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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب ـرار لـ قــو
اإلنسـ ــا 1/5ر دورت ـ ـ الثالثـ ــة والعش ـ ـرين يف الف ـ ـ ة مـ ــن  2إىل  13تش ـ ـرين الثـ ــاي/نـ ــوفم .2015
وأُجـ ــرن السـ ــتعراض املتعلـ ــق بوليـ ــات ميكرونيزيـ ــا املو ـ ــدة سوليـ ــات ميكرونيزيـ ــا يف ا لسـ ــة األوىل
املعق ــودة يف  2تشـ ـرين الث ــاي/ن ــوفم  .2015وتـ ـرأّد وف ــد ولي ــات ميكرونيزي ــا ممثله ــا ال ــدا م ل ــد
األمم املتحدةر السيدة جـاين  ..يـيغيال .واعتمـد الفريـق العامـ التقريـر املتعلـق بوليـات ميكرونيزيـا
يف جلست العايرة املعقودة يف  6تشرين الثاي/نوفم .2015
 -2ويف  13ك ــانو الثاي/ين ــاير 2015ر اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ـ ّـررين الت ــا
ساجملموعة الثالثية لتيسري الستعراض املتعلق بوليات ميكرونيزيا :إستونيا والصني وكوت ديفوار.
 -3وعمـالا بح كــاف الفقــرة  15مــن مرفــق ـرار لـ قــو اإلنســا 1/5ر والفقــرة  5مــن مرفــق
رار اجملل 21/16ر صدرت الوثا ق التالية ألغراض الستعراض املتعلق بوليات ميكرونيزيا:
سأ

تقرير وطر/عرض كتايب مقدف وفقا للفقرة 15سأ سالوثيقة  A/HRC/WG.6/23/FSM/1؛

سب جتميـ للمعلومـات أعدتـ مفوضــية األمـم املتحـدة الســامية حلقـو اإلنسـا سالوثيقــة
 A/HRC/WG.6/23/FSM/2؛
س .م ــوجز أعدتـ ـ مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــو اإلنس ــا وفقـ ـا للفق ــرة 15س.
سالوثيقة . A/HRC/WG.6/23/FSM/3
 -4وأُ يلـ ــو إىل وليـ ــات ميكرونيزيـ ــا عـ ــن طريـ ــق اجملموعـ ــة الثالثيـ ــة ا مـ ــة أس ـ ـ لة أعـ ــد ا
س ـ ــلف ا البل ـ ــدا التالي ـ ــة :أملاني ـ ــار وس ـ ــلوفينيار وليختنش ـ ــتاينر واملكس ـ ــي ر واململك ـ ــة املتح ـ ــدة ل ي اني ـ ــا
العظم ـ وأيرلن ــدا الش ــمالية  .وميك ــن الط ــالع عل ـ ه ــذ األس ـ لة عل ـ املو ـ الش ــبك ا ــارج
للفريق العام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ر ّ ب ــو ر يس ــة وف ــد ولي ــات ميكرونيزي ــار املمثل ــة الدا م ــة للدول ــة ال ــر ر الس ــيدة ج ــاين
يــيغيالر بالفرصــة الــيت أتيحــو لنــا للحمــور أمــاف فريــق الســتعراض الــدورن الشــام واإلبــالع عــن
التقــدف الــذن أ ريت ـ وليــات ميكرونيزيــا والتحــديات الــيت تواجههــا يف يســني ســب عــي ســكا ا
ويف ت بيق التوصيات العديدة املقدمة خالل جولة الستعراض السابقة.
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 -6ويددت ر يسة الوفـد علـ أ احلكومـة أنشـحتر يف إطـار يمـري جولـة السـتعراض الثانيـةر
فر ة عمـ مشـ كة بـني اإلداراتر تمـم ممثلـني عـن اجملتمـ املـدير مـن أجـ حبـ ويليـ التوصـيات
والتعهــدات املق ّدمــة خــالل جولــة الســتعراض األوىل .وأجــرت فر ــة العم ـ مشــاورات واســعة بشــح
صــياغة التقريــر الــوطر الثــاي الــذن ســيقدف يف الســتعراض .وكانــو عــدة مشــاورات ــد أجريــو علـ
ووض ــعو
الص ــعيد ال ــوطر وعل ـ ص ــعيد الولي ــات أفم ــو إىل إنش ــاء فر ــة العم ـ يف ع ــاف ُ .2015
مصــفوفة لتقيــيم العم ـ املن ــز والعم ـ الــاليف إيفــاي ك ـ ميم ـ البلــد يف الوفــاء بالتزامات ـ  .ويف هــذا
الســيا ر توجهــو ر يســة الوفــد بالشــكر إىل الشــركاء اإلنيــا يني والوكــالت اإل ليميــة ووكــالت األمــم
املتح ــدة ال ــذين س ــايوا يف توعي ــة ا مه ــور وتق ــد التوجيـ ـ واإلري ــاد وال ــدعم امل ــا لص ــياغة التقري ــر
الوطر الثاي وإمتام .
 -7وأي ــارت ر يس ــة الوف ــد إىل أ ولي ــات ميكرونيزي ــا تش ــك اي ــادا يم ــم أرب ـ ولي ــات مس ــتقلة
ذاتي ا ه  :ولية تشوكر وولية كوسرانر وولية يابر وولية بوهانيب اليت يوجد فيها مقر احلكومة.
 -8وأيارت ر يسة الوفـد إىل أ الدسـتور ميثـ القـانو األلـ للبلـد وهـو يكفـ احلـق يف احليـاة
واحلرية ويف احلماية عل دف املسـاواة ومراعـاة األصـول القانونيـة .كمـا يمـمن الدسـتور عـدف التمييـزر
ل سيما عل أساد ا ـن أو العـر أو النسـب أو األصـ القـوم أو اللغـة أو الوضـ الجتمـاع ر
وكــذا احلــق يف امللكيــة .ويــن عل ـ ريــة التعبــري و ريــة الت م ـ الســلم و ريــة تكــوين ا معيــات
و ريــة تقــد التماســات وعلـ الســتقاللية الدينيــة وممارســة الــدين حبريــة .ويــن الدســتور علـ ايــة
قــو األيــخاي ذون اإلعا ــةر و قــو املتهمــنير مــن خــالل اعتمــاد رينــة الـ اءةر واحلــق يف عــدف
جتر النف ر وعل ظر ايدواجية العقوبة وكذا عقوبة اإلعداف.
 -9وي ـ ـ ـ ّددت ر يسـ ـ ــة الوفـ ـ ــد عل ـ ـ ـ أ وليـ ـ ــات ميكرونيزيـ ـ ــا دولـ ـ ــة يافعـ ـ ــة يبل ـ ـ ـ عـ ـ ــدد سـ ـ ــكا ا
ـوا  102 000نســمة .وهـ تتـحلف ممـّـا موعـ ُ 607جـ ُـزرر  76منهـا محهولــة و 531أخــر غــري
محهولــةر تنتشــر علـ امتــداد مســافة طوليــة تبلـ ـوا  1 549مــيالا حبريـ ا إىل الشــمال لــيالا مــن خـ
الستواء .ويشك انتشار ا زر عل ن ا واس يدي ا فريدا أماف إدارة احلكم وتقد ا دمات.
 -10وأبــريت ر يســة الوفــد أ احلكومــة بــذلو منــذ جولــة الســتعراض األخــرية ك ـ مــا يف وســعها
لســتعراض املعاهــدات األساســية األخــر حلقــو اإلنســا  .ولت ـزال عمليــة التصــديق عل ـ املعاهــدة
وت بيقه ــا تش ــك ي ــديا بالنسـ ــبة إىل احلكوم ــةر ول يتعل ــق األم ــر هنـ ــا وعاه ــدات ق ــو اإلنسـ ــا
فحســب بـ بــحن معاهــدة تعتـ مهمــة بالنســبة إىل الدولــة .وســتظ التزامــات التمويـ واإلبــالع متثـ
حمور اهتماف وليات ميكرونيزيا؛ فالبلد بات حبكـم الت ربـة يـدرك أييـة اعتمـاد ـد تصـاعدن يكـو
ب ي ا ب بع لكن يكف إيفاي عم يام ومشو .
 -11وأبلغ ــو ر يس ــة الوف ــد اجمللـ ـ ب ــح ولي ــات ميكرونيزي ــا اس ــتكملو عملي ــة التص ــديق علـ ـ
ال وتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو ال فـ بشــح ايـ اك األطفــال يف املنايعــات املســلحة و ــدمو
تقريرها ووجب اتفا ية القماء علـ ييـ أيـكال التمييـز ضـد املـرأة .ورفعـو الدولـة ال ـر يفظهـا
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ا ز ـ علـ التفا يــة املتعلقــة بمجــاية األمومــة مــن خــالل القــانو العــاف  15-16الــذن ووجبـ متــن
احلكومــة إجــاية أمومــة مدفوعــة األجــر ملــدة أ صــاها ســتة أســابي  .وأُيفــزت الدراســة املتعلقــة بصــحة
ويــرع يف إعــداد التقريــر األساس ـ حلمايــة ال ف ـ ر واعتمــدت وليــة تشــوك ــانو
األســرة وســالمتها ُ
ســن املوافقــةر واعتُمــد ــانو مكافحــة الجتــار باأليــخاي والسياســة الوطنيــة املتكاملــة إلدارة ــاطر
ووّعو اتفا ية قو األيخاي ذون اإلعا ة.
الكوارث وتغري املناخر ُ

 -12وسلّ و ر يسـة الوفـد المـوء علـ الت ـور املتواصـ لـدور املـرأة يف اجملتمـ  .ويتقلـد عـدد مـن
النســاء يف وليــات ميكرونيزيــا مناصــب عليــا يف الوييفــة العموميــة ويشــاركن مــن يف صــن الق ـرار.
وتواص ـ النس ــاء تقل ــد مناص ــب مرمو ــة يف الق ــاع ا ــاي .وي ـ ي م ــور امل ـرأة أكث ــر عل ـ ص ــعيد
الوليات واملقاطعات إذ أ األثر املباير لتحثريهن اإلجيايب يُستشعر عل صعيد اجملتم .

 -13وأضــافو ر يســة الوفــد أ عــددا مــن النســاء تبــارين يف عــاف  2015عل ـ مقاعــد يف ال ملــا
الــوطر .وبات ــو الت ــدابري ا اصــة املق ت ــة موض ــوع نق ــاا داخ ـ م ـقمترات النس ــاء الــيت تعق ــد م ــرة ك ـ
سنتني وبني أعماء ال ملا الـوطر يف جلسـات عامـة يـ أدرجـو هـذ املسـحلة ألول مـرة وتواصـ
نقاي ــها يف الس ــنوات الال ق ــة .وس ــتظ املس ــحلة تش ــك موض ــوع نق ــاا نس ــاء ولي ــات ميكرونيزي ــا.
وسيتواص تنظيم الت لتوعية ا مهـور بحييـة مشـاركة املـرأة وإسـهامها يف صـن القـرار علـ صـعيد
يي فروع احلكومة واجملتم ومستويا ما.
 -14ول ظــو ر يســة الوفــد أ اجملتم ـ الــدو اعتمــد يف أيلول/ســبتم  2015برنــامد التنميــة
املس ــتدامة لع ــاف  2030ال ــذن يس ــع إىل أ يك ــو ذا ت ــحثري ي ــويل وأ يك ــو ي ــامالا لل مي ـ ـ .
توج ـ جهــود التنميــة الجتماعيــة وال تصــادية لوليــات
ومايالــو ا ــة الوطنيــة للتنميــة الس ـ اتي ية ّ
ميكرونيزيــا .وتــر الدولــة ال ــر أ قــو اإلنســا متثـ أســاد أن جهــود ترمـ إىل يقيــق التنميــة
املسـتدامة .وتســع احلكومـة إىل إمتــاف العمـ املتعلــق ببلـوع األهــدا اإلنيا يـة لخللفيــة ويـدي ا ــة
الوطنيــة للتنميــة الس ـ اتي ية وتعميمهــا وتنســيقها .ويف هــذا الســيا ر جتــدر اإليــارة إىل أ صــال ية
عــدد مــن السياســات الوطنيــةر مث ـ تل ـ املتعلقــة بالشــباب وباأليــخاي ذون اإلعا ــةر ســتنته يف
عــام  2015و 2016وأ وليــات ميكرونيزيــا ســتبدأ هــذا الشــهر يف إعــداد تقريرهــا الثــاي ووجــب
اتفا ية قو ال ف .
 -15وأبـ ــريت ر يسـ ــة الوفـ ــد أ وليـ ــات ميكرونيزيـ ــا تعتقـ ــد أ هـ ــذا الـ ــنهد ـ ــد يمـ ــمن امللكيـ ــة
واملسـاءلة وأ ــا تنتظـر احلصــول علـ املســاعدة التقنيـة واملاليــة مـن الشــركاء اإلنيـا يني الــدوليني يف إطــار
جهودهــا الراميــة إىل يـ البيانــات ويليلهــا والــدعوة إىل قــو اإلنســا وإجـراء إصــال ات سياســية
وتشريعية مناسبة.

 -16وذكرت ر يسة الوفد أ التقرير التقييم ا ـام الـذن أعـ ّد الفريـق احلكـوم الـدو املعـر
بتغ ــري املن ــاخ أ ّك ــد أ تغ ــري املن ــاخ يع ــز إىل أنشـ ـ ة يتس ــبب فيه ــا اإلنس ــا  .وأب ــريت أ تغ ــري املن ــاخ
أفم إىل دوث أعاصـري مداريـة منتظمـة ومكثفـةر وأيـارت إىل إعصـارن مايسـاك ودولفـني اللـذين
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ض ـ ـربا يف م ل ـ ـ عـ ــاف  2015ثالث ـ ـا مـ ــن أص ـ ـ أرب ـ ـ وليـ ــات يف اليـ ــاد  -وليـ ــة تشـ ــوك يف خـ ــر
ذار/م ــارد ووليت ــا ي ــاب وبوه ــانيب يف بداي ــة نيس ــا /أبري وبداي ــة أيار/م ــايو علـ ـ التـ ـوا  .وأحلق ــو
األعاصـ ــري أض ـ ـرارا وـ ــا يعـ ــادل  30 000يخص ـ ـا وه ـ ـ ّددت األمـ ــن الغـ ــذا واملـ ــا ودمـ ــرت البنيـ ــة
األساســية .وســق عــدد مــن المــحايا واض ـ رت بعــق األســر إىل النتقــال إىل أمــاكن أخــر ـ
يســت ي ال لبــة إمتــاف تعلــيمهم خــالل الســنة الدراســية .ولقــد ـ ّـوض كـ ذلـ جهــود احلكومــة الراميــة
إىل مواص ــلة يس ــني س ــب ع ــي س ــكا ا .وبالنس ــبة إىل بل ــد ج ــزرن ص ــغري مث ـ ولي ــات ميكرونيزي ــا
يصعب احلدي عن قو اإلنسـا دو اإليـارة إىل الصـلة بـني ا ثـار العكسـية لتغـري املنـاخ واحلـق
يف التنمية والعي والوجود كدولة.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -17أدىل  38وفدا ببيانات خالل جلسة التحاور .وترد التوصيات املقدمة خـالل احلـوار يف ا ـزء
الثاي من هذا التقرير.
 -18فال ظـ ــو الفلبـ ــني بتقـ ــدير اعتمـ ــاد ـ ــانو مكافحـ ــة الجتـ ــار باأليـ ــخاي والت ـ ـزاف وليـ ــات
ميكرونيزيـا بتكثيــف جهودهــا الراميــة إىل ايــة النســاء واألطفــال مــن العنــف املنــز  .ول ظــو الفلبــني
أ الدولــة ال ــر تــحثرت بالتبعــات العكســية لتغــري املنــاخر وهــو مــا ــال دو إعمــال قــو اإلنســا
ا اي بسكا ا.
 -19وأيــادت بولنــدا وــا أ ريت ـ احلكومــة مــن تقــدف يف تــوفري التغ يــة الصــحية واحل ـ ّد مــن وفيــات
الرض واألطفال غري البالغني سن ا امسة .ول ظو ا هود الراميـة إىل احلـد مـن املخـاطر الـيت متثلهـا
األم ـراض املنقولــة جنســي ا وفــريود نق ـ املناعــة البش ـرية مــن خــالل تقــد خــدمات الو ايــة الصــحية.
وأعربو بولندا عن لقها إياء ارتفاع معدل الجتار بالبشر وعـدف وجـود ـوانني اياديـة بشـح مكافحـة
العنف املنز .
بسن انو ملكافحة الجتار لكنها ل تزال لقـة إياء انتشـار ـالت العنـف
 -20ور ّ بو ال تغال ّ
ضــد املـرأة .ور بــو ال تغــال بالتصــديق علـ ال وتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو ال فـ بشــح بيـ
األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلبا ية.
 -21وأيــادت سـرياليو باعتمــاد وليــات ميكرونيزيـا ــانو مكافحــة الجتــار باأليــخاي وضــما
الوصــول إىل التعلــيم علـ ــدف املســاواة بــني ا نســني .ويـ ّ عو احلكومــة علـ وضـ ــانو يقــر ــدا
أدىن لســن الــزوا .يكــو هــو نفس ـ للبنــني والبنــاتر وعل ـ ييــادة فــري وصــول النســاء إىل خــدمات
الرعاية الصحية اإليفابيةر ول سيما يف اجملتمعات الريفية .وي ّ عو احلكومة أيم ا عل تقـد تقريرهـا
بعد والتماد املساعدة التقنيـة مـن أجـ الوفـاء بالتزاما ـا
ووجب اتفا ية قو ال ف الذن مل تق ّدم ُ
ووجب ال وتوكول الختيارن لتفا ية قو ال ف بشح بيـ األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء
ويف املواد اإلبا ية.
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 -22وأ ــرت ســلوفينيا بــا هود املبذولــة يف ســبي القمــاء عل ـ التمييــز وييـ أيــكال العنــف ضــد
املـ ـرأة واألطف ــالر ب ــر منه ــا خ ــة العمـ ـ الوطني ــة لتشـ ـ ي املس ــاواة ب ــني ا نس ــني واسـ ـ اتي يات
التصدن للعنف ا نساي .غري أ سلوفينيا ل ظو بقلق أ العنف املنز ل يزال يش ّك وا دا مـن
املشاك الر يسية اليت يواجهها البلد يف ال قو اإلنسا .
 -23وأ ـ ّـرت إســبانيا وــا تواجه ـ وليــات ميكرونيزيــا مــن يــديات ومــا تبذل ـ مــن جهــود يف ســبي
التصـدن ثــار تغــري املنــاخ علـ التمتـ حبقـو اإلنســا ر مشــرية يف هــذا الصــدد إىل السياســة الوطنيــة
املتكامل ـ ــة إلدارة ـ ـ ـاطر الك ـ ـوارث وتغ ـ ــري املن ـ ــاخ .وس ـ ـلّ و إس ـ ــبانيا الم ـ ــوء عل ـ ـ تص ـ ــديق الدول ـ ــة
ال ــر عل ـ ال وتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو ال ف ـ بشــح بي ـ األطفــال واســتغالل األطفــال
يف البغ ــاء ويف املـ ـواد اإلبا ي ــةر وهنح ــا علـ ـ م ــا الذتـ ـ م ــن مب ــادرات مثـ ـ إع ــداد الدراس ــة املتعلق ــة
بصحة األسرة وسالمتها.
 -24وأ ـ ـ ّـرت تيم ـ ــور  -ليش ـ ــيت ب ـ ــا هود واللتزام ـ ــات ال ـ ــيت ت ـ ــن عليه ـ ــا ا ـ ــة الوطني ـ ــة للتنمي ـ ــة
السـ ـ اتي ية للفـ ـ ة  2023-2004وال ــيت تش ــري إىل الق اع ــات اإلنيا ي ــة الر يس ــيةر و ــا فيه ــا بـ ـرامد
التوعية بتغري املناخ واس اتي يات التخفيف.
 -25وأ ــرت اململكــة املتحــدة وــا تواجه ـ احلكومــة مــن يــديات فيمــا يتعلــق بالقــدرات وامل ـواردر
ل ســيما بــالنظر إىل تــحثري تغــري املنــاخ .ور ّ بــو بــا هود املبذولــة للقمــاء عل ـ العنــف ضــد النســاء
واألطف ـ ــال والتص ـ ــديق عل ـ ـ ال وتوك ـ ــول الختي ـ ــارن لتفا ي ـ ــة ق ـ ــو ال ف ـ ـ بش ـ ــح بي ـ ـ األطف ـ ــال
واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف امل ـواد اإلبا يــة .ول ظــو اململكــة املتح ــدة بقلــق ييــادة ــالت
ا ـ ـرا م عـ ـ الوطني ــةر و ــا فيه ــا العمـ ـ القس ــرن والجت ــار بالبش ــرر ويـ ـ عو احلكوم ــة علـ ـ التم ــاد
املساعدة التقنية من هي ات األمم املتحدة ملعا ة هذ املشاك .
 -26واع فــو الوليــات املتحــدة األمريكيــة وــا أ ريت ـ احلكومــة مــن تقــدف فيمــا يتعلــق وكافحــة
الجتـ ــار باأليـ ــخاير وـ ــا يف ذل ـ ـ اعتمـ ــاد ـ ـوانني عل ـ ـ الصـ ــعيد الـ ــوطر وعل ـ ـ صـ ــعيد الوليـ ــات
ملكافح ـ ـ ــة الجت ـ ـ ــار باألي ـ ـ ــخاي .وي ـ ـ ــددت علـ ـ ـ ـ ض ـ ـ ــرورة إنف ـ ـ ــاذ ه ـ ـ ــذ القـ ـ ـ ـواننير ب ـ ـ ــر منه ـ ـ ــا
مال قة املتورطني يف الجتار عـ ـدودها البحريـة وإدانـتهمر وكـذا علـ ضـرورة سـن ـوانني ملكافحـة
العنف املنز .
 -27و ّنوه ــو أوروغـ ـوان بتص ــديق الدول ــة ال ــر علـ ـ ال وتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة ق ــو
ال فـ ـ ـ ـ بش ـ ـ ــح بيـ ـ ـ ـ األطف ـ ـ ــال واس ـ ـ ــتغالل األطف ـ ـ ــال يف البغ ـ ـ ــاء ويف املـ ـ ـ ـواد اإلبا ي ـ ـ ــة واس ـ ـ ــتكمال
عملي ــة التص ــديق عل ـ ـ ال وتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة ق ــو ال ف ـ ـ بش ــح اي ـ ـ اك األطف ــال يف
املنايع ــات املس ــلحة .ور ب ــو بك ــو احلكوم ــة بص ــدد النظ ــر يف إمكاني ــة التص ــديق عل ـ ـ التفا ي ــة
الدوليـ ــة حلمايـ ــة قـ ــو يي ـ ـ العمـ ــال املهـ ــاجرين وأف ـ ـراد أسـ ــرهم واتفا يـ ــة عـ ــاف  1951وبروتوكوهلـ ــا
لعـ ــاف  1967ا اصـ ــني بوض ـ ـ الالج ـ ــني .وأيـ ــادت أوروغ ـ ـوان عهـ ــود احلكومـ ــة الراميـ ــة إىل وض ـ ـ
سياسة جنسانية وطنية.
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ونوهــو يهوريــة فنــزويال البوليفاريــة بــا هود الــيت تبــذهلا وليــات ميكرونيزيــا لمتثــال التزاما ــا
ّ -28
املتعلقة حبقو اإلنسا رغم ما تواجه من يـديات عديـدة بسـبب النتشـار ا غـرايف زرهـا وبسـبب
تغــري املنــاخ .وســل و المــوء عل ـ تصــديق الدولــة ال ــر عل ـ صــكوك دوليــة عديــدة واعتمادهــا يف
عــاف  2012ــانو الجتــار باأليــخاي .وأعربــو عــن تقــديرها لل هــود الــيت تُبــذل لتنفيــذ توصــيات
الستعراض وتستوجب مساعدة تقنية وتعاونا دوليا نزولا عند طلب البلد.
 -29وهنّــحت ا زا ــر الدولــة ال ــر عل ـ اعتمادهــا يف عــاف  2012ــانو الجتــار باأليــخاي.
وأعربــو عــن تقــديرها للسياســة الوطنيــة املتعلقــة باملســاواة بــني ا نســني والسياســة املتعلقــة باأليــخاي
ذون اإلعا ة .وسـلّ و ا زا ـر المـوء علـ ا هـود املبذولـة يف إطـار السياسـة الوطنيـة املتكاملـة إلدارة
اطر الكوارث وتغري املناخ.
 -30ويكرت األرجنتني وليات ميكرونيزيا عل تقريرها الـوطر و ّنوهـو وـا أ ريتـ مـن تقـدف منـذ
جولة الستعراض األخرية.
 -31وهنّحت أس اليا ولية كوسران عل وض انو ا املتعلق حبماية األسرة يف عـاف 2014ر وهـو
أول انو جيرف العنف املنز يف وليات ميكرونيزيار ور بو بالتزاف الدولـة ال ـر بتعزيـز املسـاواة بـني
ا نســني .وأعربــو أس ـ اليا عــن ارتيا هــا للعم ـ يف إطــار ي ـراكة م ـ وليــات ميكرونيزيــا عــن طريــق
برنامد نساء احملي اهلادئ اللوايت يرلن برنامد التنميـة يف احملـي اهلـادئر وهـو ال نـامد الـذن يهـد
إىل يسني الفري السياسية وال تصادية والجتماعية لنساء احملي اهلادئ.
 -32ور ّ بــو ال اييـ بتصــديق الدولــة ال ــر عل ـ ال وتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو ال ف ـ
بشـح بيـ األطفـال واســتغالل األطفـال يف البغــاء ويف املـواد اإلبا يــة ووواصـلتها يســني يـ البيانــات
اإل ص ــا ية املتعلق ــة حبماي ــة األطف ــال .وي ـ ـ ّ عو ال ايي ـ ـ ولي ــات ميكرونيزي ــا عل ـ ـ التص ــديق عل ـ ـ
ال وتوكول الختيـارن لتفا يـة قـو ال فـ بشـح ايـ اك األطفـال يف النزاعـات املسـلحة .وأيـادت
ال ايي ـ بزيــادة ا هــود الوطنيــة الراميــة إىل تعزيــز املســاواة بــني ا نســني .وأعربــو عــن تقــديرها ا ــاي
لنشر ّأول تقرير بشح العنف ضد املرأة .غري أ ال ايي ل تزال لقة إياء عدف انتخاب أن امرأة
ا يف ال ملا الوطر.
 -33ور ّ ب ــو كن ــدا بالتص ــديق عل ـ ـ ال وتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة ق ــو ال فـ ـ بش ــح بي ـ ـ
األطفال واستغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلبا يـة .ويـ عو وليـات ميكرونيزيـا علـ مواصـلة
بناء درا ا من أج معا ة مشاك قو اإلنسا ر وخباصة التمييز ضد املرأة والعنف املنز وإيال
األطفــال .ور ّ ب ــو كن ــدا ب ــالتزاف مب ــدأن املس ــاواة وع ــدف التميي ــزر غ ــري أ ــا ل ظ ــو اس ــتمرار التميي ــز
القانوي والجتماع ر ل سيما فيما يتعلق باملي ا نساي .وي عو وليات ميكرونيزيـا علـ اعتمـاد
تدابري لس ّد الثغرات املتبقية.
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 -34ول ظو الصني بتقـدير أ احلكومـة وضـعو خ ـة وطنيـة للتنميـة ال تصـاديةر وأولـو أييـة
كـ حلمايــة قــو ال فـ والشــباب والنســاءر والــذت تــدابري ملكافحــة الجتــار بالبشــر .ول ظــو
اعتماد تدابري و ا ية من اطر الكوارث وتغري املناخ.
 -35وأ ــرت كوســتاريكا باملكانــة الرياديــة لوليــات ميكرونيزيــا يف إلغــاء عقوبــة اإلعــداف .ول ظــو
التحديات اليت تواجهها الدولة ال ر بسبب تغري املناخ ويـ عتها علـ تعزيـز ـدر ا يف هـذا اجملـالر
مـ التشـديد علـ أييـة مراعـاة يـواغ قـو اإلنسـا يف عمليا ـا الراميـة إىل معا ـة هـذ املشـكلة.
و ثّو وليات ميكرونيزيـا علـ وضـ برنـامد للتثقيـف يف ـال قـو اإلنسـا كفيـ بتيسـري ا هـود
املبذولة يف سبي التصدن للعقبـات الثقافيـة الـيت ـد تـقثر يف متتّـ النسـاء بـاحلقو داخـ اجملتمـ علـ
دف املساواة م الرجال.
 -36ول ظو كوبا أ وليات ميكرونيزيا تتحلف من ُ 607جُزر وأ ـا تعـاي مـن التبعـات السـلبية
لتغري املناخ .وسـلّ و كوبـا المـوء علـ التقـدف الـذن أ ريتـ الدولـة ال ـر يف ـال قـو اإلنسـا
وخباصــة السياســة املتعلقــة باإلعا ــةر وتصــديقها عل ـ صــكوك دوليــة عديــدة متعلقــة حبقــو اإلنســا
واعتمـاد ــانو الجتـار باأليــخاي .و ثـو كوبــا اجملتمـ الــدو علـ الســت ابة إىل طلـب املســاعدة
املقــدف مــن وليــات ميكرونيزيــا لتنســيق مبادرا ــا املتعلقــة حبقــو اإلنســا عل ـ الصــعيد الــوطر وعل ـ
صعيد الوليات.
 -37وأيادت ي وا بذلت احلكومـة مـن جهـود لمـما التمتـ حبقـو اإلنسـا  .ور بـو علـ
ا صــوي باعتمــاد ــانو الجتــار بالبشــر وكــذا بالتصــديق علـ ال وتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو
ال ف بشح بي األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلبا ية.
 -38ول ظو الدانيرك أ وليات ميكرونيزيا أيّدت التوصيات املقدمة إليها يف جولة السـتعراض
األوىل بالتص ــديق عل ـ ـ اتفا يـ ــة مناهمـ ــة التعـ ــذيب وغ ــري مـ ــن ضـ ــروب املعاملـ ــة أو العقوبـ ــة القاسـ ــية
أو الالإنس ــانية أو املهين ــةر وطلب ــو معلوم ــات عم ــا ال ــذ م ــن خ ـ ـوات حم ــددة للوف ــاء هب ــذا اللتـ ـزاف.
وسلّ و الدانيرك الموء أيما عل مسحلة جاهزية مبادرة اتفا ية مناهمة التعذيب لستكشا سـب
مساعدة احلكومة يف املم دما يف هذا الجتا .
 -39ور ّ بــو جيبــويت عهــود احلكومــة الراميــة إىل تعزيــز ايــة قــو اإلنســا والتــدابري املتخــذة
لتنفيذ التوصيات املقدمة إليها يف جولة الستعراض األوىل.
 -40وأيادت إستونيا بوفاء وليات ميكرونيزيا بالتزاما ا من خالل إدرا .مبادئ قـو اإلنسـا
يف السياسات الوطنية .ور ّ بو إستونيا بالبحوث األوىل اليت أجر ا الدولة ال ر لتحصي معلومات
ياملة عن العنف ضد املرأة وي ّ عتها عل يوي البيانات اجملمعة والنتـا د إىل ـانو وطـر مـن أجـ
توفري اية أفم للنساء واألطفال من العنفر وا يف ذل العنف ا نساي .وي عو إسـتونيا أيمـا
وليات ميكرونيزيا عل مواصلة بذل جهودهـا مـن أجـ النمـماف إىل ييـ الصـكوك الدوليـة حلقـو
اإلنسا ر وعل التعاو م اإلجراءات ا اصة بمصدار دعوة دا مة هلا.
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ونوهــو في ـ بعم ـ وليــات ميكرونيزيــا مــن أج ـ اعتمــاد سياســة جنســانية وطنيــة وإعــداد
ّ -41
الدراسة املتعلقة بصحة األسـرة وسـالمتها لعـاف  2014الـيت تناولـو تفشـ العنـف ا نسـاي .وذكـرت
في ـ أ جتربتهــا وجتربــة وليــات ميكرونيزيــا متشــاهبتا فيمــا يتعلــق بالتقــاط بــني العــادات واملوا ــف
هــا ا ــاي هبــا متثـ يف تعمــيم األخــذ بالبُعــد ا نســاي
التقليديــة وعــدف املســاواة بــني ا نســنير وأ
ويف ضــما إ ـرار القــانو بميالــة العقبــات الــيت تعــو اإلبــالع عــن العنــف ا نســاي .واع فــو في ـ
أيمـا بــح اإلبــالع عــن العنــف املنــز والعتــداء علـ األطفــال داخـ األســرة ل يـزال غــري متحقــق يف
الت كثرية نتي ة العقبات الجتماعية والثقافية واملقسسية.
 -42وفيمــا يتعلــق وســحلة التصــديق عل ـ صــكوك قــو اإلنســا الدوليــة املتبقيــةر أ ّكــدت ر يســة
الوف ــد م ــن جدي ــد أ ولي ــات ميكرونيزي ــا وض ــعو مص ــفوفة بش ــح التنفي ــذ هب ــد يدي ــد اإلدارات
أو اهلي ات احلكومية املسقولة عن هذا التنفيذ و الت ال كيز.
 -43وفيما يتعلق بتقد التقرير إىل نة قو ال ف ر أ ّكدت ر يسة الوفد أ وليات ميكرونيزيا
ستكو حبلول تشرين الثاي/نوفم  2015د يرعو يف إعداد تقريرها الثاي ووجب اتفا يـة قـو
ال فـ  .ول بــد مــن تركيــز امل ـوارد عل ـ التقريــر األساس ـ حلمايــة ال فـ أل ذل ـ سيســاعد يف يديــد
اجملالت الر يسية اليت جيب أ تركز عليها وليات ميكرونيزيا وتزودها باملوارد.
 -44وفيمــا يتعلــق وســحلة العنــف ضــد امل ـرأةر الــو ر يســة الوفــد إ وليــات ميكرونيزيــا تــر أ
الدراسة املتعلقة بصحة األسـرة وسـالمتها الـيت أيفـزت يف تشـرين األول/أكتـوبر ستسـاعد البلـد يف يـ
املعلومــات وتركيــز الهتمــاف واملـوارد علـ اجملــالت ذات الصــلةر وذلـ مــن أجـ تنفيــذ أ كــاف اتفا يــة
القماء عل يي أيكال التمييز ضد املرأة.
 -45وفيم ــا يتعل ــق باجمل ــالت ال ــيت تت ل ــب تع ــديالا دس ــتوريار ذك ــرت ر يس ــة الوف ــد أ إدخ ــال أن
تعديالت دستورية سيكو وفقا لعملية التعدي الدستورن الوطنية.
 -46وسـلّ و ر يســة الوفــد المــوء أيمـ ا علـ احلاجــة إىل إجـراء تعــاو تقــر مــن يــحن أ يســم
لوليــات ميكرونيزيــا املو ــدة وعا ــة م ـواطن ضــعفها يف ــا الــدعوة وتثقيــف ا مهــور فيمــا يتعلــق
وسا قو اإلنسا .
 -47وأيادت فرنسا بانمماف وليات ميكرونيزيا إىل ال وتوكول الختيارن لتفا ية قـو ال فـ
بشــح بي ـ األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف امل ـواد اإلبا يــة .ور بــو باعتمــاد خ ــة عم ـ
ملكافحة الجتار باأليخاي.
 -48وأي ــادت جورجي ــا باحلكوم ــة لعتماده ــا السياس ــة الوطني ــة املتكامل ــة إلدارة ــاطر الك ـوارث
وتغ ــري املن ــاخ و ــانو تغ ــري املن ــاخ .ور ّ ب ــو باعتم ــاد ــانو الجت ــار باألي ــخاي لع ــاف  2012وك ــذا
بالتصديق عل اتفا ية القماء عل يي أيكال التمييز ضد املرأة واتفا ية قو ال ف .
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 -49ول ظـ ــو أملانيـ ــا التقـ ــدف الـ ــذن أ زرت ـ ـ الدولـ ــة ال ـ ــر ر مث ـ ـ التصـ ــديق عل ـ ـ ال وتوكـ ــول
الختيارن لتفا ية قو ال ف بشح بي األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلبا يـةر
و اي ــة ض ــحايا الجت ــار بالبش ــر و اي ــة ق ــو األي ــخاي ذون اإلعا ــة .وأعرب ــو أملاني ــا أيم ـا ع ــن
تقديرها للتزاف احلكومة وكافحة العنف املنز وا نس عل الصعيد الوطر وعل صعيد الوليات.
 -50وأيــادت إندونيس ــيا بولي ــات ميكرونيزيــا املو ــدة لتو يعه ــا اتفا يــة ق ــو األي ــخاي ذون
اإلعا ة واعتمادها انو الجتار باأليخاي والسياسة الوطنيـة املتكاملـة إلدارة ـاطر الكـوارث وتغـري
املناخ .ور بو إندونيسيا بتقد ميكرونيزيا تقريرها يف عاف  2015ووجب اتفا ية القمـاء علـ ييـ
أيكال التمييز ضـد املـرأة .ول ظـو إندونيسـيا التـدابري املتخـذة مـن أجـ التصـدن للعنـف ضـد املـرأة
وييادة متثي النساء يف مناصب القيادة وصن القرار عل الصعيدين احملل والوطر .وأيـدت إندونيسـيا
وض ـ سياســة جنســانية وطنيــةر وأ ـ ّـرت بالتحــديات الــيت تواجههــا وليــات ميكرونيزيــا املو ــدةر وــا يف
ذل ثار تغري املناخ و اطر الكوارث.
 -51وأيــادت أيرلنــدا بوليــات ميكرونيزيــا لتصــديقها علـ ال وتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو
ال ف ـ بش ــح بي ـ األطف ــال واس ــتغالل األطف ــال يف البغ ــاء ويف امل ـواد اإلبا ي ــة وإلمتامه ــا اإلج ـراءات
الوطنيـ ــة الراميـ ــة إىل التصـ ــديق عل ـ ـ ال وتوكـ ــول الختيـ ــارن لتفا يـ ــة قـ ــو ال ف ـ ـ بشـ ــح اي ـ ـ اك
األطف ــال يف املنايع ــات املس ــلحة .و ثّ ــو أيرلن ــدا احلكوم ــة علـ ـ التص ــديق علـ ـ الص ــكوك الدولي ــة
األساس ــية األخ ــر حلق ــو اإلنس ــا ر ول س ــيما العه ــد ال ــدو ا ــاي ب ــاحلقو املدني ــة والسياس ــية
والعه ــد ال ــدو ا ــاي ب ــاحلقو ال تص ــادية والجتماعي ــة والثقافي ــة .وأعرب ــو أيرلن ــدا ع ــن تق ــديرها
لل ه ــود الرامي ـة إىل التص ــدن للعن ــف ض ــد امل ـرأةر و ــا يف ذل ـ جهوده ــا يف س ــيا الدراس ــة املتعلق ــة
بصــحة األســرة وســالمتها لعــاف  .2014ويـ ّ عو أيرلنــدا وليــات ميكرونيزيــا علـ ت بيــق التوصــيات
املقدم ــة يف الدراس ــة لص ــياغة سياس ــة وطني ــة ي ــاملة م ــن أج ـ التص ــدن للعن ــف ض ــد امل ـرأة .و ثّــو
أيرلنــدا وليــات ميكرونيزيــا علـ تعــدي وانينهــا لمــما ايــة ييـ املـواطنني علـ ــدف املســاواة مــن
التمييــز عل ـ أســاد ا ــن واملي ـ ا نس ـ واهلويــة ا نســانية واإلعا ــة .وأعربــو أيرلنــدا عــن أســفها
أل الدول ــة ال ــر مل ي ــري تق ــدما بع ـ ُـد فيم ــا يتعل ــق بتنفي ــذ التوص ــيات ال ــيت بلته ــا يف الس ــتعراض
الدورن السابق إلنشاء مقسسة وطنية حلقو اإلنسا .
 -52وهنّحت إسرا ي وليات ميكرونيزيا عل ما أ ريت مـن تقـدف منـذ جولـة السـتعراض األخـريةر
وـا يف ذلـ وضـ ول ــي سياســات وطنيــة عديــدة مثـ السياســة الوطنيــة للشــباب والسياســة الوطنيــة
املتعلقــة باإلعا ــة والسياســة ا نســانية الوطنيــة .وأيــادت إس ـرا ي بوليــات ميكرونيزيــا ملــا الذت ـ مــن
مبادرات حبثية مهمةر مث التقرير األساس حلماية ال ف والدراسة املتعلقة بصحة األسـرة وسـالمتها.
وأيادت إسرا ي أيمـ ا بوليـات ميكرونيزيـا لتو يعهـا اتفا يـة قـو األيـخاي ذون اإلعا ـة واعتمـاد
انو الجتار باأليخاي لعاف 2012ر والتصديق عل ال وتوكول الختيارن لتفا ية قـو ال فـ
بشح بي األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلبا ية.
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 -53وأيـ ــادت ملـ ــديف بوليـ ــات ميكرونيزيـ ــا لعتمادهـ ــا ـ ــانو مكافحـ ــة الجتـ ــار باأليـ ــخاي
الرض ـ ـ
لع ــاف  2012وسياس ــات كومي ــة يـ ـ ر وإل رايه ــا تق ــدما فيم ــا يتعل ــق باحل ــد م ــن وفي ــات ّ
واألطفال دو سـن ا امسـة .وأ اطـو ملـديف علمـا أيمـا با ـة السـ اتي ية لتحسـني التعلـيم يف
البلــد وأعربــو عــن أملهــا يف أ تبــذل ا هــود لتحســني نوعيــة التعلــيم واملـوارد املتا ــة .و ثّــو ملــديف
وليـات ميكرونيزيـا علـ أ تلـتم مـن األمـم املتحـدة واجملتمـ الـدو الـدعم واملشـورة التقنيـني بشــح
املمارسات الفمل لتعزيز و اية قو اإلنسا يف البلد.
 -54ور ّ ــب ا بـ األســود بــا هود املبذولــة لتعزيــز اإلطــار املقسسـ والتش ـريع حلقــو اإلنســا ر
وــا يف ذل ـ اعتمــاد ــانو الجتــار باأليــخاي وخ ـ مراجعــة ويــدي السياســة الوطنيــة للشــباب
والسياســة الوطنيــة لةعا ــة .وأعــرب ا ب ـ األســود عــن أمل ـ يف أ تعتمــد وليــات ميكرونيزيــا تش ـريع ا
ايادي ـ ا ُجيـ ّـرف العنــف ضــد امل ـرأة .وأيــاد ا ب ـ األســود بوليــات ميكرونيزيــا لتصــديقها عل ـ ال وتوكــول
الختيارن لتفا ية قو ال ف بشح بي األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلبا يـة
ولوضــعها خ ــة إل ــاء التصــديق عل ـ ال وتوكــول الختيــارن لتفا يــة قــو ال ف ـ بشــح اي ـ اك
األطفال يف املنايعات املسلحة .غري أ ا ب األسود ل يـزال لقـ ا أل الدولـة ال ـر مل تصـ ّد بع ُـد
عل معظم معاهدات قو اإلنسا األساسية.
 -55وسلّ املغرب الموء عل ما وضعت وليات ميكرونيزيا من سياسات اعية عديـدة تشـم
ا ة الوطنية للتنمية الس اتي ية والسياسة الوطنية للمساواة بني ا نسني .ور ّ ـب املغـرب وـا أجـرن
من إصال ات تشريعية مث اعتماد انو مكافحة الجتار باأليخاي لعاف  .2012وأعـرب املغـرب
عن تقدير ملا الذت الوليات املو ّ دة من إجـراءات فيمـا يتعلـق بسياسـتها الوطنيـة لةعا ـة وسياسـتها
الوطنية للشباب وما دمت من التزامات يف الت التعليم والصحة و اية ال ف .
 -56ول ظ ــو ناميبي ــا ث ــار تغ ـ ّـري املن ــاخ علـ ـ التمت ـ ـ حبق ــو اإلنس ــا يف ولي ــات ميكرونيزي ــا.
ول ظ ــو أيمـ ـ ا نش ــر التقري ــر األساسـ ـ حلماي ــة ال فـ ـ يف تشـ ـرين األول/أكت ــوبر  2014مص ــحوب ا
بــحطل املقي ـرات الجتماعيــة إلنصــا ال ف ـ لعــاف  .2013وأيــادت ناميبيــا بوليــات ميكرونيزيــا
إلعدادها الدراسة املتعلقة بصحة األسرة وسالمتها لعاف  2014اليت متثّ أول ا هـود البحثيـة املبذولـة
م معلومات ياملة بشح العنف ضد املرأة يف البلد.
 -57ور ّ بو هولندا با وات اإلجيابية املتخذة من أج متت املرأة باحلقو عل دف املساواة م
الرج ـ ر ل ســيما ا هــود الراميــة إىل تعزيــز مشــاركة امل ـرأة يف تقلــد املناصــب السياســية ومناصــب صــن
القرار .ول ظو هولندا أيما أ وليات ميكرونيزيا بلو التوصـيات املتعلقـة بسـحب يفظا ـا علـ
اتفا يــة القمــاء عل ـ ييـ أيــكال التمييــز ضــد امل ـرأة املقدمــة يف جولــة الســتعراض األوىل لكــن هــذ
التحفظات ل تزال ا مة.
 -58ول ظــو نيوييلنــدا انمــماف وليــات ميكرونيزي ــا يف عــاف  2011إىل بروتوكــول من ـ الجت ــار
باأليخاير وخباصة النساء واألطفالر و مع واملعا بة عليـ املكمـ لتفا يـة األمـم املتحـدة ملكافحـة
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ا رميــة املنظمــة ع ـ الوطنيــة .ول تـزال نيوييلنــدا لقــة إياء معــدل العنــف املنــز مشــرية إىل ضــرورة بــذل
املزيــد مــن ا هــود مــن أج ـ التصــدن هلــذ الظــاهرة .ول ظــو نيوييلنــدا أ مفوضــية األمــم املتحــدة
الســامية حلقــو اإلنســا ثــو وليــات ميكرونيزيــا عل ـ اعتمــاد ــانو ايــادن لت ــر العنــف ضــد
املرأة .ول ظو أيما أ وليات ميكرونيزيا بلو التوصية املقدمـة يف جولـة السـتعراض األوىل بشـح
التص ــديق علـ ـ العه ــد ال ــدو ا ــاي ب ــاحلقو املدني ــة والسياس ــية والعه ــد ال ــدو ا ــاي ب ــاحلقو
بعد.
ال تصادية والجتماعية والثقافيةر لكنها مل تصد عليهما ُ
 -59وس ـلّ و بنمــا المــوء عل ـ اعتمــاد الدولــة ال ــر ــانو الجتــار باأليــخاي لعــاف 2012
وإنشــا ها ووجــب أمــر ر اس ـ فر ــة عم ـ متعــددة التخصصــات معنيــة بالســتعراض الــدورن الشــام .
ول ظــو بنمــا تنظ ــيم تــدريب عل ـ التوعيــة بالش ــقو ا نســانية يف ع ــاف  2015يف إطــار التحم ــري
للسياسـة الوطنيـة للشـقو ا نســانيةر والـاذ تـدابري لتنفيـذ ـوانني مكافحـة الجتـار باأليـخاي ووضـ
إجراءات لتحديد ضحايا الجتار.
 -60وأعربـو املكســي عــن تقــديرها لعتمــاد ــانو الجتــار باأليــخاي يف عــاف  2012وعــرض
مشـ ــروع ـ ــانو إلنشـ ــاء مكتـ ــب معـ ــر بالشـ ــقو ا نسـ ــانية عل ـ ـ ال ملـ ــا يف عـ ــاف  .2014وهنّـ ــحت
املكسي احلكومة عل إع ا هـا األولويـة ملسـحلة وضـ سياسـة جنسـانية وطنيـة وتقـد تقريرهـا الـوطر
ووجب اتفا ية قو ال ف .

ثانيا -االستنتاجات

والتوصيات**

 -61نظرررت واليررات ميكرونيزيررا الموحرردة فرري التوصرريات المقدمررة لررالح الحرروار التفرراعلي
الواردة أدناه ،وأعربت عن تأييدها لها:
 1-61العمررل مررم ا مر المتحرردة والشرررااء اإلنمرراليين المررا احتاجررت لر الرردع
التقني (تيمور  -ليشتي)؛
 2-61مواص ررلة العم ررل م ررم الش رررااء المتع ررددين واإليليمي ررين والثن رراليين ب رررض بن رراء
يرردراتها ومواردهررا لتنفيررج برامجهررا المتعلقررة بمكافحررة االتجررار بالبشررر وترردابير الحررد مررن
مخاطر الكوارث وبرامج التكيف مم ت ير المناخ والتخفيف منه تنفيجا فعاالا (الفلبين).
 -62سررتنظر واليررات ميكرونيزيررا فرري التوصرريات التاليررة وسررتقد ردودا بشررأنها فرري الويررت
المناس ررب علر ر أال يتج رراود موع ررد تق ررديمها ت رراريح انعق رراد ال رردورة الحادي ررة والثالث ررين لمجل ررس
حقوق اإلنسان في آذار/مارس :2016
 1-62التصررديق عل ر المعاهرردات الدوليررة ا ساسررية ا لررر لحقرروق اإلنسرران،
وبخاصررة االتفاييررة الدوليررة للقىرراء عل ر جميررم أ رركاح التمييررز العنصررري وبروتواولهررا
** مل ُيرر الستنتاجات والتوصيات.
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االلتي ر رراري ،والعه ر ررد ال ر رردولي الخ ر رراس ب ر ررالحقوق المدني ر ررة والسياس ر ررية وبروتواولير ر رره
االلتي ر راريين ،واتفايير ررة مناهىر ررة التعر ررجيب وبروتواولهر ررا االلتير رراري ،واتفايير ررة حقر رروق
ا خاس ذوي اإلعاية (البرت اح)؛
 2-62التصديق عل العهد الدولي الخاس بالحقوق المدنية والسياسية وغيرره مرن
الصكوك الدولية الرليسية لحقوق اإلنسان وعل بروتواوالتها االلتيارية (سيراليون)؛
 3-62مواصررلة التزامهررا بالتصررديق عل ر صرركوك دوليررة ألررر  ،وبخاصررة االتفاييررة
الدولية للقىاء عل جميم أ كاح التمييز العنصري (الجزالر)؛
 4-62تعزيز طارها القانوني باالنىرما لر صركوك تعزيرز وحمايرة حقروق اإلنسران
التر رري ليسر ررت طرف ر ر ا فيهر ررا بعر ررد ،وال سر رريما العهر ررد الر رردولي الخر رراس بر ررالحقوق المدنير ررة
والسياسية والعهد الدولي الخاس بالحقوق االيتصادية واالجتماعية والثقافية (فرنسا)؛
 5-62مواصررلة التزامهررا بالتصررديق عل ر صرركوك دوليررة ألررر  ،وبخاصررة االتفاييررة
الدولية لحماية حقوق جميم العماح المهاجرين وأفراد أسره (الجزالر)؛
 6-62التصديق عل العهد الدولي الخراس برالحقوق المدنيرة والسياسرية (بولنردا)
(الجبل ا سود)؛
 7-62التص ر ررديق علر ر ر العه ر ررد ال ر رردولي الخ ر رراس ب ر ررالحقوق المدني ر ررة والسياس ر ررية
وبروتواوليه االلتياريين ( ستونيا)؛
 8-62التصررديق علر العهررد الرردولي الخرراس بررالحقوق المدنيررة والسياسررية والعهررد
الرردولي الخرراس بررالحقوق االيتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة وبروتوارروالت اررل منهمررا
االلتيارية ( سبانيا)؛
 9-62مىر رراعفة جهودهر ررا الرامير ررة ل ر ر التصر ررديق عل ر ر العهر ررد الر رردولي الخر رراس
بررالحقوق االيتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة والعهررد الرردولي الخرراس بررالحقوق المدنيررة
والسياسية ( ندونيسيا)؛
 10-62النظررر ،فرري أيرررت ويررت ممكررن ،فرري مكانيررة التصررديق علر العهررد الرردولي
الخراس برالحقوق االيتصررادية واالجتماعيرة والثقافيررة والعهرد الرردولي الخراس بررالحقوق
المدنية والسياسية (ناميبيا)؛
 11-62التصررديق علر العهررد الرردولي الخرراس بررالحقوق المدنيررة والسياسررية والعهررد
الدولي الخاس بالحقوق االيتصادية واالجتماعية والثقافية (نيوديلندا)؛
 12-62مواصر ررلة و تمر ررا عملير ررة االنىر ررما ل ر ر العهر ررود ا ساسر ررية لحقر رروق اإلنسر رران،
وال س رريما العه ررد ال رردولي الخ رراس ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية والعه ررد ال رردولي الخ رراس
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بالحقوق االيتصرادية واالجتماعيرة والثقافيرة ،واالتفاييرة الدوليرة للقىراء علر جميرم أ ركاح
التمييز العنصري ،واتفايية مناهىة التعجيب ،وذلك عمالا بتوصيات سابقة (ألمانيا)؛

 13-62التصديق عل العهرد الردولي الخراس برالحقوق المدنيرة والسياسرية والعهرد الردولي
الخاس بالحقوق االيتصادية واالجتماعية والثقافية واتفايية مناهىة التعجيب (اوستاريكا)؛
 14-62التصديق عل العهد الدولي الخاس بالحقوق المدنية والسياسية أيى ا ب ررض
المساعدة في افالة حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميرل الجنسري وم رايري الهويرة
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وويف التمييز ضده (هولندا)؛
 15-62التصررديق عل ر العهررد الرردولي الخرراس بررالحقوق االيتصررادية واالجتماعيررة
والثقافية (بولندا)؛
 16-62سررحب تحفظاتهررا عل ر اتفاييررة القىرراء عل ر جميررم أ رركاح التمييررز ضررد
المرأة (البرت راح) (هولنردا)؛ سرحب جميرم تحفظاتهرا علر اتفاييرة القىراء علر جميرم
أ رركاح التمييررز ضررد المررأة (فرنسررا)؛ رفررم تحفظاتهررا علر اتفاييررة القىرراء علر جميررم
أ كاح التمييز ضد المرأة (فيجي)؛
 17-62مراجعررة تحفظاتهررا عل ر اتفاييررة القىرراء عل ر جميررم أ رركاح التمييررز ضررد
المر ررأة ب رررض س ررحبها ،وبخاص ررة تل ررك الت رري تتع ررارض م ررم أه رردا ومقاص ررد الص ررك
الدولي المشار ليه (أوروغواي)؛
 18-62فرري طررار متابعررة التوصرريات الترري يبلتهررا واليررات ميكرونيزيررا لررالح الجولررة
ا ول من االستعراض الردوري الشرامل ،وضرم لفرة فعليرة لسرحب جميرم التحفظرات
عل اتفايية القىاء عل جميم أ كاح التمييز ضد المرأة (ألمانيا)؛
 19-62النظر في سحب جميم تحفظاتها عل اتفايية القىراء علر جميرم أ ركاح
التميي ررز ض ررد المر ررأة واتخ رراذ جمي ررم الت رردابير الى رررورية لى ررمان تنفي ررج أحك ررا اتفايي ررة
القىاء عل جميم أ كاح التمييز ضد المرأة تنفيجا اامالا (ناميبيا)؛
 20-62تكثيف جهودها الرامية ل التصديق علر اتفاييرة مناهىرة التعرجيب وغيرره
من ضروت المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو المهينة (الدانمرك)؛
 21-62تويير ر ررم اتفايير ر ررة مناهىر ر ررة التع ر ر رجيب واالتفايير ر ررة الدولير ر ررة لحماير ر ررة جمير ر ررم
ا ررخاس م ررن االلتف رراء القس ررري واالتفايي ررة الدولي ررة للقى رراء علر ر جمي ررم أ رركاح
التمييز العنصري ،والتصديق عليها (أوروغواي)؛
 22-62التصديق عل اتفايية مناهىة التعجيب وغيره من ضروت المعاملرة أو العقوبرة
القاسررية أو الال نسررانية أو المهينررة وبروتواولهررا االلتيرراري ،وحظررر جميررم أ رركاح العقوبررة
البدنية الممارسة عل ا طفاح في جميم ا ماان ،بما في ذلك في المنزح ( ستونيا)؛
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 23-62التصرديق علر البروتواروح االلتيراري التفاييرة حقروق الففرل بشرأن ا رتراك
ا طفاح في المنادعات المسلحة (فرنسا)؛
 24-62التصر ررديق عل ر ر البروتوار رروح االلتير رراري التفايير ررة حقر رروق الففر ررل المتعلر ررق
بإجراء تقدي البالغات ( سبانيا)؛
 25-62مواءمررة القرروانين الوطنيررة مررم اتفايي ررة حقرروق الففررل والمررادة  )2(16م ررن
اتفاييررة القىرراء عل ر جميررم أ رركاح التمييررز ضررد الم ررأة مررن لررالح المصررادية عل ر
تعديل يانوني يرمري لر رفرم السرن الردنيا للموافقرة علر الرزوال لر  18سرنة بالنسربة
ل البنات (الجبل ا سود)؛
 26-62التصررديق عل ر االتفاييررة الدوليررة لحمايررة جميررم ا ررخاس مررن االلتفرراء
القسري (ا رجنتين)؛
 27-62التصديق عل اتفاييرة حقروق ا رخاس ذوي اإلعايرة ( سربانيا)؛ التصرديق
عل اتفايية حقوق ا خاس ذوي اإلعاية في أيرت فرصة ممكنة (أستراليا)؛
 28-62مواصلة بجح جهودها الرامية لر التصرديق علر اتفاييرة حقروق ا رخاس
ذوي اإلعاية ( سراليل)؛
 29-62التصديق علر اتفاييرة حقروق ا رخاس ذوي اإلعايرة و دراجهرا فري القرانون
الوطني (نيوديلندا)؛
رو واليررات ميكرونيزيررا عل ر التصررديق عل ر اتفاييررة حقرروق ا ررخاس
 30-62حر ال
ذوي اإلعاية وبروتواولها االلتياري ،و دراجهما في يوانينها المحلية (بنما)؛
 31-62التصررديق عل ر اتفاييررة حقرروق ا ررخاس ذوي اإلعايررة و ل رراء أي حك ر
تشريعي يحد من تمتم هجه الفئة من المجتمم بالحقوق تمتعا اامالا (المكسيك)؛
 32-62اتخر رراذ جمير ررم التر رردابير الىر رررورية مر ررن أجر ررل االنىر ررما ل ر ر نظر ررا رومر ررا
ا ساسي للمحكمة الجنالية الدولية (يبرس)؛
 33-62مواءم ررة تشر رريعاتها الوطني ررة م ررم نظ ررا روم ررا ا ساس رري للمحكم ررة الجنالي ررة
الدوليررة والتصررديق عل ر نظررا رومررا ا ساسرري واالتفرراق المتعلررق بامتيررادات وحصررانات
المحكمة الجنالية الدولية ( ستونيا)؛
 34-62االنىما ل نظا روما ا ساسي للمحكمة الجنالية الدولية (فرنسا)؛
 35-62حررو واليررات ميكرونيزيررا ،امررا هررو مبررين فرري تقريرهررا الرروطني الثرراني ،عل ر
مواصلة دراسة مكانية طلب العىوية في منظمة العمرل الدوليرة ب ررض التصرديق علر
اتفاياتها ا ساسية (بنما)؛
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 36-62المىر رري فر رري تحسر ررين القر رروانين المحلير ررة ب ير ررة ضر ررمان تنفير ررج االلتزامر ررات
القانونية الدولية وفقا للمعايير والمبادئ الدولية (تيمور  -ليشتي)؛
 37-62مواص ررلة الجه ررود الرامي ررة لر ر مواءم ررة الق رروانين الوطني ررة المتعلق ررة بالنس رراء
وا طفاح مم التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان (جورجيا)؛
 38-62اتخاذ لفوات فورية تشمل ،ن لز ا مرر ،طلرب المسراعدة التقنيرة الماللمرة
إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (أيرلندا)؛

 39-62نشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس (البرت اح)؛

 40-62تعزي ررز جهوده ررا الرامي ررة لر ر نشرراء مؤسس ررة وطني ررة لحق رروق اإلنس رران وفقر را
لمبادئ باريس ( ندونيسيا)؛
 41-62تفوير التثقيف والتدريب فري مجراح حقروق اإلنسران ودمرج جوانرب حقروق
المرأة والففل في المناهج التعليمية (سلوفينيا)؛
 42-62تشررجيم مواص ررلة الجه ررود الرامي ررة لر ر ت رردارك الت ررألير ف رري تق رردي التق ررارير
الدورية (جيبوتي)؛
 43-62توجي رره دعر رروة دالمر ررة ل ر ر اإلج ر رراءات الخاصر ررة عل ر ر النحر ررو الموص ر ر بر رره
سابقا (البرت اح)؛

 44-62بح ررو مكاني ررة توجي رره دع رروة مفتوح ررة ا رري يتس ررن للمكلف ررين ب رراإلجراءات
الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان ديارة البلد (المكسيك)؛
 45-62ضررمان المسرراواة بررين جميررم ا ف رراد أمررا القررانون ،وذلررك برردمج نرروع الجررنس
والميل الجنسي واإلعايرة ضرمن االعتبرارات التري يحظرر التمييرز علر أساسرها فري ا حكرا
الدستورية أو القانونية ذات الصلة (المملكة المتحدة لبريفانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 46-62مواصلة العمل عل وضم سياسة جنسانية وطنية (اوبا)؛
 47-62ضر ررمان ا ر ررتماح السياسر ررة الجنسر ررانية الوطنير ررة المقترحر ررة عل ر ر سياسر ررات
لتعمرري البعررد الجنسرراني فرري جميررم جوانررب القرروانين والسياسررات المحليررة لواليررات
ميكرونيزيا (فيجي)؛
 48-62اإلسراع في استكماح السياسة الجنسانية الوطنية وتنفيجها (ملديف)؛
 49-62تدعي تدابير التوعية الرامية لر تثقيرف النسراء وتمكيرنهن ،وبخاصرة نسراء
المجتمعات الريفية والنالية (الفلبين)؛
 50-62ل ر رراء جمير ررم القر رروانين والممارسر ررات التر رري تمير ررز ضر ررد النسر رراء وتشر ررجيم
المساواة في معاملة البنات وا والد (يبرس)؛
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 51-62اتخرراذ الترردابير الالدمررة لمراجعررة تش رريعاتها الوطنيررة بمررا يكفررل حظررر جميررم
أ رركاح التمييررز والمعايبررة عليهررا ،ال سرريما التمييررز عل ر أسرراس نرروع الجررنس والميررل
الجنسي واإلعاية (ا رجنتين)؛
 52-62تصررمي وتنفيررج سياسررات لمنررم ومكافحررة التمييررز ي سرربب ارران ،بمررا فرري
ذلك بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية (البراديل)؛
 53-62دمج الميل الجنسي في يوانين عد التمييز ومبادرات المساواة (اندا)؛
 54-62حظ ررر التميي ررز علر ر أس رراس ن رروع الج ررنس والمي ررل الجنس رري واإلعاي ررة ف رري
الدستور (المكسيك)؛
 55-62اعتماد تشريعات اتحادية تجر المتورطين في العنف ضد المرأة (البرت اح)؛
 56-62سر ررن تش ر رريعات اتحادير ررة تجر ررر المتر ررورطين فر رري العنر ررف ضر ررد الم ر ررأة فر رري
الواليات ا ربم جميعها (سيراليون)؛
 57-62تحسين جمم البيانات المتعلقة بالعنف المنزلي والعنف الجنساني (سلوفينيا)؛
 58-62التوعية والتثقيف بخصوس العنف ضد المرأة (سلوفينيا)؛
 59-62تعزيررز المسرراعي التش رريعية فرري مجرراح محاربررة العنررف الجنسرراني فرري طررار
الزوال ولارجه ( سبانيا)؛
 60-62بلررورة ب ررامج لتوعيررة المررومفين العمرروميين ومررومفي نفرراذ القررانون والجهرراد
القىالي بآفة العنف الجنساني ( سبانيا)؛
 61-62سررن يرروانين علر صررعيد االتحرراد والواليررات لتجرري المتررورطين فرري العنررف
المنزلي (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 62-62اعتماد واليات ميكرونيزيا ا لر  ،بمرا فيهرا يرات وتشروك وبوهرانبي ،تشرريعات
تجررر المتررورطين فرري العنررف المنزلرري لىررمان اتبرراع نهررج متسررق فرري حمايررة ا سررر و ضررفاء
صفة الجريمة عل العنف المنزلي في جميم أنحاء واليات ميكرونيزيا (أستراليا)؛
 63-62تعزيز تدابير التوعية والوياية بهد

التصدي للعنف بالمرأة (أستراليا)؛

 64-62تنفيج تدابير فعالة لمكافحة العنف المنزلري ،بمرا فري ذلرك االغتصرات الزوجري،
وتسلي الجناة ل العدالة وبلورة حمالت تثقيف عامة في هجا المجاح (اندا)؛
 65-62اعتماد تدابير للحد من العنف ضد المرأة (الصين)؛
 66-62اعتمرراد تش رريعات رراملة تجررر المتررورطين فرري العنررف ضررد الم ررأة بمررا فرري
ذلك االغتصات الزوجي (ألمانيا)؛
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 67-62مواصررلة جراءاتهررا الراميررة ل ر القىرراء عل ر العنررف المنزلرري عقررب امرراح
الدراسة المتعلقة بصحة ا سرة وسالمتها ( سراليل)؛
 68-62وضر ر ر ررم لفر ر ر ررة عمر ر ر ررل وطنير ر ر ررة لمكافحر ر ر ررة العنر ر ر ررف المنزلر ر ر رري ضر ر ر ررد النسر ر ر رراء
وا طفاح (نيوديلندا)؛
 69-62ضر ر ر ر ر ررمان تر ر ر ر ر رروفير الحماير ر ر ر ر ررة والمر ر ر ر ر ررأو الماللمر ر ر ر ر ررين للنسر ر ر ر ر رراء وا طفر ر ر ر ر رراح
المحتاجين (سلوفينيا)؛
 70-62ضرمان ترروفير التشرريعات االتحاديرة حمايررة ماللمررة للنسراء وا طفرراح بفرررق
منه ررا ض ررفاء ص ررفة الجريم ررة علر ر العن ررف وفقر ر ا اللتزاماته ررا بموج ررب الق ررانون ال رردولي
لحقوق اإلنسان (المملكة المتحدة لبريفانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 71-62تعزي ررز الت رردابير الرامي ررة لر ر مكافح ررة العن ررف ض ررد المر ررأة وحظ ررر العق ررات
البدني لألطفاح و يرار الحد ا دن لسن العمل (البراديل)؛
 72-62النظ ررر ف رري اعتم رراد ي ررانون بش ررأن العن ررف المنزل رري يجع ررل اإلب ررال ب ررالعنف
دالل ا سرة ،ولاصة ضد النساء وا طفراح ،لزامير ا ويقرر نظرا أوامرر تقييرد فري حالرة
العنف المنزلي بهد حماية ا سرة من التعرض للمزيد من العنف (فيجي)؛
 73-62وضم آلية متابعرة وتقيري لحالرة حمايرة ا طفراح وتعزيرز المؤسسرات العاملرة
في هجا المجاح (الم رت)؛
 74-62اتخاذ تردابير تشرريعية لحظرر جميرم أ ركاح العقوبرة البدنيرة الممارسرة علر
ا طفاح في جميم ا ماان (ناميبيا)؛
 75-62توسيم حمرالت التثقيرف والتوعيرة المتعلقرة بمشركلة االتجرار بالبشرر وبرجح
جهود في سبيل دراسة هجه الظاهرة في البلد (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 76-62اعتماد تدابير لتحسين التعر عل ضحايا االتجار ضمن الفئرات الىرعيفة
مثل العماح المهاجرين وا خاس العاملين في الب اء (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 77-62اعتمرراد يررانون بشررأن الوصرروح ل ر المعلومررات وفق ر ا للمعررايير الدوليررة ذات
الصلة (المكسيك)؛
 78-62اعتمرراد يرروانين محليررة لتشررجيم وضررمان تمثيررل النسرراء فرري مناصررب صررنم
القرار السياسي (اوستاريكا)؛
 79-62اتخ رراذ ت رردابير ،بم ررا فيه ررا ير ررار ا حر رزات السياس ررية نظر ر حصر ر جنس ررانية
للمر حين لالنتخابات ب ية ديادة تمثيل النساء في الحياة العامة والسياسية (أيرلندا)؛
 80-62مواصررلة الجهررود الراميررة ل ر ديررادة تمثيررل النسرراء وتسررل مناصررب القيررادة
في هيئات صنم القرار عل الصعيدين السياسي وااليتصادي (الم رت)؛
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 81-62اعتمرراد يرروانين عمررل تىررم حرردا أدن ر لسررن االسررتخدا وتحمرري ا طفرراح
من االست الح التجاري (سيراليون)؛
 82-62اعتماد يوانين املة لمكافحة عمل ا طفاح ( سبانيا)؛
 83-62المىي في تعزيز سياساتها االجتماعية ب يرة االرتقراء بنوعيرة معيشرة رعبها،
ال سيما أحول الفئات (جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
 84-62مواص ررلة الجه ررود الرامي ررة لر ر تحس ررين م رررو معيش ررة البن ررات ،ال س رريما
فيمررا يتعلررق بنوعيررة الت جيررة والرعايررة الصررحية والتعلرري وبحقررويهن المدنيررة ،بمررا يشررمل
المساواة في حقوق اإلرث (اندا)؛
 85-62تشرررجيم توسر رريم ر رربكة ا مر رران االجتمر رراعي بهر ررد ت فير ررة جمير ررم فئر ررات
المجتم ررم ،ال س رريما ا ررخاس الع رراملين ف رري القفاع ررات غي ررر النظامي ررة وا ررخاس
الىعفاء (جيبوتي)؛
 86-62مكافحررة سرروء الت جيررة ونقر
الكافي والصحي (ملديف)؛

الم رجيات الدييقررة بىررمان الحررق فرري ال ررجاء

 87-62المىرري ،عررن طريررق لرردمات الرعايررة الصررحية الوياليررة ،فرري تنفيررج الترردابير
الالدمة للحد مرن مخراطر اإلصرابة برا مراض المعديرة المنقولرة جنسريا وبفيرروس نقر
المناعة البشرية (بنما)؛
 88-62المىي في مكافحة وفيات ا مومة وا طفاح (جيبوتي)؛
 89-62اعتم رراد ت رردابير ملموس ررة لمن ررم التميي ررز ض ررد ا ررخاس ذوي اإلعاي ررة ف رري
القفاع الخاس وفي الوصوح ل لدمات مثل الصحة والتعلي ( سبانيا)؛
 90-62تزويد ودارة الصحة بالموارد البشرية والماديرة لتمكينهرا مرن تقردي لردمات
ماللمة ل ا خاس ذوي اإلعاية ( سبانيا)؛
 91-62تش ررجيم الحكوم ررة علر ر نش رراء مرا ررز ماللر ر للفف ررل يعنر ر بالحماي ررة م ررن
مخاطر الكوارث (تيمور  -ليشتي)؛
 92-62دمررج اعتبررارات حقرروق اإلنسرران فيمررا يعتمررد مررن ترردابير مررن أجررل التصرردي
لت ير المناخ (اوستاريكا)؛
 93-62المىي في مكافحة اآلثار الىارة لت ير المناخ (اوبا).
 -63وجمير ررم االسر ررتنتاجات و/أو التوصر رريات الر ررواردة فر رري هر ررجا التقرير ررر تعبالر ررر عر ررن موير ررف
الدولة/الرردوح الترري يرردمتها و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض .وال ينب رري أن يفه ر أنهررا تحظ ر
بتأييد الفريق العامل اكل.
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المرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of the Federated States of Micronesia was headed by the Permanent
Representative of the Federated States of Micronesia to the United Nations, H.E. Mrs. Jane J.
Chigiyal and composed of the following members:
• Ms. Stacy Yleizah, Acting Deputy Assistant Secretary for Multilateral Affairs,
Department of Foreign Affairs.
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