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مقدمة
ما زالت مكومة مجهورية جزر مارشال زكفا أن مقو ،اانسان متةا أولوية وطنية .ويتجلوى
-1
الووت ري الدسووتور والتشوويعات والسياسووات الوطنيووة الووت اعتُموودت خووالل الفو ة  .2019-2015ويتضو
الووت أيضو ا موون خووالل سوون زشوويعات زكوووس القوويم األساسووية لزفاقيووة مقووو ،الطفوواي وازفاقيووة القضوواء
علووى مجيووع أشووكال التمييووز وود امل ووأةي وازفاقيووة مقووو ،األشووخا اوي ااعاقووةي وهووي قووانون ايووة

مقووو ،الطفووا لع وام  2015وقووانون مقووو ،األشووخا اوي ااعاقووة لعووام  2015وقووانون جلنووة مقووو،
اانسووان لعووام  2015وقووانون هياووة الدمووة الشووبااية لعووام  2016وقووانون زسووجيا الووولدات والوفيووات
والوزوا (امل وُعدلل) لعوام  2016وقووانون الضومان الجتمواعي (امل وُعدلل) لعووام  2017وقوانون زكوافي فووو
العما لعام  2017وقانون مظو الجتوار ابألشوخا لعوام  2017وقوانون التبوين (امل وُعدلل) لعوام 2018
وقانون منع العنف العاالي وا ماية منه لعام  2018وقانون ا د األدىن لألجوور (امل وُعدلل) لعوام 2018
وقانون كبار السن لعام  2018وقانون املساواة اني اجلنسني لعام .2019
وصدقت مجهورية جزر مارشال ميخواي متشيا مع التزاماهتا الدوليةي على العهد الودو الوا
-2
اب قووو ،القتصووادية والجتماعيووة والةقافيووة وعلووى العهوود الوودو الووا اب قووو ،املدنيووة والسياسووية
وعلى ازفاقية مناهضة التعذيب وغ ه من ووو املعاملوة أو العقواوة القاسوية أو الالإنسوانية أو املهينوة
وعلى ازفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييوز العنصووي وعلوى اووزوكوولني اختيواريني لزفاقيوة مقوو،
الطف ووا اش ووأن اي ووع األطف ووال واس ووتغالل األطف ووال ري البغ وواء وري املو وواد ااابمي ووةي واش ووأن إجو وواء زق وود
البالغووات وعلووى الّبوزوكووول الختيوواري لزفاقيووة القضوواء علووى مجيووع أشووكال التمييووز وود املووأة املنشو
اجواء الشكاوى الفودية.

وري عام 2019ي انتُخبت مكومة مجهورية جزر مارشال لعضوية جملس مقو ،اانسان التوااع
-3
لألمم املتحدة .وزولت هذا املنصب رمسي ا ري كانون الةاين/ينايو .2020
ول يزال زغ املناخ والفاشيات الصحية يشكالن أكّب هتديد جلمهورية جزر مارشوال .وزعموا
-4
مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال مووع الشوووكاء ري التنميووة واجلهووات املاظووةي لووا ري الووت املنظمووات الوطنيووة
وااقليمية والدوليةي ملكافحة اآلاثر املستموة لتغ املناخ.

أوالل -املنهجية وعملية التشاور
زتوألف اللجنوة الوطنيوة قووو ،اانسوان مون كبوار املسوويولني ري مكوموة مجهوريوة جوزر مارشووال
-5
ومنظمات اجملتمع املدين.
وزضمنت منهجية التقويو الوطين التعاون مع اللجنة الوطنية قو ،اانسان الت اجتمعوت ري
-6
زشوين الةواين/نوفمّب  2019ملناقشوة اسو ازيجيات كتااوة التقواريو .ولودى اللجنوة الوطنيوة قوو ،اانسوان
مصفوفة عما قو ،اانسان و عها الفويس ااقليموي املعوين ابلتةقيوف ري جموال مقوو ،اانسوان التوااع
ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ زتضمن التوصيات املنبةقوة عون اجلولوة الةانيوة مون زقواريو السوتعواع الودوري
الشوواما الووت م و ردثها ابنتظووام مكتووب مقووو ،اانسووان كومووة مجهوريووة جووزر مارشووال الووذي يقووع مقوووه
اوووزارة الةقافووة والشوويون الداخليووة .وعقوودت اللجنووة الوطنيووة قووو ،اانسووان ومنظمووات اجملتمووع املوودين
األعضاءي ملقوة عموا ملناقشوة فتلوف ااجنوازات الوت حتققوت ومواء مصوفوفة مقوو ،اانسوان القااموة.
وانتهت ملقة عما اثنية من إعداد هيكا التقويو الوطين ومضمونه .مث أميا التقويو الوطين إىل أعضاء
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اللجنة الوطنية قو ،اانسان لستعوا ه وإاداء زعليقات إ افية عليه قبوا و وعه ري صويغته النهاايوة.
وأقو جملس الوزراء التقويو الوطين رمسيا ري عام  2020قبا زقدميه إىل األمم املتحدة.

اثنيال -التطورات اليت حدثت منين االسينتعراض السينا قم ومعلومينات أساسينية عين
الدولة موضوع االسينتعراضم وططينار تعزيينز وةايينة حقينوق اإلنسينانم ينا
ذل ينينت الت ينيندا ر الدس ينينتورية والتشين ينريعية والسياس ينيناتية والفقهي ينينة وا يا ينينل
األساسية حلقوق اإلنسان مثل املؤسسة الوطنية حلقينوق اإلنسينان ونطيناق
االلتزامات الدولية احملددة ”أساس االستعراض“ الوارد القرار 1/5
ألف -القوانني والتشريعات الوطنية
زشما التطورات التشويعية الوايسية الت مدثت منذ زقويو الستعواع الدوري الشاما األخ
-7
موا يلوي( :أ) قوانون ايوة مقوو ،الطفوا لعوام  ) ( 2015قوانون مقوو ،األشوخا اوي ااعاقوة لعووام 2015
( ) قانون جلنة مقو ،اانسوان لعوام ( 2015د) قوانون هياوة الدموة الشوبااية لعوام ( 2016ه) قوانون
زسووجيا الووولدات والوفيووات والووزوا (املووُعدلل) لعووام ( 2016و) قووانون الضوومان الجتموواعي (املووُعدلل)
لعوام ( 2017ز) قوانون زكوافي فوو العموا لعووام ( 2017ح) قوانون مظوو الجتوار ابألشوخا لعووام 2017
(ط) قووانون التبووين (املوُعدلل) لعووام ( 2018ي) قووانون منووع العنووف العوواالي وا مايووة منووه (املوُعدلل) لعووام 2018
(ك) قووانون ا وود األدىن لألجووور (املوُعدلل) لعووام ( 2018ل) قووانون كبووار السوون لعووام ( 2018م) قووانون
املساواة اني اجلنسني لعام .2019

ابء -التدا ر والسياسات الوطنية
يشوما و وع السياسوات الوايسوية موا يلووي :خطوة التنميوة السو ازيجية الوطنيوة للفو ة
-8
وخطة العما اشأن السياسة الوطنية للتنمية الشاملة لإلعاقة للف ة  2018-2014وخطة عما مجهوريوة
ج ووزر مارش ووال املش و كة الوطني ووة للتكي ووف م ووع زغ و املن وواخ وإدارة ف واطو الك ووارل للف و ة 2018-2013
وجدول أعمال عام  :2020إطار للتقدم (جدول أعمال عوام  )2020والسياسوة الوطنيوة لتعمويم مواعواة
املنظ ووور اجلنس وواين لع ووام  2015والسياسة/الس و ازيجية الوطني ووة للص ووحة ااجنااي ووة للف و ة 2016-2014
واسو ازيجية مجهوريووة جووزر مارشووال ملنووع ووا املواهقووات للفو ة  2016-2014والسياسووة الوطنيووة للطاقووة
وخطة العما املتعلقة ابلطاقة لعام  2016وخطة عما مجهوريوة جوزر مارشوال املشو كة الوطنيوة للتكيوف
مع زغ املناخ وإدارة فواطو الكووارل ومووجزات جوزر مارشوال القتصوادية للسونوات املاليوة 2019-2015
واس ازيجية املناخ ” 2050إانرة الطويس“ ( )2018وخارطة طويس جزر مارشال للطاقة (.)2018
2017-2015

وري عو و ووام 2018ي شو و وووعت مكومو و ووة مجهوريو و ووة جو و ووزر مارشو و ووال ري عمليو و ووة اسو و ووتعواع الطو و ووة
-9
الس ازيجية الوطنيوة للفو ة  2019-2017عود و وع اسو ازيجية مودهتا عشوو سونوات لضومان التوجيوه
الطويا األجا ألنشطة ا كومة .وستجوي مشاورات هنااية ري شباط/فّبايو  2020اشأن مشوو الطة
السو و ازيجية الوطني ووة للفو و ة  .2030-2020وهت وود مكوم ووة مجهوري ووة ج ووزر مارش ووال إىل إقو ووار الط ووة
الس و ازيجية الوطنيووة للف و ة  2030-2020حبلووول آاار/مووارس 2020ي وزعتووزم عقوود اجتمووا للشوووكاء ري
التنمية الدوليني ري صيف عام  2020لتقد الطة الس ازيجية الوطنية.
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جيم -السلطات الرمسية واملنظمات احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان
 -10زواصا اادارات ا كوميوة ومنظموات اجملتموع املودين التاليوة ااسوهام ري زعزيوز مقوو ،اانسوان
و ايتها وإعماهلا على الصعيد الوطين( :أ) مكتب كب األمناء ( ) وزارة الشيون الارجية والتجارة
( ) وزارة الةقافة والشيون الداخلية (د) وزارة الصحة والدمات اانسانية (ه) وزارة التعليم والواي ة
والتوودريب (و) مكتووب النااووب العووام (ز) مكتووب احملووامني العووامني (ح) مكتووب يطوويط السياسووات
القتصووادية واامصوواء (ط) منظمووة موون الش ووبا إىل الشووبا ري جمووال الصووحة (ي) منظمووة نس وواء
متحدات معا ري جزر مارشال (ك) جملس جزر مارشال للمنظمات غ ا كومية.

اثلثال -تعزيز حقوق اإلنسان وةايتهينا علينأ أرض الوااينتن تنفيين االلتزامينات الدوليينة
املتعلق ينينة حبق ينينوق اإلنس ينينان احمل ينينددة أس ينيناس ”االس ينينتعراض“م والتشين ينريعات
الوطنيينينةم وااللتزامينينات الطوعيينينةم واملؤسسينينات الوطنيينينة حلقينينوق اإلنس ينينانم
والوعي العاو حبقوق اإلنسانم والتعاون مت آليات حقوق اإلنسان
 -11طلبووت مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووالي ري زشووين الةوواين/نوفمّب 2016ي املسوواعدة التقنيووة موون
الفويووس ااقليمووي املعووين ابلتةقيووف ري جمووال مقووو ،اانسووان التووااع ألمانووة مجاعووة احملوويط اهل وادئ ومنتوودى
آسيا واحمليط اهلادئ للميسسات الوطنية قوو ،اانسوان اجوواء دراسوة اسوتطالعية عون جودوى إنشواء
ميسسووة وطنيووة قووو ،اانسووان .وأُجويووت الدراسووة السووتطالعية ري آاار/مووارس  .2017وقُوودمت نتوواا
الدراس ووة إىل مكوم ووة مجهوري ووة ج ووزر مارش ووال ري أيلول/س ووبتمّب  .2017وقُوودمت التوص وويات التالي ووة إىل
مكومة مجهورية جزر مارشال لكي زنظو ري ما يلي( :أ) أن زُنشأ ميسسة وطنية قو ،اانسان زكون
لةااة مكتب دستوري له موكز مكاف ملوكز مكتب املواجع العام ( ) أن يُطلب إىل املويمتو الدسوتوري
النظ ووو ري إنش وواء مكت ووب ألم ووني املظ وواة زس ووند إلي ووه ولي ووة ري جم ووال ا وكم ووة الوش وويدة ومق ووو ،اانس ووان
( ) أن يوُودر ري مكتووب أمووني املظوواة (إاا أنشو ) هيكووا يتووألف موون كبو أمنوواء املظوواة وأمووني مظوواة أو
اناووب أمووني املظوواة زسووند إليهمووا مسوويولية ووددة ري جمووال مقووو ،اانسووان  -ويعمووالن اوودوام كامووا
(د) أن زُسوون زشوويعات متوون امليسسووات الوطنيووة قووو ،اانسووان وليووة واسووعة النطووا ،موون أجووا زعزيووز
و اية مقو ،اانسان لكا شخص ري مجهورية جزر مارشال (ه) زعزيز كوامة ومساواة وأمن كا فوود
ري مجهورية جوزر مارشوالي لون ري الوت النسواء واألطفوال واألشوخا اوو ااعاقوة وأيضوا املواطنوون
واملقيموني سواء اصفة داامة أو ميقتة.
 -12وة زنش مكومة مجهورية جزر مارشال اعد أية آلية وطنية قو ،اانسان زكون متوافقة مع
مبادئ ابريس .ويونص قوانون اللجنوة الوطنيوة قوو ،اانسوان لعوام  2015علوى إنشواء جلنوة مشو كة اوني
املكوانت ا كوميةي زشارك فيها منظمات اجملتمع املديني ي لول هلا سلطات واسعة زكفوا زعزيوز مقوو،
اانسان و ايتها وإعماهلا على الصعيد الوطين.
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را عال -اإلجين ين ينراءات املتأين ين ين ة ش ين ينينةن التوو ين ينينيات املن ثق ين ينينة عين ين ين اجلول ين ينينة الثاني ين ينينة
لالستعراض الدوري الشامل
 1-75و 2-75و 3-75و 4-75و6-75

ا ينينول القواع ينيند الدولي ينينة ( -التوو ينينيات
و 7-75و 8-75و 9-75و 10-75و 11-75و 12-75و 13-75و 14-75و15-75
و 16-75و 17-75و 18-75و 19-75و 20-75و 21-75و 22-75و23-75
و 24-75و 25-75و 26-75و 27-75و 28-75و 29-75و 30-75و31-75
و 32-75و 33-75و 34-75و 35-75و)36-75
 -13انض وومت مجهوري ووة ج ووزر مارش ووال إىل ازفاقي ووة مق ووو ،األش ووخا اوي ااعاق ووة ري  17آاار/
مووارس  .2015وري  12آاار/مووارس 2018ي انض وومت مجهوريووة جووزر مارش ووال إىل العهوود الوودو ال ووا
اب قو ،املدنية والسياسويةي والعهود الودو الوا اب قوو ،القتصوادية والجتماعيوة والةقافيوةي وازفاقيوة
مناهض ووة التع ووذيب وغو و ه م وون وووو املعامل ووة أو العقوا ووة القاس ووية أو الالإنس ووانية أو املهين ووة .وري 11
نيسووان/أاويا 2019ي انضوومت مجهوريووة جووزر مارشووال إىل الزفاقيووة الدوليووة للقضوواء علووى مجيووع أشووكال
التمييز العنصوي .ويقوم ماليا الفويس العاموا التوااع للجنوة الوطنيوة قوو ،اانسواني اودعم زقوين وإداري
من وزارة الةقافة والشويون الداخليوةي اتجميوع التقواريو األوليوة للعهود الودو الوا اب قوو ،القتصوادية
والجتماعية والةقافيةي والعهد الدو الا اب قو ،املدنية والسياسيةي والزفاقية الدولية للقضاء على
مجيع أشك ال التمييز العنصويي وازفاقية مناهضة التعذيب وغ ه من وو املعاملة أو العقواة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة .وستقدم زلت التقاريو األولية ري عام .2020
 -14وري  29كووانون الةاين/ينووايو 2019ي انضوومت مجهوريووة جووزر مارشووال إىل الّبوزوكووول الختيوواري
امللحس ابزفاقية مقو ،الطفا اشأن ايوع األطفوال واسوتغالل األطفوال ري البغواء وري املوواد ااابميوة .وري 5
آاار/مارس  2019ي انضمت مجهورية جزر مارشوال إىل إجوواءات الشوكاوى الفوديوة املتعلقوة ابلّبوزوكوول
الختياري لزفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز د املووأة والّبوزوكوول الختيواري لزفاقيوة مقوو،
الطفووا املتعلووس تج وواء زقوود البالغووات .وسووتبدأ اللجنووة الوطنيووة قووو ،اانسوواني ري عووام 2020ي ري
استقطا الدعم للّبوزوكولت الختيارية وإاكاء الوعي عا ري الوزارات واادارات ا كوميوة ومنظموات
اجملتمع املدين.
 -15وانض وومت مكوم ووة مجهوري ووة ج ووزر مارش ووالي مو و اآلني إىل  11ص ووكا أساس وويا م وون ص ووكوك
مقووو ،اانسووان والّبوزوكووولت الختياريووةي وسووجلت أموود أعلووى معوودلت املشوواركة ري منطقووة احملوويط
اهلادئ .وزعما وزارة الارجية والتجارة ماليا على و ع خطط لنظو جملس الوزراء والّبملان ري التصديس
علوى( :أ) املووادة  22مون ازفاقيووة مناهضووة التعوذيب  -الشووكاوى الفوديوة ( ) الّبوزوكووولني الختيوواريني
األول والةوواين امللحقووني ابلعهوود الوودو الووا اب قووو ،املدنيووة والسياسووية ( ) الّبوزوكووول الختيوواري
امللحووس ابلعهوود الوودو الووا اب قووو ،القتصووادية والجتماعيووة والةقافيووة (د) الّبوزوكووول الختيوواري
امللحس ابزفاقية مقو ،األشخا اوي ااعاقة (ه) قبول إجواء الشكاوى الفودية للجنة القضاء على
التمييز العنصوي لوجب املادة .14
 -16مواصلة التعاون مع املكلفوني اوولايت ري إطوار ااجوواءات الاصوةي لوا يشوما مواصولة زوجيوه
الوودعوات الداامووة إىل املكلفووني اووولايت ري إطووار ااج وواءات الاصووةي ومواصوولة السووتجااة للبالغووات
ومتااعة التوصيات (لن فيهم املقور الا املعين ابآلاثر امل زبة ري جمال مقو ،اانسان على إدارة املواد
والنفاايت الطوة والتخلص منها اطويقة سليمة ايايا) .العتماد على الدعوة الداامة ا الية املوجهة إىل
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املكلفني اولايت ري إطار ااجواءات الاصة جمللس مقو ،اانسان لودعوة املكلفوني ابلوولايت التاليوة:
مقو ،اانسان ري ا صول على مياه الشوو املأمونوة وخودمات ااصوحاحي وا وس ري التعلويمي ومسوألة
التزامووات مقووو ،اانسووان املتصوولة ابلتمتووع ابياووة آمنووة ونظيفووة وصووحية ومسووتدامةي والعنووف وود امل ووأة
وأسبااه وعواقبه.

التعاون مت هيئات املعاهدات ( -التووية .)64-75
 -17ري عووام 2016ي قوودمت مكومووة جووزر مارشووال زقويوهووا الوودوري اجلووامع لتقاريوهووا األول والةوواين
والةالث عن زنفيذ ازفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز د املوأة والتقويو اجلامع للتقويوين الدوريني
الةالث والوااع عن زنفيوذ ازفاقيوة مقوو ،الطفوا .وري عوام 2019ي قودمت مكوموة جوزر مارشوال زقويوهوا
األو عون ازفاقيوة مقوو ،األشووخا اوي ااعاقوة .وزلقوت مكوموة جووزر مارشوال زوصويات مون جلنووت
ازفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز د املوأة وازفاقية مقوو ،الطفواي وستواصوا العموا مون أجوا
زنفيذ التوصيات اتوجيه ومشورة ودعم من اللجنة الوطنية قو ،اانسان واملنظمات الوطنية وااقليمية
والدوليووة الوايسووية .وسووتعما اللجن وة الوطنيووة قووو ،اانسووان مووع املكازووب املكلفووة ابلشوويون اجلنسووانية
ومق ووو ،الطف ووا ري وزارة الةقاف ووة والش وويون الداخلي ووة وم ووع أص ووحا املص وولحة اآلخ و ووين ملتااع ووة زنفيو ووذ
التوصيات زنفيذا فعالا وري أوانه.

التعينيناون مينينت ا ليينينات واملؤسسينينات الدوليينينة األ ينينر (التووينينيات
و)66-75

 61-75و63-75

مفو ية األمم املتحدة السوامية قوو ،اانسوان وموع
 -18زواصا مكومة جزر مارشال زعاوهنا مع ر
جملس مقو ،اانسان التااع لألمم املتحدة .وري إطار السعي إىل إقامة عالقة اناءة وهادفة مع وكالت
األمم املتحدة واآلليات وامليسسات الدوليةي زنوه وزع مجهورية جزر مارشال ابملساعدة الوت يقودمها
البلدان األعضاء والشوكاء واجلهات املاظةي لا ري الت املنظموات الوطنيوة وااقليميوة والدوليوةي ري إطوار
عملها كعضو ري جملس مقو ،اانسان التااع لألمم املتحدة (.)2021-2020
 -19وما زالت وزارة الةقافة والشيون الداخليةي اوصفها أمانة اللجنة الوطنية قو ،اانساني ومقو
شووعبة التنميووة اجملتمعيووةي زعمووا مووع شوووكااها الوووطنيني وااقليميووني والوودوليني لقيووادة زنفيووذ املعاهوودات ري
مفو ووية األمووم املتحوودة السووامية قووو،
البلوود .وهنوواك عوودد قليووا موون املبووادرات اجلاريووة ابلفعووا :زعمووا ر
اانسووان شوويك ا ري انوواء القوودرات وزتبووع التقوواريو وزقوودم اليونيسوويف ماليو ا مسوواعدة زقنيووة اشووأن ايووة
الطفووا ومبووادرات النموواء ري موملووة الطفولووة املبكوووة ويواصووا الفويووس ااقليمووي املعووين ابلتةقيووف ري جمووال
مقووو ،اانسووان التووااع ألمانووة مجاعووة احملوويط اهلووادئ العمووا ملسوواعدة مجهوريووة جووزر مارشووال ري زقوود
التقاريو لوجب املعاهدات وزنمية القدرات ري شعبة التنمية اجملتمعية.
 -20وعينو ووت اليونيسو وويفي ابلش و وواكة مو ووع املنظمو ووة الدوليو ووة للمتطو وووعني األس و و اليني ووزارة الةقافو ووة
والشيون الداخليةي أخصااي ا ري جمال ايوة الطفوا ري موايورو مكوسو ا للعموا علوى إنشواء آليوات مايوة
الطف ووا لصو ووامج مكومو ووة مجهوري ووة جو ووزر مارشو ووال .وزقو وودم اليونيس وويف املسو وواعدة إىل مكومو ووة مجهوريو ووة
جزر مارشال اشأن و ع استعواع شاما ملدى امتةال التشوويعات لزفاقيوة مقوو ،الطفواي موع ال كيوز
اوجه خا على النماء ري موملة الطفولة املبكوة.
 -21وعملووت وزارة الةقافووة والشوويون الداخليووة ري شوواكة مووع هياووة األمووم املتحوودة للمووأة علووى زنفيووذ
ازفاقيووة القضوواء علووى مجيووع أشووكال التمييووز وود املووأة .وأدت املسوواعدة املقدمووة موون هياووة األمووم املتحوودة
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للموأة أيض ا إىل و ع واستكمال الستعواع الوطين ملنها عما ايجني وإهناء التقاريو املومدة لزفاقية
القض وواء عل ووى مجي ووع أش ووكال التميي ووز وود امل ووأة .وأاتم ووت ش وواكة م ووع جلن ووة األم ووم املتح وودة القتص ووادية
والجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ و ع وسن قانون املساواة اني اجلنسني لعام .2019
مفو ووية األمووم املتحوودة السووامية قووو،
 -22وزواصووا مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال العمووا مووع ر
اانسووان موون أجووا( :أ) كفالووة املسوواءلة وا ووار الفعووال مووع اجلهووات الفاعلووة الوايسووية ملعاجلووة مووالت
مق ووو ،اانس ووان املعق وودة والص ووعبة ( ) حتس ووني آلي ووة الس ووتعواع ال وودوري الش وواما م وون أج ووا حتدي وود
القضااي الفويدة ومعاجلتهوا علوى ظوو أفضوا ( ) زعزيوز صوندو ،التّبعوات السوتاماين لتقود املسواعدة
التقنيوة مون أجوا دعوم مشواركة أقوا البلودان ووا والودول اجلزريوة الصوغ ة الناميوة ري أعموال جملوس مقووو،
اانسان التااع لألمم املتحدة وغ الت من السبا الكفيلوة اودعم أصووات أكةوو الفاوات وعفا والودول
األعضاء ري األمم املتحدة الت ليس هلا متةيا دالوماسي ري جنيف.
 -23وستواص ووا مكوم ووة مجهوري ووة ج ووزر مارش ووال التفاع ووا واملش وواركة واملس ووا ة عل ووى ظ ووو انر وواء ري
املداولت الدولية ري احملافا الدولية قو ،اانساني لا يشما املشاركة ري زقد مشاريع قوارات جملس
مقووو ،اانسووان التووااع لألمووم املتحوودة واجلمعيووة العامووة اشووأن القضووااي الوايسووية مةووا( :أ) املوودافعني عوون
مقووو ،اانسووان ( ) ميووز اجملتمووع املوودين ( ) األعمووال النتقاميووة الووت زطووال املوودافعني عوون مقووو،
اانسو ووان (د) جتديو وود وليو ووة املقو ووور الو ووا املعو ووين حبالو ووة املو وودافعني عو وون مقو ووو ،اانسو ووان ري اجمللو ووس
(ه) زعزي ووز عض وووية اجملل ووس ومعاي ه ووا (و) زطبي ووس مع وواي مو وووعية قاام ووة عل ووى ا ق ووو ،ري معاجل ووة
ا الت املة ة للقلس (ز) املشاركة البناءة ري اجمللس عموم اي لا ري الت موع اهلياوات الفوعيوة واملكلفوني
اولايت ري إطار ااجواءات الاصة.
 -24وري عام 2019ي التزمت مكومة مجهورية جزر مارشال ابلعتماد علوى الودعوة الدااموة ا اليوة
املوجه ووة إىل املكلف ووني ا ووولايت ري إط ووار ااجو وواءات الاص ووة جملل ووس مق ووو ،اانس ووان م وون أج ووا دع وووة
املكلفووني ابل ووولايت التالي ووة :مووس اانس ووان ري ا ص ووول علووى مي وواه الش ووو املأمونووة وخ وودمات الص ووو
الصحيي وا س ري التعليمي ومسألة التزامات مقو ،اانسان املتعلقة ابلتمتع ابياة آمنة ونظيفة وصحية
ومستدامةي والعنف د املوأة وأسبااه وعواقبه.

اإلطار الدستوري والتشريعي ( -التوويات  37-75و 38-75و)43-75
 -25يع دستور مجهورية جزر مارشال حبس مجيع األشخا ري املساواة لوجوب القوانون ورظوو
التمييوز علووى أسووس متعووددةي وموون اينهووا املسووااا اجلنسووانية .وري عووام 2017ي اقو ُح إجوواء زعووديلني علووى
الدستور ابعتماد زداا خاصة ميقتة ري شكا مصص انتخااية للنساء ري الّبملان وإدرا امليا اجلنسي
وااعاقة من األسبا الت جيب عدم التمييز على أساسها .ايد أن كال الق امني ُرفض مع األسف
خالل امليمتو الدستوري لعام .2017
 -26وزومووب مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال إبي زوصوويات تدرا املسووااا اجلنسووانية وااعاقووة ري
الدسووتور كسووببني لعوودم التمييووز .وسوويكون علووى مجهوريووة جووزر مارشووال أن زعقوود م ويمتوا دسووتورايا وزوونظم
استفتاء آخويني غ أن التشويع ا ا يعاجل هذه املسألة.
 -27ويُعقود ري مجهوريووة جووزر مارشووال مويمتو دسوتوري للنظووو ري التعووديالت الدسووتورية املق مووة الووت
أقوهتا اهلياة التشويعية .ول ميكن للميمتو اق اح زعديالت جديدة اا مناقشة التعديالت الت وافوس عليهوا
الّبملان فقط .ومن املتوقع عقد امليمتو الدستوري كا عشو سنوات.
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 -28ومن اوني املق موات الوت قُبلوت ري املويمتو الدسوتوري لعوام 2017ي سويُعوع مقو ح أموني املظواة
ري استفتاء يُنظلم ري مزيوان/يونيه  .2020ويلزم قبول ثلةي ( )2/3األصوات املق عة اصورة صحيحة من
أجا اعتماده.

املؤسسينينة والسياسينينات ( -التووينينيات
و 49-75و 50-75و 51-75و)60-75

 44-75و 45-75و 46-75و 47-75و48-75

 -29أصدر اوملان مجهورية جزر مارشال قانون جلنة مقو ،اانسوان ري عوام  .2015ورودد القوانون
دور اللجنووة ومهامهووا وعضووويتها وسوولطاهتا وإدارهتووا .واللجنووة الوطنيووة قووو ،اانسووان مكلفووة لوجووب
القووانون تنشوواء آليووة للشووكاوى موون أجووا النتصووا ري مووالت انتهاكووات مقووو ،اانسووان وألغ وواع
أخوووى اات صوولة .وهووي مكلفووة اتنسوويس وزنظوويم وزيسو زقوود التقوواريو لوجووب املعاهوودات إىل مكومووة
جهورية جزر مارشال .وزتألف اللجنة الوطنية قو ،اانسان من  17عضوا مكلفا من املستوايت العليا
ري ا كومة ومنظمات اجملتمع املدين وغ ها مون املناصوب الوت يواهوا راويس اللجنوة (كبو أمنواء مكوموة
مجهورية جزر مارشال) مناسبة.
 -30وي وونص ق ووانون جلن ووة مق ووو ،اانس ووان لع ووام  2015أيض وا عل ووى إنش وواء فوي ووس عام ووا يت ووألف م وون
مووو فني مكوووميني زقنيووني موون مكومووة جهوريووة جووزر مارشووال ونةلووني عوون منظمووات اجملتمووع املوودين.
والفويس العاما مكلف لا يلي( :أ) زنفيذ قوارات اللجنة ( ) و ع خطط اس ازيجية انفواا القواعود
واملعاي املصد ،عليها ري جمال مقو ،اانسان ( ) إعداد زقاريو الستعواع الدوري الشاما وغ ها
من زقاريو هياات املعاهدات الوطنية (د) زقد زوصيات اشأن التصديس على املعاهداتي لا ري الت
الّبوزوكووولت الختياريووة (ه) البحووث عوون أفضووا املمارسووات انفوواا قواعوود ومعوواي مقووو ،اانسووان
(و) أداء املهام األخوى الت زسندها إليه اللجنة.
 -31وينص قانون جلنة مقو ،اانسان لعام  2015على زعيني جلان فوعية وددة معنيوة ابلشوكاوى
ملعاجلة الشكاوى اات الصلة اشواغا وددة موزبطوة حبقوو ،اانسوان ري البلود .وأمالوت اللجنوة ا اليوة
الت زتألف من العديد من وكالت اانفاا عددا من املسوااا إىل األعضواء املعنيوني .فعلوى سوبيا املةوالي
أميلت شكوى مقدمة من نو ات املستشفى إىل وزيوو الصوحة (وهوو عضوو ري اللجنوة الوطنيوة قوو،
اانس ووان) اات ص وولة اتل ووت الش و وواغا .وعل ووى ال وووغم م وون أن آلي ووات الش ووكاوى ة زُنش ووأ رمسي و واي حت ووال
الشكاوى إىل الوكالت اات الصلة مسب ا اجة.
 -32والتزمت مكومة مجهورية جزر مارشال ري عام  2019اتعزيز جلنة مقو ،اانسان القاامةي لا
ري الت متااعة التعديالت التشويعية أو إجواء الستفتاء لضمان المتةال ملبادئ ابريسي وا صول على
التص وونيف ري ”املوك ووز أل ووف“ ال ووذي و ووعه التح ووالف الع وواملي للميسس ووات الوطني ووة ق ووو ،اانس ووان.
وس و ووتكفا ااص و ووالماتي عل و ووى وج و ووه الص و ووو ي هيكل و ووة اللجن و ووة أو امليسس و ووات اات الص و وولة لت و وووف
الستقالل الكاماي مع مان املشاركة الستشارية املناسبة وا ديةة من مصادر املعوفة ري ا كومة.

اإلطار السياسي واحلو مة الرشيدة (التوويتان  52-75و)53-75
 -33ما زالت لدى فتلف الوزارات واادارات ا كومية زوزيبات إ ااية ددة مع ا كومات احمللية
ري اجلووزر املوجانيووة اجلزريووة الارجيووة .وزتمةووا األهوودا األساسووية لل زيبووات اا اايووة ري الصووحة والتعلوويم
واملياه وااصحاح وزغ املناخ واملساعدة النووية.
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 -34وأُزووي لكبووار مووو في الدمووة العامووة التسووجيا للتوودريب علووى ا وكمووة الوشوويدة لوودى ش وووكة
إيوغونوسيس احملدودة املسيولية من خالل جلنة الدمة العاموة .وعقود مكتوب النااوب العوام أيضوا جلسوة
إماط ووة ألعض وواء الّبمل ووان اش ووأن ”ا وكم ووة الوش وويدة“ ري ك ووانون الةاين/ين ووايو 2020ي كج ووزء م وون عملي ووة
التلقني الت أعقبت النتخاابت الوطنية جلمهورية جزر مارشال لعام .2019

التثقيف والتدريب

جمال حقوق اإلنسان (التووية )58-75

 -35شارك مو فون من إدارات فتلفة ري مكومة مجهورية جزر مارشال ري دورات زدريبية هتود
إىل زعزيز مقو ،اانسان وام امها و ايتها وإعماهلاي مةا( :أ) ا س ري اجلودة ري جمال التدريب علوى
خ و وودمات الص و ووحة العقلي و ووة ( ) الت و وودريب عل و ووى حتلي و ووا قض و ووااي اجلنس و ووني ( ) امل و و ووأة ري التمك و ووني
القتصادي (د) ملقة عموا ري جموال مقوو ،اانسوان وو وع املنواه للفويوس ااقليموي املعوين ابلتةقيوف
ري جمال مقو ،اانسان التااع ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ (ه) التدريب ري جمال العنف د األطفال
(منظمة الصحة العاملية) (و) مدراو ااسعافات األولية النفسية (ز) زصودي مقودمي الوعايوة الصوحية
للعن ووف اجلنس وواين (ص ووندو ،األم ووم املتح وودة للس ووكان) (ح) مش وواركة ص ووندو ،التّبع ووات الس ووتاماين
ملفو ية األمم املتحدة السامية قو ،اانسان.
ر
نظام املدارس العامة التااع لوزارة التعليمي ابلشواكة مع الفويس ااقليمي املعوين ابلتةقيوف
 -36ويُد ِر ُ ُ
ري جمال مقو ،اانسان التااع ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ ُ
ب اوانم اجلودة والتقو ال اوي منه َ
وش َع ُ
ال ايووة علووى املواطن ووة الجتماعيووة ري املنوواه الدراس ووية للصووفو موون  9إىل  .12ويش ووما الووت امل وونه
مقووو ،اانسووان ومسوويوليازهي واملسوواواة اووني اجلنسوونيي وإهنوواء العنووف وود امل ووأة .وهووو جووزء موون ا ووانم
شواكة احمليط اهلادئ اهناء العنف د النساء والفتيات.

عدو التمييز ( -التوويات  42-75و 54-75و)93-75
 -37زواصا مكومة مجهورية جزر مارشال دعم ا قو ،املكوسة ري الدستور .وزق روو اللجنوة الوطنيوة
قو ،اانسان اب اجة إىل النظو ري املسااا املتعلقة ابمليا اجلنسوي واهلويوة اجلنسوانية وإجوواء املزيود مون
البحول اشأهنا قبا ا لشوو ري مشاورات وطنية مع ا كومة واهلياات القانونية اات الصلة اشأن هوذه
املوا يع الت زتسم اب ساسية الةقافية.
 -38وي وونص ق ووانون مق ووو ،األش ووخا اوي ااعاق ووة لع ووام  2015عل ووى زس وواوي األش ووخا
ويقو اذلت .وزع املادة  1107مون قوانون مقوو ،األشوخا اوي
ااعاقة مع اآلخوين أمام القانون ر
ااعاقووة ابألشووخا اوي ااعاقووة أمووام القووانون واتمووتعهم ابألهليووة علووى قوودم املسوواواة مووع اآلخ ووين ري
مجيع جوانب ا ياة.
اوي

 -39وجاء ري املادة  1119من قانون اية األشوخا اوي ااعاقوة أن لألشوخا اوي ااعاقوةي
لوون فوويهم النسوواء اوات ااعاقووةي ا ووس ري العمووا وري كسووب العووير علووى قوودم املسوواواة مووع اآلخ ووين.
ويشووما الووت ا ووس ري( :أ) العمووا ري السووو ،ا ووو ( ) العمووا ري أي مهنووة وعلووى أي مسووتوى ري
القطاعني العام والوا ( ) ا مايوة مون السوخوة والسوتغالل (د) العموا ري ووو عادلوة وموازيوةي
مووع املسوواواة ري األجووو عوون العمووا اي القيمووة املتسوواويةي وري اياووة عمووا آمنووة وصووحيةي مووع ا مايووة موون
التحوش.
 -40وعووالوة علووى الووتي حتظووو املووادة ) 1119(3موون القووانون نارسووة التمييووز وود أي شووخص علووى
أسوواس ااعاقووةي س وواء اشووكا مباشووو أو غ و مباشوووي ول سوويما ري عمليووات التو يووف مةووا ااعووالني
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وإجوواء املقووااالتي ومعوواي الختيوواري وشووووط التو يووف وشووووط العمووا مةووا األجووو وسوواعات العمووا
وااج و ووازة والس و ووتحقاقات األخ و وووى وإس و ووناد العم و ووا وف و ووو ال قي و ووة أو النق و ووا أو الت و وودريب أو أي و ووة
اس ووتحقاقات أخ وووى موزبط ووة ابلتش ووغيا وف ووو اكتس ووا ال ووّبة العملي ووةي والتلم ووذةي والت وودريب امله ووين
والعضوية ري أية منظمات مهنية أو جتارية أو املشاركة فيها والقوارات املتعلقة ابلفصوا أو ففوض الوزبوة
أو اتقليص عدد العمال.
 -41وزوونص املووادة ) 1119(4موون قووانون ايووة األشووخا اوي ااعاقووة علووى أن ُجيوووي أصووحا
العما أي زعديا ري مكان العما قد يكون مطلوابا اصورة معقولة لستيعا زو يف األشوخا اوي
ااعاقة وزيس أدااهم الفعال ري العما.
 -42وينص القانون على أن رفض صامب العما إجواء التعديا املطلو ري مكان العما يشوكا
متيي وزا غ و مشوووو علووى أسوواس ااعاقووة .ول زشووكا مصووص التو يووفي أو غ هووا موون التووداا الاصووة
املتخذة لتحقيس مساواة األشوخا اوي ااعاقوة ري جموال التو يوف أو التعجيوا عواي متييوزا غو مشووو
وود أشووخا آخووين .وقامووت مجهوريووة جووزر مارشووال تعووداد زعووديالت عديوودة للكةو موون زش وويعات
مكوم ووة ج ووزر مارش ووال ال ووت ل زتماش ووى م ووع مع وواي ازفاقي ووة مق ووو ،األش ووخا اوي ااعاق ووة .وينتظ ووو
مشوو القانون املذكور عو ه على الّبملان اجلديد.

 -43واعتمدت مكومة مجهورية جزر مارشال أيضوا قوانون زكوافي فوو العموا لعوام  2017وقوانون
املسواواة اوني اجلنسوني لعوام  2019اللوذين يتضومنان أمكامو ا متعلقوة اعودم التمييوز .ويكفوا قوانون زكووافي
فو العما لعام  2017معاملة مجيع املو فني على قدم املساواة فيما خيص استحقاقاهتم.

حظ ينينر التعين ين يب واملعامل ينينة القاس ينينية أو الالطنس ينينانية أو املهين ينينة (التوو ينينيات
و 86-75و)87-75

85-75

 -44ري آاار/موارس 2018ي انضومت مكوموة مجهوريوة جوزر مارشوال إىل ازفاقيوة مناهضوة التعوذيب
وغ ه من وو املعاملة أو العقواوة القاسوية أو الالإنسوانية أو املهينوة .وزونص املوادة ) 6(3مون الدسوتور
عل ووى أن ووه ل جي وووز زع وويض أي ش ووخص للتع ووذيب أو املعامل ووة الالإنس ووانية واملهين ووةي أو للعقوا ووة القاس ووية
والارجة عن املعتادي أو للغوامات أو ا ومان املبالغ فيهما.
 -45ويتن وواول ق ووانون اي ووة مق ووو ،الطف ووا لع ووام  2015إس وواءة معامل ووة األطف ووال وإ وواهلم .ويع و روو
القانون العتداء على األطفال أو إ اهلم إبنه ”أفعال أو مهمة يقوم عا أي شخص وزيدي إىل زعويض
الطفووا أو صووحته اجلسوودية أو النفسووية أو رفاهووه للضوووري أو لطووو التعوووع لضووور يكووون وودقا وميكوون
التنبي اه على ظو معقول“.
 -46ورظو قانون نظام املدارس ا كوميوة لعوام  2013العقواوة اجلسودية ري نظوام املودارس ا كوميوة
ص ووامة .ويبوودو أن املووادة  331زوسووع نطووا ،ا ظووو ليشووما املوودارس غ و ا كوميووة” :ل جيوووز إنشوواء
مدرسووة غو مكوميووة إل وفقو ا هلووذا الفصووا  “...وزُعولو املوودارس غو ا كوميووة إبهنووا موودارس مدعومووة
دينيا أو جمتمعيا وإبهنا أيوة مودارس زفووع رسووما علوى الدراسوة أو ا ضوور (املوادة  .)302ويونص قوانون
اية مقو ،الطفا لعام  2015ري املادة )( 9(2اشأن ا س ري التعليم) على ”مظو العقواة اجلسدية“.
وعووالوة علووى الووتي حتظووو سياسووة ايووة الطفووا لنظووام املوودارس العامووة اسووتخدام العقواووة اجلسوودية علووى
”مجيع املدرسني واملو فني النظاميني واملتطوعني“.
 -47غ و أن ا ظووو ال ووارد ري الق ووانني املووذكورة يقو ووه القووانون اجلنووااي لعووام 2011ي الووذي يسووم
ابسووتخدام القوووةي م و موون أجووا ا ف واظ علووى النضووباطي ويوونص ري املووادة  (2)08-3علووى مووا يلووي:
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”يكون استخدام القوة د شخص آخوو أو جتاهوه موّبرا إاا )2( ... :كوان الفاعوا ُمدرسو ا أو شخصو ا
يُعهد إليه اوعاية قاصو أو ااشوا عليه لغوع خا ي و(أ) أن زكون القوة معقولة وأن يعتقد الفاعا
أن القوة املستخدمة وورية لتحقيس الت الغوع الا ي لا ري الوت ا فواظ علوى النضوباط املعقوول
ري مدرسة أو ري صف أو ري جمموعة أخوىي وأن يتسس استخدام زلت القوة مع رفاه القاصو ( ) أل
زكووون درج ووة الق وووةي إاا اس ووتخدمها وال وود القاص ووو أو الوص ووي علي ووهي غ و م ووّبرة لوج ووب الفق وووة الفوعي ووة
( ) ()1موون هووذه املووادة “.وعلووى الوووغم موون أن اعووض القوووة مسووموح اووه ”لغوووع ايووة أو زعزيووز رفوواه
القاصووو“ جيووب أن زكووون القوووة املسووتخدمة ”معقولووة ول زووووم زع وويض الووت القاصووو لطووو وود.“،
وزعتزم مكومة مجهورية جزر مارشال إجواء استعواع للقانون اجلنااي لعام  2011ري وء قوانني أخوى.
 -48والعقواووة اجلسوودية غو مشووووعة كو جواء سديووا ري امليسسووات التأديبيووة .وزوونص املووادة  40موون
قانون اية مقو ،الطفا لعام  2015على أن ” ُرتجز األطفوال املقيودة موويتهم أو احملووموون منهوا موع
جتن ووب اا و ووار اكو ووامتهم واطويق ووة زتناس ووب م ووع س وونهم .وجي ووب عل ووى املس وويولني ع وون رعاي ووة األطف ووال
احملتجو وزين ومواس ووتهم ووايتُهم م وون العن ووف اجلس وودي والنفس ووي واجلنس وويي وامو و ُام م ووا هل ووم م وون مقو وو،
اانسوواني و وومان املعاملووة الالاقووة واانسووانية والعادلووة“ و” ...أن يسووتةين فوووع النضووباط ري أموواكن
المتجاز التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة .ورظو إخضا الطفا احملتجز لعقواة إ وافية .ول يسوم
ابس ووتخدام التقيي وود أو الق وووة إل عن وودما يش ووكا الطف ووا خطو ووا وش وويكا يه وودد ت ووا ،األاى انفس ووه أو
ابآلخويني لكنه ل يستخدم كعقا أادا“.
-49

والعقواة اجلسودية غو مشوووعة كعقواوة عون اجلوميوة .ول يوجود ري القوانون اجلنوااي لعوام

2011

أي مكم ينص على العقواة اجلسدية الت أيمو عا القضاء.

 -50وستواصووا مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال العمووا مووع السوولطات الوطنيووة والوووزارات واادارات
الوصوويرة لضوومان إزالووة املووادة  08-3موون القووانون اجلنووااي لعووام  2011الووت زوونص علووى اسووتخدام الوالوودين
واملعلمووني وغ و هم للقوووة ”املووّبرة“ حبووس الطفوواي لووا ري الووت موون أجووا املعاقبووة علووى سوووء السوولوك موون
خووالل العمليووة التش وويعية الوطنيووة .وسووتقدم مجهوريووة جووزر مارشووال معلومووات ردثووة عوون العمليووة وعوون
العما املضطلع اه لضمان إلغاء املادة  08-3خالل دورة اااالغ املقبلة.

حظر الرق واالجتار (التووية )84-75
موون

 -51زعت وزم مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال أن زواصووا التصوودي انشوواط لالجتووار ابألشووخا
خووالل الشوواكات الوطنيووة وااقليميووة والدوليووة .ويوووفو القووانون اجلنووااي لعووام  2011وقووانون ايووة مقووو،
الطفو ووا لعو ووام  2015وقو ووانون مظو ووو الجتو ووار ابألشو ووخا لعو ووام  2017ااط و ووار القو ووانوين ظو ووو الجت و ووار
ابألشخا ري مجهورية جزر مارشال.
 -52ويتجلووى اهلوود موون قووانون مظووو الجتووار ابألشووخا لعووام  2017ري منووع ومكافحووة الجتووار
ابألشووخا ري مجهوريووة جووزر مارشووال و ايووة ووحااي الووت الجتووار ومسوواعدهتمي مووع ا فوواظ علووى
الم و ام الكامووا ملووا هلووم موون مقووو ،اانسووان و ايتهووا وكفالووة التحقيووس العووادل والفعووال مووع املتلج ووين
ومقا اهتم ومعاقبتهم وزعزيز وزيس التعاون الوطين والدو لتحقيس األهدا املذكورة.
ويعو القانون الجتار ابألشخا إبنه ”أي شخص( :أ) يقوم اتجنيد شخص آخو أو نقله
-53
ر
أو إيوااه أو استقباله ( ) عن طويس استخدام القوة أو التهديد ابستخدامها أو غ الت من أشكال
ااك وواه أو الختط ووا أو المتي ووال أو ال وودا أو التعس ووف ري اس ووتعمال الس وولطة أو اس ووتغالل موق ووف
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ووعفي أو زقوود أو زلقووي مبووالغ ماليووة أو م وزااي لنيووا موافقووة شووخص لووه سوويطوة علووى شووخص آخووو
( ) لغوع استغالل الت الشخص“.
 -54وزفسووو التووداا املنصووو عليهووا ري القووانون وزطبووس علووى ظووو ل ينطوووي علووى متييووز علووى أي
أساس كاني مةا العو ،أو اللون أو الدين أو املعتقد أو السون أو الو وع العواالي أو الةقافوة أو اللغوة أو
األصوا العوقووي أو األصووا القووومي أو الجتموواعي أو اجلنسووية أو النووو الجتموواعي أو امليووا اجلنسوويي أو
الوأي السياسي أو غ ه من اآلراءي أو ااعاقوةي أو املمتلكواتي أو املولودي أو الو وع مون ميوث اهلجووةي
أو الجتار ابلشخص أو مشاركته ري صناعة اجلنسي أو أي و ع آخو.
 -55ويُتوقع أن يعاما األ طفال الضحااي معاملة منصفة ومتساوية اغض النظو عما هلم أو لوالديهم
أو لوصيهم القانوين من عو ،أو لون أو دين أو معتقود أو و وع عواالي أو ثقافوة أو لغوة أو أصوا عوقوي
أو أصا قومي أو اجتماعي أو جنسية أو ميا جنسي أو رأي سياسي أو غ ه من اآلراءي أو موا عويلء
من إعاقةي أو موا هلوم مون نتلكواتي أو ابلنظوو لوولدهتمي أو و وعهم مون ميوث اهلجووةي أو موا إاا كوانوا
حية لالجتار أو شاركوا ري صناعة اجلنس وما إىل الت.
 -56ويوونص القووانون أيض وا علووى مووا يل ووي” :إاا كووان الشووخص الووذي يتعوووع لالسووتغالل طف والاي
يشما الستغالل أيض ا ما يلي( :أ) سمني طفا ألغواع جنسوية أو عو وه ملزاولوة أنشوطة غو مشوووعة
أو إجوامي ووة ( ) اس ووتغالل اغ وواء الغو و وغو و ه م وون أش ووكال الس ووتغالل اجلنس ووي ( ) الس ووتخدام ري
النزاعات املسلحة (د) األعمال الت من شوأهنا أن زويديي افعوا طبيعتهوا أو افعوا الظووو الوت زوزاول
فيهوواي إىل اا ووار اصووحة األطفووال أو سووالمتهم (ه) التشووغيا أو السووتخدام ري العموواي إاا ة يبلووغ
الطفا املعين ا د األدىن لسن العما املعتمد من أجا زلت الو يفة أو العما (و) أشكال السوتغالل
األخوى“.
 -57وزنص املادة  1009من القانون على أنوه ”ل جيووز معاقبوة وحااي الجتوار ابألشوخا جناايوا
على اجلواام الت يوزكبوهنواي طاملوا نوت التوورط مباشووة عون و وعهم كأشوخا ُمتلجوو عوم“ .ورظوو هوذا
ا كم زوجيه الهتام إىل األفواد ( وحااي الجتوار) الوذين مارسووا اجلونس مقااوا زعوويض نقودي (البغواء)ي
أو مقا اهتم .ولذلت يوفو هذا القانون ا صانة وا ماية لضحااي الجتار.
 -58وأنشووأ جملووس الوووزراء فوقووة العمووا الوطنيووة املعنيووة لكافحووة الجتووار ابألشووخا ري عووام 2015ي
و لت جتتمع ابنتظام لتحديد النتهاكات احملتملة .وشارك مكتب النااوب العوام كوموة مجهوريوة جوزر
مارشووال ري املالمقووة املشو كة جلوواام هتويووب األشووخا الووت زووورط فيهووا مواطنووون مارشوواليون ري ولايت
يوووات وأريووزوان وأركنسوواس األمويكيووة .وسوويقدم مو فووون موون مكتووب النااووب العووام كومووة مجهوريووة جووزر
مارشال أدلة ري هذا الشأن ري مزيوان/يونيوه 2020ي ري يووات .وزلقوى املودعون العوامون مسواعدو النااوب
العام دورات زدريبية لدى مكتب التحقيقات الحتادي للولايت املتحدة األمويكية ري هاوايي الولايت
املتحوودة األمويكيووة .وأُزووي التمويووا موون قبووا مشوووو مووان البنووت الوودو اجوواء دراسووة جوودوى للمووارد
املتامة لضحااي الجتار والبغاء والعنف العاالي.
 -59وج وواء ري زقوي ووو وزارة خارجي ووة ال ووولايت املتح وودة لع ووام  2019اش ووأن الجت ووار ابألش ووخا أن
”املتلجو ووين ابألش ووخا يس ووتغلون الض ووحااي احمللي ووني واألجان ووب ري ج ووزر مارش ووالي ويس ووتغا املتلج وووون
الضووحااي املارشوواليني ري الووار “ .وجتوووي مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال ماليووا حتقيقووني اشووأن البغوواء
واهلجوة .وزتعاون مجهورية جوزر مارشوال أيضو ا موع الوولايت املتحودة ملالمقوة الجتوار الودو ابلتبوين غو
القووانوين .وزواصووا فوقووة العمووا الوطنيووة املعنيووة لكافحووة الجتووار ابألشووخا البحووث عوون سووبا الش وواكة
والتصدي هلذه القضااي مع الشوكاء الوطنيني وااقليميني والدوليني.
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 -60وري عووام  2019ي التزمووت مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال إبن ينظووو جملووس الوووزراء والّبملووان ري
الّبوزوكول الختياري لزفاقية األموم املتحودة ملكافحوة اجلوميوة املنظموة عوّب الوطنيوة (اووزوكوول منوع وقموع
ومعاقبة الجتار ابألشخا ي وفاصة النساء واألطفوالي املكموا لزفاقيوة األموم املتحودة ملكافحوة اجلوميوة
املنظمة عّب الوطنية)ي وأيضوا ابوذل املزيود مون اجلهوود للتحقيوس موع املتلجووين ومقا واهتم لوجوب القوانون
اجلديد وزنظيم الت التوعية.

احلق املشينار ة الشينؤون العامينة وحينق الت ينويت (التووينيات
و 90-75و 91-75و)92-75

 88-75و89-75

 -61أاطل ووت احملكم ووة العلي ووا جلمهوري ووة ج ووزر مارش ووال ق ووانون النتخ وواابت والس ووتفتاءات .ونتيج ووة
لذلتي أصب التصويت ابلّبيد ُمتام ا اآلن جلميع الناخبني املارشاليني الذين يعيشون ري الار .
 -62وزنص املادة الوااعة من الدستور وقانون النتخاابت والستفتاءات على أنه ميكن لكا انخب
ميها يزيد عموه عن مثانية عشو عاما أن ي ش للّبملان .وجيوز ألي انخب ميها ري مقاطعة معينة أن
ي ش ملنصب ري ا كومة احمللية ري زلت املقاطعة.
 -63وزعو مجهورية جزر مارشالي شأهنا ري الت شأن غالبية الدان جزر احمليط اهلادئي مستوى
متدنيا لتمةيا املوأة ري الّبملان مقارنة ابلدان املناطس األخوى .وري عام 2017ي اق ُح إجواء زعديلني على
الدستور ابعتماد زدا خا ميقت ري شكا مصص انتخااية للنساء ري الّبملان وإدرا امليا اجلنسي
وااعاقة من األسبا الت جيب عدم التمييز على أساسها .ايد أن كال املق مني ُرفض خالل امليمتو
الدستوري لعام  .2017غ أنه ميكن استخدام مسألة التداا الاصوة امليقتوة املنصوو عليهوا ري قوانون
املساواة اني اجلنسني لعام  2019لتّبيو النظو ري إجواء زعديا دستوري.
 -64ونظمت مكومة مجهورية جزر مارشوال موع منظموة نسواء متحودات معوا ري جوزر مارشوالي ري
عامي  2015و2018ي اوملاانا للممارسة النسااية ودورات زدريبية لساعدة اوانم األمم املتحدة اا ااي.
وأاتح التدريب للنساء امل شحات أو الواغبات ري ال ش لالنتخاابت فوصة جتويب ا ياة ري الّبملان.
 -65وإاا كان الوجال ما زالوا يهيمنون على معظم املناصب العليواي فو ن أعودادا متزايودة مون النسواء
يشووغلن و ووااف مكوميووة رفيعووة املسووتوىي وو ووااف ري جمووال اادارةي وري اجملووالس ا كوميووةي وري اجملووال
الدالوماسي .وانتُخبوت ثوالل نسواء ري الّبملوان ري عوام 2015ي مون ايونهن وامودة كوايسوة دولوة مكوموة
مجهوري ووة ج ووزر مارش ووال .وري ع ووام 2016ي ش ووغلت النس وواء نس ووبة  39ري املاا ووة م وون أعل ووى مس ووتويني م وون
الو ااف اادارية الت زُ َشغلها جلنة الدمة العامة.

 -66واات ووداء م وون ك ووانون الةاين/ين ووايو 2020ي أص ووبحت النس وواء يش ووغلن الو ووااف العلي ووا التالي ووة ري
ا كومة :وزيوة التعليم والواي ة والتدريب كب ة األمناء ابلنيااة ثالل سف ات (من أصا ستة سفواء)
وقنصا عام وامد وزيوة املوارد الطبيعية والتبادل التجاري ( ) وزيوة الشيون الارجية والتجارة وزيوة
املالي ووة م ووديوة الض وومان الجتم وواعي جل ووزر مارش ووال كازب ووة الّبمل ووان كب و ة ُكت ووا احمل وواكم كازب ووة جمل ووس
الوؤساء مفو ة الدمة العامة.

حقوق اإلنسان ومياه الشرب واإلوحاح (التووية )95-75-
 -67زلتزم مكومة مجهورية جزر مارشال اضمان حتسني البىن التحتية العموميوة مةوا ااموداد ابمليواه
وااصحاح وإدارة النفاايت على الصعيد الوطين .ويوفو قانون اية البياة لعام 1984ي وما يوزبط اه من
الص وولبة ري مجهوري ووة
الص وولبةي ااط ووار الق ووانوين والسياس وواا ادارة النف وواايت ر
لو وواا زصو وويف الفض ووالت ر
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جزر مارشال .وزنفذ مبادرات فتلفة لتقليا النفاايت على الصعيد الوطين للحد من كمية النفاايت الت
زو ع ري مدافن القمامة .على سبيا املةوالي منوع قوانون مظوو أكووا وأطبوا ،السوتايووفومي واملنتجوات
البالسو ووتيكية وإيو وودا ا و وواوايت لعو ووام  2016اسو ووت اد أو ايو ووع أو زوزيو ووع أك و ووا وأطبو ووا ،الس و ووتايووفومي
واألكوا واألطبا ،البالستيكية الت ميكن التخلص منهاي وأكياس التسو ،البالستيكية ونفذ األمكام
اات الصلة اب اوايت .وأطلقت شوكة مايورو أزول للنفاايت مبادرة متكن اجلمهور من ا صول على 5
ضُو إىل مدفن النفاايت.
سنتات عن كا علبة ألومنيوم أو زجاجة االستيكية ُحت َ
 -68وز وونص القو ووانني الوطني ووةي واللو وواا الوطني ووةي والط ووط والسو و ازيجيات والسياس ووات الوطني ووةي
ومواسوويم ا وكمووة احملليووةي والزفاقيووات واملعاهوودات الدوليووة او وووح علووى حتسووني البووىن التحتيووة العموميووة
مةووا اامووداد ابمليوواه وااصووحاح وإدارة النفوواايتي ولسوويما قووانون مظووو أك ووا وأطبووا ،السووتايووفومي

واملنتجووات البالسووتيكية وإيوودا ا وواوايت لعووام  2016والقووانون املعوودل للق ووانون الوووطين مايووة البياووة
لع ووام  2016وق ووانون مظ ووو أكو ووا وأطب ووا ،الس ووتايووفومي واملنتج ووات البالس ووتيكية وإي وودا ا وواوايت
(املوُعدلل) لعام  2018وقانون مكتب الطاقة الوطين لعام  2018وقانون وزارة البياة لعام  2018وقانون
املستحضوات الواقية من أشعة الشمس اآلمنة لعام  2019واللواا العامة لإلمداد ابملياه ولواا التنمية
املسووتدامة جلمهوريووة جووزر مارشووال ول وواا موافووس امل وواميض وزص وويف ميوواه اجملوواري ول وواا النفوواايت
الصوولبة ولوواا زقيوويم األثووو البياووي ولوواا نقووا ال اووة ورؤيووة  2018والطووط السو ازيجية هلياووة ايووة
البياووة وخطووة زطووويو وصوويانة البنيووة األساسووية ري مجهوريووة جووزر مارشووال وخويطووة طويووس مجهوريووة جووزر
مارشووال لتغ و املنوواخ وخطووة العمووا الوطنيووة ادارة فوواطو الك ووارل ري مجهوريووة جووزر مارشووال وخطووة
العما املش كة الوطنية للتكيوف موع زغو املنواخ والكووارل وإدارة فواطو الكووارل والطوة السو ازيجية
لوزارة الصحة ري مجهورية جزر مارشال.

احلق

ظروف عمل عادلة ومواتية (التووية )96-75

 -69مووا فتاووت منظمووة العمووا الدوليووة زسوواعد مكتووب عمووا مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال (وزارة
العدل) علوى اسوتعواع مجيوع زشوويعات التشوغيا وسوتعود إىل موايورو ري آاار/موارس  2020ليواا مزيود
من ااجواءات.

احلق

ال حة ( -التوويات  65-75و 97-75و 98-75و 99-75و)100-75

 -70زُقو روو املووادة  15موون دسووتور مجهوريووة جووزر مارشووال ”مووس الشووعب ري الوعايووة الصووحية والتعلوويم
والوودمات ال قانونيووة واللت وزام ابيوواا أي خطوووة معقولووة و وووورية لتقوود زلووت الوودمات“ .ونفووذ هووذا
ا كم الدستوري زدرجييا منذ عام 2015ي من خالل قانون الصحة العامة والسالمة والوعاية لعام 2015
وقانون صندو ،الصحة جلزر مارشال لعام .2019
 -71ولوودى مجهوريووة جووزر مارشووال أموود أعلووى معوودلت ااصووااة اووداء السووكوي ري العوواةي ولووذلت
و عت جمموعة مون التوداا السياسوازيةي منهوا دعوم الوعايوة الصوحية الوقاايوة وزايدة زووافو املوواد الغذاايوة
التقليديووة وزيس و ا صووول عليهووا .وأنش و كووذلت ااووتال األم وواع غ و املعديووة ري عووام  2016لتنفيووذ
ا ووام الوقايووة .وأجوووى الاووتال دراسووة استقصووااية فتلطووة اشووأن األم وواع غ و املعديووة سوواعدت ري
صياغة خطة اس ازيجية ملكافحة األمواع غ املعديةي ة يتم إقوارها اعد.
 -72وزة و األم وواع املعديووةي ول سوويما السووا (إبموود أعلووى املعوودلت امليكوودة ري العوواة)ي حتوودايت
أيضا .وقامت وزارة الصحة والدمات اانسانية اتنفيذ اووانم للفحوص اجلمواعي ري املواكوز السوكانيةي
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ري إييبيي ري عام 2017ي وري مايورو ري عام 2018ي صدر على إثوه زقويو عن الو ع النهاايي استُخدم
ري استهدا السياسات والّبام وزدا ا الت.
 -73واعتمدت مكومة مجهورية جزر مارشال أيضوا سياسوة واسو ازيجية وطنيتوني للصوحة ااجناايوة
للف ة 2018-2016ي حتدد هن ا كومة إزاء الصحة اجلنسية وااجنااية .وأُعدت السياسة والس ازيجية
وفقوا جلوودول أعمووال املويمتو الوودو اشووأن السووكان والتنميووةي و ووا زعكسووان اللتزامووات اتحقيووس أهوودا
امليمتوي وزتماشيان أيض ا مع أطو العما الوطنية.

احلق

التعليم (التوويات  101-75و 102-75و)103-75

 -74التعليم مس أساسي لكا طفا ري مجهورية جزر مارشال .وهذا ما ييكوده قوانون ايوة مقوو،
الطفا لعام  2015وينفذ لوجب قانون نظام املدارس العاموة ري جوزر مارشوال لعوام  .2013وينشو هوذا

القانون األخ نظاما مستقالا للمدارس العامة ادارة زعليم األطفال من مدارس ا ضانة م آخو سنة
من الدراسة الةانوية .وقام نظام املدارس العامة ميخواي ابلتعواون موع الفويوس ااقليموي املعوين ابلتةقيوف ري
جمووال مقووو ،اانسووان التووااع ألمانووة مجاعووة احملوويط اهلووادئ وا ووانم اجلووودة والتقووو ال اووويي اتحووديث
منهجووه للدراسووات الجتماعيووة ليشووما قضووااي مقووو ،اانسووان والقضووااي اجلنسووانية والنوويووة ري الفصووول
الدراسيةي ري الصفو من  9إىل .12
 -75ويع و روو ق ووانون مق ووو ،األش ووخا اوي ااعاق ووة لع ووام ” 2015التعل وويم اجل ووامع“ إبن ووه نظ ووام
زعليموي( :أ) يشووما جمموعووة موون القوويم واملبووادئ واملمارسووات السوواعية لتوووف زعلوويم هوواد وفعووال وجيروود
جلميع الطال ( ) يوعى ويشوجع زنوو ووو وامتياجوات الوتعلمي لويس فقوط لودى األطفوال اوي
ااعاقةي اا لودى مجيوع األطفوال .والنظوام املدرسوي هوو نظوام جوامع ويسوعى إىل زلبيوة امتياجوات مجيوع
األطفال ري مجيع املدارس مع مواصلة حتسني الودمات .وىف كوانون الةاين/ينوايو 2020ي كوان سوبعة ()7
ُمدرسني ُرَضوون شهادات التعليم الت زوكز على زعليم الصم أو املصااني اباعاقات الشوديدة .وسويبدأ
فو جديد من معلمي ال اية الاصة ري حتض شهادة الزمالة ري صيف عام .2020
 -76ويع و قووانون األشووخا اوي ااعاقووة اب ووس ري التعلوويم اوصووفه مق وا أساسوويا موون مقووو،
األشخا اوي ااعاقة واكونه أداة متكنهم من العير ري ا الكوامة اانسانية.
ويقو قانون األشخا اوي ااعاقة إبن لألشخا اوي ااعاقة ا س ري التعلويم دون متييوزي
-77
ر
وإبن هلووم ا ووس ري التعلوويم اجليوود واجلووامع ابلنظووو لك ووامتهم املتأصوولة ومقهووم ري املسوواواة وعوودم التمييووز
والتنمية الكاملة ملواهبهم وإاداعهمي واملشاركة الفعالة واملتساوية ري اجملتمع.
 -78وينص قانون األشخا اوي ااعاقة على أنوه ل ميكون رفوض السوماح اودخول أي شوخصي
سوواء اشووكا مباشووو أو غو مباشوووي إىل أي مدرسووة عامووة أو غو عامووة أو ميسسووة زعليميووة أو زدريبيووة
أخوىي على أساس إعاقة جسدية أو مسية أو عقلية أو فكوية فعلية أو متصورة أو عاهة نفسية اجتماعية.
 -79وروس لألشووخا اوي ااعاقووة ا صووول علووى زوزيبووات زيسو ية معقولووة لمتياجوواهتم الفوديووةي لووا
ري الت على سبيا املةال ل ا صو( :أ) الوصول املادي إىل غو الدراسة وإىل غ ها من املباين املدرسوية
واملواف ووسي والنق ووا املي لس وووي وأس وواليب التعل وويم واملو وواد التعليمي ووة البديل ووةي ومنه ووا طويق ووة او وواي ولغ ووة ااش ووارة
( ) ايوواا زووداا دعووم كافيووةي لووا يشووما زوووف مسوواعدي الوودعم التعليمووي ( ) إج وواء زعووديالت علووى
شووط الدخول وامتحاانت املناه الدراسية وعالمات النجاح (د) زلقي التعلويم مون مدرسوني مودراني ري
جمال التعليم اجلامع وميهلني للتعليم اطو ،التعليم البديلةي ومنها طويقة اواي ولغة ااشارة.
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التمييز ضد املرأة (التوويات  39-75و 55-75و 56-75و 57-75و 67-75و)70-75
 -80أصدر الّبملان قانون املساواة اني اجلنسني لعام  .2019ويع الت القوانون حبقوو ،اانسوان
وا ووايت األساسووية جلميووع النسوواء والفتيووات ورميهووا ويعززهووا ويتوووىل إنفااهوواي علووى قوودم املسوواواة مووع
الوجال والفتيان ويواصا زنفيذ اللتزامات القانونية جلمهورية جزر مارشال اوصفها دولة طوف ا ري ازفاقية
القضاء على مجيع أشكال التمييز د املوأة ويضع األمكام اات الصلة اب قو ،احملددة للموأة.
 -81وجيوووم قووانون املسوواواة اووني اجلنسووني لعووام  2019التمييووز القوواام علووى نووو اجلوونسي س وواء كووان
مباشوا أو غ مباشوي ورظوه ري مجيع اجملالت .ويشكا العنف د املوأة والفتاةي لا ري الت التحوش
اجلنسوويي متيي وزا قاام وا علووى نووو اجلوونسي وهووو مشوومول أيض وا اقووانون منووع العنووف العوواالي وا مايووة منووه
(املوُعدلل) لعام  2018والقانون اجلنااي لعام .2011
 -82ويوونص قووانون املسوواواة اووني اجلنسووني لعووام  2019علووى أنووه ينبغووي قواءزووه وزطبيقووه عوود حتقيووس
األهوودا الوايسووية التاليووة :زعزيووز املشوواركة الفعالووة للم ووأة اوصووفها ش وويكا علووى قوودم املسوواواة ري التنميووة
الوطنية واحمللية اعتبار التنمية املواعية للشمول اجلنسواين واملسوتجيبة للقضوااي اجلنسوانية كونه قواام علوى
ا قووو ،ألغ وواع حتقيووس التنميووة وا وود موون الفقووو التعوواون والتنسوويس الفعووالن مووع الشوووكاء ري التنميووة
حتسني اامصاءات املصنفة مسب نو اجلنسي لا فيها البياانت املصنفة مسب النو الجتماعي ري
مجيع جمالت مياة املوأة وزعمويم املسواواة اوني اجلنسوني علوى ظوو فعوال ري مجيوع السياسوات والتخطويط
والّبجمة وامليزانياتي على مجيع املستوايت وري مجيع القطاعات.

 -83وزعوود السياسووة الوطنيووة لتعموويم مواعوواة املنظووور اجلنسوواين للف و ة  2019-2015نتيجووة للجهووود
الس ازيجية واملش كة الت زبذهلا مكومة مجهورية جزر مارشال واملنظمات غ ا كوميةي ابلتعاون موع
مساعد زقين من اوانم التنمية الجتماعية ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ .وكان الغوع من زلت السياسة
ه ووو زوجي ووه عملي ووة و ووع القو ووانني والسياس ووات وااجو وواءات واملمارس ووات ال ووت ز ووووم زلبي ووة امتياج ووات
وأولوووايت وزطلعووات مجيووع النسوواء والوجووال والقضوواء اشووكا فعلووي علووى مجيووع أشووكال التمييووز وعوودم
املساواة اني اجلنسني .وأُعدت زلت السياسة وفقا لزفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز د املوأةي
وازفاقيووة مقووو ،الطفووا ي وخطووة منطقووة احملوويط اهلووادئي واألهوودا اا اايووة لأللفيووةي واسووتعواع زنفيووذ
إعالن ومنها عما ايجني اعد موور  25سنة على اعتمادهي وإعوالن املسواواة اوني اجلنسوني لقوادة جوزر
احملوويط اهلووادئ .وكانووت النتوواا المووس اات األولويووة هووي( :أ) زعزيووز القوودرة علووى نطووا ،ا كومووة علووى
زوووف ا ووام وخدم ووة مواعيووة للمنظووور اجلنس وواين ( ) سمووني رفوواه األس وووة ( ) القضوواء علووى العن ووف
اجلنس وواين و اي ووة الن وواجني ورع ووايتهم (د) هتيا ووة ايا ووة موازي ووة للمش وواركة املنص ووفة ري التنمي ووة القتص ووادية
والستفادة منها (ه) مشاركة املوأة والوجا مشاركة منصفة ري اياا القوارات.

 -84وأُدخا على قانون منع العنف العاالي وا ماية منوه لعوام  2011زعوديا هوام مون خوالل قوانون
منووع العنووف العوواالي وا مايووة منووه (امل وُعدلل) لعووام  .2018والغوووع موون الووت هووو منووع العنووف اووني أف وواد
األسو وغ هم نن زواطهم عالقات أسوية والتأكيد على أن العنف العاالي غ مقبول ري مجهورية جزر
مارشووال و وومان التحقيووس ري ادعوواءات العنووف العوواالي و اكمووة موزكبيووه ومعوواقبتهم وزقوود الوودعم
لضحااي العنف العاالي.

 -85وزش ووما األنش ووطة العدي وودة ال ووت نظمته ووا مكوم ووة مجهوري ووة ج ووزر مارش ووال أو ش وواركت فيه ووا
لستهدا املساواة اني اجلنسني ما يلي:
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كانون الةاين/ينايو  :2016دخلت مجهورية جزر مارشال التاريخ ابنتخا أول اموأة
(أ )
كوايسة للدولةي وهي فخامة الوايسة الدكتورة هيلدا س .هواين .وري العوام نفسوهي ارزفوع عودد النسواء ري
نيتيجوويال (الّبمل ووان) م وون ام ووأة وام وودة ( )1إىل ث ووالل ( )3نسوواءي وه ووو رق ووم اترخي ووي ألن ووه ة يك وون ل وودى
مجهورية جزر مارشال أكةو من اموأة وامدة ري الّبملان منذ استقالهلا ري عام 1986ي وعلى مدى مخس
دورات انتخااية
( ) آ /أغسوطس  :2017أطلقوت فخاموة الوايسوة الودكتورة هيلودا س .هواين مويمتو املووأة
امليكوونيزيووةي لتحديوود الفووو والتحوودايت اصووورة مجاعيووة موون أجووا و ووع زوصوويات اسو ازيجية للمضووي
قُو ُودم ا ظووو حتقيووس املسوواواة اووني اجلنسووني ومتكووني امل ووأة ري جمووالت التمكووني القتصوواديي والقضوواء علووى
العنفي والصحةي وزغ املناخي والقيادة
( ) أاير/م ووايو  :2018نُ ِش ووو منش ووور املس وواواة ا ووني اجلنس ووني أي وون ظ وون منه ووا لع ووام .2018

واسووتنادا إىل السياسووة الوطنيووة لتعموويم مواعوواة املنظووور اجلنسوواين لعووام 2015ي أُجوووي زقيوويم للتقوودم الووذي
أموززه مجهورية جوزر مارشوال والتحودايت الوت زواجههوا ري سوبيا حتقيوس املسواواة اوني اجلنسوني ري إطوار
مبادرة حتقيس التقدم ري جمال املساواة اني اجلنسني ري منطقة احمليط اهلادئ .وأمثوت اجلهود التعاونية الت
ا ووذلتها ش ووعبة التنمي ووة اجملتمعي ووة التااع ووة ل وووزارة الةقاف ووة والش وويون الداخلي ووةي ومكت ووب يط وويط السياس ووات
القتصووادية واامصوواءي ومكتووب ال ووايسي فض والا عوون املسوواعدة التقنيووة املقدمووة موون أمانووة مجاعووة احملوويط
اهلووادئي حتلوويال إمصوواايا للنتوواا اات األولويووة ري إطووار سياسووة زعموويم مواعوواة املنظووور اجلنسووايني مةووا
سمني رفاه األسوة القضاء على العنف اجلنساين و اية الناجني ورعايتهم هتياوة البياوة امليازيوة للمشواركة
املتساوية ري التنمية القتصادية والستفادة منها وأخ ا املشاركة املنصفة للموأة والوجا ري اياا القوارات
آاار/م و ووارس  :2019دع و ووت الوايس و ووة ال و وودكتورة هيل و وودا س .ه و ووايني إىل عق و وود املو و ويمتو
(د )
الفتتوامي لاووتال القيووادات النسووااية ري منطقووة احملوويط اهلووادئي ابعتبوواره أول مويمتو اف ا ووي للمووأة ري
مجيع أظاء احمليط اهلادئي واُةت جلسازه مباشوة عّب فيسبوك وزوي
(هو) آاار/مارس  :2019إنشاء صندو ،كورا إم أن كياي من أجا زقد الودعم التودرجيي
لتحقيس املساواة اني اجلنسني والتمكني القتصادي للموأة

نيسووان/أاويا  :2019إنشوواء منصووب دالوماسووي جديوود ري مكتووب األمووم املتحوودة ري
(و)
جنيفي مع زعيني أول اموأة كسف ة لهي نا رفع عدد السف ات إىل .3
 69-75و 71-75و 72-75و 73-75و74-75

العن ينينف اجلنس ينينا ( -التوو ينينيات
و 75-75و 76-75و 77-75و 78-75و 80-75و 82-75و)83-75

 -86يتضمن قانون منع العنف العاالي وا ماية منه والقانون اجلنااي أمكام ا جديدة جتوم التحوش
اجلنسووي والتعقووب .وو ووع قووانون منووع العنووف العوواالي وا مايووة منووه لتحووديث ق ووانني العتووداء اجلنسووي
وزوس وويع نط ووا ،زعوي ووف الغتص ووا ليش ووما زعويف و ا موس ووع ا لإلي ووال ري مال ووة العت ووداء اجلنس ووي وإزال ووة
اسووتةناء الغتصووا ملمارسووة اجلوونس اشووكا قسوووي مووع شوويت ري الووزوا  .ويوونص القووانون علووى درجووات
فتلفة من العتداء اجلنسي .كما يعو اكوون الزصوال اجلنسوي غو الو وااي دون إيوال هوو اعتوداء
جنسي.
 -87ورظوو قووانون املسوواواة اووني اجلنسوني لعووام  2019موون خووالل املوادة  710أي شووكا موون أشووكال
العنووف وود امل ووأة والفتوواة ري اجملووال العوواالي أو ري اجملووال العووام دون اسووتةناء .ويوونص قووانون املسوواواة اووني
اجلنسووني لعووام  2019علووى أن العنووف وود امل ووأة والفتوواة ”يشووما أي شووكا موون أشووكال العتووداء أو
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التخويف أو الستغالل أو أي ور آخو أو أي هتديد اذلتي سواء كان جسودايا أو جنسوي ا أو نفسوي ا
أو عاطفيو وا أو اقتص وواداياي وسو وواء م وودل ري إط ووار األس وووة أو ري اجملتم ووعي ل ووا ري ال ووت ري أي ميسس ووة
زعليمية أو أي مكان عما أو أي مكان عام آخو“.
 -88ويكلوف قوانون املسوواواة اوني اجلنسووني لعوام  2019وزارة الةقافووة والشويون الداخليووة ابلتعواون مووع
جلنووة الدمووة العامووةي ووزارة الصووحة والوودمات اانسووانيةي ونظووام املوودارس العامووةي وأصووحا املصوولحة
املعنيني اآلخوين لا يلي( :أ) و ع وزنفيوذ اووزوكوولت شواملة لالسوتجااة األوىلي لوا يشوما العوال ري
مالت الطوارئي والتزامات زقد التقاريوي واجلوزاءات ( ) و وع وزنفيوذ اووانم زودريا لألخصواايني
الص ووحيني لض وومان فهمه ووم ملس وويولياهتم كمس ووعفني وق وودرهتم عل ووى ز وووف م ووا يناس ووب م وون رعاي ووة وع ووال
وإمووالت ألي امووأة أو فتوواة زتعوووع للعنووف لووا ري الووت العنووف العوواالي ( ) إدمووا احملتوووى املتعلووس
ابملساواة اني اجلنسني وعدم التمييز ري املناه الدراسية ري مجيع مستوايت التعليمي العوام والوا علوى
السواءي ااتداء من موملة الطفولة املبكوة (د) إاكاء الوعي ري اجملتمع ابلطااع ااجوامي جلميع أشكال
العنووف وود النسوواء والفتيوواتي لووا ري الووت موون خووالل ا مووالت التةقيفيووة وااعالميووة (ه و) اسووتهدا
ووالت التوعي ووة للوج ووال والنس وواء عل ووى م وود س وواء (و) إنش وواء نظ ووام يتس ووم ابلكف وواءة واملوثوقي ووة جلم ووع
البياانت اشأن العنف د النساء والفتياتي لوا فيوه العنوف العوااليي مصونفة مسوب النوو الجتمواعي
والعمووو وااعاقووة واألصووا ااثووين والعالقووة اووني الضووحية واجلوواين (ز) وومان مصووول النسوواء والفتيووات
ووحااي العنووفي لوون فوويهن الالاووي يعشوون ري املنوواطس الويفيووة واجلووزر الارجيووةي علووى الوودعم الكوواريي مووع
زوف املأوى واملعونة القانونية وخدمات إعادة التأهيا.
 -89وا طلعت إدارة شوطة جزر مارشال لبادرات لبناء القدرات ابلشواكة مع اوانم منوع العنوف
العوواالي ري احملوويط اهلووادئي منهووا إنشوواء وموودة للعنووف العوواالي وززويوودها ابملووو فني .وأقوووت إدارة شوووطة
جزر مارشال اووزوكول الستجااة األوىل الذي ُو وع ابلتعواون موع منظموة نسواء متحودات معوا ري جوزر
مارشووال موون أجووا وومان السووتجااة امليسسووية املناسووبة لضووحااي العنووف العوواالي .وزواصووا إدارة شوووطة
جزر مارشال زعزيز قدرهتا على الستجااة الت العنف العاالي اشكا مالام.
 -90وزلقت السلطة القضاايةي لا ري الت مو فو إنفاا القانوني زدريبا من الفويس ااقليمي املعوين
ابلتةقيف ري جمال مقو ،اانسان التااع ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ اشأن زوؤس قضااي العنوف العواالي
والعنف د املووأة .وجتووي صوياغة اختصاصوات الفويوس العاموا التقوين املعوين اقوانون منوع العنوف العواالي
وا ماية منه مع السعي لو عه ري مزيوان/يونيه  .2020ويُق ح أن يتألف الفويس العاما مون نةلوني عون
وزارة الةقاف ووة والش وويون الداخلي ووةي وإدارة ش وووطة ج ووزر مارش ووالي ومكت ووب الناا ووب الع ووامي ومنظم ووة نس وواء
متحدات مع ا ري جزر مارشالي واملنظمات الدينيةي ووزارة الصحة والدمات اانسانيةي ونظام املودارس
العامةي وشوكة الدمات القانونية ري ميكوونيزاي .ويتجلى الغوع من الفويس العاما ري و ع خطة زنفيذ
قووانون منووع العنووف العوواالي وا مايووة منووه ري وكالهتووا وموون خووالل التعوواون .وزقوووم زلووت الوكووالت أيض و ا
تاكاء وعي اجلزر املوجانية الارجية اقانون منع العنف العاالي وا ماية منه.
 -91وقامت احملاكم تصدار ما جمموعه  48أمو اية إىل اليوم .ومن اني الو و  48قضويةي اسوتجاات
احملكمووة لو و  25منهوواي وألغووى املوودعي  7منهوواي ورفضووت احملكمووة  7قضوواايي وألغووى مقوودم الشووكوى قضووية
وامودةي وة زبوت احملكموة اعود ري قضوية وامودة .ومون اوني أواموو ا مايوة ال و و 48ي صودر  47أمووا لوإلانل
أمو وام ٌد لذكو .وجوى التحقيس ري  12قضية من قضوااي اجلوواام اجلناايوة املوزكبوة ود النسواء و اكموة
وٌ
موزكبيها.
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األطفالن التعريف وامل ادئ العامة واحلماية ( -التوويتان  68-75و)81-75
 -92أموووزت مجهوريووة جووزر مارشووال زقوودم ا ظووو وومان زسووجيا الووولدات اجملوواين واالزامووي جلميووع
مواليدها .وينص قانون زسجيا املواليد والوفيات والزوا لعام  1988على زسجيا كا طفا ري مجهورية
جزر مارشال .ويونص القوانون علوى األشوخا املويهلني لتقود معلوموات اشوأن الوولدةي وهوم( :أ) أ
الطفووا وأمووه ( ) أي شووخص كووان ما ووا عنوود الووولدة ( ) أي شووخص كووان علووى علووم ابلووولدة
شخص ووي ا (د) أي طبي ووب ن ووارس أو قاال ووة أش وووفا عل ووى ال ووولدة وك وواان عل ووى عل ووم شخص ووي ا حب وودوثها أو
(ه) أي شخص ُمتك رفا ابلطفا.
 -93وينص القانون على أنه جيوز لضااط األموال املدنية أن يطلب من املخّب ابلولدة امليهاي من
خالل إشعار مكتو ي زقد املعلومات املطلواة لتسجيا ولدة الطفا.

 -94وري  19آ /أغسو ووطس 2016ي أصو وودر الّبملو ووان ق ووانون زس ووجيا الو ووولدات والوفي ووات والو ووزوا
(املوُعدلل) .وزنص املوادة  428مون قوانون زسوجيا الوولدات والوفيوات والوزوا (امل وُعدلل) لعوام  2016علوى

أنووه موون أجووا عقوود زوا صووحي ي يكووون موون الضووووري ”(أ) أل يقووا عمووو الووذكو واألنةووى وقووت عقوود
الزوا عن مثانية عشو ( )18سنة“ ( ) أل يدخا الزوا اني الطوفني من الزجيات احملظورة لوجب
القانون أو العو ( ) إاا سبس وأن كان أي من الطوفني متزوج اي أن يكوون زوجوه السوااس متوفيو اي أو
أن يكون زواجه السااس ألغي أو ُم را من قبا كمة فتصة“.

 -95وري نيسان/أاويا 2019ي أطلقت مكومة مجهورية جزر مارشال والبنت الدو مشووعا متعدد
القطاعووات موون أجووا النموواء ري موملووة الطفولووة املبكوووة لوودعم جمووالت مةووا خوودمات الصووحة ااجناايووة
وصحة األم والوليد وزغذيتهماي مع ال كيز على أول  1 000يوم من ا ياة .وسيتناول مشوو النمواء ري
موملة الطفولة املبكوة الذي مدزه مخس سنوات املسااا املتصولة ابلصوحة والتعلويم مةوا سووء التغذيوة والفتقوار
إىل فو التعلم املبكووي نوا كوان لوه أثوو وار علوى زنميوة البلود .وسويعاجل الوّبانم اجلديود الوت ابل كيوز
علووى مووا يلووي( :أ) زيسو الوصووول إىل خوودمات فعالووة وجيوودة ري جم وال صووحة األم والطفووا ( ) هتياووة
فووو مفووز األطفووال الصووغار وزعلمهووم املبكو َووين ( ) جتويووب نظووام للحمايووة الجتماعيووة وزقوود الوودعم
لألسووو الووت لووديها أطفووال صووغار (د) معاجلووة القوودرة احملوودودة علووى حتمووا زكوواليف الوجبووات املغذيووةي
ول سيما لألطفال ري األسو الضعيفة.

األطفالن ال يئة األسرية والرعاية ال ديلة ( -التووية )40-75
 -96أصوودر الّبملوواني ري  29أيلول/سووبتمّب 2015ي قووانون ايووة مقووو ،الطفووا لعووام  .2015ويعلوون
القووانون مقووو ،الطفووا ويوونص علووى ايتهووا وزعزيزهووا وإنفااهووا وزنفيووذ التزامووات مجهوريووة جووزر مارشووالي
وفقو ا ملووا زقتضوويه ازفاقيوة مقووو ،الطفووا .وزتمةووا األهودا الوايسووية لووذلت القوانون فيمووا يلووي( :أ) ايووة
األطفال من التمييز والستغالل ومن أي ور أو خطو جسدي أو عواطفي أو معنووي آخوو ) ( :زووف
الوعاية وا ماية لألطفال احملتاجني إليهما ( ) زعزيز اية األطفال و ااهم ورفاههم.
 -97وينطبس الت القانون على كا شخص ري مجهورية جزر مارشوال اصوو النظوو عون جنسويته.
ويُلزم الدولة أيضاي لا ري الت أية إدارة مكومية وسلطة قانونية وكا شخص يعما لدى ا كومة.

 -98ول وودى وزارة الةقاف ووة والش وويون الداخلي ووة مكت ووب ق ووو ،الطف ووا يوأس ووه م ووديو مق ووو ،الطف ووا
وأخصوواايان اجتماعيوواني أموود ا ري مووايورو واآلخووو ري إيووا .ويعووني قووانون ايووة مقووو ،الطفووا لعووام 2015
وزارة الةقافة والشيون الداخلية اوصفها سلطة الدولة املكلفة حبماية الطفوا مون اا وال وإسواءة املعاملوة
20
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والستغالل .ويتضمن القوانون أمكامو ا شواملة مايوة الطفوا مون اا وال وإسواءة املعاملوة والسوتغاللي
كما هو ا ال ابلنسبة لسياسة اية الطفا لنظام املدارس العامة.
 -99ويقوووم الووّبانم األس و ا للمتطوووعني الوودولينيي ابلش وواكة مووع اليونيسوويفي اتقوود املسوواعدة
التقنية إىل مكومة مجهورية جزر مارشال زطوع اي من أجا و ع خطط عموا وددة التكواليف انشواء
وإنفواا آليوات للتنسوويس وو وع مسووار إمالوة/مبادئ زوجيهيووة مشو كة اووني الوكوالت لوونُظُم ايوة الطفووا.
ويعمووا املسوواعد التقووين مايووة الطفووا ماليو ا اشووكا وثيووس موع مووو في مكتووب مقووو ،الطفووا موون أجووا
إنشاء فويس عاموا مشو ك اوني الوكوالت معوين حبمايوة الطفوا لتوجيوه ومواقبوة إنشواء نظوام مايوة الطفوا
يتماشى مع سيا ،مجهورية جزر مارشال.
 -100وأنشأت مكومة مجهورية جزر مارشال هياة التبين املوكزية لوجب قانون التبيني وهوي مسويولة
عوون وومان التبووين القووانوين مووع زوووف الوقااووة القضووااية والضووماانت الكافيووة .واسووتجااة لقلووة اللجوووء إىل
السوولطة املوكزيووة للتبوويني افعووا ززايوود النشوواط العووااو للحوودود الووذي قوود يتحايووا علووى القووانوني شووكلت
مكوم ووة مجهوري ووة ج ووزر مارش ووال م وويخوا جلن ووة للتب ووين ش وواملة لع وودة قطاع ووات م وون أج ووا معاجل ووة الت ووداا
الجتماعيووة والقانونيووة املعقوودة والتحوودايت الدوليووة متعووددة الووولايت .وري أوااووا عووام 2018ي امتجووزت
السلطات ري املطار وكيالا للتبين يُشتبه ري انتهاكه لقانون التبيني وجتوي اآلن اكمته.
 -101وري عووام  2019ي التزمووت مكومووة جووزر مارشووال اتعزيووز نتوواا السياسووات اات الصوولة ابلتبووين
الدو غو القوانويني لوا يشوما زعزيوز اانفوااي ومعاجلوة القضوااي املتعوددة الوولايتي ونظوو جملوس الووزراء
والّبملان ري ازفاقية لهاي اشأن اية األطفال والتعاون ري جمال التبين على الصعيد الدو .

األشأاص ذوو اإلعااةن التعريف وامل ادئ العامينة ( -التووينيات
و)105-75

 59-75و104-75

 -102أص وودر الّبمل ووان ري  29أيلول/س ووبتمّب  2015ق ووانون األش ووخا اوي ااعاق ووة .وي وونص ق ووانون
األشخا اوي ااعاقة على املساواة ري ا قو ،وا وايت جلميع األشخا اوي ااعاقة وعلى اية
وزعزيز وإنفاا ا قو ،وا وايت املنصو عليها ري ازفاقية مقو ،األشخا اوي ااعاقة.
 -103وزدعو املبادئ األساسية للقانون إىل ما يلي( :أ) ام ام كوامة األشخا املتأصلة واستقالهلم
الذااي لا يشما موية زقويوو خيواراهتم إبنفسوهم واسوتقالهلم الشخصوي ( ) عودم التمييوز ( ) املشواركة
وااشواك ري اجملتمع اصورة كاملة وفعالة (د) ام ام الخوتال وقبوول األشوخا اوي ااعاقوة كجوزء
من التنو البشوي والطبيعة البشوية (ه) زكافي الفو (و) إمكانية الوصول (ز) املساواة اني الوجا
وامل ووأة (ح) ام و ام القوودرات املتطووورة لألطفووال اوي ااعاقووة وام و ام مقهووم ري ا فوواظ علووى هووويتهم
(ط) ام و ام كوامووة وقيمووة كبووار السوون موون األشووخا اوي ااعاقووة وام و ام اجملتمووع الشوواما  -علووى
أساس نيزات الةقافة املارشالية.
 -104ويسوم قوانون األشوخا اوي ااعاقووة أيضو ا لووزيو الةقافوة والشوويون الداخليوةي املسويول وفقو ا
لقانون ااجواءات ااداريةي او ع لواا لتنفيذ القانون زنفيذا فعالا.
 -105وري ع ووام 2018ي أج وووت وزارة الةقاف ووة والش وويون الداخلي ووةي لس وواعدة م وون اللجن ووة القتص ووادية
والجتماعيووة آلسوويا واحملوويط اهلووادئ وأمانوة منتوودى جووزر احملوويط اهلووادئي استعوا و ا زشوويعي ا ملوودى امتةووال
القووانني الوطنيووة جلمهوريووة جووزر مارشووال لزفاقيووة مقووو ،األشووخا اوي ااعاقووة .والتعووديالت امل زبووة
علووى الووت الووت زشووكا جوووهو مشوووو القووانون املسوومى مشوووو قووانون مقووو ،األشووخا اوي ااعاقووة
(التعووديالت الالمقووة) لعووام 2018ي هووي نتووا اسووتعواع مفصووا ملووا يقووار  300قووانون :كامووا جمموعووة
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قو ووانون جو ووزر مارشو ووال املو وونق ي ري صو وويغة كو ووانون الةاين/ينو ووايو  .2018ويتطلو ووب أكةو ووو مو وون  100قو ووانون
يشما  41عنواانا التعديا الالمس من أجا املواءموة موع قوانون مقوو ،األشوخا اوي ااعاقوة وازفاقيوة
مقو ،األشخا اوي ااعاقة .وزتناول التعديالت عدم المتةال ري عدة جمالت وزعزز زعميم مواعاة
مقووو ،األشووخا اوي ااعاقووة ري مجيووع القووانني القطاعيووةي علووى النحووو املطلووو ري الزفاقيووة .وقُوودم
مشوووو الق ووانون خووالل دورة الّبمل ووان األخ و ة ري ع ووام  2019واجت وواز ق وواءة وام وودة .إل أنووه ج وووى م ووا
الّبملان ري أيلول/سبتمّب  2019اسبب الدورة النتخااية املعلقة.

احلق التنمية  -تدا ر التنفي العامة ( -التوويات  94-75و 106-75و)108-75
 -106زواصووا مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال و ووع وزنفيووذ سياسووات إ اايووة زسووتهد التزاماهتووا ري
جمال مقو ،اانسان .وزووم زلت السياسات حتسني مياة مجيع الناس ري مجهورية جزر مارشال .ويعتّب
و ووع السياس ووات املتص وولة إبه وودا التنمي ووة املس ووتدامة أم ووا أساس ووي ا لتحقي ووس ااعم ووال الكام ووا ق ووو،
اانسان ري مجهورية جزر مارشال.
 -107وزع مجهورية جزر مارشال اضوورة اذل املزيد من اجلهود اعمال مقوو ،اانسوان إعموالا
كووامالاي ول سوويما ا قووو ،القتصووادية والجتماعيووة .وزوودعو مجهوريووة جووزر مارشووال اجملتمووع الوودو إىل
املسوواعدة ري زقوود الوودعم التقووين واملووا موون أجووا و ووع وزنفيووذ سياسووات أهوودا التنميووة املسووتدامة ري
مكومة مجهورية جزر مارشال.
 -108وادأ مكتب السياسات القتصادية والتخطيط واامصاءات ري عام  2019دراسة استقصااية
لوودخا وإنفووا ،األسوووة املعيشووية .وأشوووفت زلووت الدراسووة الستقصووااية علووى الكتمووال مالي وا ري موك وزين
مضويني رايسيني (إيبيي ومايورو) ويهد مكتب السياسات القتصادية والتخطيط واامصواءات إىل
استكمال الدراسوات الستقصوااية للجوزر الارجيوة حبلوول أاير/موايو  2020ونشوو نتواا الدراسوة الستقصوااية
لوودخا وإنفووا ،األسوووة املعيشووية ري رايووع عووام  .2021وسوويُيجا زعووداد السووكان الوووطين لعووام  2020إىل مووني
النتهوواء موون الدراسووة الستقصووااية لوودخا وإنفووا ،األسوووة املعيشووية .وسووتوفو الدراسووتان الستقصوواايتان
الوطنيتان املعلومات من أجا مواصلة زنفيذ اللتزامات الوطنية.
 -109وكمووا اُكووو موون قبوواي الغووت مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال املوامووا النهاايووة موون اسووتعواع
خطتها الس ازيجية الوطنية للف ة .2030-2020

العدالة النووية  -احلق

التنمية (التوويتان  110-75و)111-75

 -110شووهدت مجهوريووة جووزر مارشووالي ملووا كانووت حتووت الوصوواية الس و ازيجية لألمووم املتحوودةي آاثرا
خط ة انجتة عن  67جتواة للسالح النووي أجوهتا الولايت املتحدة األمويكية اني عامي  1946و.1958
وكانت زلت اآلاثر اعيدة املدىي إا مشلوت زشوويد اجملتمعوات احملليوةي وزودهور الصوحةي والتلوول البياويي
وفقدان اهلوية الةقافية.
 -111وأنشات اللجنة النووية الوطنية لوجب قانون اللجنة النووية الوطنية ري  28شباط/فّبايو
من أجا و ع اس ازيجية وخطة عما مفصلتني لتحقيوس العدالوة فيموا يتعلوس اوّبانم الوولايت املتحودة
األمويكية للتجار النووية الذي أُجوي ري مجهورية جزر مارشوال وآاثره ونارسوة الوقااوة العاموةي ميةموا
كان الت مناسب اي على مجيع الوزارات واملكازب والوكالت ا كومية الت زضطلع لسويوليات ري جموال
معاجلة عواقب الّبانم و/أو رصد آاثر الّبانم أو زقييمها أو زوثيقها أو التعاما معها اشكا آخو.
2017
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 -112وأعدت اللجنة النووية اس ازيجية للعما املنسس ري الف ة اني السنتني املاليتني  2020و.2023
وزقوووم اس و ازيجية اللجنووة النوويووة الوطنيووة للعمووا املنسووس علووى مخووس ركووااز رايسووية للعدالووة النوويووة هووي:
(أ) التعويضي ( ) الوعاية الصحيةي ( ) البياةي (د) القدرات الوطنيةي (هو) التةقيوف والتوعيوة .وزعتوّب
اس ازيجية اللجنة الوطنية أداة جلميع املارشالينيي سواء كانوا يعيشون ري اجلزر أو ري الار ي لستخدام
اجلهووود الفوديووة واجلماعيووة موون أجووا التصوودي للوودمار النوواجم عوون ا ووانم الووولايت املتحوودة األمويكيووة
لختبار األسلحة النووية ري جزران .ويشكا أيضا موردا لشوكاانا وأصدقاانا خار مجهورية جزر مارشال
لكي يفهموا آاثر التجار النووية الت موا زالوت قااموة إىل اليووم وكيوف ميكونهم أن يودعموا شوعب جوزر
مارشالي اصفتهم ملفاء.

تغر املناخ  -احلق

التنمية (التوويتان  107-75 -و)109-75

 -113ملا كانت مجهورية جزر مارشال دولة جزرية منخفضة زتألف من جزر موجانية (جمموعات من
اجلووزر املوجانيووة الصووغ ة الضوويقة الووت يزيوود متوسووط ارزفاعهووا اقليووا عوون م و واموود فووو ،مسووتوى سووط
البحو)ي ف ن اآلاثر املتوقعة لتغ املناخ فيهاي لا ري الت ارزفوا مسوتوى سوط البحووي زطووح هتديودات
هام ووة ج وودا ألم وون اجملتمع ووات احمللي ووة واألم ووة إبس وووهاي ل ووا ري ال ووت اآلاثر امل زب ووة عل ووى مق ووو ،اانس ووان
األساسية.
 -114وسووا ت مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال ري أول ق ووار جمللووس مقووو ،اانسووان التووااع لألم ووم
املتحدة رقم ( 23/7آاار/موارس  )2008اشوأن زغو املنواخ ومقوو ،اانسواني سوواء اوصوفها مون مقودمي
مشوو القوار أو كمقدمة لتقويو وطين.
 -115وا ووطلعت مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال اوودور أساسووي ري التوصووا إىل زوافووس ري اآلراء موون
خوالل الدالوماسووي ة املناخيوةي لووا ري الوت موون خووالل العموا مووع حتالفوات الوودول اجلزريوة الصووغ ة الناميووة
وغ ه ووا م وون البل وودان الض ووعيفة وش ووبكات الش وووكاء الدالوماس وويني الواس ووعة .وميك وون للبل وودان الص ووغ ة أن
زضطلع ادور فويد ري السياقات املتعددة األطوا من أجا املساعدة على إجياد أر ية مش كة.
 -116وري أيلول/سووبتمّب 2018ي أصووبحت مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال أول دولووة جزريووة زطلووس
اس و ازيجية املنوواخ اتيووا زيووا إيووو (إ وواءة الطويووس) 2050ي وهووي اس و ازيجية مناخيووة طويلووة األجووا لكووي
زصب متعادلوة مون ميوث األثوو الكواووين حبلوول عوام  .2050وزقووم جلنوة اتيوا زيوا إيوو (إ واءة الطويوس)
لمارسووة الوقاا ووة عل ووى اس ووتجااة مكوم ووة مجهوري ووة ج ووزر مارش ووال لتغ و املن وواخ وللح وود م وون ف وواطو املن وواخ
والكوارل من أجا رفاه شعبها .وزشما زلت الس ازيجية مان املشاركة الفعالوة ألصوحا املصولحة
األكةوو وعف ا وحتكمهووم ري زموام األمووور ومعاجلوة قضووااي مقوو ،اانسووان الوت يواجههووا هويلء السووكان.
ول زوجوود إجوواابت وا ووحة أو سووهلة اشووأن املخوواطو املعقوودة الووت يفو ووها زغ و املنوواخي ولكوون مكومووة
مجهورية جزر مارشال زواصا العما من أجا التصدي ملخاطو مقو ،اانسان الت زفو ها التهديدات
النامجة عن زغ املناخ.

امسال -اإلجنازات وأاضل املمارسات والتحدايت والقيود
 -117مقق ووت مكوم ووة مجهوري ووة ج ووزر مارش ووال العدي وود م وون ااجن ووازات اجل ووديوة ابل ووذكو من ووذ اجلول ووة
األخ ة لالستعواع الدوري الشاما .ومن املعواة الوايسوية زعيوني مجهوريوة جوزر مارشوال عضووا ري جملوس
مقو ،اانسان التااع لألمم املتحدة (.)2021-2020
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 -118وزشووما ااجنووازات الووت ُمققووت ري جمووال زعزيووز مقووو ،اانسووان و ايتهووا وإعماهلووا مووا يلووي:
(أ) سن أو زعديا  11زشويعا ( ) النضمام إىل  4معاهدات قو ،اانسان ( ) النضمام إىل 3
اووزوكولت اختيارية.
 -119ول ززال مجهورية جزر مارشالي شأهنا ري الت شأن العديد من الدول اجلزرية الصغ ة الناميوة
األخوووىي زواجووه قيووودا وحتوودايت زفو ووها التزاماهتووا ري جمووال مقووو ،اانسوواني ومنهووا( :أ) القيووود املاليووة
( ) املوق و ووع اجليوسياس و ووي جلمهوري و ووة ج و ووزر مارش و ووال ( ) ثغ و ووات الق و وودرات التقني و ووة ري جم و ووال املعوف و ووة
والتدريب.
 -120وزعمووا مكومووة مجهوريووة جووزر مارشووال علووى التصوودي للعديوود موون زلووت القيووود موون خووالل مووا
يلي( :أ) مواصلة التماس املساعدة التقنية من الشوكاء الارجيني ( ) العما مع الشوكاء اشأن زقد
التق وواريو لوج ووب املعاه ووداتي والتزام ووات التنفي ووذي وان وواء الق وودرات ( ) زش ووجيع زعل وويم وز وودريب مجي ووع
سكان مجهورية جزر مارشال لكي يبلغوا طاقاهتم الكامنة.

سادسال -األولوايت وااللتزامات الوطنية الرئيسية اليت اضينطلعت اينا الدولينة املعنيينة
واليت تنوي االضطالع اا م أجل التغلب علأ تلت التحدايت والقيود
وحتسني حالة حقوق اإلنسان ال لد
 -121زواصا مكومة مجهورية جزر مارشال العما مع الشوكاء املاظني لو ع اووام ومشواريع زعواجل
الش وواغا واللتزامووات املتعلقووة حبقووو ،اانسووان الووت زوويثو علووى سووكان مجهوريووة جووزر مارشووال .وزعمووا
مشوواريع موون قبيووا مشوووو النم وواء ري موملووة الطفولووة املبكوووة املتع وودد القطاعووات مووع وكووالت خارجي ووة
متعددة لضمان مصول مكومة مجهوريوة جوزر مارشوال علوى املسواعدة املاليوة والتقنيوة املناسوبة مون أجوا
زنفيذ املشوو افعالية .ول زوزال مكوموة مجهوريوة جوزر مارشوال خالقوة ومتعاونوة ري جهودهوا الواميوة إىل
معاجلة الشواغا املتعلقة حبقو ،اانسان على الصعيد الوطين وااقليمي والدو .

سا عال -تواعات الدولينة املعنيينة ايمينا يت ينل نيناء القيندرات وطل ينات اليندعم التقينين
طن وجدت والدعم ال ي تلقته
 -122زومب مكومة مجهوريوة جوزر مارشوال ابلودعم الوذي قدموه الشووكاء ري التنميوة ووكوالت األموم
املتحدة ري جموال زعزيوز و ايوة وزنفيوذ التزاماهتوا وزعهوداهتا ري جموال مقوو ،اانسوان وزعوو عون زقوديوها
هلووم .وأاتح ال وودعم ال ووذي زلقت ووه م وون وك ووالت األمووم املتح وودة ملختل ووف اادارات ا كومي ووة زنفي ووذ قواع وود
ومعوواي مقووو ،اانسووان اشووكا ملموووس موون خووالل الق ووانني الوطنيووة والتش وويعات والتقوواريو وملقووات
العما والتدريب والبحث.
 -123ويع التقويو الوطين أيض ا ابملنظموات ااقليميوة واملنظموات الدوليوة ري منطقوة احملويط اهلوادئ
فيمووا يتصووا ابللتزامووات لوجووب معاهوودات مقووو ،اانسووان ويعووو عوون زقووديوه هلووا .ويقووو الووت التقويووو
ابلوودعم الووذي زقدمووه أمانووة منتوودى جووزر احملوويط اهلووادئي ومجاعووة احملوويط اهلووادئي ومنظمووة أوكسووفام ري
احمليط اهلادئي ومصو التنمية اآلسيويي والبنت الدو .
 -124وزواص ووا مجهوري ووة ج ووزر مارش ووال التم وواس املس وواعدة م وون وك ووالت األم ووم املتح وودة واملنظم ووات
ااقليمية والدولية املذكورة من أجا مساعدهتا على الوفاء ابلتزاماهتا ري جمال مقو ،اانساني ول سيما
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ري جمووال ال وودعم امل ووا والتق ووين والتنس وويقي .وزس ووعى مجهوري ووة ج ووزر مارش ووال إىل ا ص ووول عل ووى مس وواندة
اجملتمع الدو من خالل الدعم املا والتقين.

اثمنال -االلتزامات الطوعية
 -125زشما التعهدات القطوية الت زعتزم مكومة مجهوريوة جوزر مارشوال زقودميها إىل جملوس مقوو،
اانسان التااع لألمم املتحدة ما يلي:
مواصوولة التقيوود إبعلووى املعوواي ري جمووال زعزيووز و ايووة مقووو ،اانسوواني ري الووداخا
(أ )
والار على مد سواء

املناسب

( )

اللتزام إبن ينظو جملس الوزراء والّبملان ري أراعة صكوك معاهدات إ افية

( )

مواصلة التعاون مع هياات رصد املعاهداتي مع زقود التقواريو وزنفيوذها ري الوقوت

(د )

املسا ة ري إصالح نظام هياات املعاهدات على الصعيد العاملي

ملفو ووية األمووم املتحوودة السووامية قووو ،اانسوواني لووا يشووما
(ه) زعزيووز التعوواون والوودعم ر
الهتم ووام ال ووذي أو لتعزي ووز ص ووندو ،التّبع ووات الس ووتاماين ال ووا ابملس وواعدات املالي ووة والتقني ووة ل وودعم
مشواركة أقووا البلوودان ووا والودول اجلزريووة الصووغ ة الناميووة ري أعمووال جملوس مقووو ،اانسووان التووااع لألمووم
املتحدة(.)1

امتة
 -126زوم ووب مكوم ووة مجهوري ووة ج ووزر مارش ووال افوص ووة اس ووتعواع األقو ووان س ووجلها ري جم ووال مق ووو،
اانسان .وستواصا مكومة مجهورية جزر مارشال العما من أجا الوفواء ابللتزاموات الوت زعهودت عوا
ري جمال مقو ،اانسوان .وستسوتمو ري التمواس املسواعدة مون اجملتموع الودو ري جموال زنفيوذ اللتزاموات
واملعاي املتفس عليها ري جمال مقو ،اانسان.

__________
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ميكوون الطووال علووى قاامووة كاملووة ابللتزامووات ري وثيقووة األمووم املتحوودة  A/74/334الووت زتضوومن املووذكوة الشووفوية
امليرخووة  23آ /أغسووطس  2019املوجهووة إىل راوويس اجلمعيووة العامووة موون البعةووة الداامووة جلووزر مارشووال لوودى األمووم
املتحدة.
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