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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ - يناير/ كانون الثاين٢٤جنيف، 

) ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته امل      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *ناورو    

 جهـات معنيـة إىل عمليـة        تسع من   )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة       
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . نسانحقوق اإل 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    . ان على النصوص األصلية دون تغيري     التقرير، كما أُبقي قدر اإلمك    

عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنيـة                 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . معلومات عن هذه املسائل بعينها    

وقد روعي يف إعـداد هـذا     . يع املعلومات الواردة  اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مج     
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 

 .لوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه ا  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -والً أ

  نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  
 أن ناورو صّدقت على اتفاقية حقـوق الطفـل يف            إىل ١أشارت الورقة املشتركة      -١
الربوتوكول االختياري  على  د أهنا أشارت أيضاً إىل أن ناورو مل تّصدق بعد           بي. ١٩٩٤ عام

التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد               
 عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم يف تقدمي التقريـر           ١كما أعربت الورقة املشتركة     . اإلباحية

  )٢(. الطفلاألويل إىل جلنة حقوق
، بنـاء علـى     )OceaniaHR( وأوصت منظمة حقوق اإلنسان ألوقيانوسيا نـاورو        -٢

تصديقها األويل على اتفاقية حقوق الطفل، بأن تصّدق على الفور على العهد الدويل اخلاص              
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          

اقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء علـى مجيـع              واالتف
أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد              

كما أوصت منظمة حقوق اإلنسان ألوقيانوسيا ناورو بأن تقـيم شـراكات مـع           . أسرهم
سات أكادميية يف املنطقة إلعداد عملية تشجع املشاركة الوطنية         منظمات غري حكومية ومؤس   

  . )٣(ولتطبيق مواد خمتلف معاهدات حقوق اإلنسان
وأوصت رابطة ناورو لألشخاص ذوي اإلعاقة ناورو بأن تصّدق على اتفاقية حقوق        -٣

  .)٤(األشخاص ذوي اإلعاقة إلرشاد احلكومة يف معاجلة مسائل حقوق اإلنسان لشعب ناورو

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 لشابات ناورو إىل عدم وجود قانون حمدد يتعلق بالعنف ضـد            أشار اجمللس الوطين    -٤

  .)٥(النساء، وأوصى احلكومة بأن تراجع قوانينها حلماية حقوق املرأة وتعزيزها
 وأوصى اجمللس الوطين لشابات ناورو بسن قوانني صارمة ضد املسؤولني عن إيـذاء    -٥

وإضافة إىل ذلك أوصى هذا اجمللس الوطين       . األطفال وزيادة العقوبات واألحكام يف احملاكم     
ناورو بأن تضع موضع النفاذ قوانني صارمة تتعلق بالبالغني الذين ميارسون أنـشطة جنـسية     

  .)٦(القصر مع
  .)٧(وأوصت جلنة مقاطعة إيو باستحداث مشروع قانون حلماية البيئة  -٦
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 املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان اإلطار   - جيم  

أوصت منظمة حقوق اإلنسان ألوقيانوسيا ناورو بأن تعمل يف شـراكة مـع دول                -٧
. )٨(جزرية أخرى يف احمليط اهلادئ إلنشاء آلية إقليمية حلقوق اإلنسان تتيح احلوار فيما بينها             

 ناورو أيضاً على دعم حكومة) Evergreen Concern Group(وحثت جمموعة شواغل إفرغرين 
إنشاء جلنة إقليمية حلقوق اإلنسان يف منطقة احمليط اهلادئ قصد التصدي ملـسائل حقـوق               
اإلنسان يف ناورو واملنطقة، والنظر يف حشد الدعم والدخول يف شراكة مـع دول جزريـة                

 .)٩(أخرى يف احمليط اهلادئ لدعم إنشاء اللجنة

  التدابري السياساتية  - دال  
اجمللس الوطين لشابات ناورو إىل عدم وجود سياسـات حكوميـة تتعلـق             أشار    -٨

 .)١٠(اجلنسني بقضايا

 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

   اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق     

  واة وعدم التمييزااملس  -١  
ساواة يف احلقوق للتمتع بالفرص     دعت رابطة ناورو لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل امل         -٩

داخل القوة العاملة فيما خيص األشخاص ذوي اإلعاقة وإمكانية كسب العـيش دون متييـز               
  .)١١(حتيز أو

  وأمنه الشخصيواحلرية حق الفرد يف احلياة   -٢  
 عن القلق إزاء ضحايا العنف املرتيل من األطفال واإليذاء          ١أعربت الورقة املشتركة      -١٠

 أيضاً أن اإليذاء البدين لألطفال هو الوضع        ٣وذكرت الورقة املشتركة    . )١٢(طفالاجلنسي لأل 
  . )١٣(الطبيعي اليومي السائد يف اجملتمعات احمللية

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
ـ      ١أعربت الورقة املشتركة      -١١ صاب قبـل   عن القلق ألن السلطات أسقطت هتم االغت

 . )١٤(تقدميها إىل احملكمة مشرية إىل أنه مت التغاضي عن هذه األفعال املرتكبة ضد املرأة
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   والزواج واحلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية  -٤  

عن القلق إزاء حالة األطفال الذين أمسوا يتامى بـسبب           ١الورقة املشتركة   أعربت    -١٢
   .)١٥(فقداهنم لكال األبوين يف وقت مبكر

 ناورو مبواءمة تشريعها مع االلتزام باملـساواة وعـدم          ٢وأوصت الورقة املشتركة      -١٣
التمييز، عن طريق إلغاء مجيع األحكام اليت قد تسري على جترمي األنشطة اجلنسية اليت متارس               

  .)١٦(بالتراضي بني بالغني من جنس واحد
ملعلومات احلكومية، مبا يف   إىل زيادة الرسوم على بعض ا      ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٤

 ١وأشارت الورقة املشتركة    . ذلك شهادات الوالدة والوفاة والزواج وشؤون ملكية األراضي       
سيما الضعفاء فرصة    أيضاً إىل أن اإلملام هبذه املعلومات واحلصول عليها يتيح لألشخاص، وال          

  . )١٧(التمتع مبستوى معيشي الئق يضمن هلم وألسرهم الصحة والرفاه

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 أن احلكومة أثبتت يف املاضي عـدم تعاوهنـا يف مـنح             ١ذكرت الورقة املشتركة      -١٥
، فإن الدولة تدير حمطـة      ١ووفقاً للورقة املشتركة    . املواطنني فرصة احلصول على املعلومات    

إذاعية وحمطة تلفزيونية، وأن اجملتمع احمللي ُيشجع على املشاركة يف الربامج اإلذاعيـة لكـن               
وإضافة إىل ذلك، ال توجد إذاعـة  . وسائط اإلعالم احلكومية تقّيد نطاق حمتوى هذه الربامج      

نت متاحة من خالل     أيضاً أن إمكانية الوصول إىل اإلنتر      ١وذكرت الورقة املشتركة    . خاصة
  . )١٨(منفذين عموميني ال غري

 باستقالل وسائط اإلعالم اليت تشجع علـى احلـوار          ١وأوصت الورقة املشتركة      -١٦
  .)١٩(واملناقشة على مستوى اجملتمع احمللي

املنظمـة   وأشارت جلنة مقاطعة إيو إىل أن املسريات السلمية وجتمعات أفراد اجملتمع            -١٧
ث البيئي قد أفضت إىل إقرار الربملان ملـشروع قـانون يـنص علـى               احتجاجاً على التلو  

علـى  غرامات على أي شخص خيلّ بسري عمل أي هيئـة مملوكـة للحكومـة أو                 فرض
  .)٢٠(بالسجن عقوبات

 أُعلنـت حالـة     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١ إىل أنه يف     ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٨
 ١٩النتخابات العامـة بعـد مثانيـة أيـام يف           وتقرر إجراء ا  . الطوارئ نتيجة حلل الربملان   

 عن القلق ألن فترة الثمانية      ١ويف هذا الصدد، تعرب الورقة املشتركة       . ٢٠١٠يونيه  /حزيران
أيام اليت سبقت االنتخابات العامة ال تكفي لكي جيري الناخبون مـشاورات كافيـة مـع                

 وأعربـت   )٢١(.عضاء الربملـان  املرشحني احملتملني ويتخذوا قرارات مستنرية تتعلق باختيار أ       
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 أيضاً عن القلق إزاء نقل الناخبني من دائرة انتخابية واحدة ممـا أدى إىل               ١الورقة املشتركة   
  .)٢٢(إجراء انتخابات عامة أثارها إعالن حالة الطوارئ

   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 النساء يتعرضن للتحرش اجلنسي يف العمل،       الحظ اجمللس الوطين لشابات ناورو أن       -١٩

كما أوصى اجمللـس    .  بوضع سياسات تتعلق بالتحرش واالعتداء اجلنسيني      وأوصى احلكومة 
الوطين ناورو بأن تتيح عملية تدريبية للنساء والرجال على أساس مراعاة املساواة بني اجلنسني       

  .)٢٣(ع يف أساليب العمل واإلدارةمن أجل تعزيز عالقات العمل غري التمييزية واحترام التنو
 عن القلق إزاء عدم توفري احلماية للمـوظفني الـذين           ١وأعربت الورقة املشتركة      -٢٠

يعملون يف شركات أجنبية وهو ما حيرمهم من العمل يف ظل شروط عادلة ومواتية، مبـا يف                 
  .)٢٤(ذلك احلصول على إجازات دورية مدفوعة األجر

أن املوظفني احملليني يعاملون معاملة غري عادلة بالنـسبة          ٣كة  وذكرت الورقة املشتر    -٢١
  .)٢٥(مرتبات املغتربني من املوظفني احملليني أقل مرتباتف. املغتربنيإىل 
 احلكومة بأن تضع برناجماً للبطالة للمساعدة يف التخفيف ٣وأوصت الورقة املشتركة   -٢٢
  .)٢٦( األسر اليت تعيش دون دخلعن

  ضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف ال  -٧  
 أن صندوق االدخار والتقاعد الذي أُنشئ ألغراض توفري         ١ادعت الورقة املشتركة      -٢٣

املعاشات التقاعدية ملوظفي احلكومة املتقاعدين قد أوقف عن العمل ألكثر من عشر سنوات             
تقاعدين ال حيصلون علـى املعـاش       ونتيجة لذلك، فإن امل   . نتيجة لسوء إدارة املوارد الوطنية    

ويف هذا اخلصوص، أعربت    . )٢٧(التقاعدي الذي كان يتعني توفريه من خالل هذا الصندوق        
 عن القلق لعدم اختاذ أي إجراء على حنو تدرجيي من أجل إعمال احلق يف               ١الورقة املشتركة   

  .)٢٨(الضمان االجتماعي
دل إعالة الطفل الذي يؤثر، حـسب        أيضاً إىل وقف ب    ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٤

نه حيرمهم من احلصول على فرص التمتع       إ، على معيشة األطفال من حيث       ١الورقة املشتركة   
  .)٢٩(مبستوى معيشي الئق نوعا ما لنمائهم العقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي

وأشارت رابطة ناورو لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل أن احلكومة كانت تدفع بـدل               -٢٥
معاشات العجز مبينة احلاجة إىل توضيح معايري االختيار احلكومية الالزمة للحصول على هذه             

وإضافة إىل ذلك، أشارت رابطة ناورو لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل أن مبلغ            . االستحقاقات
  .)٣٠(معاشات العجز يعترب غري كاف
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  عن القلق ألن األشخاص الذين يعانون من اضـطرابات ١وأعربت الورقة املشتركة    -٢٦
الصحة العقلية حيرمون من التمتع مبستوى من الصحة والرفاه وأن األطفال الذين يعانون من              

  . )٣١(اضطراباهتم العقليةمن عالج اضطرابات الصحة العقلية حيرمون أيضاً من احلماية أو 
طعة إيو إىل أن مقاطعة إيو لديها أعلى معـدل ألمـراض الرئـة              وأشارت جلنة مقا    -٢٧

واجلهاز التنفسي والربو والسل والتراخوما وأمراض العني األخرى واألمراض اجللدية ولديها           
  .)٣٢(تاريخ حافل بضحايا السرطان

 أيضاً عن القلق ألن التأخري الطويل يف إصالح أراضـي           ١وأعربت الورقة املشتركة      -٢٨
 املستنفدة لتصبح صاحلة لالستعمال قد أثر على األحوال املعيـشية لألشـخاص             الفوسفات

واملستوى املعيشي، بالنظر إىل تزايد عدد السكان وتقلص األراضي املتاحة لإلسكان وإقامـة             
  .)٣٣(احلدائق والزراعة، وتفشي األمراض وتدهور البيئة الساحلية

و ثلث املياه اجلوفية الـيت يـستخدمها         أيضاً إىل أن حن    ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٢٩
معظم السكان حتتوي على مواد صلبة مذابة كلية بكميات تفوق احلد الذي توصي به منظمة               

، فإن هذه املياه اجلوفية عرضة للتلوث باألمالح أثناء ٤ووفقاً للورقة املشتركة . الصحة العاملية
  .)٣٤(هبوب العواصف واجلفاف

 أن مياه األمطار اليت جتمع من أسطح املباين ليست صـاحلة            وترى جلنة مقاطعة إيو     -٣٠
 نظيفة، وال يعزى ذلك إىل أن أكثريـة املـساكن ال تـزال أسـطحها ليفيـة      الللشرب و 

وباملثـل، حثـت    . )٣٥(فحسب، بل أيضاً إىل اختراق املياه املوحلة لألحواض       ) األسبستوس(
ة تأثري أسطح األسبستوس يف جمتمع      احلكومة على إجراء دراسة ملعرف     جمموعة شواغل إفرغرين  

والتماس التمويل ملعاجلة مـشكلة أسـطح األسبـستوس         ) مقاطعتا مينينغ ويارين  (إفرغرين  
  .)٣٦(ناورو يف
وحثت جمموعة شواغل إفرغرين حكومة ناورو على بناء أحواض مياه جلميع املنازل              -٣١

  .)٣٧(واستخدام األموال املتاحة للحكومة للقيام هبذا العمل
وأشارت رابطة ناورو لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل أن أكثرية املباين العامة وأماكن              -٣٢

العمل يف ناورو ال تعري االهتمام الكايف لألشخاص ذوي اإلعاقة بوضعها ممـرات منحـدرة               
وأشارت الرابطة أيضاً إىل أن احلـصول       . للدخول ومصاعد، باستثناء عدد قليل من األماكن      

احنات مقفلة خمصصة جلماعة األشخاص ذوي اإلعاقة وألفرادهـا         ش/على حافالت مناسبة  
  .)٣٨(يزال يشكل حتدياً ال

 احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  

 عن القلق إزاء ارتفاع معدل تغيب األطفال عن املدرسة          ١ الورقة املشتركة    أعربت  -٣٣
 أيضاً إىل أن األشـقاء      ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٣٩(الذي يتجلى يف ارتفاع معدل األمية     

. األكرب سناً جيربون على رعاية أشقائهم األصغر سناً وعلى القيام بواجبات مرتليـة أخـرى              
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ولذلك فإن بعض األطفال حيرمون من التعليم ألهنـم يرعـون أشـقاءهم األصـغر سـناً                 
  .)٤٠(أمهاهتم ويساعدون

  ت والتحديات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسا  -ثالثاً   
صياغة االسـتراتيجية الوطنيـة للتنميـة املـستدامة           على ١أثنت الورقة املشتركة      -٣٤

، فهذه االسـتراتيجية    )٢٠٠٩يف  (واستعراضها مؤخراً   ) ٢٠٠٥يف  ( ٢٠٢٥-٢٠٠٥ للفترة
تزايد  أيضاً إىل ١وأشارت الورقة املشتركة . حتدد األولويات واخلطط اإلمنائية الرئيسية لناورو     

الوعي لدى اجملتمع املدين بالقضايا اإلمنائية الوطنية والنمو السريع ملنظمات جديدة للمجتمع            
 أيـضاً علـى احلكومـة       ١وأثنت الورقة املشتركة    . املدين استجابة ملسائل اجتماعية حمددة    

إلنشائها لدور آمنة للنساء واألطفال ضحايا العنف املرتيل، وإلنشاء قوات شـرطة نـاورو              
 أيضاً إىل أن خدمات التعليم      ١وأشارت الورقة املشتركة    . حدة معنية مبسألة العنف املرتيل    لو

والصحة املقدمة إىل أطفال ناورو قد حتسنت حتسناً كبرياً بفضل مساعدة املاحنني، مبا يف ذلك            
 جتديد رياض األطفال واملدارس االبتدائية وإعادة بناء مدرسة ناورو الثانوية وتنفيذ برنـامج            

 على حكومـة نـاورو      ٤وباملثل، أثنت الورقة املشتركة     . )٤١(حتصني واسع لصغار األطفال   
 يف املائة من احتياجات البلد      ٥٠لالستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة الرامية إىل توفري نسبة         

  .)٤٢( عن طريق الطاقة املتجددة٢٠١٥من الطاقة حبلول عام 
ىل أن التغريات املتزايدة يف البيئة املاديـة سـتؤدي إىل        إ ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٣٥

ناورو مبوجب القانون الدويل، مبا     اليت تضمنها   أخطار مباشرة على كثري من حقوق اإلنسان        
يف ذلك حق الفرد يف احلياة واألمان على شخصه واحلق يف املاء ويف التحرر مـن اجلـوع                  

وتقرير املـصري والتمتـع      ية واملسكن وتأمني سبل العيش والصرف الصحي والصحة وامللك      
  .)٤٣(مبستوى معيشي الئق وبيئة سليمة

وأوصت منظمة حقوق اإلنسان ألوقيانوسيا ناورو بالعمل يف شراكة مع وكـاالت              -٣٦
األمم املتحدة ودوهلا األعضاء للتكيف مع آثار تغري املناخ والتخفيف من حـدهتا لـضمان               

 توفر إطاراً حلقوق اإلنسان من أجل التـصدي         شعب ناورو، وبوضع خطة عمل وطنية      بقاء
  .)٤٤(لتحديات تغري املناخ يف احلاالت املباشرة والطويلة األجل

 إىل أن املسؤولية األساسية عن محاية حقوق اإلنـسان          ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٣٧
ان اليت  سيما البلد  ملواطين ناورو تقع على عاتق ناورو، لكنها ذكرت أن اجملتمع الدويل، وال           

حتملت تارخيياً وتتحمل حالياً املسؤولية عن أكرب جزء من انبعاثات غاز الدفيئة هي اليت عليها             
أن حتول دون أن ينال تغري املناخ من حقوق اإلنسان ملواطين ناورو، وإذا تعذر ذلك لظروف                

رقة وأشارت الو . )٤٥( من حدة األضرار ومساعدة الضحايا      أن تعمل على التخفيف     عليها ما،
 أيضاً إىل أن تغري املناخ يهدد أمساك التونة ومصائد األمساك البحرية األخرى وميس ٤املشتركة  
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حبقوق مواطين ناورو يف التحرر من اجلوع وتأمني سبل العيش والتمتع مبستوى معيشي الئق              
 .)٤٦(والثقافة واملعارف التقليدية

 الناجم عن صناعة الفوسـفات      وذكرت جلنة مقاطعة إيو أن تلوث البيئة وتدهورها         -٣٨
  .)٤٧(يشكل هتديداً مستمراً حلق أفراد اجملتمع احمللي يف احلياة والصحة واألمن والسالمة البدنية

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  ال ينطبق

 بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  

حلكومة إىل القيام يف إطار جملس حقوق اإلنـسان،          ا ١ دعت الورقة املشتركة    - ٣٩
إتاحة التدريب ألفراد اجملتمع املدين يف جمال حقوق اإلنسان، وإدارة وتشغيل           : يلي  مبا

حمطة إذاعية جمتمعية للمجتمع املدين، وتدريب هيئات اخلدمة العامة واهليئات اململوكة           
منظمات اجملتمع املدين واحلكـم     للدولة يف جمال دور وأمهية املنظمات غري احلكومية و        
  . )٤٨(الرشيد واإلبالغ واملساءلة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

جلنة مقاطعة إيو ناورو بأن تلتمس املساعدة الدولية يف توفري سلطة طبيـة             وأوصت    - ٤٠
   .)٤٩( مقاطعة إيو لتحسني صحة أفراد جمتمع إيو احملليصحي يفمستقلة إلجراء استقصاء 

وعة شواغل إفرغرين اجملتمع الدويل على مساعدة حكومة ناورو علـى           جمموحثت    - ٤١
االستعاضة عن مجيع األسطح املغطاة مبادة األسبستوس ليس يف اجملتمـع احمللـي إلفرغـرين               

 كما حثت جمموعـة شـواغل       .بل أيضاً يف ناورو كلها    ) مقاطعتا مينينغ ويارين  (فحسب  
ورو يف بناء أحواض مياه أو توزيعهـا        إفرغرين اجملتمع الدويل على مساعدة حكومة نا      

  .)٥٠(على مجيع املنازل يف اجملتمع احمللي إلفرغرين
 عن القلق ألن االفتقـار إىل الـشفافية يف مـنح            ١وأعربت الورقة املشتركة      - ٤٢

العطاءات لربامج املاحنني يدعو إىل إساءة استخدام النظام بسبب عدم توفر معلومـات             
  . )٥١(عن برامج عقود املاحنني
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