
GE.21-01952 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون

 2021أيار/مايو  3-14

 جزر سليمانتجميع بشأن   

 *تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أول   

، مع مراع ة دورية االساااااااااات را  21/16و   1/5                                              أ عد هذا التقرير عمال  بقراري مجلس حقوق اإلنساااااااااا    - 1
واإلجراءاف الخ صااااااااااة و هره  م  الدوري الشاااااااااا ميع وهو لجماع للم لوم ف الواردة هي لق رير ههد ف الم  هداف 

 وث ئق األمم المتحدة ذاف الصلة، التي قدمت هي شكي موجز بسبب القهود المفروضة على عدد الكلم فع 

نطاااق اللتزامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق  -       ثانيا   
   ( 2() 1) اإلنسان

هي التصادقق على الصاكوا األسا سااة لحقوق أوصات لجةة حقوق الففي جزر سالام   ب   لة ر  -2
                                                  وأوصااااات أبأااااا   ب   لصااااادق جزر سااااالام   على البرولو وله    ع( 3)                                   اإلنسااااا   التي لم لصااااايه  ره   هه   ب د

  ع( 4) االختا ريه  اللف قاة حقوق الففي

خالل جولة  واهقت عله  وأوصااى هريق األمم المتحدة القفري جزر ساالام   يتةفهذ التوصاااة التي  -3
االسااااات را  الدوري الشااااا مي السااااا بقة ب لتصااااادقق على الف قاة حقوق األشاااااخ   ذوي اإلع قة والبرولو ول 

قوق الففيع وأوصاااات                                                                             االختا ري الملحق ي  ، هأااااال  ع  البرولو والف االختا رية ال الثة الملحقة ب لف قاة ح
                                                                                                أبأا   ب   لة ر جزر سالام   هي التصادقق على ال  د الدولي الخ   ب لحقوق المدناة والساا سااةف والف قاة 
مة هأااااااااة الت ذقب و هرب م  ضااااااااروع الم  ملة أو ال قوالة الق ساااااااااة أو الالفنساااااااا ناة أو الم هةةف وااللف قاة 

أساارهمف وااللف قاة الدولاة لحم بة جماع األشااخ   م    الدولاة لحم بة حقوق جماع ال م ل الم  جري  وأهراد
 ع( 5) االختف ء القسريف ون  م روم  األس سي للمحكمة الجة ئاة الدولاة

__________ 

                                                                                           ال فق على نشر هذا التقرير ب د ل ريخ الةشر االعتا دي ل روف  خ رجة ع  فرادة الج ة المقدمة لهع *
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وأوصى هريق األمم المتحدة القفري ب   لصدق جزر سلام   على الف قاة األمم المتحدة لمك هحة  -4
 ع( 6) ، المكمي لاللف قاة      وجوا          والحرا                  الم  جري  يرا  الجريمة المة مة عبر الو ةاة والرولو ول مك هحة ل ريب 

وأوصاااااااااااى هريق األمم المتحدة القفري جزر سااااااااااالام   يتةفهذ التوصااااااااااااة التي قدمت خالل جولة  -5
 1989االساااااااات را  الدوري الشاااااااا مي الساااااااا بقة ب لتصاااااااادقق على الف قاة الشاااااااا وع األصاااااااالاة والقبلاة ل  م 

(ع وأوصااااى الفريق 189)رقم   2011ة بشاااا   ال م ل المةزلهه  ل  م ( والف قاة مة مة ال مي الدولا 169 )رقم
، والرولو ول  2006                                                                          القفري أبأااااا   ب   لة ر جزر سااااالام   هي التصااااادقق على الف قاة ال مي الجبري ل  م 

، والرولو ول مة مااة ال مااي (29)رقم  1930مة مااة ال مااي الاادولاااة الملحق باا لفاا قاااة ال مااي الجبري ل اا م 
ع وأوصااى الفريق القفري  ذل  1981الملحق ب لف قاة السااالمة والصااحة الم ةهته  ل  م  2002ل  م الدولاة 

ال مي  ب   لة ر جزر سااااااااااالام   هي التصااااااااااادقق على الف قا ف مة مة ال مي الدولاة الت لاة  الف قاة مة مة
 1952قهر الدنا (، (ف والف قاة الأاااااام   االجتم عي )الم  88)رقم   1948الدولاة بشاااااا   فداراف التو ا ، 

]الجادول األول الم ادل هي  1964( )الجزء السااااااااااااااا دع( أو الفا قااة فعا نا ف فصااااااااااااااا با ف ال ماي، 102)رقم 
 1969(ف والف قاة لفتاش ال مي )الزراعة(، 122)رقم   1964(ف والف قاة ساا سا ف ال م لة، 121[ )رقم 1980 ع م 

(ف والف قاة بشااااااا   الساااااااالمة 144)رقم   1976الدولاة(، (ف والف قاة المشااااااا وراف ال الثاة )م  قهر ال مي  129)رقم 
(ف والف قاة خدم ف الصحة  160 )رقم   1985(ف والف قاة فحص ءاف ال مي، 155)رقم   1981والصحة الم ةهته ، 

 1986(ف والف قاة مة مة ال مي الدولاة بشاااااااا   الحرير الصااااااااخري )االساااااااايسااااااااتوع(، 161)رقم   1985الم ةاة، 
 1990(ف والفاا قاااة المواد الكامااا ئاااة 167 )رقم  1988ساااااااااااااالمااة والصاااااااااااااحااة هي البةاا ء، (ف والفاا قاااة ال 162 )رقم 
(ف والف قاة  174)رقم   1993، وااللف قاة المت لقة بمةع الحوادث الصااااااااااااة لاة الكبر ، ل  م 18(، الم دة 170 )رقم 

(ف  181)رقم    1997الخ صااااة، (ف والف قاة و  الف االسااااتخدام 176)رقم   1995السااااالمة والصااااحة هي المة جم، 
 ع ( 7) ( 187)رقم   2006وااللف قاة المت لقة ب إل  ر الترويجي للسالمة والصحة الم ةهته ، 

وأوصاى هريق األمم المتحدة القفري ب   لتخذ جزر سالام   خفواف لتقدبم التق رير التي ل خر لقدبم     - 6
تصااااااااا دبة واالجتم لاة وال ق جاة، واللجةة الم ةاة  فلى لجةة القأااااااااا ء على التمههز ال ةصاااااااااري، ولجةة الحقوق االق 

 ع ( 8) ب لقأ ء على التمههز ضد المرأة، وأ  للتمس المس عدة التقةاة م  المفوضاة الس ماة لحقوق اإلنس   

وأوصاااااااااااااات لجةاة حقوق الففاي با   لت ا و  جزر ساااااااااااااالاما   مع المة ما ف اإلقلامااة م اي جما عاة  -7
 ع( 9)   دئالمحاط ال  دئ ومةتد  جزر المحاط ال

 ( 10) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -       ثالثا   

مشروع الدستور االلح دي  قتأم أوصى هريق األمم المتحدة القفري ب   لكفي جزر سلام   أ   -8
مع         متسااااااق    ويكو  بح ر التمههز المي شاااااار و هر المي شاااااار على السااااااواء، أ   دم التمههز، و ل      شاااااا مال         ل ريف

الم  قهر الدولاة لحقوق اإلنساااااااا  ، بم  هي ذل  م  قهر اللجةة الم ةاة ب لقأاااااااا ء على التمههز ضااااااااد المرأةع 
عدم فدراج                                                                      أبأاااا   ب   لة ر جزر ساااالام   هي حذف اإلشاااا رة هي مشااااروع الدسااااتور االلح دي فلى   ىوأوصاااا 

 ع( 11) على أس س   التمههز           التي ب ح ر  ضم  األسي عي المهي الجةس

وأعرالات لجةاة حقوق الففاي ع  قلق ا  ل ادم لحادقاد موعاد لبادء نفا ذ قا نو  رعا باة الففاي واألساااااااااااااارة،  -9
وأل  ب ض القوانه  المت لقاة با أل فا ل ال قزال قت ه  مواءمت ا  مع الفا قااة حقوق الففاي، وال ساااااااااااااااما  قا نو  

ق نو  ال ميع وأوصاااااات اللجةة جزر ساااااالام   يت زيز ج وده  لتةفهذ التشااااااري  ف الزواج هي جزر ساااااالام   و 
ةت م خرا   ، وال مي على مواءمة التشااااااااري  ف 2017، وال سااااااااام  ق نو  رع بة الففي واألساااااااارة ل  م                  التي ساااااااا 

القا ئماة األخر  مع االلفا قااة ب لكا مي، ال ساااااااااااااااما  ق نو  الزواج هي جزر ساااااااااااااالاما  ، وق نو  ال ماي، وق نو   
 ع( 12) ت لام، والق نو  الجة ئيال
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والسا سة   2015-2010وأعرالت اللجةة نفس   ع  القلق أل  السا سة الو ةاة بش   الففي للفترة   -10
جزر ساالام   سااا ساا ف جدقدة لسااتةد  ب   ل تمد ع وأوصاات 2015الو ةاة بشاا   الشااي ع قد انت ت هي ع م 

والم لاة المة ساااااااااااية لخصاااااااااااال الموارد اليشااااااااااارية والتقةاة أ  فلى لقهام الساااااااااااا سااااااااااا ف التي انت ت مدل  ، و 
                                                                              وأوصااااااات أبأااااااا   ب   لزود جزر سااااااالام   لجةة ال مي الو ةاة االساااااااتشااااااا رية الم ةاة ب لففولة  ع( 13) لتةفهذه 

 ع( 14) ب لموارد اليشرية والتقةاة والم لاة الالزمة لكي ل دي عمل   بف  لاة

لرصاااااد حقوق الففي  وأعرالت لجةة حقوق الففي ع  قلق   ل دم وجود ف  ر زمةي إلنشااااا ء ملاة محددة  - 11
لكو  مكلفة يتلقي شااااك و  األ ف ل والتحقهق هه   وم  لجت   بفريقة لراعي الففيع وأوصاااات هي هذا الصاااادد ب    
ل ه  جزر ساااااالام   أو لةشااااااس على وجه الساااااارعة ملاة محددة لرصااااااد حقوق الففي، لكو  مكلفة يتلقي شااااااك و  

والتما ع الت ا و  التقةي م  ج ا ف مة ا  مة ماة األمم  األ فا ل والتحقهق هه ا  وم ا لجت ا  على نحو قراعي الففايف 
 ع ( 15) المتحدة للففولة ومفوضاة األمم المتحدة الس ماة لحقوق اإلنس   والرن مج األمم المتحدة اإلنم ئي 

والحظ هريق األمم المتحدة القفري أ  مشااااروع الدسااااتور االلح دي بقترم فنشاااا ء م سااااسااااة و ةاة  -12
دئ المت لقة بمر ز الم سااااساااا ف الو ةاة لت زيز وحم بة حقوق اإلنساااا   )مي دئ لحقوق اإلنساااا   لمت ي للمي 

ب ريس(، وذل  لت زيز القأاااا ب  والمساااا ئي المت لقة بحقوق اإلنساااا   ورصااااده  والفصااااي هه  ع واقترم مجلس 
 دة، أ  بكو  للم ساااسااا ف الق ئمة، م ي مكتب أمه  الم  لم واللجةة الم ةاة بمدونة قواعد ال ا                الوزراء أبأااا   

وأوصى الفريق القفري جزر سلام   ب لخ ذ خفواف ملموسة  ع( 16) والبة أكبر لم  لجة قأ ب  حقوق اإلنس  
دو  مزيد م  الت خهر إلنشااا ء م ساااساااة و ةاة لحقوق اإلنسااا   لمت ي لمي دئ ب ريس، وأ  للتمس المسااا عدة 

 ع( 17) لحقوق اإلنس   التقةاة م  األمم المتحدة، بم  هي ذل  مفوضاة األمم المتحدة الس ماة

هي جزر سااااالام     2018وأشااااا ر هريق األمم المتحدة القفري فلى أ  ق نو  مك هحة الفسااااا د ل  م  -13
قةل على فنشاا ء لجةة مسااتقلة لمك هحة الفساا د، لكو  ل   ساالفة مةع جرائم الفساا د والتحقهق هه   ومالحقة 

بشاااارية وم لاة ولقةاة   جاة لأاااام   التةفهذ                                                    مرلكبه   قأاااا ئا  ع وأوصاااات ب   لخصاااال جزر ساااالام   موارد 
                                                                                                الف  ل لالساترالاجاة الو ةاة لمك هحة الفسا د، هأاال  ع  ضام   ه  لاة لجةة مك هحة الفسا د هي أداء عمل   

 ع( 18) بشكي مستقي وه  ل

وأوصااات لجةة حقوق الففي جزر سااالام   بآنشااا ء ملاة و ةاة لتقدبم التق رير والمت ب ة، ب عتي ره    -14
                                                                                             حكوماة دائمة مكلفة يتةسااااااااااهق واعداد التق رير التي لقد م فلى ملا ف حقوق اإلنساااااااااا   الدولاة واإلقلاماة  ههدة

والا ل ماي م  ا ، والتةسااااااااااااااهق ورصااااااااااااااد أعما ل المتا ب اة والتةفهاذ على الصاااااااااااااا هاد الو ةي لاللتزاما ف الت ا هادباة 
                            دعم هذا ال اكي دعم   واجا                                                                         والتوصاااا ف أو القراراف الصااا درة ع  هذب ا لا فع ولشاااد د اللجةة على ضااارورة

ساااة الو ةاة لحقوق اإلنسااا                                                                                                ومساااتمرا  بمو فه  مكر ساااه  له ولمكهةه م  التشااا ور بصااافة مةت مة مع الم سااا 
 ع( 20) وقدم هريق األمم المتحدة القفري لوصا ف مم ثلة ع( 19) والمجتمع المدني

اعاة القانون الدولي مع مر تنف ذ اللتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان،   -       رابعا   
 اإلنساني الساري 

 لعدة قطاعات المسائل الشاملة -ألف 

 ( 21) المساواة وعدم التم  ز -1 

الحظ هريق األمم المتحدة القفري أ  ال الق ف الجةساااااااااااة الم لاة ب لتراضااااااااااي يه  ب ل ه  ال لزال  -15
ساااةة بموجب ق نو  ال قوال فع وأوصاااى ب   لل ي جزر  14                                        مجر مة وي  قب عله   ب لساااج  لمدة لصاااي فلى 

ع البلد بحمالف                                                                                  سالام   لجريم ال الق ف الجةسااة الم لاة ب لتراضاي يه  الي ل ه ع وأوصات أبأا   ب   بأافل
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لولااة لمكا هحاة الوصاااااااااااااام الاذي بساااااااااااااات ادف الم لاا ف والم لهه  ومزدوجي المهاي الجةسااااااااااااااي وم ا قري ال وية 
الجةسااا ناة وح ملي صاااف ف الجةساااه ، وذل  ب لتر هز على أ  لكي فنسااا   قامة وحقوق متسااا وية هي ال اش 

م  أهداف التةماة   16ال دف                                                                  بكرامة، بصاااااارف الة ر ع  المهي الجةسااااااي وال وية الجةساااااا ناة، لمشااااااا   مع 
 ع( 22) المستدامة بش   ل زيز قا م مجتم  ف ع دلة وسلماة وش ملة للجماع

 ( 23) التنمية والب لة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

أوصاات لجةة حقوق الففي ب   لدرج جزر ساالام   هي المة هج الدراساااة التكا  مع ل هر المة    -16
                                                                   ث، وأ  لأااااااااااااااع يرامج هي المادارع، م اي ن م اإلناذار، ون ا ما   شاااااااااااااا مال  للحما باة والحاد م  مخا  ر الكوار 

لكوارث، وضااااااام   مراع ة أوجه الأااااااا ل واالحتا ج ف الخ صاااااااة ل  ف ل ومرائ مع ا  هي ح الفاالجتم لاة  
وضاااع ق عدة يا ن ف ق ئمة على م  أجي                                                           وأوصااات اللجةة أبأااا   جزر سااالام   يتحساااه  البا ن ف والتقهام ف 

بمختلل االحتا ج ف واألولوي ف   البا ن ف المت لقةلرمي فلى الحد م  المخ  ر والت هب ل  ، ال سام  األدلة  
الخ صاااااااة ب أل ف ل ذوي اإلع قة، واسااااااات را  يرولو والف الفوارئ لتشااااااامي لقدبم المسااااااا عدة وأنواع الدعم 

جزر  لساا ى ذل  ب    األخر  فلى األ ف ل ذوي اإلع قة هي ح الف الفوارئ والكوارث الفبا اةع وأوصاات
ل مي على اساااااااااااات دادهم لمواج ة ل هر المة   والكوارث الفبا اة وأ   ف لة األ ف ل و فلى لولاة  ساااااااااااالام   

الوصااول فلى المدارع التي فمك ناة السااالمة الم دبة ولكها  ال ا كي األساا ساااة المدرساااةف وأ  لكفي ل زيز 
ق ساة، وخ صة لل  الموجودة هي مجتم  ف محلاة ن ئاة ل ثرف أو م  المحتمي أ  لت ثر ب ل واهر الجوية ال

 ع( 24) أو ريفاة، والة ر هي  رق يدقلة للتدريس

هي الم ئة  60والحظ هريق األمم المتحدة القفري أ  أنشااااافة قفع األشاااااج ر ال لزال لشاااااكي نحو   -17
هي ذل  للوث الما بع  م  صا دراف البلد، مم  ق دي فلى لدهور البهدة ومث ر سالباة على حقوق اإلنسا  ، بم  

كم  ل رضااات شااار  ف قفع األخشااا ع لالنتق د ل دم اساااتشااا رة المجتم  ف المحلاة المتأاااررة أو فجراء لقهام 
وأوصااااااى الفريق القفري جزر ساااااالام   ب لخ ذ خفواف ع جلة لأاااااام    ع( 25) ل ثر البهدي قبي يدء عملا ل  

حقوق اإلنساااا  ، واسااااتشاااا رة المجتم  ف المحلاة قبي على ث ر ا فجراء لقهام شاااا مي ومسااااتقي ليث ر البهداة و 
ال ا م ب ي عملا ف لج رية، ال ساااااام  هي قف عي ال  ب ف والت دق ف واعتم د ساااااا سااااا ف ولشاااااري  ف وأن مة 

انت  ك ف حقوق اإلنسااااااا   التي لسااااااابب   األنشااااااافة التج رية والتحقهق هه   والم  قية عله   وجبر ه  لة لمةع 
         وه لا                                                                                       األضااااااااارار الة جمة عة  ف وضااااااااام   احترام جماع الشااااااااار  ف ال  ملة هي جزر سااااااااالام   احترام   ل م   

 ع( 26) للمي دئ التوجه اة المت لقة ب ألعم ل التج رية وحقوق اإلنس  

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه -1 

ع مة هقط،    فالح ت لجةة حقوق الففي أ  ال قوالة البدناة لح ر هي المدارع بموجب سااااا ساااا  -18
 م وأعرالات ع  قلق ا  الشااااااااااااااادقاد أل  قا نو  ال قوالا ف ال قزال ب ترف بحق الوالادق  أو الم لمه  أو  هرهم 

لةفهاذ ععقوالاة م قولاةع، وأل  ال قوالاة البادنااة هي ل م ساااااااااااااالفاة قا نونااة على الففاي   مق دلا   الاذق  األشااااااااااااااخا 
 ع( 27) ل  ف ل ال لزال مستخدمة

                                                                                  وح ات اللجةاة ذال ا  جزر ساااااااااااااالاما   على ما  قلي  ح ر ال قوالاة البادنااة هي جماع األما ك  ح را   -19
ةع على األ فا لف ول زيز لادرياب الم لمه                                                         صااااااااااااااريحا   بموجاب القا نو ، وال ا ء الحق هي هر  ععقوالاة م قولا 

                                                                                            على أشاااااااااااااك ل ل دقب يدقلة و هر عةافة، والت كد م  أ  هذا التدريب بشاااااااااااااكي جزءا  م  يرامج التدريب قبي 
وأثة ء الخدمةف ولوههر يرامج ليب ء وجماع الم ةهه  الذق  ب ملو  مع األ ف ل وم  أجل م بغاة التشاااااااااااااجاع 

و هر عةافةف واإلنف ذ الف لي لح ر ال قوالة البدناة وانشااا ء ملاة لشاااك و   على اساااتخدام أشاااك ل ل دقب يدقلة
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األ ف ل، ال ساام  هي المدارع، لتاه ل م اإليال  ب م   وسارية ع  المدرساه  و هرهم م  األشاخ   الذق  
لتي لشجع ال قزالو  بستخدمو  ال قوالة البدناةف ول زيز يرامج التولاة والدوراف التدريباة واألنشفة األخر  ا

على ل ههر نمط السااااااااالوا المت لق ب ل قوالة البدناة، ال ساااااااااام  هي المدارع وداخي األسااااااااارة وعلى مساااااااااتو  
 ع( 28) المجتمع المحلي

 ( 29) إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -2 

نم ئي أجر  دراساة اساتقصا ئاة أشا ر هريق األمم المتحدة القفري فلى أ  يرن مج األمم المتحدة اإل -20
لقلي قدرة األشخ   الذق    ةلاأ  مر زية ال د               يه ةت الدراسةبش   الوصول فلى ال دالة، وقد    2019هي ع م 

ب اشاااو  هي مة  ق ن ئاة م  الوصاااول فلى ال دالة، وأ  وجود الشااار ة  هر   ف وال قةتشااار أهراد الشااار ة 
                                                                                   جاة هي جماع أنح ء البلدع والح ت أبأا   أ  الدراساة االساتقصا ئاة  شافت ع  عدم التواصاي يه   بصاورة  

الة الرسااامي، مم  ح ل دو  الت  مي على نحو سااالام مع السااالف ف التقلهدبة والسااالف ف هي القر  ون  م ال د
                                                                                                     القأاا ب  األك ر خفورة أو ل قهدا ، بم  هي ذل  لوههر التولاة والم لوم ف المت لقة ب لخا راف المت حة للف   

فلى أ  ن  م                                                      والحظ الفريق القفري أ  الدراسة االستقص ئاة لشهر أبأ     ع( 30) الخ  دةالقأ ئاة هي القراراف  
م المحلاة مر زي بصااااورة مفر ة ومكلل لل  بة و هر مساااات ي على الوجه األكميع وأيل  األشااااخ   المح ك

ذوو اإلع قة ع  عدم رضاااااا هم ع  لوههر خدم ف ال دالةع ه دم الوعي الق نوني والوصااااااول فلى الم لوم ف 
 ع( 31) بف  لاة  مي م   الت ب هق قدرة األهراد على التم ع ال دالة هي القأ ب  التي ال بمك  للة  م التقلهدي 

وأوصااااااى هريق األمم المتحدة القفري جزر ساااااالام   ب    لواصااااااي التم ع المساااااا عدة التقةاة م   -21
األمم المتحدة لأااااااام   أ  بكو  ن  م ال دالة الرسااااااامي هي متة ول الجماع، وال ساااااااام  هي المة  ق الريفاة 

الم لهو ، ومزدوجو المهي الجةسااااااي وم  قرو  وال لةسااااااية للفد ف الأاااااا افة، بم  هي ذل  الةساااااا ء، والم لا ف و 
اإلع قة و ي ر السا ، وضام   لواهر المسا عدة  وال وية الجةسا ناة وح ملو صاف ف الجةساه ، واألشاخ   ذو 

                                                                                               الق نوناة الجهدة التي بمك  الوصاااااااول فله  ع وأوصاااااااى الفريق القفري أبأااااااا   جزر سااااااالام   ب   لةفذ لدايهر  
ضاااااام   و ةسااااااية للسااااااك   الذق  ب اشااااااو  هي مة  ق ن ئاة هي المق    فف  لتحقهق المر زية فق مة ال دل ب ل

للم  قهر الدولاة        وهق   م  لجة القأاااااااا ب  الخفهرة أو الم قدة على نحو ساااااااالام م  قبي ن  م ال دالة الرساااااااامي 
لةفهذ خفة بشااااا   الم لوم ف الق نوناة والتولاة داخي قف ع ال دالة، بم  هي ذل  فنشااااا ء و لحقوق اإلنسااااا  ف 

شاااااااااايكة األم   وانشاااااااااا ء لج   شاااااااااار اة هي   نف ق ة فح لة مرليفة ب لمي دراف الق ئمة، م ي لوساااااااااااعشاااااااااايك
المجتم  ف المحلاةف واجراء بحوث لتحدقد التدايهر ال ملاة التي بمك  اعتم ده  لأااااام   أ  لكو  الخدم ف 

 ع( 32) ع قةالتي لتاه الوصول فلى ن  م ال دالة الرسمي بسهرة المة ل ومة سية ل شخ   ذوي اإل

 ( 33) الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 

الح ت مة مة األمم المتحدة للترالاة وال لم وال ق هة )الهونسكو( أنه ال قوجد لشريع بش   حرية اإلعالم  - 22
الحصاااول                                                                      والحظ هريق األمم المتحدة القفري أنه بصااا ب أو بساااتحهي على األهراد عموم    ع ( 34) هي جزر سااالام   

 ع ( 35) على الم لوم ف، بم  هي ذل  الم لوم ف المت لقة ي م، م  خالل أي دائرة أو فدارة حكوماة 

ق نو  حم بة المبل ه  ع   2018وأشااااا رف الهونساااااكو فلى أ  يرلم   جزر سااااالام   أقر هي ع م  -23
 ع( 36) لف ف، الذي بحمي األشخ   الذق  بكشفو  ع  م لوم ف لت لق ب لمصلحة ال  مةالمخ 

وأوصااات الهونساااكو جزر سااالام   ب   لل ي لجريم التشااا هر وأ  لأااا ه هي نف ق الق نو  المدني  -24
 ع( 37)                       وهق   للم  قهر الدولاة
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 ( 38) حظر جميع أشكال الرق  -4 

 2016ق نو  ال قوال ف )الم دل( )الجرائم الجةسااااااااااااااة( ل  م الحظ هريق األمم المتحدة القفري أ   -25
قةل على المسااااا ولاة الجة ئاة ع  االلج ر الداخلي ب ألشاااااخ   واالسااااات الل، بم  هي ذل  جماع أشاااااك ل 
االسااااات الل الجةساااااي، أو ال مي القساااااري أو الخدم ف، أو الرق أو المم رسااااا ف الشااااابه ة ب لرق، وال بودبة، 

وأشا ر فلى فنشا ء اللجةة االساتشا رية لمك هحة االلج ر ب ليشار، ولدريب المو فه   ع( 39) واساتدصا ل األعأا ء
 ع( 40) المكلفه  بآنف ذ القوانه ، ول زيز التشري  ف الراماة فلى مك هحة االلج ر

والحظ هريق األمم المتحدة القفري أ  ال  راف الموجودة هي التشااااااااري  ف لترا األ ف ل عرضااااااااة  -26
سةة   17و 15الق نو  است الل األ ف ل الذق  لتراوم أعم رهم يه        بجر مالجةسع وال   لالست الل التج ري هي

اسااااااااااااااتخدام أو شااااااااااااااراء أو عر   في إلنت ج مواد أو عرو  فب حاةع       بجر مهي الي  ءع  م  أ  الق نو  ال 
المواد                                                                                       ويجر م القا نو  فنتا ج المواد اإلبا حااة ولوزي  ا  وحاا زل ا ، لكةاه ال قتأاااااااااااااام  عقوالا ف فضاااااااااااااا جااة على 

اإلبا حااة المت لقاة با أل فا لع وعالوة على ذلا ، ال لح ر القوانه  اسااااااااااااااتخادام األ فا ل هي األنشاااااااااااااافاة  هر 
 ع( 41) المشروعة، م ي فنت ج المخدراف وااللج ر ي  

وأعرالاات لجةااة حقوق الففااي ع  قلق اا  الياا ل  فزاء ماا  قلي  ياع الفتااا ف أل را  الجةس والزواج  -27
هي قف ع الموارد الفبا اةف وعدم لجريم االسااات الل الجةساااي ل  ف ل، م ي قوادة  فلى عم ل أج نب ب ملو  

 17و 15                                              عا ما  ، أو عر  األ فا ل الاذق  لتراوم أعما رهم يه   17و 15الفتاا   الاذق  لتراوم أعما رهم يه  
أو                                                                                       عا ما   أل را  الي ا ءف وعادم لجريم اسااااااااااااااتخادام أو لوههر أو عر  األ فا ل أل را  فنتا ج مواد فبا حااة

وح ت اللجةة جزر سااااااااالام   على  لجريم ياع الفتا ف فلى عم ل أج نب أل را   ع( 42) أداء عرو  فب حاة
                          عاا ماا  ، وعر  األ فاا ل الااذق    17و 15لجريم قوادة الفتااا   الااذق  لتراوم أعماا رهم يه  و الجةس والزواجف 

لوههر أو عر  األ ف ل أل را                                        ع م   أل را  الي  ءف ولجريم اساتخدام أو  17و  15لتراوم أعم رهم يه  
 ع( 43) فنت ج مواد فب حاة أو أداء عرو  فب حاة

وأوصاااااى هريق األمم المتحدة القفري ب   لوهر جزر سااااالام   التدريب لل  مله  هي قف ع ال دالة  -28
 ب كمله على لفبهق ق نو  ال قوال ف )الم دل( )الجرائم الجةسااااااااة(، بم  هي ذل  األحك م المت لقة ب سااااااات الل

 ع( 44) األ ف ل وااللج ر ي م، ووضع لشري  ف ق ئمة يذال   لمك هحة جماع أشك ل االلج ر ب ألشخ  

 الحق في الخصوصية والحياة األسرية -5 

            ع م   بموجب   15أعرالت لجةة حقوق الففي ع  قلق   الي ل  أل  الحد األدنى لس  الزواج ال قزال   -29
زواج الوجه الساارعة ق نو   ىةة جزر ساالام   على أ  لراجع علق نو  الزواج هي جزر ساالام  ع وح ت اللج

                                                             ع م   للفتا ف والفتا  ، وأ  لتخذ جماع التدايهر الالزمة للقأاا ء   18لأاام   لحدقد الساا  الدنا  للزواج ياااااااااااااااا 
 ع( 45) على زواج األ ف ل

 الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية -جيم 

 لة ومواتيةالحق في العمل وفي ظروف عمل عاد -1 

الح اات لجةااة الخبراء الم ةاااة يتفبهق االلفاا قااا ف والتوصااااااااااااااااا ف )مة مااة ال مااي الاادولاااة( هي  -30
أ  أحك م ق نو  الةق ب ف، وق نو  المة زع ف التج رية، وق نو  الخدمة األساااااااا ساااااااااة ال لتفق مع  2019 ع م

الحق هي التة ام والمفاا وضاااااااااااااااة ( والفاا قاااة 87)رقم  1948الفاا قاااة الحريااة الةقاا ياااة وحماا بااة حق التة ام، 
( لمة مة ال مي الدولاة، بم  هي ذل  عدم انفي ق التشااري  ف على جماع ال م ل 98)رقم   1949الجم لاة  
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ب ض الة ر ع   با ة عقودهم، وعدم  ف بة التدايهر التي لكفي هر   رامة رادعة على صااااااا حب ال مي 
 ع( 46) أنشفة نق ياةمم رسة ي الةق ب ف أو ه ال أويةالذي بمهز ضد ع مي هي مرحلة التو ا  بسبب 

والحظ هريق األمم المتحادة القفري عدم  فا بة لم هاي الةساااااااااااااا ء هي الو  ئل الرساااااااااااااامااة هي جزر  -31
هي الم ئة م    36هي الم ئة م  ال  مله  هي سااااوق ال مي الرساااامي و 46ساااالام  ع ولشااااكي الةساااا ء نسااااية 

حقوق المرأة هي  1960األحكا م التمههزياة الواردة هي قا نو  ال ماي ل ا م ال ا مله  هي الخادماة ال ا ماةع ولقهاد 
وأوصااى الفريق القفري جزر ساالام   ب   لكفي هي الق نو  والمم رسااة ال ملاة حق المساا واة يه    ع( 47) ال مي

 ع( 48) الجةسه  هي األجر ع  ال مي المتس وي ال امة

                                          لجةساااااي هي مك   ال مي ب   لج هي ف  ر الخدمة والحظ هريق األمم المتحدة القفري أ  التحرش ا -32
لمواج ة التحرش الجةسي هي الوقت الراه   ال  مة م  خالل مدونة قواعد السلوا، ولك  ال قوجد أي لشريع 

هي القفا عه  ال ا م والخا  ع والاآمكا   ضااااااااااااااحا با  االعتاداء الجةسااااااااااااااي هي مكا   ال ماي اللجوء فلى قا نو  
ة ال  مة لهتأام  الساا ساة المت لقة ب لتحرش الجةساي، ولك  هذا ال قةفبق                                 ال قوال فع وقد ع د  ل ق نو  الخدم

                                                                 وأوصااااااات اللجةة جزر سااااااالام   ب   لة ر هي لأااااااامه  لشاااااااري  ف ال مي ل ريف     ع( 49) على القف ع الخ  
                                                                                      واضاااح   لاااااااااااااااااا عالتحرش الجةسااايع وح را  للتحرش هي مك   ال مي، بم  بشااامي التحرش الجةساااي ع   ريق 

 ع( 50) داء، ودعم ذل  بآنش ء ملاة مة سية لتقدبم الشك و  االيتزاز أو االعت 

 ( 51) الحق في الصحة -2 

أشاا ر هريق األمم المتحدة القفري فلى أ  الخفة االسااترالاجاة الو ةاة للصااحة اإلنج ياة وصااحة  -33
(،  COVID-19                              ع ون را  لجا ئحاة ههروع  ورونا  )2016قاد اعتمادف هي عا م  2020-2016الففاي للفترة 

لحدقث االسترالاجاة الو ةاة للصحة وصا  ة يرن مج الصحة   وساجري ، 2020                          م دد لةفهذ الخفة حتى ع م  
 ع( 52) 2021اإلنج ياة وصحة األم والولهد والففي والمراهقه  هي مفلع ع م 

المراهق ف والحظ هريق األمم المتحدة القفري أ  م دل انتشاا ر ح الف الحمي  هر المقصااود يه   -34
ساااااااااةةع ولمةع ح الف الحمي  هر المقصاااااااااود   19و 15هت ة لتراوم أعم ره  يه   1 000ح لة لكي    77يل  

                                                                                             وال ةل الجةسااااااااا ني واألمرا  المةقولة جةساااااااااا  ، قةي ي فقالء األولوية لتوههر الم لوم ف المة ساااااااااية لل مر، 
 ع( 53) هدة التوقهتوالت  ا ، والخدم ف الجهدة التي لراعي المراهقه ، ولكو  ش ملة وج

وأوصاااااى هريق األمم المتحدة القفري جزر سااااالام   ب لخ ذ جماع التدايهر الالزمة لأااااام   لواهر  -35
الخدم ف الصااااااااحاة هي المة  ق الريفاة وامك ناة الحصااااااااول عله   وجودة لل  الخدم فف وضاااااااام   التوزيع 

ا ، ولةفهذ مجموع ف متك ملة لتقدبم  ال  دل للموارد والدعم الك هي واإلشاااااااااااااراف على مساااااااااااااتوي ف الرع بة الدن 
الخدم ف الصااااحاةف وضاااام   لوههر خدم ف صااااحة جةساااااة وانج ياة شاااا ملة وجهدة ومالئمة للمراهقه  لدعم 

لحم بة م  ح الف الحمي  هر المقصااااااود م  أجي االخا راف المسااااااتةهرة بشاااااا   الحا ة الجةساااااااة واإلنج ياة 
الجةسف وزي دة هر  حصاااااااول الشاااااااي ع، بم  هه م ذوو وال ةل الجةسااااااا ني واألمرا  المةقولة ع   ريق 

 ع( 54) اإلع قة، على الت  ا  الجةسي الش مي، بم  قتفق مع لفور قدراف المراهقه 

 ( 55) الحق في التعليم -3 

وضاااااع يرامج و                                                                         أوصااااات لجةة حقوق الففي جزر سااااالام   بم  قلي  ج ي الت لام االيتدائي فلزاما  ف  -36
امج الت لام  هر الرسمي ل  ف ل هي س  الدراسة  هر الملتحقه  ب لمدارعف م جلة ولاسهر الوصول فلى ير 

م ا لجاة ال  يا ف التي ل تر  الت لام جاما  قت لق با لتكلفاة  هر المة ورة للت لام، ال ساااااااااااااااما  هي المةا  ق و 
لتح ق الريفاة، ولوههر مهزاناة   جاة لقف ع الت لامف ولحدقد ال وامي التي ساااااااا همت هي انخف   م دالف اال

باا لماادارع ال اا نويااة، ال ساااااااااااااااماا  يه  الفتااا ف، والخاا ذ لاادايهر ه اا لااة لزياا دة التحاا ق األ فاا ل باا لت لام ال اا نوي 
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وحصاااااول م علاهف والتصااااادي الرلف ع عدد المتساااااراله  م  الدراساااااة ول هب الفالع، ال ساااااام  يه  الفتا ف، 
أم ك    جاة هي الم سااااااساااااا ف بساااااابب الحمي وزواج األ ف ل وسااااااوء ال روف الصااااااحاة والفقر وعدم وجود  

لرجمة الكتب المدرساااااااااااة فلى الل  ف المحلاة للدولةف واعتم د لدايهر ه  لة لتحسااااااااااه  نولاة و ال  نوية ال لا ف 
الت لام وهر  حصااااااااااااااول األ فا ل علااه هي الجزر الخا رجااة وهي المجتم ا ف الريفااة، ولوههر ما  بكفي م  

قدبم الدعم والمسااااااا عدة فلى المراهق ف الحوامي واألم  ف للفالع، ال ساااااااام  للفتا فف وضااااااام   ل  ف  الداخلا 
المراهق ف لمواصاااالة ل لام  ف ولوههر موارد   جاة لتحسااااه  ال ا كي األساااا ساااااة المدرساااااة، وم  لجة مساااا لة 
ل هب المدرسااه ، وزي دة عدد المدرسااه  الم تمدق ف ولوههر الموارد الالزمة لتحسااه  نولاة مراكز الت لام هي 

 ع( 56) لة الميكرة وزي دة عدده مرحلة الففو 

 حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة -دال 

 ( 57) النساء -1 

أ  جزر سااااالام   واهقت خالل جولة االسااااات را  الدوري  فلىهريق األمم المتحدة القفري   أشااااا ر -37
 سااقةقوانه  اكتساا ع الجةساااة ونقل   واالحتف ا ي   وهقدان   مت ج ي الشاا مي الساا بقة على التوصاااة المت لقة ب 

مع مبدأ عدم التمههز، فال أن   لم لتخذ أي لدايهر مةذ ذل  االسااات را  لأااام   المسااا واة يه  الرجي والمرأة 
وأوصاااااااى الفريق القفري جزر سااااااالام   ب   لكفي المسااااااا واة يه  المرأة  ع( 58) ب لحق هي الجةسااااااااة جام  قت لق

والرجي هي الحقوق المت لقة ب كتسااااااا ع الجةسااااااااة ونقل   بموجب الق نو  وهي المم رساااااااة ال ملاة، وأ  ل دل 
موا ةه  وم  قترلب  ق نو  الجةسااة لأام   م  ملة الةسا ء والرج ل على قدم المسا واة عةد الزواج م   هر ال

 ع( 59)                                                         على ذل  جام  قت لق ب لجةساة و لب لجةاس األ ف ل المتب ةهه 

والحظ هريق األمم المتحدة القفري أ  م دالف انتشاااا ر ال ةل الجةساااا ني هي جزر ساااالام   لك د  -38
  19- ة  وههد                                                                                       لكو  ضا ل المتوساط ال  لميع والحظ أبأا   أنه ن را  أل  التدايهر الراماة فلى مةع انتشا ر ج ئح 

وشاااااااااج ت على ال زلة المةزلاة، هقد زاد عدد الةسااااااااا ء الالئي قلتمسااااااااا  الدعم األشاااااااااخ    قد حدف الحر ة  
وأوصااااى الفريق جزر ساااالام   بم  قلي   ف لة التدريب المسااااتمر ألهراد  ع( 60) لمواج ة ح الف ال ةل المةزلي

الشااااار ة لأااااام   ه م م لدورهم والتزام ل م بموجب ق نو  حم بة األسااااارةف وضااااام   ل زيز اساااااتج بة الة  م 
جماع مق    ف  لت فيالصاااااحي لل ةل الجةسااااا ني ومة هف ولوههر الموارد الم لاة ولوسااااااع مراكز األزم ف 

 ع( 61) م  أجي دعم الة جه  م  ال ةلجزر سلام   

 13وأشاااااااا ر هريق األمم المتحدة القفري فلى أ  أرال ة هقط م  األحزاع السااااااااا ساااااااااة الي ل  قدره   -39
حت سااهداف هي      حزال    هي الم ئة المفلوالة بموجب   10يةسااية لفوق نسااية الاااااااااااااااا   2019انتخ ب ف ع م                    قد رشاا 

 65  :نأاام عدد أكبر م  الةساا ء فلى األحزاع السااا ساااةع ومع ذل ، ا2014ق نو  األحزاع السااا ساااة ل  م 
هي الم ئة هي  24، مق يي 2019هي الم ئة م  الةسااا ء خأااا  االنتخ ب ف ضااام  أحزاع ساااا سااااة هي ع م 

وأوصااى الفريق القفري جزر ساالام   ب لخ ذ المزيد م  الخفواف لزي دة مشاا ر ة المرأة هي  ع( 62) 2010ع م 
ة والقأاااا ئاة، وال سااااام  على مسااااتوي ف الخ ذ القراراف، بم  هي ذل  ع   ريق ال هد ف التشااااري اة والتةفهذب 

 ع( 63) اعتم د ولةفهذ لدايهر خ صة م قتة

 ( 64) األطفال -2 

  ف ل ذوي اإلع قة وصحة ل  محددةمخصص ف   رصدأعرالت لجةة حقوق الففي ع  قلق   ل دم   -40
األجةباة، وم  ش   ذل  أ  بقو   اف                           اعتم دا   بهرا  على المس عداأل ف ل، وأل  المهزاناة المرصودة ل تمد 

، هي سااااااااا ق لزيداسااااااااتدامة القف ع ف االجتم لاة المت لقة ب أل ف لع وأوصاااااااات اللجةة جزر ساااااااالام   ب   
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م  االلف قاة،  4                                                                                   لخفاط مهزانا ل   المقبلة، اعتم دال   المخصاصاة للففولة فلى أقصاى حد ممك  وهق   للم دة 
 ع( 65) لدايهر للحد م  االعتم د على المس عداف األجةباة واسترالاجا ف الج  ف الم نحة لتخذأ  و 

وأوصااات اللجةة ذال   جزر سااالام   يت زيز ج وده  الراماة فلى وضاااع ن  م شااا مي لجمع يا ن ف  -41
مصااااااااةفة بشاااااااامي جماع المج الف التي لشاااااااامل   االلف قاة وجماع األ ف ل، مع التر هز بشااااااااكي خ   على 

 ف ل الذق  بحت جو  فلى حم بة خ صة، بم  هه م األ ف ل ذوو اإلع قة واأل ف ل الموجودو  هي الجزر األ
الخ رجاة، وأ  لوهر الموارد اليشاارية والتقةاة والم لاة المة ساايةع وأوصاات ب   للتمس جزر ساالام   المساا عدة 

 ع( 66) التقةاة م  مة مة األمم المتحدة للففولة

حقوق الففي ب   ل زز جزر ساالام   دور لجةة الففي وأ  لةفذ مي دراف شاا ملة ل دة وأوصاات لجةة  - 42
                                                                                              قف ع ف على الصاا هد الو ةيع وأوصاات اللجةة أبأاا   ب   ل زز جزر ساالام   يرامج التولاة المجتم اة، بم  

سااااااااااااع  هي ذل  لة ام حمالف والذل ج ود لأاااااااااااام   االعتراف ب حك م االلف قاة ومي دئ   وه م   على نف ق وا 
ب لل  ف المحلاة، وأ  بأاااااااااافلع األ ف ل وا ب ء والمجتم  ف المحلاة وزعم ء الكة ئس يدور رئاسااااااااااي هي هذب  
المي درافع وأوصاات  ذل  ب   لةخرج جزر ساالام   هي مة قشاا ف مع المجتم  ف المحلاة وا ب ء بشاا   حقوق  

 ع ( 67) عمي األ ف ل الففي، وال سام  بش   قأ ب  م ي التمههز الجةس ني، وزواج األ ف ل، و 

وأوصااات اللجةة نفسااا   جزر سااالام   ب لخ ذ لدايهر أك ر ه  لاة لوضاااع حد لجماع أشاااك ل التمههز   -43
الت لام والحصاااول على مج الف    ضاااد األ ف ل، مع فقالء اهتم م خ   للتمههز ضاااد الفتا ف، وال ساااام  هي

 ع( 68) ع قةاإلذوي  ل   فلالخدم ف األس ساة ل  ف ل الذق  ب اشو  هي مة  ق ريفاة، و 

وأوصااااات لجةة حقوق الففي جزر سااااالام   ب   لكفي فقالء االعتي ر الواجب  راء األ ف ل داخي  -44
األساارة وهي المجتمع المحلي والمدارع وهي جماع اإلجراءاف اإلدارية والقأاا ئاة ذاف الصاالة المت لقة ي م، 

والمجتم ي بشااااااا   مشااااااا ر ة األ ف ل هي المسااااااا ئي التي وذل  م  خالل التولاة على الصااااااا هدق  الو ةي 
 ع( 69) لمس م، وم  خالل لدريب الم ةهه 

وح ت اللجةة ذال   جزر سااااااااااالام   على ا لي  لحقهق المر زية التساااااااااااجهي المدني وج ل   على  -45
رق ل زيز اساتخدام هو المساتشافا فف  هي مساتو  المح ه  ف م  أجي فل حة لساجهي الموالهد خ رج ال  صامة و 

متةقلة لتسااااااااجهي الموالهد لكي ل في المجتم  ف الة ئاةف ول زيز الج ود الراماة فلى لةفهذ فجراءاف لسااااااااجهي 
الموالهد هي وقت ميكر واصاااااااادار شاااااااا  داف المهالد مع التر هز بشااااااااكي خ   على لسااااااااجهي الموالهد على 

مفروضااااة على التسااااجهي                                                                        مسااااتو  المجتمع المحليع وأوصاااات اللجةة أبأاااا   جزر ساااالام   بآل  ء ال قوال ف ال
المت خرف وا الق يرامج لولاة واساا ة الةف ق ب هماة لسااجهي الموالهد وعملاة لسااجهي الموالهدف وضاام   دقة 

 ع( 70) لف صهي لسجهي األ ف ل المولودق  أليوي   هر متزوجه  وألم  ف مراهق ف

ل ر     عةاه لمسااااااااااااااتو  وأعرالات لجةاة حقوق الففاي ع  قلق ا  اليا ل  فزاء ما  قلي  االرلفا ع المبل -46
للفتا ف هي قف عي قفع  ه واالساااااااااااات الل الجةسااااااااااااه  واالعتداءقذاء، بم  هي ذل  ال ةل ال  ئلي األ ف ل لإل

عدم  ف بة الموارد الالزمة إلنف ذ القوانه  المخصصة لحم بة األ ف ل م  جماع أشك ل و األشج ر والسا حةف  
ل ضااااااااااااااحا با  ال ةل واإلقاذاء، م اي مراكز اإلقواء، وخادم ف اإلقاذاءف وعادم  فا باة ال اا كاي القا ئماة لادعم األ فا 

المشاااورة، واجراءاف فع دة الت ههي، واع دة فدم ج األ ف ل ضاااح ب  الجرائم، أو اإلجراءاف الخ صاااة ب أل ف ل 
المو فه  المتخصاااااااصاااااااه  هي شااااااا ية الرع بة  وعدم  ف بةالشااااااا ود الذق  بشااااااا ر و  هي فجراءاف المح كمف 

اللجةة جزر سالام   على ا لي  لخصاال م  بكفي م  الموارد لتةفهذ القوانه  التي  وح ت   ع( 71) االجتم لاة
                                                                                           لحمي األ ف ل م  ال ةل لةفهذا  ه  ال ف والتحقهق هي جماع ادع ءاف االساات الل الجةسااي ل  ف ل ومق ضاا ة 

لى األ فا ل مرلكبي هاذب األه ا ل ولشااااااااااااااجاع البرامج المجتم ااة الرامااة فلى مةع ال ةل المةزلي واالعتاداء ع
واسااااات الل م جةساااااا ف وال ا م بحمالف لولاة بشااااا   مةع االعتداء الجةساااااي على األ ف ل هي ساااااا ق السااااافر 
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والسااا حة، وأ  لةشاار على نف ق واسااع، هي أوساا ج و الء الساافر و هرهم م  ال  مله  هي قف ع السااا حة، 
 حة الصاا درة ع  مة مة السااا حة مه  ق الشاارف الخ   بقف ع السااا حة والمدونة ال  لماة ألخالقا ف السااا 

ال  لماةف والخ ذ جماع التدايهر الالزمة لأااااام   لشاااااجاع األ ف ل على فيال  السااااالف ف المختصاااااة بح الف 
ال ةل ال  ئلي، ال ساام  االعتداء الجةساي على األ ف لف وضام   حصاول األ ف ل ضاح ب  ال ةل واإلقذاء 

خدم ف الت  هي واع دة اإلدم جف واعتم د فجراءاف خ صااة على الم و  المة سااب وخدم ف المشااورة الةفساااة و 
ل  ف ل الأااح ب  والشاا ود المشاا ر ه  هي فجراءاف المح كمف والخ ذ جماع التدايهر الالزمة لتوههر م  بكفي 
م  الموارد اليشااااارية والتقةاة والم لاة، ال ساااااام  المو فو  المتخصاااااصاااااو ، فلى شااااا ية الرع بة االجتم لاة، 

 ع( 72)                                                  التصدي لل ةل ضد األ ف ل واقذائ م واست الل م جةسا   لتمكهة   م  

وأعرالت اللجةة نفسااااااا   ع  القلق فزاء عدم وجود ساااااااا ساااااااة شااااااا ملة للرع بة البدقلة أو م  قهر دنا   -47
لتة ام الرع بة البدقلة ل  ف ل، وعدم وجود ملاة لرصاااااااد األ ف ل الذق  ب اشاااااااو  مع األسااااااار الممتدة وعدم 

وأوصااات اللجةة جزر سااالام   بم  قلي  وضاااع ساااا ساااة للرع بة  ع( 73) لرع بة ا مةة ل  ف لكف بة عدد دور ا
البدقلة وم  قهر دنا  لتة ام الرع بة البدقلة ل  ف لف ووضااع ملا ف رصااد وموارد ل  ف ل الذق  ب اشااو  مع 

 بة االجتم لاة األساااااار الممتدةف وانشاااااا ء ن  م لحأاااااا نة األ ف ل، ولوههر دور ممةة ل  ف ل، وخدم ف الرع
ل  ف ل المحرومه  م  البهدة األساااااااااريةف ولقدبم جماع خدم ف الرع بة االجتم لاة الالزمة والدعم ل سااااااااار 
ومقدمي الرع بة البدقلةف ووضااااااااااااااع م  قهر جودة لجماع أشااااااااااااااك ل خا راف الرع بة البدقلة المت حة وأخذ مراء 

وضاام   االساات را  الدوري ل ملاة فقداع األ ف ل  األ ف ل هي االعتي ر هي أي قرار بشاا   الرع بة البدقلةف
هي الرع بة البدقلة، ورصاد نولاة هذب الرع بة، يوسا ئي مة   لوههر قةواف لإليال  والرصاد والتصادي إلسا ءة 

 ع( 74) م  ملة األ ف ل

وح ت لجةة حقوق الففي جزر ساااالام   على  وضااااع لوائه ومي دئ لوجه اة لجماع الم ةهه  بمساااا ئي  - 48
التبةيف وانشاااااااا ء وحدة لإلشااااااااراف على عملا ف التبةي الرسااااااااماة، ولزويده  ب لموارد الك جاةف وزي دة الوعي ب لتبةي  
الرسامي على مساتو  المجتمع المحلي ولشاجاع التبةي بصاورة رساماة على الصا هد المحليف والة ر هي التصادقق  

 ع ( 75) ةي على الص هد الدولي على الف قاة اله ي بش   حم بة األ ف ل والت  و  هي مج ل التب 

وأوصاات اللجةة نفساا   جزر ساالام   بم  قلي  الخ ذ لدايهر لخفض وجا ف الرضااع واأل ف ل دو   -49
ساااا  الخ مسااااة بساااابب أمرا  بمك  الوق بة مة  ، م ي المالري  واإلساااا  لف ومواصاااالة لوههر الموارد لبرن مج  

ة  ق الريفاة والجزر الخ رجاة، ولوههر م  بكفي التحصااه  الموسااع، وزي دة االساات م ر هي التحصااه  هي الم
م  االساااات م راف هي التكةولوجا ف المة سااااية وقدراف الموارد اليشاااارية لخدم ف التحصااااه ف ومواصاااالة الخ ذ 
                                                                                                 التدايهر الالزمة لج ي جماع المساااااتشااااافا ف مرالاة  للر ضاااااع، ولةفهذ المدونة الدولاة لتساااااويق يدائي لب  األم 

زيز الج ود الرامااة فلى لحسااااااااااااااه  هر  حصااااااااااااااول جماع األ فا ل على خادما ف الرعا باة                   لةفهاذا   ا مال ف ول 
  ع(76) الصااحاة األساا ساااة، وال سااام  هي المة  ق الريفاة والة ئاة، ولوههر المزيد م  الموارد لل ا داف المتةقلة

وازاء سااااااااااااااوء  وأعرالات اللجةاة ع  قلق ا  فزاء عادم  فا باة الموارد المتا حاة للوحادة الو ةااة ل مرا  الةفسااااااااااااااااة
أوضاا ع  ، وازاء نقل خدم ف فع دة الت ههي المت لقة ب لصااحة ال قلاة ل  ف ل، وعدم  ف بة عدد المو فه  

 ع( 77) المتخصصه  هي ح الف األ ف ل الذق  ب  نو  م  مش كي الصحة ال قلاة

وأوصاااااات لجةة حقوق الففي جزر ساااااالام   بم  قلي  اعتم د سااااااا سااااااة شاااااا ملة للصااااااحة الجةساااااااة  -50
إلنجااا يااااة للمراهقه  لولي االهتمااا م لجماع جواناااب الوقااا باااة، بمااا  هي ذلااا  األمرا  المةقولاااة ع   ريق وا

االلصاااااااا ل الجةسااااااااي والحمي الميكرف عدم لجريم اإلج    هي جماع الح الف وضاااااااام   الحصااااااااول على 
أم  خادما ف اإلج ا   الما مو  والرعا باة الالحقاة لإلج ا  ، ب ض الة ر عما  فذا  ا   اإلج ا   قا نوناا 

ال، وضاام   االسااتم ع  راء الفتا ف واحترام   هي القراراف المت لقة ب إلج   ف وضاام   أ  بكو  الت  ا  
م  المة ج الدراساااااااااااي اإللزامي الذي بسااااااااااات دف المراهقه                                          هي مج ل الصاااااااااااحة الجةسااااااااااااة واإلنج ياة جزءا  
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والخدم ف ذاف الصااااالة،  والمراهق فف ولحساااااه  حصاااااول المراهقه  على خدم ف الرع بة الصاااااحاة اإلنج ياة
وزي دة الدعم المقدم فلى خدم ف الصااااااحة اإلنج ياة ولة ام األساااااارة، وال سااااااام  هي المة  ق الريفاةف ولوههر 

( لمك هحة ههروع نقل المة عة اليشاااااااارية 2020-2016موارد   جاة لتةفهذ الخفة االسااااااااترالاجاة الو ةاة )
سااااااااتج بة المت ددة القف ع ف للوق بة م  ههروع نقل واألمرا  المةقولة ع   ريق الجةس بغاة ل زيز اال

المة عة اليشارية واألمرا  المةقولة ع   ريق الجةسف ووضاع ساا ساة وخفة عمي بشا   التصادي لت   ي 
األ ف ل والمراهقه  للكحول والتدخه  والمخدراف، ولزويدهم بم لوم ف دقاقة وموضااااااولاة ول لام م م  راف 

ل   ي المخدراف، بم  هي ذل  التي  والكحول، ووضاااااااااع خدم ف سااااااااا لة المة ل  الحا ة المت لقة ب لوق بة م 
 ع( 78) لمخدراف والحد م  األضرار المرليفة يذل ا فدم  ومرالاة لمص له الشي ع ل الج 

وح ت اللجةة نفساااااا   جزر ساااااالام   على م  قلي  وضااااااع واعتم د سااااااا سااااااة بشاااااا   عمي األ ف ل  -51
      ع م    18الخ ذ التدايهر الالزمة لأم   عدم قا م أي  في دو  س   و   ووضع ق ئمة لشمي األعم ل الخفرةف

بمم رساااة أعم ل خفرة، بم  هي ذل  هي قف ع الزراعة وقفع األشاااج ر والساااا حة وصاااهد األسااام ا، ووضاااع 
ل زيز ن  م لفتاش أم ك  ال مي ولزويدب  و يرامج اجتم لاة لساااات دف القأاااا ء على عمي األ ف ل أو مة هف 

ةف وانشاااااااا ء ملا ف شااااااااك و  خ صااااااااة ب أل ف ل لتلقي التق رير ع  مساااااااا لة اساااااااات الل األ ف ل ب لموارد الك جا 
 ع( 79) ورصده  والتحقهق هه   وزي دة لولاة األ ف ل ي ذب القأ ب 

                                                                           وح ت لجةة حقوق الففي جزر سااااااالام   على ج ي ن  م   الخ   بقأااااااا ء األحداث متم شاااااااا    -52
الصااااالةع وأوصااااات ب   ل تمد جزر سااااالام   دو  ل خهر مشاااااروع                                        لم م   مع االلف قاة والم  قهر األخر  ذاف

ق نو  قأاااااااا ء األحداث وأ  لكفي لوههر الأاااااااام ن ف المةصااااااااو  عله   هي ق نو  ال قوال ف ل  ف ل دو  
ال  مةة عشااااارةف ورهع السااااا  الدنا  للمسااااا ولاة الجة ئاة بم  قتفق مع الم  قهر الدولاة المقبولةف وزي دة الج ود 

  الت  مي مع األ ف ل المخ لفه  للق نو  هي ف  ر مح كم األحداث والواسااااااااااافة قأااااااااااا ة الراماة فلى ضااااااااااام 
متخصااصااه  للقوا التدريب المة سااب، ولزويد هذب المح كم ب لموارد اليشاارية والتقةاة والم لاة الك جاةف ول زيز  

داء المشااااااااورة، التدايهر  هر القأاااااااا ئاة هي ح لة األ ف ل المخ لفه  للق نو ، م ي التحويي والوساااااااا  ة واساااااااا 
اساااااااااااااتخدام لدايهر  هر احتج زية، حه م  أمك ، م ي ف الق ساااااااااااااراح م لحت المراقية والخدمة المجتم اةف و 
ضااااااااام   عدم اساااااااااتخدام االحتج ز فال  تديهر أخهر وألقصااااااااار هترة زمةاة ممكةة، ومراج ته ب نت  م ي دف و 

رام جماع الأااااااام ن ف الق نوناة  وضاااااااع حد لهف وضااااااام   احتج ز األ ف ل بم زل ع  الي ل ه ، وحم بة واحت 
ل  ف ل هي م ي هذب الح الفف ولوههر م  بكفي م  الموارد الم لاة واليشارية والتقةاة م  أجي التةفهذ الك مي 

 ع( 80) للبرولو والف المشتر ة يه  الو  الف المت لقة ب أل ف ل المخ لفه  الق نو  

 ( 81) األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

أ  األشااااااااخ   ذوي اإلع قة بشااااااااكلو  واحدة م  الفد ف فلى هريق األمم المتحدة القفري   أشاااااااا ر -53
                                                                                         األك ر ل ماشااا   هي جزر سااالام  ع وهة ا أحك م بشااا   فدم ج األشاااخ   ذوي اإلع قة هي التةماة،  هر أ  

ي االهتق ر فلى ال ا كي األسااااااا سااااااااة واإلع ن ف والفر  والخدم ف بأاااااااع ع ي ف  بهرة أم م األشاااااااخ   ذو 
اإلع قةع هفي المة  ق الحأااارية، ال لوجد  رق أو مي   أو مراهق أو هر  عمي مالئمة ل شاااخ   ذوي 

 ع( 82) اإلع قةع والح لة أشد سوءا هي المة  ق الريفاة

والحظ هريق األمم المتحدة القفري أ  الةس ء ذواف اإلع قة ب  نه  م  الت ر  لل ةل بمستوي ف  -54
أدنى م  الحقوق هي مج ل الصاااحة الجةسااااة واإلنج ياةع ولتجلى المشااا كي أعلى ويحصااال  على مساااتوي ف 

ذوي اإلع قة، ل مالئمةالمت لقة ب لتدايهر التاسااااهرية لذوي اإلع قة ونوعهت   هي عدم وجود وساااا ئي الصاااا الف 
  وهي السالو ا ف والمم رسا ف التي ل تبر الةسا ء ذواف اإلع قة يال  ريزة جةسااة أو قتمت   بقدر محدود م

 ع( 83) الكف ءة، ف  وجدف، لالستقالل الجسدي
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وح ت لجةة حقوق الففي جزر سااااااااااالام   على اعتم د ن ج ق ئم على حقوق اإلنسااااااااااا   فزاء اإلع قة  - 55
                                                                                              ووضاااع اساااترالاجاة شااا ملة إلدم ج األ ف ل ذوي اإلع قةع وح ت اللجةة البلد أبأااا   على ا لي  ل زيز اإل  ر  

لشاااااااااري  ف شااااااااا ملة لحم بة ول زيز حقوق األ ف ل ذوي اإلع قة، وال مي دو  فبف ء على التشاااااااااري ي ب عتم د 
اعتم د سااااااااا سااااااااة وخفة عمي و ةهته  فزاء اإلع قة والت لام الشاااااااا مي للجماعف ووضااااااااع ودعم حمالف والرامج 

ههر مجتم اة للتصااادي للتمههز والوصااام ضاااد األ ف ل ذوي اإلع قة، والتولاة ب لكشااال الميكر والتدخالفف ولو 
عدد   ف م  الم لمه  المتخصاااااااصاااااااه  والم ةهه  الذق  بقدمو  الدعم الفردي هي جماع المدارع، وضااااااام   
حصاااااول ه الء الم ةهه  على التدريب الك هي لتمكه  األ ف ل ذوي مختلل اإلع ق ف م  التمتع الف لي بحق م 

ولحسااااااااااااه  الترلهي ف التاسااااااااااااهرية   هي الت لام الجهد والشاااااااااااا مي للجماع، بم  هي ذل  م  خالل الت  و  الدوليف 
للوصااااااااااول فلى جماع المي ني واألم ك  ال  مة، ولوههر الخدم ف ووساااااااااا ئي المواصااااااااااالف هي جماع المة  ق، 

سااااااام  هي المجتم  ف المحلاة الريفاةف وزي دة الموارد الم لاة واليشاااااارية والتقةاة المخصااااااصااااااة لبرامج فع دة    وال 
ال ح الف األ ف ل ذوي اإلع قة واح لت م هي مرحلة ميكرة، وال حة  الت ههي المجتم ي ولوسااع نف ق  ، ولشاخ 

 ع ( 84) م  قلزم م  الدعم اليشري والتقةي والم لي لمقدمي الخدم ف وألسر األ ف ل ذوي اإلع قة 
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