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مقدمة
ُعقدت الدورة احلادية والعشرون للفريق العامل املعـ بالسـتعراض الـدورل الشـاملن املنشـ
-1
عمـ ـقا بق ـ ـرار ل ــن ق ــو ا ن ــان  1/5امل ـ ـ ر  18زيران/يونيـ ـ 2007ن يف الف ــنة م ــن 19
إىل  30كــانون ال/ان/ين ــاير  .2015وجــرس اس ــتعراض الــة كرييب ــا يف اجلل ــة ال/اني ـةن املعق ــودة
يف  19ك ــانون ال /ــان/ين ــاير  .2015وت ـ ـرأ وف ــد كرييب ــا ال ــيدة ت ــانيريكي ري ــين وزي ــرة امل ـ ـرأة
والشــباو والشـ ون الجتماعيــة .واعتمــد الفريــق العامــلن يف جل ــت العاوــرة املعقــودة يف  23كــانون
ال/ان/يناير 2015ن التقرير املتعلق بكرييبا .
 -2ويف  13كــانون ال/ان/ينــاير 2015ن اختــار لــن قــو ا ن ــان فريــق املقـررين التــا
(اجملموعة ال/قثية) من أجل تي ري استعراض الة كرييبا  :أيرلندا وكينيا وفييت نام.
 -3ووفقـا للفقــرة  15مــن مرفــق القـرار  1/5والفقــرة  5مــن مرفــق القـرار 21/16ن صــدرت
الوثائق التالية ألغراض استعراض الة كرييبا :
(أ)

تقرير وط /عرض كتايب مقدم وفقا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/21/KIR/1؛

(و) جتمي ــل للمعلوم ــات أعدتـ ـ مفوض ــية األم ــم املتح ــدة ال ــامية حلق ــو ا ن ــان
(مفوضية قو ا ن ان) وفقا للفقرة (15و) ))A/HRC/WG.6/21/KIR/2؛
(ج) م ـ ـ ـ ـ ـ ــوجز أع ودت ـ ـ ـ ـ ـ ـ مفوض ـ ـ ـ ـ ـ ــية ق ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــان وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـا للفق ـ ـ ـ ـ ـ ــرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/21/KIR/3
 -4وأ يلــت إىل كرييبــا ن عــن طريــق اجملموعــة ال/قثيــةن قائمــة أســألة أعـ ودها ســلفا كــل مــن
أملانيـ ــان وإسـ ــبانيان وسـ ــلوفينيان واململكـ ــة املتحـ ــدة لييلانيـ ــا الع.م ـ ـ وأيرلنـ ــدا الشـ ــمالية .و كـ ــن
الطوقع عل هذه األسألة عل املوقل الشبكي اخلارجي لقستعراض الدورل الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أعربت رئي ة وفد كرييبا ن ال يدة تانيريكي ريين يف البدايـة عـن امتنـان بلـدها للـدعم
املقــدم مــن حيــل أصــحاو املصــلحة املشــاركي يف إعــداد تقريــر كرييبــا الــوط ال/ــان يف إطــار
الستعراض الدورل الشاملن وخباصة املكتب ا قليمي ملفوضية قو ا ن ان يف منلقـة احملـي
اهلادئن ووكالت األمم املتحدة يف منلقة احملي اهلـادئن وأمانـة حاعـة احملـي اهلـادئ عـن طريـق
الفريق ا قليمي املع باحلقو يف املواردن ومكتب دول الكمنولث الصيرية يف جنيف.
 -6ويف ع ـ ــام 2010ن عن ـ ــدما ق ـ ـ ودمت كرييب ـ ــا تقريره ـ ــا األول يف إط ـ ــار الس ـ ــتعراض ال ـ ــدورل
الشاملن كان واضح ا أن سـيتعي علياـا فعـل الك/ـري للوفـاء بالتزاماهتـا الدوليـة املتصـلة ققـو ا ن ـان.
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وبعــد كلــر ب ـ ربل ســنواتن وفــت كرييبــا بالعديــد مــن املتللبــات الدوليــة الــي توــمنتاا التوصــيات.
وقُـ ودمت إىل كرييبــا يف اجلولــة األوىل مــن استعراضــاا الــدورل الشــامل  83توصــيةن قبلــت مناــا 42
توص ــيةن وأيوــدت  11توص ــيةن علـ ـ أن تن .ــر يف  30توص ــية يف الوق ــت املناس ــب .وأبلي ــت كرييب ــا
الفريق العامل مبا أ رزت من تقدم كبري ىت اآلن فيما يتعلق بالوفاء هبذه اللتزامات.
 -7ووــادت أعمــال متابعــة اجلولــة األوىل مــن الســتعراض مشــاركة الــوزارات املعنيــة واجملتمــل
املــدن واملن.م ــات الديني ــة يف تنفي ــذ التوصــياتن وكل ــر قب ــل إنش ــاء فرقــة العم ــل الوطني ــة حلق ــو
ا ن ــان يف كرييبــا يف عــام  .2014وقــادت فرقــة العمــل عل ـ الصــعيد الــوط إعــداد التقريــر
القلــرل ال/ــان يف إطــار الســتعراض الــدورل الشــاملن ون.ــرت يف ا ســاامات املقدمــة مــن حيــل
أصحاو املصلحة الذين واركوا أيوا يف العملية التشاورية.
 -8وتوـ وـمن تقريــر اجلولــة ال/انيــة مــن الســتعراض الــدورل الشــامل معلومــات عــن التقــدم الــذل
أ رزت كومة كرييبا وعن التزاماـا امل ـتمر يف هـذا الصـددن وأ وكـد ا اـازات احملققـة منـذ اسـتعراض
عام  2010فيما يتعلق مبراعاة من.ور قو ا ن ان يف اآللية الرمسية للحكومة عن طريق:
(أ)

اللتزام مب ائل قو ا ن ان وما يتصل هبا من اتفاقيات دولية؛

(و)

ا صق ات التشريعية وال ياساتية؛

(ج)

إنشاء فرقة عمل معنية ققو ا ن ان؛

(د)

برامج التوعية مب ائل قو ا ن ان؛

(هـ)

اخللة ا منائية الوطنية (املعروفة باسم خلة كرييبا الوطنية)؛

(و)

ال ياسة املتعلقة بعمل األطفال؛

(ز)

ا جراءات اخلاصة املعنية ققو ا ن ان؛

(ح)

ال ياسات املتعلقة باملرأة وانعدام امل اواة؛

(ط)

برامج الصحة والتعليم والبيأة.

 -9وم ــا فتأ ــت كرييب ــا تن وف ــذ التزاماهت ــا املنتب ــة عل ـ معاه ــدات بي ــرض دم ــج مب ــادئ ق ــو
ا ن ان يف تشريعاهتا الوطنية .وفيما يلي التشريعات الي اعتمدها برملان كرييبـا منـذ اجلولـة األوىل
من الستعراض القلرل لعام :2010

4

(أ)

قانون رفاه اللفل والشباو واألسرة ()2013؛

(و)

قانون التعليم ()2013؛

(ج)

تعديل الدستور نشاء وزارة املرأة والشباو والش ون الجتماعية؛

(د)

قانون ال لم األسرل (.)2014( )Te Rau N Te Mweenga
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 -10وحتققت تلورات أخرس فيما يتعلق قماية قو ا ن ان وتعزيزها ومشلت ما يلي:
التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بالقوــاء عل ـ العنــف اجلن ــي واجلن ــانن وكلــر يف
(أ)
أعقاو النتائج املفزعة الي خلصت إلياا الدراسـة املنزـزة يف عـام  2008بشـ ن الصـحة األسـرية
والــدعم األســرل يف كرييبــا  .وسـلولت الدراســة الوــوء علـ ضــرورة اةــاك إجـراءات عاجلــة وهــو
ما أفوـ إىل توجيـ نـداء سياسـي قـول جـدا وبلـو التـزام وطـ بشـ ن القوـاء علـ العنـف ضـد
الن اء والفتيات؛
(و) إنشــاء برنــامج هــادي لتن ــيق بـرامج القوــاء علـ العنــف اجلن ــي واجلن ــان.
الدعم التق واملا املقـدم مـن مـاوي ووـركاء إمنـائيي ،تلفـين مبـا
وساعد يف تنفيذ هذه اليامج ُ
يف كلــر أس ـناليا ونيوزيلنــدا وتركيــا ومقاطعــة تــايوان الصــينية وهيأــة األمــم املتحــدة للم ــاواة بــي
اجلن ــي ونيكــي املـرأة وصــندو األمــم املتحــدة لل ــكان واليوني ــف وأمانــة منتــدس جــزر احملــي
اهلادئ وأمانة حاعة احملي اهلادئ والبنر الدو ؛
(ج) اعتمــاد كومــة كرييبــا ن يف عــام  2010الــناج الــوط للقوــاء علـ العنــف
اجلن ـ ــي واجلن ـ ــان :ال ياس ـ ــة العام ـ ــة وخل ـ ــة العم ـ ــل السـ ـ ـناتيزية ()2021-2011ن وه ـ ــو
ما أفو إىل إجراء موعة واسعة من األنشلة والتييرياتن مبا فياا اعتماد قانون ال لم األسرل
()2014ن وتنفيذ برامج دعوة خاصة بالذكورن وتنفيذ مبادرات خاصة باملراهقاتن والتعاون مـل
ال ــوزارات الرئي ــية ومن.م ــات اجملتمـ ــل امل ــدن يف تعم ــيم من .ــور القوـ ــاء عل ـ ـ العن ــف اجلن ـ ــي
واجلن ان يف برا اا ويف بناء قدراهتا؛
(د) إدراج خلة كرييبا للتنفيذ املشنكن وهي خلـة رئي ـية اعتمـدهتا احلكومـة يف
عام 2014ن واخللة املشنكة مل األمم املتحدة الي جيرل بلورهتان يف الناج الوط للقواء عل
العنف اجلن ي واجلن ان :ال ياسة العامة وخلة العمل السناتيزية؛
(هـ) إنشاء وبكة ا الة ()SafeNetن وهي جلنة توم وزارات كوميـة ومن.مـات
غـري كوميـة ومن.مــات دينيـة تقـدم اخلــدمات األوليـة إىل ضـحايا العنــف املنـز ن يف مع.ـم جــزر
كرييبا  .وتعرض املن.مات احلالت عل ال للات املعنية وتتقاسم معاا املعلومـات والبيانـات.
ويف عام 2014ن أنشئ مشروع للمرأة بتمويل من البنر الدو مـن أجـل إدارة وتن ـيق وحت ـي
احلصول عل خدمات الوقاية من العنف املنز ؛
(و) انومام كرييبا إىل الفريق املرجعي املع بالتصدل للعنف اجلن ي واجلن ـان
والتــابل ملنت ــدس جــزر احمل ــي اهل ــادئ .ويف عــام 2014ن أُج ــرل تقي ــيم لتكلفــة األث ــر الجتم ــاعي
والقتصادل املنتب عل العنف ضد املرأةن وجيرل الي ا إااز تقرير هبذا الش ن؛
(ز) ضمان حتقيق املصاحل الفول لألطفال واألسر من خـقل سياسـة رفـاه اللفـل
والشباو واألسرة الرامية إىل محاية األطفال من ا يذاء والعنف وا مهال والستيقل؛

GE.15-07610

5

A/HRC/29/5

(ح)

وضل سياسة للتعليم الشامل من أجل دعم التدابري التالية:

''1

توفري مناهج دراسية مرنة؛

''2

تدريب املدرسي عل تلبيق اليامج التعليمية وتنفيذ السناتيزيات؛

''3

تــوفري التعلــيم ا لزامــي جلميــل األطف ــال البــاليي ســن الدراســة (يف امل ــتويي
البتدائي وا عدادل)ن مبن فيام األطفال كوو ال تياجات اخلاصة؛

''4

ا قرار بدور الوالدين/مقدمي الرعاية يف حيل مرا ل تعليم طفلام.

 -11وكان ـ ــت القو ـ ــايا اجلن ـ ــانية يف كرييب ـ ــا ك ـ ــذلر موض ـ ــوع تقي ـ ــيم أُج ـ ــرل يف أيل ـ ــول/
سبتمي  2013مب اعدة أمانة حاعة احملي اهلادئ .ومشلت ا جراءات السناتيزية الـي أوصـ
هبا التقييم اةاك إجراءات لتعزيز قـدرات حـل البيانـات وحتليـل البيانـات علـ أسـا نـوع اجلـننن
ولتح ي امل اءلة وتي ري رصد فعالية مراعاة املن.ور اجلن ان .واستُعرضـت سياسـة امل ـاواة بـي
اجلن ــي والناــوض بــاملرأةن وباتــت األولويــات تتم/ــل يف اســتحداا بيأــة ملراعــاة املن.ــور اجلن ــانن
وحت ي التم/يل واحلكم ال ياسيين ونيكي املرأة اقتصاديان ودعم األسر من أجل أن تكون قوية
وم تنريةن والقواء عل العنف اجلن ي واجلن ان.
 -12وق ــد ص ـ ـ ودقت احلكوم ــة عل ـ ـ اتفاقي ــة قـ ــو األو ــقا كول ا عاقـ ــة يف عـ ــام 2013ن
وصــاغت سياســة وطنيــة لسعاقــة ستُفوــي يف ايــة امللــاي إىل وضــل إطــار وط ـ ي نوــد ب ـ حيــل
أص ــحاو املص ــلحة واجملتمع ــات لتح ــي ي ــاة األو ــقا كول ا عاق ــة وإزال ــة العقب ــات اجملتمعي ــة
والضــلقع بالتوعيــة .ومبوجــب قــانون التعمــري لعــام 2006ن صــييت مدونــة التعمــري يف وــكل ل ـوائ
تن.يمية لتي ـري تنقـل األوـقا كول ا عاقـة وتي ـري وصـوهلم إىل املبـان والبنيـة األساسـية .ويف ـي
نُ.وم ــت لق ــة دراس ــية مبش ــاركة حي ــل ر س ــاء البل ــديات يف كرييب ــا ن ن وف ــذت من.م ــة ت ـوا م ــاتوا ن
وهي من.مة غري كومية معنية باألوقا املعوقين برامج توعية يف جزر كرييبا .
 -13و وأدس وض ـ ـ ُـل اخلل ـ ــة السـ ـ ـناتيزية الص ـ ــحية لكرييب ـ ــا ( )2015-2012إىل حتدي ـ ــد
ا طــار العــام لةــاك ا ج ـراءات املتعلقــة بالصــحة .وقــد ُوضــعت اخللــة إثــر عمليــة تقيــيم ق/ــت
ال تياجات الصحية ل كان كرييبا وقدرة الن.ام الصحي عل تلبيتاا.
وع وممـت يف عـام .2013
 -14واعتُمـدت ال ياسـة البيأيـة املتكاملـة لكرييبـا يف عـام ُ 2012
وحت ـ ودد ال ياســة األولويــات البيأيــة الوطنيــة يف و ــة ــالت مواضــيعية هــي  -تيــري املنــا ن والتنــوع
األ يــائين وإدارة النفايــات ومراقبــة التلــوان وإدارة امل ـواردن واحلوكمــة البيأيــة  -وهــي ت ــع إىل أن
يبق ـ املــاوون واحلكومــة عل ـ علــم باألولويــات البيأيــة الــي تقتوــي معاجلــة وطنيــة .وترمــي ال ياســة
أيو ا إىل محاية وإدارة البيأة وحت ي مدس مقاومة وعوو كرييبا آلثار تيري املنا .
وص وممت خلة كرييبا للتنفيـذ املشـنك املتعلـق بتيـري املنـا وإدارة ،ـاطر الكـوارا مـن
ُ -15
أجــل تكملــة اخللــة الوطنيــة دارة ،ــاطر الك ـوارا وا طــار الــوط لتيــري املنــا والتكيــف مع ـ .
وحتنم خلة كرييبا للتنفيذ املشنك قو ا ن ان وتعززها من خقل ضمان حت ي نيتل حيل
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سكان كرييبا باألمن يف ـال اليـذاء وميـاه الشـرو الصـاحلة واألراضـين مـل مراعـاة التاديـدات
احلالية وامل تقبلية لتيري املنا والكوارا م/ل ارتفاع م توس البحر واجلفاي.
 -16وبُــذلت اجلا ــود يف س ــبيل وض ــل ن .ــم ملراع ــاة من .ــور ق ــو ا ن ــان يف عم ــل حي ــل
ال ــوزارات وا دارات ال ــي تلبوــق وتن وف ــذ الق ـواني الوطني ــة مب ــا فيا ــا الدس ــتور .وعل ـ س ــبيل امل /ــالن
أُنشأت فرقة عمـل كرييبـا الوطنيـة حلقـو ا ن ـان يف نيوز/يوليـ 2014ن واسـتُحدثت يف وزارة
املرأة والشباو والش ون الجتماعية و دة معنية ققو ا ن ان بدأت عملاا يف عام .2015
 -17وأوــار الوفــد إىل أن الت ـزام كرييبــا مبعاجلــة وزيــادة تعزيــز وا ـنام قــو ا ن ــان أمــر
متز وذر يف الن.ام التقليدل اخلا بالبلد .وتنعم كرييبا مب س ات ثقافية وتقليدية عريقة وقويـة
حتم ــي ق ــو ا ن ــان األساس ــية لش ــعباا و تمعاهت ــا .ون.م ــت وزارة امل ـرأة والش ــباو والش ـ ون
الجتماعي ــةن ع ــن طري ــق و ــعبتاا املعني ــة ب ــالناوض ب ــاملرأة وو ــعبتاا املعني ــة بالرعاي ــة الجتماعي ــةن
محقت توعية ومشاورات بش ن اتفاقيات قو ا ن انن وكلر بالتعـاون مـل من.مـات إقليميـة
ودوليــة .وخــقل الفــنة 2014-2013ن اســتفادت  20جزيــرة مــن أصــل  22جزيــرة م هولــة يف
كرييبــا مــن تــدريب يف ــال قــو ا ن ــان عل ـ اتفاقيــة القوــاء عل ـ حيــل أوــكال التمييــز
ضد املرأة والقواء عل العنف اجلن ي واجلن ان .ومن النتـائج املباوـرة للمبـادرة إنشـاء فرقـة مـن
املدافعي عن قو ا ن ان والدعاة الذكور يف حيل أواء كرييبا .
وع ـ ودل قــانون محايــة اللفــل بفوــل جاــد مشــنك للحكومــة وحيــل أصــحاو املصــلحة.
ُ -18
ويواصل فريق عمل تقـ ن أنشـئ يف عـام 2010ن العمـل مـل ل/لـي مـن املن.مـات غـري احلكوميـة
واملن.مــات الدينيــة .ونُ.ومــت بـرامج للتوعيــة بقــانون وسياســات رفــاه اللفــل والشــباو واألســرة يف
ت ــل ج ــزر م ــن بينا ــا العاص ــمة ت ــاراوا ي ــث يق ــيم أك /ــر م ــن  50يف املائ ــة م ــن ال ــكانن أل
أك/ــر مــن  50 000ن ــمة .وســتن.م زيــارات إىل ســائر جــزر البلــد يف عــام  .2015ومبوجــب
الفقـرتي  1و 2مـن املــادة  18مـن قــانون رفـاه اللفــل والشـباو واألســرة لعـام 2013ن يـق ألل
وقص إبق الشرطة واملرودين الجتماعيي باهلواجن الي ت اوره فيما يتعلق برعاية أل طفل
مــن األطفــال أو أل وــاون مبــا يف كلــر األطفــال الــذين يتعرضــون للعقوبــة البدنيــة ويعــانون مناــا
داخ ــل اجملتمع ــات وامل ــدار علـ ـ ــد سـ ـواء .وخ ــقل عملي ــات التش ــاور بشـ ـ ن ه ــذا التشـ ـريل
وال ياسات املتصلة ب ن نُ.وم برنامج لتدريب أفراد اجملتمل عل الدعوة إىل محاية اللفل.
 -19وجترل صياغة مشروع قانون لقواء األ داا وسـتقدم ن ـقت الناائيـة إىل احلكومـة يف
اية آكار/مار .2015
 -20وقــد انكبــت فرقــة العمــل الوطنيــة حلقــو ا ن ــان يف كرييبــا عل ـ إعــداد التقــارير الــي
مل تقــدم بعـ ُـد إىل اللزنــة املعنيــة بالقوــاء عل ـ التمييــز ضــد امل ـرأة وجلنــة قــو اللفــل .واهلــدي
الذل تعمل فرقة العمل عل بلوغ هو تقدمي التقرير اجلامل للتقارير الدورية األول وال/ان وال/الث
إىل اللزن ــة املعني ــة بالقو ــاء علـ ـ التميي ــز ض ــد املـ ـرأة يف ني ــان/أبريل  .2015وس ــيق ودم التقري ــر
اجلـ ــامل للتق ـ ــارير الدوريـ ــة م ـ ــن ال /ـ ــان إىل الرابـ ــل إىل جلن ـ ــة قـ ــو اللف ـ ــل يف زيران/يوني ـ ـ .2015
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كما ستزمل فرقة العمل التقرير األول وتقدم إىل اللزنة املعنيـة ققـو األوـقا كول ا عاقـة
قل ــول الت ــاري احمل ــدد يف ع ــام  .2015واس ــتلاعت كرييب ــا ن بفو ــل إنش ــاء وزارة املـ ـرأة والش ــباو
والشـ ون الجتماعيــة وفرقــة العمــل املعنيــة ققــو ا ن ــان وو ــدة قــو ا ن ــان يف الفــنة األخــريةن
أن تتقــدم يف عملاــا يف ــال قــو ا ن ــان وأن تقــوم عل ـ اخلصــو بت ـريل وتــرية إعــداد التقــارير
الدورية املقبلة وتقد اا إىل اللزان املعنية.
 -21وستواصــل كرييبــا التعــاون مــل املفوضــية ال ــامية حلقــو ا ن ــان والتمــا الــدعم مــن
وكــالت األمــم املتحــدة واهليأــات ا قليميــة والشــركاء ا منــائيي فيمــا يتعلــق ببنــاء القــدرات الوطنيــة
والتــدريب وتبــادل اخلـيات والتزــارو يف ــال قــو ا ن ــان مــل غريهــا مــن بلــدان جــزر احملــي
اهلادئ.
 -22ومل تتـوان كرييبـا أيوـا يف إ ـراز تقـدم فيمــا يتعلـق ببلـو األهــداي احملـ وددة دوليـان م/ــل
األهــداي ا منائيــة لأللفيــةن وكلــر رغــم مــا تواجا ـ مــن حتــديات ،تلفــة م/ــل العزلــةن والكت.ــا
ال كانن ونقص البيانات وحمدودية احلصول عل احلقو واخلدمات.
 -23وب ــبب صــير اجلــزر وتشــتوتاا اجليـرايف علـ امتــداد منلقــة حميليــة واســعة بــات احلصــول
علـ اخلــدماتن مبــا يف كلــر التكلفــة الباه.ــة لستن ــا تلــر اخلــدماتن يشـ وكل حتـ وديا رئي ــيا.
وينبيــي تــوفري املزيــد مــن الــدعم لبنــاء القــدرات احملليــة وتعزيــز ونيويــل اهلياكــل واهليأــات املوجــودة
وامل دية لدور رئي ي يف إعمال قو ا ن ان وإعداد التقارير بش ا.
 -24وأ وكـدت كرييبــا يف تقريرهــا الـوط أ ــا تواجـ حتــديات أبرزهـا تيــري املنــا  .وألن كرييبــا
بلــد م لــف مــن جــزر منقفوــة ال ــل يبلــن متوس ـ ارتفاعاــا عــن البحــر م ـنين فق ـ ن أضــحت
ب بب تيري املنا وارتفـاع م ـتوس البحـر النـاجم عنـ تواجـ حتـديات جديـدة ورئي ـيةن مبـا يف كلـر
فقدان األراضي والتعرية ال ا لية الشديدة والتشريد الق رل للمزتمعاتن لا ي ثر يف امليـاه واألمـن
اليذائي .واألهم من كلرن بات هذا األمر يشكل بالن بة إىل سكان كرييبا م لة بقاء.
 -25ور و بــت كرييبــا باملناقشــة املقبلــة املزمــل عقــدها طيلــة يــوم كامــل يف  6آكار/مــار 2015ن
خقل الدورة ال/امنة والعشرين جمللن قو ا ن ان .ووزعت الدول الصيرية عل اغتنام هـذه
الفرصة لتبادل آرائاا بش ن التحديات امللرو ة وأفول املمارسات للتصدل لآلثار الوـارة لتيـري
املنـا و قـو ا ن ـان .وناوـدت كرييبـا اجملتمـل الـدو مواصـلة دعـم املشـاركة املتزايـدة للـدول
الصيريةن ول سيما تلر الي لين هلا ل/لية يف جنيفن يف املناقشات املعقودة بش ن هذه امل ائل
املامة يف جل ات لن قو ا ن ان.
 -26وتعتقد كرييبا اعتقادا قويا أن تنـاول التحـديات الـي تواجااـا الـدول املنقفوـة نتيزـة
تيـري املنــا والكيفيـة الــي يـ ثر هبــا تيـري املنــا يف ـق وــعب كرييبـا األساســي يف البقـاء ك/قافــة
،تلفــة ويف التمتــل ققــو أساســية م/ــل الوصــول إىل اليــذاء وميــاه الشــرو الن.يفــةن أمــر يشــكل
ضرورة مللقة.
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 -27ومــا فتأ ــت كوم ــة كرييب ــا تب ــذل قص ــارس جا ــدها ملواجا ــة الوض ــل؛ فا ــي م ــا فتأ ــت
تشنل أراضي يف اخلارج وتركز عل التعليم وتشحذ ماارات الشعب ليكـون جـاهزا ألن ياـاجر
بكرامــة عنــدما تصــب جــزر كرييبــا غــري قابلــة لل ــكن .وأنشـ ت كرييبــا أيوـا ائتقفـا للــدول
األك/ر ت ثرا بتيري املنا وهو ائتقي الدول اجلزرية املرجانية املنقفوة املع بتيري املنا .
 -28وأعربــت كرييبــا عــن تر يباــا بامل ــاعدة املقدمــة مــن الشــركاء ا منــائيي وتقــديرها هلــان
لكن ينبيي القيام باملزيد.
 -29و /ل تيري املنا وارتفاع م توس البحـر مشـكلتي عـامليتي .وتوجـد كرييبـا يف الواجاـة
إىل جانـب بلــدان منقفوــة أخــرس م/ــل ملــديف وجـزر ماروــال وتوفــالو ومنــاطق أخــرس كتوكــالون
بل إن هذا ال عشرات مقيي األوقا املوجـودين يف منلقـة احملـي اهلـادئ و ـول العـامل يف
اجملتمعات الي تعـي يف املـدن والقـرس والبلـدات ال ـا لية املنقفوـة .ودعـت كرييبـا إىل اةـاك
إجراءات إقليمية وعاملية عاجلة مل اعدة الدول اجلزرية الي تواج م/ل كرييبا أوضاعا خلرة.
 -30وأبــدت احلكومــة التزام ـا قوي ـا بــا نام وضــمان قــو وــعباا ا ن ــانية؛ واطولــل الوفــد
بــتحفع عل ـ التعليقــات املقدمــة خــقل جولــة الســتعراض الــدورل الشــاملن وأفــاد ب ـ ن كرييبــا
ستواصــل العمــل لديــة للوفــاء بالتزاماهتــا يف ــال قــو ا ن ــان .غــري أن عمليــة الســتعراض
الــدورل الشــامل لــن تكــون كات جــدوس مــا مل تُعــاأل داخــل هيأــات األمــم املتحــدة م/ــل الفريــق
العامــل املعـ بالســتعراض الــدورل الشــامل التحــديات الرئي ــية الــي تشــكل خلــرا ج ــيما علـ
احلق األساسي لشعب كرييبا يف البقاء .كلر أن تيري املنا يُعد أول التحديات امللرو ة.
 -31وينبي ــي للفري ــق العام ــل املعـ ـ بالس ــتعراض ال ــدورل الش ــامل و ل ــن ق ــو ا ن ــان
أن يقومــان كمــا فعـقا كلــر جيــدا فيمــا يتعلــق ققــو األفـراد و قــو املـرأة وامل ــاواة بــي اجلن ــي
و ق ــو اللف ــل و ق ــو املع ــوقي و ري ــة التعب ــري والعب ــادة والتزم ــلن بنكي ــز ا جـ ـراءات العاملي ــة
وتفعيلاا ملعاجلة هذا التحـدل الرئي ـي الـذل يعـنض احلـق يف البقـاءن ل مـن أجـل كرييبـا فقـ
بل اجملتمل العاملي.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -32أثناء احلوار التفاعلين أدىل  44وفدا ببيانات .و كـن الطـقع علـ التوصـيات املقدمـة
أثناء احلوار يف اجلزء ال/ان من هذا التقرير.
 -33ل .ت إستونيا مـل التقـدير اخللـوات الـي اةـذهتا كرييبـا لتنفيـذ التوصـيات ال ـابقة.
ودعت كرييبا إىل ضمان الوصـول إىل املعلومـات وضـمان نيكـن الصـحفيي والعـاملي يف قلـاع
ووزعت إستونيا كرييبا عل مواصلة بذل اجلاود
ا عقم من العمل دون خوي من النتقام .و
لقنومام إىل أبرز الصكوك الدولية حلقو ا ن ان وتوجي دعوة دائمـة إىل ا جـراءات اخلاصـة.
وقدمت إستونيا توصيات.
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ووزعت فرن ا كرييبا عل التعبأـة مـن أجـل تشـزيل احل.ـر الشـامل للعقوبـة البدنيـة.
-34
و
ووزعتاا أيوا عل النومام إىل الصكوك الدولية الي لي ت طرفا فياـا .ور و بـت فرن ـا بصـياغة
ـزعت كرييبـا علـ تنفيـذ اخللـة
خلة العمل الوطنية للقواء علـ العنـف اجلن ـي واجلن ـانن وو و
تنفيذا تام ا .وق ودمت فرن ا توصيات.
 -35وأوادت أملانيا لاود كرييبا الرامية إىل املوـي يف تعزيـز محايـة قـو ا ن ـان وتنفيـذ
التوصيات املقدمة يف اجلولة األوىل من الستعراض الدورل الشامل .وأعربت عن تقديرها نشـاء
فرقــة عمــل ،صصــة تعـ ققــو ا ن ــان واعتمــاد وصــياغة تش ـريعات وسياســات ترمــي إىل التصــدل
للعنف املنز ومحاية قو اللفل .وقدمت أملانيا توصيات.
 -36ول .ـت غانــا التــدابري التشـريعية الــي تتقـذها كرييبــا دراج مبــادئ قــو ا ن ــان
يف تشريعاهتا الوطنية وأثنت عل القواني الي ُسنت والتدابري ال ياساتية املتقذة لتح ي التعلـيم
ورفــاه األســرة .وأوــادت باةــاك كرييبــا تــدابري ترمــي إىل التصــدل للعنــف اجلن ــي واجلن ــانن
وتشــزيل مشــاركة الن ــاء يف ال ياســة وزيــادة عــدد الن ــاء املوشفــات بــبدارة الشــرطة يف كرييبــا .
وقدمت غانا توصيات.
 -37ول .ــت إندوني ــيا بتقــدير جاــود كرييبــا الراميــة إىل تعزيــز وا ـنام قــو مواطنياــا
ا ن ــانية .ول .ــت بتقــدير أيو ـ ا التصــديق عل ـ اتفاقيــة قــو األوــقا كول ا عاقــة يف
عام 2013ن ون.ـر كرييبـا يف التصـديق علـ غريهـا مـن صـكوك قـو ا ن ـان أو النوـمام
الرضــل .وقــدمت
إلياــا .كمــا ل .ــت إندوني ــيا جاــود كرييبــا للحــد مــن وفيــات األماــات و و
إندوني يا توصيات.
 -38وأوــادت أيرلنــدا مبــا أجرت ـ كرييبــا مــن إصــق ات تش ـريعية يف ــال قــو اللفــل.
ور بت بالعمل املوللل ب لتنفيذ خلة العمل الوطنيـة للقوـاء علـ العنـف اجلن ـي واجلن ـان.
لكن أيرلندا ما زالت قلقة إزاء ارتفاع م توس هذا العنف .وأقرت أيرلندا مبـا تواجاـ كرييبـا مـن
حتــديات ج ــام ب ــبب آثــار تيــري املنــا ن وأوــادت ببنشــاء م س ــات وطنيــة معنيــة بتيــري املنــا .
وقدمت أيرلندا توصيات.
 -39وأوــادت إسـرائيل بكرييبــا دراجاــا مبــادئ قــو ا ن ــان يف التشـريعات الوطنيــة.
وا تفــت باملبــادرة الراميــة إىل صــياغة سياســة وطنيــة وخلــة عمــل للقوــاء علـ العنــف اجلن ــان.
ور و بت برغبة كرييبا يف الن.ر يف إجـراء تعـديل دسـتورل لتوسـيل نلـا أسـن التمييـز احمل.ـورة.
وقدمت إسرائيل توصيات.
-40
املتقــذة
وتعزيز
عقوبة ا
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ور و ب ــت إيلالي ــا بالتزام ــات كرييب ــا يف ــال ق ــو ا ن ــان وأو ــادت ب ــا جراءات
ــىت اآلن يف هــذا الصــدد .ور و بــت أيوـ ا بالتــدابري الراميــة إىل التصــدل للعنــف اجلن ــان
ووزعت إيلاليا كرييبا عل التقلي عن أل مقنح أو خلة عـادة إقـرار
قو املرأة .و
عدام .وق ودمت إيلاليا توصيات.
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 -41وأوـادت كينيـا بباـازات كرييبــا فيمـا يتعلـق بالوفـاء بالتزاماهتــا املتصـلة ققـو ا ن ــان
واملنب/قــة عــن التوصــيات ال ــابقة .ور و بــت كينيــا بالتش ـريل األخــري الرامــي إىل جتــرمي العنــف املنــز
وت مي سقمة ومحاية ضحاياه .وقدمت كينيا توصية.
 -42وأوــادت ملــديف مبــا بذلتـ كرييبــا مــن جاــود يف ســبيل التصــديق علـ اتفاقيــة قــو
األوــقا كول ا عاقــة وجتــرمي العنــف املنــز  .وأثنــت أيوـا علـ املبــادرات الراميــة إىل التصــدل
لتيري املنا  .و /ت ملديف كرييبـا علـ معاجلـة مشـاكلاا ا منائيـة باتبـاع سـبل م ـتدامة مـل
النكيز عل التكيف مل تيري املنا واحلد من الكوارا .وق ودمت ملديف توصيات.

 -43وأوادت املك ير بالتقدم الذل أ رزت كرييبـا منـذ اجلولـة األوىل مـن السـتعراض الـدورل
الش ــاملن وه ــو م ــا يعك ــن التزاما ــا بتعزي ــز ومحاي ــة ق ــو ا ن ــان ورغبتا ــا يف التع ــاون م ــل اآللي ــات
الدوليــة .كمــا أوــادت املك ــير بــاجلاود املبذولــة فيمــا يتعلــق بــالتعليمن وخباصــة وضــل سياســة للتعلــيم
الشاملن لومان إنيام الفتيان والفتيات تعليمام البتدائي .وقدمت املك ير توصيات.

أقر اجلبل األسود لاود كرييبـا يف سـبيل حت ـي ا طـار امل س ـي والتشـريعي حلقـو
 -44و و
ا ن ان .وأعرو عن أمل يف أن ي اعد الناج الوط للقواء عل العنف اجلن ي واجلن ان يف
إجيــاد ــل فعلــي هلــذه املشــكلة .ول ــع اجلبــل األســود أن كرييبــا لي ــت طرف ـ ا يف معاهــدات
دوليــة عديــدة بشـ ن قــو ا ن ــان وأن التقــارير املتعلقــة بتنفيــذ التفاقيــات الــي صــدقت علياــا
ـزل كرييبــا عل ـ التمــا واســتقدام امل ــاعدة التقنيــة لتعزيــز قــدراهتا
فــات موعــد تقــد اا .ووـ و
الوطنية والوفاء بالتزاماهتا املتعلقة ببعداد التقارير .وق ودم اجلبل األسود توصيات.
 -45وأوــادت ناميبي ــا بوض ــل كرييب ــا ق ــانون رفــاه اللف ــل والش ــباو واألس ــرة لع ــام 2013ن
وقــانون التعلــيم لعــام 2013ن وإنشــاء وزارة املـرأة والشــباو والشـ ون الجتماعيــةن واعتمــاد الــناج
ال ــوط للقو ــاء علـ ـ العن ــف اجلن ــي واجلن ــان :ال ياس ــة العام ــة وخل ــة العم ــل السـ ـناتيزية
للفنة  .2021-2011وقدمت ناميبيا توصيات.
 -46وأعربــت هولنــدا عــن تقــديرها لتح ــي كرييبــا تش ـريعاهتا البيأيــةن لكناــا و ـ وددت عل ـ
ضرورة بذل املزيد لومان نيتل ال كان ققوقام األساسية نيتعـ ا كليـ ا .وأعربـت هولنـدا عـن قلقاـا
إزاء ارتفـاع معـدل العنـف واجلـرائم اجلن ـية ضـد الن ـاء واألطفــالن وقالـت إ ـا سـن ب بتصــديق
كرييبا عل ن.ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .وق ودمت هولندا توصيات.
 -47وهنو ت نيوزيلندا كرييبا علـ اعتمـاد تشـريل لتزـرمي العنـف املنـز ووـاركتاا قلقاـا إزاء
تواص ــل ارتف ــاع م ــتويات  .ور و ب ــت بقـ ـرار كرييب ــا العـ ـناض علـ ـ أل إقـ ـرار لعقوب ــة ا ع ــدام.
ول .ــت أن كرييبــا مل تنت ـ بعـ ُـد مــن إعــداد تقاريرهــا الدوريــة إىل اللزنــة املعنيــة بالقوــاء عل ـ
التمييز ضد املرأة .وقدمت نيوزيلندا توصيات.
 -48وأوادت الفلبي بتنفيذ كرييبـا لتوصـياهتا ال ـابقةن ول .ـت التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق
قماية قو املرأة واللفلن ور و بت بقانون التعليمن واستف رت عما إكا كانت املناهج الدراسية
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تتوــمن ب ـرامج للت/قيــف يف ــال قــو ا ن ــان .ونينوــت الفلبــي النزــاح لكرييبــا يف صــياغة
سياســة وطني ــة بش ـ ن ا عاق ــة وأو ــادت ببنش ــاء م س ــات وجل ــان معني ــة بتي ــري املن ــا  .وق ـ ودمت
الفلبي توصيات.
 -49ور و بـ ــت اليتيـ ــال بتصـ ــديق كرييبـ ــا عل ـ ـ اتفاقيـ ــة قـ ــو األوـ ــقا كول ا عاقـ ــة
واعتماده ــا ال ياس ــة البيأي ــة املتكامل ــة وخل ــة التنفي ــذ املش ــنك املتعل ــق بتي ــري املن ــا وإدارة  ،ــاطر
الك ـ ـوارا .واستف ـ ــرت عـ ــن طريقـ ــة دمـ ــج مبـ ــادئ م/ـ ــل عـ ــدم التمييـ ــز ومشـ ــاركة امل ـ ـرأة يف هـ ــذه
ال ياسات .وقدمت اليتيال توصيات.
 -50وأو ــادت سـ ـرياليون باعتم ــاد الت ــدابري وال ياس ــات املتعلق ــة ب ــالعنف اجلن ــي واجلن ــان
واللفــل والشــباو وامل ـرأة وا عاقــةن ووضــل اخللــة ا منائيــة الوطنيــةن وإدراج الصــحة ا اابيــة يف
ـزعت كرييبــا عل ـ إنشــاء م س ــة وطنيــة حلقــو ا ن ــان وفق ـا
الس ـناتيزيات الوطنيــة .ووـ و
للمبادئ املتعلقة مبركز امل س ـات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة قـو ا ن ـان (مبـادئ بـارين) وتقـدمي
تقاريرها العالقة إىل هيأات معاهدات قو ا ن ان .وقدمت سرياليون توصيات.
 -51وأوــادت ســنيافورة بــالتزام كرييبــا بتعزيــز وا ـنام قــو ا ن ــان .ور و بــت بالتزاماــا
بالتصــدل للعنــف اجلن ــان ولاودهـا الراميــة إىل رفــل معــدلت احلصــول علـ اخلــدمات الصــحية
واللبية .وأعربت عن دعماا جلاود كرييبا يف سبيل الرتقـاء مبعـايري التعلـيم .وقـدمت سـنيافورة
توصيات.
 -52وك وكرت سلوفينيا مبا قدمتـ مـن توصـيات يف اجلولـة األوىل بشـ ن التصـديق علـ معاهـدات
قــو ا ن ــان و  .ــر العقوبــة البدني ــة .ور و بــت لا ــود كرييبــا يف س ــبيل إدراج مبــادئ ق ــو
ا ن ــان يف تش ـريعاهتا واستف ــرت عــن ــذي اجلــنن ونــوع اجلــنن مــن أســباو التمييــز احمل.ــورة
املنص ــو عليا ــا يف الدس ــتور .ور و ب ــت ب ــاجلاود املبذول ــة يف س ــبيل حت ــي الوص ــول إىل التعل ــيم.
وقدمت سلوفينيا توصيات.
ورد وفد كرييبا عل األسألة املع ودة سلف ا .وأعربت كرييبا عن نيتاا تقـدمي طلـب إىل
 -53و
جلنــة التن ــيق الدوليــة للم س ــات الوطنيــة لتعزيــز ومحايــة قــو ا ن ــان مــن أجــل اعتمــاد فرقــة
العمل الوطنية حلقو ا ن ان يف كرييبا  .ويـنص دسـتور كرييبـا علـ .ـر التمييـز .ويف هـذا
ال ــيا ن أو ــار الوف ــد إىل اخل ــدمات املق ودم ــة إىل األو ــقا كول ا عاق ــة .وأو ــركت كرييب ــا
اجملتمل املدن يف عملية الستعراض الدورل الشامل.
 -54وص ـ ودقت كرييبــا عل ـ اتفاقيــة القوــاء عل ـ حيــل أوــكال التمييــز ضــد امل ـرأة واتفاقيــة
قو اللفل واتفاقيـة قـو األوـقا كول ا عاقـةن وسـحبت حتف.اهتـا علـ اتفاقيـة قـو
اللفــل .وستنوــم كرييبــا إىل اليوتوكـولي الختيــاريي األول وال/ــان لقتفاقيــة األخــرية وتن.ــر يف
التصــديق عل ـ ســائر صــكوك قــو ا ن ــان .ومل يفصــل يف أل قوــية يف إطــار قــانون ال ــلم
األس ــرل .ويكم ــن اهل ــدي م ــن برن ــامج ال ــدعاة ال ــذكور ال ــذل و ــارك في ـ  110رج ــال يف زي ــادة
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مشاركة الرجال يف الـدعوة إىل قـو ا ن ـان والتصـدل للعنـف اجلن ـي .وتعمـل كرييبـا علـ
ضــمان التحــا حيــل األطفــال بــالتعليم البتــدائي .وســتقدم بيانــات إ صــائية هبــذا اخلصــو يف
زيران/يوني .
 -55وس ــتوج كرييب ــا دع ــوة دائم ــة إىل ا ج ـراءات اخلاص ــة .وق ــد وض ــعت قائم ــة بالت ــدابري
املتقــذة لتنفيــذ قــانون ال ــلم األســرل والــناج الــوط للقوــاء عل ـ العنــف اجلن ــي واجلن ــانن
وتلبية وروط اللزنة املعنية بالقواء عل التمييز ضد املرأة وجلنة قو اللفل فيما يتعلق بتقدمي
التقارير العالقة.
 -56ولن تعيد كرييبا األخذ بالعقوبة البدنية.
 -57وأقـ وـر الوفــد بالتعليق ــات املقدمــة بش ـ ن تيــري املن ــا ن وأ وكــد م ــن جديــد أن ـ حت ـ ود رئي ــي
يواعف التحديات الي تواجااا كرييبـا بالفعـل يف الوفـاء بالتزاماهتـا يف ـال قـو ا ن ـان.
ووكر الوفد البلدان الي علوقت عل ضرورة اةـاك إجـراء عـاملي أقـوس ودعـم بلـدان م/ـل كرييبـا
عل رفل التحديات امللحة الناحة عن تيري املنا  .ودعا الوفـد اجملتمـل الـدو إىل ا قـرار باللـابل
املل مل اعدة البلدان املوجودة يف الواجاة.
 -58وأوــادت جــزر ســليمان بــاجلاود املبذولــة يف ســبيل تنفيــذ التوصــياتن وإنشــاء وزارة املـرأة
والشباو والش ون الجتماعية وفرقة العمل الوطنية حلقو ا ن ـان يف كرييبـا  .ول .ـت جـزر
ســليمان التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بصــياغة ال ياســاتن واستف ــرت عــن برنــامج الــدعاة الــذكورن
ووزعت كرييبا عل التما امل اعدة الدولية .وق ودمت جزر سليمان توصيات.
و

 -59وأوادت جنوو أفريقيا لاود كرييبا لتنفيذ التوصيات واللتزامـات املتصـلة بالسـتعراض
ال ابق .ول .ت التقدم احملرز يف حتقيق الياية املتعلقة بالقوـاء علـ اجلـوع مـن األهـداي ا منائيـة
ووزعت كرييبا عل مواصلة تعزيـز وا ـنام وإعمـال قـو ا ن ـانن مبـا يف كلـر احلـق
لأللفيةن و
يف التنمية .وق ودمت جنوو أفريقيا توصيات.
 -60وس ـلولت إســبانيا الوــوء عل ـ التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بالقوــاء عل ـ التمييــز اجلن ــان.
وك وكــرت بتوصــيتاا املقدمــة يف عــام  2010بتعزيــز محايــة املـرأة وضــمان تكــاف الفــر  .وأفــادت بـ ن
كرييبا بذلت جاودا يف سبيل محاية قو األوقا كول ا عاقة .وقدمت إسبانيا توصيات.

 -61ول .ت سرل لنكا دوا تلورات إجيابيةن مبـا يف كلـر اعتمـاد مبـادرات سياسـاتية
لت ـ مي قــو اللف ــل وامل ـرأة والتعل ــيم الشــامل وإنشــاء فرق ــة العمــل الوطني ــة حلقــو ا ن ــان يف
كرييبــا  .و /وــت ســرل لنكــا اجملتمــل الــدو عل ـ تزويــد كرييبــا بامل ــاعدة التقنيــة لتح ــي
قدرات فرقة العمل .وق ودمت سرل لنكا توصيات.
 -62وأوــارت ال ــويد إىل أ ــد املقن ــات الراميــة إىل تعــديل قــانون العقوبــات عــادة إق ـرار
عقوبة ا عدام .وككرت ال ويد أن القانون جييـز العقوبـة البدنيـة يف إطـار من.ومـة الرعايـة النااريـة
وأن املادة  226من قانون العقوبات ت م بتنفيذ عقوبة معقولة  .وقدمت ال ويد توصيات.
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 -63وأوادت تايلند بتصديق كرييبا عل اتفاقية قو األوقا كول ا
فرقــة عمــل وطنيــة حلقــو ا ن ــان ووضــعاا ق ـواني تش ـريعية وطنيــة بش ـ ن قــو
وأعربت تايلند عن اعتقادها أن تنفيذ ن.ام وامل للتيلية الصحية سيكون أمرا
تقاسم خياهتا .وقدمت تايلند توصيات.

عاقة وإنشائاا
امل ـرأة واللفــل.
ـديان وعرضـت

 -64ول .ت تيمور  -ليشـي بتقـدير سـحب حيـل التحف.ـات علـ اتفاقيـة قـو اللفـل
واعتم ــاد ق ــانون التعل ــيم لع ــام  .2013وأعرب ــت ع ــن قلقا ــا املتواص ــل إزاء ارتف ــاع ن ــبة األطف ــال
غـري امللتحقـي باملـدار ن ل سـيما عـدم ال ـماح للفتيـات احلوامـل باللتحـا باملـدار  .وقـدمت
تيمور  -ليشي توصيات.
 -65ور و ب ــت تريني ــداد وتوب ــاغو بتص ــديق كرييب ــا عل ـ ـ سياس ــتاا البيأي ــة وأ اط ــت علم ـ ـ ا
با جراءات املتقذة للحفا عل أول موقل قُلرل أعلنت اليون كو موقعا تراثيا عامليا .وسـلولت
تريني ــداد وتوب ــاغو الو ــوء علـ ـ التشـ ـريعات األخ ــرية الرامي ــة إىل جت ــرمي العن ــف املن ــز  .ول  .ــت
التصديق عل اتفاقية قو األوقا كول ا عاقة والعملية اجلارية لصياغة سياسة وطنية هبذا
الش ن .وق ودمت ترينيداد وتوباغو توصيات.
 -66ور و بــت اململكــة املتحــدة لييلانيــا الع.مـ وأيرلنــدا الشــمالية بالتــدابري املتقــذة ملكافحــة
العن ــف اجلن ــانن وخباص ــة جت ــرمي العن ــف املن ــز ع ــن طري ــق ق ــانون ال ــلم األس ــرل لع ــام 2014
وإنش ـ ــاء وزارة امل ـ ـرأة والش ـ ــباو والش ـ ـ ون الجتماعي ـ ــة .وألن اململك ـ ــة قلق ـ ــة إزاء تواص ـ ــل ارتف ـ ــاع
ـزعت كرييبــا عل ـ ا س ـراع بوضــل اللم ــات األخــرية
م ــتويات العنــف اجلن ــي واجلن ــان وـ و
عل ـ خلــة تنفيــذ قــانون ال ــلم األســرل وضــمان مق قــة املتــورطي يف العنــف املنــز  .وق ـ ودمت
اململكة املتحدة توصيات.
 -67وأقـ وـرت الوليــات املتحــدة األمريكيــة مبــا أ رزت ـ كرييبــا مــن تقــدم فيمــا يتعلــق بالقوــاء
عل أسوأ أوكال عمل األطفال باعتماد قانون رفاه اللفـل والشـباو واألسـرةن ور و بـت بـاجلاود
الراميــة إىل التصــدل لنتااكــات قــو ا ن ــان يف أراضــي البلــد الشاســعة .وينبيــي بــذل جاــود
كومي ــة إض ــافية للتوعي ــة هب ــذا الق ــانون وإنف ــاكهن ألن ادع ــاءات الس ــتيقل اجلن ــي التز ــارل
لألطفال ما زالت موجودة.
ـوىل ماــام مــن بيناــا تن ــيق
 -68ور و بــت أوروغ ـوال ببنشــاء فريــق عامــل حلقــو ا ن ــانن يتـ و
إعــداد وتقــدمي التقــارير إىل هيأــات املعاهــدات .ور و بــت أوروغ ـوال أيو ـ ا باعتمــاد الــناج الــوط
ونوهت بانومام كرييبا إىل اتفاقية قو األوـقا
للقواء عل العنف اجلن ي واجلن ان .و
كول ا عاق ــة وو ــزعتاا علـ ـ النو ــمام إىل العا ــد ال ــدو اخل ــا ب ــاحلقو املدني ــة وال ياس ــية
والعاد الدو اخلا باحلقو القتصادية والجتماعية وال/قافية .وقدمت أوروغوال توصيات.
 -69ور و بــت حاوريــة فنــزويق البوليفاريــة بتنفيــذ قــانون رفــاه اللفــل والشــباو واألســرة وقــانون
التعلــيم وإنشــاء وزارة املـرأة والشــباو والش ـ ون الجتماعيــة .وســللت الوــوء عل ـ إطــق اخللــة
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ا منائية للفنة  2015-2012الي ترمي إىل ضمان احلماية الجتماعية وامل اواة بي اجلن ـي.
وقدمت حاورية فنزويق البوليفارية توصيات.
 -70ور و بت اجلزائر بتصديق كرييبا عل اتفاقية قو األوقا كول ا عاقـة عـام 2013ن
وأوــادت بــاجلاود املبذولــة يف ســبيل وضــل سياســة للتعلــيم الشــامل وتنفيــذ خلــة اس ـناتيزية للصــحة.
وقدمت اجلزائر توصيات.
 -71وهنو ت األرجنتـي كرييبـا علـ انوـماماا إىل اتفاقيـة قـو األوـقا كول ا عاقـة
ووـزعتاا علـ التصـديق علـ اليوتوكـول الختيــارل امللحـق بالتفاقيـة بشـ ن البقغـات الفرديــة.
ور بــت األرجنتــي بتنفيــذ القـواني املتصــلة برفــاه اللفــل والشــباو واألســرة فيمــا يتعلــق بامل ــاعدة
واخلدمات الجتماعية .وقدمت توصيات.
 -72ور و بت أرمينيا باسـتعداد كرييبـا لقنوـمام إىل الصـكوك الدوليـة حلقـو ا ن ـان الـي
ل تُعـد طرفـ ا فياــا بع ُـد .وأولــت أرمينيـا أمهيــة خاصـة إىل التصـديق علـ اتفاقيـة منــل جر ـة ا بــادة
اجلماعيــة واملعاقبــة علياــا .ول .ــت أرمينيــا بارتيــاح أن ســكان كرييبــا يصــلون علـ اخلــدمات
اللبية انا .وقدمت أرمينيا توصيات.
أقرت أسناليا بتصـديق كرييبـا علـ اتفاقيـة قـو األوـقا كول ا عاقـة وأعربـت
 -73و و
عــن تفا هلــا لــا تبذلـ كرييبـا مــن جاــود يف ســبيل وضــل اللم ــات األخــرية علـ سياســة وخلــة
عمـل وطنيتــي بشـ ن ا عاقـة .وأعربــت أسـناليا عــن تفا هلـا أيوـ ا مــن قـرار كرييبــا األخــري بعــدم
إقـرار عقوبــة ا عــدامن لكناــا مــا زالــت قلقــة إزاء تواصــل ارتفــاع معــدلت العنــف املنــز  .وقــدمت
أسناليا توصيات.
 -74ول .ت اليازيل مل التقدير توـمي الدسـتور كمـ ا بشـ ن .ـر التمييـز علـ أسـا
العــر واللــون واألصــل الــوط ور بــت بالتــدابري املتقــذة يف هــذا الصــدد .ور و بــت اليازيــل أيو ـا
مبا أبدت كرييبا من اهتمام بتوجي دعوة إىل ا جراءات اخلاصة التابعـة جمللـن قـو ا ن ـانن
غري أ ا أعربت عن قلقاا إزاء الة الن اء واألطفال ضحايا العنف املنز والستيقل اجلن ـي.
وقدمت اليازيل توصيات.
 -75ور و بت كندا باخللوات املتقذة يف سبيل التصدل للعنف ضد الن اء واألطفالن مبا يف
كلـر العنــف اجلن ــي .وأوــادت بتصــديق كرييبــا علـ اتفاقيــة قــو األوــقا كول ا عاقــة
وطلبت معلومات إضافية عن التمويل احلكومي ملـدار األوـقا كول ا عاقـة .وقـدمت كنـدا
توصيات.
 -76ول .ت ويلي مل التقدير تنفيـذ قـانون رفـاه اللفـل والشـباو واألسـرة وقـانون التعلـيمن
وإنشــاء وزارة امل ـرأة والشــباو والش ـ ون الجتماعي ــةن واعتمــاد قــانون ال ــلم األســرلن واملص ــادقة
عل ـ ال ياســة املتعلقــة بالقوــاء عل ـ العنــف اجلن ــي واجلن ــان .وســللت وــيلي الوــوء عل ـ
ا جراءات املتقذة يف سبيل احلد من ت ثر البلد بتيري املنا  .وقدمت ويلي توصيات.
GE.15-07610

15

A/HRC/29/5

 -77ول .ــت الصــي اعتمــاد تش ـريعات وإصــق ات جديــدة للقوــاء عل ـ العنــف اجلن ــي
وتشزيل امل اواة بي اجلن ي والناوض باملرأة .كما ل .ت إ راز تق ودم ملمو آخر فيمـا يتعلـق
مب ائل محاية قو اللفل والصحة العامة والتعليم اجليد وا عاقة .وق ودمت الصي توصيات.

 -78وأقرت كوستاريكا مبا بذلت احلكومة من جاود يف سبيل النومام إىل ،تلف الصـكوك
القانونيــةن واةذت ـ مــن تــدابري لمت/ــال وــرط تقــدمي التقــارير إىل هيأــات املعاهــداتن وأبدت ـ مــن
اهتمــام والت ـزام بالتعــاون مــل آليــات األمــم املتحــدة املعنيــة ققــو ا ن ــان .وهنو ـ ت كوســتاريكا
كرييبـا علـ مــا أ رزتـ مــن تقــدم فيمـا يتعلــق بتح ــي مشـاركة املـرأة يف ال ياســة ويف عمليــات
صنل القرار .وقدمت كوستاريكا توصيات.
 -79وأعربــت كوبــا ع ــن تفا هلــا مــن اعتم ــاد احلكومــة قــانون رف ــاه اللفــل والشــباو واألس ــرة
وقانون التعليمن وإنشاء وزارة املرأة والشباو والش ون الجتماعية .وككرت أن إاازات أخرس قـد
حتققت من بيناا ضـمان احلكومـة احلصـول علـ اخلـدمات اللبيـة انـان واحلفـا علـ اتفاقيـات
التعاون الدو للموي يف حت ي تقدمي امل اعدة إىل ال كان .وقدمت كوبا توصية وا دة.

 -80ول .ت الدامنرك أن كرييبا أ اطت علمـان خـقل جولـة السـتعراض األوىلن بالتوصـيات
الرامي ــة إىل التص ــديق عل ـ اتفاقي ــة مناهو ــة التع ــذيب وغ ــريه م ــن ض ــروو املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية
أو القإن ــانية أو املاينــة .وأعربــت الــدامنرك عــن اســتعدادها لبحــث ســبل م ــاعدة كومــة كرييبــا
عل ـ املو ــي ق ــدما يف ه ــذا الص ــددن وكل ــر يف إط ــار مب ــادرة اتفاقي ــة مناهو ــة التع ــذيب ال ــي أطلقتا ــا
الدامنرك وبلدان أخـرس يف آكار/مـار  2014مـن أجـل التصـديق علـ التفاقيـة وبروتوكوهلـا وتنفيـذمها
عل الصعيد العاملي .وقدمت الدامنرك توصية وا دة.
 -81وهنو ت فيزي كرييبا علـ مـا أ رزتـ مـن تقـدم يف األنشـلة املتعلقـة ققـو ا ن ـان.
وس لت عن اخللوات املتقذة لتنفيذ منااج عمل احملي اهلـادئ بشـ ن احلـد مـن ،ـاطر الكـوارا
وعــن الكيفيــة الــي كــن أن ت ــاعد هبــا بلــدان أخــرس يف هــذا التنفيــذ .وسـ لت أيوـ ا عــن النتــائج
احملققة فيما يتعلق بتييري املواقف والقوالب النملية املتصلة باملرأة .وقدمت فيزي توصيات.
 -82ووكرت رئي ة وفد كرييبـا أعوـاء اجملموعـة ال/قثيـة وكـذا الـدول األعوـاء واملراقبـة يف
لن قو ا ن ان عل م امهاهتا يف احلوار التفاعلي .وقالت إن كرييبا سناعي التعليقات
والتوصيات املقدمة إلياا يف عملاا من أجل زيادة تعزيز إطارها امل س ي والقانون املتعلق ققـو
ا ن ان.
 -83وأقـ وـر الوفــد بالـ ودعم الــذل يقدمـ اجملتمــل الــدو ووــركاء كرييبــا ا منــائيون وا قليميــون
الرئي يون؛ وأعرو عن تللع إىل مواصلة هـذه الشـراكة .وأ وكـد الوفـد أن التحـدل األكـي مـا زال
يتم/ل يف اآلثار الوارة لتيريات ن.ام املنا عل ق وعب كرييبا يف البقـاء :ولـن تُـ عمليـة
الســتعراض الــدورل الشــامل مارهــا مــا مل تعــاأل م ـ لة تيــري املنــا كتحــد مل ـ ورئي ــي يعــنض
إعمال قو ا ن ان للزميل.
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ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات

**

 -84ستنظر كيريباس في التوصييات التالييةو وسيتقدد ردودا عليفيا فيي الوميا المناسيب
على أال يتعيد لليم موعيد انعقياد اليدورة التاسيعة والعشيرين لمجليس حقيوق اإلنسيان فيي
حزيران/يونيه :2015
 -1-84االنضييماد ىلييى نظيياد رومييا امساسييي للمحيميية الجناوييية الدولييية ومواءميية
تشريعاتفا الوطنية مع هذا النظادو واالنضماد ىلى اتفاق امتييااات المحيمية وحنياناتفا
(ىستونيا)؛
 -2-84التنييديق علييى العفييد الييدولي الصييال بييالحقوق المدنييية والسياسييية
وبروتوكوليه االختياريين (ىستونيا)؛
 -3-84التنييديق علييى العفييد الييدولي الصييال بييالحقوق المدنييية والسياسييية
وبروتوكوالته (الجبل امسود)؛
 -4-84تومي ي ييع البروتوك ي ييو االختي ي يياري الملح ي ييق بالعف ي ييد ال ي ييدولي الص ي ييال
بالحقوق االمتنادية واالجتماعية والثقافية والتنديق عليه (ىسبانيا)؛
 -5-84التنديق على العفد اليدولي الصيال بيالحقوق االمتنيادية واالجتماعيية
والثقافييية وبروتوكولييه االختييياري وىنشيياء ميسسيية وطنييية لحقييوق اإلنسييان وفق يا لمبيياد
باريسو والتماس المساعدة التقنية عند الضرورة (تيمور  -ليشتي)؛
 -6-84التنديق على اتفامية القضاء على جميع أشييا التميييز العننيريو
والعفد الدولي الصال بالحقوق االمتنادية واالجتماعية والثقافيةو والعفد اليدولي
الصييال بييالحقوق المدنييية والسياسييية وبروتوكولييه االختييياري الثيياني الفيياد ىلييى
ىلغاء عقوبة اإلعداد (امرجنتين)؛
 -7-84توميع العفد الدولي الصال بالحقوق المدنية والسياسية والعفيد اليدولي
الصال بالحقوق االمتنادية واالجتماعية والثقافية والتنديق عليفما (فرنسا)؛
 -8-84توميييع النيييود الدولييية الرويسييية لحقييوق اإلنسييانو بمييا فيفييا العفييد
الييدولي الصييال بييالحقوق المدنييية والسياسييية والعفييد الييدولي الصييال ب ييالحقوق
االمتنادية واالجتماعية والثقافيةو والتنديق عليفا (كندا)؛
 -9-84اتصال تدابير للتنديق على العفد الدولي الصيال بيالحقوق المدنيية
والسياس ييية والعف ييد ال ييدولي الص ييال ب ييالحقوق االمتن ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية
(ترينيداد وتوباغو)؛
__________
**
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 -10-84التنييديق علييى االتفاميييات الدولييية الرويسييية لحقييوق اإلنسييان  -مييع
ىعطاء امولوية للعفد الدولي الصال بالحقوق المدنية والسياسية واتفامية مناهضة
التعذيب (المملية المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 -11-84النظر في التنديق عليى االتفاميية الدوليية لحمايية حقيوق جمييع العميا
المفاجرين وأفراد أسرهم (غانا)؛
-12-84
(غانا)؛

النظر في التنديق على نظاد روما امساسي للمحيمية الجناويية الدوليية

 -13-84النظر في التنديق على اتفامية مناهضة التعذيب وغيره مين ضيرو
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالىنسانية أو المفينة (غانا)؛
 -14-84النظر في توميع اتفامية مناهضة التعذيب وغيره من ضرو المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالىنسانية أو المفينة والتنديق عليفا (ىندونيسيا)؛
 -15-84التنييديق علييى اتفامييية مناهضيية التعييذيب وغيييره ميين ضييرو المعامليية
أو العقوبة القاسية أو الالىنسانية أو المفينةو عمالا بالتوصيات السابقة (الدانمرد)؛
 -16-84التنديق على اتفامية مناهضة التعذيب (الجزاور)؛

 -17-84توميع النيود الدولية الرويسية لحقوق اإلنسان التي ال تُعيد كيريبياس
طرفا فيفا بع ُدو والتنديق عليفياو وال سييما العفيد اليدولي الصيال بيالحقوق المدنيية
والسياسية وبروتوكولفا االختياري امو والثاني (ىيطاليا)؛
 -18-84االنضماد ىلى نظاد روما امساسي للمحيمة الجناوية الدوليية وتنفييذ
أحيامه تنفيذا كامالا (ىيطاليا)؛

 -19-84االنضماد ىلى نظاد روما امساسيي للمحيمية الجناويية الدوليية وتنفييذه
في القانون الوطني (هولندا)؛

 -20-84التنديق على نظاد روما امساسي للمحيمة الجناويية الدوليية وعليى
اتفامه بشأن امتيااات المحيمة وحناناتفا من دون أي تحفظ (أوروغواي)؛
 -21-84االنضماد ىليى اتفاميية منيع جريمية اإلبيادة الجماعيية والمعامبية عليفيا
(أرمينيا)؛
 -22-84النظر في االنضماد ىلى ميا تبقيى مين النييود الدوليية الرويسيية لحقيوق
اإلنسيانو بميا فيفييا العفيد الييدولي الصيال بييالحقوق المدنيية والسياسييية والعفيد الييدولي
الصال بالحقوق االمتنادية واالجتماعية والثقافية (كينيا)؛
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 -23-84التن ييديق عل ييى الن يييود الدولي يية الرويس يييةو بم ييا فيف ييا العف ييد ال ييدولي
الصييال ب ييالحقوق المدني يية والسياسييية والعف ييد ال ييدولي الصييال ب ييالحقوق االمتن ييادية
واالجتماعية والثقافية (سيراليون)؛
 -24-84النظيير فييي االنضييماد ىلييى النيييود الدولييية الرويسييية لحقييوق اإلنسييان
الت ييي ال تع ييد كيريب يياس طرفي يا فيف ييا بعي ي ُدو بم ييا فيف ييا العف ييد ال ييدولي الص ييال ب ييالحقوق
االمتنادية واالجتماعية والثقافيية والعفيد اليدولي الصيال بيالحقوق المدنيية والسياسيية
والبروتوكوالن االختياريان الملحقان به (ناميبيا)؛
 -25-84التنديق على العفد اليدولي الصيال بيالحقوق االمتنيادية واالجتماعيية
والثقافي يية باعتب يياره أداة مفم يية لتعزي ييز فعالي يية حماي يية حق ييوق اإلنس ييان ف ييي س ييياق تغي يير
المناخو وعليى االتفاميية الدوليية للقضياء عليى جمييع أشييا التميييز العننيري واتفاميية
مناهضة التعذيب (البرتغا )؛
 -26-84استيما عملية التنديق على البروتوكولين االختيياريين التفاميية حقيوق
الطفل (الجزاور)؛
 -27-84التنديق على االتفامية الدولية لحماية حقوق جميع امشيصال مين
االختفاء القسري (امرجنتين)؛
 -28-84النظر في اتصال خطيوات تمفيديية صيو التنيديق عليى صييود دوليية
أخر لحقوق اإلنسان ال تعد كيريباس طرفا فيفا بع ُد (الفلبين)؛

 -29-84تييدعيم الجفييود المبذوليية ميين أجييل تنفيييذ اتفاميييات اممييم المتحييدة
لحقوق اإلنسان التي انضم ىليفا البلد تنفيذا كامالا وفعاالا (جنو أفريقيا)؛
 -30-84وضع استراتيجية وطنية للتنديق عليى المعاهيدات الدوليية الرويسيية
لحقوق اإلنسان أو االنضماد ىليفا (كوستارييا)؛
 -31-84تعديل دستورها إلدراج الجنس ونيوع الجينس واإلعامية ضيمن أسيس
عدد التمييز (ىسراويل)؛
 -32-84تييدعيم امطيير القانونييية الرامييية ىلييى القضيياء فعلي يا علييى العنييف ضييد
المرأة (سيراليون)؛
 -33-84ىجراء استعراض أوسع لقانونفيا الجنياوي وتقيييم فعاليتيه فيي التنيدي
لحاالت العنف المنزلي (نيوايلندا)؛

 -34-84ضي ييمان التنفيي ييذ المناسي ييب لقي ييانون السي ييلم امسي ييري المعتمي ييد في ييي
عاد  2014من أجل ميافحة العنف الجنساني (ىسبانيا)؛
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 -35-84ضييمان الفعالييية فييي تنفيييذ مييانون السييلم امسييري ميين أجييل التنييدي
لمشيلة العنف المنزلي (سري النيا)؛
 -36-84اإلسراع في استيما خطة تنفيذ مانون السلم امسري بفد ضمان
فعاليتييه فييي تييوفير حماييية ضييحايا العنييف المنزلييي وجبيير ضييررهم (المملييية المتحييدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 -37-84تنفيذ مانون السلم امسري ( )2014على سيبيل امولويية مين أجيل
التندي للعنف المنزلي (فيجي)؛
 -38-84النظر في تيدعيم اسيتقال فرمية العميل الوطنيية لحقيوق اإلنسيان فيي
كيريباس بحيث تمتثل مباد باريس (ألمانيا)؛
 -39-84ضمان توافق سياسة عميل امطفيا ميع االلتزاميات والمعيايير المتعلقية
بحقوق اإلنسان (ألمانيا)؛
 -40-84ىنشيياء ةلييية تنسيييق بييين الميسسييات لتعزيييز المسيياواة بييين الجنسييين
وتنفيذ اتفامية القضاء على جميع أشيا التمييز ضد المرأة (الميسيم)؛
 -41-84النظر في وضع ميشرات لحقوق اإلنسانو عمالا بامتراح المفوضييةو
باعتبارهييا أداة تتيييا ىج يراء تقييييم أكثيير دميية واتسيياما للسياسييات الوطنييية لحقييوق
اإلنسان (البرتغا )؛
 -42-84بييذ ك ييل الجفييود ف ييي سييبيل اس ييتيما السياسييات المتعلق يية باإلعام يية
والتعليييم الشييامل وعمييل امطفييا والمسيياواة بييين الجنسييين والنفييوض بييالمرأةو وىح يراا
تقييدد فييي تحقيييق نتيياول مابليية للقييياس فييي تنفيييذ تلييم السياسييات فييي غضييون الفتييرة
الزمنية التي تفنلفا عن استعراضفا الدوري المقبل (جزر سليمان)؛
 -43-84مواصلة عملفا في سبيل وضع سياسة وطنية لإلعامية وسياسية بشيأن
عمل امطفا (ترينيداد وتوباغو)؛
 -44-84ىكمييا التقييارير الواجييب تقييديمفا ىلييى اللجنيية المعنييية بالقضيياء علييى
التمييز ضد المرأة مبل موعد تقديمفا المقرر في عاد ( 2015نيوايلندا)؛
 -45-84اإلسراع في ىجراءات تقيديم ميا تيأخر تقديميه مين تقيارير ىليى اللجنية
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (ىسبانيا)؛
-46-84

النظر في توجيه دعوات داومة ىلى جميع اإلجراءات الصاصة (غانا)؛

 -47-84توجيه دعوات داومة ىلى جميع اإلجراءات الصاصية المعنيية بحقيوق
اإلنسان (الجبل امسود)؛
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 -48-84اتصال جميع التدابير الالامة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كل
المجاالتو بميا فيفيا الوصيو ىليى امراضيي وفيرل العميلو عيالوة عليى المشياركة
في الحياة االمتنادية واالجتماعية (ناميبيا)؛
 -49-84تنميم حملة محددة امهدا للتندييد بيالموامف امبويية والقواليب
النمطية الجنسانية (سلوفينيا)؛
 -50-84نييزع صييفة الجييرد عيين المثلييية الجنسييية وتوميييع اإلعييالن المشييترد
النادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  18كانون امو /ديسيمبر 2008
بشأن حقوق اإلنسان والميل الجنسي والفوية الجنسانية (فرنسا)؛
 -51-84نييزع صييفة الجييرد عيين العالمييات الجنسييية التوافقييية بييين البييالغين ميين
الجنس لاته (سلوفينيا)؛
 -52-84اعتماد تدابير لنزع صفة الجرد عن العالمات الجنسية التوافقية بيين
أفراد من الجنس لاته (شيلي)؛
 -53-84اعتماد تشريعات من أجل الوفياء بالتزاماتفيا المتعلقية بالمسياواة وعيدد
التمييزو بما فيفا تلم المتعلقة بالعالمات الجنسية المثلية (كندا)؛
 -54-84اعتماد تشريعات تحظر جميع أشيا التمييز بين امفراد على أسياس
العييرق أو لييون البشييرة أو الييدين أو امصييل الييوطني أو اإلثنييي أو اإلعاميية أو المظفيير
أو نوع الجنس أو الفوية أو الميل الجنسي (أوروغواي)؛
 -55-84تدعيم التدابير الرامية ىليى ضيمان المسياواة بيين الجنسيينو ال سييما
فيما يتعلق بنقل جنسيية كيريبياس ىليى أبنياء نسياء كيريبياس الموليودين فيي الصيارجو
وللم وفقا للفقرة  2من المادة  9من اتفامية القضاء عليى جمييع أشييا التميييز
ضد المرأة (امرجنتين)؛
 -56-84ومف خططفا الرامية ىلى ىعادة ىمرار عقوبة اإلعداد (السويد)؛
 -57-84ىمرار ومف رسيمي لتطبييق عقوبية اإلعيداد فيي انتظيار التنيديق عليى
البروتوكييو االختييياري الثيياني الملحييق بالعفييد الييدولي الصييال بييالحقوق المدنييية
والسياسية (أستراليا)؛
 -58-84تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على العنف الجنسي والجنسيانيو
وىعادة النظر في موانينفا وسياسياتفا وممارسياتفا التيي تواصيل التميييز ضيد النسياء
والبنات وتفميشفنو وللم طبق ا التفامية القضاء عليى جمييع أشييا التميييز ضيد
المرأة التي تعد كيريباس طرف ا فيفا (فرنسا)؛
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 -59-84اتص ييال جمي ييع الت ييدابير الالام يية م يين أج ييل التني يدي للعن ييف المنزل ييي
والتحير الجنسيي وكيذلم التميييز االجتمياعي ضيد الميرأةو طبقيا التفاميية القضيياء
على جميع أشيا التمييز ضد المرأة (ىيطاليا)؛
 -60-84المضي بحزد في تنفيذ النفل اليوطني للقضياء عليى العنيف الجنسيي
والجنساني في كيريباس بفد ضمان تمتيع جمييع امفيراد بحقيوق اإلنسيان تمتعيا
كامالاو واالنضماد ىليى البروتوكيو االختيياري التفاميية حقيوق الطفيل المتعليق ببييع
امطفا وبغاء امطفا واستغاللفم في المواد اإلباحية (ألمانيا)؛
 -61-84مواصييلة الجفييود المبذوليية فييي سييبيل تنفيييذ نفجفييا الييوطني للقضيياء
على العنف الجنسي والجنساني في كيريباس (جنو أفريقيا)؛
 -62-84سيين تش يريعات لتغطييية جميييع أشيييا العنييف ضييد الم يرأة (بمييا فيفييا
العنف المادي والجنسي واالتجيار والتحير الجنسيي والمطياردة والعنيف النفسيي
واالمتنادي) وىصدار أوامر حماية وأوامر مدنية فرعية وىمرار عملييات وىجيراءات
جناوية واعتماد موانين بشأن أدلة وتنظيم صالحيات الشرطة (أيرلندا)؛
 -63-84تييدعيم سياسيياتفا ووضييع ب يرامل محييددة ميين أجييل منييع العنييف ضييد
النسيياء فييي السييياق المنزلييي والتنييدي بفعالييية لفييذه الظيياهرةو بمييا يشييمل حيياالت
االغتنا في ىطار امسرة (البراايل)؛
 -64-84المضي في تنفيذ مبادرات مثيل ىنشياء شيبية ىحالية ( )SafeNetوفيي
اتصال تدابير وماوية من أجل خفض مستويات العنف بالمرأة (أستراليا)؛
 -65-84تعزيز التدابير الرامية ىلى ىنفاء العنف المميارس عليى الميرأةو بميا يشيمل
برامل اإلعالد والتوعية (شيلي)؛
 -66-84المضييي فييي اتصييال خطييوات ميين أجييل التنييدي للعنييف ضييد الم يرأة
(سنغافورة)؛
 -67-84الوف ياء بالتزامفييا ومواصييلة العمييل مييع شييركاوفا علييى النييعيد الييوطني
واإلمليمييي والييدولي فييي سييبيل تنفيييذ خطيية عملفييا الرامييية ىلييى تعزيييز حقييوق الم يرأة
وميافحة العنف ضد النساء (ىسراويل)؛
 -68-84المض ييي ف ييي اتص ييال ت ييدابير ملموس يية ف ييي س ييبيل من ييع ح يياالت العن ييف
والجراوم الجنسية التي تستفد النساء وامطفا وضمان مالحقة الجناة (هولندا)؛
 -69-84تيثي ييف جفوده ييا الرامي يية ىل ييى توعي يية المجتمع ييات المحلي يية وت ييوفير
المزيد من التدريب مفراد الشيرطة وجفياا القضياء لضيمان حنيو ضيحايا العنيف
الجنسي والجنساني على ما ييفي من الدعم الطبي والمعونة القانونية (تايلند)؛
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 -70-84المضي في اتصيال تيدابير لمنيع العنيف المنزليي مثيل التثقييف المجتمعيي
وتدريب الشرطة (نيوايلندا)؛
 -71-84تيثيف العمل عليى ضيمان تطبييق ميوانين مالومية للفنيل فيي مضيايا
العنف المنزلي وىنفال هذه القوانين على النحيو المناسيب بطيرق منفياو عليى سيبيل
المثا و ايادة بناء مدرات الشرطة وتعيين موظفين من اإلناث (نيوايلندا)؛
 -72-84ىلغيياء الحييق فييي فييرض ععقوبيية معقولييةع وىميرار حظيير واضييا للعقوبيية
البدنية في جميع السيامات بما فيفا المنز (السويد)؛
 -73-84المضي في تعزيز الصطط والبيرامل الراميية ىليى القضياء عليى العقوبية
البدنية المومعة على امطفا في المدارس وفي المنز (شيلي)؛
 -74-84تييوخي الفعالييية فييي ميافحيية االتجييار بالفتيييات علييى النييعيد الييدولي
ومالحقة الجناة (فرنسا)؛
 -75-84تنفي ييذ حم ييالت تثقي ييف وتوعي يية نش يييطة بش ييأن مش يييلة بغ يياء امطف ييا
وبصاصيية فييي امميياكن المعروفيية التييي يجتمييع فيفييا أف يراد ط يوامم الطيياورات امجانييب
وينبغييي أن توضييا هييذه الحمييالت أن مييانون كيريبيياس يييدرج فييي نطيياق جريميية االتجييار
لألغيراض الجنسييية ىخضيياع طفييل للبغيياء حتييى وىن لييم يييين للييم فييي ىطييار تنقييل عبيير
وطني أو استعما القوة أو اإلكراه (الواليات المتحدة اممرييية)؛
 -76-84تعزيز تنفييذ التشيريعات القاومية لميافحية اسيتغال امطفيا والميراهقين
لألغراض الجنسية في البلد وفي مياهه اإلمليمية وللم بسيبل منفيا ىلكياء وعيي النياس
بييفية التندي لفذه الممارسة الممجوجة وميافحتفا (البراايل)؛
 -77-84اعتماد ماومة بأنشطة العمل الصطر المحظيورة عليى امطفيا و وتحسيين
ىنفال القوانين المعتمدة لحماية امطفا حماية كاملة من أسوأ أشييا أعميا امطفيا
وجميع ضرو االستغال الجنسي (الواليات المتحدة اممرييية)؛
 -78-84وضييع ىج يراءات رسييمية لتحديييد ضييحايا االتجييار الممينييين ضييمن
الفئات الضعيفة وىحالتفم ىلى خدمات الحماية (الواليات المتحدة اممرييية)؛
 -79-84تش ييجيع ودع ييم مش يياركة النس يياء ف ييي اتص ييال القي يرارات عل ييى جمي ييع
المستويات (نيوايلندا)؛
 -80-84مواص ييلة سياس ييتفا وبرامجف ييا الرامي يية ىل ييى تحس ييين مش يياركة النس يياء ف ييي
الحياة السياسيية وفيي عملييات صينع القيرارو ولليم بسيبل منفيا تنفييذ تيدابير مين أجيل
تصنيييص حنيية للنسيياء فييي مناصييب البرلمييان واإلدارةو عم يالا بالممارسييات الجيييدة
الدولية (كوستارييا)؛
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 -81-84نزع صفة الجرد عن التشفير ودمجه فيي ىطيار القيانون الميدني وفقي ا
للمعايير الدوليةو ووضع أطر تنظيم لاتيي لوسياوط اإلعيالد وتعزييز المعيايير المفنيية
للعمل النحفي في البلد (ىستونيا)؛
 -82-84اتصيال خطيوات لضيمان تيوافر مييا ييفيي مين الغيذاء لمواطنيفيا وعييدد
تعرضفم للجوع (أيرلندا)؛
 -83-84العمييل بتوصيييات المقييرر الصييال المعنييي بحييق اإلنسييان فييي الحنييو
على ميياه الشير المأمونية وخيدمات النير النيحي فيميا يتعليق بسدخيا تحسيينات
على البنية امساسية للمياه وخدمات النر النحي (سلوفينيا)؛
 -84-84تعزيز ىعميا حيق اإلنسيان فيي خيدمات النير النيحي عليى النيعيد
الوطني وتشجيع النظافة (ىسبانيا)؛
 -85-84ضمان الوصو المتيسير ىليى الميياه وخيدمات النير النيحي بأسيعار
ال تتعي ييارض مي ييع الحني ييو علي ييى حقي ييوق أخي يير مثي ييل الغي ييذاء أو السي ييين أو التعلي يييم
(ىسبانيا)؛
 -86-84تعزيييز ىطارهييا القييانوني والميسسييي فيمييا يتنييل بسعمييا حقييوق اإلنسييان
والحق في المياه وخدمات النر النحي (ترينيداد وتوباغو)؛
 -87-84المضي في تدعيم بيرامل الحمايية االجتماعيية المنفيذة بفيد تعزييز
رفاه الشعب واالرتقاء بجودة معيشته (فنزويال (جمفورية  -البوليفارية))؛
 -88-84المض ييي ف ييي تنفي ييذ اإلجي يراءات الي يواردة ف ييي الصط يية اإلنماوي يية الوطني يية
بفد تدعيم المساواة االجتماعية والمساواة بين الجنسين (كوبا)؛
-89-84
(ىندونيسيا)؛

مواصلة جفودها الراميية ىليى خفيض معيدالت وفييات اممفيات والرضيع

 -90-84التعجيييل باتصييال تييدابير مناسييبة ميين أجييل التنييدي الرتفيياع معييدالت
وفيات الرضع وامطفا (ملديف)؛
 -91-84اعتماد اسيتراتيجيات فيي مجيا خيدمات النير النيحي ومعالجية
مي يياه الن يير بغي يية الحيلول يية دون ارتف يياع مع ييد وفي ييات امطف ييا الناجم يية ع يين
اممراض المتنلة بالمياه (الميسيم)؛
 -92-84المضييي فييي تحسييين نظامفييا النييحي وضييمان وصييو الجميييع ىلييى
خدمات صحية جيدة (سنغافورة)؛
 -93-84تحس ييين نظ يياد الن ييحة العام يية والنف ييوضو عل ييى وج ييه الصن ييولو
بييالمرافق الموجييودة فييي المستشييفيات المركزييية والمحلييية علييى النييعيد الييوطنيو
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عالوة على اعتماد تدابير للحد من وفيات الرضيع وسيوء التغذيية وانتشيار اموبئيةو
ال سيما فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدا (تايلند)؛
 -94-84المضييي فييي تعزيييز الحييق فييي النييحة فييي كيريبيياسو ال سيييما بستاحيية
الوصو ىلى مرافق الرعاية النحية امساسية (أرمينيا)؛
 -95-84القيادو تبعا لسن مانون التعليم ()2013و باعتماد سياسات وليواوا
ميين أجييل تعزيييز وصييو جميييع امطفييا البييالغين سيين المدرسيية ىلييى تعليييم جي ييد
ومجاني وىجباري (ملديف)؛
 -96-84استيما سياسة التعليم الشامل ىعماالا لحيق جمييع امطفيا والشيبا
البالغين سن المدرسة في التعليم (جنو أفريقيا)؛
 -97-84ضمان ىتاحة تسجيل اليوالدات لجمييع الميواطنين وتيوفير تعلييم مجياني
وشامل وىجباري لجميع امطفا (سيراليون)؛
 -98-84مواصلة جفودها الراميية ىليى االرتقياء بمعيايير التعلييم وتحسيين الوصيو
ىليه (سنغافورة)؛
 -99-84اإلس يراع فييي عملفييا علييى صييياغة سياسييات التعليييم الشييامل بتركيييز
خال على الفتيات (سري النيا)؛
 -100-84ىدراج الحييق فييي التعليييم فييي دسييتورها والسييماح للفتيييات الحوامييل
بمواصلة تعليمفن في مدارس من اختيارهن (تيمور  -ليشتي)؛
 -101-84ضمان تميين الفتيات الحوامل واممفات الشيابات مين فرصية مواصيلة
تعليمفن (سلوفينيا)؛
 -102-84المضي في ايادة االستثمار في التعليم وتحسيين معيد التسيجيل فيي
المدارس (النين)؛
 -103-84المضييي فييي تييدعيم سياسيياتفا التعليمييية الميرسيية التييي تيفييل ىتاحيية
نظاد تعليمي جيد للجميع (فنزويال (جمفورية  -البوليفيارية)؛
 -104-84المضي في صياغة السياسة الوطنية لإلعامة وضيمان تنفييذها الفعيا
تمش يييا م ييع اتفامي يية حق ييوق امش ييصال لوي اإلعام يية واالنض ييماد ىل ييى بروتوكولف ييا
االختياري (ألمانيا)؛
 -105-84مواصييلة جفودهييا الرامييية ىلييى تعزيييز وحماييية جميييع حقييوق اإلنسييانو
ال سيما حقوق امشصال لوي اإلعامة (البرتغا )؛
 -106-84تييدعيم السياسييات المتعلقيية بتيسييير الوصييو لضييمان ىميانييية تمتييع
امشصال لوي اإلعامة بحقومفم (ىسبانيا)؛
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 -107-84المضي في مراعياة اثثيار الضيارة لتغيير المنياخ عليى حنيو النياسو
ال سيما أضعف شراوا المجتمعو على الغذاء والماء النقي (الفلبين)؛
 -108-84النظر في تدعيم امثر اإليجابي المتيوخى مين خطية كيريبياس للتنفييذ
المشترد المتعلق بتغيير المنياخ وىدارة مصياطر الييوارث عليى حقيوق اإلنسيان عين
طريق تدريب الجفات المعنية المصتنة على اتبياع نُفيل ماومية عليى حقيوق اإلنسيان
في التعامل مع تغير المناخ وىدارة مصاطر اليوارث (جزر سليمان)؛
 -109-84مواصلة أداء دورها القيادي وعملفيا اليدعاوي ميع المجتميع اليدوليو
بواسطة أطر منفا اوتال الدو الجزرية المرجانية المنصفضة المعني بتغيير المنياخ
وتحالف الدو الجزرية النغيرةو فيما يتعلق بالحاجة ىلى أهيدا طموحية وملزمية
فيما يتعلق بانبعاثات غااات الدفيئية بغيية تصفييف ميا لتغيير المنياخ مين ةثيار سيلبية
على حقوق اإلنسان (فيجي)؛
 -110-84المضييي فييي دمييل التييييف مييع تغييير المنيياخ فييي امنشييطة اإلنماوييية
بمساعدة المجتمع الدولي (فيجي)؛
 -111-84االهتماد بآثار تغير المناخ على البيئة والتنمية االجتماعية (النين)؛
 -112-84التعاون مع الوكاالت الدولية والفيئات اإلمليمية والشركاء اإلنماويين
في بناء القدرات والتدريب وتباد الصبرات والتجار في مجيا حقيوق اإلنسيان
مع غيرها من البلدان الجزرية في المحيط الفاد (ىسراويل)؛
 -113-84طليب المسيياعدة التقنيية ميين بيرامل اممييم المتحيدة وصييناديقفا وهيئاتفييا
من أجل الوفاء بالتزاميات حقيوق اإلنسيان المتعلقية بيأمور منفيا تقيديم التقيارير وصيياغة
خطط وبرامل تعزيز حقوق اإلنسان (الميسيم)؛
 -114-84تيثيييف الجفييود الرامييية ىلييى تييأمين الييدعم والمسيياعدة ميين المجتمييع
الدولي في تنفيذ خططفا المتعلقية بيالتصفيف مين وطيأة تغيير المنياخ والتيييف معيه
(الفلبين)؛
 -115-84التماس المساعدة التقنية من وكاالت اممم المتحدة المصتنة بغيية
تحسين الوفاء بالتزاماتفا الدولية في مجا حقوق اإلنسان (سيراليون)؛
 -85جميييع االس ييتنتاجات و/أو التوص يييات ال ييواردة ف ييي ه ييذا التقري يير تعب يير ع يين موم ييف
الدوليية (الييدو ) التييي مييدمتفا و/أو الدوليية موضييوع االسييتعراض وال ينبغييي أن يُففييم أنفييا
تحظى بتأييد الفريق العامل بيامله
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المرفق
تشييلة الوفد
[English only]
The delegation of Kiribati was headed by the Minister for Women, Youth and Social
Affairs, Honorable Tangariki Reete, and composed of the following members:
• Honorable Titabu Tabane, Attorney General;
• H.E. Makurita Baaro, Ambassador of Kiribati to the United Nations in New York;
• Mr. Moote Korina Anata, Deputy Secretary for Ministry for Women, Youth and
Social Affairs;
• Mr. Teurakai Ukenio, Child Protection Officer;
• Mrs. Anne Kautu, Senior Women Development Officer;
• Ms. Tarema Henry, Desk Officer for Multilateral Affairs. Permanent Mission of
Kiribati to the United Nations in New York.
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