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 مقدمة  
املنشدددو بوجدددب قدددرار  لددد  عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددور  الشدددامال   -1

كدددددددددددانون   29 إىل 18 ن  دورتددددددددددو الرابعددددددددددة والعشددددددددددرين   الفدددددددددد ة مدددددددددد5/1 نحقددددددددددو  ا نسددددددددددا
  25 . واسُتعرضت احلالة   جزر سليمان   اجللسة الثانية عشدرة املعقدودة  2016 رالثاين/يناي

يدددة ميلندددر . وتدددرأف وفدددد جدددزر سدددليمان وويدددر ا ارجيدددة والت دددارة ا ارج2016 ركدددانون الثاين/ينددداي
توواكددا. واعتمددد الفريدددق العامددال التقريدددر املتعلددق لددزر سدددليمان   جلسددتو السدددابعة عشددرة املعقدددودة 

 . 2016 ركانون الثاين/يناي  28  
  اختددار  لدد  حقددو  ا نسددان فريددق املقددررين التددا  2016 ركددانون الثاين/يندداي  12 و  -2

 -ر سليمان: الحتاد الروسي وفنزويال )مجهورية )اجملموعة الثالثية( لتيسري استعراض احلالة   جز 
 البوليفارية( ومنغوليا. 

مددن  5 ةوالفقددر  5/1 نمددن مرفددق قددرار  لدد  حقددو  ا نسددا 15 ةوعمددالا بوحكددام الفقددر  -3
   صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة   جزر سليمان: 16/21 همرفق قرار 

 (؛ A/HRC/WG.6/24/SLB/1)أ( )15 ةللفقر  تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفقاا  )أ( 
)ب( 15 ةجتميددل للمعلومددات أعدتددو املفوضددية السددامية حلقددو  ا نسددان وفقدداا للفقددر  )ب( 
(A/HRC/WG.6/24/SLB/2 ؛) 
)ج( 15 ةمدددددددددوجز أعدتدددددددددو املفوضدددددددددية السدددددددددامية حلقدددددددددو  ا نسدددددددددان وفقددددددددداا للفقدددددددددر  )ج( 
(A/HRC/WG.6/24/SLB/3  .) 
وُأحيلدددت إىل جدددزر سدددليمان  عدددن طريدددق اجملموعدددة الثالثيدددة  قائمدددة أسددد لة أعدددد ا سدددلفاا  -4

إسبانيا وسلوفينيا وليختنشتاين واملكسدي  واململكدة املتحددة لاييانيدا العومدر وديرلنددا الشدمالية. 
 وميكن الطالع علر األس لة   املوقل الشبكي ا ارجي للفريق العامال. 

 عملية االستعراضموجز مداوالت  -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أكددد وفددد جددزر سددليمان أن وجددوده   جنيددف يبددلة التددزام الدولددة بالسددتعراض الدددور   -5
 بالنور إىل املسافة اليت تفصال هذه املدينة عن جزر جنوب احمليط اهلادئ.   الشامال

يددددة الوطنيددددة جلددددزر سددددليمان هددددي ا طددددار الددددوطا وأوضددددو الوفددددد أن السدددد اتي ية ا  ائ -6
ألولويدددات احلكومدددة. وأ دددار إىل أن تنفيدددذ توصددديات السدددتعراض الددددور  الشدددامال يتما دددر مدددل 
 ددالت األولويددة الرئيسددية   السدد اتي ية  كبندداء حيدداة أف ددال لل ميددل عددن طريددق تددوفري الرعايددة 
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واحملافوة عليهدا  وتعزيدز الدروابط الالومدة  جلميل السكان  وحتسل سبال العيش  و ي ة بي ة متكينية
 للتنفيذ الفعال. وتتناول الس اتي ية أي اا األهداف ا  ائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة. 

وأفدداد الوفدددد بددون جدددزر سددليمان تنودددر حاليددداا   إدمدداج جتدددل هددامتل مدددن السددد اتي ية  -7
 ائيدددة وإطدددار الرصدددد والتقيددديم. و ُكدددر أن هددداتل السدددمتل ا  ائيدددة الوطنيدددة  ردددا إطدددار الشدددراكة ا 

حيويتان لرصد التقدم   تنفيذ توصيات الستعراض الدور  الشامال وضمان احلصول علر دعم 
 الشركاء ا  ائيل   تل  العملية. 

  املائدة مدنهم  80 ننسدمة يسدك 600 000 ويبلغ عددد سدكان جدزر سدليمان حدوا  -8
سدديما  يددة. وأكددد الوفددد أجددا تواجددو حتددديات بوصددفها دولددة جزريددة صددغرية ناميددة  ل  املندداطق الريف

يتعلق بإيصال ا دمات إىل سكان األرياف  وتواتر الكوارث اليبيعية  ف الا عن صعوبات  فيما
النقدددال والتصدددالت. وقدددال إن  دددة صدددعوبات أخدددرال   تنفيدددذ توصددديات السدددتعراض أوهلدددا الفددد ة 

يعنيدو  لد  مدن تغيدري  يت تفصال بدل احلكومدات املتعاقبدة   جدزر سدليمان مدل مداالزمنية الوجيزة ال
يكدددن هندددا     األولويدددات ومسدددائال امليزانيدددة وارتفددداع معددددل تبدددديال املدددو فل. ونتي دددة لدددذل   م

يددزال  اتسددا  واسددتمرارية   تنفيددذ التوصدديات ا اصددة نقددو  ا نسددان وبق ددايا إ ائيددة أخددرال. ول
د والقدددرات واألمدوال الالومدة لتشدداور اجلهدات املعنيدة مددل سدكان األريداف يشددكال الدنق    املدوار 

 إحدال الصعوبات الرئيسية   معاجلة ق ايا حقو  ا نسان. 
وأ ددار الوفددد إىل حتددديات أخددرال علددر قدددرأل مسدداوأل مددن األريددة  كددالنق    فهددم ق ددايا  -9

    تنفيذ التوصيات. يؤد  إىل التوخري احلساسية جُتاهها  ما حقو  ا نسان و 
وألقر الوفد ال وء علر ا جنداوات اهلامدة الديت حتققدت مندذ السدتعراض الددور  الشدامال  -10

السابق. ونوةه بإجناوات ومسارات بعثدة املسداعدة ا قليميدة املوفددة إىل جدزر سدليمان   اسدتعادة 
. و كةدر الوفدد املشداركل بدون القانون والنودام وتقددا ا ددمات القتصدادية والجتماعيدة األساسدية

أثدرت علدر سديادة القدانون  2003و 1998 يجزر سدليمان واجهدت اضديرابات أهليدة بدل عدام
وعلر تقدا ا دمات والتنميدة واألنشدية القتصدادية وغريهدا مدن اجملدالت الديت تدؤثر علدر حقدو  

سدددتثمار إىل ا نسدددان األساسدددية. وعدددادت سدددبال كسدددب العددديش ومشددداريل األعمدددال الت اريدددة وال
 . 2003 طبيعتها بعد نشر بعثة املساعدة ا قليمية   عام

 دددددهراا ونفةدددددذت  18 وأوضدددددو الوفدددددد أن احلكومدددددة احلاليدددددة تولدددددت مهامهدددددا قبدددددال حدددددوا  -11
  وقددانون 2014 إصددالحات قانونيددة واسددعة. وقددد أجنددزت بالفعددال سددن قددانون  ايددة األسددرة لعددام

نزاهددة األحددزاب السياسددية  وقددانون الشددرطة  وقددانون ا دددمات ا صددالحية. وبا ضددافة إىل  لدد  
بينهددا علددر   2016 قددررت احلكومددة تقدددا  انيددة مشدداريل قددوانل إىل الاملددان   أول دورة لددو عددام

وجددو ا صددور مشددروع قدددانون رعايددة اليفددال واألسددرة؛ ومشدددروع  ايددة املبلةغددل عددن املخالفدددات؛ 
 ومشروع قانون مكافحة الفساد الذ  ميكن أن يف ي إىل إنشاء جلنة مستقلة ملكافحة الفساد. 
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وقدددةم الوفددد معلومددات عددن ا جددراءات املتخددذة لتعزيددز قدددرات احملدداكم وعددن الوصددول إىل  -12
   لدد  تددوفري السددكن للمحددامل   أربعددة مددن أبعددد األقدداليم عددن  العدالددة   املندداطق الريفيددة  بددا

العاصدددمة  وبندددداء يدددداكم جديدددددة وتددددرميم احملدددداكم املوجددددودة  وتقدددددا ق دددداة الصددددلو املسدددداعدة   
جلسددات احملدداكم العاديددة. و ُكددر أن يكمددة جديدددة لألحددداث واألسددرة   هونيددارا تتبددل إجددراءات 

يسدددرة   جلسدددات السدددتماع إىل األحدددداث وأفدددراد األسدددر. وأ دددار الوفدددد إىل تعيدددل رئدددي  دائدددم م
  وهدددي جلندددة أكددددت للحكومدددة أجدددا سدددتحرو تقددددماا بشدددون 2014 لل ندددة إصدددالا القدددوانل عدددام

مراجل استعراض القدوانل للتح دري لعمليدة صدياغة التشدريعات   الفد ة املقبلدة. ونوةهدت احلكومدة 
تتلقاه من أسد اليا وأماندة الكومنولد     دال صدياغة القدوانل  األمدر الدذ  أسدهم  بالدعم الذ 

   وضل الكثري من مشاريل القوانل   املاضي. 
قد تُقدم إىل  2014 وقال الوفد إن النسخة األخرية من مشروع الدستور الحتاد  لعام -13

الاملدددان قريبددداا وإجدددا تشدددمال طائفدددة واسدددعة مدددن حقدددو  ا نسدددان واق احددداا بتوسدددي  جلندددة حلقدددو  
 ا نسان. 

ددر الوفددد بدد وفيمددا -14 ن احلكومدددة ويتعلددق بسددولة إنشددداء مؤسسددة وطنيددة حلقددو  ا نسدددان   كة
املسدائال املتعلقدة  يتديو لدو تلقدي الشدكاوال أو الياا   توسيل ولية مكتب أمل املوام باتبح  ح

نقو  ا نسان. ويتواصال النقاش بشون قدرات املؤسسة القائمة من حي  املوارد البشرية الالومة 
يلدزم  للنور   الشكاوال املتعلقة نقو  ا نسان  مل النور   الوقدت نفسدو   إمكانيدة تدوفري مدا

  نشاء جلنة حلقو  ا نسان   إطار الدستور الحتاد  املق ا. 
وأ ددار الوفددد إىل دليددات أخددرال موجددودة بالفعددال ملسدداعدة احلكومددات املتعاقبددة   وضددل  -15

التقدارير الواجددب تقدددميها   إطددار معاهدددات حقدو  ا نسددان  ومنهددا الل نددة الستشددارية الوطنيددة 
قيددددة الق دددداء علددددر مجيددددل أ ددددكال التمييددددز ضددددد املددددرأة  وجلنددددة العمددددال جلددددزر سددددليمان املعنيددددة باتفا

الستشدددارية الوطنيددددة املعنيددددة باألطفددددال  ف ددددالا عدددن الل نددددة الوطنيددددة العاملددددة املعنيددددة بالسددددتعراض 
 الدور  الشامال اليت تشرف علر دورات الستعراض الدور  الشامال. 

سليمان تسعر جاهدة للتوصال إىل  يتعلق باستقاللية الق اء   كر الوفد أن جزر وفيما -16
نوددام عدالددة مفعددم باحليويددة عددن طريددق تدددعيم سدديادة القددانون وتعزيددز وتددوفري إمكانيددة الوصددول إىل 
العدالة ملن يبح  عنها. وأ ار الوفد إىل أن برامج قياع القدانون والعدالدة تدوفر التددريب والددعم 

مان تواصدال تنوديم جدولت تقدوم هبدا الداخلي ملو في الق اء وق اة الصلو. وقدال إن جدزر سدلي
يناسددددب سددددكان األريدددداف. ونوةهددددت  احملدددداكم   األقدددداليم للنوددددر   ق ددددايا الدرجددددة البتدائيددددة بددددا

احلكومددة باملسدداعدة الدديت يقدددمها الكومنولدد  والشددركاء   إطددار العالقددات الثنائيددة ورحةبددت بددو  
 مساعدة أخرال   هذا اجملال. 

لسدددد اتي ية بشددددون تزويددددد األريدددداف بامليدددداه ومرافددددق الصددددرف وأ ددددار الوفددددد إىل ا يددددة ا -17
  اليت تقدم رؤيدة تراعدي اجلميدل 2020-2015 ة( للف  R-WASHالصحي والنوافة الشخصية )
ميكنهم مدن الوصدول امليسدور إىل ميداه موموندة و ات جدودة معقولدة    املناطق الريفية واحل رية با



A/HRC/32/14 

GE.16-06053 6 

يتدوفر حاليداا    . ول2024 ة دمنة ونويفة نلول عداموإىل مرافق مالئمة للصرف الصحي   بي 
وستتواصددال  R-WASH  املائددة مددن البددت التحتيددة الالومددة  يددة  40 إىل 35 املندداطق الريفيددة إل

. وأعربددددت جددددزر 2024   املائددددة نلددددول عددددام 100 اا يددددة إىل أن تبلددددغ نسددددبة السددددتفادة منهدددد
يقدماندو مدن مسداعدة متواصدلة    د األورويب علر مداسليمان عن امتناجا لكال من اليابان والحتا

  الت املياه والصرف الصحي والنوافة الشخصية. 
و كددر الوفددد أن النمددو السددكاين السددريل والنددزوا مددن األريدداف  ددكةال ضددغياا علددر املددوارد   -18

خدد  كاألراضددي واملسدداكن للسددكان العدداملل   منيقددة هونيددارا احل ددرية. وقددد أُعيددد النوددر   رُ 
 ا  غال املؤقتة لتوفري مساكن لسكان املناطق احل رية اآلخذين   التزايد. 

يتعلدددددق بقيددددداع الصدددددحة  أ دددددار الوفدددددد إىل أن احلكومدددددة بصددددددد إجنددددداو الدراسدددددة  وفيمدددددا -19
الستقصدددائية الثانيدددة لوضدددل الصددددحة واحلالدددة الدميغرافيدددة  الددديت ستشددددكال أساسددداا لتحسدددل تقدددددا 

فدددد أن جدددزر سدددليمان ملتزمدددة بتحسدددل فدددرر وصدددول اجلميدددل إىل ا ددددمات الصدددحية. و كدددر الو 
ا دمات الصحية. وأُفيد بون معدل وفيات الرضل تراجدل بف دال تعزيدز فدرر الوصدول إىل املرافدق 

  املائدة مدن حدالت الدولدة.  95 الصحية وتوفري إمكانية الدولدة بإ دراف قدابالت مدؤهالت  
مركز رعايدة صدحية  38مستوصف ريفي  و 102و و يفة ممرض مساعد  187 دوتوجد   البل
مستشدددفيات   املقاطعدددات. وحتقدددق تقددددم    دددال التحصدددل رغدددم التحدددديات  7  األحيددداء  و

املتبقيدددة    دددال خفدددأل وفيدددات األطفدددال. وأُبلدددغ عدددن حتسدددن   إمكانيدددة الوصدددول إىل خددددمات 
جتدر  أكثدر  بعددها  إ  لولدة وماقبال ا    ل  الرعاية الصحية ما الصحة اجلنسية وا جنابية  با

  املائددة مددن عمليدددات الددولدة   املرافددق الصددحية وعلدددر أيددد  مددو فل أكفدداء. و كدددر  80 نمدد
الوفددد أن املالريددا  وهددو السددبب الرئيسددي للوفدداة  تراجددل بشددكال كبددري نتي ددة تعزيددز أنشددية الوقايددة 

 واملكافحة. 
ومدة إىل تعمديم التعلديم علدر اجلميدل مشدرياا و   ال التعلديم  أ دار الوفدد إىل سدعي احلك -20

إىل وضل مشروع قانونأل للتعليم. وقد وضعت احلكومة أي اا سياسدة تعليميدة جامعدة لتدوفري فدرر 
متسددداوية لألطفدددال  و  ا عاقدددة متكدددنهم مدددن احلصدددول علدددر التعلددديم  وإتاحدددة الفرصدددة لليالبدددات 

البدين  وتعزيدز سياسدة التعلديم اجملداين   احلوامال للعودة إىل صفوفهن بعد الوضل  وإلغاء العقاب 
املددارف. وتوجددد حاليدداا أربددل مدددارف لألطفدال  و  الحتياجددات ا اصددة   املسددتويل البتدددائي 

 والثانو   وقد تلقت هذه املدارف مساعدات من احلكومة ومن املنومات الدينية.
حلقو  ا نسان  علر وضل و كر الوفد أن احلكومة تعمال  بدعمأل من املفوضية السامية  -21

إطددارأل مفدداهيمي ميكةددن احلكومددة مددن رصددد التزاما ددا التعاهديددة الدوليددة وتقدددا التقددارير بشددون هددذه 
مددن  ددونو أن يسدداعد   تسددريل تنفيددذ تعهدددا ا للوفدداء بالتزاما ددا  اللتزامددات ومتابعتهددا  وهددو مددا

ة حيتدداج إىل حتددي  قبددال تقدميددو إىل املتعلقدة بتقدددا التقدارير. ويوجددد مشدروع وثيقددة أساسددية موحدد
 . 2016 من عام هي ات املعاهدات   وقت ما
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يتعلددددق بالتعدددداون مددددل ا جددددراءات ا اصددددة  أصدددددرت احلكومددددة دعددددوة دائمددددة إىل  وفيمددددا -22
املكلفل بوليات   إطار ا جراءات ا اصة. وحىت تارخيو  وار جزر سليمان مكلفدان بوليدة   

يتصدال هبدا  ة  را ا بدري املسدتقال املعدا برثدار الدديون ا ارجيدة للددول  ومداإطار ا جراءات ا اص
من التزامات مالية دولية أخرال عليها    التمتل الكامال لميل حقو  ا نسان  وخاصة احلقو  
القتصادية والجتماعية والثقافية  واملقرر ا ار املعا بسولة العنف ضد املرأة وأسدبابو وعواقبدو. 

الوفدددد أن احلكومدددة تدددود توجيدددو دعدددوة لزيدددارة جدددزر سدددليمان إىل املكلدددف بالوليدددة   إطدددار  و كدددر
 ا جراء ا ار املتعلق باملياه والصرف الصحي.

متلدد  تشددريعات مناه ددة للتمييددز قائمددة بددذا ا. لكددن  و كددر الوفددد أن جددزر سددليمان ل -23
ددة مدددن احلقدددو   كحقدددو  احلكومددات املتعاقبدددة اطدددذت خيدددوات جزئيددة للددددفاع عدددن  دددالت يدد

النسدداء واألطفددال واأل ددخار  و  ا عاقدددة. وتقددول الل نددة إن أحكدددام  ددرعة احلقددو    إطدددار 
سدبقها  نسدب معدايري حقدو   الدستور الحتداد  اجلديدد املقد ا أحكدام أكثدر تقدميدة مقارندة بدا

 ا نسان.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفددداا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور. وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة  47 أدىل -24

 التحاور   الفرع الثاين من هذا التقرير.
ورحبدددت الاتغدددال بددداجلهود املبذولدددة حاليددداا للتصدددديق علدددر عددددد مدددن املعاهددددات الدوليدددة  -25

نوددام  تصددد  بعددد علددر حلقددو  ا نسددان. لكنهددا أ ددارت إىل أن جددزر سددليمان وقعددت لكنهددا م
رومدددا األساسدددي  رغدددم أجدددا قبلدددت القيدددام بدددذل  خدددالل اجلولدددة األوىل مدددن السدددتعراض. وأ دددارت 
الاتغددال إىل أن جددزر سددليمان معرضددة بشددكال خددار لتغددري املنددار و دد عت أ  جهددد يرمددي إىل 

 التخفيف من حدة هذا التهديد.
  رغدم التحدديات وأعربت مجهورية كوريا عن تقديرها للتقدم الذ  أحروتو جدزر سدليمان -26

سددديما التصدددديق علدددر عددددد مدددن التفاقيدددات األساسدددية ملنومدددة العمدددال  الصدددعبة الددديت تواجههدددا  ل
الدوليدددة  وتوجيدددو دعدددوة دائمدددة إىل مجيدددل املكلفدددل بوليدددات   إطدددار ا جدددراءات ا اصدددة جمللددد  

املندز    الدذ  ُجدرم العندف  2014 حقو  ا نسان  ف الا عن اعتماد قانون  اية األسرة لعام
 مجيل أ كالو وين  علر  اية ال حايا.

وأثنت سرياليون علر اعتماد قدانون  ايدة األسدرة  وإنشداء الل ندة الوطنيدة العاملدة املعنيدة  -27
بالسددتعراض الدددور  الشددامال وتيبيددق سياسددات جتددرةم الجتددار بالبشددر. ولحوددت أن الكثددري مددن 

رية النامية تعيق قدر ا علر إحداث التغيري امليلدوب  التحديات اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغ
و ددد عت سدددرياليون جدددزر سدددليمان علدددر مواصدددلة العمدددال مدددل الشدددركاء ا قليميدددل والددددوليل علدددر 
جعال قوانينها وأعرافها تتوافق مل املعايري الدولية. و  عت وضل اس اتي يات وسياسدات لتعزيدز 
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د املرأة  والتع يال   سن مشروع قدانون رعايدة اليفدال املساواة بل اجلنسل  ومكافحة التمييز ض
 واألسرة.

وأعربت سلوفينيا عن تقدديرها لسدن قدانون  ايدة األسدرة  وجتدرا العندف املندز   واعتمداد  -28
الس اتي ية الوطنية للتمكل القتصاد  للنساء والفتيات ف الا عن مشروع قانون رعاية اليفدال 

( قدددددددد نُفدددددددذت وأن A/HRC/18/8)انودددددددر  8-80 السدددددددابقة رقدددددددمواألسدددددددرة. ورأت أن توصددددددديتها 
تددزال تشددعر بددالقلق  )املرجددل نفسددو( نُفددذت بعومهددا. وقالددت سددلوفينيا إجددا ل 14-80 اتوصدديته

إواء القبددول الجتمدداعي الواسددل النتشددار للعنددف اجلنسددي واملمارسددات العرفيددة التمييزيددة مثددال   ددن 
ياسدددددة الوطنيدددددة    دددددال التنميدددددة الشددددداملة لشدددددؤون العدددددروف  وأعربدددددت عدددددن أملهدددددا   تنفيدددددذ الس

 األ خار  و  ا عاقة. 
ونوهدت إسددبانيا بالعمدال الددذ  أجنزتددو جدزر سددليمان مدن أجددال وضددل سياسدة وطنيددة ترمددي  -29

إىل الوفددداء ندددق ا نسدددان   احلصدددول علدددر ميددداه الشدددرب املوموندددة وخددددمات الصدددرف الصدددحي. 
األسرة أحكاماا تتعلق بكافحدة العندف اجلنسداين.  وهنوت جزر سليمان علر ت مل قانون  اية

 ورحبت إسبانيا أي اا باجلهود املبذولة لتيبيق مبادرة  التعليم لل ميل .
سدديما اعتمدداد قددانون  ورحبددت سويسددرا بالتقدددم احملددرو   مكافحددة العنددف ضددد املددرأة  ل -30

دة توهيدددال ال دددحايا   ايدددة األسدددرة. و دددددت علدددر أريدددة معاجلدددة دثدددار املاضدددي  عدددن طريدددق إعدددا
ومكافحدددة ا فدددالت مدددن العقددداب  واسدددتعادة سددديادة القدددانون لتحقيدددق املصددداحلة والسدددالم الددددائم. 
وأعربت سويسدرا عدن قلقهدا إواء انتهاكدات حقدو  ا نسدان الديت ترتكبهدا بعدأل الشدركات العاملدة 
ة   الصدددناعة احلرجيدددة. و ددد عت جدددزر سدددليمان علدددر مواصدددلة تصدددديقها علدددر الصدددكو  الدوليددد

 حلماية واح ام حقو  ا نسان.
وأ دددارت ترينيدددداد وتوبددداغو إىل ا يدددوات املتخدددذة لتعزيدددز الدددوعي وتنفيدددذ أعمدددال تددددريب  -31

تتعلددق ندددوادث العنددف املندددز   ف ددالا عدددن جتدددرا العنددف املندددز  مددن خدددالل قددانون  ايدددة األسدددرة. 
السياسدددية والعامدددة. ورحبدددت  ولحودددت أي ددداا التددددابري املتخدددذة لتحسدددل مشددداركة املدددرأة   احليددداة

بإنشاء مراكز تنسيق الشؤون اجلنسانية داخال الووارات ومراكز تنسيق تُعت با عاقة علر مسدتوال 
القياعات للمساعدة   تعميم مراعاة تل  الق ايا. وأعربدت ترينيدداد وتوبداغو عدن سدرورها ألن 

يبيعيددددة  العمددددال مددددل جددددزر سددددليمان تواصددددال  رغددددم الصدددددمات ا ارجيددددة  وخصوصدددداا الكددددوارث ال
ا جراءات ا اصة  واستكمال التصديق علر التفاقيات الرئيسية ملنومدة العمدال الدوليدة  ووضدل 

 سياسات وتشريعات تعاجل ق ايا اهل رة والتعليم والعدالة وتغري املنار.
وقدددال الوفدددد إن ا يدددوة املقبلدددة الددديت تلدددي اعتمددداد قدددانون  ايدددة األسدددرة تتمثدددال   ضدددمان  -32
لدددو وتنفيدددذه مدددن خدددالل عمدددال ووارة  دددؤون املدددرأة والشدددباب واألطفدددال واألسدددرة وووارة العددددل تفعي

والشددؤون القانونيددة. وأكددد الوفددد أن جددزر سددليمان طددرف   اتفاقيددة الق دداء علددر مجيددل أ ددكال 
التمييدددز ضدددد املدددرأة وأن الاملدددان ي دددم امدددرأةا مدددن بدددل أع دددائو ا مسدددل وأن احلكومدددة تعمدددال مدددل 
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ذكورتل أعدداله علددر حتقيددق غايددات التفاقيددة واهلدددف املتمثددال   حتقيددق املسدداواة بددل الددووارتل املدد
 اجلنسل.

ولفت الوفد النتباه إىل املعلومات الدواردة   التقريدر الدوطا املتعلدق بوقدف احلكومدة مدن  -33
 تغري املنار.

ارات خمتلفددة بشددون تددزال تقدديةم املعلومددات الدديت ورد ددا مددن وو  و كددر الوفددد أن احلكومددة ل -34
األولويددة الدديت يتعددل إيالؤهددا للتصددديق علددر خمتلددف الصددكو  الدوليددة. وأكددد الوفددد أن عمددال جلنددة 
احلقيقددددة واملصدددداحلة قددددد اسددددُتكمال. وتلقددددر أع دددداء الاملددددان نسددددخةا مددددن التقريددددر. و كددددر الوفددددد أن 

مدددن املقدددرر تقددددا توصددياتو وأندددو  مستشدداراا معينددداا لددددال مكتدددب رئددي  الدددووراء ينودددر   التقريدددر و 
 مق حات إىل احلكومة بشون إجراءات املتابعة.

ورداا علدر مالحودات قدددمتها سدلوفينيا  أوضددو الوفدد أن قدانون الشددرطة حيودر اسددتخدام  -35
يصدال إىل  الشرطة للعقاب البدين  ومل  ل  يسمو مشدروع القدانون الحتداد  بعقدابأل معقدول ل

. وأ ددار الوفددد إىل أريددة إ كدداء الددوعي   اجملتمعددات احملليددة املعاملددة الالإنسددانية درجددة التعددذيب أو
 واملنزل ألن استخدام العقاب البدين ميثال انتهاكاا حلقو  ا نسان. 

وأثنددددت اململكددددة املتحدددددة لاييانيددددا العومددددر وديرلندددددا الشددددمالية علددددر العمليددددة التشدددداورية  -36
بقدوانل الشدرطة واهل درة و ايدة األسدرة الديت واجلامعة الرامية إىل تنفيذ التوصيات املقبولة. ورحبت 

ُسنت مؤخراا وبت را التهريب والجتار بالبشدر. وحثدت جدزر سدليمان علدر اطدا  إجدراءات للحدد 
من حالت العنف ضدد املدرأة املرتفعدة بصدورة مقلقدة. وأعربدت عدن قلقهدا لعددم إحدراو تقددم جلدي 

 حنو إجاء جترا العالقات اجلنسية املثلية.
أثنددت الوليددات املتحدددة األمريكيددة علددر التددزام جددزر سددليمان بالدميقراطيددة والنتخابددات و  -37

  وأعربددت عددن سددرورها إواء املبددادرات الدديت أُطلقددت 2014 الوطنيددة احلددرة والنزيهددة الدديت جددرت عددام
مدددددؤخراا للحدددددد مدددددن العندددددف املندددددز  ودعدددددم النددددداجل مندددددو  بُسدددددُبال منهدددددا إنشددددداء  دددددبكة ا حالدددددة 

 SAFENETن قدددددانون  ايدددددة األسدددددرة. لكنهدددددا أعربدددددت عدددددن قلقهدددددا إواء اسدددددتمرار الفسددددداد    وسددددد
احلكددددومي وطددددول فدددد ات الحت دددداو السددددابق للمحاكمددددة  وارتفدددداع مسددددتويات العنددددف اجلنسدددداين  

سديما العتددداء اجلنسددي  وتعددرض األطفددال احملليدل والنسدداء األجنبيددات   الكثددري مددن األحيددان  ل
ولددن  قسدر  والسدد قا  املندز . وأعربددت عدن أسددفها ألن النسداء مددا   لد  البغدداء ال لالجتدار  بددا

 ي م سوال امرأة واحدة. يواجهن التمييز   مجيل قياعات اجملتمل وألن الاملان ل
الددذ  جددرم العنددف املنددز   2014 ورحبددت أوروغددوا  باعتمدداد قددانون  ايددة األسددرة لعددام -38

وحيمي ضحاياه. ولحوت أن هذه التدابري جب أن تكدون مصدحوبة نمدالت تثقيفيدة وتوعويدة. 
سديما  و  عت أوروغوا  جزر سليمان علر ضمان استفادة مجيل السكان من هذا القدانون  ل

عدالدددة. و ددد عت أوروغدددوا  جدددزر سدددليمان علدددر التفاعدددال مدددل خمتلدددف   ضدددمان الوصدددول إىل ال
اجلهات املعنية علر الصعيدين الوطا والدو  للتقدم حنو الن مام إىل الصدكو  الدوليدة حلقدو  
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ا نسان وتقدا التقدارير الديت تدوخر تقددا بع دها. وأعربدت أوروغدوا  عدن قلقهدا إواء عددم وجدود 
عاقة من أ   كالأل من أ كال التمييز  رغم التوصيات الديت تشريعات حتمي األ خار  و  ا 

قبلتها خالل الستعراض األول  و  عت علر اعتمداد تشدريعات  داملة والتصدديق علدر اتفاقيدة 
 حقو  األ خار  و  ا عاقة.

ولحوددت مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة التقدددم احملددرو حنددو ضددمان الوصددول إىل ا دددمات  -39
ا    دددا  الصدددحة والتعلددديم. ورحبدددت بإعدددداد السددد اتي ية ا  ائيدددة الوطنيدددة سددديم األساسدددية  ل

الراميددة إىل التخفيددف مددن حدددة الفقددر  ف ددالا عددن مجلددة أمددور بينهددا السياسددات اجلنسددانية  وخيددة 
 العمال التعليمية  وتدابري مكافحة العنف والتمييز ضد املرأة.

رو مندددذ السدددتعراض األول للحالدددة فيهدددا. وهندددوت اجلزائدددر جدددزر سدددليمان علدددر التقددددم احملددد -40
ولحوددت علدددر وجددو ا صدددور التقدددم    دددالت اهل ددرة ومكافحدددة الجتددار بالبشدددر والشدددفافية 
وإدارة األموال العامة واملساواة بل اجلنسل و ايدة األسدرة واألطفدال. ورحبدت باعتمداد سياسدات 

 وطنية    ا  التنمية وحقو  األ خار  و  ا عاقة.
وأعربت األرجنتل عن تقديرها جلهود جزر سليمان   تنفيذ التوصيات الصدادرة خدالل  -41

سدديما تلدد  الراميددة إىل ضددمان احلصددول علددر التعلدديم  مددن خددالل اعتمدداد  السددتعراض األول  ل
القانون الوطا لل امعات. ولحوت التحديات والقيود اليت حددها التقرير الدوطا وأ دارت إىل 

وال بإمكاجددا التددوثري علددر املشدداركة املتسدداوية ألفددراد اجملتمددل   سددات التقليديددة الدديت مددابعددأل املمار 
 سيما النساء. ل
ورحبدددت أرمينيدددا بالتددددابري املتخدددذة للتصدددديق علدددر املعاهددددات الدوليدددة حلقدددو  ا نسدددان  -42

يهدا تصدد  عل و  عت جزر سليمان علر تعزيدز جهودهدا املتعلقدة باملعاهددات األساسدية الديت م
بعدددد. ورحبدددت أرمينيدددا بالسددد اتي ية الوطنيدددة للتمكدددل القتصددداد  للنسددداء والفتيدددات وا يدددوات 
الراميدددة إىل تعزيدددز التعلددديم لل ميدددل. وأ دددارت إىل اسدددتمرار وجدددود حتدددديات يتعدددل التغلدددب عليهدددا   

 يؤثر منها علر الفتيات. سيما ما كعدم كفاية اهلياكال األساسية التعليمية  ل
يتعلق بسولة الجتار  ردة الوفد بون جزر سليمان ملتزمدة بتعزيدز أمدن حددودها عدن  وفيما -43

 طريق مراجعة قانون اهل رة ني  يشمال أي اا اجلرائم عا الوطنية.
  املائددة  10 ءوأوضددو الوفددد أن قددانون نزاهددة األحددزاب السياسددية يشدد   أن متثددال النسددا -44

جلنددة النتخابددات واملؤسسددات احلكوميددة املعنيدددة مددن مر ددحي األحددزاب السياسددية. وقددد راجعددت 
باسدتخدام  2014 مواطن ال عف   القدانون. و كدر الوفدد أن النتخابدات ُأجريدت بن داا عدام

 نوام تصويت بيوم   جديد  وبساعدة من اململكة املتحدة واألمم املتحدة وأس اليا.
دَّم إىل الاملدان   دورتددو األوىل و كدر الوفدد أن مشدروع قدانون رعايدة اليفدال واألسدرة سدُيق -45
وأن تشددريعات مكافحددة الفسدداد جتددر  صددياغتها حاليدداا. وأوضددو الوفددد أن تشددريعات  2016 عددام
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مكافحدددة الفسددداد وتشدددريعات  ايدددة املبلغدددل عدددن املخالفدددات يُتوقدددل أن تُقددددم إىل الاملدددان خدددالل 
 دورتيو املقبلتل.

 إىل أن التقدددارير الدوريدددة املتدددوخرة   إطدددار وقدددال الوفدددد إن ملدددن دواعدددي سدددروره أن يشدددري -46
اتفاقية حقدو  اليفدال حصدلت علدر موافقدة  لد  الدووراء وسدتقدم قريبداا إىل الل ندة. وأضداف أن 
عمليددة التصددديق علددر الاوتوكددولل الختيدداريل املتعلقددل ببيددل األطفددال ومشدداركتهم   النزاعددات 

 املسلحة بدأت تكسب ومخاا.
تعزيدددز إطددار املسدداواة بدددل اجلنسددل  أُطلقددت اسددد اتي ية متكددل اقتصددداد  يتعلددق ب وفيمددا -47

جديدة لتعزيز وصول املرأة إىل الفرر القتصادية. وجتر  حالياا مراجعة السياسدات املتعلقدة بندوع 
اجلددن  والق دداء علددر العنددف ضددد املددرأة. وقددد التزمددت جددزر سددليمان بتعزيددز أمنهددا احلدددود  عددن 

  رة ني  يشمال اجلرائم عا الوطنية.طريق مراجعة قانون اهل
وأعربت أس اليا عن تقديرها لل هود املبذولة مندذ السدتعراض الددور  الشدامال السدابق   -48
. 2014    ل  ا صالحات اليت أُدخلت ل مان ثقة الناخب ومشاركتو   انتخابات عام با

واد إبالغ الشرطة عدن  ر سليمان  ماورحبت لهود التوعية اليت بذلتها قوة الشرطة امللكية   جز 
والدت تشدعر بدالقلق ألن جدزر سدليمان  حالت العنف اجلنسي واجلنساين. وقالت أس اليا إجا مدا

 متثال بلد مصدر ومقصد لالجتار باأل خار  منوهة بإلغاء عقوبة ا عدام منذ ومن طويال.
تنفيدذ توصديات خمتلفددة وأعربدت بدنن عدن تقددديرها للتقددم الدذ  أحزرتدو جددزر سدليمان    -49

   لددددد  اسدددددتخدام التسددددد يال البيدددددوم   للمق عدددددل    صدددددادرة عدددددن السدددددتعراض السدددددابق  بدددددا
  وعمليدددددة ا صدددددالا الدسدددددتور   وصدددددياغة تشدددددريعات  ايدددددة اليفدددددال. 2014 انتخابدددددات عدددددام

و  عت جزر سليمان علر مواصلة جهودها من أجال مواءمدة التشدريعات الوطنيدة مدل الصدكو  
 قو  ا نسان وجهودها املتعلقة با دارة املستدامة للموارد اليبيعية.الدولية حل

وأعربدددت الااويدددال عدددن تقدددديرها لعتمددداد سياسدددة تدددوفري امليددداه ومرافدددق الصدددرف الصدددحي  -50
والنوافدددة الشخصددددية   األريدددداف. و دددد عت علددددر تكثيددددف اجلهددددود الراميددددة إىل امل ددددي   تعزيددددز 

سدديما احلقددو  املتعلقددة بالسددكن  الجتماعيددة والثقافيددة  لا عمددال الكامددال للحقددو  القتصددادية و 
املالئددم وميدداه الشددرب املوموندددة والصددرف الصددحي  بسددبال منهدددا التعدداون الدددو . ورحبددت الااويدددال 

تزال تشعر بدالقلق إواء ارتفداع معددلت العندف   باعتماد قانون  اية األسرة  لكنها قالت إجا ل
لنسدداء والفتيدات. و دد عت الااويدال جدزر سددليمان علدر تعزيددز    لد  العنددف اجلنسدي  ضدد ا بدا

 سيما عن طريق التثقيف والتوعية    ال حقو  ا نسان. حقو  ا نسان ا اصة باملرأة  ل
ونوهت كندا بت ديد جزر سليمان التزامها باعتماد مشروع قانون رعاية اليفال واألسدرة  -51

املصلحة من أجدال اعتمداده وتنفيدذه علدر حندو و  عت علر إجراء مشاورات مل مجيل أصحاب 
فددددور . ونوهددددت كددددذل  بددددا يوات املتخددددذة مددددن أجددددال إنشدددداء مؤسسددددة وطنيددددة مسددددتقلة حلقددددو  
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 2014    لدددد  مددددن خددددالل إدراج حكددددم   مشددددروع الدسددددتور الحتدددداد  لعددددام ا نسددددان  بددددا
 و  عت علر إنشاء هذه املؤسسة.

توال التقرير الوطا الذ  يبل التقدم احملرو ورحبت  يلي بالوفد وأعربت عن تقديرها حمل -52
    ال حقو  ا نسان.

وألقدت كوبدا ال دوء علدر اعتمداد تشدريل مكافحدة العندف املندز  واعتاتدو إجنداواا هامداا مددن  -53
أجال  اية النساء واألطفال. وسلمت بالتحسينات اليت أُدخلت علر قواعد ومعدايري املؤسسدات 

لتغدري املندار. ونوهدت بالتقددم احملدرو    دال احلدق   الصدحة  وهدو  ا صالحية وجهدود التصدد 
 أمر سارت فيو كوبا. وحثت كوبا اجملتمل الدو  علر مواصلة دعم جزر سليمان.

وأثنددت قددار علددر التدددابري الدديت اطددذ ا جددزر سددليمان لتنفيددذ التزاما ددا الدوليددة    ددال  -54
واللوائو املتعلقدة  2012   بسن قانون اهل رة عامحقو  ا نسان. ورحبت  علر وجو ا صور

   اللذين جرمان  ريب األ خار والجتار بالبشر.2013 باهل رة عام
و كددر الوفددد أن مشددروع الدسددتور الحتدداد  يت ددمن أحكامدداا حلمايددة العديددد مددن حقددو   -55 

وال  تخابدات ألندو مداا نسان. وأكد الوفد من جديد أن  ة حاجة إىل النور جدياا   قانون الن
 يتسم بال عف   ضمان مشاركة املرأة.

وقددال الوفددد إنددو يتفددق مددل الددرأ  القائددال ب ددرورة وضددل تشددريعات جديدددة تتندداول مسددائال  -56
جزيددددددرة وعشددددددر  800 نإدارة واسدددددتغالل الغابددددددات   جددددددزر سددددددليمان. ويوجدددددد   جددددددزر سددددددليما

فيما متل  احلكومة البقية من خالل    املائة من األراضي مال  عرفيون  90  مقاطعات  وميل
مفددددوض األراضددددي. وأوضددددو الوفددددد أن احلكومددددة احلاليددددة تددددود قلددددب هددددذه النسددددب امل ويددددة نيدددد  

تود إنشداء نودام حددي  حليداوة األراضدي  وبالتدا     املائة من األراضي مس لة كما 90 وتصب
 حيتاج إىل مراجعة. 1969 فإن قانون تس يال سندات امللكية لعام

وتندداول الوفددد مسددولة اسددتمرار  ددو املسدداكن   القددرال وقددال إن احلكومددة التزمددت بتددوفري  -57
سدددديما   املندددداطق املهددددددة بددددالكوارث اليبيعيددددة  وامليزانيددددة الالومددددة  امليزانيددددة الالومددددة ل سددددكان  ل
 يتعلق ب كيب خزانات مياه   املناطق النائية.  مدادات املياه  وخصوصاا فيما

لدا ر  عن سرورها لقبول جزر سليمان  خالل الستعراض األول  التوصيات وأعربت ا -58
املتعلقددة بالتصددديق علددر اتفاقيددة مناه ددة التعددذيب. وسددولت عددن ا يددوات امللموسددة املتخددذة   
هذا الصدد. وأ ارت الدا ر  إىل مبادرة اتفاقية مناه ة التعذيب  اليت تُنفدذ مدن خدالل التبدادل 

بددل احلكومددات  معربددة عددن اسددتعدادها ملسدداعدة جددزر سددليمان إ ا كانددت تددرال والتعدداون الثنددائي 
  ل  مفيداا.

ورحبدددت جيبدددوق بالتقددددم احملدددرو    دددال الوصدددول إىل العدالدددة وإىل ا ددددمات الصدددحية  -59
والتعليميددة وكددذل     ددال املسدداواة بددل اجلنسددل. وألقددت جيبددوق ال ددوء علددر اجلهددود املبذولددة 

طنيددة مسددتقلة حلقددو  ا نسددان و دد عت علددر مواصددلة تلدد  اجلهددود. وأ ددارت  نشدداء مؤسسددة و 
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يتعلددق بالسددكان الددذين قددد ي دديرون إىل اهل ددرة مددن  سدديما فيمددا جيبددوق إىل دثددار تغددري املنددار  ل
أراضددي أجدددادهم إىل مندداطق أخددرال  األمددر الددذ  قددد يددؤد  إىل تددوترات ونزاعددات مددل اجملتمعددات 

م مقدرر  السياسدات لنتدائج اسدتغالل املدوارد احلرجيدة معربدة عدن امل يفة. و  عت علر تعزيز فهد
 القلق إواء مسولة حقو  السكان األصليل.

توصددية صددادرة  115 المددن أصد 112 ذوأثندت مصددر علدر جهددود جددزر سدليمان   تنفيدد -60
  السدددتعراض األول. ونوهدددت مصدددر بالتددددابري املعتمددددة حلمايدددة النسددداء واألطفدددال وكبدددار السدددن 

ر  و  ا عاقدة و موعدات األقليدات. وأعربدت عدن تفاؤهلدا إواء مجلدة أمدور بينهدا وضدل واأل خا
خيدددة عمدددال وطنيدددة ملكافحدددة الجتدددار بالبشدددر وإنشددداء وحددددات التوهيدددال اجملتمعدددي لتعزيدددز حقدددو  

 األ خار  و  ا عاقة.
و دد عت إسددتونيا جددزر سددليمان علددر مواصددلة جهودهددا لالن ددمام إىل مجيددل الصددكو   -61

األساسددية حلقدو  ا نسددان وللتعداون التددام مددل ا جدراءات ا اصددة لألمدم املتحدددة وهي ددات الدوليدة 
املعاهدددددات. و دددد عت جددددزر سددددليمان علددددر اطددددا  مزيددددد مددددن ا يددددوات ل ددددمان التنفيددددذ التددددام 
للمعاهدات اليت صدقت عليها بالفعال وإدماجها   قوانينها احمللية. ورحبت إستونيا بالتشدريعات 

 لدد  مشددروع قددانون رعايددة اليفددال واألسددرة وقددانون  ايددة األسددرة  و دد عت علددر    اجلديدددة بددا
تنفيددذ سياسددات مددن قبيددال السدد اتي ية الوطنيددة للتمكددل القتصدداد  للنسدداء والفتيددات. وأعربددت 
إسدددتونيا عدددن أملهدددا   أن تدددؤد  املشددداورات مدددل أصدددحاب املصدددلحة إىل جتسددديد املبدددادئ الدوليدددة 

   لددد  مبدددادئ املسددداواة وعددددم   دددال   الدسدددتور الحتددداد   بددداحلقدددو  ا نسدددان علدددر حندددو أف
 التمييز.
وقالدددت في دددي إجدددا تفهدددم الصدددعوبات الددديت تواجههدددا الددددول األرخبيليدددة   ضدددمان تنفيدددذ  -62

التشددريعات والسياسددات   مجيددل أحندداء البلددد  خصوصدداا عندددما تددؤثر علددر املواقددف والسددلوكيات 
ا الدددبعأل مقبولدددة ثقافيددداا. ولحودددت في دددي ا يدددوات اهلامدددة املتبعدددة مندددذ وقدددت طويدددال الددديت يعتاهددد

حتودددر العقددداب البددددين لألطفدددال   املدرسدددة واملندددزل.  املتخدددذة ملراجعدددة التشدددريعات احلاليدددة الددديت ل
وعلددر ا يددوات الدديت جددر  اطا هددا  2014 وأثنددت في ددي علددر اعتمدداد قددانون  ايددة األسددرة عددام

جلنسي والعنف املنز . وأ ارت في ي إىل العقبات الديت حتدول لتنفيذ األحكام املتعلقة بالعتداء ا
دون تنفيذها الفعال بسبب املواقف التقليدية السائدة بل أفدراد الشدرطة ومدو في الق داء  الدذين 

 يش عون أحياناا املصاحلة حتت ال غط دون إرساء تدابري للحماية من أ  عنف لحق.
  2011 زر سددليمان منددذ السددتعراض األول عددامورحبددت فرنسددا بدداجلهود الدديت بددذلتها جدد -63

سددديما إنشددداء مالجددد. لل دددحايا.  وخصوصددداا التددددابري املتخدددذة ملندددل ومكافحدددة العندددف املندددز   ل
 و  عت جزر سليمان علر مواصلة تل  اجلهود.

ولحودددت أملانيدددا التيدددورات ا جابيدددة   جدددزر سدددليمان    دددال التماسددد  الجتمددداعي  -64
الجتدار بالبشدر و د عتها علدر اطدا  مزيدد مدن ا يدوات لتعزيدز حالدة حقدو   واحلوكمة ومكافحدة
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  الددذ  جددرم العنددف 2014 ا نسددان   البلددد. ورحبددت أملانيددا باعتمدداد قددانون  ايددة األسددرة عددام
 املنز .
وأ ددار الوفددد إىل أن ووارة الشددؤون ا ارجيددة هددي الددووارة الدديت تقددود عمليددة التصددديق علددر  -65

يتعلق  . و كر الوفد أنو قد يُنور   تقاسم مهمة التنسيق فيما2017-2016 ةللف  املعاهدات 
بالتصديق علر صكو  حقدو  ا نسدان مدل مكتدب أمدل املودام  ألن هدذا املكتدب منفدتو علدر 

 تلقي طلبات التمثيال من منومات اجملتمل املدين.
ة نقدو  األ دخار  و  وأوضو الوفد أن ووارة الصحة أعدت مراجعة للسياسة املتعلق -66

 ا عاقة سُتقدم إىل  ل  الووراء كي ينور فيها ويقرها.
ولحوددت غانددا أن جددزر سددليمان سددنةت تشددريعات  دددف إىل احدد ام حقددو  ا نسددان   -67

بينها قانون الشرطة وقانون اهل رة. وأعربت عن قلقها إواء استمرار نزاعات األراضدي بدل القبائدال 
النودددر   نشدددر السدددتنتاجات الددديت خلصدددت إليهدددا جلندددة احلقيقدددة  و ددد عت جدددزر سدددليمان علدددر

 واملصاحلة وعلر تنفيذ التوصيات املتعلقة باألسباب اجلذرية للمناوعات املتعلقة بلكية األراضي. 
وأعربددت إندونيسدديا عددن دعمهددا جلهددود جددزر سددليمان لسددنة تشددريعات يددددة جُتددرم مجيددل  -68

تُعددزةو املسدداواة بددل  اركة املددرأة ومتثيلهددا   احليدداة العامددة كمدداأ ددكال العنددف ضددد املددرأة  وتعددزةو مشدد
اجلنسددل   املندداهج املدرسددية. وأ ددارت إندونيسدديا إىل حالددة العمددال املهدداجرين  ورحةبددت بدداجلهود 
الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقو  ا نسان و  عت علر إ درا  اجملتمدل املددين كشدري    

 احلكومة.
ا  بداجلهود املتواصدلة الديت تبدذهلا جدزر سدليمان    دالت خددمات الصدحة ورحدب العدر  -69

العامة واملساواة بل اجلنسدل والتعلديم مندذ السدتعراض السدابق. ورحدب أي داا بسدنة قدانون اهل درة 
 الذ  حيور الجتار بالبشر  وقانون  اية األسرة الذ  ُجرم العنف املنز .

مان  نشدائها الل ندة الوطنيدة العاملدة املعنيدة بالسدتعراض وأثندت إسدرائيال علدر جدزر سدلي -70
الدور  الشامال والفريدق العامدال الدوطا للتنميدة املقاومدة للمخداطر  و قرارهدا السد اتي ية الوطنيدة 
للتمكل القتصاد  للنساء والفتيات. وأثنت أي اا علر اعتمداد جدزر سدليمان   اآلوندة األخدرية 

ا قدانون اهل ددرة ولددوائو اهل ددرة والقدانون الددوطا لل امعددات وقددانون الشددرطة لعددد مددن القددوانل بينهدد
 وقانون  اية األسرة.

ورحبددت إيياليدددا بالتقددددم الدددذ  أحروتدددو جددزر سدددليمان مندددذ السدددتعراض األول وبإيالئهدددا  -71
األولويدددددة للتخفيدددددف مدددددن حددددددة الفقدددددر وتغدددددرية املندددددار مدددددن خدددددالل السددددد اتي ية ا  ائيدددددة الوطنيدددددة 

. و ددددد عت 2017-2012 ة  والسياسدددددة املتعلقدددددة بتغدددددري املندددددار للفددددد  2020-2011 ةللفددددد  
السددليات علددر مواصددلة إيددالء األولويددة ملسددولة مكافحددة الجتددار بالبشددر ورحبددت بالتدددابري املتخددذة 
 ملكافحة الجتار بالبشر وأحاطت علماا با يوات املتخذة ملكافحة العنف والتمييز ضد املرأة.
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يكددا علددر إنشدداء جددزر سددليمان لل نددة الوطنيددة العاملددة املعنيددة بالسددتعراض وأثنددت جاما -72
الدددور  الشددامال وحثددت علددر مواصددلة التعدداون مددل األمددم املتحدددة لتحسددل عمليددة تقدددا التقددارير 
املتعلقدددة نقدددو  ا نسدددان. ولحودددت األ دددوا  الكبدددرية الددديت قيعتهدددا   مكافحدددة العندددف املندددز  

ارت إىل أريددة عددودة األمهددات الشددابات إىل املدددارف   املسدداعدة علددر  أ دد واعتا ددا إجابيددة كمددا
كسددر حلقدددة الفقددر و دددال املراهقددات وا يدددذاء املنددز . وأثندددت جامايكددا علدددر قددوة الحتمدددال الددديت 

 أ هر ا جزر سليمان   أعقاب الكوارث اليبيعية اليت عصفت بالقتصاد مؤخراا. 
انل والتصددددديق علددددر عدددددد مددددن التفاقيددددات ورحبددددت ملددددديف باعتمدددداد عدددددد مددددن القددددو  -73

األساسددددية ملنومددددة العمددددال الدوليددددة. و دددد عت جددددزر سددددليمان علددددر مواصددددلة التصددددال بشددددركائها 
الدددوليل  بددن فدديهم املفوضددية السددامية حلقددو  ا نسددان  للحصددول علددر املسدداعدة املاليددة والتقنيددة 

وأثنددت ملددديف علددر اجلهددود وغريهددا مددن املسدداعدات مددن أجددال تعزيددز حقددو  ا نسددان و ايتهددا. 
الراميدددة إىل إلقددداء ال دددوء علدددر مدددواطزن ضدددعف الددددول اجلزريدددة الصدددغرية الناميدددة وعلدددر ا جدددراءات 

 الوطنية املتخذة ملكافحة دثار تغري املنار والكوارث اليبيعية.
وأ ددار الوفددد إىل أن احلكومددة تتخددذ خيددوات ملموسددة ترمددي إىل التصددديق علددر اتفاقيددة  -74

ر  و  ا عاقة وقد أنشدوت جلندة تنسديق وطنيدة وجلدان تنسديق   املقاطعدات إىل حقو  األ خا
جانب مكاتب ميدانية ومنسدقل بشدون ا عاقدة   مجيدل املقاطعدات الرئيسدية تقريبداا. وأبلدغ الوفدد 
عن وجود سياسة وطنية  املة ملسولة ا عاقدة قدائالا إن ا عاقدة مسدولة حتودر بوولويدة أساسدية   

 اتي ية الوطنية للصحة.إطار الس  
وأ ددار الوفددد إىل حتددديات   تنفيدددذ اتفاقيددة حقددو  اليفددال واتفاقيدددة الق دداء علددر مجيدددل  -75

أ ددكال التمييدددز ضددد املدددرأة بسددبب القيدددود املفروضددة علدددر القدددرات وامليزانيدددة وعدددم وجدددود تفددداهم 
 بشون هاتل التفاقيتل. 

وفددد أن  ددة حاجددة إىل مزيددد مددن الدددعم مددن يتعلددق بددالنهوض نقددو  املددرأة   كددر ال وفيمددا -76
القياعدددات احلكوميدددة واجملتمدددل املددددين والشدددركاء ا  دددائيل ل دددمان التنفيدددذ الفعدددال لقدددانون  ايدددة 

 األسرة اجلديد.
و كر الوفد أن قانون اهل رة يت من أحكاماا تتعلق بالجتار باأل دخار. وتوجدد خيدة  -77

ال الجتدددار بالبشدددر ف دددالا عدددن جلندددة استشدددارية بشدددون عمدددال وطنيدددة ووحددددة  نفدددا  القدددانون    ددد
الجتدار باأل دخار   إدارة وأمدن احلدددود. وأ دار الوفدد إىل إيدالء العتبددار ملسدولة صدياغة قددانون 

 قائم بذاتو ملكافحة الجتار بالبشر.
 ولفت الوفد إىل املوقف اجلماعي للدول اجلزرية الصغرية النامية بشون مسدولة تغدري املندار -78

وإىل تنفيددذ  2015 خدالل املدؤمتر الددو  الددذ  ُعقدد   بداري   فرنسددا    كدانون األول/ديسدما
الوثيقة ا تامية لذل  املؤمتر. وأ ار الوفد إىل التحديات اليت يواجهها األ خار الذين يعيشون 

ال البلدد   املناطق الساحلية وتل  اليت تواجهها جزر سليمان لتوفري مسدتوطنات أكثدر أمانداا داخد
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تتوفر فيها إمدادات املياه وا دمات األخرال. وقال إن جزر سدليمان ترحدب بويدة مسداعدة دوليدة 
   هذا الصدد.

و كددر الوفددد أن التددوخري   تنفيددذ قددانون  ايددة األسددرة يعددود إىل ضددرورة تدددريب الشددرطة  -79
 وإ كاء الوعي العام هبذا القانون. 

ان لنوددام تسدد يال األحددوال املدنيددة وا حصدداءات ورحبددت املكسددي  بإنشدداء جددزر سددليم -80
احليويددة وبالتدددابري التشددريعية املتخددذة لت ددرا العنددف املنددز . ورحبددت أي دداا باعتمدداد السدد اتي ية 
الوطنيدددة للتمكدددل القتصددداد  للنسددداء والفتيدددات  وإنشددداء اجمللددد  الدددوطا لسددد اتي ية احلمدددالت 

ونوةهت املكسي  باجلهود الراميدة إىل ضدمان التعلديم . 2015-2014 ةالنتخابية النسائية للف  
 الشامال ووضل خية وطنية بشون فريوف نق  املناعة البشرية واألمراض املنقولة جنسياا.

وأقددر اجلبددال األسددود بدداجلهود الدديت تبددذهلا جددزر سددليمان لتحسددل  ايددة حقددو  ا نسددان   -81
 ايددة األسددرة الددذ  ُجددرةم العنددف املنددز  رغددم يدوديددة القدددرات واملددوارد. ورحددب باعتمدداد قددانون 

ولهود إنشاء جلنة ملكافحة الفساد. و  ل اجلبال األسود جزر سليمان علدر التمداف واسدتخدام 
املسدداعدة التقنيددة مددن املفوضددية السددامية حلقددو  ا نسددان ووكددالت األمددم املتحدددة  ات الصددلة   

 اما ا املتعلقة بتقدا التقارير.البلد من أجال تعزيز قدرا ا الوطنية والوفاء بالتز 
ورحددب املغددرب  علددر وجددو ا صددور  بالتصددديق علددر اتفاقيددات منومددة العمددال الدوليددة  -82

املتعلقدددة بعمدددال األطفدددال والتمييدددز وبالتعددداون مدددل دليدددات حقدددو  ا نسدددان التابعدددة لألمدددم املتحددددة. 
ق   التمتددل بسددتوال ولحددا املغددرب اعتمدداد جددزر سددليمان لقددوانل وسياسددات خاصددة تتعلددق بدداحل

معيشي لئق  وبوضل النساء واألطفدال  وعددم التمييدز واملسداواة بدل اجلنسدل  والتعلديم  والبي دة  
 وتغري املنار. 

الدددديت  2020-2011 ةولحودددت ميا ددددار اعتمددداد السدددد اتي ية ا  ائيدددة الوطنيددددة للفددد   -83
يف من حدة الفقر والصدحة والتعلديم جتسةد التزام جزر سليمان با صالا    الت منها التخف

وتغدددددري املندددددار واعتا دددددا إجابيدددددة. وأخدددددذت ميا دددددار علمددددداا أي ددددداا بالسياسدددددة املتعلقدددددة بتغدددددري املندددددار 
الدديت تشددمال التكيددف مددل تغددري املنددار والتخفيددف مددن دثدداره وإدارة خمدداطر  2017-2012 ةللفدد  

 الكوارث. 
سدددليمان   تلبيدددة احتياجدددات مواطنيهدددا  وأقدددرت ناميبيدددا بالتحدددديات الددديت تواجههدددا جدددزر  -84

كنتي ة لصغر اقتصادها ويدودية الفرر السوقية وت اريسها اليبيعية. وأ دادت ناميبيدا بقدانون 
اهل ددددرة و دددد عت جددددزر سددددليمان علددددر مواصددددلة جهودهددددا الراميددددة إىل تعزيددددز تشددددريعا ا املتعلقددددة 

سددددد اتي ية ا  ائيدددددة الوطنيدددددة أنشدددددية الجتدددددار الداخليدددددة. وأحاطدددددت ناميبيدددددا علمددددداا بال بكافحدددددة
 وبوهدافها األساسية. 2020-2011 ةللف  
وأ دددددادت هولندددددددا بالتقدددددددم احملددددددرو    دددددال حقددددددو  ا نسددددددان   ا طددددددارين التشددددددريعي  -85

اهلويدة اجلنسدانية.  والسياساق  لكنهدا أعربدت عدن قلقهدا إواء التمييدز القدائم علدر امليدال اجلنسدي أو
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أعربددت عنهددا الل نددة املعنيددة بالق دداء علددر التمييددز ضددد املددرأة بشددون  وكددررت هولندددا الشددواغال الدديت
ُيصدد  عليدو  تنفيذ التشريعات املتعلقدة بدالعنف ضدد املدرأة. ولحودت أن نودام رومدا األساسدي م

 بعد. 
ونوهددت نيوويلندددا بدداللتزام الددذ  أبدتددو اجلددزر الصددغرية الناميددة بالعمددال مددل  لدد  حقددو   -86

لدور  الشامال. ونوهدت بالتزاما دا املتعلقدة بتوحيدد التقدارير املتعلقدة نقدو  ا نسان والستعراض ا
والددت تسدد ال  ا نسدان وحتسددل التنسديق بددل الوكدالت. ولحوددت نيوويلندددا أن جدزر سددليمان مدا

أحدددد أعلدددر معددددلت العندددف ضدددد املدددرأة   العدددام و ددد عتها علدددر العمدددال مدددل اجملتمعدددات احملليدددة 
  ومجيددل مسددتويات احلكددم ل ددمان اعتبددار العنددف ضددد النسدداء واألطفددال والقددرال واأُلسددر والكنددائ
 أمراا غري مقبول ثقافياا.

   يتعلق باستغالل العمدال املهداجرين  أ دار الوفدد إىل أن التشدريعات احلاليدة  بدا وفيما -87
يدوىل  ل  قانون العمدال  تدوفر  ايدة كافيدة. و كدر الوفدد أندو جدر  النودر حاليداا   قدانون العمدال و 

 العتبار ملراجعة تشريعات أخرال ل مان متا يها مل مبادئ منومة العمال الدولية. 
وأكددد الوفددد أنددو جددر  حاليدداا إعددداد دراسددة جلدددوال إنشدداء جلنددة تُعددت باليفولددة وتنوددر    -88

 الشكاوال املتعلقة نقو  اليفال.
الاملدان  يدن  علدر وضدل حددأل و كر الوفد أن مشروع قدانون التعلديم  الدذ  سدُيقدم إىل  -89

 لستخدام العقاب البدين   املدارف.
توقددل  وحتدددث الوفددد عددن خيددط احلكومددة املتعلقددة بوضددل تقددارير عددن املعاهدددات الدديت م -90

بعد  كاتفاقية مناه ة التعذيب  وتل  املتعلقة باتباع ججأل مشو أل بالتشاور مل أصحاب املصلحة 
 احلكومة احلالية.حول هذه املسولة  خالل ولية 

وأ ار الوفد إىل أن مناقشات جتر  حالياا مل احلكومة بشدون التصدديق علدر نودام رومدا  -91
 األساسي.

ولحودددت ني رييدددا مدددل الرتيددداا سدددن قدددانون اهل دددرة ولدددوائو اهل دددرة  اللدددذين يرميدددان إىل  -92
الرامي إىل تدوفري تعلديمأل التصد  لالجتار بالبشر. ولحوت أي اا وضل القانون الوطا لل امعات 

جيددددد؛ وسددددن قددددانون إدارة األمددددوال العامددددة الرامددددي إىل تعزيددددز الشددددفافية   إدارة األمددددوال العامددددة؛ 
 والق اا الوارد   مشروع الدستور الحتاد  بإنشاء مؤسسة وطنية حلقو  ا نسان.

والسد اتي ية وأ ادت باكستان بقانون  اية األسرة  وقانون تس يال سندات امللكية   -93
الوطنية للتمكل القتصاد  للنساء والفتيدات  وخيدة العمدال الوطنيدة املتعلقدة بدالتعليم  والسياسدة 
الوطنيدددة    دددال التنميدددة الشددداملة لشدددؤون األ دددخار  و  ا عاقدددة وأعربدددت أي ددداا عدددن تقدددديرها 

احلمايدددة مدددن لل هدددود املبذولدددة للتخفيدددف مدددن وطدددوة الفقدددر  ودعدددم ال دددعفاء   اجملتمدددل  وضدددمان 
 الكوارث اليبيعية  وحتسل احلوكمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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ورحبدددت بنمدددا بالتقددددم الدددذ  أحروتدددو جدددزر سدددليمان   تعزيدددز احلدددق   التعلددديم واحلدددق    -94
الصحة  واحلد من بيالة الشباب  ومكافحة العنف املندز  والجتدار بالبشدر. وألقدت ال دوء علدر 

 دددرة  وقدددانون  ايدددة األسدددرة  والسددد اتي ية ا  ائيدددة الوطنيدددة  وغدددري  لددد  مدددن اعتمددداد قدددانون اهل
التددابري الراميددة إىل است صددال الفقددر وتدوفري الدددعم للف ددات ال ددعيفة. وأعربدت بنمددا عددن قلقهددا إواء 

 املمارسات اليت متيز ضد النساء وتعتا مقبولة اجتماعياا.
لتفاقيددات األساسدية ملنومددة العمددال الدوليددة ورحبدت بددارغوا  بالتصددديق علدر عدددد مددن ا -95

ودعت جزر سليمان إىل التصديق علر التفاقيات الدولية األساسية حلقو  ا نسدان. وأحاطدت 
علماا أي اا باستخدام األهداف ا  ائية لأللفية كمؤ رات   تنفيذ الس اتي ية ا  ائية الوطنيدة 

جلنددددةأل ملتابعددددة توصددديات السددددتعراض الدددددور  . ورحبددددت بددددارغوا  بإنشددداء 2020-2011 ةللفددد  
الشامال. وطلبت بارغوا  معلومات إضافية  بينها معلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة ممارسة 

 حتديد  ن العروف.
   لد  التصدديق علدر التفاقيدات األساسدية ملنومدة  ونوهت الفلبل بالتقددم احملدرو  بدا -96

إ ائية وطنية ملدة عشر سنوات. ونوهت بالتحسينات الرامية إىل  العمال الدولية ووضل اس اتي ية
تددددعيم النودددام الددددميقراطي  وتعزيدددز املرافدددق ا صدددالحية  ومكافحدددة اآلثدددار السدددلبية لتغدددري املندددار. 

يتعلدددق باملسددداواة بدددل اجلنسدددل والعندددف ضدددد النسددداء  ولحودددت الفلبدددل التحدددديات املتبقيدددة فيمدددا
 اعأل لزيادة مشاركة النساء   املناطق الريفية.واألطفال و  عت علر بذل مس

وم يكتف الوفد   مالحواتو ا تامية با  ارة إىل ا جناوات الكبرية الديت حتققدت حدىت  -97
يتعدل القيدام بدو  وهدو أمدر حيتداج إىل الوقدت واملدوارد  يدزال هندا  الكثدري ممدا اآلن  لكنو أقر بوندو ل

 وتوخي اللتزام.
تدددزال عندددد  بامليدددال اجلنسدددي واهلويدددة اجلنسدددانية   كدددر الوفدددد أن احلكومدددة ل يتعلدددق وفيمدددا -98

موقفها. و كر الوفد مجيل املتكلمل الذين  اركوا   احلوار. ونوه بالشركاء ا  ائيل واملنومات 
الوطنيددة غددري احلكوميددة ومنومددات اجملتمددل املدددين لتعاوجددا مددل جددزر سددليمان   عمليددة السددتعراض 

 امال وقال إنو يتيلل إىل مواصلة هذا العمال   املستقبال.الدور  الش

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
درست  جتتزر ستتليمان التوصتتيات التتواردة أدنتتات التتتي ة تتدم  رتتال  جلستتة التحتتاور  -99

 وهي تحظى بتأييدها:
البروتوكتتوالت إلتتى حستتب االةتاتتاء،  ،التصتتديق و/أو االناتتمار  تتوراا  99-1

التصتديق علتى البروتوكتو  و الثالثتة التفاةيتة حقتوق ال فتل وأورو(تواي    االرتيارية
__________ 

 م حُترر الستنتاجات والتوصيات. **
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المستلحة المنازعتات االرتياري التفاةية حقوق ال فل بشتأن اتتتراا افافتا   تي 
التصديق على البروتوكو  االرتياري التفاةية حقوق ال فل بشتأن بيت  و وسويسرا   
 اإلباحية وبنما  المواد  و ي  ي البغاءافافا  واستغال  افافا  

أحكتار اتفاةيتة حقتوق عن اريتق تتدوين حقوق افافا  ضمان حماية  99-2
ال فتتتل  تتتي التشتتتريعات الوانيتتتة والتصتتتديق علتتتى البروتوكتتتو  االرتيتتتاري التفاةيتتتة 

البروتوكتتتتو  و  المستتتتلحةالمنازعتتتتات حقتتتتوق ال فتتتتل بشتتتتأن اتتتتتتراا افافتتتتا   تتتتي 
  تي البغتاءافافتا  استتغال  فا  و االرتياري التفاةية حقوق ال فل بشأن بي  افا

 المواد اإلباحية وألمانيا   و ي
لحماية افافا  والتصتديق علتى المحلية تشريعات  ي التقدر تحقيق  99-3

افافا  واستغال  البروتوكو  االرتياري التفاةية حقوق ال فل بشأن بي  افافا  
 المواد اإلباحية وأستراليا   و ي  ي البغاء

حقتتتوق اإلنستتتان متتت  بشتتتأن وتبتتتاد  الابتتترات تدريبيتتتة نشتتت ة أتنفيتتت   99-4
 جزر المحيط الهادئ وكوبا  لرر  افبلدان ال

ماتلف االلتزامات التماس المساعدة التقنية الالزمة من أجل الو اء ب 99-5
 حقوق اإلنسان وسيراليون   ي مجا  

هتتتتا  تتتتي حكومتتتتة جتتتتزر ستتتتليمان بتعزيز التتتتتي التزمتتتت  تنفيتتتت  التتتتتدابير  99-6
 الواني وبنما   هامن تقرير  125 ةفقر ال

مواصلة العمل بشكل وثيتق مت  المسسستات الدوليتة لحقتوق اإلنستان  99-7
 وباكستان  

المتتتتتتتأررة إلتتتتتتى هيتتتتتتتات المعاهتتتتتتدات  ات الصتتتتتتلة تقتتتتتتديي تقاريرهتتتتتتا  99-8
 وسيراليون  

ةبتتتل االستتتتعراض لجنتتتة حقتتتوق ال فتتتل تقتتتديي تقريرهتتتا الموحتتتد إلتتتى  99-9
 وأورو(واي  المقبل 

وانيتتتة لمكا حتتتة االستتتتغال  الجنستتتي ل افتتتا  عمتتتل اعتمتتتاد ر تتتة  99-10
يتماتتتى متت  المعتتايير  بمتتا لمستتسولية الجناةيتتةالستتن التتدنيا لر تت  و   افافتتا وعمتتل 

حتتتتى ةاتتتاء افحتتتداع لجميتتت  افافتتتا  تتتتو ير حمايتتتة وضتتتمان   المقبولتتتة دوليتتتاا 
 وسلو ينيا  اا سابق، على النحو الموصى به بلو(هي الثامنة عشرة

 ،افافتتتتتا اتاتتتتتا  جميتتتتت  التتتتتتدابير الالزمتتتتتة لاتتتتتمان حمايتتتتتة حقتتتتتوق  99-11
نظتار عتن اريتق إنشتاء ستيما  ال م  االلتزامات الدولية لجتزر ستليمان،يتماتى  بما
 قااء افحداع و رنسا  ل
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ضتمان وصتو  الفتيتات والفتيتان والنستاء الراميتة إلتى مواصلة الجهود  99-12
الاتدمات الصتحية ورتدمات التعلتيي وميتات الشتر  إلتى وافتااص  وي اإلعاةة 

 والصرف الصحي والمكسيك  
استتغاللهي  تي  تي  لتك  بمتا تعزيز حماية افافا  من سوء المعاملة، 99-13

 كية  والواليات المتحدة افمري تزويجهي ةسراا البغاء والمواد اإلباحية و 
جميت  أتتكا  العنتف من تو ير الحماية الدستورية والقانونية ل افا   99-14

  ي المنز  والمدرسة و يجي  
الحمايتتة التشتتريعية ل افتتا  عقوبتتات جناةيتتة الحتترص علتتى أن تشتتمل  99-15

 على جمي  أتكا  العنف ضد افافا  و يجي  
بس ب ل منها على وجه ، المتعلقة بدور النساءالنم ية مكا حة القوالب  99-16

 توعية السكان  ي المنااق الريفية وافرجنتين  الاصوص 
ت بيق المساواة  ي مشتاركة جميت  ثقا ة المساواة من رال  الترويج ل 99-17

 مشاركة النساء  ي المنااق الريفية والمغر   سيما  ال ،أ راد المجتم 
سياستتتتتتية الالمجتتتتتتاالت النستتتتتتاء  تتتتتتي ماتلتتتتتتف ضتتتتتتد عتتتتتتدر التمييتتتتتتز  99-18
 االةتصادية واالجتماعية والعراق  و 

النستاء وضتمان النهتوض بهتن تنفي  القوانين واللواةح لحماية مواصلة  99-19
 وباكستان  اجتماعياا واةتصادياا وحماية حقوق ال فل 

 المساواة بين الجنسين وةبرص  تعزيز  99-20
الجنستتتتين  زيتتتتادة المستتتتاواة بتتتتينالراميتتتتة إلتتتتى ستتتتتراتيجيات تعزيتتتتز اال 99-21
 لمرأة ونيجيريا  االةتصادي لتمكين الو 

المتعلقتة وانيتة الللسياستة الفعلي التنفي  الرامية إلى ا وات الاتاا   99-22
إنهتتتاء المتعلقتتتة بوالسياستتتة الوانيتتتة  ،المرأةوالنهتتتوض بتتتلمستتتاواة بتتتين الجنستتتين با

العنتتتف ضتتتد المتتترأة، متتتن رتتتال  التنستتتيق والتتتدعوة والتوعيتتتة وتاصتتتي  المتتتوارد 
 كندا  و

 تي النشتط لمترأة اناترا  اوض  ر تة عمتل ملموستة لتشتجي  ودعتي  99-23
تتتدابير  عالتتة لزيتتادة مشتتاركة المتترأة علتتى أن تشتتمل الحيتتاة االةتصتتادية والسياستتية، 

القانونيتتتة بالتغلتتتب علتتتى العقبتتتات  تتتي االةتصتتتاد والمسسستتتات السياستتتية الرستتتمية 
 دة افمريكية  واالجتماعية والثقا ية القاةمة والواليات المتح
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اتاتتا  تتتدابير لاتتمان عتتدر التمييتتز ضتتد المتترأة  تتي جميتت  ة اعتتات  99-24
التعلتتتيي والعمتتتل، وتعتتتديل فتتترص الوصتتتو  إلتتتى ب يتعلتتتق  يمتتتاستتتيما  ال المجتمتتت ،
 جمي  القوانين القاةمة  ي ه ا الصدد وناميبيا  ومواءمة 

 تترص ن افمتتومي لتحستتيالقتتاةي علتتى النظتتار مجتمعهتتا االستتتفادة متتن  99-25
المكانتة وتعزيتز   بقاتايا افراضتي يتعلتق  يمتاستيما  ال وصو  المرأة إلتى الستل ة،

 ،الوصتتتو  إلتتتى مرا تتتق صتتتحية  منتتتة تتترص زيتتتادة و االجتماعيتتتة للنستتتاء والفتيتتتات  
  وجامايكا على تنشتة  تيان ورجا  واثقين من أنفسهي تشجي  الو 

مشاركة المرأة  ي الحياة العامتة والسياستية، لتعزيز اتاا  تدابير  عالة  99-26
تتتدابير راصتتة علتتى وجتته الاصتتوص  تتي اعتمتتاد النظتتر و وكتت لك  تتي ستتوق العمتتل، 

 حوا ز وجمهورية كوريا  تو ير  أو حص  ةانونيةكاعتماد مسةتة  
الشتتتتسون المتتتترأة  تتتتي  الراميتتتتة إلتتتتى تيستتتتير اناتتتترا تكثيتتتتف الجهتتتتود  99-27

 السياسية والعامة وافرجنتين  
 العامتةالمترأة وتمثيلهتا  تي المناصتب مشتاركة لتعزيتز مواصلة جهودها  99-28
 صن  القرار وإسراةيل  العليا لمناصب مستويات ال و ي
  تتتتي البرلمتتتتان،النستتتتاء ا تتتتوات لزيتتتتادة مشتتتتاركة مزيتتتتد متتتتن الاتاتتتتا   99-29
تتب ل منهتتا المناصتتب الحكوميتتة القياديتتة،  و تتي تتتدابير اعتمتتاد مواصتتلة النظتتر  تتي بس 
 مسةتة ونيوزيلندا   راصة
وضتمان  هتاالنهوض بحقوةو لتمكين المرأة وتثقيف برامج توعية تنفي   99-30

 المساواة بين الجنسين وملديف  
النظر  ي اتاتا  جميت  التتدابير الالزمتة للقاتاء علتى العنتف والتمييتز  99-31

 ضد المرأة  ي جمي  مجاالت الحياة العامة والااصة والمكسيك  
مكا حة العنف الجنساني، عن اريق ت بيق العقوبتات المالةمتة  تعزيز 99-32

متتن ةبيتتل تتتدابير ،  تتي اعتمتتاد  تتي هتت ا الصتتدد، والنظتتر، التوعيتتةوتنظتتيي حمتتالت 
المترأة  تي ي عتزز إتتراا  بمتا تفاتيليةالمعاملتة و/أو النظار الحص  و/أو الحتوا ز 

 العار والااص وتيلي   الق اعينالتعليي واالةتصاد،  ي 
وتحديتتد التتتدابير الراميتتة إلتتى القاتتاء علتتى العنتتف ضتتد المتترأة، تعزيتتز  99-33

تنفيتتتت  سياستتتتات مكا حتتتتة العنتتتتف ضتتتتد المتتتتترأة تتعلتتتتق برصتتتتد أهتتتتداف واضتتتتحة 
 وسلو ينيا  

اتاتتتتتا  تتتتتتدابير أةتتتتتو  لمكا حتتتتتة العنتتتتتف المنزلتتتتتي وحمايتتتتتة ضتتتتتحايات  99-34
 وملديف  
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 وإي اليا   2014 لعار ضمان التنفي  الفعا  لقانون حماية افسرة 99-35
ت بيتق ةتانون حمايتة لتحديد أوجه التنق   تي مالةمة  سياسات إرساء 99-36

المجتمت  المتدني  تي ومعالجتهتا، واعتمتاد استتراتيجية تشترا  2014 لعار افسرة
ضتتد المتترأة وأتتتكا  العنتتف افرتتر  واالعتتتداء الجنستتي العنتتف المنزلتتي مكا حتتة 

  (1)وأورو(واي والقااء عليها 
اتاتتا  تتتدابير لاتتمان تلقتتي الشتتراة للشتتكاو  المتعلقتتة بتتالعنف ضتتد  99-37

المرأة والتحقيق  يها ومحاكمة الجناة ومعاةبتهي، وتجمي  البيانات المتعلقتة بعتدد 
  ي  لك على صعيد المقااعات وهولندا   بما المحاكمات واإلدانات،

راة تعزيتتز دور وحتتدة التتدعي  تتي حتتاالت العنتتف افستتري التابعتتة للشتت 99-38
وتتتو ير التتتدريب المالةتتي لجميتت  أ تتراد الشتتراة علتتى كيفيتتة التعتتااي متت  حتتاالت 

 العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وكيفية تو ير الدعي للاحايا وإي اليا  

تاصي  المزيد من موارد الميزانيتة لتتدريب ضتبا  الشتراة ومتو في  99-39
ةدر المساواة م  الرجتا  القااء وضمان الوصو  الفعلي للنساء إلى العدالة على 

  ي إاار ةانون حماية افسرة و يجي  

  لفاةتدة النستاء ضتحايا العنتف SAFENETتعزيز نظار تبكة اإلحالة و 99-40
المنزلي واالعتداء الجنسي والنظر  تي إةامتة مالجتي  تي جميت  المقااعتات تكتون 

 ا  متاحةا لجمي  النساء بمن  يهن النساء  وات اإلعاةة وجمهورية كوري

  لفاةدة النساء ضحايا العنف، SAFENETتعزيز نظار تبكة اإلحالة و 99-41
وإةامة مالجي للنساء  ي جمي  مقااعات جزر ستليمان وضتمان إمكانيتة الوصتو  

  ي  لك للنساء  وات اإلعاةة وكندا   بما إليها دون تمييز،

ات اتاتا  تتدابير لمكا حتة العنتف ضتتد النستاء وافافتا  وضتمان  ليتت 99-42
 تكو   عالة للاحايا وناميبيا  

زيتادة جهودهتتا لمكا حتتة العنتف ضتتد النستتاء وافافتا  كأولويتتة ملحتتة  99-43
علتتى أن يشتتمل  لتتك التنفيتت  التتتار لقتتانون حمايتتة افستترة وتتتو ير المتتوارد الالزمتتة 
لامان حصو  النساء وافافا  من الفتات الاعيفة على مساكن  منة ووصتولهي 

 ونيوزيلندا   إلى  ليات العدالة

__________ 

جواندددددب الدددددنق    تيبيدددددق قدددددانون ُقرئدددددت التوصدددددية علدددددر النحدددددو التدددددا : إرسددددداء السياسدددددات املالئمدددددة لتحديدددددد  (1)
ومعاجلتهددا  واعتمدداد اسدد اتي ية تشددر  اجملتمددل املدددين   مكافحددة العنددف املنددز  والعتددداء اجلنسددي  2014 معددا

   وأ   كالأل دخر من أ كال العنف ضد املرأة والق اء عليها.
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وضتتت  تتتتدابير تشتتتريعية و(يتتتر تشتتتريعية للتصتتتدي لالستتتتغال  الجنستتتي  99-44
 للنساء والفتيات وتعزيز ه ت التدابير، عند االةتااء وترينيداد وتوبا(و  

 تتتي  لتتتك  بمتتتا إنشتتتاء هيتتتتة مستتتتقلة لرصتتتد وتعزيتتتز حقتتتوق اإلنستتتان، 99-45
المتعلقتتة باالنتهاكتتات التقتتدر المحتترز بشتتأن توصتتيات لجنتتة الحقيقتتة والمصتتالحة 

 المرتكبة رال  االض رابات وأستراليا  

زيادة  رص وصو  سكان افرياف إلى نظار العدالة الرسمي وترينيداد  99-46
 وتوبا(و  

مواصتتتتتلة الجهتتتتتود الراميتتتتتة إلتتتتتى ضتتتتتمان ستتتتتير عمتتتتتل لجنتتتتتة الحقيقتتتتتة  99-47
 والمصالحة على نحو  عا  و رنسا  

الفقتتتر، متتتن رتتتال  ت بيتتتق السياستتتات  مواصتتتلة التقتتتدر  تتتي استتصتتتا  99-48
ستيما الفتتات الستكانية  ال االجتماعية الرامية إلى تحسين مستويات معيشة تتعبها

 افكثر ضعفاا وجمهورية  نزويال البوليفارية  

تاصتتي  نفتتس االهتمتتار والمتتوارد لحتتق اإلنستتان  تتي المتتاء والصتترف  99-49
 الصحي وإسبانيا  

 ادمات الصحية وترينيداد وتوبا(و  تحسين  رص الوصو  إلى ال 99-50

تعزيز النظار التعليمي للحد من عدر المساواة بين الجنسين وتحسين  99-51
 مستو  التعليي  ي جمي  أنحاء البلد وملديف  

اتاتتا  الا تتوات الالزمتتة لتحستتين الهياكتتل افساستتية للتعلتتيي بهتتدف  99-52
 ضمان التحاق الفتيات بالمدارس وأرمينيا  

لستتتتماط لل البتتتتات بتتتتالعودة إلتتتتى التعلتتتتيي النظتتتتامي عقتتتتب اإلنجتتتتا  ا 99-53
يتماتتى مت  التوصتية المقدمتة رتال  استتعراض ةتانون  بمتا وتشجيعهن على  لتك،

 التعليي وجامايكا  

زيتتتتادة دعتتتتي افستتتتر لتيستتتتير مواصتتتتلة افافتتتتا  لتعلتتتتيمهي االبتتتتتداةي  99-54
 والثانوي وترينيداد وتوبا(و  

ابير الاترورية للتصتدي اثتار تغيتر المنتاد، وتتدهور مواصلة تعزيز التد 99-55
 البيتة وإدارة الكوارع وميانمار .

 وستدرس جزر سليمان التوصيات التاليتة، وستتقدر ردوداا عليهتا  تي وةت  مناستب -100
يتجتتتتتتتتتتاوز موعتتتتتتتتتتد التتتتتتتتتتدورة الثانيتتتتتتتتتتة والثالثتتتتتتتتتتين لمجلتتتتتتتتتتس حقتتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتتان  تتتتتتتتتتي  ال

 :2016 هحزيران/يوني



A/HRC/32/14 

GE.16-06053 24 

لراميتة إلتى التصتديق علتى الصتكوا الدوليتة لحقتوق مواصلة الجهتود ا 100-1
 اإلنسان ومواءمة التشريعات الوانية والمغر   

النظتر  تي التوةيتت  والتصتديق علتى الصتتكوا الدوليتة لحقتوق اإلنستتان  100-2
 تصبح ار اا  يها بعد وافرجنتين   لي التي

ن التصتتديق علتتى جميتت  المعاهتتدات الدوليتتة الرةيستتية لحقتتوق اإلنستتا 100-3
 وتنفي ها وسلو ينيا  

تصتتتبح ار تتتاا  يهتتتا بعتتتد  لتتتي التصتتتديق علتتتى المعاهتتتدات الدوليتتتة التتتتي 100-4
 واالنامار إليها والعراق  

التوةيتتتت  والتصتتتتديق علتتتتى العهتتتتد التتتتدولي الاتتتتاص بتتتتالحقوق المدينتتتتة  100-5
العقوبتتتتة  أو والسياستتتتية واتفاةيتتتتة مناهاتتتتة التعتتتت يب و(يتتتترت متتتتن ضتتتترو  المعاملتتتتة

يتماتتتى متت  التوصتتية المقبولتتة  تتي التتدورة  بمتتا المهينتتة، أو الإنستتانيةال أو القاستتية
 افولى من االستعراض والبرازيل  

النظتتتر  تتتي التصتتتديق علتتتى العهتتتد التتتدولي الاتتتاص بتتتالحقوق المدنيتتتة  100-6
 والسياسية والبروتوكولين االرتياريين الملحقين به و(انا  

الاتتتاص بتتتالحقوق المدنيتتتة النظتتتر  تتتي التصتتتديق علتتتى العهتتتد التتتدولي  100-7
 والسياسية وإي اليا  وجمهورية كوريا  والفلبين  

مواصتتتلة وتعزيتتتز جهودهتتتا الراميتتتة إلتتتى التصتتتديق علتتتى العهتتتد التتتدولي  100-8
االناتتتمار إليتتته وإندونيستتتيا   وماتتتاعفة  أو الاتتتاص بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية

والسياستتتتية  جهودهتتتتا للتصتتتتديق علتتتتى العهتتتتد التتتتدولي الاتتتتاص بتتتتالحقوق المدنيتتتتة
 وتيلي  

الو تتتاء بالتزاماتهتتتا الدوليتتتة عتتتن اريتتتق التصتتتديق علتتتى العهتتتد التتتدولي  100-9
 الااص بالحقوق المدنية والسياسية على أساس افولوية و رنسا  

مواصلة جهودها الستكما  االنامار إلى الصتكوا  ات الصتلة مثتل  100-10
 مكسيك  العهد الدولي الااص بالحقوق المدنية والسياسية وال

التصتتتديق علتتتى العهتتتد التتتدولي الاتتتاص بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية  100-11
 والبرتغا   والجزاةر  والجبل افسود  

النظر  ي التصديق على البروتوكو  االرتيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد  100-12
 الدولي الااص بالحقوق المدنية والسياسية وإي اليا  

البروتوكتتو  االرتيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي التصتتديق علتتى  100-13
 الااص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتغا   وأستراليا  
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النظر  ي التصديق علتى اتفاةيتة مناهاتة التعت يب و(يترت متن ضترو   100-14
المهينتتتة وجمهوريتتتة كوريتتتا  و(انتتتا   أو الالإنستتتانية أو العقوبتتتة القاستتتية أو المعاملتتتة
 والفلبين  

مواصتتتلة وتعزيتتتز جهودهتتتا متتتن أجتتتل التصتتتديق علتتتى اتفاةيتتتة مناهاتتتة  100-15
 االنامار إليها وإندونيسيا   أو التع يب

مواصتتتلة جهودهتتتا الستتتتكما  االناتتتمار إلتتتى الصتتتكوا  ات الصتتتلة   100-16
 العقوبتتتتتة القاستتتتتية أو كاتفاةيتتتتتة مناهاتتتتتة التعتتتتت يب و(يتتتتترت متتتتتن ضتتتتترو  المعاملتتتتتة

 لمكسيك  المهينة وا أو الالإنسانية أو

تكثيتتف جهودهتتا للتصتتديق علتتى اتفاةيتتة مناهاتتة التعتت يب و(يتترت متتن  100-17
المهينتتتتتة والتتتتتدانمرا    أو الالإنستتتتتانية أو العقوبتتتتتة القاستتتتتية أو ضتتتتترو  المعاملتتتتتة

وماتتاعفة جهودهتتتا للتصتتتديق علتتى اتفاةيتتتة مناهاتتتة التعتت يب و(يتتترت متتتن ضتتترو  
 مهينة وتيلي  ال أو الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة

 التصتتديق علتتى اتفاةيتتة مناهاتتة التعتت يب و(يتترت متتن ضتترو  المعاملتتة 100-18
 المهينة والبرتغا   والجبل افسود   أو الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو

 التصتتديق علتتى اتفاةيتتة مناهاتتة التعتت يب و(يتترت متتن ضتترو  المعاملتتة 100-19
هينتة التتي ستبق أن وةعت  عليهتا و رنستا   الم أو الالإنستانية أو العقوبة القاستية أو

 ي  لك اتفاةيتة مناهاتة  بما والتصديق على الصكوا افساسية لحقوق اإلنسان،
المهينتة  أو الالإنستانية أو العقوبتة القاستية أو التع يب و(يترت متن ضترو  المعاملتة

 وسيراليون  

جميتتت  النظتتتر  تتتي التصتتتديق علتتتى االتفاةيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق  100-20
 العما  المهاجرين وأ راد أسرهي و(انا  والفلبين  

مواصتتلة جهودهتتا لتحستتين التتتدابير الراميتتة إلتتى تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق  100-21
 تتتي  لتتتك النظتتتر  تتتي االناتتتمار إلتتتى االتفاةيتتتة  بمتتتا العمتتتا  المهتتتاجرين  تتتي البلتتتد،

  الدولية لحماية حقوق جمي  العما  المهاجرين وأ راد أسرهي وإندونيسيا 

مواصتتتلة جهودهتتتا الستتتتكما  االناتتتمار إلتتتى الصتتتكوا  ات الصتتتلة   100-22
كاالتفاةيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتت  العمتتتتا  المهتتتتاجرين وأ تتتتراد أستتتتترهي 
والمكستتيك   وماتتاعفة جهودهتتا للتصتتديق علتتى االتفاةيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق 

 جمي  العما  المهاجرين وأ راد أسرهي وتيلي  

 تتي  لتتك  بمتتا ى الصتتكوا افساستتية لحقتتوق اإلنستتان،التصتتديق علتت 100-23
االتفاةيتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتت  العمتتتتتا  المهتتتتتاجرين وأ تتتتتراد أستتتتترهي 

 وسيراليون  
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النظتتتر  تتتي التصتتتديق علتتتى اتفاةيتتتة حقتتتوق افتتتتااص  وي اإلعاةتتتة  100-24
 وجمهورية كوريا  والفلبين ، وبروتوكولها االرتياري و(انا  

دهتتتا الستتتتكما  االناتتتمار إلتتتى الصتتتكوا  ات الصتتتلة  مواصتتتلة جهو  100-25
كاالتفاةيتتتتتة الدوليتتتتتة لحقتتتتتوق افتتتتتتااص  وي اإلعاةتتتتتة وبروتوكولهتتتتتا االرتيتتتتتاري 

 والمكسيك  

اتاتتتا  المزيتتتد متتتن التتتتدابير لاتتتمان تمتتتت  افتتتتااص  وي اإلعاةتتتة  100-26
بحقتتتتوةهي، بستتتتبل منهتتتتا علتتتتى وجتتتته الاصتتتتوص التصتتتتديق علتتتتى اتفاةيتتتتة حقتتتتوق 

 إلعاةة والجزاةر  افتااص  وي ا

التوةيتتتت  والتصتتتتديق علتتتتى اتفاةيتتتتة حقتتتتوق افتتتتتااص  وي اإلعاةتتتتة  100-27
 و رنسا  

التصتتتديق علتتتى اتفاةيتتتة حقتتتوق افتتتتااص  وي اإلعاةتتتة وستتتلو ينيا   100-28
ستيما اتفاةيتة حقتوق  ال وبنما   والتصديق على مزيد متن صتكوا حقتوق اإلنستان،

 افتااص  وي اإلعاةة وإسراةيل  

النظتتر  تتي التصتتديق علتتى االتفاةيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتت  افتتتااص  100-29
 من االرتفاء القسري و(انا  

التوةي  والتصديق على االتفاةية الدولية لحماية جمي  افتااص متن  100-30
 االرتفاء القسري و رنسا  

 تتتي  لتتتك  بمتتتا التصتتتديق علتتتى الصتتتكوا الرةيستتتية لحقتتتوق اإلنستتتان، 100-31
وليتتتة لحمايتتتة جميتتت  افتتتتااص متتتن االرتفتتتاء القستتتري وستتتيراليون   االتفاةيتتتة الد

وماتاعفة جهودهتتا للتصتديق علتتى االتفاةيتة الدوليتتة لحمايتة جميتت  افتتااص متتن 
 االرتفاء القسري وتيلي  

االناتتمار إلتتى اتفاةيتتة منتت  جريمتتة اإلبتتادة الجماعيتتة والمعاةبتتة عليهتتا  100-32
 وأرمينيا  

ى نظتتتار رومتتتا افساستتتي للمحكمتتتة الجناةيتتتة النظتتتر  تتتي التصتتتديق علتتت 100-33
الدوليتتة و(انتتا   واتاتتا  ر تتوات ملموستتة متتن أجتتل االناتتمار إلى/التصتتديق علتتى 

 نظار روما افساسي للمحكمة الجناةية الدولية وةبرص  

التصديق على نظار روما افساسي ومواءمة تشريعاتها الوانية بالكامل  100-34
 م  أحكامه والبرتغا   

التصديق على نظار روما افساسي للمحكمة الجناةيتة الدوليتة وكنتدا   100-35
 ونيوزيلندا  
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التصتتتتديق علتتتتى نظتتتتار رومتتتتا افساستتتتي للمحكمتتتتة الجناةيتتتتة الدوليتتتتة  100-36
واالناتتمار إلتتى االتفتتاق المتعلتتق بامتيتتازات وحصتتانات المحكمتتة الجناةيتتة الدوليتتة 

 وإستونيا  

 تجارة افسلحة ونيوزيلندا  التوةي  والتصديق على معاهدة  100-37

 التصديق على بروتوكو  باليرمو وبنما   100-38

بشتتتتأن  169 رةتتتتيالتصتتتتديق علتتتتى اتفتتتتاةيتي منظمتتتتة العمتتتتل الدوليتتتتة  100-39
 بشأن العما  المنزليين وبنن   189 رةيالشعو  افصلية والقبلية و 

 التعجيل  ي عملية اعتماد دستور اتحادي جديد والفلبين   100-40

تاتتتمين الدستتتتور االتحتتتادي الجديتتتد أحكامتتتاا عتتتن المستتتاواة وعتتتدر  100-41
متتن اتفاةيتتة القاتتاء  2و 1 نيتماتتتى متت  المتتادتي بمتتا التمييتتز بتتين الرجتتل والمتترأة،

 على جمي  أتكا  التمييز ضد المرأة وبارا(واي  

تتماتتتتى متتت  مبتتتدأ المستتتاواة وعتتتدر  ال إلغتتتاء جميتتت  التشتتتريعات التتتتي 100-42
أوصتت  بتته اللجنتتة  متتا  تتي  لتتك أحكتتار القتتانون العر تتي، علتتى نحتتو بمتتا التمييتتز،

 المعنية بالقااء على التمييز ضد المرأة وسلو ينيا  

ضمان تماتي القوانين المتعلقة باكتسا  الجنسية ونقلها واالحتفاظ  100-43
 بها و قدانها م  مبدأ عدر التمييز وبارا(واي  

يتة مت  المعتايير الدوليتة لحقتوق اإلنستان ضمان تماتتي القتوانين الوان 100-44
 والفلبين  

مواصتتلة تعزيتتز وحمايتتة الحريتتات افساستتية وحقتتوق اإلنستتان لجميتت   100-45
 مواانيها ونيجيريا  

اتاتتتتا  الا تتتتوات الالزمتتتتة إلنشتتتتاء مسسستتتتة وانيتتتتة مستتتتتقلة لحقتتتتوق  100-46
 اإلنسان ونيوزيلندا  

يتماتتى مت   بمتا قتوق اإلنستانتسري  عملية إنشاء اللجنتة الوانيتة لح 100-47
 ونيجيريا   2014 لعار مشروع الدستور المقترط

اتاتا  جميتت  التتتدابير الالزمتة إلنشتتاء مسسستتة وانيتة مستتتقلة لحقتتوق  100-48
 اإلنسان من الفتة "ألف"، و قاا لمبادئ باريس والبرتغا   

كيتتان  رتتر بتلقتتي تتتكاو  النستتاء  أو تكليتتف مكتتتب أمتتين المظتتالي 100-49
 تعلقة بالتمييز ومعالجتها وكندا  الم
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يتماتتى مت  مبتادئ  بمتا إنشاء وإةامة مسسسة وانيتة لحقتوق اإلنستان 100-50
 باريس وتيلي  

تعزيتتتز واليتتتات المسسستتتات القاةمتتتة كمكتتتتب أمتتتين المظتتتالي واللجنتتتة  100-51
 المعنية بمدونة ةواعد القيادة، من أجل معالجة ةاايا حقوق اإلنسان وجامايكا  

إدراج حقوق اإلنسان واالحتياجات الالزمة إلعمالهتا والتمويتل التالزر  100-52
 ل لك  ي االستراتيجية اإلنماةية الوانية وكوبا  

الماي  ي تدعيي تتدابيرها الراميتة إلتى تعزيتز وحمايتة حقتوق اإلنستان  100-53
متتتن رتتتال  جملتتتة أمتتتور بينهتتتا وضتتت  ر تتتة عمتتتل وانيتتتة تتتتاملة لحقتتتوق اإلنستتتان 

 وإندونيسيا  

تعزيز نظي المتابعة الوانية لرصد التوصتيات الدوليتة، واتاتا  التتدابير  100-54
الالزمة لتنسيق ه ت النظي وتزويدها بالموارد المالية التي تحتاجها لتحقيق أهدا ها 

 وبارا(واي  

النظتر  تتي وضت  برنتتامج واست  الن تتاق بشتأن حقتتوق اإلنستان يتاتتمن  100-55
 اء ةدراتهي ومصر  تدريب مو في الق اع العار وبن

تعزيتتتز السياستتتات الراميتتتة إلتتتى حمايتتتة افافتتتا  متتتن أجتتتل وضتتت  حتتتد  100-56
 للعنف ضد الفتيات والفتيان،  االا عن مكا حة عمالة افافا  والمكسيك  

 وض  حد لجمي  أتكا  العقا  البدني ل افا   ي جمي  البيتتات، 100-57
حظتترت، علتى النحتو الموصتى بتته  تي  لتك المنتز  والمدرستتة، عتن اريتق إنفتا   بمتا

 سابقاا وسلو ينيا  
 تتتي  لتتتك  بمتتتا حظتتتر العقتتتا  البتتتدني ل افتتتا   تتتي جميتتت  البيتتتتات، 100-58

 المنز  وإستونيا  
إلغتتاء القتتوانين والممارستتات العر يتتة التتتي تجيتتز زواج افافتتا  ود تت   100-59

 ثمن العروس وبنما  
 يتماتتى مت  بمتا العتروس،مكا حة الزواج المبكر وممارستة د ت  ثمتن  100-60
ةالتتتته المقتتتررة الااصتتتة المعنيتتتة بمستتتألة العنتتتف ضتتتد المتتترأة وأستتتبابه وعواةبتتته  متتتا

 وإسبانيا  
إصالط ةانون العقوبات بإدرا  حكتي يتاتمن تعريتف وتجتريي جميت   100-61

  ي  لك اال(تصا  وسيراليون   بما أتكا  العنف الجنسي،
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والماليتتة الالزمتتة لتتدواةر الشتتراة،  تاصتتي  المتتوارد البشتترية والتقنيتتة 100-62
علتى الصتعيدين المحلتي والتواني، كتي تتتمكن متن معالجتة جميت  تتكاو  العنتتف 

 ضد النساء وسويسرا  
تنفيتت  تتتدابير ترمتتي إلتتى معاةبتتة المتجتترين ومنتت  بغتتاء افافتتا  والتتزواج  100-63

 القسري وأستراليا  
لحماية النساء والفتيات  اإلنفا  التار للتشريعات التي اعتمدت مسرراا  100-64

 تتتي  لتتك محاكمتتتة افتتتتااص المشتتتبه  تتتي تتتتوراهي  بمتتتا متتن العنتتتف الجنستتاني،
 الشمالية    يرلنداباالتجار بالبشر والمملكة المتحدة لبري انيا العظمى و 

اعتمتتاد ةتتانون يجتترر جميتت  أتتتكا  االتجتتار بالبشتتر والتصتتديق علتتى  100-65
تتتتااص، وبااصتتتة النستتتاء وافافتتتا ، لمنتتت  االتجتتتار باف 2000 عتتتار بروتوكتتتو 

وةمعتتتته والمعاةبتتتتة عليتتتته، المكمتتتتل التفاةيتتتتة افمتتتتي المتحتتتتدة لمكا حتتتتة الجريمتتتتة 
 المنظمة عبر الوانية والواليات المتحدة افمريكية  

الماتتتتتتي  تتتتتتي تعزيتتتتتتز تتتتتتتدابيرها لمكا حتتتتتتة جميتتتتتت  أتتتتتتتكا  االتجتتتتتتار  100-66
 بافتااص وحماية ضحايات وإعادة تأهيلهي ومصر  

معاةبتتة المتتتوراين بالستتياحة الجنستتية والقيتتار، علتتى وجتته الاصتتوص،  100-67
بمحاكمتتتتة المتتتتتوراين  تتتتي االستتتتتغال  الجنستتتتتي للفتيتتتتات  تتتتي المتتتتواد اإلباحيتتتتتة 

 واالعتداء الجنسي عليهن وا(تصابهن وإسبانيا  
تعمتيي ونشتر تقريتر لجنتة الحقيقتة والمصتالحة وتنفيت  التوصتيات التتتي  100-68

 سرا  اةترحتها وسوي
اعتمتتاد تشتتريعات تتعلتتق بحريتتة اإلعتتالر تكتتون متماتتتية متت  المعتتايير  100-69

 الدولية وإستونيا  
تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان إلزامية التعليي االبتتداةي ومجانيتته،  100-70

وتحسين ةدرات المسسسات التعليمية، من رال  أمر مهتي هتو زيتادة ماصصتات 
 وجمهورية كوريا  الميزانية الااصة بالتعليي 

ت بيق إلزاميتة التعلتيي االبتتداةي، وضتمان إدمتاج الفتيتات وافتتااص  100-71
  وي اإلعاةة، على وجه الاصوص،  ي النظار التعليمي وإسبانيا  

التصديق على إعالن افمتي المتحتدة بشتأن حقتوق الشتعو  افصتلية  100-72
 وجيبوتي  

لفاةتتتتتدة افتتتتتتااص  وي  مواصتتتتتلة جهودهتتتتتا لوضتتتتت  سياستتتتتة وانيتتتتتة 100-73
  ي  لك التصديق على اتفاةية افتااص  وي اإلعاةة وألمانيا   بما اإلعاةة،
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العمتتتتتل علتتتتتى تحستتتتتين الوصتتتتتو  المتتتتتادي ل تتتتتتااص  وي اإلعاةتتتتتة  100-74
 وترينيداد وتوبا(و  

تنفي  التدابير الرامية إلى ضمان التمت  التار بحقتوق افتتااص  وي  100-75
 يتعلق منها بالتعليي والتنمية الشاملين وإسراةيل   ام سيما ال اإلعاةة،
ستتتتيما تلتتتتك النشتتتت ة  تتتتي الصتتتتناعة  ال ضتتتتمان أن تحتتتتترر الشتتتتركات، 100-76

الحرجية، حقوق اإلنسان والحقتوق البيتيتة، علتى أستاس المبتادئ التوجيهيتة بشتأن 
 افعما  التجارية وحقوق اإلنسان وسويسرا  

يعنى بحاالت التشرد الناجمة عن تغيتر  إنشاء  ريق حماية واني داةي 100-77
 الكوارع ال بيعية وجيبوتي   أو المناد
المتعلقتتتة بالحتتتد متتتن االنبعاثتتتات الناجمتتتة عتتتن  إةتتترار رري تتتة ال ريتتتق 100-78

التصحر وانحسار الغابات، وبشأن دور الحفاظ على الغابات وإدارتهتا المستتدامة 
 وتعزيز مازون الكربون  ي الغابات وبنن .

وسي شتتار إليهتتا علتتى هتت ا  ولتتي تحتتت التوصتتيات التتواردة أدنتتات بتأييتتد جتتزر ستتليمان -101
 افساس: 

اتاتتتا  التتتتدابير الراميتتتة لمنتتت  ومكا حتتتة التمييتتتز علتتتى أستتتاس الميتتتل  101-1
الجنستتتي والهويتتتة الجنستتتانية، بستتتبل منهتتتا إلغتتتاء تجتتتريي العالةتتتات الجنستتتية بتتتين 

 والبرازيل  تاصين راتدين من نفس الجنس بالتراضي بينهما 
اعتمتتتاد تتتتدابير لاتتتمان المستتتاواة والتمتتتت  التتتتار بتتتالحقوق للمثليتتتات  101-2

والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات 
 الجنسين من حيث التشريعات والسياسات والممارسات وإسراةيل  

 انون العقوبات ي ة  توسي  ن اق مشروع وتعديل  والجراةي الجنسية 101-3
لتوضتتتيح افحكتتتار القاةمتتتة ووضتتت  أحكتتتار جديتتتدة لحمايتتتة حقتتتوق  2015 لعتتتار

اإلنستتان الااصتتة بالمثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة 
 الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمملكة المتحدة   

عات  تتي  لتتك تشتتري بمتتا اعتمتتاد تشتتريعات تتتاملة لمكا حتتة التمييتتز، 101-4
الهويتة الجنستانية، وإلغتاء أي ةتانون  أو تتعلق بالتمييز علتى أستاس الميتل الجنستي

 يحتمتتتل أن يستتتفر عتتتن تمييتتتز بحتتتق افتتتتااص بستتتبب متتتيلهي الجنستتتي أو يستتتفر
 عن محاكمتهي ومعاةبتهي وهولندا   أو هويتهي الجنسانية أو

س إلغاء تجريي العالةة الجنسية بين تاصين راتدين متن نفتس الجتن 101-5
 بالتراضي بينهما، على النحو الموصى به سابقاا وسلو ينيا  
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إلغتتتاء تجتتتريي العالةتتتات الجنستتتية بتتتين تاصتتتين راتتتتدين متتتن نفتتتس  101-6
 الجنس بالتراضي بينهما وتيلي .

جميتتت  االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة  تتتي هتتت ا التقريتتتر تعبتتتر عتتتن موةتتتف  -102
ينبغي أن ي فهتي أنهتا تحظتى  وال موضوع االستعراض.الدولة  أو الدولة والدو   التي ةدمتها
 بتأييد الفريق العامل بكامله.
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 تشكيلة الو د  
The delegation of Solomon Islands was headed by Mr. Milner TOZAKA, 

Honourable Minister, Ministry of Foreign Affairs and External Trade, and composed of 

the following members: 

• Mr. Joseph MA’AHANUA – Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and 

External Trade; 

• Ms. Ethel SIGIMANU – Permanent Secretary, Ministry of Women, Youth, 

Children and Family Affairs; 

• Mr. Karl KUPER – Under-Secretary, Ministry of Justice and Legal Affairs; 

• Ms. Elsie TALOAFIRI – Coordinator, Community Based Rehabilitation 

(Disabilities Division), Ministry of Health and Medical Services; 

• Ms. Mirriam LIDIMANI – Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs and 

External Trade; 

• Ms. Jolina TAUSINGA – Senior Desk Officer, United Nations and Americas 

Desk, Ministry of Foreign Affairs and External Trade; 

• Mr. Barrett SALATO – Minister Counsellor, Permanent Mission of Solomon 

Islands in Geneva. 

    


