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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  احلادية عشرةالدورة 
  ٢٠١١ مايو/أيار ١٣- ٢جنيف، 

للفقرة  وفقاً لسامية حلقوق اإلنسان،  جتميع للمعلومات أعدته املفوضية ا        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  جزر سليمان    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة         وتعليقاهتا  الدولة املعنية  مالحظاتاخلاصة مبا يف ذلك     
اقتراحات مـن جانـب   نظر أو وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات    . الرمسية ذات الصلة  

. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضـية        
وذُكـرت  . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان      

روعي يف إعداد   و. ة يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير         بصورة منهجي 
ويف حـال عـدم وجـود       .  االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات       دوريةالتقرير أن   

. تزال صاحلة  معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال           
ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن           وملا كان هذا التقرير     

قد ُيعزى إىل عدم    عن مسائل حمددة أو عدم التركيز على هذه املسائل           معلوماتاالفتقار إىل   
لتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات الدوليـة    إىل تدين مستوى ا  أو  /التصديق على معاهدة ما و    

  .اإلنسان حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
ــة حلقــوق  املعاهــدات العاملي

  )٢(اإلنسان
ــصديق أو  ــاريخ الت ت

  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة
باالختـصاصات   االعتراف

  احملددة هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء علـى     

  ريمجيع أشكال التمييز العنص
املـادة  (الشكاوى الفردية     ال توجد  ١٩٨٢مارس / آذار١٧

  ال): ١٤
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١٠ و   ‘١‘) أ(٧نعم، املواد     ١٩٨٢مارس / آذار١٧
  ١٤و ) أ) (٢ (١٣و ) ١(

-  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
  التمييز ضد املرأة

  -   التوجد  ٢٠٠٢مايو /أيار ٦

الربوتوكول االختياري التفاقية   
القضاء على مجيع أشكال التمييز     

  ضد املرأة،

 ٨املادتان  ( إجراء التحقيق     التوجد  ٢٠٠٢مايو /أيار ٦
  نعم ):٩و

ــسان١٠  اتفاقية حقوق الطفل ــل / ني أبري
١٩٩٥  

  -  ال توجد

      -  
ختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           الربوتوكول اال  : طرفاً فيها  ليست جزر سليمان  املعاهدات اليت   

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري        وا،  )٢٠٠٩توقيع فقط،    ()٣(واالجتماعية والثقافية 
ص باحلقوق املدنية    والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلا      ، للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      األول

  ،  واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبــة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                   والسياسية،
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،                 

 ،)٢٠٠٩توقيـع فقـط،     ( األطفال يف الرتاعات املـسلحة       ياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك     والربوتوكول االخت 
 والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة             

لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص        واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ا      ،)٢٠٠٩توقيع فقط،   (
توقيـع فقـط،    (، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          )٢٠٠٨توقيع فقط،   (ذوي اإلعاقة   

  .، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري )٢٠٠٩
  

 يق أو االنضمام أو اخلالفةالتصد  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 ال  )٤(بروتوكول بالريمو

وضع األشـخاص   ب املتعلقة ١٩٥٤ نعم باستثناء اتفاقية عام     )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
   عدميي اجلنسية 

 ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ات جنيف املؤرخة اتفاقي
  )٦(والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا

 .نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث
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 ٢٩نعم، باستثناء االتفاقية رقم   )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  نعم  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

، شجعت جلنة حقوق الطفل جزر سليمان علـى التـصديق علـى     ٢٠٠٣يف عام     -١
الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال             

  .)٨(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
قتصادية واالجتماعية والثقافيـة    احلقوق اال ب، أوصت اللجنة املعنية     ٢٠٠٢ويف عام     -٢

جزر سليمان بالنظر يف التصديق على االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدوليـة املتعلقـة              
 بشأن احلرية النقابية ومحاية     ٨٧باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل االتفاقية رقم        

 ،يف التنظيم واملفاوضـة اجلماعيـة      بشأن تطبيق مبادئ احلق      ٩٨حق التنظيم واالتفاقية رقم     
 أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء         بشأن حظر أسوإ   ١٨٢واالتفاقية رقم   

  .)٩(عليها
، أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني جـزر سـليمان           ٢٠١٠ويف عام     -٣

واتفاقيـة عـام     املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية       ١٩٥٤باالنضمام إىل اتفاقية عام     
االتفاقيتني املتعلقتني بانعدام   ومن شأن االنضمام إىل     .  املتعلقة باحلد من انعدام اجلنسية     ١٩٦١
 مـا   أن يضع إطاراً ملنع حدوث حاالت انعدام اجلنسية واحلد منها، وذلك لتجنـب            اجلنسية

 معايري دنيا    واجملتمع، وضمان تطبيق   األفراديف   ضارة   آثار من   هذا األمر ميكن أن يترتب على     
بعـض   وضـمان تلبيـة      هلميف معاملة األشخاص عدميي اجلنسية، وتوفري االستقرار واألمن         

  .)١٠(حقوقهم واحتياجاهتم األساسية

  اإلطار املؤسسي والتشريعي  -باء   
إنفاذ أحكـام   أن دستور جزر سليمان ال جييز       باليونيسيف  أفادت  ،  ٢٠١٠يف عام     -٤

  .)١١(على هذه املعاهداتالتصديق شكل تلقائي مبجرد املعاهدات ب
 خطوات هامة   خطاأن الربملان   ب، أفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ٢٠٠٩ويف عام     -٥

حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني يف قوانني البالد من خالل تعديل أربع ممارسـات قانونيـة                
إجـراء  قبـات أمـام   وأزالت هذه التعديالت أهم الع   . ٢٠٠٩ُمدرجة يف قانون األدلة لعام      

  .)١٢(مجرمني يف حاالت االعتداء اجلنسيناجحة للحماكمة 
 وجود ثغرات والحظت اليونيسيف وجود صعوبات يف محاية حقوق الطفل بسبب            -٦

 املؤلفة من احلكومة ،وأضافت أن اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بالطفل      . )١٣(يف التشريعات 
وقد اعتمدت  . سيق مركزية للتصدي لقضايا الطفل     أصبحت جهة تن   ،ومن أصحاب املصلحة  

وضـع  ) أ: (اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بالطفل هنجني إلجراء التعديالت التشريعية مها         
مراجعـة  ) ب(ومشروع قانون بشأن حقوق الطفل ومشروع قانون بشأن محاية الطفـل؛            
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كانـت   اللجنة حالياً فيما إذا      وتنظر هذه . القوانني لضمان تطابقها مع اتفاقية حقوق الطفل      
.  لكل منـهما )١٤(أحد النهجني أو كليهما معاً وذلك وفقاً للجوانب اإلجيابية والسلبية   ستتبع  

وقدمت اليونيسيف املساعدة إلجراء إصالحات قانونية وصياغة قوانني جديـدة وتعـديل            
  .)١٥(ويتم مشاورة األطفال والشباب يف هذه العمليات. املوجود منها

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء التناقضات العديدة فيما يتعلق باحلـدود               -٧
حلد أن ا:  يف شىت ميادين القانون يف جزر سليمان، والحظت بصفة خاصة    املطبقةالدنيا للسن   

وأن سن الزواج منخفض للغايـة  ؛ ) سنوات٨(األدىن لسن املسؤولية اجلنائية منخفض للغاية      
 سيما وأنه من غري املطلوب تقدمي شهادة امليالد أو أي وثيقـة رمسيـة               ، ال ) سنة ١٥ (أيضاً

؛ ونظـراً   ) سنة ١٢(أن احلد األدىن لسن االستخدام منخفض للغاية كذلك         أخرى للزواج، و  
. )١٦(مل جيرِ حتديد سن للقبول يف التعليم االبتـدائي وسـن إلمتامـه    ،  ألن التعليم غري إلزامي   

ألدىن لسن املسؤولية اجلنائية ليتطابق مع املعايري املقبولـة          جزر سليمان برفع احلد ا     وأوصت
دولياً وكفالة منح مجيع األطفال حىت سن الثامنة عشرة احلماية القضائية لألحداث؛ ورفـع              
احلد األدىن لسن الزواج واشتراط تقدمي وثيقة رمسية يف املسائل الرمسية؛ ورفع احلـد األدىن               

  .)١٧( للقبول يف التعليم االبتدائي اإللزامي وسن إلمتامهلسن االلتحاق بالعمل؛ وحتديد سن

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
، مل يكن لدى جزر سليمان مؤسسة وطنية        ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول حىت هناية     -٨

حقـوق  حلقوق اإلنسان معتمدة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية            
  .)١٨(اإلنسان

  تدابري السياسة العامة  -دال   
أنه بغية متكني جزر سليمان من      ب، أفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ٢٠١٠يف عام     -٩

 للغاية إدماج هذه األهداف يف اخلطـط اإلمنائيـة          املهمبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، من      
دوار قوية يف تنفيذ التدابري اليت متكن الـبالد مـن   ويتعني على احلكومات احمللية أداء أ     . احمللية

وأضاف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن مواصـلة بـذل          . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
 أمر أساسي، ألن احلكومـات      لدعم احلكومات احمللية وما تقدمه من خدمات، هي       اجلهود  

مة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية علـى   خلدمات األساسية الالز  اجلهة اليت تقدم ا   احمللية هي   
  .)١٩(املستوى احمللي

-٢٠١٠ولفتت اليونيسيف االنتباه إىل السياسة الوطنية املتعلقة بالطفـل للفتـرة              -١٠
، اليت وضعتها اللجنة االستشارية الوطنية جلزر سليمان املعنية بالطفل ووزارة شؤون            ٢٠١٥

 الـيت وضـعتها     ٢٠١٥-٢٠١٠نية للشباب للفترة    املرأة والشباب والطفل؛ والسياسة الوط    
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شعبة تنمية الشباب التابعة لوزارة شؤون املرأة والشباب والطفل، والسياسة الوطنية للمساواة            
بني اجلنسني اليت وضعتها شعبة تنمية املرأة يف وزارة شؤون املرأة والشباب والطفـل، وقـد                

  .)٢٠( على مجيع هذه السياساتالوزراءوافق جملس 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
آخر تقرير قُدم     )٢١(هيئة املعاهدة

  وُنظر فيه 
ــات  ــر مالحظ آخ

  ختامية 
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

مـن   التقـارير تأخر تقدمي       ١٩٨٣ يهيول/متوز  ١٩٨٣
 منذ  الثاين إىل الثالث عشر   

 حـىت عـام     ١٩٨٥عام  
٢٠٠٧  

قوق املعنيـة بـاحل   لجنة  ال
االقتــصادية واالجتماعيــة 

  والثقافية

نوفمرب /تشرين الثاين   ٢٠٠١
٢٠٠٢  

تأخر تقدمي التقرير الثـاين       
  ٢٠٠٥منذ عام 

          
جلنة القضاء على التمييـز     

  املرأة ضد
األويل تقدمي التقريـر    تأخر        

   ٢٠٠٣منذ عام 
  -  -      

الثاين  ينتأخر تقدمي التقرير      ٢٠٠٣يونيه /حزيران  ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٧ عاموالثالث منذ  

 عن أسفها ألن جزر سليمان مل تقـدم         جلنة القضاء على التمييز العنصري     وأعربت  -١١
 ما عن الوفاء بالتزاماهتا يف اإلبالغ خيلق وأشارت إىل أن تقاعس دولة. ١٩٨٣تقريراً منذ عام 

  )٢٢(عقبات خطرية أمام السري الفعال لعمل نظام رصد االتفاقية 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة

حبقـوقاخلبري املستقل املعين بآثار الديون األجنبية على التمتع           آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  ).٢٠١١فرباير / شباط١٨-١٤(اإلنسان 

    الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
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    الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
    التعاون أثناء البعثات/التيسري

    متابعة الزيارات
وردت. يد االسـتعراض  أُرِسلت رسالة واحدة خالل الفترة ق       الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

  .احلكومة عليها
 اسـتبيانا٢٦ً من أصل    ستبيانامل ترد جزر سليمان على أي         الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٢٣(أرسلها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 /آبضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان يف احملـيط اهلـادئ إىل              يرجع وجود املفو    -١٢

وكان اهلدف من املشروع األويل للمفوضية هو دعم عملية الـسالم يف             . ٢٠٠١ أغسطس
تـشرين   - ١٩٩٩(جزر سليمان يف أعقاب القالقـل املدنيـة الـيت وقعـت يف الـبالد             

املؤسسة الوطنية  شروع آخر لتعزيز قدرات     مب ٢٠٠٣ يف عام    واضطلع). ٢٠٠٠أكتوبر/األول
، أنشأت املفوضية مكتباً إقليمياً     ٢٠٠٥أغسطس  /آبويف  . حلقوق اإلنسان لفترة عام واحد    

، افُتتح مكتـب فرعـي يف هونيـارا وجـزر           ٢٠٠٦أغسطس  /آبويف  . يف صوفا وفيجي  
وقد ركزت املفوضية يف عملها يف جزر سليمان على سيادة القانون، واإلصالح            . )٢٤(سليمان

لية احلقيقة واملصاحلة، وبناء قدرات اجملتمع املدين يف جمال حقوق اإلنـسان،            املؤسسي، وعم 
 جلـزر سـليمان يف      االرتباطوأُغلق مكتب   . )٢٥(ومحالت إعالم اجلمهور واألنشطة التثقيفية    

ومنذ ذلك احلني ومكتب املفوضية اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ يف صـوفا            . )٢٦(٢٠٠٧ عام
  .)٢٧(الدعم إىل عملية املصاحلةيواصل تقدمي املشورة و

  اللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسانفيذ اتن  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
يف مجيع أرجاء جزر سليمان،      ، ُينظر إىل املرأة بشكل عام     هإىل أن  اليونيسيف   أشارت  -١٣

د اختاذ قرارات تتعلـق     على أهنا حتتل مركزاً أدىن من الرجل وأن رأيها ال يؤخذ إال قليالً عن             
باألسرة وأنه على الرغم من أمهية مشاركة املرأة يف االقتصاد، فإن األسر ال تـزال متيـل إىل    

  .)٢٨(إيالء األولوية إىل إرسال البنني إىل املدارس قبل البنات
بأن الفتـاة   جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ          وأفادت  -١٤
مقابل مدفوعات تـشمل مـدفوعات      كعروس  مبثابة سلعة قّيمة يقايض عليها الرجال         تعترب
وهذه التقاليد مستمرة يف جزر سليمان على الرغم من التغيريات االجتماعية الثقافيـة             . نقدية

والتقليد املتمثل يف دفـع مهـر       . امللحوظة اليت حدثت يف جماالت أخرى من جماالت احلياة        
ن يعكس االعتراف بالقيمة االجتماعية واالقتصادية للمـرأة؛ ومـع          العروس يف جزر سليما   
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ذلك، تعاين النساء الاليت تزوجن مبوجب األعراف من صعوبات يف احلصول على حصة من              
  .)٢٩(ممتلكات الزوجية وحضانة األطفال

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار انتشار التمييـز     ٢٠٠٣ويف عام     -١٥
كما أعربت عن قلقهـا إزاء      . ة والفتيات وإزاء التمثيل الناقص للفتيات يف املدارس       ضد املرأ 

األطفال املنتمني لبعض األقليات اإلثنية واألسر املعيـشية        قصور تنفيذ مبدأ عدم التمييز ضد       
 وإزاء تعرض األطفال الذين يعيشون يف اجلزر النائية، واألطفال املولـودين            ،احملرومة اقتصادياً 

إطار الزوجية واألطفال ذوي اإلعاقة، أيضاً، للتمييز وال سيما فيما يتعلق بوصوهلم إىل         خارج  
  .)٣٠(حية املناسبة وإىل مرافق التعليمالرعاية الص

اليت شـهدهتا الـبالد يف هنايـة        " التوترات" ب عن أن ما ُيسمى      فوأبلغت اليونيسي   -١٦
يف أرض  الغوايل  املاليتان و مجاعيت  ن بني    عن اختالل التواز   جنمت األلفينياتالتسعينات وأوائل   

حمليط اهلادئ بـشأن    وتبني دراسة أجراها مكتب اليونيسيف ملنطقة ا      . تعود تقليدياً إىل الغوايل   
 ال يكبحها سوى   أن العاصمة هونيارا ال تزال تعاين من بقايا التوترات اليت            )٢٠١٠(التحضر  

  .)٣١(ليمانإلقليمية املرسلة إىل جزر س اةوجود بعثة املساعد

  حق الفرد يف احلياة ويف احلرية واألمان على شخصه  -٢  
ـ             -١٧ ن أشارت اليونيسيف إىل وجود عصابات يف مناطق استيطان عديـدة، مؤلفـة م

وتتراوح أعمار أفراد هذه اجملموعة الكبرية      .  التوترات ساخطني من فترات   "حماربني سابقني "
ات وكان العديد منهم من     وات األوىل من الثالثين   قة والسن  املراه  من فترة  بني السنوات األوىل  

 لحد من حدة بعـض التـوتر       عملية السالم واملصاحلة فرصة ل     توفرورمبا  ". اجلنود األطفال "
  .)٣٢( هبذا الوضع العالقاملتعلق
، أبلغت اليونيسيف عن انتشار العنف املرتيل يف جـزر سـليمان            ٢٠١٠ويف عام     -١٨

وترتبط ممارسة العنف   . ر االعتداء اجلسدي والعاطفي واجلنسي    وتعرض املرأة والطفل معاً خلط    
 متوطنة موجودة ببساطة ألنه      بالفقر إىل حد ما، لكنها ممارسة      ضد األطفال واالعتداء عليهم   

  .)٣٣(ال يتم منعها
عن  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أعربت، ٢٠٠٢ويف عام   -١٩

وحثت . )٣٤(اع حاالت العنف املرتيل ضد املرأة والطفل يف جزر سليمان          بسبب ارتف  جزعها
  .)٣٥(جزر سليمان على اعتماد وتنفيذ تدابري فعالة حلماية املرأة والطفل من العنف املرتيل

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن مشكلة االعتداء، مبا يف ذلك االعتـداء                -٢٠
 هي مشكلة هامة فيما يبدو؛ فلم تقم الـشرطة إال يف            ،اجلنسي داخل األسرة ويف املؤسسات    

حاالت قليلة للغاية من حاالت االعتداء اجلسدي واجلنسي، مبالحقة مرتكبيها بفعاليـة، أو             
تقدميهم إىل احملكمة؛ وإن اإلبالغ ليس إلزامياً وال توجد إجراءات أو مرافق حلماية األطفـال    

وأوصت جزر سليمان بإجراء دراسة شاملة عـن        . )٣٦(احتياجاهتم  عتداء أو لتلبية    ضحايا اال 



A/HRC/WG.6/11/SLB/2 

GE.11-10828 8 

 وواضـعي  مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، ترمي إىل إعالم الـشرطة            ،انتشار حاالت االعتداء  
  .)٣٧( مبا يف ذلك من خالل التعاون مع منظمات غري حكومية دولية،القوانني

العتداء عندما   عن تعرضهن ل    يف املائة من النساء أبلغن     ٣٧وأضافت اليونيسيف أن      -٢١
 عاماً وأن املعدل اإلمجايل لالعتداء على املرأة أعلـى يف املنـاطق             ١٥كانت أعمارهن دون    

  .)٣٨(احلضرية
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق بالغ ألن األطفال مـن كـال              ٢٠٠٣يف عام   و  -٢٢

يتعلـق  اجلنسني يتعرضون للبغاء بسبب الصعوبات االقتصادية؛ فالشرطة تفتقر للتوجيه فيما           
بدورها يف التدخل يف هذا اجملال، كما أنه ال توجد مؤسسات خمصصة إلعادة تأهيل األطفال               

وأوصـت  . )٣٩( والبيانات املتعلقة بعدد األطفال الذين يتم استغالهلم، قليلة للغايـة          ،الضحايا
جزر سليمان بإجراء دراسة عن االستغالل اجلنسي لألطفال واعتماد خطة عمـل وطنيـة              

  .)٤٠(االستغالل اجلنسي لألطفالملكافحة 
سيما يف صفوف الفتيات      وال ،والحظت اليونيسيف وجود حاالت لعمل األطفال       -٢٣

دون سن  ( يف املائة من الفتيات      ٩,٤ وأن التقارير تفيد بأن نسبة       ،يف بواال يف مقاطعة إيزابيل    
اجملتمعات احمللية  كما أبلغت   . بحثن عن عمل   املستوطنات احلضرية يف هونيارا ي     يف)  عاماً ١٦

 سـداد   ازدياد صعوبة اليت مشلها املسح عن ازدياد االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية بسبب           
  .)٤١(النفقات اليومية

وأبلغت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن العديد من األطفال دون سـن اخلامـسة            -٢٤
 مما حيول   ،طويلةعشرة يعملون، ويف معظم األحيان يف ظروف عمل رديئة للغاية ولساعات            

وأوصت جزر سليمان ببذل مزيد من اجلهود للحد من عـدد           . )٤٢(دون التحاقهم باملدارس  
األطفال العاملني يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي؛ وضمان تطبيق املعايري الدوليـة للعمـل              

 م للحصول على التعليم الرمسـي،     ص هل  ومواصلة إتاحة الفر   ،بالنسبة لألطفال الذين يعملون   
 بشأن احلد األدىن لسن االسـتخدام       ١٣٨والتصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم        

  .)٤٣( أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليهاأ بشأن حظر أسو١٨٢ورقم 
، ذكّرت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات          ٢٠١٠ويف عام     -٢٥

 من دستور جزر سليمان تـنص علـى         ٦، ومفادها أن املادة     ظتها السابقة والتوصيات مبالح 
لكنها تنص على استثناءات مـن تعـبري      ) ٢ و ١الفقرتان  (احلماية من الرق والعمل القسري      

ورجت جلنة اخلرباء من جزر سليمان تقدمي معلومـات عـن           ). ٣الفقرة  " (العمل القسري "
  .)٤٤(الظروف اليت ُيفرض يف إطارها العمل عنوة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن العقوبة البدنية متارس على نطاق واسـع                -٢٦
داخل األسرة ويف املدارس ويف املؤسسات األخرى، مثل السجون ومؤسسات الرعاية البديلة،  

 وألن أفعـال  ، مبا يف ذلك من جانب وكالء الدولة     ،ولعدم كفاية الوعي بسوء معاملة الطفل     
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. )٤٥(جتـري يف حـضور األطفـال      أو غريها من أفراد األسرة غالباً ما        /ألم و االعتداء ضد ا  
وأوصت جزر سليمان باختاذ مجيع التدابري التشريعية وغريها من التدابري حلظر مجيع أشـكال              

 ضد األطفال داخل األسرة ويف املدارس       ، مبا يف ذلك العقوبة البدنية     ،العنف اجلسدي والعقلي  
 وأن ُتجري دراسة لتقييم طبيعة ومدى ظاهرة سـوء معاملـة            ،خرىويف مجيع السياقات األ   

  .)٤٦(األطفال

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
أفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأن جزر سليمان خطت خطوة هامة حنو مداواة               -٢٧

من خالل إنـشاء أول جلنـة للحقيقـة         " راتالتوت"اجلراح وجتاوز الصدمات اليت خلفتها      
 /عملها يف كانون الثـاين     اليت بدأت    ،وتركز هذه اللجنة  . دئواملصاحلة يف منطقة احمليط اهلا    

 ملنع  واجلناةمداواة جراح الضحايا    أن تشمل    على حقوق اإلنسان وتكفل      ،)٤٧(٢٠١٠ يناير
  .)٤٨(حدوث نزاع من جديد

انتشار العنف املرتيل الذي    يؤدي إىل توسع    ذ القانون   وأبلغت اليونيسيف أن عدم إنفا      -٢٨
  .)٤٩(ض املرأة والطفل للخطر يف جزر سليمانيعرِّ
االتصال من أجل خطط    " متعددة السنوات    وأحاطت اليونيسيف علماً بوضع خطة      -٢٩

  .)٥٠(لتوجيه عملية بناء قدرات اهليئة القضائية والشرطة يف جزر سليمان" التغري االجتماعي

  احلياة األسريةواحلق يف الزواج   -٤  
أبلغت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ عن استمرار ممارسـات             -٣٠

وفضالً عن ذلك، . )٥١(األسر املوسَّعةوالزواج املبكر أو االجتار باألطفال وفقاً ألهواء الوالدين  
يف لشروط السن القانونية للزواج     الزواج العريف وال خيضع الزواج العر     بتعترف جزر سليمان    

  .)٥٢(وال ألشكال احلماية األخرى املتعلقة بالزواج
أنه فيما يتعلق بزواج    بوأفادت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ          -٣١

القوالب النمطية املتمثلة يف كون األب هـو  تعطى األولوية ملوافقة األب، مما يعزز   القاصرين،  
ألسرة وحيرم املرأة من التمتع حبقوق ومسؤوليات متساوية مع الرجل علـى النحـو              رئيس ا 

  .)٥٣( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٦املنصوص عليه يف املادة 
بشكل عام، ال يـدرك أمهيـة        ،حقوق الطفل عن قلقها ألن اجملتمع     وأعربت جلنة     -٣٢

اليد غري مرتبط بشكل متكامل بنظام الصحة؛ ونتيجة ذلك،         تسجيل املواليد وأن تسجيل املو    
 وال سيما األطفال الذين يولدون يف اجلـزر         ،ال يتم تسجيل العديد من األطفال عند الوالدة       

وأوصت جزر سليمان باختاذ تدابري لضمان تسجيل مجيع األطفال عند الـوالدة            . )٥٤(النائية
  . )٥٥(الذين مل يتم تسجيلهم عند الوالدةوببذل كل جهد لتسجيل األطفال األكرب سناً 
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   والسياسيةالعامةاحلق يف املشاركة يف احلياة   -٥  
، إىل أن املرأة مل ٢٠١٠أشار مصدر من شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، يف عام   -٣٣

 مقعـداً يف الربملـان      ٥٠ها   أي مقعد من جمموع املقاعد البالغ عدد       ٢٠٠١تشغل منذ عام    
  .)٥٦(الوطين
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم             -٣٤

كفاية متثيل املرأة على مجيع مستويات هيئات صنع القرار يف جزر سـليمان وإزاء اسـتمرار    
  . )٥٧(املواقف األبوية يف اجملتمع

   عمل عادلة ومؤاتيةشروطاحلق يف العمل ويف   -٦  
وأن الشباب الـذين أمتـوا      اليونيسيف وجود فرص قليلة للعمل املأجور؛        الحظت  -٣٥

 يعانون معاناة شديدة من احلرمان وأن مـن  ،الدراسة ولكنهم مل حيصلوا على خربة يف العمل     
  .)٥٨(األرجح أال تتمكن املرأة من إجياد عمل مأجور

 العمـال يف    الأن الصندوق الوطين لالدخار ال يشمل إ      أيضاً   اليونيسيف   والحظت  -٣٦
 ومبا أن غالبية العمال يف قطاع العمل النظامي هم من الذكور، فـإن              قطاع العمل النظامي؛  

وال . ذلك يعين وجود تفاوت كبري بني اجلنسني فيما يتعلق بإمكانية الوصول إىل الـصندوق             
 يف املائة من القوى العاملة يف قطاع العمل النظامي علـى اسـتحقاقات             ١٠حتصل إال نسبة    

  .)٥٩( يف املائة٢٣ألمومة كما أن نسبة املستفيدين من استحقاقات التقاعد ال تتجاوز ا

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 أن حالـة الركـود      القتصادية واالجتماعية والثقافيـة   رأت اللجنة املعنية باحلقوق ا      -٣٧

اقتصاد الكفاف، فضالً   لفقر الشامل وبسبب     ارتفاع معدل ا   بسبباالقتصادي اليت تفاقمت    
 وعدم االستقرار السياسي، أعاقـت إعمـال احلقـوق االقتـصادية            عن التوتر االجتماعي  

  .)٦٠(واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد
 طفـالً دون    ٨ ١٦٦منهم  ،   شخصاً يف هونيارا   ٢٢ ٢٢٠والحظت اليونيسيف أن      -٣٨

ويف املناطق الريفية،   .  على مواجهة احلد األدىن األساسي للمعيشة       غري قادرين  ، عاماً ١٥سن  
 غري قادرين على مواجهة احلـد األدىن        ، طفالً ٣١ ٧٣٤منهم  ،   شخص ٨٣ ٠٠٠يقدر أن   

 مبـن   ، شخص من سكان األرياف    ١٨ ٥٠٠وفضالً عن ذلك فإن قرابة      . األساسي للمعيشة 
 يعيشون بالكاد   ، طفالً ١ ٤٥٠هم   شخصاً يف هونيارا، مبن في     ٣ ٨٨٥ طفالً و  ٨ ٠٧٠فيهم  

 يف املائة فوق خـط      ١٠فوق خط الفقر األساسي وأن قدرهتم على اإلنفاق ال تتجاوز نسبة            
. الفقر املستند إىل االحتياجات األساسية يف املناطق الريفية ويف منطقة هونيارا على التـوايل             

  .)٦١(وتعاين هونيارا من فقر مدقع، تليها يف ذلك املناطق الريفية
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شبه املتحضرة اليت حتيط    " اجلزر"أن يف جزر سليمان العديد من       بوأفادت اليونيسيف     -٣٩
وعلى الرغم من أن هذه املخيمات غري دائمة، فإن اجملتمعات الـيت            . مبخيمات قطع األشجار  

تتجمع حوهلا تعاين من نفس اجلوانب االجتماعية السلبية اليت تعاين منها مناطق املستوطنات             
 الوصول احملـدود إىل     تتيسر هلا حىت فرصة   وبسبب بعد هذه املناطق، فإهنا ال       . ياراحول هون 

  .)٦٢(اخلدمات اليت حيصل عليه املستقطنون يف هونيارا
 مكان آخر من حيـث      وأي بني هونيارا    اً شاسع اًوأضافت اليونيسيف أن هناك فرق      -٤٠

املناطق النائية يف الداخل أو     واالتصاالت وأن األشخاص الذين يعيشون يف       واملرافق  اخلدمات  
  .)٦٣(ال تتوفر هلم تقريباً أية مرافق أو وسائل اتصاليف األحياء املعزولة الساحلية 

 القتصادية واالجتماعية والثقافيـة   ، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق ا     ٢٠٠٢و يف عام      -٤١
 الـشباب،   ، وال سيما يف صفوف     على نطاق واسع   نتشار حاالت سوء التغذية   قلقها ال عن  

  .)٦٤(على الرغم من توفر إمدادات الغذاء يف مجيع أحناء البالد بكميات تكاد تكون كافية 
، أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن قاعدة البيانات اإلقليمية           ٢٠١٠ويف عام     -٤٢

بّينت أن انتشار ظاهرة نقص وزن األطفال دون سن اخلامسة يف جزر سـليمان، اخنفـض                
. ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ١١,٨ إىل نسبة    ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ٢٣ حادة من نسبة     بصورة

 من األهداف اإلمنائية    ١ اهلدف   املرامي املدرجة حتت  وهذه النسبة قريبة للغاية من بلوغ أحد        
 ؛ من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل احلد من نسبة وفيات األمهـات           ٥ اهلدف   ويرمي. لأللفية

 إىل  ١٩٩٠ يف عـام     والدة ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٥٥٠ هذه النسبة من     وقد اخنفضت 
  .)٦٥(٢٠٠٨ يف عام والدة ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ٩٦
األسـواق  ( تكلفة الغـذاء يف املنـاطق احلـضرية          إىل ازدياد  اليونيسيف   وأشارت  -٤٣

يف رمبا سامهتا   ملية  األزمة العاملية لألغذية واألزمة االقتصادية العا     من  وعلى الرغم   ). واملخازن
أن الزيادة يف األسعار حـصلت       فإن معظم مصادر املعلومات تدعي       ،األغذيةارتفاع أسعار   

عن تدّخل بعثة تقـدمي املـساعدة إىل جـزر          لألثر املشوِّه لألسعار الناجم     كنتيجة مباشرة   
  .)٦٦(سليمان

وقد قدم مكتب اليونيسيف يف منطقة احمليط اهلادئ الدعم إىل أنـشطة احلكومـة                -٤٤
صابة بفريوس نقـص املناعـة      لتحديد أماكن وجود السكان الذين هم أكثر ُعرضة خلطر اإل         

صابة بفريوس نقـص املناعـة      ، وفهم العوامل اليت تزيد من حدة تعرضهم خلطر اإل         البشري
  .)٦٧(البشري

حقوق الطفل عن قلقها ألن املراهقني ال تتوفر هلـم سـبل مالئمـة              وأعربت جلنة     -٤٥
للحصول على املعلومات واخلدمات املتعلقة بصحة املراهقني بشكل عام وبالصحة اإلجنابيـة            

يتعرضون إىل حد كبري لإلصابة باألمراض املنقولة باالتـصال         بشكل خاص، وألهنم ما زالوا      
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املشروبات الكحوليـة  ، وألن التدخني وتناول  حلملالفتيات غري حمميات من ا    ، وألن   اجلنسي
  .)٦٨(صفوف الشبابمنتشرة بشكل واسع يف واملخدرات 

والحظت اليونيسيف وجود عدد جمهول من األطفال املشردين والـشباب الـذين              -٤٦
ومبا أن أولئك األطفال ال حيصلون على رعايـة الوالـدين           . يعيشون يف الشوارع يف هونيارا    

ا أن الدولة ال تقدم الرعاية إليهم، فإن املصدر الوحيد أمامهم للحصول على          بشكل منتظم ومب  
املساعدة هو املنظمات الكنائسية واملنظمات غري احلكومية اليت تعاين بصورة عامة من نقص             

  .)٧٠(ومع ذلك، ال حيصل غالبية األطفال على الدعم. )٦٩(يف األموال
أن إزالة الغابات وتردي التربة يهددان      بتحدة  ، أفاد برنامج األمم امل    ٢٠١٠ويف عام     -٤٧

، كانت نسبة   ١٩٩٠ويف عام   .  من األهداف اإلمنائية لأللفية يف جزر سليمان       ٧بلوغ اهلدف   
، اخنفضت هذه النسبة    ٢٠٠٥وحبلول عام   .  يف املائة من أراضي البالد مغطاة بالغابات       ٩٨,٩

 وهي قاعدة بيانات إقليمية تقدم البيانـات   يف املائة وفقاً لقاعدة البيانات باسينفو،      ٧٧,٦إىل  
واعتـرف  .  بلداً من بلدان جزر احمليط اهلـادئ       ١٥املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية بشأن      

لقان فرصاً للعمل   وتصدير األلواح اخلشبية خي   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأن قطع األشجار        
 قطع األشجار غري املستدامة ألهنا تتهـدد        وإيرادات إال أنه رأى أن من املهم وقف عمليات        

  .، يف حني أنه ميكن تشجيع عمليات قطع األشجار املستدامة)٧١(البيئة بشكل كبري

  احلق يف التعليم  -٨  
وردت أنه وفقاً آلخر إحصاءات     ب، أفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ٢٠١٠يف عام     -٤٨
حاق األطفال يف جزر سليمان بالتعليم االبتـدائي        قاعدة البيانات اإلقليمية، تبلغ نسبة الت     من  
وهذا يعين أن باإلمكان بلوغ هدف التعليم االبتدائي الـشامل وهـو أحـد              .  يف املائة  ٩٤

 ويشكل  -كما تساوت نسبة البنني إىل البنات يف التعليم االبتدائي          . األهداف اإلمنائية لأللفية  
وال تزال الفتيات ممثالت متثيالً     .  يف التسعينات  الوضععليه  ذلك حتسناً كبرياً بالنسبة ملا كان       

حصول األطفال علـى نوعيـة      من األمور البالغة األمهية     كما أن   . ناقصاً يف التعليم الثانوي   
 الحظته اللجنـة    مماوعلى الرغم   . )٧٢(التعليم الالزمة للنجاح يف الدراسات العالية ويف العمل       

والثقافية من جهود كبرية بذلتها جزر سليمان للحد        املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     
، وال سيما يف صفوف النـساء،     عن قلقها ألن األمية    ٢٠٠٢يف عام   من األمية، فإهنا أعربت     

  . )٧٣(تثري مشكلة خطرية
 اليونيسيف بإلغاء رسوم املـدارس يف املـستوى االبتـدائي ابتـداء مـن               ونوهت  -٤٩
املنـتمني إىل األسـر     األطفال   وال سيما    ،ألطفالومع ذلك، فإن العديد من ا     . ٢٠١٠ عام

هبا بشكل منتظم ألن األسر غري قادرة على        الضعيفة، مل يلتحقوا باملدارس بعد أو ال يلتحقون         
حتمل تكاليف التعليم بسبب املصروفات املدرسية األخرى وغريها من املصروفات األساسية           

أبلغ موقع الرصد سينتينيل أن قرابة نصف و. مبا يف ذلك تكاليف الزي املوحد والكتب والنقل    
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األطفال الذين مت إجراء مسح بشأهنم مل يكونوا ملتحقني باملدارس طوال الوقت خالل الفصل   
أن الفتيات تغينب عـن     بوتفيد التقارير   . ٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسي األخري من السنة الدراسية      

  .)٧٤(٢٠٠٩عام باملدارس بصورة أكرب يف هذه الفترة باملقارنة 
أن أعداداً كبرية نسبياً    بوأفادت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادي          -٥٠

 غري ملتحقني باملدارس مطلقاً بسبب عدد املدارس القليـل          ، وال سيما الفتيات   ،من األطفال 
 أن عدد الفتيات امللتحقات بالتعليم الثانوي     ب، أفادت اليونيسيف    ٢٠٠٩ويف عام   . )٧٥(للغاية

  . )٧٦(يف جزر سليمان أقل من عدد الفتيان
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لوجود أوجه تفاوت كـبرية   ٢٠٠٣ويف عام     -٥١
 اجلزر فيما يتعلق بنوعية التعليم وعدد امللتحقني به؛ وألن التحـاق الفتيـات باملـدارس         بني
  .)٧٧(يزال قليالً للغاية ال

  للجوءاملهاجرون والالجئون وملتمسو ا  -٩  
إىل قلة عدد احلـاالت الفرديـة   أنه نظراً بأفادت املفوضية السامية لشؤون الالجئني      -٥٢

قضايا حملية أكثر إحلاحاً، فإن القضايا املتعلقـة بالتمـاس اللجـوء والالجـئني     وإىل وجود  
  .)٧٨( يف جزر سليمانالشواغل أبرز ليستواألشخاص عدميي اجلنسية واألشخاص املشردين 

 املفوضية السامية لشؤون الالجئني احلكومة على مواصلة التزامها بوضـع           وشجعت  -٥٣
 مثل املفوضية الـسامية لـشؤون       ،إطار قانوين وطين وآلية لتمكني املنظمات الدولية املعنية       

  .)٧٩( مع جزر سليمانمناسب من التعاون بشكل ،الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة
 الالجئني جبهود حكومة جزر سليمان الرامية إىل        ورحبت املفوضية السامية لشؤون     -٥٤

 حتديـد   قـانون  على املستوى احمللي من خالل مشروع        لتزاماهتا الدولية إزاء الالجئني   تنفيذ ا 
وأعربت املفوضية عن تقديرها للمشاورات     . ، واللوائح املرفقة به   ٢٠١٠مركز الالجئ لعام    

ومشروع ) اللجوءمبا يف ذلك    (  سليمان اليت أجريت فيما يتعلق مبشروع سياسة اهلجرة جلزر       
 وجممل نظام اهلجـرة ودور حقـوق اإلنـسان يف إطـار إدارة              ،التشريع املتعلق بالالجئني  

  . )٨٠(احلدود
اء ورحبت املفوضية السامية لشؤون الالجئني مبشاركة جزر سليمان يف مؤمتر مـدر             -٥٥

يا واحملـيط   لية اآلسيوية ملنطقة آس    وباملشاورات احلكومية الدو   اهلجرة يف منطقة احمليط اهلادئ    
 املفوضية مبشاركة جزر    نوهتكما  .  واألشخاص املشردين واملهاجرين    بشأن الالجئني  اهلادئ

سليمان على مجيع املستويات احلكومية من أجل زيادة التوعية وتوليد الزخم حنـو صـياغة               
  .)٨١(سياستها وتشريعاهتا املتعلقتني بالالجئني

ة السامية لشؤون الالجئني أن السكان الذين يتـشردون بـسبب        والحظت املفوضي   -٥٦
هناك ، ومع ذلك    ١٩٥١وجب اتفاقية عام     مب "الالجئني"ا من   ليسو) الطبيعية(العوامل املناخية   

وقـد دلـت    . عالقة واضحة بني التدهور البيئي وتغري املناخ والتوترات االجتماعية والرتاع         
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أن التشرد قد يؤدي إىل التنـافس مـع         على   اهلادي    بلدان أخرى يف جزر احمليط     التجربة يف 
 وغالباً ما يكون ذلك على األرض أو على اسـتخدام املـوارد             ،اجملتمع املضيف وإىل الرتاع   

 االنغمـار ومن شأن حتقُّق سيناريو أسوأ احلاالت، أي        ). مثل املاء الصاحل للشرب   (احملدودة  
" نزوح حنو اخلـارج   "، أن يتسبب يف      مستويات سطح البحر اآلخذة يف االرتفاع      حتتالتام  

واسع النطاق ويف اضمحالل الدولة ذات السيادة نفِسها حبكـم األمـر الواقـع أو حبكـم         
  .)٨٢(القانون
وتشترك مفوضية شؤون الالجئني ومفوضية حقوق اإلنسان يف قيادة اللجنة الدائمة             -٥٧

نية يف منطقة احمليط اهلادئ مـن       املشتركة بني الوكاالت احلديثة العهد جملموعة احلماية اإلنسا       
 مثـل   -  خبصوص أشكال أخرى من التشرد     ة األمم املتحدة القطري   وأفرقةأجل دعم الدول    

 فقد أرسلتا، بالتشاور مع مكتـب تنـسيق الـشؤون           -التشرد الناجم عن عوامل مناخية      
شـواغل  اإلنسانية واملنسق املقيم، موظفاً متخصصاً يف احلماية من أجل حتديد ودراسة أهم             

وأنـشأت  . واحتياجات احلماية يف جمال التأهب والتصدي للكوارث الطبيعيـة يف املنطقـة           
جمموعة احلماية اإلنسانية يف احمليط اهلادئ أيضاً فريق طوارئ احتياطيـاً يف منطقـة احملـيط                

  .)٨٣(اهلادئ

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
لطفل بالصعوبات اجلسيمة اليت تواجههـا جـزر سـليمان          اعترفت جلنة حقوق ا     -٥٨
ة وشدة التأثر   سيما الصراع األهلي والقيود االقتصادية الشديدة، مبا يف ذلك الفقر والبطال           وال

وألن سـكاهنا  ون البالد مؤلفة من جزر متعددة، بعضها ناٍء جـداً،         ، وك بالكوارث الطبيعية 
  .)٨٤( لغة وهلجة حملية٨٧يتكلمون ما ال يقل عن 

واعترفت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن التغري يف املناخ يثري جمموعة فريـدة               -٥٩
 مبن فيها جزر سليمان، ألنه يتـسبب  لعديد من بلدان جزر احمليط اهلادئ    من التحديات أمام ا   

يف ارتفاع منسوب البحر والتملح والعواصف املتزايدة التواتر واحلدة وتقلب املناخ بـشكل             
ويواجه سكان عدد من اجلزر الصغرية يف جزر سليمان خطـراً وشـيكاً بإعـادة               . زايدمت

  . )٨٥(التوطني
اليت نزلـت  أن األمطار الغزيرة ب، أفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٢٠١٠ويف عام     -٦٠

 يف  التربـة  تسببت يف انتـشار الفيـضانات وانـزالق          ٢٠٠٩يف جزر سليمان أوائل عام      
وأودت حبياة العديد من السكان وقـضت       وماليتا، وسنترال بروفينس وماكريا     كوادالكانال،  

  .)٨٦(واهلياكل األساسيةعلى سبل العيش وأحلقت أضراراً جسيمة باملمتلكات 
عدم وجود بيانات موثوق    أن  ب، أفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ٢٠١٠ويف عام     -٦١

 وأعرب  ،فية يطرح حتدياً آخر بالنسبة جلز سليمان      هبا بشأن العديد من األهداف اإلمنائية لألل      
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عن أمله يف أن حيتل موضوع تيسري وتنفيذ األساليب الصحيحة جلمع البيانات اهلامة للغايـة               
  .)٧٨( مكان األولوية العاجلة والعاليةحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةعن التقدم احملرز يف 

  مات الوطنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزا  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
التماس املـساعدة التقنيـة مـن       : أوصت جلنة حقوق الطفل جزر سليمان مبا يلي         -٦٢

 فيها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وصندوق األمم املتحـدة          مباوكاالت األمم املتحدة    
؛ والتماس التعاون الدويل مـن منظمـات منـها          )٨٨(هقني فيما يتعلق بصحة املرا    ،للسكان

اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية فيما يتعلق باألطفـال املعرضـني             
  .)٨٩(للبغاء
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية جزر سـليمان بالتمـاس             -٦٣

ة املتخصصة املعنية، إلعداد وتقدمي تقريرها املقبل،       املساعدة التقنية من وكاالت األمم املتحد     
  .)٩٠(وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ املالحظات اخلتامية

، ضمن   الالجئني جزر سليمان على أن تضع      كما شجعت املفوضية السامية لشؤون      -٦٤
حلقـوق إلدارة وختفيـف حـدة       اآلليات اإلقليمية وآليات األمم املتحدة، خطة تقوم على ا        

  .)٩١(الكوارث
عليم ن اإلقرار النهائي للغة ما يف سياسة التعليم يعكس أمهية الت          وأفادت اليونيسيف بأ    -٦٥

  . )٩٢(بلغة األم يف الصفوف األوىل
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