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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

) ج(١٥ق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقو        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *باالو    

 إىل عمليـة    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من مخس جهـات معنيـة             
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

تقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب             وال يتضمن ال  . حقوق اإلنسان 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    . ية دون تغيري  التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصل       

عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنيـة                 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . معلومات عن هذه املسائل بعينها    

وقد روعي يف إعـداد هـذا     . ةاإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الوارد       
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  
  

  ــــــــ
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  املعلومات األساسية واإلطار -أوالً 

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 أصوات باالو إىل أن التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال            أشارت منظمة   -١

املطالب اليت تقدم هبـا     يف باالو رغم ما مت من تدريب ورغم         التمييز ضد املرأة، مسألة عالقة      
، ألغي مكتب شؤون املرأة وحىت يومنا       ٢٠٠١ويف عام   . الشعب إىل احلكومة للتصديق عليها    
  . )٢(هذا ال يوجد مكتب وطين للنساء

والحظت منظمة أصوات باالو ومنظمة أوقيانوسيا حلقوق اإلنسان أن التصديق على        -٢
 بد منه نظراً   الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أمر آخر ال           االتفاقية 

 .)٣( يف املائة من الـسكان     ٣٥ عامل مهاجر يف باالو مبا ميثل نسبة         ٨ ٠٠٠لوجود ما يفوق    
ت منظمة أوقيانوسيا حلقوق اإلنسان باالو أيضاً بإعداد أول تقرير هلا يف املوعد احملدد              وأوص

واستحداث سياسات وطنية تدمج احلقوق   األجانب  لضمان استعراض احلكومة ملسألة العمال      
  .)٤(املكرسة يف االتفاقية املذكورة

صكوك الدوليـة   وأوصت منظمة أوقيانوسيا حلقوق اإلنسان باالو بالتصديق على ال          -٣
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والعهدين املتالزمني ومها العهد            بدءاً من   

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            
  . )٥(املدنية والسياسية، وغري ذلك من الصكوك الدولية

  ي والتشريعياإلطار الدستور  -باء   
أشارت منظمة أصوات باالو إىل أنه رغم تصديق باالو على اتفاقية حقوق الطفـل                -٤

منذ أكثر من عقد من الزمن، فإنه مل يتم تنفيذها ال سيما يف جمال حتديث القوانني الوطنيـة                  
ت وبينت املنظمة على سبيل املثال، أنه ال توجد محاية للصبيان يف حاال           . بغية تنفيذ االتفاقية  

  . )٦(اإليذاء اجلنسي

  حلقوق اإلنسانوالبنية األساسية اإلطار املؤسسي   -جيم   
 ودعت  ،أبلغت منظمة أصوات باالو عن عدم وجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان            -٥

والحظت منظمة أوقيانوسيا حلقوق اإلنسان أيضاً     . )٧(قوق اإلنسان يف باالو   حلإىل إنشاء جلنة    
ة وطنية حلقوق اإلنسان تركز على النهوض باحلريات األساسية وجود حاجة ماسة إىل مؤسس   

 وأوصت بأن تعمل باالو مـع املؤسـسات         ، فيها ومحايتها أيضاً ويكون اجملتمع املدين ممثالً     
. مبادئ باريس استناداً إىل   على اهليئات الوطنية حلقوق اإلنسان      مع التركيز   اإلقليمية والدولية   
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واملشاركة يف املنطقة مشاركة كاملـة مـن        " ألف"رتبة  امللوغ  وينبغي لباالو أن تتطلع حنو ب     
  . )٨(خالل هيئات من قبيل منتدى آسيا واحمليط اهلادئ

والحظت منظمة أوقيانوسيا حلقوق اإلنسان أن منطقة احمليط اهلادئ هي من بـني               -٦
إلنـسان  املناطق القليلة اليت ال توجد فيها آلية إقليمية للتركيز على مسألة تعزيـز حقـوق ا               

 لوضع ميثاق إقليمي جديد وإنـشاء        حافزاً وأوصت املنظمة باالو بأن تؤدي دوراً     . ومحايتها
  . )٩(جلنة إقليمية جديدة يف أوقيانوسيا

   العامةتدابري السياسة  -دال   
الحظت منظمة أوقيانوسيا حلقوق اإلنسان أنه من األمهية مبكان بالنسبة إىل بـاالو               -٧

ان الدولية املتنوعة إىل لغات السكان األصليني مبا يف ذلك اتفاقية           ترمجة صكوك حقوق اإلنس   
حقوق الطفل وأنه ينبغي أيضاً تعميمها على نطاق واسع على عامة اجلمهور بواسطة وسائل              

  . )١٠(الشائعة واملبتكرةثقيف الت
والحظت منظمة أوقيانوسيا حلقوق اإلنسان أنه مت التصديق على اتفاقيـة حقـوق               -٨

وينبغي لباالو . إال أن أطفال باالو ال يدرسون حقوقهم األساسية املكرسة يف االتفاقية         . الطفل
وضع خطة عمل وطنية يف جمال تعليم مواطنيها حقوق اإلنسان تبدأ باألطفال مـن خـالل                

وبينت املنظمة أنه ال بد لباالو أن تتبىن خطـة          . مناهج التعليم يف املرحلتني االبتدائية والثانوية     
  . )١١(نية تتعلق بتعليم حقوق اإلنسانعمل وط

ثقافية والحظت منظمة أوقيانوسيا حلقوق اإلنسان أنه ينبغي لباالو استحداث مواد             -٩
  . )١٢(تتعلق حبقوق الطفل وتستقي مصدرها من مواد اتفاقية حقوق الطفل

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  قوق اإلنساناملتعلقة حبية تنفيذ االلتزامات الدول    

  ه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية وأمن  -١  
الحظت منظمة أصوات باالو أن القانون اجلنائي ال ينص على محاية النساء الـاليت                -١٠

  . )١٣(شركائهن العرفينييتعرضن إىل اعتداء جنسي من أزواجهن أو 
لعقوبة البدنية ضد األطفال أنـه رغـم        وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال ا        -١١

وال تفسر املواد   . توصيات اللجنة املعنية حبقوق الطفل، فإن العقوبة البدنية مشروعة يف املرتل          
اليت حتظر العنف واالعتداء يف القانون املتعلق بإيذاء الطفل على أهنا حتظر العقوبة البدنية عند               
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وهتدف .  املدارس يفوالحظت املبادرة أنه ال يوجد حظر صريح للعقوبة البدنية           تربية األطفال 
استخدام العقوبة البدنية يف مـرحليت      عدم التشجيع على    إىل  ) ٢٠٠٠(اخلطة الرئيسية للتعليم    

فإن العقوبة البدنيـة  ومبوجب قانون العقوبات، . هذه العقوبةالتعليم االبتدائي والثانوي ومنع    
ؤسـسات  املقاب على ارتكاب جرمية ولكنها مشروعة كإجراء تـأدييب يف        غري مشروعة كع  

 األوصـياء  وتعد العقوبة البدنية يف مؤسسات الرعاية البديلة مشروعة من جانـب             .العقابية
ـ الق يف ممارسـة  احل"وغريهم ممن ميارسون السلطة األبوية بناء على أحكام تؤكد على         ة رقاب

أن أعربت املبادرة العاملية عن األمـل يف   و. ني الوطنية لباالو  يف مدونة القوان  " والسلطة األبوية 
يربز االستعراض الدوري الشامل أمهية حظر مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال يف مجيـع              

أن تسن تشريعاً لتحقيق ذلك، على سبيل       على   وحثت احلكومة    ،األماكن، مبا يف ذلك املرتل    
  . )١٤(األولوية

  ةاحلق يف اخلصوصي  -٢  
، عند نظره يف االستعراض الدوري       جملس حقوق اإلنسان   ٢أوصت الورقة املشتركة      -١٢

باالو على جعل تشريعاهتا متطابقة مع التزامهـا باملـساواة وعـدم            الشامل املقبل، أن حيث     
مجيع األحكام اليت ميكن    مع تعهداهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك بإلغاء          التمييز، و 

  . )١٥(رمي النشاط اجلنسي بني أشخاص بالغني برضاهمتطبيقها لتج

  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٣  
تني التشريعية والتنفيذية   أبلغت منظمة أصوات باالو أن النساء غري ممثالت يف السلط           -١٣

لية أي آ بغياب   وأفادت املنظمة أيضاً     . عضواً يف الكونغرس   ٢٩وتوجد امرأتان فقط من بني      
  . )١٦(لدعم النساء للترشح للهيئات التشريعية

  الئقستوى معيشي التمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٤  
يهدد التمتـع بـاحلق يف الغـذاء،        يف باالو    بأن تغري املناخ     ١أفادت الورقة املشتركة      -١٤

. يف الثقافـة  ، واحلق   الئق العيش، والقدرة على احملافظة على مستوى معيشي         سبلوالصحة، و 
امللكيـة، والـسكن، وتقريـر    يف كما الحظت أن تغري املناخ يعرض للخطر احلق يف احلياة، و    

املصري، واألمن الشخصي للفرد، والوصول إىل املاء، واملرافق الـصحية، والبيئـة الـصحية،              
واملمتلكات، وذلك بسبب تزايد العواصف واألعاصري املداريـة، واجلفـاف، والفيـضانات،            

وأوصـت الورقـة    . )١٧(ناقالت األمراض بسبب ارتفاع درجات حرارة اهلواء واملاء       وتفشي  
سؤولية الدول اليت تنتج كميـات      االعتراف مب ‘ ١‘:  جملس حقوق اإلنسان مبا يلي     ١املشتركة  

 ،شعب بـاالو  يعاين منها   عن هتديدات حقوق اإلنسان اليت      كبرية من انبعاثات غازات الدفيئة      
على الصعيد  انبعاثات غازات الدفيئة    قليل  تلدويل على اختاذ إجراء فوري ل     تشجيع اجملتمع ا  ‘ ٢‘و

  . )١٨(العاملي، ومساعدة حكومة باالو يف جهودها لتخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معها
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  اللجوءملتمسو املهاجرون والالجئون و  -٥  
قرب من  الحظت منظمة أوقيانوسيا حلقوق اإلنسان ومنظمة أصوات باالو أن ما ي            -١٥

 يف املائة ٣٥اإلحصاءات الوطنية أن وتبني أحدث . أجانبثلت سكان البلد يتألف من عمال 
 وال توفر هلم احلماية الكافية لضمان متتعهم حبقوقهم  األجانبمن سكان باالو هم من العمال       

" نقل"فالقوانني الوطنية متنع على سبيل املثال       . )١٩(ُينتهكمن حقوقهم   ، وأن الكثري    األساسية
العمال املهاجرين من صاحب عمل إىل آخر إال إذا رجعوا إىل بلدهم األصلي ملـدة سـبع                 

وباإلضافة إىل ذلك، تنص    . سنوات وعادوا بعد ذلك إىل باالو للعمل مع صاحب عمل آخر          
  . )٢٠(القوانني على احلد األدىن لألجر لفائدة املقيمني ولكن ليس للعمال املهاجرين

  عوقاتت وأفضل املمارسات والتحديات واملاإلجنازا  -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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