
(A)   GE.10-10891    110310    120310 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة 
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف، 

  وفقـاً  ية حلقـوق اإلنـسان،    جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السام        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  كرييباس    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق               

وال يتضمـن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو           . ملتحدة الرمسية ذات الصلـة   األمم ا 
اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنيـة              

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق           . الصادرة عن املفوضية  
ورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف             وذُكرت بص . اإلنسان
. وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن    
ن هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق          وملا كـا . كانت ال تزال صاحلـة   

الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى            
أو املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات   /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و 

  .الدولية حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار العام  -الً أو  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
املعاهدات العاملية األساسـية    

  )٢(حلقوق اإلنسان
 تاريخ التـصديق أو االنـضمام   

  اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات احملـددة       التحفظات/اإلعالنات

   هليئات املعاهدات
اتفاقية القضاء علـى مجيـع      

  مييز ضد املرأةأشكال الت
  -  ال توجد  ٢٠٠٤مارس / آذار١٧

، )ب(٢٤املـواد   : حتفظ(نعم    ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١١   اتفاقية حقوق الطفل
، )و(، و )ه(، و )د(، و )ج(و
، )د(، و )ج(، و )ب(٢٨، و ٢٦و

، ١٤، و ١٣ و ١٢املواد  : وإعالن
  .١٦، و١٥و

-  

تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية     ا:املعاهدات األساسية اليت ليست كرييباس طرفاً فيها 
، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     )٣(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        و ،واالجتماعية والثقافية 

ختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق               والسياسية، والربوتوكول اال  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو        واملدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،             

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو               والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،       
الربوتوكول االختيـاري    و ،املسلحة األطفال يف الرتاعات     إشراكاملهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب          

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين  ، والتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية          
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع  ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية        

  .األشخاص من االختفاء القسري
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٤(روتوكول بالريموب
   ١٩٥١نعم، باستثناء اتفاقية  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 والربوتوكوالت  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
 )٦(اإلضافية امللحقة هبا

   نعم، باستثناء الربوتوكوالت اإلضافية األول والثاين والثالث

  ١٣٨رقم االتفاقية نعم باستثناء  )٧(ةاالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولي

  ال  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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     ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا ألن كرييبـاس مل تـصدق      ٢٠٠٦يف عام     -١
وتأسف اللجنة  . )٨(إال على معاهدتني من املعاهدات الدولية الرئيسية السبع حلقوق اإلنسان         

الدولة الطرف وإن كانت قد أعربت يف السابق عن نيتها سحب حتفظها بـشأن              ألن  أيضا  
) د(و) ج(و) ب( والفقرات   ٢٦ واملادة   ٢٤من املادة   ) و(و) ه(و) د(و) ج(و) ب(الفقرات  
 .)٩(هذا الشأنيف ، فإهنا مل تتخذ بعد قراراً حقوق الطفل  من اتفاقية٢٨من املادة 

م املتحدة لـشؤون الالجـئني كرييبـاس        مفوضية األم ، أوصت   ٢٠٠٩ويف عام     -٢
 .)١٠(١٩٦٧ املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلـا لعـام         ١٩٥١باالنضمام إىل اتفاقية عام     

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     وأوصت جلنة حقوق الطفل بالتصديق على       
تفاقية حقوق الطفل   الربوتوكول االختياري ال   و شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    إاملتعلق ب 

اتفاقية الهاي لعام    و املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         
وأوصت أيضا بـأن     .)١١( بشأن محاية الطفل والتعاون فيما يتعلق بالتبين بني األقطار         ١٩٩٣

ـ   املتعلقة ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       تنظر يف التصديق على    األدىن لـسن   د   باحل
  .)١٢(لعملاااللتحاق ب

 اإلطار الدستوري والتشريعي   -باء   

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة       سلط تقرير اشترك يف إعداده        -٣
  عـدم التمييـز    بنداً بشأن الضوء على أن الدستور يتضمن       ٢٠٠٧يف عام   اإلمنائي للمرأة   

أن قـوانني   وأضاف التقريـر  .)١٣(أساسٍ للتمييز مينعه القانونك اجلنس   يشري إىل ولكنه ال   
 من جمموعة االعتداءات اجلنسية املرتكبة ضد الفتيات        ال توفر محاية كافية    االعتداء اجلنسي 

   منظمة األمم املتحدة للطفولة أن التحـرش اجلنـسي         ، بينت   ٢٠٠٩ويف عام    .)١٤(والنساء
وبينت املنظمة أيـضا أن  . يف االغتصاب ضيقمل ُيحظر حظرا واضحا وشامال وأن تعر  

 .)١٥(استغالل األطفال يف املواد اإلباحية ال يعد حاليا عمال إجراميا يف كرييباس

 تشريع حمدد   لعدم وجود  جلنة حقوق الطفل عن قلقها       أعربت،  ٢٠٠٦ويف عام     -٤
  كـامالً  متثاالًالقانون احمللي، مبا فيه القانون العريف، ا      وعدم امتثال   حلماية حقوق الطفل    

سـيما يف املنـاطق       يف كثري من األحيان، وال     وعدم تطبيقه ملبادئ االتفاقية وأحكامها    
 تشريعها احمللي، الذي يشمل     التساقوأوصت اللجنة كرييباس باختاذ تدابري فعالة       . النائية

 .)١٦(مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل ومبادئهاالقانون العريف، 

قـانون   بأن تسن كرييباس     منظمة األمم املتحدة للطفولة   ، أوصت   ٢٠٠٩ويف عام     -٥
مع النص   من التدخل يف األزمات،   شأنه أن ميكن وكاالت احلكومة      محاية الطفل الذي من     

وأوصت املنظمة أيضا بتعديل قانون التحريـات  .  مراجعة قضائية لإلجراءاتعلى إجراء 
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إلزاميـة يف كافـة     قيقات  حت للنص على إجراء     ١٩٧٧يف حاالت الوفاة واحلرائق لعام      
 .)١٧(حاالت وفيات األطفال

  حلقوق اإلنسانواهليكل األساسي اإلطار املؤسسي   - جيم  

، مل يكن لكرييباس مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        ٢٠٠٩نوفمرب  /حىت تشرين الثاين    -٦
 .)١٨(معَتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها           

 بأن تنظر كرييباس يف إنشاء مؤسـسة وطنيـة          ٢٠٠٦وأوصت جلنة حقوق الطفل يف عام       
 . )١٩(حلقوق اإلنسان ويشمل ذلك تسمية أمني للمظامل خاص باألطفال

، سلطت منظمة األمم املتحدة للطفولة الضوء على إنشاء اللجنـة           ٢٠٠٩ويف عام     -٧
 ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء اللجنة       .)٢٠(االستشارية الوطنية املعنية بالطفل يف كرييباس     

االستشارية املذكورة ولكنها أسفت لقلة املوارد البشرية واملالية املخصصة هلا، األمر الـذي             
 .)٢١(منعها من أداء عملها بشكل فعال

 تدابري السياسة العامة  -دال   

          األمم املتحدة للطفولـة أن احلكومـة دعمـت اخلطـة اإلمنائيـة            منظمة  بينت    -٨
:  يف كرييباس اليت حددت ستة جماالت سياسية رئيسية وهي كالتايل          ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  

  تنمية املوارد البشرية، والنمو االقتصادي واحلد من الفقـر، والـصحة، والبيئـة، واإلدارة،              
 .)٢٢(والبنية التحتية

تمـاد   بأن تعزز كرييباس جهودها الع     ٢٠٠٦وأوصت جلنة حقوق الطفل يف عام         -٩
وأوصت  .)٢٣(خطة عمل وطنية وتنفيذها تشمل مجيع اجملاالت يف إطار اتفاقية حقوق الطفل           

أيضا بتوسيع نطاق براجمها لتوعية األطفال وذويهم بشأن االتفاقية وباحلرص على أن تشكل             
االتفاقية وما يتصل هبا من تشريعات حملية جزءا ال يتجزأ من التعليم والتدريب املتاح للفئات               

  .)٢٤(ملهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهما
، شجعت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني كرييباس علـى          ٢٠٠٩ويف عام     -١٠

وضع خطة قائمة على احلقوق تؤكد على تنفيذ استراتيجيات التخفيف وتطويعها من أجـل              
ليمية، فـضال عـن     إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها، يف إطار آليات األمم املتحدة اإلق          

  .)٢٥(أو خارجها/تناول حاالت التشرد احملتملة داخل األوطان و
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

 التعاون مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات  -١  

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة   مالحظات ختاميةآخر   آخر تقرير قُدم وُنظر فيه  )٢٦(هيئة املعاهدة
اللجنة املعنية بالقضاء علـى     

  التمييز ضد املرأة
تأخر تقدمي التقريرين األول والثاين       -  -  -

   تباعا٢٠٠٩ً و٢٠٠٥منذ عامي 
حيل موعد تقدمي تقرير موحد يضم        -  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٥  جلنة حقوق الطفل

ـ       ع يف  التقارير من الثـاين إىل الراب
  ٢٠١١يوليه /متوز

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة

  -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  -   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  -   الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
  -   التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -   الزياراتمتابعة 

  .مل ترسل أية رسائل خالل الفترة قيد االستعراض  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
 استبيانا ٢١مل ترد كرييباس على أي استبيان من أصل   الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٢٧(أرسلها املكلفون بواليات مبوجب إجراءات خاصة

   حلقوق اإلنسانة السامييةاون مع املفوضالتع  -٣  
 من بني أولويـات      األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن     ، بينت مفوضية  ٢٠٠٨يف عام     -١١

املكتب اإلقليمي يف منطقة احمليط اهلادئ، إشراك بلدان املنطقة ومن ضمنها كرييباس، يف آلية              
املتعلقـة حبمايـة الـسجناء    االستعراض الدوري الشامل، وحتليل مواطن النقص يف القوانني       

، نظم املكتب اإلقليمي حلقات     ٢٠٠٩ويف عام    .)٢٨(وإذكاء وعي اجلمهور حبقوق اإلنسان    
  .)٢٩(دراسية حول االستعراض الدوري الشامل لفائدة احلكومة واجملتمع املدين يف كرييباس
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  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -باء   

 لتمييزاملساواة وعدم ا  -١  

 تقرير مشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي            أفاد  -١٢
سمح بتطبيق القانون العـريف يف      تجمموعة من التشريعات    بأنه صدرت    ٢٠٠٧ عام   يفللمرأة  

 واألسرة واألرض الـيت تـؤثر       بقوانني العقوبات عدد من احلاالت مبا فيها احلاالت املتصلة        
وشدد التقرير على أن منح القانون العريف مرتبة دستورية مقترنا بغيـاب            . عها على املرأة  مجي

أحكام مناهضة للتمييز وغريها من أحكام احلماية من الدستور يترك املرأة بدون مالذ قانوين              
  .)٣٠(نوع اجلنس/ضد العرف الذي مييز ضدها على أساس اجلنس

ج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي        وبّين التقرير املشترك بني برنام      -١٣
للمرأة أن قوانني املرياث حتايب الرجال وبالتايل فإن النساء لسن على قدم املساواة فيمـا يتعلـق      

وأضاف التقرير أنه بالرغم من عدم وجود عراقيل قانونية،          .)٣١( املمتلكات بامللكية والتصرف يف  
وأشار . )٣٢(متلكاتاملق النساء من احلصول على متويل أو قروض لشراء      فإن التمييز ال يزال يعو    

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة املـشترك          أعده كل من     ٢٠٠٩تقرير لعام   
 إىل عدم وجود نصوص قانونيـة تتعلـق بتقـسيم           اإليدز/املعين بفريوس نقص املناعة البشرية    

. لطالق وبالتايل فإن القرار متروك للعرف الذي قد مييز ضد النساء          املمتلكات بعد االنفصال وا   
ويسلط التقرير الضوء أيضا على كون األوالد األكرب سنا من الذكور حيصلون على ميزات على        

  .)٣٣(حساب البنات يف احلقوق املتعلقة باألرض واملوارد اهلامة
منائي وصندوق األمم املتحـدة     برنامج األمم املتحدة اإل   وحسب التقرير املشترك بني       -١٤

فعلى سبيل املثال، جيوز    . اإلمنائي للمرأة، مثة أحكام متييزية يف قوانني اجلنسية احمللية واملواطنة         
للذكر الذي يودع طلبا للحصول على اجلنسية بواسطة التجنيس أن يطلب أيضا منح اجلنسية              

ملودعات الطلبات من اإلنـاث      ولكن ال يوجد نص قانوين مماثل يسمح         .طفالهأإىل زوجته و  
وأضاف التقرير أن بإمكان الرجال من مواطين كرييباس الذين يتزوجون          . بالقيام بالشيء ذاته  

   رغم أن هـذا احلكـم      ئهم وأطفاهلم يف جوازات سفرهم      من نساء غري مواطنات إدراج نسا     
 .)٣٤(ال ينطبق على النساء الاليت يتزوجن من رجال من غري مواطين كرييباس

منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         ، أشارت   ٢٠٠٩ويف تقرير لعام      -١٥
إىل أن املساواة بني اجلنسني يف مرحلة التعليم االبتدائي قد حتققت ولكن ال يزال              ) اليونسكو(

ومشاركتهن يف املستويات العليا من     باملدارس  بالتحاق الفتيات والنساء    مثة تفاوت فيما يتعلق     
     ، أن أغلـب املـدارس      ٢٠٠٩والحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة يف عام         .)٣٥(يمالتعل

 .)٣٦(ال تقبل الفتيات كطالبات حاملا تصبحن خمطوبات أو متزوجات أو حوامل

وبينت منظمة األمم املتحدة للطفولة أن الفتيات أكثر تعرضا لالعتداء واالسـتغالل              -١٦
وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن      ". ن ألوامر الرجال وسيطرهتم   اإلذعا "اجلنسي ألهنن تربني على   
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 ويف  .)٣٧(الفتيات يتعرضن لإليذاء والتمييز يف حالة اإلبالغ عن االعتداء اجلنـسي علـيهن            
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن ضحايا االغتـصاب              ٢٠٠٦ عام
 .)٣٨(ينبذن من جمتمعاهتنما  كثرياً

نة حقوق الطفل عن قلقها أيضا إزاء تقارير تفيـد باسـتمرار تعـرض              وأعربت جل   -١٧
األطفال املنتمني إىل أسر حمرومة اقتصاديا للتمييز وأوصت كرييباس بتكثيف جهودها حلظـر          

 .)٣٩(كافة أشكال التمييز ضدهم حبكم الواقع والقضاء عليها

د تعليم خـاص أو      إىل عدم وجو   ٢٠٠٢وأشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام         -١٨
 .)٤٠(مساعدة على التدريب املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة وبالتايل فإن فرص العمل هزيلـة            

 نظمة األمم املتحدة للطفولة أن العديد من األطفال ذوي اإلعاقة          م، ذكرت   ٢٠٠٩ويف عام   
      ال يذهبون إىل املدرسة وأن املدرسة الوحيدة اليت تقدم خـدمات لألطفـال ذوي اإلعاقـة                

وأوصت جلنـة   . )٤١(أو ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة يف البلد توجد يف جنوب تاراوا          
حقوق الطفل كرييباس باختاذ كافة التدابري الالزمة ملعاجلة كافة أشكال التمييز ومن ضـمنها            

 وأوصت اللجنة أيضاً  . التمييز االجتماعي والتمييز ضد أطفال ذوي اإلعاقة يف املناطق النائية         
بأن تواصل كرييباس بذل جهودها إلتاحة فرص تعليم متساوية هلؤالء األطفال من خـالل              
مجلة من السبل، منها تقدمي الدعم الضروري واحلرص على أن يكون املدرسون مدربون على              

  .)٤٢(تعليمهم يف املدارس النظامية

  على شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  -٢  

أن العنف املرتيل املقترن بـاإلفراط يف      ب ٢٠٠٩ملية لعام   ة الصحة العا  أفاد تقرير منظم    -١٩
برنامج األمم املتحـدة    وسلط تقرير   . )٤٣(تعاطي الكحول ميثل مشكلة متفاقمة يف كرييباس      

 يف املائة من النساء اللوايت سبق هلن        ٢٣ الضوء على دراسة تشري إىل أن        ٢٠٠٩ لعام   اإلمنائي
وحسب التقرير املـشترك    . )٤٤(د شركائهن أثناء فترة احلمل    أن محلن تعرضن للضرب على ي     

 ،٢٠٠٧برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة لعـام              بني  
وأوصت منظمة األمـم     .)٤٥(تدرج كرييباس بعد جرائم العنف املرتيل يف قوانينها اجلنائية         مل

  .)٤٦(ن حمدد بشأن العنف املرتيل بوضع قانو٢٠٠٩املتحدة للطفولة يف عام 
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العدد الكبري من حاالت            ٢٠٠٦ويف عام     -٢٠

وأبرزت منظمة األمم املتحدة للطفولة أن التعدي اجلنسي         .)٤٧(العنف وإساءة معاملة األطفال   
اب األطفال املبلـغ     أن أغلب حاالت اغتص    ، وأضافت  بالغاً على الطفل أمر شائع ويثري قلقاً     

ويف حني ترحب اللجنة بإنشاء وحدة يف دائرة الشرطة يف كرييباس        .)٤٨(عنها تتعلق باألقارب  
تدابري شاملة ملعاجلة   لعدم وجود    عن قلقها    تعرب، فإهنا   معنية مبساعدة األسرة وجبرائم اجلنس    

 ملنـع ارتكـاب     زمةالالوأوصت اللجنة كرييباس باختاذ كافة التدابري       . هذه الظاهرة اخلطرية  
العنف ضد األطفال وإساءة معاملتهم والتصدي هلما بوسائل منها إنشاء آلية فعالـة لتلقـي               
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التقارير عن إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم ورصدها والتحقيق فيها؛ ووضع تـدابري وقائيـة       
 وتنفيذها ومنها محالت إلذكاء الوعي ملكافحة كافة أشكال العنف ضد األطفال؛ وتـوفري            

وعلى إعادة اإلدماج   احلماية الكافية للضحايا فضال عن الدعم النفسي واملساعدة على التعايف           
 اجلنسي وغريها من أشكال إساءة معاملـة        جرمية االعتداء يف اجملتمع؛ وضمان تقدمي مرتكيب      

 .)٤٩(األطفال، إىل العدالة

ه ال توجد قـوانني     ، أحاطت منظمة األمم املتحدة للطفولة علما بأن       ٢٠٠٩ويف عام     -٢١
وأضافت املنظمة أن العقوبـة     . ا مضرة باألطفال  أهنتنظم املمارسات التقليدية اليت وصفت ب     

وأوصت املنظمـة    .)٥٠(البدنية مل حتظر صراحة وهي واردة يف القانون كعقوبة جنائية للفتيان          
ويف . )٥١(١٩٧٧بإزالة أحكام العقوبة البدنية الواردة يف قـانون احملكمـة اجلزئيـة لعـام               

 العقوبة البدنية على نطاق واسـع  ملمارسةت جلنة حقوق الطفل عن قلقها     بعرأ،  ٢٠٠٦ عام
وأضافت اللجنة أنه   .  كإجراء تأدييب يف أماكن الرعاية البديلة      الستخدامهايف البيت واملدارس    

مسموح هبا يف املؤسـسات     " عقوبة معقولة "، مثة   العقوبات من قانون    ٢٢٦بناء على املادة    
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعدل كرييبـاس كافـة          . عقابية وبأمر من جمالس اجلزيرة    ال

 من القانون اجلنائي لضمان حظر العقوبة البدنيـة         ٢٢٦القوانني ذات الصلة وال سيما املادة       
صراحة يف إطار األسرة واملدارس واملؤسسات العقابية وأماكن الرعاية البديلة بوصفها شكال            

للتـشجيع  وأوصت أيضا باختاذ تدابري فعالة، من بينها محالت التوعية،          . عقابتقليديا من ال  
 .)٥٢(على األخذ بأشكال التأديب اإلجيايب القائم على املشاركة ال على العنف

عن القلق إزاء املعلومات اليت تفيد حبدوث زيـادة      وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضا        -٢٢
، أبرزت منظمة   ٢٠٠٩ ويف عام    .)٥٣(غراض جتارية يف حاالت االستغالل اجلنسي لألطفال أل     

والاليت يعـرفن    األمم املتحدة للطفولة وجود جمموعة صغرية من العامالت يف صناعة اجلنس          
 .)٥٤( سنة ١٤وكان بعضهن ال يتجاوز      وأغلبهن فتيات صغريات     "يت كوري كوري  "باسم  

لة لتقييم أسباب وطبيعـة     إجراء دراسة شام  وأوصت اللجنة كرييباس جبملة من األمور، منها        
وأوصت أيـضا   . ومدى االستغالل اجلنسي لألطفال والشباب ألغراض جتارية يف كرييباس        

بضمان معاملة األطفال الذين تعرضوا لالستغالل اجلنسي واالقتصادي على أهنـم ضـحايا             
وأوصت منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة         .)٥٥(وإحضار مرتكيب هذه األفعال أمام القضاء     

 وبإجراء إصالحات عليه فيما يتعلق بارتكاب العنـف         ١٩٧٧جعة القانون اجلنائي لعام     مبرا
 .)٥٦(ضد األطفال واالعتداء اجلنسي عليهم واستغالهلم جنسيا وخطفهم وبيعهم واالجتار هبم

وأبرزت منظمة األمم املتحدة للطفولة غياب أية استراتيجية للقضاء علـى أسـوأ               -٢٣
ويف عام   .)٥٨(وأوصت بوضع سياسة شاملة بشأن تشغيل األطفال       )٥٧(أشكال عمل األطفال  

 .)٥٩(، قدمت جلنة حقوق الطفل أيضا توصية يف هذا الشأن٢٠٠٦

بوجـود عـدد مـن       إزاء تقارير تفيد     وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن قلقها        -٢٤
نـة  وأوصـت اللج  . األطفال الذين يقومون ببيع السلع يف الشوارع والذين ال مأوى هلـم           
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ضمان تزويد أطفال الشوارع مبا يكفي من الغذاء وامللـبس          كرييباس جبملة من األمور، منها      
والسكن والرعاية الصحية والفرص التعليمية، مبا يف ذلك التدريب املهين والتـدريب علـى              

ضمان تزويد أولئك األطفال خبدمات إعادة التأهيـل        ومهارات احلياة، لدعم منوهم الكامل؛      
، عندما خيدم ذلـك     )٦٠( وكذلك، عند االقتضاء، خدمات مصاحلتهم مع أسرهم       واالندماج،

 .مصلحة الطفل الفُضلى

 إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  

، أنه يف حني مت جترمي      ٢٠٠٩أبرز تقرير مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان لعام           -٢٥
نـه ال يعلـن     إ كاف حيث    االستخدام املفرط للقوة من جانب املسؤولني، فإن القانون غري        

صراحة عن املبادئ األساسية اليت ال جيوز يف إطارها استخدام القـوة إال عنـد الـضرورة                 
 .القصوى ووفقا ملبدأ التناسب فحسب

 التابعـة لألمـم   وذكر تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ          -٢٦
حلماية للفتيات والنساء ضحايا االجتار، فإن       أنه بالرغم من توفري بعض ا      ٢٠٠٩املتحدة لعام   

 .)٦١(ًعقوبة السجن ملدة سنتني ال متثل رادعا كافيا

، أبرزت منظمة األمم املتحدة للطفولة أن الرد التقليدي على جرائم           ٢٠٠٩ويف عام     -٢٧
 .)٦٢()االعتذار الرمسي (االعتداء اجلنسي يتمثل يف ممارسة ثقافية تعرف باسم يت كابارا بوري            

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي         وحسب التقرير املشترك بني     
يفرض  وأ، فإن كرييباس ليس لديها تشريع جيعل املالحقة القانونية إلزامية           ٢٠٠٧للمرأة لعام   

 وباإلضافة إىل ذلك، ينص التشريع بالتحديد على        .عقوبات دنيا على جرائم االعتداء اجلنسي     
 .)٦٣(ختفيف العقوبة يف حالة الصفح حيث جيوز مكانية تأثري القانون العريف على العقوبةإ

تشريعات خاصـة لقـضاء     عدم وجود   وأشارت جلنة حقوق الطفل مع القلق إىل          -٢٨
.  سنة مع البـالغني    ١٨ و ١٦األحداث وإىل احتجاز األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني         

لالحتجاز قبل احملاكمة وغريه من أشـكال    بدائل مناسبة    ومن دواعي القلق أيضا عدم وجود     
ملراعاة األصول القانونية، وظروف العيش املترديـة الـيت         االحتجاز، وعدم وجود ضمانات     

وحثت اللجنة كرييبـاس علـى      . يتحملها األطفال احملتجزون يف مراكز الشرطة أو السجون       
ملة من األمور منها وضع تشريعات      ضمان التطبيق الكامل ملعايري قضاء األحداث وأوصت جب       

حمددة ومناسبة بشأن قضاء األحداث، واحلرص على ضمان مراعـاة األصـول القانونيـة،              
لالحتجاز قبل احملاكمة وغريه من أشكال االحتجاز وتنفيذها، ويف حـال           واستحداث بدائل   

 وأوصـت   .)٦٤( سنة، ضمان عدم احتجازهم مع البالغني      ١٨مت احتجاز أشخاص دون سن      
 .)٦٥(األحداثمنظمة األمم املتحدة للطفولة بوضع قانون شامل للمجرمني 
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  احلق يف اخلصوصية، والزواج، واحلياة األسرية  -٤  

عن قلقها لعدم تسجيل املواليد بصورة      ، أعربت جلنة حقوق الطفل      ٢٠٠٦ويف عام     -٢٩
اس بتعزيز اجلهود   وأوصت اللجنة كرييب  . منتظمة وألن عدداً كبرياً من األطفال غري مسجلني       

مبا لضمان تسجيل كافة األطفال عند الوالدة واختاذ تدابري للترويج ألمهية تسجيل الوالدات             
 الوعي والوصول إىل تكنولوجيا جمانية وفعالة للتسجيل يف         إذكاءيف ذلك من خالل مبادرات      

ـ         ٢٠٠٩ويف عام   . )٦٦(الدوائر احلكومية  سجيل  ذكرت منظمة األمم املتحدة للطفولـة أن ت
 شهراً من تاريخ والدة الطفل وأن التسجيالت املتأخرة يترتـب           ١٢الوالدة جماين يف غضون     

وأضافت املنظمة أنه حبسب القانون، ينبغي أن يكون كل طفل مسجال يف            . عليها دفع رسوم  
  .)٦٧(غضون عشرة أيام من مولده

 أن  ٢٠٠٩ادئ لعـام    وذكر تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهل         -٣٠
. زواج األطفال ال يزال مستمرا يف كرييباس، على الرغم من التقارير الواردة بشأن اخنفاضه             

              وأكد التقرير أيضا وجود شكل جديد مـن الـزواج املبكّـر يتمثـل يف بيـع البنـات                   
 .)٦٨(إىل األجانب

منائي وصندوق األمـم املتحـدة      برنامج األمم املتحدة اإل   وأفاد التقرير املشترك بني       -٣١
، أنه يف إطار اخلالفات حول احلضانة بعد انفصال الـزوجني أو            ٢٠٠٧اإلمنائي للمرأة لعام    

شريطة أن  (طالقهما، تفقد األم غري املتزوجة تلقائيا حضانة طفلها يف سن الثانية لصاحل األب              
ه احلالة األخرية هـو     ويف حني أن املقصود من هذ     ). يعترف بأبوته ويرغب يف حضانة الطفل     

محاية حقوق الطفل يف املرياث من األبوين غري املتزوجني، فإهنا قد ال متثل مـصاحل الطفـل                 
 .)٦٩(الفضلى ومتيز ضد األمهات

والحظت جلنة حقوق الطفل أن تدابري العيش اجلماعي يف كرييباس تقـدم حلـوالً           -٣٢
اور اللجنة القلق ألن مصاحل الطفل      ومع ذلك، يس  . لرعاية األطفال من خالل األسرة املوسعة     

وتوصي اللجنة كرييباس بأن تطبق بصورة      . الفضلى ال حتظى باألولوية يف عملية صنع القرار       
منتظمة معايري تقوم على مصاحل الطفل الفضلى وتضع حلوالً غري رمسية للرعاية البديلة الـيت               

 .)٧٠(تقوم على األسرة

 أن يؤدي انعدام الرقابة والرصـد إىل وجـود          وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً من       -٣٣
وأوصت كرييباس بتعزيز جهودها ملنع     . حاالت من التبين غري املشروع يف الداخل أو اخلارج        

حاالت التبين غري القانوين، وضمان اتساق تشريعاهتا وممارساهتا املتعلقة بـالتبين يف الـداخل      
ات فعالة ملراجعة ورصد ومتابعة عملية      واخلارج مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، وإنشاء آلي       

تبين األطفال، واختاذ التدابري املناسبة لضمان املراعاة الكاملة ملصاحل الطفل الفضلى عند ممارسة 
، أوصت منظمة األمم املتحدة للطفولـة       ٢٠٠٩ويف عام   . )٧١("بالتبين غري الرمسي  "ما يسمى   

 .)٧٢(بسن قانون لألسرة وقانون للتبين
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 لتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف املـشاركة يف احليـاة              حرية ا   -٥  
  والسياسية  العامة
 إىل أن حرية الكالم حمدودة بالفعل       ٢٠٠٢ صدر يف عام     أشار تقرير قُطري مشترك     -٣٤

وإىل أن قدرة من حيمل أفكارا معارضة على الوصول إىل وسائل اإلعالم اليت متلكها احلكومة               
  .)٧٣(ةحمدودة للغاي

وأشار التقرير القُطري املشترك أيضا إىل أن اجملتمع يف كرييباس ال يقر بالكامل حبق                -٣٥
 ٢٠٠٦وقدمت جلنة حقوق الطفل مالحظة ماثلة يف عام         . )٧٤(األطفال يف أن حتترم آراؤهم    

وأوصت كرييباس جبملة من األمور، منها تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيـز احتـرام آراء               
، ال سيما الفتيات، وتسهيل مشاركتهم يف مجيع املسائل اليت متّسهم، وذلك يف كنف             األطفال

 .)٧٥(األسرة ويف املدارس وغريها من املؤسسات

على أن النساء ال يزلن ممثَّالت بقدر        ٢٠٠٩لصحة العاملية لعام    وركز تقرير منظمة ا     -٣٦
ار تقرير منظمـة األمـم      وأش. )٧٦(غري كاف على مجيع مستويات صنع القرار يف احلكومة        

 إىل زيادة مشاركة النساء يف الربملان       ٢٠٠٩لعام  ) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     
وإن كانت ال تزال مشاركة ضعيفة وأوصى ببذل املزيد من اجلهـود للنـهوض بالنـساء                

  .)٧٧(الربملانيات وتعزيز مشاركة النساء يف هياكل احلكم احمللي

  لعمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتيةاحلق يف ا  -٦  
 إىل أن أقـل     ٢٠٠٧-٢٠٠٣أشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -٣٧
 يف املائة من السكان الذين هم يف سن العمل يشغلون وظائف رمسية وأن ما يقرب من                 ٢٠من  

، أحاطت جلنة   ٢٠٠٦ ويف عام . )٧٨(ثلثي الوظائف الرمسية يشغلها أشخاص يف العاصمة تاراوا       
ت عن قلقها إزاء صعوبات     برأعحقوق الطفل علما بارتفاع عدد املراهقني الباحثني عن عمل و         

 فإنـه  ،٢٠٠٢وحسب التقرير القُطري املشترك لعام  .)٧٩(االنتقال من املدرسة إىل سوق العمل  
داث فرص عمـل    ال يزال يتعني على كرييباس أن تتناول بفعالية املسألة امللحة املتصلة باستح           

دائمة لفائدة األعداد الكبرية من األشخاص يف القوة العاملة وللوافدين اجلدد إىل سوق العمل              
  .)٨٠(الذين ال حيتمل حصوهلم على وظائف يف القطاع الرمسي

وركز تقرير مشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة            -٣٨
 عدم وجود أحكام ملكافحة التمييز يف قوانني العمل وعلى وجود            على ٢٠٠٧صدر يف عام    

قيود على اخليارات املتاحة للنساء يف جمال العمل مثل منعهن من العمل لـيال أو العمـل يف                  
وأضاف التقرير أن أحكام احلماية من هذا القبيل تتدخل يف استقاللية النساء وتضع             . املناجم

 . )٨١(اختيار مهنهن وحق العملعراقيل غري معقولة على حقهن يف 

، أشار التقرير القطري املشترك إىل أن الدستور يضمن حرية تكـوين            ٢٠٠٢ويف عام     -٣٩
، طلبت جلنة   ٢٠٠٨ويف عام   . )٨٢(مجعيات وأنه بإمكان العمال تكوين نقابات واختيار ممثليهم       
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جلنة خـرباء منظمـة   (لدولية اخلرباء املعنيني بتطبيق االتفاقات والتوصيات التابعة ملنظمة العمل ا     
 من قانون النقابات العمالية ومنظمـات أصـحاب         ٧إىل احلكومة تعديل املادة     ) العمل الدولية 

 .)٨٣(األعمال لتخفيض احلد األدىن من األعضاء املطلوب لتسجيل منظمة أصحاب األعمال

مـن  جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة إىل أن احلمايـة           ، أشارت   ٢٠٠٩ويف عام     -٤٠
وطلبـت إىل   . األعمال التمييزية اليت تستهدف املساس باحلرية النقابية تطبق فقط عند التعيني          

احلكومة اختاذ تدابري لتعديل التشريع احلايل من أجل توفري محاية شاملة من مثل هذه األعمال               
 .)٨٤(أثناء العمل وعند انتهاء اخلدمة

مل الدولية بأنه ال ينبغي فرض عقوبات       ، أفادت جلنة خرباء منظمة الع     ٢٠٠٩ويف عام     -٤١
وطلبت إىل احلكومة مراجعة قـانون      . جنائية على العمال الذين يشاركون يف إضرابات سلمية       

 من مدونة العالقات الصناعية اليت تفرض عقوبات        ٣٧العالقات الصناعية من أجل تعديل املادة       
 .)٨٥( اخلدمات األساسيةبالسجن وغرامات مالية كبرية بسبب تنظيم إضرابات يف دوائر

، أحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية علما أيـضا بـاملزاعم            ٢٠٠٩ويف عام     -٤٢
املتعلقة مبمارسة السخرة يف كرييباس عن طريق اخلدمة العامة يف القرى بقرار صـادر عـن                

وبالتهديد بتوقيع عقوبات على من يـرفض هـذه         ) جملس االجتماع التقليدي  " (موانيابا يت"
 .)٨٦(وطلبت اللجنة إىل احلكومة أن تقدم معلومات يف هذا الصدد. اخلدمة

أنه على الـرغم مـن أن       ، الحظت جلنة حقوق الطفل مع القلق        ٢٠٠٦ويف عام     -٤٣
     عاماً، فإن العديد من األطفـال الـذين  ١٤القانون حيدد احلد األدىن لاللتحاق بالعمل بسن     

سيما يف قطاع االقتصاد غري الرمسي، إما طوال الوقت          ال يبلغون هذه السن يعملون حاليا، ال      
وأوصت اللجنة جبملة أمور منها أن تعزز كرييباس مفتشية العمل         . أو خارج ساعات الدراسة   

لضمان تنفيذ القوانني املتعلقة بعمل األطفال بصورة فعالة، وذلك يف القطاعني الرمسي وغـري           
ألمم املتحدة للطفولة أن عـدد اجلـزاءات        ، الحظت منظمة ا   ٢٠٠٩ويف عام    .)٨٧(الرمسي

قانون العمل  وأوصت مبراجعة وإصالح     )٨٨(قليلبسبب عدم االمتثال لقوانني عمل األطفال       
وأضافت املنظمة أن باإلمكـان تعزيـز        .)٨٩( للتصدي ملوضوع عمل األطفال    ١٩٧٧لعام  

عاجلة القـضايا املتعلقـة     احلماية اليت تتيحها القوانني اليت تنظم العمل املسموح به لألطفال مب          
املسموح هبا وغري املسموح هبا ملختلـف       باملرتبات وظروف العمل، فضال عن أنواع العمل        

  .)٩٠(الفئات العمرية مبزيد من الوضوح والتفصيل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٧  
كبريا من األسـر     عن قلقها من أن عددا       ٢٠٠٦أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         -٤٤

تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة قريبة من مستوى الكفاف أو دونه وال سيما يف جنوب تاراوا،              
وأوصت اللجنة كرييباس جبملة    . وتعاين أيضا من آثار االكتظاظ والفرص االقتصادية احملدودة       

قـدمي  من األمور، منها توفري الدعم املايل لألسر اليت تعيش يف ظروف اقتصادية صـعبة، وت              
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، سيما لألسر احملرومة، فيما يتعلق برعاية األطفال وتعلـيمهم         املساعدة املدرسية لألسر، وال   
وحـسب التقريـر القطـري املـشترك         .)٩١(وتزويد األسر بالسكن الالئق بأسعار معقولة     

، فإن النمو السريع الذي يشهده جنوب تاراوا واخنفاض نسبة السكان يف اجلزر             ٢٠٠٢ لعام
رضان ضغوطا هائلة على املنطقة األوىل وجيعالن من تقدمي اخلدمات إىل املنطقـة             اخلارجية يف 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن البيئة اهلـشة يف        . الثانية عملية صعبة وباهظة التكاليف وغري جمدية      
جنوب تاراوا آخذة يف التدهور نتيجة لزيادة السكان، وقلة األراضي املعروضـة للتملـك،              

  .)٩٢(نفايات ومكافحة التلوثللواإلدارة السيئة 
 يف املائة من    ٥٠ و ٤٠وأشار التقرير القطري املشترك إىل استبيانات تفيد بأن ما بني             -٤٥

وأضاف التقرير أن كرييبـاس     . اإليرادات النقدية يف األرياف واملدن يتم إنفاقها على الغذاء        
    ويف .)٩٣(نـها الغـذائي   تعتمد بدرجة كبرية على صيد األمساك احلريف أو الكفايف لتحقيق أم          

، أشار مصدر الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة إىل أن نسبة السكان الذين يعانون ٢٠٠٩عام 
وذكر تقرير سنوي أعده املنـسق  . )٩٤(٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١٠,١من سوء التغذية بلغت  

 يف  غذية والوقـود  األ أنه مت الشعور بأزمة      ٢٠٠٨ يف عام    املقيم لفريق األمم املتحدة القطري    
 .)٩٥(٢٠٠٨البلد بشدة يف عام 

إزاء التقارير الواردة عن ارتفـاع      ، ساور جلنة حقوق الطفل القلق       ٢٠٠٦ويف عام     -٤٦
معدالت الوفيات لدى الرضع واألطفال، وعن اإلصابات احلادة يف اجلهاز التنفسي واإلسهال            

ألمم املتحدة للطفولة على أن     وشددت منظمة ا  . )٩٦(وسوء التغذية احلاد يف صفوف األطفال     
نسبة وفيات الرضع واألطفال العالية نسبيا تبني أن األطفال يف كرييباس ال يزالون ميوتـون               

 يف العقدين   ألسباب أصبحت الوقاية منها متيسرة اآلن، وإن كانت هذه النسب قد اخنفضت           
 من غري احملتمل أن حتقق كرييباس األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق            وأضافت أن . األخريين

، ٢٠٠٩ويف عام   . )٩٧(٢٠١٥  عام بتقليص معدل وفيات األطفال وحتسني صحة األم حبلول       
أشار مصدر الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة إىل أن معدل وفيات األطفال دون اخلامـسة              

 .)٩٨(٢٠٠٧ألحياء يف عام  من املواليد ا١ ٠٠٠كل ل ٦٣ يبلغ

 يف املائة من الـسكان      ٦٥ على أن    ٢٠٠٩وركز تقرير منظمة الصحة العاملية لعام         -٤٧
وحسب تقريـر    .)٩٩(٢٠٠٦أُتيحت هلم إمكانية الوصول إىل مصدر ُمحسَّن للمياه يف عام           

ريبـة،  املنظمة، متثل محاية مياه اآلبار ومصادر املياه من التلوث بنظم التصريف الـصحي الق             
 وإن عدم كفاية اإلمداد باملياه، ومياه الشرب غـري          .اغل الصحة العامة  وشاغال رئيسيا من ش   

 مناولة األغذية وختزينها، وقلـة      سوء واختالف املعايري املتصلة بالنظافة الشخصية، و      املأمونة
أمراض اجلهاز التنفـسي    تساهم مجيعها يف ارتفاع عدد حاالت اإلسهال و        املرافق الصحية، 

وتشكل اإلصابات باإلسهال والتهابات اجلهاز التنفسي      . التهابات العني وااللتهابات اجللدية   و
وأوصت اللجنة كرييباس مبواصلة بذل اجلهود      . )١٠٠(أهم أسباب الوفيات يف صفوف األطفال     

إلقامة نظام فعال للصرف الصحي وشن محلة توعية لتعزيز املمارسات اجلديدة فيما يتعلـق              
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وأوصت اللجنة أيضا بأن تواصـل كرييبـاس تعزيـز     . )١٠١(اء واملرافق الصحية  باستخدام امل 
رعاية إيالء اهتمام خاص لتوفري خدمات الجهودها لتحسني احلالة الصحية جلميع األطفال مع  

 .)١٠٢(ميكن الوصول إليهااليت فعالة والالصحية األولية 

زيادة عـدد األطفـال الـذين        إزاء التقارير الواردة عن      قلقهااللجنة عن   أعربت  و  -٤٨
 إزاء زيـادة    قلقهـا كما أعربت عن    . يتعاطون املخدرات واملشروبات الكحولية والتدخني    

معدالت حماوالت االنتحار يف صفوف الشباب، ومعدالت اإلصـابة بـاألمراض املنقولـة             
وأوصت كرييباس بـصياغة    . )١٠٣(باالتصال اجلنسي، وحاالت احلمل يف صفوف املراهقات      

ل تقوم على احلقوق حلماية مجيع األطفال، وال سيما املراهقني، من خماطر املخدرات       خطة عم 
 وتقدمي خـدمات التعـايف      ، وإشراك األطفال يف صياغتها وتنفيذها     ،واملواد املضرة بالصحة  

تعزيز تثقيف املراهقني يف     و ،وإعادة االندماج يف اجملتمع لألطفال ضحايا تعاطي مواد اإلدمان        
 وتقدمي املساعدة الالزمة للفتيات احلوامل املراهقات ومتكينـهن مـن           ،إلجنابيةجمال الصحة ا  

 .)١٠٤(الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم

أن ب ٢٠٠٧-٢٠٠٣ تقرير إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة          أفادو  -٤٩
       ويف  .)١٠٥(اإليدز قد ارتفـع بـشكل خطـري       /معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     

زيادة انتشار فـريوس نقـص املناعـة     إىل  مع القلقجلنة حقوق الطفل  أشارت٢٠٠٦عام 
 .وبـاء يف البلـد    الاإليدز يف صفوف املراهقني ونقص املعارف بشأن إمكانية تفشي          /ةالبشري

وأوصت اللجنة كرييباس جبملة من األمور، منها تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة انتـشار              
 وغريه ةاإليدز واختاذ تدابري ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشري /ةفريوس نقص املناعة البشري   

، ركـزت   ٢٠٠٩ويف عام    .)١٠٦(من األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي من األم إىل الطفل        
املبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة      منظمة األمم املتحدة للطفولة على أن وزارة الصحة أيـدت           

 ةات التشغيلية املوحدة من أجل إدماج الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشري            واإلجراء
 .)١٠٧(من األم إىل الطفل

 احلق يف التعليم  -٨  

ـ  ٢٠٠٧-٢٠٠٣اعدة اإلمنائية للفترة     تقرير إطار عمل األمم املتحدة للمس      أفاد  -٥٠ أن ب
وشدد التقريـر    .)١٠٨(سنة ١٤ سنوات إىل    ٦كرييباس تطبق نظام التعليم اإلجباري من سن        

على أن إتاحة التعلم يف اجلزر اخلارجية تتسم بالصعوبة وارتفاع الكلفة بسبب ضعف سـبل               
التقريـر  والحظ  . االتصال ووسائل النقل وتكلفة تقدمي اخلدمات للمدارس الصغرية والبعيدة        

دهور حالة املرافق   أن نوعية التعليم متردية يف أحناء البلد بسبب نقص املوارد داخل املدارس وت            
أنه يف حـني مت حتقيـق   ب، أفادت منظمة األمم املتحدة للطفولة      ٢٠٠٩ويف عام    .)١٠٩(املادية

. )١١٠(تقدم كبري يف زيادة معدل االلتحاق باملدارس، فإنه مثة شواغل تتعلق بنوعيـة التعلـيم              
  .)١١١( وإدخال إصالحات عليه١٩٧٧وأوصت املنظمة مبراجعة قانون التعليم لعام 
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 إىل أن تكاليف التعليم هي يف الغالـب         ٢٠٠٦ارت جلنة حقوق الطفل يف عام       وأش  -٥١
تعجيزية، وإىل أن انعدام التدريب املطلوب للمعلمني واملعلمات، يؤدي إىل اخنفاض نوعيـة             

كما أن عدم كفاية التعليم بـاللغتني       . التعليم وإىل حدوث تفاوت يف التعليم ما قبل املدرسي        
لكرييباسية هو أيضاً سبب إلثارة القلق ألنه يؤثر بصورة سلبية على الوصول إىل             اإلنكليزية وا 

وتأسف اللجنة أيضا لعدم . يف البلدان اجملاورةفقط توفر باللغة اإلنكليزية يالتعليم العايل، الذي 
وجود فرص للتدريب والتعليم داخل النظام املدرسي الرمسي أو خارجه، باستثناء التـدريب             

وأوصت كرييبـاس بزيـادة     .  الرمسي الذي تقدمه املنظمات غري احلكومية الوطنية       املهين غري 
املخصصات يف امليزانية لضمان الوصول اجملاين للتعليم االبتدائي والتعليم ذي النوعية اجليدة يف             

 وتعزيز جهودها لسّد الثغرات يف      ،مجيع املناطق وحتسني اهلياكل األساسية املادية ملرافق التعليم       
 وتعزيز برامج التدريب املهين     ،فري التعليم يف مجيع أحناء البالد، مبا يف ذلك توفر مواد التعليم           تو

 وحتسني تـدريب وتعـيني      ،لألطفال، مبن فيهم األطفال الذين ال يلتحقون باملدارس العادية        
  وتيسري استخدام التكنولوجيا اجلديدة، مبا يف ذلك الـتعلم اإللكتـروين           ،املعلمني واملعلمات 
  .)١١٢(والتعلم املختلط

 املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -٩  

 أنه بـالنظر إىل العـدد       ٢٠٠٩ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عام         رأت  -٥٢
الصغري من احلاالت الفردية ووجود قضايا حملية أكثر إحلاحا، فإن طاليب اللجـوء والالجـئني               

وبغض النظر   .)١١٣( ميثلون شواغل ذات أولوية يف كرييباس      املشردين داخليا ال  وعدميي اجلنسية   و
 ١٩٦٧ وبروتوكوهلـا لعـام      ١٩٥١عن هذا الوضع، فإن من شأن االنضمام إىل اتفاقية عام           

  . )١١٤(وإرساء إطار قانوين وطين أن يوفر أساساً قوياً للحكومة ملنح احلماية الدولية لالجئني

  والتحديات والقيوداإلجنازات وأفضل املمارسات   - ثالثاً  
أفادت منظمة األمم املتحدة للطفولة أن هيئة اإلذاعة والنشر تبث بانتظـام بـرامج                -٥٣

وسلطت الضوء أيضا على الربامج اليت تقـدم        . حول حقوق األطفال وإساءة معاملة الطفل     
 واخلدمات والسلع والتدريب على املهارات احلياتية باإلضـافة       معلومات عن الصحة اإلجنابية     

  .)١١٥(إىل أنشطة الشباب ومراكز استقباهلم
، ٢٠٠٧-٢٠٠٣تقرير إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة          وشدد    -٥٤

على أن كرييباس شديدة التأثر باألحداث االقتصادية والبيئية اخلارجية وأهنا من بني البلـدان              
وأ االحتماالت من غرق مـساحة      اليت يتوقع أن تتضرر من تغري املناخ بدرجة كبرية ويف أس          

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمـة األمـم         وقدمت  . )١١٦(كبرية من األرض  
 .)١١٧(٢٠٠٦املتحدة للطفولة وجلنة حقوق الطفل مالحظات مماثلة يف عام 
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وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل الصعوبات الناجتة عن التقاليد الراسخة واالختالفات        -٥٥
 .)١١٨( بني أحكام التشريع احمللي والقانون العريف بوصفها عوامل تعوق تنفيذ االتفاقيةالقائمة

، أن وزارة الصحة تواجه عددا مـن        ٢٠٠٩وبّين تقرير منظمة الصحة العاملية لعام         -٥٦
 .)١١٩( وصيانة املعـدات   توافر اإلمدادات التحديات املتعلقة بنوعية اخلدمات الصحية املقدمة و      

 الضوء على   ٢٠٠٧-٢٠٠٣إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة        تقرير  وسلط  
مجلة من األمور بوصفها تشكل حتديات وهي تزايد نسبة الفقر، وتردي الوضع الصحي مبا يف 
ذلك وفيات الرضع واألطفال وزيادة تدهور البيئة والتقدم احملدود يف حتقيق املـساواة بـني               

، يف  ٢٠٠٢صعوبات اجلمة حسب التقرير القطري املـشترك لعـام          وتتمثل ال  .)١٢٠(اجلنسني
 واحلفـاظ   موارد رزق مستدامة  حتقيق تطلع األشخاص يف كرييباس إىل العمل مقابل دخل و         

  .)١٢١(جنوب تاراوا اليت تعاين من االكتظاظبيئة معيشية جيدة وال سيما يف على 

  الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية   - رابعاً  
  .ال يوجد

  بناء الكفاءات واملساعدة التقنية  - خامساً 
 ٢٠١٢-٢٠٠٨أشار إطار عمل األمم املتحدة دون اإلقليمي للمساعدة اإلمنائية للفترة             -٥٧

النمو االقتصادي العادل واحلد مـن      : إىل أربعة جماالت ذات أولوية أو جماالت للنواتج وهي        
سان؛ وخدمات اجملتمع واحلماية العادلة؛ واإلدارة البيئيـة        الفقر؛ واحلكم الرشيد وحقوق اإلن    

  .)١٢٢(املستدامة، اليت تشمل املساواة بني اجلنسني
وأبدت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني استعدادها لتـوفري الـدعم              -٥٨

يد مركز  التقين يف صياغة التشريعات الوطنية املتعلقة بالالجئني ووضع إجراءات وطنية لتحد          
وقدمت منظمة األمم املتحدة للطفولة معلومات عـن        . )١٢٣(الالجئ وغريها من اإلجراءات   

 .)١٢٤(أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية اليت تنفذها يف البلد

، شجعت جلنة حقوق الطفل كرييباس علـى التمـاس املـساعدة            ٢٠٠٦ويف عام     -٥٩
 ووضع حلولً غري رمسيـة      ؛)١٢٥(ية حلقوق اإلنسان  إنشاء مؤسسة وطن  :  من أجل  التعاون/التقنية

 وإقامة نظام فعال للصرف الصحي وشن محلة توعية         ؛)١٢٦(للرعاية البديلة اليت تقوم على األسرة     
 ومكافحة فـريوس    ؛)١٢٧(لتعزيز املمارسات اجلديدة فيما يتعلق باستخدام املاء واملرافق الصحية        

. )١٣٠(، واسـتغالل األطفـال جنـسياً      )١٢٩(األطفال، وعمل   )١٢٨(اإليدز/لبشريةنقص املناعة ا  
  .)١٣١(وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضا بأن تلتمس كرييباس املساعدة يف جمال قضاء األحداث
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1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be 
found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 
December 2006  (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://treaties.un.org/.  

2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination; 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
OP–ICESCR  Optional Protocol to ICESCR; 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights; 
ICCPR–OP 1  Optional Protocol to ICCPR; 
ICCPR–OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty; 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women; 
OP–CEDAW  Optional Protocol to CEDAW; 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment; 
OP–CAT  Optional Protocol to CAT; 
CRC  Convention on the Rights of the Child; 
OP–CRC–AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict; 
OP–CRC–SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography; 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families; 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 
OP–CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities; 
CED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance. 
3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP–ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any 
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”.  

4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  

5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 
relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness.  

6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 
Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-
International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 
12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol 
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from http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf.  

14 Translating CEDAW into law: CEDAW legislative compliance in nine Pacific island 
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