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  املنهجية  -أوالً   
، كـان   ٢٠٠٧يونيه  /حزيران يف   ٥/١رار جملس حقوق اإلنسان     ـَعِقَب اعتماد ق    -١

مـع وزارة الـشؤون اخلارجيـة       دة يف نيويورك اتصاالت     ـلسفري ناورو لدى األمم املتح    
والتجارة يف ناورو سعياً منه إىل ضمان وعي حكومة ناورو بالتزاماهتا املتعلقة بإعداد التقارير              

تباعها منهجية تشاورية مناسـبة يف إعـداد        ايف إطار االستعراض الدوري الشامل وضمان       
  .تقريرها الوطين

 الـسامية حلقـوق اإلنـسان      د مفوضية األمم املتحدة   ـ، عق ٢٠١٠مايو  /أيارويف    -٢
ومجاعة احمليط اهلادئ وفريق موارد احلقوق اإلقليمي حلقة عمـل تتـوخى تيـسري إجـراء         

وتقرَّر يف  . وشارك يف حلقة العمل ممثلون من اإلدارات احلكومية واجملتمع املدين         . االستعراض
لني من مجيـع    حلقة العمل أن ُيعهد بأعمال التقرير الوطين للحكومة إىل فرقة عمل تضم ممث            

وعقدت فرقة العمل أيضاً عدداً من اجتماعات التشاور املفتوحة مع ممـثلني            . ميادين احلكم 
  . للمجتمع املدين

وحدَّدت فرقة العمل املسائل واملبادرات واملقترحات الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان            -٣
 مشاريع التقريـر املتتاليـة،      مث عيَّنت فرقة العمل جلنة صياغة إلعداد      . بغية دجمها يف التقرير   

وأُدخلت حتسينات على كل مشروع باالستناد إىل تعليقات أعضاء فرقة العمل وسفري ناورو             
وأُتيحت ملمثلي اجملتمع املدين أيضاً مشاريع التقرير املتتالية وُمنحوا فرصة          . لدى األمم املتحدة  

  .تقدميهونظر جملس الوزراء يف التقرير واعتمده قبل . التعليق عليها

  املعلومات األساسية واإلطار املؤسسي  -ثانياً   

  اجلزيرة وشعبها  -ألف   
 ٢١وهي جزيرة واحدة متتـد علـى        . ناورو هي أصغر مجهورية مستقلة يف العامل        -٤

 كيلومتر مشال شرقي جزر سـليمان       ١ ٠٠٠كيلومتراً مربعاً وتقع يف احمليط اهلادئ على ُبعد         
وأقرب منطقة إىل ناورو هي جزيرة بنابا أو جزيـرة          . واء كيلومتراً جنوب خط االست    ٤٠و

وتتـألف  .  كيلومتراً عن شرق ناورو    ٢٥٠، وتبعد أكثر من     )وهي جزء من كريباس   (احمليط  
  . اجلزيرة من هضبة وسطى يطوقها شريط ساحلي منبسط ضيق

غـة  ل"ولناورو لغتها اخلاصة اليت حتتوي بعض عناصر امليكرونيزية، لكن الشائع أهنا              -٥
والناورووية لغـة شـفهية     ". )١(فريدة وخمتلفة إىل حد كبري عن سائر هلجات احمليط اهلادئ         

. باألساس، وليست لغة مكتوبة، وتستخدم اإلنكليزية جلميع األغراض الرمسيـة والتجاريـة           
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 دوائر ٨ مقاطعة تنتمي إىل ١٤وتنقسم ناورو إىل .  قبيلة تقليدية١٢ويتألف شعب ناورو من 
  . نسمة١٠ ٠٠٠ويبلغ عدد سكان ناورو قرابة . برملانية

، مث أصبحت بعد احلرب العامليـة       ١٩٨٨ووقعت ناورو حتت احتالل أملانيا يف عام          -٦
األوىل إقليماً خاضعاً لوصاية عصبة األمم تشترك يف إدارته كل مـن بريطانيـا وأسـتراليا                

ليميا خاضعاً لوصاية األمـم     ويف أعقاب احلرب العاملية الثانية، أصبحت ناورو إق       . ونيوزيلندا
املتحدة يف إطار والية من الفئة جيم، وكانت تديره يف تلك الفترة أيضاً كل مـن بريطانيـا             

 ٣١ونالت ناورو استقالهلا يف     ). لكن أستراليا انفردت باإلدارة الفعلية    (وأستراليا ونيوزيلندا   
  .١٩٦٨يناير /كانون الثاين

  االقتصاد والتنمية  -باء   
الفوسفات الثروة الطبيعية الرئيسية يف ناورو، بل الثروة الطبيعية املهمة الوحيدة           ميثل    -٧

وأكُتشف الفوسفات يف ناورو يف بداية القـرن العـشرين واسـتمر            . عدا مصائد األمساك  
  .استخراجه منذ ذلك احلني، مما أتى على جزء كبري من البيئة الطبيعية

ورغم أن األجانـب  . تقريباً مع االستقالل  وتزامن حتكم ناورو يف قطاع الفوسفات         -٨
كانوا قد استخرجوا بالفعل ثلثي ما حتتويه اجلزيرة من فوسفات، فقد َبَدت آفـاق نـاورو                

وتقاسم اإليرادات كل من    . االقتصادية مشرقة بفضل اإليرادات املتوقعة من الفوسفات املتبقي       
وائد استخراج الفوسفات يف     وصندوق ع  احلكومة وأصحاب األراضي وجملس احلكومة احمللية     

وقدَّمت ناورو جماناً خدمات عامة كثرية وركَّزت أيضاً على االستثمارات األجنبيـة            . ناورو
غـري أن الفـساد     . اليت كان من املزمع االعتماد عليها بعد استنفاد احتياطيات الفوسـفات          
ت ناورو، عند نفاد    وقرارات االستثمار الرديئة واإلنفاق املفرط وانعدام التخطيط عوامل جعل        

الفوسفات ُجلِّه يف التسعينات، تفقد معظم أصوهلا وتواجه عجـزاً يف ميزانياهتـا، ودفعـت        
  .)٢(احلكومة إىل الغرف من االحتياطيات لتمويل عجز امليزانيات

ففـي  . وتراَجع مستوى املعيشة يف ناورو تراجعاً خطرياً منذ تلك األزمة االقتصادية            -٩
نات والثمانينات، كانت ناورو تسجِّل أعلى ناتج حملي إمجايل للفرد يف           مرحلة ما من السبعي   

العامل؛ أما اليوم فيفتقر الكثريون يف ناورو إىل مصدر دخل ويعانون ظروف سكن مترديـة               
  .ووصوالً حمدوداً إىل ماء الشرب والغذاء الطازج

ملقدر أن ُتستنفَد   وقد اسُترتِفَت اليوم معظم احتياطيات ناورو من الفوسفات، ومن ا           -١٠
وال تزال ثروة الفوسفات ومصائد األمساك تـشكِّل مـصدر          .  سنة ٤٠بالكامل يف غضون    

 يف املائـة مـن      ٧٠اإليرادات احمللية املهم الوحيد، لكن املعونة األجنبية هي اليت متول قرابة            
  .ميزانية ناورو الثانوية
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و استراتيجيتها الوطنيـة    ، استكملت حكومة ناور   ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين ويف    -١١
 سنة وتعرض اإلصالحات ٢٥، وهي عبارة عن خطة استراتيجية متتد على     )٣(للتنمية املستدامة 

وُعقدت مـشاورات   . الالزمة لضمان مستقبل زاهر لناورو ومستوى معيشة أفضل لشعبها        
 وكانت. واسعة من باب احلرص على أن تتضمن االستراتيجية الوطنية أولويات شعب ناورو           

آليات "وتتمثَّل إحدى أولوياهتا يف إرساء      . ٢٠٠٩االستراتيجية حملَّ استعراض وتنقيح يف عام       
حكم ثابتة وجديرة بالثقة ومسؤولة من الناحية املالية تقوم على برملان وحكومة ووظيفة عامة         

إدخال إصالحات جوهرية علـى     "وسيستدعي بلوغ هذا اهلدف     ". مستها الشفافية واملساءلة  
  ".مة والسياسة واملؤسساتاحلوك

  اإلطار املعياري واملؤسسي  -جيم   

  نظام احلكم  -١  
ُيرسي دستور ناورو نظام حكم برملاين مسؤول، يتألف فيه الربملان من غرفة واحدة               -١٢

وينتخب الربملـان  . تضم مثانية عشرة عضواً ُينتَخبون من مثاين دوائر انتخابية متعددة األعضاء   
 ٥  أو ٤ ناورو، الذي يرأس احلكومة والدولة يف آن معاً، مث يعني الرئيس             من بني أعضائه رئيس   

، )الرئيس والوزراء (ويعهد الدستور بالسلطة التنفيذية إىل احلكومة       . وزراء من أعضاء الربملان   
  .يف حني ُيعهد بالسلطة القضائية إىل احملكمة العليا لناورو

وُينتخب الربملان ملـدة    . داًء من سن العشرين   ويشارِك املواطنون يف االقتراع العام ابت       -١٣
  .أقصاها ثالث سنوات

، كان لناورو جملس حكم حملية، لكن نظام احلكم احمللي الرمسـي  ١٩٩٢وحىت عام    -١٤
فلكل مقاطعة جلنتها اجملتمعية اليت تضم ممثلني منتَخبني وتقوم مبشاريع جمتمعيـة       . مل يعد قائماً  

القانون  وال يتضمن. ىت مشاورات وحمافل احلكومة واجملتمع املدينوغالباً ما متثل املقاطعة يف ش
  .أحكاما خاصة بإنشاء اللجان اجملتمعية وتنظيمها

  محاية حقوق اإلنسان يف الدستور  -٢  
حيمي الفرع الثاين من دستور ناورو، أي فرع احلقوق واحلريات األساسية، بعـض               -١٥

ويستند الفرع الثاين من دستور ناورو إىل     . ستثناءاتاحلقوق الفردية، غري أهنا حقوق مقيَّدة با      
حد كبري إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، اليت سبق استخدامها أيضاً كنموذج لصياغة         

وقد أُعدَّ مبساعدة املستشار ذاته الذي ساعد نـاورو         (الفرع الثاين من دستور ساموا الغربية       
  ).وهو األستاذ جيم دافيدسون
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رض الشكل األول أحكام الفرع الثاين من الدستور، ويتيح من مث قائمة مرجعية             ويع  -١٦
م أن الفرع الثاين من الدستور      ـورغ. موجزة للحقوق املدنية والسياسية اليت حيميها الدستور      

ال يبني صراحة ما إذا كانت احلقوق واحلريات املعروضة حتمي األفراد من الدولة فقط أو من                
، يبدو أن بعض األحكام تنطبق ظاهرا على أفعال األشخاص الطبيعيني،           بعضهم البعض أيضا  

  .)٤(" لدعاوى تعويض األضرار النامجة عن احلرمان من حقوق دستوريةمما يتيح جماالً"
  ١الشكل 

  أحكام الفرع الثاين من دستور ناورو
  الديباجة  ٣املادة 
  محاية احلق يف احلياة  ٤املادة 
  لشخصيةمحاية احلرية ا  ٥املادة 
  احلماية من العمل اجلربي  ٦املادة 
  نسانيةالإاحلماية من املعاملة ال  ٧املادة 
  احلماية من احلرمان من امللكية  ٨املادة 
  محاية األشخاص واملمتلكات  ٩املادة 
  ضمان التمتع حبماية القانون  ١٠املادة 
  حرية الضمري  ١١املادة 
  محاية حرية التعبري  ١٢املادة 
  محاية حرية التجمع واحلرية النقابية  ١٣ املادة

  إعمال احلقوق واحلريات األساسية  ١٤املادة 
  التفسري  ١٥املادة 

ويتضح حمتوى معظم أحكام احلقوق الواردة يف الفرع الثاين من عنواهنـا، غـري أن           -١٧
ك املادة  تشري إىل تل٣فكون حاشية املادة .  يف هذا التقرير موجزاًالبعض منها يستدعي شرحاً  

 ليست ديباجة دسـتورية بـاملعىن       ٣أمر مربك بعض الشيء، ألن املادة       " ديباجة"على أهنا   
ويرجح أن املقصود هبا وضع مقدمة أو تصدير للفرع الثاين من الدستور، أو علـى               . املتداول

إذ ) ٣(٨٢ أن املـادة    ومن املرجح أيضاً  . حنو جوهري، إدراج حكم يتعلق باحلماية املتساوية      
، فهي تـشري إىل ديباجـة       " منه ديباجة هذا الدستور وحواشيه ليست جزءاً     " على أن    تنص

 ٣وهكذا، فإن املادة    . ٣، وليس إىل املادة     )١أي كلمات التصدير اليت تسبق املادة       (الدستور  
 أن تنص    من جوهر الدستور وميكن أيضاً     تشكل بالفعل، خبالف أية ديباجة دستورية، جزءاً      

  .)٥(على حقوق جوهرية
 محاية ضعيفة جدا للحق يف احلياة، بسبب قلة حاالت عدم التقيد هبذا             ٤وتوفر املادة     -١٨

 من االتفاقيـة األوروبيـة      ٢، خبالف ما يقابلها يف املادة       ٤وال تنص املادة    . احلق وغموضها 
  . حلقوق اإلنسان، على محاية قانونية إجيابية للحق يف احلياة
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تعمد قتل أي شخص إال يف إطار تنفيذ عقوبة إعـدام        على عدم   ) ١(٤وتنص املادة     -١٩
 غـري أن    ،)٦(وال ينص قانون ناورو على عقوبة اإلعدام      . على جرمية تستوجب تلك العقوبة    

  .)٧(جييز للربملان اعتماد قانون ينص على تلك العقوبة) ١(٤مؤّدى املادة 
احلق يف حماكمة عادلة  حقوق املتهمني، مبا يف ذلك افتراض الرباءة و    ١٠وحتمي املادة     -٢٠

 حق الفرد يف أن تنظر حمكمة مستقلة وحمايـدة          وحتمي هذه املادة أيضاً   . وحق التزام الصمت  
  . يف دعاواه املدنية وتبتها بإنصاف يف غضون فترة معقولة

 اليت تـنص علـى      ١٤وحيدد االختصاص وأهلية إنفاذ احلقوق الدستورية يف املادة           -٢١
قوق واحلريات الواردة يف الفرع الثاين مبا يناسب الشخص صـاحب     إعمال احملكمة العليا احل   

وجيوز للمحكمة إصدار أي أوامر تكون      . املصلحة يف إعمال احلقوق أو احلريات ذات الصلة       
  . الزمة أو مناسبة ألغراض إعمال احلقوق واحلريات

  االستعراض الدستوري  -٣  
  استعراض دستوري اعتقاداً الشروع يف عملية٢٠٠٤قررت حكومة سكويت يف عام      -٢٢

منها أن الدستور كان حيتوي بعض النقائص الواجب معاجلتها واستجابة إىل مطالبة اجلمهور             
ومشلت األعمال التحضريية لالستعراض تقدمي واعتماد قانون إلنـشاء         . امللحة بإصالح دستوري  

، ٢٠٠٦ ويف عـام  ). جلنة اإلصالح الدسـتوري   (جلنة برملانية دائمة معنية باإلصالح الدستوري       
عزمت اللجنة على مباشرة عملية إصالح دستوري شاملة تتضمن ست مراحل على النحـو              

  . أدناه٢املبني يف الشكل 
وقد ُصّممت عملية اإلصالح الدستوري لتكون شاملة ومستجيبة إىل احتياجـات             -٢٣

 التعـديل    من الدستور، اليت تصف إجراءات     ٨٤وال تستدعي املادة    . ناورو وطلبات شعبها  
 بني   يوماً ٩٠جيب أن يعرض على الربملان لفترة ال تقل عن           (٥الدستوري، إال إمتام املرحلتني     

التقدمي واالعتماد مشروع يرمي إىل تعديل الدستور، وجيب أن يوافق عليه ما ال يقل عن ثلثي       
ن يوافق أي قانون يقترح تعديل مادة معروضة يف اجلدول اخلامس جيب أ (٦و) أعضاء الربملان

 ٤ إىل   ١غـري أن املراحـل مـن        ).  بثلثي األصوات الصاحلة املدىل هبا يف استفتاء       عليه أيضاً 
أجازت للربملان أن ينظر يف مشاريع قائمة على إسهامات الشعب وتوصيات مستقلة من جلنة              

 من فرص املشاركة بنشاط يف عمليـة        استعراض دستورية، كما أتاحت لشعب ناورو عدداً      
  .تورهاستعراض دس

: ووردت التعديالت املقترح إدخاهلا على الدستور يف مـشروعني منفـصلني مهـا              -٢٤
)  علـى  التعديالت االستفتائية (مشروع  ، و دستور ناورو )  على التعديالت الربملانية (مشروع  

، مجيـع   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢١واعتمد املشروعني كليهما باإلمجاع، يف      . دستور ناورو 
ر احلاضرين، وهو ما يفوق شرط موافقة الثلثني من أعضاء الربملان           أعضاء الربملان اخلمسة عش   
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دستور ناورو، لكنه قانون    ) التعديالت الربملانية على  (وأقر رئيس الربملان قانون     ).  عضواً ١٢(
  . وال ميكن إقرار املشروع الثاين إال بعد املوافقة عليه باستفتاء. مل يدخل بعد حيز النفاذ

  ٢الشكل 
  راض الدستوريعملية االستع

  التوعية العامة  ١املرحلة 
تنظيم محلة لتوعية الناس باالستعراض وبالدستور      

  والتعديالت املمكنة

أغـسطس  /آب - يوليـه /متوز
٢٠٠٦  

  املشاورة العامة  ٢املرحلة 
عقد أربعني اجتماعاً تشاورياً عاماً يف مجيع أحناء        

  ناورو، وتلقّي مقترحات كتابية من اجلمهور

 تشرين-أكتوبر  /تشرين األول 
  ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

  جلنة االستعراض املستقلة  ٣املرحلة 
إنشاء جلنة مستقلة الستعراض الدستور أخـذت يف        
االعتبار اآلراء اليت عرب عنها اجلمهور بواسطة عملية        
  التشاور وقدمت توصيات خبصوص تعديل الدستور

- ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول 
  ٢٠٠٧فرباير /شباط

  املؤمتر الدستوري  ٤ املرحلة
 أسابيع يف عـام     ٦ُعقد مؤمتر دستوري على مدى      

وشارك يف  .  هبدف مناقشة توصيات اللجنة    ٢٠٠٧
وأُعـّد  . املؤمتر أعضاء منتخبون وآخرون معينـون     

   املقترحات املعتمدة من املؤمترامشروعا قانون تضمن

مـايو/ أيـار  -أبريـل   /نيسان
٢٠٠٧  

  الربملان  ٥املرحلة 
ن يف مشروعي القانون، ومشلت هـذه       نظر الربملا 

 على امتداد مخسة أسـابيع يف    مفصالً العملية حبثاً 
 يف إطار اللجنة اخلاصة املعنيـة  ٢٠٠٩مطلع عام  

  مفـصالً  مبشاريع التعديالت الدستورية، ونقاشاً   
على امتداد ثالثة أسابيع يف إطار جلنة العموم يف         

واعتمـد  . ٢٠٠٩أغسطس  /يونيه وآب /حزيران
 ٢١ن مـشروعي تعـديل الدسـتور يف         الربملا
  ٢٠٠٩أغسطس /آب

ــران ــه /حزي - ٢٠٠٧يوني
  ٢٠٠٩أغسطس /آب

  االستفتاء  ٦املرحلة 
 اسـتفتاء بـشأن   ٢٠١٠فرباير / شباط٢٧ُعقد يف  

تعديالت دستورية مقترحة حمددة كان يتعني املوافقة       
  عليها باستفتاء، لكن العملية مل تكلّل بالنجاح

  ٢٠١٠فرباير /شباط
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رمي عدد من التعديالت الدستورية املعتمدة من الربملان إىل تعزيز املساءلة والـشفافية             وي  -٢٥
وهتدف تعديالت أخرى إىل تيسري فهم الدستور من خـالل توضـيح            . فيما يتصل باملالية العامة   

. وظيفة كل جهاز من أجهزة احلكم ودور املؤسسات العامة الرئيسية املنشأة مبوجـب الدسـتور   
التعديالت املعتمدة اليت ال تستدعي املوافقة عليها باستفتاء إدراج مدونة لقواعـد            وتتضمن بعض   

 إدخال تعديل يف سبيل إسناد منصب رئاسـة   وميكن أيضاً . القيادة يف الدستور وإنشاء أمانة مظامل     
  . الربملان إىل شخص من غري أعضاء الربملان دومنا حاجة إىل املوافقة على ذلك باستفتاء

التعـديالت  (مشروع  : ر االستفتاء على مشروع التعديل الدستوري الثاين أي       واقتص  -٢٦
ومشلت التعديالت املقترحة يف هذا املشروع تغـيري طريقـة      . دستور ناورو ) االستفتائية على 

انتخاب الرئيس باالنتقال من انتخاب برملاين إىل انتخاب شعيب مباشر، وإضـافة أسـاليب              
 احلقوق القائمة مثل احلق يف املعلومات وحق احلصول على          جديدة حلماية احلقوق إىل شرعة    

 أدناه التعديالت املدخلة على األحكام القائمـة        ٣وترد يف الشكل    . التعليم وحقوق األطفال  
 مـن   وكان املشروع يقتضي تأييداً   . املتعلقة باحلقوق واألحكام اجلديدة املقترحة يف املشروع      

  .كي يتحول إىل قانون ويبدأ نفاذهاالستفتاء على األقل ثلثي األصوات الصاحلة املدىل هبا يف 
  ٣الشكل 

  رح إدخاهلا على األحكام املوجودة يف الفرع الثاين من الدستورتالتعديالت املق
"احلق يف املساواة  "االستعاضة عن صيغة العنوان بصيغة        الديباجة  ٣املادة 

وتعديل املادة حبيث تنص على املـساواة يف احلقـوق
  ت وعدم التعرض للتمييزواحلريا

تعديل املادة إلدماج حق إجيايب يف احلياة وإزالة اإلشارة  محاية احلق يف احلياة  ٤املادة 
إىل عقوبة اإلعدام وإلغاء محاية املمتلكات العامة مـن

  قائمة االستثناءات

  محاية احلرية الشخصية  ٥املادة 

١٦ إىل ٢٠ من لالحتجاز الدنيا السن لـتعديتعديل  
 احلاالت يف األشخاص رفاه على احلرص باب من نةس

، وتعديلحمكمة عن صادر قرار يفرضها اليت االستثنائية
  "أي حمكمة أدىن درجة"إلدراج عبارة ) ٤(البند 

 احلماية من احلرمان من امللكية  ٨املادة 
لبيان كيفية حتديد احملكمة) ألف-١(إدراج بند جديد    

  " عادلةشروطاً"
يتعلق خبـصوصية) ١(٩إضافة حكم جديد إىل املادة        ية األشخاص واملمتلكاتمحا  ٩املادة 

حيظـر) ألـف -١(٩االتصاالت ودمج بند جديـد      
 لدعم٩استخدام األدلة اجملّمعة على حنو خمالف للمادة        

  اإلدانة اجلنائية
يإدراج بند جديد ينص على عدم وجود قانون مينع أ           ضمان التمتع حبماية القانون  ١٠املادة 

ى اجلمهوريةـة عل ـع دعوى مدني  ـن من رف  ـمواط
   أجهزهتاأو
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إعمال احلقـوق واحلريـات  ١٤املادة 
  األساسية

تعديل املادة لتوسيع نطاق األهلية حبيث يشمل شخصاً       
يتصرف نيابة عن شخص آخر أو مجعية تنوب عـن

  أعضائها
دمج حكم جديد يقضي بأن تروج احملكمـة القـيم  التفسري  ١٥املادة 

ساسية جملتمع دميقراطي أساسه احلرية واملساواة مبـااأل
يشمل احترام القانون الدويل العـام، ودمـج معيـار
التناسب بالنسبة إىل القوانني اليت تقيد احلقوق؛ وإلغاء

وإدراج تعريف ملـصطلح" املمتلكات العامة "تعريف  
حبيـث تـشمل( حاء   - ١٣ألغراض املادة   " الطفل"

 سنة١٨ال يتجاوز عمره    حقوق األطفال أي شخص     
 ) سنة كما هو احلال يف إطار قانون التفسري١٤وليس 

وأُتيح ملن حيق   .  أول استفتاء ينظم يف ناورو     ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٧وكان استفتاء     -٢٧
" نعم"وطُلب إليهم الرد بكلمة . هلم التصويت يف انتخابات عامة أن يصوتوا يف هذا االستفتاء        

دسـتور  ) التعديالت االستفتائية على(مشروع إذا كانوا موافقني على     على سؤال ما    " ال"أو  
وُنظم االستفتاء يف أعقاب محلة إعالمية واسعة حبيث أتيحـت للمـصوتني فرصـة              . ناورو

احلصول على مجيع ما يلزمهم من معلومات خبصوص حمتوى املشروع وفرصة تكـوين رأي              
  . مستنري خبصوص تأييد املشروع أو رفضه

 ٦٧فقد صوت   . حيصد االستفتاء دعم الثلثني الالزم العتماد التغيريات املقترحة       ومل    -٢٨
  .)٨( يف املائة بنعم٣٣يف املائة من املشاركني بال و

وكانت مجيع التعديالت املقترح إدخاهلا على الدستور ستدخل حيز النفـاذ غـداة               -٢٩
، لـو أهنـا     ٢٠١٠أبريل  /يسان ن ٢٤االنتخابات العامة التالية اليت كان من املقرر عقدها يف          

وكانت ناورو  . حصلت على دعم ثلثي األصوات الصاحلة املُدىل هبا يف االستفتاء على األقل           
ستنضم، بفضل تعديالت الفرع الثاين من الدستور، إىل ركب البلدان القليلة يف العامل الـيت               

وكان دستورها  . قتصاديةتوفِّر محاية دستورية حملية لطائفة واسعة من احلقوق االجتماعية واال         
وكانت ناورو ستكون   . سيكون أول دستور يف العامل حيمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         

  .بعد بابوا غينيا اجلديدة ثاين بلد يف املنطقة يوفر محاية دستورية للحقوق البيئية
  ٤الشكل 
  الدستورمن احلقوق اجلديدة املقترح إدراجها يف الفرع الثاين أحكام 

ينطبق الفرع : مادة جديدة بشأن تطبيق شرعة احلقوق(ق ـالتطبي   هاء٢املادة 
الثاين على مجيع القوانني وُيلزم مجيع أجهزة احلكم؛ كما ُيلزم قدر 

  )املستطاع األشخاص الطبيعيني والقانونيني
  محاية حق اخلصوصية واالستقالل الشخصي   هاء١٣املادة 
  احلق يف املعلومات   باء١٣املادة 
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  احلق يف اخلدمات الصحية   جيم١٣ة املاد
  احلق يف التعليم   دال١٣املادة 
  محاية البيئة   هاء١٣املادة 
  حقوق العمالة   واو١٣املادة 
  حقوق املرأة   زاي١٣املادة 
  حقوق األطفال   حاء١٣املادة 
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   طاء١٣املادة 

 من األصوات املُدىل هبا، ميكن املـضي يف         ورغم أن االستفتاء مل حيصد دعم الثلثني        -٣٠
وسيقتـضي  . العمل على بعض التعديالت الدستورية اليت ال تستدعي املوافقة عليها باستفتاء          

 على حنو يأخذ بعني     دستور ناورو ) التعديالت الربملانية على  (ذلك قيام الربملان بتعديل قانون      
فتاء وُيلغي اإلشارات إىل األحكـام الـيت    االعتبار إخفاق بعض التعديالت املترابطة يف االست      

 الـيت تلـي     ١٩ويؤَمل أن ينظر الربملان يف دورتـه        . كان سيتضمنها الدستور لوال إخفاقها    
 يف التعديالت املتصلة بقـانون      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٤االنتخابات العامة املقرر عقدها يف      

سياسي املستمر حال دون اضطالع     إال أن املأزق ال   . دستور ناورو ) التعديالت الربملانية على  (
ويؤَمل اآلن أن ينظر الربملان، بعد تشكيل حكومة        . ٢٠ و ١٩الربملان بأي أعمال يف دورتيه      

جديدة واستئناف أعماله، يف التعديالت اليت سيتعني إدخاهلا على القانون، بصرف النظر عن             
  . اجلهة احلاكمة

  االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -٤  
إذ تضطلع احلكومة بسلطة    . تطّبق ناورو نظاماً مزدوجاً فيما يتصل بالقانون الدويل         -٣١

غري أن االلتزامات النابعة مـن املعاهـدات        . إبرام املعاهدات دومنا حاجة إىل موافقة الربملان      
ويستلزم تطبيق االلتزامـات النابعـة مـن        . الدولية ال تطبَّق بصورة تلقائية يف القانون احمللي       

  .عاهدات على الصعيد احمللي تشريعاً من الربملانامل
وخبصوص املعاهدات متعددة األطراف ذات األمهية اخلاصة يف سياق االسـتعراض             -٣٢

الدوري الشامل، جتدر اإلشارة إىل أن ناورو طرف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية        
. تغري املناخ وبروتوكـول كيوتـو     الدولية واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية اإلطارية بشأن        

ووقَّعت ناورو العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكـول االختيـاري            
امللحق به والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القـضاء            

على مجيع أشـكال التمييـز      على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء          
العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب العقوبـة أو املعاملـة القاسـية أو                



A/HRC/WG.6/10/NRU/1 

13 GE.10-17148 

 أدنـاه   ٥وترد يف الشكل    .  وأعربت بذلك عن التزامها بتلك الصكوك      الالإنسانية أو املهينة،  
  .تفاصيل اإلجراءات اليت اختذهتا ناورو فيما يتصل باملعاهدات

 ناورو تستويف بالفعل الكثري من متطلبات املعاهدات الدولية حلقوق          وكانت قوانني   -٣٣
وُيعزى ذلك بقدر كبري إىل محاية احلقوق املدنية واالقتـصادية يف           . اإلنسان حىت قبل توقيعها   
غري أن القانون احمللي    . ق مجيع قوانني ناورو مع أحكام الدستور      ـالدستور وإىل مطلب تواف   
وقد . ىل مستوى االلتزامات الدولية لناورو يف جمال حقوق اإلنسان        ال يرقى يف بعض جوانبه إ     

ُعرضت آنفاً تفاصيل حماولة تعديل الدستور من أجل تدعيم أحكام احلقوق القائمة وتضمينها             
وتعمل ناورو أيضاً على سّن     . محاية احلقوق االجتماعية واالقتصادية وحقوق املرأة واألطفال      

عزز محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك حريـة املعلومـات          تشريعات وطنية من شأهنا أن تُ     
  .وحتسني محاية األشخاص املصابني بأمراض عقلية ومحاية البيئة

  ٥الشكل 
  اإلجراءات اليت اختذهتا ناورو فيما يتصل باملعاهدات متعددة األطراف

  التاريخ  اإلجراء  املعاهدة
  ١٩٩٤يوليه / متوز٢٧  االنضمام  اتفاقية حقوق الطفل

  ١٩٩٤مارس / آذار٢١  التصديق  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق       

  بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  التوقيع

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      
األطفال واستغالل األطفـال يف     ببيع األطفال وبغاء    

  املواد اإلباحية

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  التوقيع

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء       

  عقوبة اإلعدام

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  التوقيع

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  التوقيع  املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         

  واالجتماعية والثقافية
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  التوقيع

بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة       
  بشأن تغري املناخ

ــسطس / أب١٦  االنضمام أغــ
٢٠٠٠  

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٢  التوقيع  اسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي
٢٠٠١  
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الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص      
  باحلقوق املدنية والسياسية

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٢  التوقيع
٢٠٠١  

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز        
  العنصري

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٢  التوقيع
٢٠٠١  

اهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو        اتفاقية من 
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٢  التوقيع
٢٠٠١  

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٢  التصديق  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
٢٠٠١  

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب        
  الوطنية

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٢  التوقيع
٢٠٠١  

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء      
واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمِّـل التفاقيـة        

  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٢  التوقيع
٢٠٠١  

ملالية والبشرية احملدودة، يواجه البلد صعوبة يف وبسبب حجم ناورو الصغري وقدراهتا ا  -٣٤
وعلى سبيل املثال، مل تقدم     . الوفاء يف اآلجال احملددة بالتزاماته الدولية يف جمال إعداد التقارير         

ناورو بعد تقريرها األول مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، لكنها ُتزمع القيام بذلك يف أقـرب               
  . وقت ممكن

ات وطنية ترمي إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقيـة األمـم           وسنَّت ناورو تشريع    -٣٥
  . املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ

وتستفيد ناورو حالياً من مشورة بعض املسؤولني فيما يتصل باالنضمام إىل اتفاقيـة       -٣٦
. على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد       اخلاصة بوضع الالجئني والتصديق      ١٩٥١عام  

  . ومن املرجَّح أن تنظر حكومة ناورو يف تلك املشورة يف غضون األشهر الستة املقبلة

  تشريعات محاية احلقوق  -٥  
، الذي ينص على اتباع      قانون اخلدمات اإلصالحية   ٢٠٠٩يف عام   سّن برملان ناورو      -٣٧

ويـنص هـذا    . مبوجب التشريع القدمي إزاء مسألة االحتجاز     هنج أكثر إنسانية مما كان ُمتبعاً       
القانون صراحة على محاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالسجناء، وُيلزم اخلـدمات اإلصـالحية      

قانون مكافحة التبـغ يف عـام       وسّن الربملان أيضاً    . بتوفري التدريب وإعادة التأهيل للسجناء    
يئية إذ ينفذ على الصعيد احمللي التزامـات         الذي حيمي احلق يف الصحة واحلقوق الب       ،٢٠٠٩

وينص القانون اجلنائي بالفعل علـى محايـة        . ناورو مبوجب االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ     
 واليت ١٨٩٩حقوق املتهمني، غري أنه يتضمن بعض األحكام البالية اليت يعود تارخيها إىل عام             

لنيابة العامة األسترالية، تقوم نـاورو      ومبساعدة من ا  . تتعارض مع البعض من حقوق اإلنسان     
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حالياً باستعراض مهم للقانون اجلنائي، بغية اعتماد قانون جنائي حديث يكون مناسباً لناورو             
وعند انتهاء عملية االستعراض، من املتوقـع أن   . ومتوافقاً مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     

رح أموراً منها التراجع عن جترمي النشاط       ُيعَرض على الربملان مشروع قانون جنائي جديد يقت       
اجلنسي بني شخصني بالغني من اجلنس ذاته مبحض إرادهتما، فضالً عن إلغاء اجلرائم الباليـة               

  . األخرى

  السوابق القضائية الوطنية  -٦  

إن السوابق القضائية املتعلقة باحلقوق الدستورية حمدودة يف ناورو ألن املنازعـات              -٣٨
وال ُيجسِّد ذلك متاماً ُندرة حاالت االنتهاكات املزعومة أو احلقيقيـة           . ة نسبياً الدستورية قليل 

 وقلة الـوعي    للحقوق الدستورية، بل ُيعزى جزء منه أيضاً إىل مشاكل الوصول إىل العدالة           
وال توجد سوابق قضائية بـشأن نطـاق         .باحلقوق وضعف قدرات املهن القانونية يف ناورو      

وقد ُعرضت آنفاً تفاصـيل     .  املعروضة يف الفرع الثاين من الدستور      االستثناءات من احلقوق  
  .)سريةياة واحلق يف اخلصوصية ويف حياة أبشأن احلق يف احل (آموي وجريميياقضييت 

  احلالة السياسية الراهنة  -٧  

، مبا أن تسعة من أعضائه موالـون        ٢٠١٠يواجه برملان ناورو مأزقاً منذ بداية عام          -٣٩
وُنِظَمت انتخابات عامة يف مناسبتني هذه السنة سعياً        . سعة اآلخرون للمعارضة  للحكومة والت 

  .إىل اخلروج من هذا املأزق، غري أن االنتخابات مل تغري األرقام
، أي بعـد مـرور      ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٤ويف االنتخابات العامة اليت ُنِظَمت يف         -٤٠

. يد انتخاب األعضاء الثمانية عشرة ذاهتم     سنتني على والية برملانية أقصاها ثالث سنوات، أُع       
وبعد أقل من شهرين، ُنِظَمت انتخابات عامة أخرى، لكن الربملان اجلديـد حـافظ علـى                
  .املناصفة وتعذَّر عليه من مث التقدم صوب تشكيل حكومة جديدة ومباشرة األعمال الربملانية

متويل تكميلي أمر يشكِّل    واعترب رئيس ناورو أن عجز الربملان عن النظر يف مشروع             -٤١
ويف اليـوم   . ٢٠١٠يونيه  /حزيران ١١خطراً على اقتصاد البلد، فأعلنت حالة الطوارئ يف         

يونيـه  /حزيران ١٩ذاته، أصدر الرئيس أمراً حبل الربملان وبتنظيم انتخابات عامة أخرى يوم            
  .إضافة إىل أمر بسحب مبلغ حمدَّد من خزينة الدولة

يف إهناء املأزق، تعذَّر علـى الربملـان أن   يونيه  /حزيران ١٩ت  وبسبب فشل انتخابا    -٤٢
ينظر يف منح الدولة قرضاً حكومياً قبل هناية السنة املالية، واضطر الرئيس إىل احلصول علـى                

ونص األمر  . ذلك القرض بواسطة أمر رئاسي صادر يف إطار صالحياته يف حاالت الطوارئ           
 ٣٠ على إقـراض الدولـة إىل غايـة    ٢٠١٠ونيه ي/حزيران ٣٠ الصادر يف   ٩الرئاسي رقم   

وكان يتعني اإلبقاء على حالة الطوارئ كيما يظل ذلك األمر نافذاً،           . ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
، أصـدر  ٢٠١٠سـبتمرب  /أيلول ١٥ويف . مبا أن أوامر الطوارئ تزول بزوال حالة الطوارئ 



A/HRC/WG.6/10/NRU/1 

GE.10-17148 16 

ديـسمرب  /كانون األول  ٣١  القاضي بتمديد اإلقرار إىل غاية     ٢٠الرئيس األمر الرئاسي رقم     
ويستدعي استمرار نفاذ هذا األمر استمرار حالة الطوارئ إىل حني يصبح الربملـان             . ٢٠١٠

  .قادراً على انتخاب رئيس والنظر يف مشروع متويل
وَشِملَت التعديالت الدستورية املقترحة الكثرية تعـديلني يتوخيـان علـى وجـه               -٤٣

ويتمثل التعديالن يف زيادة عدد     : ملقاعد يف الربملان  اخلصوص جتنب حاالت اجلمود وتناصف ا     
وعلى حنو ما   .  مقعداً واختيار رئيس الربملان من غري األعضاء       ١٩ إىل   ١٨مقاعد الربملان من    

 أعاله، لن يتسىن دخول هذين التعديلني حيز النفاذ حىت يوافق الربملان على ٣٠تبني يف الفقرة   
  .دستور ناورو) املتعلق بالتعديالت الربملانية أعاله( ٢٠٠٩عام التعديالت املتصلة بقانون 

  )٩(تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أرض الواقع  -ثالثاً   

  حقوق فئات حمدَّدة  -ألف   

  النساء  -١  

وتـضم وزارة   . يقوم جمتمع ناورو على االنتساب إىل األم لكنه خيضع لسيادة األب            -٤٤
. د حالة املرأة ونوعية معيشة النساء والنـهوض هبمـا         الداخلية إدارة لشؤون املرأة تتوىل رص     

ووضعت إدارة شؤون املرأة، بالتعاون مع اجمللس الوطين للمرأة وجملس الشابات يف نـاورو              
خطة عمل وطنية خاصة باملرأة تقوم على أولويات بيجني وتركِّز جهود إدارة شؤون املـرأة               

ضد النساء وتعلـيم النـساء وتدريبـهن        على مسائل من قَبيل صحة املرأة والعنف املوجَّه         
وتعمل إدارة شؤون املرأة عن كثب مـع        . ومشاركتهن يف صنع القرار ويف احلياة االقتصادية      

  .منظمات اجملتمع املدين وتعتمد على شبكة واسعة من املتطوعني
ولعل أخطر مشاكل حقوق اإلنسان اليت تواجهها النساء يف ناورو هي العنف املرتيل               -٤٥
وخبصوص املشكلتني األوليني، تتخـذ احلكومـة بعـض         . ر وعدم التمثيل يف الربملان    والفق

  .اإلجراءات وميكن الوقوف على شيء من التحسُّن
. والعنف املرتيل منتشر يف ناورو، وغالباً ما يكون مقترناً باإلدمان علـى الكحـول               -٤٦

ام سعي ضحايا العنف املرتيل     ولطاملا شكَّل ِصَغر حجم اجلزيرة وتكاتف أفراد اجملتمع عقبة أم         
وُيعاَمل العنف املرتيل حالياً يف إطار القوانني اجلنائية على         . إىل احلصول على املساعدة واملأوى    

غري أن احلكومة تقوم اآلن باستعراض كامل للقانون اجلنائي، تقترح فيـه            . أنه اعتداء عادي  
لعنف املرتيل وتوفِّر للنساء محاية     تضمني هذا القانون أحكاماً تتصدى على وجه التحديد إىل ا         

ويشكل القضاء على العنف    . ومن خطر هذا العنف وتوجسه    أكرب من العنف املرتيل احلقيقي      
  .املرتيل يف ناورو أولوية وطنية
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، قامت الشرطة الوطنية، اعترافاً منها خبطورة املـشكلة، بإنـشاء           ٢٠٠٨ويف عام     -٤٧
 مدربني تدريباً خاصاً من بينهم نساء موظفـات يف          وحدة معنية بالعنف املرتيل تضم موظفني     

وتتوىل هذه الوحدة مجع وتصنيف االحـصاءات واملعلومـات املتعلقـة بفـرادى         . الشرطة
كـذلك قامـت    . احلاالت، مبا يقدم صورة واقعية ملشكلة العنف املوجَّه ضد املرأة يف ناورو           

، يـوفِّر ملجـأ     ٢٠٠٨يف عـام    الوحدة، بالتعاون مع إدارة شؤون املرأة، بإنشاء بيت آمن          
. ويتيح البيت اآلمن خدمات املـشورة     . لضحايا العنف املرتيل وهو األول من نوعه يف ناورو        

 امرأة وطفلة، أما اللجنة املعنية بالعنف املرتيل، وهـي          ٣٥ البيت منذ إنشائه أكثر من       ىوآو
ائس، فتجتمع  نتاج جهد مشترك بني وكاالت حكومية وجهات معنية غري حكومية مثل الكن           

شهرياً ملناقشة املسائل والشواغل املتصلة بالعنف املرتيل ولوضع استراتيجيات جمتمعية للحـد            
وُتقام بانتظام محالت لتوعية الضحايا والفاِعلني وسائر أفراد اجملتمـع بـأن   . من ذلك العنف 

  .العنف املرتيل غري مقبول
 التمييز ضد املرأة لكنها مل تصدق وقد وقعت ناورو اتفاقية القضاء على مجيع أشكال  -٤٨

، نظم فريق موارد احلقوق اإلقليمي حلقة عمل ألعضاء برملـان           ٢٠٠٩ويف عام   . عليها بعد 
ناورو بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأكدت احلكومة التزامهـا              

ض بتكافؤ الفرص هـدفاً     ويعترب االعتراف حبقوق املرأة والنهو    . بتحسني محاية حقوق املرأة   
وتتمثل إحدى استراتيجيات حتقيـق  . إمنائياً من أهداف االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة    

هذا اهلدف يف االعتراف باملرأة والنهوض هبا بوصفها شريكة مساوية للرجل يف شؤون احلكم     
فيذها أحـد املعـامل أو      وميثل التصديق على االتفاقية وتن    . ويف مجيع جوانب التنمية اجملتمعية    

مؤشرات األداء لتقييم مدى بلوغ ناورو ذلك اهلدف ومـدى جناحهـا يف تنفيـذ تلـك                 
، حتتفل ناورو باليوم الدويل للمرأة وقـد        ٢٠٠٤ومنذ عام   . ٢٠١٢االستراتيجية حبلول عام    
  .أقرته يوم عطلة رمسية

 حاجز مباشر يعوق    وال يوجد . ومشاركة النساء يف املناصب احلكومية العليا ضئيلة        -٤٩
وُسـجلت  . مشاركة النساء غري أن الربملان مل يضم قط سوى امرأة واحدة من بني أعضائه             

زيادة يف عدد املرشحات املشارِكات يف االنتخابات العامة، إذ شهدت االنتخابات األخـرية             
  .ترشح تسع نساء

 نساء ناورو   وتواصل احلكومة تشجيع اضطالع النساء بأدوار صنع القرار، وتعتري          -٥٠
حالياً عدداً من املناصب السامية مبا فيها منصب سفرية لدى األمم املتحدة مبا فيها مناصـب                
سفرية لدى األمم املتحدة وكاتبة أوىل ووزيرة الداخلية ووزيرة التعليم ومستـشارة قانونيـة    

  .أوىل وقنصل عام يف أستراليا
مت احلكومة ونظمت حلقـات     ويف إطار النهوض بالنساء يف القطاع اخلاص، دع         -٥١

عمل ودورات تدريبية متخصصة مثل التدريب على مهارات املـشاريع اخلـاص بالنـساء              
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وتضطلع إدارة شؤون املرأة بتنسيق هذا التدريب بالتعاون مـع شـعبة            . والشباب احملرومني 
  .تطوير التجارة واألعمال وبتيسري من هيئة جنوب احمليط اهلادئ وأمانة الكومنولث

  ألطفالا  -٢  

وعلى النحو املبيَّن يف الفرع باء أعـاله،        . إن ناورو طرف يف اتفاقية حقوق الطفل        -٥٢
حاولت ناورو يف سياق االستعراض الدستوري األخري تضمني الفرع الثاين مـن دسـتورها              

وبـصرف  . حكماً مفصالً بشأن حقوق الطفل، غري أن التعديل املقترح ُرفض يف االستفتاء           
ا املقترح، توجد تدابري قانونية كثرية أخرى حلماية حقـوق األطفـال يف             النظر عن فشل هذ   

قانون ناورو احمللي، مبا يف ذلك القوانني املتعلقة بالتعليم اإلجباري واحلضانة والتبين والرعاية             
كذلك حتمي أحكام املواطَنة الواردة يف الدستور مجيع األطفـال          . ومحاية اجلاحنني األحداث  

  .)١٠(ورو من انعدام اجلنسيةاملولودين يف نا
وال يوجد يف احلكومة جهاز خاص يضطلع على وجه التحديد بقضايا األطفال، غري               -٥٣

ووزارة الصحة  ) إدارة شؤون املرأة  (ووزارة الداخلية   ) إدارة شؤون الشباب  (أن وزارة التعليم    
  .عادة ما هتتم بتلك األمور

دارس ابتدائية وأربع ريـاض أطفـال       ويوجد يف ناورو معهد ثانوي واحد وأربع م         -٥٤
ومتلك احلكومة مجيع املدارس وتديرها باستثناء مدرسـتني        . ومركز لألشخاص ذوي اإلعاقة   

ويوجـد يف   ). املدرسـة الكاثوليكيـة   (ابتدائيتني ُتديرمها الكنائس وتدعم إحدامها احلكومة       
 ٢٣,٢٥ُمدرس لكل  طفالً، ويف املدارس االبتدائية ١٥,٥احلضانات ما متوسطه ُمدرس لكل 

وجتدر اإلشـارة إىل أن نـسبة       . )١١( طفالً ١٤,٥٥طفالً، ويف التعليم الثانوي ُمدرس لكل       
التالميذ إىل املُدرسني يف التعليم الثانوي ال تعكس واقع األمور مبا أن أحجام الفصول أكرب يف             

ل احلكومة على   وتعم. املراحل اإلعدادية كما أهنا تتفاوت إىل حد كبري يف التعليم املتخصص          
االرتقاء بنوعية التعليم يف ناورو، إذ تشترط من املدرسني اكتساب مؤهالت تعليمية يفتقـر              

وريثما تتوافر تلك املؤهالت، تعتمد ناورو جزئياً على مدرسـني    . الكثريون منهم إليها حالياً   
  . أجانب، لكنها غري قادرة على توظيف العدد الكايف منهم

بيد أن البلد يواجه    . كما أنه إجباري حىت السادسة عشرة من العمر       والتعليم جماين،     -٥٥
وتنقطع نسبة كبرية من األطفال عن املدارس قبل إكمال املرحلة . صعوبة يف إنفاذ هذا القانون

وقد حاولت وزارة التعليم، بالتعاون مع وزارات أخرى مثل وزارة الصحة ووزارة            . الثانوية
واعُتمد مقـرر جديـد يراعـي       . شاكل بواسطة التوعية العامة   الداخلية، أن تتصدى هلذه امل    

احتياجات التالميذ ويتضمن تعليماً مهنياً من أجل تشجيع التالميذ على البقـاء يف املدرسـة    
  . وتوسيع الفرص املتاحة للمنقطعني عن الدراسة
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. لطاتوقد منا وعي الناس حبقوقهم وباتوا أكثر إقباالً على التماس املساعدة من الس              -٥٦
 -  ال سيما الشباب منهم    -وبدأت بوادر الثقة يف نظام العدالة تلوح، وهو ما يشجع الضحايا            

  .على اإلبالغ باالعتداءات وغري ها من اجلرائم
ويوجد يف ناورو مركز إلعـادة      . وضعف األطفال ُمسلَّم به ضمن اإلطار القانوين        -٥٧

وُسجلت زيادة عامـة يف     . احنني الشباب تأهيل اجلاحنني األحداث وجلنة لألحداث ُتعىن باجل      
  . وُيعزى ذلك إىل زيادة اإلبالغ. ضحايا اجلرائم من الشباب

ويف . واستندت احملكمة العليا إىل اتفاقية حقوق الطفل لدى الفصل يف قـضية تـنب      -٥٨
، خلصت احملكمة العليا إىل أن احلكم التشريعي الذي حيول )١٢()٢٠٠٦(قضية لورنا غليسون 

  .يام أجنيب بتبين طفل من ناورو حكم يتعارض مع الدستور، ومسحت من مثّ بالتبيندون ق

  الشباب  -٣  

يواجه الشباب حتديات كثرية يف ناورو، مثل ارتفاع معدل البطالة وارتفاع عـدد               -٥٩
وفـرص  . الشباب املنقطعني عن الدراسة يف مرحلة مبكرة وتفشي ظاهرة الوالدين الـشباب        

. اب حمدودة نظراً إىل صغر حجم اقتصاد ناورو وضآلة القطاع اخلـاص           العمل املتاحة للشب  
ويفتقر شباب كثريون إىل مهارات القراءة واحلساب األساسية اليت تؤهلهم للتنـافس علـى              

  .الوظائف القليلة املتاحة يف القطاعني العام واخلاص
املسؤولية ويف حني أن حقوق الشباب واحتياجاهتم متس عدة قطاعات حكومية، تقع   -٦٠

وتعمـل هـذه    . الرئيسية عن الشباب على عاتق إدارة شؤون الشباب التابعة لوزارة التعليم          
وال تزال . اإلدارة على وضع سياسة خاصة بالشباب ُيفترض أن توافق عليها احلكومة وتنفذها

تفاصيل هذه السياسة قيد االستكمال، لكن احلكومة وافقت بالفعل من حيث املبـدأ علـى            
ف الرئيسية اخلمسة ملشروع السياسة، وهي أهداف انبثقت عن مشاورات مع الشباب            األهدا

 تنمية مهارات الشباب وقـدراهتم علـى إعالـة          -١: ومع اجملتمع برمته، وتتمثل فيما يلي     
ج  وضع ودعم برام-٣ تيسري وإتاحة فرص العمالة وكسب الدخل للشباب؛ و-٢أنفسهم؛ و

 هتيئة بيئة مالئمة وداعمة للنهوض      -٤التنمية االجتماعية هبدف حتسني أمناط حياة الشباب؛ و       
 املسامهة يف وضع برامج جيـدة وفعالـة للنـهوض           ٥بالشباب على حنو مستدام وفعال؛ و     

وبناًء عليه، شرعت إدارة شؤون الشباب بالفعل يف تصميم أنشطة تتوخى بلـوغ             . بالشباب
  .سيةهذه األهداف الرئي

واستجابة إىل التحديات اليت يواجهها الشباب يف ناورو، ُوضعت برامج حملو األمية              -٦١
وتعلّم احلساب واكتساب مهارات احلياة وُنفِّذت تلك الربامج لفائدة الشباب العاطلني عـن             

وتتضمن هذه الربامج جتارب مهنية ودورات      .  سنة ٣٤ و ١٨العمل واملتراوحة أعمارهم بني     
وتقدَّم دروس أسبوعية يف شـؤون      . مة وتدريباً داعماً بالتعاون مع وزارات أخرى      مترن مدعو 

  .البيئة والتجارة واألعمال لفائدة تالميذ ُتعينهم إدارة شؤون الشباب
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وهذا اجمللس عبارة عن    . وخدمة ملصاحل شباب ناورو، أنشئ اجمللس الوطين للشباب         -٦٢
وُيعاجل اجمللس شواغل الشباب   . الشبابية املنتسبة منظمة غري حكومية تضم ممثلني من املنظمات        

على املستويني الوطين والدويل من خالل املشاركة يف حلقات عمل ومؤمترات وبرامج مـن              
وينتسب إىل اجمللس عـدد مـن األفرقـة         . قبيل برنامج الزعامة اخلاص ببلدان احمليط اهلادئ      

ويشكل اجمللس حلقـة    . مجعيات رياضية اجملتمعية الصغرية، مبا فيها جمموعات شبابية دينية و       
  .وصل بني إدارة شؤون الشباب واجملموعات الشبابية واجملتمع ككل

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٤  

وُيعزى ذلك باألساس إىل نقـص      . يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة حتديات يف ناورو        -٦٣
ة هذه الفئة يف أنشطة التمويل يف جماالت منها املساعدة على التنقل، وهو ما يؤثر على مشارك

  .اجملتمع
وتتوخى هذه اجلمعيـة    . ، أنشئت مجعية أصدقاء املعوقني ووالديهم     ١٩٩٧ويف عام     -٦٤

ونالت اجلمعية دعم احلكومـة،     . حث احلكومة على دعم األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم       
وي وُيعىن هذا املركز بتعليم األشخاص ذ     .  مركز املعوقني وأصدقائهم   ٢٠٠٢وأنشئ يف عام    

ويضم املركز ستة موظفني ويبلغ عدد      . اإلعاقة معتمداً على متويل حكومي من وزارة التعليم       
ويتلقى املركـز   .  تلميذاً تتراوح أعمارهم بني سنتني ومثان وعشرين سنة        ٢٦التالميذ حالياً   

  . أيضاً مساعدة من املتطوعني
وللحصول . عاقة، أقرت احلكومة منحة ملساعدة األشخاص ذوي اإل٢٠٠٧ويف عام   -٦٥

. على هذه املنحة، حيتاج األشخاص ذوو اإلعاقة إىل احلصول على شهادة من وزارة الصحة             
، أنشأت وزارة الصحة مركز إعادة التأهيل وعززته بأخصائي يف العـالج            ٢٠٠٨ويف عام   
  . الطبيعي

وسعياً إىل تدعيم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع، شرعت احلكومة يف              -٦٦
ويتجلى التزام احلكومـة    .  يف جتهيز املباين العامة مبمرات منحدرة لتيسري التنقل        ٢٠٠٩عام  

بتخفيف معاناة األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعديالت املقترح إدخاهلا على الدستور ال سيما             
  .تلك املتعلقة بالتزامات احلكومة وإعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  واحلقوق  املؤسسات احلكومية  -باء   

  الشرطة  -١  
ويف إطار التدريب املؤهل    .  امرأة ٢٤ موظفاً حملفاً من بينهم      ٨٠تضم قوات الشرطة      -٦٧

لالنضمام إىل الشرطة، يتلقى موظفون كثريون أيضاً تدريباً قائماً على حقوق اإلنـسان يف              
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م قوة الشرطة وتض. جماالت مثل العنف املرتيل وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز واملقاضاة
  . وحدة حتقيقات داخلية تعمل على ضمان املساءلة الكاملة ألفراد الشرطة

واعترافاً بضرورة دعم النساء يف مهنة حفظ النظام، أنشئت داخل قوة الـشرطة يف                -٦٨
وتتوخى هذه الشبكة النهوض بظروف عمل النساء يف .  شبكة اجلمعيات النسائية ٢٠٠٣عام  

وبلغ عدد الشرطيات اليوم مستوى تارخيياً، وبات املزيد        . ايا جنسانية الشرطة ومعاجلة أية قض   
  . من الشرطيات اليوم يترشحن للرتب العليات ويشغلنها

وتتضمن مدونة أخالقيات قوة الشرطة املعايري املتصلة بالقيادة والعالقات مع اجملتمع             -٦٩
يـاد واإلنـصاف واملـسؤولية    والرتاهة والروح املهنية واحترام حقوق اإلنسان والسرية واحل 

  . واملساءلة وإدارة املوارد وخدمة الشعب
ة هنجاً جمتمعياً يقوم على التعـاون مـع اجملتمعـات احملليـة يف           ـوتتبع قوة الشرط    -٧٠

وتعقد هلذا الغرض اجتماعات شهرية مع القادة اجملتمعيني        . االستجابة إىل احتياجات التنظيم   
نخرطني يف برامج إدارة شؤون الشباب إضافة إىل القيـام          وحماضرات أسبوعية مع الطالب امل    

وأقرت قوة الشرطة برامج جمتمعية مثل دوريات الدراجات اليت تكفل          . بزيارات إىل املدارس  
  . احلضور امليداين

  اخلدمات اإلصالحية   -٢  
، فُصلت اخلدمات اإلصالحية يف ناورو عن قوة الـشرطة وباتـت            ٢٠٠٩يف عام     -٧١

ويوجد يف ناورو مركز احتجاز واحد ينقسم إىل ثالثة أجنحة للذكور .  العدل خاضعة لوزارة 
ويضم السجن الرئيسي، الذي ينتمي معظم سجنائه إىل فئة الـذكور،           . واإلناث واألحداث 

وكان اكتظاظ السجون يـشكل     .  شخصاً ٣٠ن  ـ سجيناً، علماً أنه ال يتسع ألكثر م       ٢٧
من خالل عمليات ترميم وبناء مركز جديـد        دت له الدولة مؤخراً     ـمصدر قلق، وقد تص   

ويتسع كل من مركز احتجاز األحداث اجلديد وجناح اإلناث ملا          . خاص باألحداث والنساء  
  .  شخصا٢٠ًيعادل 
وريثما . ، اجتاح خمفر الشرطة املقابل ملركز االحتجاز حريق مدمر        ٢٠٠٧ويف عام     -٧٢

شحن حمورة لغرض اإليـواء املؤقـت       يكتمل بناء مقر جديد لقوة الشرطة، ُتستخدم حاوية         
  . لألشخاص احملتجزين يف احلبس االحتياطي

وتتبع اخلدمات اإلصالحية هنجاً قائماً على إعادة التأهيل جتاه السجناء من خـالل               -٧٣
. تنفيذ وتشجيع برامج تطوير الذات والتدريب على مهارات احلياة وبرامج اخلدمات اجملتمعية           

ويضطلع .  الصيد بالشباك وبناء األفران وتعهد البساتني املعيشية       ويشارك السجناء يف أنشطة   
وباستطاعة . السجناء أيضاً خبدمات جمتمعية مثل صيانة العشب واألسيجة احمليطة مبدرج املطار

ويف هذه السنة املاليـة، سـتقدم إدارة        . السجناء ممارسة حقهم يف التصويت يف االنتخابات      
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مبا يف ذلك حمو األميـة وتعلـم        )  سنة ٣٤-١٨( الشباب،   شؤون الشباب تدريبياً للسجناء   
  . احلساب واكتساب مهارات احلياة

وميكن أن يكافأ السجني علـى  . ويتعني على السجناء امتثال قواعد مركز االحتجاز   -٧٤
أو عـن طريـق الـسراح       /و) حىت ربع املدة األصلية   (حسن سلوكه بتخفيض مدة العقوبة      

  ). ل عن ثلثي مدة العقوبةبعد قضاء ما ال يق(املشروط 

  الوصول إىل العدالة  -٣  
قاض أجنيب  : توجد يف ناورو حمكمة إقليمية وحمكمة عليا يف كل منهما قاضٍ واحد             -٧٥

منصب رئيس احملكمة العليا    (دائم يف احملكمة اإلقليمية وقاضٍ أجنيب غري دائمٍ يف احملكمة العليا            
همون أو يتكلمون اللغة الناوروية، مما حيـتم يف         والقضاة األجانب ال يف   ). شاغر بصفة مؤقتة  

واحملكمة العليا  . الغالب ترمجة األقوال إىل اإلنكليزية من قبل املوظفني اإلداريني يف احملكمتني          
وفيما عدا ذلك، ميكـن أن      . خمتصة يف الدرجة األوىل وبصفة حصرية يف الشؤون الدستورية        

لية إذناً بالطعن يف قرارات احملكمة العليا لناورو، يطلب األطراف إىل حمكمة االستئناف األسترا
ورئيس احملكمة العليا هو أيضاً رئـيس       . إال أن ذلك نادراً ما حيدث بسبب ارتفاع التكاليف        

  . جملس الطعون اخلاص بالوظيفة العامة
ن احملامني، مما يفـسر االعتمـاد يف        ـل م ـد يف ناورو سوى عدد قلي     ـوال يوج   -٧٦

ب احملاماة اخلاص حمامياً واحداً     ـويضم مكت . ة الناس ـ مترافعني من عام   حاالت كثرية على  
ن مـن   ـب مخسة مترافعي  ـ ألحد الصناديق، إىل جان    يعمل أيضاً على أساس التفرغ رئيساً     

نضم إليها مؤخراً حمام حملـي حـديث        اويرأس وزارة العدل حمامٍ أجنيب، كما       . عامة الناس 
. ع حملي يضطلع بوظيفة الدفاع العـام    ـول ومتراف ل منصب مسؤول قانوين أ    ـالتخرج يشغ 

يـستعني   أما النائب العام فهو حمـامٍ أجـنيب ال        . ة مكتباً مستقالً  ـويدير وكيل النيابة العام   
ة نيوزيلندا للتنمية الدوليـة،     ـوحيظى اجلهاز القضائي بدعم وكال    . مبحامني آخرين يف مكتبه   
م واملستـشار القـانوين     ـام والقاضي الدائ  دل والنائب الع  ـر الع ـاليت تتكفل برواتب وزي   

ب املستـشار الربملـاين     ـم مكت ـكذلك يض ). منصب شاغر يف الوقت احلاضر    (احلكومي  
حماميني أجنبيني مسؤولني عن صياغة التشريعات وإسداء املشورة القانونيـة واإلجرائيـة إىل             

  . أعضاء الربملان
وكان ذلـك   .  بال متثيل قانوين   وحىت ماضٍ قريب، كان من الشائع حضور املتهمني         -٧٧

. ناتج عن قلة احملامني وارتفاع تكلفة التمثيل القانوين واجلهل بتبعات احلضور بال متثيل قانوين             
وأنشأت احلكومة مؤخراً منصب الدفاع العام الذي تتوىل متويله، لـتمكني املتـهمني مـن               

 ال تتضمن امليزانية خمصصات     وفيما عدا ذلك،  . االستفادة جماناً من خدمات التمثيل القانوين     
  . للمساعدة القانونية يف الشؤون اجلنائية أو املدنية
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ويساهم حمامو احلكومة يف النهوض باحلالة العامة حلقوق اإلنسان يف أرض الواقع، إذ   -٧٨
يكفلون توافق التشريعات مع احلقوق الدستورية، من خالل حث احلكومة علـى احتـرام              

يف سياق وضع السياسات وإنفاذ القانون، والـسعي إىل ضـمان           حقوق اإلنسان وتأكيدها    
غري أن الوصول إىل العدالة سيظل منقوصاً ريثمـا تتـدعم املهـن             . احترام حقوق املتهمني  

  .القانونية وتتوسع يف ناورو ويتسىن للشعب حتمل تكاليف التمثيل القانوين
كومة يف ترتيبني يتمثل أحـدمها  وسعياً إىل تدعيم املهن القانونية وتوسيعها، تنظر احل        -٧٩

يف إقرار دورة تدريبية للمترافعني اجلدد، بالتعاون مع املركز احمللي جلامعة جنـوب احملـيط               
وميكن إكمال . اهلادئ، على أن يكون هذا التدريب مصمماً خصيصاً وفقاً الحتياجات ناورو

أمـا  . ة األسبوع  شهراً من خالل حضور فصول دراسية يف هناي        ١٢هذا التدريب يف غضون     
الترتيب الثاين فيتمثل يف تنقيح السياسة القائمة على تطبيق جداول الرواتب احمللية ذاهتا علـى       
مجيع املوظفني احملليني بصرف النظر عن مؤهالهتم، حبيث ميكن، يف املـستقبل، أن يتقاضـى       

)  إخل سون واملهندسون، احملامون واألطباء واملدر  (مواطنو ناورو من ذوي املؤهالت اجلامعية املهنية        
رواتب أعلى، وهو ما سيتيح لناورو احلد من هجرة املهنيني من مواطنيها إىل اخلارج حبثاً عن                

  .وظائف أحسن أجراً

  احلصول على املعلومات  -٤  
واحلق يف املعلومات هو أحد     . ما زالت ناورو تفتقر إىل قانون بشأن حرية املعلومات          -٨٠

ويف حني يعين إخفـاق     . ٢٠١٠فرباير  /املقترحة يف استفتاء شباط   احلقوق الدستورية اجلديدة    
االستفتاء، يف الوقت احلاضر على األقل، أن احلق يف املعلومات مل يدرج يف الدستور، تعتـزم     

  .٢٠١١احلكومة إقرار احلق يف املعلومات بواسطة تشريع عادي يف عام 
علـى سـجالت اإلدارة     وال يوجد يف الوقت احلايل سبيل رمسـي إىل االطـالع              -٨١

 ١٩٧٦والوصول إىل أنواع كثرية من املعلومات الرمسية حمظور مبوجب قانون عام            . احلكومية
  .املتعلق باملعلومات الرمسية، الذي سيلغى أو يعدَّل مبجرد اعتماد قوانني حرية املعلومات

ة وأنشأت احلكومة مكتباً للمعلومات احلكومية يتوىل إتاحـة النـشرات الـصحفي             -٨٢
املنتظمة واإلشعارات العامة ويقدِّم خدمات إعالمية أخرى وينشر الصحيفة احلكومية كـل            

وتعمل احلكومة أيضاً على بناء قدرات وسائط اإلعالم احلكومية احمللية وتـشجيع            . أسبوعني
. وال توجد وسائط إعالم مستقلة يف نـاورو       . ة بصراحة وبال خوف   ـبث التقارير الصحفي  

اجز قانوين يعوق إنشاء وسائط إعالم خاصة ومستقلة يف البلد، يف ما عدا             وال يوجد أيضاً ح   
  .القيود العملية املتصلة بصغر حجم السوق ونقص تطور القطاع اخلاص

  الصحة  -٥  
تواجه ناورو عدداً من املشاكل يف جمال الصحة العامة، أكثرها خطورة وانتـشاراً                -٨٣

وتتمثل املشاكل األخرى يف جمال الـصحة       . ثانيةارتفاع معدل اإلصابة بالسكري من الفئة ال      
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يف سوء التغذية وارتفاع معدالت التدخني      ) اليت يساهم بعضها يف تفشي داء السكري      (العامة  
وتواجه ناورو أيضاً عدداً من املشاكل يف جمال        . واستهالك الكحول والسمنة وأمراض القلب    

ويساوي العمر املتوقـع عنـد      ". والبيئةتغري املناخ   "الصحة البيئية ستناقش أدناه ضمن باب       
ويبلـغ  . )١٣( سنة لإلناث منهم   ٥٦,٩ سنة للذكور من سكان ناورو األصليني و       ٤٩الوالدة  

  .)١٤( يف املائة سنويا٤,١ًمعدل منو السكان 
وختصص ناورو حصة كبرية من مواردها احملدودة للصحة، لكن قدرهتا على تـوفري               -٨٤

ويوجد يف ناورو مرفقان صحيان رئيسيان      . ية ال تزال حمدودة   طائفة كاملة من اخلدمات الطب    
وقد خضع املرفقـان مـؤخراً   . مها مستشفى مجهورية ناورو ومركز الصحة العامة يف ناورو 

ويقدم املـاحنون الثنـائيون واملنظمـات       . لعملية ترميم وحتسني للبنية األساسية والتجهيزات     
. منائية لدعم الربامج واملرافق الـصحية يف البلـد        اإلقليمية ومنظمة الصحة العاملية مساعدة إ     

  ). شخصا٧١٤ًمبعدل طبيب لكل ( طبيباً يف خدمة سكان ناورو ١٤ويوجد حالياً 
وترتب احلكومة كـل عـام      . ة جلميع مواطنيها  ـوتوفر الدولة خدمات طبية جماني      -٨٥

ك ملواطين ناورو   ويتيح ذل . لقدوم أطباء متخصصني إىل اجلزيرة وتقدمي خدماهتم إىل سكاهنا        
وختصص احلكومـة أيـضاً     . فرصة التماس عالج طيب متخصص واإلحالة إىل أطباء آخرين        

اعتمادات من امليزانية السنوية لتلقي العالج الطيب يف اخلارج يف حاالت تـستويف شـروطاً               
ال يرسل املرضى إىل اخلـارج      (وال حيال إىل العالج يف اخلارج من ال أمل يف شفائهم            . معينة

  ). تلقي الرعاية التسكينيةل
وتنفـذ  . وإضافة إىل العالج الطيب، تركز وزارة الصحة أيضاً على الوقاية والتوعية            -٨٦

. إدارة الصحة العامة عدداً من برامج النشاط البدين وتروج بني الناس مفهوم احلياة الـصحية            
العامة برامج مدعومـة    وتشمل الربامج الوقائية والتعليمية األخرى اليت تنفذها إدارة الصحة          

بتمويل عاملي من أجل مكافحة السل وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز واألمراض املنقولة   
؛ وبرامج الـصحة    )مسائل السالمة الغذائية واملراقبة احلدودية    (جنسياً؛ وبرامج الصحة البيئية     

ية تعزيز ومراقبة صحة    وتضطلع إدارة الصحة العامة أيضاً مبسؤول     . املدرسية؛ وبرامج التطعيم  
وتوجد يف مستشفى مجهورية ناورو عيادة . األم والطفل عن طريق عيادة الرضيع وعيادة املرأة 

متخصصة يف رعاية ما قبل الوالدة لكنها تقدِّم أيضاً رعاية ما بعد الوالدة وخدمات الطـب                
  .)١٥(األحياء من املواليد ١ ٠٠٠ رضيعاً لكل ٢٤,٩ويبلغ معدل وفيات الرضَّع . النسائي

لذلك شجعت احلكومة بناء القدرات . وقدرات ناورو حمدودة يف جمال الرعاية الطبية   -٨٧
.  من احلصول على التـدريب واملهـارات الالزمـة   بواسطة اتفاقات ثنائية لتمكني املواطنني    

واألجانب الذين يزاولون املهن الطبية     . ويوجد عدد من الشباب حالياً يف كوبا لدراسة الطب        
  . يف ناورو مسؤولون أيضاً عن بناء قدرات املوظفني احملليني

ويهدف مشروع العيادات اجملتمعية وممرضات املستوصفات إىل تقريب اخلـدمات            -٨٨
وال يزال مشروع إنشاء عيادات جمتمعية يف مراحله األوىل وينفَّـذ           . الطبية من اجملتمع احمللي   
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ويوجد يف كل مقاطعة ممرضة ومسؤول عـن        . حالياً على أساس منوذجي يف مقاطعة واحدة      
  . تنسيق اخلدمات الصحية على املستوى اجملتمعي

  اهلجرة  -٦  
اق مربم مع أستراليا، أذنت ناورو بفتح مركز الحتجـاز ملتمـسي            ـمبوجب اتف   -٨٩

وكان املركز يؤوي أشخاصاً يلتمـسون  . ٢٠٠٧ إىل عام ٢٠٠٢اللجوء يف اجلزيرة من عام    
.  كانوا قد دخلوا أستراليا أو حاولوا دخوهلا دون تأشرية على ظهر قوارب            اللجوء يف أستراليا  

وكان املركز يستقبل الجئني من أفغانستان والعراق وباكستان وبورما وسـري النكـا يف              
وكانت املنظمة الدولية للهجرة تدير هذا املركـز        . انتظار معاجلة طلبات جلوئهم يف أستراليا     

وقد تلقى اجمللس زيارات من مفوضية شـؤون الالجـئني       . تراليةنيابة عن وزارة اهلجرة األس    
  . وخضع لتقييمها

وأثارت احلكومة واملعارضة األسترالية مؤخراً إمكانية إعادة فتح املركز، فأعربـت             -٩٠
ناورو عن استعدادها لذلك رغبة منها يف مساعدة أستراليا وحرصاً على الفوائد االقتـصادية              

  .ورواليت يتيحها املركز لنا

  تغري املناخ والبيئة  -٧  
القابلية الشديدة للتأثر   : تتمثل املشاكل البيئية الرئيسية اليت تواجهها ناورو يف ما يلي           -٩١

بتغري املناخ وارتفاع مستوى البحر؛ وتوافر املاء ونوعيته؛ وتـصريف النفايـات؛ وتآكـل              
وتبذل . تخراج الفوسفات السواحل؛ وتدهور الشعب املرجانية؛ والضرر البيئي الناجم عن اس        

  .احلكومة، رغم مواردها احملدودة، جهوداً يف سبيل معاجلة هذه املشاكل
وقد تسبب استخراج الفوسفات على مدى قرن تقريباً يف نسف البيئة الطبيعيـة يف                -٩٢

وتتوىل شركة استصالح األراضي إعادة هتيئة األراضي املـسترتفة،         . اجلزء األعلى من اجلزيرة   
 يف تنفيذ استراتيجيتها الطموحة واملعقدة تقنياً إلعادة هتيئة األراضي يف املـدى             وقد شرعت 

، أجرت احلكومة، بالتعاون مع جلنة جنوب احملـيط         ٢٠١٠يناير  /ويف كانون الثاين  . الطويل
اهلادئ لعلوم األرض التطبيقية، دراسة استقصائية بشأن تأثري أنشطة التعدين على اجملتمعـات             

ات جتهيز املعادن، ال سيما مستويات التلوث اهلوائي واملائي الناجم عن الغبار            القريبة من حمط  
  .ومل تتح بعد نتائج هذه الدراسة. املنبعث من جتهيز الفوسفات

وتشمل آثار تغري املناخ يف ناورو ارتفاع مستوى البحر، وارتفاع حـرارة احملـيط                -٩٣
، وهجرة بعض األنواع، وتـوافر      ومحوضته، ودرجات احلرارة القصوى، واشتداد العواصف     

ويـشكِّل ارتفـاع    . املاء العذب ونوعيته، واجلفاف، وتآكل السواحل، وابيضاض املرجان       
مستويات البحر خطراً وشيكاً وجسيماً على األمن الغذائي والصحة البشرية يف ناورو وميكن             

 الـسواحل،   وتعيش األغلبية الساحقة من سكان اجلزيرة على      . أن يتسبب يف تشريد السكان    
ونـاورو طـرف يف   .  أمتار٤ و ٣وهي سواحل تعلو مستوى البحر مبا يتراوح متوسطه بني          



A/HRC/WG.6/10/NRU/1 

GE.10-17148 26 

وجيـري حاليـاً،    . اتفاقية األمم االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف بروتوكول كيوتـو          
مرفق البيئة العاملية، إعداد برنـامج العمـل الـوطين          /مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

ومن املتوقع أن يكتمل    . لتكيف الذي يتوخى التصدي لآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ         ل
ونفذت احلكومة أيضاً مشروعاً لرصـد      . ٢٠١٠ديسمرب  /هذا الربنامج حبلول كانون األول    

وتقود ناورو، بواسطة الرئيس وسفري البلد لدى األمم املتحدة يف نيويـورك،            . مستوى البحر 
نامية اجلزرية الصغرية يف منطقة احمليط اهلادئ من أجل احلث علـى تـدعيم              أعمال الدول ال  

اإلجراءات الدولية الرامية إىل احلد من تغري املناخ، واملطالبة بزيادة املساعدة الدولية املقدمة إىل  
  . تلك الدول يف جمال احلد من الفقر وحتسني األمن الغذائي

 يف حني يقتصر استغالل مياه الشرب الباطنيـة  وتعتمد ناورو على مجع مياه األمطار      -٩٤
. والبنية األساسية ملستجمعات مياه االستهالك األسري ال تفي باحلاجـة         . على مشال اجلزيرة  

ومن املتوقـع أن يقلـص      . وتواجه ناورو أيضاً نوبة جفاف طويلة كل سبع سنوات تقريباً         
ني نوبات اجلفاف وأن يطيل مدة نوبة ارتفاع احلرارة الناجم عن تغري املناخ الفترات الفاصلة ب     

واألحجام العادية خلزانات املياه ال تكفي لسد احتياجات األسر خالل نوبات           . اجلفاف ذاهتا 
وحتتاج مياه األمطار اجملمعة يف معظم املباين السكنية والعامة إىل معاجلة قبل اعتبارها             . اجلفاف

تناضح العكسي جهود الدولة يف جمال اإلمداد       وتكمِّل وحدتان لتنقية املياه بال    . مأمونة للشرب 
واحلصول على املياه الباطنيـة غـري الـصاحلة         . املائي، لكنهما عاجزتان عن مسايرة الطلب     
وتعمل احلكومة مع شركاء ثنائيني وإقليميني على  . للشرب وعلى ماء الشرب مشكلة عويصة     

  . لوصول إليهاعدد من املبادرات الرامية إىل حتسني نوعية املياه وتيسري ا
ون لتغري املناخ، مبا يف ذلك ارتفاع درجات حـرارة احملـيط            ـومن املتوقع أن يك     -٩٥

وزيادة احلموضة وتغري التيارات وإتالف النظم البيئية الساحلية جراء العواصف، وقع شـديد            
ذلـك حـدة     ويف حالة ناورو، سيــذكي       .على الثروة السمكية يف جنوب احمليط اهلادئ      

يت يواجهها النظام البيئي للشعب املرجانية من جراء املمارسات القدمية املتمثلـة يف            املشاكل ال 
وإذ تتضاءل الثروة السمكية ويصبح من الصعب صيد        . الصيد احمليطي والزراعة غري املستدامة    

األمساك يف مياه ناورو، سيضطر السكان إىل ختفيض حصة األمساك يف نظامهم الغـذائي أو               
مـن  (كذلك سيشكل احتمال استخدام إيرادات حكومية       . ائل أعلى تكلفة  االعتماد على بد  

خطراً على قدرة احلكومة على تقدمي اخلدمات األساسية إىل         ) خالل اخنفاض رسوم الدخول   
وسعياً إىل احلد من هذه املخاطر، تعمل احلكومة على إنشاء مناطق حممية مينع فيهـا               . شعبها

  . الصيد والزراعة
استراتيجية إلدارة النفايات هبدف القضاء على ممارسـات  اً  مة مؤخر ووضعت احلكو   -٩٦

وما عادت النفايات ُتلقى يف احمليط وإمنا ُتحّول إىل         . التصريف املضرة بالصحة البيئية والبشرية    
لوائح صحية لتنظيم   اً  وستعتمد احلكومة قريب  . مساد يساعد على إعادة هتيئة األراضي املسترتفة      
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عن برامج تعليمية لوضع حد حلرق املـواد    لنفايات املرتلية واخلطرة، فضالً   التصريف املأمون ل  
  .البالستيكية وغريها من املواد السامة

وتواجه بعض مناطق اجلزيرة مشكلة تآكل السواحل واالنسياق الرملـي، وهـي              -٩٧
ففي بعض املنـاطق، أزيلـت النباتـات        . عن نقص النباتات الساحلية   اً  مشكلة نامجة جزئي  

وتعكـف  . احلية لبناء طرقات أو منازل، بينما انقرضت بصورة طبيعية يف مناطق أخرى           الس
 على تصميم مشروع إلعادة حتريج السواحل ساعية إىل         وزارة التجارة والصناعة والبيئة حالياً    

 وتقوم الوزارة أيضاً  . إجياد التمويل الالزم لتنفيذه هبدف القضاء على مشكلة تآكل السواحل         
لسواحل مبساعدة اليونسكو، بغية حتسني فهم أسباب ظاهرة التآكل الـساحلي           برصد حالة ا  

  . ونطاقها من أجل حتديد أفضل الوسائل ملعاجلة املشكلة
وفقدان األراضي . من اهلوية الثقافية لشعب ناورواً أساسياً وميثل التعلق باألرض جانب  -٩٨

أن حيمل الـسكان علـى      بسبب ارتفاع مستوى البحر والعواصف وتآكل السواحل ميكن         
وُيرجح أن يتسبب هذا الترحيل يف اضمحالل ثقافة . الرحيل عن البلد يف إطار اهلجرة املناخية     

  .ناورو ولغتها

  حرية الدين  -٨  
وال يوجد ما مينع أفراد اجملتمع من    . حيمي دستور ناورو حرية الضمري والفكر والدين        -٩٩

ومة تراقب وتقيـد إنـشاء كنـائس جديـدة يف           إقامة الشعائر الدينية حبرية، غري أن احلك      
  .)١٦(اجلزيرة
". إرادة الـرب أوالً   "ويف حني ال توجد ديانة رمسية مكرسة، فإن شعار الدولة هو              -١٠٠

ويعتـرب  . ة الوطنيني ـة على التلفزيون واإلذاع   ـة اإلجنيلي ـوُتبث الربامج واملوسيقى املسيحي   
ن مواطين ناورو أنفسهم    ـ يف املائة م   ٩٤من   يف املائة من سكان ناورو وأكثر        ٨٠أكثر من   

ح املراسيم العامة والوظائف احلكومية الرمسيـة وُتخـتم     فتتادة ما تُ  ـ وع .)١٧(من املسيحيني   
  . بصالة مسيحية

ويف هـذا   .  دقيقة يف األسبوع للتعليم الـديين      ٤٥رس احلكومية، ُتخصص    اويف املد   -١٠١
وُيقّسم األطفـال إىل جمموعـات      . ائس املسيحية اإلطار، يزور املدارس ممثلون ملختلف الكن     

وجيـوز  . ون إليها، وُيلقنون تعاليم املذهب املتبع يف كنيـستهم        ـحبسب الكنيسة اليت ينتم   
وُينتظر . لألطفال غري الراغبني يف تلقي التعليم الديين قضاء الفترة املخصصة لذلك يف املكتبة            

صلوات وأناشـيد مـسيحية يف التجمعـات    ترتيل  اً  من مجيع تالميذ املدارس احلكومية أيض     
ومل ُتطرح بعد على احملكمة مسألة ما إذا كانت هذه املمارسات ختل حبق التالميذ              . املدرسية

  .يف حرية الدين
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  احلقوق االقتصادية والثقافية  - جيم  

  احلد من الفقر واألمن الغذائي   -١  
ففـي أواخـر    . قتصادية احلادة ال تزال ناورو يف طور التعايف البطيء من األزمة اال           -١٠٢

التسعينات ومطلع العقد األول من األلفية، مل تكن ثروات البلد الضخمة قد نفدت فحسب،              
بفـضل بعـض    اً  ويتعاىف االقتصاد تدرجيي  . بل أصبحت ناورو ترزح حتت عبء الدين العام       

طيات ناورو  غري أن احتيا  . ٢٠٠٤اإلصالحات االقتصادية والتنظيمية الكبرية املنفذة منذ عام        
ويتسم البلد بقطاع خاص شـديد الـصغر        . املالية نضبت وال تزال الديون العامة متراكمة      

واعتماد ناورو علـى    . على املعونة اخلارجية  اً  كبرياً  ومعدالت بطالة مرتفعة، ويعتمد اعتماد    
عـة  ومساحات األراضي املتوافرة ال تكفي للزرا. األغذية اجملهزة املستوردة اعتماد شبه كامل 

  .وإنتاج األغذية على نطاق واسع
وبفضل املساعدة الثنائية، تعمل احلكومة على تشجيع التعويل على الذات من خالل              -١٠٣

وتعمل احلكومة  . الزراعة، إذ تدعم مشاريع البساتني املعيشية وتقدم املساعدة التقنية الالزمة         
 الفواكه واخلضراوات، هبدف    على إنشاء مستنبت وطين يوفر للمجتمعات احمللية مشاتل       اً  أيض

ويف . احلد من اعتماد البلد على املنتجات املستوردة وتيسري احلصول على الغـذاء الـصحي             
. ، انطلق تنفيذ مشروع مثرة اخلبز ووزعت مشاتل مثرة اخلبز على األفـراد            ٢٠١٠يوليه  /متوز

كلفة عن األرز ويهدف الربنامج إىل تشجيع التعويل على الذات توفري بديل مغذ ومنخفض الت     
  .لتشجيع تربية اخلنازير والدواجناً وتقدم املساعدة أيض. باعتباره الغذاء األساسي

إىل تشجيع املشاريع الصغرية ودعم النمو االقتصادي، أنشأت احلكومة، بدعم اً وسعي  -١٠٤
ويقـدم املـشروع خـدمات      . من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مركز النهوض باملشاريع       

  .ب وتطوير املهارات فيما يتصل بإقامة املشاريع الصغرية وإدارهتا بنجاحالتدري
. وتعكف احلكومة على وضع سياسة لتيسري االستثمار احمللي واألجـنيب يف نـاورو             -١٠٥

وُيرجح أن تنطوي هذه السياسة على تنقيح التشريعات ذات الصلة بقصد إزالـة احلـواجز               
إىل اً  وتسعى ناورو أيـض   . نب، وتوفري احلوافز املناسبة   واملثبطات اليت تصد املستثمرين األجا    

احلد من الفقر وحتسني األمن الغذائي من خالل تزعمها حركة البلدان النامية اجلزرية الصغرية              
  . أعاله٩٣يف احمليط اهلادئ، على حنو ما جاء يف الفقرة 

  األرض  -٢  
معظم أراضي البلد ملـك     و. حيازة األراضي يف ناورو مسألة فردية وليست مجاعية         -١٠٦

خاص، وعادة ما يشترك مئات األشخاص يف ملكية قطع األرض، حبيث تعود لكـل منـهم     
وال ميكن أن تباع األراضي أو ُتنقل إىل أشخاص من غري مواطين ناورو،             . رقعة أرض صغرية  
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وقد غدا بعـض سـكان نـاورو        . وجيب أن يوافق الرئيس على مجيع عقود إجيار األراضي        
  .ب احلرمان من املرياث على حنو خمالف ألعراف اخلالفةبسببال أراض األصليني 

ة خاصة معنية بالشؤون العقارية تتوىل التحقيـق        ـ جلن ٢٠٠٩وأنشأ الربملان يف عام       -١٠٧
وراثة األراضي، وتفتيت الرقع األرضية، وإدارة الـشؤون        : يف طائفة من املسائل مبا يف ذلك      
ول مواطين نـاورو    ـفض املنازعات على األراضي، وحص    العقارية، والسجالت العقارية، و   

ة لقوانني األراضي، وتصنيف األراضـي، وتوليـد        ـغري املالكني على أراض، واحلالة الراهن     
وقضت والية اللجنة باستقصاء آراء الناس وتقدمي تقرير هبـذا الـشأن إىل             . الدخل من منها  

. تسىن للجنة إحراز تقدم فعلي يف عملـها       غري أن الربملان الثامن عشر ُحل قبل أن ي        . الربملان
ومن املرجح أن يعاد إقرار هذه اللجنة عند اخلروج من املأزق احلايل وعودة الربملان إىل العمل                

  .بصورة عادية

  الثقافة  -٣  
غري . فقدت ناورو جل ثقافتها التقليدية نتيجة سياسات وتأثريات السلطة اإلدارية األجنبية            -١٠٨

  .ه باألرض وتشبثه القوي باهلوية الوطنيةـه وعلى تعلقـظ على هلجتأن شعب ناورو حاف
وُيدّرس ثقافة  . وتدعم وزارة الداخلية ثقافة ناورو وصون املعارف واحلرف التقليدية          -١٠٩

. من املقرر التعليمي الرمسـي    اً  ناورو وتارخيها على أساس خمصص لكنهما ال يشكالن جزء        
فال باللغة الناوروية، لكن مجيـع الـدروس تقـدم          وخياطب املدرسون تالميذ رياض األط    
  .باإلنكليزية يف مراحل التعليم األعلى

وتتعاون وزارتا الداخلية والتعليم على وضع سياسة بشأن اللغة والثقافة الناورويـة،              -١١٠
. وستتوخى هذه السياسة دمج املادتني كلتيهما يف مقرر التعليم االبتدائي والثانوي الرمسـي            

ج تعليم اللغة الناوروية يف املقررات الدراسية، سيتعني توحيد اللغة املكتوبة باالتفاق            وقبل إدرا 
  .على اإلمالء والنحو يف إطار جلنة معنية باللغة تتوىل إعداد معجم ناوروي رمسي

  املالحظات اخلتامية وطلبات املساعدة التقنية  - رابعاً  
رو إىل حتسني كـبري يف عـدد مـن         حتتاج محاية البعض من حقوق اإلنسان يف ناو         -١١١

ومن بني أكرب التحـديات الـيت       . اجملاالت على النحو املبني يف الفرع جيم من هذا التقرير         
من جانب احلكومة يذكر على وجه اخلصوص القضاء على العنـف           اً  مستمراً  تستدعي التزام 

قـر والنـهوض    ضد املرأة وحتسني الوصول إىل العدالة وحتسني األمن الغذائي واحلد من الف           
أمثلة لبعض أوجه التحسن امللموسـة يف       اً  وعرض الفرع جيم أيض   . بالصحة البشرية والبيئية  

مـن االلتزامـات   اً حالة حقوق اإلنسان يف أرض الواقع على مدى السنوات األخرية، وعدد         
  . واملبادرات احلكومية الرامية إىل تدعيم محاية حقوق اإلنسان يف ناورو
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 السابق العديد من التحديات الـيت يواجههـا شـعب نـاورو             وقد عرض الفرع    -١١٢
سيما الصعوبات النامجة عن صغر حجم البلد وعزلتـه اجلغرافيـة وقدراتـه              وحكومتها، ال 

ورغم أن الصعوبات ال تزال قائمة، فقد أحـرز تقـدم يف            . احملدودة وموارده املالية الضئيلة   
سخية املقدمة من شركاء ناورو املاحنني ومـن        التغلب عليها بفضل املساعدة التقنية واملالية ال      

  . اهليئات اإلقليمية والدولية
اً ولتمكني ناورو من حتسني حالة حقوق اإلنسان يف أرض الواقع، سيكون البلد ممتن              -١١٣
  :إذا تكرمت وكاالت األمم املتحدة والدول األعضاء فيها بتقدمي أشكال املساعدة التاليةاً جد

ية يف تقدمي التقارير إىل األمم املتحدة بشأن تنفيـذ اتفاقيـة            املساعدة التقن   )أ(  
 حقوق الطفل وغري ذلك من االلتزامات الدولية املتعلقة بتقدمي التقارير؛

بناء قدرات وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة من أجل متكـني املـوظفني              )ب(  
 ن ومتطلبات إعداد التقارير؛احملليني من فهم االلتزامات الدولية لناورو يف جمال حقوق اإلنسا

املساعدة على تنفيذ اتفاقية وضع الالجئني يف القانون احمللي يف حال انضمام           )ج(  
  ناورو إليها؛

املساعدة على تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد يف القـانون احمللـي يف حـال        )د(  
  ا؛تصديق ناورو عليها، وتوفري تدريب حملي واسع النطاق بشأن أحكامها وآثاره

ذ استراتيجيات القضاء على العنف املرتيل واالعتـداء        ـاملساعدة على تنفي    )ه(  
  .على األطفال

Notes 
 1 Nancy Viviani, Nauru – Phosphate and Political Progress, ANU Press (1970) 4. 
 2 Teuea Toatu, ‘Keeping the Nauru Economy Afloat’, (2004) 19 Pacific Economic Bulletin 123, 123-4. 
 3 The NSDS was prepared with assistance from some of Nauru’s development partners: the Pacific Islands 

Forum Secretariat, the Asian Development Bank, and the governments of Australia, Japan and Samoa. 
 4 Peter MacSporran, Nauru: The Constitution, p29 of draft manuscript, later published by Seaview 

Press (2007). 
 5 However, the Supreme Court of Nauru considered the meaning of Article 3 in the case of Dogabe Jeremiah 

v Nauru Local Government Council (‘Jeremiah’s case’), and interpreted it in such a way as to render the 
Article practically meaningless. In this case Mr Jeremiah sought to enforce a right which he argued was 
conferred and guaranteed by Article 3, the right to ‘respect for his private and family life’. Mr Jeremiah, a 
Nauruan, wished to marry a non-Nauruan woman, but was denied the requisite consent from the NLGC. It 
was ‘argued that the right to respect for private and family life was an independent right and included the 
right to marry without limitation as to race or nationality.’ However it was argued for the NLGC that no 
such right existed in the Constitution, and that Article 3 is merely an introduction or possibly a guide to the 
subsequent Articles of Part II. As none of the subsequent Articles contained a right to respect for private and 
family life or a right to marry, the Constitution did not confer any such rights. The Court accepted the latter 
argument and held that Article 3 ‘is clearly not intended to refer to any pre-existing rights and freedoms but 
only to those set out in detail in Articles 4 to 13’.  

  It is important to note that many of the positive obligations from the ECHR appear only in Article 3, 
and not in any of the other provisions of Part II. This means most of the positive affirmations of rights 
that appear throughout the ECHR such as ‘everyone has the right to liberty and security of person’ 
and ‘everyone has the right to respect for his private and family life’, are not contained in their 
equivalent articles in Part II of the Nauruan Constitution, but are expressed together in positive terms 
only in Article 3. This suggests that Article 3 was intended to have substantive meaning.  
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 6 The death penalty was long thought to be part of the law of Nauru, by virtue of the adoption in 1922 of the 
Criminal Code of Queensland (1899); although the Code as adopted in 1922 had already been amended in 
Queensland to abolish the death penalty, in 1927 the Administrator of Nauru retrospectively changed the 
adopting provisions, so that instead of adopting the Code as it was in force in Queensland on 23 September 
1922, it was deemed to have been adopted as it was in force in Queensland on 1 July 1921, so that it 
preceded Queensland’s abolition of the death penalty. In Republic v Amoe (Criminal case No.6/1990), the 
Supreme Court found that notwithstanding the action taken in 1927, the death penalty had no application in 
Nauru. The Court held that the 1927 could not be construed as retrospectively taking away in 1927 the right 
given to Nauruans in 1922 to a penal system without capital punishment, as it contained no express 
provision introducing the death penalty. As it affects a fundamental right, such express provision would 
have been necessary. In fact, because the case of Amoe was a case of murder, the Court need not have based 
its decision on the interpretation of the 1927 Ordinance, as Nauru had in 1922 also adopted the Criminal 
Code (Amendment) Ordinance 1907 of the Territory of Paua, which abolished the death penalty for 
murder. The purported effect therefore of the 1927 was introduce the death penalty for prescribed crimes 
other than murder (including treason, regicide, etc). 

 
 7 It is very unlikely that the Parliament would introduce the death penalty, as Nauru is a signatory to the 

Second Optional Protocol to the ICCPR, and it is likely something that neither the Nauruan 
population nor the international community would tolerate. 

 8 The CRC met in the week after the referendum and resolved to conduct a survey in order to gain an 
understanding of the main reasons for the ‘no’ vote, in order that the CRC can decide whether it is 
worthwhile pursuing the proposed referendum amendments at a later date. However, because there 
are currently no members of parliamentary committees, due to the political stalemate, the survey has 
not yet taken place and may now be unlikely to proceed even when parliamentary committees are 
eventually filled. It appears from purely anecdotal evidence that the principal reasons for the failure of 
the referendum are likely to be: some people objected to being asked to vote ‘yes’ or ‘no’ for all 
referendum amendments as a package, and would have preferred separate questions for each proposed 
amendment (notwithstanding that they are an interrelated package); some people believe that the 
Constitution should not be amended in any respect because it was given to Nauru by her forefathers; 
some people opposed the idea of a popularly elected President, and so voted ‘no’ to the whole 
package; some people did not understand the content of the proposed amendments, and so voted ‘no’ 
out of caution; and some people were misled by misinformation actively disseminated by some civil 
society leaders in the lead up to the referendum, and so voted ‘no’ out of misapprehension that, in 
particular, their land rights would be detrimentally affected.  

 9 Because section C of this Report includes discussion of achievements, best practices, challenges and 
constraints, as well as discussion of key national priorities, initiatives and commitments to improve 
the human rights situation on the ground, the Report does not follow strictly the structure proposed by 
the Annex to HRC Resolution 5/1 by reiterating this material in two separate and subsequent sections 
(see proposed section D and E headings in Annex 1A to Resolution 5/1). 

 10 Article 73 of the Constitution provides that a person born in Nauru after Independence is a Nauruan 
citizen if, at the date of his birth he would not, but for the provisions of Article 73, have the 
nationality of any country. Article 72 has been broadened by the Naoero Citizenship Act 2005, so that 
a child with one Nauruan parent is entitled to be a Nauruan citizen. 

 11 Department of Education, 2009. 
 12 Miscellaneous Causes Case No.4 of 2006 NRSC 8. 
 13 Nauru National Census, 2002. 
 14 Nauru Bureau of Statistics, 2009. 
 15 Nauru Bureau of Statistics, 2009. 
 16 There is no legislation regulating or restricting the establishment of churches or the entry of church 

representatives; however government has typically used a provision of the Births Deaths and Marriages Act 
1965-2009 relating to the authorisation of religious representatives to solemnise marriages as a means of 
restricting the ‘recognition’ of new churches. In 1998 the Supreme Court of Nauru dismissed an application 
in which it was claimed that the government’s refusal to declare the International Christian Church to be a 
recognised religious denomination for the purposes of authorising Ministers of that church to solemnise 
marriages constituted a breach of the applicant’s right to freedom of religion. The Court held that it was 
permissible under clause (4) of Article 11 of the Constitution for the Republic to control the proliferation of 
competing religions in a small community, and that the applicant was not thereby compelled to be married 
by a Minister from a religious denomination that was not her own but could be legally married in a civil 
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service (In the matter of an application under Article 14(1) of the Constitution filed by Ms Ruth Dagiaro, 
Misc. cause No.10/1998).  

 17 Figures are taken from the report of the most recent census (2002), which made the following notes in 
respect of the statistics on religious affiliation (p 18-19): ‘A question on religion was included in the 2002 
census questionnaire. While it was asked of all respondents, answering this question was not compulsory. 
Some care with interpretation is advisable, as the recorded religion of a respondent is the religion stated by 
the head of the household during the census interview, which may not be the same as the church/sect that 
each and every household member usually attends. That is, heads of households often report all household 
members as belonging to the church/sect he or she belongs to him- or herself. 

  Forty-five per cent of the Nauruan population report that they are members of the Nauru 
Congregational Church, with followers of the Roman Catholic faith and members of the Nauru 
Independent Church accounting for a further 35.6 per cent and 13.5 per cent respectively. Only 11 
Nauruans claim not to follow any religion (0.1 per cent of the population), compared to 18 per cent of 
non-Nauruan residents, of which the vast majority claim to adhere to other religions (42.6 per cent) or 
to the Roman Catholic faith (25.8 per cent).’ It should be noted that these statistics are likely to have 
changed since 2002, with the growing popularity of new churches, however the proportion of people 
identifying with some Christian denomination is likely to be relatively constant. 

    
 


