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  املنهجية والعملية التشاورية  -أوالً   

   تنمية املواردجلنة  -ألف   
، أعدت جلنة تنمية املوارد هـذا التقريـر         ١٥/١ بقرار جملس حقوق اإلنسان      عمالً  -١

وقد أنشأ اللجنـةَ    .  مارشال لعملية االستعراض الدوري الشامل باسم حكومة مجهورية جزر       
تتألف من مكتب كـبري األمنـاء ووزارة        هي  ، و ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٩جملس الوزراء يف    

الشؤون الداخلية ووزارة الشؤون اخلارجية ووزارة التعليم ووزارة املوارد والتنميـة ووزارة            
ة السالمة العامة   الصحة ووزارة العدل، مبا يف ذلك مكتب املدعي العام، وديوان املظامل وإدار           

وجملس التدريب الوطين وهيئة محاية البيئة ومكتب التخطـيط االقتـصادي والـسياسات             
ومكتب األمم املتحدة ومنظمات غري حكومية يف جزر مارشـال          االقتصادية  واإلحصاءات  

والتحالف النسائي جلزر مارشال وحركة الشباب للشباب يف جمال الصحة وممثلني آخـرين             
 وجتدر اإلشارة إىل أن جلنة تنمية املوارد ال تتشكل من املكاتب احلكوميـة              .حسب االقتضاء 

  .فحسب بل كذلك من منظمات غري حكومية ومنظمة دولية

  املشاورات  -باء   
 اجلماعات يف املراكز احلضرية جلزيرة ماجورو املرجانية        خمتلفجرت مشاورات مع      -٢

 ١٨مـارس إىل    / آذار ١٥ الفتـرة مـن      وجزيرة كواجالني املرجانية، أي جزيرة إبييي، يف      
 للوترية املتقطعة خلـدمات     ومل ُتجر املشاورات يف اجلزر املرجانية الريفية نظراً       . يونيه/حزيران

  .طريان جزر مارشال، شركة اخلطوط اجلوية احمللية
علـى  وإن عملت اللجنة يف ظل قيود فيما يتعلق بامليزانية، فقد متكنت من احلصول                -٣

من فريق موارد احلقوق اإلقليمي التابع ألمانـة مجاعـة           لالضطالع بأنشطتها    مساعدة مالية 
، متكنت اللجنة من مباشرة عملية مجع املعلومات من          وبفضل هذا الفريق أيضاً    .احمليط اهلادئ 

املكاتب احلكومية ذات الصلة خالل منتدى احلكومة واملنظمات غـري احلكوميـة بـشأن              
 عقدته املنظمة اإلقليمية السالفة الذكر يف األسـبوع األول   االستعراض الدوري الشامل الذي   

  .٢٠١٠فرباير /من شباط
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  معلومات أساسية عن مجهورية جزر مارشال وإطارها املؤسسي  -ثانياً   

  املعلومات األساسية  -ألف   
إننا، حنن شـعب مجهوريـة جـزر        "تقول ديباجة دستور مجهورية جزر مارشال         -٤

 واهب حياتنا وحريتنا وهويتنا وحقوقنا املتأصلة، هبذا منارس هـذه           ، إذ نثق يف اهللا،    مارشال
احلقوق ونضع ألنفسنا ولألجيال القادمة هذا الدستور، الذي يبيِّن اإلطار القانوين املـشروع             

وهبذا الدستور، نؤكد رغبتنا وحقنا يف العيش يف سالم ووئام، نـؤمن            ...  حلكم اجلمهورية 
تطلعات مجيع الشعوب األخرى إىل عامل قوامه احلرية والـسالم          مببادئ الدميقراطية ونتقاسم    

ونبادل الشعوب األخرى ما ننشده     . ونبذل كل ما يف وسعنا للمساعدة يف حتقيق هذا اهلدف         
 وتتـألف   ."السِّلم والصداقة والتفاهم واحترام ُمثُلنا الفردية وإنسانيتنا املشتركة       : منها بصدق 

جزيـرة  ) ٢٩( نـسمة، مـن      ٦٠ ٠٠٠ز عدد سكاهنا    مجهورية جزر مارشال، اليت يتجاو    
جزر يف املنطقـة الوسـطى مـن احملـيط اهلـادئ، ومـساحتها              ) ٥(مرجانية منخفضة و  

  . يف احمليط مربعاً ميال٧٥٠ً ٠٠٠ متناثرة على  تقريباً مربعاً كيلومترا١٨١ً اإلمجالية
مجهورية جـزر    إدارة شؤون الواليات املتحدة   تولت  وعقب احلرب العاملية الثانية،       -٥

.  بالوصاية بتفويض من األمم املتحدة     ةشمولاملن جزر احمليط اهلادئ     بوصفها إقليماً م  مارشال  
مجهورية جزر  وخالل فترة وجود هذا اإلقليم املشمول بالوصاية فجَّرت الواليات املتحدة يف            

نووي  - ي قطعة سالح نووي وحرار    ٦٧،  بيكيين وإنيويتاك املرجانيتني  وحتديداً يف   مارشال،  
 من القنابل امللقـاة  ١,٦، أو ما يعادل     ١٩٥٨ إىل   ١٩٤٦جواً وبراً وحتت املاء يف الفترة من        

وهذه . لربنامج التجارب النووية األمريكياالثنيت عشرة على هريوشيما كل يوم من السنوات 
برنامج جنمت عن هي تركة الواليات املتحدة، وما زالت إىل يومنا هذا مل ُتسوَّ مشاكل عالقة       

 ٢١يف انـضمت  ، و١٩٧٩وأقرت مجهورية جزر مارشال دستورها يف عام . التجارب النووية 
وقد ُوقِّعت نسخة   .  املتحدة اتفاق االرتباط احلر مع الواليات    إىل   ١٩٨٦أكتوبر  /تشرين األول 

  .٢٠٠٣معدلة من االتفاق يف عام 
ي عماد اقتصاد مجهورية    واملساعدة اليت تقدمها الواليات املتحدة مبوجب االتفاق ه         -٦

فاإلنتاج الزراعي معاشي بالدرجة األوىل ويتركز يف مزارع صـغرية؛ وأهـم           . جزر مارشال 
وتنحصر الصناعة الـصغرية احلجـم يف   . احملاصيل التجارية هي جوز اهلند ومثار شجرة اخلبز  

 صغرياً ويشكل قطاع السياحة مصدراً   . اِحلرف اليدوية ومعاجلة مسك التونة ولب جوز اهلند       
. لنمول يف املائة من القوة العاملة، ولكن مثة إمكانيات          ١٠من  ويستخدم أقل   للعملة األجنبية   

. ومتلك مجهورية جزر مارشال موارد طبيعية ضئيلة، وتفوق الواردات الـصادرات بكـثري            
  .واإلنكليزيةلية واللغتان الرمسيتان مها املارش
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  اإلطار املؤسسي  -باء   
يف إطار نظام برملاين ورئاسي     ة  كوماحلهورية جزر مارشال، تعمل      لدستور مج  وفقاً  -٧

رئيس اجلمهورية، الذي يرأس الدولة واحلكومة على حد        ) Nitijela(وينتخب الربملان   . خمتلط
رئيس وينتخب الربملان أيضاً أعضاء جملس احلكومة الذي ميثل اجلهاز التنفيذي ويرأسه            سواء؛  

) الغرفة العليـا   (إيروجيجملس  : ارشال برملان من غرفتني   ولدى مجهورية جزر م   . اجلمهورية
 ٣٣ املؤلَّف مـن     نيتيجيالجملس  ميارس السلطةَ التشريعية    و). الغرفة السفلى (وجملس نيتيجيال   

 زعيما من األعيان، ويقوم بدور استشاري،       ١٢ بينما يتألف جملس إيروجي من        منتخباً عضواً
. والتقاليد، مبا يف ذلك حيـازة األراضـي       ة باألعراف   املتعلقوال سيما يف استعراض القوانني      

 سنوات باالقتراع العام الذي يشارك فيه مجيع املـواطنني الـذين            ٤وجترى االنتخابات كل    
 وينص دستور مجهورية جزر مارشال أيضا على هيئـة قـضائية        .  سنة ١٨تتجاوز أعمارهم   

األقـاليم   التقليدية وخمتلف حمـاكم  احملكمة العليا واحملكمة العالية وحمكمة احلقوق تتألف من   
  . واجملتمعات احمللية

  اإلطار القانوين  -جيم   

  الدستور  -١  
من املادة األوىل من الدستور على أن الدستور هو أمسى قـانون            ) ١(١تنص الفقرة     -٨
  .البلد يف
علـى  صـراحةً    من املادة األوىل على أنه، رهنا بالقيود املفروضة          ٤تنص الفقرة   و  -٩

  :ة القضائيةالسلط
للمدعي العام الذي يتصرف باسم شعب مجهورية جزر مارشال، ومجيع          "  )أ(  

 من اخلـواص أو     األشخاص املتأثرين مباشرةً بانتهاك مزعوم هلذا الدستور، سواء كانوا أفراداً         
ختـضع  مسؤولني عامني، صفة تقدمي شكوى بشأن هذا االنتهاك يف إطار قضية أو منازعـة               

  ناسبة؛إلجراءات قضائية م
تتمتع أي حمكمة ذات اختصاصات عامة تفصل يف قضية أو منازعة تتعلـق        )ب(  

حبكم من أحكام هذا الدستور بسلطة إصدار كل األوامر الالزمة واملناسبة لضمان االمتثـال              
  التام ملقتضيات ذلك احلكم والتمتع الكامل مبا ينجر عنه من استحقاقات؛

أي حكومة حملية باحلصانة مـن املالحقـة        ال تتمتع حكومة اجلمهورية أو        )ج(  
القضائية فيما يتعلق مبا تتخذه أو يتخذه موظفوها من إجراءات؛ ولكن ال جيـوز حجـز أو                 
مصادرة أي ممتلكات أو موجودات أخرى تابعة حلكومة اجلمهورية أو ألي حكومة حمليـة              

  .".استيفاًء ملقتضيات أي حكم قضائي
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تع شعب مجهورية جزر مارشال بـاحلقوق واحلريـات         ومبقتضى املادة الثانية، يتم     -١٠
األساسية التالية دون أي متييز على أساس اجلنس أو الِعرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي 
السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو مكان امليالد أو الوضع األسري     

فرضها القانون واليت تلزم للحفاظ على السلم العـام         أو النسب، رهنا بالقيود املعقولة اليت ي      
والنظام والصحة واألمن، ورهناً باحترام حقوق اآلخرين أو حرياهتم وشريطةَ أالّ توجـد أي            
وسيلة أقل تقييداً للقيام بذلك وأالّ تؤدي القيود املذكورة إىل املعاقبة على االختالف يف الرأي     

  :سة احلقوق واحلريات التالية، على سبيل املثال ال احلصرأو العقيدة الذي يدخل يف نطاق ممار
  حرية الفكر والوجدان واملعتقد؛  )أ(  
  حرية التعبري والصحافة؛  )ب(  
  حرية ممارسة الشعائر الدينية؛  )ج(  
  حرية التجمع السلمي وتشكيل اجلمعيات؛  )د(  
  احلق يف تقدمي تظلمات إىل احلكومة؛  )ه(  
  تعباد؛التحرر من الرق واالس  )و(  
عدم التعرض للعقاب القاسي والشاذ، مبا يف ذلـك التعـذيب واملعاملـة               )ز(  

  أو عقوبات حبس جمحفة؛مالية الالإنسانية واملهينة، أو لغرامات 
احلق يف التمتع حبماية القانون من التفتيش واحلجز التعسفيني، ويف ضمانات             )ح(  

قبل هيئة حملفني أقران، واحلق يف املثول أمام        األصول املرعية واحملاكمة العادلة، واحملاكمة من       
القضاء، ويف التعويض العادل عن نزع األراضي وغريها من املمتلكات اخلاصة، واحلماية من             

السالبة للحقوق، ومن احلبس بسبب الديون، واحلق       األوامر  ق القوانني بأثر رجعي ومن      يتطب
  ؛تخابيةالعمليات االنيف املشاركة يف اإلجراءات القضائية و

  ؛ألغراض إيواء اجلنودصادرة املمتلكات عدم التعرض مل  )ط(  
ستثىن من ذلك وقت احلـرب مـا مل          ويُ ،التحرر من التجنيد وقت السلم      )ي(  

  ميارس الشخص االستنكاف الضمريي من خوض احلرب؛
  احلق يف االستقالل الذايت الشخصي ويف اخلصوصية؛   )ك(  
  دمات القضائية؛احلق يف الصحة والتعليم واخل  )ل(  
  احلق يف حكم أساسه األخالق؛  )م(  
  .عدم التعرض للتمييزاحلق يف احلماية املتساوية ويف   )ن(  

ال ينبغي تفسري أي شيء     "وتنص املادة العاشرة على احلقوق التقليدية، وتشري إىل أنه            -١١
يـة متعلقـة حبيـازة      يف املادة الثانية على أساس أنه يبِطل القانون العريف أو أي ممارسة تقليد            
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األراضي أو أي مسألة ذات صلة يف أي جزء من مجهورية جزر مارشال، مبا يف ذلك، حسب 
االقتضاء، حقوق وواجبات الرئيس األكرب والرئيس األصغر وقائد العشرية والقائم على إدارة            

(Iroijlaplap, Iroijedrik, Alap and Senior Dri Jerbal)األرض 
)١(".  

  التشريع  -٢  
  :اعتمد الربملان القوانني التالية ملعاجلة مسائل حقوق اإلنسان  -١٢

  ؛]MIRC Ch. 1 2 [١٩٨٠قانون االنتخابات وعمليات االستفتاء لعام   )أ(  
  ؛]MIRC Ch. 2 2[القانون املتعلق باملخالفات املتصلة باالنتخابات   )ب(  
) دسـتوري بشأن الـدعوة إىل عقـد مـؤمتر         (القانون املتعلق باالستفتاء      )ج(  

]2 MIRC Ch.3[؛  
  ؛]MIRC Ch. 17 3 [١٩٩٣قانون األخالقيات يف احلكم لعام   )د(  
  ؛]MIRC Ch. 1 5 [١٩٧٩قانون جلنة الوظيفة العمومية لعام   )ه(  
 ١٩٧٩جلمهورية جزر مارشـال لعـام       احملامي العام   القانون املتعلق ب    )و(  

]5 MIRC Ch. 3[؛  
  ؛]MIRC Ch. 6 5 [٢٠٠٢العام لعام القانون املتعلق مبكتب املدعي   )ز(  
  ؛]MIRC Ch. 3 6 [١٩٨٦قانون جلان التحقيق لعام   )ح(  
  ؛]MIRC Ch. 1 7[قانون الصحة العامة والسالمة والرفاه   )ط(  
  ؛]MIRC Ch. 4 7 [١٩٨١قانون التحصني يف املدارس لعام   )ي(  
  ؛]MIRC Ch. 1 11 [١٩٩٠قانون اإلدارة املالية لعام   )ك(  
  ؛]MIRC Ch. 12 11[نون املسائل الضريبية العامة قا  )ل(  
  ؛]MIRC Ch. 3 14 [١٩٩١قانون التعليم لعام   )م(  
  ؛]MIRC Ch. 4 16 [١٩٨٦قانون احلد األدىن لألجور لعام   )ن(  
  ؛]MIRC Ch. 5 16 [١٩٨٣للعمل لعام ) الشروط الدنيا(قانون التحقيق يف   )س(  
  ؛]MIRC Ch. 3 26[اث قانون اإلجراءات املتعلقة باألحد  )ع(  
  ؛]MIRC Ch. 5 26[القانون املتعلق باالعتداء على األطفال وإمهاهلم   )ف(  
  ؛]MIRC Ch 8 26 [٢٠٠٢قانون التبين لعام   )ص(  
  ؛]MIRC Ch. 2 27 [١٩٨٣قانون السلطة القضائية لعام   )ق(  
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  ؛]MIRC Ch. 5 27[ القانون املتعلق باحملاكمة عن طريق هيئة احمللفني   )ر(  
  ؛]MIRC Ch. 1 28 [١٩٨٩قانون األدلة لعام   )ش(  
  ؛]MIRC Ch. 1 29[قانون اإلجراءات املدنية   )ت(  
  ؛]MIRC Ch. 1 31[القانون اجلنائي   )ث(  
  ؛]MIRC Ch. 5 31 [٢٠٠١قانون حظر الدعارة لعام   )خ(  
  ؛]MIRC Ch. 1 32[قانون اإلجراءات اجلنائية   )ذ(  
  ؛]MIRC Ch. 1 39 [٢٠٠٤يف واللغات لعام قانون جلنة القانون العر  )ض(  
  ؛]MIRC Ch. 1 44 [١٩٨٨ لعام لصفقات العامةا) قانون(مدونة   )أأ(  
  ].MIRC Ch. 1 49 [١٩٩٠قانون الضمان االجتماعي لعام    )ب ب(  

  االتفاقيات الدولية  -٣  
صدقت اجلمهورية على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال               -١٣
وعالوة على ذلك، انـضمت، مبجـرد أن        . تمييز ضد املرأة على التوايل وانضمت إليهما      ال

  .العمل البحرياتفاقية أصبحت عضواً يف منظمة العمل الدولية، إىل 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً   

  الدستور  -ألف   
بالتايل الوسيلة  كما أُشري إىل ذلك أعاله، الدستور هو أمسى قانون يف البلد ويشكل               -١٤

املناسبة لضمان احلقوق واحلريات األساسية لشعب جزر مارشال من خالل شرعة احلقـوق             
غري أن ما يشكل مصدر قلق شديد هو أن شرعة احلقـوق                    . املنصوص عليها يف املادة الثانية    

م الـصمت  وعالوة على ذلك، ينبغي اإلشارة إىل أن الدستور يلز. ال تشري إىل احلق يف احلياة 
. يف إطار تناوله ملسألة عدم التعرض للتمييز عن قضية التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي              
. وهذا الصمت ميثل خطراً على احلق يف احلياة ويف عدم التعرض للتمييز على أي أساس كان               
ن وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن شرعة احلقوق، رغم أمهيتها، ال تقلل من شأن وأمهية القـانو      

  .العريف أو املمارسات التقليدية فيما يتعلق حبيازة األراضي أو باملسائل ذات الصلة
مجهورية جزر مارشال التنفيذية والتشريعية     يف  كم  احلحيّدد الدستور عضوية أجهزة       -١٥

والقضائية ودورها، وينص على إحداث مناصب اخلدمة العامة، من قبيل كبري األمناء واملدعي     
. نشاء هيئات، من قبيل جلنة الوظيفة العمومية، لتنفيذ سياسات جملس الـوزراء           العام، وعلى إ  
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ت، وإن كان من بني     املراجع العام للحسابا  وجتدر اإلشارة إىل أن جزءاً كبرياً من مسؤوليات         
وعالوة على ذلك، ظـل     . املوظفني املعينني مبوجب الدستور، أُسنَِد إىل شركة حماسبة دولية        

 من الزمن عقب وفاة املراجع العام الـسابق للحـسابات يف منتـصف              املنصب شاغرا فترة  
  .٢٠٠٩ عام

  اجلهاز القضائي واحلقوق املتصلة بالتوقيف واالحتجاز واحملاكمة العادلة  -باء   
مجهورية جزر مارشال على قيم سـيادة       يف  كم  احلالقضائي من جهاز    لفرع  يقوم ا   -١٦

دستور الذي يؤكد استقالل القضاء إزاء اجلهازين  القانون والسلم واحلرية، ويتجسد هذا يف ال      
وختتص احملكمة العالية بالقضايا املتعلقة بشرعة احلقوق، وجيوز هلـا أن           . التنفيذي والتشريعي 

  .تصدر ما يلزم من األوامر إلنفاذ احلقوق الواردة فيها
تقـال أي   على أنه ال جيوز اع    س نيتيجيال    الدستور والقوانني اليت اعتمدها جمل     نصوي  -١٧

شخص ريثما تصدر حمكمة خمتصة أمراً بالتوقيف وإذا توافر للقوة العامـة الوقـت الكـايف        
وقد فسَّرت احملاكم هذا الشرط على أنه يستثين حاالت مـن قبيـل             . للحصول على األمن  

وللمعتقلني احلق يف احلسم بـسرعة يف مـسألة         . اإلخالل بالسلم أو جرمية جيري اإلعداد هلا      
وعالوة على ذلك، يوجد نظام لإلفراج بكفالة عن احملتجزين الـذين           . جازهممشروعية احت 

ارتكبوا جرائم بسيطة على خالف اجلرائم اخلطرية اليت يستلزم معظمها أن يبقى احملتجـز يف               
السجن إىل أن يتسىن ترتيب جلسة استماع، وعادةً ما حيصل ذلك صباح اليوم الذي يلـي                

انية االستعانة مبحام من اختيارهم أو حمام تعيِّنه احلكومـة إذا           وتتاح للمعتقلني إمك  . االعتقال
  .عجزوا عن حتمُّل تكلفة األتعاب؛ ويتمتع املعتقلون أيضاً حبق االتصال بأسرهم

وللمتهمني احلق يف افتـراض بـراءهتم ويف        . احلق يف حماكمة عادلة   يكفل الدستور   و  -١٨
كما ميلك  . ة العامة واستئناف قرارات اإلدانة    استجواب الشهود وفحص األدلة اليت حبوزة النياب      

عادةً ما خيتار املتهمون املثول     املتهمون اختيار احملاكمة إما من قبل هيئة قضائية أو هيئة حملفني؛ و           
  .)٢(ألهنا اهليئة القضائية اليت تصدر أكرب عدد من األحكام بالرباءةأمام هيئة حملفني 

  حرية التعبري والصحافة  -جيم   
ظى هذه احلريـة عمومـاً       حرية التعبري والصحافة مكفولة مبوجب الدستور، وحت       إن  -١٩

  .الصحافة والقضاء والنظام الدميقراطيل على ذلك هو حسن أداء اباالحترام، والد
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  األخالقيات يف احلكم  -دال   
تنص شرعة احلقوق اليت تندرج ضمن إطار املادة الثانية مـن الدسـتور علـى أن                  -٢٠

واجب اختـاذ   " حبق الشعب يف حكم مسؤول وأخالقي ومبا يقع عليها من            احلكومة تعترف 
  ". ملدونة أخالق شاملةكل اخلطوات املعقولة والالزمة ملمارسة احلكم وفقاً

 قانون األخالقيات يف احلكـم      ١٩٩٣ومع ذلك مل يعتمد جملس نيتيجيال حىت عام           -٢١
خبني على حد سواء لكـسب ثقـة        الذي يشمل سلوك املوظفني العموميني واملسؤولني املنت      

وقد أنشئ جملس أخالقيات احلكم ملراقبة االمتثال العام للمعـايري          . الشعب يف نزاهة احلكومة   
يعقـد  ومل  . وهو يتألف من كبري األمناء واملدعي العام واملراجع العام للحسابات         . األخالقية

وجتدر اإلشارة  . ها اجمللس وُتعمَّم أي إجراءات يتخذ   . حىت اآلن ولو جلسة واحدة    هذا اجمللس   
إىل أن رئيس اجلمهورية حيتفظ بسلطة نقض أي إجراء يقرره اجمللس فيما يتعلق بأي عضو يف                

هذا اإلجراء وميلك سلطة إبطال أي إجراء من هذا القبيل يف غضون            إنفاذ  جملس نيتيجيال قبل    
حية ولكن فيما يتعلق    وجمللس نيتيجيال نفس الصال   .  من تاريخ قرار اجمللس    يوماً) ٣٠( ثالثني

  .اجلمهورية باإلجراءات اليت يتخذها رئيس
أعـضاء، سـكرتري الـشؤون      ) ٣(وتضم جلنة األخالقيات، اليت تتألف من ثالثة          -٢٢

اخلارجية وسكرتري املالية واملدعي العام، وأنشئت مبوجب قانون الصفقات العامـة لتعزيـز             
وحىت اآلن،  . ت املتعلقة بإبرام هذه الصفقات    املعايري األخالقية الواردة فيه خبصوص املمارسا     

  .٢٠٠٩مل جتتمع اللجنة إال يف مناسبة واحدة يف مطلع عام 
. وجيرِّم القانون اجلنائي فساد موظفي احلكومة وينص على العقوبات الواجبة التطبيق            -٢٣

ووردت ادعاءات بشأن فساد أعضاء احلكومة؛ ورغم أن بعض املوظفني العموميني يدانون،            
وجتدر اإلشـارة إىل أن مجهوريـة   . فإهنم يتمكنون عادةً من العمل يف دوائر حكومية أخرى        

  .جزر مارشال ليست من األطراف املوقِّعة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ومن األمور اليت تكتسي أمهية خاصة عدم وجود جلنة مستقلة حلقوق اإلنـسان أو                -٢٤

 مؤسسة من هذا القبيل أن تعزز حق الشعب يف حكومة مـسؤولة             فمن شأن . ديوان للمظامل 
  . وحتترم أخالقيات احلكم

  االنتخابات  -هاء   
 ١٨احلق يف االقتراع العام على أساس املساواة شريطة أن يبلغ املصوت         يكفل الدستور     -٢٥

جيب أال ويف حالة األشخاص املدانني بارتكاب جنحة، . سنة من العمر وأال يكون خمتالً عقلياً
  .يكون املصوت بصدد قضاء عقوبته أو رهن اإلفراج املشروط
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وعقب االنتخابات العامة،   . سنوات) ٤( كل أربع    نيتيجيالوجترى انتخابات جملس      -٢٦
سبعة أيام  الرئيس  ُيرشح  و. ينتَخب رئيس اجلمهورية من بني أعضاء اجمللس باالقتراع السري        

 ليعملوا كوزراء    نيتيجيال أعضاء يف جملس  " ١٠ على    وال يزيد  ٦ما ال يقل عن     "بعد انتخابه   
وإذا انقضى أجل السبعة أيام ومل      . رئيس الربملان يقر الترشيحات   يف جملس وزرائه، وينبغي أن      

 بانتخاب رئيس نيتيجيال انتخابه ويقوم جملس     ىلغيؤمِّن الرئيس احلد األدىن من الترشيحات، يُ      
  .يف أقرب وقت ممكنجديد 
وتبعاً ملبادرتني  . ٢٠٠٧نوفمرب  / انتخابات برملانية عامة يف تشرين الثاين      ودارت آخر   -٢٧

إعادة إحصاء األصوات يف بعض صناديق      بإحدامها  تعلقت  اختذمها كبري موظفي االنتخابات،     
وينبغي اإلشـارة إىل أن فريـق مـراقيب         . االقتراع، أُثريت ادعاءات تتعلق حبدوث خمالفات     

دث حيانة منتدى جزر احمليط اهلادئ أفاد يف تقريره األويل بأنه مل            االنتخابات املستقلني من أم   
  .دستورية رغم ما اعترى إدارة االنتخابات من ضعفخرق لألحكام الأي 
وأنشأت احلكومة جلنة تقصٍ مستقلة للتحقيق يف خمتلف االدعاءات املثـارة بـشأن               -٢٨

ستجوبت مـسؤولني شـىت     لسات وا اجل من   ، وعقدت عدداً  ٢٠٠٧االنتخابات العامة لعام    
، وانتقدت أساساً تـدخُّل     ٢٠٠٨فرباير  /وأصدرت استنتاجاهتا يف شباط   . ومواطنني مستقلني 

وزير الداخلية وقتها يف عملية تعيني املوظفني املدنيني الذي أدى إىل استخدام أشخاص غـري               
عالقـات بـني    وتسىن ألعضاء اللجنة الربملانية الدائمة لل     . مؤهلني إلدارة عملية االنتخابات   

السلطة القضائية واحلكومة االستماع إىل مجاعات مـواطين جـزر مارشـال املقيمـة يف               
  . سربينغديل، بأركانسا، وهونولولو هباواي

 ٢١وعقب حماولتني فاشلتني، حنى تصويت حبجب الثقة طرحه حزب املعارضة يف               -٢٩
ومخسة أيام . ة اجلمهورية فخامة السيد ليتوكوا توميينغ من رئاس٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول 

ورغـم أن هـذا     .  للجمهورية بعد ذلك، انتخب جملس نيتيجيال جوريالنغ زيدكايا رئيساً       
االستقرار السياسي وجمموعة املشاكل املرتبطة به، فإنـه        يدل إىل حد ما على انعدام       احلدث  

  .على أن حق الشعب يف املشاركة يف احلكم، وإن بشكل غري مباشر، ليس مقيداًيبّين 

  املرأة  -واو   
جمتمع مجهورية جزر مارشال هو تقليدياً جمتمع أموي جيري فيه التوارث وتنتقل فيه               -٣٠

غري أن سلطة ممارسة هذه احلقوق والتحكم فيهـا         . حقوق ملكية األراضي عن طريق املرأة     
  .عادةً ما ُتفَوَّض للرجل

كفولة للرجل، فإنـه مـن      ورغم أن املرأة تتمتع مبوجب الدستور باحلقوق ذاهتا امل          -٣١
وال يوجد  . الواضح أن عدد النساء الالئي يتولني مناصب حكومية عليا أقل من عدد الرجال            

 وأربع نـساء يف جملـس        عضواً ٣٣حاليا سوى امرأة واحدة يف جملس نيتيجيال الذي يضم          
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صب غري أنه ينبغي اإلشارة إىل وجود عدد من النساء يف منا          .  عضوا ١٢إرويج املشكَّل من    
حكومية بارزة مثل وزيرة الصحة وسكرترية الصحة وسكرترية الشؤون اخلارجية وسكرترية           
التعليم ومديرة إدارة الضمان االجتماعي ومديرة مكتب تنسيق اخلطط والسياسات البيئيـة            

ورغم أن عدد العامالت يف القطاع اخلـاص أكـرب، فـإن            . واملديرة العامة هليئة محاية البيئة    
  . ما تكون متدنية األجرمناصبهن عادةً

وحيظر القانون العنف ضد املرأة، ويصنفه ضمن فئة اجلرائم ذاهتا اليت تشمل االعتداء               -٣٢
جمال التوعيـة   وينشط حتالف نساء جزر مارشال، وهو منظمة غري حكومية، يف           . والضرب

ف ضـد   ، أكمل التحالف دراسة بشأن العن     ٢٠٠٣ويف عام   . باملسائل املتعلقة حبقوق املرأة   
وحتتفـل  . املرأة، وأعد منذئذ قرصاً من فئة أقراص الفيديو الرقمية للتوعية بالعنف ضد املرأة            

ناسبة ُتنجز فيها، ضمن    هي م مجهورية جزر مارشال باليوم العاملي ملكافحة العنف ضد املرأة و         
  .مجلة أمور أخرى، برامج إذاعية لتحديد حاالت العنف ضد املرأة

اجلنائي بطريقة شاملة مسألة االعتداء اجلنسي وما يتصل بـه مـن            ويتناول القانون     -٣٣
وتستجيب الشرطة للتقارير املتعلقـة باالغتـصاب      . عنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االغتصاب      

  .وغريه من أشكال العنف ضد املرأة، ولكن مثة إدراك عام بأنه ال يبلَّغ عن مجيع احلوادث
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز       ورغم أن مجهورية جزر مارشال طرف يف        -٣٤

التأخر يف وضع الـصيغة  ومن ذلك ضد املرأة، فال تزال توجد ثغرات يف قوانينها وسياساهتا،        
وعالوة على ذلـك،    . النهائية للتقرير الوطين بشأن املرأة، حتول دون التنفيذ الكامل لالتفاقية         

ومبساعدة مـن اجملتمـع     . قطري األويل زالت مجهورية جزر مارشال مل تقدم تقريرها ال        ما
  .الدويل، يؤَمل أن حترز مزيداً من التقدم يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

  الطفل  -زاي   
 سـنة،   ١٨ سنوات و  ٤التعليم اإللزامي متاح لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني           -٣٥

ورغـم أن   . ول املدرسة ويقضي القانون بأن حيصل األطفال على التحصني الكامل قبل دخ         
التعليم باجملان متاح يف عدد من املدارس العامة، فال يزال يوجد عدد من األطفـال الـذين                         

ويشكل الغياب أيضا مصدر قلق     . ال يرتادون املدارس على اإلطالق أو انقطعوا عن الدراسة        
  .يف نظام التعليم العام

اهلم، ويعترب ذلك جرمية يعاقـب عليهـا        وحيظر القانون االعتداء على األطفال وإمه       -٣٦
كما ُيلزِم القانون املدرسني ومقدمي     .  سنة حسب درجة فظاعتها    ٢٥باحلبس مدة تصل إىل     

الرعاية وغريهم باإلبالغ عن حوادث االعتداء على األطفال وإمهاهلم ويعفيهم من املسؤولية            
ن الـدنيا ملمارسـة اجلـنس       والس. املدنية أو اجلنائية إلبالغهم عن حوادث من هذا القبيل        

ولألسف، .  سنة ٢٥ سنة، ويعاقَب على االغتصاب باحلبس مدة تصل إىل          ١٤بالتراضي هو   
  .ليس الوعي حبقوق الطفل قوياً
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ورغم أن قانون العمل جلمهورية جزر مارشال ال حيدد السن الـدنيا السـتخدام                -٣٧
ما يساعدون  األطفال عادةً   ف .األطفال، فال توجد عموماً أي دواعي قلق بشأن عمل األطفال         

أسرهم يف صيد السمك والزراعة وجتارة التقسيط وغري ذلك من مشاريع األعمال األسـرية              
  .الصغرية احلجم

إن مجهورية جزر مارشال طرف يف اتفاقية حقوق الطفل، وقد قـدمت تقريرهـا                -٣٨
لبديهي أن هناك   وعلى الرغم من ذلك، من ا     . القطري األويل وكذلك تقريرها الدوري الثاين     

  .البلدثغرات تشريعية ينبغي سدها من أجل التنفيذ التام لالتفاقية يف 

  اإلعاقة  -حاء   
ال يتناول الدستور مسألة التمييز على أساس اإلعاقة، وال توجد أي قوانني خاصـة                -٣٩

ى هذا  وعدم االعتراف عل  . باملعوقني عدا أحكام قانون التعليم اليت تعاجل مسألة التعليم اخلاص         
 يف املائة من سكان جزر احمليط       ١٠ب النحو باملعوقني أمٌر واقع رغم أهنم يشكلون نسبة ُتقدَّر          

وميكن القول عموماً إن املعوقني ال يعانون      .  نسمة ٨٠٠ ٠٠٠ وهو ما يعادل تقريباً      )٣(اهلادئ
تقضي جبعـل   من التمييز، ومع ذلك ينبغي اإلشارة إىل أنه ال توجد أي قوانني يف جمال البناء                

  .ارتياد املباين يف متناوهلم
ويوجد يف مجهورية جزر مارشال رابطة جزر مارشال اخلاصة لآلباء واجمللس الوطين              -٤٠

والرابطة منظمة يسريها اآلباء، وتتـوخى      . املشترك بني الوكاالت لشؤون املعوقني وأسرهم     
ويهتم اجمللس أكثـر    . اصةإقامة برامج تعليمية ومهنية مناسبة لألطفال ذوي االحتياجات اخل        

باجلانب الصحي لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وُيعىن بتنفيذ الربامج التابعة للحكومـة            
  .وللمنظمات غري احلكومية واحلكومات احمللية

وما زالت مجهورية جزر مارشال مل تصدق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي               -٤١
 للوفاء بالتزاماهتا مبوجب إطار بيواكـو لأللفيـة         اإلعاقة، وستحتاج إىل بذل مزيد من اجلهد      

  .٢٠٠٣الذي أقّره القادة املشاركون يف املنتدى يف عام 

  االلتزامات الطوعية  -رابعاً   

  الوصول إىل العدالة  -ألف   
تتمثل الوالية الدستورية ملكتب املدعي العام يف تقدمي املشورة القانونية واخلـدمات              -٤٢

نص الدستور أيضا على اعتراف احلكومة حبق الشعب يف اخلـدمات           وي. القضائية للحكومة 
. القضائية، وهي ُملزمة باختاذ كل اخلطوات املعقولة والالزمة لتوفري اخلـدمات املـذكورة            
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واملكتب امليكرونيزي للخدمات القضائية املساعدة القضائية باجملان احملامي العام وبالتايل، يقدم 
  . حتمُّل تكاليف احملاميللمعوزين الذين ال يستطيعون

  نيل التعليم  -باء   
يقول قانون التعليم إن جملس نيتيجيال يعلن ويعترف حبق الشعب يف التعليم والتـزام                -٤٣

والـسن  . احلكومة باختاذ كل اخلطوات املعقولة والالزمة لتوفري هذه اخلدمة وفقا للدسـتور           
كومة يف سياساهتا أن يعزز نظـام       وتتوخى احل .  سنة ١٨ سنوات إىل    ٤اإللزامية للتعليم هي    

وباإلضافة إىل التعليم اجملاين، توفر احلكومـة كـذلك النقـل           . التعليم االعتماد على النفس   
  .والوجبات

، شـددت   االرتباط احلر مع الواليات املتحدة    ويف إطار إعادة التفاوض بشأن اتفاق         -٤٤
ومنـذ أن دخـل     . أولوياهتاحكومة مجهورية جزر مارشال على أن التعليم من بني جماالت           

 قاعة جديدة للدراسة يف سـائر       ٢٠٠االتفاق املعدل حيز النفاذ، شيدت احلكومة ما يقارب         
  .أحناء البلد بفضل التمويل الذي يوفره االتفاق للهياكل األساسية العامة

  احلصول على الرعاية الصحية  -جيم   
ات الـصحية وبالتزامهـا     مبوجب الدستور، تعترف احلكومة حبق الشعب يف اخلدم         -٤٥

باختاذ كل اخلطوات املعقولة والالزمة لتقدميها من خالل نظام الرعاية الصحية الذي يـشمل              
وتقدم احلكومة بالتـايل    .  يف اجلزر النائية    صحياً  مركزاً ٥٨مستشفيني يف املراكز احلضرية و    

ه اخلـدمات، توجـد     ويف احلاالت اليت يتعذر فيها تقدمي هذ      . اخلدمات الطبية باجملان لشعبها   
  .برامج إلحالة املرضى إىل هونولولو والفلبني وتايوان

ويف إطار إعادة التفاوض بشأن اتفاق االرتباط احلر مع الواليات املتحدة، شـددت               -٤٦
ويف الفترة من السنة . جماالت أولوياهتاالصحة من بني حكومة مجهورية جزر مارشال على أن 

مخسة مشاريع  ُنفذت  ، ُشيِّد مركز صحي جديد و     ٢٠٠٩املالية   إىل غاية السنة     ٢٠٠٤املالية  
مع الواليات  بفضل التمويل الذي يوفره االتفاق       يف اجلزر النائية      مستوصفاً ٤٦صيانة مشلت   

وقد مت الشروع يف التخطيط لبناء مستـشفى جديـد يف           . للهياكل األساسية العامة  املتحدة  
 املستشفى اجلديد املشمول مبـشروع النـهوض        ماجورو، ومن املتوقع أن تنطلق أشغال بناء      

  . ٢٠١١بقطاع املستشفيات يف مطلع عام 

  اتفاقيات حقوق اإلنسان   -دال   
إن مجهورية جزر مارشال طرف يف اتفاقية حقوق الطفل ويف اتفاقية القضاء علـى                -٤٧

ملـرأة  وقد أُنشئ يف إطار وزارة الشؤون الداخلية مكتـب ا         . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
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والتنمية ومكتب حقوق الطفل لتنفيذ أحكام هاتني االتفاقيتني ولضمان امتثال مجهورية جزر            
مجهورية جزر مارشال تقريرهـا القطـري األويل        وقد قدَّمت   . همامارشال اللتزاماهتا مبوجب  

وكذلك تقريرها الدوري الثاين إىل جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل لكنها مل تقدم بعـد أي               
  .ارير إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةتق
وعلى الرغم من أن مجهورية جزر مارشال مل تـصّدق إال علـى اتفـاقيتني مـن                   -٤٨

االتفاقيات األساسية حلقوق اإلنسان، فإهنا تأمل يف أن تكون يف وضع أفضل للتصديق علـى    
ل تواجـه صـعوبةً يف تنفيـذ        ومع ذلك ُيالحظ أن مجهورية جزر مارشا      . اتفاقيات أخرى 

وجيـدر  . االتفاقيتني اللتني صدقت عليهما تنفيذاً كامالً بسبب حمدودية القدرات واملـوارد          
باملالحظة أيضاً أن مجهورية جزر مارشال ُتفّسر القوانني املكتوبة على حنـو يتمـشى مـع                

لك، ال يزال هدف    ومع ذ . التزاماهتا الدولية كلما كانت هذه القوانني قابلة ألكثر من تفسري         
  .مجهورية جزر مارشال هو التصديق على االتفاقيات األخرى حلقوق اإلنسان

  توعية اجلمهور والتدريب على حقوق اإلنسان  -هاء   
على الرغم من أن مجهورية جزر مارشال لديها مكاتب ُتعـىن مبراقبـة االمتثـال                 -٤٩

 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،       اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء      
. فإهنا ال متلك أي هيئة أو مكتب ُيعىن حتديداً بتناول قضايا حقوق اإلنسان بصورة شـاملة               

ومع ذلك، من املؤمَّل أن يتم، مبساعدة اجملتمع الدويل التقنية واملالية، إنشاء مؤسسة وطنيـة               
ومن شأن هذا املكتب    .  اإلنسان حلقوق اإلنسان، أو، بدالً من ذلك، مكتب إقليمي حلقوق        

  .أن يعّزز وعي اجلمهور وجهود التدريب يف جمال حقوق اإلنسان
ويف انتظار إنشاء هذا املكتب، نفذت احلكومة واملنظمات غري احلكوميـة بـرامج               -٥٠

متعددة لبث الوعي حبقوق اإلنسان، تناولت بشكل حصري جماالت مواضيعية حمددة مثـل             
وعلى الرغم من أن هذه الربامج حمدودة النطـاق،         . تعلقة بالشباب واملرأة  الصحة والقضايا امل  

  .من املهم أن تتواصل لضمان التوعية بالقضايا املذكورة على األقل
ويف إطار املشاورات اليت جرت بشأن التقرير، تبيَّن أن السكان وإن كانوا واعـني                -٥١
كما أهنم ال يفهمون دور احلكومة يف       قوقهم، فهم ال يدركون بالكامل طبيعة هذه احلقوق         حب

الوعي باحلقوق املتصلة باألرض أشـّد  بعبارة أدّق، إن و. ضمان محاية هذه احلقوق وتعزيزها   
  .من الوعي باحلقوق األخرى
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  حتديد اإلجنازات والتحديات والقيود  -خامساً  

  التحديات  -ألف   

  تغّير املناخ  -١  
قع على ارتفاع ال يتجاوز مترين مـن        ي جزري   مبا أن مجهورية جزر مارشال هي بلد        -٥٢

مستوى سطح البحر، فإن اآلثار السلبية املترتبة على تغري املناخ، وال سيما ارتفـاع مـستوى                
فهذه اآلثار ال تعرض حياة الـسكان  . فيما يتعلق حبقوق اإلنسانمتثل مصدر قلق سطح البحر،  

د الرامية إىل حتقيق األمن الغـذائي       للخطر فحسب، بل هتّدد سبل عيشهم أيضاً وتقّوض اجلهو        
وتؤدي املخاطر اليت هتدد ُسُبل العيش،      . واالقتصادي والتعليمي والصحي، من بني جهود أخرى      

واهلوية، وهو  املقومات الثقافيـة   دان األراضي والعادات و   ـيف هناية املطاف، إىل الفقر وإىل فق      
  .  النساء واألطفال أي،ما يؤثر بوجه خاص يف أشد الفئات السكانية ضعفاً

  التركة النووية  -٢  
 هـو التوصـل إىل      ١٩٨٦ من اتفاق االرتباط احلر لعام       ١٧٧إن الغرض من الفصل       -٥٣

. تسوية سياسية للمطالبات املتعلقة بالتعويض عن األضرار اليت حلقت باألشخاص واملمتلكـات          
لقة باألضرار النامجة عن   ا الفصل حمكمة خاصة للفصل يف املطالبات املتع       وقد أُنشئت مبوجب هذ   
وقد اتضح، فيما بعد، أن التسويات املُقرَّرة مل تكن         . تعويضات مناسبة التجارب النووية وتقدمي    

 ٢,٢ مليون دوالر أمريكي من أصـل مبلـغ          ٣,٩كافية ألن احملكمة مل تقدر على دفع سوى         
 يف املائة من    ١ مليار دوالر أمريكي كانت قد حكمت به، وهو مبلغ ميثل أقل من عشري نسبة             

هذا هو الوضع احلايل على الرغم من أن جممـوع قـوة القنابـل النوويـة                . املبلغ احملكوم به  
نيويتاك والبالغ عددها   إواهليدروجينية اليت جرت جتربتها أرضاً وحبراً وجواً يف جزيريت بيكيين و          

 ١٢على مـدى    م  كل يو  من القنابل امللقاة على هريوشيما       ١,٦ قنبلة يعادل ما يزيد على       ٦٧
 ٥٠ ٠٠٠وحدها مساحة قدرها    " برافو"وقد مشلت املادة املشعة النامجة عن تفجري قنبلة         . سنة

  . ميل مربع٧٥٠ ٠٠٠مجهورية جزر مارشال هي ميل مربع علماً أن مساحة 
مجهورية جزر مارشال إىل كـونغرس الواليـات         حكومة قدمت ،٢٠٠٠ويف عام     -٥٤

أساس تغري الظروف للحصول على تعويضات إضافية وفقاً ملا تنص        املتحدة التماساً ينبين على     
 من اتفاق االرتباط احلر إذا ثبت أن التسوية املشار إليها           ١٧٧عليه املادة التاسعة من الفصل      

، أوصـت وزارة اخلارجيـة      رداً على طلب من الكونغرس    و". غري كافية بصورة بّينة   "أعاله  
وقف بعد التوقيع على اتفاق االرتباط احلر،       هذا امل  يتغري    ومل .األمريكية بعدم اختاذ أي إجراء    

، حيث رفض الفريق األمريكي املعين بإعادة التفاوض فتح باب          ٢٠٠٣بصيغته املعدَّلة يف عام     
وحىت هذا التاريخ، مل يتغري هذا املوقف على الرغم مـن أن            . ١٧٧املناقشات بشأن الفصل    
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لسرطان الناجتة عن اإلشعاعات النوويـة يف عـام         التقرير الصادر عن معهد دراسة حاالت ا      
ويشري تقرير آخـر قدمتـه      .  توقع حدوث عدد أكرب من حاالت اإلصابة بالسرطان        ٢٠٠٤

احلد من أخطار العوامل البيئية املـسببة       "وزارة الصحة األمريكية واخلدمات اإلنسانية بعنوان       
ات املتحدة األمريكيـة مل تـِف       إىل أن حكومة الوالي   " للسرطان، ماذا ميكن أن نفعله اآلن     

بالتزاماهتا املتمثلة يف تلبية احتياجات سكان جزر مارشال من الرعاية الصحية املترتبة علـى              
  .برنامج التجارب النووية األمريكي

ونتيجة لعدم االستجابة لاللتماس املذكور، تواصلت انتهاكات حقوق اإلنسان اليت            -٥٥
 جزر مارشال، وال سيما أولئك الذين يعيشون يف اجلزر يتعرض هلا عدد كبري من أفراد شعب      

.         ، والذين تأثروا تأثراً شديداً من برنامج التجـارب النوويـة األمريكـي            )٤(املرجانية األربع 
وال يزال معظم سكان اجلزر املرجانية األربع مشردين بل إن بعضهم لن يعود أبداً إىل تلـك                 

وفضالً عن ذلك، فباستثناء األشخاص الـذين       . د موجوداً اجلزر ألن بعضها قد تبخر ومل يع      
كانوا مقيمني يف جزيريت أوتريك ورونغالب وقت إلقاء قنبلة برافـو، مل يتلـق املـصابون                
بأمراض إشعاعية الرعاية الطبية الالزمة وعادة ما يتحملون بأنفسهم تكاليف الرعاية الطبية أو             

 أن احلرمان من املمتلكات دون تعويض عادل هو         كما. ُيَحالون للمعاجلة على نفقة احلكومة    
  .ةيالثقافاملقومات نتيجة أخرى من نتائج الربنامج املذكور، ناهيك عن فقدان التقاليد و

  الصحة  -٣  
متثل اآلثار السلبية على الصحة والرعاية الطبية الناجتة عن برنامج التجارب النوويـة               -٥٦

بات اليت تعاين منها وزارة الصحة بـسبب املـوارد          األمريكي عبئاً ثقيالً انضاف إىل الصعو     
وحـىت  . الشحيحة وال سيما فيما يتعلق باملصابني بالسرطان أو بأمراض متصلة بالـسرطان           

فُيعاجلون املرضى املشمولون بالربنامج الطيب التابع لوزارة الطاقة مبوجب اتفاق االرتباط احلر،            
  .م العالج األويل والثانويمستشفيات مجهورية جزر مارشال اليت تقدم هل يف
ويف إطار اتفاق االرتباط احلر، ُيسمح ملواطين مجهورية جزر مارشال بالدخول دون              -٥٧

قيود إىل الواليات املتحدة األمريكية وأقاليمها واإلقامة والعمل فيها، حيث ميكنهم املشاركة            
ة الطبية كأجانب مقـيمني     يف برامج فيدرالية حمددة، مبا يف ذلك االستفادة من برنامج املعون          

د قانون املسؤولية الشخـصية     ّروقد جَ . بصورة دائمة وقانونية يف الواليات املتحدة وأقاليمها      
 مواطين الدول املشمولة باتفاقات االرتباط احلد من حق         ١٩٩٦وفرص العمل األمريكي لعام     

بناًء على ذلـك، ُتـرك     و. انات العامة مبا يف ذلك املساعدة الطبية      إلعاإلفادة من العديد من ا    
ملختلف الواليات واألقاليم أن تقرر على انفراد ما إذا كانت تريد أن تسمح ملواطين جـزر                

قد تقرر أن تتوقف والية هـاواي،       و. مارشال باالستفادة من سياساهتا املتعلقة بالتأمني الطيب      
ب الفيدرالية  اليت يعيش ويعمل فيها عدد كبري من سكان جزر مارشال ويدفعون فيها الضرائ            

أي مسؤولية مالية عن توفري خـدمات       عن حتمل   جمتمعاهتا احمللية،   تنمية  واحمللية ويسهمون يف    
، عدا  ٢٠١٠يوليه  / متوز ١ اعتباراً من    العالج الكيمائي والغسيل الكلوي ملواطين جزر مارشال      
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 األرواح   للقول إن هذين النوعني من العالج ضروريان إلنقاذ        وال حاجة . يف حاالت الطوارئ  
وإن وقف توفريمها سوف حيرم مواطين جزر مارشال من شبكة أمان اجتماعي يف غاية األمهية 

  . يفيد هبا مهاجرون آخرون يف الواليات املتحدة
سبتمرب على الواليات املتحـدة، أصـبحت       /وبعد هجمات احلادي عشر من أيلول       -٥٨

احلر أكثر صرامة، ومل يعد بإمكان مواطين       األحكام املتعلقة باهلجرة الواردة يف اتفاق االرتباط        
. جزر مارشال الدخول إىل الواليات املتحدة األمريكية إذا كانوا قد أُدينوا بارتكاب جنايـة             

وعلى الرغم من أن هذا املوقف له مربراته، فإنه يثري شواغل تتعلق حبقوق اإلنسان، ال سيما                
أن نقطـيت   ورعاية طبية ضرورية وُملحة      املرضى احملالني من أجل احلصول على     أنه يهم أيضاً    

   .الدخول واخلروج الوحيدتني مها غوام وهاواي
ونظراً إىل أنُ ثلث سكان جزر مارشال تقريباً يعيشون يف ماجورو وإيبيي، ال ميكن                -٥٩

معظم املهاجرين الوافدين من املناطق الريفية يأتون لإلقامة        ف .جتاهل موضوع اكتظاظ السكان   
كما أن اكتظاظ السكان    . لذين يواجهون بأنفسهم صعوبات يف تلبية احتياجاهتم      مع أقارهبم ا  

جيعل املقيمني يف هذه املراكز احلضرية معرضني لإلصابة بأمراض مثلما حدث يف أواخر عام              
وجيـدر  . تفشي مرض الكولريا ومرض السل على التـوايل       نتيجة   ٢٠١٠ ويف عام    ٢٠٠٠

رضة للحصول على الرعاية الصحية املناسبة ونيل التعلـيم         باإلشارة أيضاً إىل الصعوبات املعت    
  .وإىل األخطار اليت هتدد األمن الغذائي ومصادر الرزق

  التعليم  -٤  
تواجه وزارة التعليم صعوبات يف االحتفاظ مبيزانية كافية ناهيـك عـن التمـاس                -٦٠

  .تفاق االرتباط احلراعتمادات إضافية، نتيجة االخنفاض السنوي يف األموال املقدمة يف إطار ا
واصل تنفيذ برناجمها املتعلق مبنح شهادات ورخص       توعلى الرغم من أن وزارة التعليم         -٦١

  .التدريس، فإهنا ال تزال تواجه حتديات تتعلق بتعزيز القدرات والكفاءات يف جمال التعليم
  .التعليم الثانوي واالنتقايلالنهوض ب  -٦٢
  .لتعليم الثانويام حلاملي شهادة إمتام زيادة فرص التعليم واالستخدا  -٦٣

  التحديات اإلمنائية  -٥  
إن أحد التحديات اإلمنائية اليت تواجهها مجهورية       : حمدودية قاعدة الثروات الطبيعية     -٦٤

جزر ماريشال هو حمدودية قاعدة الثروات الطبيعية، حيث إهنا تصدِّر بصورة أساسية كُْسب             
 تراخيص الصيد لبلدان متارس الصيد البحـري يف امليـاه           جوز اهلند وزيت جوز اهلند وتبيع     

وتعتمد جزر مارشال إىل حـد      . البعيدة لتمكينها من الصيد يف منطقتها االقتصادية اخلالصة       
 من فرص ممارسة احلق يف      اتوعلى أية حال، حتد هذه الصعوب     . كبري على املساعدة األجنبية   

  .مأوى الئق ويف مصدر عيش مناسب
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إن مجهورية جزر مارشال مكونة،كما ذُكـر أعـاله،              :  املرجانية واجلزر  بعد اجلزر   -٦٥
 جزر، ومجيع هذه اجلزر متناثرة على مـساحة مجليـة           ٥ جزيرة مرجانية منخفضة و    ٢٩من  

ونظراً إىل أن وجهة رحالت شركات الطـريان        .  ميل مربع من املاء    ٧٥٠ ٠٠٠تقدر بنحو   
ماجورو وكواجاالين املرجانيتني، ُيخشى أن يستمر      الدولية هي املراكز احلضرية يف جزيريت       

وقد تسّببت اخلدمات غـري     . هتميش اجلزر املرجانية احمليطة فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات العامة        
املنتظمة اليت تقدمها شركة طريان جزر مارشال يف إغالق مشروع خاص ألنشطة الغوص يف              

سجل اخنفاضاً يف أنشطتها، وهي تعتمـد       وما فتئت هذه الشركة ت    . جزيرة بيكيين املرجانية  
وتنطوي هذه القيود على أثر مزدوج بالنسبة إىل        . أساساً على إعانات احلكومة لضمان بقائها     

فبالنسبة إىل سكان الريف، تؤثر هذه القيود بالسلب على احلقوق املتعلقـة            . حقوق اإلنسان 
فضالً عن ذلك، يهاجر    . شباحلصول على رعاية صحية كافية ونيل التعليم وسبل كسب العي         

عدد كبري من السكان إىل املناطق احلضرية يف جزيرة ماجورو املرجانية وجزيرة إيبيـي مـن       
األمر الذي يؤدي إىل اكتظاظ هذه املناطق بالـسكان          )٥(أجل احلصول على خدمات أفضل    

م وسبل  وزيادة تردي الظروف فيما يتعلق باحلصول على الرعاية الصحية الكافية ونيل التعلي           
  .هي السبب الرئيسي هلجرة السكان اخلدمات علماً أن هذهكسب العيش، 

تعاين مجهورية جزر مارشـال مـن       : الوصول احملدود واملُكلف إىل السوق الدولية       -٦٦
فـضالً عـن    . الوصول احملدود واملُكلف إىل السوق الدولية بسبب موقعها يف احمليط اهلادئ          

 يتكون من جزر مرجانية، فإن جوز اهلند ومثرة اخلبز مها           بسبب مساحتها وكوهنا بلداً   فذلك،  
ويقيـد هـذا    . احملصوالن الرئيسيان، ويدخالن يف معظم األحيان يف نطاق زراعة الكفاف         

  . التحدي ممارسة احلق يف احلصول على مورد للرزق
 أنشطة تنمية األراضي يف مجهورية جـزر      : حمدودية األنشطة املتعلقة بتنمية األراضي      -٦٧

ومجيع األراضي  . مارشال حمدودة ألسباب تتعلق باملساحة وبعوامل اجتماعية وثقافية أخرى        
وينبغي إبرام عقود إجيار مع أصحاب األراضي        )٦(يف مجهورية جزر مارشال مملوكة للخواص     

وعلى الرغم من وجود مكتب لتسجيل األراضي، فـإن إجـراءات           . قبل تنفيذ أي مشروع   
ألراضي، وهو أمر ميكن أن يكون سبباً لرتاعات بـني أصـحاب            التسجيل مل تشمل مجيع ا    

وحيد اكتظاظ الـسكان    . احلقوق احلائزين لشهادات ملكية قانونية أو نتيجة لتلك الرتاعات        
وحتد هذه القيود بدورها من     . الناتج عن اهلجرة من املناطق الريفية من أنشطة تنمية األراضي         

  . فرص كسب العيش
يؤدي النقص يف عدد الفنيني من ذوي       : نيني من ذوي املهارات العالية    النقص يف عدد الف     -٦٨

املهارات، مثل األطباء واملمرضني واملدرسني واحملامني إىل تقييد احلق يف احلصول علـى الرعايـة               
 مـثالً، مل    ٢٠٠٩ففي عـام    . الصحية املناسبة والتعليم واحلماية القانونية من بني حقوق أخرى        

 دعوى بسبب العدد احملدود للتقارير املقدمة من الشرطة وعدم          ١٧اجلنائية  يتجاوز عدد الدعاوى    
  .كفاية احلقوقيني العاملني يف مكتب االدعاء العام للنظر يف مجيع الدعاوى اجلنائية
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ارتفعت تكلفة املعيشة يف مجهورية جزر مارشال يف السنوات         : ارتفاع تكلفة املعيشة    -٦٩
 املالية العاملية اليت أدت إىل زيادة أسعار الوقود والغذاء زيـادة   األخرية وال سيما نتيجة األزمة    

زد على ذلك أن احلد األدىن لألجور احملدد بدوالرين يف الساعة مل يشهد أي تطـور                . كبرية
وقد أثر ذلك بشكل سليب يف فرص احلصول على خـدمات الـصحة             . منذ سنوات عديدة  

  . كان جزر مارشال املنتمني إىل الطبقة املتوسطةوالتعليم والغذاء وكسب العيش بالنسبة إىل س
والتحدي اآلخر الذي تواجهه مجهورية جزر مارشـال        : حمدودية املوارد املالية والتقنية     -٧٠

فيما يتعلق حبقوق اإلنسان هو حمدودية املوارد املالية والتقنية، ومن مثّ اعتماد البلد على املساعدة               
 املالية الواردة يف اتفاق االرتباط احلر بـصيغته املعدلـة يف                وسينتهي سريان األحكام  . اخلارجية

 ومن املتوقع أن تعوض إيرادات الصندوق االستئماين لشعب مجهورية جزر مارشال      ٢٠٢٣عام  
ومع ذلـك، ختـشى     . عن الدعم املايل الذي ستتوقف الواليات املتحدة األمريكية عن تقدميه         

الصندوق االستئماين والصيغة املالية املتفق عليهـا يف        حكومة مجهورية جزر مارشال أال يكفي       
وقد تفاقم هذا الشعور بالقلق     .  لتعويض التمويل املقدم يف إطار اتفاق االرتباط احلر        ٢٠٠٣عام  

وقد زادت األزمة   . ٢٠٠٤عقب صدور تقرير مكتب احملاسبة العامة يف الواليات املتحدة عام           
محدودية املوارد ُتقّيد فرص احلصول على      ف.  هذا الوضع   من حدة  ٢٠٠٨املالية العاملية يف عام     

  . خدمات الصحة ونيل التعليم، كما حتد من سبل كسب العيش

  املنجزات  -باء   

  تغري املناخ  -١  
من املعترف به دولياً أن صون      : التحدي امليكرونيزي واخلطة الوطنية للمناطق احملمية       -٧١

 التصدي لتغري املناخ ألن هذه الـنظم هـي مبثابـة     النظم اإليكولوجية يؤدي دوراً حيوياً يف     
كما أن النظم اإليكولوجية السليمة تعزز قدرة اجلزر على مقاومة          . بالوعات طبيعية للكربون  

وتعتمد اخلطة الوطنية للمناطق احملمية يف جزر مارشال علـى          . اآلثار النامجة عن تغري املناخ    
اتيجية واخلطة الوطنيتني للتنوع البيولوجي وتتـيح       األولويات االستراتيجية احملددة يف االستر    

". التحدي امليكرونيزي "مبادئ توجيهية لدعم اجلهود الوطنية املبذولة من أجل تنفيذ مبادرة           
وقد أتاحت عملية التخطيط للمناطق احملمية مؤخراً أدوات لتقييم مدى تأثر املنطقة ووسائل             

ومن شأن هذه اإلجنازات أن تساعد يف   . ت احمللية لتكيف مع تغري املناخ على مستوى اجملتمعا      ل
  .التصدي للشواغل املتعلقة باألمن الغذائي وبتوفري السبل الكافية لكسب العيش

انتـهت  :  التخفيف من حدة تغري املناخ واستدامة وسائل العيش        -الطاقة املتجددة     -٧٢
ملتعلقة بالطاقـة الـيت   حكومة مجهورية جزر مارشال يف الفترة األخرية من صياغة سياستها ا         

وعملت فرقة العمل   . لتخفيف من حدة تغري املناخ    لإجراءات  حتدد  تدعم الطاقات املتجددة و   
املعنية بالطاقة على سبيل األولوية على حتديث السياسة احلالية لتقدمي صورة شاملة لألولويات             
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. ذه األولويـات  املتعلقة بالطاقة يف مجهورية جزر مارشال ووضع خطة عمل لتوجيه تنفيذ ه           
وتضطلع مبهمة التخطيط يف جمال الطاقة وزارة املوارد والتنمية بالتعاون مع فرقة العمل املعنية              
بالطاقة اليت يترأسها السكرتري العام ومكتب السياسة االقتصادية والتخطيط واإلحـصاءات           

يـل  ومكتب التخطيط البيئي وتنسيق السياسات وشركة الطاقة جلزر مارشال وشـركة موب           
وهناك هدفان رئيسيان لألنشطة املتعلقـة بالطاقـات        . ومكتب املدعي العام وجهات أخرى    

التخفيف من حدة تغري املنـاخ مـن خـالل    ‘ ١‘: املتجددة يف مجهورية جزر مارشال، مها    
. ضمان استدامة سبل كسب العيش للمجتمعات احملليـة       ‘ ٢‘النهوض بالطاقات املتجددة؛    

. جيري حالياً تنفيذ مشروع لربط اجلزر احمليطة بشبكة الكهربـاء         وإىل جانب هذين اهلدفني،     
ويف إطار هذا املشروع، ُتعطى األولوية للمدارس ومراكز اجملتمعات احمللية ومراكـز صـيد              

ولن ُتساعد هذه اإلجنازات يف تعزيز فرص الوصول إىل سبل كسب           . األمساك واألسر املعيشية  
  . فرص احلصول على الرعاية الصحية ونيل التعليمالعيش فحسب بل ستساعد أيضاً يف حتسني

انضمت معظم البلدان منذ أكثر من عقد من الزمن إىل اتفاقيـة            : اتفاق كوبنهاغن   -٧٣
 ٩وقد صّدقت مجهورية جزر مارشال على االتفاقيـة يف   (األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ      

 للحد من االحترار العاملي ومواجهـة        للبدء يف النظر يف تدابري     )١٩٩٢أكتوبر  /تشرين األول 
فقد اعُتمد بروتوكول كيوتـو يف مدينـة        . االرتفاع يف درجات احلرارة الذي ال ميكن جتنبه       

. ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٦ ودخل حيز النفاذ يف      ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ١١كيوتو باليابان يف    
الفرق الرئيـسي بـني     و.  دولة طرفاً يف االتفاقية على الربوتوكول      ١٨٤وحىت اآلن صدَّقت    

 البلدان الصناعية على العمل من أجل استقرار        تشجعاالتفاقية والربوتوكول هو أن االتفاقية      
ويف كـانون   .  بالقيـام بـذلك    يلزمهاانبعاثاهتا من غازات الدفيئة يف حني أن الربوتوكول         

أن ، انضمت مجهورية جزر مارشال إىل اتفاق كوبنهاغن وهي مدركـة            ٢٠١٠يناير  /الثاين
ملـزم  ) أو جمموعة صكوك دوليـة    (السياسي سيترجم إىل وضع صك      على الصعيد   التقدم  

 )يعتمـدها (يعتمـده   قانوناً يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ لكي           ) ملزمة(
وعلى الرغم من أن االتفاق ال يأخذ يف احلـسبان شـواغل       . ٢٠١٠مؤمتر األطراف يف عام     

فة، فإنه يقترح آلية الستعراض مستويات االنبعاثات لدى البلدان املدرجة يف           البلدان املستضع 
 ويلزم الدول مبواصلة املفاوضات من أجل التوصل إىل اتفاق          ٢٠١٥املرفق األول حبلول عام     

وباإلضافة إىل ذلك، ينص . ٢٠١٢دويل ملزم قانوناً قبل انتهاء فترة بروتوكول كيوتو يف عام 
 مليارات من الدوالرات األمريكية متّوله      ١٠صندوق أخضر برصيد قدره     االتفاق على إنشاء    

  . مصادر خمتلفة من أجل اختاذ التدابري الالزمة للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته

  التركة النووية  -٢  
ما فتئت حكومة مجهورية جزر مارشال تشّدد على أن حكومة الواليات املتحـدة               -٧٤

وقد حققـت   . أخالقياً بالتصدي لآلثار املستمرة لربناجمها للتجارب النووية      األمريكية ملتزمة   
املداوالت مع الكونغرس األمريكي جناحاً كبرياً حيث نظر جملس النواب وجملس الشيوخ يف             



A/HRC/WG.6/9/MHL/1/Rev.1 

21 GE.10-17223 

تقدمي تعويضات إضافية على سبيل اهلبة إىل مجهورية جزر مارشـال           "مشروع قانون معنون    
ويقـّدم  ". امج التجارب النووية األمريكي وألغراض أخـرى      جرباً لألضرار النامجة عن برن    

مشروع القانون هذا، يف حال اعتماده من جانب الكونغرس، متـويالً إضـافياً للتـصدي               
للشواغل الصحية املتعلقة بالربنامج املذكور؛ ويسلِّم بأن التلوث النووي ال يقتصر على اجلزر             

ريكية برصد سالمة قّبة رونيت يف جزيرة إنويتـاك         املرجانية األربع؛ وُيلزم وزارة الطاقة األم     
كيين وإنويتـاك   ياملرجانية؛ ويقّر حبق أهايل جزر مارشال الذين شاركوا يف تنظيف جزيريت ب           

 املتعلق بربنـامج تعـويض      ٢٠٠٠املرجانيتني يف احلصول على تعويض مبوجب قانون عام         
كادميية الوطنية للعلوم حتليل أثر     موظفي قطاع الطاقة املصابني بأمراض مهنية؛ ويطلب إىل األ        

وعلى الرغم مـن أن مـشروع       . برنامج التجارب النووية على صحة سكان جزر مارشال       
، فإن  ٢٠٠٠القانون ال يعاجل بالكامل االلتماس املبين على أساس تغري الظروف املقدم يف عام              

يت اختذهتا الواليات   حكومة جزر مارشال ترى أن هذا اإلجراء يشكل اخلطوة الفعلية األوىل ال           
تـوفري  املتحدة للتصدي للقضايا النووية املعلقة، وسيعاجل مسألة فقدان املمتلكات ويساعد يف  

  . الرعاية الصحية املناسبة

  الصحة  -٣  
ظروف عيش اجملتمعات احمللية املارشـالية املقيمـة يف         بحث  عيَّن جملس الوزراء جلنة ل      -٧٥

ئل منها الشواغل الصحية واالجتماعية اليت تثريها حكومـة         الواليات املتحدة واإلبالغ عن مسا    
وعلى الرغم من القيـود الزمنيـة       . الواليات املتحدة يف وسائط اإلعالم ويف التقارير احلكومية       

واملالية، أثبتت اللجنة قدرهتا االبتكارية ومتكنت من إعداد التقريـر املطلـوب باالسـتناد إىل               
س وهاواي كنموذج يعكس ظروف عيش أفراد الطبقة املتوسطة         املارشاليني املقيمني يف أركانس   

ومن املتوقع أن يقدَّم هـذا التقريـر إىل      . من املارشاليني املقيمني يف الواليات املتحدة األمريكية      
  .جملس الوزراء قبل تقدمي تقرير جزر مارشال إىل عملية االستعراض الدوري الشامل

ة إىل التصدي حملدودية املوارد املالية والبشرية       وتواصل وزارة الصحة جهودها الرامي      -٧٦
وقد وضعت إجراءات تـشغيلية     . اليت حتول دون تقدمي الرعاية الصحية الكافية إىل السكان        

موحدة للتصدي حلاالت الطوارئ الطبية مثل انتشار متالزمة الضائقة التنفسية احلادة وفريوس       
.  مع فرقة عمل معنية بتنفيذ هذه اإلجراءات وداء السل، وهي تعمل بالتعاونH1N1اإلنفلونزا 

وقد مت مؤخراً تعديل قانون الوقاية من األمراض املعدية واحلد منـها إلعطـاء مزيـد مـن                  
. الصالحيات ملدير الصحة العامة فيما يتعلق حبجر وعالج املرضى املصابني بأمراض معديـة            

ملتحـدة األمريكيـة والفلـبني      وإىل جانب اتفاقات إحالة املرضى إىل بلدان مثل الواليات ا         
وتايوان، تعمل الوزارة حالياً على وضع اتفاق يتعلق بقبول املرضى الوافدين من جزر مارشال    

  . أحد املستشفيات اليابانية، من املقرر إحالته إىل حكومة اليابان كي تنظر فيهيف 
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  القيود  -جيم   

  حمدودية املوارد املالية والتقنية  -١  
 ولذلك فهي تعتمد    ،ة جزر مارشال من حمدودية املوارد املالية والتقنية       تعاين مجهوري   -٧٧

وسينتهي سريان األحكام املالية الواردة يف اتفاق االرتبـاط احلـر           . على املساعدة اخلارجية  
 ومن املتوقع أن تعوض إيرادات الصندوق االستئماين لـشعب          ٢٠٢٣بصيغته املعدلة يف عام     

 املايل الذي ستتوقف الواليات املتحـدة األمريكيـة عـن      مجهورية جزر مارشال عن الدعم    
ومع ذلك، ختشى حكومة مجهورية جزر مارشال أالّ يكفي الـصندوق االسـتئماين      . تقدميه

 لتعويض التمويل املُقّدم يف إطار اتفاق االرتبـاط         ٢٠٠٣والصيغة املالية املتفق عليها يف عام       
 الواردة يف تقرير مقدم من مكتب احملاسـبة         وهذا الشعور بالقلق تدعمه االستنتاجات    . احلر

 إىل  ٢٠٠٨قد أدت األزمة املالية العاملية يف عـام         ف. ٢٠٠٤العامة للواليات املتحدة يف عام      
وحمدودية املوارد تقّيد فرص احلصول على خدمات الصحة ونيل التعليم،          . تفاقم هذا الوضع  

  . وحتد من سبل كسب العيش

   البشريةحمدودية جمموعة املوارد  -٢  
مثلما ذُكر أعاله، هتدف سياسة حكومة مجهورية جزر مارشال املتعلقة بالتعليم إىل              -٧٨

ورغم هذه السياسة، ال تزال مجهورية . ضمان أن يكون الطالب معتِمداً على نفسه أينما كان
وال يعود ذلك إىل    . موعة املوارد البشرية  صعوبات نامجة عن حمدودية جم    جزر مارشال تواجه    

توى التعليم أو التدريب الذي يتلقاه الطالب فحسب، بل ُيعزى أيضاً إىل هجرة األدمغة،              مس
حيث ُيغادر املارشاليون من املتعلمني وأصحاب املهارات سعياً للحصول على عمل بـأجر             

والصعوبات اليت تواجهها مجهورية جزر مارشـال يف        . أفضل يف الواليات املتحدة األمريكية    
تفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة            التنفيذ الكامل ال  

بسبب العدد احملدود للموظفني املؤهلني للمساعدة يف ذلك، مثالٌ بارز علـى مـدى تـأثري        
  .حمدودية املوارد البشرية يف إعمال حقوق اإلنسان

  الصدمات اخلارجية  -٣  
 مدى تـأثر مجهوريـة جـزر        ٢٠٠٩دثت يف عام    ُتبّين األزمة املالية العاملية اليت ح       -٧٩

، أعلنت احلكومة حالة الطـوارئ      ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣ففي  . مارشال بالصدمات اخلارجية  
للتصدي للقيود املالية الشديدة الناجتة عن ارتفاع أسعار منتجات الوقود األحفوري وأثـره             

أغسطس / آب ١٤لس الوزراء يف    وقّرر جم . البلدالسليب على أسعار املواد الغذائية األساسية يف        
وعلـى  .  متديد حالة الطوارئ بناًء على توصية من اللجنة الوطنية للتصدي للكوارث           ٢٠٠٨

الرغم من أن شركة املرافق الوطنية متكنت من توفري الطاقة بعد أن تدخلت احلكومة لـدى                
عضاء الفرقة  من وضع سياسة للطاقة يف غضون ذلك، فإن أ        أيضاً  اجملتمع الدويل، وعلى الرغم     
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العاملة املعنية بالطاقة ُيجمعون على أن مجهورية جزر مارشال مل تتخلص بعد من األزمة وأن               
وشدة تأثر جزر مارشال بالصدمات اخلارجية حتّد من فرص حصول          . األوضاع ستزداد سوءاً  

  . الفرد على الرعاية الصحية الكافية والتعليم والغذاء وسبل العيش

  الثروات الطبيعيةحمدودية قاعدة   -٤  
تعاين مجهورية جزر مارشال من حمدودية قاعدة الثروات الطبيعية، حيث يعتمد البلد              -٨٠

دول لأساساً على الصادرات من كُْسب جوز اهلند وزيت جوز اهلند، وبيع تراخيص الصيد              
. لـصة مناطقها االقتصادية اخلا  متارس الصيد البحري يف املياه البعيدة لتمكينها من الصيد يف           

. وفيما عدا ذلك، فإن مجهورية جزر مارشال تعتمد اعتماداً كبرياً على املساعدة اخلارجيـة             
  . وعلى أية حال، حيد هذا التحدي من فرص ممارسة احلق يف مأوى الئق وسبل عيش كافية

  بعد اجلزر املرجانية واجلزر  -٥  
 ٢٩ط احمليط اهلادئ من     مثلما ذُكر سابقاً، تتكون مجهورية جزر مارشال اليت تقع وس           -٨١

 كيلومتراً مربعـاً، وهـذه      ١٨١ جزر تبلغ مساحتها الكلية قرابة       ٥جزيرة مرجانية منخفضة و   
ونظراً إىل أن وجهـة رحـالت       .  ميل مربع من املاء    ٧٥٠ ٠٠٠اجلزر متناثرة على أكثر من      

نيتني، شركات الطريان الدولية هي املراكز احلضرية يف جزيريت ماجورو وكواجـاالين املرجـا            
وقد تسّببت  . ُيخشى أن يستمر هتميش اجلزر املرجانية احمليطة فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات العامة           

اخلدمات غري املنتظمة اليت تقدمها شركة طريان جزر مارشال يف إغالق مشروع خاص ألنشطة       
 وهـي   وما فتئت هذه الشركة تسجل اخنفاضاً يف أنشطتها،       . الغوص يف جزيرة بيكيين املرجانية    

وتنطوي هذه القيود علـى أثـر مـزدوج         . تعتمد أساساً على إعانات احلكومة لضمان بقائها      
فبالنسبة إىل سكان الريف، تؤثر هذه القيود بالسلب على احلقوق          . بالنسبة إىل حقوق اإلنسان   

فضالً عن ذلك،   . املتعلقة باحلصول على رعاية صحية كافية ونيل التعليم وبسبل كسب العيش          
عدد كبري من السكان إىل املناطق احلضرية يف جزيرة ماجورو املرجانية وجزيرة إيبيي من              يهاجر  

األمر الذي يؤدي إىل اكتظاظ هذه املنـاطق بالـسكان           )٧(أجل احلصول على خدمات أفضل    
وزيادة تردي الظروف فيما يتعلق باحلصول على الرعاية الصحية الكافية ونيل التعليم وسـبل              

  .هي السبب الرئيسي هلجرة السكانخلدمات  أن هذه اعلماًكسب العيش، 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -سادساً  

  األولويات  -ألف   
" ٢٠١٨رؤية عـام    "تنص االستراتيجية الوطنية جلمهورية جزر مارشال الواردة يف           -٨٢

يعتمـد   ظل عامل مترابط، أن تصبح بلداً فاعالً يف"على أن هدف مجهورية جزر مارشال هو  
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فيه شعب مثقف ومنتج وينعم بصحة جيدة       على قدراته الذاتية اجتماعياً واقتصادياً، ويعيش       
 ، وحتظى فيه احلريات الفردية وحقوق اإلنسان األساسية باحلماية        ،وحيترم القانون وحيب اهللا   

 بني مقتـضيات التنميـة       وتتوفر فيه الظروف الالزمة للتوفيق     ،وُتحترم فيه الثقافات والتقاليد   
  ". واحلفاظ على البيئة

  املبادرات  -باء   
، وافق جملس الوزراء على إنشاء جلنة تنمية املوارد إلعداد ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٩يف   -٨٣

التقارير وضمان التنفيذ الصحيح اللتزامات مجهورية جزر مارشال مبوجب صكوك حقـوق            
. تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       اإلنسان، وال سيما اتفاقية حقوق الطفل وا      

  .سامهت مسامهةً نشطة جداً يف إعداد هذا التقريروُيالحظ أن هذه اللجنة 
املكاتب احلكومية اليت تستخدم التمويل املقـدم يف        /الوكاالت/متلك مجيع الوزارات    -٨٤

  . إطار اتفاق االرتباط احلر خططها االستراتيجية اخلاصة هبا
، وافق جملس الوزراء على إنشاء فريق عامل معين خبطة التنمية           ٢٠١٠مايو  / أيار ٦يف    -٨٥

احلكومة بالتزاماهتا مبوجب إعالن األمـم املتحـدة        أُسندت إليه مهمة السهر على وفاء       الوطنية  
  .ويعكف الفريق العامل حالياً على وضع خطة التنمية الوطنية. ٢٠٠٠لأللفية لعام 

  االلتزامات  -جيم   
تتعهد مجهورية جزر مارشال بالوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنـسان مبوجـب              -٨٦

اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة وباالسـتمرار يف               
ومل تصّدق مجهوريـة    . احترام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكذلك ميثاق األمم املتحدة        

ىت اآلن، على االتفاقيات األساسية األخرى حلقوق اإلنسان ألسباب تتعلق          جزر مارشال، ح  
  .مبحدودية القدرات واملوارد، ولكنها بصدد النظر يف القيام بذلك

  النظر يف طلب املساعدة من اجملتمع الدويل  -سابعاً   
يتضح مما سبق أن حكومة مجهورية جزر مارشال حريصة على صون كرامة اإلنسان    -٨٧
ومن هذا املنطلق، تطلب احلكومة إىل اجملتمع الدويل        . اع عن مبدأ عاملية حقوق اإلنسان     والدف
  :ما يلي

املساعدة التقنية واملالية لبناء قدرات موظفي اخلدمة العامة واملوظفني         تقدمي    )أ(  
  احلكوميني املنتخبني يف جمال إعمال حقوق اإلنسان؛



A/HRC/WG.6/9/MHL/1/Rev.1 

25 GE.10-17223 

سني برامج احلكومـة واملنظمـات غـري    املساعدة التقنية واملالية لتح  توفري    )ب(  
  .حبقوق اإلنسان لشعب جزر مارشاليف جمال التوعية احلكومية 

وتطلب مجهورية جزر مارشال أيضاً احلصول على املساعدة التقنية واملالية للتصدي             -٨٨
  .لتغري املناخ ولقضايا التعليم والصحة

Notes 

1 The 4 classes of landowners of a particular parcel of land, consisting of, respectively, the 

Paramount Chief, the Lesser Chief, the Head of the Clan, and the Land Manager.  

2 U.S. Department of State Human Rights Report on the Republic of the Marshall Islands, March 11, 

2010.  

3 World Bank estimate as in Social Analysis and Disability: A Guidance Note, 2007, p6.  

4 The 4 Atolls comprises of Bikini Atoll, Enewetak Atoll, Roneglap Atoll, and Utrik Atoll, all of 

which are recognized by the U.S. under the Compact as being radioactively contaminated 

following the U.S. testing program.  

5 Although some further migrate to the United States, most remain on Majuro and Ebeye.  

6 As noted above, these are the Iroijlaplap, the Iroijedrik (if applicable), the Alab, and the Senior      

Dri Jerbal  

7 Although some further migrate to the United States, most remain on Majuro and Ebeye. 

       


