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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً   
آلية جديدة من آليات األمم املتحدة اليت عمـدت         االستعراض الدوري الشامل هو       -١

، وُتستعرض يف إطار هذه اآلليـة       ٢٠٠٦اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل استحداثها يف عام         
وقد اختار جملـس حقـوق      . تعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف مجيع الدول األعضاء       املسائل امل 

اإلنسان التابع لألمم املتحدة جزر سليمان لتقدم تقريرها خالل دورته احلادية عـشرة الـيت               
  . ٢٠١١مايو /ستنعقد يف أيار

واضطلع فرع األمم املتحدة واملعاهدات يف وزارة الـشؤون اخلارجيـة والتجـارة               -٢
. جية يف جزر سليمان مبهمة تنسيق عملية صياغة تقرير االستعراض الـدوري الـشامل             اخلار

ونظم األمني املساعد هلذا الفرع عمل املنسقني يف الفريق احلكومي املشترك بني الـوزارات،              
وقد تسىن، منذ ذلك . والذي يشكل الفريق العامل الوطين املعين باالستعراض الدوري الشامل      

م املتحدة واملعاهدات بالتعاون مع الـوزارات احلكوميـة األخـرى الـيت     احلني، لفرع األم 
اشتركت يف إعداد تقرير االستعراض الدوري الشامل جلزر سليمان تنظيم حلقـات العمـل         

ألغراض منها على وجه    ) العاصمة الوطنية (واحللقات الدراسية التالية اليت ُعقدت يف هانيارا        
  : لية يف جمال حقوق اإلنسان والتوعية هبذه احلقوقتعزيز بناء القدرات احمل التحديد

تدريب يف جمال حقوق اإلنسان لكبار مدريب رجال الشرطة بالتعاون مـع              )أ(  
  ؛)٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨-١٤(أكادميية الشرطة يف جزر سليمان وأمانة الكمنولث، لندن 

مان، لفائدة جـزر سـلي    " قانون محاية حقوق املعوقني   "حلقة عمل بشأن      )ب(  
بشراكة مع وزارة الصحة واخلدمات الطبية، ومجعية املعوقني يف جزر سليمان، ومنتدى جزر             
احمليط اهلادئ، ومركز عمليات احمليط اهلادئ التابع للجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا             

   ؛)٢٠٠٩أغسطس / آب٢١-١٩(واحمليط اهلادئ 
 كـانون   ٢٧-٢٦(حلقة عمل بشراكة مع أمانـة الكمنولـث، لنـدن             )ج(  

ملـوظفي   بشأن ما ميثله وضع خطة عمل وطنية يف جمال حقوق اإلنسان          ) ٢٠١٠يناير  /الثاين
  احلكومة وموظفي املنظمات غري احلكومية؛

حلقة دراسية وطنية للموظفني القانونيني احلكوميني يف جزر سليمان بشأن            )د(  
ولية، بالتعاون مع اللجنة الدوليـة      احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي واجلرائم الد       

   / شـباط ١٨-١٧(ووزارة العدل والـشؤون القانونيـة   ) سيدين، أستراليا (للصليب األمحر   
  ؛)٢٠١٠فرباير 

 تدريب لفائدة جـزر  ٢٠١٠أغسطس / آب٢٧ إىل ٢٣ُنظم يف الفترة من     )ه(  
 سليمان وأصحاب املصلحة بشأن االستعراض الدوري الشامل اخلـاص مبجلـس حقـوق            

وقد عقد هذا التدريب لفائدة موظفي حكومة جزر سـليمان          . اإلنسان التابع لألمم املتحدة   
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فريق املعين حبقوق اإلنـسان     واملنظمات غري احلكومية على حد سواء، واشترك يف تنظيمه ال         
التابع ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ، واملكتب اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق             

ن يف منطقة احمليط اهلادئ، ومنتدى جزر احمليط اهلادئ، وتقع مقرات مجيع هذه اهليئات              اإلنسا
وتضمنت دوراته تقدمي تدريب عملي مستقل ملوظفي املنظمات غـري احلكوميـة            . يف فيجي 

وشـاركت  . وموظفي احلكومة فيما يتعلق بكيفية إعداد التقارير اخلاصة بكل طرف منهما          
سبتمرب يف جلسة إعالمية إقليمية ملنطقة احملـيط اهلـادئ          /لول أي ١٠ و ٩جزر سليمان يومي    

نظمها املكتب اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف فيجـي بـشأن            
، عقدت يف وزارة الشؤون     ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ويف  . االستعراض الدوري الشامل  

ني حكومة جزر سليمان واملنظمـات غـري        ب اخلارجية والتجارة اخلارجية مشاورات هنائية    
  . احلكومية بشأن التقارير اليت يقدمها كل طرف منهما

  واألطر  املتعلقة جبزر سليماناخللفية واملعلومات   -ثانياً   

  حملة عامة  - ألف  
، وهي فتـرة    ١٨٩٣ إىل عام    ١٨٧٧كانت جزر سليمان يف الفترة املمتدة من عام           -٣

شمولة بالوالية الفضفاضة املنوطة باملفوض الـسامي الربيطـاين يف          إعالهنا حممية بريطانية، م   
، )١٩٤٥-١٩٤٢ (وخالل أحداث احلرب العاملية الثانية اليت دارت يف احمليط اهلادئ         . فيجي

كانت جزر سليمان مسرحاً لبعض املعارك الطاحنة اليت شهدهتا هذه احلرب، ومـن بينـها               
 وحصلت يف هناية    ١٩٧٦ احلكم الذايت يف عام      وُمنحت جزر سليمان  ". معركة غوادالكانال "

  .١٩٧٨يوليه / متوز٧املطاف على االستقالل يوم 
 جزيـرة  ٩٢٢وتشكل جزر سليمان، من الناحية اجلغرافية، أرخبيالً يتـألف مـن             -٤

 ٢٨ ٣٦٩ تكّون يف جمموعها كتلة أرضية تبلغ مساحتها         وشعبٍ مرجانية منخفضة االرتفاع   
 ١ ٦٣٢ ٩٦٤شر بشكل غري مكثف على مساحة حبريـة تـصل إىل            كيلومتراً مربعاً، وتنت  

 كيلومتراً وتتجه حنـو     ١ ٦٦٧ومتتد جزر سليمان على مسافة تقدر حبواىل        . كيلومتراً مربعاً 
ومتتلك اجلزر حدوداً   . اجلنوب الشرقي بني بابوا غينيا اجلديدة وفانواتو ومشال شرق أستراليا         

    س،           وكرييبـا   ،        وفيجي  ،           وفانواتو  ،                 كاليدونيا اجلديدة  و   ،لياة وأسترا حبرية مع بابوا غينيا اجلديد    
                                                                     وتتألف جزر سليمان من تسع مقاطعات، ويعيش معظم الـسكان علـى              .          وناورو  ،       وتوفالو

وجزيـرة    مااليتا                                        أكربها من حيث عدد السكان مها جزيرة            و                          اجلزر الست األوسع مساحة،   
متداد اجلغرايف حتديات إداريـة     ويفرض هذا اال  . غوادالكانال اليت توجد هبا العاصمة هونيارا     

  .لسكان على حنو فعالتقدمي اخلدمات العامة لفيما يتعلق ب
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. ، صراعاً إثنيـاً   ٢٠٠٠ و ١٩٩٩وقد شهدت جزر سليمان مؤخراً، أي بني عامي           -٥
 بني اجملموعتني اإلثنيتني    ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥وُوقّع اتفاق تاونسفيل للسالم يوم      

هوينارا واملناطق احمليطة هبا عقب إبـرام هـذا         شهدت العاصمة   ذلك فقد   املتحاربتني؛ ومع   
وبناًء علـى   . ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠االتفاق بفترة طويلة من الفوضى اليت استمرت ما بني عامي           

 عن طريق منتدى جـزر احملـيط اهلـادئ          ٢٠٠٣يوليه  /ذلك، فقد طلبت احلكومة يف متوز     
ووصلت املساعدة  . زرية األخرى يف احمليط اهلادئ    مساعدة من أستراليا ونيوزيلندا والبلدان اجل     

وقد . بعثة للمساعدة اإلقليمية إىل جزر سليمان       يف شكل  ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٤املقدمة يوم   
 على استعادة سلطة القانون والنظام، وإعادة بناء        ٢٠٠٣ركزت هذه البعثة جهودها منذ عام       

  .اجلهاز احلكومي وحتسني مستوى اإلدارة االقتصادية

  نظام احلكم  - باء  
ويستمينستر  جزر سليمان ملكية دستورية تعتمد الدميقراطية الربملانية على غرار نظام           -٦

وينتخـب  . إليزابيث الثانية هي رئيسة الدولة وميثلها احلاكم العـام         وجاللة امللكة . الربيطاين
م العام املنتخب   وال ميكن للحاك  . احلاكم العام ملدة مخس سنوات    ) يف اقتراع سري  (الربملان  

جملس واحد  ويتكون برملان جزر سليمان من      . أن يستمر يف اخلدمة ألكثر من واليتني اثنتني       
دائرة انتخابية ُتمثل كل واحدة منها يف الربملان بعضو واحد، وُيختار هذا         ) ٥٠(مخسني  يضم  

ـ    .العضو عن طريق النظام االنتخايب الذي يرجح كفة الفائز بأكثر األصوات           دة وتـصل م
ورئيس احلكومة هو نفسه رئيس الوزراء الذي ينتخبه        . العضوية يف الربملان إىل أربع سنوات     

ويرأس الوزراء اثنتني وعشرين    . الربملان، وهو يشرف على جملس وزراء يضم عشرين عضواً        
  .وزارة ويساعدهم يف عملهم أمناء دائمون

   والنظام القانوينالدستور  - جيم  
هذا الدستور هو القانون األعلـى جلـزر        : "دستور على ما يلي    من ال  ٢تنص املادة     -٧

سليمان، وإذا تعارض أي قانون آخر مع الدستور، فإن ذلك القانون يصبح الغيـاً بقـدر                
. السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية   إنشاء  وينص الدستور على    ". تعارضه مع الدستور  

 احلاكم العام، ورئيس الـوزراء، وجملـس        وباملثل، فهو يقضي بإنشاء مناصب دستورية مثل      
الوزراء، واملدعي العام، ومدير النيابة العامة، وأمني املظامل، وإقامة مؤسسات مثل احملكمـة             

  .العليا، وحمكمة االستئناف، واللجنة املعنية مبدونة قواعد القيادة، وما إىل ذلك
عرفيـة للطعـون     وحمكمة   ويتألف نظام احملاكم يف جزر سليمان من احملاكم احمللية،          -٨

وُتمـارس  . األراضي، واحملكمة اجلزئية، واحملكمة العليا، وحمكمة االسـتئناف       املتعلقة حبيازة   
 الطعـن وميكن  . سلطات احملكمة اجلزئية على النحو املنصوص عليه يف قانون احملاكم اجلزئية          

واحملكمـة  .  احملكمة اجلزئيـة   قرار الواردة يف    النقاط الوقائعية والقانونية   أمام احملكمة العليا يف   
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واحملكمة العليا هي جهـة  .  جمال فرض الغرامات والعقوباتلديها سلطات حمدودة يف اجلزئية  
والطعـون املقدمـة إىل حمكمـة       . االختصاص األصلية اليت تنظر يف القضايا املدنية واجلنائية       

  .االستئناف ال تتناول سوى النقاط القانونية

  اللغة  -دال   
 اخلاصة جبزر سليمان اللغة الشائعة اليت يتحدث هبا اجلميع          "بيدجني"احمللية  لغة  لامتثل    -٩

 لغة أصلية تتحدث هبا خمتلـف اجملموعـات القبليـة        ١٢٠ باإلضافة إىل حوايل  ،  بشكل عام 
  . وتستخدم اللغة اإلجنليزية يف التواصل الرمسي. واإلثنية يف جزر سليمان

  السكان  -هاء   
التعداد الوطين للسكان الذي     نسمة حبسب    ٥١٥ ٨٧٠ر سليمان   بلغ عدد سكان جز     -١٠

 يف املائة،   ٢٦ ويعكس هذا الرقم حدوث زيادة بلغت        .٢٠٠٩نوفمرب  /أجري يف تشرين الثاين   
 ٤٠٩ ٠٤٢ الـذي بلـغ     ١٩٩٩السكان املسجل عام    تعداد   نسمة إىل    ١٠٦ ٨٢٨وأضافت  

النـسبة  أي أقل مـن     ،  ائة امل  يف ٢,٣ إىل ١٩٩٩معدل النمو السنوي منذ عام      ووصل  . نسمة
 عدد اإلنـاث    ازداد و . يف املائة  ٢,٨ اليت بلغت    ١٩٩٩ و ١٩٨٦ يف الفترة بني عامي      املسجلة

 الفاصلة   يف الفترة  ئة سنوياً ا يف امل  ٢,٤طفيفة بلغت    بنسبة) ٢٠٠٩ يف عام     نسمة ٢٥١ ٤١٨(
 ٢٦٤ ٤٥٢(ور  السكان الذك بنسبة زيادة عدد     مقارنةً،  ٢٠٠٩ وعام ١٩٩٩ بني تعدادي عام  

وقد كانت التركيبة اإلثنيـة     . يف الفترة نفسها  ئة  ا يف امل  ٢,٢اليت بلغت   ) ٢٠٠٩ يف عام    نسمة
؛  نـسمة  ٤٩١ ٤٧٠: نو امليالنيزي : على النحو التايل   ٢٠٠٩نوفمرب  /للسكان يف تشرين الثاين   

؛ نـسمة  ٦٥٤: ونالصينيو؛  نسمة ٦ ٤٤٥: يكرونيزيوناملو؛   نسمة ١٥ ٩٠٩: نوالبولينيزيو
   . نسمة٦٧١: إثنيات أخرى؛ و نسمة٧٢١: نواألوروبيو

  خط الفقر املستند إىل االحتياجات األساسية  -واو   
للدراسة االستقصائية املتعلقة بدخل األسـر      سليمان  جزر  لتحليل الذي أجرته    وفقاً ل   -١١

من أجل ) SPC/ADB/UNDP July 2008( ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٥املعيشية ونفقاهتا يف الفترة من 
،  يف جزر سـليمان  الفقر ومساته  االحتياجات األساسية، وانتشار    خط الفقر املستند إىل    رتقدي

 غـري   سيةتقدمي إعانات أسا   والذي يتضمن  االحتياجات األساسية    فإن خط الفقر املستند إىل    
 دوالراً مـن دوالرات جـزر     ٢٦٥,٧٧يقدر مبتوسط إنفاق وطين يبلـغ       الغذائية األساسية   

 دوالراً  ٩٩٨,٣٢، و ) دوالراً لكل فرد بالغ يف األسـبوع       ٤٧,٣٧(دة  سليمان لألسرة الواح  
) العاصـمة الوطنيـة   (لألسر املعيشية يف هونيـارا       من دوالرات جزر سليمان يف األسبوع     

وفيما يتعلق باألسر املعيـشية املقيمـة يف املنـاطق      ).  لكل فرد بالغ يف األسبوع     ١٣٩,٠٤(
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 ٤٦٥,٤١د إىل االحتياجات األساسية قد بلـغ        احلضرية للمقاطعات، فإن خط الفقر املستن     
يف األسـبوع،   ) غـرد بال ـ لكل ف  ٧٩,١١ما يعادل   (ان  ـدوالراً من دوالرات جزر سليم    

يف األسبوع بالنـسبة إىل األسـر       )  دوالراً لكل فرد بالغ    ٣٩,٥٩( دوالراً   ٢٢٥,٠٢وبلغ  
  .املعيشية الريفية

  مؤشر التنمية البشرية  -زاي   
 الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ٢٠١٠تنمية البشرية لعام    يصنف تقرير ال    -١٢

ويبلغ مؤشر التنميـة    .  عضواً يف األمم املتحدة    ١٦٨ من أصل    ١٢٣جزر سليمان يف املرتبة     
ة خـارج جمـال   ـة البشريـغ قيمة مؤشر التنميـ وتبل٠,٤٩٤زر سليمان  ـالبشرية يف ج  

الدخل اإلمجـايل للفـرد      و ةـ سن ٦٧ إىل   عـويصل متوسط العمر املتوق   . ٠,٥٥٠الدخل  
وعلـى حنـو   ). على أساس تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي ( دوالراً   ٢١٧٢الواحد  

 ٢٠٠٩لتنمية البشرية لعام    األمم املتحدة ل  مؤشر  تصنيف  يف   جزر سليمان نسيب، فقد احتلت    
مع وجود اختالفات واضحة    ،   مجيع الدول اجلزرية يف احمليط اهلادئ      من بني  ثالث أدىن مرتبة  

   ).العاصمة(ا وهونيار  التسعبني املقاطعاتيف مستويات التنمية البشرية 

  البشريمؤشر الفقر   -حاء   
ضمن الدول ذات التنميـة البشرية املتوسطة حيث تـأيت يف           جزر سليمان    صنفت  -١٣

األمم املتحدة  ؤشرات برنامج   م" حسب وفقاً ملعدالت الفقر البشري      ٢١,٨ بنسبة   ٨٠املرتبة  
احتمـال  وبلغت نسبة    ."٢٠٠٩التحديث اإلحصائي لعام    : التنمية البشرية ب  املتعلقة اإلمنائي

خـالل  ئـة   ايف امل  ١١,٦يف جيل من األجيال      ٤٠د احلياة حىت سن     ـ قي اء على ـعدم البق 
 أحد تشكلجزر سليمان   فإن  بنك التنمية اآلسيوي،    صادر   مل وفقاًو .٢٠١٠-٢٠٠٥لفترة  ا

باسـتخدام   و  يف هذا البنك،   بلدان احمليط اهلادئ النامية األعضاء    يف جمموعة    بلدان منواً أقل ال 
 ، فـإن  الفقر البشري ولتنمية البشرية   ل ات األمم املتحدة   أحدث مؤشر  القياس الذي اعتمدته  

 يف بنك    بلدان احمليط اهلادئ النامية األعضاء      املرتبة ما قبل األخرية يف قائمة      حتتل جزر سليمان 
للدراسـة االستقـصائية    سليمان  جزر  لتحليل الذي أجرته    وفقاً ل غري أنه و   .تنمية اآلسيوي ال

 ،)٢٠٠٨يوليه  /متوز( ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٥املتعلقة بدخل األسر املعيشية ونفقاهتا يف الفترة من         
اجلوع أو الفقـر    املعاناة من   يف سياق جزر سليمان ال يعين       ‘بأن الفقر   يفيد   اًهناك اعتراف فإن  
وال سيما   ،بشكل يومي أو أسبوعي    نفقات املعيشة    وفريت الكفاح من أجل   ه يعين ولكن ،قعاملد

  .‘ نقديةمدفوعاتتلك اليت تتطلب 
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  الناتج احمللي اإلمجايل  -طاء   
، ٢٠٠٢و ١٩٩٩ بني عامي     اليت امتدت   فترة االضطرابات االجتماعية العرقية    خالل  -١٤

 يف  ٦,٦ بلـغ يف املتوسـط     تراجعاًلي اإلمجايل   الناتج احمل ب مقاساً  جزر سليمان  سجل اقتصاد 
ومع استعادة سلطة القانون والنظام عقب قدوم بعثة املـساعدة اإلقليميـة إىل جـزر                .املائة

وسجلت الفترة  . الشأنيف هذا   ، شهد هذا االقتصاد معدالت منو إجيابية        ٢٠٠٣سليمان يف عام    
يف  ٧,٤ومنا االقتـصاد بنـسبة   يب؛ ، على سبيل املثال، حدوث منو إجيا٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٣من  
وهي أعلى نسبة تسجل    ،  املائة يف   ١٠,٧ بلغت  منو  نسبة ٢٠٠٨وحقق يف عام    ،   سنوياً املائة

اً يف   مليون دوالر  ٣٩٢ يالناتج احمللي اإلمجايل احلقيق   وبلغ   .يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي    
 ٢٠٠٨ية اليت بدأت يف أواخر عام  وكان من الواضح أن األزمة االقتصادية العامل ،٢٠٠٩عام  

 الناتج احمللـي اإلمجـايل       حيث اخنفض  ٢٠٠٩ على االقتصاد احمللي يف      اً سلبي اً أثر قد تركت 
الناتج احمللـي   ب ، مقاساً مستوى املعيشة يف جزر سليمان    يبّين  و. املائة يف   ١,٢احلقيقي بنسبة   

        الـيت سـبقت    الفترة   سمت به الذي ات  تنازيلاالجتاه ال مسار  عكس  ،   للفرد الواحد  اإلمجايل
 الناتج احمللـي    منواً سنوياً يف   ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٣من    املمتدة  الفترة شهدت حيث ٢٠٠٣عام  

حدوث حتسن  ،  ، من حيث القيمة االمسية     مما يعين  ،املائة يف   ١٢,٥ بلغاإلمجايل للفرد الواحد    
  . مستوى املعيشةيف

  التدابري التشريعية والسياساتية  -ياء  
من دستور جزر سليمان على محايـة حقـوق الفـرد            ١٨ إىل   ١نص املواد من    ت  -١٥

  .وحرياته األساسية
أن  علـى     من الدستور على إنفاذ أحكام هذه احلماية، كما تنص         ١٨وتنص املادة     -١٦

 يف أي طلب يقدمه أي شـخص  هي جهة االختصاص األصلية اليت تنظر وتبتاحملكمة العليا  
يف أي مسألة تنشأ من إحالة قضية أي وهي اليت تبت  لالنتهاك؛ تعرض حقوقه وحرياتهعي يّد

  .شخص إليها من إحدى احملاكم الفرعية
بعثة املساعدة   يف   املشاركةجون كواكواال ماكاسي ضد قائد قوة الشرطة        ويف قضية     -١٧

جرباً للمظامل ) املدعي(، التمس السيد ماكاسي )HC CC 59/2005 (اإلقليمية إىل جزر سليمان
   مـن الدسـتور؛    ) ١(٥ مبوجب املادة    كفولةانتهاك حريته الشخصية امل   ) أ: (ملزعومة التالية ا
   مـن الدسـتور؛    ) ٢(٥أو االحتجاز غري القانوين الذي يتعارض مع املادة         /التوقيف و ) ب(
      مـن الدسـتور؛  ) ٣(٥التأخري غري املربر ملوعد إحالته إىل احملكمة مبا يتعارض مع املادة  ) ج(
الـدخول   )ه( من الدسـتور؛     ٧تعرضه ملعاملة الإنسانية ومهينة مبا يتعارض مع املادة         ) د(

مـن  ) ١(٩وإحداث أضرار به مبا يتعارض مع املادة        سكنه وتفتيشه   بصورة غري قانونية إىل م    
) ١(١٤مبوجب املادتني الفرعيتني    كفول  انتهاك حريته يف التنقل، وهو احلق امل      ) و(الدستور؛  
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وأدانت احملكمة العليا املدعي، ومع ذلك، فقد أثبتت هذه القضية أن           .  الدستور من) ٢(١٤و
بإمكان املواطنني، مبن فيهم األشخاص املودعون يف احلبس االحتياطي، إثارة املسائل املتصلة            

  .حبقوقهم األساسية على النحو املنصوص عليه يف الدستور
كأحـد املؤسـسات    أمني املظامل    ديوان من الدستور على إنشاء      ٩٦وتنص املادة     -١٨

 اخلدمة العامة  جمالن يفيعيَّوظائف أمني املظامل التحقيق يف سلوك أي شخص وتشمل . العامة
حكومة مدينـة هونيـارا،     و،  ودائرة اإلصالحيات  اخلدمة العامة، وقوات الشرطة،      موظفو(

عتباريـة أو   وحكومات املقاطعات، ومكاتب أخرى من هذا القبيل، واللجان واهليئـات اال          
املوظفني الشخصيني التابعني    احلاكم العام و   وتستثين ) الربملان اليت قد حيددها  الوكاالت العامة   

أمني املظامل مفتـوح    ديوان  و. بناًء على تعليماته   ومدير النيابة العامة وأي شخص يتصرف        له
قرارات مـن   ال أسئلة تتعلق بكيفية اختاذ      يريد طرح أمام أي مواطن من مواطين جزر سليمان        

  .العامة واملوظفني العمومينيقبيل املؤسسات 
 ستة أهـداف    ٢٠١٠-٢٠٠٨ للفترةالعامة  لسياسات  لطار االستراتيجي   اإلوحيدد    -١٩

ويتمثل اهلدف الـسادس يف     . حكومة جزر سليمان  بالنسبة إىل    سياساتية رئيسية ذات أولوية   
لوية لنهج حقوق اإلنـسان حبيـث       ومينح مكتب رئيس الوزراء األو    ". محاية احلقوق املدنية  "
، حبماية حقوق الناس واحملافظة عليها] يضطلعواجيب أن [املناصب الدستورية يضطلع شاغلو "

، واحلكم الرشيد، وسيادة القـانون،      ستقامةوتتمثل األدوار اليت يضطلعون هبا يف ضمان اال       
رأة والشباب واألطفال   وزارة شؤون امل  وتعترب   .والنظام، والعدالة، واألداء اجليد للمؤسسات    

 خلصتها يف شكل هدف   ، و حيويةمسألة  تعزيز حقوق النساء الشابات والشباب واألطفال       أن  
 من خـالل الـشراكة   هادعم حقوق النساء والشباب واألطفال وتعزيز "يسعى إىل سياسايت  

  رفاهيـة  ستوىمب للنهوض فرص متساوية    وبذلك تتاح أمام اجلميع    ،الفعالة وااللتزام القوي  
 اليت توكل مبقتضاها للجنـة      من األهداف السياساتية احلالية    اًهدفذلك   يشكلكما   ."األمة

 اإلنـسان والـضمانات     يف جمال حقوق   تعزيز احملاكم احمللية التقليدية      مهمةإصالح القوانني   
 جـزر   السعي إىل أن تصبح   وتتضمن بعض األهداف السياساتية للحكومة احلالية       . الدستورية
       ، وقد قـدمت طلبـاً بـذلك         حقوق اإلنسان   حمددة من صكوك    يف صكوك  طرفاًسليمان  

وال تزال احلكومة   ). انظر أدناه  (٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ و ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣يومي  
  .احلالية متمسكة هبذه املبادئ السياساتية

  االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -كاف   
ومن مث فهي تعتـرب     . ١٩٧٨ يف األمم املتحدة يف عام       أصبحت جزر سليمان عضواً     -٢٠

ميثاق األمم املتحدة وإعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان حجرا الزاوية يف جمـال حقـوق               
  :وقد صّدقت جزر سليمان أو وقّعت على صكوك حقوق اإلنسان التالية. اإلنسان
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        / أيـار  ١٧ (االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري          •
 ؛)١٩٨٢مايو 

ـ  ـة واالجتماعي ـالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي     •  ١٧ (ةـة والثقافي
 ؛)١٩٨٢مارس  /ذارآ

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         •
 ؛)٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤: تاريخ التوقيع (والثقافية

      / أيار ٦: تاريخ االنضمام  (يع أشكال التمييز ضد املرأة    اتفاقية القضاء على مج    •
 ؛)٢٠٠٢مايو 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة            •
 ؛)٢٠٠٢مايو / أيار٦: تاريخ االنضمام(

 ؛)١٩٩٥أبريل / نيسان١٠: تاريخ االنضمام (اتفاقية حقوق الطفل •

تفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف         الربوتوكول االختياري ال   •
 ؛)٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤: تاريخ التوقيع (الرتاعات املسلحة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء            •
 ٢٤: تـاريخ التوقيـع   (األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة          

 ؛)٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٣ :تاريخ التوقيع  (ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    اتفاق •
 ؛)٢٠٠٨

تـاريخ   (الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        •
 ؛)٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤: التوقيع

 ١٩٤٩اتفاقيات جنيف من األوىل إىل الرابعة لعـام    : القانون اإلنساين الدويل   •
وجرى االنضمام إىل بروتوكوليهـا     ) ١٩٨١يوليه  / متوز ٦: تاريخ االنضمام (

  .١٩٨٨سبتمرب / أيلول١٩اإلضافيني األول والثاين يوم 
 لقـرارات ل تقدم الـدعم   ، يف األمم املتحدة    بوصفها عضواً  ، جزر سليمان  ال تزال و  -٢١

 مـع وحـدة     وهي ترتبط بشراكة فعالة   اإلنسان،   حقوق   بشأنعن األمم املتحدة    الصادرة  
فيما يتعلق ببناء القدرات يف جمال حقوق اإلنـسان،          التابعة ألمانة الكمنولث  حقوق اإلنسان   

 يف إطـار    اجلارية منتدى جزر احمليط اهلادئ، على دعم املبادرات         بوصفها عضواً يف  وتعمل،  
، مبا يف ذلك  تهاومحاي  بزيادة تعزيز حقوق اإلنسان    واملعنية ملنطقة احمليط اهلادئ     اخلطة اإلقليمية 

  .اإلنسانالصكوك الدولية املتعلقة حبقوق  على  اجلزرية يف احمليط اهلادئدانبلالتصديق 
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املكتـب  وقد دعمت جزر سليمان بشكل دائم مبادرات حقوق اإلنسان من خالل              -٢٢
، )فيجـي  (اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف منطقة احملـيط اهلـادئ      

، واللجنـة الدوليـة   )فيجي(ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لابع ومركز عمليات احمليط اهلادئ الت  
، وأمانة مجاعـة    )أستراليا(، وأمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ       )فيجي وأستراليا (للصليب األمحر   

). فيجـي (قوق اإلنسان يف منطقـة احملـيط اهلـادئ          حبالفريق اإلقليمي املعين    /احمليط اهلادئ 
ستعراض األويل الذي أجرته مفوضية األمم املتحدة الـسامية         وافقت جزر سليمان على اال     وقد

 للسياسات التجارية يف منطقة     ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٣ إىل   ١٠حلقوق اإلنسان يف الفترة من      
. احمليط اهلادئ فيما يتعلق بالتجارة وحقوق اإلنسان، وكانت طرفاً مشاركاً يف هذا االستعراض            

اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها       دعوة إىل    جزر سليمان مؤخراً  وجهت   كما
من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان، وخاصـة               

 ٢٠١١فربايـر  / شباط١٥ و١٤ يومي  البلد إىل زيارة  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  ).حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة الصادر عن جملس ٧/٤عمالً بالقرار (

  اإلنسان ومحايتهاتعزيز حقوق   - ثالثاً  

  الدستور  -ألف   
هذا الدستور هو القانون األعلـى جلـزر        : " من الدستور على ما يلي     ٢تنص املادة     -٢٣

 وإذا تعارض أي قانون آخر مع الدستور، فإن ذلك القانون يصبح الغيـاً بقـدر                سليمان،
حيق لكل شخص يف جزر سليمان التمتع       " منه على أنه     ٣وتنص املادة   ". تورتعارضه مع الدس  

 عرقه، أو مكان منـشئه أو       أياً كان  حبقوق الفرد وحرياته األساسية، وهذا يعين متتع كل فرد        
م بشرط احترام حقوق اآلخرين وحريـاهت وآرائه السياسية أو لونه أو عقيدته أو نوع جنسه،        

احلق يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه        ) أ(" :احلقوق التالية بواحترام املصلحة العامة،    
محاية ) ج(؛   والتعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات    وجدانحرية ال ) ب(والتمتع حبماية القانون؛    

  ."حرمانه من ممتلكاته دون تعويضعدم حرمة بيته وممتلكاته األخرى و
   :يف إطار املواد التاليةوترد احلقوق واحلريات امللخصة يف الدستور   -٢٤

  محاية احلق يف احلياة- ٤املادة  •

  محاية احلق يف احلرية الشخصية- ٥املادة  •

  احلماية من الرق والعمل القسري- ٦املادة  •

  احلماية من املعاملة الالإنسانية- ٧املادة  •

  احلماية من احلرمان من املمتلكات- ٨املادة  •
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 متلكات األخرى محاية حرمة البيت وامل- ٩املادة  •

  احلكم املتعلق بتوفري احلماية القانونية- ١٠املادة  •

  محاية حرية الوجدان- ١١املادة  •

  محاية حرية الدين- ١١املادة  •

  محاية حرية التعبري- ١٢املادة  •

  محاية حرية التجمع وتكوين اجلمعيات- ١٣املادة  •

  محاية حرية التنقل- ١٤املادة  •

 لتمييز على أساس العرق احلماية من ا- ١٥املادة  •

 تـنص علـى     ١٧ على حاالت الطوارئ العامة، يف حني أن املادة          ١٦وتنص املادة     -٢٥
 على أن احملكمة العليا هي جهـة        ١٨وتنص املادة   . التعويض على انتهاك احلقوق واحلريات    

تعرض حقوقـه   أي شخص يدعي    ا يقدمه ة دعوى  يف أي  اليت تنظر وتبت  االختصاص األصلية   
يف أي مسألة تنشأ من إحالة قضية أي شخص إليها مـن            هي اليت تبت     لالنتهاك؛ و  وحرياته

  .إحدى احملاكم الفرعية

  السلطة القضائية واحلق يف احملاكمة العادلة  - باء  
. حتترم حكومة جزر سليمان استقالل السلطة القضائية والقرارات الـصادرة عنـها     -٢٦

 يف البلد باستقالهلا ونزاهتها، ومتارس الدور نفـسه      وتتميز حمكمة االستئناف واحملاكم اجلزئية    
  .حيث تبت يف املسائل اليت تعرض عليها

وحيمي الدستور احلـق يف     . تعزيز سيادة القانون وإقامة العدل    وتلتزم جزر سليمان ب     -٢٧
  :منه على ما يلي) ١(١٠وتنص املادة . احملاكمة العادلة

حماكمة عادلة يف   فرصة احلصول على     جبرمية جنائية    همتَُّي شخص   يتتاح أل   )أ(  
، بشرط عدم   منشأة حبكم القانون  و نزيهةغضون فترة زمنية معقولة من قبل حمكمة مستقلة و        

  سحب هذا االهتام،
يفترض أنه بـرئ    ) ١: (تتاح لكل شخص اهتم جبرمية جنائية الفرص التالية         )ب(  

يف أقرب فرصـة  يعة اجلرمية املتهم هبا  ُيبلغ بطب ) ٢(انته هبا أو إقراره بارتكاهبا؛      إىل أن تثبت إد   
يعطى له الوقت الكايف والتـسهيالت الكافيـة        ) ٣(؛  بالتفصيل وبلغة يفهمها  عملية ممكنة و  
   .إلعداد دفاعه
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  االلتزامات الطوعية  -جيم   

   اجملاين واملدارس اجملتمعية األساسيالتعليم  -١  
. ل حقاً من حقوق اإلنسان    تقّر حكومة جزر سليمان بأن احلصول على التعليم يشك          -٢٨

 إىل تنفيذ سياسة التعليم األساسي اجملـاين        ٢٠٠٩وقد عمدت احلكومة اعتباراً من بداية عام        
، وهي الذريعة الـيت     "الرسوم املدرسية "من أجل تذليل الصعوبات اليت تواجه اآلباء يف دفع          

ال سـيما يف املنـاطق      كثرياً ما حيتج هبا اآلباء من أجل عدم إرسال أبنائهم إىل املدرسـة، و             
وتغطي سياسة التعليم األساسي اجملاين تالميذ املرحلة املمتدة مـن الـسنة األوىل إىل            . الريفية

وهذا يعين أن إدارة املدارس قد      . التاسعة، بيد أهنا ال توفر سوى التكاليف التشغيلية للمدارس        
  ). التربعات للمدارسمسامهات نقدية، والعمل، ومجع(تستمر يف طلب املسامهات من اآلباء 

، بلغت تكلفة كل طفل يف املرحلة املمتدة مـن الـسنة األوىل إىل              ٢٠٠٩ويف عام     -٢٩
ويف حني أن   .  دوالراً يف السنة   ٣٢٠) يف املدارس احلضرية والريفية على حد سواء      (السادسة  

فـإن   ،٢٠١٠ دوالراً عـام     ٣٢٠تكلفة كل طفل يف املدارس االبتدائية الريفية قد بلغـت           
. دوالراً ٥٢٠ لتكاليف املتعلقة باملدارس االبتدائية احلضرية قد ارتفعت يف العام نفـسه إىل           ا

ومل حتدث زيادات يف هذه املبـالغ       . املاء و ويأخذ احلساب األخري يف االعتبار تكلفة الكهرباء      
ابعة املرحلة املمتدة من السنة الس     (لثانويةوفيما يتعلق باملدارس اجملتمعية ا    . ٢٠١١خالل عام   
اجملتمعية الريفية واحلضرية على    لثانوية  ، فقد كانت املدارس ا    )التالميذ اخلارجيون : إىل التاسعة 

 ٨٠٠، مبلغ   ٢٠٠٩حد سواء تتلقى، عند بدء العمل بسياسة التعليم األساسي اجملاين يف عام             
ـ  لثانوية  ع للمدارس ا  ـ، كان ُيدف  ٢٠١٠ويف عام   . ذـدوالر عن كل تلمي    ة اجملتمعية الريفي

اجملتمعية احلـضرية   لثانوية  للمدارس ا  عـ دوالر عن كل تلميذ، يف حني كان ُيدف        ٨٠٠مبلغ  
ومل  ).تكاليف الكهرباء واملاء مشمولة يف هذا احلساب      ( دوالر عن كل تلميذ      ١ ٠٠٠مبلغ  

بسياسة التعليم األساسي    وعند بدء العمل  . ٢٠١١حتدث زيادات يف هذه املبالغ خالل عام        
املرحلة املمتدة من الـسنة الـسابعة إىل        (بالنسبة إىل املدارس الثانوية      ٢٠٠٩م  يف عا  اجملاين
 دوالراً يف السنة بغض     ١ ٦٤٠، فإن كل تلميذ كان يتلقى مبلغ        داخلياتمع وجود   ) التاسعة

 ٢ ١٠٠، كان ُيدفع لكل تلميـذ       ٢٠١٠ويف عام   . النظر عن املكان الذي توجد به املدرسة      
  .٢٠١١ث زيادات خالل عام دوالر يف السنة، ومل حتد

 اجملتمعية اعتباراً من    ليمان يف تنفيذ مبادرة املدارس الثانوية     وشرعت حكومة جزر س     -٣٠
 أو   واجملتمعـات احملليـة    بالقرب من القـرى   وجيري بناء هذه املدارس الثانوية      . ٢٠٠٥عام  

صول الفتيات  بداخلها، هبدف معاجلة مسألة التوازن بني اجلنسني، مبا يف ذلك إتاحة فرص ح            
ورفعت حكومة جزر سليمان مؤخراً من مقدار املنح الـسنوية الـيت            . على التعليم الثانوي  

تقدمها للمدارس العامة واملدارس اليت تديرها الكنيسة على املستويني االبتدائي والثانوي بعد            
وقـدمت حكومـة جـزر      . ٢٠٠٩ املدرسية يف عام     ود املالحظات اليت أبدهتا اإلدارات    ور
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لتعلـيم  يف كلية ا  ) والدبلوماتبرامج ملنح الشهادات    (مان منحاً دراسية لتدريب املعلمني      سلي
، وكـذلك يف جامعـات      )فيجـي (، وجامعة جنوب احمليط اهلادئ      جزر سليمان   يف العايل

وتعترف جزر سليمان باملساعدة املالية املقدمـة مـن        . وكليات خمتلفة يف بابوا غينيا اجلديدة     
. ٢٠٠٩ لتمويل جتربة العام األول من هذا التدريب يف عام  للتنمية الدوليةديةنيوزيلنالوكالة ال 

 الوكالة األسترالية للتنميـة الدوليـة     وتعترف جزر سليمان أيضاً باملساعدة املالية املقدمة من         
 ماليني من دوالرات جزر سليمان من أجل توسيع املرافـق املدرسـية             ١٠ والبالغ مقدارها 

   .٢٠١٠وجتديدها يف عام 

  اخلدمات الصحية اجملانية  -٢  
باإلضافة إىل العيادات الطبية اخلاصة اليت ميكن لسكان جزر سليمان الوصول إليهـا            -٣١

بعد دفع تكاليف العالج الطيب واملشورة الطبية، فإن حكومة جزر سليمان تـوفر ملواطنيهـا       
استثناء مقاطعتني اثنتني   ويوجد مستشفى يف كل مقاطعة، ب     . اخلدمات الصحية والطبية اجملانية   

ويقع مستشفى اإلحالة الوطين الذي مولته مجهورية       . مها مقاطعة رنبال ومقاطعة غوادالكنال    
وسوف تستفيد املقاطعة الغربية قريباً مـن       ). العاصمة الوطنية ( يف هونيارا    )١()تايوان(الصني  

ليحل حمل املستـشفى  ) ٢٠١١مايو /من املقرر افتتاحه يف أيار    (مستشفى جديد مولته اليابان     
مستشفى : كما مولت حكومة جزر سليمان ثالثة مستشفيات ذات طابع ديين وهي          . القدمي

ـ ، ومستشفى   )مقاطعة مااليتا (، ومستشفى أتوايف    )يف املقاطعة الغربية  (هيلينا غولدي    وود غ
وقد استفادت حكومة جزر سليمان من زيـارات طبيـة          ). مقاطعة غوادالكنال (ان  تيرساما
، وأستراليا، والواليات املتحدة األمريكية، وكوبا، وكنيسة اليوم *صة قدمت من تايوان متخص

وتتضمن قائمة املاحنني الرئيسيني أستراليا، واليابان، ونيوزيلنـدا، واالحتـاد          . السابع السبتية 
ويف إطار اهلـدف    . األورويب، ومنظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، ومنظمة إنقاذ الطفولة       

ترمي من ورائه حكومة جزر سليمان إىل تدريب األطباء للعمل يف مستشفياهتا، وقّعت             الذي  
 ٧٤، واليت يوجد مبقتضاها يف كوبـا        ٢٠٠٥احلكومة على مذكرة تفاهم مع كوبا يف عام         

طالباً من طالب جزر سليمان الذين يدرسون الطب يف الوقت احلايل، وسبعة أطباء كوبيني              
   .يعملون داخل البلد

  خدمات أمني املظامل  -٣  
منصب أمـني   استحداث  على  )  من الفصل الرابع   ٩٩-٩٦الفقرات  (ينص الدستور     -٣٢

املظامل برعاية مكتب رئيس الوزراء، حبيث ميكن لكل مواطن من مواطين جـزر سـليمان               
وميكن لكل  . الوصول إليه لالستفسار عن أي قرار أو إجراء صادر عن حكومة جزر سليمان            

ضد وزارات  للتحقيق فيها بواسطة أمني املظامل      ر سليمان تقدمي شكوى     شخص يقيم يف جز   
احلكومية مبا فيها الشرطة، والدوائر اإلصالحية، وجملـس مدينـة          الدواوين  اخلدمة العامة، و  

هيئـة  (هونيارا، وحكومات املقاطعات، واملؤسسات القانونية، واملؤسسات اململوكة للدولة         
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 وهيئة إدارة املوانئ، وهيئة سوق السلع املـصّدرة واملـوظفني           إدارة املياه، وهيئة الكهرباء،   
ديـوان  وقد قدم مؤخراً إىل     . وُيرسل أمني املظامل بعضاً من تقاريره إىل الربملان       ). التابعني هلا 

" حمكمة"الفصل الرابع من الدستور من أجل أن ينص على إقامة           على  املدعي العام تعديالت    
نظراً للدور اهلام الذي تضطلع به الوساطة       " كم بشأن الوساطة  ح"تتوىل إنفاذ توصياته وعلى     

أمني املظامل لـضمان وصـول      ديوان  ويف حماولة من    . يف الثقافات السائدة يف جزر سليمان     
خدماته إىل األشخاص العاديني، فقد وقّع على مذكرة تفاهم مع مؤسسة الربيـد يف جـزر                

ة على توفري رسائل جوية جمانية حبيـث        ، وتنص هذه املذكر   ٢٠١٠فرباير  /سليمان يف شباط  
اإلمكانية وتتاح هذه   . أمني املظامل ديوان  ميكن ألي شخص استخدامها يف إرسال شكواه إىل         

وباإلضافة إىل ذلك، فقد شرع أمني املظامل       . يف كل مكاتب الربيد املنتشرة عرب جزر سليمان       
تعلقة بأمني املظامل يف كل املقاطعات      يف اختاذ مبادرة تتيح إقامة مركز اتصال يعىن باملسائل امل         

  .احلكوميةالدواوين و

  توعية اجلمهور حبقوق اإلنسان  -جيم   
ومع ذلك، فهناك عدد قليل     . حلقوق اإلنسان هيئة خمصصة   جزر سليمان   توجد يف   ال    -٣٣

من املنظمات غري احلكومية اليت تضطلع دوماً بدور التوعية حبقوق اإلنـسان سـواء بـصورة                
وهناك على سبيل املثال منظمة فويس بلونغ مري        .  بالتعاون مع حكومة جزر سليمان     مستقلة أو 

 الصادرين عن جملس األمن التابع لألمـم        ١٨٢٠ و ١٣٢٥اليت دافعت دوماً عن تنفيذ القرارين       
  .املتحدة، ورابطة وسائط اإلعالم يف جزر سليمان اليت تدافع عن حرية الصحافة والتعبري

 بدور املنـسق يف     ٢٠٠٧ون املرأة والشباب واألطفال منذ عام       وتضطلع وزارة شؤ    -٣٤
وتشمل هذه احلملة أنشطة املنظمات غري احلكومية ووزارة شؤون املرأة          . محلة الشريط األبيض  

 ٢٥، وهي تنطلـق يـوم       "العنف ضد املرأة  "والشباب واألطفال يف جمال الدعوة إىل مناهضة        
وتبدأ احلملة دومـاً  . ديسمرب من كل عام/ن األول كانو١٠نوفمرب وتنتهي يوم /تشرين الثاين 

، وخصصت  ٢٠٠٧وقد شرعت الوزارة يف تويل هذا الدور يف عام          . بعرض جيوب العاصمة  
 يعمل يف إطار املشروع املتعلق بالعنف اجلنـساين         ميزانية هلذا الغرض، وهي توظف شخصاً     

ع لوحدها بتنظيم هـذه     وقد كانت املنظمات غري احلكومية تضطل     . وإساءة معاملة األطفال  
  . ٢٠٠٧احلملة قبل عام 

املراكـز احلـضرية الواقعـة يف       يف مجيع   مني املظامل   ديوان أ ، نفذ   ٢٠١٠يف عام   و  -٣٥
اليت تتـيح لألشـخاص إمكانيـة       احلقوق القانونية   توعية جمتمعية يف جمال      برامج   املقاطعات
 يف  املـدارس رة رئيسية على    ويركز هذا املكتب بصو   . جماناً على اخلدمات القانونية     احلصول

  .٢٠١١وستستمر أعمال التوعية يف عام . املراكز احلضرية الواقعة يف املقاطعات
". أسبوع للقـانون  "، أُطلق يف جزر سليمان أول       ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٣٦
، املـدعي العـام   ديوان  (وزارة العدل والشؤون القانونية      أسبوع كامل، قدمت     على مدى و
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 واحملكمـة   ، ودائرة اإلصـالحيات،    والشرطة  العامة، مدير النيابة و،  ني العام نيحملامومكتب ا 
 يف إطار الزمالة القانونية اليت تـضم        ، حكومية أخرى  ومكاتب) ، وجلنة إصالح القانون   العليا

عن  ونظمت دورات إعالمية     ،اللجنة الدولية للصليب األمحر واليونيسيف، عروضاً للجمهور      
بوسائل ، وتقاسم املعلومات     مفتوحة، وإجراء مناقشات، وتوزيع كتيبات     طريق عقد منتديات  

 أجهزة العدالة يف    تؤديه اليت تشمل نوع العمل احملدد الذي         مناقشة عدد من القضايا    من بينها 
  .جمال احلقوق املتعلقة باألراضي، والعنف ضد املرأة، ووظائف احملاكم، واملساعدة القانونية

الك األراضي  الدفاع عن مُ  ب الوحدة املعنية  ٢٠٠٨ العام يف عام     ميأنشأ مكتب احملا  و  -٣٧
ويرمي هذا اإلجراء، من خالل الشراكة مـع منظمـات غـري            . وتقدمي الدعم القانوين هلم   

ملالك األراضي العرفية فيمـا يتعلـق       اجملانية  املعلومات واملشورة    تقدمي   حكومية أخرى، إىل  
 املـوارد   يف) ق يف التنمية املستدامة والبيئة النظيفـة      احل( كمالك لألراضي    حبقوقهم القانونية 

وقد نفذت هذه الوحدة محالت توعية هبـذه احلقـوق يف           . احلرجية املوجودة على أراضيهم   
   .٢٠١٠-٢٠٠٩مجيع املراكز احلضرية للمقاطعات خالل الفترة 

شراك  إل ستمر برناجمها امل  يف إطار  ،جلنة إصالح القانون  ، اضطلعت   ٢٠١٠ويف عام     -٣٨
 التصدي  يف جماالت اللجنةفيما يتعلق مبشاريع    أنشطة التوعية  تضمنالذي ي و ة، احمللي اتاجملتمع

، ، واملسؤولية اجلنائية  ، والقصور العقلي  ، وجرائم الفساد  العقوباتلجرائم اجلنسية، وإصدار    ل
 ، بإنتـاج   إصالح القانون يف هذه اجملاالت     ومعرفة السبل اليت ميكن هبا     والقدرة على الترافع،  

،  جزر سـليمان   عرب هيئة اإلذاعة يف     بثها هبدف دقيقة   ١٥  مدة كل منها   سبعة برامج إذاعية  
ودعـت أفـراد    ،   اللجنـة  تنفذهاالربامج معلومات عن آخر املشاريع اليت        هذه   قدمتقد  و

 اتفاقيات حقوق اإلنـسان   فيما يتعلق بالسبل اليت تؤدي إىل جعل         آرائهم اجلمهور إىل إبداء  
اتفاقية حقوق الطفـل،    :  قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية     مع إصالح   تتالءم التالية

  واسـتغالل  وبغاء األطفال  بيع األطفال ب املتعلق االختياري التفاقية حقوق الطفل      الربوتوكول
العهـد  و ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        و اإلباحية،املواد   يف   األطفال
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال     ،  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    الدويل  

  .التمييز العنصري

   واإلجنازات والقيودالتحدياتحتديد   - رابعاً  

  التحديات  - ألف  

  وتغري املناخاإلنسان حقوق   -١  
مان تشكل اآلثار النامجة عن تغري املناخ حتدياً مفروضاً على سـكان جـزر سـلي                -٣٩

ـ   بـدأت  وقد . معيشتهم، وال سيما فيما يتعلق بإعمال حقوقهم       سبل وعلى   ،كشعب ربز  ت
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 ارتفـاع   تأثري، و غري معتادة يف الطقس   أمناط   بالنظر إىل بروز     ، يف األفق   هذا التحدي  مالمح
اجلزر  جزر سليمان، وعلى  مقاطعاتاملقيمة يفمستوى سطح البحر على اجملتمعات الساحلية    

 املرجانية املنخفضة االرتفاع والواقعة     شعبوعلى اجلزر وال  ،  ) مقاطعة مااليتا  يف(االصطناعية  
 احلق يف التنمية، واحلق     :تتأثر بتغري املناخ  سوف   احلقوق اليت    وفيما يلي بعض  . يف املقاطعات 

  قبـضة   واملأوى، والثقافة، وامللكية، والغذاء، والتحرر من      ، واملاء ،الصحةيف  يف بيئة نظيفة، و   
االقتصادية ( كل احلقوق األخرى     اقترانوتدل هذه العناصر يف جمموعها على       . غريهاوالفقر،  

مـن   حكومة جزر سليمان     حملاوالت اليت تبذهلا  باوجماالت التمتع هبا    ) واالجتماعية والثقافية 
 احلد األدىن من إعمال هذه احلقوق، وهو احلد الذي قد يتالشى يف حلظة أمـام                ضمانأجل  

   .تغري املناخ

  املرأة والطفل ونوع اجلنس  -٢  
مثـانني   القاطنني يف القرى الريفية والضيعات     عدد   يف ظل توزع سكاين يشكل فيه       -٤٠

أي  ("kastom"وفق نظـام     تقليدياًالسكان، فإن األدوار اجلنسانية تتحدد       من   املائةيف  ) ٨٠(
 األحيـان جيري ذكره يف الكـثري مـن      ، الذي   )زر سليمان جب بلغة بيدجني اخلاصة   "العرف"

 املتعلقة بالنساءقوق اإلنسان حل  املقدمتفسريال يف بعض األحيان اليت تربرباعتباره أحد العوامل 
املسجل  الوعي   مستوى  يف فقد لوحظ حدوث بعض التقدم    على الرغم من ذلك،     و .واألطفال
 حيث أصبح ينظر إىل قضايا املرأة والطفل والرفـاه          ، السنوات األخرية  خاللمهور  لدى اجل 
بشكل كامل   ضمان مشاركة املرأة     ال تزال مسألة  و .قضايا حقوق اإلنسان  من  جزء  على أهنا   

 بتوفري األمن له  قوق الطفل   احلماية الكاملة حل   مع    على املستوى الوطين   يف صنع القرار والتنمية   
 من قبيلقضايا  فال تزالباإلضافة إىل ذلك،  و.شكل أحد التحديات القائمة ت ،القانونمبوجب  

املؤسسات املالية  التمييز الذي متارسه     و ،نف ضد املرأة، والتمييز ضد املرأة يف أماكن العمل        الع
. درجة مماثلة من التحـدي    تثري بدورها   ،  روض الق االستفادة من عندما يتعلق األمر مبوضوع     

املساواة بني اجلنسني يف    إدراج  مراعاة املنظور اجلنساين و    املسائل، فإن تعميم     وإىل جانب هذه  
وعالوة  .مثرياً للجدل ال يزاالن يشكالن حتدياً      ويف خطاب التنمية  صياغة السياسات الوطنية    

 تقرير االستعراض الدوري الـشامل    بشأن    اليت دارت  أثريت أثناء املشاورات  فقد  على ذلك،   
معاجلة تليها يف ذلك    ،  التمكني االقتصادي للمرأة من أجل التنمية أوالً      معاجلة مسألة    ضرورة
ـ حكومة جـزر سـليمان      وتقّر   . من أجل التنمية   ةيللمناصب القياد  املرأة    تقلد مسألة ذه هب

قوانينـها، واألطـر     اجلهد خبصوص  املزيد من     بذل  إىل ها، وال تزال احلاجة تدعو    التحديات
 إىل دعم الشركاء  سوف حتتاج    و محاية املرأة والطفل بشكل كامل،    لضمان  الالزمة  القانونية  
اإلصـالحات  ب اختذت فيما يتعلـق   بعض املبادرات اليت    و .التحديات التصدي هلذه    يف جمال 
 يفعلى رغبـة احلكومـة      تدل   على النساء واألطفال     والسياسات اليت تركز أساساً    القانونية

  .املسائل معاجلة هذه الشروع يف
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  التعليم  -٣  
ه يف  وجعل توفري التعليم اجليد     الذي يواجهها يف جمال     بالتحدي جزر سليمان تعترف    -٤١

وقد سامهت  .  بسرعة  يتنامى  عددهم آن واحد متاحاً ومعقول التكلفة لسكاهنا الذين ما فتئ        
، ٢٠٠٥ منـذ عـام      إدارة هذا التحـدي   مبادرة املدارس الثانوية اليت وضعتها احلكومة يف        

 التعلـيم   وإمكانية حصول الفتيـات علـى      التوازن بني اجلنسني     ييت معاجلة قض  سيما يف  وال
 شرعت كما   .ال تزال التحديات كبرية أمام األعداد املتنامية من الشباب        ذلك،   ومع   .يالثانو

إصالح و راجعةملبرنامج    يف تنفيذ  ٢٠٠٥ عام   اعتباراً من وزارة التربية وتنمية املوارد البشرية      
              وانتـهت يف   ٢٠٠٥ يف عـام      من هـذه العمليـة     وبدأت املرحلة األوىل  . دراسيةاملناهج ال 

يف  وتتمثل أهداف هذا الربنـامج     .٢٠١٠عام   املرحلة الثانية يف     يف حني بدأت  ،  ٢٠٠٩ عام
التعليمية وهتيئة مسار للتعلم املستمر من السنة        املناهج   العمل يف آن واحد على دمج مواضيع      

  .األوىل إىل السنة التاسعة من العمر
 مجيـع يف   حقوق اإلنسان كموضوع للدراسـة       ة تدعو إىل إدراج   احلاجوال تزال     -٤٢

منهج وضع املتمثل يف  هدف احلكومة ومن الصعب كذلك حتقيق   ،املدارس االبتدائية والثانوية  
جزر سليمان سـوى    وال متتلك    . لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة    دراسي وإنشاء مدارس  

إصـالحية  يف  و.  يف العاصـمة هونيـارا     هلذه الفئة من األطفال، وهي توجد     مدرسة واحدة   
 عدم وجـود   يف سياق    ترد التعليم    توفري احلاجة إىل فإن  روف،  مدينة   األحداث املوجودة يف  

جتعلها ترغب يف    قضية  يف هذا الوضع   وترى احلكومة  ،آليات لتوفري التعليم املستمر لألحداث    
  .هااملساعدة من أجل حل احلصول على

   حلقوق اإلنسان وعمليات اإلبالغالتفاقيات الدوليةااللتزام على الصعيد احمللي با  -٤  
 يف اتفاقية  قدرهتا على أن تكون طرفاً يف إجراء مناقشات بشأن جزر سليمان شرعت  -٤٣

 مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة               
االتفاقية الدوليـة    :طرفاً يف الصكوك التالية   ليست  سليمان  جزر  و. وبروتوكوهلا االختياري 

            املدنيـة   لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق     ؛ وا يحلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسر     
  ؛                                          الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                األول للعهد                      الربوتوكول االختياري    و ؛         والسياسية

  .والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

يف الـصكوك الدوليـة     إدراج  متتلك جزر سليمان نظاماً قانونياً مزدوجاً، وال يزال           -٤٤
  :  الوقت احلايل مشاريع القوانني التاليةلديها يفميثل حتدياً هلا، غري أن القوانني احمللية 

 مشروع القانون املتعلق باألشخاص املعوقني؛ •

 مشروع قانون محاية األطفال؛ •
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                                              اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز        املتعلق ب مناقشة مشروع القانون     •
  ؛     املرأة   ضد

قوانني مكافحة االجتار بالبشر من حيث صياغتها وبناء القدرات املتعلقة هبـا             •
  ). بشراكة مع رابطة احملامني األمريكية-حكومة جزر سليمان (

قارير املطلوبـة  ا ال تزال تواجه حتدياً فيما يتعلق بإعداد الت   وتعترف جزر سليمان بأهن     -٤٥
  .الدولية مبا يف ذلك الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت هي طرف فيهاًمبوجب الصكوك 

  الصحة  -٥  
، وركزت  ٢٠١٠-٢٠٠٦  للصحة للفترة   خطة وطنية  وضعت حكومة جزر سليمان     -٤٦

 تعزيز النظـام    حول ٢٠١٥ إىل ٢٠١٠من  لفترة  ل تتمحور اخلطة الوطنية  الربامج، و فيها على   
  .٢٠١١فرباير /لول شباطحبومن املتوقع وضع اللمسات األخرية على اخلطة األخرية . حيالص
وتـشمل هـذه    . ومتتاز العديد من املؤشرات الصحية جلزر سليمان مبعدل متوسط          -٤٧

. ، واحلصول على مياه الشرب النقيـة       ومستوى أدائها  توافر املرافق الصحية  املؤشرات مدى   
 يزيد من تعقيـد     املوظفني الطبيني املؤهلني    أعداد كبري يف القص  نوباإلضافة إىل ذلك، فإن ال    

ـ  يف   ٣٠ بفعل النتائج اليت تشري إىل أن     تفاقم هذا الوضع    قد   و .هذه التحديات الصحية    ةاملائ
، يف حني ةي كيلومترات من أقرب عيادة صح٣ نطاق ال يتجاوز  يففقط من السكان يعيشون

النظر وب.  كيلومترات ٣د عن هذه العيادات بأكثر من        يف املائة يعيشون يف أماكن تبع      ٧٠أن  
 العديـد مـن     يفنتشر  ت يف القرى اليت     تعيشسكان جزر سليمان    الغالبية العظمى من    أن  إىل  
الصعب للغاية توفري خدمات صحية فعالة من حيث التكلفة يف املنـاطق           ، فسيكون من    اجلزر

   . النائيةاملعزولة واجلزر اخلارجية
التأهيل إعادة  يف إطار برنامج    هبا   التكفل جيري    اليت  أن اإلعاقة   إىل قع احلايل الواويشري    -٤٨

 . اإلنسان قوقأحد التحديات املتعلقة حب   تشكل  قد   يف وزارة الصحة واخلدمات الطبية       اجملتمعي
فيما يتعلـق   حقوق اإلنسان   يراعي   هنج   اعتمادجزر سليمان تعترف بأن     حكومة   ومن مث، فإن  

هذه درجة مـن  إعادة النظر وتكتسي  .للتعامل مع هذا الوضع  أفضل وسيلة    ثلسائل اإلعاقة مي  مب
اتفاقية من الدول املوقعة على     ي اآلن دولة     جزر سليمان ه   اليت تؤكد أن  قيقة  احليف ضوء    األمهية
وعلى بروتوكوهلا  ) ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣: تاريخ التوقيع  ( األشخاص ذوي اإلعاقة   حقوق

  ).٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول٢٣: وقيعتاريخ الت(االختياري 

  املستوطنون وحقوق التنقل واألراضي  -٦  
 ، النـاس تنقل، وبعض القضايا يف الوقت احلاضر من قبيل قضايا املهاجرين        أصبحت    -٤٩

د النظر إليهـا مـن       عن مثاراً للجدل وق السكان األصليني،    ـوحقوقهم يف األراضي، وحق   
 زيـادة   علـى ت التنمية االقتصادية    قد شجع ف باإلضافة إىل ذلك،  و.  حقوق اإلنسان  منظور
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قـد  و. ولكن يف مقاطعات قليلة فقـط     بني اجلزر من خالل التنمية االقتصادية       حركة التنقل   
 فصوله الذي دارت    السبب الكامن وراء الصراع العرقي     هذه اجلزر     بني  القائمة كانت العالقة 

 ١٤املـادة    يف    ينص ستورعلى الرغم من أن الد    غوادالكنال،   يف   ٢٠٠٠ و ١٩٩٩بني عامي   
 شخص من حريته     أي ال جيوز حرمان  : " على النحو التايل    على حرية التنقل   من الفصل الثاين  

 احلق يف التنقل حبرية يف مجيع أحنـاء         املذكورة تعين رية  فاحل،  ه املادة يف التنقل، وألغراض هذ   
يهـا  لـدخول إل   ا واحلق يف  من جزر سليمان،     مكاناحلق يف اإلقامة يف أي      و ،جزر سليمان 

خالل املشاورات الوطنية الـيت     ،  أعرب بعض السكان األصليني    و ."هاواحلصانة من الطرد من   
 احلـق يف    سـوى يقر  ال   الدستور   بأن ، التقرير الدوري الشامل   من أجل إعداد هذا   نظمت  
  .اململوكة بشكل عريف األراضي يف التوطن علىاحلق ليس ، والتنقل
زر سليمان من خالل وزارة الـشؤون اخلارجيـة          حكومة ج  فقد شرعت ومن مث،     -٥٠

  اجملتمعات مناثنني   مع   ٢٠١١  عام  يف وقت مبكر من    يف إجراء مناقشات  والتجارة اخلارجية   
 يف املنطقة الغربية من     ٢٠٠٧ يف أبريل    التسونامي الذي حدث   بسبب    أفرادها  نزح احمللية اليت 

 ن اجملتمعني من أصول كرييباسية وتوفالوية،     هذيأفراد  وينحدر  . نيو مانرا  و تيتيانا :اومه. البالد
 قضايا حقوق أراضي املهاجرين مقابل حقوق السكان األصليني، واحلق     فقد أصبحت  وبالتايل

يتطلب حاد، وتعترب حكومة جزر سليمان هذه القضايا حتدياً         مثار جدل   وامللكية  يف املأوى،   
 ظهرت هذه القضايا بـسبب      وقد.  الشروع يف التصدي له     متكنها من  حصوهلا على مساعدة  

، ١٩٥٥، و ١٩٥٤خمطط التوطني الذي عمد الربيطانيون إىل تنفيذه على مراحل يف سنوات            
 من أجل توفري مواطن جديدة لشعب اهلول وسـكان جـزر            ١٩٦٤، و ١٩٦٣، و ١٩٥٧و

 قلة األمطـار    سببت، وت ة الفوينكس اليت تتسم بفقر تربة أراضيها      غاردنر املنتمني إىل جمموع   
  .ىل حدوث جماعاتفيها إ

  العمل  -٧  
،  صكوكاً هامة جلزر سليمان    نظمة العمل الدولية  مل  الثماين األساسية  تفاقياتاالمتثل    -٥١
علـى  بشكل كاف    إىل حد كبري و     والتشريعات الوطنية الفرعية األخرى    قد نص الدستور  و

ورات مـشا  ضرورة إجراء ومع ذلك، فمواجهة التحدي القائم تتوقف على. هذه االتفاقيات 
مـن  تبـدأ   عملية طويلـة    على   و على مستوى املقاطعات،   السلطات   وطنية قد تشترك فيها   

 مـن    جـزءاً   فيها هذه االتفاقيات    تصبح وتنتهي عند اللحظة اليت   التصديق على االتفاقيات    
  .القوانني واللوائح احمللية

عن عـدد  نات شعبة العمل التابعة لوزارة التجارة والعمالة والصناعات بياوال متتلك    -٥٢
عندما  ، أو معلومات عن تعرضهم للتمييز     قوة العمل الرمسية  األشخاص املعوقني املشاركني يف     

 إىل شعبة    املقدمة  معظم الشكاوى  تأيت و .العمليف فترات   التوظيف والترقيات و  بيتعلق األمر   
عرضـوا   احلوادث اليت ت   عن يطالبون بتعويض من أصحاب العمل    العمل من األشخاص الذين     

  . يف أماكن العملاهل
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 من الدستور تنص علـى  الرابع من الفصل ١٣وفيما يتعلق حبرية التجمع، فإن املادة    -٥٣
  حقـه  ،وبعبارة أخرى  التمتع حبريته يف التجمع وتكوين اجلمعيات،        من أي شخص    منع عدم

حقه يف تـشكيل     وعلى وجه اخلصوص     ،يف التجمع وتكوين اجلمعيات مع أشخاص آخرين      
وتوجد يف جزر سـليمان     . أو االنتماء إليهما   ال أو مجعية أخرى حلماية مصاحله،     عمنقابة لل 

، )ملـوظفي القطـاع العـام   (نقابة املوظفني العموميني يف جزر سليمان      : نقابتان للعمال مها  
  ).لعمال القطاع اخلاص(والنقابة الوطنية لعمال جزر سليمان 

  حتديات التنمية  -٨  
 ق النائية؛توفري اخلدمات الصحية للمناط •

 نقص األطباء؛ •

 منو السكان؛ •

 ؛الوظائفاستحداث  •

 التنمية احلضرية؛ •

 حق التنقل وحقوق السكان األصليني؛ •

 األمن الغذائي؛ •

 األراضي والتنمية والرتاعات؛ •

 تنمية املوارد البشرية؛ •

 املسائل األمنية غري التقليدية؛ •

ة املالية الـيت    الصعوبات اليت تواجه الشباب والنساء يف احلصول على املساعد         •
 تقدمها املصارف؛

 .تنامي عبء األمراض: الصحة •

  القيود  - باء   

  إمكانية احلصول على املساعدة القانونية واللجوء إىل العدالة  -١  
قف وراء الصعوبات اليت زر سليمان السبب الرئيسي الذي ي     الطبيعة اجلغرافية جل   عتربت  -٥٤

 احلصول على املساعدة القانونية اليت يقـدمها        القرى يف  املقيمني ب   العاديني شخاص األ تعترض
مركزين حضريني اثنني على     يف    إالّ ومل ُتنشأ مكاتب للمحامني العامني     .مكتب احملامي العام  
هـذا  طط  وخي . يف العاصمة هونيارا    املوجود  الرئيسي إىل جانب املكتب  ،  مستوى املقاطعات 

، ذلـك ؛ ومع   يف املقاطعات الواقعة  رية   يف مجيع املراكز احلض    املكتب لتعيني موظفني يعملون   
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دائرة اخلدمات العامة يف جزر سليمان للتعيينات اجلديدة يف الوقت الراهن أدى إىل      فإن جتميد   
مهـا  مااليتـا  من مث فإن املقاطعة الغربية ومقاطعـة  و .عدم إمكانية تنفيذ هذه اخلطط حالياً

اليت تزيد  خرى  األ وتتضمن العوامل  .يوناملقاطعتان الوحيدتان اللتان يوجد هبما موظفون قانون      
، وتوعية القـرويني  ،   وهونيارا قاطعاتىل مراكز امل  إتكلفة السفر   :  القيد ما يلي   من وطأة هذا  

  اليت يتحدث هبا القرويون    ختلفةامللغات  ال جبميع وجوب تنفيذ هذه التوعية   ناهيك عن حقيقة    
  ). لغة١٢٠حواىل كلم سكان جزر سليمان يت(

  لقانون والقدرات القانونيةإصالح ا  -٢  
، ١٩٧٨يوليـه   /متـوز قبل استقالل البالد يف     حىت   جزر سليمان    ُدونت القوانني يف    -٥٥

ال سيما قانون العقوبـات والقـانون   وإلصالحات التشريعية، ل أمهية تويلاحلكومة  فوبالتايل  
عة القوانني السابقة   اللجنة املعنية مبراجعة القوانني قد بدأت عملها مبراج        ويف حني أن   ،اجلنائي

 األهليـة    علـى  ،، فإن عملها يقتصر، مع األسف     واالعتداء اجلنسي فيما يتعلق باالغتصاب    
  .واملوارد املالية املتعلقة بصياغة القواننياخلربة ، وبوجه خاص على جمايل تقدمي القانونية

  اإلجنازات  -جيم   

  التصديق على الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان  -١  
 على الصكوك التالية إجنـازاً مـن اإلجنـازات،          دولة جزرية صغرية   تصديق   يشكل  -٥٦

 رسـم الـسياسات وصـياغة       يف جمال  شركاء آخرين  إىل العمل مع      جزر سليمان  وتتطلع
التشريعات املناسبة واملستدامة اليت من شأهنا تفعيل هذه الصكوك الدوليـة يف التـشريعات              

  :، وهذه الصكوك هياحمللية
 ١٧: تـاريخ االنـضمام   (ء على مجيع أشكال التمييز العنصري       اتفاقية القضا  •

 ؛)١٩٨٢مايو /أيار

 تـاريخ   ١٧ (العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       •
 ؛)١٩٨٢مارس /ذارآ: االنضمام

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         •
 ؛)٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤: لتوقيعتاريخ ا (والثقافية

 ٦: تـاريخ االنـضمام    (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        •
 ؛)٢٠٠٢مايو /أيار

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة            •
 ؛)٢٠٠٢مايو / أيار٦: تاريخ االنضمام(
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 ؛)١٩٩٥أبريل / نيسان١٠ :تاريخ االنضمام (اتفاقية حقوق الطفل •

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف            •
 ؛)٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤: تاريخ التوقيع (الرتاعات املسلحة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء            •
ـ          ٢٤: تـاريخ التوقيـع   (ة  األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحي

 ؛)٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

ــة  • ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة حق ــع (اتفاقي ــاريخ التوقي  ٢٣: ت
 ؛)٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول

تـاريخ   (الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        •
 ؛)٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤ :التوقيع

 ١٩٤٩إىل الرابعة لعـام  اتفاقيات جنيف من األوىل   : القانون اإلنساين الدويل   •
وجرى االنضمام إىل بروتوكوليهـا     ) ١٩٨١يوليه  / متوز ٦: تاريخ االنضمام (

 .١٩٨٨سبتمرب / أيلول١٩ يف ١٩٩٧لعام اإلضافيني األول والثاين 

  سياسة املتعلقة بتغري املناخال  -٢  
 .األخرى تأثري مباشر على مجيع احلقوق       إىل حدوث  تغري املناخ     النامجة عن  ثارأدت اآل   -٥٧
سياسة جزر سليمان الوطنية املتعلقة     منذ مدة قليلة من رسم       جزر سليمان    انتهت من مث، فقد  و

 مـن املزمـع  و .حتديد إطار للتنفيذ مدته مخس سنوات   مع   ،٢٠١٥-٢٠١١ بتغري املناخ للفترة  
 حكومة  وصيانة قدرات  تعزيز   يف السياسة   ويتجلى هدف هذه   .٢٠١١فرباير  / شباط  يف اإطالقه
،  التنمية املـستدامة    من قضايا   لتغري املناخ باعتباره قضية     الالزمة للتصدي   جزر سليمان  وشعب

  . أسبابهمن احلد واملسامهة يف اآلثار النامجة عنه مع وحتديداً من أجل التكيف
وطين واإلطار  الاالمتثال للدستور   : التوجيهية هلذه السياسة فيما يلي    املبادئ  وتتمثل    -٥٨

اختـاذ  "اعتمـاد هنـج      و ،وقائياستخدام مبدأ   ؛ و  التقليدية ارفلعلم واملع  ودور ا  ؛التشريعي
تعزيـز وضـمان   و  ومحايتها؛ قوق السكان األصليني  حب واالعتراف؛  "إجراءات ال ُيندم عليها   

  .تعاوهنموضمان مشاركة أصحاب املصلحة و؛ املساواة بني اجلنسني وإشراك الشباب
مـشروع    عن طريق   السياسات بوضع  املتعلق وميول الصندوق البيئي العاملي العمل      -٥٩

من خـالل   ُيطبق  ، وهو مشروع إقليمي     مع تغري املناخ  اخلاص بالتكيف   منطقة احمليط اهلادئ    
 وزارة   وتنفـذه  ،برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و    

 املعين بـتغري    وطينيضطلع الفريق ال   وس .البيئة وتغري املناخ وإدارة الكوارث واألرصاد اجلوية      
وزارة البيئة وتغري املناخ    تكون  وس ،ارصده السياسة و   بتوجيه هذه   على املستوى الوطين   املناخ

  .تنفيذل واجلهة املنسقة لالعامةمبثابة األمانة  وإدارة الكوارث واألرصاد اجلوية
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  إصالح القانون  -٣  
 إلصالح القـانون   الالزمةتوصياتالتقدمي  يفوظيفة جلنة إصالح القانون تتمثل    - ٦٠
 تلقتقد  و.ة اللجنة إليهاوزير العدل والشؤون القانوني لإلحاالت املرجعية اليت يوجه وفقاً

 هذه اإلحاالت املرجعية، وهي    من    من وزير العدل والشؤون القانونية عدداً      هذه اللجنة 
القانون مراجعة  ت اجلنائية، و   قانون العقوبات وقانون اإلجراءا    مراجعة على    حالياً تعمل
وتتضمن اإلحـاالت    .وعند احلد األقصى للجزر    املد  مستوى  على األراضي حتت   املطبق

 القـانون املتعلـق    مراجعة إىل   إحالة قدمت للجنة إصالح القانون    األخرى اليت    املرجعية
  .الزواج والطالقب

 جزر سليمان مبا    رتكب يف ُتالقانون اجلنائي العديد من اجلرائم الكربى اليت        ويتضمن    -٦١
ر اضراملتسببة يف أ   واجلرائم   ، وجرائم االعتداء اجلنسي على األطفال     ، واالغتصاب ، القتل فيها

ـ  يف   وإصابة الغري جبروح دون أي وجه حـق، والتـسبب         مثل االعتداء،    (ةشخصي ضرر ال
مـسؤولية  الـسن الـدنيا لل  ( باملسؤولية اجلنائية تتعلق قواعد يشتمل على  كما أنه    ).سيماجل

قـانون العقوبـات وقـانون      ويتـضمن   ). نائيةاجل وأسباب توجيه التهم  اجلنون،  واجلنائية،  
، )إصدار احلكم(أحكاماً عن الكيفية اليت ميكن هبا للمحاكم فرض العقوبة  اإلجراءات اجلنائية   

وتكتسي هذه املراجعـة     . اجلرائم اجلنائية  مقاضاة أصحاب وكذلك القواعد اليت حتكم عملية      
  .عدة سنواتستغرق ت وقد كبرية، يةأمه
عملها يف جمال اإلحاالت املرجعية من      جلنة إصالح القانون    بدأت  ،  ٢٠٠٨ويف عام     -٦٢

  أوليـاً  حتلـيالً تضمنت هذه الورقة     و .قانون العقوبات ب تتعلق "مسائلورقة  " إصدار خالل
يف جمـال    زر سـليمان   جل  االلتزامات الدولية  تراعيللمسؤولية اجلنائية، ومعظم اجلرائم اليت      

يف انون عقب ذلك مشاورات مع اجملتمعات احمللية         جلنة إصالح الق   وأجرت .حقوق اإلنسان 
  .ا هونياراملقاطعات وكذلك يفمجيع 
 مـشاريع    إىل  قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائيـة      وقُّسمت عملية مراجعة    -٦٣
تقدمي تقارير مؤقتة إىل وزيـر العـدل        إمكانية   ، وهو ما سيتيح للجنة إصالح القانون      تلفةخم

يف جمـاالت    مـشاريع     وضـع   على  حالياً وتعكف جلنة إصالح القانون   . والشؤون القانونية 
، واملسؤولية  ، والقصور العقلي  ، وجرائم الفساد  العقوباتلجرائم اجلنسية، وإصدار    ل التصدي
 إلصالح  تقدمصيات تو يف صورة مشروع نتائج كل  وضعوست. ، والقدرة على الترافع   اجلنائية

 على  توصيات شكل مشروع قانون   ال تأخذ وقد .قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية    
  .حسب املوارد املتاحة

، فإن جلنة إصـالح     إصالح القانون وتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان     وفيما يتعلق ب    -٦٤
 قانون العقوبات   عملية إصالح  ب صلتهال نظراً   التالية تفاقياتعلى دراسة اال    حالياً القانون تعمل 

الربوتوكول االختياري التفاقية   مبا يف ذلك    (اتفاقية حقوق الطفل    : وقانون اإلجراءات اجلنائية  
، )حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة             
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الـدويل اخلـاص بـاحلقوق    لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والعهـد       اواتفاقية  
  . التمييز العنصري علىلقضاءل  الدوليةتفاقيةاالاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، و

إصـالح  من أجـل     وقد أعدت جلنة إصالح القانون، يف إطار البحوث اليت جتريها           -٦٥
ـ امل من حيث    ، وثيقة حتلل هذين القانونني    قانون العقوبات وقانون العقوبات اجلنائية      اتتطلب

 نشورات من امل  اً املنظمات الدولية غري احلكومية عدد     أصدرتو.  هذه االتفاقيات  اليت تقتضيها 
 هلقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل قـانون نـشر           امثل ترمجة اتفاقية    (اإلقليمية  

ط  ومركز برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملنطقـة احملـي         صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    
 املعاهدات الدولية حلقـوق     مفيدة تضمن تطابق التشريعات مع    معلومات  اليت تقدم   ) اهلادئ
 جـزر   التعليقات اليت أبدهتا اللجان اليت عرضت عليهـا        وراعى حتليل اللجنة أيضاً    .اإلنسان
 . حقـوق اإلنـسان    اتاتفاقي إحدى   تنفيذب املتعلقة أحد تقاريرها األولية أو الدورية    سليمان  

جزر سـليمان    إىل    توصية ٢٠٠٣ يف عام    ، فقد قدمت جلنة حقوق الطفل     ل املثال على سبي و
   .ضا بالزواج سن املسؤولية اجلنائية، وسن الرتدعوها فيها إىل رفع

  اهلامة يف جمـال    عايريامل عدداً من  اجلرائم اجلنسية    الذي يعاجل املشروع احلايل   ويراعي    -٦٦
، ) من اتفاقية حقـوق الطفـل      ٣املادة   (ضلىمصاحل الطفل الف  حقوق اإلنسان مبا يف ذلك      

، ) من اتفاقية حقـوق الطفـل      ١٩املادة  ( محاية األطفال من مجيع أشكال العنف        وضرورة
 من اتفاقية القضاء على مجيع      ٢املادة  ( على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        وااللتزام بالقضاء 

 األمناط االجتماعية والثقافيـة  غيريبة لت اختاذ التدابري املناس، وضرورة)أشكال التمييز ضد املرأة  
العـادات العرفيـة وكـل      أوجه التحامل و  حتقيق القضاء على    ، هبدف   لسلوك الرجل واملرأة  

 املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من اجلنسني أدىن أو أعلى مـن اآلخـر               
  .) من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٥املادة (

                       العهد الـدويل اخلـاص         و                                                     اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       ومتثل    -٦٧
 علـى   املطبـق القانون  صكني هامني يف مراجعة                                              باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

وقد تعترب هذه املساحة مـن األرض،        .وعند احلد األقصى للجزر    املد  مستوى األراضي حتت 
 املسائل   بشأن ا مشاوراهت  جلنة إصالح القانون   واصلوت .ايل، أراض عرفية  مبوجب القانون احل  

أسـباب  حقوق امللكية واستخدامها فيما يتعلق باألراضي العرفية، والتنمية التجارية و         : التالية
لة حصول املرأة على حصة     أواستئمانات األراضي، ومس  ،  اتاملرأة يف صنع القرار   عدم إشراك   

 .التنمية حتققها اليتعادلة من املنافع 

  املرأة والسياسة الوطنية  -٤  
لـضمان اإلعمـال     من اجلهد    الكثري  بذل ه من الضروري  أنبجزر سليمان   تعترف    -٦٨

 واملـساواة   ، والتمكني، والقيادة  ، واألمن ، حلقوق املرأة يف التنمية     على املستوى احمللي   الكامل
 يف شراكة مـع     تابع بشكل مت  زال تتخذ  ال ت  عاجلة هذه املواضيع  م تدابري   غري أن بني اجلنسني،   
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 ديريـك وقد وظف رئيس وزراء جزر سليمان، الدكتور         .اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية   
الـسياسة  مضي قدماً يف تنفيـذ      لل،  ٢٠١٠ يف عام     وجه  االلتزام على أفضل   سيكووا، هذا 

ومة جـزر   قد اختارت حك  ل: "، وصرح مبا يلي   )٢٠١٠(الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة      
الكثري منـه ويكـون     أطفالنا  ال يشهد   عنف ضد املرأة حىت     لل الشروع يف التصدي  سليمان  
  ".نهعمبنأى أحفادنا 

يف قت  وصـدّ .  أول سياسة وطنية للمـرأة     ١٩٩٨ واعتمدت جزر سليمان يف عام      -٦٩
        يف كرسـتها و   ،                                                        اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        على   ٢٠٠٢مايو  /أيار

، ٢٠٠٩ويف عـام    . وزارة شؤون املرأة والـشباب واألطفـال      على مستوى    ٢٠٠٥عام  
 إتبـاع وأوصت بضرورة تشجيع    ) ١٩٩٨(وطنية للمرأة   السياسة  ال ت هذه الوزارة  استعرض

الـسياسة  بأصبحت تعرف    ف اسم هذه السياسة  وأدى ذلك إىل تغيري     . هنج متعدد القطاعات  
وكان ذلك بقصد   ،  ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  نسني وتنمية املرأة    املساواة بني اجل  ب املتعلقةالوطنية  
وتشكل هـذه   . اجملتمعات احمللية يف   مسامهة املرأة يف التنمية و     لزيادة النطاق هنج واسع    اعتماد

اإلمنائيـة  ستراتيجية  االيف  اخلطوة إقراراً أدى أيضاً إىل االعتراف هبذه السياسة بشكل واضح           
  .٢٠١٠-٢٠٠٨ حكومة جزر سليمان للفترةاليت اعتمدهتا املتوسطة األجل 

الدراسة املتعلقة بصحة األسرة      االنتهاء من إعداد تقرير بشأن     ٢٠٠٩وتسىن يف عام      -٧٠
 جلنة جنوب   شراكة مع ب دراسة عن العنف ضد النساء واألطفال     :  جزر سليمان  وسالمتها يف 

ة األسـترالية للتنميـة   الوكالاحمليط اهلادئ، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف، و   
 وزارة البيئة وتغـري املنـاخ وإدارة        ، واملكتب الوطين لإلحصاءات يف جزر سليمان،      الدولية

 الدراسة ارتفاع معـدل     أظهرت و . الوطنية  بوصفها جهة التنسيق   الكوارث واألرصاد اجلوية  
 املتعلقـة ية  السياسة الوطن ، وهو ما أدى بالوزارة املذكورة إىل وضع         انتشار العنف ضد املرأة   

أولوية،  ذات   نتائج سياساتية  ستة   واليت تتضمن ) ٢٠١٠(املساواة بني اجلنسني وتنمية املرأة      ب
للفتيات  وتوفريمها بشكل عادل   الصحة والتعليم     مستوى حتسني ‘١‘: وهي على النحو التايل   

 علـى    مشاركة املرأة  ‘٣‘؛  حتسني الوضع االقتصادي للمرأة    ‘٢‘؛   والرجال والفتيان والنساء 
        القضاء على العنف ضـد املـرأة؛       ‘٤‘ ؛ والقيادة ات يف صنع القرار   قدم املساواة مع الرجل   

 نيالفعـال والتقيـيم   الرصد ‘٦‘ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛   القدرات يف جمال   زيادة   ‘٥‘
 دتاليت أ  ٤شرحاً للنتيجة السياساتية رقم      يف وقت الحق     وقدمت الوزارة  .نتائج السياسات ل

ـ  فرعيـة كسياسة  ) ٢٠١٠(السياسة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة        إىل وضع  سياسة لل
وسوف تنفذ هذه   . ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  املساواة بني اجلنسني وتنمية املرأة      ب املتعلقةالوطنية  
 إىل  هاتقاريروتقدم  القضاء على العنف ضد املرأة      ب من خالل فرقة عمل وطنية تعىن      السياسة

عـن   ممثلني   ضم فرقة العمل هذه   ملساواة بني اجلنسني وتنمية املرأة، وت     املعنية با وطنية  الجنة  الل
ودوائـر اخلـدمات     الـشرطة    -عنف ضد املرأة    لل وكاالت الدعم املقدم من أجل التصدي     

 ، العالج مراكز و ، العنف ات بسبب هذا النوع من     والالجئ ،التعليمقطاع  ، و الصحية والطبية 
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ثـالث  مـدهتا  متعددة القطاعـات   خبطة عمل وطنية فرقة العمل  وسوف تسترشد    .غريهاو
  . تنفيذهابدءعلى   العامني األولني انقضاءبعدسنوات، وتستعرض 

 مع صـندوق األمـم      زارة البيئة وتغري املناخ وإدارة الكوارث واألرصاد      وأطلقت و   -٧١
جمموعة األدوات  عنوان   دليالً مكتمالً ب   ٢٠١٠نوفمرب  /املتحدة اإلمنائي للمرأة يف تشرين الثاين     

  هذه اجملموعة  وحتدد -حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة يف جزر سليمان        حبماية  املتعلقة  القانونية  
 وتثري املسائل الـيت     ؛املواد ذات الصلة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           
طروحة يف مواد حمددة    تكشف عن مدى تطابقها مع قوانني جزر سليمان؛ وحتدد القضايا امل          

من هذه االتفاقية؛ وحتيل إىل تشريعات جزر سليمان اليت حتدد هذه القضايا؛ وتشرح أمهيـة               
 - ؛ وتقترح إدخال تغيريات تـشريعية؛ وحتـدد الـسياسات   )أو عدم وجودها (التشريعات  

. حدثاً يعد األول من نوعه يف منطقة جـزر احملـيط اهلـادئ             ويشكل إصدار هذه اجملموعة   
اتفاقية القضاء على مجيـع  مبوجب  تقريرها األول ٢٠١٢وف تقدم جزر سليمان يف عام    وس

  .أشكال التمييز ضد املرأة

  األطفال  -٥  
خطـة عمـل    وسياسة وطنية متعلقة باألطفاليف الوقت احلايل   جزر سليمان   متتلك    -٧٢

ئجهـا  واسترشدت يف حتديد نتا   . ٢٠١٠أبريل  / نيسان  يف  هذه السياسة  نشرت، وقد   وطنية
ف  اليونيس بني  مشترك  بتمويل اليت أُجريت على األطفال يف جزر سليمان      الدراسة  واجتاهاهتا ب 

 ٢٠٠٨أحطين باحلب والرعاية، تقرير أساسي عن جزر سـليمان يف عـام             : وكان عنواهنا 
خطـة العمـل      حـددهتا  مخس نتـائج  وتضمنت هذه السياسة    ). ٢٠١٠نشرت يف عام    (

           احلمايـة؛ ) أ(: ، وهي علـى النحـو التـايل        جزر سليمان   األطفال يف  بشأن االستراتيجية
، وبالعودة إىل املاضي  . التخطيط) ه(املشاركة؛  ) د(البقاء على قيد احلياة؛     ) ج(؛  نماءال) ب(

يف مؤمتر القمـة     ، عقب مشاركتها يف   ١٩٩٢فإن حكومة جزر سليمان قد أنشأت يف عام         
.  املعنيـة بالطفـل    لوطنيةاللجنة االستشارية ا  ،  ١٩٩٠العاملي من أجل الطفل املنعقد يف عام        
وبناًء .  جملس الوزراء بشأن املسائل املتعلقة باألطفال إىل وهتدف هذه اللجنة إىل تقدمي املشورة     

        يف اتفاقية األمم املتحـدة حلقـوق الطفـل يف           أصبحت جزر سليمان طرفاً   فقد  ،  على ذلك 
ـ     تقرير أعدت   اليت وهذه اللجنة هي اجلهة      .١٩٩٥عام             /ه يف أيـار    جزر سـليمان وقدمت
 إطار   اليت نسقت أيضاً    اجلهة وهي. جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة     إىل   ٢٠٠٣مايو  

شرع يف إعـداده    الذي  ، وهو اإلطار    السياسة الوطنية املتعلقة باألطفال وخطة العمل الوطنية      
وقـد  . ٢٠٠٧ عـام    اسة وخطة العمل يف   شروع السي مل مجيع أصحاب املصلحة   باستعراض

 على جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة      أبدهتااملالحظات اليت   راعت اللجنة بشكل كبري     
  . حقوق الطفل بشأن اتفاقية٢٠٠٣ الذي قدمته جزر سليمان يف عام تقريرال
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  تنمية الشباب  -٦  
 وزارة شـؤون    ضـت واستعر. ٢٠٠٠ أول سياسة وطنية للشباب يف عام        تاعتمد  -٧٣

السياسة الوطنيـة     إىل وضع  ، مما أدى  ٢٠٠٧يف عام   هذه السياسة   املرأة والشباب واألطفال    
إىل  ٢٠٠٠ من عام   املمتدة وشهدت الفترة . ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  يف جزر سليمان     للشباب
والتصديق على  ؛  للشبابامليزانية املخصصة   زيادة  : حدوث التطورات التالية   ٢٠١٠ غاية عام 

وتعيني موظفني شـباب    ؛  ٢٠٠٢ يف عام    اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       اتف
ـ  عـدد    وتزايد  واملكاتب اهلامة على مستوى املقاطعات؛      الوطنية املكاتب للعمل يف   ربامجال

؛ وتزايد قدرات شعبة جملـس مدينـة         املنظمات غري احلكومية   املتعلقة بالشباب على مستوى   
سياسـات  وضع   و يف جزر سليمان؛  جائزة وطنية للشباب    وإنشاء  ؛  شباب املعنية بال  هونيارا
               املقاطعـات؛ افتتـاح أول برملـان للـشباب يف           مقاطعة مـن    للشباب لكل   عمل وخطط

 بدعم من وزارة شـؤون       اللجنة الوطنية ألصحاب املصلحة الشباب     وتشكيل ؛٢٠٠٨عام  
  .والشباب واألطفالاملرأة 

  إصالح التعليم  -٧  
برنامج   يف تنفيذ  ٢٠٠٥ عام   اعتباراً من  وزارة التربية وتنمية املوارد البشرية       شرعت  -٧٤

 ٢٠٠٥ يف عـام      من هذه العملية   وبدأت املرحلة األوىل  . دراسيةإصالح املناهج ال  و مراجعة
وتتمثل أهداف هـذا     .٢٠١٠عام   املرحلة الثانية يف     يف حني بدأت  ،  ٢٠٠٩  عام وانتهت يف 
التعليمية وهتيئة مسار للتعلم املستمر من الـسنة         املناهج   عمل على دمج مواضيع   يف ال  الربنامج

 كتاب كتمل إجنازويف إطار املراجعة احلالية، سوف ي .األوىل إىل غاية السنة التاسعة من العمر    
، وينبغـي أن يكـون    ٢٠١١ حبلول هناية عام     العلوم االجتماعية املوجه ألطفال السنة الثامنة     

 ويضم الكتاب املدرسـي ثالثـة       .٢٠١٢خدام يف املدارس الثانوية حبلول عام        لالست جاهزاً
 دور احملاكم   - "القواعد والقوانني والسلطة القضائية   " )أ(: فصول عن حقوق اإلنسان، وهي    

 املتاحة ملواطين جزر سـليمان علـى      والقوانني يف محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        
تـشجيع  ب السبل الكفيلة  -عدم املساواة بني اجلنسني     ) ب(؛  رالنحو املنصوص عليه الدستو   

 الدور املتغري للمـرأة     -املرأة والقيادة   ) ج(؛  تمعات جزر سليمان  جماملساواة بني اجلنسني يف     
  . املرأة داخل اجملتمعواحلواجز اليت تعترض

  الشرطة امللكية جلزر سليمان  -٨  
  إىل جزر سـليمان    ساعدة اإلقليمية  حكومة جزر سليمان بأن وصول بعثة امل       تعترف  -٧٥

 إىل حتسن مستوى قوات الشرطة امللكية جلـزر         واسع النطاق أدى بشكل   قد   ٢٠٠٣يف عام   
احلفـاظ   علىالبعثة  ت هذه   وقد ساعد .  والقيادة واإلدارة التنظيمية   سليمان من حيث الرتاهة   

والدوائر اإلصالحية    زارة الشرطة واألمن الوطين   تواصل و و .على السالم واالستقرار يف البالد    
 . األمن واحلفاظ على القانون والنظام     حكومة جزر سليمان يف جمال     تنفيذ سياسات    التابعة هلا 



A/HRC/WG.6/11/SLB/1 

GE.11-12906 28 

 العيش يف بيئـة آمنـة       ملعىن إدراك اجملتمع    تزايد: وقد حدث تطور واضح يف اجملاالت التالية      
 اإلصالحية علـى    وائر الد عملو؛   سليمان  جلزر  الشرطة امللكية  قوات يف   ثقة الناس وسلمية؛  

  .تلبية متطلبات األمم املتحدةحتسني مستوى اهلياكل األساسية من أجل 
 حقـوق اإلنـسان   برنامج للتدريب يف جمال      جزر سليمان     يف شرطةالكادميية  لدى أ و  -٧٦

  والـضباط العـاملني  للمجندين اجلـدد ا الربنامج وجيري تدريس هذيشتمل على عدة مناذج،     
الـشرطة احملتـرف     ضـابط    اتـمواصف) أ(: ن ما يلي  ـتضميو .واملشرفني على حد سواء   

اجلـرائم املرتكبـة ضـد      ) ج(؛  )٦نموذج  ال(تلبية االحتياجات اجملتمعية    ) ب(؛  )١نموذج  ال(
إجـراءات الـسجن    ) ه(؛  )١٩نمـوذج   ال(العنف املرتيل   ) د(؛  )١٨نموذج  ال (األشخاص

م ملساعدي احملققني دورة عـن      ، تقد النماذجباإلضافة إىل هذه    و). ٢٤نموذج  ال(واالحتجاز  
وتكون على  الرتاهة  ورئيسية  تقدم دورة بشأن التحقيقات ال     و ،"احلقوق واحلريات األساسية  "

  . احملاكمة العادلة ومكافحة الفسادشكل حلقة عمل تتناول
وإدارة   تتعلـق بإنـشاء     أحكامـاً  ٢٠٠٧لعام  الدوائر اإلصالحية   ويتضمن قانون     -٧٧

وبدرجة أهم حتديـد احلقـوق      ،  املوظفنيالحية، مبا يف ذلك تعيني      اإلصواملراكز  اخلدمات  
فإن الدوائر اإلصالحية هي     يتعلق باألحداث،    وفيما). ١٧٢ و ١٨املادتان  (لسجناء  ل املختلفة

  وذلـك  ،٢٠٠٦ يف دليل عمليات جزر سليمان لعام        إدارة شؤون قضاء األحداث   اليت تتوىل   
الذي ينص على إنشاء    ) ١٤الفصل   ( باألحداث  املتعلق قانون جزر سليمان  مبوجب  بتكليف  
 قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث        من  لألحداث يستمد قواعده حتديداً     مستقل مركز

 إلدارة شؤون قضاء األحـداث       الدنيا األمم املتحدة النموذجية  قواعد  اجملردين من حريتهم،    
 مبـادئ الريـاض   (نوح األحداث   األمم املتحدة التوجيهية ملنع ج    مبادئ  ، و )يجنيقواعد ب (

اإلصالحي  املركز   سنوياً مبعاينة ) فيجي(تضطلع اللجنة الدولية للصليب األمحر      و). التوجيهية
  .  روفالرئيسي املوجود يف

: هذه املراكز على النحو التـايل        ٢٠٠٧  لعام  اإلصالحية اإلدارات لوائح   وحددت  -٧٨
مركز أوكـي   ) ب(غوادالكنال؛  ومقاطعة   هونيارا،  املركز اإلصالحي الرئيسي يف روف    ) أ(

مركز كـريا   ) د(مركز جيزو اإلصالحي، املقاطعة الغربية؛      ) ج (؛اإلصالحي، مقاطعة مااليتا  
مركـز  ) و (؛مركز التا اإلصالحي، مقاطعة تيموتـو     ) ه(كريا اإلصالحي؛ مقاطعة ماكريا؛     

اإلصالحية من املراكز   ركز  القدرة االستيعابية لكل م   و. غوادالكنالمقاطعة   تيتريي اإلصالحي، 
 ٨٠: جيزو) ج( شخص؛ ١٠٠: أوكي) ب( شخصاً؛ ٣٩٦: روف) أ: (هي على النحو التايل  

ويقل  . شخصاً ٨٠: تيتريي) و( شخصاً؛   ٤٠: التا) ه( شخصاً؛   ٤٠: كريا كريا ) د(شخصاً؛  
مركـز  ويـضم    .االستيعابيةعدد السجناء املوجودين حالياً يف هذه املراكز بكثري عن قدراهتا           

 ، احلصول على املـساعدة القانونيـة      نزالئهمجيع  بإمكان   و مركزاً صحياً،  روف اإلصالحي 
وقت قصري،   سجناء ل  ١٠و مدى احلياة،     حمكوم عليهم بالسجن    سجيناً ٢٦  حالياً  به ويوجد

وتنظم  ).٢٠١١ يناير   ٢٦حىت تاريخ   ( سجينات   يضم هذا املركز   سجناء أحداث، وال     ٤و
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، ويصلي أحد األئمـة      يف هناية كل أسبوع    تقام للسجناءصلوات   يحية املس  الدينية الطوائف
   .بالسجناء من املسلمني وقت الظهر من كل يوم مجعة

  الصحة  -٩  
وطنية وخطة استراتيجية متعددة القطاعـات يف       سياسة  حكومة جزر سليمان    متتلك    -٧٩
السابقة يف هذا   والسياسة  . ٢٠١٠-٢٠٠٥لفترة  ل البشري   املناعة فريوس نقص     مكافحة جمال

فريوس نقص املناعـة     مكافحة   اخلطة االستراتيجية املتعددة القطاعات يف جمال     يف  اجملال تتمثل   
 ، وهي اخلطة اليت حظيـت بتأييـد       ٢٠٠٥-٢٠٠١للفترة  : يف جزر سليمان  اإليدز  /البشري

  اليت أجريت   نتيجة للمشاورات  وجاءت كلتا اخلطتني  . ٢٠٠٣مارس  /يف آذار جملس الوزراء   
  . من أصحاب املصلحةطائفةمع 
 يف جـزر  عن أول شخص يصاب باإليـدز      ٢٠٠٤يف أوائل عام    وقد دفع اإلبالغ      -٨٠

واخلطط القائمة يف جمال    استعراض السياسات   إىل  احلكومة ومجيع أصحاب املصلحة     بسليمان  
اجمللـس   نشاط   إعادة تفعيل إىل   كرب، ودعاها بدرجة أ   فريوس نقص املناعة البشري   مكافحة  

  يـضطلع  الـذي هو اجمللس   وكافحة اإليدز،   م  من أجل  ١٩٩٧ الذي أنشئ يف عام      ينالوط
استعراض القضايا السياساتية املتعلقة بتدابري عالج اإلصابة بفريوس نقـص          : التاليةألدوار  با

دعم التنسيق  من أجل   ؛   دائرهتا  وتوسيع  هذه القضايا   وحتديث املناعة البشري وحقوق اإلنسان   
 جمال   يف جماالت منها   التدريب احمللية برامج   وتطوير   ؛الج والرعاية والدعم  فرق الع بني  األويل  

هبـدف  لى مستوى اجملتمع     وحتديد النقاط االستراتيجية ع    ؛ على وجه التحديد   تقدمي املشورة 
  .سريةاليعزز   ووضع نظام إحالةتقدمي املشورة

ينتخب ممثلو   و ،بية اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز وزير الصحة واخلدمات الط        ويرأس  -٨١
 ونائبـاً آخـر   وزارة الصحة   ب  للمجلس  الدائم منياأل و  الرئيس بنائاملنظمات غري احلكومية    

تحـسني  املعـين ب  وكيل الوزارة   : يف اجلهات التالية   اآلخرون   ء اجمللس  أعضا تمثل وي .لرئيسل
ملناعـة  فريوس نقـص ا املصابني بوممثلني عن األشخاص ، وممثل عن اللجان الربملانية الصحة،  
املنظمات األهليـة،   / املنظمات غري احلكومية   عن) ممثلني شباب (شاب  ممثل  واإليدز،  /البشري

، ) اإلنـسان  يف جمال حقـوق    متخصص    أو حمام(مستشار قانوين   و ، اإلعالم طورابطة وسائ 
، ممثـل   الواسعة االنتـشار  قيادة الكنيسة    -جمعية املسيحية يف جزر سليمان      للاألمني العام   و

لمجلس الوطين للمـرأة    لعام  لاألمني ا و،  يف جزر سليمان  تليكوم  ومؤسسة   -خلاص  القطاع ا 
 امكـسف  منظمـة أو   ، يف الدول اجلزرية الصغرية    إنقاذ الطفولة، ومدير مجعية تنظيم األسرة     و

الـسجون،  دائرة من الشرطة و) مفوضني(ومفوض جزر سليمان، فرع  - للتحرر من اجلوع  
  .اليونيسيفوعن منظمة الصحة العاملية عن وممثل 
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  حرية التعبري  -١٠  
السكان أحـرار يف    على أن    من الدستور على محاية حرية التعبري، و       ١٢املادة  تنص    -٨٢

ذي ( يوميـة     صحيفة وميتلك البلد  .برفاهم وسبل عيشهم  اختاذ اآلراء بشأن أي مسألة تتعلق       
ـ   و،  صانداي آيلز (، وثالث صحف أسبوعية أخرى      )سولومون ستار  ، سربسناشـيونال إك

 ية حمطة تلفزيون   وميتلك . تاميز ، وصحيفة إلكترونية واحدة هي صحيفة سولومون      )وآيلند سان 
، وإذاعة وطنية هي هيئة إذاعة جزر سليمان، وثالث حمطـات           )قناة واحدة لألخبار  (واحدة  
ومجيع  ). إف إم، وبأووا إف إم، ووانتوك إف إم        يوهي ز  (ف إم إ على املوجة    ثإذاعية ُتب 
  .جزر سليمانيف رابطة وسائط اإلعالم يف  أعضاء اتهذه احملط

  األولويات وااللتزامات واملبادرات الوطنية الرئيسية  -دال   

  األولويات الوطنية  -١  
 املتوسطة األجـل   ثغرات يف استراتيجية جزر سليمان اإلمنائية        ٢٠١٠وقعت يف عام      -٨٣

وطنية إمنائيـة   ستراتيجية  ا قر بضرورة وضع   ت ومن مث فإن احلكومة   ،  ٢٠١٠-٢٠٠٨ للفترة
 ة هذه االسـتراتيجية    صياغ ترتيب وزارة التخطيط اإلمنائي وتنسيق املعونة ب      وتضطلع. جديدة

 مـشروع    مـن وضـع    االنتـهاء ولقد تسىن    .بالتشاور الوثيق مع مجيع أصحاب املصلحة     
مـن أجـل    ": ، وموضوعها الشامل هو   ٢٠١٥-٢٠١١للفترة   اإلمنائية الوطنية ستراتيجية  اال
ستراتيجية اال  مشروع  ويتضمن  ".امة دولة جديدة ومتحدة ونابضة باحلياة يف جزر سليمان        إق

 الفـرص   إتاحة) "أ(: ل التالية  جماالت التركيز الشام   ٢٠١٥-٢٠١١للفترة   الوطنية   اإلمنائية
             ؛"ن ودعمهـا  جـزر سـليما   معيـشة مـواطين     االجتماعية واالقتصادية واملنافع لتحسني     

 األسـر  داخل  وإدامته الرخاء من شأنه ترسيخ  الذي  ،  معدل النمو السكاين  كم يف   التح) "ب(
  ".احلفاظ على االستقرار والسلم) "ج(؛ " جزر سليمانواجملتمعات احمللية يف

  املبادرات احلكومية  -٢  
تقوم علـى احتـرام     استحقاقات  هي  جزر سليمان بأن حقوق اإلنسان      تقر حكومة     -٨٤

ـ   من أجل    جيب أن تؤديه   اً دور أن عليها ، و كرامة اجلنس البشري   . ذه احلقـوق  متتع شعبها هب
مع تنفيذ السياسات الوطنية ذات     دستورها،  محاية هذه احلقوق ضمن     ولتحقيق هذه الغاية، فإن     

تتميز بطابع  ، جيب أن    ، وغريها الصلة من أجل النساء والشباب واألطفال واملساواة بني اجلنسني        
  :اآليتل ممن مث فإن مبادرات احلكومة تش، و إمكانية تقدميهالضمان من ناحية السياق عملي

سياسة جزر سليمان الوطنية    ، و ٢٠١٠-٢٠٠٨ إطار االستراتيجية السياساتية للفترة   
 يف دليـل  إدارة شؤون قضاء األحداث، و٢٠١٥-٢٠١١ املتعلقة بتغري املناخ للفترة  

تعددة املستراتيجية  االطة  اخلوطنية و السياسة  وال ،٢٠٠٦عمليات جزر سليمان لعام     
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 ،٢٠١٠-٢٠٠٥لفتـرة   ل البشري   ةالقطاعات يف جمال مكافحة فريوس نقص املناع      
 املتعلقـة السياسة الوطنيـة    و ،)٢٠١٠(السياسة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة       

 جمموعـة األدوات  و ،٢٠١٥-٢٠١٠للفتـرة   املساواة بني اجلنسني وتنمية املرأة      ب
 ، والـسياسة  حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة يف جزر سليمان      ية  ما املتعلقة حب  القانونية

يف جـزر    السياسة الوطنية للشباب  و،  الوطنية املتعلقة باألطفال وخطة العمل الوطنية     
 ومشروع القانون املتعلق باألشـخاص املعـوقني،       ،٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  سليمان  

  . ومشروع قانون محاية األطفال

  التماس  -٣  
خطـط  لل اجملتمع الدويل النظر يف تقدمي املـساعدة         ر سليمان إىل   جز كومةحتطلب    -٨٥
مسائل متكني املـرأة مـن الناحيـة         معاجلة   الرامية إىل السياسات واالستراتيجيات الوطنية    و

ناهضة العنف ضد النساء واألطفال، ومتكني الشباب،       إىل م ، وتغري املناخ، والدعوة     االقتصادية
، وطرق هذه املساعدة هي  القانونإصالح ومبادرات   ،التعليم و ، والصحة ،واملساعدة القانونية 
  :على النحو التايل

تقدمي املساعدة لبناء القدرات القانونية احمللية من أجل إضفاء الطابع احمللـي              )أ(  
على القانون الدويل حلقوق اإلنسان عن طريق وزارة العـدل والـشؤون القانونيـة ووزارة           

  ارجية؛الشؤون اخلارجية والتجارة اخل
تقدمي املساعدة التقنية لبناء القدرات من أجـل تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق                )ب(  

األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق 
   ووزارة الصحة واخلدمات الطبية؛شؤون املرأة والشباب واألطفالالطفل من خالل وزارة 

عدة التقنية واملالية لبناء قدرات املنظمات غري احلكومية واحلكومة تقدمي املسا  )ج(  
  من أجل وضع خطة عمل وطنية يف جمال حقوق اإلنسان؛

                                         توفري التعليم املستمر لألحداث من خـالل         تقدمي املساعدة التقنية من أجل      )د(  
     ة؛        اإلصالحي      لدوائر          البشرية وا                            وزارة التربية وتنمية املوارد

      قـوق   حب       لتثقيف          يف جمال ا                  القدرات احمللية   ساعدة التقنية واملالية لبناء     تقدمي امل   )ه(  
       مـن                           ، وإصالح املناهج الدراسـية               يف جزر سليمان             التعليم العايل      كلية و                    اإلنسان يف املدارس،    

                                          خالل وزارة التربية وتنمية املوارد البشرية؛
      ل ذوي                                                                  تقدمي املساعدة التقنية لدعم احلكومة على إنشاء مـدارس لألطفـا            ) و (  

                  االحتياجات اخلاصة؛
                               على مستوى أكادميية الشرطة يف                     القدرات احمللية   تقدمي املساعدة التقنية لبناء        ) ز (  

   .                       جمال التثقيف حبقوق اإلنسان
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  إقرار  -هاء   
هـا   جتميع تقريروحدهم مبهمةقد اضطلعوا لبأن موظفيها   جزر سليمان  كومةح قرت  -٨٦

مـا كـان    التأكيد على أن إعداد التقرير      ن ينبغي   لك،  االستعراض الدوري الشامل  ب املتعلق
ـ   وطنية  العمل  ال  حلقة من خالل املقدمة بشأنه   ددة  احملتوجيهات  ال دونليتحقق    تالـيت نظم

األمم  مفوضية  من طرف  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٧ إىل   ٢٣يف الفترة من     صحاب املصلحة أل
التابع ألمانة مجاعـة احملـيط      املعين حبقوق اإلنسان    فريق  الو،  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

 إىل بعثـة املـساعدة      بتقدير خـاص   احلكومة   وتتوجه .اهلادئ، ومنتدى جزر احمليط اهلادئ    
 يف قطاع القانون والعدالة يف هـذا        اضطلعت به اإلقليمية إىل جزر سليمان على العمل الذي        

رف مع بالغ   تعت بالقدر نفسه من األمهية، فإن حكومة جزر سليمان       و .٢٠٠٣عام  البلد منذ   
املعين حبقوق اإلنـسان    فريق  الو التقدير بالدعم املقدم هلا من اللجنة الدولية للصليب األمحر،        

، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف، ومفوضية       التابع ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ    
التابعة ألمانة  وحدة حقوق اإلنسان    و األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واجلهات املاحنة،      

والتوعية يف جزر   يف اجملاالت املتعلقة بصياغة سياسات حقوق اإلنسان، والبحوث،الكمنولث
 لـتمكني وفـد     فإن حكومة جزر سليمان هي اليت قدمت التمويل الالزم         ،وأخرياً. سليمان

  .جملس حقوق اإلنسان يف جنيف إىل تقرير الدولة من تقدمياحلكومة 
Note 

 1 Note by the secretariat: In accordance with United Nations terminology, references to Taiwan in 

the presence document should read Taiwan Province of China. 

        


