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  موجز املعلومات األساسية     
 ٢الـدوري الـشامل يف      األول لعملية االسـتعراض      تقريرها   وقدمت مجهورية باال    

 ٥واعُتمد هذا التقرير يف     . الدورة احلادية عشرة جمللس حقوق اإلنسان     خالل   ٢٠١١مايو  /أيار
يما أعيدت   توصيات ف  ١٠٦ توصية من أصل     ٦٤باالو ردوداً على     ، وقدمت ٢٠١١مايو  /أيار

وسـتدرج  .  توصية متبقية لكي تقوم بدراستها وبإرسال ردودها يف مرحلة الحقـة           ٤٢إليها  
الردود يف التقرير النهائي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنـة عـشرة يف                

  .٢٠١١سبتمرب /أيلول

   توصية٤٢وترد فيما يلي الردود املقدمة على     

  نضمام إىل املعاهدات بوجه عام أو التصديق عليهاالردود فيما يتعلق باال    
 وجتري باالو مشاورات  .  علماً هبذه املعاهدات   اإلحاطةيتمثل موقف باالو يف     : موقف باالو 

 وحتديد القدرات واملوارد املتاحة للجمهوريـة       توعية اجلمهور هبذه الصكوك    وتعمل من أجل  
  : مبوجب هذه املعاهداتبالتزاماهتالكي تفي 

أن تنظر يف االنضمام إىل ما تبقى من الصكوك الدوليـة األساسـية               -١-٦٢
  ؛)اجلزائر(حلقوق اإلنسان 

أن توقِّع وتصدِّق، يف أقرب وقت ممكن، على مجيع الصكوك الدولية             -٢-٦٢
  ؛)الربازيل(األساسية حلقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا 

وأن  اإلنسان   مشاركتها يف الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق     تزيد  أن    -٣-٦٢
  ؛)املغرب(تنضم إىل املعاهدات الدولية اليت مل تنضم إليها بعد 

أن تنظر يف التصديق على الـصكوك الدوليـة األساسـية حلقـوق               -٤-٦٢
  ؛)جنوب أفريقيا( ... اإلنسان

أن تصدِّق على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنـسان بغيـة             -٥-٦٢
  ومحايتـها  حقـوق اإلنـسان   لى تعزيز   للعمل ع عمل وطين مناسب    إطار   إنشاء

  ؛)ترينيداد وتوباغو(
 ...أن تنظر يف االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية، مبا يف ذلـك            -٦-٦٢

  ؛)الصني(
 الـيت   قوق اإلنـسان  الرئيسية حل صكوك  الأن تنظر يف االنضمام إىل        -١١-٦٢

  ؛)كوستاريكا (...  فيهاليست طرفاً
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  ؛)ملديف (... ات حقوق اإلنسان املتبقيةأن تصدِّق على اتفاقي  -١٢-٦٢
  ؛)مجهورية مولدوفا( أن تنضم إىل الصكوك األخرىو ...  -١٥-٦٢
...  السامية حلقوق اإلنـسان   فوضية  املأن تباشر بالتدريج، ومبساعدة       -١٨-٦٢

  ؛)شيلي(
أن تنظر يف إمكانية التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقـوق             -٢٣-٦٢

  ).رجنتنياأل... ( اإلنسان

  تعلق بالتصديق على معاهدات حمددةالردود فيما ي    
يتمثـل   : موقف بـاالو   - والسياسيةالتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        

اجلمهور هبـذا    وتعمل باالو على إذكاء وعي    .  علماً هبذه املعاهدات   اإلحاطةموقف باالو يف    
  .مبوجب هذا الصكبالتزاماهتا جمهورية لكي تفي  وحتديد القدرات واملوارد املتاحة للالصك

أن جتعل ضمن أولوياهتا االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             -٧-٦٢
  ؛)فرنسا (...املدنية والسياسية 

 ...أن تصدِّق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية             -٨-٦٢
  ؛)النرويج(

وك الرئيسية حلقوق اإلنسان، وخباصة     أن تنظر يف التصديق على الصك       -٩-٦٢
  ؛)اململكة املتحدة( ... اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل 

أن تنظر يف التصديق على املعاهدات الدوليـة األساسـية حلقـوق              -١٠-٦٢
  ؛)بولندا(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية : اإلنسان

اخلاص بـاحلقوق  العهد الدويل  ... لتصديق على أن تنظر يف إمكانية ا      -٢٣-٦٢
  ؛)األرجنتني( ...، والربوتوكولني االختياريني امللحقني به املدنية والسياسية

  .)إسبانيا( ... أن توقِّع وتصدِّق على العهدين الدوليني  -٢٤-٦٢
 موقـف   - التوقيع على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

 وتعمل باالو على إذكاء وعـي     .  علماً هبذه املعاهدات   اإلحاطةيتمثل موقف باالو يف     : باالو
مبوجب بالتزاماهتا   وحتديد القدرات واملوارد املتاحة للجمهورية لكي تفي         اجلمهور هبذا الصك  

  .هذا الصك
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية ... أن تنظر يف االنضمام إىل      -٦-٦٢

  ؛)الصني(تماعية والثقافية واالج
 العهـد الـدويل اخلـاص       ... أن جتعل ضمن أولوياهتا االنضمام إىل       -٧-٦٢

  ؛)فرنسا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         ...أن تصدِّق على      -٨-٦٢
  ؛)النرويج (...واالجتماعية والثقافية 

التصديق على الصكوك الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان،         أن تنظر يف      -٩-٦٢
 ...العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة          ... وخباصة

  ؛)اململكة املتحدة(
أن تنظر يف التصديق على املعاهدات الدوليـة األساسـية حلقـوق              -١٠-٦٢

  ؛)بولندا( ية والثقافيةالقتصادية واالجتماعالعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا: اإلنسان
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق   ... أن تنظر يف إمكانية التصديق على       -٢٣-٦٢
  ؛)األرجنتني( ... القتصادية واالجتماعية والثقافيةا

  .)إسبانيا... ( أن توقِّع وتصدِّق على العهدين الدوليني  -٢٤-٦٢
يتمثـل  :  موقف باالو  - املرأةالتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          

وتعمل باالو باستمرار من أجل التصديق على       . موقف باالو يف اإلحاطة علماً هبذه التوصيات      
  .هذا الصك

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ...أن تصدِّق على      -٨-٦٢
  ؛)النرويج(

      نـسان،  أن تنظر يف التصديق على الصكوك الرئيـسية حلقـوق اإل            -٩-٦٢
     اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة            ، و ...، و ...وخباصة  

  ؛)اململكة املتحدة(
أن تنظر يف التصديق على املعاهدات الدوليـة األساسـية حلقـوق              -١٠-٦٢

  ؛)بولندا (...اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة : اإلنسان
لى اتفاقيات حقوق اإلنسان املتبقية، وخباصـة اتفاقيـة         أن تصدِّق ع    -١٢-٦٢

  ؛)ملديف(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
أن تنضم إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة               -١٣-٦٢

  ؛)تركيا(
أن تصدِّق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة              -١٤-٦٢

  ؛)كندا(
أن تصدِّق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،              -١٥-٦٢

، وأن تنـضم إىل الـصكوك       ٢٠٠٨اليت حظيت مبوافقة جملس الشيوخ يف عـام         
  ؛)مجهورية مولدوفا(األخرى 
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 أن تصدِّق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة             -١٦-٦٢
  ؛)هنغاريا( ...و

التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        جراءات  تنهي إ أن    -١٧-٦٢
  ؛)فرنسا (...التمييز ضد املرأة و

السامية حلقـوق اإلنـسان،     فوضية  املأن تباشر بالتدريج، ومبساعدة       -١٨-٦٢
لى مجيع أشـكال     االتفاقية الدولية للقضاء ع    ... إجراءات النظر يف التصديق على    

  ؛)شيلي( ... والتمييز ضد املرأة
أن تواصل مساعيها للتصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع            -٢٠-٦٢

  ؛)الفلبني (...وأشكال التمييز ضد املرأة 
أن تنظر يف إمكانية التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقـوق             -٢٣-٦٢

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ...سيما  اإلنسان، وال
  ؛)األرجنتني (... ؛روتوكوالهتا االختياريةوب
 على االتفاقية الدولية للقضاء علـى       ، بصفة خاصة  ،توقِّع وتصدِّق  أن  -٢٤-٦٢

 االختياري، اللذين وافق جملس الشيوخ      هلامجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكو     
   .)اإسباني(نتظر موافقة جملس النواب وت على التصديق عليهما ٢٠٠٨يف مطلع عام 

يتمثل موقف بـاالو يف إحاطتـها       :  موقف باالو  - التعذيبالتصديق على اتفاقية مناهضة     
وينص دستور باالو على حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسـية           . علماً هبذه املعاهدات  

وتعمل باالو على إذكاء وعي اجلمهور وحتديد القدرات واملـوارد          . الالإنسانية أو املهينة   أو
  .حة للجمهورية لكي تفي بالتزاماهتا مبوجب هذا الصكاملتا

أن تنظر يف التصديق على املعاهدات الدوليـة األساسـية حلقـوق              -١٠-٦٢
  ؛)بولندا(اتفاقية مناهضة التعذيب : اإلنسان

 وال سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه ...أن تنظر يف االنضمام إىل       -١١-٦٢
  ؛)كوستاريكا( ... ؛قاسية أو الالإنسانية أو املهينةلمن ضروب املعاملة أو العقوبة ا

 االتفاقية الدولية للقضاء علـى      ... أن تنظر يف إمكانية التصديق على       -٢٣-٦٢
  ؛)األرجنتني( ... مجيع أشكال التمييز العنصري

ال  وعلى االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشك...أن توقِّع وتصدِّق   -٢٤-٦٢
  ؛)إسبانيا( ... التمييز العنصري

تقبل باالو هذه التوصية لكوهنا صدقت      :  موقف باالو  - الطفلالتصديق على اتفاقية حقوق     
، وهي تعمل على إعداد تقريرها الـدوري املقبـل   ١٩٩٤ عام على اتفاقية حقوق الطفل يف 

  .وتتابع يف الوقت نفسه التزاماهتا مبوجب هذا الصك
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، السامية حلقـوق اإلنـسان    ملفوضية  اأن تباشر بالتدريج، ومبساعدة       -١٨-٦٢
 التفاقيـة حقـوق     ني االختياري ني الربوتوكول ... إجراءات النظر يف التصديق على    

الطفل ضمن إطار خطة العمل الوطنية لشؤون الطفل املـشار إليهـا يف التقريـر               
  ؛)شيلي( الوطين
 ... االختياريني التفاقية حقوق الطفـل أن تصدِّق على الربوتوكولني       -٢٤-٦٢

  ؛)إسبانيا(
يتمثل موقف باالو   :  موقف باالو  - اإلعاقةالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي       

يف قبوهلا هذه التوصيات لكوهنا تعمل على إذكاء الوعي هبذا الصك وحتديد القدرات واملوارد       
  .اليت ستحتاج إليها اجلمهورية لكي تفي بالتزاماهتا مبوجب هذا الصك

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    على   ...عيها للتصديق   أن تواصل مسا    -٢٠-٦٢
  ؛)الفلبني (...اإلعاقة 

أن تصدِّق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعمل علـى             -٢١-٦٢
  ؛)أستراليا(تنفيذ استراتيجية منطقة احمليط اهلادئ اإلقليمية املتعلقة باإلعاقة 

 حقوق األشـخاص ذوي     أن تنضم، على سبيل األولوية، إىل اتفاقية        -٢٢-٦٢
 مراحل هـذه  مجيع يف األشخاص ذوي اإلعاقة  اإلعاقة وتنفذها وأن تشرك كذلك      

  ؛)نيوزيلندا(العملية 
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       ...أن توقِّع وتصدِّق على       -٢٤-٦٢

  .)إسبانيا (؛وبروتوكوالهتا االختيارية
يتمثـل  :  موقف بـاالو   - أسرهم وأفراد   االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين     

موقف باالو يف إحاطتها علماً هبذه التوصيات لكوهنا تعمل على إذكـاء الـوعي وحتديـد                
  .القدرات واملوارد املتاحة للجمهورية لكي تفي بالتزاماهتا مبوجب هذا الصك

 الدوليـة    األمم املتحدة   اتفاقية ... أن تواصل مساعيها للتصديق على      -٢٠-٦٢
  .)الفلبني(ية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم حلما

يتمثـل  :  موقف بـاالو   - القسرياالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء        
موقف باالو يف إحاطتها علماً هبذه التوصيات لكوهنا تعمل على إذكـاء الـوعي وحتديـد                

  .القدرات واملوارد املتاحة للجمهورية لكي تفي بالتزاماهتا مبوجب هذا الصك
 االتفاقية الدولية حلماية مجيـع      ... أن تنظر يف إمكانية التصديق على       -٢٣-٦٢

  ؛)رجنتنياأل(األشخاص من االختفاء القسري 
 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص       ... أن توقِّع وتصدِّق على     -٢٤-٦٢

  ؛)إسبانيا(من االختفاء القسري 
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التصديق على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني واالتفاقية بشأن وضع األشـخاص عـدميي     
وهنا تعمل علـى    يتمثل موقف باالو يف إحاطتها علماً بالتوصيات لك       :  موقف باالو  - اجلنسية

  .إذكاء الوعي وحتديد القدرات واملوارد املتاحة للجمهورية للوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذا الصك
 املتعلقـة بوضـع الالجـئني وإىل        ١٩٥١أن تنضم إىل اتفاقية عـام         -٢٥-٦٢

 املتعلقة باألشخاص عدميي اجلنسية     ١٩٥٤ وإىل اتفاقية عام     ؛١٩٦٧بروتوكوهلا لعام   
  ؛)مجهورية مولدوفا( املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١واتفاقية عام 

 املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا     ١٩٥١أن تنضم إىل اتفاقية عام        -٢٦-٦٢
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (١٩٦٧لعام 
 املتعلقة بوضع األشخاص عـدميي      ١٩٥٤أن تصدِّق على اتفاقية عام        -٢٧-٦٢

  .)سلوفاكيا( املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١ اجلنسية واتفاقية عام
:  موقف باالو  - بالبشر واالجتار   اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     التصديق على   

حتيط باالو علماً هبذه التوصيات لكوهنا تعمل على إذكاء الوعي وحتديد القدرات واملـوارد              
ويوجد لدى باالو تـشريعات     . ا مبوجب هذا الصك   املتاحة للجمهورية لكي تفي بالتزاماهت    
  .وآليات إنفاذ للتصدي لالجتار بالبشر

كافحة اجلرمية  األمم املتحدة مل  أن تنظر يف مسألة التصديق على اتفاقية          -٢٨-٦٢
  ؛)الفلبني ( امللحق هبااملنظمة عرب الوطنية وبروتوكول بالريمو

 ،قبة االجتار باألشـخاص   أن تصدِّق على بروتوكول منع وقمع ومعا        -٣٣-٦٢
كافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة       ماملكمل التفاقية   ،  وخباصة النساء واألطفال  

  .)الواليات املتحدة األمريكية(
:  موقف باالو  - ضد املرأة سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          

وهنا تعمل على إذكاء الوعي وحتديـد       يتمثل موقف باالو يف إحاطتها علماً هبذه التوصيات لك        
  .القدرات واملوارد املتاحة للجمهورية لكي تفي بالتزاماهتا مبوجب هذا الصك

ـ       -١٩-٦٢  وحكومـات الواليـات    الوطنيـة    ةأن تواصل العمل مع احلكوم
واجملموعات النسائية من أجل إلغاء التحفظات على اتفاقية القضاء علـى مجيـع             

  .)أستراليا(أشكال التمييز ضد املرأة 

  إنفاذها وأ التشريعات واءمةالرد فيما يتعلق مب    
 يتمثل  : موقف باالو  - التشريع املتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

وتواصل وزارات بـاالو املختـصة العمـل        . موقف باالو يف إحاطتها علماً هبذه التوصيات      
سات ذات الصلة متمشية مع أحكام اتفاقية القـضاء         بالتعاون الوثيق لضمان أن تكون السيا     

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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الصكوك  (أحكام هذه الصكوك  مع   اًمتمشي تشريعها الوطين أن جتعل     -٤-٦٢
  ؛)جنوب أفريقيا ()الدولية األساسية حلقوق اإلنسان

تفاقيـة  ا(  للمعايري الدوليـة    ذات الصلة وفقاً   التشريعاتن تنقح   أ ...  -١٦-٦٢
 املثلى ناجع خيدم املصاحل     تشريع لوضع )القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

  ؛)هنغاريا(للمرأة 
اتفاقية  ( االتفاقية أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لتنفيذ أحكام      و ...  -١٧-٦٢

  .)فرنسا ()القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
يتمثل موقف باالو يف    :  موقف باالو  - حلقوق اإلنسان وفيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية      

وتواصل باالو العمل مع أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ، ومنتدى آسـيا  . قبول هذه التوصية 
واحمليط اهلادئ عن طريق إجراء مشاورات يف جمال إذكاء الوعي وحتديد القدرات واملـوارد              

    وستجري باالو مـشاورات    . ر هذه املؤسسة  املتاحة للجمهورية لكي تفي بالتزاماهتا يف إطا      
 بشأن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبـساعدة أمانـة   ٢٠١١أغسطس /آب ٥ إىل  ١من  

. منتدى جزر احمليط اهلادئ ومنتدى آسيا واحمليط اهلادئ واملفوضية السامية حلقوق اإلنـسان            
ال سيما أعضاء الكـونغرس     وختص املشاورات داخل البلد املسؤولني احلكوميني الرئيسيني، و       
وسـتحدد نتيجـة هـذه      . الوطين فضالً عن الوزارات والوكاالت احلكومية ذات الـصلة        

  .املشاورات اإلجراءات اليت ستتبع إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
أن تنظر يف أن تسرِّع وترية اجلهود الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنيـة               -١-٦٢

  .)اجلزائر(حلقوق اإلنسان 
يتمثل موقف باالو يف    :  موقف باالو  - باء أجانب آلفيما يتعلق بوضع األطفال املولودين      و

ووفقاً لدستور باالو جيوز للهيئة التشريعية أن تـدرس وضـع           . اإلحاطة علماً هبذه التوصية   
  .األطفال املولودين آلباء أجانب

 للمعايري  أن تعيد النظر يف وضع األطفال املولودين آلباء أجانب وفقاً           -٢٩-٦٢
  .)هنغاريا(الدولية ذات الصلة 

يتمثل موقف بـاالو يف قبـول هـذه         :  موقف باالو  - لسن املسؤولية اجلنائية  د األدىن   احل
وباالو طرٌف يف اتفاقية حقوق الطفل وستجري تعديالت وفقاً هلـذه التوصـيات             . التوصية

  .حسب املعايري املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل
ملـسؤولية اجلنائيـة   ا احلـد األدىن لـسن   املتعلق بالتشريعراجع  أن ت   -٣٠-٦٢

  ؛)الربازيل(
 للمعـايري الدوليـة   ملسؤولية اجلنائية امتثاالًالسن احلد األدىن   أن ترفع     -٣١-٦٢

  .)سلوفاكيا(
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. يتمثل موقف باالو يف اإلحاطة علماً هبـذه التوصـية         :  موقف باالو  - معاملة السجينات 
  . باالو مبعايري االمتثال اليت حتمي السجينات وفقاً لقواعد بانكوكويتقيد نظام السجون يف

أن تعمم وتنفذ قواعد معاملة السجينات والتدابري البديلة الحتجـاز            -٣٢-٦٢
 باسم قواعد بـانكوك، وأن تلـتمس        ُتعَرف أيضاً و اجملرمات اليت اعُتِمدت مؤخراً   

املتحـدة املعـين    الدعم الالزم من وكاالت ذات صلة من قبيل مكتـب األمـم             
  .)تايلند(السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية باملخدرات واجلرمية 

. يتمثل موقف باالو يف قبول هذه التوصـيات       :  موقف باالو  - لألطفالاالستغالل اجلنسي   
وباالو طرف يف اتفاقية حقوق الطفل وستطبق هذه التوصيات يف إطار التزاماهتـا مبوجـب               

  .الصك هذا
 االستغالل   الذي يعاجل حتديداً   التشريععلى وجه االستعجال    ذ  أن تنفِّ   -٣٤-٦٢

وأن تتخذ تدابري مناسـبة لـضمان   اإللكترونية  الصور عن طريقاجلنسي لألطفال  
، مـن االسـتغالل اجلنـسي       الصبياناحلماية القانونية الكافية لألطفال، مبن فيهم       

  ؛)اململكة املتحدة(التجاري 
 أشـرطة الفيـديو     عن طريق استغالل األطفال    يعاجل   اًتشريعأن تسن     -٣٦-٦٢

غرافية والصور اإللكترونية اليت تتضمن مـشاهد جنـسية         وواألفالم والصور الفوت  
 ؛)نيوزيلندا(فاضحة 

ترينيـداد  ( من االسـتغالل اجلنـسي التجـاري         ة األطفال  محاي ...  -٣٦-٦٢
  .)وتوباغو

التوصيات ألهنـا   يتمثل موقف باالو يف قبول هذه       :  باالو  موقف -األطفال  عمل  
  .طرف يف اتفاقية حقوق الطفل وستفي بالتزاماهتا مبوجب هذا الصك

 ملنع عمل األطفال ومحايتهم من االستغالل اجلنـسي         تشريعاًأن تسن     -٣٦-٦٢
  ؛)ترينيداد وتوباغو(التجاري 

أن تلتمس املساعدة من منظمة العمل الدولية ملكافحة عمل األطفـال      -٣٧-٦٢
  .)الربازيل(

:  موقف بـاالو -  من جنس واحدبالغني العالقات اجلنسية اليت متارس بالتراضي بني   جترمي
وستتخذ باالو التدابري املناسبة لتغيري أو تعـديل        . يتمثل موقف باالو يف قبول هذه التوصيات      
  .التشريع احلايل مبا يتفق مع املعايري الدولية

 عن العالقات اجلنسية    مها بعدم التمييز برتع صفة اجلر     أن تؤكد التزام    -٣٨-٦٢
 وبإلغاء األحكام اليت تنطوي على      بالغني من جنس واحد   بني  اليت متارس بالتراضي    

  ؛)فرنسا(املتحولني جنسياً  ويةل اجلنسوالتمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي املي
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 الوطنية مطابِقة اللتزامها باملساواة وعدم التمييـز،        تشريعاهتاأن جتعل     -٣٩-٦٢
الذي ال يزال جيرِّم العالقات يف باالو لعقوبات ا قانون  الوارد يفكماحلبإلغاء وذلك 

  ؛)النرويج (بالغني من جنس واحدبني اليت متارس بالتراضي اجلنسية 
رِّم ممارسة   احمللية اليت جت   تشريعاتأن تلغي مجيع األحكام الواردة يف ال        -٤٠-٦٢

 التمييـز ضـد املثليـات    كافحت وأن جنس واحد اجلنس بالتراضي بني بالغني من      
من خالل تـدابري سياسـية      املتحولني جنسياً    و يةل اجلنس وواملثليني ومزدوجي املي  

  .)إسبانيا(وتشريعية وإدارية 
وستتخذ بـاالو   . يتمثل موقف باالو يف قبول هذه التوصيات      :  موقف باالو  -سن الزواج   

  . يتمشى مع املعايري الدوليةالتدابري املناسبة لتغيري أو تعديل التشريع املناسب مبا
 صبيانسن القانونية للزواج بالنسبة للبنات وال     احلد األدىن لل  أن توحِّد     -٤١-٦٢

  .)النرويج(
. يتمثل موقف باالو يف قبول هذه التوصـيات       : موقف باالو  - اللجوءالالجئون وملتمسو   

  .ملعايري الدوليةوستتخذ باالو التدابري املناسبة لسن التشريع املناسب مبا يتمشى مع ا
 يطغى عليه الطابع الرمسي لتوفري احلمايـة لالجـئني          أن تنشئ نظاماً    -٤٢-٦٢
 ).الواليات املتحدة األمريكية( اللجوء ملتمسيو

  اخلامتة    
من املقرر أن حيضر فخامة السيد جونسون توريبيونغ، رئيس مجهورية باالو الـدورة               

ويعتزم فخامته القيام أثناء زيارته إىل نيويورك       . تحدةالسادسة والستني للجمعية العامة لألمم امل     
بالتوقيع على الصكوك السبعة املتبقية من املعاهدات أو االتفاقيات أو العهود األساسية حلقـوق              

اإلعـالن  ) ٢ميثاق األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛      ) ١: وهذه الصكوك هي التالية   . اإلنسان
العهـد  ) ٤دويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية؛       العهد ال ) ٣العاملي حلقوق اإلنسان؛    

        اتفاقيـة القـضاء علـى      ) ٥الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة؛        
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         ) ٦مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛      

 ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية         اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من    ) ٧العنصري؛  
  . وباالو هي طرف بالفعل يف اتفاقية حقوق الطفل.الالإنسانية أو املهينة أو

وأخرياً، حتترم باالو التزاماهتا ومسؤولياهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وتدعو من جديد         
اته يف جمال حقوق    اجملتمع الدويل إىل مساعدة البلد يف اجلهود اليت يبذهلا لالضطالع مبسؤولي          

  .اإلنسان بتنفيذ هذه الصكوك
        


