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جتميع بشأن والايت ميكرونيزاي املوحدة
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
أُعد د هد د ا التقريد ددر عمد د ا بقد درا جملد د حقد ددو اإلنسد ددان  1/5و ،21/16مد د مراعد ددا دو يد د
-1
االسددتارا الد و الشددام وهددو جتميد للمالومددا الدوا د يف تقددا ير هيئددا املااهد ا واإلجدراتا
اخلاصد د وغريهد ددا مد د واثئد د األمد د املتحد د ذا الص ددل  ،الد ددي قد د م يف شد د مد ددوج بسد د القيد ددود
املفروض على ع د ال لما

اثنيا -نطااق االلتزامااات الدوليااة والتعاااون ماع اآلليااات واهليئااات الدوليااة حلقااوق
( )( )
اإلنسان
2 1

ح د اللجند املانيد ابلقضددات علددى التمييد ضد املدرأ وجلند حقددو الطفد بتصد ي والاي
-2
()3
مي روني اي املوح على اتفاقي حقو األشخاص ذو اإلعاق يف عام 2016
وأوص د جلن د حق ددو الطف د وفري د األم د املتح د القط ددر أبن تص د والاي مي روني د اي
-3
()4
وأوصد
املوح على الربوتوكدو االختيدا التفاقيد حقدو الطفد املتالد إبجدرات تقد م ال غدا
اللجن د املاني د ابلقض ددات عل ددى التميي د ض د امل درأ وجلن د حق ددو الطف د أبن تص د والاي مي روني د اي
املوح د عل ددى اتفاقي د مناهض د التا د ي وغ ددري م د ض ددرو املاامل د أو الاقوب د القاس ددي أو ال إنس دداني
أو املهين  ،والاه ال ويل اخلاص ابحلقو امل ني والسياسي  ،والاه ال ويل اخلاص ابحلقو االقتصادي
واالجتماعي والثقافي  ،واالتفاقي ال ولي للقضات على مجي أش ا التميي الانصر  ،واالتفاقي ال ولي
حلماي مجي األشخاص م االختفات القسر واالتفاقي ال وليد حلمايد حقدو مجيد الامدا املهداجري
وأف دراد أس ددره ( )5وأوص ددى فري د األم د املتح د القط ددر أبن تص د والاي مي روني د اي املوح د عل ددى
مااهد ا حقددو اإلنسددان ال وليد األساسددي املت قيد ( )6وشددجا اللجند املانيد ابلقضددات علددى التمييد
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ضد املدرأ والاي مي رونيد اي املوحد علددى التصد ي علددى الربوتوكددو االختيددا
()7
مجي أش ا التميي ض املرأ

التفاقيد القضددات علددى

وأوصى فري األمد املتحد القطدر أبن تصد والاي مي رونيد اي املوحد علدى اتفاقيد مند
-4
جرمي اإلابد اجلماعي واملااق عليها ،وعلى نظام وما األساسي للمح م اجلنائي ال ولي  ،واالتفاقيد
اخلاص بوض ال جئني والربوتوكو امللح هبا( )8وأوصى أيضا أبن تنظر والاي مي روني اي املوح يف
طلد االنضددمام إىل عضددوي منظمد الام د ال ولي د  ،بغيد التص د ي علددى االتفاقيددا األساسددي ملنظم د
الام ال وليد ( )9وأوصد منظمد األمد املتحد للرتبيد والالد والثقافد (اليونسد و) والاي مي رونيد اي
()10
املوح ابلتص ي على اتفاقي م افح التميي يف جما التالي
وأوص اللجن املاني ابلقضات على التمييد ضد املدرأ أبن تُا لجد والاي مي رونيد اي املوحد
-5
ابستارا مجي حتفظاهتا على اتفاقيد القضدات علدى مجيد أشد ا التمييد ضد املدرأ  ،دون أتخدري ،بغيد
()11
سح ها أو تضيي نطاقها ،ابلتشاو م جمموعا اجملتم امل ين النسائي
والحظ الفري القطر لألم املتح أن ال ل ق ص على اتفاقي حقو األشخاص ذو
-6
اإلعاق يف عام  2016وأن تقرير األويل مبوج املاد  35م االتفاقي ق ح ل موع يف كدانون الثداين/
يندداير  2019وأوصددى فري د األم د املتح د القطددر أبن تق د م والاي مي روني د اي املوح د التقريددر األويل
()12
دون م ي م التأخري
وأوص ددى فري د األم د املتح د القط ددر أبن تنظ ددر والاي مي روني د اي املوح د يف توجي د دع ددو
-7
13
( )
دائم إىل امل لفني بوالاي يف إطا اإلجراتا اخلاص جملل حقو اإلنسان
ويغطددي م تد املفوضددي السددامي حلقددو اإلنسددان (املفوضددي ) اإلقليمددي ملنطقد احملددي اهلدداد
-8
والاي مي روني د اي املوح د وعمل د املفوضددي م د والاي مي روني د اي املوح د يف جم دداال مث د اآللي د
املشددرتك بددني املؤسسددا لتقد م التقددا ير ومتاباد التوصدديا ال وليد وتقد م التقددا ير إىل اهليئددا املنشددأ
()14
مبوج مااه ا  ،فض ا ع أنشط أخرى

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()15

الحظ اللجند املانيد ابلقضدات علدى التمييد ضد املدرأ بقلد أن ال لد مل يتخد باد ُ خطدوا
-9
إلنش ددات مؤسس د وطني د مس ددتقل حلق ددو اإلنس ددان تتمت د بوالي د واس ددا حلماي د وتا ي د حق ددو اإلنس ددان
للمدرأ وأوصد اللجند أبن تنشد والاي مي رونيد اي املوحد مؤسسد وطنيد مسدتقل حلقدو اإلنسددان
وفقا للم اد املتالق مبرك املؤسسا الوطني لتا ي ومحاي حقو اإلنسان (م اد اب ي )( )16وقد م
()17
فري األم املتح القطر توصي مماثل
 -10وأوصد د د جلند د د حق د ددو الطفد د د أبن تاد د د والاي مي رونيد د د اي املوحد د د فرقد د د الامد د د املانيد د د
ابالسددتارا الد و الشددام وحقددو اإلنسددان وتضددم ت ليفهددا بواليد تنسددي وإعد اد التقددا ير املق مد
إىل اآلليد ددا ال وليد د واإلقليميد د حلقد ددو اإلنسد ددان ،وتنسد ددي وتاقد د تد د ابري متاباد د وتنفيد د االلت امد ددا
التااه ي وتوصيا اآلليا ذا الصل على الصاي الوطين( )18وأوصدى فريد األمد املتحد القطدر
أبن ت ف والاي مي روني اي املوح فاالي أدات فرقد الامد علدى أن تسداى يف الوقد ذاتد إىل إنشدات
()19
آلي وطني لإلب غ واملتابا تام بش كام
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رابع ا -تنفي ا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان مااع مراعاااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة لعدة قطاعات
 -1املساواة وعدم التمييز

()20

 -11الحظ د جلن د حق ددو الطف د أن ال س ددتو االحت دداد ودس دداتري ال ددوالاي ت ددن عل ددى املس دداوا
واحلماي د القانوني د املتس دداوي وحتظ ددر التميي د عل ددى أس ددا الا ددر أو اجل ددن أو اللغ د أو األص د الق ددومي
أو اإلث ددين أو االجتم دداعي أو عل ددى أس ددا املل ي د  ،ول نه ددا تش ددار ابلقل د ألن ه د ال س دداتري ال حتظ ددر
()21
التميي على مجي األس الصرحي املشمول ابالتفاقي  ،مبا يف ذلك اإلعاق وال ي
 -12وق أوصى فري األم املتح القطر  ،يف تقرير املق م إىل جول االستارا ال و الشام
السابق  ،أبن تا والاي مي روني اي املوح ال ستو حبيث ين على ع م التميي علدى أسدا ندو
اجل ددن واملي د اجلنس ددي واإلعاق د والح ددظ فري د األم د املتح د القط ددر أن د  ،وفق د ا للمالوم ددا املتاح د ،
()22
مل حير أ تق م يف ه ا الص د
 -2التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()23

 -13وأقر فري األم املتحد القطدر أبمهيد السياسد املت املد إلدا خمداطر ال دوا وتغدري املندا
على الصاي الوطين يف ح يران/يوني  2013وخط التنمي االسرتاتيجي  ،2023-2004 ،اعرتاف ا ابحلاجد
إىل محاي تنمي النا واملوا د واالقتصاد م املخاطر الي يش لها تغدري املندا ( )24وقد م جلند حقدو
()25
الطف توصيا بشأن قضااي مماثل
 -14و ح اللجن املاني ابلقضات علدى التمييد ضد املدرأ ب دون ال لد أو دولد ج يد يف احملدي
اهل دداد تاتمد د قد ددانو ا بش ددأن تغد ددري املند ددا ومد د ذل ددك ،الحظد د بقلد د الت ددأثري غد ددري املتناسد د يف املد درأ
املرتتد علددى تغددري املنددا وا تفددا منسددو ميددا ال حددر وال دوا األخددرى املتصددل ابلطقد ( )26وأوصددى
فري األم املتح القطر أبن ت ف والاي مي روني اي املوح تنفيد السياسدا والتد ابري الراميد إىل
التصد آلاث تغددري املنددا مد خد هند قددائ علددى حقددو اإلنسددان ،يشددم إجدراتا مناخيد تراعددي
()27
املنظو اجلنساين

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه
 -15الحظد جلن د حقددو الطفد بتق د ير الت د ابري الددي اخت د ها ال ل د حلمايد ح د الطف د يف احليددا
وال قددات والنمددو ،غددري أهن ددا تشددار ابلقل د إ ات مجل د أم ددو منهددا انتحددا امل دراهقني وغ ددرقه وغددري ذلددك م د
احل دواد الددي تددؤثر علددى ح د األطفددا يف احليددا وال قددات والنمددو( )28وأوص د جلن د حقددو الطف د أبن
تتخد د والاي مي رونيد د اي املوحد د إجد دراتا عاجلد د لتا يد د جهودهد ددا الراميد د إىل مند د االنتحد ددا بد ددني
األطفددا  ،مب د فدديه األطفددا ذوو اإلعاق د  ،وذلددك بضددمان ت دوافر خ د ما املشددو النفسددي يف امل د ا
()29
واجملتماا احمللي
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 -2إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()30

 -16الحظ د اللجن د املاني د ابلقضددات علددى التميي د ض د امل درأ وجددود نظ د ع ال د متا د د يف ال ل د
والحظ بقل ع م تدوافر فدرص للمدرأ للجدوت إىل الا الد بصدو فاالد وعجد املدرأ عد احلصدو علدى
اإلنصاف يف نظام الا ال الرمسي نتيج لاوام متاد د  ،منهدا الفقدر ،والقوالد النمطيد اجلناسدي السدل ي ،
وقل توافر املساع القانوني اجملاني  ،وقل احملاك يف أحنات اإلقلي ( )31وأوص اللجن أبن تا والاي
مي روني اي املوح النظام القضائي لضمان توافر فرص للمرأ للجوت إىل الا ال على حنو فاا  ،بوسائ
منه ددا ايد امل دوا د ال ش دري والتقني د واملالي د ( )32وأوص ددى فري د األم د املتح د القط ددر أبن تا د والاي
مي روني اي املوح الت ابري الرامي إىل ضمان وصو النسات إىل الا ال  ،وتشدجي إبد غ السدلطا عد
()33
حاال الانف ،وضمان حصو الضحااي على احلماي واالنتصاف وخ ما ال ع املناس
 -17والحظ جلن حقو الطفد بتقد ير أن القدانون االحتداد وقدوانني الدوالاي تدن علدى عد د
م ال ندود املتالقد بقضدات األطفدا تشدم إجدراتا مرند للد عاوى القانونيد املتالقد ابألطفدا املتهمدني
اب ت ددا ج درائ جنائي د غددري أن اللجن د تشددار ابلقلد إ ات مجل د أمددو منهددا اخنفددا احل د األدىن لس د
املسؤولي اجلنائي يف قوانني الوالاي  ،ال ُح د باشر سنوا م الامر( )34وأوص اللجن أبن ترف
والاي مي روني د اي املوح د احل د األدىن لس د املس ددؤولي اجلنائي د يف مجي د ال ددوالاي إىل  14س ددن عل ددى
األق  ،وأن تاتم تشرياا إلقام الا يف جما قضات األطفا  ،وأن ت ف منح مجي األطفا دون
س د الثامن د عش ددر مجي د الض ددما القانوني د املناس د  ،وأن تا د الت د ابري غ ددري القض ددائي  ،مث د إخ درا
()35
األطفا املتهمني اب ت ا جرائ م نظام الا ال اجلنائي  ،والوساط وتق م املشو
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()36

 -18الحظ اليونس و أن حري اإلع م غري م فول يف ال ل وأن والاي مي روني اي املوح غري
()37
مل م بنشر املالوما وأضاف أن التشهري ال ي ا يش جرميد جنائيد يف والاي مي رونيد اي املوحد
وأوص اليونس و أبن تاتم والاي مي روني اي املوح قانو ا بشأن الوصدو إىل املالومدا يتفد مد
()39
املاايري ال ولي وأن تلغي جترم التشهري( )38وق م فري األم املتح القطر توصي مماثل
-19

والحظ اليونس و أن الصحفيني واإلع ميني ياملون يف بيئ آمن يف ال ل

 -4حظر مجيع أشكال الرق

()40

()41

 -20ح جلن حقدو الطفد واللجند املانيد ابلقضدات علدى التمييد ضد املدرأ ابعتمداد تشدرياا
وخط د عم د بش ددأن االجت ددا ابل ش ددر ،فض د ا ع د ت د ي امل ددو فني امل لف ددني إبنف دداذ الق ددانون واملس ددؤولني
احل ددوميني يف هد ا الصد د غددري أهنمددا تشدداران ابلقلد إ ات كددون التشدرياا احلاليد ال جتدلمرم صدراح بيد
األطفا واختطافه  ،ولا م وجود إجراتا مسي لتح يد األطفدا ضدحااي االجتدا  ،وإ ات التقدا ير الدي
تفي ابالجتا ابلفتيا واستغ هل يف ال غات ،مبا يف ذلك يف سف الصي األجن ي ( )42وأوص اللجند
املانيد ابلقضددات علددى التمييد ضد املدرأ أبن تادداج والاي مي رونيد اي املوحد األسد ا اجل يد ل جتددا
ابل ش ددر واس ددتغ ال غ ددات ،وك د لك أوج د الص ددل ب ددني ص ددناع ص ددي األمس ددا األجن ي د واالجت ددا ابلنس ددات
()43
واستغ هل يف ال غات
 -21والح ددظ فري د األم د املتح د القط ددر أن الق دوانني يف والي ددي ب ددوهني وش ددو ال حتظ ددر ص دراح
االجتددا ابلراش د ي ألغ درا االسددتغ اجلنسددي ،وأن النسددات والفتيددا مددا ل د خيضددا ل سددتغ يف
ال غددات( )44وأوصددى فريد األمد املتحد القطددر أبن تقددوم والاي مي رونيد اي املوحد مبواتمد تشدرياا
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م افح د االجت ددا  ،عل ددى الص دداي االحت دداد وص دداي ال ددوالاي  ،م د املا ددايري ال ولي د  ،وض ددمان أن ت ددون
()45
الاقواب متناس م خطو اجلرمي
 -5احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية

()46

 -22وبينما ت حظ اللجن بتق ير اعتماد قانون محايد األسدر يف كوسدرا وقدانون محايد األسدر يف
بوهني واعت ام ال ول اعتماد تشري شام حلماي الطف  ،فإهنا تشار ابلقلد إ ات عد م وجدود تشدرياا
حلماي األسر يف اي وشو وأوص اللجن والاي مي روني اي املوح ابعتماد قوانني حلماي األسر
()47
يف اي وشو وختصي املوا د ال شري والتقني واملالي املناس لتنفي ها
 -23وقالد د اللجند د املانيد د ابلقضد ددات علد ددى التمييد د ضد د املد درأ إهند ددا تشد ددار ابلقلد د إ ات التناقضد ددا
القانوني بني ال و فيما يتال ابل وا والا قا األسري  ،مما يؤد إىل التميي ض املرأ ( )48وأوص
اللجن د والاي مي روني د اي املوح د ابخت دداذ الت د ابري ال م د لض ددمان املس دداوا ب ددني النس ددات والرج ددا عل ددى
أ اضدديها يف احلقددو يف ال د وا والط د واملل ي د وحضددان األطفددا وامل دريا  ،وبتح ي د الس د القانوني د
()49
ال نيا لل وا يف  18عام ا ل م الفتيا والفتيان ،وجترم وا األطفا وتا د ال وجا

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية

()50

 -24ح د اللجن د املاني د ابلقض ددات علددى التميي د ض د امل درأ ابعتمدداد ق ددانون بشددأن إج ددا األموم د
واب دايد ما د ال الامال د يف ص ددفوف النس ددات يف القط ددا الا ددام بي د أهن ددا الحظ د بقل د أوج د ع د م
االتسا يف اإلطا التشرياي وإطا السياسا يف جما الامال يف مجي الوالاي  ،والفجدو يف األجدو
بني اجلنسني ،واخنفدا متثيد املدرأ يف املناصد اإلدا يد  ،وعد م وجدود تشدرياا جتدرم التحدر اجلنسدي
يف م ددان الامد علددى وجد التح يد ( )51وأوصد اللجند أبن تتخد والاي مي رونيد اي املوحد تد ابري
قانوني د وت د ابري أخ ددرى للقض ددات عل ددى التميي د ض د امل درأ يف مي د ان الام د  ،و ايد ف ددرص الام د املتاح د
للمدرأ  ،واحلد مد أوجد عد م املسدداوا اهلي ليد يف الامالد  ،والفجددو يف األجددو بددني اجلنسددني ،واعتمدداد
()52
تشرياا جترم التحر اجلنسي يف م ان الام على وج التح ي
 -2احلق يف الضمان االجتماعي
 -25الحظ فريد األمد املتحد القطدر أن والاي مي رونيد اي املوحد قد أيد التوصدي املق مد
خ د جول د االسددتارا ال د و الشددام الثاني د إلنشددات ش د أمددان اجتمدداعي أوس د نطاق د ا مصددمم
حبيث تشم مجي شرائح اجملتم والحظ أن غ وجود جمموعد مد بدرام الضدمان االجتمداعي ،فدإن
ه د ال دربام ال تفي د إال م د يامل ددون يف االقتص دداد الرمس ددي وأوص ددى فري د األم د املتح د القط ددر أبن
ت ثددف والاي مي روني د اي املوح د جهودهددا إلنشددات ش د أمددان اجتمدداعي أوس د نطاق دا تشددم مجي د
ش درائح اجملتم د  ،وال س دديما األش ددخاص الا دداملني يف القط ددا غ ددري الرمس ددي ،وأن تاتم د نظم د ا وجمموع ددا
ت د ابري للحماي د االجتماعي د تراع ددي االحتياج ددا اخلاص د للنس ددات واألش ددخاص ذو اإلعاق د  ،يف إط ددا
()53
مساعي اجملاهب االجتماعي  -االقتصادي لوابت فريو كو و (كوفي )19-
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 -3احلق يف مستوى معيشي الئق

()54

 -26الحد ددظ فريد د األمد د املتحد د القطد ددر أن ال لد د قد د أيد د التوصد ددي الد ددي قد د م خد د جولد د
االسددتارا الد و الشددام الثانيد املتالقد مب افحد سددوت التغ يد ونقد املغد اي ال قيقد عد طريد
ضمان احل يف الغ ات ال ايف والصحي وم ذلك ،ال ي ا سوت التغ ي يش مصد قلد  ،ال سديما
بددني صددغا األطفددا  ،بس د اسددته األغ ي د غددري الصددحي والحددظ أن م د الاق ددا الرئيسددي الددي
تادرت صد احلالد الصددحي والتغ ويد لألطفدا والنسددات يف ال لد عد م وجددود د اسد استقصدائي وطنيد
لألسر املايشي هلا طاب متثيلي ،مث ال اس االستقصائي ال ميغرافي والصحي أو ال اس االستقصائي
الانقودي املتا د املؤشرا الي أجري يف ع بل ان ج ي أخرى يف احملي اهلاد ( )55وأوصى فري
األم د املتح د القطددر أبن تا د والاي مي روني د اي املوح د الت د ابري الرامي د إىل ضددمان احلصددو عل ددى
()56
امليسر ،وال سيما ابلنس لألطفا
الغ ات الصحي و ل
 -4احلق يف الصحة

()57

 -27ح جلن حقو الطف ابلت ابري املتخ خلفض ما ال الوفيا وما ال اإلصاب بفقر
ال م بني الرض واألطفا دون س اخلامس  ،وك لك التد ابري الراميد إىل حتسدني التغطيد ابلتطادي بيد
أهنددا أعربد عد القلد إ ات عد م كفايد فددرص حصددو األطفددا الد ي يايشددون يف اجلد والقددرى النائيد
علددى خ د ما الرعاي د الصددحي وأوص د اللجن د والاي مي روني د اي املوح د ب د ايد اجلهددود الرامي د إىل
حتس ددني ف ددرص حص ددو مجي د األطف ددا عل ددى خ د ما الرعاي د الص ددحي األساس ددي  ،وال س دديما يف اجل د
()58
والقرى النائي  ،وتوفري املوا د ال م إلنشات عيادا متنقل
 -28والحظد جلن د حقددو الطف د وجلن د القضددات علددى التمييد ض د امل درأ بتقد ير الت د ابري املتخ د
ملااجل د إس ددات اس ددتاما املخ د ا ب ددني امل دراهقني ،ول نهم ددا أعربت ددا ع د القل د إ ات ا تف ددا ما د مح د
املراهقددا  ،وجتددرم اإلجهددا يف مجي د احلدداال  ،ابسددتثنات احلدداال الددي ت ددون فيهددا حيددا األم مارض د
للخطر ،وإ ات حم ودي إم اني احلصدو علدى خد ما الصدح اإلجنابيد واجلنسدي املأموند ( )59وأعربد
اللجند املانيد ابلقضددات علددى التمييد ضد امل درأ عد القلد إ ات احلالد الصددحي للمدرأ يف املندداط واجل د
النائي د د ( )60وأوص د د جلن د د حق د ددو الطف د د  ،مراع د ددا ا منه د ددا للغ د ددايتني  7-3و 6-5م د د أه د د اف التنمي د د
املست ام  ،أبن ت ف والاي مي روني اي املوح إدما التثقيف يف جمدا الصدح اجلنسدي واإلجنابيد يف
املندداه ال اسددي اإلل اميد  ،وأن ُجتد مرم اإلجهددا يف مجيد الظددروف ،وأن حتسد فددرص حصددو املدراهقني
علدى الرعايد الصدحي اإلجنابيد ( )61وقد م اللجند املانيد ابلقضدات علدى التمييد ضد املدرأ وفريد األمد
()62
املتح القطر توصيا مماثل
 -5احلق يف التعليم

()63

 -29الحظد د اليونسد د و أند د مل ُحيد د د أ ند د قد ددانوين ي فد د التالد ددي االبتد د ائي والثد ددانو اجملد دداين
()64
يد د عو إليد د ب ددر م التال ددي لا ددام 2030
واإلل ام ددي ،وال التال ددي ق د د االبت د ائي ،عل ددى النح ددو ال د
وأوص د اليونس د و أبن ت ف د والاي مي روني د اي املوح د إم اني د احلص ددو عل ددى املالوم ددا املتالق د
بقطددا التالددي وتوافرهددا ،وأن تنظددر يف اعتمدداد أح ددام قانوني د تددن علددى مددا ال يق د ع د  12عام د ا م د
التالددي االبت د ائي والثددانو اجملدداين ،وعلددى مددا ال يقد ع د سددن واح د مد التالددي اجملدداين واإلل امددي ق د
()65
االبت ائي
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 -30وفيما يتال ابمل ا االبت ائيد والثانويد  ،أعربد جلند حقدو الطفد عد القلد إ ات اخنفدا
ماد د ال االلتحد ددا ابملد د ا االبت ائيد د والثانويد د  ،و ايد ماد د ال التسد ددر مد د املد د ا  ،والفد دوا
اإلقليميد د يف نوعيد د التالد ددي ( )66والحد ددظ فريد د األمد د املتحد د القطد ددر أن نوعيد د اخلد د ما التاليميد د ،
واالعتمدداد الشد ي علددى التمويد مد املدداحنني ،والصدداواب املرت طد بتقد م اخلد ما التاليميد يف اجلد
()67
النائي ال ت ا تش حت اي ئيسي
 -31وأثن اللجن املاني ابلقضات على التميي
الت ددافؤ ب ددني اجلنس ددني عل ددى مس ددتوى التال ددي االبت د
اجلنسني مل يُ يف املناه ال اسي يف املسدتواي
حاال احلم بني املراهقا وطرد الفتيا احلوام

ض املرأ على والاي مي روني اي املوح لتحقيقها
ائي ،ول نه ددا تش ددار ابلقل د ألن م د أ املس دداوا ب ددني
الاليدا وتشدار اللجند ابلقلد أيضد ا إ ات ا تفدا عد د
()68
م امل ا اخلاص

 -32وأوص جلن حقو الطف  ،مراعا ا منها للغايتني  1-4و 2-4م أه اف التنمي املست ام ،
أبن ت ف والاي مي رونيد اي املوحد إمتدام مجيد الفتيدا والفتيدان تاليمد ا ابتد ائي ا واثندوايا منصدف ا وجيد
النوعي د  ،وتا ي د اجله ددود الرامي د إىل حتس ددني ف ددرص احلص ددو عل ددى التال ددي ونوعيت د  ،واخت دداذ ت د ابري إلبق ددات
الفتيددا احلوامد واألمهددا املراهقددا يف املد ا الااديد  ،وختصددي مدوا د ماليد كافيد لتوسددي نطددا
التالي يف مرحل الطفول امل ر ( )69وق م اللجن املاني ابلقضات على التميي ض املرأ وفريد األمد
()70
املتح القطر توصيا مماثل

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
 -1النساء

()71

 -33الحظ اللجن املاني ابلقضات على التميي ضد املدرأ أن ال سدتو الدوطين ودسداتري الدوالاي
األ ب د حتظددر التميي د علددى أسددا اجلددن وم د ذلددك ،أعرب د اللجن د ع د القل د ألن أايا م د ال سدداتري
ال يا فدرف التمييد وفقد ا للمداد  1مد اتفاقيد القضدات علدى مجيد أشد ا التمييد ضد املدرأ ( )72وأوصد
اللجن  ،مراعا ا منها للغاي  1-5م أه اف التنمي املست ام  ،أبن ت والاي مي روني اي املوح يف
ال ستو الوطين أو أ تشري مناس آخر تاريف ا للتميي ض املرأ يتماشى م املاد  1مد االتفاقيد ،
()73
ويشم التميي امل اشر وغري امل اشر والتميي يف اجملالني الاام واخلاص
 -34وأعربد د اللجند د املانيد د ابلقضد ددات علد ددى التمييد د ضد د املد درأ عد د القلد د إ ات اسد ددتمرا املاد ددايري
واملما سددا الثقافي د الضددا والقوال د النمطي د التميي ي د املتج د فيمددا يتال د أبدوا ومسددؤوليا امل درأ
والرج د يف األس ددر ويف اجملتم د ( )74وأوص د اللجن د أبن تض د والاي مي روني د اي املوح د اس درتاتيجي
()75
شامل ذا أه اف حم د لتا ي القوال النمطي التميي ي أو القضات عليها
 -35والحددظ فريد األمد املتحد القطددر اعتمدداد السياسد الوطنيد للمسدداوا بددني اجلنسددني،2023-2018 ،
وأهنددا ترك د اهتمامهددا علددى حتسددني متثي د امل درأ يف عملي د صددن الق درا  ،والقضددات علددى الانددف اجلنسدداين،
وحتسني خمرجا التالي  ،و ف احلواج أمام القوى الاامل  ،وتوفري عاي صحي أفضد  ،وتامدي مراعدا
()76
املنظو اجلنساين يف مجي نواحي الام احل ومي
 -36والحظد اللجند املانيد ابلقضددات علددى التمييد ضد املدرأ بقلد عد م وجددود اسدرتاتيجي لتنفيد
تد ابري خاصد مؤقتد للتاجيد بتحقيد املسدداوا الفاليد بددني املدرأ والرجد يف ال لد ( )77وأوصد اللجن د
والاي مي روني اي املوح بتنفي تد ابري خاصد مؤقتد  ،مثد احملاصصد اجلنسداني والدربام اخلاصد بندو
()78
اجلن  ،يف مجي اجملاال الي ت ون فيها املرأ ممثل متثي ا قص ا أو حمروم
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 -37وأعرب اللجن املاني ابلقضات على التمييد ضد املدرأ عد القلد إ ات ا تفدا ماد ال الاندف
ال د تتاددر ل د امل درأ  ،وال سدديما الانددف املن د يل واجلنسددي ،وإ ات غيددا املالومددا اإلحصددائي املرت ط د
ب لك( )79والحظ فري األم املتح القطدر أند غد اعتمداد ال لد تد ابري للقضدات علدى الاندف القدائ
اهليئ
على أسا نو اجلن ض املرأ  ،فإن الانف ض املرأ ال ي ا سائ ا ويف عام  ،2017أص
التش درياي لوالي د بددوهني قددانون القضددااي املن لي د  ،ال د ح د د آليددا وإج دراتا مااجل د ح دواد الانددف
الاددائلي وأعد ل اهليئد التشدرياي يف اي مشددرو قددانون للانددف الاددائلي يوجد حاليدا قيد االسددتارا
غددري أن التشدرياا االحتاديد الددي جتددرم الانددف ضد املدرأ مل تاتمد باد ( )80وأوصد اللجند أبن تاتمد
والاي مي روني اي املوح تشرياا علدى الصداي الدوطين وعلدى صداي الدوالاي لتجدرم مجيد أشد ا
الانددف القددائ علددى نددو اجلددن ض د امل درأ  ،مبددا يف ذلددك الانددف الاددائلي ،ووض د سياس د وطني د شددامل
()81
للقضات على الانف القائ على نو اجلن ض املرأ
 -38والحظ فري األم املتح القطر أن ال ع املق م إىل الناجني مد الاندف اجلنسداين ال يد ا
غ ددري ك دداف أيض د ا ،نظ درا لا د م اس ددتيفات أ مراف د ص ددحي للما ددايري ال د نيا املطلوب د لتق د م املس دداع إىل
الناجني م الانف ،مثلما يتضح مد نتدائ التقيدي الد أُجدر يف تشدري الثداين/نوفمرب  2018لتأهد
()82
املراف الصحي وتوافر اخل ما
 -39والحددظ فريد األمد املتحد القطددر أن احل ومد دعمد يف عددام  2019وضد سياسد وطنيد
إلهنددات الانددف ض د امل درأ  ،غ د ع د م التص د ي الرمسددي عليهددا با د ُ غددري أن خط د عم د علددى مسددتوى
الوالاي قد ُوضدا وأقدر يف والاي اي وبدوهني وكوسدرا وشدو وكدإجرات ئيسدي يف إطدا هد
السياس  ،دعم احل وم عمليا تقيي مسا ا اإلحال للناجني مد الاندف عدرب النظدام الصدحي يف
مجي الوالاي األ ب يف عام  2019وأوصى فري األم املتح القطر أبن ت ثف والاي مي روني اي
املوح د جهودهددا التثقيفي د والتوعوي د الددي تسددته ف القضددا وامل د عني الاددامني ومددو في إنفدداذ القددانون
والا دداملني يف جم ددا الق ددانون وال عم ددات التقلي د يني ومق د مي الرعاي د الص ددحي واألخص ددائيني االجتم دداعيني
وعام د اجلمه ددو لت ددوعيته أبن مجي د أش د ا الان ددف ض د امل درأ غ ددري مق ول د وأوص ددى أيض دا أبن ت ف د
والاي مي روني د اي املوح د التص د ي النه ددائي عل ددى السياس د الرامي د إىل إهن ددات الان ددف ض د امل درأ عل ددى
()83
الصاي الوطين وعلى صاي الوالاي  ،وأن توفر التموي ال ايف لتنفي ها
 -40والحظد اللجند املانيد ابلقضددات علددى التمييد ضد املدرأ ايد مطددرد يف دو املدرأ يف احليددا
الاام  ،ول نها تشار ابلقل ألن املرأ ال ت ا غائ أو ممثل متثي ا قصد ا بشد صدا يف مناصد صدن
الق درا يف مجي د اجملدداال  ،وال سدديما يف املسددتواي الاليددا ،ويف احليددا السياسددي والاام د  ،ويف ال ددونغر
الددوطين علددى وج د اخلصددوص ،ال د مل تنتخ د في د أ ام درأ علددى اإلط د ( )84وأوص د اللجن د أبن
تتخد والاي مي رونيد اي املوحد مجيد التد ابري املناسد لتا يد متثيد املدرأ يف هيئددا صددن القدرا علددى
مجي املستواي  ،مبا يف ذلك يف ال ونغر الوطين ،ومت ني املرأ م املشاك بفاالي يف احليا السياسي
والاام ( )85وأشا فري األم املتح القطر أيضا إىل أند مل تُنتخد امدرأ يف ال دونغر الدوطين قد ،
ول انتُخ امدرأ واحد يف واليد شدو وامدرأ واحد يف واليد بدوهني ،يف عدام  2017وأضداف أن
امل درأ مددا ال د غائ د أو ممثل د متثددي ا قص دا يف السددلطتني التش درياي والتنفي ي د ويف عددام  ،2018عددر
ال دونغر الدوطين مشدرو قددانون يهد ف إىل ضدمان متثيد امدرأ واحد مد كد واليد بصدف عضدو غددري
()86
مصو  ،وم ذلك ،مل ياتم مشرو القانون با
 -41وأعرب اللجن املاني ابلقضات على التميي ض املرأ ع القل إ ات احلالد الصدحي للمدرأ يف
املندداط الريفيد واجلد النائيد وأوصد اللجند والاي مي رونيد اي املوحد ابختدداذ مجيد التد ابري املناسد
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لد ايد فددرص حصددو املدرأ الريفيد علددى الرعايد الصددحي والتالددي والامد والاد وت نولوجيددا املالومددا
()87
واالتصاال والنق الاام ،هب ف ضمان التنمي الريفي املست ام وم افح الفقر
 -2األطفال

()88

 -42الحددظ فري د األم د املتح د القطددر أن ال ل د يفتقددر إىل تش درياا شددامل حلماي د الطف د وإىل
سياسد وطنيد حلمايد الطفد تددوفر التوجيد بشددأن تددوفري خد ما محايد الطفد والوقايد والتد خ امل ددر
وتل يد احتياجددا األطفددا احملتدداجني إىل الرعايد واحلمايد ( )89وأوصددى فريد األمد املتحد القطددر أبن
تاتم د والاي مي روني د اي املوح د سياس د شددامل حلماي د الطف د  ،ت د عمها م دوا د بش دري وتقني د ومالي د
كافي د  ،وه ددي سياس د ت ددوفر ،يف مجل د أم ددو  ،التوجي د اإل ش دداد وتُس ددن إىل وكال د ح ومي د مه ددام قي دداد
()90
وتنسي جهود الوقاي واالستجاب املتا د القطاعا
 -43وأعربد جلند حقددو الطفد عد القلد ألن التشدرياا ال حتظددر وا األطفددا دون سد
عامدا علددى الصدداي الددوطين ،وحثد والاي مي رونيد اي املوحد علددى أن حتظددر صدراح مبوجد القددانون
مجي ال جيا  ،مبا فيها ال وا الاريف ،للفتيدان والفتيدا دون سد الثامند عشدر  ،وأن ت فد حت يد سد
ال د وا ال د نيا يف القددانون عن د  18عام دا ل د م د الفتيددا والفتيددان يف مجي د الددوالاي  ،مبددا يف ذلددك يف
()92
اجل النائي ( )91وأعر فري األم املتح القطر ع شواغ مماثل
18

 -44والحظد جلند حقددو الطفد بتقد ير التد ابري الددي اختد هتا والاي مي رونيد اي املوحد حلمايد
حد األطفددا يف احليدا  ،وكد لك الد و اهلددام الد تؤديد بدرام مثد بددر م تالدي املسددؤولي الشخصددي
لألطفددا الد ي تدرتاو أعمددا ه بددني  10و 14سددن غددري أن اللجند تشددار ابلقلد إ ات انتحددا املدراهقني
()93
وغرقه وغري ذلك م احلواد الي تؤثر على ح األطفا يف احليا وال قات والنمو
 -45و ح جلن حقو الطف ابختاذ والاي مي رونيد اي املوحد تد ابري جحد لضدمان تسدجي
ماظ األطفا عن الوالد يف املراف الصحي  ،ول نها أعرب ع قلقها إ ات األطفا ال ي مل يسجلوا
باد  ،وال سدديما يف اجلد النائيد وأحاطد اللجند علمدا ابلغايد  9-16مد أهد اف التنميد املسددت ام ،
وأوص أبن تا والاي مي روني اي املوح جهودها لتسدجي مجيد األطفدا  ،مبد فديه األطفدا املولدودون
()94
يف اجل النائي  ،م خ تشغي وح ا تسجي متنقل يف اجل النائي  ،ضم ت ابري أخرى
 -46وأعرب د جلن د حقددو الطف د ع د قلقهددا ال ددال ألن د غ د حظددر الاق ددا ال د ين كاقوب د عل ددى
ا ت ا جرم ،فإن لي حمظو ا يف املنا أو امل ا أو مؤسسا عاي األطفا أو مؤسسا الرعاي
ال يل أو املؤسسا اإلص حي ( )95وأعر فري األم املتح القطر ع شواغ مماثل ( )96وأوصى
فريد األمد املتحد القطددر أبن تسد ل والاي مي رونيد اي املوحد تشدرياا وسياسددا لضددمان حظددر
()97
الاقوب ال ني يف مجي األوساط ،مبا يف ذلك يف املن وامل س
 -47وتشار جلن حقو الطف ابلقل لا م وجود تشري حيظر عم األطفا أو حي د احل األدىن
لس الق و يف األعما اخلطر وغدري اخلطدر  ،كمدا تشدار ابلقلد لاد م وجدود بدرام ملند عمد األطفدا
أو ل د د ع األطف د ددا ال د د ي يامل د ددون( )98وأحاط د د اللجن د د علم د دا ابلغ د ددر  7-8م د د أه د د اف التنمي د د
املسددت ام  ،وأوصد أبن حتد د والاي مي رونيد اي املوحد سددن ا دنيددا ل لتحددا ابلامالد أو الامد  ،وأن
()99
تاتم سياسد بشدأن عمد األطفدا وحتظدر صدراح تشدغي األطفدا يف األعمدا الضدا أو اخلطدر
()100
وق م فري األم املتح القطر توصيا مماثل
 -48وفيمددا يتالد ابألطفددا املخددالفني للقددانون ،الحددظ فريد األمد املتحد القطددر أن ال لد ل يد
أح ددام حم د ود تتال د ابألطف ددا  ،مث د اس ددتخ ام إج دراتا مرن د وجلس ددا غ ددري مسي د مغلق د حبض ددو
GE.20-14391
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الوال ي أو األوصيات ،والقلي م األح ام ال يل والحظ أن هنا جمموع حم ود م اخليا ا غري
االحتجا ي يف مرحلي ما ق احملاكم وإص ا األح ام ،وأن احل األدىن لس املسؤولي اجلنائي حمد د
يف س د الااش ددر ( )101وأوص ددى فري د األم د املتح د القط ددر أبن ترف د والاي مي روني د اي املوح د احل د
األدىن لس د املس ددؤولي اجلنائي د إىل  14س ددن عل ددى األق د وأن تس د ق ددانو ا ش ددام ا ي ددنظ منظوم د قض ددات
()102
األطفا
 -3األشخاص ذوو اإلعاقة

()103

 -49وحت ددي جلن د حق ددو الطف د علم د ا ابلسياس د الوطني د املتالق د ابإلعاق د للف ددرت ،2016-2009
وبر م الرتبي اخلاص  ،وبر م األطفا ال ي ل يه احتياجدا إىل عايد صدحي خاصد  ،كمدا حتدي
علم ا أبن والاي كوسرا وبوهني واي سدن قدوانني بشدأن اإلعاقد ومد ذلدك ،فدإن القلد يسداو ها
م أن تط ي السياس الوطني املتالق ابإلعاق ق انقضى يف عدام  2016ومل يدت مت يد باد وأوصد
اللجن والاي مي روني اي املوح ابعتماد سياس وطني بشأن اإلعاق هت ف إىل تا ي خ ما الرعاي
()104
الصحي لألطفا ذو اإلعاق
 -50وتلقى فري األم املتح القطر مالوما عد وجدود ثغدرا تتالد بتدوافر اخلد ما املتاحد
ل و اإلعاق  ،والق على حتم ت اليفها ،وإم اني احلصو عليهدا والحدظ أيضد ا أن ال لد ال ميلدك
اسرتاتيجيا للصح الاقلي أو قانو ا للصح الاقلي وقد م املستشدفيا يف كد مد واليدي بدوهني
وشو خ ما حم ود يف جما الصح الاقلي وأوصى فري األم املتح القطر أبن تض والاي
مي روني اي املوح خط محاي اجتماعي هت ف إىل ايد مشاك األشخاص ذو اإلعاق وإدماجه ،
وضمان جود التالي الشدام للجميد يف مجيد املد ا  ،وتوسدي نطدا بدرام إعداد التأهيد اجملتمادي
وب درام ال ش ددف امل ددر واإلحال د لتش ددم مجي د األطف ددا ذو اإلعاق د  ،ووض د ت د ابري لض ددمان محاي د
()105
األطفا املودعني يف مراف الصح الاقلي
يف  29آ /
 -51وأشا فري األم املتح القطر إىل أن اهليئ التشدرياي لواليد بدوهني أصد
أغسددط  2019قددانو ا بشددأن اإلعاقد وأهنددا كاند أو واليد تفاد ذلددك وأوصددى فريد األمد املتحد
القطددر أبن تاتمد والاي مي رونيد اي املوحد سياسد لإلعاقد تتماشددى مد اتفاقيد حقددو األشددخاص
()106
ذو اإلعاق
-4

املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلي ا
 -52الحظ فري األم املتح القطر أن بس ع م وجود فرص عم يف اجل النائي واملنداط
الواقا خا اجل الرئيسي  ،فإن هنا هجر داخلي م ه املناط إىل املراك احلضري ونتيج آلاث
تغ ددري املن ددا  ،م د املتوق د أن ت ي د اهلج ددر ال اخلي د واخلا جي د يف الس ددنوا املق ل د وأوص ددى فري د األم د
املتحد د القطد ددر أبن ت فد د والاي مي رونيد د اي املوحد د محايد د حقد ددو ال جئد ددني وملتمسد ددي اللجد ددوت
وامله دداجري يف تشد دريااهتا احملليد د ويف املما سد د الامليد د  ،بوسد ددائ منه ددا اسد ددتح ا نظ ددام دخد ددو يراعد ددي
()107
مقتضيا احلماي  ،ويُقر ابالحتياجا اخلاص هل الفئا وين على مسا ا مت اين
Notes
Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for the Federated States of Micronesia will be
available at www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/FMIndex.aspx
For relevant recommendations, see A/HRC/31/4, paras. 61.1, 62.1–62.36 and 62.42–62.44.
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