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 مقدمة
العشرون للفريق العامل املعـ  بالسـتعراض الـدورل الشـاملن املنشـ  احلادية و ُعقدت الدورة  -1

 19ن يف الفــــنة مــــن 2007 زيران/يونيــــ   18املــــ ر   5/1عمــــقا بقــــرار  لــــن  قــــو  ا ن ــــان 
ةن املعقـــودة /انيـــيف اجلل ـــة ال كرييبـــا . وجـــرس اســـتعراض  الـــة  2015كـــانون ال/ان/ينـــاير   30 إىل
ــــان 19 يف ــــرأ  2015ينــــاير /كــــانون ال/ ــــانيريكي ريــــيال ــــيد كرييبــــا وفــــد  . وت ــــر ة ت ة املــــرأة ن وزي

كــانون   23. واعتمــد الفريــق العامــلن يف جل ــت  العاوــرة املعقــودة يف والشــباو والشــ ون الجتماعيــة
 .كرييبا ن التقرير املتعلق ب2015ال/ان/يناير 

ررين التــا  ن اختــار  لــن  قــو  ا ن ــان فريــق املقــ2015كــانون ال/ان/ينــاير   13ويف  -2
 .نام تيأيرلندا وكينيا وفي: كرييبا )اجملموعة ال/قثية( من أجل تي ري استعراض  الة  

ن صــدرت 16/21مــن مرفــق القــرار  5والفقــرة  5/1مــن مرفــق القــرار  15ووفقــاا للفقــرة  -3
 : كرييبا   الةاستعراض  التالية ألغراضالوثائق 
 (؛A/HRC/WG.6/21/KIR/1)أ( )15للفقرة تقرير وط /عرض كتايب مقدم وفقاا  )أ( 
ال ـــامية حلقـــو  ا ن ـــان األمـــم املتحـــدة أعدتـــ  مفوضـــية  جتميـــل للمعلومـــات )و( 

 (؛(A/HRC/WG.6/21/KIR/2)و( 15)مفوضية  قو  ا ن ان( وفقاا للفقرة 
ـــــــــــــ  مفوضـــــــــــــية  قـــــــــــــو  ا ن ـــــــــــــان وفقـــــــــــــاا للفقـــــــــــــرة  )ج(  ت )ج( 15مـــــــــــــوجز أعدو

(A/HRC/WG.6/21/KIR/3.) 
قائمــة أســألة أعــدوها ســلفاا كــل مــن  نعــن طريــق اجملموعــة ال/قثيــة كرييبــا نلــت إىل  وأ ي -4

إســــبانيان وســــلوفينيان واململكـــــة املتحــــدة لييلانيــــا الع.مـــــ  وأيرلنــــدا الشــــمالية. و كـــــن أملانيــــان و 
 املوقل الشبكي اخلارجي لقستعراض الدورل الشامل. عل الطوقع عل  هذه األسألة 

 الت عملية االستعراضموجز مداو  -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ريكي ريين يف البدايـة عـن امتنـان بلـدها للـدعم رئي ة وفد كرييبا ن ال يدة تاني أعربت -5
املقـــدم مـــن حيـــل أصـــحاو املصـــلحة املشـــاركي يف إعـــداد تقريـــر كرييبـــا  الـــوط  ال/ـــان يف إطـــار 

ملن وخباصة املكتب ا قليمي ملفوضية  قو  ا ن ان يف منلقـة احملـي  الستعراض الدورل الشا
اهلادئن ووكالت األمم املتحدة يف منلقة احملي  اهلـادئن وأمانـة حاعـة احملـي  اهلـادئ عـن طريـق 

 .الفريق ا قليمي املع  باحلقو  يف املواردن ومكتب دول الكمنولث الصيرية يف جنيف
ـــــدورل ن عنـــــدما قـــــ2010ويف عـــــام  -6 دومت كرييبـــــا  تقريرهـــــا األول يف إطـــــار الســـــتعراض ال

التزاماهتـا الدوليـة املتصـلة ققـو  ا ن ـان. للوفـاء بأن  سـيتعي علياـا فعـل الك/ـري اا الشاملن كان واضح
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العديــد مــن املتللبــات الدوليــة الــي توــمنتاا التوصــيات. بكرييبــا  وفــت  وبعــد كلــر بــ ربل ســنواتن 
 42توصــيةن قبلــت مناــا  83يف اجلولــة األوىل مــن استعراضــاا الــدورل الشــامل وُقــدومت إىل كرييبــا  

وأبليـــت كرييبـــا   .توصـــية يف الوقـــت املناســـب 30توصـــيةن علـــ  أن تن.ـــر يف  11توصـــيةن وأيـوــدت 
 الفريق العامل مبا أ رزت  من تقدم كبري  ىت اآلن فيما يتعلق بالوفاء هبذه اللتزامات. 

ولــة األوىل مــن الســتعراض مشــاركة الــوزارات املعنيــة واجملتمــل ووــادت أعمــال متابعــة اجل -7
املـــدن واملن.مـــات الدينيـــة يف تنفيـــذ التوصـــياتن وكلـــر قبـــل إنشـــاء فرقـــة العمـــل الوطنيـــة حلقـــو  

وقـــادت فرقـــة العمـــل علـــ  الصـــعيد الـــوط  إعـــداد التقريـــر  .2014ا ن ـــان يف كرييبـــا  يف عـــام 
لــدورل الشــاملن ون.ــرت يف ا ســاامات املقدمــة مــن حيــل القلــرل ال/ــان يف إطــار الســتعراض ا
 يف العملية التشاورية.اا أصحاو املصلحة الذين واركوا أيو

وتوــمون تقريــر اجلولــة ال/انيــة مــن الســتعراض الــدورل الشــامل معلومــات عــن التقــدم الــذل  -8
احملققـة منـذ اسـتعراض  ن وأكوـد ا اـازاتيف هـذا الصـدد أ رزت   كومة كرييبا  وعن التزاماـا امل ـتمر

 فيما يتعلق مبراعاة من.ور  قو  ا ن ان يف اآللية الرمسية للحكومة عن طريق: 2010عام 
 اللتزام مب ائل  قو  ا ن ان وما يتصل هبا من اتفاقيات دولية؛ )أ( 
 ا صق ات التشريعية وال ياساتية؛ )و( 
 إنشاء فرقة عمل معنية ققو  ا ن ان؛ )ج( 
 برامج التوعية مب ائل  قو  ا ن ان؛ )د( 
 اخللة ا منائية الوطنية )املعروفة باسم خلة كرييبا  الوطنية(؛ )هـ( 
 ال ياسة املتعلقة بعمل األطفال؛ )و( 
 ا جراءات اخلاصة املعنية ققو  ا ن ان؛ )ز( 
 ال ياسات املتعلقة باملرأة وانعدام امل اواة؛ )ح( 
 والتعليم والبيأة.برامج الصحة  (ط) 

ـــذ التزاماهتـــا املنتبـــة علـــ  معاهـــدات بيـــرض دمـــج مبـــادئ  قـــو   -9 ومـــا فتأـــت كرييبـــا  تنفو
ا ن ان يف تشريعاهتا الوطنية. وفيما يلي التشريعات الي اعتمدها برملان كرييبـا  منـذ اجلولـة األوىل 

 :2010من الستعراض القلرل لعام 
 (؛2013سرة )قانون رفاه اللفل والشباو واأل )أ( 
 (؛2013قانون التعليم ) )و( 
 تعديل الدستور  نشاء وزارة املرأة والشباو والش ون الجتماعية؛ )ج( 
 (.Te Rau N Te Mweenga( )2014قانون ال لم األسرل ) )د( 
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 وحتققت تلورات أخرس فيما يتعلق قماية  قو  ا ن ان وتعزيزها ومشلت ما يلي: -10
فيمــا يتعلــق بالقوــاء علــ  العنــف اجلن ــي واجلن ــانن وكلــر يف  التقــدم احملــرز )أ( 

بشـ ن الصـحة األسـرية  2008أعقاو النتائج املفزعة الي خلصت إلياا الدراسـة املنزـزة يف عـام 
والــدعم األســرل يف كرييبــا . وســلولت الدراســة الوــوء علــ  ضــرورة اةــاك إجــراءات عاجلــة وهــو 

وبلـو  التـزام وطـ  بشـ ن القوـاء علـ  العنـف ضـد اا دأفوـ  إىل توجيـ  نـداء سياسـي قـول جـ ما
 الن اء والفتيات؛

إنشــاء برنــامج هــادي لتن ــيق بــرامج القوــاء علــ  العنــف اجلن ــي واجلن ــان.  )و( 
وساعد يف تنفيذ هذه اليامج الدعُم التق  واملا  املقـدم مـن مـاوي ووـركاء إمنـائيي ،تلفـين مبـا 

وتركيـــا ومقاطعـــة تـــايوان الصــينية وهيأـــة األمـــم املتحـــدة للم ـــاواة بـــي  يف كلــر أســـناليا ونيوزيلنـــدا
اجلن ــي ونيكــي املــرأة وصــندو  األمــم املتحــدة لل ــكان واليوني ــف وأمانــة منتــدس جــزر احملــي  

 اهلادئ وأمانة حاعة احملي  اهلادئ والبنر الدو ؛
علــ  العنــف الــناج الــوط  للقوــاء  2010يف عــام  ن كومــة كرييبــا اعتمــاد  )ج( 

(ن وهـــــو 2021-2011وخلـــــة العمـــــل الســـــناتيزية ) العامـــــة اجلن ـــــي واجلن ـــــان: ال ياســـــة
أفو  إىل إجراء  موعة واسعة من األنشلة والتييرياتن مبا فياا اعتماد قانون ال لم األسرل  ما
 (ن وتنفيذ برامج دعوة خاصة بالذكورن وتنفيذ مبادرات خاصة باملراهقاتن والتعاون مـل2014)

ــــ  العنــــف اجلن ــــي  ــــوزارات الرئي ــــية ومن.مــــات اجملتمــــل املــــدن يف تعمــــيم من.ــــور القوــــاء عل ال
 واجلن ان يف برا اا ويف بناء قدراهتا؛ 

إدراج خلة كرييبا  للتنفيذ املشنكن وهي خلـة رئي ـية اعتمـدهتا احلكومـة يف  )د( 
ن يف الناج الوط  للقواء عل  ن واخللة املشنكة مل األمم املتحدة الي جيرل بلورهتا2014عام 

 وخلة العمل السناتيزية؛ العامة العنف اجلن ي واجلن ان: ال ياسة
(ن وهي جلنة توم وزارات  كوميـة ومن.مـات SafeNetإنشاء وبكة ا  الة ) )هـ( 

غـري  كوميـة ومن.مــات دينيـة تقـدم اخلــدمات األوليـة إىل ضـحايا العنــف املنـز ن يف مع.ـم جــزر  
وتعرض املن.مات احلالت عل  ال للات املعنية وتتقاسم معاا املعلومـات والبيانـات. كرييبا . 
ن أنشئ مشروع للمرأة بتمويل من البنر الدو  مـن أجـل إدارة وتن ـيق وحت ـي 2014ويف عام 

 احلصول عل  خدمات الوقاية من العنف املنز ؛
للعنف اجلن ي واجلن ـان انومام كرييبا  إىل الفريق املرجعي املع  بالتصدل  )و( 

ن ُأجـــرل تقيـــيم لتكلفـــة األثـــر الجتمـــاعي 2014والتـــابل ملنتـــدس جـــزر احملـــي  اهلـــادئ. ويف عـــام 
 إااز تقرير هبذا الش ن؛اا لعنف ضد املرأةن وجيرل  الياملنتب عل  ا والقتصادل
ضمان حتقيق املصاحل الفول  لألطفال واألسر من خـقل سياسـة رفـاه اللفـل  )ز( 

 لشباو واألسرة الرامية إىل محاية األطفال من ا يذاء والعنف وا مهال والستيقل؛وا
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 وضل سياسة للتعليم الشامل من أجل دعم التدابري التالية: )ح( 
 توفري مناهج دراسية مرنة؛ '1'
 عل  تلبيق اليامج التعليمية وتنفيذ السناتيزيات؛درسي تدريب امل '2'
)يف امل ـــتويي  جلميـــل األطفـــال البـــاليي ســـن الدراســـةتـــوفري التعلـــيم ا لزامـــي  '3'

 البتدائي وا عدادل(ن مبن فيام األطفال كوو ال تياجات اخلاصة؛
 ا قرار بدور الوالدين/مقدمي الرعاية يف حيل مرا ل تعليم طفلام.  '4'

ــــــول/ -11      وكانــــــت القوــــــايا اجلن ــــــانية يف كرييبــــــا  كــــــذلر موضــــــوع تقيــــــيم ُأجــــــرل يف أيل
ومشلت ا جراءات السناتيزية الـي أوصـ   .مب اعدة أمانة حاعة احملي  اهلادئ 2013 سبتمي

هبا التقييم اةاك إجراءات لتعزيز قـدرات حـل البيانـات وحتليـل البيانـات علـ  أسـا  نـوع اجلـننن 
 ولتح ي امل اءلة وتي ري رصد فعالية مراعاة املن.ور اجلن ان. واسُتعرضـت سياسـة امل ـاواة بـي
اجلن ــي والناــوض بــاملرأةن وباتــت األولويــات تتم/ــل يف اســتحداا بيأــة ملراعــاة املن.ــور اجلن ــانن 

ودعم األسر من أجل أن تكون قوية اان وحت ي التم/يل واحلكم ال ياسيين ونيكي املرأة اقتصادي
 وم تنريةن والقواء عل  العنف اجلن ي واجلن ان. 

ــــة  قــــو  األوــــقا  كول ا عاقــــة يف عــــام صــــدوقت احلكومــــة علــــ  اتفاقــــد و  -12 ن 2013قي
وصــاغت سياســة وطنيــة لسعاقــة سُتفوــي يف  ايــة امللــاي إىل وضــل إطــار وطــ  ي نوــد بــ  حيــل 
أصــــحاو املصــــلحة واجملتمعــــات لتح ــــي  يــــاة األوــــقا  كول ا عاقــــة وإزالــــة العقبــــات اجملتمعيــــة 

ن صــييت مدونــة التعمــري يف وــكل لــوائ  2006والضــلقع بالتوعيــة. ومبوجــب قــانون التعمــري لعــام 
تن.يمية لتي ـري تنقـل األوـقا  كول ا عاقـة وتي ـري وصـوهلم إىل املبـان والبنيـة األساسـية. ويف  ـي 
ـــذت من.مـــة    تـــوا مـــاتوا ن  نُ.ومـــت  لقـــة دراســـية مبشـــاركة حيـــل ر ســـاء البلـــديات يف كرييبـــا ن نفو

 ن برامج توعية يف جزر كرييبا . من.مة غري  كومية معنية باألوقا  املعوقي وهي
إىل حتديــــــد  (2015-2012وضـــــُل اخللـــــة الســــــناتيزية الصـــــحية لكرييبـــــا  )أدوس و  -13

وقـــد ُوضــعت اخللــة إثــر عمليــة تقيــيم ق/ـــت  .ا طــار العــام لةــاك ا جــراءات املتعلقــة بالصــحة
 ال تياجات الصحية ل كان كرييبا  وقدرة الن.ام الصحي عل  تلبيتاا.

 .2013 وُعمومـت يف عـام 2012واعُتمـدت ال ياسـة البيأيـة املتكاملـة لكرييبـا  يف عـام  -14
تيــري املنــا ن والتنــوع  -هــي وحتــدود ال ياســة األولويــات البيأيــة الوطنيــة يف و ــة  ــالت مواضــيعية 

 أن ت ـــع  إىلهـــي و  -األ يـــائين وإدارة النفايـــات ومراقبـــة التلـــوان وإدارة املـــواردن واحلوكمـــة البيأيـــة 
يبقــ  املــاوون واحلكومــة علــ  علــم باألولويــات البيأيــة الــي تقتوــي معاجلــة وطنيــة. وترمــي ال ياســة 

 إىل محاية وإدارة البيأة وحت ي مدس مقاومة وعوو كرييبا  آلثار تيري املنا . اا أيو
مـن  وُصمومت خلة كرييبا  للتنفيـذ املشـنك املتعلـق بتيـري املنـا  وإدارة ،ـاطر الكـوارا -15

 .أجــل تكملــة اخللــة الوطنيــة  دارة ،ــاطر الكــوارا وا طــار الــوط  لتيــري املنــا  والتكيــف معــ 
وحتنم خلة كرييبا  للتنفيذ املشنك  قو  ا ن ان وتعززها من خقل ضمان حت ي نيتل حيل 
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دات سكان كرييبا  باألمن يف  ـال اليـذاء وميـاه الشـرو الصـاحلة واألراضـين مـل مراعـاة التاديـ
 احلالية وامل تقبلية لتيري املنا  والكوارا م/ل ارتفاع م توس البحر واجلفاي.

وبُـــذ لت اجلاـــود يف ســـبيل وضـــل ن.ـــم ملراعــــاة من.ـــور  قـــو  ا ن ـــان يف عمـــل حيــــل  -16
ـــة مبـــا فياـــا الدســـتور ـــذ القـــواني الوطني وعلـــ  ســـبيل امل/ـــالن  .الـــوزارات وا دارات الـــي تلبوـــق وتنفو

ن واسـُتحدثت يف وزارة 2014ل كرييبـا  الوطنيـة حلقـو  ا ن ـان يف نيوز/يوليـ  أُنشأت فرقة عمـ
 . 2015املرأة والشباو والش ون الجتماعية و دة معنية ققو  ا ن ان بدأت عملاا يف عام 

وأوـــار الوفـــد إىل أن التـــزام كرييبـــا  مبعاجلـــة وزيـــادة تعزيـــز وا ـــنام  قـــو  ا ن ـــان أمـــر  -17
التقليدل اخلا  بالبلد. وتنعم كرييبا  مب س ات ثقافية وتقليدية عريقة وقويـة  الن.ام متزذور يف

حتمـــي  قـــو  ا ن ـــان األساســـية لشـــعباا و تمعاهتـــا. ون.مـــت وزارة املـــرأة والشـــباو والشـــ ون 
املعنيـــة بـــالناوض بـــاملرأة ووـــعبتاا املعنيـــة بالرعايـــة الجتماعيـــةن  وـــعبتاا الجتماعيـــةن عـــن طريـــق

شاورات بش ن اتفاقيات  قو  ا ن انن وكلر بالتعـاون مـل من.مـات إقليميـة محقت توعية وم
جزيــرة م هولــة يف   22جزيــرة مــن أصــل  20ن اســتفادت 2014-2013ودوليــة. وخــقل الفــنة 

كرييبــا  مــن تــدريب يف  ــال  قــو  ا ن ــان علــ  اتفاقيــة القوــاء علــ  حيــل أوــكال التمييــز 
لنتـائج املباوـرة للمبـادرة إنشـاء فرقـة مـن ومن اواجلن ان.  ضد املرأة والقواء عل  العنف اجلن ي

 املدافعي عن  قو  ا ن ان والدعاة الذكور يف حيل أواء كرييبا .
جاــد مشــنك للحكومــة وحيــل أصــحاو املصــلحة. بفوــل وُعــدول قــانون محايــة اللفــل  -18

.مـات غـري احلكوميـة ن العمـل مـل ل/لـي مـن املن2010ويواصل فريق عمل تقـ ن أنشـئ يف عـام 
واملن.مــات الدينيــة. ونُ.ومــت بــرامج للتوعيــة بقــانون وسياســات رفــاه اللفــل والشــباو واألســرة يف 

يف املائــــة مــــن ال ــــكانن أل  50ت ــــل جــــزر مــــن بيناــــا العاصــــمة تــــاراوا  يــــث يقــــيم أك/ــــر مــــن 
. ومبوجـــب 2015ن ـــمة. وســـتن.م زيـــارات إىل ســـائر جـــزر البلـــد يف عـــام  50 000 مـــن أك/ـــر

ألل ق ن يــ2013مـن قــانون رفـاه اللفــل والشـباو واألســرة لعـام  18مـن املــادة  2و 1فقـرتي ال
أل طفل الي ت اوره فيما يتعلق برعاية باهلواجن وقص إبق  الشرطة واملرودين الجتماعيي 

ون مبــا يف كلــر األطفــال الــذين يتعرضــون للعقوبــة البدنيــة ويعــانون مناــا أل وــااألطفــال أو مــن 
تمعــــات واملــــدار  علــــ   ــــد ســــواء. وخــــقل عمليــــات التشــــاور بشــــ ن هــــذا التشــــريل داخــــل اجمل

 أفراد اجملتمل عل  الدعوة إىل محاية اللفل.برنامج لتدريب وال ياسات املتصلة ب ن نُ.وم 
وسـتقدم ن ـقت  الناائيـة إىل احلكومـة يف لقواء األ داا قانون مشروع وجترل صياغة  -19

 . 2015 اية آكار/مار  
فرقــة العمــل الوطنيــة حلقــو  ا ن ــان يف كرييبــا  علــ  إعــداد التقــارير الــي وقــد انكبــت  -20
اهلــدي تقــدم بعــُد إىل اللزنــة املعنيــة بالقوــاء علــ  التمييــز ضــد املــرأة وجلنــة  قــو  اللفــل. و  مل

ال/الث تقدمي التقرير اجلامل للتقارير الدورية األول وال/ان و الذل تعمل فرقة العمل عل  بلوغ  هو 
. وســـيقدوم التقريــــر 2015إىل اللزنـــة املعنيـــة بالقوـــاء علـــ  التمييــــز ضـــد املـــرأة يف ني ـــان/أبريل 

.  2015للتقـــــارير الدوريـــــة مـــــن ال/ـــــان إىل الرابـــــل إىل جلنـــــة  قـــــو  اللفـــــل يف  زيران/يونيـــــ  اجلـــــامل 
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ول ا عاقـة فرقة العمل التقرير األول وتقدم  إىل اللزنة املعنيـة ققـو  األوـقا  ك ستزمل كما
كرييبــــا ن بفوــــل إنشــــاء وزارة املــــرأة والشــــباو اســــتلاعت  . و 2015احملــــدد يف عــــام قلــــول التــــاري  

وفرقــة العمــل املعنيــة ققــو  ا ن ــان وو ــدة  قــو  ا ن ــان يف الفــنة األخــريةن  والشــ ون الجتماعيــة
ة إعــداد التقــارير أن تتقــدم يف عملاــا يف  ــال  قــو  ا ن ــان وأن تقــوم علــ  اخلصــو  بت ــريل وتــري 

 وتقد اا إىل اللزان املعنية. الدورية املقبلة
وستواصــل كرييبــا  التعــاون مــل املفوضــية ال ــامية حلقــو  ا ن ــان والتمــا  الــدعم مــن  -21

وكــالت األمــم املتحــدة واهليأــات ا قليميــة والشــركاء ا منــائيي فيمــا يتعلــق ببنــاء القــدرات الوطنيــة 
ت والتزــارو يف  ــال  قــو  ا ن ــان مــل غريهــا مــن بلــدان جــزر احملــي  والتــدريب وتبــادل اخلــيا

 اهلادئ. 
م/ــل اان فيمــا يتعلـق ببلـو  األهــداي احملـدودة دوليـأيوــاا يف إ ـراز تقـدم كرييبـا  ومل تتـوان   -22

األهــداي ا منائيــة لأللفيــةن وكلــر رغــم مــا تواجاــ  مــن حتــديات ،تلفــة م/ــل العزلــةن والكت.ــا  
 البيانات وحمدودية احلصول عل  احلقو  واخلدمات.  ال كانن ونقص

وب ــبب صــير اجلــزر وتشــتوتاا اجليــرايف علــ  امتــداد منلقــة حميليــة واســعة بــات احلصــول  -23
اا. رئي ــياا علــ  اخلــدماتن مبــا يف كلــر التكلفــة الباه.ــة لستن ــا  تلــر اخلــدماتن يشــكول حتــدوي

حملليـــة وتعزيـــز ونيويـــل اهلياكـــل واهليأـــات املوجـــودة وينبيـــي تـــوفري املزيـــد مـــن الـــدعم لبنـــاء القـــدرات ا
 وامل دية لدور رئي ي يف إعمال  قو  ا ن ان وإعداد التقارير بش  ا.

وأكوـدت كرييبــا  يف تقريرهــا الـوط  أ ــا تواجــ  حتــديات أبرزهـا تيــري املنــا . وألن كرييبــا   -24
حـــر مــنين فقـــ ن أضـــحت بلــد م لـــف مــن جـــزر منقفوـــة ال ــل  يبلـــن متوســـ  ارتفاعاــا عـــن الب

ب بب تيري املنا  وارتفـاع م ـتوس البحـر النـاجم عنـ  تواجـ  حتـديات جديـدة ورئي ـيةن مبـا يف كلـر 
فقدان األراضي والتعرية ال ا لية الشديدة والتشريد الق رل للمزتمعاتن لا ي ثر يف امليـاه واألمـن 

 ان كرييبا  م  لة بقاء.اليذائي. واألهم من كلرن بات هذا األمر يشكل بالن بة إىل سك
 ن2015آكار/مــار   6ور وبــت كرييبــا  باملناقشــة املقبلــة املزمــل عقــدها طيلــة يــوم كامــل يف  -25

خقل الدورة ال/امنة والعشرين جمللن  قو  ا ن ان. ووزعت الدول الصيرية عل  اغتنام هـذه 
للتصدل لآلثار الوـارة لتيـري وأفول املمارسات امللرو ة آرائاا بش ن التحديات لتبادل الفرصة 

املنـا  و قـو  ا ن ـان. وناوـدت كرييبـا  اجملتمـل الـدو  مواصـلة دعـم املشـاركة املتزايـدة للـدول 
سيما تلر الي لين هلا ل/لية يف جنيفن يف املناقشات املعقودة بش ن هذه امل ائل  الصيريةن ول

 املامة يف جل ات  لن  قو  ا ن ان. 
أن تنـاول التحـديات الـي تواجااـا الـدول املنقفوـة نتيزـة اا قوياا كرييبا  اعتقادوتعتقد   -26

األساســي يف البقـاء ك/قافــة وــعب كرييبـا   ـق ة الــي يـ ثر هبــا تيـري املنــا  يف تيـري املنــا  والكيفيـ
،تلفــة ويف التمتــل ققــو  أساســية م/ــل الوصــول إىل اليــذاء وميــاه الشــرو الن.يفــةن أمــر يشــكل 

 لقة. ضرورة مل
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ومـــا فتأـــت  كومـــة كرييبـــا  تبـــذل قصـــارس جاـــدها ملواجاـــة الوضـــل؛ فاـــي مـــا فتأـــت  -27
ألن  ياـاجر اا يف اخلارج وتركز عل  التعليم وتشحذ ماارات الشعب ليكـون جـاهز  يتشنل أراض

للــدول اا ائتقفــاا بكرامــة  عنــدما تصــب  جــزر كرييبــا  غــري قابلــة لل ــكن. وأنشــ ت كرييبــا  أيوــ
 ائتقي الدول اجلزرية املرجانية املنقفوة املع  بتيري املنا . بتيري املنا  وهو اا األك/ر ت ثر 

وأعربــت كرييبــا  عــن تر يباــا بامل ــاعدة املقدمــة مــن الشــركاء ا منــائيي وتقــديرها هلــان  -28
 لكن ينبيي القيام باملزيد.

كرييبـا  يف الواجاـة و /ل تيري املنا  وارتفاع م توس البحـر مشـكلتي عـامليتي. وتوجـد   -29
إىل جانـب بلــدان منقفوــة أخــرس م/ــل ملــديف وجـزر ماروــال وتوفــالو ومنــاطق أخــرس كتوكــالون 
بل إن هذا  ال عشرات مقيي األوقا  املوجـودين يف منلقـة احملـي  اهلـادئ و ـول العـامل يف 

إىل اةـاك  اجملتمعات الي تعـي  يف املـدن والقـرس والبلـدات ال ـا لية املنقفوـة. ودعـت كرييبـا 
 رة. ي تواج  م/ل كرييبا  أوضاعاا خلإجراءات إقليمية وعاملية عاجلة مل اعدة الدول اجلزرية ال

؛ واطولـــل الوفـــد وـــعباا ا ن ـــانيةبـــا نام وضـــمان  قـــو  اا قويـــاا وأبـــدت احلكومـــة التزامـــ -30
كرييبــا  بــتحفع علــ  التعليقــات املقدمــة خــقل جولــة الســتعراض الــدورل الشــاملن وأفــاد بــ ن  

ستواصـــل العمـــل لديـــة للوفـــاء بالتزاماهتـــا يف  ـــال  قـــو  ا ن ـــان. غـــري أن عمليـــة الســـتعراض 
الــدورل الشــامل لــن تكــون كات جــدوس مــا مل تُعــاأل داخــل هيأــات األمــم املتحــدة م/ــل الفريـــق 

علــ  اا ج ــيماا العامــل املعــ  بالســتعراض الــدورل الشــامل التحــديات الرئي ــية الــي تشــكل خلــر 
 كلر أن تيري املنا  يُعد أول التحديات امللرو ة. حلق األساسي لشعب كرييبا  يف البقاء. ا

وينبيــــي للفريــــق العامــــل املعــــ  بالســــتعراض الــــدورل الشــــامل و لــــن  قــــو  ا ن ــــان  -31
فيمــا يتعلــق ققــو  األفــراد و قــو  املــرأة وامل ــاواة بــي اجلن ــي اا كلــر جيــد يقومــان كمــا فعــقا  أن

اللفــــل و قــــو  املعــــوقي و ريــــة التعبــــري والعبــــادة والتزمــــلن بنكيــــز ا جــــراءات العامليــــة و قــــو  
وتفعيلاا ملعاجلة هذا التحـدل الرئي ـي الـذل يعـنض احلـق يف البقـاءن ل مـن أجـل كرييبـا  فقـ  

 جملتمل العاملي.بل ا

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفداا ببيانات. و كـن الطـقع علـ  التوصـيات املقدمـة  44اعلين أدىل أثناء احلوار التف -32

 أثناء احلوار يف اجلزء ال/ان من هذا التقرير.
ل .ت إستونيا مـل التقـدير اخللـوات الـي اةـذهتا كرييبـا  لتنفيـذ التوصـيات ال ـابقة.  -33

العـاملي يف قلـاع الصـحفيي و نيكـن  ودعت كرييبا  إىل ضمان الوصـول إىل املعلومـات وضـمان
ووزوعت إستونيا كرييبا  عل  مواصلة بذل اجلاود  .العمل دون خوي من النتقاممن ا عقم 

لقنومام إىل أبرز الصكوك الدولية حلقو  ا ن ان وتوجي  دعوة دائمـة إىل ا جـراءات اخلاصـة. 
 وقدمت إستونيا توصيات.
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 .يل احل.ـر الشـامل للعقوبـة البدنيـةووزوعت فرن ا كرييبا  عل  التعبأـة مـن أجـل تشـز -34
 فياـا. ور وبـت فرن ـا بصـياغةاا عل  النومام إىل الصكوك الدولية الي لي ت طرفاا أيوووزعتاا 

 خلة العمل الوطنية للقواء علـ  العنـف اجلن ـي واجلن ـانن ووـزوعت كرييبـا  علـ  تنفيـذ اخللـة
 وقدومت فرن ا توصيات.اا. تاماا تنفيذ
نيا لاود كرييبا  الرامية إىل املوـي يف تعزيـز محايـة  قـو  ا ن ـان وتنفيـذ وأوادت أملا -35

التوصيات املقدمة يف اجلولة األوىل من الستعراض الدورل الشامل. وأعربت عن تقديرها  نشـاء 
 ققــو  ا ن ــان واعتمــاد وصــياغة تشــريعات وسياســات ترمــي إىل التصــدلتعــ  فرقــة عمــل ،صصــة 
 اية  قو  اللفل. وقدمت أملانيا توصيات.للعنف املنز  ومح

ج مبــادئ  قــو  ا ن ــان درا ول .ـت غانــا التــدابري التشــريعية الــي تتقـذها كرييبــا    -36
لتح ي التعلـيم تقذة والتدابري ال ياساتية املنت الي سُ يف تشريعاهتا الوطنية وأثنت عل  القواني 

ترمـــي إىل التصـــدل للعنـــف اجلن ـــي واجلن ـــانن ورفـــاه األســـرة. وأوـــادت باةـــاك كرييبـــا  تـــدابري 
وتشــزيل مشــاركة الن ــاء يف ال ياســة وزيــادة عــدد الن ــاء املوشفــات بــبدارة الشــرطة يف كرييبــا . 

 وقدمت غانا توصيات.
مواطنياــا ول .ــت إندوني ــيا بتقــدير جاــود كرييبــا  الراميــة إىل تعزيــز وا ــنام  قــو   -37

التصـــديق علـــ  اتفاقيـــة  قـــو  األوـــقا  كول ا عاقـــة يف اا . ول .ـــت بتقـــدير أيوـــيةا ن ـــان
ن ون.ـر كرييبـا  يف التصـديق علـ  غريهـا مـن صـكوك  قـو  ا ن ـان أو النوـمام 2013 عام

إلياــا. كمـــا ل .ـــت إندوني ـــيا جاـــود كرييبـــا  للحـــد مـــن وفيـــات األماـــات والرضوـــل. وقـــدمت 
 إندوني يا توصيات.

مـــن إصـــق ات تشـــريعية يف  ـــال  قـــو  اللفـــل.  وأوــادت أيرلنـــدا مبـــا أجرتـــ  كرييبـــا  -38
ور بت بالعمل املوللل ب  لتنفيذ خلة العمل الوطنيـة للقوـاء علـ  العنـف اجلن ـي واجلن ـان. 

زالت قلقة إزاء ارتفاع م توس هذا العنف. وأقرت أيرلندا مبـا تواجاـ  كرييبـا  مـن  لكن أيرلندا ما
ببنشــاء م س ــات وطنيــة معنيــة بتيــري املنــا . حتــديات ج ــام ب ــبب آثــار تيــري املنــا ن وأوــادت 

 وقدمت أيرلندا توصيات.
مبــادئ  قــو  ا ن ــان يف التشــريعات الوطنيــة.  راجاــادوأوــادت إســرائيل بكرييبــا    -39

وا تفــت باملبــادرة الراميــة إىل صــياغة سياســة وطنيــة وخلــة عمــل للقوــاء علــ  العنــف اجلن ــان. 
إجـراء تعـديل دسـتورل لتوسـيل نلـا  أسـن التمييـز احمل.ـورة. ور وبت برغبة كرييبا  يف الن.ر يف 

 وقدمت إسرائيل توصيات.
ور وبــــت إيلاليــــا بالتزامــــات كرييبــــا  يف  ــــال  قــــو  ا ن ــــان وأوــــادت بــــا جراءات  -40

بالتــدابري الراميــة إىل التصــدل للعنــف اجلن ــان اا املتقــذة  ــىت اآلن يف هــذا الصــدد. ور وبــت أيوــ
ة. ووزوعت إيلاليا كرييبا  عل  التقلي عن أل مقنح أو خلة  عـادة إقـرار وتعزيز  قو  املرأ

 عقوبة ا عدام. وقدومت إيلاليا توصيات. 
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وأوـادت كينيـا بباـازات كرييبــا  فيمـا يتعلـق بالوفـاء بالتزاماهتــا املتصـلة ققـو  ا ن ــان  -41
لرامــي إىل جتــرمي العنــف املنــز  واملنب/قــة عــن التوصــيات ال ــابقة. ور وبــت كينيــا بالتشــريل األخــري ا

 .ةوقدمت كينيا توصيوت مي سقمة ومحاية ضحاياه. 
وأوــادت ملــديف مبــا بذلتــ  كرييبــا  مــن جاــود يف ســبيل التصــديق علــ  اتفاقيــة  قــو   -42

إىل التصــدل علــ  املبــادرات الراميــة اا األوــقا  كول ا عاقــة وجتــرمي العنــف املنــز . وأثنــت أيوــ
 سـبل م ـتدامة  مـل باتبـاع لديف كرييبـا  علـ  معاجلـة مشـاكلاا ا منائيـة /ت ملتيري املنا . و 

 ن الكوارا. وقدومت ملديف توصيات.النكيز عل  التكيف مل تيري املنا  واحلد م
وأوادت املك ير بالتقدم الذل أ رزت  كرييبـا  منـذ اجلولـة األوىل مـن السـتعراض الـدورل  -43

بتعزيـــز ومحايـــة  قـــو  ا ن ـــان ورغبتاـــا يف التعـــاون مـــل اآلليـــات  الشـــاملن وهـــو مـــا يعكـــن التزاماـــا
الدوليــة. كمــا أوــادت املك ــير بــاجلاود املبذولــة فيمــا يتعلــق بــالتعليمن وخباصــة وضــل سياســة للتعلــيم 

 لبتدائي. وقدمت املك ير توصيات.الشاملن لومان إنيام الفتيان والفتيات تعليمام ا
رييبـا  يف سـبيل حت ـي ا طـار امل س ـي والتشـريعي حلقـو  وأقرو اجلبل األسود لاود ك -44

يف أن ي اعد الناج الوط  للقواء عل  العنف اجلن ي واجلن ان يف عرو عن أمل  ا ن ان. وأ
يف معاهـــدات اا إجيــاد  ـــل فعلـــي هلـــذه املشــكلة. ول ـــع اجلبـــل األســـود أن كرييبــا  لي ـــت طرفـــ

التقــارير املتعلقــة بتنفيــذ التفاقيــات الــي صــدقت علياــا دوليــة عديــدة بشــ ن  قــو  ا ن ــان وأن 
فــات موعــد تقــد اا. ووــزول كرييبــا  علــ  التمــا  واســتقدام امل ــاعدة التقنيــة لتعزيــز قـــدراهتا 

 توصيات. الوطنية والوفاء بالتزاماهتا املتعلقة ببعداد التقارير. وقدوم اجلبل األسود
ن 2013فـــاه اللفـــل والشـــباو واألســـرة لعـــام وأوـــادت ناميبيـــا بوضـــل كرييبـــا  قـــانون ر  -45

ن وإنشــاء وزارة املــرأة والشــباو والشــ ون الجتماعيــةن واعتمــاد الــناج 2013وقــانون التعلــيم لعــام 
الـــوط  للقوـــاء علـــ  العنـــف اجلن ـــي واجلن ـــان: ال ياســـة العامـــة وخلـــة العمـــل الســـناتيزية 

 . وقدمت ناميبيا توصيات.2021-2011 للفنة
هولنــدا عــن تقــديرها لتح ــي كرييبــا  تشــريعاهتا البيأيــةن لكناــا وــدودت علــ   وأعربــت -46

وأعربـت هولنـدا عـن قلقاـا اا. كليـاا  ضرورة بذل املزيد لومان نيتل ال كان ققوقام األساسية نيتعـ
إزاء ارتفـاع معـدل العنـف واجلــرائم اجلن ـية ضـد الن ـاء واألطفــالن وقالـت إ ـا سـن ب بتصــديق  

 ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. وقدومت هولندا توصيات.كرييبا  عل  ن.
وهنو ت نيوزيلندا كرييبا  علـ  اعتمـاد تشـريل لتزـرمي العنـف املنـز  ووـاركتاا قلقاـا إزاء  -47

تواصــــل ارتفــــاع م ــــتويات . ور وبــــت بقــــرار كرييبــــا  العــــناض علــــ  أل إقــــرار لعقوبــــة ا عــــدام. 
ول .ــت أن كرييبــا  مل تنتــ  بعــُد مــن إعــداد تقاريرهــا الدوريــة إىل اللزنــة املعنيــة بالقوــاء علــ  

 املرأة. وقدمت نيوزيلندا توصيات.مييز ضد الت
وأوادت الفلبي بتنفيذ كرييبـا  لتوصـياهتا ال ـابقةن ول .ـت التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق  -48

قماية  قو  املرأة واللفلن ور وبت بقانون التعليمن واستف رت عما إكا كانت املناهج الدراسية 
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ونينوــت الفلبــي النزــاح لكرييبــا  يف صــياغة تتوــمن بــرامج للت/قيــف يف  ــال  قــو  ا ن ــان. 
وأوـــادت ببنشـــاء م س ـــات وجلـــان معنيـــة بتيـــري املنـــا . وقـــدومت بشـــ ن ا عاقـــة سياســـة وطنيـــة 

 الفلبي توصيات.
ور وبـــــت اليتيـــــال بتصـــــديق كرييبـــــا  علـــــ  اتفاقيـــــة  قـــــو  األوـــــقا  كول ا عاقـــــة  -49

املشـــنك املتعلـــق بتيـــري املنـــا  وإدارة ،ـــاطر واعتمادهـــا ال ياســـة البيأيـــة املتكاملـــة وخلـــة التنفيـــذ 
الكــــوارا. واستف ــــرت عــــن طريقـــــة دمــــج مبــــادئ م/ــــل عـــــدم التمييــــز ومشــــاركة املــــرأة يف هـــــذه 

 ال ياسات. وقدمت اليتيال توصيات.
وأوـــادت ســـرياليون باعتمـــاد التـــدابري وال ياســـات املتعلقـــة بـــالعنف اجلن ـــي واجلن ـــان  -50

عاقـــةن ووضـــل اخللـــة ا منائيـــة الوطنيـــةن وإدراج الصـــحة ا اابيـــة يف واللفـــل والشـــباو واملـــرأة وا 
اا الســـناتيزيات الوطنيـــة. ووـــزوعت كرييبـــا  علـــ  إنشـــاء م س ـــة وطنيـــة حلقـــو  ا ن ـــان وفقـــ
للمبادئ املتعلقة مبركز امل س ـات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة  قـو  ا ن ـان )مبـادئ بـارين( وتقـدمي 

 ت معاهدات  قو  ا ن ان. وقدمت سرياليون توصيات.تقاريرها العالقة إىل هيأا
بالتزاماـــا وأوــادت ســـنيافورة بـــالتزام كرييبــا  بتعزيـــز وا ـــنام  قــو  ا ن ـــان. ور وبـــت  -51

احلصــول علــ  اخلــدمات الصــحية رفــل معــدلت  الراميــة إىل ابالتصــدل للعنــف اجلن ــان ولاودهــ
الرتقـاء مبعـايري التعلـيم. وقـدمت سـنيافورة  واللبية. وأعربت عن دعماا جلاود كرييبا  يف سبيل

 توصيات.
وككورت سلوفينيا مبا قدمتـ  مـن توصـيات يف اجلولـة األوىل بشـ ن التصـديق علـ  معاهـدات  -52

مبـــادئ  قـــو  إدراج  قـــو  ا ن ـــان و .ـــر العقوبـــة البدنيـــة. ور وبـــت لاـــود كرييبـــا  يف ســـبيل 
ونـــوع اجلـــنن مـــن أســـباو التمييـــز احمل.ـــورة ا ن ـــان يف تشـــريعاهتا واستف ـــرت عـــن  ـــذي اجلـــنن 

املنصــــو  علياــــا يف الدســــتور. ور وبــــت بــــاجلاود املبذولــــة يف ســــبيل حت ــــي الوصــــول إىل التعلــــيم. 
 وقدمت سلوفينيا توصيات.

سلفاا. وأعربت كرييبا  عن نيتاا تقـدمي طلـب إىل عدوة وردو وفد كرييبا  عل  األسألة امل -53
 ــات الوطنيــة لتعزيــز ومحايــة  قــو  ا ن ــان مــن أجــل اعتمــاد فرقــة جلنــة التن ــيق الدوليــة للم س

العمل الوطنية حلقو  ا ن ان يف كرييبا . ويـنص دسـتور كرييبـا  علـ   .ـر التمييـز. ويف هـذا 
ال ــــيا ن أوــــار الوفــــد إىل اخلــــدمات املقدومــــة إىل األوــــقا  كول ا عاقــــة. وأوــــركت كرييبــــا  

 الدورل الشامل. اجملتمل املدن يف عملية الستعراض 
وصــدوقت كرييبــا  علــ  اتفاقيــة القوــاء علــ  حيــل أوــكال التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة  -54

 قو  اللفل واتفاقيـة  قـو  األوـقا  كول ا عاقـةن وسـحبت حتف.اهتـا علـ  اتفاقيـة  قـو  
وتن.ــر يف  اللفــل. وستنوــم كرييبــا  إىل اليوتوكــولي الختيــاريي األول وال/ــان لقتفاقيــة األخــرية

التصــديق علـــ  ســائر صـــكوك  قـــو  ا ن ــان. ومل يفصـــل يف أل قوـــية يف إطــار قـــانون ال ـــلم 
رجـــال يف زيـــادة  110األســـرل. ويكمـــن اهلـــدي مـــن برنـــامج الـــدعاة الـــذكور الـــذل وـــارك فيـــ  
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مشاركة الرجال يف الـدعوة إىل  قـو  ا ن ـان والتصـدل للعنـف اجلن ـي. وتعمـل كرييبـا  علـ  
يــل األطفــال بــالتعليم البتــدائي. وســتقدم بيانــات إ صــائية هبــذا اخلصــو  يف ضــمان التحــا  ح

  زيران/يوني .
وضـــعت قائمـــة بالتـــدابري قـــد وســـتوج  كرييبـــا  دعـــوة دائمـــة إىل ا جـــراءات اخلاصـــة. و  -55

املتقــذة لتنفيـــذ قـــانون ال ـــلم األســـرل والـــناج الــوط  للقوـــاء علـــ  العنـــف اجلن ـــي واجلن ـــانن 
للزنة املعنية بالقواء عل  التمييز ضد املرأة وجلنة  قو  اللفل فيما يتعلق بتقدمي وتلبية وروط ا

 التقارير العالقة. 
 العقوبة البدنية.األخذ بتعيد كرييبا   ولن -56
ـــد مـــن جديـــد أنـــ  حتـــدو رئي ـــي  -57 وأقـــرو الوفـــد بالتعليقـــات املقدمـــة بشـــ ن تيـــري املنـــا ن وأكو

يواعف التحديات الي تواجااا كرييبـا  بالفعـل يف الوفـاء بالتزاماهتـا يف  ـال  قـو  ا ن ـان. 
ووكر الوفد البلدان الي علوقت عل  ضرورة اةـاك إجـراء عـاملي أقـوس ودعـم بلـدان م/ـل كرييبـا  

فل التحديات امللحة الناحة عن تيري املنا . ودعا الوفـد اجملتمـل الـدو  إىل ا قـرار باللـابل عل  ر 
 املل  مل اعدة البلدان املوجودة يف الواجاة. 

وأوــادت جــزر ســليمان بــاجلاود املبذولــة يف ســبيل تنفيــذ التوصــياتن وإنشــاء وزارة املــرأة  -58
لوطنية حلقو  ا ن ـان يف كرييبـا . ول .ـت جـزر والشباو والش ون الجتماعية وفرقة العمل ا

ســليمان التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بصــياغة ال ياســاتن واستف ــرت عــن برنــامج الــدعاة الــذكورن 
 ووزوعت كرييبا  عل  التما  امل اعدة الدولية. وقدومت جزر سليمان توصيات.

تزامـات املتصـلة بالسـتعراض وأوادت جنوو أفريقيا لاود كرييبا  لتنفيذ التوصيات والل -59
ال ابق. ول .ت التقدم احملرز يف حتقيق الياية املتعلقة بالقوـاء علـ  اجلـوع مـن األهـداي ا منائيـة 
لأللفيةن ووزوعت كرييبا  عل  مواصلة تعزيـز وا ـنام وإعمـال  قـو  ا ن ـانن مبـا يف كلـر احلـق 

 يف التنمية. وقدومت جنوو أفريقيا توصيات. 
إســبانيا الوــوء علــ  التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بالقوــاء علــ  التمييــز اجلن ــان.  وســلولت -60

بتعزيــز محايــة املــرأة وضــمان تكــاف  الفــر . وأفــادت بــ ن   2010وككوــرت بتوصــيتاا املقدمــة يف عــام 
 كرييبا  بذلت جاوداا يف سبيل محاية  قو  األوقا  كول ا عاقة. وقدمت إسبانيا توصيات.

لنكا  دوا تلورات إجيابيةن مبـا يف كلـر اعتمـاد مبـادرات سياسـاتية  ول .ت سرل -61
لتـــ مي  قـــو  اللفـــل واملـــرأة والتعلـــيم الشـــامل وإنشـــاء فرقـــة العمـــل الوطنيـــة حلقـــو  ا ن ـــان يف  
كرييبـــا . و /وـــت ســـرل لنكـــا اجملتمـــل الـــدو  علـــ  تزويـــد كرييبـــا  بامل ـــاعدة التقنيـــة لتح ـــي 

 سرل لنكا توصيات.قدرات فرقة العمل. وقدومت 
وأوــارت ال ــويد إىل أ ــد املقن ــات الراميــة إىل تعــديل قــانون العقوبــات  عــادة إقــرار  -62

عقوبة ا عدام. وككرت ال ويد أن القانون جييـز العقوبـة البدنيـة يف إطـار من.ومـة الرعايـة النااريـة 
 مت ال ويد توصيات. م  بتنفيذ  عقوبة معقولة . وقدتمن قانون العقوبات  226وأن املادة 
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وأوادت تايلند بتصديق كرييبا  عل  اتفاقية  قو  األوقا  كول ا عاقة وإنشائاا  -63
فرقــة عمــل وطنيــة حلقــو  ا ن ــان ووضــعاا قــواني تشــريعية وطنيــة بشــ ن  قــو  املــرأة واللفــل. 

ن وعرضـت وأعربت تايلند عن اعتقادها أن تنفيذ ن.ام وامل للتيلية الصحية سيكون أمراا  ـدياا 
 تقاسم خياهتا. وقدمت تايلند توصيات.

بتقـدير سـحب حيـل التحف.ـات علـ  اتفاقيـة  قـو  اللفـل  ليشـي -ول .ت تيمور  -64
. وأعربـــت عـــن قلقاـــا املتواصـــل إزاء ارتفـــاع ن ـــبة األطفـــال 2013واعتمـــاد قـــانون التعلـــيم لعـــام 

امـل باللتحـا  باملـدار . وقـدمت سـيما عـدم ال ـماح للفتيـات احلو  امللتحقـي باملـدار ن ل غـري
 توصيات. ليشي - تيمور
ــــدادور وبــــت  -65 ــــة وأ اطــــت علمــــاا  تريني ــــا  علــــ  سياســــتاا البيأي ــــاغو بتصــــديق كرييب وتوب

با جراءات املتقذة للحفا  عل  أول موقل ُقلرل أعلنت  اليون كو موقعاا تراثياا عاملياا. وسـلولت 
األخــــرية الراميــــة إىل جتــــرمي العنــــف املنــــز . ول .ــــت  وتوبــــاغو الوــــوء علــــ  التشــــريعات ترينيــــداد

التصديق عل  اتفاقية  قو  األوقا  كول ا عاقة والعملية اجلارية لصياغة سياسة وطنية هبذا 
 وتوباغو توصيات. ترينيدادالش ن. وقدومت 

كافحــة ور وبــت اململكــة املتحــدة لييلانيــا الع.مــ  وأيرلنــدا الشــمالية بالتــدابري املتقــذة مل -66
 2014العنـــف اجلن ـــانن وخباصـــة جتـــرمي العنـــف املنـــز  عـــن طريـــق قـــانون ال ـــلم األســـرل لعـــام 

وإنشـــــاء وزارة املـــــرأة والشـــــباو والشـــــ ون الجتماعيـــــة. وألن اململكـــــة قلقـــــة إزاء تواصـــــل ارتفـــــاع 
م ــتويات العنــف اجلن ــي واجلن ــان وــزوعت كرييبــا  علــ  ا ســراع بوضــل اللم ــات األخــرية 

تنفيــذ قـــانون ال ــلم األســرل وضــمان مق قـــة املتــورطي يف العنــف املنــز . وقـــدومت علــ  خلــة 
 اململكة املتحدة توصيات.

وأقــروت الوليــات املتحــدة األمريكيــة مبــا أ رزتــ  كرييبــا  مــن تقــدم فيمــا يتعلــق بالقوــاء  -67
بـاجلاود  عل  أسوأ أوكال عمل األطفال باعتماد قانون رفاه اللفـل والشـباو واألسـرةن ور وبـت

الراميــة إىل التصــدل لنتااكــات  قــو  ا ن ــان يف أراضــي البلــد الشاســعة. وينبيــي بــذل جاــود 
 كوميــــة إضــــافية للتوعيــــة هبــــذا القــــانون وإنفــــاكهن ألن ادعــــاءات الســــتيقل اجلن ــــي التزــــارل 

 ت موجودة.زال مالألطفال 
اــام مــن بيناــا تن ــيق ور وبــت أوروغــوال ببنشــاء فريــق عامــل حلقــو  ا ن ــانن يتــوىلو م -68

إعـــداد وتقـــدمي التقـــارير إىل هيأـــات املعاهـــدات. ور وبـــت أوروغـــوال أيوـــاا باعتمـــاد الـــناج الـــوط  
للقواء عل  العنف اجلن ي واجلن ان. ونووهت بانومام كرييبا  إىل اتفاقية  قو  األوـقا  

نيـــة وال ياســـية كول ا عاقـــة ووـــزعتاا علـــ  النوـــمام إىل العاـــد الـــدو  اخلـــا  بـــاحلقو  املد
 والعاد الدو  اخلا  باحلقو  القتصادية والجتماعية وال/قافية. وقدمت أوروغوال توصيات.

ور وبــت حاوريــة فنــزويق البوليفاريــة بتنفيــذ قــانون رفــاه اللفــل والشــباو واألســرة وقــانون  -69
إطــق  اخللــة  التعلــيم وإنشــاء وزارة املــرأة والشــباو والشــ ون الجتماعيــة. وســللت الوــوء علــ 
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الي ترمي إىل ضمان احلماية الجتماعية وامل اواة بي اجلن ـي.  2015-2012ا منائية للفنة 
 وقدمت حاورية فنزويق البوليفارية توصيات.

ن 2013ور وبت اجلزائر بتصديق كرييبا  عل  اتفاقية  قو  األوقا  كول ا عاقـة عـام  -70
وضــل سياســة للتعلــيم الشــامل وتنفيــذ خلــة اســناتيزية للصــحة. وأوــادت بــاجلاود املبذولــة يف ســبيل 

 وقدمت اجلزائر توصيات. 
وهنو ت األرجنتـي كرييبـا  علـ  انوـماماا إىل اتفاقيـة  قـو  األوـقا  كول ا عاقـة  -71

ووـزعتاا علـ  التصـديق علـ  اليوتوكـول الختيــارل امللحـق بالتفاقيـة بشـ ن البقغـات الفرديــة. 
 بتنفيــذ القــواني املتصــلة برفــاه اللفــل والشــباو واألســرة فيمــا يتعلــق بامل ــاعدة ور بــت األرجنتــي

 واخلدمات الجتماعية. وقدمت توصيات.
ور وبت أرمينيا باسـتعداد كرييبـا  لقنوـمام إىل الصـكوك الدوليـة حلقـو  ا ن ـان الـي  -72
علــ  اتفاقيـة منــل جر ـة ا بــادة تُعـد طرفـاا فياــا بعـُد. وأولــت أرمينيـا أمهيــة خاصـة إىل التصـديق  ل

اجلماعيــة واملعاقبــة علياــا. ول .ــت أرمينيــا بارتيــاح أن ســكان كرييبــا  يصــلون علــ  اخلــدمات 
 اللبية  اناا. وقدمت أرمينيا توصيات.

وأقروت أسناليا بتصـديق كرييبـا  علـ  اتفاقيـة  قـو  األوـقا  كول ا عاقـة وأعربـت  -73
ا  مــن جاــود يف ســبيل وضــل اللم ــات األخــرية علــ  سياســة وخلــة عــن تفا هلــا لــا تبذلــ  كرييبــ

عمـل وطنيتــي بشــ ن ا عاقـة. وأعربــت أســناليا عــن تفا هلـا أيوــاا مــن قـرار كرييبــا  األخــري بعــدم 
زالــت قلقــة إزاء تواصــل ارتفــاع معــدلت العنــف املنــز . وقــدمت  إقــرار عقوبــة ا عــدامن لكناــا مــا

 أسناليا توصيات.
ليازيل مل التقدير توـمي الدسـتور  كمـاا بشـ ن  .ـر التمييـز علـ  أسـا  ول .ت ا -74

العــر  واللــون واألصــل الــوط  ور بــت بالتــدابري املتقــذة يف هــذا الصــدد. ور وبــت اليازيــل أيوــاا 
أبدت  كرييبا  من اهتمام بتوجي  دعوة إىل ا جراءات اخلاصة التابعـة جمللـن  قـو  ا ن ـانن  مبا

عن قلقاا إزاء  الة الن اء واألطفال ضحايا العنف املنز  والستيقل اجلن ـي. غري أ ا أعربت 
 وقدمت اليازيل توصيات.

ور وبت كندا باخللوات املتقذة يف سبيل التصدل للعنف ضد الن اء واألطفالن مبا يف  -75
كلـر العنــف اجلن ــي. وأوــادت بتصــديق كرييبــا  علــ  اتفاقيــة  قــو  األوــقا  كول ا عاقــة 

طلبت معلومات إضافية عن التمويل احلكومي ملـدار  األوـقا  كول ا عاقـة. وقـدمت كنـدا و 
 توصيات.

ول .ت ويلي مل التقدير تنفيـذ قـانون رفـاه اللفـل والشـباو واألسـرة وقـانون التعلـيمن  -76
وإنشـــاء وزارة املـــرأة والشـــباو والشـــ ون الجتماعيـــةن واعتمـــاد قـــانون ال ـــلم األســـرلن واملصـــادقة 

ال ياســـة املتعلقـــة بالقوـــاء علـــ  العنـــف اجلن ـــي واجلن ـــان. وســـللت وـــيلي الوـــوء علـــ    علـــ
 ا جراءات املتقذة يف سبيل احلد من ت ثر البلد بتيري املنا . وقدمت ويلي توصيات. 
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ول .ـــت الصـــي اعتمـــاد تشـــريعات وإصـــق ات جديـــدة للقوـــاء علـــ  العنـــف اجلن ـــي  -77
يتعلـق  لناوض باملرأة. كما ل .ت إ راز تقدوم ملمو  آخر فيمـاوتشزيل امل اواة بي اجلن ي وا

 مب ائل محاية  قو  اللفل والصحة العامة والتعليم اجليد وا عاقة. وقدومت الصي توصيات.
وأقرت كوستاريكا مبا بذلت  احلكومة من جاود يف سبيل النومام إىل ،تلف الصـكوك  -78

القانونيـــةن واةذتـــ  مـــن تـــدابري لمت/ـــال وـــرط تقـــدمي التقـــارير إىل هيأـــات املعاهـــداتن وأبدتـــ  مـــن 
اهتمـــام والتـــزام بالتعـــاون مـــل آليـــات األمـــم املتحـــدة املعنيـــة ققـــو  ا ن ـــان. وهنوـــ ت كوســـتاريكا  

  علــ  مــا أ رزتـ  مــن تقــدم فيمـا يتعلــق بتح ــي مشـاركة املــرأة يف ال ياســة ويف عمليــات كرييبـا
 صنل القرار. وقدمت كوستاريكا توصيات. 

وأعربـــت كوبـــا عـــن تفا هلـــا مـــن اعتمـــاد احلكومـــة قـــانون رفـــاه اللفـــل والشـــباو واألســـرة  -79
وككرت أن إاازات أخرس قـد  وقانون التعليمن وإنشاء وزارة املرأة والشباو والش ون الجتماعية.

حتققت من بيناا ضـمان احلكومـة احلصـول علـ  اخلـدمات اللبيـة  انـاان واحلفـا  علـ  اتفاقيـات 
 التعاون الدو  للموي يف حت ي تقدمي امل اعدة إىل ال كان. وقدمت كوبا توصية وا دة.

وىلن بالتوصـيات ول .ت الدامنرك أن كرييبا  أ اطت علمـاان خـقل جولـة السـتعراض األ -80
ـــة القاســـية  ـــة مناهوـــة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروو املعاملـــة أو العقوب الراميـــة إىل التصـــديق علـــ  اتفاقي

القإن ـــانية أو املاينـــة. وأعربـــت الـــدامنرك عـــن اســـتعدادها لبحـــث ســـبل م ـــاعدة  كومـــة كرييبـــا   أو
التعـــذيب الـــي أطلقتاـــا علـــ  املوـــي قـــدماا يف هـــذا الصـــددن وكلـــر يف إطـــار مبـــادرة اتفاقيـــة مناهوـــة 

مـن أجـل التصـديق علـ  التفاقيـة وبروتوكوهلـا وتنفيـذمها  2014الدامنرك وبلدان أخـرس يف آكار/مـار  
 عل  الصعيد العاملي. وقدمت الدامنرك توصية وا دة.

وهنو ت فيزي كرييبا  علـ  مـا أ رزتـ  مـن تقـدم يف األنشـلة املتعلقـة ققـو  ا ن ـان.  -81
املتقذة لتنفيذ منااج عمل احملي  اهلـادئ بشـ ن احلـد مـن ،ـاطر الكـوارا  وس لت عن اخللوات

وعــن الكيفيــة الــي  كــن أن ت ــاعد هبــا بلــدان أخــرس يف هــذا التنفيــذ. وســ لت أيوــاا عــن النتــائج 
 احملققة فيما يتعلق بتييري املواقف والقوالب النملية املتصلة باملرأة. وقدمت فيزي توصيات.

فد كرييبـا  أعوـاء اجملموعـة ال/قثيـة وكـذا الـدول األعوـاء واملراقبـة يف ووكرت رئي ة و  -82
 لن  قو  ا ن ان عل  م امهاهتا يف احلوار التفاعلي. وقالت إن كرييبا  سناعي التعليقات 
والتوصيات املقدمة إلياا يف عملاا من أجل زيادة تعزيز إطارها امل س ي والقانون املتعلق ققـو  

 ا ن ان. 
وأقــرو الوفــد بالــدوعم الــذل يقدمــ  اجملتمــل الــدو  ووــركاء كرييبــا  ا منــائيون وا قليميــون  -83

زال  الرئي يون؛ وأعرو عن تللع  إىل مواصلة هـذه الشـراكة. وأكوـد الوفـد أن التحـدل األكـي مـا
مليـة يتم/ل يف اآلثار الوارة لتيريات ن.ام املنا  عل   ق وعب كرييبا  يف البقـاء: ولـن تُـ   ع

الســتعراض الــدورل الشــامل مارهــا مــا مل تعــاأل م ــ لة تيــري املنــا  كتحــد ملــ  ورئي ــي يعــنض 
 إعمال  قو  ا ن ان للزميل.
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 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
ستنظر كيريباس في التوصييات التالييةو وسيتقدد ردوداا عليفيا فيي الوميا المناسيب  -84

التاسيعة والعشيرين لمجليس حقيوق اإلنسيان فيي اليدورة د على أال يتعيد  لليم موعيد انعقيا
 :2015حزيران/يونيه 
االنضييماد ىلييى نظيياد رومييا امساسييي للمحيميية الجناوييية الدولييية ومواءميية  -84-1

النظادو واالنضماد ىلى اتفاق امتييااات المحيمية وحنياناتفا  اتشريعاتفا الوطنية مع هذ
 )ىستونيا(؛

الييدولي الصييال بييالحقوق المدنييية والسياسييية التنييديق علييى العفييد  -84-2
 ن )ىستونيا(؛يوبروتوكوليه االختياري

التنييديق علييى العفييد الييدولي الصييال بييالحقوق المدنييية والسياسييية  -84-3
 وبروتوكوالته )الجبل امسود(؛

تومييييييع البروتوكيييييو  االختيييييياري الملحيييييق بالعفيييييد اليييييدولي الصيييييال  -84-4
 والثقافية والتنديق عليه )ىسبانيا(؛ بالحقوق االمتنادية واالجتماعية

التنديق على العفد اليدولي الصيال بيالحقوق االمتنيادية واالجتماعيية   -84-5
والثقافييية وبروتوكولييه االختييياري وىنشيياء ميسسيية وطنييية لحقييوق اإلنسييان وفقيياا لمبيياد  

 (؛ليشتي -باريسو والتماس المساعدة التقنية عند الضرورة )تيمور 
على اتفامية القضاء على جميع أشييا  التميييز العننيريو  التنديق -84-6

والعفد الدولي الصال بالحقوق االمتنادية واالجتماعية والثقافيةو والعفد اليدولي 
الصيييال بيييالحقوق المدنيييية والسياسيييية وبروتوكوليييه االختيييياري الثييياني الفييياد  ىليييى 

 ىلغاء عقوبة اإلعداد )امرجنتين(؛
الدولي الصال بالحقوق المدنية والسياسية والعفيد اليدولي توميع العفد   -84-7

 الصال بالحقوق االمتنادية واالجتماعية والثقافية والتنديق عليفما )فرنسا(؛
توميييع النيييود الدولييية الرويسييية لحقييوق اإلنسييانو بمييا فيفييا العفييد  -84-8

ق اليييدولي الصيييال بيييالحقوق المدنيييية والسياسيييية والعفيييد اليييدولي الصيييال بيييالحقو 
 االمتنادية واالجتماعية والثقافيةو والتنديق عليفا )كندا(؛

اتصال تدابير للتنديق على العفد الدولي الصيال بيالحقوق المدنيية  -84-9
والسياسيييية والعفيييد اليييدولي الصيييال بيييالحقوق االمتنيييادية واالجتماعيييية والثقافيييية 

 ؛(وتوباغو ترينيداد)
__________ 

 والتوصيات.مل حُترَّر الستنتاجات  **
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مييع  -رويسييية لحقييوق اإلنسييان التنييديق علييى االتفاميييات الدولييية ال -84-10
ىعطاء امولوية للعفد الدولي الصال بالحقوق المدنية والسياسية واتفامية مناهضة 

 التعذيب )المملية المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛
النظر في التنديق عليى االتفاميية الدوليية لحمايية حقيوق جمييع العميا   -84-11

 )غانا(؛ المفاجرين وأفراد أسرهم
النظر في التنديق على نظاد روما امساسي للمحيمية الجناويية الدوليية  -84-12

 )غانا(؛
النظر في التنديق على اتفامية مناهضة التعذيب وغيره مين ضيرو   -84-13

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالىنسانية أو المفينة )غانا(؛
ذيب وغيره من ضرو  المعاملة النظر في توميع اتفامية مناهضة التع -84-14

 أو العقوبة القاسية أو الالىنسانية أو المفينة والتنديق عليفا )ىندونيسيا(؛
التنييديق علييى اتفامييية مناهضيية التعييذيب وغيييره ميين ضييرو  المعامليية  -84-15
 العقوبة القاسية أو الالىنسانية أو المفينةو عمالا بالتوصيات السابقة )الدانمرد(؛ أو
 التنديق على اتفامية مناهضة التعذيب )الجزاور(؛ -84-16
 تُعيد  كيريبياس التوميع النيود الدولية الرويسية لحقوق اإلنسان التي  -84-17

سييما العفيد اليدولي الصيال بيالحقوق المدنيية  طرفاا فيفا بعُدو والتنديق عليفياو وال
 والسياسية وبروتوكولفا االختياري امو  والثاني )ىيطاليا(؛

االنضماد ىلى نظاد روما امساسي للمحيمة الجناوية الدوليية وتنفييذ  -84-18
 أحيامه تنفيذاا كامالا )ىيطاليا(؛

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

وليية وعليى التنديق على نظاد روما امساسي للمحيمة الجناويية الد -84-20
 اتفامه بشأن امتيااات المحيمة وحناناتفا من دون أي تحفظ )أوروغواي(؛

االنضماد ىليى اتفاميية منيع جريمية اإلبيادة الجماعيية والمعامبية عليفيا  -84-21
 )أرمينيا(؛

النظر في االنضماد ىلى ميا تبق يى مين النييود الدوليية الرويسيية لحقيوق  -84-22
ولي الصيال بييالحقوق المدنيية والسياسييية والعفيد الييدولي اإلنسيانو بميا فيفييا العفيد الييد

 الصال بالحقوق االمتنادية واالجتماعية والثقافية )كينيا(؛
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التنيييديق علييييى النيييييود الدولييييية الرويسييييةو بمييييا فيفييييا العفييييد الييييدولي  -84-23
الصيييال بيييالحقوق االمتنيييادية اليييدولي الصيييال بيييالحقوق المدنيييية والسياسيييية والعفيييد 

 الثقافية )سيراليون(؛واالجتماعية و 
النظيير فيييي االنضيييماد ىليييى النيييود الدوليييية الرويسيييية لحقيييوق اإلنسيييان  -84-24

وق قالتيييي ال تعييييد كيريبيييياس طرفيييياا فيفيييا بعييييُدو بمييييا فيفييييا العفيييد الييييدولي الصييييال بييييالح
االمتنادية واالجتماعية والثقافيية والعفيد اليدولي الصيال بيالحقوق المدنيية والسياسيية 

 ختياريان الملحقان به )ناميبيا(؛والبروتوكوالن اال
التنديق على العفد اليدولي الصيال بيالحقوق االمتنيادية واالجتماعيية  -84-25

الثقافيييية باعتبييياره أداة مفمييية لتعزييييز فعاليييية حمايييية حقيييوق اإلنسيييان فيييي سيييياق تغيييير و 
المناخو وعليى االتفاميية الدوليية للقضياء عليى جمييع أشييا  التميييز العننيري واتفاميية 

 ناهضة التعذيب )البرتغا (؛م
استيما  عملية التنديق على البروتوكولين االختيياريين التفاميية حقيوق  -84-26

 الطفل )الجزاور(؛
التنديق على االتفامية الدولية لحماية حقوق جميع امشيصال مين  -84-27

 االختفاء القسري )امرجنتين(؛
عليى صييود دوليية  النظر في اتصال خطيوات تمفيديية صيو  التنيديق -84-28

 أخر  لحقوق اإلنسان ال تعد كيريباس طرفاا فيفا بعُد )الفلبين(؛
تييدعيم الجفييود المبذوليية ميين أجييل تنفيييذ اتفاميييات اممييم المتحييدة  -84-29

 لحقوق اإلنسان التي انضم ىليفا البلد تنفيذاا كامالا وفعاالا )جنو  أفريقيا(؛
المعاهيدات الدوليية الرويسيية  وضع استراتيجية وطنية للتنديق عليى -84-30

 لحقوق اإلنسان أو االنضماد ىليفا )كوستارييا(؛
تعديل دستورها إلدراج الجنس ونيوع الجينس واإلعامية ضيمن أسيس  -84-31

 عدد التمييز )ىسراويل(؛
تييدعيم امطيير القانونييية الرامييية ىلييى القضيياء فعلييياا علييى العنييف ضييد  -84-32

 المرأة )سيراليون(؛
ء استعراض أوسع لقانونفيا الجنياوي وتقيييم فعاليتيه فيي التنيدي ىجرا -84-33

 لحاالت العنف المنزلي )نيوايلندا(؛
ضيييييمان التنفييييييذ المناسيييييب لقيييييانون السيييييلم امسيييييري المعتميييييد فيييييي  -84-34
 من أجل ميافحة العنف الجنساني )ىسبانيا(؛ 2014 عاد
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التنييدي ضييمان الفعالييية فييي تنفيييذ مييانون السييلم امسييري ميين أجييل  -84-35
 لمشيلة العنف المنزلي )سري النيا(؛

اإلسراع في استيما  خطة تنفيذ مانون السلم امسري بفد  ضمان  -84-36
فعاليتييه فييي تييوفير حماييية ضييحايا العنييف المنزلييي وجبيير ضييررهم )المملييية المتحييدة 

 لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛
سيبيل امولويية مين أجيل  ( على2014تنفيذ مانون السلم امسري ) -84-37

 التندي للعنف المنزلي )فيجي(؛
النظر في تيدعيم اسيتقال  فرمية العميل الوطنيية لحقيوق اإلنسيان فيي  -84-38

 كيريباس بحيث تمتثل مباد  باريس )ألمانيا(؛
ضمان توافق سياسة عميل امطفيا  ميع االلتزاميات والمعيايير المتعلقية  -84-39

 بحقوق اإلنسان )ألمانيا(؛
ىنشييياء ةليييية تنسييييق بيييين الميسسيييات لتعزييييز المسييياواة بيييين الجنسيييين  -84-40

 وتنفيذ اتفامية القضاء على جميع أشيا  التمييز ضد المرأة )الميسيم(؛
النظر في وضع ميشرات لحقوق اإلنسانو عمالا بامتراح المفوضييةو  -84-41

طنيييية لحقيييوق باعتبارهييا أداة تتييييا ىجييراء تقيييييم أكثييير دميية واتسييياماا للسياسييات الو 
 اإلنسان )البرتغا (؛

بيييذ  كيييل الجفيييود فيييي سيييبيل اسيييتيما  السياسيييات المتعلقييية باإلعامييية  -84-42
والتعليييم الشييامل وعمييل امطفييا  والمسيياواة بييين الجنسييين والنفييوض بييالمرأةو وىحييراا 
تقييدد فييي تحقيييق نتيياول مابليية للقييياس فييي تنفيييذ تلييم السياسييات فييي غضييون الفتييرة 

 لفا عن استعراضفا الدوري المقبل )جزر سليمان(؛الزمنية التي تفن
مواصلة عملفا في سبيل وضع سياسة وطنية لإلعامية وسياسية بشيأن  -84-43

 وتوباغو(؛ ترينيدادعمل امطفا  )
ىكمييا  التقييارير الواجييب تقييديمفا ىلييى اللجنيية المعنييية بالقضيياء علييى  -84-44

 )نيوايلندا(؛ 2015د التمييز ضد المرأة مبل موعد تقديمفا المقرر في عا
اإلسراع في ىجراءات تقيديم ميا تيأخ ر تقديميه مين تقيارير ىليى اللجنية  -84-45

 المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )ىسبانيا(؛
 النظر في توجيه دعوات داومة ىلى جميع اإلجراءات الصاصة )غانا(؛ -84-46
المعنيية بحقيوق  توجيه دعوات داومة ىلى جميع اإلجراءات الصاصية -84-47

 اإلنسان )الجبل امسود(؛
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اتصال جميع التدابير الالامة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كل  -84-48
المجاالتو بميا فيفيا الوصيو  ىليى امراضيي وفيرل العميلو عيالوة عليى المشياركة 

 في الحياة االمتنادية واالجتماعية )ناميبيا(؛
تندييد بيالموامف امبويية والقواليب تنميم حملة محددة امهدا  لل -84-49

 النمطية الجنسانية )سلوفينيا(؛
نيييزع صيييفة الجيييرد عييين المثليييية الجنسيييية وتومييييع اإلعيييالن المشيييترد  -84-50

 2008كانون امو /ديسيمبر   18النادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
 بشأن حقوق اإلنسان والميل الجنسي والفوية الجنسانية )فرنسا(؛

نييزع صييفة الجييرد عيين العالمييات الجنسييية التوافقييية بييين البييالغين ميين  -84-51
 الجنس لاته )سلوفينيا(؛

اعتماد تدابير لنزع صفة الجرد عن العالمات الجنسية التوافقية بيين  -84-52
 أفراد من الجنس لاته )شيلي(؛

 اعتماد تشريعات من أجل الوفياء بالتزاماتفيا المتعلقية بالمسياواة وعيدد -84-53
 التمييزو بما فيفا تلم المتعلقة بالعالمات الجنسية المثلية )كندا(؛

اعتماد تشريعات تحظر جميع أشيا  التمييز بين امفراد على أسياس  -84-54
المظفيير  العييرق أو لييون البشييرة أو الييدين أو امصييل الييوطني أو اإلثنييي أو اإلعاميية أو

 ي(؛نوع الجنس أو الفوية أو الميل الجنسي )أوروغوا أو
سييما  تدعيم التدابير الرامية ىليى ضيمان المسياواة بيين الجنسيينو ال -84-55

فيما يتعلق بنقل جنسيية كيريبياس ىليى أبنياء نسياء كيريبياس الموليودين فيي الصيارجو 
من اتفامية القضاء عليى جمييع أشييا  التميييز  9من المادة  2وللم وفقاا للفقرة 

 ضد المرأة )امرجنتين(؛
 طفا الرامية ىلى ىعادة ىمرار عقوبة اإلعداد )السويد(؛ومف خط -84-56
ىمرار ومف رسيمي لتطبييق عقوبية اإلعيداد فيي انتظيار التنيديق عليى  -84-57

البروتوكيييو  االختيييياري الثييياني الملحيييق بالعفيييد اليييدولي الصيييال بيييالحقوق المدنيييية 
 والسياسية )أستراليا(؛

ف الجنسي والجنسيانيو تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على العن -84-58
وىعادة النظر في موانينفا وسياسياتفا وممارسياتفا التيي تواصيل التميييز ضيد النسياء 
والبنات وتفميشفنو وللم طبقاا التفامية القضاء عليى جمييع أشييا  التميييز ضيد 

 المرأة التي تعد كيريباس طرفاا فيفا )فرنسا(؛
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دي للعنيييف المنزليييي اتصيييال جمييييع التيييدابير الالامييية مييين أجيييل التنييي -84-59
والتحير  الجنسيي وكيذلم التميييز االجتمياعي ضيد الميرأةو طبقياا التفاميية القضيياء 

 على جميع أشيا  التمييز ضد المرأة )ىيطاليا(؛
المضي بحزد في تنفيذ النفل اليوطني للقضياء عليى العنيف الجنسيي  -84-60

سيان تمتعياا  والجنساني في كيريباس بفد  ضمان تمتيع جمييع امفيراد بحقيوق اإلن
كامالاو واالنضماد ىليى البروتوكيو  االختيياري التفاميية حقيوق الطفيل المتعليق ببييع 

 امطفا  وبغاء امطفا  واستغاللفم في المواد اإلباحية )ألمانيا(؛
مواصييلة الجفييود المبذوليية فييي سييبيل تنفيييذ نفجفييا الييوطني للقضيياء  -84-61

 )جنو  أفريقيا(؛على العنف الجنسي والجنساني في كيريباس 
سيين تشييريعات لتغطييية جميييع أشيييا  العنييف ضييد المييرأة )بمييا فيفييا  -84-62

العنف المادي والجنسي واالتجيار والتحير  الجنسيي والمطياردة والعنيف النفسيي 
واالمتنادي( وىصدار أوامر حماية وأوامر مدنية فرعية وىمرار عملييات وىجيراءات 

 يم صالحيات الشرطة )أيرلندا(؛جناوية واعتماد موانين بشأن أدلة وتنظ
تييدعيم سياسيياتفا ووضييع بييرامل محييددة ميين أجييل منييع العنييف ضييد  -84-63

النسيياء فييي السييياق المنزلييي والتنييد ي بفعالييية لفييذه الظيياهرةو بمييا يشييمل حيياالت 
 االغتنا  في ىطار امسرة )البراايل(؛

وفيي ( SafeNetالمضي في تنفيذ مبادرات مثيل ىنشياء شيبية ىحالية ) -84-64
 اتصال تدابير وماوية من أجل خفض مستويات العنف بالمرأة )أستراليا(؛

يشيمل  تعزيز التدابير الرامية ىلى ىنفاء العنف المميارس عليى الميرأةو بميا -84-65
 برامل اإلعالد والتوعية )شيلي(؛

المضييي فييي اتصييال خطييوات ميين أجييل التنييدي للعنييف ضييد المييرأة  -84-66
 )سنغافورة(؛

اء بالتزامفييا ومواصييلة العمييل مييع شييركاوفا علييى النييعيد الييوطني الوفيي -84-67
واإلمليمييي والييدولي فييي سييبيل تنفيييذ خطيية عملفييا الرامييية ىلييى تعزيييز حقييوق المييرأة 

 وميافحة العنف ضد النساء )ىسراويل(؛
المضييييي فييييي اتصييييال تييييدابير ملموسيييية فييييي سييييبيل منييييع حيييياالت العنييييف  -84-68

 اء وامطفا  وضمان مالحقة الجناة )هولندا(؛والجراوم الجنسية التي تستفد  النس
تيثييييف جفودهيييا الراميييية ىليييى توعيييية المجتمعيييات المحليييية وتيييوفير  -84-69

المزيد من التدريب مفراد الشيرطة وجفياا القضياء لضيمان حنيو  ضيحايا العنيف 
 الجنسي والجنساني على ما ييفي من الدعم الطبي والمعونة القانونية )تايلند(؛
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ضي في اتصيال تيدابير لمنيع العنيف المنزليي مثيل التثقييف المجتمعيي الم -84-70
 وتدريب الشرطة )نيوايلندا(؛

تيثيف العمل عليى ضيمان تطبييق ميوانين مالومية للفنيل فيي مضيايا  -84-71
العنف المنزلي وىنفال هذه القوانين على النحيو المناسيب بطيرق منفياو عليى سيبيل 

 يين موظفين من اإلناث )نيوايلندا(؛المثا و ايادة بناء مدرات الشرطة وتع
ىلغيياء الحييق فييي فييرض ععقوبيية معقولييةع وىمييرار حظيير واضييا للعقوبيية  -84-72

 البدنية في جميع السيامات بما فيفا المنز  )السويد(؛
المضي في تعزيز الصطط والبيرامل الراميية ىليى القضياء عليى العقوبية  -84-73

 وفي المنز  )شيلي(؛البدنية المومعة على امطفا  في المدارس 
تييوخي الفعالييية فييي ميافحيية االتجييار بالفتيييات علييى النييعيد الييدولي  -84-74

 ومالحقة الجناة )فرنسا(؛
تنفييييذ حميييالت تثقييييف وتوعيييية نشييييطة بشيييأن مشييييلة بغييياء امطفيييا   -84-75

وبصاصيية فييي امميياكن المعروفيية التييي يجتمييع فيفييا أفييراد طييوامم الطيياورات امجانييب  
ضييا هييذه الحمييالت أن مييانون كيريبيياس يييدرج فييي نطيياق جريميية االتجييار وينبغييي أن تو 

لألغييراض الجنسييية ىخضيياع طفييل للبغيياء حتييى وىن لييم يييين للييم فييي ىطييار تنقييل عبيير 
 وطني أو استعما  القوة أو اإلكراه )الواليات المتحدة اممرييية(؛

راهقين تعزيز تنفييذ التشيريعات القاومية لميافحية اسيتغال  امطفيا  والمي -84-76
لألغراض الجنسية في البلد وفي مياهه اإلمليمية وللم بسيبل منفيا ىلكياء وعيي النياس 

 بييفية التندي لفذه الممارسة الممجوجة وميافحتفا )البراايل(؛
اعتماد ماومة بأنشطة العمل الصطر المحظيورة عليى امطفيا و وتحسيين  -84-77

املة من أسوأ أشييا  أعميا  امطفيا  ىنفال القوانين المعتمدة لحماية امطفا  حماية ك
 وجميع ضرو  االستغال  الجنسي )الواليات المتحدة اممرييية(؛

وضيييع ىجيييراءات رسيييمية لتحدييييد ضيييحايا االتجيييار الممينيييين ضيييمن  -84-78
 الفئات الضعيفة وىحالتفم ىلى خدمات الحماية )الواليات المتحدة اممرييية(؛

اتصيييال القيييرارات عليييى جمييييع  تشيييجيع ودعيييم مشييياركة النسييياء فيييي -84-79
 المستويات )نيوايلندا(؛

مواصيييلة سياسيييتفا وبرامجفيييا الراميييية ىليييى تحسيييين مشييياركة النسييياء فيييي  -84-80
الحياة السياسيية وفيي عملييات صينع القيرارو ولليم بسيبل منفيا تنفييذ تيدابير مين أجيل 
 تصنييييص حنييية للنسييياء فيييي مناصيييب البرلميييان واإلدارةو عميييالا بالممارسيييات الجييييدة

 الدولية )كوستارييا(؛
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نزع صفة الجرد عن التشفير ودمجه فيي ىطيار القيانون الميدني وفقياا  -84-81
للمعايير الدوليةو ووضع أطر تنظيم لاتيي لوسياوط اإلعيالد وتعزييز المعيايير المفنيية 

 للعمل النحفي في البلد )ىستونيا(؛
ا وعييدد اتصيال خطيوات لضيمان تيوافر مييا ييفيي مين الغيذاء لمواطنيفي -84-82

 تعرضفم للجوع )أيرلندا(؛
العمييل بتوصيييات المقييرر الصييال المعنييي بحييق اإلنسييان فييي الحنييو   -84-83

على ميياه الشير  المأمونية وخيدمات النير  النيحي فيميا يتعليق بسدخيا  تحسيينات 
 على البنية امساسية للمياه وخدمات النر  النحي )سلوفينيا(؛

مات النير  النيحي عليى النيعيد تعزيز ىعميا  حيق اإلنسيان فيي خيد -84-84
 الوطني وتشجيع النظافة )ىسبانيا(؛

ضمان الوصو  المتيسير ىليى الميياه وخيدمات النير  النيحي بأسيعار  -84-85
ال تتعييييارض مييييع الحنييييو  علييييى حقييييوق أخيييير  مثييييل الغييييذاء أو السييييين أو التعليييييم 

 )ىسبانيا(؛
قييوق اإلنسييان تعزيييز ىطارهييا القييانوني والميسسييي فيمييا يتنييل بسعمييا  ح -84-86

 والحق في المياه وخدمات النر  النحي )ترينيداد وتوباغو(؛
المضي في تدعيم بيرامل الحمايية االجتماعيية المنف يذة بفيد  تعزييز  -84-87

 البوليفارية((؛ -رفاه الشعب واالرتقاء بجودة معيشته )فنزويال )جمفورية 
اإلنماويييية الوطنييييية المضيييي فيييي تنفيييييذ اإلجيييراءات اليييواردة فييييي الصطييية  -84-88

 بفد  تدعيم المساواة االجتماعية والمساواة بين الجنسين )كوبا(؛
مواصلة جفودها الراميية ىليى خفيض معيدالت وفييات اممفيات والرض يع  -84-89

 )ىندونيسيا(؛
التعجيييل باتصييال تييدابير مناسييبة ميين أجييل التنييدي الرتفيياع معييدالت  -84-90

 وفيات الرض ع وامطفا  )ملديف(؛
اعتماد اسيتراتيجيات فيي مجيا  خيدمات النير  النيحي ومعالجية  -84-91

مييييياه النيييير  بغييييية الحيلوليييية دون ارتفيييياع معييييد  وفيييييات امطفييييا  الناجميييية عيييين 
 اممراض المتنلة بالمياه )الميسيم(؛

المضييي فييي تحسييين نظامفييا النييحي وضييمان وصييو  الجميييع ىلييى  -84-92
 خدمات صحية جيدة )سنغافورة(؛

نظيييياد النييييحة العاميييية والنفييييوضو علييييى وجييييه الصنييييولو  تحسييييين -84-93
بييالمرافق الموجييودة فييي المستشييفيات المركزييية والمحلييية علييى النييعيد الييوطنيو 
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عالوة على اعتماد تدابير للحد من وفيات الرضيع وسيوء التغذيية وانتشيار اموبئيةو 
 سيما فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدا )تايلند(؛ ال
سيييما بستاحيية  زيييز الحييق فييي النييحة فييي كيريبيياسو الالمضييي فييي تع -84-94

 الوصو  ىلى مرافق الرعاية النحية امساسية )أرمينيا(؛
(و باعتماد سياسات وليواوا 2013القيادو تبعاا لسن مانون التعليم ) -84-95

مييين أجيييل تعزييييز وصيييو  جمييييع امطفيييا  البيييالغين سييين المدرسييية ىليييى تعلييييم جييييد 
 ومجاني وىجباري )ملديف(؛

استيما  سياسة التعليم الشامل ىعماالا لحيق جمييع امطفيا  والشيبا   -84-96
 البالغين سن المدرسة في التعليم )جنو  أفريقيا(؛

ضمان ىتاحة تسجيل اليوالدات لجمييع الميواطنين وتيوفير تعلييم مجياني  -84-97
 وشامل وىجباري لجميع امطفا  )سيراليون(؛

االرتقياء بمعيايير التعلييم وتحسيين الوصيو   مواصلة جفودها الراميية ىليى -84-98
 ىليه )سنغافورة(؛

اإلسييراع فييي عملفييا علييى صييياغة سياسييات التعليييم الشييامل بتركيييز  -84-99
 خال على الفتيات )سري النيا(؛

ىدراج الحييق فييي التعليييم فييي دسييتورها والسييماح للفتيييات الحوامييل  -84-100
 (؛ليشتي -ر بمواصلة تعليمفن في مدارس من اختيارهن )تيمو 

ضمان تميين الفتيات الحوامل واممفات الشيابات مين فرصية مواصيلة  -84-101
 تعليمفن )سلوفينيا(؛

المضي في ايادة االستثمار في التعليم وتحسيين معيد  التسيجيل فيي  -84-102
 المدارس )النين(؛

المضييي فييي تييدعيم سياسيياتفا التعليمييية الميرسيية التييي تيفييل ىتاحيية  -84-103
 البوليفيارية(؛ -ليمي جيد للجميع )فنزويال )جمفورية نظاد تع

المضي في صياغة السياسة الوطنية لإلعامة وضيمان تنفييذها الفعيا   -84-104
تمشيييياا ميييع اتفاميييية حقيييوق امشيييصال لوي اإلعامييية واالنضيييماد ىليييى بروتوكولفيييا 

 االختياري )ألمانيا(؛
ميييع حقييوق اإلنسييانو مواصييلة جفودهييا الرامييية ىلييى تعزيييز وحماييية ج -84-105

 سيما حقوق امشصال لوي اإلعامة )البرتغا (؛ ال
تييدعيم السياسييات المتعلقيية بتيسييير الوصييو  لضييمان ىميانييية تمتييع  -84-106

 امشصال لوي اإلعامة بحقومفم )ىسبانيا(؛
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المضي في مراعياة اثثيار الضيارة لتغيير المنياخ عليى حنيو  النياسو  -84-107
 جتمعو على الغذاء والماء النقي )الفلبين(؛سيما أضعف شراوا الم ال
النظر في تدعيم امثر اإليجابي المتيوخى مين خطية كيريبياس للتنفييذ  -84-108

المشترد المتعلق بتغيير المنياخ وىدارة مصياطر الييوارث عليى حقيوق اإلنسيان عين 
 طريق تدريب الجفات المعنية المصتنة على اتبياع نُفيل ماومية عليى حقيوق اإلنسيان

 في التعامل مع تغير المناخ وىدارة مصاطر اليوارث )جزر سليمان(؛
مواصلة أداء دورها القيادي وعملفيا اليدعاوي ميع المجتميع اليدوليو  -84-109

 بواسطة أطر منفا اوتال  الدو  الجزرية المرجانية المنصفضة المعني بتغيير المنياخ
لى أهيدا  طموحية وملزمية وتحالف الدو  الجزرية النغيرةو فيما يتعلق بالحاجة ى

فيما يتعلق بانبعاثات غااات الدفيئية بغيية تصفييف ميا لتغيير المنياخ مين ةثيار سيلبية 
 على حقوق اإلنسان )فيجي(؛

المضييي فييي دمييل التييييف مييع تغييير المنيياخ فييي امنشييطة اإلنماوييية  -84-110
 بمساعدة المجتمع الدولي )فيجي(؛

 البيئة والتنمية االجتماعية )النين(؛ االهتماد بآثار تغير المناخ على -84-111
التعاون مع الوكاالت الدولية والفيئات اإلمليمية والشركاء اإلنماويين  -84-112

في بناء القدرات والتدريب وتباد  الصبرات والتجار  في مجيا  حقيوق اإلنسيان 
 مع غيرها من البلدان الجزرية في المحيط الفاد  )ىسراويل(؛

المسيياعدة التقنيية ميين بيرامل اممييم المتحيدة وصييناديقفا وهيئاتفييا طليب  -84-113
من أجل الوفاء بالتزاميات حقيوق اإلنسيان المتعلقية بيأمور منفيا تقيديم التقيارير وصيياغة 

 خطط وبرامل تعزيز حقوق اإلنسان )الميسيم(؛
تيثيييف الجفييود الرامييية ىلييى تييأمين الييدعم والمسيياعدة ميين المجتمييع  -84-114

نفيذ خططفا المتعلقية بيالتصفيف مين وطيأة تغيير المنياخ والتيييف معيه الدولي في ت
 )الفلبين(؛

التماس المساعدة التقنية من وكاالت اممم المتحدة المصتنة بغيية  -84-115
 تحسين الوفاء بالتزاماتفا الدولية في مجا  حقوق اإلنسان )سيراليون(؛

التقريييير تعب ييير عييين موميييف  جمييييع االسيييتنتاجات و/أو التوصييييات اليييواردة فيييي هيييذا -85
الدوليية )اليييدو ( التيييي ميييدمتفا و/أو الدولييية موضييوع االسيييتعراض  وال ينبغيييي أن يُففيييم أنفيييا 

 تحظى بتأييد الفريق العامل بيامله 
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 المرفق

 تشييلة الوفد  
[English only] 
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