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موجز تقارير أصحاب املصلحة بشأن والايت ميكرونيزاي

املوحدة*

تقرير مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
د د ًد ددو ا ن د ددان  1/5و ،21/16مد ددا مراعد ددا و يد د
أعد ددا اد دديا الالًريد ددر علد ددو اًد درا
-1
()1
االسالعراض الاو الشامل .وي خص الالًرير ما جاء يف  5و قات مع ومات قدامالاا جادات حدا
مص ح إىل االسالعراض الاو الشامل ،وير يف شكل موجز تًياا ابحلا األقصى لعا الك لات.

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نط ا اااق االلتزام ا ااات الدولي ا ااة والتع ا اااون م ا ااحل اقلي ا ااات وا ي ا ااات الدولي ا ااة حلق ا ااوق
()2
اإلنسان
أوحت مؤس جاست أتومننت إينك ومركز منااض الًالل يف العدا وارركدز األو ول ل ًدانون
-2
()3
والعاال أبن تصا والايت ميكرونيزاي ارو ا ع ى العاا الاويل اخلاص ابحلًو اراني وال ياسي .
وأوح ددت مؤس د جاس ددت أتومنن ددت إين ددك أيض ددا أبن تص ددا والايت ميكروني دزاي ارو ددا ع ددى العا ددا
الاويل اخلاص ابحلًو االقالصا ي واالجاللاعي والثًافي  ،واالتفاقي الاولي ل ًضاء ع ى مجيدا أشدكا
الاللييز العنصر (.)4
وانأ مركز منااض الًالل يف العا والايت ميكرونيزاي ارو ا ع ى ظر عًوا ا عاام ،لكنه
-3
أوحدى أبن تصدا والايت ميكرونيدزاي ارو دا ع دى الووتوكددو االخاليدا الثداين ار حدل ابلعادا الدداويل
اخلاص ابحلًو اراني وال ياسي  ،اهلا ف إىل إلغاء عًوا ا عاام( .)5وأوحى ارركز أيضدا أبن تصدا
__________

*

ُتر ايه الوثيً ق ل إ ساهلا إىل وائر الرتمج الالحريري يف األمم ارالحا .
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والايت ميكرونيد دزاي ارو د ددا ع د ددى االتفاقيد د الاوليد د حللايد د مجيد ددا األش ددخاص مد د االخالفد دداء الً د ددر ،
واتفاقي منا جرمي ا اب اجللاعي وارعاق ع ياا(.)6

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()7

أشا ارركز األو ول ل ًانون والعاال إىل الفًر  10م ارا  4م سالو والايت ميكرونيزاي
-4
()8
ارو ددا اشددأن ظددر الددر واالس دالع ا د ال ددوع  .ويف الوقددت نف دده ،قددام ارركددز األو ول ل ًددانون
والعاال ومركز اي ينا كنيا ل عاال الاولي االح يل ما يًاال ايه األ كام م تشريعات اخ ي اشأن
ايه ار أل (.)9

جيم -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااانع مااحل مراناااة القااانون اإلنسااا
الدويل الواجب التطبيق
 -1املسائل الشاملة

الالنلي وال يئ واألعلا الالجا ي و ًو ا ن ان

()10

وال ظت مؤس جاسدت أتومنندت إيندك أن والايت ميكرونيدزاي ارو دا معردد اشدا رخدا ر
-5
تغ ارناخ والكوا ث ال يعي  .وألهنا ول جز ي حغ ذات جز مرجاني منخفض  ،فا مد أشدا و
العددا عرد د لعواقددا تغ د ارندداخ .وأدددافت ارؤس د أن م د شددأن ا تفدداد ج د احل درا واش دالاا األ دوا
اجلوي د أن ي ددؤ اي إىل الف دداض الن دداتز الز اع د  ،و اي د ددعحل اهلياك ددل األساس ددي احليوي د ددا يا ددا افًد اان
إمكاني احلصو ع ى اخلامات األساسي  ،وتً يص إنالاجي العلل ،وا درا اصح ا ن ان(.)11
وأشدا ت ارؤس د إىل أن تغد ارنداخ يشدكل حتددا ر وُتداايت عايدا ابلن د ل ً داد الز اعد
-6
يف ال د ددا .وال ظد ددت أن الز اعد د تشد ددكل  25يف ارائد د مد د اسد دالخاام األ ادد د يف الد ددوالايت ارو د ددا ،
مناا  2,3يف ارائ م األ اد الصاحل ل ز اع  ،و 19,7يف ارائد مد األ ادد ذات اياحديل الاائلد ،
و 3,5يف ارائ م ارراع الاائل  .وأفا ت أبن ا تفاد م الوى س ح ال حر سيزيا م ار و د وتدااو
األ اد الز اعي  ،ا حيا م قا ال ا ع دى الز اعد  .وأددافت ارؤس د أن الالاكدل ال دا ار داللر
ياددا ال ددر وإنالدداج احلراج د الز اعي د وار دداك الصدداحل ل ددك وم د الو عات اريدداه اجلوفي د ال ددا ي
الضددح  .وأكددات ارؤس د أن ري تغد ارندداخ قددا لددت ابلفعددل مد ددل األف درا يف م دالوى معيش د
الئل وسالظل هتا ايا احلل؛ واحلل يف الصح ؛ واحلل يف الغياء؛ واحلل يف احليا (.)12
وأشد ددا ت ارؤس د د إىل أن احلكومد د أنشد ددأت يف عد ددام  2018إ ا شد ددؤون ال يئد د وارند دداخ وتد دداا
-7
ال دوا ا ،ال ددم تع ددا م ددؤول ع د ود ددا وتعل دديم سياس ددات الالكي ددحل م ددا تغ د ارن دداخ وإ ا الك دوا ث .ويف
ع ددام  ،2016أح ددا ت احلكوم د خ الا ددا الو ني د ل الص ددا ل ك دوا ث ي دداف ود ددا ترتي ددا مؤس د و د
ل الصا أل ااث الكوا ث وال وا ا يف ال ا .أن قا ال ا ع ى الالصا لكا ث عظلى ون عم
خا ج حماو  ،كلا أن مرافل الالأاا حلاالت ال وا ا والالصا هلا يف الوالايت تعو اا اروا (.)13
وأوحت ارؤس أبن تًوم والايت ميكرونيزاي ارو ا اودا وتنفيي خ إمنائي و ني لالوف
-8
إ دا اسدرتاتيج من ددل ل الخفيدحل مد ري تغد ارندداخ وانداء قددا ال دا ع ددى مواجاد تغد ارنداخ .كلددا
أوحد د ددت أبن تزيد د ددا والايت ميكرونيد د دزاي ارو د د ددا مد د د الاللويد د ددل وارد د دوا ارخصصد د د لالنفيد د ددي سياسد د ددات
واسرتاتيجيات الالكيحل ما تغ ارناخ(.)14
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 -2احلقوق املدنية والسياسية

ل الفر يف احليا واحلري واألم ع ى شخصه
وال ظ مركز اي ينا كينيا أن م الًضااي االجاللاعي يف ال ا دعحل اجملاللعات اي ي  ،وأن
-9
()15
العنحل ارالصل ابلكحو قا ا ا .

إقام العا  ،مبا يف ذلك م أل ا فوت م العًاب ،وسيا الًانون

()16

 -10ال ظ مركز اي ينا كينيا أن الًانون ي و يف ال ا وأن اناك جاا ا قضائيا م الًو وعل ي
وادح أيضا لالناو ار ائل اراني واجلنائي (.)17
 -11وال ظ ددت مؤس د جاس ددت أتومنن ددت إين ددك أن ف ددا ار ددؤولك وانع دداام الش ددفافي احلكومي د
ال يزاالن موجو ي يف ال ا ،وأدافت أنه ىت وإن يعرف جدم ق دو ار دؤولك احلكدوميك شداوى
م اشر  ،فإن إساء اسالخاام األموا احلكومي واخالوساا أمر شائا .واب دداف إىل ذلدك ،أ يد عدا
مد ك ددا ار ددؤولك احلكددوميك ال ددااًك االال د الف ددا مبوجددا قددانون ا ا ارالي د ال ددا يف ال ددا،
والددي عددا مددا يشددلل اال اليددا يف ارشددرتايت( .)18كلددا أا غددت ارؤس د أبن لدداى ال ددا قدوانك ُتظددر
الف ا وأن اناك عًوابت ع ى أعلا الف ا  .وكان اركالا الو رراجا احل اابت العام ،ااعم م
و ا العددا  ،اددو الكيددان األنشددح يف مكافح د الف ددا د أن ال ددا ال مي ددك وكال د كومي د مك ف د
ُتاياا مب ؤولي مكافح الف ا ( .)19وأ مركز اي ينا كينيا م ائل اث تاعو إىل الً ل(.)20
 -12وأوح ددت ارؤس د أبن تالخ ددي والايت ميكروني دزاي ارو ددا ت ددااا فعال د ل ًض دداء ع ددى الف ددا
ومنعه ،و اي شفافي احلكوم  ،وإنشاء وكال كومي تك حل ُتاياا مبكافح الف ا (.)21

احلرايت األساسي واحلل يف ارشاك يف احليا العام واحليا ال ياسي

()22

 -13ال ظ مركز اي ينا كينيا أن احلرايت اراني موجو يف والايت ميكرونيدزاي ارو دا  -ع دى
س يل ارثا ري الالع وارعالًا(.)23
 -14وأفا مركز اي ينا كينيا أبنه ال يوجا يف ال ا تشريا يالديح ل جلادو إمكانيد احلصدو ع دى
ارع ومات حبري (.)24
 -15وأك ددا مرك ددز اي ين ددا كيني ددا أن ارلث ددك يف ال ددا ينالخ ددون ع د ري ددل انالخ دداابت ددر ونزيا د
ونظامي ؛ ايا أن اعض الفئات مثل الن اء حماو ارشاك ا ا الالحيز الالً يا والًوالدا النل يد .
وأدافت أن لكل جزير ائ ف م ال اجات أو الثًافات وقا تعام ادا احلكومد ارركزيد معام د حتال فد .
واناك عا ق يل م ارلثوت يف ار الوايت الانيا ،وال سيلا أقل يف ار الوايت الع يا م احلكوم (.)25

ظر مجيا أشكا الر

()26

 -16وأكد ددا مركد ددز اي يند ددا كينيد ددا أن كومد د والايت ميكرونيد دزاي ارو د ددا تًد ددض ع د ددى اال د ددا
ابل ش ددر ،ولك د ا دديلت جا ددو ك د حلظ ددر اجلرمي د ( .)27وال ظ ددت مؤس د جاس ددت أتومنن ددت إين ددك أن
احلكوم د أابن ددت ع د جا ددو مالزاي ددا رًاد ددا وإ ان د ارزي ددا م د ارالج دري وإنف دداذ عً ددوابت تالناس ددا م ددا
خ و اجلرمي ( .)28وأعرب ارركز األو ول ل ًانون والعاال (.)29
 -17وال ظ مركز اي ينا كينيا أن االسالغو اجلن الي يشلل اال ا ابألشخاص ،والعلدل
الً ر  ،والعلل الً ر لأل فا  ،والر  ،والالود ارشرود ابألعضاء ،ا أنواد حتال ف م اال ا
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ابل شر يف ال ا .وقا إن االسالغو اجلن او أكثر احلاالت شيوعا ،ولك الضحااي ال ي غون عنه،
ا د د ا اخلد ددوف مد د الالعد ددرض ل عد ددا أو ار د دداءل يف مد ددان وقد ددرى ميكرونيد دزاي ارو د ددا ( )30الد ددم ُتكلاد ددا
العوقات اجملاللعي اشا  ،وال ظ ارركز األو ول ل ًانون والعاال أن ارالجري كث ا ما يوقعون الن اء يف
فد د ال غد دداء واال د ددا ابجلد ددن عد د ريد ددل اسد دالا اجا اوعد ددو اوءد ددائحل جيد ددا يف اخلد ددا ج ،وأن الن د دداء
ي الخام كلشالغوت ابجلن أل راض ا ي أل ًم سف الصيا الراسي (.)31
 -18وال ظ مركز اي ينا كينيدا أن احلكومد تنفدي تشدريعاهتا الدم ُتظدر العلدل اجلدو أو ا لزامد
يف ن ا احلا األساس وأن عل يات الالفاليش دئي ل غاي (.)32
 -19وأشا مركز اي ينا كينيا مؤس جاس أتومنندت إيندك إىل أن ال دا اعاللدا وقدانون مكافحد
اال ددا ابألشددخاصو يف عددام  ،2012ولكد تنفيددي ادديا الًددانون ع ددى حددعيا النظددام الًضددائ واحلكومد
مال حع وت و (.)33
 -20وأف ددا مرك ددز اي ين ددا كيني ددا أبن النظ ددام الًض ددائ اريكروني ددز ال حيً ددل ويو ددل وي دداي وفً ددا
خل ددو اجل درائم الددم يرتك اددا اجلنددا مب ال الدده رم د اال ددا ابل شددر اددافا تعويضددات ل ضددحااي ادداال م د
إحاا أ كام ابل ج لفرتات وي (.)34
 -21وأش ددا ت مؤس د جاس ددت أتومنن ددت إين ددك إىل أن احلكوم د ق ددامت يف ع ددام  2019م د
وال ر ا ات مكافح اال ا ابل شر ،وفالحت أو مأوى ل ناجك م اال دا ابل شدر يف واليد شدوك .د
أن احلكوم تنفي إجراءات تشغي ي مو ا لالحايا اوي الضحااي وإ الالام إىل خامات احللاي (.)35

270 000

 -22وأشا ارركز األو ول ل ًانون والعاال إىل حاو أمر تنفيي يف عدام  2019لالعزيدز قدا و ا
الع ددا ع ددى مكافح د اال ددا ابل ش ددر ،وإىل إنش دداء ش ددع خ ددامات مكافح د اال ددا ابل ش ددر ،ارك ف د
ابلالحًيددل يف دداالت اال ددا ابل شددر وإ ددو ةددوت ل الوعي د العام د  .وأددداف ارركددز أن و ا العددا
اس دالعانت مبحددام عددام م دداعا مالفددر  ،فضددو ع د أ اع د حمًًددك ،م ددؤولك ع د مو ً د قضددااي اال ددا
ابل شر .أن ال ا يفالًر إىل اروا الكافي لالحايا اوي دحااي اال ا ابل شر(.)36
 -23وأوحددى مركددز اي ينددا كينيددا أبن تًددوم والايت ميكرونيدزاي ارو ددا حبل د يف وسددائح ا عددوم
الو ني لزاي الوع والعزم ع ى مًادا مرتكيب جرائم اال ا وتوف اروا الو م نشاء و ل العايف
م ت عات اال ا ابل شر م شأهنا أن ت اعا الضحااي وُتليام يف إ ا عل ي إعا الالأايل(.)37
 -24وأوحددت مؤس د جاسددت أتومننددت إينددك أبن تزيددا والايت ميكروني دزاي ارو ددا م د جاو اددا
ل الحًيل ما مرتكيب اال ا ابل شر يف ال ا ومًاداهتم وإ انالام( .)38ويف ايا الصا  ،أوحت ارؤس
أيض ددا أبن تزي ددا والايت ميكروني دزاي ارو ددا م د ار دوا ارخصص د خل ددامات ةاي د الن دداجك م د اال ددا
ابل ش ددر وأن تزي ددا م د ا درامز الال ددا يا ع ددى مكافحد اال ددا ابل ش ددر لفائ ددا الش ددر وار دداعك الع ددامك
والًضا  .وأوحت أيضا أبن ترحا والايت ميكرونيزاي ارو ا اسالًاام العلال األجن ي لو دا ابل شدر
وإنش دداء موج ددم تض ددم م ددوءفك يف دداالت الص ددح وارش ددو واألم د م ددا اك ت ددا ي ا كافي ددا ع ددى خام د
الناجك م اال ا ابل شر(.)39
 -3احلقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية

احلل يف م الوى معيش الئل

()40

 -25ال ظت مؤس جاست أتومننت إينك نًص إمكاني احلصو ع ى مياه الشرب وأن اررافدل
الصددحي اروئلد اد مشددك ئي ددي يف ال ددا ،يددز يعدداين سددكان اجلددز اخلا جي د اصددف خاحد م د
4
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نًص إماا ات ارياه الكافي وش كات الصرف الصح  .وأدافت ارؤس د أن اجلدز اررجانيد الصدغ
ارنخفض د تعدداين م د قيددو خاح د م د يددز نوعي د اريدداه العيا د وكليالاددا ،ا د ا م دوا اريدداه اجلوفي د
اياو  ،وأنده دىت اجملاللعدات اي يد الدم لداياا إمداا ات ميداه جيدا يف ال دا ال م دك مصدا موئلد
خلامات الصرف الصح  .وأوحت ارؤس أبن تضا والايت ميكرونيزاي ارو ا ريليات موئل ا
موا ارياه وتعليلاا يف مجيا جز اا ارأاول لضلان مياه الشرب واررافل الصحي اروئل (.)41

احلل يف الصح

()42

 -26وال ددظ مركددز اي ينددا كينيددا أن أ ددا ال دداان قددام إىل والايت ميكرونيدزاي ارو ددا  65م يددون
وال لاعم ق اعات مثل الالع يم والصح  .ويف معرض ا شدا إىل الدرتااح الًدائم ادك الصدح واال دا
ابل شددر وعددام قاا يد الفصددل اينالددا ،ذكددر ارركددز أن اسدالخاام اررافددل الصددحي لدداعم الضددحااي ميكد أن
ي اعا ع ى الرعاي الو ً أو مينا ءاو اال ا م جايا(.)43

احلل يف الالع يم

()44

 -27إشا إىل ار امه ارالي الم و ت م ا دا ريخدر ،ال دظ مركدز اي يندا كينيدا أن اديه ار دامه
مفيا يف ار داعا ع دى مندا اال دا ابل شدر .وذكدر ارركدز أن ت دخ الالع ديم ل ل داعا يف احلصدو ع دى
مع ومات مني الصغر ميك أن ي اعا يف ا الرعاي الو ً أو مينا ءاو اال ا م جايا(.)45
 -4حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة

الن اء

()46

 -28أش ددا ت مؤس د د جاس ددت أتومنن ددت إين ددك إىل أن والايت ميكرونيد دزاي ارو ددا ال تد دزا تش دداا
مع دداالت عالي د م د العن ددحل د ددا العش د و د ه م د أش ددكا العن ددحل اجلن دداين د ددا ار درأ  .و ددم ددر
اال الصاب ،ال توجا يف ال ا قوانك رم ع ى وجه الالحايدا اال الصداب الزوجد أو الالحدر اجلن د .
 ،وال ظ ددت عد ددام وج ددو مرافد ددل
وأد ددافت ارؤس د د أن ارو ًد د الفعالد د رد درتكيب العن ددحل اجلن د د
()47
كومي د ت ددوفر ار ددأوى وال دداعم ل ن دداء الوئ د يالعرد د لعن ددحل العش د  .وأوح ددت ارؤس د أبن ددرم
والايت ميكروني دزاي ارو ددا مجي ددا أش ددكا العن ددحل اجلن دداين ال ددم حيظرا ددا الً ددانون ال دداويل ،مب ددا يف ذل ددك
الالحر اجلن واال الصاب الزوج (.)48

األ فا

()49

 -29أش د ددا ت مؤس د د جاس د ددت أتومنن د ددت إين د ددك إىل أن اجل د ددز اخلا جي د د النائي د د يف ال د ددا تفالً د ددر إىل
ار الش ددفيات وال د ات لال ددجيل وال ات األ ف ددا ؛ إذ ُت دالفظ ك ددل والي د ا ددجوت اروالي ددا وال يوج ددا
م ا أو نظام و مو ا لال جيل ارواليدا .وأوحدت ارؤس د أبن تزيدا والايت ميكرونيدزاي ارو دا مد
()50
إمكاني الوحو إىل نظم ت جيل ارواليا يف اجلز اخلا جي النائي وأن تو ا نظام توثيل اهلوي يف ال ا .
 -30وال ظددت ار ددا العاري د هندداء مجيددا أشددكا العًدداب ال دداين الددي يالعددرض لدده األ فددا أن
والايت ميكرونيد دزاي ارو د ددا ت ًد ددت وق د ددت ،خد ددو اجلولد د الثانيد د مد د االسد دالعراض الد دداو الشد ددامل،
توحيات حلظر العًاب ال اين لأل فا  .أنه حياث أ تغي اشأن قانوني العًاب ال اين(.)51
 -31وال ظت ار ا العاري أن األ فا ياللالعدون ابحللايد مد العندحل واالعالدااء مبوجدا الًدانون
االُتا لوالايت ميكرونيزاي ارو ا وحتال حل قوانك الوالايت ،ولك لي اناك ظر ل عًاب ال اين.
وذكددرت ار ددا العاري د أن العًدداب ال دداين مشددرود يف ارنددز وال يوجددا ظددر ح دريح يف الرعاي د ال اي د
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، وقال ددت إن العً دداب ال دداين حمظ ددو يف ار دداا س. ويف أم دداك الرعاي د الناا ي د ويف ارؤس ددات ال ددجني
ولك ال توجا أ إشا إىل العًاب ال داين أو الالأ يدا ارا سد يف قدوانك والايت ايب أو ادوانيب أو
 وأد ددافت ار ددا العاري د أن العً دداب ال دداين أس د وب د.كوس درا أو يف مش ددرود ق ددانون والي د ش ددوك
.)52(قانوين ل عًاب ع ى اجلرائم
 وأعرا د ددت ار د ددا العاري د د ع د د أم ا د ددا يف أن تً د ددام ال د دداو توح د ددي حم د ددا أبن تً د ددوم والايت-32
ميكرونيزاي ارو ا ع ى س يل األولوي اصيا وس تشريا حيظر حدرا مجيدا أشدكا العًداب ال داين
.)53( وأن ت غ أ فاد قانوين ع ى اسالخاامه، مبا يف ذلك ال يت، لأل فا يف مجيا األماك

ارااجرون والوجئون وم الل و ال جوء وارشر ون اخ يا
 ال ددظ مرك ددز اي ين ددا كيني ددا أن الع دداموت ارا دداجرات أكث ددر د ددعفا وعرد د ل وق ددود د ددحااي-33
 يدز تددا الظددروف ع ددى-  مبددا يف ذلددك سدف الصدديا األجن يد،ا سدات اسدالغولي يف أمدداك العلدل
 ال ظ ارركز األو ول ل ًانون والعاال أن والايت ميكرونيدزاي، ويف الوقت نف ه.)54(وجو ا ا ابل شر
ارو ددا ا د ا ددا ارصددا الددي ي دالخامه ارالجددرون ابل شددر الدديي كث د ا مددا ي دالغ ون الن دداء والعلددا
.)55(ارااجري يف ال غاء والعلل الً ريك
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