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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب قـرار لـ قــو
اإلنس ـ ــا 1/5ر دورت ـ ــا ال ال ـ ــة والعشـ ـ ـرين الف ـ ـ ة م ـ ــن  2إىل  13تش ـ ـرين ال ـ ــا /نوفم .2015
واستُعرضــا احلالــة نــاورو اللســة الرابعــةر املعقــودة  3تش ـرين ال ــا /نوفم  .2015وت ـرأ
وفـ ـد ن ــاورو واي ــر الع ــدلر دافيي ــد أدي ــانا .واعتم ــد الفري ــق العامـ ـ التقري ــر املتعل ــق بن ــاورو جلس ــتا
العاشرةر املعقودة  6تشرين ال ا /نوفم .2015
 -2و  13ك ــانو ال ا /ين ــاير 2015ر اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعة ال الثية) من أج تيسري استعراض احلالة ناورو :األرجنتني وكااخستا وكينيا.
 -3وعمالا بح كام الفقـرة  15مـن مرفـق قـرار لـ قـو اإلنسـا  1/5والفقـرة  5مـن مرفـق
قراره 21/16ر صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة ناورو:
(أ)

تقرير وطر/عرض كتايب مقدم وفق ا للفقرة (15أ) )(A/HRC/WG.6/23/NRU/1؛

(ب) جتميــع للمعلومــات أعدتــا املفوضــية الســامية حلقــو اإلنســا وفق ـا للفقــرة (15ب)
)(A/HRC/WG.6/23/NRU/2؛
(ج) م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجز أعدت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مفوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا للفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة (15ج)
).(A/HRC/WG.6/23/NRU/3
 -4وأُ يلــا إىل نــاورو مــن خــالل اجملموعــة ال الثيــة قائمــة أس ـ لة أعــد ا مقــدما أملانيــا وبلكيكــا
وس ــلوفينيا وسويسـ ـرا واململك ــة املتح ــدة ل ي اني ــا الع مـ ـ وأيرلن ــدا الش ــمالية .و ك ــن الط ــالع علـ ـ
تلك األس لة من خالل املوقع الشبكي اخلارجي للفريق العام .

أوالا -موجز وقائع عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكـر رئــي وفــد نــاورور وايـر العــدلر وايــر العــدل أديــانار أ كـ أمــة تســتفيد مــن الن ــر إىل
نفسـ ـ ا امل ــرمة .وأم ــام كـ ـ أم ــة ص ــديات وه ــي تس ــت يع الوص ــول إىل درج ــات أعلـ ـ م ــن خ ــالل
املش ــاركة ال ــادة الس ــتعراض ال ــدورن الش ــام  .ف ــذه العملي ــة ـ ـ فرص ــة ل ـ ـ عن ــا للتقي ــيم
الذايت والستماع إىل اخآخرين ومعالة شوا األفراد بلدنا بفعالية أك .
 -6وت ــو كوم ــة ن ــاورو ألي ــة كب ــرية لعملي ــة الس ــتعراضر ن ـرا لنكا ــا إتا ــة اس ــتعراض
احلالــة الــدول األعمــاء مــن جانــب أقرامــار واألهــم مــن ذلــك أمــا تتــي ــذه الــدول أ تتحــد
أمــام اجملتمــع الــدو عــن الــة قــو اإلنســا في ــا .وباإلضــافة إىل ذلــكر تن ــر نــاورو إىل عمليــة
ـوار مفت ـوجمل وص ـري مــع اجملتمــع الــدو عــن الــة قــو
الســتعراض بوصــف ا فرصــة لال ـرا
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اإلنســا البلــد .و هــذا الســيا تحم ـ كومــة نــاورو أ تبــني مــن خــالل ردودهــا عل ـ األس ـ لة
ـال قـو اإلنسـا
امل رو ة احلوار التفاعلي وإجراءات املتابعة املسـتمرة أمـا تحخـذ التزاما ـا
عل حمم الد.
 -7وجـ ــاء التقريـ ــر الـ ــوطر لنـ ــاورو والتحم ـ ـريات العامـ ــة لالسـ ــتعراض كنتيكـ ــة لعمليـ ــة تشـ ــاورية
مفتو ــةر تم ــم ج ــات معني ــة م ــن داخـ ـ احلكوم ــة وخارج ــا .وباإلض ــافة إىل ذل ــكر ـ ـ حمت ــو
السـ ــتعراض الـ ــدورن الشـ ــام اخلـ ــا بنـ ــاورو ردا مباش ـ ـرا عل ـ ـ كيفيـ ــة تنفيـ ــذها للتوصـ ــيات املقبولـ ــة
قــو
الصــادرة عــن جولــة الســتعراض األوىل .وعــالوة عل ـ ذلــكر يشــك إنشــاء مكتــب خــا
ــال
اإلنس ــا واارة الع ــدل ومراقب ــة احل ــدود برهان ـ ـ ا علـ ـ ا ـ ـ ام احلكوم ــة احلالي ــة للتزاما ــا
قو اإلنسا .
 -8ويتع ــني علـ ـ كوم ــة ن ــاورو أ تتص ــد جملموع ــة م ــن التح ــديات املتعلق ــة بتعزي ــز ق ــو
اإلنســا ويايت ــا والتمتــع عــا .وبعــد هــذه التحــديات ل يشــك جــزءا مــن التوصــيات ال ـ قــدم ا
الولة األوىل من الستعراضر لكن ا جديرة بإطالع هذه ا ي ة املوقرة علي ا.
اجملل
 -9وأكــدت كومــة نــاورو أ املركــز اإلقليمــي ملعالــة طلبــات ملتمســي اللكــوءر الــذن ي ـ ون
ملتمســي اللك ــوءر مفت ـوجمل رمي ـ ا عل ـ م ــدار الس ــاعة وط ـوال أي ــام األس ــبوع .وهــذا يع ــر فعلي ـ ا وق ــف
إجـراءات ا تكــاا ملتمســي اللكــوء إذ بــات أليــع هـ لء األشــتا أ ـرارا التنقـ داخـ الزيــرة
دو أية قيود .وقد قُرر هـذا التـدبري بعـد تنفيـذ برنـامو ين ـون علـ فـت املركـز أثنـاء الن ـار انت ـار
تحكي ــد املس ــاعدة م ــن أس ـ اليا ل ــدعم ه ــذا التح ــول .وال تيب ــات الدي ــدة ليس ــا إل توس ــيع ا ل ن ــامو
املركـز املفتـوجمل القـائم أصـالا وهـو برنـامو كـا املركـز يُفـت ووجبـا  12سـاعة يوميـ ا .وجتـدر اإلشـارة إىل
ــالت الســالمة واألمــن وإنفــاذ القــانو ر بســب من ــا تقــد
أ كومــة أس ـ اليا ســتدعم نــاورو
الشرطة الصادية األس الية مزيدا من املساعدة هذا الصدد.
 -10ولتيس ــري ال تيب ــات الدي ــدة وض ــما إدم ــاج ملتمس ــي اللك ــوء اجملتم ــع ا ل ــي علـ ـ ــو
متســق يمــمن ســالمت مر اادت كومــة نــاورو عــدد مــوافي التصــال اجملتمــع ا لــي مــن 135
إىل  320مواف ـ ـار بي ــن م  30لج ـ ـا يعمل ــو عل ـ ـ تس ــوية املش ــكالتر وذل ــك لم ــما مس ــاعدة
الالج ني اندماج م اجملتمـع ا لـي .وتبـني الزيـادة عـدد هـ لء املـوافني التـزام كومـة نـاورو
باملمــي ضــما الــدعم التــام لالج ــني ليصــبحوا جــزءا مــن اجملتمــع ا لــي النــاورون .وقــد ا ــذ قـرار
ـ ــال تسـ ــوية املشـ ــاك رصـ ــا عل ـ ـ ا ـ ـ ام املن ـ ــورات ال قافيـ ــة ضـ ــما
توايـ ــف الالج ـ ــني
الندماج اخآمن اجملتمع ا لي.
 -11ويتمت ــع الالج ــو ال ــذين يعيش ــو ن ــاورو سمي ــع ف ــر الوص ــول إىل وس ــائ التص ـ ـالر
وا ذلك ا اتف واإلن نا وال يد اإللك و وطائفة من وسائ التواص الجتماعي.
 -12وفيم ــا يتعل ــق بوس ــائ التواصـ ـ الجتم ــاعير ذك ــر رئ ــي الوف ــد أ بع ــد مواق ــع اإلن ن ــا
قيّــدت الفص ـ ال ــا مــن عــام  .2015وكانــا تلــك املواقــع صتــون عل ـ م ـواد فا شــة وإبا يــة
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يُسـتتدم في ـا فتيـا وفتيـات مـن نـاورو أو مواقـع اسـتُتدما بشـك خبيـ لنشـر وبـ تلـك املـواد.
وجـ ــاء ق ـ ـرار احلكومـ ــة إطـ ــار ج ودهـ ــا حلمايـ ــة مواطني ـ ــا وسـ ــكاما مـ ــن السـ ــتغالل عل ـ ـ شـ ــبكة
اإلن ن ــا ي ـ يتع ــرض املستم ــعفو ر ل س ــيما فتي ــات ن ــاورو الل ـوايت يتعرض ــن لس ــت دا خبي ـ
وممايقات وأعمال تسلط.
 -13وتش ــم ج ــود احلكوم ــة احل ــد م ــن كي ــد األنشـ ـ ة واألفع ــال الرمي ــة ض ــد نس ــاء وأطف ــال
أوضــاع مســي ة جتــرد
نــاورو عــن طريــق نشــر صــور ومواقــع فيــديو م ذيــة تُ ــر ه ـ لء األشــتا
ضــحاياها مــن إنســانيت م .وباإلضــافة إىل ذلــكر يتتــذ هــذا القـرار بــني ليلــة وضــحاها بـ اســتغر
عــدة أش ـ ر مــن التحقيــق والتشــاور والتصــال بتلــك املواقــع كــي تعــا إلا ــا ملوضــوع يايــة شــعب
ناورور ل سيما النساء واألطفال.
 -14أمــا املواقــع ال ـ أنش ـ ا فقــط لغــرض توايــع م ـواد إبا يــة وفا شــة بوض ـوجمل فســيتم إ الق ــا
بشــك دائــم .فقــد كــا اقتنــاء أو بيــع أو توايــع هــذه امل ـواد يُعت ـ دوم ـا جر ــة نــاورو وقــد جــاءت
عمليــات اإل ــال هــذه متماشــية مــع معتقــداتنا وهــدفنا األساســي املتم ـ يايــة شــعبنا وخصوصـا
أطفالنــا .أمــا املواقــع األخــر ر م ـ فيســبوبر ال ـ أســاء بعــد األش ـرار اســتتدام ار ف ــي ستتمــع
لقي ــود م قت ــة إىل ــني ا ــاذ ملي ــات احلماي ــة الالام ــة م ــن أجـ ـ ض ــما ع ــدم ت ــرب الن ــاورويني وأفـ ـراد
تمعاتن ــا ا لي ــة عُرض ــة ألعم ــال اجمل ــرمني واملتس ــل ني علـ ـ ش ــبكة اإلن ن ــا .و يك ــن ا ــد م ــن
احل ــر تقيي ــد ري ــة ملتمس ــي اللك ــوء ا تكـ ـزين التص ــال بالع ــا اخل ــارجير كم ــا ادع ــا تق ــارير
نُشرت عل ن ا واسع.
 -15وكــا املوقــف الــذن ا ذتــا كومــة نــاورو متماشــي ا مــع املعــايري املتبعــة فيســبوب واملتعلقــة
ــر املـ ـواد اإلبا ي ــة والتس ــلط والتح ــرذ ومن ــع ا ت ــو ال ــذن يش ــكع علـ ـ العن ــف أو الس ــتغالل
النسي.
 -16وقــد تعرضــا كومــة نــاورو اخآونــة األخــرية للك ــري مــن النقــد بســبب إلغائ ــا لـواا ســفر
أ ــد أعمــاء ال ملــا  .ــري أ كومــة تعتقــد اعتقــادا راســتا أ عمليــة اإللغــاء ــا لمــما ســن
سـري العدالـة إىل أ تقــرر ا كمـة صقـق العدالــة وإمكانيـة إعـادة جـواا السـفر إىل صـا با .وباإلضــافة
إىل ذلكر فـإ إلغـاء جـواا سـفر الشـته املـت م بارتكـاب جر ـةا وفقـا أل كـام قـوانني نـاورو يسـم
باتباع األصول القانونية.
 -17ويســر كومــة نــاورو أ تعلــن أمــا انت ــا رميـ ا مــن وضــع تقريرهــا إىل لنــة قــو ال فـ ؛
وتقريرهــا إىل اللكنــة املعنيــة بالقمــاء عل ـ التمييــز ضــد امل ـرأة؛ ووثيقت ــا األساســية املش ـ كة .وتت لــع
كومــة نــاورو إىل تلقــي توصــيات مــن تلــف هي ــات املعاهــدات فيمــا يتعلــق بتقاريرهــا الوطنيــة كمــا
تت لع إىل العم مع الشـركاء الـوطنيني واإلقليميـني والـدوليني بشـح تنفيـذ تلـك التوصـيات .ويتمـمن
التقريــر األو املقــدم إىل لنــة قــو ال فـ صلــيالا لوضــع األطفــالر واإلصــال ات القانونيــة املتعلقــة
قو ال ف وإعمـال قـو األطفـال نـاورو .ويتمـمن التقريـر املقـدم إىل اللكنـة املعنيـة بالقمـاء
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عل التمييز ضد املرأة التعليقات األولية عل وضـع املـرأة نـاورو .وهـو يقـدم ـةا عامـةا عـن الوضـع
القــانو واملــد والسياســي والجتمــاعي وال قــا للنســاء نــاورو وتتنــاول الوثيقــة األساســية املشـ كة
مســائ تتعلــق باملنــا القتصــادن والجتمــاعي وال قــا والسياســي نــاورو .ومــن املنت ــر أ يُنكــز
التقري ـ ــر ال ـ ــذن س ـ ــيُقدم إىل اللكن ـ ــة املعني ـ ــة ق ـ ــو األش ـ ــتا ذون اإلعاق ـ ــة قب ـ ـ ـ ماي ـ ــة تش ـ ـ ـرين
ال ــا /نوفم  .2015وباإلضــافة إىل ذلــكر ُ ــررت هــذه التقــارير إطــار ش ـراكة مــع إدارة العــدل
ومراقبـ ــة احلـ ــدود و ريهـ ــا مـ ــن اإلدارات احلكوميـ ــة ذات الصـ ــلةر ل سـ ــيما إدارة ش ـ ـ و امل ـ ـرأة وشـ ــعبة
خدمات ياية ال ف .
 -18وشدد رئي الوفد عل املساعي ال بُ لـذلا لعـ القـانو النـائي الديـد أك ـر وضـو ا
توصيفا للكـرائم يـ يقـ ّدم ن ـرةا عصـريةا تنـاول تلـف جوانـب العنـف ضـد املـرأة .وقـال إ مـن
شـ ــح السـ ــتعراض احلـ ــا والعاج ـ ـ للقـ ــانو النـ ــائي لعـ ــام  1899أ يتـ ــي فرص ـ ـةا مناسـ ــبةا إلدراج
تعريــف قــون لر ــة العنــف املنــز ــري املــذكورة القــانو احلــا  .وستصــب أ كــام العنــف املنــز
جــزءا مــن القــانو النــائي ال ـ تتنــاول ال ـرائم ضــد األشــتا  .وباإلضــافة إىل ذلــكر ــرن العم ـ
علـ وضـع تشـريع قـائم بذاتــا يتعلـق بــالعنف املنـز ر وذلــك بالتعـاو مــع ال ـات املعنيــة مـن الشــركاء
والوك ــالت .وق ــد ج ــر التصـ ــال ب ــالفريق اإلقليم ــي مل ـ ـوارد احلقـ ــو الت ــابع لماع ــة ا ــيط ا ـ ــاد
للحصول عل التوجيا والدعم بشح وضع تشريع قائم بذاتا ذا الغرض.
 -19ويسر كومة ناورو أ تشـري إىل ـدو ايـادة عـدد النـاورويني الـذين ي لبـو املسـاعدة
من مكتب مدير النيابة العامة ومـن ا ـامي العـام .وباإلضـافة إىل ذلـكر يـوفر الن ـام القـانو احلمايـة
لالج ــني ويتــي ــم الســتعانة بــا .وقــد عمـ مكتــب مــدير النيابــة العامــة ومكتــب ا ــامي العــام علـ
تقلـيه عــدد احلـالت امل اكمــة الـ كانــا تتزايـد طـوال سـنواتر وقــد كنـا مــن صقيـق ذلــك بفمـ
الزيادة عدد موافي املكتبنير واألهم من ذلك بسبب وضع ن ام لإلبالغ واإل الة.
 -20وأشــار رئــي الوفــد إىل أ ســكا نــاورو ُ رمـوا الك ــري مــن األ يــا مــن التم يـ القــانو
ا ـاكم لســبب رئيســي هــو عــدم قــدر م عل ـ دفــع الرســوم القمــائية ملم لــي م القــانونيني .ويقــدم
مكتــب ا ــامي العــامر الــذن أنش ـ عــام 2014ر مســاعدة قانونيــة انيــة داخ ـ ا كمــة وخارج ــا
ل ســيما القمــايا النائيــةر حماولــة لتعزيــز فــر وصــول النــاورويني إىل العدالــة .قــد أد ذلــك
إىل إ ــاد بني ــة قانوني ــة س ــليمة ل يتع ــرض في ــا أ ــد للحرم ــا أو اإلل ــال .وق ــد ب ــدأ س ــكا ن ــاورو
تــدر ي ا بــالتعر عل ـ خــدمات مكتــب ا ــامي العــام واللكــوء إلي ــا .ويشــم عم ـ ا ــامي الع ــام
تقــد املشــورة القانونيــة اجملانيــةر وصــيا ة ال لبــات ال ـ تقــدم ا األســر ك لبــات ال ــال ر والتم ي ـ
القـانو ر كتم يـ الالج ـني املت مـني بارتكـاب أفعـال جرميـةر ومسـاعدة نـزلء امل سسـات اإلصــال ية
طلب إخالء سبي مشرو .
 -21وتم ـ ــمن امل ـ ــادة ()3(10ه) م ـ ــن دس ـ ــتور أل وري ـ ــة ن ـ ــاورو احل ـ ــق التم يـ ـ ـ الق ـ ــانو ر إذا
مـا كانـا العدالــة تت لـب ذلــك .وقـد عــزا تشـكي ذلـك املكتــب مـا يــنه عليـا الدســتور مـن ضــرورة
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ضما ُّكن ك مـت م مـن احلصـول علـ املسـاعدة القانونيـة ا كمـة .وقـد بـات التم يـ القـانو
ا اكم متا ا أك ر من ذن قب ر ما أد إىل كفالة إقامة العدل وضما أ ير النا ذلك.
 -22وصس ــنا إمكاني ــة وص ــول الم ــحايا م ــن النس ــاء واألطف ــال إىل العدال ــة صس ــن ا كب ـريا بفمـ ـ
إنش ــاء أفرق ــة عامل ــة تابع ــة لو ــدة العن ــف املن ــز ق ــوة الش ــرطة ن ــاورو وتواي ــف مستش ــارين
اإلدارة املعنيــة بالنســاء واألســرة لمــما رفــع تلــك القمــايا إىل ا ــاكم وبالتــا حماكمــة النــاة وتعزيــز
فر إدانت م.
 -23وتق ــوم ا ــاكم بامل ــام املوكل ــة إلي ــا عل ـ ــو ع ـ ّـزا س ــيادة الق ــانو و ت ــع المي ــع باملس ــاواة
أمام ــار بغ ــد الن ــر ع ــن وض ــع الش ــته أو مكانت ــا .وتع ــزات س ــيادة الق ــانو ك ــذلك بالتحدي ــد
الواض مل ام ك وكالة من وكالت إنفاذ القانو وصال يات ك من ا.
 -24وعــزا مكتــب مــدير الدعــاء العــام عالقتــا بالشــرطة ومّـ ذلــك كا ـ ا كب ـريا للمكتــب وهــو
كاجمل تحم احلكومة املمي تعزيزه.
 -25وتتــحلف حمكمــة نــاورو العليــا الي ـا مــن ثالثــة قمــاة بــدلا مــن قــاض وا ــد فقــط كــا يتتــذ
لو ــده ألي ــع القـ ـرارات .وباإلض ــافة إىل ذل ــكر يعك ــف أعم ــاء ه ــذه ا كم ــة علـ ـ دراس ــة قم ــايا
دس ــتورية وسياس ــية ب بيعت ــا .ويم ــم ال ــاا القم ــائي قاض ــية ا كم ــة العلي ــا وقاض ــية مقيم ــة
حمكمة الصل .
وجترن كومة ناورو الي ا مشـاورات أليـع أ ـاء البلـد بشـح مشـروع مدونـة القيـادة ومـا
ُ -26
يعنيــا ذلــك مــن يـ الشــفافية واحلوكمــة صــفو قيــادات نــاورو .ومــن املتــوخ أ تكــو مدونــة
القيـ ـادة ملزمـ ـةا لكـ ـ م ــن( :أ) رئ ــي الدول ــة؛ (ب) رئ ــي ال مل ــا ؛ (ج) كب ــري القم ــاة؛ (د) قم ــاة
ا كم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا؛ (ه) واراء احلكومـ ـ ـ ــة؛ (و) أعم ـ ـ ــاء ال ملـ ـ ـ ــا ؛ (ا) ر س ـ ـ ــاء اإلدارات احلكومي ـ ـ ـ ـة؛
(جمل) ر س ـ ـ ــاء ا ي ـ ـ ــات القانوني ـ ـ ــة؛ ( ) ر س ـ ـ ــاء الش ـ ـ ــركات التكاري ـ ـ ــة احلكومي ـ ـ ــة و ـ ـ ــال إدار ـ ـ ـ ـا؛
(ن) ر ساء املن مات الكنسية.
 -27وأخـ ـريار دع ــا كوم ــة ن ــاورو األم ــم املتح ــدة إىل رف ــع التفاقي ــة اخلاص ــة بوض ــع الالج ــني
لعام  1951وبروتوكو ا لعام  1967إىل مصا املعاهدات األساسية حلقو اإلنسا .
 -28وخ ــتم رئ ــي الوف ــد كالم ــا بالتحكي ــد علـ ـ أ كوم ــة ن ــاورو تن ــر إىل عملي ــة الس ــتعراض
ــال قــو اإلنســا  .وقــال إ التوصــيات
ككــزء مــن مســاعي ا الوطنيــة لمــما عم ـ من كــي
ال تلقت ا ناورو ستشك نق ة مرجعية هامة ج ودها املتواصلة.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -29أدىل  40وف ــدا ببيان ــات خ ــالل جلس ــة التح ــاور .وت ــرد التوص ــيات املقدم ــة خ ــالل جلس ــة
التحاور الفرع ال ا من هذا التقرير.
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 -30وقالا جورجيا إنـا ل يـزال يتعـني القيـام بـالك ري مـن العمـ
الدولية حلقو اإلنسا و قو ال ف  .وقدما جورجيا توصيات.

ـالت تلفـةر من ـا املعـايري

 -31ور بـا أملانيــا بالتصــديق علـ اتفاقيــة مناهمــة التعـذيب و ــريه مــن ضــروب املعاملــة القاســية
أو الالإنس ــانية أو امل ين ــة وبروتوكو ــا الختي ــارن والتفاقيـ ــة اخلاص ــة بوض ــع الالج ــني لعـ ــام 1951
وبروتوكو ــا لعــام 1967ر وشــكعا نــاورو علـ مواصــلة ج ودهــا لتنفيــذ تلــف التوصــيات الصــادرة
ــال اإلبــالغ .وقــدما أملانيــا
عــن جولــة الســتعراض األوىل وأقــرت بالعــبء الــذن تواج ــا نــاورو
توصيات.
 -32ول ــا إندونيس ــيا م ــع التق ــدير س ـ ّـن ق ــانو الـ ـرائم اإللك وني ــةر وق ــانو التب ــرر وق ــانو
التعل ــيم بص ــيغتا املعدل ــةر ووض ــع سياس ــات وطني ــة بش ــح اإلع ــادة والنس ــاء والتعل ــيم واخل ــة الوطني ــة
للتنميـ ــة املسـ ــتدامة .ور بـ ــا بإطـ ــار تغـ ــري املنـ ــا واحلـ ــد مـ ــن خ ـ ــر الك ـ ـوار الـ ــذن وضـ ــعتا نـ ــاورو
وشكعا عل اإلنشاء ا تم مل سسة وطنية حلقو اإلنسا  .وقدما إندونيسيا توصيات.
 -33ونوه ــا أيرلن ــدا باعتب ــار ن ــاورو العن ــف املن ــز أولوي ــة وطني ــةر لكن ــا أعرب ــا ع ــن القل ــق إااء
تقارير تفيد بح العنف املنز ضد النسـاء مخـذ التزايـد وأ قمـايا قليلـة جـدا تُرفـع إىل ا كمـة
ه ــذا الش ــح  .وأعرب ــا أيرلن ــدا ع ــن قلق ــا أيمـ ـ ا إااء تق ــارير ع ــن اعت ــداءات جس ــدية ولف ي ــة ض ــد
الالج ني ال ُقصـر ـري املصـحوبني الـذين ُمـ ـم بـالعيا داخـ اجملتمعـات ا ليـة الناورويـة .وقـدما
أيرلندا توصيات.
 -34ور ب ــا كيني ــا باعتم ــاد السياس ــة الوطني ــة بش ــح النس ــاء والسياس ــة الوطني ــة بش ــح اإلعاق ــةر
والتصــديق عل ـ اتفاقيــة القمــاء عل ـ أليــع أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأةر واتفاقيــة قــو األشــتا
ذون اإلعاقـ ــة واتفاقيـ ــة مناهمـ ــة التعـ ــذيب .وأعربـ ــا كينيـ ــا ع ـ ـن قلق ـ ــا إااء تقـ ــارير عـ ــن ال تكـ ــاا
التعسفي لالج ني وامل اجرين وعد ي النسية .وقدما كينيا توصيات.
 -35ول ــا ملــديف أ ن ــاورو قبلــا مثس ـ ا مــن أص ـ ــا توصــيات ق ــدمت ا خــالل جول ــة
الستعراض األوىل .ونوهـا ملـديف باإلكـااات الكبـرية ـو إجـراء إصـال ات تشـريعيةر وـا ذلـك
سـ ّـن ق ــانو ال ـرائم اإللك وني ــةر وقــانو التب ــرر وق ــانو التعلــيم بص ــيغتا املعدلــةر وق ــانو الالج ــني.
وع ــالوة علـ ـ ذل ــكر أعرب ــا مل ــديف ع ــن تق ــديرها لعتم ــاد إط ــار تغ ــري املن ــا واحل ــد م ــن ــاطر
الك ـوار كسياســة رميــة للتصــدن ملتــاطر تغــري املنــا والك ـوار ال بيعيــة عل ـ التنميــة املســتدامة.
وقدما ملديف توصيات.
 -36ور ــب الب ـ األســود بإنشــاء فريــق عام ـ يُع ـ باملعاهــدات لمــما تقــد التقــارير املتعلقــة
بتنفيــذ الصــكوب الرئيســية حلقــو اإلنســا وال ـ تــحخر تقــد ا .واستفســر عــن موضــوع إلغــاء عقوبــة
اإلع ــدام واألنش ـ ة املق ــررة لتنفي ــذ السياس ــة الوطني ــة لإلعاق ــة تنفي ــذا تام ـار واعتم ــاد التشـ ـريعات ذات
الص ــلة وتعم ــيم مراع ــاة اتفاقي ــة ق ــو األش ــتا ذون اإلعاق ــة ألي ــع الق اع ــات .وق ــدم البـ ـ
األسود توصيات.
8/26

GE.15-22249

A/HRC/31/7

 -37ور ــب املغــرب بانمــمام نــاورو إىل اتفاقيــة القمــاء عل ـ أليــع أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأةر
واعتمــاد سياســة وطنيــة بشــح املـرأة ــد إىل تعزيــز دور النســاء مناصــب املسـ وليةر وإلغــاء أليــع
أش ــكال العن ــفر وتعزي ــز املس ــاواة ب ــني النس ــني أم ــاكن العم ـ  .وش ــكع ن ــاورو أيم ـا عل ـ تنفي ــذ
وضع اس اتيكية للتكيف مع تغري املنا  .وقدم املغرب توصيات.
قرارها املتم
 -38ول ــا ناميبيــا التحــديات ال ـ تواج ــا نــاورو والتــحثريات الســلبية لتغــري املنــا  .ونوهــا
بالسياسة الوطنية بشح املرأة ال بدأ العم عا م خرا .وقدما ناميبيا توصيات.
 -39ونوه ـ ــا هولن ـ ــدا ب ـ ــاخل وات ال ـ ـ ا ـ ــذ ا ن ـ ــاورو لتعزي ـ ــز إطاره ـ ــا الق ـ ــانو ال ـ ــوطر حلق ـ ــو
اإلنســا ر وبــاألخه عل ـ صــعيد التصــديق عل ـ املعاهــدات الدوليــة حلقــو اإلنســا  .وأعربــا عــن
شـوا تتعلــق باحلمايــة القانونيــة حلقــو اإلنســا نــاورور ومســتو العنــف ضــد النســاء واألطفــالر
والتصور املتعلق بانعدام استقاللية القماء .وقدما هولندا توصيات.
عمليــات لـ قــو
 -40ونوهــا نيوايلنــدا بــالتزام الــدول الزريــة الصــغرية الناميــة بــال را
اإلنســا  .ونوهــا بــالت ورات املشــكعةر لكن ــا قالــا إمــا ل ت ـزال تشــعر بــالقلق إااء اســتمرار تعليــق
أعم ــاء معارض ــني ال مل ــا وبالت ــا رم ــامم م ــن التم ي ـ السياس ــي ل ــدوائرهم .وق ــدما نيوايلن ــدا
توصيات.
 -41ور بـ ــا بنمـ ــا بانمـ ــمام نـ ــاورو لتفاقيـ ــة القمـ ــاء عل ـ ـ أليـ ــع أشـ ــكال التمييـ ــز ضـ ــد امل ـ ـرأة
ع ــام 2011ر واتفاقي ــة ق ــو األش ــتا ذون اإلعاق ــةر واتفاقي ــة مناهم ــة التع ــذيب ع ــام 2012
عقب جولة الستعراض األوىل .وأعربـا عـن تقـديرها إلنشـاء فريـق عامـ يُعـ باملعاهـدات واعتـ ت
ذل ــك خ ــوة هام ــة معال ــة مس ــحلة التق ــارير الوطني ــة الـ ـ تق ــدم بع ــد إىل هي ــات املعاه ــدات.
وقدما بنما توصيات.
 -42وفيم ــا يتعل ــق بالتوص ــيات اخلاص ــة بالتص ــديق علـ ـ الع ــد ال ــدو اخل ــا ب ــاحلقو املدني ــة
والسياســيةر والتفاقيــة الدوليــة للقمــاء عل ـ أليــع أشــكال التمييــز العنصــرنر والع ــد الــدو اخلــا
هــذه املســحلةر وأ
بــاحلقو القتصــادية والجتماعيــة وال قافيــةر ذكــر وفــد نــاورو أنــا ــرن البحـ
إطارا حلماية ال ف قد ُوضع بالفع .

 -43وفيم ــا يتعل ــق بالتوص ــيات اخلاص ــة ري ــة املعلوم ــاتر وبالتحدي ــد تيس ــري وص ــول الص ــحفيني
إلي ــار ذكــرت نــاورو أ موقــف وســائط اإلعــالم ينبغــي بن رهــا أ يتســم باإلنصــا وال قــةر عل ـ أ
يكــو هــدف ا الن ــائي هــو نق ـ الوقــائع .و يكــن هــذا هــو احلــال نــاورو اخآونــة األخــريةر ر ــم
ال ــود ال ـ بــذلت ا احلكومــة بشــح مســائ مــن بين ــا موضــوع الالج ــني .وذكــرت أ التقــارير ــري
املس ـ ولة تســببا اض ـ رابات اجتماعيــة وأثــرت تــحثريا ســلبيا عل ـ العالقــات بــني الســكا ا ليــني
والالج ني وملتمسي اللكوء .ودعا احلكومة مم لي وسائط اإلعالم إىل ايارة ناورو.
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 -44وقبل ــا ن ــاورو التوص ــيات املتعلق ــة بتع ــدي الق ــانو الن ــائير و ــا يم ــمن وفاءه ــا بالتزام ــات
ق ــو اإلنس ــا وا ـ ام س ــيادة الق ــانو وض ــما ري ــة اإلع ــالم وال ـرأن والتعب ــري والتكم ــع وتك ــوين
المعيات.
 -45وتناولــا ع ــدة توصــيات ا تك ــاا الالج ــني وملتمســي اللك ــوء .وذكــرت ن ــاورو أ ملف ــات
الالج ــني بات ــا تُع ــا دو ا تك ــااهم وأن ــا يع ــد يُ ب ــق أن ن ــوع م ــن ال تك ــاا من ــذ  5تشـ ـرين
األول/أكتــوبر  2015وأ مركــز معالــة طلبــات اللكــوء بــات يُفــت علـ مــدار الســاعةر وأ بإمكــا
الالج ني وملتمسي اللكوء التنق رية.
 -46وفيمــا يتعلــق بالتوصــية ال ـ قــدمت ا أيرلنــدار ذكــر الوفــد أ التعلــيم املدرســي إلزامــي ووجــب
قــانو التعلــيم ــم ال امنــة عشــرة مــن العمــر .و كــن أ ـ الالج ــو والنــاورويو أمــام ا كمــة إذا
امتنعوا عن إرسال أطفا م إىل املدار .
 -47وفيما يتعلق بتوصية قدمت ا ملـديفر ذكـرت نـاورو أمـا تعكـف علـ وضـع تشـريعات تتعلـق
باإلعاقة بعد تصديق ا عل اتفاقية قو األشتا ذون اإلعاقة.
 -48وفيمــا يتعلــق بإلغــاء عقوبــة اإلعــدامر ذكــر وفــد نــاورو أ عقوبــة اإلعــدام منصــو علي ــا
الدستور وأنا بـالن ر إىل صفـا النـاورويني علـ موضـوع تنقـي الدسـتورر قـررت احلكومـة معالـة هـذه
املسحلة من خالل القانو النائي الديدر بإلغاء عقوبة اإلعدام عل أن نوع من أنواع الر ة.
 -49وأشــادت الفلبــني بــاخل وات ال ـ ا ــذ ا نــاورو للتصــديق عل ـ عــدد مــن الصــكوب الدوليــة
حلقو اإلنسا ر ر م القيـود املاليـة ونقـه املـوارد البشـرية .ول ـا الصـعوبات الـ تواج ـا نـاورو
ملعالــة اخآث ــار الس ــلبية لتغ ــري املن ــا عل ـ قــو اإلنس ــا اخلاص ــة بش ــعب ا .ور ب ــا الفلب ــني ب ــالتزام
نــاورو بتعزيــز ويايــة قــو األشــتا ذون اإلعاقــة .وأعربــا عــن القلــق إااء تقــارير تفيــد ــدو
انت اكات داخ مرافق ا تكاا امل اجرين .وقدما الفلبني توصيات.
 -50ور ب ــا ال تغ ــال بإنش ــاء فري ــق وط ــر عامـ ـ مع ــر باملعاه ــدات .ور ب ــا بال ــدعوة الدائم ــة
املوج ة إىل أليع املكلفني بوليات إطـار اإلجـراءات اخلاصـة والـ ُمـدعدت بعـد جولـة السـتعراض
األوىل .ور بـ ــا بتصـ ــديق نـ ــاورو م ـ ـ خرا عل ـ ـ اتفاقيـ ــة مناهمـ ــة التعـ ــذيب وبروتوكو ـ ــا الختيـ ــارن.
وقدما ال تغال توصيات.
 -51ونوهـ ــا س ـ ـرياليو وتتلـ ــف الق ـ ـوانني ال ـ ـ ُوضـ ــعا منـ ــذ جولـ ــة السـ ــتعراض األوىل لتعزيـ ــز
قــو إلنســا ويايت ــار األمــر الــذن تبــني مــن سـ ّـن قــانو الالج ــني لعــام  2012وقــانو التعلــيم
املع ـ ـ ّدل لع ـ ــام  .2015وأش ـ ــادت بإنش ـ ــاء ش ـ ــعبة خ ـ ــدمات ياي ـ ــة ال ف ـ ـ ( )2015والسـ ـ ـ اتيكية
الوطنيــة للتنميــة املســتدامة ( .)2015-2005وشــكعا احلكومــة عل ـ مواصــلة ج ودهــا تقــد
التقــارير إىل هي ــات املعاهــدات وصــيا ة تش ـريعات جديــدة بشــح القمــاء عل ـ العنــف ضــد امل ـرأةر
ووضع قوانني تتعلق باإلعاقة والتصدن خآثار تغري املنا  .وقدما سرياليو توصيات.
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 -52وأش ـ ــارت س ـ ــلوفينيا إىل الت ـ ــورات اإل ابي ـ ــة البل ـ ــد من ـ ــذ الس ـ ــتعراض األولر م ـ ــن قبيـ ـ ـ
النممام إىل اتفاقيـة القمـاء علـ أليـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأةر والتصـديق علـ اتفاقيـة مناهمـة
التعـ ــذيب وبروتوكو ـ ــا الختيـ ــارن فم ـ ـالا عـ ــن توجيـ ــا دعـ ــوة دائمـ ــة إىل املكلفـ ــني بوليـ ــات إطـ ــار
اإلج ـ ـراءات اخلاص ــة .لكن ــا أعرب ــا ع ــن القل ــق إااء تق ــارير م ــرية للك ــزع تتعل ــق ق ــو ملتمس ــي
اللكوءر ل سيما األطفال من م .وقدما سلوفينيا توصيات.
 -53وأشـ ــارت جـ ــزر سـ ــليما إىل التحـ ــديات ال ـ ـ ل ت ـ ـزال نـ ــاورو تواج ـ ــا وأشـ ــادت بالتـ ــدابري
املتتــذة منــذ الســتعراض األول اجملــال التشـريعي .ول ــا التقــدم ا ــرا فيمــا يتعلــق بالسياســات
واخل ط الوطنيةر ل سيما إقـرار خ ـة إدارة ـاطر الكـوار وقـانو إدارة ـاطر الكـوار ودور هـذه
التدابري ياية قو اإلنسا  .وقدما جزر سليما توصيات.
ــال تغــري املنــا وبــال ود ال ـ تبــذ ا
 -54وســلما إســبانيا بالتحــديات ال ـ تواج ــا نــاورو
التصــدن خآثــاره عــن طريــق إنشــاء و ــدة تغــري املنــا  .ور بــا بق ـرار الســل ات إصــالجمل القــانو
الن ــائي لعل ــا متماش ــيا م ــع اللتزام ــات الدولي ــة و ــا في ــا تل ــك املتعلق ــة ق ــو اإلنس ــا  .وق ــدما
إسبانيا توصيات.
 -55ور با سويسـرا بالتصـديق علـ اتفاقيـة مناهمـة التعـذيبر لكن ـا قالـا إمـا ل تـزال تشـعر
ب ــالقلق إااء ا ــرو ال تك ــاا مراك ــز ـ ـ طلب ــات ملتمس ــي اللك ــوء .وأش ــارت إىل أ ن ــاورو
تنش ـ بعــد مليــة وقائيــة وطنيــةر ر ــم التصــديق عــام  2013عل ـ ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة
مناهمة التعذيب .وقدما سويسرا توصيات.
ــال ق ــو اإلنس ــا  .وهن ــحت
 -56ونوه ــا تيم ــور  -ليش ـ بالتق ــدم ال ــذن أ رات ــا ن ــاورو
احلكومــة عل ـ إنشــاء فريــق عام ـ معــر باملعاهــداتر واعت ـ ت ذلــك خ ــواة هامــة للوفــاء بالتزاما ــا
الدولي ــة .وأثن ــا تيم ــور  -ليش ـ عل ـ الزي ــارة اإل ابي ــة ال ـ قام ــا ع ــا اللكن ــة الفرعي ــة املعني ــة ون ــع
التعـ ــذيب و ـ ــريه مـ ــن ضـ ــروب املعاملـ ــة أو العقوبـ ــة القاسـ ــية أو الالإنسـ ــانية أو امل ينـ ــة التابعـ ــة للكنـ ــة
مناهمة التعذيب .وقدما تيمور  -ليش توصيات.
 -57وأعربــا ترينيــداد وتوبــا و عــن تقــديرها للت ـزام نــاورو بحهــدا التنميــة املســتدامة ووكافحــة
اخآثــار العامليــة املــدمرة لتغ ــري املنــا ر مســل ة الم ــوء عل ـ انمــمام ا إىل اتفاقي ــة القمــاء عل ـ ألي ــع
أشكال التمييـز ضـد املـرأةر واتفاقيـة قـو األشـتا ذون اإلعاقـةر ووضـع سياسـة وطنيـة لإلعاقـةر
وأثنا عل الس اتيكية الوطنية للتنمية املستدامة .وقدما ترينيداد وتوبا و توصيات.
 -58ور بــا اململكــة املتحــدة بــاخل وات اإل ابيــة املتتــذة حلمايــة وتعزيــز قــو امل ـرأة وإلدمــاج
الالج ـني اجملتمــع ا لــي .وأعربــا عــن أمل ــا إعــادة الســماجمل ألعمــاء ال ملــا املعارضــني املعلقــة
عمويت م إىل ممارسة م ام م أسرع وقـا ممكـن .ول ـا بقلـق القيـود املفروضـة علـ اسـتتدام
وســائ التواصـ الجتمــاعير والتغيـريات املدخلــة علـ القــانو النــائي والـ تكــب احلـوار السياســي
كـني املـدع عليـا مـن
كما أشـارت إىل األليـة احلامـة لسـتقاللية القمـاء .وأعربـا عـن األمـ
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اختيــار حماميــا .واق ــا أيم ـا أ تقلــه نــاورو رســوم تحشــرية الــدخول املفروض ـة عل ـ الصــحفيني
الزائرين .وقدما اململكة املتحدة توصيات.
 -59وأكــدت الوليــات املتحــدة األمريكيــة مــن جديــد ضــرورة أ تن ــر نــاورو التصــديق عل ـ
الع د الدو اخلا باحلقو املدنية والسياسـية .وأعربـا عـن دعم ـا إلنشـاء منصـب ا ـامي العـامر
لكن ــا قال ــا إم ــا ل تـ ـزال تش ــعر ب ــالقلق إااء نق ــه اخل ــدمات القانوني ــة املتا ــة والفعال ــة وامليس ــورة
التكلفــة .وأعربــا عــن دعم ــا لاللتـزام الــذن أبدتــا نــاورو بنــزع الصــفة الرميــة عــن العالقــات النســية
ال ـ تقــام بال اضــي بــني بــالغني مــن نف ـ الــن ر لكن ــا قالــا إمــا تشــعر بــالقلق لعــدم ا ــاذ أن
إجراء هذا الصدد .وقدما الوليات املتحدة توصيات.
 -60ور با أورو وان بانممام ناورو إىل اتفاقيـة القمـاء علـ أليـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأةر
ومن ــع العقوب ــة البدني ــة لرطف ــال مراك ــز التعل ــيم وبإع ائ ــا األولوي ــة ملكافح ــة مف ــة العن ــف املن ــز ر
وــا ذلــك إنشــاء م سســات مــن قبيـ و ــدة العنــف املنــز ولنــة مكافحــة العنــف املنــز  .وأشــارت
إىل اي ــارة مف ــوض األم ــم املتح ــدة الس ــامي لشـ ـ و الالج ــنير وألق ــا الم ــوء علـ ـ التق ــدم ا ــرا
اإلطار القانو وصديد مركز الالج  .وقدما أورو وان توصيات.
 -61وألق ــا أل وري ــة فن ــزويال البوليفاري ــة الم ــوء علـ ـ اإلص ــال ات التشـ ـريعية والتص ــديق علـ ـ
املعاهدات الدوليةر وا ذلك اتفاقيـة قـو األشـتا ذون اإلعاقـةر واتفاقيـة القمـاء علـ أليـع
أشــكال التمييــز ضــد املـرأةر واتفاقيــة مناهمــة التعــذيب وبروتوكو ــا الختيــارنر وأعربــا عــن ارتيا ــا
لالرتفــاع املش ـ ود نســب التســكي املــدار ولس ـ اتيكية مكافحــة التغيــب املدرســي إطــار
خ ــة التعلــيم التنفيذيــة الســنوية .وذكــرت أ اجملتمــع الــدو ينبغــي أ يقــدم الــدعم واملســاعدة التقنيــة
لناورو وأ يتعاو مع ا لتحقيق أهداف ا .وقدما أل ورية فنزويال البوليفارية توصيات.
ـال قـو اإلنسـا ر مشـرية إىل
 -62وهنحت الزائر نـاورو علـ التقـدم الكبـري الـذن أ راتـا
اعتم ــاد أو تع ــدي التشـ ـريعات املتعلق ــة باملواطن ــة والـ ـرائم اإللك وني ــة والتعل ــيم والالج ــني وملتمس ــي
اللك ــوء .ور ب ــا الزائ ــر ب ــال ود املبذول ــة واخل ـ ـوات املتت ــذة ل س ــيما إط ــار السياس ــة الوطني ــة
للشــباب 2015-2009ر والسياســة الوطنيــة بشــح اإلعاقــة لعــام  2015والسياســة الوطنيــة بشــح
النساءر واخل ة الوطنية للتنمية املستدامة  .2025-2005وقدما الزائر توصيات.
 -63وهنحت األرجنتني ناورو علـ انمـمام ا إىل اتفاقيـة القمـاء علـ أليـع أشـكال التمييـز ضـد
املـ ـرأة ع ــام 2011ر واتفاقي ــة ق ــو األش ــتا ذون اإلعاق ــة ع ــام 2012ر فمـ ـالا ع ــن تص ــديق ا
عل اتفاقية مناهمة التعذيب العام نفسا .وقدما األرجنتني توصيات.
 -64وذكــرت أرمينيــا أ النســاء نــاورو مــا الــن يـواج ن عــدة صــعوباتر ســب التقــاريرر بين ــا
نق ــه اخل ــدمات ال بيـ ــة امليس ــورةر ر ـ ــم التق ــدم ا ــرا سـ ــبي تعزي ــز قـ ــو النس ــاء .وشـ ــكعا
احلكومــة عل ـ تــوفري املرافــق ال بي ــة الالامــة للنســاء وعل ـ الكش ــف املبكــر للمشــاك الصــحية ال ـ
يعــانني من ــا وتــوفري العــالج ال ـ املالئــم .وأشــارت مــع التقــدير إىل التصــديق عل ـ اتفاقيــة قــو
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األشــتا ذون اإلعاقــةر واتفاقيــة القمــاء عل ـ أليــع أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأةر واتفاقيــة مناهمــة
التعذيب وبروتوكو ا الختيارن .وقدما أرمينيا توصيات.
 -65وفيم ــا يتعل ــق بالتوص ــيات الـ ـ ت ــدعو إىل ن ــزع الص ــفة الرمي ــة ع ــن التص ــال النس ــي ب ــني
امل لينير أقـرت نـاورو بـح هـذه املسـحلة تـ ا عامليـ ا لكن ـا أضـافا أنـا بـالن ر إىل املشـاعر الجتماعيـة
والدينيــة الراســتة نــاورو منــذ امــن طوي ـ ر تــر احلكومــة أ إج ـراء مشــاورات وطنيــة مفتو ــة هــو
ال ريقة األفم ملعالة هذه املسحلة.
 -66وفيمــا يتعلــق بــالالج ني وملتمســي اللكــوءر ذكــر الوفــد أ كومــة نــاورو وج ــا دعــوة إىل
أليع من مات ومليات األمم املتحدة وإىل وسائط اإلعالم لزيارة البلد.
 -67وقبل ــا ن ــاورو التوص ــيات املتعلق ــة بالتص ــديق علـ ـ الع ــد ال ــدو اخل ــا ب ــاحلقو املدني ــة
والسياس ــية والع ــد ال ــدو اخل ــا ب ــاحلقو القتص ــادية والجتماعي ــة وال قافي ــة .وقال ــا إ التق ــارير
الدوريــة ال ـ تق ــدم إىل لن ــة ق ــو ال ف ـ واللكن ــة املعنيــة بالقم ــاء عل ـ التميي ــز ض ــد امل ـرأة بات ــا
جــاهزةار بينمــا يُتوقــع النت ــاء مــن إعــداد التقريــر الــذن ســيقدم إىل اللكنــة املعنيــة قــو األشــتا
ذون اإلعاقــة قب ـ تش ـرين ال ــا /نوفم  .2015وفيمــا يتعلــق باخلــدمات القانونيــة اجملانيــة للكميــعر
سبق لناورو أ أوضحا أ تلك اخلدمات باتا متوفرة من خالل مكتب ا امي القانو العام.
 -68ور بــا أس ـ اليا بإنشــاء مديريــة تُع ـ وســحلة العنــف النســا ويايــة ال ف ـ وأعربــا عــن
اس ــتعدادها ملس ــاعدة ن ــاورو ج وده ــا ملعال ــة مس ــحلة العن ــف النس ــا وياي ــة ال ف ـ م ــن خ ــالل
مستشــار ــته مســحلة العنــف النســا  .وشــكعا نــاورو علـ مواصــلة ا ام ــا ملبــاد العمليــة
الد قراطيــةر وــا ذلــك ريــة التعبــري وســيادة القــانو ر وســلما بوجــود ش ـوا تتعلــق سملــة أمــور
بين ــا ريــة الصــحافة والرقابــة علـ اإلن نــا وتعليــق عمــوية برملــانيني مــن املعارضــة .وقــدما أسـ اليا
توصيات.
 -69ور بــا بلكيكــا بــال ود املبذولــةر ل ســيما ســبي تعزيــز اإلطــار الــوطر حلقــو اإلنســا
والتصـديق علـ عـدد مــن املعاهـدات .واستفســرت عـن التــدابري امل بقـة لوضــع ـد للعنــف ضـد املـرأة
وعــن نتائك ــا .وطلبــا بلكيكــا أيمـ ا تقــد شـرجمل عــن ســبب الزيــادة الكبــرية الرســوم امل بقــة علـ
تحشرية الصحفيني .وقدما بلكيكا توصيات.
 -70ور ب ـ ــا ال ااي ـ ـ بانم ـ ــمام ن ـ ــاورو إىل اتفاقي ـ ــة ق ـ ــو األش ـ ــتا ذون اإلعاق ـ ــة واتفاقي ـ ــة
القماء عل أليع أشكال التمييـز ضـد املـرأة .ونوهـا بنشـر الدراسـة الوطنيـة األوىل عـن العنـف ضـد
ــال املمارســات النســانية والتمييزيــة ضــد املـرأة .وأكــدت
املـرأة وأشــارت إىل اســتمرار الصــعوبات
أ العنــف املنــز ل ي ـزال مصــدرا للقلــق معربــة عــن أســف ا لعــدم وجــود ق ـوانني خاصــة ملعالــة هــذه
املشــكلةر ولمــما التحقيــق أليــع األفعــال الرميــة وحماكمــة مرتكبي ــا .وأعربــا عــن القلــق إااء
ارو ملتمسي اللكوءر وا ذلك األطفالر ناورو .وقدما ال ااي توصيات.
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 -71ور بـا كنــدا بـاخل وات الـ ا ـذ ا نــاورو لتعزيـز إطارهــا الـوطر حلقــو اإلنسـا ر ل ســيما
ســبي التصــديق علـ املعاهــدات الدوليــة حلقــو اإلنســا الـ تــحخر التصــديق علي ــار ر ــم نقــه
املوارد .وشكعا ناورو علـ مواصـلة تعزيـز احلمايـة القانونيـة حلقـو اإلنسـا ر ل سـيما القمـاء علـ
العنــف النســا ر عــن طريــق مراجعــة القــانو النــائي وإدخــال تنقيحــات عليــا .وطلبــا إىل نــاورو
نشر تقرير اللكنة الفرعية ملنع التعذيب .وقدما كندا توصيات.
 -72ور بــا شــيلي و ــا ققتــا مــن تق ــدم فيمــا يتعلــق بالنم ــمام إىل الصــكوب الدوليــة حلق ــو
اإلنســا والتصــديق علي ــار م ـ اتفاقيــة مناهمــة التعــذيب وبروتوكو ــا الختيــارنر فم ـالا عــن تعزيــز
ـ ــا التعل ــيم واملواطنـ ــة ض ــمن ـ ــالت أخـ ــر .
سياس ــت ا الق اعيـ ــة الوطني ــة وتش ـ ـريعا ا ا لي ــة
وقدما شيلي توصيات.
 -73ور بــا كوســتاريكا بالعم ـ الــذن تقــوم بــا كومــة نــاورو بالتنســيق مــع املفوضــية الســامية
ــال قــو اإلنســا والــتمكن مــن إنشــاء م سســة
حلقــو اإلنســا للممــي الوفــاء بالتزاما ــا
وطني ــة حلق ــو اإلنس ــا  .ورأت أ اإلج ـ ـراءات ال ـ ـ تتت ــذها ن ــاورو م ــن من ــور ق ــو اإلنس ــا ر
واملتعلقــة بقابليــة التــحثر بــالكوار ال بيعيــة وتغــري املنــا ستسـ مر علـ الصــعيدين الــوطر واإلقليمــير
ي ة السكا ملواج ة هذه احلالت .وقدما كوستاريكا توصيات.
 -74وقالــا كوب ــا أ ن ــاورور ر ــم مــا تواج ــا م ــن ص ــدياتر ل ســيما نق ــه الق ــدرات وامل ـواردر
ـال قـو اإلنسـا  .وأكـدت
واصلا صقيق تقـدم كبـري السـعي إىل امت ـال أفمـ للتزاما ـا
أ السياسـ ــة الوطنيـ ــة لإلعاقـ ــة لعـ ــام 2015ر والسياسـ ــة الوطنيـ ــة للشـ ــباب للف ـ ـ ة 2015-2009ر
والسياســة الوطنيــة للنســاء للفـ ة  2019-2014هــي أم لــة علـ األليــة الـ تولي ــا نــاورو لتحســني
تع سكاما قو اإلنسا  .وقدما كوبا توصيات.
 -75ور با جيبويت بالتقدم ا را

تعزيز وياية قو اإلنسا  .وقدما جيبويت توصيات.

 -76ول ــا فيكــي مــذكرة التفــاهم الـ وقعت ــا نــاورو مــع كومــة أسـ اليا لت بيــق ن ــام ـ
طلبــات اللكــوء بلــد ثال ـ وهــو اتفــا كــن ووجبــا ـ طلبــات اللكــوء إىل أس ـ اليا نــاورو.
وأعرب ــا ع ــن اعتقاده ــا بم ــرورة أ يك ــو تنفي ــذ السياس ــة ال نائي ــة متماش ــي ا م ــع اللتزام ــات الدولي ــة
لنـ ــاورو .ونوهـ ــا باألهـ ــدا احلكوميـ ــة املتم لـ ــة فـ ــت مراكـ ــز جديـ ــدة مللتمسـ ــي اللكـ ــوءر لكن ـ ــا
شــكبا فــرض قيــود جديــدة علـ ــق ملتمســي اللكــوءر وــا ذلــك ق ــم اســتتدام اإلن نــا
ري ــة التكم ــع
للتواصـ ـ م ــع اخآخـ ـرينر و ق ــم احلماي ــة م ــن العت ــداءات النس ــيةر و ق ــم
والتعبري .وقدما فيكي توصيات.
 -77واستفس ــرت فرنس ــا ع ــن اإلجـ ـراءات ال ـ تن ــون احلكوم ــة ا اذه ــا عق ــب نش ــر تق ــارير تفي ــد
ـ ــدو معامل ـ ــة م ين ـ ــة ول إنس ـ ــانية املرك ـ ــز اإلقليم ـ ــي مللتمس ـ ــي اللك ـ ــوءر بين ـ ــا تق ـ ــارير أف ـ ــادت
باس ــتتدام اإلي ــام بـ ــاإل را ر وال تص ــاب والعنـ ــفر و ــا ذلـ ــك ض ــد األطفـ ــال .وطلب ــا أيم ـ ـا
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توضيحات عـن األ كـام املتعلقـة ريـة التعبـرير ل سـيما ـر وسـائ التواصـ الجتمـاعير و ـب
برملانيني من املعارضةر وايادة الرسوم املفروضة عل تحشريات الصحفيني .وقدما فرنسا توصيات.
 -78ول ــا انــا أ نــاورو صــدقا عل ـ عــدد كبــري مــن الصــكوب الدوليــة حلقــو اإلنســا ر
وــا ذلــك اتفاقيــة القمــاء علـ أليــع أشــكال التمييــز ضــد املـرأةر واتفاقيــة قــو األشــتا ذون
اإلعاقةر واتفاقية مناهمة التعذيب .وقدما انا توصيات.
 -79وهنــحت املكســيك نــاورو علـ مــا ققتــا مــن تقــدم منــذ جولــة الســتعراض الســابقةر مشــريةر
عل ـ وجــا اخلصــو ر إىل ج ــود مكافحــة العنــف املنــز ووضــع السياســة الوطنيــة لإلعاقــة .ور بــا
أيم ـا بــالوقف الختيــارن لعقوبــة اإلعــدام إىل أج ـ ــري مســم ر وأعربــا عــن األم ـ أ يُـ جم
التقدير الذن توليا ناورو للحق احلياة بإلغاء عقوبة اإلعدام .وقدما املكسيك توصيات.
ـال قـو اإلنسـا علـ حممـ الـد بصـفت ا عمـوا
 -80وأكدت ناورو أما تحخذ التزاما ا
مسـ ولا مــن أعمــاء اجملتمــع الــدو  .وقالــا إمــا بــذلا قصــار ج ــدها لمــما ســالمة وأمــن أليــع
الس ــكا ر سـ ـواء أك ــانوا مـ ـواطنني أو عم ــال م ــاجرين أو لج ــني أو ملتمس ــي ل ــوء .و ل ــا تل ــك
ال ود ت وير القانو النائي ومدونة القيادة ووضع قانو قائم بذاتا بشح العنف املنز .
 -81وع ـ ــالوة عل ـ ـ ـ ذل ـ ــكر قال ـ ــا إ القي ـ ــود املفروض ـ ــة عل ـ ـ ـ ال ـ ــدخول إىل وس ـ ــائ التواص ـ ـ ـ
الجتم ــاعي فُرض ــا م قتـ ـ ا حلماي ــة النس ــاء واألطف ــال م ــن الس ــتغاللر لكن ــا أض ــافا أ احلكوم ــة
تنون إ اد سبي ملواصـلة ضـما تلـك احلمايـة عـن طريـق تنفيـذ قـانو الـرائم اإللك ونيـة دو تقييـد
أشكال التعبري بواس ة وسائ التواص الجتماعي.
 -82وفيمــا يتعلــق بتغــري املنــا ر ر بــا نــاورو بالــدعوة ال ـ أُطلقــا عل ـ الصــعيد اإلقليمــي لنق ـ
اجملتمعات ا لية املعرضة خآثار تغري املنا .
 -83وقالــا إ تعليــق عمــوية برملــانيني قــد ن ــرت فيــا ا كمــة العليــا بنــاء عل ـ طلــب ال ملــانيني
املعنينير وقررت تلـك ا كمـة عـود م إىل ال ملـا  .وينبغـي علـ أعمـاء ال ملـا التقيـد بقـرار ا كمـة
العليا.
 -84وأكــد الوفــد أ نــاورو قــد شــاركا عمليــة الســتعراض بانفت ـاجمل وص ـرا ة كب ـريين وأعــرب
ع ــن تق ــديرها لمي ــع البيان ــات والتوص ــيات الـ ـ تلقاه ــا .وق ــال إ احلكوم ــة ملتزم ــة ق ــو اإلنس ــا
وتحمـ جعل ــا طريقــة يــاة قيقيــة لشــعب ار معربـا عــن اطم نانــا ملــا أبدتــا الوفــود مــن اهتمــام كبــري
بن ــاورو خ ــالل املناقش ــات .وأخـ ـريار و كج ــا الوف ــد الش ــكر إىل ألي ــع املش ــاركني الس ــتعراض اخل ــا
ببلده عل مسالا م.
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ثاني ا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -85نظرررت ن رراورو ورري التوص رريات التاليررة المقدم ررة أثنرراء جلس ررة التحرراور التف رراعلي والت رري
تحظى بتأييدها:
 1-85التصديق على العهرد الردولي الصراا برالحقوق المدنيرة والسياسرية الج رل
األسود) المملكة المتحدة) أرمينيا)؛
 2-85التص ر ررديق عل ر ررى العه ر ررد ال ر رردولي الص ر رراا ب ر ررالحقوق المدني ر ررة والسياس ر ررية
وبروتوكوليه االختياريين سلووينيا) سويسرا)؛
 3-85النظ ر ررر و ر رري التص ر ررديق عل ر ررى العه ر ررد ال ر رردولي الص ر رراا ب ر ررالحقوق المدني ر ررة
والسياسية وبروتوكوليه االختياريين بغية إلغاء عقوبة اإلعدام نامي يا)؛
 4-85التصرديق علرى العهررد الردولي الصرراا برالحقوق المدنيررة والسياسرية والعهررد
الرردولي الصرراا بررالحقوق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقاويررة كينيررا)؛ والتصررديق علررى
العهد الدولي الصراا برالحقوق المدنيرة والسياسرية والعهرد الردولي الصراا برالحقوق
االقتص ررادية واالجتماعي ررة والثقاوي ررة الجزائ ررر)؛ واتص رراة الصص رروات الال م ررة للتص ررديق
عل ررى العه ررد ال رردولي الص رراا ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية واالنض ررمام إل ررى العه ررد
الرردولي الصرراا بررالحقوق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقاويررة وهررو األمررر الر ي ق لر
به خالل الجولة السابقة من االستعراض الدوري الشامل الصاا بها كندا)؛
 5-85التصر ررديق علر ررى ال روتوكر ررول االختير رراري الثر رراني الملحر ررق بالعهر ررد الر رردولي
الص رراا ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية اله رراد إل ررى إلغ رراء عقوب ررة اإلع رردام الج ررل
األسود) إس انيا)؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام والتصرديق علرى ال روتوكرول االختيراري الثراني
الملح ررق بالعه ررد ال رردولي الص رراا ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية اله رراد إل ررى إلغ رراء
عقوبة اإلعدام ورنسا)؛
 6-85التصررديق علررى العهررد الرردولي الصرراا بررالحقوق االقتصررادية واالجتماعيررة
والثقاوية أرمينيا)؛
 7-85دراسة إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية للقضراء علرى جميرع ألركال
التمييررز العنصررري بنمررا)؛ والنظررر ورري التصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة للقضرراء علررى
جميع ألكال التمييز العنصري المغرب)؛
 8-85التصر ررديق علر ررى العهر ررد الر رردولي الصر رراا بر ررالحقوق المدنير ررة والسياسر ررية
واالتفاقير ررة الدولير ررة للقضر رراء علر ررى جمير ررع ألر رركال التميير ررز العنصر ررري الموقعر ررة من ر ر

__________
** صرر الستنتاجات و/أو التوصيات.
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عررام  2001وض رالا عررن العهررد الرردولي الصرراا بررالحقوق االقتصررادية واالجتماعيررة
والثقاويررة واالتفاقيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جميررع العمررال المهرراجرين وأورراد أسررره
واالتفاقية الدولية لحماية جميع األلصاا من االختفاء القسري سيراليون)؛
 9-85النظ ر ررر و ر رري التص ر ررديق عل ر ررى العه ر ررد ال ر رردولي الص ر رراا ب ر ررالحقوق المدني ر ررة
والسياسررية دون مزيررد مررن اإلبصرراء مررن أجررل الوورراء ب رااللتزام الجديررد لنرراورو برراحترام
الحقر رروق المدنير ررة والسياسر ررية لجمير ررع األلر ررصاا ال ر ر ين يعيشر ررون داخر ررل حر رردودها
الواليات المتحدة)؛
 10-85اتصرراة الصصرروات الال مررة للتصررديق علررى العهررد الرردولي الصرراا بررالحقوق
المدنيررة والسياسررية واالتفاقيررة الدوليررة للقضرراء علررى جميررع ألرركال التمييررز العنصررري
غانا)؛
 11-85التصر ررديق علر ررى االتفاقير ررة الدولير ررة للقضررراء علر ررى جمير ررع ألر رركال التميير ررز
العنصر ررري؛ والعه ر ررد الر رردولي الص ر رراا بر ررالحقوق االقتص ر ررادية واالجتماعير ررة والثقاوي ر ررة
وبروتوكول ر رره االختي ر رراري وال روتوك ر رروالت االختيارير ر رة الثالث ر ررة التفاقي ر ررة حق ر رروق الصف ر ررل
ال رتغال)؛
 12-85التصر ررديق علر ررى االتفاقير ررة الدولير ررة للقضر رراء علر ررى جمير ررع ألر رركال التميير ررز
العنصر ررري والعه ر ررد الر رردولي الص ر رراا بر ررالحقوق االقتص ر ررادية واالجتماعير ررة والثقاوي ر ررة
ترينيداد وتوباغو)؛
 13-85النظر ررر و ر رري التوقي ر ررع والتصر ررديق عل ر ررى االتفاقي ر ررة الدولير ررة لحماي ر ررة جمي ر ررع
األلصاا من االختفاء القسري األرجنتين)؛
 14-85التوقيررع والتصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جميررع األلررصاا مررن
االختفرراء القسررري واالعتررا باختصرراا اللجنررة المعنيررة بحرراالت االختفرراء القسررري
وي تلقي ال الغات المتعلقة به ا الموضوع والنظر ويها ورنسا)؛
 15-85التصر ررديق علر ررى اتفاقير ررة منر ررع جريمر ررة اإلبر ررادة الجماعير ررة والمعاق ر ررة عليهر ررا
أرمينيا)؛
 16-85التصر ررديق علر ررى العهر ررد الر رردولي الصر رراا بر ررالحقوق المدنير ررة والسياسر ررية
واالتفاقي ررة الدولي ررة للقض رراء عل ررى جمي ررع أل رركال التميي ررز العنص ررري والعه ررد ال رردولي
الصاا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية وبروتوكوله االختياري ورنسا)؛
 17-85التصديق علرى ال روتوكرول االختيراري التفاقيرة حقروق الصفرل بشرأن الرترا
األطف ررال و رري المنا ع ررات المس ررلحة وال روتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة حق رروق الصف ررل
بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال وي ال غاء ووي المواد اإلباحية ورنسا)؛
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 18-85التصر ررديق علر ررى العهر ررد الر رردولي الصر رراا بر ررالحقوق المدنير ررة والسياسر ررية
واالتفاقيررة الدوليررة للقضرراء علررى جميررع ألرركال التمييررز العنصررري؛ والتوقيررع والتصررديق
على العهد الدولي الصاا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية جورجيا)؛
 19-85التصر ررديق علر ررى االتفاقير ررة الدولير ررة للقضر رراء علر ررى جمير ررع ألر رركال التميير ررز
العنصررري وال روتوكررول االختيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررع ألرركال التمييررز ضررد
الم ررأة وال روتوكررول االختيرراري التفاقيررة حقرروق الصفررل بشررأن بيررع األطفررال واسررتغالل
األطفال وي ال غاء ووي المواد اإلباحية نيو يلندا)؛
 20-85االمتث ررال ألحك ررام االتفاقي ررات الدولي ررة الت رري ص رردق عليه ررا ن رراورو بم ررلء
إرادتها ال سيما تلك المتعلقة بالنساء واألطفال وحظر التع يب ورنسا)؛
 21-85مواصررلة التمررام المسرراعدة والتوجيرره والرردع التقنرري مررن األم ر المتحرردة
والشررركاء اإلقليميررين ورري مجررال بنرراء القرردرات مررن أجررل الوورراء بالتزاماتهررا ورري مجررال
حقوق اإلنسان الفل ين)؛
 22-85الوو رراء بمتصل ررات اإلب ررالة اإللزامي ررة المتعلق ررة باالتفاقي ررات الت رري انض ررم
إليهررا وتوجيرره الرردعوات إلررى األورقررة العامل رة والمقررررين الصاصررين ةوي الصررلة لزيررارة
ناورو نيو يلندا)؛
 23-85مواص ر ررلة التق ر رردم و ر رري إدم ر ررال اتفاقي ر ررات حق ر رروق الصف ر ررل و ر رري تشر ر رريعاتها
وسياساتها الوطنية ليلي)؛
 24-85وضع تشريعات محددة للقضاء على التمييز ضد المرأة كوبا)؛
 25-85ب ر ل جميررع الجهررود الال مررة لمواصررلة مواءمررة القررانون الرروطني مررع أحكررام
اتفاقيررات القضرراء علررى جميررع ألرركال التمييررز ضررد الم ررأة واتفاقيررات حقرروق الصفررل
أوروغواي)؛
 26-85وضررع تش رريعات تتعلررق باإلعاقررة ملررديف)؛ ووضررع تش رريعات محررددة عررن
مسائل اإلعاقة كوبا)؛
 27-85تررووير المرروارد الماليررة وال ش ررية لرردع الفريررق العامررل المعنرري بالمعاهرردات
تيمور  -ليشتي)؛
 28-85إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وي أقرب وق

ممكن ورنسا)؛

 29-85إنش رراء مؤسس ررة وطني ررة لحق رروق اإلنس رران ووقر ر ا للم رراد المتعلق ررة بمرك ررز
المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان م اد باريس) ال رتغال)؛
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 30-85مواصلة جهودها من أجل إنشراء مؤسسرة وطنيرة لحقروق اإلنسران تتفرق مرع
م اد باريس إندونيسيا)؛
 31-85إنشاء نظام حماية وعال لألطفال ورنسا)؛
 32-85تنفي جميع التدابير الال مرة إلنشراء يليرة وقائيرة وطنيرة تتمالرى مرع أحكرام
ال روتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع يب بنمرا)؛ وإنشراء يليرة وقائيرة وطنيرة وري
أق رررب وق ر ر ممكر ررن تتف ررق مر ررع ال روتوكر ررول االختي رراري التفاقير ررة مناهضر ررة التع ر ر يب
سويسر ررا)؛ وإنش رراء يلي ررة وقائي ررة وطني ررة تتمال ررى م ررع ال روتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة
مناهضة التع يب غانا)؛
 33-85التعجيررل ورري تقرردي تقررارير وطنيررة إلررى هيحررات معاهرردات حقرروق اإلنسرران
بما ويها لجنة حقوق الصفل واللجنة المعنية بالقضراء علرى التمييرز ضرد المررأة ولجنرة
مناهضة التع يب ولجنة حقوق األلصاا ةوي اإلعاقة كينيا)؛
 34-85إعررادة برمجررة الزيررارة المؤجلررة للفريررق العامررل المعنرري باالحتجررا التعسررفي
وتحديد تاريخ يارة المقرر الصاا المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين ال رتغال)؛
 35-85إعررادة جدولررة الزيررارة المؤجلررة للفريررق العامررل المعنرري باالحتجررا التعسررفي
إلى ناورو كندا)؛
 36-85الس ررعي إل ررى ي ررادة المش رراركة السياس ررية للمر ررأة وتمثيله ررا و رري مواق ررع ص ررنع
القرار والتمكين االقتصادي للمرأة ملديف)؛
 37-85مواصررلة اتصرراة الترردابير الفعالررة للقضرراء علررى جميررع ألرركال التمييررز ضررد
المرأة نامي يا)؛
 38-85إدرال أحك ررام و رري الق ررانون الجن ررائي تش ررير إل ررى ت ررووير حماي ررة عاجل ررة م ررن
العنف الجنسي والجنساني أوروغواي)؛
 39-85تعر ررديل القر ررانون الجنر ررائي لتضر ررمينه أحكام ر ر ا لحماير ررة النسر رراء مر ررن العنر ررف
الجنسرري والجنسرراني وترردريب رجررال األمررن والشرررطة والسرركان عمومر ا وإةكرراء وعرريه
وي ه ا المجال بلجيكا)؛
 40-85سن تشريعات تتعلق بالعنف المنزلي لضرمان حصرول النسراء الناجيرات مرن
العنف على حماية قانونية من العنف المنزلي أيرلندا)؛
 41-85اعتماد تشريع لامل بشأن المساواة والعنف الجنساني إس انيا)؛
 42-85تعزيز التشريعات المحلية لتضمينها أحكامرا ترنع علرى حمايرة صرريحة مرن
العنف الجنسي والجنساني ليلي)؛
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 43-85توسر ر رريع نصر ر رراق ب ر ر ررام التعلر ر رري والتوعير ر ررة الستحصر ر ررال العنر ر ررف الجنسر ر رري
والجنساني ليلي)؛
 44-85اتصرراة الترردابير الال مررة بمررا ورري ةلررك تعزيررز اإلطررار القررانوني لمكاوحررة
العنف ضد النساء وحاالت الزوال الم كر الجزائر)؛
 45-85تنفي ر ترردابير وعالررة لمكاوحررة العنررف المنزلرري بمررا ورري ةلررك االغتصرراب
الزوجرري وتقرردي الجنرراة إلررى العدالررة وتنظرري حمررالت توعيررة عامررة ورري ه ر ا المجررال
كندا)؛
 46-85تص رروير برن ررام المح ررامي الع ررام لض ررمان تمك ررن جمي ررع األل ررصاا الر ر ين
ال يملكررون الس ر ل الكاويررة لرردوع تكلفررة الصرردمات القانونيررة  -مررن المررواطنين وغيررر
المواطنين على السواء  -من الحصول على ه ه الصدمات الواليات المتحدة)؛
 47-85اعتمرراد ترردابير لضررمان اسررتقالل القضرراء بسر ل منهررا إنشرراء لجنررة أو هيحررة
تنظيمية مستقلة لإللرا على تعيين القضاة وعزله المملكة المتحدة)؛
 48-85اتص رراة ت رردابير لض ررمان كرام ررة المحتجر رزين وحق رروقه و رري الحي رراة والحري ررة
وسالمته ال دنية والعقلية سلووينيا)؛
 49-85اعتماد تشريعات لروع السن القانونية للزوال إلى  18عاما سيراليون)؛
 50-85إدم ر ررال أحك ر ررام اتفاقي ر ررة حق ر رروق األل ر ررصاا ةوي اإلعاق ر ررة و ر رري الق ر ررانون
المحلرري وإلغرراء األحكررام المت قيررة الترري تجيررز التمييررز ضررد األلررصاا ةوي اإلعاقررة
المكسيك)؛
 51-85مواصررلة تعزيررز حقرروق األلررصاا ةوي اإلعاقررة ال سرريما عررن طريررق تيسررير
وصوله إلى الم اني والمراوق العامة جي وتي)؛
 52-85المضي وي تعزيز برامجهرا وسياسراتها االجتماعيرة مرع إيرالء اهتمرام خراا
لمجرراالت التعل رري والص ررحة والتغ ي ررة وإعصرراء األولوي ررة للقصاع ررات الس رركانية األل ررد
حاجة جمهورية ونزويال ال وليفارية)؛
 53-85المض رري و رري حماي ررة الس رركان م ررن يث ررار تغي ررر المن ررا ع ررن طري ررق مواص ررلة
الجهر ررود الم ولر ررة ور رري إطر ررار اتفاقير ررة األم ر ر المتحر رردة اإلطارير ررة بشر ررأن تغير ررر المنر ررا
جي وتي)؛
 54-85مواصررلة جهودهررا لتنفي ر إطررار تغيررر المنررا والحررد مررن مصرراطر الكرروار
بسر ر ل منه ررا التع رراون ال رردولي المناس ررب لتعزي ررز ق رردرة ن رراورو عل ررى الت ررأقل والتكي ررف
إندونيسيا)؛
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 55-85النظر علرى سر يل األولويرة وري تعزيرز وتوسريع نصراق قردرة المكترب الروطني
إلدارة مصاطر الكروار ووحردة تغيرر المنرا ق رل االسرتعراض الردوري الشرامل المق رل
الصاا بها جزر سليمان)؛
 56-85مواصررلة جهودهررا لمعالجررة الثررار السررل ية لتغيررر المنررا علررى حيرراة الشررعب
وص ررحته م ررع ض ررمان االسترل رراد بالتزاماته ررا و رري مج ررال حق رروق اإلنس رران و رري جمي ررع
إجراءاتها الصاصة بالمنا الفل ين)؛
 57-85تضمين إطارها خصة إلجراء تقييمات الحتماالت الترأثر ووضرع خصرة لنقرل
الناورويين ال ين يعيشون وري منراطق قابلرة للترأثر أو منراطق تنصروي علرى مصراطر عاليرة
إلى أماكن قابلة للسكن وأكثر أمانا ويجي)؛
 58-85التمررام التمويررل للتصفيررف مررن األة النررات عررن ترردهور ال يحررة والتكيررف
مع يثار تغير المنا سيراليون)؛
 59-85التمررام المسرراعدة ورري مجررال تصرروير القرردرات التقنيررة مررن األمر المتحرردة
وك لك من لركائها اإلنمائيين الدوليين تيمور  -ليشتي).
 -86وتحظ ر ررى التوص ر رريات التالي ر ررة بتأيي ر ررد ن ر رراورو الت ر رري ت ر ررر أنه ر ررا نفر ر ر ت بالفع ر ررل أو و ر رري
طور التنفي :
 1-86مواصررلة تعاونهررا مررع هيحررات المعاهرردات عررن طريررق تقرردي جميررع تقاريرهررا
الترري تررأخر تقررديمها وهرري التقررارير األوليررة المتعلقررة باتفاقيررة حقرروق الصفررل واتفاقيررة
القضاء على جميع ألكال التمييز ضد المرأة ال رتغال)؛
2-86

اعتماد وتنفي إطار وطني لحماية الصفل جورجيا)؛

3-86

مواصلة جهودها لتعزيز دور خصة العمل الوطنية للمرأة المغرب)؛

 4-86وض ررع اس ررتراتيجية وطني ررة لتنفير ر التزاماته ررا بموج ررب اتفاقي ررة القض رراء عل ررى
جميع ألكال التمييز ضد المرأة أستراليا)؛
 5-86تش ررجيع المس رراواة ب ررين الجنس ررين و رري الق ررانون والممارس ررة ال س رريما م ررن
خالل التعلي والتوعية العامة المكسيك)؛
6-86

النظر وي اعتماد تدابير لتعزيز مكاوحة العنف المنزلي ال را يل)؛

 7-86مكاوحررة العنررف المنزلرري ال سرريما عررن طريررق إةكرراء الرروعي العررام بمشرركلة
العنف جي وتي)؛
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 8-86تررووير ترردريب محرردد ألو رراد الشرررطة يتعلررق بررأنواع محررددة مررن الج ررائ
ال سررريما االغتصر رراب ويمر ررا يتعلر ررق بر ررالجرائ التر رري ي ل ر ر بهر ررا مركر ررز ملتمسر رري اللجر رروء
ورنسا)؛
 9-86تعزي ررز اس ررتقالل القض رراء ال س رريما ع ررن طري ررق ض ررمان ع رردم ط رررد القض رراة
تعسف ا من وظائفه بلجيكا)؛
 10-86االلتزام باحترام سيادة القانون واستقالل القضاء هولندا)؛
 11-86اتصاة خصوات لتعزيز وتدعي استقالل القضاء ترينداد وتوباغو)؛
 12-86إتاحررة وررتق تحقيقررات مسررتقلة بشررأن م رزاع عررن ارتكرراب ج ررائ ورري مركررز
ملتمسي اللجوء ورنسا)؛
 13-86اعتماد الضرمانات المالئمرة وري الدسرتور والتشرريعات ةات الصرلة لضرمان
اسر ررتقالل القضر رراة وقضر رراة الصر ررلق وض ر رالا عر ررن ضر ررمان الممارسر ررة المسر ررتقلة لمهنر ررة
المحامر رراة .والنظ ر ررر و ر رري توجي ر رره دع ر رروة إل ر ررى المق ر رررر الص ر رراا لتعزي ر ررز هر ر ر ه الجه ر ررود
المكسيك)؛
 14-86الس ررمال للمح رراك أو لهيح ررة أخ ررر مس ررتقلة سياس رريا ب ررالنظر و رري طل ررات
الصعن وري إلغراء جروا ات السرفر أو التألريرات أو وثرائق السرفر األخرر التري تصردرها
ناورو أو الحرمان منها نيو يلندا)؛
 15-86إطررالق س ررال برلمررانيي المعارضررة ال ر ين سررجنوا واتصرراة الترردابير القانونيررة
المناس ة لضمان حرية التع ير وي وسائط اإلعالم وعلى ل كة اإلنترن ورنسا)؛
 16-86تعررديل القررانون الجنررائي لروررع القيررود المفروضررة علررى حريررة التنقررل وحريررة
التجمع وحرية التع ير ألمانيا)؛
 17-86التصرردي بهمررة لقضررايا حريررة التع يررر وتكرروين الجمعيررات ورري نرراورو ودع ر
التمثيل السياسي لجميع الناورويين أستراليا)؛
 18-86كفالر ررة حر ررق السر رركان ور رري الضر ررمان االجتمر رراعي ال سر رريما حر ررق الفحر ررات
الضعيفة كاألطفال واأللصاا ةوي اإلعاقة المكسيك)؛
 19-86وض ررع إط ررار تنظيم رري ل ررامل للح ررد م ررن مص رراطر الرعاي ررة الص ررحية المادي ررة
وال يحية المرت صة بمناج الفوسفات ترينداد وتوباغو).
 -87وسررتدرم نرراورو التوصرريات التاليررة وسررتقدم ردودا عليهررا ورري وقر مناسررب ال يتجرراو
موعد الدورة الحادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان وي يةار/مارم :2016
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 1-87االمتث ررال اللتزاماته ررا الدولي ررة و رري مج ررال حق رروق اإلنس رران واحتر ررام حري ررة
الصحاوة وحرية اإلعالم وحرية التع ير هولندا)؛
 2-87نشررر التقريررر الكامررل للجنررة الفرعيررة لمنررع التع ر يب الصررادر عقررب يارتهررا
إلى ناورو وي أيار/مايو  2015سويسرا)؛
 3-87اغتن ررام ورص ررة وض ررع المدون ررة الجنائي ررة لن رراورو لن ررزع الص ررفة الجرمي ررة ع ررن
العالقات المثلية بين بالغين بالتراضي إس انيا)؛
 4-87اتصاة إجراءات سرريعة لنرزع الصرفة الجرميرة عرن السرلو الجنسري المثلري
بين بالغين بالتراضي الواليات المتحدة)؛
 5-87التعجيررل ورري نررزع الصررفة الجرميررة عررن السررلو الجنسرري بررين بررالغين مررن
نفس الجنس بالتراضي أستراليا)؛
 6-87السررعي إلررى إلغرراء األحكررام الترري تجرررم العالقررات الجنسررية بررين بررالغين مررن
نفس الجنس بالتراضي ليلي)؛
 7-87إصالل قانون العقوبات إللغراء الحظرر المفرروض علرى العالقرات الجنسرية
ب ررين ب ررالغين م ررن نف ررس الج ررنس م ررن أج ررل االمتث ررال لاللتزام ررات الت رري قصعته ررا ن رراورو
عام  2011ورنسا)؛
 8-87تعررديل التش رريعات الوطنيررة لنررزع الصررفة الجرميررة عررن العالقررات الجنسررية
بررين ألررصاا مررن نفررس الجررنس بالتراضرري ووقر ا للتوصرريات الترري ق لتهررا نرراورو خررالل
جولة االستعراض األولى األرجنتين)؛
9-87

اتصاة جميع التدابير الال مة إللغاء عقوبة اإلعدام كوستاريكا)؛

 10-87تعر ررديل الدسر ررتور مر ررن أجر ررل إلغر رراء عقوبر ررة اإلعر رردام ال رتغر ررال)؛ وتعر ررديل
دستورها من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام سيراليون)؛
 11-87تعديل المادة  4من الدستور إللغاء عقوبة اإلعدام سلووينيا)؛
 12-87النظ ررر و رري تحس ررين الظ رررو الس ررائدة و رري مراك ررز االحتج ررا و رري ال ل ررد
ال سيما المركرز اإلقليمري ل حرط طل رات اللجروء بمرا يتمالرى مرع القواعرد النموةجيرة
الدنيا لمعاملة السجناء غانا)؛
 13-87ضر ر ررمان اتس ر ر رراق جمي ر ر ررع أحكر ر ررام الق ر ر ررانون الجن ر ر ررائي بمر ر ررا و ر ر رري ةل ر ر ررك
الم ررادة  244أل ررف م ررن الق ررانون الجن ررائي الت رري تف رررض عقوب ررات قاس ررية عل ررى طائف ررة
واسررعة مررن ألرركال التع يررر المشررروعة اتسرراقا تامرا مررع التمتررع بررالحق ورري حريررة الررأي
والتع ير والحق وي حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كندا)؛
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 14-87روررع القيررود المفروضررة علررى الوصررول إلررى ل ر كة اإلنترن ر داخررل نرراورو
وتيسير دخول الصحفيين إلى ال لد ألمانيا)؛
 15-87تيس ررير وصر ررول المؤسسر ررات اإلعالمير ررة الدولير ررة إلر ررى ال لر ررد بس ر ر ل منهر ررا
خفض رسوم التأليرة ال اهظة جدا نيو يلندا)؛
 16-87خفر ر ر ررض رسر ر ر رروم تألر ر ر رريرة الر ر ر رردخول الصاصر ر ر ررة بالصر ر ر ررحفيين األجانر ر ر ررب
تيمور  -ليشتي)؛
 17-87اعتمرراد إطررار تش رريعي يحمرري نالررصي المجتمررع المرردني حمايررة وعليررة مررن
جمير ررع ألر رركال االنتقر ررام ال سر رريما الصر ررحاويون والمر ررداوعون عر ررن حقر رروق اإلنسر رران
بلجيكا)؛
 18-87اتصرراة ترردابير قانونيررة ومؤسسررية لتعزيررز اسررتقالل القضرراة وضررمان حريررة
التع ير ررر ورور ررع القير ررود المفروضر ررة علر ررى الوصر ررول إلر ررى اإلنترن ر ر ووسر ررائل التواصر ررل
االجتماعي كوستاريكا)؛
 19-87ضمان ترووير جميرع ألركال الحمايرة الال مرة لملتمسري اللجروء والالجحرين
والمهرراجرين ال سرريما القصررر واألطفررال غيررر المصررحوبين وتررووير الرردع االجتمرراعي
له نيو يلندا)؛
 20-87إتاح ر ررة المج ر ررال للمر ر رراق ين المس ر ررتقلين للوص ر ررول إل ر ررى مراك ر ررز احتج ر ررا
المهاجرين واستصالع وضعه إس انيا)؛
 21-87الس ررمال للكيان ررات المس ررتقلة بم ررا و رري ةل ررك الص ررحاويون والمنظمر ررات
المحلير ررة والوطنير ررة والدولير ررة بالسر ررفر بحرير ررة ودخر ررول جمير ررع م ر رراني مركر ررز احتجر ررا
المهاجرين بهد مراق ة ظرو االحتجا ورنسا)؛
 22-87اتصرراة ترردابير ووريررة لتحسررين الظرررو الماديررة والوضررع األمنرري ورري مراكررز
احتجر ررا ملتمسر رري اللجر رروء ومراكر ررز بحر ررط طل ر رراته ال سر رريما ويمر ررا يتعلر ررق بالنسر رراء
واألطفال .وإيجاد حلول سريعة ومالئمة ودائمة لالجحين ألمانيا)؛
 23-87تالورري حرمرران مقرردمي طل ررات اللجرروء مررن الحريررة تلقائي ر ا أثنرراء النظررر ورري
طل اته أوروغواي)؛
 24-87معالجررة مسررألة ظرررو ملتمسرري اللجرروء أثنرراء ال ر ورري طل رراته وضررمان
تم ررتعه حالم ررا ينته رري هر ر ا اإلجر رراء بحق رروق اإلنس رران الت رري تض ررمنها لهر ر اتفاقي ررة
ع ر ررام  1951الصاص ر ررة بوض ر ررع الالجح ر ررين وغيرهر ر ررا م ر ررن المع ر ررايير الدولي ر ررة السر ر ررارية
أوروغواي)؛
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 25-87النظررر ورري اسررتعراض السياسررة الصاصررة بملتمسرري اللجرروء التصرراة الترردابير
المالئم ررة الت رري تض ررمن مع رراملته ووقر را للمع ررايير الدولي ررة الس ررارية و رري مج ررال حق رروق
اإلنسان ال را يل)؛
 26-87اتصاة التدابير الال مة إلعمال حقوق اإلنسران الدوليرة الصاصرة بملتمسري
اللجرروء ال سرريما حررق النسرراء والفتيررات مررن ملتمسرري اللجرروء ورري الحمايررة مررن العنررف
الجنساني ويجي)؛
 27-87اس ررتعراض الترتي ررات اإلقليمي ررة إلع ررادة الت رروطين بغي ررة وض ررع ح ررد ل ح ررط
طل ات ملتمسري اللجروء واحتجرا ه خرارل ال لرد الر ي يصل رون اللجروء ويره؛ وإطرالق
س ررال ملتمسرري اللجرروء أثنرراء النظررر ورري طل رراته مررع إعصرراء األولويررة إلطررالق س ررال
األطفال واألسر وري أسررع وقر ممكرن؛ وترووير ضرمانات مالئمرة للمحتجرزين خرالل
وترة النظر وي طل اته بما وي ةلرك وضرع معرايير معقولرة وري مجرالي األمرن والنظاورة
كينيا)؛
 28-87وضع تدابير ملموسرة لضرمان احتررام حقروق ملتمسري اللجروء والالجحرين
ال س رريما النس رراء واألطف ررال و رري مراك ررز احتج ررا المه رراجرين أو مراك ررز بح ررط طل ررات
اللجوء الفل ين)؛
 29-87إطررالق س ررال جميررع األطفررال مررن مراكررز احتجررا المهرراجرين علررى س ر يل
األولوية سلووينيا)؛
 30-87ض ررمان حص ررول القص ررر عل ررى التعل رري و رري بيح ررة يمن ررة بم ررا يتمال ررى م ررع
التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الصفل وغيرهرا مرن الصركو الدوليرة لحقروق اإلنسران
أيرلندا).
 -88وجميع االستنتاجات و/أو التوصريات الرواردة وري هر ا التقريرر تع رر عرن موقرف الدولرة
الدول) التري قردمتها و/أو الدولرة موضروع االسرتعراض .وال ين غري أن يفهر أنهرا تحظرى بتأييرد
الفريق العامل بكامله.
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