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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١فرباير /شباط ٤ -يناير /كانون الثاين ٢٤جنيف، 

 أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        جتميع للمعلومات     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  ناورو    

هذا التقرير هو جتميع للمعومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
ـ              ك مـن   اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذل

وال يتـضمن التقريـر أيـة آراء أو         . الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة       
وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منـها               

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهيـة العامـة الـيت          . يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع          . دها جملس حقوق اإلنسان   اعتم

وقد ُروعي يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولـة           . املعلومات الواردة يف التقرير   
وعند عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير          . األوىل يف أربع سنوات   

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومـات         .  إن كانت ال تزال صاحلة     والوثائق املتاحة 
الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمـددة أو إىل                

أو إىل تدين مستوى    /التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و            
  مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانالتفاعل أو التعاون 
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

   )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

 -   يوجدال ١٩٩٤يوليه / متوز٢٧ تفاقية حقوق الطفلا

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة: معاهدات حقوق اإلنسان اليت ليست ناورو طرفاً فيها       
، العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق)٢٠٠١  يف عام  ،توقيع فقط (، االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري          )٣(والثقافية

، الربوتوكول االختياري األول)٢٠٠١  يف عام  توقيع فقط، (االقتصادية واالجتماعية والثقافية، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          
ربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل، ال )٢٠٠١  يف عام  توقيع فقط، (امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال
،)٢٠٠١يف عـام  توقيع فقط، ( القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التمييز ضد املرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة
ل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطف     )٢٠٠٠  يف عام  توقيع فقط، (

، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي)٢٠٠٠يف عام توقيع فقط،   (اإلباحية  
 .اقة، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياإلعاقة، الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع

  
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 )توقيع(ال  )٤(بروتوكول بالريمو

 ال )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 والربوتوكوالت اإلضافية   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
 )٦(امللحقة هبا

 نعم، عدا الربوتوكول اإلضايف الثالث

 ال )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

ملكافحـة  ) ثقافـة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم وال     (اتفاقية اليونسكو   
 التمييز يف جمال التعليم

 ال

 أو يف   ١٩٥١ناورو ليست طرفاً يف االتفاقية اخلاصـة بوضـع الالجـئني لعـام                -١
وقد أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني        . ١٩٦٧الربوتوكول امللحق هبا لعام     

 لشؤون الالجئني   كما أوصت مفوضية األمم املتحدة    . )٨(ناورو باالنضمام إىل هذين الصكني    
 وإىل ١٩٥٤ ناورو إىل االتفاقية اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام أيضاً بأن تنضمّ  

  .)٩(١٩٦١املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية لعام  االتفاقية
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
يعاهتا تتفق مع   رغم أن ناورو مل تصدق بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن تشر             -٢

وجيدر باملالحظة يف هـذا الـصدد أن        . بتجرمي التعذيب واملتعلق  الشرط الوارد يف االتفاقية     
؛ زد  ١٨٩٩ من قانون كويرتالند اجلنائي لعام        ألف ٣٢٠يب يعترب جرمية مبوجب املادة      التعذ

الإنـسانية  املعاملة أو العقوبة ال   "أو  " التعذيب" من دستور ناورو حتظر      ٧على ذلك أن املادة     
  .)١٠("املهينة أو

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
 مل يكن لدى ناورو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان          ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢حىت    -٣

  .)١١(معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها

  ا على أرض الواقع حقوق اإلنسان ومحايتهتعزيز  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٧(عاهدةملنشأة مبيئة ااهل
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
تأخر تقدمي التقارير األويل منـذ          -  -  حقوق الطفلجلنة 

  ١٩٩٦عام 

  مع اإلجراءات اخلاصةالتعاون   -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

  آخر الزيارات أو تقارير البعثات
  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  الزيارات املطلوبة واليت مل يتفق عليها بعد
 .)٢٠٠٨ ويف ٢٠٠٦، مث جدد الطلب يف ٢٠٠٢طلب إجراء الزيارة يف عام (

  التعاون أثناء البعثات/تيسري البعثات
  متابعة الزيارات

 مل ترسل أي رسالة خالل الفترة قيد االستعراض الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
يـات  مل ترد ناورو على أيٍ من االستبيانات اليت أرسلها املكلفـون بوال            الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

 .)١٣( استبيانا٢٣ًاإلجراءات اخلاصة البالغ عددها 
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -١  
 إىل أن معدل    ٢٠١٠الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة يف عام        أشار مصدر يف      -٤

 حالـة وفـاة     ٤٥ يف صفوف األطفال دون سن اخلامسة هو         ٢٠٠٨ الوفيات املسجل عام  
  .)١٤(مولود حي ١ ٠٠٠ لكل
وأفادت منظمة الصحة العاملية أن ناورو تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاهتا مـن               -٥

يف اإلمدادات  قطاع  املاء ومعظم املنتجات الغذائية، عدا األمساك، كما أشارت إىل تكرر االن          
  .)١٥(د واملعدات واملوادبالغذاء والوقو

وأفادت منظمة الصحة العاملية أيضاً أن ناورو، شأهنا شأن بلدان ناميـة عديـدة،                -٦
التزمت بالعمل على بلوغ طائفة واسعة من األهداف اإلمنائية لأللفية اليت أدرجتها كأهداف             

  .)١٦(٢٠٠٧ذات أولوية عليا يف اخلطة التشغيلية لوزارة الصحة لعام 

  يف التعليماحلق   -٢  
 إىل أن النـسبة  ٢٠١٠أشار مصدر يف الشعبة اإلحصائية لألمم املتحـدة يف عـام         -٧

وجيـدر  . )١٧(٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٧٢,٣الصافية الكلية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي بلغت    
  .)١٨(باإلشارة إىل أن نسبة البنني املسجلني يف التعليم الثانوي أدىن بكثري من نسبة البنات

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٣  
تثقيف /أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تنفذ ناورو برامج توعية            -٨

ـ مع التركيز بوجه خاص على      بقضايا ملتمسي اللجوء والالجئني،      وظفي احلكومـة، وأن    م
  .)١٩(الالجئنيتسعى إىل بناء قدراهتا املؤسسية من أجل وضع إجراء وطين لتحديد وضع 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
أشارت منظمة الصحة العاملية إىل التحديات اخلطرة وطويلة املدى اليت سـتواجهها              -٩

ناورو، واملتمثلة يف استصالح األراضي امللغومة وإجياد مـصادر دخـل بديلـة إليـرادات               
يدة نتيجة عزلته واعتماده الشديد على الشركة الوطنيـة         ويعاين البلد معاناة شد   . الفوسفات

مث إن عدم وجود مرافق آمنة لرسو السفن حيول دون إنشاء خطـوط للنقـل               . للنقل اجلوي 
  .)٢٠(شحن احلاويات ونقل الفوسفات تكمل أنشطة شركات البحري
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  ال ينطبق

   القدرات واملساعدة التقنيةبناء  -ساً خام 
شجعت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ناورو على وضع خطة تقوم علـى       -١٠

احلقوق إلدارة الكوارث وختفيف آثارها يف إطار اآلليات اإلقليمية وآليات األمم املتحـدة،             
ـ     وارث ومعاجلـة  على أن تركز هذه اخلطة على تكييف استراتيجيات التخفيف من آثار الك

وتشترك ناورو يف التخطـيط     . أو الدويل /املشاكل اليت ميكن أن تنشأ عن التشرد الداخلي و        
 وأن تتناول مـسائل     ٢٠١١حللقة عمل خاصة مبيكرونيزيا من املقرر أن تعقد يف بداية عام            

وجيدر باإلشارة يف هذا الـصدد إىل أن حلقـة          . التنسيق يف حاالت الطوارئ وإدارة الكوارث     
  .)٢١(٢٠١٠ نيزيا يف عام وأخرى خصصت لبولي٢٠٠٩زيا يف عام مل مماثلة خصصت مليالنيع

وقد رحبت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مبشاركة نـاورو يف خمتلـف               -١١
اآلليات اإلقليمية اخلاصة مبنطقة احمليط اهلادئ، مبا يف ذلك مؤمتر مديري دوائر اهلجرة لـدول             

 واملشاورات احلكومية الدولية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن الالجئني          منطقة احمليط اهلادئ  
حيث إن املفوضية تعترب أن مشاركة نـاورو النـشطة علـى    . واملشردين داخلياً واملهاجرين  

د يف وضع خطط وطنية ومشتركة للتـصدي        الصعيدين اإلقليمي والدويل من شأهنا أن تساع      
للقضايا املطروحة على الصعيد اإلقليمي، مبا يف ذلك مراعاة املعايري الدولية حلماية الالجئني يف 
إطار اجلهود املبذولة على نطاق أوسع مـن أجـل محايـة احلـدود ومعاجلـة املـسائل                  

  .)٢٢(باهلجرة املتصلة
تحدة لشؤون الالجئني برنـامج عمـل       ، وضعت مفوضية األمم امل    ٢٠١٠ويف عام     -١٢

باالشتراك مع املسؤولني املعنيني يف ناورو هبدف إجناز حتليل استقصائي لتـشخيص احلالـة،              
وتقدمي املشورة القانونية ويف جمال السياسات العامة، واملساعدة يف صياغة التشريعات والنظم            

 ودورات متخصصة لتوعيـة     واإلجراءات التشريعية القياسية، فضالً عن تنظيم حلقات عمل       
  .)٢٣(املسؤولني وتدريبهم

Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 

in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 2009  

(ST/LEG/SER.E.26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 

database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/ 
2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination; 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
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OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights, 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR, 

ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty; 

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women; 

OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW; 

CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment; 

OP-CAT   Optional Protocol to CAT; 

CRC   Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict; 

OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography; 

ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families; 

CRPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD  Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities; 

CED  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State 

that has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 

relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 

of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 

Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative 

to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to 

the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 

International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 

August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 

(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to 

the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of 

ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at  

www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 

Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning 

Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the 

Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 100 

concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention 

No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 
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