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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة اخلامسة والثالثون 
 2020الثاين/يناير  كانون  20-31

ورقوواا املعلومووواا املقدمووة موووح ا اوواا  ووواح ة امل وول ة  شووو ن  مووو     
 *كريي اس

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماا أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

 هاااا  ةاااااح    16امل لومااااا  املقدماااا  ماااا   االساااات راد الاااادوري الواااااملو وهااااو مااااو   لور ااااا 
إىل االساات راد الاادوري الوااامل، وهااو مقاادوج   قااال مااو   صق ااداً   ااد ا  صاا   (1)مصاال  

ل اادو الالمااا و ويتفاام  مرعاااً مسااتقاًل ملساااو  امل سساا  الوان اا   قااوق اإلنسااان امل تمااد  بنااا  
 عل  التق د الاامل مب اوئ  ريسو

 قدمة مح ا ااا  اح ة امل ل ةاملعلوماا امل -اثنياا  
 (3)والتعاون مع اآللياا واهليئاا الدولية حلقوق اإلنسان (2)نطاق االلت اماا الدولية -ألف 

كريي ااااب  لتصااديى علاا  ال هااد الاادوو ا ااا    قااوق   ٤أوةااا الور اا  املواامك  ر اا   -2
 (٤)اال تصاوي  واال تماع   والثقام  

مناهفااا  القتااال   ال اااااب كريي اااااب  لتصاااديى علااا  ال هاااد الااادوو ا اااا  أوةااا  مركااا  و  -3
، (5)  قاااوق املدن ااا  والس اسااا   وبروصوكولااال اال ت ااااري الثااااين اةااااوا إىل إل اااا  عقوبااا  اإلعاااداج

 و(6)وكذلك عل  االصفا    الدول    ماي  مج ع ا قخا  م  اال تفا  القسري
__________ 

 اب حترور هذه الوث ق    ل إرساةا إىل ووائر الممج  الت ريري    م  املت د و *
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ااب كريي اااب  لتصاديى علا  اصفا  ا  مناع  رابا  اإل و  أوة  مرك  مناهف  القتل   ال و  -٤
 و(7)اجلماع   وامل ا    عل ها

أوةا ا مل  الدول   للقفا  عل  ا سال   النوويا   ن صو اع كريي اااب علا  م اهاد  ا ما  و  -5
 و(8)املت د   ظر ا سل   النووي  وأن صصدق عل ها  عت ارها مسأل  ذا  أو   وول   عا ل 

 (9)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
ما  م  إنوا   2013إىل أن ص ديل وستور كريي ااب    2أقار  الور   املومك  ر    -6

وزار  املرأ  والو اب والرايض  والو ون اال تماع ا  الات صفا  قا    النهاود  ملارأ و كماا أقاار  
 ى وص ما   مراعاا  املنظاور اجلنسااين   إىل أن والي  ق    النهود  ملرأ  هي التنس أيفاً  2الور   

ا اومااا  انواااا   2و  هاااذا الصااادو، أوةاااا الور ااا  املوااامك  ر ااا   و(10)مج اااع  ااعاااا  التنم ااا 
مااصاات صنساا ى الواا ون اجلنسااان     مج ااع الااوزارا  املختصاا ، والتأكااد ماا  أن لااديها القاادر    

ر  للخاا  واالساماص ا ا  والس اساا  اجملال اجلنساين عل  صقدمي مساوا  صقن   وصقادمي املواو 
 و(11)وامل  ان ا  القااع  

 ن صنظر ا اوما    زايو  الوااائا الدائما  والفن ا  وا ال  أيفاً  2وأوةا الور   ر    -7
قااا    النهاااود  ملااارأ ، وال مااال علااا  سااا  ل ا ولويااا    بناااا  القااادرا  التقن ااا  لفاااراو  املاااواف  

مااا  التااادريت   أثناااا  ا دمااا   لنهاااود  ملااارأ  بوةاااا ذلاااك  ااا  اً الااادائم  ا اااال     قااا    ا
 و(12)أو  ستخداج الوسائل اإللامون   أو إ ل م اً  للمواف  ال موم  ، حمل اً 

تنفيوووال االلت امووواا الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن موووع مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة  ني القطا اا  -1 

 (13)املساوا  وعدج التم     
إىل أنل عل  الرغ  م   Boutokaan Inaomataia ao Mauriia Binabinaineأقار  رابا   -8

صوةاااا ا  اجلولاااا  الثان اااا  لالساااات راد الاااادوري الوااااامل، اب صفااااع ا اوماااا  أي  ااااا  ل ةااااال  
مايا  حقاوق ا قاخا  ذوي امل اول اجلنسا   واةاواي  القانوين، كما اب صالى أي م اور  صت لاى ح

كماا أقاار  الراباا  إىل أن ا اوما    و(1٤)اجلنسان   املختلف  م  الوة  والتم    والت  ا    ال لاد
 و(15)اب جتر أي إةال   انوين بوأن إل ا  جترمي املثل   اجلنس  

ذ ا حااااج القانون اا  الاات وأوةااا الرابااا  ا اوماا  مملاا  أمااور منهاااو ساا  وصاااوير وصنف اا -٩
حتمااي حقااوق املثل ااا  واملثل اا  وم وو ااي امل اال اجلنسااي وم ااايري اةوياا  اجلنساا   وحاااملي ةاافا  

 و(16)اجلنس  م  التم    والوة  وال نا؛ وعدج جترمي ال ال   اجلنس    لماضي و/أو املثل   اجلنس  

 اإلنسانالتنم   وال  ئ  وا عمال التااري  وحقوق   

بوااأن   سااتمرار  ااا  كريي ااااب للتنف ااذ املواام ، حتديااداً  ٤رح ااا الور اا  املواامك  ر اا   -10
(، وهااي صوااري ا  صام ل اا  للخااا  الوان اا  2023-201٤)ص ااري املناااد وإوار   اااار الاااوار  

وامك  إلوار   اار الاوار  واإلاار الواين امل اين بت اري املنااد والتا اا م الو وأقاار  الور ا  امل
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إىل أن هادا  اا  التنف اذ املوام  هاو ا اد ما  ماواا  الفا ا أمااج  ااار  ثاري  أيفااً  ٤ر   
 و(17)ص ري املناد والاوار 

إىل أنل ملا كانا كريي ااب عرض  للتأثر بت ري املناد،  أيفاً  ٤وأقار  الور   املومك  ر    -11
  كريي اااب أمااج ص اري املنااد ص اد ( صقر  ن هواقا2036-2016سن  ) 20مإن رؤي  كريي ااب لا 

أناال ةاذا الساا ت  ٤أحاد امل و اا  الرئ ساا   الات حتاول وون صنم تهاااو وأكاد  الور اا  املوامك  ر ا  
م  الفروري ص م   التا ا مع ص ري املناد والتخف ا م  آاثره   برامج قىت لفمان ب ئ  عمال 

 و(18)صراعي حفظ ال  ئ  وص ري املناد والتنم   املستدام 
أن أحااد أهاا  اااثر الساال    لت ااري املناااد   كريي ااااب هااو  1وذكاار  الور اا  املواامك  ر اا   -12

الت ا  الواسع النااق للمبا  السااحل   اط اا   جلا رو و  هاذا الصادو، أوةاا الور ا  املوامك  
ج املنااى كريي ااب بفمان محاي  سواحل مج ع اجل ر م  مج ع آاثر ص ري املناد السل   ؛ ورو  1ر   

الت غمرهتا ا ماار ال  ير  لو ا صفوي ا مراد، وا فاظ عل  امل اه اجلوم   النق   وعل  املا ار  
؛ وصاااومري ا ووا  أو امل ااادا  املناسااا   علااا  الفاااور للم ن ااا  ب  ااا  ا اااد مااا  اااثر اامنااا  ةااا  اً 

وي  لألقخا  الذي  ي  واون   الرئ س   لت ري املناد؛ وإيال  م يد م  االهتماج ملسأل  صومري ا و
 و(1٩)املوا ع املتفرر 

كريي اااااب بفااامان صاااومري م ااااه الوااارب   ٤و  هاااذا الصااادو، أوةاااا الور ااا  املوااامك  ر ااا   -13
النق   وحصول اجلم ع عل   دما  امل اه والصرا الص ي؛ وضمان صومري ال اذا  الااا ، حاىت 

مااا   اادما  ةاا    جلم ااع السااااان،   أو ااا  الاااوار  الا    اا ؛ وضااامان صقاادمي مااا يافااي 
سااا ما   أثناااا  ا حاااوال املنا  ااا  القاسااا  ؛ وكفالااا  أن صنف اااذ الس اساااا  واإل ااارا ا  املتصااال   ال

 ملناد يتفم  صرص  ا   اة  م ما يت لى حقوق ا افال والنساا ؛ ومواةال  ا اوار واملفاوضاا  
بوأن محايا  حقاوق اإلنساان   كريي اااب االست ا    الثنائ   واملت دو  ا اراا مع الدول ا  ر  

لسااان كريي اااب عنادما صصا ر  ا ره  غاري ةاا   للساا ؛  ع  اريى كفال  صومري مالذا  آمن 
ومواةل  التفاود مع الدول ا عفا    اصفا    ا م  املت اد  اإلااريا  بواأن ص اري املنااد لتادر  

 و(20)2020ت ستقدمها   املنق   ال حقوق اإلنسان   مساواهتا اطدو  وان اً 
كريي اااب بتاومري االحت ا اا  الفوريا    جماال   Just Atonement Inc كما أوةا منظم  -1٤

اة اكل ا ساس   عا  ارياى يصا أل ا ماوال العتمااو م ااور  منظما  صُ اج انواا   ادران حريا  
م ااه ا مااار، يااون ما   ماي  ا راضي املت ق  ؛ وصومري نظ  أمفال للصارا الصا ي ولتام اع 

قأهنا أن صسه    حتس  مر  الوةول إىل م اه الوارب وا اد ما  انتواار املارد، وما  ارصفاا  
 و(21)الاثام  الساان  ، وم  ال واةا الت ما زالا صلو  امل اه اجلوم  

 املواان    كريي اااب  لتماااب اللااو    بلادان أ ار   ن اجلا ر وأوةا املنظم  أيفاً  -15
 ن  املر ان اا  أةاا  ا م مااور و وإرسااا  أسااااب   القااانون الاادوو يتاا ر لألمااراو التمااااب اللاااو 

 مايا  ح اا  املاواان    كريي اااب،  ص ري املناد   ل أرضه  غري ةا   للساا  سا اون ضارورايً 
 ولفمان حتم ل املس ول   املومك  ع  الت ويض ع  ا ضرار للدول الت ساوا أكثار ما  غريهاا

للسااما  لدولاا      ا زماا  املنا  اا و وإذا أةاا ر إنوااا  اجلاا ر االةاااناع   ال اهظاا  التالفاا  ضاارورايً 
كريي اااااب  ل قاااا ، ماااإن التمويااال الاااالزج ةاااذا املوااارو  ين  اااي أن صقدمااال صلاااك الااادول أو اة ئاااا  
الدول اااا ؛ واساااات دا  آل ااااا  ريّااااا  مااااوااين كريي ااااااب ماااا  التمااااااب ساااا ل االنتصاااااا القانون اااا  

لت ق ى ال دالا  للمتفارري   خيأل ا سائر الت ص رضوا ةا بس ت ص ري املناد س اون ضرورايً  مام 
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ولت ف اا  الت  ااريو وناات أن يفااع ال لاادان الصااناع   للمسااا ل  عاا  مساااواهتا عاا  علاا    ص ااري 
 و(22)املناد والفرر الذي يتس ت م ل

 احلقوق االقت ادية واال تما ية والثقافية -2 

   ال مل و  اروا عمل عاول  ومواص  ا ى   
، ماا  باا  أمااور أ اار ، ا اوماا ، عاا  اريااى وزار  ال ماال 6أوةااا الور اا  املواامك  ر اا   -16

واملوارو ال وري ، انفاذ اصفا    ال مل ال  ري عل  مج ع أة اب السف  ووكاال  التوا اا الات 
ه ااا  الااات صااانظ  عمااال ال  اااار  مااا   صوااااا النساااا  ال  اااار  مااا  كريي اااااب؛ وصنقااا ر امل ااااوئ التو  

كريي ااب عل  منت السف  ال امل    اط  ، وإقرا  النسا  ال  ار  وأة اب املصال   اا اري  
  هاااذا التنقااا ر؛ وإورا  أحاااااج بواااأن صااااام  مااار  ال مااال، والالااات مااا  مج اااع أر ب ال مااال 

نون ال ماال وال ال ااا    ماا   ااا2  و 1االلتاا اج بتاااام  ماار  ال ماال مبو اات ال ناادي  الفاارع    
، والوروط الوان   للخدم ؛ وإعاو  ال مل بربانمج صوا ا النسا  ال  اار  2015الصناع   ل اج 

 و(23)  السف  ا ار   
و ملثاال، أوةااا رابااا  نسااا  كريي ااااب ال ااامال    ال  اار ا اوماا  وأةاا اب السااف   -17

مااا  املساااار الاااوا في  اطل ااا ، بوةاااا ذلاااك  ااا  اً ا اةااا  بتوا اااا النساااا  لل مااال علااا  الساااف  
صوااا  ل ص    ضااباا ؛ وأن ص تماد ا اوما ، عا  ارياى وزار  ال مال واملاوارو ال واري ، نظامااً 

 و(2٤)مبو  ل وزار  الثرو  السما   النسا    واائا مرا  ا 
كمااااا حثااااا رابااااا  نسااااا  كريي ااااااب ال ااااامال    ال  اااار ا اوماااا  علاااا  صقاااادمي الاااادع   -18

واملساعد  الالزما  إىل النساا  الاالر يارغا   اكتسااب  اربا  عمل ا  علا  الساف  اطل ا  لت  يا  
 و(25)مساره  الوا في ح ث يص    بسهول  مهندسا  وضاباا  حراي 

 (26)ا ى   الص    
 1٩57أقار جملس الانائس ال املي إىل  ثري التااارب النوويا  الات أ رياا با  عاامي  -1٩
و  هااذا الصاادو،  و(27)علا  ا ااى   الصاا   لألقااخا  املتفاارري  ما  هااذه التاااارب 1٩62و

أوةااا  اجمللاااس، ضااام  مجلااا  أماااور، كريي اااااب ا ااارا  صق ااا   قاااامل ورةاااد االنتهاكاااا  املساااتمر  
 قوق اإلنسان والتصدي ةا، وال س ما حى الف ااي   الرعاي  الص   ، وعل  و ل ا صو  

وراس  ع  اااثر الص    اطتمل  عل  أ  اال املساتق ل، أي أافاال وأحفااو    كريي ااب؛ وإ را 
النا  ؛ وصقدمي املساعد  للف ااي بتومري الرعاي  الصا    والادع  النفساي واال تمااعي، وص ما   

 و(28)ا دما  اال تماع   واال تصاوي ، ومساند  راباا  وع  الف ااي، والتوع    ملخاار
عاا   لقهااا إزا  ارصفااا  م اادل ا صااوب  لااد  املراهقااا ،  3  املواامك  ر اا  وأعربااا الور اا -20

وارصفااا  م اادل ا صااوب  اإلمجال اا ، وارصفااا  حاااال  ا ماال املرغااوب، وارصفااا  االحت ا ااا  غااري 
املل ا  م  وسائل منع ا مل، وارصفا  م ادل اعتالل/وم اا  ا مهاا  والرضاع، وارصفاا  م ادال  

عااا   وأعرباااا الور ااا  أيفااااً  و(2٩)مريواب نقاااأل املناعااا  ال واااري /قولااا   نسااا اً اإلةااااب    ماااراد املن
عا  عادج  قواغل إزا  عدج كفاي  مر  ا صول عل   دما  الص   اجلنس   واإلجناب  ، مفاالً 

و  هااذا الصااادو، أوةااا الور ااا  املوااامك   و(30)م ال اا  بااارامج التثق ااا اجلنساااي الوااامل للوااا اب
مج الصااا   اجلنسااا   واإلجناب ااا  املناسااا  ، مباااا   ذلاااك بااارامج صنظااا    ن صاااومر ا اومااا  بااارا 3 ر ااا 



A/HRC/WG.6/35/KIR/3 

5 GE.19-18011 

، وأن 2025-2021ا سااار  املتاحااا  للام اااع واملدجمااا    ا اااا  اإلملائ ااا  الوان ااا  املق لااا  للفااام  
منهااً للتثق ا اجلنسي  يصأل م  ان   سنوي  كام   لفمان التنف ذ الف ال؛ و ن صفع ا اوم 

 و(31)ع املناهج الدراس     املداراب اإلعداوي  والثانوي الوامل وإوما ل   مج 

 حقوق أشخاص حمدديح أو فئاا حمددة -3 

 (32)املرأ   
أقااااار مركاااا  وعاااا  املاااارأ  والافاااال   كريي ااااااب إىل أن صفسااااري أحااااد ا حااااااج الااااوارو     -21

 ، وأن آاثر هاذا ( يسامر  لتم  ا  ضاد املارأ22(، واملااو  3)15املاو   - الدستور )الفصل الثاين
و  هااااذا الصاااادو، حااااث املركاااا   و(33)ا ااااا  راسااااخ    عاااادو ماااا  القااااوان  الساااااري    كريي ااااااب

ا اوم  عل  أن صنقر، عل  س  ل ا ولوي ، الفصل امل ين  كملال   الدساتور، وانقاد ا اوما  
 و(3٤)النظر  لتاو   ص ديل مج ع التوري ا  التم   ي    الوا ع ضد املرأ 

إىل أن الدسااتور و ااانون اجلنساا   ينتهاااان حقااوق املاارأ   5وأقااار  الور اا  املواامك  ر اا   -22
املت لق   جلنس   وامل ايري الدول    قوق اإلنسان، وذلك حرماهناا ما  حاى املسااوا  ماع الر ال   

نا س منر اجلنس   لألافال الذي  يولدون  ار  ال لد، وما  املسااوا    القادر  علا  التاانس وجت
و  هاذا الصادو، أوةاا الور ا  املوامك   و(35)أافاةا، واملساوا    ا ى   منر  نس تها للا و 

كريي اااااااب اةاااااال  ا حاااااااج الااااات ري اااا  بااااا  اجلنسااااا    الدساااااتور و   اااااانون اجلنسااااا     5ر اااا  
، لتاريس املساوا  ب  املواان    القدر  عل  منر اجلنس   لألافاال وا زوا  وون 1٩7٩ ل اج

 و(36)ري    عل  أسااب نو  اجلنس
عا  القلاى إزا  ارصفاا  م ادال  ال ناا اجلنسااين، مباا م ال  3ومك  ر ا  وأعربا الور   امل -23

للدراسااا  الااات أ رياااا  وأكاااد مركااا  وعااا  املااارأ  والافااال   كريي اااااب، ومقااااً  و(37)ال ناااا اجلنساااي
عا  ال ناا ضاد النساا  والفت اا    كريي اااب، أن م ادل انتواار ال ناا ال ااائلي     2010 عااج

 إنفااذملا ذكر املركا ، ماإن قاركا  رئ سا      ط   اةاوئو وومقاً كريي ااب هو ا عل    مناق  ا
القااانون، وصاةاا  الواارا    كريي ااااب، مالااوب ماانه  مهاا   اااور  ال نااا ال ااائلي والقاادر  علاا  
إنفاااذ القااانون، ولااا  اصفاار   ب ااض ا اااال  أن ال ديااد ماا  أمااراو الواارا  اب يتمانااوا ماا  أوا  

وذلاك بسا ت التفساري ا ااا  أو ساو  مهمها   ووارها  والت امااهت  وا  ه  عل  الن و الاامل، 
اطااادو     اااانون الاااو ج ا ساااريو وأكاااد املركااا  كاااذلك أن حااادو  صقصاااري اف اااا مااا   انااات 
املااواف  املالفاا  انفاااذ القااانون سااتاون لاال صااداع ا   ساا م  علاا  النسااا  وا افااال   هااذه 

 اوم  عل  أن صواةل، علا  سا  ل ا ولويا ، التادريت و  هذا الصدو، حث املرك  ا و(38)ا ال 
املستمر ملوافي إنفاذ القانون بوأن املنظور اجلنساين، والت  اري   املوا اا بواأن ال ناا ال اائلي، 

 و(3٩)وال نا القائ  عل  نو  اجلنس، و انون الو ج ا سري

 (٤0)ا افال  
كريي اااااااااب إىل ضااااااارور  أن صنوااااااا      Reitan Aine Ni Kamatu Iaonوأقاااااااار  منظمااااااا   -2٤

و  هااذا الصاادو، أوةااا املنظماا ، ضاام   و(٤1)ا اوماا  مراكاا  لرعاياا  الرضااع وا افااال الصاا ار
ما  الدراساا  بواأن هاذه الفارور  ب  ا  صنف اذ ماار  إنواا   مجل  أمور،  ن جتاري ا اوما  م ياداً 

أماك  لرعاي  ا افال؛ وأن ريانر الدولا  ةاالح   صنظا   رعايا  الافال بوةافها م سسا  ص ل م ا ؛ 
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ووضااع م ااايري اجلاااوو  علاا  الصااا  د الااواين وا اااى   رعاياا  الافااال  ااار  أايج الدراسااا ؛ وإورا  
 و(٤2)م  ريويل رعاي  الافل   املوازن  ا او 

وب نما صالحظ الو ا  الدول   للقفا  عل  است الل ا افال   ال  اا  و  إنتاا  املاواو  -25
اإل ح ااااا  واالجتاااااار نااااا   غاااااراد  نسااااا   نتاااااائج الدراسااااا  االستقصاااااائ   بواااااأن حاااااا  وناااااااق 
االسااات الل اجلنساااي لألافاااال   مناقااا  اطااا   اةااااوئ، مباااا   ذلاااك   كريي اااااب، مإهناااا صوةاااي 

اوم  بتقدمي التمويل  دما  الدع  عل  و ل السرع ، وصوس ع ناااق صادريت الوارا  وزايو  ا 
 و(٤3)مواروها م  أ ل التصدي بوال متسى لالست الل اجلنسي لألافال

وذكر  امل اور  ال امل   إلهنا  مج ع أقاال ال قوبا  ال دن ا  الات ريااراب ضاد ا افاال أن  -26
أكد   حى أي والاد، أو مادراب، أو أي قاخأل  1٩77نائي ل اج م  القانون اجل 226املاو  

آ ار لدياال وةااي   انون اا  علا  الافاال أو الوااب   أن ي ا  اال ب قوبا  م قولاا  و وأكاد  امل اااور  
  القااانون أناال لاا س هنااا  ا   اا   ال امل اا  علاا  أناال ين  ااي إل ااا  هااذا ا ااا  حااىت ياااون واضاا اً 

ارهاااا  م قولااا  و وين  اااي سااا  حظااار جلم اااع أقااااال ال قوبااا  ور ااا  لل قوبااا  ال دن ااا  اباااا  اعت  أو
 و(٤٤)وغريه  م  ا قخا  ذوي السلا  عل  ا افال ال دن   الت ابارسها اا   واملدرسون

وأقااار  امل اااور  ال امل اا  إىل أن ال قوباا  ال دن اا  موااروع    املناا لو كمااا أقااار  إىل إ اارا   -27
 وأحااااا علماااً  التوااري ا  الوان اا  الصفا  اا  حقااوق الافاالوعاادو ماا  االست راضااا  لتق اا   امتثااال 

، الذي ينأل عل  أن م  مس ول ا  الوالادي   2013بقانون رعاي  ا افال والو اب وا سر  ل اج 
كفالاا  أن ينوااأ ا افااال   ب ئاا   ال اا  ماا  ال نااا واإليااذا  واإلوااال واالساات اللو ب ااد أن امل اااور  

يل اي ا اى    حيظر مج ع أقاال ال قوب  ال دن     صرب   ا افاال والال امل   أكد  أن القانون ال 
 و(٤5)م  القانون اجلنائي 226 ممارس  ال قوب  امل قول   املنصو  عل ها   املاو  

إىل أن ال قوبااا  ال دن ااا  مواااروع    وور الرعايااا  ال ديلااا   وأقاااار  امل ااااور  ال امل ااا  أيفااااً  -28
ما  القاانون اجلناائي  226حى  ممارس  ال قوب  امل قول   الوارو    املاو  والرعاي  النهاري  مبو ت 

وذكاار  امل اااور  أناال ال يو ااد حظاار لل قوباا   و(٤6)،   حاا  أهنااا حمظااور    املااداراب1٩77ل اااج 
ال دن ااا  بصااافتها إ اااراً   وي  ااااً   امل سساااا  اإلةاااالح  ، وأنااال ال صو اااد لاااوائر بواااأن امل املااا  

 و(٤7)ا ي    الساوناملناس   للم ت
وأعربااا امل اااور  ال امل اا  عاا   لقهااا ماا  أن  ااانون حماااك  الصاالر ن اا  ال قوباا  ال دن اا  الاات  -2٩

ما  القاانون  226سان ، مبو ات املااو   17و 10حيا  نا القفا  حاى مت اان صاماو  أعمااره  با  
 و(٤8)اور   وامر م  جمالس اجل راجلنائي، وأن ال قوب  ال دن   مسمو  نا   ا حااج التقل دي  الص

 (٤٩)ا قخا  ذوو اإلعا    
علا  ا اوما  لوضا ها س اسا  وان ا  بواأن اإلعا ا  صافال  7أثنا الور ا  املوامك  ر ا   -30

صومري مج ع املاوارو املتاحا  للماتماع اطلاي، عا  ارياى حتسا  اة اكال ا ساسا   ال اما  الات صتا ر 
ا صاااااول عل هاااااا، وصاااااومري امل لوماااااا  والتانولو  اااااا  ملسااااااعد  ذوي لألقاااااخا  ذوي اإلعا ااااا  

 و(50)اإلعا ا  ال صري 
إىل الت اااااداي  الااااات صوا ااااال ا قاااااخا  ذوي اإلعا ااااا  الاااااذي   وأقاااااار  الور ااااا  أيفااااااً  -31
حيصاالون علاا  امل لومااا  املقدماا  أو املتاحاا  لااذوي اإلعا ااا  ال صااري و وم مااا يت لااى  ة اكاال  ال
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 اين ال ام  ال ص ال غري م ّسر  الوةاول  لنسا   لألقاخا  ذوي اإلعا ا ، علا  ا ساس  ، مإن امل
وساالاا الور اا  الفااو   و(51)ساا  ل املثااال، املااصاات، واملصااارا، وا رةااف ، وحماااا  املاااارا 

علاا  أن ا قااخا  ذوي اإلعا اا  لاا س مبقاادوره  ب ااد االساات الل الااماال لوسااائل النقاال  أيفاااً 
 ل     السفر، عل  س  ل املثال،   ا امال  ال ام و وم ظا  ساائقي ال اج، ويوا هون ة وب  

ا ااااامال  ال يتو فااااون عنااااد رؤياااا  ا قااااخا  ذوي اإلعا اااا    حماااااا  ا ااااامال و وال صو ااااد 
حاااامال  مه اااأ  اباااا  أن يسااات لها ب سااار ا قاااخا  ذوو اإلعا ااا  الاااذي  يساااتخدمون الاراساااي 

النقل أكثر صالف  ملساتخدمي الاراساي املت ركا   نال لا س إىل أن  املت رك و وأقار  الور   أيفاً 
 و(52)امااهن  است الل ا امال  ال ام 

ا اوما  بتاومري صانولو  اا االصصااال ،  7و  هذا الصدو، أوةا الور   املوامك  ر ا   -32
، برجم اا   ارا   الواقا ، وال ااا  الصاو و  مثل التانولو  ا املسااعد ، مباا   ذلاك ل ا  برايال،

وصرك ااات باااالط بااال نتاااو  حمساااواب   ر ااال   ا مااااك  ال امااا ، وأ هااا   التنقااال، وذلاااك لتماااا  
ا قاااخا  ذوي اإلعا ااا  مااا  االلت ااااق  ملاااداراب وال مااال والتااادريت وا ااادما  ا  ااار  لت  يااا  
رماهه و كما أوةا الور    ن صست رد ا اوم   انون ال نا    كريي ااب لافال  صاومري صرص  اا  

 و(53)لألقخا  ذوي اإلعا   ص سر ة  الد ول إىل امل اين ال ام  م قول 
)املدرسا  واملركا ( أعربا مدرس  ومرك  ا افال ذوي االحت ا ا  ا اة    كريي ااب و  -33

عاااا  صقااااديروا جلهااااوو ا اوماااا  لق امهااااا بوضااااع س اساااا  و ااااا  عماااال وان تاااا  بوااااأن اإلعا اااا  
 و(5٤) ل   اجل د لألافال ذوي اإلعا  (، اللت  أعاتا ا ولوي  للت1820-2120)

وأبرز  املدرس  واملرك  أن ال دو املت اياد ما  الااالب ذوي اإلعا ا  سا تالت زايو  عادو  -3٤
الفصاول الدراسا   لتل  ا   تلاا االحت ا اا ، ممااا ي اين ا ا ا  إىل مسااح  إضاام   ما  ا راضااي 

 لقهماااا  ن ا اومااا  اب صساااتات لالااات لتوااا  د م اااان  دياااد و وأعرباااا املدرسااا  واملركااا  عااا  
 و(55)ا صول عل  أراد حاوم   لتوس   هذه املداراب

وذكر  املدرس  واملرك  أنل عل  الرغ  م  أن ا اوم   د ا قا س اس  ص ل م ا  قاامل   -35
هتدا إىل إوما  الاالب ذوي اإلعا     املداراب ال اوي ، مإن م ظ  ه ال  ا افال ال ابانه  

 و(56)امل اين املدرس   استخداج
و  هاااذا الصااادو، أوةاااا املدرسااا  واملركااا  ا اومااا  مباااا يلااايو زايو  وعمهاااا املااااو كاااي  -36

 ؛صومل املرص ا  الت صصرمها امل يد م  امل لم  م  املاداراب الات صاديرها املنظماا  غاري ا اوم ا 
إلعا ا ، مباا   ذلاك صوسا   عل    ل ال ن   الت ت ا  للماداراب م  نا  للااالب ذوي ا وال مل موراً 

موااارو  ال ن ااا  الت ت ااا  للماااداراب ل وااامل املاااداراب املخصصااا  لألافاااال ذوي اإلعا ااا ؛ وم اجلااا  
القفااااي املل اا  لألافااال ذوي اإلعا اا ، مبااا   ذلااك صوساا   املدرساا  واملركاا  الساات  اب الاا ايو    

ل ؛ وصقااادمي مااانر وراسااا   عااادو امللت قااا ؛ ويصااا أل م  ان ااا  سااانوي  لتنف اااذ س اسااا  الت لااا   الواااام
لتاادريت امل لماا    اال بااد  ا دماا  و  أثنااا  ا دماا  ملواةاال  بنااا   اادرهت  علاا  صااومري ص لاا     ااد 

 و(57)لألافال ذوي اإلعا  
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(KiriCAN), (Kiribati); Life & Learn Kiribati, (Kiribati); 
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Healthy Eita Maeao Organisation (HEMO), (Kiribati); 
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