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  مقدمة    
املنشأ وفقـاً   ) الفريق العامل (قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          -١

 بعقد دورته العاشرة يف     ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١لقرار جملس حقوق اإلنسان     
وجرى االسـتعراض املتعلـق     . ٢٠١١فرباير  /شباط ٤إىل  يناير  /كانون الثاين  ٢٤الفترة من   

وقد ترأس وفد نـاورو     . ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ٢٤بناورو يف اجللسة األوىل املعقودة يف       
واعتمد الفريق العامل   . ، ووزير الصحة والعدل والرياضة    يف الربملان نائب  وهو  باتسيوا،  ماتيو  

  .٢٠١١يناير /ن الثاينكانو ٢٦هذا التقرير عن ناورو يف جلسته اخلامسة املعقودة يف 
 اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين التـايل          ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢١ويف    -٢
  .سويسرا وماليزيا وهنغاريا: لتيسري االستعراض املتعلق بناورو) اجملموعة الثالثية(
 صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  : املتعلق بناورواالستعراض
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/10/NRU/1و A/HRC/WG.6/10/NRU/1/Corr.1(؛  
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  

)A/HRC/WG.6/10/NRU/2(؛  
) ج(١٥إلنـسان وفقـاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق ا       )ج(  

)(A/HRC/WG.6/10/NRU/3.  
 سلفاً اجلمهوريـة  اوأُحيلت إىل ناورو عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهت   -٤

التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد وفرنسا والتفيا وملديف واململكة املتحدة لربيطانيـا           
 متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالسـتعراض        وهذه األسئلة . العظمى وآيرلندا الشمالية  

  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
 وفـد   قّدم السيد باتسيوا، وهو نائب يف الربملان، ووزير الصحة والعدل والرياضـة             -٥

وأعلن الوفد أن شـعب     . دمته أمانة مجاعة احمليط اهلادئ    ناورو، وأقّر بامتنان بالدعم الذي ق     
على احترام املعتقدات األساسية اليت ُتترجم اليوم إىل احلقوق واحلريات األساسية           دأب  ناورو  

كوهنا أصـغر   متيزها   مطروحة عليها قضايا وحتديات   والدولية، غري أن ناورو ليست استثناء       
  .مجهورية مستقلة يف العامل
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. يف جمال حقوق اإلنـسان    تتوخاها  املبادئ األساسية اليت    اورو هو مصدر    ودستور ن   -٦
 شرعت احلكومة يف استعراض شامل للدستور اقتضى تنظيم محلة واسـعة            ٢٠٠٤ويف عام   

 نيوأفضى ذاك االستعراض إىل وضع مشروَعي قـانون       . وتوعيتهللغاية للتشاور مع اجلمهور     
 ُيقره  ، بعد أن  ويقتضي مشروع القانون الثاين   . ٢٠٠٩ بتأييد الربملان باإلمجاع يف عام       حظياً

            /شـباط بيد أن الناخبني رفـضوا يف       . عن طريق طرح استفتاء بشأنه    عليه  الربملان، التصديق   
اجلزء الثاين   منكانت ستفضي إىل تعديل جانب كبري        التعديالت املقترحة اليت     ٢٠١٠فرباير  

كانت ستوفر بـاألخص    التعديالت  هذه  و. حلقوقشرعة ا أحكام  الذي يتضمن   من الدستور   
ـ              دام، محاية كبرية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحلقوق البيئية، وأن حتظر عقوبـة اإلع

احلق يف احلصول على التعليم والصحة، وتكـرس احلـق يف           وتكفل حقوق األطفال، وُتقر     
  .احلصول على إجازة أمومة، واحلق يف احلصول على املعلومات

 للربملان، املعروفة بلجنـة االسـتعراض        التابعة رت ناورو إىل أن اللجنة الدائمة     وأشا  -٧
وقال . الدستوري، تعكف يف الوقت احلايل على استعراض أسباب إخفاق االستفتاء وحتليلها          

عزى على األرجـح إىل     على االستفتاء ي  رئيس الوفد إنه يعتقد أن رفض التعديالت املعروضة         
عددها أكثر مما تعزى إىل أية شواغل تساور سكان ناورو فيما خيص            توتعقيد هذه التعديالت    

  .وتلتزم ناورو باستكشاف هنج بديلة تكفل حتقيق استفتاء ناجح. التغيريات املقترحة
تقتضي املوافقة    ال ويف أثناء ذلك، دفعت ناورو بالتعديالت الدستورية األخرى اليت          -٨

كـانون  ع القانون ذو الصلة على الربملـان يف         وقد ُعرض مشرو  . عليها من خالل االستفتاء   
ومن املأمول أن يدخل حيز النفاذ وقت إجراء االنتخابـات العامـة            . ٢٠١٠ديسمرب  /األول
وتنص على إنـشاء مكتـب      للقيادة   التعديالت بشكلها احلايل مفهوم مدونة       وتطلق. املقبلة

  . أوقات الطوارئستقّيد من سلطات الرئيس وجملس الوزراء يفهي و. ألمني املظامل
كانت و ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ١وصّرح الوفد بأن حالة الطوارئ ُرفعت يف          -٩

وتتطلع ناورو إىل فترة مـن االسـتقرار يف الـسنتني           . ٢٠١٠يونيه  /حزيرانقد أُعلنت يف    
 إىل تلبية احلاجة إىل إجراء إصالح جذري يف         ٢٠١١املتبقيتني، وترمي اخلطة التشريعية لعام      

تزال   ال ويشمل ذلك إحراز التقدم يف استعراض القانون اجلنائي لناورو الذي         .  قطاعات عدة
من املتوقع أن    ومبساعدة حكومة أستراليا،  . ١٨٩٩أغلبية أحكامه على ما هي عليه منذ عام         

الطريقة الـيت   على  يستغرق هذا املشروع الرئيسي ثالث سنوات، وأن يدخل تغيريات كبرية           
وكجـزء مـن هـذا      . اجلرائم اجلنسية واجلرائم النامجة عن العنف املـرتيل       ناورو  هبا  تعاجل  

االستعراض، فإن نزع صفة اجلرم عن األنشطة اجلنسية اليت ُتمارس بالتراضي بني بالغني مـن      
  .يزال قيد النظر الفعلي جنس واحد ال

طريق  عن قوق اإلنسانذات العالقة حبلشواغل تسوى اوُتدرك ناورو أنه ال ميكن أن   -١٠
، وأن عليها التصدي للعوائق االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت تعتـرض           القانون مبفرده 

 املالية ومن ناحية    يثري عقبات كبرية من الناحية    حجم البلد   ف. اإلعمال الفعال للحقوق املدنية   
  .القدرات أمام جهود احلكومة لتحقيق هذه األهداف
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وتعـيني   من ملء وظيفة رئيس القضاة،       ،رها الوطين  منذ تقدمي تقري   ،ومتكنت ناورو   -١١
 عدم توفر خدمات قانونية بأسعار معقولة لعامة اجلمهوركان ، وإن  قاضٍ ثاٍن للمحكمة العليا   

املُدانني جبرائم جنائية وذلك    فاملساعدة القانونية اجملانية ال ُتتاح إال لألشخاص        . يظل مثار قلق  
   . وظيفة احملامي العاماستحداثبفضل 
وسعت ناورو جاهدة إىل التصدي ملسألة القدرات يف القطاع القانوين مبا حـصلت               -١٢

  .عليه من مساعدة إمنائية، وال سيما من نيوزيلندا
واستعاد اقتصاد ناورو انتعاشه تدرجيياً نتيجة لإلصـالحات الرئيـسية يف اجملـال               -١٣

. يداً علـى املعونـة اخلارجيـة      االقتصادي وجمال احلوكمة، لكنه ال يزال يعتمد اعتماداً شد        
ناورو تسعى إىل التشجيع على حتقيق قدر أكرب من االستدامة لكنها لقيت صعوبات              وظلت

. يف ذلك بالنظر إىل الدمار البيئي الذي تسبب فيه التعدين وانعدام األراضي الصاحلة للزراعة             
غري أنـه  . قتصاديوواصلت ناورو رعاية القطاع اخلاص كوسيلة للنهوض بالتنمية والنمو اال     

يوجد لديها مصرف جتاري عادي متاح ملواطنيها والذي كان هدفاً بعيد املنال حلكومات              ال
وعلى الرغم من التحديات اليت تواجهها ناورو فإهنا أنشأت املركز اخلـاص            . ناورو املتعاقبة 

جمال تأسيس  بتنمية تنظيم املشاريع يف ناورو، وهو مركز ُيقدم التدريب وتطوير املهارات يف             
  .شركات جتارية صغرية وتشغيلها

 وضعت ناورو الصيغة النهائية السـتراتيجيتها الوطنيـة للتنميـة           ٢٠٠٥ويف عام     -١٤
 موضع اسـتعراض ومراجعـة يف        عاماً وكانت  ٢٥مدهتا  ، وهي خطة استراتيجية     املستدامة

العتراف مع ا "  أفضل حياةنوعية  الشراكة من أجل    "وموضوع هذه اخلطة هو     . ٢٠٠٩ عام
وُعقـدت  . بأن ذلك هو مسؤولية مشتركة بني احلكومة واجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص     

  . ناورومشاورات واسعة لضمان أن تعكس اخلطة الوطنية للتنمية املستدامة أولويات شعب
وتتمثل إحدى أولويات هذه االستراتيجية الوطنية يف إرساء آليات حكم ثابتة وجديرة              -١٥

 عامـة مستـها الـشفافية       خدمةولة من الناحية املالية تقوم على برملان وحكومة         بالثقة ومسؤو 
واملـستويات  وكمة  إصالحات أساسية على صعيد احل    واملساءلة، وسيقتضي حتقيق هذا اهلدف      

  . ؤسسيةاملسياساتية وال
وال يزال هناك قلق كبري إزاء مستوى املعيشة يف ناورو، وال سيما فيما خيص مسائل                 -١٦
. طالة وعدم كفاية الدخل، والسكن واحلصول على مياه شرب نظيفة واألغذية الطازجة           كالب

  . وقد سعت احلكومة جاهدة إىل معاجلة هذه املسائل عن طريق وضع برامج جمتمعية
والتعليم إلزامي وجماين، لكن ناورو ُتعرب عن قلقها البالغ إزاء التقارير الـيت تفيـد      -١٧

 سياسـات ملعاجلـة هـذه     وضعت وزارة التعليم  املدرسة، وقد   ارتفاع معدالت التغيب عن     
وعلى الرغم من أن األطفال األكرب سناً ُيحرمون من متابعة دراستهم للعناية باألشقاء             . املسألة

بسبب األزمة املالية، فإن ناورو تأمل أن يؤدي حتّسن الوضع االقتـصادي إىل              األصغر سناً، 
  .درسة ألطول فترة ممكنةحرص اُألسر على بقاء أطفاهلا يف امل
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مشروع و املقبلة   الدورة الربملانية ومن املقرر عرض مشروع قانون يتعلق بالتعليم يف           -١٨
زيادة عدد الساعات يف املدارس      عاماً، و  ١٨ليم إلزامياً حىت سن     التعهذا يقترح جعل    القانون  

  . د لألطفال والشبابتغيريات إجيابية كثرية أخرى يف إطار مبدأ توفري التعليم اجليتوخي و
ى ار املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، تتلق     وذكرت ناورو أن فئات معينة، مثل كب        -١٩

  .مساعدة مالية يف الوقت احلاضر
والحظت ناورو الشواغل الدولية املُثارة فيما يتعلق بعدم تصديقها على كثري مـن               -٢٠

 أكثريتها ويتجلى الكـثري مـن       وقد وقّعت ناورو على   . املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   
بيد أن أكثر ما يقلق ناورو هو عبء إعداد         . االلتزامات التشريعية بالفعل يف القوانني القائمة     

ولذلك فقد حثت ناورو األمم املتحدة على استعراض االلتزامات املتعلقـة بتقـدمي          . التقارير
تقترح ناورو بصفة خاصة    و. التقارير بشكل جاد، وهي تود أن ُتسهم يف االستعراض احلايل         

أن تتاح إمكانية الوفاء ببعض االلتزامات املتعلقة بإعداد التقارير يف املنطقة على أساس إقليمي              
  .عوضاً عن جنيف بسبب ما ينطوي عليه ذلك من تكاليف

وقد أنشأت وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة مؤخراً فريقاً عامالً مشتركاً بني الوزارات              -٢١
املعاهدات يضطلع مبهمة استعراض االلتزامات الدولية احلالية لنـاورو ويقـدم توصـيات             معنياً ب 

. باإلجراءات اليت سُتتخذ فيما يتعلق بالتصديق على املعاهدات اليت ليست نـاورو طرفـاً فيهـا               
وسينظر هذا الفريق العامل يف التوصيات الصادرة عن الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري              

  . يف كل معاهدة على حدة من املعاهدات املذكورة٢٠١١ومن املرجح النظر يف عام الشامل 
وأبلغت ناورو اجمللس بعدم دقة املعلومات الواردة يف سجالت األمم املتحدة بـشأن         -٢٢

  .٢٠٠٠خمتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت وقّعت عليها ناورو يف عام 
 يف استضافة مراكز ملعاجلة طلبات املهاجرين، فـإن         ونظراً إىل تاريخ ناورو احلديث      -٢٣

ونـاورو  . التوقيع على االتفاقية اخلاصة بالالجئني قيد النظر الفعلي حالياً يف جملس الـوزراء            
مستعدة أيضاً للنظر يف املوافقة على طلب الزيارة الذي قدمه الفريق العامل املعين باالحتجاز              

يف توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار         التعسفي، وستكون على استعداد للنظر      
  .اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

وذكرت ناورو أن تأثريات تغري املناخ تشمل ارتفاعاً ملحوظاً يف منسوب مياه البحـر             -٢٤
وهو ما يشكّل هتديداً مباشراً وخطرياً على األمن الغذائي والصحة البشرية وميكنه أن يتسبب يف               

فاألغلبية العظمى من سكان اجلزيرة تعيش يف املنطقة الساحلية اليت تقع علـى             . تشريد السكان 
ومما يدعو إىل األسـف  .  أمتار فوق مستوى سطح البحر     ٤ و ٣ارتفاع يتراوح يف املتوسط بني      

 أن ناورو ال تستطيع فعل الكثري لوقف انبعاثات غازات الدفيئة العاملية وتدعو أكثرية اجلهـات              
سؤولة عن هذه االنبعاثات إىل أن تعترف حبقها يف البقاء واإلسراع إىل خفض هذه االنبعاثات           امل

  . حقوق إنسانيةبسن تشريعات بيئية اعتبارها من وقد التزمت ناورو . بدرجة كبرية
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أضرار بيئية كـبرية يف     يف  وقد تسّبب استخراج الفوسفات على مدى القرن املاضي           -٢٥
ويف . إلعادة التأهيل ة إىل فعل ما تقدر عليه عن طريق شركة ناورو           ناورو اليت تسعى جاهد   

 تعاونت احلكومة مع جلنة العلوم األرضية التطبيقية جلنوب احملـيط           ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
اهلادئ على إجراء دراسة استقصائية تتعلق بتأثري صناعة التعدين على اجملتمعات احمللية القريبة             

تأمل ناورو أن تسترشد بنتائج هذه الدراسة االستقصائية، عند توفرها،          و. من مصانع التجهيز  
تـزال   يف اجلهود اليت تبذهلا لتحسني نوعية حياة هذه اجملتمعات احمللية بالنظر إىل أن ناورو ال              

  .تشعر بالقلق البالغ إزاء التأثري العام لتلوث البيئة على السكان
وتواجه . التزامه بتحسني حقوق اإلنسان وإعماهلا    ،   يف استنتاجاته  ،وأكد الوفد جمدداً    -٢٦

ناورو بوصفها دولة صغرية حتديات هائلة وهي تتعاىف ببطء من األزمة املالية اليت تعّرضت هلا               
مؤخراً وتعتزم إحراز تقدم إجيايب يف حالة حقوق اإلنسان وتتطلع إىل العمل مع شركائها على  

  .رضاملستويني احمللي والدويل لتحقيق هذا الغ
  .وشكرت ناورو مجيع الدول اليت قدمت أسئلة مسبقة  -٢٧

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي    ٣٠أدىل    -٢٨

 على املشاركة املتبع يف     وقد رحب عدد من الوفود بالنهج القائم      . الفرع الثاين من هذا التقرير    
  .صياغة التقرير الوطين وااللتزام الذي أبدته ناورو بآلية االستعراض الدوري الشامل

والحظت اجلزائر التزام ناورو حبقوق اإلنسان الذي يتجسد يف مسامهتها الفعالة يف              -٢٩
 فضالً عن التـدابري  اآلليات اإلقليمية يف جمال اهلجرة والالجئني واملشردين داخلياً وتغري املناخ        

ودعت اجلزائر اجملتمع الدويل إىل املسامهة يف بناء القدرات يف          . املتخذة لصاحل الفئات الضعيفة   
وتكتسي املساعدة يف جمال املعـايري القانونيـة        . ضوء املوارد املالية والبشرية احملدودة لناورو     

  .وقدمت اجلزائر توصيات. الدولية أمهية خاصة
أن سكان ناورو يواجهون جمموعة من الـصعوبات نامجـة عـن            والحظت كوبا     -٣٠

األزمات االقتصادية الدولية واملشاكل البيئية اخلطرية وتغري املناخ وغري ذلك من نتائج النظام             
ومع ذلك فإن ناورو قد بذلت جهوداً جبارة للحد من التـأثري            . االقتصادي الدويل اجملحف  

 وإضافة إىل اخلطوات اليت اختذهتا الرامية إىل حتقيق         .السليب هلذه الظروف على حقوق اإلنسان     
االنتعاش االقتصادي، اختذت ناورو تدابري ملكافحة العنف املرتيل وتعزيـز متثيـل املـرأة يف               

 وعملـت   للشباب واضطلعت بربامج حملو األمية    وأنشأت ناورو أيضاً جملساً وطنياً      . احلكومة
  .ت كوبا توصياتوقدم. على حتسني اهلياكل األساسية الصحية

عمليـة شـاملة لالسـتعراض      اضـطلعت ب  تقدير أن ناورو    مع ال والحظت الصني     -٣١
وقد تعهدت ناورو يف السنوات     . قدماًالدستوري وبذلت جهوداً لدفع عملية التشريع احمللي        
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ومـع ذلـك وبـالنظر      . األخرية بالتزامات واختذت إجراءات لتعزيز محاية الفئات الضعيفة       
غرافية وعدم وجود قدرات وموارد مالية، فإن ناورو تواجه حتـديات هائلـة             العوائق اجل  إىل
اسـتخراج  تـأثري   فمسائل مثل تغري املنـاخ و     . نسانيتعلق بنموها يف جمال حقوق اإل      فيما

والقضاء على العنف ضد املرأة وتيسري فرص الوصول إىل العدالة وتعزيز     على البيئة    الفوسفات
وقد دعت  . قر وحتسني معايري الصحة تظل تشكل حتديات كبرية       األمن الغذائي واحلد من الف    

 إىل النظر بشكل إجيايب يف طلب ناورو احلصول         واألعضاء فيها الصني منظومة األمم املتحدة     
  .على مساعدة تقنية ومالية

 لالسـتراتيجية الوطنيـة     ٢٠٠٥ رتياح اعتماد ناورو يف عـام     الامع  والحظ املغرب     -٣٢
 احلوكمة ويف اجملـال الـسياسي       على صعيد ليت ترمي إىل إجراء إصالحات      املستدامة ا  للتنمية

وأحاط املغرب علماً أيضاً بالتدابري التشريعية الراميـة        . واملؤسسي من أجل حتسني نوعية احلياة     
إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اعتماد قوانني تتعلـق حبريـة اإلعـالم ومحايـة                  

 ٢٠٠٩ ورحب املغرب أيضاً بالقانون الـصادر يف عـام        . ذهنيةلاعاقات  ذوي اإل األشخاص  
. املتعلق بنظام السجون الذي ينص على توفري احلماية للمحتجزين ويتيح هلم فرصـاً تدريبيـة              

وأعرب املغرب كذلك عن تقديره للجهود املبذولة لتعزيز دور املرأة يف اجملتمع ومكافحة العنف              
  .وقدم املغرب توصيات. املرتيل
 بالتدابري املتخذة الراميـة إىل مراجعـة        لإلحاطة علماً وأعربت الربازيل عن ارتياحها       -٣٣

الدستور وتأثريها اإلجيايب يف جماالت، مثل حقوق املرأة والطفل واحلـق يف احليـاة واحلقـوق     
الربازيل أعربت عن أسفها     أن االقتصادية واالجتماعية وحرية اإلعالم واملشاركة السياسية، بيد      

وحذرت الربازيل مـن    . يقّر املراجعة   على الرغم من مجيع اجلهود املبذولة فإن االستفتاء مل         ألنه
احلقـوق واحلريـات    ومحاية  مغبة أن يؤدي استمرار اجلمود السياسي إىل تقويض عملية تعزيز           

لقانون اجلنائي الذي ينص، يف مجلة أمور على        ت الربازيل على ناورو ملراجعتها ا     وأثن. األساسية
. ع صفة اجلرم عن األنشطة اجلنسية اليت متارس بالتراضي بني بالغني مـن جـنس واحـد                نز

الربازيل أيضاً باخلطوات اإلجيابية املتخذة بشأن حقوق املرأة، لكنها الحظـت بقلـق              وأقرت
  .وقدمت الربازيل توصيات. سيما العنف املرتيل ارتفاع معدل العنف ضد املرأة، وال

وفيمـا يتعلـق بالنـساء      . ناورول مؤّيدةن معظم البيانات    ورحب وفد ناورو بكو     -٣٤
واألطفال قال الوفد إن ناورو حاولت معاجلة معظم هذه القضايا عـن طريـق املراجعـة                

 الدستور فإن مجيـع التـدابري املتخـذة         الرغم من إخفاق االستفتاء على    وعلى  . الدستورية
وتتطلـع  . يست مسائل مثرية للجدل   حبقوق املرأة والطفل حتظى بتأييد كبري جداً ول        للنهوض

يف ظـل   إجازتـه   هذا الصدد ميكن    كفيلة باعتماد تشريع يف     السبل  الاحلكومة والربملان إىل    
  . احلاليةالظروف

والعقبة . وفيما يتعلق باملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، ناقشت ناورو املسألة مطوالً           -٣٥
وأقرت نـاورو   .  أخرى املوارد واخلربات   الكربى اليت تقف أمام إنشاء هذه املؤسسة هي مرة        
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هنـاك علـى األرجـح    إىل نـصاهبا    املالية واالقتصادية األمورإلعادة  بأنه يف خضم سعيها     
للقيـادة  مؤسسات أخرى هلا األسبقية على هذه املؤسسة مثل مكتب أمني املظامل ومدونـة              

ديالت الربملانية علـى    وحيتمل إنشاء مكتب وطين ألمني املظامل عن طريق التع        . وهيئة قضائية 
يزال هناك اقتراح قيد النظر من أجل أن يكون           البشرية واملالية ال   القيودونظراً إىل   . الدستور

  .هلذا املكتب وظيفة مزدوجة
ويطرح العنف املرتيل ضد النساء واألطفال مشكلة يف نـاورو وتتخـذ احلكومـة                -٣٦

هذه املسألة من خالل إنشاء وحـدة       خطوات إجيابية يف هذا الشأن وتركز بدرجة أكرب على          
وكانـت  . معنية بالعنف املرتيل وهي جتمع بني عدة إدارات من أجل النظر يف هذه املـسألة              

ويف جمال السجون على سبيل     . حاولة وضع سياسيات وإجراءات يف هذا اجملال      مبناورو هتتم   
  .ق جديدة منذ بناء مرافاألحداث اجملرمون والنساء بصورة منفصلةاملثال، حيتجز 

وهناك مسائل  . وتدرك ناورو مسألة االفتقار إىل جهة تنسيق معنية مبسائل األطفال           -٣٧
. تنحصر بوزارة واحـدة    األطفال واإلعاقة تعد شاملة للقطاعات كوهنا ال      كمسأليت  كثرية،  

  .وحتتاج ناورو إىل وضع ترتيب أفضل يف هذا اخلصوص
ورو لتحسني حالة حقوق اإلنسان لـشعبها       ورحبت سلوفينيا باجلهود اليت بذلتها نا       -٣٨

وعلى وجه التحديد الحظت سلوفينيا اجلهود املبذولـة        . على الرغم من التحديات املطروحة    
حتسني نوعية التعليم ومكافحة البطالة ووضـع قـانون         متكني املرأة و  ملكافحة العنف املرتيل و   

 االسـتفتاء املتعلـق باإلصـالح    وفيما يتعلق بالنتيجة السلبية اليت أفضى إليها . جنائي جديد 
تـزال هنـاك     حلقوق اليت ال  املتعلقة با  ةاملتوخااألحكام  الدستوري استفسرت سلوفينيا عن     

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. إمكانية أن يقرها الربملان
 ناورو على   برهنتوأشارت هنغاريا بارتياح إىل أنه على الرغم من تأثري تغري املناخ،              -٣٩

ورحبت هنغاريا بالتصديق على اتفاقية حقـوق الطفـل         . داف اإلمنائية لأللفية  التزامها باأله 
. بدون حتفظات لكنها الحظت أن ناورو مل تقدم بعد أي تقارير إىل جلنة حقـوق الطفـل                

 إزاء اخنفاض نسبة الصبيان املسجلني يف التعلـيم الثـانوي وإزاء            قلقهاوأعربت هنغاريا عن    
وأعربت هنغاريا عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود تـشريع  . ةارتفاع معدل التغيب عن املدرس  

كما أعربت يف الوقت نفسه عن تقديرها للجهـود املبذولـة          . حمدد يتعلق بالعنف ضد املرأة    
لتصحيح الوضع، ورحبت أيضاً بكون ناورو قد وقعت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 

  .وقدمت هنغاريا توصيات. التمييز ضد املرأة
 اجلنسية الـيت متـارس      األنشطةناورو نزع صفة اجلرم عن      ورحبت إسبانيا باعتزام      -٤٠

 وشجعتها على مواصلة جهودها ملنع التمييز على أساس         بالتراضي بني بالغني من جنس واحد     
  .وقدمت إسبانيا توصيات. امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية
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وعلـى وجـه    . ق اإلنسان ومحايتها  وأثنت كندا على ناورو اللتزامها بتعزيز حقو        -٤١
التحديد، أشادت كندا باخلطوات اليت اختذهتا ناورو ملكافحة الفساد عن طريق سن تـشريع              
ملكافحة غسل األموال وإغالق مصارفها اخلارجية وجعل القضاء على العنف املرتيل أولويـة             

دار آمنـة لـضحايا     وقد تضمنت التدابري املتخذة فيما يتعلق بالعنف املرتيل إنـشاء           . وطنية
املرتيل املرتيل من النساء واألطفال والقيام حبمالت توعية وتأسيس وحدة معنية بالعنف             العنف

ورحبت كندا مبشاركة نـاورو يف خمتلـف اآلليـات اإلقليميـة            . داخل قوة شرطة ناورو   
  .وقدمت كندا توصيات. على زيادة تعاوهنا مع اآلليات الدولية وشجعتها

 ليست طرفاً يف املعاهدات الدولية الرئيسية        حىت اآلن  يجان أن ناورو  والحظت أذرب   -٤٢
حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكـول             
االختياري امللحق به، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،            

على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهـضة التعـذيب،      واالتفاقية الدولية للقضاء    
وعلى الرغم من أن ناورو مل تصّدق بعد        . لكنها رحبت باعتزام ناورو االلتزام هبذه الصكوك      

والحظت أذربيجان باهتمام   . على اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن تشريعها ميتثل هلذه االتفاقية        
.  واستفسرت عن التدابري املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة        إنشاء وحدة معنية بالعنف املرتيل    

  .وقدمت أذربيجان توصيات
والحظت فرنسا بارتياح أن ناورو طرف يف اتفاقية حقوق الطفل ونظـام رومـا                -٤٣

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وأهنا وقعت على معظم الصكوك الدولية لتعزيز حقـوق             
ورحبت فرنسا بعدم تنفيذ عقوبة اإلعدام يف       . مل تصدق عليها  اإلنسان ومحايتها وإن كانت     

، وبتوقيع ناورو على الربوتوكول االختياري الثاين       ١٩٦٨ناورو منذ نيلها استقالهلا يف عام       
وأشـارت  . للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام          

أن حتّسن تعاوهنا مع آليات األمم املتحـدة حلقـوق          لك  بإمكاهنا مع ذ  فرنسا إىل أن ناورو     
  .وقدمت فرنسا توصيات. اإلنسان

وفيمـا  . وشكرت ناورو مجيع الوفود ورحبت بالتعليقات اليت أبدهتا تلك الوفـود            -٤٤
يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة التزمت ناورو بالتـصديق علـى               

على مستوى ، لكن قيوداً ال تزال تواجهها    على اتفاقية حقوق الطفل    ووقعت ناورو . االتفاقية
وطلبت نـاورو مـساعدة اليونيـسيف،       .  متنعها من تقدمي تقريرها األويل     املوارد والقدرات 

  .ورحبت بالتعليقات والتوصيات اليت أبديت يف هذا اخلصوص
مشروع القـانون   وذكرت ناورو أن هناك فصالً يتعلق بالعنف املرتيل واجلنسي يف             -٤٥

هذا النـهج  و.  قبل عرضه على الربملانوستنظر احلكومة يف هذا القانون قريباً   . اجلنائي اجلديد 
  . قوانني كثرية خمتلفةعوضاً عن وجود لناورو، بالنسبة أكثر فعالية ُيعّد 
وحتظى هذه القوانني بتأييد واسع وسـيكون       . وينظر أيضاً يف قوانني حرية اإلعالم       -٤٦

  . سهالًإقرارها
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 أمـر   االقتراحات املقدمة بشأن وضع برنامج بيئي يقوم على حقوق اإلنسان         مث إن     -٤٧
وتفتقر ناورو إىل القدرات الالزمة لوضع هذه الربامج، لكنـها          . هتتم ناورو قطعاً بالنظر فيه    

  .ترحب باألفكار واالقتراحات املقدمة يف هذا اخلصوص
أنه على الرغم من التحديات الكـثرية الـيت         ورأت ماليزيا ما يشجعها يف مالحظة         -٤٨

تواجهها ناورو، فإهنا قد برهنت على أهنا تلتزم بتحسني احلالة االجتماعية واالقتصادية وحالة             
ورحبت ماليزيا باالسـتراتيجية الوطنيـة      . حقوق اإلنسان يف البلد وعازمة على حتقيق ذلك       

رمي إىل حتقيق مستقبل مـشرق لنـاورو        للتنمية املستدامة وبعملية استعراضها مؤخراً اليت ت      
والحظت ماليزيا أن ناورو تعتزم إعادة فتح مركـز احتجـاز           . وحتسني نوعية حياة سكاهنا   

 الدخول إىل أستراليا بالسفينة دون تأشرية دخول، واستفسرت         احاولومللتمسي اللجوء الذين    
  .وصياتوقدمت ماليزيا ت. عن الفوائد اليت سيحققها املركز لناورو ولشعبها

وأقرت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتحديات اليت تواجهها            -٤٩
ناورو يف جمايل القدرات واملوارد يف إطار ما تبذله من جهود للوفـاء بالتزامـات حقـوق                 

واستفسرت عن نوايا ناورو فيما يتعلـق       . اإلنسان، وال سيما يف ضوء زيادة تأثري تغري املناخ        
ورحبت اململكة املتحدة   . واصلة احلوار مع اجملتمع املدين ملتابعة االستعراض الدوري الشامل        مب

بالعمل املضطلع به للتصدي للعنف املرتيل، وال سيما إنشاء وحدة معنية بالعنف املرتيل ودار              
هذا بيد أن اململكة املتحدة أشارت أيضاً إىل أهنا سترحب بسن قوانني حمددة يف              . آمنة للنساء 

وأثنـت اململكـة   . اجملال كدليل على أن العنف والتمييز ضد املرأة أمر ال ميكن التغاضي عنه   
املتحدة على ناورو الضطالعها باستعراض القانون اجلنائي وأعربت عن اهتمامها مبعرفة املزيد        

ـ    عاملعن اجلهود اليت ستبذهلا احلكومة يف املستقبل لتوفري نظام عدالة            . ه وميكن الوصول إلي
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات

 بالتعاون مع مفوضية األمـم      ٢٠١٠ لع به يف عام   عمل اضطُ بربنامج  ورحبت أملانيا     -٥٠
 واملشورة القانونيـة    أجل إجراء حتليل للحالة وتوفري السياسات     املتحدة لشؤون الالجئني من     

وحدة وتنظيم حلقات عمل    واملساعدة يف صياغة التشريعات واللوائح واإلجراءات التشغيلية امل       
وطلبت أملانيـا   .  متخصصة للمسؤولني  ّيةمشتركة تتعلق بإذكاء الوعي وتوفري دورات تدريب      

ـ  فيما خيـص     سيما التلقي املزيد من املعلومات املفصلة عن النتائج، و        تـشريعية  الشاريع  امل
  .وقدمت أملانيا توصيات. تتعلق بإذكاء الوعياليت عمل الوحلقات 

. وفاكيا على ناورو ملشاركتها يف عدة آليات إقليمية يف احملـيط اهلـادئ            وأثنت سل   -٥١
ونّوهت سلوفاكيا أيضاً بكون ناورو جتّرم التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة على الرغم             

وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء تقـارير       . من أهنا ليست طرفاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب       
وأشادت بناورو ألهنا أنشأت داراً آمنة لـضحايا         املرتيل على نطاق واسع      تفيد انتشار العنف  

وأعربت سلوفاكيا عن قلقهـا     . العنف املرتيل ووحدة معنية بالعنف املرتيل داخل قوة الشرطة        
وتشيد سلوفاكيا بناورو لتوفري التعليم اإللزامي اجملـاين  . األطفالسوء املعاملة اليت يلقاها    إزاء  
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اً ولتجديد اهلياكل األساسية للمدارس مؤخراً، لكنها تـشعر بـالقلق إزاء             عام ١٦حىت سن   
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. مستوى التغيب عن املدرسة يف ناورو

 الذي ينص على اتبـاع      ٢٠٠٩والحظت غانا سن قانون اخلدمة اإلصالحية يف عام           -٥٢
 فضالً عن إعادة تأهيلـهم      هنج أكثر إنسانية إزاء السجن وعلى محاية حقوق اإلنسان للسجناء         

ث وأشادت غاناً باالستعراض اجلاري للقانون اجلنائي اهلادف إىل األخذ بقانون حمدّ          . وتدريبهم
والحظت غانا أيضاً القيود املشار إليها يف التقرير الوطين،      . وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    

 يف مهنة القانون والتعرض الـشديد       سيما مشاكل الوصول إىل العدالة والقدرات احملدودة       وال
  .وقدمت غانا توصيات. آلثار تغري املناخ واالعتماد الكبري على املعونة األجنبية

لرفعها حالة الطوارئ الـيت كانـت       وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على ناورو         -٥٣
. ملـان ورحبت بتجديد احلوار بني الرئيس وأعضاء الرب       ٢٠١٠ كبري من عام     جزء يف   سائدة
ليات فعالـة للتـصدي   االفتقار آلتزال الواليات املتحدة األمريكية تعرب عن قلقها إزاء         وال

للعنف املرتيل واحلد منه، لكنها تثين على ناورو ألهنا أكدت هذه احلاجة يف تقريرها الـوطين              
 واستفسرت الواليات املتحدة عمـا إذا     . وحددت القضاء على العنف املرتيل كأولوية وطنية      

كانت ناورو تعتزم التصديق سريعاً على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،      
مستني من مسـات    حرية التعبري   وشجعت بقوة احلكومة على جعل حرية تكوين اجلمعيات و        

  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. الدميقراطية يف ناورو
قد شكلت فريقاً عامالً للنظر يف مجيع       وتنظر ناورو يف التصديق على العهد الدويل و         -٥٤

املعاهدات وتقدمي توصيات إىل احلكومة تتعلق مبا ميكن القيام به من الناحية الواقعية إما على               
  .الفور أو يف مرحلة الحقة

لكن . العامة جيد جداًمتثيل املرأة يف اخلدمة    حقيقة أن   وسلَّط وفد ناورو الضوء على        -٥٥
خيص التمثيل السياسي ألنه منذ استقالل ناورو مل تشغل املقاعـد           احلالة ليست كذلك فيما     

 ،وأثناء االستعراض الدستوري شعر الكثريون، مبن فيهم النساء       . الربملانية سوى امرأة واحدة   
ة للنساء يف الربملان من أجل سد هذا النقص لـيس هـو الطريقـة               عد تفضيلي امقبأن حجز   

 كبار املسؤولني احلكوميني كما تثبت ذلك تشكيلة        نساء بني إذ هناك   . األفضل ملعاجلة ذلك  
  . الوفد لكن املشكلة تكمن يف التمثيل السياسي النسائي

وفيما يتعلق مبراكز ملتمسي اللجوء، ذكَّر الوفد بأن ناورو أسهمت يف إجياد حـل                -٥٦
ص وقد أرادت ناورو أن تسهم يف معاجلة الوضع الذي يؤثر يف األشخا           . إقليمي هلذه املشكلة  

أما إمكانيـة   . وهي ترى أن مسامهتها تكتسي طابعاً إنسانياً      الذين يعانون من ظروف صعبة،      
التصديق على االتفاقية اخلاصة بالالجئني فهي معروضة على الفريق العامل املشار إليه سـابقاً     

  . لينظر فيها
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حلقوق والحظت بولندا أن ناورو مل تصبح بعد طرفاً يف الصكوك الدولية األساسية               -٥٧
اإلنسان، ولكنها رحبت بالفرصة املتاحة للمجتمع املدين لكي يقدِّم تعليقاته على مـشروع             

  .وقدمت بولندا توصيات. التقرير الوطين
وذكرت ملديف أن من األمهية فهم وتقدير التحديات اليت تواجهها ناورو يف تعزيز               -٥٨

قيـود علـى     من   يواجههما  حقوق اإلنسان ومحايتها بالكامل بسب صغر حجم هذا البلد و         
وعلى الرغم من ذلك فإن ناورو تبذل جهوداً كبرية وقد حققـت أيـضاً بعـض                . هقدرات

  .وقدمت ملديف توصيات. اإلجنازات اهلائلة يف جمال حقوق اإلنسان
لنساء وبإنشاء وحـدة معنيـة      املكرسة ل وأحاطت إيطاليا علماً خبطة العمل الوطنية         -٥٩

ومع ذلك فإن .  شرطة ناورو، وبتوفري دار آمنة لضحايا العنف املرتيلبالعنف املرتيل داخل قوة   
تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع حمدد يتعلق بالعنف ضد النساء والتأخري               ال إيطاليا

يف االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بعد أن وقعت عليهـا يف                 
ـ عاجلنـسية   واستمرار االعتـداءات    أيضاً إزاء تواتر    قلقها  ا  إيطاليوأبدت  . ٢٠٠٠عام   ى ل

  .وقدمت إيطاليا توصيات. ألطفالا
التقرير الوطين، تواجه حتديات هامة تقتضي      كما يذكر   والحظت شيلي أن ناورو،       -٦٠

وذكرت شيلي أنه   . الغذائياحلصول على املساعدة الدولية، وال سيما يف جمايل الفقر واألمن           
الدويل واألمم املتحدة توحيد جهودمها لتلبية طلب ناورو يف احلصول علـى            للمجتمع  ينبغي  

ويشكل تغري  . املساعدة، وال سيما فيما يتعلق بوضع استراتيجيات للقضاء على العنف املرتيل          
  .وقدمت شيلي توصيات. املناخ أيضاً خطراً وجودياً يقوِّض جمموعة حقوق اإلنسان بأكملها

بالتحـسينات املزمـع    يلندا علماً باقتراحات وفد ناورو فيما يتعلـق         وأحاطت نيوز   -٦١
والحظت نيوزيلندا عدم وجود قانون حمدد يتعلق بالعنف        . على التزامات إعداد التقارير    إدخاهلا

ضد املرأة، لكنها أشادت بناورو ألهنا ذكرت يف تقريرها الوطين أن القضاء على العنف ضـد                
واستفسرت نيوزيلندا عن اخلطوات املتخذة لالنضمام      . ياهتا الوطنية املرأة يشكل أولوية من أولو    

إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعن الطريقة اليت تعتزم هبا ناورو ضمان متتع شعبها               
  .وقدمت نيوزيلندا توصيات. حبقوقه اإلنسانية، مبا يف ذلك حصوله على املعلومات

ا يف جمال إذكاء الوعي بقضايا املرأة على املستوى         وأثنت أستراليا على ناورو لعمله      -٦٢
احمللي، وأشارت إىل توقيع ناورو على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة                

ورحبت أستراليا بوضع خطة عمل وطنية معنية باملرأة وبإنشاء دار          . واعتزامها التصديق عليها  
 وإنشاء وحدة معنية بالعنف املرتيل داخـل قـوة          آمنة للنساء واألطفال ضحايا العنف املرتيل     

وعلى الرغم من أن أستراليا أعربت عن قلقها ألن مسأليت العنف املرتيل والتحـرش              . الشرطة
يزاالن يشكِّالن قضيتني هامتني يف ناورو، فإهنا أثنت على ناورو اللتزامها بـرتع               ال اجلنسي

 عن ارتياحها للعمل يف شراكة مع ناورو على وأعربت أستراليا. صفة اجلرم عن املثلية اجلنسية   
  . وقدمت أستراليا توصيات. إجياد هنج للتصدي هلذه التحديات
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 يف ناورو وطلبت إىل الوفد      والحظت السويد أن املثلية اجلنسية ال تزال غري مشروعة          -٦٣
جلنـسية   ا اتلتعزيز حقوق األقلي  تقدمي املزيد من التفاصيل عن اإلجراءات اليت جيري اختاذها          

 إذا كانت احلكومة تعتزم التصديق على املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنـسان،             وعما
مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              

وذكرت السويد أن تقارير موثوقة أظهـرت أن نـاورو          . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
ة معسكرات لالجئني من أستراليا على أراضيها، وطلبـت إىل الوفـد تقـدمي              مسحت بإقام 

 من املقـرر    معلومات مفصلة عن وضع الالجئني وملتمسي اللجوء، مبا يف ذلك عما إذا كان            
وقـدمت  .  وتنفيذها ١٩٥١لتصديق على اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني لعام          ا

  .السويد توصيات
تني باملشاركة الفعالة لناورو يف خمتلف اآلليات اإلقليمية اليت تعـاجل           ورحبت األرجن   -٦٤

  .وقدمت األرجنتني توصيات. قضايا الالجئني
 وحىت نيلها السـتقالهلا  ١٨٨٨وذكرت بوليفيا أن ناورو كانت مستعمرة منذ عام          -٦٥

 بل يف  ومما يدعو لألسف أن قوى االستعمار مل تكن هتتم برفاه سكان ناورو           . ١٩٦٨يف عام   
ونتيجة لذلك تواجه ناورو يف الوقت احلاضـر        . حصراً االستغالل املكثف ملناجم الفوسفات   

البيئة الطبيعية للجزيـرة    وقد أحلقت مناجم الفوسفات الدمار ب     . مشاكل بيئية خطرية للغاية   
 تلوث املياه واهلواء واألراضي وغيَّرت ثقافة سكاهنا وأمناط حياهتم الذين يعانون          وتسببت يف   

من أمراض خطرية، مثل أمراض السكري واالضطرابات القلبية، وهي أمراض تعزى أساسـاً             
. وكان هلذه احلالة تداعيات خطرية جداً على التمتـع حبقـوق اإلنـسان           . إىل نقص التغذية  

  .وقدمت بوليفيا توصيات
يـر  وأعربت التفيا عن ارتياحها ملالحظة التشاور مع اجملتمع املدين يف إعـداد التقر              -٦٦

يف الذي أجرته   احلوار  اتبعته ناورو يف    االنفتاح الذي   كما أعربت عن تقديرها لنهج      . الوطين
 فيما خيص مسألة توجيـه دعـوات        إطار االستعراض الدوري الشامل، وال سيما استجابتها      

وقـدمت  . دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان           
  .توصيات التفيا
وأثنت ترينيداد وتوباغو على حكومة ناورو الستراتيجيتها الوطنية للتنمية املستدامة            -٦٧

 عاماً اليت حتدد اإلصالحات الضرورية يف السياسات واملؤسسات القائمـة           ٢٥البالغة مدهتا   
والحظت ترينيداد وتوباغو اإلصالح املتوخى إجراؤه يف       . وتسترشد مببادئ احلوكمة الرشيدة   

وأعربت عن تقديرها للخطوات املتخذة لتعزيز حقوق اإلنسان وكـذلك ملتابعـة            الدستور  
وترى ترينيداد وتوباغو أن إنشاء وحدة معنيـة بـالعنف          . أهداف التنمية االقتصادية الوطنية   

املرتيل ودار آمنة والقيام حبمالت توعية عامة هي خطوات سليمة حنو وضع استراتيجية أكرب              
  .وقدمت ترينيداد وتوباغو توصيات. للتصدي للعنف ضد املرأة
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وتتفهم موريشيوس التحديات والعوائق اليت تواجهها ناورو، وال سيما بطء انتعاشها            -٦٨
واستفسرت موريشيوس عمـا إذا     . بعد تعرضها لألزمة االقتصادية احلادة، وتأثري تغري املناخ       

تعلـق بالتعـديالت     امل ٢٠١٠فربايـر   /شباطكان سُيجرى استفتاء جديد الحقاً الستفتاء       
  .وقدمت موريشيوس توصيات.  السياسي احلايلبعد إجياد خمرج للجمودالدستورية 

وأشادت إسرائيل باجلهود اليت تبذهلا ناورو للشروع يف عملية مراجعـة دسـتورية               -٦٩
إدراج املزيد من احلقوق يف الدستور، مثل احلق يف اخلصوصية واالستقالل الشخصي            غرضها  

ية والتعليم وحقوق النساء واألطفال وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مـن           واخلدمات الصح 
حمدوديـة  والحظت إسرائيل أيضاً أنه على الرغم من األزمات املاليـة و          . بني حقوق أخرى  

املوارد املالية املتاحة لناورو وتأثرها بتغري املناخ فإهنا أفلحت يف احلفاظ على جمتمع دميقراطي              
  . توصياتوقدمت إسرائيل. ومتسامح

. بأرحييـة وأكدت ناورو من جديد أن املالحظات والتوصيات تؤخذ يف احلـسبان             -٧٠
وانني حمددة، وال سيما مشاريع     جملس الوزراء ق  وفيما يتعلق باحلصول على املعلومات يدرس       

ولو اعتمد االستفتاء الدستوري لكان قد وفر إمكانية حـصول          . قوانني تتعلق حبرية اإلعالم   
 وسيعرض على الربملان قانون احلصول علـى املعلومـات يف         . ام على املعلومات  اجلمهور الع 

الغرض منـها  إىل سكان ناورو مقابل تكلفة    وتقدَّم املعلومات حالياً    .  السنوات املقبلة  غضون
  .اإلداريةتكاليف ال إيرادات بل جمرد تغطية توفريليس 
 نوقشت مؤخراً   هنا جديدة وقد  وفيما يتعلق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فإ         -٧١

تأييدها ويعكف الفريق العامل علـى النظـر يف هـذه           مشكلة يف   ناورو  وال ترى   . يف املنطقة 
وال توجد جهة تنسيق معنية باملعوقني يف ناورو لكن املسألة املتعلقـة هبـم شـاملة                . االتفاقية

 اإلعاقة يف احلصول    وتنظر ناورو يف طريقة سليمة تعاجل هبا حقوق األشخاص ذوي         . للقطاعات
. على اخلدمات ذات الصلة، ويتجلى ذلك يف آخر مشروع يتعلق ببنـاء اهلياكـل األساسـية               

.  وهو مدرسة لألشخاص املصابني بإعاقـات (Able Disable) ويوجد يف ناورو مركز للمعوقني
  .ليممشروع قانون التعليم إىل االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال التعويشري 
ناورو جهات تنسيق من الفريق اإلقليمي املعين باحلقوق يف املوارد املكلف           وتقوم يف     -٧٢

  . احلقوقبالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وتوعية أفراد اجلمهور هبذه
تب إعالمـي   ناورو مك يوجد يف   وفيما يتعلق باحلصول على املعلومات احلكومية،         -٧٣

  .ن عامة بشأن خطط احلكومة وأنشطتهاتوعية السكاحكومي مسؤول عن ضمان 
أمهية الشراكة مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص كما هو احلال يف           بوقد أقّرت ناورو      -٧٤

تزال غري مـشروعة      ال ناورو أن املثلية اجلنسية   وبينت  . االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة   
ولدى احلكومة نيـة واضـحة، أن       . ١٨٩٩ألن القانون اجلنائي احلايل يعود تارخيه إىل عام         

  .الوضعتصحيح تقوم، بدعم من السكان، بتعديل أكثرية هذه القوانني من أجل 
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وال تتفق ناورو مع االدعاءات اليت تتعلق بانتهاكات حقوق الالجئني كوهنا تويل كل   -٧٥
 االهتمام لضمان حقوق أولئك األشخاص بتوفريها ما يلزمهم من اخلدمات على حنو كفـؤ             

وإضافة . ، وهم يلقون االهتمام والرعاية    احلركة تهم يف وال توجد أية قيود على حري     . ومتسق
  .إىل ذلك جيري حالياً النظر يف التصديق على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني

 السياسي  للمأزقوأشارت ناورو إىل أن اللجنة الدائمة الربملانية تعكف على إجياد حل              -٧٦
عينة واسعة يف   ( ناخب   ١ ٠٠٠من الناخبني تضم    لعينة  وقد أجري استقصاء    . اءاملتعلق باالستفت 

. حصر األسباب اليت جعلت األشخاص يصوتون بالطريقة اليت صوتوا هبا         حملاولة  ) سياق ناورو 
وال شيء مينع احلكومة من القيام مبا يلزم القيـام          . اللجنة عملها خالل األشهر املقبلة    وستواصل  

ان، مبا يف ذلك تقدمي مشروع القانون املتعلق باحلـصول علـى املعلومـات              به عن طريق الربمل   
  .فهذان املشروعان حيظيان بتأييد كبري عموماً. مشروع القانون املتعلق بالتعليم أو
بيد أن هذا االستفتاء يقتضي موافقة      .  إمكانية طرح استفتاء جديد    وستناقش اللجنة   -٧٧

ويف غضون ذلك ميكن . نه حيتاج إىل تفكري عميق قبل تنظيمه  أغلبية الثلثني لطرحه، وبالتايل فإ    
احلـايل املتعلـق    قوانني، مثل مشروع القـانون      اللناورو أن حترز تقدماً عن طريق مشاريع        

 وسُيعتمد هذا املشروع أثناء الدورة      .جبوازات السفر الذي سيتيح إصدار وثائق سفر لالجئني       
  .فرباير/شباطاليت تعقد يف 

  . ورو مجيع الوفودوشكرت نا  -٧٨

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
ستبحث ناورو التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف املوعد املناسب علـى            -٧٩

أال يتجاوز ذلك الدورة السابعة عشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان الـيت سـُتعقد يف                 
  :٢٠١١يونيه /حزيران

  ؛)نيوزيلندا( حلقوق اإلنسان الصكوك األساسيةتصبح طرفاً يف أن   -١-٧٩
أن تنظر يف إمكانية االنضمام تدرجيياً إىل االتفاقيات الرئيسية حلقوق            -٢-٧٩

اإلنسان أو التصديق عليها بدءاً بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           
  ؛)اجلزائر(

أن تصدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية             -٣-٧٩
  ؛)اليات املتحدة األمريكيةالو(

أن تصدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأن            -٤-٧٩
توقع وتصّدق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

  ؛)املتحدة اململكة(والثقافية 
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أن تقوم على الفور بالتصديق على املعاهدات األساسـية املعلقـة             -٥-٧٩
 هذه املعاهدات يف قوانينها الوطنية، مبا يف ذلـك العهـد            بتفعيلق اإلنسان   حلقو

اخلـاص  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل         
  ؛)السويد(احلقوق املدنية والسياسية والربوتوكوالن االختياريان امللحقان هبما 

االتفاقية الدولية  : دولية التالية أن تنظر يف التصديق على الصكوك ال        -٦-٧٩
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            
والسياسية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا، واتفاقيـة           

كوهلـا، واتفاقيـة مناهـضة      بروتوال التمييز ضد املرأة و    القضاء على مجيع أشك   
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             

 اخلاصـة بوضـع الالجـئني وبروتوكوهلـا         ١٩٥١ كوهلا، واتفاقية عام  بروتوو
  ):الربازيل(، واالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية ١٩٦٧ لعام
أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل            -٧-٧٩

املتعلق ببيع األطفال وبغاء واألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية الـذي           
  ؛)هنغاريا(وقعت عليه احلكومة بالفعل 

أن تصدق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة             -٨-٧٩
  ؛)كندا، أذربيجان(

التصديق على اتفاقية القضاء علـى      مشوارها فتعمد إىل    أن تواصل     -٩-٧٩
  ؛)أستراليا(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتطبيقها 

أن تصدق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة             -١٠-٧٩
يف موازاة سّن تشريع حمدد وتنفيذه ملكافحة العنف ضد املرأة بالتعاون املمكن مع             

  ؛)هنغاريا(أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ 
أن تصدق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،             -١١-٧٩

وأن تواصل يف غضون ذلك اجلهود اليت تبذهلا ملراجعة التشريعات والـسياسات      
  ؛)نيوزيلندا(املرأة واملمارسات احلالية من أجل ضمان محاية حقوق 

 التصديق املبكر على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال          أن تنظر يف    -١٢-٧٩
  ؛)ترينيداد وتوباغو(التمييز ضد املرأة 

أن تصّدق على العهدين الدوليني فضالً عن اتفاقية مناهضة التعذيب        -١٣-٧٩
املهينة، واتفاقية   الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   وغريه من ضروب املعاهدة أو    

ل التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع         القضاء على مجيع أشكا   
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيـة          
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الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري، مـع الربوتوكـوالت            
فاقيـة  االختيارية اخلاصة بكل منها، مبا يف ذلك الربوتوكوالن االختياريـان الت          

  ؛)إسبانيا(حقوق الطفل 
العهد : أن تدرس إمكانية أن تصبح طرفاً يف الصكوك الدولية التالية           -١٤-٧٩

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          

ية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو           املرأة، واتفاق 
الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء            

  ؛)األرجنتني(القسري 
أن تصدق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب             -١٥-٧٩

  ؛)كندا(الوطنية 
ق على اتفاقية مناهضة التعذيب وأن حتقق مواءمة تعريـف          أن تصدّ   -١٦-٧٩

لتعريف املنصوص عليـه يف     مواءمة تامة ل  جرمية التعذيب الوارد يف قانوهنا احمللي       
  ؛)كندا(االتفاقية 

أن تكمل التزاماهتا الدولية بالتصديق على الصكوك الدولية الـيت            -١٧-٧٩
قيع على االتفاقية الدولية حلماية     توقع عليها بالفعل، وأن تشرع يف عملية التو        مل

مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           
  ؛)فرنسا(والتصديق عليهما يف مرحلة الحقة 

أن توقّع وتّصدق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             -١٨-٧٩
  ؛)موريشيوس(

قية حقـوق الطفـل     أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفا       -١٩-٧٩
املتعلق ببيع األطفال وبغاء واألطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة،     
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقـضاء       
على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية   

  ؛)إسرائيل (واالجتماعية والثقافية
أن تصّدق على املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان الـيت            -٢٠-٧٩
يزال التصديق عليها معلقاً، مثل الربوتوكولني االختياريني التفاقيـة حقـوق            ال

  ؛)شيلي(الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
ق بعقوبة اإلعـدام بإلغائهـا      أن تؤكد ما أحرزته من تقدم فيما يتعل         -٢١-٧٩

كول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق    ربوتوهنائياً وبالتصديق على ال   
  ؛)فرنسا(املدنية والسياسية 
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أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل            -٢٢-٧٩
اململكة (احية  ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلب         املتعلق
  ؛)املتحدة

أن تقدم التقرير األويل إىل جلنة حقوق الطفل وأن تـصّدق علـى               -٢٣-٧٩
كولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل، وتكمل عمليـة االنـضمام إىل       ربوتوال

 واحلقـوق االقتـصادية     ،العهدين الدوليني اخلاصني باحلقوق املدنية والسياسية     
 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز         واالجتماعية والثقافية، وإىل  

  ؛)إيطاليا(العنصري، وإىل اتفاقية مناهضة التعذيب 
أن تصدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية             -٢٤-٧٩

وبروتوكوليه االختياريني والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         
ه االختياري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد          والثقافية وبروتوكول 

كوهلا االختياري، واتفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية للقضاء        بروتواملرأة و 
على مجيع أشكال التمييز العنصري، والربوتوكولني االختياريني التفاقية حقـوق           

 ١٩٦٧ كوهلا لعـام  روتوب اخلاصة بوضع الالجئني و    ١٩٥١الطفل، واتفاقية عام    
 بـشأن وضـع األشـخاص عـدميي اجلنـسية،           ١٩٥٤ فضالً عن اتفاقية عام   

  ؛)سلوفاكيا( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١ عام واتفاقية
أن تنضم إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان املتبقية، مثل    -٢٥-٧٩

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و      
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القـضاء         
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال            

  ؛)بولندا(التمييز العنصري 
ة اجلنائيـة   أن تنظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكم          -٢٦-٧٩

  ؛)بولندا(الدولية واتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
أن تتحرك بسرعة، مبساعدة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، حنو           -٢٧-٧٩

االنضمام إىل مجيع اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت تعترب حالياً بلداً موقعـاً عليهـا    
  ؛)ملديف(

حتسني جمموعة اإلصالحات الدسـتورية     أن تواصل جهودها هبدف       -٢٨-٧٩
  ؛)الربازيل(

أن تراجع قوانينها ذات الصلة لكي تنص على حتسني محاية حقوق             -٢٩-٧٩
  ؛)سلوفاكيا(املرأة وتعزيزها 

  ؛)اجلزائر(أن تنظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   -٣٠-٧٩
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  ؛)املغرب(نسان أن تبحث إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإل  -٣١-٧٩
أن تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس             -٣٢-٧٩

  ؛)بولندا(
أن تعني مسؤوالً حكومياً أو أكثر ومتنحه سلطة ختوله تنسيق اجلهود             -٣٣-٧٩

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(احلكومية الرامية إىل محاية الطفل 
ئمة صغرية يف جنيف بدعم جهـات ماحنـة         أن تنظر يف فتح بعثة دا       -٣٤-٧٩

دولية وأن تستخدم املرافق اليت يوفرها مكتب الكومنولـث للـدول اجلزريـة             
  ؛)ملديف( حديثاً الذي فتح أبوابهالصغرية 

أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنـسان واحلريـات             -٣٥-٧٩
  ؛)أذربيجان(األساسية ومحايتها 

دابري الضرورية لضمان متتع مجيع البشر بكامـل        أن تتخذ مجيع الت     -٣٦-٧٩
  ؛)السويد(احلقوق اإلنسانية وعلى قدم املساواة 

أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز حقـوق الطفـل ومحايتـها              -٣٧-٧٩
  ؛)الربازيل(

أن تواصل جهودها الرامية إىل التصدي للعنف املرتيل والتـشجيع            -٣٨-٧٩
التعليم ومكافحة البطالة ووضع قانون جنـائي       على متكني املرأة وحتسني نوعية      

 على نزع صفة اجلرم عن األنشطة اجلنسية اليت متارس ،جديد ينص، يف مجلة أمور
  ؛)سلوفينيا(بالتراضي بني بالغني من جنس واحد 

أن تسعى إىل إدراج منظور حقوق اإلنسان يف استراتيجيتها الوطنية            -٣٩-٧٩
  ؛)موريشيوس(لعنف املرتيل سيما فيما يتعلق با للتنمية، وال

أن تضع يف إطار األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية، خطة للتخفيف            -٤٠-٧٩
من الكوارث وإدارهتا باتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان وفقاً ملـا اقترحتـه              

  ؛)شيلي(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
نسان ألفراد اجملتمع   أن ترسي التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإل         -٤١-٧٩

  ؛)هنغاريا(لدولة لاملدين فضالً عن اخلدمة العامة واهليئات اململوكة 
أن تنظر على حنو إجيايب يف توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات              -٤٢-٧٩

  ؛)سلوفينيا(يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
ر أكرب من الفعالية من خالل      أن تتعاون مع آليات األمم املتحدة بقد        -٤٣-٧٩

توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة باالستجابة            
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لزيارة وتقدمي املعلومات اليت يطلبوهنا وتقدمي تقاريرها بصورة        املتعلقة با لطلباهتم  
  ؛)فرنسا(منتظمة إىل هيئات املعاهدات 

بواليات يف إطـار اإلجـراءات      أن توجه دعوة دائمة إىل املكلفني         -٤٤-٧٩
اخلاصة لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان لكي يتمكنوا من زيـارة البلـد              

  ؛)ملديف(ومساعدته يف إصالحاته املتعلقة حبقوق اإلنسان 
أن توجه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار               -٤٥-٧٩

  ؛)شيلي(اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة 
أن تتخذ اإلجراءات الضرورية لتنفيذ التزامها بتوجيه دعوة دائمـة       -٤٦-٧٩

إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق اإلنـسان وأن             
  ؛)التفيا(تدعو مجيع البلدان األخرى إىل أن تقتدي بنهجها الذي يستحق الثناء 

بواليات يف إطـار    أن توجه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع املكلفني           -٤٧-٧٩
اإلجراءات اخلاصة وأن تستجيب لطلبات الزيارة اليت وجهها الفريـق العامـل            

  ؛)إسبانيا(املعين باالحتجاز التعسفي 
أن تستجيب لطلب الزيارة الذي وجهه الفريـق العامـل املعـين              -٤٨-٧٩

  ؛)كندا(باالحتجاز التعسفي 
دمي تقارير دورية يف    أن تتخذ خطوات للوفاء بالتزاماهتا من أجل تق         -٤٩-٧٩

  ؛)نيوزيلندا(املوعد املناسب فيما خيص الصكوك اليت هي بالفعل طرف فيها 
أن تقدم تقارير إىل جلنة حقوق الطفل يف أسـرع وقـت ممكـن                -٥٠-٧٩

  ؛)هنغاريا(
أن تقدم تقريرها األول املتعلق باالمتثال التفاقية حقوق الطفل مبـا             -٥١-٧٩

  ؛)غانا(و املبني يف التقرير الوطين يتالءم مع التزامها على النح
سعياً للتغلب على مشكلة العبء الثقيل الـذي يـشكله تقـدمي              -٥٢-٧٩

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل      بشكل متكاتف مع    أن تعمل   التقارير،  
قائمة القـضايا اخلاصـة بكـل    تعتمد باالقتران مع وضع وثيقة أساسية موحدة    

  ؛)ملديف(ط عملية إعداد التقارير تبسيفتيّسر بذلك معاهدة 
وعلى النحو املشار إليه يف التقرير الوطين، أن تلـتمس املـساعدة              -٥٣-٧٩

التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جمال التنفيذ الفعـال للـصكوك         
  ؛)إسرائيل(الدولية حلقوق اإلنسان والوفاء بالتزامات إعداد التقارير اخلاصة هبا 

ن تعزز جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق املرأة والـشباب           أ  -٥٤-٧٩
  ؛)كوبا(واألشخاص ذوي اإلعاقة كوهنا فئات ضعيفة جداً يف البلد 



A/HRC/17/3 

GE.11-11633 22 

أن تعتمد قانوناً حمدداً شامالً يتعلق باملساواة بني اجلنسني والعنـف             -٥٥-٧٩
  ؛)إسبانيا(اجلنساين 

الوطنيـة يف االسـتراتيجية     أن تضمن مراعاة دور املرأة يف التنمية          -٥٦-٧٩
الوطنية للتنمية املستدامة، مبا يف ذلك مشاركة املرأة يف العملية السياسية علـى             

  ؛)ترينيداد وتوباغو(مجيع املستويات 
أن تلغي عقوبة اإلعدام وتصدق على الربوتوكول االختياري الثاين           -٥٧-٧٩

  ؛)إسبانيا(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
أن تعتمد تدابري ملكافحة العنف املرتيل وتعزيز دور املرأة يف احليـاة              -٥٨-٧٩

  ؛)اجلزائر(العامة 
املوارد الرامية إىل القضاء    لتوفري  أن تويل أولوية للسياسيات احمللية و       -٥٩-٧٩

على العنف ضد املرأة وتعزيز عالقات العمل غري التمييزية واحترام التنـوع يف             
  ؛)الياأستر(مكان العمل 

لقضاء على  لتدابري فعالة   وتنفيذ  أن تواصل تعزيز جهودها العتماد        -٦٠-٧٩
  ؛)سلوفاكيا(العنف املرتيل 

أن تكمل العمل الرامي إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضـد              -٦١-٧٩
  ؛)األرجنتني(املرأة 
أن تكمل املراجعة اجلارية للقانون اجلنائي هبدف تعزيز حقـوق املـرأة      -٦٢-٧٩
محايتها، مبا يف ذلك األحكام اليت تعاجل العنف ضد املرأة، وبصفة خاصـة العنـف               و

  ؛)إيطاليا(املرتيل وأن تصدق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
 صـياغة   بوسائل منها أن تعزز خطة العمل الوطنية من أجل املرأة،           -٦٣-٧٩

 تواصل حتسني قوانينها حلماية حقـوق       قانون حمدد يتعلق بالعنف ضد املرأة وأن      
  ؛)ماليزيا(املرأة وتعزيزها 

أن تتخذ املزيد من التدابري ملنع العنف ضد املرأة ومكافحتـه وأن              -٦٤-٧٩
  ؛)الربازيل(تنظر يف سن قانون حمدد 

أن تدرج يف قانوهنا اجلنائي أحكاماً تتضمن أشكاالً حمددة حلمايـة             -٦٥-٧٩
  ؛)كندا(املرأة من العنف املرتيل 

أن جتّرم العنف ضد املرأة وتفرض عقوبات شديدة على هذه اجلرمية             -٦٦-٧٩
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(مبوجب القانون 

واالعتـداء علـى     بشأن العنف املرتيل     نيأن تضع مشروعي قانون     -٦٧-٧٩
  ؛)ملديف(األطفال بدعم من اجملتمع الدويل 
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لقضاء علـى العنـف املـرتيل       خطة عمل وطنية ل   وتنفذ  أن تضع     -٦٨-٧٩
األطفال مبساعدة تقنية من الوكاالت والربامج املتخصصة التابعة        واالعتداء على   

  ؛)إسرائيل(ملنظومة األمم املتحدة 
األطفال مقتريف االعتداءات على    أن تّسن قوانني أشد صرامة ضد         -٦٩-٧٩

  ؛)إيطاليا(وتزيد العقوبات واألحكام يف احملاكم 
 قوانينها اليت حتظر اإلساءة البدنية إىل األطفال، مبا يف ذلك           أن تعزز   -٧٠-٧٩

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(استغالل األطفال جنسياً 
األطفال يف إطـار    على   االعتداء اجلنسي أن تعزز جهودها ملكافحة       -٧١-٧٩

  ؛)إسبانيا(اعتماد برنامج لتعزيز حقوق الطفل 
القصر على   االعتداء اجلنسي ق مبكافحة   أن تعتمد تدابري مناسبة تتعل      -٧٢-٧٩

  ؛)سلوفاكيا(وتنفذها 
أن تلتمس املساعدة من اجملتمع الدويل فيما تبذله من جهود لتوسيع             -٧٣-٧٩

  ؛)ملديف(نطاق قطاعيها القانوين والقضائي وتعزيزمها 
أن تقوم بعرض مشروع قانون جنائي جديد ينص على نزع صـفة              -٧٤-٧٩

ية اليت متارس بالتراضي بني بالغني من جنس واحد على          اجلرم عن األنشطة اجلنس   
  ؛)اململكة املتحدة(النحو املبّين يف التقرير الوطين 

يف  أن تقّر مببدأ عدم التمييز الذي حيظر التمييز على أي أساس، مبا             -٧٥-٧٩
ذلك امليول اجلنسية وأن تلغي القانون الذي جيرم املثلية اجلنسية بـدون تـأخري              

  ؛)السويد(
أن تنشئ آليات لزيادة فرص حصول السكان علـى املعلومـات             -٧٦-٧٩

  ؛)كندا(احلكومية 
أن تواصل اجلهود اليت تبذهلا من أجل إرساء حرية اإلعالم كمسألة             -٧٧-٧٩

  ؛)أملانيا(ذات أولوية عن طريق تشريعات عادية 
أن تسّن قوانني تتعلق حبرية اإلعالم، مبا يف ذلـك تعـديل قـانون             -٧٨-٧٩
 وزيادة إمكانية اسـتخدام اإلنترنـت       ١٩٧٦ لومات الرمسية الصادر يف عام    املع
  ؛)إيطاليا(

  ؛)ملديف( عاماً ١٨ إىل ٢٠أن ختفّض العمر القانوين للتصويت من   -٧٩-٧٩
أن تواصل جهودها وتتخذ التدابري الضرورية ملعاجلة مسألة عـدم            -٨٠-٧٩

  ؛)املغرب(متثيل املرأة يف الربملان 
  ؛)اجلزائر(ز الربامج الرامية إىل القضاء على الفقر أن تعز  -٨١-٧٩
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أن تواصل جهودها الرامية إىل حتقيق السيادة الغذائية على أسـاس             -٨٢-٧٩
  ؛)بوليفيا(التنوع الغذائي 

أن تواصل تنفيذ االستراتيجيات واخلطط الرامية إىل حتقيق التنميـة            -٨٣-٧٩
  ؛)كوبا(جمال البيئة االجتماعية واالقتصادية للبلد، مبا يف ذلك يف 

أن تضع استراتيجية للتكيف مع تغري املناخ باالستناد إىل حقـوق             -٨٤-٧٩
  ؛)كندا(اإلنسان بالنظر إىل زيادة التحديات الناشئة عن تغري املناخ 

أن تزيد التعاون مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمـات             -٨٥-٧٩
 تبذهلا للتخفيف من األضرار النامجـة       اإلقليمية والدولية األخرى يف اجلهود اليت     

  ؛)ماليزيا(عن تدهور البيئة والتكيف مع آثار تغري املناخ على مواطنيها 
أن تضع خطة عمل وطنية على أساس احلقـوق تتـضمن إطـاراً               -٨٦-٧٩

للتصدي لتحديات تغري املناخ، مبا يف ذلك إدارة الكوارث والتخفيـف منـها             
  ؛)اململكة املتحدة(

 تواصل جهودها عن طريق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن          أن  -٨٧-٧٩
سيما البلدان املتقدمـة     تغري املناخ ومنتديات أخرى لتذكري اجملتمع الدويل، وال       

وغريها من الدول الرئيسية مصدر االنبعاثات بالتزاماهتا حبماية حقوق اإلنـسان           
الدفيئة إىل مستويات   وتعزيزها يف ناورو عن طريق خفض االنبعاثات من غازات          

  ؛)ملديف (مأمونة
أن تعزز جهودها حلماية حقوق مجيع األشخاص يف التمتع بـأعلى             -٨٨-٧٩

مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وأن تتخذ تدابري عملية لتعزيز فرص            
حصول األطفال والبالغني ذوي اإلعاقات العقلية على اخلدمات الصحية بصورة          

  ؛)بانياإس(جمانية وفعالة 
أن تواصل تنفيذ الربامج والتدابري الرامية إىل حتسني التمتع باحلق يف             -٨٩-٧٩

  ؛)كوبا(التعليم واحلق يف الصحة 
أن تستمر يف انتهاج سياسيات تعليمية فعالة لضمان مستقبل أفضل            -٩٠-٧٩

  ؛)سلوفاكيا(ألطفاهلا 
ة يف اعتبارها   أن تستمر يف تعزيز التعليم على مجيع املستويات واضع          -٩١-٧٩

  ؛)بوليفيا(التعاون مع البلدان الصديقة 
أن تعتمد تدابري لضمان وصول مجيع األشخاص ذوي اإلعاقـة إىل             -٩٢-٧٩

برامج تدريبية على املستويني التعليمي واملهين بالتشاور مع هـؤالء األشـخاص      
  ؛)إسبانيا(ومع ممثليهم 
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واحلفاظ عليها من أجـل     أن تعزز عملية استعادة املعارف التقليدية         -٩٣-٧٩
  ؛)بوليفيا(استرداد تراث اآلباء واألجداد 

أن تضطلع بربامج تثقيفية تقوم على أساس حقوق اإلنسان بـشأن             -٩٤-٧٩
التعامل مع ملتمسي اللجوء والالجئني وبناء القدرات املؤسسية لوضع إجراءات          

  ؛)أملانيا(وطنية لتحديد وضع الالجئ 
ة على الفور لضمان حقوق الالجئني وملتمسي       أن تتخذ تدابري فعال     -٩٥-٧٩

اللجوء، مبا يف ذلك عدم السماح لبلدان أخرى بانتـهاك حقـوق الالجـئني              
  ؛)السويد(وملتمسي اللجوء على أراضي ناورو 

أن تواصل جهودها يف جمال برامج توعيـة الـسكان وتـدريب              -٩٦-٧٩
  ؛)األرجنتني(ني املسؤولني احلكوميني يف جمال حقوق ملتمسي اللجوء والالجئ

أن تشرك اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض الـدوري الـشامل             -٩٧-٧٩
  ؛)بولندا(

أن تلتمس العمل بالشراكة مع دول جزرية أخرى يف احمليط اهلادئ             -٩٨-٧٩
  ؛)سلوفينيا(عاجلة قضايا حقوق اإلنسان اليت تبذل مللتوحيد اجلهود 

لدولية وتلتمس املساعدة التقنيـة     أن تشرك أعضاء اجلهات املاحنة ا       -٩٩-٧٩
وبناء القدرات للتصدي ملشكلة األمن الغذائي واحلصول على مياه نقية وعذبـة            

  ؛)ماليزيا(
أن تطلب التعاون الدويل، وبصفة خاصة من أملانيا واململكة املتحدة            -١٠٠-٧٩

لوث  للقضاء على آثار ت    ونيوزيلندالربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وأستراليا      
  ؛)بوليفيا(البيئة وخلق فرص العمالة وهو ما يسهم يف القضاء على الفقر 

البلدان الـصناعية مبـسؤولياهتا     احلّض على أن تفي     أن تستمر يف      -١٠١-٧٩
  ؛)بوليفيا(املناخية كوهنا السبب الرئيسي لالحترار العاملي 

و الـشركاء   أن تلتمس املساعدة التقنية املناسبة من اجملتمع الدويل أ          -١٠٢-٧٩
اإلمنائيني فيما يتعلق بااللتزامات الدولية إلعداد التقارير، مبا يف ذلك التقـارير            
املتأخرة وبناء القدرات لتدريب املوظفني احملليني وتنفيذ االلتزامات الدوليـة يف           

 من التقرير الـوطين     ١١٣ إطار التشريع احمللي على النحو الذي أكدته الفقرة       
  ).موريشيوس(

ستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف الدولـة             واال  -٨٠
ينبغي تأويلها على أهنا حتظى      وال. أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

 . الفريق العامل ككلبأّي إقرار هلا من
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  رفقامل

  تشكيلة الوفد    
 The delegation of Nauru was headed by the Hon. Mathew Batsiua MP, Minister for 
Health, Justice and Sports and composed of the following members: 

• Mrs. Charmaine Scotty, Secretary for Home Affairs; 
• Ms. Barina Waqa, Legal Officer, Department of Justice & Border Control;  
• Mr. Lionel Aingimea, Senior Trainer, Secretariat of the Pacific Community/Regional 

Rights Resource Team. 

        


