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 مقدمة  
 
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــ   ــرار  لــ   قــو   -1

. واسُتعرضـــــ  2015أيار/مـــــايو  15إىل  4يف الفـــــ ة مـــــن  الثانيـــــة والعشـــــريندورتـــــ   5/1اإلنســـــا  
جـزر . وتـرأ  وفـد 2015أيار/مـايو  11املعقـودة يف  الثانيـة عشـرةيف اجللسـة جزر مارشال احلالة يف 
. واعتمـد الفريـق العامـ  التقريـر وزير الشـوو  ااارجيـة يف جـزر مارشـالر توين دن برامالسيد  لمارشا
 .2015أيار/مايو  15عشرة املعقودة يف  السابعةيف جلست   جزر مارشالعن 
ر اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــررين التــــا  2015 الثاين/ينــــاير كـــانو  13ويف  -2

 .املكسيكو  الكونغوو  الصني: جزر مارشاليسري استعراض احلالة يف )اجملموعة الثالثية( لت
 5وبح كــام الفقــرة  5/1  ــرار  لــ   قــو  اإلنســا مــن مرفــق  15وعمــالا بح كــام الفقــرة  -3

ر صـدرت الوثـا ق التاليـة ألضـراض اسـتعراض احلالـة يف 16/21من مرفق  ـرار  لـ   قـو  اإلنسـا  
 :جزر مارشال
 ؛A/HRC/WG.6/22/MHL/1)تقرير وطر ) )أ( 
ــــــــــــــــ  املفوضــــــــــــــــية الســــــــــــــــامية حلقــــــــــــــــو  اإلنســــــــــــــــا   )ب(  ــــــــــــــــه للمعلومــــــــــــــــات أعدت جتمي

(A/HRC/WG.6/22/MHL/2؛) 
 (.A/HRC/WG.6/22/MHL/3موجز أعدت  املفوضية السامية حلقو  اإلنسا  ) )ج( 

أملانيــا ر عــن طريــق اجملموعــة الثالثيــةر  ا مــة أســفلة أعــد ا ســلفاا جــزر مارشــالوُأ يلــ  إىل  -4
 أيرلنـــداختنشـــتاين وســـلوفينيا واملكســـيك والســـويد واململكـــة املتحـــدة ل ي انيـــا الع مـــ  و يوبلجيكـــا ول
 .للفريق العام وميكن الطالع عل  هذه األسفلة عل  املو ه الشبكي ااارجي  .الشمالية

  
 موجز إجراءات عملية االستعراض -أوالا  
 

 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
الفريـق و لـ   قـو  اإلنسـا  و  املفوضـية السـامية حلقـو  اإلنسـا شكر وفـد جـزر مارشـال  -5

علــ  الســمار جلــزر مارشــال بتقــدا تقريرهــا الثــاين بشــح   العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام 
 الفريــق اإل ليمــي املعــر وــوارد  قــو  اإلنســا  التــابهاا وشــكر الوفــد أي ــ  الــة  قــو  اإلنســا  في ــا.
ر وشــركاءهم الثنــا يني علــ  املســاعدة أمانــة منتــدر جــزر ااــيئ ا ــاد ر و ألمانــة عاعــة ااــيئ ا ــاد 

 وكذلك عل  مشاركت ا أمام الفريق العام . يف التح ريات املودية إىل تقدا تقرير جزر مارشال
ــــذن بالكــــاد رإ  البلــــد جــــزر مارشــــال و الــــ  -6 نســــمةر  60 000 يتجــــاوز عــــدد ســــكان  ال

( جــــزر يف املن قــــة الوســــ   مــــن ااــــيئ ا ــــاد ر 5( جزيــــرة مرجانيــــة منخف ــــة و)29مــــن )يتــــحلف 
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 2من قـــة ا تصـــادية خالصـــة مســـا ت ا كيلـــوم اا مربعـــاا تقريبـــاا متنـــاثرة علـــ    181اإلعاليـــة  ومســـا ت 
 من اايئ. مليو  كيلوم  مربه

إلدارة الوليـــات املتحـــدة  وأكـــدت جـــزر مارشـــال أعـــا خ ـــع  بعـــد احلـــرب العامليـــة الثانيـــة -7
بوصــف ا إ ليمــاا مــن جــزر ااــيئ ا ــاد  املشــمولة بالوصــاية بتفــوي  مــن األمــم املتحــدة. األمريكيــة 

يف جزيــــرك بيكيــــر اا وحتديــــد وخــــالل تلــــك الفــــ ةر فجــــرت الوليــــات املتحــــدة األمريكيــــة يف البلــــدر
مــــــن  اا وبــــــراا وحتــــــ  املــــــاءنــــــوون جــــــو  -  عــــــة ســــــالر  رن و ــــــرارن  67 روإينيوتــــــاا املرجــــــانيتني

مـــن القنابـــ  امللقـــاة علـــ  هريوشـــيما كـــ  يـــوم مـــن  1.6أو مـــا يعـــادل ر 1958إىل عـــام  1946 عـــام
وهــــذه هــــي تركــــة مــــن تنفيــــذ برنــــامن التجــــارب النوويــــة للوليــــات املتحــــدة. الســــنوات الثنــــيت عشــــرة 

بعــد. مل تســو  ارب النوويـة نـامن التجــبتصــلة معالقــة    ـايا  ــا ا، رر ل تـزالو الوليـات املتحــدةر 
ر دخلــ  1986 تشــرين األول/أكتــوبر 21ر ويف 1979و ــد اعتمــدت جــزر مارشــال دســتورها يف عــام 

مــــن  معدلـــة صـــيغة . وجـــرر التو يـــه علـــ اتفـــا  الرتبـــام احلـــر مـــه الوليـــات املتحـــدة األمريكيـــةيف 
 .2003التفا  يف عام 

استعراضـ ا الـدورن الشـام  األول يف و كرت جـزر مارشـال أعـا  امـ  ت ـوات م مـة منـذ  -8
اتفا يـة  قـو  ال فـ  واتفا يـة الق ـاء علـ  عيـه أشـكال . فباإلضافة إىل كوعا طرفاا يف 2010عام 

اتفا يــــة األمــــم و  اتفا يــــة  قــــو  األشــــخا   ون اإلعا ــــةر ف ــــي ع ــــو ا،  يف التمييــــز ضــــد املــــرأة
ر أجريـــ  إىل اتفا يـــة  قـــو  األشـــخا   ون اإلعا ـــة . و بـــ  ان ـــمام ااملتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد

ر  يـــــه أ رهـــــا ال ملـــــا  التنميـــــة الشـــــاملة ملســـــا   اإلعا ـــــةمشـــــاورات لوضـــــه سياســـــة وطنيـــــة بشـــــح  
اســ اتيجية ااــيئ . ووضــع  السياسـة ياشــياا مـه التفا يــةر ومـه 2014يف أواخــر عـام  )النيتينجـيال(

لفا ــدة األشــخا   "إ قــا  احلــق"جية إنشــيو  مــن أجــ  اســ اتير و ا ــاد  اإل ليميــة بشــح  اإلعا ــة
. وعقـ  الن ـمام إىل التفا يـةر أعـدت جـزر مارشـال مشـروع  ون اإلعا ة يف آسيا وااـيئ ا ـاد 

 ر  يـه عـرض علـ  ال ملـا . وتلقـ  البلـد طيلـة العمليـة قو  األشـخا   ون اإلعا ـة انو  بشح  
أمانــة منتــدر جــزر ومــن  تماعيــة ،ســيا وااــيئ ا ــاد اللجنــة ال تصــادية والجفنيــة مــن  مســاعدات

 .  ومنتدر اإلعا ة يف اايئ ا اد اايئ ا اد ر 
ـــــة  -9 ـــــق وعاهـــــدات  قـــــو  اإلنســـــا  األساســـــية األخـــــرر وال وتوكـــــولت الختياري وفيمـــــا يتعل

 تياريــةاحلاليــةر وافقــ  احلكومــة علــ  ان ــمام جــزر مارشــال إىل تلــك املعاهــدات وال وتوكــولت الخ
شـــري ة مراعـــاة اإلجـــراءات املقـــررة يف الدســـتور. ون ـــراا للمـــوارد ااـــدودة للبلـــدر ف نـــ  يتعـــني عليـــ  أ  
حيــر  علــ  الن ــمام إىل تلــك املعاهــدات وال وتوكــولت امل مــةر بــ  وأي ــاا ت بيق ــا علــ  القــانو  

 االي ل ما  تنفيذها عل  النحو السليم.
ملــا  ســن عــدداا مــن القــوانني الــيت أيــدت  ــانو  شــرعة احلقــو  وأفــادت جــزر مارشــال بــح  ال   -10

ر 2011  ـانو  منـه العنـف املنـز  واحلمايـة منـ  لعـاملشرعة احلقو  هـذهر ل سـيما  وجتّرم أن انت اا
ر و ــانو  ن ــام التعلــيم املدرســي احلكــومي يف جــزر مارشــال 2011والقــانو  اجلنــا ي املســتكم  لعــام 
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ر  قــــو  األشــــخا   ون اإلعا ــــةإضــــافةا إىل  ــــانو   ملــــا  أي ــــاار. وعــــرض علــــ  ال  2013لســــنة 
مشــــروعا  ــــانوننير أ ــــديا يتعلــــق ثمايــــة ال فــــ ر والثــــاين بلجنــــة  قــــو  اإلنســــا . وســــو  يقــــنن 

 املشروع األخري جلنة تنمية املوارد ومسووليا ا بشح   قو  اإلنسا  يف  ا  الرصد والتنفيذ.
ر أكـــــدت جـــــزر التنميـــــة الشـــــاملة ملســـــا   اإلعا ـــــةنيـــــة بشـــــح  وباإلضـــــافة إىل السياســـــة الوط -11

األمـم املتحـدة  برنـامن فنيـة مـن مارشال أي اا عل  أعـا وضـع  اا ـة السـ اتيجية الوطنيـة وسـاعدة
جيــرن حتــديث ا بشــك   وســو  2017إىل عــام  2015اإلمنــا ي. و ــد ض ــ  اا ــة الفــ ة مــن عــام 

يتســب بلــود أهــدا  طويلــة األجــ  لتحقيق ــا يف  ســة ر  ــا لفــ ات مــد ا ثــالت ســنواتمتواصــ  
  اعــــات هــــي: التنميــــة الجتماعيــــةر والبيفــــة وتغــــري املنــــا  والقــــدرة علــــ  الصــــمودر وت ــــوير البنيـــــة 

 التحتيةر والتنمية ال تصادية املستدامةر واحلكم الرشيد.
نيــة امل مــة وأضــاف  جــزر مارشــال أ  احلكومــة اعتمــدت مــوخراا عــدداا مــن السياســات الوط -12

املراعيـة لنــوع اجلـن ر وــا يف  لـك سياســة املسـاواة بــني اجلنسـنير واا ــة السـ اتيجية الوطنيــة املشــار 
إلي ــا آنفــاار واإلطــار السياســي الـــوطر لتغــري املنــا ر والسياســة الوطنيـــة للبيفــة. و ــد ت ــمن  عيع ـــا 

ر ودعـ  إىل وضـه اسـ اتيجيات مراعيـة أهدافاا ونتا ن مراعية للمساواة بـني اجلنسـني والن ـوض بـاملرأة
للبعــــد اجلنســــاين وإىل التصــــدن لتغــــري املنــــا ر وإىل الن ــــوض بــــاملرأة يف  ــــا  صــــنه القــــرار والتمكــــني 

 ال تصادن.
أ ـــّر  ـــانو  منـــه العنـــف  أ  ال ملـــا  وفيمـــا يتعلـــق بـــالعنف ضـــد املـــرأةر  كـــرت جـــزر مارشـــال -13

ات عديـدة مـن العمـ  مـن جانـ  عـدد مـن املن مـات ضـري بعد سـنو  2011املنز  واحلماية من  لعام 
بالو ايـــة مـــن  . و ـــد أنشـــف  فر ـــة العمـــ  املعنيـــةالتحـــالف النســـا ي جلـــزر مارشـــالاحلكوميـــةر وـــا في ـــا 

وأســندت  ــا م مـــة  وأحلقــ  بــوزير الشــوو  الداخليــةر ر2012العنــف املنــز  واحلمايــة منــ  يف عــام 
 دعمــاا  يرصــد ال ملــا  شــد املــوارد وةارســة ال ــغوم لكــيضــما  تنفيــذ القــانو  وإصــدار توصــيات و 

 ـذا النشــام مـن امليزانيــة العاديـة لــوزارة الشـوو  الداخليـة. وملواصــلة العمـ  للق ــاء علـ  العنــف  ماليـاا 
ألـــف  372املنـــز ر  ـــدم  احلكومـــة طلبـــاا لصـــندو  اســـتفماين تـــابه ل مـــم املتحـــدة و صـــل  علـــ  

 الل ثــالت ســنوات وفقــاا ا ــة تقــدير تكــاليف القــانو  الــيت وضــع ادولر أمريكــي لتنفيــذ القــانو  خــ
عن  لـكر بـدأ اإلعـداد لدراسـة استقصـا ية عـن صـحة األسـرة  وف الا  األمم املتحدة اإلمنا ي. برنامن
 وســاعدة مــن صــندو  األمــم املتحــدة للســكا ؛ وكــا  مــن املقــرر أ  ت لــق الدراســة 2012يف عــام 

ن بـــني التوصـــيات الناشـــفة عـــن املمارســـة حتســـني عمليـــة عـــه . ومـــ2015يف و ـــ  ل ـــق مـــن عـــام 
جملــالت الصــحة والعــدل والتعلــيم وااــدمات الجتماعيــة. ومــن شــح   البيانــات اإلداريــة وإجــراء حتليــ 

بـــ جراء   لـــك أ  يعـــزز ن ـــام اإل الـــة فيمـــا بـــني ااـــدمات األساســـيةر ويســـم  للبلـــد يف الو ـــ   اتـــ 
تجابت ا لرتفــــاع معــــدلت العنـــــف ضــــد النســــاء املســـــجلة يف للتحكــــد مـــــن اســــ حتليال ــــا للخــــدمات

. و كـــرت اإلبـــالد اإلدارن متـــد    الدراســـة الستقصـــا يةر وإجـــراء إصـــالر سياســـي وبرنـــا ي  يـــه
يتســب  ــا  علــ  املســتويني الشــعي واالــي كــي للمســاعدة الدوليــة جــزر مارشــال أعــا يف  اجــة ملحــة

 و ملمو . حتقيق الق اء عل  العنف املنز  عل  حن
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و ـــد ُوضـــع  سياســـات أخـــرر يف جـــزر مارشـــالر وهـــي السياســـة الوطنيـــة بشـــح  الشـــباب  -14
(ر الــيت وضــع  وســاعدة املن مــات ضــري احلكوميــة والشــركاء اإلمنــا يني اإل ليميــني؛ 2009-2014)

(ر الـــيت وضـــع  وســـاعدة 2016-2014والسياسة/الســـ اتيجية الوطنيـــة بشـــح  الصـــحة اإل ابيـــة )
  دو  اإل ليمــي ملن قــة ااــيئ ا ــاد  التــابه لصــندو  األمــم املتحــدة للســكا ؛ والســ اتيجية املكتــ

(ر الــيت وضــع  2016-2014ثــالت ســنوات ) بشـح  الو ايــة مــن رــ  املراهقــات: اســ اتيجية ملــدة
وساعدة صندو  األمم املتحدة للسـكا ؛ واا ـة الوطنيـة املشـ كة جلـزر مارشـال بشـح  التكيـف مـه 

شـــعبة العلـــوم (ر الـــيت وضـــع  وســـاعدة أمانـــة 2018-2014ري املنـــا  وإدارة رـــاطر الكـــوارت )تغـــ
األمانـة العامـة ل نـامن البيفـة اإل ليمـي التابعـة جلماعـة ااـيئ ا ـاد ر و  األرضية والتكنولوجيا الت بيقيـة

وليني األمــــــم املتحــــــدة اإلمنــــــا ي. وشــــــكر الوفــــــد هــــــولء الشــــــركاء الــــــد برنــــــامنو  رللمحــــــيئ ا ــــــاد 
 واإل ليمينير وطل  دعم م املتواص .

وشــددت جــزر مارشــال علــ  أ  هــذه اإل ــازات  ــد حتققــ  يف الو ــ  الــذن واصــل  فيــ   -15
برنــــامن التجــــارب النوويــــة للوليــــات التصــــدن لتحــــديات تغــــري املنــــا  ول ثــــار املســــتمرة الــــيت خلف ــــا 

وكــا  البلــد  ايفــاا يف ســعي  للتصــدن لبعــد  قــو  اإلنســا  يف تغــري املنــا ر وــا يف  لــك يف  املتحــدة.
ر  ني أبلغ  ل   قو  اإلنسـا  يف تقريـر ريفـي بـح  رـاطر تغـري املنـا  ستشـك  2009أوا   عام 

 ريبــاا  ديــداا خ ــرياا لكــ    ــاع أساســي مــن   اعــات  قــو  اإلنســا ر وــا يف  لــك احلــق يف إ امــة 
زعمـــاء  فــــ  جـــزر ااــــيئ ر  ـــاد البلــــد ج ـــوداا كــــي يعتمـــد 2013ة ل مـــة بحكمل ــــا. ويف عـــام دولـــ

إعـــال  مـــاجريو لقيــــادة املنـــا ر الـــذن  ــــدد التزامـــات وطنيـــة للحــــد مـــن النبعاثـــات. وهــــذا  ا ـــاد 
ســاعد علــ  تغيــري  -املتمثــ  يف أ  كــ  أمــة كبــرية أو صــغريةر ضنيــة أو فقــريةر ملتزمــة بالعمــ  - املبــدأ
متـــني وعملـــي يف بـــاري   لكفالـــة التوصـــ  إىل اتفـــا  أي ـــاا  جاهـــداا  ويعمـــ  البلـــد سياســـة التعدديـــة.ال

مــن املـــرج  للغايــة أ  يـــودن اتفــا  بـــاري  يف إطـــار  ر لكـــن2020بشــح  املنـــا  لفــ ة مـــا بعــد عـــام 
 اتفا ية األمم املتحدة بشح  تغري املنا  إىل تعرض  قو  اإلنسا  ملخاطر كبرية.

علــ  أ  آثــار تغــري املنــا  علــ  اجملتمعــات االيــة تــزداد ســوءاا؛ اا ر مارشــال أي ــوأكــدت جــز  -16
مكتــ  تعــرض مــوخراا حلالــة جفــا  ةــا اســتلزم مشــاركة جــادة مــن جانــ   البلــد وأشــارت إىل أ  ربــه

أدت موجــات املــد ا ا لــة والفي ــانات الســا لية القويــة و  .ألمم املتحــدةبــاتنســيق الشــوو  اإلنســانية 
 ليـــة بكامل ـــا. و ـــد تكـــرر  لـــك أي ـــاا يف املن قـــة األوســـه   تمعـــات عاديـــة إىل تـــدمري بصـــورة ضـــري

للمحــيئ ا ــاد   يــه عانــ  مــوخراا وليــات ميكرونيزيــا وفــانواتو مــن األعاصــري األخــرية. ورضــم أ  
ل ـــواهر طبيعيـــةر فـــال جـــدال أعـــا شـــ دت تغـــريات مناخيـــة وأ   اجلـــزر الصـــغرية كانـــ  تتعـــرض دومـــاا 

 آثارها يف تزايد.ن ا  وشدة 
املقــرر ااــا  املعــر با،ثــار امل تبــة يف  ــال  قــو  وســل   جــزر مارشــال ال ــوء علــ  أ   -17

جــزر مارشــال يف  زار اإلنسـا  علــ  إدارة املــواد والنفايــات اا ـرة والــتخلي من ــا ب ريقــة سـليمة بيفيــاا 
ــــة 2012آ ار/مــــار   30إىل  27الفــــ ة مــــن  ــــات املتحــــدة األمريكي  24خــــالل الفــــ ة مــــن  والولي

برنـــامن التجـــارب عـــن  لتقيـــيم ا،ثـــار امل تبـــة يف  ـــال  قـــو  اإلنســـا  2012نيســـا /أبري   27 إىل
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. ومــن بــني 1958و 1946يف جــزر مارشــال فيمـا بــني عـامي  لوليــات املتحـدةالــذن نفذتـ  االنوويـة 
علــــق بال نــــامن. الق ــــايا الــــيت  ــــددها يف تقريــــره ضــــعف إمكانيــــة احلصــــول علــــ  معلومــــات فيمــــا يت

ويف شــــك  " صــــيغة  فالعديــــد مــــن الوثــــا ق التار يــــة الــــيت  ــــدم  إىل جــــزر مارشــــال كانــــ  نا صــــةر
 ــررة أو ُمنّقــاة" هبــا معلومــات  ات طبيعــة ضــري   ــذو  فقــئ "ر حتــ  عنــوا  "صــيغة مستخلصــة أو

   نيســــا / 27معروفــــة وضــــري  ــــددة احلجــــم. ويفيــــد تقريــــر املقــــرر ااــــا  أ  البلــــد  ــــاول مــــوخراا يف 
إ ــدام الوليــات املتحــدة  ر احلصــول علــ  تلــك املعلومــات لكــن دو  جــدور. ويف عــدم2015أبريــ  

ــــك  املتكــــرر علــــ  إتا ــــة إمكانيــــة الوصــــول الكامــــ  إىل تلــــك التســــجيالت أو رف ــــ ا األمريكيــــة  ل
اا مسـتمر اا انت اكـاا ميثـ  أي ـو  ميكن اعتباره إل إهانـة صـارخة لشـع  جـزر مارشـال وعـدم ا ـ ام لـ  ل

 حلقو  اإلنسا  األساسية.
ورضم تلك التحديات وضريهـا مـن القيـودر مثـ  نقـي املـوارد البشـرية واملاليـةر أفـاد الوفـد بـح   -18

الـيت أسـفر عن ـا الســتعراض  للتوصـيات لالسـتجابة جـزر مارشـال واصـل  بـذل أ صـ  مـا يف وسـع ا
 ـايا  قـو  اإلنسـا . وكمـا كـا  األمـر يف الدورن الشام  األول لتحسـني  ـدرة البلـد علـ  معاجلـة  

 أ  يتكـــرم بتقـــدا املســـاعدة يف جـــزر مارشـــال مـــن اجملتمـــه الـــدو  مـــرة أخـــرر ر ت لـــ 2010عـــام 
 اجملالت التالية:

واملاليــة لبنــاء  ــدرات مــوةفي اادمــة العامــة واملــوةفني احلكــوميني  الفنيــةاملســاعدة  )أ( 
 ؛  البلديف املنتخبني يف  ال إعمال  قو  اإلنسا 

واملاليـة لتحسـني بـرامن احلكومـة واملن مـات ضـري احلكوميـة يف  ـال  الفنيـةاملساعدة  )ب( 
 ؛التوعية ثقو  اإلنسا  لشع  جزر مارشال

 واملالية للتصدن لتغري املنا  ولق ايا التعليم والصحة. الفنيةاملساعدة  )ج( 
واجبا ـــا إزاء  قـــو  اإلنســـا . وأكـــدت جـــزر مارشـــال مـــن جديـــد علـــ  التزام ـــا بالوفـــاء ب -19

وأوضح  أعار رضم كوعا جزيـرة صـغرية ناميـةر ف عـا أ ـرزت تقـدماا كبـرياا خـالل  ـ  سـنواتر وأ  
البلــد واثــق مــن أ  مزيــداا مــن التقــدم ســيتحقق. وأ ــرت جــزر مارشــال باحلاجــة إىل املزيــد مــن العمــ ر 

مــــا لشــــع  جــــزر  يف تعزيــــز ورايــــةوعــــدم إمكانيــــة تحجيلــــ . وأضــــاف  أ  البلــــد سيواصــــ  مشــــاركت  
تــود اإلشــارة إىل أ   لــك يشــك  ج ــداا تعاونيــاا  مارشــال مــن  قــو  اإلنســا ر ويف حتســين ار لكن ــا

وعامليــــاا يت لــــ  شــــراكة اجملتمــــه الــــدو  ومســــاعدت . ومــــن أجــــ   لــــكر تت لــــه جــــزر مارشـــــال إىل 
 الية.توصيات الفريق العام ر اليت ستن ر في ا جبدية يف ضوء إجراءا ا ا

  
 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

 
وفــــداا بيانــــات خــــالل احلــــوار التفــــاعلي. وميكــــن الطــــالع علــــ  التوصــــيات الــــيت  43ألقــــ   -20

 صدرت خالل احلوار التفاعلي يف القسم الثاين من هذا التقرير.
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 بـــــاإلجراءات اااصــــة ور بـــــ املوج ـــــة إىل املكلفــــني  أشــــارت هولنــــدا إىل الـــــدعوة الدا مــــة -21
املعـر با،ثـار امل تبـة يف  ـال  قـو  باا وات املتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عـن املقـرر ااـا  

. وأعربــ  عــن  لق ــا اإلنســا  علــ  إدارة املــواد والنفايــات اا ــرة والــتخلي من ــا ب ريقــة ســليمة بيفيــاا 
وضريهــا مــن  ناعــة البشــرية/اإليدز والســ راألشــخا  املصــابني بفــريو  نقــي املبشــح  رايــة  قــو  

اا ـوات الـيت اتـذت يف  ـال  قـو  املـرأةر وأشـارت إىل إمكانيـة  األمراض املنقولة جنسياا. و كرت
 إجراء حتسينات يف  ال املشاركة السياسية للمرأة. و دم  هولندا توصيات.

جلزريــة الصــغرية الناميــة. وهنــحت و الــ  نيوزيلنــدا إعــا تــدرا التحــديات الــيت تواج  ــا الــدول ا -22
اا تشـريعا بوضـع  وأشـادت اتفا يـة  قـو  األشـخا   ون اإلعا ـةجزر مارشال علـ  التصـديق علـ  

هبــــذا الشــــح . و الــــ  إ  مشــــكلة العنــــف ضــــد املــــرأة ل تــــزال  ا مــــةر وعرضــــ  اطــــالع جــــزر اا  ليــــ
 توصيات. مارشال عل  خ ا ا يف التعام  مه العنف املنز . و دم  نيوزيلندا

اتفا يـة الق ـاء علـ  عيـه أشـكال التمييـز ضـد وأعرب  الفلبني عن تقـديرها للتصـديق علـ   -23
موضــحة أ  جــزر مارشــال تلقــ  أثنــاء الســتعراض الــدورن الشــام   املــرأةر واتفا يــة  قــو  ال فــ ر

  األول العديــــد مــــن التوصــــيات فيمــــا يتعلــــق بالتصــــديق علــــ  املعاهــــدات األساســــية الدوليــــة حلقــــو 
اإلنســـا . وتســـاءل  بشـــح  اإلجـــراءات املتخـــذة إزاء التصـــديق علـــ  تلـــك املعاهـــدات. وأشـــارت إىل 
أ  جـــزر مارشـــال تـــحخرت يف تقـــدا تقاريرهـــا الدوريـــة ياشـــياا مـــه التزاما ـــا ووجـــ  تلـــك التفا يـــات 

 املتعلقة ثقو  اإلنسا . و دم  الفلبني توصية وا دة.
ــــــر ور بــــــ  ال تغــــــال بــــــاإلجراءات ا -24 ملتخــــــذة حلمايــــــة  قــــــو  اإلنســــــا  وتعزيزهــــــا منــــــذ تقري

الســــتعراض الــــدورن الشــــام  األولر وــــا يف  لــــك اعتمــــاد  ــــانو  ن ــــام التعلــــيم املدرســــي احلكــــومي 
الــذن أنشــح ن ــام تعلــيم مدرســي  كــومي  ــاين. ور بــ  بتصــميم جــزر مارشــال علــ   2013 لعــام

. و ـــدم  ال تغـــال 2016-2014 ا للفــ ة اســـ اتيجيت علـــ  النحـــو الــورد يف منــه رـــ  املراهقــاتر
 توصيات.

ل ســــيما ب  ــــاز القــــانو  اجلنــــا ي اجلديــــد  ول ــــحت الحتــــاد الروســــي بارتيــــار التقــــدم ااــــرزر -25
. وأعــــرب عــــن تقــــديره للسياســــات الراميــــة إىل 2017-2015واا ــــة الســــ اتيجية الوطنيــــة للفــــ ة 

اة األشـخا   ون اإلعا ـةر وتنميـة الشـباب. وسـلئ تعزيز املسـاواة بـني اجلنسـنير وحتسـني نوعيـة  يـ
يف  ـال الرعايـة الصـحية والبيفـة. و ـدم الحتـاد  تقدا اجملتمه الـدو  الـدعم الـالزم ال وء عل  ضرورة
 الروسي توصيات.

ول  ــ  روانــدا مــه التقــدير الت ــورات التشــريعيةر والتــدابري والسياســات الوطنيــة الراميــة إىل  -26
نّوهــ  و  .العنــف املنــز  واحلمايــة منــ الو ايــة مــن  نســا  ورايت ــا. وأشــادت بقــانو تعزيــز  قــو  اإل

مـه التقــدير بوضــه السياســة الوطنيـة بشــح  املســاواة بــني اجلنســنير الـيت كــا  مــن املقــرر أ  تستعرضــ ا 
وســـحل  عـــن نتا ج ـــا. وأشـــادت باعتمـــاد سياســـة التنميـــة الشـــاملة  2015احلكومـــة يف أوا ـــ  عـــام 

 عا ة. و دم  رواندا توصيات.ملسا   اإل
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و لـــك  ملعاجلـــة   ـــايا  قـــو  اإلنســـا  ب ريقـــة شـــاملة وأشـــادت ســـرياليو  بـــاجل ود املبذولـــة -27
 ب شـــراا رتلـــف اجل ـــات املعنيـــة علـــ  املســـتويني اإل ليمـــي والـــدو ر وأشـــارت إىل أ  جـــزر مارشـــال

ل لفيـة. وأشـادت وبـادرات إدارة تغـري سا رة ت    ثيثـة لبلـود ا ـد  الرابـه مـن األهـدا  اإلمنا يـة 
املنــا ر وشــجع  جــزر مارشــال علــ  مواصــلة التمــا  املســاعدة الفنيــة مــن اجملتمــه الــدو . و ــدم  

 سرياليو  توصيات.
ور بـ  سـنغافورة بان ـمام جـزر مارشـال إىل اتفا يـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد وأثنـ   -28
ره أ ـــد الق اعـــات اامســـة ل نشـــ ة  يـــه تســـع  مـــن أخـــذها بـــن ن احلكـــم الرشـــيد باعتبـــا علـــ 

ــــق أهــــدا  خ ت ــــا الســــ اتيجية الوطنيــــة. وأ ــــرت جب ــــود جــــزر مارشــــال يف رايــــة  ــــ  إىل حتقي خالل
  قو  املرأة وتعزيزها. و دم  سنغافورة توصيات.

. اتفا يــة  قــو  األشــخا   ون اإلعا ــةوأشــادت ســلوفينيا جبــزر مارشــال لتصــديق ا علــ   -29
 اجل ود املبذولـــة يف  ـــا  املســـاواة بـــني اجلنســـني ويكـــني املـــرأةر وـــا يف  لـــك اعتمـــاد  ـــانو ور بـــ  بـــ
علـ  وضــه سياسـة وطنيـة جديـدة فيمــا  ر والعمـ 2011لعـام  العنـف املنـز  واحلمايــة منـ  الو ايـة مـن

لــ  إ   ـي املســاواة بـني اجلنســني. وأشـارت إىل اجل ــود املبذولـة ل ــما  احلـق يف التعلــيمر لكن ـا  ا
 القلق ل يزال يساورها بشح  ارتفاع معدلت التسرب من التعليم. و دم  سلوفينيا توصيات.

وأ ــرت إســبانيا بــاجل ود الــيت بــذلت ا جــزر مارشــال يف  ــال  قــو  األشــخا   ون اإلعا ــة  -30
وهنح ــــا علــــ  تصــــديق ا مــــوخراا علــــ  اتفا يـــــة  قــــو  األشــــخا   ون اإلعا ــــة. و ــــدم  إســـــبانيا 

 .توصيات
ورداا عل  األسفلة اليت أثريتر أكـدت جـزر مارشـال فيمـا يتعلـق باملسـاواة بـني اجلنسـنير أنـ   -31
مقعـــداار فـــ   النســـاء يشـــغلن عـــدداا مـــن  33مقعـــداا يف ال ملـــا  مـــن  شـــغ  امـــرأة وا ـــدة فقـــئ رضـــم

يف اادمـــة العامـــة مثـــ  منصـــ  ر ـــي  جلنـــة اادمـــة العامـــة. و ـــد ســـع  جـــزر مارشـــال إىل  املناصـــ 
 يف حتقيق أهداف ا يف  ال املساواة بني اجلنسني يف هذا البلد الصغري. امل ي  دماا 

النتـــا ن يف  ـــال متابعـــة  أ ـــد أف ـــ  وفيمـــا يتعلـــق بالصـــحة العامـــةر ســـجل  جـــزر مارشـــال -32
 عل   د سواء. فريو  نقي املناعة البشرية/اإليدز والس وعالج 

ات املقدمـة فيمـا  ـي ج ودهـا املتواصـلة لكفالـة وأعرب  جزر مارشال عن تقـديرها للتعليقـ -33
ــــةر وألبنــــا  م.  ــــامن التجــــارب النووي ــــذين تعرضــــوا لجشــــعاع خــــالل برن ــــة ل شــــخا  ال ــــق العدال حتقي
و الــــ  إعــــا تعمــــ  علــــ   ــــ  املســــا   املتعلقــــة بامل البــــات الــــيت   الفصــــ  في ــــا لكن ــــا مل تــــدفه 

دة األمريكيــــة املســــوولية عــــن رصــــد املنــــاطق مســــتحقا ا بعــــدر وكــــذلك علــــ  حتميــــ  الوليــــات املتحــــ
إعمارهـــا بســـب  ارتفـــاع مســـتور اإلشـــعاع.  واملـــواطن الـــيت تعرضـــ  لجشـــعاع والـــيت ل ميكـــن إعـــادة

يــزال هــذا العمــ  جاريــاا. و ــد  ققــ  جــزر مارشــال بعــ  اإل ــازات لكــن ل يــزال هنــاا العديــد  ول
ثريــة اإلعــالم واحلصــول علــ  املعلومــات الــيت  مــن العوا ــق أمــام التســوية الن ا يــة لتلــك املســحلة بــدءاا 
 متذرعةا بحسباب أمنية. رت لع ا علي ا  ئ تعلم أعا ثوزة الوليات املتحدة األمريكية لكن ا مل
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إىل جـــزر مارشـــال ث ـــر العقوبـــة  وأشـــارت الســـويد إىل توصـــية جلنـــة  قـــو  ال فـــ  املقدمـــة -34
لقـــانو  اجلنـــا ي باســـتخدام القـــوة لتصـــحي  ســـوء األمـــاكن  يـــه يـــح   ا البدنيـــة ل طفـــال يف عيـــه

 كــرت أ  العنــف ضــد املــرأة مشــكلة متفشــية يف جــزر مارشــال رضــم   رهــا بــني و  ســلوا األطفــال.
 القانو . و دم  السويد توصيات.

ور بـــ  تايلنـــد باإلصـــال ات التشـــريعية والسياســـية الـــيت أدخلت ـــا جـــزر مارشـــالر ل ســـيما  -35
ــــة منــــ  لعــــام الو ايــــة مــــن  اعتمــــاد  ــــانو  ــــز  واحلماي ــــا ي اجلديــــدر 2011العنــــف املن ر والقــــانو  اجلن

والتعـــاو  الفعـــال مـــه املن مـــات الدوليـــة. وشـــجع  جـــزر مارشـــال علـــ  تكثيـــف ج ودهـــا لعتمـــاد 
بــ امن إ كــاء الــوعي مــن أجــ  الو ايــة  ور بــ  أي ــاا  بشــح  اإلعا ــات. وتنفيــذ سياســة وطنيــة شــاملة
 احلم  املبكر. و دم  تايلند توصيات.من األمراض املنقولة جنسياا و 

 2013مــه التقــدير اعتمــاد  ــانو  جديــد بشــح  التعلــيم يف عــام  ليشــيت - تيمــورول  ــ   -36
الو ايــة مــن العنــف املنــز  واحلمايــة منــ . و كــرت أ   يكفــ  احلــق يف التعلــيمر وكــذلك اعتمــاد  ــانو 

ــــاا استعراضــــاا لتشــــريعا ا فيمــــا  ــــي  األشــــخا   ون اإلعا ــــة. و ــــدم  جــــزر مارشــــال جتــــرن  الي
 ليشيت توصيات. - تيمور
وأشــــادت اململكــــة املتحــــدة بــــاجل ود الــــيت بــــذلت ا جــــزر مارشــــال لتنفيــــذ التوصــــياتر رضــــم  -37

التحــديات املتعلقـــة بالقـــدرات واملـــوارد. ور بـــ  بالتـــدابري املتخـــذة ملكافحـــة العنـــف القـــا م علـــ  نـــوع 
 لق ـا إزاء مسـتويات العنـف اجلنسـي والعنـف القــا م  اجلـن ر وحلمايـة  قـو  األطفـال. وأعربـ  عــن

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. 

فر ـــة عمـــ  وطنيـــة ة وافقـــ  علـــ  تشـــكي  أ  احلكومـــ و كـــرت الوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة -38
رايــة  ااكمــة املتجــرين املزعــومنير أو ج ــود ر لكن ــا  الــ  إعــا مل تثبــ  بــذلالجتــار بالبشــربمعنيــة 

إل كـــاء  منـــه الجتـــار. وأضـــاف  أ  مـــن ال ـــرورن أ  تبـــذل احلكومـــة مزيـــداا مـــن اجل ـــود ال ـــحايا أو
ــــز يف ال ــــيت حت ــــر التميي ــــوعي وإنفــــا  القــــوانني ال توةيــــفر ل ســــيما فيمــــا يتعلــــق باألشــــخا   ون ال
 اإلعا ة. و دم  الوليات املتحدة توصيات.

علـــــ  اتفا يـــــة األشـــــخا   ون  تصـــــديق ا مـــــوخراا  وهنــــحت أوروضـــــوان جـــــزر مارشـــــال علـــــ  -39
اإلعا ــةر وشــجعت ا علــ  مواصــلة ج ودهــا الراميــة إىل حتقيــق املواءمــة بــني التشــريه االــي واللتزامــات 

 و  اإلنسا . و دم  أوروضوان توصيات.الدولية ثق
البوليفاريـــة التغيـــريات التشـــريعية الـــيت حتققـــ  خـــالل الســـنوات  -وعـــددت ع وريـــة فنـــزويال  -40

. 2011الو ايــة مــن العنــف املنــز  واحلمايــة منــ  لعــام  املاضــيةر مثــ   ــانو  العقوبــات اجلديــدر و ــانو 
ر والسياســـة الوطنيـــة للمســـاواة بـــني 2014ام وســـل   ال ـــوء علـــ  اا ـــة الســـ اتيجية الوطنيـــة لعـــ

البوليفاريـــة توصـــية  -اجلنســـني و ـــانو  ن ـــام التعلـــيم املدرســـي احلكـــومي. و ـــدم  ع وريـــة فنـــزويال 
 وا دة.
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وأشــــادت اجلزا ــــر بــــاجل ود الــــيت بــــذلت ا جــــزر مارشــــال لتعزيــــز  قــــو  اإلنســــا  ورايت ــــار  -41
علـــ  اا وهنـــحت جـــزر مارشـــال أي ـــ   واحلمايـــة منـــ .الو ايـــة مـــن العنـــف املنـــز  ســـيما اعتمـــاد  ـــانو  ل

التـــدابري الـــيت اعتمـــد ا حلمايـــة األطفـــال. و كـــرت أ  اســـتعراض تقريرهـــا الـــوطر أشـــار إىل حتـــديات 
 جسيمة مث  تغري املنا  والتجارب النووية. و دم  اجلزا ر توصيات.

 2017-2015يـــة للفـــ ة وهنــحت األرجنتـــني جـــزر مارشــال علـــ  وضـــه اا ــة الســـ اتيجية الوطن -42
. و ــدم  األرجنتــني 2018-2014والسياسـة الوطنيــة بشـح  التنميــة الشــاملة ملسـا   اإلعا ــة للفـ ة 

 توصيات.
ول    أرمينيا اإلجـراءات املتخـذة إل كـاء الـوعي بشـح   قـو  اإلنسـا  وـا يف  لـك مـن  -43

فـــني بـــاإلجراءات اااصـــة التابعـــة عيـــه املكل خـــالل وســـا ئ اإلعـــالمر والـــدعوة املفتو ـــة املوج ـــة إىل
جملل   قو  اإلنسا ر واملبادرات الرامية إىل تعزيز  قـو  املـرأة. لكـن أرمينيـا أعربـ  عـن  لق ـا إزاء 

 علــــ  عــــدد مــــن الصــــكوا األساســــية الدوليــــة حلقــــو  اإلنســــا . تصــــديق جــــزر مارشــــال بعــــد عــــدم
ثقيــف يف  ــال  قــو  اإلنســا . علــ  اتــا  تــدابري إضــافية لتعزيــز التاا وشــجع  جــزر مارشــال أي ــ
 و دم  أرمينيا توصيات.

الو ايــــة مـــن العنــــف املنــــز  واحلمايــــة منــــ   وهنـــحت أســــ اليا جــــزر مارشــــال علـــ  ســــن  ــــانو  -44
يف  ـال مكافحـة العنـف  بـذل مزيـد اجل ـود للتصـدن للتحـديات ب ـرورة ر لكن ـا أ ـرت2011 لعام

املعـــر با،ثـــار امل تبـــة يف  ـــال  قـــو  املنـــز . كمـــا أشـــادت وشـــاركة البلـــد يف زيـــارة املقـــرر ااـــا  
 ر و الـ  إعـا مسـتعدةاإلنسا  عل  إدارة املواد والنفايات اا ـرة والـتخلي من ـا ب ريقـة سـليمة بيفيـاا 

ة املقـــرر ااـــا  بتحســـني إدارة امليـــاه يف تنفيـــذ توصـــي أ  تقـــدم مســـاعدة جلـــزر مارشـــال بكـــ  ســـرور
 النفايات. و دم  أس اليا توصيات.و  والصر  الصحي

تبـذ ا جـزر مارشـال ملتابعـة نتـا ن السـتعراض الـدورن الشـام   ور ب  بلجيكا باجل ود الـيت -45
ر 2011 األول. وأشــــادت بــــاألخي باعتمــــاد  ــــانو  الو ايــــة مــــن العنــــف املنــــز  واحلمايــــة منــــ  لعــــام

جـزر مارشــال يف  ــال  الــيت  ققت ــا ميثــ  خ ـوة  قيقيــة ل مــام. ورضـم النتــا ن اإلجيابيــة إعـالا  الـذن
 قــو  اإلنســا ر ا   ــ  بلجيكــا توســيه ن ــا  التصــديق علــ  الصــكوا الدوليــة حلقــو  اإلنســا ر 

 واملوافقة عل  تنفيذ التشريعات احلالية. و دم  بلجيكا توصيات.
رر أشــارت جــزر مارشــال إىل أعــا يف األصــ   تمــه أمــومي  يــه ورداا علــ  األســفلة األخــر  -46

تتـوىل النسـاء بصـفة تقليديــة أهـم جانـ  مــن جوانـ  احليـاة يف اجلـزر وهــو نقـ  احلقـو  يف األراضــي. 
  بيلـة يقـوم علـ  املكـا  الـذن وأوضح  أ  الشعور بالنتماء للمجتمه يف أسـرة موسـعة أو يف  الـة

األرضر وتقــدا الرعايــة ألبنــاء تلــك األرض يف املســتقب . و الــ  جيــ  عليــك العمــ  فيــ ر وامــتالا 
إ  هـــذا اجلانـــ  الـــذن يعـــد األهـــم يف  تمـــه جـــزر مارشـــال يـــوثر يف ســـلوا األشـــخا  البـــالغني يف 
اجملتمـــه. وعلـــ  مــــدر العقـــود املاضـــيةر ومــــه حت ـــر ســــكا  اجلزيـــرةر وضـــرورة الت جــــرير لـــي  فقــــئ 

ملخـدرات واجملاعـات والفي ـانات وضريهـا مـن األسـبابر بشك  اختيـارن ولكـن ألسـباب شـا من ـا ا
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مل يعــد يقبــ  الســـكا  ال ريقــة التقليديـــة يف التعامــ  مــه املســـا   املتعلقــة باألســـرة املوســعة. ومـــن  ر 
فقــد اســتلزم األمــر العتمــاد علــ   ــوانني وعمليــات  ديثــة  يــه كــا  الوصــول إلي ــا  ــدوداا وف م ــا 

 أكثر  دودية.
للتحكـد مـن أ  تـدابري احلكومـة ملنـه العنـف املنـز  والعنـف  ر مارشـال جاهـدةو د سع  جـز  -47

القــا م علــ  نــوع اجلــن  ورايــة األطفــالر وــا يف  لــك كفالــة  قــو  م يف الصــحة والتعلــيمر تشــك  
جزءاا من املسوولية الدستورية للبلد. ول يـزال أمـام احلكومـة حتـدن وم مـة كفالـة تفـادن و ـوع العنـف 

ر   مقاضـــات   ينمـــا يقـــه علـــ  حنـــو ســـليمر ومنـــه انتشـــاره يف املســـتقب . يءلا و بـــ  كـــ  شـــاملنـــز  أو 
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.
 ريــ  مــن املعــايري الدوليــة  2011نــا ي املســتكم  لعــام و الــ  جــزر مارشــال إ  القــانو  اجل -48

حلقـــو  اإلنســـا ر مثـــ  األ كـــام املتعلقـــة بالجتـــار بالبشـــر. و ـــد أنشـــف  فر ـــة عمـــ  معنيـــة بالجتـــار 
بالبشــر وســو  تعمــ  احلكومــة بشــك  وثيــق مــه املن مــة الدوليــة لل جــرة بشــح  تنفيــذ منحــة مكتــ  

البشـر ومكافحتـ . وطالبـ  جـزر مارشـال بتكثيـف التعـاو  الوليات املتحدة من أج  رصـد الجتـار ب
مـــــه الوليـــــات املتحـــــدة وطلبـــــ  احلصـــــول علـــــ  املزيـــــد مـــــن املعلومـــــات  ـــــول كيفيـــــة تتبـــــه الجتـــــار 

 باألشخا  ومنع  ومقاضات .
ونّوهــ   وأشــادت ال ازيــ  جبــزر مارشــال لستعراضــ ا اإلطــار القــانوين لتعزيــز  قــو  املــرأة. -49
 رز فيما يتعلق باحلقو  املرتب ة باإلعا ة. و دم  ال ازي  توصيات.بالتقدم اااا أي 
ور بـــ  كنـــدا بســـن  ـــانو  التصـــدن للعنـــف املنـــز . وشـــجع  جـــزر مارشـــال علـــ  وضـــه  -50

الصـــيغة الن ا يـــة لل وتوكـــولت املتبقيـــة ووضـــه اســـ اتيجيات لتنفيـــذ  ـــانو  الو ايـــة مـــن العنـــف املنـــز  
التقـــارير عـــن ســـوء تغذيـــة   لق ـــا إزاء كـــن كنـــدا أعربـــ  عـــن اســـتمرار. ل2011واحلمايـــة منـــ  لعـــام 

ـــة. و  علـــ  مـــا يكفـــي مـــن الرعايـــة الصـــحية األطفـــال وعـــدم  صـــو م اللقا ـــات يف اجملتمعـــات الريفي
اإلمنا يـــة ل لفيـــة. و ـــدم  كنــــدا  وشـــجع  جـــزر مارشـــال علـــ  مواصـــلة العمـــ  لتحقيـــق األهـــدا 

 توصيات.
رشـال علـ  اتفا يـة  قـو  األشـخا   ون اإلعا ـة وضريهـا ور ب  الصني بتصديق جـزر ما -51

ــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة  مــــن الصــــكوا امل مــــة حلقــــو  اإلنســــا ؛ ور بــــ  بان ــــمام ا إىل اتفا ي
الفساد؛ وبسن  انو  الو ايـة مـن العنـف املنـز  واحلمايـة منـ  الـذن يعتـ  خ ـوة م مـة لتعزيـز احلمايـة 

خ ـــة  اتبـــاعو  وراجعـــة القـــانو  اجلنـــا ي لتجـــرا الجتـــار بالبشـــر؛ القانونيـــة للنســـاء واألطفـــال؛ ور بـــ 
اتــا  تــدابري لتنفيــذ السياســات املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســنير والتنميــة الشــاملة و  اســ اتيجية وطنيــةر

باعتبارهــا دولــة جزريــة صــغرية  ملسـا   اإلعا ــةر ورايــة ال فــ . وأشــارت الصــني إىل أ  جـزر مارشــالر
  مصــــاع  ماليــــةر ونقــــي يف القــــدرات واملــــوارد فيمــــا  ــــي رايــــة  قــــو  اإلنســــا  ناميــــةر تواجــــ
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ـــــاءة جلـــــزر مارشـــــال. و ـــــدم  الصـــــني  ـــــدو  إىل تقـــــدا مســـــاعدت  البن وتعزيزهـــــار ودعـــــ  اجملتمـــــه ال
 توصيات.

بارتيـــار أ  جـــزر مارشـــال اجتـــازت مر لـــة م مـــة يف تنميت ـــا عـــن طريـــق  ول  ـــ  الكونغـــو -52
لتحســــني  ــــدرة البلــــد علــــ  التصــــدن لق ــــايا  قــــو  اإلنســــا . ويف ســــيا  اعتمــــاد سياســــة شــــاملة 

التوصـيات الصــادرة عــن الـدورة األوىل لالســتعراض الــدورن الشــام ر ر بـ  الكونغــو بالتصــديق علــ  
اتفا يـــة  قـــو  األشـــخا   ون اإلعا ـــةر وبالتقـــدم ااـــرز يف  ـــال يكـــني املـــرأة. و ـــدم  الكونغـــو 

 توصيات.
ا ال ــوء علــ  أييــة الن ــمام إىل الصــكوا الر يســية حلقــو  اإلنســا ر وســل   كوســتاريك -53

وشـجع  علـ  التعـاو  الوثيـق مـه هيفـات معاهـدات  قـو  اإلنسـا ر ومـه  لـ   قـو  اإلنســا ر 
وإجراءاتـــ  اااصـــةر ومـــه املفوضـــية الســـامية حلقـــو  اإلنســـا . ور بـــ  كوســـتاريكا بالـــدعوة الدا مـــة 

ات اااصـةر و كــرت التـدابري املتخــذة لتعزيـز اجل ــود الراميـة إىل معاجلــة املكلفـني بــاإلجراء املوج ـة إىل
مشــــكلة العنــــف املنــــز  وشــــجع  علــــ  مواصــــلة شــــن  ــــرب فعالــــة ملكافحــــة تلــــك ا،فــــة. و ــــدم   

 كوستاريكا توصيات.
وأشارت كوبـا إىل ا،ثـار ال ـارة للتجـارب النوويـة الـيت و عـ  يف بعـ  جـزر مارشـالر والـيت  -54

العوا ــ  الســلبية امل تبــة علــ  تغــري املنــا . وســل   كوبــا ال ــوء علــ  التقــدم ااــرز  تفا مــ  بســب 
بف ـــ  ســـن القـــانو  اجلنـــا ي اجلديـــد ياشـــياا مـــه املعـــايري الدوليـــة حلقـــو  اإلنســـا ر وكـــذلك اعتمـــاد 

ر و ــانو  ن ــام التعلــيم املدرســي احلكــومي 2011 ــانو  الو ايــة مــن العنــف املنــز  واحلمايــة منــ  لعــام 
ر والسياســة الوطنيــة بشــح  التنميــة الشــاملة ملســا   اإلعا ــة. و ــدم   2013يف جــزر مارشــال لســنة 

 كوبا توصيات.
و ال  الدامنرا إ  مـن دواعـي سـرورها أ  تشـري إىل  بـول توصـيات الـدورة األوىل بالتصـديق  -55

لالإنســــانية أو اتفا يــــة مناه ــــة التعــــذي  وضــــريه مــــن ضــــروب املعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو اعلــــ  
. ور بــ  الــدامنرا ب عــداد مشــروع ور ــة كــي تتخــذ احلكومــة  ــراراا بتوجيــ  ا يفــة الوطنيــة املعنيــة امل ينــة

بـــاإلبالد والرصـــد للتخ ـــيئ لالن ـــمام إىل معاهـــدات  قـــو  اإلنســـا  والتشـــاور بشـــح   لـــك مـــه 
 اجل ات املعنية. و دم  الدامنرا توصية وا دة.

ضــم  بــول جــزر مارشــال التوصــية الصــادرة عــن الســتعراض الــدورن وأشــارت مصــر إىل أنــ  ر  -56
الع ــــد الشــــام ر ف عــــا مل تصــــد  علــــ  مع ــــم املعاهــــدات الر يســــية حلقــــو  اإلنســــا ر وــــا يف  لــــك 

 تصــادية والجتماعيــة الــدو  ااــا  بــاحلقو  املدنيــة والسياســية والع ــد الــدو  ااــا  بــاحلقو  ال
 ن  لق ا مـن تعـرض  قـو  السـكا  األصـليني ألضـرار خ ـريةر من ـا. وأعرب  مصر أي اا عوالثقافية
للتلــــوت البيفــــي والتشــــرد. و الــــ  مصــــر إ  القلــــق يســــاورها أي ــــاا أل  الســــكا  يواج ــــو   تعرضــــ م

 ديـــدات بســـب  زيـــادة اجلفـــا  ونقـــي امليـــاه العذبـــةر ومشـــاك  الصـــر  الصـــحير وانعـــدام األمـــن 
 ات.الغذا ير وتآك  السوا  . و دم  مصر توصي
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وأشــــارت إســـــتونيا إىل اإلجـــــراءات الــــيت اتـــــذت لتنفيـــــذ التوصــــيات الســـــابقةر وـــــا يف  لـــــك  -57
التوصــيات بشــح   قــو  األشــخا   ون اإلعا ــةر إىل جانــ  املوافقــة علــ  السياســة الوطنيــة بشــح  
اإلعا ــــة. وأشــــادت إســــتونيا بســــن  ــــانو  جنــــا ي جديــــد أكثــــر يشــــياا مــــه املعــــايري الدوليــــة حلقــــو  

ر الــــذن جيــــرم العنــــف 2011اإلنســـا ر وســــن  ــــانو  الو ايــــة مـــن العنــــف املنــــز  واحلمايــــة منـــ  لعــــام 
 املنز . وشجع  إستونيا مواصلة التعاو  مه اإلجراءات اااصة. و دم  إستونيا توصيات.

وهنـــحت فيجـــي جـــزر مارشـــال علـــ  اســـتحدات  ـــوانني وسياســـات ملنـــه العنـــف القـــا م علـــ   -58
ســـاء والفتيـــات والتصـــدن لـــ  بفعاليـــةر ل ســـيما القـــانو  املتعلـــق بـــالعنف املنـــز  نـــوع اجلـــن  ضـــد الن

ر و ـــانو  رايـــة ال فـــ ر والسياســـة الوطنيـــة بشـــح  املســـاواة بـــني اجلنســـني الـــيت   يـــ  2011 لعـــام
 الــ  فيجــي إعــا تشــ ا مــه جــزر مارشــال يف التحــديات املتعلقــة بفقــدا  األرض و  باملوافقــة. مــوخراا 

تيجـة لتغـري املنـا ر وفيمـا  ـي الســعي مـن أجـ  يكـني اجملتمعـات مـن إعمـال احلقــو  وسـب  الـرز  ن
 الجتماعية وال تصادية املعرضة للخ رر نتيجة لتغري املنا . و دم  فيجي توصيات.

ورداا عل  األسفلة اليت أثريتر شـكرت جـزر مارشـال فيجـي علـ  تعاوعـا يف إطـار مشـاركت ا  -59
. وأكــدت جــزر مارشــال مــن جديــد علــ  أ  ال ملــا  ســيعتمد بالتحكيــد تلــك يف دورة الفريــق العامــ 

. وشـــددت جـــزر مارشـــال 2015املعاهـــدات وال وتوكـــولت الختياريـــة املعروضـــة عليـــ  خـــالل عـــام 
علــ  أنــ  بف ــ  تحخرهــا عــن العديــد مــن البلــدا  اجملــاورة يف اعتمــاد دســتورها  يــه اعتمدتــ  خــالل 

رصــــة الســــتفادة مــــن  ــــوانني تلــــك البلــــدا  وتــــاري  ســــل ا ا ر أتيحــــ   ــــا ف1978/1979عــــامي 
الق ــا ية مــن أجــ  صــياضة وإ ــرار شــرعة  قــو  ضــري عاديــة يامــاا. و الــ  إعــا كانــ  حتــاول خــالل 
العقــود املاضــية حتقيـــق املواءمــة بــني تشـــريعا ا االيــة واملعاهــدات وال وتوكـــولت الدوليــة رضــم العديـــد 

 تعو  تنفيذ تلك املعاهدات. من العوا ق والعرا ي  اليت
و ال  جزر مارشال إعا ل تـزال تـوزع ميـاه الشـرب يف بعـ  أجـزاء البلـد. وأشـارت إىل أعـا  -60

 .ف عــا تتــار جنــار التوليــدر للنســاء أو جنــار للتوليــد ســجن مــا طر ــ  علي ــا مســحلة البــ  يف بنــاء
منــــا األمــــر يتعلــــق بــــ دارة مــــوارد وشــــددت علــــ  أ   لــــك ل يرجــــه إىل نقــــي يف اإلرادة السياســــية وإ

ــــدورن الشــــام  ويف  ــــواردة يف ســــيا  الســــتعراض ال  ــــدودة وأ  جــــزر مارشــــال ســــتتقيد بالتزاما ــــا ال
 الجتماعات اإل ليمية لتنفيذها يف أ رب و   ةكن.

ور بــــ  فرنســــا بتصــــديق جــــزر مارشـــــال علــــ  اتفا يــــة  قــــو  األشــــخا   ون اإلعا ـــــةر  -61
بـــاإلجراءات اااصـــة. وأعربـــ  فرنســـا عـــن أســـف ا لعـــدم  وج ت ـــا للمكلفـــنيوبـــدعو ا الدا مـــة الـــيت 

تصـــديق جـــزر مارشـــال بعـــد علـــ  الع ـــدين الـــدوليني األساســـيني ياشـــياا مـــه التزاما ـــا الصـــادرة عـــن 
 . و دم  فرنسا توصيات.لدورة األوىل لالستعراض الدورن الشام ا

ل ســيما  لــة مواردهــا والعوا ــ  امل تبــة  وأ ــرت أملانيــا بالتحــديات الــيت تواجــ  جــزر مارشــالر -62
علــ  تغــرّي املنــا . ور بــ  أملانيــا بــاإلجراءات املتخــذة منــذ الســتعراض الــدورن الشــام  األول مثـــ  
وضــه اا ــة والسياســات الســ اتيجية الوطنيــة بشــح  اإلعا ــةر والشــبابر ونــوع اجلــن ر ف ــالا عــن 
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العنــف املنــز . وأشــارت أملانيــا إىل اســتمرار وجــود  مراجعــة القــانو  اجلنــا ي الــذن جيــرم كافــة أشــكال
بعـــ  الثغـــرات يف التمتـــه بكافـــة  قـــو  اإلنســـا ر ل ســـيما بالنســـبة للففـــات املست ـــعفة. و ـــدم  

 أملانيا توصيات.
ر وـــــا يف 2017-2015وأشـــــادت إندونيســـــيا بتنفيـــــذ اا ـــــة الســـــ اتيجية الوطنيـــــة للفـــــ ة  -63

يــةر وتغــري املنــا ر والقــدرة علــ  الصــمودر واحلكــم الرشــيد. وأثنــ   لــك مــا يتعلــق بالتنميــة الجتماع
إندونيســـيا علـــ  اعتمـــاد سياســـات بشـــح  اإلعا ـــة واملســـاواة بـــني اجلنســـنير واعتمـــاد القـــانو  اجلنـــا ي 
اجلديــد ياشــياا مــه املعــايري الدوليــة حلقــو  اإلنســا . وأعربــ  إندونيســيا عــن تقــديرها إلنشــاء اللجنــة 

ســــتعراض الــــدورن وارد ملعاجلــــة   ــــايا  قــــو  اإلنســــا  ولعمليــــة اإلبــــالد عــــن الاملعنيــــة بتنميــــة املــــ
 توصيات.الشام . و دم  إندونيسيا 

باســتحدات تشــريه عــن العنــف املنــز  واحلــق يف التعلــيم. وأعربــ  عــن أمل ــا  أيرلنــداور بــ   -64
  املدنيــــة الع ــــد الــــدو  ااــــا  بــــاحلقو يف اتــــا  إجــــراءات يف أ ــــرب و ــــ  ةكــــن للتصــــديق علــــ  

 أيرلنـــــدانّوهـــــ  و  . تصـــــادية والجتماعيـــــة والثقافيـــــةوالسياســـــية والع ـــــد الـــــدو  ااـــــا  بـــــاحلقو  ال
يف إطــار معاجلــة ا،ثــار ال ــارة الــيت خلفت ــا  مــا تعلــق بتقــدا التعوي ــات بــاجل ود املبذولــةر ل ســيما

ااـــا  املعـــر با،ثـــار املقـــرر علـــ  تنفيـــذ توصـــيات  أيرلنـــدابـــرامن جتـــارب األســـلحة النوويـــة. و ثـــ  
امل تبــة يف  ـــال  قــو  اإلنســـا  علــ  إدارة املـــواد والنفايـــات اا ــرة والـــتخلي من ــا ب ريقـــة ســـليمة 

عــن  لق ــا بشــح  تــدين مســتور يثيــ   أيرلنــدالوضــه اســ اتيجية صــحية وخ ــة عمــ . وأعربــ   بيفيــاا 
التحصــــنير وســــوء تغذيــــة  املــــرأة يف اجملــــال السياســــي و كــــرت التحــــديات املتمثلــــة يف ضــــعف تغ يــــة

 توصيات. أيرلندااألطفال. و دم  
ونّوهــ  إســرا ي  بــاجل ود الكبــرية املبذولــة مــن أجــ  التصــدن للت ديــد املســتمر النــاجم عــن  -65

آثــار تغــري املنــا  الــيت تت لــ  املزيــد مــن الهتمــام وتكــري  املزيــد مــن رصصــات امليزانيــة. وســل   
ذة مثــ  الن ــمام إىل اتفا يــة األشــخا   ون اإلعا ــةر وت ـــوير إســرا ي  ال ــوء علــ  التــدابري املتخــ

السياســـات املتعلقـــة باملســـاواة بـــني اجلنســـني واإلعا ـــة والشـــبابر واســـ اتيجية منـــه رـــ  املراهقـــاتر 
وإنشــــاء مكتــــ  لتنســــيق اإلعا ــــةر وســــن  ــــانو  الو ايــــة مــــن العنــــف املنــــز  واحلمايــــة منــــ ر والتــــدابري 

 ر واجملاين. و دم  إسرا ي  توصيات.املتخذة ل ما  التعليم احل
وأعربـــ  اليابـــا  عـــن تقـــديرها لن ـــمام جـــزر مارشـــال مـــوخراا لتفا يـــة  قـــو  األشـــخا   -66

ـــــز   ـــــف املن ـــــني اجلنســـــني والعن ـــــيت أعـــــدت بشـــــح  املســـــاواة ب ـــــ  بالسياســـــات ال  ون اإلعا ـــــة. ور ب
جع  اليابـــا  علـــ  تعزيـــز واألشـــخا   ون اإلعا ـــةر ل ســـيما يف اا ـــة الســـ اتيجية الوطنيـــة. وشـــ

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 منــ ر فيمــا  ــي مــا يــرد بشــح  

يــــةر و ــــالت اســــتغالل األطفــــال. ارتفــــاع معــــدلت العنــــف ضــــد املــــرأة واحلمــــ   بــــ  الســــن القانون
 و دم  اليابا  توصية وا دة.
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تقـــــديرها للتقـــــدم ااـــــرز منـــــذ الســـــتعراض األولر ن ـــــراا للتحـــــديات  وأعربـــــ  ملـــــديف عـــــن -67
اجلسيمة اليت تواج  ا الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة الـيت تكابـد صـعوبات يف مواج ـة ا،ثـار اا ـرية 

ر 2011انو  الو ايـــــة مـــــن العنـــــف املنـــــز  واحلمايـــــة منـــــ  لعـــــام لتغـــــري املنـــــا . وأشـــــادت ملـــــديف بقـــــ
وشــجع  علــ  تنفيــذه بســرعة وبفعاليــة. وأشــارت ملــديف إىل التقــدم ااــرز يف تنفيــذ برنــامن وطــر 
مـــن أجـــ  الق ـــاء علـــ  العنـــف ضـــد األطفـــال وشـــجع  علـــ  ســـرعة حتويـــ  مشـــروع  ـــانو  رايـــة 

ـــ . ور بـــ  بالتصـــديق  علـــ  اتفا يـــة  قـــو  األشـــخا   ون اإلعا ـــة. ال فـــ  إىل  ـــانو   ـــا م بذات
 و دم  ملديف توصيات.

وهنــــحت املكســــيك جــــزر مارشــــال علــــ  التصــــديق علــــ  اتفا يــــة  قــــو  األشــــخا   ون  -68
اإلعا ــةر وعلــ  بــرامن التوعيــة يف رتلــف وســا ئ اإلعــالم االيــةر وعلــ  فريق ــا املتنقــ  الــذن يعمــ  

املعلومــــات بشــــح  الصــــحة اإل ابيــــة وتن ــــيم األســــرة  علــــ  التوســــه يف بنــــاء القــــدراتر وعلــــ  تقــــدا
واألمــــن الغــــذا ي. ور بــــ  املكســــيك بــــاللتزام وكافحــــة آثــــار تغــــري املنــــا  وأشــــارت إىل أ  نقــــي 
القـــدرات وعـــدم كفايـــة املـــوارد يشـــكال  عـــا قني كبـــريين أمـــام معاجلـــة تلـــك املشـــكالت معاجلـــة تامـــةر 

 إلنسا . و دم  املكسيك توصيات.وأمام الوفاء باللتزامات املتعلقة ثقو  ا
ر 2011ور ــ  اجلبــ  األســود باعتمــاد  ــانو  الو ايــة مــن العنــف املنــز  واحلمايــة منــ  لعــام  -69

 عامــاا  18وســحل عــن األنشــ ة اجلاريــة لتنفيــذه تنفيــذاا كــامالا ومــا إ ا كانــ  هنــاا نيــة لتحديــد ســن 
مارشــــال أي ــــاا معلومــــات عــــن إيــــام  انونيــــة لــــزواج الفتيــــات. وطلــــ  اجلبــــ  األســــود مـــن جــــزر  ســـناا 

إجراءا ـــا الداخليـــة املتو عـــة لن ـــمام ا إىل معاهـــدات  ـــددة. وســـحل عـــن التـــدابري املتخـــذة لتعزيـــز 
القــــوانني والسياســــات بشــــح  رايــــة األطفــــال وإدراج ــــا يف ا،ليــــات احلاليــــة. و ــــدم اجلبــــ  األســــود 

 توصيات.
بالتنميــة الجتماعيــة وال تصــادية باإلضــافة وســلئ املغــرب ال ــوء علــ  التــزام جــزر مارشــال  -70

املقـرر ااـا  املعـر (. ور ـ  بزيـارة 2017-2015إىل اعتماد اا ـة السـ اتيجية الوطنيـة )للفـ ة 
با،ثــار امل تبــة يف  ــال  قــو  اإلنســا  علـــ  إدارة املــواد والنفايــات اا ــرة والــتخلي من ــا ب ريقـــة 

ري املتخـــذة مـــن أجـــ  الن ـــمام إىل الصـــكوا الدوليـــة الر يســـية . ور ـــ  املغـــرب بالتـــدابســـليمة بيفيـــاا 
التفا يــة الدوليــة حلمايــة عيــه األشــخا  و  اتفا يــة مناه ــة التعــذي حلقــو  اإلنســا ر وــا يف  لــك 

ال وتوكـــول الختيـــارن امللحـــق باتفا يـــة الق ـــاء علـــ  عيـــه أشـــكال التمييـــز و  مـــن الختفـــاء القســـرن
اعتمــــــــاد  ــــــــانو  العقوبــــــــات اجلديــــــــدر ورتلــــــــف السياســــــــات . وســــــــلئ ال ــــــــوء علــــــــ  ضــــــــد املــــــــرأة

ـــــا . و ـــــدم املغـــــرب  ـــــة وتن ـــــيم األســـــرة وتغـــــري املن والســـــ اتيجيات بشـــــح  اإلعا ـــــة والصـــــحة اإل ابي
 توصيات.

وشــــجع  ناميبيــــا جــــزر مارشــــال علــــ  مواصــــلة ج ودهــــا مــــن أجــــ  تعزيــــز  قــــو  شــــعب ا  -71
ســن  ــانو   ارتيا  ــا إ  ل  ــ  يــة. وأعربــ  عــنورايت ــا رضــم حتــديات تغــري املنــا  والكــوارت البيف
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استفسـرت عـن وضـه السياسـة الوطنيـة املتعلقـة و  ر2011الو اية من العنـف املنـز  واحلمايـة منـ  لعـام 
 باملرأة. و دم  ناميبيا توصيات.

وشكرت جزر مارشال ةثلـي تلـك الـدول الـذين شـجعوها وأشـادوا بالعمـ  الـذن حتقـق منـذ  -72
يبــا ةــا إن الشــام  األخــري. وشــكرت إســرا ي  علــ  إنشــاء مرافــق مليــاه الشــرب يف الســتعراض الــدور 

سي ــمن   ــور األطفــال إىل املــدار  و صــو م علــ  ميــاه شــرب ن يفــة. كمــا أشــارت إىل التعــاو  
اجليــد مــه اليابــا  إىل جانــ  الحتــاد األورو  يف برنــامن إلمــدادات ال ا ــة يف البلــد. وستواصــ  جــزر 

 مه البلدا  اجملاورةر وا في ا ملديفر ملعاجلة املسا   املتعلقة بتغري املنا .مارشال العم  
واعتــ ت جــزر مارشــال أ  أهــم  ــق مــن  قــو  اإلنســا  هــو احلــق يف الوجــود. و الــ  إ   -73

البلـــدا  يف من قـــة ااـــيئ ا ـــاد ر ول ســـيما جـــزر مارشـــالر تعرضـــ  لقـــور جتـــاوزت  ـــدر ا علـــ  
شـريد السـكا ر ف ـالا عـن صـعوبة تـوفري ااـدمات األساسـية يف  ـا  الصـحة السي رة فيمـا يتعلـق بت

والتعلــيم لســكاعا. ورأت أ  تلــك املســوولية أ ــ  أييــة جملــرد أ  هنــاا أولويــات أخــرر. وأضــاف  أ  
اا. األمــر يتعلــق باتــا  خيــارات لتحديــد مــا الــذن ينبغــي معاجلتــ  أولا ومــا الــذن ينبغــي معاجلتــ  ل قــ

 ارشال أ  احلق يف الوجود م م بالدرجة األوىل.ورأت جزر م
وأكدت جزر مارشال عل  أ  هنـاا أمـاكن يف البلـد ستصـب    ـورة علـ  السـكن ا،دمـي  -74

خالل السنوات املقبلة. ول يزال األشـخا  املشـردو  بسـب  برنـامن التجـارب النوويـة متنـاثرين لـي  
يــات املتحــدة ويف أجــزاء أخــرر مــن العــامل. ومــن فقــئ يف جــزر مارشــال بحكمل ــا ولكــن أي ــاا يف الول

ال ــرورن طــرر  قــو  م اإلنســانية للنقــاب. ولــدر البلــد أي ــاا   ــايا فيمــا يتعلــق بتغــري املنــا   يــه 
مل يـــتمكن م لقـــاا مـــن الســـي رة علي ـــا. و ـــد عـــ ت جـــزر مارشـــال عـــن رأي ـــا بصـــرا ة يف منتـــديات 

ق يف الوجــود. وشــددت جــزر مارشــال علــ  ضــرورة عامليــة بشــح  تلــك املســحلة ألعــا   ــية تتعلــق بــاحل
تو ــــه إجابــــات وإجيادهــــا علــــ  حنــــو عاجــــ  بشــــح  ارتفــــاع مســــتور ااــــيئ ومــــا الــــذن ينبغــــي عملــــ  

 ــــي الســــكا  واألشــــخا  املشــــردينر وكيــــف ميكــــن تــــحمني  قــــو  م اإلنســــانية األخــــرر يف  فيمــــا
ذ توصــــيات الســــتعراض املســــتقب . وأكــــدت جــــزر مارشــــال مــــن جديــــد علــــ  التزام ــــا بكفالــــة تنفيــــ

 الدورن الشام .
  

 االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  
 
ستتتتتتتتنمر جتتتتتتتزر مارشتتتتتتتال وتتتتتتتي التوصتتتتتتتيات التاليتتتتتتتة  وستتتتتتتتقد  ردود تتتتتتتا علي تتتتتتتا وتتتتتتتي  -75

   أيلتتتتول المناستتتتن لبتتتتع قدتتتتل انعقتتتتاد التتتتدورة الثالثتتتيع لمجلتتتتس حقتتتتوق اإلنستتتتان وتتتتي  الوقتتت 
 .2015سدتمدر 

 الختتتتال بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتيةالع تتتتتد التتتتدولي التصتتتتديق علتتتت   75-1
 )نيوزيلندا(؛
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الع تتد التتدولي الختتال بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة التصتتديق علتت   75-2
 )نيوزيلندا(؛ والثقاوية

الع تتد التتدولي الختتال بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة التصتتديق علتت   75-3
 وبروتوكوله االختياري )الدرتغال(؛ والثقاوية

معا تتتتتتدات حقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان ا ساستتتتتتية المتدقيتتتتتتة أو  التصتتتتتتديق علتتتتتت  75-4
 االنضما  إلي ا )رواندا(؛

التصتتتديق علتتت  الصتتتبو  الدوليتتتة ا ساستتتية الستتتدعة لحقتتتوق اإلنستتتان   75-5
اتفاقيتتة منا ضتتة التعتتيين ونيتترب متتع ضتتروو المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو ستتيما  ال

  الختتتتتال بتتتتتالحقوق المدنيتتتتتة والسياستتتتتية الع تتتتتتد التتتتتدولي  و الالإنستتتتتانية أو الم ينتتتتتة
الع تتتد التتتدولي و  االتفاقيتتتة الدوليتتتة للقضتتتاء علتتت  جميتتت  أشتتتبال التمييتتتز العنصتتتري و 

وبروتوكتتتتتتوالت ي االختياريتتتتتتة  الختتتتتتال بتتتتتتالحقوق االقتصتتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتة والثقاويتتتتتتة
 )سيراليون(؛

حقتتتتوق اإلنستتتتان  معا تتتدات وتتتتي ستتتديل التصتتتتديق علتتتت  مواصتتتلة العمتتتتل 75-6
 يا(؛)سلووين

لع تتتد التتتدولي الختتتال بتتتالحقوق التصتتتديق علتتت  الدروتوكتتتول االختيتتتاري ل 75-7
 )إسدانيا(؛ االقتصادية واالجتماعية والثقاوية

التصتتتديق علتتت  الدروتوكتتتوليع االختيتتتارييع التفاقيتتتة حقتتتوق ال فتتتل  علتتت   75-8
 النحو الموص  به مع قَدُل )إسدانيا(؛

 لحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتيةالع تتتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتاالتصتتتتديق علتتتت   75-9
 ليشتي(؛ - )تيمور
اتفاقيتتة منا ضتتة التعتتيين ونيتترب متتع ضتتروو المعاملتتة أو التصتتديق علتت   75-10

 ليشتي(؛ - )تيمور العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة
اتفاقيتتة منا ضتتة التعتتيين ونيتترب متتع ضتتروو المعاملتتة أو التصتتديق علتت   75-11

الع تتتد التتدولي الختتال بتتالحقوق المدنيتتة   و الالإنستتانية أو الم ينتتةالعقوبتتة القاستتية أو 
 االتفاقيتتتتتة الدوليتتتتتة للقضتتتتتاء عتتتتتتل  جميتتتتت  أشتتتتبال التمييتتتتز العنصتتتتتري  و والسياستتتتية

 الشمالية(؛ أيرلندا)المملبة المتحدة لدري انيا العمم  و 
الع تتتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق النمتتتتر وتتتتي إمبانيتتتتة التصتتتتديق علتتتت   75-12
لع تتتد التتتدولي ل وبروتوكوليتتته االختيتتتارييع  والدروتوكتتتول االختيتتتاري يتتتة والسياستتتيةالمدن

تفاقيتتة   والدروتوكتول االختيتاري الالختال بتالحقوق االقتصتادية واالجتماعيتتة والثقاويتة



A/HRC/30/13 
 

 

GE.15-12156 19/29 

 

منا ضتتة التعتتيين ونيتترب متتع ضتتروو المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو 
 )أورونواي(؛ الم ينة
االتفاقيتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة جميتتتتت  إمبانيتتتتتة االنضتتتتتما  إلتتتتت   متتتتتر وتتتتتيالن 75-13

 )أورونواي(؛ ا شخال مع االختفاء القسري
اإلستتتتراع بعمليتتتتة االنضتتتتما  إلتتتت  الع تتتتديع التتتتدولييع لحقتتتتوق اإلنستتتتان   75-14

 وكيلك تعزيز حقوق ا شخال ذوي اإلعاقة )الجزائر(؛
الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت  االتفاقيتتتتة النمتتتتر وتتتتي إمبانيتتتتة التصتتتتديق علتتتت   75-15

  ونير تتتا متتتع الصتتتبو  الدوليتتتة ا ساستتتية بشتتت ن ا شتتتخال متتتع االختفتتتاء القستتتري
 حقوق اإلنسان التي لي ينضي إلي ا الدلد بعد )ا رجنتيع(؛

 اتفاقيتتتة منتتت  جريمتتتة اإلبتتتادة الجماعيتتتة والمعاقدتتتة علي تتتااالنضتتتما  إلتتت   75-16
 )أرمينيا(؛

  الختتتتال بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتيةالع تتتتتد التتتتدولي االنضتتتتما  إلتتتت   75-17
 )أرمينيا(؛ لع د الدولي الخال بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاويةوا
 الع تتتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتيةالتصتتتتديق علتتتت   75-18

 وبروتوكوليه االختيارييع )بلجيبا(؛
وق اإلنستان التتي التصديق علت  كاوتة المعا تدات الدوليتة ا ساستية لحقت 75-19

الع تتتد التتدولي الختتال بتتالحقوق المدنيتتة لتتي ينضتتي إلي تتا الدلتتد بعتتد  بمتتا وتتي ذلتتك 
؛ لع تتتد التتتتدولي الختتتال بتتتالحقوق االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتة والثقاويتتتتة  واوالسياستتتية

اتفاقيتتة منا ضتتة و  االتفاقيتتة الدوليتتة للقضتتاء علتت  جميتت  أشتتبال التمييتتز العنصتتري و 
  المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو الم ينتتة التعتتيين ونيتترب متتع ضتتروو

 )الدرازيل(؛ االتفاقية الدولية لحماية جمي  ا شخال مع االختفاء القسريوكيلك 
اتختتتتتاذ إجتتتتتراءات ووريتتتتتة لالنضتتتتتما  إلتتتتت  الصتتتتتبو  الرئيستتتتتية لحقتتتتتوق  75-20

لع تتد   وايةالع تتتد التتدولي الختتال بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتاإلنستتان  ووتتي مقتتدمت ا 
 )كندا(؛ الدولي الخال بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية

 االنضما  إل  الصبو  الدولية لحقوق اإلنسان )كوستاريبا(؛ 75-21
اتفاقيتتتة منا ضتتتة التعتتتيين ونيتتترب متتتع تبثيتتتف الج تتتود للتصتتتديق علتتت   75-22

تبتتتون جتتتزر  بحيتتت   ضتتتروو المعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو الالإنستتتانية أو الم ينتتتة
تلتقتتي ويتته جتتزر  االتفاقيتتة عنتتدما يحتتيع الوقتت  التتيي  تتيب صتتدتق  علتت  مارشتتال قتتد

 مارشال بمجلس حقوق اإلنسان الستعراض ا الدوري الشامل الثال  )الدانمر (؛
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ليتستن  تعزيتز  التصديق علت  كاوتة المعا تدات الم متة لحقتوق اإلنستان  75-23
 اإلنسان واالمتثال له وي الدلد )مصر(؛تنفيي القانون الدولي لحقوق 

التعتتديالت التتتي أدخلتت  علتت  اتختتاذ الخ تتوات الالزمتتة للتصتتديق علتت   75-24
 )إستونيا(؛ مع نما  روما ا ساسي للمحبمة الجنائية الدولية 8المادة 
 الع تتتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتيةالتصتتتتديق علتتتت   75-25

 إستونيا(؛وبرتوكوليه االختيارييع )
اتفاقيتتة منا ضتتة التعتتيين ونيتترب متتع ضتتروو المعاملتتة أو التصتتديق علتت   75-26

 وبروتوكول ا االختياري )إستونيا(؛ العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة
 الع تتتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتيةالتصتتتتديق علتتتت   75-27
 )ورنسا(؛ واالجتماعية والثقاويةلع د الدولي الخال بالحقوق االقتصادية وا
االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتت  ا شتتخال متتع االختفتتاء التصتتديق علتت   75-28

 )ورنسا(؛ القسري
لع تتتتتد التتتتدولي الختتتتال التصتتتتديق علتتتت  الدروتوكتتتتول االختيتتتتاري الثتتتتاني ل 75-29

   الرامي إل  إلغاء عقوبة اإلعدا  )ورنسا(؛بالحقوق المدنية والسياسية
النمر وتتتتتي إمبانيتتتتتة بتتتتتوذلتتتتتك  زيتتتتتز هليات تتتتتا الوانيتتتتتة لمنتتتتت  التعتتتتتيين تع 75-30

اتفاقيتتتتة منا ضتتتتة التعتتتتيين ونيتتتترب متتتتع ضتتتتروو المعاملتتتتة أو العقوبتتتتة االنضتتتتما  إلتتتت  
 )إندونيسيا(؛ القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة

االنضتتتتما  إلتتتت  المزيتتتتد متتتتع معا تتتتدات حقتتتتوق اإلنستتتتان وبروتوكوالت تتتتا  75-31
لع تتتد   واالع تتتتد التتتدولي الختتتال بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتيةا ستتتيم االختياريتتتة  ال

 )إسرائيل(؛ الدولي الخال بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية
مواصتتتتتلة ج ود تتتتتتا إزاء التصتتتتتتديق المدبتتتتتر علتتتتتت  المعا تتتتتتدات الدوليتتتتتتة  75-32

الع تتتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق المدنيتتتتة الرئيستتتتية لحقتتتتوق اإلنستتتتان  بمتتتتا وي تتتتا 
 لع تتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقاويتتتتة  واياستتتتيةوالس

 )اليابان(؛
اإلستتتراع بعمليتتتة التحليتتتل متتتع أجتتتل التصتتتديق علتتت  المعا تتتدات الدوليتتتة  75-33

لحقتتتوق اإلنستتتان التتتتي لتتتي تنضتتتي ل تتتا بعتتتد  واتختتتاذ التتتتدابير المناستتتدة ل بتتتال  عتتتع 
 ضم  ل ا بالفعل )المبسيك(؛التقد  المحرز بش ن تنفيي الصبو  التي ان

 الع تتتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتيةالتصتتتتديق علتتتت   75-34
 )الجدل ا سود(؛
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لع تتتتتد التتتتدولي الختتتتال التصتتتتديق علتتتت  الدروتوكتتتتول االختيتتتتاري الثتتتتاني ل 75-35
   الرامي إل  إلغاء عقوبة اإلعدا  )الجدل ا سود(؛بالحقوق المدنية والسياسية

لع تتتد التتتدولي الختتتال بتتتالحقوق االقتصتتتادية النمتتتر وتتتي التصتتتديق علتتت  ا 75-36
 لع تتتتتتد التتتتتتدولي الختتتتتتال بتتتتتالحقوق المدنيتتتتتتة والسياستتتتتتية  واواالجتماعيتتتتتة والثقاويتتتتتتة

 توكوليه االختيارييع )ناميديا(؛ر وب
اعتدتتتارات عتتتد  التمييتتتز المنصتتتول  إدراج نتتتوع الجتتتنس واإلعاقتتتة ضتتتمع 75-37

 علي ا وي الدستور )سلووينيا(؛
 تنقتتتيل الدستتتتور إلضتتتاوة نتتتوع الجتتتنس واإلعاقتتتة ضتتتمع االعتدتتتارات التتتتي 75-38

 يحمر التمييز عل  أساس ا ضد أي شخص )بلجيبا(؛
جعتتل التشتتري  التتواني متفقتتاا متت  االلتزامتتات الدوليتتة التتتي قتتدمت ا جتتزر  75-39

علت  جميت  أشتبال  مارشال بش ن عد  التمييتز ضتد النستاء  ال ستيما اتفاقيتة القضتاء
 ضد المرأة  ومواصلة ج ود ا لتنفيي االتفاقية )ورنسا(؛ مييز العنصريالت
وقتتتتوع ا افتتتتال  اعتمتتتتاد مشتتتتروع قتتتتانون حمايتتتتة ال فتتتتل وتنفيتتتتيب  ومنتتتت  75-40

 وإذكاء الوعي العا  بحقوق ي )ألمانيا(؛  ضحايا االستغالل
كفالتتتة حمتتتر كاوتتتة أشتتتبال التمييتتتز القائمتتتة علتتت  نتتتوع الجتتتنس أو علتتت   75-41

الميتتل الجنستتي حمتتراا م لقتتاا؛ وتنفيتتي الحمايتتة القانونيتتة المتوختتاة وتقتتديي المستتاعدة 
 الالزمة لضحايا العنف الجنساني أو العنف الجنسي أو العنف المنزلي )ألمانيا(؛

إصتتتالل القتتتانون إلدراج التتتتي تعبتتتف علتتت  بتتتيل ا بغيتتتة  مواصتتتلة الج تتتود 75-42
التتتدابير التتتي تحمتتي متتع التمييتتز القتتائي علتت  الميتتل الجنستتي أو ال ويتتة الجنستتانية أو 

 اإلعاقة )إسرائيل(؛
مواصلة الج ود الرامية إل  تعزيتز اإلاتار القتانوني والميسستي وتي مجتال  75-43

 حقوق اإلنسان )المغرو(؛
 واندا(؛إنشاء لجنة وانية معنية بحقوق اإلنسان )ر  75-44
النمتتتر وتتتي إنشتتتاء ميسستتتة وانيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان تماشتتتياا متتت  مدتتتاد   75-45

بتتاريس  ممتتا سيستتاعد علتت  رصتتد معتتايير حقتتوق اإلنستتان ودمج تتا علتت  نحتتو أوضتتل 
 وي السياسات الوانية )سيراليون(؛

إنشتتتاء ميسستتتة وانيتتتة لتعزيتتتز حقتتتوق اإلنستتتان وحمايت تتتا ووقتتتاا لمدتتتاد   75-46
 باريس )أورونواي(؛
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إنشتاء لجنتتة وانيتة تبتتون معنيتتة بحقتوق اإلنستتان لتنستيق تنميتتة القتتدرات  75-47
وتتتي جميتتت  وإتاحتتة المجتتتال لتتتيلك  والمستتتاعدة علتتت  تعزيتتز إعمتتتال حقتتتوق اإلنستتتان 

 )مصر(؛ أنحاء الدلد
إنشتتتتتاء ميسستتتتتة وانيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان تماشتتتتتياا متتتتت  مدتتتتتاد  بتتتتتاريس  75-48

 )ورنسا(؛
شتتاء ميسستتة وانيتتة لحقتتوق اإلنستتان مواصتتلة بتتيل الج تتود متتع أجتتل إن 75-49

 تبون متسقة م  مداد  باريس وتخصيص الموارد الباوية )ألمانيا(؛
مواصتتلة تعزيتتز ميسستتت ا الوانيتتة لحقتتوق اإلنستتان ووقتتاا لمدتتاد  بتتاريس  75-50

 ومتابعة وض  خ ة عمل وانية شاملة بش ن حقوق اإلنسان )إندونيسيا(؛
لمتخصصتتتتة  والصتتتتناديق والدتتتترام  التمتتتتام المستتتتاعدة متتتتع الوكتتتتاالت ا 75-51

التابعة لألمي المتحدة مع أجل إنشاء ميسسة وانيتة لحقتوق اإلنستان لتعزيتز وتنستيق 
 وت وير التدابير الم لوبة الحترا  حقوق اإلنسان للجمي  وي الدلد )المبسيك(؛

تعزيتتتتتتز الحبتتتتتتي الرشتتتتتتيد والشتتتتتتفاوية علتتتتتت  المستتتتتتتو  التتتتتتواني وكاوتتتتتتة  75-52
وتعزيتتز مستاءلة الق تتاعيع العتا  والختال؛ ووضتت  سياستة وإاتتار المستتويات اإلداريتة  

إداري لحقتتوق اإلنستتان  بمتتا وتتي ذلتتك تقتتديي تقتتارير ستتنوية عتتع هثار متتا االجتماعيتتة 
 والديئية واالقتصادية  م  إجراء الرصد والتقييي عل  نحو مناسن )مصر(؛

 مواصتتتتلة تعزيتتتتز الحبتتتتي الرشتتتتيد وستتتتيادة القتتتتانون عتتتتع اريتتتتق التنستتتتيق 75-53
 السياسي الفعال عل  المستو  الواني وكاوة المستويات )سنغاوورة(؛

تنفيي السياسة الراميتة إلت  تعزيتز المستاواة بتيع الجنستيع وتحستيع نوعيتة  75-54
 الحياة لألشخال ذوي اإلعاقة وتنمية الشداو تنفيياا وعاالا )االتحاد الروسي(؛

المستاواة بتيع الجنستيع وت ييتد ا الددء وي تنفيتي السياستة الوانيتة بشت ن  75-55
 )إستونيا(؛

تنفيتتتتي السياستتتتة الوانيتتتتة بشتتتت ن المستتتتاواة بتتتتيع الجنستتتتيع والعمتتتتل متتتت   75-56
مجموعات المجتم  المدني النسائية لتنفيتي تلتك السياستة وتي كاوتة مجتاالت الحيتاة 

 الوانية )ويجي(؛
 جعتتتتتل التخ تتتتتيت التتتتتواني وتخ تتتتتيت الميزانيتتتتتة متتتتتراعييع للمستتتتتاواة بتتتتتيع 75-57

 الجنسيع )ويجي(؛
اعتماد المساعدة التقنية والتماست ا متع الوكتاالت المانحتة لتنفيتي برنتام   75-58

وانتتتتتي لتتتتتتدرين القضتتتتتاة  والمحتتتتتاميع  ومجموعتتتتتات المجتمتتتتت  المتتتتتدني  وأافتتتتتال 
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المتتتدارم علتتت  حقتتتوق ي وتتتي الميتتتاب  وا متتتع الغتتتيائي  والحيتتتاة  والتعلتتتيي  والصتتتحة 
 ل التتتي يمبتتع متتع خالل تتا للمحتتاكي المستتاعدة وتتيويمتتا يتعلتتق بتغيتتر المنتتا   والستتد

ت وير اجت اد قضائي خال بالمحيت ال ادي بشت ن العالقتة بتيع تغيتر المنتا  وحقتوق 
 اإلنسان )ويجي(؛

اتختتتاذ كاوتتتة اإلجتتتراءات الالزمتتتة ل ستتتراع باعتمتتتاد سياستتتة وانيتتتة شتتتاملة  75-59
 ر المالديف(؛ويما يتعلق باإلعاقة تمتثل بشبل كامل للمعايير الدولية )جز 

علتتت  نحتتتو أكثتتتر وعاليتتتة  حتتتت  يتستتتن   وضتتت  استتتتراتيجية إلدارة المتتتوارد 75-60
معالجة كاوة القضايا ا كثر إلحاحاا وي مجتال حقتوق اإلنستان  وإيتالء ا تمتا  ختال 

 للق اعات الم مشة مع السبان )المبسيك(؛
لمتحتدة مواصلة تعزيز شتراكت ا مت  الوكتاالت المتخصصتة التابعتة لألمتي ا 75-61

أصتتتحاو الواليتتتات وتتتي إاتتتار متتتع أجتتتل إعمتتتال حقتتتوق اإلنستتتان وتعزيتتتز تعاون تتتا متتت  
 )البونغو(؛ اإلجراءات الخاصة بمجلس حقوق اإلنسان

تفعيتل التعتتاون القتتائي مت  ال يئتتات الدوليتتة ويمتتا يتعلتق بحتتق اإلنستتان وتتي  75-62
ديئتتتة ومتتت  الميتتتاب والصتتتري الصتتتحي؛ ال ستتتيما التعتتتاون متتت  برنتتتام  ا متتتي المتحتتتدة لل

المقتتتررة الخاصتتتة المعنيتتتة بحتتتق اإلنستتتان وتتتي الحصتتتول علتتت  ميتتتاب الشتتترو الم مونتتتة 
 )إسدانيا(؛ وخدمات الصري الصحي

مواصتلة إشتترا  شتتركائ ا اإلقليميتتيع والتدولييع ب تتدي التمتتام المستتاعدة  75-63
الفنيتتة ونير تتا متتع المستتاعدات متتع أجتتل امتثال تتا بشتتبل كامتتل اللتزامات تتا بموجتتن 

 حقوق اإلنسان )الفلديع(؛معا دات 
تقديي التقارير المت خرة عع موعد ا إلت  لجنتة القضتاء علت  التمييتز ضتد  75-64

 وق  ممبنة )الدرتغال(؛ المرأة ولجنة حقوق ال فل وي أقرو
التمتتتتام المستتتتتاعدة الفنيتتتتة والتعتتتتتاون لمباوحتتتتتة تفشتتتتي ا متتتتتراض نيتتتتتر  75-65

 المعدية وأسداب ا الجيرية )جزر المالديف(؛
تعزيتتتز التعتتتاون والشتتتراكة  بمتتتا وتتتي ذلتتتك متتت  مفوضتتتية ا متتتي المتحتتتدة  75-66

الستتتامية لحقتتتوق اإلنستتتان  لمواصتتتلة تنفيتتتي السياستتتة الوانيتتتة وتتتي مجتتتاالت اإلعاقتتتة  
 والصحة  وإدارة البوارث )المغرو(؛

مواصتتتلة الج تتتود متتتع أجتتتل مباوحتتتة كاوتتتة أشتتتبال التمييتتتز ضتتتد المتتترأة  75-67
 )الجزائر(؛
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التتتتدابير الالزمتتتة لمراجعتتتة تشتتتريعات ا المحليتتتة متتتع أجتتتل ضتتتمان اتختتتاذ  75-68
 التسجيل المجاني اإللزامي لباوة المواليد وي الدلد )ا رجنتيع(؛

 استحداث خ ة عمل وانية لمباوحة العنف ضد المرأة )نيوزيلندا(؛ 75-69
االستتتتتفادة متتتتع قتتتتانون منتتتت  العنتتتتف المنزلتتتتي والحمايتتتتة منتتتته  والسياستتتتة  75-70

بش ن المساواة بتيع الجنستيع لتنفيتي بترام  وسياستات أكثتر عمليتة لمباوحتة الوانية 
العنتتتتف ضتتتتتد النستتتتاء وا افتتتتتال  ولتعزيتتتتتز المشتتتتاركة الباملتتتتتة والعادلتتتتة للمتتتتترأة وتتتتتي 

 المجتم  )سنغاوورة(؛
مواصتتتلة ج ود تتتا متتتع أجتتتل التنفيتتتي الفعتتتال لقتتتانون الوقايتتتة متتتع العنتتتف  75-71

ذكتتتاء التتتوعي وتغييتتتر العقليتتتات والمواقتتتف والحمايتتتة منتتته  بمتتتا وتتتي ذلتتتك عتتتع اريتتتق إ
 )سلووينيا(؛

وض  تدابير إلذكاء التوعي بشت ن العنتف القتائي علت  نتوع الجتنس لتعزيتز  75-72
 الوقاية مع  يب الما رة )إسدانيا(؛

 اتخاذ كاوة التدابير المناسدة للقضاء عل  العنف المنزلي )السويد(؛ 75-73
وا افتتال عتتع اريتتق حمتتر الحتتق  مواصتتلة مباوحتتة العنتتف ضتتد النستتاء 75-74

وتتتتي استتتتتخدا  القتتتتوة والعقوبتتتتة الددنيتتتتة القاستتتتية ضتتتتد ا افتتتتال وتتتتي المنتتتتزل  وإنفتتتتاذ 
القوانيع الحالية عل  نحتو وعتال وتي  تيا المجتال  ال ستيما قتانون الوقايتة متع العنتف 

 المنزلي والحماية منه )تايلند(؛
نتتف المنزلتتي  بمتتا وتتي اتختتاذ المزيتتد متتع اإلجتتراءات الالزمتتة لمباوحتتة الع 75-75

 ليشتي(؛ - ذلك توسي  ن اق التوعية بالمساواة بيع الجنسيع )تيمور
 ل ستتراع بتنفيتتي سياستتت ا الوانيتتة بشتت ن المستتاواة بتتيع الجنستتيع التحتتر  75-76

ليبتتون  تتيا التحتتر  خ تتوة إيجابيتتة نحتتو تحقيتتق  تتدي القضتتاء علتت  العنتتف القتتائي 
 الشمالية(؛ أيرلندانيا العمم  و عل  نوع الجنس )المملبة المتحدة لدري ا

تنفيتتي قتتانون الوقايتتة متتع العنتتف المنزلتتي والحمايتتة منتته تنفيتتياا وعتتاالا عتتع  75-77
 التواصل م  الجما ير المست دوة وتوعيت ي )أستراليا(؛  اريق
وضتتت  برتوكتتتول االستتتتجابة ا ولتتت  للتتتتدخل العاجتتتل وتتتي صتتتيغته الن ائيتتتة  75-78

شتتبلة العنتتف ضتتد النستتاء والفتيتتات بفعاليتتة  وتزويتتد وتنفيتتيب  حتتت  يتستتن  معالجتتة م
التتوزارات المعنيتتة بالميزانيتتة الالزمتتة لت ديتتق قتتانون منتت  العنتتف المنزلتتي والحمايتتة منتته 

 )بلجيبا(؛
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القتتتتوانيع الحاليتتتتة التتتتتي تجتتتتر   اتختتتتاذ اإلجتتتتراءات الالزمتتتتة لتعزيتتتتز إنفتتتتاذ 75-79
التحقيتق وتي أعمتال العنتف ضتد تصاو والعنف المنزلي  بما وي ذلك عع اريتق االن

المتتترأة ومقاضتتتاة مرتبدي تتتا بحتتتز   وتتتتووير التتتتدرين وبنتتتاء القتتتدرات الموجتتته لمتتتو في 
 إنفاذ القوانيع )كندا(؛

تبثيتتف ج ود تتا متتع أجتتل تنفيتتي تلتتك اًليتتات تنفيتتياا وعتتاالا بمتتا يستتمل  75-80
 بت ديق قانون الوقاية مع العنف المنزلي والحماية منه )البونغو(؛

عامتتتتتاا وإلغتتتتتاء زواج  18روتتتتت  الستتتتتع ا دنتتتتت  للمستتتتتيولية الجنائيتتتتتة إلتتتتت   75-81
 عاماا )سيراليون(؛ 18ا افال عع اريق رو  سع الزواج إل  

مواصتتلة الج تتود المديولتتتة لمنتت  أعمتتتال العنتتف المنزلتتتي المرتبتتن ضتتتد  75-82
وذلتتتتك بتعزيتتتتز الترستتتتانة  مرتبدي تتتتا بمزيتتتتد متتتتع الفعاليتتتتة  النستتتتاء وا افتتتتال ومعاقدتتتتة

 لتشريعية والموارد المخصصة للج از القضائي وقوات الشراة والقضاء )ورنسا(؛ا
مواصتتلة وضتت  سياستتات لمباوحتتة العنتتف المنزلتتي والعنتتف القتتائي علتت   75-83

 نوع الجنس )إسرائيل(؛
تبتتون أكثتتر وعاليتتة بشتت ن مستت لة االتجتتار  تنمتتيي حمتتالت تثقيتتف وتوعيتتة 75-84

مستت لة االتجتتار بالدشتتر وتتي الدلتتد  واعتمتتاد  لدحتت  با شتتخال وبتتيل الج تتود الالزمتتة
إجتتتراءات وعالتتتة لتحديتتتد ضتتتحايا االتجتتتار ويمتتتا بتتتيع الفئتتتات الضتتتعيفة  مثتتتل العمتتتال 

العتتتامالت وتتتي الدغتتتاء  والتحقيتتتق وتتتي قضتتتايا االتجتتتار )الواليتتتات  ا جانتتتن والنستتتاء
 المتحدة ا مريبية(؛

ا وتتتي ذلتتتك وتتتي حمتتتر العقوبتتتة الددنيتتتة لألافتتتال وتتتي جميتتت  ا متتتاكع  بمتتت 75-85
المنتتتزل  وإلغتتتاء اإلذن باستتتتخدا  القتتتوة إلصتتتالل ستتتوء ستتتلو  ا افتتتال المنصتتتول 

 عليه وي القانون الجنائي )السويد(؛
إصتتالل تشتتريعات ا ب تتدي حمتتر كاوتتة أشتتبال العقوبتتة الددنيتتة لألافتتال   75-86

و تتتو عنصتتتر أساستتتي لمنتتت  العنتتتف ضتتتد ا افتتتال والقضتتتاء عليتتته  وكتتتيلك الحتتتترا  
 ال  وكرامت ي وسالمت ي الددنية )الدرازيل(؛حقوق ا اف

جميتت  أشتتبال العقوبتتة الددنيتتة لألافتتال وتتي جميتت   اعتمتتاد تشتتري  لحمتتر 75-87
 "لمنتتت  ستتتوء ستتتلو  القصتتتر أو المعاقدتتتة ا متتتاكع  وإلغتتتاء الحتتتق وتتتي استتتتخدا  القتتتوة

 صريحاا )ناميديا(؛ مع القانون الجنائي إلغاءا  للحفاظ عل  "انضداط معقول"و  عليه"
ضمان المشاركة السياسية للنساء وي  يئتات صتن  القترار الحبوميتة متع  75-88
عملية شتاملة ومتوازنتة وتي المستائل التتي تختص النستاء  جعل عملية صن  القرار أجل

 والرجال عل  حد سواء ) ولندا(؛
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النستتتاء وتتتي المناصتتتتن  اتختتتاذ التتتتدابير الالزمتتتتة لتعزيتتتز مشتتتاركة وتمثيتتتتل 75-89
 وي المناصن السياسة  عل  ن اق أوس  )كوستاريبا(؛العامة  ال سيما 

النستاء وتي المباتتن  اعتماد تدابير خاصة ميقتتة لتيستير مشتاركة وتمثيتل 75-90
العامتتة  ال ستتيما وتتي المجتتاالت المتعلقتتة بتتالحقوق السياستتية والمدنيتتة  علتت  ن تتاق 

 أوس  )مصر(؛
لمباتتتن العامتتة علتت  المتترأة وتتي ا اعتمتتاد التتتدابير الالزمتتة لتيستتير تمثيتتل 75-91

 (؛أيرلندان اق أوس   وتحسيع مشاركت ا وي الحياة السياسية )
المتتتترأة وتتتتي المباتتتتتن  اتختتتتاذ التتتتتدابير الالزمتتتتة لتيستتتتير مشتتتتاركة وتمثيتتتتل 75-92

 العامة عل  ن اق أوس  )إسرائيل(؛
تتووير الحمايتة القانونيتتة لتبتاوي الفترل وتتي الو تائف لباوتة موااني تتا  ال  75-93

 اإلعاقة )الواليات المتحدة ا مريبية(؛ شخال ذويسيما لأل
برامج تتتتتتتا المتعلقتتتتتتتة بالضتتتتتتتمان و  مواصتتتتتتتلة تعزيتتتتتتتز سياستتتتتتتات ا التنمويتتتتتتتة 75-94

تعبف بالفعل عل  تنفيي ا  وذلتك لتتووير نوعيتة حيتاة وروتاب أوضتل  االجتماعي  التي
لمستاعدة لتلتك الغايتة  تتووير التعتاون التقنتي وا ا  مية بمبان  تحقيقتاا  معو  لشعد ا 

 الدوليفارية(؛ - التقنية التي يت لد ا الدلد )جم ورية ونزويال
تحستتيع الدنيتتة التحتيتتة العامتتة مثتتل إمتتدادات الميتتاب  والصتتري الصتتحي   75-95

وإدارة النفايتتات لبفالتتة مستتتويات معيشتتة مالئمتتة لشتتعد ا  ولضتتمان حتتق شتتعد ا وتتي 
 الصحة )الصيع(؛

واالشتتترا  متت  الق تتاع الختتال وتتي وضتت  استتتعراض السياستتات الحاليتتة  75-96
مدونة قواعد للممارسات بش ن ويروم نقتص المناعتة الدشترية وتي أمتاكع العمتل  مت  
مراعتتتتاة المعتتتتايير الدوليتتتتة لمنممتتتتة الصتتتتحة العالميتتتتة واالتفاقيتتتتات والتوصتتتتيات التتتتتي 

 اعتمدت ا منممة العمل الدولية ) ولندا(؛
الوقايتتتتتة متتتتتع حمتتتتتل  ة إلتتتتت الراميتتتتت 2016-2014تنفيتتتتتي استتتتتتراتيجية  75-97

 المرا قات تنفيياا تاماا بالتعاون م  صندوق ا مي المتحدة للسبان )الدرتغال(؛
إتاحتتتة الحصتتتول بقتتتدر أكدتتتر علتتت  الختتتدمات الصتتتحية العامتتتة متتت  تتتتووير  75-98

 تغ ية صحية كاوية  ال سيما وي الجزر الخارجية )تايلند(؛
المتخصصتتتتة التابعتتتتة لألمتتتتي التمتتتتام المستتتتاعدة التقنيتتتتة متتتتع الوكتتتتاالت  75-99

المتحتتدة متتع أجتتل تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان عتتع اريتتق الشتتراكات وتتي ق تتاعي التعلتتيي 
 والصحة  ال سيما لمواج ة هثار التجارو النووية )الجزائر(؛
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للتصتتتتدي لألستتتتداو الجيريتتتتة  اتختتتتاذ إجتتتتراءات علتتتت  كاوتتتتة المستتتتتويات 75-100
ع الوقايتتة من تتا لتتد  ا افتتال دون وويتتات وا متتراض التتتي يمبتتالمتراب تة ويمتتا بين تتا لل

والنمتر وتي ت ديتق التوجيته التقنتي بشت ن ت ديتق ن ت  قتائي علت  حقتوق   سع الخامسة
لوويتتات وا متتراض التتتي اإلنستتان لتنفيتتي السياستتات والدتترام  الراميتتة إلتت  الحتتد متتع ا

والقضتتتتتتتتاء علي تتتتتتتتا  يمبتتتتتتتتع الوقايتتتتتتتتة من تتتتتتتتا لتتتتتتتتد  ا افتتتتتتتتال دون ستتتتتتتتع الخامستتتتتتتتة
(A/HRC/27/31( )؛نداأيرل) 

مواصتتلة الج تتود متتع أجتتل خفتتت معتتدالت التغيتتن عتتع النمتتا  التعليمتتي  75-101
 واالنق اع عنه )سلووينيا(؛

مواصتتلة ج ود تتا واعتمتتاد المزيتتد متتع التتتدابير لتعزيتتز إعمتتال الحتتق وتتي  75-102
التعلتتيي للجميتت  بشتتبل شتتامل ودون تمييتتز  بمتتا وتتي ذلتتك لألشتتخال ذوي اإلعاقتتة 

 )الدرتغال(؛
يتتتتتي تتتتتتدابير خاصتتتتتة لتعزيتتتتتز التعلتتتتتيي الجتتتتتام  لألافتتتتتال ذوي اإلعاقتتتتتة تنف 75-103

 )إسرائيل(؛
مواصتتتتلة تعزيتتتتز حمايتتتتة حقتتتتوق ا شتتتتخال ذوي اإلعاقتتتتة  ال ستتتتيما عتتتتع  75-104

اريتتتق المواوقتتتة علتتت  استتتتراتيجية وانيتتتة ل عاقتتتة  تركتتتز بوجتتته ختتتال علتتت  ا والد  
 والدنات  والنساء ذوي اإلعاقة )إسدانيا(؛

لمتتتوارد الباويتتتة لتنفيتتتي سياستتتت ا بشتتت ن التنميتتتة الشتتتاملة لمستتتائل تتتتووير ا 75-105
 اإلعاقة )أستراليا(؛

اعتمتتاد ن تت  عملتتي وتتي التصتتدي للتحتتديات التتتي تواج  تتا وتتي مجتتالي  75-106
 التنمية وحقوق اإلنسان )سنغاوورة(؛

مواصتتتتلة اتختتتتاذ تتتتتتدابير لبفالتتتتة حمايتتتتة مالئمتتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان وتتتتتي  75-107
 المتخية للتصدي لتغير المنا  )كوستاريبا(؛اإلجراءات 

إيتتالء اال تمتتا  لتتت ثير تغيتتر المنتتا  علتت  حالتتة حقتتوق اإلنستتان وتتي الدلتتد  75-108
 والتصدي ليلك الت ثير بشبل كامل بدعي مع المجتم  الدولي )الصيع(؛

مواصلة قيادة الحوار الدولي ستعياا للحتد متع هثتار تغيتر المنتا  والعتمتاد  75-109
 تبيف وعالة )كوبا(؛ تدابير
مواصلة عمل ا لمباوحتة العواقتن الضتارة لدرنتام  التجتارو النوويتة  بمتا  75-110

تقتتديي التتييع كتتانوا وراء  تتيا الدرنتتام  المتتوارد الالزمتتة لمعالجتتة  وتتي ذلتتك عتتع اريتتق
 تلك العواقن )كوبا(؛
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الستتتعي بفعاليتتتة  بمستتتاعدة المجتمتتت  التتتدولي  إلتتت  حتتتل إلصتتتالل الديئتتتة  75-111
 ديعيتتتة المتضتتتررة متتتع جتتتراء االختدتتتارات النوويتتتة التتتتي أجرت تتتا الواليتتتات المتحتتتدة ال

 ا مريبية وي جزر مارشال )االتحاد الروسي(.
التوصتيات التواردة وتي  تيا التقريتر تعدتتر عتع موقتف التدول التتتي و جميت  االستتنتاجات  -76

تنتاجات والتوصتتيات . وال يندغتتي ت ويتتل  تتيب االستتبشتت ن ا الدولتتة موضتتوع االستتتعراضو قتتدمت ا 
 عل  أن ا قد حمي  بت ييد الفريق العامل كبل.
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 المروق
  

 تشبيلة الوود  
 

[English only] 
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