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  أسئلة بارزة موجَّهة من اجملموعة الثالثية  -أوالً   

  اململكة املتحدة    

لـدكم  هل ميكنكم إبالغنا إن كانت هناك مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان يف ب               )أ(  
  وتعمل وفقاً ملبادئ باريس الرامية إىل توجيه ممارسات مؤسسات كهذه؟

ال توجد حالياً مؤسسة وطنية مستقلة ُتعىن حبقوق اإلنسان يف مجهورية جزر مارشال   
لالطالع على  . ومل تنشأ حتديداً مؤسسات كهذه تتناول بشكل شامل قضية حقوق اإلنسان          

  .٩-٥٥ رد مجهورية جزر مارشال على التوصية رقم مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل

حنن مهتمون مبعرفة إن كان اجملتمع املدين قد شارك يف إعداد التقريـر الـوطين وكيـف        )ب(  
متابعة االستعراض الدوري الشامل ومن سيكون مـسؤوالً عـن          على  احلكومة  ستعمل  

  اإلشراف على التنفيذ والرصد وإعداد التقارير؟
وقـد  . ملدين بالفعل يف إعداد التقرير الوطين جلمهورية جزر مارشال        شارك اجملتمع ا    

أجريت مشاورات مع شىت اجملتمعات احمللية يف املراكز احلضرية جلزيرة مـاجورو الربكانيـة              
 ١٣مـارس إىل  / آذار١٥وجزيرة كواجالني الربكانية، أي جزيرة إبيـي، يف الفتـرة مـن         

نسائي جلزر مارشال وحركة الشباب للـشباب يف        كما أن منظمة التحالف ال    . يونيه/حزيران
جمال الصحة، ومها منظمتان غري حكوميتني، عضوان يف جلنة تنمية املوارد اليت أنشأها جملس              

ويالحظ أيضاً أن جلنة تنمية املوارد ضمت املكتب املشترك لتمثيـل           . الوزراء إلعداد التقرير  
إلمنائي وصندوق األمم املتحـدة للـسكان       األمم املتحدة املؤلف من برنامج األمم املتحدة ا       

وتلتزم حكومة مجهورية جزر مارشال باحلفاظ      . )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    ومنظمة  
  .على هذه املمارسة أثناء عملية املتابعة

  أملانيا    
، أوصت جلنة حقوق الطفل جزر مارشال بوضع خطـة عمـل            ٢٠٠٧يف عام     

ويف هذه املمارسة، حثـت  . تغطي كافة جماالت االتفاقيةوطنية شاملة تستند إىل احلقوق و     
اللجنة جزر مارشال على ختصيص موارد بشرية واقتصادية كافية لتنفيذ اخلطة الوطنيـة             

وتقدر أملانيا احلـصول    . واألخذ بنهج تشاركي يشمل األطفال واملنظمات غري احلكومية       
  .على معلومات بشأن خطة العمل الوطنية هذه

مركز التنسيق الـوطين التفاقيـة حقـوق      وهي   ،ة الشؤون الداخلية  تستكمل وزار   
. الطفل، مشروع خطة عمل وطنية شاملة تستند إىل احلقوق وتغطي كافة جوانب االتفاقيـة           
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ومن املتوقع أن تستعرض جلنة تنمية املوارد خطة العمل هذه قريباً قبل عرضها على جملـس                
  .الوزراء للنظر فيها

  A/HRC/WG.6/9/L.10 لصادرة يف تقرير الفريق العامل،التوصيات ا  -ثانياً   
  .التوصيات) مجهورية جزر مارشال (تقبل  ١-٥٥

تلتزم مجهورية جزر مارشال بالتقيد مببادئ معاهدات حقوق اإلنـسان األساسـية              
غري أن مجهورية جزر    . ومبواصلة اجلهود للتصديق على املعاهدات املذكورة أو االنضمام إليها        

. حاجة إىل املساعدة التقنية واملالية لتنفيذ هذه املعاهدات على النحـو الواجـب            مارشال يف   
  .اجملالولذلك فإهنا تدعو اجملتمع الدويل والشركاء الثنائيني إىل تقدمي هذه املساعدة يف هذا 

  . مجهورية جزر مارشال التوصياتتقبل  ٢-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصياتتقبل  ٣-٥٥
  .ية جزر مارشال التوصيات مجهورتقبل  ٤-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصياتتقبل  ٥-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصياتتقبل  ٦-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصياتتقبل  ٧-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ٨-٥٥

وافقت حكومة مجهورية جزر مارشال على االنضمام إىل اتفاقية األمـم املتحـدة               
 بدعم من مركـز     )Nitijela(ة الفساد بعد حلقة عمل إعالمية نظمها أعضاء الربملان          ملكافح

  .احمليط اهلادئ لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  . مجهورية جزر مارشال علماً بالتوصيةحتيط  ٩-٥٥

غـري  . تعترف مجهورية جزر مارشال بأمهية إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان         
املـوارد املتوقعـة    لقلة  إنشاء مؤسسات كهذه    يف دعم    الوقت النظر    أنه من الصعب يف هذا    

  .من أجل إنشاء املؤسسات فحسب بل ولصيانتها أيضاً ال
  . مجهورية جزر مارشال علماً بالتوصياتحتيط  ١٠-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال علماً بالتوصياتحتيط  ١١-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ١٢-٥٥
  .هورية جزر مارشال التوصية مجتقبل  ١٣-٥٥
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  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ١٤-٥٥
ومنـذ  . تواصل مجهورية جزر مارشال بذل جهودها الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان           

، بذلت وزارة الشؤون الداخلية، املسؤولة عن حقوق املرأة والطفـل، جهـوداً             ٢٠٠٠عام  
رية األساسية ويف اجلزر املرجانية األخرى املأهولة للتوعية حبقوق املرأة والطفل يف املراكز احلض 

بالسكان، ومع ذلك، وبالنظر إىل حمدودية املوارد، أصبحت هذه األنـشطة غـري منتظمـة               
وتقر مجهورية جزر مارشال بالدعم املقدم من منظمة اليونيسيف يف توفري املـساعدة    . مؤخراً

وفيما يتعلق حبق املـرأة بـصفة       . فلاملالية لتعزيز حقوق اإلنسان، وخاصة بشأن حقوق الط       
خاصة، أحرزت منظمة التحالف النسائي جلزر مارشال، وهي منظمة غري حكومية، تقـدماً             

  .حقوق املرأة على الصعيد الوطينتعزيز كبرياً يف 
  . مجهورية جزر مارشال التوصياتتقبل  ١٥-٥٥

رى اليت تؤثر على تلتزم مجهورية جزر مارشال بالتصدي للعنف املرتيل والقضايا األخ          
ومت بذل جهود متدرجة للتوعية بالعنف املرتيل، واختذت خطوة تشريعية ملنع ومحايـة             . املرأة

وجيري حالياً عرض مشروع قانون على الربملـان ملنـع          . النساء واألطفال من العنف املرتيل    
تيجة جهـود   وهذا املشروع هو ن   . ومحاية النساء واألطفال من العنف املرتيل ومعاقبة مرتكبيه       

منسقة لكل من احلكومة واملنظمات غري احلكومية لوضع إطار تشريعي حيـد مـن العنـف          
  .اجلنساين ضد املرأة والطفل

. وفضالً عن ذلك، جيري بشكل متدرج إعمال حقوق املرأة على الصعيد الـوطين              
ـ               ه وأحرز تقدم متواضع يف النهوض بتعليم اإلناث وتوظيفهن والنهوض بسائر ما يتمـتعن ب

تقـدماً كـبرياً خـالل    اإلناث ومع ذلك، ويف حني أحرز السكان . خصائص اقتصادية  من
العديدة املاضية يف جمال حتسني التعليم االبتدائي والثانوي وحنو املشاركة علـى قـدم               العقود

املساواة يف العمل بأجر، ظلت مشاركة املرأة يف الربملان دون تغيري لتقف عند عضوة واحدة               
  .عضواً ٣٣من بني 

  . مجهورية جزر مارشال التوصياتتقبل  ١٦-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ١٧-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ١٨-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ١٩-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصياتتقبل  ٢٠-٥٥

و الواجب وحتسني حالة    تلتزم مجهورية جزر مارشال بتنفيذ حقوق الطفل على النح          
لـة يف   كما أحرز مؤخراً تقدم منذ إنشاء أول جلنة تنسيقية ممثَّ         . األطفال على الصعيد الوطين   

حقوق الطفل حتت إشـراف وزارة       والطفولة، فضالً عن إنشاء مكتب       اجمللس الوطين للتغذية  
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بوالية أوسع يف تنفيذ     ، اليت حلت حمل اجمللس املذكور     ،وُيعهد إىل جلنة تنمية املوارد    . الداخلية
وتنسيق الربامج واألنشطة املتصلة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال             

ُيعىن بالبحوث األساسية يف جمـال      على وشك االكتمال    وهناك مشروع   . التمييز ضد املرأة  
ر محاية الطفل مموَّل من منظمة اليونيسيف، وهو مشروع سيمكِّن حكومة مجهوريـة جـز             

مارشال من وضع سياسات وتدابري تشريعية تتعلق حبماية الطفل وتتيح استراتيجيات مفصلة            
  .لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ٢١-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصياتتقبل  ٢٢-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ٢٣-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ٢٤-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ٢٥-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصياتتقبل  ٢٦-٥٥

اإلطار التشريعي لاللتـزام مبعظـم      حالياً  ال متتلك حكومة مجهورية جزر مارشال         
ومة مجهوريـة   وتشعر حك . املعايري الدولية املتصلة باملرأة، وخاصة مشاركة املرأة يف الربملان        

مارشال بالقلق لعدم إحراز تقدم يتعلق بتحسني مشاركة املرأة يف الربملان، إذ هنـاك امـرأة                
 حصة للمرأة يف الربملان يتطلـب إجـراء         حتديدغري أن النظر يف     .  عضواً ٣٣واحدة من بني    

ومن ناحية أخرى، فإن حكومة مجهورية جزر مارشال مصممة         . التعديل الدستوري املناسب  
  . التقيد مببادئ الدميقراطية وضمان أن ينتخب مواطنوها حبرية من يودون متثيلهمعلى
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ٢٧-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ٢٨-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصياتتقبل  ٢٩-٥٥

شـخاص  تقر مجهورية جزر مارشال بأن دستورها ال ينص حتديداً على حقوق األ             
إال أن لدينا سياسات وتشريعات تتنـاول تعلـيم وصـحة األطفـال ذوي              . ذوي اإلعاقة 

 إطار قـانوين لتعلـيم األشـخاص ذوي         ١٩٩١ولقانون التعليم لعام    . االحتياجات اخلاصة 
ويدعو بيان السياسة العامة يف هذا القانون احلكومة إىل توفري فرص متكافئة جلميـع              . اإلعاقة

يتلقـى األطفـال    "كما يـنص القـانون علـى أن         . ياة منتجة ومثمرة  األطفال ملمارسة ح  
". بالقدر العملي، اخلدمات املكملة الالزمة يف الفصول املدرسية املنتظمـة           ...)اإلعاقة ذوو(

وأصدرت وزارة التعليم لوائح تتصل بالتعليم اخلاص، ونشرت إجراءات ودليل التعليم اخلاص            
مج التعليم اخلاص من الواليات املتحدة يف توفري التمويل      كما استفادت برا  . كمبادئ توجيهية 

مبوجب املنح االحتادية، ونفذت سياسات تتصل بتعليم األفراد ذوي اإلعاقة يف جزر مارشال             
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 طفل وشاب من ذوي اإلعاقة تتراوح أعمـارهم  ٨٠٠وهناك حالياً أكثر من   . املنحمن هذه   
  .التعليم اخلاصجلوا يف إطار برنامج  سنة ُس٢١ سنوات و٣بني 

وتوفر وزارة الصحة برامج وخدمات لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصـة يف جمـال               
 ويتم فحص مجيع املواليد يف املستشفى للتأكد من عدم وجود أية تـشوهات            . الرعاية الصحية 

 خدمات األطفـال ذوي   وحيال األطفال الذين يتبني وجود تشوهات لديهم إىل برنامج          . خلقية
. لرعاية الصحية يف إطار برنامج الرعاية الصحية لألمومة والطفولة        يف جمال ا   اخلاصة   االحتياجات

من مقدمي اخلدمات   متخصصني  وهذا الربنامج مسؤول عن إجراء فحص طيب سنوي على يد           
ويف خالل الفحص السنوي، يقـدم املتخصـصون توصـيات          . الصحية يف هونولولو هباواي   

واحلكومة مسؤولة عن التكاليف . رعاية طبية خارج اجلزرلألطفال ذوي اإلعاقة للحصول على      
  .تهماملتكبدة إلحال

كما اختذت حكومة مجهورية جزر مارشال خطوات تتناول االحتياجات األخـرى            
 حلجـز أمـاكن   قانون املرور  مثالً، عّدل الربملان     ٢٠٠٨ففي عام   . لألشخاص ذوي اإلعاقة  

 مجهورية جزر مارشال، إىل حـد مـا،         وحّسنت حكومة . انتظار لألشخاص ذوي اإلعاقة   
. املرافق لضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة منها مثل متهيد املدارج وحـواجز الوقايـة             

ديسمرب مـن   /أعلنت حكومة مجهورية جزر مارشال األسبوع األول من كانون األول          كما
  . اعترافاً منها باألطفال ذوي اإلعاقةللمعاقنيكل عام أسبوعاً 

  . جزر مارشال التوصيةمجهورية لتقب  ٣٠-٥٥
.  اقتـصادية  -تلتزم مجهورية جزر مارشال بوضع استراتيجيات وخطط اجتماعية           
، أنشأت حكومة مجهورية جزر مارشال مكتب شؤون االقتصاد والسياسات ٢٠٠٠ويف عام 

والتخطيط واإلحصاء لدعم قدرات السياسة العامة والتخطيط، مبا يشمل حتسني مجع البيانات         
 إسداء الُنـصح يف جمـال        عملية وعمل هذا املكتب حىت اآلن على حتسني      . حتليلها ونشرها و

السياسة العامة للحكومة واستحدث مـوارد واسـتراتيجيات وخططـاً ُتعـىن بالـشؤون              
، أنشأت احلكومة فريق العمل املعين خبطة التنمية        ٢٠١٠ويف عام   .  االقتصادية - االجتماعية

وال تزال هذه   . تيجيات التنمية الوطنية يف مجهورية جزر مارشال      الوطنية لوضع خطة واسترا   
وفيما يتعلق مبهمـة تتـصل      . األعمال مستمرة وُيتوقع استكماهلا يف وقت ما من هذا العام         

أبريل هذا العام؛ وكان آخر تعداد قد أُجري        /ى تعداد وطين للسكان يف نيسان     بذلك، سُيجرَ 
رية جزر مارشال بنتائج هذا التعداد يف تنفيذ        وسوف تسترشد حكومة مجهو   . ١٩٩٩يف عام   

  . االقتصادية-اخلطط واالستراتيجيات االجتماعية 
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ٣١-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ٣٢-٥٥
  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ٣٣-٥٥
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  . مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل  ٣٤-٥٥
  .مجهورية جزر مارشال التوصيات تقبل  ٣٥-٥٥

تؤّيد مجهورية جزر مارشال اجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق السجناء وتكفـل              
وتعترف مجهورية جزر   . امتثال املستويات املعيشية ومرافق احتجاز السجناء للمعايري الدولية       

ـ             رار عـدد مـن     مارشال بالوضع املعيشي السيئ ملرافق االحتجاز مما أدى إىل أمور منها ف
وقد نظرت حكومة مجهورية جزر مارشال بالفعل يف حتسني الوضع رغم مواردها            . السجناء

إن برنامج التجديد الذي علـى وشـك        . املالية احملدودة، مثل جتديد مرافق االحتجاز احلالية      
الـسابق،  أكرب من احليـز     مساحة  يوفر   سجيناً و  ٦٥ سيستوعب ما جمموعه     اآلناالكتمال  
وهناك أيضاً خاليـا خاصـة      . ا يكفي من إضاءة وهتوية ودورات مياه لكل خلية        وسيوفّر م 

وبتشييد هذه البىن األساسية، ختطـط احلكومـة        . للسجينات من النساء والفتيات األحداث    
إصالح احملركات الصغرية، والنجارة    التدريب على   تأهيل لألحداث مثل    إعادة  لتوفري برامج   

  .واحلرف اليدوية وما إىل ذلك
  .مجهورية جزر مارشال التوصية تقبل  ٣٦-٥٥

تعترف حكومة مجهورية جزر مارشال بأن األثر السليب لتغري املناخ يشكّل قضية مـن            
وعليه، جيري حالياً تنفيذ تدابري وطنية لبناء القدرة على التصدي لـتغري            . قضايا حقوق اإلنسان  

كفاءة يف استخدام الطاقة وغري ذلك      املناخ واحلد من خطر الكوارث، ودعم الطاقة املتجددة وال        
ويف سياق التعّرض البالغ آلثار تغري املناخ، وضعت حكومة مجهورية جـزر  . من تدابري التكيف  

تصدي لتهديـدات   خمططاً أولياً وطنياً ي   مارشال إطاراً وطنياً لسياسة تغري املناخ باعتباره يشكّل         
وتطّبق حكومة مجهورية جـزر مارشـال       . تغري املناخ مبشاركة شركائنا اإلقليميني والعامليني     

  :هنجاً شامالً يتصدى لقضايا تغري املناخ يف اجملاالت التسعة التالية اليت حتظى بأولوية حالياً
  تأمني الغذاء واملاء؛  )أ(  
  تأمني وحفظ الطاقة؛  )ب(  
   والنظم اإليكولوجية؛البيولوجيإدارة التنوع   )ج(  
  قيف والتوعية؛تنمية املوارد البشرية والتث  )د(  
  الصحة؛  )ه(  
  التخطيط احلضري وتطوير البىن التحتية؛  )و(  
  إدارة خماطر الكوارث؛  )ز(  
  إدارة األراضي والسواحل مبا يشمل حيازة األرض؛  )ح(  
  .النقل واالتصاالت  )ط(  
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  .مجهورية جزر مارشال التوصيةتقبل   ٣٧-٥٥
لس حقوق اإلنسان املعين    وّجهت مجهورية جزر مارشال دعوة إىل املقرر اخلاص جمل          

باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات الّسمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنـسان             
الـذي  وقد تعارض املوعـد     .  واالطالع على األوضاع فيها    ة مجهورية جزر مارشال   رلزيا

 املقـرر   مارس هذا العام مع جدول لقـاءات      /مجهورية جزر مارشال يف أوائل آذار     اقترحته  
  .اخلاص، وعليه تنتظر مجهورية جزر مارشال مواعيد بديلة

  .مجهورية جزر مارشال التوصية تقبل  ٣٨-٥٥

       


