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 مقدمة  

قددددّةمت ة ومددددة كريردددداو ينقريرهددددا الددددو ا األور ض ا ددددار نم يددددة ا سددددتعرا  الددددةور   -9
، وانُتمدددددة التقريدددددر ض السدددددنة 5393شدددددراي/فباير  55الشدددددامجم ا  ق دددددس ةقدددددو  ا نسدددددان ض 

(. وسددددعت منددددذ 9منهددددا رانملددددر اتمرفدددد   45ينوصددددية، قر ددددت  30نفسددددها. وقددددة ين قددددت كريردددداو 
ا سددددتعرا  اتماىلددددي ا  يننفيددددذ هددددذه التوصدددديات وا لتعامددددات مدددد   دددد ر العمددددجم مدددد  يصدددددا  

الوكا ت احل ومية واتمؤسسات الرمسية ومنملمات اجملتم  اتمةين. وم   اتمص دة مجيعه ، مبا فيه 
التوصددديات، وكدددذلو ض الوفدددا  اتمهددد  ا شدددار  ا  ين كريرددداو   يندددعار ينوانددد   دددةيات ض يننفيدددذ 

 بالتعاماهتا اتمخت فة ض قار ةقو  ا نسان.
ونّينددددت و ار  شددددؤون اتمددددري  والشددددرا  والشددددؤون ا نتمانيددددة فرقددددة نمددددجم و نيددددة حلقددددو   -5

 (9را نسان ض كريراو رفرقة العمجم الو نية( كي يننس  يننفيدذ اينفاقيدات ةقدو  ا نسدان اتمخت فدة
قددارير بشدد وا. وينتدد ل  فرقددة العمددجم مدد  مسددؤولا ة ددوميا ومنملمددات وينرصددةها وينقّيمهددا وينعددة ين

 غر ة ومية ونهات ماحنة، وقة كّ فتها احل ومة بوىلد  التقريدر الدو ا الثداين ض ا دار ا سدتعرا 
 الةور  الشامجم.

 عملية المتبعتان في إعداد التقريرالمنهجية وال -والً أ 
 منهجية إعداد التقرير -ألف 

يماندددة  نمدددجم  ندددةاد التقريدددر الثددداين ل سدددتعرا  الدددةور  الشدددامجم نّسدددقتها ُنقددةت ة قدددة -0
الفريدد  ا ق يمددي اتمعددا مبددوارد ةقددو  ا نسددان التدداب  ألمانددة مجانددة ، و منتددةج نددعر اادديئ ا دداد 

هيئدة األمد  اتمتددة  ل مسداوا  ، و مفّوىلية األمد  اتمتددة  السدامية حلقدو  ا نسدان، و اايئ ا اد 
اتمددري  شددؤون ن ددا الصددعية الددو ا و ار     هددذه ا يئدداتوكانددت نملددر ، ومت ددا اتمددري بددا اسنسددا 

( بندا   ن دا التوصديات الدق ين قتهدا  5وُوىلد  ندةور رانملدر اتمرفد   والشرا  والشؤون ا نتمانيدة.
كريراو ا ةف من  مج  الريانات والردود م  يصددا  اتمصد دة. وُنقدةت انتماندات مد  فرقدة 

 اتمعنية حبقو  ا نسان  كمار اسةور الذ  اسُتقي من  مضمون هذا التقرير.العمجم الو نية 

 عملية إعداد التقرير -باء 

يُرسدددجم اسددددةور ا  مجيددد  األنضددددا  ليدّةثددد  كددددجمز ض داؤرينددد . وُك  فددددت و ار  شدددؤون اتمددددري   -4
ر  ققددت والشددرا  والشددؤون ا نتمانيددة بتلميدد  الريانددات. ومُجّعددت اتمع ومددات ض مشددرو  ينقريدد

 من  فرقة العمجم الو نية ورانعت . مث،  ُ ب ا  احل ومة انتماده قرجم ينقةمي .
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تطوووراا الحاةوولة منووع االسووتعراض السووابق علوو  ةووعيد تع يوو  حقوووق ال -ثانياً  
اإلنسووووان وحمايتهووووار الدسووووتور والتشووووريعاا وتوووودابير السياسووووة الوطنيووووة 

ة الوطنيووة لحقوووق وحقوووق اإلنسووان والبنيووة ا،ساسوويةه بمووا فيهووا الم سسوو
اإلنسووان ونطوواق االلت اموواا الدوليووة المحووددة فووي اأسوواس االسووتعراضا 

 5/6المبّين في القرار 
 التشريعاار القوانين الوطنية -ألف 

ةققدت ة ومدة كريرداو ينقدةما  م دوعدا  ن ددا صدعية الوفدا  بالتعاماهتدا ند   ريدد  ادرا   -2
مددا ي ددي بعددر التشددريعات الددق ينددةن  ةقددو  مردداد  ةقددو  ا نسددان ض التشددريعات الو نيددة. وفي

 ا نسان و ميها والق يقّرها برتمان كريراو منذ ا ستعرا  األور:
 ؛5390والشرا  واألسر  الصادر ض سنة  ولةقانون رناية الطف 

  ؛5390قانون التع ي  الصادر ض سنة 

 ؛ينعةيجم الةستور  نشا  و ار  شؤون اتمري  والشرا  والشؤون ا نتمانية 

 "5رقانون "يت راو ان يت موينغا). 
 التغيرات التشريعية. ينفاصيجم هذه 93التوصية  -ويعر  الفر  رابعا   -6

 التدابير والسياساا الوطنية -باء 

 (1116-1166) جنسقائم عل  نوع الالقضاء عل  العنف الجنسي والالمرأةر سياسة   
ض   القاؤ  ن ا نو  اسنسنسي و النهج الو ا ل قضا  ن ا العن  اسوىلعت احل ومة  -7

ميثّددجم ازددا ا  مهمددا  هددو األور مدد  نونددد    ذالدد، 5359-5399كريردداو: سياسددة و طددة نمددجم 
 طدددر   وهدددي مشددد  ة القددداؤ  ن دددا ندددو  اسدددنستمسدددانة  الةولدددة ن دددا التصدددة  تمشددد  ة العنددد  

شدرا  والشدؤون وواسعة ا نتشار. ون   ري  شعرة النهو  باتمري ، نم دت و ار  شدؤون اتمدري  وال
القاؤ  ن ا نو  ا نتمانية بش جم م ث  لتنفيذ السياسة الو نية ل قضا  ن ا العن  اسنسي و 

فنملمددددت مشدددداورات وينشددددطة ينونيددددة ويندددددةريب م ؤمددددة بالتعدددداون مدددد  اجملتمعددددات اا يدددددة  اسددددنس
مجيد   واتمنملمات غر احل ومية وا يئات احل ومية مد  يندجم النهدو  بداتمري  ومسداواهتا بالرندجم ض

يدؤثر ض السد ان كافدة، وبد ن  القاؤ  ن ا نو  اسنسميادي  احليا . وينعرتف احل ومة ب ن العن  
التصددة  لدد  بفعاليددة يتط ددب ولددا  مت ددام   ومنسددقا  ن ددا نطددا  احل ومددة ك هددا ُيشددر  اجملتمعددات 

قدددرج اتمسدددؤولية واتمسدددا لة، ويشدددل  العمدددجم ويوّنهددد  ن دددا صدددعية ال اا يدددة، و دددةد بوىلدددو  يونددد 
مرورا  باسُعر. ولتفعيجم السياسة العامة، جير  ةاليا  اىلدفا  ال مسدات  وصو   ا  اتمستوج الو ا،

األ دددر  ن دددا  طدددة يننفيدددذ مشدددرتكة، ينسدددتغر  يربعدددة يندددوا ، وبرندددامج يننفيدددذ مشدددرت  بدددا ة ومدددة  
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نسدددي ، القيددداد  والت‘ 9‘كريرددداو واألمددد  اتمتددددة . ومددد  نتددداؤج  طدددة التنفيدددذ اتمشدددرتكة مدددا ي دددي: 
احلصددور ن ددا  ددةمات دندد  وينشددطة دنددو  ‘ 4‘بنددا  القددةرات، ‘ 0‘الوصددور ا  العةالددة،  ‘5‘

 الوقاية والةنو .‘ 2‘ نية 
 والشباب وا،سرة الطفولة الطفلر سياسة رعاية  

شدؤون اتمدري  والشدرا  والشدؤون ا نتمانيدة،  وىلعت ة ومة كريراو، ند   ريد  و ار  -3
ل طفدددجم  لضدددمان  قيددد  اتمصدددا  الفضددد ا والشدددرا  واألسدددر  الطفولدددةة رنايدددوثيقدددة  ينشدددر  سياسدددة  

واألسددددر ، و ةيددددة دور احل ومددددة ااهتددددا ض ةايددددة الطفددددجم واألسددددر . وهتددددةف السياسددددة ا  ةايددددة 
األ فدار مدد  ا يدذا  والعندد  وا الدار وا سددتغ ر. وقددة ُصدم مت لتتسدد  مد  ا لتعامددات الةوليددة 

الغددر  و  الو نيددة واتمرددادرات ا نتمانيددة األ ددرج اات الصدد ة.ض قددار ةقددو  ا نسددان وا طددئ 
مددد  السياسدددة العامدددة متتدددا الع قدددة بدددا ا يئدددات احل وميدددة واجملتمعدددات اا يدددة واألسدددر، وينرسدددي  
ممارسات الرناية القاؤمدة مد  ينقدةخل ا دةمات نندة ا قتضدا . وض ين دو السياسدة اقدرار ب اليدة دور 

يها يدوار الوالةي  ومقةمي الرناية، ض نملا  الرناية. ونملرا  لذلو، يراد اتممارسات التق يةية، مبا ف
 هبا الرنا  ن ا هذا الةور.

 التعليم الجامع  
ينع   و ار  التع ي  ةاليا  ن ا وىل  سياسدة ل تع دي  اسدام . ومد  العناصدر الرؤيسدية ض  -1

ة اتمتنونددة واتمتغددر  ض مجيدد  ( ينددوفر منهددا  مددرن ي ددّج اةتيانددات الط ردد9هددذه السياسددة مددا ي ددي: ر
 سدرتاينيليات التع يميدة بغيدة وفقدا  ل( ينةريب اتمع ما لتم يدنه  مد  ايصدار الدبامج 5اتمةارو، ر

( العامية التع دي  سميد  األ فدار ض سد  اتمةرسدة رض اتمدةارو ا بتةاؤيدة 0 قي  التع ي  اسام ، ر
( ا نرتاف بةور الوالةي /مقدةمي 4ا اصة، روا نةادية(، مب  فيه  األ فار اوو ا ةتيانات 

 الرناية ض مجي  مراةجم ينع ي   ف ه .
 مشروع سياسة كيريباس الوطنية لإلعاقةاإلعاقةر   

. 5390نددا   اينفاقيددة ةقددو  األشددخاا او  ا ناقددةصددّةقت ة ومددة كريردداو ن ددا  -93
 ددددارا  يسرتشددددة بدددد  وهدددي من رددددة ةاليددددا  ن دددا وىلدددد  سياسددددة و نيدددة ل ناقددددة. وسددددتقة  السياسدددة ا

يصدددا  اتمصدد دة كافددة واجملتمعددات اا يددة كافددة مدد  ينددجم  سددا ةيددا  او  ا ناقددة وينف يددو 
احلدددوانع القاؤمدددة ض اجملتمددد  والتونيدددة حبقدددو  او  ا ناقدددة واةتيانددداهت . ومددد  اتمرددداد  الرؤيسدددية 

مبدا ض الدو ةريتد   ،يت استق لاةرتا  كرامة الفرد األصي ة و  -9اتمطّرقة ض هذه السياسة ما ي ي: 
وا دما   اتمشاركة -4ينيسر الوصور؛  -0ين افؤ الفرا؛  -5 ؛ض ا  تيار واستق ل  ن  غره
اةدددرتا   -7اتمسددداوا  بدددا الرندددجم واتمدددري ؛  -6ندددة  التمييدددع؛  -2ال دددام ا والفعدددالا ض اجملتمددد ؛ 

او  ا ناقدددة بوصدددفه  ندددع ا  مددد   اةدددرتا  ا  دددت ف وقردددور -3يدددة؛ ينالقدددي  ا نتمانيدددة ال ريرا
اةدرتا  قدةرات األ فدار او  ا ناقدة اتمتناميدة واةدرتا  ةقهد   -1؛ التنو  الرشر  وم  ا نسانية

 ض احلفاظ ن ا هويته .
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 (1165-1161كيريباس )في  خطة االستراتيجية للصحة الالصحةر   
. و دةد مدا ينتوقد  الددو ار  ينضد  ا طدة ا سدرتاينيلية ا  دار العدا  ل عمدجم ض قدار الصددة -99

 قيق  كما  ةد ا نرا ات ا سرتاينيلية واألنشطة ا رشادية مد  يندجم التنفيدذ. وينتضدم  ا طدة 
ا سدددرتاينيلية مؤشدددرات ويهدددةافا  لت دددون يساسدددا  لرصدددة التقدددة  ض  قيددد  الغايدددات ا سدددرتاينيلية. 

تعدددةد القطاندددات مددد  يندددجم ويُنشددةد ا طدددة ا سدددرتاينيلية ييضدددا  ن دددا ياليدددة ونددود يننسدددي  قدددو  وم
يننفيددددذها يننفيددددذا  فعددددا  . وقددددة اسرتشددددةت ا طددددة بتقيددددي  ا ةتيانددددات الصدددددية، الددددذ  حبدددد  ض 

 ا ةتيانات الصدية لس ان كريراو وقةر  النملا  الصدي ن ا ين رية هذه ا ةتيانات.
 (1165-1161البيئةر سياسة كيريباس البيئية المتكاملة )  

ن نددددت ندددد  وي ،5395نددددا  ض الريئيددددة اتمت ام ددددة  كريردددداو  انتمددددةت احل ومددددة سياسددددة -95
عية يىلدددا. و دددةد السياسدددة األولويدددات الريئيدددة الو نيدددة ىلدددم  قدددا ت مو 5390ندددا  ض قهدددا   ا

ينغدددر اتمندددات، والتندددو  الريولددوني، وادار  النفايدددات وم افددددة الت دددو ، وادار  اتمدددوارد، : مخسددة هدددي
ئيدة اتمت ام دة ا  ينونيد  ننايدة احل ومدة واسهدات اتماحندة ا  ة الريئية. وينسدعا السياسدة الريكمو واحل

األولويات الريئية الق ينتعا معاستها ن ا اتمستوج الو ا. وهي هتةف ا  ةاية الريئية وادارهتا، 
وينعع  الت ق   الريئي ض موانهة آثار ينغدر اتمندات ند   ريد   قيد  الغايدات اادةد  ل دجم قدار مد  

 .ةعييىلاو اجملا ت اتم
 تغير المناخ وإدارة خطر الكوارثر خطة التنفيع المشتركة لكيريباس  

ُصددم مت  طددة التنفيددذ اتمشددرتكة ا اصددة بتغددر اتمنددات وادار   طددر ال ددوار  ض كريردداو   -90
كت م دددة ل خطدددة الو نيدددة  دار   طدددر ال دددوار ، ول  دددار الدددو ا لتغدددر اتمندددات والت يددد  معددد . 

ةيدة اندرا ات واقعيدة  هذه السياسات م   د ر ودج مت امدجم ند   ريد  وستون  ا طة يننفيذ 
ونم يدددة لتدقيددد  التددد ق   و طدددوات متّ ددد  احل ومدددة مددد  ينيسدددر هدددذه ا ندددرا ات. ويتمثدددجم اتمدددبر 
الرؤيسددي  ددذا الددنهج ض ين وىلدد   طددة منهليددة ومت ام ددة  ددةد انددرا ات نم يددة سدديدق  ين ددا 

مدددد  القددددةرات واتمددددوارد اتمتددددوفر  مدددد  ىلددددمان ين ين ددددون  درنددددات ال فددددا   والفعاليددددة ض ا سددددتفاد 
. وض سددديا  ةقدددو  ا نسدددان،  دددرت   طدددة التنفيدددذ ةيدددة   دددةد  ا دددةف ويشدددة يثدددرا  اتمردددادرات اس

اتمشرتكة ةقو  ا نسان وينعع ها اا ينضم   ياد  متت  مجي  س ان كريراو باألم  الغذاؤي ويمد  
ألراىلدي ض عدجم مدا ميث د  ينغدر اتمندات وال دوار ، مثدجم احلصور ن دا اتميداه اتم موندة وىلدمان ةيدا   ا
 اسفاف، م  هتةيةات ةالية ومستقر ية.

 السلطاا الرسمية والمنظماا الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان -جيم 

جير  ينعمي  منملور ةقو  ا نسان ض نمجم الو ارات احل ومية والةواؤر الق ينعدة ويننّفدذ  -94
، ومجيدد  هددذه الددو ارات والددةواؤر  اىلدد  ل ةسددتور (0راور ةقددو  ا نسددانالقددوانا الو نيددة الددق ينتندد

 وهو يمسا قانون ض كريراو.
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تع يووو  حقووووق اإلنسوووان وحمايتهوووا علووو  أرض الواقوووعر تنفيوووع االلت امووواا  -ثالثاً  
الدوليووة فووي مجووا  حقوووق اإلنسووان المحووددة فووي اأسوواس االسووتعراضاه 

وأنشوطة الم سسواا الوطنيوة  والتشريعاا الوطنية وااللت امواا الطوعيوةه
لحقوق اإلنسانه والتوعية العاموة بحقووق اإلنسوانه والتعواون موع  ليواا 

 حقوق اإلنسان
ينددنملّ  و ار  شددؤون اتمددري  والشددرا  والشددؤون ا نتمانيددة، ندد   ريدد  شددعرة النهددو  بدداتمري   -92

اقيدات ةقدو  ا نسدان وشعرة الرناية ا نتمانية التابعتا  ا، ينشطة ينونيدة ومشداورات ينتصدجم باينف
، نملّمدددت 5394و 5390. ففدددي الفدددرت  مدددا بدددا ندددام ي (4ربالتعددداون مددد  منملمدددات اق يميدددة ودوليدددة

اينفاقيدددة القضددا  ن دددا مجيددد  يشدد ار التمييدددع ىلدددة اتمدددري  ينددةريرات ض قدددار ةقدددو  ا نسددان ينناولدددت 
ن الددو ار  وسياسددة القضددا  ن ددا العندد  اسنسددي والعندد  القدداؤ  ن ددا نددو  اسددنس، ومشدداورات بشدد 

 55اسةية  ومشرو  قدانون الوؤدا  األسدر  ض نشدري  مد  اسدعر اتم هولدة ض كريرداو الردال  ندةدها 
نعير . ونُدف ذت ينشطة ينونية بالقانون والسياسة اتمتع قا برناية الطفولدة والشدرا  واألسدر  ض ينسد  

ندا  اتمشداورات الدق نملمدت نعر، منها العاصمة ينداراوا الدق يقدي  فيهدا يكثدر مد  نصد  السد ان. ويث
بشدد ن القددانون والسياسددة اتمتع قددا برنايددة الطفولددة والشددرا  واألسددر ، ين قددا يفددراد اجملتمعددات اا يددة 

، اينفاقيدددة ةقدددو  األشدددخاا او  ا ناقدددةيندددةريرا  ليصدددردوا مددد  دندددا  ةايدددة الطفدددجم. ون دددا صدددعية 
ّفددذت منملمددة األشددخاا او  ُنقددةت ة قددة نمددجم مبشدداركة مجيدد  ريسددا  الر ددةيات ض كريردداو، ون

 ا ناقة روهي منملمة غر ة ومية( برامج ينونية  اصة هبا ض بعر نعر كريراو.

اإلجووراءاا المتخووعة فيمووا يتعلووق بتوةووياا الجولووة ا،ولوو  موون االسووتعراض  -رابعاً  
 الدوري الشامل

 اتفاقياا حقوق اإلنسان وغيرها من االتفاقياا الدولية -ألف 

 6التوةية   
اتم ّ فددة فرقددة العمدجم الو نيددة حلقدو  ا نسددان  5394نشد ت ة ومددة كريرداو ض متو /يوليدد  ي -96

بو يدددة ا شدددراف ن دددا يننفيدددذ مجيددد  اينفاقيدددات ةقدددو  ا نسدددان اتمصدددّة  ن يهدددا. وينسدددة  فرقدددة العمدددجم 
الو نيددة اتمشددور  ل د ومددة فيمددا يتع دد  بالتعامددات كريردداو ض قددار ةقددو  ا نسددان. وهددي نرددار  ندد  

ندة شددام ة ينتد ل  مدد  ينضدا  رؤيسدديا رموعفدون مسددؤولون ند  يننفيددذ اينفاقيدة ةقددو  الطفدجم واينفاقيددة س
القضدددا  ن دددا مجيددد  يشددد ار التمييدددع ىلدددة اتمدددري  واينفاقيدددة ةقدددو  األشدددخاا او  ا ناقدددة وموعفدددون 
اداريددددددددددون( مدددددددددد  و ار  شددددددددددؤون اتمددددددددددري  والشددددددددددرا  والشددددددددددؤون ا نتمانيددددددددددة، با ىلددددددددددافة ا  ممث ددددددددددا 

(. 0ت/الدةواؤر احل وميدة اتمعنيدة، ومؤسسدات اجملتمد  اتمدةين والشدركا  ا اداؤيا رانملدر اتمرفد  الو ارا ن 
 ويتمثجم الةور الرؤيسي لفرقة العمجم ض التنسي  والرصة والتقيي  وانةاد التقارير.

 ومي   اد ار ينعةي ت ن ا يدوار فرقة العمجم ونطا  مهامها بعة موافقة احل ومة ن يها. -97
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 9و 8و 7و 1و 5و 4و 3و 1ياا التوة  
، فإودا 5393ض ندا   1ا   0م  ين كريراو مل ينواف  ض الرةاية ن ا التوصديات مد   -93

الدددو ين   . والسدددرب ض5390ض ندددا   اينفاقيدددة ةقدددو  األشدددخاا او  ا ناقدددةصدددةقت ن دددا 
ا ددداد   اتمعدددرتف هبدددا ض منطقدددة ااددديئ كريرددداو يندددةر  قيمدددة اةدددرتا  وينععيدددع ةقدددو  او  ا ناقدددة

 ون ا الصعية الةويل، فقررت بالتايل التصةي  ن ا ا ينفاقية.
 ينفاقيدددة ةقدددو   ا األور والثددداينا  تيددداري االبوينوكدددولوكريرددداو بصدددةد ا نضدددما  ا   -91

. وقة يودنت ة ومة كريراو ص و  التصةي  لدةج األمد  اتمتددة  ض نيويدور ، ويننتملدر الطفجم
 ةاليا  الرد بتدةي  ةالتها.

و  يددعار ن ددا كريردداو النملددر ض التصددةي  ن ددا اينفاقيددات رؤيسددية ي ددرج مدد  اينفاقيددات  -53
ةقددو  ا نسددان رالددق ليسددت كريردداو  رفددا  فيهددا بعددة(. وينع دد  ة ومددة كريردداو ن ددا   يددجم 
صدد و  ةقددو  ا نسددان اات الصدد ة هددذه، ون ددا ينقيددي  قددةرهتا ن ددا يننفيددذ األة ددا  الددوارد  ض 

 ُتعر  نتاؤج هذه التد ي ت والتقييمات ن ا احل ومة  قرارها.هذه اتمعاهةات. وس

 إةالح التشريعاا والسياساا العامة -باء 

 61التوةية   
، ون ا اينفاقية القضا  ن ا 9112صّةقت كريراو ن ا اينفاقية ةقو  الطفجم ض نا   -59

او  ا ناقددة  ، ون ددا اينفاقيددة ةقددو  األشددخاا5334مجيد  يشدد ار التمييددع ىلددة اتمددري  ض نددا  
. ومنذ نم يات التصةي  هذه، ُيةدر  ينقدة  ن دا الصدعية الدو ا ض قدار ادمدا  5390ض نا  

 اتمعاهةات ض القوانا الو نية.
ويهددد  غاياينددد  دنددد  ادددا   5390ض ندددا   طفولدددة والشدددرا  واألسدددر قدددانون رنايدددة الويُقدددّر  -55

اليددة دور الوالددةيا  واألسددر  واجملتمعددات األ فددار والشددرا  وةددايته  ورفدداهه . ويعددرتف القددانون ب 
مد  شد وا ين ينعدع   اا ية ض دن  األ فار والشرا ، ويرّا ييضا  ياليدة اتممارسدات التق يةيدة الدق

رفددداه األ فددددار والشدددرا  واددددا ه  وين يندددنهر هبمددددا. ويددددنا القدددانون ييضددددا  ن دددا ينقددددةخل الرنايددددة 
 واألسر  واجملتم  اا ي ن  الو. واحلماية لمأ فار والشرا  ننةما يعلع الوالةان

"العند  اتمندعيل".  5394موينغدا لسدنة يت  راو انيت  قدانونوألور مر  ض كريرداو، جُيدّر   -50
ويهةف القانون ا  ىلمان س مة وةاية مجي  األشخاا، مب  فيه  األ فدار، الدذي  يتعرىلدون 

ميدد  ىلدددايا العندد  اتمنددعيل، وا  ل عندد  اتمنددعيل يو يشددهةون ، وا  ينقددةخل الددةن  وسددرجم اسددب س
يننفيذ يوامر ااداك  الصدادر  مد  يندجم وىلد  ةدة ل عند  اتمندعيل، ويسدعا القدانون ييضدا  ا  يننفيدذ 
بدددرامج لصدددا  ىلددددايا العنددد  اتمندددعيل لضدددمان ينعدددافيه  ليتم ندددوا مددد  ندددي  ةيدددا  آمندددة وصددددية. 

اينفاقيدة تمراد  األساسدية ض وبا ىلافة ا  الو، ينا القانون ييضا  ن ا س  ية ا  ينتس  م  ا
 واينفاقية ةقو  الطفجم. القضا  ن ا مجي  يش ار التمييع ىلة اتمري 
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ومدد  يهةافدد  ينعويددة مجيدد  الط رددة ض كريردداو بنملددا   5390وُسدد  قددانون التع ددي  ض نددا   -54
 مسدددانة  الط ردددة ن دددا ب دددوي يقصدددا مدددا ينتيدددد   ددد  ام انددداهت ‘ 9‘ينع يمدددي نيدددة  قددد  مدددا ي دددي: 

النهددو  ‘ 0‘ مت ددا الط رددة مدد  ين يصددردوا يفددرادا  فعددالا ومسددتنري  ض اجملتمدد ،‘ 5‘ ة،التع يميدد
 بالتع ي  ا لعامي. ونا القانون كذلو ن ا مراد  التع ي  اسام .

 ل قانون.لذ  يركع ن ا األةةا  اتمخالفا وجير  النملر ةاليا  ض قانون قضا  األةةا  ا -52
 66التوةية   

يسدددمأ بددد ن ي دددون الدددعو   قدددانون صدددنةو  كريرددداو ل د ددداران ينعدددةي   ن دددا يقدددّر البتمددد -56
 العونة يةة اتمستفيةي  م  ينركة اتمتوىف. يو
الوصدور ينيسدر بندةا   دةدا  يدنا ن دا ىلدمان وينضّم  اتمشرو  النهداؤي مد  قدانون الرندا   -57

اتمردداين العامددة.  ض ل  راسددي اتمتدركددة ع لقدداتو/يو من يسددهجم د ددو  لددذو  ا ناقددة بتددوفر ممددرات 
ويُنشدددر فريددد  نامدددجم رالفريددد  العامدددجم اتمعدددا بالسياسدددات والتشدددريعات( ض و ار  األشدددغار العامدددة 
واتمندداف   سددتعرا  هددذا القددانون وينسددري  نم يددة اقددراره. ويُنشددئت شددعرة نةيددة  ي ددرج ض الددو ار  

مهامها ىلمان  م و رنا ، م  فة باتموافقة ن ا ينصاريأ ال 5395ااهتا روةة  مراقرة اسود ( نا  
 اتمخصصة ل لمهور العا ( تمشرو  القانون. ين و رو  سيما انشايها قرت اتمراين اتمامتثار 
وُنّةر الةستور مد  يندجم انشدا  و ار  نةيدة  هدي و ار  شدؤون اتمدري  والشدرا  والشدؤون  -53

و يددددة ا هتمددددا  ، وُك  فددددت ب5390ا نتمانيددددة. وقددددة يُنشددددئت الددددو ار  ض ينشددددري  األور/يكتددددوبر 
بشؤون اتمري  والرناية ا نتمانية رةاية الطفجم، وشدؤون او  ا ناقدة، وينقدةخل الرنايدة وا رشداد، 

الشدددرا ، وسدددلجم األةدددوار اتمةنيدددة، واتمنملمدددات غدددر ودنددد  الط ردددة، وشدددؤون اتمسدددنا(، وقضدددايا 
 احل ومية، والرياىلة.

حل ومددددة  . ومبددددا ين اتمددددوارد اتمتاةددددة و  ينددددعار نم يددددة موا مددددة القددددوانا والسياسددددات ناريددددة   -51
، فددإن كريردداو حبانددة ا  معيددة مدد  اتمددوارد اتمالية/اتمسددانة  الةوليددة ل ىلددط   كريردداو  ددةود 

 باستعراىلات ي رج ل قوانا والسياسات اات الص ة.
 61التوةية   

ن دا وىلد   . وجيدر  العمدجم ةاليدا  موينغدايت  راو انيت  بقدانوناتمتع قدة  93انملر التوصية  -03
  طة يننفيٍذ ألنشطة وينةريرات م  ينجم ىلمان ينطري  هذا القانون ينطريقا  فعا  .

و طدة  القاؤ  ن ا ندو  اسدنسالعن  القضا  ن ا العن  اسنسي و وقة مّ نت سياسة  -09
الدق ، ويساه  هذا ا زا  ض ا ندرا ات موينغايت  راو انيت  قانوننم ها م  ازا  نم ية سّ  

او ينتخذها م  ينجم ا متثار  ينفاقية القضا  ن ا مجي  يش ار التمييع ىلة اتمري . ينعار كرير  
 وم  النتاؤج الراهنة  طة العمجم الو نية انشا  برنامج الةنا  الذكور.

النهو  باتمري    يعار ينتملر موافقة و  وهنا  مشرو  واؤي لسياسة اتمساوا  با اسنسا -05
  نةد النسا  ض اتمناصب القيادية، ون ا ينعمدي  اتمنملدور اسنسداين، ن ا  ياد احل ومة، وهو يركع

 ومت ا اتمري  اقتصاديا ، وانشا  يسر متنور  يكثر م ن عة، ون ا م افدة العن  اتمنعيل.
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ونُدف ددذت ض الر ددة بددرامج وينشددطة ل نهددو  بالنسددا  ض السياسددة وض مراكددع صددن  القددرار.  -00
. مدد  اسددعر الرعيددة اؤي الصددور /التلريج الددذ  شدداركت فيدد  ناؤرددات ومتثّددجم الددو ض البتمددان النسدد

وكان هذا يور نشاي م  نون  يُنفَّذ ض منطقة اايئ ا اد . ونّفذت كريراو ييضدا  برندامج ندو  
اسنس واحل ومة اا ية الو ا ا ادف ا   ياد  مشاركة النسا  ض اجملالس اا ية. وض ا دار هدذا 

ر بدددت النسدددا  ن دددا اندددرا ات د دددور اجملدددالس الر ةيدددة. وبا ىلدددافة ا  الدددو، نمل مدددت البندددامج، دُ 
ة قددات نمددجم ينناولددت نددو  اسددنس والتم ددا السياسددي ييضددا . وهددةفت ة قددات العمددجم هددذه ا  
ينثقي  النا را، اا نم ت شدعرة النهدو  بداتمري  مد  اجملدالس اا يدة مد  يندجم التونيدة بالرتينيردات 

ة بالتصددويت واتمراكددع وغرهددا. كمددا يسدداه  التددةريب ن ددا يننفيددذ اينفاقيددة القضددا  األساسددية اتمتع قدد
ن ددا مجيدد  يشدد ار التمييددع ىلددة اتمددري  الددذ  ينت قدداه النسددا  ض نمددو  الر ددة ض ينععيددع اتمسدداوا  بددا 

 .اسنسا وىلمان متت  النسا  باتمساوا  م  الرنار ض اتمشاركة
  الد يت ضضد  غمدار السياسدة وض مواقد  صدن  ون ا صعية احل ومة، ارينف  نةد النسا -04

القرار. ومثة ةاليا  يرب  نضوات ض البتمان، ث   منه  و يرات، وينضط   اةةج الو يرات بةور 
ناؤب الرؤيس ييضا . كما ين ريسدا  بعثدات كريرداو الةب وماسدية الدث   وسدفاراهتا ك هد  اندا . 

منصدب رؤديس م تدب ا ةمدة العامدة. وينتد ل   وض السنوات العشر األ ر ، شغ ت ث   اندا 
 م  ست و يرات مقابجم ينسعة و را . احل ومة ةاليا  

مبدا ض الدو  يداد  ض ندةد كردار الضدراي  ،ومثة  ياد  ض قرور النسدا  كد فراد مد  الشدر ة -02
مدد  النسددا ، ض ادار  الشددر ة ومصدد دة السددلون ض كريردداو. فمدد  ين النسددا  مل ي ددّ  يشددّ    

، فدإن السدل ت يُنملهدر 5395ض اتماؤة م  القدوج العام دة ض ادار  الشدر ة ض وايدة ندا   6غر 
. وينركدددع ادار  الشدددر ة ومصددد دة 5393ض اتماؤدددة مندددذ ندددا   59 يددداد  ض ندددةد اتموعفدددات بنسدددرة 

 السلون ض كريراو بش جم كرر ن ا ىلمان مشاركة النسا  ض نم ية التعيا والرتقية.
، 9117ر  األشددغار العامددة واتمندداف  امددري   ض ميددةان ا نشددا ات ض نددا  وقددة نّينددت و ا -06

 وارينف  العةد اآلن ا  قرابة نشر نسا .
 63التوةية   

، وهددددي اآلن 5394سدددددرت كريردددداو  فملاهتددددا ن ددددا اينفاقيددددة ةقددددو  الطفددددجم ض نددددا   -07
 بصةد ا نضما  ا  بروينوكوليها ا  تياريا األور والثاين.

قدددانون رنايدددة الطفولدددة ِمدددج هدددذا الصدددو ض التشدددريعات الو نيدددة نددد   ريددد  سددد  وقدددة يُد -03
 .والشرا  واألسر 

 64التوةية   
قددددانون رنايددددة الطفولددددة والشددددرا  واألسددددر  ل  دددد   ن ددددا ينفاصدددديجم  93انملددددر التوصددددية  -01

يجم ا ادف ا  الوفا  با لتعامات اتمرتينرة ن ا كريراو مبونب اينفاقية ةقو  الطفجم، ون ا ينفاصد
ا ددادف ا  الوفددا  با لتعامددات اتمرتينرددة ن ددا كريردداو مبونددب اينفاقيددة  موينغددايت  راو انيت  قددانون
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القضددا  ن ددا مجيدد  يشدد ار التمييددع ىلددة اتمددري . ومدد  اتمهدد  ا شددار  ا  ين ل عندد  اتمنددعيل والعندد  
نشدا  مرفد  ىلة النسا  واأل فار األولوية ض ادار  احلدا ت. ومثدة، با ىلدافة ا  الدو،  طدئ  
 .5392ل د   بالشهاد  ن  بُعة خمصا ل ضدايا والشهود م  النسا  واأل فار ض نا  

 65التوةية   
ين م ة   نفاا القوانا والسياسات القاؤمة، يُنشئت و ار  نةية ، هي و ار  شؤون اتمري   -43

ولدة والقضدايا ا نتمانيدة، بشؤون اتمري  والطف الو ار والشرا  والشؤون ا نتمانية. وُك  فت هذه 
وبتددد ما اتميعانيدددة السدددنوية ال  مدددة تمعاسدددة اتمسددداؤجم الدددق ض ُنهدددةهتا اتمدددذكور  آنفدددا . وبا ىلدددافة ا  

( ينددةريب 9الددو، نّفددذت الشاددعب اتمعنيددة ض الددو ار  ينشددطة ينونيددة وينددةريب ينضددّمنت مددا ي ددي: ر
( ااكددا  الددوني باينفاقيددة القضددا  5ر ؛اتمددةافعا ندد  ةقددو  ا نسددان واتمددةافعا ندد  ةايددة الطفددجم

( يننفيددذ بددرامج القضددا  ن ددا 0ر ؛ن ددا مجيدد  يشدد ار التمييددع ىلددة اتمددري  وباينفاقيددة ةقددو  الطفددجم
( ينقدددةخل التدددةريب 4ر ؛مددد  الدددو ارات اتمعنيدددة الرؤيسدددية القددداؤ  ن دددا ندددو  اسدددنسالعنددد  اسنسدددي و 

 مانية.القانوين ألفراد الشر ة واتموعفا اتمسانةي  ض الرناية ا نت
 61التوةية   

الةستور هو يمسا قانون ض كريراو. وهو يتضدم  قموندة مد  احلقدو  واتمرداد  العامدة  -49
ةايدددة قموندددة معّيندددة مددد  احلقدددو   الوانردددة النفددداا. ويدددوفر الفصدددجم الثددداين مددد  الةسدددتور يو ي فدددجم

ة ونهددا  القضددا  كمددا يددوفّر ا  ددار القددانوين الندداع   نشددا  اتمناصددب العامدد واحلريددات األساسددية
اتماليدددة. ويعدددرتف الةسدددتور ب نددد   ددد  ل دددجم شدددخا ض كريرددداو ين يتمتددد  و  واتموا ندددة وا نتخدددا 

بددداحلقو  واحلريدددات األساسدددية اتمخولدددة ل فدددرد دون متييدددع ن دددا يسددداو العدددر  يو اتمدددو   األصددد ي 
ري  الددددري  السياسددددي يو ال ددددون يو اتمعتق ددددة يو اسددددنس، ول ندددد  مطالددددب بدددداةرتا  ةقددددو  اآل دددد يو

واتمصدد دة العامدددة وي   ينقييدددة ل دمايدددة يندددنا ن يددد  األة ددا  القانونيدددة الدددق ين فدددجم ين دددو احلقدددو . 
وي فجم الةستور مج ة ةقدو  منهدا احلد  ض احليدا  وض احلريدة، وةريدة الوندةان، والتعردر، وين دوي  

 اسمعيات، والتنقجم، واحلماية القانونية.
الددذ  ي فددجم  والشددرا  واألسددر  الطفولددةايددة قددانون رنل  دد   ن ددا  93انملددر التوصددية  -45

 احلماية القانونية لمأ فار والشرا .
الذ   مي  5394لسنة  موينغايت  راو انيت  قانونل     ن ا  93وانملر التوصية  -40

ويضددم  ييضددا  ينعددافيه  ليتمّ نددوا مدد   مدد  العندد  اتمنددعيل مجيدد   األشددخاا، مبدد  فدديه  األ فددار،
 ني  ةيا  آمنة وصدية.

حلمايددة ةدد  الطفددجم ض التع ددي . ويددنا القددانون ييضددا   5390قددانون التع ددي  لسددنة وُسددّ   -44
 ن ا مراد  التع ي  اسام .

ةاية صدة الناو ورفاهه   م  ينجم 9111قانون الريئة لسنة ، ُنة ر 5337وض نا   -42
 م  مشاكجم الريئة الوارد اكرها ض القانون، وخباصة الت و  وينشطة التعمر.



A/HRC/WG.6/21/KIR/1 

11 GE.14-19719 

 68و 67التوةيتان   
 موينغددددايت  راو انيت  قددددانونل غتصددددا  يوسدددد  نطاقددددا ، ول دددد   جيددددر  النملددددر ض ينعريدددد  -46
يقر ب ن العن  اتمندعيل مميد  يشد ال ، مبدا فيهدا العند  اسنسدي، سد و  غدر مقردور  5394 لسنة

 ة الددو ا،بددجم اندد  نرميددة، كمددا يقددر بدد ن العندد  اسنسددي، ةسددب ا ةصددا ات الددق ُ مدد  ن ددا الصددعي
ض ةدد  نسددا  وي فددار. وندد و  ن ددا الددو، يُلغددي شددرُي التثرّددت ض اسددراؤ   يرين ردد  ينقريرددا  داؤمددا  رنددار

 .5330ن ا قانون األدلة لسنة  5334اسنسية، ومنها ا غتصا ، مبونب ينعةيجم يُد جم ض نا  
 69التوةية   

 (.93التوصية والشرا  واألسر  ر ةلو طفلقانون رناية اُسّ   -47
الددذ  مدد  مهاّمدد  الرؤيسددية وىلدد  مشددرو   وجيددر  ةاليددا  يننفيددذ مشددرو  قضددا  األةددةا  -43

قانون م ؤ  ل تعامجم م  األةدةا  نندةما ضدالفون القدانون. و در  ن دا نطدا  واسد  اتمشداورات 
 .م  ينجم وىل  قانون م ؤ 

 15و 13و 11التوةياا   
لعندد  ىلددة األ فددار. ول دد  ُوىلدد  ليشددمجم اقددانون العقوبددات مدد   67الرددا  مل يُعددةَّر  -41

ن دا  موينغدايت  راو انيت  قدانونحلمايدة األ فدار. ويدنا  والشدرا  واألسدر  ةلدو طفلقانون رنايدة ا
ةايدة األ فدار مد  العند  اتمندعيل مميد  يشد ال . ويدنا القدانون ييضدا  ن دا ينقدةخل الدةن  وسددرجم 

تمندددعيل لضدددمان ينعدددافيه  كدددي اسدددب سميددد  الضددددايا، ون دددا يننفيدددذ بدددرامج لصدددا  ىلددددايا العنددد  ا
 قانون العقوبات،م   67الرا  و  موينغايت  راو انيت  قانونيعيشوا ةيا  آمنة وصدية. وسيوا    

 وخباصة فيما يتع   بالغرامات.
 ل     ن ا ينفاصيجم ن  مشرو  قضا  األةةا . 91انملر التوصية  -23
م  الشرا  الضدايا واسنا   وجير  العمجم ن ا وىل  انرا ات ينشغي ية موةة  ل تعامجم -29

والشهود كي ينترعها مجي  ا يئات اتمعنيدة، مثدجم و ار  شدؤون اتمدري  والشدرا  والشدؤون ا نتمانيدة، 
 وادار  الشر ة ومص دة السلون، وو ار  الصدة وا ةمات الطرية.

ون ويننمل  و ار  شؤون اتمري  والشدرا  والشدؤون ا نتمانيدة وادار  الشدر ة ومصد دة السدل -25
وشدددركايالا ينشدددطة ينونيدددة ومشددداورات متواصددد ة ض قدددار ةقدددو  ا نسدددان. وبا ىلدددافة ا  الدددو، 
سددداه  يندددةريب اتمدددةافعا نددد  ةقدددو  ا نسدددان واتمدددةافعا نددد  ةايدددة الطفدددجم واتمدددوعفا اتم  فدددا 
 بإنفاا القانون وموعفي الرناية ا نتمانية ض النهو  حبقو  ا نسان، مبا فيها ةقو  الطفجم.

ويننّس  و ار  شؤون اتمري  والشرا  والشدؤون ا نتمانيدة، وادار  الشدر ة ومصد دة السدلون،  -20
 ومركع األ مات، وو ار  الصدة وا ةمات الطرية فيما بينها م  ينجم دن  الضدايا وةايته .

 16التوةية   
 .الشرا  واألسر رناية الطفولة و قانون اتمتع قة ب 93انملر التوصية  -24
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ي فدار. ويعتدب اتمدواد ا باةيدة الدق يملهدر فيهدا  5390ر قدانون ا ينصدا ت لسدنة ويتناو  -22
ي فدددار بغدددر   القدددانون قرمدددا  كدددجمَّ مددد  يُقدددة  نددد  درايدددٍة ري( ن دددا انتدددا  مدددواد اباةيدددة يملهدددر فيهدددا

ر ( يو ن ددا نددر  مددواد اباةيددة يملهددر فيهددا ي فددار يو نعِ هددا  ؛ينو يعهددا مدد   دد ر احلاسددو 
ي فددار يو ااانِتهددا مدد   ر ( يو ن ددا نشددر مددواد اباةيددة يملهددر فيهددا ؛و متاةددة مدد   دد ر احلاسدد

ي فدار مد   د ر احلاسدو  لنفسد   رد( يو ن ا انتا  مواد اباةية يملهدر فيهدا ؛  ر احلاسو 
ي فدار ض ةاسددو  يو ض  مدواد اباةيدة يملهددر فيهدا ةيددا  ن دا  رهدد( يو ؛يو لفاؤدة  شدخا آ ددر

 .(2روساؤجم حلفظ بيانات احلاسو 
 و ملر قانون التع ي  العقوبة الرةنية ض مجي  اتمةارو. -26

 11التوةية   
 مل يتطر  ا ستعرا  حلرية التعرر ألن القوانا ض كريراو ين ف ها بصور  كافية. -27

 13التوةية   
دد  قضدداؤيا  ي  شددخا بسددرب ممارسددة اسددنس اتمث ددي رغدد  ين "ال ددواي" نرميددة  ملددور   -23 مل ي ة 

 .(6ر(67العقوبات رالرا  قانون مبونب 

 م سساا حقوق اإلنسان -جيم 
 19و 18و 17و 11و 15و 14التوةياا   

نّفذت كريراو هذه التوصيات ن   ري  انشا  فرقة العمجم الو نيدة حلقدو  ا نسدان ض   -21
كريرداو. ويقدّرت احل ومدة انشدا  فرقددة العمدجم ين دو وكّ فتهدا بو يددة يننسدي  مجيد  األنشدطة اتمتع قددة 

قو  ا نسان ن ا الصعية الو ا وبرصةها وينقييمها وانةاد ينقارير بش وا، وُندّا ألماندة فرقدة حب
العمجم مقر ض و ار  شؤون اتمري  والشرا  والشؤون ا نتمانية. وجير  العمدجم ن دا انشدا  وةدة  

 ينُعىن حبقو  ا نسان، وسي ون مقرها ض و ار  شؤون اتمري  والشرا  والشؤون ا نتمانية.

 التوعية بالحقوق -دا  
 31التوةية   

كددان ا ددةف مدد  انشددا  و ار  شددؤون اتمددري  والشددرا  والشددؤون ا نتمانيددة ةددةيثا  ينركيددع  -63
اينفاقيددات ةقددو  ا نسددان والنهددو  بدداتمري  وينععيددع اتمسدداوا  بددا اسنسددا وةقددو  الطفددجم وةقددو  

 ىلم  و يتها. او  ا ناقة
ان ن ا الصعية الو ا، ُ تفجم بيو  "الشريئ األبدير" وم  ينجم النهو  حبقو  ا نس -69

ل قضا  ن ا العن  ىلدة اتمدري ، وُصصدا نطدجم رمسيدة ل ةتفدار حبقدو  ا نسدان والصددة واتمدري  
 والشرا  وال نيسة والتع ي  وكرار الس . وقة نُدف ذت ينشطة ينونية يثنا  هذه األيا  اتمهمة.
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ري  والشدددرا  والشدددؤون ا نتمانيدددة واتمدددةافعون نددد  وين ّقدددا العدددام ون ض و ار  شدددؤون اتمددد -65
ةقو  ا نسان واتمناصرون الذكور ينةريرا  ض قدار ةقدو  ا نسدان. ومثدة  طدئ لتقدةخل معيدة مد  
التةريب ض قار ةقو  ا نسان لفاؤة  فرقة العمجم الو نيدة حلقدو  ا نسدان ويصددا  مصد دة 

 آ ري  ض كريراو.
 36التوةية   

ية الددو ا، ينُنفَّددذ ةاليددا  ةدد ت ينونيددة نامددة ندد   ريدد  وسدداؤجم ا ندد   والعددرو  ن ددا الصددع -60
اتمتنق دددة والدددبامج احلواريدددة والتدددةريب القدددانوين ض مجيددد  ندددعر كريرددداو. ومددد  الضدددرور  ا شدددار  ا  ين 

 و  ينعار ن ا يننملي  ينشطة ينونية. 5334الشر ة ومص دة السلون واعرت منذ نا   ادار 
ةاليدا  مد   القاؤ  ن دا ندو  اسدنسالعن  القضا  ن ا العن  اسنسي و مشرو  ويتعاون  -64

ض اتمنداهج  القداؤ  ن دا ندو  اسدنسالعند  القضا  ن ا العن  اسنسدي و و ار  التع ي  ن ا ادرا  
، مددد  يندددجم يننددداور الع قدددات اتمثدددارن دددا سدددريجم  احليدددا  الصددددية، ض مردددد  يسددداليباتمةرسدددية، 

 و م  اتمساؤجم.األسرية والعن  وغر ال
ويشددددمجم منهددددا  التددددةريب ض ادار  الشددددر ة ومصدددد دة السددددلون اآلن ةقددددو  ا نسددددان  -62

 ويننفيذ التشريعات اتمتع قة بالعن  اتمنعيل.
وين ّقا قضا  مرتةؤون ينةريرا  ن ا اينفاقية ةقو  الطفجم وةقدو  ا نسدان ويوثد  القدوانا  -66

 .الشرا  واألسر رناية الطفولة و قانون و اموينغيت  راو انيت  قانونالو نية ص ة هبا مثجم 
القدداؤ  ن ددا نددو  ويننرثدد  ندد  و ار  الصدددة وا ددةمات الطريددة سنددةي نام ددةي معنيددة بددالعن   -67

، ويننّفددذ ييضددا  القدداؤ  ن ددا نددو  اسددنسالقضددا  ن ددا العندد  اسنسددي و ينضدد  ويننسدد  بددرامج  اسددنس
وينقددّة  التددةريب  اؤ  ن ددا نددو  اسددنسالقددينشددطة لتونيددة اجملتمدد  اا ددي بددةور الصدددة ض العندد  

ل عددام ا الصددديا ن ددا كيفيددة معاسددة واسددتقرار احلددا ت الددق يننطددو  ن ددا ايددذا . وض ةددا ت 
 ا يذا  الرةين، يُنستخة  استمارات  رية ل رالغا خمت فة ن  ين و اتمستخةمة لمأ فار.

 خطة التنمية الوطنية -هاء 
 31التوةية   

ن ددا مرددةيي  يساسدديا  5392-5395يددة ل تنميددة ض كريردداو ل فددرت  ينرين ددع ا طددة احلال -63
الدددا احلمايدددة ا نتمانية/انصددداف اسنسدددا وا دار  اتمرنيدددة ن دددا النتددداؤج. وينعدددّرف ا طدددُة احلمايدددة 

انصدداف اسنسددا ب ندد  التم ددا اسنسدداين مدد  الرتكيددع ن ددا ةقددو  األسددر  والطفددجم  ا نتمانيددة/
احل ومدة، وفدا   با لتعامدات اتمرتينردة ن يهدا ض ا دار  طدة التنميدة ض  واتمري  والرندجم. ون يد ، سدعت 

 كريراو، ا  ينععيع ةقو  ا نسان والنهو  هبا ن   ري  دن  ازا  ما ي ي:
  رنايددة الطفولددة قددانون وسدد  وانتمادهددا  الشددرا  واألسددر وىلدد  سياسددة رنايددة الطفولددة و

 ؛5390ض نا   واقراره الشرا  واألسر و 
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 ؛5399سة القضا  ن ا العن  اسنسي والعن  القاؤ  ن ا نو  اسنس ض نا  انتماد سيا 

  الذ  جيّر  العن  اتمنعيل؛ موينغايت  راو انيت  قانوناقرار 

  النملدددر ض ينسدددليجم مةرسدددِة او  ا ناقدددة رالدددق يندددةيرها منملمدددة غدددر ة وميدددة( رمسيدددا  ض
 تميعانية احل ومية؛. وسيتيأ الو مشور مةرسة او  ا ناقة ض خمصصات ا5394 نا 

   وىلدد  مشددرو  السياسددة الو نيددة ل ناقددة الددق ينسددعا ض األنددجم الرعيددة ا  اقامددة قتمدد
ندام  و دداٍر مدد  العواؤد ، قتمدد  ميّ دد  او  ا ناقددة و   لدره  ندد  األنملددار، ينت افدد  
فيددد  الفدددرا اتمتاةدددة  ددد  مددد  الفدددرا اتمتاةدددة لغدددره  وين دددون  ددد  فيددد  مشددداركة هادفدددة 

   حبقو  ا نسان متتعا  يناما ؛ويتمتعون في

  وىل  مشرو  سياسة التع ي  اسام  الق ينُعمجم احل  ض التع ي  سمي  األ فار واليافعا
 ض س  اتمةرسة؛

  95وىل  مشرو  سياسة اتمساوا  با اسنسا والنهو  باتمري  نم   بالتوصية. 

 33التوةية   
لتسدليجم الرمسدي. و  ينوندة ض كريرداو سدوج ُ ص جم ن ا الةن  اتمايل مد  احل ومدة ندب ا -61

مةرسدة واةدة  لدذو  ا ناقدة مسدّل ة ةاليدا  كمنملمددة غدر ة وميدة. وقدة قُدّة  الدةن  تمةرسددة او  
 ا ناقة هذه لتستوض متط رات التسليجم الرمسي.

ويُتددا  تمع  مددي الط رددة او  ا ناقددة التددةريب القصددر والطويددجم األمددة ض مةرسددة كريردداو  -73
ع مددا لتم يددنه  مدد  ين ريددة اتمعدداير الددق ينشددرت ها احل ومددة ن ددا اتمددةارو، وليخوَّلددوا احلصددور ل م

ن ددا ينددور مدد  احل ومددة. وقددة مسدددت احل ومددة بتددةريب مع مددي الط رددة او  ا ناقددة قانددا  ض 
 مةرسة اتمع ما.

 سياسة عمل ا،طفا  -واو 
 34التوةية   

قدددانون ، و مدددي (7رسياسدددة نمدددجم األ فدددارينع ددد  ة ومدددة كريرددداو ةاليدددا  ن دددا وىلددد   -79
 األ فار م  استغ ر نمجم األ فار. 5390واألسر  لسنة الشرا  رناية الطفولة و 

 اإلجراءاا الخاةة المتعلقة بحقوق اإلنسان -زاي 
 37و 31و 35التوةياا   

ينرّةدددب كريرددداو بالتوصددديات، ويندددود ين ينسدددّلجم يودددا مهتمدددة يمّيدددا اهتمدددا  بتونيددد  دندددو   -75
وةددة ل نددرا ات ا اصددة. فهددذا يددةر ن ددا التعامايننددا بدداةرتا  ةقددو  ا نسددان وينععيعهددا و نيددا  مفت

 واق يميا  وناتميا .
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 ةانوع الجنس والالمساو  -حاء 
 45و 44و 43و 41و 46و 41و 39و 38التوةياا   

يعرتف الةستور ب ن     ل جم شخا ض كريرداو التمتد  بداحلقو  واحلريدات األساسدية  -70
 يسدداو العدددر  يو اتمددو   األصدد ي يو الدددري  السياسددي يو ال دددون يوولددة ل فددرد دون متييدددع ن ددا اتمخ

ل دمايددة  اتمعتق دة يو اسددنس، ول ند  مطالددب بدداةرتا  ةقدو  اآل ددري  واتمصدد دة العامدة وي   ينقييددة
ينددنا ن يدد  األة دددا  القانونيددة الددق ين فدددجم ين ددو احلقددو . و  ينشدددمجم األة ددا  القانونيددة اتمتع قدددة 

ة  التعر  ل تمييع ي  ةاية مد  التمييدع ن دا يسداو اسدنس وندو  اسدنس وفد  ينعريد  التمييدع بع
مدد  الةسددتور. وقددة بُددذلت نهددود لتعددةيجم الةسددتور نددة  مددرات ل نهددا بددا ت  92الددوارد ض اتمدداد  

 بالفشجم ةي  مل  ق  يغ رية الث ثا الق يشرت ها القانون.
 .صنةو  كريراو ل د ار قانون جمبتعةيفيما يتع    99انملر التوصية  -74
 .موينغايت  راو انيت  قانونبفيما يتع    93وانملر التوصية  -72

 41التوةية 

بشدددد ن التمييددددع رض ا سددددتخةا  واتمهنددددة(  999صددددّةقت كريردددداو ن ددددا ا ينفاقيددددة رقدددد   -76
 التعددةيجم بشدد ن اتمسدداوا  ض األنددور. و ُر قددت مردداد  هدداينا ا ينفدداقيتا ض 933وا ينفاقيددة رقدد  

 ملدر التمييدع ن دا يسداو يمدور منهدا ‘ 9‘الدذ   5333ض ندا   قدانون العمدجمالذ  ُيندرِ  ن دا 
              العدددددر  يو ال دددددون يو اسدددددنس يو الدددددةي  يو الدددددري  السياسدددددي يو ا ناقدددددة يو اتم اندددددة ا نتمانيدددددة،

ند  العمدجم   األندرد م  قانون العمجم ن ا اتمساوا  با الرندار والنسدا  ض-72يننا اتماد  ‘ 5‘
 متساو  القيمة.

فيما يتع   باتمشرو  النهاؤي ل سياسدة الو نيدة ل مسداوا  بدا اسنسدا  95انملر التوصية  -77
 والنهو  باتمري .

وصددور الن ددا وىلدد  سياسددة لتععيددع ام انيددة وينع دد  و ار  العمددجم ويننميددة اتمددوارد الرشددرية  -73
نهما ومت ا اتمري  ند   ريد   سدا قدةرهتا ن دا بي م  ينجم النهو  باتمساوا  وانصاف اسنسا

اتمشدداركة ض الددبامج التةريريددة وامتامهددا بنلددا  وةصددو ا ن ددا نمددجم  ؤدد  ومشدداركتها ض نم يددات 
صددن  القددرار الشددام ة ل لميدد . وينسددتنة السياسددة ا  ث ثددة مواىلددي  رؤيسددية هددي: ينيسددر الوصددور 

 واتمساوا  والقياد  وبنا  القةرات.
عيا انا  ض مناصدب كاندت ينق يدةيا  ة درا  ن دا الدذكور ض كريرداو ن مدة ن دا وض ين -71

 ّس  التوا ن با اسنسا ض القوج العام ة. فع دا سدريجم اتمثدار، انضدمت نسدا  ا  برندامج فرقدة 
. بعثدة اتمسدانة  ا ق يميدة ا  ندعر سد يمانالعمجم اتمعنية بالس   واألم  التابعة لمأم  اتمتددة ، و 

ينف  نةد النسا  اتمعّينات قاىلديات ا  ث ثدا، بعدة ين مل ين د  ي  امدري  ينشدغجم هدذا اتمنصدب وار 
 قرجم نشر سنوات.
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 51و 49و 48و 47التوةياا   
اوا  ن ددا التددوايل فيمددا يتع دد  مبشددرو  السياسددة الو نيددة ل مسدد 46و 95انملددر التوصدديتا  -33

 و طددة اسنسدداانصدداف الوصددور و  رينيسددشددرو  سياسددة ينععيددع مبو  اتمري بدد النهددو بددا اسنسددا و 
  با اسنسا ومت ا اتمري  ن   ري  ايننفيذها، ومتّثجم هذه السياسة  طو  با اه معاسة ال مساو 

 سدددا قدددةرهتا ن دددا اتمشددداركة ض الدددبامج التةريريدددة وامتامهدددا بنلدددا  وةصدددو ا ن دددا نمدددجم  ؤددد  
 ومشاركتها ض نم يات صن  القرار الشام ة ل لمي .

الذ  يُقدر ةدةيثا ،   ينوندة ينشدريعات ي درج ينعدا   موينغايت  راو انيت  قانونباستثنا  و  -39
 هذه اتمس لة.

اتمتع قة بالبامج واألنشطة اتمنّفذ  بغر  مت ا اتمري  وينععيع مشاركتها  95انملر التوصية  -35
 ض صن  القرار وش غجم مناصب صن  القرار.

 56التوةية   
و نيددة ل ناقددة الددق ينعددرتف بددذو  ا ناقددة ض كريردداو ن مددة ن ددا ة الض وىلدد  السياسدد -30

متسو احل ومة بالوفا  با لتعامات اتمرتينرة ن يها مبونب اينفاقية ةقو  األشخاا او  ا ناقة. 
،  دداور مشدرو  سياسددة التع دي  اسددام  ادمدا  او  ا ناقددة ض 93وكمدا اُكدر سددابقا  ض التوصدية 

 تايل ينععيع مشاركته  ض التع ي .قطا  التع ي ، وبال
و  متيّددع العددادات والتقاليددة والقددوانا ض كريردداو ض ةدد  األ فددار او  ا ناقددة، و  ض  -34

 ة  ي   فجم يساسا .
 51التوةية   

 طدددددو  با ددددداه اسدددددتعرا  قدددددانون األسدددددر   ةيدددددةا .  موينغدددددايت  راو انيت  قدددددانونيشدددددّ جم  -32
ة الوؤا  األسر  بفضجم األة ا  الوارد  في  الق  ملدر العند  بدا ويسانة القانون ييضا  ض اشان

، كمدا يند  يضدم  يفراد األسر  وغره  م  األشخاا الذي  ينربطه  هبد  ن قدة ض مسد   واةدة
 األشخاا الذي  يتعرىلون ل عن  اتمنعيل وضشون التعر  ل . وةايةويعع  س مة 

 .ون صنةو  كريراو ل د ارقانفيما يتع   بتعةيجم  99انملر التوصية  -36
ةيدد  يددنا ن دددا  ل فتيددات احلوامددجم مبواصدد ة ينع دديمه  اتمةرسددي قددانون التع ددي ويسددمأ  -37

 نة  نوا  اصاا انرا ات ين ديرية حب   الرات ألو  ةوامجم يو يمهات.
 53التوةية   

 .5390قانون التع ي  لسنة فيما يتع   باألة ا  الوارد  ض  25انملر التوصية  -33
 54التوةية   

، ااا ينقدددة  شدددخا بط دددب نفقدددة باألصدددالة نددد  نفسددد  قدددانون النفقدددةوفقدددا  تمدددا يدددنا ن يددد   -31
لددو نيابددة  ندد  غددره، جيددو  ين   دد  لدد  اا مددة بنفقددة مدد  شددخا آ ددر يو يكثددر ااا ريت ين ا يو

 ةناوج.. ومُتنأ دناوج النفقة األولوية ض ادار  ال(3ريو الُعرف الشخا م ع  بذلو حب   القانون
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ويسدعا مشددرو  الرنايدة ا نتمانيددة لتغطيدة األقسدداي اتمةرسدية الددذ  يندةيره احل ومددة ا   -13
 او  ا ناقة ن ا دف  رسو  اتمةارو الثانوية. يو دمسانة  الط رة األيتا  يو 

 55التوةية   
ة الدق . ومد  األمدور األ درج اتمهمدموينغايت  راو انيت  قانونباتمتع قة  93انملر التوصية  -19

يددنا ن يهددا هددذا القددانون سياسددة نددة  ا سددقاي الددق ينقضددي مبندد  سدددب قضددايا العندد  اتمنددعيل 
وغرها م  الش اوج اسناؤية بعة رفعها ا ّ ض احلا ت ا ستثناؤية الدق يتعدّذر فيهدا ن دا اتمدةني 

 العا  اثرات التهمة لعة  ونود شهود يو لعة  كفاية األدلة.
وقدددوانا نناؤيدددة ي دددرج اآلن ا  ناندددب  قدددانون العقوبددداتمددد   67الردددا  وسُيسدددتخة   -15
 ض اتمقاىلا  ن ا العن  الذ  ميار و ن ا النسا . موينغايت  راو انيت  قانون
 و ار  شدددؤون اتمدددري  والشدددرا  والشدددؤون ا نتمانيدددةوبا ىلدددافة ا  وىلددد  القدددانون، يننّفدددذ  -10

القضدا  ن دا العند  اسنسدي وينةير برامج  ةاليا  برامج ينونية وينثقي  م    ر وساؤجم ا ن  ،
 كددو ار  التع ددي  مبشدداركة قطانددات متعددةد  مدد  الددو ارات الرؤيسددية اتمعنيددة، القدداؤ  ن ددا نددو  اسددنسو 

وبا ىلدددافة ا  الدددو، يسددداه  ض نهدددود  .نددد   ريددد  ادمدددا  هدددذه الدددبامج ض اتمنددداهج التع يميدددة
ة( اتمؤلد  مد  شدر ة مد  مقدةمي ا دةمات رالشر ة اآلمن SafeNetالتصة   ذه اتمس لة برنامُج 
 و/يو النانا من . القاؤ  ن ا نو  اسنسالذي  يُعنون بضدايا العن  

القاؤ  ن ا ندو  وينش ت و ار  الصدة وا ةمات الطرية ييضا  سنة نام ة معنية بالعن   -14
 موةةا . ينشغي يا   ة اتمري . ويننّفذ الو ار  انرا   بغية التصة  تمش  ة العن  ىل اسنس

 51التوةية   
انشددددا   طددددوي سددددا نة ض ادار  الشددددر ة ومصدددد دة السددددلون لت ّقددددي اينصددددا ت   ددددب  -12

 النلة  ض ةا ت منها العن  اتمنعيل. وا ئ السا   قاين ويعمجم ن ا مةار السانة.
ويتواصدددجم يندددةريب العدددام ا ض ادار  الشدددر ة ومصددد دة السدددلون ن دددا ةدددا ت العنددد   -16

ية التعامجم معها ومساؤجم ةقو  ا نسان ونو  اسنس بشراكة م  مرادر  ةفظ النملدا  اتمنعيل وكيف
العا  ض منطقة اايئ ا اد ، والتةريب اتمقة  م    ر اتمرادر  ا ق يمية حلفظ النملا  العدا  ض 

. كمددا الفريدد  ا ق يمددي اتمعددا مبددوارد ةقددو  ا نسددانمنطقددة اادديئ ا دداد ، وشددركا  آ ددري  مثددجم 
ىلعت ةعمة ينةريرية مونهة ل عام ا ض ادار  الشر ة ومص دة السلون ض قار العن  اتمندعيل وُ 

 واسراؤ  اسنسية، وهي يُنستخة  اآلن لتةريب مجي  يفراد الشر ة اآل ري .
اآلن ندددع ا  مددد   القددداؤ  ن دددا ندددو  اسدددنسونددد و  ن دددا الدددو، يصدددردت مسددد لة العنددد   -17

الشدددر ة ومصددد دة السدددلون ض كريرددداو، فضددد   نددد  اتمنهدددا   منهدددا  يندددةريب العدددام ا ض ادار 
 .القاؤ  ن ا نو  اسنسالقضا  ن ا العن  اسنسي و التع يمي اتمنّفذ ض ا ار برنامج 



A/HRC/WG.6/21/KIR/1 

GE.14-19719 18 

 14و 57التوةيتان   
بُذلت نهود ن ا الصدعية الدو ا بغيدة التصدة  تمسد لة العند  اتمندعيل ند   ريد  انشدا   -13

عيل واسددددراؤ  اسنسددددية( ض ادار  الشددددر ة ومصدددد دة السددددلون وةددددة  نةيددددة  روةددددة  العندددد  اتمندددد
ُ صصت تمعاسة ةا ت العن  اتمندعيل. وقدة نّيندت ا دار  موعفدات  دار  الوةدة . وبا ىلدافة 
ا  الو، نّا كجم خمفر م  خمافر الشر ة شر يات ل تعامجم م  الضدايا م  ا نا  ض ةا ت 

 العن  الق ينق  دا جم و يت .
برندددامج األمددد  اتمتددددة  اتمشدددرت  و  موينغدددايت  راو انيت  قدددانونجم وىلددد   طدددٍة لتنفيدددذ وميثّددد -11

 ينطري  القانون وسريان مفعول  ن ا ير  الواق .و طة التنفيذ اتمشرتكة انرا ات لضمان 
مدددا بندددا  القدددةرات ض ويدددةر التدددةريُب اتمقدددّة   دار  الشدددر ة ومصددد دة السدددلون هبدددةف  -933

اسةد ن ا ا لتعا  بالتصة  ض منها  ينةريب العام ا هذا اتموىلو   ما ُ وادضا العن  اتمنعيل 
 . ذه اتمش  ة

 و ار  شدددؤون اتمدددري  والشدددرا  والشدددؤون ا نتمانيدددةومُتدددّور بدددرامج مددد  ميعانيدددات مشددداري   -939
 العن  اتمنعيل. لتةريب اتموعفا اتم  فا بإنفاا القانون والقضا  ن ا ةا ت

ُوىلدد  انددرا  ينشددغي ي موةددة لفاؤددة  ادار  الشددر ة ومصدد دة السددلون  ،5336وض نددا   -935
 يتطر  ييضا  ا  التعامجم م  النسا  ىلدايا العن  اتمنعيل واسراؤ  اسنسية.

، انُتمددددة انددددرا  5390قددددانون رنايددددة الطفولددددة والشددددرا  واألسددددر  لسددددنة وض ا ددددار يننفيددددذ  -930
كضددايا وننددا  وشددهود.   :  ض ةدا ت ثدد  ينشدغي ي موةددة بعيند  يرددّا كيفيدة التعامددجم مد  الشددرا

وهذا ا نرا  هو النموا  الذ  يستخةم  ةاليدا  يفدراد الشدر ة وموعفدو م تدب الرنايدة ا نتمانيدة 
واتموعفون اتمسانةون التابعون ل  ض اسعر الرعية  وموعفو اسها  القضاؤي ومراكع ا ةالدة وبرندامج 

 ال دددور وو ار  الصددددة وا ددةمات الطريدددة مدد  يندددجم التونيددة بإدمدددان ال دددور وينعددداض يسددر مدددةما
ينسددليجم الر غددات اتمتع قددة بإيددذا  األ فددار واالددا   ورصددةها والتدقيدد  فيهددا. وض العدداد ، ينسددلجم 

يو لددةج ادار   و ار  شددؤون اتمددري  والشددرا  والشددؤون ا نتمانيددةالر غددات لددةج الددةاؤر  اتمسددؤولة ض 
مركددددع ا ةالددددة، ي  مركددددع األ مددددات، مبسددددؤولية ايددددوا  الشددددر ة ومصدددد دة السددددلون، فيمددددا يضددددط   

الضدددايا وةددايته ، وينضددط   ادار  الشددر ة ومصدد دة السددلون مبسددؤولية اتمقاىلددا ، وينضددط   و ار  
الصدددة وا ددةمات الطريددة مبسددؤولية ينقددةخل ينقددارير  ريددة ندد  الضدددايا. وبا ىلددافة ا  الددو ا نددرا  

 كيفية التعامجم م  اسنا  الشرا .التشغي ي اتموةة، ُوىل  دليجم ينةريج يشر   
 58التوةية 
 طددة التنفيددذ اتمشددرتكة انشددا  مركددع تمسددانة  اتمددري  والطفددجم، وهددو منشدد   مدد  يهدد  نناصددر  -934

ينرنا ىلدايا العن  اتمنعيل. كما ُقّة  ينةريب تمدوعفي مركدع األ مدات التداب  سماندة سدية  الق دب 
 Our Lady of the Sacred Heart).األقةو ر
الذ  يتمثجم ا ةف الرؤيسدي مند   SafeNet)ويُنفَّذ ض الر ة ةاليا  برنامج الشر ة اآلمنة ر -932

 القدداؤ  ن ددا نددو  اسددنسقددةر  ىلدددايا العندد  ‘ 9‘ض مسددانة  كريردداو ن ددا  سددا مددا ي ددي: 
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مجد  اةصدا ات و ينقدةخل بياندات  ‘5‘ ؛ا دةماتوالعن  اتمنعيل بش جم  اا ن ا احلصور ن دا 
 والعن  اتمنعيل. اؤ  ن ا نو  اسنسالقن  العن  

و ار  شددددؤون اتمددددري  وهنددددا  شددددر ات ي ددددرج دا ددددجم ادار  الشددددر ة ومصدددد دة السددددلون، و  -936
ينقدّة   ددةمات  ، وو ار  التع دي ، وو ار  الصدددة وا دةمات الطريددة،والشدرا  والشدؤون ا نتمانيددة

عيل وىلدداياه  م  العن  اتمناتمسانة  واحلماية الق ينشمجم التةريب ن ا ا رشاد تمسانة  النانا
 م  األ فار والرالغا.

 59التوةية   
. وهدي  طدة 5392-5395يُدرنت مس لة ا ناقة ىلم   طة يننمية كريرداو ل فدرت   -937

و نية  دةد يولويدات احل ومدة تمدة  يربد  سدنوات. ومد  هدذه األولويدات ق دة فدرا التع دي  اتمتاةدة 
با ىلددددافة ا  احلانددددة ا  ينع دددديٍ  نددددام  لمأ فددددار ن ددددا لمأ فددددار والرددددالغا مدددد  او  ا ناقددددة، 

 ا ت ف قةراهت  التع امية.
 القدداؤ  ن دا نددو  اسددنسويُعدعَّ  يننفيددذ  طدئ العمددجم الو نيدة ا ادفددة ا  التصددة  ل عند   -933

ندد   ريدد  وىلدد   طددة التنفيددذ اتمشددرتكة وبرنددامج التنفيددذ اتمشددرت  بددا ة ومددة كريردداو وبرنددامج 
القداؤ  ن دا ندو  اتمشرت ، كما اُكر آنفا ، ون   ريد  انشدا  وةدة  خمتصدة بدالعن  األم  اتمتدة  

وينعيا منس   ض اتمستشفيات كي يقّة   ةمات ا رشاد ويدةّر  اتممرىلدا ن دا ا ندرا   اسنس
 .القاؤ  ن ا نو  اسنسالتشغي ي اتموةة ل تعامجم م  العن  

 11التوةية   
القضدددا  السدددلون ض مجيددد  يفرقدددة العمدددجم واألنشدددطة اتمتع قدددة ب ينشدددار  ادار  الشدددر ة ومصددد دة -931

 نملرا  ل ةور الرؤيسي الذ  ينضط   ب  ض هذا الصةد. ن ا العن  اسنسي والقاؤ  ن ا نو  اسنس
اتمتع قدة بالتدةريب اتمقدة   دار  الشدر ة ومصد دة السدلون خبصدوا  26انملر التوصية  -993

 العن  اتمنعيل.
 83التوةية   

شر  احل ومة اتمنملمات غر احل ومية واسمعيات الةينية ض كثر م  براقهدا، وينشدطة ينُ  -999
 .(1رالتةريب الق يننملمها، وض نضوية ال لان

 اتفاقية حقوق الطفل -طاء 
 11و 16التوةيتان   

 قدانونو  5390الشرا  واألسدر  لسدنة رناية الطفولة و بقانون اتمتع قة  93انملر التوصية  -995
ال ددذي  يعاسددان مسدداؤجم العندد  وا يددذا  ال ددذي  ميارسددان ن ددا  5394موينغددا لسددنة يت  انراو يت 

األ فددار، وال ددذي  يعدددع ان يمددورا  منهددا مت دددا شددعرة الرنايددة ا نتمانيدددة مدد  التددة جم ض ةدددا ت 
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ال ثددر مدد  قددانون العقوبددات مدد   67الرددا  ا سددتغ ر اسنسددي وينددوفر احلمايددة لمأ فددار. و ددةد 
 ة  األ فار. ض ب ينلق ينُر اسراؤ  ا
، ُنقددددةت ن سددددة ينشدددداور بددددا القضددددا  اتمرتددددةؤا ن ددددا اتمسددددتوج دون 5394وض نددددا   -990

ا ق يمدددي ينناولدددت ةقدددو  ا نسدددان  غندددا  معرفدددة اتمشددداركا مبفددداهي  ةقدددو  ا نسدددان ومرادؤهدددا، 
ا  ةيدددةا  وتمدددنده  فرصدددة مناقشدددة يدوارهددد  ض ينععيدددع ا دددةمات اتممتث دددة حلقدددو  ا نسدددان وينقدددةميه

لددث   فئددات ىلددعيفة مدد  الندداو هددي: األ فددار واوو ا ناقددة والنسددا . ومدد  اتمتوقدد  ين يددتم   
اتمشاركون بعة ن سة التشاور مد   ةيدة احل دور اتمم ندة القاؤمدة ن دا ةقدو  ا نسدان مد  يندجم 

  سا الوصور ا  العةالة ض  اكمه .
الطفددجم يددت خا دوره الرؤيسددي ض العمددجم ن ددا ويُنشددر ييضددا  فريدد  نامددجم ينقددا معددا حبمايددة  -994

اصدددددد   القددددددانون. ويتدددددد ل  الفريدددددد  العامددددددجم مدددددد  مددددددوعفا ض اسهددددددا  القضدددددداؤي، وادار  الشددددددر ة 
السلون، وم تدب اتمدةني العدا ، واتمنملمدات غدر احل وميدة، واتمنملمدات اجملتمعيدة اا يدة،  ومص دة

 واتمنملمات الةينية.
مانيدددة واتموعفدددون اتمسدددانةون ض الرنايدددة ا نتمانيدددة ن دددا وُدر   موعفدددو الرنايدددة ا نت -992
. وض ا دار التدةريب، ا ّ د  اتمشداركون 5390الشرا  واألسدر  لسدنة رناية الطفولة و قانون يننفيذ 

التددةريب ن ددا وىلددو  اتمددواد التةريريددة ويدا  التونيدد   ن ددا دليددجم ل تنفيددذ وينطريقايندد . و  احلددرا ض
ارد األ رج ون ا سهولة اسدتخةامها. وبا ىلدافة ا  الدو، ينضدم  وبروينوكور نملا  ا ةالة واتمو 

، القدداؤ  ن ددا نددو  اسددنسالتددةريب ييضددا  نقددة ن سددات ارشدداد، وحبدد  مسدداؤجم متع قددة بددالعن  
 و ةي  وص  وعيفة اتموعفا اتمسانةي  ض الرناية ا نتمانية.

 ل     ن ا ينفاصيجم مشرو  قضا  األةةا . 91انملر التوصية  -996
 18و 17و 11التوةياا   

صددراةة  العقوبدة الرةنيددة ض مجيد  اتمددةارو، وجُيدرَّ  ي  مددةير  5390قدانون التع ددي  لسدنة  ملدر  -997
 .بطالبٍ  نقوبة بةنيةيُنعر يو مع   
وجيدر  النملددر ةاليددا  ض ينشدري  نةيددة يددنمل  قضدا  األةددةا ، سددي ون مد  يهةافدد  الغددا   -993
بالعقوبدة الرةنيدة ن دا اسندا  الدذكور  الدق ينتديأ فدر  ية دا صد أ قانون  داك  الالوارد  ض  اتمواد

 .(93رسنة 97سنوات و 93الذي  ينرتاو  ينماره  با 
ة  الفتيات ض التع ي ، وخباصة ااا ةالت دون  عدروف مد  قريدجم  قانون التع ي و مي  -991

تمسدد لة ايددذا   ألسددر الشددرا  وارنايددة الطفولددة و قددانون ين ين ددون الفتددا  ةددام   يو يمددا . ويتصددةج 
 األ فار واستغ    ننسيا .

 19التوةية   
يُنملر ض وىل  قانون نةية لقضا  األةةا  هبةف ارشاد األشخاا الذي  يقعون  ت  -953

ُنقددةت  (. وقددة ُيةددر  ينقددة  ض وىلدد  الددو القددانون اا93 اؤ ددة قضددا  األةددةا  رانملددر التوصددية 
 مشاورات بش ن  وجير  العمجم ن ا صياغت .
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 71التوةية   
ينتشار  السلينات والسلنا  قّم  السل  ااين  ل نه  يقيمون ض مرداٍن منفصد ة. و يداد    -959

ض ةاية السلينات، ُشّية سيا  ةور اتمرىن ض الو اجملّم . ويُفر  ةملر التلور نفس  ض مرداين 
مددددجم مدددد مورات السددددلينات والسددددلنا  اتمنفصدددد ة، وخباصددددة اقفددددار األبددددوا  واغدددد   الروابددددات. وينع

السل /الشددددر يات ض مناوبددددات مدددد  ينددددجم رنايددددة السددددلينات ض الفددددرت  الددددق ين ددددون فيهددددا اتمردددداين 
مفتوةدة. و  ُيسدمأ ل نددا  بدا رو  مد  بددوابته  اتموندود  دا دجم قمدد  السدل  ا ّ نندة الضددرور ، 

 ( ُ لدددع9ن دددا مدددا ي دددي: ر 43قدددانون السدددل  ويندددرافقه  داؤمدددا  اةدددةج مددد مورات السدددل . ويدددنا 
( يُفصدجم بدا الفئدات التاليدة مد  السدلنا ، 5السلنا  والسلينات ض ينعا  منفص ة م  السل ، ر

، ول د    يتدوفر (99رااا مسدت ينرينيرات ا قامة ض السل  بذلو، األةةا  ن  الرالغا واليافعا
 مرف  منفصجم لمأةةا  بعة.

 76التوةية   
، 5399أل فددار ض كريردداو ض نددا  ينددرت منملمددة العمددجم الةوليددة دراسددة ندد  نمددجم ا -955

وسددانةهتا ض الددو و ار  العمددجم ويننميددة اتمددوارد الرشددرية. وينوثّدد  الةراسددة ةددا ت معّينددة مدد  نمددجم 
األ فدار ميثّددجم بعضددها يسددوي يشد ال . وستشددّ جم نتدداؤج هددذه الةراسدة األسدداو الددذ  ستضدد  ن يدد   

 كريراو  ططها حلجم مش  ة نمجم األ فار.

 الصحة -ياء 
 71ة التوةي  

 يتمت  الناو ض كريراو خبةمات صدية و رية قانية. -950
وضددددة  مستشددددفا نعيددددر  كريسددددماو السدددد ان ض قمونددددة  يدددد  وفينددددي س؛ ويُنشددددئت  -954

نيددادات صدددية ض اسددعر الرعيددة  وض مجيدد  القددرج ض العاصددمة؛ ويُنشددر ننددا  نةيددة ل ددو د  ض 
ر كثافدددة سددد انية ض العاصدددمة؛ ويُنشدددئت وةدددة  ( ليخدددة  القريدددة األكثددد5394بيسدددو رافتُدددتأ ندددا  

 نددددداد  الت هيدددددجم ينقدددددّة   دددددةمات العددددد   الطريعدددددي والعيدددددارات اتمنعليدددددة واأل دددددراف ا صدددددطنانية 
مستشددفا ننددو  كريردداو  ةمددة اسددعر  5331والع دداكيع وال راسددي اتمتدركددة؛ ويُنشددر ض نددا  

 ض كريراو اسنوبية؛ ونُدف ذ برنامج اتمسانة  الصدية.
وينُنفَّذ ةاليا  برامج تم افدة األمرا  غر السدارية مد  يندجم  سدا الصددة والوقايدة مد   -952

برامج ينونيدة هذه األمرا  ووقاية اتمصابا هبا م  معية م  اتمضانفات. واسُتدةثت ض اتمةارو 
 ضدا  ض ا ددار البنددامجل تغذيددة اتمةرسدية. وُينريددت يي األ فددار، وسياسدةي  ةدىينسدتهةف اسمهددور، 

 فدوا  رية ض العيادات وض اتمواق  الق   رت الو.
ويُنّفدددذ برندددامج الصددددة ا زابيدددة وصددددة األمهدددات وةدددةيثي الدددو د  واأل فدددار واتمدددراهقا  -956

الذ  ينتمثجم يهةاف  الرؤيسية ض ىلرئ النمدو السد اين ند   ريد  يندوفر وسداؤجم مند  احلمدجم، و فدر 
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 ، و فددددر وفيددددات األ فددددار، ورنايددددة صدددددة وفيددددات األمهددددات، و فددددر وفيددددات ةددددةيثي الددددو د
 اتمراهقا، مبا ض الو األمرا  اتمنقولة ننسيا  وةجم اتمراهقات والعن  القاؤ  ن ا نو  اسنس.

وينتواصددجم ض اتمددةارو وض اجملتمدد  اا ددي التونيددة بدداألمرا  اتمنقولددة ننسدديا /ينوا  العددةوج  -957
 اتمنقولة ننسيا .

  ا بتدددةاؤي وا ندددةاد  ا لعامدددي واجملددداين. ويدددنا القدددانون ن دددا ويندددوفّر احل ومدددة التع دددي -953
ام انية  اكمة او  األ فار الذي  يتعمةون منعه  مد  ا لتددا  باتمةرسدة، ون دا اداندته  ااا 

 ثُرت ن يه  الو.
وُ ر  احل ومة  سينات ن ا الرنية التدتية ل مةارو وينران  اتمناهج اتمةرسية كدي ينتنداور  -951

لقدداؤ  ن ددا نددو  اسددنس مدد   دد ر مرددد  يسدداليب احليددا  الصدددية ليددتم   األ فددار مدد  العندد  ا
ا  دد   ن ددا هددذا اتموىلددو  ض سدد  مر ددر . وبا ىلددافة ا  الددو، يُددةرَّ  اتمع مددون ن ددا مهددارات 
ا رشدددداد األساسددددية هبددددةف  سددددا اسددددتلابته  ل ط رددددة واتمع مددددا الددددذ  ينعّرىلددددوا ل عندددد  اتمنددددعيل. 

  سدا يدا  الط ردة يكادمييدا ، فضد   ند  يدا  اتمع مدا ض التدةريس. ويُنشددئت وسيسدانة ا رشداد ض
كددي ينتددو  يننسددي  مجيدد    القضددا  ن ددا العندد  اسنسددي والقدداؤ  ن ددا نددو  اسددنسسنددة ينع يميددة ينُعددىن ب

 البامج اات الص ة ض و ار  التع ي .
ض  5393-5333نددام ي  ونُدف ددذ برنددامج ينع ددي  ا ن  يعيددة ل نددا قا ب غددات ي ددرج بددا -903

مةرسة كريراو ل مع ما. واشتمجم البنامج ن ا يندةريب اتمع مدا  ّرجيدي اتمةرسدة ن دا منهليدة 
برندامج كريرداو  5394-5395ينةريس ال غة ا ن  يعية. وبا ىلدافة ا  الدو، نُدف دذ بدا ندام ي 

جيددددي اتمةرسددددة ض ال غددددة ل  فددددا   ض ال غددددة ا ز يعيددددة الددددذ  رّكددددع ن ددددا ينععيددددع كفددددا   اتمع مددددا  رّ 
ا ن  يعيددة كددي ينر دد  اتمسددتوج اتمط ددو  ن ددا صددعية اتمهددارات العامددة األربدد  وهددي القددرا   وال تابددة 

 وا ستما  وااادثة.
ومدد  ينددجم النهددو  مددود  التددةريس، قُددة مت ل مع مددا مددنأ  اصددة بالط رددة اسددامعيا  -909

 ل دصور ن ا التةريب يثنا  ا ةمة.
 73التوةية   

( فددروو نقددا اتمنانددة الرشددرية/ا ية ، 5392-5395مدد  يولويددات  طددة يننميددة كريردداو ر -905
 ويننّفذ و ار  الصدة ا طة ا سرتاينيلية الو نية ل تصة  لفروو نقا اتمنانة الرشرية/ا ية .

ويتواصدددجم ااكدددا  الدددوني بفدددروو نقدددا اتمناندددة الرشدددرية/ا ية ، ويُقدددةَّ  ييضدددا  التدددةريب  -900
  ومث هددددا وكددددا ت ي ددددرج ندددد  كثددددب مدددد  و ار  الصدددددة يا ددددةمات. وينعمددددجم اليونيسدددد تمقددددةمي

وا ةمات الطرية م  ينجم م افدة فروو نقا اتمناندة الرشدرية/ا ية . ونّفدذت رابطدة كريرداو 
 لصدة األسر  ييضا  برامج ينونية وينثقي  بفروو نقا اتمنانة الرشرية/ا ية .

و  فددروو نقددا اتمنانددة الرشددرية/ا ية  الددذ  متو لدد  وُنددا   ريددب ل شددراف ن ددا مشددر  -904
 مجانة اايئ ا اد .
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ولتدسا ا ةمات اتمقةمدة ل مصدابا بفدروو نقدا اتمناندة الرشدرية/ا ية ، ينتدا  اآلن  -902
يندددةابر ل وقايدددة مددد  فدددروو نقدددا اتمناندددة الرشدددرية و دددةمات ارشددداد وفددددا اات صددد ة ض نشدددر 

البتمددان التدددر  با دداه ينشددلي  اسميدد  ن ددا ا ضددو  لفدددوا  ، ييّددة5394نيددادات. وض نددا  
فروو نقا اتمنانة الرشرية/ا ية . ويُنفَّذ ةاليا  بالتعاون مد  اتمدةارو برندامج ا دةمات الصددية 
الصدةيقة ل شدرا  الدذ  يقدّة  ا رشداد واتمشدور  الطريدة. ويفدردت يربد  مدةارو ثانويدة ةيدعا  لعيداد  

ة ل شرا ، الق ينُقّة  ةاليا   ةمات ينتع   بالصددة ا زابيدة ومسداؤجم ا ةمات الصدية الصةيق
 صدية ي رج. ويعمجم ض العياد  ممر  معتمة. والتونية هبذا البنامج متواص ة.

 ياد  ض برامج التوني  الدق ينسدتهةف السد ان األكثدر نرىلدة ل خطدر والدذي   وقة  ققت -906
تع قدددة بفددروو نقدددا اتمنانددة الرشدددرية ندد   ريددد  الدددبامج يصددعب الوصدددور الدديه ؛ وينُدددذا  الرسدداؤجم اتم

ينددوفار الواقيددات الذكريددة بدد  انقطددا  ض اتمواقدد  اتمسددتهةفة ومراكددع التو يدد ؛ ويُددرّو   ا اانيددة؛ وُيضددم 
ل خةمات اتمرينرطة بفروو نقا اتمنانة الرشدرية يثندا  اتمناسدرات الو نيدة مثدجم نيدة ا سدتق ر ونيدة 

األنيدددداد الو نيددددة اتمهمددددة؛ و ُددددو ر موقدددد  شددددر ي مصددددمَّ  لغايددددات ينثقيفيددددة الشددددرا  وغددددر الددددو مدددد  
يستهةف مستخةمي ا نرتنت الشرا ؛ وين ّقا العام ون ض قطا  الصدة ومع  مو األقران ض اسدعر 
الرعيددة  ينددةريرا  ل مددةربا؛ ويُنشددئت مواقدد   دددار  اتمستشددفا يسددهجم ن ددا اتمددار ، وخباصددة الشدددرا ، 

 الواقيات الذكرية واتمع ومات ن  فروو نقا اتمنانة الرشرية.  ص وا منها ن ا ين
 74التوةية   

مل يُقّة  ينةريب  ةد ن دا انطدا  ال قدا ، واادا نملّد  يندةريب ن دا ند   فدروو نقدا  -907
اتمنانددة الرشددرية باسددتخةا  العقدداقر اتمضدداد  ل فددروو. وُنددا   ريددب متخصددا ض فددروو نقددا 

راف ن ددا برنددامج فددروو نقددا اتمنانددة الرشددرية/ا ية ، وسيخضدد  لتددةريب اتمنانددة الرشددرية ل شدد
ا  صددد ة ض ةالدددة يندددوفر يندددةريب ن دددا انطدددا  ال قدددا  مددد  يندددجم م افددددة فدددروو نقدددا اتمناندددة 
الرشددددرية/ا ية  ومندددد  انتشدددداره. ولدددديس متددددوفرا  بعددددة ض السددددو  لقددددا ي ىلددددة فددددروو نقددددا اتمنانددددة 

   ينطويره وستسعا لت ما احلصور ن ي  قانا .ل   كريراو ينةن  ف ر  ،الرشرية/ا ية 

 التعليم -كاف 
 75التوةية   

مراد  التع ي  اسام  الق ينقضي بونو  ندة  اقصدا  ي   فدجم  قانون التع ي يستخة   -903
يو  دددداو  سدددد  التع ددددي  ا لعامددددي، مدددد  التع ددددي  ا بتددددةاؤي  ،ا  اناقددددة ض سدددد  التع ددددي  ا لعامددددي

 ا يساو ا ناقة يو الس .ا نةاد  اجملاين ن  يو
وينوفّر احل ومة ةاف ت مةرسية لنقجم الط رة ض كجم م  العاصدمة واسدعر الرعيدة  برسدو   -901
 معقولة.
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واحل ومددة م تعمددة مبعاسددة اتمشدداكجم الددق ينعددرت  او  ا ناقددة بطددر  منهددا، ن ددا سدددريجم  -943
 ن ددا ينددوفر منعلقددات اتمثددار، ينيسددر الوصددور بفضددجم برنددامج انددةاد قانددات الصدد  الددذ  يشددتمجم

 يس  ها األ فار اوو ا ناقة.
ل تع دي  والتدةريب والتقويدة ض اجملدالا التقدا واتمهدا  ويُنفَّذ ض الر ة ةاليا  برنامج قطدانيز  -949

لرتقيددة قددةرات معهددة كريردداو ل ت نولونيددا، وهددي مةرسددة ل تددةريب اتمهددا، كددي ينددتم   مدد  ينددوفر 
 األسرتالية. ينةريب يستليب تمعاير الت هيجم

 وينقّة  اتمةارو التابعة ل  نيسة ينةريرا  ن ا اتمهارات اتمهنية واجملتمعية. -945
وينُقةَّ  انانات مالية ل مةارو اتمسل ة م  غر اتمةارو احل ومية، مثجم اتمةارو الثانويدة  -940

 التابعة ل  نيسة.
 77و 71التوةيتان   

ها السنوية لدو ار  التع دي . ويدةر هدذا ن دا يودا يندويل صصا احل ومة نع ا  كررا  م  ميعانيت -944
التع ي  يولوية. وين م ة  لذلو، يقّة  برنامج ممّور مد  و ار  ا ارنيدة والتلدار  ض احل ومدة األسدرتالية 

مدد  ينددجم النهددو  بددالتع ي   اتمسددانة  لقطددا  التع ددي  ندد   ريدد  برنددامج  سددا التع ددي  ض كريردداو
جم األساسددية. فقددة ُشددي ةت مردداٍن نةيددة  داؤمددة م مونددة يكثددر لنقددجم اتمددةارو ونملُدد  التددةريس وا ياكدد

اليها، وبُنيت منعلقات ومدراةير منفصد ة ل فتيدان والفتيدات، وُوف درت ل مدةارو مدوارد خمت فدة باجملدان 
 مثجم كتب التماري  واتمطالعة وغرها.

 ةارو.ة  األ فار ض ا لتدا  باتم 5390قانون التع ي  لسنة ويضم   -942
 78التوةية   

يتواصددجم يننفيدددذ برندددامج ل نهددو  ب فدددا   اتمع مدددا ومهدداراهت  يسدددتهةف  رجيدددي مةرسدددة   -946
ل     ن ا ينفاصيجم برنامج ال فا    75كريراو ل مع ما و رجيي اسامعات. انملر التوصية 

القادمددة الددق ض ال غددة ا ن  يعيددة ل ريردداو. وجيددر  ةاليددا  اسددتعرا  البنددامج لتدةيددة ا طددوات 
 سُتتخذ ن ا صعية ينةريب اتمع ما.

القضدددا  ن دددا يندددةريب ل مع مدددا ض ا دددار مشدددرو   5394و 5390ونملّددد  بدددا ندددام ي  -947
بغيدة ينعويدةه  مبهدارات يساسدية  رشداد الط ردة ا  كيفيدة  القاؤ  ن ا نو  اسنسالعن  اسنسي و 

دليدجم ا رشداد األساسدي ل مع مدا.  التصة  ل عن  اتمنعيل. وجير  وىل  ال مسات األ در  ن دا
وُندددا  ييضدددا  مرشدددةون ض مجيددد  اتمدددةارو ض كريرددداو بغدددر  ينقدددةخل  دددةمات يفضدددجم ل دددجم مدددد  

 اتمع ما والط رة.
وينُقددةَّ  مددنأ  اصددة لط رددة مةرسددة كريردداو ل مع مددا ل تددةريب يثنددا  ا ةمددة. واتمةرسددة  -943

حلصددور ن ددا دندد  احل ومددة مدد  ينددجم ينقددةخل هددي اةددةج اتمؤسسددتا ال تددا  مليددان باألولويددة ض ا
الةن  تمنأ التةريب يثندا  ا ةمدة لرداقي الدو ارات ا ّ منأ التةريب يثنا  ا ةمة ل ط رة. و  يُقّة  

 رعثات الةراسات الع يا.ااا ينع   األمر ب
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وقة يينيدت تمع مي اتمةارو ا بتةاؤية وا نةاديدة فدرا ي درج ل تطدور اتمهدا ند   ريد   -941
ي  ة قات نمجم ض قا ت نةية  منها القيداد ، واتميداه والصدرف الصددي والنملافدة، ومةوندة يننمل

 قوانة س و  اتمع ما.
 79التوةية   

ةاليددا  اسددتعرا   بددةن  مدد  برنددامج  سددا التع ددي  ض كريردداو، كمددا اُكددر سددابقا ، جيددر  -923
، 5390وات األو  ا  الثالثة ض نا  اتمناهج اتمةرسية. وقة يُزع ةى اآلن، استعرا  اتمنها  ل سن

، ض ةدددا سدددُيفر ي مددد  اسدددتعرا  منددداهج 5394وسددديُنلع اسدددتعرا  منهدددا  السدددنة الرابعدددة ض ندددا  
. وقة يُدرِ  ض اتمنها  التع يمي استخةا  لغدة  ايدة  5392السنتا ا امسة والسادسة حب ور نا  

  العند  القداؤ  ن دا ندو  اسدنس ىلدم  مردد  من فيما يتع   بنو  اسنس. وىُلم   اتمنها  ينةريس  
 يساليب احليا  الصدية.

واستفاد مع مون م  كجم م  العاصمة واسعر الرعية  مد  ينشدطة التدةريب ض ا دار برندامج  -929
 ال فا   ض ال غة ا ن  يعية والتطور اتمها ض قار التةريس م  ينجم النهو  بعم ية التةريس.

 البيئة -الم 
 81التوةية   

عية اىلديالريئية اتمت ام ة األولويات الريئية الو نية ىلم  قدا ت مو  سياسة كريراو ةد  -925
مخسدددة هدددي ينغدددر اتمندددات، والتندددو  الريولدددوني، وادار  النفايدددات وم افددددة الت دددو ، وادار  اتمدددوارد، 

ت الريئيدة الدق ل د ومدة فضد   ند  اسهدات اتماحندة األولويداسياسدة ردّا هدذه الكمة الريئيدة. وينو واحل
ينتعددا معاستهددا ن ددا اتمسددتوج الددو ا. وهتددةف السياسددة ا  ةايددة الريئددة وادارهتددا، وينعددع  التدد ق   

 الريئي ض موانهة آثار ينغر اتمنات ن   ري   قي  يهةاف كجم قار مواىليعي.
 ويسانة يننفيذ مشدرو  اتميداه والصدرف الصددي ض كريرداو راليونيسدي  وو ار  األشدغار -920

العامة واتمناف  وبرنامج األم  اتمتددة  ا اداؤي( ن دا ينععيدع احلصدور ن دا  دةمات ا مدةاد باتميداه 
اتم مونة والصرف الصدي بصدور  مسدتةامة، واحلدة مد  ا صدابة األمدرا  اتمرينرطدة باتميداه والصدرف 

 اسدعر قريدة والواقعدة ض 945الصدي والنملافة ض ما   يقجم ن  سدرعا مد  القدرج الردال  ندةدها 
 الق ينشّ جم قمونة غي بت ض كريراو. ويركع اتمشرو  ن ا اسعر الرعية . 96 الد

ويُنفَّددذ مشددرو   سددا قطددا  الصددرف الصدددي ض ننددو  يندداراوا هبددةف اصدد   شددر ة  -924
اجملددار  ض ننددو  يندداراوا، وبنددا  قددةرات العددام ا ض و ار  األشددغار العامددة واتمندداف  وق ددس اتمندداف  

ة ض قددددار صدددديانة شددددر ة اجملددددار  و ةيددددة التعريفددددات و سددددا نم يددددة  صدددديجم ا يددددرادات. العامدددد
وسيلّر  البنامج مراةير التعفا ومراةير احلفدر واتمدراةير السدمادية ض قدرج نندو  ينداراوا 

 غر اتمتص ة بشر ة اجملار  اتمركعية.
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خةا  التعفددا ض ومدد  ينددجم  سددا الصددرف الصدددي، ُنددةر قددانون الرنددا  ليشددرتي اسددت -922
مجيدد    رددات بنددا  منددا ر نةيددة . وسددُينملر ض الددو وفقددا  ل مردداد  التونيهيددة ل ددو ار  اتمسددؤولة. 
ون و  ن ا الو، يقرت  مشرو   سا قطا  الصدرف الصددي ض نندو  ينداراوا ينصدامي  بةي دة 

افة ا  قدددانون يفضدددجم لدددُنمُل  التعفدددا. ومددد  اتمتوقددد  ين ينعتمدددة و ار  األشدددغار العامدددة واتمنددداف  راىلددد
 الرنا ( وثاؤ  التصامي  هذه بعة ا نتها  منها، متهيةا   شرتاي امتثار نمو  الناو  ا.

ويُنشددددئت منطقددددة نددددعر فيددددن س ااميددددة، وهددددي منطقددددة حبريددددة  ميددددة متتددددة ن ددددا يكثددددر  -926
، ويور موقددددد  ل دددددرتا  العددددداتمي ض كريرددددداو. و مدددددي ال ؤددددددة التنمليميدددددة 5كددددد   493 233 مددددد 

ة واةدددةا  مددد  آ دددر نملُددد  الشدددعا  اتمرنانيدددة األر ري يدددة الِر دددر. ومدددؤ را ، ين ندددت ة ومدددة  ل مدميددد
 .5392كريراو ن  ةملر الصية التلار  ض اتمنطقة ابتةا   م  نا  

 طددة يددو  السددف  الددق ينقيّددة د ددور منطقددة كريردداو  5390وينطرّدد  كريردداو منددذ نددا   -927
 ا قتصادية احلصرية بغر  الصية.

نفَّذ مشرو  كريراو ل ت ي  هبةف احلدة مد  القاب يدة ل تد ثر بتغدر اتمندات ومد  ينق ريدة اتمندات ويُ  -923
 . وم  البامج الق يةنمها اتمشرو  اناد   رانة يشلار اتمنغروف.(95روارينفا  مستوج سطأ الردر

وانُتمدددددةت  طدددددة التنفيدددددذ اتمشدددددرتكة ا اصدددددة بتغدددددر اتمندددددات وادار  ي طدددددار ال دددددوار  ض   -921
ريراو، وهي  طة منهلية ومت ام ة  ةد انرا اٍت نم ية ستدق  يقصا مستوج م  كفدا   ك

القةرات واتموارد اتمونود  وفعاليتها، وينضم  ييضا  ين ين ون اتمرادرات اسةية   ةد  ا ةف وين 
  ق  يقصا يثر مم  .

الرؤيسدددية اراةدددة األشدددر ة  بيئيدددا  لتددداراوا، وغايتددد ويُنفَّدددذ ةاليدددا  مشدددرو  ركدددا  الرندددا  اآلمددد   -963
 لرمجم واحلصا.ا غرا  ض استخرا الساة ية م  ا 

 86التوةية   
اتميثددا  الددو ا األساسددي حلمايددة الريئددة واحلفدداظ  9111قددانون الريئددة اتمعددّةر لسددنة ميثّددجم  -969

ة  ن ددا اتمددوارد ض كريردداو. ويضدد  القددانون يهددةافا  ويقددّة  سددر   لتنفيددذ سياسددة القطددا  و طددة يننميدد
كريراو. ويشمجم القدانون ية امدا  ينضدم  امتثدار نمدو  النداو وكدذلو ا يئدات احل وميدة لد . مث 
سينف ذ مشرو  ال واؤأ التنمليمية مواد  ةد  م  القانون. وسدت ون الغايدة مد  هدذه ال دواؤأ اند   

راىلددددي الندددداو مبتط رددددات ا متثددددار ل نددددرا ات و قيدددد  يهددددةاف القددددانون. وينتددددو  و ار  الريئددددة واأل
 والتنمية العرانية مسؤولية ينطري  القانون  قيقا  تمتط راين  اتموىلونية.

الدق  دةد األولويدات الريئيدة الريئية اتمت ام دة وبا ىلافة ا  الو، يُِقّرت سياسة كريراو  -965
 الو نية وينرّا بوىلو  يدوار مجي  ا يئات اات الص ة ومسؤولياهتا ويننسي  العمجم بينها.

 81ة التوةي  
، ِمدة ا  اينفاقية األم  اتمتددة  ا  اريدة بشد ن ينغدر اتمنداتينسعا كريراو، وهي  رف ض  -960

 قيدد  التعدداون الددةويل ندد   ريدد  ةضددور ا نتمانددات واتمفاوىلددات. ونملددرا  لقاب يددة كريردداو ل تدد ثر 
مد  ينغدر اتمندات، بتغر اتمنات، و  سيما ارينفا  مستوج سطأ الردر، ولقةرهتا ااةود  ن ا الت ي  
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فإودددا نع دددت مددد  الت يددد  يولويتهدددا الو نيدددة. وينثدددار داؤمدددا  ن دددا الصدددعية الدددةويل وا ق يمدددي مسددداؤجم 
واةتيانددات و  رددات متع قددة باتمسددانة  التقنيددة واتماليددة. والُتمسددت ييضددا  اتمسددانة  الثناؤيددة ض قددار 

 ويل  ذه الغاية.الت ي . كما يننمل  كريراو ة ت ان مية ل تواصجم م  اجملتم  الة
و ميّثجم اؤت ف الر ةان اسعرية اتمرنانية تموانهة ينغدر اتمندات، الدذ  ينشدر مبردادر  مد  رؤديس   -964

كريراو، الر ةان اسعرية اتمرنانيدة اتمنخفضدة ض العدامل وهدي يور مد  سيتضدرر مد  آثدار ينغدر اتمندات، 
ض اتماؤدددة مددد  اتمسددددتو نات  73كثدددر مدددد  وينُعتدددب "نملدددا  ا نددددذار اتمر دددر" لر دددةان ي ددددرج نملدددرا  ألن ي

منهدا الر دةان  الرشرية واتمةن مرنية ن ا  ور السواةجم. ويشّ جم الو ا ؤت ف القانة  الدق يننط د 
نهودهددا ننددة اصددداا موقدد  ن ددا السدداةة الةوليددة. و  بددة مددد   اسعريددة اتمرنانيددة اتمنخفضددة لتوةيددة

انتردداه الر دةان األكددب والتمداو مسدداالتها مواصد ة ا سدتفاد  مدد    د  هددذا ا ؤدت ف هبددةف ندذ  
 وينعاووا/دنمها.

 اإلنجازاا والممارساا الفضل  والتحدياا والقيود -خامساً  
ض الوفددا  با لتعامددات والوانرددات اتمرتينرددة ن يهددا ض  ينسددّ   ة ومددة كريردداو بددإةرا  ينقددة  -962

 قار ةقو  ا نسان. وينشمجم ا زا ات ما ي ي:
  انشا  و ار  شؤون اتمري  والشرا  والشؤون ا نتمانية ن   ري  ينعةيجم دستور ، وهي

 مجي  الةواؤر اتمسؤولة ن  يننسي  يننفيذ اينفاقيات ةقو  ا نسان؛ مقر
   ّ؛واقراره وسياست   الشرا  واألسر رناية الطفولة و قانون س  

   ّ؛قانون التع ي س 

  ؛موينغايت  راو انيت  قانوناقرار 

  القاؤ  ن ا نو  اسنسن ا العن  اسنسي و  القضا انتماد سياسة. 

وم  اتمه  ييضا  ا شار  ا  ين كريراو ينع   ةاليدا  ن دا وىلد  مشداري  سياسدات بغدر   -966
 الوفا  بالتعاماهتا مبونب اينفاقيات ةقو  ا نسان. وجير  ةاليا  اىلفا  ال مسات األ ر  ن ا:

  باتمري ؛ السياسة الو نية ل مساوا  با اسنسا والنهو 

  ؛اسنسا انصافسياسة ينععيع ام انية الوصور و 

 سياسة التع ي  اسام ؛ 

 سياسة كريراو الو نية ل ناقة؛ 

   طدددة التنفيدددذ اتمشدددرتكة وبرندددامج التنفيدددذ اتمشدددرت  بدددا ة ومدددة كريرددداو واألمددد  اتمتددددة 
 ددا القدداؤ  نروالددا  طتددان يننفَّددذان ن ددا مددةج يربعددة ينددوا ( لددةن  القضددا  ن ددا العندد  

 والعن  اتمنعيل؛ نو  اسنس

  موينغايت  راو انيت  قانون طة يننفيذ. 
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ويرددّا هددذا التقريددر ييضددا  القيددود والتدددةيات الددق ينوانههددا كريردداو ض الوفددا  بالتعاماهتددا ض  -967
قار ةقو  ا نسان، وخباصة ض يننفيذ التوصيات الق وافقدت ن يهدا ض ةدوار ا سدتعرا  الدةور  

 . وم  هذه التدةيات والقيود ما ي ي:5393ا  الشامجم ض ن
 نقا اتموارد الرشرية لتنفيذ ا ص ةات وا ىلط   هبا؛ 

 نقا التمويجم ال    لتنفيذ ا ص ةات وا ىلط   هبا ن ا الندو الوانب؛ 

 ىلع  القةرات ن ا الصعية الةا  ي؛ 

   دنم   ا؛  اينفاقيات ةقو  ا نسان ونقصور اجملتم  اا ي ن  فه 

 مدد  نهددة ي ددرج القددوانابددا و  مدد  نهددة التضددار  بددا اتمعتقددةات التق يةيددة والثقافيددة، 
والتدد  ر ض احلصددور ن ددا التمويددجم الدد    لتنفيددذ األنشددطة اتمتع قددة حبقددو  ا نسددان، مددا 

 يؤثر ض يننفيذ ا طئ.

ا،ولوياا والمبادراا وااللت اماا الوطنيوة الرئيسوية التوي اعوطلعا بهوا  -سادساً  
لوووة المعنيوووة وتنووووي االعوووطالع بهوووا للتغلووو  علووو  هوووع  التحووودياا الدو 

 والقيوده ولتحسين حالة حقوق اإلنسان فيها
ينسرتشدددة ة ومدددة كريرددداو خبطدددة التنميدددة ض بدددة  السياسدددات القطانيدددة و طدددئ التنفيدددذ  -963

 الرؤيسية. وينشمجم بعر األولويات الو نية الرؤيسية الق ُةة دت ما ي ي:
 و ياد  مواردها؛ رو ا بتةاؤيةاص   مراف  اتمةا 

 ينعوية األ فار ض كريراو مبنها  مةرسي نايل اسود  ومتس  وا  فاؤة ؛ 

 وىل  سياسة نامعة؛ 

 ياد  فرا احلصور ن ا الرناية قرجم الو د  وبعةها؛  

  ؛اهنصرنتها و ةيثالقوانا الناعمة ل قياد  والعم يات ض القطانات اتمخت فة و ينععيع 

 ون الرنا  وىلمان ا متثار ل ؛التونية بقان 

 .ينععيع القةر  اتمؤسسية ن ا صطيئ التة  ت اتمتع قة بتغر اتمنات ون ا يننفيذها 

 وينشمجم األولويات األ رج الق ينتط ب اهتما  احل ومة ما ي ي: -961
 بنا  القةرات اتمؤسسية تمؤسسة ةقو  ا نسان ىلم  الو ار  اتمسؤولة؛ 

  اماهتددا مبوندب اينفاقيددات ةقدو  ا نسددان، مبدا ض الددو التعاماهتددا وىلد  ميعانيددة ل وفدا  بالتع
 بإنةاد التقارير؛
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 ؛ض خمت   القطانات ينونية نامة الناو وينثقيفها 

  التقيّدددة باينفاقيدددات ةقدددو  ا نسدددان اتمصدددّة  ن يهدددا واحلفددداظ ن دددا ا لتدددعا  هبدددا ورصدددةها
 وينقييمها، وخباصة مج  الريانات وانةاد التقارير اتمرة ية.

يتعلق ببناء القدرااه وطلباا الدعم التقني توقعاا الدولة المعنية فيما  -بعاً سا 
 إن ُوجدا

ينقددّةر ة ومددة كريردداو الددةن  اتمتواصددجم الددذ  ينت قدداه مدد  الشددركا  واتمنملمددات ض الوفددا   -973
بالتعاماهتددا ض قددار ةقددو  ا نسددان. وهددي ينط ددب معيددةا  مدد  اتمسددانة  التقنيددة واتماليددة مدد  اجملتمدد  
الةويل ل ي يننّفذ اينفاقيات ةقو  ا نسان الق صّةقت ن يها وينرصةها وينقّيمها. وبا ىلافة ا  
الددو، ينط ددب ة ومددة كريردداو ا  اجملتمدد  الددةويل مواصدد ة ينقددةخل الددةن  واتمسددانة  هبددةف ينععيددع 

 القةرات ض قار ةقو  ا نسان ا  ين يصرأ الر ة قادرا  ينقنيا  ن ا الوفا  بالتعاماين .
و تدددا  كريرددداو ا  مسدددانة  لرندددا  القدددةرات الو نيدددة مددد  يندددجم الوفدددا  بالتعاماهتدددا  ددداه  -979

 الفئات الضعيفة، مبا فيها النسا  واأل فار واوو ا ناقة.

 االلت اماا الطوعية -ثامناً  
ة ومددة كريردداو م تعمددة مبواصدد ة وامتددا  العمددجم ن ددا يننفيددذ األولويددات الرؤيسددية ض ا ددار  -975
مية كريراو. كما يوا م تعمة بالعمجم م  الشركا  ن ا الصعية الدو ا وا ق يمدي والدةويل  طة ينن

 ل وفا  بالتعاماهتا ض قار ةقو  ا نسان.

 االستنتاجاا -تاسعاً  
ينعتب ة ومة كريراو ينقريرها الثداين م ّمد   ل توصديات النا دة ند  التقريدر األور وينعتدع   -970

ةقدددو  ا نسدددان وةايتهدددا الدددق شدددرنت فيهدددا احل ومدددة نندددةما انُتمدددة ةددد  ا طدددا با ددداه ينععيدددع 
ينقريرهددددا األور. وستسددددعا ة ومددددة كريردددداو ا  التعدددداون مدددد  وكددددا ت األمدددد  اتمتدددددة  وا يئددددات 
ا ق يميدددة والشددددركا  ا اددداؤيا ض بنددددا  القدددةرات والتددددةريب وينردددادر ا ددددبات والتلدددار  ض قددددار 

 ا اد .رج ض اايئ ةقو  ا نسان م  ب ةان نعرية ي 
وينةنو ة ومة كريراو وكا ت األم  اتمتددة  والشدركا  ا اداؤيا ن دا الصدعية الدةويل  -974

ةقدددو  ا نسددان نددد   ريدد  مندهدددا  ا  مسددانةهتا ض اتمضددي قُدددُةما  ض الوفددا  بالتعاماهتدددا ض قددار
 اتمسانة  التقنية واتمالية.
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Notes 

1 CEDAW, CRC, CRPD. 
2 Means Family Peace -  specific Domestic Violence legislation. 
3 Office of Te Beretitenti, Ministry of Women, Youth and Social Affairs, Office of the Attorney-

General, Ministry of Foreign Affairs and Immigration, Ministry of Education, Ministry of 

Environment, Lands and Agricultural Development, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Health 

and Medical Services, Office of the People’s Lawyer, Ministry of Labour and Human Resources 

Development, Kiribati Police and Prison Services, Judiciary, Ministry of Public Works and Utilities, 

Ministry of Finance and Economic Development. 
4 RRRT,PIFS, SPC, PPVDP, NZ Police, Fiji Women Crisis Centre, Australian Aid Program, UN 

Women, UNICEF,UNDP, UNFPA, WHO, UNESCO,UNESCAP, WHO. 
5 Communications Act 2013, 114. 
6 Penal Code Cap 67, 153. 
7 The Government of Kiribati ratified the Minimum Age Convention 138 and Worst Forms of Child 

Labour Conventions 182’ in 2009. 

Amendments to the Employment Ordinance were made in 2008 incorporating some of the principles 

of the aforementioned Conventions. 
8 Maintenance (Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. 53), 3(1). 
9 A Commission on the Status of Women held in New York in 2012 and 2013; The Millennium 

Development Goal Post 2015 consultations held in the same year; Training on Violence against 

Women Advocates conducted by the RRRT in 2013; Legislative lobbying program; Capacity building 

for recipients of the Pacific Eliminating Violence Against Women Facility Fund; Study tour in New 

Zealand, Australia and Fiji through the ESGBV project; Consultations for the new Ministry of 

Women, Youth and Social Affairs and the Family Peace Bill which is a significant progress in 

criminalizing domestic violence; Consultations on the Children, Young People and Family Welfare 

Act 2013; Male Advocacy program; Membership to the HR national taskforces/committees; 

Membership to the SafeNet committee. 
10 Magistrate Court Ordinance, 67(d). 
11 Prisons Ordinance, 40(1), 40(2)(b). 
12 The project is supported by World Bank, GEF, AusAID, NZ Aid, Japan PHRD climate change fund 

and UNDP with a goal. 

    
 


