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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  /تشرين الثاين ١٢ إىل ١، دورته التاسعة يف الفترة من ٥/١حقوق اإلنسان  
تشرين  ٥ة العاشرة، املعقودة يف     وأجري االستعراض املتعلق جبمهورية جزر مارشال يف اجللس       

وزير الـشؤون    سيلك،. وترأس وفد مجهورية جزر مارشال جون م      . ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق جبمهورية جزر مارشال يف جلسته الرابعة            . اخلارجية

  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ٩عشرة املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعـة املقـررين         ٢٠١٠ونيه  ي/حزيران ٢١ويف    -٢

لتيـسري االسـتعراض املتعلـق      ) اجملموعـة الثالثيـة   (وزامبيا   البحرين والربازيل    املؤلفة من 
  .مارشال جبزر
، صدرت الوثائق التالية لالستعراض املتعلق      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  : جبمهورية جزر مارشال
ــ  )أ(   ــينتقري ــرة  /ر وط ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/9/MHL/1)؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/9/MHL/2)) ب(١٥وفقاً للفقرة 
  .(A/HRC/WG.6/9/MHL/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية، وفقاً للفقرة   )ج(  

هورية جزر مارشال عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا          وأحيلت إىل مج    -٤
وهـذه  . واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية      نيا والتفيا   يأملانيا وسلوف سلفاً  

  .األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   
وترد يف الفصل الثاين من هذا التقرير       .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٢١ىل  أد  -٥

  .التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
تـشرين   ٥املعقـودة يف     يف اجللـسة العاشـرة،     قدم وزير الشؤون اخلارجيـة،      -٦

وشـكر  . مبشاركة منظمات اجملتمع املـدين    أُعد  لتقرير الوطين الذي    ، ا ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين
رئيس الوفد، يف معرض اإلشارة إىل القيود اليت تواجهها مجهورية جزر مارشال فيما يتعلـق               
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املعـين  بامليزانية، كل من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان والفريق اإلقليمـي             
والشركاء الثنائيني كأملانيا وكندا علـى      ماعة احمليط اهلادئ،    مبوارد حقوق اإلنسان التابع جل    

وفـد جـزر مارشـال يف هـذا االسـتعراض           ئهم ومساعدهتم لتمكني مـشاركة      سخا
  .الشامل الدوري

أن إعداد التقرير الوطين هو تتويج ملـشاورات أجرهتـا          إىل  جزر مارشال   أشارت  و  -٧
لإلعـداد   ٢٠٠٩ الوزراء يف هناية عـام       لشهور جلنة تنمية املوارد، وهي جلنة أنشأها جملس       

أعضاء اللجنة، مع اإلشارة إىل أن اللجنـة        واجملتمعات احمللية   مع  لتقرير مث صياغته بالتعاون     ل
للوترية ومع ذلك، ونظراً    . تضم مكاتب حكومية فحسب بل منظمات غري حكومية أيضاً         ال

شاورات اللجنة مع املراكـز     ، فقد اقتصرت م   املتقطعة خلدمات شركة اخلطوط اجلوية احمللية     
  .احلضرية يف ماجورو وإيبييي

أن إقليمها   نسمة، إىل    ٦٠ ٠٠٠جزر مارشال، اليت يتجاوز عدد سكاهنا       أشارت  و  -٨
يف املنطقة الوسـطى مـن       جزر منخفضة االرتفاع     ٥عب املرجانية و   من الشُ  ٢٩يتألف من   

بعاً تقريباً من اجلزر املتناثرة علـى        كيلو متراً مر   ١٨١تبلغ مساحتها اإلمجالية    احمليط اهلادئ،   
  .  مليون كليلو متر مربع يف احمليط اهلادئ٢منطقة اقتصادية خالصة مساحتها 

وعقب احلرب العاملية الثانية، تولّت الواليات املتحـدة األمريكيـة إدارة شـؤون               -٩
بتفويض من  مجهورية جزر مارشال بوصفها إقليماً من جزر احمليط اهلادئ املشمولة بالوصاية            

 إىل  ١٩٤٦يف الفتـرة مـن عـام         وأنه أثناء فترة الوصايا علـى اإلقلـيم،       . األمم املتحدة 
 نووي جواً وبراً وحتـت      -وحراري  ذري   قطعة سالح    ٦٧تفجري  فيها  مت  اليت  ،  ١٩٥٨ عام

 عاماً من تنفيذ    ١٢خالل  ،  املاء يف جزر مارشال أي يف جزيريت بيكيين وإينيوتاك املرجانيتني         
وقد أدت إحدى هذه التجارب املعروفة بقنبلـة        .  التجارب النووية للواليات املتحدة    برنامج

حـىت اآلن، البـت يف      ،  ومل يتم . إىل إصابة سكان روجنيالب وأوتريك مبواد مشعة      " برافو"
  .  مبخلفات برنامج التجارب النوويةصلةالقضايا املعلقة املت

ـ         لقد    -١٠ ، وانـضمت يف    ١٩٧٩ام  أقرت مجهورية جزر مارشـال دسـتورها يف ع
، جرى التوقيـع    ٢٠٠٣يف عام    و . إىل اتفاق االرتباط احلر مع الواليات املتحدة       ١٩٨٦ عام

  .هذا االتفاقمن على نسخة معدلة 
. واملساعد ة املالية املقدمة مبوجب االتفاق هي عماد اقتصاد مجهورية جزر مارشال             -١١

وأهـم  . األوىل ويتركز يف مزارع صغرية    فالنشاط الزراعي يتمثل يف زراعة الكفاف بالدرجة        
وتنحصر الصناعة الصغرية احلجم يف احلـرف       . احملاصيل التجارية هي جوز اهلند ومثار اخلبز      

ويشكل قطاع السياحة مصدراً صغرياً للحصول      . مسك التونة ولب جوز اهلند    جتهيز  اليدوية و 
لعاملة، على الرغم من وجود      يف املائة من القوى ا     ١٠على العملة األجنبية ويستخدم أقل من       

ومتلك مجهورية جزر مارشال موارد طبيعية قليلـة، وتفـوق          . لتنمية هذا القطاع  إمكانيات  
  .واللغتان الرمسيتان مها املارشلية واإلنكليزية. واردهتا الصادرات بكثري
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وجلزر . وتشري جزر مارشال إىل أن حكومتها تعمل يف إطار برملاين ورئاسي خمتلط             -١٢
الغرفـة  (وجملس نيتيجـيال    ) الغرفة العليا (جملس إيرويج   : ال برملان مؤلف من غرفتني    مارش

كالً من رئيس اجلمهورية الذي يرأس الدولة واحلكومـة         الفرقة السفلى   نتخب  تو). السفلى
الفرقـة الـسفلى    على السواء، وجملس الوزراء، وتقع مسؤولية السلطة التشريعية على عاتق           

 زعيماً، بدور استشاري،    ١٢ويقوم جملس إيرويج، املؤلف من      .  منتخباً  عضواًَ ٣٣من  املؤلفة  
يف القانون العريف ويف املمارسات، مبـا يف ذلـك          وال سيما يف مراجعة التشريعات اليت تؤثر        

  .األراضيتعلق حبيازة  ما
بـالنظر إىل هـذه     قد تعّين النظر يف حالة حقوق اإلنسان لشعب جزر مارشال            و  -١٣

نظر إىل حساسية جزر مارشال إزاء الصدمات اخلارجية مثل األزمة املالية العاملية،            اخللفية وبال 
وعلى الرغم من عدم وجود، بوجـه       . وكذلك إىل غري ذلك من التحديات العديدة األخرى       

اليت سائل  حلقوق اإلنسان من جانب احلكومة، فقد أثريت بعض امل         انتهاكات واضحة، عام،  
تواجه صعوبة يف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنـسان جتـاه           تبّين منها أن جزر مارشال      

  .شعبها
 احلقوق األساسية،   ، من الدستور  ٢تكفل شرعة احلقوق، املنصوص عليها يف املادة          -١٤

مثل احلماية من التمييز، وحرية الدين، وحرية الكالم، وحرية تكوين اجلمعيات، واحلماية من             
واحلق يف  االستقالل الشخصي ويف اخلصوصية، واحلق يف الصحة،        الرق والعبودية، واحلق يف     

كمـا يـنص   . أساسه األخـالق احلصول على التعليم واخلدمات القانونية، واحلق يف حكم     
الدستور على أن االدعاء العام يتصرف باسم أي شخص يتأثر مباشرة بأي انتهاك مزعـوم               

تشريعاً يدعم شرعة احلقوق وجيرِّم      ت الفرقة السفلى  وفضالً عن ذلك، فقد اعتمد    . للدستور
حىت اآلن، إال إىل اتفاقيتني أساسـيتني حلقـوق        ،  ومل تنضم جزر مارشال   . أي انتهاكات هلا  

اإلنسان، وعلى الرغم من أهنا مل تعتمد تشريعات تنفيذية حمددة، فإن التشريع املـشار إليـه                
  .أعاله يغطي عدداً من االلتزامات

هو القـانون األعلـى يف    فإن الدستور،  اية حقوق اإلنسان،  ومحفيما يتعلق بتعزيز    و  -١٥
ويـنص  . كما يكفل اسـتقاللية القـضاء     السلطات الثالثة للدولة    يكفل الفصل بني    ،  البالد

ويكفل الدسـتور   . الدستور أيضاً على احلقوق املتعلقة باالحتجاز واحلبس واحملاكمة العادلة        
عن ذلك، يعترف الدستور صراحة بـاحلق يف        وفضالً  . صراحة أيضاً حرية الكالم والصحافة    

شـؤون   لتـسيري    اختاذ كل خطوة معقولة والزمة    "ب حكم أساسه األخالق وُيلزِم احلكومة      
أيضاً االقتراع العام القائم علـى      وحتمي احلكومة   ". احلكومة وفقاً ملدونة شاملة لألخالقيات    

 سادت بعد االنتخابـات     وقد برهنت على ذلك األوضاع اليت     . املساواة وتعمل على تعزيزه   
بأن رئيس جلنة االنتخابات ارتكب تـصرفات       ثريت ادعاءات   عندما أ ،  ٢٠٠٧العامة يف عام    

وّجهت انتقـادات إىل    ،  فترة وجيزة من ذلك أُنشئت جلنة مستقلة للتحقيق       وبعد  . غري الئقة 
 إىل  التدخل يف عملية تعيني موظفني مـدنيني، ممـا أدى         على  وزير الشؤون الداخلية آنذاك     
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إدارة ثبـت أن املـشاركة يف       وقد  . توظيف أشخاص غري مؤهلني إلدارة عملية االنتخابات      
الشأن العام من خالل التمثيل الربملاين أمر واقع، ويشهد بذلك التصويت على سحب الثقـة               

  .  مث انتخاب رئيس جديد من قبل الفرقة السفلى٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٢ يف
 ويف جمـال     التـشريعي   يف اجملـال   الثغراتمن  غم  بالرل أنه،   وأفادت جزر مارشا    -١٦

يتعلق باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد            السياسات فيما   
قدماً يف تنفيـذ    يف العمل لتحسني القدرات والتصدي للقيود التقنية للمضي         ستستمر  املرأة،  

  . هاتني االتفاقيتني تنفيذاً كامالً
تواجهها فيما يتعلق بتعزيـز  كربى  حتديات  عدةوسلطت جزر مارشال الضوء على     -١٧

ونظراً لكون جـزر مارشـال   . وأول هذه التحديات هو تغري املناخ. ومحاية حقوق اإلنسان  
دولة جزرية ال يتجاوز ارتفاع اليابسة فيها مترين فوق سطح البحر، فإن اآلثار العكسية لتغري           

. مصدراً للقلق يف جمال حقـوق اإلنـسان        تشكل   ،اع مستوى البحر   وال سيما ارتف   ،املناخ
فليست حياة السكان هي وحدها املعرضة للخطر فحسب بل أيضاً سبل العـيش واألمـن               

وبالتايل، فقد تـؤدي اآلثـار      . الغذائي واألمن االقتصادي واألمن التعليمي واألمن الصحي      
  . ى املوارد الشحيحة أصالًاملترتبة على تغري املناخ إىل زيادة حجم الطلب عل

املناخية احملتملة، من املرجح أن يعاين مواطنو جزر مارشال من التغريات ونتيجة آلثار     -١٨
انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان األساسية وكذلك حلقوق مدنية حمددة منصوص عليها يف            

ة، ولكنـها يف  وقد تكون اآلثار العكسية لتغري املناخ على حقوق اإلنسان مباشـر        . الدستور
تعلـق  العذبة تثري مشكلة آنية فيما ي     املوارد اجلوفية   شحة  مث إن   . الغالب غري مباشرة وتدرجيية   
ومل تكن إجراءات التكيف املتخذة كافية، كما أن جزر مارشال . باستمرارية بقاء جزر البالد

بالتايل، فإن و. يف وضع ميكنها من ضمان احلقوق األساسية ملواطنيها يف األجل الطويل      ليست  
األمر يتطلب اختاذ مزيد من اإلجراءات من جانب اجملتمع الدويل مبا يف ذلك زيـادة حتليـل                 
آليات احلماية املقدمة لألشخاص الذين قد يتشردون بصورة دائمة بسبب غمر الدول اجلزرية             

وفضالً عن ذلك، يتطلب األمر مزيداً من التعـاون والتنـسيق           . املنخفضة مثل جزر مارشال   
اتفاقية جيدر استكمال   و. واملساعدة لضمان التنمية املستدامة يف بلدان نامية مثل جزر مارشال         

تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بأحكام من القانون الدويل حلقوق اإلنسان تؤكـد             األمم امل 
. على أن التعاون الدويل ليس مناسباً فحسب بل إنه التزام أيضاً يف جمال حقـوق اإلنـسان                

تزال جزر مارشال تؤكد على املفاوضات املتعددة األطراف، لكنها وبسبب التقدم غـري            وال
املطمئن مل يعد مبقدورها االعتماد حصراً على املفاوضات السياسية اجلارية يف إطار االتفاقية             

  .لكي تكفل احترام حقوق اإلنسان األساسية احتراماً كامالً على أراضيها
ناخ يف جامعـة كولومبيـا      ل مؤخراً من مركز قانون امل     ولذلك، طلبت جزر مارشا     -١٩

أن يعكف على دراسة هنج منظم بصورة أكرب للتصدي للمشاكل املعقدة املرتبطـة             بنيويورك  
اهلجـرة  املخاطر اليت هتددها كدولة، وخطـر       مبخاطر تغري املناخ طويلة األجل، مبا يف ذلك         
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وتنطوي ة األجل هي خماطر معقدة للغاية       وهذه املخاطر الطويل  . القسرية اخلارجية والداخلية  
. آثار حمتملة على حقوق اإلنسان، والسالمة اإلقليمية واألمن واالنتـصاف القـانوين           على  

وأعربت جزر مارشال عن أملها يف أن خيلص املؤمتر األكادميي الدويل الذي من املقـرر أن                
مبزيد من االتساق من جانـب      تعقده جامعة كولومبيا يف أوائل العام املقبل، إىل تفهم يتسم           

  . خرباء السياسة الدولية وصانعي القرار
ويف . إجراءات فوريـة  وميكن احلد بصورة كبرية من املخاطر الطويلة األجل باختاذ            -٢٠

 تـوجز   ٢٠١٠هذا الصدد، أعدت جزر مارشال خطة طريق وطنية تتعلق باملنـاخ لعـام              
. احملليةاجملتمعات  محاية  اعدة دولية لتحسني    إجراءات واستراتيجيات حمددة ميكن إتباعها، مبس     

خفـض انبعاثاهتـا   وقد تعهدت جزر مارشال، يف إطار اجلهود اليت تبذهلا يف هذا الـصدد،     
  . يف املائة خالل العقد املقبل معتمدة يف ذلك على الدعم الدويل٤٠ىل نسبة احملدودة أصالً إ

وسـعت  . راءات عاجلة وفورية  إجكانت جزر مارشال تسعى إىل املبادرة باختاذ        و  -٢١
خالل اليت ستتخذ   فاإلجراءات  . جعل املوارد املالية مطابقة لالحتياجات    احلكومة بنشاط إىل    

قدرة جزر مارشال على ضمان بقائهـا       مدى  درجة كبرية   حدد ب ستالسنوات القليلة املقبلة    
اءات متـسقة   وبدون اختاذ إجر  . باحلريات األساسية ومدى متكن مواطنيها من التمتع      كدولة  

 الـدول الـيت     جزر مارشال من بـني أوىل     تكون  ودعم من اجملتمع الدويل، فمن احملتمل أن        
  . تتعرض ملخاطر باجلملة هتدد بقاءها كدولة للخطر

أهنـا  فالثغرات املناخية تشكل مصدر قلق حقيقي ألهايل جزر مارشال، من حيث              -٢٢
وفقـدان األرض والتقاليـد    الفقر عيشهم للخطر ورمبا أدت إىلالسكان وسبل  تعرض حياة   

ومنها بصفة خاصة النساء واألطفال واملسنني      ،  وتتعرض اجملموعات الضعيفة  . والثقافة واهلوية 
وإذ مل تتوقف جزر مارشال عن . أكثر من غريها ملثل هذه املخاطرواألشخاص ذوي اإلعاقة، 

ملناخ املنصوص عليه يف اتفاقيـة      مناصرهتا القوية ملفهوم التمويل االستباقي ملواجهة آثار تغري ا        
طـار،  ويف هـذا اإل   . كوبنهاغن، فإهنا ستواصل حوارها مع اجملتمع الدويل يف هذا الـصدد          

مساعدهتا يف التصدي آلثار تغري املناخ والتركيز لـيس         ناشدت جزر مارشال اجملتمع الدويل      
جاهزة "مشاريع  وضع  يف  على تقدمي املساعدة    أيضاً  القدرات والشراكات بل    فقط على بناء    

اجملتمعات احملليـة   كفيلة بتحقيق نتائج مرئية وملموسة وميكن قياسها يف جمال محاية           " التنفيذ
  . واملوارد

وقد اسـتجاب   . اآلخر باآلثار اليت خلفها برنامج التجارب النووية      التحدي  ويتعلق    -٢٣
 ١٩٥٦ و ١٩٥٤مي  يف عـا  جملس الوصاية التابع لألمم املتحدة، اعتماداً       قراران صادران عن    

. ددةاحملضمانات  الاللتماسات قدمها أهايل جزر مارشال لوقف التجارب، وقدما طائفة من           
وأشار تقرير ملعهد السرطان النووي     ،  شعاعاتبسرطان ناجم عن اإل   ال يزال الناس يصابون     

وتواجـه  .  إىل توقع حدوث مئات من حاالت إضافية لإلصابة مبرض السرطان          ٢٠٠٤لعام  
إضـافة إىل    يف تقدمي الرعاية الصحية إىل املصابني بالـسرطان           كبرية ال حتديات جزر مارش 
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وفضالً عن ذلك، ال يزال معظم سكان جزر        . الرعاية الصحية األولوية والثانوية اليت تقدمها     
بكيين وإنيويتاك، وروجنيالب وأوترك املرجانية مشردين من جزرهم، بل إن بعـضهم لـن              

 وعلى الرغم مـن أن      . النووية با ُنسفت واندثرت أثناء التجار    يعودوا قط إىل جزرهم ألهن    
لتسوية هذه املسائل، ال يزال هناك الكـثري ممـا   جزر مارشال تقدر جهود الواليات املتحدة      

اجملتمـع الـدويل    ولذلك دعت جزر مارشال الواليات املتحـدة، وكـذلك          . ينبغي عمله 
حديات املتعلقـة مبخلفـات برنـامج       للت، إىل مساعدهتا يف التصدي      والوكاالت املتخصصة 

وستستمر جزر مارشال يف العمل مع كونغرس الواليات املتحدة، الـذي           . التجارب النووية 
بعض هذه الشواغل، كما ستواصل حوارها      ينظر حالياً يف مشروع قانون يهدف إىل معاجلة         

 اإلشـعاع  قرار لألمم املتحدة عـن آثـار  هناك  و. مع اجملتمع الدويل والوكاالت املتخصصة    
من األمني العام تقدمي تقرير عن هـذه        ذري، ال يزال معروضاً على اجلمعية العامة، تطلب         ال

  . اآلثار يف جزر مارشال
حقـوق  يف جمـال    والحظت جزر مارشال وجود قيود متنعها من الوفاء بالتزامها            -٢٤

ق الطفل واتفاقيـة   وال سيما فيما يتعلق بااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية حقو    ،اإلنسان
وباإلضافة إىل التحديات املشار إليها أعاله، فإن       . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

عد جزرها وموقعها اجلغـرايف     ُب، و  اليت تتمتع هبا جزر مارشال     حمدودية املوارد املالية والتقنية   
. ان على أرض الواقع   العقبات اليت حتول دون حتسني حالة حقوق اإلنس       مجلة  هي من   الفريد،  

ويف ضوء هذه احلالة، طلبت جزر مارشال من اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة التقنية واملاليـة               
فيما يتعلق بتنفيذ املنتخبني  دعم بناء قدرات العاملني يف اخلدمة العامة واملوظفني         ) أ: (من أجل 

ليت تنفذها كـل مـن      االعامة  حتسني برامج التوعية    ) ب(حقوق اإلنسان يف جزر مارشال؛      
لتصدي لقضايا املتعلقة   ا) ج(املنظمات احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان؛         

  . بتغري املناخ والتعليم والصحة
ويف اخلتام، تؤكد جزر مارشال أهنا ملتزمة بالفعل باالمتثال اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق              -٢٥

تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة         اإلنسان مبوجب اتفاقية حقوق الطفل وا     
ونظراً . يثاق األمم املتحدة  مبباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكذلك       التقيد   وأهنا مستمرة يف  

علـى االتفاقيـات    بعد  املتعلقة بالقدرات واملوارد، فإن جزر مارشال مل تصدق         لالعتبارات  
على أن ما حتتاج إليه جزر      . كر يف القيام بذلك   نسان، لكنها تف  األساسية األخرى حلقوق اإل   

واملساعدة من اجملتمع الدويل لتحسني حالة حقوق اإلنسان        مارشال بشكل عام هو الشراكة      
  . داخل أراضيها

   االستعراضموضوعاحلوار التفاعلي وردود الدولة   -باء   
الحظت كوبا أن جزر مارشال، بوصفها دولة جزرية صـغرية، وقعـت ضـحية                -٢٦

 األمم  هنتهكدولة حتت الوصاية أ   عمليات متتابعة لالستعمار واالستعمار اجلديد، وأن وضعها        
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وعلى الرغم من العديد من التحديات اليت تواجهها جزر         .  فقط ١٩٩٠املتحدة رمسياً يف عام     
ضعت احلكومة  وو.  االقتصادية للبالد  -إىل النهوض بالتنمية االجتماعية     مارشال، فقد سعت    

وأشارت كوبا إىل اآلثار السلبية الـيت خلفتـها         . امن بني أولوياهت  والرعاية الصحية   التعليم  
وقدمت . التغريات املناخية على اجلهود اليت بذلتها الدولة يف هذه اجملاالت واجملاالت األخرى           

  . كوبا توصيات
 نسانالتقرير الوطين حالة حقوق اإل    هبا  ورحبت اجلزائر بالطريقة الصرحية اليت عاجل         -٢٧

، وأثر ذلك أيضاً علـى      جزر مارشال والتحديات اليت تواجهها    هشاشة  والحظت  . يف البلد 
تضافر عوامل متعددة مبا يف ذلك صـغر حجـم          أن  كما الحظت   . إعمال حقوق اإلنسان  

علـى  ت آثار سلبية    قد خلف االقتصاد، وارتفاع تكاليف النقل وهشاشة النظام اإليكولوجي،        
طت اجلزائر الضوء على احلقوق واحلريات املنصوص عليهـا يف          وسل. إعمال حقوق اإلنسان  
وترى اجلزائر أن انضمام جزر مارشال إىل العهدين الدوليني األساسيني . دستور جزر مارشال

  .حلقوق اإلنسان من شأنه أن يعزز اإلطار القانوين والدستوري يف جمال حقوق اإلنسان
تعلق بالتنمية البـشرية والتعلـيم والرعايـة        واعترفت املكسيك بالتقدم احملرز فيما ي       -٢٨

إلدراج محاية حقوق اإلنـسان     املبذولة  بصفة خاصة، على اجلهود     ركزت  و. الصحية والبيئة 
 من املعلومات مزيد من جزر مارشال تقدميطلبت و. يف السياسات الوطنية املتعلقة بتغري املناخ

جبميـع أشـكال    املفعول فيما يتعلق    السارية   وكذلك عن املمارسات     ،عن التدابري التشريعية  
وقـدمت  . التمييز ضد املرأة مبا يف ذلك املتعلقة بزيادة مشاركة املرأة يف عملية صنع القـرار              

  . املكسيك توصيات
وأعربت الصني عن ارتياحها للنهج البناء الذي تنتهجه جزر مارشال يف مشاركتها              -٢٩

تعزيـز  لأمهية كبرية   تويل  زر مارشال   والحظت أن ج  . يف عملية االستعراض الدوري الشامل    
ومحاية حقوق اإلنسان وأهنا بذلت جهوداً وحققت تقدماً يف جماالت حرية الـدين وحريـة            

وتقدر الصني التحديات احملددة اليت تواجههـا       . التعبري واحلق يف الصحة وكذلك يف التعليم      
 األزمة االقتصادية   نبة ع جزر مارشال يف جمال حقوق اإلنسان وال سيما يف ضوء اآلثار املترت           

واقترحت الصني على جزر مارشـال النظـر يف   . ات املناخية والتركة التارخيية  واملالية والتغري 
  .االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة

مع االرتياح، أن   ،  ورحبت سلوفينيا بالتزام احلكومة إزاء حقوق اإلنسان والحظت         -٣٠
على نوع اجلنس والعرق واللون واللغة والدين والرأي السياسي         الدستور حيظر التمييز القائم     

. أو االجتماعي ومكان الوالدة والوضع األسري والنـسب       لقومي  وغريه من اآلراء واألصل ا    
. اإلعاقـة على أساس   ومع ذلك، الحظت سلوفينيا أن الدستور ال يتصدى ملوضوع التمييز           

وتساءلت عما  . ناقصاً على حد كبري   زال  ية ال   يف احلياة السياسي  املرأة   أن متثيل    كما الحظت 
إذا كانت جزر مارشال ختطط لالنضمام إىل املعاهدات األساسية الدولية حلقوق اإلنـسان             
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سيما العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة             وال
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. والسياسية

ا أن دستور جزر مارشال يكفل حقوق اإلنسان األساسية لكنـها           والحظت فرنس   -٣١
الـيت  تساءلت عن التدابري املتخذة جلعل التشريعات الوطنية تتمشى مع االلتزامات الدوليـة             

. مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        قطعتها جزر مارشال على نفسها      
وفضالً عـن   . اء استمرار العنف املرتيل ضد املرأة     وبصفة خاصة، أعربت فرنسا عن قلقها إز      

. الفسادكافحة ذلك، تساءلت فرنسا عن التدابري اليت اختذهتا حكومة مجهورية جزر مارشال مل
  .وقدمت فرنسا توصيات

ورحبت أستراليا بالتزام جزر مارشال باالمتثال اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنـسان             -٣٢
. القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل         سيما مبوجب اتفاقية     وال

وعلى الـرغم  . ومع ذلك، أعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد مبمارسة العنف ضد املرأة          
من أن أستراليا ترحب بتعهد جزر مارشال باالمتثال اللتزاماهتا مبـساعدة األشـخاص ذوي     

. لتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        اإلعاقة، فإهنا تشجع الدولة على ا     
  .وقدمت أستراليا توصيات

 املغرب أن التقرير الوطين أشار إىل التقدم احملرز يف جمال حقـوق اإلنـسان        والحظ  -٣٣
وبصفة خاصة، رحب املغرب    . ورحب باستعداد احلكومة لزيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان       

حتسني ظروف إلقاء القبض واالحتجاز، والنهوض حبريـات        باجلهود املبذولة لتعزيز القضاء و    
املغرب، مع االرتياح، اجلهود    والحظ  . وتشكيل مجعيات التعبري واملعلومات والدين والتجمع     

املغرب دعوته إىل    وأكد. املبذولة للقضاء على العنف ضد املرأة وضمان احترام حقوق املرأة         
ال اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيـع        اجملتمع الدويل لدعم جزر مارشال يف االمتث      

جزر مارشال ستحتاج إىل مـساعدة ماليـة         والحظ املغرب أن     .أشكال التمييز ضد املرأة   
وسأل املغرب حكومة جزر مارشال عمـا إذا        . تغيُّر املناخ فرضها  للتصدي للتحديات اليت ي   

مبا يف ذلك تشريع لتـسهيل      كانت تعتزم وضع إطار قانوين يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة،          
  .إىل األماكن العامةوصوهلم 

يف جـزر  املوجـودة   ملنظمات غري احلكوميـة     من ا والحظت هنغاريا العدد املتزايد       -٣٤
مارشال وأعربت عن ارتياحها للجهود املبذولة لزيادة تعزيز حقـوق اإلنـسان األساسـية              

للجمع بني اثنتني يف الزواج     لعدم وجود حظر صريح     ومع ذلك أعربت عن قلقها      . للمواطنني
وبينما تقر هنغاريا باإلصالحات التعليميـة      . وإلعفاء الزواج العريف من أية متطلبات قانونية      

ية إىل تعزيز احلقوق األساسية للمواطنني الشباب، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء االدعاءات             والرام
بوجود حاالت تتعلق باالعتداء على األطفال وإمهاهلم، وإزاء مشروعية العقوبة اجلسدية داخل 

تسجيل الوالدات، وارتفاع عدد حاالت احلمـل لـدى         األسرة، واملشاكل القائمة يف جمال      
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وقـدمت  . القيود اليت يواجهها األطفال ذوي اإلعاقـة يف التمتـع حبقـوقهم           املراهقات، و 
  .توصيات هنغاريا
. جزر مارشال يكفل حرية الكالم ووسائل اإلعالم      بكون دستور   ورحبت سلوفاكيا     -٣٥

مبا يف ذلك فيما يتعلق حبـاالت       جماالت شىت تبعث على القلق،      ومع ذلك، الحظت وجود     
 يف البيانات   القصور الواضح وحاالت العنف املرتيل، وكذلك     ليهم  ألطفال واالعتداء ع  إمهال ا 

وقدمت سلوفاكيا  . إذكاء الوعي يف هذا الصدد    واملوارد واملناقشات العامة وتدابري     واآلليات  
  .توصيات

وأعربت تركيا عن ارتياحها ملنجزات جزر مارشال فيما يتعلق بـاالقتراع العـام               -٣٦
والحظـت أن   . ى مشاركة املرأة يف جمال احلكم احمللي      علوالحظت التحسينات اليت طرأت     

دبري تأدييب خمالف   لى العقوبة اجلسدية يف املدارس واعتربهتا ت      راً ع جزر مارشال قد فرضت حظ    
للقانون وأعربت عن أملها يف أن ميتد نطاق هذا احلظر ليـشمل مجيـع جمـاالت احليـاة                  

على العنف القائم ىل القضاء إدابري الرامية حتقق التوأعربت تركيا عن أملها يف أن . االجتماعية
تـسجيل  وعن دعمها للجهود املبذولة لتحسني نظام       الغرض من اختاذها،    على نوع اجلنس    

وأعربت عن أملها يف أن تقدم جزر مارشال مزيداً من املعلومات عن اجلهود املبذولة              . املواليد
  .نسانمع أهم صكوك حقوق اإلمتوائمة التشريعات الوطنية جلعل 
جزر مارشال من تقدم يف جمال حتسني حالة حقـوق          واعترفت نيوزيلندا مبا حققته       -٣٧

اتفاقية حقوق  والحظت أن جزر مارشال مل تصدق بعد على         . داإلنسان رغم حمدودية املوار   
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         وعلى  األشخاص ذوي اإلعاقة،    

عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأن األمر يتطلب القيـام            ال ال على والثقافية و 
مبزيد من العمل، حسب ما جاء يف التقرير الوطين، قبل التـصديق علـى اتفاقيـة حقـوق       

وأحاطت .  اإلقليمي لأللفية ذي الصلة    بيواكووقبل تنفيذ إطار عمل     األشخاص ذوي اإلعاقة    
واعترفت . بأن مشكلة العنف ضد املرأة هي مشكلة مستمرة       نيوزيلندا علماً باألدلة اليت تفيد      

جزر أخرى أدى إىل ظهـور مـشاكل        تظاظ السكاين يف بعض اجلزر وعزل       أيضاً بأن االك  
  .وقدمت نيوزيلندا توصيات. صحية حمددة

ورحبت كندا جبهود جزر مارشال لضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان، لكنها             -٣٨
كمـا  . على أهم املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان      بعد   ع أو يصدق  الحظت أن البلد مل يوق    

الحظت كندا سرعة تأثر جزر مارشال بتغري املناخ ورحبت باجلهود املبذولة إلدراج محايـة              
ورحبت بإدراج مبـدأ عـدم   . حقوق اإلنسان يف السياسات الوطنية املعتمدة يف هذا الصدد  

 اجلهود للتصدي للعنف القائم على نوع اجلنس        وشجعت كندا على بذل   . التمييز يف الدستور  
  .وقدمت كندا توصيات. ومواصلة العمل على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

التدابري اليت تنوي اختاذها وطلبت أملانيا من جزر مارشال تقدمي معلومات مفصلة عن        -٣٩
م إىل الضحايا   املقد وتساءلت بصفة خاصة عن طبيعة الدعم     . ملساعدة ضحايا العنف اجلنساين   
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عن الدورات التثقيفية والتحسسية    من جانب الشرطة ومقدمي املساعدة الصحية والقانونية، و       
وطلبت إىل جزر مارشال أن توضح ما إذا كانت لديها أية خطط           . املقدمة هلم هبذا اخلصوص   
ختيـاري  الربوتوكـول اال  إىل   املتعلقة بوضع الالجئني أو      ١٩٥١لالنضمام إىل اتفاقية عام     

  . وقدمت أملانيا توصيات.  امللحق هبا١٩٦٧ لعام
جزر مارشال يتضمن أهم مبادئ حقوق اإلنسان يف        ورحبت إسبانيا بكون دستور       -٤٠

إطار جمتمع دميقراطي وحثت البلد على زيادة تطوير اإلطار القانوين والدستوري لتعزيز هذه             
جـزر  وطلبـت   . بنص الدستور اإلعدام  كما رحبت إسبانيا بإلغاء عقوبة      . املبادئ ومحايتها 

إذا كانت تنوي إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان عمـالً          عما  مارشال تقدمي معلومات    
مببادئ باريس وعن حالة األطفال املستضعفني، مبا يف ذلك فيما يتعلق بوجـود سياسـات               

  .وقدمت إسبانيا توصيات. ومؤسسات للحماية
ل تقدمي معلومات عن التدابري التـشريعية الـيت         األرجنتني من جزر مارشا   وطلبت    -٤١

الـُسُبل املاليـة    ومتكني النساء واألطفال مـن      اعتمدهتا بغية القضاء على التمييز ضد املرأة        
وقـدمت  . وانعكاسـاته بني أفـراد األسـرة      فيما  واملؤسسية والتقنية للقضاء على العنف      

  .توصيات األرجنتني
جلزر مارشال يؤكد على التزامهـا بالنـهوض        والحظت شيلي أن التقرير الوطين        -٤٢

وترى شيلي أنه يتعني على اجملتمع الـدويل أن         . الواقعيحبقوق اإلنسان وكذلك على هنجها      
  يفجـزر مارشـال  الدعم املايل ملساعدة يؤدي دوراً هاماً من خالل تقدمي املساعدة التقنية و       

احلكومة املخالفات املبلَّغ   حبث   على   وأثنت شيلي . لتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان    االمتثال ال 
 وذلك من خالل تعيني جلنـة مـستقلة         ٢٠٠٧عنها اليت وقعت يف االنتخابات العامة لعام        

وطلبت شيلي تقدمي معلومات عن التدابري املعتمدة على املستوى الوطين لـضمان            . للتحقيق
ة القضاء علـى مجيـع      االمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل واتفاقي        

  .وقدمت شيلي توصيات. أشكال التمييز ضد املرأة
إذ الحظت أن اجملتمع املدين قـد أشـرك يف          وأعربت اململكة املتحدة عن ارتياحها        -٤٣

املشاورات اليت جرت يف إطار عملية إعداد التقرير الوطين كما أعربت عن اهتمامها مبعرفـة               
النهوض ورحبت بإنشاء مكتب    . ع املدين يف عملية املتابعة    شراك اجملتم الكيفية اليت ميكن هبا إ    

ومكتب حقوق الطفل لتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة             باملرأة  
واتفاقية حقوق الطفل، لكنها أعربت عن رغبتها يف تلقي مزيد من املعلومات عـن اخلطـة                

لرغم من أن اململكة املتحدة تعتـرف بالتحـديات         وعلى ا . الوطنية لتنفيذ هاتني املعاهدتني   
النووية واحلاجـة إىل    خملفات التجارب   اليت تواجهها جزر مارشال بسبب      من نوعها   الفريدة  

الناجتة عن ذلك، فإهنا تعرب عن قلقها ألن التركيز بشكل خاص           للمشاكل الصحية   التصدي  
لة يف توفري رعايـة صـحية يف        حجب املسألة املهمة املتمث   على هذا املوضوع قد يؤدي إىل       

وتعتقد اململكة املتحـدة أن هنـاك       . وال سيما حتصني األطفال   متناول األطفال واملراهقني،    
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حاجة ملحة للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتؤكـد أمهيـة تعـديل               
قـدم  وتساءلت اململكة املتحدة عن الت    . الدستور حلظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة      

  .وقدمت توصيات. احملرز يف إنشاء مكتب ألمني املظامل وجلنة وطنية حلقوق اإلنسان
 عملية االستعراض الدوري    زر مارشال على مشاركتها البناءة يف     وشكرت التفيا ج    -٤٤

والحظت أن الدستور يكفل حرية الكالم وحرية الصحافة وأن هـاتني احلـريتني             . الشامل
التفيا إىل موضوع الدعوات املفتوحة لإلجـراءات اخلاصـة         وتطرقت  . مطبقتان بوجه عام  

. وأخذت علماً بطلب وجهته مؤخراً املقررة اخلاصة املعنية بالنفايات السمية، لزيارة الـبالد            
  .وقدمت التفيا توصيات تتعلق باملوضوع

وأثنت الواليات املتحدة على اجلهود اليت تبذهلا جزر مارشـال لتعزيـز حقـوق                -٤٥
مع ذلك، الحظت أن الوضع يتطلب مزيداً من العمل لتحسني الظروف داخـل             و. اإلنسان

السجون، والقضاء على الفساد وزيادة وصول اجلمهور إىل املعلومات العامة وزيادة اإلبالغ            
كما الحظت الواليات   . عن حاالت تتعلق بالعنف املرتيل، والتصدي لالعتداء على األطفال        

 يزالون يواجهون التمييز والالمساواة يف الوصول إىل التعلـيم          املتحدة أن النساء واألطفال ال    
وأعربت عن قلقها إزاء تردي الظروف يف السجون وانعـدام          . والتدريب وغريه من الفرص   

  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. مرافق خاصة يف السجون للسجينات واألحداث
ر مارشال وسرعة تأثرهـا     وأعربت ملديف عن تفهمها للتحديات اليت تواجهها جز         -٤٦

والقيود الشديدة على القدرات التقنية واملالية، وكذلك آلثار ذلك علـى           بالتغريات املناخية   
وهنأت ملديف جزر مارشال على جهودها يف جمال الطاقـة          . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

ات الوطنيـة   املتجددة والتنمية املستدامة والتزامها بإدماج محاية حقوق اإلنسان يف الـسياس          
  .وقدمت ملديف توصيات. ملكافحة تغري املناخ

وشكرت جزر مارشال مجيع املشاركني على مسامهاهتم يف عمليـة االسـتعراض              -٤٧
وأفادت أن تنفيذ مجيع االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان سيتطلب بعض            . الدوري

ومع ذلك ذكرت أهنا ستحاول . الوقت وكذلك موارد مالية إضافية، نظراً لصغر حجم البالد        
  . مبعايري حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف االتفاقيتني ذات الصلةالتقيد 
منذ ،  ، ذكرت جزر مارشال أهنا تعتزم      يف البلد  ورداً على أسئلة تتعلق بنظام السجون       -٤٨

. فترة، بناء سجن جديد، لكنه تبني أن القيام بذلك هو أمر صعب بسبب حمدودية املـوارد               
صف ميزانية البالد خمصصة للتعليم وخدمات الرعاية الصحية وهي خدمات إلزاميـة ذات             فن

الواليـات  املقدمة مـن    أولويات يف الدستور ومبوجب اتفاق ثنائي بشأن استخدام األموال          
  .املتحدة
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وتسلم جزر مارشال بأن األمر يتطلب إجراء بعض التعديالت الدسـتورية جلعـل               -٤٩
 مببدأ عدم التمييز أكثر حتديداً على الرغم من أن الدسـتور يتـضمن              بعض األحكام املتعلقة  

  .بالفعل عدداً من األحكام امللموسة يف هذا الصدد
وفيما يتعلق باملالحقة القضائية للجرائم اجلنسية والعنف ضد املرأة واألطفال، قدمت             -٥٠

 أشارت إىل أن مثل     جزر مارشال معلومات حمّدثة عن التقدم احملرز يف حاالت حمددة، لكنها          
وأفادت أهنا تقوم بنشاط مبالحقة مرتكيب      . هذه اجلرائم ال تتعلق دائماً بالفقر أو انعدام التعليم        

يف بعض احلاالت،   ،  هذه اجلرائم ولكن هياكل األسر املوسعة السائدة يف جزر مارشال حتول          
 األسـرة   وجزر مارشال بصدد مكافحة مفاهيم خـصوصية      . دون اإلبالغ عن هذه اجلرائم    

وفخر األسرة بقدر ما يتعلق ذلك باحليلولة دون اإلبالغ، لكنها تعترف باحلاجـة إىل بـذل             
  .مزيد من اجلهود

كما أفادت جزر مارشال أن من املتوقع يف وقت مبكر من السنة املقبلـة اعتمـاد                  -٥١
املتحدة، مشروع قانون العقوبات اجلديد الذي يستند إىل منوذج قانون اجلزاءات يف الواليات             

  .والذي من شأنه أن يتصدى لقضايا عديدة متت إثارهتا أثناء احلوار
تنوي كانت  وفيما يتعلق بالتصديق على الصكوك الدولية، أفادت جزر مارشال أهنا             -٥٢

على أيضاً  توقف  مبالفعل النظر يف هذا املوضوع لكن اختاذ مزيد من اإلجراءات يف هذا اجملال              
  .توفر املوارد

 هـي   ،ا يتعلق حبقوق املرأة، أفادت جزر مارشال أهنا تعمل مع منظمة جامعة           وفيم  -٥٣
منظمة التحالف النسائي، متثل طائفة متنوعة من اجملموعات النسائية يف البالد ويتمثل هدفها             

وحتصل هذه املنظمة على التمويل من      . يف التثقيف وتقدمي معلومات عن القضايا ذات الصلة       
الستئماين، وأعربت جزر مارشال عن أملها يف أن تعاجل الدراسـات           صندوق األمم املتحدة ا   

كما أفادت جزر مارشـال أن      . واملشاريع اجلارية يف هذا اإلطار التعاوين القضايا اليت أُثريت        
عدداً كبرياً من النساء حيتل مناصب بارزة ورفيعة املستوى يف جزر مارشال، على الرغم من               

وفضالً عن ذلك، فإن الثقافة احمللية تـسند إىل املـرأة           . فدأن ذلك ال ينعكس يف تكوين الو      
  . األمبالنسب من جهة ، حيث إن سند امللكية ينتقل امتيازياًمركزاً 
وفيما يتعلق باملسائل ذات الصلة حبقوق الطفل، فإن جزر مارشال تعمل حالياً مـع                -٥٤

.  جمال حقـوق الطفـل     إلعداد حبث أساسي يف   ) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     
ويتضمن هذا البحث مراجعة لتشريعات محاية الطفل واالمتثال للوائح والتقيـيم املؤسـسي             
حلماية الطفل وُنظم الرعاية االجتماعية وكذلك التعاون فيما بني الوكاالت؛ وتقييم املعارف            

 هذا البحـث    سيتيح.  القضايا املتعلقة حبماية الطفل    واملواقف واملمارسات احلالية بشأن أهم    
فرصة جلزر مارشال لتحديد مدى تفشي العنف اجلنسي واالعتداء ضد األطفال وميكِّنها من             

  .اختاذ إجراءات إضافية للتصدي للشواغل يف هذا اجملال
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وختاماً، أكدت جزر مارشال على أهنا ُتقدر الفرصة اليت أُتيحت هلا مـن خـالل                 -٥٥
  . رار مشاركتها يف هذه العمليةعملية املراجعة هذه وأهنا تتطلع إىل استم

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
ستنظر جزر مارشال يف التوصيات الواردة أدناه، وسُتقدم ردودها يف حينه، دون              -٥٦

أن يتجاوز ذلك الدورة السادسة عشرة جمللس حقـوق اإلنـسان املزمـع عقـدها يف                
  :٢٠١١مارس /آذار

ات حقوق اإلنسان والنظر بصورة إجيابية يف       بادئ أهم معاهد  التقيد مب   -١-٥٦
؛ )املكسيك (ومعقولةفترة زمنية قصرية     على هذه املعاهدات يف ظرف       التصديق

 مواصلة اجلهود للتصديق على أهم املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، واتبـاع          
  ؛)شيلي(يف هذا الصدد هنج واقعي 

دوليني األساسيني حلقـوق    النظر يف إمكانية االنضمام إىل العهدين ال        -٢-٥٦
اإلنسان وطلب املساعدة التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بغية الوفاء           

  ؛)اجلزائر(بااللتزامات املترتبة على ذلك 
اختاذ اخلطوات الالزمة للعمل على التوقيع على أهم الصكوك الدولية            -٣-٥٦

علـى  األولوية  على سبيل   ، والتوقيع   حلقوق اإلنسان والتصديق عليها وتنفيذها    
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           

؛ )كندا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية، هبدف التصديق عليهما يف وقت مبكر       
لتعزيز ومحاية حقوق انوين من خالل االنضمام إىل العهود الدولية    تعزيز إطارها الق  

، وال سيما العهد الـدويل اخلـاص        بعدجزر مارشال   يت مل تنضم إليها      ال اإلنسان
باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             

؛ التصديق على كل من العهد الـدويل اخلـاص          )فرنسا(واالجتماعية والثقافية   
احلقوق املدنية  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص ب       

؛ االنضمام إىل الصكوك األساسية الدولية حلقوق اإلنسان        )نيوزيلندا(والسياسية  
وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص           

  ؛ )ملديف(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 اإلنسان بغيـة مواءمـة      كوك الدولية حلقوق  التصديق على أهم الص     -٤-٥٦

  ؛)األرجنتني(التشريعات احمللية مع املعايري الدولية حلماية حقوق اإلنسان 
التصديق على أهم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وال سيما العهد            -٥-٥٦

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           
ة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال        االقتصادية واالجتماعية والثقافي  
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، االتمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق هب        
 واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع         ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكوالت االختيارية التفاقيـة القـضاء       
  ؛)إسبانيا( واتفاقية حقوق الطفل ،ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةعل
التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية             -٦-٥٦

 به، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          ان امللحق ان االختياري نوالربوتوكوال
ه، واالتفاقية  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري امللحق ب      

أشكال التمييز العنصري والربوتوكـول االختيـاري       الدولية للقضاء على مجيع     
باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقيـة مناهـضة            امللحق  
 وكـذلك اتفاقيـة     ، والربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل     ،التعذيب

  ؛)كياسلوفا(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
؛ )هنغاريـا (التوقيع على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            -٧-٥٦

 والعمـل علـى تنفيـذ       ،التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
  ؛ )أستراليا(ستراتيجية احمليط اهلادئ اإلقليمية بشأن اإلعاقة ا

عليهـا  التوقيع على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والتصديق           -٨-٥٦
  ؛)املغرب(

النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان عمالً مببادئ بـاريس             -٩-٥٦
  ؛)األرجنتني(

دويل وتقـين ومـايل     إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان بدعم         -١٠-٥٦
حلقوق اإلنسان كأفضل وسيلة لالسـتجابة      وطنية مستقلة   ؛ إنشاء جلنة    )اجلزائر(

؛ اختاذ اخلطوات الالزمة حنو     )املغرب(دة القانون   لتطلعات السكان يف التمتع بسيا    
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان أو هيئة إقليمية مماثلة عمالً مببادئ بـاريس             

  ؛)كندا(
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك تعيني أمني مظـامل              -١١-٥٦

يـة وصـول    ، وتزويده مبوارد بشرية ومالية كافية لتعزيز ودعـم إمكان         األطفال
  ؛)أملانيا(األطفال إليه ومتكينهم من تقدمي شكاوى 

  ؛)هنغاريا(ألطفال اتعيني أمني مظامل   -١٢-٥٦
ضمان محاية حقوق اإلنسان محايـة كاملـة مبوجـب القـانون              -١٣-٥٦

  ؛)أستراليا(
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تعزيز برامج تثقيف وتوعية اجملتمعات احمللية بغيـة بـث التوعيـة         -١٤-٥٦
 صفوف اجملتمع بشكل عام، وحفز مشاركة منظمـات    بقضايا حقوق اإلنسان يف   

  ؛)املكسيك(اجملتمع املدين يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
إيالء األولوية حلقوق املرأة ومكافحة العنـف املـرتيل، وتنفيـذ             -١٥-٥٦

؛ وضـع   )أسـتراليا (السياسات احمللية الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة          
فحة العنف ضد املرأة والفتيات، واختاذ التدابري املناسـبة         استراتيجية وطنية ملكا  

؛ وضع خطة عمل    )كندا(يف هذا الصدد    قة واملتعددة القطاعات،    ساملنلالستجابة  
  ؛)نيوزيلندا(وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة 

وضع نظام ملكافحة العنف املرتيل ضد املـرأة وضـمان مالحقـة              -١٦-٥٦
؛ إدمـاج   )فرنسا(ائية ومعاقبتهم بشكل مناسب     مرتكيب هذا العنف مالحقة قض    

  ؛ )سلوفاكيا(موضوع العنف املرتيل يف القوانني اجلنائية للبالد 
وضع وتعزيز تشريعات وسياسات داخلية بشأن محاية املرأة والطفل      -١٧-٥٦

الواليـات  (ترمي إىل احلد من حاالت استغالل املرأة والطفل والعنف ضد املرأة            
  ؛)املتحدة

النـساء  ال سـيما ضـد     ملنع العنف، و   وضع آليات شفافة وفعالة     -١٨-٥٦
واألطفال، والتأكد من أن مثل هذه اآلليات مدعمة من خالل تقـدمي قـدرات              

  ؛)املكسيك(وموارد كافية للتصدي للمشكلة 
 من اجملتمع املدين مشاركة فعالـة       مشاركة أصحاب املصلحة  تيسري    -١٩-٥٦

ة حلقوق اإلنسان، يف متابعة هذا االسـتعراض        مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومي     
 واألطفـال واالعتـداء علـى       لنساءالدوري، وال سيما للتصدي للعنف ضد ا      

  ؛)اململكة املتحدة(األطفال 
تعزيز اعتماد التدابري الالزمة لتنفيذ برنامج وطين يرمي إىل القضاء            -٢٠-٥٦

 الالزمة ملنع العنـف     ؛ اعتماد مجيع التدابري   )األرجنتني(على العنف ضد األطفال     
؛ اختاذ مجيـع    )سلوفاكيا(ضد األطفال وكذلك االعتداء على األطفال وإمهاهلم        

واعتمـاد  األطفال وإمهاهلم،   الالزمة ملنع االعتداء على     القانونية والعملية   التدابري  
  ؛)هنغاريا(خطة عمل ملكافحة أي شكل من أشكال العنف ضد األطفال 

ألطفال لكي يتمكنـوا مـن تقـدمي        وضعية ا تراعي  توفري آليات     -٢١-٥٦
  ؛)سلوفاكيا(شكاوى يف حالة وقوعهم ضحايا العنف واالستغالل اجلنسي 

؛ )املغرب(وضع تشريعات لتنظيم عمل األطفال بغية القضاء عليه           -٢٢-٥٦
صياغة تشريعات مناسبة للعمل تتعلق باألطفال، وتتطابق مع التزامات الدولـة           

ل، وتكفل إدماج اتفاقييت منظمـة العمـل الدوليـة          مبوجب اتفاقية حقوق الطف   
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 املتعلقة حبظـر أسـوأ      ١٨٢ ورقم   ، املتعلقة باحلد األدىن لسن العمل     ١٣٨ رقم
  ؛)اململكة املتحدة(أشكال عمل األطفال 

متييـز،  عدم انطوائها على    مراجعة وتنقيح القوانني القائمة لضمان        -٢٣-٥٦
  ؛)كندا(وفقاً للمعايري الدولية 

ية ضد التمييز حبيث تتـضمن حظـر        تعزيز أوجه احلماية الدستور     -٢٤-٥٦
  ؛)كندا(اجلنس واإلعاقة وامليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية التمييز على أساس 

وضع سياسة شاملة تتطابق مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيـع              -٢٥-٥٦
كافحـة  أشكال التمييز ضد املرأة، لضمان وجود مساواة فعلية بني اجلنسني، وم          

ت هـذا العنـف،     يف الوقت نفسه مراقبة حاال    العنف القائم على نوع اجلنس و     
  ؛)إسبانيا(إلبالغ عنها ودراسة أسباب ندره ا

إصدار األحكام القانونية الالزمة للنهوض باملرأة وفقـاً للمعـايري            -٢٦-٥٦
الثغرات يف التـشريعات    ؛ مواصلة عملها لسد     )هنغاريا(إلنسان  الدولية حلقوق ا  

لسياسات الوطنية اليت حتول دون التنفيذ الكامل التفاقية القضاء على مجيـع            وا
  ؛)ملديف(أشكال التمييز ضد املرأة 

النساء والفتيات يف التعليم على قدم املساواة مع     جتسيد حق   ضمان    -٢٧-٥٦
األجر على العمـل    واختاذ خطوات لضمان املساواة يف      يف أرض الواقع    الذكور  

  ؛)اسلوفيني(املتساوي 
  ؛)نيوزيلندا(إدراج اإلعاقة يف الدستور كأساس حمظور للتمييز   -٢٨-٥٦
وضع تشريع وسياسات شاملة لصاحل األشخاص املصابني بإعاقـة،           -٢٩-٥٦

وال سيما فيما يتعلق بعدم التمييز، وإمكانيـة الوصـول، والتعلـيم والتوعيـة          
اإلعاقة، واعتمـاد    أساس؛ تعديل قوانينها الداخلية حلظر التمييز على        )إسبانيا(

؛ واعتماد تدابري )اململكة املتحدة(خطة وطنية للتصدي الحتياجات جمتمع املعاقني      
  ؛)سلوفينيا(إلعاقة  على أساس احلظر ومنع التمييز

 -مواصلة تنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط التنميـة االجتماعيـة             -٣٠-٥٦
  ؛)كوبا(االقتصادية يف البالد 

دابري لضمان التمتع باحلق يف التعليم واحلق       مواصلة تنفيذ برامج وت     -٣١-٥٦
  ؛)كوبا(يف الصحة 

التماس املساعدة من وكالة األمم املتحدة املتخصصة وصـناديقها           -٣٢-٥٦
وبراجمها وال سيما ضمن إطار الشراكات، بغية إعمال حقوق اإلنسان يف جماالت            

  ؛)اجلزائر(التعليم والصحة والسكن والتنمية وللتصدي لتركة التجارب النووية 
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  ؛)املغرب(اختاذ تدابري فعالة لتحسني وصول األطفال إىل التعليم   -٣٣-٥٦
السعي إىل حتسني نتائج الصحة لألطفال مبا يف ذلك مـن خـالل               -٣٤-٥٦

حتسني معدالت التحصني وضمان وصول متويل املساعدة اإلمنائية إىل األطفال يف           
  ؛)نيوزيلندا(اجلزر البعيدة 

هود لتحسني مستويات املعيشة يف مرافـق االحتجـاز         تكثيف اجل   -٣٥-٥٦
؛ التعجيل بتحسني كل من نظام السجون يف حد ذاته ومعاملة مجيـع             )سلوفاكيا(

  ؛)الواليات املتحدة(السجناء بشكل يفي باملعايري املُعترف هبا دولياً 
  ؛)ملديف(اتباع هنج يقوم على احلقوق إزاء التكيف مع تغري املناخ   -٣٦-٥٦
توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق       -٣٧-٥٦

؛ توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق           )إسبانيا(اإلنسان  
  ؛)ملديف(اإلنسان 

النظر ضمن إطار التعاون، يف توجيه دعـوة مفتوحـة دائمـة إىل               -٣٨-٥٦
يه دعوة دائمة إىل مجيع     ؛ النظر يف توج   )شيلي(اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة     

  ).التفيا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /مجيع االستنتاجات و    -٥٧

وال ينبغـي تأويـل هـذه       . أو الدولة موضـوع االسـتعراض     /ها و اليت قدمت ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل ككلأو التوصيات على أهنا قد حظيت /االستنتاجات و
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  املرفق
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