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  املنهجية والعملية التشاورية  -أوالً 
وزارة مـرت   رقـة عمـل وأ    أنشأت احلكومة الوطنية لواليات ميكرونيزيا املوحدة ف        -١

اخلارجية أن تضطلع بدور ريادي يف إعداد تقرير وطين خاص باالستعراض الدوري الـشامل              
وتتألف فرقة العمل املعنية باالستعراض الدوري الشامل من        . يتعلق بواليات ميكرونيزيا املوحدة   

كتب احملفوظـات   ممثلني لوزارة العدل ووزارة الصحة والشؤون االجتماعية ووزارة التعليم، وم         
الوطنية وحفظ اآلثار الثقافية والتارخيية، ومكتب الرئيس، وحتظى هذه الفرقة بدعم من مكتب             

  .اإلحصاءات وامليزانية واملساعدة اإلمنائية اخلارجية وإدارة اتفاق االرتباط احلر
وكان من الضروري، إلعداد التقرير، إجراء مشاورات مع خمتلف الوكاالت الوطنية،             -٢
  . كومات الواليات، واملنظمات غري احلكومية، واجلماعات املدنية يف البلدوح
وقد واجهت العملية التشاورية حتديات تعزى، يف املقام األول، إىل عقبـات ماليـة                -٣

وهناك عقبة أخرى تتمثل يف التوزيع اجلغـرايف مليكرونيزيـا، فـاجلزر يف واليـات               . شديدة
يط شاسع، وهو ما جيعل السفر يف البلد مكلفاً ومـستهلكاً           ميكرونيزيا املوحدة موزعة على حم    

ة لعمليات التفاعل بني احلكومة واجلهات صاحبة املـصلحة         ـح فرصاً غري مثالي   ـللوقت ويتي 
  .التابعة هلا

وعند حترير هذا التقرير، نظرت فرقة العمل املعنية باالستعراض الدوري الـشامل يف              -٤
السارية، ودساتري قانونية  يكرونيزيا املوحدة يف إطار الصكوك ال     االلتزامات القانونية لواليات م   

 والتشريعات السائدة، والسوابق القضائية اليت وضعتها    ،احلكومة الوطنية وحكومات الواليات   
  . والسياسات والتوجيهات اإلدارية،احملاكم

  معلومات أساسية  -ثانياً   
تد على ما يقرب من مليون ميل    جزر مت  ٦٠٧تتألف واليات ميكرونيزيا املوحدة من        -٥

وتعرف والياهتا اجلزرية الرئيسية األربع باسم شـوك وبوهنبـاي          . مربع غريب احمليط اهلادئ   
 ميالً مربعاً مـضافاً إليهـا منطقـة         ٢٧١وتبلغ املساحة الكلية ألراضيها     . وياب وكوسراي 

 جزر واسعة وجبلية    وختتلف جزرها ما بني   . اً مربع الً مي ٢ ٧٧٦البحريات اليت تبلغ مساحتها     
وتؤكد واليـات ميكرونيزيـا املوحـدة       . عالية ذات منشأ بركاين وأخرى مرجانية صغرية      

  .حقوقها السيادية على جرفها القاري الواسع
، فإن جمموع سكان واليات ميكرونيزيا املوحـدة        )١(٢٠٠٠واستناداً إىل تعداد عام       -٦

وتـستأثر جزيـرة    .  يف املائة  ٠,٢٦  نسمة، ويبلغ معدل منوها السنوي حنو      ١٠٧ ٠٠٨هو  

__________ 

1 Census for 2010 is ongoing. 
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 يف املائة من جمموع السكان، تليها جزيـرة         ٥٠شوك، وهي أكرب الواليات اجلزرية، بنسبة       
 يف املائة   ١١ يف املائة من جمموع السكان مث ياب بنسبة          ٣٢بوهنباي حيث تعيش عليها نسبة      

وتبلـغ  . لـسكان  يف املائة من جمموع ا     ٧وكوسراي وهي أصغر اجلزر وتعيش عليها نسبة        
ويبلـغ  .  شخصاً لكل ميل مربع    ٣٩٥الكثافة السكانية يف واليات ميكرونيزيا املوحدة حنو        

وسـكان واليـات    .  عاماً لإلنـاث   ٦٧,٥يبلغ   عاماً يف حني     ٦٦,٦العمر املتوقع للذكور    
زيد  ي ميكرونيزيا املوحدة هم من بني فئة األصغر سناً يف منطقة احمليط اهلادئ، وتتراوح أعمار ما              

 والكاثوليكيـة مهـا     يةوالربوتستانت.  عاماً ٢١ يف املائة من السكان بني سن صفر و        ٥٠عن  
ـ         . الديانتان الرئيسيتان  ستخدمة يف  واللغة اإلنكليزية هي أكثر اللغات املتحدث هبا شيوعاً وامل
  .اإلجراءات احلكومية

الثة مـستويات   وهناك ث . وواليات ميكرونيزيا املوحدة هي دولة احتادية دميقراطية        -٧
. للحكم تتدرج ما بني احلكومة الوطنية وحكومـات الواليـات وحكومـات البلـديات             

كونغرس واليـات ميكرونيزيـا     (وللحكومة الوطنية هيئة تشريعية تتكون من جملس واحد         
 أعضاء منهم على أساس املـساواة بـني         ٤ عضواً ينتخب    ١٤ويضم الكونغرس   ). املوحدة
ألعضاء من الدوائر االنتخابية املوزعة بني الواليات على أساس عدد        وُينتخب بقية ا  . الواليات
وخيتار الكونغرس رئيس واليات ميكرونيزيا املوحدة ونائب الـرئيس مـن بـني             . السكان
. واألعضاء العامون األربعة يف الكونغرس، هم وحدهم املؤهلون لتـويل الرئاسـة           . أعضائه

ن قضائيني ـاة ومستشاريـا املوحدة من كبري القض    وتتألف احملكمة العليا لواليات ميكرونيزي    
  .ال يزيد عددهم عن مخسة

. وجتري العملية االنتخابية يف واليات ميكرونيزيا املوحدة وفقاً للمبادئ الدميقراطية           -٨
 من  ٩ واملقنن حتت العنوان     ٢٠٠٥ويقتضي قانون االنتخابات املنقح الوطين الصادر يف عام         

  .ا املوحدة أن جترى االنتخابات الوطنية باالقتراع السريمدونة واليات ميكرونيزي
 عمومـاً   ٢٠٠٩مارس  /وقد سارت االنتخابات الوطنية السابقة اليت جرت يف آذار          -٩

وأُنشئت مراكز اقتراع عادية يف مجيع أحنـاء الواليـات          . بصورة سلمية ومنظمة ودميقراطية   
 للنـاخبني   ينـة ك مراكز اقتـراع مع    األربع يف واليات ميكرونيزيا املوحدة حيث كانت هنا       

وأُنشئت مراكز اقتراع خاصة يف غوام وهونولولـو        . املسجلني ميكن أن يدلوا فيها بأصواهتم     
يـديل النـاخبون    و. الستيعاب الناخبني الذين حيق هلم التصويت املقيمني يف هاتني املنطقتني         

م عن طريق تـصويت     يف مناطق أخرى خارج واليات ميكرونيزيا املوحدة بأصواهت       املقيمون  
وسارت العملية االنتخابية على حنو يتسم بالشفافية وكانت مفتوحـة أمـام            . غيايب بالربيد 

ويف إطار حتسني النظام االنتخايب، تضطلع واليات ميكرونيزيـا املوحـدة           . مراقبني دوليني 
  . حبمالت وأنشطة توعية ترمي إىل تعزيز تكافؤ الفرص بني اجلنسني

، يف أعقاب إهناء    ١٩٨٦ت ميكرونيزيا املوحدة بلداً مستقالً يف عام        وأصبحت واليا   -١٠
وبعد أن نالت واليـات  . اتفاق الوصاية بني الواليات املتحدة وجملس األمن يف األمم املتحدة    
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ميكرونيزيات املوحدة استقالهلا أبرمت اتفاق االرتباط احلر مع الواليات املتحدة األمريكيـة            
، ومبوجب هذا االتفـاق يكـون       ١٩٨٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ الذي دخل حيز النفاذ يف    

حلكومة الواليات املتحدة حق الدفاع العسكري من أراضي واليات ميكرونيزيا املوحدة وعليها            
 ١٩٨٧وقد أُبرم االتفاق األصلي يف الفترة ما بني عـامي  . تقدمي املساعدة املالية إىل ميكرونيزيا  

 ٢٠٠٣ديـسمرب   /دية الواردة يف االتفاق يف كانون األول      وعدلت األحكام االقتصا  . ٢٠٠٣و
  .٢٠٢٣لتبقى سارية املفعول حىت عام 

وحيـدد الدسـتور    . ودستور واليات ميكرونيزيا املوحدة هو القانون األعلى للبلد         -١١
فـه  وعلى النحو الـذي يعرّ  . سلطات احلكومة الوطنية وسلطات حكومات الواليات األربع      

الوطنية هي سلطة مفوضة صراحة للحكومة الوطنية وهلا صبغة وطنية          الدستور، فإن السلطة    
وكل سلطة غري مفوضة صراحة للحكومة الوطنيـة        . بال منازع تتجاوز نطاق سلطة الوالية     

ومن بني السلطات املفوضـة حـصراً       . )٢(رة على الواليات هي سلطة الواليات     ووغري حمظ 
جية، والتجارة بـني الـدول والتجـارة        للحكومة الوطنية ترد سلطات تويل الشؤون اخلار      

  .، واهلجرة، واألعمال املصرفية والتأمنياخلارجية

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً   

  احلقوق املدنية والدستورية  -ألف  
حقوق اإلنسان هي احلقوق اليت يتمتع هبا مجيع األشخاص ليحيـوا حيـاة حـرة                 -١٢

  .لة للتصرف وختضع للتشريعات الوطنيةوهذه احلقوق عاملية وغري قاب. وكرمية
وقد قبلت واليات ميكرونيزيا املوحدة باملبادئ املكرسة يف اإلعالن العاملي حلقـوق              -١٣

ات اليت تكون طرفاً فيها كما يتجلى يف خمتلف الصكوك القانونية احمللية،            ـاإلنسان واالتفاقي 
  . مبا يف ذلك الدستور الوطين واألنظمة الوطنية

ل دستور واليات ميكرونيزيا املوحدة حرية التعبري، والتجمع السلمي، وتكوين          ويكف  -١٤
ويعترف الدستور  .  واالستقاللية الدينية، واملمارسة احلرة للدين     عرائض،اجلمعيات، وتقدمي ال  

وترد يف دساتري الواليات أيضاً    . صراحة باحلق يف التعليم والرعاية الصحية واخلدمات القانونية       
  . ة مكفولة لألفرادحقوق مماثل

  .وحتظر عقوبة اإلعدام يف واليات ميكرونيزيا املوحدة  -١٥

__________ 

2 Sections 1 and 2, article VIII. 
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جيب على  ومبوجب شرط التوجيه القضائي يف دستور واليات ميكرونيزيا املوحدة،            -١٦
ن تكون متوائمة مـع الدسـتور وأعـراف    أاحملاكم يف واليات ميكرونيزيا املوحدة  قرارات  

 ١١املادة احلادية عشرة، الفرع     . جتماعي واجلغرايف مليكرونيزيا  ع اال يوتقاليد ميكرونيزيا والتوز  
  .من دستور واليات ميكرونيزيا املوحدة

حقوق، مبا يف   دستوري لل وتنص دساتري الواليات األربع بصورة موحدة على إعالن           -١٧
ية  واحلرية وامللكية دون إجراءات قانون     ، وعدم احلرمان من احلياة    ،ذلك احلق يف حرية الكالم    

وتشمل احلقوق األخرى احلق يف عدم التعرض للتفتـيش دون  .  واحلق يف عدم التمييز  ،واجبة
وتقييـد  عدم التعرض لالسترقاق والعبودية القـسرية،        و ، واحلجز وانتهاك اخلصوصية   ،مربر

  . والسجن يف حالة عدم الوفاء بالديون،حركة املقيمني

  حقوق املتهمني  -باء   
رمية بريئاً حىت تثبت إدانته كمذنب جبرمية مبا ال يدع جماالً           يعترب أي شخص متهم جب      -١٨

وُيمنح الشخص الذي توجه إليه هتمة اإلجرام احلق يف حماكمة عامة سـريعة ويف أن               . للشك
يكون على علم بطبيعة االهتام وتعيني حمام للدفاع عنه ويف مواجهة الشهود وإجبار الـشهود              

  . ، دستور واليات ميكرونيزيا املوحدة٦املادة الرابعة الفرع . على احلضور
ويتمتع الشخص الذي توجه إليه هتمة اإلجرام حبقوقه يف عدم جترمي نفـسه وعـدم                 -١٩

ـ فـرض   وحيظر اإلفراط يف الكفالة والغرامات و     . حماكمته مرتني على نفس اجلرم      اتالعقوب
  .القاسية وغري العادية

ة جماناً للمتهمني بارتكاب جرمية عن طريق       وتوفِّر احلكومة الوطنية اخلدمات القانوني      -٢٠
  . مكتب احملامي العام الوطين الذي لديه فروع يف الواليات األربع

  اإلجراءات القانونية الواجبة  -جيم   
يكفل دستور واليات ميكرونيزيا املوحدة احلق يف اإلجراءات القانونية الواجبة قبل أن              -٢١

وتقتضي الـسوابق القـضائية الـسائدة       .  ممتلكاته حيرم شخص من حياته أو من حريته أو من        
وحتظـر اإلجـراءات    . إجراءات قانونية واجبة من الناحيتني املوضوعية واإلجرائية على السواء        

القانونية الواجبة من الناحية املوضوعية األنظمة القانونية الغامضة الـيت ال ميكـن بالـضرورة               
معناها إال بالتخمني وال جيمع الكل على مدى        لألشخاص ذوي القدرات الذهنية العادية تفسري       

وتعـين  . (FSM Intrm. 299 (Truk.1983) 1)، واليات ميكرونيزيا املوحدة ضد نوتـا . تطبيقها
سولدان ضد  . اإلجراءات القانونية الواجبة احلق يف جلسات استماع وتطالب احملكِّمني بالرتاهة         

  . (II) (FSM Intrm. 299 (Pon. 1983) 1) ،واليات ميكرونيزيا املوحدة
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وتقتضي اإلجراءات القانونية الواجبة أيضاً نشر أنظمة التنفيذ املقترحة نشراً علنيـاً              -٢٢
. ل أي أنظمة حيـز النفـاذ  ـه قبل أن تدخـمسبقاً وذلك لدعوة اجلمهور إىل إبداء تعليقات     

واليـات  ، مدونـة    ١٧قانون اإلجراءات اإلدارية لواليات ميكرونيزيا املوحدة، العنـوان         
  .ميكرونيزيا املوحدة

  حظر التمييز/املساواة يف احلماية  -دال   
ينص دستور واليات ميكرونيزيا املوحدة على أنه ال جيوز إنكار املساواة يف احلماية               -٢٣

أمام القانون أو املساس هبا على أساس اجلنس أو العرق أو النسب أو املنشأ القومي أو اللغة أو 
وقد طبَّقت  . ، دستور واليات ميكرونيزيا املوحدة    ٤ادة الرابعة، الفرع    امل. الوضع االجتماعي 

احملكمة العليا لواليات ميكرونيزيا املوحدة باستمرار معايري مراجعة تسري على اإلجـراءات            
وتراعي هذه املعـايري الـضمان   . احلكومية اليت تؤثر يف حكم عدم التمييز الوارد يف الدستور      

   .)٣(صون احلقوق املمنوحة لألشخاص مبوجب الدستورالصريح لعدم التمييز و

  اللجوء إىل احملاكم  -هاء   
لكل شخص حرية التماس اإلجراءات وسبل االنتصاف القضائية للتعويض عما حلـق              -٢٤

وال تفرض احملاكم يف الوقت احلايل رسوماً قضائية يف أي نوع من            . به من ضرر وإلعمال حقه    
  . مؤقت ينطبق على أنواع إنصاف معينة، مثل طلب أمر جزريالقضايا، باستثناء رسم كفالة

وتقوم الوكاالت املكلفة بإنفاذ القانون مبعاجلة القضايا اجلنائية والتحقيق فيها علـى              -٢٥
مستويي احلكومة الوطنية وحكومات الواليات وذلك قبل عرضها على احملكمـة علـى أن              

ها دستور واليات ميكرونيزيا املوحـدة      خيضع ذلك لعملية توزيع الصالحيات اليت ينص علي       
  .فيما بني مستويي احلكومة

وأدى إنشاء مكاتب للمحكمة العليا لواليات ميكرونيزيا املوحدة إىل تيسري اللجوء             -٢٦
وإضافة إىل ذلك، توجد لدى     . إىل احملاكم وتسريع البت يف القضايا يف مجيع الواليات األربع         

  .ضايا اليت تدخل يف اختصاص الواليةكل والية حمكمة عليا ملعاجلة الق
__________ 

3 The Supreme Court interprets that the constitutional guarantees of equal protection apply if the 

discrimination is based on the individual's membership in one of the classes enumerated, or if 

the discrimination affects a fundamental right. The law is then subject to a strict scrutiny 

review, under which it will be upheld only if the government can demonstrate that the 

classification upon which that law is based bears a close rational relationship to some 

compelling governmental interest.  But if the law does not concern an enumerated class or a 

fundamental right, the question becomes whether the classification is rationally related to a 

legitimate governmental purpose.  FSM Social Security Admin. v. Weilbacher, 7 FSM Intrm. 

137, (Pon. 1995). 



A/HRC/WG.6/9/FSM/1 

7 GE.10-15553 

  اخلدمات القانونية  -واو   
تتاح اخلدمات القانونية بفضل شركات قانونية خاصة توجد يف واليات ميكرونيزيا             -٢٧

وفيما يتعلق بالقضايا اجلنائيـة، تقـدم املـساعدة       . املوحدة، ميلك معظمها حمامون مغتربون    
وتقدم احلكومة الوطنيـة    . جرمية كمسألة حق دستوري   القانونية جماناً إىل املتهمني بارتكاب      

أيضاً إعانة سنوية يف إطار امليزانية إىل شركات قانونية تتوىل جماناً قضايا مدنية بالنيابة عـن                
  .أشخاص ليس بإمكاهنم تعيني حمام خاص

ولتعزيز تيسر املزيد من املهنيني القانونيني، تشجع احلكومة الوطنية الشعب من خالل   -٢٨
ملنح الدراسية على متابعة دراسة القانون إما يف كليات القانون يف اخلارج أو مـن               باساعدة  م

واليات ميكرونيزيـا  بخالل برنامج دورات تدريبية حملامي الدفاع متاح يف كلية ميكرونيزيا،   
املوحدة، وهو برنامج يليب احتياجات الطالب املهتمني يف جمال القانون الذين ليس لـديهم              

وسيكون املتخرجون من برنامج حمامي الدفاع مؤهلني . ات لاللتحاق بأي كلية حقوق  إمكاني
  .للتقدم إىل امتحان احملامني الذي تديره احملكمة العليا لواليات ميكرونيزيا املوحدة

وميكن احلصول على خدمات احملامني من خارج اجلزيرة أيضاً ألغراض معاجلة قضايا    -٢٩
 شرط احلصول على إذن من احملكمة وعادة مـا متـنح   - املوحدة   حماكم واليات ميكرونيزيا  

  .احملكمة هذا اإلذن على أساس كل حالة على حدة

  احلماية القانونية والفقهية للحقوق املدنية  -زاي   
تعطي القوانني الوطنية معىن للغة الواسعة ألحكام محاية القوانني املدنية الـواردة يف               -٣٠

  . املوحدة وتطبقهادستور واليات ميكرونيزيا
م الشخص مبقتضى القانون الوطين، إذا      رَّجولضمان احترام احلقوق املدنية املكفولة، يُ       -٣١

حرم عمداً شخصاً آخر من ممارسته احلرة حلقه أو متتعه بأي حق أو امتياز أو حصانة يكفلها                 
 أو هدده أو قام     الدستور أو قوانني واليات ميكرونيزيا املوحدة أو أحلق به ضرراً أو اضطهده           

بترهيبه يف إطار املمارسة احلرة أو التمتع هبذا احلق أو االمتياز أو احلـصانة أو مـن جـراء                   
، ١١ العنوان   ٧الفصل  . املمارسة احلرة هلذه احلقوق أو االمتيازات أو احلصانات أو التمتع هبا          

يتـضمن تعـبري    ومبقتضى السوابق القضائية املرعيـة،      . مدونة واليات ميكرونيزيا املوحدة   
  .(FSM Intrm. 204 (Pon. 1991) 5) بليه ضد بانويلو. ةي اهليئات احلكوم"الشخص"

وملواصلة تعزيز إنفاذ احلقوق املدنية واحليلولة دون حدوث انتهاكات هلذه احلقوق،             -٣٢
جييز القانون الوطين للمحاكم فرض جزاءات على األشخاص املـسؤولني عـن انتـهاكات         

وقد تشمل اجلزاءات النقدية دفع رسوم احملامي إىل الطرف الفائز يف قـضايا             . احلقوق املدنية 
  . ة كدفاع قانوين يف دعوى تتعلق بانتهاك احلقوق املدنيةيصانة السياداحلوال تصلح . حمددة
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وتتخذ واليات ميكرونيزيا املوحدة خطوات ضرورية لضمان االمتثـال للحقـوق             -٣٣
. اك هلذه احلقوق لكن االنتهاكات حتدث من وقت آلخـر         املدنية واحليلولة دون حدوث انته    

. دوراً هاماً للغاية يف توفري سبل انتصاف لضحايا احلقوق املدنية         احملاكم  وهلذا الغرض تؤدي    
  .)٤(أيدت احملكمة العليا لواليات ميكرونيزيا املوحدة حقوق الضحايا يف قضايا عديدةفقد 
فلها الدستور، جتيز احملكمة العليـا لواليـات        وملواصلة إعطاء معىن للحقوق اليت يك       -٣٤

ميكرونيزيا املوحدة حجز األموال املودعة لدى احلكومة الوطنية لواليات ميكرونيزيا املوحدة           
باسم حكومات الواليات من أجل تسديد مبالغ يف إطار قرار احملكمة الصادر بشأن قـضايا               

  .)٥(ارمدنية ثبت أن حكومات الواليات مسؤولة فيها عن األضر
ز إنفاذ محاية احلقوق املدنية من خالل التعاون والتنسيق بني احلكومة الوطنيـة             عزَّوُي  -٣٥

وهذه االتفاقات تؤدي دوراً يف     . اتفاقات مشتركة إلنفاذ القانون   بإبرام  وحكومات الواليات   
الكشف عن اجلرائم الوطنية ومنعها والقبض على مرتكيب اجلرائم واحتجازهم ويف متابعـة              

  .لتحقيقات اجلنائيةا
ولزيادة قدرات املكلفني بإنفاذ القانون، أنشأت واليات ميكرونيزيا املوحدة أكادميية            -٣٦

للشرطة يتلقى فيها ضباط الشرطة على املستويني الوطين ومستوى الواليات التدريب ملعرفـة   
ق مع القوانني   طريقة أدائهم لواجباهتم ومسؤولياهتم كأشخاص مكلفني بإنفاذ القانون مبا يتس         

  . وقد خترجت من األكادميية دفعات عديدة على مر السنوات. واحلقوق املدنية

  محاية املمتلكات واحلقوق االقتصادية  -حاء   
تلتزم واليات ميكرونيزيا املوحدة أيضاً حبماية حقوق املواطنني وغري املواطنني على             -٣٧

ا لواليات ميكرونيزيا املوحدة حـق غـري        دت احملكمة العلي  وقد أيّ . السواء يف جمال التجارة   
أعماهلم التجارية الناتج عـن إجـراء       اإلضرار ب املواطنني يف احلصول على تعويض مدين لقاء        

__________ 

4 In Tolenoa v. Alokoa, 2 FSM Intrm. 247 (1986), the court ruled that actions of a police officer 

in punishing and humiliating him constituted violation of the prisoner’s constitutional rights to 

be free from cruel and unusual punishment and his due process rights. The court also found 

liable a municipal government that employed untrained persons as police officers. See, Moses 

v. Municipality of Polle, 2 FSM Intrm. 270 (Truk 1986); Alaphen v. Municipality of Moen, 2 

FSM Intrm. 279 (1986). Recent cases where the court accorded redress to victims included a 

detainee who was subjected to excessive force while in detention (Herman v. Municipality of 

Patta, 12 FSM Intrm. 130 (Chuuk 2003)); and a person placed under continued detention 

without any formal charges being filed against him in court (Warren v. Pohnpei State Dep’t of 

Public Safety, 13 FSM Intrm. 154 (Pon. 1995)). 
5 Refusal by a state legislature to appropriate money in payment of a court judgment in civil 

rights action cannot be used as excuse from satisfaction of the judgment. Chuuk v. Davis, 13 

FSM Intrm. 178 (App. 2005). 
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ضد واليات ميكرونيزيا   ) AHPW(.  ف . ب .ه. أانظر  . معني للوالية حيظره القانون الوطين    
  ).(FSM Intrm. 554 (pon. 2004) 12 املوحدة

وء احلماية حسب اإلجراءات القانونية الواجبة الواردة يف        ـك ويف ض  وإضافة إىل ذل    -٣٨
ـ   ـة على ملكية خاص   ـالدستور ال ميكن أن تستويل احلكوم      ة دون دفـع    ـة ألغراض عام

  .تعويض عادل

  التعليم  -طاء   
تؤكد واليات ميكرونيزيا املوحدة أمهية التعليم كعنصر أساسي للكرامة اإلنـسانية             -٣٩

  .نسان األساسيةوالتمتع حبقوق اإل
وتتوىل احلكومة الوطنية وحكومات الواليات مسؤولية مشتركة عن تقدمي اخلدمات            -٤٠

وتضطلع احلكومة الوطنية بوالية حتديد املعايري التعليمية، وطريقـة أداء التقيـيم،            . التعليمية
بية وتوزيعها  والتنسيق واملساعدة التقنية وتعمل كوكالة تنسيق لتلقي املساعدة التعليمية األجن         

ومن جهة أخرى تكون حكومات الواليات مسؤولة عـن إدارة املـدارس            . على الواليات 
  .وتعيني مدرسني واإلشراف عليهم

 عاماً يف   ١٣ إىل   ٦إلزامي لألطفال من سن     ) ٨ إىل   ١الصفوف  (التعليم االبتدائي   و  -٤١
وقد .  عاماً ١٧ إىل   ١٤من  طفال   لأل اًليس إلزامي ) ١٢-٩الصفوف  (التعليم الثانوي   حني أن   

قاربت واليات ميكرونيزيا املوحدة املعدل العاملي لاللتحاق باملدرسة يف املرحلـة االبتدائيـة            
  .)٦( يف املائة٩٠حيث بلغ فيها معدل االلتحاق اإلمجايل والصايف ما يزيد عن 

 وهذا   يف املائة  ٩٠ نسبة   )٧(، يتجاوز معدل حمو األمية    ٢٠٠٠واستناداً إىل تعداد عام       -٤٢
  .املعدل هو أعلى قليالً بني اإلناث منه بني الذكور

وتقدم احلكومة الوطنيـة    . ع املدارس الثانوية العامة   ـوالتعليم الثانوي جماين يف مجي      -٤٣
ة دورها يف تقدمي التعليم األساسي      ـإعانة إىل املدارس الثانوية اخلاصة لتشجعها على مواصل       

  .إىل األطفال
ح الدراسية على مستويي احلكومة الوطنية وحكومات الواليات على وتتاح برامج املن  -٤٤

وقد أصـدر الكـونغرس     . السواء، وإن كانت ختضع يف الوقت احلاضر لقيود مالية شديدة         
__________ 

6 According to 2000 Census data, gross enrolment ratio was 92.3 per cent (91.7 per cent male 

and 92.9 per cent female) at primary school. Net enrolment ratio was 96 per cent in 2009. At 

the high school level, gross enrolment ratio was 72.3 per cent (68.1 per cent male and 76.7 per 

cent female) while net enrolment ratio showed a figure of 69 per cent. Data available suggest 

that there is no systematic discrimination against girls in education. 
7 Literacy is defined as ability to read and write, with understanding, a simple statement of 

everyday life. 
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 من أجل متويل الدراسات اجلامعية للطالب املتفوقني        )٨(الستحقاقمؤخراً برناجماً وطنياً ملنح ا    
  .الذين أهنوا املرحلة الثانوية

وباستخدام التمويل املتاح يف إطار االتفاق، جيري تشييد املزيد من املباين املدرسـية               -٤٥
العامة وذلك لتحسني تقدمي خدمات التعليم إىل الشعب وتكملة الصفوف احملدودة والـبىن             

وبالقدر الذي تسمح به املوارد احملدودة، تقدم إىل الطالب أيـضاً مـواد             . التحتية األساسية 
وترى احلكومة أن التعليم هو قطاع واحد فقط من         . مدرسية وخمتربات حمدثة  تربوية وكتب   

القطاعات ذات األولوية يف واليات ميكرونيزيا املوحدة، لكنها تدرك أن االحتياجات املتعلقة            
خبدمات التعليم ال ميكن التصدي هلا بالكامل من خالل املستوى احلايل للدخل بصرف النظر              

  .  املخصصة يف االتفاق بصيغته املعدلةعن االعتمادات املالية

  األطفال  -ياء   
يوجد تعريف موحد للطفل مبوجب قوانني واليات بوهنباي وشـوك وكوسـراي              -٤٦

ومع ذلك، فيما خيص والية ياب فإن تعبري الطفـل        .  عاماً ١٨وياب، فهو شخص دون سن      
 املثال، يف دعوى تتعلق حبالة      وعلى سبيل . قد حيمل أحياناً معاين خمتلفة تبعاً الستخدام التعبري       

 عاماً كانت تعيش يف كنف أهلها وقـت         ١٩قتل خطأ وقعت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر         
وفاهتا، فقد قضت احملكمة العليا لواليات ميكرونيزيا املوحدة مبوجب أعراف واليـة يـاب              

، نيزيا املوحدة لريوو ضد واليات ميكرو   .  عاماً على أهنا طفلة    ١٩باعتبار فتاة تبلغ من العمر      
4 FSM Intrm. 250 (Yap 1990)).(  

 / أيـار  ٥ة حقوق الطفل يف     ـدة إىل اتفاقي  ـا املوح ـوانضمت واليات ميكرونيزي    -٤٧
 علـى   ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ٨ووقّعت واليات ميكرونيزيا املوحدة أيضاً يف       . ١٩٩٣مايو  

وبغاء األطفال واسـتغالل  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال         
األطفال يف املواد اإلباحية، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل املتعلـق              

وستستكمل يف القريب العاجل عملية التصديق علـى     . شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    إب
  . الربوتوكولني االختياريني على املستوى احمللي

 مبوجب اتفاقية حقوق الطفل من خالل       اا املوحدة بالتزاماهت  وتفي واليات ميكرونيزي    -٤٨
وتلزم قوانني الواليات فيما خيـص بوهنبـاي        . عدة تشريعات وطنية وتشريعات للواليات    

تكون وكوسراي وشوك الشخص الذي يفحص طفالً أو يعىن به أو يدرسه أو يتعامل معه و              
ى بالغ بإبالغ الشرطة مبا تعرض لـه        لديه أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن الطفل يعاين من أذ         

. ومينح القانون حصانة مدنية وجنائية للشخص الذي بلغ عن ذلك         . الطفل على وجه السرعة   
وإضافة إىل ذلك انتهجت والية بوهنباي سياسات عدم        . وميثل انتهاك واجب اإلبالغ جرمية    

__________ 

8 Public Law No. 16-37, June 29, 2010. 
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الً هبذه الـسياسة    وعم. اإلفالت من العقاب يف قضايا جنائية تنطوي على ضحايا من القّصر          
  . فإن التهم اجلنائية ترفع أمام احملاكم عندما تكون الضحية املعنية قاصراً

ويف حالة والية ياب، فإن هذا احلظـر        . وحيظر بيع السجائر ومنتجات التبغ للقّصر       -٤٩
ويف والية بوهنباي، فإن كل     .  عاماً وما دون   ١٧ينطبق على األشخاص الذين تبلغ أعمارهم       

 آلة بيع بقطع نقدية أو يشغلها أو يتحكم فيها أو أجهزة توزيع أخرى توزع أي شخص ميلك
منتجات للتبغ بصورة ميكانيكية أو إلكترونية فهو ملزم بوضع هذه األجهزة باسـتمرار ويف              

وحيظر . مجيع األوقات حتت اإلشراف واملراقبة املاديني لضمان عدم استخدامها من قبل قاصر           
  .ديداً بيع السجائر بالوحداتقانون والية كوسراي حت

. وحيظر استهالك قاصر للمشروبات الكحولية وبيعها له مبوجب قانون الواليـات            -٥٠
اي فإن بيع املشروبات الكحولية إىل أشـخاص دون         ـوفيما خيص والييت كوسراي وبوهنب    

  . عاماً حمظور٢١سن 
 ١٦ و ٦رهم ما بـني     ومبوجب قانون والية بوهنباي فإن القّصر الذين تتراوح أعما          -٥١

عاماً وال يواظبون على املدرسة، أو عادة ما يغيبون عنها يعتربون متغيبني ويتعرضون للعقاب              
سؤولون عن قاصر يف سن االلتحاق      املخرون  اآلشخاص  األواآلباء أو األوصياء أو     . القانوين

اصر مـسجل يف    عنيون برعايته، يتحملون مسؤولية التأكد من أن الق       املاإللزامي باملدرسة أو    
ويف والية شوك، فإن أي شخص يتبني أنه يشجع على جنوح طفل أو يتسبب به أو  . املدرسة

يسهم فيه، تصدر احملكمة أمراً حبقه، بعد جلسة استماع يف هذا الشأن، للقيام بفعل حمـدد                
دم أداء هذا الفعل على النحو الذي قضت        قد يكون ع  يدخل يف نطاق واجب جتاه الطفل، و      

  .حرمة احملكمةانتهاك جراءات لبدء إكمة أساساً به احمل
وحيظر قانون والية بوهنباي على أي من األحداث أن يشارك يف أي شـكل مـن                  -٥٢

أشكال القمار، مثل النرد ولعب الورق والبلياردو إذا كان الرهان فيها علـى األمـوال أو                
األحداث علـى  وتفرض عقوبة على أي شخص يثبت أنه يشجع أو حيرض أحد        . املمتلكات

ويف . قاصـر جنحـة   الويف والية كوسراي، يعترب رهان      . انتهاك هذا احلظر أو يسمح له به      
ر جبميع أشكاله إال لألعمال اخلرييـة أو ألغـراض          اوالييت شوك وياب، حيظر القانون القم     

  . مع األموالالعمليات العامة جلتعليمية أو ألغراض 
ن اإلجراءات املطبقة تصبح    إاصة للقصر من حيث     ومتنح اإلجراءات القضائية معاملة خ      -٥٣

وتستند اإلجراءات اليت ستطبق إىل ممارسات      . مرنة عندما يكون املتهم بارتكاب اجلرمية قاصراً      
احلكم على شخص بأنه    ال يشكل   و. مقبولة من حماكم األحداث يف الواليات املتحدة األمريكية       

 وإذا حكم على طفل بأنه جانح فإنه حيتجـز          .طفل جانح إدانة جنائية مبوجب قانون الواليات      
  .املصاحل الفضلى للطفلراعي يف مكان ويف ظل ظروف ولفترة ترى احملكمة بأهنا ت
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  املرأة  -كاف   
انضمت واليات ميكرونيزيا املوحدة مع حتفظ إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال              -٥٤

يف إطار تطبيق أحكام هذه االتفاقية  و. )٩(٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١التمييز ضد املرأة يف     
على املستوى احمللي، صدر قانون يف والية بوهنباي ينص على إنشاء حمكمة أسرية للواليـة               

وال تزال تشريعات الوالية اخلاصة باملرأة مل تدخل حيز النفاذ          . تفصل يف قضايا العنف املرتيل    
ات ميكرونيزيا املوحدة ويف دساتري بيد أن عدم التمييز ضد املرأة مكفول يف دستور والي         . بعد

الواليات األربع كون الدستور ينص صراحة على عدم إنكار املـساواة يف التمتـع حبمايـة                
  .القانون أو املساس هبا على أساس اجلنس

وقد بذلت واليات ميكرونيزيا املوحدة قصاراها إلجياد حل ملسألة التحفظات على             -٥٥
وعوجل التحفظ جزئياً بصدور القانون العام رقـم        . التفاقيةا على ا  ـالنحو املبني يف تصديقه   

 الذي جييز منح إجازة أمومة مدفوعـة للنـساء          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠ املؤرخ   ١٥-١٦
وتعمل احلكومة الوطنية عن كثب مع الواليات األربع مـن          . املوظفات يف احلكومة الوطنية   

  . ١، الفقرة ٢٩، واملادة ١٦، و٥، و)و(٢أجل التحفظني اآلخرين، فيما يتعلق باملواد 
وتظهر بيانات واليات ميكرونيزيا املوحدة املساواة يف االلتحاق باملدرسة بني الذكور             -٥٦

 يف  ٠,٩٤ إىل   ٠,٩٢البنات إىل البنني يف املدارس االبتدائية مـن         ت نسبة   واإلناث، وقد ارتفع  
ـ    . )١٠(٢٠٠٠ و ١٩٩٤الفترة ما بني عامي       ٠,٩٨غ هـذان الرقمـان      ويف التعليم الثانوي بل

 ١٩٩٤ يف عـام     ٠,٧٠وتظهر املؤشرات فيما خيص التعليم العايل معدل        .  على التوايل  ١,٠٥و
 يف  ٩٦,٤)  عاماً ١٩ إىل   ١٥فئة األعمار من    (وبلغ معدل حمو األمية     . ٢٠٠٠ يف عام    ١,٠٧و

 ٢٠٠٠ عـام    وبلغ معدل حمو األمية يف    .  يف املائة للذكور   ٩٤,٥املائة لإلناث يف حني أنه بلغ       
وفيمـا  .  يف املائة للـذكور ٩٣,٩ يف املائة لإلناث و٩٥,٦ عاماً ٢٤ إىل ٢٠لفئة األعمار من    

 ٩٦ عاماً، بلغ معدل حمو األمية كنسبة اإلناث إىل الـذكور         ٢٤ إىل   ١٥خيص فئة األعمار من     
وقد ساعدت سياسـات التعلـيم      . )١١(٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٩٧ و ١٩٩٤يف املائة يف عام     

  .)١٢(لزامي اليت تتبعها واليات ميكرونيزيا املوحدة يف التحاق اإلناث باملدرسةاإل

__________ 

9 FSM expressed reservation in that it is not at present in a position to take measures either 

required by Article 11(1)(d) of the Convention to enact comparable worth legislation, or by 

Article 11(2)(b) to enact maternity leave with pay or with comparable social benefits 

throughout the Nation. Reservation not to apply the provision of Articles 2 (f), 5, and 16 is 

further expressed. FSM considers itself not bound by Article 29 (1). 
10 2000 Census data. 
11 Ibid. 
12 Historically there has been gender bias against women in education in the FSM with literacy 

rate being lower for women than for men. However, by 2000, the trend has been reversed and 

indicative figures show women under 30 with higher literacy rate than men. 
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وعلى الصعيد االقتصادي ال يزال هناك جمال للنساء لتحسني مسامهتهن يف النـاتج               -٥٧
وقد اخنفض مؤشر نصيب املرأة اخنفاضاً طفيفاً يف العمالة بأجر يف القطاع غري . احمللي اإلمجايل 
، على الـرغم  ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ١٤,٤ إىل ١٩٩٤ يف املائة يف عام   ١٤,٨الزراعي من   

 يف املائة   ٣٣,٣اخنفضت مشاركتهم من    (من أن هذا االخنفاض كان أقل فيما خيص الرجال          
  ).  يف املائة على التوايل٢٩,٤إىل 
وتدعم سياسات واليات ميكرونيزيا املوحدة متكني املرأة ومشاركتها يف العمليـات          -٥٨

وميكن حتقيق هذه السياسات من خالل ممارسات وسياسات . القيادية والسياسية وصنع القرار
بيد أن مـن    . ويشغل املزيد من النساء مناصب هامة يف احلكومة       . عدم التمييز وتعبئة الوعي   

وكانـت نـسبة    . املتوقع حتقيق استجابة أمشل فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية          
 يف املائـة يف     ٤ليت تشغلها النساء يف احلكومتني الوطنية وحكومة الواليات تقل عن           املقاعد ا 

  .٢٠٠٨عام 

  الصحة  -الم   
ويعهد الدستور  . تدرك واليات ميكرونيزيا املوحدة حق الشعب يف الرعاية الصحية          -٥٩

 عشرة،  املادة الثالثة . للحكومة الوطنية باختاذ كل خطوة معقولة وضرورية لتوفري هذه اخلدمة         
  .، دستور واليات ميكرونيزيا املوحدة١الفرع 
وحتدد أهداف الدولة املتعلقة بالصحة يف خطة التنمية االستراتيجية، وهـي خمطـط           -٦٠

إمنائي من أجل واليات ميكرونيزيا املوحدة، ووزارة الصحة والشؤون االجتماعية هي الوكالة 
 وزارة الصحة والشؤون االجتماعيـة إىل       وتنقسم. قضايا الصحة ناول  الرئيسية والرائدة يف ت   

وتعاجل شعبة الصحة األهداف الرامية     . شعبة الصحة وشعبة الشؤون االجتماعية    : شعبتني مها 
إىل حتسني خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية، وإىل حتديد األولويات لتعزيز الـصحة،             

امة لتوفري الرعايـة الـصحية      والتصدي للمشاكل الصحية الرئيسية، ووضع آلية مالية مستد       
  .وحتسني القدرات ونظام املساءلة

ولتحقيق هذه األهداف، تنفذ واليات ميكرونيزيا املوحدة برنامج حتصني ملنع انتشار             -٦١
. ويشترط على األطفال إكمال التحصني قبل التحاقهم باملـدارس        . األمراض املعدية الرئيسية  

ومن جهة أخـرى تـؤدي      . ن أجل هذا الربنامج   فمن جهة، تقدم احلكومة خدمات جمانية م      
حكومات الواليات دوراً ال غىن عنه وتقدم املساعدة يف جمال تنفيذ الربامج الصحية يف الوالية 

  .القضائية يف كل منها
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وحتصينهم مؤشرين حساسني إلمكانيـة      )١٣( وفيات األطفال  وشكل كل من معديل     -٦٢
ويشري معدل الوفيات لألطفال دون     .  األساسية احلصول على خدمات الرعاية الصحية األولية     

إىل مستوى املعيشة العام، ألن صغار األطفال معرضون لإلصابة بـاألمراض         )١٤(سن اخلامسة 
عدم كفاية فرص احلصول على نوعية جيدة للمياه والـصرف الـصحي،            باملرتبطة بالفقر، و  
  .وملساكن غري الئقة

 اخنفاضاً حاداً يف معدل وفيات      ٢٠٠٠م  وتظهر بيانات التعداد الذي جرى يف عا        - ٦٣
 ١٩٦٩ يف عام    ٦٨فقد اخنفضت من     (١٩٧٦ و ١٩٦٩رة ما بني عامي     ـاألطفال يف الفت  

 وضع تقـديرات أدق ملعـدل       ٢٠١٠وستتيح نتائج تعداد عام     ). ١٩٩٦ يف عام    ٤٠إىل  
ة وتبني التقديرات فيما خيص واليات ميكرونيزيا املوحـد       . ٢٠١٥ األطفال حىت عام     وفيات

وقـد  . على أساس بيانات التعداد منطاً مماثالً فيما خيص معدل الوفيات دون سن اخلامـسة             
واخنفضت نسبة األطفال   . ١٩٩٦ يف عام    ٥٢ إىل   ١٩٦٩ يف عام    ٩٥اخنفض هذا املعدل من     

 يف  ٦٣,٤ إىل   ١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٧٤يف سن عامني الذين يكملون مجيع اللقاحات من         
 وأظهرت البيانات اإلدارية اخنفاضاً طفيفاً يف نسبة األطفـال يف سـن             .٢٠٠٨املائة يف عام    

 ١٩٩٩ يف املائة يف الفترة ما بني عامي         ٩١ يف املائة إىل     ٩٣من  (عامني احملصنني ضد احلصبة     
وجتدر املالحظة أن هناك صعوبة يف احلصول على بيانات واضحة تتعلق بتحصني            ). ٢٠٠٨و

ن اجلزر اخلارجية إىل اجلـزر الرئيـسية أو إىل اخلـارج            األطفال بسبب حركة األسر إما م     
  .والعكس بالعكس

وتواصل واليات ميكرونيزيا املوحدة متابعة برامج صحية حمددة، وهـي مكافحـة              -٦٤
اإليدز والوقاية من هـذه     /السرطان والسكري والسل واجلذام وفريوس نقص املناعة البشرية       

  .ن طريق االتصال اجلنسياألمراض وغريها من األمراض اليت تنتقل ع
اإليدز، فمنذ تشخيص حالة أول شخص      /وفيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية       -٦٥

، ١٩٨٩من سكان واليات ميكرونيزيا املوحدة بإصابته بفريوس نقص املناعة البشرية يف عام             
مـن   (ويبلغ معدل االنتشار التراكمـي  .  حالة ٣٧بلغ جمموع احلاالت املبلغ عنها حىت اآلن        

وقد حددت واليات ميكرونيزيا املوحدة، من خـالل خطـة          . ٣٤,٦) ٢٠٠٩ إىل   ١٩٨٩
اإليدز واألمراض اليت تنتقل عن طريق      /التنمية االستراتيجية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية      

االتصال اجلنسي، أهدافاً للحيلولة دون استمرار انتشار العدوى، وتفادي وخفـض اآلثـار             
وتنفذ برامج فـريوس    . اإليدز/تصادية املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية     االجتماعية واالق 

اإليدز، باالشتراك مع وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية يف الواليـات          /نقص املناعة البشرية  

__________ 

13 The infant mortality rate refers to deaths among children under the age of one year per 1,000 

live births. 
14 The under-five mortality rate measures infant deaths and deaths among children 1-4 years of 

age per 1,000 live births. 
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وُتوىل أولوية  . املتحدة األمريكية، وبرنامج األمم املتحدة لإليدز، وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ         
 الوطين ومستوى الواليات على السواء للوقاية والتخطيط اجملتمعي واإلشراف          على املستويني 

  . على األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز ورعايتهم
واألمراض غري املعدية اليت تشمل أمراض القلب واألمـراض الدماغيـة الوعائيـة               -٦٦

وفـاة  ملزمنة هـي األسـباب الرئيـسية لل       والسكري والسرطانات وأمراض انسداد الرئتني ا     
واالعتالل واإلعاقة واإلحالة الطبية خارج اجلزيرة وتشكل مصدراً لنفقات الرعاية الـصحية            

 ٨ حاالت وفاة حتدث يف البلـد، هنـاك      ١٠ومن بني كل    . يف واليات ميكرونيزيا املوحدة   
 أجريت  ية تقييم وقد كشفت دراسات  . ةـة باألمراض غري املعدي   ـحاالت نامجة عن اإلصاب   

عـن  ) دة منظمة الصحة العامليـة    ـمبساع (٢٠٠٣ و ٢٠٠٢يف واليات بوهنباي يف عامي      
توقعات لالعتالل يف املستقبل والوفاة السابقة ألواهنا يف عداد فئة الكبـار الـذين تتـراوح                

  . عاما٦٤ً و٢٥أعمارهم ما بني 
تراك مع منظمة الصحة    ووضعت وزارة الصحة يف واليات ميكرونيزيا املوحدة باالش         -٦٧

العاملية خطط عمل تنفيذية للحد من خماطر االعتالل وحاالت الوفاة، باحلد من التـدخني يف              
وبتعزيـز الـنظم    ) استهدفت الفئات العمرية الشابة   ( من كال اجلنسني     ية العمر الفئاتمجيع  

  .الغذائية الصحية، وغرس ثقافة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

  البيئة  -ميم   
تدرك واليات ميكرونيزيا املوحدة التأثري الكبري ألنشطة اإلنسان على أوجه التـرابط              -٦٨

بني مجيع عناصر البيئة الطبيعية، وال سيما تأثري منو السكان وإعادة توزيعهم والـتغري الثقـايف                
 نوعيـة البيئـة     واستغالل املوارد وتوسع نطاق التطورات التكنولوجية فضالً عن أمهية استعادة         

وفيما خيص دول جزر احمليط اهلادئ املنخفضة مثـل واليـات ميكرونيزيـا             . واحلفاظ عليها 
املوحدة، فإن حفظ البيئة أساسي لبقاء األشخاص ولثقافتهم وطريقة حياهتم وأمنهم الغـذائي             

، ٢٥وان  العن(ولذلك فإن قانون محاية البيئة يف واليات ميكرونيزيا املوحدة          . ومنوهم االقتصادي 
حيدد سياسات لواليات ميكرونيزيا املوحـدة، تتـضمن        ) مدونة واليات ميكرونيزيا املوحدة   

استخدام مجيع السبل والتدابري العملية بطريقة حمسوبة من أجل تعزيز الرفاه العام والتشجيع عليه              
لطبيعـة  ومن أجل هتيئة ومواصلة الظروف اليت تتيح التعايش املثمر واالنسجام بني اإلنـسان وا          

  .وتلبية احتياجات اجليل احلايل وجيل املستقبل االجتماعية واالقتصادية وغريها
استعراض استراتيجية  ( أُعد استعراض وطين الستراتيجية إدارة البيئة        ١٩٩٣ويف عام     -٦٩

من أجل إدارة غابات واليات ميكرونيزيا املوحدة وشعبها املرجانيـة، وبيئتـها            ) إدارة البيئة 
 وقعت واليات ميكرونيزيا املوحدة على اتفاقيـة        ١٩٩٢ويف عام   . ملتنوعة بيولوجياً ا الطبيعية

وأثناء مؤمتر القمة االقتصادي    . ١٩٩٤التنوع البيولوجي اليت صّدق عليها الكونغرس يف عام         
، أقّرت واليات ميكرونيزيا املوحـدة      ١٩٩٨لواليات ميكرونيزيا املوحدة الذي عقد يف عام        
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 التنمية املستدامة من خالل تعزيز عملية التخطيط البيئي واستحداث عملية           اهلدف املتمثل يف  
احملاسبة االقتصادية فيما خيص استنفاد املوارد غري املتجددة وتعزيز التخطيط اجملتمعـي علـى      

املتنوعة لواليات ميكرونيزيا املوحدة    وأساس املشاركة وإدارة املوارد وصون الثقافات الفريدة        
  .تها وإحيائهاوتنميالفريدة 

هيئـة   الذي ينص علـى إنـشاء        ١٤ املرسوم الرئاسي رقم     ١٩٩٥وصدر يف عام      -٧٠
ويتألف اجمللس من ممثلني    . تسمى جملس إدارة البيئة والتنمية املستدامة     مشتركة بني الوزارات    

لوحدات مصائد األمساك والزراعة والسياحة والتنمية املستدامة التابعـة لـوزارة الـشؤون             
. دية ووزارة املالية واإلدارة ووزارة العدل ووزارة النقل واالتصاالت والُبىن التحتيـة           االقتصا

ويشارك يف اجمللس أيضاً ممثلون ملنظمات غري حكومية مها منظمة حفظ الطبيعـة ومجعيـة               
  . الطبيعةبوهنباي حلفظ

وأجرى اجمللس عملية تـشاورية أدت إىل وضـع خمطـط إلدارة البيئـة ُيـسمى                  -٧١
 أثنـاء انعقـاد   ٢٠٠٤ويف أواخر عام . اتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي    االستر

مؤمتر القمة االقتصادي الثالث لواليات ميكرونيزيا املوحَّدة، زاد حتسني االستراتيجية وخطة           
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، باعتماد خطة التنمية االستراتيجية الوطنيـة الـيت ُتـدرج              

  .ت البيئية يف صلب ميزانية التنمية االقتصادية وتنمية الُبىن التحتية للبلداالعتبارا
، وقعت واليات ميكرونيزيا املوحدة على مبادرة حتدي ميكرونيزيا         ٢٠٠٦ويف عام     -٧٢

مع مجهورية جزر مارشال ومجهورية باالو وغوام وجزر ماريانا الشمالية، وهي مبادرة يتمثل             
 ٢٠ يف املائة من املوارد القريبة من الساحل و        ٣٠لى ما ال يقل عن      هدفها يف احلفاظ فعلياً ع    

  .٢٠٢٠يف املائة من املوارد احلرجية على امتداد ميكرونيزيا وذلك حبلول عام 
، أُعدت اخلطة اخلمسية لقطاع البيئة اليت ترمي إىل إيالء أولوية      ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   -٧٣

، واليت ستمول بفـضل     ٢٠١٤ إىل عام    ٢٠١٠عام  لألنشطة اليت سُيضطلع هبا يف الفترة من        
وترتبط أنشطتها املقترحة مباشرةً خبطة التنمية االستراتيجية الوطنيـة الـيت           . االتفاق املُعدَّل 

وقد أشارت . تتضمن بدورها أهدافاً ونتائج وأنشطة حمدَّدة لالستراتيجية من أجل قطاع البيئة          
املضطلع هبا يف السنوات اخلمس األخرية مل تكن        دراسة حتليلية سابقة إىل أن معظم األنشطة        

وتبني اخلطة . مركزة، وبالتايل مل ُتسهم بالقدر الكايف يف األهداف االستراتيجية العامة للقطاع
اخلمسية املشاريع الواردة يف خطة التنمية االستراتيجية الوطنية لقطاع البيئة اليت يتعني حتديدها        

شاريع نتيجة متويل قطاع البيئة يف االتفاق املُعدَّل خـالل       وسيضطلع هبذه امل  . حسب األولوية 
  ).٢٠١٥-٢٠١٠(فترة التخطيط 
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  )١٥(حقوق اإلنسان واألهداف اإلمنائية لأللفية  -نون   
 املوحَّدة إىل األمم املتحدة لتحقيق االلتزام بتعزيز التنمية         ميكرونيزياانضمت واليات     -٧٤

لفقر بأبعاده الكثرية وتعزيز السلم واألمن واملساواة بني االقتصادية واالجتماعية والقضاء على ا
 املوحَّدة علـى إعـالن      ميكرونيزياوقد وقعت واليات    . اجلنسني والتنمية البشرية املستدامة   

ومنذ ذلك احلني ُتبذل جهود كثرية إلحراز التقـدم حنـو           . ٢٠٠٠سبتمرب  /األلفية يف أيلول  
، أُنشئ فريق يف احلكومة الوطنيـة ليعمـل      ٢٠٠٤ام  ويف ع . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   

 املوحَّدة من أجل وضع     ميكرونيزياكفرقة خاصة معنية باألهداف اإلمنائية لأللفية يف واليات         
  .التقرير األول لألهداف اإلمنائية لأللفية فيما خيص هذه الواليات

 وستستمر متثل حتدياً    وال تزال الصلة بني حقوق اإلنسان واألهداف اإلمنائية لأللفية          -٧٥
.  املوحَّدة كما هو احلال بالنسبة إىل كثري من البلدان الناميـة           ميكرونيزيابالنسبة إىل واليات    

وفيما خيص هذه الواليات فإن اآللية العملية اليت ستتم هبا عملية الربط بينهما ليست واضحة               
  .ومفهومة بعد

رة ختتلف عن األهداف اإلمنائيـة      وحقوق اإلنسان حبكم تعريفها أوسع نطاقاً بصو        -٧٦
. لأللفية اليت ُتعترب أضيق كوهنا تركز يف املقام األول على اجملاالت الرئيسية للتنمية البـشرية              

وباملقابل فإن األهـداف اإلمنائيـة      . وحقوق اإلنسان عاملية وبالتايل تستهدف مجيع البلدان      
تكون حقوق اإلنسان إلزاميـة وُملزِمـة       وبينما  . لأللفية موجهة يف أغلبها إىل البلدان النامية      

 فإن األهداف اإلمنائية لأللفيـة توصـي        اتقانوناً من خالل عمليات التصديق على االتفاقي      
وال يوجد موعد هنائي حمـدد      . مبجموعة من األهداف اإلمنائية الرئيسية مع غايات غري ُملزمة        
ا ومؤشراهتا جيـب أن تتحقـق       حلقوق اإلنسان يف حني أن األهداف اإلمنائية لأللفية وغاياهت        

  .٢٠١٥حبلول عام 
ومع ذلك فإن حقوق اإلنسان واألهداف اإلمنائية لأللفية مترابطة وتشترك يف قـيم               -٧٧

ة، مثل تعزيز رفاه اإلنسان واحترام كرامة الناس والـتمكني واملـشاركة            ـومبادئ مشترك 
  .وامللكية الوطنية

__________ 

15 In September 2000, world leaders committed their nations to the Millennium Declaration 

(resolution 55/2) to uphold the principles of human dignity, equality and equity at the global 

level as well as the regional level. They also were committed to a new global partnership to 

reduce extreme poverty and settled out a series of time-bound targets that have be come known 

as the Millennium Development Goals (MDGs). The MDGs are eight goals to be achieved by 

2015 and are designed to: (1) eradicate extreme poverty and hunger; (2) achieve universal 

primary education; (3) promote gender equality and empower women; (4) reduce child 

mortality; (5) improve maternal health; (6) combat HIV/AIDS, malaria and other diseases; (7) 

ensure environmental sustainability; (8) develop a global partnership for development. The 

MDGs are broken down into 21 targets which, in turn, are measured by 60 indicators. 
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 املوحَّدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      اميكرونيزيوإضافة إىل ذلك دخلت واليات        -٧٨
يف اتفاق أساسي ناظم ملساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املقدمة إىل البلد من خالل خطة          

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢والذي ُوِقَع عليه يف     ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(العمل الرباجمية القطرية    
نمية االستراتيجية وتعزيز الروابط خبطة     ويلتمس الربنامج تيسري عملية تنفيذ خطة الت      . ٢٠٠٨

احلد من  ‘ ١‘وعالوة على ذلك للربنامج ثالثة جماالت نتائج استراتيجية وهي          . احمليط اهلادئ 
اإلدارة  ‘٣‘احلكم الرشيد وحقوق اإلنـسان؛      ‘ ٢‘الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛      

  .البيئية واملستدامة
 ميكرونيزيامة الوطنية وحكومات الواليات يف واليات وُبذلت جهود ملساعدة احلكو     -٧٩

املوحَّدة على تنمية قدراهتا من أجل التخطيط لعملية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ووضـع              
وضع الصيغة النهائية للتقرير الوطين األول املتعلق : ن خالل م)١٦(ميزانية هلا وتنفيذها ورصدها  

املكاتب والوكاالت من أجل القيام بانتظام /ية قدرات اإلدارات باألهداف اإلمنائية لأللفية؛ تنم   
جبمع بيانات مفصلة وحتليلها ورصدها وتقدمي تقارير عنها وهي بيانـات تكـشف عـن                
االجتاهات االجتماعية واالقتصادية حنو إحراز تقدم يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              

لواليات؛ وأخرياً تقدمي املساعدة إلعداد أهـداف       وتلك املتعلقة با  /واألهداف اإلمنائية الوطنية  
تكـون  ) خطة التنمية االسـتراتيجية   (إمنائية لأللفية على أساس اخلطة االستراتيجية الوطنية        

يف امليزانية من أجل ضمان ختصيص املـوارد        حمددة  مرتبطة باستراتيجيات قطاعية واعتمادات     
ات من أجل األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف         مبادرة بناء القدر  (الضرورية للقطاعات املناسبة    

 املوحَّدة، مكتب اإلحصاءات وامليزانية واملساعدة اإلمنائية اخلارجية وإدارة         ميكرونيزياواليات  
  ).٢٠٠٩سبتمرب /اتفاق االرتباط احلر، أيلول

  حتديد اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات  -رابعاً   

  يع أشكال التمييز ضد املرأةتنفيذ اتفاقية القضاء على مج  -ألف   
زيا املوحَّدة إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز         يمنذ انضمام واليات ميكرون     -٨٠

، أُحرز تقدم ملحوظ حنو حتسني محايـة حقـوق       ٢٠٠٢أكتوبر  /ضد املرأة يف تشرين األول    
مييز على أسـاس     املوحَّدة عدم الت   ميكرونيزياوقبل كل شيء، يكفل دستور واليات       . املرأة

وقد تطـور أيـضاً    . هذه احلماية الدستورية أيضاً يف دساتري الواليات األربع       تظهر  اجلنس، و 

__________ 

16 Considerable efforts have been made in the area of Poverty Reduction and the MDGs through 

the project “Millennium Development Goals Capacity Building Initiative in FSM (2008-

2011)”, signed by the FSM Government and the United Nations Development Programme in 

May 2008. The project has been implemented by the Office of Statistics, Budget & Economic 

Management, Overseas Development Assistance & Compact Management (SBOC). 
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موقف احلكومة جتاه املرأة، فازداد عدد النساء اللوايت تتاح هلن فرص تويل املزيد من املناصب               
  .السياسية واختاذ القرارات يف احلكومة

ايدة يف احلكومة وأمهية اضطالعها بدور فعال فيها، ينظـر          واعترافاً مبشاركة املرأة املتز     -٨١
الكونغرس يف الوقت احلايل يف مشروع قانون تشريعي يرمي إىل اقتراح تعديل دستوري مـن               

وإضافة إىل ذلـك، أُقـرَّ تـشريع وطـين يف           . أجل حجز مقاعد معينة للمرأة يف الكونغرس      
ى الرغم من أهنا تقتصر على املوظفـات         جييز استحقاق إجازة األمومة عل     ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  .ومتنح والية كوسراي أيضاً استحقاقات إجازة األمومة ملوظفات احلكومة. يف احلكومة الوطنية
ومن ناحية أخرى، تواصل واليات ميكرونيزيا املوحدة مواجهة عدد من التحديات             -٨٢

 اعترافاً متزايداً بأن    وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات ملموسة، يبدو أن هناك         . والقيود
وقد أشارت التعليقـات الـيت      . العنف ضد املرأة مصدر قلق يف واليات ميكرونيزيا املوحدة        

أُبديت أثناء املؤمترات األخرية املعنية باملرأة اليت ُعقدت يف كوسراي وشوك إىل العنف املرتيل              
رد تصور أو حقيقة    ويقتضي حتديد ما إذا كان هذا القلق جم       . كقضية اجتماعية يكرب حجمها   

  . واقعة توفري بيانات وإحصاءات ميكن التحقق منها
وتواجه واليات ميكرونيزيا املوحدة عقبات يف مجع بيانات تتيح التحقق من ظاهرة              -٨٣

ع أشكال التمييز ضد املرأة بوجه عـام،        ـة القضاء على مجي   ـالعنف املرتيل ومن تنفيذ اتفاقي    
رغبة احلكومة يف ذلك، بل إىل عدد من العوامل، مبا يف ذلك وال تعزى هذه العقبات إىل عدم 

وهناك عامل آخر من بني هذه العوامل يتمثل يف زيادة القدرات يف جمال مجـع               . القيود املالية 
  . بيانات تتعلق حتديداً بقضايا املرأة وتفسريها واإلبالغ عنها

اليـاً يف املرحلـة   الـذي يـدخل ح  األسري وقد سنت والية بوهنباي قانون العنف      -٨٤
غري أن صياغة تشريعات وسياسات اجتماعية حمددة تتعلق باملرأة يقتـضي دراسـة             . التشريعية

حتليلية شاملة ومركزة فيما يتعلق باالستراتيجية التشريعية األنسب الالزمة للوفـاء بالتزامـات             
ميكرونيزيـا  وهذا جمال آخر حتتـاج واليـات       . واليات ميكرونيزيا املوحدة مبوجب االتفاقية    

املوحدة فيه إىل املساعدة من أجل إجراء حتسينات ذات شأن وال سيما ألن ذلك يقتضي كمية                
  .ضخمة من املوارد اليت تتاح حالياً لواليات ميكرونيزيا املوحدة بصورة حمدودة للغاية

وُتدرك واليات ميكرونيزيا املوحدة أمهية تكثيف محالت الدعوة من أجل إذكـاء              -٨٥
  .قوق املرأة وبدورها يف اجملتمعالوعي حب

  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل  -باء   
دساتري احلكومة الوطنية وحكومات الواليات     تتيح  كما سبق شرحه يف هذا التقرير،         -٨٦

ويف جمايل التعليم والصحة، هناك تدابري قانونيـة        . تطبيقاً واسع النطاق حلماية حقوق الطفل     
  .ألطفال ورفاههم، وعلى سبيل املثال التعليم اإللزاميمتعددة هتدف إىل محاية مصاحل ا
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ومع ذلك توجد بعض الثغرات يف القوانني احمللية حيث تقر واليات ميكرونيزيـا               - ٨٧
وجتـدر  . املوحدة بضرورة وإمكانية حتسينها، وال سيما فيما يتعلق بالتبين فيما بني البلدان           

حة االجتار بالبشر وال سيما مـا يـؤثر يف          املالحظة أنه مل تتخذ بعد تدابري تشريعية ملكاف       
  .حقوق الطفل

وعلى غرار التحديات الناشئة يف تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد               -٨٨
املرأة، يقتضي تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل مجع بيانات ألغراض التوثيق وإعداد التقارير، إضافة           

املتوخى إتاحة املزيد من مبادرات بناء القـدرات        ومن  . إىل إتاحة قاعدة لصياغة السياسات    
واملساعدة على املستويني احمللي والدويل لكي تتمكن واليات ميكرونيزيا املوحدة من حتقيـق       

  .األهداف واملُثل العليا احملددة يف اتفاقية حقوق الطفل

  العادات والتقاليد يف ميكرونيزيا  -جيم   
يقف خلف شواغل حقـوق اإلنـسان       دافع  لتقاليد ك كثرياً ما ُيشار إىل العادات وا       -٨٩

ولذلك فهي تقتضي قدراً من التوضـيح يف هـذا          . امللحوظة يف واليات ميكرونيزيا املوحدة    
. لدى واليات ميكرونيزيا املوحدة قيم وتقاليد ثقافية تعاقبت عليها أجيـال كـثرية            . التقرير

 واالنسجام مع الطبيعـة وهـي       وتنطوي هذه القيم على محاية احلياة البشرية وصون السلم        
وهلذا الغرض فإن شرط التوجيه القـضائي يف دسـتور          . متأصلة بعمق يف ثقافة ميكرونيزيا    

ميكرونيزيا املوحدة ميثل تذكرة واضحة للمحاكم، ومن مث للحكومة جلعل القرارات متسقة            
ـ    ١١املادة احلادية عـشرة، الفـرع       . مع عادات ميكرونيزيا وتقاليدها    ات ، دسـتور والي

  .ميكرونيزيا املوحدة
وتتصف أُسر ميكرونيزيا بأهنا عبارة عن وحدات أُسرية كبرية يتمتع فيهـا األزواج               -٩٠

وُيعترب أي أذى أو إساءة حبق أحد أفراد األسرة جرمية ضد األسرة ككـل              . واألبناء باحلماية 
وميكن أن  . يةواحترام املسنني متأصل كجزء من التقاليد الثقاف      . وليس فقط ضد أحد أفرادها    

  .ُيفضي عدم االحترام إىل توبيخ على مستوى األسرة
. نظام التسوية السلمية للرتاعات على نطاق واسـع وحيترمونـه       باألشخاص  يعمل  و  -٩١

  .وهذه املمارسة التقليدية أداة لصون السلم داخل اُألسر والقبائل
ملوظفون واملـسؤولون   احيظى  و. ويشكل احترام السلطات جزءاً من التقاليد الثقافية        -٩٢

 وقد عوجلت القضايا اليت تنطوي على أعمال تعسفية وقعت       .تقديربالاملكلفون بإنفاذ القانون    
يف املاضي على أيدي موظفني عموميني إما بفرض عقوبات إدارية ضد املخالفني أو بأحكام              

  .قضائية لتعويض الضحايا
وتركز جمتمعات ميكرونيزيا على . جملتمعوتويل ثقافة مكريونيزيا أمهية لدور املرأة يف ا      -٩٣

وُتكتَسب اهلوية  . النظام األمومي باستثناء عدد قليل من اجلزر يف كوسراي وبوهنباي وياب          
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النسب من جهة   واللقب واحلق يف األراضي واملرياث أو ُتنقل إىل األجيال املتعاقبة عن طريق             
يف ثقافة ميكرونيزيا ويتيح هلـا ممارسـة        وهذا األمر مينح املرأة اعترافاً وأمهية خاصني        . األم

وعلى النحو املشار إليه سابقاً، يزداد عدد املناصب اهلامة اليت          . تأثريها الكبري يف شؤون املرتل    
  . تشغلها املرأة يف احلكومة

  االتصاالت ووسائط اإلعالم  -دال   
. ومتكني الشعب ُتقر واليات ميكرونيزيا املوحدة بدور وسائط اإلعالم يف بناء البلد             -٩٤

وهناك حمطات إذاعية عامة وخاصة ووسائط إعـالم        . ويتمتع الشعب حبرية التعبري واالتصال    
ومع التكنولوجيا احلديثة أصبح عدد متزايد من األفراد أكثر إملامـاً           . مطبوعة تعمل يف البلد   

ل ومترساً بإمكانيات الوصول إىل شبكة اإلنترنت حيث جتري مناقشات عامة تتعلـق مبـسائ      
  .تشمل احلكومة واجملتمع

وبدأت مؤخراً شركة اتصاالت واليات ميكرونيزيا املوحدة، وهي كيـان مملـوك              -٩٥
. للحكومة، توفري خدمة اإلنترنت عالية السرعة يف بوهنباي بفضل توصيل باأللياف البصرية           

قمية وجيري وضع خطط لتقدمي خدمة إنترنت مماثلة للواليات األخرى من أجل سّد الثغرة الر             
  . داخلياً وخارجياً

  تأثري تغري املناخ  -هاء   
ُيكرَّس كٌم هائل من الوقت واملوارد من أجل ختطيط وتنفيذ استراتيجيات تعطـي               -٩٦

فالثقافات والتقاليد الغنية واملتنوعـة     . معىن لسياسات واليات ميكرونيزيا املوحدة إزاء البيئة      
  .خارجهوال سيما احلديثة داخل البلد للشعب تتعرض خلطر اندثارها نتيجة للممارسات 

حق الشعب يف احلياة والغذاء واملياه واملمتلكات       يف  تغري املناخ تأثرياً شديداً     مل يؤثر   و  -٩٧
أيضاً يف بقاء التراث واملوروث الثقـايف       فحسب بل أثر    ومستوى معيشة الئق وتقرير املصري      

جان، والـتغريات يف أمنـاط هطـول        والظواهر اجلوية الشديدة، وابيضاض املر    . مليكرونيزيا
األمطار، والتغريات يف حدوث األمراض املنقولة هي من بني اآلثار امللحوظة اليت ُتعـزى إىل               

وقد كان هلذه اآلثار تأثري كبري على الزراعة يف واليات ميكرونيزيا املوحدة حيث      . تغري املناخ 
ة إىل األراضي الزراعية وتدمري احملصول      تعاين اجلزر املرجانية املنخفضة من تسّرب املياه املاحل       

وقد أصبحت الُنظم اإليكولوجية الربية والبحرية واهلشة اليت توفِّر اقتصاد          . الغذائي األساسي 
وتعاين األراضي اليت تشهد ُشحاً أكثـر       . الكفاف األساسي عرضة لآلثار الضارة لتغري املناخ      

وينشأ نقص  . حلرائق بسبب اجلفاف  من أي وقت مضى من التحات واالهنياالت األرضية وا        
املياه الذي تعاين منه بصفة خاصة اجلزر املرجانية املنخفضة عـن زيـادة حجـم اجلفـاف        

  .والتغريات يف األمناط املناخية
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وقد أظهرت موجات املّد البحري اليت عرفتها اجلزر يف واليات ميكرونيزيا املوحَّدة              -٩٨
وقد فَقَد كثري من الـسكان منـازهلم        . اط الطقس  تغيري أمن  ٢٠٠٨ديسمرب  /يف كانون األول  

  .ومزارعهم بسبب غمر مياه البحر
وتعترف واليات ميكرونيزيا املوحَّدة مبسؤوليتها األساسية عن محاية حقوق مواطنيها    -٩٩

وقد اعُتمدت سياسات تتعلق بتغري     . وهي تتخذ بعض اخلطوات للتصدي لتأثريات تغيُّر املناخ       
وإضـافةً إىل   . اء البلد من أجل توجيه القرارات الوطنية املتعلقة هبذه املسألة         املناخ يف مجيع أحن   

ذلك ُوضعت سياسة عامة لألمن الغذائي وهي سياسات ترتبط ارتباطـاً وثيقـاً بأهـداف               
  .سياسات تغيُّر املناخ

مسألة تغيُّر املناخ وآثـاره     إدراك  وتشجع واليات ميكرونيزيا املوحَّدة سكاهنا على         -١٠٠
وتشارك واليات ميكرونيزيا املوحَّدة يف دعوة مجيع الدول يف العامل          . ى اجملتمع واالقتصاد  عل

وسيعين غياب هنـج منـسق      . إىل حتمُّل مسؤولية عاملية لتوفري محاية ُمجدية حلقوق اإلنسان        
للتصدي لتغيُّر املناخ استمرار انتهاك حقوق اإلنسان، وال سيما فيما خيص الدول اجلزريـة              

  .ة مثل واليات ميكرونيزيا املوحَّدةالصغري
وقد شعر الناس الذين يعيشون يف الُنظُم اإليكولوجية املنخفـضة واهلـشة للجـزر              -١٠١

املرجانية لواليات ميكرونيزيا املوحَّدة قبل غريهم بآثار تغيُّر املناخ وإن كانت أسبابه ناشـئة              
  .ات الكربونمصدر انبعاثاليت ُتعد عن العمليات الصناعية يف البلدان 

  اإلعاقة  -واو   
تؤدي املمارسات العرفية والتقاليد القوية لألسرة الكبرية دوراً هاماً يف رعاية املعوَّقني              -١٠٢

بيد أن احلكومة توفِّر أيضاً املساعدة من خالل برنامج مستمر خمصص حتديـداً             . من السكان 
  .لتلبية االحتياجات اخلاصة للمعوقني

 لواليات ميكرونيزيا املوحَّدة،    ١٩٩٣تعليم اخلاص الصادر يف عام      ومبوجب قانون ال    -١٠٣
ُتقّر واليات ميكرونيزيا املوحَّدة، بالتزامها بتوفري التعليم اخلاص واخلدمات اإلضافية الضرورية       

وبرنامج التعليم اخلاص جماين لآلباء، وهو تعليم مصمَّم خصيصاً لتلبية          . لألطفال ذوي اإلعاقة  
ريدة من نوعها لألطفال ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك التعليم الـذي جيـري يف               االحتياجات الف 

ويشمل األطفال ذوو اإلعاقة، األطفال منـذ       . الصفوف واملنازل واملستشفيات واملؤسسات   
 عاماً، الذين يعتربون مصابني بالتخلف العقلي واإلعاقـة الـسمعية           ٢١والدهتم وحىت سن    

ايل الشديد وغري ذلك من اإلعاقات الصحية وحـاالت         والعاهة البصرية واالضطراب االنفع   
العجز اليت ُتعيق التعلُّم وُصم املكفوفني أو إعاقات متعددة الذين حيتاجون إىل خدمات خاصة              

  .بسبب هذه اإلعاقات
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وترغب واليات ميكرونيزيا املوحَّدة يف مواصلة بناء القدرات احمللية لكـي حتـدد               -١٠٤
. انيات واالستراتيجيات اخلاصة الالزمة ملعاجلة قـضايا اإلعاقـة        بفعالية االحتياجات واإلمك  

ويستخدم برنامج التعليم اخلاص مهارات متخصصة وتقنية بدرجة عالية وهي غـري متاحـة              
وتشكِّل التكلفة املتزايدة لالستعانة مبصادر خارجية ملعظم اخلدمات املتخصصة املطلوبة          . حملياً

اً من شأنه أن يعوِّق قدرة احلكومة على التصدي بـشكل           من أجل دعم الربنامج عامالً حامس     
  .كامل للشواغل املتعلقة باإلعاقة

 من  مهوحيتاج الشركاء غري احلكوميني لواليات ميكرونيزيا املوحَّدة أيضاً إىل متكين           - ١٠٥
ه من جهود حنو إجياد حلول اجتماعية وثقافية وقانونية         ـأجل مساعدة احلكومة فيما تبذل    

 األشخاص ذوي اإلعاقة وتطلعاهتم ومصاحلهم، مبا يف ذلك دعم ُسُبل املعيشة            تليب رغبات 
  .والُبىن التحتية

  خدمات دعم الصحة وهياكلها األساسية  -زاي   
وتـؤدي  . متثِّل الصحة خدمة أساسية مطلوبة مبوجب الدستور كحق من احلقـوق            -١٠٦

 مبساعدة احلكومـة الوطنيـة   حكومات الواليات دوراً أساسياً يف تقدمي الصحة إىل اجلمهور      
ويعمل كثري من األجانب يف املهن الطبية يف واليـات ميكرونيزيـا            . واالسترشاد بسياساهتا 

ولذلك تظـل التكلفـة     . املوحَّدة كوهنا يف مرحلة بناء القدرات يف جمال القوة العاِملة احمللية          
م املزيد من املرافق الصحية، مثل      ويلز. ضغطاً شديداً على املوارد املالية املثقلة بالفعل يف البلد        

  .املستشفيات والتجهيزات واملستوصفات من أجل تلبية احتياجات السكان على النحو املالئم

  التعليم  -حاء   
تنظر احلكومة إىل التعليم على أنه استثمار حاسم يف القدرات واملوارد البشرية لكن               -١٠٧

 املناهج الدراسية، وذلك عن طريـق إدراج        هناك الكثري مما ينبغي القيام به من حيث حتسني        
مسائل ذات صلة على املستوى االجتماعي كالبيئة وتغيُّر املناخ واألمن الغـذائي وحقـوق              

  .اإلنسان واملساءلة والشفافية جتاه اجلمهور
وال تزال واليات ميكرونيزيا املوحَّدة تبذل قصاراها مـن أجـل توحيـد نوعيـة                 -١٠٨

.  يف املائة من املدرسني يفتقـرون إىل شـهادات مناسـبة           ٣٥ حنو   املدرسني، وال سيما ألن   
واحلاجة امللحة املماثلة اليت تواجهها واليات ميكرونيزيا املوحَّـدة هـي حتـسني املرافـق               

  .والتجهيزات التعليمية، مبا يف ذلك حتديث لوازم التدريس والكتب املدرسية واملختربات
دة إىل التصدي للقضايا االجتماعية اليت تـؤثر يف         وحتتاج واليات ميكرونيزيا املوحَّ     -١٠٩

واملخـدرات  وتناول الكحـول    الغالب على الطُالب والشباب، مثل احلمل يف سن املراهقة          
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وال توجد معلومات ُتبيِّن أن هذه القضايا قد أخذت حجماً كبرياً لكن        . والتغيُّب عن املدرسة  
  . وقائية إن مل تكن عالجيةاحلكومة مع ذلك ستأخذها يف احلسبان كاستراتيجية

  البطالة  -طاء   
 الذي أظهـر أن     ٢٠٠٠ال توجد إحصاءات حديثة عن البطالة باستثناء تعداد عام            -١١٠

 يف  ١٦ يف املائة وقد ارتفع من نـسبة         ٢٢معدل البطالة يف واليات ميكرونيزيا املوحَّدة يبلغ        
 يف املائة يف شوك تليهـا       ٣٤لة  وبلغت أعلى نسبة للبطا   . ١٩٩٤املائة عما كان عليه يف عام       

 يف املائة   ٤ يف املائة وأقل معدل للبطالة هو        ١٢ يف املائة وبوهنباي بنسبة      ١٧كوسراي بنسبة   
  .يف ياب
وتفرض فُرص التوظيف احملدودة يف واليات ميكرونيزيا املوحَّدة قيوداً على تعزيـز              -١١١

توظيف االسـتثمارات األجنبيـة     وال بد من    . حقوق األشخاص يف احلياة واحلرية وامللكية     
وينبغي تطوير الصناعة التحويلية    . وحتسني الظروف االقتصادية من أجل ازدهار فرص العمل       

  .اليت تكمِّل القطاعات الرئيسية يف االقتصاد، وهي مصائد األمساك والسياحة والزراعة

  األولويات واملبادرات وااللتزامات  -خامساً  
زيا املوحَّدة ناشطة يف جمتمع الدول واحملافل الدولية كشريك         تبقى واليات ميكروني  س  -١١٢

  .يف الدعوة إىل قضايا حقوق اإلنسان، وال سيما تلك اليت تؤثر يف رفاه شعبها تأثرياً كبرياً
وتعتزم واليات ميكرونيزيا املوحَّدة أن تقوم باستعراض اللتزاماهتا الدوليـة احلاليـة              -١١٣

ويلزم لكثري من هذه الصكوك الدوليـة أن يقـوم          . اإلنسانمبوجب خمتلف اتفاقيات حقوق     
وبعض التشريعات املطلوبة   . وإقرارهابشأهنا  الكونغرس بصياغة مزيد من التشريعات الوطنية       

  .يف جمال البيئة والصحة والشؤون االجتماعية هي حالياً يف مرحلة الصياغة
ر يف االتفاقيات الدولية األساسية وتسعى واليات ميكرونيزيا املوحَّدة جاهدة إىل النظ        -١١٤

من أجل مواصلة محاية حقوق اإلنسان وذلك الحتمال االنـضمام إىل هـذه االتفاقيـات               
والتصديق عليها مع مراعاة أن هذه االتفاقيات قد تتطلب ختصيص موارد لالمتثال للمعـايري              

  .الواردة فيها
سبة أيضاً إلحراز تقدم يف عملية      ستتخذ واليات ميكرونيزيا املوحَّدة اخلطوات املنا     و  -١١٥

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء           
 وعلى  ٢٠٠٢مايو  / أيار ٨األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية الذي وقَّعت عليه يف           

طفال يف الرتاعات املـسلحة     شراك األ إالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب      
  .٢٠٠٢مايو / أيار٨الذي وقَّعت عليه يف 
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  الطلبات املوجَّهة إىل اجملتمع الدويل  -سادساً  
ال يوجد لدى واليات ميكرونيزيا املوحَّدة وكالة مستقلة حلقوق اإلنسان أو أمـني               -١١٦

ومبوجب . ي احلايل مظامل ليدافع عن قضايا حقوق اإلنسان ومصاحلها يف إطار اهليكل التنظيم          
. أمر تنفيذي، كُلِّفت وزارة العدل بإنفاذ قوانني وطنية، مبا يف ذلك محاية احلقـوق املدنيـة               

وتتمثل الوالية األخرى للوزارة أيضاً يف متثيل احلكومة الوطنية يف مجيع اإلجراءات والدعاوى             
مـن  الـدور جيعـل     نتيجة هذا   واجبات وزارة العدل    لذا فإن التضارب احملتمل يف      . املدنية

  .الضروري إنشاء هيئة مستقلة حلقوق اإلنسان
واليـات  تواصل  وعلى الرغم من احلاجة إىل إنشاء وكالة وطنية حلقوق اإلنسان،             -١١٧

ميكرونيزيا املوحَّدة كفاحها وسعيها وسط حتديات الوضع االقتصادي، رغبة منها يف إحراز            
وواليـات ميكرونيزيـا   . لتنمية الوطنيـة  تقدم ملموس يف جوانب عديدة من استراتيجيتها ل       

املوحَّدة إذ تضع يف اعتبارها القيود الشديدة على اإلمكانيات املالية واالقتصادية، فإهنا تسعى             
  .جاهدةً إىل بناء القدرات من أجل النهوض بالقيم األساسية حلقوق اإلنسان

وليني وجمتمع الدول بوجه    ها اإلمنائيني الد  ءوتدعو واليات ميكرونيزيا املوحَّدة شركا      -١١٨
  :عام إىل النظر يف توفري الشراكة أو املساعدة فيما يتعلق باجملاالت التالية

إنشاء هيئة حلقوق اإلنسان من شأهنا تيسري الدعوة إىل حقـوق اإلنـسان               )أ(  
  وإجراء اإلصالحات الالزمة واختاذ املبادرات على مستويي احلكومة واجملتمع على حد سواء؛

دمي املساعدة التقنية إىل احلكومة لتخفيف القيود اليت تواجهها فيما يتعلق           تق  )ب(  
  حبماية حقوق املرأة والطفل عن طريق إجراء إصالحات تشريعية وسياساتية؛

علـى  النهوض بالسياسات واملبادرات العاملية املتعلقة بتغيُّر املناخ للتخفيف           )ج(  
  . حياة الناس وممتلكاهتم وتطلعاهتم اإلمنائيةيفمن اآلثار الشديدة لتغيُّر املناخ األقل 

        


