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معلومات أساسية
 -1تتك ــون وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة م ــن أر ــس ةموع ــات موري ــة ريس ــية تع ــد م ــا ةموع ـ 607
مور يف مشال احمليط اهلادئ وتشكل أر س وتيات داخل اتحتاد ،هي وهنباي وشوك وكوسراي وياب.
 -2وخضــعت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة لسبــتسل ااســباين واألملــاين واليا ــاين خــسل القــرن التاسـس
وو ـ ــعت عـ ــد ا ـ ــرب العامليـ ــة الثانيـ ــة حتـ ــت دارة الوتيـ ــات
عشـ ــر والنألـ ــن األول مـ ــن القـ ــرن العش ـ ـرين ُ
املتحــدة األمريكيــة ومــةها منققــة ينقبــا عصيهــا اتةــا الومــاية اتس ـ.اتي ي التــا س لألمــم املتحــدة .ويف
عــا  1979اعتمــدت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة دســتوراى عــد عر ـ عص ـ اتســتةتا الشــعو ،وأ رمــت
يف عــا  1986اتةــا ارتبــا بــر مــس الوتيــات املتحــدة األمريكيــة ،ومــةها دولــة مســتقصة و ات ســيادة.
ولوتيات ميكرونيويا املوبدة اليو بكومة وقيادة شبيهتان هبيكل ونظا ا كم يف الوتيات املتحدة.
 -3ولكــل وتيــة مــن وتيــات وهنبــاي وشــوك وكوس ـراي وويــاب دســتورها ومســلولوها املنتخبــون
وسياســا،ا ،ويعــوك لــَ قكــون األقــاليم ال ـ تتكــون منهــا وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة هــي أقــاليم
مشــتتة مارافيـاى .ومــس لــَ ،يُعــد دســتور وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة القــانون األ ـ يف البصــد و ـ
لــَ،
أن تكــون القـوانل والصـوا ظ التنظيميــة يف الوتيــات األر ــس مقا قــة لــنت الدســتور .و ــافةى
متــارا ا كومــة الو نيــة لوتيــات ميكرونيويــا املوبــدة اختألامـاى بألـرياى عصـ عـ املســا ل القانونيــة
والتنظيميــة .وتتخــذ ا كومــة الو نيــة وتيــة وهنبــاي مقـراى هلــا ،وهــي الســصقة الـ متثــل يــس الوتيــات
األر ــس يف العسقــات الدوليــة مليكرونيويــا .ور ــيس وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة هــو ر ــيس الدولــة .وهــو
مي ــارا ا ك ــم س ــاعدة نا ـ ـ ر ــيس وةص ــس وااري يتـ ـ لن م ــن أمان ــات اادارات التنةيذي ــة الس ــبس
ومـ ــديري ور سـ ــا  11مكتب ـ ـاى مسـ ــتقسى .وتت ـ ـ لن اهلي ـ ــة التش ـ ـريعية يف ميكرونيويـ ــا مـ ــن ةصـ ــس وابـ ــد
يض ــم  14عضـ ـواى ميثص ــون وتي ــات وهنب ــاي وش ــوك وكوسـ ـراي وي ــاب .ويُنتخـ ـ  10أعض ــا لوتي ــة
مــد،ا ســنتان ،يف بــل يُنتخـ األعضــا األر عــة املتبقــون لوتيــة مــد،ا أر ــس ســنوات .واحملكمــة العصيــا
يف وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة ه ــي الس ــصقة القض ــا ية األعص ـ يف البص ــد ال ـ يرأس ــها ر ــيس القض ــاة
عية عدة قضاة منتسبل .ولكل وتية من الوتيات األر س يف ميكرونيويا نظامها القضا ي اخلاص.
 -4وينحــدر ســكان ميكرونيويــا مــن أمــول ثنيــة ميكرونيويــة ،رنــم أن كــل فــرد مــن أف ـراد ســكان
بــدك وتيــات وهنبــاي وشــوك وكوس ـراي
وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة يألــنن بس ـ انتما ـ
ويــاب .ويعتمــد الســكان مو ي ـاى عص ـ اقتألــاد الكةــاري لتــوفي بامــات عيشــهم  -وخبامــة الوراعــة
وم ــيد األ ــاك  -وم ــس ل ــَ يعتم ــد اقتأل ــاد ميكرونيوي ــا درم ــة كب ــية عصـ ـ املس ــاعدة املالي ــة الـ ـ
يتصقاه ــا البص ــد س ــنوياى م ــن الوتي ــات املتح ــدة األمريكي ــة عمـ ـسى اتة ــا اترتب ــا ا ــر ــل البص ــدين.
و وم ـ ه ــذا اتتة ــا  ،ــوا ملـ ـوا ين ميكرونيوي ــا ال ــدخول أرا ــي الوتي ــات املتح ــدة األمريكي ــة
والعيش فيها ألمـل نـي مسـم ودون ت شـية .ويهـامر موا نـو ميكرونيويـا الوتيـات املتحـدة ثـاى
ـتخدمة
عن فـرص عـيش أفضـل ،وخبامـة مـن أمـل ا ألـول عصـ التعصـيم وفـرص العمـل .والعمصـة املس ق
يف ميكرونيويا هي دوتر الوتيات املتحدة.
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مقدمة
 -5متا ع ـ ـةى لنت ـ ــا أل ال ـ ــدورة األخ ـ ــية لسس ـ ــتعراو ال ـ ــدوري الش ـ ــامل ،توام ـ ــل بكوم ـ ــة وتي ـ ــات
ميكرونيويــا املوبــدة عمصهــا مــن أمــل حتســل بالــة بقــو اانســان يف البصــد وتقــد يف هــذا التقريــر
ردها عص التوميات املقدمة خسل دورة اا سغ األو من عمصية اتستعراو الدوري الشامل.

أوال -المنهجية وعملية التشاور
 -6ه ــذا التقري ــر ه ــو ع ــرة امتماع ــات ومش ــاورات موس ــعة ــل تتص ــن ال ــواارات .وق ــد أُنشـ ـ ت
ومـ ـ أم ــر ر اس ــي م ــدر يف أيار/م ــايو  2015فرق ــة عامص ــة معني ــة اتس ــتعراو ال ــدوري الش ــامل
تتـ ـ لن م ــن وثص ــل ع ــن واارة الأل ــحة والش ــلون اتمتماعي ــة ،وواارة الع ــدل ،وواارة املـ ـوارد والتنمي ــة،
وواارة التعصيم ،فضسى عن وثصل عن دا رة اابألا ات ومنظمات ني بكومية.
 -7واشــ.كت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة ومةو ــية األمــم املتحــدة الســامية قــو اانســان ومنتــدك
مــور احملــيط اهلــادئ والةريــا ااقصيمــي املعــين ـوارد بقــو اانســان التــا س بماعــة صــدان احملــيط اهلــادئ يف
تيســي بصقــة عمــل نُظمــت يف ب/أنســقس  2014و عــت ابهــات املعنيــة قضــايا بقــو اانســان
مــن ابــانبل ا كــومي ونــي ا كــومي .ومتخضــت بصقــة العمــل عــن وثيقــة حتــدد ابــداول الومنيــة املتألــصة
اتستعراو الدوري الشامل واألنشقة ات الألصة ،ترد مياتها احملدَّثة يف هذا التقرير.

ثانيا -التطورات التي شهدها اإليار المعياري والمؤسسي الخاص بحقوق اإلنسان
ألف -القوانيم والتشريعات الوينية
 -8س ـنَّت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة ،منــذ تقريــر اتســتعراو الــدوري الشــامل األخــي ،قــانون
مكافحة اتجتار األشخاص لعا .2012

باء -التدابير والسياسات الوينية
 -9اخلقــة اائا يــة اتسـ.اتي ية الو نيــة ُ .)2023-2004و ــعت اخلقــة اائا يــة اتسـ.اتي ية
لوتيــات ميكرونيويــا املوبــدة يف عــا  2004عنــدما دخــل البصــد مربصــة مديــدة مــن املةاو ــات ش ـ ن
تعديل اتةا اترتبا ا ر املـرب مـس الوتيـات املتحـدة .وتـرد تةامـيل اخلقـة اائا يـة اتسـ.اتي ية ،الـ
تش ــكل ا لي ــة الو ني ــة الر يس ــية لصتخق ـ ـيط اتقتأل ــادي ،يف ةص ــدين .فا ص ــد األول ياق ــي املكونـ ــات
الر يســية لصخقــة ويقــد عر ـاى عامـاى عــن اقتألــادي ميكرونيويــا وسياســا،ا واسـ.اتي يا،ا اائا يــة النســبة
لكـل ققـام مـن ققاعــات اتقتألـاد .ويسـتعرو ا صــد الثـاين مألـةوفات التخقــيط اخلامـة كـل ققــام.
ويكمل كل ةصد ا خر وينباي استخدا كل منهما اابالة ا خر.
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 -10السياســة الو نيــة املتعصقــة املســاواة ــل ابنســل .عينــت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة مهــات تنســيا
معنيـة القضــايا ابنســانية مـن كــل مــن املنظمـات ا كوميــة ونــي ا كوميـة الو نيــة ،وقــد تصقـت هــذه ابهــات
تــدريباى يف بويران/يونيـ  2015عصـ تعمــيم دران املنظــور ابنســاين مــن أمــل تعويــو قــدرا،ا ومســاعد،ا عصـ
ات ـقسم دوارهـا وحتديـد فـأل فعـال لو ـس سياسـة منســانية و نيـة عـن ريـا حتقيـا التكامـل ـل تتصــن
اخلق ــط ا كومي ــة املتعصق ــة املس ــا ل ابنس ــانية .وتس ــتند املب ــادئ التوميهي ــة املتبع ــة لو ــس السياس ــة ابنس ــانية
الو ني ــة عص ـ ـ ع ــدد م ــن األُ ــر الدولي ــة وااقصيمي ــة الريس ــية ال ـ ـ تتض ــمن التوام ــات تحقي ــا املس ــاواة ـ ــل
ابنس ـ ــل ،م ـ ــن قبي ـ ــل اتةاقي ـ ــة القض ـ ــا عصـ ـ ـ ي ـ ــس أش ـ ــكال التميي ـ ــو ـ ــد املـ ـ ـرأة ،ومنه ـ ــان عم ـ ــل ي ـ ــل
لع ــا  ،1995واأله ــداري اائا ي ــة لأللةي ــة الـ ـ و ــعتها األم ــم املتح ــدة ،ومنه ــان العم ــل املع ــدَّل اخل ــاص
بص ــدان احمل ــيط اهل ــادئ م ــن أم ــل النه ــوو ــاملرأة وحتقي ــا املس ــاواة ــل ابنس ــل لصة ــ.ة 2015-2005
وااعسن الألادر يف عا  2012عن قادة صدان احمليط اهلادئ ش ن حتقيا املساواة ل ابنسل.
 -11سياســة ااعاقــة ُ .)2016-2009بــددت السياســة الو نيــة يف ة ـال ااعاقــة يف أعقــاب
مشـ ـ ــاورات واسـ ـ ــعة عُقـ ـ ــدت يف ار/مـ ـ ــارا  2006يف تتصـ ـ ــن وتيـ ـ ــات البصـ ـ ــد .وتولـ ـ ــت تنسـ ـ ــيا
املشـ ــاورات و دار،ـ ــا واارة الألـ ــحة والشـ ــلون اتمتماعيـ ــة .وتعكـ ــس نتـ ــا أل هـ ــذه املناقشـ ــات م ـ ــا
التوم ــل ليـ ـ م ــن اس ــتنتامات يف ــار املش ــاورات الـ ـ عُق ــدت يف تتص ــن الوتي ــات وعصـ ـ نقـ ـا
اتحت ــاد .ورن ــم أن واارة الأل ــحة والش ــلون اتمتماعي ــة ه ــي ابه ــة املكصة ــة التنةي ــذ ،ف ـ ـ ن سياس ــة
ااعاقـة تعـ.ري ـ ن بـراا تقــد يف ةـال عمـال بقــو األشـخاص وي ااعاقــة وتصبيـة ابتيامــا،م
ميــر قعــرب قامــة شـراكات قويــة ــل مهــات التنســيا املعنيــة ااعاقــة عصـ الألــعيد الــو ين وعصـ نقــا
والوتيــات .وملنظمــات ا تمــس املــدين ،ــا فيهــا الكنــا س ،واملنظمــات الشــعبية واملنظمــات ا تمعيــة
ال تشرك األشـخاص وي ااعاقـة والققـام اخلـاص والرا قـات املهنيـة ،أدوار مهمـة تلديهـا يف تعويـو
بقو اانسان ودعم اخلدمات املقدمة األ ةال وي ااعاقة.
 -12السياسـ ـ ــة الو نيـ ـ ــة لصشـ ـ ــباب  .)2010-2004مـ ـ ــن املقـ ـ ــرر أن لضـ ـ ــس السياسـ ـ ــة الو نيـ ـ ــة
لصشــباب لسســتعراو خــسل هــذه الســنة .وقــد ُو ــعت السياســة يف ســيا التألــدي لصقضــايا املقروبــة
عصـ الألــعيد الــو ين والـ لــت الشــباب .وهــي تــدعم كصيـاى الــر ك الـ بــددها البصــد وتعــد ثا ــة أداة
ِّ
متكن شباب ميكرونيويا من املسامهة النشقة يف تنمية البصد ومن مث يف اترتقا نوعية ا ياة.
 -13السياس ــة الو ني ــة املتكامص ــة ادارة ت ــا ر الك ـ ـوار وتا ــي املن ــا بويران/يوني ـ ـ .)2013
ُو عت هـذه السياسـة ،الـ تكمـل اخلقـة اائا يـة اتسـ.اتي ية  ،)2023-2004اع.افـاى وامـ
محاية تنمية شع وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة ومواردهـا واقتألـادها ،با ـراى ومسـتقبسى ،مـن املخـا ر
ال يقربها تاي املنا  .ويقتضي جناح هـذه السياسـة كـا الـوعي قضـايا تاـي املنـا الـ توامههـا
مورنا ومير عرب مرا ات استباقية من قبيـل مهـود التخةيـن مـن ثـار تاـي املنـا واسـ.اتي يات ا ـد
مـن تــا ر الكـوار والتكيــن مــس تاــي املنـا  .وقــد و ــعت السياســة الو نيــة املتكامصــة ادارة تــا ر
الكـوار وتاــي املنــا عص ـ أمــل أن يُس.شــد هبــا يف ــار اتلتوامــات واألهــداري الـ قبصتهــا وتيــات
ميكرونيويـا املوبـدة ومـ املعاهـدات ااقصيميـة والدوليـة ،مـن قبيـل اتلتوامـات واألهـداري الـواردة يف
اتةاقية األمم املتحدة اا ارية ش ن تاي املنا .
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 -14السياسـ ــة الوراعيـ ــة يف وتيـ ــات ميكرونيويـ ــا املوبـ ــدة لصةـ ــ.ة  .2016-2012تضـ ــس السياسـ ــة
الوراعية األساا لعمـل يـس األشـخاص يف الققـاعل العـا واخلـاص داخـل وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة
من أمل نعاش النمـو الوراعـي املسـتدا  .وتوامـ وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة حتـديات متعـددة يف حتقيـا
األم ــن الا ــذا ي ال ــو ين و ــمان ُس ــبُل الع ــيش املس ــتدامة نظ ـراى تعتم ــاد اتقتأل ــاد ال ــو ين عص ـ املعون ــة
املقدمــة مــن الوتيــات املتحــدة وعصـ التمويــل املقــد يف ــار اتتةــا ا ــر .ومــس لــَ ،تنقــوي أنشــقة
مألا د األ اك وققام الوراعة عص مكانـات ئا يـة ،ولـذلَ تعـ.ري السياسـة الـدور اهلـا الـذي تلديـ
الوراعة التقصيدية ومدك ت ثيها يف ُسبُل العيش اتمتماعية والثقافية يف وتيات ميكرونيويا املوبدة.

 -15سياس ــة القاق ــة الو ني ــة لع ــا  .2012ــدأت م ــيانة سياس ــة القاق ــة الو ني ــة يف وتي ــات
ميكرونيويــا املوبــدة يف عــا  ،2008عنــدما اتةــا القــادة يف البصــد عصـ و ــس سياســة يف ةــال القاقــة
تعكس خقة العمل ا كوميـة الراميـة التقصيـل مـن اتعتمـاد عصـ مألـادر الوقـود األبةـوري و،ي ـة
البسد تستكشاري مألادر القاقة البديصـة ايـة التألـدي لصتقصبـات الكـربك يف أسـعار القاقـة .وأُنشـ
فري ــا عام ــل ُكص ــن ص ــن القاق ــة عصـ ـ الأل ــعيد ال ــو ين وتتال ــت بصق ــات العم ــل واملش ــاورات أن
أُق ــرت واعتُم ــدت الوثيق ــة اخلتامي ــة املتعصق ــة سياس ـة القاق ــة .وتنقس ــم الوثيق ــة ةص ــدين ةص ــد أول
يتنــاول السياســة العامــة ،وةصــد ثـ ة
ـان يتضــمن خقــة العمــل ا كوميــة .وحتــدد السياســة أهــدافاى ونايــات
عمصية وواقعية تقدر وتيات ميكرونيويا املوبدة عص صونها.
 -16الس ــصقات واهلي ــات ا كومي ــة الر ي ــة املعني ــة ق ــو اانس ــان .تعم ــل الوك ــاتت واهلي ــات
ا كومي ــة التالي ــة نش ــا يف ة ــال تن ــاول قض ــايا بق ــو اانس ــان يف وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة
مكت ـ ـ ر ـ ــيس ابمهوريـ ــة ،وواارة الشـ ــلون اخلارميـ ــة ،وواارة الألـ ــحة والشـ ــلون اتمتماعيـ ــة ،وواارة
العدل ،وواارة املـوارد والتنميـة ،ومكتـ احملةو ـات الو نيـة وبةـ ا ثـار الثقافيـة والتارةيـة ،ومكتـ
البي ة و دارة القوارئ ،وواارة التعصيم ،وواارة النقل واتتألاتت واهلياكل األساسية.

ثالثا -تعزي ررز حقررروق اإلنسررران وحمايته ررا لررري الميررردان تنفير ر التزامرررات حقررروق
اإلنسرران الدوليررة المحررد"ة لرري سأسررا" االسررتعراضس والتشرريعات الوينيررة
وااللتزامات الطوعية وأنشطة المؤسسات الوينية المعنية بحقروق اإلنسران
وإذكاء الوعي بحقوق اإلنسان والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان
 -17أ صقـ ــت وتيـ ــات ميكرونيويـ ــا املوبـ ــدة يف تش ـ ـرين األول/أكتـ ــو ر  2014التقريـ ــر األساسـ ــي
املتعص ــا ماي ــة القة ــل .وأُرف ــا ــالتقرير األ ص ــس ال ــذي ُو ــس يف ع ــا  2013خبأل ــوص امللشـ ـرات
اتمتماعية انألاري القةل.
 -18واسـ ــتكمصت وتيـ ــات ميكرونيوي ـ ــا املوبـ ــدة يف عـ ــا  2014دراس ـ ــة تتعصـ ــا ألـ ــحة األس ـ ــرة
وس ــسمتها ،و ل ــَ ــدعم م ــال م ــن واارة الش ــلون اخلارمي ــة يف ا كوم ــة األس ـ.الية وم ــندو األم ــم
املتحـ ــدة لصسـ ــكان .وتُعـ ــد هـ ــذه الدراسـ ــة أول مهـ ــد ثـ ــي تضـ ــقصس ـ ـ ميكرونيويـ ــا مـ ــن أمـ ــل ـ ــس
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معصومــات شــامصة عــن العنــن املمــارا ــد امل ـرأة يف وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة .ويـُـذكر أن العنــن
املمارا عصـ املـرأة هـو أبـد أخقـر انتهاكـات بقـو اانسـان وأهـم قضـايا الألـحة العامـة املقروبـة
عصـ مــعيد العــاع .واعتمـدت الدراســة تعريــن األمـم املتحــدة لصعنــن املمـارا عصـ املـرأة ،وهــو أي
فع ــل عني ــن ت ــدفس ليـ ـ عأل ــبية اب ــنس وي.تـ ـ عصيـ ـ  ،أو يُــرمظ أن ي.تـ ـ عصيـ ـ  ،أ ك أو معان ــاة
لصم ـرأة ،س ـوا مــن النابيــة ابســمانية أو ابنســية أو النةســية ،ــا يف لــَ التهديــد فعــال مــن هــذا
القبيــل أو القســر أو ا رمــان التعســةي مــن ا ريــة ،س ـوا بــد لــَ يف ا يــاة العامــة أو اخلامــة .
ق ـ ـرار األم ـ ــم املتح ـ ــدة  .)1993 ،A/RES/48/104و ث ـ ــت الدراس ـ ــة تتص ـ ــن أش ـ ــكال العن ـ ــن ال ـ ـ
ميارس ـها العشــي عص ـ امل ـرأة  -العنــن ابســدي و/أو ابنســي والعنــن العــا ةي والعنــن اتقتألــادي
 وتـ ـ ثي ل ــَ عصـ ـ م ــحة املـ ـرأة ،واملخ ــا ر املرتبق ــة ــالعنن ابس ــدي أو ابنس ــي ال ــذي ميارسـ ـالعشــي ،وت ـ ثي لــَ عص ـ األ ةــال ،وابوان ـ املشــ.كة ــل األميــال لظــاهرة عنــن العشــي .كمــا
تناول ــت الدراس ــة العن ــن املم ــارا م ــن مه ــات أخ ــرك ن ــي العش ــي و ث ــت م ــا ا كان ــت القـ ـوانل
القا مـ ـ ــة ت ـ ـ ــوفر ا مايـ ـ ــة الكافي ـ ـ ــة لصضـ ـ ــحايا املمكن ـ ـ ــل لصعنـ ـ ــن املن ـ ـ ــول .وتلكـ ـ ــد البيان ـ ـ ــات ا مع ـ ـ ــة
واتســتنتامات ال ـ خصُألــت ليهــا الدراســة انتشــار ــاهرة العنــن ــد امل ـرأة يف وتيــات ميكرونيويــا
املوبــدة وتبــل أن هــذا العنــن متارس ـ مهــات قريبــة مــداى مــن امل ـرأة الضــحية .ولألســن ،نالب ـاى م ــا
تةضل املرأة الألمت ما ألفا ني قادرة عصـ لصـيت نةسـها مـن املـ ا أو ألفـا تعتقـد كـل سـا ة
ك ــا ال ــوعي والتثقي ــن يف م ــا يتعص ــا
أن العن ــن مسـ ـ لة عادي ــة .وت ــربا الدراس ــة ا ام ــة املصح ــة
قض ــية العن ــن ــد املـ ـرأة واألدوار ابنس ــانية وتق ــ.ح اسـ ـ.اتي يات وتوم ــيات شـ ـ ن الكيةي ــة الـ ـ
ميكن هبا النهوو و س النسا واأل ةال.
 -19واستكمصت وتيات ميكرونيويـا املوبـدة تقريرهـا الققـري املقـد ومـ اتةاقيـة القضـا عصـ
ي ــس أش ــكال التميي ــو ــد املـ ـرأة وقدمت ـ ـ الص ن ــة املعني ــة القض ــا عصـ ـ التميي ــو ــد امل ـ ـرأة يف
بويران/يوني .2015

رابعا -اإلجرر رراءات المتخر ر ر ة متابعر ررة للتون ر رريات المن ثق ر ررة عر ررم الجول ر ررة ا ولر ر ر
لالستعراض الدوري الشامل
ألف -المجال الموضوعي المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان
التونيات  1إل 10
 -20م ــدقت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة عصـ ـ الربوتوك ــول اتختي ــاري تتةاقي ــة بق ــو القة ــل
ش ـ ـ ن يـ ــس األ ةـ ــال واسـ ــتاسل األ ةـ ــال يف الباـ ــا ويف امل ـ ـواد اا ابيـ ــة يف نيسـ ــان/أ ريل .2012
واس ــتُكمصت اامـ ـرا ات ا كومي ــة الو ني ــة املتعصق ــة التأل ــديا عصـ ـ الربوتوك ــول اتختي ــاري تتةاقي ــة
بقــو القةــل املتعصــا اشـ.اك األ ةــال يف املنااعــات املســصحة .وميكرونيويــا هــي اليــو ألــدد يــدام
مــكها املتعصــا التألــديا عص ـ الربوتوكــول .وتعمــل وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة عص ـ و ــس خقــط
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حمــددة قبــل التألــديا عص ـ املعاهــدات الر يســية األخــرك قــو اانســان ،مــن قبيــل العهــد ال ــدول
اخل ـ ــاص ـ ـ ـا قو اتقتأل ـ ــادية واتمتماعي ـ ــة والثقافي ـ ــة ،والعه ـ ــد ال ـ ــدول اخل ـ ــاص ـ ــا قو املدني ـ ــة
والسياســية .ووقعــت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة أيضـاى عص ـ اتةاقيــة بقــو األشــخاص وي ااعاقــة
يف عــا  ،2011لكنهــا ع تألــد عصيهــا عــد .وجتــري باليـاى مشــاورات ومحــست توعيــة عصـ مــعيد
الوتيــات وعص ـ نقــا اتحتــاد ش ـ ن اتةاقيــة بقــو األ ةــال وي ااعاقــة ،و لــَ التماس ـاى لصــدعم
الشــعو مــن أمــل التألــديا عصيهــا .وانضــمت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة اتةاقيــة األمــم املتحــدة
ملكافحــة الةســاد يف ار/مــارا  .2012وعم ـسى بكــا اتتةاقيــة ،أُنشــتت وبــدة لسســتخبارات
املاليــة داخ ـل الشــر ة الو نيــة وتعمــل واارة العــدل بالي ـاى عص ـ نشــا موقــس شــبكي لصمســاعدة عص ـ
تنةيذ هذا اامرا .
التونيتان  11و12
 -21يف تش ـرين الثــاين/نوفمرب  ،2011مــدقت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة عص ـ روتوكــول منــس
اتجت ــار األش ــخاص ،وخبام ــة النس ــا واأل ة ــال ،وقمعـ ـ واملعاقب ــة عصيـ ـ  ،وه ــو الربوتوك ــول املكم ــل
تتةاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة ابرميــة املنظمــة عــرب الو نيــة روتوكــول ــاليمو) ايــة تــوفي محايــة
فعال ـ ــة لض ـ ــحايا اتجت ـ ــار البش ـ ــر ومعاقب ـ ــة ابن ـ ــاة .وم ـ ــدر الربوتوك ـ ــول يف ش ـ ــكل قـ ـ ــانون يف ار/
م ــارا  .2012ونتي ــة ل ــذلَ ،أُنشـ ـ ت وب ــدة ملكافح ــة ابرمي ــة ع ــرب الو ني ــة داخ ــل واارة الع ــدل.
ولكل وتية مـن وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة األر ـس قوانينهـا اخلامـة املتعصقـة كافحـة اتجتـار البشـر.
ووف ــرت واارة الع ــدل ،يف ار/م ــارا  ،2012ت ــدريباى عص ـ نق ــا البص ــد مل ــو ةي الش ــر ة والس ــسمة
العامة خبألوص القضايا املتألصة اتجتار البشر.
التونية 13
 -22جتــري يف الوقــت الـراهن مناقشــات مــن أمــل التألــديا عصـ اتتةاقيــة الدوليــة مايــة بقــو
يس العمـال املهـامرين وأفـراد أسـرهم وعصـ اتةاقيـة عـا  1951اخلامـة و ـس السم ـل و روتوكـول
عا  1967املصحا هبا.
التونية 14
 -23شـ ــاركت وتيـ ــات ميكرونيويـ ــا املوبـ ــدة يف و ـ ــس اتس ـ ـ.اتي ية ااقصيميـ ــة ش ـ ـ ن ااعاقـ ــة يف
منققــة احملــيط اهلــادئ ايــة تنةيــذ املبــادرات املتعصقــة قــو اانســان يف املنققــة .ونظمــت امتماعــات
وبصقـ ــات عمـ ــل لصتوعيـ ــة اتةاقيـ ــة بقـ ــو األشـ ــخاص وي ااعاقـ ــة وتعاونـ ــت مـ ــس املنظمـ ــات نـ ــي
ا كومي ــة لق ــرح اتتةاقي ــة عصـ ـ ا ص ــس التش ـ ـريعي يف ع ــا  .2013واش ــ.كت وتي ــات ميكرونيوي ــا
املوبــدة مــس منظمــة الألــحة العامليــة يف رعايــة رنــامأل تــدري عصـ خــدمات عــادة الت هيــل ا تمعيــة
يف تشـ ـ ـ ـرين األول/أكت ـ ـ ــو ر  .2014واستض ـ ـ ــافت وتي ـ ـ ــات ميكرونيوي ـ ـ ــا املوب ـ ـ ــدة أيضـ ـ ـ ـاى اتمتم ـ ـ ــام
ال ــوااري ملنت ــدك ص ــدان احمل ــيط اهل ــادئ شـ ـ ن ااعاق ــة يف تشـ ـرين األول/أكت ــو ر  .2014ويف الة ــ.ة
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م ــن نيس ــان/أ ريل بويران/يونيـ ـ م ــن ه ــذا الع ــا  ،أم ــرت ا كوم ــة الو ني ــة لوتي ــات ميكرونيوي ــا
املوبــدة واملنظمــة الو نيــة لألشــخاص وي ااعاقــة ايــارات ر يــة لصتشــاور ش ـ ن السياســة الو نيــة
لإلعاقــة ولصتعري ــن اتةاقي ــة بقــو األش ــخاص وي ااعاق ــة و ل ــَ التماس ـاى ل ــدعم ي ــس الوتي ــات
األر ــس مــن أمــل التألــديا عص ـ اتتةاقيــة مــن قبــل أعضــا ا صــس التش ـريعي خــسل الــدورة العاديــة
املقبصــة لصم صــس .وتستضــين وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة املـلمتر املشــ.ك ــل الوكــاتت الــذي ينعقــد
ك ــل س ــنتل .ويش ــ.ك يف تنظ ــيم ه ــذا املـ ـلمتر تتص ــن الوك ــاتت والش ــركا اائ ــا يل املعني ــل تق ــد
الدعم األشخاص وي ااعاقة وسا ر ف ات السكان املهمشل يف وتيات ميكرونيويا املوبدة.
التونية 15
 -24جتــري يف الوقــت ال ـراهن مناقشــة مــن أمــل النظــر يف التمــاا العض ـوية يف منظمــة العمــل الدوليــة،
و لَ اية تألديا وتيات ميكرونيويا املوبدة عص اتتةاقيات الريسية ملنظمة العمل الدولية.
التونيات  16إل 20
 -25توام ــل وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة العم ــل م ــس ا كوم ــات احملصي ــة يف الوتي ــات لس ــح
حتةظــات ميكرونيويــا عص ـ اتةاقيــة القضــا عص ـ يــس أشــكال التمييــو ــد امل ـرأة .وقــد ـرأت ع ـ
التا ـيات اا ا يــة منــذ ااعــسن عــن تصــَ التحةظــات ،لكــن وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة ع تتخــذ
عد أي قرار سحبها.

باء -المجر ررال المواضر رريعي اإلنر ررالحات التش ر رريعية واإلنر ررالحات ا ر ررر المتعلقر ررة
بقضايا حقوق اإلنسان المواضيعية
التونية 21
 -26س ــنت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة قانونـ ـاى و نيـ ـاى ملكافح ــة اتجت ــار البش ــر ،ولك ــل وتي ــة م ــن
الوتي ــات األر ــس قانوف ــا اخل ــاص كافح ــة اتجت ــار البش ــر .وم ــن املق ــرر أن تق ــو ابه ــات املختأل ــة يف
عــا  2015اســتعراو وحتــدين كــل مــن السياســة الو نيــة لصشــباب والسياســة الو نيــة لإلعاقــة .ويف
ع ــا  ،2014س ــنت وتي ــة كوس ـراي ق ــانون محاي ــة األس ــرة ،L.D.3 ،L.B.10-20 ،وأعصن ــت خ ــسل ه ــذه
الســنة مســاند،ا تنضــما وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة اتةاقيــة بقــو األشــخاص وي ااعاقــة مــن
خــسل الق ـرار  .2015 ،L.R.11-26وأدخصــت وتيــة شــوك تعــديست عص ـ قانوفــا املتعصــا ا ــد األد
لســن الر ــا مارســة ابــنس لرفعـ مــن  18 13ســنة قــانون وتيــة شــوك  .)18-14-12وقامــت
وتية وهنبـاي عـرو مق.بهـا املتعصـا قـانون محايـة األسـرة مـن مديـد عصـ اهلي ـة التشـريعية يف الوتيـة،
وأعر ـت وتيــة يـاب عــن مســاند،ا ملألـادقة وتيــات ميكرونيويـا املوبــدة عصـ اتةاقيـة بقــو األشــخاص
وي ااعاقة من خسل قرار اهلي ة التشريعية لوتية ياب رقم .2015 ،13-9
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 -27وكــل املستشــةيات واملألــحات ومكات ـ الربيــد يف تتصــن الوتيــات مهي ـ ة عص ـ
ابتيامات األشخاص وي ااعاقة وخألوميا،م.

ــو يراعــي

 -28وتومــد يف الوتيــات األر ــس منظمــات تعــذ األشــخاص وي ااعاقــة .ثــس منهــا بألــصت
عص اتعتماد ،والرا عـة ألـدد متـا مـرا ات الت سـيس القانونيـة لتبـدأ نشـا ها يف مربصـة تبقـة مـن
هذه السنة.
 -29وتومــد يف وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة نقا ــة حمــامل أُسســت يف عــا  2012وينتس ـ ليهــا
احمل ــامون رم ــاتى ونس ــا ى .وأل ــا لصوتي ــات األر ــس أن تس ــتةيد م ــن التمثي ــل الق ــانوين ا ــاين م ــن خ ــسل
مكت حمامي الدفام العا وشركة اخلدمات القانونية امليكرونيوية وحمامي الدفام عص نقا الوتيات.
التونية 22
 -30ت ت ـ ـوال وتيـ ــات ميكرونيويـ ــا املوبـ ــدة تنظـ ــر يف التومـ ــية املنبثقـ ــة عـ ــن اتسـ ــتعراو الـ ــدوري
الشـامل السـا ا ـ مرا اسـتعراو شـامل لصتشـريعات القا مـة وموا مـة القـوانل واملمارسـات العرفيــة يف
يس الوتيات األر س مس املعايي الدولية.
التونية 23
 -31يف ع ـ ــا ُ ،2012ـ ــرح عصـ ـ ـ اهلي ـ ــة التشـ ـ ـريعية مش ـ ــروم ق ـ ــانون لتع ـ ــديل دس ـ ــتور وتي ـ ــات
ميكرونيويا املوبـدة مـن أمـل لألـيت مقاعـد يف اهلي ـة التشـريعية لصنسـا  .وقـد ُرفـ مشـروم القـانون
منذ القرا ة األو .
 -32ويومـ ــد يف وتيـ ــات ميكرونيويـ ــا املوبـ ــدة قـ ــانون يـ ــنظم مـ ــااة األمومـ ــة ،هـ ــو القـ ــانون العـ ــا
رقم  ،15-16الذي ينت عص مااة مدفوعة األمر ملدة تألل ستة أسا يس.
 -33وأعــدت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة يف عــا  2013األ صــس املتعصــا امللش ـرات اتمتماعيــة
انأل ـ ـ ــاري القة ـ ـ ــل وأعصن ـ ـ ــت نت ـ ـ ــا أل التقري ـ ـ ــر األساس ـ ـ ــي املتعص ـ ـ ــا ماي ـ ـ ــة القة ـ ـ ــل يف تشـ ـ ـ ـرين األول/
أكت ـ ــو ر  .2014ويتض ـ ــمن األ ص ـ ــس استعرا ـ ـاى عام ـ ـاى مرك ـ ـواى وحم ـ ــدثاى لصملش ـ ـرات اتمتماعي ـ ــة وأل ـ ــدد
الثاـرات وأومـ القألـور القا مـة يف يــس ا ـاتت الـ ،ـم األ ةــال .ويعكـس التقريـر األساسـي املتعصــا
ماية القةل التدا ي املتخذة يف وتيات ميكرونيويا املوبدة من أمل محاية القةل.
 -34وتق ــو ا موع ــات النس ــا ية يف وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة تنةي ــذ ـ ـرامأل لصتوعي ــة قض ــايا
النســا واأل ةــال ،وهــذه ا موعــات هــي ةصــس نســا وهنبــاي ،وةصــس نســا شــوك ،ورا قــة نســا
يــاب ،ورا قــة نســا كوسـراي .والتقــت ا موعــات النســا ية املــذكورة يف تشـرين األول/أكتــو ر 2014
خــسل انعقــاد امل ـلمتر النســا ي الــو ين وتقا ــت نتــا أل اتمتماعــات ااقصيميــة مــن قبيــل امل ـلمتر الثــاين
عشــر لنســا منققــة احملــيط اهلــادئ الــذي ينعقــد كــل ثــس ســنوات ،وناقشــت قضــايا تتعصــا التقــد
احملـرا يف ةـال النهـوو و ـس املـرأة يف وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة ومـدك اسـتةادة النسـا واأل ةــال
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مــن خــدمات الألــحة والتعصــيم ،واألدوار القياديــة ال ـ تضــقصس هبــا النســا  ،والقضــايا الناش ـ ة واملصحــة
املتعصقــة شــباب وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة ،وقضــايا أخــرك تتعصــا املنــا والقاقــة واألمــن الاــذا ي.
ومن املقرر أن يُعقد امللمتر النسا ي القاد يف عا  2016وتية ياب.
التونية 24
 -35م ــا اال ــت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة تنظ ــر يف التوم ــية املنبثق ــة ع ــن اتس ــتعراو ال ــدوري
الشــامل الســا ا التألــدي بميــس املمارســات العرفيــة ال ـ ت تتةــا مــس التوامــات وتيــات ميكرونيويــا
املوبــدة ومـ القــانون الــدول و لــَ هبــدري موا مــة قوانينهــا الو نيــة املتعصقــة النســا واأل ةــال مــس
التواما،ا وم القانون الدول قو اانسان.
التونية 30
 -36س ــعياى تعوي ــو التشـ ـريعات املتعصق ــة ــالووان ــا يتة ــا م ــس اتةاقي ــة مكافح ــة ي ــس أش ــكال
التميي ــو ــد املـ ـرأة ،ال ــذت ا كوم ــات احملصي ــة يف وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة اامـ ـرا ات التالي ــة
فوتيـة كوسـراي سـنت قـانون األسـرة )2014 ،L.D.3 ،LB 10-20؛ ورفعـت وتيـة شـوك سـن الر ـا
مارســة اب ــنس مــن  18 13س ــنة القــانون رق ــم )2014 ،18-14-12؛ وأُنش ـ ت يف وتي ــة
وهنباي وبدة ملكافحة العنن املنول داخل دارة السسمة العامة التا عة لصوتية.
التونيتان  46و47
 -37قــدمت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة تقريرهــا املوبــد ابــامس لتقريرهــا األول وتقريريهــا الــدوريل
الثــاين والثالــن الص نــة املعنيــة كافحــة التمييــو ــد امل ـرأة يف بويران/يوني ـ  .2015و ــمت الةرقــة
العامصـ ــة املعنيـ ــة اتسـ ــتعراو الـ ــدوري الشـ ــامل ،ال ـ ـ أُنش ـ ـ ت وم ـ ـ أمـ ــر ر اسـ ــي مـ ــلر  19أيـ ــار/
مــايو  ،2015وثصــل عــن واارات الألــحة والشــلون اتمتماعيــة ،والشــلون اخلارميــة ،والعــدل ،وامل ـوارد
والتنمية ،مانـ وثصـل عـن منظمـات نـي بكوميـة .وتعكـن الةرقـة العامصـة يف الوقـت الـراهن عصـ
التخق ــيط اع ــداد تقري ــر وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة وم ـ اتةاقي ــة بق ــو القة ــل .وأرس ــصت الةرق ــة
العامص ــة خقا ــات تص ــتمس فيه ــا املس ــاعدة التقني ــة م ــن ش ــركا قصيمي ــل م ــن قبي ــل منت ــدك م ــور احمل ــيط
اهلادئ والةريا ااقصيمي املعين وارد بقو اانسان التا س ألمانة اعة احمليط اهلادئ.
التونية 55
 -38م ــا فت ــت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة تنة ــذ ت ــدا ي يف ــار مهوده ــا املتوام ــصة م ــن أم ــل
القضــا عص ـ التمييــو وعص ـ يــس أشــكال العنــن ــد النســا واأل ةــال .ومــن ــل هــذه ابهــود،
اس ــتكمال اس ــتعراو بأل ــيصة ااجن ــااات املتحقق ــة يف ة ــال املس ــاواة ــل ابنس ــل يف ع ــا 2012
و جناا دراسة تتعصـا ألـحة األسـرة وسـسمتها يف عـا  ،2014ومهـا مـرا ان االـذا تصبيـة لصحامـة
منــس ومكافحــة مــا تتعــرو لـ النســا واأل ةــال مــن ســا ة معامصــة واعتــدا وعنــن منســيل .وتومــد
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يف الوتيــات األر ــس مراكــو متعــددة األن ـراو تقــد اخلــدمات لصنســا واأل ةــال يف ةتمعــا،م احملصيــة
وميك ــن أن تتح ــول س ــرعة أم ــاكن تبتض ــان األنش ــقة النس ــا ية و يـ ـوا النس ــا و ملسس ــات
لتقــد الرعايــة النهاريــة لأل ةــال .وتومــد يف وتيــة يــاب مراكــو ي ـوا س ـرية ت تعصــم بكومــة الوتيــة
وموده ــا ،وه ــي مراك ــو تق ــد خ ــدمات الرعاي ــة لألمه ــات واأل ة ــال ــحايا العن ــن املن ــول .وق ــد
و عت وتيات ميكرونيويا املوبدة سياسة و نية ملكافحة التحرش ابنسي يف مكان العمل.

جيم -المجال المواضيعي مؤسسات حقوق اإلنسان
التونيات  39إل 41
 -39ت ت ـوال وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة تعم ــل عصـ ـ تعوي ــو ا لي ــات ا كومي ــة القا م ــة م ــن قبي ــل
مكت ـ ـ النه ــوو ــاملرأة وبق ــو اانس ــان الت ــا س ل ــواارة الأل ــحة والش ــلون اتمتماعي ــة ال ــذي ينس ــا
األنشـ ــقة واتلتوامـ ــات املتعصقـ ــة قـ ــو اانسـ ــان .وت ت ـ ـوال وتيـ ــات ميكرونيويـ ــا املوبـ ــدة ألـ ــدد متـ ــا
اامـرا ات املتعصقــة قصـ مـرا عثــة اســتقسعية تقــو هبــا املنظمــات ااقصيميــة مــن قبيــل أمانــة منتــدك
مور احمليط اهلادئ والةريا ااقصيمي املعين وارد بقو اانسان التا س ألمانة اعة احمليط اهلادئ.

"ال -المجال المواضيعي التثقيف والتوعية لي مجال حقوق اإلنسان/الصحة
التونية 43
ُ -40ـرح عصـ ا صـس التشـريعي يف كـانون الثاين/ينـاير  2014مشـروم قـانون انشـا مكتـ يُعــذ
الشــلون ابنس ــانية داخ ــل الةــرم التنةي ــذي لصحكوم ــة الو نيــة  .)CB 18-118وامل ـلمتر النس ــا ي ال ــو ين
هو حمةل تصتقي في نسـا مـن ابـانبل ا كـومي ونـي ا كـومي ملناقشـة قضـايا تتعصـا الألـحة والتعصـيم
والضــمان اتمتمــاعي والوراعــة وتقــوير األعمــال وتاــي املنــا وا يــاة األس ـرية ،يف صــة قضــايا عديــدة
أخ ــرك .ويُت ــيظ املـ ـلمتر أيضـ ـاى فرم ــة لصـ ـرقت ولتب ــادل املع ــارري املتعصق ــة نت ــان الأل ــناعات ا رفي ــة .ويف
ع ــا  2010استض ــافت وتي ــة كوسـ ـراي املـ ـلمتر النس ــا ي ال ــو ين لوتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة ،ال ــذي
ابتضنت وتية شوك يف عا  ،2012مث وتية وهنباي يف السنة األخية .2014
 -41ومنت ــدك التش ــاور املش ــ.ك ــل الوك ــاتت يف وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة ه ــو مـ ـلمتر يُع ــذ
ااعاقــة استض ــافت وتي ــة وهنبــاي يف ع ــا  .2013وق ــد أتــاح امل ـلمتر فرم ــة لعــرو اتةاقي ــة بق ــو
األش ـ ــخاص وي ااعاق ـ ــة والسياس ـ ــة الو ني ـ ــة يف ة ـ ــال ااعاق ـ ــة ض ـ ــور تتص ـ ــن ابه ـ ــات م ـ ــاببة
املألصحة ،ن يف لَ مقدمي اخلدمات من الوتيات األر س.
 -42وحتتة ــل الوتي ــات األر ــس يع ـ ـاى الث ــامن م ــن ار/م ــارا ،الي ــو الع ــاملي لصم ـ ـرأة .وتشـ ــمل
األنش ــقة املض ــقصس هب ــا ـ ـرامأل توعي ــة تتعص ــا اختب ــار ف ــيوا نق ــت املناع ــة البشـ ـرية واألمـ ـراو ن ــي
املعدية ،وتتضمن عرو اى عن الةنون والألناعات ا رفية احملصية.
GE.15-13374

11/22

A/HRC/WG.6/23/FSM/1

 -43وحتتةــل الوتيــات األر ــس أيض ـاى مصــة ال  16يوم ـاى لصعمــل مــن أمــل فــا العنــن ــد امل ـرأة
و ل ــَ قي ــادة ا موع ــات النس ــا ية ال ـ تنش ــط يف تتص ــن الوتي ــات .وتتض ــمن األنش ــقة اتبتة ــال
يو الشريط األ ي واليو العاملي لإلعاقة واليو العاملي ملكافحة اايدا.
 -44وأسبوم محة املرأة هو بد ميتـد عصـ كامـل األسـبوم وتُـنظَّم يف ـاره محـست لصتثقيـن شـ ن
القض ــايا الأل ــحية م ــن قبي ــل س ــر ان الث ــدي وس ــر ان عن ــا ال ــربم وف ــيوا نق ــت املناع ــة البشـ ـرية/اايدا
وجترك أيضاى ا ان اختبارات لكشن سر ان الربم وكشوري لقياا اط الد .
واألمراو ني املعديةُ .
 -45و رنــامأل اامــس القــو هــو رنــامأل ــري تنةيــذه يف وتيــة يــاب ويهــدري تــوفي الرعايــة
لنسـ ــا ابـ ــور ا ـ ــاورة خـ ــسل جتر ـ ــة ا مـ ــل األو  .وتتصق ـ ـ النسـ ــا مـ ــن بكومـ ــة وتيـ ــة يـ ــاب أم ـ ـراى
لصمساعدة عص تصبية ابتياما،ن خسل قامتهن يف ابويرة الر يسية.
 -46وحتتةــل الوتيــات األر ــس يع ـاى يــو الشــباب العــاملي يف  12ب/أنســقس مــن كــل ســنة.
وتُرِّك ــو األنش ــقة ع ــادةى عصـ ـ تنمي ــة الش ــباب يف تتص ــن أرم ــا ال ــو ن .وتوم ــد يف الوتي ــات األر ــس
ةموعات شبا ية وةصس عا يراق رامأل تصَ ا موعات وأنشقتها.
التونية 45
 -47ع تتخــذ وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة عــد م ـرا ات تكةــل تضــمل راةهــا الو نيــة لصتعصــيم
تثقيةاى وتدريباى يف ةال بقو اانسان.
التونية 53
 -48يشــتمل املنهــان الدراســي الــو ين يف وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة عصـ دروا يف عصــو ا يــاة
والعص ــو البي يـ ــة والبيولومي ــا تش ـ ـ ِّ س عص ـ ـ دراسـ ــة دورة ا ي ــاة البش ـ ـرية وااجن ــاب .وتُنـ ــاقش يف ـ ــار
الدراسـات اتمتماعيـة يف ميكرونيويـا قضـايا بقـو اانســان ،مـن قبيـل األدوار املنو ـة النسـا  ،الـ
تعد من املوا يس ال تتناوهلا النقاشات املدرسية.
التونية 57
 -49استض ــافت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة دورة تدريبي ــة ألكادميي ــة الش ــر ة يف ع ــا .2013
وحتتضن وتية شوك دورة تدريبية يف ا ال القـانوين ملـو ةي نةـا القـانون يُـدع لصمشـاركة فيهـا أفـراد
م ــن الوتي ــات ال ــثس األخ ــرك .وأقيم ــت يف سـ ـ ن وتي ــة كوسـ ـراي ،ال ــذي ُشـ ـيِّد ب ــديثاى ،أمنح ــة
منةألصة تألألة لصرمال والنسا واألشخاص من وي ااعاقة الذهنية.
التونيتان 68-67
 -50يع.ري دستور وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة ـا كـل فـرد يف الرعايـة الألـحية والتعصـيم الشـامل
لص ميــس .ويــنت قــانون وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة ،يف البــاب  40املتعصــا ــالتعصيم االوامــي ،عص ـ
وموب تس يل يس األ ةال يف املدرسة.
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 -51ولكل الوتيات األر س راةها التعصيمية اخلامة القسب من وي ااعاقة.
 -52وي ــنت الق ــانون يف وتيـ ـ ي ــاب وكوس ـ ـراي عصـ ـ التعص ــيم االوام ــي لأل ة ــال ال ــذين ت ـ ـ.اوح
أعمــارهم ــل  6ســنوات و 14ســنة ،كمــا يــنت عص ـ ومــوب تقعــيم يــس األ ةــال وتس ـ يصهم يف
س ست ا الة املدنية.
 -53ورفع ــت واارة التعص ــيم يف وتي ــة ش ــوك املع ــايي املتعصق ــة ــامللهست العصمي ــة بمي ــس املدرس ــل،
عصـ كـل مـدرا أن يكـون بـا واى لشـهادة الومالـة يف ا داب أو يف اختألامـات أخـرك.
بين
ويع ــاد تأل ــنين املدرس ــل ال ــذين ت يس ــتوفون تص ــَ املع ــايي أو يُع ــاد ااع ــسن ع ــن و ــا ةهم ب ــذب
املدرسل األكة .
 -54وتُنظِّم الوتيات األر ـس يعـاى مسـا قات عـدو وديـة تُشـ ِّ س أئـا ا يـاة الألـحية مـن خـسل
وارسة الريا ة.
 -55ويتبــس مستشــة وتيــة وهنبــاي سياســة مس مــة لصر ــس تُش ـ ِّ س الر ــاعة القبيعيــة اخلالألــة
بميس الر س.
 -56وتُ ِّنة ــذ ة ــالس الأل ــحة يف ي ــس الوتي ــات األر ــس ـ ـرامأل لصتثقي ــن والتوعي ــة شـ ـ ن أنش ــقة
النهوو الألحة ،من قبيل أئا العيش الألحية واخليارات املسلولة.
 -57وتعتــو وتيــة يــاب تعــديل قانوفــا لرفــس ســن الر ــا مارســة ابــنس مــن  18 13ســنة.
وتش ــمل ـ ـرامأل التوعي ــة الأل ــحة ااجنا ي ــة يف ا تمع ــات احملصي ــة تواي ــس وس ــا ل تنظ ــيم النس ــل واملـ ـواد
التثقيةيــة املتعصقــة تنظــيم األســرة ا ــان يف مــةوري الشــباب .وتُقـ َّـد خــدمات واثصــة أيضـاى يف املراكــو
الألحية ا تمعية ال تقس داخل وتية ياب.
 -58ويُوفِّر الربنامأل الو ين لصشباب التمويـل الـسا لربنـامأل اتمتنـام عـن وارسـة ابـنس يف وتيـ
وهنبــاي وكوس ـراي ال ــذي يتنــاول قض ــي اتمتن ــام عــن وارس ــة اب ــنس والعسقــات ابنس ــية امل مون ــة؛
ويـُـوفر التمويــل أيض ـاى لربنــامأل التثقيــن يف ةــال املســلولية الشخألــية الــذي ــري تنةيــذه يف الوتيــات
األر ــس ويُش ـ ِّ س عص ـ تض ــمل املن ــاهأل الدراس ــية تثقية ـاى يف ة ــال اخلي ــارات الأل ــحية ال ـ تس ــاعد يف
جتني الشباب القرارات اخلقية واحملةوفة املخا ر.
 -59وتومــد يف وتيــة وهنبــاي ةموعــات شــبا ية متعــددة  -مــن قبيــل ةموعــة الشــباب مــن أمــل
حتس ــل أو ــام الش ــباب وتُش ـ ِّ عهم عصـ ـ
التاي ــي وةموع ــة وس ــا ط ااع ــس الش ــبا ية  -تس ــع
رواية جتارهبم و ثارة القضايا ال ،مهم من خسل استخدا وسا ط ااعس .
 -60ومــن املقــرر أن ــري يف ــار الربنــامأل الــو ين لصشــباب تنقــيظ السياســة الو نيــة لصشــباب يف
وتيات ميكرونيويا املوبدة وحتديثها صول كانون األول/ديسمرب .2015
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التونية 70
 -61تش ـ ــارك واارة الأل ـ ــحة والش ـ ــلون اتمتماعي ـ ــة يف وتي ـ ــات ميكرونيوي ـ ــا املوب ـ ــدة يف ش ـ ــبكة
املعصومـ ـ ــات املتعصقـ ـ ــة نـ ـ ــس التعـ ـ ــرو لإلمـ ـ ــا ة  ،)EpiNetوهـ ـ ــي شـ ـ ــبكة ملراقبـ ـ ــة األم ـ ـ ـراو اخلقـ ـ ــية
والةيوســات ونيهــا مــن املخــا ر الألــحية .وأعصنــت ا كومــة الو نيــة يف وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة
منـ قـس التــدخل داخــل مبــاين ا كومــة الو نيــة ويف اهلياكــل واملرافــا التا عــة هلــا وعصـ عــد مســافة 100
وهي ــت أمـاكن تألألــة لصتــدخل .وتُنةـذ دارات الألــحة يف يــس الوتيـات األر ــس ـرامأل
قـد منهــاُ .
شــامصة ملكافحــة الســر ان و ـرامأل لصتقعــيم .ويومــد قــانون يتعصــا ةــيوا نقــت املناعــة البشـرية عص ـ
معيد وتيات ميكرونيويا املوبدة ويف وتية وهنباي.
 -62وتُنةِّذ وتية يـاب رناةـاى لإلمـس القـو تُنقـل فيـ املـرأة خـسل جتر ـة ا مـل األو مـن ابـور
لــَ
ا ــاورة ابويــرة الر يســية ام ـرا فحــوص بيــة وتصقــي خــدمات مــحية أخــرك .و ــافة
تتصق املرأة خسل جتر ة ا مل األو أمراى يف شـكل مسـاعدة عصـ تصبيـة ابتياما،ـا .وتُـوفَّر يف ـار
أسبوم محة املرأة يف وتية ياب عيادات محية ةانية بميس النسا .

هاء -المجال المواضيعي االتجار با شخاص
التونية 29
 -63س ــنت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة الق ــانون الع ــا رق ــم  38-17ال ــذي يس ــتحد فألـ ـسى
فرعي ـاى ثاني ـاى مدي ــداى حت ــت الةأل ــل  6م ــن ق ــانون وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة يُع ـ ِّـرري اب ـرا م املتعصق ــة
وألــدد العقو ــات املناســبة الـ تنقبــا يف بــال انتهــاك القــانون
اتجتــار البشــر وابـرا م ات الألــصةُ ،
ويف باتت أخرك.
 -64ويف عــا  ،2014أُعصــن يــو  22كــانون الثاين/ينــاير يومـاى و ني ـاى ملكافحــة اتجتــار البشــر يف
وتيات ميكرونيويـا املوبـدة .ومـن املقـرر أن تضـقصس الوتيـات األر ـس خـسل هـذه املناسـبة نشـقة يف
ةال التوعية قضية اتجتار.
التونية 63
 -65س ــنت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة ق ــانون مكافح ــة اتجت ــار األش ــخاص يف ع ــا .2012
ولك ــل وتي ــة م ــن الوتي ــات األر ــس قانوف ــا اخل ــاص املتعص ــا كافح ــة اتجت ــار البش ــر ق ــانون وتي ــة
كوس ـ ـراي ملكافحـ ــة اتجت ـ ــار البشـ ــر لع ـ ــا  ،2013وقـ ــانون وتي ـ ــة يـ ــاب ملكافح ـ ــة اتجتـ ــار البش ـ ــر
لع ــا  ،2013وق ــانون وتي ــة وهنب ــاي ملكافح ــة اتجت ــار البش ــر لع ــا  ،2012وق ــانون وتي ــة ش ــوك
ملكافحة اتجتار البشر لعا .2012
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واو -المجال المواضيعي التنمية االجتماعية واال تصا"ية
التونية 44
 -66حتتضــن وتي ــات ميكرونيويــا املوب ــدة م ـلمتراى س ــنوياى تم ــس في ـ الق ــادة عص ـ املس ــتوك ال ــو ين
وعص ـ ـ نق ــا الوتي ــات ملناقش ــة األولوي ــات الو ني ــة املتعصق ــة اخلق ــة اائا ي ــة اتس ـ ـ.اتي ية الو ني ــة
واألهداري اائا ية لأللةيـة .وينعقـد مـلمتر القمـة امليكرونيـوي لصر سـا التنةيـذيل مـرة كـل سـنة ملناقشـة
القضايا املقروبة عصـ الألـعيد دون ااقصيمـي يف ةـاتت مثـل الت ـارة والنقـل وتاـي املنـا والألـحة.
و مس ملمتر القمة الر اسـي امليكرونيـوي ر سـا ـاتو ومـور مارشـال ووتيـات ميكرونيويـا املوبـدة مـرة
كل سنة ملناقشة اتلتوامات واألولويات الو نية.
التونية 69
 -67تنةذ الوتيات األر س أنشـقة و ـرامأل لتنميـة اقتألـادا،ا بسـ األو ـام السـا دة عصـ الألـعيد
ال ــو ين ،ولصح ــد م ــن الةق ــر وحتقي ــا اتس ــتقسل ال ــذا لصمـ ـرأة .وتنة ــذ واارة الأل ــحة يف وتي ــة كوسـ ـراي
رناةـاى يســاعد املر ـ مــن وي اتبتيامــات اخلامــة عصـ كسـ األمـوال مــن خــسل العمـل املكتــو.
وعة أيضاى رنامأل خاص النسا يف ققـام الوراعـة يف وتيـة كوسـراي ،تُـوام يف ـاره الشـتست والسـيقان
لوراعتها يف ا دا ا .وخسل موسـم ا ألـاد ،تنتقـل النسـا املدينـة لبيـس حمامـيصهن هنـاك .و ـري يف
كــل مــن وتيـ وهنبــاي وكوسـراي تنةيــذ رنــامأل ئــا ي يــدفس يف ــاره لصقــسب املتســر ل مــن املــدارا
أمــر لصمشــاركة يف رنــامأل لصتــدري يف ا ةــة واســعة مــن ا ــاتت املهنيــة .ويقــا يف وهنبــاي يــو ســو
مـرة كـل شـهرين تنتقــل فيـ النسـا مـن القــرك املدينـة لبيـس نتـامهن مــن احملامـيل والألـناعات ا رفيــة
احملصية .ويف وتية يابُ ،شرم يف تنةيذ مبادرة اعادة الرسكصة توفر مألدر دخل لصنسا .

زاي -المجال المواضيعي اإلجراءات الخانة لحقوق اإلنسان
التونيتان  48و49
 -68جتــري يف الوقــت ا ــال مناقشــة مــن أمــل مــدار وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة دعــوة دا مــة
اامرا ات اخلامة التا عة صس بقو اانسان.
توم

حاء -المجال المواضيعي القضايا الجنسانية وعدً المساواة
التونية 42
 -69أنشـ ـ ت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة مكتب ـ ـاى يع ــذ القض ــايا ابنس ــانية عص ـ ـ مس ــتوك ا كوم ــة
الو نيــة لدي ـ مهــات تنســيا يف كــل مــن وهنبــاي ويــاب ،و لــَ مــن أمــل تنةيــذ خقــة العمــل الو نيــة
لتعويو املساواة ل ابنسل واتس.اتي يات الرامية التألدي لصعنن القا م عص أساا نوم ابنس.
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 -70ويف بويران/يوني ـ ـ  ،2015نُظم ــت يف وتي ــة وهنب ــاي بصق ــة عم ــل ش ـ ـ ن تعم ــيم مراع ــاة
املنظــور ابنســاين و لــَ مــن أمــل مــيانة السياســة ابنســانية الو نيــة .وكــان اهلــدري مــن ا صقــة هــو
تعويـو قــدرات مهـات التنســيا املعنيــة القضـايا ابنســانية يف كـل وتيــة وعصـ مـعيد ا كومــة الو نيــة
ومنظمات ا تمس املدين يف ةـال تعمـيم مراعـاة املنظـور ابنسـاين .وسـع املشـاركون يف بصقـة العمـل
أيض ـاى حتديــد فــأل فعــال لو ــس سياســة و نيــة ومــيانة خقــط عمــل خامــة الوتيــات مــن أمــل
حتقي ــا املس ــاواة ــل ابنس ــل .وم ــن األه ــداري املرس ــومة يف السياس ــة ابنس ــانية الو ني ــة ،التأل ــدي
لصعنن القا م عص أساا نوم ابنس.
التونية 50
 -71يف كــانون الثاين/ينــاير ُ ،2014ــرح عص ـ ا صــس التش ـريعي يف وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة
مش ــروم ق ــانون  - C.B. No. 18-132 -يق ــ.ح دخ ــال تع ــديست عص ـ ـ دس ــتور وتي ــات ميكرونيوي ــا
املوبــدة مــن أمــل ــمان متثيــل النســا يف ا صــس التشـريعي عــن ريــا اســتحدا مقاعــد ــافية يف
ا صس التشريعي لألت لصنسا وألنراو أخرك.
 -72وم ــا فت ــت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة تشـ ـ س مش ــاركة امل ـ ـرأة يف عمصي ــات م ــنس الق ـ ـرار.
فبحص ــول ك ــانون األول/ديس ــمرب  ،2013ك ــان الة ــرم التنةي ــذي يف وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة ق ــد
أعصن لصمرة األو تعيل امـرأة عضـواى يف ا صـس الـوااري ،وامـرأة قا ـية يف احملكمـة العصيـا ،وامـرأة وثصـة
دا مــة لوتيــات ميكرونيويــا املوبــدة لــدك األمــم املتحــدة ،وهــي تعيينــات أقر،ــا يع ـاى اهلي ــة التش ـريعية
يف وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة .وعص ـ ـ م ــعيد الوتي ــات ،تع ــد اهلي ــة التش ـ ـريعية يف وتي ــة وهنب ــاي
امرأتل ل أعضا ها ،وتعد احملكمة العصيا لصوتية قا ية ل قضا،ا.
التونية 51
 -73يعــد اســتكمال الدراســة املتعصقــة الألــحة والســسمة األسـرية يف عــا  2014وابــداى مــن ــل
األنشقة الر يسية ال ا قصعت هبا وتيات ميكرونيويا املوبدة ملكافحة العنن د املرأة.
 -74وســنت بكومــة وتيــة كوس ـراي قانوفــا املتعصــا مايــة األســرة يف عــا  2013يف بــل ت ت ـوال
اهلي ة التشريعية يف وتية وهنباي ألدد النظر يف مشروم قانون يتعصا كافحة العنن األسري.
 -75وتوم ــد يف وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة ش ــبكة خام ــة س ــيدات األعم ــال تنش ــط داخصه ــا
ماببات األعمال الت ارية اخلامة.
 -76ومتثــل ســنة  2012ســنة مهمــة النســبة نســا وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة ،بيــن سـ صت
ايادة يف عدد النسا يف منام قياديـة ـاراة .فقـد أُكـد تعيـل أر ـس نسـا ـل أعضـا ا صـس الـوااري،
أل ــبت أول ام ـ ـرأة قا ــية مسـ ــاعدة ل ــدك احملكمـ ــة العصيـ ــا ،وأُك ــد تعيـ ــل أول س ــةية يف أبـ ــد أعص ـ ـ
ونُ ر
املنام الد صوماسية ألةتها املمثصة الدا مة لوتيات ميكرونيويا املوبدة لدك األمم املتحدة.
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التونية 52
 -77الــذت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة خق ـوات لتنــاول هــذه التومــية ،مــن ينهــا املشــاركة يف
امل ـلمتر الــدول لصســكان والتنميــة يف عــا  2010مث يف عــا  ،2014و لــَ برم ـاى منهــا عص ـ فهــم
القضايا املتألصة التمييو القا م عص أساا امليل ابنسي أو نوم ابنس.
التونية 54
 -78ك ــررت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة ت كي ــد التوامه ــا ــالنهوو املس ــاواة ــل ابنس ــل م ــن
خــسل عــسن قــادة وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة ش ـ ن حتقيــا املســاواة ــل ابنســل الــذي اعتُمــد يف
راروتوناــا يف عــا  ،2012وكــذلَ منهــان عمــل منققــة احملــيط اهلــادئ املتعصــا تحقيــا املســاواة ــل
ابنسل لصة.ة .2015-2005
 -79وق ــد نظم ــت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة يف بويران/يونيـ ـ  2015ت ــدريباى لأل ــا مه ــات
التنس ــيا املعني ــة القض ــايا ابنس ــانية يف املنظم ــات ا كومي ــة ون ــي ا كومي ــة يف ة ــال تعم ــيم مراع ــاة
املنظــور ابنســاين ايــة تعويــو قــدر،ا عص ـ ات ــقسم ــاألدوار املنو ــة هبــا وحتديــد فــأل فعــال لو ــس
سياسـة منسـانية و نيـة عـن ريـا حتقيـا التكامـل ـل خقـط العمـل الـ ـري تنةيـذها عصـ مــعيد
الوتيات من أمل املساواة ل ابنسل.
 -80ويف عـ ــا  ،2012اسـ ــتكمصت وتيـ ــات ميكرونيويـ ــا املوبـ ــدة ،التعـ ــاون مـ ــس اعـ ــة احملـ ــيط
اهلــادئ ،تقريـراى شــامسى يتعصــا اســتعراو بألــيصة ااجنــااات املتحققــة يف ةــال املســاواة ــل ابنســل.
ويهــدري التقيــيم حتديــد القــدرات املتابــة عصـ مــعيد ا كومــات الو نيــة يف ةــال تعمــيم مراعــاة
املنظ ـ ــور ابنس ـ ــاين ش ـ ــكل فع ـ ــال وحتدي ـ ــد ة ـ ــاتت الت ـ ــدخل املمكن ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــسل ال ـ ــا م ـ ـرا ات
اس.اتي ية لتعويو هذه القدرات.
التونية 59
 -81تومــد يف الوتيــات األر ــس مراكــو متعــددة األنـراو تألألــة لصنســا واأل ةــال يف ا تمعــات
احملصيــة ميكـن أن تتحــول ســهولة أمــاكن ايـوا النســا والقيــا األنشــقة النســا ية و ملسســات
لتقد الرعاية النهارية لأل ةال.

ياء -المجال المواضيعي حماية الطفل
التونيات  31إل 38
 -82يُصـو قـانون األسـرة والقألـر يف وتيـة كوسـراي  -املـادة  1202-16مـن البـاب  16مـن قـانون
وتية كوسـراي  -مقـدمي الرعايـة الألـحية واملدرسـل أو أي شـخت خـر ـ سغ مكتـ املـدعي العـا
يف كوسراي يف بال ومود أي قرينة تدعو اتعتقاد ن ةسى قد تعرو لسعتدا .
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 -83وتكةــل حم ــاكم وتيــات ميكرونيوي ــا املوبــدة مش ــاركة والدي/أومــيا اب ــا ل األب ــدا يف
مرا ات احملاكمة ،ن هم رنبوا يف لَ ،كما تكةل التمثيل القانوين لألبدا .
 -84وتومــد يف وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة تش ـريعات تتنــاول اب ـرا م ابنســية ال ـ ترتك ـ
األ ةال ،و لَ يف ار األبكا العامة لصقوانل ابنا ية املتألصة ابرا م ابنسية.

ــا

 -85ويعــاا القــانون العــا لوتيــات ميكرونيويــا املوبــدة  38-17وم ـ خــاص مس ـ لة محايــة األ ةــال
من اتجتار البشر .وقد رفعت وتية شوك سن الر ا مارسة ابنس من  18 13سنة.
التونية 56
 -86أ صق ـ ــت وتي ـ ــات ميكرونيوي ـ ــا املوب ـ ــدة التقري ـ ــر األساس ـ ــي ماي ـ ــة القة ـ ــل يف تشـ ـ ـرين األول/
أكت ــو ر  2014وأدرن ــالتقرير األساس ــي األ ص ــس اخل ــاص امللشـ ـرات اتمتماعي ــة انأل ــاري القة ــل
الــذي و ــس يف عــا  .2013ويتضــمن التقريــر األساســي مايــة القةــل حتصــيسى لأل ــر القانونيــة وهياكــل
اخلــدمات اتمتماعيــة الر يــة وتتصــن البي ــات ال ـ توفرهــا ا تمعــات احملصيــة واألســر؛ ويســتعرو مــدك
فعالية اامرا ات املتخذة من تتصن ابهات املختألة يف ةال تعويو محاية األ ةال.
 -87ويف عـ ــا  ،2012اسـ ــتكمصت وتيـ ــات ميكرونيويـ ــا املوبـ ــدة ،التعـ ــاون مـ ــس أمانـ ــة اعـ ــة احملـ ــيط
اهلــادئ ،تقري ـراى شــامسى يتعصــا اســتعراو بألــيصة ااجنــااات املتحققــة يف ةــال املســاواة ــل ابنســل .وكــان
اهل ــدري م ــن ه ــذا التقري ــر ه ــو حتدي ــد م ــدك ق ــدرة ا كوم ــات الو ني ــة عص ـ تعم ــيم مراع ــاة املنظ ــور ابنس ــاين
شكل فعال وحتديد ةاتت التدخل املمكنة تلا مرا ات اس.اتي ية من أمل تعويو هذه القدرات.
التونية 64
 -88أجنــوت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة يف عــا  2014دراســة تتعصــا الألــحة والســس األس ـرية.
وتناول ـ ــت الدراس ـ ــة تتص ـ ــن موان ـ ـ بي ـ ــاة امل ـ ـرأة ،ـ ــا يف ل ـ ــَ حتصي ـ ــل املعصوم ـ ــات املتعصق ـ ــة ابوان ـ ـ
اتمتماعي ــة واتقتأل ــادية والأل ــحة واألس ــرة والعسق ــات .وسـ ـنرت بكوم ــة وتي ــة كوس ـراي ق ــانون محاي ــة
األسرة يف عا  .2013ورفعت بكومة وتية شوك سن الر ا مارسة ابنس من  18 13سنة.
 -89واســتكمصت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة التقريــر الققــري ومـ اتةاقيــة القضــا عصـ يــس أشــكال
التمييو د املرأة وقدمت الص نة املعنية القضا عص التمييو د املرأة يف بويران/يوني .2015
التونية 65
 -90توم ــد يف الوتي ــات األر ــس مراك ــو تـ ــوفر اخل ــدمات لصنس ــا واأل ة ــال يف ةتمع ــا،م احملصيـ ــة
وميكـ ــن أن تتحـ ــول سـ ــهولة أمـ ــاكن اي ـ ـوا النسـ ــا والقيـ ــا األنشـ ــقة النسـ ــا ية و ملسسـ ــات
لتقد الرعاية النهارية لأل ةال.
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التونية 66
 -91ي ــنت قـ ــانون وتيـ ــات ميكرونيويـ ــا املوبـ ــدة ،يف البـ ــاب  ،41الةألـ ــل  ،5عص ـ ـ أن بكومـ ــة
وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة مســلولة عــن تــوفي الرعايــة وا مايــة لأل ةــال الــذين يةألــصون عــن أســرهم
سب تعر هم لسعتدا .

ياء -المجال المواضيعي ال يئة وتغير المناخ
التونية 73
 -92مــدقت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة عص ـ تعــديل الدوبــة لربوتوكــول كيوتــو املصحــا اتةاقيــة
األمم املتحدة اا ارية ش ن تاي املنا يف كانون الثاين/يناير .2014
 -93وتومد يف الوتيات األر س وعصـ نقـا ا كومـة الو نيـة مراكـو لعمصيـات القـوارئ تُسـتخد
نقا ـاى مركويــة لسمتمــام واتتألــال يف بــاتت القـوارئ البي يــة .ويف ار/مــارا  ،2013اســتكمصت
وتيات ميكرونيويا املوبدة رناةاى ادخال حتسينات عص أنظمة اانذار املبكر فيها.
 -94وو ــس الألــندو اتســت ماين ة ـ البي ــة يف ميكرونيويــا ةموعــة أدوات مــن أمــل التكيــن
مــس تا ــي املن ــا  ،وتق ــ.ح هي ــة بة ـ القبيع ــة منه ي ــة موب ــدة لصح ــد م ــن س ــرعة الت ـ ثر تا ــي املن ــا
والتكيــن معـ وتتــيظ املشــاركة يف أنشــقة التقيــيم والبحــن والتخقــيط .وقــد أنشـ ت فرقــة عامصــة تا عــة
ملكت الر يس من أمل دارة الكوار يف وتيات ميكرونيويا املوبدة.
 -95ويوم ـ ــد يف وتي ـ ــات ميكرونيوي ـ ــا املوب ـ ــدة ق ـ ــانون يتعص ـ ــا تا ـ ــي املن ـ ــا  ،ه ـ ــو الق ـ ــانون الع ـ ــا
رقم  35-18الذي مدر يف كانون األول/ديسمرب .2013
 -96وقـد تصقــت وتيـات ميكرونيويــا املوبـدة التمويــل مــن املنظمـة الدوليــة لصه ـرة ملســاعد،ا عصـ
التأل ــدي لتا ــي املن ــا وا ــد م ــن ت ــا ر الكـ ـوار وال ــا مـ ـرا ات لصتخةي ــن م ــن أث ــر تا ــي املن ــا
وتضمل املناهأل الدراسية تثقيةاى يف ةال تاي املنا .
 -97و رمنت وتيات كوسراي يف عا  2013مناه ها الدراسية تثقيةاى يف ةال تاي املنا .

 -98وأعصنــت وتيــة يــاب ،يف ــار مبادرا،ــا املتعصقــة عــادة الرســكصة ،بظـراى تامــاى عصـ اســتخدا
األكياا البسستيكية.
 -99ومـ ـلمتر قم ــة ر س ــا ميكرونيوي ــا الس ــنوي ه ــو حمة ــل يصتق ــي فيـ ـ ر س ــا ــاتو وم ــور مارش ــال
ووتيـات ميكرونيويــا املوبــدة ملناقشــة القضــايا املصحــة ات اتهتمـا املشــ.ك ،مــن قبيــل تاــي املنــا  .وقــد
م ــا يف ااع ــسن الأل ــادر ع ــن امتم ــام مـ ـلمتر القم ــة املعق ــود يف متوا/يوليـ ـ  2015م ــا يص ــي يناش ــد
الر س ــا ي ــس دول الع ــاع ال ــا م ــا يص ــو م ــن مـ ـرا ات ا ق ــا مع ــدتت اتبـ ـ.ار الع ــاملي دون 1.5
درمات عص النحو الذي دعا لي حتالن الدول ابورية الألاية والبصدان الضعيةة األخرك .
 -100ويبح ــن مـ ـلمتر القي ــادات الو ني ــة ويف الوتي ــات األولوي ــات املقروب ــة داخ ــل وتي ــات ميكرونيوي ــا
املوبدة ،ا يف لَ تاي املنا والوراعة واتقتألاد والسيابة من قضايا عديدة أخرك.
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كاف -المجال المواضيعي العنف ضد المرأة
التونيات  25إل 28
 -101لتنةيــذ التش ـريعات املتعصقــة قــو امل ـرأة تنةيــذاىكــامسى وفــرو بظــر م ـريظ عص ـ العنــن الوومــي،
ســنت وتيــة كوسـراي قــانون محايــة األســرة2014 ،LB 10-20, L.D.3 ،؛ ورفعــت وتيــة شــوك ســن الر ــا
مارســة ابــنس مــن  18 13ســنة ومـ القــانون 2014 ،CSL12-14-18؛ وأنشـ ت وتيــة وهنبــاي
وبـدة ملكافحــة العنــن املنـول داخــل دارة الســسمة العامـة .وتتبــس وتيــات وهنبـاي ويــاب وكوسـراي سياســة
عـد ســقا ا ــا الـ متــنظ الوتيــات ســصقة بألـرية لرفــس شــكاوك ــد املســلولل املوعــومل عــن بــاتت
العنن املنول .و ري يف الوقت الراهن النظر يف مشـروم قـانون يتعصـا سـسمة األسـرة داخـل اهلي ـة التشـريعية
يف وتيــة وهنبــاي .وقــد نظمــت بكومــة وتيــة وهنبــاي ،الش ـراكة مــس أمانــة احملــيط اهلــادئ ،بصقــة عمــل
ش ن تعميم مراعاة املنظور ابنساين يف الوتية من أمل و س سياسة عامة خامة الوتية.
 -102واعتمدت اهلي ة التشريعية يف وتية كوسراي قراراى يتعصا تنةيذ قانون محاية األسرة يف كوسراي.
التونية 58
 -103حتتة ــل الوتي ــات األر ــس يعـ ـاى ي ــو املـ ـرأة الع ــاملي .وتش ــمل اتبتة ــاتت أنش ــقة يف ة ــال
التوعيــة قضــايا العنــن املنــول .وتقــا عص ـ نقــا الوتيــات األر ــس أنشــقة لتوعيــة ابمهــور تش ــمل
تنظيم مسية رامصة بمس األموال من أمل مكافحة العنن املنول ،ويو سو يف وتية وهنباي.
التونيات  60إل 62
 -104تقد ا كومة دعماى لصملمتر النسا ي لوتيات ميكرونيويا املوبدة الذي يعقد مرة كل سنتل.

 -105وأمريــت يف وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة دراســة عــن الألــحة والســسمة األس ـرية ــدعم مــن
ـس يانـات عـن مـدك
مندو األمم املتحـدة لصسـكان و لـَ يف ـار ابهـود ااقصيميـة اهلادفـة
انتشــار ــاهرة العنــن ــد امل ـرأة .وتتــيظ البيانــات ا معــة وكــذلَ التومــيات ال ـ ترفــا هبــا خار ــة
ريا لضمان محاية القةل ومكافحة العنن د املرأة.

الً -المجال المواضيعي التعاون الدولي
التونية 70
 -106ما فت ـت وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة تصـتمس املسـاعدة التقنيـة مـن منظمـات دوليـة مـن قبيـل
منظم ــة الأل ــحة العاملي ــة ومنظم ــة األم ــم املتح ــدة لصقةول ــة ومنظم ــة األم ــم املتح ــدة لألنذي ــة والوراع ــة
ومنظمــة األمــم املتحــدة لص .يــة والعصــم والثقافــة والص نــة اتقتألــادية واتمتماعيــة ملنققــة ســيا واحملــيط
اهل ــادئ التا ع ــة لألم ــم املتح ــدة و رن ــامأل األم ــم املتح ــدة اائ ــا ي وم ــندو األم ــم املتح ــدة لصس ــكان
ومةو ـية األمــم املتحـدة الســامية قـو اانســان واملنظمـة الدوليــة لصه ـرة ،و لــَ مـن أمــل الــ.ويأل
تلتوامات بقو اانسان يف وتيات ميكرونيويا املوبدة وتعويوها.
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التونية 71
 -107تعمــل وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة التعــاون الوثيــا مــس منظمــات قصيميــة ودوليــة مــن قبيــل
أمانــة منتــدك مــور احملــيط اهلــادئ والةريــا ااقصيمــي املعــين ـوارد بقــو اانســان التــا س ألمانــة اعــة
احملــيط اهلــادئ ومنظمــة الألــحة العامليــة واملنظمــة الدوليــة لصه ــرة مــن أمــل تنةيــذ اتلتوامــات الدوليــة
الر يسية ال ققعتها وتيات ميكرونيويا املوبدة يف ةال بقو اانسان.
التونية 72
 -108تعمـ ــل وتيـ ــات ميكرونيويـ ــا املوبـ ــدة التعـ ــاون الوثيـ ــا مـ ــس املكت ـ ـ املشـ ــ.ك لتمثيـ ــل األمـ ــم
املتحــدة يف البصــد مــن أمــل التمــاا املويــد مــن املســاعدة مــن هي ــة األمــم املتحــدة لصم ـرأة ومةو ــية
األمــم املتحــدة الســامية قــو اانســان وأمانــة منتــدك مــور احملــيط اهلــادئ والةريــا ااقصيمــي املعــين
ـوارد بقــو اانســان التــا س ألمانــة اعــة احملــيط اهلــادئ ،ومــس منظمــات نــي بكوميــة تنشــط يف
وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة مــن أمــل التألــدي لصش ـوانل ال ـ أثــيت يف ســيا اتســتعراو الــدوري
الشامل األول لوتيات ميكرونيويا املوبدة.

امسا -اإلنجازات والممارسات الفضل والتحديات والقيو"
 -109تتضــمن ااجنــااات ال ـ حتقق ــت يف ةــال النهــوو ق ــو اانســان يف وتيــات ميكرونيوي ــا
املوبدة منذ عا  2010ما يصي
أ) قــدمت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة تقريرهــا الققــري وم ـ اتةاقيــة القضــا عص ـ
يس أشكال التمييو د املرأة يف بويران/يوني 2015؛
ب) أجنــوت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة الدراســة املتعصقــة الألــحة والســسمة األس ـرية يف
عا 2014؛
ن)
عا 2014؛
د)

أ صق ــت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة التقري ــر األساس ــي املتعص ــا ماي ــة القة ــل يف
سنت وتية شوك قانوفا املتعصا سن الر ا يف عا 2013؛

ه) أقـ ــرت وتيـ ــات ميكرونيويـ ــا املوبـ ــدة يف عـ ــا  2013سياسـ ــتها الو نيـ ــة املتكامصـ ــة
املتعصقة دارة تا ر الكوار والتألدي لتاي املنا ؛
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و)
عا 2012؛

ســنت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة قانوفــا املتعصــا كافحــة اتجتــار األشــخاص يف

ا)
عا .2011

وقع ــت وتي ــات ميكرونيوي ــا املوبـ ــدة اتةاقي ــة بق ــو األش ــخاص وي ااعاقـ ــة يف
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 -110وتتضمن التحديات املاثصة أما مهود النهوو قو اانسان ما يصي
أ)

قيود مالية؛

ب) تاي املنا وما يتألل ذلَ من كوار ؛
ن)

نقت املوارد البشرية؛

د)

قيود تتعصا اهلياكل األساسية؛

ه)

تشتت األقاليم ال تتكون منها وتيات ميكرونيويا املوبدة من النابية ابارافية.

سا"سا -ا ولويات الوينية الرئيسية والم ا"رات المقررة لي السنوات القليلة القا"مة
 -111بددت وتيات ميكرونيويا املوبدة املبادرتل التاليتل من أولويا،ا الو نية
أ)

و س سياسة منسانية و نية لوتيات ميكرونيويا املوبدة؛

ب)

ميانة وتقد التقرير الققري لوتيات ميكرونيويا املوبدة وم اتةاقية بقو القةل.

سابعا -تو عات مختلف الواليات المعنية لري مجرال بنراء القردرات والطل رات إن
وجدت المتعلقة بالحصول عل المساعدة التقنية والدعم المالي
 -112تـ ــود بكومـ ــة وتيـ ــات ميكرونيويـ ــا املوبـ ــدة أن تعـ ــرب عـ ــن تقـ ــديرها ملـ ــا تصقت ـ ـ مـ ــن دعـ ــم مـ ــال
ومساعدة تقنية من شركا ها اائا يل الذين ساعدوا البصد يف الوفا التوامات يف ةال بقو اانسان.
 -113وتك ــرر وتي ــات ميكرونيوي ــا املوب ــدة صبه ــا املس ــاعدة يف تنس ــيا ابه ــود املبذول ــة يف ة ــال
بقو اانسان عص معيد كل من ا كومة الو نية وبكومات الوتيات.

ثامنا -االلتزامات الطوعية
 -114ستوام ـ ــل وتي ـ ــات ميكرونيوي ـ ــا املوب ـ ــدة عمصه ـ ــا الوثي ـ ــا م ـ ــس ش ـ ــركا ها احملصي ـ ــل وال ـ ــو نيل
وااقصيميل والدوليل من أمل الوفا التواما،ا يف ةال بقو اانسان.

تاسعا-

اتمة
 -115تع رررال والي ررات ميكرونيزي ررا الموح رردة ع ررم االمتن رران لمنحه ررا هر ر الفرن ررة لل ررر" علر ر
التونريات المقدمرة لرري إيرار الرردورة ا يررة مرم االسررتعراض الردوري الشررامل وتلترزً واليررات
ميكرونيزيا الموحدة بموانلة العمل مم أجل الولاء بالتزاماتها لي مجال حقوق اإلنسان
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