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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١ جنيف،

) ج(١٥ق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقو        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *واليات ميكرونيزيا املوحدة    

 من أصحاب املصلحة إىل عمليـة       ٤ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس         . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب              . اإلنسانحقوق  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل مبطالبـات حمـددة              

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر، ومل              
وقد يعزى االفتقار إىل املعلومات بـشأن مـسائل         .  ذلك ُتغيَّر النصوص األصلية ما أمكن    

حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           . املسائل بعينها 

 التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة وقد روعي يف إعداد. الكاملة جلميع الورقات الواردة
  .األوىل هي أربع سنوات
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 إىل أن واليات ميكرونيزيا املتحدة طرف يف اتفاقية حقوق          ١أشارت الورقة املشتركة      -١

  . )٢(ز ضد املرأةالطفل ويف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 إىل أن دستور واليات ميكرونيزيا املتحدة يعرب عن سـيادة  ٢أشارت الورقة املشتركة     -٢

 إىل  املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة     وأشار  . )٣(الشعب وهو القانون األمسى للبلد    
سية كاحلق يف احلياة، واحلرية، وامللكية وحرية التعـبري         أن الدستور يكفل حقوق اإلنسان األسا     

كما أشارت هذه الورقة إىل أن احلقوق املدنية الفردية أو اجلوهرية حممية بالكامل             . )٤(والتجمع
، وأن احلقـوق التقليديـة حمميـة        مدونة واليات ميكرونيزيا املتحدة   مبوجب املادة الرابعة من     

  . )٥(رمبوجب املادة اخلامسة من الدستو
. )٦(طنني يف التعبد بأي دين خيتارونه     وينّص الدستور، وفقاً للمعهد، على حق مجيع املوا         -٣

 أو   ديناً معيناً للدولـة    ال جيوز مترير أي قانون حيدد     " على أنه    ١٩٧٩وينّص دستور الدولة لعام     
غـراض  يعرقل املمارسة احلرة لألديان، غري أنه جيوز تقدمي املـساعدة للمـدارس الدينيـة أل              

كما أشار املعهد إىل أنه ال توجد قوانني متنع مجاعات التبشري األجنبية من العمل يف               ". دينية غري
  . )٧(أراضي اجلزر

  التدابري السياساتية  –جيم   
الـسياسة الوطنيـة لـتغري املنـاخ         باحلكومة العتمادها    ١أشادت الورقة املشتركة      -٤

رة تسعى إلتاحة املعلومات والتثقيف للمـواطنني  وأشارت إىل أن السياسة املذكو  . ٢٠٠٩ لعام
بشأن آثار تغري املناخ، وإتاحة الفرصة ملشاركة اجلمهور يف القرارات املتعلقة بالتصدي لـتغري              
املناخ، وزيادة اجلهود الرامية لتخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه حلمايـة احلـق يف بيئـة                 

  . )٨(إيكولوجية مستدامة
 بأن ُتدمج الدولة حقوق املرأة يف املناهج التعليمية ابتـداًء           ٢ املشتركة   وأوصت الورقة   -٥

، وبأن تنفذ برامج منتظمة وفعالة للتوعية حبقوق املرأة ومناهضة العنـف            )٩(من املرحلة االبتدائية  
  . )١٠(املمارس ضدها، وبأن تتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد من ميارس هذا العنف
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   حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقعتعزيز  -ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 على أن النساء والفتيات يتعرضن للتمييز يف كنف األسرة،          ٢شددت الورقة املشتركة      -٦

ريب املهـين والعمـل     وال حيظني بفرص متساوية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتد         
  . )١١(والدخل، ويعانني من قلة فرص اإلدماج يف األنشطة االجتماعية واجملتمعية

املتعلق مبهر العروس جيعل الفتيات مبثابـة       " التقليد" إىل أن    ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٧
. )١٢(سلعة قّيمة يقايض عليها الرجال مقابل مدفوعات أصبح تشمل اليوم مـدفوعات نقديـة             

مربراً للتمييز ضد النساء والفتيات، بـل       " الثقافية"وأشارت إىل أنه كثرياً ما ُيتذرع باألعراف        
اليت ُيشار إليها   " التقاليد"و" األعراف"غري أن   . وحىت كمربر للمعاملة العنيفة واالنتهازية للمرأة     

ـ              ّورت ملواءمـة   متثل يف كثري من األحيان صوراً مشوهة عن األعراف والتقاليد األصلية اليت ُح
  . )١٣(احتياجات الذكور يف األسرة

 بأن تقضي الدولة على مجيع املمارسات التمييزيـة ضـد      ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٨
كما أوصت بتحسني وضع الفتيات عن طريق برامج التثقيف         . )١٤(املرأة وتعزز أمنها االقتصادي   

عاملة بني الفتيات والفتيان فيمـا يتعلـق        واإلعالم اخلاصة والعامة من أجل تعزيز املساواة يف امل        
بالتغذية والرعاية الصحية والتعليم واحلقوق االجتماعية واالقتصادية واملدنيـة، مبـا يف ذلـك              

  . )١٥(املساواة يف اإلرث

   الشخصيواألمنحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
ية وغري القانونيـة     بأن تتخذ الدولة مجيع التدابري القانون      ٢أوصت الورقة املشتركة      -٩

وينبغي أن تـشمل    . الالزمة لتوفري احلماية الكافية للمرأة من العنف القائم على نوع اجلنس          
كالربامج اإلعالمية والتثقيفيـة العامـة      (التشريعات والسياسات اجلديدة اإلجراءات الوقائية      

ت التظلم، وتـدابري    ، وإجراءا )لتغيري املواقف املتعلقة بأدوار كل من الرجل واملرأة ومركزمها        
واألحكام التعويضية والعقوبـات    ) دور اإليواء وخدمات املشورة والدعم    (احلماية ومرافقها   

  . )١٦(اجلنائية للجناة
، فإن الديناميات اليت حتيط مبمارسات االعتداء اجلنـسي         ٢ووفقاً للورقة املشتركة      -١٠

فاالعتـداء  . ا بالقدر الكايف أبداً   على األطفال جتعل هذه املمارسات غري مرئية وال ُيبلغ عنه         
. اجلنسي حماط بثقافة الصمت والوصم، ال سيما عندما حيدث يف كنف أسرة الطفل نفـسه              

فعندما يكون اجلاين أحد أفراد العائلة، يكون عنصر الرفض والذنب قوياً وتصبح األولويـة              
ما يكون اجلاين مـن     أما عند . وشرف العائلة ومحايتهما  " اسم"العليا للكبار هي احلفاظ على      
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ذوي النفوذ يف اجملتمع، فإن مثة حتديات كربى تواجه إجراءات املنـع واإلبـالغ والرعايـة                
العائلـة،  (ويف هذا السياق، كثرياً ما ُيفّرط حبقوق األطفال حلماية شرف اجلماعة            . واإلدارة

وأضـافت الورقـة    . وهيبة املعتـدي  ) العشرية، اجملتمع احمللي، اجلماعة الدينية، املدرسة، إخل      
 أنه ال توجد قوانني خاصة ملكافحة االغتصاب والعنف املرتيل أو االعتداء اجلنسي             ٢املشتركة  

 ال توجد دور رعاية أو إيواء منفصلة لألطفال املعتـدى علـيهم           كما  . على الطفل أو املرأة   
  . )١٧(للنساء أو
قضاء على مجيع أشكال     بأن تتخذ الدولة تدابري شاملة لل      ٢وأوصت الورقة املشتركة      -١١

االستغالل واالعتداء والتحرش والعنف اجلنسي ضد املرأة واملراهقني واألطفال، وأن تكفـل            
كمـا أوصـت    . )١٨(توفري مساعدة شاملة للضحايا من أجل إعادة تأهيلهم جسدياً ونفسياً         

بإنشاء آليات ميّسرة تتيح للتلميذات تقدمي شكاوى سرية خبصوص أي ممارسات حتـرش أو              
عنف جنسيني قد يتعرضن هلا من طالب آخرين أو مدرسني أو مـوظفني أو مـدراء، وأن                 
تضمن إجراء حتقيقات سريعة وفعالة يف هذه الشكاوى، فضالً عن اختاذ اإلجراءات التأديبية             
الفورية واملالئمة ضد اجلناة، مبا يف ذلك املشورة النفسية والوقف عـن العمـل والفـصل                

  . )١٩(ملقاضاة عند اللزومواملالحقة اجلنائية وا
 أن العقوبة البدنية    املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال       وذكرت    -١٢

وأفادت بأن العقوبة البدنية حمظورة يف املدارس لكنها مل تتمكن مـن             .)٢٠(مشروعة يف املرتل  
ن، وال يـرد أي ذكـر       التأكد مما إذا كان هذا احلظر مفروض مبوجب سياسة عامة أم قانو           

نباي وكوسراي أو   ه قوانني واليات ياب وبو    للعقوبة البدنية أو إجراءات التأديب املدرسية يف      
ووفقاً للمبادرة، فإن النظام اجلنائي حيظر إنـزال العقوبـة          . )٢١(مشروع قانون والية تشوك   

 يف املؤسـسات    البدنية جزاًء على ارتكاب اجلرائم، ولكنه ال حيظرها صراحةً كإجراء تأدييب          
كما أشارت املبادرة إىل أن العقوبة البدنية غري حمظورة يف مؤسـسات الرعايـة        . )٢٢(اجلنائية
وحثت املبادرة احلكومة بشدة على سن تشريعات وتنفيذها لضمان حظر العقوبة           . )٢٣(البديلة

  .)٢٤(البدنية لألطفال حظراً كامالً

   األسريةاحلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف احلياة  -٣  
 إىل استمرار حدوث الزجيـات املبكـرة والقـسرية يف           ٢أشارت الورقة املشتركة      -١٣

واليات ميكرونيزيا املتحدة، وإىل أن فارق السن الكبري بني الزوج والزوجة يعترب أمراً مقبوالً              
وأضافت الورقة أن فرض الزجيات املبكرة يؤدي إىل حاالت احلمل املبكر ويؤثر على             . ثقافياً

الصحة النفسية واجلنسية للنساء وعلى حقوقهن ومنائهن االقتصادي واالجتماعي، فضالً عن           
كما أشارت الورقة إىل املشاكل األخرى املرتبطـة بـالزواج          . تشجيعه التمييز ضد الفتيات   

  . )٢٥( عن عدم توافق الطباعالنامجةاملبكر، كحاالت الطالق املبكر 
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تعتمد الدولة، يف مجلة أمور، قوانني تضمن للمرأة         بأن   ٢وأوصت الورقة املشتركة      -١٤
، وأن تصمم وتنفـذ قواعـد وتـشريعات         )٢٦(دخول رابطة الزواج مبطلق حريتها ورضاها     

وأضافت أنه ينبغي اختاذ إجراءات قضائية ضد من يرغمون فتياهتم          . لتسجيل حاالت الزواج  
  . )٢٧(على الزواج يف صغرهن وملن يتزوجون فتيات قاصرات

 بأن تنظم الدولة محالت توعية عامة بشأن الـزواج          ٢كما أوصت الورقة املشتركة       -١٥
، ال سيما يف املناطق الريفية، وبأن ترفع مستوى الـوعي            يف مجيع أحناء البلد    املبكر والقسري 

ي أن تشرح برامج التوعيـة بوضـوح        وينبغ. العام مبا يترتب على زواج األطفال من مضار       
موقف احلكومة والقانون يف هذا الصدد، كما ينبغي إعالم اجلمهور بأن احلكومة ستقاضـي              

وأوصت الورقة كذلك بتعزيز مشاركة املرأة والرجل على        . )٢٨(كل من ينتهك قوانني الزواج    
ابية اجلنسية، وذلك من    قدم املساواة يف املسؤوليات األسرية واملعيشية ويف برامج الصحة اإلجن         

   .)٢٩(خالل التشريعات وهتيئة بيئة متكينية لتحقيق هذه األهداف

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٤  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 إىل أنه ليس للدولة دين رمسـي        عامةاملعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات ال     أشار    -١٦
كما ذكر أنه مل ترد أي إفادات عن انتـهاكات حكوميـة            . )٣٠(وُيحظر إعالن دين رمسي هلا    

  . )٣١(للحرية الدينية أثناء السنوات القليلة املاضية يف واليات ميكرونيزيا املتحدة
ملناصب القياديـة الـيت      عن القلق إزاء قلة متثيل املرأة يف ا        ٢وأعربت الورقة املشتركة      -١٧

ُتشغل بالتعيني أو باالنتخاب، وهو ما ينعكس يف غياب املرأة عن الكونغرس منـذ اسـتقالل                
الواليات، وهيمنة الرجال على أعلى مستويات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية علـى            

. )٣٢(مة املدنية صعيد احلكومة املركزية وحكومات الواليات والبلديات، مبا يف ذلك قطاع اخلد          
 يف مجلة أمور بأن تضع الدولة آليات لضمان مشاركة املرأة ومتثيلها            ٢وأوصت الورقة املشتركة    

  . )٣٣(على قدم املساواة يف مجيع مناحي احلياة العامة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٥  
ملتفاقمة املتعلقة بـشدة تعـرض       إىل أن املشاكل البيئية ا     ١أشارت الورقة املشتركة      -١٨

. )٣٤(وغ مستوى معيشي وصحي الئق للجميع     واليات ميكرونيزيا املتحدة لتغري املناخ هتدد بل      
ومبا أن تغري املناخ يهدد الزراعة، فهو يعرض للخطر حق املواطنني يف احلياة ويف اخلالص من                

  . )٣٥(اجلوع ويف حتقيق الكفاف، يف مجلة أمور
 إىل شدة وطأة الفقر على النساء والفتيات، إذ يتركهن          ٢ة املشتركة   وأشارت الورق   -١٩

. )٣٦(عرضة لشىت أشكال االستغالل وملخاطر االعتداءات البدنية واجلنسية أكثر من غريهـن           
وأضافت الورقة أنه على الرغم من إدماج خدمات الرعاية اإلجنابية يف نظام الرعاية الـصحية    

ء واملراهقني ال يزالون يعانون صـعوبة الوصـول إىل املرافـق            األساسية يف البلد، فإن النسا    
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، فإن وسائل منع ٢ووفقاً للورقة املشتركة . )٣٧(واملعلومات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية  
احلمل واملعلومات املتعلقة بتنظيم األسرة ليست متاحة مبا يكفي لتمكني النساء من االختيار             

عالوة على ذلك، تتسم خدمات الصحة اإلجنابية بعدم        . ملرغوبةوتفادي حاالت احلمل غري ا    
كفاية تدريب املوظفني وتدين مستوى قدراهتم وعـدم كفايـة املـوارد الالزمـة لتعزيـز                

  . )٣٨(اخلدمات نوعية
 إىل أن حىت الفتيات امللتحقات باملدرسة ال يتلقني عادةً          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٠

والحظت أن املعتقدات واملمارسات التقليدية واحملرمـات       . )٣٩(جنابيةتعليماً بشأن الصحة اإل   
االجتماعية ومرافق الرعاية الصحية غري الكافية مجيعها عوامل تساهم يف إعراض الشباب عن             
التماس خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية واجلنسية، وتتركهم عرضة ملخاطر احلمـل غـري             

وى األمراض املنقولة جنسياً وفريوس نقـص املناعـة         املرغوب واإلجهاض غري املأمون وعد    
أِضف إىل ذلك أن اخلدمات املتاحة حالياً موجهة حنو البالغني وال تتـيح للـشباب            . البشرية

  . )٤٠(فرصة مناقشة احتياجاهتم وشواغلهم الصحية اجلنسية واإلجنابية حبرية
ملام الشباب واآلباء مبسائل    بأن تنفذ الدولة برامج لتعزيز إ      ٢وأوصت الورقة املشركة      -٢١

الصحة اجلنسية واإلجنابية، والسعي إىل تغيري مواقف مقرري السياسات ومقدمي اخلـدمات            
والقادة الدينيني، وزيادة فرص التدريب وتطوير اهلياكل األساسية جلعل اخلدمات الـصحية            

  .)٤١(مجيع النساءويف متناول اجلنسية واإلجنابية أكثر مالءمة للشباب 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٦  
 يف مجلة أمور بأن تضمن الدولة للفتيات والنساء الوصول          ٢أوصت الورقة املشتركة      -٢٢

إىل مستويات التعليم الثانوية والعليا والتدريب املهين والتقين يف أسرع وقت وعلـى أوسـع               
ية لتشجيع اآلباء على إبقاء الفتيات يف املـدارس،         نطاق ممكن، وأن توفر املساعدة االقتصاد     

عمالة األطفال وحاالت الزواج املبكر، وأن تنشئ يف الوقت ذاتـه     وهو ما سيحّد بدوره من    
   .)٤٢(ة على إبقاء أطفاهلا يف املدارسفقريلبرامج منح دراسية ملساعدة األسر ا

يضاً حقوق املواطنني يف الثقافة      إىل أن تغري املناخ يهدد أ      ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٣
  . )٤٣( لغات أصلية٩واملعارف التقليدية، مبا يف ذلك احتمال فقدان 

  احلق يف التنمية  -٧  
 بأن تدين معدالت الثقافة الدستورية والقانونية، وغيـاب         ٢أفادت الورقة املشتركة      -٢٤

غياب املؤسسات الوطنية   برامج التعليم املدين يف املدارس، وختلف وسائل اإلعالم وضعفها، و         
املستقلة حلقوق اإلنسان، وتفشي أساليب احلكم وممارسات الزعامة العرفية والتقليدية، مجيعها 
عوامل حتول دون ممارسة املواطنني حرياهتم الدستورية ومتتعهم حبقوق اإلنسان ومشاركتهم           

 حق املواطنني يف التنمية وهو ما يهدد بالتايل. يف التنمية واحلكم والقيادة على مجيع املستويات    
  . )٤٤(القانونية والسياسية واالجتماعيةالثقافية واالقتصادية و
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  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
 إىل أن واليات ميكرونيزيا املتحدة تواجه عـدداً مـن           ٢أشارت الورقة املشتركة      -٢٥

قافتها، مبا يف ذلك نقص فرص التعليم، والتمييز        املشاكل اليت تستمد جذورها من تقاليدها وث      
ويف هذا السياق، فـإن املمارسـات       . بني اجلنسني، والعنف القائم على نوع اجلنس، والفقر       

التقليديــة الــسلبية تــضّر بــصحة النــساء واألطفــال وتنتــهك ســالمتهم البدنيــة 
  . )٤٥(األساسية وحقوقهم

خطر التهديدات الـيت تواجـه حقـوق         إىل أن أحد أ    ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٦
اإلنسان لشعب واليات ميكرونيزيا املتحدة هو شدة تعرض البيئة اليت يعيشون فيها آلثار تغري              

وأضافت أن فقدان األراضي بسبب ارتفاع مستوى سطح البحـر والعواصـف            . )٤٦(املناخ
املناخيـة،  والتحات الساحلي قد ترغم آالف املواطنني على اهلجرة حتت وطـأة العوامـل              

فتضطرهم لالنتقال من املناطق املنخفضة إىل املناطق األعلى ارتفاعاً، ومن اجلزر املرجانية إىل             
  .)٤٧(اجلزر املرتفعة يف البلد، ورمبا أيضاً من اجلزر املرتفعة يف البلد إىل بلدان أخرى

   التقنيةواملساعدةبناء القدرات   - رابعاً  
ا أوصت، بأن يشجع جملس حقوق اإلنسان اجملتمع        ، فيم ١أوصت الورقة املشتركة      -٢٧

الدويل على مساعدة حكومة واليات ميكرونيزيا املتحدة يف مساعيها الرامية إىل ختفيف آثار             
وذكرت الورقة أن املسؤولية األوىل عن محاية حقوق اإلنسان         . )٤٨(تغري املناخ والتكيف معها   

 وال سيما البلدان املـسؤولة عـن      -ع الدويل   غري أن اجملتم  . للمواطنني تقع على عاتق الدولة    
 تتحمل أيضاً مسؤولية احليلولة دون أن ينال تغري         -اجلزء األكرب من انبعاثات غازات الدفيئة       

ة املناخ من حقوق اإلنسان ملواطين واليات ميكرونيزيا املتحدة وختفيف األضرار ومـساعد           
  . )٤٩(الضحايا، إذا مسحت الظروف بذلك

  لويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاألو -خامساً 
  .ال ينطبق
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