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والا -التصأأأأأأأأأأأد ق ،6-106 ،5-106 ،4-106 ،3-106 ،2-106 ،1-106
،13-106 ،12-106 ،11-106 ،10-106 ،9-106 ،8-106 ،7-106
 18-106 ،17-106 ،16-106 ،15-106 ،14-106و)23-106
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تقبل جمهورية جزر مارشااال التوصااياا المتقةقة لالتصااديى عة ما تبق من المقاهداا األساااسااية

والبروتوكوالا االختيارية لحقوق اإلنس ا ا ا ااان التي لم تص ا ا ا اادق عةاها لقدو وتحي عةما لالتوص ا ا ا اااتان 15-106

و 18-106الةتان سااتتطةبان مزيدا من التقايم واالسااتق ار

 .وإلاإلفااافة ذل ذل و تكرر تأكاد أن التحدياا

التي تحول دون االنضا ا ا ا ا ا امااه ذل هاذه المقااهاداا والبروتوكوالا الهااماة ال تزال اا ماة لسا ا ا ا ا ا ابا

الالزمة لضمان التنفاذ السةيم.

ةاة الموارد

ثان ا -المؤسأأأأأأسأأأأأأة الوإلن ة ل(قوق اإلنسأأأأأأان ،29-106 ،28-106 ،27-106
 32-106 ،31-106 ،30-106و)33-106
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تقبل جمهورية جزر مارشااال التوصااياا المتقةقة يتقزيز الةانة الو نية لحقوق اإلنسااان وفاامان

امتثالها لمبادئ لاريس مع التركاز عة النقاط المتفى عةاها في ذ ار مبادئ المحي الهادئ لقاه .2020

س أ يل ،38-106 ،37-106 ،36-106
ثالثا -مكاف(ة التمييز والمسأأأاواة يل الجن أ
،146-106 ،144-106 ،143-106 ،119-106 ،40-106 ،39-106
 147-106و)148-106
ُ 44-106 ،43-106 ،42-106 ،41-106ح ط ها علم ا)
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تقبل جمهورية جزر مارشا ا ا ااال التوصا ا ا ااياا المتقةقة يتقزيز المسا ا ا اااواة يان الانسا ا ا ااان وتحي عةما

لالتوصياا التي تشار لشكل خاص ذل المال الانسي.

رابع ا -تغير المنأأأأأا ،51-106 ،50-106 ،48-106 ،47-106 ،45-106
 53-106 ،52-106و)70-106
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تقبل جمهورية جزر مارشا ااال التوصا ااياا المتقةقة لالتصا اادغ لتاار المنام وفا اامان وماية وقوق

اإلنسااانو وال ساايما لةفااا الضااميفةو من الكوار الناجمة عن تاار المنام .وتسااةم جمهورية جزر مارشااال

لأهمية تطباى نهج ا م عة وقوق اإلنسان في التصدغ لتاار المنام.

خامس ا -العأدالأة النوويأة ،93-106 ،92-106 ،91-106 ،49-106 ،46-106
 95-106 ،94-106و)96-106
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تقبل جمهورية جزر مارشا ا ا ا ااال التوصا ا ا ا ااياا الداعية ذل مقالاة آثار يرامج التاارب النووية التي

تاريها الوالياا المتحدة .ولدى جمهورية جزر مارشااال اسااتراتياية و نية تهدى ذل مقالاة هذه الشاوا لو
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لما يش ا اامل ف ا اامان وص ا ااول المتأثرين لالتاارب النووية عة الرعاية الص ا ااحية المناس ا اابةو ومقالاة التةو

الباايو وتوفار تقويضاا عما أصاب صحة الناس والممتةكاا من أفرار وتةف.

سادسا -معاهدة حظر األسل(ة النووية  21-106 ،20-106 ،19-106و)22-106
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تحي جمهورية جزر مارشا ااال عةما لأهمية التصا ااديى عة مقاهدة و ر األسا ااةحة النووية وتقبل

الاهود الرامية ذل ذزالة األس ا ا ا ااةحة النووية .وفي وان أن جمهورية جزر مارش ا ا ا ااال ليس ا ا ا ااح مس ا ا ا ااتقدة واليا

لةتصااديى عة المقاهدةو ف نها سا تواصاال د ارسااة أوكاه المقاهدةو وال ساايما تة المتقةقة لموفااو "مساااعدة
الضااحايا"و لضاامان أال يساافر التصااديى عن نقل الق ء والمساالولية ذل جمهورية جزر مارشااال يل ذل من

هم مسلولون فقال.

سابع ا -السأأأأأأأأأجونوم ار ز األحأأدا ،57-106 ،56-106 ،55-106 ،54-106
 59-106 ،58-106و)164-106
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تقبل جمهورية جزر مارشا ا ا ااال التوصا ا ا ااياا الداعية ذل تحسا ا ا ااان مرافى السا ا ا اااون ون اه ضا ا ا اااء

األودا و وستتخذ تدايار استباقية لضمان توافى ظروى هذه المرافى مع المقايار الدولية.

ثامنا -االتجأار بأالرشأأأأأأأأأر ،65-106 ،64-106 ،63-106 ،62-106 ،61-106
،73-106 ،72-106 ،71-106 ،69-106 ،68-106 ،67-106 ،66-106
،80-106 ،79-106 ،78-106 ،77-106 ،76-106 ،75-106 ،74-106
 84-106 ،83-106 ،82-106 ،81-106و)85-106
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تقبل جمهورية جزر مارشا ا ااال التوصا ا ااياا المتقةقة لاتخاذ تدايار فقالة لمكافحة االتاار لالبشا ا اار.

وتواص ا اال الحكومة تنفاذ و نفاذ انون و ر االتاار لالبش ا اار من خالل فر ة القمل الو نية المقنية لمكافحة

االتاار لالبشرو وستواصل تقزيز ذل من خالل خطة تنفاذ و نية وفقح ملخ ار.

تاسعا -الصأأأأأأأأأ(أأأةوالرفأأأا والتعل ،89-106 ،88-106 ،87-106 ،86-106
،101-106 ،100-106 ،99-106 ،98-106 ،97-106 ،90-106
،107-106 ،106-106 ،105-106 ،104-106 ،103-106 ،102-106
 108-106و)109-106
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تقبل جمهورية جزر مارشاال التوصاياا الداعية ذل تقزيز التقده في ماالي التقةيم والصاحةو لما

في ذل تقزيز و ذكاء الوعي لشأن التاذيةو وأسالا

الحياة النشطةو واألم ار

المقديةو سواء في المدارس

أو في الماتمع المحةيو وتحسا ا ا ا ا ا ااان ن ااه وخادمااا الرعااياة الصا ا ا ا ا ا ااحياةو وال سا ا ا ا ا ا اايماا في الازر الخاارجياة
والماتمقاا النا يةو وهذا أمر ال يزال يشكل تحديا.
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عاش ار -حأقأوق الأمأرة والأعأنأ ا أل عأأأأأا أ لأي ،112-106 ،111-106 ،110-106
،118-106 ،117-106 ،116-106 ،115-106 ،114-106 ،113-106
،125-106 ،124-106 ،123-106 ،122-106 ،121-106 ،120-106
،132-106 ،131-106 ،130-106 ،129-106 ،128-106 ،126-106
،138-106 ،137-106 1 ،136-106 ،135-106 ،134-106 ،133-106
 145-106 ،142-106 ،141-106 ،140-106 ،139-106و)163-106
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تقبل جمهورية جزر مارش ااال التوص ااياا المتقةقة لمقالاة وقوق المرأة والتص اادغ لةقنف القا ةي.

و ن جزر مارشاال مصاممة عة تحقاى المسااواة يان الانساانو وتمكان المرأة ساياسايا وا تصاادياو والنهو

لالقيادة النسا ااا يةو والقضا اااء عة القنف فا ااد المرأةو لاعتبار ذل أسا اااسا اايا من أجل التااار المفضا ااي ذل

التحول ومن أجل تحقاى التنمية المسا ااتدامة .وسا ااتواصا اال جمهورية جزر مارشا ااال فا اامان االعتراى الكامل
لحقوق اإلنسان لةنساء والفتياا وعمالها.

حادي عشر -حقوق اليفأأأألوالعقوبأأأأة ال أأأأدن أأأأة ،150-106 ،149-106 ،127-106
،156-106 ،155-106 ،154-106 ،153-106 ،152-106 ،151-106
،162-106 ،161-106 ،160-106 ،159-106 ،158-106 ،157-106
 167-106 ،166-106 ،165-106و)168-106
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تقبل جمهورية جزر مارشا ااال التوصا ااياا المتقةقة ل نفاذ وقوق الطفل وتحسا ااان والة األ فال في

البةدو لما في ذل مقالاة مسا ااألة الققوإلة البدنية .وفي عاه 2021و سا ااابدأ يرنامج جمهورية جزر مارشا ااال

المتقةى لا النماااء في مروةااة الطفولااة المبكرةو مع التركاز عة األ فااال المقرفا ا ا ا ا ا ااان لةخطر .ويا أخااذ هااذا
البرنامج ينهج متقدد القطاعاا يشا ا اامل الصا ا ااحة والتاذيةو و ح
التقةم المبكرو ووقوق الطفلو والثقافة التقةاديةو
ووماية الطفل.

ثاني عشر -اإلعاقة  170-106و)171-106
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تقبل جمهورية جزر مارش ا ااال التوص ا ااياا المتقةقة يدعم تمتع األش ا ااخاص ذوغ اإلعا ة لحقو هم.

و د أجريح مراجقة تشا ا ا ا اريمية في عاه  2018لتقايم مدى االمتثال ألوكاه اتفاقية وقوق األش ا ا ا ااخاص ذوغ

اإلعا ة .وفي الو ح نفسا ا ا ا و يضا ا ا ااطةع مكت

تنسا ا ا اااى شا ا ا االون األشا ا ا ااخاص ذوغ اإلعا ة الذغ أنشا ا ا ا في

عاه  2015يتنفاذ عدد من األنش ااطة لتةبية اوتياجاا األش ااخاص ذوغ اإلعا ة وتش ااايع ذشا ارال الاميع في
عمةياا صنع القرار الو نية.

ثالث عشر -مسأأأأأأأأأا أل خرى ،35-106 ،34-106 ،26-106 ،25-106 ،24-106
 60-106و)169-106
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تقبال جمهورياة جزر ماارش ا ا ا ا ا ااال التوصا ا ا ا ا ا ايااا المتقةقاة يتقزيز التنفااذ والوفااء لاالت ازمااتهاا المتقةقاة يتقاديم

سا وى تدعم جمهورية جزر مارش ااال الاهود الرامية ذل تقزيز
التقاريرو مش ااارة ذل أن ذل يتطة موارد كبارةو و ا
وقوق اإلنسانو ومكانية الحصول عة المقةومااو والقمةياا القا مة عة الادارة فيما يخص صنع القرار.
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