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  اإلنسان حقوق جملس
  الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق
  الثامنة الدورة
  ٢٠١٠ مايو/أيار ١٤-٣ جنيف،

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

  *سيباريك    
  

 معنيـة إىل عمليـة      )١( جهـات  ٨هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس         . االستعراض الدوري الشامل  

ية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب           وال يتضمن التقرير أ   . حقوق اإلنسان 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكـم أو قـرار فيمـا يتـصل       

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات           . بادعاءات حمدَّدة 
أمـا  .  دون تغـيري   الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية          

االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعـزى إىل                
وتتاح على املوقع الـشبكي     . عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه املسائل بعينها        

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

  
  

__________ 

 .املتحدة باألمم التحريرية الترمجة دوائر إىل إرساهلا قبل الوثيقة هذه ُتحرَّر مل  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
أبرزت منظمة العفو الدولية وشبكة الناشطات يف كرييباس أن كرييباس مل تـصدق               -١

وق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           على العهد الدويل اخلاص باحلق    
 أن احلكومة مل توقع ال على    ٣ وأضافت الورقة املشتركة  . )٢(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وال على إطار بيواكو للعمل يف األلفية اجلديـدة يف               
عفو الدولية كرييباس باالنضمام إىل اتفاقية حقوق       وأوصت منظمة ال  . )٣(منطقة احمليط اهلادئ  

األشخاص ذوي اإلعاقة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل             
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبسن قوانني برملانية لتـدرج يف قوانينـها       

ت حقوق اإلنسان الـيت دخلـت كرييبـاس         احمللية أحكام هذه املعايري وغريها من معاهدا      
  .)٤(فيها طرفاً
) ج(و) ب(٢٤ كرييباس بسحب حتفظاهتا على املـواد        ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢
وباإلضافة إىل ذلـك،    . )٥(من اتفاقية حقوق الطفل   ) د(و) ج(و) ب(٢٨ و ٢٦و) ه(و) د(و

 االختياري التفاقية    كرييباس على النظر يف التصديق على الربوتوكول       تحثت شبكة الناشطا  
  .)٦( وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةطفالحقوق الطفل املتعلق ببيع األ

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
الحظت منظمة العفو الدولية موقف حماكم كرييبـاس املتمثـل يف عـدم تطبيـق               -٣

 أن تنفيذ   ١وأبرزت الورقة   . )٧(ا الربملان املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان إال بعد أن يشرعه       
كرييباس التفاقية حقوق الطفل ما زال معلقـاً بانتظـار اإلدراج الفعلـي ألحكامهـا يف                

  . )٨(احمللية التشريعات
 إىل أن الدستور يتضمن مادة بشأن احلقوق واحلريـات      ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٤

يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي واحلمايـة       األساسية لألفراد تنص على أن لكل فرد احلق         
ومثة أيضاً اعتراف باحلق يف حرية الوجدان والتعبري والتجمع وتكـوين           . اليت يوفرها القانون  

 إىل ذلك، ال جتوز معاملة أي شخص معاملة متييزية مبوجب القانون أو             ضافةوباإل. اجلمعيات
، هناك تعريف للتمييز، ولكنـه      ٣ووفقاً للورقة املشتركة    . من جانب أي مسؤول حكومي    

 كرييباس على تعديل الدستور ملنـع  ٣وحثت الورقة املشتركة . يشري بالتحديد إىل اإلعاقة  ال
وعالوة على ذلك، حثت شـبكة الناشـطات يف كرييبـاس           . )٩(التمييز على أساس اإلعاقة   

جلـنس  احلكومة على تعديل الدستور، على سبيل األولوية، ملنع التمييـز علـى أسـاس ا              
  .)١٠(اجلنس ونوع
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علـى  بالفعل  وأبرزت منظمة العفو الدولية أن عدداً من األحكام التشريعية تنطوي             -٥
وهناك أحكام متييزية ضمن قوانني تغطـي جمموعـة         . متييز ضد النساء والفتيات يف كرييباس     

العنف املـرتيل   كبرية من اجملاالت، مبا فيها قانون األسرة والقوانني املتعلقة باجلرائم اجلنسية و           
ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل استعراض مجيع القوانني ذات          . )١١(ثوامللكية واإلر 

الصلة اليت تنطوي على متييز ضد النساء أو تؤثر عليهن سلباً، وإىل تعديل القوانني، وتغـيري                
السياسات واملمارسات اليت تنطوي على متييز صـريح ضـد النـساء أو تـدمي التمييـز                 

  .)١٢(وهتميشهن ضدهن
 عدم وجود تشريعات حمددة بشأن اإلعاقة وأوصـت         ٣والحظت الورقة املشتركة      -٦

العتبارات اجلنسانية وحقـوق اإلنـسان      تراعي ا كرييباس بأن تضع تشريعات بشأن اإلعاقة       
. )١٣( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كمبـادئ توجيهيـة         ٦ و ٣وتشمل املادتني   
 تعديل أية قوانني قائمة تنطوي على متييز ضد         على أيضاً كرييباس    ٣ملشتركة  وحثت الورقة ا  

  .)١٤(األشخاص املعوقني

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - مجي  
كرييباس أي جلنة وطنية حلقوق اإلنسان      الناشطات أنه ال توجد يف      الحظت شبكة     -٧

رييباس تفتقر إىل املوارد والقدرات الالزمة إلنشاء       معترف هبا لدى األمم املتحدة ورأت أن ك       
وحثت الشبكة كرييباس على النظر يف ممارسة الـضغط والـدخول يف            . جلنة من هذا القبيل   

.  اهلادئ لدعم إنشاء جلنة إقليمية حلقـوق اإلنـسان  يطشراكة مع دول جزرية أخرى يف احمل     
ارتباطاً وثيقاً بأمانة منتدى جزر احمليط      وأضافت أن من املمكن أن ترتبط هذه اآللية اإلقليمية          

  .)١٦( أيضاً توصية يف هذا الصدد٣وقدمت الورقة املشتركة . )١٥(اهلادئ
 إنشاء اللجنة االستشارية الوطنية املعنيـة بالطفـل يف          ١والحظت الورقة املشتركة      -٨

 يف  كرييباس لإلشراف على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وأبرزت أن هذه اللجنـة واجهـت             
 وحثت كرييباس على كفالة تزويدها باملوارد الكافية        ،املاضي عدداً من القيود املالية والبشرية     

  .)١٧(عاليةلتؤدي عملها بف

  تدابري السياسة العامة  - دال  
 كرييباس بأن تتخذ خطوات أكرب يف تعزيز التثقيـف يف           ١أوصت الورقة املشتركة      -٩

قوقهم احملددة يف اإلعـالن العـاملي   حباملواطنني ع  عن طريق تعريف مجي   جمال حقوق اإلنسان  
 أن العديد من اآلباء ليسوا على وعـي         ١وإذ الحظت الورقة املشتركة     . )١٨(حلقوق اإلنسان 

بأن تتخذ خطـوات، يف إطـار       كذلك   فإهنا أوصت كرييباس     م،تام مبسؤولياهتم إزاء أطفاهل   
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احلقوق واآلبـاء وغريهـم مـن       أصحاب  لتعريف  التزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل،      
  .)١٩(وواجباهتم مبوجب االتفاقيةأصحاب املصلحة حبقوقهم 

 باحلكومة جلهودها فيمـا يتعلـق باألشـخاص ذوي          ٣وأشادت الورقة املشتركة      -١٠
 وأعربت عن أملها يف أن تعزز السياسة العامة معرفة وفهـم اإلعاقـة وكـذلك               )٢٠(اإلعاقة

إجراء كذلك   ٣واقترحت الورقة املشتركة    . )٢١(وأسرهماحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة     
  .)٢٢( اإلعاقة لتحديث األرقام املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقةشأندراسة استقصائية أخرى ب

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
 أن كرييباس، وإن كانت طرفاً يف اتفاقية القضاء علـى           ٣الحظت الورقة املشتركة      -١١

قد تأخرت يف تقدمي التقارير عقـب       ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل،      مجيع أشكال التمييز    
مالحظـات مماثلـة فحثـت      الناشطات  وأبدت شبكة   . )٢٣(التصديق على هاتني االتفاقيتني   

 األولوية، تقرير الدولة إىل اللجنة املعنية بالقضاء على         بيلساحلكومة على أن تستكمل، على      
وأضافت أنه مل ُتتخذ أي إجـراءات       . ٢٠١٠التمييز ضد املرأة وتقدمه يف عام       مجيع أشكال   

القضاء على  جلنة  اليت ُتقّدم إىل    تقارير  اللتعزيز الوعي بدور املنظمات غري احلكومية يف إعداد         
 كرييباس علـى الـدخول يف       ٣وحثت الورقة املشتركة    . )٢٤(ةضد املرأ مجيع أشكال التمييز    

شراكة مع املنظمات غـري احلكوميـة إلعـداد وتنـسيق التقـارير املتعلقـة باتفاقيـات                
  .)٢٥(اإلنسان حقوق

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
ـ        ١أوصت الورقة املشتركة      -١٢  يف إطـار    ات كرييباس بأن توجه إىل املكلفـني بوالي

ت اخلاصة دعوة دائمة لزيارة البلد مع توكيد خاص على زيارة مقبلة للمقرر اخلاص              اإلجراءا
  .)٢٦(املعين باحلق يف التعليم

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
نساء والفتيـات   أبرزت منظمة العفو الدولية أن املعاملة غري املتساوية أو التمييزية لل            -١٣

وأشـارت إىل أن كـون      . حتدث يف جل جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        
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التمييـز  رياً ما يؤدي إىل مزيد من       ثهو أمر ك  مركزاً دستورياً للقانون العريف     يعطي  الدستور  
 مبكانة النساء ودورهـن املتـدنيني يف جمتمـع          علقضد النساء، ال سيما بسبب التصور املت      

  .)٢٧(التقليدي رييباسك
دور (والحظت منظمة العفو الدولية أنه قليالً ما ُيسمح للنساء بالكالم يف املنياباس               -١٤

. )٢٨(، وأهنن ال ُيعاملن على قدم املساواة يف صنع القرارات األسـرية           )االجتماعات التقليدية 
ء يف صـنع    وحثت شبكة الناشطات يف كرييباس احلكومة على تعزيز ودعم مشاركة النـسا           

  .)٢٩( األسرة والقريةدالقرارات على صعي
الذي يقتصر على الذرية األبوية قد      والحظت منظمة العفو الدولية أيضاً أن اإلرث          -١٥

يف وراثة  املرأة  ووفقاً لشبكة الناشطات يف كرييباس، تتوقف حقوق        . )٣٠(ُمنح مركزاً تشريعياً  
 قـانون أراضـي     ويشري.  أو قريبة للمتوىف   املال على مركزها كزوجة أو ابنة     أو  /األراضي و 

تؤول عموماً إىل ذرية املتـوىف أو أقـرب أقربائـه،           األرض  ملكية  السكان األصليني إىل أن     
ويقوم هذا القانون على العرف، الذي خيتلف اختالفاً طفيفاً من جزيرة إىل            . األرملةباستثناء  

اء بوصفهن زوجات ال حيـصلن      غري أن اخلاصية املشتركة هي أن النس      . أخرى يف كرييباس  
. أقرب أقربائه أوالده أو   عندما يهمله   متريضهن للزوج املتوىف،    مقابل  كهدية  إال  على األرض   

جيب أن يتم ذلك مبوافقة أغلـب        يف غري ذلك من احلاالت،       وعندما ُتعطى األرض كهدية،   
ية للمتـوىف،   ذروأضافت الشبكة أنه عندما ترث النساء بوصفهن        . األقرباءالذرية أو أقرب    

ن ال حيصلن من األرض على نفس الكمية أو النوعية اليت حيصل عليها إخواهنن الذين غالباً  فإهن
وحثت الشبكة كرييباس على النظر يف تعديل قانون        .  أفضل القطع وأكربها   علىما حيصلون   

أراضي السكان األصليني لوقف التمييز ضد النساء بوضع أحكام تنص على توزيـع عـادل               
  .)٣١(وقريباتأو ذرية أو راضي بني الرجال والنساء بوصفهن زوجات لأل
يـضاً  أز  متّي قوانني اجلنسية يف كرييباس      ألنوأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها         -١٦

، على سبيل املثال، يسمح للرجل      )ف أل ٨الفصل   (١٩٧٩اجلنسية لعام   فقانون  . ضد النساء 
غري أن القانون ال يـسمح      . وأوالده يف طلبه  زوجته  الذي يطلب اجلنسية بالتجنس أو يدرج       

ودعت منظمة  . )٣٢(زوجها وأوالدها يف طلبها    بالتجنس أن تدرج     نسيةتطلب اجل للمرأة اليت   
يف الدستور وكذلك قانون اجلنـسية      املادة املتعلقة باجلنسية    العفو الدولية كرييباس إىل تعديل      

  . )٣٣(أسرهننسية لنساء كرييباس واجلحقوق تساوي لكفالة 
 عدم وجود مدرسـة حكوميـة لألشـخاص ذوي          ٣والحظت الورقة املشتركة      -١٧

وأبرزت هذه الورقة أن املدرسة الوحيدة يف البلد اليت ُتعىن باألطفال ذوي اإلعاقة   . )٣٤(اإلعاقة
أو االحتياجات التعليمية اخلاصة مدعومة من الصليب األمحر؛ وأضافت أن عدم توافر املرافق             

 ١وأوصـت الورقـة املـشتركة    . )٣٥( يفسر عدم التحاقهم باملدرسة   لمة هلؤالء األطفا  املالئ
كرييباس مبواصلة جهودها لتوفري فرص تعليمية متساوية لألطفال ذوي اإلعاقة، واختاذ تدابري            

  .)٣٦(لتدريب املدرسني على تعليم هؤالء األطفال يف إطار املدارس العادية
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 حاجة النساء ذوات اإلعاقة إىل أن ُيعتـربن مواطنـات           ٣وأبرزت الورقة املشتركة      -١٨
وحثت الورقة  . )٣٧(اإلسهام يف االقتصاد واالضطالع بأدوار ومسؤوليات مهمة      قادرات على   

كرييباس على النظر يف إنشاء مؤسسات تساعد األشخاص املعوقني يف احلصول على التدريب      
بتوفري برنامج ملنح ى وظائف، كما أوصتها ل عل الالزمة للحصواتيةعلى املهارات املهنية واحلي  

  .)٣٨(إلقامة مشاريع أعمال خاصة هبمالقروض لألشخاص ذوي اإلعاقة 
أن ُتصمم مجيع املستشفيات والعيادات الطبيـة  كذلك ب  ٣وأوصت الورقة املشتركة      -١٩

لتسهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها، وبأن تكفل الدوائر الطبية خضوع األشخاص            
  .)٣٩( اإلعاقة لفحوص طبية منتظمةذوي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
الحظت منظمة العفو الدولية أن العنف ضد املرأة مـا زال واسـع االنتـشار يف                  -٢٠

ملنظمة أنه ال ُيبلّغ عن العديد من هذه احلاالت، مبا فيها العنف اجلنـسي،        أفادت ا و. كرييباس
وأشـارت شـبكة    . )٤٠(ية والثقافية اليت ميارسها أفـراد األسـرة       بسبب الضغوط االجتماع  

 يف املائة من النـساء يف       ٦٨ تبني أن    ٢٠٠٨ أُجريت عام    اسةالناشطات يف كرييباس إىل در    
وسلطت الشبكة الضوء على عدم وجود      . كرييباس عانني، أو كن يعانني، من العنف املرتيل       
 احلاالت ُتعاجل يف الغالب مثلما ُتعـاجل أي         تشريعات خاصة للتصدي للعنف املرتيل وعلى أن      

وأوصت منظمة  . )٤١(عمالً بالقانون اجلنائي لكرييباس    املالحقة القضائية    جرمية أخرى تقتضي  
سن التشريعات املناسبة للتصدي للعنف املرتيل بعد       إىل  فوراً  تبادر  العفو الدولية كرييباس بأن     

أيـضاً  الناشطات  وقدمت شبكة   . )٤٢(نينيإجراء مشاورات كافية مع أصحاب املصلحة املع      
 من مراكز   مزيدعلى النظر يف إنشاء     كذلك  احلكومة  الشبكة  وحثت  . توصية يف هذا الصدد   

 لضحايا العنف املرتيل؛ أو، بدالً من ذلك، النظر يف إقامة شراكة مع    ىاملشورة لألزواج واملآو  
لة لالستدامة لـصاحل ضـحايا      ات قاب وخدممآوٍ  املنظمات غري احلكومية ذات الصلة لتوفري       

  .)٤٣(العنف املرتيل
رات التطورات املشجعة ما يتمثل يف بنـاء قـد        ورأت منظمة العفو الدولية أن من         -٢١

الشرطة بالتعاون مع برنامج منع العنف املرتيل يف منطقة احمليط اهلادئ وغريه من املبـادرات               
 مبكافحـة  التدريب املتعلـق تعميم نبغي اإلقليمية يف احمليط اهلادئ، بيد أهنا شددت على أنه ي     

 واالضطالع مبزيد من أنشطة إذكاء الوعي يف اجملتمعات         لشرطةادوائر  املرتيل يف إطار    العنف  
صدي يز الشرطة باألدوات املناسبة للت    ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل جته      . )٤٤(احمللية

  .)٤٥(لعنف املرتيل واجلنسي ضد املرأةبفعالية ل
ألطفال كرييباس بـأن    لوأوصت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية           -٢٢

بيـئيت  تعتمد تشريعات، على سبيل االستعجال، ملنع مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال يف      
  .)٤٦(نظم العدالة التقليديةيف إطار األخرى، مبا يف ذلك لبيئات األسرة والبيت ومجيع ا
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  لعدل وسيادة القانونإقامة ا  -٣  
 على  ١٩٨٩ووفقاً لشبكة ناشطات كرييباس، ينص قانون تشريعات كرييباس لعام            -٢٣

وأضافت منظمة العفو   . )٤٧(أن املمارسات العرفية تصبح قانوناً يف حالة عدم وجود تشريعات         
 من القانون ينص على أن من املمكن أخذ القانون العـريف            )ه(-)أ(٣ق١اجلدول  الدولية أن   

ويسمح هذا احلكـم    .  لتحديد العقوبة املنطبقة على جرمية ما      يةنائايا اجل قضاليف احلسبان يف    
ـ          الصفح  للقانون العريف املتعلق بالتماس      ا بالتأثري يف احلكم اجلنائي الصادر حبق جمرم مـا، مم

ـ     . عامل الردع املتمثل يف تطبيق عقوبات أكثر شدة       يضعف   سمح ويف العديد من احلاالت، ي
  .)٤٨( من العقابباإلفالتذلك للمجرم يف قضية اعتداء جنسي 

جرائم يقتضي مقاضاة مرتكيب    والحظت منظمة العفو الدولية عدم وجود أي حكم           -٢٤
  .)٤٩(العنف املرتيل وأوصت كرييباس بأن تكفل إدراج حكم من هذا النوع يف القانون

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
الحظت منظمة العفو الدولية أنه، يف إطار إجراءات إثبات النسب مبوجب قـانون               -٢٥

العالقة الزوجية، نطاق أراضي السكان األصليني، إذا مل ينكر رجل ما أبوته لطفل ُولد خارج      
وبالتايل لـن   . فإن حقوق حضانة هذا الطفل ستعود له تلقائياً مبجرد بلوغ الطفل سن الثانية            

) عالةاإل(يا إلثبات النسب ومن مث ميتنعن عن طلب املساعدة املالية الضرورية            ترفع النساء قضا  
ووفقاً ملنظمة العفو الدولية، هناك العديد من احلاالت اليت قـررت       . ليتحاشني فقدان أطفاهلن  

  .)٥٠(عدم مطالبة األب باملساعدة املالية لكي حيتفظن بأطفاهلناألم فيها 
 أن كرييباس ما زالت تفرض عقوبات جنائيـة علـى           ٢وأبرزت الورقة املشتركة      -٢٦

وأوصت هذه الورقة جملس    . )٥١(من نفس اجلنس   متراضينيبالغني  النشاط اجلنسي بني    ممارسة  
حقوق اإلنسان بأن حيث كرييباس على جعل تشريعاهتا متماشية مع التزامها الدويل يف جمال              

متراضـني مـن    بـالغني   اجلنسي بني    شاطحقوق اإلنسان بإلغاء مجيع األحكام اليت جترم الن       
  .)٥٢(اجلنس نفس

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية 

أفاد معهد الشؤون الدينية والسياسة العامة بأن تقارير معظم اجلماعات الدينية تشهد              -٢٧
وأضاف املعهـد  . )٥٣(حلكومة حتافظ على دور حيادي وتوفر محاية كافية للحرية الدينية   بأن ا 

أن كرييباس تستخدم نظاماً لتسجيل اجلماعات الدينية، ولكن هذه األخـرية ال تواجـه، يف         
  .)٥٤( يف عملياهتا إذا مل تسجلوائقاملمارسة، أي ع

املناسـبات  ولكـن معظـم     . )٥٥(لةوأشار املعهد إىل أن الدستور ال حيدد ديناً للدو          -٢٨
احلكومية واالجتماعية تبدأ وتنتهي بصالة مسيحية مشتركة بني الطوائف يؤديها قس معني أو   



A/HRC/WG.6/8/KIR/3 

GE.10-10554 8 

وليس هناك سوى   وعلى العموم، حتترم كرييباس احلرية الدينية       . )٥٦(مسؤول آخر يف الكنيسة   
  . )٥٧(نتماء الديينالقليل من التقارير اليت تشري إىل وجود متييز اجتماعي على أساس اال

والحظت شبكة الناشطات يف كرييباس أن مشاركة املرأة حمدودة علـى مـستوى               -٢٩
وعلى مستوى الربملان، زاد عدد النساء بني األعضاء، ولكنهن ما زلن يشكلن            . اجملالس احمللية 

وحثت الشبكة احلكومة على استكشاف طرائق لتعزيز مشاركة النساء على مـستوى            . أقلية
  .)٥٨( وتنفيذها على سبيل األولويةةملان واجملالس احملليالرب

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
أن هناك عدداً حمدوداً جداً من فرص العمل للـشباب           ١الحظت الورقة املشتركة      -٣٠
  .)٥٩(كرييباس يف
 املعدلة، ينص على    والحظت شبكة الناشطات يف كرييباس أن قانون العمل، بصيغته          -٣١

مبهن  مع استثناءات فيما يتعلق      ٠٠/٦ والساعة   ٠٠/١٨أال ُتوظَّف النساء للعمل بني الساعة       
وأضـافت  . التمريض، والعمل يف الفنادق أو دور الضيافة، والصيدلة، ووظائف اإلدارة العليا   

 والحظـت   .التعدين ويف قطاع     النساء يف وظائف العمل اليدوي     استخدامالشبكة أنه ُيحظر    
يف الوظـائف   يف القطاع العـام و    الشبكة أن هناك زيادة يف مشاركة النساء يف القوة العاملة           

غري أن معظم العامالت يوجدن يف القطاعني اخلـاص وغـري           . املهنية والعليا داخل احلكومة   
 أو اإلجازة ألغـراض     ألمومةإجازة ا شروط  النقدي، حيث ميلي أصحاب العمل أو املديرون        

وحثت الشبكة احلكومـة علـى      . )٦٠(األجرة، وساعات أو أيام العمل    ومستويات  ،  إنسانية
تعديل وحتسني قانون العمل إلعطاء النساء احلق يف العمل يف أي وظيفة لـديهن املـؤهالت              

شروط عمل النساء   تتناول  الالزمة ألدائها؛ وعلى النظر، على سبيل األولوية، يف فرض تدابري           
  . )٦١( واخلاص القطاعني غري الرمسييف
وحثت الشبكة احلكومة أيضاً على تعديل قانون العمل وتكييف شـروط اخلدمـة               -٣٢

 اعترافاً باختالف النساء عن الرجال       وذلك الوطنية ملنح إجازة األمومة مع دفع مرتب كامل       
  .)٦٢(من الناحية البدنية والبيولوجية

   الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي  -٧  
الحظت منظمة العفو الدولية أن قلة الفرص االقتصادية وفرص العمـل يف اجلـزر                -٣٣

إمكانية حيازة األراضي، قد أدت، يف البحر وعدم كفاية منسوب مياه اخلارجية، وأثر ارتفاع 
. إىل اكتظاظ املستوطنات احمليطة جبزيرة تاراوا املرجانية، خاصة يف بيتيـو          مجلة أمور أخرى،    

 يف تدهور مرافق الصرف الصحي، وعدم كفاية املرافـق          ظاظ للمنظمة، تسبب االكت   ووفقاً
وأوصـت  . )٦٣(السكنية، ونقص املياه، والتعرض ألمراض جلدية حادة، ومشاكل صـحية         

حالياً يف مـستوطنات غـري      الناس الذين يعيشون    املنظمة كرييباس بأن تعزز وحتمي حقوق       
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وخـدمات  يكفي من اخلدمات الـصحية وامليـاه         احلصول على ما     يف) عشوائيات(نظامية  
  . )٦٤(الصحيالصرف 

ووفقاً لصندوق الدفاع القانوين إلنصاف كوكب األرض، اعُتربت كرييباس منـذ             -٣٤
وخالل الـسنوات العـشرين     . )٦٥(وقت بعيد معرضة بشدة خلطر اآلثار السلبية لتغري املناخ        

ع منسوب مياه البحر، وعواصـف      عمليات حتاّت ساحلي وارتفا   كرييباس  شهدت  املاضية،  
 املاء الصاحل للشرب تعرض للتلوث من       نأ) ١: (والحظ الصندوق ما يلي   . )٦٦(عاتية متكررة 

أن املياه املاحلـة تلـوث      ) ٢(العواصف العاتية املتكررة وارتفاع منسوب مياه البحر؛        جراء  
 يكفي مـن امليـاه      أن عدم وجود ما   ) ٣(إمدادات املياه العذبة وتؤثر على جذور النباتات؛        

ألغراض االستهالك واحلفاظ علـى الـصحة وعلـى         العذبة يهدد إمكانية الوصول إىل املاء       
 منها تشجيع   وق جملس حقوق اإلنسان جبملة أمور     وأوصى الصند . )٦٧(مستوى معيشي الئق  

اجملتمع الدويل على مساعدة حكومة كرييباس يف اجلهود اليت تبذهلا للتكيف مع آثـار تغـري                
جملس حقوق اإلنسان بأن يشجع كرييباس على مواصـلة          الصندوق   أوصىكما  . )٦٨(خاملنا

 املواطنني باملعلومات وتثقيفهم بشأن آثار تغري املناخ،        زويدتوسيع نطاق اجلهود اليت تبذهلا لت     
وتوفري فرص ملشاركة اجلميع يف صنع القرارات املتعلقة بالتدابري اليت جيب اختاذها لتخفيـف              

  .)٦٩( ستنتج عن ذلك التغري والتكيف معهااألضرار اليت
أشد الفئـات   وأبرزت شبكة الناشطات يف كرييباس أن النساء واألطفال سيكونون            -٣٥

ألن قدراهتم التكيفية حمدودة نظراً للتفاوتات االجتماعيـة الـسائدة   عرضة للتأثر بتغري املناخ    
يد مبعايري حقوق اإلنسان الـدنيا      وحثت الشبكة احلكومة على التق    . )٧٠( احملددة هلم  واألدوار

 يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف تنفيذ االسـتجابات       ااملنصوص عليه 
  .)٧١(إزاء تغري املناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معهالوطنية 

  احلق يف التعليم  -٨  
لزامـي وجمـاين يف     أن التعليم االبتدائي واإلعـدادي إ      ١الحظت الورقة املشتركة      -٣٦

واحلكومة، وفقاً هلذه الورقة، هي اجلهة الوحيدة اليت توفر التعليم لتالميذ املستويني            . كرييباس
وتوفر املدارس احلكومية والكنسية التعليم يف املستوى الثانوي ملن يقع          . االبتدائي واإلعدادي 

  .)٧٢( االختيار ملتابعة التعليم، شريطة دفع الرسومعليهم
 ٢٠١١-٢٠٠٨ أن اخلطة االستراتيجية لوزارة التعليم للفترة        ١رزت الورقة املشتركة    وأب  -٣٧

 بتخصيص ما   وأوصت الورقة . )٧٣(أكدت جمدداً على التزام احلكومة بتوفري التعليم جلميع األطفال        
 ةلتنفيذ أهداف اخلطة االسـتراتيجي    اخلارج  يكفي من املوارد وأموال املساعدات املقدمة من        

  .)٧٤(احملدد هلاامالً ضمن اإلطار الزمين تنفيذاً ك
عدد امللتحقني بكل من مستويي التعلـيم  قلقها ألن   عن   ١وأعربت الورقة املشتركة      -٣٨

ووفقـاً  . الفئتني العمريتني هاتني  اإلعدادي والثانوي أدىن بكثري من العدد الفعلي لألطفال يف          
 ،٢٠٠٦ يف املائة يف عام   ٩٦ االبتدائي   هلذه الورقة، بلغ صايف معدل االلتحاق مبستوى التعليم       

وأبـرزت  .  يف املائـة   ٣٤ يف املائة ويف املستوى الثانوي       ٧٩بينما بلغ يف املستوى اإلعدادي      
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من العوامل الرئيسية   هو   أن عدم صلة املنهج الدراسي باحتياجات الطالب         ١الورقة املشتركة   
الورقة أيضاً أن من املـرجح أن       والحظت  . )٧٥(يف تدين مستويات االلتحاق هذه    اليت تسهم   

يترك الدراسة الشباب ذوو األداء السيئ أو أولئك الذين ال يهتمون باملدرسة، بينما ُيرجح أن               
ملـستقبل  بالنسبة  ذوو املوارد النقدية احملدودة الذين ال يرون أمهية التعليم الرمسي           يعمد اآلباء   

 كرييباس بأن تعـزز     ١الورقة املشتركة   وأوصت  . )٧٦( إىل إخراج أطفاهلم من املدرسة     أبنائهم
" ضباط اتصال "اإللزامي جلميع األطفال البالغني سن املدرسة مبساعدة        املتعلق بالتعليم   قانوهنا  

  .)٧٧(بني املدرسة واألسرة، أو أمثاهلم
 إىل أن التقارير تفيد بأن نوعية التعلـيم يف كرييبـاس            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٩

 جتر منذ وقت طويل مراجعـة        إىل ذلك، مل   وباإلضافة. )٧٨(عايري اإلقليمية ملوحبسب ا متدنية  
فهو يركز على مسارات أكادمييـة ضـيقة مرتبطـة          . املدارسالدراسي املستعمل يف    املنهج  

، هناك  ١ووفقاً للورقة املشتركة    . )٧٩( املهارات املهنية والتقنية   شجعبالوظائف التقليدية وال ي   
. ديل شامل للمنهج الدراسي، وخباصة علـى املـستوى الثـانوي          حاجة ماسة إىل إجراء تع    

وباملثل، هناك حاجة إىل إعادة حتديد هدف املنهج الدراسي وصياغة حمتواه لكفالـة إعـداد               
الطالب إعداداً جيداً ليأخذوا مكاهنم يف اجملتمع بوصفهم بالغني مسامهني وجتهيزهم جتهيـزاً             

 كرييباس أيضاً   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٠( اخلارج  يف جيداً لعامل العمل، سواء حملياً أو     
  .)٨١(بتحسني الظروف يف املدارس وإتاحة األموال الكافية لفعل ذلك

 أن العديد من املعلمني غري املدربني ما زالوا يعملون يف           ١والحظت الورقة املشتركة      -٤٠
ال توجـد يف    ،  ١قة املشتركة   ووفقاً للور . )٨٢(املدارس، مما يؤثر يف نوعية التعليم بشكل عام       

والحظت . )٨٣(املعلمني والنهوض مبهنة التعليم   كرييباس سوى كلية واحدة للمعلمني لتدريب       
 الطاوالت والكراسـي  (ما يكفي من األثاث املدرسي      كذلك أنه ال ُيتاح      ١الورقة املشتركة   

 يف املائـة مـن      ٢و يف املائة من الطالب      ٢٠إال ملا نسبته    ) واملكاتب واخلزانات والسبورات  
هو  والكتابة واحلساب يف هذه الظروف       ةوأضافت أن رفع مستويات اإلملام بالقراء     . املعلمني

 كرييباس بأن تبذل كل ما يف وسـعها         ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٤(مهمة مثبطة للهمم  
مـا  لتدرب معلمني مؤهلني تأهيالً تاماً جلميع املدارس وتستخدمهم فيها، مع كفالة تـوفري              

  .)٨٥(يكفي من املوارد جلميع املدارس واملعلمني، مما سيعزز بدوره النتائج التعليمية للطالب

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
يرى صندوق الدفاع القانوين إلنصاف كوكب األرض أن من أخطر مـا يهـدد                -٤١

وتوضح التهديدات . آثار تغري املناخواجهة يف محقوق شعب كرييباس اإلنسانية هشاشة بيئته 
هو حق  صحية من الناحية اإليكولوجية     التمتع ببيئة   اليت تواجهها كرييباس كيف أن احلق يف        

 واملاء والـصحة وأسـباب   والغذاءأخرى، مثل احلق يف احلياة   أساسي لضمان التمتع حبقوق     
يف مواجهـة   ن ضعف كرييباس    والحظ معهد الشؤون الدينية والسياسة العامة أ      . )٨٦(العيش

. )٨٧(االحترار العاملي جيعل سكاهنا مييلون إىل التماس اللجـوء يف البلـدان اجملـاورة             ظاهرة  
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وأضاف صندوق الدفاع القانوين إلنصاف كوكب األرض أن لدى كرييباس خمططات إعادة            
 سكان   جارية وهي تسعى إىل إجراء مفاوضات مع حكومتني يف املنطقة إلعادة توطني            توطني

  .)٨٨(كرييباس عند االقتضاء

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
   ينطبقال

  بناء القدرات واملساعدة التقنية   - خامساً
، من شأن أداء كرييباس أن يتعزز كـثرياً بزيـادة أنـشطة      ١وفقاً للورقة املشتركة      -٤٢

، من خالل تقدمي املساعدة التقنية بـشأن إعمـال          املفوضية يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ     
 .)٨٩(حقوق اإلنسان
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