التنمية وحقو األ خار و ا عاقة.
 -41وأعربت األرجنتل عن تقديرها جلهود جزر سليمان تنفيذ التوصيات الصدادرة خدالل
السددتعراض األول ل سدديما تل د الراميددة إىل ضددمان احلصددول علددر التعلدديم مددن خددالل اعتمدداد
القانون الوطا لل امعات .ولحوت التحديات والقيود اليت حددها التقرير الدوطا وأ دارت إىل
بعددأل املمارسددات التقليديددة الدديت مددا وال بإمكاجددا التددوثري علددر املشدداركة املتسدداوية ألف دراد اجملتمددل
ل سيما النساء.
 -42ورحب ددت أرميني ددا بالت دددابري املتخ ددذة للتص ددديق عل ددر املعاه دددات الدولي ددة حلق ددو ا نس ددان
و عت جزر سليمان علر تعزيدز جهودهدا املتعلقدة باملعاهددات األساسدية الديت م تصدد عليهدا
بع ددد .ورحب ددت أرميني ددا بالس د اتي ية الوطني ددة للتمك ددل القتص دداد للنس دداء والفتي ددات وا ي دوات
الراميددة إىل تعزيددز التعلدديم لل ميددل .وأ ددارت إىل اسددتمرار وجددود حتددديات يتعددل التغلددب عليهددا
كعدم كفاية اهلياكال األساسية التعليمية ل سيما ما يؤثر منها علر الفتيات.
رد الوفد بون جزر سليمان ملتزمدة بتعزيدز أمدن حددودها عدن
 -43وفيما يتعلق بسولة الجتار ة
طريق مراجعة قانون اهل رة ني يشمال أي ا اجلرائم عا الوطنية.
 -44وأوضددو الوفددد أن قددانون نزاهددة األحدزاب السياسددية يشد أن متثددال النسدداء  10املائددة
مددن مر ددحي األح دزاب السياسددية .وقددد راجعددت جلنددة النتخابددات واملؤسسددات احلكوميددة املعنيددة
مواطن ال عف القدانون .و كدر الوفدد أن النتخابدات أُجريدت بن داا عدام  2014باسدتخدام
نوام تصويت بيوم جديد وبساعدة من اململكة املتحدة واألمم املتحدة وأس اليا.
 -45و كدر الوفدد أن مشدروع قدانون رعايدة اليفدال واألسدرة سديُقدَّم إىل الاملدان دورتددو األوىل
عددام  2016وأن تشدريعات مكافحددة الفسدداد جتددر صددياغتها حاليد ا .وأوضددو الوفددد أن تشدريعات
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مكافح ددة الفس دداد وتش دريعات اي ددة املبلغ ددل ع ددن املخالف ددات يُتوق ددل أن تُق دددم إىل الامل ددان خ ددالل
دورتيو املقبلتل.
 -46وق ددال الوف ددد إن مل ددن دواع ددي س ددروره أن يش ددري إىل أن التق ددارير الدوري ددة املت ددوخرة إط ددار
اتفاقية حقدو اليفدال حصدلت علدر موافقدة لد الدووراء وسدتقدم قريبدا إىل الل ندة .وأضداف أن
عمليددة التصددديق علددر الاوتوك دولل الختيدداريل املتعلقددل ببيددل األطفددال ومشدداركتهم النزاعددات
املسلحة بدأت تكسب ومخ ا.
 -47وفيمددا يتعلددق بتعزيددز إطددار املسدداواة بددل اجلنسددل أُطلقددت اس د اتي ية متكددل اقتصدداد
جديدة لتعزيز وصول املرأة إىل الفرر القتصادية .وجتر حالي ا مراجعة السياسدات املتعلقدة بندوع
اجلددن والق دداء علددر العنددف ضددد املدرأة .وقددد التزمددت جددزر سددليمان بتعزيددز أمنهددا احلدددود عددن
طريق مراجعة قانون اهل رة ني يشمال اجلرائم عا الوطنية.
 -48وأعربت أس اليا عن تقديرها لل هود املبذولة مندذ السدتعراض الددور الشدامال السدابق
با ل ا صالحات اليت أُدخلت ل مان ثقة الناخب ومشاركتو انتخابات عام .2014
ورحبت لهود التوعية اليت بذلتها قوة الشرطة امللكية جزر سليمان ما واد إبالغ الشرطة عدن
حالت العنف اجلنسي واجلنساين .وقالت أس اليا إجا مدا والدت تشدعر بدالقلق ألن جدزر سدليمان
متثال بلد مصدر ومقصد لالجتار باأل خار منوهة بإلغاء عقوبة ا عدام منذ ومن طويال.
 -49وأعربدت بدنن عدن تقددديرها للتقددم الدذ أحزرتدو جددزر سدليمان تنفيدذ توصديات خمتلفددة
صد ددادرة عد ددن السد ددتعراض السد ددابق بد ددا ل د د اسد ددتخدام التس د د يال البيد ددوم للمق عد ددل
انتخاب د ددات ع د ددام  2014وعملي د ددة ا ص د ددالا الدس د ددتور وص د ددياغة تشد د دريعات اي د ددة اليف د ددال.
و عت جزر سليمان علر مواصلة جهودها من أجال مواءمدة التشدريعات الوطنيدة مدل الصدكو
الدولية حلقو ا نسان وجهودها املتعلقة با دارة املستدامة للموارد اليبيعية.
 -50وأعرب ددت الااوي ددال ع ددن تق ددديرها لعتم دداد سياس ددة ت ددوفري املي دداه ومراف ددق الص ددرف الص ددحي
والنواف ددة الشخص ددية األري دداف .و د د عت عل ددر تكثي ددف اجله ددود الرامي ددة إىل امل ددي تعزي ددز
ا عمددال الكامددال للحقددو القتصددادية والجتماعيددة والثقافيددة ل سدديما احلقددو املتعلقددة بالسددكن
املالئددم وميدداه الشددرب املومونددة والصددرف الصددحي بسددبال منهددا التعدداون الدددو  .ورحبددت الااويددال
باعتماد قانون اية األسرة لكنها قالت إجا ل تزال تشعر بدالقلق إواء ارتفداع معددلت العندف
بدا لد العنددف اجلنسدي ضدد النسدداء والفتيدات .و د عت الااويدال جدزر سددليمان علدر تعزيددز
حقو ا نسان ا اصة باملرأة ل سيما عن طريق التثقيف والتوعية ال حقو ا نسان.
 -51ونوهت كندا بت ديد جزر سليمان التزامها باعتماد مشروع قانون رعاية اليفال واألسدرة
و عت علر إجراء مشاورات مل مجيل أصحاب املصلحة من أجدال اعتمداده وتنفيدذه علدر حندو
ف ددور  .ونوه ددت ك ددذل ب ددا يوات املتخ ددذة م ددن أج ددال إنش دداء مؤسس ددة وطني ددة مس ددتقلة حلق ددو
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ا نس ددان ب ددا ل د د م ددن خد ددالل إدراج حك ددم
و عت علر إنشاء هذه املؤسسة.

مش ددروع الدسد ددتور الحت دداد لعد ددام 2014

 -52ورحبت يلي بالوفد وأعربت عن تقديرها حملتوال التقرير الوطا الذ يبل التقدم احملرو
ال حقو ا نسان.
 -53وألقدت كوبدا ال دوء علدر اعتمداد تشدريل مكافحدة العندف املندز واعتاتدو إجنداوا هامد ا مددن
أجال اية النساء واألطفال .وسلمت بالتحسينات اليت أُدخلت علر قواعد ومعدايري املؤسسدات
ا صالحية وجهدود التصدد لتغدري املندار .ونوهدت بالتقددم احملدرو دال احلدق الصدحة وهدو
أمر سارت فيو كوبا .وحثت كوبا اجملتمل الدو علر مواصلة دعم جزر سليمان.
 -54وأثنددت قددار علددر التدددابري الدديت اطددذ ا جددزر سددليمان لتنفيددذ التزاما ددا الدوليددة ددال
حقو ا نسان .ورحبت علر وجو ا صور بسن قانون اهل رة عام  2012واللوائو املتعلقدة
باهل رة عام  2013اللذين جرمان ريب األ خار والجتار بالبشر.
 -55و كددر الوفددد أن مشددروع الدسددتور الحتدداد يت ددمن أحكامد ا حلمايددة العديددد مددن حقددو
ا نسان .وأكد الوفد من جديد أن ة حاجة إىل النور جدي ا قانون النتخابدات ألندو مدا وال
يتسم بال عف ضمان مشاركة املرأة.
 -56وقددال الوفددد إنددو يتفددق مددل الدرأ القائددال ب ددرورة وضددل تشدريعات جديدددة تتندداول مسددائال
إدارة واس د ددتغالل الغاب د ددات ج د ددزر س د ددليمان .ويوج د ددد ج د ددزر س د ددليمان  800جزي د ددرة وعش د ددر
مقاطعات وميل  90املائة من األراضي مال عرفيون فيما متل احلكومة البقية من خالل
مف ددوض األراض ددي .وأوض ددو الوف ددد أن احلكوم ددة احلالي ددة ت ددود قل ددب ه ددذه النس ددب امل وي ددة ني د د
تصبو  90املائة من األراضي مس لة كما تود إنشداء نودام حددي حليداوة األراضدي وبالتدا
فإن قانون تس يال سندات امللكية لعام  1969حيتاج إىل مراجعة.
 -57وتندداول الوفددد مسددولة اسددتمرار ددو املسدداكن القددرال وقددال إن احلكومددة التزمددت بتددوفري
امليزاني ددة الالوم ددة ل س ددكان ل س دديما املن دداطق امله ددددة ب ددالكوارث اليبيعي ددة وامليزاني ددة الالوم ددة
مدادات املياه وخصوصا فيما يتعلق ب كيب خزانات مياه املناطق النائية.
 -58وأعربت الدا ر عن سرورها لقبول جزر سليمان خالل الستعراض األول التوصيات
املتعلقددة بالتصددديق علددر اتفاقيددة مناه ددة التعددذيب .وسددولت عددن ا ي دوات امللموسددة املتخددذة
هذا الصدد .وأ ارت الدا ر إىل مبادرة اتفاقية مناه ة التعذيب اليت تُنفدذ مدن خدالل التبدادل
والتعدداون الثنددائي بددل احلكومددات معربددة عددن اسددتعدادها ملسدداعدة جددزر سددليمان إ ا كانددت تددرال
ل مفيدا.
ددال الوص ددول إىل العدال ددة وإىل ا دددمات الص ددحية
 -59ورحب ددت جيب ددوق بالتق دددم احمل ددرو
ددال املسدداواة بددل اجلنسددل .وألقددت جيبددوق ال ددوء علددر اجلهددود املبذولددة
والتعليميددة وكددذل
نشدداء مؤسسددة وطنيددة مسددتقلة حلقددو ا نسددان و د عت علددر مواصددلة تلد اجلهددود .وأ ددارت
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جيبددوق إىل دثددار تغددري املنددار ل سدديما فيمددا يتعلددق بالسددكان الددذين قددد ي دديرون إىل اهل ددرة مددن
أراضددي أجدددادهم إىل مندداطق أخددرال األمددر الددذ قددد يددؤد إىل تددوترات ونزاعددات مددل اجملتمعددات
امل يفة .و عت علر تعزيز فهدم مقدرر السياسدات لنتدائج اسدتغالل املدوارد احلرجيدة معربدة عدن
القلق إواء مسولة حقو السكان األصليل.
 -60وأثندت مصددر علدر جهددود جددزر سدليمان تنفيدذ  112مددن أصدال  115توصددية صددادرة
الس ددتعراض األول .ونوه ددت مص ددر بالت دددابري املعتم دددة حلماي ددة النس دداء واألطف ددال وكب ددار الس ددن
واأل خار و ا عاقدة و موعدات األقليدات .وأعربدت عدن تفاؤهلدا إواء مجلدة أمدور بينهدا وضدل
خي ددة عم ددال وطني ددة ملكافح ددة الجت ددار بالبش ددر وإنش دداء وح دددات التوهي ددال اجملتمع ددي لتعزي ددز حق ددو
األ خار و ا عاقة.
 -61و د عت إسددتونيا جددزر سددليمان علددر مواصددلة جهودهددا لالن ددمام إىل مجيددل الصددكو
الدوليدة األساسددية حلقدو ا نسددان وللتعداون التددام مددل ا جدراءات ا اصددة لألمدم املتحدددة وهي ددات
املعاهد دددات .و د د عت جد ددزر سد ددليمان علد ددر اطد ددا مزيد ددد مد ددن ا ي د دوات ل د ددمان التنفيد ددذ التد ددام
للمعاهدات اليت صدقت عليها بالفعال وإدماجها قوانينها احمللية .ورحبت إستونيا بالتشدريعات
اجلديدددة بددا لد مشددروع قددانون رعايددة اليفددال واألسددرة وقددانون ايددة األسددرة و د عت علددر
تنفيددذ سياسددات مددن قبيددال السد اتي ية الوطنيددة للتمكددل القتصدداد للنسدداء والفتيددات .وأعربددت
إسددتونيا ع ددن أمله ددا أن ت ددؤد املش دداورات م ددل أص ددحاب املص ددلحة إىل جتس دديد املب ددادئ الدولي ددة
حلق ددو ا نس ددان عل ددر حن ددو أف ددال الدس ددتور الحت دداد ب ددا لد د مب ددادئ املس دداواة وع دددم
التمييز.
 -62وقالددت في ددي إجددا تفهددم الصددعوبات الدديت تواجههددا الدددول األرخبيليددة ضددمان تنفيددذ
التش دريعات والسياسددات مجيددل أحندداء البلددد خصوص دا عندددما تددؤثر علددر املواقددف والسددلوكيات
املتبعددة منددذ وقددت طويددال الدديت يعتاه دا الددبعأل مقبولددة ثقافي دا .ولحوددت في ددي ا ي دوات اهلامددة
املتخددذة ملراجعددة التش دريعات احلاليددة الدديت ل حتو ددر العقدداب البدددين لألطف ددال املدرسددة واملن ددزل.
وأثنددت في ددي علددر اعتمدداد قددانون ايددة األسددرة عددام  2014وعلددر ا يدوات الدديت جددر اطا هددا
لتنفيذ األحكام املتعلقة بالعتداء اجلنسي والعنف املنز  .وأ ارت في ي إىل العقبات الديت حتدول
دون تنفيذها الفعال بسبب املواقف التقليدية السائدة بل أفدراد الشدرطة ومدو في الق داء الدذين
يش عون أحيان ا املصاحلة حتت ال غط دون إرساء تدابري للحماية من أ عنف لحق.
 -63ورحبددت فرنسددا بدداجلهود الدديت بددذلتها جدزر سددليمان منددذ السددتعراض األول عددام 2011
وخصوص د ا الت دددابري املتخ ددذة ملن ددل ومكافح ددة العن ددف املن ددز ل س دديما إنش دداء مالج دد .لل ددحايا.
و عت جزر سليمان علر مواصلة تل اجلهود.
ددال التماس د الجتم دداعي
 -64ولحوددت أملاني ددا التي ددورات ا جابي ددة جددزر س ددليمان
واحلوكمة ومكافحدة الجتدار بالبشدر و د عتها علدر اطدا مزيدد مدن ا يدوات لتعزيدز حالدة حقدو
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ا نسددان
املنز .

البلددد .ورحبددت أملانيددا باعتمدداد قددانون ايددة األسددرة عددام  2014الددذ جددرم العنددف

 -65وأ ددار الوفددد إىل أن ووارة الشددؤون ا ارجيددة هددي الددووارة الدديت تقددود عمليددة التصددديق علددر
املعاهدات للف ة  .2017-2016و كر الوفد أنو قد يُنور تقاسم مهمة التنسيق فيما يتعلق
بالتصديق علر صكو حقدو ا نسدان مدل مكتدب أمدل املودام ألن هدذا املكتدب منفدتو علدر
تلقي طلبات التمثيال من منومات اجملتمل املدين.
 -66وأوضو الوفد أن ووارة الصحة أعدت مراجعة للسياسة املتعلقة نقدو األ دخار و
ا عاقة ستُقدم إىل ل الووراء كي ينور فيها ويقرها.
 -67ولحوددت غانددا أن جددزر سددليمان سددنةت تش دريعات دددف إىل اح د ام حقددو ا نسددان
بينها قانون الشرطة وقانون اهل رة .وأعربت عن قلقها إواء استمرار نزاعات األراضدي بدل القبائدال
و د د عت ج ددزر س ددليمان عل ددر النو ددر نش ددر الس ددتنتاجات ال دديت خلص ددت إليه ددا جلن ددة احلقيق ددة
واملصاحلة وعلر تنفيذ التوصيات املتعلقة باألسباب اجلذرية للمناوعات املتعلقة بلكية األراضي.
 -68وأعربددت إندونيسدديا عددن دعمهددا جلهددود جددزر سددليمان لسد ةدن تشدريعات يددددة ُجتددرم مجيددل
أ ددكال العنددف ضددد امل درأة وتعد ةدزو مش داركة املدرأة ومتثيلهددا احليدداة العامددة كمددا تُعد ةدزو املسدداواة بددل
ورحبددت بدداجلهود
اجلنسددل املندداهج املدرسددية .وأ ددارت إندونيسدديا إىل حالددة العمددال املهدداجرين ة
الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقو ا نسان و عت علر إ درا اجملتمدل املددين كشدري
احلكومة.
 -69ورحدب العدرا بداجلهود املتواصدلة الديت تبدذهلا جدزر سدليمان دالت خددمات الصدحة
العامة واملساواة بل اجلنسدل والتعلديم مندذ السدتعراض السدابق .ورحدب أي د ا بس ةدن قدانون اهل درة
الذ حيور الجتار بالبشر وقانون اية األسرة الذ ُجرم العنف املنز .
 -70وأثندت إسدرائيال علدر جدزر سدليمان نشدائها الل ندة الوطنيدة العاملدة املعنيدة بالسدتعراض
الدور الشامال والفريدق العامدال الدوطا للتنميدة املقاومدة للمخداطر و قرارهدا السد اتي ية الوطنيدة
للتمكل القتصاد للنساء والفتيات .وأثنت أي ا علر اعتمداد جدزر سدليمان اآلوندة األخدرية
لعددد مددن القدوانل بينهدا قدانون اهل ددرة ولدوائو اهل ددرة والقدانون الددوطا لل امعددات وقددانون الشددرطة
وقانون اية األسرة.
 -71ورحبددت إيياليددا بالتقدددم الددذ أحروتددو جددزر سددليمان منددذ السددتعراض األول وبإيالئهددا
األولويد ددة للتخفيد ددف مد ددن حد دددة الفقد ددر وتغد د ةدري املند ددار مد ددن خد ددالل الس د د اتي ية ا ائيد ددة الوطنيد ددة
للف د د ة  2020-2011والسياس د ددة املتعلق د ددة بتغ د ددري املن د ددار للف د د ة  .2017-2012و د د عت
السددليات علددر مواصددلة إيددالء األولويددة ملسددولة مكافحددة الجتددار بالبشددر ورحبددت بالتدددابري املتخددذة
ملكافحة الجتار بالبشر وأحاطت علم ا با يوات املتخذة ملكافحة العنف والتمييز ضد املرأة.
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 -72وأثنددت جامايكددا علددر إنشدداء جددزر سددليمان لل نددة الوطنيددة العاملددة املعنيددة بالسددتعراض
الدددور الشددامال وحثددت علددر مواصددلة التعدداون مددل األمددم املتحدددة لتحسددل عمليددة تقدددا التقددارير
املتعلق ددة نق ددو ا نس ددان .ولحو ددت األ دوا الكب ددرية ال دديت قيعته ددا مكافح ددة العن ددف املن ددز
واعتا ددا إجابيددة كمددا أ دارت إىل أريددة عددودة األمهددات الشددابات إىل املدددارف املسدداعدة علددر
كسددر حلقددة الفقددر و ددال املراهقددات وا يددذاء املنددز  .وأثنددت جامايكددا علددر قددوة الحتمددال الدديت
أ هر ا جزر سليمان أعقاب الكوارث اليبيعية اليت عصفت بالقتصاد مؤخرا.
 -73ورحب ددت مل ددديف باعتم دداد ع دددد م ددن الق ددوانل والتص ددديق عل ددر ع دددد م ددن التفاقي ددات
األساس ددية ملنوم ددة العم ددال الدولي ددة .و د د عت ج ددزر س ددليمان عل ددر مواص ددلة التص ددال بش ددركائها
الدددوليل بددن فدديهم املفوضددية السددامية حلقددو ا نسددان للحصددول علددر املسدداعدة املاليددة والتقنيددة
وغريهددا مددن املسدداعدات مددن أجددال تعزيددز حقددو ا نسددان و ايتهددا .وأثنددت ملددديف علددر اجلهددود
الرامي ددة إىل إلق دداء ال ددوء عل ددر م دو ز
اطن ض ددعف ال دددول اجلزري ددة الص ددغرية النامي ددة وعل ددر ا ج دراءات
الوطنية املتخذة ملكافحة دثار تغري املنار والكوارث اليبيعية.
 -74وأ ددار الوفددد إىل أن احلكومددة تتخددذ خي دوات ملموسددة ترمددي إىل التصددديق علددر اتفاقيددة
حقو األ خار و ا عاقة وقد أنشدوت جلندة تنسديق وطنيدة وجلدان تنسديق املقاطعدات إىل
جانب مكاتب ميدانية ومنسدقل بشدون ا عاقدة مجيدل املقاطعدات الرئيسدية تقريبدا .وأبلدغ الوفدد
عن وجود سياسة وطنية املة ملسولة ا عاقدة قدائالا إن ا عاقدة مسدولة حتودر بوولويدة أساسدية
إطار الس اتي ية الوطنية للصحة.
 -75وأ ددار الوفددد إىل حتددديات تنفيددذ اتفاقيددة حقددو اليفددال واتفاقيددة الق دداء علددر مجيددل
أ ددكال التمييددز ضددد امل درأة بسددبب القيددود املفروضددة علددر القدددرات وامليزانيددة وعدددم وجددود تفدداهم
بشون هاتل التفاقيتل.
 -76وفيمددا يتعلددق بددالنهوض نقددو املدرأة كددر الوفددد أن ددة حاجددة إىل مزيددد مددن الدددعم مددن
القياع ددات احلكومي ددة واجملتم ددل امل دددين والش ددركاء ا ددائيل ل ددمان التنفي ددذ الفع ددال لق ددانون اي ددة
األسرة اجلديد.
 -77و كر الوفد أن قانون اهل رة يت من أحكاما تتعلق بالجتار باأل دخار .وتوجدد خيدة
دال الجتددار بالبشددر ف دالا عددن جلنددة استشددارية بشددون
عمددال وطنيددة ووحدددة نفددا القددانون
الجتدار باأل دخار إدارة وأمدن احلدددود .وأ دار الوفدد إىل إيدالء العتبددار ملسدولة صدياغة قددانون
قائم بذاتو ملكافحة الجتار بالبشر.
 -78ولفت الوفد إىل املوقف اجلماعي للدول اجلزرية الصغرية النامية بشون مسدولة تغدري املندار
خدالل املدؤمتر الددو الددذ ُعقدد بداري فرنسددا كدانون األول/ديسدما  2015وإىل تنفيددذ
الوثيقة ا تامية لذل املؤمتر .وأ ار الوفد إىل التحديات اليت يواجهها األ خار الذين يعيشون
املناطق الساحلية وتل اليت تواجهها جزر سليمان لتوفري مسدتوطنات أكثدر أماندا داخدال البلدد
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تتوفر فيها إمدادات املياه وا دمات األخرال .وقال إن جزر سدليمان ترحدب بويدة مسداعدة دوليدة
هذا الصدد.
 -79و كددر الوفددد أن التددوخري
وإ كاء الوعي العام هبذا القانون.

تنفيددذ قددانون ايددة األسددرة يعددود إىل ضددرورة تدددريب الشددرطة

 -80ورحبددت املكسددي بإنشدداء جددزر سددليمان لنوددام تس د يال األح دوال املدنيددة وا حصدداءات
احليويددة وبالتدددابري التش دريعية املتخددذة لت ددرا العنددف املنددز  .ورحبددت أي دا باعتمدداد الس د اتي ية
الوطنيددة للتمك ددل القتصدداد للنس دداء والفتيددات وإنش دداء اجملل د ال ددوطا لس د اتي ية احلم ددالت
ونوهت املكسي باجلهود الراميدة إىل ضدمان التعلديم
النتخابية النسائية للف ة  .2015-2014ة
الشامال ووضل خية وطنية بشون فريوف نق املناعة البشرية واألمراض املنقولة جنسي ا.
 -81وأقددر اجلبددال األسددود بدداجلهود الدديت تبددذهلا جددزر سددليمان لتحسددل ايددة حقددو ا نسددان
رغددم يدوديددة القدددرات وامل دوارد .ورحددب باعتمدداد قددانون ايددة األسددرة الددذ ُجد ةدرم العنددف املنددز
ولهود إنشاء جلنة ملكافحة الفساد .و ل اجلبال األسود جزر سليمان علدر التمداف واسدتخدام
املسدداعدة التقنيددة مددن املفوضددية السددامية حلقددو ا نسددان ووكددالت األمددم املتحدددة ات الصددلة
البلد من أجال تعزيز قدرا ا الوطنية والوفاء بالتزاما ا املتعلقة بتقدا التقارير.
 -82ورحددب املغددرب علددر وجددو ا صددور بالتصددديق علددر اتفاقيددات منومددة العمددال الدوليددة
املتعلقددة بعمددال األطفددال والتمييددز وبالتعدداون مددل دليددات حقددو ا نسددان التابعددة لألمددم املتحدددة.
ولحددا املغددرب اعتمدداد جددزر سددليمان لقدوانل وسياسددات خاصددة تتعلددق بدداحلق التمتددل بسددتوال
معيشي لئق وبوضل النساء واألطفدال وعددم التمييدز واملسداواة بدل اجلنسدل والتعلديم والبي دة
وتغري املنار.
 -83ولحو ددت ميا ددار اعتم دداد السد د اتي ية ا ائي ددة الوطني ددة للفد د ة  2020-2011ال دديت
الت منها التخفيف من حدة الفقر والصدحة والتعلديم
جتسد التزام جزر سليمان با صالا
ة
وتغد ددري املند ددار واعتا د ددا إجابيد ددة .وأخد ددذت ميا د ددار علم د د ا أي د د ا بالسياسد ددة املتعلقد ددة بتغد ددري املند ددار
للف د ة  2017-2012الدديت تشددمال التكيددف مددل تغددري املنددار والتخفيددف مددن دثدداره وإدارة خمدداطر
الكوارث.
 -84وأقددرت ناميبيددا بالتحددديات ال دديت تواجههددا جددزر س ددليمان تلبيددة احتياجددات مواطنيه ددا
كنتي ة لصغر اقتصادها ويدودية الفرر السوقية وت اريسها اليبيعية .وأ دادت ناميبيدا بقدانون
اهل د ددرة و د د عت جد ددزر سد ددليمان علد ددر مواصد ددلة جهودهد ددا الراميد ددة إىل تعزيد ددز تش د دريعا ا املتعلقد ددة
بكافحد ددة أنش د ددية الجت د ددار الداخليد ددة .وأحاط د ددت ناميبي د ددا علم د د ا بالس د د اتي ية ا ائي د ددة الوطني د ددة
للف ة  2020-2011وبوهدافها األساسية.
د ددال حق د ددو ا نس د ددان ا ط د ددارين التشد د دريعي
 -85وأ د ددادت هولن د دددا بالتق د دددم احمل د ددرو
والسياساق لكنهدا أعربدت عدن قلقهدا إواء التمييدز القدائم علدر امليدال اجلنسدي أو اهلويدة اجلنسدانية.
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وكددررت هولندددا الشدواغال الدديت أعربددت عنهددا الل نددة املعنيددة بالق دداء علددر التمييددز ضددد املدرأة بشددون
تنفيذ التشريعات املتعلقدة بدالعنف ضدد املدرأة .ولحودت أن نودام رومدا األساسدي م يُصدد عليدو
بعد.
 -86ونوهددت نيوويلندددا بدداللتزام الددذ أبدتددو اجلددزر الصددغرية الناميددة بالعمددال مددل لد حقددو
ا نسان والستعراض الدور الشامال .ونوهدت بالتزاما دا املتعلقدة بتوحيدد التقدارير املتعلقدة نقدو
ا نسدان وحتسددل التنسديق بددل الوكدالت .ولحوددت نيوويلندددا أن جدزر سددليمان مدا والددت تسد ال
أحددد أعلددر معدددلت العنددف ضددد امل درأة العددام و د عتها علددر العمددال مددل اجملتمعددات احملليددة
والقددرال واألُسددر والكنددائ ومجيددل مسددتويات احلكددم ل ددمان اعتبددار العنددف ضددد النسدداء واألطفددال
أمرا غري مقبول ثقافيا.
 -87وفيما يتعلق باستغالل العمدال املهداجرين أ دار الوفدد إىل أن التشدريعات احلاليدة بدا
ل قانون العمدال تدوفر ايدة كافيدة .و كدر الوفدد أندو جدر النودر حاليدا قدانون العمدال ويدوىل
العتبار ملراجعة تشريعات أخرال ل مان متا يها مل مبادئ منومة العمال الدولية.
 -88وأكددد الوفددد أنددو جددر حاليدا إعددداد دراسددة جلدددوال إنشدداء جلنددة تُعددت باليفولددة وتنوددر
الشكاوال املتعلقة نقو اليفال.
 -89و كر الوفد أن مشروع قدانون التعلديم الدذ سديُقدم إىل الاملدان يدن
لستخدام العقاب البدين املدارف.

علدر وضدل ح ألدد

 -90وحتدددث الوفددد عددن خيددط احلكومددة املتعلقددة بوضددل تقددارير عددن املعاهدددات الدديت م توقددل
جج مشو أل بالتشاور مل أصحاب املصلحة
بعد كاتفاقية مناه ة التعذيب وتل املتعلقة باتباع أل
حول هذه املسولة خالل ولية احلكومة احلالية.
 -91وأ ار الوفد إىل أن مناقشات جتر حالي ا مل احلكومة بشدون التصدديق علدر نودام رومدا
األساسي.
 -92ولحوددت ني ريي ددا م ددل الرتي دداا س ددن ق ددانون اهل ددرة ول دوائو اهل ددرة الل ددذين يرمي ددان إىل
التصد لالجتار بالبشر .ولحوت أي ا وضل القانون الوطا لل امعات الرامي إىل تدوفري تعل أل
ديم
جي ددد؛ وسد ددن قد ددانون إدارة األم د دوال العامد ددة الرام ددي إىل تعزيد ددز الشد ددفافية إدارة األم د دوال العامد ددة؛
والق اا الوارد مشروع الدستور الحتاد بإنشاء مؤسسة وطنية حلقو ا نسان.
 -93وأ ادت باكستان بقانون اية األسرة وقانون تس يال سندات امللكية والسد اتي ية
الوطنية للتمكل القتصاد للنساء والفتيدات وخيدة العمدال الوطنيدة املتعلقدة بدالتعليم والسياسدة
ددال التنميددة الشدداملة لشددؤون األ ددخار و ا عاقددة وأعربددت أي د ا عددن تقددديرها
الوطنيددة
لل هددود املبذولددة للتخفيددف مددن وطددوة الفقددر ودعددم ال ددعفاء اجملتمددل وضددمان احلمايددة مددن
الكوارث اليبيعية وحتسل احلوكمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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 -94ورحبددت بنمددا بالتقدددم الددذ أحروتددو جددزر سددليمان تعزيددز احلددق التعلدديم واحلددق
الصحة واحلد من بيالة الشباب ومكافحة العنف املندز والجتدار بالبشدر .وألقدت ال دوء علدر
اعتم دداد ق ددانون اهل ددرة وق ددانون اي ددة األس ددرة والس د اتي ية ا ائي ددة الوطني ددة وغ ددري ل د م ددن
التددابري الراميددة إىل است صددال الفقددر وتدوفري الدددعم للف ددات ال ددعيفة .وأعربدت بنمددا عددن قلقهددا إواء
املمارسات اليت متيز ضد النساء وتعتا مقبولة اجتماعي ا.
 -95ورحبدت بددارغوا بالتصددديق علدر عدددد مددن التفاقيددات األساسدية ملنومددة العمددال الدوليددة
ودعت جزر سليمان إىل التصديق علر التفاقيات الدولية األساسية حلقو ا نسدان .وأحاطدت
علما أي ا باستخدام األهداف ا ائية لأللفية كمؤ رات تنفيذ الس اتي ية ا ائية الوطنيدة
للفد د ة  .2020-2011ورحب ددت ب ددارغوا بإنش دداء جلن د ألدة ملتابع ددة توص دديات الس ددتعراض ال دددور
الشامال .وطلبت بارغوا معلومات إضافية بينها معلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة ممارسة
حتديد ن العروف.
 -96ونوهت الفلبل بالتقددم احملدرو بدا لد التصدديق علدر التفاقيدات األساسدية ملنومدة
العمال الدولية ووضل اس اتي ية إ ائية وطنية ملدة عشر سنوات .ونوهت بالتحسينات الرامية إىل
ت دددعيم النو ددام ال دددميقراطي وتعزي ددز املراف ددق ا ص ددالحية ومكافح ددة اآلث ددار الس ددلبية لتغ ددري املن ددار.
ولحو ددت الفلب ددل التح ددديات املتبقي ددة فيم ددا يتعل ددق باملس دداواة ب ددل اجلنس ددل والعن ددف ض ددد النس دداء
واألطفال و عت علر بذل مس ألاع لزيادة مشاركة النساء املناطق الريفية.
 -97وم يكتف الوفد مالحواتو ا تامية با ارة إىل ا جناوات الكبرية الديت حتققدت حدىت
اآلن لكنو أقر بوندو ل يدزال هندا الكثدري ممدا يتعدل القيدام بدو وهدو أمدر حيتداج إىل الوقدت واملدوارد
وتوخي اللتزام.
 -98وفيم ددا يتعل ددق باملي ددال اجلنس ددي واهلوي ددة اجلنس ددانية ك ددر الوف ددد أن احلكوم ددة ل تد دزال عن ددد
موقفها .و كر الوفد مجيل املتكلمل الذين اركوا احلوار .ونوه بالشركاء ا ائيل واملنومات
الوطنيددة غددري احلكوميددة ومنومددات اجملتمددل املدددين لتعاوجددا مددل جددزر سددليمان عمليددة السددتعراض
الدور الشامال وقال إنو يتيلل إىل مواصلة هذا العمال املستقبال.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -99درست جتتزر ستتليمان التوصتتيات التتواردة أدنتتات التتتي ةتتدم رتتال جلستتة التحتتاور
وهي تحظى بتأييدها:
 1-99التصتتديق و/أو االناتتمار تتورا ،حستتب االةتاتتاء ،إلتتى البروتوكتتوالت
االرتيارية الثالثتة التفاةيتة حقتوق ال فتل وأورو)تواي والتصتديق علتى البروتوكتو
__________

** م ُحترر الستنتاجات والتوصيات.
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االرتياري التفاةية حقوق ال فل بشتأن اتتتراا افافتا تي المنازعتات المستلحة
وسويسرا والتصديق على البروتوكو االرتياري التفاةية حقوق ال فل بشتأن بيت
افافا واستغال افافا ي البغاء و ي المواد اإلباحية وبنما
 2-99ضمان حماية حقوق افافا عن اريتق تتدوين أحكتار اتفاةيتة حقتوق
ال ف تتل تتي التشت تريعات الواني تتة والتص تتديق عل تتى البروتوك تتو االرتي تتاري التفاةي تتة
حقت تتوق ال فت تتل بشت تتأن اتت تتتراا افافت تتا ت تتي المنازعت تتات المست تتلحة والبروتوكت تتو
االرتياري التفاةية حقوق ال فل بشأن بي افافا واستتغال افافتا تي البغتاء
و ي المواد اإلباحية وألمانيا
 3-99تحقيق تقدر ي التشريعات المحلية لحماية افافا والتصتديق علتى
البروتوكو االرتياري التفاةية حقوق ال فل بشأن بي افافا واستغال افافا
ي البغاء و ي المواد اإلباحية وأستراليا
 4-99تنفيت ت أنشت ت ة تدريبي تتة وتب تتاد الابت ترات بش تتأن حق تتوق اإلنس تتان مت ت
البلدان افرر لجزر المحيط الهادئ وكوبا
التماس المساعدة التقنية الالزمة من أجل الو اء بماتلف االلتزامات
5-99
ي مجا حقوق اإلنسان وسيراليون
تنفي ت ت التت تتدابير التت تتي التزم ت ت حكومت تتة جت تتزر ست تتليمان بتعزيزهت تتا ت تتي
6-99
الفقرة  125من تقريرها الواني وبنما
7-99
وباكستان

مواصلة العمل بشكل وثيتق مت المسسستات الدوليتة لحقتوق اإلنستان

8-99
وسيراليون

تق ت تتديي تقاريره ت تتا المت ت تتأررة إل ت تتى هيت ت تتات المعاه ت تتدات ات الص ت تتلة

تق تتديي تقريره تتا الموح تتد إل تتى لجن تتة حق تتوق ال ف تتل ةب تتل االس تتتعراض
9-99
المقبل وأورو)واي
 10-99اعتم تتاد ر تتة عم تتل واني تتة لمكا ح تتة االس تتتغال الجنس تتي ل اف تتا
وعمتتل افافتتا ور ت الستتن التتدنيا للمستتسولية الجناةيتتة بمتتا يتماتتتى مت المعتتايير
المقبول تتة دوليت ت ا وض تتمان ت تتو ير حماي تتة ةا تتاء افح تتداع لجميت ت افاف تتا حت تتى
بلو)هي الثامنة عشرة ،على النحو الموصى به سابق ا وسلو ينيا
 11-99اتات تتا جمي ت ت التت تتدابير الالزمت تتة لات تتمان حمايت تتة حقت تتوق افافت تتا ،
بما يتماتى م االلتزامات الدولية لجتزر ستليمان ،ال ستيما عتن اريتق إنشتاء نظتار
لقااء افحداع و رنسا
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 12-99مواصلة الجهود الراميتة إلتى ضتمان وصتو الفتيتات والفتيتان والنستاء
وافتااص وي اإلعاةة إلتى الاتدمات الصتحية ورتدمات التعلتيي وميتات الشتر
والصرف الصحي والمكسيك
 13-99تعزيز حماية افافا من سوء المعاملة ،بمتا تي لتك استتغاللهي تي
البغاء والمواد اإلباحية وتزويجهي ةسرا والواليات المتحدة افمريكية
 14-99تو ير الحماية الدستورية والقانونية ل افا من جميت أتتكا العنتف
ي المنز والمدرسة و يجي
 15-99الحتترص علتتى أن تشتتمل الحمايتتة التشتريعية ل افتتا عقوبتتات جناةيتتة
على جمي أتكا العنف ضد افافا و يجي
 16-99مكا حة القوالب النم ية المتعلقة بدور النساء ،بسبل منها على وجه
الاصوص توعية السكان ي المنااق الريفية وافرجنتين
 17-99الترويج لثقا ة المساواة من رال ت بيق المساواة ي مشتاركة جميت
أ راد المجتم  ،ال سيما مشاركة النساء ي المنااق الريفية والمغر
 18-99عت ت تتدر التمييت ت تتز ضت ت تتد النست ت تتاء ت ت تتي ماتلت ت تتف المجت ت تتاالت السياست ت تتية
واالةتصادية واالجتماعية والعراق
 19-99مواصلة تنفي القوانين واللواةح لحماية النستاء وضتمان النهتوض بهتن
اجتماعيا واةتصاديا وحماية حقوق ال فل وباكستان
20-99

تعزيز المساواة بين الجنسين وةبرص

 21-99تعزيت تتز االست تتتراتيجيات الراميت تتة إلت تتى زيت تتادة المست تتاواة بت تتين الجنست تتين
والتمكين االةتصادي للمرأة ونيجيريا
 22-99اتاا الا وات الرامية إلى التنفي الفعلي للسياستة الوانيتة المتعلقتة
بالمس تتاواة ب تتين الجنس تتين والنه تتوض بت تالمرأة ،والسياس تتة الواني تتة المتعلق تتة بإنه تتاء
العن تتف ض تتد المت ترأة ،م تتن ر تتال التنس تتيق وال تتدعوة والتوعي تتة وتاص تتي الم تتوارد
وكندا
 23-99وض ر تة عمتل ملموستة لتشتجي ودعتي اناترا المترأة النشتط تي
الحيتتاة االةتصتتادية والسياستتية ،علتتى أن تشتتمل تتتدابير عالتتة لزيتتادة مشتتاركة المترأة
تتي االةتص تتاد والمسسستتات السياس تتية الرستتمية بالتغل تتب علتتى العقب تتات القانوني تتة
واالجتماعية والثقا ية القاةمة والواليات المتحدة افمريكية
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 24-99اتاتتا تتتدابير لاتتمان عتتدر التمييتتز ضتتد الم ترأة تتي جمي ت ة اعتتات
المجتمت ت  ،ال س تتيما يم تتا يتعل تتق بف تترص الوص تتو إل تتى التعل تتيي والعم تتل ،وتع تتديل
ومواءمة جمي القوانين القاةمة ي ه ا الصدد وناميبيا
 25-99االستتتفادة متتن مجتمعهتتا القتتاةي علتتى النظتتار افمتتومي لتحستتين تترص
وصو المرأة إلتى الستل ة ،ال ستيما يمتا يتعلتق بقاتايا افراضتي وتعزيتز المكانتة
االجتماعي تتة للنس تتاء والفتي تتات وزي تتادة تترص الوص تتو إل تتى مرا تتق ص تتحية من تتة،
والتشجي على تنشتة تيان ورجا واثقين من أنفسهي وجامايكا
 26-99اتاا تدابير عالة لتعزيز مشاركة المرأة ي الحياة العامتة والسياستية،
وكت لك تتي ستتوق العمتتل ،والنظتتر علتتى وجتته الاصتتوص تتي اعتمتتاد تتتدابير راصتتة
مسةتة كاعتماد حص ةانونية أو تو ير حوا ز وجمهورية كوريا
 27-99تكثيت تتف الجهت تتود الراميت تتة إلت تتى تيست تتير انا ت ترا الم ت ترأة ت تتي الشت تتسون
السياسية والعامة وافرجنتين
 28-99مواصلة جهودها لتعزيتز مشتاركة المترأة وتمثيلهتا تي المناصتب العامتة
و ي المستويات العليا لمناصب صن القرار وإسراةيل
 29-99اتا تتا مزي تتد مت تتن الا تتوات لزيت تتادة مش تتاركة النست تتاء تتي البرلمت تتان،
و تتي المناصتتب الحكوميتتة القياديتتة ،بستتبل منهتتا مواصتتلة النظتتر تتي اعتمتتاد تتتدابير
راصة مسةتة ونيوزيلندا
 30-99تنفي برامج توعية وتثقيف لتمكين المرأة والنهوض بحقوةهتا وضتمان
المساواة بين الجنسين وملديف
 31-99النظر ي اتاتا جميت التتدابير الالزمتة للقاتاء علتى العنتف والتمييتز
ضد المرأة ي جمي مجاالت الحياة العامة والااصة والمكسيك
 32-99تعزيز مكا حة العنف الجنساني ،عن اريق ت بيق العقوبتات المالةمتة
وتنظتتيي حمتتالت التوعيتتة ،والنظتتر ،تتي ه ت ا الصتتدد ،تتي اعتمتتاد تتتدابير متتن ةبيتتل
نظار الحص و/أو الحتوا ز و/أو المعاملتة التفاتيلية بمتا يعتزز إتتراا المترأة تي
التعليي واالةتصاد ،ي الق اعين العار والااص وتيلي
 33-99تعزيتتز التتتدابير الراميتتة إلتتى القاتتاء علتتى العنتتف ضتتد المترأة ،وتحديتتد
أهت تتداف واضت تتحة تتعلت تتق برصت تتد تنفي ت ت سياست تتات مكا حت تتة العنت تتف ضت تتد الم ت ترأة
وسلو ينيا
34-99
وملديف
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35-99

ضمان التنفي الفعا لقانون حماية افسرة لعار  2014وإي اليا

 36-99إرساء سياسات مالةمة لتحديد أوجه التنق تي ت بيتق ةتانون حمايتة
افسرة لعار  2014ومعالجتهتا ،واعتمتاد استتراتيجية تشترا المجتمت المتدني تي
مكا حتتة العنتتف المنزلتتي واالعتتتداء الجنستتي وأتتتكا العنتتف افرتتر ضتتد المترأة
()1
والقااء عليها وأورو)واي
 37-99اتاتتا تتتدابير لاتتمان تلقتتي الشتتراة للشتتكاو المتعلقتتة بتتالعنف ضتتد
المرأة والتحقيق يها ومحاكمة الجناة ومعاةبتهي ،وتجمي البيانات المتعلقتة بعتدد
المحاكمات واإلدانات ،بما ي لك على صعيد المقااعات وهولندا
 38-99تعزيتتز دور وحتتدة التتدعي تتي حتتاالت العنتتف افستتري التابعتتة للش تراة
وتتتو ير التتتدريب المالةتتي لجمي ت أ تراد الشتتراة علتتى كيفيتتة التعتتااي م ت حتتاالت
العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وكيفية تو ير الدعي للاحايا وإي اليا
 39-99تاصي المزيد من موارد الميزانيتة لتتدريب ضتبا الشتراة ومتو في
القااء وضمان الوصو الفعلي للنساء إلى العدالة على ةدر المساواة م الرجتا
ي إاار ةانون حماية افسرة و يجي
 40-99تعزيز نظار تبكة اإلحالة و SAFENETلفاةتدة النستاء ضتحايا العنتف
المنزلي واالعتداء الجنسي والنظر تي إةامتة مالجتي تي جميت المقااعتات تكتون
متاحةا لجمي النساء بمن يهن النساء وات اإلعاةة وجمهورية كوريا
 41-99تعزيز نظار تبكة اإلحالة و SAFENETلفاةدة النساء ضحايا العنف،
وإةامة مالجي للنساء ي جمي مقااعات جزر ستليمان وضتمان إمكانيتة الوصتو
إليها دون تمييز ،بما ي لك للنساء وات اإلعاةة وكندا
 42-99اتاتا تتدابير لمكا حتة العنتف ضتتد النستاء وافافتا وضتمان ليتات
تكو عالة للاحايا وناميبيا
 43-99زيتادة جهودهتتا لمكا حتتة العنتف ضتتد النستتاء وافافتا كأولويتتة ملحتتة
علتتى أن يشتتمل لتتك التنفي ت التتتار لقتتانون حمايتتة افستترة وتتتو ير المتتوارد الالزمتتة
لامان حصو النساء وافافا من الفتات الاعيفة على مساكن منة ووصتولهي
إلى ليات العدالة ونيوزيلندا
__________

()1
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 44-99وض ت تتتدابير تش تريعية و)يتتر تش تريعية للتصتتدي لالستتتغال الجنستتي
للنساء والفتيات وتعزيز ه ت التدابير ،عند االةتااء وترينيداد وتوبا)و
 45-99إنشتتاء هيت تتة مس تتتقلة لرص تتد وتعزي تتز حق تتوق اإلنس تتان ،بم تتا تتي ل تتك
التقتتدر المحتترز بشتتأن توصتتيات لجنتتة الحقيقتتة والمصتتالحة المتعلقتتة باالنتهاكتتات
المرتكبة رال االض رابات وأستراليا
46-99
وتوبا)و

زيادة رص وصو سكان افرياف إلى نظار العدالة الرسمي وترينيداد

 47-99مواصت تتلة الجهت تتود الراميت تتة إلت تتى ضت تتمان ست تتير عمت تتل لجنت تتة الحقيقت تتة
والمصالحة على نحو عا و رنسا
 48-99مواصتتلة التقتتدر تتي استتصتتا الفقتتر ،متتن رتتال ت بيتتق السياستتات
االجتماعية الرامية إلى تحسين مستويات معيشة تتعبها ال ستيما الفتتات الستكانية
افكثر ضعف ا وجمهورية نزويال البوليفارية
 49-99تاصتتي
الصحي وإسبانيا
50-99

نفتتس االهتمتتار والمتتوارد لحتتق اإلنستتان تتي المتتاء والصتترف

تحسين رص الوصو إلى الادمات الصحية وترينيداد وتوبا)و

 51-99تعزيز النظار التعليمي للحد من عدر المساواة بين الجنسين وتحسين
مستو التعليي ي جمي أنحاء البلد وملديف
 52-99اتاتتا الا تتوات الالزمتتة لتحستتين الهياكتتل افساستتية للتعلتتيي بهتتدف
ضمان التحاق الفتيات بالمدارس وأرمينيا
 53-99الست تتماط لل البت تتات بت تتالعودة إلت تتى التعلت تتيي النظت تتامي عقت تتب اإلنجت تتا
وتشجيعهن على لتك ،بمتا يتماتتى مت التوصتية المقدمتة رتال استتعراض ةتانون
التعليي وجامايكا
 54-99زيت تتادة دعت تتي افست تتر لتيست تتير مواصت تتلة افافت تتا لتعلت تتيمهي االبتت تتداةي
والثانوي وترينيداد وتوبا)و
 55-99مواصلة تعزيز التدابير الاترورية للتصتدي اثتار تغيتر المنتاد ،وتتدهور
البيتة وإدارة الكوارع وميانمار .
 -100وستدرس جزر سليمان التوصيات التاليتة ،وستتقدر ردودا عليهتا تي وةت مناستب
ال يتج ت ت ت تتاوز موع ت ت ت تتد ال ت ت ت تتدورة الثاني ت ت ت تتة والثالث ت ت ت تتين لمجل ت ت ت تتس حق ت ت ت تتوق اإلنس ت ت ت تتان ت ت ت ت تتي
حزيران/يونيه :2016
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 1-100مواصلة الجهتود الراميتة إلتى التصتديق علتى الصتكوا الدوليتة لحقتوق
اإلنسان ومواءمة التشريعات الوانية والمغر
 2-100النظتر تي التوةيت والتصتديق علتى الصتتكوا الدوليتة لحقتوق اإلنستتان
التي لي تصبح ار ا يها بعد وافرجنتين
 3-100التصتتديق علتتى جمي ت المعاهتتدات الدوليتتة الرةيستتية لحقتتوق اإلنستتان
وتنفي ها وسلو ينيا
 4-100التصتتديق علتتى المعاهتتدات الدوليتتة التتتي لتتي تصتتبح ار ت ا يهتتا بعتتد
واالنامار إليها والعراق
 5-100التوةيت ت والتص تتديق عل تتى العه تتد ال تتدولي الا تتاص ب تتالحقوق المدين تتة
والسياس تتية واتفاةي تتة مناها تتة التعت ت يب و)ي تترت م تتن ض تترو المعامل تتة أو العقوب تتة
القاستتية أو الالإنستتانية أو المهينتتة ،بمتتا يتماتتتى م ت التوصتتية المقبولتتة تتي التتدورة
افولى من االستعراض والبرازيل
 6-100النظتتر تتي التصتتديق علتتى العه تتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق المدني تتة
والسياسية والبروتوكولين االرتياريين الملحقين به و)انا
 7-100النظتتر تتي التصتتديق علتتى العه تتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق المدني تتة
والسياسية وإي اليا وجمهورية كوريا والفلبين
 8-100مواص تتلة وتعزي تتز جهوده تتا الرامي تتة إل تتى التص تتديق عل تتى العه تتد ال تتدولي
الا تتاص ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية أو االنا تتمار إلي تته وإندونيس تتيا وما تتاعفة
جهودهت تتا للتصت تتديق علت تتى العهت تتد الت تتدولي الات تتاص بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية
وتيلي
 9-100الو تتاء بالتزاماته تتا الدولي تتة ع تتن اري تتق التص تتديق عل تتى العه تتد ال تتدولي
الااص بالحقوق المدنية والسياسية على أساس افولوية و رنسا
 10-100مواصلة جهودها الستكما االنامار إلى الصتكوا ات الصتلة مثتل
العهد الدولي الااص بالحقوق المدنية والسياسية والمكسيك
 11-100التصتتديق علتتى العهتتد التتدولي الاتتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية
والبرتغا والجزاةر والجبل افسود
 12-100النظر ي التصديق على البروتوكو االرتيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد
الدولي الااص بالحقوق المدنية والسياسية وإي اليا
 13-100التصتتديق علتتى البروتوكتتو االرتيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي
الااص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتغا وأستراليا
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 14-100النظر ي التصديق علتى اتفاةيتة مناهاتة التعت يب و)يترت متن ضترو
المعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو المهين تتة وجمهوري تتة كوري تتا و)ان تتا
والفلبين
 15-100مواص تتلة وتعزي تتز جهوده تتا م تتن أج تتل التص تتديق عل تتى اتفاةي تتة مناها تتة
التع يب أو االنامار إليها وإندونيسيا
 16-100مواص تتلة جهوده تتا الس تتتكما االنا تتمار إل تتى الص تتكوا ات الص تتلة
كاتفاةيت تتة مناهات تتة التع ت ت يب و)يت تترت مت تتن ضت تترو المعاملت تتة أو العقوبت تتة القاست تتية
أو الالإنسانية أو المهينة والمكسيك
 17-100تكثيتتف جهودهتتا للتصتتديق علتتى اتفاةيتتة مناهاتتة التعت يب و)يتترت متتن
ض ت تترو المعامل ت تتة أو العقوب ت تتة القاس ت تتية أو الالإنس ت تتانية أو المهين ت تتة وال ت تتدانمرا
وماتتاعفة جهودهتتا للتصتتديق علتتى اتفاةيتتة مناهاتتة التع ت يب و)يتترت متتن ضتترو
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وتيلي
 18-100التصتتديق علتتى اتفاةيتتة مناهاتتة التعت يب و)يتترت متتن ضتترو المعاملتتة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة والبرتغا والجبل افسود
 19-100التصتتديق علتتى اتفاةيتتة مناهاتتة التعت يب و)يتترت متتن ضتترو المعاملتتة
أو العقوبة القاستية أو الالإنستانية أو المهينتة التتي ستبق أن وةعت عليهتا و رنستا
والتصديق على الصكوا افساسية لحقوق اإلنسان ،بما ي لك اتفاةيتة مناهاتة
التع يب و)يترت متن ضترو المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية أو المهينتة
وسيراليون
 20-100النظ تتر تتي التص تتديق عل تتى االتفاةي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جميت ت
العما المهاجرين وأ راد أسرهي و)انا والفلبين
 21-100مواصتتلة جهودهتتا لتحستتين التتتدابير الراميتتة إلتتى تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق
العمتتا المهتتاجرين تتي البلتتد ،بمتتا تتي لتتك النظتتر تتي االناتتمار إلتتى االتفاةيتتة
الدولية لحماية حقوق جمي العما المهاجرين وأ راد أسرهي وإندونيسيا
 22-100مواص تتلة جهوده تتا الس تتتكما االنا تتمار إل تتى الص تتكوا ات الص تتلة
كاالتفاةيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جمي ت ت العمت تتا المهت تتاجرين وأ ت تراد أست تترهي
والمكستتيك وماتتاعفة جهودهتتا للتصتتديق علتتى االتفاةيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق
جمي العما المهاجرين وأ راد أسرهي وتيلي
 23-100التصتتديق عل تى الصتتكوا افساستتية لحقتتوق اإلنستتان ،بمتتا تتي لتتك
االتفاةي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق جميت ت ت العم ت تتا المه ت تتاجرين وأ ت ت تراد أس ت تترهي
وسيراليون
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 24-100النظ تتر تتي التص تتديق عل تتى اتفاةي تتة حق تتوق افت تتااص وي اإلعاة تتة
وجمهورية كوريا والفلبين  ،وبروتوكولها االرتياري و)انا
 25-100مواص تتلة جهوده تتا الس تتتكما االنا تتمار إل تتى الص تتكوا ات الص تتلة
كاالتفاةي ت تتة الدولي ت تتة لحق ت تتوق افت ت تتااص وي اإلعاة ت تتة وبروتوكوله ت تتا االرتي ت تتاري
والمكسيك
 26-100اتا تتا المزي تتد م تتن الت تتدابير لا تتمان تمتت ت افت تتااص وي اإلعاة تتة
بحقت تتوةهي ،بست تتبل منهت تتا علت تتى وجت تته الاصت تتوص التصت تتديق علت تتى اتفاةيت تتة حقت تتوق
افتااص وي اإلعاةة والجزاةر
 27-100التوةي ت ت والتصت تتديق علت تتى اتفاةيت تتة حقت تتوق افتت تتااص وي اإلعاةت تتة
و رنسا
 28-100التص تتديق عل تتى اتفاةي تتة حق تتوق افت تتااص وي اإلعاة تتة وس تتلو ينيا
وبنما والتصديق على مزيد متن صتكوا حقتوق اإلنستان ،ال ستيما اتفاةيتة حقتوق
افتااص وي اإلعاةة وإسراةيل
 29-100النظتتر تتي التصتتديق علتتى االتفاةيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميت افتتتااص
من االرتفاء القسري و)انا
 30-100التوةي والتصديق على االتفاةية الدولية لحماية جمي افتااص متن
االرتفاء القسري و رنسا
 31-100التصتتديق علتتى الصتتكوا الرةيستتية لحقتتوق اإلنستتان ،بمتتا تتي لتتك
االتفاةيتتة الدولي تتة لحماي تتة جميت ت افتتتااص م تتن االرتف تتاء القس تتري وس تتيراليون
وماتاعفة جهودهتتا للتصتديق علتتى االتفاةيتة الدوليتتة لحمايتة جميت افتتااص متتن
االرتفاء القسري وتيلي
 32-100االناتتمار إلتتى اتفاةيتتة من ت جريمتتة اإلبتتادة الجماعيتتة والمعاةبتتة عليهتتا
وأرمينيا
 33-100النظ تتر تتي التص تتديق علت تى نظ تتار روم تتا افساس تتي للمحكم تتة الجناةي تتة
الدوليتتة و)انتتا واتاتتا ر تتوات ملموستتة متتن أجتتل االناتتمار إلى/التصتتديق علتتى
نظار روما افساسي للمحكمة الجناةية الدولية وةبرص
 34-100التصديق على نظار روما افساسي ومواءمة تشريعاتها الوانية بالكامل
م أحكامه والبرتغا
 35-100التصديق على نظار روما افساسي للمحكمة الجناةيتة الدوليتة وكنتدا
ونيوزيلندا
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 36-100التصت تتديق علت تتى نظت تتار رومت تتا افساست تتي للمحكمت تتة الجناةيت تتة الدوليت تتة
واالناتتمار إلتتى االتفتتاق المتعلتتق بامتيتتازات وحصتتانات المحكمتتة الجناةيتتة الدوليتتة
وإستونيا
 37-100التوةي والتصديق على معاهدة تجارة افسلحة ونيوزيلندا
 38-100التصديق على بروتوكو باليرمو وبنما
 39-100التصت تتديق علت تتى اتفت تتاةيتي منظمت تتة العمت تتل الدوليت تتة رةت تتي  169بشت تتأن
الشعو افصلية والقبلية ورةي  189بشأن العما المنزليين وبنن
 40-100التعجيل ي عملية اعتماد دستور اتحادي جديد والفلبين
 41-100تا تتمين الدس تتتور االتح تتادي الجدي تتد أحكامت تا ع تتن المس تتاواة وع تتدر
التمييتتز بتتين الرجتتل والم ترأة ،بمتتا يتماتتتى م ت المتتادتين  1و 2متتن اتفاةيتتة القاتتاء
على جمي أتكا التمييز ضد المرأة وبارا)واي
 42-100إلغتتاء جمي ت التش تريعات التتتي ال تتماتتتى م ت مبتتدأ المستتاواة وعتتدر
التمييتتز ،بمتتا تتي لتتك أحكتتار القتتانون العر تتي ،علتتى نحتتو متتا أوص ت بتته اللجنتتة
المعنية بالقااء على التمييز ضد المرأة وسلو ينيا
 43-100ضمان تماتي القوانين المتعلقة باكتسا الجنسية ونقلها واالحتفاظ
بها و قدانها م مبدأ عدر التمييز وبارا)واي
 44-100ضمان تماتتي القتوانين الوانيتة مت المعتايير الدوليتة لحقتوق اإلنستان
والفلبين
 45-100مواصتتلة تعزيتتز وحمايتتة الحريتتات افساستتية وحقتتوق اإلنستتان لجمي ت
مواانيها ونيجيريا
 46-100اتا تتا الا تتوات الالزم تتة إلنش تتاء مسسس تتة واني تتة مس تتتقلة لحق تتوق
اإلنسان ونيوزيلندا
 47-100تسري عملية إنشاء اللجنتة الوانيتة لحقتوق اإلنستان بمتا يتماتتى مت
مشروع الدستور المقترط لعار  2014ونيجيريا
 48-100اتاتا جميت التتتدابير الالزمتة إلنشتتاء مسسستتة وانيتة مستتتقلة لحقتتوق
اإلنسان من الفتة "ألف" ،و قا لمبادئ باريس والبرتغا

 49-100تكليتتف مكتتتب أمتتين المظتتالي أو كيتتان رتتر بتلقتتي تتتكاو النستتاء
المتعلقة بالتمييز ومعالجتها وكندا
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 50-100إنشاء وإةامة مسسسة وانيتة لحقتوق اإلنستان بمتا يتماتتى مت مبتادئ
باريس وتيلي
 51-100تعزيتتز والي تتات المسسس تتات القاةم تتة كمكتتتب أم تتين المظ تتالي واللجن تتة
المعنية بمدونة ةواعد القيادة ،من أجل معالجة ةاايا حقوق اإلنسان وجامايكا
 52-100إدراج حقوق اإلنسان واالحتياجات الالزمة إلعمالهتا والتمويتل التالزر
ل لك ي االستراتيجية اإلنماةية الوانية وكوبا
 53-100الماي ي تدعيي تتدابيرها الراميتة إلتى تعزيتز وحمايتة حقتوق اإلنستان
م تتن ر تتال جمل تتة أم تتور بينه تتا وضت ت ر تتة عم تتل واني تتة ت تتاملة لحق تتوق اإلنس تتان
وإندونيسيا
 54-100تعزيز نظي المتابعة الوانية لرصد التوصتيات الدوليتة ،واتاتا التتدابير
الالزمة لتنسيق ه ت النظي وتزويدها بالموارد المالية التي تحتاجها لتحقيق أهدا ها
وبارا)واي
 55-100النظتر تتي وضت برنتتامج واست الن تتاق بشتأن حقتتوق اإلنستان يتاتتمن
تدريب مو في الق اع العار وبناء ةدراتهي ومصر
 56-100تعزيتتز السياس تتات الرامي تتة إل تتى حماي تتة افافتتا م تتن أج تتل وضت ت ح تتد
للعنف ضد الفتيات والفتيان ،االا عن مكا حة عمالة افافا والمكسيك

 57-100وض حد لجمي أتكا العقا البدني ل افا ي جمي البيتتات،
بمتا تي لتك المنتز والمدرستتة ،عتن اريتق إنفتا حظتترت ،علتى النحتو الموصتى بتته
سابق ا وسلو ينيا
 58-100حظ تتر العق تتا الب تتدني ل اف تتا
المنز وإستونيا

تتي جميت ت البيت تتات ،بم تتا تتي ل تتك

 59-100إلغتتاء القتتوانين والممارستتات العر يتتة التتتي تجيتتز زواج افافتتا ود ت
ثمن العروس وبنما
 60-100مكا حة الزواج المبكر وممارستة د ت ثمتن العتروس ،بمتا يتماتتى مت
م تتا ةالت تته المق تتررة الااص تتة المعني تتة بمس تتألة العن تتف ض تتد المت ترأة وأس تتبابه وعواةب تته
وإسبانيا
 61-100إصالط ةانون العقوبات بإدرا حكتي يتاتمن تعريتف وتجتريي جميت
أتكا العنف الجنسي ،بما ي لك اال)تصا وسيراليون
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 62-100تاصتتي المتتوارد البش ترية والتقنيتتة والماليتتة الالزمتتة لتتدواةر الشتتراة،
علتى الصتعيدين المحلتي والتواني ،كتي تتتمكن متن معالجتة جميت تتكاو العنتتف
ضد النساء وسويسرا
 63-100تنفيت تتتدابير ترمتتي إلتتى معاةبتتة المتجترين ومنت بغتتاء افافتتا والتتزواج
القسري وأستراليا
 64-100اإلنفا التار للتشريعات التي اعتمدت مسررا لحماية النساء والفتيات
متتن العنتتف الجنستتاني ،بمتتا تتي لتتك محاكمتتة افتتتااص المشتتتبه تتي تتتوراهي
باالتجار بالبشر والمملكة المتحدة لبري انيا العظمى و يرلندا الشمالية
 65-100اعتمتتاد ةتتانون يجتترر جمي ت أتتتكا االتجتتار بالبشتتر والتصتتديق علتتى
بروتوك تتو ع تتار  2000لمنت ت االتج تتار بافت تتااص ،وبااص تتة النس تتاء وافاف تتا ،
وةمعت تته والمعاةبت تتة عليت تته ،المكمت تتل التفاةيت تتة افمت تتي المتحت تتدة لمكا حت تتة الجريمت تتة
المنظمة عبر الوانية والواليات المتحدة افمريكية
 66-100الما ت تتي ت تتي تعزي ت تتز ت ت تتدابيرها لمكا ح ت تتة جميت ت ت أت ت تتكا االتج ت تتار
بافتااص وحماية ضحايات وإعادة تأهيلهي ومصر
 67-100معاةبتتة المتتتوراين بالستتياحة الجنستتية والقيتتار ،علتتى وجتته الاصتتوص،
بمحاكمت تتة المتت تتوراين ت تتي االست تتتغال الجنست تتي للفتيت تتات ت تتي المت تتواد اإلباحيت تتة
واالعتداء الجنسي عليهن وا)تصابهن وإسبانيا
 68-100تعمتيي ونشتر تقريتر لجنتة الحقيقتة والمصتالحة وتنفيت التوصتيات التتتي
اةترحتها وسويسرا
 69-100اعتمتتاد تش تريعات تتعلتتق بحريتتة اإلعتتالر تكتتون متماتتتية م ت المعتتايير
الدولية وإستونيا
 70-100تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان إلزامية التعليي االبتتداةي ومجانيتته،
وتحسين ةدرات المسسسات التعليمية ،من رال أمر مهتي هتو زيتادة ماصصتات
الميزانية الااصة بالتعليي وجمهورية كوريا
 71-100ت بيق إلزاميتة التعلتيي االبتتداةي ،وضتمان إدمتاج الفتيتات وافتتااص
وي اإلعاةة ،على وجه الاصوص ،ي النظار التعليمي وإسبانيا
 72-100التصديق على إعالن افمتي المتحتدة بشتأن حقتوق الشتعو افصتلية
وجيبوتي
 73-100مواص ت تتلة جهوده ت تتا لوضت ت ت سياس ت تتة واني ت تتة لفاة ت تتدة افت ت تتااص وي
اإلعاةة ،بما ي لك التصديق على اتفاةية افتااص وي اإلعاةة وألمانيا
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 74-100العمت تتل علت تتى تحست تتين الوصت تتو المت تتادي ل تت تتااص وي اإلعاةت تتة
وترينيداد وتوبا)و
 75-100تنفي التدابير الرامية إلى ضمان التمت التار بحقتوق افتتااص وي
اإلعاةة ،ال سيما ما يتعلق منها بالتعليي والتنمية الشاملين وإسراةيل
 76-100ض تتمان أن تحت تترر الش تتركات ،ال س تتيما تل تتك النشت ت ة تتي الصت تتناعة
الحرجية ،حقوق اإلنسان والحقتوق البيتيتة ،علتى أستاس المبتادئ التوجيهيتة بشتأن
افعما التجارية وحقوق اإلنسان وسويسرا
 77-100إنشاء ريق حماية واني داةي يعنى بحاالت التشرد الناجمة عن تغيتر
المناد أو الكوارع ال بيعية وجيبوتي
 78-100إةت ترار رري تتة ال ري تتق المتعلق تتة بالح تتد م تتن االنبعاث تتات الناجم تتة ع تتن
التصحر وانحسار الغابات ،وبشأن دور الحفاظ على الغابات وإدارتهتا المستتدامة
وتعزيز مازون الكربون ي الغابات وبنن .
 -101ولتتي تحتتت التوصتتيات التتواردة أدنتتات بتأييتتد جتتزر ستتليمان وسيشتتار إليهتتا علتتى ه ت ا
افساس:
 1-101اتا تتا الت تتدابير الرامي تتة لمنت ت ومكا ح تتة التميي تتز عل تتى أس تتاس المي تتل
الجنس تتي والهوي تتة الجنس تتانية ،بس تتبل منه تتا إلغ تتاء تجت تريي العالة تتات الجنس تتية ب تتين
تاصين راتدين من نفس الجنس بالتراضي بينهما والبرازيل
 2-101اعتم تتاد ت تتدابير لا تتمان المس تتاواة والتمتت ت الت تتار ب تتالحقوق للمثلي تتات
والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات
الجنسين من حيث التشريعات والسياسات والممارسات وإسراةيل
 3-101توسي ن اق مشروع وتعديل والجراةي الجنسية ي ةانون العقوبات
لع تتار  2015لتوض تتيح افحك تتار القاةم تتة ووضت ت أحك تتار جدي تتدة لحماي تتة حق تتوق
اإلنستتان الااصتتة بالمثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمملكة المتحدة
 4-101اعتمتتاد تش تريعات تتتاملة لمكا حتتة التمييتتز ،بمتتا تتي لتتك تش تريعات
تتعلق بالتمييز علتى أستاس الميتل الجنستي أو الهويتة الجنستانية ،وإلغتاء أي ةتانون
يستتفر أو يحتمتتل أن يستتفر عتتن تمييتتز بحتتق افتتتااص بستتبب متتيلهي الجنستتي
أو هويتهي الجنسانية أو عن محاكمتهي ومعاةبتهي وهولندا
 5-101إلغاء تجريي العالةة الجنسية بين تاصين راتدين متن نفتس الجتنس
بالتراضي بينهما ،على النحو الموصى به سابقا وسلو ينيا
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 6-101إلغ تتاء تجت تريي العالة تتات الجنس تتية ب تتين تاص تتين رات تتدين م تتن نف تتس
الجنس بالتراضي بينهما وتيلي .
 -102جمي ت االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة تتي هت ت ا التقري تتر تعب تتر ع تتن موة تتف
الدولة والدو التي ةدمتها أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يفهتي أنهتا تحظتى
بتأييد الفريق العامل بكامله.
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تشكيلة الو د
The delegation of Solomon Islands was headed by Mr. Milner TOZAKA,
Honourable Minister, Ministry of Foreign Affairs and External Trade, and composed of
the following members:
• Mr. Joseph MA’AHANUA – Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and
External Trade;
• Ms. Ethel SIGIMANU – Permanent Secretary, Ministry of Women, Youth,
Children and Family Affairs;
• Mr. Karl KUPER – Under-Secretary, Ministry of Justice and Legal Affairs;
• Ms. Elsie TALOAFIRI – Coordinator, Community Based Rehabilitation
(Disabilities Division), Ministry of Health and Medical Services;
• Ms. Mirriam LIDIMANI – Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs and
External Trade;
• Ms. Jolina TAUSINGA – Senior Desk Officer, United Nations and Americas
Desk, Ministry of Foreign Affairs and External Trade;
• Mr. Barrett SALATO – Minister Counsellor, Permanent Mission of Solomon
Islands in Geneva.

GE.16-06053

32

