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مقدمة
 -1ترحب حكومة مجهورية ناورو بفرصـة تقـدت تقريرهـا الثـاين لس حقـس حقـوا ا نسـان .ومنـذ
تقــدت تقريــر اةكومــة عــا  ،2012أحــر ت مجهوريــة نــاورو تقــدمايف كنـذايف تنفيــذ توصــيات ا ولــة
األوس .وتشــما ا زــا ات الرةيســية سـ تـن تش ـريعات الفــاة األ ــذة منهــا عق ـ ســنيا الــذكر قــانون

ج ـ ـراةم ا نان ــت  ،)2015وتع ــديا ق ــانون التن ـ ـ  ،)2015وتع ــديا ق ــانون ا نس ــية ،)2015
وق ــانون ال ج ـ ـ  ،)2012وق ــانون اتفاقي ــة جني ـ ـ  ،)2012وق ــانون مقتمس ـ ـ القك ــو املرك ـ ـ
ا ققيم ـ ملعا ــة اقنــات القكــو )  ،)2012والتعــديا الدســتوري لقمــادة  .73وتشــما ا زــا ات
املهمة أيضايف زاح يـارة القكنـة الفرعيـة املعنيـة باتفاقيـة مناهضـة التعـذيب الـ تناولـت ـه مجهوريـة
ناورو بشأن تنفيذ تقك االتفاقية.

 -2وتواصا ناورو مواجهة حتديات مسـتمرة فيمـا يتعقـت بتع يـ حقـوا ا نسـان و،ايتهـا ،ـا
ذل ــك نق ــت الق ــدرات واملـ ـوارد .وعقـ ـ ال ــر م م ــن التح ــديات ،تواص ــا ن ــاورو لحـ ـرا تق ــد والعم ــا
جاهدة من أجا حتقيت أفضا النتاةج ما يتصا بالت اماهتا حال حقوا ا نسان.

أوال -المنهجية وعملية التشاور
 -3تنق ـ و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة ا هــة اةكوميــة املســألولة املقــا األول عــن التصــدي
لقضــايا حقــوا ا نســان و ــوا قها نــاورو .وأنشــأت حكومــة نــاورو فريقـايف عــام يف معنيـايف باملعاهــدات
يت ــأل م ــن اثقـ ـ ل ــو ارات حكومي ــة ــي ويرأس ــق و ي ــر اينارجي ــة .ويتض ــمن الفري ــت العام ــا املعـ ـ
باملعاهــدات أحيانـايف مـراقن مــن و ارات أ ــرث عنــدما تُثــار قضــايا حقــوا ا نســان ذات الصــقة بتقــك
الو ارات .وتتمثا والية هذا الفريت العاما فيما يق :
• ضمان تسكيا مجيع ا جرا ات ال تتخذها ناورو خبصوص املعاهدات تسكي يف دقيقايف؛
• رصد وخت يه وفا ناورو بالت اماهتا وجب املعاهدات؛
• رصـ ــد االلت امـ ــات الدوليـ ــة لنـ ــاورو فيمـ ــا يتعقـ ــت بتقـ ــدت التقـ ــارير والوفـ ــا بتقـ ــك االلت امـ ــات،
والتماس املساعدة التقنية اينارجية عند الق و سياا لعداد التقارير؛
• لسـ ــدا املشـ ــورة لقحكومـ ــة بشـ ــأن ا ج ـ ـرا ات املوص ـ ـ ـ ــا فيمـ ــا يتعقـ ــت باملعاهـ ــدات أي
التصديت عق املعاهدات ال لسنا ارفايف فيها بعد واالنضما لليها).
ـ ـراكة مـ ــع مفوضـ ــية األمـ ــم
 -4و عـ ــا  2014بـ ــادرت و ارة العـ ــدل واملراقنـ ــة اةدوديـ ــة،
املتحــدة الســامية ةقــوا ا نســان ،وأمانــة منتــدث ج ـ ر ااــيه اةــادط ،وأمانــة مجاعــة ااــيه اةــادط،
لس عقــد أوس مشــاورات االســتعرار الــدوري الشــاما ولــة ا بـ ل الثانيــة املتعققــة مهوريــة نــاورو.
وتو ــت اةكومــة مــن هــذه املشــاورات التمــاس وحتديــد املعقومــات املفيــدة لقتقريــر الــوا الثــاين امل مــع
ــنا /فرباير
تقدميــق لاــار االســتعرار الــدوري الشــاما .وتو ــت مشــاورتان أ ريــان معقودتــان
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وأيار/مـ ــايو  2015مجـ ــع وتسـ ــكيا وحتقيـ ــا النيانـ ــات الوجيهـ ــة واادثـ ــة ال مـ ــة لقتقريـ ــر .وأُجريـ ــت
مناقش ــات لض ــافية م ــع اثقـ ـ ىتتقفـ ـ ل ــو ارات ــي بش ــأن أدوار وو ــاة ك ــا جه ــة منه ــا وب ي ــة
اةصول عق ردود وجيهة عق التوصيات.
 -5وعُق ــدت مش ــاورة أ ــذة الف ــاة م ــن  29ح يران/يوني ــق لس  1متو /يولي ــق  2015ــد
توحي ــد ردود اةكوم ــة وقمي ــع التقري ــر ال ــوا الث ــاين .ولض ــافة لس ذل ــك ،حض ــر اجتم ــا الص ــيا ة
اثقــون مــن و ارة التعقــيم ،وو ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة ،وو ارة اينارجيــة ،وو ارة ــألون املـرأة ،وو ارة
اين ـ ــدمات ايناص ـ ــة باألاف ـ ــال ،وو ارة الص ـ ــحة ،وو ارة الني ـ ــة ،وو ارة الرياض ـ ــة ،والربمل ـ ــان ،ومص ـ ــقحة
الس ــكون ،ومكت ــب مراج ــع اةس ــابات الع ــا  ،ومكت ــب ا حص ــا ات .وتول ــت و ارة الع ــدل واملراقن ــة
اةدودية تنسيت مشاورة الصيا ة املتعققة باالستعرار الدوري الشاما وخت ي ها وعقدها.

ثانيا -التطورات منذ االستعراض السابق ،ومعلومرات أساسرية عرم الدولرة مو رو
االسررتعراض ،واإليررار المتعلررق بتعويررو حقرروق اإلنسرران وحمايتهررا ،ال سرريما
اإليررار المعيرراري والم؛سسرريس والدسررتور والتش رريعات والترردابير السياسرراتية
والقضررال الررويني وحقرروق اإلنسرران وال،نيررة ااساسررية ،بمررا ليهررا الم؛سسررة
الوينية لحقوق اإلنسران ،ونطراق االلتوامرات الدوليرة المحرد ة لري أسرا
االستعراض الوار لي القرار 1/5
ألف -القوانيم والتشريعات الوينية
 -6ح تقق ــت حكوم ــة ن ــاورو لز ــا ات رةيس ــية مهم ــة ح ــال ا صـ ـ ح التشـ ـريع منه ــا س ـ تـن:
ق ــانون ج ـ ـراةم ا نانـ ــت  ،)2015وقـ ــانون التن ـ ـ ت تعـ ــديا)  ،)2015وقـ ــانون ا نسـ ــية تعـ ــديا)
 ،)2015وق ــانون القك ــو  ،)2012وق ــانون مقتمسـ ـ القك ــو املركـ ـ ا ققيمـ ـ ملعا ــة اقن ــات
القكو )  ،)2012وقانون التعقيم مع تدل)  ،)2015وقانون التفسذ .)2011

بال -التدابير والسياسات والخطط الوينية
 -1السياسة الوينية لإلعا ة ()2015
 -7تض ــع سياس ــة ن ــاورو الواني ــة املتعقق ــة با عاق ــة  )2015لاـ ــارايف ـ ــام يف لتقنيـ ــة احتياجـ ــات
األ ــخاص ذوي ا عاقــة ولعمــال حقــوقهم ،وال ســيما االرتقــا بنوعيــة معيشــتهم وحتس ـ مشــاركتهم
الكامقة عق قد املساواة مع ذهم باعتنارهم مواان مـألهق  .وتعـرب هـذه السياسـة عـن رايـة نـاورو
جملتمع مدمج لقمعوق و ٍال من العقنات يست يع فيـق األ ـخاص ذوو ا عاقـة التمتـع ميـع حقـوا
ا نســان عق ـ قــد املســاواة مــع ــذهم والعــيس بكرامــة .وتعكــس هــذه الرايــة أيض ـايف املنــادط الرةيســية
والق ـ ـ ــيم ا وهري ـ ـ ــة التفاقي ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوا األ ـ ـ ــخاص ذوي ا عاق ـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ـ انض ـ ـ ــمت لليه ـ ـ ــا ن ـ ـ ــاورو
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ح يران/يوني ــق  ،2012وخباص ــة من ــادط ع ــد التمييـ ـ واحـ ـاا الكرام ــة األص ــيقة واملش ــاركة وا دم ــا
الك ــامق والفعقي ـ  .وحت ــدد ه ــذه السياس ــة ح ــاالت اس ـااتيكية ذات أولوي ــة لت ــدعيم ا دم ــا ول ال ــة
العقنــات الـ حتــول دون مشــاركة األ ــخاص ذوي ا عاقــة بشــكا كامــا اةيــاة السياســية والثقافيــة
واالجتماعية واالقتصادية لنـاورو .وقـدر ا ـارة لس أن اتفاقيـة حقـوا األ ـخاص ذوي ا عاقـة تـوفر
لاارايف توجيهيايف عامـايف لسياسـة نـاورو الوانيـة املتعققـة با عاقـة ،ويشـار لليهـا كـا حـال ذي أولويـة لس
جانب لاارين لققيمي رةيسي مها :اسااتيكية لنشـيون عمـال حقـوا األ ـخاص ذوي ا عاقـة

من قة آسيا واايه اةادط  ،)2022-2013واالسااتيكية ا ققيميـة لنقـدان ااـيه اةـادط املتعققـة
ا اارين ا ققيمي الرةيسي كقيهما.
با عاقة  .)2015-2011وناورو ار

 -2سياسة ناورو الوينية الخاصة بالش،اب للفترة 2015-2009

 -8وضعت لدارة ألون الشـنا التابعـة لـو ارة الدا قيـة سياسـة نـاورو الوانيـة ايناصـة بالشـنا
وموحــدة .بيــد أن ورقــة السياســة املــذكورة تُعتمــد قــه
لقفــاة  ،2015-2009وهـ سياســة ــامقة ت
بصــفة ر يــة بســنب قيــود ماليــة حالــت دون لكمــال املشــرو النهــاة  .وقــري مناقشــات مــن أجــا
اســتعرار يتوياهتــا وتقــدميها لس حقــس الــو را قرارهــا .وتعــرر هــذه السياســة أربــع اس ـااتيكيات
أساســية تقــد منــادط توجيهيــة بشــأن الـربامج الرةيســية الراميــة لس التصــدي لققضــايا النا ـ ة الـ تــألثر
ناورو .وهذه االسااتيكيات األساسية ه كالتايل:
عق الشنا
• تنمية املهارات بواس ة التعقيم الر

و ذ الر ؛

• العمالة وتوليد الد ا؛
• التنمية االجتماعية والني ة الداعمة؛
• املنادرات املتعددة اجملاالت.
 -9وتُعـ تـر هــذه السياســة الوانيــة الشــنا بــأرم مجيــع الــذكور وا نــاب املااوحــة أعمــارهم ب ـ
اينامس ــة عش ــرة والرابع ــة والث ثـ ـ  .وقُـ يفـد مق ــاح ع ــادة النق ــر ه ــذه السياس ــة وحتدي ــدايف لتنق ــي
تعري السـن ييـي يسـتو مت قنـات اتفاقيـة حقـوا ال فـا .ولضـافة لس ذلـك ،يشـكا نـو ا ـنس
مكون ـايف حا ـايف مجيــع جوانــب عمقيــة الصــيا ة والتنفيــذ والرصــد والتقيــيم ال ـ متــر ــا كــا األنش ـ ة
والربامج املتعققة بالسياسة الوانية ايناصة بالشنا  .وتشما السياسة أيضايف الشنا ذوي ا عاقة.
 -3سياسة ناورو الوينية الخاصة بالمرأة للفترة 2019-2014
 -10تتــو سياســة حكومــة نــاورو الوانيــة ايناصــة بــاملرأة دعــم مأل ـرات األدا ا نســاين الـواردة
االسـ ـااتيكية الواني ــة لقتنمي ــة املس ــتدامة لقف ــاة  .2025-2005وهـ ـ تت ــي أيضـ ـايف لا ــارايف وانيـ ـايف
ــة العمــا الوانيــة املتعققــة بــاملرأة ،متا ــيايف مــع أحكــا اتفاقيــة
لقتعنــذ عــن حــاالت الققــت ااــددة
القضــا عق ـ مجيــع أ ــكال التميي ـ ضــد امل ـرأة .وتــدعو السياســة الوانيــة ايناصــة بــاملرأة لس اســتكابة
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تنفيذية متعددة الق اعات وتر د اثق اةكومـة واجملتمـع املـدين واجملتمـع ااقـ فيمـا يتعقـت بالقضـايا
ا نسانية ذات األولوية ناورو .وتتو السياسة الوانية ايناصة باملرأة حتقيت األهدا التالية:
صــنع القـرار و القيــادة دا ــا اةكومــة والشــركات املمقوكــة لقدولــة
• يــادة مشــاركة النســا
ُ
وعق املستويات الشعنية؛
• القضا عق مجيع أ كال العن

ضد املرأة؛

• حتس اةالة االقتصادية لقنسا ا يشما املساواة مع الرجال

مكان العما؛

• النهـ ــور باينـ ــدمات الصـ ــحية املقدمـ ــة لقنسـ ــا ـ ــا يشـ ــما الصـ ــحة واةقـ ــوا ا زابيـ ــة)؛
وحتس حصول النسا عق قَ َد املساواة مع الرجال عق ايندمات الصحية؛
• حتس مشاركة الننات والنسا

مجيع مستويات التعقيم عق قَ َد املساواة مع الذكور؛

• تــدعيم و ارة ــألون املـرأة وحتسـ قــدرة الوكــاالت اةكوميــة عقـ تعمــيم بـرامج املســاواة بـ
ا نس .
 -4خط ررة عم ررل ن رراورو الويني ررة المتعلق ررة ب ررالمرأة للفت رررة ( 2015-1998ت ررس استعرا ررها ل رري
عاً )2004
 -11ع ـ وة عق ـ مــا تقــد  ،توجــد نــاورو ــة عمــا تتعقــت بــاملرأة وتتــو النهــور بقــرو
معيشة النسـا نـاورو .وحـددت ـة العمـا الوانيـة  16مسـألة مواضـيعية ـد حتسـ ـرو
معيشة النسا النقد ،وه كالتايل:
• املرأة والصحة؛
• تعقيم املرأة وتدرينها؛
• 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؛
• املرأة

حايل ال راعة ومصاةد األ اك؛

• املرأة والني ة؛
• الشنا ؛
• امل ـرأة
حتس

حــال الرياضــة .ومــن املتوقــع أن يُفض ـ العمــا عق ـ املســاةا املواضــيعية الرةيســية لس
رو معيشة النسا ناورو .وتتوس و ارة ألون املرأة رصد ة العما الوانية.

 -5خطة ناورو القطرية المتعلقة بالقضايا الجنسانية
 -12عُ ـ ـ ت  ،لا ـ ــار ـ ــة ن ـ ــاورو الق ري ـ ــة املتعقق ـ ــة بالقض ـ ــايا ا نس ـ ــانية أ ص ـ ــاة نفس ـ ــاين -
اجتمـ ــاع متفـ ــرل مستشـ ــف مجهوريـ ــة نـ ــاورو يُعـ ــا بالرجـ ــال والنسـ ــا واألوالد والننـ ــات املتـ ــأثرين
بــالعن املن ـ يل ولدمــان الكحــول و،ــا امل ـراهق  .وضــري هــذا الســياا وضــع القمســات األ ــذة
عقـ نقــا حالــة الضــحايا لس امل ـ ذ اًمــن ان ق ـايف مــن مستشــف مجهوريــة نــاورو بواس ـ ة األانــا
واــاقم الع ـ  ،ومــن املــدارس بواس ـ ة مــو ف االتصــال ،ومــن قــوة الشــراة بواس ـ ة الوحــدة املعنيــة
بالعن املن يل .وسيُفض تنفيذ األنش ة الث ثة لاار اين ة الق رية األوس لس ما يق :
• حتس استكابة ق ا الصحة واالرتقا خبدماتق

سنيا ختفيض حاالت العن

املن يل؛

• يــادة الوصــول لس العدالــة وحتس ـ الني ــة التش ـريعية والسياســاتية مــن أجــا ختفــيض حــاالت
العن املن يل؛
• يادة الفرص املتاحة لقنسا

وصنع القرار.
مناصب القيادة ُ

 -6الخطة التنفيذية السنوية لوزارة التعليس
 -13اعتُمــد جــدول أعمــال لص ـ ح التعقــيم عــا  .2010وتشــما القضــايا األساســية ااــددة
عا  2014ما يق :
جدول أعمال ا ص ح املنق
• يادة نسب ال

؛

• حتس حضور املدرس واحاامهم لقمواعيد؛
• حتس معدالت التسكيا وا كمال واالرتقا لدث ال
• حتس نواتج التعقُّم لدث مجيع ال

؛

• االرتقا ستوث معرفة القرا ة والكتابة واةسا
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• لنشا قوة عامقة ماهرة واةفاظ عقيها؛
• توفذ الس مة والصحة واةفاظ عقيهما؛
تنفيذ املنهج اةديي واملفيد امل ور مأل رايف.

• الاحيب بإنشا املرافت التعقيمية واملـُض
 -14وحت ــدد اين ــة التنفيذي ــة الس ــنوية أرب ــع دع ــاةم رةيس ــية ترم ـ لس االرتق ــا لمج ــااليف بعم ــا و ارة
التعقيم ،وهذه الدعاةم ه التايل:
• حتس النوعية و يادة لمكانية اةصول عق التعقيم التحضذي واالبتداة والثانوي؛
• لنشا نقا تعقيم يتسم باملنادرة والت ور املستمر؛
• حتس نواتج التعقُّم ميع ال

؛
املستقنا.

• اةفاظ عق قوة عامقة مستدامة وماهرة لتقنية االحتياجات التعقيمية
 -15وعمـ يف ــا يقتضــيق قــانون التعقــيم ُ ،)2011و ِضـ َـعت سياســة ملعا ــة مشــكقة الت يـُّـب دعمـايف
عه ــد بتنس ــيت ه ــذه السياس ــة لس مكت ــب االتص ــال التعقيم ـ ـ
لقخ ــة التنفيذي ــة الس ــنوية لقتعق ــيم .ويُ َ
وبتــوفذ مواردهــا لس مــدير اتصــال ومو ـ اتصــال لكــا مــن املــدارس الوانيــة ،وهـ أربــع حضــانات
ومدرســتان ابتــداةيتان ومدرســة ثانويــة وكقيــة كــاي ر ومرك ـ تأهيــا املعــوق  .ولضــافة لس ذلــك ،تتعاقــد
اةكوم ــة حاليـ ـايف م ــع سس ــة عش ــر مدرسـ ـايف م اب ــا التعق ــيم التحض ــذي واالبت ــداة م ــن ب ــابوا يني ــا
ا ديــدة وكذينــاس وفيكـ  ،ب يــة تــدارك نقــت املدرسـ  ،بينمــا ضــري تــدريب مدرسـ يقيـ لقوفــا
ت قنات تسكيا املدرس املعمول ا حاليايف.
 -7الخطة الوينية للتنمية المستدامة للفترة ( 2025-2005المنقحة لي عاً )2009
 -16ان قت عا  2005تنفيذ االسااتيكية الوانيـة لقتنميـة املسـتدامة لقفـاة ،2025-2005
ووضــعت هــذه االس ـااتيكية لقمــرة األوس ــة وانيــة اويقــة األجــا لقتنميــة االس ـااتيكية نــاورو.
وحتــدد االس ـااتيكية الواني ـة لقتنميــة املســتدامة األهــدا ا ااةيــة الوانيــة الرةيســية ومــا يقــان ــا مــن
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
األساســية بنــا حتمــع عــادل يعــا يقــوا املـرأة وحيامهــا ،ويشــكع تكــافأل الفــرص ،ويقتـ بــدمج
النُعد ا نساين مجيع الق اعات .وتتوس عنة التخ يه والتنمية و ارة املالية دور اةي ة التنسـيقية
لقخ ـ ـ ــة الواني ـ ـ ــة لقتنمي ـ ـ ــة املس ـ ـ ــتدامة لس .واعتمـ ـ ـ ــدت االس ـ ـ ـ ـااتيكية الواني ـ ـ ــة لقتنمي ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ــتدامة
لقف ــاة  2025-2005بص ــي تها املنقح ــة ع ــا  2009مع ــايذ وقواع ــد حق ــوا ا نس ــان ض ــمن
أهدافها األساسية .وتتضمن اين ة الوانية لقتنمية املستدامة قضـايا حقـوا ا نسـان واةوكمـة وتتمثـا
أهدافها اينمسة ال ويقة األجا فيما يق :
• بنا حكومة مستقرة وجديرة بالثقة ومسألولة ماليايف؛
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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 .

جيس -السلطات الرسمية والمنظمات الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان
 -17تعا بقضايا حقوا ا نسان

ناورو املكاتب والو ارات اةكومية التالية:

• 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 .

ثالثا -تعويو حقوق اإلنسران وحمايتهرا لري أرض الوا رنف تنفيرذ االلتوامرات الدوليرة
المتعلق ر ر ررة بحق ر ر رروق اإلنس ر ر رران والمح ر ر ررد ة ل ر ر رري أس ر ر ررا االس ر ر ررتعراض ،
والتش رريعات الوينيررة وااللتوامررات الطوعيررة ،والم؛سسررات الوينيررة لحقرروق
اإلنس ر رران ،واانش ر ررطة ات الع ر ررلة ،والتوعي ر ررة العام ر ررة بحق ر رروق اإلنس ر رران،
والتعاون من آليات حقوق اإلنسان
ـ ـ ــنا /فرباير  -آذار/م ـ ـ ــارس  ،2015أج ـ ـ ــرث مكت ـ ـ ــب االستش ـ ـ ــارة ،Child Frontiers
-18
دراسة بتمويا من منقمة األمم املتحدة لق فولة اليونيسي ) هدفها:
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• اس ـ ــتعرار اةال ـ ــة الراهن ـ ــة عق ـ ـ ـ مس ـ ــتوث التشريعات/السياس ـ ــات ،واين ـ ــدمات ،واملواق ـ ـ ـ
اجملتمعية ،واملعرفة يماية ال فا؛
• صــيا ة توصــيات لقمســاعدة
السياساتية؛

بقــورة اين ــه اةكوميــة ،ال ســيما فيمــا يتعقــت باالســتكابة

• املض تشكيع بنا القدرات ولقامة الشـنكات والتعـاون بـ الوكـاالت .وعـ وة عقـ ذلـك،
لا ــار حموع ــات
تققـ ـ مو ف ــون يقي ــون ت ــدرينايف ج ـ ـرا مناقش ــات عق ـ ـ م ــدث أس ــنوع
مواضيعية ب ية املساعدة عق حتديد كيفية ،اية األافال حاليايف وتقييم الث رات واالحتياجات.
ـراكة م ــع مفوض ــية
 -19و ــنا /فرباير  ،2015نقم ــت و ارة الع ــدل واملراقن ــة اةدودي ــة،
األمــم املتحــدة الســامية ةقــوا ا نســان وأمانــة الفريــت ا ققيم ـ املع ـ ـوارد حقــوا ا نســان التــابع
ألمانــة مجاعــة ااــيه اةــادط ،مشــاورات االســتعرار الــدوري الشــاما الثانيــة ةكومــة نــاورو .وتو ــت
املشــاورة الثانيــة ضــمان وع ـ اةكومــة ولــة ا ب ـ ل الثانيــة وبالت اماهتــا املتصــقة بالتوصــيات املننثقــة
ع ــن جول ــة ا ب ـ ـ ل األوس .ووض ــع ج ــدول لر ـ ــادي خبص ــوص قمي ــع وحتقي ــا واس ــتكمال التقريـ ــر
الوا الثاين امل مع تقدميق لاار االستعرار الدوري الشاما.
 -20و أيار/م ـ ــايو  ،2015قام ـ ــت الش ـ ــراة االحتادي ـ ــة األسـ ـ ـاالية بتنق ـ ــيم ومتوي ـ ـ ـا ولدارة دورة
تدرينيــة لقكهــات املســتكينة األوس حــاالت االعتــدا ا نس ـ  ،ألف ـراد قــوة ــراة نــاورو .وتو ــت
الــدورة تع يـ االســتكابة لس ضــحايا العنـ ا نسـ مــن الكنــار واألافــال .وضــمت الــدورة التدرينيــة
مـ ــو ف مـ ــن و ارة الدا قيـ ــة ،ومر ـ ــدايف بـ ــامل ذ اًمـ ــن ،ومـ ــو ف معني ـ ـ يمايـ ــة ال فـ ــا ،ومر ـ ــدايف
لقرجال .وأقـرت الـدورة التدرينيـة أيضـايف اسـتكابة مركـ ة عقـ الضـحايا تتـوس فيهـا قـوة الشـراة مسـألولية
التحقيت وو ارة الدا قية مسألولية دعم الضحايا.
 -21و أيار/مــايو  ،2015نقمــت و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة وو ارة التعقــيم وأمانــة منتــدث
ج ر اايه اةادط ومنتدث من قة ااـيه اةـادط لاعاقـة مشـاورة وانيـة بشـأن سياسـة نـاورو الوانيـة
ايناص ــة با عاق ــة .وأجري ــت س ــياا املش ــاورة مناقش ــات وحـ ـوارات بـ ـ املنقم ــات الواني ــة املعني ــة
با عاقــة ومنقمــات اجملتمــع املــدين وو ارات اةكومــة والشــركا املــاو بشــأن سياســة نــاورو الوانيــة
ايناصة با عاقة .وأسفرت املشاورات واةوارات عن ت وير تقك السياسة وتكريسها.
 -22و ح يران/يونيق  ،2015قامت حكومة ناورو أيضايف ،عن اريت و ارة التعقيم ،بتنقـيم ولمتـا
االســتعرار األول ملــدث امتثــال التش ـريعات التفاقيــة حقــوا األ ــخاص ذوي ا عاقــة .وأجــري هــذا
االســتعرار لاــار ـراكة مــع أمانــة منتــدث ج ـ ر ااــيه اةــادط و نــة األمــم املتحــدة االقتصــادية
واالجتماعية ًسيا واايه اةادط لضافة لس و ارة التعقيم وو ارة العدل واملراقنة اةدودية .و اركت
االســتعرار جهــات معنيــة مــن اةكومــة ومنقمــات اجملتمــع املــدين .وعـ وة عقـ ذلــك ،نقمــت حققــة
عمـ ــا عامـ ــة بشـ ــأن اتفاقيـ ــة حقـ ــوا األ ـ ــخاص ذوي ا عاقـ ــة ،قـ ــت مواضـ ــيع منهـ ــا املس ـ ــألوليات
وااللت امات وتن االتفاقية ،وتو ت تع ي العما املتعقت باالستعرار التشريع .
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ـ ـراكة م ــع و ارة الع ــدل
 -23و أيقول/س ــنتمرب  ،2015نقم ــت مفوض ــية حق ــوا ا نس ــان،
واملراقنــة اةدوديــة وو ارة اينارجيــة والتكــارة ،مشــاورة عق ـ مــدث يــوم ونص ـ اليــو بشــأن تــدريب

مو ف حكومة ناورو/الفريت العاما املع يقوا ا نسان ناورو حال التصديت عق معاهدات
حقوا ا نسان ولعداد التقارير بشأرا بالاكي عق اًليات الوانية لقرصـد واملتابعـة واتفاقيـة مناهضـة
التعذيب والعهد الدويل ايناص باةقوا املدنية والسياسـية .وتـو التـدريب ت ويـد الـو ارات اةكوميـة
عقومات عن عمقية وهد التصديت عق املعاهدات وتنفيذها وتقدت التقارير بشأرا.

رابعا -اإلجر ر ررالات المتخ ر ررذة بش ر ررنن التوص ر رريات المن،ثق ر ررة ع ر ررم الجول ر ررة ااولر ر ر
لالستعراض الدوري الشامل
التوصيات  1-79و 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8و 9و 10و 11و 12و 13و14
و 15و 17و 18و 19و 20و 21و 22و 23و 24و 25و 26و27
 -24صــدقت حكومــة نــاورو،
عق الصكوك التالية:

لاــار الت امهــا بتنفيــذ التوصــية املقدمــة

جولــة ا ب ـ ل األوس،

• اتفاقية القضا عق مجيع أ كال التميي ضد املرأة )2011؛
• اتفاقية حقوا األ خاص ذوي ا عاقة )2012؛
• اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب و ــذه مــن ضــرو املعامقــة أو العقوبــة القاســية أو ال لنســانية أو
املهينة )2012؛
• الربوتوك ــول اال تي ــاري التفاقي ــة مناهض ــة التع ــذيب و ــذه م ــن ض ــرو املعامق ــة أو العقوب ــة
القاسية أو ال لنسانية أو املهينة .)2013
 -25ولض ــافة لس ذل ــك ،ق ــري حكوم ــة ن ــاورو حاليـ ـايف ،بواسـ ـ ة و ارة الع ــدل واملراقن ــة اةدودي ــة،
مناقش ــات م ــع ال ــو ارات املختص ــة بش ــأن تنق ــيم ت ــدريب عقـ ـ ص ــكوك ي ــددة م ــن ص ــكوك حق ــوا
ا نسان ال سيما التالية:
• الربوتوكــول اال تيــاري التفاقيــة حقــوا ال فــا املتعقــت بنيــع األافــال واســت ل األافــال
الن ا و املواد ا باحية؛
• االتفاقية الدولية لققضا عق مجيع أ كال التميي العنصري؛
• العهد الدويل ايناص باةقوا االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا رمية املنقمة عرب الوانية؛
• االتفاقية ايناصة بوضع ال ج
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 -26وق ــري مناقش ــات م ــع منقم ــات لققيمي ــة ودولي ــة أ ــرث بش ــأن تيس ــذ وض ــع لا ــار يكف ــا
لعمال حقوا ا نسان ودحها السياسات والتشريعات الوانية بصورة فعالة.

التوصيتان  21-79و57
 -27تــنت املــادة  4مــن دســتور مجهوريــة نــاورو عقـ ،ايــة اةــت اةيــاة ،بيــد أنــق ضــو لقربملــان
بص ــفة اس ــتثناةية اعتم ــاد ق ــانون يف ــرر عقوب ــة ا ع ــدا  .و يس ــن الربمل ــان بع ــد قانونـ ـايف بش ــأن عقوب ــة
ا عــدا  ،ومــن ــذ املــرج أن يقــو بــذلك بــالنقر لس الت امــق بالعهــد الــدويل اينــاص بــاةقوا املدنيــة
والسياســية والربوتوكــول اال تيــاري الث ــاين املقحــت ــذا العهــد وتوقيع ــق عقيهمــا .ومــن املتوقــع أن ي ــتم
ذلــك تــدرضيايف بعــد م يــد مــن املشــاورات مــع اةكومــة وا هــات املعنيــة املختصــة .ولضــافة لس ذلــك،
قص ـ ــت ن ـ ــة االس ـ ــتعرار الدس ـ ــتوري بوج ـ ــق ع ـ ــا  ،تقريره ـ ــا الص ـ ــادر ع ـ ــا  ،2009لس أن
االســتثنا املتعقــت بعقوبــة ا عــدا ينن ـ حذفــق مــن الدســتور متام ـايف .وســيتع عق ـ الربملــان االتفــاا
بشــأن مش ــرو ق ــانون ي قــب تع ــديا امل ــادة  4مــن الدس ــتور واةص ــول عق ـ موافق ــة النس ــنة امل قوب ــة
املتمثقة ثقث أعضاةق.

التوصيات  27-79و 53و102
 -28تعمــا حكومــة نــاورو عق ـ بقــورة مــذكرة تفــاهم يــددة مــع مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية
ةق ــوا ا نس ــان بش ــأن ال ــدعم املمك ــن تقدمي ــق لس حكوم ــة ن ــاورو بش ــأن الت اماهت ــا ح ــال حق ــوا
ا نسـ ــان .وسـ ــاك مـ ــذكرة التفـ ــاهم عق ـ ـ دعـ ــم حكومـ ــة نـ ــاورو حـ ــاالت التـ ــدريب والسياسـ ــات
والتشـ ـريعات .وتق ــتمس و ارة الع ــدل واملراقن ــة اةدودي ــة دعمـ ـايف لض ــافيايف م ــن الش ــركا ا ققيميـ ـ فيم ــا
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
بالتعــاون م ــع منت ــدث آس ــيا واا ــيه اة ــادط لقمألسســات الواني ــة ةق ــوا ا نس ــان وراب ــة مناهض ــة
التع ــذيب)؛ و ) لنش ــا آلي ــة واني ــة لتق ــدت التق ــارير واملتابع ــة ب ــالاكي عق ـ آلي ــات دولي ــة ةق ــوا
ا نسـ ـ ـ ــان مث ـ ـ ـ ــا هي ـ ـ ـ ــات املعاهـ ـ ـ ــدات واالس ـ ـ ـ ــتعرار ال ـ ـ ـ ــدوري الشـ ـ ـ ــاما وا ج ـ ـ ـ ـرا ات ايناص ـ ـ ـ ــة)؛
و ) املســاعدة التقنيــة وبنــا القــدرات فيمــا يتعقــت بتنفيــذ االلت امــات وجــب اتفاقيــة حقــوا ال فــا
واتفاقي ــة القض ــا عقـ ـ مجي ــع أ ــكال التمييـ ـ ض ــد املـ ـرأة واتفاقي ــة حق ــوا األ ــخاص ذوي ا عاق ــة
واتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوةا اال تياري.

التوصية 28-79
 -29قُـ يفـد آ ــر مقــاح تعــديا دســتوري الربملــان عــا  ،2014و ميــر املقــاح لذ حيصــا
عقـ أ قنيـة الثقثـ مـن األصـوات امل قوبـة .واقـاح قــانون التعـديا الدســتوري املعتمـد عــا 2009
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تنقــي عــدد مــن امل ـواد لكنــق ميــر االســتفتا الــوا  .و الســياا ذاتــق اقاحــت واعتمــدت عــدة
تش ـريعات قاةمــة عق ـ اةقــوا ،ال ســيما تعــديا القــانون االنتخــاي  )2012الــذي اعتُمــد ــد
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 عقـ النحـو املناسـب .و ــكا
الربملــان ك ــذلك ن ــة معنيــة دون ــة القي ــادة تتــوس مس ــألولية عق ــد وتيســذ املش ــاورات املتعقق ــة باملدون ــة
وتق ــدت مش ــرو ق ــانون بش ــأرا .و ه ــذا الص ــدد ،تس ــع القكن ــة حالي ـايف لس لض ــاد مس ــاندين ك ــا
لققيم ب رر تيسذ املشاورات اجملتمعية وتنقيمها.

التوصية 29-79
 -30أل ــت ااكمــة العقيــا لنــاورو عــا  2015ر يـايف قاعــدة تأييــد األدلــة .فقــد أفــادت ااكمــة
العقيا ،فيما يتعقت بالقضية ا ناةية رقم  ،CF7/2015ا مهورية ضد سـعيد ميـاح  ،بـأن السـألال الـذي
ارحــق القاض ـ املقــيم ايننــذ ،بواس ـ ة تقــدت مــذكرة صــديت ااكمــة ،يرم ـ لس معرفــة مــا لذا كانــت
اارســة ااــاكم املتمثقــة توجيــق تننيــق خبصــوص تأييــد األدلــة املقدمــة مــن الضــحايا النســا أو الننــات
فيمــا يتصــا بــا راةم ا نســية تعــد ىتالفــة لقمــادت  2و 3مــن الدســتور .وأفــاد صــديت ااكمــة بــأن
تصديت مجهورية ناورو عق اتفاقية القضا عق مجيع أ كال التميي ضد املرأة وتوقيعها العهد الدويل
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.
 -31ورأت ااكمــة أن  ....قاع ــدة املمارس ــة ال ـ تقتض ـ لص ــدار تنني ــق لتأيي ــد األدل ــة تتعق ــت
ـاة .ل ــذا ف ــإن م ق ــب
داة ــرة اال تص ــاص ه ــذه بالقض ــايا الـ ـ ال يك ــون امل ــدع فيه ــا لال امـ ـرأة أو فت ـ يف
لصــدار تننيــق لتأييــد األدلــة فيم ــا يتصــا ــذه الف ــة مــن امل ــدع وحــدها يشــكا متيي ـ ايف ضــدها عق ـ
أســاس ا ــنس ،وهــو مــا يتعــارر ومنــادط املــادة  3مــن دســتور ن ـاورو ..وبنــا يف عقيــق ،قــررت ااكمــة
لل ــا قاع ــدة املمارس ــة أو الش ــر ال ــذي يقتض ـ لص ــدار تنني ــق لتأيي ــد األدل ــة مجي ــع القض ــايا الـ ـ
ا راةم ا نسية املعروضة عق ياكم ناورو.
تشما مدع

التوصيات  30-97و 31و32
ـذكرة مفاهيميـ ــة بشـ ــأن لمكانيـ ــة لنشـ ــا مكتـ ــب
 -32أعـ ــدت و ارة العـ ــدل واملراقنـ ــة اةدوديـ ــة مـ ـ يف
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
ساموا فيما يتعقت بإمكانية لنشا مألسسة وانية ةقوا ا نسان.
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التوصيتان  33-79و37
 -33سعيايف لس تع ي االهتما باألافال والشنا  ،أُنش ت عا  2015عنة مكرسة يندمات
،ايــة األافــال  ،تتــوس لســدا ــدمات تقنيــة وسياســاتية وداعمــة قويــة ومتســقة وفعالــة ةــا مشــاكا
األافــال ن ــاورو .وتــوفر و ارة الدا قي ــة حالي ـايف م ـوارد ه ــذه الشــعنة ا دي ــدة ومقرهــا .وهن ــاك ث ـ ب
و ــاة حكوميــة حالي ـايف يُعــا أصــحا ا حص ـرايف بشــألون األافــال نــاورو ،وه ـ مــدير ــألون ،ايــة
ال فا ،ومو ،اية أقد  ،ومو مع يماية األافال .ولضافة لس ذلكُ ،كقفت الشعنة بوضـع
نقم وعمقيات وانية لقتصدي بكفا ة وفعالية ةاالت ليذا األافال ولمهاةم .وتُتاح أيضايف معقومات
عــن الو ــاة حديثــة ا نشــا دا ــا لدارة ــدمات األافــال .وع ـ وة عق ـ ذلــك ،يُقــد الــدعم لس
عما عنة دمات ،اية األافال من وحدة قوة الشراة املعنية بالعن املن يل ال تتوس التحقيـت
قضايا العن املن يل وليذا األافال وا ب ل عنها واالستكابة لس ضحاياها.

التوصية 34-79
تنقـ ــر و ارة اينارجيـ ــة والتكـ ــارة لنشـ ــا مكتـ ــب
-34
دا قية ذا الشأن مع ا هات املعنية اةكومية.

جني ـ ـ  .وقـ ــري حالي ـ ـايف مناقشـ ــات

التوصيتان  35-79و36
 -35نقمـ ــت حكومـ ــة نـ ــاورو ،عـ ــن اريـ ــت و ارة الدا قيـ ــة وخباصـ ــة ـ ــعنة ـ ــألون امل ـ ـرأة و ـ ــعنة
دمات ،اية األافال ،تدرينايف اصايف بشـأن حقـوا ا نسـان لفاةـدة القـادة اجملتمعيـ وأفـراد اجملتمـع
ـاعدة وتـدرينايف بشــأن حقــوا املـرأة .وبا ــرت ــعنة ــألون
ااقـ  .وقــدمت و ارة ــألون املـرأة أيضـايف مسـ يف
امل ـرأة أيض ـايف تنق ــيم مش ــاورة واني ــة بش ــأن العن ـ بالنس ــا  ،وذل ــك بالتع ــاون م ــع أمان ــة مجاع ــة اا ــيه
اةــادط .وتتــو املشــاورة الوانيــة مناقشــة وتأكيــد ضــرورة ســن تشـريعات قاةمــة بــذاهتا بشــأن العن ـ
املن يل تتنع ركايف قاةمايف عق اةقوا.
 -36و أيار/مايو  ،2015نقمت و ارة العدل واملراقنة اةدودية ،راكة مع عنة ألون املرأة
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
عقـ ذلــك ،تعمــا و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة حاليـايف عقـ تنســيت وتنقــيم دورة تدرينيــة لقماافعـ ،
موجهــة لس م ـواا نــاورو املهتم ـ بــأدا و ــاة ــنق قانونيــة النقــد .ويتــو الربنــامج مســاعدة
اااكم من ل معقومات متكنهم من تقدت املساعدة القانونية لس مواا النقد .وتدو
املاافع
الدورة التدرينية سنةيف واحد يفة ويتابعها حاليايف  24االنايف ،وتتضمن موادها القانون الدستوري وقانون ا ن
وقانون العقود وقانون األراض والقانون املدين والقانون ا ناة وقانون األسرة.
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التوصية 38-79
 -37تنت املادة  211من القانون ا ناة  )1899عق قرت كا ذكر يأيت فع يف فاحشايف مـع ذكـ ٍر
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
دا قية مع ا هات املعنية بشأن تنقي القانون ا ناة ب ية النقر املسألة املثارة هذه التوصية.

التوصية 39-79
 -38اعتمـ ــدت اين ـ ــة الوانيـ ــة لقتنميـ ــة املسـ ــتدامة لقفـ ــاة  2025-2005بصـ ــي تها املنقحـ ــة
ع ــا  2009قواع ــد حق ــوا ا نس ــان ومعايذه ــا ض ــمن أه ــدافها األساس ــية .وتش ــما اين ــة حق ــوا
ا نسان واةوكمة الر يدة ،وتتمثا أهدافها اينمسة ال ويقة األجا فيما يق :
• بنا حكومة مستقرة وجديرة بالثقة ومسألولة ماليايف؛
• 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 .
 -39ولضــافة لس ذلــك ،و ســياا االس ـااتيكيات واملعــا النــار ة املرتن ــة باالس ـااتيكية الوانيــة
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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التوصية 40-79
ــة ختضــع الســتعرار
 -40وضــعت حكومــة نــاورو ـةيف وانيـةيف دارة ىتــاار الكـوارب ،وه ـ
ســنوي .ولتنق ــيم هــذه األعم ــال ولدارهتــا ،أنش ــأت حكوم ــة نــاورو أيض ـايف مص ـقحة اين ــدمات الواني ــة
دارة ال ـ ـ ـوارط .وتوج ـ ــد ـ ــة دارة ىت ـ ــاار الكـ ـ ـوارب وق ـ ــانون دارة ىت ـ ــاار الكـ ـ ـوارب .وق ـ ــري
مناقش ــات دا قي ــة ــد ت ــدعيم وتوس ــيع ن ــاا الق ــدرات النشـ ـرية لقمكت ــب ال ــوا املعـ ـ ب ــإدارة
ىتاار الكـوارب والوحـدة املعنيـة بت ـذ املنـا  .ويوجـد حقـس واـ دارة ىتـاار الكـوارب يتـوس رصـد
التنفي ـ ــذ الن ـ ــاج لق ـ ـربامج والسياس ـ ــات .ويض ـ ـ قع ه ـ ــذا اجملق ـ ــس عق ـ ـ و ـ ـ ٍو من ـ ــتقم برص ـ ــد وتنق ـ ــي
السياسات الوانية دارة الكوارب وفقايف ل حتياجات والقرو املت ذة.

التوصية 41-79
أيقول/ســنتمرب  ،2015نقتمــت و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة وو ارة اينارجيــة والتكــارة،
-41
ـراكة م ــع مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية ةق ــوا ا نس ــان املكت ــب ا ققيمـ ـ ملن ق ــة اا ــيه
اة ــادط) ت ــدرينايف ح ــال حق ــوا ا نس ــان لفاة ــدة اثقـ ـ لق ــو ارات األرب ــع عش ــرة واثقـ ـ ملنقمـ ـات
اجملتمــع املــدين .ورك ـ هــذا التــدريب عق ـ مســاةا التصــديت عق ـ املعاهــدات ولعــداد التقــارير ايناصــة
يكومة ناورو ،وعق القيمـة املضـافة لقتصـديت عقـ املعاهـدات املوقعـة بالفعـا .وأتـاح التـدريب أيضـايف
ملختقـ الـو ارات فرصـة وضـع ـة عمـا بشـأن أفضـا كيفيـة لـدمج حقـوا ا نسـان السياســات
واين ــه ا ااةي ــة الواني ــة .ولض ــافة لس ذل ــك ،و أيار/م ــايو  ،2015نقتم ــت و ارة التعق ــيم وو ارة
ـ ـراكة م ــع أمان ــة منت ــدث جـ ـ ر اا ــيه اة ــادط و ن ــة األم ــم املتح ــدة
الع ــدل واملراقن ــة اةدودي ــة،
االقتصـادية واالجتماعيــة ًســيا وااــيه اةــادط ،حققـة العمــا األوس لنحــي مــدث امتثــال التشـريعات
ألحك ــا اتفاقي ــة حق ــوا األ ــخاص ذوي ا عاق ــة ،بالنياب ــة ع ــن اةكوم ــة .وج ــرت ه ــذا ا ا ــار
مش ــاورات ولق ــا ات بـ ـ الش ــركا واثقـ ـ ال ــو ارات األرب ــع عش ــرة ،ــن ذل ــك مو ف ــون مركـ ـ
تأهيا املعوق ومجعية رعايـة األ ـخاص ذوي ا عاقـة نـاورو ،ب يـة تـدارس وضـع األ ـخاص ذوي
ا عاقة القانون والسياسات.
 -42وعـ وة عقـ ذلــك ،تواصــا و ارة الدا قيــة وو ارة ــألون املـرأة تــوفذ التــدريب املتعقــت يقــوا
املـرأة أقـاليم النقـد ا ثـ عشـر .وركـ التـدريب حـال حقـوا ا نسـان عقـ مـواد اتفاقيـة القضــا
عق ـ مجي ــع أ ــكال التمييـ ـ ض ــد املـ ـرأة وأفض ــا كيفي ــة لتكس ــيدها وتنفي ــذها عقـ ـ الص ــعيد ال ــوا .
ـراكة مــع و ارة ــألون املـرأة و ــعنة
وبا ضــافة لس ذلــك ،نقتمــت و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة،
ناورو.
دمات ،اية األافال ،مشاورة بشأن اتفاقية حقوا ال فا لفاةدة املدرس
 -43و ـ ــنا /فرباير وآذار/مـ ــارس  ،2015أجـ ــرث مسـ ــألولون حكوميـ ــون مـ ــن و ارة الدا قيـ ــة
وو ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة مشــاورات حتمعيــة كــا أقــاليم نــاورو ال  14بشــأن التقــارير املتعققــة
باتفاقي ــة القض ــا عقـ ـ مجي ــع أ ــكال التمييـ ـ ض ــد املـ ـرأة واتفاقي ــة حق ــوا األ ــخاص ذوي ا عاق ــة
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واتفاقيــة حق ــوا ال فــا .وض ــم فريــت املش ــاورة املر ــدين املعني ـ بــالعن ا نس ــاين ومــدير ــدمات
األســرة واجملتمــع ،ومر ــدي امل ـ ذ اًمــن ،ومــدير ــألون املـرأة ،وكنــذ يــام حقــوا ا نســان ،ووكيــا
النياب ــة ،وي ــام املس ــاعدة القض ــاةية ،ومو ـ ـ التنس ــيت الق ــري لقس ــم حق ــوا ا نس ــان أمان ــة
مجاعة اايه اةادط.
 -44و آذار/م ـ ـارس  ،2015نقتمـ ــت أمانـ ــة مجاعـ ــة ااـ ــيه اةـ ــادط ،بـ ــدعم مـ ــن و ارة العـ ــدل
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
حســب حــاالت االهتمــا  .وناقشــت منقمــات اجملتمــع املــدين أيضـايف كيفيــة التعــاون بفعاليــة مــع حقــس
حقوا ا نسان عن اريت التواصا الشنك الفعال وتيسذ األنش ة ا اننية.
 -45و متو /يوليــق  ،2015دعــت و ارة الدا قيــة أمانــة مجاعــة ااــيه اةــادط لس تنقــيم حققــة
عمــا تــدو  5أيــا وتتنــاول مواضــيع القضــا عق ـ العن ـ بــاملرأة وحقــوا ا نســان واتفاقيــة حقــوا
ال ف ــا .ووجه ــت دعـ ـوات لس اثقـ ـ منقم ــات عقاةدي ــة مث ــا م ــدير مدرس ــة مجاع ــة ال ــر  ،ورةيس ــة
مجعيــة فيقــت مــرت النســاةية الكاثوليكيــة ،وأمينــة حقــس نــاورو لقكمعيــات النســاةية ال اةفيــة ،ورةــيس
حقــس نــاورو لقكمعيــات الشــنابية ،ومجعيــة نــاورو لأل ــخاص املعــوق  ،ومنســق راب ــة ج يــرة نــاورو
لقمنقمــات ــذ اةكوميــة ،والقــادة اجملتمعي ـ  ،لس جانــب اثق ـ الــو ارات اةكوميــة املعنيــة بقضــايا
املرأة وال فا.

التوصيات  42-79و 43و 44و 45و 46و 47و48
ويســرت يــارة نــة األمــم املتحــدة الفرعيــة ملنــع
-46
أيار/مــايو  ،2015تققــت حكومــة نــاورو ت
التع ــذيب .ورتك ـ ت ه ــذه ال ي ــارة عق ـ حال ــة ااتك ـ ين ا ي ــرة وعق ـ ض ــرورة لنش ــا هي ــة مس ــتققة
لرصــد أمــاكن االحتكــا  .وهــذه ال يــارة ،الـ دامــت ث ثــة أيــا  ،أتاحــت لقكنــة الفرعيــة فرصــة معاينــة
مرك ـ الشــراة والســكن لس جانــب املرك ـ ا ققيم ـ ملعا ـة اقنــات القكــو  ،وهــو مرفــت اســع يضــم
ث ـ ب وح ــدات ســكنية منفص ــقة لقرج ــال والنســا واألس ــر ذات األافــال .ولض ــافة لس ذل ــك ،ارت
القكنــة الفرعيــة مصــقحة الســكون ومراك ـ لي ـوا مقتمس ـ القكــو نــاورو .وأجــرت القكنــة الفرعيــة
أيضايف لقا ات مع الج ومقتمس و د تقييم مدث االمتثال لقمعايذ وا جرا ات الدولية.
 -47وقـدر ا ــارة هــذا السـياا لس املناقشــات املتعققــة بتنفيـذ الربوتوكــول اال تيــاري التفاقيــة
مناهض ــة التع ــذيب ،ال س ــيما دع ــم لنش ــا وتشـ ـ يا آلي ــة وقاةي ــة واني ــة .وأص ــنحت ن ــاورو ارفـ ـايف
الربوتوكــول املــذكور كــانون الثاين/ينــاير  ،2013وقــد با ــرت مــأل رايف مناقشــات ومشــاورات بشــأن
لنشا آلية وقاةية وانية مستققة.
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التوصيات  49-79و 50و51
 -48عمق ــت حكوم ــة ن ــاورو
وجب الصكوك التالية:

األ ــهر األ ــذة عقـ ـ اس ــتكمال م ــا ت ــأ ر تقدمي ــق م ــن تق ــارير

• اتفاقية حقوا ال فا؛
• اتفاقية القضا عق مجيع أ كال التميي ضد املرأة؛
• اتفاقية حقوا األ خاص ذوي ا عاقة.
 -49وأكمقـ ــت حكومـ ــة نـ ــاورو حـ ــي اًن التقري ـ ـرين املتعقق ـ ـ باتفاقيـ ــة حقـ ــوا ال فـ ــا واتفاقيـ ــة
القضــا عقـ مجيــع أ ــكال التمييـ ضــد املـرأة ،ومــن امل مــع أن تكمــا التقريــر املتعقــت باتفاقيــة حقــوا
األ خاص ذوي ا عاقة يقول تشرين الثاين/نوفمرب .2015

التوصية 52-79
 -50صــيغ مشــرو وثيقــة أساســية مشــاكة ،وهــو اــور التعمــيم عقـ ا هــات املعنيــة كـ تنــدي
تعقيقاهتــا عقيــق قنــا اســتكمالق .وقــد صــا ت هــذه الوثيقــة و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة بــدعم مــن
أمانة منتدث ج ر اايه اةادط .ومن املتوقع استكماةا يقول تشرين الثاين/نوفمرب .2015

التوصية 54-79
ـراكة مــع منتــدث من قــة ااــيه
 -51نقتمــت و ارة التعقــيم وو ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة،
اة ــادط لاعاق ــة وأمان ــة منت ــدث جـ ـ ر اا ــيه اة ــادط ،مش ــاورة واني ــة م ــع جه ــات معني ــة حكومي ــة
ومنقمـات ـذ حكوميـة خبصــوص سياسـة وانيـة بشــأن ا عاقـة ةكومـة نــاورو .وتضـع سياسـة نــاورو
الوانيــة ايناصــة با عاقــة لاــارايف ــام يف لتقنيــة احتياجــات األ ــخاص ذوي ا عاقــة ولعمــال حقــوقهم،
ال س ــيما حتسـ ـ ــرو معيش ــتهم وض ــمان مش ــاركتهم الكامق ــة واملتس ــاوية م ــع ــذهم باعتن ــارهم
م ـواان مــألهق  .ولضــافة لس ذلــك ،نقتمــت بواس ـ ة اليونيســي مناقشــة ب ـ نق ـرا حكــومي مــن
ــة عمــا لقفــاة .2015-2014
و ارة الصــحة واينــدمات ال نيــة وو ارة الدا قيــة ،بشــأن مشــرو
وقُــد ه ــذا املش ــرو أوا ــر أيار/م ــايو  2015لس و ارة اينارجي ــة كـ ـ تت ــوس لقـ ـراره بص ــفة ر ي ــة.
ويق ــاح املش ــرو مواص ــقة العم ــا م ــع و ارة الص ــحة واين ــدمات ال ني ــة لا ــار تنس ــيت وثي ــت م ــع
صــندوا األمــم املتحـدة لقســكان ومنقمــة الصــحة العامليــة) وبــد التعــاون مــع ــعنة ــدمات األســرة
واجملتمــع املنشــأة حــديثايف و ارة الدا قيــة .وهــذا التعــاون حــال رةيســي مهــا :أ) اســتفادة النســا
اةوام ــا واألمه ــات واألاف ــال عقـ ـ ق ــد املس ــاواة م ــن حتسـ ـ ــدمات ا اث ــة والص ــحة والت ذي ــة
ايناصــة بالرضــع واألافــال واألمهــات؛ و ) لكمــال التحقيــا املتعقــت يالــة ،ايــة األافــال واســتيفا
ما يتصا بذلك من مت قنات تقدت التقارير لاار اتفاقية حقوا ال فا.
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التوصية 56-79
ُ -52حت ـ تدد االس ـااتيكية الوانيــة لقتنميــة املســتدامة ســتة مأل ـرات رةيســية لقيــاس األدا
النهور باملرأة ناورو ،وهذه املأل رات ه كالتايل:

حــال

• نســنة ال ـربامج املتصــقة باتفاقيــة القضــا عق ـ مجيــع أ ــكال التميي ـ ضــد امل ـرأة ال ـ اعتُمــدت
وأُدحت مجيع ه اةكومة وسياساهتا واسااتيكياهتا وبراحها؛
• نسنة النسا

الربملان؛

• نسنة النسا

مناصب القيادة دا ا اةكومة واةي ات اةكومية والق ا ايناص؛

• نسنة النسا

العمالة مدفوعة األجر؛

• نسنة مسامهة النسا

متوسه الد ا األُسري؛

• نسـ ــنة املشـ ــاريع/الربامج اجملتمعيـ ــة ال ـ ـ تـ ــديرها وتنفـ ــذها مجاعـ ــات نسـ ــاةية ومنقمـ ــات ـ ــذ
حكومية/منقمات حتمع مدين معنية باملرأة.
 -53ولضافة لس ذلك ،ترتك االسااتيكية الوانية لقتنمية املسـتدامة نـاورو لقفـاة 2025-2005
عق مساةا اقتصادية ولااةية ،ويتمثا أحد منادةها األساسـية بنـا  ....حتمـع عـادل يعـا يقـوا
املرأة وحيامها ويشكع تكافأل الفرص ويقت بدمج القضايا ا نسانية مجيع الق اعات..

التوصيتان  58-79و59
 -54وض ـ ـ ــعت و ارة الدا قي ـ ـ ــة ،بواس ـ ـ ـ ة و ارة ـ ـ ــألون امل ـ ـ ـرأة ،سياس ـ ـ ــة ن ـ ـ ــاورو الواني ـ ـ ــة املتعقق ـ ـ ــة
بــاملرأة )2024-2014؛ و ــة عمــا نــاورو املتعققــة بــاملرأة لقفــاة  ،2015-2005و ــة عمــا
ن ــاورو املتعقق ــة بالش ــابات لقف ــاة  .2015-2009وتع ــرر ه ــذه الوث ــاةت السياس ــاتية وتُر ــد العم ــا
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،
أجرت عنة ألون املرأة عا  ،2014بدعم تق مـن مجعيـة األمـم املتحـدة ةمايـة األسـرة وبـدعم
املايل من وكالة املعونة األساالية ،الدراسة املتعققة بالصـحة األُسـرية والـدعم األُسـري نـاورو .ويثـت
هــذه الدراســة ــاهرة العن ـ بالنســا والننــات .ونُشــرت اســتنتاجات التقريــر املتعقــت بالدراســة بصــورة
كامقــة بواس ـ ة الكتينــات وال ـربامج التقف يونيــة واة ـوارات ا ذاعيــة ب يــة لذكــا الــوع اجملتمع ـ ب ثــار
العن بالنسا عق األافال.
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التوصيات  55-79و 60و 61و 62و 63و 64و 65و 66و 67و68
 -55يتواص ــا العم ــا م ــن أج ــا اعتم ــاد ق ــانون جن ــاة جدي ــد لن ــاورو حي ــا ي ــا الق ــانون ا ن ــاة
لعــا  .1899وتعمــا لدارة النياب ــة العامــة األس ـاالية قس ــم ااــيه اةــادط) م ــع و ارة العــدل واملراقن ــة

اةدودي ــة وق ــوة ــراة ن ــاورو م ــن أج ــا ص ــيا ة ق ــانون جن ــاة جدي ــد لقنق ــد يت ــأل م ــن ث ث ــة أج ـ ا
مستققة .ويتعقت ا األول بـا راةم املرتكنـة حـت األ ـخاص ،وهـو أكثـر األجـ ا ارتنااـا وضـو
االمتث ــال ألحك ــا اتفاقي ــة القض ــا عق ـ مجي ــع أ ــكال التميي ـ ض ــد امل ـرأة .وم ــن املتوق ــع أن تُق ـ
القانون ا ديد مجيع الفوارا ا نسانية واألحكا التميي ية القاةمة .ومترير هذا ا ص ح القـانوين املهـم
الربملــان ســو يتــي ويكفــا الوفــا بااللت امــات وجــب تقــك االتفاقيــة .وتكفـ ا ــارة لس وجــود
دع ــوة قوي ــة حالي ـايف لس وض ــع تش ـريع مس ــتقا بش ــأن العن ـ املن ـ يل .ويت ــو الق ــانون ا ن ــاة ا دي ــد
حتــديي الق ـوان ا ناةيــة نــاورو ييــي تســتكيب لس مصــام واحتياجــات حتمــع مت ــور ولس ــي
جوانــب نقــا العدالــة ا ناةيــة .وتــرد معقــم ا ـراةم ا نســية الفصــا الثــاين والعش ـرين مــن القــانون
ا نــاة لنــاورو .وبينمــا تضــم هــذه ا ـراةم حموعــة واســعة مــن ا ـراةم ا نســية ،فإرــا ال تشــما جـراةم
حديثة كثذة ،ال سيما فيما يتعقت باالست ل ا نس لألافال واالعتدا عقيهم جنسيايف .ويشذ ذلك
بالتــايل لس وجــود امل يــد مــن اينيــارات فيمــا يتعقــت باملســألولية ا ناةيــة حــاالت حتـريض الرجــال عقـ
العنـ ـ بالنس ــا  .وس ــيعهد الق ــانون ا ن ــاة ا دي ــد أيضـ ـايف مي ــع مقف ــات ا ـ ـراةم ا نس ــية لس ــعنة
واحدة ،ما يسها عما قوة الشـراة ومـدير النيابـة العامـة عنـد عـرر التهمـة املناسـنة جـراةم العنـ
بالنســا  .ومــن الت ــورات األ ــرث ا ديــدة القــانون ا نــاة لدرا جرميــة التحــرا ،باعتنارهــا ســقوكايف
ال يصــا لس حــد االعتــدا لكنــق ميكــن أن يُثــذ اينــو والرهنــة نفــس الضــحية .وميكــن اســتخدامها
أيضايف مل حقة خت قنـا ارتكـا جرميـة أ ـر .وكثـذايف مـا تُثـار مسـألة رضـا املـرأة ا ـراةم ا نسـية
املرتَ َكنة ،وه مسألة متـواترة مجيـع ا ـراةم الـ تتضـمن العنـ بالنسـا  ،لـذا يقـاح القـانون ا نـاة
التصدي ةذه املسألة األساسية بإدرا قاةمة ذ مستوفاة لققرو ال ال يعترب فيها الرضا يارايف حرايف
واوعيايف ،كما حاالت استعمال القوة مث يف.

التوصيات  69-79و 70و 71و72
قضــية مجهوريــة نــاورو ضــد جــاكو اديانــال ،القضــية ا ناةيــة رقــم  ،2015/83املتعققــة
-56
خبضــو افــا دون الرابعــة عشــرة ملعامقــة ــذ الةقــة ختــال أحكــا املــادة  210مــن القــانون ا نــاة
لع ــا  ،1899حي ــي ك ــان الض ــحية اف ـ ـ يف الثاني ــة م ــن عم ــره وق ــت ح ــدوب ا رمي ــة .وأحال ــت
ااكم ــة ااقي ــة القض ــية لس ااكم ــة العقي ــا ص ــدار اةك ــم .وحكم ــت ااكم ــة العقي ــا عقـ ـ امل ــتهم
بالسكن أربع سنوات .و كا هذا القرار نق ة حتول لذ دد العقوبة حاالت ليذا األافال.
 -57وتعمــا ــدمات ،ايــة ال فــا ،بــدعم مــن املستشــار املع ـ بــالعن ا نســاين والتــابع ًليــة
املساعدة التقنية ملن قة اايه اةادط ،عق وضع لاار ا ب ل ا ل ام لناورو .وتأ ذ هذه اين ة
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اةســنان أفضــا املمارســات عقـ صــعيد املن قــة وتنحــي أفضــا اريقــة لتنفيــذها عقـ الصــعيد الــوا
بالنقر لس املوارد اادودة .وتأ ذ اين ة بع االعتنار كذلك أن وحـدة الشـراة املعنيـة بـالعن املنـ يل
م ـ ودة بض ــاب اثن ـ  ،و ــعنة ــدمات ،اي ــة ال ف ــا بث ث ــة م ــو ف  ،وأن ق ـوان ن ــاورو املوج ــودة
امضة تناوةا لنعض املساةا املتعققة يماية األافال ونقت القدرة عق لر ادهم.
 -58وقــانون ج ـراةم ا نانــت  )2015نــت تش ـريع مهــم يتــو حص ـرايف ضــمان الس ـ مة عق ـ
ا نانــت ،و اصـةيف ،ايــة األافــال مــن ا يــذا  .وقــد ســن الربملــان هــذا القــانون ملكافحــة ت ايــد قضــايا
قصـ ــد ـ ـراةم
االعتـ ــدا عق ـ ـ ال ُقصـ ــر وليـ ــذاةهم جنسـ ــيايف لاـ ــار وسـ ــاةه التواصـ ــا االجتمـ ــاع  .ويُ َ
ا نان ــت :ا ـ ـراةم الـ ـ تس ــتهد اةواس ــيب أو ذه ــا م ــن تكنولوجي ــات املعقوم ــات واالتص ــاالت
مثــا القرصــنة وتع يــا اينــدمات) وا ـراةم ال ـ 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
يُست َا فيها أافال).

التوصية 73-79
نـاورو مـن الناحيـة املهنيـة مـن صـندوا املشـاركة القضـاة ملن قـة

 -59يستفيد ا هـا القضـاة
ااــيه اةــادط ،وهــو منــادرة تنميــة مهنيــة تــدعمها و ارة اينارجيــة والتكــارة وو ارة العــدل نيو يقنــدا.
قر هذه املنادرة يسن النيـة والع قـات الوايـدة القاةمـة بـ ا هـا القضـاة النيو يقنـدي واألجهـ ة
وتُ ت
القضاةية ر اايه اةادط ،وتتـي فرصـايف وأنشـ ة لتنميـة قـدرات القضـاة ومـو ف السـق ة القضـاةية
واا ــاكم من ق ــة اا ــيه اة ــادط بأس ــرها .ويش ــكا معه ــد الدراس ــات القض ــاةية ال ــذرا التعقيمي ــة
لقكها القضاة  ،ويوفر برامج وموارد تعقيمية لأل رار التالية:
• دعم القضاة

ت ورهم امله املستمر؛

• تشكيع االمتيا القضاة ؛
• لذكا الوع بالت ورات

القوان وسياقها االجتماع ولقامة العدل.

 -60و ح يران/يوني ــق  ،2015ــارك مو ف ــون م ــن ا ه ــا القض ــاة لن ــاورو حقق ــة دراس ــية
معقــودة نيو يقنــدا بشــأن التواصــا قاعــة ااكمــة .وأتاحــت اةققــة الدراســية ألمنــا الســكا
اا ــاكم فرص ــة التم ــرس عق ـ ـ مه ــارات االتصـ ــال ايناص ــة بالني ــة الفري ــدة لقاع ــة ااكم ــة .ويتـ ــو
الربنـ ــامج ،بالنسـ ــنة ألسـ ــقو العـ ــرر ال ـ ـراهن ،حتديـ ــد عناصـ ــر العـ ــرر ا يـ ــد وديناميـ ــات اين ـ ــا
الشفه وا سدي وأساليب الوضوح ولدارة سقوك األفراد حاالت التوتر دا ا قاعة ااكمة.

التوصيتان  74-79و75
 -61قــري و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة حالي ـايف مــع الشــركا املعني ـ مناقشــات بشــأن مقاحــات
لصـ حات لققــانون ا نــاة  .وينقســم مشــرو القــانون ا نــاة املقــاح لس ث ثــة أجـ ا  :يتنــاول ا ـ
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األول املســاةا ال ـ ختــت األ ــخاص؛ ويتضــمن ا ـ الثــاين املســاةا املتعققــة باملقكيــة؛ بينمــا يعــا
ا ـ الثالــي مســاةا عامــة .وتنــاقس حالي ـايف لمكانيــة عقــد م يــد مــن املشــاورات ب يــة ل ـراك اجملتمــع
بقدر أكرب مساع ل الة اابع ا رمية عن الع قات ا نسية ال وعية ب الكنار.

التوصيات  76-79و 77و78
 -62يت ــاح لعام ــة الن ــاس الوق ــت اةاض ــر الوص ــول لس املعقوم ــات اةكومي ــة .ويق ــد املكت ــب
ا ع م ـ اةكــوم معقومــات يوميــة بشــأن أنش ـ ة اةكومــة ،ــا ذلــك فــرص العمــا واملنــادرات
ا ااةيــة املتخ ــذة مــن اةكوم ــة وتقــك املنف ــذة مــع ــركا لاــاةي أو جه ــات ماوــة أ ــرث ،وتق ــارير
يدث ـ ــة ع ـ ــن اجتماع ـ ــات كن ـ ــار املس ـ ــألول اةك ـ ــومي  .وه ـ ــذه املعقوم ـ ــات متاح ـ ــة مي ـ ــع امل ـ ــو ف
اةك ــومي ولقكمه ــور عام ــة .ولض ــافة لس ذل ــك ،يع ــد مكت ــب املعقوم ــات اةكومي ــة وي ــو نشـ ـرات
لع مي ــة ةكوم ــة ن ــاورو ويص ــدر ك ــا أس ــنوع رس ــالة ل ناري ــة تس ــم نش ــرة ن ــاورو وتتض ــمن أنن ــا
ومعقوم ـ ــات ع ـ ــن و ارات اةكوم ـ ــة وأجه هت ـ ــا .وتعم ـ ــم نش ـ ــرة ن ـ ــاورو بالربي ـ ــد ا لك ـ ــاوين ا ي ـ ــرة
و ارجها .وفتحت اةكومة أيضايف حسابايف جديدايف عق تويا.

التوصية 79-79
 -63ت مــع حكومــة نــاورو عقــد امل يــد مــن املناقشــات بشــأن فــض ســن التصــويت مــن العش ـرين
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.

التوصية 80-79
 -64ت ــنت ـ ــة العم ــا املتعققـ ــة ب ــاملرأة لقفـ ــاة  2015-2005عق ـ ـ اختـ ــاذ لج ـ ـرا ات لضابيـ ــة
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
الربملــان .وع ـ وة عق ـ ذلــك ،نقمــت عــا  2013انتخابــات عامــة ــاركت فيهــا مر ــحات
لناب وأفضت لس انتخا امرأة الربملان تتوس حاليايف منصنايف و اريايف وحقاةب متنوعة.

التوصية 81-79
 -65متك ــن س ــكان ن ــاورو م ــن ي ــادة د قه ــم والنه ــور ـ ـوارد ر ا أس ــرهم بواسـ ـ ة مركـ ـ مـ ـوارد
املنش ت .وقد ساعد هذا املرك الكثذين ان حصقوا عق دماتق ،ا فيها التدريب املايل واالستفادة
من صندوا ينم قروضا بال ة الص ر يصا مقدارها لس  2 000دوالر أساايل .وأدث الدعم املقـد
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من املركـ لس لنشـا  16مشـروعايف ناجحـايف و قـت  5و ـاة جديـدة .ومـول املركـ  17مشـروعايف قاريـايف
منها  14مشروعايف تديرها نسا  ،منهن  10ابات ،وث ثة مشاريع يديرها رجال ،منهم ابان .ومنذ
انتخا اةكومة عـا  ،2013سـكا اـو اقتصـادي قـوي ال تقـا نسـنتق عـن  15املاةـة .وفـاا
ع ــدد الو ــاة املس ــتحدثة الع ــا املاض ـ حك ــم س ــوا العمال ــة .وت ــوفر حكوم ــة ن ــاورو ح ـواف مادي ــة
وتعقيميــة لتع ي ـ ب ـرامج ياربــة الفقــر .وقــد أنش ـ املرك ـ عــا  2010لاــار برنــامج نــاورو لتنميــة
لقامة املشاريع ،وهو منادرة مشاكة ب حكومة ناورو وبرنامج األمم املتحدة ا ااة  ،ومتولـق اةكومـة
األساالية من ل الوكالة األساالية لقتنمية الدولية قدار  211 693دوالرايف من دوالرات الواليات
املتحــدة .وســاهم برنــامج نــاورو لتنميــة لقامــة املشــاريع ت ــوير ق ــا املنش ـ ت الص ـ ذة واملتوس ـ ة
اةكم  -متشيايف مع األولوية ااددة االسااتيكية الوانية لقتنمية املستدامة لقفاة .2025-2005
ولضــافة لس ذلــك ،وافق ــت حكومــة ن ــاورو عق ـ ف ــت مصــر بن ــدي و الــذي يق ــد لنــاورو اين ــدمات
أمــس اةاجــة لليهــا .وع ـ وة عق ـ ذلــك ،وضــعت حكومــة نــاورو نقــا رعايــة
املصــرفية ال ـ ه ـ
اجتماعية يتي دفع من لقمواان املسن واملواليد ا دد.

التوصية 82-79
 -66اعتمــدت حكومــة نــاورو عــا  2011لـواة السـ مة ال ذاةيــة الـ تــدعم قــانون السـ مة
ال ذاةية من الناحية التنقيميـة .وتن نـت القـواة عقـ مجيـع مراحـا لنتـا ال ـذا وقهيـ ه وتو يعـق ،كمـا
تن نـت عقـ الـواردات والصـادرات ،دون املسـاس باملت قنـات ااـددة املتعققـة بنقافـة ال ـذا وسـ متق.
ق ــا األ ذيــة قواعــد بشــأن نقافــة ال ــذا وسـ متق ،و،ايــة الصــحة
وتضــع هــذه القـواة لقعــامق
العامــة مــن اســته ك أ ذيــة ــذ مأمونــة ،و،ايــة املســتهقك مــن ال ــس ومــن تــدين نوعيــة األ ذيــة،
بوضع معايذ دنيا لقمنتكات ال ذاةية .وتأ ذ القواة بع االعتنار بصفة اصة املنادط التالية:
• يتحما العامقون

ق ا األ ذية املسألولية الرةيسية عن الس مة ال ذاةية؛

• م ــن الض ــروري ض ــمان السـ ـ مة ال ذاةي ــة عقـ ـ امت ــداد سقس ــقة ال ــذا ب ــد ا رحق ــة ا نت ــا
األوس؛
• مــن املهــم اح ـاا سقســقة الــربودة
اةرارة ااي ة؛

حالــة األ ذيــة ال ـ ال ميكــن خت ينهــا بس ـ مة

درجــة

• مــن الضــروري ضــمان اســتذاد أ ذيــة حتــا كحــد أدم معــايذ النقافــة والس ـ مة ذاهتــا ال ـ
خيضع ةا ا نتا ال ذاة بناورو.

التوصية 83-79
 -67با ــر برنــامج بقــدان ااــيه اةــادط لقتكي ـ مــع ت ــذ املنــا مشــرو تنقيــة امليــاه باســتعمال
ال اق ـ ــة الشمس ـ ــية ،ال ـ ــذي س ـ ــيكه ان ـ ــات املي ـ ــاه اجملتمعي ـ ــة ع ـ ــدات س ـ ــية لتنقي ـ ــة املي ـ ــاه .وق ـ ــد
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اس ــتحدثت ه ــذه الفك ــرة تكمق ــة ملش ــرو ان ــات املي ــاه اجملتمعي ــة ال ــذي متول ــق الياب ــان .وأج ــري
ح يران/يوني ـ ـ ــق  2013تقي ـ ـ ــيم رةيس ـ ـ ـ س ـ ـ ـريع لقتن ـ ـ ــو األحي ـ ـ ــاة  ،وذل ـ ـ ــك بالتنس ـ ـ ــيت م ـ ـ ــع مش ـ ـ ــرو
االس ـااتيكيات واين ــه الواني ــة لقتن ــو األحي ــاة  .وس ــيتمخض تقي ــيم التن ــو األحي ــاة ع ــن تقري ــر
ــاما بشــأن حالــة الني ــة .أمــا مشــرو التحــال العــامل ملكافحــة ت ــذ املنــا دول ااــيه اةــادط
ا رية الص ذة فقه ار عق رايتق ،وهـو يتـو حتسـ قميـع امليـاه عقـ مسـتوث األسـرة .وقـد
حدد  200بيت ل ستفادة من هذا املشرو .
ا ـ ر عقـ رايتــق .ويتــو

 -68كــذلك أ ــر برنــامج العمــا املتعقــت بــالتنو األحيــاة
الربن ــامج املس ــامهة تنفي ــذ حم ــا أعم ــال برن ــامج التن ــو األحي ــاة ا ـ ـ ر الت ــابع التفاقي ــة التن ــو
النيول ــوج  ،بواسـ ـ ة دع ــم ر ــج ليكول ــوج متكام ــا لدارة اةف ــاظ عقـ ـ التن ــو األحي ــاة عق ـ ـ

هــذا

املستوث ااق  .وقد وضعت ونفـذت سياسـة وانيـة دارة املـوارد املاةيـة ،وسـتوفر هـذه الوثيقـة املهمـة
لاــارا لاج ـرا ات املنســقة الراميــة لس لدارة امل ـوارد املاةيــة لدارة فعالــة واســتخدامها اســتخدامايف مســتدامايف
ناورو.

 -69وم ــن املتوق ــع الش ــرو تنفي ــذ مش ــرو .م ــن سقس ــقة ال ــت ل لس ح ــاج املرج ــان .الف ــاة
املقنق ــة  .2016-2015ويت ــو ه ــذا املش ــرو املس ــاعدة عق ـ ـ حف ـ ـ وتع ي ـ ـ اين ــدمات والس ــقع
ا يكولوجي ــة لن ــاورو ا م ــداد والتنق ــيم وال ــدعم ومراع ــاة ا ان ــب الثق ــا ) باتن ــا نـُ ُه ــج متكامق ــة ل ا
لدارة األراض ـ واملي ــاه وال اب ــات والتن ــو األحي ــاة وامل ـوارد الس ــاحقية ــا يس ــاهم اة ــد م ــن الفق ــر
واستدامة موارد الر ا والتأققم املنا .

التوصيات  84-79و 85و 86و 87و 100و101
عـا  1993وعقـ
 -70صدقت ناورو عقـ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ا ااريـة بشـأن ت ـذ املنـا
بروتوكــول كيوتــو عــا  .2001واختــذت حكومــة نــاورو ـوات وتــدابذ مقموســة لضــمان الوفــا
بالت اماهتــا وجــب هــات االتفــاقيت الــدوليت  .وقــدمت نــاورو ب هــا الــوا األول لس اتفاقيــة ت ــذ
املن ـ ــا ع ـ ــا  ،1999وهـ ـ ـ بص ـ ــدد لع ـ ــداد ب ه ـ ــا ال ـ ــوا الث ـ ــاين .وتش ـ ــارك ن ـ ــاورو أيض ـ ـ ـايف
االجتماعــات ا ققيميــة املعنيــة بت ــذ املنــا  ،ــا فيهــا اجتمــا املاةــدة املســتديرة املع ـ بت ــذ املنــا
من قــة ااــيه اةــادط الــذي يرصــد تنفيــذ لاــار عمــا جـ ر ااــيه اةــادط املع ـ بت ــذ املنــا باعتنــاره
جــدول األعمــال ا ققيم ـ العــا ملواجهــة حتــديات ت ــذ املنــا  .و عــا  ،2014انضــمت حكومــة
بق ــورة لا ــار التع ــاون مل ــا بع ــد
ن ــاورو لس مـ ـألمتر ال ــدول ا ري ــة الصـ ـ ذة النامي ــة و ــاركت بنش ــا
ع ــا  2015املتعق ــت بربن ــامج عم ــا برب ــادوس واسـ ـااتيكية موريش ــيوس .وأثنت ــت ن ــاورو الت امه ــا م ــن
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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 -71ويشـكا تعمــيم مســألة اةــد مــن ىتــاار الكـوارب الت امـايف رةيســيايف مــن الت امــات اةكومــة ،كمــا
موافقتهــا عق ـ لاــار عمــا هيو ــو لقفــاة  :2015-2005بنــا قــدرة األمــم واجملتمعــات
يتكق ـ
عقـ مواجهــة الكـوارب ،وا اــار ا ققيمـ دارة ىتــاار الكـوارب من قــة ااــيه اةــادط .ولضــافة
لس ذلــك ،اعتمــدت نــاورو قــانون لدارة ىتــاار الك ـوارب ،وأنشــأت عــا  2010املكتــب الــوا
دارة ىت ـ ــاار الك ـ ـوارب ـ ــد تنس ـ ــيت األنش ـ ـ ة اليومي ـ ــة ذات الص ـ ــقة .و ع ـ ــا  ،2013ـ ــكع
اجتمــا مشــاك ب ـ املاةــدة املســتديرة املعنيــة بت ــذ املنــا من قــة ااــيه اةــادط ومنتــدث اا ــيه
اةادط دارة ىتاار الكوارب عق تع يـ الـروابه بـ مواجهـة ت ـذ املنـا واةـد مـن ىتـاار الكـوارب
والســع لس حتقيــت التنميــة املســتدامة .وقــدمت حكومــة نــاورو عــا  2015لاــار نــاورو ملواجهــة
ت ــذ املن ــا واة ــد م ــن ىت ــاار الكـ ـوارب ،ال ــذي يع ــد نتاجـ ـايف لعمقي ــة تش ــاور ب ــدأت ع ــا 2010
و ــاركت فيه ــا جه ــات معني ــة م ــن اةكوم ــة واجملتم ــع ااقـ ـ  .وه ــو ينـ ـ ا جـ ـرا ات ذات األولوي ــة
بالنس ـ ــنة لس لدارات اةكوم ـ ــة وو اراهت ـ ــا وي ـ ــوفر دعمـ ـ ـايف أك ـ ــرب لتنفي ـ ــذ االسـ ـ ـااتيكية الواني ـ ــة لقتنمي ـ ــة
املستدامة لقفاة  .2015-2005ولضـافة لس ذلـك ،يسـاهم ا اـار تعمـيم اعتنـارات ت ـذ املنـا
واةد من ر الكوارب الق ا العا بأسره.
 -72وتشر نة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية ًسيا واايه اةادط عق مشرو اةكرة
النامجــة عــن ت ــذ املنــا من قــة ااــيه اةــادط ،وا ــق الكامــا :تع يـ قــدرة النقــدان ا ريــة لقمحــيه
اةادط عق لدارة أثر ت ذ املنا عق اةكرة .وتكتس املنادرة اابعايف لققيميايف وتنفذ عق الصعيد الوا
توفــالو وكذينــاس ونــاورو .وقــد تأكــد اســتمرار تنفيــذ املشــرو الفــاة  .2016-2013وحــددت
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؛

• وضـع وبــد تنفيــذ اسـااتيكيات وانيـة مدعومــة بقـراةن بشــأن اةكـرة واالنتقــال النــامج عــن
ت ذ املنا ؛
• تع ي ـ الق ــدرة الواني ــة عق ـ املش ــاركة بفعالي ــة
باةكرة.

ال ـربامج ا ققيمي ــة والثناةي ــة والعاملي ــة املتعقق ــة

التوصية 88-79
 -73أجــري مــأل رايف اســتعرار ةالــة ق ــا الصــحة ،وقــري اســتعدادات لوضــع اسـااتيكية ق اعيــة
جديــدة .ويســتمر العمــا املناســب والواعــد عق ـ صــيا ة وتنقــي واعتمــاد تش ـريعات اصــة بق ــا
الص ــحة مث ــا ق ــانون الص ــحة والسياس ــة الواني ــة لألدوي ــة .ويتواص ــا العم ــا أيض ـ ـايف ال عق ـ ـ ص ــيا ة
التشريعات واعتمادهـا فحسـب ،بـا أيضـايف عقـ تنفيـذ تقـك التشـريعات ورصـدها .وقـدر ا ـارة لس
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التقــد الــذي أحر تــق و ارة الصــحة برنــامج لعــادة هتي ــة املستشــف  .وقــد أز ـ ت حــي اًن دراســة
املــدث واعتمــد تصــميم مــن بـ ث ثــة يــارات .ووافقــت و ارة اينارجيــة والتكــارة األسـاالية ،بصــفتها
الش ـ ـريكة ا ااةيـ ــة الرةيسـ ــية لنـ ــاورو ،عق ـ ـ ختصـ ــيت  11.5مقيـ ــون دوالر ةـ ــذا املشـ ــرو  ،وسـ ــيعهد
بالتنفيــذ لس و ارة اةكــرة واملراقنــة اةدوديــة األس ـاالية .وســيد ا هــذا املشــرو حتســينات كنــذة عق ـ
قدرة الننية األساسية ملستشف مجهورية ناورو ،وهو مقد ايندمات ال نية الوحيد النقد.
 -74ويتواصــا كــذلك حتســن ــدمات الصــحة العققيــة هــذا املستشــف  .ومــن املقــرر أن ضــري
أ ص ــاةيون الصـ ــحة العققيـ ــة يـ ــارات فصـ ــقية منتقم ــة لس نـ ــاورو .ويسـ ــتمر تنفيـ ــذ ب ـ ـرامج التوعيـ ــة
وا ر ــاد اجملتمعـ ـ بواسـ ـ ة فري ــت الص ــحة العام ــة .وي ــوفر ة ــذا ال ــرر ــه ه ــاتف ح ــاين .وق ــدر
ا ارة لس لجرا يارات من لية لاار التعاون متعدد الق اعات.

التوصيات  89-79و 90و91
 -75يتواص ــا ق ــا التعق ــيم حتس ــن مع ــدالت التس ــكيا املدرسـ ـ  .بي ــد أن الت ي ــب املدرسـ ـ
ما ال مستشـريايف أيضـايف ،وهـو مـن أكـرب التحـديات الـ تواجههـا و ارة التعقـيم .لـذا تعمـا الـو ارة عقـ
وضـ ــع اسـ ــااتيكية ملكافحـ ــة الت يـ ــب .وتشـ ــما األنش ـ ـ ة الراميـ ــة لس معا ـ ــة هـ ــذه املشـ ــكقة برنـ ــامج
ا اعــا املدرس ـ الــذي يــوفر وجنــات ــدا حانيــة ميــع ا ـ املــدارس ،لس جانــب لنفــاذ قــانون
التعقــيم الــذي يــنت عقـ م حقــة وت ــرت والــدي األافــال املت ينـ  .وقــد أدث برنــامج املــن املدرســية
حـ ــديي التنفيـ ــذ لس يـ ــادة اةضـ ــور بقـ ــدر كنـ ــذ بنسـ ــنة ت ـ ـااوح ب ـ ـ  20و 30املاةـ ــة ،لذ يقـ ــد
الذين حيضرون ويشاركون املدرسة.
مكاف ت لق
 -76ومـا ال بنـا القــدرات و ارة التعقـيم حيقـ بنكـاح كنــذ باسـتمرار بـرامج االرتقـا هــارات
املدرسـ ـ الـ ـ تنف ــذ بالتع ــاون م ــع جامع ــة ني ــو لن ن ــد وجامع ــة ا ن ــو  .و أواة ــا ع ــا ،2016
ســتتخر مــن جامعــة نيــو لن نــد أول دفعــة مــن مدرس ـ و ارة التعقــيم حــامق ــهادة مســاعد
التعقيم من قة اايه اةـادط .أمـا جامعـة ا نـو فقـد ختـر منهـا بالفعـا فريـت آ ـر مـن املدرسـ
حــامق دبقومـايف تعقــيم األافــال الص ـ ار ،بينمــا تواصــا ا امعــة أيض ـايف تــدريب حموعــة أ ــرث لنيــا
هادة امليـدان ذاتـق .وال يقتصـر بنـا القـدرات عقـ املدرسـ  ،بـا يشـما كـذلك مـو ف آ ـرين
ال ــو ارة مث ــا كن ــار م ــو ف التنق ــيم/ا دارة وتنفي ــذ الـ ـربامج ،ال ــذين ض ــري ت ــدرينهم أيضـ ـايف .وض ــري
كــذلك حتس ـ الننيــة األساســية التعقيميــة لذ تتواصــا لعــادة قهي ـ املــدارس .وعق ـ وجــق اينصــوص،
أزـ ت األ ـ ال الضــخمة الـ كانــت كقيــة كــاي ر أمــس اةاجــة لليهــا ،وأد قــت لصـ حات عقـ
مــدارس أ ــرث .ويتواصــا تقــد مشــرو قريــة الــتعقم ،ولن يكــن ذلــك بــالوتذة املنشــودة .و أيــار/
مــايو  ،2015كانــت املرحقــة األوس مــن املشــرو قــد أز ـ ت بنكــاح ،وفــت ر ي ـايف املرك ـ اًيل لقتعقــيم
والتدريب التقني واملهني .
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التوصية 92-79
 -77ال يتققـ ـ ـ األاف ـ ــال ذوو ا عاق ـ ــة تعق ـ ــيمهم امل ـ ــدارس العادي ـ ــة ،ب ـ ــا أُنشـ ـ ـ مركـ ـ ـ لتقني ـ ــة
عــا  ،2002وكــان أول مرك ـ لألافــال
احتياجــاهتم التعقيميــة .وقــد أنش ـ مرك ـ تأهيــا املعــوق
ذوي االحتياجــات ايناصــة نــاورو .ويعمــا هــذا املرك ـ حاليــا مــدرس مســألول ،ومدرســان ،و3
مدرسـ ـ مت ــدرب  ،م ــن بي ــنهم م ــدرس ذو لعاق ــة عي ــة .وي ــتعقم املركـ ـ حالي ــا  42االن ــا تـ ـااوح
أعمــارهم مــن  4ســنوات لس  34ســنة .ويــداو ال ـ مــن االثنـ لس ا معــة األوقــات التاليــة:
يداو األافـال الصـ ار مـن السـاعة  9/00لس السـاعة 12/00؛ ويـداو اـ املـرحقت االبتداةيـة
والثانويـ ــة مـ ــن السـ ــاعة  9/00لس السـ ــاعة  .15/00وترك ـ ـ ب ـ ـرامج التعقـ ــيم املرك ـ ـ حاليـ ــا عق ـ ـ :
أ) املهــارات العاديــة النســتنة وال ــن والصــحة والفنــون واةــر ؛ و ) برنــامج التعقــيم الفــردي.
وسيكري تدرضيا ،األعوا املقنقة ،دمج األ خاص ذوي ا عاقة التعقيم العادي.

التوصية ر س 93-79
لاــار املشــرو اليابــاين املم ــول مــن الصــندوا االســت ماين واملعن ــون .بنــا القــدرات ل ــدعم
-78
اةف ــاظ عقـ ـ مواق ــع الـ ـااب الع ــامل وتع يـ ـ التنمي ــة املس ــتدامة لقمكتمع ــات ااقي ــة ال ــدول ا ري ــة
الصـ ذة الناميــة ،.نقــم مركـ الـااب العــامل حققــة عمــا وانيــة بشــأن الـااب العــامل لفاةــدة مســألول
حك ــومي واثقـ ـ لقمكتم ــع ااقـ ـ واملنقم ــات ــذ اةكومي ــة واجملتم ــع امل ــدين ن ــاورو ،الف ــاة
مــن  19لس  23كــانون الثاين/ينــاير  .2015وتو ــت حققــة العمــا لجـرا مشــاورة بـ جهــات معنيــة
نـاورو وبنـا قـدرة سـق ات النقـد وا هـات املعنيـة املختقفـة فيمـا
متعددة بشأن ،ايـة الـااب العـامل
يتعقت بعمقية ولجرا ات اتفاقية الااب العامل لعا  ،1972والااب العـامل ككـ مـن جـدول أعمـال
التنميــة املســتدامة ،واسـااتيكيات الســياحة املســتدامة مواقــع الـااب العــامل  .وأتاحــت حققــة العمــا
الوانيــة لقمشــارك أيضــا فرصــة مناقشــة مســألة حتديــد و،ايــة ال ـااب الثقــا وال نيع ـ الراةــع لقنقــد
ناورو.
وتعري اجملتمع العامل بق ووضع اسااتيكية و ة عما بشأن الااب العامل
 -79وانضــمت ن ــاورو آذار/م ــارس  2013لس اتفاقيــة ال ـااب الثق ــا ــذ امل ــادي .وأوص ــيت
اةكومــة باالنضــما لس هــذه االتفاقيــة وبوضــع اس ـااتيكية ةمايــة ال ـااب الثقــا ــذ املــادي .وبنــا
عق توصية الفريت العامـا املعـ باملعاهـدات ،قـرر حقـس الـو را االنضـما لس اتفاقيـة الـااب الثقـا
ــذ امل ــادي .وتقق ــت اليونس ــكو آذار/م ــارس  2013ص ــك التص ــديت ال ــذي وقع ــق رة ــيس ن ــاورو.
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 ؛
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• تنقـ ــيم حققـ ــة العمـ ــا الوانيـ ــة املعنيـ ــة يمايـ ــة ال ـ ـااب الثقـ ــا
اليونسكو ،أيار/مايو 2011؛
• االنضما لس برنامج الااب الثقا

ـ ــذ املـ ــادي لنـ ــاورو ،برعايـ ــة

ذ املادي املمول من االحتاد األوروي.

التوصيتان  94-79و95
 21آ /أ س ـ ـ س  ،2015كـ ــان نـ ــاورو  642مقـ ــتمس ـ ــو  151أنث ـ ـ و491
-80
ذكرايف) و 523الج ايف  351ذكرايف و 172أنث ) .ومجيع مصام ايندمة متعاقدة مع اةكومة األسـاالية
نــاورو ــن فــيهم
لتقــدت ــدمات التعقــيم والافيــق والرعايــة ال مــة لس مقتمسـ القكــو وال ج ـ
األافال وأسرهم واأل وا ذ املصحوب بأافال والنسا العا بات) .وتقد مجيع ايندمات نـاورو
وجب العقود املربمة مع كومنولي أسااليا عن اريت اثقها ،وهو قـوة اةـدود األسـاالية .وتقـد مجيـع
اينــدمات انقــا لقعقــد ولقمنــادط التوجيهيــة لقمركـ ا ققيمـ ملعا ــة اقنــات القكــو ومــدونات قواعــد
الســقوك ذات الصــقة .وت نــت نــاورو حاليـايف سياســة املركـ املفتــوح لفاةــدة مجيــع مقتمسـ القكــو  ،وه ـ
سياسة تسم ةم بالتنقا يوميايف ب قيود من التاسعة صناحا لس التاسعة لي يف.
 -81ويــوفر فريــت ترانســفيقد ينــدمات الرعايــة بـرامج وأنشـ ة تعقيميــة وترفيهيــة وثقافيــة دا ــا مركـ
املعا ــة الث ــاين ،وق ــد وس ــع م ــأل رايف ن ــاا دمات ــق فنات ــت تش ــما مرك ـ ـ املعا ــة الثال ــي .وتكم ــا
اينـ ــدمات املقدمـ ــة مرك ـ ـ املعا ـ ــة الثالـ ــي ال ـ ـربامج واألنش ـ ـ ة ا اريـ ــة ال ـ ـ توفرهـ ــا منقمـ ــة لنقـ ــاذ
ال فولــة .ويتــو برنــامج لدارة اةــاالت واألنش ـ ة اةادفــة ضــمان رفــاه املنق ـول ييــي تتســا ةــم
متابعــة عمقيــة النــت حــاالهتم .وتشــكا هــذه اينــدمات ج ـ ايف مــن رــج متكامــا و ــاما لقحفــاظ
عق ـ رف ــاه املرك ـ وس ــاكنيق .ويعم ــا مو ف ــو ترانس ــفيقد لقخــدمات وقف ــا لقمن ــادط التوجيهيــة ومدون ــة
قواعـد ســقوك املــو ف ايناصـة بــاملرك ا ققيمـ معا ـة اقنــات القكــو  ،وحيرصـون مجيــع القــرو
عق تع ي و،اية حقوا ال ج ـ ومقتمسـ القكـو  .وتقـد بـرامج وأنشـ ة منقمـة و ـذ منقمـة
عــدد مــن امليــادين منهــا :التعقــيم والثقافــة والــدين والافيــق والرياضــة والــرح ت .وتتــو كــا ال ـربامج
بن ــا الق ــدرة عق ـ ـ الت ــأققم وال ــروح الثقافي ــة ،و اًن ذات ــق تع ي ـ ـ رف ــاه املنق ـ ـول  ،وض ــمان اس ــتمرار
نشااهم و،اسهم وهم مرك املعا ة.
 -82وتتوس املألسسة الدولية لقخدمات الصحية وال نية تقدت ايندمات ال نية ،بينما يشما اوذ
الرعاية التابع لقفر األساايل ملنقمة لنقاذ ال فولة دعم الوالدين قنـا الـوالدة وبعـدها و ـدمات صـحة
األ وال فــا ال ـ تقــدمها ارضــات الصــحة اجملتمعيــة العــام ت لفاةــدة ذلــك الفــر  .وقــد وضــع هــذا
النمــوذ بالتشـاور مــع املألسســة الدوليــة لقخــدمات الصــحية وال نيــة ــد ضــمان ت نيــت املمارســات
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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 -83ولقمساعدة عقـ ،ايـة األافـال الضـعفا بصـفة اصـة ،يركـ الفـر األسـاايل ملنقمـة لنقـاذ
ال فولــة عقـ ضــمان تع يـ رصــد حــاالت األافــال الضــعفا وا بـ ل عنهــا بانتقــا  ،ولحالــة فـرادث
املقف ــات ،عن ــد القـ ـ و  ،لس ق ــوة اة ــدود األسـ ـاالية وحكوم ــة ن ــاورو .ويضـ ـ قع الف ــر أيض ــا س ــألولية
تنس ــيت االس ــتكابة والتحقي ــت ح ــال تع ــرر اف ــا م ــا ة ــادب ،وتقي ــيم م ــا لذا ك ــان يتعـ ـ لبـ ـ ل
الشراة أ لحالة الضحية لس مصام دمة أ رث كاملألسسة الدولية لقخدمات الصحية وال نية.
 -84وجــدول ب ـرامج وأنش ـ ة ترانســفيقد لقخــدمات ىتصــت ملقتمس ـ القكــو فقــه ،لكــن بعــض
األنش ة تنفذ السياا اجملتمعـ األوسـع كأنشـ ة الافيـق كـرة القـد ) وال ـن والتنـ ه عقـ الشـاا
وأنش ـ ة أ ــرث .وباســت اعة مقتمس ـ القكــو املشــاركة أنش ـ ة التأهيــا دا ــا املرك ـ املفتــوح كمــا
ميكنهم املشاركة تقاهرات مثا سناا املرح ناورو .وأنش ت مأل را نة نة ا دما اجملتمعـ )
قتمع كا هر وتوفر مقتق تعاونيا ميع ا هـات املعنيـة مـن املركـ ا ققيمـ ملعا ـة اقنـات القكـو
ومن اجملتمع ااق  ،وتتوس تنسيت ودعم الربامج االنتقالية من أجا حتس استمرارية ايندمات املقدمـة
لس ال ج ومقتمس القكو  .ولضافة لس ذلك ،تتـاح ل ج ـ الـذي يعيشـون دا ـا اجملتمـع ااقـ
دمات ضرورية كالصحة والتعقيم والنقا عق سنيا الذكر.
ومراك ال ج

التوصية 97-79
 -85تواصـ ــا حكومـ ــة نـ ــاورو ل ـ ـراك منقمـ ــات اجملتمـ ــع املـ ــدين عمقيـ ــة االسـ ــتعرار الـ ــدوري
الشــاما .وقــدمت اةكومــة ،بواسـ ة و ارة العــدل واملراقنــة اةدوديــة ،املســاعدة لس منقمــات اجملتمــع
املـدين العامقـة عقـ تع يـ حقــوا ا نسـان نــاورو .وأدحـت حكومــة نـاورو منقمــات اجملتمـع املــدين
عمقية االستعرار الدوري الشاما عق الصعيد الوا .

التوصية 98-79
 -86ستس ــع حكوم ــة ن ــاورو الش ــهر املقن ــا لس لق ـرار ترتين ــات ثناةي ــة م ــع حكوم ــة س ــاموا بش ــأن
لمكاني ــة لنش ــا مكت ــب ىتص ــت ةق ــوا ا نس ــان يضـ ـ قع بو ــاة لداري ــة وأ ــرث تتعق ــت يق ــوا
ا نســان .وقــد صــيغ مشــرو ا تصاصــات ينحــي لمكانــات تقــدت حكومــة ســاموا مســاعدة تقنيــة
وسياساتية لس مجهورية ناورو.

التوصيتان  99-79و100
 -87قــدمت بقــدان ماوــة ومنقمــات ـريكة منهــا عق ـ ســنيا الــذكر أس ـااليا ومنقمــة األ ذيــة
وال راعــة مســاعدات ماليــة لس نــاورو ــد النهــور با نتــا ال ــذاة ااق ـ وبــأدا الق ــا ال راع ـ
لمجاال .ويشما التعاون واملساعدة التقنية هذا اجملال ما يق :
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ال ذاة ؛

اراةــت التــدريب ال ـ تشــما األســر

أ)

اجملتمعــات ااقي ـة العامقــة

أنش ـ ة ا نتــا

) تو يع مواد التكاثر ألنش ة النستنة املن لية.
 -88ولضافة لس ذلك ،تشما أنش ة ت وير املشاريع الرةيسية ما يق :
أ) بنا وحـدة لقتناضـ العكسـ
تفوا احتياجات ناورو؛

ـهر ح يران/يونيـق ،تنـتج مـن امليـاه يوميـا كميـات

) لعادة قهي وحدات التناض العكس القاةمة د
العكس .

)

يادة ا نتا ؛

حتس ـ أمــن امليــاه وخت ينهــا .وضــري حاليــا تصــميم وبنــا مســتكمع جديــد لقتناضـ

 -89وبــدأت مناقشــة ــة عامــة لقميــاه مــن املقــرر أن ميوةــا مصــر التنميــة اًســيوي .ولضــافة
لس ذلك ،تعهدت حكومة اليابان بـأن تـوفر لقمكتمعـات ااقيـة  8نقـم لضـافية مـن مضـخات امليـاه
الـ تعمــا بال اقــة الشمســية و انـات ميــاه ســعة  6 000لــا مـن اـرا .بــويل ..وال يوجــد نــاورو
انــات انيعيــة لقمــا العــذ  ،لكــن وحــدات التناضـ العكس ـ ختضــع لقصــيانة الســقيمة مــن أجــا
توفذ املستوث األمثا من ا مداد املاة .
 -90وض ــري حالي ــا تص ــميم وبن ــا مس ــتكمع جدي ــد لقتناضـ ـ العكسـ ـ  .وب ــدأت مناقش ــة ــة
عام ــة لقمي ــاه م ــن املق ــرر أن ميوة ــا مص ــر التنمي ــة اًس ــيوي .ولض ــافة لس ذل ــك ،تعه ــدت حكوم ــة
اليابـ ــان بـ ــأن تـ ــوفر لقمكتمعـ ــات ااقيـ ــة  8نقـ ــم لضـ ــافية مـ ــن مضـ ــخات امليـ ــاه ال ـ ـ تعمـ ــا بال اقـ ــة
الشمســية و انــات ميــاه ســعة  6 000لــا مــن ا ـرا .بــويل ..وال يوجــد نــاورو انــات انيعيــة
لقمــا العــذ  ،لكــن وحــدات التناض ـ العكس ـ ختضــع لقصــيانة الســقيمة مــن أجــا تــوفذ املســتوث
األمثا من ا مداد املاة .
 -91ويع ـ ــاين النق ـ ــد ـ ــحا ـ ــديدا مـ ـ ـوارد األراضـ ـ ـ واملي ـ ــاه ال م ـ ــة لق راع ـ ــة .وت ـ ــوفر ال راع ـ ــة
نسنة  1.2املاةة من النـاتج ااقـ ا مجـايل .وتعتمـد نـاورو بالدرجـة األوس عقـ الـواردات لضـمان
أمنهــا ال ــذاة  .واعتمــدت بـرامج مدرســية بشــأن الت ذيــة والنســتنة مــن أجــا توعيــة اجملتمعــات ااقيــة.
س ــياا ع ــدد م ــن القض ــايا الق اعي ــة كم ـ ـوارد األراض ـ ـ وامل ـ ـوارد
وتُنح ــي مس ــألة األم ــن ال ــذاة
الس ـاحقية والنحريــة والصــحة .وقــد اعــا ــا أيضــا كمســألة رةيســية تتصــا بإعــادة هتي ــة األراض ـ
املتــأثرة بأنشـ ة التعــدين .ولضــافة لس ذلــك ،قــدمت ا هــات املاوــة مســاعدات نشــا م رعــة نناتيــة
وأ ــرث حيواني ــة .وتعم ــا هات ــان امل رعت ــان من ــذ أكث ــر م ــن س ــس س ــنوات .وتن ــتج األوس ال م ــاام
وايني ــار وال ــذرة والكرن ــب واين ــس وكمي ــات م ــن امل ــو  ،بينم ــا تن ــتج الثاني ــة باألس ــاس ن ــا ير وبيضـ ـايف.
وتقد كقتامها ألفراد اجملتمع ااق تثقيفا بشأن أساليب ال راعة وتربية اةيوانات الداجنة.
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خامسا -اإلنجازات وألضل الممارسات والتحديات والقيو
ألف -اإلنجازات
 -92تش ــما ا ز ــا ات ال ـ حتقق ــت
القوان التالية:

ح ــال النه ــور يق ــوا ا نس ــان من ــذ ع ــا  2010س ــن

• قانون جراةم ا نانت )2015؛
• تعديا قانون التن

)2015؛

• تعديا قانون ا نسية )2015؛
• قانون القكو )2012؛
• قانون اتفاقية جني

)2012؛

• قانون مقتمس القكو املرك ا ققيم ملعا ة اقنات القكو ) .)2012
 -93وتشـما ا زــا ات املهمــة أيضــا زــاح يــارة القكنــة الفرعيــة املعنيــة باتفاقيــة مناهضــة التعــذيب
لس مجهوريــة نــاورو واا عه ــا عق ـ اين ــه الوانيــة املتعققــة بتنفي ــذ االتفاقيــة؛ ولل ــا ااكمــة العقي ــا
ــر التنني ــق لتأيي ــد األدل ــة؛ ولنش ــا ــعنة ــدمات ،اي ــة األاف ــال و ــعنة الرعاي ــة االجتماعي ــة؛
وتشــديد العقوبــات قضــايا ليــذا األافــال؛ ووضــع سياســات وانيــة بشــأن املـرأة وال فــا والشــنا
واأل خاص ذوي ا عاقة.

بال -التحديات والقيو
 -94مــا ال نقــت قــدرات امل ـوارد النش ـرية يشــكا عقنــة أمــا تع ي ـ حقــوا ا نســان و،ايتهــا
نــاورو .ومــا الــت قي ــود املي انيــة حــال التموي ــا حتــول دون تنفيــذ ن ــاورو مشــاريع تتصــدث لقض ــايا
حقوا ا نسان عق النحو األكما .وما ال ت ذ املنا يشكا را عق موارد الر ا والني ة.

سا سا -ااولويررات والم،ررا رات الوينيررة الرويسررية والتعهرردات الت ري اتخررذتها الدولررة
المعنيررة وتنرروي اتخا أررا مررم أجررل التحل ر عل ر تل ر التحررديات والقيررو
وتحسيم حالة حقوق اإلنسان لي ال،لد
 -95تتعهد مجهورية ناورو باختاذ التدابذ التالية:
• تقــدت تقاريرهــا وجــب معاهــدات حقــوا ا نســان ووثيقتهــا األساســية املشــاكة
املقنقة؛

األ ــهر

• العما عق املض قدمايف بإنشا هي ة وانية ىتصصة ةقوا ا نسان؛
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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.

سابعا -تو عات الدولرة المعنيرة مرم حير بنرال القردرات ويلر المسراعدة التقنيرة،
إن وجد ،والدعس المتلق
 -96تــود حكومــة نــاورو أن تعــر عــن تقــديرها لقــدعم املــايل والتق ـ املتواصــا الــذي تتققــاه مــن
الش ــركا ا ا ــاةي ملس ــاعدهتا عقـ ـ الوف ــا بالت اماهت ــا ح ــال حق ــوا ا نس ــان .ولض ــافة لس ذل ــك،
يس ــقم التقري ــر ياج ــة مجهوري ــة ن ــاورو لس امل ي ــد م ــن املس ــاعدة م ــن أج ــا الوف ــا بالت اماهت ــا ح ــال
حق ـ ــوا ا نس ـ ــان .وي ـ ــدعو ه ـ ــذا التقري ـ ــر املنقم ـ ــات ا ققيمي ـ ــة والدولي ـ ــة املختص ـ ــة وا ه ـ ــات املاو ـ ــة
والشريكة لس تقدت املساعدة تنسيت األنش ة ا ارية واملقررة املتعققة يقوا ا نسان ناورو.

ثامنا -االلتوامات الطوعية
 -97ستواصـ ــا حكومـ ــة مجهوريـ ــة نـ ــاورو وضـ ــع السياسـ ــات الوانيـ ــة ال مـ ــة واةامـ ــة متا ـ ــيايف مـ ــع
الت اماهتا الدولية.

تاسعا -االستنتاجات
 -98ترحب مجهورية ناورو بالفرصة ال يتيحهـا حقـس حقـوا ا نسـان لتقـدت تقريـر بشـأن تنفيـذ
توص ــيات ا ول ــة األوس وترح ــب باالقااح ــات املتعقق ــة بأفض ــا ال ــرا لتحسـ ـ الوف ــا بالت اماهت ــا
حال حقوا ا نسان.
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