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مقدمة
-1

عقد الفريق العامل المعني باالست ت ت ت ت ت تتتعرال الدورش الفت ت ت ت ت ت تتامل ،المنفت ت ت ت ت ت ت وفقا لقرار م ل

حقو

اإلنست تتان  ، 1 /5دورته الست تتابعة والن فين في الفترة من  18كانون الناني/يناير إلى  8شت تباط/فبراير .2021
وقد أُجرى االست ت ت تتتعرال المتعلق بناورو في ال لست ت ت تتة النامنة عفت ت ت ترة المعقودة في  2شت ت ت تباط/فبراير .2021
وترأس وفد ناورو وزير العدل ومراقبة الحدود ،مافريك إيوش .واعتمد الفريق العامل ،في جلست ت ت ت ت تتته التاست ت ت ت تتعة

عفرة المعقودة في  8ش باط/فبراير  ،2021التقرير المتعلق بناورو.
-2

حقو اإلنست ت ت ت ت ت ت تتان م موعتة المقررين التتالية

وفي  12كتانون النتاني/ينتاير  ،2021اختتار م ل

(الم موعة الن فية) لتيسير االستعرال المتعلق بناورو :كوبا وفرنسا والصومال.
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الم ل

-4

وفقت ت ت تتا للفقرة  15من مرفق قرار م ل

حقو اإلنست ت ت ت ت ت ت ت ت تتان  1 /5والفقرة  5من مرفق قرار

 ،21 /16صدرت الوفائق التالية من أجل استعرال ناورو:
(أ)

تقرير وطني /عرل خطي قدم وفقا للفقرة (15أ)( )1؛

(ب)

ت ميع أعدته مفوضية األمم المتحدة لحقو اإلنسان وفقا للفقرة (15ب)( )2؛

(ج)

موجز أعدته المفوضية وفقا للفقرة (15ج)( .)3

وأُحيلت إلى ناورو عن طريق الم موعة الن فية قائمة أست ت ت ل ة أعدتها ست ت تتلفا إست ت تتبانيا وألمانيا وبنما

وليختنفتاين والمملكة الم تحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الفمالية .وهذه األس لة متاحة على الموقع الفبكي

ل ستعرال الدورش الفامل.

ثانيا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
-5

أفارت الصتين نقطة نظام بفت ن استتخدام مصتطلحات في التقرير الوطني لناورو ال تتفق مع تلك

المست تتتخدمة في األمم المتحدة ،فهناك صت تتين واحدة فقط في العالم ،ومقاطعة تاي وان الصت تتينية جزي ال يت أز
من أراضت ت ت تتيها .وقد حست ت ت تتمت ال مقية العامة في قرارها ( 2758د )26 -مست ت ت ت لة تمنيل الصت ت ت تتين لدى األمم

المتحدة .وترى الصتين أن اال ستتخدام الخاط لمصتطلحات األمم المتحدة في التقرير الوطني لناورو يفكل

انتهاكا لمينا األمم المتحدة وقرار ال مقية العامة ( 2758د ،)26 -ويقول ست ت ت ت تتيادة الصت ت ت ت تتين وست ت ت ت ت متها
اإلقليمية ،ويتعارل مع مبدأش عدم الم واجهة وعدم تست ت تتيي

عملية االست ت تتتعرال الدورش الفت ت تتامل .وطالبت

الصت تتين نا ورو بتصت تتحير تقريرها الوطني وطلبت إلى أمانة االست ت تعرال الدورش الفت تتامل أن تغير الحاشت تتية
ال واردة في صفحة غ ف ذلك التقرير.
-6

وأعطى رئي

م ل

حقو اإلنست ت ت تتان الكلمة إلى األمانة ،التي أوضت ت ت تتحت أن صت ت ت تتفحات غ ف

التقارير الوطنية المقدمة ل ست ت ت ت ت ت تتتعرال الدورش الفت ت ت ت ت ت تتامل هي وفائق موحدة لألمانة العامة لألمم المتحدة،
تست ت ت ت تتتخدم إلحالة التقارير الوطنية التي است ت ت ت تتتنست ت ت ت تتخت ،كما وردت ،من الدول ق يد االست ت ت ت تتتعرال .وال تنطوش

التست تتميات المست تتتخدمة في التقارير الوطنية ع لى التعبير عن أش رأش كان من جانب األمانة بفت ت ن المركز
__________
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القانوني ألش بلد أو إقليم أو منطقة أو ست ت تتلطات ها .وكانت الصت ت تتيغة الموحدة المحددة في الحاشت ت تتية متفقة مع

الممارسة التحريرية لألمم المتحدة.
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وكررت الصتين معارضتتها القاطعة الستتخدام مصتطلحات معينة بصتورة خاط ة ،وأشتارت إلى أن

مفت تتاركتها في االست تتتعرال ال تعني أنها تعترف بالممارست تتة الخاط ة .وأشت تتار رئي

م ل

حقو اإلنست تتان

إلى أنه ينبغي إبقاي المستتائل ذات الطابع الستتياستتي والننائي واإلقليمي خارج مدا والت الفريق العامل المعني

باالست تتتعرال الدورش الفت تتامل ،وأن مست ت لة تاي وان في األمم المتحدة ينظمها قرار ال مقية العامة ( 2758د)26-

بف ن استعادة الحقو المفروعة ل مهورية الصين الفعبية في األمم المتحدة.
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وأشت ت ت ت ت ت تتار وزير العدل ومراقبة الحدود في ناورو إلى قرار ال مقية العامة  251/60الذش أنفت ت ت ت ت ت ت

م ل

حقو اإلنست ت ت تتان ،والذش أكدت فيه ال مقية العامة من جديد مقاصت ت ت تتد ومباد مينا األمم المتحدة،

-9

وأفارت الصتتين نقطة نظام أخرى لت كيد معارضتتتها الستتتخدام مصتتطلحات خاط ة وطالبت ناورو

بما في ذلك احترام مبدأ تقرير الفعوب لمصيرها ،ضمن جملة أمور أخرى.
بتصت ت ت تتحير تقريرها وبيانها الوطنيين .وأشت ت ت تتار رئي

م ل

حقو اإلنست ت ت تتان إلى أنه ينبغي للم ل

والفريق

العامل المعني باالست ت ت ت ت تتتعرال الدورش الفت ت ت ت ت تتامل ،بوصت ت ت ت ت تتفهما هي ة فر ية تابعة لل مقية العامة ،أن يلتزما
بالموقف الرست ت تتمي لألمم المتحدة والمصت ت تتطلحات الرست ت تتمية ال واردة في قرارات ال مقية العامة وم ل

األمن

ذات الصتلة ،وطلبا ،تمفتيا مع ممارستات الفريق العامل ،االلتزام بمصتطلحات األمم المتحدة ومعاييرها عند
اإلشارة إلى البلدان.
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وأكت تتد وزير العت تتدل ومراقبت تتة الحت تتدود في نت تتاورو ،في تقرير عن التقت تتدم المحرز في م ت تتال حقو

اإلنست تتان منذ االست تتتعرال الست تتابق ،القيود التي ت واجهها ال زر الصت تتغيرة منل ناورو .وبع

المقاالت التي

نفت تترت عن ناورو في وست تتائط اإلع م ال أست تتاس لها من الصت تتحة .واعترف ب ن المباد األست تتاست تتية لحقو

اإلنسان هي إحدى ركائز األمم المتحدة .وقد وقعت ناورو وصدقت على العديد من صكوك حقو اإلنسان
وترجمتها إلى تفت ت ت ت ت ت تتريعات وطنية .وست ت ت ت ت ت تتعمد إلى التصت ت ت ت ت ت تتديق على العهد الد ولي الخاص بالحقو المدنية

والسياسية ،ويلزم في هذا الصدد تقديم المساعدة من الهي ات الد ولية.
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وفيما يتعلق بست ت ت ت تتيادة القانون ،أقرت ناورو ب ن الفصت ت ت ت تتل بين الست ت ت ت تتلطات ضت ت ت ت تترورش إلنفاذ حقو

اإلنست ت ت تتان .وقد اعتمد البرلمان مؤخرا قانونا ينص على فصت ت ت تتل خدماته اإلدارية والمالية وغيرها من خدمات
الدعم عن السلطة التنفيذية ،مما يمنر البرلمان االستق لية الكاملة .وناورو ،بوصفها د ولة نامية ذات م وارد

محدودة ،تعتمد على موظفين قضت ت تتائيين مغتربين لي لهم صت ت تتلة بالبرلمان أو الحكومة .ولم يكن هناك أش
اهتمام ب ن يميل موظف قضت تتائي إلى م موعة أو أخرى .وفي عام  ،2015قامت م موعة من الست تتياستتيين
باحت اج ضت ت ت تتد الحكومة ،مما أدى إلى إلحا أضت ت ت ترار بمرافق البرلمان ،واالعتداي على ضت ت ت تتباط شت ت ت تترطة،

وحدوث أعمال شت ت تغب .وعندما جرت محاكمة من شت ت تتارك وا في أعمال الفت ت تتغب ،اتُهمت ناورو بانتهاك الحق
في حرية التعبير .ومن يقول القانون ،ينبغي أن ي واجه جميع اآلفار المترتبة على القانون ،كما هو الحال

في بلدان أخرى .وتحترم ناورو الفصت ت ت ت تتل بين الست ت ت ت تتلطات ،كما أن إطارها التفت ت ت ت تتريعي ي علها د ولة رائدة في

منطقة المحيط الهاد في هذا الصدد.
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وفيما يتعلق با لمركز اإلقليمي لملتمسي الل وي في ناورو ،أشار الوزير إلى أن مس لة اله رة غير

القانونية قد نوقفت تتت في االجتمال الوزارش الذش عقد في بالي .وتست تتتضت تتيج ناورو الج ين بموجب االتفاقية

المتعلقة بمركز ال ج ين .ون تي ة لله رة غير القانونية إلى أست ت ت ت تتتراليا ،است ت ت ت تتت ابت ناورو ،وهي حليج وفيق

ألست ت تتتراليا ،لطلبها للمست ت تتاعدة في ت هيز طلبات المهاجرين غير النظاميين الذين يلتمست ت تتون الل وي في ذلك
البلد .وقال إن النقد في هذا الصت تتدد ي تي من أشت تتخاص لهم مصت تتالر خاصت تتة ومن مهاجرين غير شت تترعيين.
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وينبغي وقف هذا االنتقاد واست ت ت ت تتتبداله بالمزيد من عرول تقديم الدعم لنا ورو من أجل مست ت ت ت تتاعدة ملتمست ت ت تتي

الل وي وال ج ين ،وينبغي على بلدان أخرى منر ملتمست ت ت ت ي الل وي وال ج ين ت شت ت ت تتيرات است ت ت تتتنادا إلى وفائق

الست تتفر ال صت تتادرة من ناورو ،مما يست تتمر لهم بالست تتفر والعودة إلى ناورو .ومركز الت هيز اإلقليمي هو مركز
مفتوح ُيست تتمر فيه لملتمست تتي الل وي ومن حصت تتل وا على وضت تتع ال ج بالتمتع بنف

الحقو التي يتمتع بها

كل شخص آخر في ال زيرة ،بما في ذلك الحق في العمل في الظروف نفسها التي يتمتع بها سكان ناورو،

وفي إنفتاي وتفتغيل األعمال الت ارية .وباإلضتافة إلى ذلكُ ،من ر طالبو الل وي وال ج ون إمكانية الحصول

على التعليم الم ان ي والخدمات الصحية الم انية والوفائق ال زمة للسفر إلى الخارج .ولم تقم ناورو بإعادة
أش شخص بالق وة في انتهاك لمبدأ عدم اإلعادة القسرية.
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وفيما يتعلق ب ائحة فيروس كورونا (  ،)COVID-19تعمل ناورو على إعمال حقو اإلنست ت ت ت تتان

للعاملين في الم ال الطبي .ولم تحدث فيها أش إصابة بمرل كوفيد.19 -

وذكر وزير العدل ومراقبة الحدود في ناورو ب ن التقرير الوطني المقدم إلى االست ت ت ت تتتعرال الدورش
-14
ّ
الفت ت ت ت ت تتامل هو تقرير ناورو .وقال إن اإلصت ت ت ت ت ت حات القانونية واإلدارية والمالية التي اضت ت ت ت ت تتطلع ت بها ناورو
متماشية مع المعايير الد ولية.
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وفيمتا يتعلق بتنفيتذ المعتاهتدات واالتفتاقيتات ،فتإن الفريق العتامتل المعني بتالمعتاهتدات يست ت ت ت ت ت تتتعرل

جميع التزامات البلد في م ال حقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان .ويت لف الفريق العامل من ممنلين عن عدة إدارات ،ومن

قطال القضت ت ت تتاي عند الضت ت ت تترورة .ويمكن دعوة أعضت ت ت تتاي آخرين على أست ت ت تتاس مخصت ت ت تتص .وت مل ناورو ،مع

الفريق العامل ،في إحراز تقدم في التوقيع على الصت ت ت تتكوك أو التصت ت ت تتديق عليها ،على نحو ما أوصت ت ت تتت به
بع
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البلدان.

وفيما يتعلق بالحالة في الست ون ،تم بناي مركز إصت حي جديد بدعم من بلد فال ،،وفقا لمعايير

ذلك البلد .وجرى في المرفق ال ديد تنفيذ برامج إلعادة ت هيل المحت زين منل زراعة الخضت ت ت ت ت ت تتروات ،وتربية
الخنتازير ،وتربيتة التدجتاج ،وصت ت ت ت ت ت تيتد األست ت ت ت ت ت تمتاك .وأقرت نتاورو بتالتدعم الكبير التذش قتدمته أحتد الفت ت ت ت ت ت تتركتاي

لتلك البرامج.
-17
رئي

أوفارت الصت تتين نقطة نظام ،مؤكدة من جديد معارضت تتتها الست تتتخدام مصت تتطلحات خاط ة .وناشت تتد

م ل

حقو اإلنست ت تتان مرة أخرى المتكلمين است ت تتتخدام مصت ت تتطلحات األمم المتحدة عند اإلشت ت تتارة إلى

البلدان واألقاليم ،وكرر الت كيد على أن م ل

حقو اإلنست تتان ،بوصت تتفه هي ة فر ية تابعة لل مقية العامة،

يلتزم بالموقف الرست ت تتمي لألمم المتحدة والمصت ت تتطلحات كما وردت في قرارات ال مقية العامة وم ل

ذات الصلة .وأحاط وزير العدل ومراقبة الحدود في ناورو علما بنقطة النظام التي أفيرت.

األمن

-18

وقدم األمين معلومات إضت تتافية عن المركز اإلصت ت حي ال ديد ،بما في ذلك أن بإمكان الست ت ناي

-19

وفيما يتعلق بحقو األشخاص ذوش اإلعاقة ،أُنف ت مؤخرا إدارة األشخاص ذوش اإلعاقة ،اعترافا

مغادرة المركز ألسباب صحية واالضط ل ببع

األنفطة خارجه ،منل العمل الم تمعي.

بالتزامات الحكومة بموجب اتفاقية حقو األشت تتخاص ذوش اإلعاقة .ويقيظ معظم األشت تتخاص ذوش اإلعاقة
في ناورو مع أست ت ت ت ت ت تترهم التي تت ولى رعايتهم  .وباإلضت ت ت ت ت ت تتافة إلى ذلك ،تقدم الحكومة ع وة كل أست ت ت ت ت ت تتبوعين

قدرها  200د والر لكل شت ت ت ت تتخص من ذوش اإلعاقة .وباإلضت ت ت ت تتافة إلى ذلك ،تقدم الرعاية الصت ت ت ت تتحية الم انية
والتعليم ،بما في ذلك في بيوت األشخاص ذوش اإلعاقة.

-20

وفيما ي تعلق بالمنظمات غير الحكومية ،فإن ستتن قانون تس ت يل ال مقيات قد منر اعترافا رستتميا

بهذه المنظمات ،مما ست ت ت تتمر بتست ت ت ت يلها رست ت ت تتميا ،كما أتاح لها العمل بصت ت ت تتورة قانونية في البلد .كما يست ت تتمر
القانون للمنظمات غير الحكومية األجنبية بتس يل امتنالها للقانون والعمل في ناورو.
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وال تزال عقوبة اإلعدام جزيا من الدست ت تتتور ،إذ ال يمكن تعديل الدست ت تتتور إال عن طريق است ت تتتفتاي،

وهو أمر معقد .غير أن ناورو تعتمد سياسة عدم إصدار عقوبات باإلعدام ،وبالتالي لم تعتمد أش تفريعات

الحقة تنص على منل هذه العقوبات .وكانت العقوبة القصت تتوى هي الست ت ن مدى الحياة .ومن المؤست تتف أن
عقوبة اإلعدام ستتظل في الدستتور إلى أن يتستنى تعديل هذا الصتك .ومع ذلك ،فإن عقوبة اإلعدام لن تنفذ

في المستقبل.
-22

وارتبط االهتمام بمست ت ت لة است ت تتتق ل القضت ت تتاي ب حداث الفت ت تتغب التي وقعت في عام  .2015وينص

الدست ت تتتور على الفصت ت تتل بين فرول الحكومة الن فة؛ وقد تمت عت الست ت تتلطة القضت ت تتائية دائما باالست ت تتتق ل .ومع

اعتمتاد قتانون الختدمتات البرلمتانيتة مؤخرا ،لن تكون هنتاك رقتابتة إداريتة على البرلمتان من جتانتب الست ت ت ت ت ت تتلطة

التنفيذية .ومنذ عام ُ ،2016بذلت جهود كبيرة لضت ت ت ت ت ت تتمان إعادة تفت ت ت ت ت ت تتكيل القضت ت ت ت ت ت تتاي وفقا للمعايير الد ولية.

وقد أنفت ت ت ت ت ت ت محكمة االست ت ت ت ت تتت ناف في ناورو ،لتحل محل المحكمة العليا في أست ت ت ت ت تتتراليا بوصت ت ت ت ت تتفها محكمة

االست تتت ناف النهائية .وفي أعقاب اإلصت ت حات ،أصت تتبر النظام القضت تتائي في ناورو يت لف اآلن من محكمة

است ت تتت ناف في ناور و ،والمحكمة العليا ،والمحكمة المحلية ،ومحكمة األست ت ترة ،وغيرها من الهي ات الفر ية أو
شت ت ت تتبه القضت ت ت تتائية م نل محكمة تحديد صت ت ت تتفة ال ج  .وقد صت ت ت تتدر قانون محدد يتعلق بكل محكمة لضت ت ت تتمان

االستق ل ال رأسي واألفقي للسلطة القضائية وإنفاي عملية است ناف سليمة .وترد تفاصيل هذه التغييرات في

نظر ألنها
المرفقين  11ألف وباي من التقرير الوطني .وكان إنفاي محكمة االست ناف في ناورو حدفا هاما ا
وست ت تتعت نطا اختصت ت تتاص محكمة االست ت تتت ناف في المست ت تتائل التي يمكن عرضت ت تتها على تلك المحكمة .وقبل

إنفت ت تتائها ،كان ال يمكن الطعن أمام المحكمة العليا في أست ت تتتراليا إال في القضت ت تتايا ال نائية وف ة محدودة من
القضت ت تتايا المدنية .وضت ت تتمت محكمة االست ت تتت ناف في ناورو أعضت ت تتاي من الهي ة القضت ت تتائية المعينين من بلدان

أخرى في منطقة المحيط الهاد  ،بمن فيهم عدد من رؤست ت ت تتاي القضت ت ت تتاة الحاليين والست ت ت تتابقين .وفي حين أن

المحكمة لم تتمكن من عقد جلستتة في عام  2020بستتبب وكوفيد19 -و ،فقد تم مؤخرا إصتتدار تفتتريع يستمر
ب لسات المحاكم االفتراضية.

-23

وفيما يتعلق بالموظفين القضائيين ،يعين القضاة للعمل حتى سن التقاعد ،كما أن شروط خدمتهم

ومرتباتهم وبدالتهم م حمية بموجب الدستتتور .وينص الدستتتور بوضتتوح على ضتتمان واستتتمرار القاضتتي في

وظيفته  ،وال يمكن عزل القضت ت تتاة إال عن طريق عملية عزل ب واست ت تتطة البرلمان .وي تقاضت ت تتى موظفو القضت ت تتاي

مرتباتهم وبدالتهم مباشت ت ترة من وزارة الخزانة .وقد أنفت ت ت ت محكمة لتلقي الفت ت تتكاوى المتعلقة بالقضت ت تاة .ويعين

أعضاي المحكمة ب واسطة رئي القضاة والسلطة التنفيذية.
-24

ومن التطورات األخرى التي حدفت منذ ال ولة الست تتابقة ل ست تتتعرال الدورش الفت تتامل ،است تتتحداث

برنامج للضتمان االجتماعي وتدابير لحماية المصتالر المالية للناس ،وإنفتاي صتندو احتياطي لمنع حدوث

أزمات مالية ،واالست ت تتتنمار في ال تعليم ،ووضت ت تتع إعانة خاصت ت تة لمن ت اوزوا ست ت تتن الست ت تتتين ،ونظام معاشت ت تتات
تقاعدية ألعضت تتاي البرلمان .وباإلضت تتافة إلى ذلك ،أصت تتدرت الحكومة قانون إدارة مخاطر الك وارث الطبيقية

لعام  2016ونفذته في عام  2020ف يما يتعلق ب ائحة كوفيد .19 -وأنفت ت ت ت ت ت مراكز خاصت ت ت ت تتة إلي واي جميع

األشت ت تتخاص الذين يصت ت تتل ون إلى ناورو ،وفقا لتوجيهات منظمة الصت ت تتحة العالمية .ويوضت ت تتع األشت ت تتخاص في
مساكن محددة ألغرال الرصد فقط.
-25

وذكر ممنل آخر عن وزارة العدل ومراقبة الحدود أن اتفاقية حقو الطفل واتفاقية القضت ت ت ت ت تتاي على

جميع أشت ت تتكال التمييز ضت ت تتد المرأة تُرجمتا إلى تفت ت تتريعات وطنية في شت ت تتكل قانون عام  2016لحماية الطفل
ورفاهه وقانون مكافحة العنف العائلي وحماية األست ت ت ت ت ت ترة لعام  .2017وباإلضت ت ت ت ت ت تتافة إلى ذلك ،عُدلت ق وانين

أخرى لتعك

تعريج الطفتل ول تضت ت ت ت ت ت تتمينهتا أحكتامتا تراعي الف وار بين ال نست ت ت ت ت ت تتين .وفي الفترة بين تموز/

ي وليه  2017و ،2019زاد إلى حد كبير عدد أ وامر الس مة وأوامر الحماية واألزواج الذين أُمروا بالخضول
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الستتتفتتارة إلزام ية .وع وة على ذلك ،تم بموجب قانون ال رائم ،رفع ستتن المستتؤولية ال نائية من  7س تن وات

إلى  10سن وات.
-26

ويفت تتارك األطفال بصت تتورة أكبر اآلن في المفت تتاورات المتعلقة بصت تتياغة ست تتياست تتات شت تتاملة لحقو

الطفل في إطار برامج ال تو ية التي تضت ت ت ت ت تتطلع بها وحدة حماية الطفل .وباإلضت ت ت ت ت تتافة إلى ذلك ،أُن زت في
تموز/ي وليت تته  2017خ طت تتة تنفيت تتذ التوصت ت ت ت ت ت تيت تتات ال واردة في الم حظت تتات الختت تتاميت تتة لل نت تتة حقو الطفت تتل

()4

لعام  ،2016مع تحديد إطار زمني قدره ف ث ست ت ت ت ت ت تتن وات لتخصت ت ت ت ت ت تتيص الميزانية ال زمة وتحديد العمليات
لتنفيذها .وقد أُدخلت تحست ت ت ت ت ت تتينات على نظم جمع البيانات وإدارتها بالعمل مع جماع ة المحيط الهاد

أجل وضع استراتي ية ناورو لتطوير اإلحصايات.
-27

من

وبموجب قانون تست ت ت يل الم واليد والوفيات والزواج لعام  ،2017رفع ست ت تتن الزواج القانوني للفتيات

من  16إلى  18ست ت تتنة .وباإلضت ت تتافة إلى ذلك ،تقوم الحك ومة بتو ية عامة الست ت تتكان ب همية تمن يل المرأة في
ع قتد أول مؤتمر قمتة وطني للمرأة في نتاورو ،واقترحتت الوفيقتة الختتامية،
البرلمتان .وفي أيتار/متايو ُ 2019
إع ن تُمانو ،تنقير خطة العمل الوطنية للمرأة .وبموجب الخطة المنقحة ،تفت ت تتارك ناورو في (أ) المنظمات
والهي ات اإلقليمية والد ولية العاملة في المست ت تتائ ل المتعلقة بالنست ت تتاي والفتيات ،وتتلقى المست ت تتاعدة التقنية منها؛

(ب) وضتع إطار شتامل لمدماج االجتماعي وا لفتباب والتنمية النقافية؛ (ج) زيادة أنفتطة بناي القدرات إلى

أقصتتى حد لوحدة مكافحة العنف العائلي التابعة لق وة شتترطة ناورو وخدمات دعم الضتتحايا؛ (د) الدع وة إلى
اتختاذ إجرايات إلنفت ت ت ت ت ت تتاي مركز الحت تاز األحداث ال تانحين بمعزل عن البتالغين؛ ( ) تعزيز محو األمية

المالية وال فمول المالي؛ (و) إط

برنامج ت ريبي بف ن الميزنة المرا ية للمنظور ال نساني.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة قيد االستعراض
-28

خ ل جلست ت ت ت ت تتة التحاور ،أدلى  55وفدا ببيانات .ويمكن االط ل على التوصت ت ت ت ت تتيات المقدمة أفناي

-29

وال حظتت الهنتد مع التقتدير ال هود التي تبتذلهتا نتاورو للتصت ت ت ت ت ت ت تتدش لتغير المنتا  ،على الرغم من

-30

فعل معاهدات
ورحبت إندونيست ت ت ت ت تتيا بالخط وات اإلي ابية التي اتخذتها ناورو لست ت ت ت ت تتن ق وانين وطنية تُ ّ

-31

واعترفت جمهورية إيران اإلست ت ت ت ت ت ت مية بالتحديات التي ت واجهها ناورو في ضت ت ت ت ت ت تتمان تحقيق التنمية

الح وار في الفرل الناني من هذا التقرير.

جائحة كوفيد ،19 -وال سيما اعتماد قانون اإلدارة البي ية وتغير المنا في عام 2020
حقو اإلنسان التي أصبحت طرف فيها.

االجتما ية واالقتصت ت ت تتادي ة المست ت ت تتتدامة ،بست ت ت تتبب ندرة م وارد المياه العذبة ،وعزلتها ال غرافية ،وتدهور البي ة،
والمفاكل الصحية المزمنة.

-32

وأفنتت أيرلنتدا على نتاورو الست ت ت ت ت ت تتتمرارهتا في ترتيتب أ ولويتات ال هود الراميتة إلى مكتافحتة العنف

العتائلي ،واعتمتادهتا قتانون مكتافحتة العنف العتائلي وحمتايتة األست ت ت ت ت ت ترة لعتام  ،2017وتوست ت ت ت ت ت تتيع نطتا تعريج
االغتصاب وت ريم االغتصاب الزوجي.
-33

وست ت ت تلّمت إست ت ت ترائيل بالتحديات التي ت واجهها ناورو في م واجهة تغير المنا  ،وأفنت على جهودها

الرامية إلى التصت تتدش للعنف ضت تتد المرأة وتحقيق المست تتا واة بين ال نست تتين .وهن ت إست ترائيل ناورو على إنفت تتاي

إدارة تعنى باألشخاص ذوش اإلعاقة ،وعلى جهودها في م ال الصحة العامة.
__________
( )4
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-34

وأشادت إيطاليا بنا ورو إللغائها عقوبة اإلعدام ،فض عن اعتمادها قانون مكافحة العنف العائلي

-35

وأعربتت اليتابتان عن تقتديرهتا العتمتاد قتانون العنف العتائلي وحمتايتة األست ت ت ت ت ت ترة لعتام  2017وقتانون

وحماية األسرة ،وقانون حماية الطفل ورفاهه ،وقانون الخدمة العامة ،وقانون ال رائم.

حمتتايتتة الطفتتل ورفتتاهتته لعتتام  .2016ومع ذلتتك ،الحظتتت أن التحتتديتتات ال تزال قتتائمتتة فيمتتا يتعلق بحقو

المرأة والطفل.
-36

وأشتتادت ليستتوتو بناورو لستتنها قانون اإلدارة البي ية وتغير المنا لعام  ،2020وعلى إنفتتاي إدارة

-37

وهن ت لكست ت تتمبرر ناورو على تعديل قانون العقوبات ،وإلغاي عقوبة اإلعدام ،ووضت ت تتع خطة العمل

-38

ورحبتت متاليزيتا بتاعتمتاد قتانون مكتافحتة العنف العتائلي وحمتايتة األست ت ت ت ت ت ترة لعتام  ،2017وبتال هود

-39

وأحاطت ملديج علما باإلصت ت ت ت ت ت حات التفت ت ت ت ت تتريقية التي تم تنفيذها ،بما في ذلك م وايمة الق وانين

-40

وأفنت جزر مارشت ت ت ت ت تتال على ناورو لخطتها االست ت ت ت ت تتتراتي ية للتكيج مع تغير المنا والتخ يج من

تغ ير المنا والتكيج الوطني ،التي تعالج تغير المنا على وجه التحديد.
الوطنية للمرأة ،وكذلك على جهودها الرامية إلى التصدش للعنف المنزلي.

المبذ ولة لتعزيز خطة العمل الوطنية للمرأة ،ومؤتمر القمة الوطني للمرأة لعام .2019
واألنظمة الوطنية مع المعاهدات واالتفاق يات الد ولية.

حدته ،لكنها ال تزال تفت ت تتعر بالقلق إزاي التهديد المتعلق بالحصت ت تتول على مياه الفت ت تترب بست ت تتبب تست ت تترب المياه
المالحة الناجم عن تغير المنا .
-41

وأقرت المكست تيك بعدم ت ريم الع قات ال نست تتية بين أشت تتخاص من نف

-42

ورحب ال بل األست ت ت ت تتود باعتماد قانون مكافحة العنف العائلي وحماية األست ت ت ت ترة وحنت ناورو على

-43

ورحب المغرب بال هود التي تبذلها ناورو لم وايمة تفت ت تتريعاتها المحلية مع االتفاقيات الد ولية التي

-44

وأشت ت ت ت ت ت تتادت نيبال بناورو العتمادها قانون العنف العائلي وحماية األست ت ت ت ت ت ترة وقانون حماية الطفل

ناورو لم وايمة تفريعاتها مع اتفاقية حقو األشخاص ذوش اإلعاقة.

نول ال ن  ،وأفنت على

ضمان الحماية الكاملة لحقو األطفال عن طريق الحظر الصرير للعقا ب البدني لألطفال.

أصبحت طرفا فيها.

ورفاه ه ،وأشت تتارت إلى است تتتراتي ية ناورو للتنمية المست تتتدامة للفترة  2030-2018وأهدافها اإلنمائية الوطنية.
وأشارت نيبال إلى خطط الضمان االجتماعي التي وضعت لتحسين الم واظبة على الدراسة.

-45

ال ن

وأفنت ه ولندا على ناورو إلزالة صت ت ت ت تتفة ال رم عن النفت ت ت ت تتاط ال نست ت ت ت تتي بين البالغين من نف

نول

ووضت ت ت ت تتعها خطة العمل الوطنية للمرأة .وال تزال الل نة تفت ت ت ت تتعر بالقلق إزاي العنف ضت ت ت ت تتد المرأة وإزاي

األعمال التي تحد من حرية الصحافة ووسائط اإلع م وحرية التعبير.

-46

ورحبت نيوزيلندا بفرصة الح وار مع ناورو بف ن س لها في م ال حقو اإلنسان.

-47

والحظت باكستان أن ناورو ،رغم محدودية الم وارد والتحديات المناخية ،قد عززت قدرتها الوطنية

على الوفاي بالتزاماتها الد ولية .وأشت ت ت تتارت باكست ت ت تتتان أيضت ت ت تتا إلى التدابير التي اتخذتها ناورو إلنفت ت ت تتاي آليات

وقائية ،بما في ذلك إنفتاي ل نة وطنية لحقو اإلنستان ،وحنتها على وضتع الصتيغة النهائية لمفترول قانون

ل نة حقو اإلنست ت ت ت تتان .وأشت ت ت ت تتادت باكست ت ت ت تتتان بال هود التي تبذلها ناورو لتمكين المرأة وزيادة المست ت ت ت تتا واة بين

ال نسين والتصدش للعنف العائلي.
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-48

وأشتتادت الفلبين بال هود التي تبذلها ناورو للتصتتدش لتغير المنا وآفاره الضتتارة على ستتبل يظ

الناس وصت ت ت ت تتحتهم .وأشت ت ت ت تتارت إلى ال هود التي تبذلها لضت ت ت ت تتمان احترام حقو ملتمست ت ت ت تتي الل وي وال ج ين،
وال سيما النساي واألطفال ،في مراكز احت از المهاجرين.

-49

وأفنتت البرتغتال على نتاورو إللغتاي عقوبتة اإلعتدام وإلغتاي ت ريم ممتارست ت ت ت ت ت ت تتة ال ن

-50

وأعرب االتحاد الروستتي عن تقديره للستتياستتة التي اعتمدتها ناورو من أجل تنفيذ التزاماتها الد ولية

بالتراضي من نف

نول ال ن .

بين البتالغين

في م ال حقو اإلنست ت تتان ،ورحب باعتما د تفت ت تتريعات وطنية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على حماية

حقو اإلنسان وتعزيزها.
-51

ورحبت السنغال بوفد ناورو وشكرته على تقديم ال تقرير الوطني وهن ته على جهوده.

-52

وأشت ت تتارت صت ت تتربيا إلى أن ناورو أبدت التزاما حقيقيا بعملية االست ت تتتعرال الدورش الفت ت تتامل ورحبت

-53

وأشت ت ت ت ت تتادت ست ت ت ت ت تتنغافورة بال هود التي تبذلها ناورو لتعزيز وحماية حقو المرأة واألشت ت ت ت ت تتخاص ذوش

بالتدابير التي اتخذتها في إطار برنام ها لمدماج االجتماعي.

اإلعاقة .وأقرت بالتحديات الكبيرة التي ت واجهها ناورو بست ت ت ت تتبب تغير المنا وأعربت عن أملها في أن تحقق
أهدافها في م ال حقو اإلنسان والتنمية المستدامة.

-54

رحبت ست تتلوفينيا باعتماد قانون ال رائم لعام  2016وإلغاي عقوبة اإلعدام .وأشت تتارت إلى أنه على
و ّ

الرغم من ال هود المبذ ولة لحماية ضت ت تتحايا العنف العائلي ،فهو ال يزال يمنل مفت ت تتكلة خطيرة .وحنت ناورو

على اعتماد خطة عمل وطنية للتصتدش لهذه اآلفة .وحنت ناورو أيضتا على توفير الم وارد المالية والبفترية
والتقنية الكافية لتنفيذ قانون التصدش للعنف العائلي وحماية األسرة تنفيذا فعاال.

-55

ورحبت إسبانيا بإنفاي وحدة حماية الطفل ،وهن ت ناورو على سياساتها الرامية إلى حماية حقو

المنليات والمنليين ومزدوجي الميل ال نستتي ومغايرش الهوية ال نستتان ية وحاملي صتتفات ال نستتين ،وال ستتيما
إلغاي ت ريم المنلية ال نسية.
-56

ورحبت ست ت تتويست ت ترا بإعادة آخر طفل الج في شت ت تتباط/فبراير  2019بموجب االتفا مع أست ت تتتراليا

على إجرايات الل وي خارج الحدود اإلقليمية .وأشت ت تتارت إلى أن الصت ت تتحفيين األجانب ي واجهون عقبات كبيرة

في الوصول إلى ناورو.
-57

وأشت تتادت تيمور  -ليفت تتتي بال هود التي تبذلها ناورو لوضت تتع نظام لحماية الطفل ،ورحبت بإنفتتاي

وحدة جديدة لحماية الطفل واعتماد قانون حماية الطفل ورفاهه .وأشت ت ت ت ت ت تتادت باعتماد إطار التكيج مع تغير

المنا والحد من مخاطر الك وارث.
-58

وأعربت ترينيداد وتوباغو عن تقديرها للعمل الذش تضتطلع به ناورو بفت ن تغير المنا  ،وال ستيما

اعتمتتاد قتتانون اإلدارة البي يتتة وتغير المنتتا لعتتام  .2020وشت ت ت ت ت ت ت عتتت ترينيتداد وتوبتتاغو نتتاورو على تعزيز

مفاركتها مع الم تمع الد ولي في تقديم أش دعم تقني ضرورش.
-59

ورحبت أوكرانيا باإلص ت حات القانونية التي أُجريت منذ دورة االستتتعرال الستتابقة وبال هود التي

بذلتها ناورو لوضت ت تتع نظام لحماية الطفل ،وال ست ت تتيما إنفت ت تتاي وحدة حماية الطفل واعتماد قانون حماية الطفل

ورفاهه لعام .2016
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-60

وأقرت المملك ة المتحدة لبريطانيا العظمى وأ يرلندا الفت ت ت ت ت ت تتمالية بالتحديات التي ت واجهها ناورو في

الوفا ي بالتزاماتها في م ال حقو اإلنست ت تتان ،ال ست ت تتيما بالنظر إلى تزايد ت فير تغير المنا  .وشت ت ت عت ناورو
على االستفادة من المساعدة التقنية والخبرة الد ولية.

-61

وأفنتت ال واليتات المتحتدة األمريكيتة على نتاورو لمتا قتامتت بته من عمتل لتخ ي

أعتداد المحت زين

في مرافق اله رة .وأفنت على قيام ناورو بإزالة صت ت ت ت ت تتفة ال رم عن النفت ت ت ت ت تتاط ال نست ت ت ت ت تتي المنلي بالت ارضت ت ت ت تتي
بين البالغين.
-62

وشت ت عت أوروغ واش ناورو على قبول وتنفيذ التوصت تتيات ال واردة ،ودعت الم تمع الد ولي إلى دعم

-63

وأفنتت فتان واتو على نتاورو العتمتادهتا إطتار ا لتكيج مع تغير المنتا والحتد من مختاطر الك وارث

-64

وأشت تتارت جمهورية فنزوي الب وليفارية إلى التقدم الكبير الذش أحرزته ناورو في م ال تمنيل الم أرة

هذه ال هود من خ ل التعاون والمساعدة التقنيين.

في عام  2015م ن أجل التصدش للك وارث الطبيقية الفديدة بسبب آفار تغير المنا .

في مناصتتب صتتنع القرار ،وحصتتول الم تمعات المحل ية على المياه والغذاي والستتكن ،وتنفيذ برنامج التغذية
المدرسية ،وصرف معاشات تقاعدية لألشخاص ذوش اإلعاقة.
-65

وهن ت األرجنتين ناورو على ست ت تتنها تفت ت تتريعا في عام  2016يلغي ت ريم الع قات ال نست ت تتية بين

-66

وأعربت أرمينيا عن تقديرها لتضت ت ت ت ت تتمين المعاهدات الد ولية لحقو اإلنست ت ت ت ت تتان في القانون المحلي.

أشخاص من نف

نول ال ن .

ورحبت باعتماد قانون ال رائم لعام  ،2016الذش تضت تتمن تعريفا أوست تتع ل غتصت تتاب .وشت ت عت ناورو على

تكنيج جهودها لحماية النساي والفتيات الضقيفات.
-67

وأشتادت أستتراليا بناورو لما قامت به من إصت حات في م ال القانون والستياستات العامة لحماية

حقو النست تتاي واألطفال واألشت تتخاص ذوش اإلعاقة .ورحبت بإلغاي صت تتفة ال رم عن الع قات المنلية وإلغاي

عقوبة اإلعدام رسميا.
-68

واعترفتت جزر البهتامتا بتالتحتديتات التي ت واجههتا نتاورو ،بمتا في ذلتك محتدوديتة الم وارد البفت ت ت ت ت ت ترية

والمالية والتهديدات التي يفت تتكلها تغير المنا  .وشت ت عت ناورو على االست تتتفادة من المست تتاعدة التقنية ودعم

بناي القدرات.
-69

وأفنت بربادوس على ناورو لما تبذله من جهود فابتة لبناي القدرة على الصت ت ت ت ت ت تتمود في وجه تغير

-70

وأفنت البرازيل على ناورو العتمادها قانون منع العنف العائلي وحماية األست ت ت ت ت ت ترة ،وحظرها زواج

المنا وارتفال مستوى سطر البحر.

األطفال ،والخدمات التي تقدمها للضتتحايا والناجين .وهن ت البرازيل ناورو على تنظيم االنتخابات البرلمانية

في عام .2019
-71

ورحبت بلغاريا باعتماد قانون منع العنف العائلي وحماية األسرة وقانون حماية الطفل ورفاهه.

-72

وأشادت كندا بناورو لتنفيذها قانون ال رائم لعام  2016وقانون منع العنف العائلي وحماية األسرة

لعام  2017وحنتها على التصت ت تتديق على العهد الد ولي الخاص بالحقو المدنية والست ت تتياست ت تتية والعهد الد ولي
الخاص بالحقو االقتصادية واالجتما ية والنقافية.
-73

ورحبت شت ت تتيلي بست ت تتن قانون العقوبات ال ديد ،وباالست ت تتتعاضت ت تتة عن عقوبة اإلعدام بعقوبات بديلة،

وعدم ت ريم االنتحار وت ريم االغتصاب الزوجي.
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-74

وأعربت الصتين عن معارضتتها للتقرير الوطني لناورو ألنها استتخدمت استم منطقة بطريقة تفكل

انتهاكا لقرار ال مقية العامة ( 2758د )26 -ومينا األمم المتحدة .وأعربت الصت تتين عن قلقها إزاي التمييز
والعنف الذش تعاني منه نستاي ناورو ،وانتفتار االت ار بالبفتر ،والفقر المدقع ،وستوي نظم الصتحة والتعليم،

وارتفال معدل وفيات األطفال.
-75

واعترفت كوبا بست تتن العديد من الق واعد والست ت ياست تتات التي كان لها ت فير مباشت تتر على تعزيز حقو

-76

وأشتتادت الدانمرك بناورو إللغاي عقوبة اإلعدام ونزل صتتفة ال رم عن الع قات ال نستتية المنلية،

اإلنسان والدفال عنها.

على النحو المنصت ت ت تتوص عليه في قانون ال رائم لعام  .2016وأعربت الدانمرك عن قلقها إزاي ارتفال معدل

حمل المراهقات والحاجة إلى حماية الحق في حرية التعبير.
-77

وأفنتت في ي على خطتة نتاورو االست ت ت ت ت ت تتتراتي يتة للتكيج والتخ يج من آفتار تغير المنتا وقتانونها

-78

ورحبت فنلندا بمفاركة ناورو في عملية االستعرال الدورش الفامل.

-79

وأشت تتادت فرنست تتا بالتقدم الذش أحرزته ناورو في م ال حقو اإلنست تتان ،وال ست تتيما تصت تتديقها على

-80

وأفنت ألمانيا على ناورو إللغاي عقوبة اإلعدام وإلغاي ت ريم الع قات ال نست ت ت ت ت ت تتية المنلية .وظلت

-81

والحظت هايتي ال هود التي بذلتها ناورو لتحست ت تتين نو ية الحياة .والحظت هايتي بارتياح اعتماد

-82

وأفنت هندوراس على ناورو للتصتتديق على اتفاقية مناهضتتة التعذيب وغيره من ضتتروب المعاملة

-83

ورحبتت آيست ت ت ت ت ت تتلنتدا بقرار نتاورو في عتام  2016إلغتاي ت ريم الع قتات ال نست ت ت ت ت ت تيتة المنليتة وإلغتاي

-84

وشتكرت ناورو الوفود على مستاهماتها وعلى اع ترافها بالتقدم الذش أحرزته ناورو في م ال حقو

المتعلق باإلدارة البي ية وتغير المنا .

العديد من صكوك حقو اإلنسان .وظلت فرنسا تفعر بالقلق إزاي الحق في حرية التعبير في ناورو.
ألمانيا قلقة إزاي القيود المفروضة على حرية اإلع م في ناورو.

قانون ال رائم لعام  2016ومساهمة ناورو في مكافحة تغير المنا .
أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو المهينة.
عقوبة اإلعدام.

اإلنست تتان .وناورو ،بوصت تتفها جزيا من الم تمع الد ولي ،ملتزمة بالوفاي بالتزاماتها في م ال حقو اإلنست تتان
وتبذل قصارى جهدها في هذا الصدد.

-85

وفيما يتعلق بالتصديق على العهد الد ولي الخاص بالحقو المدنية والسياسية وغيره من الصكوك

الد ولية ،أشت ت تارت ناورو إلى إنفت ت تتاي فريقها العامل المعني بالمعاهدات وأكدت على وعي الحكومة بضت ت تترورة

التصت ت ت ت تتديق على المعاهدات .وفيما يتعلق بالتفاعل مع الهي ات الد ولية لحقو اإلنست ت ت ت تتان ،ظلت ناورو على

اتصت ت ت ت ت ت ت تتال مع الم تمع التد ولي وست ت ت ت ت ت تعتت إلى الحصت ت ت ت ت ت تتول على التدعم من أجتل تنفيتذ التزامتاتهتا في م تال

حقو اإلنسان.
-86

ولم ترف

ناورو أش زيارات ل لمكلفين ب واليات في إطار اإلجرايات الخاصت ت ت ت ت ت تتة .وقد أرج تقديم

العديد من طلبات المقررين الخاصتتين ألن المستتؤولين الحكوميين المعنيين كان وا خارج البلد ،وقد يكون ذلك
هو الست ت ت تتبب في ت خير زيارات المقررين الخاصت ت ت تتين .وأحاطت ناورو علما بطلبات هذه الزيارات ،وست ت ت تتكفل
تمكن جميع المكلفين ب واليات في إطار اإلجرايات الخاصت ت ت ت ت ت تتة من زيارة البلد .ومن الخيارات األخرى تنظيم

اجتماعات افتراضية في أش وقت وفي الحاالت العاجلة.
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-87

وفيما يتعلق بإنفت ت تتاي مؤست ت تست ت تتة وطنية لحقو اإلنست ت تتان ،أكدت ناورو وجود مفت ت تترول قانون ل نة

حقو اإلنست تتان ،الذش يخضت تتع حاليا ل والت است تتتعرال أخرى .وطلبت مست تتاعدة د ولية مالية وإدارية وغيرها
في هذا الم ال.
-88

وفيمتا يخص المست ت ت ت ت ت ت تتائتل المتعلقتة بتغير المنتا  ،فتإن نتاورو هي أحتد البلتدان الرائتدة في منطقة

المحيط الهاد

كبير في هذا الصت ت ت ت ت ت تتدد .وعلى الرغم من نقص المياه العذبة في ال زيرة،
وقد أحرزت تقدما ا

فإن ناورو ستبذل كل ما في وسعها لضمان حصول السكان على مياه الفرب الم مونة.

الفت ت واغل التي أُعرب عنها بفت ت ن است تتتق ل القضت تتاي والتدخل من جانب الحكومة

-89

وقد تكون بع

-90

وفيما يتعلق بحرية اإلع مُ ،فرضت ت ت تتت رست ت ت تتوم ت شت ت ت تتيرات مرتفعة على وست ت ت تتائط اإلع م األجنبية،

مرتبطة ب عمال الفغب التي وقعت في عام  .2015ولم تتدخل الحكومة في أش من هذه الحاالت.

وست ت ت تتوف يتم است ت ت تتتعراضت ت ت تتها عند الضت ت ت تترورة .وبينما الحظت ناورو الفت ت ت ت واغل التي أعربت عنها عدة دول،

فقد تمكنت وست ت ت ت تتائط اإلع م من االتصت ت ت ت تتال بالناس في ا ل زيرة ومن تقديم تقارير عن الحالة في ناورو في
جميع وسائط اإلع م .وفي أعقاب جائحة كوفيد 19 -أصبحت التكن ولوجيا االفتراض ية هي القاعدة.

-91

وفيما يتعلق بملتمست ت تتي الل وي وال ج ين ،لم تقدم ناورو ست ت تتوى مركز لمعال ة البيانات ،حي ،يتم

التعامل مع األشخاص بفكل عادل ووفقا ل تفاقية المتعلقة بمركز ال ج ين .وعدد ملتمسي الل وي آخذ في

التناقص ،كما ي رش تنفيذ خطة إعادة التوطين .وطلبت ناورو إلى الدول ،وال سيما الدول الم اورة ،السماح
ل ج ين وطالبي الل وي بالسفر إلى بلدان أخرى لقضاي العط ت فم العودة إلى ناورو.

-92

وكتان التصت ت ت ت ت ت ت تدش للعنف العتائلي من أ ولويتات الحكومتة .وترد في المرفق  7من التقرير الوطني

تفاصت ت ت تتيل عن المست ت ت تتا واة بين ال نست ت ت تتين والتحست ت ت تتينات الك بيرة التي أدخلتها ناورو من حي ،تمنيل المرأة في
األد وار القيادية في القطاعين العام والخاص على الست ت ت ت واي .وينبغي أن يست ت ت تتهم إنفت ت ت تتاي إدارة شت ت ت تتؤون المرأة
والتنمية االجتما ية في تحقيق هذا الهدف.

-93

وكانت الحكومة قلقة بفت تتكل خاص بفت ت ن قضت تتايا األمن االجتماعي واألمن الغذائي خ ل جائحة

كوفيد ،19 -نظرا العتماد البلد على ال واردات الغذائية .وتتخذ الحكومة التدابير المناست تتبة لضت تتمان است تتتمرار
إمدادات األغذية إلى ناورو.
-94

وقامت الحكومة بإصت ح بع

األراضتي التي كانت تستتخدم في الستابق للتعدين ،من أجل بناي

مركز إقليمي لمعال ة البيانات  .وفي مفتترول منفصتتل ،قامت بتركيب أل واح شتتمستتية .وهناك برنامج إلنفتتاي

قريتة ذكيتة في منطقتة مرتفعتة  .وترحتب نتاورو بتالتدعم المتالي والتقني التد ولي من أجتل إعتادة التت هيتل ولتوفير
مساكن أفضل لفعبها.
-95

وفيما يتعلق باألشت ت ت ت ت ت تتخاص ذوش اإلعاقة ،تم تعديل عن وان ’القانون المتعلق باألشت ت ت ت ت ت تتخاص ذوش

االضطرابات العقلية‘ إلى ’قانون الصحة العقلية‘ مراعاة للياقة السياسية .وقد أُنف ت إدارة األشخاص ذوش
اإلعاقة في عام  ،2020وأصبحت هناك عدة أشكا ل مساعدة م تاحة لألشخاص ذوش اإلعاقة.
-96

ويحظر قانون التعليم صت تراحة العقوبة البدنية في المدارس .وال يست تتمر أش تفت تتريع ب ش شت تتكل من

-97

وتم تعديل الحد األدنى لسن الزواج من  16إلى  18سنة لمناث.

-98

ولم تكن ناورو تعتزم االعتراف بزي ا ت المنليين أو الفت ت ت تراكات ،غير أن القانون تغير فيما يتعلق

أشكال العقاب البدني ضد األطفال.

بالع قات ال نسية بالتارضي بين البالغين من نف
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ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
-99

ستنظر ناورو في التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليها في الوقت المناسب ،ولكن في موعد

ال يتجاوز الدو رة الس ابعة واأل ربعين لمجلس حقوق اإلنسان:
1 -99

ا لنظر في االنضمممام ىلا المعاادات الدولية األسمماسممية لحقوق اإلنسممان ،بما فيها

2 -99

مواصمممممممملة اتخاا اإلج راءات الصزمة للتصممممممممديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق

3 -99

ا لتصمممديق علا االتفا ية الدولية لحماية جميأل األصمممخاص من االاتفاء القسمممري

4 -99

النظر في التصمممديق علا الصمممسوس األسممماسمممية لحقوق اإلنسمممان ،بما فيها العهد

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الهند)؛

المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص با لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (ملديف)؛
(الجبل األسود)؛

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسممم مممياسممم مممية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصممممممادية
واالجتماعية والثقافية (نيبال)؛

5 -99

التصمممديق علا االتفا ية الدولية للقضممماء علا جميأل أصمممسال التمييز العنصمممري،

والعهمد المدولي الخماص بمالحقوق الممدنيمة والسمممممم مميماسمممممم مميمة ،والعهمد المدولي الخماص بمالحقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية (نيوزيلندا)؛
6 -99

النظر في التصممديق ع لا الصممسوس الدولية األسمماسممية لحقوق اإلنسممان ،بما فيها

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،واالتفا ية الدولية للقضمممممممماء علا جميأل أصممممممممسال التمييز العنصممممممممري،

واالتفا ية الدولية لحماية حقوق جميأل العمال المهاجرين وأف راد أسرام (الفلبين)؛
7 -99

مواصمممملة التمام المسمممماعدة في مجال دناء القد رات ،والتوجي والدعم التقني من

8 -99

التصممممديق علا االتفا ية الدولية للقضمممماء علا جميأل أصممممسال التمييز العنصمممري

9 -99

التصمممممممممديق علا االتفما يمة المدوليمة لحممايمة جميأل األصمممممممممخماص من االاتفماء

10 -99

التصمممديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسمممياسمممية والبروتوكول

11 -99

التصمممممممممممديق علا اتفمما يممة عممام  1951ا لمتعلقممة بمركز الصجنين وبروتوكولهمما

12 -99

التصممديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصممادية واالجتماعية والثقافية

13 -99

تعزيز المشاركة مأل اينات معاادات األمم المتحدة (تيمور  -ليشتي)؛

14 -99

التصممديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسممياسممية والعهد الدولي

األمم المتحدة والشركاء اإلقليميين للوفاء بالت زاماتها في مجال حقوق اإلنسان (الفلبين)؛
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (االتحاد الروسي)؛
القسري (السنغال)؛

االاتياري الت فا ية حقوق الطفل بشأن ىص راس األطفال في الن زاعات المسلحة (سلوفينيا)؛
لعام ( 1967ىسبانيا)؛

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (سويس ار)؛

الخاص بالحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية وتنفيذام ا (جمهورية ىي ران اإلسصمية)؛
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15 -99

التصمممممم ممديق علا المعاادات الدولية األسمممممم مماسمممممم ممية المتب ية لحقوق اإلنسمممممم ممان

16 -99

اعتممماد عمليممة مفتوحممة قمماامممة علا ا لجممدا رة عنممد ااتيممار المرصمممممم ممحين الوطنيين

وبروتوكوالتها االاتيارية وغيراا من االتفا يات الدولية (أوك راني ا)؛

النتخممممابممممات اينممممات معممممااممممدات األمم المتحممممدة (المملكممممة المتحممممدة لبريطممممانيمممما العظما

وأي رلندا الشمالية)؛
17 -99

التصممم ممديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسممم ممياسممم ممية واالتفا ية

18 -99

ىح راز تقدم في التصديق علا الصسوس الدولية ال رايسية التي لم يصبح البلد ط رفا

19 -99

التصممديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسممياسممية والعهد الدولي

20 -99

النظر في ىمسممانيممة التو يأل والتصمممممم مممديق علا االتفمما يممة الممدوليممة لحمممايممة جميأل

21 -99

التصديق علا اتفا ية منأل جريمة اإلبادة الجماعية والمعا بة عليهم ا (أرمينيا)؛

22 -99

التصمممممم مممديق علا العهممد الممدولي الخمماص بممالحقوق االقتصمممممم ممماديممة واالجتممماعيمة

23 -99

التصديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أرمينيا)؛

24 -99

التصممديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسممياسممية والعهد الدولي

25 -99

التصديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (صيلي)؛

26 -99

التصمممممم مممديق علا العهممد الممدولي الخمماص بممالحقوق االقتصمممممم ممماديممة واالجتممماعيمة

27 -99

التصديق علا البروتوكولين االاتياريين التفا ية حقوق الطفل (فنلندا)؛

28 -99

التصمممممديق علا العهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسمممممياسمممممية وبروتوكول

الدولية للقضاء علا جميأل أصسال التمييز العنصري (الواليا ت المتحدة األمريسية)؛
فيها (أوروغواي)؛

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (فانواتو)؛
األصخاص من االاتفاء القسري (األ رجنتين)؛

والثقافية (أرمينيا)؛

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (أست راليا)؛

والثقافية (فنلندا)؛

االاتياري الثاني ،الذي يهدف ىلا ىلغاء عقوبة اإلعدام ،وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (ف رنسا)؛
29 -99

التصممديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسممياسممية والعهد الدولي

30 -99

التو يأل علا العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصمممممم ممادية واالجتماعية والثقافية

31 -99

تو يأل البروتوكول االاتيمماري الثمماني الملحق بمما لعهممد الممدولي الخمماص بممالحقوق

32 -99

تو يأل االتفا ية الدولية لحماية جميأل األصممخاص من االاتفاء القسممري والتصمديق

الخاص بالحقوق اال قتصادية واالجتماعية والثقافية (ألمانيا)؛
والتصديق علي (اندو رام)؛

المدنية والسياسية والتصديق علي  ،دهدف ىلغاء عقوبة اإلعدام (اندو رام)؛
عليها (اندو رام)؛
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33 -99

تو يأل االتفما يمة المدوليمة لحممايمة حقوق جميأل العممال المهماجرين وأف راد أسمممممم ممرام

34 -99

التصمديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسمياسمية ،والعهد الدولي

والتصديق عليها (اندو رام)؛

الخاص بالحقوق االقتصممممممادية واالجتماعية والثقافية ،واالتفا ية الدولية للقضمممممماء علا جميأل
أصسال التمييز العنصري ،ومواءمة القانون المحلي مأل المعاادات (آيسلندا)؛
35 -99

النظر في االنضممممام ىلا الصمممسوس الدولية ال رايسمممية المتعلقة بحقوق اإلنسمممان،

36 -99

التصمممممم ممديق علا االتفا ية الدولية لحماية حقوق جميأل العمال المهاجرين وأف راد

37 -99

التصممم ممديق علا الصممم ممسوس ال رايسممم ممية لحقوق اإلنسممم ممان ،بما في الك علا وج

ددءا بالتصديق علا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ىيطاليا)؛

أسرام واالتفا ية الدولية لحماية جميأل األصخاص من االاتفاء القسري (ليسوتو)؛

الخصمموص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسممياسممية والعهد الدولي الخاص بالحقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية (لكسمبرغ)؛
38 -99

تيسممم مممير زيا رات اينات األمم المتحدة ال رامية ىلا رصممم مممد حالة ملتمسممم مممي اللجوء

39 -99

النظر في ىنشممماء مةسمممسمممة وطنية لحقوق اإلنسمممان وفقا للمبادم المتعلقة بمركز

40 -99

ىنشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان ،وفقا لمبادم باري س (ماليزيا)؛

41 -99

تعزيز التقدم المحرز إل نشاء مةسسة وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ،وفقا لمبادم

42 -99

تعزيز الجهود ال رامية ىلا ىنشممماء مةسمممسمممة وطنية لحقوق اإلنسمممان وفقا لمبادم

43 -99

مواصملة اتخاا اطوات اادفة لتحسمين التشمريعات الوطنية من حيث احت رام حقوق

44 -99

ىنشممممماء مةسمممممسمممممة وطنية مسمممممتقلة لحقوق اإلنسمممممان ومنحها والية وفقا لمبادم

45 -99

ىنشماء اينة وطنية لحقوق اإلنسمان ،من صمأنها أن ترصمد ،في جملة أمور ،تنفيذ

46 -99

ىنشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادم باريس (أوك رانيا)؛

47 -99

ضمممممم مممان اإلدماف الكامل في نظامها القانوني الداالي لصلت زامات الناصمممممم ممنة عن

والصجنين الذين يتم نقلهم ىلا البلد (لكسمبرغ)؛

المةسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان (مبادم باريس) (الهند)؛

باريس (المغرب)؛

باريس (ىندونيسيا)؛

اإلنسان والحريات (االتحاد الروسي)؛
باريس (السنغال)؛

اتفا يات األمم المتحدة لحقوق اإل نسان (ص ربيا)؛

معاادات حقوق اإلنسممان التي أصممبح البلد طرفا فيها بالفعل ،وطلب المسمماعدة من المفوضمية

السامية لحقوق اإلنسان (أوروغواي)؛
48 -99

ىنشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان تمتثل لمبادم باريس (أست راليا)؛

49 -99

دذل جهود نحو اعتماد مشممممممممروع قانون لجنة حقوق اإلنسممممممممان الذي يهدف ىلا

ىنشاء لجنة وطنية لحقوق اإلنسان (جزر البهاما)؛
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50 -99

ىنشاء مةسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان ،وفق ا لمبادم باريس (صيلي)؛

51 -99

ىنشاء مةسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان (ف رنسا)؛

52 -99

ىنشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادم باريس (أ لمانيا)؛

53 -99

ىنشاء مةسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان ،وفقا لمبادم باريس (لكسمبرغ)؛

54-99

اعتماد قانون يحظر التمييز ع لا أسام الميل الجنسي والهوية الجنسانية (ىسبانيا)؛

55 -99

اتخماا التمدادير التشمممممم ممريعيمة واإلداريمة الص زممة لحممايمة حقوق النسممممممممماء واألطفال

56 -99

مواصمممملة تعزيز د رامجها وسممممياسمممماتها االجتماعية ،مأل التركيز دوج ااص علا

واألصخاص اوي اإلعاقة (جمهورية ىي ران اإلسصمية)؛

مجاالت التعليم والصمممممم ممحة والغذاء ،مأل ىعطاء األولوية للقطاعات السمممممم ممسانية األ ثر احتياجا
(جمهورية فنزويص البوليفارية)؛

57 -99

اعتماد التدادير الصزمة لم راجعة تشمممريعاتها المحلية لضممممان حظر التمييز بجميأل

أصمممممم ممسممالمم والمعمما بممة عليمم  ،وال سمممممم مميممما علا أسمممممممممممام نوع الجنس والميول الجنسمممممممميممة

واإلعاقة (األرجنتين)؛
58 -99

اتخاا اطوات من أجل توفير جميأل االسمممممتحقاقات االجتماعية بشمممممسل عادل عن

59 -99

حظر التمييز في العمل ،بما في الك التمييز علا أسمممام نوع الجنس أو اإلعاقة

60-99

اعتماد تشممريأل صممامل لمسافحة التمييز يعالت التمييز المباصممر وغير المباصممر ويشمممل

61 -99

اعتماد وتنفيذ قوانين تعترف بالشممم م م ار ات دين األصممم مممخاص من نفس نوع الجنس

62 -99

مواصلة اتخاا تدادير صارمة للتصدي لتغير المناخ (ماليزيا)؛

63 -99

ضممممان تزويد جميأل السممملطات المعنية بالموارد البشمممرية والتقنية والمالية الصزمة

طريق األ نظمة والسياسة العامة (أست رالي ا)؛

أو التوج الجنسي أو الهوية الجنسانية ( ندا)؛

جميأل أسباب التمييز المحظو رة ،بما في الك الميل ال جنسي والهوية الجنسانية (آيسلندا)؛

وتحدد حقوق والت زام ات األ زواف الذين يتعايشون في عصقات جنسية مثلية (آيسلندا)؛

لتنفيذ الخطة االسمممممم ممت راتيجية للتكيف مأل تغير المناخ والتخ فيف من آثا ره ،بما يعزز قد رة البلد

علا الصمود والقد رة علا التكيف (ملديف)؛
64 -99

مواصمممممملة اتخاا تدادير فعالة للتخفيف من آثار تغير المناخ ،مأل تلبية احتياجات

65 -99

تكثيف جهوداا المسممتم رة من أجل السممعي ىلا تعزيز التمويل الدولي والتكنولوجيا

66 -99

مواصمممممم مملممة عملهمما للحممد من الفقر وتنميممة المجممال االجتممماعي واالقتصمممممم مممادي

67 -99

التمام المسممممماعدة التقنية في مجال تنمية القد رات من األمم المتحدة والشمممممركاء

الفنات الضعيفة (نيبال)؛

ل لتخفيف من الخساار واألض رار ومسافحة تغير المناخ بصو رة اادفة (با ستان)؛
(االتحاد الروسي)؛

اإلنماايين الدوليين (تيمور  -ليشتي)؛
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68 -99

مواصممملة االسمممتعدادات قوية للتخفيف من الثار السممملبية لتغير المناخ علا حياة

69 -99

تعجيل الجهود التي تبذلها مةسسة ناورو إلعادة التأايل إلنشاء أما ن أ ثر أمنا

مواطني ناورو وحصولهم علا المياه النظيفة (جمهورية ىي ران اإلسصمية)؛

لنقل سممم ممسان ن اورو الذين يعيشممم ممون في مناطق صممم ممديدة الخطو رة بسممم ممبب تعدين الفوسمممممفات

(جزر البهاما)؛
70 -99

التمام المسمممممممماعدة من الشممممممممركاء اإلقليميين والمتعددي األط راف لدعم جهوداا

71 -99

مواصلة تنفيذ تدادير التكيف مأل تغير المناخ وتدادير االستجابة للكوارث الطبيعية

ال رامية ىلا التكيف مأل تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث (د ربادوم)؛

وإدا رة األزمات الصمممممحية ،مثل اطة التصمممممدي لتغير المناخ ،علا نحو صمممممامل ،والك ب عطاء

األولوية لحماية أ ثر قطاعات السسان ضعفا ( وبا)؛
72 -99

اتخاا تدادير محددة ومسمممتدامة لمسافحة الثار السممملبية لتغير المناخ ،وال سممميما

73 -99

تنفيمذ تمدادير فعمالمة لمسمافحمة العنف العماالي  ،بمما في المك تعزيز قوانين مسمافحة

ا رتف اع مستوى سطح البح ر (اايتي)؛

العنف العاالي وتحسممين معالجة قضممايا العنف العاالي عن طريق االسممتثمار في تدريب موظفي
السلطات المحلية والوطنية علا مساعدة ضحايا العنف العاالي (اولندا)؛
74 -99

اتخاا تدادير ىضممممافية لتحسممممين ظروف االحتجاز في مركز االحتجاز اإلقليمي في

ناورو ،دهدف قصمممممم ممير األجل يتمثل في ىغصق المركز بالكامل ونقل  211الجنا وطالب لجوء

ال ي زالون محتجزين اناس ىلا دلد تحترم في حقوقهم وتصان (سويس را)؛
75 -99

ىلغاء عقوبة اإلعدام (تيمور  -ليشتي)؛

76 -99

ىلغاء عقوبة اإلعدام (أوك رانيا)؛

77 -99

مواصمملة اتخاا اطوات ىيجادية للقضمماء علا العقوبة البدنية في جميأل األوسمما ،

78 -99

اإلف راف الفوري وغير المشمممممم ممرو عن الب رلممانيين ومةيمديهم الممدانين بج راام غير

79 -99

تعزيز اسممتقصل السمملطة القضممااية ومجالس ىدا رتها باعتماد معايير تضمممن عملية

80 -99

مواصلة تعزيز التدادير ال رامية ىلا ضمان استقصل القضاء (ىندونيسيا)؛

81 -99

تعزيز اسمممتقصل الجهاز الق ضمممااي ومجالس ىدا رة السممملطة القضمممااية ،بما في الك

وال سيما ضد األطفال (فيجي)؛

عنيفة تتعلق باحتجاجات عام  ( 2015ف رنسا)؛

مصامة لتعيين وتر ية وعزل العاملين في السلطة القضااية (المسسيك)؛

ضمممممم مممممان الحق في م راعمماة األصمممممم ممول القممانونيممة وفقمما للمعممايير الممدوليممة لحقوق اإلنسمممممممممان

(جمهورية ىي ران اإلسصمية)؛
82 -99

اتخاا مزيد من الخطوات لضمان عدم التدال في عمل القضاة أو ممارسة ضغو

83 -99

تعزيز استقصل القضاء (ف رنسا)؛

أو تأثير عليهم بص رة غير مصامة في اإلج راءات الجنااية ( ندا)؛
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84 -99

حماية حق وسماا اإلعصم الح رة والمسمتقلة في ناورو والتمسمك دها ،بما في الك

ىلغاء ال رسمممممممموم الكبي رة المفروضممممممممة علا تأصممممممممي رات الصممممممممحفيين األجانب لتمسينهم من زيارة

البلد (اولندا)؛
85 -99

السممماب دزيادة فرص وصممول وسمماا اإلعصم الدولية عن طريق تخفيض ال رسمموم

المفروضمممة علا تأصمممي رات ا لصمممحفيين األجانب ،بغية تيسمممير وسممميلة مهمة لتعزيز الشمممفافية
ووصول ا لجمهور ىلا المعلومات (نيوزيلندا)؛
86 -99

ىلغاء أو تغيير لوااح الهج رة الوطنية للسمممماب دداول البلد ،بما في الك بالنسمممبة

87 -99

وضممأل تشممريعات وتدادير ىدارية صممفافة علا الصممعيد الوطني لتعزيز التمتأل بالحق

88 -99

حماية حق وسماا اإلعصم الح رة والمسمتقلة في ناورو والتمسمك دها ،بما في الك

ل لصحفيين األجانب والمدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحسومية (سويس را)؛
في حرية التعبير والح ق في الحصول علا المعلومات (جمهورية ىي ران اإلسصمية)؛

عن طريق م راجعة ال رسممموم العالية المفروضمممة علا تأصمممي رات داول الصمممحفيين األجانب ،من

أجم مل تمسين الصمممممم ممحفيين األجمممانمممب من زيممما رة البلمممد (المملكمممة المتحمممدة لبريطمممانيممما العظما
وأي رلندا الشمالية)؛
89 -99

الحد من القيود المفروضممممممة علا وسمممممماا اإلعصم من أجل تعزيز حرية التعبير،

90 -99

زيادة صممممممفافية الحسومة دتنفيذ قانون الوصممممممول ىلا المعلومات العامة (الواليات

91 -99

اتخاا اطوات ملموسممممممممة لحماية وتعزيز الحق في حرية التعبير وحرية وسمممممممماا

92 -99

ىلغاء أو تعديل األحسام الجنااية المتعلقة بالتشممممممممهير الواردة في القانون الجنااي

93 -99

مواصملة ضممان المشماركة الكاملة والهادفة من جانب مجموعات واسمعة ومتنوعة،

والسماب للصحفيين األجانب بالعمل دون حواجز (الواليات المتحدة األمريسية)؛

المتحدة األمريسية)؛

اإلعصم المستقلة في ناورو (أي رلندا)؛

لعام  ،2016لضمان امتثال التام للقانون الدولي لحقوق اإلنسان (الدانمرس)؛

بما في الك علا سممبيل المثال ال الحصممر النسمماء واألطفال واألصممخاص اوي اإلعاقة والمسمنين

والمجتمعمات األصمممممم ممليمة والمحليمة في تنفيمذ األأطر الخماصمممممممممة دتغير المنماخ والحمد من مخماطر

الكوارث (فيجي)؛
94 -99

السممم مممماب لوسممم ممماا اإلعصم المحلية غير الحسومية باسممم مممتنناف عملياتها وو ف

95 -99

حماية ودعم حرية واسممممتقصل وسمممماا اإلعصم في ناورو ،بما في الك عن طريق

الرقابة علا اإلنت رنت ووساا التواصل االجتماعي (ف رنسا)؛

ىلغاء رسمموم التأصممي رات الم رتفعة للغاية المفروضممة علا ا لصممحفيين األجانب ،من أجل تمسينهم
من زيا رة البلد (ألم انيا)؛
96 -99

تعديل القانون الجنااي لرفأل القيود المفروضممممممممة علا حرية التنقل وحرية التجمأل

97 -99

حماية وتعزيز حرية التعبير والتجمأل السملمي ،بما في الك من اصل احت رام ودعم

وحرية التعبير (ألمانيا)؛

وساا اإلعصم الح رة والمستقلة ،بما يتماصا مأل المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (آيسلندا)؛
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98 -99

حماية وصمممون حرية واسمممتقصل وسممماا اإلعصم في ناورو ،وال سممميما عن طريق

99 -99

حمممممايممممة حريممممة التعبير والحفممممار عليهمممما من اصل م راجعممممة قممممانون الج راام

ىلغاء رسوم التأصي رات العالية المفروضة علا ا لصحفيين األجانب (لكسمبرغ)؛
الجنماايمة ،المذي اعتأممد في عمام  ،2016المذي ين
والتشهير الجنااي" ( لكسمبرغ)؛

علا عقوبمات بمالسمممممم ممجن علا أسمممممممممام

 100-99تعزيز سمممياسمممتها البحرية ال رامية ىلا احت رام حقوق اإلنسمممان في القطاع البحري،

بما في الك عن طريق ىلغاء الرق واالتجار بالبشمممممر وغير الك من انتها ات حقوق اإلنسممممان
في قطاعي األغذية البحرية ومصااد األسماس من اصل التعاون الثنااي والدولي (ىندونيسيا)؛

 101-99وضممأل وتنفيذ اطة عمل وطنية بشممأن االتجار بالبشممر والرق الحديث وتخصمي

مي زانيمممة ممولمممة بممما لكممماممممل لخطمممة العممممل الوطنيمممة (المملكمممة المتحمممدة لبريطمممانيممما العظما
وأي رلندا الشمالية)؛

 102-99تقديم دعم محدد يستهدف مةسسة األس رة (االتحاد الروسي)؛
 103 -99تقديم الدعم ،من اصل السمياسمات االقتصمادية واالجتماعية ،ىلا مةسمسمة األسمرة
والحفار علا ال يم األسرية (اايتي)؛

 104-99وضمممأل وتنفيذ مشمممروع لضممممان حصمممول السمممسان كافة علا مياه الشمممرب بشمممسل

مستدام (جزر مارصال)؛

 105-99مواءمة تشممريعاتها مأل الحق في مسممتوى معيشممي الاق من اصل تعزيز حصممول

السممم ممسان كافة علا مياه الشممم ممرب والصممم ممرف الصممم ممحي ،وال سممم مميما أثناء التعافي من الكوارث

الطبيعية ،عندما تكون ال حقوق مثل الحق في الرعاية الصمممممحية والغذاء والحياة أ ثر عرضمممممة
للخطر (فانواتو)؛

106-99

تعزيز الجهود ال رامية ىلا مسافحة سمموء التغذية عن طريق تحسممين األمن الغذااي

علا المستوى المحلي والحصول علا مياه الشرب المأمونة ( ندا)؛

 107 -99اتخاا تدادير فعالة للحد من الفقر وتلبية االحتياجات األساسية للنام (الصين)؛
 108 -99ضممممان حصمممول الم رااقين علا ادمات الصمممحة الجنسمممية واإلنجادية والمعلومات

اف ،من أجل الحد من عدد حاالت
المتعلقة دها ،وتوفير التث يف الجنسممي الشممامل علا نحو و ن

حمل الم رااقات في البلد (الب رتغال)؛

 109-99اتخماا جميأل التمدادير الص زممة لتعزيز حقوق اإلنسمممممممممان لكبمار السمممممم ممن وك رامتهم
وحمايتها ،ال سممممميما في ظل حالة الضمممممعف الشمممممديد التي يواجهونها حاليا في سمممممياق جااحة
وفيد( 19 -األرجنتين)؛

 110-99اتخاا تدادير بالتعاون مأل الشمممركاء والموردين المةالين لتقديم الخدمات الصمممحية
لتلبية احتياجات سسان ناورو والصجنين وطالبي اللجوء في مجال الصحة العقلية ( ندا)؛

 111-99مواصمممملة تعزيز الجهود ال رامية ىلا تحسممممين فرص حصمم مول الجميأل علا ادمات
الرعاية الصمممممحية ،بما في الك الحصمممممول علا ادمات الرعاية والمعلومات المتعلقة بالصممممحة

الجنسية واإلنجادية (فيجي)؛
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 112-99ىعادة ادمات الصممحة العقلية فو ار لصجنين وملتمسممي اللجوء فضممص عن السممسان

المحليين ،التي تقممدمهمما منظمممة أطبمماء دص حممدود وغيرامما من مقممدمي الخممدمممات الصممممممممحيممة

المةالين (ألمانيا)؛

 113-99اتخاا اطوات ملموسممممممممة وقادلة لل يام لتعزيز اتباع نظم غذااية أ فضممممممممل وأ ثر

تنوعا وصحية ،فضص عن أنما حياة نشطة ،بما في الك تحسين التث يف الغذااي (اايتي)؛

 114-99مواصمممممممملة اتخاا تدادير في مجال السممممممممياسممممممممات العامة لتعزيز الحق في التعليم
والمساواة دين الجنسين (الهند)؛

115-99

ضمان حصول الجميأل علا التعليم وادمات الصحة الجنسية واإلنجادية (المسسيك)؛

 116 -99توفير الت ربية الجنسية الشاملة كجزء من المناات الد راسية (الدانمرس)؛
 117-99تعزيز الجهود ال رامية ىلا ضممممممان ىدماف الت ربية ال جنسمممممية الشممممماملة في المناات

الد راسية (فيجي)؛

 118 -99مواصمممممم مملممة الجهود ال راميممة ىلا تعزيز وحمممايممة حقوق الم رأة ورفممااهمما في البلمد،

بما في ال ك عن طريق ضمان حصول الم رأة علا ادمات الصحة العقلية (ماليزيا)؛

 119-99وضممأل وتنفيذ تشممريعات وسممياسممات لتحقيق المسمماواة دين الجنسممين ومنأل العنف

القاام علا نوع الجنس ،بما في الك العنف العاالي ضد الم رأة (جزر مارصال)؛

 120-99تزويد الم رأة باالسمممتحقاقات المطلوبة بموجب ات فا ية القضممماء علا جميأل أصمممسال

التمييز ضد الم رأة (جزر مارصال)؛

 121 -99اتخاا مزيد من الخطوات لمسافحة العنف الجنسممماني ضمممد الم رأة ،وال سممميما العنف

العاالي  ،وضمان وصول الضحايا ىلا العدالة بشسل مصام (الب رتغال)؛

 122 -99ىد راف األثر االجتماعي واالقتصممم ممادي السممم مملبي لجااحة كوفيد 19 -علا النسممم مماء

والفتيات في أي تن يح لخطة العمل الوطنية للم رأة وضمممان أن تكون المشمماو رات المتعلقة دهذا

التن يح صاملة قدر اإلمسان (سنغافو رة)؛

 123-99اتخاا الخطوات الصزمة لتحقيق المسممماواة دين الجنسمممين ومنأل العنف القاام علا

نوع الجنس (أوك رانيا)؛

 124 -99اتخاا جميأل الخطوات الصزمة لتمسين الم رأة من المشممم ممماركة الفعالة في العمل في
القطاعين العام والخاص علا الس مواء ،بما في الك من اصل اعتماد تشممريعات تحظر التحر

الجنسمي في مسان العمل ،وحظر التمييز علا أسمام الحمل أو الحالة االجتماعية ،ومن اصل
ضمممممم ممممممان الحق في ىجممما زة األموممممة وإجممما زة األدوة الممممدفوعمممة األجر واإلجممما زة المرضمممممممميممة

الكافية (أي رلندا)؛

 125-99مواصلة تعزيز الجهود ال رامية ىلا التصدي للعنف ضد الم رأة (د ربادوم)؛
 126-99اتخاا تدادير لتعزيز المسممم مماواة دين الجنسممم ممين ومشممم مماركة الم رأة في السممم ممياسمممممة
والمناصب الحسومية (الب رازيل)؛

 127 -99ى زالة جميأل أصسال التمييز والعنف ضد الم رأة (الصين)؛
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 128 -99مواصمملة اعتماد تدادير لتعزيز تمسين الم رأة والمسمماواة دين الجنسممين ،بما في الك

وصول الم رأة ىلا مناصب صنأل الق رار ( وبا)؛

 129-99مواصممم مملة التصممم ممدي للعنف القاام علا نوع الجنس من اصل وضممم ممأل اطة عمل
وطنية لمنأل العنف ضد الم رأة (ىس راايل)؛

 130-99اعتممماد تشمممممم ممريعممات محممددة تحظر جميأل أنواع التحر

العمل (ىس راايل)؛

الجنسمممممم ممي في مسممان

 131-99اتخاا اطوات لزيادة ع دد النسمماء والفتيات في جميأل مسممتويات التعليم عن طريق

معالجة الع بات التي يواجهنها ومعالجتها (ىس راايل)؛

 132 -99تعزيز الجهود ال رامية ىلا مسافحة العنف ضممممممممد النسمممممممماء والفتيات وتعزيز تمسين

الم رأة في جميأل القطاعات (ىيطاليا)؛

 133 -99مواصمممممم مملمة حممايمة وتعزيز حقوق الم رأة ،بمما في المك من اصل وضمممممم ممأل وتنفيذ
تشممريعات وسممياسممات صمماملة لمنأل العنف الجنسمماني ضممد الم رأة والتصممدي ل علا نحو كاف،

بما في الك العنف العاالي (اليابان)؛

 134-99تعزيز التمدادير ال راميمة ىلا مسمافحمة العنف العماالي والجنسمممممم ممي ضمممممممممد النسمممممم مماء

والفتيات (ليسوتو)؛

 135-99حظر العقوبة البد نية في جميأل السمممممم ممياقات وإلغاء األحسام القانونية التي ال ت زال

تجيز استعمالها (المسسيك)؛

 136-99تعزيز فرص األطفال في مواصمملة التعليم  ،وال سمميما الفتيات الصممغي رات ،والتصمدي
لمشسلة التسرب المدرسي والتغيب عن الد راسة (المغرب)؛

 137 -99تخصمممممم ممي

الموارد الممماليممة وغيرامما من ا لموارد األارى الص زمممة لتعزيز وحمممايمة

األطفال ،وال سيما األطفال المحتجزين أو الذين يعيشون في فقر (د ربادوم)؛

 138-99ضمان حق جميأل األطفال اوي اإلعاقة ،وال سيما الفتيات ،في التعليم الشامل في

المدارم العادية وضمان توفير المساعدة لألطفال اوي اإلعاقة في تلك المدارم (دلغاريا)؛

 139-99التعجيل دتنفيذ د رنامت وسممممياسممممة لحماية األطفال بما يتماصمممما مأل اتفا ية حقوق

القصم مر ،وسمممن قوانين تحظر صم مراحة العقوبة
الطفل ،وتحسمممين جمأل البيانات عن العنف ضمممد و
البدنية لألطفال في جميأل األوسا  ،بما فيها البيت (صيلي)؛

 140-99وضأل تدادير لضمان حماية األطفال من جميأل أصسال العنف واالعتداء (اليابان)؛
 141-99ضممان تمتأل جميأل األصمخاص اوي اإلعاقة بجميأل الحقوق المنصموص عليها في

اتفا ية حقوق األصخاص اوي اإلعاقة (الجبل األسود)؛

 142 -99العمل مأل الشمممممركاء الثناايين والدوليين ،حسمممممب االقتضممممماء ،بما في الك د رنامت

األمم المتحدة المعني باإلعاقة التابأل إلدا رة الشمممممةون االقتصمممممادية واالجتماعية ،بشمممممأن د رامت
التعمماون التقني وبنمماء القممد رات لتيسمممممم ممير التنفيممذ الكممامممل اللت زاممماتهمما بموجممب اتفمما يممة حقوق

األصخاص اوي اإلعاقة (سنغافو رة)؛
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 143-99التمممام المسمممممم ممماعممدة التقنيممة ودعم دنمماء القممد رات من أجممل زيممادة تعزيز حقوق

األصخاص اوي اإلعاقة وحمايتها (جزر البهاما)؛

 144-99مواصمملة التدادير التشممريعية والسممياسمماتية ال رامية ىلا تعزيز حماية حقوق األصمخاص

اوي اإلعاقة (دلغاريا)؛

 145-99ضممممممان حق الصجنين وملتمسممممي الحماية الدولية الذين تجري معالجة مطالباتهم
في الخارف في أن ينقلوا ىلا دلد يعتبرون آمنا أو يعاد توطينهم في ىاا رغبوا في الك ،والحق

في الطعن في الق اررات المتعلقة دوضمعهم ،والحصمول علا الخدمات الصمحية ،بما فيها ادمات

الصحة العقلية ،بالنسبة ىلا الباقين في المقاطعة (المسسيك)؛

 146-99مواصمممممممملة الجهود ال رامية ىلا ضمممممممممان حصممممممممول ملتمسممممممممي اللجوء والصجنين
والمهاجرين علا كل ما يلزم من الحماية والدعم االجتماعي (نيوزيلندا)؛

 147-99مواصممملة جهوداا ال رامية ىلا ضممممان احت رام حقوق الصجنين ،وال سممميما النسممماء

واألطفال (الفلبين)؛

 148 -99اعتماد تدادير فعالة لرصد حاالت االعتداء علا المممممهممممماجممريممن الممقصمممممم مممر غمميمر

المص حوبين ومنعها والتحقيق فيها (ىسبانيا)؛

 149 -99اتخاا تدادير لتنفيذ حلول داامة لطالبي اللجوء والصجنين (أوك رانيا)؛
 150-99ضممممممان االمتثال لصلت زامات بموجب اتفا ية عام  1951ا لمتعلقة بمركز الصجنين،

وال سيما فيما يتعلق بمعالجة طلبات الصجنين (أوروغواي)؛

 151-99تعزيز حماية حقوق اإلنسمممممان لصجنين وملتمسمممممي اللجوء ،بما في الك من اصل

الوصول ىلا العدالة والرعاية الصحية (الب رازيل)؛

 152-99و ف تشمممممم ممغيمل جميأل م رافق احتجماز المهماجرين في الخمارف لفماامدة دلمدان ثمالثة،

والتو ف عن انتهاس حقوق ا لمهاجرين (الصين)؛

 153 -99مواصممملة الجهود الج ارية العتماد اسمممت راتيجيات تهدف ىلا تحقيق زيادة كبي رة في
نوعية حياة ملتمسي اللجوء والصجنين الذين يستضيفهم البلد (ىيطاليا)؛

 154-99مواصممملة تحسمممين التدادير ال رامية ىلا ضممممان حقوق الصجنين وملتمسمممي اللجوء

وإاكاء وعي الجمه ور بقضايا الصجنين وطالبي اللجوء (ليسوتو)؛
 155 -99ىنهاء احتجاز الصجنين وطالبي اللجوء (لكسمبرغ)؛

لقصممر الذين تم
 156-99ىداال أحسام في الدسممتور تضممأل حدا النعدام الجنسممية بالنسممبة ل و

التخلي عنهم ،وفقدان الجنسية أو التجريد منها (صيلي).

 -100تعسس جميأل االسمممممم ممتنتاجات و/أو التوصمممممم مميات الواردة في اذا التقرير مو ف ا لدولة (الدول)
المقدمة لم و/أو الدولة قيد االستع راض .وال ينبغي تأويلها علا أنها تحظا دتأييد الفريق العامل كسل.
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