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والا -مقدمة
-1

أجري االس تتتضرال المتضبج هوميورية ناورو لجالوميوريةجي إي ر ار الوولة الثالثة من االس تتتضرال

الدوري الشت ت تتام إي  2شت ت تتراي/إبراير  .2021وتبقت الوميورية  156توصت ت تتية دمتيا الدول األعلت ت تتا

ل

الدورة الستتاهضة والث ث ن ل ستتتضرال الدوري الشتتام  .وأجريت مشتتاوراو هشتتان توصتتياو الوولة الثالثة من

االستتضرال الدوري الشتام ما الوالاالو الرسيستية والوياو صتاحرة المصتبحة لاو الصتبة لتحديد التوصتياو

التي يوت

جاححتا تة يتا عبمتاج أو ج بوليتاج .وتولتت و ازرة الضتدل وم ار رتة الحتدود هتاعترتارهتا الو ازرة المنست ت ت ت ت ت تقتة

ل ستضرال الدوري الشام تقديم االعتراراو النياسية.

ثان ا -ساس النظر في الر و على توا او االستعراض الدوري الشامل
تست ت تتتند الردود التي ا ترحتيا الوميورية رل مشت ت تتاوراو الوالالة الرسيست ت تتية هشت ت تتان توصت ت تتياو الوولة
-2
الثالثة من االس تتتضرال الدوري الش تتام ؛ واألولوياو الو نية التي ص تتيفت إي االس تتتراتيوية الو نية لبتنمية
المستتدامة لبتترة 2030-2018؛ واتتا ياو حقوق احنستان الدولية واألستاستية التي انلتمت رل يا الوميورية
أو و ضت عب يا؛ واأل ر التش ت تريوية واحدارية القاسمة؛ والمست تتاس المتضبقة هالمصت تتبحة الضامة والش ت توا
د تؤثر إي األمن القومي.

التي

لف -مشاوراو الوكالة الرئ س ة بشنن توا او الجولة الثالثة من االستعراض الدوري الشامل
-3

أجريت مشتتاوراو الوالالة الرسيستتية هشتتان توصتتياو الوولة الثالثة من االستتتضرال الدوري الشتتام

ما الو ازراو والوالاالو لاو الص ت تتبة من أج التوص ت ت رل تواإج إي اا ار هش ت تتان الردود عب التوص ت تتياو

المقترحة التي تبقتيا الوميورية .وأُ ذو الردود المقدمة من الو ازراو والوالاالو هض ن االعترار عند ص تتيا ة

الردود المقدمة.

باء -االسترات ج ة الوطن ة للتنم ة المستدامة
-4

أُ بقت االستتتراتيوية الو نية لبتنمية المستتتدامة إي عام  2005و لتتضت لبمراجضة والتحديف إي

عام  .2009وهي تستتتند رل

طة األمم المتحدة لبتنمية المستتتدامة لضام  .2030وإي عام  ،2016أُجريت

مراجضة ثانية ليذه االست تتتراتيوية من

ل التشت تتاور ما الوياو صت تتاحرة المصت تتبحة يدي مراجضة االست تتتراتيوية

الو نية لبتنمية المس ت تتتدامة ،التي نس ت تتقتيا و ازرة المالية من

ل ش ت تتضبتيا المضنية هالت طي والمضونة .وتبقت هذه

الضمبية التموي والدعم من مصتتري التنمية ااس ت وي وح ومة أستتتراليا و رنام األمم المتحدة احنماسي .ومنذ لل
الح نُ ،ح ِّد ثت هذه االست تتتراتيوية لتصت تترس االست تتتراتيوية الو نية لبتنمية المست تتتدامة لبتترة ،2030-2018
وهي تحدد سرضة أهداي ويبة األمد لبوميورية عب النحو التالي:

2

لأي

ح ومة مستقرة وجديرة هالثقة ومسؤولة ماليا؛

لبي

تحس ن الصحة والرإاه؛

لجي

الحصول عب تضبيم ج د ،رسمي و ر رسمي؛

لدي

محسنة؛
توإ ر دماو اجتماعية وهياك أساسية ومراإج َّ

لهي

تنمية ا تصاد اسم عب مصادر ريراداو متضددة؛

لوي

رص ح وتضبئة أراضي المناجم من أج استدامة سب الويش واألنشطة اال تصادية؛

لزي

تطوير احنتاج الفذاسي المحبي من أج تحق ج األمن الفذاسي.
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وتمث االست تتتراتيوية الو نية لبتنمية المست تتتدامة عام ميما يو

أ ذه هض ن االعترار عند تحديد

التوصتتياو التي ستتتُقب أو التي ست ُتيحاي يا عبما ،ألنيا تحدد األهداي والمؤش تراو التي أعطتيا الوميورية
األولوية من أج تحق ج التنمية المستدامة وإحراز التقدم.

ت م -األطر التشريع ة واإل ارية القائمة
-6

أُجري عب مر الس ت ت تتن ن رصت ت ت ت ح تدريوي حدراج مضاهداو حقوق احنس ت ت تتان إي القوان ن المحبية

ضت تتمن اح ار التش ت تريضي لبوميورية .ومن ل تنت ذ هذه القوان نُ ،ذلت جيود الب رة لتضزيز المؤس ت تست تتاو
وتحس ت ت ن ال دماو ييما يتضبج هحقوق احنس ت تتان .ومن أج بول المزيد من توص ت تتياو االس ت تتتضرال الدوري

الشام  ،درست الوميورية مدى وة و دراو مؤسساتيا و دماتيا.

ال -المصلحة العامة
-7

الشتضار الو ني لبوميورية هو جمشت ئة أ أوالج .وي

شتض

ناورو متمست ا هقيمه المستيحية عب

هذا النحو ،و د أُحي عبما توص تتياو االس تتتضرال الدوري الش تتام التي س تتتؤثر س تتبرا إي المص تتبحة الضامة
و يم الشض .

هأاء -األمن القومي
ألمن الوميورية أهمية صتوى إي بول أي توصتياو تُقترح عب الوميورية .وهذا يشتم الحماية
-8
ط ار عب األمن القومي واألمن المالي.
الوست تتدية لصش ت ت ا وحماية المضبوماو الرست تتمية التي د تش ت ت
ويتضبج هذا أيل ت تتا هص ت تتون الض او الد بوماس ت تتية الدولية واح بيمية والحتاا عب هذه الض او التي تضتبر

ضرورية لوضا الوميورية وم انتيا.

ثالثا -الر و على توا او االستعراض الدوري الشامل
-9
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ِّ
وج ِّمضت إي موموعاو مواضيوية عب النحو التالي:
صنتت التوصياو المقترحة ُ
ُ
لأي

التصديج عب االتتا ياو والمضاهداو الدولية واالنلمام رل يا؛

لبي

اح ار الو ني لحقوق احنسان؛

لجي

المساواة وعدم التم ز؛

لدي

التنمية والب ئة واألعمال التوارية وحقوق احنسان؛

لهي

حج الترد إي الحياة والحرية واألمان عب ش صه؛

لوي

ر امة الضدل؛

لزي

الحرياو األساسية والحج إي المشارالة؛

لحي

ح ر جميا أش ال الرق؛

ليي

األسرة ومستوى مويشي السج؛

ليي

الحج إي الصحة؛

لكي

إئاو محددة أو أش ا

محددين :النسا ؛
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للي

إئاو محددة أو أش ا

محددين :األ تال؛

لمي

إئاو محددة أو أش ا

محددين :األش ا

لني

إئاو محددة أو أش ا

لوو احعا ة؛

محددين :المياجرون وال جئون ومبتمسو البوو والمشردون دا بيا.

ويم ن الرجوع رل المرإج  1لبحص تتول عب النس ت ة المامبة من التوص تتياو المقترحة التي تقببيا

الوميورية وتب التي تحي

يا عبما ،وتُحدَّد وتُشرح أدناه التوصياو التي أُحي

يا عبما.

لف -التصديق على االتفاق او والمعاهداو الدول ة واالنضمام إليها
التواأ او ،3-99 ،37-99 ،29-99 ،24-99 ،19-99 ،14-99 ،12-99 ،4-99 ،2-99 ،1-99
،11-99 ،10-99 ،17-99 ،8-99 ،7-99 ،6-99 ،34-99 ،5-99 ،32-99 ،20-99 ،9-99
،25-99 ،23-99 ،30-99 ،26-99 ،22-99 ،21-99 ،16-99 ،18-99 ،15-99 ،13-99
38-99 ،36-99 ،35-99 ،33-99 ،31-99 ،28-99 ،27-99
-11

ا ُترحت  38توص تتية عب الوميورية تتضبج هالتص تتديج عب االتتا ياو والمضاهداو الدولية واالنل تتمام

رل يا .وُ ببت  36توصية نما أُحي عبما هالتوص ت ن التال ت ن:
التوص تان  15-99و 18-99لأوالرانيا وأورو وايي.

-12

إيما عامتان لبفاية و امل تتتان ألنيما تشت ت ران هشت ت

عام رل موموعة

ر محددة من االتتا ياو

هإدراج عرارة ‘ ...و رها من االتتا ياو الدولية‘ .ولن تصت ت تتدق الوميورية عب االتتا ياو التي ال تناست ت ت
احتيتاجتاو و لت ت ت ت ت ت تتايتا الببتد .وما للت  ،يوت

وتنت ذها د يتطب

م ارعتاة أن ردراج عتدة مضتاهتداو واتتتا يتاو إي القتانون المحبي

مساعدة دولية ن ار لقدراو الببد الرشرية والمالية المحدودة.

باء -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
التواأأأأ أ او ،53-99 ،52-99 ،51-99 ،50-99 ،48-99 ،46-99 ،44-99 ،40-99 ،39-99
49-99 ،47-99 ،45-99 ،43-99 ،42-99 ،41-99
-13

تبقت الوميورية  15توص تتية هش تتان رنش تتا مؤست تس تتة و نية لحقوق احنس تتان تمتث لمرادئ هاريس

-14

ويؤدي التريج الضام المضني هالمضاهداو وظيتة االية الو نية لبرصت ت ت ت تتد والتنت ذ واح غ والمتاهضة.

و شان رنشا آلية و نية لبرصد والتنت ذ واح غ والمتاهضة.

وينستج هذا التريج ما الو از ارو الرسيستية هشتان اتتا ياو محددة للتمان احترام المواع د النياسية لتقديم التقارير،
وصيا ة ط التنت ذ ،وتضاون الو ازراو من أج

د تطب ج هذه ال ط .

رنشت تتا المؤس ت تست تتة الو نية لحقوق احنست تتان لبوميورية همورد االنتيا من مشت تتروع

-15

ومن المتو

-16

و د قبلت الوميورية جميا التوصياو ال مس عشرة الواردة ضمن هذه الموموعة.

انون البونة الو نية لحقوق احنسان لضام .2020
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ت م -المساواة وعدم التمييا
التوا او 61-99 ،60-99 ،59-99 ،58-99 ،57-99 ،56-99 ،55-99 ،54-99
تبقت الوميورية ثماني توص ت تتياو مقترحة هش ت تتان المس ت تتاواة وعدم التم ز وتؤالد الوميورية تاي دها

-17

ليذه التوصت تتياو .وتؤالد أن ر ارها التش ت تريضي يض س حقا مرادئ حقوق احنست تتان .وما لل  ،يو
رل أن الوميورية ال تضتري هالزواج أو الش ت ت ت تراكة ن أش ت ت ت ت ا

لبم

احشت تتارة

من نتس الونس وال تقب أي تحديد آ ر

الونسي واليوية الونسانية .و د ُن ر إي التوصياو عب هذا األساس.

-18

وإي ضو التقرة  ،17تقبل الوميورية ث ث توصياو وتح ط علم ا ه مس توصياو مب نة أدناه:
لأي

التوصية  54-99لرسرانياي؛

لبي

التوصية  57-99لاألرجنت ني؛

لجي

التوصية  59-99لكنداي؛

لدي

التوصية  60-99لآيسبنداي؛

لهي

التوصية  61-99لآيسبنداي.

ال -التنم ة والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
التواأأأأ أ او ،70-99 ،69-99 ،68-99 ،67-99 ،66-99 ،65-99 ،64-99 ،63-99 ،62-99
72-99 ،71-99
-19

ا ُترحت  11توصت ت ت تتية عب الوميورية إ يا ي ة التنمية والب ئة واألعمال التوارية وحقوق احنست ت ت تتان.

وتتضبج هذه الموموعة هالقل ت ت تتايا الناش ت ت تتئة التي تؤثر إي الب ئة واال تص ت ت تتاد والتي أس ت ت تتتر عنيا تف ر المنا

وإ روس الورونا لكوإ د19-ي.

وست ت تتتُ ِّ
مم التوصت ت تتياو المقترحة إي ر ار هذه التئة ،التي تح
-20
المش ت تتاريا والبرام لاو الص ت تتبة تنس ت ت ج من و ازرة تف ر المنا والقدرة الو نية عب الص ت تتمود وو ازرة التوارة
جميضيا بقبول الوميورية ،تنت ذ

والصناعة والب ئة.

الحرية واألمان على شخصه
هأاء -حق الفر في الح اة و ّ
التوا او 78-99 ،77-99 ،76-99 ،75-99 ،74-99 ،73-99
-21

تبقت الوميورية س تتت توص تتياو مقترحة تتضبج هإلفا عقو ة احعدام والحج إي حرية األشت ت ا

-22

وُقبلت مس توصياو نما ح ط علما توصية واحدة عب النحو التالي:

واألمن الش صي.

التوصية  74-99لسويسراي.
-23

إيذه التوصتية ا ئة وملتببة ييما يتضبج هحقيقة حياة مبتمستي البوو وال جئ ن إي الوميورية.

و د صت تتيفت حدانة الوميورية .وال توجد مراكز الحتواز هؤال األش ت ت ا

األش ا

GE.21-05560
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واو -إقامة العدل
التوا او 82-99 ،81-99 ،83-99 ،80-99 ،79-99
ا تُرحت مس توص ت ت ت تتياو عب الوميورية تتضبج هاس ت ت ت تتتق ل القل ت ت ت تتا  .و د ُنِّتذ مض ميا هالتض .
-24
وتقب الوميورية جميا التوصياو التي تندرج تحت هذه التئة.

زاي -الحرياو األساس ة والحق في المشاركة
التواأأأأ أ او ،89-99 ،91-99 ،87-99 ،86-99 ،98-99 ،85-99 ،95-99 ،88-99 ،84-99
97-99 ،96-99 ،94-99 ،93-99 ،99-99 ،92-99 ،90-99
-25

تبقت الوميورية  16توصية تتضبج هحرية التضب ر وحرية احع م.

-26

وتقر الوميورية هاألهمية األستاستية التي تمتست يا حرية التضب ر وحرية احع م .و د ط التقرير

الو ني مس تتالة س تتتر احع م ن رل الوميورية تفطية الايية ،وأُع د تاك د هذه المس تتالة .وه ذا ،إإن مضبوماو

الح ومة متاحة اان هستيولة عب أشت ال م تبتة من وستاس التواصت االجتماعي وأيلتا عن ريج م ت

احع م الح ومي.

ووإقا لبتقرة  ،26تقبل الوميورية سرا توصياو من التوصياو المقترحة وتح ط علم ا هالتوصياو
-27
التسا الواردة عب النحو التالي:
لأي

التوصت تتياو  84-99و 88-99و 95-99لهولندا ،والممبمة المتحدة لبريطانيا الض م

لبي

التوص تان  85-99و 98-99لن وزيبندا ،ولمسمبرغي؛

لجي

التوصية  89-99لالوالياو المتحدة األمري يةي؛

لدي

التوص تان  92-99و 99-99لالدانمرك ،ولمسمبرغي؛

لهي

التوصية  96-99لألمانياي.

وأيرلندا الشمالية ،وألمانياي؛

حاء -حظر تم ع شكال الرق
التوايتان  100-99و101-99
-28

ا ُترحت توص تان عب الوميورية ترالزان عب أش ال الرق الحديثة واالتوار هالرشر .و ُقبلتا مضا.

طاء -األسرة ومستوى مع شي الئق
التوا او 107-99 ،106-99 ،105-99 ،104-99 ،103-99 ،102-99
-29
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تبقت الوميورية ست توصياو إي ر ار هذه الموموعة ،وقبلتها جميضيا.
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ياء -الحق في الصحة
التواأأأ أ او ،115-99 ،114-99 ،113-99 ،112-99 ،111-99 ،110-99 ،109-99 ،108-99
117-99 ،116-99
ا تُرحت عشتر توصتياو عب الوميورية ييما يتضبج ه دماو الصتحة الونستية واحنوا ية ،وحقوق
-30
كرار الست تتن ل جاسحة الوإ د ،19-والصت تتحة الضقبية ،والتفذية ،وال دماو الصت تتحية الضامة ،والتثقي إي
موال الصحة.

-31

وال تؤيد الوميورية ال يار المتضبج هاحجيال .وس ت ت ت تتتت ذ الوميورية ال طواو ال زمة لتحس ت ت ت ت ن

دماو رعاية الصت ت ت ت تتحة احنوا ية ،لمنيا ال تست ت ت ت تتتطيا دعم أي جيود ترمي رل رعمال حرية ا تيار احجيال،

ولل وإقا لما يسمس هه القانون هالتض .
-32

وييما يتضبج هالتثقي

الونس تتي ،ليس لدى الوميورية أي مشت ت بة إي هذا الص تتدد .وما لل  ،إإن

القل ت ت ت تتايا المتضبقة هالحياة الونس ت ت ت تتية هي أمور تفط يا القوان ن الو نية أو أمور تتضبج ها تياراو إردية إي

ظروي مض نة.
-33

و تد عمبتت من متة أ رتا

حتدود إي البتدايتة دا ت الببتد ما األشت ت ت ت ت ت ت تا

رعاية إي موال الصتتحة الضقبية همن إ يم مبتمستتو البوو وال جئون والضم

التذين يحتتاجون رل

المحب ون .وما يث ر بج الوميورية

هو حالة الموظت ن الذين يصترحون نشتطا عب نحو يتضارل ما أدا واجراتيم المينية .ومن األحستن أن
تمون أي مشت ت تتارالة مست ت تتتقببية لمن مة أ را

عب أساس ميني تماما.
-34

حدود من أج أ رال تقديم المست ت تتاعدة لبست ت ت ان المحب ن

وإي ضتو التقراو من  27رل  ،30تقبل الوميورية أر ا توصتياو وتح ط علم ا هستت توصتياو

عب النحو التالي:
لأي

التوصية  108-99لالبرتفالي؛

لبي

التوصية  111-99لييويي؛

لجي

التوصية  112-99لألمانياي؛

لدي

التوصية  115-99لالم سي ي؛

لهي

التوص تان  116-99و 117-99لالدانمرك ،ييويي.

كاف -فئاو محد ة من األشخاص :النساء
التواأأأأأأأأ أاو ،134-99 ،133-99 ،125-99 ،123-99 ،121-99 ،120-99 ،119-99 ،118-99
132-99 ،131-99 ،130-99 ،129-99 ،127-99 ،128-99 ،126-99 ،124-99 ،122-99
-35

ببت الوميورية جميا التوصت ت تتياو الرالا عددها  17توصت ت تتية المقترحة إي ر ار هذه الموموعة.

وتتضبج هذه التوصت تتياو عب وجه التحديد هحقوق المرأة .وهي مدرجة هش ت ت
ِّ
وح ِّدثت إي عام .2020
البونة المضنية هالقلا عب التم ز ضد المرأة لضام  ،2018التي ُنقحت ُ
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الم -فئاو محد ة من األشخاص :األطفال
التوا او 140-99 ،139-99 ،138-99 ،137-99 ،136-99 ،135-99
-36

تبقت الوميورية ست توصياو مقترحة تتضبج تحديدا هحقوق الطت  .و ُقبلت جميضيا.

م م -فئاو محد ة و شخاص محد ين :األشخاص ذوو اإلعاقة
التوا او 143-99 ،142-99 ،149-99 ،144-99 ،141-99
-37

نون-

ا تُرحت أر ا توصياو عب الوميورية تتضبج هاألش ا

لوي احعا ة وُ ببت جميضيا.

شأأخاص محد ين و فئاو محد ة :المهاترون والئتئون وملتمسأأو اللجوء والمشأأر ون
اخل ا

التواأأأ أ او ،152-99 ،151-99 ،150-99 ،148-99 ،147-99 ،149-99 ،146-99 ،145-99
156-99 ،155-99 ،154-99 ،153-99
-38

تبقت الوميورية  12توصت تتية هشت تتان مضالوة حاالو ال جئ ن ومبتمست تتي البوو إي مرالز مضالوة

حاالو ال جئ ن ،وهي حاالو طاها التقرير الو ني لضام  .2016ويقدم التقرير الو ني الحالي هالتتص
الضم الذي أنوزه المرالز هالتض والضناية التي تول يا الوميورية لوميا األش ت ت ت ت ت ا

دو ار ميما إي التصدي لبيورة
-39

ر الن امية إي المنطقة.

المنقول ن .وتؤدي الوميورية

و ُقبلت  11توصية مقترحة و ُح ط علم ا توصية واحدة عب النحو التالي:
التوصية  152-99لالص ني.

رابع ا -استنتاتاو
-40

من ن التوص ت ت تتياو التي دميا موبس حقوق احنس ت ت تتان التاها لصمم المتحدة والرالا عددها 156

-41

وستتُصتاغ طة تنت ذ توصتياو االستتضرال الدوري الشتام عب أستاس التوصتياو المقترحة التي

توصية ُ ،ببت  132توصية وأُحي عبما هما موموعه  24توصية.

ُ ببت .وستتتمون و ازراو محددة مستتؤولة عن هضض أنشتتطة التنت ذ عندما تمون التوصتتياو متستتقة ما والياو
هذه الو ازراو .وست ت ت تول التريج الضام المضني هالمضاهداو والم بق هم ار رة ومتاهضة التنت ذ وإعداد التقارير،
هاعتراره االية الو نية لبرصت تتد والتنت ذ واح غ والمتاهضة ،توزيا طة تنت ذ توصت تتياو االست تتتضرال الدوري

الشام عب الو ازراو المضنية.
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