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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

) ج(١٥ق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقو        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *جزر سليمان    

 من أصحاب املصلحة إىل عمليـة       ٩ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

من التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب              وال يتض . حقوق اإلنسان 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مصادر املعلومات الـواردة يف             . ُمحددة
أما االفتقار إىل معلومات    . ألصلية دون تغيري   كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص ا       ،التقرير

عن مسائل ُمحددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد ُيعزى إىل عدم تقـدمي أصـحاب                 
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية        . املصلحة معلومات عن هذه املسائل بعينها     

وقد روعي يف إعداد    . الواردةحلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات         
  .هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  ألساسية واإلطارااملعلومات   -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
أوصى املركز الدويل للعدالة االنتقالية جزر سليمان ببناء اإلطار الالزم حلماية حقوق            -١

بالد زمن استتباب السلم وعند اندالع الرتاعات أيضاً وذلك بالتصديق علـى            اإلنسان يف ال  
نظام روما، واالنضمام إىل معاهدات حقوق اإلنسان األساسية، وال سيما العهـد الـدويل              
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو             

اج االلتزامات املترتبة على هـذه الـصكوك يف   نية أو املهينة، وإدرالعقوبة القاسية أو الالإنسا  
  . )٢(قوانينها الداخلية

 احلكومة على التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص         ٣  املشتركة وحثت الورقة   -٢
ذوي اإلعاقة لكي ُتحترم كرامة األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمتمع جزر سليمان وتتاح هلـم               

  .)٣(لغريهمالفرص نفسها اليت تتاح 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
الحظ املركز الدويل للعدالة االنتقالية أنه مل يتم وضع أسس متينة للظروف املؤديـة                -٣

إىل إحالل سالم يف األجل الطويل، وذلك حىت بعد مرور سبع سنوات على وصـول بعثـة            
ومل ". التـوترات "فترة بملعروفة املساعدة اإلقليمية إىل جزر سليمان لوضع حد لفترة القالقل ا  

حىت اآلن، إجياد حلول للعديد من األسـباب اجلذريـة للـرتاع             ،يتم على النحو الصحيح   
سيما احلرمان االقتصادي والالمساواة يف ملكية األرض، على الرغم من الـربامج الـيت               وال

ؤخراً مجهوريـة   وضعتها بعثة املساعدة اإلقليمية جلزر سليمان وبعض الربامج اليت وضعتها م          
  .)٤(الرامية إىل التصدي هلذه الشواغلوجزر سليمان، 

 يركز على احلقوق واحلريـات    ١٩٧٨ أن دستور عام     ١والحظت الورقة املشتركة      -٤
األساسية ملواطين جزر سليمان وأنه يتمشى مع مجيع الصكوك األساسية لألمم املتحدة املتعلقة   

كما أن الدستور يكفـل     . يضااألريف  قوق  احلالثقايف و بالتمثيل واألعراف والتقاليد والتراث     
 يف احلياة، واألمن، وامللكية، والتعبري، ومحاية اخلصوصية، والتجمـع وتكـوين            الفردحقوق  

  .)٥(اجلمعيات والدين
 املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن القانون اجلنائي جلزر سليمان ال جيرم عدداً والحظ  -٥

ة الرئيسية اليت جيرمها القانون الدويل العريف مثـل التعـذيب واملعاملـة     الدولياملخالفاتمن  
وفضالً عن ذلك، فإن القانون اجلنـائي       . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالختفاء القسري      
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 املـشتركة بـني   ٣جيرم انتهاك أنواع احلماية األساسية للمدنيني املنصوص عليها يف املادة      ال
  .)٦(ملطبقة يف حاالت الرتاع املسلح غري الدوليةاتفاقيات جنيف وا

منظمة إنقاذ الطفولة يف جزر سليمان إىل أن حقوق الطفل املعترف هبا            فرع   وأشار  -٦
 يف التشريعات الوطنية جلزر سليمان، وبالتايل فإن احلمايـة          مل تقنَّن يف اتفاقية حقوق الطفل     

.  تنعكس بالكامل يف قوانني جزر سليماناملقدمة إىل األطفال مبوجب اتفاقية حقوق الطفل ال     
العامة أن السياسة   قانون حلماية الطفل، كما      حلقوق الطفل ومشروع     قانون وهناك مشروع 

تلزمان جزر سليمان بإجراء تغيريات يف اإلطار       ) ٢٠١٠لعام  (وخطة العمل الوطنيتني للطفل     
.  اتفاقية حقوق الطفل   يق على  عاماً من التصد   ٢٠، وذلك بعد    ٢٠١٥التشريعي حبلول عام    

منظمة إنقاذ الطفولة يف جزر سليمان بإيالء األولويـة إلدخـال التعـديالت             فرع   وأوصى
  .)٧(التشريعية الضرورية لضمان محاية حقوق الطفل محاية كاملة

 احلكومة بتحديث بعض اإلجراءات الربملانية اليت تسمح        ١وأوصت الورقة املشتركة      -٧
اليت جتيز، أحياناً، الفساد أو تتيح الظروف       " السلطة التقديرية "رسة  لبعض وزراء احلكومة مبما   

وتفضيلهم على غريهم من    ) أفراد من األسرة املوسعة   (ته، مثل تشغيل أفراد األسرة أو       ملمارس
وينبغي ممارسة السلطة التقديرية بشكل يراعي حتقيق املصلحة الفضلى         . مقدمي طلبات العمل  

  .)٨(اسب شخصيةللدولة ال ألغراض حتقيق مك
 بوضع قانون جديد للحراجة لتحسني ظـروف عمـل    ١وأوصت الورقة املشتركة      -٨

. العمال احملليني وأجورهم، والتصدي لألضرار البيئية واالجتماعية اليت تلحق حبياة الـسكان           
كما أوصت مبراجعة قانون احلراجة احلايل هبدف ضمان زيادة صون الغابـات، وتعـويض              

 صحيح عن ما ميلكونه من موارد ومنحهم نسباً أعلى من نسب املبالغ             مالكي األرض بشكل  
  .)٩(اليت يتلقوهنا من شركات قطع األشجار عن جمموع الصادرات من جذوع األشجار

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
وطنيـة  رحبت منظمة العفو الدولية مببادرات احلكومة املوجزة يف خطة العمـل ال             -٩

، واملتمثلة يف النظر يف إنشاء مؤسـسة وطنيـة   ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين حلقوق اإلنسان يف    
علـى  وأوصت منظمة العفو الدولية جزر سليمان بأن تبدأ فوراً بالعمل           . )١٠(حلقوق اإلنسان 

 والتحقيق يف آن معاً ومتتثـل       تقدمي املشورة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تقوم مبهام        
يـة  وأوصت بتعيني فرقة عمل لإلشراف على إنشاء املؤسـسة الوطن  . لكامل ملبادئ باريس  با

بصفة خاصة، على اخلربة املهنية الكافية يف جمال حقوق          ،حلقوق اإلنسان، وبضمان حصوهلا   
من ذوي  اإلنسان ويف جماالت أخرى ذات صلة، وكذلك بتمثيل املرأة والشباب واألشخاص            

وقـدم املركـز    . )١١(خاص املنتمني للمجتمعات املهمشة واحملرومة     وغريهم من األش   اإلعاقة
  .)١٢(الدويل للعدالة االنتقالية توصية مماثلة
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  العامةة تدابري السياس  -دال   
 /رحبت منظمة العفو الدوليـة باعتمـاد احلكومـة لـسياسة جنـسانية، يف آذار         -١٠

  .)١٣(رأةوبنيتها اعتماد تشريع حمدد للتصدي للعنف ضد امل ،٢٠١٠ مارس
 أن احلكومة رمست وأصدرت أول      على الرغم من   أنه   ١والحظت الورقة املشتركة      -١١

، فإهنا مل تقم بتنفيذها أو أهنا نفذهتا        ٢٠٠٦يف عام   ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(سياسة وطنية لإلعاقة    
، مثل  اإلنسانيةتعترف هذه السياسة بأن لكل فرد احلق يف التمتع حبقوقه            و. على حنو جزئي  

وقـد وضـع    . اليت يعانيها التعليم ويف عدم التعرض للتمييز أياً كانت نوع اإلعاقة          احلق يف   
  .)١٤(، لكنه مل يقدم حىت اآلن إىل الربملان٢٠١٠مشروع ملرسوم يتعلق باإلعاقة يف عام 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
ظمة العفو الدولية علماً بأن تنفيذ جزر سليمان اللتزاماهتا املتعلقة بتقدمي           أحاطت من   -١٢

  .)١٥(التقارير والتزاماهتا مبوجب املعاهدات اليت هي طرف فيها كان ضعيفاًً

تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنساين الـدويل             -باء   
  القابل للتطبيق

   التمييزاملساواة وعدم  -١  
إىل انتكاس كبري للمبـادرات  " التوترات"وفقاً للمركز الدويل للعدالة االنتقالية أدت      -١٣

 البلدان القليلة يف العـامل الـيت        منال تزال جزر سليمان      الرامية إىل متكني املرأة يف البالد، و      
جه الالمساواة ورحب بعدد املبادرات اليت تتصدى ألو  . يف برملاناهتا أعضاء من النساء     تضم ال

بني اجلنسني يف التمثيل احلكومي، مثل إدخال تعديالت على قانون اخلـدمات اإلصـالحية              
ومع ذلك، فإن التـصدي ملوضـوع       .  اليت أدت إىل تعزيز فرص العمل للمرأة       ٢٠٠٧ لعام

  .)١٦( مستمراً وعاجالًالالمساواة بني اجلنسني يتطلب اهتماماً
تعديل أو إلغاء القوانني واللوائح املعمول هبا حالياً اليت        وأوصت منظمة العفو الدولية ب      -١٤

  .)١٧(متيز ضد النساء والفتيات
 مـن ذوي اإلعاقـة     أن تقدمي اخلدمات إىل األشخاص       ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٥

وتنص قوانني الـبالد    . حمدود للغاية وأهنم ال يتمكنون من الوصول إىل العديد من اخلدمات          
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عليم والصحة والعدالة وعدم التمييز؛ ومع ذلك فإن األشخاص ذوي اإلعاقة           على احلق يف الت   
  . )١٨( احلقوق واخلدماتبتلكال ُتتاح إليهم فرص متساوية للتمتع 

  حق الفرد يف احلياة ويف احلرية ويف األمان على شخصه  -٢  
 للقانون  أبلغ املركز الدويل للعدالة االنتقالية عن ادعاءات حبدوث انتهاكات متعددة           -١٦

 مبا يف ذلك قتل     ‘التوترات‘نون اإلنساين الدويل أثناء فترة      حلقوق اإلنسان والقا  العريف  الدويل  
شتركني يف أعمال القتال، والتعـذيب والتـشريد الـداخلي وتـدمري            املغري  من  أشخاص  
  .)١٩(املمتلكات

 بـالتعرض  وذكرت منظمة العفو الدولية أن املرأة تواجه خطراً كبرياً فيمـا يتعلـق     -١٧
 املاء أو عنـدما     جبلبلالعتداء اجلسدي واجلنسي يف األحياء الفقرية، وال سيما عندما تقوم           

كما تتعرض النساء الشابات والفتيات يف معظم األحيـان خلطـر           .  املياه اتتذهب إىل دور  
.  واجلسدية أو اجلنسية من جانب عصابات مـن الـشباب الـسكارى            اللفظيةاالعتداءات  

  .)٢٠(وهو أخشى ما خيشينهات يف املستوطنات عن االغتصاب اجلماعي وتتحدث الشاب
والحظت منظمة العفو الدولية أن املرأة ال تزال تعاين من العنف املرتيل على الـرغم                 -١٨

من احملاوالت املتعددة اليت قامت هبا الشرطة وغريها من هيئات احلكومة لوضع حـد هلـذا                
 ال جيوز لألغراب اخلوض فيهـا     اخل األسرة يعترب مسألة     وال يزال العنف ضد املرأة د     . العنف

كما الحظت منظمة العفو الدولية أن بعض احملامني        . )٢١(وغالباً ما متتنع الشرطة عن التدخل     
يف مكتب النائب العام قد رفضوا متثيل ضحايا العنف املرتيل الذين يلتمسون من احملكمة أوامر         

وأعربـت الورقـة    . )٢٢(للعيان على أجساد الضحايا      ظاهرة   اإلصاباتتقييدية، ما مل تكن     
ويف هذا الصدد، أوصت منظمة العفو الدوليـة بإصـدار       . )٢٣( عن شواغل مماثلة   ١املشتركة  

تشريع حمدد فوراً لتجرمي مجيع أشكال العنف ضد املرأة مبا يف ذلك داخل املرتل؛ وضـمان                
م وخدمات الدعم ملكافحة العنف ضد      توفري املوارد إىل الشرطة واالدعاء ومكتب النائب العا       

؛ وضمان قيـام    "حفظ القضايا عدم  " الوعي وتنفيذ سياسة     وإذكاءاملرأة من خالل التدريب     
الشرطة بصورة مستقلة ونزيهة بالتحقيق، والقيام يف حالة وجود أدلة، مبالحقـة مـرتكيب              

ة بـالعنف اجلـسدي     األفعال فيما يتعلق جبميع حاالت الشكاوى اليت تقدمها املرأة واملتعلق         
 تقـدمي واجلنسي؛ وتقدمي توجيهات تتعلق بالسياسة العامة إىل مكتب النائب العام لـضمان             

وفـضالً  . )٢٤( من اهتمام ودعم   حيتجنهلتمسن مساعدته، ما    للنساء والفتيات الاليت ي   املكتب  
ـ      ١عن ذلك، أوصت الورقة املشتركة       رأة  احلكومة بتمويل عملية بناء مساكن آمنة حلماية امل

  .)٢٥(اإلساءةواألطفال ضحايا العنف املرتيل وغريه من أشكال 
إىل  املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية املمارسة ضد األطفال            وأشارت  -١٩
. العقوبة البدنية هي أمر جييزه القانون يف املرتل ويف املدرسة ويف مؤسسات الرعاية البديلة             أن  

وال يوجـد   . يف النظام اجلنائي حمظورة مبوجب القانون وتعترب جرمية جنائية        والعقوبة البدنية   
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يف القانون اجلنائي، وال يف قانون اإلجراءات اجلنائية وال يف قـانون جـرائم األحـداث                 ال
يونيـه  /حزيـران ويف  . جتيز إنزال العقوبة البدنية يف إطار النظام القضائي       أي مادة    )١٩٧٢(

 الكنيسة يف جزيرة واجينا اتفقوا علـى        وزعماءن الكبار يف السن     ، أفادت التقارير أ   ٢٠٠٦
والعقـاب  . وقف اجللد كشكل من أشكال معاقبة األشخاص الذين ينتهكون قوانني القرية          

  .)٢٦(البدين حمظور كتدبري تأدييب يف املؤسسات العقابية
رة إصدار  ضرو: جزر سليمان احلكومة مبا يلي    فرع منظمة إنقاذ الطفولة يف       وأوصى  -٢٠

قوانني حمددة حلماية األطفال من العنف داخل املرتل ومن أفراد األسرة، على أن تكون هذه                
إىل القوانني مدعومة خبدمات اجتماعية مناسبة وصالحيات للشرطة، لكي ال يضطر األطفال            

 ضلبفمعاقبة العنف داخل األسرة تسيء إليهم وأن تبادر حبزم إىل االستمرار يف العيش يف بيئة 
تعزيز ومتويل خدمات دعم األسر واألطفال املتأثرين بـالعنف         و الوعي وتعزيز الوقاية؛     إذكاء

  .)٢٧(واالعتداء
منظمة إنقاذ الطفولة يف جزر سليمان احلكومة بتطبيق        فرع  وصي  وفضالً عن ذلك، ي     -٢١

 ،ل على سبيل املثـا    ،حظر على ممارسة العقاب البدين من جانب املدرسني يف املدارس وذلك          
من خالل زيادة مشاركة اجملتمع يف جمالس إدارة املدارس؛ وتعزيز االستراتيجيات التأديبيـة             
اإلجيابية يف املدارس ويف اجملتمعات احمللية، وتزويد املعلمني واآلباء واألمهات بأدوات تساعد            

  .)٢٨( دون اللجوء إىل العقاب البدينسلوكياهتميف توجيه األطفال يف 

   وسيادة القانونإقامة العدل  -٣  
احتماالت حدوث قالقل يف البلد وهـي       الحظ املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن         -٢٢

حىت اآلن، للعديد مـن األسـباب        ،إىل حد كبري إىل عدم إجياد حل      احتماالت واردة تعود    
ـ  " التوترات"وأحد أهم القضايا اليت أثريت أثناء فترة        ". التوترات"األساسية حلالة    ة هي ملكي

 على الرغم من    مل جتد حالً   مشكلة   متثل اليت تكتنف هذا املوضوع ال تزال        فالشكوك. األرض
 إال أن هذه اللجنة   . جهود احلكومة للتصدي هلا من خالل جلنة التحقيق يف استخدام األرض          

  .)٢٩(أثريت مزاعم قوية بضلوعها يف قضايا فساد
واسـع  النتقالية أن هناك تـسليماً      وفضالً عن ذلك، الحظ املركز الدويل للعدالة ا         -٢٣

، ٢٠٠١يف عـام     احلكومة   نفذهتا بأن مسؤويل احلكومة يسيئون استخدام اخلطة اليت         النطاق
فقد حصل أولئك املسئولون هم وأسـرهم علـى        " . التوترات" لضحايا   مايللتقدمي تعويض   

يف ومـة    تنفـذه احلك   قدوأثار ذلك شكوك يف جدوى أي برنامج        . مبالغ بشكل غري قانوين   
وعلى الرغم مـن أن التعويـضات       ". التوترات" إىل ضحايا    ماليةلتقدمي تعويضات   املستقبل  
 بـضحايا   تلحقآلثار العنف وما يترتب عليها من أضرار        من عناصر التصدي     أساسي   عنصر

. مثل الربامج االجتماعيـة   وضع خطط للتعويض غري املايل      ، فإنه ينبغي النظر يف      "التوترات"
تـوخي  مقابل برامج تعويض الضحايا اليت أدت إىل الفساد، ينبغـي           يف  لك، و وفضالً عن ذ  
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وبدقة بادئه من العرف السائد بصورة مناسبة حبيث يستقي م وضع برنامج التعويض    احلذر من   
  .)٣٠(وبشكل يتمشى مع مبادئ حقوق اإلنسان مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني

 لندرة التحقيقات الـيت أجريـت بـشأن       ا  وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقه       -٢٤
وقـد  .  معاجلتـها  ولعـدم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت قبل الرتاع وأثناءه وبعده،          

، ٢٠٠٩أبريل  /نيسان عملها يف    باشرتواجهت جلنة احلقيقة واملصاحلة يف جزر سليمان اليت         
قيود الصارمة املفروضة   والاحلكومة  الذي تقدمه    الدعم   قلةحتديات إدارية عديدة مبا يف ذلك       

  .)٣١(على امليزانية
والحظ املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن جلنة احلقيقة واملصاحلة هي مبثابة خطـوة               -٢٥

حـل  فإذا متكنت جلنة احلقيقة واملصاحلة مـن        . هامة حنو األمام فيما يتعلق بالعدالة االنتقالية      
لوفاء بواليتها، ومن إشراك جمموعات اجملتمـع        فيما يتعلق بالتمويل، ومن ا     املشكالت الدائمة 

إىل ختـامي حيظـى باملـصداقية       حيمل على أن نتوقع منها تقدمي تقرير        فإن هناك ما    احمللي،  
 بتعـويض احلكومة يتضمن توصيات أساسية للعدالة االنتقالية مبا يف ذلـك فيمـا يتعلـق               

  .)٣٢(الضحايا
ن احملكمة توقفت عن حماكمـة مـرتكيب        وأضاف املركز الدويل للعدالة االنتقالية أ       -٢٦

حيث أجنـزت عـدداً     ") حماكمات التوتر "ب املسماة رمسياً   " (التوترات "بفترةاجلرائم املتعلقة   
عانـت  وعلى الرغم من بعض اإلدانات الناجحـة، فقـد          .  حماكمة ٤٠ و ٣٠يتراوح بني   

يف األدلة، وارتفـاع    التأخري ووجهت إليها انتقادات فيما يتعلق بطريقة النظر         احملاكمات من   
  .)٣٣(معدل حاالت التربئة

وأشار املركز الدويل للعدالة االنتقالية إىل أنه رغم مبادرات اإلصالح األخرية، فـإن         -٢٧
.  ثقة اجلمهور يف معظم مؤسسات احلكومـة       ما فتئا يزعزعان   العقاب   منالفساد واإلفالت   

يف فتـرة القالقـل املمتـدة بـني         وقد احتفظ األفراد الذين ُيدعى بأهنم قاموا بدور هـام           
  .)٣٤( يف احلكومةرفيعة، مبناصب عامة أو مناصب ٢٠٠٢ و١٩٩٨ عامي
 املناطق احلضرية، فـإن     بضع من والحظ املركز الدويل للعدالة االنتقالية أنه باستثناء          -٢٨

إىل وفض الرتاعات، ومعظمها مؤسسات كنسية، هلا وزن يفوق         النظم العرفية احمللية للعدالة     
  .)٣٥(احملاكمإطار  يف املعمول هباد كبري وزن اإلجراءات ح
تقنني الـردود   :  منظمة إنقاذ الطفولة يف جزر سليمان احلكومة مبا يلي         وأوصى فرع   -٢٩

ملصاحل الطفل علـى أفـضل       اإلجراءات والعقوبات    مراعاةاملناسبة للعدالة اجملتمعية لضمان     
االمتثال حلقوق الطفل؛ وضمان النظر يف األنواع احملددة من اجلرائم املرتكبة ضد            الوجوه عند   

  .)٣٦( القانونية الرمسيةاإلجراءاتالطفل من خالل 
ن العنف القائم على نوع اجلنس هو أمر        ركز الدويل للعدالة االنتقالية بأ     امل أفادكما    -٣٠

وحىت هذا اليوم، مل تشمل أية      . ن كثرياً مل يك " التوترات"ملحوظ لكن اإلبالغ عنه أثناء فترة       
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 .أساس اجلنس على   بشأن العنف القائم  الحقة القضائية   امل" التوترات"حماكمة جرت يف فترة     
 احملاكمـات املتعلقـة     يف معدل االخنفاض النسيب   يبيِّن  و. هو أمر موروث  فانعدام املساءلة   أما  

نح الفرصة للمشاركة يف نظام العدالة اجلنائية       أن املرأة مل مت   " التوترات"بالعنف املرتيل بعد فترة     
على النحو الصحيح، التصدي ملوضوع عدم       ،وما مل يتم  .  بالعنف اجلنسي  الرمسي فيما يتعلق  

يعزز من املواقـف    من شأنه أن     يف حالة العنف القائم على نوع اجلنس فإن ذلك           االنتصاف
أوصى املركز الدويل للعدالة االنتقاليـة      و. )٣٧(العامة التمييزية ويدمي الالمساواة بني اجلنسني     

إلقامة دعاوى جزائية فيما يتعلق بأي قضايا جنائية مل يبّت فيها           جزر سليمان بإيالء األولوية     
وإجنازها، وال سيما التصدي ملوضوع القادة واملسؤولني عن اجلرائم         " التوترات"فترة  بتتعلق  و

  .)٣٨(القائمة على نوع اجلنس

  صيةاحلق يف اخلصو  -٤  
 تـشريعاهتا مـع     العمل على أن تتسق    جزر سليمان على     ٤حثت الورقة املشتركة      -٣١

مجيع وذلك بإلغاء   املتعلقة حبقوق اإلنسان،     التزامها باملساواة وعدم التمييز، والتزاماهتا الدولية     
م وقـد . )٣٩(األحكام اليت ميكن تطبيقها لتجرمي نشاط جنسي بني شخصني بالغني بالتراضي          

  .)٤٠(مة إنقاذ الطفولة يف جزر سليمان توصية مماثلة منظفرع

  احلق يف املشاركة يف حياة عامة وسياسية  -٥  
 ضغوطاً ٢٠٠٩الحظت منظمة العفو الدولية أن جمموعات نسائية مارست يف عام             -٣٢

 علـى فرصـة لتقـدمي    تلك اجملموعاتعلى احلكومة لزيادة متثيل املرأة يف الربملان وحصلت   
وعلى الرغم من الضمانات اليت قدمتها احلكومة بأن هـذه       . نة أنشأهتا احلكومة  جلطلبات إىل   

وقد خاب أمـل    . الطلبات تتمشى مع سياسات احلكومة، فقد اختارت جتاهل هذه الطلبات         
اجملموعات النسائية اليت دعت بشدة إىل العمل اإلجيايب لتمثيل املرأة يف الربملان، بسبب انعدام              

 متثيل اجلنـسني بـصورة      بشأن ضرورة ة وتفهمهم هم وأعضاء الربملان      التزام أعضاء احلكوم  
ويف هذا الصدد، أوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بالوفاء         . )٤١(متساوية يف اهليئة القضائية   
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واختاذ تدابري           ٤بالتزاماهتا مبوجب املادة    

على الصعيد الـوطين وعلـى صـعيد         متثيل املرأة يف الوظائف القيادية       خاصة مؤقتة لضمان  
  .)٤٢(املقاطعات

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 حمدودية الفرص املتاحة أمام الشباب يف أماكن العمـل          ٣الحظت الورقة املشتركة      -٣٣

ليت املشروبات الكحولية ا   (درةاملواد املخ وأدى ذلك إىل تعاطي     .  غري املتعلمني  منوال سيما   
؛ اإلجراميـة نـشطة   األ، وإىل محل املراهقـات؛ وممارسـة        )وانايتم ختمريها مرتلياً واملارجي   

املنقولة  واألمراض   صابة بفريوس نقص املناعة البشري    واالستغالل اجلنسي املمهد للتعرض لإل    
  .)٤٣( الشبابجنسياً بني
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   معيشي مناسباحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى  -٧  
 أن خطة الضمان االجتماعي اإللزامي تنفذ يف إطار قانون          ١أفادت الورقة املشتركة      -٣٤

 ، وهي خطة حيـق للعمـال مبوجبـها          ١٩٧٣صندوق االدخار الوطين جلزر سليمان لعام       
ولكن ال حيق هلم احلصول على استحقاقات البطالـة إال       " اإلعاقة"احلصول على استحقاقات    

  .)٤٤(ن العملوال حياهتم العملية ومت تسرحيهم مد أسهموا يف الصندوق طإذا كانوا ق
فيما يتعلـق بـاحلقوق      احلكومة بأن تتحمل املسؤولية      ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٥

 يف املائة من سكان البالد الذين يشتركون بصورة مباشرة وغري مباشرة يف ٨٥ لنسبة اإلنسانية
ار لتحسني املزارع واملزارع الكبرية؛ وتقدمي الدعم املايل أو         اقتصاد الكفاف؛ وزيادة االستثم   

  .)٤٥(برامج التدريب ملساعدة السكان على االستفادة إىل أقصى حد من مواردهمتنفيذ 
يف هونيارا زيادة كبرية، مما أدى      عدد العشوائيات    قاً ملنظمة العفو الدولية، ازداد    ووف  -٣٦

دمات يف املدينة وبالتايل حرمان مواطنيها من الوصول        إىل الضغط على اهلياكل األساسية واخل     
وأوصت منظمة العفو الدولية جزر سـليمان       . )٤٦(إىل املاء الصاحل للشرب واملرافق الصحية     

املنطقة، مبا يف ذلك    املياه النقية الكافية جلميع العشوائيات يف       باختاذ تدابري فورية لضمان توفري      
  .)٤٧(من خالل توفري صهاريج املياه

كما الحظت منظمة العفو الدولية أن سوء املرافق الصحية املقرون مبصادر املياه غري               -٣٧
وأحاطت منظمة العفو الدولية    . باملياهالصاحلة للشرب يزيد من خطر انتشار األمراض املنقولة         

 العـشوائيات علماً بالقلق الذي يشعر به املهنيون الصحيون بأن العديد من الذين يعيشون يف              
 وانعدام املرافق   املياهحار واإلسهال والكولريا بسبب تلوث مصادر       عانون من أمراض مثل الزُّ    ي

مـن   شـخص    ٣٥٥ ٠٠٠قرابـة   هناك   أن   ٣كما الحظت الورقة املشتركة     . )٤٨(الصحية
 الوصول إىل املاء    قلة فرص  باملياه النامجة عن األمراض املنقولة      املعرضني ملخاطر اآلثار املوهنة   

 أن انعدام تلبية هذه االحتياجات األساسية       ٣كما ذكرت الورقة املشتركة     . الصحيةواملرافق  
ن حتسني   وإ .أدى إىل إصابة العديد من األطفال باملرض وبالتايل إىل عدم الذهاب إىل املدرسة            

  .)٤٩(هذه الظروف الصحية سيؤدي إىل حتسني مستوى احلضور يف املدارس

   يف احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم ويف املشاركة  -٨  
هود احلكومة للتصدي للحق يف التعليم من خالل علماً جب ١ الورقة املشتركة أحاطت  -٣٨

غـري أن الورقـة     . تنفيذ سياساهتا التعليمية وكذلك املستوى اجليد لاللتحـاق باملـدارس         
علـيم جيـد    انعدام املوارد الالزمة للتعليم مثل توفر هيكل أساسي للت        الحظت   ١ املشتركة

التعلـيم األساسـي    برامج  النوعية مثل خمتربات العلوم واملكتبات وكذلك احلاجة إىل تقدمي          
 علماً ببيان السياسة الـذي      ٣ الورقة املشتركة    ولئن أحاطت . )٥٠(البلداملوحد يف مجيع أحناء     
 ةاستفاد والذي ُتلزم نفسها مبوجبه بضمان       ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول أصدرته احلكومة يف    

 إىل أن   فإهنا أشـارت   التعليم اجليد النوعية،     منمجيع سكان جزر سليمان على قدم املساواة        
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األطفـال يف جـزر   من املشاكل املـستمرة الـيت يواجههـا     الوصول إىل التعليم اجليد هو      
، تعاين جزر سليمان من نقـص حـاد يف املعلمـني ذوي             ووفقاً لتلك الورقة  . )٥١(سليمان

وهذه العوامل أثرت   .  الصفوف الدراسية ومن حمدودية موارد التعليم      الكفاءة، ومن اكتظاظ  
على قطاع التعليم برمته وزاد من تفاقمها ضعف اإلدارة املدرسية وعدم مـشاركة اجملتمـع               

كما أن إشارة احلكومة بشكل حمدود إىل مبادئ حقـوق          . بصورة فعالة يف مدارس عديدة    
  .)٥٢(كبرياً ميثل هاجساًالطفل يف سياساهتا التعليمية 

 أن الغالبية العظمى من األطفال املصابني بإعاقة مل تتح          ٣والحظت الورقة املشتركة      -٣٩
وأفادت الورقة أنه متـشياً مـع       . )٥٣( إمكانية الوصول بالفعل إىل التعليم     ٢٠١٠هلم يف عام    

ينبغـي أن ُتمـنح      سياسة احلكومة بشأن تكافؤ فرص الوصول إىل التعليم جلميع األطفال،         
األولوية القصوى يف إطار إنفاق احلكومة على التعليم، إىل حتسني وصـول األطفـال ذوي               

  . )٥٤(اإلعاقة يف املناطق الريفية واحلضرية إىل التعليم
ـ         ١كما أحاطت الورقة املشتركة       -٤٠  اً علماً بأن احلكومة جنحت يف جعل التعليم جماني

ل بوجه عام الطالب الـذين تتـراوح        دون أن يكون إلزامياً حىت الصف التاسع، الذي يشم        
وأحاطت الورقة علماً بأن االلتحاق باملدارس االبتدائيـة        . )٥٥( عاماً ١٧ و ١٥أعمارهم بني   

 الـيت   ٢٠٠٧عكسه صايف نسبة احلضور لعام      ء البالد على النحو الذي ي     يشمل مجيع أحنا   ال
ملدارس االبتدائية لألطفال   ويف املناطق احلضرية، بلغت نسبة االلتحاق با      .  يف املائة  ٦٥,٤ تبلغ

 يف املائـة يف     ٦٥ يف املائة، باملقارنة مع نسبة       ٧٢ عاماً،   ١٣ و ٦الذين تتراوح أعمارهم بني     
  .)٥٦(املناطق الريفية

لتحقن باملـدارس االبتدائيـة      أن عدد الفتيات الاليت ي     ١شتركة  والحظت الورقة امل    -٤١
قافية اليت حتـول دون التحـاق الفتيـات         والثانوية أقل من عدد الفتيان بسبب العقبات الث       

  .)٥٧(باملدرسة
مجيع أن تزيد جزر سليمان من فرص وصول  بأمور منها ٣ املشتركة الورقةوأوصت   -٤٢

نظاميـة   وغري   نظامية؛ وأن تضع مناهج تعليمية      إىل املدارس الثانوية   الطالب يف جزر سليمان   
قـوق  حب التوعيـة وأن تدرج موضوع     تلقِّن مجيع الطالب املهارات التطويرية ذات الصلة؛      

  .)٥٨(اإلنسان يف املناهج الدراسية

  الشعوب األصلية  -٩  
 الشعبية بشأن   القواعدأفادت مجعية الشعوب األصلية املهددة أن احلكومة مل تستشر            -٤٣

.  والفوائد بصورة متساوية   العوائدسياستها املتعلقة باألخشاب وأن السلطات رفضت توزيع        
 النامجة عن الغرية وعدم امتالك وثائق تبيِّن امللكيـة التقليديـة    على األراضي  وأدت الرتاعات 

.  بني السكان األصليني وبني مالكي األرض احمللـيني والـسلطات      نشوء توترات لألرض إىل   
يستفد إال قليل من األفراد من قطع األخشاب من األراضي التابعة للمجتمعات للشعوب              ومل
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 توزَّع بصورة متساوية على السكان األصليني الذين يعانون مـن           األصلية؛ وهذه األرباح مل   
  .)٥٩(إزالة األحراج

إىل جانب األضرار البيئية اليت أحلقتها إىل تغيري كبري         أدت عمليات قطع األشجار،     و  -٤٤
وقد شجعت صـناعة قطـع      . يف الطريقة التقليدية لعيش السكان األصليني يف جزر سليمان        

سلع جديدة واألخذ باقتصاد نقدي وظهـور عالقـات وأعـراف           األشجار على استهالك    
وقد اسُتخدمت األموال اليت ُتجّمع من قطع األشجار من جانب السكان           . اجتماعية جديدة 

. الكربىيعرفوهنا، تقليدياً، وللسفر والترفيه يف املدن       يكونوا   مل   أخرىاألصليني لشراء أغذية    
وقد حرض األشـخاص األجانـب   . اخلارجوتستخدم شركات قطع األشجار املوظفني من   

الذين يقومون بقطع األشجار على االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية وعلى فقدان            
  .)٦٠(القيم التقليدية للسكان األصليني

  احلق يف التنمية  -١٠  
 أن السكان األصليني يف جزر سـليمان        إىل مجعية الشعوب األصلية املهددة      أشارت  -٤٥

االستوائية ومن زيادة فقـدان     املطرية   من الغابات    بشكل ال يطاق  قطع األخشاب   يعانون من   
، فقدت جزر سليمان ما متوسـطه       ٢٠٠٠ و ١٩٩٠ويف الفترة بني عامي     . احلرجيالغطاء  
 لقطع األشجار قدره اً سنويوبلغ ذلك معدالً.  هكتار من الغابات يف السنة الواحدة٣٩ ٧٠٠
، ازداد معدل قطع األشجار بنـسبة       ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ عامي   ويف الفترة بني  .  يف املائة  ١,٤٣
، فقـدت   ٢٠٠٥ و ١٩٩٠ويف الفترة بني عامي     .  يف املائة  ١,٦٨ يف املائة يف السنة إىل       ١٧

 يف املائـة مـن      ٢١,٥ هكتار من الغابات االستوائية ونسبة       ٦٠٠ ٠٠٠جزر سليمان قرابة    
 هكتار آخر مـن     ٢٥ ٠٠٠عن  ، فقدت البالد ما ال يقل       ٢٠٠٥ومنذ عام   . الغطاء احلرجي 
وبسبب املعدالت احلالية لقطع األشجار، فإن خرباء قطـع األشـجار           . )٦١(الغابات األولية 

  .)٦٢(٢٠١٥ احلرجية ألغراض جتارية حبلول عام حيذرون من احتمال نضوب املوارد

   املنجزات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
 يؤثر على احلق يف الغذاء والصحة وسبل        املناخي أن التغري    ٢أفادت الورقة املشتركة      -٤٦

ومقومات احلياة والقدرة على االحتفاظ مبستوى معيشي مناسب ألنه يتـسبب يف ملوحـة              
املوارد احملدودة للمياه العذبة، وارتفاع مستوى البحر الـذي يـؤدي إىل الفيـضانات وإىل               

 الـسواحل واملنـاطق     وتآكلالبحري،  تدفقات عارمة للمياه والرواسب بفعل موجات املد        
 الفـرد وسيعرض ذلك للخطر احلق يف احلياة وامللكية والسكن وتقرير املصري وأمن            . الواطئة

اجلفاف حاالت   األعاصري و  تزايد واملرافق الصحية والبيئة الصحية بسبب       املياهوالوصول إىل   
درجـات حـرارة    فاع  نواقل األمراض بارتفاع درجات احلرارة وارت     والفيضانات وانتشار   

محاية حقـوق اإلنـسان      أن املسؤولية األولية عن      ٢ملشتركة  كما أفادت الرسالة ا   . )٦٣(املاء
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 وبصفة خاصة الدول املسؤولة     -واجملتمع الدويل   . ملواطين جزر سليمان تقع على عاتق الدولة      
تعلق باحليلولة  يتحمل املسؤولية فيما ي    واحلاضر عن زيادة انبعاثات غازات الدفيئة،        املاضييف  

 مـن  واحلّدملواطين جزر سليمان إىل اإلضرار باحلقوق اإلنسانية دون أن يؤدي التغري املناخي      
  .)٦٤(عندما يكون ذلك ممكناً، ومساعدة الضحاياأضراره، 

زيادة أعـداد النـازحني     قد يؤدي إىل     يتغري املناخ ال أن   ١وأفادت الورقة املشتركة      -٤٧
ألن األراضي اليت يعيشون فيها مل تعد        عن أماكن أخرى تؤويهم      البحثُيجربون على   الذين  

وسيعرض ذلك للخطر احلق يف اجلنسية ويقوض بالتأكيد احلق يف امللكية ألن            . صاحلة للعيش 
يفقدون سـبل كـسب     سالعديد من األشخاص الذين ُيجربون على تغيري أماكن إقامتهم،          

 يتغري املنـاخ  الد من اجملتمعات احمللية بسبب       احلياة الثقافية للعدي   يتهددوهناك خطر   . العيش
 يف مشاكل أخرى    يتغري املناخ الوقد تسبب   . العاملمن  ر يف مناطق أخرى     الناجم عن التحضُّ  

  .)٦٥(تتعلق بالصحة

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  ينطبقال 
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