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تجميع بشأن باالو
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان*

أوالا -معلومات أساسية
-1

أُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الشامل .وهو عبارة عن تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات واإلجراءات الخاصة
بالحد األقصى لعدد الكلمات.
تقيداً
ّ
وغيرها من وثائق األمم المتحدة ذات الصلة ،وهو ّ
مقدم في شكل موجز ّ

ثانيا -نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق
()2()1
اإلنسان
-2

أوصى ى ى ى ىىى فريق األمم المتحدة القطري (الفريق القطري) بأن تصى ى ى ى ىىدق باالو دون مزيد من التأ ير

على اتفاقية القضى ى ىىاء على جميع أشى ى ىىكا التمييز عى ى ىىد المرأة ،وعلى المعاهدات الدولية األسى ى ىىاسى ى ىىية السى ى ىىبع

المتبقية في مجا حقوق اإلنسان وبروتوكوالتها اال تيارية(.)3
-3

وأوص ى ىىة لجوة حقوق الطفل باالو بأن تص ى ىىدق على ال روتوكو اال تياري التفاقية حقوق الطفل

بشى ى ى ىىأن اشى ى ى ىىتراا األتفا في المواععات المسى ى ى ىىلحة وبيع األتفا واسى ى ى ىىت ال األتفا في الب اء وفي المواد

اإلب ىىاحيى ىىة ،وال روتوكو اال تيى ىىاري التفى ىىاقيى ىىة حقوق الطفى ىىل المتعلق ب ىىرجراء تقى ىىديم ال الغ ىىات ،والو ر في

التصديق على الصكوا األساسية لحقوق اإلنسان التي لم تصبح ترفاً فيها بعد(.)4
-4

والحظ الفريق القطري أن باالو صى ى ى ى ى ىىدقة في أيلو /س ى ى ى ى ى ى تم ر  2020على اتفاقية مو مة العمل

الدولية لعام  1999بش ى ى ىىأن أس ى ى ىوأ أش ى ى ىىكا عمل األتفا لعام (رقم  ، )182وهي المعاهدة الوحيدة لحقوق
()5

اإلنس ىىان التي ص ىىدقة عليها موذ الجولة ال انية لالس ىىتعراض الدوري الش ىىامل .وأوص ىىى بأن تو ر باالو في

التص ى ى ى ىىديق على االتفاقيات األس ى ى ى ىىاس ى ى ى ىىية الس ى ى ى ىىبع األ را لمو مة العمل الدولية ،واتفاقياتها األربع المتعلقة
__________
*

اتفق على نشر هذا التقرير بعد تاريخ الوشر االعتيادي ل روف ارجة عن إرادة الجهة المقدمة له.
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بىالحوكمىة ،وعلى عىدد من االتفىاقيىات التقويىة لمو مىة العمىل الىدوليىة( .)6وح ىة اللجوىة بىاالو على الو ر في

التصديق على اتفاقية مو مة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن لعام ( 1973رقم .)7()138
-5

وح ة اللجوة باالو على الو ر في التص ى ى ىىديق على االتفاقية بش ى ى ىىأن وع ى ى ىىع األش ى ى ىىخا

الجوسية واالتفاقية المتعلقة بخفض حاالت انعدام الجوسية(.)8

عديمي

وح ة اللجوة باالو أيضى ى ى ىاً على الو ر في التص ى ى ىىديق على اتفاقية الهاي بش ى ى ىىأن حماية األتفا
-6
()9
والتعاون في مجا الت وي على الصعيد الدولي .
-7

وشجعة مو مة األمم المتحدة للتربية والعلم وال قافة (اليونسكو) باالو على التصديق على اتفاقية

-8

وأوصة اللجوة بأن تتعاون باالو مع عدة جهات أ را من بيوها المو مات اإلقليمية م ل جماعة

-9

وأوص ى ىىة بأن تتيح باالو التقرير الدوري ال اني والردود الخطية على قائمة المس ى ىىائل والمالح ات

مواهضة التمييز في مجا التعليم(.)10

المحيط الهادئ وموتدا جزر المحيط الهادئ

.

()11

الختامية للجوة على نطاق واس ى ى ى ى ى ىىع بل ات ال لد( .)12ودعة إلى أن تقدم باالو تقاريرها الدورية المجمعة من

ال الث إلى السى ىىابع بحلو  3أيلو /سى ى تم ر  2022وتضى ىىموها معلومات بشى ىىأن متابعة المالح ات الختامية

للجوة(.)13
-10

وأوصىى الفريق القطري بأن توفذ باالو التوصىيات التي ق لتها ال جولة االسىتعراض ال انية(.)14

وأوص ى ى ى ىىة اللجوة بأن تتخذ باالو جميع التدابير المواس ى ى ى ىىبة لض ى ى ى ىىمان التوفيذ الكامل للتوص ى ى ى ىىيات الواردة في

مالح اتها الختامية(.)15
-11

والحظ الفريق القطري أن بىاالو أنشى ى ى ى ى ى ىىأت غليىة وتويىة ليبالل والمتىابعىة ،هي اللجوىة الوتويىة لحقوق

ال باألمر التوفيذي رقم .)2014(368
اإلنسان ،من أجل التعاون مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ،وذلك عم ً
وأوصى ى ىىى بأن تخصى ى ى

باالو موارد بشى ى ىرية وتقوية ومالية كانية لالية لكي تتمكن من العمل بفعالية وبشى ى ىىكل

موهجي مع ن ىام هيئىات المعىاهىدات ،بمىا في ذلىك توفيىذ المالح ىات الختىاميىة ووع ى ى ى ى ى ىىع ن ىام لمتىابعىة التقىدم

المحرع .ويوب ي لباالو أيض ى ى ىًا أن تو ر في نش ى ى ىىر قاعدة ال يانات الوتوية لمتابعة التوص ى ى ىىيات ،التي اقترحتها
المفوع ىىية الس ىىامية لحقوق اإلنس ىىان ،من أجل تتبع التوص ىىيات الص ىىادرة عن هيئات المعاهدات ،واالس ىىتعراض

الدوري الش ى ىىامل ،واإلجراءات الخاص ى ىىة ،ورص ى ىىد حالة توفيذها( .)16وأوص ى ىىة اللجوة بتوس ى ىىيع نطاق والية اآللية
لتمكيوها من االعى ى ىىطال بدور قيادي في التوعية بجميع المجاالت التي تشى ى ىىملها االتفاقية( .)17وأعربة اللجوة
أيضىًا عن قلقها إعاء االفتقار للتوسىىيق بين مختلو الوكاالت المسىىنولة عن توفيذ االتفاقية ،وأوصىىة بأن توشى
باالو هيئة توسيق وتوية لتوفيذ االتفاقية وأن تعزع التعاون نيما بين الوكاالت(.)18

-12

وأوصى ى ىىى الفريق القطري بأن تلتمس باالو الدعم من المكتي اإلقليمي لمفوعى ى ىىية حقوق اإلنسى ى ىىان

لموطقىة المحيط الهىادئ ،وال سى ى ى ى ى ى ىىيمىا من ال برنىامجىه ل وىاء القىدرات في مجىا هيئىات المعىاهىدات ،ب يىة
التصدي ألي تحديات تعوق المضي قدماً في التصديق على المعاهدات المتبقية(.)19

ثالثا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-13

()20

الحظ الفريق القطري أن باالو ق لة ،ال جولة االس ى ى ىىتعراض ال انية ،التوص ى ى ىىيات التي تدعوها

إلى إنشى ى ىىاء منسى ى ىسى ى ىىة وتوية لحقوق اإلنسى ى ىىان امت االً للمبادئ المتعلقة بمركز المنسى ى ىسى ى ىىات الوتوية لتعزيز
وحماية حقوق اإلنس ى ى ى ىىان (مبادئ باريس) ،ولكوه الحظ أيض ى ى ى ىاً ال يان الذي أدلة به باالو بش ى ى ى ىىأن محدودية

ما لديها من قدرات وموارد بش ى ى ىرية و رات من أجل المضى ى ىىي قدماً في هذا المجا  .ولم يكن إنشى ى ىىاء مكتي
2
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عليه الدسىىتور .وأفادت

أمين الم الم  -بموجي أمر توفيذي في عام  - 2017م وياً على قانون ،ولم يو
التقارير بأن موصى ى ى ى ىىي أمين الم الم مل شى ى ى ى ىىاغ اًر موذ حزيران/يونيه  2019لعدم وجود من يرغي في تولي

مهامه .وأوص ىىى الفريق القطري بأن تك و باالو جهودها الرامية إلى إنش ىىاء منس ىس ىىة وتوية مس ىىتقلة لحقوق

اإلنس ىىان تمت ل امت االً تاماً لمبادئ باريس ،لكي تتولى القيادة والتوسى يق وبواء القدرات والمس ىىاعدة في تعزيز
وحماية حقوق اإلنس ى ىىان ،وبأن تواص ى ىىل التما المس ى ىىاعدة التقوية والمالية في هذا الص ى ىىدد ،بما في ذلك من

 ،وهو مكتي مس ى ى ى ى ىىتقل مكلو بتلقي الش ى ى ى ى ىىكاوا

األمم المتحدة .والحظ أيض ى ى ى ى ىاً وجود مكتي المدعي الخا
والتحقيق في المس ى ىىائل المتعلقة بالمص ى ىىلحة العامة ،بما في ذلك مكافحة الفس ى ىىاد وغس ى ىىل األموا  ،والمالحقة

نيما يتعلق بأي ادعاءات بشىىأن انتهاا دسىىتور وقوانين باالو .وأوصىىى الفريق القطري بأن تزيد باالو توعية
الجمهور برمكانية تقديم شكاوا بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان إلى مكتي المدعي الخا

 ،ري ما يتم إنشاء

منسسة وتوية لحقوق اإلنسان ،وبأن تكفل توافر موارد مالية وبشرية كانية لتمكين هذا المكتي من التحقيق
بفعالية في االدعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان(.)21
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والح ة اللجوة إنشىىاء اللجوة الوتوية لحقوق اإلنسىىان ،وهي فريق عامل ذي صىىلة يعالا قضىىايا

حقوق اإلنسىان ،بما في ذلك حقوق الطفل ،وإنشىاء مكتي أمين الم الم .بيد أنها أعربة عن قلقها إعاء عدم

وجود معلومات عن والية وسى ىىلطات التحقيق الممووحة للجوة الوتوية لحقوق اإلنسى ىىان ومكتي أمين الم الم

نيما يتعلق بحقوق الطفل .وأوصى ى ىىة اللجوة باالو بأن تكفل إنشى ى ىىاء غلية محددة تمكن اللجوة الوتوية لحقوق
اإلنسى ى ى ىىان أو مكتي أمين الم الم من رصى ى ى ىىد حقوق الطفل وتكون قادرة على تلقي الشى ى ى ىىكاوا والتحقيق فيها
ومعالجتها؛ وأن تكفل استقاللية هاتين المنسستين من أجل تحقيق االمت ا التام لمبادئ باريس(.)22

-15

األشىخا

والحظ الفريق القطري أن باالو انضى ى ى ىىمة إلى اتفاقية حقوق الطفل وصى ى ى ى دقة على اتفاقية حقوق
ذوي اإلعاقة ،لكوها لم تدرج هاتين المعاهدتين بعد في القانون الوتوي .وأوصىى بأن تكفل باالو

إدماج أحكامهما في التشى ى ىريعات الوتوية دون مزيد من التأ ير .والحظ أيضى ى ى اً أن باالو ق لة ،ال جولة
االسىىتعراض ال انية ،التوصىىية بأن توفذ التوصىىيات الواردة في التقرير المتعلق باسىىتعراض توفيذ اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفسىىاد .ون اًر إلى أن تلك التوصىىيات لم توفذ حتى اآلن ،أوصىىى الفريق القطري بأن تتخذ
باالو طوات للقيام بذلك ،بما في ذلك عن تريق اعتماد تشريعات تجرم تقديم رشاوي للمومفين العموميين

األجاني ومومفي المو مات الدولية ،وتجعل ال راء غير المشى ى ىىرو جريمة جوائية ،وتكفل اسى ى ىىتقاللية هيئات
مكافحة الفساد لتمكيوها من االعطال بمهامها بفعالية(.)23

-16

ورح ة اللجوة برنش ىىاء فرقة عمل وتوية لحقوق اإلنس ىىان واعتماد عدد من الس ىىياس ىىات الوتوية ،م ل

سى ىىياسى ىىة باالو بشى ىىأن ت ير المواخ .وأوصى ىىة بأن تعتمد باالو وتوفذ اسى ىىتراتيجية وتوية شى ىىاملة ل تفا ت طي

جميع مجاالت اتفاقية حقوق الطفل ،وأن تخص ى ى

الموارد البش ى ىرية والتقوية والمالية المواسى ىىبة لتوفيذها؛ وتكفل

إدراج األولويات المتعلقة باألتفا في الخطط اإلنمائية واالستراتيجية الوتوية وفي عمليات الميزنة

.

()24

رابعا -تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون الدولي
اإلنساني الساري
ألف -المسائل الشاملة لعدة قطاعات
-1

المساواة وعدم التم م

()25

الحظ الفريق القطري أن باالو قد أحاتة علماً ،ال جولة االس ى ى ى ىىتعراض ال انية ،بالتوص ى ى ى ىىيات
-17
المتعلقة بمكافحة التمييز القائم على الميل الجوسى ى ى ى ى ىىي والهوية الجوسى ى ى ى ى ىىانية ،بما في ذلك االعتراف باألعواج
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الم ليين والزواج بين أشى ى ى ى ى ى ىخىىا

من نفس نو الجوس .وفي تموع/يوليىىه  ،2019أعرب الرئيس عن عىىدم

موافقته على تعديل الدسى ى ى ىىتور في عام  2008الذي ح ر عواج الم ليين ،ودعا إلى كفالة المسى ى ى ىىاواة للجميع

في الحقوق .ومع ذلك ،لم تُد ل أي تعديالت تش ى ى ى ى ىرياية .وأوص ى ى ى ى ىىى الفريق القطري بأن تجري باالو بحوثاً
بشىىأن التحديات التي تواجه الم ليات والم ليين ومزدوجي الميل الجوسىىي وم ايري الهوية الجوسىىانية وحاملي
صفات الجوسين في التمتع بحقوقهم ،لكي يتسوى إجراء الت ييرات المواسبة في التشريعات والسياسات(.)26

-18

وأعربة اللجوة عن قلقها ألن الدس ى ى ىىتور ال يح ر ص ى ى ىراحة التمييز على أس ى ى ىىا

الميل الجوس ى ى ىىي

والهوية الجوسى ى ى ىىانية ،وألن الفتيات واألتفا من ذوي اإلعاقة واألتفا الموحدرين من أصى ى ى ىىو غير باالوية
يتعرعى ىىون للتمييز واالسى ىىتبعاد .وأشى ىىارت اللجوة إلى مالح اتها الختامية السى ىىابقة وأوصى ىىة باالو بأن تكفل

ل تفا ذوي اإلعاقة والفتيات المسى ى ى ى ى ىىاواة في الحصى ى ى ى ى ىىو على التعليم ،والرعاية الصى ى ى ى ى ىىحية والعمل والتمتع
بمسى ىىتوا مايشى ىىي الالئق؛ وأن تعمل على توقيح الدسى ىىتور بحيث يح ر صى ىراحة التمييز على أسى ىىا

الميل

الجوسى ى ى ىىي والهوية الجوسى ى ى ىىانية ،ومواءمة القوانين األ را في هذا الصى ى ى ىىدد لضى ى ى ىىمان ح ر التمييز على هذ

األس ى ىىس؛ وأن تتخذ تدابير تش ى ىرياية لض ى ىىمان المس ى ىىاواة في الحقوق ل تفا المولودين آلباء غير باالويين،
بمن فيهم أتفا األسىىر المهاجرة واألتفا الذين تم ت ويهم عن تريق الت وي على الصىىعيد الدولي ،وموحهم

إمكانية الحصو على الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية المتاحة ألتفا باالو(.)27
-2

التنمية والب لة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
-19

()28

أعربة اللجوة عن قلقها إعاء عدم وجود معلومات عما إذا كان التكيف مع ت ير المواخ والحد من

مخاتر الكوارث جزءاً من المواها الد ارسى ى ى ىىية ،وعما إذا كان هواا ن ام شى ى ى ىىامل للحماية االجتماعية يراعي
الكوارث ،وعن التدابير القائمة لتل ية االحتياجات الخاص ى ىىة ل تفا المعرع ى ىىين للخطر ،بمن فيهم األتفا
ذوو اإلعاقة ،عود التخطيط للتأهي للحد من مخاتر الكوارث والتص ى ى ىىدي لها والتعافي موها .وأوص ى ى ىىة بأن

تىدرج بىاالو التكيف مع ت ير الموىاخ والحىد من مخىاتر الكوارث في الموىاها الىد ارسى ى ى ى ى ى ىيىة وأن تضى ى ى ى ى ى ىىع براما

مدرسىىية تتضىىمن على س ى يل الم ا ن م اإلنذار المبكر والتدريي على ما يوب ي عمله في حالة وقو كارثة

ت ياية؛ وأن تضى ى ى ى ى ى ىىع ن اماً شى ى ى ى ى ى ىىامالً للحماية االجتماعية يراعي الكوارث ،ويكفل مراعاة أوجه الضى ى ى ى ى ى ىىعو
واالحتياجات الخاص ى ى ى ىىة ل تفا  ،فض ى ى ى ىالً عن غرائهم؛ وأن تس ى ى ى ىىتعرض بروتوكوالت الطوارئ لتش ى ى ى ىىمل تقديم
المس ى ى ى ى ى ى ىىاعىدة وغيرهىا من أنوا الىدعم ل تفىا ذوي اإلعىاقىة أثوىاء حىاالت الطوارئ والكوارث الط يايىة؛ وأن
تلتمس التعاون اإلقليمي والدولي من أجل توفيذ توصيات اللجوة(.)29

-20

والحظ الفريق القطري أن باالو أيدت ،ال جولة االسى ى ىىتعراض ال انية ،التوصى ى ىىيات التي تدعوها

إلى تعزيز الجهود الرامية إلى موع الكوارث الط ياية ،ومواصى ى ى ىىلة توفيذ سى ى ى ىىياسى ى ى ىىات التومية في إتار تحقيق

أهداف التومية المسىىتدامة ،ومواصىىلة إيالء اهتمام ا

آلثار ت ير المواخ على حقوق اإلنسىىان .وموذ تلك

الجولة لالس ى ىىتعراض ،واص ى ىىلة باالو اتخاذ طوات لمواجهة التحديات التي يفرع ى ىىها ت ير المواخ والتدهور

ال يئي .وأوصى ى ى ى ى ىىى الفريق القطري بأن تتخذ باالو طوات للتخ يف من اآلثار السى ى ى ى ى ىىل ية لت ير المواخ على

ال يئة وحقوق اإلنسى ى ى ى ى ىىان ،بما في ذلك عن تريق اتخاذ طوات لتوفيذ التوصى ى ى ى ى ىىيات التي قدمتها اللجوة في
مالح اتها الختامية(.)30

باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه
-21

()31

الحظ الفريق القطري أن باالو ق لة التوص ىىيات الص ىىادرة عن جولتي االس ىىتعراض األولى وال انية

في عام  2011و 2016بشى ىىأن ح ر جميع أشى ىىكا العقوبة ال دنية ل تفا  .غير أن التشى ىريعات في باالو
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تس ىىمح صى ىراحة حتى اآلن بهذ العقوبة( .)32والح ة اللجوة أن المدار اعتمدت س ىىياس ىىات تح ر العقوبة

ال دنية ،ولكوها أعربة عن قلقها البالغ ألن القانون ال يح ر صى ى ى ى ىراحة اسى ى ى ى ىىتخدام هذ العقوبة( .)33وأعربة

اللجو ىىة والفريق القطري عن قلقهم ىىا نيم ىىا يتعلق بىىالق ىىانون الوتوي وقىىانون العقوبىىاتو وفق ىاً للق ىىانون الوتوي
(الباب  34بشى ى ىىأن الصى ى ىىحة العامة والسى ى ىىالمة والرعاية االجتماعية) ،يجوع للوالدين أو األوصى ى ىىياء ممارسى ى ىىة

الرقابة األبوية والسلطة على األتفا  ،ويجيز القانون الجوائي (المادة  )309استخدام القوة لتأديي األتفا .
وح ة اللجوة والفريق القطري باالو على تعديل التشىريعات القائمة بحيث تح ر صىراحة العقوبة ال دنية في
جميع األوس ى ىىا ( .)34وباإلع ى ىىافة إلى ذلك ،أوص ى ىىة اللجوة بأن تعزع باالو تدريي المدرس ى ىىين على أش ى ىىكا

تىىأديىىي بىىديلىىة غير عويفىىة وأن تكفىىل أن يكون هىىذا التىىدريىىي جزءاً من براما تىىدريىىي المعلمين ق ىىل وأثوىىاء
الخدمة؛ وأن توفر براما لاباء وجميع المهويين الذين يعملون مع األتفا ومن أجلهم ب ية تش ىىجيعهم على
اس ى ى ى ى ىىتخدام أش ى ى ى ى ىىكا تأديي بديلة غير عويفة؛ وأن تس ى ى ى ى ىىعي بفعالية لح ر العقوبة ال دنية ،وتزويد األتفا ،

ال س ى ى ىىيما في المدار  ،بقلية لتقديم الش ى ى ىىكاوا؛ وأن تعزع براما التوعية والتدريي وغير ذلك من األنش ى ى ىىطة
للتش ى ىىجيع على ت يير العقليات بش ى ىىأن العقوبة ال دنية ،وال س ى ىىيما في المدار ودا ل األس ى ىىر وعلى مس ى ىىتوا

المجتمع المحلي(.)35
-2

إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون
-22

أعربىة اللجوىة عن قلقهىا البىالغ إعاء محىدوديىة األحكىام التشى ى ى ى ى ى ىريايىة المتعلقىة بىالتحقيقىات وإجراءات

المحىاكم المراعيىة ل تفىا  ،وإعاء عىدم الشى ى ى ى ى ى ىىرو في توقيح قىانون األحىداث .وح ىة اللجوىة بىاالو على جعىل
ن امها الخا بقضى ى ىىاء األحداث متماشى ى ىىياً تماماً مع اتفاقية حقوق الطفل والمعايير األ را ذات الصى ى ىىلة.
وأوص ى ىىة ،على وجه الخص ى ىىو  ،بأن تعتمد باالو تشى ى ىريعات إلدارة ش ى ىىنون قض ى ىىاء األحداث تتماش ى ىىى مع

االتفىىاقيىىة وأن تعزع األحكىىام التشى ى ى ى ى ى ىريايىىة المتعلقىىة بىىالتحقيقىىات وإجراءات المحىىاكم لتكون مراعيىىة ل تفىىا

الضى ى ى ى ى ى ىحىايىا واألتفىا الجىانحين؛ واإلسى ى ى ى ى ى ى ار في توقيح قىانون األحىداث ،واعتمىاد قىانون إبعىاد األحىداث عن

المحاكم وإل اء سىىجالتهم الجوائية ،وإنشىىاء لجوة لتو يم منتمر بشىىأن األحداث؛ ورفع السىىن الدنيا للمسىىنولية

الجوائية في جميع القض ى ىىايا وفقاً للمعايير الدولية المق ولة؛ واعتماد إجراءات عمل موحدة لمقاع ى ىىاة األتفا
المخالفين للقانون ومبادئ توجيهية للتعامل مع األتفا الضحايا واألتفا الشهود(.)36
-3

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
-23

()37

الحظ الفريق القطري أن باالو أيدت ،ال جولة االسى ى ىىتعراض ال انية ،التوصى ى ىىية المتعلقة بسى ى ىىن

قانون بشأن كفالة حرية اإلعالم وفقاً للمعايير الدولية .واستواداً إلى المعلومات المتاحة ،لم ُيعتمد قانون من
هذا الق يل .فالحق في حرية التع ير مكفو بموجي الدستور .وأوصى الفريق القطري بأن تتخذ باالو تدابير
لضىىمان الحق في حرية الرأي والتع ير والحق في الحصىىو على المعلومات ،بما في ذلك الو ر في اعتماد

قانون بشىأن كفالة حرية اإلعالم وفقاً للمعايير الدولية( .)38والح ة اليونسىكو أيضىاً عدم وجود تشىريع بشىأن
حرية اإلعالم في باالو ،وشجعة باالو على سن قانون بهذا الشأن يتفق مع المعايير الدولية(.)39
-24
ل

-4

وأوص ى ى ى ىىة اليونس ى ى ى ىىكو باالو بأن تيس ى ى ى ىىر اعتماد غليات التو يم الذاتي ،بما في ذلك وع ى ى ى ىىع مدونة

القيات ،للعاملين في وسائط اإلعالم

حظر جميع أشكال الرق
-25

.

()40

()41

الحظ الفريق القطري أن بىاالو اتخىذت عقىي جولىة االسى ى ى ى ى ى ىىتعراض ال ىانيىة عىدة طوات هىامىة نحو

التصىدي بصىورة متسىقة لمكافحة االتجار ،بما في ذلك عن تريق إنشىاء فرقة عمل رئاسىية اصىة ،واعتماد
طة عمل وتوية لمكافحة االتجار باألشى ى ىىخا
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عمل ألص ىىحاب المص ىىلحة .وعلى الرغم من اإلنجاعات العديدة الجديرة بالمالح ة ،ال ت از باالو تعاني من

ث رات ك يرة في حماية الض ىىحايا ومس ىىاعدتهم .وأوص ىىى الفريق القطري بأن تض ىىع باالو منش ىرات وإجراءات

عمل موحدة لتحديد ع ىىحايا االتجار؛ وأن تدرب الجهات المعوية على أس ىىاليي تحديد الض ىىحايا؛ وأن توش ى

غلية إحالة وتوية تحدد بوعىىوأ أدوار وواجبات الكيانات ذات الصىىلة؛ وأن تعزع القدرة على تقديم الخدمات
عن تريق تع ئىىة الموارد لمقىىدمي الخىىدمىىات وتوفير بوىىاء القىىدرات والىىدعم التقوي( .)42والح ىىة اللجوىىة مع

التقدير إنش ى ى ىىاء لجوة فرعية تابعة لفرقة العمل الوتوية المعوية بحقوق اإلنس ى ى ىىان تركز على قض ى ى ىىايا االتجار
بالبشى ى ى ى ى ىىر وتعالا قضى ى ى ى ى ىىايا حماية الطفل .بيد أنها أعربة عن قلقها لعدم وجود إشى ى ى ى ى ىىارة محددة إلى االتجار

بىاألتفىا كعىامىل مشى ى ى ى ى ى ىىدد للعقوبىة ولعىدم وجود تشى ى ى ى ى ى ىريعىات أو مبىادئ توجيهيىة داع ىم ة تتوىاو موع االتجىار

باألتفا ومقاعىاة الجواة وإعادة األتفا الضىحايا/الواجين إلى أوتانهم وإعادة تأهيلهم .وأوصىة بأن تعتمد

باالو تدابير تش ىرياية وإدارية تتص ىىدا على وجه التحديد لمس ىىألة االتجار باألتفا  ،وأن توش ى غليات كانية

ومتس ىىقة لموع االتجار باألتفا ولتحديد األتفا ع ىىحايا االتجار وحمايتهم وإعادة تأهيلهم ،ومالحقة الجواة

بسرعة وفعالية(.)43

يجرم على نحو مالئم مس ى ى ى ىىألة االتجار بالبش ى ى ى ىىر ويحدد
-26
والحظ الفريق القطري أن قانون العقوبات ّ
عقوبىات مالئمىة .غير أن العقوبىات التي فرعى ى ى ى ى ى ىىتهىا المحكمىة على مرتك ي هىذ األفعىا كىانىة مخففىة في
بعض الحاالت ،بما في ذلك تعليق إنفاذ األحكام شى ى ى ى ى ى ىريطة أن ي ادر الجاني باالو دون عودة .وأوصى ى ى ى ى ى ىىى

الفريق القطري بأن تعتمد باالو تدابير إعىىانية ،م ل المبادئ التوجيهية بشىىأن العقوبة الدنيا ،لضىىمان فرض
عقوبات تتواس ى ىىي و طورة الجريمة على الوحو الموص ى ىىو

عليه في القانون؛ وأن تعزع قدرات التحقيق في

قضى ىىايا االتجار بالبشى ىىر ومقاعى ىىاة الجواة ،عن تريق دعم بواء القدرات؛ ومواصى ىىلة حمالت وبع ات التوعية
بش ى ى ى ى ىىأن االتجار بالبش ى ى ى ى ىىر ،مع التركيز بش ى ى ى ى ىىكل ا

التعرض لالتجار(.)44
-5

الحق في الخصوصية والحياة األسرية

على مجتمعات المهاجرين من أجل الحد من طر

()45

أحاتة اللجوة علماً بمشى ى ى ىىرو البحث األسى ى ى ىىاسى ى ى ىىي المتعلق بحماية الطفل في باالو لعام ،2011
-27
الذي وفر إتا اًر لالسى ىىتعراض الشى ىىامل للتشى ىريعات المتعلقة باألتفا واإلصى ىىالأ التشى ىريعي الجاري ،بما في

ذلك قانون حماية األس ى ى ى ى ىرة لعام  .2012وأوص ى ى ى ى ىىة بأن تعزع باالو جهودها لتوفيذ التوص ى ى ى ى ىىيات الواردة في
المشى ى ىىرو وأن تخص ى ى ى

موارد كانية لضى ى ىىمان التوفيذ الكامل والفعا لقانون حماية األس ى ى ىرة؛ واإلس ى ى ى ار في

مواءمة التشريعات القائمة ،م ل قانون األحداث ،مع اتفاقية حقوق الطفل
-28

.

()46

والح ة اللجوة مع التقدير التعديالت التي أد لة على قانون العقوبات ،حيث ش ى ىىددت العقوبات

على الجرائم المرتكبة عىىد األتفا  ،واالسىىتعراض الجاري لقانون حماية األسىرة .غير أنها أعربة عن قلقها

البالغ لعدم وجود ن م أو مالج أو دور رعاية إليواء األتفا  ،وال سى ى ىىيما األتفا عى ى ىىحايا العوو .وح ة
اللجوة باالو على اإلس ى ى ار في توقيح قانون حماية األسى ىىرة و طة عملها في هذا المجا  ،وتخصى ىىي

موارد

كانية لتوفيذهما؛ وإنشىىاء هيئة مختصىىة تضىىطلع بدور قيادي في وعىىع السىىياسىىات ورصىىد الخدمات المتعلقة

بحماية الطفل؛ وتعزيز ن ام حماية الطفل ،عن تريق التش ىريعات وتحسىىين التعاون بين الوكاالت ،لضىىمان

التصى ىىدي إلسى ىىاءة معاملة األتفا والعوو عى ىىد األتفا واسى ىىت اللهم ،وتوفير دمات للتقييم وتحديد الهوية
واإلحىالىة والمشى ى ى ى ى ى ىىورة وإعىادة التىأهيىل؛ وتوفير الموارد الكىانيىة إلنشى ى ى ى ى ى ىىاء دور إيواء وموىاع غموىة وكفىالىة توفير

الرعاية ل تفا عحايا العوو(.)47
-29

وأعربة اللجوة عن قلقها لعدم وجود يارات للرعاية ال ديلة .وأوص ى ى ى ى ىىة اللجوة بأن تض ى ى ى ى ىىع باالو

إتار قانونياً وس ىىياس ىىة عامة
س ىىياس ىىة للرعاية ال ديلة ومعايير دنيا لتو يم الرعاية ال ديلة ل تفا ؛ وأن تض ىىع
اً
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ومجموعة من المعايير الدنيا لرصى ىىد الرعاية األس ى ىرية ل تفا ؛ وأن توش ى ى ن ام رعاية بديلة ل تفا الذين

لم يتمكووا من البقاء مع أسرهم(.)48
-30

وأعربة اللجوة عن قلقها البالغ لعدم وجود قانون محدد بش ى ى ى ىىأن الت وي وعدم وجود هيئة مس ى ى ى ىىنولة

رسى ىىمياً عن اإلشى ىراف على عمليات الت وي .وح ة اللجوة باالو على سى ىىن قانون بشى ىىأن الت وي وإنشى ىىاء وحدة
تتوفر لها الموارد الكانية من أجل اإلشىراف على عمليات الت وي الرسىمية؛ وأن تكفل وجود عىمانات قانونية

وتس ى ى ىىجيل رس ى ى ىىمي للت وي عن تريق إجراءات قض ى ى ىىائية عود ت وي األتفا من ق ل األس ى ى ىرة الممتدة أو أفراد

المجتمع المحلي نفسه(.)49

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية

()50

الحظ الفريق القطري أن باالو أحاتة علماً ال جولة االسىىتعراض ال انية بالتوصىىيات المتعلقة
-31
بمحىاربىة البطىالىة ،وتعزيز الحقوق وال روف المتعلقىة بىالعمىل ،وسى ى ى ى ى ى ىىن قىانون للعمىل ،وكفىالىة الحريىة الوقىابيىة
للعما الوتويين واألجاني على السى ى ىواء .وفي عام  ،2014قدمة مو مة العمل الدولية مس ى ىىاعدة تقوية من

أجل إجراء اسى ى ىىتعراض لتشى ى ىريعات العمل في باالو بما يتماشى ى ىىى مع معايير االتفاقيات األسى ى ىىاسى ى ىىية لمو مة
العمىل الىدوليىة .وأعىدت الحكومىة التقرير المتعلق بىاالسى ى ى ى ى ى ىىتعراض وأقرتىه في عىام  .2015وأوصى ى ى ى ى ى ىىى الفريق

القطري بأن تواصى ى ىىل باالو اسى ى ىىتعراض التش ى ى ىريعات واسى ى ىىتكماله اسى ى ىىتواداً إلى التوصى ى ىىيات الواردة في التقرير
الصادر عن االستعراض الدوري(.)51
-2

الحق في مستوى معيشي الئق
-32

()52

الحظ الفريق القطري أن باالو أيدت ال جولة االسىىتعراض ال انية التوصىىيات التي تطلي إليها

أن تعزع براما الحماية االجتماعية التي يجري توفيذها حالياً لتوفير أفض ى ى ىىل مس ى ى ىىتوا من الرفا والمايش ى ى ىىة
لشع ها(.)53
-3

الحق في الصحة
-33

أعربة اللجوة عن قلقها إعاء انتش ى ىىار التهاب الُقص ى ىىيبات وغير من األمراض التوفس ى ىىية ،والتهابات

المسى ىىالك ال ولية والتهاب المعدة واألمعاء الحاد بين األتفا ؛ وونيات األتفا بس ى ى ي ارتفا معد انتشى ىىار

األمراض غير المعدية ،م ل السىىموة والسىىكري .وأوصىىة بأن تتخذ باالو تدابير للحد من التهاب القصىىيبات

وغير من األمراض التوفسية ،والتهابات المسالك ال ولية ،والتهاب المعدة واألمعاء الحاد؛ واتخاذ تدابير للحد

من ونيات األتفا بس ي األمراض غير المعدية عن تريق التركيز على الوقاية؛ والحد من طر اإلصابة

مس ى ى ى ى ىىتق الً باألمراض غير المعدية ،وذلك عن تريق عيادة التد الت الوقائية للحد من الس ى ى ى ى ىىموة في مرحلة
الطفولة المبكرة ،اسىىتواداً إلى بيانات مفصىىلة وموثوقة عن األتفا ؛ ومواصىىلة وعىىع سىىياسىىات مدرسىىية من
أجل توفير األكل الصىىحي والتربية ال دنية؛ وعىىمان وجود ما يكفي من أتباء األسىىوان والعاملين الصىىحيين

المدربين تدريباً جيداً ل تفا  ،وال سيما في المواتق الري ية والجزر الخارجية(.)54
-34

وأعربة اللجوة عن قلقها إعاء عدم وجود معلومات عن سىياسىة الصىحة العقلية و طط العمل ذات

الصىىلة ،والوق

في عدد المومفين المتخص ىصىىين في مجا الصىىحة العقلية ل تفا  .وأوصىىة بأن تعتمد

باالو سى ىىياسى ىىة و طة عمل بشى ىىأن الصى ىىحة العقلية ل تفا ؛ وأن تتخذ جميع التدابير الالعمة لتوفير القدرات
الكانية للتعامل مع مشىىاكل الصىىحة العقلية ل تفا  ،وعيادة عدد المومفين المتخص ىصىىين في هذا المجا ؛
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وتعزيز دمات الصىحة الوفسىية والعقلية ل تفا  ،وعىمان الحصىو على الفحوصىات والعالجات الالعمة،

وتعزيز تدابير الوقاية من االنتحار(.)55

وأعربة اللجوىة عن قلقهىا ألن براما الت قيف في مجىا الصى ى ى ى ى ى ىحىة الجوسى ى ى ى ى ى ىيىة واإلنجىابيىة ال تركز

-35

بما نيه الكفاية على جميع جواني الوقاية؛ وألن اإلجهاض يش ى ى ى ى ىىكل جريمة جوائية في جميع الحاالت؛ وألن

المراهقات ال يحص ىىلن إال على دمات الص ىىحة اإلنجابية والجوس ىىية اآلموة ووس ىىائل موع الحمل والمعلومات
ذات الصى ى ىىلة .وأوصى ى ىىة بأن تعزع باالو تقديم الت قيف في مجا الصى ى ىىحة الجوسى ى ىىية واإلنجابية في المواها

الىد ارسى ى ى ى ى ى ىيىة اإللزاميىة ،مع التركيز بوجىه ىا

على موع الحمىل المبكر ،والوقىايىة من فيرو

نق

الموىاعىة

البش ى ى ى ى ى ىرية /اإليدع ،واألمراض الموقولة عن تريق االتصى ى ى ى ى ىىا الجوسى ى ى ى ى ىىي؛ وعدم تجريم اإلجهاض في جميع

ال روف وعى ى ى ى ى ى ىمىان حصى ى ى ى ى ى ىىو المراهقىات على ىدمىات اإلجهىاض المىأمون والرعىايىة الالحقىة ليجهىاض؛

وتحسى ىىين إمكانية حصى ىىو المراهقين على المعلومات المتعلقة بجميع وسى ىىائل موع الحمل والرعاية الصى ىىحية

اإلنجابية والخدمات ذات الص ىىلة ،وعيادة الدعم المقدم لخدمات الص ىىحة اإلنجابية وتو يم األسى ىرة ،وال س ىىيما
في المواتق الري ية والجزر الخارجية(.)56

-36

والحظ الفريق القطري أن األمراض غير المعدية تتس ى ى ى ي حس ى ى ىىي التقديرات في أك ر من  70في

المىىائىىة من الونيىىات في بىىاالو ،وتندي إلى فض متوسى ى ى ى ى ى ىىط العمر المتوقع في ال لىىد ،كمىىا يو

العام  ،57-9على تخص ى ىىي

القىىانون

 10في المائة من إيرادات الضى ى ىريبة المفروع ى ىىة على اس ى ىىتيراد المش ى ىىروبات

الكحوليىة والتبغ لت طيىة تكىاليف الرعىايىة الصى ى ى ى ى ى ىىحيىة للمواتوين العىاتلين عن العمىل الىذين ت لغ أعمىارهم 60

س ى ى ىىوة على األقل أو ذوي اإلعاقات .وأوص ى ى ىىة بأن تواص ى ى ىىل باالو جهودها لض ى ى ىىمان توافر مرافق ومومفي
دمات الرعاية الصى ىىحية وإمكانية الوصى ىىو إليها وجودتها؛ ومواصى ىىلة عيادة اإلنتاج ال ذائي المحلي لتحقيق

تحس ى ى ىىن في الص ى ى ىىحة واألمن ال ذائي وفقاً لهدفي التومية المس ى ى ىىتدامة  2و ،3بما في ذلك من ال التما
المساعدة والتعاون الدوليين(.)57
-4

الحق في التعليم
-37

()58

أوصى ى ى ىىة اليونسى ى ى ىىكو باالو بأن تكفل ،بموجي التش ى ى ى ىريعات ،ما ال يقل عن  12سى ى ى ىىوة من التعليم

المجىىاني وسى ى ى ى ى ى ىوىىة واحىىدة من التعليم ق ىىل االبتىىدائي اإللزامي المجىىاني ،وفق ىاً إلتىىار العمىىل المتعلق بىىالتعليم
لعام  2030من أجل توفيذ الهدف  4من أهداف التومية المسى ىىتدامة .وأوصى ىىة أيضى ىاً بأن تقدم باالو بانت ام
تقارير وتوية شاملة من أجل إجراء مشاورات دورية بشأن صكوا اليونسكو المتعلقة بوعع معايير التعليم،

وأن تتقاسى ى ىىم مع اليونسى ى ىىكو أي معلومات ذات صى ى ىىلة لتحديث الموجز القطري لباالو في مرصى ى ىىد اليونسى ى ىىكو

المعوي بالحق في التعليم( .)59وأعربة اللجوة عن قلقها إعاء الفجوات بين الجوسى ى ىىين على مسى ى ىىتوا المدار
االبتدائية ،وإعاء عدم تكافن الفر

المتاحة للفتيات لاللتحاق بالمدار الخاص ىىة ،وإعاء عدم وجود مدرس ىىين

منهلين في المىدار االبتىدائيىة .وأوصى ى ى ى ى ى ىىة بىأن تقوم بىاالو بتحليىل األسى ى ى ى ى ى ىبىاب الجىذريىة لعىدم تكىافن الفر

المتاحة للفتيات لاللتحاق بالمدار االبتدائية الخاص ىىة ،واتخاذ اإلجراءات المواس ىىبة لتص ىىحيح هذا الوع ىىع؛
وتعزيز تدريي معلمي المدار االبتدائية ق ل وأثواء الخدمة ،والو ر في تقديم حوافز مجدية من أجل تعيين

المزيد من المعلمين المحليين(.)60

دال -حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة
-1

النساء
-38

()61

الحظ الفريق القطري أن باالو أيدت ،ال جولة االسىىتعراض ال انية ،التوصىىية التي تل ة إليها

اتخاذ تدابير لتيس ى ىىير عيادة مش ى ىىاركة المرأة وتم يلها في الومائو العامة .ويكفل الدس ى ىىتور تكافن الفر

8
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المرأة والرجل ،وورد أن التوص ى ىىيات المقدمة من المو مة الوس ى ىىائية التقليدية الميشى ى ىس ى ىىيل بيالوال تُولى اهتماماً
ك ي اًر نيما يتعلق بالمسى ى ىىائل التشى ى ىرياية .ومع ذلك ،ال ت از المرأة مم لة تم يالً ناقصى ى ى اً في المنتمر الوتوي،
وفي مجلس الوعراء ،وفي المواصى ىىي القيادية العليا .وتشى ىىكل الوسى ىىاء  12,5في المائة من أعضى ىىاء ال رلمان

البالغ عددهم  16عض ى ىىواً .كما أيدت باالو التوص ى ىىيات التي تطلي إليها تعزيز المس ى ىىاواة بين الجوس ى ىىين عن
تريق س ىىياس ىىاتها وبرامجها .وقد اعتمدت باالو س ىىياس ىىة لتعميم مراعاة المو ور الجوس ىىاني د لة حيز الوفاذ
في نيس ىىان/أبريل  .2018وأوص ىىى الفريق القطري بأن تزيد باالو من مش ىىاركة المرأة في الهيئات التشى ىرياية
والتوفيذية والقض ى ىىائية ،وال س ى ىىيما على مس ى ىىتويات ص ى ىىوع القرار ،بما في ذلك عن تريق اعتماد وتوفيذ تدابير

اص ى ى ى ىىة منقتة؛ وأن تحدد العوامل االجتماعية التي تعوق مش ى ى ى ىىاركة المرأة في الحياة العامة والس ى ى ى ىىياس ى ى ى ىىية،

وال سيما على مستويات صوع القرار ،والتصدي لها(.)62
-2

األطفال

()63

الحظ الفريق القطري أن باالو أجرت عدة إصىالحات تشىرياية تضىموة أحكاماً من اتفاقية حقوق
-39
الطفل .وشىىملة اإلصىىالحات اعتماد قانون حماية األسىرة ( ،)2012الذي يجرم العوو العائلي واالغتصىىاب
الزوجي .وعلى الرغم من الخطوة اإليجابية المتم لة في وجود أحكام تشى ى ى ى ى ىرياية بش ى ى ى ى ىىأن حماية الطفل ،فرن
هواا شواغل جدية بشأن أوجه عدم االتساق بين القوانين(.)64

-40
وأعرب الفريق القطري واللجوة عن قلقهما البالغ ألن الحد األدنى لس ى ى ى ى ىىن الزواج ال ي از  16عاماً
للفتيىات (بموافقىة أحىد الوالىدين أو الوصى ى ى ى ى ى ىىي على األقىل) بموجىي القىانون الوتوي (البىاب  - 21العالقىات
األسى ى ىرية) .وأوص ى ىىيا بأن توقح باالو قانونها الوتوي لض ى ىىمان تحديد الس ى ىىن الدنيا للزواج ب  18عاماً للفتيات
والفتيان على حد سواء(.)65

-41

والحظ الفريق القطري مع القلق أن الحد األدنى لسن المسنولية الجوائية هو  10سووات .وأوصى

الفريق باالو برفع السىىن الدنيا للمسىىنولية الجوائية وعىىمان موح األتفا المخالفين للقانون دون سىىن ال اموة

عش ى ى ىرة جميع الض ى ى ىىمانات القانونية ،بما في ذلك في اإلجراءات القض ى ى ىىائية وعدم إيداعهم في المنس ى ى ىس ى ى ىىات

إال كتدبير أ ير(.)66
-42
شخ

وأوص ىىى الفريق القطري باالو بمواءمة تعريف الطفل في جميع القوانين ذات الص ىىلة على أنه أي

دون ال اموة عشرة ،لكي يكون ذلك متسقاً مع تعريف الطفل بموجي اتفاقية حقوق الطفل

.

()67

والحظ الفريق القطري أن التزام باالو برنشىىاء ن ام لحماية الطفل قد أحرع تقدماً في سىىياق التقييم
-43
الشىامل المسىتمر للقدرات في مجا حماية الطفل .وأوصىى بأن توشى باالو إدارة أو وكالة حكومية مختصىة
تكون بم ابة هيئة أو وكالة أو إدارة أو و اعرة شى ى ىىاملة تضى ى ىىطلع بدور قيادي في وعى ى ىىع السى ى ىىياسى ى ىىات ورصى ى ىىد

الخدمات المتصىىلة بحماية األتفا  ،وتزويدها بالموارد الالعمة .وأوصىىى أيضىاً بأن توشى باالو ن اماً فعاالً
ل حمىايىة الطفىل يتصى ى ى ى ى ى ىىدا لحىاالت االعتىداء على األتفىا والعوو واالسى ى ى ى ى ى ىىت ال  ،ويمكن من تقييم وتحىديىد
األتفا الضىىحايا ويوفر دمات اإلحالة والمشىىورة وإعادة التأهيل ،وأوصىىى بأن تعزع باالو هذا الو ام عن
تريق التشى ىريعات والوسى ىىائل المواسى ىىبة؛ وأن تخصى ى

موارد إلنشى ىىاء مالج ومواع غموة للوسى ىىاء واألتفا

ع ى ى ىىحايا العوو؛ وأن تكفل توفير التدريي في مجا القوانين وال روتوكوالت والمبادئ التوجيهية للمس ى ى ىىنولين

الحكوميين الرئيسى ىىيين الذين يعملون مباش ى ىرة مع األتفا ؛ وأن تعزع ن م جمع ال يانات في مكتي السى ىىالمة
العامة والقضاء والو اعرات الرئيسية من أجل توفير بيانات مفصلة عن األتفا (.)68
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-44

ورح ة اللجوة برعادة توشىيط منتمر باالو الوتوي للشىباب وعيادة مشىاركة األتفا  .وأوصىة بأن

تواص ى ى ىىل باالو دعم منتمر الش ى ى ىىباب الوتوي في باالو عن تريق تعزيز ش ى ى ىىرعيته وفعاليته وتزويد بالموارد

الالعمة؛ ووعع غليات لمشاركة األتفا بصورة موهجية في وعع وتوفيذ القوانين والسياسات وال راما(.)69

يجرم تحديداً اس ى ى ى ىىت ال األتفا في أفالم وص ى ى ى ىىور
-45
وأعربة اللجوة عن قلقها لعدم وجود تش ى ى ى ىريع ّ
فوتوغرانية وصور إلكترونية إباحية .وأوصة بأن تعتمد باالو تشريعاً يجرم على وجه التحديد هذا الوو من
االس ىىت ال الجوس ىىي ل تفا ؛ وأن تحدد فئة جرائم محددة ومس ىىتقلة للجرائم الجوس ىىية ع ىىد األتفا وتفرض

عقوبات عليها تتواسىىي مع فداحتها؛ وأن تكفل إنشىىاء غليات ووعىىع إجراءات ومبادئ توجيهية فعالة للوقاية

من حاالت االعتداء واالسىت ال الجوسىيين والحد موها ،وتضىمن وجود قووات يسىهل الوصىو إليها ومالئمة
ل تفا وفعالة ليبالل عن هذ االنتهاكات؛ وتكفل حصى ىىو جميع األتفا عى ىىحايا االسى ىىت ال واالعتداء

الجوسيين على الدعم الوفسي واالجتماعي للمساعدة في التعافي وإعادة االندماج االجتماعي(.)70
-46

وأعربىة اللجوىىة عن قلقهىىا ألن ىدمىات الخط الهىىاتفي لمس ى ى ى ى ى ى ىىاعىدة األتفىىا غير كىانيىىة وال يىدرا

األتفا وجودها .وأوص ى ى ىىة اللجوة باالو بأن تعزع وتوس ى ى ىىع نطاق هذ الخدمات لفائدة جميع األتفا على

الصعيد الوتوي ،وأن تعزع التوعية بكي ية وصو األتفا إليها(.)71

وأحىاتىة اللجوىة عل ىماً بىالجهود التي ت ىذلهىا بىاالو لمعىالجىة مسى ى ى ى ى ى ىىألىة تعىاتي الكحو والتبغ والمواد
-47
المخدرة .وأوص ى ى ىىة بأن تس ى ى ىىعى باالو فو اًر لتجديد الخطة االس ى ى ىىتراتيجية للوقاية من مواد اإلدمان ،وأن توفر
المعلومات الدقيقة والموعوعية للمراهقين والت قيف في مجا المهارات الحياتية من أجل الوقاية من تعاتي

مواد اإلدمان ،بما يشمل التبغ والكحو (.)72
-48

وأعربة اللجوة عن قلقها لعدم وجود قانون أو سى ى ى ىىياسى ى ى ىىة محددة للتصى ى ى ىىدي لعمل األتفا  ،ولعدم

وجود براما اجتماعية تهدف إلى موع عمل األتفا ودعم األتفا المعويين بهذ المسى ى ى ى ى ىىألة .وح ة اللجوة

باالو على وع ى ىىع قانون وس ى ىىياس ى ىىة بش ى ىىأن عمل األتفا وقائمة تش ى ىىمل األعما الخطرة بالوس ى ىىبة ل تفا ؛

واتخاذ التدابير الالعمة لض ى ى ىىمان عدم انخ ار أي تفل دون ال اموة عش ى ى ىرة في أعما

طرة ووع ى ى ىىع براما

اجتماعية للقضىىاء على عمل األتفا وموعه ،وال سىىيما أس ىوأ أشىىكا العمالة؛ واعتماد مشىىرو قانون إتاري

بشأن التبغ ،واتخاذ التدابير الالعمة لضمان عدم است ال األتفا دون ال اموة عشرة في صواعة التبغ(.)73

والح ىة لجوىة الخ راء التىابعىة لمو مىة العمىل الىدوليىة المعويىة بتط يق االتفىاقيىات والتوصى ى ى ى ى ى ىيىات أن الحكومىة

أش ى ى ىىارت إلى أن باالو ال تس ى ى ىىمح بعمل األتفا أو العمل الج ري أو التمييز نيما يتعلق بالتوميف والمهن.

والح ة اللجوة أيضى ى اً أن األحكام ذات الص ىىلة في القانون الوتوي تتواو بش ىىكل جزئي الحقوق األس ىىاس ىىية
المشى ى ى ىىار إليها في المادة  3من اتفاقية العمل البحري لعام  .2006واعت رت أن المعلومات المتاحة ليسى ى ى ىىة

كانية إلثبات أن القوانين واللوائح في باالو قد اسىىتوفة على الوحو المواسىىي مراعاة هذ الحقوق األسىىاسىىية،
ولذلك تل ة إلى الحكومة تقديم مزيد من المعلومات عن هذ المسألة(.)74

-3

األشخاص ذوو اإلعاقة
-49

()75

الحظ الفريق القطري أن باالو أيدت ،ال جولة االس ى ى ى ىىتعراض ال انية ،التوص ى ى ى ىىيات التي تطلي

إليهىا إدراج أحكىام اتفىاقيىة حقوق األشى ى ى ى ى ى ىخىا ذوي اإلعىاقىة في الو ىام القىانوني المحلي .ولىدا بىاالو حىال ىياً
تش ى ى ىريعات محددة بشى ى ىىأن تعزيز وحماية األشى ى ىىخا ذوي اإلعاقة في مجالي التعليم والعمل .ويح ر قانون

مكافحة التمييز عد األشخا

ذوي اإلعاقة ممارسة التمييز عد هذ الفئة ،ولكن ذلك يشمل مجا العمل

فقط .كما أيدت باالو التوصى ى ىىيات المتعلقة بتوفيذ السى ى ىىياسى ى ىىات الوتوية الشى ى ىىاملة لمسى ى ىىائل اإلعاقة .واعتمدت
الحكومة مش ىىرو س ىىياس ىىة عامة للفترة  .2020-2015وأوص ىىى الفريق القطري بأن تكفل باالو قانوناً إعما
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حقوق األشى ى ى ىىخا

ذوي اإلعاقة في جميع مجاالت الحياة ،امت االً لالتفاقية ،وأن تخصى ى ى ى

وتقوية ومالية كانية لتوفيذ السياسات الوتوية الشاملة لمسائل اإلعاقة توفيذاً فعاالً

-50

.

()76

موارد بشى ى ى ىرية

والح ة اللجوة مع التقدير مشى ىىرو السى ىىياسى ىىات الشى ىىاملة لمسى ىىائل اإلعاقة ،وأشى ىىارت إلى أن برناما

التمويل المخص ى

لذوي اإلعاقات الش ىىديدة في باالو قد عاد مقدار مدفوعات المس ىىاعدة الش ىىهرية للمس ىىتفيدين،

بمن فيهم األتفا  .غير أنها أعربة عن قلقها البالغ ألن السى ى ىىياسى ى ىىات الشى ى ىىاملة لمسى ى ىىائل اإلعاقة لم ُتسى ى ىىتكمل

أو لم توفذ .وح ة اللجوة باالو على تعزيز اإلتار التش ى ى ى ى ىريعي لضى ى ى ى ىىمان وصى ى ى ى ىىو األتفا ذوي اإلعاقة إلى
الخدمات والمرافق العامة على نحو فعا  ،وتحس ى ى ى ى ى ىىين إمكانية الوص ى ى ى ى ى ىىو المادي إلى جميع المباني واألماكن

ال ىع امىة والخىاصى ى ى ى ى ى ىىة والخىدمىات والوقىل في جميع الموىاتق ،وال س ى ى ى ى ى ىىيمىا في الموىاتق الري يىة والجزر الخىارجيىة؛

وعمان توفير التدريي المالئم للمعلمين؛ وتعزيز دمات الرعاية الصحية ل تفا ذوي اإلعاقة؛ وتقديم الدعم

التقوي لمقىدمي الخىدمىات وألس ى ى ى ى ى ىىر األتفىا ذوي اإلعىاقىة وعيىادة الىدعم المىالي المقىدم إلى أس ى ى ى ى ى ىىر األتفىا ذوي

ض ى ى ى ًا مع التقدير أن مخصى ى ى ىص ى ى ىىات الميزانية للقطاعات االجتماعية والص ى ى ىىحية
اإلعاقة( .)77والح ة اللجوة أي ى
والتعليميىة قىد عادت في الفترة من عىام  2013إلى عىام  .2015وأوصى ى ى ى ى ى ىىة بىأن تواصى ى ى ى ى ى ىىل بىاالو ،عوىد تخطيط
ميزانياتها في المس ى ىىتق ل ،عيادة الموارد المخصى ى ىص ى ىىة ل تفا في الميزانية إلى أقص ى ىىى حد ممكن ،وأن تلتمس

التعاون الدولي من أجل توفيذ تلك التوصية(.)78
-51

وأوصى ىىة اليونسى ىىكو بأن تتخذ باالو التدابير التشى ىرياية الالعمة لكي تكفل حقوقاً متسى ىىاوية للفتيات

واألتفا ذوي اإلعاقة واألتفا المولودين آلباء غير باالويين ،وأن تتيح لهم فرصى اً متسىىاوية في الحصىىو
على التعليم ،وأن تكفل توفير التدريي الالعم للمعلمين بحيث يتس ىىوى ل تفا ذوي اإلعاقات بجميع أنواعها
التمتع الفعلي بحقهم في التعليم الجيد الشامل للجميع(.)79

-4

المةاجرون والالجلون وطالبو اللجوء والمشردون داخلي ا

()80

-52

الحظ الفريق القطري أن هجرة األع ىىداد الك يرة من المواتوين الب ىىاالويين إلى الوالي ىىات المتح ىىدة

األمريكية وغوام تقابلها هجرة عما من ال لدان اآلسىىيوية إلى ال لد ،مما أدا إلى معد نمو سىىكاني صىىاف

قدر  0,5في المائة .وموذ توقو األنشىطة االقتصىادية بسى ي جائحة كوفيد ،19-قدمة الحكومة مسىاعدات
مالية ومسى ى ى ى ىىاعدات إلعادة التوميف إلى العما المهاجرين والمواتوين ،ألن الجائحة أثرت بصى ى ى ى ىىورة مدمرة

على االقتصىىاد الوتوي .وغال ية العما المهاجرين في باالو يعملون في ومائو متدنية المهارات .وأوصىىى
الفريق القطري بأن تعتمد باالو تدابير ملموس ىىة لمعالجة أوجه الض ىىعو التي يعاني موها العما المهاجرون

ذوو المهارات المتدنية ،بما في ذلك موح العما المهاجرين حق االنتقا إلى صى ى ى ىىاحي عمل غ ر في حالة
اإل ال بالعقد؛ والعمل مع الجهات الفاعلة في القطا الخا
تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية(.)81

لضى ى ى ى ىىمان أن تكون لديهم مدونات سى ى ى ى ىىلوا

وأشار الفريق القطري إلى أن باالو قد أحاتة علماً ،ال جولة االستعراض ال انية ،بالتوصيات
-53
المتعلقة بحماية العما األجاني ،وال س ى ى ىىيما نيما يتعلق ب روف العمل ومعايير الس ى ى ىىالمة المهوية .غير أن

هواا معلومات محدودة عن أوعىىا العما الموزليين المهاجرين والعما الزراعيين على حد سىواء .وأفادت
وسى ىىائط إعالم محلية بممارسى ىىة العوو عى ىىد العما الموتمين ألحد ال لدان ،رغم أنه لم يتأكد أن الدوافع ذات

صى ىىلة بكرااية األجاني .وأوصى ىىى الفريق القطري بأن تتخذ باالو تدابير تشى ىرياية وسى ىىياسى ىىاتية لتعزيز حماية

حقوق العما المهاجرين ،وأن تو م حمالت عامة بهذا الش ى ى ىىأن يش ى ى ىىارا فيها المهاجرون ووس ى ى ىىائط اإلعالم

المحلية ورابطات المهاجرين(.)82
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األشخاص عديمو الجنسية

الحظ الفريق القطري واللجوة أن حصى ى ى ىىو األتفا المولودين في باالو على الجوسى ى ى ىىية يقتضى ى ى ىىي

-5

-54

 وهو حكم تمييزي،بموجي المادة ال ال ة من الدس ى ى ىىتور أن يكون أحد الوالدين على األقل من أص ى ى ىىل باالوي
 مما قد يندي إلى أن يصى ى ى ى ى ىىبح بعض،يحو دون موح الجوسى ى ى ى ى ىىية ل تفا المولودين ألبوين غير باالويين

 وأوص ىىى الفريق القطري بأن تعيد باالو الو ر في هذا الحكم لض ىىمان موح جميع.األتفا عديمي الجوس ىىية

 أوص ى ى ى ى ىىة اللجوة بأن تو ر باالو في، وبالم ل.األتفا المولودين في باالو حقوقاً م تس ى ى ى ى ىىاوية في المواتوة
إعادة الو ر في هذا الحكم لضمان موح جميع األتفا المولودين في باالو حق الحصو على الجوسية إذا

 وأعربة اللجوة عن قلقها البالغ إعاء عدم فعالية إجراءات.)84(كانوا س ى ىىيص ى ىىبحون عديمي الجوس ى ىىية لوال ذلك
 وأوصىة بأن تعزع باالو جهودها الرامية إلى توفيذ إجراءات، وال سىيما في الجزر الخارجية،تسىجيل المواليد

.)85(التسجيل المبكر للمواليد وإصدار شهادات الميالد
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