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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجـ ـرار لـ قــو
اإلنسـ ــا  1/5دورت ـ ـ الثانيـ ــة والعش ـ ـرين يف الف ـ ـ ة مـ ــن  4إىل  15أيار/مـ ــايو  .2015واستُعرض ـ ـ
احلالة يف جزر مارشال يف اجللسـة الثانيـة عشـرة املعقـودة يف  11أيار/مـايو  .2015وتـرأ وفـد جـزر
مارشال السيد توين دن برامر وزير الشـوو ااارجيـة يف جـزر مارشـال .واعتمـد الفريـق العامـ التقريـر
عن جزر مارشال يف جلست السابعة عشرة املعقودة يف  15أيار/مايو .2015
 -2ويف  13ك ــانو الثاين/ين ــاير 2015ر اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعراض احلالة يف جزر مارشال :الصني والكونغو واملكسيك.
 -3وعمـالا بح كــام الفقــرة  15مــن مرفــق ـرار لـ قــو اإلنســا  1/5وبح كــام الفقــرة 5
من مرفق ـرار لـ قـو اإلنسـا 21/16ر صـدرت الوثـا ق التاليـة ألضـراض اسـتعراض احلالـة يف
جزر مارشال:
(أ)

تقرير وطر ((A/HRC/WG.6/22/MHL/1؛

(ب) جتمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه للمعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أعدت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املفوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامية حلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
()A/HRC/WG.6/22/MHL/2؛
(ج)

موجز أعدت املفوضية السامية حلقو اإلنسا (.)A/HRC/WG.6/22/MHL/3

 -4وأُ يل ـ إىل جــزر مارشــالر عــن طريــق اجملموعــة الثالثيــةر ا مــة أســفلة أعــد ا ســلف ا أملانيــا
وبلجيكــا وليختنش ــتاين وس ــلوفينيا واملكس ــيك والس ــويد واململكــة املتح ــدة ل ي اني ــا الع م ـ وأيرلن ــدا
الشمالية .وميكن الطالع عل هذه األسفلة عل املو ه الشبكي ااارجي للفريق العام .

أوالا -موجز إجراءات عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5شكر وفـد جـزر مارشـال املفوضـية السـامية حلقـو اإلنسـا و لـ قـو اإلنسـا والفريـق
العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام علـ الســمار جلــزر مارشــال بتقــدا تقريرهــا الثــاين بشــح
الــة قــو اإلنســا في ــا .وشــكر الوفــد أي ـا الفريــق اإل ليمــي املعــر وـوارد قــو اإلنســا التــابه
ألمانــة عاعــة ااــيئ ا ــاد ر وأمانــة منتــدر جــزر ااــيئ ا ــاد ر وشــركاءهم الثنــا يني علـ املســاعدة
يف التح ريات املودية إىل تقدا تقرير جزر مارشال وكذلك عل مشاركت ا أمام الفريق العام .
 -6و ال ـ ـ ج ــزر مارش ــال إ البل ــدر ال ــذن بالك ــاد يتج ــاوز ع ــدد س ــكان  60 000نس ــمةر
يت ــحلف م ــن ( )29جزي ــرة مرجاني ــة منخف ــة و( )5ج ــزر يف املن ق ــة الوسـ ـ م ــن اا ــيئ ا ــاد ر
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ومســا ت اإلعاليــة  181كيلــوم ا مربع ـا تقريب ـا متنــاثرة عل ـ من قــة ا تصــادية خالصــة مســا ت ا 2
مليو كيلوم مربه من اايئ.
 -7وأك ــدت ج ــزر مارش ــال أع ــا خ ــع بع ــد احل ــرب العاملي ــة الثاني ــة إلدارة الولي ــات املتح ــدة
األمريكيــة بوصــف ا إ ليم ـ ا مــن جــزر ااــيئ ا ــاد املشــمولة بالوصــاية بتفــوي مــن األمــم املتحــدة.
وخـ ــالل تلـ ــك الف ـ ـ ةر فجـ ــرت الوليـ ــات املتحـ ــدة األمريكيـ ــة يف البلـ ــدر وحتديـ ــدا يف جزيـ ــرك بيكيـ ــر
وإينيوتـ ـ ــاا املرجـ ـ ــانيتنير  67عـ ـ ــة سـ ـ ــالر رن و ـ ـ ـرارن  -نـ ـ ــوون جـ ـ ــوا وب ـ ـ ـرا وحت ـ ـ ـ املـ ـ ــاء مـ ـ ــن
عــام  1946إىل عــام 1958ر أو مــا يعــادل  1.6مــن القناب ـ امللقــاة عل ـ هريوشــيما ك ـ يــوم مــن
الس ــنوات الثن ــيت عش ــرة م ــن تنفي ــذ برن ــامن التج ــارب النووي ــة للولي ــات املتح ــدة .وه ــذه ه ــي ترك ــة
الوليـات املتحــدةر ول تـزالر ــا ا ،ر ـايا عالقــة متصــلة ب نـامن التجـارب النوويـة مل تســو بعــد.
و ــد اعتمــدت جــزر مارشــال دســتورها يف عــام 1979ر ويف  21تش ـرين األول/أكت ـوبر 1986ر دخل ـ
يف اتف ــا الرتب ــام احل ــر م ــه الولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة .وج ــرر التو ي ــه علـ ـ ص ــيغة معدل ــة م ــن
التفا يف عام .2003
 -8و كرت جـزر مارشـال أعـا امـ ت ـوات م مـة منـذ استعراضـ ا الـدورن الشـام األول يف
عام  .2010فباإلضافة إىل كوعا طرفا يف اتفا يـة قـو ال فـ واتفا يـة الق ـاء علـ عيـه أشـكال
التميي ــز ض ــد امل ـ ـرأةر ف ــي ع ــو ا ،يف اتفا ي ــة ق ــو األش ــخا ون اإلعا ــة واتفا ي ــة األم ــم
املتح ــدة ملكافح ــة الفس ــاد .و بـ ـ ان ــمام ا إىل اتفا ي ــة ق ــو األش ــخا ون اإلعا ــةر أجريـ ـ
مشـ ــاورات لوض ـ ــه سياسـ ــة وطني ـ ــة بشـ ــح التنمي ـ ــة الشـ ــاملة ملس ـ ــا اإلعا ـ ــةر ي ـ ــه أ رهـ ــا ال مل ـ ــا
(النيتينجـيال) يف أواخــر عـام  .2014ووضــع السياسـة ياشــيا مـه التفا يــةر ومـه اسـ اتيجية ااــيئ
ا ــاد اإل ليميــة بشــح اإلعا ــةر واس ـ اتيجية إنشــيو مــن أج ـ "إ قــا احلــق" لفا ــدة األشــخا
ون اإلعا ة يف آسيا وااـيئ ا ـاد  .وعقـ الن ـمام إىل التفا يـةر أعـدت جـزر مارشـال مشـروع
انو بشح قو األشـخا ون اإلعا ـةر يـه عـرض علـ ال ملـا  .وتلقـ البلـد طيلـة العمليـة
مســاعدات فنيــة مــن اللجنــة ال تصــادية والجتماعيــة ،ســيا وااــيئ ا ــاد ومــن أمانــة منتــدر جــزر
اايئ ا اد ر ومنتدر اإلعا ة يف اايئ ا اد .
 -9وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق وعاه ـ ــدات ق ـ ــو اإلنس ـ ــا األساس ـ ــية األخ ـ ــرر وال وتوك ـ ــولت الختياري ـ ــة
احلاليــةر وافق ـ احلكومــة عل ـ ان ــمام جــزر مارشــال إىل تلــك املعاهــدات وال وتوكــولت الختياريــة
ش ـري ة مراع ــاة اإلج ـراءات املق ــررة يف الدس ــتور .ون ـرا للم ـوارد اا ــدودة للبل ــدر ف ن ـ يتع ــني علي ـ أ
حيــر عل ـ الن ــمام إىل تلــك املعاهــدات وال وتوكــولت امل مــةر ب ـ وأي ـ ا ت بيق ــا عل ـ القــانو
االي ل ما تنفيذها عل النحو السليم.
 -10وأفــادت جــزر مارشــال بــح ال ملــا ســن عــددا مــن القـوانني الــيت أيــدت ــانو شــرعة احلقــو
وجترم أن انت اا لشرعة احلقو هـذهر ل سـيما ـانو منـه العنـف املنـز واحلمايـة منـ لعـام 2011ر
ّ
والقــانو اجلنــا ي املســتكم لعــام 2011ر و ــانو ن ــام التعلــيم املدرســي احلكــومي يف جــزر مارشــال
4/29
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لس ــنة  .2013وع ــرض عل ـ ـ ال مل ــا أي ـ ـار إض ــافةا إىل ــانو ق ــو األش ــخا ون اإلعا ــةر
مش ــروعا ــانوننير أ ــديا يتعل ــق ثماي ــة ال ف ـ ـ ر والث ــاين بلجن ــة ق ــو اإلنس ــا  .وس ــو يق ــنن
املشروع األخري جلنة تنمية املوارد ومسووليا ا بشح قو اإلنسا يف ا الرصد والتنفيذ.
 -11وباإلضـ ــافة إىل السياسـ ــة الوطنيـ ــة بشـ ــح التنميـ ــة الشـ ــاملة ملسـ ــا اإلعا ـ ــةر أكـ ــدت جـ ــزر
مارشال أي ا عل أعـا وضـع اا ـة السـ اتيجية الوطنيـة وسـاعدة فنيـة مـن برنـامن األمـم املتحـدة
اإلمنــا ي .و ــد ض ـ اا ــة الف ـ ة مــن عــام  2015إىل عــام  2017وســو جيــرن حتــديث ا بشــك
متواصـ لفـ ات مــد ا ثــالت ســنواتر ــا يتســب بلــود أهــدا طويلــة األجـ لتحقيق ــا يف ســة
اعـ ــات هـ ــي :التنميـ ــة الجتماعيـ ــةر والبيفـ ــة وتغـ ــري املنـ ــا والقـ ــدرة عل ـ ـ الصـ ــمودر وت ـ ــوير البنيـ ــة
التحتيةر والتنمية ال تصادية املستدامةر واحلكم الرشيد.
 -12وأضــاف جــزر مارشــال أ احلكومــة اعتمــدت مــوخرا عــددا مــن السياســات الوطنيــة امل مــة
املراعيـة لنــوع اجلـن ر وــا يف لـك سياســة املسـاواة بــني اجلنسـنير واا ــة السـ اتيجية الوطنيــة املشــار
إلي ــا آنف ـار واإلطــار السياســي الــوطر لتغــري املنــا ر والسياســة الوطنيــة للبيفــة .و ــد ت ــمن عيع ــا
أهدافا ونتا ن مراعية للمساواة بـني اجلنسـني والن ـوض بـاملرأةر ودعـ إىل وضـه اسـ اتيجيات مراعيـة
للبع ــد اجلنس ــاين وإىل التص ــدن لتغ ــري املن ــا ر وإىل الن ــوض ب ــاملرأة يف ــا ص ــنه القـ ـرار والتمك ــني
ال تصادن.
 -13وفيمــا يتعلــق بــالعنف ضــد امل ـرأةر كــرت جــزر مارشــال أ ال ملــا أ ـ ّـر ــانو منــه العنــف
املنز واحلماية من لعام  2011بعد سـنوات عديـدة مـن العمـ مـن جانـ عـدد مـن املن مـات ضـري
احلكوميــةر وــا في ــا التحــالف النســا ي جلــزر مارشــال .و ــد أنشــف فر ــة العم ـ املعنيــة بالو ايــة مــن
العنــف املنــز واحلمايــة من ـ يف عــام 2012ر وأحلق ـ بــوزير الشــوو الداخليــةر وأســندت ــا م مــة
ضــما تنفيــذ القــانو وإصــدار توصــيات و شــد املـوارد وةارســة ال ــغوم لكــي يرصــد ال ملــا دعم ـ ا
ماليـ ا ـذا النشــام مـن امليزانيــة العاديـة لــوزارة الشـوو الداخليـة .وملواصــلة العمـ للق ــاء علـ العنــف
املنــز ر ــدم احلكومــة طلب ـ ا لصــندو اســتفماين تــابه ل مــم املتحــدة و صــل عل ـ  372ألــف
دولر أمريكــي لتنفيــذ القــانو خـالل ثــالت ســنوات وفقـ ا ا ــة تقــدير تكــاليف القــانو الــيت وضــع ا
برنامن األمم املتحدة اإلمنا ي .وف الا عن لـكر بـدأ اإلعـداد لدراسـة استقصـا ية عـن صـحة األسـرة
يف عــام  2012وســاعدة مــن صــندو األمــم املتحــدة للســكا ؛ وكــا مــن املقــرر أ ت لــق الدراســة
يف و ـ ل ــق م ــن ع ــام  .2015وم ـن ب ــني التوصــيات الناش ــفة ع ــن املمارس ــة حتس ــني عملي ــة ع ــه
البيانــات اإلداريــة وإجـراء حتليـ جملــالت الصــحة والعــدل والتعلــيم وااــدمات الجتماعيــة .ومــن شــح
لــك أ يعــزز ن ــام اإل الــة فيمــا بــني ااــدمات األساســيةر ويســم للبلــد يف الو ـ ات ـ ب ـ جراء
حتليال ـ ــا للخـ ــدمات للتحكـ ــد مـ ــن اس ـ ـتجابت ا لرتفـ ــاع معـ ــدلت العنـ ــف ضـ ــد النسـ ــاء املسـ ــجلة يف
الدراس ــة الستقص ــا يةر وإج ـراء إص ــالر سياس ــي وبرن ــا ي ي ــه اإلب ــالد اإلدارن مت ــد  .و ك ــرت
جــزر مارشــال أعــا يف اجــة ملحــة للمســاعدة الدوليــة علـ املســتويني الشــعي واالــي كــي يتســب ــا
حتقيق الق اء عل العنف املنز عل حنو ملمو .
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 -14و ــد ُوض ــع سياس ــات أخ ــرر يف ج ــزر مارش ــالر وه ــي السياس ــة الوطني ــة بش ــح الش ــباب
()2014-2009ر الــيت وضــع وســاعدة املن مــات ضــري احلكوميــة والشــركاء اإلمنــا يني اإل ليميــني؛
والسياسة/الس ـ اتيجية الوطنيــة بشــح الصــحة اإل ابيــة ()2016-2014ر الــيت وضــع وســاعدة
املكتـ دو اإل ليمــي ملن قــة ااــيئ ا ــاد التــابه لصــندو األمــم املتحــدة للســكا ؛ والسـ اتيجية
بشـح الو ايــة مــن رـ املراهقــات :اسـ اتيجية ملــدة ثــالت ســنوات ()2016-2014ر الــيت وضــع
وساعدة صندو األمم املتحدة للسـكا ؛ واا ـة الوطنيـة املشـ كة جلـزر مارشـال بشـح التكيـف مـه
تغ ـري املن ــا وإدارة ر ــاطر الك ـوارت ()2018-2014ر ال ــيت وض ــع وس ــاعدة أمان ــة ش ــعبة العل ــوم
األرضية والتكنولوجيا الت بيقيـة التابعـة جلماعـة ااـيئ ا ـاد ر واألمانـة العامـة ل نـامن البيفـة اإل ليمـي
للمحـ ـ ــيئ ا ـ ـ ــاد ر وبرنـ ـ ــامن األمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة اإلمنـ ـ ــا ي .وشـ ـ ــكر الوفـ ـ ــد هـ ـ ــولء الشـ ـ ــركاء الـ ـ ــدوليني
واإل ليمينير وطل دعم م املتواص .
 -15وشــددت جــزر مارشــال عل ـ أ هــذه اإل ــازات ــد حتقق ـ يف الو ـ الــذن واصــل في ـ
التص ــدن لتح ــديات تغ ــري املن ــا ول ث ــار املس ــتمرة ال ــيت خلف ــا برن ــامن التج ــارب النووي ــة للولي ــات
املتحــدة .وكــا البلــد ايفـ ا يف ســعي للتصــدن لبعــد قــو اإلنســا يف تغــري املنــا ر وــا يف لــك يف
أوا عام 2009ر ني أبلغ ل قو اإلنسـا يف تقريـر ريفـي بـح رـاطر تغـري املنـا ستشـك
ريب ـ ا ديــدا خ ـريا لك ـ ــاع أساســي مــن اعــات قــو اإلنســا ر وــا يف لــك احلــق يف إ امــة
دولـ ـة ل م ــة بحكمل ــا .ويف ع ــام 2013ر ــاد البل ــد ج ــوداك ــي يعتم ــد زعم ــاء فـ ـ ج ــزر اا ــيئ
ا ــاد إع ــال م ــاجريو لقي ــادة املن ــا ر ال ــذن ــدد التزام ــات وطني ــة للح ــد م ــن النبعاث ــات .وه ــذا
املبــدأ  -املتمث ـ يف أ ك ـ أمــة كبــرية أو صــغريةر ضنيــة أو فقــريةر ملتزمــة بالعم ـ  -ســاعد عل ـ تغيــري
السياســة التعدديــة .ويعم ـ البلــد جاهــدا أي ـ ا لكفالــة التوص ـ إىل اتفــا متــني وعملــي يف ب ــاري
بشــح املنــا لف ـ ة مــا بعــد عــام 2020ر لكــن مــن املــرج للغايــة أ يــودن اتفــا بــاري يف إطــار
اتفا ية األمم املتحدة بشح تغري املنا إىل تعرض قو اإلنسا ملخاطر كبرية.
 -16وأكــدت جــزر مارشــال أي ـا عل ـ أ آثــار تغــري املنــا عل ـ اجملتمعــات االيــة تــزداد ســوءا؛
وأشــارت إىل أ ربــه البلــد تعــرض مــوخرا حلالــة جفــا ةــا اســتلزم مشــاركة جــادة مــن جانـ مكتـ
تنســيق الشــوو اإلنســانية بــاألمم املتحــدة .وأدت موجــات املــد ا ا لــة والفي ــانات الســا لية القويــة
بصــورة ضــري عاديــة إىل ت ــدمري تمعــات ليــة بكامل ــا .و ــد تكــرر ل ــك أي ـا يف املن قــة األوس ــه
للمحــيئ ا ــاد يــه عان ـ مــوخرا وليــات ميكرونيزيــا وفــانواتو مــن األعاصــري األخــرية .ورضــم أ
اجلــزر الص ــغرية كان ـ تتع ــرض دوم ـا ل ـواهر طبيعيــةر ف ــال جــدال أع ــا ش ـ دت تغ ـريات مناخي ــة وأ
ن ا وشدة آثارها يف تزايد.
 -17وســل جــزر مارشــال ال ــوء علـ أ املقــرر ااــا املعــر با،ثــار امل تبــة يف ــال قــو
اإلنسـا علـ إدارة املـواد والنفايــات اا ـرة والــتخلي من ــا ب ريقــة سـليمة بيفيـ ا زار جــزر مارشــال يف
الف ـ ـ ة م ــن  27إىل  30آ ار/م ــار  2012والولي ــات املتحـ ــدة األمريكي ــة خ ــالل الف ـ ـ ة مـ ــن 24
إىل  27نيســا /أبري  2012لتقيــيم ا،ثــار امل تبــة يف ــال قــو اإلنســا عــن برنــامن التجــارب
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النوويـة الــذن نفذتـ الوليــات املتحـدة يف جــزر مارشــال فيمـا بــني عـامي  1946و .1958ومــن بــني
الق ــايا ال ــيت ــددها يف تقري ــره ض ــعف إمكاني ــة احلص ــول علـ ـ معلوم ــات فيم ــا يتعل ــق بال ن ــامن.
فالعدي ــد م ــن الوث ــا ق التار ي ــة ال ــيت ــدم إىل ج ــزر مارش ــال كانـ ـ نا ص ــةر ويف ش ــك " ص ــيغة
ــذو فقــئ "ر حتـ عنـوا "صــيغة مستخلصــة أو ــررة أو ُمن ّقــاة" هبــا معلومــات ات طبيعــة ضــري
معروف ــة وض ــري ــددة احلج ــم .ويفي ــد تقري ــر املق ــرر اا ــا أ البل ــد ــاول م ــوخرا يف  27نيس ــا /
أبريـ 2015ر احلصــول علـ تلــك املعلومــات لكــن دو جــدور .ويف عــدم إ ــدام الوليــات املتحــدة
األمريكي ــة عل ـ ـ إتا ــة إمكاني ــة الوص ــول الكام ـ ـ إىل تل ــك التس ــجيالت أو رف ـ ـ ا املتك ــرر ل ــك
ل ميكن اعتباره إل إهانـة صـارخة لشـع جـزر مارشـال وعـدم ا ـ ام لـ وميثـ أي ـا انت اكـا مسـتمرا
حلقو اإلنسا األساسية.
 -18ورضم تلك التحديات وضريهـا مـن القيـودر مثـ نقـي املـوارد البشـرية واملاليـةر أفـاد الوفـد بـح
جـزر مارشـال واصـل بـذل أ صـ مـا يف وسـع ا لالسـتجابة للتوصـيات الـيت أسـفر عن ـا الســتعراض
الدورن الشام األول لتحسـني ـدرة البلـد علـ معاجلـة ـايا قـو اإلنسـا  .وكمـا كـا األمـر يف
ع ــام 2010ر ت ل ـ ج ــزر مارش ــال م ــن اجملتم ــه ال ــدو م ــرة أخ ــرر أ يتك ــرم بتق ــدا املس ــاعدة يف
اجملالت التالية:
(أ) املســاعدة الفنيــة واملاليــة لبنــاء ــدرات مــوةفي اادمــة العامــة واملــوةفني احلكــوميني
املنتخبني يف ال إعمال قو اإلنسا يف البلد؛
(ب) املساعدة الفنيـة واملاليـة لتحسـني بـرامن احلكومـة واملن مـات ضـري احلكوميـة يف ـال
التوعية ثقو اإلنسا لشع جزر مارشال؛
(ج)

املساعدة الفنية واملالية للتصدن لتغري املنا ولق ايا التعليم والصحة.

 -19وأك ــدت ج ــزر مارش ــال م ــن جدي ــد علـ ـ التزام ــا بالوف ــاء بواجبا ــا إزاء ق ــو اإلنس ــا .
وأوضح أعار رضم كوعا جزيـرة صـغرية ناميـةر ف عـا أ ـرزت تقـدم ا كبـريا خـالل ـ سـنواتر وأ
البلــد واثــق مــن أ مزيــدا مــن التقــدم ســيتحقق .وأ ــرت جــزر مارشــال باحلاجــة إىل املزيــد مــن العم ـ ر
وع ــدم إمكاني ــة تحجيل ـ ـ  .وأض ــاف أ البل ــد سيواص ـ ـ مش ــاركت يف تعزي ــز وراي ــة م ــا لش ــع ج ــزر
مارشــال مــن قــو اإلنســا ر ويف حتســين ار لكن ــا تــود اإلشــارة إىل أ لــك يشــك ج ــدا تعاوني ـ ا
وعاملي ـ ـ ا يت ل ـ ـ ش ـ ـراكة اجملتمـ ــه الـ ــدو ومسـ ــاعدت  .ومـ ــن أج ـ ـ لـ ــكر تت لـ ــه جـ ــزر مارشـ ــال إىل
توصيات الفريق العام ر اليت ستن ر في ا جبدية يف ضوء إجراءا ا االية.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20ألقـ ـ  43وف ــدا بيان ــات خ ــالل احلـ ـوار التف ــاعلي .وميك ــن الط ــالع علـ ـ التوص ــيات ال ــيت
صدرت خالل احلوار التفاعلي يف القسم الثاين من هذا التقرير.
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 -21أشـ ــارت هولنـ ــدا إىل الـ ــدعوة الدا مـ ــة املوج ـ ــة إىل املكلفـ ــني بـ ــاإلجراءات اااصـ ــة ور ب ـ ـ
باا وات املتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عـن املقـرر ااـا املعـر با،ثـار امل تبـة يف ـال قـو
اإلنســا علـ إدارة املـواد والنفايــات اا ــرة والــتخلي من ــا ب ريقــة ســليمة بيفيـا .وأعربـ عــن لق ــا
بشــح رايــة قــو األشــخا املصــابني بفــريو نقــي املناعــة البش ـرية/اإليدز والس ـ ر وضريهــا مــن
األمراض املنقولة جنسيا .و كرت اا ـوات الـيت اتـذت يف ـال قـو املـرأةر وأشـارت إىل إمكانيـة
إجراء حتسينات يف ال املشاركة السياسية للمرأة .و دم هولندا توصيات.
 -22و الـ نيوزيلنــدا إعــا تــدرا التحــديات الــيت تواج ــا الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة .وهنــحت
جزر مارشال علـ التصـديق علـ اتفا يـة قـو األشـخا ون اإلعا ـة وأشـادت بوضـع ا تشـريع ا
ليـ ـ ا هب ــذا الش ــح  .و الـ ـ إ مش ــكلة العن ــف ض ــد املـ ـرأة ل تـ ـزال ا م ــةر وعرضـ ـ اط ــالع ج ــزر
مارشال عل خ ا ا يف التعام مه العنف املنز  .و دم نيوزيلندا توصيات.
 -23وأعرب الفلبني عن تقـديرها للتصـديق علـ اتفا يـة الق ـاء علـ عيـه أشـكال التمييـز ضـد
امل ـرأةر واتفا يــة قــو ال ف ـ ر موضــحة أ جــزر مارشــال تلق ـ أثنــاء الســتعراض الــدورن الشــام
األول العديـ ــد مـ ــن التوصـ ــيات فيمـ ــا يتعلـ ــق بالتصـ ــديق عل ـ ـ املعاهـ ــدات األساسـ ــية الدوليـ ــة حلقـ ــو
اإلنســا  .وتســاءل بشــح اإلج ـراءات املتخــذة إزاء التصــديق عل ـ تلــك املعاهــدات .وأشــارت إىل
أ جــزر مارشــال تــحخرت يف تقــدا تقاريرهــا الدوريــة ياشــيا مــه التزاما ــا ووج ـ تلــك التفا يــات
املتعلقة ثقو اإلنسا  .و دم الفلبني توصية وا دة.
 -24ور ب ـ ـ ـ ال تغ ـ ــال ب ـ ــاإلجراءات املتخ ـ ــذة حلماي ـ ــة ق ـ ــو اإلنس ـ ــا وتعزيزه ـ ــا من ـ ــذ تقري ـ ــر
الس ــتعراض ال ــدورن الش ــام األولر و ــا يف ل ــك اعتم ــاد ــانو ن ــام التعل ــيم املدرس ــي احلك ــومي
لعــام  2013الــذن أنشــح ن ــام تعلــيم مدرســي كــومي ــاين .ور بـ بتصــميم جــزر مارشــال علـ
منــه ر ـ املراهقــاتر عل ـ النحــو الــورد يف اس ـ اتيجيت ا للف ـ ة  .2016-2014و ــدم ال تغــال
توصيات.
 -25ول ــحت الحت ــاد الروس ــي بارتي ــار التق ــدم اا ــرزر ل س ــيما ب ــاز الق ــانو اجلن ــا ي اجلدي ــد
واا ــة السـ ـ اتيجية الوطني ــة للفـ ـ ة  .2017-2015وأع ــرب ع ــن تق ــديره للسياس ــات الرامي ــة إىل
تعزيز املسـاواة بـني اجلنسـنير وحتسـني نوعيـة يـاة األشـخا ون اإلعا ـةر وتنميـة الشـباب .وسـلئ
ال وء عل ضرورة تقدا اجملتمه الـدو الـدعم الـالزم يف ـال الرعايـة الصـحية والبيفـة .و ـدم الحتـاد
الروسي توصيات.
 -26ول ـ روانــدا مــه التقــدير الت ــورات التشـريعيةر والتــدابري والسياســات الوطنيــة الراميــة إىل
تعزيــز قــو اإلنســا ورايت ــا .وأشــادت بقــانو الو ايــة مــن العنــف املنــز واحلمايــة من ـ  .و ّنوه ـ
مـه التقــدير بوضــه السياســة الوطنيـة بشــح املســاواة بــني اجلنســنير الـيت كــا مــن املقــرر أ تستعرضـ ا
احلكوم ــة يف أوا ـ ـ ع ــام  2015وس ــحل ع ــن نتا ج ــا .وأش ــادت باعتم ــاد سياس ــة التنمي ــة الش ــاملة
ملسا اإلعا ة .و دم رواندا توصيات.
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 -27وأشــادت س ـرياليو ب ــاجل ود املبذولــة ملعاجل ــة ــايا ق ــو اإلنســا ب ريق ــة شــاملة و ل ــك
ب شـ ـراا رتل ــف اجل ــات املعني ــة علـ ـ املس ــتويني اإل ليم ــي وال ــدو ر وأش ــارت إىل أ ج ــزر مارش ــال
ثيثـة لبلـود ا ـد الرابـه مـن األهـدا اإلمنا يـة ل لفيـة .وأشـادت وبـادرات إدارة تغـري
سا رة ت
املنــا ر وشــجع جــزر مارشــال عل ـ مواصــلة التمــا املســاعدة الفنيــة مــن اجملتمــه الــدو  .و ــدم
سرياليو توصيات.
 -28ور بـ سـنغافورة بان ـمام جـزر مارشـال إىل اتفا يـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد وأثنـ
عل ـ أخ ــذها ب ــن ن احلك ــم الرش ــيد باعتب ــاره أ ــد الق اع ــات اامس ــة ل نش ـ ة ي ــه تس ــع م ــن
خالل ـ ـ إىل حتقي ــق أهـ ــدا خ ت ــا الس ـ ـ اتيجية الوطنيـ ــة .وأ ــرت جب ــود جـ ــزر مارش ــال يف رايـ ــة
قو املرأة وتعزيزها .و دم سنغافورة توصيات.
 -29وأشــادت ســلوفينيا جبــزر مارشــال لتصــديق ا عل ـ اتفا يــة قــو األشــخا ون اإلعا ــة.
ور ب ـ ب ـاجل ود املبذولــة يف ــا املســاواة بــني اجلنســني ويكــني امل ـرأةر وــا يف لــك اعتمــاد ــانو
الو ايـة مـن العنـف املنـز واحلمايــة منـ لعـام 2011ر والعمـ علـ وضــه سياسـة وطنيـة جديـدة فيمــا
ـي املســاواة بـني اجلنســني .وأشـارت إىل اجل ــود املبذولـة ل ــما احلـق يف التعلــيمر لكن ـا الـ إ
القلق ل يزال يساورها بشح ارتفاع معدلت التسرب من التعليم .و دم سلوفينيا توصيات.
 -30وأ ــرت إســبانيا بــاجل ود الــيت بــذلت ا جــزر مارشــال يف ــال قــو األشــخا ون اإلعا ــة
وهنح ـ ــا عل ـ ـ تصـ ــديق ا مـ ــوخرا عل ـ ـ اتفا يـ ــة قـ ــو األشـ ــخا ون اإلعا ـ ــة .و ـ ــدم إسـ ــبانيا
توصيات.
 -31وردا عل األسفلة اليت أثريتر أكـدت جـزر مارشـال فيمـا يتعلـق باملسـاواة بـني اجلنسـنير أنـ
رض ــم ش ــغ امـ ـرأة وا ــدة فق ــئ مقع ــدا يف ال مل ــا م ــن  33مقع ــدار فـ ـ النس ــاء يش ــغلن ع ــددا م ــن
املناص ـ يف اادمــة العامــة مث ـ منص ـ ر ــي جلنــة اادمــة العامــة .و ــد ســع جــزر مارشــال إىل
امل ي دما يف حتقيق أهداف ا يف ال املساواة بني اجلنسني يف هذا البلد الصغري.
 -32وفيمــا يتعلــق بالصــحة العامــةر ســجل جــزر مارشــال أ ــد أف ـ النتــا ن يف ــال متابعــة
وعالج فريو نقي املناعة البشرية/اإليدز والس عل د سواء.
 -33وأعرب جزر مارشال عن تقـديرها للتعليقـات املقدمـة فيمـا ـي ج ودهـا املتواصـلة لكفالـة
حتقي ــق العدال ــة ل ش ــخا ال ــذين تعرض ـ ـوا لجشـ ــعاع خ ــالل برن ــامن التج ــارب النووي ــةر وألبنـ ــا م.
و ال ـ ـ إعـ ــا تعم ـ ـ عل ـ ـ ـ ـ املسـ ــا املتعلقـ ــة بامل البـ ــات الـ ــيت الفص ـ ـ في ـ ــا لكن ـ ــا مل تـ ــدفه
مس ــتحقا ا بع ــدر وك ــذلك علـ ـ حتميـ ـ الولي ــات املتحـ ـدة األمريكي ــة املس ــوولية ع ــن رص ــد املن ــاطق
واملـ ـواطن ال ــيت تعرضـ ـ لجش ــعاع وال ــيت ل ميك ــن إع ــادة إعماره ــا بس ــب ارتف ــاع مس ــتور اإلش ــعاع.
ول يـزال هــذا العمـ جاريـا .و ــد ققـ جــزر مارشــال بعـ اإل ــازات لكــن ل يـزال هنــاا العديــد
مــن العوا ــق أمــام التســوية الن ا يــة لتلــك املســحلة بــدءا ثريــة اإلعــالم واحلصــول عل ـ املعلومــات الــيت
تعلم أعا ثوزة الوليات املتحدة األمريكية لكن ا مل ت لع ا علي ا ئر متذرعةا بحسباب أمنية.
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 -34وأش ــارت الس ــويد إىل توص ــية جلن ــة ق ــو ال ف ـ املقدم ــة إىل ج ــزر مارش ــال ث ــر العقوب ــة
البدني ــة ل طف ــال يف عي ــه األم ــاكن ي ــه ي ــح الق ــانو اجلن ــا ي باس ــتخدام الق ــوة لتص ــحي س ــوء
ســلوا األطفــال .و كــرت أ العنــف ضــد املـرأة مشــكلة متفشــية يف جــزر مارشــال رضــم رهــا بــني
القانو  .و دم السويد توصيات.
 -35ور ب ـ تايلن ــد باإلص ــال ات التش ـريعية والسياس ــية ال ــيت أدخلت ــا ج ــزر مارش ــالر ل س ــيما
اعتم ــاد ــانو الو ايـ ــة م ــن العنـ ــف املن ــز واحلماي ــة من ـ ـ لع ــام 2011ر والقـ ــانو اجلن ــا ي اجلديـ ــدر
والتع ــاو الفع ــال م ــه املن م ــات الدولي ــة .وش ــجع ج ــزر مارش ــال عل ـ تكثي ــف ج وده ــا لعتم ــاد
وتنفيــذ سياســة وطنيــة شــاملة بشــح اإلعا ــات .ور بـ أي ـ ا ب ـ امن إ كــاء الــوعي مــن أجـ الو ايــة
من األمراض املنقولة جنسي ا واحلم املبكر .و دم تايلند توصيات.
 -36ول ـ تيمــور  -ليشــيت مــه التقــدير اعتمــاد ــانو جديــد بشــح التعلــيم يف عــام 2013
يكف ـ احلــق يف التعلــيمر وكــذلك اعتمــاد ــانو الو ايــة مــن العنــف املنــز واحلمايــة من ـ  .و كــرت أ
ج ــزر مارش ــال جت ــرن الي ـ ـا استعراض ـ ـا لتش ـ ـريعا ا فيم ــا ــي األش ــخا ون اإلعا ــة .و ــدم
تيمور  -ليشيت توصيات.
 -37وأشـ ــادت اململكـ ــة املتحـ ــدة بـ ــاجل ود الـ ــيت بـ ــذلت ا جـ ــزر مارشـ ــال لتنفيـ ــذ التوصـ ــياتر رضـ ــم
التحــديات املتعلقــة بالقــدرات وامل ـوارد .ور ب ـ بالتــدابري املتخــذة ملكافحــة العنــف القــا م عل ـ نــوع
اجلـن ر وحلمايـة قـو األطفـال .وأعربـ عــن لق ـا إزاء مسـتويات العنـف اجلنسـي والعنـف القــا م
عل نـوع اجلـن الـيت مـا زالـ مرتفعـةر وشـجع جـزر مارشـال علـ اتـا املزيـد مـن اإلجـراءات يف
هذا اجملال وكفالة اكمة مرتكي العنف املنز  .و دم اململكة املتحدة توصيات.
 -38و كــرت الوليــات املتحــدة األمريكيــة أ احلكوم ـة وافق ـ عل ـ تشــكي فر ــة عم ـ وطنيــة
معنيــة بالجتــار بالبشــرر لكن ــا الـ إعــا مل تثبـ بــذل ج ــود ااكمــة املتجـرين املزعــومنير أو رايــة
ال ــحايا أو منــه الجتــار .وأضــاف أ مــن ال ــرورن أ تبــذل احلكومــة مزيــدا مــن اجل ــود إل كــاء
ال ــوعي وإنف ــا الق ـ ـوانني ال ــيت حت ــر التميي ــز يف التوةي ــفر ل س ــيما فيم ــا يتعل ــق باألشـ ــخا ون
اإلعا ة .و دم الوليات املتحدة توصيات.
 -39وهنـ ــحت أوروض ـ ـوان جـ ــزر مارشـ ــال عل ـ ـ تصـ ــديق ا مـ ــوخرا عل ـ ـ اتفا يـ ــة األشـ ــخا ون
اإلعا ــةر وشــجعت ا علـ مواصــلة ج ودهــا الراميــة إىل حتقيــق املواءمــة بــني التشـريه االــي واللتزامــات
الدولية ثقو اإلنسا  .و دم أوروضوان توصيات.
 -40وعــددت ع وري ــة فن ــزويال  -البوليفاريــة التغي ـريات التش ـريعية الــيت حتقق ـ خ ــالل الس ــنوات
املاضــيةر مثـ ــانو العقوبــات اجلديــدر و ــانو الو ايــة مــن العنــف املنــز واحلمايــة منـ لعــام .2011
وســل ال ــوء عل ـ اا ــة الس ـ اتيجية الوطنيــة لع ـام 2014ر والسياس ــة الوطني ــة للمس ــاواة ب ــني
اجلنس ــني و ــانو ن ــام التعل ــيم املدرس ــي احلك ــومي .و ــدم ع وري ــة فن ــزويال  -البوليفاري ــة توص ــية
وا دة.
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 -41وأشـ ــادت اجلزا ـ ــر بـ ــاجل ود الـ ــيت بـ ــذلت ا جـ ــزر مارشـ ــال لتعزيـ ــز قـ ــو اإلنسـ ــا ورايت ـ ــار
ل ســيما اعتمــاد ــانو الو ايــة مــن العنــف املنــز واحلمايــة من ـ  .وهنــحت جــزر مارشــال أي ـا عل ـ
الت ــدابري ال ــيت اعتم ــد ا حلماي ــة األطف ــال .و ك ــرت أ اس ــتعراض تقريره ــا ال ــوطر أش ــار إىل حت ــديات
جسيمة مث تغري املنا والتجارب النووية .و دم اجلزا ر توصيات.
 -42وهنــحت األرجنتــني جــزر مارشــال عل ـ وضــه اا ــة الس ـ اتيجية الوطنيــة للف ـ ة 2017-2015
والسياسـة الوطنيــة بشـح التنميــة الشــاملة ملسـا اإلعا ــة للفـ ة  .2018-2014و ــدم األرجنتــني
توصيات.
أرمينيا اإلجـراءات املتخـذة إل كـاء الـوعي بشـح قـو اإلنسـا وـا يف لـك مـن
 -43ول
خــالل وســا ئ اإلعــالمر وال ــدعوة املفتو ــة املوج ــة إىل عيــه املكلف ــني بــاإلجراءات اااصــة التابع ــة
جملل قو اإلنسا ر واملبادرات الرامية إىل تعزيز قـو املـرأة .لكـن أرمينيـا أعربـ عـن لق ـا إزاء
ع ــدم تص ــديق ج ــزر مارش ــال بع ــد عل ـ ـ ع ــدد م ــن الص ــكوا األساس ــية الدولي ــة حلق ــو اإلنس ــا .
وشــجع جــزر مارشــال أي ـا عل ـ اتــا تــدابري إضــافية لتعزيــز التثقيــف يف ــال قــو اإلنســا .
و دم أرمينيا توصيات.
 -44وهن ــحت أسـ ـ اليا ج ــزر مارش ــال علـ ـ س ــن ــانو الو اي ــة م ــن العن ــف املن ــز واحلماي ــة منـ ـ
لعام 2011ر لكن ـا أ ـرت ب ـرورة بـذل مزيـد اجل ـود للتصـدن للتحـديات يف ـال مكافحـة العنـف
املن ــز  .كم ــا أش ــادت وش ــاركة البل ــد يف زي ــارة املق ــرر اا ــا املع ــر با،ث ــار امل تب ــة يف ــال ق ــو
اإلنسا عل إدارة املواد والنفايات اا ـرة والـتخلي من ـا ب ريقـة سـليمة بيفيـ ار و الـ إعـا مسـتعدة
بكـ ـ س ــرور أ تق ــدم مس ــاعدة جل ــزر مارش ــال يف تنفي ــذ توص ــية املق ــرر اا ــا بتحس ــني إدارة املي ــاه
والصر الصحي والنفايات .و دم أس اليا توصيات.
 -45ور ب بلجيكا باجل ود الـيت تبـذ ا جـزر مارشـال ملتابعـة نتـا ن السـتعراض الـدورن الشـام
األول .وأش ــادت ب ــاألخي باعتم ــاد ــانو الو اي ــة م ــن العن ــف املن ــز واحلماي ــة منـ ـ لع ــام 2011ر
الـذن ميثـ خ ـوة قيقيــة ل مــام .ورضـم النتــا ن اإلجيابيــة إعـالا الــيت ققت ــا جـزر مارشــال يف ــال
قــو اإلنســا ر ا ـ بلجيكــا توســيه ن ــا التصــديق عل ـ الصــكوا الدوليــة حلقــو اإلنســا ر
واملوافقة عل تنفيذ التشريعات احلالية .و دم بلجيكا توصيات.
 -46وردا علـ األســفلة األخــررر أشــارت جــزر مارشــال إىل أعــا يف األصـ تمــه أمــومي يــه
تتـوىل النسـاء بصـفة تقليديــة أهـم جانـ مــن جوانـ احليـاة يف اجلـزر وهــو نقـ احلقـو يف األراضــي.
وأوضح أ الشعور بالنتماء للمجتمه يف أسـرة موسـعة أو يف الـة بيلـة يقـوم علـ املكـا الـذن
جي ـ عليــك العم ـ في ـ ر وامــتالا األرضر وتقــدا الرعايــة ألبنــاء تلــك األرض يف املســتقب  .و ال ـ
إ هــذا اجلان ـ الــذن يعــد األهــم يف تمــه جــزر مارشــال يــوثر يف ســلوا األشــخا الب ــالغني يف
اجملتم ــه .وعلـ ـ م ــدر العق ــود املاض ــيةر وم ــه حت ــر س ــكا اجلزي ــرةر وض ــرورة الت ج ــرير ل ــي فق ــئ
بشك اختيـارن ولكـن ألسـباب شـا من ـا املخـدرات واجملاعـات والفي ـانات وضريهـا مـن األسـبابر
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مل يعــد يقب ـ الســكا ال ريقــة التقليديــة يف التعام ـ مــه املســا املتعلقــة باألســرة املوســعة .ومــن ر
فقــد اســتلزم األمــر العتمــاد علـ ـوانني وعمليــات ديثــة يــه كــا الوصــول إلي ــا ــدودا وف م ــا
أكثر دودية.
 -47و د سع جـزر مارشـال جاهـدة للتحكـد مـن أ تـدابري احلكومـة ملنـه العنـف املنـز والعنـف
القــا م عل ـ نــوع اجلــن ورايــة األطفــالر وــا يف لــك كفالــة قــو م يف الصــحة والتعلــيمر تشــك
جزءا من املسوولية الدستورية للبلد .ول يـزال أمـام احلكومـة حتـدن وم مـة كفالـة تفـادن و ـوع العنـف
املنــز أولا و ب ـ ك ـ ش ـيءر مقاضــات ينمــا يقــه عل ـ حنــو ســليمر ومنــه انتشــاره يف املســتقب .
وأكدت جـزر مارشـال علـ أعـا تبـذل صـارر ج ـدها مـن أجـ التصـدن لتلـك املشـكلةر وسـاعدة
املن مات اإل ليميةر واألمم املتحدةر وكذلك املن مات ضري احلكومية.
 -48و الـ جــزر مارشــال إ القــانو اجلنــا ي املســتكم لعــام  2011ريـ مــن املعــايري الدوليــة
حلقــو اإلنس ــا ر مث ـ األ ك ــام املتعلق ــة بالجت ــار بالبشــر .و ــد أنش ــف فر ــة عم ـ معني ــة بالجت ــار
بالبشــر وســو تعمـ احلكومــة بشــك وثيــق مــه املن مــة الدوليــة لل جــرة بشــح تنفيــذ منحــة مكتـ
الوليات املتحدة من أج رصـد الجتـار بالبشـر ومكافحتـ  .وطالبـ جـزر مارشـال بتكثيـف التعـاو
مـ ــه الوليـ ــات املتحـ ــدة وطلب ـ ـ احلصـ ــول عل ـ ـ املزيـ ــد مـ ــن املعلومـ ــات ـ ــول كيفيـ ــة تتبـ ــه الجتـ ــار
باألشخا ومنع ومقاضات .
ونوه ـ
 -49وأشــادت ال ازي ـ جبــزر مارشــال لستعراض ـ ا اإلطــار القــانوين لتعزيــز قــو امل ـرأةّ .
أي ا بالتقدم اارز فيما يتعلق باحلقو املرتب ة باإلعا ة .و دم ال ازي توصيات.
 -50ور ب ـ كن ــدا بس ــن ــانو التص ــدن للعن ــف املن ــز  .وش ــجع ج ــزر مارش ــال عل ـ وض ــه
الصــيغة الن ا ي ــة لل وتوكــولت املتبقي ــة ووضــه اس ـ اتيجيات لتنفيــذ ــانو الو ايــة م ــن العنــف املن ــز
واحلماي ــة منـ ـ لع ــام  .2011لك ــن كن ــدا أعربـ ـ ع ــن اس ــتمرار لق ــا إزاء التق ــارير ع ــن س ــوء تغذي ــة
األطف ــال وع ــدم ص ــو م علـ ـ م ــا يكف ــي م ــن الرعاي ــة الص ــحية واللقا ــات يف اجملتمع ــات الريفي ــة.
وش ــجع ج ــزر مارش ــال علـ ـ مواص ــلة العمـ ـ لتحقي ــق األه ــدا اإلمنا ي ــة ل لفي ــة .و ــدم كن ــدا
توصيات.
 -51ور ب الصني بتصديق جـزر مارشـال علـ اتفا يـة قـو األشـخا ون اإلعا ـة وضريهـا
م ــن الص ــكوا امل م ــة حلق ــو اإلنس ــا ؛ ور ب ـ ـ بان ــمام ا إىل اتفا ي ــة األم ــم املتح ــدة ملكافح ــة
الفساد؛ وبسن انو الو ايـة مـن العنـف املنـز واحلمايـة منـ الـذن يعتـ خ ـوة م مـة لتعزيـز احلمايـة
القانونيــة للنســاء واألطفــال؛ ور ب ـ وراجعــة القــانو اجلنــا ي لتجــرا الجتــار بالبشــر؛ واتبــاع خ ــة
اسـ اتيجية وطنيــةر واتــا تــدابري لتنفيــذ السياســات املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســنير والتنميــة الشــاملة
ملسـا اإلعا ــةر ورايــة ال فـ  .وأشــارت الصــني إىل أ جـزر مارشــالر باعتبارهــا دولــة جزريــة صــغرية
ناميـ ــةر تواج ـ ـ مصـ ــاع ماليـ ــةر ونقـ ــي يف القـ ــدرات وامل ـ ـوارد فيمـ ــا ـ ــي رايـ ــة قـ ــو اإلنسـ ــا
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وتعزيزه ـ ــار ودع ـ ـ اجملتم ـ ــه ال ـ ــدو إىل تق ـ ــدا مس ـ ــاعدت البن ـ ــاءة جل ـ ــزر مارش ـ ــال .و ـ ــدم الص ـ ــني
توصيات.
 -52ول ـ الكونغــو بارتيــار أ جــزر مارشــال اجتــازت مر لــة م مــة يف تنميت ــا عــن طريــق
اعتم ــاد سياس ــة ش ــاملة لتحس ــني ــدرة البل ــد علـ ـ التص ــدن لق ــايا ق ــو اإلنس ــا  .ويف س ــيا
التوصـيات الصــادرة عــن الـدورة األوىل لالســتعراض الــدورن الشــام ر ر بـ الكونغــو بالتصــديق علـ
اتفا ي ــة ق ــو األش ــخا ون اإلعا ــةر وبالتق ــدم اا ــرز يف ــال يك ــني امل ـرأة .و ــدم الكونغ ــو
توصيات.
 -53وســل كوســتاريكا ال ــوء عل ـ أييــة الن ــمام إىل الصــكوا الر يســية حلقــو اإلنســا ر
وشـجع علـ التعـاو الوثيـق مـه هيفـات معاهـدات قـو اإلنسـا ر ومـه لـ قـو اإلنســا ر
وإجراءات ـ اااص ــةر وم ــه املفوض ــية الس ــامية حلق ــو اإلنس ــا  .ور ب ـ كوس ــتاريكا بال ــدعوة الدا م ــة
املوج ـة إىل املكلفـني بــاإلجراءات اااصـةر و كــرت التـدابري املتخــذة لتعزيـز اجل ــود الراميـة إىل معاجلــة
مش ــكلة العن ــف املن ــز وش ــجع علـ ـ مواص ــلة ش ــن ــرب فعال ــة ملكافح ــة تل ــك ا،ف ــة .و ــدم
كوستاريكا توصيات.
 -54وأشارت كوبـا إىل ا،ثـار ال ـارة للتجـارب النوويـة الـيت و عـ يف بعـ جـزر مارشـالر والـيت
تفا مـ بســب العوا ـ الســلبية امل تبــة عل ـ تغــري املنــا  .وســل كوبــا ال ــوء عل ـ التقــدم ااــرز
بف ـ س ــن الق ــانو اجلن ــا ي اجلدي ــد ياش ــي ا م ــه املع ــايري الدولي ــة حلق ــو اإلنس ــا ر وك ــذلك اعتم ــاد
ــانو الو ايــة مــن العنــف املنــز واحلمايــة منـ لعــام 2011ر و ــانو ن ــام التعلــيم املدرســي احلكــومي
يف جــزر مارشــال لســنة 2013ر والسياســة الوطنيــة بشــح التنميــة الشــاملة ملســا اإلعا ــة .و ــدم
كوبا توصيات.
 -55و ال الدامنرا إ مـن دواعـي سـرورها أ تشـري إىل بـول توصـيات الـدورة األوىل بالتصـديق
علـ ـ اتفا ي ــة مناه ــة التع ــذي وض ــريه م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو الالإنس ــانية أو
امل ينــة .ور ب ـ الــدامنرا ب عــداد مشــروع ور ــة كــي تتخــذ احلكومــة ـرارا بتوجي ـ ا يفــة الوطنيــة املعنيــة
ب ــاإلبالد والرص ــد للتخ ــيئ لالن ــمام إىل معاه ــدات ق ــو اإلنس ــا والتش ــاور بش ــح ل ــك م ــه
اجل ات املعنية .و دم الدامنرا توصية وا دة.
 -56وأشــارت مصــر إىل أن ـ رضــم بــول جــزر مارشــال التوصــية الصــادرة عــن الســتعراض الــدورن
الش ــام ر ف ع ــا مل تص ــد علـ ـ مع ــم املعاه ــدات الر يس ــية حلق ــو اإلنس ــا ر و ــا يف ل ــك الع ــد
الــدو ااــا بــاحلقو املدنيــة والسياســية والع ــد الــدو ااــا بــاحلقو ال تصــادية والجتماعيــة
والثقافية .وأعرب مصر أي ا عن لق ا مـن تعـرض قـو السـكا األصـليني ألضـرار خ ـريةر من ـا
تعرضـ ـ م للتل ــوت البيف ــي والتش ــرد .و الـ ـ مص ــر إ القل ــق يس ــاورها أي ـ ـ ا أل الس ــكا يواج ــو
ديــدات بســب زيــادة اجلفــا ونقــي املي ــاه العذبــةر ومشــاك الصــر الصــحير وانعــدام األم ــن
الغذا ير وتآك السوا  .و دم مصر توصيات.
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 -57وأشـ ــارت إسـ ــتونيا إىل اإلج ـ ـراءات الـ ــيت اتـ ــذت لتنفيـ ــذ التوصـ ــيات السـ ــابقةر وـ ــا يف لـ ــك
التوصــيات بشــح قــو األشــخا ون اإلعا ــةر إىل جانـ املوافقــة علـ السياســة الوطنيــة بشــح
اإلعا ـ ــة .وأشـ ــادت إسـ ــتونيا بسـ ــن ـ ــانو جنـ ــا ي جديـ ــد أكثـ ــر يشـ ــيا مـ ــه املعـ ــايري الدوليـ ــة حلقـ ــو
اإلنس ــا ر وس ــن ــانو الو اي ــة م ــن العن ــف املن ــز واحلماي ــة منـ ـ لع ــام 2011ر ال ــذن جي ــرم العن ــف
املنز  .وشجع إستونيا مواصلة التعاو مه اإلجراءات اااصة .و دم إستونيا توصيات.
 -58وهنــحت فيجــي جــزر مارشــال عل ـ اســتحدات ـوانني وسياســات ملنــه العنــف القــا م عل ـ
ن ــوع اجل ــن ض ــد النس ــاء والفتي ــات والتص ــدن ل ـ بفعالي ــةر ل س ــيما الق ــانو املتعل ــق ب ــالعنف املن ــز
لعــام 2011ر و ــانو راي ــة ال ف ـ ر والسياســة الوطني ــة بش ــح املس ــاواة بــني اجلنس ــني ال ــيت ي ـ
مــوخرا باملوافقــة .و ال ـ فيجــي إعــا تش ـ ا مــه جــزر مارشــال يف التحــديات املتعلقــة بفقــدا األرض
وسـب الـرز نتيجـة لتغـري املنـا ر وفيمـا ـي الســعي مـن أجـ يكـني اجملتمعـات مـن إعمـال احلقــو
الجتماعية وال تصادية املعرضة للخ رر نتيجة لتغري املنا  .و دم فيجي توصيات.
 -59وردا عل األسفلة اليت أثريتر شـكرت جـزر مارشـال فيجـي علـ تعاوعـا يف إطـار مشـاركت ا
يف دورة الفريــق العام ـ  .وأكــدت جــزر مارشــال مــن جديــد عل ـ أ ال ملــا ســيعتمد بالتحكيــد تلــك
املعاه ــدات وال وتوك ــولت الختياري ــة املعروض ــة عليـ ـ خ ــالل ع ــام  .2015وش ــددت ج ــزر مارش ــال
علـ أن ـ بف ـ تحخرهــا عــن العديــد مــن البلــدا اجملــاورة يف اعتمــاد دســتورها يــه اعتمدت ـ خــالل
ع ــامي 1979/1978ر أتيح ـ ـ ــا فرص ــة الس ــتفادة م ــن ـ ـوانني تل ــك البل ــدا وت ــاري س ــل ا ا
الق ــا ية مــن أج ـ صــياضة وإ ـرار شــرعة قــو ضــري عاديــة يام ـا .و ال ـ إعــا كان ـ حتــاول خــالل
العقــود املاضــية حتقيــق املواءمــة بــني تش ـريعا ا االيــة واملعاهــدات وال وتوكــولت الدوليــة رضــم العديــد
من العوا ق والعرا ي اليت تعو تنفيذ تلك املعاهدات.
 -60و ال جزر مارشال إعا ل تـزال تـوزع ميـاه الشـرب يف بعـ أجـزاء البلـد .وأشـارت إىل أعـا
مــا طر ـ علي ــا مســحلة البـ يف بنــاء ســجن للنســاء أو جنــار للتوليــدر ف عــا تتــار جنــار التوليــد.
وش ــددت علـ ـ أ ل ــك ل يرج ــه إىل نق ــي يف اإلرادة السياس ــية وإمن ــا األم ــر يتعل ــق بـ ـ دارة م ـ ـوارد
ــدودة وأ ج ــزر مارش ــال س ــتتقيد بالتزاما ــا ال ـ ـواردة يف س ــيا الس ــتعراض ال ــدورن الش ــام ويف
الجتماعات اإل ليمية لتنفيذها يف أ رب و ةكن.
 -61ور ب ـ ـ فرنسـ ــا بتصـ ــديق جـ ــزر مارشـ ــال عل ـ ـ اتفا يـ ــة قـ ــو األشـ ــخا ون اإلعا ـ ــةر
وب ــدعو ا الدا م ــة ال ــيت وج ت ــا للمكلف ــني ب ــاإلجراءات اااص ــة .وأعرب ـ فرنس ــا ع ــن أس ــف ا لع ــدم
تص ــديق ج ــزر مارش ــال بع ــد علـ ـ الع ــدين ال ــدوليني األساس ــيني ياش ــيا م ــه التزاما ــا الص ــادرة ع ــن
الدورة األوىل لالستعراض الدورن الشام  .و دم فرنسا توصيات.
 -62وأ ــرت أملانيــا بالتحــديات الــيت تواجـ جــزر مارشــالر ل ســيما لــة مواردهــا والعوا ـ امل تبــة
عل ـ تغـ ّـري املنــا  .ور ب ـ أملانيــا بــاإلجراءات املتخــذة منــذ الســتعراض الــدورن الشــام األول مث ـ
وضــه اا ــة والسياســات الس ـ اتيجية الوطنيــة بشــح اإلعا ــةر والشــبابر ونــوع اجلــن ر ف ـالا عــن
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مراجعــة القــانو اجلنــا ي الــذن جيــرم كافــة أشــكال العنــف املنــز  .وأشــارت أملانيــا إىل اســتمرار وجــود
بع ـ الثغ ـرات يف التمت ــه بكاف ــة ق ــو اإلنس ــا ر ل س ــيما بالنس ــبة للفف ــات املست ــعفة .و ــدم
أملانيا توصيات.
 -63وأشـ ــادت إندونيسـ ــيا بتنفيـ ــذ اا ـ ــة الس ـ ـ اتيجية الوطنيـ ــة للف ـ ـ ة 2017-2015ر وـ ــا يف
لــك مــا يتعلــق بالتنميــة الجتماعيــةر وتغــري املنــا ر والقــدرة عل ـ الصــمودر واحلكــم الرشــيد .وأثن ـ
إندونيســيا عل ـ اعتمــاد سياســات بشــح اإلعا ــة واملســاواة بــني اجلنســنير واعتمــاد القــانو اجلنــا ي
اجلديــد ياشــي ا مــه املعــايري الدوليــة حلقــو اإلنســا  .وأعرب ـ إندونيســيا عــن تقــديرها إلنشــاء اللجنــة
املعنيـ ــة بتنميـ ــة امل ـ ـوارد ملعاجلـ ــة ـ ــايا قـ ــو اإلنسـ ــا ولعمليـ ــة اإلبـ ــالد عـ ــن السـ ــتعراض الـ ــدورن
الشام  .و دم إندونيسيا توصيات.
 -64ور بـ أيرلنــدا باســتحدات تشـريه عــن العنــف املنــز واحلــق يف التعلــيم .وأعربـ عــن أمل ــا
يف ات ــا إج ـ ـراءات يف أ ــرب و ـ ـ ةك ــن للتص ــديق علـ ـ الع ــد ال ــدو اا ــا ب ــاحلقو املدني ــة
والسياسـ ــية والع ـ ــد الـ ــدو ااـ ــا بـ ــاحلقو ال تصـ ــادية والجتماعيـ ــة والثقافيـ ــة .و ّنوه ـ ـ أيرلنـ ــدا
بــاجل ود املبذولــةر ل ســيما مــا تعلــق بتقــدا التعوي ــات يف إطــار معاجلــة ا،ثــار ال ــارة الــيت خلفت ــا
ب ـرامن جت ــارب األس ــلحة النووي ــة .و ث ـ أيرلن ــدا عل ـ تنفي ــذ توص ــيات املق ــرر اا ــا املع ــر با،ث ــار
امل تبــة يف ــال قــو اإلنســا عل ـ إدارة امل ـواد والنفايــات اا ــرة والــتخلي من ــا ب ريقــة ســليمة
بيفي ـا لوضــه اس ـ اتيجية صــحية وخ ــة عم ـ  .وأعرب ـ أيرلنــدا عــن لق ــا بشــح تــدين مســتور يثي ـ
املـ ـرأة يف اجمل ــال السياس ــي و ك ــرت التح ــديات املتمثل ــة يف ض ــعف تغ ي ــة التحص ــنير وس ــوء تغذي ــة
األطفال .و دم أيرلندا توصيات.
ونوه ـ إس ـرا ي بــاجل ود الكبــرية املبذولــة مــن أج ـ التصــدن للت ديــد املســتمر النــاجم عــن
ّ -65
آثــار تغــري املنــا الــيت تت ل ـ املزيــد مــن الهتمــام وتك ـري املزيــد مــن رصصــات امليزانيــة .وســل
إس ـرا ي ال ــوء عل ـ التــدابري املتخ ـذة مث ـ الن ــمام إىل اتفا يــة األشــخا ون اإلعا ــةر وت ــوير
السياس ــات املتعلق ــة باملس ــاواة ب ــني اجلنس ــني واإلعا ــة والش ــبابر واس ـ اتيجية من ــه ر ـ املراهق ــاتر
وإنش ــاء مكتـ ـ لتنس ــيق اإلعا ــةر وس ــن ــانو الو اي ــة م ــن العن ــف املن ــز واحلماي ــة منـ ـ ر والت ــدابري
املتخذة ل ما التعليم احلر واجملاين .و دم إسرا ي توصيات.
 -66وأعرب ـ الياب ــا ع ــن تق ــديرها لن ــمام ج ــزر مارش ــال م ــوخرا لتفا ي ــة ق ــو األش ــخا
ون اإلعا ـ ــة .ور ب ـ ـ بالسياس ـ ــات ال ـ ــيت أع ـ ــدت بش ـ ــح املس ـ ــاواة ب ـ ــني اجلنس ـ ــني والعن ـ ــف املن ـ ــز
واألشــخا ون اإلعا ــةر ل ســيما يف اا ــة الس ـ اتيجية الوطنيــة .وش ـجع اليابــا عل ـ تعزيــز
اجل ود من أج الن وض باملساواة بني اجلنسـني .و الـ اليابـا إعـا تتو ـه التنفيـذ امل ـرد للسياسـات
ات الصــلةر وــا يف لــك ــانو الو ايــة مــن العنــف املنــز واحلمايــة من ـ ر فيمــا ــي مــا يــرد بشــح
ارتفـ ــاع معـ ــدلت العنـ ــف ضـ ــد امل ـ ـرأة واحلم ـ ـ ب ـ ـ السـ ــن القانونيـ ــةر و ـ ــالت اسـ ــتغالل األطفـ ــال.
و دم اليابا توصية وا دة.
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 -67وأعرب ـ ـ ملـ ــديف عـ ــن تقـ ــديرها للتقـ ــدم ااـ ــرز منـ ــذ السـ ــتعراض األولر ن ـ ـرا للتحـ ــديات
اجلسيمة اليت تواج ا الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة الـيت تكابـد صـعوبات يف مواج ـة ا،ثـار اا ـرية
لتغـ ــري املنـ ــا  .وأشـ ــادت ملـ ــديف بق ـ ـانو الو ايـ ــة مـ ــن العنـ ــف املنـ ــز واحلمايـ ــة من ـ ـ لعـ ــام 2011ر
وشــجع عل ـ تنفيــذه بســرعة وبفعاليــة .وأشــارت ملــديف إىل التقــدم ااــرز يف تنفيــذ برنــامن وطــر
م ــن أجـ ـ الق ــاء علـ ـ العن ــف ض ــد األطف ــال وش ــجع علـ ـ س ــرعة حتويـ ـ مش ــروع ــانو راي ــة
ال فـ ـ إىل ــانو ــا م بذاتـ ـ  .ور بـ ـ بالتص ــديق علـ ـ اتفا ي ــة ق ــو األش ــخا ون اإلعا ــة.
و دم ملديف توصيات.
 -68وهنـ ــحت املكسـ ــيك جـ ــزر مارشـ ــال عل ـ ـ التصـ ــديق عل ـ ـ اتفا يـ ــة قـ ــو األشـ ــخا ون
اإلعا ــةر وعل ـ ب ـرامن التوعيــة يف رتلــف وســا ئ اإلعــالم االيــةر وعل ـ فريق ــا املتنق ـ الــذن يعم ـ
علـ ـ التوس ــه يف بن ــاء الق ــدراتر وعلـ ـ تق ــدا املعلوم ــات بش ــح الص ــحة اإل ابي ــة وتن ــيم األس ــرة
واألمـ ــن الغـ ــذا ي .ور ب ـ ـ املكسـ ــيك بـ ــاللتزام وكافحـ ــة آثـ ــار تغـ ــري املنـ ــا وأشـ ــارت إىل أ نقـ ــي
القــدرات وعــدم كفايــة امل ـوارد يشــكال عــا قني كب ـريين أمــام معاجلــة تلــك املشــكالت معاجلــة تامــةر
وأمام الوفاء باللتزامات املتعلقة ثقو اإلنسا  .و دم املكسيك توصيات.
 -69ور ـ اجلب ـ األســود باعتمــاد ــانو الو ايــة مــن العنــف املنــز واحلمايــة من ـ لعــام 2011ر
وســحل عــن األنش ـ ة اجلاريــة لتنفيــذه تنفيــذا كــامالا ومــا إ ا كان ـ هنــاا نيــة لتحديــد ســن  18عام ـا
س ــنا انوني ــة ل ــزواج الفتي ــات .وطلـ ـ اجلبـ ـ األس ــود م ــن ج ــزر مارش ــال أي ـ ـا معلوم ــات ع ــن إي ــام
إجراءا ــا الداخلي ــة املتو ع ــة لن ــمام ا إىل معاه ــدات ــددة .وس ــحل ع ــن الت ــدابري املتخ ــذة لتعزي ــز
الق ـ ـوانني والسياسـ ــات بشـ ــح رايـ ــة األطفـ ــال وإدراج ـ ــا يف ا،ليـ ــات احلاليـ ــة .و ـ ــدم اجلب ـ ـ األسـ ــود
توصيات.
 -70وســلئ املغــرب ال ــوء عل ـ الت ـزام جــزر مارشــال بالتنميــة الجتماعيــة وال تصــادية باإلضــافة
إىل اعتماد اا ـة السـ اتيجية الوطنيـة (للفـ ة  .)2017-2015ور ـ بزيـارة املقـرر ااـا املعـر
با،ثــار امل تبــة يف ــال قــو اإلنســا عل ـ إدارة امل ـواد والنفايــات اا ــرة والــتخلي من ــا ب ريقــة
س ــليمة بيفي ـ ا .ور ـ املغ ــرب بالت ــدابري املتخ ــذة م ــن أج ـ الن ــمام إىل الص ــكوا الدولي ــة الر يس ــية
حلقــو اإلنســا ر وــا يف لــك اتفا يــة مناه ــة التعــذي والتفا يــة الدوليــة حلمايــة عيــه األشــخا
مــن الختفــاء القســرن وال وتوكــول الختيــارن امللح ــق باتفا يــة الق ــاء عل ـ عيــه أشــكال التميي ــز
ض ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـرأة .وس ـ ـ ــلئ ال ـ ـ ــوء علـ ـ ـ ـ اعتم ـ ـ ــاد ـ ـ ــانو العقوب ـ ـ ــات اجلدي ـ ـ ــدر ورتل ـ ـ ــف السياس ـ ـ ــات
والس ـ ـ اتيجيات بش ـ ــح اإلعا ـ ــة والص ـ ــحة اإل ابي ـ ــة وتن ـ ــيم األس ـ ــرة وتغ ـ ــري املن ـ ــا  .و ـ ــدم املغ ـ ــرب
توصيات.
 -71وش ــجع ناميبي ــا ج ــزر مارش ــال عل ـ ـ مواص ــلة ج وده ــا م ــن أجـ ـ تعزي ــز ق ــو ش ــعب ا
ورايت ــا رضــم حتــديات تغــري املنــا والك ـوارت البيفيــة .وأعرب ـ عــن ارتيا ــا إ ل ـ ســن ــانو
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الو اية من العنـف املنـز واحلمايـة منـ لعـام 2011ر واستفسـرت عـن وضـه السياسـة الوطنيـة املتعلقـة
باملرأة .و دم ناميبيا توصيات.
 -72وشكرت جزر مارشال ةثلـي تلـك الـدول الـذين شـجعوها وأشـادوا بالعمـ الـذن حتقـق منـذ
الســتعراض الــدورن الشــام األخــري .وشــكرت إس ـرا ي عل ـ إنشــاء مرافــق مليــاه الشــرب يف إيبــا ةــا
سي ــمن ــور األطفــال إىل املــدار و صــو م علـ ميــاه شــرب ن يفــة .كمــا أشــارت إىل التعــاو
اجليــد مــه اليابــا إىل جانـ الحتــاد األورو يف برنــامن إلمــدادات ال ا ــة يف البلــد .وستواصـ جــزر
مارشال العم مه البلدا اجملاورةر وا في ا ملديفر ملعاجلة املسا املتعلقة بتغري املنا .
 -73واعت ـ ت جــزر مارشــال أ أهــم ــق مــن قــو اإلنســا هــو احلــق يف الوجــود .و ال ـ إ
البل ــدا يف من ق ــة اا ــيئ ا ــاد ر ول س ــيما ج ــزر مارش ــالر تعرضـ ـ لق ــور جت ــاوزت ــدر ا علـ ـ
السي رة فيمـا يتعلـق بتشـريد السـكا ر ف ـالا عـن صـعوبة تـوفري ااـدمات األساسـية يف ـا الصـحة
والتعلــيم لســكاعا .ورأت أ تلــك املســوولية أ ـ أييــة جملــرد أ هنــاا أولويــات أخــرر .وأضــاف أ
األمــر يتعلــق باتــا خيــارات لتحديــد مــا الــذن ينبغــي معاجلتـ أولا ومــا الــذن ينبغــي معاجلتـ ل ق ـا.
ورأت جزر مارشال أ احلق يف الوجود م م بالدرجة األوىل.
ـورة علـ السـكن ا،دمـي
 -74وأكدت جزر مارشال عل أ هنـاا أمـاكن يف البلـد ستصـب
خالل السنوات املقبلة .ول يزال األشـخا املشـردو بسـب برنـامن التجـارب النوويـة متنـاثرين لـي
فقــئ يف جــزر مارشــال بحكمل ــا ولكــن أي ـ ا يف الوليــات املتحــدة ويف أجـزاء أخــرر مــن العــامل .ومــن
ال ــرورن طــرر قــو م اإلنســانية للنقــاب .ولــدر البلــد أي ـ ا ــايا فيمــا يتعلــق بتغــري املنــا يــه
مل ي ــتمكن م لق ـ ا م ــن الس ــي رة علي ــا .و ــد ع ـ ت ج ــزر مارش ــال ع ــن رأي ــا بص ـرا ة يف منت ــديات
عامليــة بشــح تلــك املســحلة ألعــا ــية تتعلــق بــاحلق يف الوجــود .وشــددت جــزر مارشــال علـ ضــرورة
تو ــه إجاب ــات وإجياده ــا علـ ـ حن ــو عاجـ ـ بش ــح ارتف ــاع مس ــتور اا ــيئ وم ــا ال ــذن ينبغ ــي عملـ ـ
فيم ــا ــي الس ــكا واألش ــخا املش ــردينر وكي ــف ميك ــن ت ــحمني ق ــو م اإلنس ــانية األخ ــرر يف
املس ــتقب  .وأك ــدت ج ــزر مارش ــال م ــن جدي ــد علـ ـ التزام ــا بكفال ــة تنفي ـ ـذ توص ــيات الس ــتعراض
الدورن الشام .

ثاني ا -االستنتاجات والتوصيات
 -75ست ت تتتنمر ج ت ت تتزر مارش ت ت تتال وت ت تتي التوص ت ت تتيات التالي ت ت تتة وست ت تتتقد ردود ت ت تتا علي ت ت تتا و ت ت تتي
الوقت ت المناس تتن لب تتع قد تتل انعق تتاد ال تتدورة الثالث تتيع لمجل تتس حق تتوق اإلنس تتان و تتي أيل تتول
سدتمدر .2015
1-75
(نيوزيلندا)؛
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 2-75التصتتديق علت الع تتد التتدولي الختتال بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة
والثقاوية (نيوزيلندا)؛
 3-75التصتتديق علت الع تتد التتدولي الختتال بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة
والثقاوية وبروتوكوله االختياري (الدرتغال)؛
 4-75التصت ت تتديق عل ت ت ت معا ت ت تتدات حقت ت تتوق اإلنست ت تتان ا ساست ت تتية المتدقيت ت تتة أو
االنضما إلي ا (رواندا)؛
 5-75التص تتديق علت ت الص تتبو الدولي تتة ا ساس تتية الس تتدعة لحق تتوق اإلنس تتان
ال ستتيما اتفاقيتتة منا ضتتة التعتتيين ونيتترب متتع ضتتروو المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو
الالإنس ت تتانية أو الم ين ت تتة والع ت ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتال ب ت تتالحقوق المدني ت تتة والسياس ت تتية
واالتفاقي تتة الدولي تتة للقض تتاء علت ت جميت ت أش تتبال التميي تتز العنص تتري والع تتد ال تتدولي
الخ ت تتال ب ت تتالحقوق االقتص ت تتادية واالجتماعي ت تتة والثقاوي ت تتة وبروتوك ت تتوالت ي االختياري ت تتة
(سيراليون)؛
6-75
(سلووينيا)؛

مواص تتلة العم تتل و تتي س تتديل التص تتديق علت ت معا تتدات حق تتوق اإلنس تتان

 7-75التصتتديق عل ت الدروتوكتتول االختيتتاري للع تتد التتدولي الختتال بتتالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقاوية (إسدانيا)؛
 8-75التص تتديق علت ت الدروتوك تتوليع االختي تتارييع التفاقي تتة حق تتوق ال ف تتل علت ت
دل (إسدانيا)؛
النحو الموص به مع قَ ُ

 9-75التصت تتديق عل ت ت الع ت تتد الت تتدولي الخت تتال بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية
(تيمور  -ليشتي)؛
 10-75التصتتديق علت اتفاقيتتة منا ضتتة التعتتيين ونيتترب متتع ضتتروو المعاملتتة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة (تيمور  -ليشتي)؛
 11-75التصتتديق علت اتفاقيتتة منا ضتتة التعتتيين ونيتترب متتع ضتتروو المعاملتتة أو
العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو الم ينتتة والع تتد التتدولي الختتال بتتالحقوق المدنيتتة
والسياست تتية واالتفاقي ت تتة الدولي ت تتة للقض ت تتاء ع ت تتل جميت ت ت أشت تتبال التمييت تتز العنصت تتري
(المملبة المتحدة لدري انيا العمم وأيرلندا الشمالية)؛
 12-75النمت تتر وت تتي إمبانيت تتة التصت تتديق عل ت ت الع ت تتد الت تتدولي الخت تتال بت تتالحقوق
المدني تتة والسياس تتية وبروتوكولي تته االختي تتارييع والدروتوك تتول االختي تتاري للع تتد ال تتدولي
الختال بتالحقوق االقتصتادية واالجتماعيتتة والثقاويتة والدروتوكتول االختيتاري التفاقيتتة
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منا ضتتة التعتتيين ونيتترب متتع ضتتروو المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو
الم ينة (أورونواي)؛
 13-75النمت تتر وت تتي إمبانيت تتة االنضت تتما إل ت ت االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جمي ت ت
ا شخال مع االختفاء القسري (أورونواي)؛
 14-75اإلس ت تراع بعمليت تتة االنضت تتما إل ت ت الع ت تتديع الت تتدولييع لحقت تتوق اإلنست تتان
وكيلك تعزيز حقوق ا شخال ذوي اإلعاقة (الجزائر)؛
 15-75النمت تتر وت تتي إمبانيت تتة التصت تتديق عل ت ت االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جمي ت ت
ا ش تتخال م تتع االختف تتاء القس تتري ونير تتا م تتع الص تتبو الدولي تتة ا ساس تتية بشت ت ن
حقوق اإلنسان التي لي ينضي إلي ا الدلد بعد (ا رجنتيع)؛
16-75
(أرمينيا)؛

االنض تتما إلت ت اتفاقي تتة منت ت جريم تتة اإلب تتادة الجماعي تتة والمعاقد تتة علي تتا

 17-75االنض تتما إل ت ت الع ت تتد الت تتدولي الخ تتال بت تتالحقوق المدني تتة والسياست تتية
والع د الدولي الخال بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية (أرمينيا)؛
 18-75التصت تتديق عل ت ت الع ت تتد الت تتدولي الخت تتال بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية
وبروتوكوليه االختيارييع (بلجيبا)؛
 19-75التصديق علت كاوتة المعا تدات الدوليتة ا ساستية لحقتوق اإلنستان التتي
لتتي ينضتتي إلي تتا الدلتتد بعتتد بمتتا وتتي ذلتتك الع تتد التتدولي الختتال بتتالحقوق المدنيتتة
والسياس تتية والع تتد ال تتدولي الخ تتال ب تتالحقوق االقتص تتادية واالجتماعي تتة والثقاوي تتة؛
واالتفاقيتتة الدوليتتة للقضتتاء عل ت جمي ت أشتتبال التمييتتز العنصتتري واتفاقيتتة منا ضتتة
التعتتيين ونيتترب متتع ضتتروو المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو الم ينتتة
وكيلك االتفاقية الدولية لحماية جمي ا شخال مع االختفاء القسري (الدرازيل)؛
 20-75اتخ ت تتاذ إجت ت تراءات ووري ت تتة لالنض ت تتما إلت ت ت الص ت تتبو الرئيس ت تتية لحق ت تتوق
اإلنستتان ووتتي مقتتدمت ا الع تتد التتدولي الختتال بتتالحقوق المدنيتتة والسياستية والع تتد
الدولي الخال بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية (كندا)؛
21-75

االنضما إل الصبو الدولية لحقوق اإلنسان (كوستاريبا)؛

 22-75تبثي تتف الج تتود للتص تتديق علت ت اتفاقي تتة منا ض تتة التع تتيين وني تترب م تتع
ضتتروو المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو الم ينتتة بحي ت تبتتون جتتزر
مارشتتال قتتد ص ت تدق عل ت تتيب االتفاقيتتة عنتتدما يحتتيع الوق ت التتيي تلتقتتي ويتته جتتزر
مارشال بمجلس حقوق اإلنسان الستعراض ا الدوري الشامل الثال (الدانمر )؛
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 23-75التصديق علت كاوتة المعا تدات الم متة لحقتوق اإلنستان ليتستن تعزيتز
تنفيي القانون الدولي لحقوق اإلنسان واالمتثال له وي الدلد (مصر)؛
 24-75اتختتاذ الخ تتوات الالزمتتة للتصتتديق عل ت التعتتديالت التتتي أدخل ت عل ت
المادة  8مع نما روما ا ساسي للمحبمة الجنائية الدولية (إستونيا)؛
 25-75التصت تتديق عل ت ت الع ت تتد الت تتدولي الخت تتال بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية
وبرتوكوليه االختيارييع (إستونيا)؛
 26-75التصتتديق علت اتفاقيتتة منا ضتتة التعتتيين ونيتترب متتع ضتتروو المعاملتتة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة وبروتوكول ا االختياري (إستونيا)؛
 27-75التصت تتديق عل ت ت الع ت تتد الت تتدولي الخت تتال بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية
والع د الدولي الخال بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية (ورنسا)؛
 28-75التصتتديق علت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميت ا شتتخال متتع االختفتتاء
القسري (ورنسا)؛
 29-75التصت تتديق عل ت ت الدروتوكت تتول االختيت تتاري الثت تتاني للع ت تتد الت تتدولي الخت تتال
بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إل إلغاء عقوبة اإلعدا (ورنسا)؛
 30-75تعزي ت تتز هليات ت تتا الواني ت تتة لمنت ت ت التع ت تتيين وذل ت تتك بت ت تالنمر و ت تتي إمباني ت تتة
االنض تتما إلت ت اتفاقي تتة منا ض تتة التع تتيين وني تترب م تتع ض تتروو المعامل تتة أو العقوب تتة
القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة (إندونيسيا)؛
 31-75االنضت تتما إل ت ت المزيت تتد مت تتع معا ت تتدات حقت تتوق اإلنست تتان وبروتوكوالت ت تتا
االختياري تتة ال س تتيما الع ت تتد ال تتدولي الخ تتال ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية والع تتد
الدولي الخال بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية (إسرائيل)؛
 32-75مواص ت تتلة ج ود ت تتا إزاء التص ت تتديق المدب ت تتر علت ت ت المعا ت تتدات الدولي ت تتة
الرئيست تتية لحقت تتوق اإلنست تتان بمت تتا وي ت تتا الع ت تتد الت تتدولي الخت تتال بت تتالحقوق المدنيت تتة
والسياست تتية والع ت تتد الت تتدولي الخت تتال بت تتالحقوق االقتصت تتادية واالجتماعيت تتة والثقاويت تتة
(اليابان)؛
 33-75اإلس تراع بعمليتتة التحليتتل متتع أجتتل التصتتديق عل ت المعا تتدات الدوليتتة
لحق تتوق اإلنس تتان الت تتي ل تتي تنض تتي ل تتا بع تتد واتخ تتاذ الت تتدابير المناس تتدة ل بتتال ع تتع
التقد المحرز بش ن تنفيي الصبو التي انضم ل ا بالفعل (المبسيك)؛
 34-75التصت تتديق عل ت ت الع ت تتد الت تتدولي الخت تتال بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية
(الجدل ا سود)؛
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 35-75التصت تتديق عل ت ت الدروتوكت تتول االختيت تتاري الثت تتاني للع ت تتد الت تتدولي الخت تتال
بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إل إلغاء عقوبة اإلعدا (الجدل ا سود)؛
 36-75النمتتر وتتي التصتتديق عل ت الع تتد التتدولي الختتال بتتالحقوق االقتصتتادية
واالجتماعي ت تتة والثقاوي ت تتة والع ت ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتال ب ت تتالحقوق المدني ت تتة والسياس ت تتية
وبرتوكوليه االختيارييع (ناميديا)؛
 37-75إدراج ن تتوع الج تتنس واإلعاق تتة ض تتمع اعتد تتارات ع تتد التميي تتز المنص تتول
علي ا وي الدستور (سلووينيا)؛
 38-75تنقتتيل الدستتتور إلضتتاوة نتتوع الجتتنس واإلعاقتتة ضتتمع االعتدتتارات التتتي
يحمر التمييز عل أساس ا ضد أي شخص (بلجيبا)؛
 39-75جعتتل التش تري التتواني متفق تا م ت االلتزامتتات الدوليتتة التتتي قتتدمت ا جتتزر
مارشال بش ن عد التمييتز ضتد النستاء ال ستيما اتفاقيتة القضتاء علت جميت أشتبال
التمييز العنصري ضد المرأة ومواصلة ج ود ا لتنفيي االتفاقية (ورنسا)؛
 40-75اعتم تتاد مشت تتروع قت تتانون حماي تتة ال فتتتل وتنفيت تتيب ومنت ت وقت تتوع ا افت تتال
ضحايا االستغالل وإذكاء الوعي العا بحقوق ي (ألمانيا)؛
 41-75كفال تتة حم تتر كاو تتة أش تتبال التميي تتز القائم تتة علت ت ن تتوع الج تتنس أو علت ت
الميتتل الجنستتي حم ترا م لق تا؛ وتنفيتتي الحمايتتة القانونيتتة المتوختتاة وتقتتديي المستتاعدة
الالزمة لضحايا العنف الجنساني أو العنف الجنسي أو العنف المنزلي (ألمانيا)؛
 42-75مواصتتلة الج تتود التتتي تعبتتف عل ت بتتيل ا بغيتتة إصتتالل القتتانون إلدراج
التتتدابير التتتي تحمتتي متتع التمييتتز القتتائي علت الميتتل الجنستتي أو ال ويتتة الجنستتانية أو
اإلعاقة (إسرائيل)؛
 43-75مواصلة الج ود الرامية إل تعزيتز اإلاتار القتانوني والميسستي وتي مجتال
حقوق اإلنسان (المغرو)؛
44-75

إنشاء لجنة وانية معنية بحقوق اإلنسان (رواندا)؛

 45-75النم تتر و تتي إنش تتاء ميسس تتة واني تتة لحق تتوق اإلنس تتان تماش تتيا مت ت مد تتاد
بتتاريس ممتتا سيستتاعد علت رصتتد معتتايير حقتتوق اإلنستتان ودمج تتا عل ت نحتتو أوضتتل
وي السياسات الوانية (سيراليون)؛
 46-75إنش تتاء ميسس تتة واني تتة لتعزي تتز حق تتوق اإلنس تتان وحمايت تتا ووقت ت ا لمد تتاد
باريس (أورونواي)؛
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 47-75إنشتاء لجنتتة وانيتة تبتتون معنيتتة بحقتوق اإلنستتان لتنستيق تنميتتة القتتدرات
وإتاحتتة المجتتال لتتيلك والمستتاعدة عل ت تعزيتتز إعمتتال حقتتوق اإلنستتان وتتي جمي ت
أنحاء الدلد (مصر)؛
48-75
(ورنسا)؛

إنشت تتاء ميسست تتة وانيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان تماشت تتي ا م ت ت مدت تتاد بت تتاريس

 49-75مواصتتلة بتتيل الج تتود متتع أجتتل إنشتتاء ميسستتة وانيتتة لحقتتوق اإلنستتان
تبون متسقة م مداد باريس وتخصيص الموارد الباوية (ألمانيا)؛
 50-75مواصتتلة تعزيتتز ميسستتت ا الوانيتتة لحقتتوق اإلنستتان ووق ت ا لمدتتاد بتتاريس
ومتابعة وض خ ة عمل وانية شاملة بش ن حقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
 51-75التمت تتام المست تتاعدة مت تتع الوكت تتاالت المتخصصت تتة والصت تتناديق والد ت ترام
التابعة لألمي المتحدة مع أجل إنشاء ميسسة وانيتة لحقتوق اإلنستان لتعزيتز وتنستيق
وت وير التدابير الم لوبة الحترا حقوق اإلنسان للجمي وي الدلد (المبسيك)؛
 52-75تعزيت ت تتز الحبت ت تتي الرشت ت تتيد والشت ت تتفاوية عل ت ت ت المست ت تتتو الت ت تتواني وكاوت ت تتة
المستتويات اإلداريتة وتعزيتتز مستاءلة الق تتاعيع العتا والختال؛ ووضت سياستة وإاتتار
إداري لحقتتوق اإلنستتان بمتتا وتتي ذلتتك تقتتديي تقتتارير ستتنوية عتتع هثار متتا االجتماعيتتة
والديئية واالقتصادية م إجراء الرصد والتقييي عل نحو مناسن (مصر)؛
 53-75مواصت تتلة تعزيت تتز الحبت تتي الرشت تتيد وست تتيادة القت تتانون عت تتع اريت تتق التنست تتيق
السياسي الفعال عل المستو الواني وكاوة المستويات (سنغاوورة)؛
 54-75تنفيي السياسة الراميتة إلت تعزيتز المستاواة بتيع الجنستيع وتحستيع نوعيتة
الحياة لألشخال ذوي اإلعاقة وتنمية الشداو تنفييا وعاالا (االتحاد الروسي)؛
55-75
(إستونيا)؛

الددء وي تنفيتي السياستة الوانيتة بشت ن المستاواة بتيع الجنستيع وت ييتد ا

 56-75تنفيت تتي السياست تتة الوانيت تتة بش ت ت ن المست تتاواة بت تتيع الجنست تتيع والعمت تتل م ت ت
مجموعات المجتم المدني النسائية لتنفيتي تلتك السياستة وتي كاوتة مجتاالت الحيتاة
الوانية (ويجي)؛
 57-75جعت تتل التخ ت تتيت الت تتواني وتخ ت تتيت الميزانيت تتة م ت تراعييع للمست تتاواة بت تتيع
الجنسيع (ويجي)؛
 58-75اعتماد المساعدة التقنية والتماست ا متع الوكتاالت المانحتة لتنفيتي برنتام
وان ت تتي لت ت تتدرين القض ت تتاة والمح ت تتاميع ومجموع ت تتات المجتمت ت ت الم ت تتدني وأاف ت تتال
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المتتدارم عل ت حقتتوق ي وتتي الميتتاب وا متتع الغتتيائي والحيتتاة والتعلتتيي والصتتحة
ويمتتا يتعلتتق بتغيتتر المنتتا والستتدل التتتي يمبتتع متتع خالل تتا للمحتتاكي المستتاعدة وتتي
ت وير اجت اد قضائي خال بالمحيت ال ادي بشت ن العالقتة بتيع تغيتر المنتا وحقتوق
اإلنسان (ويجي)؛
 59-75اتختتاذ كاوتتة اإلج تراءات الالزمتتة ل س تراع باعتمتتاد سياستتة وانيتتة شتتاملة
ويما يتعلق باإلعاقة تمتثل بشبل كامل للمعايير الدولية (جزر المالديف)؛
 60-75وض ت استتتراتيجية إلدارة المتتوارد عل ت نحتتو أكثتتر وعاليتتة حت ت يتستتن
معالجة كاوة القضايا ا كثر إلحاحا وي مجتال حقتوق اإلنستان وإيتالء ا تمتا ختال
للق اعات الم مشة مع السبان (المبسيك)؛
 61-75مواصلة تعزيز شتراكت ا مت الوكتاالت المتخصصتة التابعتة لألمتي المتحتدة
متتع أجتتل إعم تتال حقتتوق اإلنس تتان وتعزيتتز تعاون تتا مت ت أصتتحاو الوالي تتات وتتي إا تتار
اإلجراءات الخاصة بمجلس حقوق اإلنسان (البونغو)؛
 62-75تفعيتل التعتتاون القتتائي مت ال يئتتات الدوليتتة ويمتتا يتعلتق بحتتق اإلنستتان وتتي
الميتتاب والصتتري الصتتحي؛ ال ستتيما التعتتاون م ت برنتتام ا متتي المتحتتدة للديئتتة وم ت
المق تتررة الخاص تتة المعني تتة بح تتق اإلنس تتان و تتي الحص تتول علت ت مي تتاب الش تترو الم مون تتة
وخدمات الصري الصحي (إسدانيا)؛
 63-75مواصتلة إشترا شتتركائ ا اإلقليميتتيع والتدولييع ب تتدي التمتتام المستتاعدة
الفنيتتة ونير تتا متتع المستتاعدات متتع أجتتل امتثال تتا بشتتبل كامتتل اللتزامات تتا بموجتتن
معا دات حقوق اإلنسان (الفلديع)؛
 64-75تقديي التقارير المت خرة عع موعد ا إلت لجنتة القضتاء علت التمييتز ضتد
المرأة ولجنة حقوق ال فل وي أقرو وق ممبنة (الدرتغال)؛
 65-75التمت تتام المست تتاعدة الفنيت تتة والتعت تتاون لمباوحت تتة تفشت تتي ا م ت تراض نيت تتر
المعدية وأسداب ا الجيرية (جزر المالديف)؛
 66-75تعزي تتز التع تتاون والشت تراكة بم تتا و تتي ذل تتك مت ت مفوض تتية ا م تتي المتح تتدة
الستتامية لحقتتوق اإلنستتان لمواصتتلة تنفيتتي السياستتة الوانيتتة وتتي مجتتاالت اإلعاقتتة
والصحة وإدارة البوارث (المغرو)؛
67-75
(الجزائر)؛
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 68-75اتخ تتاذ الت تتدابير الالزم تتة لمراجع تتة تشت تريعات ا المحلي تتة م تتع أج تتل ض تتمان
التسجيل المجاني اإللزامي لباوة المواليد وي الدلد (ا رجنتيع)؛
69-75

استحداث خ ة عمل وانية لمباوحة العنف ضد المرأة (نيوزيلندا)؛

 70-75االست تتتفادة مت تتع قت تتانون من ت ت العنت تتف المنزلت تتي والحمايت تتة منت تته والسياست تتة
الوانية بش ن المساواة بتيع الجنستيع لتنفيتي بترام وسياستات أكثتر عمليتة لمباوحتة
العنت تتف ضت تتد النست تتاء وا افت تتال ولتعزيت تتز المشت تتاركة الباملت تتة والعادلت تتة للم ت ترأة وت تتي
المجتم (سنغاوورة)؛
 71-75مواص تتلة ج ود تتا م تتع أج تتل التنفي تتي الفع تتال لق تتانون الوقاي تتة م تتع العن تتف
والحمايتتة منتته بمتتا وتتي ذلتتك عتتع اريتتق إذكتتاء التتوعي وتغييتتر العقليتتات والمواقتتف
(سلووينيا)؛
 72-75وض تدابير إلذكاء التوعي بشت ن العنتف القتائي علت نتوع الجتنس لتعزيتز
الوقاية مع يب الما رة (إسدانيا)؛
73-75

اتخاذ كاوة التدابير المناسدة للقضاء عل العنف المنزلي (السويد)؛

 74-75مواصتتلة مباوحتتة العنتتف ضتتد النستتاء وا افتتال عتتع اريتتق حمتتر الحتتق
و تتي اس تتتخدا الق تتوة والعقوب تتة الددني تتة القاس تتية ض تتد ا اف تتال و تتي المن تتزل وإنف تتاذ
القوانيع الحالية عل نحتو وعتال وتي تيا المجتال ال ستيما قتانون الوقايتة متع العنتف
المنزلي والحماية منه (تايلند)؛
 75-75اتختتاذ المزيتتد متتع اإلجتراءات الالزمتتة لمباوحتتة العنتتف المنزلتتي بمتتا وتتي
ذلك توسي ن اق التوعية بالمساواة بيع الجنسيع (تيمور  -ليشتي)؛
 76-75التحتتر ل ستراع بتنفيتتي سياستتت ا الوانيتتة بش ت ن المستتاواة بتتيع الجنستتيع
ليبتتون تتيا التحتتر خ تتوة إيجابيتتة نحتتو تحقيتتق تتدي القضتتاء عل ت العنتتف القتتائي
عل نوع الجنس (المملبة المتحدة لدري انيا العمم وأيرلندا الشمالية)؛
 77-75تنفيتتي قتتانون الوقايتتة متتع العنتتف المنزلتتي والحمايتتة منتته تنفيتتيا وعتتاالا عتتع
اريق التواصل م الجما ير المست دوة وتوعيت ي (أستراليا)؛
 78-75وض ت برتوكتتول االستتتجابة ا ول ت للت تتدخل العاجتتل وتتي صتتيغته الن ائي تتة
وتنفيتتيب حتت يتستتن معالجتتة مشتتبلة العنتتف ضتتد النستتاء والفتيتتات بفعاليتتة وتزويتتد
التتوزارات المعنيتتة بالميزانيتتة الالزمتتة لت ديتتق قتتانون من ت العنتتف المنزلتتي والحمايتتة منتته
(بلجيبا)؛
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 79-75اتخت تتاذ اإلج ت تراءات الالزمت تتة لتعزيت تتز إنفت تتاذ القت تتوانيع الحاليت تتة التت تتي تجت تتر
االنتصاو والعنف المنزلي بما وي ذلك عع اريتق التحقيتق وتي أعمتال العنتف ضتد
الم ترأة ومقاضتتاة مرتبدي تتا بحتتز وتتتووير التتتدرين وبنتتاء القتتدرات الموجتته لمتتو في
إنفاذ القوانيع (كندا)؛
 80-75تبثيتتف ج ود تتا متتع أجتتل تنفيتتي تلتتك اًليتتات تنفيتتيا وعتتاالا بمتتا يستتمل
بت ديق قانون الوقاية مع العنف المنزلي والحماية منه (البونغو)؛
 81-75رو ت ت الست تتع ا دن ت ت للمست تتيولية الجنائيت تتة إل ت ت  18عام ت تا وإلغت تتاء زواج
ا افال عع اريق رو سع الزواج إل  18عاما (سيراليون)؛
 82-75مواصتتلة الج تتود المديولتتة لمن ت أعمتتال العنتتف المنزلتتي المرتبتتن ضتتد
النست تتاء وا افت تتال ومعاقدت تتة مرتبدي ت تتا بمزيت تتد مت تتع الفعاليت تتة وذلت تتك بتعزيت تتز الترست تتانة
التشريعية والموارد المخصصة للج از القضائي وقوات الشراة والقضاء (ورنسا)؛
 83-75مواصتتلة وض ت سياستتات لمباوحتتة العنتتف المنزلتتي والعنتتف القتتائي عل ت
نوع الجنس (إسرائيل)؛
 84-75تنمتتيي حمتتالت تثقيتتف وتوعيتتة تبتتون أكثتتر وعاليتتة بش ت ن مس ت لة االتجتتار
با شتتخال وبتتيل الج تتود الالزمتتة لدحت مست لة االتجتتار بالدشتتر وتتي الدلتتد واعتمتتاد
إجت تراءات وعال تتة لتحدي تتد ضتتحايا االتج تتار ويم تتا ب تتيع الفئ تتات الض تتعيفة مثتتل العم تتال
ا جان تتن والنس تتاء الع تتامالت و تتي الدغ تتاء والتحقي تتق و تتي قض تتايا االتج تتار (الوالي تتات
المتحدة ا مريبية)؛
 85-75حمتتر العقوبتتة الددنيتتة لألافتتال وتتي جمي ت ا متتاكع بم تا وتتي ذلتتك وتتي
المن تتزل وإلغ تتاء اإلذن باس تتتخدا الق تتوة إلص تتالل س تتوء س تتلو ا اف تتال المنص تتول
عليه وي القانون الجنائي (السويد)؛
 86-75إصتتالل تش تريعات ا ب تتدي حمتتر كاوتتة أشتتبال العقوبتتة الددنيتتة لألافتتال
و تتو عنص تتر أساس تتي لمنت ت العن تتف ض تتد ا اف تتال والقض تتاء علي تته وك تتيلك الحتت ترا
حقوق ا افال وكرامت ي وسالمت ي الددنية (الدرازيل)؛
 87-75اعتمتتاد تشتري لحمتتر جميت أشتتبال العقوبتتة الددنيتتة لألافتتال وتتي جميت
ا متتاكع وإلغتتاء الحتتق وتتي استتتخدا القتتوة "لمن ت ستتوء ستتلو القصتتر أو المعاقدتتة
إلغاء صريحا (ناميديا)؛
عليه" وللحفاظ عل "انضداط معقول" مع القانون الجنائي ا
 88-75ضمان المشاركة السياسية للنساء وي يئتات صتن القترار الحبوميتة متع
أجل جعل عملية صن القرار عملية شتاملة ومتوازنتة وتي المستائل التتي تختص النستاء
والرجال عل حد سواء ( ولندا)؛
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 89-75اتخ تتاذ الت تتدابير الالزم تتة لتعزي تتز مش تتاركة وتمثي تتل النس تتاء و تتي المناص تتن
العامة ال سيما وي المناصن السياسة عل ن اق أوس (كوستاريبا)؛
 90-75اعتماد تدابير خاصة ميقتتة لتيستير مشتاركة وتمثيتل النستاء وتي المباتتن
العامتتة ال ستتيما وتتي المجتتاالت المتعلقتتة بتتالحقوق السياستتية والمدنيتتة عل ت ن تتاق
أوس (مصر)؛
 91-75اعتمتتاد التتتدابير الالزمتتة لتيستتير تمثيتتل الم ترأة وتتي المباتتتن العامتتة عل ت
ن اق أوس وتحسيع مشاركت ا وي الحياة السياسية (أيرلندا)؛
 92-75اتخ تتاذ الت تتدابير الالزم تتة لتيس تتير مش تتاركة وتمثي تتل المت ترأة و تتي المبات تتن
العامة عل ن اق أوس (إسرائيل)؛
 93-75تتووير الحمايتة القانونيتتة لتبتاوي الفترل وتتي الو تائف لباوتة موااني تتا ال
سيما لألشخال ذوي اإلعاقة (الواليات المتحدة ا مريبية)؛
 94-75مواص ت ت تتلة تعزي ت ت تتز سياس ت ت تتات ا التنموي ت ت تتة وبرامج ت ت تتا المتعلق ت ت تتة بالض ت ت تتمان
االجتماعي التي تعبف بالفعل عل تنفيي ا وذلتك لتتووير نوعيتة حيتاة وروتاب أوضتل
لشعد ا ومع ا مية بمبان تحقيقت ا لتلتك الغايتة تتووير التعتاون التقنتي والمستاعدة
التقنية التي يت لد ا الدلد (جم ورية ونزويال  -الدوليفارية)؛
 95-75تحستتيع الدنيتتة التحتيتتة العامتتة مثتتل إمتتدادات الميتتاب والصتتري الصتتحي
وإدارة النفايتتات لبفالتتة مستتتويات معيشتتة مالئمتتة لشتتعد ا ولضتتمان حتتق شتتعد ا وتتي
الصحة (الصيع)؛
 96-75استتتعراض السياستتات الحاليتتة واالشتتترا م ت الق تتاع الختتال وتتي وض ت
مدونة قواعد للممارسات بش ن ويروم نقتص المناعتة الدشترية وتي أمتاكع العمتل مت
مراعت تتاة المعت تتايير الدوليت تتة لمنممت تتة الصت تتحة العالميت تتة واالتفاقيت تتات والتوصت تتيات التت تتي
اعتمدت ا منممة العمل الدولية ( ولندا)؛
 97-75تنفي ت تتي اس ت تتتراتيجية  2016-2014الراميت ت تة إلت ت ت الوقاي ت تتة م ت تتع حم ت تتل
المرا قات تنفييا تاما بالتعاون م صندوق ا مي المتحدة للسبان (الدرتغال)؛
 98-75إتاحتتة الحصتتول بقتتدر أكدتتر عل ت الختتدمات الصتتحية العامتتة م ت تتتووير
تغ ية صحية كاوية ال سيما وي الجزر الخارجية (تايلند)؛
 99-75التمت تتام المست تتاعدة التقنيت تتة مت تتع الوكت تتاالت المتخصصت تتة التابعت تتة لألمت تتي
المتحتتدة متتع أجتتل تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان عتتع اريتتق الش تراكات وتتي ق تتاعي التعلتتيي
والصحة ال سيما لمواج ة هثار التجارو النووية (الجزائر)؛
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 100-75اتخ تتاذ إجت تراءات علت ت كاو تتة المس تتتويات للتص تتدي لألس تتداو الجيري تتة
المتراب تة ويمتتا بين تتا للوويتتات وا متراض التتتي يمبتع الوقايتتة من تتا لتتد ا افتتال دون
سع الخامسة والنمتر وتي ت ديتق التوجيته التقنتي بشت ن ت ديتق ن ت قتائي علت حقتوق
اإلنستتان لتنفيتتي السياستتات والد ترام الراميتتة إل ت الحتتد متتع الوويتتات وا م تراض التتتي
يمبت ت ت تتع الوقايت ت ت تتة من ت ت ت تتا لت ت ت تتد ا افت ت ت تتال دون ست ت ت تتع الخامست ت ت تتة والقضت ت ت تتاء علي ت ت ت تتا
(( )A/HRC/27/31أيرلندا)؛
 101-75مواصتتلة الج تتود متتع أجتتل خفتتت معتتدالت التغيتتن عتتع النمتتا التعليمتتي
واالنق اع عنه (سلووينيا)؛
 102-75مواصتتلة ج ود تتا واعتمتتاد المزيتتد متتع التتتدابير لتعزيتتز إعمتتال الحتتق وتتي
التعلتتيي للجمي ت بشتتبل شتتامل ودون تمييتتز بمتتا وتتي ذلتتك لألشتتخال ذوي اإلعاقتتة
(الدرتغال)؛
 103-75تنفيت تتي تت تتدابير خاصت تتة لتعزيت تتز التعلت تتيي الجت تتام لألافت تتال ذوي اإلعاقت تتة
(إسرائيل)؛
 104-75مواص تتلة تعزي تتز حماي تتة حق تتوق ا ش تتخال ذوي اإلعاق تتة ال س تتيما ع تتع
اري تتق المواوق تتة علت ت اس تتتراتيجية واني تتة ل عاق تتة ترك تتز بوج تته خ تتال علت ت ا والد
والدنات والنساء ذوي اإلعاقة (إسدانيا)؛
 105-75تتتووير المتتوارد الباويتتة لتنفيتتي سياستتت ا بش ت ن التنميتتة الشتتاملة لمستتائل
اإلعاقة (أستراليا)؛
 106-75اعتمتتاد ن ت عملتتي وتتي التصتتدي للتحتتديات التتتي تواج تتا وتتي مجتتالي
التنمية وحقوق اإلنسان (سنغاوورة)؛
 107-75مواصت تتلة اتخت تتاذ تت تتدابير لبفالت تتة حمايت تتة مالئمت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان وت تتي
اإلجراءات المتخية للتصدي لتغير المنا (كوستاريبا)؛
 108-75إيتتالء اال تمتتا لت ت ثير تغيتتر المنتتا عل ت حالتتة حقتتوق اإلنستتان وتتي الدلتتد
والتصدي ليلك الت ثير بشبل كامل بدعي مع المجتم الدولي (الصيع)؛
 109-75مواصلة قيادة الحوار الدولي ستعي ا للحتد متع هثتار تغيتر المنتا والعتمتاد
تدابير تبيف وعالة (كوبا)؛
 110-75مواصلة عمل ا لمباوحتة العواقتن الضتارة لدرنتام التجتارو النوويتة بمتا
وتتي ذلتتك عتتع اريتتق تقتتديي التتييع كتتانوا وراء تتيا الدرنتتام المتتوارد الالزمتتة لمعالجتتة
تلك العواقن (كوبا)؛
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 111-75الستتعي بفعاليتتة بمستتاعدة المجتم ت التتدولي إل ت حتتل إلصتتالل الديئتتة
ال ديعي تتة المتض تتررة م تتع جت تراء االختد تتارات النووي تتة الت تتي أجرت تتا الوالي تتات المتح تتدة
ا مريبية وي جزر مارشال (االتحاد الروسي).
 -76جميت االستتنتاجات والتوصتيات التواردة وتي تيا التقريتر تعدتتر عتع موقتف التدول التتتي
قتتدمت ا والدولتتة موضتتوع االستتتعراض بش ت ن ا .وال يندغتتي ت ويتتل تتيب االس تتنتاجات والتوصتتيات
عل أن ا قد حمي بت ييد الفريق العامل كبل.
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المروق
تشبيلة الوود
[English only]
The delegation of the Marshall Islands was headed by H.E. Mr. Tony A. deBrum,
Minister for Foreign Affairs, and composed of the following members
• Mr. Bernard Adiniwin, Assistant Attorney General, Office of the Attorney General
• Mr. Laurence Enos Edwards II, Assistant Attorney General, Office of the Attorney
General
• Mr. Warwick Harris, Deputy Director, Office of Environmental Planning and Policy
Coordination
• Ms. Morina Mook, Chief of Waste and Pollutant, Environmental Protection Authority
• Mr. Caleb Christopher, Legal Advisor, Permanent Mission at the United Nations
• Mr. Mark Atterton, Human Rights Advisor, Ministry for Foreign Affairs
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