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  مقدمة  
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب قــرار  لــ   قــو   -1

ـــــة والعشـــــرين   الفـــــ ة مـــــن 5/1اإلنســـــا   . 2015تشـــــرين ال ـــــا /نوفم   13إىل  2ر دورتـــــا ال ال 
. وتــرأ  2015تشــرين ال ــا /نوفم   3واسُتعرضــا احلالــة   نــاورو   اللســة الرابعــةر املعقــودة   

د نــــاورو وايــــر العــــدلر دافييــــد أديــــانا. واعتمـــد الفريــــق العامــــ  التقريــــر املتعلــــق بنــــاورو   جلســــتا وفـــ
 .  2015تشرين ال ا /نوفم   6العاشرةر املعقودة   

ر اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــررين التــــا  2015كــــانو  ال ا /ينــــاير   13و   -2
 اض احلالة   ناورو: األرجنتني وكااخستا  وكينيا.)اجملموعة ال الثية( من أج  تيسري استعر 

مـن مرفـق  5والفقـرة  5/1مـن مرفـق قـرار  لـ   قـو  اإلنسـا   15وعمالا بح كام الفقـرة  -3
 ر صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة   ناورو:16/21قراره 

 ؛(A/HRC/WG.6/23/NRU/1))أ( 15تقرير وطر/عرض كتايب مقدم وفقاا للفقرة  )أ( 
)ب( 15جتميــع للمعلومــات أعدتــا املفوضــية الســامية حلقــو  اإلنســا  وفقــاا للفقــرة  )ب( 

(A/HRC/WG.6/23/NRU/2)؛ 
ــــــــــــــــا مفوضــــــــــــــــية  قــــــــــــــــو  اإلنســــــــــــــــا  وفقــــــــــــــــاا للفقــــــــــــــــرة  )ج(  )ج( 15مــــــــــــــــوجز أعدت

(A/HRC/WG.6/23/NRU/3). 
ماا أملانيــا وبلكيكــا وُأ يلــا إىل نــاورو مــن خــالل اجملموعــة ال الثيــة قائمــة أســ لة أعــد ا مقــد -4

الشـــمالية. و كـــن الطـــالع علـــ   أيرلنـــداوســـلوفينيا وسويســـرا واململكـــة املتحـــدة ل ي انيـــا الع مـــ  و 
 تلك األس لة من خالل املوقع الشبكي اخلارجي للفريق العام .

  
 موجز وقائع عملية االستعراض -أوالا  

 
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

 
ذكـر رئــي  وفــد نــاورور وايـر العــدلر وايــر العــدل أديــانار أ  كـ  أمــة تســتفيد مــن الن ــر إىل  -5

نفســــ ا   املــــرمة. وأمــــام كــــ  أمــــة صــــديات وهــــي تســــت يع الوصــــول إىل درجــــات أعلــــ  مــــن خــــالل 
املشـــاركة الــــادة   الســــتعراض الــــدورن الشـــام . ف ــــذه العمليــــة   ــــ  فرصـــة ل  ــــ  عن ــــا للتقيــــيم 

 ستماع إىل اخآخرين ومعالة شوا   األفراد   بلدنا بفعالية أك .الذايت وال
وتـــو   كومـــة نـــاورو أليـــة كبـــرية لعمليـــة الســـتعراضر ن ـــراا لنكا  ـــا   إتا ـــة اســـتعراض  -6

احلالــة   الــدول األعمــاء مــن جانــب أقرامــار واألهــم مــن ذلــك أمــا تتــي   ــذه الــدول أ  تتحــد  
لــة  قـــو  اإلنســـا  في ـــا. وباإلضــافة إىل ذلـــكر تن ـــر نـــاورو إىل عمليـــة أمــام اجملتمـــع الـــدو  عـــن  ا

الســتعراض بوصــف ا فرصــة لال ــرا     ــوار مفتــوجمل وصــري  مــع اجملتمــع الــدو  عــن  الــة  قــو  
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اإلنســا    البلــد. و  هــذا الســيا  تحمــ   كومــة نــاورو أ  تبــني مــن خــالل ردودهــا علــ  األســ لة 
وإجراءات املتابعة املسـتمرة أمـا تحخـذ التزاما ـا    ـال  قـو  اإلنسـا   امل رو ة   احلوار التفاعلي

 عل  حمم  الد.
وجـــــاء التقريـــــر الـــــوطر لنـــــاورو والتحمـــــريات العامـــــة لالســـــتعراض كنتيكـــــة لعمليـــــة تشـــــاورية  -7

مفتو ــــةر تمــــم ج ــــات معنيــــة مــــن داخــــ  احلكومــــة وخارج ــــا. وباإلضــــافة إىل ذلــــكر   ــــ  حمتــــو  
ورن الشــــام  اخلــــا  بنــــاورو رداا مباشــــراا علــــ  كيفيــــة تنفيــــذها للتوصــــيات املقبولــــة الســــتعراض الــــد

الصـــادرة عـــن جولـــة الســـتعراض األوىل. وعـــالوة علـــ  ذلـــكر يشـــك  إنشـــاء مكتـــب خـــا   قـــو  
اإلنســــا    واارة العــــدل ومراقبــــة احلــــدود برهانــــاا علــــ  ا ــــ ام احلكومــــة احلاليــــة للتزاما ــــا    ــــال 

  قو  اإلنسا . 
ويتعــــني علــــ   كومــــة نــــاورو أ  تتصــــد  جملموعــــة مــــن التحــــديات املتعلقــــة بتعزيــــز  قــــو   -8

اإلنســا  ويايت ــا والتمتــع عــا. وبعــد هــذه التحــديات ل يشــك  جــزءاا مــن التوصــيات الــ  قــدم ا 
 اجملل    الولة األوىل من الستعراضر لكن ا جديرة بإطالع هذه ا ي ة املوقرة علي ا.

ومـــة نـــاورو أ  املركــز اإلقليمـــي ملعالـــة طلبـــات ملتمســي اللكـــوءر الـــذن يـــ ون وأكــدت  ك -9
ملتمســـي اللكـــوءر مفتـــوجمل رميـــاا علـــ  مـــدار الســـاعة وطـــوال أيـــام األســـبوع. وهـــذا يعـــر فعليـــاا وقـــف 
إجــراءات ا تكــاا ملتمســي اللكــوء إذ بــات أليــع هــ لء األشــتا  أ ــراراا   التنقــ  داخــ  الزيــرة 

ُقرر هـذا التـدبري بعـد تنفيـذ برنـامو ين ـون علـ  فـت  املركـز أثنـاء الن ـار   انت ـار  دو  أية قيود. وقد
تحكيـــد املســـاعدة مـــن أســـ اليا لـــدعم هـــذا التحـــول. وال تيبـــات الديـــدة ليســـا إل توســـيعاا ل نـــامو 

ارة إىل سـاعة يوميـاا. وجتـدر اإلشـ 12املركـز املفتـوجمل القـائم أصـالا وهـو برنـامو كـا  املركـز يُفـت  ووجبـا 
أ   كومـــة أســـ اليا ســـتدعم نـــاورو    ـــالت الســـالمة واألمـــن وإنفـــاذ القـــانو ر بســـب  من ـــا تقـــد  

 الشرطة الصادية األس الية مزيدا من املساعدة   هذا الصدد. 
ولتيســـري ال تيبـــات الديـــدة وضـــما  إدمـــاج ملتمســـي اللكـــوء   اجملتمـــع ا لـــي علـــ   ـــو  -10

 135اادت  كومــة نــاورو عــدد مــوافي التصــال   اجملتمــع ا لــي مــن  متســق يمــمن ســالمت مر
ــــك لمــــما  مســــاعدة  30موافــــاار بيــــن م  320إىل  ــــاا يعملــــو  علــــ  تســــوية املشــــكالتر وذل لج 

الالج ني   اندماج م   اجملتمـع ا لـي. وتبـني الزيـادة   عـدد هـ لء املـوافني التـزام  كومـة نـاورو 
تــام لالج ــني ليصــبحوا جــزءا مــن اجملتمــع ا لــي النــاورون. وقــد ا ــذ قــرار باملمــي   ضــما  الــدعم ال

توايـــــف الالج ـــــني    ـــــال تســـــوية املشـــــاك   رصـــــا علـــــ  ا ـــــ ام املن ـــــورات ال قافيـــــة   ضـــــما  
 الندماج اخآمن   اجملتمع ا لي. 

               الرويتمتــــع الالج ــــو  الــــذين يعيشــــو    نــــاورو سميــــع فــــر  الوصــــول إىل وســــائ  التصــــ -11
 وا   ذلك ا اتف واإلن نا وال يد اإللك و  وطائفة من وسائ  التواص  الجتماعي. 

وفيمـــا يتعلـــق بوســـائ  التواصـــ  الجتمـــاعير ذكـــر رئـــي  الوفـــد أ  بعـــد مواقـــع اإلن نـــا  -12
با يـــة . وكانـــا تلـــك املواقـــع صتــون علـــ  مـــواد فا شـــة وإ2015قيّــدت   الفصـــ  ال ـــا  مـــن عــام 
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ُيسـتتدم في ـا فتيـا  وفتيـات مـن نـاورو أو مواقـع اسـُتتدما بشـك  خبيـ  لنشـر وبـ  تلـك املـواد. 
وجــــاء قــــرار احلكومــــة   إطــــار ج ودهــــا حلمايــــة مواطني ــــا وســــكاما مــــن الســــتغالل علــــ  شـــــبكة 
اإلن نـــا  يـــ  يتعـــرض املستمـــعفو ر ل ســـيما فتيـــات نـــاورو اللـــوايت يتعرضـــن لســـت دا  خبيـــ  

 ت وأعمال تسلط. وممايقا
وتشـــم  ج ـــود احلكومـــة احلـــد مـــن  كيـــد األنشـــ ة واألفعـــال الرميـــة ضـــد نســـاء وأطفـــال  -13

نـــاورو عـــن طريـــق نشـــر صـــور ومواقـــع فيـــديو م ذيـــة ُت  ـــر هـــ لء األشـــتا    أوضـــاع مســـي ة جتـــرد 
غر  ضــحاياها مــن إنســانيت م. وباإلضــافة إىل ذلــكر   يتتــذ هــذا القــرار بــني ليلــة وضــحاها بــ  اســت

عــدة أشـــ ر مـــن التحقيـــق والتشــاور والتصـــال بتلـــك املواقـــع كـــي تعــا  إلا ـــا ملوضـــوع يايـــة شـــعب 
 ناورور ل سيما النساء واألطفال.

أمــا املواقـــع الـــ  أنشـــ ا فقــط لغـــرض توايـــع مـــواد إبا يــة وفا شـــة بوضـــوجمل فســـيتم إ الق ـــا  -14
عتــ  دومــاا جر ــة   نــاورو وقــد جــاءت بشــك  دائــم. فقــد كــا  اقتنــاء أو بيــع أو توايــع هــذه املــواد يُ 

عمليــات اإل ــال  هــذه متماشــية مــع معتقــداتنا وهــدفنا األساســي املتم ــ    يايــة شــعبنا وخصوصــاا 
أطفالنــا. أمــا املواقــع األخــر ر م ــ  فيســبوبر الــ  أســاء بعــد األشــرار اســتتدام ار ف ــي ستتمــع 

ـــة إىل  ـــني ا ـــاذ مليـــات احلمايـــة الالامـــة مـــن يني وأفـــراد و أجـــ  ضـــما  عـــدم تـــرب النـــاور  لقيـــود م قت
 تمعاتنـــا ا ليـــة ُعرضـــة ألعمـــال اجملـــرمني واملتســـل ني علـــ  شـــبكة اإلن نـــا. و  يكـــن ا ـــد  مـــن 
احل ـــر تقييـــد  ريـــة ملتمســـي اللكـــوء ا تكـــزين   التصـــال بالعـــا  اخلـــارجير كمـــا ادعـــا تقـــارير 

 ُنشرت عل  ن ا  واسع.
 كومــة نــاورو متماشــياا مــع املعــايري املتبعــة   فيســبوب واملتعلقــة  وكــا  املوقــف الــذن ا ذتــا -15

  ـــر املـــواد اإلبا يـــة والتســـلط والتحـــرذ ومنـــع ا تـــو  الـــذن يشـــكع علـــ  العنـــف أو الســــتغالل 
 النسي.

وقــد تعرضــا  كومــة نــاورو   اخآونــة األخــرية للك ــري مــن النقــد بســبب إلغائ ــا لــواا ســفر  -16
 ــري أ   كومــة تعتقــد اعتقــاداا راســتاا أ  عمليــة اإللغــاء  ــا لمــما   ســن أ ــد أعمــاء ال ملــا . 

سـري العدالـة إىل أ  تقــرر ا كمـة صقـق العدالــة وإمكانيـة إعـادة جــواا السـفر إىل صـا با. وباإلضــافة 
إىل ذلكر فـإ  إلغـاء جـواا سـفر الشـته املـت م بارتكـاب جر ـةا وفقـاا أل كـام قـوانني نـاورو يسـم  

 ول القانونية.باتباع األص
ويســر  كومــة نــاورو أ  تعلــن أمــا انت ــا رميــاا مــن وضــع تقريرهــا إىل لنــة  قــو  ال فــ ؛  -17

وتقريرهـــا إىل اللكنـــة املعنيـــة بالقمـــاء علـــ  التمييـــز ضـــد املـــرأة؛ ووثيقت ـــا األساســـية املشـــ كة. وتت لـــع 
تقاريرهــا الوطنيــة كمــا  كومــة نــاورو إىل تلقــي توصــيات مــن  تلــف هي ــات املعاهــدات فيمــا يتعلــق ب

تت لع إىل العم  مع الشـركاء الـوطنيني واإلقليميـني والـدوليني بشـح  تنفيـذ تلـك التوصـيات. ويتمـمن 
التقريــر األو  املقــدم إىل لنــة  قــو  ال فــ  صلــيالا لوضــع األطفــالر واإلصــال ات القانونيــة املتعلقــة 

تقريـر املقـدم إىل اللكنـة املعنيـة بالقمـاء  قو  ال ف  وإعمـال  قـو  األطفـال   نـاورو. ويتمـمن ال
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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 املشــ كة 

ــز مســائ  تتعلــق باملنــا  القت صــادن والجتمــاعي وال قــا  والسياســي   نــاورو. ومــن املنت ــر أ  يُنك 
ــــــ  مايــــــة تشــــــرين  ــــــة  قــــــو  األشــــــتا  ذون اإلعاقــــــة قب التقريــــــر الــــــذن ســــــُيقدم إىل اللكنــــــة املعني

. وباإلضــافة إىل ذلـــكر ُ ــررت هـــذه التقــارير   إطــار شـــراكة مــع إدارة العـــدل 2015ال ــا /نوفم  
مــــن اإلدارات احلكوميــــة ذات الصــــلةر ل ســــيما إدارة شــــ و  املــــرأة وشــــعبة ومراقبــــة احلــــدود و ريهــــا 
 خدمات ياية ال ف .

وشدد رئي  الوفد عل  املساعي ال  بُـذللا لعـ  القـانو  النـائي الديـد أك ـر وضـو اا    -18
 توصيفا للكـرائم  يـ  يقـّدم ن ـرةا عصـريةا   تنـاول  تلـف جوانـب العنـف ضـد املـرأة. وقـال إ  مـن

أ  يتــــي  فرصــــةا مناســــبةا إلدراج  1899شــــح  الســــتعراض احلــــا  والعاجــــ  للقــــانو  النــــائي لعــــام 
تعريــف قـــون لر ــة العنـــف املنـــز   ــري املـــذكورة   القــانو  احلـــا . وستصـــب  أ كــام العنـــف املنـــز  

العمــ  جــزءاا مــن القــانو  النــائي الــ  تتنــاول الــرائم ضــد األشــتا . وباإلضــافة إىل ذلــكر  ــرن 
علـ  وضـع تشــريع قـائم بذاتــا يتعلـق بــالعنف املنـز ر وذلــك بالتعـاو  مــع ال ـات املعنيــة مـن الشــركاء 
ــــابع لماعــــة ا ــــيط ا ــــاد   ــــالفريق اإلقليمــــي ملــــوارد احلقــــو  الت والوكــــالت. وقــــد جــــر  التصــــال ب

 للحصول عل  التوجيا والدعم بشح  وضع تشريع قائم بذاتا  ذا الغرض.
كومة ناورو أ  تشـري إىل  ـدو  ايـادة   عـدد النـاورويني الـذين ي لبـو  املسـاعدة ويسر   -19

من مكتب مدير النيابة العامة ومـن ا ـامي العـام. وباإلضـافة إىل ذلـكر يـوفر الن ـام القـانو  احلمايـة 
  لالج ــني ويتــي   ــم الســتعانة بــا. وقــد عمــ  مكتــب مــدير النيابــة العامــة ومكتــب ا ــامي العــام علــ

تقلـيه عــدد احلـالت امل اكمــة الـ  كانــا تتزايـد طــوال سـنواتر وقــد  كنـا مــن صقيـق ذلــك بفمــ  
 .بسبب وضع ن ام لإلبالغ واإل الة الزيادة   عدد موافي املكتبنير واألهم من ذلك

وأشــار رئــي  الوفــد إىل أ  ســكا  نــاورو ُ رمــوا   الك ــري مــن األ يــا  مــن التم يــ  القــانو   -20
اكم لســبب رئيســي هــو عــدم قــدر م علــ  دفــع الرســوم القمــائية ملم لــي م القــانونيني. ويقــدم   ا ــ

     ر مســاعدة قانونيــة  انيــة داخــ  ا كمــة وخارج ــا 2014مكتــب ا ــامي العــامر الــذن أنشــ  عــام 
ذلـــك ل ســـيما   القمـــايا النائيـــةر   حماولـــة لتعزيـــز فـــر  وصـــول النـــاورويني إىل العدالـــة. قـــد أد  

إىل إ ـــاد بنيـــة قانونيـــة ســـليمة ل يتعـــرض في ـــا أ ــــد للحرمـــا  أو اإللـــال. وقـــد بـــدأ ســـكا  نــــاورو 
تـــدر ياا بـــالتعر  علـــ  خـــدمات مكتـــب ا ـــامي العـــام واللكـــوء إلي ـــا. ويشـــم  عمـــ  ا ـــامي العـــام 

والتم يـــ   تقـــد  املشـــورة القانونيـــة اجملانيـــةر وصـــيا ة ال لبـــات الـــ  تقـــدم ا األســـر ك لبـــات ال ـــال ر
القـانو ر كتم يـ  الالج ـني املت مـني بارتكـاب أفعـال جرميـةر ومسـاعدة نـزلء امل سسـات اإلصــال ية 

   طلب إخالء سبي  مشرو .
               ()ه( مـــــن دســـــتور أل وريـــــة نـــــاورو احلـــــق   التم يـــــ  القـــــانو ر إذا3)10وتمـــــمن املـــــادة  -21

  ذلـك املكتــب مـا يــنه عليـا الدســتور مـن ضــرورة مـا كانـا العدالــة تت لـب ذلــك. وقـد عــزا تشـكي
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ضما   كُّن ك  مـت م مـن احلصـول علـ  املسـاعدة القانونيـة   ا كمـة. وقـد بـات التم يـ  القـانو  
   ا اكم متا اا أك ر من ذن قب ر ما أد  إىل كفالة إقامة العدل وضما  أ  ير  النا  ذلك.

نســـاء واألطفـــال إىل العدالـــة صســـناا كبـــرياا بفمـــ  وصســـنا إمكانيـــة وصـــول المـــحايا مـــن ال -22
إنشـــاء أفرقـــة عاملــــة تابعـــة لو ــــدة العنـــف املنـــز    قــــوة الشـــرطة   نــــاورو وتوايـــف مستشــــارين   

اكمــة النــاة وتعزيــز اإلدارة املعنيــة بالنســاء واألســرة لمــما  رفــع تلــك القمــايا إىل ا ــاكم وبالتــا  حم
 .فر  إدانت م

م بامل ـــام املوكلـــة إلي ـــا علـــ   ـــو عـــّزا ســـيادة القـــانو  و تـــع الميـــع باملســـاواة وتقـــوم ا ـــاك -23
أمامــــار بغــــد الن ــــر عــــن وضــــع الشــــته أو مكانتــــا. وتعــــزات ســــيادة القــــانو  كــــذلك بالتحديــــد 

 الواض  مل ام ك  وكالة من وكالت إنفاذ القانو  وصال يات ك  من ا.
لشــرطة وم ّــ  ذلــك كا ــاا كبــرياا للمكتــب وهــو وعــزا مكتــب مــدير الدعــاء العــام عالقتــا با -24

 كاجمل تحم  احلكومة املمي   تعزيزه.
وتتــحلف حمكمــة نــاورو العليــا  اليــاا مــن ثالثــة قمــاة بــدلا مــن قــاض  وا ــد فقــط كــا  يتتــذ  -25

لو ــــده أليــــع القــــرارات. وباإلضــــافة إىل ذلــــكر يعكــــف أعمــــاء هــــذه ا كمــــة علــــ  دراســــة قمــــايا 
بيعت ـــا. ويمـــم ال ـــاا القمـــائي قاضـــية   ا كمـــة العليـــا وقاضـــية مقيمـــة   دســـتورية وسياســـية ب 

 حمكمة الصل . 
وجُترن  كومة ناورو  الياا مشـاورات   أليـع أ ـاء البلـد بشـح  مشـروع مدونـة القيـادة ومـا  -26

يعنيــا ذلــك مــن  يــ  الشــفافية واحلوكمــة   صــفو  قيــادات نــاورو. ومــن املتــوخ  أ  تكــو  مدونــة 
ادة ملزمــــةا لكــــ  مــــن: )أ( رئــــي  الدولــــة؛ )ب( رئــــي  ال ملــــا ؛ )ج( كبــــري القمــــاة؛ )د( قمــــاة القيــــ

ــــــــا؛ )ه( واراء احلكومــــــــة؛ )و( أعمــــــــاء ال ملــــــــا ؛ )ا( ر ســــــــاء اإلدارات احلكوم               ة؛يــــــــا كمــــــــة العلي
ـــــــة و ـــــــال  إدار ـــــــ ـــــــة احلكومي ـــــــة؛ ) ( ر ســـــــاء الشـــــــركات التكاري ـــــــات القانوني          ا؛ )جمل( ر ســـــــاء ا ي 

 )ن( ر ساء املن مات الكنسية.
               ر دعــــا  كومــــة نـــاورو األمــــم املتحــــدة إىل رفــــع التفاقيـــة اخلاصــــة بوضــــع الالج ــــنيوأخـــرياا  -27
 إىل مصا  املعاهدات األساسية حلقو  اإلنسا . 1967وبروتوكو ا لعام  1951لعام 
 كومـــة نـــاورو تن ـــر إىل عمليـــة الســـتعراض  وخـــتم رئـــي  الوفـــد كالمـــا بالتحكيـــد علـــ  أ   -28

ككــزء مــن مســاعي ا الوطنيــة لمــما  عمــ  من كــي    ــال  قــو  اإلنســا . وقــال إ  التوصــيات 
 ال  تلقت ا ناورو ستشك  نق ة مرجعية هامة   ج ودها املتواصلة.

  
 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

 
وفــــداا ببيانــــات خــــالل جلســــة التحــــاور. وتــــرد التوصــــيات املقدمــــة خــــالل جلســــة  40أدىل  -29

 التحاور   الفرع ال ا  من هذا التقرير. 
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وقالا جورجيا إنـا ل يـزال يتعـني القيـام بـالك ري مـن العمـ     ـالت  تلفـةر من ـا املعـايري  -30
 يات. الدولية حلقو  اإلنسا  و قو  ال ف . وقدما جورجيا توص

ور بـا أملانيــا بالتصــديق علــ  اتفاقيــة مناهمــة التعـذيب و ــريه مــن ضــروب املعاملــة القاســية  -31
ــــني لعــــام  ــــارن والتفاقيــــة اخلاصــــة بوضــــع الالج  ــــة وبروتوكو ــــا الختي  1951أو الالإنســــانية أو امل ين

الصــادرة ر وشــكعا نــاورو علــ  مواصــلة ج ودهــا لتنفيــذ  تلــف التوصــيات 1967وبروتوكو ــا لعــام 
عــن جولــة الســتعراض األوىل وأقــرت بالعــبء الــذن تواج ــا نــاورو    ــال اإلبــالغ. وقــدما أملانيــا 

 توصيات.
ول  ـــا إندونيســـيا مـــع التقـــدير ســـّن قـــانو  الـــرائم اإللك ونيـــةر وقـــانو  التبـــرر وقــــانو   -32

ـــةر ووضـــع سياســـات وطنيـــة بشـــح  اإلعـــادة والنســـاء والتع لـــيم واخل ـــة الوطنيـــة التعلـــيم بصـــيغتا املعدل
للتنميــــة املســــتدامة. ور بــــا بإطــــار تغــــري املنــــا  واحلـــــد مــــن خ ــــر الكــــوار  الــــذن وضــــعتا نـــــاورو 

 وشكعا عل  اإلنشاء ا تم  مل سسة وطنية حلقو  اإلنسا . وقدما إندونيسيا توصيات.
لـــق إااء باعتبـــار نـــاورو العنـــف املنـــز  أولويـــة وطنيـــةر لكن ـــا أعربـــا عـــن الق أيرلنـــداونوهـــا  -33

تقارير تفيد بح  العنف املنز  ضد النسـاء مخـذ   التزايـد وأ  قمـايا قليلـة جـداا تُرفـع إىل ا كمـة   
عــــن قلق ــــا أيمــــاا إااء تقــــارير عــــن اعتــــداءات جســــدية ولف يــــة ضــــد  أيرلنــــداهــــذا الشــــح . وأعربــــا 

ليـة الناورويـة. وقـدما الالج ني الُقصـر  ـري املصـحوبني الـذين ُمـ   ـم بـالعيا داخـ  اجملتمعـات ا 
 توصيات. أيرلندا
ور بـــا كينيـــا باعتمـــاد السياســـة الوطنيـــة بشـــح  النســـاء والسياســـة الوطنيـــة بشـــح  اإلعاقـــةر  -34

والتصــديق علــ  اتفاقيــة القمــاء علــ  أليــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأةر واتفاقيــة  قــو  األشــتا  
ن قلق ـــــا إااء تقـــــارير عـــــن ال تكـــــاا ذون اإلعاقـــــة واتفاقيـــــة مناهمـــــة التعـــــذيب. وأعربـــــا كينيـــــا عـــــ

 التعسفي لالج ني وامل اجرين وعد ي النسية. وقدما كينيا توصيات.
ول  ـــا ملـــديف أ  نـــاورو قبلـــا مثســـاا مـــن أصـــ   ـــا  توصـــيات قـــدمت ا خـــالل جولـــة  -35

الستعراض األوىل. ونوهـا ملـديف باإلكـااات الكبـرية  ـو إجـراء إصـال ات تشـريعيةر وـا   ذلـك 
ســـّن قـــانو  الـــرائم اإللك ونيـــةر وقـــانو  التبـــرر وقـــانو  التعلـــيم بصـــيغتا املعدلـــةر وقـــانو  الالج ـــني. 
وعــــالوة علــــ  ذلــــكر أعربــــا ملــــديف عــــن تقــــديرها لعتمــــاد إطــــار تغــــري املنــــا  واحلــــد مــــن  ــــاطر 

امة. الكـــوار  كسياســـة رميـــة للتصـــدن ملتـــاطر تغـــري املنـــا  والكـــوار  ال بيعيـــة علـــ  التنميـــة املســـتد
 وقدما ملديف توصيات.

ور ــب البــ  األســود بإنشــاء فريــق عامــ  يُعــ  باملعاهــدات لمــما  تقــد  التقــارير املتعلقــة  -36
بتنفيــذ الصــكوب الرئيســية حلقــو  اإلنســا  والــ  تــحخر تقــد  ا. واستفســر عــن موضــوع إلغــاء عقوبــة 

يـــذاا تامـــاار واعتمـــاد التشـــريعات ذات اإلعـــدام واألنشـــ ة املقـــررة لتنفيـــذ السياســـة الوطنيـــة لإلعاقـــة تنف
الصـــلة وتعمـــيم مراعـــاة اتفاقيـــة  قـــو  األشـــتا  ذون اإلعاقـــة   أليـــع الق اعـــات. وقـــدم البـــ  

 األسود توصيات.
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ور ــب املغــرب بانمـــمام نــاورو إىل اتفاقيـــة القمــاء علــ  أليـــع أشــكال التمييـــز ضــد املـــرأةر  -37
عزيــز دور النســاء   مناصــب املســ وليةر وإلغــاء أليــع واعتمــاد سياســة وطنيــة بشــح  املــرأة  ــد  إىل ت

أشـــكال العنـــفر وتعزيـــز املســـاواة بـــني النســـني   أمـــاكن العمـــ . وشـــكع نـــاورو أيمـــاا علـــ  تنفيـــذ 
 قرارها املتم     وضع اس اتيكية للتكيف مع تغري املنا . وقدم املغرب توصيات. 

والتـــحثريات الســـلبية لتغـــري املنـــا . ونوهـــا  وول  ـــا ناميبيـــا التحـــديات الـــ  تواج  ـــا نـــاور  -38
 بالسياسة الوطنية بشح  املرأة ال  بدأ العم  عا م خراا. وقدما ناميبيا توصيات. 

ـــــوطر حلقـــــو   -39 ـــــز إطارهـــــا القـــــانو  ال ـــــ  ا ـــــذ ا نـــــاورو لتعزي ـــــاخل وات ال ـــــدا ب ونوهـــــا هولن
قــو  اإلنســا . وأعربــا عــن اإلنســا ر وبــاألخه علــ  صــعيد التصــديق علــ  املعاهــدات الدوليــة حل

شــوا   تتعلــق باحلمايــة القانونيــة حلقــو  اإلنســا    نــاورور ومســتو  العنــف ضــد النســاء واألطفــالر 
 والتصور املتعلق بانعدام استقاللية القماء. وقدما هولندا توصيات.

   قــو  ونوهــا نيوايلنــدا بــالتزام الــدول الزريــة الصــغرية الناميــة بــال را    عمليــات  لــ -40
اإلنســا . ونوهــا بــالت ورات املشــكعةر لكن ــا قالــا إمــا ل تــزال تشــعر بــالقلق إااء اســتمرار تعليــق 
أعمـــاء معارضـــني   ال ملـــا  وبالتـــا   رمـــامم مـــن التم يـــ  السياســـي لـــدوائرهم. وقـــدما نيوايلنـــدا 

 توصيات.
              ييـــــز ضـــــد املـــــرأةور بــــا بنمـــــا بانمـــــمام نـــــاورو لتفاقيــــة القمـــــاء علـــــ  أليـــــع أشــــكال التم -41
 2012ر واتفاقيــــة  قــــو  األشـــتا  ذون اإلعاقــــةر واتفاقيــــة مناهمـــة التعــــذيب عــــام 2011عـــام 

عقب جولة الستعراض األوىل. وأعربـا عـن تقـديرها إلنشـاء فريـق عامـ  يُعـ  باملعاهـدات واعتـ ت 
إىل هي ــــات املعاهــــدات. ذلــــك خ ــــوة هامــــة   معالــــة مســــحلة التقــــارير الوطنيــــة الــــ    تقــــدم بعــــد 

 وقدما بنما توصيات.
وفيمـــا يتعلــــق بالتوصـــيات اخلاصــــة بالتصـــديق علــــ  الع ـــد الــــدو  اخلـــا  بــــاحلقو  املدنيــــة  -42

والسياســيةر والتفاقيــة الدوليــة للقمــاء علــ  أليــع أشــكال التمييــز العنصــرنر والع ــد الــدو  اخلــا  
وفــد نــاورو أنــا  ــرن البحــ    هــذه املســحلةر وأ  بــاحلقو  القتصــادية والجتماعيــة وال قافيــةر ذكــر 

 إطاراا حلماية ال ف  قد ُوضع بالفع . 
وفيمـــا يتعلــــق بالتوصـــيات اخلاصــــة  ريـــة املعلومــــاتر وبالتحديـــد تيســــري وصـــول الصــــحفيني  -43

إلي ــار ذكــرت نــاورو أ  موقــف وســائط اإلعــالم ينبغــي بن رهــا أ  يتســم باإلنصــا  وال قــةر علــ  أ  
ا الن ــائي هــو نقــ  الوقــائع. و  يكــن هــذا هــو احلــال   نــاورو   اخآونــة األخــريةر ر ــم يكــو  هــدف 

ال ـــود الـــ  بـــذلت ا احلكومـــة بشـــح  مســـائ  مـــن بين ـــا موضـــوع الالج ـــني. وذكـــرت أ  التقـــارير  ـــري 
املســ ولة تســببا   اضــ رابات اجتماعيــة وأثــرت تــحثرياا ســلبياا علــ  العالقــات بــني الســكا  ا ليــني 

 لالج ني وملتمسي اللكوء. ودعا احلكومة مم لي وسائط اإلعالم إىل ايارة ناورو.وا
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وقبلـــا نــــاورو التوصــــيات املتعلقـــة بتعــــدي  القــــانو  النــــائير وـــا يمــــمن وفاءهــــا بالتزامــــات  -44
ـــرأن والتعبـــري والتكمـــع وتكـــوين   قـــو  اإلنســـا  وا ـــ ام ســـيادة القـــانو  وضـــما   ريـــة اإلعـــالم وال

 المعيات. 
وتناولـــا عـــدة توصـــيات ا تكـــاا الالج ـــني وملتمســـي اللكـــوء. وذكـــرت نـــاورو أ  ملفـــات  -45

تشـــرين  5الالج ـــني باتـــا تُعـــا   دو  ا تكـــااهم وأنـــا   يعـــد يُ بـــق أن نـــوع مـــن ال تكـــاا منـــذ 
وأ  مركــز معالــة طلبــات اللكــوء بــات يُفــت  علــ  مــدار الســاعةر وأ  بإمكــا   2015األول/أكتــوبر 
 مسي اللكوء التنق   رية. الالج ني وملت

ر ذكــر الوفــد أ  التعلــيم املدرســي إلزامــي ووجــب أيرلنــداوفيمــا يتعلــق بالتوصــية الــ  قــدمت ا  -46
قــانو  التعلــيم  ــم ال امنــة عشــرة مــن العمــر. و كــن أ    ــ  الالج ــو  والنــاورويو  أمــام ا كمــة إذا 

 امتنعوا عن إرسال أطفا م إىل املدار . 
يتعلق بتوصية قدمت ا ملـديفر ذكـرت نـاورو أمـا تعكـف علـ  وضـع تشـريعات تتعلـق وفيما  -47

 باإلعاقة بعد تصديق ا عل  اتفاقية  قو  األشتا  ذون اإلعاقة. 
وفيمــا يتعلــق بإلغــاء عقوبــة اإلعــدامر ذكــر وفــد نــاورو أ  عقوبــة اإلعــدام منصــو  علي ــا    -48

  موضـوع تنقـي  الدسـتورر قـررت احلكومـة معالـة هـذه الدستور وأنا بـالن ر إىل صفـا النـاورويني علـ
 املسحلة من خالل القانو  النائي الديدر بإلغاء عقوبة اإلعدام عل  أن نوع من أنواع الر ة.

وأشــادت الفلبــني بــاخل وات الــ  ا ــذ ا نــاورو للتصــديق علــ  عــدد مــن الصــكوب الدوليــة  -49
املـوارد البشـرية. ول  ـا الصـعوبات الـ  تواج  ـا نـاورو  حلقو  اإلنسا ر ر م القيـود املاليـة ونقـه

ملعالـــة اخآثـــار الســـلبية لتغـــري املنـــا  علـــ   قـــو  اإلنســـا  اخلاصـــة بشـــعب ا. ور بـــا الفلبـــني بـــالتزام 
نــاورو بتعزيــز ويايــة  قــو  األشــتا  ذون اإلعاقــة. وأعربــا عــن القلــق إااء تقــارير تفيــد  ــدو  

 مل اجرين. وقدما الفلبني توصيات.انت اكات داخ  مرافق ا تكاا ا
ور بـــا ال تغـــال بإنشـــاء فريـــق وطـــر عامـــ  معـــر باملعاهـــدات. ور بـــا بالـــدعوة الدائمـــة  -50

املوج ة إىل أليع املكلفني بوليات   إطـار اإلجـراءات اخلاصـة والـ  ُمـدعدت بعـد جولـة السـتعراض 
التعـــــذيب وبروتوكو ـــــا الختيـــــارن.  األوىل. ور بـــــا بتصـــــديق نـــــاورو مـــــ خراا علـــــ  اتفاقيـــــة مناهمـــــة

 وقدما ال تغال توصيات.
ونوهــــا ســــرياليو  وتتلـــــف القــــوانني الـــــ  ُوضــــعا منــــذ جولـــــة الســــتعراض األوىل لتعزيـــــز  -51

وقــانو  التعلـــيم  2012 قــو  إلنســا  ويايت ــار األمـــر الــذن تبــني مـــن ســّن قــانو  الالج ـــني لعــام 
ـــــة ال فـــــ  ) . وأشـــــادت بإنشـــــاء شـــــعبة2015املعـــــّدل لعـــــام  ( والســـــ اتيكية 2015خـــــدمات ياي

(. وشــكعا احلكومــة علــ  مواصــلة ج ودهــا   تقــد  2015-2005الوطنيــة للتنميــة املســتدامة )
التقـــارير إىل هي ـــات املعاهـــدات وصـــيا ة تشـــريعات جديـــدة بشـــح  القمـــاء علـــ  العنـــف ضـــد املـــرأةر 

 وقدما سرياليو  توصيات. تغري املنا .والتصدن خآثار ووضع قوانني تتعلق باإلعاقة 
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وأشـــــارت ســـــلوفينيا إىل الت ـــــورات اإل ابيـــــة   البلـــــد منـــــذ الســـــتعراض األولر مـــــن قبيــــــ   -52
النممام إىل اتفاقيـة القمـاء علـ  أليـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأةر والتصـديق علـ  اتفاقيـة مناهمـة 

ملكلفــــني بوليــــات   إطـــــار التعــــذيب وبروتوكو ــــا الختيــــارن فمـــــالا عــــن توجيــــا دعــــوة دائمـــــة إىل ا
ــــرية للكــــزع تتعلــــق  قــــو  ملتمســــي  اإلجــــراءات اخلاصــــة. لكن ــــا أعربــــا عــــن القلــــق إااء تقــــارير م 

 اللكوءر ل سيما األطفال من م. وقدما سلوفينيا توصيات.
وأشــــارت جــــزر ســــليما  إىل التحــــديات الــــ  ل تــــزال نــــاورو تواج  ــــا وأشــــادت بالتـــــدابري  -53

مــا يتعلــق بالسياســات تشــريعي. ول  ــا التقــدم ا ــرا فيراض األول   اجملــال الاملتتــذة منــذ الســتع
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.
تواج  ــا نــاورو    ــال تغــري املنــا  وبــال ود الــ  تبــذ ا وســلما إســبانيا بالتحــديات الــ   -54

  التصـــدن خآثـــاره عـــن طريـــق إنشـــاء و ـــدة تغـــري املنـــا . ور بـــا بقـــرار الســـل ات إصـــالجمل القـــانو  
النــــائي لعلــــا متماشــــياا مــــع اللتزامــــات الدوليــــة وــــا في ــــا تلــــك املتعلقــــة  قــــو  اإلنســــا . وقــــدما 

 إسبانيا توصيات.
را بالتصـديق علـ  اتفاقيـة مناهمـة التعـذيبر لكن ـا قالـا إمـا ل تـزال تشـعر ور با سويسـ -55

ــــاورو                بــــالقلق إااء اــــرو  ال تكــــاا   مراكــــز  ــــ  طلبــــات ملتمســــي اللكــــوء. وأشــــارت إىل أ  ن
علـــ  ال وتوكـــول الختيـــارن لتفاقيـــة  2013  تنشـــ  بعـــد مليـــة وقائيـــة وطنيـــةر ر ـــم التصـــديق عـــام 

 التعذيب. وقدما سويسرا توصيات.مناهمة 
ليشـــ  بالتقـــدم الـــذن أ راتـــا نـــاورو    ـــال  قـــو  اإلنســـا . وهنـــحت  -ونوهـــا تيمـــور  -56

احلكومـــة علـــ  إنشـــاء فريـــق عامـــ  معـــر باملعاهـــداتر واعتـــ ت ذلـــك خ ـــوةا هامـــة للوفـــاء بالتزاما ـــا 
عـــا اللكنـــة الفرعيـــة املعنيـــة ونـــع ليشـــ  علـــ  الزيـــارة اإل ابيـــة الـــ  قامـــا  -الدوليـــة. وأثنـــا تيمـــور 

التعــــذيب و ــــريه مــــن ضــــروب املعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو الالإنســــانية أو امل ينــــة التابعــــة للكنــــة 
 ليش  توصيات. -مناهمة التعذيب. وقدما تيمور 

وأعربــا ترينيــداد وتوبــا و عــن تقــديرها للتــزام نــاورو بحهــدا  التنميــة املســتدامة ووكافحــة  -57
ثـــار العامليـــة املـــدمرة لتغـــري املنـــا ر مســـل ة المـــوء علـــ  انمـــمام ا إىل اتفاقيـــة القمـــاء علـــ  أليـــع اخآ

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.

ور بــا اململكــة املتحــدة بــاخل وات اإل ابيــة املتتــذة حلمايــة وتعزيــز  قــو  املــرأة وإلدمــاج  -58
الالج ـني   اجملتمــع ا لــي. وأعربــا عــن أمل ــا   إعــادة الســماجمل ألعمــاء ال ملــا  املعارضــني املعلقــة 

اسـتتدام عمويت م إىل ممارسة م ام م   أسرع وقـا ممكـن. ول  ـا بقلـق القيـود املفروضـة علـ  
وســائ  التواصــ  الجتمــاعير والتغيــريات املدخلــة علــ  القــانو  النــائي والــ  تكــب  احلــوار السياســي  
كما أشـارت إىل األليـة احلامـة لسـتقاللية القمـاء. وأعربـا عـن األمـ     كـني املـدع  عليـا مـن 
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ة علـــ  الصـــحفيني اختيـــار حماميـــا. واق  ـــا أيمـــاا أ  تقلـــه نـــاورو رســـوم تحشـــرية الـــدخول املفروضـــ
 الزائرين. وقدما اململكة املتحدة توصيات.

وأكــدت الوليــات املتحـــدة األمريكيــة مــن جديـــد ضــرورة أ  تن ــر نـــاورو   التصــديق علـــ   -59
الع د الدو  اخلا  باحلقو  املدنية والسياسـية. وأعربـا عـن دعم ـا إلنشـاء منصـب ا ـامي العـامر 

قلق إااء نقــــه اخلــــدمات القانونيــــة املتا ــــة والفعالــــة وامليســــورة لكن ــــا قالــــا إمــــا ل تــــزال تشــــعر بــــال
التكلفــة. وأعربــا عــن دعم ــا لاللتــزام الــذن أبدتــا نــاورو بنــزع الصــفة الرميــة عــن العالقــات النســية 
الـــ  تقـــام بال اضـــي بـــني بـــالغني مـــن نفـــ  الـــن ر لكن ـــا قالـــا إمـــا تشـــعر بـــالقلق لعـــدم ا ـــاذ أن 

 دما الوليات املتحدة توصيات.إجراء   هذا الصدد. وق
ور با أورو وان بانممام ناورو إىل اتفاقيـة القمـاء علـ  أليـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأةر  -60

              ومنـــع العقوبـــة البدنيـــة لرطفـــال   مراكـــز التعلـــيم وبإع ائ ـــا األولويـــة ملكافحـــة مفـــة العنـــف املنـــز ر
العنــف املنــز  ولنــة مكافحــة العنــف املنــز . وأشــارت  وــا   ذلــك إنشــاء م سســات مــن قبيــ  و ــدة

إىل ايـــارة مفـــوض األمـــم املتحـــدة الســـامي لشـــ و  الالج ـــنير وألقـــا المـــوء علـــ  التقـــدم ا ـــرا   
 اإلطار القانو  وصديد مركز الالج . وقدما أورو وان توصيات.

ريعية والتصــــديق علــــ  وألقــــا أل وريــــة فنــــزويال البوليفاريــــة المــــوء علــــ  اإلصــــال ات التشــــ -61
املعاهدات الدوليةر وا   ذلك اتفاقيـة  قـو  األشـتا  ذون اإلعاقـةر واتفاقيـة القمـاء علـ  أليـع 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأةر واتفاقيــة مناهمــة التعــذيب وبروتوكو ــا الختيــارنر وأعربــا عــن ارتيا  ــا 

كافحــة التغيـــب املدرســي   إطـــار لالرتفــاع املشــ ود   نســـب التســكي    املـــدار  ولســ اتيكية م
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  وهنحت الزائر نـاورو علـ  التقـدم الكبـري الـذن أ راتـا -62

اعتمـــاد أو تعـــدي  التشـــريعات املتعلقـــة باملواطنـــة والـــرائم اإللك ونيـــة والتعلـــيم والالج ـــني وملتمســـي 
اللكـــوء. ور بــــا الزائـــر بــــال ود املبذولـــة واخل ــــوات املتتـــذة ل ســــيما   إطـــار السياســــة الوطنيــــة 

والسياســة الوطنيــة بشــح   2015عاقــة لعــام ر والسياســة الوطنيــة بشــح  اإل2015-2009للشــباب 
 . وقدما الزائر توصيات.2025-2005النساءر واخل ة الوطنية للتنمية املستدامة 

وهنحت األرجنتني ناورو علـ  انمـمام ا إىل اتفاقيـة القمـاء علـ  أليـع أشـكال التمييـز ضـد  -63
فمـــالا عـــن تصــــديق ا  ر2012ر واتفاقيـــة  قـــو  األشــــتا  ذون اإلعاقـــة عـــام 2011املـــرأة عـــام 

 عل  اتفاقية مناهمة التعذيب   العام نفسا. وقدما األرجنتني توصيات.
وذكــرت أرمينيــا أ  النســاء   نــاورو مــا الــن يــواج ن عــدة صــعوباتر  ســب التقــاريرر بين ــا  -64

ــــز  قــــو  النســــاء. وشــــكعا  نقــــه اخلــــدمات ال بيــــة امليســــورةر ر ــــم التقــــدم ا ــــرا   ســــبي  تعزي
علـــ  تـــوفري املرافـــق ال بيـــة الالامـــة للنســـاء وعلـــ  الكشـــف املبكـــر للمشـــاك  الصـــحية الـــ  احلكومـــة 

يعـــانني من ـــا وتـــوفري العـــالج ال ـــ  املالئـــم. وأشـــارت مـــع التقـــدير إىل التصـــديق علـــ  اتفاقيـــة  قـــو  
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األشــتا  ذون اإلعاقــةر واتفاقيــة القمــاء علــ  أليــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأةر واتفاقيــة مناهمــة 
 عذيب وبروتوكو ا الختيارن. وقدما أرمينيا توصيات.الت
وفيمــــا يتعلــــق بالتوصــــيات الــــ  تــــدعو إىل نــــزع الصــــفة الرميــــة عــــن التصــــال النســــي بــــني  -65

امل لينير أقـرت نـاورو بـح  هـذه املسـحلة تـ ا عامليـاا لكن ـا أضـافا أنـا بـالن ر إىل املشـاعر الجتماعيـة 
امــن طويــ ر تــر  احلكومــة أ  إجــراء مشــاورات وطنيــة مفتو ــة هـــو والدينيــة الراســتة   نــاورو منــذ 

 ال ريقة األفم  ملعالة هذه املسحلة.
وفيمــا يتعلــق بــالالج ني وملتمســي اللكــوءر ذكــر الوفــد أ   كومــة نــاورو وج ــا دعــوة إىل  -66

 أليع من مات ومليات األمم املتحدة وإىل وسائط اإلعالم لزيارة البلد.
توصــــيات املتعلقــــة بالتصــــديق علــــ  الع ــــد الــــدو  اخلــــا  بــــاحلقو  املدنيــــة وقبلــــا نــــاورو ال -67

والسياســـية والع ـــد الـــدو  اخلـــا  بـــاحلقو  القتصـــادية والجتماعيـــة وال قافيـــة. وقالـــا إ  التقـــارير 
الدوريـــة الـــ  تقـــدم إىل لنـــة  قـــو  ال فـــ  واللكنـــة املعنيـــة بالقمـــاء علـــ  التمييـــز ضـــد املـــرأة باتـــا 

يُتوقــع النت ــاء مــن إعــداد التقريــر الــذن ســيقدم إىل اللكنــة املعنيــة  قــو  األشــتا   جــاهزةار بينمــا
. وفيمـــا يتعلــق باخلــدمات القانونيـــة اجملانيــة للكميـــعر 2015ذون اإلعاقــة قبــ  تشـــرين ال ــا /نوفم  

 سبق لناورو أ  أوضحا أ  تلك اخلدمات باتا متوفرة من خالل مكتب ا امي القانو  العام.
ور بـــا أســـ اليا بإنشـــاء مديريـــة تُعـــ  وســـحلة العنـــف النســـا  ويايـــة ال فـــ  وأعربـــا عـــن  -68

اســـتعدادها ملســـاعدة نـــاورو   ج ودهـــا ملعالـــة مســـحلة العنـــف النســـا  ويايـــة ال فـــ  مـــن خـــالل 
مستشــار  ــته   مســحلة العنــف النســا . وشــكعا نــاورو علــ  مواصــلة ا  ام ــا ملبــاد  العمليــة 

طيــةر وــا   ذلــك  ريــة التعبــري وســيادة القــانو ر وســلما بوجــود شــوا   تتعلــق سملــة أمــور الد قرا
بين ــا  ريــة الصــحافة والرقابــة علــ  اإلن نــا وتعليــق عمــوية برملــانيني مــن املعارضــة. وقــدما أســ اليا 

 توصيات.
اإلنســا   ور بــا بلكيكــا بــال ود املبذولــةر ل ســيما   ســبي  تعزيــز اإلطــار الــوطر حلقــو  -69

والتصـديق علــ  عـدد مــن املعاهـدات. واستفســرت عـن التــدابري امل بقـة لوضــع  ـد للعنــف ضـد املــرأة 
وعــن نتائك ــا. وطلبــا بلكيكــا أيمــاا تقــد  شــرجمل عــن ســبب الزيــادة الكبــرية   الرســوم امل بقــة علــ  

 تحشرية الصحفيني. وقدما بلكيكا توصيات.
ـــــاورو إىل ا -70 ـــــ  بانمـــــمام ن ـــــة ور بـــــا ال ااي تفاقيـــــة  قـــــو  األشـــــتا  ذون اإلعاقـــــة واتفاقي

القماء عل  أليع أشكال التمييـز ضـد املـرأة. ونوهـا بنشـر الدراسـة الوطنيـة األوىل عـن العنـف ضـد 
املــرأة وأشــارت إىل اســتمرار الصــعوبات    ــال املمارســات النســانية والتمييزيــة ضــد املــرأة. وأكــدت 

معربـــة عـــن أســـف ا لعـــدم وجـــود قـــوانني خاصـــة ملعالـــة هـــذه  أ  العنـــف املنـــز  ل يـــزال مصـــدراا للقلـــق
املشـــكلةر ولمـــما  التحقيـــق   أليـــع األفعـــال الرميـــة وحماكمـــة مرتكبي ـــا. وأعربـــا عـــن القلـــق إااء 

 ارو  ملتمسي اللكوءر وا   ذلك األطفالر   ناورو. وقدما ال ااي  توصيات.
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زيـز إطارهــا الـوطر حلقــو  اإلنسـا ر ل ســيما ور بـا كنــدا بـاخل وات الــ  ا ـذ ا نــاورو لتع -71
  ســبي  التصــديق علــ  املعاهــدات الدوليــة حلقــو  اإلنســا  الــ  تــحخر التصــديق علي ــار ر ــم نقــه 
املوارد. وشكعا ناورو علـ  مواصـلة تعزيـز احلمايـة القانونيـة حلقـو  اإلنسـا ر ل سـيما القمـاء علـ  

لنـــائي وإدخـــال تنقيحـــات عليـــا. وطلبـــا إىل نـــاورو العنـــف النســـا ر عـــن طريـــق مراجعـــة القـــانو  ا
 نشر تقرير اللكنة الفرعية ملنع التعذيب. وقدما كندا توصيات.

ور بـــا شـــيلي وـــا  ققتـــا مـــن تقـــدم فيمـــا يتعلـــق بالنمـــمام إىل الصـــكوب الدوليـــة حلقـــو   -72
مــالا عــن تعزيــز اإلنســا  والتصــديق علي ــار م ــ  اتفاقيــة مناهمــة التعــذيب وبروتوكو ــا الختيــارنر ف

ــــيم واملواطنــــة ضــــمن  ــــالت أخــــر .  ــــة    ــــا  التعل ــــة وتشــــريعا ا ا لي سياســــت ا الق اعيــــة الوطني
 وقدما شيلي توصيات.

ور بـــا كوســـتاريكا بالعمـــ  الـــذن تقـــوم بـــا  كومـــة نـــاورو بالتنســـيق مـــع املفوضـــية الســـامية  -73
اإلنســا  والــتمكن مــن إنشــاء م سســة  حلقــو  اإلنســا  للممــي   الوفــاء بالتزاما ــا    ــال  قــو 

وطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا . ورأت أ  اإلجــــراءات الــــ  تتتــــذها نــــاورو مــــن من ــــور  قــــو  اإلنســــا ر 
واملتعلقــة بقابليــة التــحثر بــالكوار  ال بيعيــة وتغــري املنــا  ستســ مر علــ  الصــعيدين الــوطر واإلقليمــير 

 كا توصيات.   ي ة السكا  ملواج ة هذه احلالت. وقدما كوستاري
ر ر ـــم مـــا تواج ـــا مـــن صـــدياتر ل ســـيما نقـــه القـــدرات واملـــواردر وقالـــا كوبـــا أ  نـــاورو -74

واصلا صقيق تقـدم كبـري   السـعي إىل امت ـال أفمـ  للتزاما ـا    ـال  قـو  اإلنسـا . وأكـدت 
ر 2015-2009ر والسياســــة الوطنيــــة للشــــباب للفــــ ة 2015أ  السياســــة الوطنيــــة لإلعاقــــة لعــــام 

هــي أم لــة علــ  األليــة الــ  تولي ــا نــاورو لتحســني  2019-2014والسياســة الوطنيــة للنســاء للفــ ة 
  تع سكاما  قو  اإلنسا . وقدما كوبا توصيات.

 ور با جيبويت بالتقدم ا را   تعزيز وياية  قو  اإلنسا . وقدما جيبويت توصيات.  -75
عت ــا نــاورو مــع  كومــة أســ اليا لت بيــق ن ــام  ــ  ول  ــا فيكــي مــذكرة التفــاهم الــ  وق -76

طلبــات اللكــوء   بلــد ثالــ  وهــو اتفــا   كــن ووجبــا  ــ  طلبــات اللكــوء إىل أســ اليا   نــاورو. 
مـــع اللتزامـــات الدوليـــة  وأعربـــا عـــن اعتقادهـــا بمـــرورة أ  يكـــو  تنفيـــذ السياســـة ال نائيـــة متماشـــياا 

م لـــــة   فــــت  مراكـــــز جديـــــدة مللتمســــي اللكـــــوءر لكن ـــــا لنــــاورو. ونوهـــــا باألهــــدا  احلكوميـــــة املت
شــكبا فــرض قيــود جديــدة علــ   ــق ملتمســي اللكــوءر وــا   ذلــك  ق ــم   اســتتدام اإلن نــا 
للتواصــــ  مــــع اخآخــــرينر و ق ــــم   احلمايــــة مــــن العتــــداءات النســــيةر و ق ــــم    ريــــة التكمــــع 

 والتعبري. وقدما فيكي توصيات. 
اإلجـــراءات الـــ  تنـــون احلكومـــة ا اذهـــا عقـــب نشـــر تقـــارير تفيـــد  واستفســـرت فرنســـا عـــن -77

 ـــــدو  معاملـــــة م ينـــــة ول إنســـــانية   املركـــــز اإلقليمـــــي مللتمســـــي اللكـــــوءر بين ـــــا تقـــــارير أفـــــادت 
 باســــتتدام اإلي ــــام بــــاإل را ر وال تصــــاب والعنــــفر وــــا   ذلــــك ضــــد األطفــــال. وطلبــــا أيمــــاا 
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التعبـرير ل سـيما   ـر وسـائ  التواصـ  الجتمـاعير و ـب  توضيحات عـن األ كـام املتعلقـة  ريـة 
 برملانيني من املعارضةر وايادة الرسوم املفروضة عل  تحشريات الصحفيني. وقدما فرنسا توصيات. 

   ول  ــا  انــا أ  نــاورو صــدقا علــ  عــدد كبــري مــن الصــكوب الدوليــة حلقــو  اإلنســا ر -78
ال التمييــز ضــد املــرأةر واتفاقيــة  قــو  األشــتا  ذون وــا   ذلــك اتفاقيــة القمــاء علــ  أليــع أشــك

 اإلعاقةر واتفاقية مناهمة التعذيب. وقدما  انا توصيات. 
وهنــحت املكســيك نــاورو علــ  مــا  ققتــا مــن تقــدم منــذ جولــة الســتعراض الســابقةر مشــريةر  -79

. ور بــا علــ  وجــا اخلصــو ر إىل ج ــود مكافحــة العنــف املنــز  ووضــع السياســة الوطنيــة لإلعاقــة
أيمـــاا بـــالوقف الختيـــارن لعقوبـــة اإلعـــدام إىل أجـــ   ـــري مســـم ر وأعربـــا عـــن األمـــ    أ  يُـــ جم 

 التقدير الذن توليا ناورو للحق   احلياة بإلغاء عقوبة اإلعدام. وقدما املكسيك توصيات. 
عمـواا  وأكدت ناورو أما تحخذ التزاما ا    ـال  قـو  اإلنسـا  علـ  حممـ  الـد بصـفت ا -80

مســ ولا مــن أعمــاء اجملتمــع الــدو . وقالــا إمــا بــذلا قصــار  ج ــدها لمــما  ســالمة وأمــن أليــع 
الســـكا ر ســـواء أكـــانوا مـــواطنني أو عمـــال م ـــاجرين أو لج ـــني أو ملتمســـي لـــوء. و لـــا تلـــك 

 ال ود ت وير القانو  النائي ومدونة القيادة ووضع قانو  قائم بذاتا بشح  العنف املنز . 

ــــــدخول إىل وســــــائ  التواصــــــ   -81 ــــــ  ال ــــــود املفروضــــــة عل ــــــا إ  القي ــــــكر قال ــــــ  ذل وعــــــالوة عل
الجتمـــاعي ُفرضـــا م قتـــاا حلمايـــة النســـاء واألطفـــال مـــن الســـتغاللر لكن ـــا أضـــافا أ  احلكومـــة 
تنون إ اد سبي  ملواصـلة ضـما  تلـك احلمايـة عـن طريـق تنفيـذ قـانو  الـرائم اإللك ونيـة دو  تقييـد 

 تعبري بواس ة وسائ  التواص  الجتماعي. أشكال ال
وفيمــا يتعلــق بتغــري املنــا ر ر بــا نــاورو بالــدعوة الــ  أُطلقــا علــ  الصــعيد اإلقليمــي لنقــ   -82

 اجملتمعات ا لية املعرضة خآثار تغري املنا . 
 وقالــا إ  تعليــق عمــوية برملــانيني قــد ن ــرت فيــا ا كمــة العليــا بنــاء علــ  طلــب ال ملــانيني -83

املعنينير وقررت تلـك ا كمـة عـود م إىل ال ملـا . وينبغـي علـ  أعمـاء ال ملـا  التقيـد بقـرار ا كمـة 
 العليا. 
وأكـــد الوفـــد أ  نـــاورو قـــد شـــاركا   عمليـــة الســـتعراض بانفتـــاجمل وصـــرا ة كبـــريين وأعـــرب  -84

مـــة  قـــو  اإلنســـا  عـــن تقـــديرها لميـــع البيانـــات والتوصـــيات الـــ  تلقاهـــا. وقـــال إ  احلكومـــة ملتز 
عــن اطم نانــا ملــا أبدتــا الوفــود مــن اهتمــام كبــري  وتحمــ    جعل ــا طريقــة  يــاة  قيقيــة لشــعب ار معربــاا 

ـــا الوفـــد الشـــكر إىل أليـــع املشـــاركني   الســـتعراض اخلـــا   بنـــاورو خـــالل املناقشـــات. وأخـــرياار وجك
 ببلده عل  مسالا م.
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 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 
نظررررت نررراورو وررري التوصررريات التاليرررة المقدمرررة أثنررراء جلسرررة التحررراور التفررراعلي  والتررري  -85

 :تحظى بتأييدها
التصديق على العهرد الردولي الصراا برالحقوق المدنيرة والسياسرية  الج رل  85-1

 األسود(  المملكة المتحدة(  أرمينيا(؛
سياسرررررية التصرررررديق علرررررى العهرررررد الررررردولي الصررررراا برررررالحقوق المدنيرررررة وال 85-2

 وبروتوكوليه االختياريين  سلووينيا(  سويسرا(؛
النظرررررر وررررري التصرررررديق علرررررى العهرررررد الررررردولي الصررررراا برررررالحقوق المدنيرررررة  85-3

 والسياسية وبروتوكوليه االختياريين بغية إلغاء عقوبة اإلعدام  نامي يا(؛
التصرديق علرى العهررد الردولي الصرراا برالحقوق المدنيررة والسياسرية والعهررد  85-4
لي الصرراا بررالحقوق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقاويررة  كينيررا(؛ والتصررديق علررى الرردو 

والعهرد الردولي الصراا برالحقوق   العهد الدولي الصراا برالحقوق المدنيرة والسياسرية
االقتصرررادية واالجتماعيرررة والثقاويرررة  الجزائرررر(؛ واتصررراة الصصررروات الال مرررة للتصرررديق 

واالنضرررمام إلررررى العهررررد   نيرررة والسياسرررريةعلرررى العهررررد الررردولي الصرررراا بررررالحقوق المد
الرردولي الصرراا بررالحقوق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقاويررة  وهررو األمررر الرر ي ق لرر  

  كندا(؛ هااالستعراض الدوري الشامل الصاا بالجولة السابقة من به خالل 
التصرررررديق علرررررى ال روتوكرررررول االختيررررراري الثررررراني الملحرررررق بالعهرررررد الررررردولي  85-5

إلرررى إلغررراء عقوبرررة اإلعررردام  الج رررل  الهررراد ق المدنيرررة والسياسرررية  الصررراا برررالحقو 
األسود(  إس انيا(؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام والتصرديق علرى ال روتوكرول االختيراري الثراني 

إلرررى إلغررراء  الهررراد الملحرررق بالعهرررد الررردولي الصررراا برررالحقوق المدنيرررة والسياسرررية  
 عقوبة اإلعدام  ورنسا(؛

الررردولي الصرراا برررالحقوق االقتصررادية واالجتماعيرررة  التصررديق علرررى العهررد 85-6
 والثقاوية  أرمينيا(؛

دراسة إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية للقضراء علرى جميرع ألركال  85-7
التمييررز العنصررري  بنمررا(؛ والنظررر ورري التصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة للقضرراء علرررى 

 جميع ألكال التمييز العنصري  المغرب(؛
  تصرررررديق علرررررى العهرررررد الررررردولي الصررررراا برررررالحقوق المدنيرررررة والسياسررررريةال 85-8

            واالتفاقيررررة الدوليررررة للقضرررراء علررررى جميررررع ألرررركال التمييررررز العنصررررري  الموقعررررة منرررر  
__________ 

   صرر الستنتاجات و/أو التوصيات. **  
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  وضرررالا عرررن العهرررد الررردولي الصررراا برررالحقوق االقتصرررادية واالجتماعيرررة 2001عرررام 
عمررال المهرراجرين وأوررراد أسررره   والثقاويررة  واالتفاقيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جميررع ال

 واالتفاقية الدولية لحماية جميع األلصاا من االختفاء القسري  سيراليون(؛
النظرررررر وررررري التصرررررديق علرررررى العهرررررد الررررردولي الصررررراا برررررالحقوق المدنيرررررة  85-9

االلتزام الجديرررد لنررراورو بررراحترام الووررراء بررروالسياسرررية دون مزيرررد مرررن اإلبصررراء مرررن أجرررل 
اسرررررية لجميررررع األلرررررصاا الرررر ين يعيشرررررون داخررررل حررررردودها الحقرررروق المدنيررررة والسي

  الواليات المتحدة(؛
اتصرراة الصصرروات الال مررة للتصررديق علررى العهررد الرردولي الصرراا بررالحقوق  85-10

المدنيررة والسياسررية واالتفاقيررة الدوليررة للقضرراء علررى جميررع ألرركال التمييررز العنصررري 
  غانا(؛
علررررى جميررررع ألرررركال التمييررررز  التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة للقضرررراء 85-11

العنصرررررري؛ والعهرررررد الررررردولي الصررررراا برررررالحقوق االقتصرررررادية واالجتماعيرررررة والثقاويرررررة 
تفاقيرررررة حقررررروق الصفرررررل الالثالثرررررة  ةوبروتوكولررررره االختيررررراري وال روتوكررررروالت االختياريررررر

  ال رتغال(؛
التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة للقضرررراء علررررى جميررررع ألرررركال التمييررررز  85-12

العهرررررد الررررردولي الصررررراا برررررالحقوق االقتصرررررادية واالجتماعيرررررة والثقاويرررررة و   العنصرررررري
 داد وتوباغو(؛ي ترين
النظرررررر وررررري التوقيرررررع والتصرررررديق علرررررى االتفاقيرررررة الدوليرررررة لحمايرررررة جميرررررع  85-13

 األلصاا من االختفاء القسري  األرجنتين(؛
التوقيرررع والتصرررديق علرررى االتفاقيرررة الدوليرررة لحمايرررة جميرررع األلرررصاا مرررن  85-14
واالعترررا  باختصرراا اللجنررة المعنيررة بحرراالت االختفرراء القسررري   ختفرراء القسرررياال

 وي تلقي ال الغات المتعلقة به ا الموضوع والنظر ويها  ورنسا(؛
التصررررديق علررررى اتفاقيررررة منررررع جريمررررة اإلبررررادة الجماعيررررة والمعاق ررررة عليهررررا  85-15

  أرمينيا(؛
المدنيرررررة والسياسرررررية  التصرررررديق علرررررى العهرررررد الررررردولي الصررررراا برررررالحقوق  85-16

والعهرررد الررردولي   واالتفاقيرررة الدوليرررة للقضررراء علرررى جميرررع ألررركال التمييرررز العنصرررري
 الصاا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية وبروتوكوله االختياري  ورنسا(؛

التصديق علرى ال روتوكرول االختيراري التفاقيرة حقروق الصفرل بشرأن الرترا   85-17
حقررروق الصفرررل التفاقيرررة عرررات المسرررلحة  وال روتوكرررول االختيررراري األطفرررال وررري المنا  

 بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال وي ال غاء ووي المواد اإلباحية  ورنسا(؛
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التصرررررديق علرررررى العهرررررد الررررردولي الصررررراا برررررالحقوق المدنيرررررة والسياسرررررية   85-18
يررع والتصررديق واالتفاقيررة الدوليررة للقضرراء علررى جميررع ألرركال التمييررز العنصررري؛ والتوق

 على العهد الدولي الصاا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية  جورجيا(؛
التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة للقضرررراء علررررى جميررررع ألرررركال التمييررررز  85-19

العنصررري  وال روتوكررول االختيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررع ألرركال التمييررز ضررد 
تفاقيررة حقرروق الصفررل بشررأن بيررع األطفررال واسررتغالل وال روتوكررول االختيرراري ال  المرررأة

 األطفال وي ال غاء ووي المواد اإلباحية  نيو يلندا(؛
نررراورو بمرررلء االمتثرررال ألحكرررام االتفاقيرررات الدوليرررة التررري صررردق  عليهرررا  85-20

 المتعلقة بالنساء واألطفال وحظر التع يب  ورنسا(؛ إرادتها  ال سيما تلك
سررراعدة والتوجيرره والرردع  التقنررري مررن األمرر  المتحررردة مواصررلة التمررام الم 85-21

والشررركاء اإلقليميررين ورري مجررال بنرراء القرردرات مررن أجررل الوورراء بالتزاماتهررا ورري مجررال 
 حقوق اإلنسان  الفل ين(؛

الووررراء بمتصل رررات اإلبرررالة اإللزاميرررة المتعلقرررة باالتفاقيرررات التررري انضرررم   85-22
ة والمقرررررين الصاصرررين ةوي الصرررلة لزيرررارة إليهرررا وتوجيررره الررردعوات إلرررى األورقرررة العاملررر

 ناورو  نيو يلندا(؛
مواصرررررلة التقررررردم وررررري إدمرررررال اتفاقيرررررات حقررررروق الصفرررررل وررررري تشرررررريعاتها  85-23

 وسياساتها الوطنية  ليلي(؛
 لقضاء على التمييز ضد المرأة  كوبا(؛لوضع تشريعات محددة  85-24
القررانون الرروطني مررع أحكررام مواءمررة جميررع الجهررود الال مررة لمواصررلة  برر ل 85-25

اتفاقيررات القضرراء علرررى جميررع ألرركال التمييرررز ضررد المرررأة واتفاقيرررات حقرروق الصفرررل 
  أوروغواي(؛

وضررع تشررريعات تتعلررق باإلعاقررة  ملررديف(؛ ووضررع تشررريعات محررددة عررن  85-26
 مسائل اإلعاقة  كوبا(؛ 

بالمعاهرردات تررووير المرروارد الماليررة وال شرررية لرردع  الفريررق العامررل المعنرري  85-27
 ليشتي(؛ - تيمور 

 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وي أقرب وق  ممكن  ورنسا(؛ 85-28
إنشرررراء مؤسسررررة وطنيررررة لحقرررروق اإلنسرررران ووقرررراا للم رررراد  المتعلقررررة بمركررررز  85-29

 المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان  م اد  باريس(  ال رتغال(؛



A/HRC/31/7 
 

 

GE.15-22249 19/26 

 

إنشراء مؤسسرة وطنيرة لحقروق اإلنسران تتفرق مرع مواصلة جهودها من أجل  85-30
 م اد  باريس  إندونيسيا(؛

 إنشاء نظام حماية وعال لألطفال  ورنسا(؛ 85-31
تنفي  جميع التدابير الال مرة إلنشراء يليرة وقائيرة وطنيرة تتمالرى مرع أحكرام  85-32

وطنيرة وري  ال روتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع يب  بنمرا(؛ وإنشراء يليرة وقائيرة
أقرررررب وقرررر  ممكررررن  تتفررررق مررررع ال روتوكررررول االختيرررراري التفاقيررررة مناهضررررة التعرررر يب 
 سويسررررا(؛ وإنشررراء يليرررة وقائيرررة وطنيرررة تتمالرررى مرررع ال روتوكرررول االختيررراري التفاقيرررة 

 مناهضة التع يب  غانا(؛
التعجيررل ورري تقرردي  تقررارير وطنيررة إلررى هيحررات معاهرردات حقرروق اإلنسرران   85-33

لجنة حقوق الصفل واللجنة المعنية بالقضراء علرى التمييرز ضرد المررأة  ولجنرة بما ويها 
 مناهضة التع يب  ولجنة حقوق األلصاا ةوي اإلعاقة  كينيا(؛

إعررادة برمجررة الزيررارة المؤجلررة للفريررق العامررل المعنرري باالحتجررا  التعسررفي  85-34
 جرين  ال رتغال(؛ وتحديد تاريخ  يارة المقرر الصاا المعني بحقوق اإلنسان للمها

إعررادة جدولررة الزيررارة المؤجلررة للفريررق العامررل المعنرري باالحتجررا  التعسررفي  85-35
 إلى ناورو  كندا(؛

صرررنع  مواقرررعالسرررعي إلرررى  يرررادة المشررراركة السياسرررية للمررررأة وتمثيلهرررا وررري  85-36
 التمكين االقتصادي للمرأة  ملديف(؛و القرار 
للقضرراء علررى جميررع ألرركال التمييررز ضررد مواصررلة اتصرراة الترردابير الفعالررة  85-37

 المرأة  نامي يا(؛
إدرال أحكرررام وررري القرررانون الجنرررائي تشرررير إلرررى ترررووير حمايرررة عاجلرررة مرررن  85-38

 العنف الجنسي والجنساني  أوروغواي(؛
تعررررديل القررررانون الجنررررائي لتضررررمينه أحكامرررراا لحمايررررة النسرررراء مررررن العنررررف  85-39

الشرررطة والسرركان عمومرراا وإةكرراء وعرريه  الجنسرري والجنسرراني وترردريب رجررال األمررن و 
 وي ه ا المجال  بلجيكا(؛

سن تشريعات تتعلق بالعنف المنزلي لضرمان حصرول النسراء الناجيرات مرن  85-40
 (؛أيرلنداالعنف على حماية قانونية من العنف المنزلي  

 لمساواة والعنف الجنساني  إس انيا(؛بشأن ااعتماد تشريع لامل  85-41
التشريعات المحلية لتضمينها أحكامراا ترنع علرى حمايرة صرريحة مرن تعزيز  85-42

 العنف الجنسي والجنساني  ليلي(؛
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توسرررررريع نصرررررراق برررررررام  التعلرررررري  والتوعيررررررة الستحصررررررال العنررررررف الجنسرررررري  85-43
 والجنساني  ليلي(؛

اتصررراة التررردابير الال مرررة  بمرررا وررري ةلرررك تعزيرررز اإلطرررار القرررانوني  لمكاوحرررة  85-44
 وحاالت الزوال الم كر  الجزائر(؛ العنف ضد النساء

تنفيررر  تررردابير وعالرررة لمكاوحرررة العنرررف المنزلررري  بمرررا وررري ةلرررك االغتصررراب  85-45
الزوجرري  وتقرردي  الجنرراة إلررى العدالررة  وتنظرري  حمررالت توعيررة عامررة ورري هرر ا المجررال 

  كندا(؛
ررررن جميررررع األلررررصاا الرررر ين 85-46              تصرررروير برنررررام  المحررررامي العررررام لضررررمان تمك 

مرررن المررواطنين وغيرررر  -ال يملكررون السرر ل الكاويرررة لرردوع تكلفرررة الصرردمات القانونيررة 
 من الحصول على ه ه الصدمات  الواليات المتحدة(؛ -المواطنين على السواء 

اعتمرراد ترردابير لضررمان اسررتقالل القضرراء  بسرر ل منهررا إنشرراء لجنررة أو هيحررة  85-47
 عزله   المملكة المتحدة(؛تنظيمية مستقلة لإللرا  على تعيين القضاة و 

اتصررراة تررردابير لضرررمان كرامرررة المحتجرررزين وحقررروقه  وررري الحيررراة والحريرررة  85-48
 وسالمته  ال دنية والعقلية  سلووينيا(؛

 عاماا  سيراليون(؛ 18اعتماد تشريعات لروع السن القانونية للزوال إلى  85-49
القرررررانون  إدمرررررال أحكرررررام اتفاقيرررررة حقررررروق األلرررررصاا ةوي اإلعاقرررررة وررررري 85-50

المحلرري  وإلغرراء األحكررام المت قيررة الترري تجيررز التمييررز ضررد األلررصاا ةوي اإلعاقررة 
  المكسيك(؛

مواصررلة تعزيررز حقرروق األلررصاا ةوي اإلعاقررة ال سرريما عررن طريررق تيسررير  85-51
 وصوله  إلى الم اني والمراوق العامة  جي وتي(؛

ع إيرالء اهتمرام خراا المضي وي تعزيز برامجهرا وسياسراتها االجتماعيرة  مر 85-52
لمجررراالت التعلررري  والصرررحة والتغ يرررة  وإعصررراء األولويرررة للقصاعرررات السررركانية األلرررد 

 حاجة  جمهورية ونزويال ال وليفارية(؛
المضررري وررري حمايرررة السررركان مرررن يثرررار تغيرررر المنرررا  عرررن طريرررق مواصرررلة  85-53

المنررررا  الجهررررود الم  ولررررة ورررري إطررررار اتفاقيررررة األمرررر  المتحرررردة اإلطاريررررة بشررررأن تغيررررر 
  جي وتي(؛

جهودهررا لتنفيرر  إطررار تغيررر المنررا  والحررد مررن مصرراطر الكرروار   مواصررلة  85-54
بسرررر ل منهررررا التعرررراون الرررردولي المناسررررب لتعزيررررز قرررردرة نرررراورو علررررى التررررأقل  والتكيررررف 

  إندونيسيا(؛



A/HRC/31/7 
 

 

GE.15-22249 21/26 

 

النظر علرى سر يل األولويرة وري تعزيرز وتوسريع نصراق قردرة المكترب الروطني  85-55
ار  ووحردة تغيرر المنرا  ق رل االسرتعراض الردوري الشرامل المق رل إلدارة مصاطر الكرو 

 الصاا بها  جزر سليمان(؛
مواصررلة جهودهررا لمعالجررة الثررار السررل ية لتغيررر المنررا  علررى حيرراة الشررعب  85-56

وصرررحته  مرررع ضرررمان االسترلررراد بالتزاماتهرررا وررري مجرررال حقررروق اإلنسررران وررري جميرررع 
 إجراءاتها الصاصة بالمنا   الفل ين(؛

تضمين إطارها خصة إلجراء تقييمات الحتماالت الترأثر ووضرع خصرة لنقرل  85-57
الناورويين ال ين يعيشون وري منراطق قابلرة للترأثر أو منراطق تنصروي علرى مصراطر عاليرة 

 إلى أماكن قابلة للسكن وأكثر أماناا  ويجي(؛
التمررام التمويررل للتصفيررف مررن األة  النررات  عررن ترردهور ال يحررة والتكيررف  85-58

 مع يثار تغير المنا   سيراليون(؛
التمررام المسرراعدة ورري مجررال تصرروير القرردرات التقنيررة مررن األمرر  المتحرردة  85-59

 ليشتي(. -وك لك من لركائها اإلنمائيين الدوليين  تيمور 
               نررررراورو التررررري ترررررر  أنهرررررا ن فررررر ت بالفعرررررل أو وررررري وتحظرررررى التوصررررريات التاليرررررة بتأييرررررد  -86

 طور التنفي :
ة تعاونهررا مررع هيحررات المعاهرردات عررن طريررق تقرردي  جميررع تقاريرهررا مواصررل 86-1

التررري ترررأخر تقرررديمها  وهررري التقرررارير األوليرررة المتعلقرررة باتفاقيرررة حقررروق الصفرررل واتفاقيرررة 
 القضاء على جميع ألكال التمييز ضد المرأة  ال رتغال(؛

 اعتماد وتنفي  إطار وطني لحماية الصفل  جورجيا(؛ 86-2
 اصلة جهودها لتعزيز دور خصة العمل الوطنية للمرأة  المغرب(؛مو  86-3
وضرررع اسرررتراتيجية وطنيرررة لتنفيررر  التزاماتهرررا بموجرررب اتفاقيرررة القضررراء علرررى  86-4

 جميع ألكال التمييز ضد المرأة  أستراليا(؛
تشرررجيع المسررراواة برررين الجنسرررين ورررري القرررانون والممارسرررة  ال سررريما مررررن  86-5

 لعامة  المكسيك(؛خالل التعلي  والتوعية ا
 النظر وي اعتماد تدابير لتعزيز مكاوحة العنف المنزلي  ال را يل(؛ 86-6

مكاوحررة العنررف المنزلرري ال سرريما عررن طريررق إةكرراء الرروعي العررام بمشرركلة  86-7
 العنف  جي وتي(؛
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          ترررووير تررردريب محررردد ألورررراد الشررررطة يتعلرررق برررأنواع محرررددة مرررن الجررررائ   86-8
تصرررراب ويمررررا يتعلررررق بررررالجرائ  الترررري ي  لرررر  بهررررا مركررررز ملتمسرررري اللجرررروء ال سرررريما االغ

  ورنسا(؛
تعزيرررز اسرررتقالل القضررراء  ال سررريما عرررن طريرررق ضرررمان عررردم طررررد القضررراة  86-9

 تعسفاا من وظائفه   بلجيكا(؛
 االلتزام باحترام سيادة القانون واستقالل القضاء  هولندا(؛ 86-10
 تقالل القضاء  ترينداد وتوباغو(؛اتصاة خصوات لتعزيز وتدعي  اس 86-11
إتاحررة وررتق تحقيقررات مسررتقلة بشررأن مررزاع  عررن ارتكرراب جرررائ  ورري مركررز  86-12

 ملتمسي اللجوء  ورنسا(؛
اعتماد الضرمانات المالئمرة وري الدسرتور والتشرريعات ةات الصرلة لضرمان  86-13

اسررررتقالل القضرررراة وقضرررراة الصررررلق وضررررالا عررررن ضررررمان الممارسررررة المسررررتقلة لمهنررررة 
المحامررررراة. والنظرررررر وررررري توجيررررره دعررررروة إلرررررى المقررررررر الصررررراا لتعزيرررررز هررررر ه الجهرررررود 

  المكسيك(؛
السرررمال للمحررراك  أو لهيحررررة أخرررر  مسرررتقلة سياسررررياا برررالنظر وررري طل ررررات  86-14

الصعن وري إلغراء جروا ات السرفر أو التألريرات أو وثرائق السرفر األخرر  التري تصردرها 
 ناورو أو الحرمان منها  نيو يلندا(؛

إطررالق سرررال برلمررانيي المعارضررة الرر ين س ررجنوا واتصرراة الترردابير القانونيررة  86-15
 المناس ة لضمان حرية التع ير  وي وسائط اإلعالم وعلى ل كة اإلنترن   ورنسا(؛

تعررديل القررانون الجنررائي لروررع القيررود المفروضررة علررى حريررة التنقررل  وحريررة  86-16
 التجمع  وحرية التع ير  ألمانيا(؛

التصرردي بهمررة لقضررايا حريررة التع يررر وتكرروين الجمعيررات ورري نرراورو ودعرر   86-17
 التمثيل السياسي لجميع الناورويين  أستراليا(؛

كفالررررة حررررق السرررركان ورررري الضررررمان االجتمرررراعي  ال سرررريما حررررق الفحررررات  86-18
 الضعيفة كاألطفال واأللصاا ةوي اإلعاقة  المكسيك(؛

ر الرعايرررة الصرررحية الماديرررة وضرررع إطرررار تنظيمررري لرررامل للحرررد مرررن مصررراط 86-19
 وال يحية المرت صة بمناج  الفوسفات  ترينداد وتوباغو(.

وسررتدرم نرراورو التوصرريات التاليررة  وسررتقدم ردوداا عليهررا ورري وقرر  مناسررب ال يتجرراو   -87
 :2016موعد الدورة الحادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان  وي يةار/مارم 
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الدوليررررة ورررري مجررررال حقرررروق اإلنسرررران واحترررررام حريررررة االمتثرررال اللتزاماتهررررا  87-1
 الصحاوة وحرية اإلعالم وحرية التع ير  هولندا(؛

نشررر التقريررر الكامررل للجنررة الفرعيررة لمنررع التعرر يب الصررادر عقررب  يارتهررا  87-2
  سويسرا(؛ 2015إلى ناورو وي أيار/مايو 

ميرررة عرررن اغتنرررام ورصرررة وضرررع المدونرررة الجنائيرررة لنررراورو لنرررزع الصرررفة الجر  87-3
 العالقات المثلية بين بالغين بالتراضي  إس انيا(؛

اتصاة إجراءات سرريعة لنرزع الصرفة الجرميرة عرن السرلو  الجنسري المثلري  87-4
 بين بالغين بالتراضي  الواليات المتحدة(؛

التعجيررل ورري نررزع الصررفة الجرميررة عررن السررلو  الجنسرري بررين بررالغين مررن  87-5
 (؛نفس الجنس بالتراضي  أستراليا

السررعي إلررى إلغرراء األحكررام الترري تجررر م العالقررات الجنسررية بررين بررالغين مررن  87-6
 نفس الجنس بالتراضي  ليلي(؛

إصالل قانون العقوبات إللغراء الحظرر المفرروض علرى العالقرات الجنسرية  87-7
             برررين برررالغين مرررن نفرررس الجرررنس  مرررن أجرررل االمتثرررال لاللتزامرررات التررري قصعتهرررا نررراورو

  ورنسا(؛ 2011عام 
تعررديل التشررريعات الوطنيررة لنررزع الصررفة الجرميررة عررن العالقررات الجنسررية  87-8

بررين ألررصاا مررن نفررس الجررنس بالتراضرري  ووقرراا للتوصرريات  الترري ق لتهررا نرراورو خررالل 
 جولة االستعراض األولى  األرجنتين(؛

 اتصاة جميع التدابير الال مة إللغاء عقوبة اإلعدام  كوستاريكا(؛ 87-9
تعررررديل الدسرررررتور مرررررن أجرررررل إلغرررراء عقوبرررررة اإلعررررردام  ال رتغرررررال(؛ وتعرررررديل  87-10

 دستورها من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام  سيراليون(؛
 من الدستور إللغاء عقوبة اإلعدام  سلووينيا(؛  4تعديل المادة  87-11
              النظرررر ورررري تحسررررين الظرررررو  السررررائدة ورررري مراكررررز االحتجررررا  ورررري ال لررررد   87-12

اإلقليمري ل حرط طل رات اللجروء  بمرا يتمالرى مرع القواعرد النموةجيرة المركرز  ال سيما
 الدنيا لمعاملة السجناء  غانا(؛

                   ضرررررررمان اتسررررررراق جميرررررررع أحكرررررررام القرررررررانون الجنرررررررائي  بمرررررررا وررررررري ةلرررررررك 87-13
مرررن القرررانون الجنرررائي  التررري تفررررض عقوبرررات قاسرررية علرررى طائفرررة  لرررفأ 244المرررادة 

واسررعة مررن ألرركال التع يررر المشررروعة  اتسرراقاا تامرراا مررع التمتررع بررالحق ورري حريررة الرررأي 
 والتع ير والحق وي حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات  كندا(؛
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و رورررع القيرررود المفروضرررة علرررى الوصرررول إلرررى لررر كة اإلنترنررر  داخرررل نررراور  87-14
 وتيسير دخول الصحفيين إلى ال لد  ألمانيا(؛

تيسررررير وصررررول المؤسسررررات اإلعالميررررة الدوليررررة إلررررى ال لررررد  بسرررر ل منهررررا  87-15
 خفض رسوم التأليرة ال اهظة جداا  نيو يلندا(؛

                خفرررررررررض رسررررررررروم تألررررررررريرة الررررررررردخول الصاصرررررررررة بالصرررررررررحفيين األجانرررررررررب 87-16
 ليشتي(؛ -  تيمور
تشررريعي يحمرري نالررصي المجتمررع المرردني حمايررة وعليررة مررن  اعتمرراد إطررار 87-17

جميرررررع ألررررركال االنتقرررررام  ال سررررريما الصرررررحاويون والمرررررداوعون عرررررن حقررررروق اإلنسررررران 
  بلجيكا(؛

اتصررراة تررردابير قانونيرررة ومؤسسرررية لتعزيرررز اسرررتقالل القضررراة  وضرررمان حريرررة  87-18
تواصرررررل التع يرررررر ورورررررع القيرررررود المفروضرررررة علرررررى الوصرررررول إلرررررى اإلنترنررررر  ووسرررررائل ال

 االجتماعي  كوستاريكا(؛
ضمان ترووير جميرع ألركال الحمايرة الال مرة لملتمسري اللجروء والالجحرين  87-19

والمهرراجرين  ال سرريما القص ررر واألطفررال غيررر المصررحوبين وتررووير الرردع  االجتمرراعي 
 له   نيو يلندا(؛

إتاحرررررة المجرررررال للمرررررراق ين المسرررررتقلين للوصرررررول إلرررررى مراكرررررز احتجرررررا   87-20
 جرين واستصالع وضعه   إس انيا(؛المها
السررررمال للكيانررررات المسررررتقلة  بمررررا ورررري ةلررررك الصررررحاويون والمنظمررررات  87-21

المحليرررررة والوطنيرررررة والدوليرررررة بالسرررررفر بحريرررررة ودخرررررول جميرررررع م ررررراني مركرررررز احتجرررررا  
 المهاجرين بهد  مراق ة ظرو  االحتجا   ورنسا(؛

لوضررع األمنرري ورري مراكررز اتصرراة ترردابير ووريررة لتحسررين الظرررو  الماديررة وا 87-22
احتجررررا  ملتمسرررري اللجرررروء ومراكررررز بحررررط طل رررراته   ال سرررريما ويمررررا يتعلررررق بالنسرررراء 

 واألطفال. وإيجاد حلول سريعة ومالئمة ودائمة لالجحين  ألمانيا(؛
تالورري حرمرران مقرردمي طل ررات اللجرروء مررن الحريررة تلقائيرراا أثنرراء النظررر ورري  87-23

 طل اته   أوروغواي(؛
سررألة ظرررو  ملتمسرري اللجرروء أثنرراء ال رر  ورري طل رراته  وضررمان معالجررة م 87-24

             تمررررتعه   حالمررررا ينتهرررري هرررر ا اإلجررررراء  بحقرررروق اإلنسرررران الترررري تضررررمنها لهرررر  اتفاقيررررة 
الصاصررررررة بوضررررررع الالجحررررررين وغيرهررررررا مررررررن المعررررررايير الدوليررررررة السررررررارية  1951عررررررام 

  أوروغواي(؛
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سرري اللجرروء التصرراة الترردابير النظررر ورري اسررتعراض السياسررة الصاصررة بملتم 87-25
المالئمرررة  التررري تضرررمن معررراملته  ووقررراا للمعرررايير الدوليرررة السرررارية وررري مجرررال حقررروق 

 اإلنسان  ال را يل(؛
اتصاة التدابير الال مة إلعمال حقوق اإلنسران الدوليرة الصاصرة بملتمسري  87-26

العنررف  اللجرروء  ال سرريما حررق النسرراء والفتيررات مررن ملتمسرري اللجرروء ورري الحمايررة مررن
 الجنساني  ويجي(؛

اسرررتعراض الترتي رررات اإلقليميرررة إلعرررادة التررروطين بغيرررة وضرررع حرررد ل حرررط  87-27
طل ات ملتمسري اللجروء واحتجرا ه  خرارل ال لرد الر ي يصل رون اللجروء ويره؛ وإطرالق 
سرررال ملتمسرري اللجرروء أثنرراء النظررر ورري طل رراته   مررع إعصرراء األولويررة إلطررالق سرررال 

ع وقر  ممكرن؛ وترووير ضرمانات مالئمرة للمحتجرزين خرالل األطفال واألسر وري أسرر 
وترة النظر وي طل اته   بما وي ةلرك وضرع معرايير معقولرة وري مجرالي األمرن والنظاورة 

  كينيا(؛
وضع تدابير ملموسرة لضرمان احتررام حقروق ملتمسري اللجروء والالجحرين   87-28

كرررز بحرررط طل رررات ال سررريما النسررراء واألطفرررال وررري مراكرررز احتجرررا  المهررراجرين أو مرا 
 اللجوء  الفل ين(؛

إطررالق سرررال جميررع األطفررال مررن مراكررز احتجررا  المهرراجرين علررى سرر يل  87-29
 األولوية  سلووينيا(؛

ضررررمان حصررررول القص ررررر علررررى التعلرررري  ورررري بيحررررة يمنررررة بمررررا يتمالررررى مررررع  87-30
التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الصفل وغيرهرا مرن الصركو  الدوليرة لحقروق اإلنسران 

 (.يرلنداأ 
وجميع االستنتاجات و/أو التوصريات الرواردة وري هر ا التقريرر تع  رر عرن موقرف الدولرة  -88

 الدول( التري قردمتها و/أو الدولرة موضروع االسرتعراض. وال ين غري أن ي فهر  أنهرا تحظرى بتأييرد 
 الفريق العامل بكامله. 
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