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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والعشرون
 51-4أيار/مايو 5151

تجميععأ دتدتععو مفواععية اممععة المت ععدة السععامية ل قععوق اإلنسععان و قععا
للفقرة (51ب) من مر ق قرار مجلس حقعوق اإلنسعان  5/1والفقعرة 1
من مر ق قرار المجلس 15/51
جزر مارشال
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،اتا جااءارااات ا،ا ا ا
مبا يف ذلك ااالحظاات جالتعليقاات الاواردة ماد ال،جلا ااعنيا جيف تقاارير ااضاول الياامو قاو
اانيااا ا جيف ااك ذلااك مااد جماااتح ا ماامس ااتااا،ة الر ي ا ذات الداال ش جالتقرياار مقاا ،يف ا
مااوءت تقياا،اد اا اا ،ا دداال لعاا،د ال لماااتش جلالكااال ُلاال الاانإ ال ام ا يرءاال العااودة
الوميق ا اارءعي ا ش جض يتااامد التقرياار أي ا هراا أج جء ااات نظاار أج ادحاحااات مااد مضومااي ا ماامس
ااتا اا،ة الي ااامي ق ااو ااني ااا ااالت م ااا ي اارد من ااا يف التق ااارير جال يان ااات ااعنيا ا الد ااادرة
ُد ااضومي ش جهو يت ع هي اا ااد التوءي يا العاما الات اُتما،ها قلا حقاو اانياا يف
مقرره 551/51ش جد ،ذكرت ُلل حنو من جو يف حوا و هناي النإ مراءع ااعلوماات الاواردة
يف التقريرش جرجُيت يف ُ،اد التقرير دجري اضستعرال جالتطورات الت ح،مت يف تلك الضحةش
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دوال -المعلومات امساسية واإلطار
دلف -نطاق االلتزامات الدولية

()5

المعاهدات الدولية ل قوق اإلنسان
التد،يح أج اضناما
أج ا،الف

التاضظ ا ا ا ا ا ا ا ااات ج/أج
ااُالنات
ءا ا ارااات ال ا ا ا اج
جالتاقي ا ااحا جااءا ا اراا
()1
العاء

2

ا ال يف أمناا اجلول اليااق
اتضادي ا القااااا ُلاال أيااع أ ا ا
التمييت م ،اارأة ()5112
اتضادي حقو الطض ()5111

()5

ااءرااات ااتخذة اع ،اضستعرال

مل يدُ ،لي ا/مل تق
اضتضادي ا ا ا ال،جلي ا ا ا للقاا ا اااا ُلا ا اال أيا ا ااع
أ ا التمييت العندري
الع  ،ال،جيل ا،اا ااا قو اضدتداادي
جاضءتماُي جالثقافي
الع ا اا ،ال ا اا،جيل ا ،ا ااا ا ا ااا قو اا،نيا ا ا
جاليياسي
الربجتوكاو اضتتيااري الثاال للع ا ،الاا،جيل
ا،ا اا قو اا،ني جاليياسي
اتضادي مناها التعذيب
الربجتوكااو اضتتياااري ضتضاديا مناهاا
التعذيب
الربجتوك ا ااو اضتتي ا اااري ضتضاديا ا ا حق ا ااو
الطض ا ا ا ا ااتعل ا ا ا ااح اا ا ا ا احا ا كض ا ا ا ااا يف
النتاُات اايلا
الربجتوك ا ااو اضتتي ا اااري ضتضاديا ا ا حق ا ااو
الطض ااتعلح ا يع ا كضا
اضتضاديا ا ا ال،جليا ا ا مايا ا ا حق ا ااو أي ا ااع
العما اا اءريد جأفراد أسرهمس
اتضادي حقو ا خا ذجي ااُاد
اضتضاديا ال،جليا مايا أيااع ا ااخا
مد اضتتضاا القيري

اضتضادي ا ا ا ال،جلي ا ا ا للقاا ا اااا ُلا ا اال أي ا ا اع
أ ا التمييت العندري
الربجتوكا ا ا ااو اضتتيا ا ا اااري للع ا ا ا اا ،الا ا ا اا،جيل
ا،ااا اااا قو اضدتدااادي جاضءتماُي ا
جالثقافي
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ا ال يف أمناا اجلول اليااق

ااءرااات ااتخذة اع ،اضستعرال

مل يدُ ،لي ا/مل تق

الع ا اا ،ال ا اا،جيل ا ،ا ااا ا ا ااا قو اا،نيا ا ا
جاليياسي
الربجتوكا ا ا ااو اضتتيا ا ا اااري ا ج للع ا ا ا اا،
ال ا ا ا ا اا،جيل ا ،ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا قو اا،ني ا ا ا ا ا ا
جاليياسي
الربجتوكااو اضتتياااري ضتضادي ا القااااا
ُلل أيع أ ا التمييت م ،اارأة
اتضاديا مناها التعذيب
الربجتوك ااو اضتتي اااري ضتضاديا ا حق ااو
الطض ااتعلح اإءراا تق،مي ال ال ات
اضتضاديا ا ا ال،جليا ا ا مايا ا ا حقا ا او أي ا ااع
العما اا ااءريد جأفراد أسرهمس
الربجتوك ااو اضتتي اااري ضتضاديا ا حق ااو
ا خا ذجي ااُاد
اضتضاديا ال،جليا مايا أيااع ا ااخا
مد اضتتضاا القيري

صكوك دولية رئيسية دخرى ذات صلة
التد،يح أج اضناما
أج ا،الف
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ا ال تال دجرة اضستعرال اليااق ااءرااات ااتخذة اع ،اضستعرال

مل يدُ ،لي ا

نظ ا ا ا ااا رجم ا ا ا ااا ا ساس ا ا ا ااو للما م ا ا ا ا
اجلناتي ال،جلي
اتضادي ا ا ا ااات ءنيا ا ا ا ا اا رتا ا ا ا ا  55هب/
()4
أ يط 5141

اتضادي ا ا ا ا منا ا ا ااع ءر ا ا ا ا اااا ا ا ااادة
اجلماُي جااعاد ُلي ا
()1
ارجتوكو االكمو
اضتضاديا ا ااات ااتعلق ا ا ا اا ا ااالالءاني
()2
جا خا ُ ،و اجلنيي
الربجتوك ا ا ا ا ااوضت اام ا ا ا ا ااافي ا ج
جالثال جالثالث ضتضاديات ءني
()1
لعا 5141
اضتضادي ا ااات ا ساس ا ااي انظما ا ا
()8
العم ال،جلي
اتضاديت ااا منظما ا العما ا ال،جليا ا
()1
ردمس  521جردمس 581
اتضاديا ا ا ا ا اليونيا ا ا ا ا و ا افاا ا ا ا ا
التمييت يف قا التعليمس
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 -5ذكر فريح ا ممس ااتا،ة القطاري ااعاجب راتر مار اا أ ءاتر مار اا كارت يف اتضاديا
حقااو الطضا جاتضاديا القااااا ُلاال أيااع أ ا ا التميياات ماا ،ااارأة جحاا ،ا جأناام مااا يا يتعااني
ُلي ااا التداا،يح ُلاال الربجتوكاولني اضتتياااريني .ااذيد الدا نيش جأ ااار التو اايات الاات د لت ااا
ءااتر مار ااا تااال اضسااتعرال الاا،جري ال ااام ا ج ا،ااا لاااا جااتعلق ا االتداا،يح ُلاال
ااعاهاا،ات ال،جلي ا الرتييااي قااو اانيااا جالربجتوكااوضت اضتتياري ا ذات الداال أج اضناااما
لي ااا()51ا فاااث ءااتر مار ااا ُلاال التداا،يح ُلاال ااعاهاا،ات ال،جلي ا ا ساسااي اليا ع قااو
ااني ااا (الع اا ،ال اا،جيل ا ،ااا ا ااا قو اا،نيا ا جاليياس ااي ا جالع اا ،ال اا،جيل ا ،ااا ا ااا قو
اضدتدادي جاضءتماُي جالثقافي ا جاضتضادي ال،جلي للقااا ُلل أيع أ ا التمييت العندريا
جاتضاديا ا مناهاا ا التع ااذيبا جاضتضاديا ا ال،جليا ا مايا ا حق ااو أي ااع العم ااا اا اااءريد جأفا اراد
أس اارهمسا جاضتضا ديا ا ااتعلقا ا خق ااو ا ااخا ذجي ااُادا ا ا جاضتضاديا ا ال،جليا ا مايا ا أي ااع
ا ااخا م ااد اضتتض اااا القي ااري) جارجتوكوض ااا اضتتياريا ا ش كم ااا ح ااث فري ااح ا م اامس ااتا اا،ة
القطااري ءااتر مار ااا ُلاال التوديااع جالتداا،يح ُلاال اضتضادي ا ااتعلق ا خقااو ا ااخا ذجي
ااُاد ا ُلل حنو ما أج ال اام يف ُاا  5155الاويراا ااعنياو اااُادا يف ءاتر ااايد ا.ااد ا
مبا في ا ءتر مار ا ا جما أدره يُماا منت ،اايد ا.اد يف ُا )55(5151ش
 -5جذكاارت منظم ا العم ا ال،جلي ا أ ء ااتر مار ااا مل تدااُ ،ل اال أي مااد اضتضادي ااات
ا ساسااي الثمااال انظم ا العما ال،جليا ()55ش ج ااجع فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري ءااتر مار ااا
ُلاال العم ا مااع منظم ا العم ا ال،جلي ا مااد أء ا التداا،يح ُلاال اضتضاديااات ا ساسااي الثمااال
انظم ا العم ا ال،جلي ا جتنضي ااذهاا جُل اال النظ اار يف التد اا،يح ُل اال اتضادي ا ُ ااادة الت هي ا اا ااجب
(للمعااودني) (رداامس  )511لعااا 5181ا ُلاال حنااو مااا اتضااح ُلياام يف ُااا  5155الااويراا ااعنيااو
اااُادا ا يف اا اايد ا .اااد ا مب ااا يف ذل ااك ء ااتر مار ااا ش جما اد ا ا التد اا،يح ُل اال اضتضاديا ا
ردمس  511انظم العم ال،جلي أ يعتي ت اف فر جمعامل ا خا ذجي ااُادا يف قاايل
العمال جالت،ريب اا جب()51ش
 -1جيف ُااا 5154ا اا،دت جلن ا ا ،ارباا ااعني ا اتط يااح اضتضاديااات جالتو اايات جالتااع ا
انظم ا العم ا ال،جلي ا ُلاال مااا تولياام مااد أ ي ا لاللت اتا ال،سااتوري ااتمث ا يف تقاا،مي تقااارير ُااد
اضتضاديات الت مل يدُ ،لي ا جالتو يات الت مل تنضذا نظاراد أ هاذه التقاارير تتايني ياني
تقي اايمس ا الا ا يف س اايا ال،راس ااات اضستقد اااتي العاما ا ال اات جتري ااا اانظما ا ش جيف ه ااذا الد اا،دا
ذ ّكاارت ا ناام ااد انظم ا العم ا ال،جلي ا أ تقاا ،ااياااُ،ة التقني ا لتياااُُ ،لاال الوفاااا اااذلك
اضلت اتا ش ج اا،دت اللجن ا أيا ااد ُلاال جءااوب أ تضااو أيااع الاا،ج ا ُااااا االتتاما ااا يف هااذا
ال جأُرات ُد أمل ا ا تضو ح وم ءتر مار ا االتتاما ا ااق ل مبقتاال اااادة  51ماد
دسااتور منظم ا العم ا ال،جلي ا الاات تاانإ ُلاال التتامااات الاا،ج ا ُااااا فيمااا يتعلااح ااتضاديااات
منظم العم ال،جلي جتو يا ا()54ش
 -4جأ ارت منظم ا ممس ااتا،ة للحاي جالعلمس جالثقاف (اليونيا و) التو ايات ااتعلقا
اا ح يف التعليمس الت د لت ا ءتر مار ا تاال اضساتعرال الا،جري ال اام ا ج ج اجعت ءاتر
مار ا ُلل التد،يح ُلل اتضادي اليوني و لعا  5121ا م افا التمييت يف قا التعليمس()51ش
4
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باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
-1
ااجع فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري ءااتر مار ااا ُلاال أ تاا،رد يف ال،سااتور ح م ااد
حماا،داد يتعلااح خقااو الطض ا جياانإ ُلاال ءع ا مداالا الطض ا الضااالل اضُت ااار ا ج يف ك ا
مي ل مد اايات ااتعلق اا كضا ()52ش
 -2جأج ت اليوني و ا ت ،أ ءتر مار ا اومع دانو ا
ااعايك ال،جلي ()51ش

حري ااُال يتما ل مع

جية -اإلطار المسسسي والننية امساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
ااجع فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري ءااتر مار ااا ُلاال النظاار يف ن اااا م سيا جكني ا
-1
قااو اانيااا لتتااو التنياايح جتنميا القاا،رات جااياااُ،ة يف تعتياات ُمااا حقااو اانيااا يف
أيع أحناا ال ل)58(،ش
 -8جيف ُا 5155ا د ،الضريح ا،ا ااعجب ااآلمار الت تحتاب يف قاا حقاو اانياا
ُل اال دارة ااا اواد جالنضاي ااات ا،ط اارة جال ااتخلإ من ااا اد ااورة س االيم ايايا ااد (ااق اارر ا ،ااا ااع ااجب
االنضايااات اليااام ) تقري اراد ُمااا تو ا لياام مااد نتاااتيت اسااتناداد التيااارة الاات دااا لااا ءااتر
مار ا يف الضحة مد  11 51هذار/مارس  5155جالتيارة الت دا لا ال ،هتر يف الضحة
مااد  51 54نييااا /أاري )51(5155ش جكااا يرمااو تقياايمس تا مك ارناااميت التجااارب النوجي ا
ُلاال حقااو اانيااا ا جض ساايما التا مك الناااءمس ُااد اااواد جالنضايااات ا،طاارة اا،رءا يف الربناااميت
الااذي أءاراه ال لاا ،اآلتاار يف ءااتر مار ااا اااني ُااامو  5142ج5118ا مرّك اتاد يف الوداات نضياام
ُل اال اجل ااود ال اات ا ااذلت ا كلت ااا ا ااومتني للتخضي ا م ااد هم اااره الا ااارة()51ش جأج اال ا ا تق ااو
ا وم جاجل ات ااختد التااع لل،جل يف ءتر مار ا اإءراا ميني عاُو ميتق ج اام
ل ام ا اادلاايمس جكلاابا يف هااذا الداا،دا جكاااضت ا ماامس ااتااا،ة ذات الداال ء اراا دراس ا
ممامل لل،راس الت أءر ا الوكال ال،جلي للطاد الذري يف موادع التجارب يف ال،ا أتر ()55ش
 -1جأج اال ااق اارر ا ،ااا ااع ااجب االنضاي ااات الي ااام أياا ااد اا ا تع ااتي ا وما ا جاجل ااات
ااختد التااع لل،جل يف ءتر مار اا ا امس الر اي ،جال اضافي ُلال ااياتو الاوكجب جمياتو
اادارة االي ا مبا يف ذلاك ُاد كرياح ال ا ُاد اساتخ،ا اناديح اتضاا اا اارك ا ارة ااارب
اني ءتر مار ا جال ل ،اآلتر ج كها مد اايااُ،ة التقنيا ك كماا أج الا يف الودات ذاتاما اتعتيات
ااياال يف القطاُني العا جا،ا ك جاومع سياس قو اانيا ج كار دارة يف هذا ال ا ا
مبااا يف ذلااك اااااالا ساانوياد ُااد أمرهااا اضءتماااُو جال ياااو جاضدتداااديا ج ء اراا الر اا ،جالتقياايمس
ااناس ني()55ش
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ثانيا -التعاون مأ آليات حقوق اإلنسان
دلف -التعاون مأ هيئات المعاهدات

()51

حالة اإلبالغ
هيا ااعاه،ة

ااالحظات ا،تامي الواردة هتر تقرير د ،مناذ
يف اضستعرال اليااح
اضستعرال اليااح هتر ااالحظات ا،تامي

جلن ا ا القاا اااا ُل ا اال -
التمييت م ،اارأة
جلن حقو الطض

اط/فرباير 5111

حال اااالا

-

-

تا ا تر تق اا،مي التقري اار ا جيل من ااذ
ُا 5111

-

-

تا ا ا تر تق ا اا،مي التقريا ا اريد الثال ا ااث
جالرااع منذ ُا 5151

 -51ذكاار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري أناام ُلاال الاار مس مااد أ ءااتر مار ااا اا،دت ُلاال
اتضادي القااا ُلال أياع أ ا ا التمييات ما ،ااارأة يف ُاا 5112ا فإهناا مل تاتم د ماد تقا،مي
تقريرها ا جيل منذ ُاا 5111ش جُاالجة ُلال ذلاكا ا،دت ءاتر مار اا ُلال اتضاديا حقاو
الطضا يف ُااا  5111جمااا يا يتعااني ُلي ااا تقاا،مي تقريرهااا الاا،جري الثااال الااذي حا موُاا،ه يف
ُاا 5151ش جضحااف فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري أ ءااتر مار ااا ذكاارتا تااال اضسااتعرال
ال،جري ال ام الاذي ءار ا ا ءاتر مار اا يف ُاا 5151ا أهناا تااد ميااُ،ة تقنيا
جمالي لتنضيذ هاتني ااعاه،تني ُلل الناو ااناسبش جذكر فريح ا ممس ااتا،ة القطري أ اركاا
ا ماامس ااتااا،ةا أي اان،ج ا ماامس ااتااا،ة للي ا ا ا جهيا ا ا ماامس ااتااا،ة ااعنيا اااياااجاة اااني
اجلنيااني جاتم ااني اا ارأة (هيا ا ا ماامس ااتااا،ة ااعني ا ااااارأة)ا جمضومااي ا ماامس ااتااا،ة اليااامي
قو اانيا ا جمنظم ا ممس ااتا،ة للطضولا (اليونيياي )ا دا،موا ميااُ،ة تقنيا جماليا ُاد
كريح تعيني موظ تااع لربناميت متطوُو ا ممس ااتاا،ة جتتمثا م امام الرتيياي يف تقا،مي الاُ،مس
ا وما يف قااا ُاا،اد التقااارير ال،جريا ااتعلقا ااتضاديا القااااا ُلاال أيااع أ ا ا التميياات
ماا ،اا ارأة جاتضادي ا حقااو الطض ا ا فا االد ُااد تقاا،مي س ا ا للتقرياار الااوكجب ا ا الاا،جرة الثاني ا
لالسااتعرال الاا،جري ال ااام ش ااك أ تقاا،مي ذلااك الااُ،مس التقااجب مل يا د ايدياااد تقاا،مي التقااارير
مبوءب معاه،ات حقو اانيا ()54ش

باء -التعاون مأ اإلجراءات الخاصة
دُوة داتم
التيارات اااطلع لا
التيارات ااوافح ُلي ا مد حيث اا ،أ
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ا ال يف أمناا اجلول اليااق

ا ال الراهن

ض

نعمس

-

النضايات اليام ( 11-51هذار/مارس )5155

النضايات اليام

-
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التيارات الت كلب ءراؤها
الردجد ُلل رسات اضدُااات جالن،ااات العاءل
تقارير جاعثات ااتااع

ا ال يف أمناا اجلول اليااق

ا ال الراهن

-

-

-

 -55يف ُ ااا 5155ا أف ااادت مضوم ااي ا م اامس ااتا اا،ة الي ااامي ق ااو ااني ااا ا ا ء ااتر
مار ا هو مد اني ال،ج الت جء ت دُوات داتم اا لضني اوضيات يف كاار ااءارااات
ا،ا فيما يتد ااستعرال ا ال في ا تال اضستعرال ال،جري ال ام ()52ش

جية -التعاون مأ مفواية اممة المت دة السامية ل قوق اإلنسان
 -55يف ُا 5155ا دا اا تاب اادليماو اضوماي ا مامس ااتاا،ة الياامي قاو اانياا
انطق اايد ا.اد اتق،مي الُ،مس التقجب اوسات من ا تعيني موظ تااع لربناميت متطوُو ا مامس
ااتااا،ة جل،ياام تااربة يف داااايا حقااو اانيااا يف جيارات ُاا،د مااد الاا،ا اانطق ا ا جمن ااا ءااتر
مار ا ا لُ،مس اجل ود ا.ادف تنضيذ التتاما ا جتع ا،ا ا ااتعلقا ااضساتعرال الا،جري ال اام
ج كها مد اضلتتامات جالتع ،ات ااتعلق خقو اانيا ا مبا يف ذلك ما يتعلح مبنع العن ما،
اارأةا جمنع التعذيبا ج ن اا م سيات جكني قو اانيا ()51ش
 -51جيف  51نييااا /أاري 5154ا أفاااد ا مااني العااا لتماامس ااتااا،ة ا ناام د القيااا مب ااادرة
م ااحك اااني مضومااي ا ماامس ااتااا،ة اليااامي قااو اانيااا جهياا ا ماامس ااتااا،ة ااعنيا ااااارأة
جاليونييااي ج اان،ج ا ماامس ااتااا،ة للي ا ا مااد أء ا تنياايح ُملي ا تقاا،مي التقااارير ااتعلق ا
مبعاه اا،ات حق ااو ااني ااا جتنضي ااذها ج قي ااح ااوااما ا ا ااني ااالحظ ااات ا،تاميا ا الد ااادرة ُ ااد
ُمليات اضستعرال ال،جري ال ام يف ءتر مار اا ا جهاو أمار ماد ااتوداع أ يضااو يياادة
اتيا جمشو ء،ج حقو اانيا ()58ش جأحاط فريح ا ممس ااتاا،ة القطاري أياااد ُلمااد اتلاك
اا ادرة()51ش

ثالثا -تنفيععا االلتزامععات الدوليععة المتعلقععة ب قععوق اإلنسععان مععأ مراتععاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطنيق
دلف -المساواة وتدم التمييز
 -54أ اار فريااح ا مامس ااتااا،ة القطااري تو اي دا،امت أمناااا اضساتعرال الاا،جري ال ااام
جد لت ا ءتر مار ا جهاو أ تا،رد يف ال،ساتور ح مااد اظار التمييات القااتمس ُلال أسااس اجلان
جااُاد ا جااي ا اجلني ااو جا.وي ا اجلني اااني ا ج ااجع ء ااتر مار ااا ُل اال تع اا،ي ال،س ااتور ظ اار
التمييت القاتمس ُلل أساس اجلن جااُاد ()11ش
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 -51جأ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري أيا ااد تو ااي داا،مت أمناااا اضسااتعرال الاا،جري
ال ام جد لت ا ءتر مار اا ا جهاو أ تاُ،مس اايااجاة ااني اجلنيانيا ج اجع ءاتر مار اا ُلال
تنضيااذ تو ااي اضسااتعرال الاا،جري ال ااام لعااا  5151جهااو وموا اال ُمل ااا لياا ،الث ارات يف
الت ا اريعات جاليياس ااات الوكنيا ا ال اات ااو دج التنضي ااذ ال اما ا ضتضاديا ا القا اااا ُل اال أي ااع
أ ا التمييت م ،اارأةو()15ش
 -52ج جع فريح ا ممس ااتا،ة القطري ءتر مار ا ُلل مراءع دوانين اا لااما تياجي
أيع ا كضا ااولوديد يف ال ل ،قاناد جادورة لتامي ()15ش

باء -حق الفرد ي ال ياة وال رية واممن تلى شخصو
 -51ذكر فريح ا ممس ااتا،ة القطري أ ءتر مار ا دامتا اات اا معاجل ارتضا معا،ضت
العن ااناتيلا ااإدرار داانو مناع العنا ااناتيل جا مايا منام ()5155ا الاذي راار العنا ااناتيل
ا،ياد يتضاادمس اضعا
جيوفر هلي ا ا،ار أجامار اا مايا ()11ش ُلال أ العنا ااناتيل ماا يا ي ا
التقالياا ،جاامارسااات الثقافي ا جالتدااورات جااواد ا العام ا الاات تعتااربه أم اراد ك يعي ااد يف الااتجاد()14ش
ج اجع فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاري ءااتر مار ااا ُلاال تنضيااذ داانو منااع العنا اانااتيل جا مايا
منم تنضيذاد فعلياد مد تال القيا ا ن ط دُوة جتوُي فيماا ااني ا جسااط اايات ،ف ا جأ اار
()11
أ ييادة التوُي يف ال اجلنياني أمر ها لت ياك العقلياات جااوادا
ش ج اجع الضرياح أياااد
م اني احت ا ماايا العن ااناتيل الع،الا جُلال
ءتر مار ا ُلل ءراا دراسات ا
()12
جمع تطد استجاا جفقاد لذلك ش
 -58جذكر فريح ا ممس ااتا،ة القطري أ أكثر مد  51يف ااات مد اآلاااا يف ءاتر مار اا
ارس ااو العق اااب ال اا،ل م اا ،ا كض ااا يوميا ااد جأ م ااا ض يقا ا ُ ااد  55يف اااتا ا م ااد ا كض ااا
يتعرمو اهانات ضوي ماد ءاناب جالا،ي مس يومياادش جُلال الار مس ماد أ العقااب ال ا،ل حمظاور
يف اا،ارس جمعاحت ا نام تا،اك اناا اكو اك ارُوا فاإ هناا هاواء ماد أ ي او ماا يا
اااتعاد يف اا ااالحيات جدجر الرُايا ال ،يلا ()11ش جذكاار الضريااح أناام ض يوءاا ،لاا ،ءااتر مار ااا
ارناااميت ر ااني ماي ا الطض ا ك جأ ااكااار القااانول ماي ا الطض ا مااعي جال ارباميت جا،اا،مات
تضتقاار منظااور اساحاتيجوك جأ ال اوا ااتعلقا خمايا الطضا ت قاال ق ولا حاا ،ك ااك أج
ض تلقلا فيما ي ،جا ض القلي مد اضهتما ()18ش ج جع الضريح ءتر مار ا ُلال تعتيات ااكاار
الت اريعو جُلاال دماايت داوانني فايا الطضا جاليياسا ال ااامل ا،ا ا خمايا الطضا يف اآلليااات
القاتم ا مث م سي الت جب ااركتي ()11ش

جية -إقامة العدل وسيادة القانون
 -51ااجع فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري ءااتر مار ااا ُلاال النظاار يف ءاراا ااال دااانول
لرفع اليد ال،نيا للمي جلي اجلناتي مد  51 54سن ()41ش
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دال -ال ق ي الخصوصية والزواج وال ياة امسرية
 -51ااجع فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري ءااتر مار ااا ُلاال النظاار يف ءع ا اليااد القانوني ا
لااتجاد ال نااات  58ساان ا اداارت النظاار ُااد موافق ا الوالاا،يد أج ا ج اايااا جذلااك أسااوة االيااد
القانوني لتجاد الد يا ()45ش

هاء -حرية التعنير ،وال ق ي المشاركة ي ال ياة العامة والسياسية
 -55أج ت اليوني و ا تتخذ ءتر مار ا تطوات لع ،جتارمي القاذت جاإدراءام مامد
دانو م،ل يتضح مع ااعايك ال،جلي ا جاإن اا هليات تنظيمس ذايت يف جساتد ااُال ()45ش
 -55جذكاار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري أ ميااتو ثي ا اا ارأة يف ا ياااة اليياسااي يف ءااتر
مار ا مت ،ش فعلل س ي ااثاا ا مل تنتخاب ساو امارأة جاحا،ة ُااواد يف اليالط الت اريعي يف
اجلااوضت اضنتخااي ا ا،م ا ااامااي ش ج ااجع فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري ُلاال اُتماااد تاا،ااك
تا ا ا م دت ا ا لتيي ااك يي ااادة م ااارك ج ثي ا ا اا ا ارأة يف اانا ااب الر ي ا ا ا جض س اايما يف ال ا ا ج
اليياسي ()41ش

واو -ال ق ي العمل و ي دوااع تمل تادلة ومواتية
 -51ذكاار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري أناام مل اا ،يف ءااتر مار ااا مراءع ا دانوني ا تقني ا
ر ي اكار دانو العم القاتمسا اااقارن مبعايك العما ال،جليا ش ج منظما العما ال،جليا ُلال
استع،اد لتق،مي ااياُ،ة التقني يف هذا ال ا ذا ما تلقت كل اد اذلك()44ش

زاي -ال ق ي الص ة
 -54ذكر فريح ا ممس ااتا،ة القطاري أ اضرتضاا ا ااد اعا ،انت اار ال ،انا جا مارال اك
الياري أح ،أيم اي يف ال ل،ش جد ،جنمس ذلك ُد است ال ا ذي اجلاهتة ااياتوردة اك
الداااي جُااد كااري العااي ا ا اري ش جنتيج ا د لااذلكا أ ا ات ا م ارال ااتداال ااا،اا الي ا ري
جالي ااركا ا س ا اب الرتيي ااي للوف اااةش جضح ااف فري ااح ا م اامس ااتا اا،ة القط ااري أيا ااد ُ ااودة ن ااوا
ا م ا ارال الي اااري ا مث ا ا الي ا ا جاجل ا اتا ج/أج ايدي اااد مع اا.،اا نتيج ا ا لل ثاف ا ا الي ا ا اني ال ال ا ا
جضكتظاظ اا)41( ،ش جأ ار فريح ا مامس ااتاا،ة القطاري تو اي اضساتعرال الا،جري ال اام
ال اات د لت ااا ء ااتر مار ااا جالقام ااي االتم اااس ااي اااُ،ة م ااد الوك اااضت ااتخددا ا جالد ااناديح
جالرباميت التااع لتممس ااتا،ةا ض سيما يف كار راكاتا ا ي ُما حقو اانياا يف قاا
الدااا ا فااُ،ا الوكاااضت ااتخدد ا ييااادة ااياااُ،ة التقني ا جااالي ا جلااتر مار ااا مااد أء ا
التد اا،ي لتل ااك اا اااك الد اااي ج كه ااا م ااد اا اااك اجلوهريا ا ا م ااع اضهتم ااا اوء اام ت ااا
اا مرال ك الياري ()42ش
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 -51جأ ار ارناميت ا مامس ااتاا،ة القطاري أ ماع نطاا مشاو تلقايني ا كضاا جساوا
ت ذيت مس ثال ،يني مافينيش ج ني ءراا تلقايني كاما لتكضاا يف ا رياات تقا مبقا،ار
مالما أمثااا ُااد مثيلت ااا يف اااا ،ش جأج اال فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري االقيااا اعمليااات تاا،ت
فعال مد حيث ال لض يف قا الدا العام مد أءا يياادة نطاا مشاو التلقاينيا مباا يف ذلاك
ّ
()41
يف اجملتمعات الريضي جاجلتر الطرفي ش
 -52جذكاار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري أ النياااا اللاوايت يع ااد يف اجلااتر الطرفيا تاتااا .ااد
فاار حماا،جدة للرُاي ا يف قااا التولياا ،أج ا مارال النياااتي ا جهااو رُاي ا ض تتااوفر ض يف ااراكاات
ا اري ()48ش
 -51جأفاااد فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري ا ا مع ا ّ ،ا م ا يف سااد ااراهق ا مرتضااع يف ءااتر
مار اا جأ معا ،انت اار ا مارال اانقولا ااضتداا اجلنياو نيا ا جأ الاتجاد اا ار مق ااو
ُمومااد يف ال لاا،ا جأ نيا فا ااراهقااات مثّلاات حنااو  51 51يف اااتا مااد أيااع الااوضدات
اايجل ش جد ،ي و للعوام اضءتماُي اضدتدادي ا مث ارتضا مع،ضت العتجت ُد ال،راس ا
جال طال ا ا دجر يف هااذا ال ا ا ض أ التق ا الثقااايف للام ا اا اار مبااا ي ا العام ا ا اساامس
ا دااو ()41ش جأ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري أ جيارة الدااا ا جمنظم ا و ا اب ،،م ا
ال ا ا اب يف ق ااا الد ااا وا ج اان،ج ا م اامس ااتا اا،ة لليا ا ا ا ح اا،دت م اارجرة جم ااع تطا ا
اس احاتيجي ُملي ا اانااال جداتم ا ُلاال ا قااو انااع ا م ا يف سااد ااراهق ا ش جأ اااد فريااح ا ماامس
ااتااا،ة القطااري ااااجل ود ا.ادف ا جمااع اللميااات ا تااكة ُلاال ا،ط ا اضس احاتيجي ااقحح ا
جتنضيااذهاش جأج اال اتيااادة الااوُو ا ا ا م ا يف سااد ااراهق ا ا اوسااات من ااا التداا،ي للتق ا
الثقايف .ذه الظاهرة()11ش
 -58جذكر فريح ا ممس ااتا،ة القطاري أ ءاتر مار اا ت ّضاات معا،ضت جفياات ا كضاا
دج ا،امي ا مااد العماار جا كضااا الرمااع  52ج 55جفاااة ل ا  5 111مولااود حااو ُلاال
الت اوايلش جمااد ااتم ا أ ت لاايف ا.اا،ت اااا،د يف ا هاا،ات اا اتي ا لتلضي ا جهااو ء اراا ضااي
اني الثلثني اني ُامو  5111ج)15(5151ش
 -51جفيمااا يتعلااح اربناااميت جتااارب ا ساالا النوجي ا ا أ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري
تو ااي اضسااتعرال الاا،جري ال ااام الاات د لت ااا ءااتر مار ااا جالقامااي االتماااس ااياااُ،ة مااد
الوكاااضت ااتخددا جالدااناديح جالارباميت التااعا لتماامس ااتااا،ةا ا يا ُمااا ا ااح يف الدااا ا
جمعاجلا اار الااذي تلضتاام التجااارب النوجي ا ()15ش جأفاااد فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري اا ءااتر
مار ااا اقياات تعااال مااد اآلمااار الياال ي ا مبااا يف ذلااك اا اااك الداااي ا،طااكةا النا ااا ُااد
التعرل ايتويات ُالي مد اا عا ش فق ،أءري ما قموُم  21جترا نوجي ااني ُاامو 5142
ج5118ا جكاناات ءااتر مار ااا ا تااال ذلااك الودااتا دليمااد تامااعاد يف ءااتا ك ااك مناام لو اااي
ا ماامس ااتااا،ةش جمل تعااا ا النياااا مااد ارتضااا معاا،ضت ااوالياا ،ااااوتل جااوالياا ،اادااااني اإُادااات
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فاي اابا اا ا أياا ااد م ااد هم ااار ايدي اااد تط اار س ااركا اا ااي
اا الت ااجنااي ()11ش

جُ اا ،ا،د ااوا ج ااك ذل ااك م ااد

 -11جأ اد فريح ا ممس ااتا،ة القطري اتعاج ح وم ءتر مار ا يف دُامس ال عثا الات داا
لا ااا ااقا اارر ا،ا ااا ااعا ااجب االنضايا ااات اليا ااام ال لا اا ،يف ُا ااا 5155ش جأحا اااط ُلم ا ااد أيا ا ااد
اااااءرااات الاات ا ااذ ا ح وم ا ءااتر مار ااا سااعياد م ااات ااي ا جلي جالتعااوي ُااد همااار
التجااارب النوجي ا يف ال لاا،ش جأ اااد ااااجل ود ا.ادف ا النظاار يف النتاااتيت الاات تلااإ لي ااا ااقاارر
ا ،ااا ااع ااجب االنضاي ااات الي ااام جتنضي ااذ تو ااياتما جض س اايما تل ااك ااتعلق ا ا اا اع اااد الد اااي
للتجارب النوجي ()14ش
 -15جأج اال ااقاارر ا،ااا ااعااجب االنضايااات اليااام ا ا تاااع ا وم ا جاجل ااات ااختد ا
التااع ا لل،جل ا يف ءااتر مار ااا اس احاتيجي جتط ا ُم ا اااي جكني ا ااامل ا اسااتناداد أدل ا
جااتيا ا جمبعاجلا ال اوا الداااي لليا ا أيعاادا جا ا تااا ا ا مارال ااك ااع،يا (مثا
اليااركا جاليا ري)ا جاضسااتضادة مااد الاا،رجس اايتخلدا مااد ا،طا الوكنيا ال ااامل ا افاا
اليااركا للضااحة 5155-5111ك جين ااو أ تااويل اضس احاتيجي جتط ا العم ا اضهتمااا ا اوءاام
ااراف ااح
ت ااا ا للما ارأة جالطضا ا جأ تت ااوتل يالا ا ا ا اواءت ال اات تواء ااا ااا ارأة يف الو ااو
الداي جا دو ُلل اليالع جا،ا،ماتا مباا يف ذلاك تا،مات تنظايمس ا سارة جالداا اجلنياي
جااجنااي ا ك جين ااو أياا ااد التم اااس ال ااُ،مس لتج،ي اا ،اايت ااضل الرتيي ااو جت ااوفك الع اااملني الط ي ااني
اا هلني جا،،مات ااتعلق ا مرال ا جرا ()11ش
 -15جأج اال ااق اارر ا ،ااا ااع ااجب االنضاي ااات الي ااام أياا ااد اا ا تنظ اار ا وما ا جاجل ااات
ااختد ا التااعا ا لل،جلا ا يف ء ااتر مار ااا يف اضم ااطال ا اا،جر دي ااادي يف اا اااجرات اادليميا ا
للتد اا،ي لع اابا الي االطا جا ما ارال ااك ااع،يا ا النا ااا يف منطقا ا اا اايد ا .اااد ()12ك جاا ا
تيتخ ،يف ُمليات تقييمس ا مر دراسات مرءعيا مومودا فيماا يتعلاح ااالوماات ال يايا جا جماا
الداي ال ري ُلل اليواا()11ا جأ ي تذ يف اضُت ار أ ُمليات تقييمس ا مر ين او أ ت او
ميتمرة مد أء ر  ،ا مر ااتطور جين و أ جتري ا أكرات مالث ميتقل جتتمتع اال ضااة()18ش

حاء -ال ق ي التعلية
 -11أ ااارت اليوني ا و التو اايات الاات د لت اا ءااتر مار ااا تااال اضسااتعرال الاا،جري
ال ااام ا ج ا ا ا ااح يف التعلاايمس جذكاارت أ ءااتر مار ااا اُتماا،ت يف ُااا  5151دانونااد
ء،ياا،اد ا ا التعلاايمس يااامد ا ااح يف التعلاايمسش جءاار أيا ااد ااوا سياس ا ا ا ااياااجاة اااني
اجلني ااني ض أ ءا ااتر مار ااا مل تتخا ااذ تا اا،ااك حم اا،دة لتيا ااادة تعتيا اات التعل اايمس ال ا ااام للجميا ااع
جالتثقيا ا يف ق ااا حق ااو ااني ااا ش ج ااجعت اليونيا ا و ء ااتر مار ااا ُل اال موا اال تق اا،مي
التقااارير ا ا اا اااجرات ال،جري ا ااتعلق ا اد ا و جم ااع ااعااايك ذات الد اال ا ااالتعليمسك جُل اال
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اُتماااد تاا،ااك حماا،دة لتيااادة تعتياات التعلاايمس ال ااام للجميااعا جض ساايما للطااالب ذجي ااُاد ا ا
جُلل ا اذ ت،ااك مافي لتعتيت التثقي يف قا حقو اانيا ()11ش

طاء -امشخاص ذوو اإلتاقة
 -14أ ااار فري ااح ا م اامس ااتا اا،ة القط ااري التو اايات ال اات د لت ااا ء ااتر مار ااا ت ااال
اضسااتعرال الاا،جري ال ااام ا ج فيمااا يتعلااح ااُتماااد ت اريعات جسياسااات لداااش ا ااخا
ذجي ااُادا ا جضحااف أناام د يف ا،ايا ُااا  5154ءاراا اسااتعرال ياا،ي دديااح لقاوانني ءااتر
مار ااا ااُت ااار ذل ااك تط ااوة هام ا حن ااو جم ااع ت اريع ااام ا ا ا ق ااو ا،ا ا اااُاد ا
يتما اال مااع اضتضادي ا ااتعلق ا خقااو ا ااخا ذجي ااُاد ا ()21ش جحااث فريااح ا ماامس ااتااا،ة
القطااري ُلاال ااسارا يف اُتماااد جتنضيااذ سياسا جكنيا ااامل ا ا ااُادا ت اام احتياءااات
ا كضا جالنياا ذجي ااُاد جتتما ل كلياد مع ااعايك ال،جلي ()25ش

ياء -امشخاص المشردون داخليا
 -11أج اال ااقاارر ا ،ااا ااعااجب االنضاي ااات اليااام ا ا تقااو ا وم ا جاجل ااات ااختد ا
التااع لل،جل يف ءتر مار ا اعملي ت اجري جاساع ا ت ام الاااايا جأسار الاااايا جرااطاات
الا اااايا ج ااكهمس م ااد اجل ااات الضاُلا ا يف اجملتم ااع اا اا،لا ا ا ا القا ااايا ا ساس ااي جالت اا،ااك
الواءب ا اذها اعاجل أي همار تحتب ُلل جتارب ا سلا النوجيا ُلال اعي ،الداا ال اري
جال يا يف ا ء الطوي ا مع الحكيت اوءم تا ُلل ا لو ا.ادف التوفيح اني نظا حيااية
ا رامو التقلي،ي جا لو ال،اتم للت رد()25ش

كاف -ال ق ي التنمية والقضايا النيئية
 -12أفاااد فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري ا ا قل ا جيراا ءااتر مار ااا أُلااد حال ا الط اوار
يف  1هذار/مااارس  5154ماار موءااات اااا ،العارما الاات ماارت ءتياارة ماااءورج اارءانيا جاع ا
اجلتر الطرفي ا مبا في ا ءتيرتا أرنو جميلوا جءتيرة كيلو يف  1هذار/ماارسش جدا ،أمارت ميااه ال مار
ُلاال ال ني ا التاتي ا للمياااكد جلوماات ماا،ادات ااياااه جالتراُ ا جااا ااي ال ذاتي ا ش جضحااف فريااح
ا ممس ااتاا،ة القطاري أ ا وما أسارُت يف كلاب اايااُ،ة ججماعت تطا اساتجاا ا ااُ،مس
مااد م تااب ا ماامس ااتااا،ة لتنياايح ال ا ج اانياااني ا جأ اا،رت ا،ط ا يف أجاتاار ا ر هذار/
مااارس 5154ش جأ اااد فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطااري ااااجل ود ا.ادفا تنضيااذ تطا اضساات،ام ا
مع الحكيت ُلل اضست،ام جُلل الوداي مد ناكر ال وار ()21ش
 -11جذكر فريح ا ممس ااتا،ة القطري أيااد أ ءتر مار ا تتا مر تا مراد ا،ي،اد ات اك ااناا ا
مبااا يف ذلااك ارتضااا ميااتويات سااطني ال ااارا جايدياااد ت اواتر ج اا،ة العوا ا جا حاا،ا ااتداال
اااالطق ا مبااا في ااا الضياااانات جالتاااات ا ا ج اارءااال جتلااو ج لااني ااياااه اجلوفيا جا،تاناااتش
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جدل اات ال،راس ااات ُل اال تتاي اا ،ارتض ااا متوس ااد درء ااات ا ارارة جمي ااتويات س ااطني ال ا اار جتتاي اا،
ما ا اايط اااتا اينم ااا يتن ااادإ هط ااو ا مط ااارش جيتا ا مر ا م ااد ال ااذاتو ايا ا ب ك ااو م اا،ة
الضياااناتا ممااا يا دي ت ياكات يف منياوب ااياااها جيعياح نتاااد حما اي ذاتيا تقلي،يا مثا
القلقاس جمثرة ا ،ت()24ش
 -18جأ ا ااار فريا ااح ا ما اامس ااتاا اا،ة القطا ااري التو ا ااي الا اات د لت ا ااا ءا ااتر مار ا ااا تا ااال
اضسااتعرال الاا،جري ال ااام ا ج جالقامااي اات ااا هناايت داااتمس ُلاال ا قااو للت ي ا مااع ت ااك
اانا ااا ا ج ا ااجع ءا ااتر مار ا ااا ُلا اال تنضيا ااذ اس ا احاتيجيات التخضي ا ا اايا اات،ام قيق ا ااد لتلا ااك
ال اي ا ()21ش كمااا ااجع ءااتر مار ااا ُلاال اضسااتضادة مااد م اوارد ااركات ا يف التنمي ا ا مبااد فااي مس
ا مامس ااتاا،ةا لتعتياات دا،ر ا ُلاال اضساتجاا جتنضياذ اليياسااات ا،ا ا اااإدارة ا راماوا جُلاال
التم اااس ااي اااُ،ة ال،جلي ا ا لتاي ااني ا.ياك ا ا ا ساس ااي العام ا ا ا مب ااا في ااا تل ااك ا،ا ا ا اااي اااه
جتاا،مات اا اااا ا ُلاال حنااو مااا أج اال ااام ااقاارر ا،ااا ااعااجب االنضايااات اليااام ا جُلاال أ
تتع اااج م ااع ال ااركاا يف التنمي ا ا ا مب ااد ف ااي مس ارن اااميت ا ما اامس ااتا اا،ة اا اااتوا لتا،ي اا ،جتنضيا ااذ
اسحاتيجيات للتخضي مد ااخاكر الناأ ُد الضياانات جا حوا اجل رافي لل ل)22(،ش
 -11جأج اال ااقاارر ا،ااا ااعااجب االنضايااات اليااام ا ا تقااو ا وم ا جاجل ااات ااختد ا
التااع لل،جل يف ءتر مار اا اوماع اساحاتيجي تنوياع ادتداادي للتخضيا ماد اضُتمااد ااضارط
ُلل اتضا اا ارك ا رةا اوسات من ا تطوير دطا اليياح ك جاإءراا تقييمس ء،ج لالسات ال
التجاري للخداتإ الط ي جالدااي لثمارة ال ااذي ()pandanusك جات اجيع تنضياذ اآللياات الات
تعااتي داا،رة ال ااعوب جالق اتا ا االي ُلاال تل يا مااا اا،ده لنضيا ا مااد أجلويااات اتيا ا جاومااع
ااراميت لااُ،مس اا ااادرات اضدتدااادي الدا كة النطااا ا،ا ا ااااارأةا مبااا يف ذلااك ماا يلاات مااد اناااا
الق،رات()21ش
 -41جأج اال ااق اارر ا ،ااا ااع ااجب االنضاي ااات الي ااام أياا ااد اا ا تنظ اار ا وما ا جاجل ااات
ااختدا التااعا لل،جلا يف ءاتر مار ااا يف داما اراكات مااع اا سياات اجلامعيا ال،جليا ا يا
ءع ا ء ااتر مار ااا مرك اات امتي اااي لل،راس ااات ال ياي ا اضا ا م ااا ت ااوفره م ااد ف اار فري اا،ة لل ا ااث
جالت،رب ال،اتلو جااُارة يف قاضت مث ت ك اانا جال يولوءيا ال اري ()28ش
 -45جأج اال ااقاارر ا،ااا ااعااجب االنضايااات اليااام كااذلك ا ا تلااتم ا وم ا جاجل ااات
ااختد التااع لل،جل يف ءاتر مار اا اايااُ،ة ال،جليا لتاياني ا.ياكا ا ساساي العاما ا مباا
في اا ا.ياكا الاليما للمياااه جتا،مات اا اااا جمرافااح دارة النضايااتك جاا تعاتي اا ااارك مااع
الوكاااضت ال،جلي ا يف تلااك ااياااديدا مبااا يف ذلااك مااع ارناااميت ا ماامس ااتااا،ة لل يا ا ا ا ي ا معاجل ا
داايا دارة النضايات ال يمياتي جالنوجي ج كها()21ش
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation
on the Marshall Islands from the previous cycle (A/HRC/WG.6/9/MHL/2).
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance.
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31.
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;
OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW,
art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action:
ICPPED, art. 30.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention). For the official
status of ratifications, see International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating
to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed
Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
ratifications, see International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization, Forced or Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced
Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to Organise
Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);
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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and Occupation)
Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms of Child
Labour Convention, 1999 (No. 182).
International Labour Organization, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and
Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).
For the full text of the recommendations, see the report of the Working Group on the Universal
Periodic Review: Republic of the Marshall Islands (A/HRC/16/12), paras. 56.1 (Mexico and Chile),
56.2 (Algeria), 56.3 (Canada, France, New Zealand and Maldives), 56.4 (Argentina), 56.5 (Spain) and
56.6 (Slovakia).
UNCT submission for the UPR of the Republic of Marshall Islands, p. 2.
See www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:
11200:P11200_COUNTRY_ID:103414.
UNCT submission for the UPR of the Republic of Marshall Islands, p. 2.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, failure to
supply reports for the past five years on unratified Conventions and Recommendations, General
Observation (CAS), adopted in 2014, published 103rd ILC session (2014), available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::
NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3176032.
UNESCO submission for the UPR of the Marshall Islands, para. 24. For the full text of the
recommendations, see A/HRC/16/12, paras. 56.31 (Cuba) and 56.33 (Morocco).
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