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 مقدمة    

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١
 ٢عشرة يف الفترة من  احلادية  ، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

يف اجللسة السادسة املعقـودة    واسُتعرضت احلالة يف جزر سليمان       .٢٠١١مايو  / أيار ١٣ إىل
الـشؤون  ، وزيـر    جزر سليمان بيتر شانل أغوفاكـا     وترأس وفد    .٢٠١١مايو  / أيار ٤ يف

 يف جلـسته    جبزر سليمان واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق       .اخلارجية والتجارة اخلارجية  
  .٢٠١١مايو / أيار٦العاشرة املعقودة يف 

املقررين التـايل   فريق   اختار جملس حقوق اإلنسان      ،٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢١يف  و  -٢
الواليات وموريشيوس  و األردن: جزر سليمان احلالة يف   لتيسري استعراض   ) اجملموعة الثالثية (

  .املتحدة األمريكية

راض استعألغراض   صدرت الوثائق التالية     ،٥/١ من مرفق القرار     ١٥لفقرة  با  وعمالً  -٣
  :جزر سليماناحلالة يف 

  ؛(A/HRC/WG.6/11/SLB/1)) أ(١٥للفقرة اً  وفقعرض خطي/تقرير وطين  )أ(  
) ب(١٥للفقرة  اً  وفقالسامية حلقوق اإلنسان    جتميع للمعلومات أعدته املفوضية       )ب(  

(A/HRC/WG.6/11/SLB/2)؛  
) ج(١٥ للفقـرة    قوق اإلنـسان وفقـاً    السامية حل فوضية  املموجز أعدته     )ج(  

A/HRC/WG.6/11/SLB/3) و(A/HRC/WG.6/11/SLB/3/Corr.1.   
اً أعـدهتا سـلف   قائمة أسـئلة    إىل جزر سليمان، عن طريق اجملموعة الثالثية        وأحيلت    -٤
التفيا وملديف واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى        وفرنسا  و وسلوفينيا   يةمهورية التشيك اجل
 اخلـارجي لالسـتعراض   يالـشبك املوقـع  لـى  هذه األسئلة متاحـة ع    و. يرلندا الشمالية آو

   .لالشام الدوري

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

 االستعراضموضوع الدولة احلالة من جانب عرض   - ألف  

 أن حقوق اإلنسان مبدأ أساسـي   إىل،كلمته االفتتاحيةأشار وفد جزر سليمان، يف        -٥
من احلكومـات األخـرى      هبا جزر سليمان     اليت حتظى املساعدة  ونوه ب  ،يف الدستور وراسخ  

   .ومحايتهايف جمال تعزيز حقوق اإلنسان يف إحراز تقدم وشركاء التنمية واجملتمع املدين 
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يزال يف مرحلة    اليشكل إحدى أولويات البلد الذي      السالم واملصاحلة   وقال إن حتقيق      -٦
 بـني   هـا تماعية اليت واجه  بناء السالم والتعمري بعد فترة مخس سنوات من االضطرابات االج         

 اهليكليـة والتـشريعية   اإلصـالحات   علـى   التركيز الكـبري    رغم  و .٢٠٠٣ و ١٩٩٨ عامي
املواطنني االضطرابات تؤثر على متتع     تسببت هبا   اخلسائر اليت   ال تزال   واالجتماعية واالقتصادية،   

  .هذه احلقوقوعلى إعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ب
جزر سليمان حمصنة ضد اآلثار النامجة عن االحترار العاملي وتغـري املنـاخ             وليست    -٧

 والـصراعات   ، وانعدام األمن الغـذائي    ، واسترتاف املوارد  ،إىل تدهور البيئة  اللذين يؤديان   
   . وتزايد الفقر،االجتماعية واالقتصادية

معلومـات  قدمت  ، و بانفتاحمل  شاركت جزر سليمان يف االستعراض الدوري الشا      و  -٨
التعلم واالستفادة من احلوار    عن التزامها ب  يف النهوض حبقوق اإلنسان و    الذي أحرزته   التقدم  عن  

لالسـتعراض  الذي قدموه أثنـاء التحـضري   دعم ال على شركاء التنمية وشكر الوفد    .التفاعلي
  التابع ملعين باحلقوق يف املوارد   الفريق اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ ا     ال سيما   الدوري الشامل، و  

 ،منتدى جزر احمليط اهلـادئ    أمانة  ، و ) ترعاه حكومة هولندا   الذي(مانة مجاعة احمليط اهلادئ     أل
  .وأمانة الكومنولثاملكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان يف منطقة احمليط اهلادئ، و

رة عاجلـة،    من ضمن أولوياهتا، وبـصو     ٢٠٠١وتشمل خطة عمل احلكومة لعام        -٩
سـبق جلـزر    التصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل الـيت           

  .عليهاوقعت سليمان أن 

تقدمي تقاريره الدورية إىل اللجنة املعنية بالقـضاء علـى          بالتزامه  عن  الوفد  حتدث  و  -١٠
 وأقر بأن   يف هذا الصدد،  اً   وعن اجلهود اليت يبذهلا حالي     التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل     

على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        الوقت قد حان للتصديق     
تعتزم احلكومة تشكيل جلنة لرصد     و . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       علىو

  .التزاماهتا بتقدمي التقارير

املالحظات اخلتامية للجنـة حقـوق الطفـل        د  مل تنفذ بع  رغم أن جزر سليمان     و  -١١
  .الوطنية للطفلالعامة املالحظات يف السياسة تلك أدرجت إهنا  ف، تنفيذاً كامال٢٠٠٣ً لعام

باتفاق جزر سليمان   التزمت   ،حمليط اهلادئ ملنطقة ا كجزء من االلتزامات اإلقليمية     و  -١٢
العنف أقر بأن   الذي   و ٢٠٠٩ عام   يفجزر احمليط اهلادئ    كرينز الذي توصل إليه قادة منتدى       

االتفاق بأن العنف اجلنـسي     كما أقر    .وال ُيبلَّغ عنه بدرجة كافية    اً  زال منتشر   ما ضد املرأة 
 جملتمعات احمللية واجملتمـع   يف ا لالستقرار  اً  مزعزع  مسألة أمن بشري وعامالً   يشكل   واجلنساين

دعـم  اجلنساين هبـدف    ف اجلنسي و  العني املعين ب  رجعوعليه مت تطوير الفريق امل     .بشكل عام 
   .يف هذا اجملالاجلهود الوطنية 
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، ٥-١٢طة منطقة احمليط اهلادئ، وال سيما اهلدف االستراتيجي خبجزر سليمان وتلتزم   -١٣
تقـدمي  التصديق على املعاهدات وتنفيذها و  "قوق اإلنسان من خالل     حبدد التزام املنطقة    حيالذي  
تلتـزم  كما أهنا   . اإلعاقةبشأن  نطقة احمليط اهلادئ    اإلقليمية مل ية  ستراتيجاال، و " مبوجبها التقارير

  ."عامل صاحل لألطفال"إعالن ببادئ األهداف اإلمنائية لأللفية ومب

مـشروع  ويضم  .١٩٧٨عام  اليف الفصل الثاين من دستور      مرسخة  احلقوق  وشرعة    -١٤
اسية واالقتـصادية   تضمن احلقوق املدنيـة والـسي     شرعة حقوق موسعة ت   الدستور االحتادي   

  .قوق اإلنسانوطنية حلجلنة كما ينص على تشكيل  .واالجتماعية والثقافية

 خطط عمل ومبـادئ  تسياسات ووضعتبنت  سليمان تشريعات و  واعتمدت جزر     -١٥
 ،٢٠٠٩ البينة لعـام   بشكل خاص إىل قانون      وأشَري .حقوق اإلنسان إلدارة إعمال   توجيهية  

العنف اجلنـسي واسـتخدام   حاالت اإلدانة املتعلقة بيف التثبت التنبيه إىل وجوب الذي ألغى   
أقـرت   ،٢٠٠٩يف عام   و .للتشكيك يف مصداقيته  كدليل  املسبق للمشتكي   السلوك اجلنسي   

حلـاالت  للغاية  اً  كبرياً   اليت أظهرت انتشار   تهاصحة األسرة وسالم  املتعلقة ب دراسة  الاحلكومة  
ستقبل خال من العنف وإساءة املعاملـة        اإلعداد مل  عن يعن تقرير أساس     فضالً ،العنف املرتيل 

عـن  تقريـر   يف  التوصيات الـصادرة    كما نوهت ب   .واالستغالل اجلنسي للفتيات والفتيان   
  . صناعة قطع األشجارحميطاالستغالل اجلنسي التجاري لألطفال يف 

ض النـهو لمساواة بني اجلنسني و   السياسة الوطنية ل  احلكومة  أقرت  ،  ٢٠١٠يف عام   و  -١٦
ـ   ملساواة بني اجلنسني و   تتعلق بتحقيق ا  أهداف شاملة   نصت على   اليت  باملرأة   املرأة، النـهوض ب

تنفيـذ  املتعلقة ب سياسات  العن  اً  الوفد تقرير وقدم   .السياسة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة     و
 ١٨ -مـن صـفر إىل      ألعمار  اخلاصة با (اتفاقية حقوق الطفل، مثل السياسة الوطنية للطفولة        

  ). سنة٢٩ إىل ١٤من ألعمار اخلاصة با(، والسياسة الوطنية للشباب )سنة

لسياسة حقوق اإلنسان بعض املبادئ التوجيهية للتحالف الوطين لإلصالح و        شكلت  و  -١٧
تعزيز التقدم االجتمـاعي    إىل  السياسة  وهتدف هذه    .ربع املقبلة ة للسنوات األ  يالنهوض احلكوم 

الفـرص  إليها وتـوفري    واملساواة يف الوصول    للموارد   العادل   واالقتصادي الذي يكفل التوزيع   
  .إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني واملشاركة الكاملة للمرأةاً هتدف حتديدو .للجميع

 مثل مكتب املراجع    ،تعزيز حقوق اإلنسان  يف  إىل مؤسسات فعالة    اً  وأشار الوفد أيض    -١٨
 وأثىن على بعثة    ،قيادةة املعنية مبدونة قواعد ال    اللجن و ، ومكتب أمني املظامل   ، للحسابات العام

كما مت إنـشاء     .املساعدة اإلقليمية إىل جزر سليمان لدورها يف تعزيز قدرة تلك املؤسسات          
  .والية تعزيز الوحدة الوطنية واملصاحلةوأُسندت إليها  ،٢٠٠٩جلنة احلقيقة واملصاحلة يف عام 

سلط تاً   ردود ت وقدم ،اليت أعدهتا سلفاً  ة   الوفود على األسئل   ت جزر سليمان  وشكر  -١٩
  .الضوء على بعض التحديات
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الوفد املوافقة على سياسة وطنية حتدد اإلجراءات االسـتراتيجية واجلهـود           ذكر  و  -٢٠
اً سياسة أيـض  وتسلم هذه ال   . ومحاية الضحايا ومالحقة اجلناة    ،ملنع العنف ضد املرأة   الشاملة  

تقدم وحتقَّق   .ةالسياسية واالجتماعية واالقتصادي   اجملاالت   متكني املرأة بقدر كبري يف    ضرورة  ب
املـرتيل، ويف   أوامر احلماية لضحايا العنف     ، ويف إصدار    يف اقتراح التشريعات املتعلقة باالجتار    

  .اإلصالح القانوين ملكافحة إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم واستغالهلم

سياسـة حتقيـق     أشار الوفد إىل     ،نع القرار فيما يتعلق بتعزيز مشاركة املرأة يف ص      و  -٢١
خذت بعض اخلطوات اهلامة لتعزيـز وزيـادة        وقد اتُ  .املرأةالنهوض ب املساواة بني اجلنسني و   

 ،املرأة والسالم واألمن  وفيما يتعلق ب   .مشاركة املرأة يف احلياة السياسية وصنع القرار والقيادة       
  . لزيادة مشاركة املرأةمتواصلة/إجيابيةلوضع خطة عمل الراهن  يف الوقتمثة مسعى 

األسـباب  ا كانـت أحـد       أشار الوفد إىل أهن    ،اضيسألة ملكية األر  وفيما يتعلق مب    -٢٢
شرعت احلكومة يف برنـامج اإلصـالح    و .٢٠٠٣و ١٩٩٨ للصراعات األهلية بني  اجلذرية  

العمـل علـى اإلصـالح      وأحرز  .  كمبادرة ملعاجلة هذه املسألة    ٢٠٠٠الدستوري يف عام    
الدستور مشروع على يف املقاطعات  ردود الفعلجتميع اً وجيري حالياً، جيداً دستوري تقدمال

وحـدة  أنشأت  صالح األراضي و  إلسياسة  وضع  احلكومة  وواصلت  . ٢٠٠٩لعام  االحتادي  
األراضي لتحديد احلدود القبليـة     مالك  عمل بالتشاور مع جمموعات      اليت ت  اإلصالح الزراعي 

ق يف صفقات األراضي واملمتلكـات  يتحقللجلنة وأُنشئت . ت الصلةملناطق ذاائط اورسم خر 
األراضـي  جلسات االستماع بشأن    اآلن  اللجنة  جري   وتُ ٢٠٠٧عام  يف غواداقنال   املفقودة  
 .آخذة يف التقدم لكنها ،لتظهر نتائجها طويالًاً هذه املبادرات وقتسوف تستغرق و. املهجورة

ـ   اً   خصوص ،ه جلنة احلقيقة واملصاحلة   فيما يتعلق بالتقدم الذي أحرزت    و  -٢٣ ا فيما يتعلق مب
عن  حتدث الوفد  ،الطويلاألجل   لتهيئة الظروف االجتماعية الالزمة إلحالل السالم يف         هفعلت

حرز تقدم كبري من    أُوقد   .٢٠١٠يف عام   ء العمليات   بدعن   و ٢٠٠٩تعيني مفوضني يف عام     
جلسات استماع مغلقة من خالل وكذلك قليمية االستماع العامة الوطنية واإل خالل جلسات
  .لضحايا التوتر

لبيئـة  حلمايـة ا ت وزارة   ئوقد أنش  .مشكلة كبرية ميثل  الحظ الوفد أن تغري املناخ      و  -٢٤
الـسياسات  السياسة الوطنية للبيئة السـتيعاب  ُوضعت  و،وإدارة الكوارثاجلوية  األرصاد  و

  .تنميةمن أجل الالقطاعية والسياسات الشاملة لعدة قطاعات 

 علـى مـشروع     يتوقف ذلك  ،إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    وفيما يتعلق ب    -٢٥
إمكانيـة  استكشاف  منفتحة على   جزر سليمان   بيد أن    .اجلاري اعتماده الدستور االحتادي   

بالضرورة على مشروع الدسـتور    وهو أمر ال يتوقف      ،إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    
  .رهجيري متريالذي االحتادي 
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 عن العالقات اجلنـسية     يتغاضيسمح بال وذكر الوفد أن السياق الثقايف للمجتمع ال          -٢٦
رم العالقات اجلنسية بني البالغني مـن      اليت جت أحكام قانون العقوبات    أي التزام بإلغاء    و .املثلية

صـالح  اإلإىل جلنة طلبات أي ُتقدم  مل ،ومع ذلك .جيب أن ختضع للمشاوراتنفس اجلنس   
  .األجزاءقانون العقوبات إللغاء تلك ل يف استعراضها وينالقان

 إدمـاج ومؤسسات تعمل علـى     اً  أطرلديها   الحظت جزر سليمان أن      ،يف اخلتام و  -٢٧
ـ     اً  أيضتتعامل   اهنلكنها قالت إ   ؛حقوق اإلنسان  مـع  وضاربة  مع جمموعة من األولويات املت

 وضـع   ية على استكشاف كيف   ادهتمساعإىل   اجملتمع الدويل    تودع .حمدودية املوارد مشكلة  
بادرات مبالوفد  ونوه   .قوقهمحبمواطين جزر سليمان الكامل     استمرار متتع   استراتيجية لضمان   

مانة مجاعة احمليط اهلادئ أل  التابعالفريق اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ املعين باحلقوق يف املوارد   
تعزيـز  الرامية إىل   املبادرات الوطنية   بتدعيم  تعىن  حلقوق اإلنسان   إقليمية  جلنة  املتعلقة بإنشاء   
  . ومحايتهاحقوق اإلنسان

يف إطـار    توجه دعوة مفتوحة جلميع املكلفني بواليـات         اأعلنت جزر سليمان أهن   و  -٢٨
  .اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة لزيارة البلد

راقبـة  ملسيتم تشكيل جلنة تنسيقية لرصد التنفيـذ وا       عن أنه   جزر سليمان   وأبلغت    -٢٩
  .االستعراض الدوري الشاملعقب وتقدمي التقارير 

  ع االستعراضواحلوار التفاعلي وردود الدولة موض  - باء  

وترد، يف الفصل الثاين من هذا       .ببياناتاً   وفد ٢٨ أدىل   ، احلوار التفاعلي  يف أثناء   -٣٠
  .التقرير، التوصيات اليت قّدمت خالل احلوار

ياسات وخطط ملعاجلة العديد من قضايا حقوق اإلنـسان         اعتماد س برحبت كندا   و  -٣١
تشعر بالقلق مـن    وهي   .دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة    توجيه  عالن عن   اإلبوكذلك  

 واستمرار التمييز الواسع النطاق ضد النساء والفتيات        ،الفساداستمرار   و ،عدم تطبيق القانون  
مارسـات  اسـتمرار امل  و،ذوي اإلعاقة األطفالضد األطفال من أقليات عرقية معينة و ضد  و

األطفـال  تـشغيل    مبا يف ذلك     ،األطفال وإيذائهم معاملة  إساءة   و ،لعنف املرتيل املستشرية ل 
  .توصياتاً قدمت كندو .بغاء األطفالوواستغالهلم 

 االقتـصادية   األزمةوذكرت كوبا أن جزر سليمان تواجه حتديات هائلة نابعة من             -٣٢
 .عن عواقب أخرى للنظام االقتصادي الدويل اجلـائر          فضالً ،طريةاخلبيئية  لاشاكل  املالعاملية و 

بد من بـذل     ه ال  وأن ةالعرقييعاين من الصراعات     إىل أن البلد     ت أشار ،باإلضافة إىل ذلك  و
كـبرية  اً  البلد بذل جهود  أن   ، مع ذلك  ،كوباورأت   .الستعادة احلياة الطبيعية  جهود جبارة   

الـيت اختـذها   تدابري إىل ال ، على وجه اخلصوصة،ه الظروف مشريذهلللحد من األثر السليب   
اخلطـة الـصحية الوطنيـة      نوهت ب كما   .لضمان توفري التعليم وحتسني اخلدمات للسكان     

التعاون بني البلدين للمساعدة يف حتسني اخلدمات الصحية وتدريب ب و٢٠١٥-٢٠١٠ للفترة
  .وقدمت كوبا توصيات .العاملني يف جمال الصحة
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دائم ملبادرات حقوق اإلنـسان علـى       لدعمها ال جزر سليمان   على  وأثنت اجلزائر     -٣٣
الشباب والـصحة   اخلاصة ب االت  اجمليف  اليت تبذهلا   املستوى اإلقليمي وعلى اجلهود احلكومية      

زيد من التقدم يف إطـار تنفيـذ        املتحقق  تها بأن جزر سليمان س     عن قناع  توأعرب .والتعليم
القيود الـيت تواجههـا   وقالت إهنا تعي   .٢٠١٥-٢٠١١للفترة  للتنمية  االستراتيجية الوطنية   

 ،الدول اجلزرية الصغرية النامية يف سياق التأثريات السلبية لتغري املناخ واألزمـة االقتـصادية             
  .اجلزائر توصيةوقدمت  .التعاون الدويلمذكِّرة بأمهية 

يز حقوق اإلنسان مبا يف ذلك       باجلهود اليت تبذهلا جزر سليمان لتعز      آيرلندات  ورحب  -٣٤
األوىل للحقيقة  لجنة  ال وإنشاء   ،٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة   العامة اتلسياساالستراتيجي ل طار  اإل

سـتعراض  االخـالل   جزر سليمان   بالتزام  اً  ورحبت أيض  .واملصاحلة يف منطقة احمليط اهلادئ    
ة وطنيـة حلقـوق   بادرة النظر يف إنشاء مؤسس   مبدعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة و     بتوجيه  
ن املبادرات املقررة وعن اخلطوات اليت سيقوم هبا البلد ملواجهة آثار           واستفسرت ع  .اإلنسان

تعـددة  املطـط   اخلعن التقدم الذي مت حتقيقه يف تطـوير         اً   أيض آيرلنداوسألت   .تغري املناخ 
  . توصياتآيرلنداوقدمت  .السنوات لتوجيه بناء القدرات للهيئة القضائية والشرطة

 ،٢٠١٠إجراء االنتخابات الوطنيـة يف عـام        على  ستراليا جزر سليمان    أ توهنأ  -٣٥
دعـوة  لتوجيه جزر سـليمان      هاسروروأعربت عن    .القادمة لإلصالحات   ا دعمه توكرر

تعزيز نظـام   حنو  جزر سليمان   الذي أحرزته   التقدم  ونوهت ب  ،دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة   
مع قرب انتهاء بعثـة املـساعدة        ،هذه املكاسب تعزيز  ية   إىل أمه  توأشاراخلاص هبا   العدالة  
جزر التزام  برحبت  و .ال يزال ميثل مشكلة كبرية    اجلنساين   إىل أن العنف     توأشار .اإلقليمية
من خالل متديد واليـة جلنـة احلقيقـة     " اتالتوتر"تحقيق العدالة لضحايا    باملستمر  سليمان  

  .صياتتووقدمت أستراليا  .٢٠١٢واملصاحلة حىت عام 

لديهم معلومات كافيـة عـن      ليست  أن املراهقني   من  عن قلقها   النرويج  وأعربت    -٣٦
 عن  توأعرب .الصحة اإلجنابية خدمات  اصة  خب و ،على اخلدمات الصحية  الصحة وال حيصلون    

 إىل أن توأشار .مبالغ ماليةالفتيات مقابل تفيد باستمرار تزويج إزاء التقارير اليت اً   أيض اقلقه
مـع  اً  جنسياً  نشاطحبق البالغني الذين ميارسون برضاهم      عقوبات جنائية   يطبق  زال  ي البلد ال 
ذلت من أجـل    لجهود اليت بُ  ل اتقديرهعن  النرويج  وأعربت   .نفس اجلنس آخرين من   بالغني  

  .توصياتوقدمت  .إهناء العنف ضد املرأة واحلد من األمية

طوات نوهت باخلحلقيقة واملصاحلة و جلنة ائهاجزر سليمان إلنشاوأثنت هنغاريا على   -٣٧
 وخباصة التغيريات يف املمارسات القانونية الـيت        ،املساواة بني اجلنسني  حتقيق  حنو  اليت اختذهتا   

 العدد املتزايد من حاالت التمييز بني       إزاء هاقلقأعربت عن    ،ومع ذلك  .جترم االعتداء اجلنسي  
كرس عدم الذي ياإلنصاف القضائي م انعدا الضوء على ت وسلط،املرأة اجلنسني والعنف ضد
ن رفاه األطفال لكنها اعتربت     يف ضما جزر سليمان   إجنازات  ونوهت ب  .املساواة بني اجلنسني  

سوء املعاملة أو العنـف يف       وأالعقاب البدين   حظر  زيادة حتسني محاية األطفال من خالل        أن
  .توصياتوقدمت هنغاريا  .خرىاألسياقات مجيع الاملدارس وواملرتل 
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لتقدم احملرز يف البلد على الرغم من القيود اليت تفرضها          عن تقديرها ل  الربازيل  وأعربت    -٣٨
ألهـداف  لجزر سـليمان    حتقيق  مكانية  أعربت عن سرورها إل   و .البطالة والفقر وتغري املناخ   

 لتـوفري   التدابري التشريعية األخرية  باً  ورحبت أيض  .اإلمنائية لأللفية بشأن تعميم التعليم االبتدائي     
العنف املرتيل والعنـف    تدل على أن    التقارير اليت   بيد أن الربازيل أشارت إىل       .احلماية لالجئني 

كمـا   . اليت تواجهها جزر سـليمان     كبريةالشاكل  زاال من امل   مااجلنسي ضد النساء واألطفال     
  .توقدمت الربازيل توصيا .الحظت بقلق األعمار املتدنية للمسؤولية اجلنائية والعمالة

 .٢٠١٠أن جلنة احلقيقة واملصاحلة بدأت أعماهلا يف عام   إىل  وأشارت فرنسا بارتياح      -٣٩
أن عدد الفتيـات    و ،غري إلزامي ما زال    ،رغم جمانيته  ،على أن التعليم االبتدائي   شددت  كما  

جلنة حقـوق   قلق  وأشارت إىل    .وناملعلمني املؤهلني نادر  وأن  املدارس منخفض   امللتحقات ب 
عن قلقها إزاء عدد قضايا     اً  وأعربت أيض  .اء اخنفاض السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية     الطفل إز 

  .القائمة على الرضا للعالقات اجلنسيةالقانون اجلنائي إزاء جترمي العنف املرتيل و

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان علـى  الرامية إىل  والحظت تايلند جهود جزر سليمان        -٤٠
عالن عن دعوة دائمة إىل اإلجـراءات       اإلبرحبت  و .حديات القائمة الرغم من العديد من الت    

تعـديل  ومنها  قوق اإلنسان   مؤسساهتا احمللية حل  اخلطوات املتخذة لتعزيز    وسلمت ب  .اخلاصة
بـشأن  قلقهـا   شاطر بعض املنظمات الدولية     فهي ت  ،مع ذلك و .٢٠٠٩ يف عام    البّينةقانون  

 فئات ضعيفة ضد  التمييز  اً  الحظت أيض و . والفتيات املمارسات والقوانني التمييزية ضد النساء    
 على استعداد ملواصلة التعاون مع جزر سليمان يف جمـال بنـاء             اوذكرت تايلند أهن   .أخرى

  .توصياتوقدمت تايلند  .ملوارد البشرية يف القطاع العاماقدرات 

 متعليقاهتنصائحهم و على   شكر الوفد املتكلمني     ،إضافيةعلى أسئلة وتعليقات    اً  ورد  -٤١
الردود يف   و ةاالفتتاحي الكلمةيف  بالفعل  تناوهلا  املثارة مت   والحظ أن بعض القضايا      .موصياهتتو

 . اًمعدة سلفأسئلة ورده من  ماعلى 

التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الـيت       املتعلقة ب توصيات  الباً  أحاط الوفد علم  و  -٤٢
جزر سـليمان   لبلدان املشاركة إىل أن     ا وطمأن   سليمان عليها بعد،   جزر   مل تصدق /توقع مل

  .اخلطوات الالزمة للقيام بذلكستتخذ 

ـ   جزر سليمان بأن اجلرائم     أقرت   ، تعليقات كندا  وفيما خيص   -٤٣ اً املنصوص عليها حالي
مـع أسـرة    التورط  و ،تهديدعن طريق ال  امرأة  انتهاك عرض   واملتمثلة يف   يف قانون العقوبات    

يف بيـت للـدعارة     واحتجاز شخص    ،اخلامسة عشرة  تك عرض فتاة حتت سن    تسمح هب  ما
الفتيـات  تنطبق إال علـى      ، ال غري أخالقية ألغراض   هموالتخلص من القصر  واحلصول على   

  .إلثباهتااجلماع ُيشترط يف بعضها حدوث عملية  و،والنساء
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ـ ف .بغاء األطفال باألنشطة املرتبطة   من  اً  أيوأقر الوفد بأن القوانني ال جترم         -٤٤ ات العقوب
جبرم قضائية  اللمالحقات  التعرض ل محاية لألطفال من    ال توجد   واآلن   فةخمفعلى هذه اجلرائم    

الربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفـل       الواردة يف   املعايري  وُتستخدم   .البغاء
توصيات إلجـراء   لوضع   بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية         

جلنـة  تنظر  و .الربوتوكولمل توقع إال على     جزر سليمان   أن   رغم   ،إصالحات يف هذا اجملال   
  .استحداث جرمية بشأن بيع األطفال ألغراض االستغالل اجلنسييف إصالح القانون 

اجلهود املبذولـة لتعزيـز حقـوق    بشأن  هبا كوبا  تالتعليقات اليت أدل  وفيما خيص     -٤٥
ينـدرج يف إطـار      أشار الوفد إىل إحراز تقدم       ،وي اإلعاقة األشخاص ذ األطفال والنساء و  

 املتعلقة بالشباب واألطفـال   سياسات  ال و ،العنف ضد املرأة  ملكافحة  السياسة الوطنية احلالية    
  .السياسة املتعلقة باإلعاقةو

مـشروع  أن   بيد .احلصول على الرعاية الصحية   بالدستور على ضمان    وال حيتوي     -٤٦
واغتنم الوفد الفرصـة     .٤٧الرعاية الصحية يف املادة     باً  خاصاً  شمل قسم يالدستور االحتادي   

 جزر سليمان لدراسـة     عدد من طالب  على إتاحة اجملال ل   حلكومة الكوبية   إىل ا لتقدمي الشكر   
جزر سليمان للمساعدة يف للعمل يف  وأطباء نيطبياً كوبا ضباطكما أرسلت  . يف كوبا  الطب

  .منهاأو التخلص ة من بعض املشاكل الصحيتخفيف ال

: الرعاية الصحية تقوم على املؤهالت التاليـة      بشأن   عامةسليمان خطة   ولدى جزر     -٤٧
والوفيات النفاسية   ، وإدارة وتنمية املوارد البشرية    ،حتسني فرص احلصول على الرعاية اجليدة     

 ومنط   وتعزيز احلياة الصحية   صحية، واحلفاظ على بيئة     ، األمهات واحلد من معدالت اعتالل   
  .احلياة وحتسني الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة

على عمل  تسإن جزر سليمان    الوفد  قال   ، هبا اجلزائر  تعلى التعليقات اليت أدل   اً  ردو  -٤٨
  . ومؤسساتههالتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان لتعزيز إطار

لـديها  ليست   ذكر الوفد أن جلنة إصالح القانون        ،آيرلنداطرحته  على سؤال   اً  ردو  -٤٩
اً معاً   حالي نعمالي لكن وزارة العدل والبنك الدويل       ،والية حمددة للتعامل مع العدالة التقليدية     

  .ملعاجلة هذه القضية "العدالة من أجل الفقراء"مشروع يسمى على 

 وأهنا ستستمر   ،ذكر الوفد أن الوصول إىل العدالة ميثل أولوية بالنسبة جلزر سليمان          و  -٥٠
علـى  سـتراليا   ليوجه الـشكر إىل أ    واغتنم الوفد الفرصة     .لقوانني والسياسات يف إصالح ا  

  .القانونجمال مساعدة يف تعزيز املؤسسات وبناء القدرات يف قدمته من  ما

مكتب مفوضية حقـوق    دعوة إىل   اً  مؤخروجهت   اأهناً  جزر سليمان أيض  وذكرت    -٥١
  .يف جزر سليمانللمفوضية ب غرض إنشاء مكت إلجراء تقييم قطري باإلنسان اإلقليمي

حقوق النـساء   تسهم يف إعمال    ضمان آليات قانونية    بالحظ الوفد التزام احلكومة     و  -٥٢
  .واألطفال
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يـذكر   ذكر الوفد أن قانون العقوبات       ،سألة العقاب البدين لألطفال   وفيما يتعلق مب    -٥٣
ال يؤثر على حق    باب  ال فإن هذا    ،ومع ذلك  .٢٣٣يف بابه رقم     ،األطفالعلى  جرمية القسوة   

 . معقولـة  ومعاقبته معاقبة  على الطفل    يف ممارسة الرقابة  الوالدين أو أي شخص آخر      من  أي  
مع احلق الدستوري يف عدم التعرض للتعذيب        قاًمتسالعقاب   تعين أن يكون  " معقولة"وصفة  

ن استعراض قانو ويتركز   .عادة على أساس كل حالة على حدة      ه احملكمة يف ال   حتددهو حق   و
يبني احلاالت اليت يكون فيهـا  آخر يف القانون على ضرورة إدراج حكم أو توجيه    العقوبات  

  .العقاب اجلسدي قانونياً

بني البالغني مـن    القائمة على الرضا    العالقات اجلنسية   بالقضايا احمليطة   وفيما يتعلق ب    -٥٤
يف إطار إعـادة النظـر يف       م   تناوهلا يت  أنإىل   أشار الوفد    ،الربازيلواليت أثارهتا    ،نفس اجلنس 

  .قانون العقوبات

 االنتخابات الوطنيـة  ئهاجراإلجزر سليمان على الواليات املتحدة األمريكية    وأثنت    -٥٥
 ،إىل جـزر سـليمان    املساعدة اإلقليمية    مبساعدة بعثة    ، اليت بذلتها  لجهودل و ٢٠١٠يف عام   

 . القـضايا أمـام احملـاكم      لحد من تراكم  للتصدي لفساد الشرطة واإلفالت من العقاب و      ل
الـسابق  املطـول   مبا يف ذلك االحتجـاز  ،إزاء مشاكل حقوق اإلنسان أعربت عن قلقهاو

 هيمنـة الـذكور يف      والحظت . والعنف والتمييز ضد املرأة    ، والفساد احلكومي  ،للمحاكمة
 ،باإلضـافة إىل ذلـك    و .العنف ضد املرأة ال يزال ميثل مشكلة خطرية       قالت إن   احلكومة و 

 البغاء القـسري    ، على يف كثري من األحيان   األجنبيات ُيجربن،    أن األطفال والنساء     ظتالح
ت الواليات املتحدة جزر سليمان علـى       وشجع .لعبودية املرتلية لضحايا  يقعون  أن األطفال   و
  . توصياتوقدمت الواليات املتحدة . وحماكمة مرتكبيهااالجتار بالبشريف حاالت لتحقيق ا

 والنـاجم   ، جلزر سليمان   اهلش الوضع االقتصادي والسياسي  إىل  ينيا  سلوفوأشارت    -٥٦
 على خطة العمـل الوطنيـة    تأثنو .يف املاضي القريب  اليت حدثت    األهليةعن االضطرابات   
إنشاء مؤسسة وطنية   تطرقت إىل موضوع      واليت ٢٠١٠يف عام   اليت ُوضعت   حلقوق اإلنسان   
النتشار استخدام العقاب البدين      التصدي احلكومة على سلوفينيا  وشجعت   .حلقوق اإلنسان 

 وسألت عن التدابري اليت سـتتخذ يف هـذا          ،أعربت عن قلقها إزاء بغاء األطفال     و .لألطفال
انتشار العنف املرتيل اجلسدي واجلنـسي ضـد        من   ها عن قلق  ت سلوفينيا أعربكما   .الصدد
اإلفالت يؤدي إىل  هو موقف و،ختص العائلةيف جزر سليمان مسألة زال ُيعترب  الذي ما ،املرأة

  . توصياتوقدمت سلوفينيا .من العقاب

إىل فرص متساوية للجميـع للوصـول       ملنح  اليت اُتخذت   تدابري  عن ال أملانيا  وسألت    -٥٧
واستفسرت عن التدابري املتخذة لتثقيف السكان حول حقوق املـرأة واملـساواة يف              .العدالة

عن اجلهود املبذولة ملتابعة التوصيات الصادرة      اً  يضأا  أملانيوسألت   .احلقوق بني املرأة والرجل   
ُتحتـرم املعـايري    عن جلنة حقوق الطفل من أجل خفض عدد األطفال العاملني وضمان أن             

وأعربت أملانيـا   .على التعليماألطفال حصول  ضمان   و ،العاملنياألطفال  الدولية فيما يتعلق ب   
حظت عدم وجود مؤسسات إلعادة تأهيل       وال ،عن قلقها من تعرض األطفال ملمارسة البغاء      

  .توصيةوقدمت أملانيا  . ذات صلةالضحايا وعدم وجود بيانات
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تغري املناخ  تسبب هبا   معوقات أمام التمتع حبقوق اإلنسان      إىل وجود   شيلي  وأشارت    -٥٨
من خـالل سياسـة     املعوقات  للتصدي لتلك   اليت اختذهتا حكومة جزر سليمان      التدابري  إىل  و

 . شيلي دعمها للمبادرات الرامية إىل معاجلة هذه املـسألة         توأكد .أن تغري املناخ  وطنية بش 
 .اجلهود العامة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وعمل جلنـة احلقيقـة واملـصاحلة            ونوهت ب 

 ومبادرة  ،االستراتيجية الوطنية للتنمية والتقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني         والحظت  
  . توصياتوقدمت شيلي .مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانالنظر يف إنشاء 

وطنية السياسة  المن خالل تنفيذ    اليت مت التوصل إليها     النتائج  عن  األرجنتني  وسألت    -٥٩
النـهوض  لمساواة بني اجلنـسني و    والسياسة الوطنية ل   ،)٢٠١٠(العنف ضد املرأة    ملكافحة  
لى مجيع أشكال التمييز ضـد الفتيـان        كما استفسرت عن التدابري املتخذة للقضاء ع       .باملرأة

 ،عرقية والذين يعيشون يف اجلزر النائيةالقليات األأولئك الذين ينتمون إىل  سيما  وال،والفتيات
  .األرجنتني توصياتوقدمت  .نون خارج إطار الزوجية واألطفال املعوقوواألطفال املولود

يف مثلـها    عضو   ي وه ،يمانجزر سل تقوم هبا   عملية التشاور اليت    بملديف  ونوهت    -٦٠
وذكـرت أن    . من أجل إعداد تقريرها الوطين لالسـتعراض       ،حتالف الدول اجلزرية الصغرية   

يف جمال تعزيز حقـوق اإلنـسان   اليت يواجهها البلد  فهم التحديات   يالفريق العامل ينبغي أن     
ن قوق اإلنـسا حبالتزام جزر سليمان ونوهت ب .هقدراتوضعف   بسبب صغر حجمهومحايتها

 واحلقوق االقتصادية   ،التقدم احملرز يف جمموعة من اجملاالت تشمل احلقوق املدنية والسياسية         بو
   .توصياتوقدمت ملديف  .واالجتماعية والثقافية

 وال سيما إنـشاء جلنـة       ،املكسيك باجلهود املبذولة ملعاجلة أخطاء املاضي     ونوهت    -٦١
لتحديات الـيت تواجههـا يف      بااحلكومة   العتراف   ا عن تقديره  توأعرب .احلقيقة واملصاحلة 

ىل إصـول  و وال،املساواة بني اجلنـسني  و ، والعنف داخل األسرة   ،جماالت مثل بطالة الشباب   
 .عن اجلهود الرامية إىل التصديق على االتفاقيات الدولية حلقـوق اإلنـسان              فضالً ،التعليم

ملنـع  الذي ستحتاجه   ويل  من التفاصيل حول نوع التعاون التقين الد      اً  طلبت املكسيك مزيد  و
  .توصياتوقدمت املكسيك  .لنساءل ال سيما ،نياالستغالل واالعتداء اجلنسي

وسألت عن كيفيـة     .٢٠٠٩إنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة يف عام       بسبانيا  إورحبت    -٦٢
اً وطلبـت أيـض    .عمل جلنة احلقيقة واملصاحلة   لوسيبيا و السيد   هايلقالتوفيق بني املعاملة اليت     

لومات عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة لضمان املساواة بني اجلنسني يف احلياة الـسياسية              مع
  .توصياتوقدمت  .واجملاالت األخرى

جـزر  على   تالتحديات الكثرية اليت يواجهها البلد وأثن     بترينيداد وتوباغو   وأقرت    -٦٣
 واتفاقية ،محاية الطفل و،ذوي اإلعاقةحقوق األشخاص لُتدرج عمل ملا قامت به من     سليمان  

التقدم هنأت احلكومة على كما  . يف القانون احملليالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 ، وحقوق النساء واألطفـال    ،إصالح القوانني منها  االت  عدد من اجمل  يف  البطيء الذي حققته    

 .االلتزاميف  اً  قصوليس ن  املوارد   اتقدرلضعف   أن الوضع كان نتيجة      ة مؤكد ،والعنف املرتيل 
  .توصياتوقدمت ترينيداد وتوباغو 
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عن أملها يف أن تغتـنم       الشمالية   آيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    وأعربت    -٦٤
التخلص من  يف  رغبتها احلقيقية   ستعراض إلثبات   االحكومة جزر سليمان الفرصة اليت يتيحها       

مرحبة  ،التحديات اليت تواجهها جزر سليمان    قرت ب وأ .عادة بناء البلد  التوترات وحماوالهتا إل  
إىل احلكومـة  وأعربت عن أملها يف أن تـسعى   . دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة ابإعالهن

 .االسـتعراض نتـائج   اجملتمع املدين يف متابعة     تعزز مشاركة   تقنية و الساعدة  احلصول على امل  
عمالـة األطفـال واملـسؤولية      دنيا ل السن ال عما إذا كانت احلكومة ستنظر يف رفع        وسألت  
  .توصياتوقدمت  .اجلنائية

 أشـار   ،على األسئلة اليت طرحتها البلدان بشأن مسألة سن املسؤولية اجلنائية         اً  ردو  -٦٥
ـ لمسؤولية اجلنائيـة  أن السن الدنيا لالوفد إىل أن قانون العقوبات ينص على       ٨هـو  اً حالي

عن عدم القيام أو ما عن فعل اً ول جنائيؤغري مس  الثانية عشرة حتت سن   لكن الطفل    .سنوات
بفعل ما ما مل تكن لديه القدرة على معرفة ما إذا كان ينبغي له أن يقوم بـذلك العمـل أو                     

 يف إطـار    ،لمسؤولية اجلنائيـة  يف السن الدنيا ل   اً  وتنظر جلنة إصالح القانون حالي     .يقوم به  ال
  .راءات اجلنائيةواليتها ملراجعة قانون العقوبات وقانون اإلج

 جزر سليمان يف جمال التعليم      تهالتقدم االجتماعي الذي حقق   بريكا  كوستاسلمت  و  -٦٦
اهتمام خاص حلصول الفتيات علـى      يتطلب إيالء   أن مواصلة حتسني احلالة     ورأت   .والصحة
عوامل واليت تسببت هبا    حقوق اإلنسان   املفروضة على    القيود   ها إزاء قلقوأعربت عن    .التعليم

 ،١٦/١١جملس حقوق اإلنـسان     بقرار   ، يف هذا الصدد   ،وذكَّرت .ارجية مثل تغري املناخ   خ
 .قوق اإلنـسان  السامية حل فوضية  امل إىل   اتقدمي مسامهتها وتعليقاهت  إىل  ودعت جزر سليمان    

  .توصياتوقدمت 

تقدم رغم الـصعوبات املرتبطـة      إحراز  والحظ املغرب أن التقرير الوطين يشري إىل          -٦٧
لتعـديل  البلد ملا اعتمده من تدابري       علىأثىن  و .ارتفاع معدالت البطالة والفقر وتغري املناخ     ب

وقـدم   .عن دعم اجملتمع املـدين       فضالً ، وتعزيز سيادة القانون واستقالل القضاء     ،الدستور
  .املغرب توصيات

ـ     على  مع جزر سليمان    تعمل   اوذكرت نيوزيلندا أهن    -٦٨ وفري حتقيق هدفها املتمثل يف ت
 علـى   تأثنو .التعليم األساسي للجميع والقضاء على التفاوت بني اجلنسني يف جمال التعليم          

لتخصيصه مبالغ كبرية من    تقدم باهر يف حتقيق التعليم األساسي للجميع و       ملا أحرزه من    البلد  
رأة أي ام عدم وجود    إىل ة مشري ،أعربت فيه عن قلقها إزاء حالة املرأة      و .يزانية هلذا الغرض  امل

 وأثنت على   ،يف أوضاع السجون  اً  حتسنوالحظت   .العنف ضد املرأة  إىل حاالت   يف الربملان و  
   .توصياتوقدمت  .البلد لتوقيعه على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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 ،يف مجلـة أمـور    للقيام،   ،باجلهود اليت تبذهلا جزر سليمان    اً  الصني علم أحاطت  و  -٦٩
متييز واسـع  وجود  مع القلق  تالحظو .ات الصحية يف البلد   تحسني مستوى التعليم واخلدم   ب

ضـمانة فعالـة   يف ظل انعدام أي فقر شديد حاالت  و،النطاق ضد املرأة يف مجيع أحناء البلد    
جزر هتتم أعربت الصني عن أملها يف أن  و .للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب    

 ،تدابري فعالة لتحقيق املساواة بني اجلنسني     تتخذ   وأن   التنمية االقتصادية واالجتماعية  بسليمان  
جـزر  شارة  إرفضت الصني   و .لأللفيةاألخرى  األهداف اإلمنائية   بلوغ  والقضاء على الفقر و   

 مجهوريـة    علـى أن   توشدد ."تايوان"و" مجهورية الصني " سليمان يف تقريرها الوطين إىل    
هي املمثل الشرعي الوحيـد للبلـد        ٢٧٥٨لقرار اجلمعية العامة رقم     اً  الصني الشعبية، وفق  

  .منهاً بأكمله الذي متثل تايوان جزء

لقضاء على سوء التغذية    الرامية إىل ا  جزر سليمان   حكومة   جبهود   ت إكوادور ورحب  -٧٠
 .التقدم احملرز يف جمـال تعمـيم التعلـيم   كما رحبت ب الوفيات النفاسية،ووفيات األطفال و 

  .توصياتوقدمت 

من التحديات تعيق التقدم    اً  عددال تزال تواجه    جزر سليمان   بأن  نيسيا  ندووسلمت إ   -٧١
التقدم احملرز يف توفري فرص احلـصول       والحظت   . حقوق اإلنسان والتنمية الوطنية    يف جمايل 

إمكانية  بلدلليتيح  الذي  األمر   ،على التعليم االبتدائي من خالل سياسة جمانية التعليم األساسي        
عـدم  أن مـسألة    القلق من   وأعربت عن    .لأللفيةن األهداف اإلمنائية    الثاين م دف  اهلحتقيق  

اإلقرار  لصراحة احلكومة يف ا عن تقديره  تأعربكما   .دون حل زال  تاملساواة بني اجلنسني ال     
وقـدمت   .تعزيز ومحاية حقوق املرأة على مجيـع املـستويات        بضرورة بذل املزيد لضمان     

  .إندونيسيا توصيات

تدابري هبدف ضمان املساواة بـني      ملا اختذته من    جزر سليمان   على  ا  سلوفاكيوأثنت    -٧٢
تتعلق  وطنية   يةاعتماد خطط سياسات  بمع التقدير   اً   وأحاطت علم  ،اجلنسني يف قانوهنا الداخلي   

 .النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنساناملتعلقة ببادرة احلكومة مب و،باألطفال والشباب
الـسن الـدنيا     وعدم تسجيل املواليـد واخنفـاض        ،الة األطفال عموأعربت عن القلق إزاء     

عـن  فإهنا أعربت    ،لتوفري التعليم اجملاين  البلد  سلوفاكيا على   بينما أثنت   و .لمسؤولية اجلنائية ل
ـ      األطفال  النسبة الكبرية من    قلقها إزاء    يف اهلياكـل   نقص  غري املسجلني يف املدارس بسبب ال
  .قدمت سلوفاكيا توصياتو .تعليمالبسبب عدم إلزامية  و،األساسية

على عدد من صـكوك حقـوق       توقيعها  كومة لتصديقها أو    احل على   ت الفلبني وأثن  -٧٣
اجملتمع الدويل علـى زيـادة      وحثت   .اإلنسان على الرغم من التحديات اليت يواجهها البلد       

بـت  طلو .القضاء على الفقـر    التعليم و  يف جمايل اً   خصوص ،مساعداته ودعمه جلزر سليمان   
برامج حمددة ن اليت هتدف إىل حتسني نوعية التعليم وع طط ومشاريع التعاوناخلمعلومات عن 

تتناول متكني األطفال ذوي اإلعاقة من الوصول إىل التعليم بشكل متكافئ مع غريهم مـن               
جملس حقوق اإلنسان التكلفة    أن يعاجل   الوفد  عن الكيفية اليت يود هبا      اً  وسألت أيض  .ألطفالا

  .توصياتوقدمت الفلبني  .ية لتغري املناخالبشر
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املرأة يف جزر سليمان ُينظر إليها على أهنا         أقر الوفد بأن     ،التعليموفيما يتعلق مبسألة      -٧٤
معدل يف البلد أن    اً  من الشائع أيض  و .أدىن مرتلة من الرجل بسبب أوجه التفاوت بني اجلنسني        

املرحلة املتوسطة مـن     وال سيما يف     ،لذكوراأقل من معدل التحاق     باملدارس  اإلناث  التحاق  
ها برنامج عمل  ذلك كأولوية من أولويات   جزر سليمان   وقد وضعت    .نظام التعليم وما بعدها   

 لربنـامج ومتثل اهلدفان الرئيسيان ل    .حتقيق املساواة يف احلصول على التعليم     التربوي من أجل    
وعـاجل   . يف املائـة   ١٠٠ بنـسبة    سنيوحتقيق التوازن بني اجلن   االلتحاق باملدارس   : فيما يلي 

ضمان ذوي اإلعاقة إىل املدارس وهو يسعى إىل        لطالب  اإمكانية وصول   مسألة  اً  الربنامج أيض 
نيوزيلنـدا  ليشكر  واغتنم الوفد الفرصة     .أن تكون اخلدمات التعليمية متاحة جلميع األطفال      

م اجملاين جلميع األطفال مـن      زر سليمان يف جهودها الرامية إىل توفري التعلي       جل هتامساعدعلى  
اململكة املتحدة واالحتـاد األورويب  اً  أيضتوشكر .اإلعدادية املدرسة االبتدائية إىل املدرسة

  .للمدارسللهياكل األساسية على دعمهما 

ململكـة  ا شكر الوفـد     ،ه الفلبني بشأن تغري املناخ    تالسؤال الذي طرح  وفيما يتعلق ب    -٧٥
التكيف مع تغري املناخ    املنشأين ملساعدة البلد على      على الصندوقني   املتحدة واالحتاد األورويب  

  .مساعدته يف مواجهة التحديات اخلاصة بتغري املناخمن حدته ووالتخفيف 

دراسة خط األساس املتعلقة حبماية      أقر الوفد بأن     ،فيما يتعلق مبسألة تسجيل املواليد    و  -٧٦
 ٢٠٠٨ يف عـام     انفذهتو )اليونيسيف(ة للطفولة   منظمة األمم املتحد  األطفال واليت وضعتها    

هتتم السياسة الوطنية و . منخفض للغايةاملواليد يف جزر سليمان خلصت إىل أن معدل تسجيل      
بيئـة حاميـة   إلجياد تسجيل مجيع املواليد وخطة العمل الوطنية املتعلقتني باألطفال بالترويج ل    

اإلصالح التـشريعي يف  للنظر يف احلكومة ختطط : ومشلت التطورات احلالية ما يلي     .لألطفال
احلكومة مراجعـة   أجرت   ،٢٠١٠يف عام   و . لدعم نظام فعال لتسجيل املواليد     ٢٠١١ عام
الدعم لتعزيز القدرة اً اليونيسيف حالي تقدم  و .جراءات تسجيل املواليد يف ثالثة مواقع خمتارة      إل

 .اهلاتف النقال تغطية شبكة   نطاق  ع  يتوسلتسجيل املواليد و  لالتشغيلية للمكتب املركزي املدين     
 يف املساعدة على تسجيل املواليـد عـن         ،شراكة مع اليونيسيف  من خالل    ،احلكومةوتنظر  

  . يف هذا الشأنتوعيةفذت محالت كما ُن .النقالطريق اهلاتف 

وزارة الشؤون  تعمل   ،ىل مسألة التصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان      إشارة  إيف  و  -٧٧
سوف تبدأ املشاورات   و .تجارة اخلارجية على هذه املسألة مع دائرة املدعي العام        اخلارجية وال 

ملعاهدات من شأهنا أن تغطـي      بشأن ا جلنة وطنية استشارية    يونيه إلنشاء   /حزيرانمنتصف  يف  
 إدراجالنظام القانوين املزدوج ويتطلب  .نسان ومنظمة العمل الدوليةاإل ان حقوقاتفاقيات جل

ـ زر سليمان جلال ميكن و .من القانون الوطينكجزء فاقيات الدولية  املعاهدات واالت  ضي أن مت
اً اهتمام أن تؤيدها احلكومة وتوليها      دونعلى هذه املعاهدات واالتفاقيات     يف التصديق   اً  قدم
  .مراحلاألمر على احلكومة يف وملعاجلة هذه القضايا، تبحث  .جملس الوزراءمن خالل اً جدي
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القضايا املثارة  تصحيح  ار الوفد إىل أن احلكومة تعمل جاهدة لضمان          أش ،يف اخلتام و  -٧٨
  جزر سليمان،  وشكر مجيع الوفود على األسئلة اليت طرحت وأشار إىل أن          .بعد الشروع فيها  

عاجلة تلك القضايا يف    مصممة وملتزمة مب   ها،على الرغم من العديد من التحديات اليت تواجه       و
   .وما زال يتعني القيام باملزيدوقال إن الكثري أُجنز  .البلد

   أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
  :جزر سليمانتأييد بالتالية اليت قُدمت أثناء احلوار التفاعلي حتظى التوصيات إن   -٧٩

اً نشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وفقإلاخلطوات الالزمة   اختاذ    -١-٧٩
مبادئ (لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     املؤسسات الوطنية   علقة بوضع   للمبادئ املت 

  ؛)كندا) (باريس

مبـا  اختاذ خطوات مبكرة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان            -٢-٧٩
  ؛)آيرلندا(مبادئ باريس مع اً يتماشى متام

  ؛)األرجنتني(ملبادئ باريس اً إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق  -٣-٧٩

  ؛)إسبانيا(ملبادئ باريس اً نسان وفقإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإل  -٤-٧٩

يف وظـائف   تكـون هلـا     إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان         -٥-٧٩
  ؛)اململكة املتحدة(مبادئ باريس مع اً ات وتتماشى متاموالتحقيقاالستشارات 

النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان من أجـل محايـة               -٦-٧٩
  ؛)املغرب( باريس ملبادئاً وتعزيز حقوق اإلنسان وفق

مع مبادئ باريس، من    اً  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، متشي       -٧-٧٩
  ؛)ندونيسياإ(شأهنا أن تشكل خطوة هامة إىل األمام 

توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات اإلجـراءات اخلاصـة             -٨-٧٩
  ).ملديف(يف جمال حقوق اإلنسان للتنوير والدعم فيما يتعلق باإلصالح وسيلة ك

 جزر سـليمان  تأييد  بالتالية اليت قُدمت أثناء احلوار التفاعلي       التوصيات  وحتظى    -٨٠
  : اليت تعترب أهنا قد ُنفذت بالفعل أو جيري تنفيذها

تعزيز جهودها الرامية إىل تعديل أو إلغاء القوانني واألنظمة القائمة            -١-٨٠
  ؛)تايلند(اليت متيز ضد النساء والفتيات 

 ١٨  لزواج بالسن الدنيا ل حتديدتعديل التشريعات احمللية حبيث يتم       -٢-٨٠
  ؛)كوادورإ( عاماً
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يـضمن وجـود    االغتصاب الزوجي جرمية و   جيعل  تشريع  اعتماد    -٣-٨٠
  ؛)الواليات املتحدة(العنف املرتيل على وجه التحديد تعاجل قوانني 

 ؛)واليات املتحدةال (جرمية يعاقب عليها القانونجعل التحرش اجلنسي   -٤-٨٠

اعتماد تشريعات ورفع مستوى الوعي العام ملكافحة العنـف املـرتيل            -٥-٨٠
  ؛)الربازيل(

 ؛)النرويج(سن تشريعات حمددة جترم مجيع أشكال العنف ضد املرأة   -٦-٨٠

اعتماد تشريعات للتصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة وتعديل           -٧-٨٠
  ؛)كندا(لنساء والفتيات القوانني القائمة اليت متيز ضد ا

تشريعات جترم مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة،         اإلنفاذ العاجل ل    -٨-٨٠
  ؛)سلوفينيا(رتل امليف ذلك يف  مبا

سن تشريعات حمددة لتجرمي مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف             -٩-٨٠
  ؛)اململكة املتحدة(املعيشية ذلك داخل األسر 

كل أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك         سن تشريع حمدد جيرم       -١٠-٨٠
  ؛)ندونيسياإ(املعيشية داخل األسر 

تشريعات حمددة للتصدي للعنـف     القيام، كأولوية ملحة، باعتماد       -١١-٨٠
زيد من التدريب والـدعم لـضمان       القانون مب موظفي إنفاذ   زويد   وت ؛ضد املرأة 
  ؛)دانيوزيلن(القانون إنفاذ هذه اجلرائم والصحيح يف التحقيق 

حلماية النـساء   وغري تشريعية فعالة    اعتماد وتنفيذ تدابري تشريعية       -١٢-٨٠
  ؛)ترينيداد وتوباغو (اإليذاءالعنف املرتيل ومجيع أشكال واألطفال من 

اتفاقية حقوق  االلتزامات الواردة يف    اختاذ اخلطوات الالزمة لتدوين       -١٣-٨٠
  ؛)كندا(القوانني الوطنية يف الطفل 

ضع تشريعات وطنية لضمان احلماية الكاملة حلقـوق الطفـل،          و  -١٤-٨٠
  ؛)سلوفينيا( مع اتفاقية حقوق الطفل وذلك متشياً

  ؛)هنغاريا(اعتماد تشريعات حلظر العقاب البدين لألطفال   -١٥-٨٠

لمسؤولية اجلنائية والعمالـة    بالسن الدنيا ل  مراجعة التشريع املتعلق      -١٦-٨٠
 ؛)الربازيل(

  ؛)هنغاريا(اً لمسؤولية اجلنائية إىل سن مقبولة دوليسن الدنيا لالرفع   -١٧-٨٠



A/HRC/18/8 

GE.11-14567 18 

مع املعـايري الدوليـة     متسقة  لمسؤولية اجلنائية   جعل السن الدنيا ل     -١٨-٨٠
الـيت  ماية  يستفيدون من احل  املقبولة يف هذا الشأن والتأكد من أن مجيع األطفال          

  ؛)فرنسا( الثامنة عشرة من العمر حىت ،نظام قضاء األحداثيوفرها 

املسؤولية اجلنائيـة   األطفال  فيها حتميل   ميكن  السن الدنيا اليت    رفع    -١٩-٨٠
  ؛)املكسيك(

  ؛)شيلي(لمسؤولية اجلنائية السن الدنيا لرفع النظر يف   -٢٠-٨٠

لمـسؤولية  الـدنيا ل  سن  الاعتماد التدابري التشريعية الالزمة جلعل        -٢١-٨٠
  ؛)كوستاريكا(مع املعايري الدولية متسقة اجلنائية 

ملعايري الدوليـة   مبا يتسق مع ا   لمسؤولية اجلنائية   السن الدنيا ل  رفع    -٢٢-٨٠
  ؛)سلوفاكيا(

لمسؤولية اجلنائية جلعلها مطابقة للمعايري الدولية      السن الدنيا ل  رفع    -٢٣-٨٠
من نظام قضاء   اً   عام ١٨الذين تقل أعمارهم عن     ألطفال  وفري احلماية الواجبة ل   وت

  ؛)وادورإك(األحداث 

وضع تشريعات واضحة لتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيـع            -٢٤-٨٠
املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة       أشكال التمييز ضد املرأة، ودعوة      

  ؛)ملديف(إىل البلد  وأسبابه وعواقبه

 التمييز بني اجلنسني والعنف ضد املرأة من      حالة  اختاذ تدابري ملعاجلة      -٢٥-٨٠
  ؛)هنغاريا(خالل تعديل القوانني واألنظمة القائمة اليت متيز ضد املرأة 

اختاذ اخلطوات الالزمة لتغيري العادات واملمارسات التقليدية األبوية          -٢٦-٨٠
  ؛)النرويج(اليت تنتهك حقوق اإلنسان للفتيات والنساء 

ملـرتيل  اعتماد وتنفيذ تدابري حلماية النساء واألطفال من العنـف ا           -٢٧-٨٠
  ؛)كوادورإ(

ومعاقبـة  مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة        ملنع  مضاعفة اجلهود     -٢٨-٨٠
وحتقيق املساواة يف احلقوق بني الرجل واملـرأة يف مجيـع           مرتكبيها واستئصاهلا،   

  ؛)األرجنتني(جماالت احلياة 

 الئم لتيسريواإلداري املقانوين الطار اإلاختاذ التدابري الالزمة لتثبيت   -٢٩-٨٠
  ؛)النرويج(اإلبالغ والتحقيق واملقاضاة يف حاالت العنف املرتيل 

ختاذ التدابري الالزمة ملكافحة مـشكلة العنـف املـرتيل وتقـدمي            ا  -٣٠-٨٠
  ؛)فرنسا(أفعاهلم حملاسبتهم على نظام العدالة لاملسؤولني عن هذه األعمال 



A/HRC/18/8 

19 GE.11-14567 

ماكن، مبـا يف  إهناء كافة أشكال العقاب البدين لألطفال يف مجيع األ     -٣١-٨٠
  ؛)سلوفينيا (يهاذلك املنازل واملدارس، من خالل فرض حظر عل

اسـتغالهلم يف   ، مبا يف ذلـك      من سوء املعاملة  تعزيز محاية األطفال      -٣٢-٨٠
  ؛)الواليات املتحدة(البغاء واملواد اإلباحية 

اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة االستغالل اجلنـسي لألطفـال            -٣٣-٨٠
مبا يتسق مـع املعـايري      لمسؤولية اجلنائية   السن الدنيا ل  رفع  و .الوعمالة األطف 
قضاء األحداث جلميع األطفال حـىت      احلماية اليت يوفرها    وضمان  اً،  املقبولة دولي 

  ؛)سلوفينيا(الثامنة عشرة سن 

تنفيذ خطة عمل وطنية ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال             -٣٤-٨٠
  ؛)ترينيداد وتوباغو(

االعتـداء  احلد من حـاالت     الوعي العام الرامية إىل     تدابري  ة  زياد  -٣٥-٨٠
  ؛)نيوزيلندا(اجلنسي والعنف ضد املرأة 

إجراء دراسة حول االستغالل اجلنسي لألطفال واعتماد خطة عمل           -٣٦-٨٠
  ؛)أملانيا(وطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال 

 مـن   ٧املادة   من   ١الفقرة  م  ألحكااً  اختاذ مجيع التدابري الالزمة، وفق      -٣٧-٨٠
عند الـوالدة يف    اً،  وإناثاً  املواليد، ذكور اتفاقية حقوق الطفل، لضمان تسجيل مجيع       

 ؛)املكسيك(األشخاص الذين مل يتم تسجيلهم عند الوالدة تسجيل  و؛جزر سليمان

 ،بالتراضيإلغاء مجيع األحكام اليت جترم النشاط اجلنسي بني بالغني            -٣٨-٨٠
  ؛)النرويج(ع االلتزامات الدولية مبا يتفق م

سيما من خالل  تعزيز النظام االنتخايب، والعلى املضي يف تشجيع ال  -٣٩-٨٠
  ؛)سترالياأ(حتسني سالمة تسجيل الناخبني 

يف اجملتمع  وقيمة ومسامهة النساء    دور  لأوسع  على تقدير   تشجيع  ال  -٤٠-٨٠
بـضرورة  لق وعي وطـين     التنمية الوطنية يف جزر سليمان هبدف خ      احمللي ويف   

مجيع مستويات صنع القرار، مبا يف ذلك       على   هاومتثيلللمرأة  املشاركة السياسية   
  ؛)ترينيداد وتوباغو(الربملان 

مناصـب صـنع     إىلاعتماد تدابري استباقية لتعزيز وصول املـرأة          -٤١-٨٠
  ؛)إكوادور(القرار، وخاصة يف الربملان الوطين 

لمرأة يف احلياة العامة،    لتمثيل  الاملشاركة و  من   على املزيد تشجيع  ال  -٤٢-٨٠
  ؛)إندونيسيا(هيئات صنع القرار وغريه من سيما يف الربملان  وال
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يف احليـاة العامـة     النساء  تعزيز اجلهود الرامية إىل زيادة مشاركة         -٤٣-٨٠
  ؛)نيوزيلندا (نواحلياة السياسية لبلده

 النشاط اجلنـسي تـستهدف      تنفيذ برامج توعية عامة وتثقيف بشأن       -٤٤-٨٠
وسائل منع حلمل وتنظيم األسرة والصحة اجلنـسية  عن تتضمن معلومات واملراهقني  

 ؛)النرويج(اإليدز /بشريوفريوس نقص املناعة الاً واإلجنابية واألمراض املنقولة جنسي

إىل إدراج  ، بالتعاون مع املنظمات الدولية واجلهات املعنية،        يسعال  -٤٥-٨٠
  ؛)الفلبني(إلنسان يف املناهج املدرسية، حسب االقتضاء تعليم حقوق ا

الوعي حبقـوق اإلنـسان،     إدراج  وضع املزيد من اجلهود لضمان        -٤٦-٨٠
  ؛)ندونيسياإ(يف ذلك مسألة املساواة بني اجلنسني، يف املناهج املدرسية  مبا

م االستمرار يف تنفيذ برامج وتدابري لتحسني التمتع باحلق يف التعلي           -٤٧-٨٠
  ؛)كوبا(واحلق يف الصحة 

مواصلة العمل، مع الشركاء يف التنمية، من أجل تـوفري تعلـيم              -٤٨-٨٠
حـىت  احملققة  التقدم واإلصالحات   باالستناد إىل   أساسي إلزامي جلميع األطفال،     

  ؛)نيوزيلندا(اآلن 

مواصلة اجلهود الرامية إىل احلد من األمية من خالل تنفيذ تـدابري              -٤٩-٨٠
  .)النرويج(املرأة إىل مجيع مستويات التعليم الفتاة وصول لضمان و

ستدرس جزر سليمان التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة فيما يلي،   -٨١
وستقدم ردوداً عليها يف الوقت املناسب، ولكن يف موعد أقصاه الدورة الثامنـة عـشرة      

وسيدرج رد جزر سليمان     .٢٠١١مرب  سبت/جمللس حقوق اإلنسان املقرر عقدها يف أيلول      
على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنـسان يف دورتـه               

  :٢٠١١سبتمرب /الثامنة عشرة يف أيلول

إليها لنظر يف االنضمام إىل الصكوك الدولية األخرى اليت مل تنضم           ا  -١-٨١
هـذه  راج  إدبأن تسمح للبلد    بعد، والتفكري يف السبل والوسائل اليت من شأهنا         

  ؛)املغرب( الداخلي هاحلقوق يف قانون

التصديق على بعض الـصكوك الدوليـة       يف  النظر، بطريقة تدرجيية،      -٢-٨١
  ؛)شيلي(حلقوق اإلنسان، وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

باحلقوق املدنية النظر يف إمكانية التصديق على العهد الدويل اخلاص       -٣-٨١
اتفاقية مناهضة التعذيب   على   و ؛والسياسية والربوتوكولني االختياريني امللحقني به    

وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                
الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية    و ؛والربوتوكول االختياري امللحق هبا   
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فاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد         االتوحقوق الطفل؛   
أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق         

  ؛)األرجنتني(هبا، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

ه من ضروب   التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغري        -٤-٨١
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكـول االختيـاري            
امللحق هبا، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية والربوتوكـولني           
االختياريني امللحقني به، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص          

جتماعية والثقافية، واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         باحلقوق االقتصادية واال  
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي      واألشخاص من االختفاء القسري؛     

  ؛)سبانياإ(الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل على اإلعاقة و

: نسانالتوقيع أو التصديق على الصكوك الدولية التالية حلقوق اإل          -٥-٨١
ن باتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقيـة املتعلقـة        ان امللحق ان االختياري الربوتوكوال

تفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية، اال و،بوضع األشخاص عدميي اجلنسية
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة          

جرين وأفراد أسرهم، واتفاقية مناهـضة      الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املها     
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،             

، ونظـام رومـا األساسـي        واملعاقبة عليها  واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية    
 وخباصة النـساء   االجتار باألشخاص،  بروتوكول منع وللمحكمة اجلنائية الدولية،    

  ؛)إكوادور (عليهعاقبة امل وهقمعو واألطفال

العهد الدويل اخلاص على  التوقيع والتصديق، يف أقرب وقت ممكن،         -٦-٨١
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       على   و ،باحلقوق املدنية والسياسية  

  ؛)الربازيل(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

لتزاماهتا الدولية من خالل االنضمام إىل االتفاقيات الدولية        تعزيز ا   -٧-٨١
بعد، وخاصـة العهـد الـدويل    إليها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اليت مل تنضم  

  ؛)فرنسا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

سـيما   ، وال  بعد فيهااً  التصديق على االتفاقيات اليت مل تصبح طرف        -٨-٨١
ذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية             اتفاقية مناهضة التع  

  ؛)ملديف(الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري امللحق هبا  أو

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            -٩-٨١
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              

  ؛)كوستاريكا(نية أو املهينة الالإنسا
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة        االنضمام إىل     -١٠-٨١
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختيـاري امللحـق            أو
  ؛)نيوزيلندا( هبا

 املتعلـق التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل          -١١-٨١
  ؛)اململكة املتحدة(املواد اإلباحية واستغالل األطفال يف بيع األطفال وبغاء األطفال ب

وإنفاذهـا  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       على  تصديق  ال  -١٢-٨١
  ؛)نيوزيلندا(

القيـام  لى اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة و   التصديق ع   -١٣-٨١
  ؛)سلوفاكيا(ومشاركتهم خاص حقوق هؤالء األشبشأن مالت توعية عامة حب

يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اً النظر جدي  -١٤-٨١
لألشخاص ذوي اإلعاقـة    وسن قانون أو سياسة وطنية لضمان احلماية والرعاية         

  ؛)كندا( أو العقلية  الذهنيةوأاحلسية أو املادية 

إلعاقة وضمان محاية   لتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي ا      ا  -١٥-٨١
  ؛)سلوفينيا(حقوق هؤالء األشخاص يف القانون واملمارسة 

 املتعلقة بوضع األشخاص عدميي     ١٩٥٤التصديق على اتفاقية عام       -١٦-٨١
  ؛)سلوفاكيا( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 

بـشأن  ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      على اتفا التصديق    -١٧-٨١
  ؛)سلوفاكيا (يهافورية للقضاء علالجراءات اإلحظر أسوأ أشكال عمل األطفال و

 الدوليـة حلقـوق      الواردة يف الصكوك   ضمان إدماج االلتزامات    -١٨-٨١
  ؛)ندونيسياإ(اإلنسان يف القوانني احمللية 

إصدار قانون لتجرمي مجيع أشكال االجتار بالبشر، والتصديق علـى     -١٩-٨١
ـ  و  وخباصة النساء واألطفال    االجتار باألشخاص،  بروتوكول منع  عاقبـة  امل و هقمع

، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة              عليه
  ؛)الواليات املتحدة(

سن تشريعات تنص على حصول اجلمهور على املعلومات احلكومية   -٢٠-٨١
  ؛)كندا(

املساواة بـني الرجـل واملـرأة يف        قانوين لضمان   تعديل اإلطار ال    -٢١-٨١
املـرياث  يتعلق بامللكيـة و   تساوية فيما   املقوق  احلعن    ، فضالً األحوال الشخصية 
  ؛)اململكة املتحدة(وحضانة األطفال 

  ؛)فرنسا(ملعايري الدولية مبا يتسق مع العمل حتديد السن الدنيا ل  -٢٢-٨١
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ق النساء واألطفال والـشباب     اجلهود لتعزيز ومحاية حقو   مواصلة    -٢٣-٨١
  ؛األشخاص ذوي اإلعاقةو

ـ        -٢٤-٨١ الـيت  وطنيـة   السياسات  االستناد إىل اإلجنازات اليت حققتها وال
  ؛)الفلبني(تعزيز حقوق املرأة وضعتها لزيادة 

 تهااملرأة وسياس والنهوض ب  نياجلنسسياستها املتعلقة باملساواة بني     تنفيذ    -٢٥-٨١
قد االجتمـاع األول  ، وَعكامالًاً  تنفيذء على العنف ضد املرأة  القضااملتعلقة ب الوطنية  

  ؛)سترالياأ( يف أقرب فرصة ممكنة - جلنة التوجيه الوطين -آللية الرقابة 
النـهوض  لمساواة بني اجلنسني و   السياسة الوطنية ل  مواصلة تنفيذ     -٢٦-٨١

  ؛)شيلي(الفصل املتعلق بالعنف ضد املرأة ال سيما ، وباملرأة
النـهوض  للمساواة بني اجلنسني وللسياسة الوطنية   التنفيذ الفوري     -٢٧-٨١
  ؛)اململكة املتحدة(املرأة ب

النظر يف صياغة وتنفيذ السياسات العامة اليت هتدف إىل ضمان متتع             -٢٨-٨١
  ؛)كوستاريكا(مع الرجل املساواة فيما يتعلق باملرأة حبقوق اإلنسان 

ني اجلنسني واختاذ خطوات لضمان     تنفيذ سياسة وطنية للمساواة ب      -٢٩-٨١
  ؛)سبانياإ(صنع القرار عملية متثيل أكرب للمرأة يف 

من ،  ذوي اإلعاقة تكثيف اجلهود لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص         -٣٠-٨١
يف احلصول علـى    لألشخاص ذوي اإلعاقة    املساواة  قيق  حتبينها  مجلة أمور   خالل  

ص ذوي اإلعاقة أو ممثلـيهم       وإشراك األشخا  ،خدمات التعليم والصحة والعدالة   
  ؛)تايلند(يف عملية صنع القرار 

 األشخاص ذوي اإلعاقـة   اعتماد وتنفيذ السياسات العامة حلماية        -٣١-٨١
سكن وعمل وخـدمات صـحية      على  مساواهتم باآلخرين يف احلصول     وضمان  

  ؛)إكوادور( الئقة
ذوي لألشـخاص   وضع وتنفيذ خطة لتوفري السكن واملـساعدة          -٣٢-٨١
  ؛)الواليات املتحدة(اقة اإلع
الـسامية حلقـوق    طلب املزيد من املساعدة التقنية من املفوضية          -٣٢-٨١

حقوق التثقيف يف جمال    والوكاالت األخرى ذات الصلة من أجل تعزيز        اإلنسان  
مـساعدهتا  عن    ملوظفي القطاع العام فضالً   اً  اإلنسان وبناء القدرات، وخصوص   

  ؛)تايلند(وجب الصكوك الدولية التقارير مبعلى التحضري لتقدمي 
  ؛)كوادورإ(اعتماد تدابري للتخفيف من خماطر تغري املناخ   -٣٤-٨١



A/HRC/18/8 

GE.11-14567 24 

إلعداد وثيقة أساسـية    السامية حلقوق اإلنسان    العمل مع املفوضية      -٣٥-٨١
 اتعاهـد مبوجـب امل  مشتركة باعتبارها وسيلة لتبسيط وختفيف عبء اإلبالغ        

  ؛)لديفم(
والرامية إىل التصدي   إلعجاب  اجلديرة با لية  مواصلة جهودها الدو    -٣٦-٨١

وذلك بطرق منها تذكري البلدان املتقدمة وغريها من الـدول          ،  لالحترار العاملي 
املسببة الرئيسية لالنبعاثات بالتزاماهتا املتمثلة يف املساعدة على النهوض حبقـوق           

دفيئة اإلنسان ومحايتها يف جزر سليمان عن طريق ختفيض نسبة انبعاث غازات ال           
  ؛)ملديف(إىل مستويات مأمونة 

  ؛)املغرب(مواصلة السري على طريق التنمية والدميقراطية   -٣٧-٨١
توجيه دعوة مفتوحة إىل اإلجـراءات اخلاصـة حلقـوق اإلنـسان              -٣٨-٨١

  ؛)إكوادور(
إجراء دراسة شاملة عن االعتداء على األطفـال، مبـا يف ذلـك               -٣٩-٨١

ل، وذلك هبدف حتديد تـدابري محايـة معـززة          االعتداء اجلنسي، وعمالة األطفا   
  ؛)كندا(وضمان توفري املوارد الكافية لتنفيذها 

لقضاء على عمالة األطفـال، ومحايـة       الرامية إىل ا  مضاعفة جهودها     -٤٠-٨١
األطفال الذين يعيـشون ويعملـون يف الـشوارع         ال سيما   ،  املستضعفنياألطفال  

  ؛)إكوادور(
 العمل الدولية ملكافحة عمالة األطفـال       طلب املساعدة من منظمة     -٤١-٨١

  ؛)الربازيل(
اختاذ مجيع التدابري الضرورية حىت يتسىن للجنة احلقيقة واملصاحلة أن            -٤٢-٨١

لسلطات حصوهلا على التعاون الكامل ل    تعمل بكفاءة، وال سيما عن طريق ضمان        
  ؛)فرنسا(املوارد املالية الالزمة لتنفيذ واليتها على على مجيع املستويات، و

 امدة واليتـه  خالل  وفاء بالتزامات متويل جلنة احلقيقة واملصاحلة       ال  -٤٣-٨١
  ؛)سترالياأ(

حلد من حـاالت    فيها هبدف ا  توفري مزيد من املوارد لنظام احملاكم         -٤٤-٨١
  ؛)الواليات املتحدة(محاكمة السابق للاالحتجاز 

األطفـال  بشأن   اًالذي اعُتمد مؤخر  جملس حقوق اإلنسان    تنفيذ قرار     -٤٥-٨١
أو يعيشون يف الشوارع، وإعطاء األولوية للوقاية من هذه الظـاهرة         /الذين يعملون و  

من خالل معاجلة أسبابه املختلفة من خالل اسـتراتيجيات اقتـصادية واجتماعيـة             
،  من هؤالء األطفال   تسجيل املواليد االستراتيجيات  وتشمل هذه   . يةوتعليمية ومتكين 

  ؛)هنغاريا (هم ومساعدة أسرتهم وتوعيهموتعليمهلم ة الرعاية الصحيتقدمي و
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عمل إىل  إعطاء أولوية قوية، كجزء من عملية اإلصالح القضائي،           -٤٦-٨١
جلنة إصالح القانون بشأن تعزيز احملاكم التقليدية احمللية فيمـا يتعلـق حبقـوق              

  ؛)آيرلندا(اإلنسان والضمانات الدستورية 
مم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري      النظر يف تنفيذ قواعد األ      -٤٧-٨١

، والتماس الدعم الالزم من اجلهات ذات       )قواعد بانكوك (للجانيات  االحتجازية  
الـسامية  فوضية  املالصلة مثل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، و        

  ؛)تايلند(قوق اإلنسان حل
وبذل كل جهد ممكـن     ضمان تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة،         -٤٨-٨١

  ؛)سلوفاكيا(اً  سابقنيسجلامللتسجيل مجيع األشخاص غري 
جترمي العالقات اجلنسية بني البالغني من نفس اجلنس وإلغـاء          إلغاء    -٤٩-٨١

املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل اجلنـسي         املتعلقة ب  مجيع األحكام التمييزية  
  ؛)فرنسا(واملتحولني جنسياً 

  ؛)سلوفينيا( األنشطة اجلنسية بني البالغني من نفس اجلنس جترميإلغاء   -٥٠-٨١
القانون الذي جيـرم العالقـات      بإصالح  ،  على حنو عاجل  ،  القيام  -٥١-٨١

  ؛)سبانياإ(اجلنسية بني البالغني من نفس اجلنس 
معاجلة تدين مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية ومكافحـة            -٥٢-٨١

  ؛)املغرب(العنف املرتيل 
بـاحلقوق االقتـصادية    إلتاحـة متتـع أفـضل       تكثيف جهودها     -٥٣-٨١

الفئات محاية  كافحة الفقر وحتسني    ملواالجتماعية والثقافية مع إيالء اهتمام خاص       
  ؛)اجلزائر(االجتماعية الضعيفة، وال سيما النساء واألطفال 

 ختاذ التدابري الالزمة لضمان إمدادات مياه ذات نوعية جيدة جلميعا  -٥٤-٨١
  ؛)سبانياإ(املستوطنات غري الرمسية مبا يف ذلك توفري خزانات مياه 

  ؛)الواليات املتحدة(السالمة املهنية املتعلقة بزيادة إنفاذ قوانينها   -٥٥-٨١
احلـصول علـى    مجيع األطفال حبقهم يف     متتع  اختاذ تدابري لضمان      -٥٦-٨١

حقوق اإلنسان  تعليم  دراسي ل التعليم األساسي اجملاين واإللزامي، ووضع برنامج       
  ؛)املغرب(بشأهنا والتدريب 

التعليم للبنني والبنات   جمانية وإلزامية   زيادة اجلهود الالزمة لضمان       -٥٧-٨١
  ؛)املكسيك (ومتكينهم من الوصول إليه
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للجميع، مع إيالء عنايـة     وإتاحته  توفري التعليم اجملاين واإللزامي،       -٥٨-٨١
صيص ما يكفي من املوارد املالية والبـشرية        خاصة لألطفال املعوقني من خالل خت     

  ).سلوفاكيا(الالزمة لنظام التعليم 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير مواقف الدول /وتعكس مجيع االستنتاجات و  -٨٢

وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظـى بتأييـد         . أو الدولة موضع االستعراض   /اليت قدمتها و  
  .الفريق العامل ككل

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  - ثالثاً  
أن كما  .  أعاله ٥١ و ٢٨يشار إىل االلتزامات اليت قطعتها جزر سليمان يف الفقرتني            -٨٣

تقدمي تقاريرها الدورية إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           ملتزمة ب جزر سليمان   
  .وجلنة حقوق الطفل
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  املرفق

 تشكيلة الوفد    
The delegation of Solomon Islands was headed by H.E. Peter Shanel Agovaka, 
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• Mr. George Hiele, Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and External 
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• Mrs. Ethel Sigimanu, Permanent Secretary, Ministry of Women, Youth and 
Children’s Affairs; 

• Mr. George Hoa’au, Assistant Secretary for the United Nations, Treaties and 
Americas branch, . Ministry of Foreign Affairs and External Trade; 

• Ms. Kathleen Kohata, Legal Officer, Solomon Islands Law Reform Commission; 

• Ms. Ruby Awa, Resource Trainer, the Pacific Regional Rights Resource Team of 
the Secretariat of the Pacific Community; 

• Mr Filipo Masaurua, Human Rights Adviser, Pacific Islands Forum Secretariat. 

        


