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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة 
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

  ة السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته املفوضي       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  جزر مارشال    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
ثائق  مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من و              ،اخلاصة

 وال يتضمـن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر           . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلـة    
أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية              

ـ          . الصادرة عن املفوضية   وق وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حق
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف              . اإلنسان
.  االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنواتدوريةوقد روعي يف إعداد التقرير أن    . التقرير

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن    
وملا كـان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق           . تزال صاحلـة كانت ال   

الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى            
أو املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات   /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و 

  .حلقوق اإلنسانالدولية 
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  املعلومات األساسية واإلطار العام   - أوالً

   )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
املعاهدات العاملية األساسـية    

  )٢(حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام

   التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات احملـددة    

   هليئات املعاهدات
اء علـى مجيـع     اتفاقية القض 

  أشكال التمييز ضد املرأة
  -  ال توجد  ٢٠٠٦مارس / آذار٢

  -  ال توجد  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٤   اتفاقية حقوق الطفل
ية اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصاد : املعاهدات األساسية اليت ليست جزر مارشال طرفاً فيها       

، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      )٣(واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
لثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق     والسياسية، والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري ا            

  املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة         
 مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية            أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية         

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل   و،أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية          ، و  األطفال يف املواد اإلباحية    املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل     

 واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن          ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          
  .االختفاء القسري

  
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  )٤(بروتوكول بالريمو
   ال )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 والربوتوكوالت  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

 )٦(اإلضافية امللحقة هبا
   نعم، باستثناء الربوتوكوالت اإلضافية األول والثاين والثالث

  ال )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ال  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

معاهـدتني  طرف يف   ارشال  جزر م أن   جلنة حقوق الطفل     الحظت،  ٢٠٠٧يف عام     -١
وعلى الرغم من أنه يبـدو أن  . حقوق اإلنسان يف جمال   من املعاهدات الدولية الرئيسية التسع      

الربملان قد وافق على التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد              
قية الدولية للقضاء على    الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى االتفا       

قد أعربت  مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب، فإن جلنة حقوق الطفل            
إزاء املعلومات اليت مفادها أن صكوك التصديق على هذه املعاهـدات األربـع مل              عن قلقها   

ارع إىل  وأوصت اللجنة جزر مارشال بـأن تـس       . )٨(ُتوَدع لدى األمني العام لألمم املتحدة     
)٩(إيداع صكوك التصديق على تلك املعاهدات لدى األمني العام        

جـزر    وأوصت اللجنـة   .
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حبقـوق   على معاهدات دولية رئيسية أخـرى تتعلـق        مارشال كذلك بالنظر يف التصديق    
)١٠(اإلنسان

.  
جـزر   ضمبأن تن ، أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني        ٢٠١٠ويف عام     -٢

، وكذلك  ١٩٦٧ املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام       ١٩٥١ة عام   مارشال إىل اتفاقي  
 بـشأن  ١٩٦١ بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عـام  ١٩٥٤إىل اتفاقية عام    

)١١(خفض حاالت انعدام اجلنسية
.  

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
ليت اختذهتا جزر مارشال    ، أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بالتدابري ا       ٢٠٠٧يف عام     -٣

أعربت عـن    أن اللجنة    إالّ.  ضمان توافقها مع االتفاقية    بغيةبغرض إعادة النظر يف تشريعاهتا      
 ال تتضمن مجيـع املبـادئ واألحكـام الـواردة يف             جزر مارشال  لكون تشريعات قلقها  
 مبا فيهـا    عل تشريعاهتا، جل تدابري فعالة    مارشالجزر   تخذأن ت وأوصت اللجنة ب   )١٢(االتفاقية

)١٣( مع أحكام ومبادئ االتفاقيةمتوافقةالقانون العريف، 
.  

 رنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       ب عن   ٢٠٠٧صدر يف عام    وقد جاء يف تقرير       -٤
أن دستور جزر مارشال يضمن عدم التعـرض        صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة      /للمرأة

ق احلماية من التمييز ليشمل التمييـز غـري         للتمييز بسبب نوع اجلنس، غري أنه ال يوسع نطا        
 واإلصابة بفريوس نقص املناعـة      ،املباشر، كما أنه ال حيمي النساء من التمييز بسبب اإلعاقة         

ـ بني  يكفل املساواة    الدستورورغم أن   وعالوة على ذلك،    .  واحلالة الزوجية  ،البشرية رأة امل
  .)١٤( يف املزايا أو النتائجهماساواة بينيضمن املال ، فإنه ماية القانونالتمتع حبيف  لوالرج

   حلقوق اإلنسان ة األساسيوالبنيةاإلطار املؤسسي   -جيم   
، مل يكن لدى جزر مارشال مؤسسة وطنية حلقوق         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠حىت    -٥

يق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة حقـوق          نسدة لدى جلنة الت   اإلنسان معتمَ 
)١٥(اإلنسان

.  
 بأن تنشئ جزر مارشال مؤسسة      جمدداًت جلنة حقوق الطفل     أوص،  ٢٠٠٧ويف عام     -٦

بـشرية   مبوارد   هادزّووبأن تُ  ، باألطفال معينوطنية حلقوق اإلنسان، مع تعيني أمني للمظامل        
 من تقـدمي    هم ومتكين  أمني املظامل  مالية كافية لتعزيز وتدعيم فرص األطفال يف الوصول إىل        و

)١٦(شكاوى إليه
.  
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   العامةةتدابري السياس  -ل دا  
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضع جزر مارشال خطـة عمـل             ٢٠٠٧يف عام     -٧

وحثت اللجنة جزر مارشال    . وطنية شاملة وقائمة على احلقوق تتناول مجيع جوانب االتفاقية        
على أن ختصص، أثناء القيام بذلك، موارد بشرية واقتصادية كافية من أجل تنفيـذ اخلطـة                

)١٧(بع هنجاً تشاركياً، ُيشرك األطفال واملنظمات غري احلكوميةية وأن تّتالوطن
.  

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -ألف   

  عاهداتهيئات املالتعاون مع   -١  

  )١٨(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة   آخر مالحظات ختامية   وُنظر فيه
اللجنة املعنية بالقضاء على    

  التمييز ضد املرأة
نـذ   األول م  تأخر تقدمي التقرير    -  -  -

   ٢٠٠٧عام 
حيل موعد تقدمي تقرير موحـد        -  ٢٠٠٧فرباير /شباط  ٢٠٠٥  جلنة حقوق الطفل

الرابـع  و لثن الثا ييضم التقرير 
   ٢٠١٠ عاميف 

  ةالتعاون مع اإلجراءات اخلاص  -٢

  ال  هت دعوة دائمةّجُو
  -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

  -   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
  ٢٠١٠أبريل / يف نيسان،املقرر اخلاص املعين بالنفايات السمية   الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد

  -   التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -   ابعة الزياراتمت

  -  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
 أرسلها  استبيانا٢٣ًمل ترد جزر مارشال على أي استبيان من أصل   الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  احملددة، ضمن اآلجال )١٩(اصةاخلجراءات يف إطار اإلاملكلفون بواليات 
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  تزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان تنفيذ االل  -باء   

  املساواة وعدم التمييز   -١  
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة      /جاء يف تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        -٨

يف  ال    تتعلق بالعمـل اإلجيـايب     أية أحكام  أن جزر مارشال مل تدرج       ٢٠٠٧ الصادر يف عام  
)٢٠(باملرأةاخلاصة بالنهوض  أي من تشريعاهتا دستورها وال يف

.  

. مارشال حيظر التمييزجزر دستور  أن جلنة حقوق الطفل الحظت، ٢٠٠٧ويف عام    -٩
ألن مبدأ عدم التمييز ال ُينفَّذ تنفيذاً كامالً بالنسبة لألطفـال            ظل يساور اللجنة  القلق   أن   إالّ

بفرص  وخاصة فيما يتعلق     الذين يعيشون يف اجلزر اخلارجية ويف اجملتمعات احلضرية احملرومة،        
)٢١(ةمن مرافق صحية وتعليمية مالئماستفادهتم 

.  

   يف احلياة واحلرية واألمان على شخصهالفردحق   -٢  
تحدة اإلمنـائي للمـرأة     صندوق األمم امل  /أشار تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       -١٠

قوانينـها   يف ف املرتيل أن جزر مارشال مل تدرج بعد جرائم العن        إىل   ٢٠٠٧ الصادر يف عام  
  .)٢٢(اجلنائية

حمظـور يف   البـدين   أن العقاب    ٢٠٠٧يف عام    جلنة حقوق الطفل     وبينما الحظت   -١١
  البـدين  لكون العقاب فقد أعربت عن قلقها  للقانون،   اًخمالفاً   تأديبي اًتدبريُيعترب  أنه  باملدارس و 

)٢٣(لرعاية البديلة  ا مؤسساتر رمسياً يف    حظَاألسرة ومل يُ  ال يزال مشروعاً يف     
ت اللجنة   وحثّ .

 داخل األسرة   البدينها احلظر الصريح جلميع أشكال العقاب       أمور من مجلة  جزر مارشال على    
 وتثقيـف اآلبـاء     توعيةكما حثّتها على    ويف األوساط املؤسسية ويف أنظمة الرعاية البديلة،        

شأن األثر الـضار للعقـاب       واملهنيني الذين يعملون مع األطفال ولصاحلهم ب       وأولياء األمور 
، البـدين أشكال تأديب إجيابية وغري عنيفة كبديل عن العقاب         األخذ ب ، وعلى تشجيع    البدين

شكاوى يف حال وقوعهم    الجات األطفال لتمكينهم من تقدمي      توفري آليات تراعي احتيا   على  و
)٢٤(البدين العقاب هضحايا للعنف، مبا في

.  
 األطفـال   إيـذاء أيضاً إزاء تزايد حـوادث      قها  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قل       -١٢

يافعني وإمهاهلم، خاصة يف املناطق احلضرية، وإزاء االفتقار إىل نظام قانوين يالئم احتياجات ال            
)٢٥(ضحايا هذه احلوادث  

ة البيانات والتدابري واآلليات املناسبة واملوارد الكافية ملنـع         ل وإزاء ق  ،
 ات مناقـش إجراءالعتداء اجلنسي على األطفال، وإزاء عدم    العنف املرتيل ومكافحته، مبا فيه ا     

)٢٦(لةشكعامة وعدم التوعية هبذه امل    
 وأوصت اللجنة بأن تتخذ جـزر مارشـال التـدابري           .

بوسائل منها اعتماد خطة عمل ملكافحـة أي        وذلك   األطفال وإمهاهلم،    إيذاءالضرورية ملنع   
أعمـال العنـف    ملقاضاة من يرتكبون    شكل من أشكال العنف ضد األطفال، واختاذ تدابري         

)٢٧(تلك
 مجيع التـدابري الـضرورية لتنفيـذ         جزر مارشال  ذبأن تتخ  وأوصت اللجنة أيضاً     .
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 يف تقرير اخلبري املستقل املعين      تورديت  التوصيات األعم والتوصيات اخلاصة بأوساط معينة ال      
ـ يف االعتبـار آخـذةً  بدراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال،         ج وتوصـيات  ائ نت

 ٢٨ىل  إ ٢٦من  يف الفترة   املشاورات دون اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ اليت ُعقدت يف فيجي           
)٢٨(٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

.  

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها ألن جزر مارشال مل تكن قد             ٢٠٠٧يف عام     -١٣

ت اللجنة جزر مارشال علـى      وحثّ. )٢٩(إدارة قضاء األحداث  نفذت توصياهتا السابقة بشأن     
أمور منها ضمان تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً تاماً واعتماد تشريع حيـدد             القيام جبملة   

، وضمان إيداع األشخاص دون سـن       ) سنة على األقل   ١٢(السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية     
تستويف فيه ظروف    اختاذ أي تدبري آخر، يف وسط        رحتجزون بعد تعذُّ   الذين يُ  ،الثامنة عشرة 

 ،، واختاذ تدابري إلنـشاء حمكمـة أحـداث        استيفاًء كامالً  ملعايري الدولية احلرمان من احلرية ا   
وضمان تدريب القضاة وغريهم من املهنيني العاملني مع األطفال املخالفني للقانون تـدريباً             

  .)٣٠(كافياً

  احلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية والزواج و  -٤  
جلنة حقوق الطفل مع التقدير اجلهود اليت بذلتـها جـزر   الحظت  ،  ٢٠٠٧يف عام     -١٤

ما يـساورها   أعربت عن مشاركتها جزر مارشال      لكنها  مارشال يف حتسني نظام التسجيل،      
ألطفال من املستشفيات أو املراكز الصحية دون تسجيل        ان خبروج   ألنه ال يزال يؤذَ   من قلق   

بأن تقوم،  وأوصت اللجنة جزر مارشال     . )٣١( بال اسم رمسي لعدة شهور     يبقوند  أمسائهم وق 
تدابري وباختاذ  د يغطي كامل إقليمها،     يلاواملتسجيل  لوميسَّر  نظام فعال   يف مجلة أمور، بإنشاء     

  .)٣٢(مناسبة لتسجيل مجيع من مل يتم تسجيلهم عند الوالدة
لمـرأة  ل ئيإلمنـا اصندوق األمم املتحدة    /يوأكد تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائ       -١٥

 ضرورياً، وكذلك    شرطاً  أنه بالرغم من كون تسجيل حاالت الزواج       ٢٠٠٧عام  الصادر يف   
ن، فإن الزواج من امرأتني غري حمظـور        ي كل من الزوجني يف حال زواج قاصريْ       قبول والدَ 

  .)٣٣(شروط القانون ال تسري على الزواج العريفو
 أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعزز جزر مارشال خدمات وزارة           ،٢٠٠٧ويف عام     -١٦

 الذين يعملـون     على الصعيد احمللي، عن طريق زيادة عدد املهنيني املدربني         ة االجتماعي الرعاية
ضمان هلا ومنع حدوثها، وعن طريق      تتعرض   يف معاجلة املشاكل اليت قد       مع األسر ملساعدهتا  

م جزر مارشـال     أيضاً بأن تقدّ   ت اللجنة وصوأ. ماتارد مالية كافية لتلك اخلد    ختصيص مو 
  .)٣٤(للتفكك األسري درءاًسر الدعم لُأل

جلنة حقـوق الطفـل إزاء عـدد         يساور   وفيما يتعلق مبسؤوليات اآلباء، ظل القلق       -١٧
، والحظت أن املساعدة اليت     دون رعاية ية الذين ُيتركون يف املنازل      األطفال يف املناطق احلضر   
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التحضر السريع يف اآلونـة     وترية  غري متاحة دائماً بسبب     األسر املمتدة    دعم   تقدمها شبكات 
زب واملراهقني الذين صـاروا آبـاًء        حاالت العُ  ألن اللجنة أيضاً     القلق خياجل  وظل. األخرية

 تـدابري   اختاذيف  جزر مارشال   تنظر  وأوصت اللجنة بأمور منها أن      . يف البلد أصبحت شائعةً   
مبسؤولياهتا املتعلقة بتربية   النهوض   املسؤولة ومساعدة األسر احملتاجة يف       شاملة لتشجيع األبوة  

  .)٣٥(األطفال
، ٢٠٠٢ن قانون التبين لعام ، الحظت جلنة حقوق الطفل بارتياح َس٢٠٠٧يف عام و  -١٨

سلطة مركزية خمتـصة     إنشاء   ، كما الحظت  املستوى الدويل  الذي ينظم عمليات التبين على    
بل من ِق" التبين العريف" استمرار ممارسة بسبب اللجنة  القلق ظل يساور أنإالّ.  التبينيف شؤون

 عمليات التبين غري القانونيـة      حتول دون بة   تدابري مصاحِ  االفتقار إىل أفراد العائلة، إىل جانب     
وأوصت اللجنة بأن تنشر جزر مارشال معلومات عن قانون التبين          . )٣٦(على املستوى الدويل  

القـانون   ن تتخذ تدابري لتجرمي التبين غري القانوين، وبأن تنفـذ أحكـام           ، وبأ ٢٠٠٢لعام  
  .)٣٧(املذكور

  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٥  
عدد املنظمات غـري    عن تقديرها لكون      حقوق الطفل  جلنةأعربت  ،  ٢٠٠٧يف عام     -١٩

علماً بإنشاء جملس املنظمات غري احلكوميـة يف        وأحاطت  البلد،  هذا   احلكومية يف ازدياد يف   
 واملنظمـات غـري     ،أدوار اجملتمع املدين  أنه ينبغي تدعيم    لكنها رأت   راً،  جزر مارشال مؤخ  

أيـضاً إزاء   عن قلقها    اللجنة   وأعربت.  يف الترويج لالتفاقية وتنفيذها     بوجه خاص،  احلكومية
. )٣٨(هج التنمية القائمة على احلقـوق      اجملتمع املدين بنُ   يفعلة  قلة وعي العديد من اجلهات الفا     

وأوصت اللجنة بأن تشجع جزر مارشال مشاركة اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكوميـة             
العاملة  يف تعزيز حقوق الطفل، وبأن تشجع املنظمات غري احلكومية          ة ومنهجي ة نشط مشاركة

على أن  مات غري احلكومية الناشطة يف جمال التنمية،        ، إىل جانب املنظ   يف جمال تقدمي اخلدمات   
  .)٣٩( قائم على احلقوق على هنجعتمد يف عملهات

صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة       /وأشار تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       -٢٠
ـ نحت العام ومعاالقتراهدف  إىل أن جزر مارشال قد حققت       ٢٠٠٧الصادر يف عام      رأة امل

 يف  اًعضوكانت  غري أن امرأة واحدة فقط      . التمثيل السياسي جمال  يف  متساوية  قانونية   اًحقوق
  .)٤٠(الربملان حىت ذلك احلني

  ظروف عمل عادلة ومواتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف   -٦  
 األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة       صندوق/أشار تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       -٢١

قد أنشأت بعد آليات تشريعية حلمايـة       مل تكن    إىل أن جزر مارشال      ٢٠٠٧ عامالصادر يف   
أن املناقشات مع منظمة العمل الدولية كانت ال تزال مـستمرة            مع   ، وحقوق العمال  ،العمل
كما مل تكن هناك أحكام تتعلـق مبكافحـة         .  قانون عمل شامل   وضع على   تشجيعال بغرض



A/HRC/WG.6/9/MHL/2 

GE.10-15253 8 

 ومل ينص القانون على احلماية من الطرد من         ،مةالتمييز وال أحكام تنص على إجازات األمو      
لألمهـات  الـسماح   على   وال   ،ماية من التحرش اجلنسي   على احل  وال   ،العمل بسبب احلمل  

يارات العمل  خوباملقابل، مل تكن    . رضاع أطفاهلن أثناء ساعات العمل    بالتوقف عن العمل إل   
العمل اليـدوي   يف  الليلي القانوين و   العمل    االخنراط يف  ترك هلن حرية  يحمدودة أمام النساء مما     

  . )٤١(والعمل يف املناجم
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضع جزر مارشال لوائح مناسـبة    ٢٠٠٧ويف عام     -٢٢

 ه، وظروف تهساعات العمل وطبيع  حتدِّد  األطفال الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشرة        بعمل  خاصة  
          سـيما اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة      اللدولية ذات الصلة،يف ضوء القواعد واملعايري ا    

بشأن ) ١٩٩٩(١٨٢بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، واتفاقيتها رقم        ) ١٩٧٣(١٣٨رقم  
  .)٤٢(حظر أسوء أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليه

  ستوى معيشة الئقمب التمتعيف واحلق يف الضمان االجتماعي   -٧  
 ألسباب منها نقص اخلدمات     عن قلقها   حقوق الطفل  جلنةأعربت  ،  ٢٠٠٧يف عام     -٢٣

، مـع  سيما يف اجلزر اخلارجية  وارد املخصصة للرعاية الصحية، ال     امل نقصالصحية األساسية و  
ت بتراجـع   رحبو) ٢٠١٨-٢٠٠٣( للتنمية   أحاطت علماً باخلطة اإلطارية االستراتيجية    أهنا  

ة بأن تضاعف جزر مارشال جهودها من أجل        وأوصت اللجن . )٤٣(وفيات األطفال معدالت  
السياسات واملمارسات القائمـة،   إعادة النظر يف    حتسني وضع األطفال الصحي بوسائل منها       

وضمان توفري الرعاية الصحية باجملان ودون متييز جلمـع  كافية  وختصيص موارد مالية وبشرية     
ة أيضاً بأن تويل جزر مارشال      وأوصت اللجن . )٤٤( كلفتها تقدر على دفع  أطفال األسر اليت ال     

، وبأن تضع خطة عمل قائمة على احلقوق حلماية         بصفة خاصة عناية كبرية لصحة املراهقني     
ـ     تعاطي   من أخطار    ، املراهقني السيما ،مجيع األطفال  شرك املخدرات واملواد الضارة، وبأن ُت

  .)٤٥(تنفيذهايف األطفال يف وضع تلك اخلطة و
ل كذلك بأن تقوم جزر مارشال بأمور منـها مـضاعفة      وأوصت جلنة حقوق الطف     -٢٤

اإليدز، عن طريق القيام حبمالت توعية      /جهودها ملكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية      
ضة لإلصابة به بوجه خاص، وزيادة إتاحة وسائل االختبار السري          تستهدف اجملموعات املعرَّ  

عـة  ايـة مـن فـريوس نقـص املنا    والطوعي، وختصيص موارد مالية وبشرية كافيـة للوق   
نقولة جنسياً، واعتماد تدابري ملنع انتقال      املبغري ذلك من األمراض     اإليدز ومن اإلصابة    /البشرية

  .)٤٦(فريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض املنقولة جنسياً من األم إىل الطفل
جنبيـة يف جـزر     املعونـة األ  توافر قدر كبري من     جلنة حقوق الطفل    قد الحظت   و  -٢٥

سيما  إزاء اخنفاض مستوى معيشة األطفال واملراهقني، ال      لكنها أعربت عن قلقها      ،مارشال
   اخلـدمات األساسـية،  نوعية زاء رداءة  أيضاً إ عن قلقها    اللجنة   وأعربت. يف اجلزر اخلارجية  

عيتـه،  سيما ماء الشرب اآلمن والكهرباء، إىل جانب اكتظاظ املساكن املفرط ورداءة نو     وال
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عدم وجـود   إزاء  عن قلقها   اللجنة  أعربت  وباإلضافة إىل ذلك،    . يبييإخاصة يف ماجورو و   
 مستوى الفقر يف جزر مارشـال وأثـره علـى األطفـال             قمافسياسات وبرامج تتصدى لت   

وأعربـت عـن   عداد املراهقني الباحثني عن العمل وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بأ   . نيواملراهق
 إزاء الصعوبات اليت تعترض االنتقال من املدرسة إىل سوق العمل، كما يعيشها، بوجه              قلقها

  .)٤٧(اهتمخاص، األطفال الذين انقطعوا عن املدرسة قبل نيل شهاد
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تكفل جزر مارشال إنشاء نظـام            السياقويف هذا     -٢٦

ـ     ، وذلك ب   اليد ضيق ذات دعم مايل لفائدة اُألسر اليت تعاين        اء دوسائل منها توفري وجبات الغ
سيما احملرومة منها، ت اللجنة أيضاً بأن حتصل األسر، والوأوص. املدرسية واإلعانات التعليمية  

ـ      على مساعدة كافية فيما يتعلق برعاية األطفال وتع         سريليمهم، وبتوفري السكن الالئـق والي
احليلولة دون بطالة الشباب عـن      باحلصول على ماء الشرب ومرافق اإلصحاح، و      ب و ،ةالكلف

  .)٤٨(سة يف االتفاقيةطريق مساعدة املراهقني الباحثني عن مهنة ال تنتهك احلقوق املكرَّ

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
حصاءات يف األمم املتحدة إىل أن معدل       ، أشار مصدر تابع لشعبة اإل     ٢٠٠٩م  يف عا   -٢٧

  .)٤٩(٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٦٦,٥ل الصايف يف املدارس االبتدائية بلغ التسجي
جزر مارشال يف جمال التعلـيم،      ومع أن جلنة حقوق الطفل ُتقّر باجلهود اليت بذلتها            -٢٨

 املتحدة للتربيـة    لتعليم بالتعاون مع منظمة األمم    للنهوض با جية  يتوالسيما وضع خطة استرا   
أمور منها أن ملة جب ٢٠٠٧يف عام  توص أفقد،  ٢٠٠٠منذ عام   ) اليونسكو(ة  والعلم والثقاف 

تزيد جزر مارشال خمصصات التعليم من امليزانية لضمان احلصول على التعليم اجليد باجملان يف              
مبـضاعفة  كما أوصتها   مجيع املناطق ولتحسني اهلياكل األساسية املادية يف املرافق التعليمية،          

 يف توفري التعليم يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك إتاحة املـواد              اجلهود من أجل إزالة الفوارق    
 ووسائل النقل، وبتـشجيع تـسجيل اإلنـاث يف           وماء الشرب ومرافق اإلصحاح    املدرسية

 وبتـوفري   ،ضمان خفض معدل انقطاع الطالب الذكور واإلناث معاً عن املدرسة         باملدارس و 
ة برامج التدريب املهين لفائدة األطفال، مبن فيهم   املساعدة لألطفال من األسر احملرومة، وبتقوي     

الطفولة مرحلة سهيل احلصول على التعليم يف بتأولئك الذين مل يذهبوا إىل املدارس النظامية، و  
ان ممارسـة   بضماملبكرة عن طريق تشجيع برامج الفصول التحضريية يف مجيع أحناء البلد، و           

تدريب املعلمني وتوظيفهم، إىل جانـب رصـد        سني  بتح ترفيهية وثقافية، و   األطفال أنشطةً 
تكنولوجيـا  التطبيـق   بمعايري التعليم الوطين، و   استيفاء   اجتاهيف  وتقييم التقدم الذي حيرزونه     

 مادة التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان      جارإدبم عن ُبعد، و    مبا فيها تكنولوجيا التعلُّ    ،ديدةاجل
  .)٥٠(درسيةيف املناهج امل

ـ      فال ذوي اإلعاقة  وفيما خيص األط    -٢٩ جـزر  أن تقـوم    ، توصي جلنة حقوق الطفل ب
 يف نظام التعلـيم  تشجيع إدماج األطفال ذوي اإلعاقة أمور منها االستمرار يف     جبملةمارشال  
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سيما يف   تعليمية متخصصة عند الضرورة، ال      برامج استفادهتم من العادي ويف اجملتمع، وتيسري     
 نطاق البيئة املدرسية، وإقامة شراكات بني البيت ة عنرجا اخلاجلزر اخلارجية، مبا فيها الربامج

  .)٥١(واملدرسة واجملتمع احمللي من أجل تلبية احتياجات أولئك األطفال على املدى البعيد

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -٩  
جـزر  تنظـر   ، أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن         ٢٠١٠يف عام     -٣٠

مكانية املشاركة يف املشاورات احلكومية الدولية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن إيف مارشال 
ل حمفالً للحوار النشيط ولتبادل املعلومات      الالجئني واملشردين داخلياً واملهاجرين، اليت تشكّ     

  .)٥٢(ولألنشطة العملية املتعلقة بتحركات السكان

  املشردون داخلياً  -١٠  
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني جزر مارشال على         ، شجعت ٢٠١٠يف عام     -٣١

 يف إطار اآلليات اإلقليميـة       آثارها، وختفيف وضع خطة قائمة على احلقوق إلدارة الكوارث      
  .)٥٣(أو الدويل احملتمل/وآليات األمم املتحدة، بغية التصدي لعدة أمور منها التشرد الداخلي و

   والتحديات والقيود،ات وأفضل املمارس،اإلجنازات  -ثالثاً   
 جزر مارشال، على الرغم أن، أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل ٢٠٠٧يف عام   -٣٢

، تصارع من   )التعليم وصحة األمهات وغريها   ك(يف بعض اجملاالت    الذي أحرزته   من التقدم   
 حتقيق األهـداف    نها من  تقدماً كافياً ميكّ   رز حت  مل أهناأجل االحتفاظ باملكاسب اإلمنائية وإىل      

ومن اجملاالت اليت تستلزم حتسناً كبرياً زيادة معـدالت إمتـام           . اإلمنائية لأللفية بشكل كامل   
الدراسة االبتدائية، وخفض معدل وفيات الرضع، والتصدي لتدين متثيل النساء يف دوائر صنع             

وزيـادة   ،ريةالقرار السياسي، والتصدي إلمكانية التعرض لإلصابة بفريوس نقص املناعة البش         
  .)٥٤(نة وإىل مرافق اإلصحاح احملسَّهاير املداص الوصول املستدام إىل مفرص
تـضم  ، أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن جزر مارشـال            ٢٠٠٨ويف عام     -٣٣
 مرجانية جد صغرية تفتقر إىل املوارد وتنتشر على مساحة جغرافية واسعة، كما هـو               اًجزر

ية أخرى يف احمليط اهلادئ تواجه حتديات مشتركة بسبب ِصغر مساحتها            بلدان جزر  احلال يف 
وقالت اليونيسيف إنه من الـصعب      . )٥٥( للكوارث الطبيعية  وعزلتها اجلغرافية وكوهنا عرضةً   

 فعال بسبب   شكلالرعاية الصحية والتعليم وغريها من اخلدمات االجتماعية ب       خدمات  توفري  
والرحالت اجلوية مكلفة وليست متاحـة      . احمليط اهلادئ  جزر متعددة يف     يفانتشار السكان   

  .)٥٦(ب قد تكون متقطعة؛ وحىت خدمة النقل بالقواراملناطق النائيةدائماً يف 
ر ، شددت مفوضية شؤون الالجئني على التحديات اليت يطرحها تغي٢٠١٠ُّويف عام   -٣٤

ومن شـأن  .  جزر مارشالمبا فيهااملناخ بالنسبة للعديد من البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ،   
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 مـستويات سـطح البحـر اآلخـذة يف     دون الغرق التام أي ت،احلاال سيناريو أسوأ حتقُّق  
 الدولـة ذات    اضـمحالل واسع النطاق ويف    " ارجحنو اخل  نزوح" يتسبب يف    أناالرتفاع،  

  مفوضـية شـؤون الالجـئني      شتركوت. الواقع أو حبكم القانون   األمر  ها حبكم   السيادة نفسِ 
احلديثـة العهـد     اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت        يف قيادة  ومفوضية حقوق اإلنسان  

دعم الدول وفريق األمم املتحـدة       لمن أج  منطقة احمليط اهلادئ      يف موعة احلماية اإلنسانية  جمل
لشؤون بالتشاور مع مكتب تنسيق اأرسلتا، قد ف ،أشكال أخرى من التشردصوص القطري خب
شـواغل  أهم  ودراسة   موظفاً متخصصاً يف احلماية من أجل حتديد         واملنسق املقيم، اإلنسانية  

وأنـشأت  . والتصدي للكوارث الطبيعيـة يف املنطقـة      التأهب   يف جمال حلماية  ااحتياجات  و
ـ            يف منطقـة احملـيط      اًجمموعة احلماية اإلنسانية يف احمليط اهلادئ أيضاً فريق طوارئ احتياطي

  .)٥٧(اهلادئ

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال يوجد

   واملساعدة التقنيةقدراتبناء ال  -خامساً 
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس جزر مارشـال املـساعدة            ٢٠٠٧يف عام     -٣٥

العنف وكذلك ب ،  يتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة    التقنية من اليونيسيف ومنظمات أخرى فيما     
األطفال وتنفيذ توصيات دراسة األمـم املتحـدة بـشأن العنـف ضـد              رض له   الذي يتع 
أيضاً بالتماس املساعدة من اليونيـسيف ومـن        جزر مارشال   وأوصت اللجنة   . )٥٨(األطفال

، ومن اليونيـسيف ومنظمـة      )٥٩(صندوق األمم املتحدة للسكان فيما يتعلق بتسجيل املواليد       
املـشترك املعـين    ، ومن برنامج األمم املتحدة      )٦٠(قنيالصحة العاملية فيما يتعلق بصحة املراه     

سيف ومنظمـة   ي األمم املتحدة للسكان واليون    وصندوقاإليدز  /بفريوس نقص املناعة البشرية   
، ومـن   )٦١(اإليدز/الصحة العاملية ومنظمات أخرى فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية         

داث الذي يضم مكتب األمم املتحدة املعـين  الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األح 
باملخدرات واجلرمية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واليونيسيف ومنظمـات غـري            

  .)٦٢(حكومية فيما يتعلق بقضاء األحداث
، أعربت مفوضية شؤون الالجئني من جديد عن استعدادها لتقدمي          ٢٠١٠ويف عام     -٣٦

 وضع تشريع وطين خـاص بـالالجئني وإنـشاء     بغية لدعمه من أشكال ا   الدعم التقين وغري  
  .)٦٣(الالجئ لتحديد مركز اً وطني إجراًءيستحدثاختصاص مؤسسي 
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