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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين١٢ إىل ١، دورته التاسعة يف الفترة من ٥/١حقوق اإلنسان  
 ٩ املعقـودة يف     ١٤ق بواليات ميكرونيزيا املوحدة يف اجللـسة        ـرى االستعراض املتعل  وج

وترأس وفد واليات ميكرونيزيا املوحدة نائب األمني املـساعد     . ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
واعتمـد الفريـق    . املعين بالشؤون املتعددة األطراف يف وزارة اخلارجية، جاكسون سورام        

 تـشرين   ١٢ املعقودة يف    ١٧عن واليات ميكرونيزيا املوحدة يف جلسته       العامل هذا التقرير    
  ٢٠١٠نوفمرب /الثاين
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
أنغوال وأوروغواي  : لتيسري االستعراض املتعلق بواليات ميكرونيزيا املوحدة     ) اجملموعة الثالثية (

  .والصني
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق بواليات ميكرونيزيا املوحدة
  ؛)A/HRC/WG.6/9/FSM/1) (أ(١٥عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
وفقاً ) ةاملفوضي(جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/9/FSM/2) (ب(١٥للفقرة 
  ).A/HRC/WG.6/9/FSM/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  

وأحيلت إىل واليات ميكرونيزيا املوحدة، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسـئلة              -٤
ة املتحدة لربيطانيا العظمى    أعدهتا سلفاً أملانيا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والتفيا واململك       

وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الـدوري          . وآيرلندا الشمالية 
  .الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  
وترد يف الفرع الثاين من هذا التقرير       .  وفداً ٢٤أدىل ببيانات خالل احلوار التفاعلي        -٥

وهنأ عدد من الوفود واليات ميكرونيزيا املوحدة على تقريرها . ناء احلوار التوصيات املقدمة أث  
كمـا  . الوطين املفصل وأعربوا عن سرورهم إذ الحظوا استشارة اجملتمع املدين أثناء إعداده           

 عن اآلثار السلبية لتغري املناخ على التمتع حبقوق اإلنسان، فـإن واليـات              الحظوا أنه فضالً  
تعاين، مثل العديد من الدول الصغرية األخرى، من قلة املـوارد املاليـة             ميكرونيزيا املوحدة   

وأشار عـدد   . واملادية، وأن االستعراض الدوري الشامل يشكل حتديات خاصة لدولة كهذه         
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من الوفود إىل أنه ينبغي توفري املساعدة التقنية واملالية من أجل تقدمي املشورة للبلـد بـشأن                 
  . الفعال حلقوق اإلنسانإلعمالة والتصديق على الصكوك الدولي

   االستعراضموضوعالعرض املقدم من الدولة   - ألف  
أفادت واليات ميكرونيزيا املوحدة بأن فهم حالة أي بلد من بلدان احمليط اهلـادئ                -٦

 ما تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية، بالنظر      اجلزرية يستدعي تقدير التحديات اليت غالباً     
 عن قلة مواردها املالية والقيود اليت حتد مـن          يتها املتناثرة، وبعدها وعزلتها، فضالً    إىل جغراف 
ولذلك أشار الوفد إىل أن واليات ميكرونيزيا املوحدة بلد متناثر للغاية يتألف مـن              . قدراهتا

العديد من اجلزر الصغرية املنتشرة على حنو مليون ميل مربع يف غرب احمليط اهلادئ يتجـاوز                
وتفيد السجالت بأن قرابة ثلث السكان يعيشون يف        .  نسمة ١٠٠ ٠٠٠كانه بالكاد   عدد س 

 ما يصعب الوصول إليها وتوفري اخلدمات االجتماعية اجلزر املرجانية الصغرية النائية، اليت غالباً
  .الضرورية فيها

 إىل أن حكومة واليات ميكرونيزيا املوحدة قد أنشأت، يف إطار           وأشار الوفد أيضاً    -٧
اإلعداد لالستعراض الدوري الشامل، فرقة عمل تتألف من كيانات خمتلفة تشمل، على سبيل             

وقـد  . املثال ال احلصر، وزارة اخلارجية ووزارة العدل ووزارة الصحة والشؤون االجتماعية          
، تضمنت يف مجلـة مـا تـضمنته عقـد           ٢٠١٠فرباير  /بدأت مشاورات واسعة يف شباط    
واضطُلع بأنشطة خمتلفة   . عمل وبذل جهود يف جمال البحث     اجتماعات شىت وتنظيم حلقات     

مع اجلهات املعنية اليت مشلت الكيانات احلكومية الوطنية واحلكومة املركزيـة واحلكومـات             
  .احمللية واملؤسسات األكادميية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين واجملتمعات احمللية

 هو القانون األعلى يف البلد ويضمن احلـق يف          ودستور واليات ميكرونيزيا املوحدة     -٨
ويكفل الدستور عـدم    . احلياة واحلرية واملساواة يف احلماية واحملاكمة وفق األصول القانونية        

التمييز على أساس اجلنس أو العرق أو النسب أو األصـل القـومي أو اللغـة أو الوضـع                   
تعبري والتجمع السلمي وتكوين    وينص على حرية ال   . االجتماعي، كما يكفل احلق يف امللكية     

ويعترف الدستور حبـق    . اجلمعيات وتقدمي العرائض واالستقاللية الدينية وممارسة الدين حبرية       
كما حيمي حقوق األشـخاص     . األشخاص يف التعليم والرعاية الصحية واخلدمات القانونية      

رمي النفس وعدم   ذوي اإلعاقة، وحقوق املتهمني من خالل افتراض الرباءة، واحلق يف عدم جت           
  .وحيظر الدستور عقوبة اإلعدام. التعرض للمحاكمة مرتني على اجلرم نفسه

واجملتمـع  . وحتافظ الثقافة والعادات يف واليات ميكرونيزيا املوحدة على بقاء شعبها          -٩
ويف هذا الصدد، حيظى دور املرأة اهلام مبكانة        . امليكرونيزي قائم على نظام االنتساب إىل األم      

وترتبط هوية األفراد الشخصية ومساهتم يف كثري من        . زية يف الثقافة والتقاليد امليكرونيزية    مرك
 وتؤدي املـرأة دوراً   . وحتتفظ املرأة مبلكية األراضي   . األحيان بالقبائل اليت تنتسب إليها األم     
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ؤون ويف أغلب األحيان، تكون كلمة امرأة مسنة هي احلَكَم يف الش          .  يف تسوية الرتاعات   هاماً
  .املتنازع عليها

وما زال اجملتمع امليكرونيزي يتطور، وتشارك املرأة يف عمليات صنع القرار احلديثة،              -١٠
فعلى الصعيد الوطين، حيـث توضـع الـسياسات        . وحيق هلا أن تترشح للوظائف السياسية     

يد أما على صع  . الوطنية، حتتل النساء مناصب مقرري السياسات الرئيسيني يف ديوان الرئيس         
الواليات، حيث تؤثر السياسات يف حياة الناس اليومية، فإن املرأة تشارك يف صـنع القـرار                

 يف احملكمة العليـا     وقبل بضعة أشهر، أدت أول امرأة تشغل منصباً       . باعتبارها من املشرعني  
 يف  بـارزاً الوطنية القسم لتكون قاضية من القضاة األربعة فيها، األمر الذي شـكل معلمـاً    

وعلى الصعيد التقين، تشغل نساء كثريات وظائف رئيسية هلا أمهيـة           . خ السياسي للبلد  التاري
وتقر احلكومة بإسهام املرأة الكبري ولـذلك أنـشأت مكتـب           . حامسة يف توجيه السياسات   

  . االجتماعيةلشؤونالشؤون اجلنسانية والتنمية يف إطار وزارة الصحة وا
مع مسامل للغاية وأن حاالت العنف ضد النـساء         وأشار الوفد إىل أن ميكرونيزيا جمت       -١١

ومع ذلك ذكر الوفد أن حكومة واليات ميكرونيزيـا املوحـدة           . لةوواألطفال نادرة ومعز  
تعترف باحلاجة إىل محاية النساء واألطفال من العنف املرتيل واجلنسي، وأشار إىل تنفيذ العديد 

ويف هذا الصدد، فـإن     . اء واألطفال من الربامج واألنشطة ملواجهة العنف اجلنسي ضد النس       
واليات ميكرونيزيا املوحدة مؤهلة، يف إطار اتفاق االرتباط احلر مع الواليـات املتحـدة،              

مت حكومتا   نظ وقد. للحصول على منح احتادية للتصدي للعنف املرتيل واجلنسي ضد املرأة         
طة من أجل حتسني قدراهتم      لضباط الشر   مالياً دعماًقدمتا  أستراليا ونيوزلندا دورات تدريبية و    

ووافقت حكومة اليابان على دعم إنشاء جممع جديد متعـدد          . وزيادة فهمهم للعنف املرتيل   
وي أنشطة نسائية ويزيد الوعي بقضايا املرأة، مبا يف ذلك العنف        ؤاألغراض يف والية تشوك، ي    

مبادرة من مجعية املرأة    واملركز املتعدد األغراض اخلاص باملرأة هو يف الواقع         . املرتيل واجلنسي 
  .يف تشوك، وهي مبادرة حتظى بالدعم التام من حكومة واليات ميكرونيزيا املوحدة

وفيما يتعلق بالتشريعات القانونية، ذكر الوفد أن اهليئة التشريعية يف بـوهنيب تنظـر          -١٢
سيـضيف  و.  يف قانون على صعيد الواليات يركز على أمهية األسرة يف اجملتمع احمللـي             حالياً

عنون امل بأكمله للمدونة القانونية،  جديداًالًـ فصL.B 53-08قانون اهليئة التشريعية يف بوهنيب 
  ".العنف األسري"

، خطتها اإلمنائيـة  ٢٠٠٤وكانت واليات ميكرونيزيا املوحدة قد اعتمدت، يف عام      -١٣
 ئل اجلنسانية مكونـاً   وتشكل املسا . االستراتيجية لتوجيه األمة طيلة السنوات العشرين املقبلة      

فـة يف   وتشمل املسائل اجلنسانية، كما هي معرّ     .  من مكونات اخلطة اإلمنائية املتواصلة     رئيسياً
وُحددت مسائل من قبيل ختصيص مقاعد للنساء       . اخلطة، النساء والشباب واملسنني واملعوقني    

ومة إىل وضـع    كما ُحددت دعوة احلك   . باعتبارها أنشطة استراتيجية ضمن املكون اجلنساين     
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املتعلقة بالعنف ضد النساء واألطفال، باعتبارها من األنـشطة         " عدم حفظ القضايا  "سياسة  
  .االستراتيجية

وتسلم واليات ميكرونيزيا املوحدة، كأمة، حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتـوفر             -١٤
ففي هـذه   . برامج خاصة هلم  هلم خدمات خاصة يف جمايل التعليم والرعاية الطبية، كما تتيح           

السنة بالتحديد، اعتمدت واليات ميكرونيزيا املوحدة سياسة وطنية بشأن األشـخاص ذوي    
وحددت السياسة، اليت أقرها اجمللس الوطين، توجيهات واضحة بشأن محاية حقوق           . اإلعاقة

وأشار الوفد إىل أن واليات ميكرونيزيا املوحدة تعتزم توقيع اتفاقية          . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  . األشخاص ذوي اإلعاقةحقوق
والشباب مكون هام من مكونات اجملتمع، وقد اعتمدت احلكومة يف هـذه الـسنة               -١٥

وتضطلع احلكومة بدور نشط يف التوعية بالقـضايا واخلـدمات          . سياستها املتعلقة بالشباب  
ـ    . االجتماعية اهلامة املرتبطة بالشباب    ة ويساور واليات ميكرونيزيا املوحدة، باعتبارهـا دول

اإليدز يف أوساط   /جزرية صغرية نامية ضعيفة، القلق إزاء انتشار فريوس نقص املناعة البشرية          
ولذلك اعتمدت بعض الواليات قوانني وأنظمة مالئمة تتعلـق         . الشباب والسكان بوجه عام   

وجيدر الثناء على جهود والية بوهنيب يف هـذا         . حبقوق املصابني بالفريوس أو مرضى اإليدز     
 قانونا شامال بشأن الوقاية من فريوس نقـص املناعـة           ٢٠٠٨ اعتمدت يف عام     الصدد، إذ 
  .اإليدز/البشرية
وبغية توعية الشباب، استضافت واليات ميكرونيزيا املوحدة آخر مؤمتر ميكرونيزي            -١٦

وحضر املؤمتر مشاركون من خمتلف أحناء املنطقة، مبن فيهم الشباب من مجهوريـة             . للشباب
 جزر مارشال، وإقليم غوام التابع للواليات املتحدة، وكومنولـث جـزر            باالو، ومجهورية 

  .ماريانا الشمالية التابع للواليات املتحدة
وتقدر واليات ميكرونيزيا املوحدة أمهية التعليم بوصفه ضروريا لتحقيـق الكرامـة          -١٧

 كمـا هـو      من املوارد القيمة،   ويشكل األطفال مورداً  . اإلنسانية وإعمال احلقوق األساسية   
 ولذلك، توفر واليات ميكرونيزيا املوحـدة التعلـيم االبتـدائي         . احلال يف أي جمتمع آخر    

 وتقدم الدعم املـايل  ، يف مجيع املدارس الثانوية العامةاً التعليم الثانوي جمان   تتيح، كما   اإللزامي
يزيـا  وقد أوشـكت واليـات ميكرون     . ملدارس التعليم الثانوي اخلاصة يف مجيع أحناء البالد       

 يف  ٩٠وتتجاوز نسبة اإلملام بالقراءة والكتابـة       . املوحدة على حتقيق تعميم التعليم االبتدائي     
  . بني اإلناث منها بني الذكوراملائة، وهي أعلى قليالً

وتشارك واليات ميكرونيزيا املوحدة من جانبها، كأمة، يف إطـار شـراكة مـع                -١٨
مـشاركة   قبيل صندوق األمم املتحدة للـسكان،  وكاالت التنفيذ التابعة لألمم املتحدة، من    

وقـد  .  يف محالت للتوعية بالصحة اإلجنابية واملشاكل الصحية اليت تواجه املـراهقني           نشطة
وال تزال الدولة   . أنشأت مع الصندوق عيادات شىت للصحة اإلجنابية يف مدارس ثانوية خمتلفة          
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الذين يسامهون يف هـذه اجلهـود       تعرب عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الشركاء املاحنون         
  .املتواصلة

 كالعديد من البلدان اجلزرية األخرى يف احملـيط         ،وواليات ميكرونيزيا املوحدة هي     -١٩
. اهلادئ، طرف يف اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة             

الوفد عن سروره لإلبالغ بأن     وقد وقع البلد على بروتوكويل اتفاقية حقوق الطفل، وأعرب          
وتنظر . القرارات املتعلقة باالنضمام إىل الربوتوكولني معروضة على اجمللس الوطين للبت فيها          

واليات ميكرونيزيا املوحدة يف إمكانية التصديق على االتفاقيات الدولية األساسية حلقـوق            
 ليس مهمة سـهلة علـى       ولكن الوفد أضاف أن تنفيذ املعاهدات     . اإلنسان واالنضمام إليها  

اإلطالق بالنسبة إىل دولة جزرية صغرية نامية لديها موارد مالية وقدرات حمدودة، وأقر بأوجه 
. قصور بلده يف الوفاء مبتطلبات اإلبالغ ومجع البيانات وحتليلها ووضع التشريعات الالزمـة            

منائيني لالضطالع وذكر الوفد أن واليات ميكرونيزيا املوحدة ستلتمس الدعم من الشركاء اإل  
  .بتلك التعهدات اهلامة

وقد ثبت أن إنشاء املكتب املشترك لتمثيل األمم املتحـدة أمـر مفيـد لواليـات                  -٢٠
ميكرونيزيا املوحدة، وهو اآلن وراء العديد من األنشطة املنفذة ملعاجلة قضايا اجتماعية خمتلفة             

ايا اجلنسانية، واإلدارة الرشيدة،    على مستويات شىت، تشمل على سبيل املثال ال احلصر، القض         
  .والعنف ضد األطفال والنساء

ويشكل النظام اإليكولوجي اهلش والبيئة يف البلد حمورين ضروريني لبقائه كدولـة              -٢١
 علـى املـوارد      كـبرياً  فسكان ميكرونيزيا يعتمدون يف بقائهم اعتماداً     . جزرية صغرية نامية  

ا يؤسف له أن اآلثار السلبية الكثرية املترتبة علـى تغـري            ومم. البحرية واملوارد الربية احملدودة   
املناخ، ومنها ارتفاع مستوى سطح البحر واالحترار العاملي، ما زالت هتدد بقـاء الـسكان               

كما . وتؤثر على احلق يف احلياة والغذاء واملاء وامللكية ومستوى املعيشة الالئق وتقرير املصري            
عية، ألن اخلدمات يعاد توجيهها يف أغلب األحيـان حنـو   تؤثر على تقدمي اخلدمات االجتما    

وتعتقد واليات ميكرونيزيـا املوحـدة      . اجلهود املبذولة من أجل التصدي آلثار تغري املناخ       
 أن عدم كفاية إجراءات التخفيف املتخذة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة،             راسخاً اعتقاداً

ي لآلثار السلبية املترتبة على تغـري املنـاخ،         إىل جانب نقص متويل إجراءات التكيف للتصد      
  . للحق يف احلياة واحلرية، واحلق يف العيش يف مأمن من اخلوف والعوزيشكالن انتهاكاً

ويف اخلتام أفادت واليات ميكرونيزيا املوحدة بأهنا ستستمر يف تأكيد حق شعبها يف               -٢٢
وقد انضمت واليـات ميكرونيزيـا      . يالعيش والبقاء بالرغم من تغري املناخ واالحترار العامل       

املوحدة إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان القائم على مبادئ أساسية مفادها أن مجيع الناس              
. وامليكرونيزيون شـعب بـسيط ومـسامل      .  ويتساوون يف الكرامة واحلقوق    يولدون أحراراً 

ـ           تعهم حبقـوقهم   ولذلك ستواصل حكومة واليات ميكرونيزيا املوحدة العمل على كفالة مت
وتؤكد واليات ميكرونيزيا املوحدة من خالل دستورها، وباعتبارهـا أمـة ذات            . وحرياهتم
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 مـن   ومالئماً وضرورياً إىل فعل ما تراه صواباً    وستسعى دائماً . سيادة، دورها كحام جلزرها   
  .أجل تعزيز وضمان كرامة شعبها وحقوقه اإلنسانية

  ة موضوع االستعراضاحلوار التفاعلي وردود الدول  - باء  
أفادت اجلزائر بأهنا تدرك خطورة املشاكل البيئية املرتبطة بـشدة تـأثر واليـات                -٢٣

ميكرونيزيا املوحدة بتغري املناخ، وهي مشاكل كان هلا أثر سليب على اجلهود الـيت بذلتـها                
وهنأت اجلزائر ميكرونيزيـا    . احلكومة من أجل حتقيق مستوى معيشة كاف جلميع السكان        

. ى التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل             عل
وإذ أشارت اجلزائر إىل شواغل بشأن إمكانية وجود تعارض بني القانون العـريف والقـانون               

. املكتوب، فإهنا طلبت من ميكرونيزيا ذكر مكانة القانون العريف يف نظام العدالـة الـوطين              
  .ائر توصياتوقدمت اجلز

وذكرت كوبا أن واليات ميكرونيزيا املوحدة هي مثال آخر على عملية االستعمار              -٢٤
فلم حتصل ميكرونيزيا على اسـتقالهلا إال يف        . ار اجلديد على يد القوى العظمى     ـواالستعم

وأشارت كوبا إىل أن    . ، عقب فسخ اتفاق الوصاية اإلدارية املتعلق بتلك األقاليم        ١٩٨٦عام  
. ليم عنصر رئيسي ضمن استراتيجية ميكرونيزيا اإلمنائية ووسيلة لتحقيق كرامـة النـاس           التع

فالتعليم االبتدائي جماين وإلزامي يف املدارس الوطنية، كما أن البلد يعمل على حتسني هياكله              
فهناك خطـة اسـتراتيجية     : وتشكل الصحة إحدى األولويات األخرى    . األساسية التعليمية 
  .وقدمت كوبا توصيات. طعيم األطفال دون سن احلد األدىن للتعليم االبتدائيللتنمية تشمل ت

وذكر املغرب أن املساعدة التقنية ال تزال تشكل ضمانة لنجاح االستعراض الدوري              -٢٥
والحظ املغرب بارتياح ما تبذله احلكومة من جهـود يف          . الشامل إذا ما قُدمت طيلة العملية     

صول على التعليم اجملاين واملالئم جلميع شرائح اجملتمع، مما مكن من        ضمان احل : اجملاالت التالية 
 يف املائة؛ واحلصول على اخلدمات الـصحية مـن          ٩٠رفع نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة إىل       

 وطنية طموحة، وخباصة فيما يتعلق مبكافحـة        خالل خطة إمنائية استراتيجية حددت أهدافاً     
بتها باطراد؛ ومحاية البيئة، اليت تأثرت بوجه خاص من جـراء           وفيات الرضع، اليت تتراجع نس    

  .وقدم املغرب توصيات. منو السكان وإعادة توزيعهم، وكذلك من جراء تغري املناخ العاملي
وأقرت املكسيك جبهود واليات ميكرونيزيا املوحدة الراميـة إىل تعزيـز حقـوق               -٢٦

رز فيما يتعلق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة،        اإلنسان واحترامها، وأشادت بالتقدم الكبري احمل     
وأفادت املكسيك بأهنا تود احلصول على معلومات       . والتعليم االبتدائي اإللزامي، ومحاية البيئة    

عن التدابري اليت تراها ميكرونيزيا ضرورية ملواءمة حقوق األسرة، مبـا يف ذلـك العـادات                
  .ياتوقدمت املكسيك توص. والتقاليد، مع االلتزامات الدولية
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ورحبت أستراليا بالتقدم احملرز يف التوعية بقضايا املرأة، وال سيما دعـم احلكومـة                -٢٧
كما رحبت أستراليا بالتزام احلكومة الوطنية بالعمل مـع         . للمؤمتر الوطين األول بشأن املرأة    

حكومات الواليات من أجل رفع التحفظات الثالثة على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال              
وأبرزت أستراليا االستراتيجية اإلقليمية للمحيط اهلادئ بـشأن اإلعاقـة،          . ز ضد املرأة  التميي

والحظت التحديات اليت تواجهها ميكرونيزيا يف سبيل حتقيق األهداف اإلمنائية، كما هـو             
  .وقدمت أستراليا توصيات. مفصل يف تقريرها الوطين

االحترام التام حلقوق اإلنـسان     ورحبت كندا جبهود ميكرونيزيا الرامية إىل ضمان          -٢٨
وأقرت كندا بأن ميكرونيزيا معرضة لتأثريات تغـري        . واحلريات األساسية جلميع سكان البلد    

. املناخ والتهديد املباشر الذي تشكله تلك التأثريات على التمتع حبقوق اإلنـسان يف البلـد              
 عن قلقها ألن النـساء      والحظت كندا االلتزام الذي تعهدت به ميكرونيزيا، غري أهنا أعربت         

والفتيات ال يزلن يعانني من عدم املساواة مع الذكور يف احلصول على خـدمات الرعايـة                
  .وقدمت كندا توصيات. الصحية والتعليم وفرص العمل

وذكرت الربازيل أن تعزيز سجل التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان سيزيد من           -٢٩
وعلقـت  . يؤدي إىل حتقيق نتائج مباشرة وإجيابية لسكانه      اخنراط البلد مع اجملتمع الدويل، مما       

الربازيل على حقوق املرأة والتحديات البيئية وحقوق العمال يف البلد وحثته علـى مواصـلة      
وأثارت الربازيل أسئلة بشأن اجملاالت الـيت حتتـاج إىل املـساعدة            . اجلهود يف جمال التعليم   

. ءمة القوانني الداخلية مـع الـصكوك الدوليـة        الدولية، وبشأن الصعوبات الرئيسية يف موا     
  .وقدمت الربازيل توصيات

ورحبت سلوفاكيا باعتراف واليات ميكرونيزيا املوحدة باحلق يف الرعاية الـصحية             -٣٠
 وأثنت أيضاً. والتعليم وبااللتزام باختاذ كل اخلطوات املعقولة والضرورية لتقدمي هذه اخلدمات      

ف املنظمات غري احلكومية واجلماعات املدنية يف عملية صياغة         على ميكرونيزيا إلشراك خمتل   
وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء قلة التشريعات يف جمال الزواج والعنـف            . تقريرها الوطين 

املرتيل، وقلة الوعي بسوء املعاملة واإليذاء، مبا يف ذلك االعتداء اجلنـسي، داخـل األسـرة                
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. وخارجها

ـ            -٣١ ي، ـورحبت الواليات املتحدة األمريكية بإجنازات ميكرونيزيا يف جمال األمن البيئ
كما يتبني من وضع السياسة الوطنية املتعلقة بتغري املناخ، باعتبارها فرصة إضافية لتعزيز سبل              

وتدرك الواليات املتحـدة احلاجـة إىل       . كسب الرزق واألمن الغذائي والتنمية االقتصادية     
ضع قوانني غري متييزية يف حق النساء واألطفال، وقوانني ملكافحة العنـف املـرتيل              مواصلة و 

ويظل القلق يساورها ألن النساء والفتيات ال يزلن يعانني مـن عـدم             . واالجتار باألشخاص 
املساواة مع الذكور يف احلصول على جمموعة من اخلدمات تشمل يف مـا تـشمله الرعايـة          

املهين والعمل؛ كما أعربت عن القلق إزاء الزواج القسري وعدم          الصحية والتعليم والتدريب    
والحظت الواليات املتحدة أن ميكرونيزيا ما زالت تفتقر        . كفاية احلماية من العنف اجلنساين    
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إىل قانون بشأن االجتار باألشخاص ومل تنضم بعد إىل بروتوكـول منـع وقمـع االجتـار                 
عاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة       باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وامل    

واستفسرت الواليات املتحدة عما إذا كان من املزمـع اعتمـاد           . اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   
وقـدمت  . تشريع حيظر االجتار باألشخاص واالنضماُم إىل الربوتوكول والتـصديق عليـه          

  .الواليات املتحدة توصيات
 ة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أن من الـضروري أال ُيـسمح           ورأت اململكة املتحد    -٣٢

للمعتقدات واملمارسات التقليدية بأن تقوض الضمانات الدستورية والقانونية املتعلقة باملساواة          
ورحبت مبا أعربت عنه حكومة واليات ميكرونيزيا       . بني اجلنسني وحقوق النساء واألطفال    

 حنو التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق         ماًاملوحدة من رغبة يف املضي قد     
وأقـرت  . الطفل، وذكرت اململكة املتحدة أهنا تود أن ُيحدد إطار زمـين لتحقيـق ذلـك          

بالتحديات اليت تعترض التصدي للتأثري املتزايد لتغري املناخ وشـجعت ميكرونيزيـا علـى              
واستفسرت عمـا إذا    . املتاحة يف هذا اجملال   االستفادة من املساعدة التقنية واخلربات الدولية       

كانت احلكومة تعتزم مواصلة إشراك اجملتمع املدين يف عملية متابعة هذا االستعراض، وطلبت             
وقدمت اململكة .  من املعلومات عن اخلطط الرامية إىل تعزيز ودعم املساواة بني اجلنسني      مزيداً

  .املتحدة توصيات
الستقالل النظام القـضائي يف واليـات ميكرونيزيـا         وأعربت تركيا عن تقديرها       -٣٣

املوحدة، وعن دعم اجلهود املبذولة لتوفري خدمات الرعاية الصحية والتعليم جلميع املواطنني،            
كما أعربت تركيا عن تقديرها     . ورحبت بكون البلد يضمن التعليم االبتدائي اجملاين للجميع       

. ت بالتدابري اليت اختذهتا احلكومة هلـذا الغـرض        لوعي ميكرونيزيا بأمهية محاية البيئة، ورحب     
وأشادت تركيا بانضمام ميكرونيزيا إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة              

 قد أحرز منذ أن انضمت ميكرونيزيـا إىل          كبرياً واتفاقية حقوق الطفل، والحظت أن تقدماً     
  .ةوقدمت تركيا توصي. ٢٠٠٤ة يف عام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ

وإذ الحظت فرنسا أن واليات ميكرونيزيا املوحدة طرف يف اتفاقية القضاء علـى               -٣٤
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فقد ذكرت أن القلق ما زال يساورها إزاء استمرار العنـف                

 إىل أن التقارير تفيـد  وأشارت فرنسا. املرتيل ضد املرأة، إذ مل جترم أي والية العنف الزوجي         
باستمرار العنف ضد األطفال وأن جلنة حقوق الطفل قد أعربت عن قلقها إزاء مجلة أمـور                
منها عدم وجود تدابري حلماية األطفال من الربامج ذات احملتوى العنيف واإلباحي اليت تبثهـا               

افحة العنف اجلنسي بعض وسائط اإلعالم، والفجوات التشريعية واملالية القائمة فيما يتعلق مبك
وتساءلت فرنسا عما إذا كانت واليات ميكرونيزيا املوحدة تعتزم تعزيز محاية           . ضد األطفال 

  .وقدمت فرنسا توصيات. األطفال يف تشريعها الداخلي
وسلمت نيوزيلندا باجلهود اليت تبذهلا واليات ميكرونيزيا املوحدة يف جمال حقـوق              -٣٥

 يف إعمـال    وأعربت عن رأي مفاده أن هناك نقـصاً       . التعليماإلنسان، وخباصة فيما يتعلق ب    
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حقوق النساء والفتيات يف البلد والحظت االعتراف يف التقرير الوطين بأمهية محالت الدعوة             
  .وقدمت نيوزيلندا توصيات. الرامية إىل زيادة مستوى الوعي حبقوق املرأة

القيم ومالحظاهتا البنـاءة،    وشكر وفد ميكرونيزيا الدول األعضاء على استعراضها          -٣٦
وفيما يتعلق  . وأعرب عن سروره الطّالعها الدقيق للغاية على حالة حقوق اإلنسان يف البلد           

مبسألة االنضمام إىل املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان، ذكر الوفد أن واليات ميكرونيزيا            
ولية األساسية حلقـوق    املوحدة تسعى جاهدة للنظر يف إمكانية التصديق على االتفاقيات الد         

اإلنسان واالنضمام إليها، بيد أنه أشار إىل أن قدرات ميكرونيزيا حمدودة، كما يتضح مـن               
عدم تقدميها تقارير عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد             

اء املـاحنني   ولذلك ستواصل واليات ميكرونيزيا املوحدة التماس املساعدة من الشرك        . املرأة
 إىل أن البلد سيضمن، من خـالل        وأشار الوفد أيضاً  . ووكاالت التنفيذ التابعة لألمم املتحدة    

دستوره وقوانينه السارية، محاية حقوق اإلنسان األساسية املرتبطة باالتفاقيات اليت مل يصدق            
  .عليها بعد

يل، ذكر الوفد أن    وخبصوص مسألة حقوق النساء واألطفال فيما يتعلق بالعنف املرت          -٣٧
وقد نـص إعـالن     . احلكومة حترص على القيام بأنشطة للتوعية هبذه املسألة وزيادة فهمها         

 ملكافحة العنف املـرتيل      وطنياً  يوماً ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥رئاسي على جعل يوم     
ملاضـية  وكانت املبادرة نفسها قد اتُّخذت يف السنة ا       . لتوعية بالعنف املرتيل واجلنسي   هبدف ا 
.  بالعنف املـرتيل  وقُدمت دورات تدريبية وخدمات على صعيد الواليات تتعلق حتديداً        . أيضاً

ويكتسي عمل األكادميية   . وقد أنشأت واليات ميكرونيزيا املوحدة األكادميية الوطنية للشرطة       
سي، أمهية يف سد الثغرات اليت تعتري القدرات، وهذا أمر حاسم ملواجهة العنف املرتيل واجلن             

وقد أنشئت يف إحدى الواليات شعبة ضمن قوات  . وال سيما حلماية حقوق النساء واألطفال     
املتعلقة بالعنف  " عدم حفظ القضايا  "وتنفذ والية بوهنيب سياسة     . الشرطة معنية بالعنف املرتيل   

، جيري النظر يف سياسة بـشأن التحـرش         وعلى الصعيد الوطين أيضاً   . ضد النساء واألطفال  
  .يف مكان العملاجلنسي 

وفيما يتعلق مبسألة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فإن واليات               -٣٨
وقد أمكنها، مـن    . ميكرونيزيا املوحدة تبذل قصارى جهودها لرفع حتفظاهتا على االتفاقية        

خالل االستعراض الدوري الشامل، أن تطلع على التقدم الذي تسىن هلا إحـرازه يف هـذا                
، ٢٠٠٩سبتمرب  /الصدد، وأعرب الوفد عن سروره لإلبالغ عن قيام اجمللس الوطين، يف أيلول           

 الذي يعطي النساء احلق يف احلصول على إجازة أمومـة           ١٤-١٦باعتماد القانون العام رقم     
. ويرتبط هذا األمر بأحد التحفظات اليت كانت ميكرونيزيـا قـد أبـدهتا            . مدفوعة األجر 

رونيزيا املوحدة استعراض حتفظاهتا على االتفاقية من أجل إحراز تقدم          وستواصل واليات ميك  
  .يف سبيل رفعها يف هناية املطاف
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وتواجـه واليـات    . وقد أثارت الدول األعضاء أيضا مسألة االجتار باألشـخاص          -٣٩
ميكرونيزيا املوحدة، بوصفها دولة نامية، جمموعة من التحديات النامجة عن العوملة وحريـة             

 يف  وقد أنشأت احلكومة الوطنية فرقة عمل للنظر يف سبل املـضي قـدماً            . ألشخاصتنقل ا 
ديـوان الـرئيس    إىل  ومن بني التوصيات اليت أضحت جاهزة لتقدميها        . معاجلة هذه املسألة  

الستعراضها هناك توصية بانضمام واليات ميكرونيزيا املوحدة إىل بروتوكول منـع وقمـع             
ساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحـدة         االجتار باألشخاص، وخباصة الن   

  .ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
. أما بالنسبة إىل احلد األدىن لسن الرضا بالزواج، فهو خيتلف من والية إىل أخـرى                -٤٠

ا بـالزواج يف    ـوقد ناقش املؤمتر الوطين بشأن املرأة احلاجة إىل تغيري احلد األدىن لسن الرض            
  .كل والية

 وكرر الوفد التأكيد على أن واليات ميكرونيزيا املوحـدة قـد أحـرزت تقـدماً       -٤١
فقد تشكل هذا اجملتمع يف العهد الذي كان الناس يبحرون فيه على منت قـوارب               . كمجتمع

 تتخلله أنشطة خمتلفة تركـز علـى         حديثاً وزوارق مهتدين بالنجوم، مث تطور ليصبح جمتمعاً      
ـ       . وق اإلنسان حق ـ  ـوستواصل احلكومة االضطالع مبسؤوليتها املتمثلة يف محاي وق ـة حق

  .مواطين البلد
ورحبت سلوفينيا حبظر عقوبة اإلعدام يف ميكرونيزيا وأثنت على احلكومة لوعيهـا              -٤٢

كمـا رحبـت    . الكرامة اإلنسانية والتمتع حبقوق اإلنسان األساسية     صون  بأمهية التعليم يف    
تعلق مبنح املوظفات احلكوميات إجازة أمومة مدفوعة األجر، وحثت على تطبيق           بالتشريع امل 

وتساءلت سلوفينيا عن اإلجراءات الـيت تعتـزم        . ذلك على مجيع النساء العامالت يف البلد      
احلكومة اختاذها لضمان مشاركة النساء ومجاعات األقليات يف إطار خطة عمـل برناجمهـا              

  .اتوقدمت سلوفينيا توصي. القطري
ورحبت إسبانيا بكون دستور واليات ميكرونيزيا املوحدة جيـسد مبـدأ حقـوق               -٤٣

كما رحبت باعتزام البلد    . اإلنسان يف نظام دميقراطي وبإلغاء عقوبة اإلعدام مبوجب الدستور        
إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وأعربت عن ثقتها يف أن هذه املؤسسة ستنسق            

  .وقدمت إسبانيا توصيات.  اإلنسان يف البلد مع املعايري الدوليةوتوائم أنظمة حقوق
وأثنت إندونيسيا على جهود واليات ميكرونيزيا املوحدة الرامية إىل تعزيز املبـادئ              -٤٤

. الدميقراطية، اليت تكتسي أمهية حامسة يف ضمان احلقوق األساسية املكرسـة يف دسـتورها             
. إلجيابية من أجل بنـاء مؤسـساهتا الدميقراطيـة    وشجعت احلكومةَ على مواصلة جهودها ا     

ر وذكرت إندونيسيا أن شرط التوجيه القضائي املنصوص عليه يف الدستور امليكرونيزي ُيذكّ           
. احملاكم واحلكومة باحلاجة إىل إصدار قرارات تتماشى مع العادات والتقاليـد امليكرونيزيـة            

  .وقدمت إندونيسيا توصيات
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 ملحوظة من أجل    يات ميكرونيزيا املوحدة قد بذلت جهوداً     وذكرت هنغاريا أن وال     -٤٥
والحظت هنغاريا  . ضمان مستويات عالية من احلقوق العاملية بالرغم من تأثريات تغري املناخ          

أوجه التفاوت القائمة بني الواليات فيما يتعلق بالتشريعات واملمارسـات، واعتربهتـا مـن             
وأعربت هنغاريا عـن    . األهداف اإلمنائية لأللفية  املشاكل الرئيسية يف ربط حقوق اإلنسان ب      
والحظت بارتياح عملية التصديق اجلارية علـى   . القلق إزاء حقوق الطفل والتمييز ضد املرأة      

  .وقدمت هنغاريا توصيات. اتفاقيات حقوق اإلنسان
ورحبت شيلي بالتقدم الذي أحرزته واليات ميكرونيزيا املوحدة يف ضمان التعلـيم              -٤٦
وأعربت . بتدائية والثانوية الائي اجملاين للجميع ويف فرض التعليم اإللزامي يف املرحلتني ا         االبتد

 للبلد ال تستطيع السلطات الوطنية معاجلته        خطرياً عن رأي مفاده أن تغري املناخ يشكل حتدياً       
ي ودعت شـيل  . مبفردها، وأنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يقدم املساعدة التقنية والدعم املايل          

وقـدمت  .  إىل نقص قدرات البلد إىل تقدمي املساعدة الدولية من أجل محاية املرأة، نظراً   أيضاً
  .شيلي توصيات

والحظت الصني بعني التقدير جهود احلكومة من أجل تعزيـز حقـوق اإلنـسان                -٤٧
 ٢٠٠٩ عن سياستها الوطنيـة لعـام        ومحايتها، ال سيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة، فضالً       

وذكرت الـصني أن    .  تغري املناخ، اليت هتدف إىل محاية حق مواطنيها يف بيئة مستدامة           بشأن
احلكومة ال تزال أمامها صعوبات وحتديات، بسبب قيود كثرية، ودعت اجملتمع الـدويل إىل              

  .وقدمت الصني توصية. تفهم الوضع وتقدمي الدعم
وظفات العموميات إجازة    بشأن منح امل   ٢٠٠٩وأبرزت األرجنتني أمهية تشريع عام        -٤٨

أمومة مدفوعة األجر، وحثت على توسيع نطاق التمتع هبذا احلق ليـشمل جمـاالت عمـل                
وقـدمت  .  من املعلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة العنف اجلنساين        وطلبت مزيداً . أخرى

  .األرجنتني توصيات
يف املستقبل القريب، إىل    وتساءلت أملانيا عما إذا كانت ميكرونيزيا تعتزم االنضمام،           -٤٩

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            
واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية           

ال والتعاون يف جمال التـبين   بشأن محاية األطف١٩٩٣مناهضة التعذيب، واتفاقية الهاي لعام     
وأشارت أملانيا إىل حاالت النساء والفتيات الاليت يزج هبن للعمـل يف            . على الصعيد الدويل  
 عنهن، وإىل عدم وجود قوانني يف التشريع الوطين، على ما يبدو، يف جمايل              جمال اجلنس رغماً  

انيا عما إذا كانت هناك     ويف هذا الصدد، تساءلت أمل    . االجتار باألشخاص والسياحة اجلنسية   
وقـدمت  . ال من االجتار هبم ومن السياحة اجلنسية      ـاية النساء واألطف  ـخطط لتحسني مح  

  .أملانيا توصية
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والحظت التفيا أن واليات ميكرونيزيا املوحدة مل توجه دعوة دائمـة إىل مجيـع                -٥٠
اليات اإلجراءات  اإلجراءات اخلاصة يف جملس حقوق اإلنسان، حىت وإن مل يقدم املكلفون بو           

  .وقدمت التفيا توصية. اخلاصة أي طلب لزيارة البلد
وذكرت تايلند أنه يف ضوء االستعراض احلايل الذي جيريه جملس حقوق اإلنـسان،               -٥١

فإن واليات ميكرونيزيا املوحدة متثل فرصة أخرى للمجلس ليفكر جبديـة يف تعزيـز بنـاء                
بار ذلك وسيلة لزيادة اخنراط مجيع الدول يف عملية         القدرات والتعاون التقين واملساعدة، باعت    

وأبدت تايلند، من جانبها، استعدادها الستكـشاف إمكانيـة        . االستعراض الدوري الشامل  
  .وقدمت تايلند توصيات. التعاون مع ميكرونيزيا يف اجملاالت اليت حتظى باهتمام مشترك

يزيا املوحدة يف جمايل التعليم     والحظت إكوادور التقدم الذي أحرزته واليات ميكرون        -٥٢
  .وقدمت إكوادور توصيات. والرعاية الصحية

 وصعوبات ليس فقط    وأفاد البلد بأنه، بوصفه دولة جزرية صغرية نامية، يواجه قيوداً           -٥٣
.  يف مجع البيانات ومعاجلتها وتقييمها وحتليلها      من حيث وضع التشريعات املناسبة، بل أيضاً      

 لتقـدمي    الدولية، أقر البلد مبسامهات الشركاء الذين بـذلوا جهـوداً          وفيما يتعلق باملساعدة  
وسيسعى البلد إىل التماس املساعدة من املنظمات اإلقليمية والدولية، مبـا فيهـا             . املساعدة

وصندوق ) اليونيسيف( األمم املتحدة للطفولة     منظمةاملكتب املشترك لتمثيل األمم املتحدة و     
ويف هـذا الـصدد، أشـارت       . مرأة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    األمم املتحدة اإلمنائي لل   

نشاء املكتب املـشترك لتمثيـل األمـم        إل واليات ميكرونيزيا املوحدة إىل أهنا حمظوظة جداً      
املتحدة، بقيادة صندوق األمم املتحدة للسكان ومبساعدة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي             

  .ة إجيابية إىل األمامواعتربت هذا التطور خطو. واليونيسيف
مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، فـإن واليـات         إنشاء  وفيما يتعلق مبسألة      -٥٤

ميكرونيزيا املوحدة تفتقر إىل مؤسسة من هذا القبيل؛ بيد أهنا تقـدر عمليـة االسـتعراض                
 وتشمل التوصيات اليت  . الدوري الشامل، ألهنا مسحت هلا بدراسة حالة حقوق اإلنسان فيها         

ستنظر فيها إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، رغم أهنا تدرك أن قدرهتا علـى               
  .القيام بذلك حمدودة

وفيما يتعلق خبطة عمل الربنامج القطري مع وكاالت األمم املتحـدة واملـشاركة               -٥٥
 احملدودة من جانب النساء ومجاعات األقليات، أشارت واليات ميكرونيزيا املوحـدة إىل أن            

احلد مـن الفقـر     ) أ: (تتعلق باملواضيع التالية  اخلطة تتضمن ثالث نتائج استراتيجية رئيسية       
البيئـة والتنميـة   ) ج(اإلدارة الرشيدة وحقوق اإلنـسان؛  ) ب(واألهداف اإلمنائية لأللفية؛  

وحددت واليات ميكرونيزيا املوحدة يف اخلطة هذه املسائل الرئيسية باعتبارهـا           . املستدامة
وهي تـشكل   .  مع وكاالت التنفيذ ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة        ات للمضي قدماً  أولوي

  .جوهر قضايا حقوق اإلنسان
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وذكر الوفد كذلك أن اخلطة اإلمنائية االستراتيجية لواليات ميكرونيزيا املوحدة حتدد    -٥٦
 ختـصيص   اخلطة ضمن مكوناهتا مسألة   حتدد  كما  . املسائل اجلنسانية بوصفها من األولويات    

ومثة قانون معروض على اجمللس الوطين يتعلق بإمكانية ختصيص مقاعد للنساء           . مقاعد للنساء 
 ولئن كانت هذه املسألة مل تتحقق بعد، فإن واليات ميكرونيزيا املوحدة تعتربها إجراءاً            . فيه

  .حلديث ملعاجلة مسألة مشاركة املرأة يف مناصب صنع القرار يف اجملتمع ا هاماً مؤقتاًخاصاً
وفيما يتعلق بإصدار تشريع يتعلق بالعنف اجلنساين، اعترفت واليات ميكرونيزيـا              -٥٧

املوحدة بأوجه القصور لديها باعتبارها دولة جزرية صغرية نامية وأشارت إىل أهنا ستواصـل       
  .التماس املساعدة من الشركاء املاحنني للتصدي لذلك العنف

 عن شكرها جلميـع الـدول       نيزيا املوحدة جمدداً  ويف اخلتام، أعربت واليات ميكرو      -٥٨
وذكرت أن تلك العمليـة كانـت قّيمـة وأن          . األعضاء على مسامهاهتا ومناقشاهتا البناءة    

  .حكومتها، وشعبها على األخص، سيستفيدان منها حقاً
وأشارت واليات ميكرونيزيا املوحدة إىل أن حقوق اإلنـسان راسـخة اجلـذور               -٥٩

 يف العديد من القـضايا      وقد أحرزت ميكرونيزيا تقدماً   . لثقافية وعاداهتا وأساسية يف قيمها ا   
أما اجملاالت اليت مل يتحقق فيها أي تقدم، فستتخذ فيها ميكرونيزيـا    . املتعلقة حبقوق اإلنسان  

وستستعرض التزاماهتا الدولية احلالية مبوجب خمتلف اتفاقيـات حقـوق          . اخلطوات املناسبة 
وستسعى جاهـدة إىل االنـضمام إىل       . ءات املناسبة عند الضرورة   اإلنسان وستتخذ اإلجرا  

  .االتفاقيات األساسية حلقوق اإلنسان
 انتباه أعـضاء الفريـق      توجيه، أفادت واليات ميكرونيزيا املوحدة بأهنا تود        وأخرياً  -٦٠

يف فهي تقر بأن قدراهتا حمدودة وتواجه عراقيـل  . العامل إىل اجلزء األخري من تقريرها الوطين 
االضطالع مبختلف هذه األنشطة، األمر الذي ميكن أن يزيد الـضغط علـى االقتـصادات               

. الصغرية، مبا فيها اقتصادات الدول اجلزرية الصغرية النامية مثل واليات ميكرونيزيا املوحدة           
كما أن تأثريات تغري املناخ السلبية على جزرها ستؤثر على قدرهتا على مواصلة ضمان متتـع     

 صـون ويف هذا الصدد، ستلتمس الدعم من اجملتمع الدويل لكفالـة          . قوق اإلنسان شعبها حب 
  .حقوق اإلنسان لشعبهامحاية الكرامة اإلنسانية و

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
 عليهـا يف    ستبحث واليات ميكرونيزيا املوحدة التوصيات التالية، وتقدم ردوداً         -٦١

موعد انعقاد الدورة السادسة عـشرة جمللـس حقـوق          الوقت املناسب، يف أجل أقصاه      
وستدرج ردود واليات ميكرونيزيا املوحدة على هذه       . ٢٠١١مارس  /اإلنسان، يف آذار  

  :التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده اجمللس يف دورته السادسة عشرة
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 على الصكوك الدولية الرئيـسية األخـرى        توخي التصديق تدرجيياً    -١-٦١
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،        يف مقدمتها إلنسان، و حلقوق ا 

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واالتفاقيـة          
  ؛)اجلزائر(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

ـ النظر يف التصديق على معاهدات األمم املتحدة األساسية امل          -٢-٦١ ، ـةتبقي
وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص           
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالنتـهاء مـن التـصديق علـى            

  ؛)الربازيل(الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل 
العهد الدويل اخلـاص    اختاذ اخلطوات الالزمة ملواصلة التصديق على         -٣-٦١

باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            
  ؛)كندا(واالجتماعية والثقافية 

تعزيز ترسانتها القانونية من خالل االنضمام إىل االتفاقيات الدوليـة            -٤-٦١
لعهـد  اليت مل تنضم إليها بعد يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وال سيما ا             

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            
  ؛)فرنسا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،             -٥-٦١
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واالتفاقيـة          

لية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعـذيب           الدو
وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                
والربوتوكول االختياري امللحق هبا، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،          

لقسري، والربوتوكـول   واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء ا       
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكـولني           

  ؛)إسبانيا(االختياريني التفاقية حقوق الطفل 
النظر يف التصديق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               -٦-٦١

عية والثقافيـة،   والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما      
ومها صكان رئيسيان لتعزيز عدد من احلقوق األساسـية األخـرى ومحايتـها             

  ؛)إندونيسيا(
النظر يف التصديق على ما تبقى من املعاهـدات الدوليـة حلقـوق               -٧-٦١

 مـن  ١١٤ اللتزام السلطات الوطنية كما هو مـبني يف الفقـرة      اإلنسان، وفقاً 
  ؛)شيلي(التقرير الوطين 
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ان، ـ إمكانية التصديق على الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنـس     حتليل  -٨-٦١
وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع           

ه من ضروب املعاملـة     أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغري      
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع              

  ؛)األرجنتني(األشخاص من االختفاء القسري 
النظر يف االنضمام إىل املواثيق اخلاصة حبقوق اإلنسان مثل اتفاقيـة             -٩-٦١

املعاملة أو العقوبـة    حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب         
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال           

  ؛)أملانيا(التمييز العنصري 
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو            -١٠-٦١

  ؛)كندا(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
 الكامل إىل مبـادئ بروتوكـول منـع وقمـع االجتـار           االنضمام  -١١-٦١

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقيـة األمـم           
، بغيـة تـوفري     )بروتوكول بالريمو (املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       

  ؛)املكسيك(احلماية الفعالة لضحايا االجتار ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرمية 
االنضمام إىل بروتوكول منع وقمع االجتار باألشـخاص، وخباصـة            -١٢-٦١

النساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة           
املنظمة عرب الوطنية، وتنفيذ الربوتوكول يف قانوهنا الداخلي، مع فرض عقوبات            

  ؛)انيوزيلند(تتناسب مع هذه اجلرمية اخلطرية 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -١٣-٦١

 ١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكول عام       ١٩٥١وأفراد أسرهم، واتفاقية عام     
  ؛)إكوادور(امللحق هبا، من بني االتفاقيات األخرى اليت مل تصدق عليها بعد 

ارك فيهـا املنظمـات غـري    الشروع يف مناقشة عامة منظمة، تـش      -١٤-٦١
احلكومية، من أجل تسريع وترية انضمامها إىل مجيع املعاهدات الدولية األساسية           

  ؛)هنغاريا(
النظر يف التماس عضوية منظمة العمل الدولية بغية التصديق علـى             -١٥-٦١

  ؛)الربازيل(اتفاقياهتا األساسية 
ت على اتفاقية   مواصلة العمل مع حكومات الواليات لرفع التحفظا        -١٦-٦١

  ؛)أستراليا(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
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سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            -١٧-٦١
  ؛)إسبانيا/الربازيل(املرأة 
، )د)(١(١١، و ٥، و )و(٢رفع التحفظات املتبقيـة علـى املـواد           -١٨-٦١
ع أشكال التمييز ضد املرأة، وذلك       من اتفاقية القضاء على مجي     ١٦، و )٢(١١و

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(على سبيل االستعجال 
سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد             -١٩-٦١

 ملبادئ االتفاقية، بغية القـضاء      املرأة، واعتماد إصالحات دستورية وقانونية وفقاً     
ما تبقى من أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف جماالت التعلـيم            على مجيع   

  ؛)إكوادور(والعمل واألسرة واحلياة السياسية 
اعتماد تدابري قانونية وغريها من أنواع التدابري من أجل التنفيذ التام             -٢٠-٦١

للمبادئ الواردة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ورفـع             
 لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء علـى       ظات ميكرونيزيا على االتفاقية، وفقاً    حتف

  ؛)املكسيك(التمييز ضد املرأة 
ضمان احلماية القانونية التامة حلقـوق اإلنـسان يف مجيـع أحنـاء               -٢١-٦١

  ؛)أستراليا(ميكرونيزيا 
إجراء استعراض شامل للتشريعات القائمـة، ومواءمـة القـوانني            -٢٢-٦١
  ؛)هنغاريا(رسات العرفية يف مجيع الواليات األربع مع املعايري الدولية واملما
إلغاء مجيع القوانني واملمارسات اليت تنطوي على متييز ضد املـرأة،             -٢٣-٦١

وتعزيز املساواة بني الفتيات والفتيان يف املعاملة، مبا يف ذلك من خالل بـرامج              
  ؛)كندا(التوعية 

العرفية اليت تتعارض مع التزاماهتـا مبوجـب        معاجلة كل املمارسات      -٢٤-٦١
القانون الدويل، ومواءمة قوانينها الوطنية املتعلقة باملرأة والطفل مـع التزاماهتـا            

اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       (مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان      
  ؛)وآيرلندا الشمالية

يقاً تاماً، وحظر العنـف     تطبيق التشريعات املتعلقة حبقوق املرأة تطب       -٢٥-٦١
  ؛)فرنسا(الزوجي حظراً صرحياً 

 قوانني على الصعيد الوطين وعلى صعيد الواليـات للتـصدي           سّن  -٢٦-٦١
  ؛)أستراليا(للعنف املرتيل وغريه من أشكال العنف ضد املرأة 

وضع قوانني حمددة ملكافحة العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي علـى            -٢٧-٦١
  ؛)نيوزيلندا(يات االحتاد املرأة يف مجيع وال
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اعتماد قوانني ملكافحة العنف املرتيل ومكافحة االعتداء اجلنسي على           -٢٨-٦١
  ؛)سلوفينيا(النساء واألطفال 

سن قانون شامل ملكافحة االجتار يطبـق يف واليـات ميكرونيزيـا              -٢٩-٦١
املوحدة، والتعجيل بالتصديق على بروتوكول منع وقمع االجتـار باألشـخاص،           

اصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة           وخب
  ؛)الواليات املتحدة(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

تعزيز التشريعات يف جمال الزواج، وفقاً التفاقية القضاء على مجيـع             -٣٠-٦١
  ؛)سلوفاكيا(أشكال التمييز ضد املرأة 

صالحات القانونية واإلدارية الالزمة مبوجـب       تبقى من اإل   تنفيذ ما   -٣١-٦١
اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما مجيع التدابري الضرورية ملنع العنف ضد األطفال            

اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا        (وإيذاء األطفال والتصدي هلما     
  ؛)الشمالية

 جنـسياً،   اعتماد تشريع ملكافحة استغالل األطفال واالعتداء عليهم        -٣٢-٦١
  ؛)كندا(إىل جانب تدابري لتعميم املعلومات عن هذا التشريع على السكان 

ع اتفاقية حقوق الطفـل،     ـ م ات لتكييفهـا مواصلة تطوير التشريع    -٣٣-٦١
وال سيما يف جماالت من قبيل رعاية األطفال الذين ليس لديهم مـن حيمـيهم،               

يل املواليد، وحظر عمـل     ومحايتهم من سوء املعاملة واالستغالل اجلنسي، وتسج      
  ؛)إسبانيا(األطفال، واحلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية، وإقامة العدل للقّصر 

إجراء إصالح قانوين بشأن قضايا إمهال األطفال وإساءة معاملتـهم            -٣٤-٦١
واستغالهلم جنسياً، وعدم مطابقة نظام تسجيل املواليد للمعايري، وعدم وجـود           

فال، وعدم وجود تعريف واضح للحـد األدىن لـسن          تشريع بشأن عمل األط   
  ؛)هنغاريا(املسؤولية اجلنائية 

اعتماد قوانني العمل وقواعد الضمان االجتماعي وفقاً ملعايري احلماية           -٣٥-٦١
الدولية، وجترمي االعتداء اجلنسي، وتنظيم عمـل األطفـال تنظيمـاً مالئمـاً             

  ؛)إكوادور(
طفال وحتديد السن الدنيا للمـسؤولية      اعتماد قوانني حتظر عمل األ      -٣٦-٦١

  ؛)فرنسا(اجلنائية، وذلك وفقاً ألحكام القواعد الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان 
 للمعـايري الدوليـة     حتديد السن الدنيا للمسؤولية اجلنائيـة وفقـاً         -٣٧-٦١

  ؛)سلوفاكيا(
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حتديد السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية، فضالً عن وضع إجـراءات            -٣٨-٦١
  ؛)إكوادور(اصة فيما يتعلق باجملرمني القصر خ
اعتماد تدابري تفضي إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً             -٣٩-٦١

  ؛)املكسيك(ملبادئ باريس 
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع اجملتمـع الـدويل            -٤٠-٦١

  ؛)إندونيسيا(ومبساعدته 
وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان لتعزيز     دراسة إمكانية إنشاء مؤسسة       -٤١-٦١

  ؛)األرجنتني(هذه احلقوق 
تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني وتنفيذ   -٤٢-٦١

  ؛)تركيا(استراتيجيات للتصدي للعنف اجلنساين 
إطالق محالت للدعوة من أجـل زيـادة الـوعي حبقـوق املـرأة           -٤٣-٦١

  ؛)نيوزيلندا(
-ة تطبيق خطط واستراتيجيات لتحقيق التنمية االجتماعيـة         مواصل  -٤٤-٦١

  ؛)كوبا(االقتصادية يف البلد 
ضمان اشتمال براجمها الوطنية يف جمال التعليم على التثقيف حبقوق            -٤٥-٦١

  ؛)املغرب(اإلنسان والتدريب عليها 
تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات بانتظام أكثر، وطلب املـساعدة            -٤٦-٦١
  ؛)فرنسا(نية يف هذا اجملال، عند االقتضاء التق
تقدمي تقارير منتظمة إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة            -٤٧-٦١

  ؛)سلوفينيا(وجلنة حقوق الطفل 
  ؛)الربازيل(النظر يف إصدار دعوة دائمة للمقررين اخلاصني   -٤٨-٦١
ءات اخلاصـة جمللـس     النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجرا         -٤٩-٦١

  ؛)التفيا(حقوق اإلنسان 
  ؛)اجلزائر(اختاذ تدابري لتعزيز مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار   -٥٠-٦١
زيادة اجلهود من أجل احلد من الفقر وسد الفجوات القائمـة بـني      -٥١-٦١

املشاركة السياسية، ومكافحة العنف ضـد املـرأة،        يشمل ميدان   اجلنسني، مبا   
  ؛)الربازيل(اواة يف األجر يف مكان العمل وتعزيز املس

إدراج امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية ضمن أسس التمييز احملظـورة            -٥٢-٦١
  ؛)كندا(يف التشريعات واملبادرات الرامية إىل حتقيق املساواة 
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  ؛)سلوفينيا(إدراج حقوق املرأة يف املناهج التعليمية   -٥٣-٦١
تتماشى مع أحكام اتفاقية القضاء علـى       وضع سياسة وطنية شاملة،       -٥٤-٦١

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، من أجل ضمان املساواة الفعلية بـني اجلنـسني              
ومكافحة العنف اجلنساين، مع القيام يف الوقت ذاته مبتابعة خاصة حلاالت العنف            
اجلنساين ودراسة أسباب ندرة الشكاوى املوجهة إىل السلطات يف هذا الـصدد            

  ؛)إسبانيا(
مواصلة تنفيذ تدابري يف إطار جهودها اجلارية للقضاء على التمييـز             -٥٥-٦١

ومجيع أشكال العنف ضد النساء واألطفال، واختاذ تدابري مالئمة، علـى وجـه             
 والعنف  اخلصوص، ملنع ومكافحة إساءة معاملة األطفال واالعتداء عليهم جنسياً        

  ؛)تايلند(ضحايا  عن إعادة تأهيل األطفال الاجلنسي ضدهم، فضالً
ضمان عدم وجود أي فرق يف السن املقبول لزواج الفتيات والفتيان           -٥٦-٦١

  ؛)نيوزيلندا(يف مجيع أراضي البلد وضمان عدم إجبار الفتيات على الزواج املبكر 
اختاذ تدابري فعالة ملنع سوء املعاملة يف مراكز االحتجاز والـسجون،             -٥٧-٦١

  ؛)إسبانيا(يب أفراد الشرطة على حقوق اإلنسان بوسائل تشمل مثالً برامج تدر
  ؛)اجلزائر(اختاذ تدابري للحد من ظاهرة العنف ضد املرأة   -٥٨-٦١
اختاذ اخلطوات الالزمة لتوفري احلماية الكافية من العنـف اجلنـسي             -٥٩-٦١

واجلنساين، والعمل يف الوقت ذاته على ضمان توفري املساعدة للضحايا إلعـادة            
  ؛)كندا ( وعقلياًاًتأهيلهم بدني

بذل جهود من أجل التوعية بالعنف ضد املـرأة والعمـل بـشكل              -٦٠-٦١
استباقي الستخدام األدوات القضائية وأدوات إنفاذ القوانني للحد من حوادث          

  ؛)الواليات املتحدة(ذلك العنف 
الشروع يف دراسة شاملة بشأن االعتداء على النـساء والفتيـات             -٦١-٦١

ن والعنف املرتيل ضدهن، ميكن استخدام نتائجها كأساس للربامج         وإساءة معاملته 
  ؛)هنغاريا(االجتماعية الرامية إىل الوقاية من هذه املشاكل اخلطرية 

  ؛)شيلي(اختاذ إجراءات للحد من العنف املرتيل وجترميه   -٦٢-٦١
جترمي االجتار باألشخاص، وضمان محاية ضـحايا االجتـار وإعـادة             -٦٣-٦١

  ؛)كوادورإ(تأهيلهم 
اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبـا يف ذلـك مراجعـة التـشريعات،        -٦٤-٦١

والشروع يف دراسة شاملة بشأن االعتداء على األطفـال وإسـاءة معاملتـهم             
والعنف املرتيل ضدهم، من أجل منع ومكافحة إساءة املعاملة داخل أطر تشمل يف 
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االعتداء اجلنـسي علـى     ما تشمله األسر واملؤسسات، وكذلك منع ومكافحة        
  ؛)سلوفاكيا(األطفال 

حتسني اخلدمات املقدمة لضحايا العنف األسري، مبا يف ذلك تـوفري             -٦٥-٦١
 عن أفراد األسرة الذين يسيئون معاملتهم، ومالجئ        منازل مستقلة لألطفال بعيداً   

  ؛)نيوزيلندا(للنساء 
 والفتيـات   تكثيف التدابري ملنع ومكافحة إساءة معاملـة الفتيـان          -٦٦-٦١

  ؛)شيلي( لتوصيات جلنة حقوق الطفل ، وذلك وفقاًواالعتداء عليهم جنسياً
مواصلة تطبيق برامج وتدابري لكفالة التمتع باحلق يف التعليم واحلق             -٦٧-٦١

  ؛)كوبا(يف الصحة 
وضع وتنفيذ برامج لتوعية الشباب بالصحة اجلنـسية واإلجنابيـة            -٦٨-٦١

  ؛)كندا(
 اقتصادها وفقا لظروفها الوطنية، واالستمرار يف احلد        مواصلة تنمية   -٦٩-٦١

من الفقر ومتكني املرأة باعتبار هذين اجملالني رئيسيني يف جهودها الرامية إىل محاية             
  ؛)الصني(حقوق اإلنسان 

مواصلة جهودها فيما يتعلق باحلصول على اخلـدمات الـصحية،            -٧٠-٦١
اعدة التقنية واملالية ملواكبة جهـود      ومحاية البيئة، واحلق يف التعليم، وطلب املس      

  ؛)املغرب(احلكومة يف هذه اجملاالت 
اللجوء إىل املساعدة التقنية اليت تقدمها املنظمات الدولية من أجـل             -٧١-٦١

التنفيذ الفعال للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان املنصوص عليهـا يف الـصكوك            
  ؛)املكسيك(الدولية الرئيسية اليت هي طرف فيها 

التماس املساعدة التقنية من هيئات األمم املتحـدة ذات الـصلة،             -٧٢-٦١
وإشراك اجلهات املعنية من اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية املعنيـة     
حبقوق اإلنسان، يف متابعة االستعراض الدوري الشامل من أجل معاجلة الشواغل           

  ؛)عظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا ال(املعرب عنها 
السعي إىل مزيد من التعاون مع اجملتمع الدويل ووكـاالت األمـم              -٧٣-٦١

املتحدة ذات الصلة لتعزيز بناء قدرات البلد التقنية يف جمال التخفيف من آثـار              
تغري املناخ على جهوده الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها داخل البلـد             

  ).تايلند(
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أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         / االستنتاجات و  ومجيع  -٦٢
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو موقف الدولة موضوع االستعراض    /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  - ثالثاً  
  : مبا يلي طوعياًدت واليات ميكرونيزيا املوحدة تعهداًتعه  -٦٣

  التصديق على بروتوكويل اتفاقية حقوق الطفل واالنضمام إليهما؛  )أ(  
  التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  )ب(  
التصديق على بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء            )ج(  

عاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة،            واألطفال، وامل 
  واالنضمام إليه؛

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو               )د(  
  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالنضمام إليها



A/HRC/16/16 

GE.11-10102 24 

  املرفق

  تشكيلة الوفد    
The delegation of the Federated States of Micronesia was headed by the Deputy 

Assistant Secretary for Multilateral Affairs, Mr. Jackson Soram, and was composed of the 
following other member: 

• Ms. Jane Elymore, Gender Development Officer/Acting Assistant Secretary for 
Social Affairs, Department of Health and Social Affairs. 

       
 


