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 حقوق اإلنسان مجلس
 الدورة الثالثون

 من جدول األعمال 6البند 
    االستعراض الدوري الشامل

   *الشاملتقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري   
   لجزر مارشا  
 إضافة  

  
 والأأردود تآراء بشأأ ن االسأأتنتاجاأ والو التو،أأياأت وااللتزامأأاأ ال و يأأة  

   االستعراض موضوع الدولة من المقدمة
 

  

 
 

 مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة. * 
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 6-75و 5-75و 4-75و 3-75و 2-75و 1-75التصأأأأأأأأأأأأأأأأأديق   -لوالا  
 12-75و 11-75و 10-75و 9-75و 8-75و 7-75و
 18-75و 17-75و 16-75و 15-75و 14-75و 13-75و
 24-75و 23-75و 22-75و 21-75و 20-75و 19-75و
 30-75و 29-75و 28-75و 27-75و 26-75و 25-75و
 (36-75و 35-75و 34-75و 33-75و 32-75و 31-75و
 
تؤيــد مجروريــة جــشر مارتــال التوعــياب املتديقــة  التكــديأل عيــ  الكــ و  األساســية  قــو   -1

اإلنســــاد و دراســــة وويــــ  اســــرتاتياياب ل ناــــما  إىل الكــــ و   األساســــية  قــــو  اإلنســــاد   و 
التكـــــديأل عييرـــــا  ونلـــــي عيـــــ  النحـــــو الـــــذز وااـــــأل عييـــــ   يـــــ  و را  مجروريـــــة جـــــشر مارتـــــال يف 

يــــااة إىل نلــــي  نؤأــــد  ــــددا ي  د التحــــدياب الــــ  نواجررــــا ل ناــــما  إىل . و اإل2015 يار/مـــايو 
 هذه املداهداب والربوتوأوالب نامجة عن املوارد احملدودة ل فالة تنفيذها عي  النحو ال ئأل.

  
 45-75و 44-75و 43-75المؤسسأأأأة الو نيأأأأة لسقأأأأوق اإلنسأأأأان   -ثانياا  

 (51-75و 50-75و 49-75و 48-75و 47-75و 46-75و
 
ت حــــو مجروريــــة جــــشر مارتــــال  ويــــة إن ــــا  مؤسســــة و نيــــة  قــــو  اإلنســــاد   ــــ   ننــــا  -2
نف ـر يف الوقـا الــراهن يف إن ـائرا. وقـد واعــيا مجروريـة جــشر مارتـال الدمـل عيــ  تدشيـش ا ليــة  ال

القائمـــة دااـــل ا  ومـــة  مـــا يف نلـــي م تـــو ال ـــؤود ابنســـانية والتنميـــة وم تـــو حقـــو  ال فـــل 
 ة ال ؤود الداايية.داال و ار 

  
 38-75و 37-75التدابير المتعلقة بمراجعة التشأريعاأ وبالسياسأاأ   -ثالثاا  

 (92-75و 91-75و 90-75و 89-75و 39-75و
 
تؤيــــد مجروريــــة جــــشر مارتــــال التوعــــياب املتديقــــة مواعــــية مراجدــــة قوانيننــــا حــــ  تتفــــأل مــــ   -3

مـن هـذه ا قـو  عـول   ا ي ة جـشر مارتـال. إد أ ـ  املداي  الدولية  قـو  اإلنسـاد ومـ  دسـتور مجروريـ
 عـ  ي مــن اــ ل قــوانر ابمروريــة القائمــة.  ــ   نـ  قــد توجــد  دــب ال اــراب وســتدا     بيدــة ا ــال 
عيــ  مــدة اــرتة  منيــة  وييــة يف إ ــار عمييــة تنفيــذ عاديــة ومتدرجــة. وعــ وة عيــ  نلــي  اقــد عــول    

ـــرعترا ليحقـــو   وال داعـــ  ألد أ ـــ  مـــن هـــذه ا قـــو  يف إ ـــار دســـتور مجر وريـــة جـــشر مارتـــال وت 
جتتــا  مجروريــة جــشر مارتــال مرحيــة  االمت ــال املســبأل  ال امــل قبــل التكــديأل  وعيــ  ســبيل امل ــال  

 ينبا  توق  ثاراب يف القوانر والسياساب قد تُدا   تدرجييا ي مرور الوقا(.
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 64-75و 63-75و 62-75و 61-75تعزيأأأأأأز حقأأأأأأوق اإلنسأأأأأأأان   -رابعاا  
 (106-75و 84-75و 66-75و 65-75و
 
تؤيــد مجروريــة جــشر مارتــال التوعــياب املتديقــة  شيــادة  ن ــ ة تدشيــش حقــو  اإلنســاد. وقــد  -4

مـــن  جـــل التقيــــد مبـــادق مداهـــداب حقـــو  اإلنســــاد الرئيســـية. وي ـــمل هـــذا عقــــد ا ي  ـــذلا جرـــود
الدوليـة وال نائيـة. و اإليـااة إىل حيقاب عمل لبنـا  القـدراب وإجـرا  م ـاوراب  ـدعم مـن املن مـاب 

ـــــــي   جريـــــــا دراســـــــتاد رئيســـــــيتاد اـــــــ ل الســـــــنواب األر ـــــــ  والنكـــــــ  املايـــــــية. افـــــــ   نار/         نل
  جـــرة إ ـــ   التقريـــر املرجدـــ   مايـــة ال فـــل. ويف ديبـــي   جـــ ز إيـــن إ ـــونيي  ويف 2013مـــار  

ألســرية وســيبد  تنفيــذ ماــمو ا يف    جريــا الدراســة املتديقــة  الكــحة والســ مة ا ينيمــاد إلــو موأــو
 وقا الحأل من هذا الدا .

  
 55-75و 54-75و 41-75حقأأأأأأوق المأأأأأأأرلة والعنأأأأأأأ  المنزلأأأأأأأي   -خامساا  

 72-75و 71-75و 70-75و 69-75و 67-75و 56-75و
 78-75و 77-75و 76-75و 75-75و 74-75و 73-75و
 (88-75و 83-75و 82-75و 80-75و 79-75و
 
مارتــال التوعــياب املتديقــة  حعمــال حقــو  املــر ة ومدابــة مســ لة الدنــ  تؤيــد مجروريــة جــشر  -5

املنشيل و  هـا مـن املسـائل الـ  اـ   ـاملر ة. وقـد  ُـذ لا جرـود تدرجييـة لشيـادة الـوع   ـالدن  املنـشيل  
 واُّتخ ذب ا واب ت ريدية ملند  ومحاية املر ة وال فل من .

 البيــد. ونــن نــر  تقــدما ي لرتمــا ي يف النرــو   تديــيم وجيــرز  تــدرجييا ي  إعمــال حقــو  املــر ة يف -6
ــــو را  مــــؤار  ــــويفيفرن  ويف جوانــــو اقتكــــادية  اــــرة. وقــــد اعتمــــد  يــــ  ال عــــددا ي مــــن ا ي اإلنــــاو وت

السياســاب الو نيــة املرمــة ال ــامية ليانســر ت ــمل  ايمــا ت ــمل  سياســة املســاواة  ــر ابنســر  
ا  عـــ ه  وإ ـــار السياســـاب الو نيـــة املتديقـــة  تاـــ  املنـــا . واخل ـــة االســـرتاتياية الو نيـــة امل ـــار إليرـــ

واستنتاجاب املراد منرـا تدشيـش املسـاواة  ـر ابنسـر والنرـو   ـاملر ة  وتـدعو إىل ا ي وتدم  أيرا  هداا
وي  اسـرتاتياياب مراعيـة ليمن ـور ابنسـام ايمـا يتديـأل مواجرـة تاـ  املنـا  و تدشيـش م انـة املـر ة يف 

 القرار وا ينرا اقتكاديا ي.عميية عن  
  
 85-75و 81-75و 68-75و 42-75و 40-75حقأأأأأوق ال فأأأأأل   -سادساا  

 (87-75و 86-75و
 
تؤيــــد مجروريــــة جــــشر مارتــــال التوعــــياب املتديقــــة  حعمــــال حقــــو  ال فــــل وحتســــر  ويــــا   -7

ية  رعايــة ال فــل يف البيــد. وم تــو حقــو  ال فــل هــو هيحلــة التنســيأل ا  وميــة املدنيــة  املســائل املتكــ
  وااــــأل  يــــ  نيتياــــي  عيــــ  سياســــة محايــــة ال فــــل. ويتــــي  هــــذا التقريــــر 2014ال فــــل. ويف عــــا  
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ليح ومــــة الفرعــــة لتقيــــيم اإلمــــا اب والتقــــد  احملــــر  والتحــــدياب امل روحــــة ايمــــا يتديــــأل  اإلعمــــال 
قـــد  ال امـــل  قـــو  مجيـــ  األ فـــال يف مجروريـــة جـــشر مارتـــال. وتفتبـــر مجروريـــة جـــشر مارتـــال  الت

أالب الــة   - اســتمرار وجــود حتــدياب ا ي الــذز  حر تــ  منــذ تقــدا تقريرهــا األويل  ول نرــا تدــرت   ياــ
 ثــرب مجيدرــا عيــ  التمــادز  -وارتفــا  مدــدل محــل املراهقــاب ونوعيــة تديــيم األ فــال واهلاــرة الريفيــة 

 يف إعمال حقو  ال فل.
  
 (105-75و 104-75و 93-75و 59-75اإل اقة   -سابعاا  

 
تؤيــد مجروريــة جــشر مارتــال التوعــياب املتديقــة مواعــية اُّتــان ا ــواب لتيبيــة االحتياجــاب  -8

 2014 األاـــرة لاتـــباا نوز اإلعاقــــة. وعيـــ  ســــبيل امل ـــال  وااـــأل  يــــ  نيتياـــي  يف  ييول/ســــبتمرب
عيـــــ  السياســـــة الو نيـــــة الـــــ  تنترارـــــا مجروريـــــة جـــــشر مارتـــــال يف  ـــــال التنميـــــة ال ـــــامية ل ـــــؤود 

اا نوز اإلعاقـــة. ويتم ـــل هـــد  هـــذه السياســـة يف تـــوا  اإل ـــار ال ـــامل لتحســـر نوعيـــة األتـــب
ـــدا هـــذه السياســـة  حيـــاة األتـــباا نوز اإلعاقـــة وتدشيـــش م ـــارأترم الفدالـــة يف اذتمـــ . وقـــد ُوي 
واقــــا ي التفاقيــــة حقــــو  األتــــباا نوز اإلعاقــــة واســــرتاتياية من قــــة احملــــي  اهلــــادق   ــــ د اإلعاقــــة 

 إن يود.واسرتاتياية 
  

 53-75و 52-75االقتصأأادية   - االسأأتراتيجياأ والط أأج االجتما يأأة -ثامناا  
 (60-75و 57-75و
 
تؤيـــــــد مجروريـــــــة جـــــــشر مارتـــــــال هـــــــذه التوعـــــــياب وتيتـــــــش   ويـــــــ  اســـــــرتاتياياب وا ـــــــ   -9

ــدا اخل ــة االســرتاتياية الو نيــة. وهــ  ت ــ ل إ ــار 2013اقتكــادية. افــ  عــا   - اجتماعيــة ا ي   ُوي 
 هـــدا  ح ومــــة مجروريـــة جـــشر مارتــــال ومراميرـــا املتوســـ ة األجــــل ليتنميـــة عيـــ  الكــــديد لتنســـيأل 

  1017-2015الـــــو ي. وتا ـــــ  اـــــرتة تنقســـــم إىل مراحـــــل مـــــد ا ثـــــ و ســـــنواب   وهلـــــا الفـــــرتة 
مي ــا  وســيارز حتــدي را  اســتمرار لتحقيــأل األهــدا  عيــ  مــدة   ــول  وباعــة ايمــا يتديــأل  حمــا  

 واأل ابدول الشمي املقرر. 2023يف عا   املددلةاالرتباط ا ر  كيات  
  الـ  تتـي  بمروريـة 2018ورؤيـة عـا   ليدسـتورا ي وُوي دا اخل ة االسـرتاتياية الو نيـة واقـ -10

 يتبيل األولوياب الو نية ناب الكية.ا ي جشر مارتال رؤية  ويية املدة ليسيا  الو ي ومن ور 
  
 (109-75و 108-75و 107-75و 58-75تغير المناخ   -تاسعاا  

 
تؤيد مجرورية جشر مارتال التوعـياب املتديقـة مدابـة مسـ لة تاـ  املنـا  و ثـاره عيـ  حقـو   -11

اإلنســـاد. وجيربنـــا هـــذا عيـــ  تنفيـــذ التـــدا   الراميـــة إىل  نـــا  القـــدرة عيـــ  التـــ قيم  وا ـــد مـــن  ـــا ر 
ي مــن تــدا   الت يــ . ويف ســيا  ال ــوارو  ودعــم ال اقــاب املتاــددة وال فــا ة ال اقيــة  و ــ  نلــ
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ليسياسـاب املتديقـة  تاـ  ا ي و نيـا ي حدة التدر   ثار تا  املنا   ويدا مجروريـة جـشر مارتـال إ ـار 
ملواجرـــة  ا ـــار التاـــ اب املناايـــة عيـــ  الكـــديد الـــو ي  ال ـــراأة مـــ  ا ي و نيـــا ي املنـــا  ي ـــ ل    ـــ

مدابــــة املســــائل إ ا  ا ي   تتَّب ــــ  ح ومتنــــا  اــــا ي أييــــتــــرأائنا اإلقييميــــر والدــــاملير. ويف الوقــــا الــــراهن
 املتكية  تا  املنا  يف اذاالب التسدة التالية ناب األولوية:

 األمن الاذائ  واملائ     ( 

 األمن ال اق  واحملاا ة عي  ال اقة   ب( 

 التنو  البيولوج  وإدارة الن م اإلي ولوجية   ج( 
 والت قي  والتوعية تنمية املوارد الب رية   د( 
 الكحة   ه( 
 التب ي  ا ارز وت وير اهلياأل األساسية   و( 
 إدارة  ا ر ال وارو    ( 
 إدارة األراي  واملنا أل الساحيية  ما يف نلي حيا ة األراي    ح( 
 النقل واالتكاالب.  ط( 

  
 98-75و 97-75و 96-75و 95-75و 94-75الصسة والتعلأي    - اشراا  

 (103-75و 102-75و 101-75و 100-75و 99-75و
 
يف  ـــايل التديـــيم احملـــر  تؤيـــد مجروريـــة جـــشر مارتـــال هـــذه التوعـــياب ويـــرورة تدشيـــش التقـــد   -12

ّ  والكـحة أـذلي. وايمــا يتديـأل  ــالتدييم     2013  الكـادر يف عــا  قـانود جــشر مارتـال ليتديــيمنـ
بميــ  األ فــال مــن ســن اخلامســة إىل ال امنــة ع ــرة وااــ  تقــد  جــشر مارتــال عيــ  إلشاميــة التديــيم 

ايمــا يتديــأل  اهلــد  ال الــد مــن األهــدا  اإل ائيــة لالفيــة يف مســاره الكــحي  نــو حتقيــأل املســاواة 
قبـــل  فـــرتة مـــا  ـــر ابنســـر يف  ـــال التديـــيم. وبكـــوا الكـــحة  اســـت دنا تدشيـــش الـــربام  املتديقـــة 

دـــدها  و يـــادة ترأيشنـــا عيـــ  الرعايـــة الوقائيـــة لاـــماد ســـ مة النســـا  اـــ ل اـــرتة ا مـــل الـــوالدة ومـــا  
 والوي .

  
 (111-75و 110-75النفاياأ النووية   -إحدى  شر

 
تؤيـــد مجروريـــة جـــشر مارتـــال هـــاتر التوعــــيتر وتدـــرت   قيمـــة التقريـــر الـــذز  عـــده املقــــرر  -13

اخلـــاا   ـــ د  ثــــار اإلدارة الســـييمة ليبيحلـــة والــــتبيّ مـــن النفايـــاب اخل ــــرة عيـــ  حقـــو  اإلنســــاد 
وإىل  2012 نار/مــــــار   30إىل  27عقــــــو  يارتــــــ  إىل مجروريــــــة جــــــشر مارتــــــال يف الفــــــرتة مــــــن 
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ــــاب املتحــــدة يف ــــام  التاــــارب  2012نيســــاد/  ريل  27إىل  24 الفــــرتة مــــن الوالي ــــر  رن ــــيم  ث  لتقي
إىل  1946النوويــــة الــــ   جر ـــــا الواليــــاب املتحــــدة يف مجروريـــــة جــــشر مارتــــال يف الفـــــرتة مــــن عـــــا  

عيــــ  حقــــو  اإلنســــاد . وقــــد قــــد  تقريــــره إىل  يــــ  حقــــو  اإلنســــاد اــــ ل دورتــــ   1958 عــــا 
. وا يــا إحــدة املســائل احملــددة يف التقريــر يف لدوديــة 2012مرب ا اديــة والد ــرين يف  ييول/ســبت

 إم انية ا كول عي  مديوماب    د نلي الربنام .
ويف تـ ل  نسـ  ا ي وأاد أ   من الوثائأل التارخييـة املقدمـة إىل مجروريـة جـشر مارتـال منقوعـ -14

لــة ال ــا   ومنقــوا مــن لذواــة اقــ   وعييــ  ع مــة  مستنســ   و مــنق   و مكــحَّ  مديومــاب  رو 
   ـــ  جـــدوة   يـــد . و دـــد عـــدور تقريـــر املقـــرر اخلـــاا  مـــا اتحلـــا مجروريـــة جـــشر مارتـــال تبـــذل

هــذا الدــا . وال ا ــن مــن نيســاد/  ريل  27لــاوالب ليحكــول عيــ  هــذه املديومــاب أــاد  ارهــا يف 
هــذه الســا ب إتاحــة إم انيــة اال ــ   عيــ     و راــب  اعتبــار اــادز الواليــاب املتحــدة يف عــد 

مـــن عـــد  االحـــرتا  ل ـــدو مجروريـــة جـــشر مارتـــال  وي ـــ ل نلـــي ا ي  ال امـــل إال  إهانـــة ســـاارة ونوعـــ
  قو  اإلنساد األساسية. متواع  ي ا ي انتراأ
 
 


