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 معلومات أساسية  
 
ـــا املوبـــدة مـــن أر ـــس ةموعـــات موريـــة ر يســـية تعـــد مـــا ةموعـــ   -1  607تتكـــون وتيـــات ميكرونيوي

 مور يف مشال احمليط اهلادئ وتشكل أر س وتيات داخل اتحتاد، هي  وهنباي وشوك وكوسراي وياب.
س وخضــعت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة لسبــتسل ااســباين واألملــاين واليا ــاين خــسل القــرن التاســ -2

عشــــر والنألــــن األول مــــن القــــرن العشــــرين وُو ــــعت  عــــد ا ــــرب العامليــــة الثانيــــة حتــــت  دارة الوتيــــات 
املتحــدة األمريكيـــة  ومـــةها منققـــة ينقبـــا عصيهـــا اتةــا  الومـــاية اتســـ.اتي ي التـــا س لألمـــم املتحـــدة. ويف 

الشـــعو، وأ رمـــت  اعتمـــدت وتيــات ميكرونيويـــا املوبــدة دســـتوراى  عـــد عر ــ  عصـــ  اتســتةتا  1979عــا  
اتةــا  ارتبــا  بــر مــس الوتيــات املتحــدة األمريكيــة،  ومــةها دولــة مســتقصة و ات ســيادة.  1986يف عــا  

 ولوتيات ميكرونيويا املوبدة اليو  بكومة وقيادة شبيهتان هبيكل ونظا  ا كم يف الوتيات املتحدة.
ها ومســلولوها املنتخبــون ولكــل وتيــة مــن وتيــات  وهنبــاي وشــوك وكوســراي وويــاب دســتور  -3

ــون األقــاليم الــ  تتكــون منهــا وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة هــي أقــاليم  وسياســا،ا، ويعــوك  لــَ    كق
مشــتتة مارافيــاى. ومــس  لــَ، يُعــد دســتور وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة القــانون األ ــ  يف البصــد و ــ  

ر ــس مقا قــة لــنت الدســتور. و  ــافةى     لــَ، أن تكــون القــوانل والصــوا ظ التنظيميــة يف الوتيــات األ
متــارا ا كومــة الو نيــة لوتيــات ميكرونيويــا املوبــدة اختألامــاى بألــرياى عصــ   عــ  املســا ل القانونيــة 
والتنظيميــة. وتتخــذ ا كومــة الو نيــة وتيــة  وهنبــاي مقــراى هلــا، وهــي الســصقة الــ  متثــل  يــس الوتيــات 

كرونيويــا. ور ــيس وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة هــو ر ــيس الدولــة. وهــو األر ــس يف العسقــات الدوليــة ملي
ميـــارا ا كـــم  ســـاعدة نا ـــ  ر ـــيس وةصـــس وااري يتـــ لن مـــن أمانـــات اادارات التنةيذيـــة الســـبس 

مكتبــــاى مســــتقسى. وتتــــ لن اهلي ــــة التشــــريعية يف ميكرونيويــــا مــــن ةصــــس وابــــد  11ومــــديري ور ســــا  
أعضــــا  لوتيــــة  10 وهنبــــاي وشــــوك وكوســــراي ويــــاب. ويُنتخــــ  عضــــواى ميثصــــون وتيــــات  14 يضــــم

مــد،ا ســنتان، يف بــل يُنتخــ  األعضــا  األر عــة املتبقــون لوتيــة مــد،ا أر ــس ســنوات. واحملكمــة العصيــا 
يف وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة هـــي الســـصقة القضـــا ية األعصـــ  يف البصـــد الـــ  يرأســـها ر ـــيس القضـــاة 

 ولكل وتية من الوتيات األر س يف ميكرونيويا نظامها القضا ي اخلاص. عية عدة قضاة منتسبل. 
وينحــدر ســكان ميكرونيويــا مــن أمــول  ثنيــة ميكرونيويــة، رنــم أن كــل فــرد مــن أفــراد ســكان  -4

وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة يألـــنن بســـ  انتما ـــ      بـــدك وتيـــات  وهنبـــاي وشـــوك وكوســـراي 
وخبامـــة الوراعـــة  - اقتألـــاد الكةـــاري لتـــوفي بامـــات عيشـــهم ويـــاب. ويعتمـــد الســـكان مو يـــاى عصـــ 

ومــــس  لــــَ يعتمــــد اقتألــــاد ميكرونيويــــا  درمــــة كبــــية عصــــ  املســــاعدة املاليــــة الــــ   -ومــــيد األ ــــاك 
يتصقاهــــا البصــــد ســــنوياى مــــن الوتيــــات املتحــــدة األمريكيــــة عمــــسى  اتةــــا  اترتبــــا  ا ــــر  ــــل البصــــدين. 

ـــا الـــدخول    أرا ـــي الوتيـــات املتحـــدة األمريكيـــة و ومـــ  هـــذا اتتةـــا ،  ـــوا ملـــوا  ين ميكرونيوي
والعيش فيها ألمـل نـي مسـم  ودون ت شـية. ويهـامر موا نـو ميكرونيويـا    الوتيـات املتحـدة  ثـاى 
عن فـرص عـيش أفضـل، وخبامـة مـن أمـل ا ألـول عصـ  التعصـيم وفـرص العمـل. والعمصـة املسـتخدقمة 

 وتيات املتحدة.يف ميكرونيويا هي دوتر ال
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 مقدمة  
 
ـــــدوري الشـــــامل، توامـــــل بكومـــــة وتيـــــات  -5 ـــــدورة األخـــــية لسســـــتعراو ال ـــــا أل ال متا عـــــةى لنت

ميكرونيويــا املوبـــدة عمصهـــا مـــن أمــل حتســـل بالـــة بقـــو  اانســان يف البصـــد وتقـــد  يف هـــذا التقريـــر 
 و الدوري الشامل.ردها عص  التوميات املقدمة خسل دورة اا سغ األو  من عمصية اتستعرا

  
 المنهجية وعملية التشاور -أوال   

 
هـــذا التقريـــر هـــو عـــرة امتماعـــات ومشـــاورات موســـعة  ـــل تتصـــن الـــواارات. وقـــد أُنشـــ ت  -6

فرقــــة عامصــــة معنيــــة  اتســــتعراو الــــدوري الشــــامل  2015 ومــــ  أمــــر ر اســــي مــــدر يف أيار/مــــايو 
اتمتماعيــــة، وواارة العــــدل، وواارة املــــوارد والتنميــــة، تتــــ لن مــــن وثصــــل عــــن واارة الألــــحة والشــــلون 

 وواارة التعصيم، فضسى عن وثصل عن دا رة اابألا ات ومنظمات ني بكومية.
واشــ.كت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة ومةو ــية األمــم املتحــدة الســامية  قــو  اانســان ومنتــدك  -7

رد بقــو  اانســان التــا س بماعــة  صــدان احملــيط اهلــادئ يف مــور احملــيط اهلــادئ والةريــا ااقصيمــي املعــين  ــوا
و عـــت ابهـــات املعنيـــة  قضـــايا بقـــو  اانســـان  2014تيســـي بصقـــة عمـــل نُظمـــت يف  ب/أنســـقس 

مــن ابــانبل ا كــومي ونــي ا كــومي. ومتخضــت بصقــة العمــل عــن وثيقــة حتــدد ابــداول الومنيــة املتألــصة 
  ات الألصة، ترد مياتها احملدَّثة يف هذا التقرير. اتستعراو الدوري الشامل واألنشقة 

  
 التطورات التي شهدها اإليار المعياري والمؤسسي الخاص بحقوق اإلنسان  -ثانيا   
 

 القوانيم والتشريعات الوينية -ألف 
 
ســنَّت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة، منــذ تقريــر اتســتعراو الــدوري الشــامل األخــي، قــانون  -8

 .2012اتجتار  األشخاص لعا  مكافحة 
  

 التدابير والسياسات الوينية -باء 
 
ُو ــعت اخلقــة اائا يــة اتســ.اتي ية  (.2023-2004اخلقــة اائا يــة اتســ.اتي ية الو نيــة   -9

عنــدما دخــل البصــد مربصــة مديــدة مــن املةاو ــات  شــ ن  2004لوتيــات ميكرونيويــا املوبــدة يف عــا  
تعديل اتةا  اترتبا  ا ر املـرب  مـس الوتيـات املتحـدة. وتـرد تةامـيل اخلقـة اائا يـة اتسـ.اتي ية، الـ  

ــــة الر يســــية لصتخقــــ ــــة الو ني يط اتقتألــــادي، يف ةصــــدين. فا صــــد األول ياقــــي املكونــــات تشــــكل ا لي
الر يســية لصخقــة ويقــد  عر ــاى عامــاى عــن اقتألــادي ميكرونيويــا وسياســا،ا واســ.اتي يا،ا اائا يــة  النســبة 
لكـل ققـام مـن ققاعــات اتقتألـاد. ويسـتعرو ا صــد الثـاين مألـةوفات التخقــيط اخلامـة  كـل ققــام. 

 ينباي استخدا  كل منهما  اابالة    ا خر.ويكمل كل ةصد ا خر و 
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عينــت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة مهــات تنســيا  السياســة الو نيــة املتعصقــة  املســاواة  ــل ابنســل. -10
معنيـة  القضــايا ابنســانية مـن كــل مــن املنظمـات ا كوميــة ونــي ا كوميـة الو نيــة، وقــد تصقـت هــذه ابهــات 

عصــ  تعمــيم  دران املنظــور ابنســاين مــن أمــل تعويــو قــدرا،ا ومســاعد،ا عصــ   2015تــدريباى يف بويران/يونيــ  
ات ـقسم   دوارهـا وحتديـد فـأل فعـال لو ـس سياسـة منســانية و نيـة عـن  ريـا حتقيـا التكامـل  ـل تتصــن 

نســـانية اخلقـــط ا كوميـــة املتعصقـــة  املســـا ل ابنســـانية. وتســـتند املبـــادئ التوميهيـــة املتبعـــة لو ـــس السياســـة اب
ــــا املســــاواة  ــــل  ــــ  تتضــــمن التوامــــات  تحقي ــــة الر يســــية ال ــــة وااقصيمي ــــة عصــــ  عــــدد مــــن األُ ــــر الدولي الو ني
ابنســـــل، مـــــن قبيـــــل اتةاقيـــــة القضـــــا  عصـــــ   يـــــس أشـــــكال التمييـــــو  ـــــد املـــــرأة، ومنهـــــان عمـــــل  ي ــــــل 

العمــــل املعــــدَّل اخلــــاص  ، واألهــــداري اائا يــــة لأللةيــــة الــــ  و ــــعتها األمــــم املتحــــدة، ومنهــــان1995 لعــــا 
ــــل ابنســــل لصةــــ.ة  ــــا املســــاواة   ــــاملرأة وحتقي  2015-2005 بصــــدان احملــــيط اهلــــادئ مــــن أمــــل النهــــوو  

 عن قادة  صدان احمليط اهلادئ  ش ن حتقيا املساواة  ل ابنسل. 2012وااعسن الألادر يف عا  
ال ااعاقــة يف أعقــاب ُبــددت السياســة الو نيــة يف ةــ (.2016-2009سياســة ااعاقــة   -11

يف تتصـــــــن وتيـــــــات البصـــــــد. وتولـــــــت تنســـــــيا  2006مشـــــــاورات واســـــــعة ُعقـــــــدت يف   ار/مـــــــارا 
املشـــــاورات و دار،ـــــا واارة الألـــــحة والشـــــلون اتمتماعيـــــة. وتعكـــــس نتـــــا أل هـــــذه املناقشـــــات مـــــا   

ا  التومـــل  ليـــ  مـــن اســـتنتامات يف   ـــار املشـــاورات الـــ  ُعقـــدت يف تتصـــن الوتيـــات وعصـــ  نقـــ
ــــذ، فــــ ن سياســــة  ــــة هــــي ابهــــة املكصةــــة  التنةي اتحتــــاد. ورنــــم أن واارة الألــــحة والشــــلون اتمتماعي
ااعاقـة تعـ.ري  ــ ن  بـراا تقــد  يف ةـال  عمـال بقــو  األشـخاص  وي ااعاقــة وتصبيـة ابتيامــا،م 

  نقــا  ميــر عقــرب  قامــة شــراكات قويــة  ــل مهــات التنســيا املعنيــة  ااعاقــة عصــ  الألــعيد الــو ين وعصــ
والوتيـــات. وملنظمـــات ا تمـــس املـــدين،  ـــا فيهـــا الكنـــا س، واملنظمـــات الشـــعبية واملنظمـــات ا تمعيـــة 
ال  تشرك األشـخاص  وي ااعاقـة والققـام اخلـاص والرا قـات املهنيـة، أدوار مهمـة تلديهـا يف تعويـو 

 بقو  اانسان ودعم اخلدمات املقدمة    األ ةال  وي ااعاقة.
مـــــــن املقــــــرر أن لضــــــس السياســــــة الو نيـــــــة  (.2010-2004اســــــة الو نيــــــة لصشــــــباب  السي -12

لصشــباب لسســتعراو خــسل هــذه الســنة. وقــد ُو ــعت السياســة يف ســيا  التألــدي لصقضــايا املقروبــة 
عصــ  الألــعيد الــو ين والــ  لــت الشــباب. وهــي تــدعم كصيــاى الــر ك الــ  بــددها البصــد وتعــد  ثا ــة أداة 

 ونيويا من املسامهة النشقة يف تنمية البصد ومن مث يف اترتقا   نوعية ا ياة.متكِّن شباب ميكر 
ــــة السياســــة -13 ــــ   املنــــا  وتاــــي الكــــوار  تــــا ر ادارة املتكامصــــة الو ني  .(2013 بويران/يوني

(، اع.افـاى  وامـ  2023-2004ُو عت هـذه السياسـة، الـ  تكمـل اخلقـة اائا يـة اتسـ.اتي ية  
محاية تنمية شع  وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة ومواردهـا واقتألـادها، با ـراى ومسـتقبسى، مـن املخـا ر 

  الـ  توامههـا ال  يقربها تاي املنا . ويقتضي جناح هـذه السياسـة   كـا  الـوعي  قضـايا تاـي املنـا 
مورنا ومير عرب  مرا ات استباقية من قبيـل مهـود التخةيـن مـن  ثـار تاـي املنـا  واسـ.اتي يات ا ـد 
مـن تــا ر الكــوار  والتكيــن مــس تاــي املنـا . وقــد و ــعت السياســة الو نيــة املتكامصــة ادارة تــا ر 

ت واألهــداري الــ  قبصتهــا وتيــات الكــوار  وتاــي املنــا  عصــ  أمــل أن ُيس.شــد هبــا يف   ــار اتلتوامــا
ميكرونيويـا املوبـدة  ومـ  املعاهـدات ااقصيميـة والدوليـة، مـن قبيـل اتلتوامـات واألهـداري الــواردة يف 

 اتةاقية األمم املتحدة اا ارية  ش ن تاي املنا .
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تضـــــس السياســـــة  .2016-2012 لصةـــــ.ة املوبـــــدة ميكرونيويـــــا وتيـــــات يف الوراعيـــــة السياســـــة -14
راعية األساا لعمـل  يـس األشـخاص يف الققـاعل العـا  واخلـاص داخـل وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة الو 

من أمل  نعاش النمـو الوراعـي املسـتدا . وتوامـ  وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة حتـديات متعـددة يف حتقيـا 
ين عصـــ  املعونـــة األمـــن الاـــذا ي الـــو ين و ـــمان ُســـُبل العـــيش املســـتدامة نظـــراى تعتمـــاد اتقتألـــاد الـــو 

، تنقــوي أنشــقة  املقدمــة مــن الوتيــات املتحــدة وعصــ  التمويــل املقــد  يف   ــار اتتةــا  ا ــر. ومــس  لـَـ
مألا د األ اك وققام الوراعة عص   مكانـات  ئا يـة، ولـذلَ تعـ.ري السياسـة  الـدور اهلـا  الـذي تلديـ  

 والثقافية يف وتيات ميكرونيويا املوبدة.الوراعة التقصيدية ومدك ت ثيها يف ُسُبل العيش اتمتماعية 
ــــات  .2012 لعــــا  الو نيــــة القاقــــة سياســــة -15 ــــدأت مــــيانة سياســــة القاقــــة الو نيــــة يف وتي  

، عنــدما اتةــا القــادة يف البصــد عصــ  و ــس سياســة يف ةــال القاقــة 2008ميكرونيويــا املوبــدة يف عــا  
عتمـاد عصـ  مألـادر الوقـود األبةـوري و،ي ـة تعكس خقة العمل ا كوميـة الراميـة    التقصيـل مـن ات

البسد تستكشاري مألادر القاقة البديصـة  ايـة التألـدي لصتقصبـات الكـربك يف أسـعار القاقـة. وأُنشـ  
فريـــا عامـــل ُكصـــن  صـــن القاقـــة عصـــ  الألـــعيد الـــو ين وتتالـــت بصقـــات العمـــل واملشـــاورات    أن 

ة القاقـــة. وتنقســـم الوثيقـــة    ةصـــدين  ةصـــد أول أُقـــرت واعُتمـــدت الوثيقـــة اخلتاميـــة املتعصقـــة  سياســـ
يتنــاول السياســة العامــة، وةصــد ثــانة يتضــمن خقــة العمــل ا كوميــة. وحتــدد السياســة أهــدافاى ونايــات 

 عمصية وواقعية تقدر وتيات ميكرونيويا املوبدة عص   صونها. 
مــــل الوكــــاتت واهلي ــــات تع .ا كوميــــة الر يــــة املعنيــــة  قــــو  اانســــان واهلي ــــات الســــصقات -16

ا كوميــــة التاليــــة  نشــــا  يف ةــــال تنــــاول قضــــايا بقــــو  اانســــان يف وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة  
مكتـــــ  ر ـــــيس ابمهوريـــــة، وواارة الشـــــلون اخلارميـــــة، وواارة الألـــــحة والشـــــلون اتمتماعيـــــة، وواارة 

ثـار الثقافيـة والتارةيـة، ومكتـ  العدل، وواارة املـوارد والتنميـة، ومكتـ  احملةو ـات الو نيـة وبةـ  ا 
 البي ة و دارة القوارئ، وواارة التعصيم، وواارة النقل واتتألاتت واهلياكل األساسية. 

  
تعزيررررز حقرررروق اإلنسرررران وحمايتهررررا لرررري الميرررردان  تنفيرررر  التزامررررات حقرررروق  -ثالثا   

اإلنسرران الدوليررة المحررد"ة لرري سأسررا" االسررتعراضس  والتشررريعات الوينيررة 
وااللتزامات الطوعية وأنشطة المؤسسات الوينية المعنية بحقروق اإلنسران  

 وإذكاء الوعي بحقوق اإلنسان  والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان
 
التقريــــر األساســـــي  2014أ صقــــت وتيـــــات ميكرونيويــــا املوبـــــدة يف تشــــرين األول/أكتـــــو ر  -17

خبألــــوص امللشــــرات  2013املتعصـــا  مايــــة القةــــل. وأُرفـــا  ــــالتقرير األ صــــس الــــذي ُو ـــس يف عــــا  
 اتمتماعية انألاري القةل. 

ة دراســـــة تتعصـــــا  ألـــــحة األســـــر  2014واســـــتكمصت وتيـــــات ميكرونيويـــــا املوبـــــدة يف عـــــا   -18
وســـسمتها، و لـــَ  ـــدعم مـــال مـــن واارة الشـــلون اخلارميـــة يف ا كومـــة األســـ.الية ومـــندو  األمـــم 
املتحــــدة لصســــكان. وتُعــــد هــــذه الدراســــة أول مهــــد  ثــــي تضــــقصس  ــــ  ميكرونيويــــا مــــن أمــــل  ــــس 
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معصومــات شــامصة عــن العنــن املمــارا  ــد املــرأة يف وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة. ويُــذكر أن العنــن 
ارا عصـ  املـرأة هـو أبـد أخقـر انتهاكـات بقـو  اانسـان وأهـم قضـايا الألـحة العامـة املقروبـة املم

عصـ  مــعيد العــاع. واعتمـدت الدراســة تعريــن األمـم املتحــدة لصعنــن املمـارا عصــ  املــرأة، وهــو  أي 
فعــــل عنيــــن تــــدفس  ليــــ  عألــــبية ابــــنس وي.تــــ  عصيــــ ، أو يُــــرمظ أن ي.تــــ  عصيــــ ، أ ك أو معانــــاة 

ة، ســوا  مــن النابيــة ابســمانية أو ابنســية أو النةســية،  ــا يف  لــَ التهديــد   فعــال مــن هــذا لصمــرأ
القبيــل أو القســر أو ا رمــان التعســةي مــن ا ريــة، ســوا  بــد   لــَ يف ا يــاة العامــة أو اخلامــة . 

ـــــ  A/RES/48/104 ،1993 قـــــرار األمـــــم املتحـــــدة  ـــــن ال ـــــت الدراســـــة تتصـــــن أشـــــكال العن (. و ث
 العنــن ابســدي و/أو ابنســي والعنــن العــا ةي والعنــن اتقتألــادي -ها العشــي عصــ  املــرأة ميارســ
وتـــ ثي  لـــَ عصــــ  مـــحة املــــرأة، واملخـــا ر املرتبقـــة  ــــالعنن ابســـدي أو ابنســــي الـــذي ميارســــ   -

العشـــي، وتـــ ثي  لـــَ عصـــ  األ ةـــال، وابوانـــ  املشـــ.كة  ـــل األميـــال لظـــاهرة عنـــن العشـــي. كمـــا 
لدراســــة العنــــن املمــــارا مــــن مهــــات أخــــرك نــــي العشــــي و ثــــت مــــا   ا كانــــت القــــوانل تناولــــت ا

القا مـــــــة تـــــــوفر ا مايـــــــة الكافيـــــــة لصضـــــــحايا املمكنـــــــل لصعنـــــــن املنـــــــول. وتلكـــــــد البيانـــــــات ا معـــــــة 
واتســتنتامات الــ  خُصألــت  ليهـــا الدراســة انتشــار  ــاهرة العنـــن  ــد املــرأة يف وتيــات ميكرونيويـــا 

 أن هـــذا العنـــن متارســـ  مهـــات قريبـــة مـــداى مـــن املـــرأة الضـــحية. ولألســـن، نالبـــاى مـــا املوبـــدة وتبـــل
ألفا ني قادرة عصـ  لصـيت نةسـها مـن املـ ا  أو ألفـا تعتقـد  كـل  سـا ة  تةضل املرأة الألمت  ما

أن العنـــن مســــ لة عاديـــة. وتــــربا الدراســـة ا امــــة املصحــــة      كـــا  الــــوعي والتثقيـــن يف مــــا يتعصــــا 
العنــــن  ــــد املــــرأة واألدوار ابنســــانية وتقــــ.ح اســــ.اتي يات وتومــــيات  شــــ ن الكيةيــــة الــــ   قضــــية 

 ميكن هبا النهوو  و س النسا  واأل ةال. 
واستكمصت وتيات ميكرونيويـا املوبـدة تقريرهـا الققـري املقـد   ومـ  اتةاقيـة القضـا  عصـ   -19

نيــــة  القضــــا  عصــــ  التمييــــو  ــــد املــــرأة يف  يــــس أشــــكال التمييــــو  ــــد املــــرأة وقدمتــــ     الص نــــة املع
 .2015بويران/يوني  

  
اإلجرررررراءات المتخررررر ة متابعرررررة  للتونررررريات المن ثقرررررة عرررررم الجولرررررة ا ولررررر   -رابعا   

 لالستعراض الدوري الشامل
 

 المجال الموضوعي  المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -ألف 
 

 10 إل  1التونيات   
مـــدقت وتيــــات ميكرونيويـــا املوبــــدة عصـــ  الربوتوكــــول اتختيـــاري تتةاقيــــة بقـــو  القةــــل  -20

. 2012 شـــــ ن  يـــــس األ ةـــــال واســـــتاسل األ ةـــــال يف الباـــــا  ويف املـــــواد اا ابيـــــة يف نيســـــان/أ ريل 
واســـُتكمصت اامـــرا ات ا كوميـــة الو نيـــة املتعصقـــة  التألـــديا عصـــ  الربوتوكـــول اتختيـــاري تتةاقيـــة 

لقةــل املتعصــا  اشــ.اك األ ةــال يف املنااعــات املســصحة. وميكرونيويــا هــي اليــو   ألــدد  يــدام بقــو  ا
مـــكها املتعصـــا  التألـــديا عصـــ  الربوتوكـــول. وتعمـــل وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة عصـــ  و ـــس خقـــط 
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حمـــددة قبـــل التألـــديا عصـــ  املعاهـــدات الر يســـية األخـــرك  قـــو  اانســـان، مـــن قبيـــل العهـــد الـــدول 
ا قو  اتقتألــــــادية واتمتماعيــــــة والثقافيــــــة، والعهــــــد الــــــدول اخلــــــاص  ــــــا قو  املدنيــــــة اخلــــــاص  ــــــ

والسياســية. ووقعــت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة أيضــاى عصــ  اتةاقيــة بقــو  األشــخاص  وي ااعاقــة 
، لكنهــا ع تألــد  عصيهــا  عــد. وجتــري باليــاى مشــاورات ومحــست توعيــة عصــ  مــعيد 2011يف عــا  

  نقــا  اتحتــاد  شــ ن اتةاقيــة بقــو  األ ةــال  وي ااعاقــة، و لــَ التماســاى لصــدعم الوتيــات وعصــ
الشــعو مــن أمــل التألــديا عصيهــا. وانضــمت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة    اتةاقيــة األمــم املتحــدة 

. وعمـــسى   بكـــا  اتتةاقيـــة، أُنشـــتت وبـــدة لسســـتخبارات 2012ملكافحـــة الةســـاد يف   ار/مـــارا 
ل الشــر ة الو نيــة وتعمــل واارة العــدل باليــاى عصــ   نشــا  موقــس شــبكي لصمســاعدة عصــ  املاليــة داخــ

 تنةيذ هذا اامرا .
 

 12و 11التونيتان   
، مـــدقت وتيــات ميكرونيويــا املوبـــدة عصــ   روتوكــول منـــس 2011يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  -21

 ، وهــــو الربوتوكــــول املكمــــل اتجتــــار  األشــــخاص، وخبامــــة النســــا  واأل ةــــال، وقمعــــ  واملعاقبــــة عصيــــ
تتةاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة ابرميـــة املنظمـــة عـــرب الو نيـــة   روتوكـــول  ـــاليمو(  ايـــة تـــوفي محايـــة 
ــــــاة. ومــــــدر الربوتوكــــــول يف شــــــكل قــــــانون يف   ار/ ــــــة ابن ــــــة لضــــــحايا اتجتــــــار  البشــــــر ومعاقب  فعال

 الو نيـــة داخـــل واارة العـــدل. . ونتي ـــة لـــذلَ، أُنشـــ ت وبـــدة ملكافحـــة ابرميـــة عـــرب2012 مـــارا
ولكل وتية مـن وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة األر ـس قوانينهـا اخلامـة املتعصقـة  كافحـة اتجتـار  البشـر. 

، تـــدريباى عصـــ  نقـــا  البصـــد ملـــو ةي الشـــر ة والســـسمة 2012ووفـــرت واارة العـــدل، يف   ار/مـــارا 
 العامة خبألوص القضايا املتألصة  اتجتار  البشر.

 
 13التونية   

جتــري يف الوقــت الــراهن مناقشــات مــن أمــل التألــديا عصــ  اتتةاقيــة الدوليــة  مايــة بقــو   -22
اخلامـة  و ـس السم ـل و روتوكـول  1951 يس العمـال املهـامرين وأفـراد أسـرهم وعصـ  اتةاقيـة عـا  

 املصحا هبا. 1967عا  
 

   14التونية   
و ــــس اتســــ.اتي ية ااقصيميــــة  شــــ ن ااعاقــــة يف  شــــاركت وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة يف -23

منققــة احملــيط اهلــادئ  ايــة تنةيــذ املبــادرات املتعصقــة  قــو  اانســان يف املنققــة. ونظمــت امتماعــات 
وبصقــــات عمــــل لصتوعيــــة  اتةاقيــــة بقــــو  األشــــخاص  وي ااعاقــــة وتعاونــــت مــــس املنظمــــات نــــي 

. واشــــ.كت وتيــــات ميكرونيويــــا 2013يف عــــا  ا كوميــــة لقــــرح اتتةاقيــــة عصــــ  ا صــــس التشــــريعي 
املوبــدة مــس منظمــة الألــحة العامليــة يف رعايــة  رنــامأل تــدري  عصــ  خــدمات  عــادة الت هيــل ا تمعيــة 

. واستضـــــــافت وتيـــــــات ميكرونيويـــــــا املوبـــــــدة أيضـــــــاى اتمتمـــــــام 2014يف تشـــــــرين األول/أكتـــــــو ر 
. ويف الةــــ.ة 2014تشــــرين األول/أكتــــو ر ملنتــــدك  صــــدان احملــــيط اهلــــادئ  شــــ ن ااعاقــــة يف  الــــوااري
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نيســــان/أ ريل    بويران/يونيــــ  مــــن هــــذا العــــا ، أمــــرت ا كومــــة الو نيــــة لوتيــــات ميكرونيويــــا  مــــن
املوبـــدة واملنظمـــة الو نيـــة لألشـــخاص  وي ااعاقـــة ايـــارات ر يـــة لصتشـــاور  شـــ ن السياســـة الو نيـــة 

اقـــة و لـــَ التماســـاى لـــدعم  يـــس الوتيـــات لإلعاقـــة ولصتعريـــن  اتةاقيـــة بقـــو  األشـــخاص  وي ااع
األر ـــس مـــن أمـــل التألـــديا عصـــ  اتتةاقيـــة مـــن قبـــل أعضـــا  ا صـــس التشـــريعي خـــسل الـــدورة العاديـــة 
املقبصــة لصم صــس. وتستضــين وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة املــلمتر املشــ.ك  ــل الوكــاتت الــذي ينعقــد  

الوكــــاتت والشــــركا  اائــــا يل املعنيــــل  تقــــد  كــــل ســــنتل. ويشــــ.ك يف تنظــــيم هــــذا املــــلمتر تتصــــن 
 الدعم    األشخاص  وي ااعاقة وسا ر ف ات السكان املهمشل يف وتيات ميكرونيويا املوبدة.

 
 15التونية   

جتــري يف الوقــت الــراهن مناقشــة مــن أمــل النظــر يف التمــاا العضــوية يف منظمــة العمــل الدوليــة،  -24
 ميكرونيويا املوبدة عص  اتتةاقيات الر يسية ملنظمة العمل الدولية. و لَ  اية تألديا وتيات 

 
 20إل   16التونيات   

ــــات لســــح   -25 ــــة يف الوتي ــــا املوبــــدة العمــــل مــــس ا كومــــات احملصي ــــات ميكرونيوي توامــــل وتي
حتةظــات ميكرونيويــا عصــ  اتةاقيــة القضــا  عصــ   يــس أشــكال التمييــو  ــد املــرأة. وقــد  ــرأت  عــ  
التاـــيات اا ا يـــة منـــذ ااعـــسن عـــن تصـــَ التحةظـــات، لكـــن وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة ع تتخـــذ 

  سحبها.   عد أي قرار
  

المجررررال المواضرررريعي  اإلنررررالحات التشررررريعية واإلنررررالحات ا  ررررر  المتعلقررررة  -باء 
 بقضايا حقوق اإلنسان المواضيعية

 
   21التونية   

ســـنت وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة قانونـــاى و نيـــاى ملكافحـــة اتجتـــار  البشـــر، ولكـــل وتيـــة مـــن  -26
اتجتـــار  البشـــر. ومـــن املقـــرر أن تقـــو  ابهـــات املختألـــة يف الوتيـــات األر ـــس قانوفـــا اخلـــاص  كافحـــة 

 اســـتعراو وحتـــدين كـــل مـــن السياســـة الو نيـــة لصشـــباب والسياســـة الو نيـــة لإلعاقـــة. ويف  2015 عـــا 
، وأعصنـــت خـــسل هـــذه L.B.10-20 ،L.D.3، ســـنت وتيـــة كوســـراي قـــانون محايـــة األســـرة، 2014عـــا  

يــا املوبــدة    اتةاقيــة بقــو  األشــخاص  وي ااعاقــة مــن الســنة مســاند،ا تنضــما  وتيــات ميكرونيو 
. وأدخصــت وتيــة شــوك تعــديست عصــ  قانوفــا املتعصــا  ا ــد األد  L.R.11-26 ،2015خــسل القــرار 

(. وقامــت 18-14-12ســنة  قــانون وتيــة شــوك  18    13لســن الر ــا  مارســة ابــنس لرفعــ  مــن 
انون محايـة األسـرة مـن مديـد عصـ  اهلي ـة التشـريعية يف الوتيـة، وتية  وهنبـاي  عـرو مق.بهـا املتعصـا  قـ

وأعر ـت وتيــة يـاب عــن مســاند،ا ملألـادقة وتيــات ميكرونيويـا املوبــدة عصــ  اتةاقيـة بقــو  األشــخاص 
 .  2015، 13-9 وي ااعاقة من خسل قرار اهلي ة التشريعية لوتية ياب رقم 
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يــد يف تتصــن الوتيــات مهيــ ة عصــ   ــو يراعــي وكــل املستشــةيات واملألــحات ومكاتــ  الرب  -27
 ابتيامات األشخاص  وي ااعاقة وخألوميا،م. 

وتومــد يف الوتيــات األر ــس منظمــات تعــذ  األشــخاص  وي ااعاقــة. ثــس  منهــا بألــصت  -28
عص  اتعتماد، والرا عـة  ألـدد  متـا   مـرا ات الت سـيس القانونيـة لتبـدأ نشـا ها يف مربصـة تبقـة مـن 

 السنة. هذه 
وينتســـ   ليهـــا  2012وتومـــد يف وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة نقا ـــة حمـــامل أُسســـت يف عـــا   -29

احملــــامون رمــــاتى ونســــا ى. وألــــا لصوتيــــات األر ــــس أن تســــتةيد مــــن التمثيــــل القــــانوين ا ــــاين مــــن خــــسل 
 عص  نقا  الوتيات.  مكت  حمامي الدفام العا  وشركة اخلدمات القانونية امليكرونيوية وحمامي الدفام

 
   22التونية   

ت تــــوال وتيــــات ميكرونيويــــا املوبـــــدة تنظــــر يف التومــــية املنبثقـــــة عــــن اتســــتعراو الـــــدوري  -30
الشـامل السـا ا  ـ مرا  اسـتعراو شـامل لصتشـريعات القا مـة وموا مـة القـوانل واملمارسـات العرفيــة يف 

  يس الوتيات األر س مس املعايي الدولية. 
 

   23التونية   
،  ُــــــرح عصــــــ  اهلي ــــــة التشــــــريعية مشــــــروم قــــــانون لتعــــــديل دســــــتور وتيــــــات 2012يف عــــــا   -31

ميكرونيويا املوبـدة مـن أمـل لألـيت مقاعـد يف اهلي ـة التشـريعية لصنسـا . وقـد رُفـ  مشـروم القـانون 
 منذ القرا ة األو .

األمومــــة، هــــو القــــانون العــــا  ويومــــد يف وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة قــــانون يــــنظم  مــــااة  -32
 ، الذي ينت عص   مااة مدفوعة األمر ملدة تألل    ستة أسا يس.15-16 رقم
األ صــس املتعصــا  امللشــرات اتمتماعيــة  2013وأعــدت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة يف عــا   -33

 انألـــــــاري القةـــــــل وأعصنـــــــت نتـــــــا أل التقريـــــــر األساســـــــي املتعصـــــــا  مايـــــــة القةـــــــل يف تشـــــــرين األول/
. ويتضـــــمن األ صـــــس استعرا ـــــاى عامـــــاى مركـــــواى وحمـــــدثاى لصملشـــــرات اتمتماعيـــــة وألـــــدد 2014 أكتـــــو ر

الثاـرات وأومـ  القألـور القا مـة يف  يــس ا ـاتت الـ  ،ـم األ ةــال. ويعكـس التقريـر األساسـي املتعصــا 
 .   ماية القةل التدا ي املتخذة يف وتيات ميكرونيويا املوبدة من أمل محاية القةل

وتقــــو  ا موعــــات النســــا ية يف وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة  تنةيــــذ  ــــرامأل لصتوعيــــة  قضــــايا  -34
النســا  واأل ةــال، وهــذه ا موعــات هــي  ةصــس نســا   وهنبــاي، وةصــس نســا  شــوك، ورا قــة نســا  

 2014يــاب، ورا قــة نســا  كوســراي. والتقــت ا موعــات النســا ية املــذكورة يف تشــرين األول/أكتــو ر 
خــسل انعقــاد املــلمتر النســا ي الــو ين وتقا ــت نتــا أل اتمتماعــات ااقصيميــة مــن قبيــل املــلمتر الثــاين 
عشــر لنســا  منققــة احملــيط اهلــادئ الــذي ينعقــد كــل ثــس  ســنوات، وناقشــت قضــايا تتعصــا  التقــد  

لنسـا  واأل ةــال احملـرا يف ةـال النهـوو  و ـس املـرأة يف وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة ومـدك اسـتةادة ا
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مــن خــدمات الألــحة والتعصــيم، واألدوار القياديــة الــ  تضــقصس هبــا النســا ، والقضــايا الناشــ ة واملصحــة 
املتعصقــة  شــباب وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة، وقضــايا أخــرك تتعصــا  املنــا  والقاقــة واألمــن الاــذا ي. 

 ية ياب.  وت 2016ومن املقرر أن يُعقد امللمتر النسا ي القاد  يف عا  
 

   24التونية   
مــــا االــــت وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة تنظــــر يف التومــــية املنبثقــــة عــــن اتســــتعراو الــــدوري  -35

الشــامل الســا ا  التألــدي بميــس املمارســات العرفيــة الــ  ت تتةــا مــس التوامــات وتيــات ميكرونيويــا 
نيــة املتعصقــة  النســا  واأل ةــال مــس املوبــدة  ومــ  القــانون الــدول و لــَ هبــدري موا مــة قوانينهــا الو 

 التواما،ا  وم  القانون الدول  قو  اانسان. 
 

   30التونية   
ســـعياى    تعويـــو التشـــريعات املتعصقـــة  ـــالووان  ـــا يتةـــا مـــس اتةاقيـــة مكافحـــة  يـــس أشـــكال  -36

را ات التاليــــة  التمييــــو  ــــد املــــرأة، الــــذت ا كومــــات احملصيــــة يف وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة اامــــ
ورفعـت وتيـة شـوك سـن الر ـا  ؛(LB 10-20 ،L.D.3 ،2014فوتيـة كوسـراي سـنت قـانون األسـرة  

(؛ وأُنشـــ ت يف وتيـــة 2014، 18-14-12ســـنة  القـــانون رقـــم  18    13 مارســـة ابـــنس مـــن 
  وهنباي وبدة ملكافحة العنن املنول داخل  دارة السسمة العامة التا عة لصوتية. 

 
   47و 46التونيتان   

قـــدمت وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة تقريرهـــا املوبـــد ابـــامس لتقريرهـــا األول وتقريريهـــا الـــدوريل  -37
. و ــمت الةرقــة 2015الثــاين والثالــن    الص نــة املعنيــة  كافحــة التمييــو  ــد املــرأة يف بويران/يونيــ  

 أيـــــار/ 19ت  ومـــــ  أمـــــر ر اســـــي مـــــلر  العامصـــــة املعنيـــــة  اتســـــتعراو الـــــدوري الشـــــامل، الـــــ  أُنشـــــ 
، وثصــل عــن واارات الألــحة والشــلون اتمتماعيــة، والشــلون اخلارميــة، والعــدل، واملـــوارد 2015 مــايو

والتنمية،    مانـ  وثصـل عـن منظمـات نـي بكوميـة. وتعكـن الةرقـة العامصـة يف الوقـت الـراهن عصـ  
ـــا املوبـــدة  ومـــ  اتةاقيـــة بقـــو  القةـــل. وأرســـصت الةرقـــة  التخقـــيط اعـــداد تقريـــر وتيـــات ميكرونيوي

العامصـــة خقا ـــات تصـــتمس فيهـــا املســـاعدة التقنيـــة مـــن شـــركا   قصيميـــل مـــن قبيـــل منتـــدك مـــور احملـــيط 
 اهلادئ والةريا ااقصيمي املعين  وارد بقو  اانسان التا س ألمانة  اعة احمليط اهلادئ. 

 
   55التونية   

يـــا املوبـــدة تنةـــذ تـــدا ي يف   ـــار مهودهـــا املتوامـــصة مـــن أمـــل مـــا فت ـــت وتيـــات ميكرونيو  -38
القضـــا  عصـــ  التمييـــو وعصـــ   يـــس أشـــكال العنـــن  ـــد النســـا  واأل ةـــال. ومـــن  ـــل هـــذه ابهـــود، 

 2012 اســـتكمال اســــتعراو بألــــيصة ااجنــــااات املتحققــــة يف ةــــال املســــاواة  ــــل ابنســــل يف عــــا 
ـذا تصبيـة لصحامـة    2014ا يف عـا  و جناا دراسة تتعصـا  ألـحة األسـرة وسـسمته ، ومهـا  مـرا ان الا

منــس ومكافحــة مــا تتعــرو لــ  النســا  واأل ةــال مــن  ســا ة معامصــة واعتــدا  وعنــن منســيل. وتومــد 
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يف الوتيــات األر ـــس مراكـــو متعــددة األنـــراو تقـــد  اخلـــدمات لصنســا  واأل ةـــال يف ةتمعـــا،م احملصيـــة 
تبتضــــان األنشــــقة النســــا ية و يــــوا  النســــا  و   ملسســــات  وميكــــن أن تتحــــول  ســــرعة    أمــــاكن

لتقـــد  الرعايـــة النهاريـــة لأل ةـــال. وتومـــد يف وتيـــة يـــاب مراكـــو  يـــوا  ســـرية ت تعصـــم بكومـــة الوتيـــة 
 ومودهــــا، وهــــي مراكــــو تقــــد  خــــدمات الرعايــــة لألمهــــات واأل ةــــال  ــــحايا العنــــن املنــــول. وقــــد 

 اسة و نية ملكافحة التحرش ابنسي يف مكان العمل. و عت وتيات ميكرونيويا املوبدة سي
  

 المجال المواضيعي  مؤسسات حقوق اإلنسان -جيم 
 

   41إل   39التونيات   
ت تـــوال وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة تعمـــل عصـــ  تعويـــو ا ليـــات ا كوميـــة القا مـــة مـــن قبيـــل  -39

ــــذي ينســــا  ــــة ال ــــواارة الألــــحة والشــــلون اتمتماعي ــــا س ل ــــاملرأة وبقــــو  اانســــان الت مكتــــ  النهــــوو  
األنشــــقة واتلتوامــــات املتعصقــــة  قــــو  اانســــان. وت تـــــوال وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة  ألــــدد  متـــــا  

امــرا ات املتعصقــة  قصــ   مــرا   عثــة اســتقسعية تقــو  هبــا املنظمــات ااقصيميــة مــن قبيــل أمانــة منتــدك ا
 مور احمليط اهلادئ والةريا ااقصيمي املعين  وارد بقو  اانسان التا س ألمانة  اعة احمليط اهلادئ. 

  
 صحةالمجال المواضيعي  التثقيف والتوعية لي مجال حقوق اإلنسان/ال -"ال 

 
 43التونية   

مشـروم قـانون انشـا  مكتـ  يُعــذ  2014 ُـرح عصـ  ا صـس التشـريعي يف كـانون الثاين/ينـاير  -40
(. واملـــلمتر النســـا ي الـــو ين CB 18-118 الشـــلون ابنســـانية داخـــل الةـــرم التنةيـــذي لصحكومـــة الو نيـــة  

هو حمةل تصتقي في  نسـا  مـن ابـانبل ا كـومي ونـي ا كـومي ملناقشـة قضـايا تتعصـا  الألـحة والتعصـيم 
والضـــمان اتمتمـــاعي والوراعـــة وتقـــوير األعمـــال وتاـــي املنـــا  وا يـــاة األســـرية، يف  صـــة قضـــايا عديـــدة 

ــــيظ املــــلمتر أيضــــاى فرمــــة لصــــرقت ولتبــــادل املعــــارري املتعصقــــة   نتــــان الألــــناعات ا رفيــــة. ويف  أخــــرك. ويُت
استضــــافت وتيــــة كوســــراي املــــلمتر النســــا ي الــــو ين لوتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة، الــــذي  2010 عــــا 

 .  2014 ، مث وتية  وهنباي يف السنة األخية2012ابتضنت  وتية شوك يف عا  
ومنتــــدك التشــــاور املشــــ.ك  ــــل الوكــــاتت يف وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة هــــو مــــلمتر يُعــــذ  -41

. وقـــد أتـــاح املـــلمتر فرمـــة لعـــرو اتةاقيـــة بقـــو  2013 ااعاقـــة استضـــافت  وتيـــة  وهنبـــاي يف عـــا  
ـــــة يف ةـــــال ااعاقـــــة  ضـــــور تتصـــــن ابهـــــات مـــــاببة  األشـــــخاص  وي ااعاقـــــة والسياســـــة الو ني

 يف  لَ مقدمي اخلدمات من الوتيات األر س. املألصحة،  ن 
ــــو  العــــاملي لصمــــرأة. وتشــــمل  -42 ــــامن مــــن   ار/مــــارا، الي ــــس  يعــــاى  الث ــــات األر  وحتتةــــل الوتي

األنشــــقة املضــــقصس هبــــا  ــــرامأل توعيــــة تتعصــــا  اختبــــار فــــيوا نقــــت املناعــــة البشــــرية واألمــــراو نــــي 
 رفية احملصية. املعدية، وتتضمن عرو اى عن الةنون والألناعات ا 
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يومــاى لصعمــل مــن أمــل  فــا  العنــن  ــد املــرأة  16  وحتتةــل الوتيــات األر ــس أيضــاى  مصــة ال -43
ـــادة ا موعـــات النســـا ية الـــ  تنشـــط يف تتصـــن الوتيـــات. وتتضـــمن األنشـــقة اتبتةـــال  و لـــَ  قي

 دا.  يو  الشريط األ ي  واليو  العاملي لإلعاقة واليو  العاملي ملكافحة ااي
وأسبوم محة املرأة هو بد  ميتـد عصـ  كامـل األسـبوم وتُـنظَّم يف   ـاره محـست لصتثقيـن  شـ ن  -44

القضـــايا الألــــحية مــــن قبيــــل ســــر ان الثــــدي وســـر ان عنــــا الــــربم وفــــيوا نقــــت املناعــــة البشــــرية/اايدا 
 ياا  اط الد . واألمراو ني املعدية. وجُترك أيضاى  ا ان اختبارات لكشن سر ان الربم وكشوري لق

و رنــامأل اامــس  القــو هــو  رنــامأل  ــري تنةيــذه يف وتيــة يــاب ويهــدري    تــوفي الرعايــة  -45
لنســــا  ابــــور ا ــــاورة خــــسل جتر ــــة ا مــــل األو . وتتصقــــ  النســــا  مــــن بكومــــة وتيــــة يــــاب أمــــراى 

 لصمساعدة عص  تصبية ابتياما،ن خسل  قامتهن يف ابويرة الر يسية. 
 ب/أنســـقس مـــن كـــل ســـنة.  12تةـــل الوتيـــات األر ـــس  يعـــاى  يـــو  الشـــباب العـــاملي يف وحت -46

ــــو األنشــــقة عــــادةى عصــــ  تنميــــة الشــــباب يف تتصــــن أرمــــا  الــــو ن. وتومــــد يف الوتيــــات األر ــــس  وتُركِّ
 ةموعات شبا ية وةصس عا  يراق   رامأل تصَ ا موعات وأنشقتها. 

 
 45التونية   

ميكرونيويــا املوبــدة  عــد  مــرا ات تكةــل تضــمل  راةهــا الو نيــة لصتعصــيم ع تتخــذ وتيــات  -47
 تثقيةاى وتدريباى يف ةال بقو  اانسان. 

 
 53التونية   

يشــتمل املنهــان الدراســي الــو ين يف وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة عصــ  دروا يف عصــو  ا يــاة  -48
ــــا تشــــ ِّس عصــــ  دراســــة دورة  ــــاة البشــــرية وااجنــــاب. وتُنــــاقش يف   ــــار والعصــــو  البي يــــة والبيولومي ا ي

الدراسـات اتمتماعيـة يف ميكرونيويـا قضـايا بقـو  اانســان، مـن قبيـل األدوار املنو ـة  النسـا ، الــ  
 تعد  من املوا يس ال  تتناوهلا النقاشات املدرسية. 

 
 57التونية   

. 2013 استضــــافت وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة دورة تدريبيــــة ألكادمييــــة الشــــر ة يف عــــا  -49
وحتتضن وتية شوك دورة تدريبية يف ا ال القـانوين ملـو ةي  نةـا  القـانون يُـدع  لصمشـاركة فيهـا أفـراد 
مــــن الوتيــــات الــــثس  األخــــرك. وأقيمــــت يف ســــ ن وتيــــة كوســــراي، الــــذي ُشــــيِّد بــــديثاى، أمنحــــة 

 ةألصة تألألة لصرمال والنسا  واألشخاص من  وي ااعاقة الذهنية. من
 

 68-67التونيتان   
يع.ري دستور وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة  ـا كـل فـرد يف الرعايـة الألـحية والتعصـيم الشـامل  -50

املتعصــا  ـــالتعصيم االوامــي، عصـــ   40لص ميــس. ويــنت قـــانون وتيــات ميكرونيويــا املوبـــدة، يف البــاب 
 موب تس يل  يس األ ةال يف املدرسة. و 
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 ولكل الوتيات األر س  راةها التعصيمية اخلامة  القسب من  وي ااعاقة.  -51
ويــــنت القــــانون يف وتيــــ  يــــاب وكوســــراي عصــــ  التعصــــيم االوامــــي لأل ةــــال الــــذين تــــ.اوح  -52

وتســ يصهم يف  ســنة، كمــا يــنت عصــ  ومــوب تقعــيم  يــس األ ةــال 14ســنوات و 6أعمــارهم  ــل 
 س ست ا الة املدنية. 

ورفعـــت واارة التعصـــيم يف وتيـــة شـــوك املعـــايي املتعصقـــة  ـــامللهست العصميـــة بميـــس املدرســـل،  -53
بين    عصـ  كـل مـدرا أن يكـون بـا واى لشـهادة الومالـة يف ا داب أو يف اختألامـات أخـرك. 

أو يُعـــاد ااعـــسن عـــن و ـــا ةهم بـــذب  يســـتوفون تصـــَ املعـــايي ويعـــاد تألـــنين املدرســـل الـــذين ت
 املدرسل األكة . 

وتُنظِّم الوتيات األر ـس  يعـاى مسـا قات عـدو وديـة ُتشـ ِّس أئـا  ا يـاة الألـحية مـن خـسل  -54
 وارسة الريا ة. 

ويتبـــس مستشـــة  وتيـــة  وهنبـــاي سياســـة مس مـــة لصر ـــس ُتشـــ ِّس الر ـــاعة القبيعيـــة اخلالألـــة  -55
 بميس الر س.

ــــذ ةــــالس الألــــحة يف  يــــس الوتيــــات األر ــــس  ــــرامأل لصتثقيــــن والتوعيــــة  شــــ ن أنشــــقة  -56 وتُنةِّ
 النهوو  الألحة، من قبيل أئا  العيش الألحية واخليارات املسلولة. 

ســـنة.  18    13وتعتـــو  وتيـــة يـــاب تعـــديل قانوفـــا لرفـــس ســـن الر ـــا  مارســـة ابـــنس مـــن  -57
ا يـــة يف ا تمعـــات احملصيـــة توايـــس وســـا ل تنظـــيم النســـل واملـــواد وتشـــمل  ـــرامأل التوعيـــة  الألـــحة ااجن

التثقيةيــة املتعصقــة  تنظــيم األســرة  ا ــان يف مــةوري الشــباب. وتُقــدَّ  خــدمات واثصــة أيضــاى يف املراكــو 
 الألحية ا تمعية ال  تقس داخل وتية ياب. 

اتمتنـام عـن وارسـة ابـنس يف وتيـ   ويُوفِّر الربنامأل الو ين لصشباب التمويـل الـسا  لربنـامأل -58
 وهنبـــاي وكوســـراي الـــذي يتنـــاول قضـــي  اتمتنـــام عـــن وارســـة ابـــنس والعسقـــات ابنســـية امل مونـــة؛ 
ويُــوفر التمويــل أيضــاى لربنــامأل التثقيــن يف ةــال املســلولية الشخألــية الــذي  ــري تنةيــذه يف الوتيــات 

ة تثقيةـــاى يف ةـــال اخليـــارات الألـــحية الـــ  تســـاعد يف األر ـــس وُيشـــ ِّس عصـــ  تضـــمل املنـــاهأل الدراســـي
 جتني  الشباب القرارات اخلقية واحملةوفة  املخا ر. 

مــن قبيــل ةموعــة الشــباب مــن أمــل  -وتومــد يف وتيــة  وهنبــاي ةموعــات شــبا ية متعــددة  -59
هم عصـــ  تســـع     حتســـل أو ـــام الشـــباب وُتشـــ ِّع -التايـــي وةموعـــة وســـا ط ااعـــس  الشـــبا ية 

 رواية جتارهبم و ثارة القضايا ال  ،مهم من خسل استخدا  وسا ط ااعس . 
ومــن املقــرر أن  ــري يف   ــار الربنــامأل الــو ين لصشــباب تنقــيظ السياســة الو نيــة لصشــباب يف  -60

 .  2015وتيات ميكرونيويا املوبدة وحتديثها  صول كانون األول/ديسمرب 
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 70التونية   
ــــــا املوبــــــدة يف شــــــبكة تشــــــارك و  -61 ــــــات ميكرونيوي ــــــة يف وتي اارة الألــــــحة والشــــــلون اتمتماعي

(، وهــــــي شــــــبكة ملراقبـــــــة األمــــــراو اخلقـــــــية EpiNetاملعصومــــــات املتعصقــــــة  نـــــــس التعــــــرو لإلمـــــــا ة  
والةيوســات ونيهــا مــن املخــا ر الألــحية. وأعصنــت ا كومــة الو نيــة يف وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة 

 100منــسق التــدخل داخــل مبــاين ا كومــة الو نيــة ويف اهلياكــل واملرافــا التا عــة هلــا وعصــ   عــد مســافة 
تُنةـذ  دارات الألــحة يف  يــس الوتيـات األر ــس  ــرامأل قـد  منهــا. وُهي ــت أمـاكن تألألــة لصتــدخل. و 

شــامصة ملكافحــة الســر ان و ــرامأل لصتقعــيم. ويومــد قــانون يتعصــا  ةــيوا نقــت املناعــة البشــرية عصــ  
 معيد وتيات ميكرونيويا املوبدة ويف وتية  وهنباي. 

ر ـة ا مـل األو  مـن ابـور وتُنةِّذ وتية يـاب  رناةـاى لإلمـس  القـو تُنقـل فيـ  املـرأة خـسل جت -62
ا ــاورة    ابويــرة الر يســية امــرا  فحــوص  بيــة وتصقــي خــدمات مــحية أخــرك. و  ــافة     لــَ 
تتصق  املرأة خسل جتر ة ا مل األو  أمراى يف شـكل مسـاعدة عصـ  تصبيـة ابتياما،ـا. وتُـوفَّر يف   ـار 

 بميس النسا .  أسبوم محة املرأة يف وتية ياب عيادات محية ةانية
  

 المجال المواضيعي  االتجار با شخاص -هاء 
 

   29التونية   
الــــذي يســــتحد  فألــــسى  38-17ســــنت وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة القــــانون العــــا  رقــــم  -63

ـــرِّري ابـــرا م املتعصقـــة  6فرعيـــاى ثانيـــاى مديـــداى حتـــت الةألـــل  ـــا املوبـــدة يُع مـــن قـــانون وتيـــات ميكرونيوي
 البشــر وابــرا م  ات الألــصة، وأُلــدد العقو ــات املناســبة الــ  تنقبــا يف بــال انتهــاك القــانون   اتجتــار

 ويف باتت أخرك. 
كــانون الثاين/ينــاير يومــاى و نيــاى ملكافحــة اتجتــار  البشــر يف   22، أُعصــن يــو  2014 ويف عــا  -64

سل هـذه املناسـبة   نشـقة يف وتيات ميكرونيويـا املوبـدة. ومـن املقـرر أن تضـقصس الوتيـات األر ـس خـ
 ةال التوعية  قضية اتجتار. 

 
 63التونية   

. 2012 ســـنت وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة قـــانون مكافحـــة اتجتـــار  األشـــخاص يف عـــا  -65
ولكــــل وتيــــة مــــن الوتيــــات األر ــــس قانوفــــا اخلــــاص املتعصــــا  كافحــــة اتجتــــار  البشــــر  قــــانون وتيــــة  

، وقـــــانون وتيـــــة يـــــاب ملكافحـــــة اتجتـــــار  البشـــــر 2013اتجتـــــار  البشـــــر لعـــــا  كوســـــراي ملكافحـــــة 
، وقــــانون وتيـــة شــــوك 2012 ، وقـــانون وتيــــة  وهنبـــاي ملكافحــــة اتجتـــار  البشــــر لعـــا 2013 لعـــا 

 .2012ملكافحة اتجتار  البشر لعا  
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 المجال المواضيعي  التنمية االجتماعية واال تصا"ية -واو 
 

 44التونية   
حتتضـــن وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة مـــلمتراى ســـنوياى  تمـــس فيـــ  القـــادة عصـــ  املســـتوك الـــو ين  -66

وعصــــ  نقــــا  الوتيــــات ملناقشــــة األولويــــات الو نيــــة املتعصقــــة  اخلقــــة اائا يــــة اتســــ.اتي ية الو نيــــة 
كـل سـنة ملناقشـة   واألهداري اائا ية لأللةيـة. وينعقـد مـلمتر القمـة امليكرونيـوي لصر سـا  التنةيـذيل مـرة

القضايا املقروبة عصـ  الألـعيد دون ااقصيمـي يف ةـاتت مثـل الت ـارة والنقـل وتاـي املنـا  والألـحة. 
و مس ملمتر القمة الر اسـي امليكرونيـوي ر سـا   ـاتو ومـور مارشـال ووتيـات ميكرونيويـا املوبـدة مـرة  

 كل سنة ملناقشة اتلتوامات واألولويات الو نية. 
 

 69ة التوني  
تنةذ الوتيات األر س أنشـقة و ـرامأل لتنميـة اقتألـادا،ا بسـ  األو ـام السـا دة عصـ  الألـعيد  -67

الـــو ين، ولصحـــد مـــن الةقـــر وحتقيـــا اتســـتقسل الـــذا  لصمـــرأة. وتنةـــذ واارة الألـــحة يف وتيـــة كوســـراي 
ل املكتــو.  رناةــاى يســاعد املر ــ  مــن  وي اتبتيامــات اخلامــة عصــ  كســ  األمــوال مــن خــسل العمــ

وعة أيضاى  رنامأل خاص  النسا  يف ققـام الوراعـة يف وتيـة كوسـراي، تُـوام يف   ـاره الشـتست والسـيقان 
لوراعتها يف ا دا ا. وخسل موسـم ا ألـاد، تنتقـل النسـا     املدينـة لبيـس حمامـيصهن هنـاك. و ـري يف  

  ــاره لصقــسب املتســر ل مــن املــدارا  كــل مــن وتيــ   وهنبــاي وكوســراي تنةيــذ  رنــامأل  ئــا ي يــدفس يف
أمــر لصمشــاركة يف  رنــامأل لصتــدري  يف  ا ةــة واســعة مــن ا ــاتت املهنيــة. ويقــا  يف  وهنبــاي يــو  ســو  
مـرة كـل شـهرين تنتقــل فيـ  النسـا  مـن القــرك    املدينـة لبيـس  نتـامهن مــن احملامـيل والألـناعات ا رفيــة 

 يذ مبادرة اعادة الرسكصة توفر مألدر دخل لصنسا . احملصية. ويف وتية ياب، ُشرم يف تنة
  

 المجال المواضيعي  اإلجراءات الخانة لحقوق اإلنسان -زاي 
 

 49و 48التونيتان   
جتــري يف الوقــت ا ـــال مناقشــة مــن أمـــل  مــدار وتيــات ميكرونيويـــا املوبــدة دعــوة دا مـــة  -68

 توم     اامرا ات اخلامة التا عة  صس بقو  اانسان. 
  

 المجال المواضيعي  القضايا الجنسانية وعدً المساواة -حاء 
 

 42التونية   
أنشــــ ت وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة مكتبــــاى يعــــذ  القضــــايا ابنســــانية عصــــ  مســــتوك ا كومــــة  -69

الو نيـــة لديـــ  مهـــات تنســـيا يف كـــل مـــن  وهنبـــاي ويـــاب، و لــَـ مـــن أمـــل تنةيـــذ خقـــة العمـــل الو نيـــة 
 س.لتعويو املساواة  ل ابنسل واتس.اتي يات الرامية    التألدي لصعنن القا م عص  أساا نوم ابن
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ــــاي بصقــــة عمــــل  شــــ ن تعمــــيم مراعــــاة 2015ويف بويران/يونيــــ   -70 ــــة  وهنب ، نُظمــــت يف وتي
املنظــور ابنســاين و لــَ مــن أمــل مــيانة السياســة ابنســانية الو نيــة. وكــان اهلــدري مــن ا صقــة هــو 
تعويـو قــدرات مهـات التنســيا املعنيــة  القضـايا ابنســانية يف كـل وتيــة وعصــ  مـعيد ا كومــة الو نيــة 
ومنظمات ا تمس املدين يف ةـال تعمـيم مراعـاة املنظـور ابنسـاين. وسـع  املشـاركون يف بصقـة العمـل 
أيضــاى    حتديــد فــأل فعــال لو ــس سياســة و نيــة ومــيانة خقــط عمــل خامــة  الوتيــات مــن أمــل 

التألــــدي ، حتقيــــا املســــاواة  ــــل ابنســــل. ومــــن األهــــداري املرســــومة يف السياســــة ابنســــانية الو نيــــة
 لصعنن القا م عص  أساا نوم ابنس.

 
 50التونية   

،  ُــرح عصــ  ا صــس التشــريعي يف وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة 2014يف كــانون الثاين/ينــاير  -71
ــــا  - C.B. No. 18-132 -مشــــروم قــــانون  يقــــ.ح  دخــــال تعــــديست عصــــ  دســــتور وتيــــات ميكرونيوي

التشــريعي عــن  ريــا اســتحدا  مقاعــد   ــافية يف املوبــدة مــن أمــل  ــمان متثيــل النســا  يف ا صــس 
 ا صس التشريعي لألت لصنسا  وألنراو أخرك.

ومــــا فت ــــت وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة تشــــ س مشــــاركة املــــرأة يف عمصيــــات مــــنس القــــرار.  -72
، كــــان الةــــرم التنةيــــذي يف وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة قــــد 2013فبحصــــول كــــانون األول/ديســــمرب 

األو  تعيل امـرأة عضـواى يف ا صـس الـوااري، وامـرأة قا ـية يف احملكمـة العصيـا، وامـرأة وثصـة  أعصن لصمرة
دا مــة لوتيــات ميكرونيويــا املوبــدة لــدك األمــم املتحــدة، وهــي تعيينــات أقر،ــا  يعــاى اهلي ــة التشــريعية 

يف وتيــــة  وهنبــــاي يف وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة. وعصــــ  مــــعيد الوتيــــات، تعــــد اهلي ــــة التشــــريعية 
 امرأتل  ل أعضا ها، وتعد احملكمة العصيا لصوتية قا ية  ل قضا،ا.

 
 51التونية   

وابــداى مــن  ــل  2014يعــد اســتكمال الدراســة املتعصقــة  الألــحة والســسمة األســرية يف عــا   -73
 املرأة.  األنشقة الر يسية ال  ا قصعت هبا وتيات ميكرونيويا املوبدة ملكافحة العنن  د

يف بـــل ت تـــوال  2013وســنت بكومـــة وتيـــة كوســـراي قانوفـــا املتعصـــا  مايـــة األســـرة يف عـــا   -74
 اهلي ة التشريعية يف وتية  وهنباي  ألدد النظر يف مشروم قانون يتعصا  كافحة العنن األسري. 

صهــــا وتومــــد يف وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة شــــبكة خامــــة  ســــيدات األعمــــال تنشــــط داخ -75
 ماببات األعمال الت ارية اخلامة.

ســنة مهمــة  النســبة    نســا  وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة، بيــن ســ صت  2012ومتثــل ســنة  -76
ايادة يف عدد النسا  يف منام  قياديـة  ـاراة. فقـد أُكـد تعيـل أر ـس نسـا   ـل أعضـا  ا صـس الـوااري، 

ــــدك احملكمــــة ال ــــبت أول امــــرأة قا ــــية مســــاعدة ل عصيــــا، وأُكــــد تعيــــل أول ســــةية يف أبــــد أعصــــ  وُنألر
 املنام  الد صوماسية  ألةتها املمثصة الدا مة لوتيات ميكرونيويا املوبدة لدك األمم املتحدة. 
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 52التونية   
الـــذت وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة خقـــوات لتنـــاول هـــذه التومـــية، مـــن  ينهـــا املشـــاركة يف  -77

، و لـــَ برمـــاى منهـــا عصـــ  فهـــم 2014مث يف عـــا   2010يف عـــا   املـــلمتر الـــدول لصســـكان والتنميـــة
 القضايا املتألصة  التمييو القا م عص  أساا امليل ابنسي أو نوم ابنس. 

 
 54التونية   

كـــررت وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة ت كيـــد التوامهـــا  ـــالنهوو  املســـاواة  ـــل ابنســـل مـــن  -78
وبــدة  شــ ن حتقيــا املســاواة  ــل ابنســل الــذي اعُتمــد يف خــسل  عــسن قــادة وتيــات ميكرونيويــا امل

، وكــذلَ منهــان عمــل منققــة احملــيط اهلــادئ املتعصــا  تحقيــا املســاواة  ــل 2012راروتوناــا يف عــا  
 .  2015-2005ابنسل لصة.ة 

تــــدريباى لألــــا  مهــــات  2015وقــــد نظمــــت وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة يف بويران/يونيــــ   -79
عنيـــة  القضـــايا ابنســـانية يف املنظمـــات ا كوميـــة ونـــي ا كوميـــة يف ةـــال تعمـــيم مراعـــاة التنســـيا امل

املنظــور ابنســاين  ايــة تعويــو قــدر،ا عصــ  ات ــقسم  ــاألدوار املنو ــة هبــا وحتديــد فــأل فعــال لو ــس 
سياسـة منسـانية و نيـة عـن  ريـا حتقيـا التكامـل  ـل خقـط العمـل الـ   ـري تنةيـذها عصـ  مــعيد 

 تيات من أمل املساواة  ل ابنسل.الو 
، اســـــتكمصت وتيـــــات ميكرونيويـــــا املوبـــــدة،  التعـــــاون مـــــس  اعـــــة احملـــــيط 2012ويف عـــــا   -80

اهلــادئ، تقريــراى شــامسى يتعصــا  اســتعراو بألــيصة ااجنــااات املتحققــة يف ةــال املســاواة  ــل ابنســل. 
 كومــات الو نيــة يف ةــال تعمــيم مراعــاة ويهــدري التقيــيم    حتديــد القــدرات املتابــة عصــ  مــعيد ا

املنظـــــور ابنســـــاين  شـــــكل فعـــــال وحتديـــــد ةـــــاتت التـــــدخل املمكنـــــة مـــــن خـــــسل الـــــا   مـــــرا ات 
 اس.اتي ية لتعويو هذه القدرات. 

 
 59التونية   

تومــد يف الوتيــات األر ــس مراكــو متعــددة األنــراو تألألــة لصنســا  واأل ةــال يف ا تمعــات  -81
ن أن تتحــول  ســهولة    أمــاكن ايــوا  النســا  والقيــا   األنشــقة النســا ية و   ملسســات احملصيــة ميكــ

 لتقد  الرعاية النهارية لأل ةال.
  

 المجال المواضيعي  حماية الطفل -ياء 
 

 38إل   31التونيات   
مـن قـانون  16مـن البـاب  1202-16املـادة  - يُصـو  قـانون األسـرة والقألـر يف وتيـة كوسـراي -82

مقـدمي الرعايـة الألـحية واملدرسـل أو أي شـخت  خـر  ـ  سغ مكتـ  املـدعي العـا   -وتية كوسـراي 
 يف كوسراي يف بال ومود أي قرينة تدعو    اتعتقاد   ن  ةسى قد تعرو لسعتدا . 
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والدي/أومـــيا  ابـــا ل األبـــدا  يف وتكةـــل حمـــاكم وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة مشـــاركة  -83
  مرا ات احملاكمة،  ن هم رنبوا يف  لَ، كما تكةل التمثيل القانوين لألبدا .

وتومــد يف وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة تشــريعات تتنـــاول ابــرا م ابنســية الــ  ترتكــ   ـــا  -84
 برا م ابنسية.األ ةال، و لَ يف   ار األبكا  العامة لصقوانل ابنا ية املتألصة  ا

 ومــ  خــاص مســ لة محايــة األ ةــال  38-17ويعــاا القــانون العــا  لوتيــات ميكرونيويــا املوبــدة  -85
 سنة.  18    13من اتجتار  البشر. وقد رفعت وتية شوك سن الر ا  مارسة ابنس من 

 
 56التونية   

 القةـــــل يف تشـــــرين األول/أ صقـــــت وتيـــــات ميكرونيويـــــا املوبـــــدة التقريـــــر األساســـــي  مايـــــة  -86
وأدرن  ــــالتقرير األساســــي األ صــــس اخلــــاص  امللشــــرات اتمتماعيــــة انألــــاري القةــــل  2014 أكتــــو ر

. ويتضــمن التقريــر األساســي  مايــة القةــل حتصــيسى لأل ــر القانونيــة وهياكــل 2013الــذي و ــس يف عــا  
احملصيــة واألســر؛ ويســتعرو مــدك  اخلــدمات اتمتماعيــة الر يــة وتتصــن البي ــات الــ  توفرهــا ا تمعــات

 فعالية اامرا ات املتخذة من تتصن ابهات املختألة يف ةال تعويو محاية األ ةال.
، اســـــتكمصت وتيـــــات ميكرونيويـــــا املوبـــــدة،  التعـــــاون مـــــس أمانـــــة  اعـــــة احملـــــيط 2012ويف عـــــا   -87

ةـــال املســـاواة  ــل ابنســـل. وكـــان  اهلــادئ، تقريـــراى شــامسى يتعصـــا  اســـتعراو بألــيصة ااجنـــااات املتحققــة يف
اهلـــدري مـــن هـــذا التقريـــر هـــو حتديـــد مـــدك قـــدرة ا كومـــات الو نيـــة عصـــ  تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور ابنســـاين 
  شكل فعال وحتديد ةاتت التدخل املمكنة تلا   مرا ات اس.اتي ية من أمل تعويو هذه القدرات.

 
 64التونية   

دراســـة تتعصــا  الألـــحة والســس  األســـرية.  2014املوبـــدة يف عــا  أجنــوت وتيـــات ميكرونيويــا  -88
ـــــ   ــــَـ حتصيـــــل املعصومـــــات املتعصقـــــة  ابوان ـــــ  بيـــــاة املـــــرأة،  ـــــا يف  ل وتناولـــــت الدراســـــة تتصـــــن موان
اتمتماعيـــة واتقتألـــادية والألـــحة واألســـرة والعسقـــات. وســـنرت بكومـــة وتيـــة كوســـراي قـــانون محايـــة 

 سنة.  18    13ومة وتية شوك سن الر ا  مارسة ابنس من . ورفعت بك2013األسرة يف عا  
واســتكمصت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة التقريــر الققــري  ومــ  اتةاقيــة القضــا  عصــ   يــس أشــكال  -89

 .  2015التمييو  د املرأة وقدمت     الص نة املعنية  القضا  عص  التمييو  د املرأة يف بويران/يوني  
 

 65التونية   
ــــس مراكــــو تــــوفر اخلــــدمات لصنســــا  واأل ةــــال يف ةتمعــــا،م احملصيــــة  -90 ــــات األر  تومــــد يف الوتي

وميكــــن أن تتحــــول  ســــهولة    أمــــاكن ايــــوا  النســــا  والقيــــا   األنشــــقة النســــا ية و   ملسســــات 
 لتقد  الرعاية النهارية لأل ةال. 
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 66التونية   
ــــنت قــــانون وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة، -91 ، عصــــ  أن بكومــــة 5، الةألــــل 41يف البــــاب  ي

وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة مســلولة عــن تــوفي الرعايــة وا مايــة لأل ةــال الــذين يةألــصون عــن أســرهم 
  سب  تعر هم لسعتدا .

  
 المجال المواضيعي  ال يئة وتغير المناخ -ياء 

 
 73التونية   

مــدقت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة عصــ  تعــديل الدوبــة لربوتوكــول كيوتــو املصحــا  اتةاقيــة  -92
 .  2014األمم املتحدة اا ارية  ش ن تاي املنا  يف كانون الثاين/يناير 

وتومد يف الوتيات األر س وعصـ  نقـا  ا كومـة الو نيـة مراكـو لعمصيـات القـوارئ ُتسـتخد   -93
، اســتكمصت 2013واتتألــال يف بــاتت القــوارئ البي يــة. ويف   ار/مــارا  نقا ــاى مركويــة لسمتمــام

 وتيات ميكرونيويا املوبدة  رناةاى ادخال حتسينات عص  أنظمة اانذار املبكر فيها.
وو ــس الألــندو  اتســت ماين  ةــ  البي ــة يف ميكرونيويــا ةموعــة أدوات مــن أمــل التكيــن  -94

  القبيعـــة منه يـــة موبـــدة لصحـــد مـــن ســـرعة التـــ ثر  تاـــي املنـــا  مـــس تاـــي املنـــا ، وتقـــ.ح هي ـــة بةـــ
والتكيــن معــ  وتتــيظ املشــاركة يف أنشــقة التقيــيم والبحــن والتخقــيط. وقــد أنشــ ت فرقــة عامصــة تا عــة 

 ملكت  الر يس من أمل  دارة الكوار  يف وتيات ميكرونيويا املوبدة.
صـــــا  تاـــــي املنـــــا ، هـــــو القـــــانون العـــــا  ويومـــــد يف وتيـــــات ميكرونيويـــــا املوبـــــدة قـــــانون يتع -95
 .  2013الذي مدر يف كانون األول/ديسمرب  35-18 رقم
وقـد تصقــت وتيـات ميكرونيويــا املوبـدة التمويــل مــن املنظمـة الدوليــة لصه ـرة ملســاعد،ا عصــ   -96

التألـــدي لتاـــي املنـــا  وا ـــد مـــن تـــا ر الكـــوار  والـــا   مـــرا ات لصتخةيـــن مـــن أثـــر تاـــي املنـــا  
 وتضمل املناهأل الدراسية تثقيةاى يف ةال تاي املنا . 

 مناه ها الدراسية تثقيةاى يف ةال تاي املنا .  2013و مرنت وتيات كوسراي يف عا   -97
عصــ  اســتخدا   -98 وأعصنــت وتيــة يــاب، يف   ــار مبادرا،ــا املتعصقــة   عــادة الرســكصة، بظــراى تامــا ى

 األكياا البسستيكية. 
ومــــلمتر قمــــة ر ســــا  ميكرونيويــــا الســــنوي هــــو حمةــــل يصتقــــي فيــــ  ر ســــا   ــــاتو ومــــور مارشــــال  -99

يويــا املوبــدة ملناقشــة القضــايا املصحــة  ات اتهتمـا  املشــ.ك، مــن قبيــل تاــي املنــا . وقــد ووتيـات ميكرون
مـــا يصــــي   يناشــــد  2015مـــا  يف ااعــــسن الألــــادر عـــن امتمــــام مــــلمتر القمـــة املعقــــود يف متوا/يوليــــ  

 1.5 الر ســـا   يـــس دول العــــاع الـــا  مــــا يصـــو  مـــن  مــــرا ات ا قـــا  معــــدتت اتبـــ.ار العــــاملي دون
 درمات عص  النحو الذي دعا  لي  حتالن الدول ابورية الألاية والبصدان الضعيةة األخرك . 

ويبحـــن مـــلمتر القيـــادات الو نيـــة ويف الوتيـــات األولويـــات املقروبـــة داخـــل وتيـــات ميكرونيويـــا  -100
 املوبدة،  ا يف  لَ تاي املنا  والوراعة واتقتألاد والسيابة  من قضايا عديدة أخرك.
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 المجال المواضيعي  العنف ضد المرأة -كاف 
 

 28إل   25التونيات   
لتنةيــذ التشــريعات املتعصقــة  قــو  املــرأة تنةيــذاى كــامسى وفــرو بظــر مــريظ عصــ  العنــن الوومــي،  -101

؛ ورفعــت وتيــة شــوك ســن الر ــا LB 10-20, L.D.3 ،2014ســنت وتيــة كوســراي قــانون محايــة األســرة، 
؛ وأنشــ ت وتيــة  وهنبــاي CSL12-14-18 ،2014ســنة  ومــ  القــانون  18    13 مارســة ابــنس مــن 

وبـدة ملكافحــة العنــن املنـول داخــل  دارة الســسمة العامـة. وتتبــس وتيــات  وهنبـاي ويــاب وكوســراي سياســة 
عـد   ســقا  ا ــا الــ  متــنظ الوتيــات ســصقة بألــرية لرفــس شــكاوك  ــد املســلولل املوعــومل عــن بــاتت 

املنول. و ري يف الوقت الراهن النظر يف مشـروم قـانون يتعصـا  سـسمة األسـرة داخـل اهلي ـة التشـريعية العنن 
يف وتيــة  وهنبــاي. وقــد نظمــت بكومــة وتيــة  وهنبــاي،  الشــراكة مــس أمانــة احملــيط اهلــادئ، بصقــة عمــل 

  الوتية.   ش ن تعميم مراعاة املنظور ابنساين يف الوتية من أمل و س سياسة عامة خامة
 واعتمدت اهلي ة التشريعية يف وتية كوسراي قراراى يتعصا  تنةيذ قانون محاية األسرة يف كوسراي.  -102

 
 58التونية   

حتتةــــل الوتيــــات األر ــــس  يعــــاى  يــــو  املــــرأة العــــاملي. وتشــــمل اتبتةــــاتت أنشــــقة يف ةــــال  -103
التوعيـــة  قضـــايا العنـــن املنـــول. وتقـــا  عصـــ  نقـــا  الوتيـــات األر ـــس أنشـــقة لتوعيـــة ابمهـــور تشـــمل 
 تنظيم مسية رامصة بمس األموال من أمل مكافحة العنن املنول، ويو  سو  يف وتية  وهنباي.

 
 62إل   60التونيات   

 تقد  ا كومة دعماى لصملمتر النسا ي لوتيات ميكرونيويا املوبدة الذي يعقد مرة كل سنتل.  -104
وأمريـــت يف وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة دراســـة عـــن الألـــحة والســـسمة األســـرية  ـــدعم مـــن  -105

فـة     ـس  يانـات عـن مـدك مندو  األمم املتحـدة لصسـكان و لـَ يف   ـار ابهـود ااقصيميـة اهلاد
انتشــار  ــاهرة العنــن  ــد املــرأة. وتتــيظ البيانــات ا معــة وكــذلَ التومــيات الــ  ترفــا هبــا خار ـــة 

  ريا لضمان محاية القةل ومكافحة العنن  د املرأة.
  

 المجال المواضيعي  التعاون الدولي -الً 
 

 70التونية   
تصـتمس املسـاعدة التقنيـة مـن منظمـات دوليـة مـن قبيـل ما فت ـت وتيـات ميكرونيويـا املوبـدة  -106

ـــة ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة لألنذيـــة والوراعـــة  منظمـــة الألـــحة العامليـــة ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة لصقةول
ومنظمــة األمــم املتحــدة لص. يــة والعصــم والثقافــة والص نــة اتقتألــادية واتمتماعيــة ملنققــة  ســيا واحملــيط 

حـــدة و رنـــامأل األمـــم املتحـــدة اائـــا ي ومـــندو  األمـــم املتحـــدة لصســـكان اهلـــادئ التا عـــة لألمـــم املت
ومةو ـية األمــم املتحـدة الســامية  قـو  اانســان واملنظمـة الدوليــة لصه ـرة، و لــَ مـن أمــل الــ.ويأل 

 تلتوامات بقو  اانسان يف وتيات ميكرونيويا املوبدة وتعويوها.
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 71التونية   
ملوبـــدة  التعـــاون الوثيـــا مـــس منظمـــات  قصيميـــة ودوليـــة مـــن قبيـــل تعمـــل وتيـــات ميكرونيويـــا ا -107

أمانــة منتــدك مــور احملــيط اهلــادئ والةريــا ااقصيمــي املعــين  ــوارد بقــو  اانســان التــا س ألمانــة  اعــة 
احملــيط اهلــادئ ومنظمــة الألــحة العامليــة واملنظمــة الدوليــة لصه ــرة مــن أمــل تنةيــذ اتلتوامــات الدوليــة 

 ققعتها وتيات ميكرونيويا املوبدة يف ةال بقو  اانسان. الر يسية ال  
 

 72التونية   
تعمــــل وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة  التعــــاون الوثيـــــا مــــس املكتــــ  املشــــ.ك لتمثيــــل األمـــــم  -108

املتحـــدة يف البصـــد مـــن أمـــل التمـــاا املويـــد مـــن املســـاعدة مـــن هي ـــة األمـــم املتحـــدة لصمـــرأة ومةو ـــية 
ســامية  قــو  اانســان وأمانــة منتــدك مــور احملــيط اهلــادئ والةريــا ااقصيمــي املعــين األمــم املتحــدة ال

 ــوارد بقــو  اانســان التــا س ألمانــة  اعــة احملــيط اهلــادئ، ومــس منظمــات نــي بكوميــة تنشــط يف 
وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة مــن أمــل التألــدي لصشــوانل الــ  أثــيت يف ســيا  اتســتعراو الــدوري 

 لوتيات ميكرونيويا املوبدة. الشامل األول
  
 اإلنجازات والممارسات الفضل  والتحديات والقيو" - امسا   

 
تتضـــمن ااجنـــااات الـــ  حتققـــت يف ةـــال النهـــوو  قـــو  اانســـان يف وتيـــات ميكرونيويـــا  -109

 ما يصي  2010املوبدة منذ عا  
اتةاقيـــة القضـــا  عصـــ  قـــدمت وتيـــات ميكرونيويـــا املوبـــدة تقريرهـــا الققـــري  ومـــ    أ( 

 ؛2015 يس أشكال التمييو  د املرأة يف بويران/يوني  
أجنــوت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة الدراســة املتعصقــة  الألــحة والســسمة األســرية يف   ب( 

 ؛2014عا  
أ صقــــت وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة التقريــــر األساســــي املتعصــــا  مايــــة القةــــل يف   ن( 

 ؛ 2014 عا 
 ؛2013ت وتية شوك قانوفا املتعصا  سن الر ا يف عا  سن  د( 
سياســـــتها الو نيـــــة املتكامصـــــة  2013أقـــــرت وتيـــــات ميكرونيويـــــا املوبـــــدة يف عـــــا    ه( 

 املتعصقة   دارة تا ر الكوار  والتألدي لتاي املنا ؛
 األشــخاص يف  ســنت وتيــات ميكرونيويــا املوبــدة قانوفــا املتعصــا  كافحــة اتجتــار  و( 

 ؛2012عا  
ــــة بقــــو  األشــــخاص  وي ااعاقــــة يف   ا(  ــــا املوبــــدة اتةاقي ــــات ميكرونيوي وقعــــت وتي

 .  2011 عا 
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 وتتضمن التحديات املاثصة أما  مهود النهوو  قو  اانسان ما يصي  -110
 قيود مالية؛  أ( 
 تاي املنا  وما يتألل  ذلَ من كوار ؛  ب( 
 ؛نقت املوارد البشرية  ن( 
 قيود تتعصا  اهلياكل األساسية؛  د( 
 تشتت األقاليم ال  تتكون منها وتيات ميكرونيويا املوبدة من النابية ابارافية.  ه( 

  
 ا ولويات الوينية الرئيسية والم ا"رات المقررة لي السنوات القليلة القا"مة -سا"سا   

 
 بددت وتيات ميكرونيويا املوبدة املبادرتل التاليتل  من أولويا،ا الو نية   -111

 و س سياسة منسانية و نية لوتيات ميكرونيويا املوبدة؛  أ( 
 ميانة وتقد  التقرير الققري لوتيات ميكرونيويا املوبدة  وم  اتةاقية بقو  القةل.  ب( 

  
نية لري مجرال بنراء القردرات  والطل رات  إن تو عات مختلف الواليات المع -سابعا   

 وجدت  المتعلقة بالحصول عل  المساعدة التقنية والدعم المالي
 

تــــود بكومـــــة وتيـــــات ميكرونيويــــا املوبـــــدة أن تعـــــرب عــــن تقـــــديرها ملـــــا تصقتــــ  مـــــن دعـــــم مـــــال  -112
 يف ةال بقو  اانسان. ومساعدة تقنية من شركا ها اائا يل الذين ساعدوا البصد يف الوفا   التوامات  

وتكــــرر وتيــــات ميكرونيويــــا املوبــــدة  صبهــــا املســــاعدة يف تنســــيا ابهــــود املبذولــــة يف ةــــال  -113
 بقو  اانسان عص  معيد كل من ا كومة الو نية وبكومات الوتيات.

  
 االلتزامات الطوعية -ثامنا   

 
ستوامــــــل وتيــــــات ميكرونيويــــــا املوبــــــدة عمصهــــــا الوثيــــــا مــــــس شــــــركا ها احملصيــــــل والــــــو نيل  -114

 وااقصيميل والدوليل من أمل الوفا   التواما،ا يف ةال بقو  اانسان. 
  
  اتمة -تاسعا   

 
تعررررال واليرررات ميكرونيزيرررا الموحررردة عرررم االمتنررران لمنحهرررا هررر   الفرنرررة للرررر" علررر   -115
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