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رد حكومة مجهورية ناورو على التوصيات الواردة يف تقرير الفريـق           
 كـانون   ٢٦العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل املـؤرخ          

  )A/HRC/17/3 (٢٠١١يناير /الثاين
ترحب مجهورية ناورو بالتوصيات املقدمة خالل االستعراض الدوري الشامل املتعلق            -١

وقد نظرت ناورو بعناية يف التوصيات،      . )١(٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٤هبا الذي جرى يف     
  :وفيما يلي ردودها

  ٢٧ إىل ١ التوصيات من - نطاق االلتزامات الدولية  
ن ان امللحق ااالختياريالن  املدنية والسياسية والربوتوكو  العهد الدويل اخلاص باحلقوق       -٢

 ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ و ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٧ و ١٤ و ١٣ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١التوصيات  (به  
  . تقبل ناورو التوصيات- )٢٧و
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة والربوتوكـول             -٣

 ٢٤ و ٢٣ و ٢٠ و ١٩ و ١٧ و ١٤ و ١٣ و ٦ و ٥ و ٤ و ١التوصـيات   (االختياري امللحق به    
 يف  ال تفكر يف أن تصبح طرفاً     فيد بأهنا    بالتوصيات لكنها ت   اًم حتيط ناورو عل   - )٢٧ و ٢٥و

  .العهد الدويل والربوتوكول امللحق به يف الوقت الراهن
 ٦ و٥ و١التوصـيات   (االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           -٤
تفيد  بالتوصيات لكنها     حتيط ناورو علماً   - )٢٧ و ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ و ٢٠ و ١٩ و ١٧ و ١٣و

  . يف االتفاقية يف الوقت الراهنال تفكر يف أن تصبح طرفاًبأهنا 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول االختيـاري امللحـق هبـا               -٥
فيد بأهنـا         نها ت  بالتوصيات لك   حتيط ناورو علماً   - )١٨ و ١٧ و ١٣ و ٦ و ٥ و ١التوصيات  (

  . يف الوقت الراهناتفاقية والربوتوكول امللحق هباال يف ال تفكر يف أن تصبح طرفاً
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحـق              -٦

 - )٢٥ و ٢٤ و ٢٠ و ١٩ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٦ و ٥ و ١التوصيات  (هبا  
  . التوصياتتقبل ناورو

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية              -٧
 ١٧ و١٦ و١٤ و١٣ و٦ و٥ و١التوصـيات  (أو املهينة والربوتوكول االختياري امللحق هبا      

  . تقبل ناورو التوصيات- )٢٧ و٢٥ و٢٤ و٢٣ و٢٠و
__________ 

راض الـدوري الـشامل     ميكن االطالع على النص الكامل للتوصيات يف تقرير الفريق العامل املعين باالستع            )١(
 ).A/HRC/17/3 (٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٦املؤرخ 
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 ٥ و ١التوصـيات   ( من االختفاء القسري     االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص      -٨
أهنا ال تفكر يف أن تـصبح       فيد ب  بالتوصيات لكنها ت    حتيط ناورو علماً   - )١٧ و ١٤ و ١٣و

  . يف االتفاقية يف الوقت الراهنطرفاً
 ١٧ و ١٣ و ٧ و ٥ و ١التوصيات  (الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل        -٩
  .اورو التوصيات تقبل ن- )٢٧ و٢٤ و٢٣ و٢٢ و٢٠و ١٩و

 ١ انالتوصيت(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم            -١٠
 يف االتفاقية   أهنا ال تفكر يف أن تصبح طرفاً      فيد ب  لكنها ت  ني بالتوصيت  حتيط ناورو علماً   - )٥و

  .يف الوقت الراهن
 ٦التوصيتان   (١٩٦٧ لعام   وبروتوكوهلا) ١٩٥١(االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني       -١١
  . تقبل ناورو التوصيتني- )٢٤و

 بالتوصية علماً ناورو  حتيط- )٦التوصية (االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية    -١٢
يف أي من االتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل          طرفاً تصبح أن يف تفكر ال هنافيد بأ لكنها ت 

  .الدولية يف الوقت الراهن
 ٢٠ و ١٧ و ١٥التوصيات  (ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية         اتفاق  -١٣
  .التوصيات ناورو  تقبل- )٢٧و

االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية ختفيض حاالت انعـدام             -١٤
  . تقبل ناورو التوصية- )٢٤التوصية (اجلنسية 

  علمـاً  ناورو حتيط   - )٢٦التوصية  (نائية الدولية   نظام روما األساسي للمحكمة اجل      -١٥
  . يف نظام روما األساسيعالًدولة طرف ففيد بأهنا بالتوصية وت

 علماًو  ناور  حتيط - )٢٦التوصية  (اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها          -١٦
  .ية يف الوقت الراهنيف هذه االتفاق طرفاً تصبح أن يف تفكر الفيد بأهنا لكنها ت بالتوصية

 ٢٩ و٢٨ التوصيتان - والدستورتشريعات ال    

 . تقبل ناورو التوصية- )٢٨التوصية (اإلصالح الدستوري   -١٧

 . تقبل ناورو التوصية-)٢٩التوصية (التشريعات املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق املرأة   -١٨

 ٣٤ إىل ٣٠ التوصيات من - البنية التحتية    

 تقبل  - )٣٢ و ٣١ و ٣٠التوصيات  (اء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      النظر يف إنش    -١٩
 .ناورو التوصيات
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 تقبـل  - )٣٣التوصية (تعيني مسؤول حكومي أو أكثر لتنسيق جهود محاية الطفل          -٢٠
 .ناورو التوصية

     أهنـا  ب فيد بالتوصية لكنها ت    حتيط ناورو علماً   - )٣٤التوصية  (بعثة دائمة يف جنيف       -٢١
 .ال تفكر يف فتح بعثة دائمة يف جنيف

 ٤١ إىل ٣٥ التوصيات من - السياسات    

 ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٧ و ٣٦ و ٣٥التوصـيات   (ا  ـوق اإلنسان ومحايته  ـتعزيز حق   -٢٢
 .تقبل ناورو التوصيات - )٤١و

 ٥٣ إىل ٤٢ التوصيات من - التعاون مع آليات حقوق اإلنسان    

واليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق        توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني ب       -٢٣
 ٤٢التوصيات  (اإلنسان وطلب الزيارة الذي وجهه الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي           

 . تقبل ناورو التوصيات- )٤٨ و٤٧ و٤٦ و٤٥ و٤٤ و٤٣و

 تقبـل نـاورو     - )٥٣ و ٥٢ و ٥١ و ٥٠ و ٤٩التوصـيات   (تقدمي تقارير دورية      -٢٤
 .التوصيات

 ٥٦ إىل ٥٤ التوصيات من - التمييزعدم     

 تقبل - )٥٤التوصية (تعزيز ومحاية حقوق املرأة والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة   -٢٥
 .ناورو التوصية

 تقبل نـاورو    - )٥٥التوصية  (قانون يتعلق باملساواة بني اجلنسني والعنف اجلنساين          -٢٦
 .التوصية

طنية يف االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة      تضمني مراعاة دور املرأة يف التنمية الو        -٢٧
 . تقبل ناورو التوصية- )٥٦التوصية (

 ٧٢ إىل ٥٧ التوصيات من - احلق يف احلياة    

 . تقبل ناورو التوصية- )٥٧التوصية (إلغاء عقوبة اإلعدام   -٢٨

 ٥٨يات  التوص(تدابري ملكافحة العنف املرتيل واجلنسي، وال سيما ضد املرأة والطفل             -٢٩
 تقبل  - )٧٢ و ٧١ و ٧٠ و ٦٩ و ٦٨ و ٦٧ و ٦٦ و ٦٥ و ٦٤ و ٦٣ و ٦٢ و ٦١ و ٦٠ و ٥٩و

 .ناورو التوصيات
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 ٧٣ التوصية - إقامة العدل    

 . تقبل ناورو التوصية- )٧٣التوصية (تعزيز القطاعني القانوين والقضائي   -٣٠

 ٧٥ و٧٤ التوصيتان - احلق يف اخلصوصية    

نسية اليت متارس بالتراضي بني بالغني مـن جـنس          نزع صفة اجلرم عن األنشطة اجل       -٣١
 .  تقبل ناورو التوصيتني- )٧٥ و٧٤التوصيتان (واحد 

 . تقبل ناورو التوصية- )٧٥التوصية (اإلقرار مببدأ عدم التمييز   -٣٢

 ٨٠ إىل ٧٦ التوصيات من - حرية التعبري    

 تقبل  - )٧٨ و ٧٧ و ٧٦التوصيات  (زيادة فرص احلصول على املعلومات احلكومية         -٣٣
 .ناورو التوصيات

 حتيط ناورو   -)٧٩التوصية  ( عاماً   ١٨ إىل   ٢٠خفض السن القانوين للتصويت من        -٣٤
 .أهنا ال تفكر يف خفض سن التصويت يف الوقت الراهنفيد ب بالتوصية لكنها تعلماً

و  تقبـل نـاور    - )٨٠التوصـية   (تدابري ملعاجلة مسألة عدم متثيل املرأة يف الربملان           -٣٥
 .التوصية

 ٨٨ إىل ٨١ التوصيات من - مستوى املعيشة    

 . تقبل ناورو التوصية- )٨١التوصية (تعزيز الربامج الرامية إىل القضاء على الفقر   -٣٦

 تقبـل نـاورو     - )٨٢التوصية  (مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق السيادة الغذائية          -٣٧
 .التوصية

تحديات اليت يطرحها تغـري املنـاخ       الواجهة  وضع هنج يقوم على حقوق اإلنسان مل        -٣٨
 تقبل ناورو   - )٨٧ و ٨٦ و ٨٥ و ٨٤ و ٨٣التوصيات  (وغريها من قضايا تغري املناخ والبيئة       

 .التوصيات

 تقبل - )٨٨التوصية (تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية احلق يف الصحة البدنية والعقلية             -٣٩
 .ناورو التوصية
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 ٩٣ إىل ٨٩ات من  التوصي- احلق يف التعليم    

مواصلة العمل من أجل تعزيز فرص التعليم للجميع، مبن فـيهم األشـخاص ذوو                -٤٠
 . تقبل ناورو التوصيات-)٩٢ و٩١ و٩٠ و٨٩التوصيات (اإلعاقة 

 . تقبل ناورو التوصية- )٨٩التوصية (مواصلة العمل من أجل تعزيز احلق يف الصحة   -٤١

 تقبل ناورو   - )٩٣التوصية  (تقليدية واحلفاظ عليها    ز عملية استعادة املعارف ال    يتعز  -٤٢
 .التوصية

 ٩٦ إىل ٩٤ التوصيات من - الالجئون    

تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان حقوق الالجئني وملتمسي اللجوء، ومواصلة توعية             -٤٣
 تقبـل نـاورو     - )٩٦ و ٩٥ و ٩٤التوصـيات   (السكان بقضايا اللجوء والتماس اللجوء      

 . التوصيات

 ٩٧التوصية : متابعة االستعراض الدوري الشامل    

 تقبـل   - )٩٧التوصية  (إشراك اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض الدوري الشامل           -٤٤
 .ناورو التوصية

 ١٠٢ إىل ٩٨ التوصيات من - التعاون الدويل    

الشراكة مع دول جزرية أخرى يف احمليط اهلادئ ملعاجلة قضايا حقـوق اإلنـسان                -٤٥
 . تقبل ناورو التوصية- )٩٨توصية ال(

األمن الغذائي؛ والوصول إىل امليـاه      : التماس املساعدة الدولية ملعاجلة القضايا التالية       -٤٦
 - )١٠١ و١٠٠ و٩٩التوصيات (النظيفة؛ والتلوث البيئي؛ وإجياد فرص العمل؛ وتغري املناخ      

 .تقبل ناورو التوصيات

لتزامات الدولية إلعداد التقارير وتنفيذ االلتزامـات       التماس املساعدة فيما يتعلق باال      -٤٧
 . تقبل ناورو التوصية- )١٠٢التوصية (الدولية 

        


