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 مقدمة  
ترحب حكومة مجهورية ناورو بفرصـة تقـدت تقريرهـا الثـاين لس حقـس حقـوا ا نسـان. ومنـذ  -1

، أحــر ت مجهوريــة نــاورو تقــدمايف كنــذايف   تنفيــذ توصــيات ا ولــة 2012تقــدت تقريــر اةكومــة   عــا  
قــانون األوس. وتشــما ا زــا ات الرةيســية ســنت تشــريعات   الفــاة األ ــذة منهــا عقــ  ســنيا الــذكر 

(، 2015(، وتعــــديا قــــانون ا نســــية  2015(، وتعــــديا قــــانون التنــــ   2015جــــراةم ا نانــــت  
(، وقــــانون مقتمســــ  القكــــو   املركــــ  2012(، وقــــانون اتفاقيــــة جنيــــ   2012وقــــانون ال ج ــــ   

. وتشـــما ا زـــا ات 73(، والتعـــديا الدســـتوري لقمـــادة 2012ا ققيمـــ  ملعا ـــة اقنـــات القكـــو (  
الـ  تناولـت   ـه مجهوريـة  التعـذيب مناهضـة باتفاقيـة املعنيـة الفرعيـة القكنـةة أيضايف زاح  يـارة املهم

 ناورو بشأن تنفيذ تقك االتفاقية. 
وتواصا ناورو مواجهة حتديات مسـتمرة فيمـا يتعقـت بتع يـ  حقـوا ا نسـان و،ايتهـا،  ـا    -2

، تواصــــا نــــاورو لحــــرا  تقــــد  والعمــــا ذلــــك نقــــت القــــدرات واملــــوارد. وعقــــ  الــــر م مــــن التحــــديات
 جاهدة من أجا حتقيت أفضا النتاةج   ما يتصا بالت اماهتا   حال حقوا ا نسان.

  
 المنهجية وعملية التشاور -أوال   

 
تنقــ  و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة ا هــة اةكوميــة املســألولة   املقــا  األول عــن التصــدي  -3

ا قها   نــاورو. وأنشــأت حكومــة نــاورو فريقــايف عــام يف معنيــايف باملعاهــدات لقضــايا حقــوا ا نســان و ــو 
يتــــأل  مــــن اثقــــ  لــــو ارات حكوميــــة  ــــي ويرأســــق و يــــر اينارجيــــة. ويتضــــمن الفريــــت العامــــا املعــــ  
باملعاهــدات أحيانــايف مــراقن  مــن و ارات أ ــرث عنــدما تُثــار قضــايا حقــوا ا نســان ذات الصــقة بتقــك 

 والية هذا الفريت العاما فيما يق : الو ارات. وتتمثا
 ضمان تسكيا مجيع ا جرا ات ال  تتخذها ناورو خبصوص املعاهدات تسكي يف دقيقايف؛ • 
 رصد وخت يه وفا  ناورو بالت اماهتا  وجب املعاهدات؛  • 
رصــــد االلت امــــات الدوليــــة لنــــاورو فيمــــا يتعقــــت بتقــــدت التقــــارير والوفــــا  بتقــــك االلت امــــات،  • 

 لتماس املساعدة التقنية اينارجية عند الق و    سياا لعداد التقارير؛ وا
لســـــدا  املشـــــورة لقحكومـــــة بشـــــأن ا جـــــرا ات املوصـــــ   ـــــا فيمـــــا يتعقـــــت باملعاهـــــدات  أي  • 

 التصديت عق  املعاهدات ال  لسنا ارفايف فيها بعد واالنضما  لليها(.
بـــــادرت و ارة العـــــدل واملراقنـــــة اةدوديــــة،    ـــــراكة مـــــع مفوضـــــية األمـــــم  2014و  عــــا   -4

املتحــدة الســامية ةقــوا ا نســان، وأمانــة منتــدث جــ ر ااــيه اةــادط، وأمانــة مجاعــة ااــيه اةــادط، 
و. لس عقــد أوس مشــاورات االســتعرار الــدوري الشــاما  ولــة ا بــ ل الثانيــة املتعققــة  مهوريــة نــاور 

وتو ــت اةكومــة مــن هــذه املشــاورات التمــاس وحتديــد املعقومــات املفيــدة لقتقريــر الــوا  الثــاين امل مــع 
تقدميــق   لاــار االســتعرار الــدوري الشــاما. وتو ــت مشــاورتان أ ريــان معقودتــان    ــنا /فرباير 
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. وُأجريـــــت مجـــــع وتســـــكيا وحتقيـــــا النيانـــــات الوجيهـــــة واادثـــــة ال  مـــــة لقتقريـــــر 2015وأيار/مـــــايو 
مناقشـــات لضــــافية مــــع اثقــــ  ىتتقفــــ  لــــو ارات  ــــي بشــــأن أدوار وو ــــاة  كــــا جهــــة منهــــا وب يــــة 

 اةصول عق  ردود وجيهة عق  التوصيات. 
 ــــد   2015متو /يوليــــق  1ح يران/يونيـــق لس  29وُعقـــدت مشــــاورة أ ـــذة   الفــــاة مــــن  -5

ولضــــافة لس ذلــــك، حضــــر اجتمــــا  الصــــيا ة توحيــــد ردود اةكومــــة وقميــــع التقريــــر الــــوا  الثــــاين. 
اثقــون مــن و ارة التعقــيم، وو ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة، وو ارة اينارجيــة، وو ارة  ــألون املــرأة، وو ارة 

مصـــــقحة و اينـــــدمات ايناصـــــة باألافـــــال، وو ارة الصـــــحة، وو ارة الني ـــــة، وو ارة الرياضـــــة، والربملـــــان، 
عـــا ، ومكتـــب ا حصـــا ات. وتولـــت و ارة العـــدل واملراقنـــة الســـكون، ومكتـــب مراجـــع اةســـابات ال

 اةدودية تنسيت مشاورة الصيا ة املتعققة باالستعرار الدوري الشاما وخت ي ها وعقدها. 
  

التطورات منذ االستعراض السابق، ومعلومرات أساسرية عرم الدولرة مو رو   -ثانيا   
ايتهررا، ال سرريما االسررتعراض، واإليررار المتعلررق بتعويررو حقرروق اإلنسرران وحم

اإليررار المعيرراري والم؛سسرريس والدسررتور والتشررريعات والترردابير السياسرراتية 
والقضرررال الرررويني وحقررروق اإلنسررران وال،نيرررة ااساسرررية، بمرررا ليهرررا الم؛سسرررة 
الوينية لحقوق اإلنسران، ونطراق االلتوامرات الدوليرة المحرد ة لري  أسرا  

   5/1االستعراض  الوار  لي القرار 
 

 القوانيم والتشريعات الوينية -ألف 
 
حقتقــــت حكومــــة نــــاورو لزــــا ات رةيســــية مهمــــة   حــــال ا صــــ ح التشــــريع  منهــــا ســــنت:  -6

ــــ ت  تعــــديا(  2015قــــانون جــــراةم ا نانــــت   (، وقــــانون ا نســــية  تعــــديا( 2015(، وقــــانون التن
ملعا ــــة اقنــــات (، وقــــانون مقتمســــ  القكــــو   املركــــ  ا ققيمــــ  2012(، وقــــانون القكــــو   2015 

 (.2011(، وقانون التفسذ  2015(، وقانون التعقيم  معدتل(  2012القكو (  
  

 التدابير والسياسات والخطط الوينية -بال 
 

 (2015السياسة الوينية لإلعا ة ) -1 
لاــــارايف  ــــام يف لتقنيــــة احتياجــــات ( 2015سياســــة نــــاورو الوانيــــة املتعققــــة با عاقــــة  تضــــع  -7

األ ــخاص ذوي ا عاقــة ولعمــال حقــوقهم، وال ســيما االرتقــا  بنوعيــة معيشــتهم وحتســ  مشــاركتهم 
الكامقة عق  قد  املساواة مع  ذهم باعتنارهم مواان  مـألهق . وتعـرب هـذه السياسـة عـن رايـة نـاورو 

أل ـخاص ذوو ا عاقـة التمتـع  ميـع حقـوا جملتمع مدمج لقمعوق  و اٍل من العقنات يست يع فيـق ا
ا نســان عقــ  قــد  املســاواة مــع  ــذهم والعــيس بكرامــة. وتعكــس هــذه الرايــة أيضــايف املنــادط الرةيســية 

، الــــــــ  انضــــــــمت لليهــــــــا نــــــــاورو   ا عاقــــــــة ذوي األ ــــــــخاص حقــــــــوا التفاقيــــــــةوالقــــــــيم ا وهريــــــــة 
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لكرامــــة األصــــيقة واملشــــاركة وا دمــــا  ، وخباصــــة منــــادط عــــد  التمييــــ  واحــــاا  ا2012 ح يران/يونيــــق
الكـــامق  والفعقيـــ . وحتـــدد هـــذه السياســـة حـــاالت اســـااتيكية ذات أولويـــة لتـــدعيم ا دمـــا  ول الـــة 
العقنــات الــ  حتــول دون مشــاركة األ ــخاص ذوي ا عاقــة بشــكا كامــا   اةيــاة السياســية والثقافيــة 

لس أن اتفاقيـة حقـوا األ ـخاص ذوي ا عاقـة تـوفر  واالجتماعية واالقتصادية لنـاورو. وقـدر ا  ـارة
لاارايف توجيهيايف عامـايف لسياسـة نـاورو الوانيـة املتعققـة با عاقـة، ويشـار لليهـا   كـا حـال ذي أولويـة لس 

اسااتيكية لنشـيون  عمـال حقـوا األ ـخاص ذوي ا عاقـة   جانب لاارين لققيمي  رةيسي  مها: 
(، واالسااتيكية ا ققيميـة لنقـدان ااـيه اةـادط املتعققـة 2022-2013ط  من قة آسيا واايه اةاد

 . وناورو ار    ا اارين ا ققيمي  الرةيسي  كقيهما. (2015-2011با عاقة  
 

   2015-2009سياسة ناورو الوينية الخاصة بالش،اب للفترة  -2 
ة نـاورو الوانيـة ايناصـة بالشـنا  سياسـوضعت لدارة  ألون الشـنا  التابعـة لـو ارة الدا قيـة  -8

ــدة. بيــد أن ورقــة السياســة املــذكورة   تُعتمــد قــه 2015-2009لقفــاة  ، وهــ  سياســة  ــامقة وموحت
بصـــفة ر يـــة بســـنب قيـــود ماليـــة حالـــت دون لكمـــال املشـــرو  النهـــاة . وقـــري مناقشـــات مـــن أجـــا 

هـــذه السياســـة أربـــع اســـااتيكيات اســـتعرار يتوياهتـــا وتقـــدميها لس حقـــس الـــو را   قرارهـــا. وتعـــرر 
تــألثر أساســية تقــد  منــادط توجيهيــة بشــأن الــربامج الرةيســية الراميــة لس التصــدي لققضــايا النا ــ ة الــ  

 الشنا    ناورو. وهذه االسااتيكيات األساسية ه  كالتايل: عق  
 تنمية املهارات بواس ة التعقيم الر   و ذ الر  ؛ • 
 لد ا؛العمالة وتوليد ا • 
 التنمية االجتماعية والني ة الداعمة؛ • 
 املنادرات املتعددة اجملاالت. • 

وتُعــرت  هــذه السياســة الوانيــة الشــنا  بــأرم مجيــع الــذكور وا نــاب املااوحــة أعمــارهم بــ   -9
اينامســــة عشــــرة والرابعــــة والث ثــــ . وقُــــديف  مقــــاح  عــــادة النقــــر   هــــذه السياســــة وحتديــــدايف لتنقــــي  

ري  السـن ييـي يسـتو  مت قنـات اتفاقيـة حقـوا ال فـا. ولضـافة لس ذلـك، يشـكا نـو  ا ـنس تع
مكونــايف حا ــايف   مجيــع جوانــب عمقيــة الصــيا ة والتنفيــذ والرصــد والتقيــيم الــ  متــر  ــا كــا األنشــ ة 

 عاقة.والربامج املتعققة بالسياسة الوانية ايناصة بالشنا . وتشما السياسة أيضايف الشنا  ذوي ا 
 

 2019-2014سياسة ناورو الوينية الخاصة بالمرأة للفترة  -3 
دعــم مأل ــرات األدا  ا نســاين الــواردة  بــاملرأة ايناصــة الوانيــة نــاورو حكومــة سياســةتتــو    -10
. وهـــ  تتـــي  أيضـــايف لاـــارايف وانيــــايف 2025-2005 لقفـــاة املســـتدامة لقتنميـــة الوانيـــة يةكاالســـااتي  

، متا ــيايف مــع أحكــا  اتفاقيــة بــاملرأة املتعققــةالعمــا الوانيــة    ــةلقتعنــذ عــن حــاالت الققــت ااــددة   
القضــا  عقــ  مجيــع أ ــكال التمييــ  ضــد املــرأة. وتــدعو السياســة الوانيــة ايناصــة بــاملرأة لس اســتكابة 
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كومـة واجملتمـع املـدين واجملتمـع ااقـ  فيمـا يتعقـت بالقضـايا تنفيذية متعددة الق اعات وتر د اثق  اة
 ا نسانية ذات األولوية   ناورو. وتتو   السياسة الوانية ايناصة باملرأة حتقيت األهدا  التالية:

 يــادة مشــاركة النســا    ُصــنع القــرار و  القيــادة دا ــا اةكومــة والشــركات املمقوكــة لقدولــة  • 
 شعنية؛وعق  املستويات ال

 القضا  عق  مجيع أ كال العن  ضد املرأة؛ • 

 حتس  اةالة االقتصادية لقنسا   ا يشما املساواة مع الرجال   مكان العما؛ • 

النهـــــور باينـــــدمات الصـــــحية املقدمـــــة لقنســـــا    ـــــا يشـــــما الصـــــحة واةقـــــوا ا زابيـــــة(؛  • 
 ايندمات الصحية؛وحتس  حصول النسا  عق  َقَد  املساواة مع الرجال عق  

 حتس  مشاركة الننات والنسا    مجيع مستويات التعقيم عق  َقَد  املساواة مع الذكور؛ • 

تــدعيم و ارة  ــألون املــرأة وحتســ  قــدرة الوكــاالت اةكوميــة عقــ  تعمــيم بــرامج املســاواة بــ   • 
 ا نس .

 
)ترررس استعرا رررها لررري  2015-1998خطرررة عمرررل نررراورو الوينيرررة المتعلقرررة برررالمرأة للفتررررة  -4 

 (2004 عاً
عــ وة عقــ  مــا تقــد  ، توجــد   نــاورو   ــة عمــا تتعقــت بــاملرأة وتتــو   النهــور بقــرو   -11

مسـألة مواضـيعية  ـد  حتسـ   ـرو   16معيشة النسـا    نـاورو. وحـددت   ـة العمـا الوانيـة 
 معيشة النسا    النقد، وه  كالتايل:

 املرأة والصحة؛ • 

 ؛املرأة وتدرينهاتعقيم  • 

 العن  باملرأة؛ • 

 الدين؛ • 

 حقوا ا نسان ايناصة باملرأة؛ • 

 مشاركة املرأة   صنع القرار؛ • 

 املرأة والثقافة؛ • 

 املرأة ووساةه ا ع  ؛ • 

 اجملتمع ااق /األسرة؛ • 

 ال فقة؛ • 
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 اةكم الر يد؛ • 

 املرأة واالقتصاد؛ • 

 ومصاةد األ اك؛ املرأة   حايل ال راعة • 

 املرأة والني ة؛ • 

 الشنا ؛ • 

املــرأة   حــال الرياضــة. ومــن املتوقــع أن يُفضــ  العمــا عقــ  املســاةا املواضــيعية الرةيســية لس  • 
 حتس   رو  معيشة النسا    ناورو. وتتوس و ارة  ألون املرأة رصد   ة العما الوانية.

 
 ايا الجنسانيةخطة ناورو القطرية المتعلقة بالقض -5 

ـــــة املتعققـــــة بالقضـــــايا ا نســـــانية أ صـــــاة  نفســـــاين -12 ـــــاورو الق ري ،   لاـــــار   ـــــة ن  - ُعـــــ ت
اجتمـــــاع  متفـــــرل   مستشـــــف  مجهوريـــــة نـــــاورو يُعـــــا بالرجـــــال والنســـــا  واألوالد والننـــــات املتـــــأثرين 

القمســـات األ ـــذة بـــالعن  املنـــ يل ولدمـــان الكحـــول و،ـــا املـــراهق . وضـــري   هـــذا الســـياا وضـــع 
عقــ  نقــا   حالــة الضــحايا لس املــ ذ اًمــن ان  قــايف مــن مستشــف  مجهوريــة نــاورو بواســ ة األانــا  
واــاقم العــ  ، ومــن املــدارس بواســ ة مــو ف  االتصــال، ومــن قــوة الشــراة بواســ ة الوحــدة املعنيــة 

 ة األوس لس ما يق :بالعن  املن يل. وسُيفض  تنفيذ األنش ة الث ثة   لاار اين ة الق ري
 حتس  استكابة ق ا  الصحة واالرتقا  خبدماتق   سنيا ختفيض حاالت العن  املن يل؛ • 

 يــادة الوصــول لس العدالــة وحتســ  الني ــة التشــريعية والسياســاتية مــن أجــا ختفــيض حــاالت  • 
 العن  املن يل؛

 رار. يادة الفرص املتاحة لقنسا    مناصب القيادة وُصنع الق • 
 

 الخطة التنفيذية السنوية لوزارة التعليس -6 
. وتشــما القضــايا األساســية ااــد دة 2010اعُتمــد جــدول أعمــال لصــ ح التعقــيم   عــا   -13

 ما يق : 2014  جدول أعمال ا ص ح املنق    عا  
  يادة نسب ال   ؛ • 

 حتس  حضور املدرس  واحاامهم لقمواعيد؛ • 

 معدالت التسكيا وا كمال واالرتقا  لدث ال   ؛حتس   • 

 حتس  نواتج التعقُّم لدث مجيع ال   ؛ • 

 االرتقا   ستوث معرفة القرا ة والكتابة واةسا    كا ق ا ؛ • 
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 لنشا  قوة عامقة ماهرة واةفاظ عقيها؛ • 

 توفذ الس مة والصحة واةفاظ عقيهما؛ • 

 لتعقيمية واملـُض    تنفيذ املنهج اةديي واملفيد امل ور مأل رايف.الاحيب بإنشا  املرافت ا • 
وحتـــدد اين ـــة التنفيذيـــة الســـنوية أربـــع دعـــاةم رةيســـية ترمـــ  لس االرتقـــا  لمجـــااليف بعمـــا و ارة  -14

 التعقيم، وهذه الدعاةم ه  التايل:
 والثانوي؛ حتس  النوعية و يادة لمكانية اةصول عق  التعقيم التحضذي واالبتداة  • 

 لنشا  نقا  تعقيم  يتسم باملنادرة والت ور املستمر؛ • 

 حتس  نواتج التعقُّم  ميع ال   ؛ • 

 اةفاظ عق  قوة عامقة مستدامة وماهرة لتقنية االحتياجات التعقيمية   املستقنا. • 

دعمــايف  الت يُّــب مشــكقة ملعا ــة سياســة، ُوِضــَعت (2011  التعقــيم قــانونوعمــ يف  ــا يقتضــيق  -15
لقخ ــــة التنفيذيــــة الســــنوية لقتعقــــيم. ويُعَهــــد بتنســــيت هــــذه السياســــة لس مكتــــب االتصــــال التعقيمــــ  
وبتــوفذ مواردهــا لس مــدير اتصــال ومو ــ  اتصــال لكــا مــن املــدارس الوانيــة، وهــ  أربــع حضــانات 

فة لس ذلــك، تتعاقــد ومدرســتان ابتــداةيتان ومدرســة ثانويــة وكقيــة كــاي ر ومركــ  تأهيــا املعــوق . ولضــا
اةكومـــة حاليــــايف مــــع سســــة عشـــر مدرســــايف م ابــــا   التعقــــيم التحضـــذي واالبتــــداة  مــــن بــــابوا  ينيــــا 
ا ديــدة وكذينــاس وفيكــ ، ب يــة تــدارك نقــت املدرســ ، بينمــا ضــري تــدريب مدرســ  يقيــ  لقوفــا  

  ت قنات تسكيا املدرس  املعمول  ا حاليايف.
 

 (2009)المنقحة لي عاً  2025-2005للتنمية المستدامة للفترة الخطة الوينية  -7 
، 2025-2005لقفـاة  املسـتدامة لقتنميـة الوانيـة االسااتيكيةتنفيذ  2005ان قت   عا   -16

ووضــعت هــذه االســـااتيكية لقمــرة األوس   ـــة وانيــة اويقـــة األجــا لقتنميـــة االســااتيكية   نـــاورو. 
ة لقتنميــة املســتدامة األهــدا  ا ااةيــة الوانيــة الرةيســية ومــا يقــان  ــا مــن وحتــدد االســااتيكية الوانيــ

اسااتيكيات وأنش ة ضرورية لنقول تقك األهدا . وتشكا هذه االسااتيكية جـدول أعمـال التنميـة 
األساس  ةكومة ناورو. وترك  االسااتيكية عق  املساةا االقتصـادية وا ااةيـة، ويتمثـا أحـد منادةهـا 

ويقتــ   بــدمج  الفــرص، تكــافأل ويشــكع وحيامهــا، املــرأةعــادل يعــا  يقــوا  حتمــعساســية   بنــا  األ
. وتتوس  عنة التخ يه والتنمية   و ارة املالية دور اةي ة التنسـيقية الق اعاتالنُعد ا نساين   مجيع 

ــــــــة لقت ــــــــة املســــــــتدامة لس. واعتمــــــــدت االســــــــااتيكية الواني ــــــــة لقتنمي ــــــــة املســــــــتدامة لقخ ــــــــة الواني نمي
معــــايذ وقواعــــد حقــــوا ا نســــان ضــــمن  2009بصــــي تها املنقحــــة   عــــا   2025-2005 لقفــــاة

أهدافها األساسية. وتتضمن اين ة الوانية لقتنمية املستدامة قضـايا حقـوا ا نسـان واةوكمـة وتتمثـا 
 أهدافها اينمسة ال ويقة األجا فيما يق :

 ومسألولة ماليايف؛ بنا  حكومة مستقرة وجديرة بالثقة • 
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 تع ي  الننية األساسية االجتماعية و دمات املنفعة العامة؛ • 

 بنا  اقتصاد قاةم عق  مصادر د ا متعددة؛ • 

 لعادة هتي ة األراض  املتأثرة بأنش ة التعدين واست  ةا لتوفذ موارد ر ا مستدامة؛ • 

 ت وير ا نتا  ال ذاة  ااق . • 
  

 ية والمنظمات الحكومية المعنية بحقوق اإلنسانالسلطات الرسم -جيس 
 
 تعا بقضايا حقوا ا نسان   ناورو املكاتب والو ارات اةكومية التالية:  -17
 ديوان الرةيس؛ • 

 مديرية النيابة العامة؛ • 

 و ارة العدل واملراقنة اةدودية؛ • 

 و ارة اينارجية؛ • 

 و ارة الدا قية؛ • 

 و ارة  ألون ال فا؛ • 

 و ارة التعقيم؛ • 

 و ارة الصحة؛ • 

 قوة  راة ناورو؛  • 

 مصقحة السكون؛ • 

 ا ها  القضاة . • 
  

تعويو حقوق اإلنسران وحمايتهرا لري أرض الوا رنف تنفيرذ االلتوامرات الدوليرة  -ثالثا   
المتعلقرررررررة بحقررررررروق اإلنسررررررران والمحرررررررد ة لررررررري  أسرررررررا  االسرررررررتعراض ، 

الطوعيررة، والم؛سسررات الوينيررة لحقرروق والتشررريعات الوينيررة وااللتوامررات 
اإلنسررررران، واانشرررررطة  ات العرررررلة، والتوعيرررررة العامرررررة بحقررررروق اإلنسررررران، 

 آليات حقوق اإلنسان  والتعاون من
 
، Child Frontiers، أجــــــــرث مكتــــــــب االستشــــــــارة 2015آذار/مــــــــارس  -   ــــــــنا /فرباير  -18

 هدفها:دراسة بتمويا من منقمة األمم املتحدة لق فولة  اليونيسي ( 
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ــــــة الراهنــــــة عقــــــ  مســــــتوث التشريعات/السياســــــات، واينــــــدمات، واملواقــــــ   •  اســــــتعرار اةال
 اجملتمعية، واملعرفة يماية ال فا؛

صـــيا ة توصـــيات لقمســـاعدة   بقـــورة اين ـــه اةكوميـــة، ال ســـيما فيمـــا يتعقـــت باالســـتكابة  • 
 السياساتية؛

والتعـاون بـ  الوكـاالت. وعـ وة عقـ  ذلـك، املض    تشكيع بنا  القدرات ولقامة الشـنكات  • 
تققــــ  مو فــــون يقيــــون تــــدرينايف  جــــرا  مناقشــــات عقــــ  مــــدث أســــنوع    لاــــار حموعــــات 
 مواضيعية ب ية املساعدة عق  حتديد كيفية ،اية األافال حاليايف وتقييم الث رات واالحتياجات.

دوديـــة،    ـــراكة مـــع مفوضـــية ، نقمـــت و ارة العـــدل واملراقنـــة اة2015و   ـــنا /فرباير  -19
األمــم املتحــدة الســامية ةقــوا ا نســان وأمانــة الفريــت ا ققيمــ  املعــ   ــوارد حقــوا ا نســان التــابع 
ألمانــة مجاعــة ااــيه اةــادط، مشــاورات االســتعرار الــدوري الشــاما الثانيــة ةكومــة نــاورو. وتو ــت 

الثانيـــة وبالت اماهتـــا املتصـــقة بالتوصـــيات املننثقـــة املشـــاورة الثانيـــة ضـــمان وعـــ  اةكومـــة  ولـــة ا بـــ ل 
ــــا واســــتكمال التقريــــر  ــــة ا بــــ ل األوس. ووضــــع جــــدول لر ــــادي خبصــــوص قميــــع وحتقي عــــن جول

 الوا  الثاين امل مع تقدميق   لاار االستعرار الدوري الشاما. 
ا ولدارة دورة ، قامــــــت الشــــــراة االحتاديــــــة األســــــاالية بتنقــــــيم ومتويــــــ2015و  أيار/مــــــايو  -20

تدرينيــة لقكهــات املســتكينة األوس   حــاالت االعتــدا  ا نســ ، ألفــراد قــوة  ــراة نــاورو. وتو ــت 
الــدورة تع يــ  االســتكابة لس ضــحايا العنــ  ا نســ  مــن الكنــار واألافــال. وضــمت الــدورة التدرينيــة 

ايــــة ال فــــا، ومر ــــدايف مــــو ف  مــــن و ارة الدا قيــــة، ومر ــــدايف بــــامل ذ اًمــــن، ومــــو ف  معنيــــ  يم
لقرجال. وأقـرت الـدورة التدرينيـة أيضـايف اسـتكابة مركـ ة عقـ  الضـحايا تتـوس فيهـا قـوة الشـراة مسـألولية 

 التحقيت وو ارة الدا قية مسألولية دعم الضحايا.
، نقمــت و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة وو ارة التعقــيم وأمانــة منتــدث 2015و  أيار/مــايو  -21

اةادط ومنتدث من قة ااـيه اةـادط لاعاقـة مشـاورة وانيـة بشـأن سياسـة نـاورو الوانيـة ج ر اايه 
ايناصـــة با عاقـــة. وأجريـــت   ســـياا املشـــاورة مناقشـــات وحـــوارات بـــ  املنقمـــات الوانيـــة املعنيـــة 
 با عاقــة ومنقمـــات اجملتمــع املـــدين وو ارات اةكومـــة والشــركا  املـــاو  بشـــأن سياســة نـــاورو الوانيـــة

 .وتكريسهاايناصة با عاقة. وأسفرت املشاورات واةوارات عن ت وير تقك السياسة 
، قامت حكومة ناورو أيضايف، عن اريت و ارة التعقيم، بتنقـيم ولمتـا  2015و  ح يران/يونيق  -22

االســـتعرار األول ملـــدث امتثـــال التشـــريعات التفاقيـــة حقـــوا األ ـــخاص ذوي ا عاقـــة. وأجـــري هـــذا 
  لاـــار  ـــراكة مـــع أمانـــة منتـــدث جـــ ر ااـــيه اةـــادط و نـــة األمـــم املتحـــدة االقتصـــادية  االســـتعرار

واالجتماعية ًسيا واايه اةادط لضافة لس و ارة التعقيم وو ارة العدل واملراقنة اةدودية. و اركت   
حققــة االســتعرار جهــات معنيــة مــن اةكومــة ومنقمــات اجملتمــع املــدين. وعــ وة عقــ  ذلــك، نقمــت 

عمـــــا عامـــــة بشـــــأن اتفاقيـــــة حقـــــوا األ ـــــخاص ذوي ا عاقـــــة،  قـــــت مواضـــــيع منهـــــا املســـــألوليات 
 تن  االتفاقية، وتو ت تع ي  العما املتعقت باالستعرار التشريع . و  وااللت امات
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، نقمـــت مفوضـــية حقـــوا ا نســـان،    ـــراكة مـــع و ارة العـــدل 2015و  أيقول/ســـنتمرب  -23
 تـــدريب ارة اينارجيـــة والتكـــارة، مشـــاورة عقـــ  مـــدث يـــوم  ونصـــ  اليـــو  بشـــأن واملراقنــة اةدوديـــة وو 

حال التصديت عق  معاهدات   ناورو   مو ف  حكومة ناورو/الفريت العاما املع  يقوا ا نسان 
 مناهضـة واتفاقيـة واملتابعـة لقرصـدحقوا ا نسان ولعداد التقارير بشأرا بالاكي  عق  اًليات الوانية 

. وتـو   التـدريب ت ويـد الـو ارات اةكوميـة والسياسـية املدنية باةقوا ايناص الدويل والعهد تعذيبال
  عقومات عن عمقية وهد  التصديت عق  املعاهدات وتنفيذها وتقدت التقارير بشأرا. 

  
اإلجررررررالات المتخرررررذة بشرررررنن التوصررررريات المن،ثقرررررة عرررررم الجولرررررة ااولررررر   -رابعا   

 الشامللالستعراض الدوري 
 

 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1-79 التوصيات  
 27و 26و 25و 24و 23و 22و 21و 20و 19و 18و 17و 15و
 
صــدقت حكومــة نــاورو،   لاــار الت امهــا بتنفيــذ التوصــية املقدمــة   جولــة ا بــ ل األوس،  -24

 عق  الصكوك التالية:
 (؛2011التميي  ضد املرأة  اتفاقية القضا  عق  مجيع أ كال  • 

 (؛2012اتفاقية حقوا األ خاص ذوي ا عاقة   • 

اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب و ـــذه مـــن ضـــرو  املعامقـــة أو العقوبـــة القاســـية أو ال لنســـانية أو  • 
 (؛2012املهينة  

الربوتوكــــول اال تيــــاري التفاقيــــة مناهضــــة التعــــذيب و ــــذه مــــن ضــــرو  املعامقــــة أو العقوبــــة  • 
 (.2013القاسية أو ال لنسانية أو املهينة  

ولضــــافة لس ذلــــك، قــــري حكومــــة نــــاورو حاليــــايف، بواســــ ة و ارة العــــدل واملراقنــــة اةدوديــــة،  -25
مناقشـــات مـــع الـــو ارات املختصـــة بشـــأن تنقـــيم تـــدريب عقـــ  صـــكوك يـــددة مـــن صـــكوك حقـــوا 

 ا نسان ال سيما التالية:
حقــوا ال فــا املتعقــت بنيــع األافــال واســت  ل األافــال    الربوتوكــول اال تيــاري التفاقيــة • 

 الن ا  و  املواد ا باحية؛

 االتفاقية الدولية لققضا  عق  مجيع أ كال التميي  العنصري؛ • 

 العهد الدويل ايناص باةقوا االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ • 

  الوانية؛اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا رمية املنقمة عرب • 

 .  1967االتفاقية ايناصة بوضع ال ج   وبروتوكوةا لعا   • 
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وقــــري مناقشــــات مــــع منقمــــات لققيميــــة ودوليــــة أ ــــرث بشــــأن تيســــذ وضــــع لاــــار يكفــــا  -26
 لعمال حقوا ا نسان ودحها   السياسات والتشريعات الوانية بصورة فعالة. 

  
 57و 21-79التوصيتان   

 
عقــ  ،ايــة اةــت   اةيــاة، بيــد أنــق ضــو  لقربملــان  نــاورو مجهوريــة دســتور مــن 4 املــادةتــنت  -27

بشـــأن عقوبـــة  بصـــفة اســـتثناةية اعتمـــاد قـــانون يفـــرر عقوبـــة ا عـــدا . و  يســـن الربملـــان بعـــد قانونـــايف 
ا عــدا ، ومــن  ــذ املــرج  أن يقــو  بــذلك بــالنقر لس الت امــق بالعهــد الــدويل اينــاص بــاةقوا املدنيــة 

اســـية والربوتوكـــول اال تيـــاري الثـــاين املقحـــت  ـــذا العهـــد وتوقيعـــق عقيهمـــا. ومـــن املتوقـــع أن يـــتم والسي
ذلــك تــدرضيايف بعــد م يــد مــن املشــاورات مــع اةكومــة وا هــات املعنيــة املختصــة. ولضــافة لس ذلــك، 

، لس أن 2009 قصـــــت  نـــــة االســـــتعرار الدســـــتوري بوجـــــق عـــــا ،   تقريرهـــــا الصـــــادر   عـــــا  
ثنا  املتعقـــت بعقوبـــة ا عـــدا  ينن ـــ  حذفـــق مـــن الدســـتور متامـــايف. وســـيتع  عقـــ  الربملـــان االتفـــاا االســـت

مـــن الدســـتور واةصـــول عقـــ  موافقـــة النســـنة امل قوبـــة  4بشـــأن مشـــرو  قـــانون ي قـــب تعـــديا املـــادة 
 املتمثقة   ثقث  أعضاةق. 

  
 102و 53و 27-79التوصيات   

 
مــذكرة تفــاهم يــددة مــع مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية تعمــا حكومــة نــاورو عقــ  بقــورة  -28

ةقـــوا ا نســـان بشـــأن الـــدعم املمكـــن تقدميـــق لس حكومـــة نـــاورو بشـــأن الت اماهتـــا   حـــال حقـــوا 
ا نســـــان. وســـــاك  مـــــذكرة التفـــــاهم عقـــــ  دعـــــم حكومـــــة نـــــاورو   حـــــاالت التـــــدريب والسياســـــات 

دوديــــة دعمــــايف لضــــافيايف مــــن الشــــركا  ا ققيميــــ  فيمــــا والتشــــريعات. وتقــــتمس و ارة العــــدل واملراقنــــة اة
يتعقت بأنش ة أ ـرث   حـال حقـوا ا نسـان. ودعـم املفوضـية متـاح لنـاورو ومقـد  لليهـا   ميـادين 
ىتتقفــة مثــا:  أ( لنشــا  آليــة وقاةيــة وانيــة  وجــب الربوتوكــول اال تيــاري التفاقيــة مناهضــة التعــذيب 

ه اةـــادط لقمألسســـات الوانيـــة ةقـــوا ا نســـان وراب ـــة مناهضـــة  بالتعـــاون مـــع منتـــدث آســـيا وااـــي
التعـــذيب(؛ و  ( لنشـــا  آليـــة وانيـــة لتقـــدت التقـــارير واملتابعـــة  بـــالاكي  عقـــ  آليـــات دوليـــة ةقـــوا 
ـــــــــدوري الشـــــــــاما وا جـــــــــرا ات ايناصـــــــــة(؛  ا نســـــــــان مثـــــــــا هي ـــــــــات املعاهـــــــــدات واالســـــــــتعرار ال

املســاعدة التقنيــة وبنــا  القــدرات فيمــا يتعقــت بتنفيــذ االلت امــات  وجــب اتفاقيــة حقــوا ال فــا  و  (
واتفاقيـــة القضـــا  عقـــ  مجيـــع أ ـــكال التمييـــ  ضـــد املـــرأة واتفاقيـــة حقـــوا األ ـــخاص ذوي ا عاقـــة 

 واتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوةا اال تياري. 
  

 28-79التوصية   
 
، و  ميـــر املقـــاح لذ   حيصـــا 2014تعـــديا دســـتوري   الربملـــان   عـــا  قُـــديف  آ ـــر مقـــاح  -29

 2009عقـ  أ قنيـة الثقثــ  مـن األصــوات امل قوبـة. واقـاح قــانون التعـديا الدســتوري املعتمـد   عــا  
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تنقــي  عــدد مــن املــواد لكنــق   ميــر   االســتفتا  الــوا . و  الســياا ذاتــق اقاحــت واعتمــدت عــدة 
الـــذي اعُتمـــد  ـــد   (2012  االنتخـــاي القـــانون تعـــدياعقـــ  اةقـــوا، ال ســـيما  تشـــريعات قاةمـــة

 يادة عدد النوا  عن داةرة ميننغ مـن نـاةن  لس ث ثـة نـوا . ولضـافة لس ذلـك واجهـت التعـدي ت 
أيضـايف مشـكقة تع يـا أعمــال الربملـان الـ  أثــرت   اضـ  عق بو اةفـق عقــ  النحـو املناسـب. و ــكا 

ك  نـــة معنيـــة  دونـــة القيـــادة تتـــوس مســـألولية عقـــد وتيســـذ املشـــاورات املتعققـــة باملدونـــة الربملـــان كـــذل
ـــايف لس لضـــاد مســـاندين   كـــا  وتقـــدت مشـــرو  قـــانون بشـــأرا. و  هـــذا الصـــدد، تســـع  القكنـــة حالي

 لققيم ب رر تيسذ املشاورات اجملتمعية وتنقيمها.
  

 29-79التوصية   
 
ر يــايف قاعــدة تأييــد األدلــة. فقــد أفــادت ااكمــة  2015أل ــت ااكمــة العقيــا لنــاورو   عــا   -30

، بـأن السـألال الـذي ا مهورية ضد سـعيد ميـاح ، CF7/2015العقيا، فيما يتعقت بالقضية ا ناةية رقم 
كانـــت   ارحـــق القاضـــ  املقـــيم ايننـــذ، بواســـ ة تقـــدت مـــذكرة صـــديت ااكمـــة، يرمـــ  لس معرفـــة مـــا لذا

اارســة ااــاكم املتمثقــة   توجيــق تننيــق خبصــوص تأييــد األدلــة املقدمــة مــن الضــحايا النســا  أو الننــات 
مـــن الدســـتور. وأفـــاد صـــديت ااكمـــة بـــأن  3و 2فيمـــا يتصـــا بـــا راةم ا نســـية تعـــد ىتالفـــة لقمـــادت  

أة وتوقيعها العهد الدويل تصديت مجهورية ناورو عق  اتفاقية القضا  عق  مجيع أ كال التميي  ضد املر 
اينــاص بــاةقوا املدنيــة والسياســية ووجــو  وفاةهــا بالت اماهتــا  وجــب املعاهــدت  أمــور تُن ــا قاعــدة 

 املمارسة ال  تقتض  تأييد األدلة املقدمة من املدعيات ا ناب   قضايا ا راةم ا نسية.
ار تننيـــق لتأييـــد األدلـــة تتعقـــت   ورأت ااكمـــة أن .... قاعـــدة املمارســـة الـــ  تقتضـــ  لصـــد -31

داةـــرة اال تصـــاص هـــذه بالقضــــايا الـــ  ال يكـــون املــــدع  فيهـــا لال امـــرأة أو فتــــاةيف. لـــذا فـــإن م قــــب 
لصـــدار تننيـــق لتأييـــد األدلـــة فيمـــا يتصـــا  ـــذه الف ـــة مـــن املـــدع  وحـــدها يشـــكا متييـــ ايف ضـــدها عقـــ  

اورو.. وبنــا يف عقيــق، قــررت ااكمــة مــن دســتور نــ 3يتعــارر ومنــادط املــادة  أســاس ا ــنس، وهــو مــا
لل ـــا  قاعـــدة املمارســـة أو الشـــر  الـــذي يقتضـــ  لصـــدار تننيـــق لتأييـــد األدلـــة   مجيـــع القضـــايا الـــ  

 تشما مدع    ا راةم ا نسية املعروضة عق  ياكم ناورو.
  

 32و 31و 30-97التوصيات   
 
يميـــــة بشـــــأن لمكانيـــــة لنشـــــا  مكتـــــب أعـــــدت و ارة العـــــدل واملراقنـــــة اةدوديـــــة مـــــذكرةيف مفاه -32

ىتصت يُعا بقضايا و ـوا ا حقـوا ا نسـان   نـاورو. ولضـافة لس ذلـك، با ـرت حكومـة نـاورو، 
عــن اريــت و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة، مناقشــات متهيديــة مــع مســألول  مــن أمانــة مقــا  حكومــة 

 ن.ساموا فيما يتعقت بإمكانية لنشا  مألسسة وانية ةقوا ا نسا
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 37و 33-79التوصيتان   
 
 دماتين مكرسة  عنة 2015سعيايف لس تع ي  االهتما  باألافال والشنا ، أُنش ت   عا   -33
، تتــوس لســدا   ــدمات تقنيــة وسياســاتية وداعمــة قويــة ومتســقة وفعالــة ةــا مشــاكا األافــال ،ايــة

الشـــعنة ا ديـــدة ومقرهـــا. وهنـــاك ثـــ ب األافـــال   نـــاورو. وتـــوفر و ارة الدا قيـــة حاليـــايف مـــوارد هـــذه 
 ،ايـــة  ــألون مــدير و ــاة  حكوميــة حاليــايف يُعــا أصـــحا ا حصــرايف بشــألون األافــال   نـــاورو، وهــ 

. ولضافة لس ذلك، ُكقفت الشعنة بوضـع األافال يماية مع  ومو   أقد ،ال فا، ومو   ،اية 
األافال ولمهاةم. وتُتاح أيضايف معقومات  نقم وعمقيات وانية لقتصدي بكفا ة وفعالية ةاالت ليذا 

عــن الو ــاة  حديثــة ا نشــا  دا ــا لدارة  ــدمات األافــال. وعــ وة عقــ  ذلــك، يُقــد  الــدعم لس 
 عنة  دمات ،اية األافال من وحدة قوة الشراة املعنية بالعن  املن يل ال  تتوس التحقيـت   عما 

  ل عنها واالستكابة لس ضحاياها.قضايا العن  املن يل وليذا  األافال وا ب
  

 34-79التوصية   
 
  تنقــــر و ارة اينارجيــــة والتكـــــارة   لنشــــا  مكتــــب   جنيـــــ . وقــــري حاليــــايف مناقشـــــات  -34

 دا قية  ذا الشأن مع ا هات املعنية اةكومية.
  

 36و 35-79التوصيتان   
 
نقمـــــت حكومـــــة نـــــاورو، عـــــن اريـــــت و ارة الدا قيـــــة وخباصـــــة  ـــــعنة  ـــــألون املـــــرأة و ـــــعنة  -35

 دمات ،اية األافال، تدرينايف  اصايف بشـأن حقـوا ا نسـان لفاةـدة القـادة اجملتمعيـ  وأفـراد اجملتمـع 
ااقـ . وقــدمت و ارة  ــألون املــرأة أيضــايف مســاعدةيف وتـدرينايف بشــأن حقــوا املــرأة. وبا ــرت  ــعنة  ــألون 

رأة أيضـــايف تنقـــيم مشـــاورة وانيـــة بشـــأن العنـــ  بالنســـا ، وذلـــك بالتعـــاون مـــع أمانـــة مجاعـــة ااـــيه املـــ
اةــادط. وتتــو   املشــاورة الوانيــة مناقشــة وتأكيــد ضــرورة ســن تشــريعات قاةمــة بــذاهتا بشــأن العنــ  

 املن يل تتنع ركايف قاةمايف عق  اةقوا. 
راقنة اةدودية،    راكة مع  عنة  ألون املرأة ، نقمت و ارة العدل وامل2015و  أيار/مايو  -36

و عنة  دمات األسرة واجملتمع، منتدث مفتوحايف بشأن اتفاقية حقوا ال فا،  ارك فيق مدرسـون مـن 
ناورو. وتو   املنتدث املفتوح مناقشة ضرورة ت نيت االتفاقية   املدارس وكيفية الرصد بفعالية. وع وة 

 واملراقنــة اةدوديــة حاليــايف عقــ  تنســيت وتنقــيم دورة تدرينيــة لقماافعــ ، عقــ  ذلــك، تعمــا و ارة العــدل
موجهـــة لس مـــواا  نـــاورو املهتمـــ  بـــأدا  و ـــاة   ـــنق قانونيـــة   النقـــد. ويتـــو   الربنـــامج مســـاعدة 
املاافع    اااكم من   ل معقومات متكنهم من تقدت املساعدة القانونية لس مواا  النقد. وتدو  

االنايف، وتتضمن موادها القانون الدستوري وقانون ا ن   24الدورة التدرينية سنةيف واحدةيف ويتابعها حاليايف 
 وقانون العقود وقانون األراض  والقانون املدين والقانون ا ناة  وقانون األسرة.
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 38-79التوصية   
 
يأيت فع يف فاحشايف مـع ذكـٍر عق  قرت كا ذكر  (1899  ا ناة  القانون من 211 املادةتنت  -37

آ ر؛ بيد أن القانون ال يأيت عق  ذكر حالة ا ناب. و  يد ا أي تعديا عقـ  القـانون ا نـاة   ـد  
ل الة اابع ا رمية عن السقوك ا نس  ال وع  فيما ب  الكنار. ومـن املقـرر لجـرا  مناقشـات ومشـاورات 

 ا ناة  ب ية النقر   املسألة املثارة   هذه التوصية.دا قية مع ا هات املعنية بشأن تنقي  القانون 
  

 39-79التوصية   
 
بصــــي تها املنقحــــة    2025-2005اعتمــــدت اين ــــة الوانيــــة لقتنميــــة املســــتدامة لقفــــاة  -38
قواعـــد حقـــوا ا نســـان ومعايذهـــا ضـــمن أهـــدافها األساســـية. وتشـــما اين ـــة حقـــوا  2009 عـــا 

 الر يدة، وتتمثا أهدافها اينمسة ال ويقة األجا فيما يق : ا نسان واةوكمة
 بنا  حكومة مستقرة وجديرة بالثقة ومسألولة ماليايف؛ • 

 تع ي  الننية األساسية االجتماعية و دمات املنفعة العامة؛ • 

 بنا  اقتصاد قاةم عق  مصادر د ا متعددة؛ • 

 واست  ةا لتوفذ موارد ر ا مستدامة؛لعادة هتي ة األراض  املتأثرة بأنش ة التعدين  • 

 ت وير ا نتا  ال ذاة  ااق . • 

ولضــافة لس ذلــك، و  ســياا االســااتيكيات واملعــا  النــار ة املرتن ــة باالســااتيكية الوانيــة  -39
 ا ديدة لقتنمية املستدامة، تع  ت بقدر كنذ اجملاالت التالية:

 الني ة؛ • 

 التنمية اجملتمعية؛ • 

 الشنا ؛ • 

 القانون والعدالة؛ • 

 األراض ؛ • 

 مصاةد األ اك؛ • 

 املرأة والتنمية؛ • 

 اجملتمع املدين. • 
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 40-79التوصية   
 
وضــعت حكومــة نــاورو   ــةيف وانيــةيف  دارة ىتــاار الكــوارب، وهــ    ــة ختضــع الســتعرار  -40

قحة اينـــدمات الوانيـــة ســـنوي. ولتنقـــيم هـــذه األعمـــال ولدارهتـــا، أنشـــأت حكومـــة نـــاورو أيضـــايف مصـــ
. وقــــــري الكــــــوارب ىتــــــاار  دارة وقــــــانون دارة ىتــــــاار الكــــــوارب    ــــــة   دارة ال ـــــوارط. وتوجــــــد 

 بــــإدارة املعـــ  الـــوا  لقمكتـــبمناقشـــات دا قيـــة  ـــد  تـــدعيم وتوســـيع ن ــــاا القـــدرات النشـــرية 
ىتـاار الكـوارب يتـوس رصـد . ويوجـد حقـس واـ   دارة املنـا  بت ـذ املعنيـة والوحـدة الكـوارب ىتاار

ـــــتقم برصـــــد وتنقـــــي   ـــــ  وـــــٍو من ـــــربامج والسياســـــات. ويضـــــ قع هـــــذا اجملقـــــس عق ـــــاج  لق ـــــذ الن التنفي
 السياسات الوانية  دارة الكوارب وفقايف ل حتياجات والقرو  املت ذة.

  
 41-79التوصية   

 
، نقتمــت و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة وو ارة اينارجيــة والتكــارة، 2015  أيقول/ســنتمرب  -41

   ـــراكة مـــع مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية ةقـــوا ا نســـان  املكتـــب ا ققيمـــ  ملن قـــة ااـــيه 
ات اةـــادط( تــــدرينايف   حـــال حقــــوا ا نســـان لفاةــــدة اثقـــ  لقــــو ارات األربـــع عشــــرة واثقـــ  ملنقمــــ

اجملتمــع املــدين. وركــ  هــذا التــدريب عقــ  مســاةا التصــديت عقــ  املعاهــدات ولعــداد التقــارير ايناصــة 
يكومة ناورو، وعق  القيمـة املضـافة لقتصـديت عقـ  املعاهـدات املوقعـة بالفعـا. وأتـاح التـدريب أيضـايف 

ياســات ملختقـ  الـو ارات فرصـة وضـع   ـة عمـا بشـأن أفضـا كيفيـة لـدمج حقـوا ا نسـان   الس
، نقتمــــت و ارة التعقــــيم وو ارة 2015واين ــــه ا ااةيــــة الوانيــــة. ولضــــافة لس ذلــــك، و  أيار/مــــايو 

العــــدل واملراقنــــة اةدوديــــة،    ــــراكة مــــع أمانــــة منتــــدث جــــ ر ااــــيه اةــــادط و نــــة األمــــم املتحــــدة 
متثــال التشــريعات االقتصـادية واالجتماعيــة ًســيا وااــيه اةــادط، حققـة العمــا األوس لنحــي مــدث ا

حكـــا  اتفاقيـــة حقـــوا األ ـــخاص ذوي ا عاقـــة، بالنيابـــة عـــن اةكومـــة. وجـــرت   هـــذا ا اـــار أل
مشـــاورات ولقــــا ات بــــ  الشــــركا  واثقــــ  الــــو ارات األربـــع عشــــرة،  ــــن   ذلــــك مو فــــون   مركــــ  

 ـخاص ذوي تأهيا املعوق  ومجعية رعايـة األ ـخاص ذوي ا عاقـة   نـاورو، ب يـة تـدارس وضـع األ
 ا عاقة   القانون والسياسات. 

وعــ وة عقــ  ذلــك، تواصــا و ارة الدا قيــة وو ارة  ــألون املــرأة تــوفذ التــدريب املتعقــت يقــوا  -42
املـرأة   أقـاليم النقـد ا ثـ  عشـر. وركـ  التـدريب   حـال حقـوا ا نسـان عقـ  مـواد اتفاقيـة القضــا  

فضـــا كيفيـــة لتكســـيدها وتنفيـــذها عقـــ  الصـــعيد الـــوا . عقـــ  مجيـــع أ ـــكال التمييـــ  ضـــد املـــرأة وأ
وبا ضــافة لس ذلــك، نقتمــت و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة،    ــراكة مــع و ارة  ــألون املــرأة و ــعنة 

  دمات ،اية األافال، مشاورة بشأن اتفاقية حقوا ال فا لفاةدة املدرس    ناورو. 
أجـــــرث مســـــألولون حكوميـــــون مـــــن و ارة الدا قيـــــة ، 2015و   ـــــنا /فرباير وآذار/مـــــارس  -43

بشــأن التقــارير املتعققــة  14  وو ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة مشــاورات حتمعيــة   كــا أقــاليم نــاورو ال
باتفاقيـــة القضـــا  عقـــ  مجيـــع أ ـــكال التمييــــ  ضـــد املـــرأة واتفاقيـــة حقـــوا األ ـــخاص ذوي ا عاقــــة 
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ة املر ـــدين املعنيـــ  بـــالعن  ا نســـاين ومـــدير  ـــدمات واتفاقيـــة حقـــوا ال فـــا. وضـــم فريـــت املشـــاور 
األســرة واجملتمــع، ومر ــدي املــ ذ اًمــن، ومــدير  ــألون املــرأة، وكنــذ يــام  حقــوا ا نســان، ووكيــا 
النيابــــة، ويــــام  املســــاعدة القضــــاةية، ومو ــــ  التنســــيت الق ــــري لقســــم حقــــوا ا نســــان   أمانــــة 

 مجاعة اايه اةادط. 
، نقتمـــــت أمانـــــة مجاعـــــة ااـــــيه اةـــــادط، بـــــدعم مـــــن و ارة العـــــدل 2015ارس و  آذار/مـــــ -44

واملراقنــة اةدوديــة، حققــة عمــا بشــأن االســتعرار الــدوري الشــاما لفاةــدة منقمــات اجملتمــع املــدين. 
وتو ت هذه املشاورة ال  دامت أسنوعايف تشـكيع منقمـات اجملتمـع املـدين عقـ  لعـداد وتقـدت تقـارير 

مــا . وناقشــت منقمــات اجملتمــع املــدين أيضــايف كيفيــة التعــاون بفعاليــة مــع حقــس حســب حــاالت االهت
 حقوا ا نسان عن اريت التواصا الشنك  الفعال وتيسذ األنش ة ا اننية. 

، دعـــت و ارة الدا قيـــة أمانـــة مجاعـــة ااـــيه اةـــادط لس تنقـــيم حققـــة 2015و  متو /يوليـــق  -45
لقضـــا  عقـــ  العنـــ  بـــاملرأة وحقـــوا ا نســـان واتفاقيـــة حقـــوا أيـــا  وتتنـــاول مواضـــيع ا 5عمـــا تـــدو  

ال فـــا. ووجهـــت دعـــوات لس اثقـــ  منقمـــات عقاةديـــة مثـــا مـــدير مدرســـة مجاعـــة الـــر ، ورةيســـة 
مجعيـــة فيقـــت مـــرت النســـاةية الكاثوليكيـــة، وأمينـــة حقـــس نـــاورو لقكمعيـــات النســـاةية ال اةفيـــة، ورةـــيس 

نــاورو لأل ــخاص املعــوق ، ومنســق  راب ــة ج يــرة نــاورو  حقــس نــاورو لقكمعيــات الشــنابية، ومجعيــة
لقمنقمــات  ـــذ اةكوميــة، والقـــادة اجملتمعيـــ ، لس جانــب اثقـــ  الـــو ارات اةكوميــة املعنيـــة بقضـــايا 

 املرأة وال فا. 
  

    48و 47و 46و 45و 44و 43و 42-79التوصيات   
ــرت  يــارة  2015  أيار/مــايو  -46 نــة األمــم املتحــدة الفرعيــة ملنــع ، تققــت حكومــة نــاورو ويست

ـــ ت هـــذه ال يـــارة عقـــ  حالـــة ااتكـــ ين   ا  يـــرة وعقـــ  ضـــرورة لنشـــا  هي ـــة مســـتققة  التعـــذيب. وركت
لرصــد أمــاكن االحتكــا . وهــذه ال يــارة، الــ  دامــت ث ثــة أيــا ، أتاحــت لقكنــة الفرعيــة فرصــة معاينــة 

ة اقنــات القكــو ، وهــو مرفــت  اســع يضــم مركــ  الشــراة والســكن لس جانــب املركــ  ا ققيمــ  ملعا ــ
ثـــ ب وحـــدات ســـكنية منفصـــقة لقرجـــال والنســـا  واألســـر ذات األافـــال. ولضـــافة لس ذلـــك،  ارت 
القكنــة الفرعيــة مصــقحة الســكون ومراكــ  ليــوا  مقتمســ  القكــو    نــاورو. وأجــرت القكنــة الفرعيــة 

 تثال لقمعايذ وا جرا ات الدولية. أيضايف لقا ات مع الج   ومقتمس   و   د  تقييم مدث االم
وقـدر ا  ــارة   هــذا السـياا لس املناقشــات املتعققــة بتنفيـذ الربوتوكــول اال تيــاري التفاقيــة  -47

ســــيما دعــــم لنشــــا  وتشــــ يا آليــــة وقاةيــــة وانيــــة. وأصــــنحت نــــاورو ارفــــايف    مناهضــــة التعــــذيب، ال
وقــد با ــرت مــأل رايف مناقشــات ومشــاورات بشــأن ، 2013الربوتوكــول املــذكور   كــانون الثاين/ينــاير 

 لنشا  آلية وقاةية وانية مستققة. 
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 51و 50و 49-79التوصيات   
 
عمقــــت حكومــــة نــــاورو   األ ــــهر األ ــــذة عقــــ  اســــتكمال مــــا تــــأ ر تقدميــــق مــــن تقــــارير  -48

  وجب الصكوك التالية: 
 اتفاقية حقوا ال فا؛ • 

 التميي  ضد املرأة؛اتفاقية القضا  عق  مجيع أ كال  • 

 اتفاقية حقوا األ خاص ذوي ا عاقة. • 

وأكمقــــت حكومــــة نــــاورو حــــي اًن التقريــــرين املتعققــــ  باتفاقيــــة حقــــوا ال فــــا واتفاقيـــــة  -49
القضــا  عقــ  مجيــع أ ــكال التمييــ  ضــد املــرأة، ومــن امل مــع أن تكمــا التقريــر املتعقــت باتفاقيــة حقــوا 

 .  2015ين الثاين/نوفمرب األ خاص ذوي ا عاقة يقول تشر 
  

 52-79التوصية   
 
صــيغ مشــرو  وثيقــة أساســية مشــاكة، وهــو   اــور التعمــيم عقــ  ا هــات املعنيــة كــ  تنــدي  -50

هــذه الوثيقــة و ارة العـــدل واملراقنــة اةدوديــة بــدعم مـــن  تعقيقاهتــا عقيــق قنــا اســتكمالق. وقـــد صــا ت
 .  2015استكماةا يقول تشرين الثاين/نوفمرب أمانة منتدث ج ر اايه اةادط. ومن املتوقع 

  
 54-79التوصية   

 
نقتمـــت و ارة التعقـــيم وو ارة العـــدل واملراقنـــة اةدوديـــة،    ـــراكة مـــع منتـــدث من قـــة ااـــيه  -51

اةــــادط لاعاقــــة وأمانــــة منتــــدث جــــ ر ااــــيه اةــــادط، مشــــاورة وانيــــة مــــع جهــــات معنيــــة حكوميــــة 
ومنقمـات  ـذ حكوميـة خبصــوص سياسـة وانيـة بشــأن ا عاقـة ةكومـة نــاورو. وتضـع سياسـة نــاورو 

اصــة با عاقــة لاــارايف  ــام يف لتقنيــة احتياجــات األ ــخاص ذوي ا عاقــة ولعمــال حقــوقهم، الوانيــة اين
ســــيما حتســــ   ــــرو  معيشــــتهم وضــــمان مشــــاركتهم الكامقــــة واملتســــاوية مــــع  ــــذهم باعتنــــارهم  ال

مناقشــة بــ  نقــرا  حكــومي  مــن  اليونيســي مــواان  مــألهق . ولضــافة لس ذلــك، نقتمــت بواســ ة 
. 2015-2014 لقفــاة  ــة عمــا  مشــرو ينــدمات ال نيــة وو ارة الدا قيــة، بشــأن و ارة الصــحة وا

ـــة.  2015وقُـــد  هـــذا املشـــرو    أوا ـــر أيار/مـــايو  لس و ارة اينارجيـــة كـــ  تتـــوس لقـــراره بصـــفة ر ي
ــــت مــــع  ويقــــاح املشــــرو  مواصــــقة العمــــا مــــع و ارة الصــــحة واينــــدمات ال نيــــة    لاــــار تنســــيت وثي

دة لقســكان ومنقمــة الصــحة العامليــة( وبــد  التعــاون مــع  ــعنة  ــدمات األســرة صــندوا األمــم املتحــ
واجملتمــع املنشــأة حــديثايف   و ارة الدا قيــة. وهــذا التعــاون   حــال  رةيســي  مهــا:  أ( اســتفادة النســا  
اةوامـــا واألمهـــات واألافـــال عقـــ  قـــد  املســـاواة مـــن حتســـ   ـــدمات ا  اثـــة والصـــحة والت ذيـــة 

لرضــع واألافــال واألمهــات؛ و  ( لكمــال التحقيــا املتعقــت يالــة ،ايــة األافــال واســتيفا  ايناصــة با
 ما يتصا بذلك من مت قنات تقدت التقارير   لاار اتفاقية حقوا ال فا. 
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 56-79التوصية   
 
حُتـــدتد االســـااتيكية الوانيـــة لقتنميـــة املســـتدامة ســـتة مأل ـــرات رةيســـية لقيـــاس األدا    حـــال  -52
 نهور باملرأة   ناورو، وهذه املأل رات ه  كالتايل:ال

نســنة الــربامج املتصــقة باتفاقيــة القضــا  عقــ  مجيــع أ ــكال التمييــ  ضــد املــرأة الــ  اعُتمــدت  • 
 وأُدحت   مجيع   ه اةكومة وسياساهتا واسااتيكياهتا وبراحها؛

 نسنة النسا    الربملان؛ • 

 القيادة دا ا اةكومة واةي ات اةكومية والق ا  ايناص؛نسنة النسا    مناصب  • 

 نسنة النسا    العمالة مدفوعة األجر؛ • 

 نسنة مسامهة النسا    متوسه الد ا اأُلسري؛ • 

نســــنة املشـــــاريع/الربامج اجملتمعيـــــة الــــ  تـــــديرها وتنفـــــذها مجاعــــات نســـــاةية ومنقمـــــات  ـــــذ  • 
 رأة.حكومية/منقمات حتمع مدين معنية بامل

 2025-2005ولضافة لس ذلك، تركت  االسااتيكية الوانية لقتنمية املسـتدامة   نـاورو لقفـاة  -53
 يقـوا يعـا  عـادل حتمـع ....عق  مساةا اقتصادية ولااةية، ويتمثا أحد منادةها األساسـية   بنـا  

 ..الق اعات مجيع   ا نسانية القضايا بدمج ويقت   الفرص تكافأل ويشكع وحيامها املرأة
  

 59و 58-79التوصيتان   
 
نـــــــاورو الوانيـــــــة املتعققـــــــة  سياســـــــةوضـــــــعت و ارة الدا قيـــــــة، بواســـــــ ة و ارة  ـــــــألون املـــــــرأة،  -54
 عمـــا، و  ـــة 2015-2005(؛ و  ـــة عمـــا نـــاورو املتعققـــة بـــاملرأة لقفـــاة 2024-2014  بـــاملرأة

ثـــاةت السياســـاتية وتُر ـــد العمـــا . وتعـــرر هـــذه الو 2015-2009 لقفـــاة بالشـــابات نـــاورو املتعققـــة
ا ااة  املتعقت بقضايا املرأة، ال سيما مسـألة القضـا  عقـ  العنـ  بالنسـا . وتعتمـد و ارة  ـألون املـرأة 
أيضايف عق  تقارير  هرية وسنوية لرصد وقياس التقد  اار    حال حقـوا املـرأة. وعـ وة عقـ  ذلـك، 

م تق  مـن مجعيـة األمـم املتحـدة ةمايـة األسـرة وبـدعم ، بدع2014أجرت  عنة  ألون املرأة   عا  
املايل من وكالة املعونة األساالية، الدراسة املتعققة بالصـحة اأُلسـرية والـدعم اأُلسـري   نـاورو. ويثـت 
هـــذه الدراســـة  ـــاهرة العنـــ  بالنســـا  والننـــات. وُنشـــرت اســـتنتاجات التقريـــر املتعقـــت بالدراســـة بصـــورة  

ينـــات والـــربامج التقف يونيـــة واةـــوارات ا ذاعيـــة ب يـــة لذكـــا  الـــوع  اجملتمعـــ  ب ثـــار كامقـــة بواســـ ة الكت
 العن  بالنسا  عق  األافال.
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 68و 67و 66و 65و 64و 63و 62و 61و 60و 55-79التوصيات   
 
ا نــــاة   القــــانونيتواصـــا العمــــا مـــن أجــــا اعتمــــاد قـــانون جنــــاة  جديـــد لنــــاورو حيــــا يـــا  -55
لدارة النيابـــة العامـــة األســـاالية  قســـم ااـــيه اةـــادط( مـــع و ارة العـــدل واملراقنـــة . وتعمـــا 1899 لعـــا 

اةدوديـــة وقـــوة  ـــراة نـــاورو مـــن أجـــا صـــيا ة قـــانون جنـــاة  جديـــد لقنقـــد يتـــأل  مـــن ث ثـــة أجـــ ا  
مستققة. ويتعقت ا    األول بـا راةم املرتكنـة   حـت األ ـخاص، وهـو أكثـر األجـ ا  ارتنااـا  وضـو  

ثـــال ألحكـــا  اتفاقيـــة القضـــا  عقـــ  مجيـــع أ ـــكال التمييـــ  ضـــد املـــرأة. ومـــن املتوقـــع أن تُق ـــ    االمت
القانون ا ديد مجيع الفوارا ا نسانية واألحكا  التميي ية القاةمة. ومترير هذا ا ص ح القـانوين املهـم 

ا  ــارة لس وجــود    الربملــان ســو  يتــي  ويكفــا الوفــا  بااللت امــات  وجــب تقــك االتفاقيــة. وتكفــ 
ـــاة  ا ديـــد  دعـــوة قويـــة حاليـــايف لس وضـــع تشـــريع مســـتقا بشـــأن العنـــ  املنـــ يل. ويتـــو   القـــانون ا ن
حتــديي القــوان  ا ناةيــة   نــاورو ييــي تســتكيب لس مصــام واحتياجــات حتمــع مت ــور ولس  ــي 

لثـــاين والعشـــرين مـــن القـــانون جوانـــب نقـــا  العدالـــة ا ناةيـــة. وتـــرد معقـــم ا ـــراةم ا نســـية   الفصـــا ا
ا نــاة  لنــاورو. وبينمــا تضــم هــذه ا ــراةم حموعــة واســعة مــن ا ــراةم ا نســية، فإرــا ال تشــما جــراةم 
حديثة كثذة، ال سيما فيما يتعقت باالست  ل ا نس  لألافال واالعتدا  عقيهم جنسيايف. ويشذ ذلك 

باملســألولية ا ناةيــة   حــاالت حتــريض الرجــال عقــ   بالتــايل لس وجــود امل يــد مــن اينيــارات فيمــا يتعقــت
العنـــ  بالنســـا . وســـيعهد القـــانون ا نـــاة  ا ديـــد أيضـــايف  ميـــع مقفـــات ا ـــراةم ا نســـية لس  ـــعنة 
واحدة، ما يسها عما قوة الشـراة ومـدير النيابـة العامـة عنـد عـرر التهمـة املناسـنة   جـراةم العنـ  

ديــدة   القــانون ا نــاة  لدرا  جرميــة التحــرا، باعتنارهــا ســقوكايف بالنســا . ومــن الت ــورات األ ــرث ا 
يصــا لس حــد االعتــدا  لكنــق ميكــن أن يُثــذ اينــو  والرهنــة   نفــس الضــحية. وميكــن اســتخدامها  ال

أيضايف مل حقة  خت قنـا ارتكـا  جرميـة أ  ـر. وكثـذايف مـا تُثـار مسـألة رضـا املـرأة   ا ـراةم ا نسـية 
ه  مسألة متـواترة   مجيـع ا ـراةم الـ  تتضـمن العنـ  بالنسـا ، لـذا يقـاح القـانون ا نـاة  املرَتَكنة، و 

حرايف  التصدي ةذه املسألة األساسية بإدرا  قاةمة  ذ مستوفاة لققرو  ال  ال يعترب فيها الرضا  يارا يف
 واوعيايف، كما   حاالت استعمال القوة مث يف.

  
   72و 71و 70و 69-79التوصيات   

 
، املتعققـــة 83/2015 رقــم ا ناةيــة القضـــية مجهوريــة نــاورو ضـــد جــاكو  اديانــال،  قضــية  -56

 ا نــاة  القــانون مــن 210 املــادةخبضــو  افــا دون الرابعــة عشــرة ملعامقــة  ــذ الةقــة ختــال  أحكــا  
ــــت 1899 لعــــا  ــــة مــــن عمــــره وقــــت حــــدوب ا رميــــة. وأحال ، حيــــي كــــان الضــــحية افــــ يف   الثاني

ااقيـــة القضـــية لس ااكمــــة العقيـــا  صـــدار اةكـــم. وحكمــــت ااكمـــة العقيـــا عقـــ  املــــتهم ااكمـــة 
 بالسكن أربع سنوات. و ك ا هذا القرار نق ة حتول لذ  د د العقوبة   حاالت ليذا  األافال.

وتعمـــا  ـــدمات ،ايـــة ال فـــا، بـــدعم مـــن املستشـــار املعـــ  بـــالعن  ا نســـاين والتـــابع ًليـــة  -57
عدة التقنية ملن قة اايه اةادط، عق  وضع لاار ا ب ل ا ل ام  لناورو. وتأ ذ هذه اين ة   املسا
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اةســنان أفضــا املمارســات عقــ  صــعيد املن قــة وتنحــي أفضــا اريقــة لتنفيــذها عقــ  الصــعيد الــوا  
ة بـالعن  املنـ يل بالنقر لس املوارد اادودة. وتأ ذ اين ة بع  االعتنار كذلك أن وحـدة الشـراة املعنيـ

مـــ ودة بضـــاب   اثنـــ ، و ـــعنة  ـــدمات ،ايـــة ال فـــا بث ثـــة مـــو ف ، وأن قـــوان  نـــاورو املوجـــودة 
  امضة   تناوةا لنعض املساةا املتعققة يماية األافال ونقت القدرة عق  لر ادهم.

نــت تشــريع  مهــم يتــو   حصــرايف ضــمان الســ مة عقــ   (2015  ا نانــت جــراةم وقــانون -58
ا نانــت، و اصــةيف ،ايــة األافــال مــن ا يــذا . وقــد ســن  الربملــان هــذا القــانون ملكافحــة ت ايــد قضــايا 
االعتــــدا  عقــــ  الُقص ــــر وليــــذاةهم جنســــيايف   لاــــار وســــاةه التواصــــا االجتمــــاع . ويُقَصــــد  ــــراةم 

واســــيب أو  ذهــــا مــــن تكنولوجيــــات املعقومــــات واالتصــــاالت ا نانــــت: ا ــــراةم الــــ  تســــتهد  اة
 مثــا القرصــنة وتع يــا اينــدمات( وا ــراةم الــ  تشــكا فيهــا اةواســيب أو تكنولوجيــات املعقومــات 
واالتصاالت ج  ايف ال يتك أ من ا رمية  مثا ال ـس عقـ   ـنكة ا نانـت، وسـرقة اةويـة، وتو يـع مـواد 

 ُيستَ ا فيها أافال(.
  

 73-79وصية الت  
 
 ملن قـة القضـاة  املشـاركة صـندوايستفيد ا هـا  القضـاة    نـاورو مـن الناحيـة املهنيـة مـن  -59

، وهــو منــادرة تنميــة مهنيــة تــدعمها و ارة اينارجيــة والتكــارة وو ارة العــدل   نيو يقنــدا. اةــادط ااــيه
ا هـا  القضـاة  النيو يقنـدي واألجهـ ة وتُقرت هذه املنادرة يسن النيـة والع قـات الوايـدة القاةمـة بـ  

القضاةية   ر اايه اةادط، وتتـي  فرصـايف وأنشـ ة لتنميـة قـدرات القضـاة ومـو ف  السـق ة القضـاةية 
وااــــاكم   من قــــة ااــــيه اةــــادط بأســــرها. ويشــــكا معهــــد الدراســــات القضــــاةية الــــذرا  التعقيميــــة 

 لأل رار التالية:لقكها  القضاة ، ويوفر برامج وموارد تعقيمية 
 دعم القضاة   ت ورهم امله  املستمر؛ • 

 تشكيع االمتيا  القضاة ؛ • 

 لذكا  الوع  بالت ورات   القوان  وسياقها االجتماع  ولقامة العدل. • 

،  ـــارك مو فـــون مـــن ا هـــا  القضـــاة  لنـــاورو   حققـــة دراســـية 2015و  ح يران/يونيـــق  -60
التواصــا   قاعــة ااكمــة. وأتاحــت اةققــة الدراســية ألمنــا  الســكا    معقــودة   نيو يقنــدا بشــأن

ــــدة لقاعــــة ااكمــــة. ويتــــو    ــــة الفري ااــــاكم فرصــــة التمــــرس عقــــ  مهــــارات االتصــــال ايناصــــة بالني 
الربنــــامج، بالنســـــنة ألســـــقو  العـــــرر الـــــراهن، حتديــــد عناصـــــر العـــــرر ا يـــــد وديناميـــــات اين ـــــا  

 وح ولدارة سقوك األفراد   حاالت التوتر دا ا قاعة ااكمة. الشفه  وا سدي وأساليب الوض
  

 75و 74-79التوصيتان   
 
قــري و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة حاليــايف مــع الشــركا  املعنيــ  مناقشــات بشــأن مقاحــات  -61

لصــ حات لققــانون ا نــاة . وينقســم مشــرو  القــانون ا نــاة  املقــاح لس ث ثــة أجــ ا : يتنــاول ا ــ   
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ينمـــا يعـــا  األول املســاةا الـــ  ختـــت األ ـــخاص؛ ويتضـــمن ا ـــ   الثــاين املســـاةا املتعققـــة باملقكيـــة؛ ب
ا ـــ   الثالـــي مســـاةا عامـــة. وتنـــاقس حاليـــايف لمكانيـــة عقـــد م يـــد مـــن املشـــاورات ب يـــة ل ـــراك اجملتمـــع 

 بقدر أكرب   مساع  ل الة اابع ا رمية عن الع قات ا نسية ال وعية ب  الكنار. 
  

 78و 77و 76-79التوصيات   
 
عقومــــات اةكوميــــة. ويقــــد  املكتــــب يتــــاح لعامــــة النــــاس   الوقــــت اةاضــــر الوصــــول لس امل -62

ا ع مــ  اةكـــوم  معقومـــات يوميـــة بشــأن أنشـــ ة اةكومـــة،  ـــا   ذلــك فـــرص العمـــا واملنـــادرات 
ا ااةيـــة املتخـــذة مـــن اةكومـــة وتقـــك املنفـــذة مـــع  ـــركا  لاـــاةي  أو جهـــات ماوـــة أ ـــرث، وتقـــارير 

ـــــار املســـــألول  اةكـــــومي . وهـــــذه املعق ـــــة عـــــن اجتماعـــــات كن ـــــع املـــــو ف  يدث ومـــــات متاحـــــة  مي
اةكـــومي  ولقكمهـــور عامـــة. ولضـــافة لس ذلـــك، يعـــد مكتـــب املعقومـــات اةكوميـــة ويـــو   نشـــرات 
لع ميـــة ةكومــــة نــــاورو ويصــــدر كــــا أســــنوع  رســــالة ل ناريــــة تســــم  نشــــرة نــــاورو وتتضــــمن أننــــا  

وين   ا  يــــــرة ومعقومــــــات عــــــن و ارات اةكومــــــة وأجه هتــــــا. وتعمــــــم نشــــــرة نــــــاورو بالربيــــــد ا لكــــــا 
 و ارجها. وفتحت اةكومة أيضايف حسابايف جديدايف عق  تويا.

  
 79-79التوصية   

 
ت مــع حكومــة نــاورو عقــد امل يــد مــن املناقشــات بشــأن  فــض ســن التصــويت مــن العشــرين  -63

 لس الثامنــة عشــرة. ومــن املتوقــع أن يت قــب ذلــك تنقــيم امل يــد مــن املشــاورات اجملتمعيــة. ومــن املتوقــع
 أيضايف استشارة الو ارة املعنية قنا التماس موافقة ر ية من الربملان. 

  
 80-79التوصية   

 
ــــاملرأة لقفــــاة  -64 ــــنت   ــــة العمــــا املتعققــــة ب عقــــ  اختــــاذ لجــــرا ات لضابيــــة  2015-2005ت

بتشكيع أو وضع سياسات واارسـات تعـ   التكـافأل بـ  ا نسـ  ومتثيـا النسـا    اةيـاة السياسـية. 
وتنفذ  عنة  ألون املرأة التابعة لو ارة الدا قية حاليـايف بـرامج لتوعيـة اجملتمـع بضـرورة  يـادة عـدد النسـا  

انتخابـــات عامـــة  ـــاركت فيهـــا مر ـــحات  2013  الربملـــان. وعـــ وة عقـــ  ذلـــك، نقمـــت   عـــا  
 عة.لناب وأفضت لس انتخا  امرأة   الربملان تتوس حاليايف منصنايف و اريايف وحقاةب متنو 

  
 81-79التوصية   

 
متكـــن ســـكان نـــاورو مـــن  يـــادة د قهـــم والنهـــور  ـــوارد ر ا أســـرهم بواســـ ة مركـــ  مـــوارد  -65

املنش ت. وقد ساعد هذا املرك  الكثذين ان حصقوا عق   دماتق،  ا فيها التدريب املايل واالستفادة 
دوالر أساايل. وأدث الدعم املقـد   2 000من صندوا ينم  قروضا بال ة الص ر يصا مقدارها لس 
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مشـروعايف قاريـايف  17و ـاة  جديـدة. ومـول املركـ   5مشـروعايف ناجحـايف و قـت  16من املركـ  لس لنشـا  
 ابات، وث ثة مشاريع يديرها رجال، منهم  ابان. ومنذ  10مشروعايف تديرها نسا ، منهن  14منها 

فـاا   املاةـة. و  15تقـا نسـنتق عـن  ، سـكا اـو اقتصـادي قـوي ال2013انتخا  اةكومة   عـا  
عـــدد الو ـــاة  املســـتحدثة العـــا  املاضـــ  حكـــم ســـوا العمالـــة. وتـــوفر حكومـــة نـــاورو حـــواف  ماديـــة 

  لاــار برنــامج نــاورو لتنميــة  2010وتعقيميــة لتع يــ  بــرامج ياربــة الفقــر. وقــد أنشــ  املركــ    عــا  
ة ، ومتولـق اةكومـة لقامة املشاريع، وهو منادرة مشاكة ب  حكومة ناورو وبرنامج األمم املتحدة ا اا

دوالرايف من دوالرات الواليات  211 693األساالية من   ل الوكالة األساالية لقتنمية الدولية  قدار 
املتحـــدة. وســـاهم برنـــامج نـــاورو لتنميـــة لقامـــة املشـــاريع   ت ـــوير ق ـــا  املنشـــ ت الصـــ ذة واملتوســـ ة 

. 2025-2005الوانية لقتنمية املستدامة لقفاة  متشيايف مع األولوية ااددة   االسااتيكية -اةكم 
ولضـــافة لس ذلـــك، وافقـــت حكومـــة نـــاورو عقـــ  فـــت  مصـــر  بنـــدي و الـــذي يقـــد  لنـــاورو اينـــدمات 
املصـــرفية الـــ  هـــ    أمـــس اةاجـــة لليهـــا. وعـــ وة عقـــ  ذلـــك، وضـــعت حكومـــة نـــاورو نقـــا  رعايـــة 

 ا دد. اجتماعية يتي  دفع من  لقمواان  املسن  واملواليد 
  

 82-79التوصية   
 
 الســ مة قــانونالــ  تــدعم  ال ذاةيــة الســ مة لــواة  2011اعتمــدت حكومــة نــاورو   عــا   -66

من الناحية التنقيميـة. وتن نـت القـواة  عقـ  مجيـع مراحـا لنتـا  ال ـذا  وقهيـ ه وتو يعـق، كمـا  ال ذاةية
ااـددة املتعققـة بنقافـة ال ـذا  وســ متق. تن نـت عقـ  الـواردات والصـادرات، دون املسـاس باملت قنـات 

وتضــع هــذه القــواة  لقعــامق    ق ــا  األ ذيــة قواعــد بشــأن نقافــة ال ــذا  وســ متق، و،ايــة الصــحة 
العامــة مــن اســته ك أ ذيــة  ــذ مأمونــة، و،ايــة املســتهقك  مــن ال ــس ومــن تــدين نوعيــة األ ذيــة، 

 القواة  بع  االعتنار بصفة  اصة املنادط التالية:بوضع معايذ دنيا لقمنتكات ال ذاةية. وتأ ذ 
 يتحما العامقون   ق ا  األ ذية املسألولية الرةيسية عن الس مة ال ذاةية؛ • 

مـــن الضـــروري ضـــمان الســـ مة ال ذاةيـــة عقـــ  امتـــداد سقســـقة ال ـــذا  بـــد ا  رحقـــة ا نتـــا   • 
 األوس؛

مــن املهــم احــاا  سقســقة الــربودة   حالــة األ ذيــة الــ  ال ميكــن خت ينهــا بســ مة   درجــة  • 
 اةرارة ااي ة؛ 

مـــن الضـــروري ضـــمان اســـتذاد أ ذيـــة حتـــا  كحـــد أدم معـــايذ النقافـــة والســـ مة ذاهتـــا الـــ   • 
 خيضع ةا ا نتا  ال ذاة  بناورو.

  
 83-79التوصية   

 
مشــرو  تنقيـــة امليــاه باســـتعمال  املنــا  ت ـــذ مــع لقتكيـــ  اةــادط ااــيه بقـــدانبا ــر برنــامج  -67

ـــــة  عـــــدات  ســـــية لتنقيـــــة امليـــــاه. وقـــــد  ال اقـــــة الشمســـــية، الـــــذي ســـــيكه    انـــــات امليـــــاه اجملتمعي
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اســــتحدثت هــــذه الفكــــرة تكمقــــة ملشــــرو    انــــات امليــــاه اجملتمعيــــة الــــذي متولــــق اليابــــان. وأجــــري   
ـــــــك بالتنســـــــيت مـــــــع مشـــــــرو   2013ح يران/يونيـــــــق  تقيـــــــيم رةيســـــــ  ســـــــريع لقتنـــــــو  األحيـــــــاة ، وذل

االســـااتيكيات واين ـــه الوانيـــة لقتنـــو  األحيـــاة . وســـيتمخض تقيـــيم التنـــو  األحيـــاة  عـــن تقريـــر 
الــة الني ــة. أمــا مشــرو  التحــال  العــامل  ملكافحــة ت ــذ املنــا    دول ااــيه اةــادط  ــاما بشــأن ح

ا  رية الص ذة فقه  ار  عق  رايتق، وهـو يتـو   حتسـ  قميـع امليـاه عقـ  مسـتوث األسـرة. وقـد 
 بيت ل ستفادة من هذا املشرو .  200حدد 
عقــ  رايتــق. ويتــو   هــذا  ا ــ ر    األحيــاة بــالتنو  املتعقــت العمــا برنــامجكــذلك أ ــر   -68

  ا ـــ ر التـــابع التفاقيـــة التنـــو   األحيـــاة  التنـــو  برنـــامجالربنـــامج املســـامهة   تنفيـــذ حمـــا أعمـــال 
بواســــ ة دعــــم رــــج ليكولــــوج  متكامــــا   لدارة اةفــــاظ عقــــ  التنــــو  األحيــــاة  عقــــ   ،النيولــــوج 

رة املـوارد املاةيـة، وسـتوفر هـذه الوثيقـة املهمـة املستوث ااق . وقد وضعت ونفـذت سياسـة وانيـة  دا
لاــارا لاجــرا ات املنســقة الراميــة لس لدارة املــوارد املاةيــة لدارة فعالــة واســتخدامها اســتخدامايف مســتدامايف 

   ناورو. 

فـــاة الومـــن املتوقـــع الشـــرو    تنفيـــذ مشـــرو  .مـــن سقســـقة الـــت ل لس حـــاج  املرجـــان.    -69
ــــ  اينــــدمات والســــقع 2016-2015املقنقــــة  ــــو   هــــذا املشــــرو  املســــاعدة عقــــ  حفــــ  وتع ي . ويت

ا يكولوجيـــة لنـــاورو  ا مـــداد والتنقـــيم والـــدعم ومراعـــاة ا انـــب الثقـــا ( باتنـــا  نـُُهـــج متكامقـــة ل ا  
لدارة األراضـــ  وامليـــاه وال ابـــات والتنـــو  األحيـــاة  واملـــوارد الســـاحقية  ـــا يســـاهم   اةـــد مـــن الفقـــر 

 موارد الر ا والتأققم املنا  .  واستدامة
  

 101و 100و 87و 86و 85و 84-79التوصيات   
 
وعقـ   1993  عـا   املنـا  ت ـذ بشـأن ا ااريـة املتحـدة األمـم اتفاقيـةصدقت ناورو عقـ   -70

. واختــذت حكومــة نــاورو   ــوات وتــدابذ مقموســة لضــمان الوفــا  2001  عــا   كيوتــو بروتوكــول
بالت اماهتــا  وجــب هــات  االتفــاقيت  الــدوليت . وقــدمت نــاورو ب  هــا الــوا  األول لس اتفاقيــة ت ــذ 

، وهــــــ  بصــــــدد لعــــــداد ب  هــــــا الــــــوا  الثــــــاين. وتشــــــارك نــــــاورو أيضــــــايف   1999املنــــــا    عــــــا  
   املنــا  بت ــذ املعــ  املســتديرة املاةــدة اجتمــا ققيميــة املعنيــة بت ــذ املنــا ،  ــا فيهــا االجتماعــات ا 

باعتنــاره  املنــا  املعــ  بت ــذ اةــادط ااــيه جــ ر عمــا لاــارالــذي يرصــد تنفيــذ  اةــادط ااــيه من قــة
، انضــمت حكومــة 2014جــدول األعمــال ا ققيمــ  العــا  ملواجهــة حتــديات ت ــذ املنــا . و  عــا  

و ــــاركت بنشــــا    بقــــورة لاــــار التعــــاون ملــــا بعــــد الناميــــة  الصــــ ذة ا  ريــــةالــــدول  مــــألمترنــــاورو لس 
 امهــــا مــــن . وأثنتــــت نــــاورو التموريشــــيوس واســـااتيكية بربــــادوس عمــــا بربنــــامجاملتعقــــت  2015 عـــا 

  ل رةاسـتها حاليـايف لتحـال  الـدول ا  ريـة الصـ ذة الناميـة وموقفهـا   فريـت األمـم املتحـدة العامـا 
 املفتوح با  العضوية املع  بأهدا  التنمية املستدامة. 
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ويشـكا تعمــيم مســألة اةــد مــن ىتــاار الكـوارب الت امــايف رةيســيايف مــن الت امــات اةكومــة، كمــا  -71
: بنــا  قــدرة األمــم واجملتمعـــات 2015-2005قتهــا عقــ  لاــار عمــا هيو ـــو لقفــاة يتكقــ    مواف

عقــ  مواجهــة الكــوارب، وا اــار ا ققيمــ   دارة ىتــاار الكــوارب   من قــة ااــيه اةــادط. ولضــافة 
املكتـــب الـــوا   2010لس ذلـــك، اعتمـــدت نـــاورو قـــانون لدارة ىتـــاار الكـــوارب، وأنشـــأت   عـــا  

ـــــة ذات الصـــــقة. و  عـــــا   دارة ىتـــــاار الكـــــ ،  ـــــكع 2013وارب  ـــــد  تنســـــيت األنشـــــ ة اليومي
اجتمـــا  مشـــاك بـــ  املاةـــدة املســـتديرة املعنيـــة بت ـــذ املنـــا    من قـــة ااـــيه اةـــادط ومنتـــدث ااـــيه 
اةادط  دارة ىتاار الكوارب عق  تع يـ  الـروابه بـ  مواجهـة ت ـذ املنـا  واةـد مـن ىتـاار الكـوارب 

نـــاورو ملواجهـــة  لاــار 2015حتقيـــت التنميــة املســـتدامة. وقـــدمت حكومــة نـــاورو   عـــا   والســع  لس
 2010ت ــــذ املنــــا  واةــــد مــــن ىتــــاار الكــــوارب، الــــذي يعــــد نتاجــــايف لعمقيــــة تشــــاور بــــدأت   عــــا  

و ــــاركت فيهــــا جهــــات معنيــــة مــــن اةكومــــة واجملتمــــع ااقــــ . وهــــو ينــــ  ا جــــرا ات ذات األولويــــة 
ات اةكومــــــة وو اراهتــــــا ويــــــوفر دعمــــــايف أكــــــرب لتنفيــــــذ االســــــااتيكية الوانيــــــة لقتنميــــــة بالنســــــنة لس لدار 
. ولضـافة لس ذلـك، يسـاهم ا اـار   تعمـيم اعتنـارات ت ـذ املنـا  2015-2005املستدامة لقفاة 

 العا  بأسره. واةد من   ر الكوارب   الق ا 
ًسيا واايه اةادط عق  مشرو  اةكرة  وتشر   نة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية -72

النامجــة عــن ت ــذ املنــا    من قــة ااــيه اةــادط، وا ــق الكامــا: تع يــ  قــدرة النقــدان ا  ريــة لقمحــيه 
الصعيد الوا   اةادط عق  لدارة أثر ت ذ املنا  عق  اةكرة. وتكتس  املنادرة اابعايف لققيميايف وتنفذ عق 

. وحــددت 2016-2013ونــاورو. وقــد تأكــد اســتمرار تنفيــذ املشــرو    الفــاة    توفــالو وكذينــاس
 أربعة أنش ة وانية  اصة بناورو، وه  كالتايل:

 حتس  مجع وحتقيا النيانات ايناصة  كرة اليد العامقة؛ • 

 فهم مواق  اجملتمعات واألفراد من اةكرة، بواس ة مشاورات حتمعية ودراسة استقصاةية؛ • 

ع وبــد  تنفيــذ اســااتيكيات وانيـة مدعومــة بقــراةن بشــأن اةكـرة واالنتقــال النــامج  عــن وضـ • 
 ت ذ املنا ؛

تع يـــ  القـــدرة الوانيـــة عقـــ  املشـــاركة بفعاليـــة   الـــربامج ا ققيميـــة والثناةيـــة والعامليـــة املتعققـــة  • 
 باةكرة.

  
   88-79التوصية   

 
أجــري مــأل رايف اســتعرار ةالــة ق ــا  الصــحة، وقــري اســتعدادات لوضــع اســااتيكية ق اعيــة  -73

جديـــدة. ويســـتمر العمـــا املناســـب والواعـــد عقـــ  صـــيا ة وتنقـــي  واعتمـــاد تشـــريعات  اصـــة بق ـــا  
ــــا  ــــة. ويتواصــــا العمــــا أيضــــايف ال عقــــ  صــــيا ة  الصــــحة قــــانونالصــــحة مث ــــة لألدوي والسياســــة الواني

ا فحسـب، بـا أيضـايف عقـ  تنفيـذ تقـك التشـريعات ورصـدها. وقـدر ا  ـارة لس التشريعات واعتمادهـ
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التقــد  الــذي أحر تــق و ارة الصــحة   برنــامج لعــادة هتي ــة املستشــف . وقــد أزــ ت حــي اًن دراســة 
املــدث واعتمــد تصــميم مــن بــ  ث ثــة  يــارات. ووافقــت و ارة اينارجيــة والتكــارة األســاالية، بصــفتها 

مقيـــــون دوالر ةـــــذا املشـــــرو ، وســـــيعهد  11.5ااةيـــــة الرةيســـــية لنـــــاورو، عقـــــ  ختصـــــيت الشـــــريكة ا 
بالتنفيــذ لس و ارة اةكــرة واملراقنــة اةدوديــة األســاالية. وســيد ا هــذا املشــرو  حتســينات كنــذة عقــ  

 قدرة الننية األساسية ملستشف  مجهورية ناورو، وهو مقد  ايندمات ال نية الوحيد   النقد.
يتواصــا كــذلك حتســن  ــدمات الصــحة العققيــة   هــذا املستشــف . ومــن املقــرر أن ضــري و  -74

أ صــــاةيون   الصــــحة العققيــــة  يــــارات فصــــقية منتقمــــة لس نــــاورو. ويســــتمر تنفيــــذ بــــرامج التوعيــــة 
وا ر ـــاد اجملتمعـــ  بواســــ ة فريـــت الصــــحة العامـــة. ويــــوفر ةـــذا ال ــــرر  ـــه هــــاتف  حـــاين. وقــــدر 

    يارات من لية   لاار التعاون متعدد الق اعات. ا  ارة لس لجرا
  

   91و 90و 89-79التوصيات   
 
يتواصــــا   ق ــــا  التعقــــيم حتســــن معــــدالت التســــكيا املدرســــ . بيــــد أن الت يــــب املدرســــ   -75
 ال مستشـريايف أيضـايف، وهـو مـن أكـرب التحـديات الـ  تواجههـا و ارة التعقـيم. لـذا تعمـا الـو ارة عقـ   ما

اتيكية ملكافحــــة الت يــــب. وتشــــما األنشــــ ة الراميــــة لس معا ــــة هــــذه املشــــكقة برنــــامج وضــــع اســــا 
قــانون ا اعــا  املدرســ  الــذي يــوفر وجنــات  ــدا  حانيــة  ميــع اــ   املــدارس، لس جانــب لنفــاذ 

الــذي يــنت عقــ  م حقــة وت ــرت والــدي األافــال املت ينــ . وقــد أدث برنــامج املــن  املدرســية  التعقــيم
  املاةـــــة، لذ يقـــــد   30و 20التنفيـــــذ لس  يـــــادة اةضـــــور بقـــــدر كنـــــذ بنســـــنة تـــــااوح بـــــ  حـــــديي 

 مكاف ت لق    الذين حيضرون ويشاركون   املدرسة.
ومـا  ال بنـا  القــدرات   و ارة التعقـيم حيقــ  بنكـاح كنــذ باسـتمرار بــرامج االرتقـا   هــارات  -76

، 2016لن  نــــد وجامعــــة ا نــــو . و  أواةــــا عــــا   املدرســــ  الــــ  تنفــــذ بالتعــــاون مــــع جامعــــة نيــــو
ســـتتخر  مـــن جامعـــة نيـــو لن  نـــد أول دفعـــة مـــن مدرســـ  و ارة التعقـــيم حـــامق   ـــهادة مســـاعد   
التعقيم   من قة اايه اةـادط. أمـا جامعـة ا نـو  فقـد ختـر  منهـا بالفعـا فريـت آ ـر مـن املدرسـ  

بينمــا تواصــا ا امعــة أيضــايف تــدريب حموعــة أ ــرث لنيــا  حــامق  دبقومــايف   تعقــيم األافــال الصــ ار،
 هادة   امليـدان ذاتـق. وال يقتصـر بنـا  القـدرات عقـ  املدرسـ ، بـا يشـما كـذلك مـو ف  آ ـرين 
  الـــو ارة مثـــا كنـــار مـــو ف  التنقـــيم/ا دارة وتنفيـــذ الـــربامج، الـــذين ضـــري تـــدرينهم أيضـــايف. وضـــري  

عقيميــة لذ تتواصــا لعــادة قهيــ  املــدارس. وعقــ  وجــق اينصــوص، كــذلك حتســ  الننيــة األساســية الت
أزــ ت األ ــ ال الضــخمة الــ  كانــت كقيــة كــاي ر   أمــس اةاجــة لليهــا، وأد قــت لصــ حات عقــ  
 مــدارس أ ــرث. ويتواصــا تقــد  مشــرو  قريــة الــتعقم، ولن   يكــن ذلــك بــالوتذة املنشــودة. و  أيــار/

مــن املشــرو  قــد أزــ ت بنكــاح، وفــت  ر يــايف املركــ  اًيل لقتعقــيم ، كانــت املرحقــة األوس 2015مــايو 
 والتدريب التقني  واملهني . 
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ال يتققـــــ  األافـــــال ذوو ا عاقـــــة تعقـــــيمهم   املـــــدارس العاديـــــة، بـــــا أُنشـــــ  مركـــــ  لتقنيـــــة  -77

وكـــان أول مركـــ  لألافـــال ، 2002  عـــا  تأهيـــا املعـــوق  احتياجـــاهتم التعقيميـــة. وقـــد أنشـــ  مركـــ  
 3ذوي االحتياجــات ايناصـــة   نــاورو. ويعمـــا   هـــذا املركــ  حاليـــا مــدرس مســـألول، ومدرســـان، و

االنــــا تــــااوح  42مدرســــ  متــــدرب ، مــــن بيــــنهم مــــدرس ذو لعاقــــة  عيــــة. ويــــتعقم   املركــــ  حاليــــا 
  األوقــات التاليــة: ســنة. ويــداو  ال ــ   مــن االثنــ  لس ا معــة  34ســنوات لس  4أعمــارهم مــن 

؛ ويـداو  اـ   املـرحقت  االبتداةيـة 00/12لس السـاعة  00/9يداو  األافـال الصـ ار مـن السـاعة 
. وتركـــــ  بـــــرامج التعقـــــيم   املركـــــ  حاليـــــا عقـــــ : 00/15لس الســـــاعة  00/9والثانويـــــة مـــــن الســـــاعة 

( برنــامج التعقــيم الفــردي. املهــارات العاديــة   النســتنة وال ــن  والصــحة والفنــون واةــر ؛ و    أ(
 وسيكري تدرضيا،   األعوا  املقنقة، دمج األ خاص ذوي ا عاقة   التعقيم العادي.

  
 93-79التوصية ر س   

 
  لاـــار املشـــرو  اليابـــاين املمـــول مـــن الصـــندوا االســـت ماين واملعنـــون .بنـــا  القـــدرات لـــدعم  -78

التنميـــة املســـتدامة لقمكتمعـــات ااقيـــة   الـــدول ا  ريـــة اةفـــاظ عقـــ  مواقـــع الـــااب العـــامل  وتع يـــ  
الصــ ذة الناميــة.، نقــم مركــ  الــااب العــامل  حققــة عمــا وانيــة بشــأن الــااب العــامل  لفاةــدة مســألول  
حكــــومي  واثقــــ  لقمكتمــــع ااقــــ  واملنقمــــات  ــــذ اةكوميــــة واجملتمــــع املــــدين   نــــاورو،   الفــــاة 

. وتو ــت حققــة العمــا لجــرا  مشــاورة بــ  جهــات معنيــة 2015ثاين/ينــاير كــانون ال  23لس  19 مــن
متعددة بشأن ،ايـة الـااب العـامل    نـاورو وبنـا  قـدرة سـق ات النقـد وا هـات املعنيـة املختقفـة فيمـا 

، والااب العـامل  ككـ   مـن جـدول أعمـال 1972يتعقت بعمقية ولجرا ات اتفاقية الااب العامل  لعا  
املســتدامة، واســااتيكيات الســياحة املســتدامة   مواقــع الــااب العــامل . وأتاحــت حققــة العمــا التنميــة 

الوانيـــة لقمشـــارك  أيضـــا فرصـــة مناقشـــة مســـألة حتديـــد و،ايـــة الـــااب الثقـــا  وال نيعـــ  الراةـــع لقنقـــد 
 وتعري  اجملتمع العامل  بق ووضع اسااتيكية و  ة عما بشأن الااب العامل    ناورو.

لس اتفاقيـــة الـــااب الثقـــا   ـــذ املـــادي. وأوصـــيت  2013وانضـــمت نـــاورو   آذار/مـــارس  -79
اةكومــة باالنضــما  لس هــذه االتفاقيــة وبوضــع اســااتيكية ةمايــة الــااب الثقــا   ــذ املــادي. وبنــا  

الـااب الثقـا  عق  توصية الفريت العامـا املعـ  باملعاهـدات، قـرر حقـس الـو را  االنضـما  لس اتفاقيـة 
صـــك التصـــديت الـــذي وقعـــق رةـــيس نـــاورو.  2013 ـــذ املـــادي. وتققـــت اليونســـكو   آذار/مـــارس 

 وتشما أوجق التقد  اةا /ا زا ات املتصقة يف  الااب الثقا  واملعار  التققيدية ما يق :
 تشكيا القكنة اجملتمعية لقحكما  واملتخصص  املعني     ألون الثقافة؛ • 

 وضع برنامج الدراسات الثقافية بالتعاون مع املدرسة الثانوية وو ارة  ألون الشنا ؛ • 



A/HRC/WG.6/23/NRU/1  
 

GE.15-17786 27/31 
 

تنقـــــيم حققـــــة العمـــــا الوانيـــــة املعنيـــــة يمايـــــة الـــــااب الثقـــــا   ـــــذ املـــــادي لنـــــاورو، برعايـــــة  • 
 ؛2011اليونسكو،   أيار/مايو 

 د األوروي.االنضما  لس برنامج الااب الثقا   ذ املادي املمول من االحتا • 
  

 95و 94-79التوصيتان   
 
 491أنثـــــ  و 151مقـــــتمس  ـــــو    642، كـــــان   نـــــاورو 2015آ /أ ســـــ س  21   -80
أنث (. ومجيع مصام ايندمة متعاقدة مع اةكومة األسـاالية  172و ذكرايف  351  الج ايف  523( وذكرايف 

لتقــدت  ــدمات التعقــيم والافيــق والرعايــة ال  مــة لس مقتمســ  القكــو  وال ج ــ    نــاورو   ــن فــيهم 
األافال وأسرهم واأل وا   ذ املصحوب  بأافال والنسا  العا بات(. وتقد  مجيع ايندمات   نـاورو 

عقود املربمة مع كومنولي أسااليا عن اريت اثقها، وهو قـوة اةـدود األسـاالية. وتقـد  مجيـع  وجب ال
اينــدمات انقــا لقعقــد ولقمنــادط التوجيهيــة لقمركــ  ا ققيمــ  ملعا ــة اقنــات القكــو  ومــدونات قواعــد 

كــو ، وهــ  سياســة املركــ  املفتــوح لفاةــدة مجيــع مقتمســ  الق وت نــت نــاورو حاليــايف  .الســقوك ذات الصــقة
 .سياسة تسم  ةم بالتنقا يوميايف ب  قيود من التاسعة صناحا لس التاسعة لي يف 

ويــوفر فريــت ترانســفيقد ينــدمات الرعايــة بــرامج وأنشــ ة تعقيميــة وترفيهيــة وثقافيــة دا ــا مركــ   -81
ــــاين، وقــــد وســــع مــــأل رايف  ــــق فناتــــت تشــــما مركــــ  املعا ــــة الثالــــي. وتكمــــا  املعا ــــة الث ن ــــاا  دمات

ينــــدمات املقدمــــة   مركــــ  املعا ــــة الثالــــي الــــربامج واألنشــــ ة ا اريــــة الــــ  توفرهــــا منقمــــة لنقــــاذ ا
ال فولـــة. ويتـــو   برنـــامج لدارة اةـــاالت واألنشـــ ة اةادفـــة ضـــمان رفـــاه املنقـــول  ييـــي تتســـا ةـــم 

ظ مــن رــج متكامــا و ــاما لقحفــا وتشــكا هــذه اينــدمات جــ  ايف  .متابعــة عمقيــة النــت   حــاالهتم
 ومدونـــة التوجيهيـــة لقمنـــادطعقـــ  رفـــاه املركـــ  وســـاكنيق. ويعمـــا مو فـــو ترانســـفيقد لقخـــدمات وقفـــا 

، وحيرصـون   مجيــع القــرو  القكــو  اقنــات معا ـة ا ققيمــ  بــاملرك  ايناصـة املــو ف  ســقوك قواعـد
ة   عق  تع ي  و،اية حقوا ال ج ـ  ومقتمسـ  القكـو . وتقـد  بـرامج وأنشـ ة منقمـة و ـذ منقمـ

. وتتــو   كـــا الـــربامج والـــرح ت والرياضــة والافيـــق والــدين والثقافـــة التعقــيمعــدد مـــن امليــادين منهـــا: 
بنــــا  القــــدرة عقــــ  التــــأققم والــــروح الثقافيــــة، و  اًن ذاتــــق تع يــــ  رفــــاه املنقــــول ، وضــــمان اســــتمرار 

 نشااهم و،اسهم وهم   مرك  املعا ة.
لقخدمات الصحية وال نية تقدت ايندمات ال نية، بينما يشما اوذ  وتتوس املألسسة الدولية  -82

الرعاية التابع لقفر  األساايل ملنقمة لنقاذ ال فولة دعم الوالدين قنـا الـوالدة وبعـدها و ـدمات صـحة 
األ  وال فــا الــ  تقــدمها ارضــات الصــحة اجملتمعيــة العــام ت لفاةــدة ذلــك الفــر . وقــد وضــع هــذا 

اور مــع املألسســة الدوليــة لقخــدمات الصــحية وال نيــة  ــد  ضــمان ت نيــت املمارســات النمــوذ  بالتشــ
الفضق  عن اريت لدارة اةاالت بأسقو  تعاوين ومتكاما. ولضافة لس ذلك، ترك  ايندمات الافيهية 

 عق  أنش ة منقمة و ذ منقمة ترم  لس ،اية الصحة الندنية والعققية ملقتمس  القكو .
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ولقمساعدة عقـ  ،ايـة األافـال الضـعفا  بصـفة  اصـة، يركـ  الفـر  األسـاايل ملنقمـة لنقـاذ  -83
ال فولــة عقــ  ضــمان تع يــ  رصــد حــاالت األافــال الضــعفا  وا بــ ل عنهــا بانتقــا ، ولحالــة فــرادث 
املقفـــات، عنـــد القـــ و ، لس قـــوة اةـــدود األســـاالية وحكومـــة نـــاورو. ويضـــ قع الفـــر  أيضـــا  ســـألولية 

ســـيت االســـتكابة والتحقيـــت   حـــال تعـــرر افـــا مـــا ةـــادب، وتقيـــيم مـــا لذا كـــان يتعـــ  لبـــ ل تن
 الشراة أ  لحالة الضحية لس مصام  دمة أ رث كاملألسسة الدولية لقخدمات الصحية وال نية. 

وجــدول بـــرامج وأنشــ ة ترانســـفيقد لقخـــدمات ىتصــت ملقتمســـ  القكـــو  فقــه، لكـــن بعـــض  -84
سياا اجملتمعـ  األوسـع كأنشـ ة الافيـق  كـرة القـد ( وال ـن  والتنـ ه عقـ  الشـاا  األنش ة تنفذ   ال

وأنشــ ة أ ـــرث. وباســـت اعة مقتمســ  القكـــو  املشـــاركة   أنشــ ة التأهيـــا دا ـــا املركــ  املفتـــوح كمـــا 
ميكنهم املشاركة   تقاهرات مثا سناا املرح   ناورو. وأنش ت مأل را  نة   نة ا دما  اجملتمعـ ( 

تمع كا  هر وتوفر مقتق  تعاونيا  ميع ا هـات املعنيـة مـن املركـ  ا ققيمـ  ملعا ـة اقنـات القكـو  ق
ومن اجملتمع ااق ، وتتوس تنسيت ودعم الربامج االنتقالية من أجا حتس  استمرارية ايندمات املقدمـة 

ون دا ـا اجملتمـع ااقـ  لس ال ج   ومقتمس  القكو . ولضافة لس ذلك، تتـاح ل ج ـ  الـذي يعيشـ
 ومراك  ال ج    دمات ضرورية كالصحة والتعقيم والنقا عق  سنيا الذكر.

  
 97-79التوصية   

 
تواصـــــا حكومـــــة نـــــاورو ل ـــــراك منقمـــــات اجملتمـــــع املـــــدين   عمقيـــــة االســـــتعرار الـــــدوري  -85

لس منقمــات اجملتمــع  الشــاما. وقــدمت اةكومــة، بواســ ة و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة، املســاعدة
املـدين العامقـة عقــ  تع يـ  حقــوا ا نسـان   نــاورو. وأدحـت حكومــة نـاورو منقمــات اجملتمـع املــدين 

   عمقية االستعرار الدوري الشاما عق  الصعيد الوا .
  

 98-79التوصية   
 
شـــأن ستســـع  حكومـــة نـــاورو الشـــهر املقنـــا لس لقـــرار ترتينـــات ثناةيـــة مـــع حكومـــة ســـاموا ب -86

لمكانيــــة لنشــــا  مكتــــب ىتصــــت ةقــــوا ا نســــان يضــــ قع بو ــــاة  لداريــــة وأ ــــرث تتعقــــت يقــــوا 
ا نســـان. وقـــد صـــيغ مشـــرو  ا تصاصـــات ينحـــي لمكانـــات تقـــدت حكومـــة ســـاموا مســـاعدة تقنيـــة 

 وسياساتية لس مجهورية ناورو.
  

 100و 99-79التوصيتان   
 
ســنيا الــذكر أســااليا ومنقمــة األ ذيــة قــدمت بقــدان ماوــة ومنقمــات  ــريكة منهــا عقــ    -87

وال راعــة مســاعدات ماليــة لس نــاورو  ــد  النهــور با نتــا  ال ــذاة  ااقــ  وبــأدا  الق ــا  ال راعــ  
   لمجاال. ويشما التعاون واملساعدة التقنية   هذا اجملال ما يق :
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 ا نتــا  أنشــ ة   العامقــة ةااقيــ اجملتمعــات   األســرتشــما  الــ  التــدريب اراةــت  أ( 
 ال ذاة ؛

 .املن لية النستنة ألنش ة التكاثرمواد  تو يع   ( 

 ولضافة لس ذلك، تشما أنش ة ت وير املشاريع الرةيسية ما يق : -88
بنا  وحـدة لقتناضـ  العكسـ     ـهر ح يران/يونيـق، تنـتج مـن امليـاه يوميـا كميـات   أ( 

 تفوا احتياجات ناورو؛

 التناض  العكس  القاةمة  د   يادة ا نتا ؛ لعادة قهي  وحدات   ( 

وبنــا  مســتكمع جديــد لقتناضــ   حتســ  أمــن امليــاه وخت ينهــا. وضــري حاليــا تصــميم   ( 
 العكس .

وبــدأت مناقشــة   ــة عامــة لقميــاه مــن املقــرر أن ميوةــا مصــر  التنميــة اًســيوي. ولضــافة  -89
نقـم لضـافية مـن مضـخات امليـاه  8ت ااقيـة لس ذلك، تعهدت حكومة اليابان بـأن تـوفر لقمكتمعـا

لــا مـن اــرا  .بــويل.. وال يوجــد   نــاورو  6 000الـ  تعمــا بال اقــة الشمســية و  انـات ميــاه ســعة 
أجــا   انــات انيعيــة لقمــا  العــذ ، لكــن وحــدات التناضــ  العكســ  ختضــع لقصــيانة الســقيمة مــن 

 ا مداد املاة .توفذ املستوث األمثا من 
وبنـــا  مســـتكمع جديـــد لقتناضـــ  العكســـ . وبـــدأت مناقشـــة   ـــة  حاليـــا تصـــميموضـــري  -90

عامـــة لقميـــاه مـــن املقـــرر أن ميوةـــا مصـــر  التنميـــة اًســـيوي. ولضـــافة لس ذلـــك، تعهـــدت حكومـــة 
نقــــم لضــــافية مــــن مضــــخات امليــــاه الــــ  تعمــــا بال اقــــة  8اليابــــان بــــأن تــــوفر لقمكتمعــــات ااقيــــة 

لـــا مـــن اـــرا  .بـــويل.. وال يوجـــد   نـــاورو   انـــات انيعيـــة  6 000شمســـية و  انـــات ميـــاه ســـعة ال
مــن أجــا تــوفذ املســـتوث لقمــا  العــذ ، لكــن وحــدات التناضــ  العكســ  ختضـــع لقصــيانة الســقيمة 

 من ا مداد املاة .األمثا 
ويعـــــاين النقـــــد  ـــــحا  ـــــديدا   مـــــوارد األراضـــــ  وامليـــــاه ال  مـــــة لق راعـــــة. وتـــــوفر ال راعـــــة  -91
ملاةة من النـاتج ااقـ  ا مجـايل. وتعتمـد نـاورو بالدرجـة األوس عقـ  الـواردات لضـمان   ا 1.2 نسنة

أمنهــا ال ــذاة . واعتمــدت بــرامج مدرســية بشــأن الت ذيــة والنســتنة مــن أجــا توعيــة اجملتمعــات ااقيــة. 
وتُنحــــي مســــألة األمــــن ال ــــذاة    ســــياا عــــدد مــــن القضــــايا الق اعيــــة كمــــوارد األراضــــ  واملــــوارد 

احقية والنحريـــة والصـــحة. وقـــد اعـــا   ـــا أيضـــا كمســـألة رةيســـية تتصـــا بإعـــادة هتي ـــة األراضـــ  الســـ
املتــأثرة بأنشــ ة التعــدين. ولضــافة لس ذلــك، قــدمت ا هــات املاوــة مســاعدات  نشــا  م رعــة نناتيــة 
وأ ــــرث حيوانيــــة. وتعمــــا هاتــــان امل رعتــــان منــــذ أكثــــر مــــن ســــس ســــنوات. وتنــــتج األوس ال مــــاام 

. يـــار والـــذرة والكرنـــب واينـــس وكميـــات مـــن املـــو ، بينمـــا تنـــتج الثانيـــة باألســـاس  نـــا ير وبيضـــايف واين
 وتقد  كقتامها ألفراد اجملتمع ااق  تثقيفا بشأن أساليب ال راعة وتربية اةيوانات الداجنة.
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 اإلنجازات وألضل الممارسات والتحديات والقيو  -خامسا   
 

 اإلنجازات -ألف 
 
ســـن  2010ا زـــا ات الـــ  حتققـــت   حـــال النهـــور يقـــوا ا نســـان منـــذ عـــا  تشـــما  -92

 القوان  التالية:
 (؛2015قانون جراةم ا نانت   • 
 (؛2015تعديا قانون التن    • 
 (؛2015تعديا قانون ا نسية   • 
 (؛2012قانون القكو    • 
 (؛2012قانون اتفاقية جني    • 
 (.2012ملرك  ا ققيم  ملعا ة اقنات القكو (  قانون مقتمس  القكو   ا • 

وتشـما ا زــا ات املهمــة أيضــا زــاح  يــارة القكنــة الفرعيــة املعنيــة باتفاقيــة مناهضــة التعــذيب  -93
لس مجهوريـــة نـــاورو واا عهـــا عقـــ  اين ـــه الوانيـــة املتعققـــة بتنفيـــذ االتفاقيـــة؛ ولل ـــا  ااكمـــة العقيـــا 

ولنشــــا   ــــعنة  ــــدمات ،ايــــة األافــــال و ــــعنة الرعايــــة االجتماعيــــة؛  ــــر  التننيــــق لتأييــــد األدلــــة؛ 
وتشــديد العقوبــات   قضــايا ليــذا  األافــال؛ ووضــع سياســات وانيــة بشــأن املــرأة وال فــا والشــنا  

 واأل خاص ذوي ا عاقة.
  

 التحديات والقيو  -بال 
 
ا نســان و،ايتهــا   مــا  ال نقــت قــدرات املــوارد النشــرية يشــكا عقنــة أمــا  تع يــ  حقــوا  -94

 الـــت قيـــود املي انيـــة   حـــال التمويـــا حتـــول دون تنفيـــذ نـــاورو مشـــاريع تتصـــدث لقضـــايا  نـــاورو. ومـــا
  ال ت ذ املنا  يشكا   را عق  موارد الر ا والني ة. حقوا ا نسان عق  النحو األكما. وما

  
ي اتخررذتها الدولررة ااولويررات والم،ررا رات الوينيررة الرويسررية والتعهرردات الترر -سا سا   

المعنيرررة وتنررروي اتخا أرررا مرررم أجرررل التحلررر  علررر  تلررر  التحرررديات والقيرررو  
 وتحسيم حالة حقوق اإلنسان لي ال،لد

 
 تتعهد مجهورية ناورو باختاذ التدابذ التالية: -95
تقــدت تقاريرهــا  وجــب معاهــدات حقــوا ا نســان ووثيقتهــا األساســية املشــاكة   األ ــهر  • 

 املقنقة؛

 بإنشا  هي ة وانية ىتصصة ةقوا ا نسان؛ العما عق  املض  قدمايف  • 
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 سن تشريعات مستققة بشأن القضا  عق  العن  باملرأة؛ • 

 سن تشريعات مستققة بشأن مسألة ا عاقة؛ • 

 التصدي لقضايا ت ذ املنا  عق  الصعد الوا  وا ققيم  والدويل. • 
  
التقنيرة،  ير  بنرال القردرات ويلر  المسراعدةتو عات الدولرة المعنيرة مرم ح -سابعا   

 إن وجد، والدعس المتلق 
 
تــود حكومــة نــاورو أن تعــر  عــن تقــديرها لقــدعم املــايل والتقــ  املتواصــا الــذي تتققــاه مــن  -96

الشـــركا  ا اـــاةي  ملســـاعدهتا عقـــ  الوفـــا  بالت اماهتـــا   حـــال حقـــوا ا نســـان. ولضـــافة لس ذلـــك، 
مجهوريــــة نــــاورو لس امل يــــد مــــن املســــاعدة مــــن أجــــا الوفــــا  بالت اماهتــــا   حــــال يســـقم التقريــــر ياجــــة 

ـــــدعو هـــــذا التقريـــــر املنقمـــــات ا ققيميـــــة والدوليـــــة املختصـــــة وا هـــــات املاوـــــة  حقـــــوا ا نســـــان. وي
 والشريكة لس تقدت املساعدة   تنسيت األنش ة ا ارية واملقررة املتعققة يقوا ا نسان   ناورو.

  
 االلتوامات الطوعية -نا  ثام 

 
مــــع  ستواصــــا حكومــــة مجهوريــــة نــــاورو وضــــع السياســــات الوانيــــة ال  مــــة واةامــــة متا ــــيايف  -97

 الت اماهتا الدولية.
  
 االستنتاجات -تاسعا   

 
ترحب مجهورية ناورو بالفرصة ال  يتيحهـا حقـس حقـوا ا نسـان لتقـدت تقريـر بشـأن تنفيـذ  -98

ـــة األوس  وترحـــب باالقااحـــات املتعققـــة بأفضـــا ال ـــرا لتحســـ  الوفـــا  بالت اماهتـــا   توصـــيات ا ول
 حال حقوا ا نسان.

 


