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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

    وفقـاً  السامية حلقـوق اإلنـسان،    جتميع للمعلومات أعدته املفوضية         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  واليـات ميكرونيزيا املوحدة    
هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              

غري ذلك من وثائق    اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف            
               وال يتضمـن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر           . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلـة    

أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية              
 اعتمدها جملس حقـوق     وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت      . الصادرة عن املفوضية  

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف              . اإلنسان
. وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير

تاحـة إن  ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق امل  
وملا كـان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق           . كانت ال تزال صاحلـة   

الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى            
 اآلليـات  أو املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و 

  .الدولية حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار العام  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
  املعاهدات العاملية األساسية 

  )٢(حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام

 التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
  اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز        

  ضد املرأة
) و(٢فظات على املواد    حت  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١

 ٥من املواد   ) د(١والفقرة  
  والفقــــرة١١ و١٦و
ــادة ) ب(٢ ــن امل  ١١م

  ٢٩ من املادة ١والفقرة 

-  

  -  ال يوجد  ١٩٩٣مايو / أيار٥   اتفاقية حقوق الطفل

لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل        لالدولية  تفاقية  ال ا : طرفاً فيها  ليست واليـات ميكرونيزيا املوحدة   اليت  املعاهدات األساسية   
لعهد ، وا)٣(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       و ،اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختيـاري                 
اتفاقية مناهضة  ود املرأة،   الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض               

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب  والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،       
توقيع  (طفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ال  

والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة                 ،)٢٠٠٢فقط  
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول  أسرهم،االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد ، و)٢٠٠٢توقيع فقط (

  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  لتصديق أو االنضمام أو اخلالفةا  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  ال  ية واملعاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماع

  ال   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  ال  )٤(بروتوكول بالريمو

   ال )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
    اإلضايف الثالثلنعم، باستثناء الربوتوكو )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  ال )٧(ت األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيا
  ال  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

شجعت جلنة حقوق الطفل واليـات ميكرونيزيا املوحدة علـى          ،١٩٩٨يف عام     -١
االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق            

 واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري    االقتصادية
              واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية              

  والتعاون يف جمـال التـبين علـى         الطفل بشأن محاية    ١٩٩٣أو املهينة واتفاقية الهاي لعام      
 .)٨( الدويلالصعيد
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أوصت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واليـات        ،  ٢٠١٠يف عام   و  -٢
 اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلـا      ١٩٥١ميكرونيزيا املوحدة باالنضمام إىل اتفاقية عام       

            املتعلقة بوضع األشـخاص عـدميي اجلنـسية واتفاقيـة           ١٩٥٤ واتفاقية عام    ١٩٦٧لعام  
 .)٩( املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١عام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
الحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة املشترك          ،٢٠٠٩يف عام     -٣

اإليدز أن دستور واليـات ميكرونيزيا املوحدة يعتـرف        /املعين بفريوس نقص املناعة البشرية    
بااللتزام باختاذ كافـة اخلطـوات      "ب يف احلصول على الرعاية الصحية والتعليم و       حبق الشع 

 .)١٠("املعقولة والالزمة لتوفري هذه اخلدمات

ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة         الوأفاد تقرير مشترك بني       -٤
ة الذي يشكل أساس     بأن الدستور الوطين لواليـات ميكرونيزيا املوحد      ٢٠٠٧يف عام   صدر  

 .)١١(كافة السلطات القانونية، يقسم سلطة التشريع بني الربملان الوطين والربملانـات احملليـة            
 عن قلقها إزاء الفـوارق بـني التـشريعات          ،١٩٩٨ يف عام    ،وأعربت جلنة حقوق الطفل   

وإزاء نقص التنسيق بـني     ) شوك وكوسراي وبونيب وياب   (واملمارسات يف خمتلف الواليات     
 .)١٢(ركز والواليات األربعامل

         احملتمل بني القانون العـريف والقـانون التـشريعي،           اللجنة أيضا التنازع   وأثار قلقَ   -٥
 وأوصت بتنسيق املمارسات والقوانني العرفيـة جلعلـها         ،ال سيما فيما خيص الزواج والتبين     
ربنامج اإلمنائي وصندوق   ال والحظ التقرير املشترك بني   . )١٣(تتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل    

             األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة أن كافـة الواليـات تعتـرف صـراحة بالقـانون العـريف                 
 . )١٤(يف دساتريها

. وشددت اللجنة على أن التشريع احمللي ال يتماشى كليا مع أحكام ومبادئ االتفاقية         -٦
وينص على السن  ينظم عمل األطفال عدم وجود تشريعإزاء  بوجه خاص    هاقلقوأعربت عن   

 واخنفاض  لمسؤولية اجلنائية الدنيا ل لسن  لوعدم وجود تعريف واضح     الدنيا لاللتحاق بالعمل    
واالختالف بني الواليات األربع فيما خيص الـسن         ،على ممارسة اجلنس  للموافقة  الدنيا  السن  

مهال واالعتداء واالستغالل    وعدم وجود تشريع بشأن اإل     ،على ممارسة اجلنس  الدنيا للموافقة   
واليـات ميكرونيزيا املوحدة بإجراء استعراض شامل للتشريع       وأوصت اللجنة   . )١٥(اجلنسي

كمـا  . القائم، هبدف القيام بإصالحات تشريعية لضمان متاشي تشريعها متاما مع االتفاقيـة           
 واملـراهقني  نظر يف اعتماد قانون أو تشريع خاص باألطفـال يأشارت اللجنة على البلد بأن      

 . )١٦( بشأن األطفال الذين هم يف حاجة إىل محاية خاصةمنفصالًباباً يتضمن 
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   اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
، مل يكن لواليـات ميكرونيزيا املوحدة مؤسـسة        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٨حىت    -٧

لية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق      وطنية حلقوق اإلنسان معَتمدة لدى جلنة التنسيق الدو       
 .)١٧(اإلنسان ومحايتها

ربنامج اإلمنائي وواليــات    البني  املشتركة   خطة العمل الرباجمية القطرية      لوحظ يف   -٨
 أن بواعث القلق تتزايد إزاء إدعاءات حـاالت         ٢٠١٢-٢٠٠٨ميكرونيزيا املوحدة للفترة    

الرتاعـات،  أدت إىل عدم االستقرار ونشوب الفساد وإساءة استعمال السلطة واحملسوبية اليت   
يف  ،غـري مـزودة  أن مؤسسات املساءلة ىل وأُشري فيها أيضاً إ. حقوق اإلنسانوعدم احترام   

  .)١٨(أو ال تؤدي عملها بكفاءة/الكافية وباملوارد ، الغالب
ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة        الوأشار تقرير مشترك بني       -٩
 الـصحي إىل وجود مكتب وطين للشؤون اجلنسانية يف إدارة التثقيف           ٢٠٠٧در يف عام    ص

وأضاف أن املكتب مل ينشأ مبوجب تشريع، وأنه بالتايل سيكون مـن            . والشؤون االجتماعية 
 وأعربت جلنة حقوق الطفل عن .)١٩(السهل إزالته عند حدوث اضطرابات اقتصادية وسياسية      

املعين بالطفـل   الرئاسي الوطين   لمجلس االستشاري   لنية تشغيلية   قلقها إزاء عدم وجود ميزا    
وافتقاره إىل املوارد البشرية وعدم وضوح دوره فيما خيص رصد كافة اجملاالت اليت تـشملها   

ـ لس االس بتزويد اجمل  وأوصت اللجنة    .)٢٠(االتفاقية وفيما يتعلق بكافة فئات األطفال      شاري ت
وشددت أيضا علـى    . نطاق عضويته بتوسيع  ة للنهوض بواليته    باملوارد املالية والبشرية الكافي   

ضرورة تعزيز قدرة اجمللس لضمان التنسيق بني كافة املستويات ورصد وتقييم التقدم احملـرز              
والصعوبات املصادفة يف إعمال احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية، وخاصة رصد أثر التحـول              

 .)٢١(االقتصادي على األطفال بصورة منتظمة

  تدابري السياسة العامة  - دال  
 أنه على الرغم مـن      ٢٠١٢-٢٠٠٨اجمية القطرية للفترة    نخطة العمل الرب  لوحظ يف     -١٠

واليـات ميكرونيزيا املوحدة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   تصديق  
لعنف اجلنساين،  ل يللتصدواعتمادها خطة وطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني واستراتيجيات         

  .)٢٢(فإن اآلليات القانونية واملؤسسية الالزمة لتنفيذ ذلك غري متوفرة
أوصت جلنة حقوق الطفل واليـات ميكرونيزيا املوحدة بالبـدء          ،١٩٩٨يف عام   و  -١١

يف وضع نظام شامل جلمع بيانات مفصلة هبدف جتميع كافة املعلومات الضرورية عن حالـة               
 األطفال الذين ينتمون إىل أضعف      مبن فيهم االت اليت تشملها االتفاقية،     األطفال يف خمتلف اجمل   

 تنفيذاً تامـاً   من االتفاقية    ٤ وشجعتها أيضا على إيالء اهتمام خاص لتنفيذ املادة          .)٢٣(الفئات
فيما يتعلق باالعتمادات املرصودة يف امليزانية وضمان توزيع مالئم للمـوارد علـى مجيـع               
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ى ضرورة ختصيص اعتمادات يف امليزانية إىل أقصى حد ممكن مـن            وشددت عل . املستويات
املوارد املتوفرة يف إطار التعاون الدويل، عند االقتضاء وكذلك طبقا ملبـادئ عـدم التمييـز         

  .)٢٤(واملصاحل الفضلى للطفل
    ألن املناهج الدراسية ال تشمل التثقيـف       ، أعربت اللجنة عن القلق    ١٩٩٨يف عام   و  -١٢

         ، اعتمدت واليــات ميكرونيزيـا املوحـدة        ٢٠٠٥ ويف عام    .)٢٥(وق الطفل يف جمال حق  
            خطة عمل األمم املتحدة للربنامج العاملي من أجل التثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان                 

 .)٢٦( الذي يركز على نظام التعليم املدرسي الوطين٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة 

 املتحدة لـشؤون الالجـئني واليــات        شجعت مفوضية األمم   ٢٠١٠يف عام   و  -١٣
على أن تضع، يف إطار اآلليات اإلقليمية وآليات األمم املتحدة، خطـة            ميكرونيزيا املوحدة   

تقوم على احلقوق وتؤكد على تنفيذ وتكييف استراتيجيات        الكوارث والتخفيف من آثارها،     
ـ                           ل الـوطن  التخفيف من حدة الكوارث، وتتناول كذلك حاالت التـشرد احملتملـة داخ

  .)٢٧(أو خارجه/و

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

 عاهداتاملالتعاون مع هيئات   -١  

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية   آخر تقرير قُدم وُنظر فيه  )٢٨(هيئة املعاهدة
 القضاء على مجيـع     اتفاقية

  أشكال التمييز ضد املرأة
تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         -  -  -

  ٢٠٠٥عام 
ينـاير  /كانون الثـاين    ١٩٩٦  اتفاقية حقوق الطفل

١٩٩٨  
تأخر تقدمي التقرير الثـاين منـذ         -

 ٢٠٠٠عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة

  -  رات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثاتآخر الزيا
  -   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  -   الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
  -   التعاون أثناء البعثات/التيسري

  -   متابعة الزيارات
  .ة قيد االستعراضمل ترسل أية رسائل خالل الفتر  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

 ٢٣مل ترد واليـات ميكرونيزيا املوحدة على أي استبيان من أصل   الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  .)٢٩(استبيانا أرسلها املكلفون بواليات مبوجب إجراءات خاصة
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  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -باء   

 تمييزاملساواة وعدم ال  -١  

أفاد التقرير املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة             -١٤
اإلمنائي للمرأة بأن منح القانون العريف مرتبة دستورية يف مجيع واليـات ميكرونيزيا املوحدة،       
 دون وجود حكم يضمن أسبقية قانون املساواة على القانون العريف، يترك املرأة بدون مـالذ              

والحظ التقرير أنه على الرغم من عدم       . )٣٠(قانوين مضمون ضد املمارسات العرفية التمييزية     
 االئتمانـات وجود حواجز تشريعية، فإن التمييز ما زال يعوق املرأة من احلـصول علـى               

               قروض لشراء املمتلكـات أو الـشركات، ممـا يقـوض اسـتقالهلا وقـدرهتا علـى                الو
  .)٣١(كسب العيش

 لعدم اختاذ تـدابري كافيـة       خاصةوأعربت جلنة حقوق الطفل عن شعورها بالقلق          -١٥
القلق لوجـود   أعربت عن   كما  . لضمان متتع الفتيات متاما باحلقوق املعترف هبا يف االتفاقية        

لزواج ولوجود نظام للطبقات، خاصـة يف  الدنيا للسن افيما خيص الفتيان والفتيات  فرق بني   
وأشارت جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعيـة       . )٣٢( مع االتفاقية  ضيتعاروالية ياب،   

 إىل أنه يف بعض أجزاء مـن واليــات ميكرونيزيـا            ٢٠٠٩آلسيا واحمليط اهلادئ يف عام      
، ميكن اعتبـار الطفلـة      املوروث عن األسرة  " النبيل"حيث ُتعطى أمهية أكرب ِللَقب      املوحدة،  

 يف  ذات وضع اجتماعي أعلى من وضع الطفل الذكر       النبالء   طبقة   املولودة يف أسرة منتمية إىل    
زالت أوجه عدم املساواة بـني اجلنـسني قائمـة يف            لكن بشكل عام، ما   . طبقات أخرى 

وشددت جلنة حقوق الطفل على ضرورة تنفيذ مبدأ عدم التمييز وفق ما تـنص              . )٣٣(اجملتمع
 ذلك ما يتصل بالفتيـات وبـالفوارق بـني     من االتفاقية، تنفيذا كامال، مبا يف     ٢عليه املادة   
 .)٣٤( والفوارق بني األوضاع االجتماعيةالواليات

  األمان على شخصه يف احلياة ويف احلرية والفردحق   -٢  
ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، بأن     الأفاد التقرير املشترك بني       -١٦

وباإلضافة إىل ذلـك،    . )٣٥( يف قوانينها اجلنائية   العائلي مجيع الواليات مل تدرج جرائم العنف     
، إىل  ٢٠٠٩أشارت جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف عام            

أن واليـات ميكرونيزيا املوحدة ال توفر سوى احلد األدىن من احلماية للنـساء والفتيـات               
 أن االجتـار    وّجهت االهتمـام إىل   ونس ضد رغبتهن    الاليت يزج هبن يف جمال االشتغال باجل      

  .)٣٦( ال يعتربان من اجلرائمالسياحة اجلنسيةبالبشر و
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم وجود تدابري حلمايـة            ،١٩٩٨يف عام   و  -١٧

 البصرية وخاصة -األطفال من اآلثار الضارة لوسائل اإلعالم املطبوعة واإللكترونية والسمعية 
القلق إزاء نقص الـوعي بـسوء املعاملـة         أعربت عن   كما  . )٣٧(العنف والتصوير اإلباحي  
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واالعتداء، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي داخل األسرة وخارجها، وانعدام املعلومات املتعلقـة             
بذلك، وعدم وجود قوانني حمددة يف كافة الواليات وموارد مالية وبشرية كافية فضال عـن               

وأوصـت اللجنـة    . )٣٨(املدربني تدريبا مالئما ملنع هذا االعتداء ومكافحته      نقص املوظفني   
 ملنـع  اتواليـات ميكرونيزيا املوحدة باختاذ مجيع التدابري املناسبة مبا يف ذلك تنقيح التشريع         

ومكافحة سوء املعاملة على مجلة مستويات منها األسرة واملؤسسات، واالعتداء اجلنسي على            
قيام السلطات بإجراء دراسة شاملة عن االعتداء وسوء املعاملة والعنـف          واقترحت  . األطفال

العائلي لزيادة تفهم طابع املشكلة ونطاقها وتعزيز الربامج االجتماعية ملنع كافة أنواع االعتداء       
  .)٣٩(على األطفال وإعادة تأهيل الضحايا منهم

 إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  

ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، أن البني أشار التقرير املشترك     -١٨
ما من والية من الواليات لديها تشريع جيعل املالحقة القانونية إلزامية أو يفرض عقوبات دنيا               

كما أن الكفالة اليت ال جيوز أن يسمح هبا يف حـال تعـرض              . على جرائم االعتداء اجلنسي   
             هتديد متاحة يف مجيع الواليات باعتبارهـا حقـا مكفـوال،          ضحايا االعتداء اجلنسي ألي     

  .)٤٠(ما مل يكن األمر يتعلق جبرمية قتل

أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بسبب تقييد فرص الوصول          ،  ١٩٩٨ويف عام     -١٩
املتعلقـة  إىل القضاء وأكدت على ضرورة وضع إجراءات وآليات مالئمة ملعاجلة الشكاوى            

 .)٤١( معاملة األطفالإساءةب

 للـسن الـدنيا   كما أعربت اللجنة عن قلقها بسبب عدم وجود تعريف واضـح              -٢٠
. )٤٢(لمسؤولية اجلنائية واالنعدام الظاهر إلجراءات قانونية خاصـة بـاجملرمني األحـداث           ل

وأوصت اللجنة بأن يراعي متاما اإلصالح القانوين يف جمال إدارة شؤون قـضاء األحـداث               
، فضال عن املعايري األخرى ذات الصلة       ٤٠ و ٣٩ و ٣٧قوق الطفل وال سيما املواد      اتفاقية ح 

مثل قواعد بيجني ومبادئ الرياض التوجيهية وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني            
  .)٤٣(من حريتهم

 احلق يف اخلصوصية، والزواج، واحلياة األسرية  -٤  

 صدر  منائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     ربنامج اإل الأفاد تقرير مشترك بني       -٢١
، بأن واليـات ميكرونيزيا املوحدة ووالية ياب مل تسن تشريعات يف جمـال             ٢٠٠٧يف عام   
ووفقا للجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، حددت          . )٤٤(الزواج

 ١٦زواج للذكور، لكنها حددت سن       سنة سنا لل   ١٨واليات كوسراي وشوك وبونيب سن      
سنة سنا للزواج لإلناث، وهو ما يعد خرقا التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد                

 سنة، يشترط موافقة أي من الوالدين يف الواليـات          ١٨وإذا كان سن الفتاة أقل من       . املرأة
لى مجيع أشكال التمييز    وهذا ال يعد امتثاال كامال التفاقية القضاء ع       . الثالث على حد سواء   
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ضد املرأة اليت تتطلب موافقة كال الوالدين لضمان عدم اسـتئثار األب بالـسلطة يف هـذه                 
لجنة أن الزواج العريف مسموح به يف والييت شوك وبونيب وأنـه مـن              الوأضافت  . املسائل

ة لإلنـاث   للزواج بالنسب بالسن الدنيا   املمكن بناء على ذلك عقد الزواج العريف دون االلتزام          
 . )٤٥(يف والية بونيباً إال  حمظور ليسالزوجاتكما أن تعدد . والذكور

ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة        التقرير مشترك بني    وأشار    -٢٢
اء وصعيد الواليات سو  الوطين  الصعيد  إىل أن الطالق مسموح به على        ٢٠٠٧صدر يف عام    

وأضاف .  لعامني امتدتأو بسبب االنفصال لفترة     )  واهلجر والقسوة  مبا يف ذلك الزنا   (للضرر  
تضع املرأة  الزواج  إطار  تتطلب إثبات وقوع جرمية يف      للضرر اليت   التقرير أن حاالت الطالق     

 للقسوة أو وقـوع     يف وضع صعب فهي على األرجح ستواجه صعوبات يف إثبات تعرَضها          
ملوحدة، مينع العفو الذي قد ينطوي على استعادة     ويف كافة واليـات ميكرونيزيا ا    . جرمية زنا 

احلقوق الزوجية، الطالق من الوقوع، دون مراعاة احتمال وجود اختالل ملوازين القوى بني             
وعالوة على ذلك، ال تنطبق األحكام املتعلقة بالطالق على حاالت الزواج العريف            . الزوجني

 .)٤٦(يف والييت ياب وبونيب

املثليـة  مبا يف ذلك العالقات  الِعشرة حبكم الواقع    على أن عالقات    كما شدد التقرير      -٢٣
غري معترف هبا يف واليـات ميكرونيزيا املوحدة، مما حيرم املرأة من أي دعم ويسلبها احلق يف 

 .)٤٧( على حنو متكافئ بعد قطع العالقةاقتسام املمتلكات

م تسجيل املواليـد مـع      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم متاشي نظا           -٢٤
كما الحظت مع القلق أن كال من       . )٤٨(االتفاقية وإزاء عدم مصداقية نظام تسجيل الوفيات      

             ال يتماشـى كليـا    الـصعيد الـدويل     التبين العريف والتبين القانوين، مبا يف ذلك التبين على          
 .)٤٩(مع االتفاقية 

الـسلمي واحلـق يف املـشاركة يف احليـاة          حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع         -٥  
  والسياسية  العامة
صدر ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة التقرير مشترك بني أشار    -٢٥

إىل أن املرأة حصلت على حقها يف التصويت العام وعلى حقها القـانوين يف               ٢٠٠٧يف عام   
لكن التمثيل السياسي للمرأة مل يتحقق بعد يف        . لالتمثيل السياسي على قدم املساواة مع الرج      

وأوضح التقرير أيضا أنـه مـن       . )٥٠(الربملان الوطين وال يف أي من برملانات الواليات األربع        
املمكن إعطاء الزعماء التقليديني أدوارا رمسية ووظيفية على أي مستوى حكومي وأنه علـى              

 أن تصبح من الزعماء التقليـديني، فإهنـا   الرغم من عدم وجود حواجز رمسية تعيق املرأة من 
 ٢٠١٢-٢٠٠٨خطة العمل الرباجمية القطرية للفترة      ولوحظ يف   . )٥١(نادرا ما تكون كذلك   

أنه على الرغم من إجراء مناقشات بشأن الالمركزية وصنع القرارات القائمة على املشاركة،             
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املـة واحلقيقيـة للمـرأة      فإن هناك نقصا كبريا يف اآلليات الالزمة لضمان املـشاركة الك          
  .)٥٢(وجملموعات األقليات

واليـات ميكرونيزيا املوحـدة    شجعت جلنة حقوق الطفل بقوة      ،  ١٩٩٨يف عام   و  -٢٦
وشجعتها أيضا على أن    . )٥٣(على تعزيز تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ االتفاقية         

  .)٥٤(لقائمة على املشاركةتواصل وضع هنج منتظم إلذكاء الوعي العام حبقوق الطفل ا

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة        التقرير مشترك بني    الحظ    -٢٧

أنه رغم أن املناقشات مع منظمة العمل الدولية تواصل التشجيع على            ٢٠٠٧صدر  يف عام     
 فإن واليـات ميكرونيزيا املوحدة ووالياهتا األربع مل تسن         ،للعمالةاستحداث قانون شامل    

حقوق العمال إال فيما يتعلق بالوظائف العامة والـسلطة  العمالة و بعد تشريعا وآليات حلماية     
وأشار التقرير إىل مجلة أمور منها عدم وجود أحكام فيما يتعلق بإجازة األمومة إال              . القضائية

ية شوك، حيث ميكن للموظفات احلصول على إجازة مرضية         يف النظام القضائي اخلاص بوال    
متراكمة وإجازة غري مدفوعة ملدة ثالثة أشهر، وعدم وجود أحكام فيما خيص احلماية مـن               

 . )٥٥(التحرش اجلنسي وضمان رعاية الطفل وتساوي األجر إال يف والية بونيب

 مـن   ٣٢أحكام املـادة    وأوصت جلنة حقوق الطفل باختاذ مزيد من التدابري لتنفيذ            -٢٨
وأكدت على ضرورة بذل اجلهود     الدنيا لاللتحاق بالعمل،    سن  للاالتفاقية مبا يف ذلك بالنسبة      

ملنع ومكافحة االستغالل االقتصادي أو أي عمل من شأنه أن يضر أو يعوق تعليم الطفل أو                
طفال وشددت على ضرورة إيالء اهتمام خاص لظروف األ      . يؤذي صحته أو منوه االجتماعي    

 .)٥٦(الذين يعملون مع أسرهم، بغية محايتهم

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٧  
الحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن مستوى الفقر واملعانـاة زاد يف واليــات           -٢٩

  وأنه رغم ارتفاع تكاليف املعيشة، فإن      ٢٠٠٥ إىل   ١٩٩٨ميكرونيزيا املوحدة يف الفترة من      
خطة العمـل   وأشارت  . )٥٧(فرص توليد الدخل ضئيلة، ال سيما يف املناطق الريفية من البلد          

 إىل أنه بسبب انعدام فرص العمل وزيـادة املعانـاة           ٢٠١٢-٢٠٠٨الرباجمية القطرية للفترة    
وعدم االستقرار االجتماعي، تؤثر الفوارق بشكل غري متناسب يف الفئات الـضعيفة مثـل              

الريف والنساء والفتيات، وهي الفئات اليت تظل حمرومة بدرجات متفاوتة          الفقراء من سكان    
من التعليم والوصول إىل أسواق العمل والتمثيل السياسي، وكذلك األمر بالنسبة للشباب يف             

  . )٥٨(اليت تضم تقريبا نصف السكانسنة  ٢٤-١٥الفئة العمرية 
علـى أن واليــات     ) فـاو ال(وشددت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة          -٣٠

ميكرونيزيا املوحدة معرضة بشدة للكوارث الطبيعية وعلى أن بعدها عن األسواق التجاريـة             
وأكدت على  . )٥٩(الرئيسية يعيق بشكل كبري قدرهتا على التنافس اقتصاديا يف السوق العاملي          
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والتنظيمـي  تعزيز األسـاس املؤسـسي   ) أ: (لفقر هيالالزمة للتصدي لأن التدابري الرئيسية   
بالتنمية النهوض  ) ب (؛لتحقيق النمو واالستقرار بشكل جديد على الصعيد االقتصادي احمللي        

 ليس فقط لتحسني نوعيـة       ضروري وهو أمر ( يف املناطق الريفية واجلزر اخلارجية       ةاملستدام
احلياة يف اجملتمعات الريفية ولكن أيضا للتخفيف من الضغوط االجتماعيـة واالقتـصادية يف              

حتسني فرص التدريب التقين واملهين من أجل تلبية احتياجات القطاع          ) ج (؛)املراكز احلضرية 
               اخلاص واحتياجـات مـن يـسعون إىل حتقيـق النجـاح يف االقتـصاد الريفـي مـن                   

  .)٦٠(املهارات املطلوبة
ائي للمـرأة   ربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمن     التقرير مشترك بني    وأشار    -٣١

إىل عدم وجود نظام ضمان اجتماعي شامل يف واليـات ميكرونيزيا           ٢٠٠٧صدر يف عام    
 إىل أن اهلجرة السريعة من األرياف إىل        ٢٠٠٧ربنامج اإلمنائي يف عام     الوأشار  . )٦١(املوحدة

وأضـاف أن  . املدن تفرض ضغوطا على نظام توفري اخلدمات االجتماعية يف املراكز احلضرية          
مولـود   ١ ٠٠٠ لكل   ١٢ ومعدل وفيات املواليد اجلدد بلغ       ٤٠بلغالنفاسية  وفيات  المعدل  

حي، وأن ذلك يعزى إىل رداءة اخلدمات الصحية وعدم كفاية اجلرعة التغذويـة وغيـاب               
ربنـامج اإلمنـائي أن مـن       الويرى  . لحوامللالتسهيالت لتنظيم األسرة، ال سيما بالنسبة       

ألساسية وتدريب املهنيني الصحيني على حنو عاجل للتصدي        الضروري حتسني البنية الصحية ا    
وأشار صندوق األمم   . )٦٢( واألطفال من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية       النوافسلوفيات  

العاملة يف  قدرات قواها   املتحدة للسكان إىل أن واليـات ميكرونيزيا املوحدة وضعت تنمية          
 نسبة كبرية من ميزانية الصحة على الرعاية الصحية         جمال الصحة ضمن أولوياهتا وأهنا أنفقت     

 .)٦٣(املستوى املتقدمالثانوية وعلى اإلحاالت خارج اجلزر للحصول على الرعاية الطبية من 

أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء انتشار سـوء التغذيـة            ،  ١٩٩٨يف عام   و  -٣٢
على املياه املأمونـة واملرافـق      الفرص احملدودة للحصول    إزاء  ونقص فيتامني ألف، وكذلك     

إىل أن نـسبة    ) اليونيـسيف (وأشارت منظمة األمم املتحدة للطفولـة       . )٦٤(الصحية املناسبة 
 يف املائة   ١٥األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون نقصاً متوسطاً أو حاداً يف الوزن بلغت              

 يف املائة من السكان كانوا يستخدمون مصادر مياه ٩٤أن  و٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٣يف الفترة من 
 .)٦٥(٢٠٠٦عام  للشرب يف حمسَّنة

سيما ارتفاع وازديـاد     القلق حيال مشاكل صحة املراهقني وال     عن  اللجنة  وأعربت    -٣٣
دمات يف جمال الصحة اإلجنابية     اخلوالتثقيف  معدل احلمل املبكر وعدم حصول املراهقني على        

وسلطت اللجنة  . اإليدز/البشريةدابري الوقائية فيما خيص فريوس نقص املناعة        وعدم كفاية الت  
 يفالضوء على ارتفاع معدل االنتحار بني املراهقني وانتشار تعاطي املخـدرات والكحـول              

. )٦٦(صفوف املراهقني ونقص الربامج أو اخلدمات االجتماعية والطبية ملعاجلة هذه القـضايا           
ـ    سياسات صحة املراهقني عـن  تعزز أن  بات ميكرونيزيا املوحدة    وأشارت اللجنة على والي

طريق تعزيز التثقيف واخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابية، وأن جتري دراسة شاملة ومتعـددة              
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. االختصاصات لتفهم حجم ظاهرة املشاكل الصحية للمراهقني مثل احلمل املبكر واالنتحار          
نع ومعاجلة املشاكل الصحية للمراهقني وإعادة      وأوصت اللجنة أيضا ببذل مزيد من اجلهود مل       

تأهيل الضحايا وبتعزيز اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة إساءة استعمال العقـاقري واملـواد              
املخدرة من جانب األطفال، وباختاذ كافة التدابري املالئمة مبا يف ذلك تنظيم محالت إعالمية              

 .)٦٧(عامة يف املدارس ويف أماكن أخرى

ربنامج اإلمنائي وبرنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين          الذكر  ،  ٢٠٠٩يف عام   و  -٣٤
اإليدز أن والية بونيب سنت تشريعا للمطالبة بتنظيم محلة وطنية          /بفريوس نقص املناعة البشرية   

للتثقيف يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية، من أجل إذكاء الوعي العام بأسباب وطـرق               
وأوضحت خطـة   . )٦٨(لفريوس وسبل الوقاية منه واآلثار املترتبة على ذلك       انتقال اإلصابة با  

 أن األدلة املتاحة عـن معـدالت اإلصـابة          ٢٠١٢-٢٠٠٨العمل الرباجمية القطرية للفترة     
 تشري إىل إمكانية تفشي     ٤٥-١٥بالفريوس، ال سيما يف صفوف األشخاص يف الفئة العمرية          

هـج متعـددة    ُن وإىل ضرورة اعتمـاد      ، حنو سريع  جائحة فريوس نقص املناعة البشرية على     
 .)٦٩(القطاعات للوقاية والرعاية والعالج

 احلق يف التعليم  -٨  

 يف املائة   ٦وفقا ملنظمة اليونسكو، تنفق واليـات ميكرونيزيا املوحدة ما يزيد على             -٣٥
اإلمنائي وصندوق ربنامج التقرير مشترك بني وأشار  . )٧٠(من الناتج احمللي اإلمجايل على التعليم     

إىل أن واليـات ميكرونيزيـا املوحـدة        ٢٠٠٨صدر يف عام    األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     
 لكافة الـشبان    أصبحت تتيح القروض التعليمية   تضمن التعليم االبتدائي اجملاين للجميع وأهنا       

زاميـة  بإلمجيع الواليات   أخذت  وعالوة على ذلك،    . والشابات ليحصلوا على التعليم العايل    
يف املستويني االبتدائي والثانوي، وأنشأت والية بونيب صندوقا خصصته لإلنفاق على           التعليم  

لكن، التقرير شدد على أن عدد الفتيات والنساء الاليت حيصلن علـى     . التدريب املهين للنساء  
 وأضاف أن واليـات ميكرونيزيا املوحـدة ال      .  والرجال الفتيانزال أقل من عدد      التعليم ما 

ا خيالف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         ممحتظر الطرد من املدرسة بسبب احلمل،       
  . )٧١(ضد املرأة

كملـون الدراسـة    ُيالحظ الربنامج اإلمنائي أن قلة من الطالب        ،  ٢٠٠٨ويف عام     -٣٦
شـار  وأ. )٧٢( تدريبـهم إمتامالثانوية وأن العديد ممن يلتحقون بالتعليم العايل ال يتمكنون من         

أيضا إىل أن أشد األطفال فقرا يتخلفون عن الذهاب إىل املدرسة بشكل متكرر بسبب سوء               
حالتهم الصحية أو بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية أو ألن أسرهم ال تستطيع ببساطة حتمل               

وأشـارت  . )٧٣(نفقات شراء الزي املدرسي والكتب وغري ذلك من النفقات ذات الـصلة           
 يف املائة يف الفترة     ٩٢يف معدل التسجيل يف املدارس االبتدائية بلغ نسبة          إىل أن صا   اليونيسيف

  . )٧٤(٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٣من 
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 املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -٩  

قلة  أنه بالنظر إىل     ،مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    ، اعتربت   ٢٠٠٩يف عام     -٣٧
احا، فإن طاليب اللجوء والالجئني وعدميي      عدد احلاالت الفردية ووجود قضايا حملية أكثر إحل       

اجلنسية واملشردين داخليا ال ميثلـون شـواغل ذات أولويـة يف واليــات ميكرونيزيـا                
 وبروتوكوهلا ١٩٥١وبغض النظر عن هذا الوضع، فإن االنضمام إىل اتفاقية عام . )٧٥(املوحدة

اً للحكومة ملـنح احلمايـة      أن يوفرا أساساً قوي   ميكن   وإرساء إطار قانوين وطين      ١٩٦٧لعام  
  .)٧٦(الدولية لالجئني وآلية إلتاحة التعاون بشكل مالئم مع املنظمات الدولية املعنية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
تغري املناخ  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن        أشارت  ،  ٢٠١٠يف عام     -٣٨
من التحديات بالنسبة لواليـات ميكرونيزيا املوحدة، بسبب ارتفـاع         شكل جمموعة فريدة    ُي

  .)٧٧( التواتر واحلدة وتقلب املناخ بشكل متزايدوالعواصف املتزايدةوالتملح منسوب البحر 
) طبيعية(فوضية على أنه رغم عدم اعتبار املشردين بسبب عوامل مناخية           املوشددت    -٣٩

  ، فإن هناك صلة واضحة بني التدهور البيئـي        ١٩٥١عام  مبوجب اتفاقية الالجئني ل   " الجئني"
فمن املمكن أن   . من جهة أخرى  والرتاعات،   والتوترات االجتماعية    ‘من جهة ‘أو تغري املناخ    

يكون يف الغالب   نزاع  يؤدي التشرد إىل الدخول يف منافسة مع اجملتمع املضيف، ويفضي إىل            
ويف أسوأ االحتماالت، لـو غمـرت األرض        . بسبب األرض أو االنتفاع باملوارد احملدودة     

ولفقدان " للتشرد خارجيا "البحر، فإن السكان قد يتعرضون      منسوب  بالكامل بسبب ارتفاع    
  .)٧٨(حبكم الواقع أو حبكم القانونالدولة السيادية ذاهتا 

   واملساعدة التقنيةالقدراتبناء   -رابعاً   
                       لمــساعدة اإلمنائيــةأشــار إطــار عمــل األمــم املتحــدة دون اإلقليمــي ل  -٤٠

النمـو  :  إىل أربعة جماالت ذات أولوية أو جمـاالت للنـواتج هـي            ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة  
االقتصادي العادل واحلد من الفقر؛ واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان؛ وخـدمات اجملتمـع             

  بني اجلنـسني موضـوعاً     املساواةعلى أن تكون     دلة؛ واإلدارة البيئية املستدامة؛   واحلماية العا 
  .)٧٩(يدخل يف إطار كل واحد من هذه اجملاالت

أوصت جلنة حقوق الطفل واليـات ميكرونيزيا املوحدة بالتماس        ،  ١٩٩٨يف عام   و  -٤١
 األمم املتحدة ذات الصلة فيما خيـص االسـتغالل االقتـصادي          هيئات  املساعدة التقنية من    

 . )٨١(صالح القانوين يف جمال قـضاء األحـداث        واإل )٨٠(، مبا يف ذلك عمل األطفال     لألطفال
كما شجعتها على التماس املساعدة التقنية والتعاون فيما خيص األطفـال ضـحايا إسـاءة               
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             ، وتدريب اجملموعات املهنية العاملة مـع      )٨٣( ومجع البيانات  )٨٢(استخدام املخدرات واملواد    
  .)٨٤(األطفال ولصاحلهم

بدت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني من جديد         أ،  ٢٠١٠يف عام   و  -٤٢
استعدادها لتوفري برامج التوعية والتثقيف بشأن طاليب اللجوء والالجئني، والدعم الـتقين يف             
صياغة التشريعات الوطنية املتعلقة بالالجئني ويف بناء قدرات املوظفني احلكوميني، وكـذلك            

جل إجياد القدرة املؤسسية على وضع إجراءات وطنية لتحديد       استعدادها لتقدمي املساعدة من أ    
  .)٨٥(أوضاع الالجئني



A/HRC/WG.6/9/FSM/2 

GE.10-15045 14 

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/.  

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD   International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
   Discrimination 
ICESCR    International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR   Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR    International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1   Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2   Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death  
   penalty 
CEDAW    Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against  
   Women 
OP-CEDAW   Optional Protocol to CEDAW 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading  
   Treatment or Punishment 
OP-CAT    Optional Protocol to CAT 
CRC    Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC   Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW   International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD   Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD   Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with 
   Disabilities 
CED   International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
 3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant”.  

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  

 5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.  

 6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to 
the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International 
Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II);                 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the                  
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status                                 
of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.  

 7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 
100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 



A/HRC/WG.6/9/FSM/2 

15 GE.10-15045 

concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 
Labour.  

 8 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child,  (CRC/C/15/Add.86), para. 24.  
 9 UNHCR submission to the UPR on  Micronesia, pp. 2-3.  
 10 UNDP/UNAIDS, Enabling Effective Responses, HIV in Pacific Island Countries, Options for Human 

Rights-Based Legislative Report, Suva, Fiji, 2009, p. 94, available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/LowRes_3011.pdf.  

 11 UNDP Pacific Centre and UNIFEM Pacific Centre, Translating CEDAW into law: CEDAW 
legislative compliance in nine Pacific island countries, 2007, Suva, p. 51, available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf.  

 12 CRC/C/15/Add.86, para. 10.  
 13 Ibid., paras. 6 and 22. 
 14 UNDP Pacific Centre and UNIFEM Pacific Centre, Translating CEDAW into law: CEDAW 

legislative compliance in nine Pacific island countries, 2007, Suva, p. 54, available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf. 

 15 CRC/C/15/Add.86, para. 6.  
 16 Ibid., para. 22.  
 17 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 

Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 
(ICC), see A/HRC/10/55, annex I.  

 18 Country programme Action Plan (CPAP) 2008-2012 between the Government of the Federated States 
of Micronesia and the United Nations Development Programme Fiji Multi-Country Office, p. 2, 
available at http://www.undp.org.fj/pdf/CPAP/FSM%20CPAP%202008-2012_SIGNED.pdf.  

 19 UNDP Pacific Centre and UNIFEM Pacific Centre, Translating CEDAW into law: CEDAW 
legislative compliance in nine Pacific island countries, 2007, Suva, pp. 52 and 63, available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf.  

 20 CRC/C/15/Add.86, para.9.  
 21 Ibid., para. 26.  
 22 Country Programme Action Plan (CPAP) 2008-2012 between the Government of the Federated States 

of Micronesia  and the United Nations Development Programme Fiji Multi-Country Office, p. 2, 
available at http://www.undp.org.fj/pdf/CPAP/FSM%20CPAP%202008-
2012_SIGNED.pdf.  

 23 CRC/C/15/Add.86, para. 27.  
 24 Ibid., para. 25.  
 25 Ibid., paras.20 and 38.  
 26 See General Assembly resolution 59/113B and Human Rights Council resolutions 6/24, 10/3 and 

12/4. See also letters from the High Commissioner for Human Rights dated 9 January 2006 and 10 
December 2007 at http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-national-
initiatives2005-2009.htm. 

 27 UNHCR submission to the UPR on Micronesia, p. 2.  
 28 The following abbreviations have been used for this document: 

 CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
   CRC   Committee on the Rights of the Child  
 29 The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure mandate 

holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010.  Responses counted for the purposes of this 
section are those received within the relevant deadlines, and referred to in the following documents: 
(a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22; (b) A/HRC/4/23, para. 14; (c) 
A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e) A/HRC/4/31, para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3, 
para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h) A/HRC/7/6, annex; (i) A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10, 
para.120, footnote 48; (k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1, 
footnote 29; (m) A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1;  
(p) A/HRC/12/21, para.2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1, footnote 
2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) A/HRC/13/42, annex I; (v) A/HRC/14/25, 
para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2.  

 30 UNDP Pacific Centre and UNIFEM Pacific Centre, Translating CEDAW into law: CEDAW 
legislative compliance in nine Pacific island countries, 2007, Suva, p. 54, available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf.  

 31 Ibid., p. 56. 



A/HRC/WG.6/9/FSM/2 

GE.10-15045 16 

 32 CRC/C/15/Add.86, para. 15. 
 33 Pacific Perspectives on the Commercial Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children and Youth, 

2009 (United Nations publication, Sales No. E.08.II.F.19), p. 19, available at 
www.unescap.org/ESID/GAD/Publication/Pacific_Perspectives_Report.pdf.  

 34 CRC/C/15/Add.86, para. 32. 
 35 UNDP Pacific Centre and UNIFEM Pacific Centre, Translating CEDAW into law: CEDAW 

legislative compliance in nine Pacific island countries, 2007, Suva, p. 53, available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf.  

 36 Pacific Perspectives on the Commercial Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children 
and Youth, 2009 (United Nations publication, Sales No. E.08.II.F.19), p. 88, available at 
www.unescap.org/ESID/GAD/Publication/Pacific_Perspectives_Report.pdf. See also: 
UNDP Pacific Centre and UNIFEM Pacific Centre, Translating CEDAW into law: CEDAW 
legislative compliance in nine Pacific island countries, 2007, Suva, p. 55, available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf.  

 37 CRC/C/15/Add.86, para.16. 
 38 Ibid., para. 17.  
 39 Ibid., para. 35.  
 40 UNDP Pacific Centre and UNIFEM Pacific Centre, Translating CEDAW into law: CEDAW 

legislative compliance in nine Pacific island countries, 2007, Suva, p. 53 available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf. 

 41 CRC/C/15/Add.86, paras.17 and 35.  
 42 Ibid., para. 21.  
 43 Ibid., para. 41.  
 44 UNDP Pacific Centre and UNIFEM Pacific Centre, Translating CEDAW into law: CEDAW 

legislative compliance in nine Pacific island countries, 2007, Suva, p. 57 available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf.  

 45 Pacific Perspectives on the Commercial Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children 
and Youth, 2009 (United Nations publication, Sales No. E.08.II.F.19), p. 90, available at 
www.unescap.org/ESID/GAD/Publication/Pacific_Perspectives_Report.pdf.  

 46 UNDP Pacific Centre and UNIFEM Pacific Centre, Translating CEDAW into law: CEDAW 
legislative compliance in nine Pacific island countries, 2007, Suva, p. 57, available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf.  

 47 Ibid., p. 58.  
 48 CRC/C/15/Add.86, para.13.  
 49 Ibid., para. 18.  
 50 UNDP Pacific Centre and UNIFEM Pacific Centre, Translating CEDAW into law: CEDAW 

legislative compliance in nine Pacific island countries, 2007, Suva, p. 55, available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf.  

 51 Ibid. p. 66. 
 52 Country programme Action Plan (CPAP) 2008-2012 between the Government of the Federated States 

of Micronesia and the United Nations Development Programme Fiji Multi-Country Office, p. 2, 
available at http://www.undp.org.fj/pdf/CPAP/FSM%20CPAP%202008-2012_SIGNED.pdf  

 53 CRC/C/15/Add.86, para. 30.  
 54 Ibíd., para. 32.  
 55 UNDP/UNIFEM, Translating CEDAW into Law, CEDAW Legislative Compliance in Nine Pacific 

Island Countries, Suva, Fiji 2007, pp. 55-56 available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf.  

 56 CRC/C/15/Add.86, para. 39.  
 57 UNDP Pacific Centre, Federated States of Micronesia, Analysis of the 2005 Household Income and 

Expenditure Survey, Suva, Fiji, 2008, p. 36.  
 58 Country programme Action Plan (CPAP) 2008-2012 between the Government of the Federated States 

of Micronesia and the United Nations Development Programme Fiji Multi-Country Office, p. 2, 
available at http://www.undp.org.fj/pdf/CPAP/FSM%20CPAP%202008-2012_SIGNED.pd.  

 59 FAO, http://www.fao.org/europeanunion/funding/country/eu_fsm/en/  
 60 Ibid.  
 61 UNDP/UNIFEM, Translating CEDAW into Law, CEDAW Legislative Compliance in Nine Pacific 

Island Countries, Suva, Fiji 2007, p. 71, available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf.  



A/HRC/WG.6/9/FSM/2 

17 GE.10-15045 

 62 UNDP, Workshop Report, Sub-Regional MDG-based workshop for North Pacific Countries, Pohnpei, 
Federated States of Micronesia, 26-29 June 2007, Fiji, 2007, p.5.  

 63 UNFPA, available at  http://pacific.unfpa.org/Countries/fm.htm.  
 64 CRC/C/15/Add.86, para. 19.  
 65 UNICEF, available at http://www.unicef.org/infobycountry/the FSM_statistics.html.  
 66 CRC/C/15/Add.86, para. 19.  
 67 Ibid., paras. 37 and 40.  
 68 UNDP/UNAIDS, Enabling Effective Responses, HIV in Pacific Island Countries, Options for Human 

Rights-Based Legislative Report, Suva, Fiji, 2009, p. 92, available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/LowRes_3011.pdf.  

 69 Country programme Action Plan (CPAP) 2008-2012 between the Government of the Federated States 
of Micronesia and the United Nations Development Programme Fiji Multi-Country Office, p. 2, 
available at http://www.undp.org.fj/pdf/CPAP/FSM%20CPAP%202008-2012_SIGNED.pdf  

 70 UNESCO, available at http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/asia-and-
the-pacific/the FSM-federated-states-of/.  

 71 UNDP/UNIFEM, Translating CEDAW into Law, CEDAW Legislative Compliance in Nine Pacific 
Island Countries, Suva, Fiji 2007, p. 55, available at 
http://www.undppc.org.fj/_resources/article/files/CEDAW_web.pdf.  

 72 UNDP, Federated States of Micronesia, Analysis of the 2005 Household Income and Expenditure 
Survey, Suva, Fiji, 2008, p. 8.  

 73 Ibid., p. 36.  
 74 UNICEF, available at http://www.unicef.org/infobycountry/the FSM_statistics.html.  
 75 UNHCR submission to the UPR on Micronesia, p. 1.  
 76 Ibid., p. 3.  
 77 Ibid., p. 1.  
 78 Ibid., p. 2.  
 79 United Nations Development Assistance Framework for the Pacific sub-region, Suva, 2007, pp. 4-5, 

available at http://www.undp.org.ws/Portals/12/pdf/RC/UNDAF_document.pdf.  
 80 CRC/C/15/Add.86, para.39.  
 81 Ibid., para.41.  
 82 Ibid., para.40.  
 83 Ibid., para. 27.  
 84 Ibid., para. 29.  
 85 UNHCR submission to the UPR on Micronesia, pp. 2-3. 

        


