
GE.19-18002(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة اخلامسة والثالثون
 2020كانون الثاين/يناير   20-31

مررم مرلررق  رررار جملررس  5التقريررر الرروملين املقرردً ولقررا  للفقرررة   
 *16/21 حقوق اإلنسان

 كرييباس  

__________ 

هذه الوثيقة مستنسخة ابلصيغة اليت وردت هبا. وليس يف حمتواها ما يعين التعبري عن  ي  ري  من  ناننأل انماننة  *
 العامة لألمم املتحدة.

 A/HRC/WG.6/35/KIR/1 انمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

11 November 2019 

Arabic 

Original: English 



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

GE.19-18002 2 

 االستعراض الدوري الشامل يف كرييباس -ومعلومات أساسية  مقدمة -أوال   
عديند من  ال يمنا كبنرياا   حتند ا الثقافنة  تشنل ، و قوينة ةنزعنة يووين تسوده سكرييبا  جمتمع -1

يؤكد تقرير مجعية صحة و ملساواة وني اجلنسني. اب يتعلق فيماوخاصة  ،اإلنساناتفاقيات حقوق 
ئة،  يف 68ولغت  حيث للعنفنسأل تعرض النساء  ارتفاع 2010 لعا  سانسرة يف كرييبا املا

يماونود مشللة كبرية  واضحاا  ويبدويف منطقة احمليط اهلادئ.  نسبةيعلى  وهي علق ف ت عد  و ي
 اجلنسني وسبأل انعراف الثقافية واالنتماعية املالزمة لألنظمة التقليدية.املساواة وني 

با  يفقوق اإلنسان حب عنيةملاوطنية العم  الفرقة  2014 هيولي/متوزيف  وينشئت -2  سكريي
وصورة مؤقتة إىل وزارة  ونُقلت. ةاالنتماعي والرعايةالر ضة و  والشباب املرية شؤونوزارة ل التاوعة

عزيزين   م عيدت هيللة شعبة حقوق اإلنسان . ويُ 2018 دة يف عا العدل اجلدي  ،قدرهتا ت
 .اإلنسان حقوق شعبةدير مللإلشراف املباشر  خيضعونموظفني  مخسةالوقت الراه   يف لديهاو 
ندوار اب تضنطلع وهني. (1)حلنوميني منوظفنييساسنية من   وصورةتتألف فرقة العم  و  -3

 خمتلف اتفاقيات حقوق اإلنسان. مبونأللتنسيق والرصد والتقييم واإلوالغ ا يف املتمثلةاملهمة 
 وشنأن ستقرير االستعراض الدور  الشام  هذا هو التقرير الثالث املقند  من  كرييبناو  -4

 ةاالسنتعراض الندور  الشنام  الثانينن نولنةعن   املنبثقنةتنفينذ توصنيات جملنس حقنوق اإلنسنان 
 لتنفيذ.والتوصيات الساوقة اليت تنتظر ا

مات ختلفتوانه حتد ت يف تنفيذ التوصيات املتعلقة مب ستزال كرييبا وال -5  ذات االلتزا
 واملعلومناتعلنى البينا ت  احلصنولتشنم  التحند ت الرئيسنية ونطء و قوق اإلنسان. حب الصلة
تطري  اليت املوظفني والتغريات وتبدي املوارد واملهارات الالزمة لتنفيذ التوصيات،  حمدودية، و احملدثة

انولننو ت.  تضننارب، و سقننوق اإلنسنان يف كرييبنناحب املعنيننةعلنى عضننوية فرقننة العمن  الوطنيننة 
خلنةة الفنينة واالتموين   تنوفريينن   من الشنركاء املنا ني  من دعم النحباننة إىل  ستزال كرييبا وال

 القدرات. جمالاخلارنية لسد الفجوات يف 
من  التوصنيات الننيت  عندداا رد يف التقرينر ين هننا  تنن النيتاحملدثنة  املعلومناتويتبنني من   -6
علنى سنبي  املثننال  ومنهناإحنراز تقند  يف تنفيننذها،  اسنتمر ذلنن ، منعينزال يتعنني دعمهنا، و  ال
 يتعلق ابتفاقية مناهضة التعذيأل واتفاقية حقوق الطف . ما

 التقرير إعداد وعملية منهجية -اثنيا   
 املنهجية  

الستعراض ل لثالثتقرير اال هذاغرض حمدد هو إعداد لفرقة العم  يروع مرات  انتمعت -7
 االضننننننطالعمستشننننننار حملننننني منننننن  ينننننن   2019 هيوليننننن/متوز 2يف  وعُنننننننيِّ الننننندور  الشنننننام . 

حلقوق اإلنسان يف    تقارير منتظمة إىل فرقة العم  الوطنيةميقدت يف تتمث ختصاصات حمددة اب
 وق اإلنسان.حق شعبةودعم وثيق م   ،كرييباس

إعداد  وشأنتوصيات جملس حقوق اإلنسان  تتضم ( 1 املرفقمصفوفة )انظر  ويُعّدت -8
السنننتعراض النندور  الشنننام  منن  ينننن  تقافهننا منننع يعضنناء فرقنننة العمننن  لتقريننر اجلولنننة الثالثننة 
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يسية  املصفوفةكانت و ويصحاب املصلحة العتمادها يف نرد اإلنراءات املتخذة.  مبثاوة يداة رئ
 .هالتقرير واستلمال عدادع البيا ت ومرنع إلجلم
صاحبة  اجلهاتز رات إىل الوزارات و و القيا مع البيا ت جل انخرىنشطة انومشلت  -9

: ننننننندول الننننننز رات 2 املرفننننننق) (2)هبننننننا املتعلقنننننةتوننننننند ثغننننننرات يف املعلومننننننات  الننننننيتاملصنننننلحة 
الننيت  ابلصنيغة ،املنظمنات فنرادى من الننواردة  املعلومنات إىل ييضناا  واسنُتند. للوزارات/املنظمنات(

يف ذل  م  املنظمات  قوق اإلنسان يف كرييباس، مباحب املعنيةيمانة فرقة العم  الوطنية  تلقتها
 غري احللومية.

 عملية إعداد التقرير وأسلوب اإلبالغ  
فرقة العم   م ء يعضا االيت يعده ابلصيغة -يف املصفوفة  الواردةملعلومات ا وعُرضت -10

 اإلنسان حقوق شعبةاملستشار احمللي وفريق  ومّجعهاقوق اإلنسان يف كرييباس حب املعنيةالوطنية 
لامن  يعضننائها خنالل عندة انتماعنات ُعقندت للموافقننة وفرقنة العمن   علنى -يف وزارة العندل 

 .واعتمادها يهاعل
عليها من  النز رات  املتحص ابستخدا  املعلومات املعتمدة )املصفوفة(، واملعلومات و  -11

تالواثئق السياسو ، سلرييبال الوطين الطوعي االستعراضمستند  ) حبثامليدانية وم  خالل  ية ا
ته يُعدوالقانونية، وغريها م  القوانني(،  و ا. التقرير ابتباع املبادئ التونيهية إلعداد التقارير وكتا

يعنندها  والننيت ،فننتات زمنيننة خمتلفننة علننى املقدمننةالتوصننيات  ختلننفمب املتعلقننةالتحننديثات  يمنا
 يننن  منن حقنوق اإلنسننان التنناوع لننوزارة العنندل  شننعبةيحيلننت إىل فريننق  فقنند ،املستشنار احمللنني

. ورونع تهاكرييباس ملرانع  يف اإلنسان حلقوق لوطنيةقب  إرساهلا إىل فرقة العم  ا منهالتحقق ا
 التعليقات الواردة. ضوء يف وُحّدثالتقرير 

قرير،  هذهإلوالغ اكانت عملية و  -12 ت ملناقشة و مبثاوة عملية رصد للتقد  احملرز يف إعداد ال
 ستُلملتاو التقرير يف الوقت املناسأل.  ستلمالللمشلالت وضمان ا ولحل جياداملسائ  املتعلقة إب

فرقة العم  الوطنية حلقوق اإلنسان يف كرييباس  هتاالصيغة النهائية م  املشروع انول للتقرير واعتمد
. رانعةملزيد م  امل 2019سبتمة /ييلول 25ُعقد للتصديق عليها يف  ذ نتماع الاال على عُرضتو 
قد  يمني وزارة و ير. املشروع النهائي للتقر  صياغةسامهت املدخالت املقدمة يف انتماع املصادقة يف و 

 .2019يكتوور /انول تشري  3يف  اعتمدها ءالعدل نسخة إىل جملس الوزرا
وق.  ويتناول -13  وقداجلزء الثاين م  هذه الوثيقة اإلنراءات املتخذة منذ االستعراض السا
اجملنناالت  احلقننوق يو خمتلنفمنن  التوصننيات النواردة يف إطننار  واحندةلنن  و التقرينر هيلنن  يخنذ
ترد و عدهتا فرقة العم  املعنية حبقوق اإلنسان. ي اليت وابلصيغة سيعية اليت اعتمدهتا كرييبااملواض
ناول الثاين؛ الفص  م " راء"يلف" إىل " م  نزاءيف ان واضيعيةاجملاالت امل يو احلقوق ت ك    وي
ثة م  االستعراض  توصيات عدةنزء  تُقدَّ  يف التقرير معلومات عنها يف إطار هذه اجلولة الثال

 الدور  الشام .
 45 و علمناا توصنية ويُحنيط  70 ُقبلنت، سإىل كرييبنا مقدمةتوصية  115م  يص  و  -14

ية  ةإملانية إنشاء مؤسس ابستطالعتنفيذ توصيتني تتعلقان  جير يف حني  توصية،  حلقوقوطن
 (.3 املرفق) التعذيأل مناهضة اتفاقيةنضما  إىل اإلنسان واال
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 الشامل الدوري لالستعراض الثانية اجلولة منذ التطورات -اثلثا   
 الدولية املعايري  بول -ألف 

 14-84التوصية   
وثيقننة االنضننما  إىل  علنى سوقننع رئنيس كرييبنناو كرييبنناس االتفاقينة واعتمنندهتا؛   قبلنت -15

 لالتفاقينننةاالنضنننما  اللامنن   ويُكنند. 2019 هيونينن/حزيران 13اتفاقيننة مناهضننة التعنننذيأل يف 
 .التعذيأل مناهضة اتفاقية يف طرفاا  دولةاآلن  سكرييبا  ويصبحت. 2019 هيولي/متوز 22 يف

 املعاهدات هيئاتالتعاون مع  -ابء 
 45-84و 44-84 تانالتوصي  

 املقدمنة التقنارير ع االنتماعية مسؤولة  والرعايةالر ضة و  والشباب املريةوزارة شؤون  -16
تني خالل لوحظ وقداتفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية.  مبونأل  انوىل اجلول
مبونأل اتفاقية القضاء على مجيع  الدولةتقدمي تقرير  أتخراالستعراض الدور  الشام   م  والثانية

 من  احللومنة متلننتعنندما  2019  عنا الوضنع كنذل  حنى وظ  ،يشلال التمييز ضد املرية
 .2019فةاير /شباط 12والثاين والثالث، يف  انويل للتقاريرنامع  كتقريروتقدميه   استلماله

 التعاون مع املؤسسات واآلليات الدولية األخرى -جيم 
 110-84و 114-84 التوصيتان  

تغنري املنناو والتخفينف من  ل التصند ذ مشناريع لندعم خطنط تنفينجنحت احللومة يف  -17
البيئة  رفقم  خالل ور مج املنح الصغرية التاوع مل ،ور مج انمم املتحدة اإلمنائي وقا . (3)آاثره
ويواص  توفري التموي  هلا لتلون يكثر قدرة على موانهة أتثريات  احملليةجملتمعات ا ودعم، ةالعاملي
 قائمة املشاريع(. - 4 املرفقل ينشطة مشاريع التليف والتخفيف. )املناو م  خال تغري
 يتعلنق فيمنا القائمنةاستخدا  انطر واخلطنط واسنتاتيجيات التنفينذ  ستواص  كرييباو  -18

وتغري املناو لتونيه املبادرات الوطنية احلالية للتليف مع تغري املناو وإدارة خماطر اللوارث اليت 
 .(4)تنفذ عة القطاعات

 نواننننأل معاجلننة ذلنن  ومشنن تلتننز  احللومننة إبدارة اللننوارث وخمنناطر اللننوارث معنناا. و  -19
انمر الذ  تطلأل  ،باشر وني تداوري احلد م  خماطر اللوارث والتليف مع تغري املناواملتداخ  ال

 .(5)املتعلق ابللوارث 1993 إبلغاء قانون عا  قراراا إصدار جملس الوزراء 

 115-84 التوصية  
ية اب املتعلقإعداد التقرير  ولدىلتنفيذ التزاماهتا.  الالز الدعم التقين  ستلقت كرييبا -20 تفاق

 خنناللالسننتلمال التقرينر  تقنينتلقننت الندعم ال ،القضناء علنى مجيننع يشنلال التميينز ضنند املنرية
العدينند مننن   لنننتموّ  الننيتمننن  هيئننة انمنننم املتحنندة للمنننرية  2018و 2016و 2015 انعننوا 
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 والشؤونالر ضة و  والشباب املريةصاحبة املصلحة وينشطة وزارة شؤون  اجلهاتاملشاورات مع 
 تفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية.اب املتصلةاالنتماعية 

 وفض  ،لتثقيف يف جمال حقوق اإلنسانوعُمِّمت اخلةة الفنية للفريق اإلقليمي املعين اب -21
شنعبة النهنوض ابملنرية يف وزارة شنؤون املنرية  علنى ،م  هيئة انمم املتحدة للمرية املقد تموي  ال

يننن  إعننداد خطننة تنفينذ قننانون الننو   انسننر .  من  ةاالنتماعينن والشننؤون والر ضننة والشنباب
 .(6)جمراه يزال تنفيذ القانون آخذاا  وال
مية اخلطوطشار  موظفو و فرص يف جمال وناء القدرات والتدريأل.  ويُتيحت ييضاا  -22  انما
املسؤولة ع  تقدمي خندمات التصند  للعننف اجلنسناين يف ونر مج تندريأل  اجلهاتخمتلف  م 

 ،ابلنسناء وندعم منايل من  هيئنة انمنم املتحندة للمنرية املعنينإقليمي نظمه مركنز فيجني لألزمنات 
 لتجارة النيوزيلندية.وااخلارنية  وزارةو  ،حللومة انستاليةا يف والتجارةاخلارنية  وزارةو 

منن  وزارة  التموينن  يتلقننى النذ  سسناهم مشننروع مركننز دعنم املننرية والطفنن  يف كرييبنناو  -23
 يف ،تدريأل م  هيئة انمم املتحدة للمريةالو  التقيندعم الو  انستاليةالشؤون اخلارنية والتجارة 

اهلنندف هننو تقنندمي دعننم يفضنن  للنسنناء وانطفننال املتننأثري  و املشننورة.  إىلطفنن  ملننرية والا وصنول
 ابلعنف.

اليونيسننيف شننعبة الرعايننة  منظمننةيتعلننق وتنفيننذ اتفاقيننة حقننوق الطفن ، تنندعم  فيمناو  -24
  وضنع ينن من  ةوالر ضنة والشنؤون االنتماعين شنباباالنتماعية التاوعة لوزارة شؤون املنرية وال

 ددةخطة تنفيذ حم وفقمسارات إحالة حلماية وسالمة انطفال  حتديدحلماية الطف  و سياسات 
من  اليونيسنيف  املقند دعم الن يشم  التلاليف، ابإلضافة إىل استاتيجية للموارد البشرية. كما

 يضطلعحيث  كبرياا   حتد ا  اخلارنية  القدرة على التوظيف يف اجلزر تشلّ و . (7)تدريأل املوظفني
والشننباب والر ضننة والشننؤون  املننريةرة الرعايننة االنتماعيننة  ميننع يدوار وزارة شننؤون موظفننو إدا

اسنتاتيجية للمنوارد البشنرية تتضنم  خطنة لنز دة عندد  وضنعجينر  و اجلنزر.  هذهاالنتماعية يف 
على حجم السنلان والطلنأل  ذل إدارة الشؤون االنتماعية يف وعض اجلزر، ويتوقف  موظفي

 على اخلدمات.
 ملعاجلنةكاسنتاتيجية   2018 نن " يف عنا يالرعاية االنتماعينة ونر مج " شعبةديت وو  -25

لنهج القائمة على اعلى  انزواج واآلابء اجلدد وشل  عا  يطلعهذا الة مج و مشاك  انطفال. 
 ين على احلضرية، اتراوا منطقة على ةيف املرحلة انولي ويُركَّزحقوق اإلنسان يف تروية انطفال. 

 سلانطلأل م  و الة مج تنفيذ وجير اجلزر اخلارنية مبجرد توفر امليزانية.  على الة مج ميُعمّ 
 من  النة مج إباتحة الناس ويُعلموالصحف،  ذ ععة امل لهينفسهم وم  خالل التويج  القرى
 .عامة إعال ت خالل
 تقنندمها النيتمن  املسناعدات التقنينة  واسنتفادت وزارة الصنحة واخلندمات الطبينة ييضناا  -26

. (8)لبلد ملعاجلة املشاك  الصحية لألطفال وانمهات والفتينات الصنغرياتلليونيسيف ا منظمة
إىل  ومنا ،ويدى استخدا  الطاقة الشمسية يف العينادات إىل حتسنني نظنم ننزي  وحفنظ اندوينة

ع اجلنزر انخنرى وتموين  من  ينن  توسنيع نطاقنه ليشنم  مجين من الة مج ونجاح  وُنرِّبذل . 
ماليني دوالر يسنتايل. ولتندخالت  5-4وزارة الشؤون اخلارنية والتجارة انستالية ولغ حوايل 

يف  أتثريمع وزارة الصحة واخلدمات الطبية،  اتعاوهن إطار يف ،منظمة اليونيسيف يف جمال التغذية
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 يساعدوابإلضافة إىل ذل ، سنوات.  5التصد  ملشللة سوء التغذية لدى انطفال حى س  
يف تنوفري العننالج املناسنأل لألطفننال املرضننى،  اإلدارة املتلاملننة نمنراض انطفننال ييضنناا  ونر مج

 والتغذية السليمة، ورصد عالمات اخلطر لدى انطفال املرضى.
وابملث ، تلقت وزارة التعليم الدعم من  االستشناريني التناوعني لليونيسنيف العناملني يف  -27
، وذل  يف جمال الرعاية والتوية يف مرحلة الطفولنة املبلنرة يف سنياق تنفينذ اتفاقينة حقنوق البلد

 .(9)سيما حق الطف  يف التعليم الطف ، وال
نفذ ابلتعاون مع جمالس اجلزر واجملتمعات احمللية يف اجلزر اخلارنية ور مج مستق   كما -28

يف متويله اليونيسيف وصندوق انطفال  خاص ابملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية شاركت
. (10)يف كرييبناس ووزارة الداخلينة. واضنطلعت راوطنة احللنم احمللني يف كرييبناس ابلندور التنسنيقي

أبمهيننة التعنناون منن  يننن  إعمننال حقننوق  منهننا اعتافنناا وقنندمت اجلننزر اخلمننس النندعم للننة مج، 
 انطفال ويفراد اجملتمع احمللي.

ية ملعاجلة املخاطر الصحية اليت واخلدمات الطبّ  الصحةمع وزارة  وتعم  اليونيسيف ييضاا  -29
قند يتعنرض هلنا اجلننني خننالل يول مائنة ينو  من  وداينة احلمنن . ويشنم  ذلن  تندريأل العنناملني 

. ونُنّفنذ ةيف مراح  احلم  املبلر  احلوام عاو ت يف القرى ملساعدة مث  املمرضات امل امليدانيني
ونر مج خناص مبنرض احلصنبة واحلصنبة انملانينة لندى انطفنال )دون الراوعنة عشنرة( هدفنه  ييضناا 

الوصول إىل يكة عدد م  انطفال يف إطنار ونر مج التحصنني التلميلني من  احلصنبة واحلصنبة 
(، وتنننوفري لقاحننات الوقاينننة مننن  احلصنننبة واحلصنننبة يسنننتالياا  راا دوال 64 368انملانيننة )وتللفنننة 

انملانية، وشل  انطفال، وفيتامني يلف، ويقراص التخلص م  الديدان. ويقد  الة مج التدريأل 
يشم   نطاقه ل للمشرفني الوطنيني على محالت ملافحة احلصبة واحلصبة انملانية ويعتز  توسيع 

 مجيع اجلزر.
لوطنيننة لأللعنناب الر ضننية والننتويح لنوزارة شننؤون املننرية والشننباب والر ضننة والسياسنة ا -30

يتعلق وة مج "اللعأل النزيه"  . وفيماالنماءوالشؤون االنتماعية تعطي انولوية للر ضة م  ين  
هنننا ي إىلاليونيسنيف  يشنارتانطفنال،  لفائنندةالنذ  يورزتنه هنذه السياسننة علنى سنبي  انولوينة 

للنة مج من  ابب االهتمنا  حبننق الطفن  يف اارسنة انلعناب الر ضنية من  يننن   سنتوفر التموين 
 منائه.
ويدعم صندوق انمم املتحدة للسلان ور مج وزارة الصحة واخلدمات الطبينة اخلناص  -31

وتنظيم انسرة. وم  خالل هنذا النة مج املتعلنق ابحلقنوق يف جمنال الصنحة اجلنسنية واإلجناوينة، 
يقد   ى الدعم م  ين  معرفة حقوقهم ومعاجلة مشاك  مح  املراهقات. كماحيص  الشباب عل

صنندوق انمننم املتحندة للسننلان النندعم يف جمنال ملافحننة العنننف اجلنسناين ومعاجلننة املشنناك  
تاسع م   الصحية للنساء والفتيات، وميتد الدعم ييضاا  ليشم  مرانعة املنهج الدراسي للصف ال

ل احلياة انسرية الذ  استلم  وعمم على الصفوف م  انول إىل خالل ور مج التثقيف يف جما
 الثام .

الة مج املتعلق ابلصحة اإلجناوية وصحة  وينشأ صندوق انمم املتحدة للسلان ييضاا  -32
ألمنم املتحندة هدفنه تقندمي لانمهات واملواليد اجلدد وانطفال واملراهقني، وهنو ونر مج مشنت  

طلع وه وزارة الصحة واخلدمات الطبية. ويشنتم  النة مج علنى هندفني الدعم إىل احللومة وتض
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ل. ولدى اجلزر اخلارنية ينشطة اطفهامني مها تنظيم انسرة وحتسني صحة انمهات واملواليد وان
يني مث   وورامج للتوعية تدمج خدمات وزارة الصحة واخلدمات الطبية وغريها م  الشركاء املعن

نظيم  مشلت. و (11)ومنظمة الصحة العاملية ،واليونيسيف ،سرةراوطة كرييباس لصحة ان خدمات ت
املشاك  املتعلقة وصحة انطفال، وفريوس  رصدخالل ز رات اجلزر اخلارنية  قُدِّمتانسرة اليت 

نقص املناعة البشرية، والتوعية ابنمراض املنقولة ع  طريق اجلنس، وفحوص يمراض عنق الرحم. 
يأل  مسألةقدمة وشأن تنظيم انسرة املعلومات امل ومشلت املباعدة وني الوالدات، وخمتلف يسال

 وينواع منع احلم  وصلة ذل  ابلوفيات النفاسية ووفيات واعتالل انطفال.
ئ  والتوعيةالتدريأل للمساعدي  الطبيني واملمرضني يف جمال التنبؤ والرصد  وقُدِّ  -33  ووسا

مخننس قنناوالت يف إطننار ونننر مج  وُعّينننت. (12)اجملننال تنظننيم انسننرة ويسنناليأل التنندريأل يف هننذا
م  ين   2016الصحة اإلجناوية وصحة انمهات واملواليد وانطفال واملراهقني يف نيسان/يوري  

م  املراكز الصحية يف اتراوا. ونضع املعلومات املتعلقة ابخلدمات  13تقدمي هذه اخلدمات يف 
ثر  مبا، اتالصحية املقدمة يف هذه العياد ي  ملعرفة ي يف ذل  البيا ت املتعلقة ابلعيادات، للتحل

املراكز الصحية  هذه م  ستفيدةاخلدمات اليت يقدمها العاملون الصحيون يف اجملتمعات احمللية امل
يف وونريلي، وويلنبو  الشرقية، واتمايلو، وويلنبو  الغروية، وابنرايبا، وإيتا، ويمبو،  13 ال

نيلا ، وابيريلي، وتيماكني، وتيمانوكو، واتكورونغا. وكانت الز رات إىل اجلزر وتياوراريلي، و 
 .(13)ابلنسبة جملاالت صحية يخرى اخلارنية مفيدة ييضاا 

فتة  جية لتحسني نوعية اخلدمات متثلت يف رصد الوفيات النفاسية ويفتياستا ووضعت -34
 انمواتمجيع الوفيات النفاسية واملواليد  هبدف تعزيز اإلوالغ ع  هلا والتصد حول الوالدة  ما

وتقييم احلجم احلقيقي هلذه الوفيات  انمواتيف كرييباس، وتيسري رصد الوفيات النفاسية واملواليد 
وتوفري معلومات نيدة ع  ملان وزمان ويسباب هذه الوفيات، وملعرفة وفهم الظروف احمليطة 

وضنع اسنتاتيجيات صنحية مناسنبة للوقاينة من  هبا. وم  شأن توافر البيا ت ين يسناعد علنى 
 حدوثها يف املستقب .

، يّسر الة مج املتعلق ابلصحة التوليد جمال يفعارف املهارات و املوم  ين  دعم وتعزيز  -35
اإلجناوية وصحة انمهات واملواليد اجلدد وانطفال واملراهقني تنقيح منناهج تندريأل القناوالت 

ية. وقد مبساعدة قاولة متطوعة م   يري املهن نيوزيلندا ومستشاري  فنيني اتوعني هليئة مرانعة املعا
 وهنني ،شنهراا  12إىل  ُخفضننت شنهراا  18ننتج عن  ذلنن  تنظنيم دورة تنندريأل للقناوالت منندهتا 

سيسنهم و تشم  الدراسة النظرية وستة يشهر م  التدريأل السرير  اإللزامي يف نناح النوالدة. 
 قصر.يتعزيز نودة القدرات خالل فتة زمنية هذا املنهج الدراسي املنقح يف 

اليونيسننيف الننيت قنندمت التموينن   منظمننةيف التعنناون مننع  وحقنق قطنناع التعلننيم تقنندماا  -36
لنت احللومنة لتندريأل املعلمنني يف جمنال مدوننة انخالقينات للمندارس االوتدائينة والثانوينة. وموّ 

يف جمننايل  كنذل لتندريأل املعلمنني    جمناا انسنتالية عن  طرينق وزارة الشنؤون اخلارنينة والتجننارة ور 
 القيادة ويخالقيات العم .

وم  وني العديد م  ورامج التدريأل اإلقليمية واالنتماعات التقنية اليت نفذت لتلبية  -37
 اليتجمال وناء القدرات، سامهت اخلةة الفنية يف جمال ملافحة العنف اجلنساين  يفحتيانات اال

عزيز ل هيتمتع هبا مركز فيجي لألزمات املتعلقة ابلنساء، م  خالل ور جم ت لتدريأل اإلقليمي، يف 
مهارات الشركاء املتعلقة وتقدمي اخلدمات املتصلة مبلافحة العنف اجلنساين، مث  إسداء املشورة، 
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ال يف جمنن ةإقليمينن يننةتدريب دورة، 2019، يف آب/يغسنطس مننؤخراا  نُظّمننت. و (14)إىل ذلنن  ومنا
 فائدةيمانة مجاعة احمليط اهلادئ يف فيجي ل االبيا ت املتعلقة مبلافحة العنف اجلنساين استضافته

ضم  نهات يخرى، موظفون  ا،جلهات الرئيسية املعنية مبلافحة العنف اجلنساين، وشار  فيها
وموظفون  ،وزارة شؤون املرية والشباب والر ضة والشؤون االنتماعيةل التاوعةم  شبلة انمان 

 م  مركز كرييباس لدعم النساء وانطفال.
عاون مع ويسّ  -38 ت رت االنتماعات التقنية اإلقليمية اليت نظمتها وكاالت انمم املتحدة ابل

ولندان احملنيط اهلننادئ تبنادل اخلننةات واملهنارات، مثن  االنتمنناع اإلقليمني التقننين املعنين وتقنندمي 
لمنننندافعات عننننن  املسننننناواة ونننننني لعنننننات اإلقليمينننننة املشننننورة وشنننننأن العننننننف اجلنسنننناين، واالنتما

 .2019و 2018اجلنسني/شبلة الناشطات يف منطقة احمليط اهلادئ، يف عامي 

 113-84التوصية   
م  خالل اخلةة الفنية اليت سامهت هبا وكاالت انمم املتحدة )اليونيسيف، وهيئة انمم  -39

دعم   قُّد نظمة الصحة العاملية، وغريها(، املتحدة للمرية، وصندوق انمم املتحدة للسلان، وم
تعزيننز و املتعلقنةةامج الننطنط و اخلو  ،كبنري يف جمنال االمتثننال لاللتزامنات املتعلقنة إبعننداد التقنارير

 .(15)حقوق اإلنسان
وشنل  وثينق منع احللومنة ويصننحاب  هاتشناور وكناالت انمنم املتحندة وتنسنيق وكنان -40

 ،وكاالت انمم املتحدة ووضعتالعم  وورامج الدعم.  وضع خططلاملصلحة املنهجية الرئيسية 
  ينن من خطط عم  سنوية حمددة التلناليف  ،مبشاركة ومسامهة الوزارات واملنظمات الشريلة

مشنت  لألمنم  ملتنأل ووننودخمتلف الوزارات.  نانأل م تنفيذ االتفاقيات  يفدعم احللومة 
تحسننني تنسنننيق وعنندة وكنناالت  قيننا سنناهم يف و حتقيننق ذلننن   منن  مّلنن  قننداملتحنندة يف البلنند 

ألمننم لأبن ونننود وكناالت  2018 اننشنطة. ويفنناد التقرينر الننوطين الطنوعي للرييبنناس يف عنا 
طريق مشاريع وورامج  ع لحلومة ل مقدراا  اا دعم  املتحدة يف ملتأل انمم املتحدة املشت  قد

 لتها انمم املتحدة.موّ 

 67-84التوصية   
طريق فرق العم ، واملا ني  ع العم  التعاوين مع الشركاء احملليني/يصحاب املصلحة  -41

الرئيسيني، والشركاء مث  هيئنة انمنم املتحندة للمنرية، ووزارة الشنؤون اخلارنينة والتجنارة، ويماننة 
 حد  ساهم إىل ،والفريق اإلقليمي املعين ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،مجاعة احمليط اهلاد 

الس اجملنالتزامات وطنينة تبنتهنا احللومنة و  وهنا كبري يف دعم تنفيذ السياسات والتشريعات. 
لمناصرة ويو  ليوماا  16يف ذل  محلة  يف احلمالت الدولية السنوية، مبا تتمث  للجزر احلضرية

حتدد يف يشهر الشريط انويض، واليو  الدويل للمرية، ويو  اخلميس انسود وان   الةتقالية اليت 
 .(16)معينة
سياسنة القضناء علنى العننف اجلنسني لتواص  احللومة تنفيذ خطنة التفعين  املشنتكة و  -42

وزارة  ووسعت( للتصد  للعنف اجلنساين. 2021-2011واجلنساين، وخطة العم  الوطنية )
العنف  شؤون املرية والشباب والر ضة والشؤون االنتماعية نطاق العم  املتعلق ابلقضاء على

اجلنسني واجلنسناين، والعننف ضند النسناء والفتيننات، وندءاا من  النتويج وز دة النوعي إىل تننوفري 
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مننننه.  انولينننةخننندمات نيننندة وميلننن  الوصنننول إليهنننا للحماينننة مننن  العننننف اجلنسننناين والوقاينننة 
نموذج و خذأي كرييباسهو ور مج للوقاية انولية يف  فور مج تعزيز القرى السلمية يف كرييباس  يما

 .(17)والسلو  انعرافتغيري 
القضاء على  جمال يفشعبة النهوض ابملرية تنسيق العم  ل التاوعةشبلة انمان  وتتوىل -43

العننف ضنند النسناء والفتيات/القضنناء علنى العنننف اجلنسنني واجلنسناين، عنن  طرينق العمنن  مننع 
شبلة انمان على نطاق يوسع لفائدة النانيات م  العنف  ويعضاءاخلدمات الرئيسيني  مقدمي

كات النننننيت يقيمننننت منننن  خننننالل شنننننبلة انمننننان وغريهننننا مننننن  ا . وقنننند زادت الشننننر (18)اجلنسنننناين
 .(19)اننشطة

النيت تتنألف من  مقندمي و احلناالت،  إدارةجلنة شبلة انمنان املعنينة ابسنتعراض  عقدوت -44
 كاملةحلول   إجياداحلاالت وضمان  الستعراض شهر ا  اا ، انتماعالرئيسيني انساسيةدمات اخل

ودعم تنسيقي م   2017 اللجنة يف عا  ينشئتجلميع احلاالت املبلغ عنها وعد  إغفاهلا. وقد 
دعم التاوع لشبلة انمان ووتموي  م  جمموعة اخلدمات انساسية. وحتققت جناحات  موظف ال

 العنفالبت يف اثنتني م  قضا   ،2019 يف عا  ،كبرية يف حاالت العنف اجلنساين، ومت مؤخراا 
 .اجلناة ابلسج  على ُحلماجلنساين وشأن فتيات شاابت و 

 ضة والشؤون االنتماعية تنسيق عم  جمموعة وزارة شؤون املرية والشباب والر  وتتوىل -45
( م  ين  حتسني الوصول إىل اخلدمات اجليدة يف جمال 2019-2017اخلدمات انساسية )

مريلي  500 000مجايل للمشروع التجرييب اإلتموي  ال وولغملافحة العنف اجلنساين،  دوالر ي
 .(20)يتوافق مع املعايري الدولية ويفض  املمارسات حتسني مجيع اخلدمات انساسية مبا ين  م 
وإطالق سياسة املساواة  ابعتماد مؤخراا  وقامتوتعتف احللومة ابملساواة وني اجلنسني  -46

. وينؤثر العننف اجلنسناين يف مجينع 2019شنباط/فةاير  12يف  ،وني اجلنسني والنهوض ابملرية
ية، ي السلان، اا ستونأل وضع هنج متلام  ومنسق للحلومة ولاملها يشر  اجملتمعات احملل

مسنتوى القنرى إىل  من املساءلة، مع انناذ إننراءات مباشنرة  يونهوحيدد ووضوح املسؤوليات و 
 على املستوى الوطين. مثاجلزر 

 التعاون ليما بني الدول واملساعدة اإلمنائية -دال 
 109-84التوصية   

 الننندعوة ةضننرورية، وستواصنن  كرييبنناس ينشننط املختلفنننةاور اإلقليميننة والدوليننة تعنند املننن -47
تحر  صوب  وتونهركيز تيتمث  و تعرضها ملخاطر تغري املناو. و يتعلق فيما احللومة احلالية يف ال

تليف.  اناذ املزيد م  اإلنراءات العملية لتحسني/تعزيز قدرة السلان احملليني على الصمود وال
 حوار اتالنوا ووافق على كفالة تنفيذ/إجناز التداوري املتخذة.  قش، 2018 عا  ويف
 ياتحننتاملنناور الرئيسننية للندعوة يف جمننال تغننري املنناو ذات املنظننور النوطين واإلقليمنني و  -48

للرييباس سب  االضطالع ودور رائد يف متثي  ميلرونيز  يف فرقة العم  التاوعة لشنراكة القندرة 
قننة احملننيط اهلننادئ املسننؤولة عنن  تنفيننذ اإلطننار اإلقليمنني )منطقننة احملنننيط علننى الصننمود يف منط

 .(21)إطار التنمية القادرة على الصمود يف منطقة احمليط اهلادئ هواهلادئ(، و 
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يُعد الوصول إىل متوي  ينشطة موانهة تغري املناو م  يولو ت كرييباس للمساعدة يف و  -49
جيات الرئيسننية. وانننذت كرييبنناس خطننوات يساسنننية ضننمان تنفيننذ اُنطننر واخلطننط واالسننتاتي

مع الشركاء الرئيسيني ومؤسسات متوي  ينشطة موانهة تغري املناو لضمان قندرة نظنم  ونللتعا
اإلدارة املالية الداخلية على الوصول إىل هذا التموي  وإدارته. وتعم  شعبة متوي  ينشطة موانهة 

املعين وتغري املناو وإدارة خماطر اللوارث م  ين   يباسللري فريق اخلةاء الوطين  معتغري املناو 
. وتواصنن  كرييبنناس العمنن  مننع املؤسسننات الثنائيننة (22)مننع هننذه املؤسسننات التمويليننة التعامنن 

 واملتعددة انطراف لضمان التنسيق والوصول املباشر إىل متوي  ينشطة موانهة تغري املناو.

 اإلملار الدستوري والتشريعي -هاء 
 62-84التوصية   

 ويشتم "التحرش اجلنسي"  ل واضحاا  تعريفاا  2014 انسر  لعا  الو   قانون يتضم  -50
عد يوامر السالمة اليت الشرطة يف مجيع اجلزر، تُ  يفرادلونود  ونظراا . (23)على تفاصي  يخرى مهمة

 يوماا  14 ال وفتة ( مبثاوة استاتيجية تدخ  سريع لوقف العنف.يوماا  14دة ملتصدرها الشرطة )
 نيمتل هتدئة انطراف يو يف إما تساعد ين شأهنا م  الشرطة ع  الصادر السالمة يمر مبونأل

 املشورة والنصح. خدماتالنانني م  التماس 
العمن   يصنحابعلنى مجينع  2015 ويفرض قانون العمالة والعالقات الصنناعية لعنا  -51
 وعينهاييز املباشر وغري املباشر القائم على يسباب فرص عم  متساوية ع  طريق حظر التم إاتحة

احلالنة الصنحية  العمنر يو الري  السياسني يو الدي  يو اللون يو العرق يو مث  انص  اإلثين يو
العضنوية يف نقاونة، وحيظنر التحنرش اجلنسني. ويننص علنى التنزا  صناحأل العمن  وندفع ينننر  يو

 القيمة.متساو للنساء والرنال مقاو  العم  املتساو  

 76-84التوصية   
مجيننننع يسنننوي يشنننلال عمنننن   2015 حيظنننر قنننانون العمالنننة والعالقننننات الصنننناعية لعنننا  -52

يف ذلنن  اسنتخدا  انطفنال يف النندعارة وإنتناج املنواد اإلابحيننة، وعنرض انطفننال  انطفنال، مبنا
 ينشطة غري مشروعة، وهو ملم  التفاقية حقوق الطف . مارسةمل

 املؤسسات والسياسات العامة -واو 
 38-84التوصية   

 .وعد التوصية هذه احللومة ذتنفّ  مل -53
ونننديت مهمننننة اسنننتطالعية وشننننأن  ،2019ييلول/سننننبتمة  10إىل  2الفنننتة مننن   ويف -54

العندل وندعم من  الفرينق اإلقليمني املعنين  وزارة قادهتنا ،قنوق اإلنسنانحب املعنينةاملؤسسة الوطنية 
ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والشركاء م  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنتدى آسيا 

ي 38واحمليط اهلاد . وشار  يف املهمة حوايل   همم  يصحاب املصلحة م  جمالس اجلزر، مب  ف
القينا   يف إطار البعثنة ييضناا  نرىعية. و إدارة الرعاية االنتما ومجيعهم وموظف البلد ت رؤساء

يف كرييباس، واملنظمات غري احللومية  اتوز رات إىل الوزارات الرئيسية وغرفة التجارة والصناع
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قنننوق حب املعنيننةوشنننأن املؤسسننة الوطنيننة  جلهنناتا ذهحلصننول علننى ونهنننات نظننر هننا يننن  منن 
 معنيةنشاء مؤسسة وطنية إب لقيتع فيمااإلنسان. ووصفة عامة، كانت هنا  استجاوة إجياوية 

 قوق اإلنسان يف كرييباس.حب

 41-84 التوصية  
والعديد م  السياسات انخرى  2019-2016تضمنت خطة التنمية الوطنية للفتة  -55

يد  معقارنة ابملقياس انداء  م لتملني لاليت وضعت مؤخراا مؤشرات عامة  و خطوط انساس. 
جمنال حقنوق اإلنسنان  يفة حتديداا  و مؤشرات حمددة ين خطوط انساس هذه ليست مونه

من  املفوضننية  قتحننةتضنع مؤشننرات حقنوق اإلنسنان امل ين عليهنا يتعننني ينزال نن كرييبناس ال
 يف هذه املسألة. وسُينظرالسامية حلقوق اإلنسان. 

 108-84التوصية   
مع اجملتمعات احمللية وجمالس اجلزر وشأن  مستمرةدورات تدريبية وينشطة  هنا  كانت -56

يم  ي ق ت تغري املناو وإدارة خماطر اللوارث ومعاجلة املسائ  املتعلقة حبقوق اإلنسان م  خالل يداة 
دورات تدريبية رئيسنية )فنينة  نُظمت. وعلى املستوى الوطين، (24)مدى تعرض اجلزر للمخاطر

يتسىن له العم  وشل   لليلرييباس لخلةاء الوطين فريق ا لفائدةوإدارية( يف جمال وناء القدرات 
. وتننعلس خمتلنف مبنادرات ونناء (25)يفض  مع اجملتمعنات احمللينة يف اجلنزر من  خنالل املشناريع

 ، يف اإلدماج االنتماعي واملساواة وني اجلنسني.نُفذتالقدرات، اليت 

 39-84التوصية   
 قتضنياتوعنض م تُعناجليس للرييباس "سياسنة وشنأن عمالنة انطفنال". ومنع ذلن ،  -57

التعدي  الذ  يدخ  على قانون العمالة والعالقات الصناعية الذ  ينص على  وفقهذه السياسة 
على انطفال. وهنا   خطرة تعتة يعمالمنع انطفال م  مزاولة ي   ةفتشي العم  صالحيملين 

 .(26)تدعم محاية الطف يحلا  يخرى ذات صلة 

 عدً التمييز -زاي 
 54-84و 53-84التوصيتان   

احلماية لل  م  الرننال والنسناء وغنريهم من   2014 انسر  لعا  الو   قانونيوفر  -58
اعتقاد عامة  هلا التصد املهمة اليت جيأل  سائ . وم  املالعائلييفراد انسر املعيشية م  العنف 

 اتين هذا القانون يشم  مجيع يفراد اجملتمع ويدحلماية املرية فقط. ين القانون خمصص  الناس
هنم مشمولون هبذا أب علم علىمجيع يفراد اجملتمع  لونتوضيحات لضمان ين ي وقُدمت. احمللية

 .ذل  إىل محاية مجيع يفراد انسرة، مب  فيهم الرنال والنساء وانطفال، وما -القانون 
، 2017 ، املعنننندل يف عننننا 2015 العمالنننة والعالقننننات الصننننناعية لعنننا وميننننع قننننانون  -59

موظف حمتمن   غري املباشر، ضد ي  موظف يو صاحأل العم  م  اارسة التمييز، املباشر يو
يلفن   و . (27)عالقة العم و املتصلةظروف الشروط و اليتعلق ابلتوظيف والتدريأل والتقية و  فيما
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( والتحنرش اجلنسني 113والنساء وحيظر اإليذاء )املنادة  املساواة يف اننر وني الرنال كذل 
 (.112)املادة 
وال ينزال يتعنني علنى كرييبنناس قبنول املسناواة ونني اجلنسننني وعند  التميينز فيمنا يتعلننق  -60

ابنشخاص "املثليني"، وذل  نسباب ثقافية وتتعلق ابلد ننة املسنيحية. وظهنرت منظمنة غنري 
" تضم يعضاءا غالبيتهم م  الذكور الذي  يطلق BIMBA - مباحلومية ُسجلت حديثاا ابسم "وي

"، ي  املتشنننبهني sisi - " يو "سيسنننيbinabina-aine - آينننني -علننيهم حمليننناا اسنننم "ويناوينننا 
 ابلنساء. ويصبحت هذه املنظمة جمموعة معروفة حتمي مصاحل هذه الشرحية.

راء جمموعننة واسننعة منن  للننوارث إنننا وشنأنومشلنت عمليننة اسننتعراض القننانون الننوطين  -61
نون اجلديد (28)املشاورات مع خمتلف جمموعات املصاحل قا . وتتمث  نتيجة هذه املشاورات يف ال

يانات  2019 املتعلق إبدارة اللوارث وموانهة تغري املناو لعا  الذ  يدى إىل تعميم تلبية احت
 النساء وانطفال وانشخاص ذو  اإلعاقة.

 55-84التوصية   
 ةساسية شديدة للغاية م  الناحية الثقافة، ومثحبملساواة وني اجلنسني يف كرييباس ا تتسم -62

االنتماعية املتعلقة  انعرافوصورة تدرجيية لضمان حدوث قبول وتغيري سلس يف  متضينهود 
معاجلة مسألة املساواة وني اجلنسني م  خالل تعميم مراعاة  ويدتابلرنال والنساء يف اجملتمع. 

ذل ، فقد ُقبلت وسهولة  ومعحتسني متثي  املرية، وحتقيق السالمة وانم ،  إىلاملنظور اجلنساين 
يف جماالت يخرى يق  حساسية، مث  التليف مع تغري املناو، والقانون املعدل وشأن اللوارث، 

. والسياسات م  قبي  السياسة 2019 اطر اللوارث وتغري املناو لعا دارة خمإب املتعلق القانونو 
علقةسياسة الالوطنية للشباب، والسياسة الوطنية للر ضة، والسياسة الوطنية وشأن اإلعاقة، و  ت  امل

اخلطوات نفسها لدمج وتعمنيم املسناواة ونني  فتتخذقوق املستهل  وغريها م  السياسات، حب
 اجلنسني.

  مننن نسنناء لطفننال املولنننودي  يف اخلننارج انمسننألة نقنن  ننسنننية كرييبنناس إىل  تُعنناج ومل -63
نهوضملساواة وني اجلنسني و ا وشأنكرييباس. ومع ذل ، فإن إقرار السياسة اجلديدة  ملرية، اب ال

لتنفيذ  ملنةوالعم  املتعلق ابتفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية، يوفران السب  امل
ملنرية، اب النهوضخطة لتنفيذ السياسة املتعلقة ابملساواة وني اجلنسني و  توضعة. وسهذه التوصي

 نطفال.ا وتجنيس املتعلقة انيةاجلنس املسائ وهي تشل  فرصة ملعاجلة 
إعداد دراسة استشارية وشنأن حناالت انعندا  اجلنسنية ونني  علىاليونيسيف  وتعلف -64

من  يننن  وضنع خطننة  2019شنري  الثنناين/نوفمة يف ت اسننتلماهلاانطفنال يف كرييبنناس يعتنز  
. اجلنسيةوخطة عم ، والنظر يف وضع قانون حمدد وشأن حق الطف  يف  ،وسياسة ،استاتيجية

 يفاآلابء فقط  حق على تنص اليت، 1979 م  قانون اجلنسية لعا  66ذل  املادة  سيعاجو 
 تضم  املبدي نفسه.م  الدستور اليت ت 25تسجي  يطفاهلم وليس انمهات؛ واملادة 

نظا   قدوزارة العدل ل التاوعة جياتوالز  وفياتشعبة تسجي  املواليد والو  -65 ينشأت مؤخراا 
 وزارةاثنان م  موظفي الشعبة يف  ويعم اجلنسية.  كتسابيف ا  اجلدددعم حق املواليد يتسجي  

اجلندد.  واليندالنوالدة وغنرض تسنجي  امل ننناحالصحة واخلدمات الصحية ويباشرون عملهنم يف 
 وتقدمي خدمة التسجي  جما ا. التوعية ين  م وعض اجلزر اخلارنية  إىل ييضاا  اتز ر  ونرت
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 107-84التوصية   
نيلننةت  ة)جمموعن نننزردث ابلنسنبة للنن  جمموعنة وااحلنن خنالل الضننعف يوننه نتلنف -66
اآلاثر و من  غريهنا.  يكنة هناآاثر  شندة تلنون حنوادث فهنا فينلس(؛  جمموعةالي  و  موعةجمو 

، يةالسناحل املنناطقيف غمنر  تتمثن  منها ويتضررون السلان هبا يشعر اليتالشائعة لتغري املناو 
يؤد  إىل نق  القنرى إىل منناطق داخلينة يكثنر يمنا ا يف  املنازل على طول الساح ، اا تدمريو 

 ئيانمن  الغنذا انعندا تدهور خصووة التونة وسنبأل تسنرب ميناه البحنر، وابلتنايل  ز دةاجلزر، و 
 .(29)غذائية(الاصي  احمل وقلة)مياه غري آمنة، 

احللومة عدة مبادرات يف  عتمدتاتخفيف م  حدهتا، الآلاثر و ل التصد  ين  وم  -67
 يف 50يعيش يكثر م   حيث، اجلنوويةفي اتراوا ف. (30)السواء حداملناطق احلضرية والريفية على 

املنننناطق السننناحلية  يفمشننناريع رئيسنننية تلفنن  سنننب  العننيش  تنفننذمننن  جممننوع السنننلان،  املائننة
على مجيع نقاط  ركز ييضاا ي شامالا  اا هنج حالياا  كرييباس. وتُنفِّذ  (31)آاثر تغري املناو م تخفيف الو 

 املتعلقنننننة والعقبنننناتالتعلنننننيم، و محاينننننة السننننواح ، و الصننننحة، و امليننننناه، و )الغننننذاء،  رضننننعف اجلنننننز 
 .(32)مثاين نزر ذل  ويشم  ،(تالتصاالاب

  يف املناو تغري ع  النامجةدارة خماطر اللوارث إب املتعلقةُصممت خطة التنفيذ املشتكة و  -68
تغننري املننناو  وانهننةواإلطننار الننوطين مل ،تلملننة اخلطننة الوطنيننة إلدارة خمنناطر اللننوارثل كرييبناس

وضع خطة منهجية  ين يف يتمث  التنفيذخطة  لوضع الرئيسيانساس املنطقي و . هوالتليف مع
وكفالة  تاحةشأنه ين يعزز كفاءة وفعالية القدرات واملوارد امل م متلاملة حتدد إنراءات ملموسة 

تنننأثري. ال مننن قصننى ان احلننند حتقننقو  ةاهلنندف وصنننورة نيننند ددةاملبنننادرات اجلدينندة حمنننين تلننون 
 حتقيق ز دةعززها م  خالل ضمان تاخلطة حقوق اإلنسان و  تراعيسياق حقوق اإلنسان،  ويف

إىل التهديدات  ابلنظر ،ضيا انر نيمأتو ةاآلمن املياه إىل والوصولميع املواطنني جلانم  الغذائي 
 ع  تغري املناو واللوارث مث  اجلفاف والعواصف. النامجةاحلالية واملستقبلية 

 97-84التوصية   
 "Cap 5 يستشند السنج  املندين للمواليند والوفينات والزجينات وقنانون تسنجي  املواليند -69

)1(9s(33)"، الذ  يونه عملية التسجي  وحيدد اإلنراءات وغريها م  املتطلبات. 
إىل ملتنأل التسننجي  املندين وسناعدت يف ضننمان  الندعماليونيسننيف  منظمنة وقندمت -70

وزارة ل التاوعة التوليد يننحةلوزارة العدل و  التاوعمع السج  املدين  ابلتعاوناملواليد  مجيعتسجي  
مقارنة  ُسجلواتتمث  نتيجة هذه املبادرة يف ز دة عدد املواليد الذي  و . الطبية واخلدماتالصحة 

 د املواليد.اعدي ع ويا ت دقيقة وموثوقة  توفريو  ،ابلسنوات الساوقة
يف ذل   جمموعة خمتارة م  اجلزر اخلارنية، مبا يفمحلة متنقلة لتسجي  املواليد  ونفذت -71

 سننبقي حنى سنن  الثامنننة عشننرة، الننذي  مل جمننا ا ل هبنندف تسننجي  مجيننع انطفننا اجلنووينة،اتراوا 
هننذا  اليونيسننيف لننتوموّ . املنندين التسننجي  مللتننألبيننا ت اإلللتونيننة التسنجيلهم يف قاعنندة 

انشخاص  يستهدف وهو س،تسجي  املواليد يف كرييباوتغطية الالنشاط م  ين  ز دة وحتسني 
   التسجي .يستطيعون دفع رسو  ال م و  ،الذي  يعيشون يف نزر  ئية
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 ينة،سنة اإللزاما، وهنذا هنو سن  الدر التاسنعة سن  حنى سيف كرييبا ابجملانالتعليم  ويوفر -72
. وقد حدثت تطورات (34)سنوات 6 إىل 4 س  م  لألطفال الساوق يف جمانياا  التعليم كان  قدو 

 .(35)يخرى ييضاا 
احللومنننة وتننوفري تعلننيم يفضننن  طننة االسننتاتيجية لقطننناع التعلننيم علننى التننزا  اخل وتنننص -73

 ،2015 من  يهنداف التنميننة املسنتدامة املعتمندة يف عننا  4يتماشنى مننع اهلندف  ومنصنف مبنا
احملننننيط اهلننننادئ  منطقننننة يفإطننننار تطننننوير التعلننننيم  مننننعيتماشننننى علننننى املسننننتوى اإلقليمنننني  ومبنننا
 .(36)2009 لعا 

 احلق يف السالمة البدينة واملعنوية -حاء 
 73-84و 72-84 التوصيتان  

بدنية يف العقووة ال حظر)ه( ووضوح على 38يف املادة  2013 ينص قانون التعليم لعا  -74
سجالت  تبني واجملتمعات احمللية هبذا الشأن. وال علمنيامل توعيةتواص  الوزارة و . (37)ي  مدرسة

 عنننف حناالت وقننوع إىل تشنري انطفننال معاملنة إبسنناءة متعلقنةالرعاينة االنتماعينة ي  قضننية 
والامل وتلشف. (38)احملاكم إىل يُحيلتنسدية نطفال و  يضرار يف تتسبب اعتداء يو  اليت تقا

نهالتعليم ونود حاالت  جمال يف كبار  مع مسؤولني يُنريت  وسنبألوويخ للمعلمنني التن فيهنا وُنِّ
 اارسة العقووة البدنية على الطالب.

 عقوبة اإلعداً -ملاء 
 56-84التوصية   

 وحيمني؛ 2014 عقووة اإلعدا  الذ  اقنتح يف الةملنان عنا و املتعلققانون ال يُعتمد مل -75
 .سعلى ي  نرمية يف كرييبا للمعاقبةعقووة اإلعدا   تُفرض الدستور احلق يف احلياة وال

 حظر الرق واالجتار -ملاء 
 74-84التوصية   

 ابلتعاون هلا التصد  علىابلفع   ستعم  شرطة كرييبا اليت تاالاجمل م االجتار ابلبشر  -76
يعاقننأل و اجلرمينة عنة الوطنينة.  ملافحنةمركنز احملنيط اهلننادئ لتنسنيق  -قليمينني اإلشنركاء ال منع

اارسة  ر جي ابجلنس وللنه ال املشتغالتوشل  رئيسي على استغالل  سالقانون احلايل يف كرييبا
بام  قانون  146و 141و 140و 136ترد يف املواد و الدعارة.  نني  سالعقوابت يف كريي قوا ال

لسننننج  ملننندة عننننامني. ابعقوونننة  وتفننننرضاسنننتغالل الفتيننننات الشننناابت،  مبلافحننننةذات الصنننلة 
 االجتار ابلبشر. وشأن مادةقانون العقوابت  يتضم  وال
مبخاطر االجتنار  التوعيةإطار شراكة مع املنظمات غري احللومية  يفتواص  احللومة و  -77

طر اخل هذا لل ، إجتاريُبّلغ ع  ي  حاالت  . وملتص  وذل  م  مشلاليت ابلبشر والبغاء وما
شنرحية البغنا   يانكثنر عرضنة للخطنر هن والشنرحيةوننود سنف  صنيد يننبينة. ل نظراا  ماثالا  يظ 

سنف   وتُراقنأل "ainen mataawa- منااتوا آيننني"الشناابت اللنواي يطلقن  علنى ينفسنه  اسنم 
حلومي مؤلف م   فريق وواسطة همن هاامليناء وقب  خرون االصيد والسف  انننبية عند دخوهل
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 ،ووزارة مصايد انفا  وتنمية املوارد البحرية كرييباس،  يف الشرطة ودائرة ،اثلني ع  إدارة اهلجرة
 ووزارة البيئة وانراضي والتنمية الزراعية.

علنى تعزيننز  2019-2016لنوزارة اخلارنيننة للفنتة  تننص خطنة العمنن  االسنتاتيجيةو  -78
احلنندود، وإدارة إصنندار التأشننريات  علننىانمنن  الننوطين منن  خننالل مراقبننة اهلجننرة وشننل  فعننال 

فعَّ   مللافحةلعقوابت وقانون لابلفع  قانون  وهنا وتصاريح العم .  ُت ية. ومل  اجلرمية عة الوطن
بشر  ويعدالشاابت.  لفتياتابالجتار ابيف نرمية تتعلق  قضائية مالحقة ي حى اآلن  االجتار ابل

 .نيكرييباس على ملافحتها ابلتعاون مع الشركاء اإلقليمي  شرطةنرمية تعم  

 75-84 التوصية  
لقضنا  النيت تتناوهلنا هنذه التوصنية. ابعلنى توعينة اجلمهنور  رييبناسدائرة شرطة ك تعم  -79
ي   ظنيمنظراا لعد  تن ،اقم اننانألو تنظيم محالت تثقيف وتوعية نفراد الط إىلهنا  حانة و 

 2015 لعا  الصناعية والعالقات العمالة قانونم   118املادة  وتلتسيا القبي . ذم  ه محلة
يف ذل  على  انطفال  ميع ينواعها، مبا ةلايشلال عم يسويوناهة يف هذا الصدد، فهي حتظر 

انطفننال  عننرضوإنتنناج املنواد اإلابحيننة و  بغنناءصننر، اسنتخدا  انطفننال يف الاحل سنبي  املثننال ال
 ينشطة غري مشروعة. مارسةمل

ة صحيفوشأن قضا  انطفال والنساء يف  اا وحدة الشرطة اجملتمعية ابنتظا  عمود وتنشر -80
 صتخصيو ييضاا التزمت الصحيفة و حقوق الطف  وحقوق املرية.  فيهنيوستار" تتناول  س"كرييبا

يف  املدرسة يو القضا  املتعلقة ابنطفال والنساء يف املنزل يو يتناولالصفحة انوىل ن  مقال 
 .التثقيفتوعية و ابل تتعلق  قضا  نونصص روع صفحة جما ا  ،ملان العم 

 السياق العاً -احلرية واألمم  -افك 
 69-84التوصية   

. رييبننناسيف ذلنن  القضننناء وشنننرطة ك التوعينننة، مبنننلمننن  اجلهننات ينشنننطة  عديننندنظم التنن -81
احلمننالت الوطنينننة والدوليننة يف توعينننة النننناس  إطنننارسننامهت املشننناريع املنفننذة والشنننراكات يف و 

 .(39)حبقوقهم
وغية توفري خدمات  طبيةالتاوعة لوزارة الصحة واخلدمات ال ةيُنشئت عيادة صحة انسر و  -82

يف جمال  اانتماعية وصحية للنساء والفتيات النانيات م  العنف املنزيل، وُدعمت احتياناهت
انمومة  صحةو  يةاإلجناو الصحةوور مج  انساسية اخلدمات جمموعةوناء القدرات م  خالل 

 اجلنساين العنف نوشأ املوحدة الصحية التعليمات نفيذت سيؤد . و نيل واملراهقاطفليد واناو وامل
 واجلزر اخلارنية. اجلنوويةعزيز اخلدمات يف اتراوا ت إىل

 العامة التنفيذ إجراءات -والثقالية  واالجتماعية اال تصادية احلقوق -الً 
 111-84 التوصية  

 التنفينننذ خطننةو  ،وانهنننة أتثننريات تغننري املننناومل ساملبننادرات اجلاريننة مثنن  وننر مج كرييبننا -83
 ةلملنم عندت س،ونر مج حتسنني التعلنيم يف كرييبناو  ،وهنج "اجلزيرة أبكملها" للرييباس، املشتكة
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 صمودالضعف ووناء القدرة على التليف وال يونهطط التنمية الوطنية اليت هتدف إىل احلد م  خل
إىل احملليننة اسننتناداا  اتلمجتمعنلمبنادرات تليننف  وسننتطّوروانفننراد.  احمللينةومتلنني اجملتمعننات 

 ،واتويتنو  الشننمالية ،ياب ننغ -يف مثناين ننزر  للخطننر التعنرض مندىونتنائج تقينيم  اسنتنتانات
 وماركا . ،وكرييتيماي ،وتريينا ،واتووايران ،ونونوي ما،ويويما
م  خالل  يوالا  وذل  ،وتغري املناو املتعلقةالبيا ت  وُحفظت تعمجُ  ،2019 عا  ويف -84

ا ت وشأن تغري املناو، لضمان سهولة حتلين  البينا ت اجملمعنة عن  استبيان مجع البي استعراض
يوننه ضنعف  حتديند خينص فيمنالبيا ت املتعلقة وتغنري املنناو امجع  يتواص اثنياا، و تغري املناو. 

تليف. خب املتعلقة اتالقرار  واناذلتخطيط ا عمليات ين  م  احمللية اتاجملتمع ثاا، و يارات ال اثل
 الرنوع إليها. لتيسريتغري املناو و املتعلقة لبيا تقاعدة مركزية ل يُنشئت

 عاً - الئق معيشي مستوى يف احلق -ميم 
 87-84 التوصية  

 الرعاينننة إدارة موظفننو ينفننذهااخلارنينننة  رجلننز ا يفهنننا  خنندمات إعننادة أتهيننن  حمّسنننة  -85
ل اخلدمات االنتماعية. تدريأل يف جماال واتلق وقد ،زراجل جمالسيف  يعملون الذي  االنتماعية

 يعضاءابلتعاون مع  ويعملونهؤالء املوظفون نهات اتصال رئيسية يف اجلزر اخلارنية  ويشل 
خنندمات احلمايننة االنتماعيننة املطلووننة للنسننناء  قنندمي  تيننن منن يف اجلزيننرة  انمننانجلنننة شننبلة 

تعاونصندوق دعم العمالء  ويقو . (40)والفتيات وانطفال الذي  يتعرضون للعنف مع مركز   ابل
 تلاليف حتم م   اوتداءا  اتتلبية االحتيانات الطارئة للنانيوكرييباس لدعم النساء وانطفال 

وعيداا ع  اجلاين )الزوج يف   الضحية إيواء إىلس( )الطعا  واملالو اتاالحتيانات الفورية للناني
 .اا نو  تلاليف املغادرة على منت قارب يو حتم كثري م  انحيان( ع  طريق 

 88-84التوصية   
ئ   -86 ور مج "مبادرة انزواج الشباب" الذ  تقدمه شعبة الرعاية االنتماعية يشم  املسا

إىل ذل .  اجلنسي واجلنساين، ومحاية الطف ، ومااملتعلقة حبقوق اإلنسان، والقضاء على العنف 
ويننننعلس النننة مج يف اخلطننننة االسنننتاتيجية لننننوزارة شنننؤون املنننرية والشننننباب والر ضنننة والشننننؤون 

 .2019-2016االنتماعية، ويتوافق مع خطة كرييباس اإلمنائية للفتة 
ية وورامج القضناء ة ع  التملني االقتصاد  للمر يسؤولاملشعبة النهوض ابملرية  وتتوىل -87

. (41)علنى العنننف اجلنسنني واجلنسنناين وغيننة املسننامهة يف حتقيننق الرفنناه االنتمنناعي واالقتصنناد 
ونننندعم متننننويلي  2018 لملت يف عنننا دراسننننة استقصننننائية للفنننرص االقتصننننادية اسننننتُ  يُنرينننتو 

. ومسناعدة تقنيننة منن  وزارة الشننؤون اخلارنيننة والتجننارة وغيننة حتدينند الفننرص االقتصننادية للمننرية
وتموين  منن   ،2018 تنظمنه النسناء لعنا  النذ عنرض النوطين انول املظنم ، نُ 2018 عنا  ويف

 احللومة.
وتظ  خطة التفعي  املشتكة لتنفيذ سياسة القضاء على العنف اجلنسي واجلنساين م   -88

واحل وتوفريانولو ت ذات الصلة  ني ماية االنتماعية للنساء والفتيات، ومعاجلة مسألة املساواة 
املتعلقنننة  5 يف انولويننة رقننم 2019-2016حتنندد خطننة كرييبنناس اإلمنائيننة للفننتة و اجلنسننني. 
تعميم و . استلماهلامجلة يولو ت منها سياسة املساواة وني اجلنسني اليت يتعني  ،ابحلوكمة جير  



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

17 GE.19-18002 

اعتماد إىل ذل ، ومتث  التطور انخري يف  مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات والقوانني، وما
 .(42)2019 إدارة خماطر اللوارث وتغري املناو لعا  وشأنقانون 
السنننننتحقاقات لحللومنننننة اونننننرامج صننننندوق  تسنننننيريإدارة الرعاينننننة االنتماعيننننة  وتتننننوىل -89

، ودعنم الرسنو  وصنندوق السن  كبناروتشم  صندوق   2004 عا  يفاالنتماعية اليت وديت 
 .(43)اإلعاقة

 احلق يف الغذاء -ونن 
 82-84التوصية   

 يفالغننذاء اللننايف والتحنننرر منن  اجلننوع تننننعلس  تننوفري مسنننألة ملعاجلننةنهننود احللومننة  -90
 حص ستو . (44)نزر مخسالناس يف  نيلمت علىانوىل  املرحلة يف عم مشاريعها اإلمنائية اليت ت

 اجلزر. اندوات نفسها يف إطار هذه املشاريع اليت تستهدف احتاد املزارعني يف علىوقية اجلزر 
واتويتو  مينج  ما،ويويما ،ونونوي ،نزر وريو . ويف(45)الشباب شرحية كذل املشاريع   وتستهدف

KOIWإطار مشروع  يفتعم  يف الزراعة  معيشيةيسرة  1 400 هنا (، الشمالية)اتب  FAP .
 جمال يف هلاتدريأل ال وتوفري حملياا  جمتمعاا  11 مشلت اتز ر  نُفذت، اجلنوويةاتراوا  ،عاصمةال ويف

البنننذور  ةعننناوزر  ،وانفنندة العضنننوية السنننائلة والتسنننويق، ،والسنننماد الطبيعننني التونننة، استصننالح
ويكثننننر  2017 )حماصنننني  غذائينننة( يف عنننا  شنننتلة 10 000يكثننننر مننن   ووزعنننت. والشنننتالت

 .2018 يف عا  40 000 م 
 70 000 مبلغ الزراعية والتنمية وانراضي البيئة وزارة رصدتابلتموي :  يتعلق وفيما -91

ئي،  ونفذتالزراعية.  إلمداداتل 2016 دوالر يستايل يف عا  عدة مشاريع لدعم اإلنتاج الغذا
جمنال الغنذاء وامليناه  يفيف ذل  مشنروع الصنندوق الندويل للتنمينة الزراعينة يف اجلنزر اخلارنينة  مبا
صندوق يق  البلدان منواا  نفذهمليون دوالر يستايل(، ومشروع تعزيز انم  الغذائي  3.4 وتللفة)

لس اإىل ذلن ، تندعم وزارة الشنؤون الداخلينة جمنابإلضنافة و ملينون دوالر يسنتايل.  4.4وتللفنة 
متلن  اجلنزر من  احلصنول علنى املعندات،  النيتع التنمية االقتصنادية احمللينة ير اتنفيذ مش يف رز اجل
 إىل معدات الصيد، وماو والسلاكني والفؤوس والدرانات  العزق ويدوات اريثيف ذل  احمل مبا

  اجلزر اخلارنية.يف للعيش الناس حيتانها اليت املعدات وهي، ذل 

 ياه الشرب والصرف الصحيمب املتعلقةحقوق اإلنسان  -سني 
 91-84و 86-84و 84-84و 83-84التوصيات   

ملياه الشرب املياه اجلوفية ومياه البحر )احملالة( ومياه انمطار.  ةدر الرئيسيااملص تشم  -92
ليها ابلنسبة ملعظم سنلان املنناطق ياه والوصول إامل هذهمشللة املياه اجلوفية يف نوعية  وتتمث 

 م حتيانات اال تلبية ،1999 لعا  اجمللسمبونأل قانون  ،جملس املرافق العامة ويتوىلاحلضرية. 
املائنة من   يف 50النيت تضنم يكثنر من   احلضرية،اتراوا  منطقةاملياه )والصرف الصحي( لسلان 

لشرب والصرف ااحتيانات اجلزر اخلارنية م  مياه  نسمة(. يما 130 000إمجايل السلان )
تنفنذ املشنناريع  الننيتوالطاقننة املسنتدامة  التحتينة البنىناحللومننة من  خننالل وزارة  فتوفرهناالصنحي 
 .ونوعيتها اخلدمات هذه إىللوصول اب املتعلقة
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النظافة الصحية ودعم  اارساتملياه والصرف الصحي و اب املتعلقة املسائ معاجلة  وجتر  -93
جمنال حقنوق اإلنسنان املتعلقنة ابمليناه  يفاحللومنة  اتالتزامنو  (46)م  الشركاء والوكاالت املا نة

تستشند املشنروعات و . (47)هاشناريع النيت جينر  تنفينذامل يفح و وضنو تنعلسوالصرف الصحي 
( وخطنط 2008لصرف الصحي )ا جمال يفة الوطنية ابلسياسة الوطنية للموارد املائية والسياس

من  املقننرر و لتنفيننذ. السياسننات النيت حتنندد اسنتاتيجيات اب املتعلقنة( 2018-2008تنفينذ )ال
 البنينوزارة  ولندىالعم  على حتديث السياسات وخطط التنفيذ.  جير السياسات و  استعراض
مليناه اب املتعلقنةشناريع املسياسنات و الجلنتان وطنيتان رئيسيتان لندعم  املستدامة والطاقة التحتية

 .(48)والصرف الصحي
جمللنس املرافنق  التاوعنةشبلات ي ويأل امليناه وي وينأل الصنرف الصنحي  مؤخراا  صينتو  -94

. نيندةمرافنق صنحية و السنلان إىل ميناه شنرب نظيفنة  وصنوللضنمان  اجلنوويةاتراوا  يفالعامة 
أتهين  شننبلات الصننرف الصنحي واملينناه املاحلننة  يُعينند اجلنوويننة،اتراوا  تطنويروع إطنار مشننر  ويف

نشطة 2018 يف عا  املشروعتنفيذ  واسُتلم والصرف وتموي  م  البن  الدويل،  . وسامهت ي
الوصول  تيسريم  ين  حتسني و و . (49)الستدامةاب املتعلقةشواغ  ال معاجلةخرى يف ان املشروع

سنناعة الامليناه علننى منندار  تننوفريأمونننة، شنرع جملننس املرافننق العامنة يف جتروننة إىل ميناه الشننرب امل
هذه اخلدمة على  تعميمقب    نيلا تيبلينيلورا و  مها تنيصغري  يتنيالعدادات يف قر  ابستخدا 

 مناطق يخرى يف اتراوا اجلنووية.
مشروع اتراوا اجلنووية للمياه والصرف الصحي  شّيد، يةاحلضر  املنطقةابلنسبة لسلان و  -95

ونن  التنمينة اآلسنيو  شنركة  وكلنفمنت ملعنأل يف الينو .  4 000حمطنة لتحلينة امليناه وطاقنة 
GHD Pty Ltd،  وجير التحضريية للمشروع.  تقنيةتقدمي املساعدة الو ،2018فةاير /شباطيف 

حقننوق  إعمنال إىلهنذا املشنروع  ويهندفيف الوقنت النراه  اسنتلمال مرحلنة تصنميم املشننروع. 
 نظنا للمسناعدة يف حتسنني و ابلوصول إىل املياه ونفيف آاثر تغري املناو.  يتعلق فيمااإلنسان 

نظا  الصرف الصحي، مبساعدة  لتوسيعق مشروع نديد طلِ اُ ، اجلنوويةالصرف الصحي يف اتراوا 
وننر مج ندينند  علنى لتحتيننةا البنىنوزارة  حصننلتدعمنناا هلنذه املشننروعات، و من  البننن  الندويل. 

 رات البىن التحتية املخطط هلا.ي  تنفيذ تطو ين م عايل اجلودة ال اجلو لتصوير ل
 2018-2014واملياه يف اجلزر اخلارنية للفتة  للغذاء التجرييب كرييباسمشروع   ونُنّفذ -96
يف  املشنروعمسناعدة  إىل وابإلضنافة، وونريو(. منانزر خارنية )نونوي، واتوننورث، ويويما 4يف 
توفري ينظمة  وهوم  انمهية  نفسه القدر يلتسي عنصر، هنا  ائيستهال  الغذااللزراعة و ا دعم

 تجميع مياه انمطار.ل
ابلتعناون منع اليونيسنيف  التحتية البىن وزارةنفذت  ،اجلزر اخلارنية احتيانات ولتلبية -97

مشننروع كرييبننناس الثنناين للمينناه والصنننرف  وواصنن مشننروع كرييبنناس للمينناه والصنننرف الصننحي. 
علننى  وركنز ،ملينون ينورو 3.3الصنحي تلبينة احتياننات اجلنزر اخلارنينة من  امليناه وتموين  قندره 

هني  نزرمثاين  يفقرية مستهدفة  35والصرف الصحي يف  حتسني وصيانة البىن التحتية للمياه
 كنذل دعم  الن وقند . ونيلانو ،ماكني، ووواتريتار ، وماراكي، وياب نغ، وما  ، ونوي، ووريو

 بناء القدرات يف اجلزر.ل
يم نودة  -98 ويضطلع خمتة نودة املياه التاوع لوزارة الصحة مبراقبة ورصد اجلودة وجير  تقي

ياه املياه وصو  رة مستمرة. ويقو  موظفو املختة وز رات إىل القرى الختبار مياه اآلابر، وكذل  امل
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 2018و 2017اليت توفرها مرافق املياه العامة ومياه انمطار. ويكدت نتائج اختبارات عامي 
" مبستو ت تزيد ع  E. Coli" واإلشريلية القولونية "Total Coliformونود ولتري  القولونيات "

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.
 يفمياه الصرف الصحي  معاجلةتنفيذ مشروع  على والبيئة التحتية البىن وزارة وتعلف -99

خزا ت  جتهيزودي و جترييب.  يو دائميساس  على حتلي ثالثني خزان  جتهيزاملوقع، الذ  يشم  
إىل  وما ،احلفر جتهيزلعينات و ا يخذانشغال املدنية انولية مث  تركيأل ي ويأل  وتنفيذ تحلي ال

 -قنع االصنرف الصنحي )يف املو  ميناه ةجلناعخينارات مل لعندةذل . وستلون هنذه العملينة جترونة 
 وجتر . سلرييبالفض  انيار اخلين  حتديد  م الصرف الصحي(،  شبلات -خارج الشبلة 

  ينن من  2020 مليناه اجلوفينة سنتنتهي يف عنا ا نوعينةراقبة مل عمليات 2017 منذ عا  ييضاا 
 ستو ت ملوحة املياه.مراقبة م
لصنرف الصننحي والنظافنة الصننحية وندعم منن  ا جمننال يفونذل نهننود يخنرى  إىل ويُشنار -100

دعم منايل من  ون، كرييبناس  يف، جنحت مجعينة الصنليأل انمحنر 2017 عا  ما ني آخري . ويف
املناطق السلنية املزدمحة يف ويتيو.  إحدىيف  عامةالصليأل انمحر انستايل، يف إنشاء مراحيض 

 .(50)شربللمياه ك  منها لالستفادةدورات املياه أبنظمة لتجميع مياه انمطار  وزودت
 2023-2016ة للفت  وفونيلس الي  نزيرةيف  التنمية لوزارةاستاتيجية التنمية املتلاملة و  -101

م  ين  التنمية االقتصادية املستدامة والشناملة  سكرييباو املدعومة م  شراكة االحتاد انورويب 
الشننرب اآلمنننة  ميناه مهننا عنصنري  علننى تشننتم  ،للصننندوق انورويب للتنمينة( 11 ال)النة مج 

يهما.  12مبلغ  وخصص ،واملستدامة، والصرف الصحي املالئم يورو للل يون   هذا يف وعوجمل
ياه الشرب  يفالقائمة على اندلة  اإلدارةحتسني  السياق جمال املياه، وز دة الوصول إىل إمدادات م

وتعزيز القدرة على تشغي  وصيانة وإدارة نظا  إمدادات املياه وشل  آم  وفعال  ،املأمونة واملوثوق هبا
لصرف الصحي اباجلانأل املتعلق  ويعاجاحمللية وانسر املعيشية.  اتواجملتمع اتعلى مستوى املؤسس

 واملدارس ومرافق الرعاية الصحية. احملليةحتسني الصرف الصحي والنظافة الصحية يف اجملتمعات 

 احلق يف الصحة -عني 
 93-84و 90-84و 89-84التوصيات   

 املرتبنننات كشننوف  يفمنندرنات  قننناوالتاجلننزر اخلارنيننة  يفعينننادات اليف مجيننع  توننند -102
 والقاوالتأل  والطف . ل لصحيةرعاية االيف جمال  التوعيةخدمات  وتُقد اجلزر،  مبجالس اخلاصة
يضاا صحي الالدعم  ويقدم يف القرى.  ملمرضات اجلزر يف حاالت الوالدات املساعدة يقدم   ي

سنتوى. امل نيندة خندمات تقندميه لنوالدات املنزلينة لضنمان ا حاالت يفللقاوالت التقليد ت 
منن  خننالل ونر مج الصننحة اإلجناوينة وصننحة انمهننات  ييضناا اخلارنيننة  للجنزر اخلنندمات وتقند 

قنننا  النننة مج وتعبئنننة الشنننباب املسنننجلني لننندى النننوزارة و واملواليننند اجلننندد وانطفنننال واملنننراهقني. 
ونرامج  تنفينذو  ،االستقصنائية الصنحية انساسنية املطلوونة دراسناتمننهم يف إننراء ال السنتفادةل

يد ت  يشرفتوالدة  1 284 جمموعه ما وهنا . غريهاالتوعية اجملتمعية و  قل ت عليها القاوالت ال
 .2015 منذ عا 
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ينوفر ونر مج الصنحة اإلجناوينة وصنحة انمهنات واملواليند اجلندد وانطفنال واملننراهقني و  -103
توفرياجلهود املبذولة خلفض معدالت وفيات انمهات والرضع و  لدعمور جماا شامالا  تدريأل ال ل

نطباء التوليد ويمراض  يةنيوزيلندالالللية املللية انستالية و  م  نمعلمو  ويشت . (51)لموظفنيل
عمن   حلقنة تنظنيم -ذلن  تندريأل املندروني  ومشن  ،يسر هلنذا التندريألاملدلي   وضع يفالنساء 

، ذل وعد و . 2018 يف عا  ،مواليدلالضرورية ل املبلرة انساسيةرعاية والوشأن تدريأل املدروني 
موظفننون طبيننون  ويننهممشنناركني  10 حضنرهان دورة لتندريأل املنندروني يف اتراوا ااملشننارك يّسنر

 حتسننياهلندف هنو  كنانوقاوالت وارضات م  مستشفى اتنغنارو املركنز  ومستشنفى وتينو. و 
 نمهات واملواليد اجلدد.ا واعتاللفيض وفيات نابلتايل يف  املسامهةمهارات العاملني الصحيني و 

 وقدمت، سنطفال يف كرييبااورامج حتصني  يف دائماا  نيسيف شريلاا اليو  منظمةكانت و  -104
. اجملننال هننذا يف العنناملني من   جمننال الصننيدلة وونناء قنندرات املمرضننات وغننريه يف الندعم ييضنناا 
هيئنة انمننم و وزارة الصننحة من  وننرامج مشنتكة مننع صنندوق انمننم املتحندة للسننلان،  وتسنتفيد

تحندة اإلمننائي، ومنظمنة الصنحة العاملينة، مثن  ونر مج الصنحة ور مج انمم املو املتحدة للمرية، 
محلنة لفحنص اإلصناوة  ونفذتاإلجناوية وصحة انمهات واملواليد اجلدد وانطفال واملراهقني. 

اجلنزر اخلارنيننة  إىلز رات النن إطنار يفوفنريوس نقنص املناعننة البشنرية وانمنراض املنقولننة ننسنياا 
 نتنننننائج حققنننننت وقنننندة ان  والطفننننن  يف املراكننننز الصنننننحية صنننننحو املتعلقننننةةامج النننننيف  دجمننننتو 

 .(52)ملحوظة
اإلمننننندادات  تننننوفريتحسننننني لخطنننننط  وضننننععنننن  البعثننننات إىل اجلنننننزر اخلارنيننننة  ونننننتج -105

 إىل خدمات احلماية والعالج. تمرارابس حتتاجاجلزر  فهذه؛ صيدالنيةال
فريوس نقص  فحصوشأن  ةوطني ةتونيهي ئداواعتُمدت مب 2017 يف عا  وُوضعت -106

علنى يمهينة اتبناع هننج قنائم علنى الصنحة العامنة  ةاملبادئ التونيهي ههذ وتشدداملناعة البشرية. 
النننهج القننائم علنى حقننوق اإلنسننان انولويننة  ويعطنني. الفحنص إنننراء عننندوحقنوق اإلنسننان 

علقة ابلصحة مث  قبي  التغطية الصحية الشاملة، واملساواة وني اجلنسني واحلقوق املت  لشواغ  م
اخلمسة املتمثلة  العناصرإملانية الوصول، وتوافر اخلدمات، ومقبوليتها ونودهتا. وهو يدعم مبدي 

 .روطوال ةوالصح واإلرشاديف املوافقة والسرية 
غرب احمليط  منطقةبلدان لور مج ملافحة فريوس نقص املناعة البشرية/الس   ووفض  -107

يف  الطبيننة واخلنندمات الصننحة وزارة نفذتننه الننذ  ،ندوق العننامليالصنن منن نحننة مباهلننادئ املمننول 
لافحننة اإليندز والسنن  واملننالر . مب املتعلقننةلجهننود الصنحية ل النندعم تقندمي تسننىن ،2018 عنا 

 مجلنةنشناطاا مشلنت  23 لتغطينة اا يسنتالي اا دوالر  233 695التموي  اإلمجايل البنالغ  واستخد 
 تنظننيمو  ،لسن اب مصنناوني نشنخاصالنندعم  تقندميز دة الننوعي وتندريأل املننوظفني و  منهنايمنور 

ناعة  وشأنحلقات عم   تنظيمو  ،لس ابوفحص املصاوني  ،انتماعات التنسيق فريوس نقص امل
 .ذل  إىل وما ،الوقائية اندواتوتوزيع  الفحوص إنراءو  ،البشرية

 94-84و 92-84 التوصيتان  
تتوفر مرافق الرعاية الصحية يف مجيع و . سيف كرييبا اخلدمات الطبية واندوية جما ا تقد   -108

وصول السلان يف الشمال  تيسري( يف مواقع خمتلفة ل4مستشفيات رئيسية ) وهنا  ،ي اء البلد
( يف مجيع اجلزر، 21ة )يتوند مراكز صحو والوسط واجلنوب والشرق )نزر الي  وفينيلس(؛ 
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وز رات  يقو ابإلضافة إىل ذل ، و (. 106وعيادات/مستوصفات يف القرى ) العاملون الطبيون 
 املننننوظفني مننننال  يف حتسنننن  حنننندوث ويالحننننظوعننننض احلنننناالت الصننننحية الفرديننننة.  يفلألسننننر 

 النننيت ضنننروريةاملعنندات ال قائمنننةو  ،ألدويننةل احملّدثنننةابسننتمرار رصننند القائمننة  وجينننر . (53)لطبينننيا
 حلصول على الدعم.ا ين  م اجلهات املا ة  إىل إرساهلاو  س،حتتانها كرييبا

يواص  ور مج الصحة اإلجناوية وصحة انمهات واملواليد اجلدد وانطفال واملراهقني و  -109
 م  تعاين اليتاالت الصحية اجملمات الصحية وتوسيع نطاقها يف كثري م  دعمه لتحسني اخلد

 يفوحدة  2015 يف عا  ويُنشئتة نيدة. يصح خدمات إىل ابلوصول تتعلق ومسائ  ثغرات
على املساعدة م  ور مج الصنحة  وحتص اخلدمات الصحية معنية مبلافحة انمراض السارية، 

هذه الوحدة  نطاق توسيعين   م اإلجناوية وصحة انمهات واملواليد اجلدد وانطفال واملراهقني 
 ويشم نمراض. ا هبذه اإلصاوةلحد م  انتشار عوام  خطر ل سعياا  سكرييبا  ي اءلتغطي مجيع 

انمننراض السننارية؛  وسننبأل تاينوالوف اتواإلعاقنن عننتاللذلن  علننى سننبي  املثننال: احلند منن  اال
البلنند  أتهنأل؛ وتعزينز ونرامج الرقاونة احلالينة لضنمان سناريةوانتشنار انمنراض ال نقن الوقاينة من  و 

 ض يف املستقب .امر تفشي ان حاالتملوانهة 
رافنننق مل اجلننار  التحننديثيف  متثنن كبننري يف حتسننني نظننم الصنننحة العامننة   تقنند  وحنندث -110

لتوسننيع مستشننفى اتنغننارو  النالز  التموينن الصنحة علننى  زارةو  تحصننلو املستشنفيات املركزيننة. 
مسناع  وتُبنذلومستشنفى رونتنون ومستشنفى ويتينو.  السن ، ملنرض املخصنص اجلناحو  ،املركز 

والصحة  ،مالية وتقنية يف جمال انمراض السارية اتمساعد على اإلمنائيني الشركاء م  للحصول
ية الصحية  ،وتعزيز نظا  املعلومات الصحية ،ووناء القدرات ،وانمراض املعدية ،اإلجناوية والرعا
 انولية.

 احلق يف التعليم -لاء 
 103-84و 95-84التوصيتان   

عامة  2017 لسياسة التعليم يف عا  وطنياا  وضعت احللومة إطاراا  -111 تونيهات ال يوفر ال
تعليم نيد وشام  للجميع، وتنفيذ القانون  إىل لوصولالتعليم يف كرييباس م  ين  كفالة ا وشأن

ورصد تنفيذه. ويشتم  اإلطار على تسع ركائز رئيسية للسياسة العامة لل  منها جمموعة ويا ت 
 حتدد السلوكيات املتوقعة واملمارسات واملعايري. العامةسياسة ال وشأن موثقة
املندارس الثانوينة العلينا فهني  جملان؛ يمنااإللزامي اب واإلعداد التعليم االوتدائي  ويقد  -112

فقط مبونأل سياسة احللومة للتعليم اجملاين.   عاماا  12و 10 ونييعمارهم تتاوح جمانية فقط مل  
والقرطاسية لطنالب  الطالب لتحي إعا ت  تقدميعلى  2015 وافقت احللومة يف عا  كما
 املتمثلة سنوات 6و 5و 4 وني يعمارهم تتاوح  مل التعليم جمانية. و اإلعداديةاالوتدائية و  تنياملرحل

دوالر يستايل والطالأل  600يف دفع إعانة رسو  مدرسية حيص  مبونبها طالأل الداخلية على 
احللومنة يف الوقنت النراه   تندفع؛ و 2016 دوالر يسنتايل عُندلت يف عنا  300اخلارني على 

 منحة تغطي الرسو  املدرسية ابللام .
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 96-84التوصية   
سياسننة التعلننيم الشنام  للجميننع. وتتمثن  يمهيننة هننذه  2015 يقنرت احللومننة يف عنا  -113

بة يف مجيع ‘ 1‘السياسة يف  مرونة املناهج الدراسية اليت تليب االحتيانات املتغرية واملتنوعة للطل
تندريأل املعلمنني علنى تنفينذ النةامج واالسنتاتيجيات التعليمينة املتعلقنة ابلتعلنيم ‘ 2‘املندارس؛ 

تننننوفري التعلننننيم اإللزامنننني جلمينننع انطفننننال يف سنننن  التعلننننيم )االوتنننندائي ‘ 3‘الشنننام  للجميننننع؛ 
االعنتاف وندور اآلابء/مقندمي ‘ 4‘( مب  فيهم انطفال ذوو االحتيانات اخلاصنة؛ واإلعداد 

 مراح  تعليم يطفاهلم. الرعاية يف مجيع

 98-84التوصية   
 سننن يف مجيننع اجلننزر تسننتوعأل الطننالب يف  إعداديننةتوننند منندارس اوتدائيننة ومنندارس  -114

وزارة  ين علمناا  ،يف مجيع اجلزر اخلارنينة (. ويوفر النق  جما ا 9إىل  1التعليم اإللزامي )م  س  
تماي والتعليم وصدد احلصول على املزيد م  احلافالت املدرسية   20جلزيرة اتراوا اجلنووية وكريي

تونننند منننندارس اثنوينننة عليننننا يف مجينننع اجلننننزر. وهنننننا    قلة/حافلنننة جلميننننع اجلنننزر اخلارنيننننة. وال
جمموعه عشر مدارس اثنوينة علينا يف البلند يسسنتها احللومنة واللننائس. وتواصن  احللومنة  ما

لننيم يف املنندارس الثانويننة العليننا التعناون مننع اللنننائس منن  يننن  ز دة إملانينة الوصننول إىل التع
. وتقنند  احللومننة إعننا ت لللنننائس اإلعداديننةاملنندارس  مسننتوى علننىوحتسنني نوعيننة التعلننيم 

عللنسية. و ل التاوعةمدرسني مؤهلني للعم  يف املدارس  تنتدبو  نطاق سياسة التعليم اجملاين  وسِّ
لنذي  انتنازوا امتحنا ت لتشنم  مجينع الطنالب ا 2016 الثناين من  عنا  الفصن اليت وديت يف 

يف الوقت الراه   قب املدارس الثانوية العليا، مع إلغاء نظا  احلصص املستخد  يف الساوق، ويُ 
 االمتحان. انتازوامجيع الطالب الذي  

 نظننا . ويتنيح (54)وتلتنز  وزارة التعلنيم وتنوفري التعلنيم اجليند من  خنالل مبنادرات يخنرى -115
، انمنر النذ  يلفن  منرضالنذي  يلنون يداؤهنم غنري  املعلمنني  عن االسنتغناءتسجي  املعلمني 

 املعلمني على انداء اجليد وتقدمي تعليم نيد للطالب. مجيع حرص

 102-84التوصية   
وزارة  اعتمدت ،ودعم م  اليونيسيفو  ،ين  حتسني النماء يف مرحلة الطفولة املبلرة وم  -116

ودء  2017 التعليم مؤخراا القانون املتعلق ابلتعليم يف مرحلة الطفولة املبلرة لعا  الذ  يتيح فرصة 
جمنالس اجلنزر اخلارنينة  وتتنوىلسننوات وإعنداد انطفنال للمدرسنة االوتدائينة.  4التعلم م  سن  

  جملننس اجلزيننرة.  تشنغي  مرافننق التعلنيم قبنن  املدرسني، الننيت تُنزوَّد مبعلمننني يتقاضنون رواتننبهم من
يف ك  قرية  اجمللس يو نطقةقب  املدرسي إما يف م التعليميتلف  جملس اجلزيرة وتشييد مرافق  كما

يم  وتتضم يف حالة اجلزر انكة مساحة.  عل ت ماا اخلطة االستاتيجية الراهنة لقطاع ال تزا يقضي  ال
 تدريأل والتطوير املهين للمعلمني.توفري الوو  يقب  املدرس التعليم ملدارسوتحديد املوارد الالزمة 

. ومننع ذلنن ، ا فضننت معنندالت (55)زادت معندالت االلتحنناق ابملنندارس االوتدائيننةو  -117
عد املدارس وُ خالل الفتة نفسها وسبأل  6 423إىل  7 038م   اإلعداديةااللتحاق ابملدارس 

لتحناق ابملندارس يظهنرت سنجالت االو هو احلال يف نزيرة كريتيماي.  وقلة وسائ  النق ، كما
. وسامهت ينشطة (56)ز دة مضطردة يف معدالت االلتحاق 2019-2017للسنتني  اإلعدادية
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يف ذلن  النةامج اجلارينة لتحسننني املندارس، وتطنوير البنىن التحتيننة  ، مبننااإلجنناز هنذااملندارس يف 
د التعليمينة يف ن، ومالءمنة املرافنق واملنواو املعلمن يطبقهنا النيتللمندارس، ويسناليأل النتعلم النشنط 

املدارس، وتدريس املناهج املناسبة ابللغة احمللية، وتنفيذ سياسة التعليم اإللزامي والشام  للجميع، 
 قانون التعليم، وغري ذل  م  التداوري.و 

 99-84التوصية   
توند قيود على تعليم الفتيات امللفول مبوننأل سياسنات التعلنيم اجملناين والشنام   ال -118

. وقد (57)، وتُظهر البيا ت ين عدد الفتيات يف املدارس يفوق عدد الفتيان2017 للجميع لعا 
يف مواقنننف اآلابء إزاء تعلننننيم الفتينننات، فتغننننريت املمارسننننات  انخننننرية اآلوننننة يفحننندث حتننننول 

 للجنسنييصبحت الفرص متلافئة ابلنسبة و التقليدية/الثقافية املتمثلة يف إعطاء انولوية للفتيان 
 يف الوقت الراه .

علننى إاتحننة التعلننيم لألطفننال  2017 وتشنجع سياسننة التعلننيم الشننام  للجميننع لعننا  -119
مدرسنة ومركنز كرييبناس لألطفننال ذو   تنوفراحملنرومني. ولتلبينة احتياننات انطفنال احملننرومني، 

 .(58)االحتيانات اخلاصة الرعاية لألطفال ذو  اإلعاقة يف كرييباس

 101-84و 100-84التوصيتان   
يات احلوام   2013 ( م  قانون التعليم لعا 2)41تنص املادة  -120 فت على ضرورة منح ال

، عقاوية اتيشلالن سبباا الناذ إنراء انمومة ال احلق يف مواصلة تعليمه ، وعلى ين احلم  يو
درسننة انمهنات الشناابت من  امل يف الوقنت النراه  طنرد الفتيننات احلوامن  يو جينوز قنانو ا  ي  ال

 .(59)حرماهن  م  التعليم. وهنا  حاالت قليلة استفادت م  ذل  يو
ولغت  -121 ولضمان إاتحة الفرصة للفتيات احلوام  وانمهات الشاابت ملواصلة تعليمه ، ُي

مجيع املدارس هبذه اإلنراءات، ووضعت سياسة التعليم الشام  للجميع م  ين  تنفيذ مجينع 
وسننائ  اإلعننال   عننةالقننانون والسياسننات اجلدينندة يف البلند  شنرنُ مقتضنيات قننانون التعلننيم. و 

نديدة على فيسبو   صفحةخالل  م والصحف( و  ،)الة مج اإلذاعي انسبوعي لوزارة التعليم
 لتعليم.ل خمصصة

 التمييز ضد املرأة -صاد 
 48-84التوصية   

ل ، ومبونأل التشريعات سألة "التمييز ضد املرية". ومع ذمب يتعلقيوند قانون حمدد  ال -122
م  الباب الثاين عشر لقانون العمالة والعالقات الصناعية، حتظر  114-107القائمة مث  املواد 

املسناواة يف  كنذل يلفن  القنانون  و مجيع ينواع التمييز يف العم  والتوظيف والتندريأل والتقينة. 
 اننر وني الرنال والنساء ومينع اإليذاء والتحرش اجلنسي.

واقع انمر نن من  حنق النسناء كنذل   يفميث  ي  مشللة  الوصول إىل انراضي الو  -123
انراضي اليت تنتق  إليه  من  اآلابء. وهنذه املمارسنة قائمنة قبن  وضنع قنانون انراضني  امتال 

تفوق  عاملني  احلايل الذ  حيتاج إىل حتديث. وتُظهر السجالت اإلحصائية ين يعداد الرنال ال
مستوى الوظائف العليا يف احللومة.  علىتقد  إجيايب  حتقيق، على الرغم م  (60)يعداد النساء
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ئة م   54وتبني نسبة النساء يف املناصأل احللومية، على سبي  املثال، ين النساء يشغل   يف املا
 وظائف السلراتر  يف الوزارات.

 49-84التوصية   
مرحلته الثانية. ويسعى املشروع إىل تشجيع  كرييباسيف   املساملةولغ مشروع تعزيز القرى  -124

ومراعاة املساواة وني  االحتا النساء والفتيات والرنال والفتيان على دعم إقامة عالقات يسودها 
اجلنسنننني هبننندف القضننناء علنننى العننننف ضنننند النسننناء والفتينننات وتغينننري انعنننراف االنتماعيننننة 

 والسلوكيات وعد  املساواة وني الرنال والنساء.
ملعرفنننة "الطريقنننة  ابلبحننث يتعلنننقاملسننناملة ييضنناا علنننى ملننّون  القننرىويشننتم  مشنننروع  -125

النانحة" يف الوقاية انولية م  العنف ضد النساء والفتينات وغينة تغينري انعنراف االنتماعينة 
معهند يحبناث خننارني  املسناملةلنّون البحننث يف إطنار مشنروع تعزينز القننرى مب ويضنطلعالضنارة. 
يحلبحث، وسيل يةرئيس نتيجة يولضع خط انساس الذ  وُ  ميث ساواة. و معهد امل -مستق    ت

مواقنف وسنلوكيات النسناء والرننال يف   علنىيطري م  تغيريات إضافية  ويا ت مهمة لقياس ما
شنروع مب املعنينفرينق الكرييباس م  ين  حياة خالية م  العنف ضد النسناء والفتينات. وتلقنى 

شؤون املرية والشباب والر ضة والشؤون االنتماعية املساعدة م  هيئة التاوع لوزارة  ساملةالقرى امل
اليت قدمت  هذهنتيجة البحث انول  استلمالم  ين   ،ومعهد املساواة ،انمم املتحدة للمرية

 .2019إىل احللومة يف ييلول/سبتمة 
ينو  العنناملي "، واالحتفنال ابلللمناصنرةيومنناا  16" املعنوننةمنالت السننوية احل وتتضنّم  -126

للمرية يف كرييباس وشى ي اء العامل العديد م  املواضيع املتعلقة ابلقضاء على العنف ضد النساء 
 مبشنناركةوالفتينات واملسناواة وننني اجلنسنني. وجينر  االحتفننال هبنذي  احلندثني علننى نطناق البلند 

زر، واحللومة، واملنظمات اجملتمعات احمللية، واجلزر اخلارنية، واملنظمات غري احللومية جملالس اجل
حيتف   معروفاا  م  الشهر حداثا  25اللنسية النسائية. ويعد "اليو  الةتقايل" الذ  يصادف يو  

ية هبذا احلدث  راحتف  اثنان م  جمالس اجلز و وه يف اتراوا اجلنووية ووعض اجلزر.  يف اتراوا اجلنوو
احتفاالت ملدة يسبوع  نُظمت، حيث إىل نانأل الذكرى السنوية اخلاصة هبما يف حزيران/يونيه

 25 يفظنيم حنندث خناص مبناسننبة "الينو  الةتقننايل" تن جيننرىو  ،شناركت فيهنا اجملتمعننات احمللينة
 حزيران/يونيه م  ك  عا .

ة مج املتعلننق وتغيننري سنننلو  الرنننال يف كرييبنناس الننذ  تنظمننه شنننعبة النن إحينناء يُعينندو  -127
 انعرافملرية، وهو ور مج خاص ابلرنال الذي  يدعون إىل إحداث التغيري الالز  يف اب النهوض

ة مج، النوالسلوكيات واملواقف جتاه املرية. وتشم  اننشطة دورات تدريأل تنشنيطي نعضناء 
علنى ننزر خمتننارة وندعم منايل من  صنندوق انمنم املتحنندة  تعميمنهو التوعينة ابلنة مج  جر وسنت

 للسلان.
الفريق اإلقليمي املعين ابلتثقيف يف جمال حقنوق اإلنسنان التناوع نماننة مجاعنة  ويتوىل -128

عنصر التوية املدنية م  ور مج شراكة احمليط اهلادئ م  ين  القضاء على  تنفيذاحمليط اهلادئ 
ودي العنف ضد النساء وا لفتيات، م  خالل العم  ع  كثأل مع كلية املعلمني يف كرييباس، وقد 

دوالر يسنتايل. وينصنأل تركينز النة مج علنى  30 000مبيزانينة قندرها  2019 التنفيذ يف عا 
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حقوق اإلنسان واملسؤوليات، واملساواة واإلنصاف، وإدماج الفئات الضعيفة، وملافحة القوالأل 
 التمييز، والقضاء على العنف، والفصول الدراسية الشاملة للجميع. النمطية اجلنسانية، وعد 

 40-84التوصية   
عزيز املساواة وني اب النهوضإدارة  تعدّ  -129 ملرية هيئة التنسيق الرئيسية يف احللومة املعنية وت

اجلنسني وتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية. وهي تعم  وشل  لصيق 
ين  تعزيز التملني االقتصاد  للمرية.   م " AMAKابملرية " املعنية اجلامعة الوطنيةنظمة ملامع 
تدعم انعمال انخرى للمنظمات احللومية اليت تعزز املساواة وني اجلنسني ومتلني املرية  كما

ين  رصد تنفيذ اتفاقيات  م وتعم  وشل  وثيق مع شعبة حقوق اإلنسان التاوعة لوزارة العدل 
يف ذل  اتفاقية القضاء على مجينع يشنلال التميينز ضند املنرية وغريهنا من   حقوق اإلنسان، مبا

 االتفاقيات.
فرقنة العمن  املعنينة مبسنألة القضناء علنى العننف اجلنسني واجلنسناين هني آلينة التنسننيق و  -130

علقة ابلعنف الرئيسية وني املؤسسات املعنية وتحقيق املساواة اجلنسانية ومتلني املرية واملسائ   املت
اجلنساين. ويعضاء فرقة العم  هم م  يصحاب املصلحة الرئيسيني يف احللومة واملنظمات غري 

قد  الدعم لالنتماعات الفصلية لفرقة العم  م  خالل جمموعة ي ،الوقت الراه  احللومية. ويف
قطاعاهتم انعضاء يصحاب املصلحة تقدمي تقارير ع  ينشطة  إىلطلأل اخلدمات انساسية ويُ 

 ومعلومات حمدثة وشأن املساواة اجلنسانية والعنف اجلنساين.

 79-84التوصية   
ملرية وستوضع خطة للتنفيذ ودعم من  اب والنهوضسياسة املساواة اجلنسانية  تاعتمد -131

وزارة الشنؤون اخلارنينة والتجننارة. وتشنتم  السياسننة علنى مخسنة جمنناالت رئيسنية ذات يولويننة، 
قرار   وجير القيادة.  وظائفشاركة املرية يف يحدها ز دة م كذل  تعزيز مشاركة املرية يف صنع ال

صور ( ودعم مايل م  ور مج انمم املتحدة اإلمنائي ووزارة  ورملان) للمريةورملان  تنظيمم  خالل 
 ، الذ  يستضيفه جملس النواب.2019يف تشري  انول/يكتوور  ،الشؤون اخلارنية والتجارة

 العنف اجلنساين -عني 
 67-84و 37-84و 34-84و 32-84التوصيات   

تشم  اجلهود اليت وذلت مؤخراا مرانعة و يتحقق تقد  كبري يف تعزيز انطر القانونية.  مل -132
عطنني القضناء انولوينة للقضننا  جمموعننة اخلندمات انساسنية. وي قبن  من دلين  اهليئنة القضننائية 

 سنبي  علنىالتعامن  منع هنذه القضنا   وجينر املتعلقة ابلعنف املننزيل وحضنانة ونفقنة انطفنال. 
الضنحا   إحاطنة، ويتوقع م  القضاة البت علنى الفنور يف مثن  هنذه القضنا  من  ينن  انولوية
 تقدمياحملاكم  يموظف م  ييضاا  ويتوقع.  ايل وتوفري احلماية هلاملو  يعاطفالنتماعي و اال ابنمان

يزال يتعني  لنانيات م  العنف اجلنساين. والارعاية خاصة وخدمات موثوقة للنساء الضعيفات 
يتعلننق ابلعقنوابت النيت تفنرض علننى مرتلنأل هنذه اجلرمينة، وهنني  مرانعنة قنانون العقنوابت فيمنا

 للغاية. ةعقوابت متساهل
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يف  وُوضننننعتذ قنننانون الننننو   انسننننر . وتقنننو  نهننننات عنننندة ابنننناذ إنننننراءات لتنفينننن -133
. وهننا  مشنللة تتعلنق وتموينن  تعمنيم إننراءات العمنن  (61)خطنة لتنفينذ القننانون 2017 عنا 

املوحدة، وتواص  هيئنة انمنم املتحندة للمنرية الدعوة/الضنغط من  ينن  تعبئنة املنوارد للرييبناس. 
يتعلق مبسألة العنف اجلنساين.  إنراءات العم  الصحية املوحدة فيما قريباا  تُستلم  ين ويُتوقع

ومشلنت عمليننات توعيننة اجملتمعنات احملليننة يف اجلننزر اخلارنينة تنظننيم حلقننات عمن  شننار  فيهننا 
استشناريون منن  راوطننة الزعمنناء التقليننديني، وموظفنون منن  جملننس اجلزيننرة، ورؤسنناء البلنند ت، 

 توضيحات لتقدميد . وتُبذل نهو (62)م  احملاكم وموظفونومساعد طيب، ويفراد م  الشرطة، 
نون  وشأن اجلهات املعنية ابلقانون م  ين  معاجلة اللبس املتمث  يف ين الرنال يعتقدون ين القا

 يف واقع انمر حبماية مجيع يفراد انسرة. يتعلق ينه حني يفخاص حبماية املرية فقط، 
وهنا  اللثري م  العم  املنجز لتلبية احتيانات النانيات م  العنف اجلنساين كجزء  -134

ضند املنرية.  العننفم  عم  هيئة انمم املتحدة للمرية الداعم للحلومة يف جمنال القضناء علنى 
ية  ويحرز اإلطار الوطين للمشورة يف جمال العنف اجلنساين تقدماا  ئ نها يف إعداد املسودة الثانية ال

 ويُعند سنتانع منرة يخنرى من  قبن  يصنحاب املصنلحة قبن  احلصنول علنى موافقنة احللومنة. النيت
 احللومة. قب  م  واعتماده استعراضه ين  كممشروع خطة تنفيذ إطار املشورة   ييضاا 
جلرمينة مشنناورات يف اجلنزر وشننأن اب املعنيننةوحندة الويننرت هيئنة االدعنناء ابلتعناون مننع  -135

نون  جمال يفتدريأل شرطة كرييباس لور مج  وتنفيذوضع  ونرىعي. القانون ورفع مستوى الو  قا
 .ميدانياا  العاملنييفراد الشرطة والشرطة اخلاصة وحراس القرى  لفائدةالو   انسر  

ويتواصنن  تنفينننذ اتفاقينننة القضننناء علنننى مجينننع يشنننلال التميينننز ضننند املنننرية مننن  خنننالل  -136
قانون العمالة والعالقات الصناعية  ة. ويعت153إىل  150م   الفقرات يفاإلنراءات الواردة 

وثيق الصلة وتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية، فهو حيظر  2015 لعا 
تلافؤ فرص العم  ع  طريق حظنر التميينز املباشنر  كفالةاارسة ي  نوع م  التمييز ويقتضي  
إىل  العمر وما الدي  يو اللون يو العرق يو يوانص  اإلثين  وغري املباشر على يساس اجلنس يو

و   ذل . كما يتضم  تداوري خاصة تلز  صاحأل العم  ودفع ينر متساو للنساء والرنال مقا
يف اتفاقيننة مسناواة العمننال  2009 يف عنا  كرييبنناس طرفناا   بحتالعمن  املتسناو  القيمننة. ويصن

يف اتفاقية القضاء على  يصبحت طرفاا  والعامالت يف اننر ع  العم  ذ  القيمة املتساوية، كما
 .2004 مجيع يشلال التمييز ضد املرية، يف عا 

 63-84التوصية   
تمث   ونيهةتظ  سياسة القضاء على العنف اجلنسي واجلنساين  -137 فيذها. وي ويستمر تن

ذلن  يف  ويُعناجيف تنوفري الوقاينة انولينة.  املشنتكة التفعين  خلطنةيحد جماالت التكيز الرئيسنية 
يرنى الرنوع إىل املعلومات و الذ  نوقش يعاله.  املساملةالوقت الراه  م  خالل مشروع القرى 

 .67-84لتوصية ااملستلملة يف 
اآلوننننة  . ويف(63)ويشننار يصننحاب مصلحة/شنننركاء آخننرون إىل ينشننطة الوقاينننة انخننرى -138

، نظمت هيئة انمم املتحدة للمرية، ابلشراكة مع مركز فيجي 2019 انخرية، يف ييلول/سبتمة
تناول ور مج تغيري سلو  الرنال، ودعيت مجيع  إقليمياا  تقنياا  لألزمات املتعلقة ابلنساء، انتماعاا 

اهلادئ لالنتماع واملناقشة والتعلم م  وعضها البعض ومناقشة سب  املضي  يطولدان منطقة احمل



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

27 GE.19-18002 

لرنننال وشنل  متزاينند يف اننشننطة انساسنية للقضنناء علننى العننف ضنند املننرية قندماا. ويشننار  ا
 والعنف اجلنساين.

 2017يف كانون الثاين/يناير  يُسسيوفر مركز دعم النساء وانطفال يف كرييباس الذ  و  -139
 يفخدمات يساسية يف جمال القضا  املتعلقة ابلعنف اجلنساين م  خالل خدمة إسداء املشورة 

 ات، واملشننننورة القانونيننننة للنسنننناء والفتيننننات وانطفننننال، وخنننندمات احملنننناكم للنانيننننالاجملنننن هننننذا
الشننرطة واملستشنفيات، عنند االقتضنناء. وخنالل انشننهر  خمنافرومسناعدهت  لند  الننذهاب إىل 

 123جمموعه  (، كان هنا  ما2019الستة انخرية )م  كانون الثاين/يناير إىل حزيران/يونيه 
دعم م  قب  مركز دعم النساء وانطفال. ومشن  ذلن  حناالت عننف ال وتلقت اسُتقبلتحالة 

وغريها. وابإلضافة إىل ذل ، ساعد  ،ننسي على انطفال وحاالت اغتصاب داءيسر ، واعت
( وجنح يف متاوعة القضية 2019-2018املركز يف حالتني م  حاالت إساءة معاملة انطفال )

 حى النهاية حيث حلم على اجلناة ابلسج .
وانفراد وكبار الس   لألسرشعبة الرعاية االنتماعية مسؤولة ع  اخلدمات االنتماعية و  -140

ومحاينة انطفنال، وتسنديد الرسنو  املدرسننية لألطفنال/الطالب عندميي الوالندي . وتقند  الشننعبة 
يتعلق ابلعنف اجلنساين، للنساء والفتيات وانطفال، وتصدت حلاالت عنف  املشورة العامة فيما

تقند  الشنعبة خنندماهتا االستشنارية للجننناة يف سنياق إعننادة  نسناء وفتيننات ويطفنال. كمننا دضن
 التأهي  وتغيري السلوكيات العنيفة.

 64-84التوصية   
ملنرية التاوعننة لننوزارة شننؤون املننرية والشننباب اب النهننوضشننعبة  يفشننبلة انمننان  تضنطلع -141

املسائ  املتعلقة ابلعنف اجلنسناين، وهنو  والر ضة والشؤون االنتماعية ودور رئيسي يف تنسيق
يضطلع هبا منسق عمليات القضاء على العنف اجلنسي  اليتدور يندرج ضم  وظائف الشعبة 

واجلنساين. والتزمت هيئة انمم املتحدة للمرية وتقدمي الدعم املايل لدفع راتأل موظف الدعم يف 
نشطة شبلة شبلة انمان، وتواص  التفاوض مع وزارة الشؤون اخلارن ية والتجارة وشأن متوي  ي

انمان. ويقو  موظف الدعم يف شبلة انمان وتقدمي خدمات السلراتر  لندعم االنتماعنات 
. ويعد حفنظ البينا ت املتعلقنة ابلعننف اجلنسناين من  (64)تالشهرية للجنة مرانعة إدارة احلاال
 من  الواردةإدخال البيا ت  طريق ع شهر ا  البيا ت وحُتدتالوانبات اهلامة لشبلة انمان، 

 .يدانيةدمات املاخل مقدمي
يعضناء يف جلنان يخنرى معنينة  ومقدمو اخلدمات انساسية يف شبلة انمان هم ييضناا  -142

يف ذل  فرقة العمن  الوطنينة املعنينة ابلقضناء علنى  ابلقضاء على العنف اجلنسي واجلنساين، مبا
 يوماا للمناصرة، وكذل  جلنة اليو  العاملي للمرية. 16العنف اجلنسي واجلنساين، وجلنة محلة 

 65-84التوصية   
ودعم  ،ملرية ودور رائد يف عملية القضاء على العنف ضد املريةاب النهوضشعبة  تضطلع -143

 صياغةجمموعة اخلدمات انساسية  وتدعمم  وكاالت انمم املتحدة واجلهات املا ة الثنائية. 
وطباعننة منننواد اإلعننال  والتثقينننف للشركاء/يصنننحاب املصننلحة. وتسننناعد هننذه املنننواد يف إاتحنننة 

يف انماك   املعلومات على صعيد اجلزر، سواء يف مواقع مقدمي خدمات اخلطوط انمامية يو
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امنة، والتعرينف ابخلنندمات املقدمنة وتعمنيم يرقننا  هواتنف نهنات االتصننال وعنناوي  ورينندها الع
وعد  اإلللتوين. وتطبع هذه املواد، مبا يف ذل  املنشورات وامللصقات، وتت  للمجتمعات احمللية 

 الز رات.
ليننة تواصن  وحندة الشنرطة اجملتمعينة التاوعنة لشننرطة كرييبناس العمن  منع اجملتمعنات احملو  -144

. ووحدة الشرطة اجملتمعية عضو نشط ةسلمي وصورةوشأن القضاء على العنف ضد املرية والعيش 
م محالت توعية جمتمعية ومحالت يللمناصرة، وتشار  خالل هذه ان   يف تنظ يوماا  16يف جلنة 

يثنناء انحننداث الوطنيننة اللبننرية مثنن  الننذكرى السننوية لالسننتقالل وغننري ذلنن  منن  املناسننبات 
 لوطنية. وهذه املناسبات مبثاوة تداوري للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وانطفال.ا

 66-84التوصية   
اجلهنود الرئيسنية ملعاجلننة هنذه التوصننية تشنم  ابختصننار تنفينذ قننانون النو   انسننر ،  -145

موحدة  ووضع إطار وطين لتقدمي املشورة وشأن العنف اجلنساين وخطة لتنفيذه، وإنراءات عم 
للتعامن  منع النانينات من  العننف اجلنسناين وفنق املعنايري الدولينة ويفضن  املمارسنات؛ ومواءمننة 

؛ وتقنندمي 2015 القنوانني اجلديندة، مثن  قننانون النو   انسنر ، وقنانون قضنناء انحنداث لعنا 
اخلدمات م  قبن  مركنز دعنم النسناء وانطفنال، وشنعبة الرعاينة االنتماعينة واجلهنات الرئيسنية 

 37-84إىل  32-84. ويرنى الرنوع إىل التوصيات م  امليدانيةلخدمات لنخرى املقدمة ا
 .65-84إىل  63-84وم  

 71-84التوصية   
يقو  التنفيذ الفعال لقانون الو   انسر  على تدريأل يفراد الشرطة والشرطة اخلاصة  -146

نسان وغري ذل  م  اندوار وحراس القرى يف جمال القضاء على العنف ضد املرية، وحقوق اإل
صننالحيات ووانبنات الشنرطة. ولوحظننت تطنورات ندينندة واملتصنلة ابلقنانون السننالف النذكر و 

 .(65)متعلقة وتحسني اخلدمات

 58-84 التوصية  
، والسياسة املتعلقة ابلقضاء على ةالعم  الوطني خطةتواص  شعبة النهوض ابملرية تنفيذ  -147

 2019 وقت الحق م  عا  يفة التفعي  املشتكة. وم  املزمع العنف اجلنسي واجلنساين وخط
استعراض سياسة القضاء على العنف اجلنسي واجلنساين وخطة تنفيذها ودعم م  هيئنة انمنم 

 املتحدة للمرية.

 59-84 التوصية  
يتعلق  هنا  تداوري قائمة ابلفع  وهي قيد التطوير، ومثة حانة إىل املزيد م  العم  فيما -148

تزال  ابتفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية. وعلى سبي  املثال، هنا  جماالت ال
ء  يف ذل  مسألة انزواج اننانأل، وحق انطفال يف اجلنسية )يطفال نسا ، مبامعاجلةحبانة إىل 

وعض ينزاء الدستور، وانهم م  ذل  هو و كرييباس املتزونات م  ينانأل(، وقانون انراضي، 
فيذ  ومثةمعاجلة احلوانز الثقافية اليت تعوق املساواة وني اجلنسني.  ن ت حانة إىل املزيد م  اجلهود ل

 اتفاقية القضاء على مجيع يشلال التمييز ضد املرية.
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 61-84و 60-84 التوصيتان  
يتواص  تنفيذ خطة العم  الوطنية املتعلقنة ابلقضناء علنى العننف اجلنسني واجلنسناين،  -149

يتعلق هباتني التوصيتني. واحلمالت السنوية مللافحة العنف ضد النسناء  وقد يحرز تقد  فيما
جمموعة اخلدمات انساسية، ومركز دعم النساء وانطفال، ومبادرة القرى  هاوالفتيات اليت تنظم

، عالوة على اخلطط واجلهود احللومية ابلتعاون منع الشنركاء املنا ني ودعمهنم، تسنعى املساملة
إىل إحداث تغيري إجيايب. وقد حتقق اللثري وفض  ز دة املشاركة والشراكة وني احللومة  مجيعها

 .(66)واملنظمات غري احللومية والشركاء املا ني
 ييلنول/ 16يف  ،التفاقينة حقنوق الطفن وانضمت كرييباس إىل الةوتوكنول االختينار   -150

يتعلق وبيع انطفال ووغاء انطفال واستغالل  . واملسائ  الواردة يف االتفاقية فيما2015سبتمة 
انطفال يف املواد اإلابحية تلاد تلنون غنري موننودة يف كرييبناس. ومنع ذلن ، ومبوننأل قنانون 

يتضنم  قنانون العمالنة والعالقنات  كمنانرمينة.   عندالعقوابت، فإن وغناء انطفنال غنري قنانوين ويُ 
 حتظر وغاء انطفال واستغالل انطفال يف املواد اإلابحية. الصناعية يحلاماا 

 68-84التوصية   
 انحنداث، قضناء وقنانون انسنر ، النو   قنانون شنأنو وتدريبينة تعريفيةدورة  نُظمت -151
ية اتراوا يف احملاكم وموظفي اةالقض لفائدة والشباب، لألطفالاالنتماعية  الرعاية وقانون  اجلنوو

ية  . كما2015يف كانون انول/ديسمة  والشمالية، وقا تضمنت اإلنراءات انخرى املتعلقة ابل
انوليننة يف كرييبنناس تضننمني التثقينننف مبسننألة العنننف اجلنسننناين يف املننناهج املدرسننية، والتوعينننة 

 نانألاجملتمعية، وتنفيذ ور مج العالقات اليت يسودها االحتا  يف املدارس، وور مج املناصرة م  
 إىل ذل . ر، وماالذكو 
وشأن مرتليب االعتداءات ضد  2019-2018وسجالت الرعاية االنتماعية للفتة  -152

انطفال، والعنف ضد املرية والعنف املنزيل، تتضم  معلومات ع  اجلناة الذي  يدانتهم احملاكم. 
لنم علنيهم ابلسنج . ومشلنت القضنا  حناالت حُ و  حملاكماتم  اجلناة  22جمموعه  ما وخضع

 قت  نساء ويطفال وإيذاء ودين وننسي للنساء وحترش ابنطفال.

 محاية األملفال مم االستغالل - اف 
 42-84 التوصية  

السياسات املذكورة )اإلعاقة، والتعليم الشام  للجميع، واملساواة وني اجلنسني والنهوض  -153
ة املتعلقة وعم  انطفال ، ابستثناء السياس2017/2018تنفيذها يف الفتة  يوود تابملرية( وضع

مبونأل  وشأهناالوقت الراه ، حُتال احلاالت للحصول على املساعدة  ستلم  وعد. ويفتُ  اليت مل
 قانون العمالة والعالقات الصناعية وقانون محاية الطف .

 106-84و 105-84التوصيتان   
. وتقو  2013 انضمت كرييباس إىل اتفاقية حقوق انشخاص ذو  اإلعاقة يف عا  -154

وزارة شؤون املرية والشباب والر ضة والشؤون االنتماعية وصرف ودالت شهرية لإلعاقة وافقت 
إعمنننال حقنننوق اإلنسنننان  حتسنننيتنننزال تنظنننر يف الليفيننة النننيت ميلننن  هبنننا  عليهننا احللومنننة. وال
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لألشننننخاص ذو  اإلعاقننننة. وتوننننننه السياسننننة اجلديننننندة وشننننأن اإلعاقننننة النننننيت ونننندي تطبيقهنننننا يف 
 اجلهود املبذولة م  ين  انشخاص ذو  اإلعاقة. 2018 عا 

وعُّدل القانون الوطين لقطاع البناء م  ين  تضمينه مسألة إملانية وصول انشخاص  -155
ذو  اإلعاقة إىل املباين يف إطار اخلطة الوطنية الثالثة وشأن اإلعاقة. وصادق الةملان على سياسة 

تظر سياسة توظ التعليم الشام  للجميع. يما ن يف انشخاص ذو  اإلعاقة، فهي قيد اإلعداد وي
تلقي تعليقات وشأهنا م  منظمنة انشنخاص ذو  اإلعاقنة "ي طنوا مناتوا" للني يتسنىن لنوزارة 

يما العم  وتنمية املوارد البشرية اعتمادها رفياا  يها. وف علق  وعرضها على الةملان للموافقة عل ت ي
امننة، يُنظننر يف وضننع سياسننات لتملننني انشنننخاص ذو  ابملشنناركة يف االنتخنناابت واحلينناة الع

سينظر يف وضع قانون وشأن  اإلعاقة م  املشاركة يف االنتخاابت واحلياة السياسية الوطنية. كما
لألشخاص ذو  اإلعاقة  الوانبةاإلعاقة لتعزيز تداوري احلماية االنتماعية وتعزيز حقوق اإلنسان 

 مة.يف مجيع جماالت احلياة الشخصية والعا

 104-84و 43-84التوصيتان   
إىل الةوتوكول االختيار  التفاقية حقوق انشخاص ذو  اإلعاقة يف  كرييباس  انضمت -156
 /ييلننننول 24 يف اإلعاقنننة وشنننأن الوطنينننة السياسنننة كرييبننناس  حلومنننة واعتمننندت. 2013 عنننا 

 لفهنم النوزارات عمن  إطنار اإلعاقنة وشنأن للرييبناس الوطنينة اخلطة وستشل . 2018 سبتمة
 التنفينذ كفالنة  علنى يسناعد ين تنفيذينة خطنة وضنع شنأن ومن . الصندد هنذا يف مهامهنا وإجنناز
 .انمر هذا يف النظر يتعني يزال وال الفعال،
توننند سياسننة وشننأن عمالننة انطفننال. ومنننع ذلنن ، هنننا  قننوائم توضننح انعمنننال  وال -157

 قات الصناعية مسألة عمالة انطفال.يعاج قانون العمالة والعال اخلفيفة واخلطرة. كما
Notes 

 1 Ministry of Health and Medical Services (MHMS), Ministry of Education (MOE), Ministry of 

Environment, Lands and Agriculture Development (MELAD), Ministry of Internal Affairs (MIA), 

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 Te 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 STAR 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 STAR (OP 5 STAR) 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 These include Kiribati climate change policy, Kiribati Joint Implementation Plan (KJIP), The 

National Framework for Climate Change and Climate Change Adaptation (NFCCCCA), the 

Whole of Island approach (WOIA), The National Energy Policy, The Kiribati Environment 

Implementation Plan (KEIP), and The National Disaster Risk Management Plan (NDRMP). 



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

31 GE.19-18002 

 5 The 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 activities 

intended for them. 

 8 The WASH program of UNICEF for Health - Health Care Facilit ies - have assisted South T arawa 

and some outer islands for example, Abaiang. The WASH focuses on hygiene and water. The 

project has assisted the clinics to have sustainable clean water systems applying local water 

technologies such as the Tamana Pump and a newer appropriate technology of Marakei Pump 

model. The 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 The ‘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 Ten 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. The RMNCAH program also dist r ibut ed 

105 Family Planning Wheel to these 13 HCs in Tarawa following refresher training in No v em ber  

and December which was attended by 24 medical assistants and nurses from the Tarawa 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 The 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 others. The 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. The 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 responsibilit ies outlined in the MOU. Eight more will sign. 

 19 Through the SAFENET taskforce, case management review committee, annual events and 

campaigns such as the 16 days of activism, International Women's Day, Black Thursday, Youth 
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Networks and partnerships supported by the ESP has grown. An MOU was signed in Oct 2018 

with thirteen SAFENET Community member organizations agreeing to roles and responsibilit ies 

for survivors of violence in their communities. Eight other members have yet to sign.  

 20 Standard Operating Procedures (SOPs) and the GBV Police SOP for women and girls are aligned 

to the TRNTM Act (Family Peace Act – FPA) 2014 and to the international operatin g st an dards 

and best practice. The review and translation of the Bench Book of the Judiciary is on-going for 

the same purpose. The Health SOP is in its final stages of completing 1 st Draft. 

 21 The Coalition of Atoll Nations (CANCC), the Climate Vulnerability Forum (CVF), the Pacific 

Island Forum Leaders Meeting (Tuvalu, 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). The first GCF proposal: 24/7 Water 

supply for South Tarawa is being implemented. The 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 TRNTM 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 measures 

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 jury  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 rary , 

Final Order). 

 24 The Island Vulnerable Assessments (IVAs) is a tool for assessing vulnerabilities that incorporates 

key survey questions related to human rights, gender inclusivity and assesses the vulnerability of 

groups. These 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 The Code are included ensuring that regulations can be developed in the future for protection of 

child in the work place. The 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 responsibilit ies; (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 (Te Toa 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, Tamana and Arorae were t h e 

two most affected islands due to the passing of Tropical 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 - The 

government has provided 3 main priorities for climate change and which the CFD will engage 

further on with the GCF and other multilateral institutions : Water, Coastal Protection and 

Renewable Energy; 2a) KNEG activities through the implementation of the KJIP and the W OIA; 

3) Technical 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. 
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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 Tabiteuea Meang, Teraina, Tabuaeran, Kirit im at i,  

Nounouti, Abemama and Marakei, for which IVAs have been completed. Phase two of the W OIA 

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. The 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 facilit ies 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 The 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. The 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. The Kiribati Police Service also have ongoing 

activity to conduct awareness campaign once a month to communities and schools. The 

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. This 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 The 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. Through 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. This 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 Through 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, 

Tab North, Beru and Maiana. 

 45 A total of 1,557 received training on agricultural and livestock activities across seven islands 

namely Butaritari, Abaiang, North Tarawa, Kuria, Abemama, Tab South and Nikunau. 

 46 UNICEF has assisted schools in Kiribati to implement the Water and Sanitation Health (WASH) 

Program. The WASH Program promotes schools to have WASH facilit ies (toilets, water for  h an d 

washing and brushing of teeth) in schools. Enhancing the water, sanitation and hygiene (WASH) 

standards in the clinics in some islands, rehabilitated 22 WASH facilit ies; compliance to the 

National Infrastructure Standard, that all schools must have essential WASH facilit ies.  

 47 The Atoll Water and Sewerage Program (AWSP), Kiribati Adaptation Program (KAP) 3, Kiribat i  

Water and Sanitation (KIRIWATSAN) II, Kiribati Outer Island Food and Water Project 

(KOIFAWP), South Tarawa Sewerage Improvement Program (STSISP), South Tarawa Water an d 

Sanitation Project (STWSP), 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 ro 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 The community mobilization team of ST SISP worked closely with communities in Betio and 

Teinano 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. Through t h e 

work, communities were encouraged to have community toilets arrangements on maintainin g t h e 

facility. 

 50 Total funds availed had been $291,254.85. for a total number of 14 blocks of 6 toilets each. Th ese 

have assisted the 84 households living in the area. The 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. 

The training by the Pacific Society of Reproductive Health (PSRH) is aimed at emergency 

prevention and death avoidance in everyday routine professional activities. 

 52 The 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. The HIV results were only 

available on the spot for 70 people due to only 70 test kits being available. The remain der  o f  t h e 

blood samples were brought back to Tarawa for testing and results disseminated to the nurses on 

Maiana. Results showed that in all age groups apart from the 45 -50 group, more STI 

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. 

  There were 17 HIV/STI tests conducted on pregnant women with one testing positive for sy p h ilis 

and one with symptoms of chlamydia. The age group with the largest number of positive STI 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. 

 53 The VNR has noted "medical doctor availability has improved from 4.1 per 10,000 in 2015 to 6 .0  

per 10,000 in 2017. The 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. The vast majority (71 percent) of medical staff are nurses".  

 54 Increasing Kiribati Teachers College (KTC) 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). The Ministry is embarking on Teacher Registration (TR) to register all teachers 

who meet the required benchmark as prescribed in the Education Act. Those who do not qualify 

will not be registered. Professional Developments by teachers is encouraged to meet the minimum  

requirements of TR. KTC 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. This assessment to ol is a lso  

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 Tarawa,  L in e 
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Islands and several schools on selected outer islands. The Ministry continues to provide 

rehabilitation for schools in critical conditions for instance, the JSS on Kiritimati Island funded by  

the Government. 

 55 The 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 enro 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. The 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. The Police GBV SOP is in place along with the training manual 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 Tarawa and Butaritari in 2018 and three more to cover in  

2019. 

 63 The Ministry of Education has introduced in the school curriculum the subject of GBV. Respectful 

Relationships has also been introduced in schools. The 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 The 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 Tarawa have female police officers to serve GBV cases and now 

have one female officer on every shift . The 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. 

     


