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 املنهجية والتشاور  - والًأ

رصـد  الرامية إىل   مم املتحدة   من آليات األ   ة جديد االستعراض الدوري الشامل آلية     -١
جملـس حقـوق    وقد اختار   . أوضاع حقوق اإلنسان على أرض الواقع يف كل دولة عضو         

االسـتعراض  ب ها املتعلـق   لتقدم تقرير  س كرييبا ٢٠٠٧يف عام    اإلنسان التابع لألمم املتحدة   
 . ٢٠١٠مايو /الدوري الشامل يف أيار

عمليـة  بـشأن  تـدريب   ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلول٢٣ إىل  ١٧وُنظّم يف الفترة من       -٢
  يضم ثالثة أعضاء   استشاري تقين أشرف عليه فريق     ساالستعراض الدوري الشامل يف كرييبا    

 واملكتب اإلقليمي   ،مانة مجاعة احمليط اهلادئ   قليمي التابع أل  موفدين من فريق موارد احلقوق اإل     
بالتعاون مع وزارة الداخليـة والـشؤون       و . يف فيجي   األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    ملفوضية

أصحاب   مجيع شارك فيه  مع جملس الوزراء اجتماع استشاري أول        باتفاققد  االجتماعية، عُ 
 ، أصحاب املصلحة  وممثلشكَّل  و. تمع مدين املصلحة من حكومة ومنظمات غري حكومية وجم      

 . االستعراض الدوري الشاملالفريق العامل الوطين املعين ب ، احلكومةومبا يف ذلك ممثل

، انقسم الفريق   ٢٠٠٩سبتمرب  /سياق حلقة العمل التدريبية اليت نظمت يف أيلول       ويف    -٣
ة يمـسؤول إحـدامها     تولت  إىل جمموعتني  العامل الوطين املعين باالستعراض الدوري الشامل     

 فرقة عمـل     وكُلفت .األخرى مسؤولية هذا التقرير الوطين    تقارير املنظمات غري احلكومية و    
 وصياغة هاشاورات وتنسيقامل بدءسؤولية مب  تابعة لوزارة الداخلية والشؤون االجتماعية     داخلية

 .لقـدرات اب جـسيمة متعلقـة   عوقات  مب يف سياق يتسم  شاورات  امل وجرت. وطينتقرير ال ال
مع الوزارات والوكاالت احلكومية، مبـا      بالتعاون  تحضريي  العمل  أُجنز ال إحاطات و وقُدِّمت  

حتـت  ‘ فريق الصياغة‘ وقد عمل. نالسجوب واهليئة املعنيةيف ذلك السلطة القضائية والشرطة      
 . رئاسة نائب وكيل الوزارة

  وإطار حقوق اإلنسان سمعلومات أساسية عن كرييبا  - ثانياً  

 حملة عامة   -ألف   

وكانت  باسم جزر جيلربت، ١٩٧٩يف عام  ا  قبل استقالهل مجهورية كرييباس    ُعرفت  -٤
 ويف الفترة بـني عـامي      .١٩١٦ إىل عام  ١٨٩٢ من عام بريطانيا  خاضعة إلشراف   حممية  
 أن حتـصل     قبل الربيطانيةلربت وإليس   يجزر ج مستعمرة   جزءا من    ت، كان ١٩٧٩و ١٩١٦
على جانيب خط االستواء يف وسط      كرييباس  تقع  و. ١٩٧٩ يوليه/ متوز ١٢  يف ا استقالهل على

 أكرب وهي ،)عيد امليالد(كريمياس  مرجانية، مبا يف ذلك  جزيرة٣٣تألف من تاحمليط اهلادئ، و
 كرييباس على منطقـة يف    جزر  وتتوزع  ).  كيلومترا مربعا  ٣٨٨,٤(جزيرة مرجانية يف العامل     
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راضي ألتقريبا املساحة الكلية    وهو ما يعادل     كيلومتر مربع،     ماليني ٣  تفوق مساحتها  احمليط
 ٨١٠,٥ اليابـسة يف كرييبـاس     جمموع مساحة    وال يتجاوز  .مجيع بلدان االحتاد األورويب   

 ماليني كيلومتر مربع حبـسبان املنطقـة        ٣ة؛ لكن مساحتها الكلية تفوق       مربع اتكيلومتر
وتضم كرييباس أكثـر مـن       ).ميل ٢٠٠ ( كيلومترا ٣٢٠املمتدة على    االقتصادية اخلالصة 

العاصمة وتبعد  .  كيلومتر مربع من األراضي    مقابل كل  احمليط    مياه لومتر مربع من   كي ٤ ٠٠٠
يتسبب هـذا  و.  الشمايلجزر اخلطاملناطق اليت تقع يف  عن كيلومتر  ٣ ٠٠٠أكثر من   بتراوا  
 تقـدمي   علـى صـعيد   يما  ال س  وحتديات إمنائية كبرية،      معوقات يفلجزر  ل اجلغرايف   التباعد

 مترامي األطراف  نسمة موزعني على جزء      ٩٢ ٠٠٠إىل شعب يتجاوز عدد أفراده      اخلدمات  
 .  األرضيمن الكوكب

 نظام احلكم   -باء   

يضم  برملان   ىلويقوم نظامها السياسي ع    . دميقراطية دستورية  دولة سمجهورية كرييبا   -٥
وجيمع هذا النظـام بـني    .)Auti ni Maungatabu(‘ أويت ين كونغاتابو‘يسمى  ا واحدجملسا
 عضوا ينتخبون كل أربع سنوات      ٤٤ ويضم الربملان  . والنموذج الرئاسي  ‘وستمنستر‘ منوذج

االقتراع السري من بني أعضاء     بة  يالرئاساالنتخابات  مرشحو  وُيختار   . دائرة انتخابية  ٢٣ يف
يف الرئيس هو   و .ابات رئاسية وطنية   انتخ  املختارون يف  نواملرشحمث يتنافس    .الربملان املنتخبني 

 .  رئيس احلكومة ورئيس الدولةالوقت ذاته

 الدستور والنظام القانوين   -جيم   

هو و .س كرييبا للحكم يف  اإلطار التوجيهي    ، فهو الدستور هو القانون األمسى للبلد      -٦
 ةالقـضائي الـسلطة    و ة التـشريعي  الـسلطة هي  والثالثة للحكم،   األذرع  على إنشاء    ينص
 . ةالتنفيذي السلطةو

هـو خيـول     و ،حكمة االستئناف واحملكمة العليا   أحكاما تتعلق مب   الدستور   ويتضمن  -٧
منـشأة    حمـاكم صـلح  احملاكم اجلزئيةو .اجلزئيةالشراف على احملاكم سلطة احملكمة العليا  ا

 تفسري املسائل   يشمل حمدودلمحكمة العليا اختصاص غري     ول .حماكم الصلح مرسوم   مبوجب
حيدده مرسوم   اختصاص حمدود  اجلزئيةلمحاكم  ل يف حني     والفصل فيها،  لدستورتتعلق با يت  ال

 . االنكليزي إىل القانون العام اكمنظام احملويستند  .حماكم الصلح

 اللغة   - دال  

 . سيةكرييباال واالنكليزية مها لغتان رمسيتان ُتستخدم يف كرييباس  -٨
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 سكان ال  -هاء   

 ٩٢ ٥٣٣ ما جمموعـه     ٢٠٠٥التعداد السكاين لعام    وفق نتائج   بلغ عدد السكان    ي  -٩
 يف املائـة    ٩,٥ قدره   ، وهو ما ميثل ازديادا    ٢٠٠٠ يف عام     نسمة ٨٤ ٤٩٤ب نسمة، مقارنة   

 . يف املائة ١,٨مقداره   ا سنوي  معدال يف املتوسط  عدد السكان    ديادازويبلغ   . نسمة ٨ ٠٣٩ أو
العديد مـن اجلـزر النائيـة       وُسجِّلت يف    .اواعدد السكان يف مشال تر    لياد  دزولوحظ أكرب ا  

للـسكان يف جنـوب تـراوا        ازديـاد كرب  ُسّجل أ من حيث العدد،    و .ةمنو سلبي معدالت  
 يف املائة   ٤٤  نسمة ٤٠ ٣١١ وميثل سكان جنوب تراوا البالغ تعدادهم      .نسمة ٣ ٥٩٤ بلغ

 . سمن جمموع سكان كرييبا

هـذه  تفاوت  وت .ربعاملكيلومتر  يف ال  نسمة   ١٢٧  يف املتوسط  الكثافة السكانية وتبلغ    -١٠
 يف  ربعاملكيلومتر  ال نسمة يف  ١٣ال تتجاوز   بينما  ف .تفاوتا كبريا من جزيرة إىل أخرى     الكثافة  
 وتـسّجل كثافـة     .ربعاملكيلومتر  ال يفنسمة   ٢ ٥٥٨ فهي تبلغ يف جنوب تراوا    ،  كريمياس

اليت ال يتجاوز   ( بيتيو جنوب تراوا  جزيرة   يف   ربعاملكيلومتر  يف ال  نسمة   ٧ ٠٠٠ سكانية تفوق 
وهذه كثافة تتجاوز الكثافة السكانية      ،)ةربعامل اتكيلومترمن ال  ١,٧ ها مساحة أراضي  جمموع

 . سنغافورة أو هونغ كونغيف 

 االحتياجات األساسيةخط الفقر املستند إىل   -واو   

هتـا والدراسـة    ونفقادخل األسر   أفادت الدراسات االستقصائية السابقة املتعلقة ب       -١١
من األسر الـيت    )  يف املائة  ٥٠( أعلى نسبة    تضم سكرييبا أن   ٢٠٠١لعام   SAPHEاجملتمعية  
 . االحتياجـات األساسـية    عن مستوى خط الفقر الوطين املستند إىل        فيها  الفرد يقل دخل 
برنـامج  الذي حـدده    ) املتمثل يف دخل الفرد   (وفق خط الفقر املوّحد     هذه القيمة   وبتحويل  

استنادا إىل مبـدأ     يوميا   من دوالرات الواليات املتحدة     واحد دوالريف  املتحدة اإلمنائي   األمم  
 نـسبة   يتبني أن ،  واحتساب قيمة استهالك اإلنتاج الذايت     ،١٩٩٣عام  لتعادل القوة الشرائية    
 أقل تبلغ مستوى   خط الفقر الوطين املستند إىل االحتياجات األساسية       األسر اليت تعيش حتت   

 ). ٢٠٠٢ التنمية اآلسيوي، مصرف( يف املائة ٣٨يعادل  مما ذُكر

 مؤشر التنمية البشرية   - زاي  

 كرييباس يف الرتبـة     ١٩٩٩ يف منطقة احمليط اهلادئ لعام       قرير التنمية البشرية  وضع ت   -١٢
التاسعة من بني البلدان النامية يف منطقة احمليط اهلادئ األعضاء يف مصرف التنمية اآلسـيوي،     

، حمددا مؤشر التنمية البشرية يف كرييبـاس   ١٩٩٤ن صنفها يف الرتبة الثامنة يف عام        بعدما كا 
 اعمـر يضع يف االعتبار    ب   مقياس مركّ   هذا املؤشر استنادا إىل    سبوقد حُ  .٠,٥١٥يف رقم   
ونسبة إملام بالقراءة والكتابـة يف صـفوف البـالغني           سنة،   ٦١,٦ يبلغ عند الوالدة    امتوقع
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لفـرد مـن    ل ا ونصيب ، يف املائة  ٦٨ باملدارس تبلغ اللتحاق  ل  إمجالية ونسبة يف املائة،    ٩٢ تبلغ
 .  من دوالرات الواليات املتحدة٧٠٢يبلغ الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

 مؤشر الفقر البشري   -حاء   

يف بـشري  الفقر  مؤشر ال  أورد تقرير التنمية البشرية يف منطقة احمليط اهلادئ أيضا أن           -١٣
السابعة من حيث الفقر مقارنة بالبلدان النامية       املرتبة   وتأيت كرييباس يف   .١٢,٧لغ  كرييباس يب 

من السكان لـن     يف املائة    ١٦االثين عشر يف منطقة احمليط اهلادئ؛ كما أشار التقرير إىل أن            
 يف املائة مـن  ١٣ أناملائة من السكان البالغني أميون، و يف ٨وأن ،  سنة من العمر   ٤٠ يبلغوا
 يف املائة مـن     ٢٤ أن و ، يف الوزن  يعانون نقصا  سنوات   ٥ البالغة أعمارهم أقل من   ل  األطفا

 . على مياه مأمونةلوا صحي الالسكان 

 الناتج احمللي اإلمجايل   -طاء    

شهد منوا   س اقتصاد كرييبا   أن لناتج احمللي اإلمجايل   يف آخر تقييم هلا ل     احلكومةقّدرت    -١٤
 يف املائة   ٣,٤توسط  يف امل بلغ   ،٢٠٠٠عام   املنتهي ب  العقد خالل -معتدال  وإن كان    -ا  طردم

 يف نصيب الفرد احلقيقي من الناتج احمللي اإلمجـايل         الذي مكّن من إحراز زيادة     األمرسنويا،  
يف  يف املائـة سـنويا   ١,٥ حنو إىللكن النمو تباطأ  . يف املائة سنويا١,٦ حوايل بنسبة بلغت 
 أن نصيب الفرد مـن      يعين، مما   ٢٠٠٨  عام  إىل ٢٠٠٠ ام ع منأي   ذلك،   أعقبتالفترة اليت   

القطـاع العـام    وال يزال    .من حيث القيمة احلقيقية   بطيئا   شهد تراجعا الناتج احمللي اإلمجايل    
 ابةقريساهم ب  و مناصب العمل املأجور   ثلثي جمموع    حنو يتيح ، إذ هيمن على االقتصاد احمللي   ي

 . نصف الناتج احمللي اإلمجايل النقدي

  والسياساتيةالتشريعية التدابري   –اء ي  

معظم كما هو الشأن يف     لدستور،  ا مبوجبمحاية احلقوق واحلريات األساسية     ختضع    -١٥
 يف   الدسـتور  اليت حيميها حلقوق واحلريات   ا تقييدبيد أن   . قيود معينة لشروط و بلدان العامل،   

 حـدود   يظـل يف  جيب أن     قانوين إجراء تتخذها احلكومة أو أي قانون أو        تدابري ة أي سياق
 . إجراءات معقولة هلا ما يربرها يف إطار جمتمع دميقراطي

جيوز  املسائل الناشئة يف ظل شرعة احلقوق، والبت يف اختصاص  خمولةحملكمة العلياوا  -١٦
 إعمـال  أو ضمان إعمال تراه مناسبا لغرض  حسبما توجيهات   أو أو أحكام أوامر  إصدار   هلا

 للحـق الدسـتوري يف      ا تـشريعي  ا القانون اجلنائي إطار   وميثل .قانوناحلقوق اليت حيميها ال   
ُينفّذ عن طريق    نظام للدفاع العام     ويوجد يف كرييباس   . واحملاكمة العادلة  اإلجراءات الواجبة 
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حيترم مجيع الكرييباسـيني     و .فاعالدوسائل   ضمان املساواة يف      بقصد مكتب حمامي الشعب  
 . باالستقالليةقضائية ال ا تتمتع السلطة احتراما كبريا، كمسيادة القانون

جوانـب  وتسهم بعـض   .القوانني العرفيةب س أيضا كرييباويعترف اإلطار القانوين ل     -١٧
املتعلق القانون العريف يطّبق  على سبيل املثال،    ف .محاية مبادئ حقوق اإلنسان   يف  القانون العريف   

 القانون من شأهنا    جبوانب من سرة   األ  من أفراد   فرد تضرر أي ضمن عدم   ي  حنو األراضي على ب
 املكتوب هو السائد، علما     القانونلكن   .اك ملبادئ حقوق اإلنسان   بأهنا انته  وصف اليوم أن ت 
فقد تدخلت يف حـاالت      .تطبيق القانون العريف  بتت يف مسائل تتعلق ب     احملكمة العليا قد     أن

مبوجبه اإلخالء على   ‘ ضيفر‘ية من قرى اجلزر خارجية       قر تتعلق مثال بعرف سائد يف    كثرية  
يدل على مسو القانون على      وأعلنت بأن حكما كهذا غري قانوين، األمر الذي       ،  إحدى األسر 

 العـرف   ، جييز على سبيل املثال  ف . يف بعض اجملاالت   ا للغاية  العرف ضروري  يبقى لكن   .العرف
 .  األسرة أراضيحفاظ علىللاألراضي حصصا أكرب من لذكور توريث ا

ألمـراض املنقولـة    ل تـصدي  خطة استراتيجية وطنية حمددة لل      كرييباس وتوجد يف   -١٨
، وجيري حاليا   )٢٠٠٥-٢٠٠١الفترة   (اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   /باالتصال اجلنسي 

تنميـة الوطنيـة    الخطـة   علـى تنفيـذ     تعمل احلكومة   يف هذا الصدد، كما      سياسة   تنفيذ
 . ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة

 قوق اإلنسان املتعلقة حبية االلتزامات الدول  -كاف   

ولـذلك   .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان    ب مبيثاق األمم املتحدة و    سكرييباتلتزم    -١٩
 اتفاقية القضاء على مجيـع      ، وهي ني من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان     تاثنعلى   تصدق

كـانون  يف  (اتفاقية حقوق الطفـل     ، و )٢٠٠٤أبريل  /يف نيسان (أشكال التمييز ضد املرأة     
ـ  ) ١٩٩٥ ديسمرب/ولاأل مـن   )و( و )ه(و) د(و) ج(و) ب(الفقـرات   تحفظ علـى    مع ال

 . ٢٤ املادة

 معظم دول جـزر     ، شأهنا شأن  على معظم االتفاقيات الدولية   باس  يكري تصدق   ومل  -٢٠
 اتفاقية القضاء على مجيـع      يهما، أي  عل ت الوحيدتان اللتان صدق   واالتفاقيتان. احمليط اهلادئ 
 .ابالكامـل يف تـشريعاهت    بعـد    ، مل ُتدَمجا  اتفاقية حقوق الطفل  و ز ضد املرأة  أشكال التميي 

يف املقام األول، يف مجلة أمور، معوقـات         هاخرتؤ الكامل عملية مستمرة وتدرجيية      والتنفيذ
ملواءمة القوانني الوطنية مـع اتفاقيـة         جهود ُتبذلومع ذلك،    .املوارد والقدرات ب ذات صلة 

جيري على سبيل املثال،    ف .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      حقوق الطفل واتفاقية    
ة تتعلق حبماية الطفل بالتعاون مع منظمـة األمـم           تشريعي اتصالحدخال إ إلتنفيذ مشروع   

مشروع املتحدة للطفولة وحتت إشراف مكتب النائب العام، يف الوقت الذي جيري فيه تنفيذ              
وزارة الداخلية   نتاج تعاون بني     ، وهو "اية املرأة واألسرة  مح: تغيري القوانني "آخر حتت عنوان    

؛ ومـن  مانة مجاعة احمليط اهلادئ  والشؤون االجتماعية وفريق موارد احلقوق اإلقليمي التابع أل       
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التفاقية القضاء علـى     االمتثال   يسهلإصالح تشريعي   هلذا املشروع بلوغ    هداف الرئيسية   األ
 . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 اجملتمع الدويل    ينظر  أن لكن يؤمل ،  سقوق اإلنسان يف كرييبا   حل مؤسسة   وال توجد   -٢١
 إنـشاء أن  من ش و . يف املستقبل  هذه املؤسسة إلقامة  الالزمة  يف تقدمي املساعدة التقنية واملالية      

تـدعم  وإضافة إىل ذلك،    .  خطوة يف االجتاه الصحيح    أن ميثل املنطقة  يف  قوق اإلنسان   حلجلنة  
إنـشاء  الذي تنظر فيه أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ والرامي إىل يباس االقتراح  حكومة كري 

 . آلية إقليمية حلقوق اإلنسان

، مباشرة عقـب    ١٩٧٩عضوا يف الكومنولث يف عام      أصبحت   سرييبايذكر أن ك    -٢٢
هي أيضا عضو مؤسس يف منتدى جزر       و .١٣٩انضمامها إىل األمم املتحدة بوصفها العضو       

نامج الربأمانة  واهلادئ، وعضو يف عدة منظمات إقليمية مثل أمانة مجاعة احمليط اهلادئ،            احمليط  
 .  احمليط اهلادئ، وأمانة جلنة احمليط اهلادئ للعلوم اجليولوجيةملنطقةاإلقليمي البيئي 

 نسانتعزيز ومحاية حقوق اإل  - ثالثاً  

 الدستور   -ألف   

قـوق  احل على جمموعـة مـن       ينصوهو   .ساكرييبيف  الدستور هو القانون األمسى       -٢٣
اإلعالن العاملي حلقـوق    ، املستندة إىل    شرعة احلقوق وتضمن   .واجبة التنفيذ واملبادئ العامة   ال

الذي خيضع لـه     اإلطار القانوين    وتشكل محاية بعض احلقوق األساسية واحلريات،       ،اإلنسان
وتلتـزم   .واملاليـة تراع العـام    املواطنة واالق حيكم  ن والسلطة القضائية و   ون العمومي واملوظف
 حق التمتـع    سيف كرييبا فرد  كل  ل الدستور على أن     ينصو.  مببادئ حقوق اإلنسان   سكرييبا

بكافة احلقوق واحلريات األساسية للفرد دون متييز على أساس العرق أو املنـشأ أو الـرأي                
املصلحة وين  اجلنس، ولكن بشرط احترام حقوق اآلخر     نوع  السياسي أو اللون أو العقيدة أو       

من بـني احلقـوق    و .األحكام اليت تضمنه  د يف   تر  احلق على محاية مفروضة  العامة وأي قيود    
 والتعبري وتكـوين اجلمعيـات      العقيدةاحلرية وحرية   احلق يف    احلق يف احلياة و    موضع احلماية 

كم الذي   األمور اهلامة اليت تقر هبا الدولة خلو احل        منو. محاية القانون االستفادة من   والتنقل و 
على أساس  يضمن عدم التعرض للتمييز خلوا واضحا من حكم ينص على احلماية من التمييز              

ـ  خطوهتاوقد حاولت احلكومة تعديل الدستور لكن .ألسباب جنسانيةاجلنس ونوع    ت قوبل
  .  القانونايقتضيه الثلثني اليت غالبيةاملبادرة على صل حت ، إذ مل الربملانجانببالرفض من 

وسـع مـن    أ تشريعات حملية تدعم طائفة      على أمثلة   ميكن تقدمي  ،ضافة إىل ذلك  وإ  -٢٤
قـانون  حيـدد   على سبيل املثـال،     ف .اإلجراءات القانونية الواجبة  ب املرتبطةحقوق اإلنسان   

 . ة اخلاصاكنسامل وانتهاك حرمةاالعتقال التعسفي من  أحكاما حتمياإلجراءات اجلنائية 
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ق من حقوق اإلنسان املنصوص عليهـا       حلأي انتهاك   يف  وميكن للمحاكم أن تنظر       -٢٥
 . القانون يف

 القضاء وحقوق احملاكمة العادلة   -باء   

الدستور احلـق يف حماكمـة      وحيمي  . إقامة العدل بسيادة القانون و  ب سكرييباتلتزم    -٢٦
ترض وُيف. علنيف ال احملاكمات  وُتجرى   .وينطبق القانون على مجيع الناس دون استثناء      . عادلة

االهتـام،  اسـتجواب شـهود     و ،تـه ا حماكم حضوراحلق يف   كما يتمتع ب  ،  الرباءةاملتهم  يف  
 يف ني احلـق محامولل.  والتشاور مع حمام يف الوقت املناسب      ، مترجم واالستفادة من خدمات  

عادلة الاكمة  احمليضمن الدستور   و .الستئناف ا  حقوق وُتحترم .إىل املتهمني دون قيد   الوصول  
 .  زمنية معقولةيف غضون فترة

اسـتقالل  بويعترف الدسـتور    . ه استقالل القضاء وقرارات   سوحتترم حكومة كرييبا    -٢٧
 مجلة  يفاحملكمة العليا   وختتص   .اليت حيددها القانون  الفصل  وحياد احملاكم أو غريها من سلط       

 أو مأو أحكا  أوامر   إصدار وجيوز هلا املسائل الناشئة يف ظل شرعة احلقوق،       البت يف    يفأمور  
 . احلقوق اليت حيميها القـانون     عمال أو ضمان إ   إعمالما تراه مناسبا لغرض     حسبتوجيهات  
يف عمليـة   وقواعـدها   ا لدمج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان       هستعدادس ا كرييباوقد أبدت   

 . القرار صنع

  النظـر يف  احملكمة العليا جلسات دورية يف اجلزر اخلارجية على الرغم من أن          تعقد  و  -٢٨
املوجود يف جنوب   دائمة  الكمة  احمل أيضا يف جممع     جيريهذه اجلزر   يف   القضايا اليت تقام  معظم  
االستئناف قضايا ُينظر يف مجيع  مرة يف السنة، واحمكمة االستئناف جلساهتوتعقد  .تراوا
البـالغ  من اجلزر الرئيسية    واحدة  يف كل   واحدة   حمكمة صلح    وتوجد .هذه الدورة يف  

 . رة جزي٢٣عددها 

هـذا  وميوَّل   .مشورة قانونية جمانية من خالل مكتب حمامي الشعب       وتتاح للسكان     -٢٩
من اعتمادات حكومية، كما متتد خدماته لتشمل قضايا االستئناف املتعلقة بـاجلزر            املكتب  

  احملامـاة   عدد متزايد من شركات    ويوجد أيضا  .اخلارجية تعزيزا لوصول سكاهنا إىل العدالة     
احلكومة االستثمار يف نوعية جيدة     وتواصل   .، ال سيما يف جنوب تراوا     اع اخلاص للقطالتابعة  

تعزيـز   يف ها املتمثـل  هدفمن أجل حتقيقمن التعليم القانوين من خالل تقدمي املنح الدراسية       
 .  للجمهور احملامنيإتاحة خدمات

 كمة هو واهلدف من هذه احمل    .منفصلةحمكمة أحداث   ويشتمل النظام القانوين على       -٣٠
 ويوجـد  .احملاكم العادية إطار  حداث خارج   جاحنني األ  معاملة منفصلة ومتخصصة لل    إتاحة
برنامج غري تشريعي لتحويل مسار قضايا اجلاحنني ألول مرة صوب نظـام للعقوبـات              أيضا  

عمل وتدريب لعقد حلقات  وتويل احلكومة األولوية. رمسيةالنائية اجلعقوبة البدال من اجملتمعية 
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  احلكومة  هذه الربامج التزام   وتبني .لقضاة وضباط الشرطة  ختصصها ل ال قضاء األحداث    يف جم 
التزام احلكومة ، كما تؤكد   اكمة عادلة املتعلقة باحمل  احلقوق الدستورية     جدوى ضمانبوسع  األ
 . قوق اإلنسان وقيم العدالة االجتماعيةحب

 االلتزامات الطوعية   -جيم   

  اخلدمة الصحية اجملانية  -١  

لتخفيـف القيـود    و .ىل اخلدمات الصحية والطبيـة    اجملاين إ  احلكومة الوصول    تتيح  -٣١
احلكومة شراكات مع كل مـن تـايوان        تيسر  القدرات وحتسني اخلدمات املتاحة،     املرتبطة ب 
. خدمات طبية متخصصة  وتقدمي البلدلفرق طبية متخصصة زيارة، األمر الذي يتيح  وأستراليا

تواصل احلكومة  و . يف تراوا  ة دائم املقيمني بصورة  من األطباء الكوبيني     فريقويوجد يف البلد    
الطب والتمريض يف   يف جمايل   لتدريب  اليت ترصد ل   خمصصات املنح الدراسية     املزيد من  اعتماد

 . ستراليا وكوباأ يف ال سيمااخلارج، 

 اين اجمل واإللزامي التعليم  -٢  

 نظـام ضـوابط     ومثة حاجة إىل وجود    .ا وجماني اإلزامي تعليما ابتدائيا     احلكومة تتيح  -٣٢
 اآلباء  ه جيوز عرض   على أن  قانونينص ال و .املدرسةمن االلتحاق ب  مجيع األطفال   متكن  لضمان  

وقد ُتفـضل بعـض      .طفاهلم من املدارس  أ منعا  وعمدتهنم  إذا ثبت أ  حمكمة  على  واألمهات  
 .الفتيات يف املرتل‘ ترىب‘وأن  درسة  املبالفتيان  أن يلتحق   ،  دية املا األسر، بسبب بعض العراقيل   

  عدد الفتيـات   ازدياد أظهرت إحصاءات التعليم     حيث آخذة يف التراجع،   املمارسة   لكن هذه 
ـ وتتلقى املدارس   .  على منح دراسية يف السنوات املاضية      نصلحي اللوايت ـ  ةاالبتدائي  ة والثانوي

مرتبات املدرسني  دفع   تمثل يف ي واإلعدادية ومؤسسات التعليم العايل دعما كبريا من احلكومة       
 . ريسوسائل التد وغريها من جمانيةمعدات إتاحة و

 قوق اإلنسان حبالوعي العام   -دال   

ا شبكة نشطة للغايـة     أن هل بيد   . هيئة مكرسة حلقوق اإلنسان    ال يوجد يف كرييباس     -٣٣
ـ  الذي تركز أيضا على      ةدينيال اجملتمع املدين واملنظمات     تتألف من منظمات   حقـوق  يم  تعل
) AMAK(‘  أمـاك  -االحتاد النسوي الـوطين لكرييبـاس       ‘ومنها  ،  إليهااإلنسان والدعوة   

وعـدد  ) Te-Itoiningaina(‘ يت إتوانيغاينا ‘و) RAK(‘ راك‘ و )KWAN(‘ كوان‘ومؤسسات  
ولكل واحـدة   . آخر من املنظمات املنتسبة إىل اجلمعية الكرييباسية للمنظمات غري احلكومية         

احلكومة مـن   وتلتزم  . براجمها اخلاصة يف جمال التربية العامة وتوعية اجملتمع       ات  املنظممن هذه   
جانبها بالعمل يف شراكة مع هذه املنظمات لتعزيز احترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات              

وتقود وزارة الداخلية والـشؤون      .جانب مجيع الكرييباسيني ولتعزيز متتعهم هبا     األساسية من   
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اصة شراكات احلكومة مع املنظمات غري احلكومية ومجاعـات اجملتمـع    االجتماعية بصفة خ  
وقد شاركت وزارة الداخلية     .قوق اإلنسان حبتعزيز أنشطة التوعية العامة     ب ما يتصل فياملدين  

اليت ُنظمت " يوم الشريط األبيض"والشؤون االجتماعية، إىل جانب مجاعات نسائية، يف محلة      
ومكتـب  وأتاح مكتب النائب العام     . الل هذه احلملة  حديثا، كما اضطلعت بدور نشط خ     

ويتجلـى  .  عن خمتلف جوانب حقوق اإلنسان      موجهة إىل اجلمهور   حمامي الشعب معلومات  
 الدعم  أيضا يف   حقوق اإلنسان  قضايابواصل لنشر الوعي حبقوق اإلنسان و     ة املت كومدعم احل 

أمانـة  ومولت   .اينالعنف اجلنس مشاريع مكافحة   ملتاحة يف إطار    الشراكة ا يف  واملقدم مؤخرا   
ومولـت منظمـة األمـم     .سكرييبا والسالمة يف  ألسردراسة متعلقة با  مجاعة احمليط اهلادئ    

 هذه املشاريع   وال تزال  .أولية عن موضوع محاية الطفل    دراسة  ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
 .  قريباهاوستعلن نتائج .يف مراحلها األوىل

  هز ومعوقاتحتديات اإلجنا  - رابعاً  

 التحديات   -ألف   

 تأثري تغري املناخ  -١  

وتشكل  .سكرييبايستأثر مبفرده بأكرب قدر من األمهية يف        آثار تغري املناخ حتديا     متثل    -٣٤
 . قبلة امليالجيف األ س كرييباميتد وقعه ليشمل بقاء ا مصرييا حمكهذه اآلثار

لنظم اإليكولوجية  تواجهه ا ا خميفا   تغري املناخ وارتفاع مستويات البحر خطر     ويطرح    -٣٥
املوئل األساسي الذي يتوقف عليه بقـاء     من ذلك    بدرجة أشد  س، ويهدد اجلزرية مثل كرييبا  

تياطيات االحلح  مت املياه و  إمداداتالنقص يف   ف . احمليطة هبا  واملناطق البحرية أي األرض   ،  شعبها
 .سـكاهنا حيـاة    على اجلزر و   ياةاحل للخطر وجود    انعرضيدودة من املياه العذبة سوف      احمل
ـ   ين فقط خطر  اتآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر ليس      و ـ  يدجيري احل هما ث عن

كما هو  و .ساحلياة يف كرييبا  واقع من     اآلن هذه الظواهر هي  ، ف  يف املستقبل  كاحتمال قد يقع  
 يت، ال جملاورةان الدول اجلزرية الصغرية يف احمليط اهلادئ، مثل توفالو           كرييباس م  غرييف  احلال  

آثار تغري ُينظر إىل    العواقب الوخيمة لظاهرة االحتباس احلراري وتغري املناخ،         مل تكن هلا يد يف    
 تلحـق الـضرر    غري مشروعة    كظواهر ناجتة عن أفعال   املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر      

لـصاحلة  النقص يف األراضي ا إىل   القائمة   اإلمنائيةتحديات  ويعود سبب ال  . سكان هذه اجلزر  ب
وتضع الدولة يف صدارة أولوياهتا هـذا        .امة ع  اليت ميكن استغالهلا بصورة    للزراعة واألراضي 

تغري املناخ وارتفـاع    عن    النامجة  احلالية التحدي اإلمنائي الذي يقترن باالنعكاسات احلقيقية     
 . مستوى سطح البحر
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 املرأة  -٢  

 .ا يغلب عليه الطابع األبوي جمتمعهليدا وتقهتارخييعترب اجملتمع الكرييباسي من منظور   -٣٦
فاهيم امل يكرسعامل  ك إليه ما يشار    األمر الذي كثريا  ،  بصرامةأدوار اجلنسني حمددة    وال تزال   

ـ   قضايا حقوق اإلنسان  بأن الوعي   ومع   .سلبية يف معاملة النساء   ال  سـيما   ال ،املرأة املتعلقة ب
 العام واخلاص   على الصعيدين  األخرية   قد اكتسب زمخا يف السنوات     ،مسألة العنف ضد املرأة   

النقـاش املفتـوح     يكـبح  ا مهيمن زال عامال تحساسية هذه املسألة ال     فإن  على حد سواء،    
لكن احلاجة ال تـزال   ،لى جدول األعمال السياسيعمحاية املرأة ُوضعت مسألة    و .والصريح

افيـة لتيـسري    األطر القانونيـة والقـضائية الك     وجود   يضمنواسع النطاق   تدعو إىل عمل    
 . احلماية هذه

 يف  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        على  كرييباس  قت  صّدوقد    -٣٧
 موافقـة   س األويل يف شكل مشروع ينتظر      كرييبا وجرى جتميع تقرير  . ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

دولـة  وميثل عائُق القدرات أحد أسباب تأخر وفاء ال       .  يف غضون هذا العام    ميهتقدلاحلكومة  
وقد أسهم التمويل املقدم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي          .بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير   

مانة مجاعة احملـيط    للمرأة واملساعدة التقنية املقدمة من فريق موارد احلقوق اإلقليمي التابع أل          
ـ . د املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض      ميع تقرير    يف تسهيل جت   اهلادئ دون وب

بأن احلكومة  وتقر   .التزامات اإلبالغ سيكون من الصعب للغاية الوفاء ب     تدخل من هذا القبيل     
 . تفق مع االتفاقيةي ال سكرييبال اجلوانب يف القوانني احمللية من اعدد

شـرعة  ال يتضمن احلكم املتعلق بـالتمييز الـوارد يف   ، ورد ذكره فيما سبق وكما    -٣٨
 ويترتب على ذلـك أن      .ألسباب جنسانية أو  نوع اجلنس   لتمييز على أساس    ل حظراقوق  احل

يف  حبماية كافية    ظى للمرأة ال حت   يةقوق اإلنسان فاحل. أمر قانوين  سالتمييز ضد املرأة يف كرييبا    
 الـزواج   يـشمل مبا   ( قانون األسرة  وبعض عناصر التمييز ضد املرأة جزء من      . القانون احمللي 

 التعامل مـع اجلـرائم       يف مسألة  وبالتحديد(القانون اجلنائي   و ،)لوالطالق وحضانة األطفا  
وقـد أدرجـت    . ، وقوانني اجلنسية  يضااألرب  املتعلقة قواننيال، و ) املصاحلة رجيحاجلنسية وت 

بلزوم بذل   وهي تقر  . السياسي ا من هذه القضايا على جدول أعماهل      ا بعض سحكومة كرييبا 
 لقضايا ذات الصلةا معاجلةاب املصلحة من أجل  احلكومة ومجيع أصحتسهم فيهجهد مجاعي 

س من   كرييبا ميكّناجملاالت اليت تتطلب تعديال     وتبحث احلكومة    .هبذا املوضوع معاجلة فعالة   
 . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاالمتثال اللتزاماهتا مبوجب 

 التعليم   -٣  

  تعليم اللغة  ال سيما يف مستوى   ،   التعليم  جودة ى مستو من الواضح وجود تراجع يف      -٣٩
بـرامج   إىل   ويفتقر البلد .  لدخول اجلامعة  ا أساسي ا شرط ، اليت تعترب   كتابة وحتدثا  ،ليزيةكاالن

. األخصائيني قلة املوارد املالية و    م، ومرّد ذلك يف املقام األول     ورفع مهاراهت املدرسني  لتدريب  



A/HRC/WG.6/8/KIR/1 

GE.10-11059 12 

 التعليميـة حتـسني املرافـق      وإىل   هج املدرسـية  إعادة النظر يف املنا   إىل   وتوجد حاجة ماسة  
تتوقف كل هذه املتطلبات    و. مركزي ال ي نظام تعليم  إقامة كما تدعو احلاجة إىل   للمدارس،  
علـى   إىل االعتمـاد   احلكومـة    وتتجه.  املزيد من التمويل الالزم يف هذا اجملال       على حتصيل 

 فـرص    مثال وغريها من أجل تعزيـز      ايكانيكوامل البستنة اليت تتيحها مدارس  املدارس املهنية   
 . البديلة عملال

 السجون قطاع  وس كرييباخدمات شرطة  -٤  

ؤسـسيت  التطور التدرجيي مل  ان يعيقان    رئيسي عامالناملوظفني  قلة  املوارد و يف   النقص  -٤٠
 الشرطة  ألفراداملزيد من التدريب املتخصص      هذا القطاع إتاحة     يتطلبو .الشرطة والسجون 

يف قطـاع    أولويـة    ٢٠٠٨لشرطة لعام   ل  اجلديد تنفيذ القانون ويشكل   .نالسجوموظفي  و
البنيـة التحتيـة    ضعف   و وقلة األفراد  املوارد   يبقى النقص يف  ومع ذلك   . الشركة والسجون 

. من اجلهـات املاحنـة  املقدم   احمللي والتمويل بسبب االفتقار إىل التمويل  أمرا قائما واملعدات  
 الشرطة والسجون هي من بني أقل األجور يف اخلدمـة           فرادأ  أجور  عموما أن  املعروفمن  و

 اخنفاض الـروح املعنويـة    إىل  سلبا على اخلدمات ويؤدي     هذا األمر    ما يؤثر    كثريااملدنية، و 
 وتتطلـع إىل    ،لنـساء ا من   تعزيز عدد أفراد هذا القطاع    احلكومة باحلاجة إىل    وتقر   .للعاملني

الـيت   اجملاالتالشرطة وتقدمي خدمة أكثر فعالية يف       لتعزيز صفوف   توظيف املزيد من النساء     
الحتجـاز  عدم وجود مرافق مالئمـة      ويؤدي   .فعالية أكثر   يكون فيها عمل األفراد النساء    

األحداث والنساء والرجال نفـس  إىل وجود حاالت كثريا ما يتقاسم فيها النساء  وألحداث  ا
األمور اليت تبني على حنو     تصحيح هذه   يعترض  عائق  أهم   املوارد   وتعترب قلة . عنابر االحتجاز 

 باملقارنـة مـع     ولوللحاق بركب التنمية،    األشواط اليت يتعني على كرييباس قطعها        صارخ
 . ا يف جزر احمليط اهلادئجرياهن

 الصحة   -٥  

 ن مب ، العاملني يف اجملال الطيب    هامهنييتعزيز عدد   تاج إىل   حتتقر احلكومة بأن كرييباس       -٤١
 ألمهاتااملرافق الطبية ومرافق صحة     وسيتطلب هذا األمر حتسني     . املمرضات األطباء و  همفي

تقـدمي  وتشكل مـسألة     .وميسرة معايري معقولة    يها وفق  واحملافظة عل  باعتماد النهج السليم  
ملوارد وهنا أيضا تظل العراقيل اهلائلة املرتبطـة بـا        . هائال ومستمرا اجلزر حتديا   إىل  اخلدمات  

بإتاحة خدمات صـحية وطبيـة       فيما يتعلق    ة حتقيق رؤية احلكوم   أماموالقدرات أكرب عائق    
 . سكرييباميسرة جلميع السكان يف 

 اتفاقية حقوق الطفل تنفيذ   -٦  

قـانون العقوبـات    علـى    إصالحات تشريعية    ه لطاملا لزم إدخال   تقر احلكومة بأن    -٤٢
.  ومـصاحل األطفـال     أو غري مباشر على حقـوق      امباشرتأثريا  والقوانني األخرى اليت تؤثر     

تطـوير اهلياكـل    ويتطلب تطبيق اتفاقية حقوق الطفل تطبيقا كامال تلبية احلاجة املاسة إىل            
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ومتثل . )وغري ذلك رافق احتجاز األحداث واملدارس واخلدمات الطبية       فيما يتعلق مب  (األساسية  
.  التغلب عليهـا    عقبات كبرية يتعني   يف هذا السياق أيضا   املوارد والقدرات   العراقيل املرتبطة ب  

 عملية اإلصالح التـشريعي الراميـة إىل تعزيـز          ٢٠١٠يناير  /وقد انطلقت يف كانون الثاين    
 . الطفل محاية

 قضايا العمالة  -٧  

  اتفاقيات تنفيذعلى  قدرة  ال يف   ا حاد اوزارة العمل وتنمية املوارد البشرية نقص     تواجه    -٤٣
 املساعدة املاليـة  ا يف نقصذه الوزارة أيضا وتواجه ه.اليت صدقت عليهامنظمة العمل الدولية    

 . وغريها برامج الوساطة والتحكيم الالزمة لتنفيذوالتقنية 

 حتديات التنمية   -٨  

 نقص املوارد املالية والتقنية    •

  املوارد البشرية مسائل   •

 لتنمية اليت ميكن تسخريها لالطبيعية الثروات حمدودية    •

 دمات يعيق تقدمي اخلالذي  اجلزر تباعد   •

  ة الوصول إليهاكلفوغالء الوصول إىل األسواق الدولية حمدودية    •

  العالقات الدبلوماسية والتجارية يف البلد حمدودية   •

 ة ي احلجم والقضايا االجتماعية والثقافاملتمثلة يف -املرتبطة باألراضي معوقات التنمية    •

 اد يف األدوية املناسبة احلنقص ال   •

  األطباء واملمرضني - نياملؤهلني واملتخصص هنينينقص يف املال   •

 وضـيق القاعـدة   لوقود والغذاء   بسبب تكلفة ا  تكلفة املعيشة   ل املستوى املرتفع    •
  وغري ذلك يةالسوق

  تطوير خيارات التوظيف حمدودية فرص   •

 املعوقات  - باء  

 الوصول إىل العدالة     

نقص املوارد  يف   سة يف كرييبا   الوصول إىل العدال   يعترض ذي الرئيسي ال  العائقتمثل  ي  -٤٤
خدمات قانونية  يتيح تقدمي   الدعم احلكومي   أن  على الرغم من    و .البشرية والقدرات املؤسسية  

يف املـوظفني   يواجه نقصا هـائال     هذا املكتب   فإن   عن طريق مكتب حمامي الشعب،       جمانية
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  السكان وصولحة  مسألة الترابط املوجود بني إتا     الرئيسية للحكومة    الشواغلمن  و .التمويلو
 . يف اجلـزر النائيـة     ال سيما ،  ا مناسب تدريبامؤهلني ومدربني    قضاة   إىل العدالة واحلاجة إىل   

. قـانوين ال مبتدئون ينقصهم التـدريب    س هم قضاة  لبية العظمى من القضاة يف كرييبا     والغا
 .  القضايا املعقدةتناول على مقدرهتوحترص احلكومة على إجياد حل يتيح تعزيز 

إصالح تشريعي يف كـثري مـن       إىل  احلاجة امللحة   ب أن احلكومة تعترف أيضا      ومع  -٤٥
هنـاك  و.  القدرات التقنيـة   تناول هذا األمر تتمثل يف نقص     العقبة الرئيسية يف    فإن  اجملاالت،  

حمامي الشعب، وتطـوير  تنقل   مسألة مثل املطروحة يف هذا الصدد  قائمة واضحة من القضايا   
 .  واملساعدات التقنية املبتدئني،قدرات القضاة وبناء ،البنية التحتية

 اإلجنازات   -جيم   

 آثار تغري املناخ   -١  

 الفوريـة   اآلثارمعاجلة بعض   إىل  ) قانونال (٢٠٠٧لعام  ) املعدل(البيئة  يرمي قانون     -٤٦
وتتوىل تنفيذ  . تغري املناخ والتدهور البيئي   النامجة عن   طويلة األجل   غريها من االنعكاسات ال   و
التوعيـة    على برنامج  تنمية الزراعية، اليت تشرف أيضا    الا القانون وزارة البيئة واألراضي و     هذ

 سـنّ وقد عّجل   . تغري املناخ املتصلني مبسألة   امج املنظمات غري احلكومية     نوبرالعامة   الوطنية
 غريها مـن   التنمية و  تأثرياتجهود محاية البيئة من      ودخوله حيز النفاذ وتنفيذه      القانونهذا  

 على وجـه    أنشطة تستهدف التصدي  يف   مؤخرا   سيباريحكومة ك وشرعت   .ةاألنشطة امللوث 
،  كـامال  ي وفر متويال  ذ ال ، شراكة مع االحتاد األورويب     إطار  ويف . للتدهور البيئي  االستعجال

التعدين البحري هتدف إىل ختفيف الضغط على املوارد الساحلية         جيري تنفيذ مبادرة يف جمال      
. أنـشطة البنـاء   من جراء   الستغالل املفرط   ل اليت تتعرض ،  يةالساحلاملناطق   روتعزيز استقرا 

 وخاصة علـب    ية،نقدمقابل مبالغ    املواد غري القابلة للتحلل احليوي       استخدام إعادة   ومكّنت
 أن تنفيذ هذا   منالنفايات، على الرغم    تراكم   خفض   ، من الزجاج والنحاس مواد  لومنيوم و األ

 يـة  البحر احلـواجز  تصميم وتشييد    مراقبة وتشكل. نذ وقت قصري جدا    مل يبدأ إال م    القانون
 املبذولة حاليا ملكافحـة تـدهور     لتخفيف  اهود  ج من   اًنغروف جزء اوإعادة زراعة أشجار امل   

 شراكة مـع    بفضل تقدما كبريا بحر  ارتفاع مستوى ال  رصد  وقد أحرزت عملية    . السواحل
 تابعـة   على إنشاء أول منطقة حمميةسرييبا كووافقت. جهات ماحنة ثنائية ومنظمات إقليمية 

 ذات   التنظيميـة  اللوائحهلا بعد وضع    سن  ت لكن مل ي   ،فينيكسهي املنطقة احملمية جلزر     ، و هلا
مـل  ت يف طور اإلعداد سوف يك      مشروع هذاو .ألنواع احملمية  هبذا املوضوع لتحديد ا    الصلة

ب جتربةُ تسيريِ دوريات تـسهر  وتكتس. أيضا ‘حممية‘تصبح الشعاب املرجانية اليت ستحديد  ب
  .على إنفاذ قانون البيئة يف جنوب تراوا وبيتيو زمخا متزايدا يف سياق تعزيز إنفاذ القانون
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 علـى   ، السنوية نفيذيةإضافية بشأن محاية البيئة، مبا يف ذلك اخلطط الت        وتتاح وثائق     -٤٧
 ).www.environment@gov.ki(: يشبكاملوقع ال

 األطفال   -٢  

كـانون  (س  كرييبا عن األسرة ودعم األسرة يف    تقرير  ري وضع الصيغة النهائية ل    جي  -٤٨
 الدراسـة االستقـصائية     نتائجالدراسة شقا متعلقا ب    وسوف تشمل    ؛)٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 .حصاءات عن حوادث العنـف    إتضمن  ت  يت ال ،العنف ضد املرأة  بشأن  ملنظمة الصحة العاملية    
يبحث و. االت االعتداء على األطفال   حل واقعي حتليل   راء على إج  هذا املشروع أيضا  وينطوي  

 تطبيق التعليقات اخلتامية  مسألة  حاليا  كرييباس    املعين باألطفال يف   اجمللس االستشاري الوطين  
أساسيا يف التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى       وقد أدت اليونيسف دورا     . حقوق الطفل للجنة  

ضمان تسجيل مجيـع الـوالدات      لوزارة الصحة   ووزارة الداخلية والشؤون االجتماعية     بني  
 هـذا   وسُينظر يف إطـار    .يف اآلونة األخرية اتفاق بني احلكومة واليونيسيف      وأُبرم   .اجلديدة

إذ يقوم   ،شروعاملوبدأ بالفعل تنفيذ     .إصالح مجيع التشريعات املتعلقة باألطفال    يف  املشروع  
 . الصدد يف هذا نيستراليأ استشاريني من مكتب النائب العام بالعمل معأفراد 

 املرأة   -٣  

 بـشأن دراسة واسعة النطاق على الصعيد الوطين        أطلقت احلكومة    ٢٠٠٨يف عام     -٤٩
دعم األسـرة يف     و صحة األسرة "بدأت يف إجرائها حتت عنوان      العنف ضد املرأة يف األسرة و     

بسبب  الدراسةبإجراء هذه   أوعزت احلكومة   وقد   ".دراسة بشأن العنف ضد املرأة    : كرييباس
ملدى انتشار هـذه    ، وطلبت أن تكون حتليال واقعيا       تزايد حاالت العنف ضد املرأة    القلق إزاء   
، مبا فيهـا  ضم منظمات غري حكومية  ت وسّهل إجراَء الدراسة جلنةٌ مكلفة باملوضوع     . املشكلة

امـة  فخوأعلـن   . االحتاد النسوي الوطين لكرييباس واملنظمات املنتسبة له ومجاعات كنسية        
انتـشار  النتائج األولية مستويات    وأظهرت  .  األولية للدراسة  عن االستنتاجات الرئيس تونغ   

 قد قطعـت عمليـة تعمـيم      و. سالعنف ضد املرأة يف كرييبا    خمتلفة من   شكال  ألعالية جدا   
خمتلف اجلزر واجملتمعـات   يف  معلومات العنف ضد املرأة     ونشرت  . شوطا كبريا  االستنتاجات

وتعمـل وزارة الداخليـة     . اختذ قرارات بشأهن  أو ا  ها بالتدخالت املقترحة  ضم بع ، والتز احمللية
والشؤون االجتماعية والشرطة ومكتب النائب العام ومنظمات غري حكومية حاليا كفريـق            

دارات احلكومية مع املنظمات غـري      اإلوتتعاون  . واحد من أجل مواصلة تعميم االستنتاجات     
 مثل  ، هياكل صورة متعاونة على إنشاء   بحملية  جمتمعات  ثل إقدام   ومي . هذه املسألة  يفاحلكومية  

تواصل احلكومة العمـل    و . يف معاجلة قضية العنف ضد املرأة      تصب ، خطوة "شيوخالمجعية  "
كمـا أنـشأت وزارة      ،قليميني والدوليني ملعاجلة مسألة العنف ضد املـرأة       مع الشركاء اإل  

 منـصبا   مانة مجاعة احمليط اهلادئ   قليمي التابع أل  الداخلية، بشراكة مع فريق موارد احلقوق اإل      
 .  وعينت شاغلهالعنف ضد املرأةب املتعلقإلصالح التشريعي خاصا با
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. وألسباب جنسانية اجلنس  نوع  التمييز على أساس    من  ماية  احل الدستور   ال يكرس و  -٥٠
احلقـوق  ‘ يتناولالذي   -مثال  الفصل الثاين   كتعديل   ،تعديل على الدستور  ويتطلب إدخال   

  ثلثـي   احلصول على تأييـد     يتطلب هوف .هاثنني الستكمال مراحل   قطع شوطني    -‘واحلريات
احلصول علـى تـصويت     مث يتطلب أيضا    . استفتاءمجيع الناخبني املسجلني عن طريق إجراء       

 . يف الربملانبأغلبية الثلثني 

تفاقية، اال معاحمللية  مطلوبا ملواءمة القوانني     ال يزال  الكثري    بأن  تقر  احلكومة ومع أن   -٥١
الدراسة االستقصائية   إىل    يف هذا الصدد   يشارو . للبدء يف العملية   الالزمةالتدابري  فقد اختذت   

 وأتدرجيي، سواء كان ذلك يف شكل تشريعات        الصالح  اخلط املرجعي لإل    حتدد يت ال ةالوطني
 إىل) ٢٠٠٣  عـام  - ٥رقم   (األدلة تعديل قانون    ، أدى ٢٠٠٣يف عام   و. برامج وأسياسات  

ومل يؤيـد   . جلرائم اجلنـسية  ايب  ملرتك  القضائية الحقةسياق امل يف  إثبات االدعاء    إلغاء قاعدة 
إذا السلوك اجلنسي السابق يف معظم الظروف، إال        احلجة املتعلقة ب   قبولالتعديل  املشّرع يف   

 العنـف مـسألة   احملاكم خطوات ملعاجلة    واختذت  . ةصداقية أدلة الضحي  ذا صلة مب   كانت
؛ KICA 9) (]٢٠٠٦[ قضية تواكاراوا ضد العموم على سبيل املثال يفيتجلى ذلك  واملرتيل،

تندرج عامل على أهنا مسائل خطرية       أن تُ  جيب"احملكمة جمددا أن حاالت العنف املرتيل       وأكدت  
ل  للدولة املتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكا       ويلالتقرير األ  وسيقّدم ".مومية الع الشواغل يف

  املـرأة يف   بوضـع النهوض  ب احلكومة   قد التزمت و. يف غضون هذا العام   التمييز ضد املرأة    
بإحراز تقدم على   ذلك بإلزام نفسها    ، و ٢٠١١- ٢٠٠٨س للفترة    خطة تنمية كرييبا   سياق
 :  ما يليصعيد

 زيادة وتعزيز أمهية مسامهة املرأة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ؛  •

 ؛ انيةالقضايا اجلنسبم زيادة الوعي العا •

 . انيةمعاجلة القضايا اجلنسالرامية إىل دمات اخلزيادة دعم  •

  س يف كرييبااينمشروع خطة العمل الوطنية للقضاء على العنف اجلنس  -٤  

 ضد املـرأة  املتعلقة بالعنفدراسة كنتيجة الستنتاجات الخطة العمل الوطنية جاءت    -٥٢
خطة  أول   توكان .عالن النتائج إ بعد   مباشرةاخلطة  عن  وأُعلن   .٢٠٠٨ يف عام    سيف كرييبا 

  عام من هافترة تنفيذ ومتتد  . اينلعنف اجلنس نوعها يف كرييباس تتناول مسألة ا      من   ةوطنيعمل  
، اتمراجعة التشريع اليت تقوم عليها يف     التوصيات األساسية   وتتمثل  . ٢٠٢٠ إىل عام  ٢٠١٠

أفـراد  ، وتدريب   ) مثال  قانون األسرة  إطاريف  (ووضع تشريع جديد بشأن العنف ضد املرأة        
 . للنهوض بقدراهتمالشرطة وموظفي الرعاية االجتماعية واخلدمات االجتماعية 
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 حرية التعبري  -٥  

ة التعبري عن آرائهم    يرحب الناس بصفة عامة     ويتمتع .دستوريكفله ال حرية التعبري حق      -٥٣
املعلومـات  سع إمكانية للوصول إىل     وتتاح على نطاق وا   . رفاهيتهمب أي قضية تتعلق     بشأن

أسبوعية صحف  وتصدر  . رب شبكة اإلنترنت  عدردشة  وغرف ال  الوثائق و قاالتواألخبار وامل 
التابعة للكنيسة الربوتـستانتية  ) Te Mauri(‘ يت ماوري‘الكنائس، مثل تابعة لكربيات حملية 

، اليت تبث على مـوجيت      ايت كرييب لكرييباس؛ كما تدير اهليئة احلكومية لإلذاعة والنشر إذاعة       
FM/AM) (‘ يت ويكريا‘، وصحيفة )تضمني االتساع وتضمني الترددTe Uekera (.   ويتـهم

 ".حتابيان احلكومة "بأهنما   للدولة يف بعض األحيان      نواب املعارضة هاتني املؤسستني التابعتني    
ـ حتظى  حمطة  ، وهي   FMبدوره حمطة جديدة تبث على موجة       لقطاع اخلاص   ا ويدير شعبية ب

تأيت يف الصدارة  اليت )New Star(‘ نيو ستار‘، كما ُيصدر صحيفة  الشبابأوساطكبرية يف 
 . يف مجيع أحناء اجلزرمن حيث التوزيع 

  اخلدمات الصحية تعزيز  -٦  

يف جمـايل  التـدريب  من أجل للطلبة املمنوحة  تواصل احلكومة زيادة املنح الدراسية        -٥٤
ويستعان مبزيـد مـن     . ستراليا على التوايل  أكوبا و يف    سيما ، ال التمريض يف اخلارج  الطب و 
شراكات مع تايوان وأستراليا زيادة عـدد       وأتاحت   . اخلارج كل عام   املستقدمني من األطباء  

 ة دائمصورةن ب وأطباء كوبي ويقيم  . ني البلد ينمن هذ الوافدة  زيارات الفرق الطبية املتخصصة     
وه مشروعا لتحسني املرافق الطبية يف املراكـز الـصحية   االحتاد األورويب لتوأكمل  . يف تراوا 

وزارة الصحة واخلدمات الطبية    وقد وضعت   . س كرييبا يف ةيف مجيع اجلزر اخلارجي   املوجودة  
 بوضـوح األهـداف االسـتراتيجية       ت فيها  حدد ٢٠١١-٢٠٠٨  للفترة خطة استراتيجية 

بقـاء  عامة بشأن    ة سياس ةمشروع ورق   بني الوثائق األخرى املعتمدة كمرجع     منو. للوزارة
 .  الصحة العامةات ومشروع سياس،الصحة اإلجنابيةسياسة عامة يف جمال الطفل، ومشروع 

  شباببرامج النهوض بال  -٧  

 ، وهو مشروع من املقرر أن يكتمل وطنية للشباب عامةسياسةجيري إعداد مشروع   -٥٥ 
ليتسىن تنفيذه يف    ٢٠٠٩ة يف عام     هو وضع صيغته النهائي     املشروع والقصد من .  هذا العام  يف

تكون هذه السياسة الرامية إىل توجيه قطاع الشباب األوىل مـن           سو .٢٠١٤-٢٠١٠الفترة  
اهتمـام  زيادة  وقد أتاح ذلك    . قبول الشباب يف هيئات صنع القرار     ويتزايد   .نوعها يف البلد  
ربامج اهتماما ب  الشبابويبدي  . مم املتحدة األ يف وضع خطة عمل      تهم ومشارك ممثلي الشباب 

على املـستوى   و .اإلقليمي وأسواء على الصعيد الوطين     اخلاصة بالشباب   لشراكة  التعاون وا 
، إىل ا الشبابلوزارة الداخلية والشؤون االجتماعية قضاي اخلطة االستراتيجية   تتناول  الوزاري،  

ربامج اإلمنائية معظم هذه الوتفتقر . املرأة والشباب واألطفال لوضع   جانب إجراء حتليل واقعي   
 .  الدعم املايلإىل
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  والشرطة اجملتمعية املسار البديلخطة   -٨  

املسائل بالعنف املرتيل و   وحدة خاصة تعىن بقضايا    سكرييباأنشأت هيئة الشرطة يف       -٥٦
االستراتيجية  سكرييباخطة  وتستند. لمعايري املهنيةاملمتثلة ل يةاجملتمع بدور الشرطة  ذات الصلة 

 ٢٠٠٨ قانون الـشرطة لعـام       إىل ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  السجون  قطاع  لشرطة و احلالية ل 
إعـادة تأهيـل   وترمي سياسة املـسار البـديل إىل     . لشرطةللداخلية  املتعلق باملعايري املهنية ا   

 . هبذا املوضوع  مجيع أنشطة اإلنفاذ ذات الصلة    على  ضفاء طابع رمسي    مع إ ألحداث اجلاحنني   ا
لشرطة  اإلقليمية ل  بادرةا وامل الشراكة مع شرطة نيوزيلند   ة بشأن   ويشكل إعالن السياسة العام   

هيئة سامهت  و. مثاال بارزا للشراكة بني دول خمتلفة يف جمال الشرطة         يف منطقة احمليط اهلادئ   
وأنـشأت   .إىل جزر سليمان  املوفدة   بعثة املساعدة اإلقليمية      يف بأفراد شرطة شرطة كرييباس   

العنف املرتيل والعنف ضـد املـرأة       تعىن بصفة خاصة ب    )FASO(وحدة  هيئة شرطة كرييباس    
أيضا دورات تدريبيـة  وُتجرى  .  هلذه احلاالت  منفصل سجل   يشمل وضع  مبا   ،وقضايا الطفل 

ومن املبادرات اجلديدة اليت تكتسب تأييدا واسـعا        . االت العنف ضد املرأة   حبلتوعية الشرطة   
  .الشكاوىذ سياسة عدم إسقاط  وتنفي٢٠٠٤عام للشرطة اتنفيذ مدونة قواعد سلوك 

  املسار البديل نظاموإنشاء حمكمة قضاء األحداث   -٩  

 معاملـة   ويتيح هذا املرفق   .ألحداثمستقلة ل حمكمة  س  كرييبايف  نظام العدالة   يضم    -٥٧
وفـرص  حلقات عمـل    ومن األولويات يف هذا الصدد إتاحة       . منفصلة لألحداث اجلاحنني  

وتشرف اليونيسيف على اإلصالح    . الشرطةأفراد  للقضاة و يف جمال قضاء األحداث      تدريب
 إسـاءة   بشأندراسة مشتركة    ٢٠٠٨يف عام   ، حيث أطلقت أيضا     قضاء األحداث ب املتعلق

 . معاملة الطفل

 سياسات احلكومة الرامية إىل معاجلة قضايا اإلعاقة   -١٠  

 طـة عمـل   ملقترنة خب العامة ا  الوطنية   تهاسياسل الصيغة النهائية وضع  ب سكرييباتقوم    -٥٨
وقد اكتمـل هـذا العمـل يف         .٢٠١٣-٢٠١٠ ةفتريف ال  أن ُتنفذ  ، على لمعوقنيموجهة ل 

وُوضعت السياسة نفسها استجابة     . وستنشر وثيقته يف بداية هذه السنة      ٢٠٠٩أغسطس  /آب
 وستكون هذه السياسة حماولـة    . معاجلة قضايا اإلعاقة يف اجملتمع األوسع     للحاجة املتزايدة إىل    

لأللفيـة  بيواكـو  عمل إطار   ب الدولية واإلقليمية فيما يتعلق   لتعهداهتا  لبية التزامات احلكومة    لت
قائم على إدماج املعوقني وإزالة ما يعترضهم مـن حـواجز            إقامة جمتمع  اجلديدة الرامي إىل  

 . ئاحمليط اهلادمنطقة  يف آسيا وهم حقوقومنحهم

 إصالح التعليم   -١١  

لمناهج الدراسية احلالية   م، بتمويل من جهات ماحنة، استعراضا ل      أكملت وزارة التعلي    -٥٩
وتقدم احلكومة معونة يف جمال      .س وكيفية االرتقاء هبذه املؤسسات    كرييبابكليات املعلمني   يف  
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 اخلطة االستراتيجية لقطـاع  ٢٠٠٨وقد أطلقت يف عام . لطالباتكاليف نقل تغطي   التعليم
مشاورات هتدف إىل حتسني    وأجريت   . التعليم جودة تراجعوتعاجل هذه اخلطة مسألة      .التعليم

 املتوقع  اليت من  احلكومة،   وقُدم مشروع االستنتاجات إىل   .  ونظم التقييم  معايري نظام التدريس  
  .مستوى جودة التعليم ملعاجلة مسألة  تدابريقترحتأن 

 .للطلبةقدمة  املاحلكومية   وافقت احلكومة على زيادات سنوية لفرص املنح الدراسية       و  -٦٠
وتدير وزارة الداخلية والشؤون االجتماعية      .لتعليما يف زيادة خمصصات ميزانية      ويتجلى ذلك 

األطفـال  آبـاء    يـستفيد حيث  خطة لرسوم التعليم مراعية ملتطلبات الرفاهية االجتماعية،        
ليـل  ويتنـاول د . رسوم التعليماملعوقني، من مساعدة تغطي     أو  /، وحتديدا اليتامى و   نياحملتاج

السياسة العامة التعليمة جمللس املنح مواضيع متعلقة بتسيري برامج املنح، ويعاجل بصفة خاصـة              
  .مسألة احلق األساسي يف التعليم

كمـا  الطفولة املبكـرة،    يف  بيان السياسة العامة للتعليم     ائق معتمدة   وثوتتناول عدة     -٦١
حصاءات يف هذا الصدد اإل   امة  اهلوثائق  ومن ال  .الثانويولتعليم االبتدائي   تتناول قضايا قطاع ا   

اخلطـة  ، و قطاع التعليم  وزارة التعليم إلحصاءات     ، وموجز ٢٠٠٨-٢٠٠٦ ية للفترة التعليم
 وهي وثيقة تشمل حمصِّلة املؤمتر الوطين للتعلـيم يف        ( سكرييبااالستراتيجية لقطاع التعليم يف     

عقب وضع   ٢٠٠٩مايو  /روقد أجريت يف أيا   ). س وحتدد مستويات خدمات التدريس    كرييبا
اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم مشاورة بشأن نظام التقييمات، بتمويـل مـن الوكالـة              

  .األسترالية للتنمية الدولية والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية

 شراكة مع تايوان بالزراعة والثروة احليوانية قاعدة تنمية   -١٢  

وان مبوجب اتفاق ثنائي أبرم بفضل ترتيب شراكة مع هـذا       أنشئت البعثة التقنية لتاي     -٦٢
التعـاون  تجربة واخلربة يف جمال التنمية، كما يشمل تعزيز          ويغطي هذا االتفاق نقل ال     .البلد

 .  كل أربع سنواتيفتفاق وُيستعرض اال. لتقينالزراعي ا

ن التركيـز   مانية  الزراعة والثروة احليو  متكنت شعبة   الترتيبات القائمة،   استنادا إىل   و  -٦٣
واألشـجار املثمـرة    الدرنية  اصيل  املتمثلة يف احمل  نتاج كميات كبرية من املواد الزراعية       إعلى  
إتاحـة   عن طريق    عمل الشعبة  يلتكمتقوم البعثة التقنية لتايوان ب    لتوزيع، يف حني    غراض ا أل

بتقـدمي   و،رتوزيـع البـذو  واخلضر قطاع  على تقوم هبا األسر بالتركيزبستنة مرتلية   أنشطة  
 . شعبة الزراعة والثروة احليوانيةتدريب املناسب للمزارعني بالتعاون مع ال

ملا تقوم به شـعبة       مماثال ا برناجم تتوىل البعثة التقنية لتايوان   ويف جمال الثروة احليوانية،       -٦٤
 زراعـة   عدم قصر نشاطهم علـى      على تشجيع املزارعني الزراعة والثروة احليوانية يتمثل يف      

ـ بـصغار   ن  ود املزارع زوَّوي. إىل األعمال التجارية الزراعية    ببطء   النتقالواكفاف  ال  ازيرخن
 ويتلقى املزارعون هـذه     .ذا اجملال هبمعرفتهم  مدى كفاية   اختبار  من أجل   لفترة معينة   لتربيتها  
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ء يف  وتتطور تربية الدواجن ببط    . يف تربيتها لتصل إىل الوزن املتوقع      ااخلنازير جمانا إذا ما جنحو    
 . البيضأوساط املزارعني، حيث يقوم معظمهم بإنتاج 

 اإليدز /سياسة احلكومة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية  -١٣  

ألمراض املنقولـة جنـسيا      للتصدي ل  ٢٠٠٥س خطة وضعتها يف عام      كرييباتطّبق    -٦٥
وس نقص  جلميع حاملي فري  يف معاملتها    وهي تسترشد    .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   لو

وعمم  ٢٠٠٥عام  وقد اسُتعرضت خطة    . باملبادئ القائمة على احلقوق    اإليدز/املناعة البشرية 
 . مشروع الوثيقة النهائية املتعلقة هبا طلبا لتعليقات اجلهات املعنية

 همجنـس نـوع   وهم   بغض النظر عن سـن     ،ميع األشخاص س أن جل  كرييباوتعتقد    -٦٦
 يف العيش بـسالم    اإليدز أم ال، احلق   /ناعة البشرية ومدى إصابتهم بفريوس نقص امل     وضعهمو

 اخلطة الوطنية لعـام      تشريعات وسياسات لدعم   وجيري وضع .  متييزية غري ويف ظل محاية ِقَيمٍ   
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       وغريها من االتفاقيات ذات الصلة مثل اتفاقية         ٢٠٠٥
أن تسهم هذه التشريعات والسياسات  الطويل  يف املدى وُيتوخى   . واتفاقية حقوق الطفل   املرأة
اإليـدز وإطـالق    /األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     القضاء على وصم    يف  

 . يف حقهم أو التمييز األحكام اجلاهزة عليهم

 الوصول إىل العدالة   -١٤  

 حمامي الـشعب  مشورة قانونية جمانية من خالل مكتب       يتاح للسكان الوصول إىل       -٦٧
الواردة من   خدماته أيضا يف قضايا االستئناف      الشعب  حمامي يقدمو .اليت يقدمها واخلدمات  

 عدد متزايـد مـن الـشركات        يوجدو .الوصول إىل العدالة  تعزيز  اجلزر اخلارجية، مما يتيح     
احلكومة ماضية يف االستثمار يف نوعية جيدة من       و. ة اخلاصة، ال سيما يف جنوب تراوا      القانوني
 .  اللجوء إليهمللجمهورالذين ميكن  احملامني عدد زيادة بقصدالقانوين التعليم 

جلسات معظم القضايا  لكن ،احملكمة العليا جلسات دورية يف اجلزر اخلارجية      تعقد  و  -٦٨
 مـرة يف    اهتا حمكمة االستئناف جلس   وتعقد .يف جنوب تراوا   أيضا   تعقد هذه اجلزر    املقامة يف 
 . يا خالل هذه الدورةالقضاوُينظر يف مجيع السنة، 

 العمل والعمالة برامج  -١٥  

 يف هـذا    خطـة اسـتراتيجية   مشروع   وضعت وزارة العمل وتنمية املوارد البشرية       -٦٩
وجتري .  املتعلقة به واللوائح١٩٧٧ الصادر يف عام العمل مرسوم وتطبق هذه الوزارة  . الصدد
وقـد أتاحـت تعـديالت       .بالتشاور مع القطاع اخلاص   اخلطية  عمل  ال وضع عقود عملية  
تفاقيـات عمالـة    ا مبا يف ذلـك       دمج املمارسات اجليدة ملنظمة العمل الدولية،      ٢٠٠٨ عام

ـ  ،أسوأ أشكال عمالة األطفـال    ب ات املتعلقة تفاقيالاألطفال، مثل ا   ،  األدىن للعمـل   سنوال
 .  والتمييز يف االستخدام واملهنة،واملساواة يف األجور
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ودها تق  النهائية ملشروع خطة عمل وطنية لتوظيف الشباب ومن املتوقع وضع الصيغة     -٧٠
 النهائيـة يف تـشرين      ةصيغال وقد أمتت وزارة العمل واملوارد البشرية     . منظمة العمل الدولية  

 وسـبق أن ُوضـع قـانون        .ملشروع الربنامج القطري للعمل الالئق     ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
، )التحكـيم والوسـاطة   (الـصناعية   لعالقات  ل، وقانون   للنقابات ومنظمات أرباب العمل   

 .  للصحة املهنية والسالمة املهنيةومشروع قانون

 أهم األولويات الوطنية وااللتزامات واملبادرات   -دال   

 األولويات الوطنية   -١  

 اتيةجماالت سياسالضوء على ستة  ٢٠١١-٢٠٠٨  للفترةخطة التنمية الوطنيةتسلط   -٧١
؛  الصحة)٣(؛  النمو االقتصادي واحلد من الفقر)٢( ؛ البشريةتنمية املوارد) ١ (: هي ،رئيسية

شـاملة  جمـاالت   هذه اجملاالت املواضيعية    وتعترب  .  البنية التحتية  )٦(التسيري؛   )٥( ؛ البيئة )٤(
 . أفضل املمارساتمنهج سياسات إىل وتستند هذه ال. اهتمامات وشواغل الشعبومتوافقة مع 

 اقتصاد  إجياد"هو  أال و ،  الطويلاألجل  يف   احلكومة    هدف وحتدد خطة التنمية الوطنية     -٧٢
تماشى على حنو ي   ؛ وتوجَّه استراتيجيات الوزارات املعنية    "شعب كرييباس خيدم مصاحل   حيوي  

 .  من منظور واسعئيسية السياساتية الستة الراالتكما تربط باجملهذه الرؤية، و

 مبادرات احلكومة   -٢  

جلنة يف كرييباس    يف أقرب وقت ممكن      أن ُتنشأ  مهية مبكان األاحلكومة أن من    تعتقد    -٧٣
حاجـة ملحـة    أن مثة    سكرييباكما تعتقد   . وطنية حلقوق اإلنسان ومكتب حلقوق اإلنسان     

 ملواطنيها من آثار تغري املناخ      يةقوق اإلنسان احلاستكشاف اخليارات العملية حلماية     تدعو إىل   
 احلكومة أيضا   تدعم،  التوجهذا  هل يالتكمو. شريوغريها من األنشطة النامجة عن النشاط الب      

وضع آلية إقليميـة حلقـوق      الرامية إىل استكشاف فكرة     منتدى جزر احمليط اهلادئ     مبادرة  
 .  وبلورهتا بقدر اإلمكاناإلنسان

  امللتمسات  -٣  

املـوارد  شح  و،لتغري املناخ، واالفتقار إىل القدرات  التأثريات السلبية    سكرييباتواجه    -٧٤
يف إجيـاد  جمموعة من العوائق الطبيعية     و  التأثريات هذهتتسبب  و . وضعف البنية التحتية   ،ملاليةا

ويتجسد التحدي القائم يف حتقيـق األهـداف         .حامسةاقتصادية   -  اجتماعية أوجه ضعف 
أقل البلدان منوا والدول النامية     املتعلقة ب  -خطة منطقة احمليط اهلادئ     اإلمنائية لأللفية وأهداف    

ومـن شـأن التحـديات      . ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة   واخلطة الوطنية للتنمية     ،زرية الصغرية اجل
 .  اإلنسان على أرض الواقع قضايا حقوق حتسنيبصفة خاصةتعرقل أن  املذكورة
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 : مدها مبا يلياجملتمع الدويل النظر يف إىل  سكرييباوتطلب حكومة   -٧٥

ارسي املهن القانونيـة    ممناء قدرات   بيف جمال   املساعدة التقنية والدعم املايل       )أ(  
الشرطة، وذلك هبدف تعزيز القدرات يف هذه املهن واملؤسـسات يف           أفراد   و احمللينيوالطبية  

 املدى القصري واملتوسط؛ 

مـن خـالل بـرامج      ( الوعي العام    إذكاء  يف جمال  املساعدة التقنية واملالية    )ب(  
 قوق اإلنسان؛ حب  املتعلقةريرتقاالوتقدمي ) التثقيف اجملتمعي وأنشطة التوعية

 الـدعوة   يف جمـال   الشرطة   اتقدرلالرتقاء ب املساعدة التقنية والدعم املايل       )ج(  
 واتفاقية حقوق الطفـل     القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      اتفاقية  ب  املتعلقني نفاذاإلو

  ؛وغريها من االتفاقيات الدولية

  حاجـة  وجود اجملتمع الدويل    اجملاالت اليت يرى  املساعدة التقنية واملالية يف       )د(  
   يف كرييباس؛حتسني قضايا حقوق اإلنسانفيها إىل 

يف احملافـل اإلقليميـة     حينـها   مشاركة كاملة ويف    إلتاحة  املساعدة املالية     )ه(  
تغـري املنـاخ    بتأثريات   مبا يف ذلك الدورات التدريبية التعليمية والدراسات املتعلقة          ،والدولية

 . ارتفاع مستوى سطح البحرب ذات الصلةضايا قالو

 شكر وتقدير   -٤  

وتعترف وزارة الداخلية   .  كرييباس  متويل وفد دولة    كرييباس مسؤولية   حكومة تتوىل  -٧٦
املقدمة من   تقنيةاملساعدات ال ب س، عن حكومة كرييبا   ، نيابة مع التقدير والشؤون االجتماعية   

فوضـية  اإلقليمـي مل كتب املمانة مجاعة احمليط اهلادئ و فريق موارد احلقوق اإلقليمي التابع أل     
 حلقـة   ا استفادت منه   ودعم اهذه املؤسسات توجيه  وقد قدمت    .يف سوفا حقوق اإلنسان   
 يف إعداد هـذا التقريـر األوىل      أسهمت  خربات وجتارب   وتقامست ونقلت   العمل التدريبية،   

مانـة  قوق اإلقليمي التـابع أل     وسيقدم فريق موارد احل    .املتعلق باالستعراض الدوري الشامل   
للعرض املقـدم    يف اإلعداد  س ملساعدة فريق كرييبا    ومتويال مجاعة احمليط اهلادئ خرباء تقنيني    

  .يفجن يف

       
  


