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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١ جنيف،

) ج(١٥ق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقو        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *جزر مارشال    

 من أصحاب املصلحة إىل عملية      ستة املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس         . االستعراض الدوري الشامل  

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب             وال  . حقوق اإلنسان 
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل مبطالبـات حمـددة              

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر، ومل              
ى االفتقار إىل املعلومات بـشأن مـسائل        وقد يعز . ُتغيَّر النصوص األصلية ما أمكن ذلك     

حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           . املسائل بعينها 

االسـتعراض يف   وريـة   دوقد روعي يف إعداد التقرير أن       . الكاملة جلميع الورقات الواردة   
  .اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
حثت رابطة جزر مارشال اخلاصة لآلباء احلكومة على أن توقع وتصدق على اتفاقية             -١

  .)٢(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أقرب فرصة ساحنة

  دستوري والتشريعياإلطار ال  -باء   
 يوجد يف الدستور بند بـشأن احلقـوق واحلريـات     بأنه ١الورقة املشتركة   أفادت    -٢

     ومثة تعريف للتمييز، ولكنه ال يشري على وجه التحديد إىل اإلعاقـة،            . األساسية لألشخاص 
ـ الوالحظت  . يربِز ضرورة إدراج اإلعاقة يف حكم الدستور املتعلق بعدم التمييز         مما   ة أن  رابط

احلكومة ليست لديها خطط لصياغة قانون بشأن اإلعاقة خاص باملسائل اجلنسانية وحقـوق      
وشددت . )٣(األشخاص ذوي اإلعاقة  اإلنسان، وأن القوانني القائمة تنطوي على التمييز ضد         

حلكومة، لدى صياغتها لقانون بـشأن اإلعاقـة خـاص    أن تنظر ا  الرابطة على أنه من املهم      
انية وحقوق اإلنسان، يف تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإطار           باملسائل اجلنس 

  .)٤(بيواكو لصياغة سياسات وطنية وقوانني بشأن اإلعاقة
والحظت الرابطة أنه ال توجد أي إشارة حمددة إىل اإلعاقة وشددت على ضـرورة                -٣

  .)٥(إدراجها يف حكم الدستور املتعلق بعدم التمييز
 أن نوع اجلنس غري مدرج يف قائمة أسس عـدم           ١ورقة املشتركة   كما الحظت ال    -٤

مـن  ) ٢(١٢املادة   احلكومة بأن تنقح     ١وهبذا اخلصوص، أوصت الورقة املشتركة      . التمييز
ضد املرأة على أساس  فهذه املادة تفسح اجملال حالياً أمام التمييز        . نوع اجلنس لتشمل  الدستور  

  .)٦(مكِّن من ممارستهُتنوع اجلنس و
 على اتفاقية القضاء    ٢٠٠٦ تصديق جزر مارشال يف عام       ١والحظت الورقة املشتركة      -٥

حىت اآلن  تفعل جزر مارشال    وحسبما ورد يف الورقة، مل      . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
أوصت الورقة احلكومة بأن تسن     فقد  وعليه،  . أي شيء جلعل قوانينها متوافقة مع هذه االتفاقية       

ية متماشية مع معايري حقوق اإلنسان، وال سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال              قوانني وطن 
  .)٧(التمييز ضد املرأة

اتفاقيات حقـوق   وإعمال  وأوصت حركة الشباب للشباب يف جمال الصحة بإنفاذ           -٦
  .)٨(اإلنسان والقوانني ذات الصلة حلماية حقوق الطفل والشباب
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  حلقوق اإلنسانساسية والبنية األاإلطار املؤسسي   -جيم   
 احلكومة بأن تدعم إنشاء جلنة إقليمية حلقوق اإلنسان يف          ١أوصت الورقة املشتركة      -٧

 وبأن تنظـر يف     ،منطقة احمليط اهلادئ لتعاجل مسائل حقوق اإلنسان يف جزر مارشال واملنطقة          
شراكات يف مسألة حشد تأييد الدول اجلزرية األخرى يف منطقة احمليط اهلادئ والدخول معها 

  .)٩(لدعم إنشاء هذه اللجنة
 إىل مهام جلنة تنمية املوارد الرامية إىل وضـع تـدابري            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٨

وسياسات للتنفيذ التدرجيي التفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز            
ليات ذات الـصلة وإدمـاج   ضد املرأة، مبا يف ذلك من خالل اإلصالح التشريعي وإنشاء اآل        

جملـس الـوزراء    حقوق املرأة والطفل يف االستراتيجيات القطاعية؛ وإىل تقدمي توصيات إىل           
خطط العمل االستراتيجية الوطنية وغريها من التدابري الرامية إىل تنفيذ االتفاقيتني؛ وإىل            بشأن  

 للمبادئ التوجيهيـة    فقاًضمان إعداد تقارير الدولة مبوجب االتفاقيتني يف الوقت املناسب وو         
تعبئـة       آراء املستفيدين املقتَرحني؛ وإىل     املتخذة  ذات الصلة؛ وإىل كفالة أن تعكس القرارات        

  .)١٠(ما يكفي من املوارد البشرية واملالية ألداء مهامها
وذكرت رابطة جزر مارشال اخلاصة لآلباء أن اجمللس الوطين املشترك بني الوكاالت              -٩

 يف تنفيذ هدفه املتمثل يف توفري اخلدمات لألطفال         وأسرهم ليس نشيطاً  اإلعاقة  ذوي  لشؤون  
كمـا ذكـرت الرابطـة أن       . ذوي االحتياجات اخلاصة يف جمال الرعاية الصحية وألسرهم       

كما أن مـدى    . ال يزالون يعانون من احلرمان والتهميش يف اجملتمع       األشخاص ذوي اإلعاقة    
املتفـق  القواعد واملعايري   املبادئ الواردة يف    ال يتوافق مع    كاالت  فعالية اجمللس املشترك بني الو    

إطار بيواكو واتفاقية   وال سيما مع    ،   فيما خيص األشخاص ذوي اإلعاقة      ودولياً عليهما إقليمياً 
  .)١١(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

قـد  فية   أن الفريق العامل املعين باألهداف اإلمنائية لألل       ١والحظت الورقة املشتركة      -١٠
 لكفالة وفاء جزر مارشال بوعودها فيما يتعلق باألهـداف اإلمنائيـة            ٢٠٠٩أنشئ يف عام    

 أن بعض هذه األهداف تنجزها منظمـات غـري حكوميـة            والحظت الورقة أيضاً  . لأللفية
  .)١٢(البلدهذا ودعمها يف الناس لتحسني حياة 

  السياسة العامةتدابري   -دال   

مة إىل أن تضع وتنفِّذ بشكل عاجل سياسات وطنية وقوانني          دعت رابطة اآلباء احلكو     -١١
 وأن تدعم اسـتعمال     ،متوافقة مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      تكون  بشأن اإلعاقة   

  .)١٣(إطار بيواكو كأداة توجيهية للسياسات، مبا يف ذلك اخلطط االستراتيجية وأطر التنفيذ
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  لى أرض الواقعتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ع  -ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ألف   

  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف أمنه الشخصي  -١  
 ٢٠٠٣ميها االستقصائية اليت أُجريت يف عام        دراسة مقدّ  ١اقتبست الورقة املشتركة      -١٢

 امرأة يف البلد    ١٠٠كل  بني   من   ٨٧عن جمتمعات أربع جزر هامشية، واليت خلصت إىل أن          
 أيضا إىل دراسة استقـصائية أخـرى        ١وأشارت الورقة املشتركة    . عانني من العنف البدين   

. ) ١٤(  يف املائة من حاالت االعتداء٣٥عن حنو إالّ  تشري إىل أنه ال ُيبلَّغ ٢٠٠٧أجريت يف عام 
عن "  التنازل عدم"تعديل القانون احلايل ليشمل سياسة      :  مبا يلي  ١وأوصت الورقة املشتركة    

عن مالحقة اجلناة؛ ووضـع خطـط   الشديد القضايا بغية محاية النساء الالئي يثنيهن اخلوف     
، وإجياد املوارد املؤسسية والتقنيـة واملاليـة        النساء والفتيات عمل وطنية ملكافحة العنف ضد      

ـ  ١وأوصت الورقة املشتركة    . واجهته املنسقة واملتعددة القطاعات   ملالالزمة   شاء  كـذلك بإن
آليات للمواجهة املباِشرة من الشرطة ومقدمي الرعاية الصحية واملساعدة القـضائية لتقـدمي             
الدعم واخلدمات على الفور للناجيات من العنف القائم على أساس نوع اجلنس وبتثقيـف              

 احلكومة بأن   ١وباإلضافة إىل ذلك، أوصت الورقة املشتركة       . وتوعية عمال املواجهة املباشرة   
زانية جلمع البيانات وحتليلها ونشرها باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لقيـاس التقـدم          ختصص مي 

  .)١٥(الذي حترزه مبادرات مكافحة العنف ولوضع استراتيجيات فعالة
وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين              -١٣

جراءات اجلنائية وال قانون اإلجـراءات املتعلقـة        وال ينص قانون اإل   . )١٦(مشروع يف البيت  
     والحظت املبـادرة العامليـة إلهنـاء      . )١٧(باألحداث على أي حكم خبصوص العقاب البدين      

       مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال كذلك أن العقاب البـدين مـشروع يف مؤسـسات              
  .)١٨(الرعاية البديلة

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٢  
ذكرت رابطة جزر مارشال اخلاصة لآلباء أن احلكومة توفر اخلـدمات القـضائية               -١٤

فال تتـوافر  . فمن الصعب عليهم ارتياد املباين   . ال يتمتعون هبا  األشخاص ذوي اإلعاقة    ولكن  
  .)١٩( وال توفر السلطات عالمات ووسائل مساعدة لذوي اإلعاقات البصرية،املمرات املائلة

  اركة يف احلياة العامة واحلياة السياسيةاحلق يف املش  -٣  
يف أي وقت من األوقات ضمن أعضاء هناك  أنه مل يكن   ١الحظت الورقة املشتركة      -١٥

قد حتسنت مشاركة اإلناث يف جمالس احلكم   و .، أكثر من امرأة واحدة    ٣٣الربملان، وعددهم   



A/HRC/WG.6/9/MHL/3 

5 GE.10-15205 

وأشارت الورقة  . )٢٠( متدنياً عرب السنوات، ولكن عددهن اإلمجايل ال يزال      حتسناً طفيفاً   احمللي  
إن الربملـان   :  كذلك إىل الثغرات والتحديات التالية فيما يتعلق مبشاركة املـرأة          ١املشتركة  

)Nitijela (           يتأثر بالنظام التقليدي حيث يسيطر الزعماء الذكور على القيادة؛ وجتعل املواقف
عرضة النعدام األمـن  ارشال نساء جزر مالسائدة إزاء سيطرة الذكور على القرار يف األسرة        

أزواجهن؛ وتفوق  قرارات  الشخصي واملايل؛ ويديل عدد كبري من النساء بأصواهتن بناًء على           
سلطة الكنيسة وقادهتا أحيانا سيطرة احلكومة ويتأثر الزعماء التقليـديون والنـساء أحيانـا              

  .)٢١(بقرارات الكنيسة
 احلكومة بأن تنفِّـذ سياسـة       ١شتركة  أوصت الورقة امل  فيما يتعلق هبذه املسألة،     و  -١٦

ختصيص حصة للمرأة يف عضوية الربملان؛ وبأن تزيد الوعي بأمهية وجود املـرأة يف الربملـان                
عد اجملتمع وتعيد   وتصويت النساء وتعزَزها؛ وبأن تعزز دور املرأة كصانعة قرار على مجيع صُ           

حلكومة بأن تتخذ تـدابري خاصـة مؤقتـة يف           ا ١كما أوصت الورقة املشتركة     . )٢٢(تعريفه
ن بنسبة  املضمار السياسي بوصفها إجراءات للعمل اإلجيايب بغية ضمان حصة للمرأة يف الربملا           

  .)٢٣( يف املائة٣٠

  ظروف عمل عادلة ومواتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف   -٤  
السـتخدام  أوصت رابطة جزر مارشال اخلاصة لآلباء احلكومة بأن تضع سياسات             -١٧

  .)٢٤(ذلكبضرورة األشخاص ذوي اإلعاقة 
وأوصت حركة الشباب للشباب يف جمال الصحة جزر مارشال بأن توفر فرص العمل               -١٨

وغـري  التقليدية  والفنون  للشباب، وخباصة يف قطاعات الزراعة وزراعة الزمرد الرحياين واِحلرف          
  .)٢٥(عاملشاريتنظيم يف جمال ب للشباعدد الدورات التدريبية تزيد وبأن ذلك من املهن، 

  ستوى معيشي الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٥  
 ضعف معدل النمو ونقص املغذيات الدقيقة وشـيوع         ١الحظت الورقة املشتركة      -١٩

. )٢٦(التنفسي احلادة بأمراض اجلهاز   أمراض لدى األطفال من قبيل اإلسهال واحلمى واإلصابة         
، فمن بني األسباب الرئيسية لألمراض يف الطفولة املبكرة         ١ الورقة املشتركة    وحسبما ورد يف  

 إىل دراسـة    ١وهبذا اخلصوص، أشارت الورقة املـشتركة       . نقص التمنيع والعالج املناسب   
       خلصت إىل أنه مل جير تلقـيح سـوى        و ٢٠٠٧أجريت يف عام    يف جمال الصحة    استقصائية  

  .)٢٧(اً شهر٢٣ و١٢الذين تراوح عمرهم بني  يف املائة من األطفال ٣٤حنو 
والحظت حركة الشباب للشباب يف جمال الصحة أن الشباب عرضة لكـثري مـن                -٢٠

منها السل والسكري وأمراض القلب والسرطان واألنفلونزا        و ،ىوبالعداألمراض واإلصابات   
واملـشاكل  وأمراض التهاب املعدة وسوء التغذية وأمراض اجللد وتسوس األسنان والـصمم            

  .)٢٨(الرعاية اليت حيتاجون إليهامن هؤالء الشباب وال يتلقى كثري . البصرية
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، رغم وجود األشخاص ذوي اإلعاقةوذكرت رابطة جزر مارشال اخلاصة لآلباء أن       -٢١
 حملدودية التعليم، ال يتمتعون هبذين احلقني نظراًاحلق يف  الصحة و احلق يف   نص دستوري بشأن    

وغريها  باخلدمات الصحية     كامالً متتعاًاألشخاص ذوو اإلعاقة    فال يتمتع   . م هل الفرص املتاحة 
  .)٢٩(من اخلدمات احلكومية

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٦  
     والثـانوي أدىن  االبتدائي   أن معدل إمتام اإلناث للتعليم       ١الحظت الورقة املشتركة      -٢٢

من نظرائهن الذكور رغم أن معدالت التحاق اجلنسني هبذين املستويني من            مما هي عليه لدى   
نظـرائهن  مما هو عليـه لـدى        أدىن   اتمعدل التحاقهن بالكلي  لكن  . التعليم متساوية تقريباً  

 أن توقعات اجملتمع واآلباء من البنات وأدوارهـن         ١كما ذكرت الورقة املشتركة     . الذكور
االلتحاق بالتعليم يف مـستوى مـا بعـد         معدالت  لتباين يف   عامل رئيسي يف ا   هي  التقليدية  
         احلكومة بأن تنفـذ قـوانني ُتلـزِم األشـخاص           ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٠(الثانوي

         لـضمان إمتـام التعلـيم      سـن الثامنـة عـشرة       مبتابعة الدراسة إىل أن يبلغوا على األقل        
  .)٣١(االبتدائي والثانوي

بطة جزر مارشال اخلاصة لآلباء احلكومة بأن تضع وتعزز برامج تدريبية           وأوصت را   -٢٣
كمـا أوصـت    . من خالل املعاهد واملدارس احمللية    لألشخاص ذوي اإلعاقة    للتعليم اخلاص   

  .)٣٢(لغة اإلشارة، وال سيما يف املدارساستخدام الرابطة احلكومة بأن حتسِّن مستوى 

   والتحديات والقيود،ت وأفضل املمارسا،اإلجنازات  -ثالثاً   
الحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين              -٢٤

وحسبما أوردتـه   . )٣٣(١٩٩٢حمظور يف املدارس مبقتضى قواعد وأنظمة وزارة التعليم لعام          
       وهـو   .املبادرة، فإن العقاب البدين غري مشروع يف نظام السجون كعقوبة علـى جرميـة             

ـ حمظور، حسبما أوردته تقارير، كإجراء تأدييب يف مؤسسات الـسجون مبوجـب              انون ق
  .)٣٤(املعدلالعقوبات 

مجعية الشعوب املهددة أن سكان جزيرة روجنيالب املرجانية يف جزر          وإذ الحظت     -٢٥
 عـن فقد أعربت   ،  ١٩٥٤بسبب انفجار قنبلة هيدروجينية يف عام       قد ُرحِّلوا عنها    مارشال  

 شـخص مـن سـكاهنا يعيـشون يف        ٤٠٠قلقها إزاء اإلعادة املقررة إىل روجنيالب لنحو        
كما ذكرت اجلمعية أن قبول سـكان       . مستوطنة مؤقتة يف جزيرة كواجالني املرجانية     /جتمع

  .)٣٥(روجنيالب إلعادهتم إليها هو أهم شرط هلذه العودة
ون أشد تأثرا بتغري املنـاخ       أن النساء واألطفال سيكون    ١وذكرت الورقة املشتركة      -٢٦

حمـدودة  على التكيف   ألن قدرهتم   عندما ُتسترتَف مصادر رزقهم وتتعرض حقوقهم للخطر        
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وباعتبار النـساء مقـدمات    . بسبب التفاوتات االجتماعية السائدة واألدوار احملددة لكل فئة       
راض النامجة عن   الرعاية الرئيسيات، فإن مسؤولياهتن قد تزداد عندما تتأثر صحة األسرة باألم          

 احلكومة بأن تتقيد مبعايري حقـوق       ١وبالتايل، أوصت الورقة املشتركة     . )٣٦(آثار تغري املناخ  
يف وذلـك   اإلنسان الدنيا اليت تنص عليها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة              

  .)٣٧(تنفيذ السياسات الوطنية ملواجهة تغري املناخ وختفيف وطأته والتكيف معه
أن تزيد قدراهتا فيما يتعلق بإزالـة  :  احلكومة مبا يلي١كما أوصت الورقة املشتركة       -٢٧

النفايات وإعادة معاجلتها؛ وأن تضع مراسيم وسياسات واتفاقات على الصعيد احمللي حلماية            
مناطق احملميات؛ وأن تعزز الدعم يف جمال تقدمي املشورة إىل احلكومات احمللية وجمالس اجلزر              

محاية البيئة واحلد مـن     إلدارة  خبصوص اعتماد تدابري    احمللية  والزعماء التقليديني واجملتمعات    
نفايات لكل بيت؛ وأن تدرك أن تغـري        ومطارح ال للمياه  مستجمعا  الصيد املفرط؛ وأن توفر     

  .)٣٨(املناخ يتسبب يف مشاكل كثرية للبلد
بيئـة املاديـة إىل     للات املتزايدة   ، ستؤدي التغري  ٢وحسبما ورد يف الورقة املشتركة        -٢٨

أخطار مباشرة على كثري من حقوق اإلنسان اليت تكفلها جزر مارشال مبوجـب القـانون               
وتأمني سبل  من اجلوع   والتحرر  الدويل، مبا يف ذلك احلقوق يف احلياة واألمن الشخصي واملاء           

فة واملعارف التقليدية والصرف الصحي والصحة وامللكية والسكن وتقرير املصري والثقا ة  عيشامل
  .)٣٩(ومستوى معيشي الئق وبيئة سليمة

 أن األرض متجذرة الـصلة باهلويـة الشخـصية          ٢كما الحظت الورقة املشتركة       -٢٩
وقـد  . واألسرية والثقافية يف اجملتمعات التقليدية اليت ال تزال هتيمن يف كثري من جزر مارشال  

والنوى وتعرية السواحل اآلالف من مواطين      جيرب فقدان األرض بسبب ارتفاع مستوى البحر        
جزر مارشال على أن يصبحوا مهاجرين بسبب املناخ برحيلهم من بيوهتم يف اجلزر قبـل أن                

  .)٤٠( بفترة طويلةجتتاحها الفيضانات كلياً
أن يرحب جبهود جـزر     :  جملس حقوق اإلنسان مبا يلي     ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٣٠

تغري املناخ؛ وأن   املتعلقة مبكافحة    اإلنسان يف سياساهتا الوطنية      مارشال إلدراج محاية حقوق   
يعترف مبسؤولية الدول اليت تنتج كميات كبرية من انبعاثات غازات الدفيئة عن هتديـدات              

مـن انتـهاكات    حقوق اإلنسان اليت يعاين منها شعب جزر مارشال وأن يدعمها يف محايته     
 وأن حيث اجملتمع الدويل على اختاذ إجراءات فوريـة          حقوق اإلنسان النامجة عن تغري املناخ؛     

ساعدة حكومة جـزر مارشـال يف       ملوعلى الصعيد العاملي    لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة     
  .)٤١(اجهودها من أجل ختفيف وطأة آثار تغري املناخ والتكيف معه
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - رابعاً  
عنصر أساسـي   هي  ن زيادة التعاون الدويل بقدر كبري        أ ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٣١

وينبغي أن تتقاسم املسؤولية عـن      . للمساعدة يف محاية حقوق اإلنسان ملواطين جزر مارشال       
التكيف مع تغري املناخ وختفيف وطأته يف جزر مارشال الدول اليت تنتج كميات كبرية مـن                

  .)٤٢(اًاثات تارخييا وحاليانبعاثات غازات الدفيئة، وذلك حسب حصتها من االنبع
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