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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

وجـرى  . ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٤ إىل   ٣، دورته الثامنة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
وترأس وفَد  . ٢٠١٠مايو  / أيار ٣االستعراض املتعلق بكرييباس يف اجللسة الثانية، املعقودة يف         

واعتمـد الفريـق    . كوراييت بينياتو األونرابل  كرييباس وزير الشؤون الداخلية واالجتماعية،      
  . ٢٠١٠مايو / أيار٥ يف جلسته السادسة املعقودة يف املتعلق بكرييباسالعامل هذا التقرير 

ن  جمموعة املقرري  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار يف          -٢
  . االحتاد الروسي واألردن والربازيل: كرييباساملتعلق بستعراض اللتيسري ا) اجملموعة الثالثية(التالية 

 ستعراضال صدرت الوثائق التالية من أجل ا      ،٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
  : كرييباساملتعلق ب
 )A/HRC/WG.6/8/KIR/1) (أ(١٥عرض خطي مقدم وفقا للفقـرة       /تقرير وطين   )أ(  

  ؛ )A/HRC/WG.6/8/KIR/1/Corr.1(والتصويب 
 )ب(١٥ للفقـرة    جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً         )ب(  

)A/HRC/WG.6/8/KIR/2( ؛  
) ج(١٥ للفقـرة    موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً          )ج(  

)A/HRC/WG.6/8/KIR/3 .(  
ا مـسبقاً   هتباس، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسـئلة أعـد         وأُحيلت إىل كريي    -٤

اجلمهورية التشيكية والدامنرك وأملانيا والتفيا وسلوفينيا والسويد وهولندا واململكة املتحـدة           
وهذه األسئلة متاحة على املوقـع الـشبكي اخلـارجي         . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   

  . لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض   - والًأ  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض   - ألف  
وشكر مجيع  . ذكر وفد كرييباس أن بلده ملتزم بعملية االستعراض الدوري الشامل           -٥

كما أعرب من جديد عن تقدير كرييبـاس  . اجلهات املعنية املشاركة يف إعداد التقرير الوطين 
تقدمه حكومة هولندا، والفريق اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ املعين باحلقوق يف           للدعم الذي   

املوارد، وأمانة مجاعات احمليط اهلادئ واملكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ التابع للمفوضية            
  . السامية حلقوق اإلنسان ومقره يف سوفا، فيجي
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ليت تطرح حتديات واليت تقيد، يف كثري وعرض وفد كرييباس بإجياز العوامل الرئيسية ا  -٦
من النواحي، جهود كرييباس للوفاء الكامل باملتطلبات الواردة يف شرعة احلقوق املنـصوص             

. والحظ الوفد أن كرييباس تعاين من ندرة حـادة يف املـوارد الطبيعيـة   . عليها يف الدستور  
 الـيت تقـدمها أسـتراليا       وتشمل املصادر التقليدية للمساعدات برامج املساعدات الثنائيـة       

جمموعـة  تشكل   عدة بلدان ماحنة، باإلضافة إىل منظمات إقليمية ودولية،          هناكو. ونيوزيلندا
 إىل أن صغر احلجم اجلغـرايف لكرييبـاس   وأشار الوفد أيضاً  . من شركاء كرييباس يف التنمية    

لى ذلـك،   وعالوة ع .  االتصاالت والنقل الداخليني صعبني ومكلفني     نعالجيوتشتت جزرها   
غـري جمديـة    لكرييباس  إىل جعل التجارة الدولية     الرئيسية   عن األسواق الدولية     تؤدي العزلة 

وحتتاج . وكرييباس مصدِّر صاف للمواد الغذائية وملواد البناء اليت تشتد احلاجة إليها       . اقتصادياً
 ومرافق املوانئ ، كما أن أعمال صيانة الطرق واملطار      طويرقدر كبري من الت   إىل  البنية األساسية   

  . دون املعايري الدوليةال تزال باهظة التكلفة ولذلك فهي 
وإذا كان ال بد من     . وذكر الوفد أنه ال توجد مؤسسة حلقوق اإلنسان يف كرييباس           -٧

ستكون هناك حاجة إىل املزيد من املوارد املالية واملـوارد          فوجود هذا النوع من املؤسسات،      
وستحتاج كرييباس عندئذ للمـساعدة يف  .  من تقدمي خدماهتا البشرية املتخصصة كي تتمكن   

ومن الضروري إذكاء الوعي العام بأمهية      . جمال بناء القدرات لضمان استمرارية هذه املؤسسة      
ولذلك، فإن وجود واستخدام املوارد     . وفائدة الوظائف األساسية هلذه املؤسسة لتربير إنشائها      

وبالتـايل،  . دان اعتمادا كبريا على اجملتمع الدويل     املخصصة ملؤسسات حقوق اإلنسان يعتم    
تشجع كرييباس اجملتمع الدويل على النظر يف تقدمي املساعدة التقنية واملالية اليت متكنها مـن                

  . إنشاء هذه املؤسسة يف املستقبل
خطوة يف  سيكون  وأشار الوفد كذلك إىل أن إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان يف املنطقة              -٨

وباإلضافة إىل ذلك، فإن جمموعة من حكومات الدول اجلزرية ستستفيد من        . حيحاالجتاه الص 
 اليت  اًـخدمات هذه اللجنة اإلقليمية استفادة كاملة، وال سيما الدول اجلزرية األصغر حجم           

 كرييباس اقتراح أمانـة     ؤيدوبناء عليه، ت  . هذه املؤسسة مبفردها  مثل  ال تستطيع متويل إنشاء     
  . اهلادئ اليت تنظر حاليا يف مزايا إنشاء آلية إقليمية حلقوق اإلنسانمنتدى جزر احمليط 

وذكر الوفد أن كرييباس ال ترى أي ضرر يف التصديق علـى اتفاقيـات حقـوق                  -٩
حتياجات من املوارد الالزمة ألغـراض      االومع ذلك، أشار الوفد إىل أن       . اإلنسان األساسية 

هذه االتفاقيات الدولية هي احتياجات كبرية جـدا،        اإلبالغ والتنفيذ فيما يتعلق بالعديد من       
رغم من أن االتفاقيات    ـلى ال ـ إىل أنه ع   أيضاًالوفد  وأشار  . خاصة بالنسبة ألقل البلدان منواً    

       علـى  ال تنطبق مجيعها على كرييباس، فإن كرييباس ستتخذ اخلطوات الالزمة حنو التصديق             
. هلـا ائمة، إذا استطاع اجملتمع الدويل إتاحة هذه املوارد         ما يناسبها من االتفاقيات الدولية الق     

وتشمل هذه االتفاقيات العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،            
  . والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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باحلاجة إىل تعديل الدستور لتحسني األحكـام  ن حكومة كرييباس تقر  إ الوفد   قالو  -١٠
ومع ذلك، يتطلب إجراء تعـديل      . املتعلقة بالتمييز على أساس اجلنس ونوع اجلنس واإلعاقة       

وقـال إن  . لدستور موافقة ثلثي املصوتني يف استفتاء شعيب وموافقة ثلثي أعـضاء الربملـان           ل
رات وطنيـة ملراجعـة    عندما عقدت مـشاو ١٩٩٨احلكومة واجهت هذا التحدي يف عام     

ومل يدعم املشاركون يف التصويت، حينئذ، مبادرة تعديل أحكام الدستور املتعلقـة    . الدستور
، مل تتمكن احلكومة من احلصول على دعم ثلثي         ٢٠٠٤والحقا، يف عام    . باحلقوق األساسية 

لتعديل شرعة وباإلضافة إىل الشروط اإلجرائية     . أعضاء الربملان لتعديل احلكم اخلاص باملواطنة     
 مبـادرة   تأييدالدعوة إىل   واحلقوق، حتتاج احلكومة إىل املزيد من الدعم املايل إلجراء استفتاء           

ولذلك، تدرك احلكومة أنه ما مل يتم تعديل الدستور، سيستمر تطبيق مجيع القوانني             . التعديل
  . األخرى اليت تنطوي يف طبيعتها وتأثريها على متييز ما

 وأشار إىل تقرير صدر مؤخراً. العنف ضد املرأة منتشر يف كرييباس     ن  أ الوفد   الحظو  -١١
هـذه  خلصت حيث  تتعلق بصحة األسرة يف كرييباس، ٢٠٠٨دراسة أجريت يف عام   بشأن  

أو عنف جنسي   / لعنف جسدي و   ن يف املائة من النساء يف كرييباس تعرض       ٦٨إىل أن   الدراسة  
بالعمـل مـع اهليئـات      التزاماً قوياً   لتزمة  وذكر الوفد أن احلكومة م    . على أيدي معاشريهن  

 تدريب مرشدين ملساعدة الـضحايا      :اإلقليمية من أجل اقتراح حلول للمشكلة، مبا يف ذلك        
أيام الـشريط األبـيض     برنامج  على التعايف اجلسدي والنفسي، ومتويل برامج للتوعية، مثل         

 املرتيل يف مجيع جـزر      ، ومركز لألزمات؛ ووضع برنامج ملكافحة العنف      "الشبكات اآلمنة "
كرييباس؛ ودعم مبادرات الشرطة من خالل العمل مع اجملتمعات احمللية وإنـشاء وحـدة يف       

  . الشرطة خمتصة بالعنف املرتيل واجلنسي؛ والشروع يف مراجعة التشريعات
وذكر الوفد كذلك أنه من خالل اللجان املختلفة املشكلة داخل وزارات احلكومة،              -١٢

استراتيجيات خمتلفة ملعاجلة القضايا    وضع   على   ت احلكومية وغري احلكومية معاً    تعمل املنظما 
وساعد مشروع منع العنف املرتيل يف منطقة احمليط اهلادئ . املتعلقة بالنساء واألطفال واملعوقني 

عمل مكتب املدعي العـام  قد و. الشرطة يف املبادرات املتعلقة بالعنف املرتيل واجلرائم اجلنسية  
من أجـل    ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسة املرجعية األولية بشأن محاية األطفال للفترة        ضع  وعلى  

وعالوة على ذلـك، فـإن      . مراجعة التشريعات القائمة بشأن محاية الطفل وقضاء األحداث       
مشروع إدخال إصالحات تشريعية تتعلق حبماية الطفل، الذي يشكل جزءا من دراسة أوسع             

ئم على نوع اجلنس وبالتدخل ملكافحته، هو مبادرة حكومية         عن الربامج املتعلقة بالعنف القا    
كما تعمل احلكومة حاليا بـشكل وثيـق مـع          . بالعنف ضد املرأة  املتصلة  ملعاجلة القضايا   

ومع ذلك، فإن القيود املالية . املنظمات اإلقليمية لدراسة بعض التشريعات اليت تؤثر على املرأة       
  . ط واألنشطة املقترحةتنفيذ اخلطيعوقان والنقص يف القدرات 

أدرجت التعليم اإللزامي يف قوانينـها      قد  نه على الرغم من أن احلكومة       إ الوفد   قالو  -١٣
وضمنت جمانية التعليم حىت املرحلة اإلعدادية، فإن من واجب اآلباء وأولياء األمور االمتثـال         
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 التحدي وترى أن وذكر أن احلكومة تواجه هذا. للقانون وضمان أن يلتحق أطفاهلم باملدرسة
  . مسؤولية االمتثال تقع يف معظمها على عاتق اآلباء وأولياء األمور

وقـال إن   . أن الربملان ألغى العقوبة البدنية يف املؤسسات التعليمية فقط        ب الوفد   أفادو  -١٤
وقد أنشئت  . احلكومة تدرس مع اليونيسيف إمكانية إصالح التشريعات املتعلقة حبماية الطفل         

هنا ما زالت حباجة    إال أ  ،٢٠٠٣الستشارية الوطنية املعنية بالطفل يف كرييباس يف عام         اللجنة ا 
  . إىل املساعدة املالية لدعم أنشطتها

اللمسات األخرية على سياستها الوطنيـة    تعمل على وضع    وذكر الوفد أن كرييباس       -١٥
كما مت وضع   . ٢٠١٣ و ٢٠١٠ستكون نافذة بني عامي     أن هذه السياسة    املتعلقة باإلعاقة، و  

وقد . وتلتزم كرييباس بإطار بيواكو للعمل يف األلفية اجلديدة       . خطة عمل مرفقة هبذه السياسة    
 ُوضعت اخلطة الوطنية تلبية للحاجة املتزايدة إىل معاجلة قضايا اإلعاقة يف اجملتمع احمللـي األوسـع؛               

  . ساعي الدولية واإلقليمية حماولة لضمان تنفيذ التزامات احلكومة باملوكانت هذه اخلطة أيضاً
. بشأن املعوقني صدرت يف العام املاضي     حديثة  وأشار الوفد إىل أن إحصاءات وطنية         -١٦

ورمبا يكون يف كل    . وكان من الصعب اختاذ قرارات مفيدة لتسهيل حركة املعوقني وتعليمهم         
 واصـل تمـة   احلكوقال إن   و. جزيرة عدد قليل من املعوقني، لكن ال بد من توثيق إعاقاهتم          

مركـز  "وموارد ماليـة لبنـاء      " مرتل"دعمها للمعوقني، من خالل تقدمي أرض حكومية، و       
  . يف تاراوا اجلنوبية" للمعوقني

على اخنفاض مستوى جودة    يف عدة حمافل    مت تسليط الضوء    قد  وأشار الوفد إىل أنه       -١٧
 ٢٠٠٨اع التعليم يف عام   أُطلقت اخلطة االستراتيجية لقط   قد  و. التعليم يف مجيع أحناء كرييباس    

 قـال إن  و. كرد حكومي شامل يهدف، على سبيل األولوية، إىل معاجلة هـذا االخنفـاض            
 من العمل ن التدريب وحتسني مهارات املعلمني يتسمان بالبطء ويتطلبان مزيداً  أبتقر  احلكومة  

م معـايري   أُجريت عدة مشاورات هتدف إىل حتسني نظا      قد  و. املعايري الدولية من أجل الوفاء ب   
  . التدريس ونظم التقييم

وذكر الوفد كذلك أن مراجعة املناهج الدراسية للمرحلتني االبتدائية والثانوية كانت             -١٨
. ضرورية الستيفاء شروط القبول يف اجلامعات ودراسة تكنولوجيـا املعلومـات املتقدمـة            

العامـة للتعلـيم يف    عدة تقارير وتوصيات تناول عدد منها السياسة    عليمواعتمدت وزارة الت  
 تدعمو. مرحلة الطفولة املبكرة، وقضايا قطاع التعليم من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة الثانوية           

  .  تكاليف التعليم، مبا يف ذلك تكاليف نقل الطالبةاحلكوم
أن احلكومة سعت للتشاور مع اجلهات املعنية بشأن تغري املناخ من           إىل   الوفد   أشارو  -١٩

وضمت هذه املشاورات الزعماء التقليديني والنساء والشباب وكتبـة         . ات خمتلفة خالل لقاء 
وال يزال يتعني إيالء اهتمام خاص للفئـات        . اجملالس احمللية ورؤساء البلديات يف كل جزيرة      

فقد ومع ذلك، . الضعيفة مثل األطفال واملعوقني، الذين يتلقون الرعاية من الوالدين واألقارب      
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التوعية العامة بشأن تغري املناخ مجيع املواطنني من خالل وسـائل اإلعـالم        استهدفت برامج   
  . واملسرحيات والعروض القروية املوجهة لعامة السكان ومبساعدة اجملموعات الشبابية املنظمة

يف كان بطيئـاً  النتائج امللموسة لربامج التكيف مع تغري املناخ ظهور وذكر الوفد أن     -٢٠
 مـن   وكان االعتماد على املساعدات اخلارجية، وال سيما      . دية املوارد أساساً  كرييباس، بسبب حمدو  

ففي العقود األخرية، مل تنفذ اجلهات املاحنة       . البلدان املتقدمة، هو السائد على الصعيد الوطين      
انتظرت قد  و. سوى أنشطة متكينية تتعلق بإجراء الدراسات والتقييمات واملشاورات اإلضافية        

لسنوات الثالث املاضية كي حتصل على أكثر من مليون دوالر من اآلليـات             كرييباس حىت ا  
املتعددة األطراف ملرفق البيئة العاملية، اليت مولت مشاريع رائدة ذات صلة بامليـاه ومحايـة               

وعالوة علـى ذلـك،   .  بكاملها جزراًشمللكن هذه املواقع مل ت. السواحل يف مواقع خمتارة 
أُنفق اجلزء األكرب من األموال على املـساعدة        فقد  لبشرية يف البلد،    ونتيجة حملدودية املوارد ا   

  . من اخلارجاملقدمة التقنية املكلفة 
. وذكر الوفد كذلك أن مشاركة الفئات الضعيفة يف مشاريع التكيف كانت حمدودة             -٢١
قاسم الفئات الضعيفة منافع مشاريع التكيف على قدم املساواة مع عامة اجلمهور، مـن              توت
 تكاليف تنفيذ الربامج املتخصـصة      ُتعّدو. الل اهلياكل األساسية للمياه والطرق والسواحل     خ

مرة أخرى أن احلكومة ستكون يف وضع أفـضل         الوفد  وأكد  . باهظةلفائدة الفئات الضعيفة    
يف أمـا   . موارد إضـافية  هلا  لتصميم برامج حمددة تستهدف الفئات الضعيفة مبجرد أن تتاح          

األولويات فيما يتعلق مبقترحاهتا من أجل التصدي بشكل        حتّدد  احلكومة  ن  فإالوقت الراهن،   
وقال إن احلكومة بدأت بالفعل حبماية املمتلكـات العامـة وممتلكـات            . مالئم لتغري املناخ  

تواصـل  يوعلى املدى الطويل، سـوف      .  وفورياً  عاجالً اجملتمعات احمللية اليت تتطلب تدخالً    
ة لتغري املناخ بسبب اخلسائر واألضرار النامجة عن كـل مـن            كرييباس لآلثار السلبي  تعرض  

ومع ذلك، متضي كرييبـاس قـدما يف        . الظواهر اجلوية القصوى والظواهر البطيئة احلدوث     
  . استراتيجيات وبرامج التكيف، على املديني القصري واملتوسط

قـوق  ن كرييباس ستضطلع بكامل مـسؤولياهتا يف محايـة ح         قائال إ واختتم الوفد     -٢٢
 القيـود   تامـاً  تدرك كذلك إدراكاً  أال أن احلكومة   .مواطنيها وغري املواطنني على حد سواء     

وتقـدر  . املتأصلة، ال سيما يف جهودها الرامية إىل تعزيز قدرات األفراد واملهن واملؤسسات           
 توقـف وسوف ي . هاوسوف تنظر جبدية في   ،  كرييباس مجيع توصيات جملس حقوق اإلنسان     

يف ذلك، وإىل حد كبري، على توافر املساعدة التقنية واملاليـة مـن مجيـع                امستوى جناحه 
  . الشركاء يف التنمية، مبا يف ذلك األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض   - باء  
مت أثنـاء   التوصيات اليت قُد  وترد  .  ببيانات  وفداً ٢٨خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٣

  .  الثاين من هذا التقريرفرعاحلوار يف ال
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عمليـة  للجهود اليت تبـذهلا كرييبـاس للمـشاركة يف          وأعربت وفود عن تقديرها       -٢٤
وشكر بعض الوفود كرييبـاس  .  ملسافة السفر الطويلة والصعوبات اللوجستية االستعراض، نظراً 

 توأعرب. إعداده املفتوحة والشاملة  فضالً عن عملية    تقريرها الوطين وطريقة عرضه،     على جودة   
وأعرب .  للتشاور مع اجلهات املعنية يف اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين           اعن سروره وفود  

بعض الوفود أيضا عن تقديره العتراف كرييباس العلين بالتحديات اليت تواجهها يف جمال حقوق           
ى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القـضاء       لتصديقها عل اً  وحظيت كرييباس بالثناء أيض   . نساناإل

 مـع تلـك     متوافقةعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وملا تبذله من جهود جلعل تشريعاهتا             
  . ٢٠١١-٢٠٠٨االتفاقيات، وكذلك إلقرارها خطة تنمية كرييباس للفترة 

 مع اتفاقيـة    وأشارت اجلزائر إىل التقرير الوطين، فأبرزت عدم متاشي القوانني احمللية           -٢٥
كما أشارت إىل قائمـة     . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل         

 ومع ذلك، وصف التقرير الوطين أيضاً     .  حلقوق اإلنسان  البعدة حتديات تعوق اإلعمال الفع    
 والحظت اجلزائر باهتمام خطة   . اخلطوات املشجعة اليت اختذهتا احلكومة لتعزيز حقوق الطفل       

  . وقدمت اجلزائر توصيات. ٢٠١١-٢٠٠٨التنمية الوطنية للفترة 
وأعربت النرويج عن قلقها إزاء حالة حقوق املرأة يف القانون واملمارسة، وذكـرت               -٢٦

       النـرويج كما أعربت   . أن هناك حاجة ملحة لتعزيز احلماية القانونية والعملية لتلك احلقوق         
تقبل الفتيات كطالبات حاملـا تـصبحن خمطوبـات أو          عن قلقها من أن أغلب املدارس ال        

. متزوجات أو حوامل، وسألت عما إذا كان هذا الرفض يستند إىل القـانون أو املمارسـة               
  . وقدمت النرويج توصيات

وشجعت تركيا سلطات كرييباس على معاجلة الشواغل املتعلقة بالعنف والتمييز ضد             -٢٧
 عما إذا كانت احلكومة تعتزم االنضمام إىل املزيد       فسرتاستو. املرأة، واالعتداء على األطفال   
ىل التأكيد على أمهية رفع مستوى الـوعي        تركيا إ وخلصت  . من معاهدات حقوق اإلنسان   

  . وقدمت تركيا توصيات. بغية تعزيز حالة حقوق اإلنسان يف البلد وضمان استدامتها
، ٢٠٠٩عام  يف   الصحة العاملية    منظمةصادر عن    لتقرير   وأشارت أملانيا إىل أنه وفقاً      -٢٨

ارتفع عدد حاالت أمراض والتهابات اجلهاز التنفسي، ومها من األسباب الرئيسية للوفيـات             
خدمات بني األطفال النامجة عن عدم كفاية إمدادات املياه ومياه الشرب غري املأمونة وسوء              

تخذها كرييبـاس، إن  توسألت أملانيا عن التدابري اليت   . الصرف الصحي وغريها من األسباب    
وجدت، لوضع نظام فعال للتخلص من مياه الصرف وتعزيز املمارسات اجلديدة يف جمـال               

  . وقدمت أملانيا توصيات. استخدام املياه والصرف الصحي
، فـأبرزت قـضايا     ٢٠١١-٢٠٠٨وأشارت كوبا إىل خطة التنمية الوطنية للفترة          -٢٩

ورحبت كوبا مبجانيـة    . القضايا البيئية وغريها  الصحة والنمو االقتصادي واحلد من الفقر و      
 إىل جمانية وإلزامية التعلـيم االبتـدائي،        وأشارت أيضاً . اخلدمات الطبية املقدمة إىل السكان    
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وأشارت كوبا كذلك إىل اإلجـراءات      . ٢٠٠٨وكذلك إىل خطة التعليم االستراتيجية لعام       
  . وقدمت كوبا توصية. ناخوالربامج اهلامة الرامية إىل التصدي آلثار تغري امل

 يف اتفاقية القضاء علـى      وأشارت فرنسا إىل أنه على الرغم من كون كرييباس طرفاً           -٣٠
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فإن النساء والطفالت ما زلن ضحايا ملعاملة غـري متكافئـة                

اماهتا الدولية، والحظت فرنسا أن كرييباس تعمل على جعل قوانينها متماشية مع التز. ومتييزية
 كما طلبت مزيدا مـن املعلومـات  . وطلبت مزيدا من املعلومات عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد        

  . وقدمت فرنسا توصيات.  للقانون املتعلق حبماية األطفال٢٠١٠حول إصالحات عام 
وشددت هنغاريا على أن توسيع نطاق االلتزامات التعاهدية سيعود بالفائدة علـى              -٣١
 يف جمال حقـوق     د الدولة يف تنفيذ أنشطتها    عاجتماعية يف كرييباس ويس   الشرائح ا لف ال خمت

، وأن  "األبوي"أن اجملتمع يف كرييباس يغلب عليه الطابع        بأسف  هنغاريا  والحظت  . اإلنسان
اليت وأحاطت هنغاريا علما مع االرتياح باخلطوات       . هذا املبدأ يتخطى النظام القانوين يف البلد      

 بإعـداد   ، ورحبت العنف ضد املرأة الذي وصل إىل مستويات عالية جداً        من   لحّداحلكومة ل اختذهتا  
  . توصياتهنغاريا وقدمت . ٢٠١١-٢٠٠٨مشروع خطة العمل الوطنية للفترة 

والحظت سلوفينيا أن كرييباس طرف يف معاهدتني اثنتني فقـط مـن املعاهـدات         -٣٢
التـصديق علـى    تعتـزم   كرييباس  إذا كانت   الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان وسألت عما       

عدم وجود تشريعات حمددة أيضاً والحظت سلوفينيا . معاهدات دولية أخرى حلقوق اإلنسان
تتعلق باإلعاقة وسألت عما إذا كانت احلكومة تعتزم اعتماد تشريعات من هـذا القبيـل يف                

. علم يف مدارسـها    عن خطط احلكومة لتحسني مرافق التعليم والـت        أيضاًوسألت  . املستقبل
  . وقدمت سلوفينيا توصيات

وأعربت إسبانيا عن دعمها لتصميم كرييباس على مكافحة اآلثار الـسلبية لـتغري               -٣٣
 . سبانيا توصياتإوقدمت . املناخ، مبا يف ذلك آثاره على التمتع حبقوق اإلنسان األساسية

 كرييباس على صكوك    عن أسباب عدم تصديق   استفسرت اجلماهريية العربية الليبية     و  -٣٤
 التمييز ضد املرأة واتفاقية أشكالحقوق اإلنسان األساسية، باستثناء اتفاقية القضاء على مجيع       

وسألت ليبيا عن التقدم    . واستفسرت أيضا عن خطة التنمية الوطنية وأهدافها      . حقوق الطفل 
كـان قـد مت     إذا   عما   استفسرتكما  . احملرز يف تعديل القوانني اليت حتمي النساء واألطفال       

دعم تلك تإنشاء آلية إقليمية حلقوق اإلنسان، وإذا كان األمر كذلك، ما إذا كانت كرييباس             
 . قدمت ليبيا توصياتو. اآللية

وأشادت الصني بالتقدم االجيايب الذي أحرزته كرييباس يف جمال حقوق اإلنـسان،              -٣٥
الرعاية الـصحية  توفر  احلكومة  كون ب أيضاًنوّهت  و. على الرغم من التحديات اليت تواجهها     

األول يتعلـق حبقـوق     : وطرحت الصني سؤالني  . التعليم االبتدائي اإللزامي لشعبها   وانية  اجمل
 . تأثر بتغري املناخ، والثاين باخلطط القصرية واملتوسطة األجل ملعاجلة ذلكتاإلنسان اليت 



A/HRC/15/3 

GE.10-14479 10 

ية باسـتعداد احلكومـة     يرلندا الشمال آورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       -٣٦
وطلبت مزيدا من املعلومات عـن  . لتشكيل جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف أقرب وقت ممكن    

كما طلبت معلومات عـن اجلـدول   . خطط احلكومة الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني  
اهتمامها عن  اململكة املتحدة   وباإلضافة إىل ذلك، أعربت     . الزمين لتنفيذ خطة التنمية الوطنية    

 . توصياتاململكة املتحدة وقدمت . خبطة عمل احلكومة املوجهة للمعوقني

 املكسيك باجلهود اليت تبذهلا كرييباس ملكافحة الفقر ومنع التمييـز ضـد             نوهتو  -٣٧
األشخاص ذوي اإلعاقة والقضاء عليه، من خالل خطة عمل وطنية تقوم على احترام حقوق              

ق بانضمام كرييباس إىل الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان،          وفيما يتعل . اإلنسان وتعزيزها 
عن احلاجة إىل احلصول على مساعدة تقنية من اجملتمع الدويل للـتمكن            املكسيك   استفسرت

 عـن احلاجـة إىل    فيها بعد، فضالًمن التصديق على املعاهدات اليت مل تصبح كرييباس طرفاً     
 .  املكسيك توصياتوقدمت. بالفعلعليها ق تنفيذ املعاهدات املصّد

وأعربت كندا عن تقديرها العتراف كرييباس العلين يف تقريرها الوطين بالتحديات             -٣٨
عدم حصول مـدارس    إزاء  وأعربت كندا عن قلقها     . اليت تواجهها يف جمال حقوق اإلنسان     

كما الحظت أن التمييز ضد املرأة والعنف املتصل بنوع اجلنس          . املعوقني على دعم حكومي   
العالقـات  ظل زاالن من املشاكل القائمة، وقالت إن العنف اجلسدي ضد املرأة سائد يف             ال ي 

 . وقدمت كندا توصيات. الدائمة

ر وفد كرييباس أن زيادة الوعي العام هو املفتاح لفهم حالة حقوق اإلنسان             ـوذك  -٣٩
 . يف البلد

حلقوق اإلنسان، أكـد    وفيما يتعلق بعدم االنضمام إىل املعاهدات الدولية األساسية           -٤٠
، عملية مكلفة سيكون  هذه االتفاقيات واملعاهدات    إىل  أن انضمام كرييباس    من جديد   الوفد  

كرييباس حباجة إىل تقييم التكاليف والفوائد وااللتزامات املرتبطة باالنـضمام إىل     ولذلك فإن   
هدات القائمة، وإن  باستعراض االتفاقيات واملعاوقال إن كرييباس تقوم حالياً   . هذه املعاهدات 

مرة أخرى  وأكد الوفد   . احلكومة قدمت قائمة بتلك االتفاقيات إىل جملس الوزراء للنظر فيها         
 . على ضرورة احلصول على مساعدة مالية من اجملتمع الدويل يف هذا الصدد

وفيما يتعلق مبسألة التمييز ضد املرأة، أقر الوفد باملعدالت املرتفعة هلذا النـوع مـن         -٤١
تتعاون مع منظمات اجملتمع املدين من أجل التوصل إىل         ما برحت   وقال إن كرييباس    . تمييزال

وأكد الوفد أن كرييباس حتتاج إىل وضع تشريعات        . تشريعات ملكافحة العنف املرتيل   اعتماد  
وقال إن ضـحايا العنـف   . حمددة تتناول العنف املرتيل، وأن بلده حيقق تقدما يف هذا االجتاه         

 . تاجون إىل خدمات املشورة واملساعدةاملرتيل حي

األحكـام التمييزيـة يف قـوانني كرييبـاس،         إللغاء  وفيما يتعلق بالعنصر الرئيسي       -٤٢
 القوانني املتعلقة بتوزيع األراضي واملشاركة السياسية للمرأة، أكد الوفد من جديد            وخصوصاً
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ومع . تحقيق ذلك اهلدف  يف الدستور يشكل شرطا مسبقا ل     الواردة  أن تعديل شرعة احلقوق     
صعوبة اعتماد هذا التعديل، وأكد أن احلكومة تعتـزم التقـدم           من جديد   ذلك، أكد الوفد    

 . باقتراح آخر يتعلق هبذا التعديل

 هـا حظربعد  مل يتم    هلكنواملدارس،  وشدد الوفد على أن العقوبة البدنية حمظورة يف           -٤٣
لنقاش، فإن العقبة األكرب هي عقبة مطروحة لة هذه املسألكون وأشار إىل أنه رغم  . يف املنازل 

وهناك حاجة إىل توعية اجلمهور وتقدمي املساعدة كي يعي اآلباء وأولياء األمـور أن              . ثقافية
 . العقوبة البدنية غري مقبولة

وفيما يتعلق بقضية تغري املناخ، الحظ الوفد أن آثار تغري املناخ تطرح مشاكل تتعلق                -٤٤
وقد . فتغري املناخ مسألة تتعلق بالبقاء واألمن.  البلدان الواطئة مثل كرييباس   حبقوق اإلنسان يف  

الـساحل  اجنـراف  وتـسبب  .  بالبنية التحتية يف جزر كرييباس  كبرياً أحلق تغري املناخ ضرراً   
وقد تفاقمت هذه املشاكل بـسبب      . البحر مبشاكل كثرية لكرييباس   نسوب مياه   وارتفاع م 

وحتتاج كرييباس، كجزء من استراتيجيتها على املديني القصري        . ملوارداالفتقار إىل القدرات وا   
وتطلـب  .  الساحل حلمايته من املزيد مـن التـدهور        اجنرافواملتوسط، إىل تقييم مستوى     

 . كرييباس املساعدة املالية والتقنية من اجملتمع الدويل يف هذا الصدد

الصرف الصحي، الحظ الوفـد  ت  خدماوفيما يتعلق مبسألة املياه الصاحلة للشرب و        -٤٥
أما يف املناطق احلضرية،    . أن السكان الذين يعيشون يف اجلزر اخلارجية يغلون املاء قبل شربه          

فهناك مستجمعات ملياه األمطار؛ لكن التحدي يتمثل يف بناء منشأة ختزين ملستجمعات املياه             
. على املياه النظيفـة   احلكومة تقدمي املساعدة من أجل حتسني فرص احلصول         تواصل  و. هذه

 خلزانات امليـاه بغيـة     ة احمللي ات احلكومة تقدمي املساعدة لتلبية احتياجات اجملتمع      تواصلكما  
وضعت سياسة خاصـة باملـاء والـصرف    قد وذكر الوفد أن كرييباس     . حتسني نوعية املياه  

       أن يؤدي تنفيذ هذه السياسة إىل حتسني الوضع علـى الـصعيد الـوطين              ويؤمل  الصحي،  
 . الصرف الصحي واملياهدمات فيما يتعلق خب

 وذكر الوفد أن احلكومة ختطط لتحسني التعليم، ومرافق التعليم والتعلم، واملـوارد             -٤٦
 ٢٠٠٨خطة استراتيجية شاملة لقطاع التعليم يف عام        قد أطلقت   وقال إن احلكومة    . التعليمية

واصل كرييباس تقـدمي    تو.  التعليمية املواردلتحسني نوعية التعليم، ومرافق التعليم والتعلم، و      
يف التنمية،  شركائها  اج إىل مزيد من الدعم املايل من        ـاملساعدة يف هذا الصدد، وسوف حتت     

 . مما يساعد احلكومة على توفري التعليم اجملاين لألطفال

وأشارت ملديف إىل القيود التقنية واملالية الشديدة اليت تواجههـا كرييبـاس وإىل               -٤٧
وشجعت ملـديف   . رغوب فيها فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       املالتداعيات غري   

حكومة كرييباس يف سعيها إىل توفري فرص احلصول على التعليم والرعاية الـصحية جلميـع               
وحثت ملديف كرييباس على املضي قدما يف تنفيـذ خطـة           . مواطنيها جمانا والتزامها بذلك   

 . وقدمت ملديف توصية. ة إىل القضاء على العنف القائم على نوع اجلنسالعمل الوطنية الرامي
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وأثنت هولندا على كرييباس لتصديقها على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القـضاء              -٤٨
اجلهود اليت تبـذهلا جلعـل التـشريعات      كما أشادت ب  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،       

          أجريـت بقلـق نتـائج دراسـة       هولندا  والحظت  . تنياالتفاقيهاتني  الوطنية متماشية مع    
عن هولندا وأعربت .  يف املائة من اإلناث وقعن ضحايا للعنف   ٦٨أن  حيث تبّين    ٢٠٠٩عام  

ح يتي من عدد القوانني اليت تتسم بطابع متييزي، ومن أن قانون هيئة اإلذاعة والنشر        قلقها أيضاً 
 . ا توصياتوقدمت هولند. للحكومة حظر حرية التعبري

وأعربت األرجنتني عن أسفها ألن اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق الطفل املنشأة             -٤٩
.  العمل بفعالية بسبب نقص املوارد املالية والبشرية املخصـصة هلـا           ستطع مل ت  ٢٠٠٩عام  

 /واستفسرت األرجنتني عن التدابري املتخذة لتنفيذ توصيات برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي           
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بشأن النفاذ الدستوري للقانون العريف الذي يـؤدي،             

األرجنتني كما طلبت   . على ما يبدو، إىل إطالة أمد أوجه عدم املساواة اليت تعاين منها املرأة            
 هبـدف   ٢٠٢٠-٢٠١٠معلومات عن التدابري اليت اختذت لتنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة           

عن األنشطة اليت اضطلع هبا     وطلبت األرجنتني أيضاً معلومات     . على العنف ضد املرأة   القضاء  
 . وقدمت األرجنتني توصيات. حىت اآلن يف هذا الصدد

ورحبت مبجانية  . وأعربت سلوفاكيا عن تقديرها إللغاء عقوبة اإلعدام يف كرييباس          -٥٠
.  عدد الفتيات الاليت يلتحقن باملدارس     وإلزامية التعليم يف املدارس االبتدائية، فضال عن تزايد       
العنف ضد األطفال، ال سـيما      أعمال  ومع ذلك، أعربت سلوفاكيا عن قلقها من استمرار         

أعمال مل تكن مالحقة    العنف اجلنسي، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، وهي           
وقدمت .  على حنو متزايدوباإلضافة إىل ذلك، يتعرض األطفال للعنف املرتيل. كافيةها يمرتكب

 . سلوفاكيا توصيات

وأعربت نيوزيلندا عن قلقها العميق إزاء التمييز الراسخ ضد املرأة الذي يعم اجملتمع               -٥١
 الدولية للقـضاء    تصديق كرييباس على االتفاقية   نيوزيلندا ب ت  شادومع ذلك، أ  . يف كرييباس 

درات الشرطة اليت تستهدف علـى      رحبت ببناء ق  كما  . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
وأقرت . خبطة العمل الوطنيةنيوزيلندا أيضاً رحبت و ،وجه التحديد مكافحة العنف ضد املرأة     

. بالتحديات اجلغرافية والبيئية اليت تواجهها كرييباس وبالتحديات املتعلقة مبواردها احملـدودة          
 . وقدمت نيوزيلندا توصيات

رير تفيد بأن العنف والتمييز ضد املـرأة ال يـزاالن           تقاوجود  وأشارت السويد إىل      -٥٢
كرييباس تقدمي تفاصيل عن التدابري اليت جيري اختاذهـا لـضمان   من ميثالن مشكلة، وطلبت  

 إىل تقارير أصدرهتا اليونيسيف ومنظمات دولية غري حكوميـة          وأشارت أيضاً . حقوق املرأة 
إىل كمـا أشـارت     ري الكحـول،    بشأن االعتداء اجلسدي واجلنسي على األطفال حتت تأث       

 السويد عن التدابري اليت جيري اختاذها ملنع إساءة         استفسرتو. الشواغل املتعلقة ببغاء األطفال   
 . وقدمت السويد توصيات. معاملة األطفال واستغالهلم يف البغاء ومعاجلة هذه املسألة
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كافحتها للفقـر   وأشارت شيلي إىل التحديات اليت تواجهها كرييباس، مبا يف ذلك م            -٥٣
وأشارت إىل التقرير الوطين الذي يسلط الضوء على احلاجة إىل القيام مبزيد            . وآثار تغري املناخ  

 والحظت شـيلي أيـضاً    . اإلطار القانوين الالزم لتسهيل محاية املرأة     توفر  من العمل لضمان    
حبقوق ومـصاحل    من القوانني املتعلقة     هاعتراف كرييباس بضرورة تنقيح القانون اجلنائي وغري      

 . وقدمت شيلي توصيات. الطفل

وذكرت اليابان أن كرييباس مل تصدق بعد على معظم الصكوك الدولية األساسـية               -٥٤
وأشارت .  عن اجلهود الرامية إىل التصديق على تلك الصكوك        استفسرتحلقوق اإلنسان، و  

لألطفال حيـدثان   لبدنية  والعقوبة ا تقارير تفيد بأن العنف املرتيل ضد النساء        وجود   إىل   أيضاً
والحظت اليابان كذلك اإلجراءات املتخذة يف إطار خطة تنمية كرييبـاس للفتـرة             . يومياً

وأعربت اليابان عـن    .  يف جماالت رئيسية معينة من جماالت السياسة العامة        ٢٠١١-٢٠٠٨
 أيـضاً أملها يف أن تبين كرييباس جمتمعا مستقرا من خالل التنفيذ الفعال للخطة، وأن تقوم               

 . وقدمت اليابان توصية. بتحسني حالة حقوق اإلنسان

وأعربت أستراليا عن سرورها لتعهد كرييباس بتقدمي تقريرها القطري إىل جلنة اتفاقية     -٥٥
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وللجهود اليت تبذهلا ملواءمة قوانينها الوطنية مـع               

لالستراتيجية اإلقليمية   ٢٠٠٩أكتوبر  /يف تشرين األول  باس  وأثنت على تأييد كريي   . االتفاقية
.  باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     روابطعزز ال يمما  ،  ملنطقة احمليط اهلادئ بشأن اإلعاقة    

 . تراليا توصياتأسوقدمت 

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تأييدها إلنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق             -٥٦
ا هو مبني يف التقرير الوطين لكرييباس، وكذلك للجهود املستمرة اليت هتدف إىل        اإلنسان، كم 

كما أعربـت   . واألطفالالنساء  القضاء على عدم املساواة بني اجلنسني والتمييز والعنف ضد          
لتعـديل  قـانون   الواليات املتحدة عن تأييدها جلهود كرييباس الرامية إىل إصدار مـشروع            

وقـدمت  . حيمي حقوق النـساء واألطفـال     كما  مي من التمييز،    الدستور من شأنه أن حي    
 .الواليات املتحدة توصية يف هذا الصدد

 للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات      دعوة دائمة توجيه  وأشارت التفيا إىل مسألة       -٥٧
وقدمت التفيـا   . ، والحظت يف الوقت نفسه عدم تقدمي أي طلبات زيارة حىت اآلن           اخلاصة

 . ذا الصددتوصية يف ه

ورحب املغرب باألولوية اليت توليها كرييباس لتغري املناخ، وكذلك بـاجلهود الـيت             -٥٨
القوانني الوطنية توافق عن مدى وطلب املغرب معلومات . تبذهلا للتخفيف من آثار تغري املناخ

ونيسيف مع املعايري الدولية، ال سيما فيما يتعلق بالنساء واألطفال، وسأل عن مدى مسامهة الي
       كما سأل عن التدابري املتوخاة ملتابعة التقريـر املتعلـق بدراسـة            . حقوق الطفل إعمال  يف  

     وقـدم  . األسرة ونتائج املسح الذي أجرته منظمة الصحة العاملية حول العنف ضـد املـرأة             
 . املغرب توصيات
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يباس وأثنت  ندونيسيا عدم وجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف كري        إوالحظت    -٥٩
وقالت إهنا .  استعدادها للعمل مع اجملتمع الدويل على إنشاء هذه املؤسسة  بداءعلى احلكومة إل  

 الضار هلذا التغري على احلق يف بيئة نظيفة،         ريأثتآثار تغري املناخ وال   قلقها إزاء   ر كرييباس   اطتش
ى مجيـع أشـكال     والحظت أن أحكام اتفاقية القضاء عل     . ومياه نظيفة، ويف األمن املعيشي    

أن ُتـدرج   عليهما كرييباس، جيـب     صدقت   نيلتلالتمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل، ا      
 . وقدمت إندونيسيا توصيات. بالكامل يف التشريعات احمللية

وأشادت الفلبني بتصديق كرييباس على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد              -٦٠
أشارت إىل اعتزام كرييباس التصديق على معاهـدات دوليـة     املرأة واتفاقية حقوق الطفل، و    

وهنأت كرييباس على وضع أول خطة عمل وطنية للقـضاء علـى            . أخرى حلقوق اإلنسان  
العنف القائم على نوع اجلنس، معتربة إياها خطوة إجيابية حنو االنتهاء من وضع سياسة وطنية         

آلثار لعاجل  التصدي ال ز احلكومة على    فهم الفلبني تركي  تتو. وخطة عمل بشأن قضايا اإلعاقة    
املدمرة لتغري املناخ، مشرية إىل أن الدول اجلزرية الصغرية مثل كرييباس حباجة إىل دعم مستمر 

 . وقدمت الفلبني توصيات. من اجملتمع الدويل من أجل التكيف مع تغري املناخ

ضرورة ثلية اجلنسية وإىل    أشار الوفد إىل وجود امل    امليول اجلنسية،   وفيما يتعلق مبسألة      -٦١
ومع ذلك، كرر الوفد اإلشـارة إىل ارتفـاع         . أن يتناول الدستور حظر التمييز ضد املثليني      

علـى  أيضاً  ينطبق  هذا  و.  تعديل على شرعة احلقوق    دخالسقف الشروط الدنيا املطلوبة إل    
 . مسألة التمييز ضد املرأة

قـال إن   و. ي يف جمال محاية الطفل    يف إصالح تشريع  ُشرع  إىل أنه قد    الوفد  أشار  و  -٦٢
مهمة شـاقة،  هو بأمهية اإلصالح التشريعي فيما يتعلق تنفيذ برامج توعية يف مجيع أحناء البلد       

 . باملساعدة اليت تقدمها اليونيسيف يف هذا الصددونّوه 

وفيما يتعلق مبسألة العنف ضد األطفال، ذكر الوفد أن هناك حاجـة إىل إصـالح                 -٦٣
وقـد بـدأت    . تثال التفاقية حقوق الطفل، وهو أمر قد يستغرق بعض الوقت         تشريعي لالم 

 .كرييباس هبذه العملية

وضعت اللمسات األخرية على سياستها الوطنية بـشأن      قد  كرييباس  وقال الوفد إن      -٦٤
؛ ومل يتبق سوى موافقة جملس      ٢٠١٤-٢٠١٠نافذة يف الفترة    هي سياسة ستكون    املعوقني، و 

نتظر موافقة  وهو ي مشروع خطة عمل بشأن اإلعاقة،      هبذه السياسة   أُرفق  د  قو. الوزراء عليها 
وقال إن احلكومة تقدم الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة مـن خـالل تـوفري       .  عليه احلكومة

وذكر الوفد أن كرييباس تقوم جبمـع البيانـات املتعلقـة           . األراضي واملنازل واملوارد املالية   
 بيانـات الجزر كرييباس متناثرة على مساحة واسعة، فإن        ومبا أن   . ذوي اإلعاقة باألشخاص  
 كرييباس بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة قليلة، وهي بيانات ستحتاجها احلكومة           املتوفرة لدى 

عمل الالسياسة وخطة إقرار وتأمل احلكومة يف .  يف املستقبلواختاذ قرارات فعالةخطط لوضع 
 . البيانات/حتليل املعلوماتحاملا يتم 
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وفيما يتعلق باشتراك املنظمات غري احلكومية يف إعداد التقرير الوطين، ذكر الوفد أن               -٦٥
وكانـت مـشاركة    .  يف هذه العملية    متساوياً احلكومة واملنظمات غري احلكومية لعبت دوراً     

، وتتطلع احلكومة إىل استمرار تلك   املنظمات غري احلكومية يف إعداد التقرير الوطين بناءة جداً        
 .ت يف املشاركة يف مساعيها مستقبالاملنظما

 التوصيات أو/االستنتاجات و  - ثانياً  

ستنظر كرييباس يف التوصيات التالية وستقّدم ردودها يف الوقت املناسب، علـى              -٦٦
الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان اليت سـتعقد         انعقاد  أالّ يتجاوز ذلك موعد     

د كرييباس على التوصيات يف تقريـر النتـائج         وسُتدرج ردو . ٢٠١٠سبتمرب  /يف أيلول 
  :الذي يعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته اخلامسة عشرة

إنشاء جلنة لدراسة اتفاقيات حقوق اإلنسان من أجل متهيد الطريق            -١-٦٦
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(أمام االنضمام إىل هذه االتفاقيات 

ق التدرجيي على مجيع الـصكوك      وضع خطة طويلة األجل للتصدي      -٢-٦٦
  ؛)سلوفينيا(الدولية األساسية حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها 

وق اإلنسان  ـوك حق ـائر صك ـالنظر يف إمكانية التصديق على س       -٣-٦٦
 ؛ )اجلزائر(األساسية 

التصديق على مجيع املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان يف أقـرب            -٤-٦٦
لتصديق على املعاهدات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان       ؛ ا )هنغاريا(وقت ممكن   

 ؛ )شيلي (اًمعلقالتصديق عليها زال يال  اليت

النظر يف التوقيع على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               -٥-٦٦
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          

نضمام إىل الصكوك الدولية األساسية حلقـوق       ؛ اال )النرويج(ا  موالتصديق عليه 
اإلنسان، وخباصة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل          

؛ التصديق على املزيد    )ملديف(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
ـ            اص من الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، وال سيما العهد الدويل اخل

باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             
 ؛)سلوفاكيا(واالجتماعية والثقافية 

التوقيع على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت مل تـصبح              -٦-٦٦
 فيها، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             بعد طرفاً كرييباس  
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 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،        والسياسية والعهد الدويل  
 ؛ )فرنسا(وكذلك االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية للقـضاء علـى التمييـز             -٧-٦٦
العنصري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          

الربوتوكول االختياري امللحق به، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            و
والسياسية والربوتوكول االختياري األول امللحق به، والربوتوكول االختيـاري         
امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقيـة مناهـضة             

لربوتوكولني االختياريني التفاقية   التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق هبا، وا     
حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري         
امللحق هبا، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري           

، والتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل          )إسبانيا(
 ؛ )إسبانيا(وق املدنية والسياسية اخلاص باحلق

التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على التمييـز العنـصري،            -٨-٦٦
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكـولني االختيـاريني          
امللحقني به، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،          

هضة التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق هبا، والربوتوكـولني        واتفاقية منا 
االختياريني التفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           
والربوتوكول االختياري امللحق هبا، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من          

 ؛ )األرجنتني(االختفاء القسري 

د الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،        االنضمام إىل العه    -٩-٦٦
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واالتفاقيـة          
الدولية للقضاء على التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، وكـذلك إىل           

 ؛ )كندا(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

ا كرييباس يف تشريعاهتا    ـت عليه ـ اليت صدق  هداتاملعاإدراج    -١٠-٦٦
 ؛ )تركيا(احمللية 

مع صكوك  ومواءمتها  مواصلة استعراض مجيع القوانني ذات الصلة         -١١-٦٦
  ؛)ندونيسياإ(حقوق اإلنسان املصدق عليها 

ضمان أن تكون قوانينها وسياساهتا متماشية مع اتفاقية القضاء على            -١٢-٦٦
 املرأة، واختاذ تدابري ملكافحة املمارسات الـيت تكـرس          مجيع أشكال التمييز ضد   

التمييز ضد املرأة وهتميشها، وخباصة فيما يتعلق باملرياث واملواطنـة، واعتمـاد            



A/HRC/15/3 

17 GE.10-14479 

، وتشجيع مـشاركة    على العنف املرتيل  للمعاقبة بشكل مناسب    تشريعات حمددة   
 ؛ )فرنسا(املرأة يف احلياة السياسية 

  كامالً قية حقوق الطفل ودمج هذا الصك دجماً      سحب حتفظاهتا على اتفا     -١٣-٦٦
الوطنية، فضال عن النظـر يف التـصديق علـى الربوتوكـول            يف تشريعاهتا   

األطفـال  بغـاء   األطفال و املتعلق ببيع   الطفل   حقوقتفاقية  الاالختيـاري  
 ؛ )سلوفاكيا(يف املواد اإلباحية واستغالل األطفال 

 مع التزاماهتـا    وافقةريعاهتا الوطنية مت  اختاذ التدابري الالزمة جلعل تش      -١٤-٦٦
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقيـة حقـوق   القضاءمبوجب اتفاقية   الدولية  
  ؛)اجلزائر(الطفل 

مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق النساء واألطفـال            -١٥-٦٦
أشكال التمييز ضد   وفقا لاللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على مجيع          

 ؛ )الفلبني(املرأة واتفاقية حقوق الطفل 

 ؛ )سترالياأ(ضمان احلماية القانونية الكاملة حلقوق اإلنسان   -١٦-٦٦

سن التشريعات املناسبة اليت تتناول العنف ضد املرأة، بعد التشاور            -١٧-٦٦
 ؛ )هولندا(مع اجلهات املعنية 

ظر التحرش اجلنـسي بـشكل      توسيع تعريف مفهوم االغتصاب حل      -١٨-٦٦
 ؛ )األرجنتني( عن إدراج تعريف للعنف املرتيل يف قانوهنا اجلنائي واضح، فضالً

 ؛ )أستراليا( يف إصالح تشريعي حلماية الطفل املضي قدماً  -١٩-٦٦

 وتعديله فيما يتعلق بالعنف ضد      ١٩٧٧استعراض قانون العقوبات لعام       -٢٠-٦٦
م واستغالهلم جنـسيا، وخطفهـم، وبـيعهم،         واالعتداء اجلنسي عليه   األطفال،

 ؛ )أملانيا(واالجتار هبم 

اعتماد تدابري فعالة جلعل تشريعاهتا الوطنية، مبا يف ذلـك القـانون              -٢١-٦٦
العريف، متماشية مع أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما يف جمال محاية        

 يف املـواد    غالهلمم واسـت  لألطفال، واالعتداء عليه  العقوبة البدنية   الطفل ومنع   
  ؛)األرجنتني(اإلباحية 

إعادة النظر يف تشريعاهتا لضمان أال تتجاوز القيود املفروضة علـى             -٢٢-٦٦
حلقوق املدنيـة   اخلـاص بـا   حرية التعبري احلدود اليت يسمح هبا العهد الـدويل          

 ؛ )هولندا(والسياسية، على الرغم من أن كرييباس مل تصدق عليه بعد 

عن املثلية اجلنسية من خالل إلغـاء األحكـام         اجلرمية  صفة  الع  نز  -٢٣-٦٦
يت تعاقب حاليا على العالقات اجلنسية مع أشـخاص مـن نفـس             ـالقانونية ال 
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          اجلمعيـة العامـة يف   يف اجلنس، والتوقيع على البيان املـشترك الـذي صـدر           
ويـة   اجلنـسي واهل   يل بشأن حقوق اإلنسان وامل    ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

 ؛ )فرنسا(اجلنسية 

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعتمدها جلنة التنسيق الدولية           -٢٤-٦٦
؛ إنشاء مؤسـسة وطنيـة حلقـوق        )أملانيا(للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     

 ؛ )كندا(اإلنسان وفقا ملبادئ باريس 

بذل املزيد من اجلهود من أجل إنشاء مؤسـسة وطنيـة حلقـوق               -٢٥-٦٦
ان والتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وغريها من           اإلنس

على الدعم  من اجملتمع الدويل     احلصول   إىلأجهزة األمم املتحدة املعنية، والسعي      
 ؛)اجلماهريية العربية الليبية(املايل الالزم لتحقيق ذلك 

نـسان  القيام، على وجه السرعة، بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإل          -٢٦-٦٦
اململكة املتحدة  ( ملبادئ باريس، وطلب مساعدة دولية، عند االقتضاء         تعمل وفقاً 

 ؛ )يرلندا الشماليةآلربيطانيا العظمى و

النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، بدعم من اجملتمـع             -٢٧-٦٦
 ؛ )الفلبني(الدويل 

يل ووكاالت األمم   التماس املساعدة التقنية الالزمة من اجملتمع الدو        -٢٨-٦٦
املتحدة املتخصصة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وكذلك للتغلب على          

 ؛ )اجلزائر(التحديات والقيود املذكورة يف التقرير الوطين 

 ملبادئ باريس، والتماس    إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً       -٢٩-٦٦
 ؛ )سيكاملك(التعاون التقين الدويل يف ذلك إذا لزم األمر 

وضع آليات لضمان حقوق اإلنسان جلميع املواطنني، بصورة فعلية،           -٣٠-٦٦
 ؛ )اليابان(مبا يف ذلك االضطالع بأنشطة توعية 

التوعية، من خالل وسائل اإلعالم والوسائل التربوية، بقيمة حقوق           -٣١-٦٦
رييـة  اجلماه(بالعنف ضد املرأة    املتعلقـة   عن التوعية    ، فضالً هااإلنسان واحترام 
 ؛ )العربية الليبية

 قّيمةاإلسراع، على النحو الذي تراه مناسبا، يف حتقيق األهداف ال           -٣٢-٦٦
 ؛ )اجلزائر (٢٠١١-٢٠٠٨املنصوص عليها يف خطة التنمية الوطنية للفترة 

  ؛ )كندا( التمويل احلكومي ملدارس املعوقني تقدمي  -٣٣-٦٦
 ؛ )نياأملا(وضع سياسة شاملة لعمالة األطفال   -٣٤-٦٦
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اإلسراع يف تعزيز التزامها بالنظام الدويل حلقوق اإلنسان من أجل            -٣٥-٦٦
 دعوة دائمـة إىل مجيـع       وجيهدة متخصصة، من خالل ت    ـاحلصول على مساع  

 ؛ )إسبانيا(اإلجراءات اخلاصة املكلفني بواليات يف إطار 

ر املكلفني بواليـات يف إطـا     النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع          -٣٦-٦٦
 ؛ )التفيا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

؛ وتوجيه دعـوة    )كندا(إصدار دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة         -٣٧-٦٦
 ؛ )شيلي(دائمة إىل أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

تكثيف جهودها إلدراج االعتبارات اجلنسانية يف الدستور بوصفها          -٣٨-٦٦
 ؛ )النرويج(تمييز  من أسباب السبباً

؛ )سلوفينيا(تعديل الدستور ملنع التمييز على أساس اجلنس ونوع اجلنس            -٣٩-٦٦
 ؛ )نيوزيلندا( على أساس اجلنس ونوع اجلنس التمييزتعديل الدستور ملنع 

تعديل دستورها وتشريعاهتا احمللية ملنع التمييز على أسـاس نـوع             -٤٠-٦٦
 الدولة مبوجب اتفاقية القضاء علـى مجيـع          مع التزامات  اجلنس، جلعله متماشياً  

 ؛ )اململكة املتحدة(أشكال التمييز ضد املرأة 

تعديل دستورها لتوسيع أسباب التمييز احملظورة حبيث ال تقتـصر            -٤١-٦٦
 امليول اجلنسية واإلعاقـة واحلالـة       تشمل أيضاً لعلى التمييز اجلنساين فقط، بل      

 ؛ )هولندا( االقتصادي لوضعالصحية وا

التنفيذ الكامل ملشروع تعديل الدستور، بعد إقراره، مبا حيمي مـن             -٤٢-٦٦
التمييز على أساس اجلنس ونوع اجلنس، ويهدف إىل محاية حقوق النساء وحقوق 
األطفال فيما يتعلق بقانون األسرة، واجلـرائم اجلنـسية، والعنـف املـرتيل،             

 ؛ ) املتحدة األمريكيةالواليات(واملمتلكات، واحلق يف العمل، وقانون املرياث 

إلغاء مجيع أحكام القوانني واللوائح اليت ال توفر حقوقا متـساوية             -٤٣-٦٦
 ؛ )هنغاريا(للمرأة 

تعديل القوانني وتغيري السياسات واملمارسات اليت تنطوي على متييز           -٤٤-٦٦
 ؛ )نيوزيلندا(صريح ضد النساء، أو تكرس التمييز ضدهن وهتميشهن 

وانني، مبا يف ذلك شرعة احلقوق، ملنع التمييز على أساس          تعديل الق   -٤٥-٦٦
 ؛ )كندا(اجلنس ومنع العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل 

اعتماد سياسات وتدابري لضمان حقوق املرأة يف اجملاالت االجتماعية   -٤٦-٦٦
  ؛ )شيلي(واالقتصادية والثقافية، دون أي شكل من أشكال التمييز 
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القوانني وتنفيذ الربامج اليت تكفل القضاء على أوجه عـدم          ر  إقرا  -٤٧-٦٦
ظروف عمل كرمية،   لتمتع ب املساواة بني اجلنسني، وال سيما القوانني اليت تضمن ا        

واحلصول على القروض، ومتلك األراضي واالستفادة من اخلدمات االجتماعيـة         
 ؛ )املكسيك(األساسية 

أن املساواة بني اجلنسني لـضمان       تشريعية إضافية بش   اعتماد تدابري   -٤٨-٦٦
املشاركة املتساوية للمرأة يف مجيع مواقع صنع القرار يف مجيـع جمـاالت اإلدارة          

  ؛ )سبانياإ(العامة 
ـ      ودعمتشجيع    -٤٩-٦٦ رار علـى مجيـع     ـ مشاركة املرأة يف صنع الق

 ؛ )نيوزيلندا(املستويات 

اة اليت تؤثر على    اعتماد تدابري فعالة للتغلب على أوجه عدم املساو         -٥٠-٦٦
النساء وفقا ألحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة               

صندوق األمم املتحـدة    /وللتوصيات الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
 ؛ )األرجنتني(اإلمنائي للمرأة 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتصدي جلميع أشكال التمييز، مبـا يف             -٥١-٦٦
 ؛ )أملانيا(لك التمييز االجتماعي والتمييز ضد األطفال املعوقني يف املناطق النائية ذ

مراجعة وتعديل وتطبيق مجيع التشريعات ذات الصلة، مبا يف ذلـك           -٥٢-٦٦
قانون األسرة وقانون املرياث والقانون احمللي للجنسية واملواطنة، من أجل ضمان           

اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        املساواة بني اجلنسني واالمتثال التف    
 ؛ )النرويج(املرأة 

ضمان قبول مجيع البنات والنساء كطالبات، بغض النظر عمـا إذا             -٥٣-٦٦
 ؛ )النرويج(كنَّ خمطوبات أو متزوجات أو حوامل 

القضاء على مجيع أشكال التمييز الفعلي ضد األطفال الذين ينتمون            -٥٤-٦٦
 ؛ )تركيا(صاديا إىل األسر احملرومة اقت

واملعاقبـة  اهره ـع مظـميجب عاجلة ملنع العنف ضد املرأة   خطواتاختاذ    -٥٥-٦٦
 ؛ )هنغاريا(عليه 

اختاذ املزيد من التدابري للقضاء على العنف والتمييز ضد املرأة، مبا             -٥٦-٦٦
 ؛ )السويد(يف ذلك عن طريق جترمي التحرش اجلنسي 

وجود قوانني مناسبة تكفل املالحقـة     ن  القيام مبزيد من العمل لضما      -٥٧-٦٦
احلاالت اليت تنطوي على العنف املرتيل وضمان إنفاذ هذه القـوانني           القضائية يف   
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بينها تعزيز بناء قدرات الشرطة وتعيني ضـباط        بوسائل من   الواجب  على النحو   
 ؛ )نيوزيلندا(شرطة من النساء 

 ؛ )نيوزيلندا( الضحاياإتاحة شبكات دعم أفضل حلماية النساء   -٥٨-٦٦

خطط عمل وطنية بـشأن اإلعاقـة وبـشأن         وضع   يف   املضي قدماً   -٥٩-٦٦
 ؛ )سترالياأ(القضاء على العنف ضد املرأة 

  ؛)أملانيا(تدريب الشرطة فيما يتعلق بالعنف املرتيل واجلنسي ضد النساء   -٦٠-٦٦

ع تنفيذ اإلصالحات التشريعية املعلقة ملنع العنف ضد األطفال ومن           -٦١-٦٦
 ؛ )اململكة املتحدة( مبوجب اتفاقية حقوق الطفل اللتزاماهتا وفقاًعليهم االعتداء 

اختاذ إجراءات إضافية لضمان معاملة األطفـال الـذين تعرضـوا             -٦٢-٦٦
 ؛ )السويد(ضحايا، وحماكمة مرتكيب هذه اجلرائم باعتبارهم لالستغالل اجلنسي 

 ات واختاذ تدابري أخرى وفقاً    قانون العقوب لاعتماد وتنفيذ إصالحات      -٦٣-٦٦
ميـع  جبللمعايري الدولية حلقوق اإلنسان من أجل مكافحة العنف ضد األطفـال         

 ؛ )سلوفاكيا( مناسبة إلعادة إدماج الضحايا وإعادة تأهيلهم خدماتأشكاله، وتوفري 

اختاذ املزيد من اإلجراءات لضمان احلقـوق اإلنـسانية لألطفـال          -٦٤-٦٦
الطفل، مبا يف ذلك وضع آلية فعالة لتلقي ورصد التقارير          مبوجب اتفاقية حقوق    

 ؛ )السويد(املتعلقة بإساءة معاملة األطفال وإمهاهلم والتحقيق يف هذه التقارير 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع ومكافحة العنـف ضـد األطفـال              -٦٥-٦٦
ى والتحقيق  ومعاجلة الشكاو لتلقي   معاملتهم، من خالل إنشاء آلية فعالة        إساءةو

عن طريق الترويج حلملة توعية وتوفري احلماية الكافية للضحايا؛ ومراجعة          وفيها،  
 املتعلقة بـالعنف ضـد األطفـال،        ١٩٧٧وتعديل مواد القانون اجلنائي لعام      

  ؛)فرنسا( اجلنسي وبيعهم واالجتار هبم مواستغالهل

ملؤسسات العقابية  لألطفال يف املرتل واملدرسة وا    العقوبة البدنية   حظر    -٦٦-٦٦
  ؛)سلوفينيا (ةومؤسسات الرعاية البديلة كشكل تقليدي من أشكال العقوب

 ويف مجيـع     حظراً صـرحياً   لألطفال واملراهقني العقوبة البدنية   حظر    -٦٧-٦٦
فـرض  يـز   جت  يت من قانون العقوبات ال    ٢٢٦ ادة، وال سيما يف ضوء امل     البيئات

 ؛ )شيلي( بقرار من جمالس اجلزر يف املؤسسات العقابية،" عقوبات معقولة"

والتصدي تعزيز التمتع باحلق يف التعليم، وال سيما بالنسبة للفتيات،      -٦٨-٦٦
 ؛ )اجلزائر(قضية االعتداء اجلنسي على األطفال واستغالهلم ل

 ؛ )أملانيا(ضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث   -٦٩-٦٦
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ة يف عدم الفـصل بـني النـساء         الكف فورا عن املمارسة املتمثل      -٧٠-٦٦
 ؛ )نيوزيلندا(واألطفال والرجال يف السجون 

اعتماد سياسات وتدابري ملكافحة تشغيل األطفـال واالسـتغالل           -٧١-٦٦
 ؛ )شيلي( للتوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل التجاري هلم، وفقاً

أفراد يع  االستمرار يف تنفيذ الربامج اليت هتدف إىل التأكد من أن مج            -٧٢-٦٦
 ؛ )كوبا(حيصلون على خدمات صحية وتعليمية جيدة شعبها 

زيز اجلهود الرامية إىل مكافحة انتشار فريوس نقـص املناعـة           ـتع  -٧٣-٦٦
 ؛ )أملانيا(اإليدز /ةـالبشري

توفري التدريب لألطباء والتعاون مع املنظمات الدوليـة، وخباصـة            -٧٤-٦٦
تمع الدويل للحصول علـى اللقاحـات       منظمة الصحة العاملية، ومع أعضاء اجمل     

اجلماهرييـة  (اإليدز ومنع انتشاره    /الالزمة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     
 ؛ )العربية الليبية

املضي يف تعزيز نظامها التعليمي لضمان وصول كل فرد من سكان             -٧٥-٦٦
 ؛ )سلوفاكيا(كرييباس إىل التعليم دون قيود 

نية لضمان املساواة يف الوصول إىل التعلـيم        زيادة خمصصات امليزا    -٧٦-٦٦
االبتدائي النوعي واجملاين يف مجيع املناطق، وحتسني البىن التحتية املادية للمدارس،           

 ؛ )سلوفينيا(مبا يف ذلك املواد التعليمية 

ختصيص ميزانية أكرب لقطاع التعليم، وتنقيح التشريعات القائمـة           -٧٧-٦٦
ضمان حصول األطفال يف مجيع املناطق على التعلـيم         املتعلقة بالنظام التعليمي ل   

 ؛ )املكسيك(االبتدائي 

 ؛ )اجلماهريية العربية الليبية(كفاءات ومهارات املعلمني مستوى رفع   -٧٨-٦٦

النظر يف تطوير برامج التعليم والتدريب املتعلقة حبقوق اإلنسان يف            -٧٩-٦٦
 ؛ )الفلبني(سياق تطوير نظام التعليم الوطين 

مضاعفة اجلهود ومتابعة األنشطة اليت هتدف إىل ضـمان احتـرام             -٨٠-٦٦
 ؛ )املغرب(التشريعات البيئية 

دراسة إمكانية وضع ميثاق وطين للبيئية أو صك مماثل لتحديد دور             -٨١-٦٦
ومسؤوليات مجيع األطراف ذات الصلة، مبا يف ذلك اجملتمع املدين، فضال عـن             

 ؛ )املغرب(هذه األطراف تنسيق اإلجراءات اليت تقوم هبا 

السعي بنشاط إىل حتقيق التعاون الدويل الرامي إىل التكيـف مـع              -٨٢-٦٦
  ؛ )الفلبني(اآلثار الضارة لتغري املناخ 
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 املعنيـة   إشراك اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوميـة           -٨٣-٦٦
لتمييز بـني   لالتصدي  ، يف متابعة هذا االستعراض، وال سيما يف         حبقوق اإلنسان 

 ).اململكة املتحدة(اجلنسني والعنف املرتيل 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن مواقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٦٧
وال ينبغي تأويلها على أهنا     ،  االستعراضموضوع  أو الدولة   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

 . حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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 املرفق

  لة الوفدتشكي    
The delegation of Kiribati was headed by the Minister for Internal and Social Affairs, 

The Honourable Kouraiti Beniato, and was composed of four members: 

• The Honourable Titabu Tabane, Attorney General; 

• Mrs. Tarsu Murdoch, Secretary, Ministry of Environment, Lands and 
Agricultural Development; 

• Mr. Tom Murdoch; Deputy Secretary, Ministry of Internal and Social Affairs;  

• Ms. Teretia Tokam-Mantaia, Country Focal Officer, Pacific Regional Rights 
Resource Team of the Secretariat of the Pacific Community. 

        


