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 شكر وتقدير  
 

تعـــــرم حكومـــــة جـــــزر ســـــليمان عـــــن تقـــــديرها للجنـــــة العاملـــــة الوطنيـــــة وأمانتهـــــا لتفانيهمـــــا  
بقــدر مــا مسحــت  وتشــاركي علــى  ــو تشــاوري إعــداد التقريــرســري عمليــة  وعملهمــا الــدلوم لضــمان

بــــو املــــوارد املتاحــــة. وتعــــرم حكومــــة جــــزر ســــليمان أيضــــاا عــــن تقــــديرها ملســــا ة اجلهــــات صــــاحبة 
أثنـــــاء املشـــــاورات، وللمســـــاعدة التقنيـــــة الـــــيت قـــــدمتها مفو ـــــية األمـــــم املتحـــــدة حلقـــــوق  (1)املصـــــلحة

وأمانــة الفريــق اإلقليمــي املعــين وــوارد حقــوق اإلنســان  اإلنســان، وأمانــة منتــدى جــزر ائــي  ا ــادئ،
 التابع ألمانة مجاعة ائي  ا ادئ، وأمانة الكومنولث، يف عملية إعداد التقرير.

  
 تصدير  

 
يطيــيل و ويشــرفين أن أقــدم تقريــر جــزر ســليمان اجلتــامي بشــ ن اجلولــة الثانيــة لالســـتعراض  

 الدوري الشامل.
ة أمينــــة ملــــا حققتــــو جــــزر ســــليمان مــــن تقــــدم يف إعمــــال حقــــوق ويعـــرض هــــذا التقريــــر صــــور  

اإلنســـان وتعزيزهـــا و ايتهـــا مـــن خـــالل أطرهـــا التشـــريعية والسياســـاتية. لقـــد قطعـــت جـــزر ســـليمان، 
خــالل فــألة األربــع ســنوات ونصـــف املا ــية، خطــوات واســعة  ـــو التمتــع باحلصــول علــى اجلـــدمات 

ــــن املواطنــــون مــــن  ارســــة األساســــية، كالصــــحة واملســــاواة بــــني اجلنســــني وا لتعلــــيم والعدالــــة. وقــــد نكر
 حرياهتم يف بيئة سلمية مستقرة.

وتواجــو جــزر ســليمان، بوصــفها مــن الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة ومــن أقــل البلــدان  ــواا،  
قيـــوداا أمـــام تقـــدا اجلـــدمات األساســـية ب قصـــى قـــدر  كـــن. إن اقتصـــادنا الصـــغري، والفـــر  الســـوقية 

ملتاحـة لنـا، وطبوارافيـة بلــدنا نثـل تـديات تعـوق قـدرتنا علــى تـوفري اجلـدمات لشـعبنا. ومــن ائـدودة ا
 هذا املنطلق، تواصل احلكومة التزامها بتنفيذ مسؤولياهتا.

ووــا أن جــزر ســليمان تــروي يف هــذا التقريــر قصــتها مــع حقــوق اإلنســان،  ــدوين األمــل يف  
ســـاعينا الراميـــة إا الوفـــاء تـــدراياا بالتزاماتنـــا املتعلقـــة أن يقـــدم لكـــم هـــذا التقريـــر رليـــة وا ـــحة عـــن م

 حبقوق اإلنسان.
وأاتنم هذه الفرصة لكي أعرم، باسم حكومـة جـزر سـليمان وشـعبها، عـن خـالا امتنـاين  

لشـــــركائنا يف التنميـــــة. ويف هـــــذا الســـــياق، أتطلـــــع إا اســـــتمرار مســـــاعدتكم لنـــــا مـــــن خـــــالل بـــــرام  
 ومشاريع املساعدة اإل ائية.

 وشكراا جزيالا 

  معاو ميلنر توزاكا
  وزير اجلارجية والتجارة اجلارجية
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 مقدمة  
 
ــــار/ -1 ــــدوري الشــــامل األوا املتعلقــــة  ــــا يف أي ــــة الســــتعراض ال  اختتمــــت جــــزر ســــليمان جول

توصــــية. وتواصــــل  112توصــــية، قَب لَـــت منهــــا  115. وتلقــــت حكومــــة جـــزر ســــليمان 2011 مـــايو
بتعزيــز و ايــة حقــوق اإلنســان املكفولــة جلميــع مواطنيهــا. ويســلر  هــذا التقريــر جــزر ســليمان التزامهــا 

 الضوء على اجلهود املستمرة املبذولة لتنفيذ التوصيات املقبولة.
وأقـــر جملـــس الـــوزراء إنشـــاء جلنـــة عاملـــة وطنيـــة معنيـــة بالســـتعراض الـــدوري الشـــامل يف جـــزر  -2

العاملـــة الوطنيـــة الـــيت يتشـــار  يف رئاســـتها  ، ُشـــكلت اللجنـــة2014. ويف آم/أاســـطس (2)ســـليمان
األمنـــاء الـــدائمون لـــوزارة الشـــؤون اجلارجيـــة والتجـــارة اجلارجيـــة، ووزارة شـــؤون املـــرأة والشـــبام والطفـــل 

 .(3)واألسرة، ومُيثَّل فيها اجملتمع املدين
  

 المنهجية وعملية إعداد التقرير -أوال   
 

 منهجية إعداد التقرير -ألف 
 
قامــت وزارة اجلارجيــة والتجـــارة اجلارجيــة بـــدور قيــادي يف تيســري العمليـــات املتعلقــة ب صـــدار  -3

، 2014التقريـر الــوطين للجولــة الثانيــة. وقُــدم تـدرييل للجنــة العاملــة الوطنيــة يف تشــرين األول/أكتــوبر 
اإلنســان  بــدعم مــن أمانــة منتــدى جــزر ائــي  ا ــادئ، وأمانــة الفريــق اإلقليمــي املعــين وــوارد حقــوق

التــــابع ألمانــــة مجاعــــة ائــــي  ا ــــادئ، واملكتــــيل اإلقليمــــي للمفو ــــية الســــامية حلقــــوق اإلنســــان يف 
فيجـــي. وقُـــدم للجنـــة العاملـــة الوطنيـــة، يف إطــــار التـــدرييل، توجيهـــات بشـــ ن عمليـــة تقـــدا التقــــارير 

ـــــدرييل،  ـــــام الت ـــــوطين. ويف خت ـــــر ال ـــــذ عـــــدت مصـــــفوفة الـــــت التوصـــــيات املقدمـــــة مأُ وشـــــكل التقري ن
، مصـــنَّفة حبســـيل املوا ــيع، والـــت أيضـــاا التقــدم ائـــرز منـــذ ذلــ  الوقـــت. ويف تشـــرين 2011 عــام

، نشــرت اللجنــة العاملــة الوطنيــة املصــفوفة علــى نطــاق واســع للجهــات صــاحبة 2014الثــاين/نوفمّب 
وهــي وحــدة  -وزارة حكوميــة صتصــةهل وا يئــة املشــرفة علــى املنظمــات اــري احلكوميــة  24) املصــلحة

 كيما تقدم هذه اجلهات تعقيباهتا بش هنا. ،(4)التصال الوطنية(
 ــدف التمــاع املعلومـــات مــن اجلهــات صـــاحبة  2015وُعقــدت ثــالث مشــاورات يف عـــام  -4

منتــدىا إلفــادة  اختــذت املشــاوراتو  .(5)املصــلحة يف احلكومــة واجملتمــع املــدين ووكــالت األمــم املتحــدة
ن عمليات وتقارير الستعراض الدوري الشـاملهل والتمـاع ااراء اجلهات صاحبة املصلحة وعلومات ع

بش ن تنفيذ التوصياتهل والتحقـق مـن صـحة املعلومـات املقدمـة مـن اجلهـات صـاحبة املصـلحة. وأُدرج 
حيثمــا ات وأفضـل املمارســات والتحـديات. و مـا مُجـع مــن معلومـات يف املصــفوفة الـيت تشـري إا اإلجنــاز 

جـــرى التمـــاع مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن طريـــق البحـــث املكتـــ ،  مـــات،لـــوحج وجـــود فجـــوة يف املعلو 
واملقــابالت الشــفهية، واألســئلة املكتوبــة املوجهــة مــن أمانــة اللجنــة العاملــة الوطنيــة إا اجلهــات املعنيــة 
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صاحبة املصلحة. وُعقدت جلسة مائدة مستديرة للجهات املا ة إلفادة الشركاء يف التنمية وعلومـات 
 .(6)الستعراض الدوري الشامل يف البلد وما ُاحرز فيها من تقدمعن عملية 

  
 عملية إعداد التقرير -باء 

 
ـــمت اللجنـــة العاملـــة الوطنيـــة املهـــام املتعلقـــة بصـــيااة التقريـــر ومجـــع املزيـــد مـــن املعلومـــات  -5 قسَّ

يف عضــويتها، فيمــا بــني أعضــائها. وا ــطلعت اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بالصــيااة، الــيت شــاركت األمانــة 
بتجميــع املعلومــات الــواردة مــن املصــفوفة ومــن املشــاورات، وبصــيااة التقريــر. وأســفرت عمليــة تنســيق 

 و ــــــــع مســــــــودة أوا للتقريــــــــر يف أوائــــــــل أيلــــــــول/ مجيــــــــع املعلومــــــــات والبيانــــــــات ذات الصــــــــلة عــــــــن
وزراء يف . وأحالــــت اللجنــــة العاملــــة الوطنيــــة املســــودة النهائيــــة للتقريــــر إا جملــــس الــــ2015 ســــبتمّب

. ونظـر اجمللـس يف املسـودة النهائيـة للتقريـر واعتمـدها. ووثَّقـت اللجنــة 2015منتصـف أيلول/سـبتمّب 
العاملــة الوطنيــة هــذه العمليــة ونشــرت التقريــر النهــائي لالســتعراض الــدوري الشــامل يف شــكل كتيــيل. 

الّبملانيــة للعالقــات  وُوزِّعــت نســ  مــن التقريــر علــى اجلهــات املعنيــة صــاحبة املصــلحة، ومنهــا اللجنــة
اجلارجيـــة. ويف ســـياق هـــذه العمليـــة، أحاطـــت اللجنـــة العاملـــة الوطنيـــة علمـــاا بـــالفجوات القائمـــة يف 

 عملية تنفيذ التوصيات من أجل تسني الو ع يف اجلولة التالية.
  

 التطورات التي حدثت منذ االستعراض السابق -ثانيا   
 

 القوانيم والتشريعات الوينية -ألف 
 
هــو القــانون األعلــى بشــ ن األرا ــي، ويــنا البــام الثــاين منــو  1978ل يــزال دســتور عــام  -6

، شــــرعت احلكومــــة يف 2007علــــى احلقــــوق واحلريــــات املمنوحــــة لشــــعيل جــــزر ســــليمان. ويف عــــام 
عمليـــة إصـــالت للدســـتور عـــن طريـــق وحـــدة إصـــالت الدســـتور الـــيت أُنشـــئت يف إطـــار مكتـــيل رئـــيس 

إا اان، ُعقـدت مشـاورات، وأُدخلـت تعـديالت  2011 الفـألة مـن عـام الوزراء وجملس الـوزراء. ويف
مشــاورات واســعة النطــاق مــع اجلهــات  جتــري حاليــاا . و 2009ع الدســتور التــادي لعــام علــى مشــرو 

 وضمونو احلاو. 2014صاحبة املصلحة بش ن مشروع دستور عام 
 

 2011عاً التشريعات األخرى ذات الصلة بحقوق اإلنسان الصادرة منذ   
. واــــرِّم (7)2013، ولــــوائج ا جــــرة يف عــــام 2012ســــنَّت احلكومــــة قــــانون ا جــــرة يف عــــام  -7

، والجتــــــــار (9)األشــــــــخا  املقــــــــألن ب حــــــــداث خطــــــــرية هتريــــــــيل، و (8)القــــــــانون هتريــــــــيل األشــــــــخا 
ـــر (11)، والجتـــار باألطفـــال(10)باألشـــخا  ، واـــرِّم أيضـــاا املســـتفيدين مـــن اســـتغالل األشـــخا  املتجَّ

. ويف الوقــــت الــــذي اختــــذت فيــــو احلكومــــة هــــذه اجلطــــوات اإلاابيــــة، تعــــألف احلكومــــة بــــ ن (12)م ــــ
. (13)القــــانون حباجــــة إا مراجعــــة لكــــي يتنــــاول عناصــــر أنشــــطة الجتــــار الــــداخلي يف جــــزر ســــليمان

 وتشـري احلكومـة أيضـاا إا عــدم اختـاذ إجـراءات قضـائية يف أيــة حـالت حـن اان، وإا أن العقوبــات
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ليســت رادعــة بالقــدر الكــايف  78إا  76واملــواد مــن  73و 72قــررة  ــذه اجلــرائم ووجــيل املــادتني امل
 باملقارنة مع عقوبات اجلرائم املنصو  عليها يف القانون اجلنائي.

ب نشــــاء، ألول مــــرة، مؤسســــة  2012جلــــزر ســــليمان لعــــام  قضــــى قــــانون اجلامعــــة الوطنيــــةو  -8
عـال  مـن التـدريس والـتعلام والتــدرييل مسـتوى برليـة تتمثـل يف تقـدا  وطنيـة للتعلـيم اجلـامعي يف البلـد،

   ويعزز إنشاء هذه اجلامعة حصول الفئات املهمشة على التعليم اجلامعي. .على املهارات، والبحث
علـــى مراقبـــة وإدارة املاليـــة العامـــة يف جـــزر  2013ويـــنا قـــانون اإلدارة املاليـــة العامـــة لعـــام  -9

القـــــانون الشـــــفافية واملســـــاءلة، واملراقبـــــة الضـــــريبية، واإلبـــــال  عـــــن املشـــــأليات ســـــليمان. ويعـــــزز هـــــذا 
 واستخدام املوارد العامة وإحكام تنظيمها.

، علـــى نشـــر صـــناديق تنميـــة 2013لعـــام  ،(14)ويـــنا قـــانون صـــناديق تنميـــة الـــدوائر ائليـــة -10
ويبــني هــذا القــانون كيفيــة تنظــيم  .دائــرة يليــة 50ائليــة للمتلقــني مــن األفــراد واجلماعــات يف  الــدوائر

وإدارة هذه الصناديق على  و سليم وبطريقة تتسم بالشفافية واملساءلة. وتتوخى احلكومة هنجاا قائمـاا 
 على احلقوق يف ختصيا املوارد من أجل مكافحة التمييز بني اجلنسني و مان املساواة بينهما. 

اســـتحدثت  (15)، تغيـــريات2013ل(، لعـــام وأدخـــل قـــانون انتخـــام الّبملـــان الـــوطين )املعـــدَّ  -11
نظام تسجيل النـاخبني بالسـمات احليويـة، وهـو النظـام الـذي اسـُتخدم يف النتخابـات الوطنيـة العامـة 

   .2014يف عام 
بو ـــوت علـــى مبـــادئ تـــدعم ســـيادة القـــانون، وحقـــوق  2013ويـــنا قـــانون الشـــرطة لعـــام  -12

جلنســنيهل وأداء الواجبــات حبياديــة واســتقاللية عــن أي تــ ثري اإلنســان املكفولــة لألفــراد، واملســاواة بــني ا
 أداء الشـــرطة عملهـــا بالعـــدل. ويشـــجع القـــانوناهـــة، و اـــري ســـليمهل والســـلو  املهـــين واألخالقـــي، والنز 

مــن أجــل مكافحــة اجلرميــة وتعزيــز العدالــة، كــي تكــون اجملتمعــات ائليــة  اجلــدمات الشــرطية اجملتمعيــة
 مكاناا آمناا للعيش.

، شــعبة الرعايــة الجتماعيــة التابعــة 2013ميــنج مشــروع قــانون رعايــة الطفــل واألســرة، لعــام و  -13
لـــوزارة الصـــحة واجلـــدمات الطبيـــة، صـــالحيات تـــوفري احلمايـــة والرعايـــة للطفـــل عنـــد انتهـــا  حقوقـــو. 

الفضـــــلى للطفـــــل، ويعـــــززه. وايـــــز القـــــانون لشـــــعبة الرعايـــــة  ويعـــــألف مشـــــروع القـــــانون وبـــــدأ املصـــــاح
ماعيــة أن تضــع الطفــل يف احلضــانة اامنــة لفــرد آخــر مــن أفــراد األســرة بعــد التشــاور املســبق مــع الجت

 الطفل. 
العنــــف املنـــــزو لميــــع أشـــــكالو، ويــــوفر احلمايـــــة  2014واــــرِّم قــــانون  ايـــــة األســــرة لعـــــام  -14

ـــن هـــذا القـــانون ائـــاكم والشـــرطة ومقـــدمي الرعايـــة الصـــحية مـــن مســـاعدة الضـــح ايا للضـــحايا. وميكِّ
 على الوصول إا خدمات مثل الرعاية الطبية والعدالة. 
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جملـــس لألرا ـــي  2014وأُنشـــو ووجـــيل قـــانون األرا ـــي وســـندات امللكيـــة )املعـــدل( لعـــام  -15
يتمتـــع بصـــالحيات ووتـــائف تتعلـــق بتخصـــيا األرا ـــي وتنميتهـــا وإدارهتـــا بطريقـــة عادلـــة وشــــفافة 

 م. ومنصفة تل  احتياجات املواطنني وتقق رفاهه
 ــــدف تســــني عمليــــات تســــجيل  2014وصــــدر قــــانون نزاهــــة األحــــزام السياســــية لعــــام  -16

مـــن هـــذا القـــانون  35األحـــزام السياســـية وإدارهتـــا وتســـيري عملهـــا وتعزيـــز نزاهتهـــا. وتشـــجع املـــادة 
املشـــاركة الواســـعة النطـــاق ألي شـــخا علـــى الصـــعيد الـــوطين أو صـــعيد األقـــاليم يف إنشـــاء أحـــزام 

يف املائــــة مــــن  10مــــن هــــذا القــــانون علــــى أن ختصــــا للمــــرأة نســــبة  48تــــنا املــــادة دون نييــــز. و 
مرشحي أي حـزم سياسـي ميكنـو املنافسـة يف النتخابـات. وميثـل ذلـ  خطـوة إاابيـة  ـو العـألاف 

 بضرورة زيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية. 
تتعلــق حبفــج مصــائد األمســـا   أحكامــاا  2015ويتضــمن قــانون إدارة مصــائد األمســا  لعـــام  -17

واملـــوارد البحريــــة يف جــــزر ســــليمان وإدارهتــــا وتنميتهــــا واســــتدامة اســــتخدامها. ويشــــكل هــــذا القــــانون 
، الـــيت تشـــار  املـــرأة فيهـــا مشـــاركة نشـــطة يف (16)أموميـــة النســـيل تطـــوراا إاابيـــاا بالنســـبة إا اجملتمعـــات

 معيشة األسرة.  مشاريع مصائد األمسا  واملشاريع البحرية لدعم أسبام
ـــــات )املعـــــدل( )اجلـــــرائم اجلنســـــية( لعـــــام  -18 ـــــانون العقوب إا مرحلـــــة  2015ووصـــــل مشـــــروع ق

التشاور. ويهدف مشروع هـذا القـانون إا إدخـال فئـات جديـدة مـن اجلـرائم اجلنسـية، مثـل العتـداء 
ه ســـنةهل والعتـــداء اجلنســـي علـــى طفـــل يزيـــد عمـــر  18اجلنســـي املتكـــرر علـــى طفـــل يقـــل عمـــره عـــن 

ســنة مــن ق َبــل شــخا يف مو ــع ثقــة أو ســلطة أو إعالــة بالنســبة  18ســنة ولكــن يقــل عــن  15 علــى
إا الطفــــــلهل والســــــتغالل اجلنســــــي التجــــــاري للطفــــــل، واملشــــــاركة يف اســــــتخدام مــــــواد تقــــــوم علــــــى 

 .  (17)الستغالل اجلنسي لألطفال )مواد مرئية ومسعية ومطبوعة وبيانات( وتوزيعها وختزينها
النتهـاء مـن إعـداد مشـروع قـانون جديـد للخدمـة العامـة  وزارة اجلدمة العامة على وأوشكت -19

يهــدف إا تعزيــز إطــار إدارة وتنظــيم املــوارد البشــرية يف القطــاع العــام. وســوف يــدعم مشــروع القــانون 
األطــــر القائمــــة اجلاصــــة لتكــــافؤ الفــــر  يف جمــــال العمــــل، والصــــحة والســــالمة املهنيتــــني، ومكافحــــة 

. وســألاجع وزارة اجلدمــة العامــة نظــم وسياســات وأدوات التوتيــف والختيــار الراهنــة، مــن (18)التمييــز
أجـــل تســـني ســـبل التحـــاق األشـــخا  ذوي اإلعاقـــة بالوتـــائف العامـــة. وســـيتناول مشـــروع القـــانون 

 أيضاا تكافؤ الفر  بني اجلميع يف املنافسة على العمل والألقية والنقل والتدرييل. 
  

 التدابير والسياسات الوينية -باء 
 
، 2020-2011ســــنوات، للفــــألة  10و ــــعت احلكومــــة اســــألاتيجية إ ائيــــة وطنيــــة مــــدهتا  -20

تتمثــــل أهــــدافها األساســــية يف ختفيــــف وطــــ ة الفقــــرهل ودعــــم أفــــراد اجملتمــــع الضــــعفاءهل وتــــوفري الرعايــــة 
األمـــراض اـــري الســـارية(هل الصـــحية اجليـــدة )وـــا يف ذلـــ  مكافحـــة املالريـــا والعـــدوى بفـــريوع اإليـــدز و 

واحلصول علـى التعلـيم اجليـدهل وزيـادة النمـو القتصـادي والتوزيـع العـادل للثـروةهل وتطـوير املرافـق والبنيـة 
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التحتيةهل واإلدارة الفعالة للبيئـة والـنظم اإليكولوجيـةهل واحلمايـة مـن الكـوارث الطبيعيـةهل وتسـني اإلدارة 
 م واجملتمعات ائلية. والنظام على الصعيد الوطين وصعيد األقالي

وثابـــــة مؤشـــــرات اســـــألاتيجية وطنيـــــة لتنفيـــــذ  اختـــــذت احلكومـــــة األهـــــداف اإل ائيـــــة لأللفيـــــةو  -21
سياســــات واســــألاتيجيات يف جمــــالت  24املختصــــة الـــــ  األهــــداف املــــذكورة أعــــاله. وتضــــع الــــوزارات

تضـطلع أيضـاا بألمجـة تركيزهـا، وفقـاا لختصاصـاهتا. وتضـع كـل وزارة حكوميـة خطـة عمـل لألنشـطة، و 
 هذه السياسات إا تشريعات عند الضرورة. 

، جـــزءاا مـــن املبـــادرة الـــيت 2015وتُعـــد سياســـة بنـــاء الســـالم الوطنيـــة، الـــيت أُطلقـــت يف عـــام  -22
 أطلقتها احلكومة بعد انتهاء النزاع من أجل تقيق سالم مستدام ومستقر. 

 
 المرأة والطفل -1 

اض التقـدم ائـرز يف تنفيـذ سياسـة املسـاواة بـني اجلنسـني وتنميـة تعكف احلكومة علـى اسـتعر  -23
بــدعم مــن أمانــة مجاعــة ائــي  ا ــادئ. ومــن شــ ن عمليــة الســتعراض  2012-2010املــرأة للفــألة 

ـــن مـــن إنشـــاء آليـــة لرصـــد وتقيـــيم عمليـــة تنفيـــذ السياســـات  ـــدف قيـــاع اإلجنـــازات ومتابعـــة  أن نكِّ
 التحديات. 

علــــى اســــألاتيجية جـــزر ســــليمان الوطنيــــة  2015لــــوزراء يف آم/أاســـطس وصـــدَّق جملــــس ا -24
للتمكــني القتصــادي للنســاء والفتيــات. وهتــدف هــذه الســألاتيجية إا تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني 

 وزيادة فر  العمل املتاحة للنساء والفتيات عن طريق نكينهن اقتصادياا. 
يمان خطـــة العمـــل الســـألاتيجية املتعلقـــة حبملـــة وأطلـــق اجمللـــس الـــوطين للمـــرأة يف جـــزر ســـل -25

،  ـــدف تعزيـــز وبنـــاء الكفـــاءة والثقـــة لـــدى 2015-2014النتخابـــات الوطنيـــة واإلقليميـــة، للفـــألة 
املرشــحات. وتقــدم هــذه اجلطــة معلومــات وتــوفر مــوارد جمتمعيــة للحمــالت العامــة، وتضــطلع بــّبام  

 تثقيف مدنية يف دوائر انتخابية يددة. 
 

 لتعليم ا -2 
أصـــدرت احلكومـــة، عـــن طريـــق وزارة التعلـــيم وتنميـــة املـــوارد البشـــرية، وثـــائق ختطـــي  أساســـية  -26

"التعلـــيم للجميـــع". وتشـــمل هـــذه الوثـــائق خطـــة العمـــل الوطنيـــة بشـــ ن التعلـــيم هتـــدف إا تشـــجيع 
هل واجلطــــــــة الوطنيــــــــة لتنميــــــــة وتــــــــدرييل املــــــــوارد البشــــــــرية، 2015-2013بشــــــــ ن التعلــــــــيم، للفــــــــألة 

هل واســـــتعراض القطـــــاع الفرعـــــي للتعلـــــيم يف مرحلـــــة الطفولـــــة املبكـــــرةهل وو ـــــع 2015-2013 للفـــــألة
   معايري للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة وللتعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة.

 
 اإلعا ة ولئات األ ليات األخرى )المسنون واأليتاً(  -3 

إعــــــداد سياســــــة وطنيــــــة للتصــــــدي الشــــــامل ل عاقــــــة،  2014اســــــُتكمل يف نيســــــان/أبريل  -27
 معرو ة على جملس الوزراء للتصديق عليها.  ، وهي2018-2013 للفألة
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 المستوى المعيشي الالئق: الصحة )الصحة اإلنجابية، والتطعيم، والمياه، والصرف الصحي( -4 
الرعايـــــة  ام بشـــــ نيف توجاهـــــو السياســـــي العـــــ التحـــــالف الـــــدميقراطي لتغيـــــري احلكومـــــة، يســـــلِّم -28

ـــز علـــى إصـــالت اإلطـــار التشـــريعي، وتســـني البنيـــة  الصـــحية، بوجـــود فجـــوات يف قطـــاع الصـــحة، ويركر
التحتيــــة، وتعزيــــز املؤسســــات، ودعــــم الصــــناديق البحثيــــة مــــن أجــــل تطــــوير أدويــــة جديــــدة ملكافحــــة 

 األمراض اجلديدة. 
يـــــــة بشـــــــ ن الصـــــــحة وو ــــــعت وزارة الصـــــــحة واجلـــــــدمات الطبيـــــــة سياســـــــة اســـــــألاتيجية وطن -29
، تركــز علــى تســـني الو ــع الصــحي، والرعايـــة الصــحية، والسياســة الصـــحية 2015-2011 للفــألة

 والتخطي ، وإدارة املوارد البشرية، مع إيالء اهتمام خا  لألمراض اري السارية. 
ومت و ــع اجلطـــة الســألاتيجية الوطنيـــة ملكافحــة العـــدوى بفــريوع اإليـــدز واألمــراض املنقولـــة  -30
( مــــن أجــــل التصــــدي  ــــذه األمــــراض علــــى الصــــعيد الــــوطين باختــــاذ هنــــ  2018-2014نســــياا )ج

متعــدد القطاعــات ووســاعدة تقنيــة مــن اليونيســيف وبرنــام  األمــم املتحــدة املشــأل  ملكافحــة اإليــدز. 
وتقــــدم هــــذه اجلطــــة توجيهــــات اســــألاتيجية ودعمــــاا تنســــيقياا اســــتناداا إا أدلــــة مســــتمدة مــــن أنســــيل 

مــــن أجــــل الوقايــــة مــــن العــــدوى بفــــريوع اإليــــدز واألمــــراض املنقولــــة جنســــياا، ومعاجلتهــــا  املــــداخالت
 2018-2014ورعايــــة مر ــــاها يف جــــزر ســــليمان. وحــــددت اجلطــــة الســــألاتيجية الوطنيــــة للفــــألة 
 اإلصالت القانوين والسياسايت باعتباره من األولويات الوطنية يف فألة تنفيذ اجلطة. 

امليــاه وخــدمات الصــرف الصــحي والنظافــة الصــحية يف املنــاطق الريفيــة،  وتــنظم سياســة تــوفري -31
، ومعـــــايري تصـــــميم وتنفيـــــذ هـــــذه السياســـــة، األنشـــــطة املتعلقـــــة بتـــــوفري إمـــــدادات امليـــــاه 2014لعـــــام 

املســـتدامة وخـــدمات الصـــرف الصـــحي والنظافـــة الصـــحية وتنســـيق هـــذه األنشـــطة وإداراهتـــا ورصـــدها 
مان. وتــــدد هــــذه السياســــة مســــؤوليات صتلــــف اجلهــــات صــــاحبة وتقييمهــــا وتنفيــــذها يف جــــزر ســــلي

املصــلحة، وتقــدم توجيهــات وا ــحة بشــ ن تقيــق األهــداف القطاعيــة، وتشــجع اختــاذ هنــ  متكامــل 
 إزاء مشاريع سياسة توفري املياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية. 

 
 البيئة وتغير المناخ -5 

علقـــة وواجهـــة تغـــري املنـــاخ بسياســـة جـــزر ســـليمان املعنيـــة بتغـــري تسألشـــد األنشـــطة الراهنـــة املت -32
النتهــاء مــن و ــع تشـــريع بشــ ن تغــري املنــاخ. وتشـــجع  ، وذلــ  حلـــني2017-2012املنــاخ للفــألة 

تعــدد اجلهــات صــاحبة املصــلحة يف تنــاول مســائل التكيــف مــع قــائم علــى هــذه السياســة اختــاذ هنــ  
 .  (19)ر الكوارثتغري املناخ وختفيف آثاره وإدارة صاط

، إا تعزيـــز إدارة 2013وهتـــدف السياســـة الوطنيـــة املتعلقـــة باملعـــادن الـــيت ُو ـــعت يف عـــام  -33
أنشــطة التعــدين، وتشــجيع إنشــاء إطــار مــاو منصــف وتنافســي، وتقيــق فوائــد مــن عمليــات التعــدين 

 .  (20)الشفافة، ومنع أنشطة التعدين يف املناطق ائمية
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 السلطات الرسمية والمؤسسات الحكومية ذات الوالية لي مجال حقوق اإلنسان  -جيم 
 
تنفـــذ اإلدارات احلكوميـــة األهـــداف األساســـية لالســـألاتيجية الوطنيـــة للتنميـــة  ـــدف إدمـــاج  -34

 حقوق اإلنسان يف أعما ا. 
بســوء  ويضــطلع مكتــيل أمــني املظــال باملســؤولية عــن التحقيــق يف شــكاوى اجلمهــور املتعلقــة -35

 األداء اإلداري للحكومة. 
و قـــق مكتـــيل جلنـــة قواعـــد الســـلو  القيـــادي يف مســـائل ســـوء الســـلو  مـــن جانـــيل أعضـــاء  -36

 الّبملان أو كبار املسؤولني املدنيني. 
 وقامـــــت الســـــلطة القضـــــائية بـــــدور ريـــــادي يف اســـــتخدام املبـــــادئ الدوليـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان -37

 بوصفها مبادئ مراِّبة. 
ويـــؤدي الّبملـــان وتيفـــة مهمـــة يف إدراج أحكـــام املعاهـــدات الدوليـــة يف القـــانون ائلـــي، ويف  -38

اإلشـراف علـى السـلطة التنفيذيـة، لضــمان اسـتخدام هنـ  حقـوق اإلنســان لتعزيـز تنميـة فئـات اجملتمــع 
 األشد هتميشاا. 

  
 قوق اإلنساناإلنسان، والتوعية بحتنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق  -ثالثا   

 
، وســؤولية تيســري تقــدا (21)تضــطلع وزارة اجلارجيــة والتجــارة اجلارجيــة، ووجــيل اختصاصــها -39

التقــــارير املتعلقــــة حبقــــوق اإلنســــان. وتشــــأل  وزارة شــــؤون املــــرأة والشــــبام والطفــــل واألســــرة يف هــــذه 
ل التمييــز  ــد املــرأة، املســؤولية فيمــا يتصــل بتقــدا التقــارير ووجــيل اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكا

 واتفاقية حقوق الطفل. وتتعاون احلكومة مع الشركاء على تقدا التوعية حبقوق الفئات الضعيفة. 
  

 اإلجراءات المتخذة منذ آخر استعراض دوري شامل -رابعا   
 

 1-79إنشرراء مؤسسررة وينيررة لحقرروق اإلنسرران ولقررا  لمبررادي برراريس )التو رريات  -ألف 
 (7-79إلى 
 
تلقــت احلكومــة مســاعدة مــن أمانــة منتــدى جــزر ائــي  ا ــادئ، واملفو ــية الســامية حلقــوق  -40

اإلنســان، ومنتــدى املؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف آســيا وائــي  ا ــادئ، لســتطالع إمكانيــة 
مـــــع  . وتشـــــاورت احلكومـــــة2012إنشـــــاء مؤسســـــة وطنيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان يف كـــــانون الثاين/ينـــــاير 

 تمع املدين واملنظمات الدينية، وأُعد تقرير يف هذا الصدد ُعرض على جملس الوزراء. منظمات اجمل
أن ب مكــــان املؤسســــات القائمــــة، مثــــل مكتــــيل أمــــني املظــــال وجلنــــة  ولحــــج جملــــس الــــوزراء -41

 ال طالع بولية أكّب يف تناول مسائل حقوق اإلنسان.  قواعد السلو  القيادي،
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إنشــاء جلنــة حلقــوق اإلنســان. وقــد تتضــمن  2014التــادي لعــام ويقــألت مشــروع الدســتور  -42
 مهامها تعزيز حقوق اإلنسان ورصد النزاعات واملسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان والبت فيها. 

  
إلرى  15-80، و13-80، و2-80اإل الحات القضائية والقانونيرة )التو ريات  -باء 

إلرررررررررررررررى  42-81و، 20-81و 19-81، و31-80، و24-80، و80-22
 (46-81، و81-44
 
ــــذ عــــام  -43 ، عــــدداا مــــن الورقــــات بشــــ ن مســــائل 2011أعــــدت جلنــــة اإلصــــالت القــــانوين، من

اإلصـــــالت القـــــانوين. وتسألشـــــد جلنـــــة اإلصـــــالت القـــــانوين، يف أدائهـــــا لوليتهـــــا املتمثلـــــة يف مراجعـــــة 
 التشريعات، باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. 

ــــادئ املتعلقــــة بقضــــاء األحــــداث، الــــواردة يف وتواصــــل احلكومــــة التز  -44 امهــــا بضــــمان إدراج املب
اتفاقيــــة حقـــــوق الطفــــل، إدراجـــــاا مناســــباا يف القـــــانون الــــوطين. وتقـــــدم الــــدوائر اإلصـــــالحية يف جـــــزر 

، بالشــراكة مـــع اجلهــات صــاحبة املصـــلحة، بــرام  مســتمرة إلعـــادة ت هيــل الســـجناء )يف (22)ســليمان
 هــين واملهــارات احلياتيــة القائمــة علــى العقائــد الدينيــة(، لتهيئــتهم إلعــادةجمــالت التعلــيم والتــدرييل امل

 .  (23)اندماجهم يف جمتمعاهتم بعد قضاء العقوبات
ــــــــع مراكــــــــز اجلــــــــدمات اإلصــــــــالحية الســــــــتة -45 بالســــــــعة الــــــــيت نكنهــــــــا مــــــــن فصــــــــل  (24)وتتمت

مثــة تقــدم ألمــم املتحــدة. و وفقــاا ملعــايري ا اإلنــاث واألحــداث عــن الــذكور البــالغني، الســجناء/ائتجزين
 .  (25)يف الستعدادات إلنشاء مركز لحتجاز األحداث يف سجن تيتري لزيرة اوادلكنال

ويف إطــار مشــروع رابطــة ائــامني األمريكيــة املتعلــق وكافحــة الجتــار باألشــخا  يف منطقــة  -46
الجتـــار باألشـــخا ، ائـــي  ا ـــادئ قُـــدم التـــدرييل يف جمـــال أحكـــام بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة 

وخباصــة النســـاء واألطفـــال، إا مقــدمي اجلـــدمات القانونيـــة، ووكــالء النيابـــة، واملســـؤولني احلكـــوميني، 
والشرطة، ومقـدمي الرعايـة الصـحية، واجملتمـع املـدين. وأطلـق املشـروع مبـادرات حكوميـة أوسـع نطاقـاا 

 بش ن الجتار باألشخا . 
ة العمــــل الوطنيــــة ملكافحــــة الجتــــار بالبشــــر وهتريــــيل واــــري و ــــع اللمســــات األخــــرية جلطــــ -47

. ويُعهــد إا وحــدة اإلنفــاذ، الــيت أُنشــئت يف إطــار وزارة التجــارة 2020-2015األشــخا ، للفــألة 
والصــــناعة والعمــــل وا جــــرة، التحقيــــق يف حــــالت الجتــــار باألشــــخا . ونثــــل اللجنــــة الستشــــارية 

يضــم يف عضـويتو جهــات معنيـة متعــددة، وهـو يُعــ  وســاعدة املعنيـة بالجتــار باألشـخا  فريقــاا تقنيـاا 
الضـــحايا وتقـــدا املشـــورة بشـــ ن تنفيـــذ قـــانون ا جـــرة. وتشـــمل األنشـــطة الرئيســـية للجنـــة الستشـــارية 

 املعنية بالجتار باألشخا  تقدا التوعية بش ن مس لة الجتار باألشخا . 
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هـــود احلكومـــة يف مكافحـــة الجتـــار بالبشـــر. ويواصـــل الشـــركاء مـــن اجملتمـــع املـــدين اإلشـــادة ل -48
فمثالا، أنش  مركز دعم األسرة وحـدة قانونيـة لتقـدا الـدعم لضـحايا الجتـار بالبشـر. وأعـدت سـيدات 

 ، دليالا تدريبياا بش ن الجتار بالبشر.2013يف عام الطائفة اإلجنليكانية التابعة لكنيسة ميالنسيا، 
، أشــــارت ورقــــة 2012العقوبــــة البدنيــــة لألطفــــال. ويف عــــام ول يوجــــد تشــــريع  ظــــر قانونــــاا  -49

مسائل، أعدهتا جلنـة إصـالت القـوانني بشـ ن مراجعـة قـانون العقوبـات وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، إا 
 أن العقوبة البدنية ايل أن تكون معقولة، وإا  رورة عدم السمات بتنفيذ أية عقوبة مهينة علناا.

وإدارة املـــوارد البشـــرية دراســـة بشـــ ن "عوائـــق التعلـــيم"، الـــت جمموعـــة  وأجـــرت وزارة التعلـــيم -50
من اإلجراءات املوصـى  ـا مـن أجـل التصـدي للعقوبـة البدنيـة. وتسـتهدف هـذه اإلجـراءات مدرسـي 
املــدارع، وجمـــالس املــدارع، والوالدين/األوصـــياء، وتتعلـــق هــذه اإلجـــراءات باتبــاع اســـألاتيجيات اـــري 

ال التـــدريس والـــتعلم. وتتـــوا وحـــدة معنيـــة باملعـــايري يف وزارة التعلـــيم وإدارة قائمـــة علـــى العنـــف يف جمـــ
 املوارد البشرية مسؤولية و ع أدلة إرشادية إلدارة املدارع وإجراءات ت ديبية. 

وسرُياجع اختصا  ائـاكم ائليـة لكـي تـدرج بـو حـالت العنـف  ـد املـرأة، حبيـث يـتمكن  -51
ـــة، مـــن الوصـــول إا العدالـــة. وايـــز قـــانون  ايـــة  ـــحايا العنـــف املنـــزو، ل ســـي ما يف املنـــاطق الريفي

 األسرة "لألشخا  امل ذون  م" إصدار أمر باحلماية املؤقتة أو تغيريه أو إلغاله. 
 ــــدف رفـــــع مســــتوى وتـــــائف  2014وأســــفر التعـــــديل الدســــتوري الـــــذي ُأجــــري يف عـــــام  -52

)تكــافو وتــائف قضــاة ائــاكم األعلــى درجــة( إا  القضــاة اجلــزئيني إا مســتوى الوتــائف الدســتورية
زيــادة عــدد القضــاة اجلــزئيني املعينــني ورفــع منــزلتهم. ويُعــد ذلــ  خطــوة  ــو مواجهــة تكــدع القضــايا 
علــى مســتوى القضــاة اجلــزئيني يف مجيــع أ ــاء البلــد. وقــد أدى دســة قضــاة جــزئيني جــدد القســم يف 

 .(26)2015شباط/فّباير 
إصـــــالت القـــــوانني توجيهـــــات بـــــ ن تتباحـــــث وتتشـــــاور مـــــع اجلهـــــات صـــــاحبة وتلقـــــت جلنـــــة  -53

املصـــلحة يف احلكومـــة واملنظمـــات اـــري احلكوميـــة مـــن أجـــل مراجعـــة احلـــد األد  لســـن الـــزواج ورفعـــو 
ســـنة فـــ كثر دون موافقـــة الـــوو، وذلـــ  ووجـــيل  18ســـنة ووافقـــة الـــوو، ومـــن  18ســـنة إا  15 مـــن

 راسيم ذات الصلة.قانون الزواج يف جزر سليمان وامل
وأصدرت جلنة إصـالت القـوانني، بعـد مراجعتهـا لقـانون العقوبـات، ورقـة مسـائل بشـ ن السـن  -54

ـــدنيا للمســـؤولية اجلنائيـــة، لرفعهـــا مـــن  ســـنة. وكانـــت جلنـــة إصـــالت القـــوانني قـــد  12ســـنوات إا  8ال
 يف عملية املراجعة. واجهت يف املا ي مسائل تتعلق بالقدرات،  ا أدى إا تباطؤ التقدم ائرز 

واســُتكمل عمــل جلنــة احلقيقــة واملصــاحلة، وأحيــل تقريرهــا إا مكتــيل رئــيس الــوزراء وجملــس  -55
. وتعكـــف احلكومـــة علـــى 2014وُعـــرض عر ـــاا مـــوجزاا يف الّبملـــان يف عـــام  2013الـــوزراء يف عـــام 

و ـــع إطـــار لتنفيـــذ التوصـــيات املدرجـــة يف التقريـــر والتمـــاع املـــوارد الالزمـــة للتنفيـــذ. وسيتضـــمن هـــذا 



A/HRC/WG.6/24/SLB/1 
 

 

GE.15-18928 13/28 

 

توجيهــات بشــ ن كيفيــة تنفيــذ التوصــيات احلساســة واملعقــدة املتعلقــة بكــل مــن اإلصــالحات  اإلطــار
 املؤسسية، وائاكمات القضائية للجناة، والسالم واملصاحلة، وإعادة الت هيل، وتقدا التعويضات.

  
، 30-80إلررى  27-80، و12-80إلررى  3-80النسرراء واأليفررال )التو رريات  -جيم 

، 81-80، و48-80، و43-80إلرررى  40-80، و37-80إلرررى  32-80و
 (52-81، و45-81، و41-81إلى  39-81، و29-81و
 
، قــدمت جلنــة إصــالت القــوانني توصــيات ب عــادة تعريــف الاتصــام حبيــث 2013يف عــام  -56

. ويف (27)يســري علــى مجيــع األشــخا ، وــا يف ذلــ  عنــد وجــود عالقــة زوجيــة بــني الضــحية واملــتهم
ب نــــو مــــن املمكــــن اعتبــــار الــــزوج مــــذنباا  ألول مــــرة (28)دات القضــــائيةقضــــت الجتهــــا ،2012 عــــام

ـــو. وذكـــرت ائكمـــة األعلـــى درجـــة الـــيت تطبـــق مبـــادئ اتفاقيـــة القضـــاء علـــى مجيـــع  بااتصـــام زوجت
، أن الـــزوج والزوجـــة شـــريكان متكافئـــان يف 16و 15أشـــكال التمييـــز  ـــد املـــرأة، ووجـــيل املـــادتني 

 .(29)ل الزوج مسؤولية ااتصام زوجتوالزواج، ورأت أن من املمكن تمي
وواصـــلت وزارة شـــؤون املـــرأة والشـــبام والطفـــل واألســـرة القيـــام بـــدور ريـــادي يف الـــدعوة إا  -57

إهنـــاء العنـــف  ـــد النســـاء والفتيـــات، وذلـــ  بالتعـــاون مـــع اجلهـــات املعنيـــة صـــاحبة املصـــلحة. وتقـــدم 
يتــني،  ــا مركــز الرعايــة املســيحي، ومركــز دعــم الــوزارة دعمــاا ماليــاا ســنوياا ملنظمتــني اــري حكــوميتني يل

 األسرة، لتنفيذ مبادرات ملنع العنف األسري.
بو ـع اسـألاتيجية للتنفيـذ وتشـكيل  2014وبدأ تنفيذ قـانون  ايـة األسـرة يف أيلول/سـبتمّب  -58

ة جملــس استشــاري. ويتــ لف اجمللــس مــن  ثلــني للحكومــة، واجملتمــع املــدين، والشــرطة، ومقــدمي الرعايــ
الصـحية، ويكفــل اجمللـس تقــدا اجلـدمات واملســاعدة القانونيــة لضـحايا العنــف املنـزو. وُشــكلت أيضــاا 
جلنة معلومـات مسـؤولة عـن توحيـد معـايري املعلومـات املتعلقـة بقـانون  ايـة األسـرة، ألاـراض التـدرييل 

ل احلمايــة واألمــان والتوعيــة. وُتســتمد بــرام  التوعيــة بقــانون  ايــة األســرة مــن أربــع رســائل تــدور حــو 
يومـــاا،  16واملســـؤولية والتصـــال. ونثـــل  لـــة النشـــاط الســـنوية  ـــد العنـــف اجلنســـاين، الـــيت تســـتغرق 

، أُعــد ُكتيــيل 2014يومــاا" يف عــام  16 . ويف إطــار " لــة نشــاط الـــ(30)وســيطاا رئيســياا لــّبام  التوعيــة
"اختــــــاذ إجــــــراءات" يتضــــــمن معلومــــــات عــــــن انتشــــــار العنــــــف املنــــــزو، وعــــــن قــــــانون  ايــــــة األســــــرة، 

 والسألاتيجيات اليت ميكن اختاذها للقضاء على العنف  د النساء والفتيات.
وتيفـــــــة منســـــــق شـــــــؤون العنـــــــف اجلنســـــــاين، يف وزارة الصـــــــحة  2015وأُنشـــــــئت يف عـــــــام  -59
اجلـــــدمات الطبيـــــة. ويضـــــطلع املنســـــق وســـــؤولية اإلشـــــراف علـــــى شـــــبكة اإلحالـــــة املســـــماة شـــــبكة و 

، وهي نظام ل حالة مشـأل  بـني اجلهـات احلكوميـة املختصـة الـيت ميكـن أن يلجـ  SAFENET األمان
 إليها  حايا العنف املنزو ل بال  عن العنف املرتكيل حبقهم.

األســرة ُنــول ووجــيل قــانون بعثــة املســاعدة اإلقليميــة وحــدة حلمايــة  2012وأُنشـئت يف عــام  -60
إا جـــزر ســـليمان وبرنـــام  العدالـــة التـــابع ملكتـــيل ائـــامي العـــام. وتـــوو وحـــدة  ايـــة األســـرة أولويـــة 
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جلميـع حــالت العنـف األســري ائالـة إليهــا مـن أيــة جهـة مــن اجلهـات صــاحبة املصـلحة األعضــاء يف 
يف املائـة مـن احلـالت الـيت عر ـها املـألددون،  47انـت نسـبة ، ك2014. ويف عـام (31)شـبكة األمـان

يف املائـــة منهـــا دعـــاوى  53أســـبوعياا، علـــى مركـــز املســـاعدة القانونيـــة تتعلـــق بقـــانون األســـرة، ونســـبة 
ــــادات 2013مدنيــــة. وأنشــــئت يف عــــام  ــــزو،  (32)عي ــــداء اجلنســــي والعنــــف املن ــــة  ــــحايا العت لرعاي

تقـــدم الرعايـــة لضـــحايا العنـــف املنـــزو ائتـــاجني إا العنايـــة  ، وهـــي عيـــادات صـــحيةSeifplesتســـمى 
 الطبية قبل إحالتهم إا وحدة  اية األسرة للتماع املساعدة القانونية.

واســتحدثت أكادمييــة قــوة الشــرطة امللكيــة جلــزر ســليمان يف مقرراهتــا الدراســية وحــدة تدريبيــة  -61
دريبية سنوية، بش ن القضاء علـى العنـف  ـد املـرأة، بش ن العنف  د املرأة. ويتواصل تقدا دورات ت

لضـــــباط املؤسســـــات اإلصـــــالحية يف جـــــزر ســـــليمان ولقـــــوة الشـــــرطة امللكيـــــة جلـــــزر ســـــليمان. وتعـــــزز 
، بشـ ن معـايري العنـف األسـري وإنفـاذ هـذه اليت تتخذها قوة الشرطة امللكية جلزر سـليماناإلجراءات، 

الضحايا بش ن تعر هم للعنف اجلنسي واجلنسـاين. وجتـري  التحقيق يف الشكاوى املقدمة من املعايري،
الوحـــدة املعنيـــة بالعتـــداء اجلنســـي تقيقـــات جنائيـــة يف مجيـــع اجلـــرائم اجلنســـيةهل وتتـــوا وحـــدة معنيـــة 
بالعنف األسري، تتبع قوة الشرطة امللكية يف جزر سليمان، تقدا التوعيـة بـالعنف األسـري، وتسـجيل 

الشـرطة اجملتمعيـة. وأعـدت الوحـدة املعنيـة بـالعنف األسـري سـجالا  ار بـرام احلالت املبلغ عنها يف إط
مت توزيعو على مجيـع مراكـز الشـرطة يف البلـد مـن أجـل تسـجيل شـكاوى العنـف األسـري ومجـع بيانـات 
عـن حـالت العنــف املنـزو. وتبـني إحصــاءات الوحـدة املعنيــة بـالعنف األسـري زيــادة يف عـدد احلــالت 

 . 2015حالة يف عام  726إا  2012حالة يف عام  55املبلغ عنها من 
وحــدة معنيــة بــالعنف املنــزو يف مكتــيل مــدير النيابــة العامــة،  2013وأُنشــئت أيضــاا يف عــام  -62

وتعــ  هــذه الوحــدة باختــاذ اإلجــراءات القضــائية يف حــالت العنــف املنــزو اجلطــرية الــيت تــنجم عنهــا 
داء اجلنســـي والوحـــدة املعنيـــة بـــالعنف املنـــزو مـــع مكتـــيل مـــدير وفـــاة. وتتعـــاون الوحـــدة املعنيـــة بالعتـــ

النيابـة العامــة بشـ ن حــالت العنـف املنــزو يف مجيـع أ ــاء البلـد، حيــث جُتـرى تقيقــات كاملـة بشــ هنا 
 وُتال ل جراءات القضائية.

يت أجرهتـا وأيدت اللجنة الستشارية الوطنية املعنية بالعمل من أجل األطفال نتائ  الدراسة ال -63
، منظمــة إنقــاذ الطفولــة، بعنــوان ديناميــات الجتــار باألطفــال واســتغال م 2015يف األقــاليم، يف عــام 

( و ـع مدونـة سـلو  1لألاراض اجلنسـية التجاريـة. وقـدمت الدراسـة عـدة توصـيات، منهـا مـا يلـي  )
( تنقـيج 2واملـرأةهل )معيارية للعاملني يف صيد األمسا  وصناعة قطـع األشـجار، تراعـي حقـوق األطفـال 

خطــة العمــل املتعلقــة وكافحــة الجتــار باألشــخا  يف جــزر ســليمان، حبيــث مُيــنج مزيــد مــن احلمايــة 
( تقــدا الــدعم التقــين والتــدرييل واملــوارد مــن أجــل تقويــة ا يكــل 3لألطفــال مــن الجتــار  ــم داخليــااهل )

( زيــــادة التعــــاون املشــــأل  بــــني 4)املؤسســــي للــــوزارات احلكوميــــة الــــيت تنفــــذ بــــرام  تتعلــــق باألطفــــالهل 
املنظمــات اــري احلكوميــة ائليــة والدوليــة املعنيــة حبقــوق األطفــال مــن أجــل التــدخل الفعــال واســتدامة 
مبادرات املشاريع. واستنتجت الدراسة أن األطفال ذوي التعليم ائدود وفر  كسيل العيش ائدودة 

تســتخدم اللجنــة الستشــارية الوطنيــة املعنيــة  معر ــون جلطــر الجتــار أو الســتغالل اجلنســي. وســوف
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بالعمـــل مـــن أجـــل األطفـــال هـــذه التوصـــيات إلثـــراء عمليـــات توجيـــو الـــّبام  والسياســـات العامـــة، مـــع 
الســتفادة مــن جهــود قطــاع العمــل واجلهــات األخــرى املعنيــة صــاحبة املصــلحة يف احلــد مــن املخــاطر 

، تابعــة للجنــة الستشــارية الوطنيــة (33)وا جلنــة فرعيــةاملقألنــة بعمــل األطفــال، والجتــار باألطفــال. وتتــ
املعنية بالعمل من أجل األطفال، توعية اجملتمعات ائلية وس لة الستغالل اجلنسي لألطفال ألاـراض 
جتاريــة والعتــداء اجلنســي علــى األطفــال، يف حــني تقــدم منظمــات اجملتمــع املــدين لألطفــال الضــحايا 

 املؤقتة، واإلدماج الجتماعي. املشورة، وخدمات احلماية 
وقـــدم معهــــد اإلدارة العامــــة والتنظــــيم، بالشــــراكة مــــع الــــوزارات ذات الصــــلة، بــــرام  تدريبيــــة  -64

، أقامــــت وحــــدة دعــــم 2013للعــــاملني يف املرافــــق العامــــة يف جمــــال قــــانون  ايــــة األســــرة. ويف عــــام 
عهــد اإلدارة العامــة والتنظــيم  ــدف تكنولوجيــا املعلومــات والتصــال، التابعــة للحكومــة، شــراكة مــع م

نكــني مجيــع مــوتفي احلكومــة مــن الوصــول إا بــرام  التــدرييل يف جمــال بنــاء القــدرات، املتاحــة علــى 
 شبكة اإلنألنت.

وتركــز احلكومــة، بالشــراكة مــع أمانــة مجاعــة ائــي  ا ــادئ، علــى زيــادة فــر  كســيل العــيش  -65
العالقـة الوثيقـة باقتصـاد السـوق، وذلـ  عـن طريـق برنـام   املستدامة والّبام  التعليميـة للشـبام ذوي

. ويواصـل هـذا الّبنـام  تـوفري فـر  2012بـدأ تنفيـذه يف عـام  ( الـذيY@W"الشبام يف العمـل" )
التـــدرييل وتنميـــة املهـــارات والتوجيـــو اجلمـــاعي أو عـــن طريـــق الـــزمالء، للشـــبام، لتمكيـــنهم مـــن بـــدء 

. ومت خــالل الســنوات الــثالث املا ــية (34)يف القطــاع العــامأعمــال جتاريــة صــغرية واللتحــاق بالعمــل 
الشـبام  مـن هـؤلء 10بالـدوائر العامـة، للتـدرييل الـداخلي. ومت تعيـني  شـام 400إحلاق أكثـر مـن 

،  2015-2014 تعييناا دائمـاا يف القطـاع العـام بعـد اسـتكما م بـرام  التـدرييل الـداخلي. ويف الفـألة
مشــروعاا  45، تلقــى 2015 أكشــا  يف أسـواق الشــبامهل ويف عــامجمموعــة شــبام تــدير  316كـان 

 جتارياا صغرياا التمويل وبدأ تنفيذها. 
ــــل عــــام  -66 ــــدعم مــــن 2014وأُطلــــق نظــــام التســــجيل املــــدين واإلحصــــاءات احليويــــة يف أوائ ، ب

نــاطق الشــركاء يف التنميــة، وحقــق هــذا النظــام تســناا كبــرياا يف تســجيل مواليــد األســر الــيت تعــيش يف امل
تتـــــيج اإلبـــــال  مباشـــــرة عـــــن املواليـــــد، وذلـــــ  يف  مركـــــزاا صـــــحياا تابعـــــا إ ـــــافياا  15الريفيـــــة، وأنشـــــو 

 .(35)اوادلكنال، وتشويسيول، وتيموتو، وماكريا، واألقاليم الغربية، وهونيارا
ويوجـــد اتفـــاق ســـار  بـــني وزارة الصـــحة واجلـــدمات الطبيـــة، ومكتـــيل التســـجيل املـــدين، علـــى  -67

ـــو عمليـــة تســـجيل املواليـــد بشـــكل مركـــزي عـــن طريـــق نظـــام وحـــدة دعـــم تكنولوجيـــا املعلومـــات  توجي
، ُخصصــــت ألول مــــرة ميزانيــــة وطنيــــة 2014والتصــــال التابعــــة حلكومــــة جــــزر ســــليمان. ويف عــــام 

ع املـــدين قـــدرها مليـــون دولر مـــن دولرات جـــزر ســـليمان، لتغطيـــة نفقـــات متكـــررة ملنظمـــات اجملتمـــ
 تشغيل هذه املنظمات. 

وقُـدم تـدرييل مســتمر للممر ـات بشــ ن أ يـة تســجيل املواليـد وعملياتــو وإجراءاتـو. وأيــدت  -68
احلكومــــة إطـــــار العمـــــل اإلقليمــــي لنظـــــام التســـــجيل املـــــدين واإلحصــــاءات احليويـــــة يف آســـــيا وائـــــي  
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ئ، وهـــو اإلطـــار الـــذي أعدتـــو جلنـــة األمـــم املتحـــدة القتصـــادية والجتماعيـــة يف آســـيا وائـــي  ا ـــاد
 .  2014ا ادئ يف عام 

، أجــــرى اجمللــــس الــــوطين 2014ويف إطـــار الســــتعداد لالنتخابــــات الوطنيــــة العامـــة يف عــــام  -69
شــاركة املــرأة يف هيئــات للمــرأة يف جــزر ســليمان مشــاورات بشــ ن التــدابري اجلاصــة املؤقتــة الراميــة إا م

 اختاذ القرار.
، اجملموعــة الّبملانيــة للشــابات، بــدعم 2011وأطلــق الّبملــان الــوطين جلــزر ســليمان، يف عــام  -70

مــــن برنــــام  األمــــم املتحــــدة اإل ــــائي. وتعمــــل هــــذه اجملموعــــة علــــى تشــــجيع مشــــاركة الشــــابات يف 
النقـــاش بشـــ ن التـــدابري اجلاصـــة املؤقتـــة  األعمـــال القياديـــة. وتواصـــل اجملموعـــة تقـــدا التوعيـــة وتشـــجع

املتعلقـــة باملقاعـــد املخصصـــة للمـــرأة يف الّبملـــان، وأجـــرت اجملموعـــة دراســـة استقصـــائية أساســـية بشـــ ن 
وبعــدها. وخلصــت الدراســة  2014ميــل النــاخبني إا انتخــام النســاء، وذلــ  قبــل انتخابــات عــام 

ن دعـــم املرشـــحات، منهـــا شـــراء األصـــوات إا وجـــود بعـــا العوائـــق الـــيت تـــول دو  (36)الستقصـــائية
 أثناء احلمالت، ووجود منظورات ثقافية جنسانية بش ن القيادة. 

وا ـــطلعت وزارة اجلدمـــة العامـــة بعمليـــة إصـــالت للخدمـــة العامـــة علـــى مـــرحلتني. وأطلقـــت  -71
دة مشـــاركة الـــوزارة اســـألاتيجية إلدارة املـــوارد البشـــرية هتـــدف إا تعزيـــز تعمـــيم املنظـــور اجلنســـاين وزيـــا

اإلنــاث يف مجيــع االيــات احلكوميــة. وأســفرت التــدابري الراميــة إا  ــمان تقيــق هــذين اإلصــالحني 
عــن اســتحداث مؤشــر رئيســي جديــد بشــ ن النتــائ  يف مجيــع العقــود الــيت توقعهــا األمانــات الدائمــة، 

مليـة تعيــني واختيــار لضـمان التوعيــة باملسـاواة بــني اجلنســني يف اجلدمـة العامــة، وثانيـاا لضــمان وجــود ع
 تراعي املساواة بني اجلنسني. 

عـــــدد اإلنـــــاث الـــــاليت يشـــــغلن وتـــــائف املســـــتوى املتوســـــ  يف اجلدمـــــة العامـــــة زيـــــادة  وازداد -72
تدرايــــة. ومــــع ذلــــ ، ُتالَحــــج تقلبــــات يف الوتــــائف العليــــا، الــــيت تشــــمل األمنــــاء الــــدائمني ووكــــالء 

وتيفــة، وتشـغل أيضــاا  23نـاء الــدائمني، البـالغ عـددها األمنـاء. فـاملرأة تشــغل اثنتـني مـن وتــائف األم
وتيفــة. وتُتــات للنســاء املــؤهالت وذوات اجلــّبة  39دســاا مــن وتــائف وكــالء األمنــاء، البــالغ عــددها 

 فرصة الألقية إا وتائف إدارية عليا. 
وتشــــغل امــــرأة، وألول مــــرة، منصــــيل نائــــيل مفــــوض الشــــرطة يف قــــوة الشــــرطة امللكيــــة جلــــزر  -73
ان. وأجـــرت الـــدوائر اإلصـــالحية جلـــزر ســـليمان مراجعـــة جنســـانية  ـــدف تقيـــق املســـاواة بـــني ســـليم

اجلنســـني يف عمليـــات التعيـــني، وزيـــادة تقلـــد املـــرأة للوتـــائف العليـــا. وتقـــدم التوصـــيات الـــيت أســـفرت 
ديــة عنهــا املراجعــة اجلنســانية توجيهــات بشــ ن كيفيــة تســني املشــاركة الفعالــة للمــرأة يف الوتــائف القيا

 يف مجيع قطاعات احلكومة. 
وعلى الصعيد السياسـي، انُتخبـت امـرأة واحـدة عضـواا يف الّبملـان يف النتخابـات الفرعيـة يف  -74
نائبـــات يف الّبملـــان، انُتخبـــت إحـــداهن عضـــواا  ، انُتخبـــت أربـــع نســـاء2014. ويف عـــام 2012عـــام 

 .  (37)يف مكتيل الّبملان
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عضــــــواا مــــــن أعضــــــائها البــــــالغ  40يف جــــــزر ســــــليمان أن  وتبــــــنير بيانــــــات الغرفــــــة التجاريــــــة -75
 12عضواا هم من منظمي املشـاريع الشـبام. ويبلـغ عـدد اإلنـاث مـن هـؤلء الشـبام  120 عددهم

. وتضـم اللجنـة التنفيذيـة (38)شابة، وهن أيضاا عضـوات يف رابطـة سـيدات األعمـال يف جـزر سـليمان
 لرابطة أصحام املصانع أيضاا أعضاء من النساء. 

ويعمـــل يف احلكومـــة أربـــع نســـاء يشـــغلن مناصـــيل رلســـاء البعثـــات الدبلوماســـية باجلـــارج أو  -76
 منصيل القائم بعمل رلساء البعثات الدبلوماسية. 

  
، 26-80و 25-80، 1-80الجنسريم )التو ريات عدً التمييز والمسراواة بريم  -دال 

 (29-81إلى  24-81، و21-81، و28-80و
 
تـــدور يف الوقـــت الـــراهن مشـــاورات بشـــ ن مشـــروع قـــانون جمـــالس تســـوية النزاعـــات املتعلقـــة  -77

ب را ـــي القبائـــل، وهـــو يهـــدف إا تســـوية النزاعـــات املتعلقـــة باســـتخدام األرا ـــي ونلكهـــا ب شــــرا  
زعماء القبائل وشيوخها. وأشارت املشـاورات إا قـوة الـدعم الرامـي إا إشـرا  املـرأة يف عضـوية هـذه 

الس. وأُنشــــــــو جملــــــــس جديــــــــد معــــــــين باألرا ــــــــي يف وزارة األرا ــــــــي واإلســــــــكان والدراســــــــات اجملــــــــ
 الستقصائية، وتشار  امرأة واحدة يف عضوية هذا اجمللس. 

التابعـة ملكتـيل ائـامي العـام، تقـدا  وواصلت وحدة توعيـة مـالر  األرا ـي والـدعم القـانوين، -78
ئل متنوعــة تتعلــق باألرا ــي والبيئــة واجملتمعــات ائليـــة بــرام  التوعيــة واملســاعدة القانونيــة بشــ ن مســا

للبلــــد. وشــــجعت هــــذه العمليــــة مشــــاركة املزيــــد مــــن النســــاء يف املشــــاورات اجلاريــــة علــــى املســــتويات 
اجملتمعيـــة بشـــ ن قضـــايا األرا ـــي. ويتعلـــق العديـــد مـــن هـــذه القضـــايا أساســـاا وســـ ليت امللكيـــة العرفيـــة 

 مة املتعلقة بالعقارات، ومسائل األرا ي العرفية املسجلة. لألرا ي واإلرث، واملسائل الدائ
ــن عمليــة الســتعراض الراهنــة عمليــات تنســيق ورصــد وتقيــيم سياســة املســاواة  -79 ويُتوقــع أن تسِّ

بــني اجلنســني وتنميــة املــرأة. ويُتوقــع أيضــاا أن تــؤدي مبــادرة اإلحصــاءات اجلنســانية، الــيت أُطلقــت يف 
سـيل نـوع ، بدعم من أمانـة مجاعـة ائـي  ا ـادئ، إا زيـادة إتاحـة املعلومـات املصـنرفة حب2014عام 

اجلــنس، وبنــاء القــدرات الالزمــة جلمــع البيانــات، ودعــم التحليــل اجلنســاين للبيانــات اإلحصــائية الــيت 
ســتفيد يف توجيــو عمليــة التنفيــذ الفعــال لسياســة املســاواة بــني اجلنســني وتنميــة املــرأة ولسياســة القضــاء 

 على العنف  د املرأة. 
  

صرررحة، والمررراء، والصررررف الصرررحي( الحرررق لررري مسرررتوى معيشررري الئرررق )السررركم، وال -هاء 
 (45-80و 44-80، و55-71و 54-81التو يات )
 
مليـــون دولر مـــن  13خصصـــت وزارة األرا ـــي واإلســـكان والدراســـات الستقصـــائية مبلـــغ  -80

دولرات جـــزر ســـليمان، يف إطـــار الّبنـــام  التشـــاركي لتطـــوير األحيـــاء الفقـــرية، لـــدعم اجلهـــود الراميـــة 
رية، وتنظـــــيم عمليـــــة مـــــنج رخـــــا املهـــــن املؤقتـــــة، وتســـــني  ارســــــات إا تديـــــد الســـــمات احلضـــــا
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ــــ دارة العامــــة والتخطــــي   ــــاا مهمــــاا ل ــــزال اإلســــكان واحلصــــول علــــى األرا ــــي مكون التخطــــي . ول ي
الســـألاتيجي للمـــدن أو للمراكـــز احلضـــرية. وأقامـــت وزارتـــان مســـاكن لســـتيعام موتفيهـــا، راـــم أن 

يـــزال ميثـــل تـــدياا أمـــام فعاليـــة تقـــدا اجلـــدمات يف البلـــد يف  نقـــا املســـاكن يف مراكـــز املقاطعـــات ل
 مجيع القطاعات، ل سيما قطاعي التعليم والصحة. 

، أعـــدت جـــزر ســـليمان مبـــادئ توجيهيـــة وطنيـــة موحـــدة بشـــ ن اســـتخدام 2015ويف عـــام  -81
واملـــراهقني األدويـــة املضـــادة للفريوســـات القهقريـــة، ملنـــع تفـــاقم العـــدوى بفـــريوع اإليـــدز بـــني البـــالغني 

واألطفــال وملعاجلــة املصــابني بــو. وأعــدت احلكومــة مبــادئ توجيهيــة وطنيــة جلــدمات اختبــار العــدوى 
بفـــريوع اإليـــدز. واتســـع نطـــاق بـــرام  الصـــحة اإلجنابيـــة والتطعـــيم لتشـــمل اان مجيـــع العيـــادات يف 

أو مركـــز  األريـــاف واملقاطعـــات. ويُتـــات اان لتســـعة مـــن كـــل عشـــرة مـــن مراكـــز املقاطعـــات مستشـــفى
 إسعاف نريضي أو عيادات. 

ـــــة وصـــــحة  -82 ـــــق بـــــرام  الصـــــحة اإلجنابي وقـــــدمت وزارة الصـــــحة واجلـــــدمات الطبيـــــة، عـــــن طري
املــراهقني الــيت تنفــذها الــوزارة، دورات تدريبيــة للنســاء والفتيــات يف جمــال الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة، 

تمعـــات ائليـــة واملـــدارع. وأُنشـــئت وـــن فـــيهن ذوات اإلعاقـــة، وأجـــرت يادثـــات لتوعيـــة وتثقيـــف اجمل
عيــادات صــديقة للشــبام يف كــل مــن لتــا وفونونــو )املقاطعــة الغربيــة(، ويف كــوكم وروف يف هونيــارا، 
وتقــدم هـــذه العيــادات خـــدمات املشــورة بشـــ ن تنظــيم األســـرة، واألمــراض املنقولـــة جنســياا، والعـــدوى 

 .  (40)حلملبفريوع اإليدز، ومرض اإليدز، واستخدام وسائل منع ا
وأُدرج يف املقـــــررات الدراســـــية للمـــــدارع مقـــــرر شـــــامل يتعلـــــق باملهـــــارات احلياتيـــــة والتثقيـــــف  -83

مــــن الســــنة الرابعــــة  وتشويســــيولاجلنســــي. وبــــدأت التجربــــة يف مــــدارع مقاطعــــات هونيــــارا وتيموتــــو 
واد الدراســــية البتدائيــــة إا الثالثــــة اإلعداديــــة. وتقــــدم املمر ــــات املســــاعدة للمدرســــني يف تقــــدا املــــ
 .  2015باملدارع. وُارى حالياا حبث أساسي بش ن اإلجهاض، يُتوقع أن ُيستكمل يف عام 

وتســلِّم احلكومــة بــ ن إمــداد الســكان الــريفيني املشــتتني بشــدة بامليــاه امل مونــة الكافيــة تكتنفــو  -84
ـــة، واجملتمعـــات ائ ليـــة، واملنظمـــات تـــديات ويتوقـــف تنفيـــذه علـــى الشـــراكات مـــع الشـــركاء يف التنمي

. و ذه الشراكة أ يـة كبـرية نظـراا إا قلـة البيانـات املتاحـة املتعلقـة بامليـاه والصـرف الصـحي (41)الدينية
والنظافـــــة الصـــــحية، وقلـــــة الكـــــوادر ائليـــــة املدربـــــة مـــــن أخصـــــائيي ا يـــــدرولوجيا، ومهندســـــي امليـــــاه، 

طــة الوطنيــة املتكاملــة لقطــاع امليــاه وأخصــائيي الصــرف الصــحي، والتقنيــني، والســباكني. وأُعــدت اجل
اســـتجابةا للشـــواال الـــيت أبـــدهتا اجملتمعـــات ائليـــة الريفيـــة  2025-2013والصـــرف الصـــحي للفـــألة 

واحلضــرية إزاء إمــدادات امليــاه وخــدمات الصــرف الصــحي، وهــي الشــواال الــيت أولــت أولويــة لتــوفري 
املــــدارع، وزيــــادة جتميــــع واســــتخدام ميــــاه امليــــاه امل مونــــة بكميــــات كافيــــة للمستشــــفيات والعيــــادات و 

األمطار على مسـتوى األسـر املعيشـية واجملتمعـات ائليـة، وتسـني الصـرف يف املنـاطق احلضـرية وشـبو 
احلضــــرية. وبــــدأت الوكالــــة اليابانيــــة للتعــــاون الــــدوو تنفيــــذ مشــــاريع إلنشــــاء آبــــار الصــــرف الصــــحي 

 وشبكات املياه يف هونيارا ويف مقاطعات يددة. 
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واإلعا رة(  مسائل حقوق اإلنسان )التعليم، والنظاً االنتخابي، والديمقراييرة، والعمرل، -واو 
، 58-81إلرررررررى  56-81، و49-80إلرررررررى  45-80، و39-80)التو ررررررريات 

 (37-81، و32-81 إلى 30-81، و23و 22-81، و15-81إلى  12-81و
 
الســنة األوا إا الســنة التاســعة تواصــل احلكومــة تنفيــذ سياســة التعلــيم األساســي اجملــاين مــن  -85

لتشــجيع اللتحــاق بــالتعليم، وراــم ذلــ  يواصــل الوالــدان تمــل تكــاليف أخــرى ذات صــلة. ويشــري 
إطـــــار تقيـــــيم األداء لـــــوزارة التعلـــــيم وإدارة املـــــوارد البشـــــرية إا أن نســـــبة التالميـــــذ الـــــذكور امللتحقـــــني 

يف املائــة( يف  49كانــت أعلــى مــن نســبة اإلنــاث )يف املائــة(   51بــالتعليم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة )
يف  21.2بنســــبة  2013. وازداد املعــــدل العــــام لاللتحــــاق بــــالتعليم البتــــدائي يف عــــام 2013عــــام 
يف املائـــة( علـــى نســـبة الــــذكور  52، وازدادت نســـبة اإلنـــاث امللتحقـــات بــــالتعليم الثـــانوي )(42)املائـــة
 لتكافؤ بني اجلنسني يف اللتحاق بالتعليم يتحقق بب ء. يف املائة(. ويبنير هذا الجتاه أن ا 48)

واســـتحدثت اجلامعـــة الوطنيـــة جلـــزر ســــليمان بـــرام  نـــنج درجـــيت الـــدبلوم والبكــــالوريوع يف  -86
 جمال الصحة والعلوم التطبيقية. 

وأوصـــى الســـتعراض الـــراهن لقـــانون التعلـــيم بـــ ن تعـــود الطالبـــات احلوامـــل إا نظـــام التعلـــيم  -87
 العام بعد الولدة. ومن ش ن ذل  أن يزيد فر  هؤلء الطالبات يف مواصلة التعليم. 

وأُنشــــئت وحــــدة لتعلــــيم القــــراءة والكتابــــة يف وزارة التعلــــيم وإدارة املــــوارد البشــــرية، وتشــــار   -88
يـــة باملســـاعدة التقنيـــة يف تقـــدا املشـــورة والـــدعم ملبـــادرات تعلـــيم القـــراءة والكتابـــة يف مجيـــع وحـــدة معن

 أ اء البلد. وتساعد هذه الوحدة يف إجراء استعراض إلطار تعليم القراءة والكتابة واملواد الدراسية. 
ن أداء اإلنـــاث ألنشـــطة تعلـــيم القـــراءة والكتابـــة أ وتبـــنير اإلحصـــاءات املتعلقـــة بـــاألداء العـــام -89

أفضـــل مـــن أداء الـــذكور بدايـــةا مـــن الســـنة الدراســـية الثالثـــة. وتبـــنير البيانـــات الرقميـــة أن كـــال الـــذكور 
 واإلناث حققوا نتائ  متماثلة على مجيع املستويات. 

وتطبـــق جـــزر ســـليمان النظـــام النتخـــايب القـــائم علـــى مـــنج املنصـــيل للحاصـــل علـــى أعلـــى  -90
 علــى املســتوى الـــوطين ومســتوى املقاطعــات. ويعتــّب املرشــج احلاصـــل األصــوات يف انتخــام املمثلــني

علــــى أكــــّب عــــدد مــــن األصــــوات هــــو العضــــو املنتخــــيل يف الّبملــــان ومجعيــــة املقاطعــــات. وشــــهدت 
اســـتخدام نظـــام التســـجيل احليـــوي للنـــاخبني لكتشـــاف عمليـــات التســـجيل  2014انتخابـــات عـــام 

يف املائـة مـن األشـخا  املـؤهلني  85القـألاع. وكـان  املتعددة ولتحسـني دقـة التسـجيل ونزاهـة عمليـة
يف املائــة(. وأدى نظــام التســجيل احليــوي  48امــرأة )بنســبة  139 059للتصــويت مســجلني، مــنهم 

 للناخبني إا زيادة ثقة اجلمهور يف نزاهة السجالت. 
توى وقـــدمت احلكومـــة واملنظمـــات اـــري احلكوميـــة بـــرام  توعيـــة علـــى املســـتوى الـــوطين ومســـ -91

املقاطعـات يف جمـال التسـجيل احليـوي للنـاخبني، وذلــ  عـن طريـق وسـائ  اإلعـالم املطبوعـة واملذاعــة 
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، جــرى إيفــاد 2014واملشــاورات علــى مســتوى املقاطعــات. وبغيــة تعزيــز الشــفافية يف انتخابــات عــام 
 مراقبني إقليميني ودوليني إا جزر سليمان بناءا على دعوة من حكومة البلد.

 ت اللجنـــة النتخابيـــة جلـــزر ســـليمان، مـــؤخراا، موقعـــاا شـــبكياا يقـــدم معلومـــات بشـــ ن وأنشـــ -92
 العمليات النتخابية. 

وتواصـــل احلكومـــة التزامهـــا بالتنميـــة، ويتضـــج ذلـــ  مـــن املشـــاركة الفعالـــة للحكومـــة يف عـــدد  -93
ؤنر األطـــراف، مـــن املفاو ـــات احلكوميـــة الدوليـــة بشـــ ن نويـــل التنميـــة، والـــدورة احلاديـــة والعشـــرين ملـــ

وأهــــــداف التنميــــــة املســــــتدامة. وُعقــــــدت مشــــــاورات عــــــن طريــــــق وزارة التخطــــــي  اإل ــــــائي وتنســــــيق 
املســـاعدات بشـــ ن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، وهـــي األهـــداف الـــيت ســـُتدم ، لـــدى اعتمادهـــا، يف 

ة بـــني اســـألاتيجية التنميـــة الوطنيـــة. وتواصـــل حكومـــة جـــزر ســـليمان التزامهـــا بتعزيـــز عالقـــات الشـــراك
 القطاع اجلا  واملنظمات الدينية واجملتمع املدين من أجل مصلحة مواطنيها.

وأدى إنشــاء وحــدة إعــادة الت هيــل القــائم علــى اجملتمــع، يف وزارة الصــحة واجلــدمات الطبيــة،  -94
إا تقويــة وتعزيـــز حقــوق األشـــخا  ذوي اإلعاقــة علـــى املســتوى اجملتمعـــي. ويواصــل املكتـــيل املعـــين 

ت هيــل القــائم علــى اجملتمــع بنــاء قــدرات موتفيــو العــاملني يف مجــع البيانــات املتعلقــة باإلعاقــة ب عــادة ال
بوصــفها األســـاع لرســـم اســـألاتيجيات ختطـــي  طـــرق تلبيـــة احتياجـــات األشـــخا  ذوي اإلعاقـــة مـــن 
اجلــــدمات الجتماعيــــة يف مجيــــع أ ــــاء البلــــد. وأنشــــ ت وحــــدة إعــــادة الت هيــــل القــــائم علــــى اجملتمــــع 

نســــيق يف املقاطعــــات التســــع لكــــي تقــــدم التوعيــــة بشــــ ن التصــــديق علــــى اتفاقيــــة حقــــوق جهــــات ت
يومـــاا، ومشـــاركة  16األشـــخا  ذوي اإلعاقـــة، ومشـــاركة النســـاء ذوات اإلعاقـــة يف  لـــة نشـــاط الــــ 

األشــخا  ذوي اإلعاقــة يف املســابقات الريا ــية بالــدورات األوملبيــة للمعــوقني علــى املســتوى الــوطين 
 ثل ذل  تدابري هتدف إا دم  مسائل اإلعاقة على مجيع مستويات اجملتمع.والدوو. ومي

ويف ســـياق الســــتعراض الــــذي جــــرى مــــؤخراا للسياســــة الوطنيــــة للتصــــدي الشــــامل ل عاقــــة،  -95
، يتعــاون مكتــيل وحــدة إعــادة الت هيــل القــائم علــى اجملتمــع تعاونــاا وثيقــاا مــع 2018-2013للفــألة 

ــــــة ذات الصــــــ ــــــة حقــــــوق اإلدارات احلكومي ــــــات تنفيــــــذ اتفاقي لة  ــــــدف  ــــــمان ختطــــــي  ونويــــــل آلي
باعتبــار ذلــ  خطــوات اســتباقية للتصــديق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخا   األشــخا  ذوي اإلعاقــة

ذوي اإلعاقـــة. ويشـــمل ذلـــ  إنشـــاء هياكـــل أساســـية، مثـــل املنحـــدرات، ونظـــام النقـــل العـــام املالئـــم 
 للمستخدمني، والوصول إا املباين احلكومية.

 لــدخول اســتحداث  ــرات والــت أعمــال التطــوير يف منــاطق مثــل ايــزو )املقاطعــة الغربيــة( -96
اســتحداث مثلهــا عنــد  ، ومــن املقــررANZإا مصــرف  املستشــفى الــذي أُنشــو مــؤخراا، و املعــوقني إا

مكتــيل اإلعــالم الســياحي. وتُتــات ملســتخدمي الكراســي املتحركــة ســبل دخــول ائكمــة األعلــى درجــة 
نيـارا. وباسـتثناء مراكـز التعلـيم املخصصــة لألشـخا  ذوي اإلعاقـة، ل توجـد يف الوقـت الــراهن يف هو 

خطــة لو ــع ترتيبــات تيســريية لألشــخا  ذوي اإلعاقــة. وعــادةا مــا يبقــى األشــخا  ذوو اإلعاقــة يف 
ــــادرات  ــــق مب ــــالتعليم األساســــي عــــن طري ــــوت مــــع أفــــراد األســــرة املباشــــرين، باســــتثناء امللتحقــــني ب البي
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نظمــات اــري احلكوميــة، مثــل مدرســة ســان إيســديرو أو مركــز بيثزيــدا يف هونيــارا. ويتــيج مركــز تنميــة امل
ذوي الحتياجــــــات اجلاصــــــة، الــــــذي يــــــديره الصــــــلييل األ ــــــر، بيئــــــة تعلــــــم مالئمــــــة لألطفــــــال ذوي 

 الحتياجات اجلاصة، بدايةا من التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة إا مستوى التعليم البتدائي.
ول تضـع وزارة تنميــة البنيــة التحتيــة سياســات، وإ ــا تراعــي الــوزارة، مــن حيــث املبــدأ وتســليماا  -97

منهــا بضــرورة تســني ســبل وصــول األشــخا  ذوي اإلعاقــة إا املبــاين، مســ لة اإلعاقــة يف تصــميمها 
تقـــديرها للمبـــاين والبنيـــة التحتيـــة للنقـــل وخـــدمات النقـــل )الوصـــول والـــألاب (. وتعـــرم احلكومـــة عـــن 

للمســــاعدة الــــيت قــــدمها كــــلة مــــن مصــــرف التنميــــة األســــيوي ونيوزيلنــــدا وأســــألاليا ب يفــــاد مستشــــارين 
 إلجراء مراجعات للبنية التحتية املالئمة للمعوقني. 

يف جمـــال تقـــدا خـــدمات الرعايـــة الصـــحة النفســـية منـــذ إاـــالق  وواجهــت احلكومـــة تـــديات -98
ــــة التابعــــة لل ــــوطين يف عــــام وحــــدة الطــــيل النفســــي الوطني ــــ ، 2012مستشــــفى املركــــزي ال . ومــــع ذل

والزيـــارات املنزليـــة، وتعزيـــز الصـــحة النفســـية، نثـــل  ،الزبنـــاء مـــن األهـــاو تـــزال عمليـــة إعـــادة ت هيـــل ل
 مبادرات تظى باألولوية يف سياق تقدا خدمات الصحة النفسية. 

  
 34-81)التو رريتان  البيئرة، وتغيررر المنرراخ، والتعرديم، والحررد مررم خطرر الكرروار  -زاي 

 (36-81و
 
تواصل جزر سليمان احلث علـى بـذل املزيـد مـن اجلهـود مـن أجـل التخفيـف مـن تغـري املنـاخ  -99

 وآثاره.
تقيـــيم ملـــدى القابليـــة للتـــ ثر بتغـــري املنـــاخ والتكيـــف معـــو، ُأجـــري  2013واســـُتكمل يف عـــام  -100
. وأسـفر التقيـيم (43)بـدعم مـن أمانـة مجاعـة ائـي  ا ـادئ جمتمعاا يلياا يف مقاطعة تشويسـيول 27 يف

عــــن و ــــع خطــــ  لختــــاذ هنــــ  متكامــــل واــــوو إزاء التكيــــف مــــع آثــــار تغــــري املنــــاخ علــــى مســــتوى 
املقاطعــة. ويــؤدي النتشــار الواســع ألعمــال قطــع األشــجار يف املقاطعــة وتزايــد الضــغ  علــى الــنظم 

قابليــة اجملتمعــات للتــ ثر بتغــري املنــاخ وا فــاض قــدرهتا علــى  اإليكولوجيــة األر ــية والبحريــة إا زيــادة
التكيـف مـع آثـاره. ومت اختيــار سـبعة جمتمعـات يليــة لتنفيـذ تـدابري التكيـف، الــيت تشـمل  ايـة مــوارد 
امليــــاههل وجتديــــد مســــتجمعات ميــــاه األمطــــارهل وزيــــادة ســــعة ختــــزين امليــــاههل وإدارة الــــنظم اإليكولوجيــــة 

جار املـانغروفهل وتقليـل صـيد أنـواع األمسـا  الرئيسـية يف الشـعام املرجانيـة إا للشعام املرجانية وأشـ
احلــد األد هل وختطــي  عمليــات إدارة املــوارد البحريــة ومصــائد األمســا هل وزيــادة الســتعداد للكــوارثهل 
والتخطــي  ملواجهـــة نقــا الغـــذاء النــاجم عـــن الكـــوارثهل واختــاذ إجـــراءات الطــوارئ الالزمـــة ملواجهـــة 

 ري املدارية أو الفيضانات أو أمواج مديَّة. األعاص
وتعمــل احلكومــة علــى تعزيــز األمــن الغــذائي يف أونتونــغ جافــا وســيكايانا )مقاطعــة ماليتــا(،  -101

ويف فنوالـــوا )مقاطعـــة تيموتـــو(، وذلـــ  يف إطـــار مشـــروع التكيـــف مـــع آثـــار تغـــري املنـــاخ ملنطقـــة ائـــي  
للمـوارد البحريـة خطـوة مهمـة  ـو نكـني اجملتمعـات ائليـة مـن  ا ادئ. وميثل مشروع اإلدارة اجملتمعية
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إدارة مواردهـــا وأســـبام معيشـــتها. واســـتناداا إا الـــدروع املســـتفادة مـــن جتـــارم اجملتمعـــات الســـاحلية 
الريفيــة يف املقاطعــات الغربيــة ومقاطعــة إيزابيــل، ميكــن تيســري بــرام  التوعيــة  ــذا املشــروع باســـتخدام 

 .(44)منظور جنساين
ول يـــزال احلـــد مـــن خطـــر الكـــوارث وإدارة خطـــر الكـــوارث أحـــد األولويـــات الرئيســـية جلـــزر  -102

ســليمان. وأنشــو فريــق عامــل وطــين معــين بتنميــة القــدرة علــى مواجهــة خطــر الكــوارث  ــدف دعــم 
إدمــاج عمليــة إدارة خطــر الكــوارث يف أنشــطة احلكومــة واجملتمعــات ائليــة ويف القطــاع اجلــا  وتعزيــز 

 ة اجملتمعات ائلية على مواجهة الكوارث.قدر 
وتعر ت جزر سليمان يف السنوات األربـع املا ـية لعـدد مـن الكـوارث الطبيعيـة، منهـا أربعـة  -103

أر ــية. وأحلــق كــل  أعاصــري مداريــة، وفيضــان ســريع، وزلزل، وأمــواج مديَّــة، وأمــواج عاتيــة، واهنيــارات
تصـــاد والبنيـــة التحتيـــة واملـــوارد البشـــرية واملاليـــة ائـــدودة حـــدث مـــن هـــذه األحـــداث تـــ ثرياا مـــدمراا بالق

شــخا إا  4 500، جلــ  2014أصــالا. فمــثالا، يف ذروة الفيضــانات الســريعة الــيت حــدثت يف عــام 
ـــــالهل وأُتلـــــف أو ُدمـــــر  ـــــدت  1 110مراكـــــز اإلجـــــالء وقاطعـــــة اوادلكن ـــــازلهل وفـََق أســـــرة  9 000من

يف املائـــــة مـــــن حـــــدائقها  100إا  75إيزابيـــــل  ـــــو معيشـــــية يف مقاطعـــــات هونيـــــارا واوادلكنـــــال و 
. وبـــنير (45)شـــخا 25 000املزروعـــة بائاصـــيل الغذائيـــةهل وكانـــت ميـــاه الشـــرم أحـــد شـــواال  ـــو 

القتصـــادي الســـريع أن القيمـــة اإلمجاليـــة لأل ـــرار واجلســـائر الـــيت جنمـــت  -تقيـــيم لألثـــر الجتمـــاعي 
ماليــني  108ولر مــن دولرات جــزر ســليمان )مليــون د 787عــن الفيضــانات الســريعة تقــدر بنحــو 

، تـــ ثر أكثـــر 2013يف املائـــة مـــن النـــات  ائلـــي اإلمجـــاو للبلـــد. ويف عـــام  9.7دولر أمريكـــي(، أو 
جمتمعــاا يليــاا أل ــرار بالغــة نتيجــة للزلــزال  23شخصــاا، وتعــرض  11شــخا، ومــات  6 000 مــن

و. وأدى الزلـزال ومـا جنـم عنـو مـن أمـواج مديـرة درجـات ولألمـواج املديـرة يف تيموتـ 8الذي بلغت قوتـو 
إا تــدمري املنــازل، ونظــم ومصــادر امليــاه، والعيــادات الصــحية، واملــدارع، والطــرق، وأرصــفة املــوانو، 
ــــة، ووســــائل املعيشــــة األخــــرى مثــــل معــــدات صــــيد األمســــا . وتبلــــغ قيمــــة  وحــــدائق ائاصــــيل الغذائي

يف املائـــة  86يـــارات دولر أمريكـــي، نثـــل نســـبة مل 3.6اســـتبدال مجيـــع األصـــول يف جـــزر ســـليمان 
 .(46)يف املائة منها قيمة البنية التحتية 12منها قيمة املباين و

  
، 8-79التعرراون مرري آليررات حقرروق اإلنسرران التابعررة ل)مررم المتحرردة )التو رريات  -حاء 

 (38-81، و33-81، و3-81، و24-80و
 

ئمــــة إا املكلفــــني بوليــــات يف إطــــار ، دعــــوات دا2011وجهــــت جــــزر ســــليمان، يف عــــام  -104
اإلجــــراءات اجلاصــــة لزيــــارة البلــــد. وقــــام اجلبــــري املســــتقل املعــــين ب ثــــار الــــديون اجلارجيــــة واريهــــا مــــن 
اللتزامـــات املاليـــة الدوليـــة للـــدول علـــى التمتـــع الكامـــل لميـــع حقـــوق اإلنســـان، ول ســـيما احلقـــوق 

. وأبـــرز تقريــــر 2011زر ســــليمان يف شـــباط/فّباير بزيـــارة إا جـــ القتصـــادية والجتماعيـــة والثقافيــــة،
ــــان النفقــــات العامــــة.  ــــدابري ائاســــبة لتمكــــني احلكومــــة مــــن بي ــــري املســــتقل احلاجــــة إا تســــني ت اجلب
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ولحظــت احلكومــة عــدم وجـــود أطــر حلقــوق اإلنســان تشـــمل اســألاتيجية إ ائيــة حكوميــة، وتعكـــف 
 احلكومة على اختاذ خطوات  و إصالت هذا الو ع. 

وعقــدت املقــررة اجلاصــة املعنيــة وســ لة العنــف  ــد املــرأة، الــدكتورة رشــيدة مــاجنو، مشــاورات  -105
. وأبــرز التقريــر املتعلــق (47)مــع احلكومــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين ذات الصــلة 2012يف آذار/مــارع 

العنـف الـذي بـالعنف  ـد املـرأة أيضـاا احلاجـة إا مراجعـة التشـريعات وإا سـن قـوانني تتنـاول مسـ لة 
مـــع هـــذه  2014تواجهـــو املـــرأة يف جمتمـــع جـــزر ســـليمان. ويتوافـــق تنفيـــذ قـــانون  ايـــة األســـرة لعـــام 

التوصــية، ويشــهد ذلــ  علــى أن احلكومــة تتنــاول هــذه التوصــية بوصــفها جمــالا ذا أولويــة راــم الوقــت 
 الذي يستغرقو إحراز تقدم يف هذا الصدد. 

لعـــام املعنيـــة وســـ لة العنـــف  ـــد األطفـــال، الســـيدة مارتـــا وقامـــت املمثلـــة اجلاصـــة لألمـــني ا -106
 .2015سانتوع باييس، بزيارة إا جزر سليمان يف أيار/مايو 

وأُعــدت وثيقـــة أساســية مشـــألكة قبــل اســـتعراض اتفاقيـــة القضــاء علـــى مجيــع أشـــكال التمييـــز  -107
يق جملـس الــوزراء عليهــا . ول ُتــدَّث الوثيقــة منـذ ذلــ  احلـني، وينبغــي تصــد2013 ـد املــرأة يف عـام 

 قبل و عها يف صيغتها النهائية.
وتعــألف احلكومــة بالــدور املهــم الــذي تؤديــو مفو ــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان وأمانــة  -108

الكومنولث والشركاء اإلقليميون، مثل أمانة منتـدى جـزر ائـي  ا ـادئ وأمانـة الفريـق اإلقليمـي املعـين 
ابع ألمانــة مجاعــة ائـي  ا ــادئ، يف بنــاء قــدرات مــوتفي القطــاع العــام ويف وـوارد حقــوق اإلنســان التــ

يف  إعـــداد تقـــارير حقـــوق اإلنســـان املقدمـــة إا األمـــم املتحـــدة. ويف هـــذا الصـــدد، أُطلقـــت مبـــادرات
ســياق تقــدا التــدرييل وبنــاء القــدرات للمســؤولني احلكــوميني املعنيــني بالتحضــري لجتمــاع جلنــة و ــع 

هل وتقرير اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز  ـد املـرأة، واحلـوار البنَّـاء الـذي 2013املرأة لعام 
(هل 2015-2014هل وإعــــداد تقريـــــر الســــتعراض الــــدوري الشـــــامل )2014دار يف جنيــــف يف عــــام 

 .  2015وتدرييل العاملني  يئات املعاهدات اإلقليمية يف عام 
، حلقـــــــة عمـــــــل إقليميـــــــة بشـــــــ ن اإلبـــــــال  عـــــــن (48)2014وُعقـــــــدت يف فيجـــــــي، يف عـــــــام  -109

اإلحصـــاءات اجلنســـانية وحقـــوق اإلنســـان، حضـــرها أربعـــة منســـقني معنيـــني باملســـائل اجلنســـانية مـــن 
وزارة التخطــــــي  اإل ــــــائي وتنســــــيق املســــــاعدات، ووزارة العــــــدل والشــــــؤون القانونيــــــة، ووزارة التجــــــارة 

ام والطفـل واألسـرة، باإل ـافة إا  ثلـني مــن والصـناعات والعمـل وا جـرة، ووزارة شـؤون املـرأة والشــب
مكتــيل اإلحصــاءات الــوطين. والــت النتــائ  الرئيســية حللقــة العمــل قيــام أمانــة مجاعــة ائــي  ا ــادئ 
بو ــع إطـــار ل حصـــاءات اجلنســـانية جلــزر ســـليمان وبلـــدان منطقـــة ائــي  ا ـــادئ. ويتواصـــل العمـــل 

 .  2015استكمالو يف عام  على و ع إطار ل حصاءات اجلنسانية، ويُتوقع
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إلررررى  1-81تو ررريات التصرررديق علررررى المعاهررردات وإعررررداد تقرررارير المعاهرررردات )ال -ياء 
 (17-81و 16-81، و81-13
 

 تســلِّم احلكومــة ب  يــة املعاهــدات، وتــدر  يف الوقــت نفســو مســؤوليتها عــن هتيئــة بيئــة مؤاتيــة -110
 إلدماج أحكام التفاقية على  و واقعي يف القوانني ائلية وتنفيذ هذه األحكام. 

)التفاقيـة  1973وصدَّقت جزر سليمان علـى اتفاقيـة احلـد األد  لسـن السـتخدام، لسـنة  -111
هل واتفاقيـــــة حظـــــر أســـــوأ أشـــــكال عمـــــل األطفـــــال )التفاقيـــــة 2013(، يف نيســـــان/أبريل 138رقـــــم 
 1958هل واتفاقيـــــــة التمييــــــز )يف الســـــــتخدام واملهنـــــــة( لعـــــــام 2012ســـــــان/أبريل (، يف ني182 رقــــــم

 .2012(، يف نيسان/أبريل 111)التفاقية رقم 
وإدمــاج أحكامهــا يف القــوانني ائليــة  (49)ول يــزال تنفيــذ املعاهــدات األربــع حلقــوق اإلنســان -112

، 2014لتمييـز  ـد املـرأة، يف عـام عمالا جارياا. وبعد استعراض اتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال ا
اختـذت حكومـة جــزر سـليمان خطــوات  ـو نشــر املالحظـات اجلتاميــة علـى نطــاق واسـع. ول يعتمــد 
ــــدور  ــــاين والثالــــث والرابــــع للجنــــة حقــــوق الطفــــل. وت جملــــس الــــوزراء بعــــد التقريــــر اجلــــامع للتقــــارير الث

تفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بشـــ ن بيـــع مناقشـــات بشـــ ن إمكانيـــة التصـــديق علـــى الّبوتوكـــول الختيـــاري ل
 األطفال، وعلى اتفاقية حقوق األشخا  ذوي اإلعاقة. 

ول تُقــــدم بعــــد تقــــارير هيئــــات املعاهــــدات بشــــ ن التفاقيــــة الدوليــــة للقضــــاء علــــى التمييــــز  -113
العنصـري، والعهـد الـدوو اجلـا  بـاحلقوق القتصــادية والجتماعيـة والثقافيـة. ومـن ال ل ميكـن إيــالء 

 ام ملزيد من التصديق إل بعد الوفاء باللتزامات املتعلقة بتقدا التقارير. اهتم
  
 اإلنجازات وألضل الممارسات والتحديات والقيود  -خامسا   

 
ميثــل َســن تشــريع ملكافحــة العنــف املنــزو إجنــازاا مهمــاا يف مســاعي تعزيــز و ايــة حقــوق املــرأة  -114

والطفـــل. واـــدر التنويـــو أيضـــاا ب وجـــو التحســـن يف معـــايري املرافـــق اإلصـــالحية لألشـــخا  ائتجـــزين، 
 وباجلهود الرامية إا احلد من ت ثري تغري املناخ باستخدام منهجيات تكيف صتلفة. 

وتعكـــس أوجـــو التحســـن املســـتمرة يف النظـــام النتخـــايب أولويـــات احلكومـــة يف تعزيـــز نظامهـــا  -115
الــــدميقراطي. كمــــا تــــّبز املشــــاورات املســــتمرة بشــــ ن مشــــروع الدســــتور التــــادي نيــــة احلكومــــة علــــى 

  مان أخذ آراء مجيع مواطين جزر سليمان يف العتبار. 
قــوق اإلنســان حبيـث يســهل للمجتمعــات ائليــة ول تـزال توجــد تــديات أمــام تبسـي  لغــة ح -116

اســتيعا ا واســتخدامها، ل ســيما يف املنــاطق الريفيــة. وتشــكل القيــود املتعلقــة بــاملوارد البشــرية واملاليــة 
والقــدرات عائقــاا أمـــام تنفيــذ األعمـــال الــيت تركـــز علــى حقــوق اإلنســـان )وــا يف ذلـــ  إدمــاج أحكـــام 

 لية( على مجيع مستويات اجملتمع. املعاهدات الدولية يف القوانني ائ
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ثـــة  ـــدف التحقـــق مـــن التقـــدم ائـــرز يف إعمـــال حقـــوق  -117 وميثـــل تـــوافر إحصـــاءات وطنيـــة يدَّ
اإلنســــان يف البلــــد تــــدياا. ويتفــــاقم ذلــــ  الو ــــع بســــبيل التشــــتت اجلغــــرايف للجــــزر و ــــعف ســــبل 

إا تبســــي  مصــــادر  احلصــــول علــــى اجلــــدمات األساســــية. وتســــلِّم حكومــــة جــــزر ســــليمان باحلاجــــة
البيانــــات الوطنيــــة وتيســــري اســــتخدامها لغــــرض تقــــدا التقــــارير الوطنيــــة ورســــم السياســــات، وســــتتخذ 

 احلكومة خطوات  و و ع اسألاتيجية وطنية ل حصاءات تتناول هذه املس لة. 
ســيما وتواصــل بعــا املمارســات التقليديــة إعاقــة املشــاركة املتســاوية جلميــع أفــراد اجملتمــع، ل  -118

النســاء يف املنــاطق الريفيــة حيــث تــدد املعــايري الثقافيــة منظــورات وســلوكيات الســكان الــريفيني. وراــم 
ذلــــ ، توجــــد يف جــــزر ســــليمان جمتمعــــات أموميــــة النســــيل تتــــوا فيهــــا املــــرأة بطبيعــــة احلــــال القيــــادة 

 ونارع سلطتها على األرض واملوارد. 
ســـتوى ســـطج البحـــر، إا تبعـــات علـــى احلقـــوق يف وأدت آثـــار تغـــري املنـــاخ، مثـــل ارتفـــاع م -119

 استخدام األرا ي وعلى األمن الغذائي، على سبيل املثال ل احلصر. 
  
 األولويات الوينية الرئيسية والمبادرات وااللتزامات -سادسا   

 
ستواصــل جـــزر ســليمان عمليـــات مراجعــة قوانينهـــا وسياســاهتا مـــن أجــل تلبيـــة الحتياجـــات  -120

ــــ  املســــاواة بــــني اجلنســــني، والنهــــوض حبقــــوق املــــرأة والطفــــل، املتغــــرية لشــــ ــــة. ويشــــمل ذل عبها وللبيئ
والتمكني القتصادي، والقانون والنظـام، والوصـول إا العدالـة. وتلتـزم احلكومـة بالتعـاون مـع الشـركاء 

 يف التنمية على  مان تعميم املنظور اجلنساين وأفضل املمارسات يف اجلدمة العامة. 
ل األولويـــات يف ســـياق تنفيـــذ سياســـة التحـــالف الـــدميقراطي لتغيـــري احلكومـــة مراجعـــة وتشـــم -121

الســألاتيجية اإل ائيــة الوطنيــة لكــي تشــمل أهــداف التنميــة املســتدامة، وإنشــاء جلنــة مســتقلة ملكافحــة 
 الفساد، وهتيئة بيئة مؤاتية للنمو القتصادي، وتسني تقدا اجلدمات للمجتمعات األشد هتميشاا. 

وتعـــــألف حكومـــــة جـــــزر ســـــليمان باحلاجـــــة إا تبســـــي  تقـــــارير حقـــــوق اإلنســـــان )تقـــــارير  -122
الســتعراض الــدوري الشــامل وهيئــات املعاهــدات( وتســني تنســيق هــذه العمليــة فيمــا بــني الــوزارات. 
وتلتــزم حكومــة جــزر ســليمان ب نشــاء جلنــة مركزيــة تضــطلع باملســؤولية عــن رصــد وتقيــيم التقــدم ائــرز 

ايا حقـوق اإلنسـان. وتضـطلع هـذه اللجنـة أيضـاا باملسـؤولية عـن الوفـاء باللتزامـات املتعلقـة بش ن قض
يُتــوخى تعزيــز التعــاون ملناســيل عــن طريــق عمليــة تشــاورية. و بتقــدا تقــارير حقــوق اإلنســان يف الوقــت ا

ـــو انتبـــاه أعضـــاء الّبملـــان إا اللت زامـــات املتعلقـــة مـــع اللجنـــة الّبملانيـــة للعالقـــات اجلارجيـــة، حبيـــث يوجَّ
 حبقوق اإلنسان للنظر فيها واختاذ إجراءات بش هنا. 
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   بناء القدرات، ويلبات الحصول على الدعم التقني -سابعا   
 

ــــام  واســــع النطــــاق بشــــ ن حقــــوق اإلنســــان يشــــمل  -123 تــــدد احلكومــــة احلاجــــة إا و ــــع برن
تــدرييل العــاملني يف القطــاع العــام وبنــاء قــدراهتم. ونثــل احلاجــة إا إحصــاءات دقيقــة ورصــد وتقيــيم 

 منتظمني عامالا يورياا يف التوعية حبقوق اإلنسان. 
جديــــدة وناشــــئة تتعلــــق بتغــــري املنــــاخ وتعــــألف حكومــــة جــــزر ســــليمان أيضــــاا بوجــــود مســــائل  -124

والبيئـــة/القطاع اجلـــا  وحقـــوق اإلنســـان ينبغـــي تناو ـــا مـــن أجـــل تعزيـــز القـــوانني والسياســـات وإطـــار 
اإلنفـــاذ. وينبغـــي تـــوفري املســـاعدة املاليـــة والتقنيـــة املســـتمرة لـــدعم املســـاعي الوطنيـــة عـــن طريـــق مواءمـــة 

 لد تقنياا من الوفاء بالتزاماتو.يات الوطنية ريثما يتمكن الباملساعدة املقدمة من اجلهات املا ة مع األولو 
  

 االلتزامات الطوعية -ثامنا   
 

تعهـــدت حكومـــة جـــزر ســـليمان، أثنـــاء اجلولـــة الثانيـــة لالســـتعراض الـــدوري الشـــامل اجلـــا   -125
املتعلقـــة إنشـــاء فرقـــة عمـــل وطنيـــة تضـــطلع باملســـؤولية عـــن مجيـــع التقـــارير الوطنيـــة )أ(  ـــا، وـــا يلـــي  

حبقــوق اإلنســان )وــا يف ذلــ  قــانون العمــل والقــانون الــدوو اإلنســاين(، ورصــد وتقيــيم التقــدم الــذي 
إدمــــاج حقــــوق اإلنســــان وعمليــــة إعما ــــا  تــــرزه الدولــــة يف تنفيــــذ هــــذه املعاهــــدات وااليــــاتهل )م(

ر احلكـــــومي جلـــــزر تقـــــدا التقريـــــ)ج(  واحتياجاهتـــــا مـــــن التمويـــــل يف الســـــألاتيجية اإل ائيـــــة الوطنيـــــةهل
سـليمان بشــ ن تنفيــذها للعهــد الــدوو اجلـا  بــاحلقوق القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة، ولالتفاقيــة 
الدوليـــــة للقضـــــاء علـــــى التمييـــــز العنصـــــريهل )د( تقيـــــيم القـــــدرة احلاليـــــة علـــــى تنفيـــــذ اتفاقيـــــة حقـــــوق 

ئــي  ا ـادئ األخــرى التشــار  مـع بلــدان جـزر ا)ه( األشـخا  ذوي اإلعاقــة قبـل التصــديق عليهـاهل 
 يف اجلّبات املتعلقة حبقوق اإلنسان، وا يف ذل  إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان.

  
 االستنتاج -تاسعا   

 
تلتــــزم حكومــــة جــــزر ســــليمان بضــــمان إحــــراز تقــــدم تــــدراي يف إعمــــال حقــــوق اإلنســــان  -126

ات واملــــوارد ائــــدودة. وتعــــرم وتعزيزهــــا و ايتهــــا يف البلــــد. وُيضــــطلع  ــــذه اجلهــــود يف  ــــوء القــــدر 
حكومـــة جــــزر ســــليمان عــــن تقــــديرها للــــدعم الـــذي يقدمــــو شــــركالها يف التنميــــة )النظــــراء الثنــــائيون، 
ووكالت األمم املتحدة، واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة األخـرى(، وتـدعو هـؤلء الشـركاء إا مواصـلة 

 ن أو اعو.شعبها وتسِّ دعم مساعيها الرامية إا هتيئة بيئة مؤاتية تقق رفاه 
Notes 

 1 Provincial Governments, Civil Society Organisations, Government Ministries, Parliament, UN and 

Development Partners. 

 2 With a specific Terms of Reference and a tentative timeline matched with various activities, to coordinate 

consultations with relevant stakeholders within government, the civil society, development partners and 

at provincial level. As the Secretariat, UN Desk in the MFAET, working with legal desk had the 
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responsibility to call meetings and coordinate consultation processes. 

 3 The Ministries Health and Medical Services (MHMS), Education and Human Resources Development 

(MEHRD), Finance and Treasury (MoFT) in particular the National Statistics Office (NSO), 

Development Planning and Aid Coordination (MDPAC), Home Affairs (MHA) in particular the Registry 

of Births, Public Solicitor’s Office, Law Reform Commission, Ministry of Women,Youth Children and 

Family Affairs, Ministry of Foreign Affairs and External Trade. CSO representation- Development 

Services Exchange (DSE). 

 4 For dissemination to all NGOs and relevant inter-government agencies. 

 5 Government (Line Ministry) consultations were held in May 2015; CSO and UN Agency consultations in 

July 2015 and Provincial Consultation in August 2015. OHCHR Pacific supported government on the 

CSO consultation. 

 6 UNDP Solomon Islands and OHCHR Pacific facilitated this in partnership with SIG. 

 7 With support from the International Organisation of Migration (IOM) and the United Nations Office on 

Drug and Crime (UNODC). 

 8 Section 72. 

 9 Section 73. 

 10 Section 76. 

 11 Section 77. 

 12 Section 78. 

 13 For example, in some logging communities and on foreign fishing boats where women young girls and 

boys are vulnerable. 

 14 Section 5 of the CDF Act 2013. 

 15 Amended the National Parliament Electoral Provisions Act [cap.87]. 

 16 Especially those in Isabel and Western Provinces. 

 17 Recommendation 15-27, Solomon Islands Law Reform Commission Review of the Penal Code and 

Criminal procedure code second interim report-sexual offences 2013, 

http://www.lawreform.gov.sb/files/reports/Finalsexual_offences_report_2013_v4_12_June.pdf 

 18 This includes sexual harassment policies in MPS Code of Conduct. 

 19 IPCC Fourth Assessment Report predicts that LDCs such as S.I. will be amongst the most vulnerable to 

the impacts of Climate Change. 

 20 A review of the Environment Act, Mine and Minerals Act and related legislation is ongoing. 

 21 MFAET Corporate plan 2014-2017. 

 22 With support from development partners such as UNDP and RAMSI- Strengthening Law and Justice 

Project. 

 23 For example, the Sycamore Tree Restorative Justice Program utilises both psychosocial counselling and 

traditional (kastom) reconciliation ceremonies to support rehabilitation for detainees. 

 24 Rove-Honiara, Auki-Malaita province, Gizo-Western province, Kira Kira-Makira province, Lata-Temotu 

provice and Tetere-Guadalcanal. 

 25 The comprehensive youth justice policy developed by the juvenile justice working group was approved 

in late 2014 and is the basis for the design and construction of the youth facility. 

 26 3 principal magistrates (one female) and 2 first class magistrates (one female). Gizo (Western Province) 

now has a principal magistrate; Makira Ulawa Province now has a principal magistrate; Lata (Temotu 

province) has a first class magistrate. 

 27 Recommendation 5, Solomon Islands Law Reform Commission Review of the Penal Code and Criminal 

procedure code second interim report-sexual offences 2013, 

http://www.lawreform.gov.sb/files/reports/Finalsexual_offences_report_2013_v4_12_June.pdf 

 28 Regina v Gua [2012] SBHC 118 

 29 Rape by a spouse is a ground for divorce under the Islander’s Divorce Act. 

 30 The 16 days activism entails a number of activities from awareness raising, drama on SGBV, candle-lit 

vigils, forums and school speech competitions on VAW related topics. 

 31 CCC, FSC or referrals from Seifples. 

 32 An initiative of the RSIPF and RAMSI project, it offers comprehensive first response services for victim 

survivors of sexual and gender based violence. 

 33 Taskforce Against Commercial and Sexual Exploitation of Children (TACSEC). 

 34 Y@W gradually expanded to include the Fruit@Work program where cups of fresh fruit salads are 

prepared by youths and sold to the public to promote healthy living. A pilot Agriculture@Work initiative 

in Choiseul promotes organic farming initiatives by youth. 

 35 Case Study on Narrowing the Gaps in Birth Registration: Born Identity Project Solomon Islands, 2014; 

Ministry of Health, Solomon Islands Registry Office, UNICEF and WHO. 
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 36 http://www.parliament.gov.sb/index.php?q=node/882 

 37 The current female MP has the portfolio for Ministry of Women, Youth, Children and Family Affairs. 

 38 All are either formally employed or self-employed women living in and around in Honiara. 

 39 Ministries of Justice and Public Service. 

 40 Condoms and the newly introduced jadelle implant to control unwanted pregnancy. 

 41 Draft 2013-2025 SI National Water and Sanitation implementation plan. 

 42 Performance Assessment Framework, 2006-2013, NESU Annual Report 2014, Ministry of Education. 

 43 Choiseul Province Climate Change Vulnerability and Adaptation Assessment Report , Solomon Islands, 

2013. 

 44 As part of the National Action Plan for the Coral Triangle Initiative. 

 45 Solomon Islands: Flash Floods Situation Report No. 7 (as of 15 May 2014) 

http://reliefweb.int/report/solomon-islands/solomon-islands-flash-floods-situation-report-no-7-15-may-

2014 

 46 World Bank http://siteresources.worldbank.org/EXTDISASTER/Resources/SolomonIslands.pdf 

 47 Manjoo, R. (2012) Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 

consequences, United Nation Human Rights Council, Geneva. 

 48 Organised by the United Nations Statistics Division, SPC, PIFS and the Asia Development Bank. 

 49 Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, Convention on the Rights 

of the Child, International Convention on Social and Cultural Rights, and Convention on the Elimination 

of all forms of Racial Discrimination. 

 


