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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً   
آلية جديدة من آليات     بصفته   ٢٠٠٦اسُتحدث االستعراض الدوري الشامل يف عام         -١

وقد اختـار   . األمم املتحدة لرصد سجالت حقوق اإلنسان واستعراضها يف كل دولة عضو          
 /شـباط ١مم املتحدة مجهورية باالو لتقـدم تقريرهـا يف          جملس حقوق اإلنسان التابع لأل    

  .٢٠١١مايو / أيار٣ ومن املعتزم استعراضه يف جنيف يف ٢٠١١ فرباير
ونظم فريق استشاري تقين يضم ثالثة أعضاء موفدين من أمانة منتدى جزر احملـيط                -٢

، ومفوضـية األمـم   اهلادئ، وفريق موارد احلقوق اإلقليمي التابع ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ         
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، دورة تدريبية تشاورية قطرية بشأن عمليـة االسـتعراض             

واشترك يف حلقة العمـل مـدراء       . ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٠ إىل   ١٦الدوري الشامل من    
  .حكوميون ورؤساء أقسام وممثلو منظمات غري حكومية ومنظمات اجملتمع املدين

، أُوصي بإنشاء فرقة عمل حكومية تكلـف        تعلقة بالتدريب للمشاورات امل ونتيجة    -٣
أما التقرير اخلاص باملنظمات غري احلكومية فقد أسندت مسؤولية         . مبهمة إعداد تقرير الدولة   

  .إعداده إىل فرقة العمل املعنية باملنظمات غري احلكومية
قة عمل معنية ، أنشأ الرئيس جونسون توريبيونغ فر  ٢٨٥وعمالً باألمر التنفيذي رقم       -٤

باالستعراض الدوري الشامل تتألف من مدراء حكوميني ورؤساء أقسام ومـدراء بـرامج             
وأذن األمر التنفيذي لفرقة العمل بإعداد التقرير والتنسيق والتشاور بشأنه          . ورؤساء وكاالت 

وترأس وزير الدولة فرقة العمل املعنية باالستعراض الدوري الشامل مبساعدة رئيس           . وعرضه
  .يوان رئيس اجلمهورية بوصفه نائب رئيسد
وأنشئ الفريق العامل أثناء االجتماع األول لفرقة العمل املعنية باالستعراض الدوري             -٥

الــشامل هبــدف اإلشــراف علــى قــضايا حمــددة حلقــوق اإلنــسان ذات الــصلة 
  .والوكاالت بالوزارات

قها فضالً عن إتاحـة     وكلفت وزارة الدولة مبسؤولية الشروع يف املشاورات وتنسي         -٦
 وأجريـت   ةفييعروُعقدت لقاءات ت  . املوظفني وغري ذلك من املوارد اليت تطلبها فرقة العمل        

  .أعمال حتضريية بالتعاون مع الوزارات والوكاالت احلكومية
حتـت  ونظمت يف املركز الثقايف ندوة عامة حول السياسة الثقافية وحقوق اإلنسان              -٧

بالتعاون فرقة العمل املعنية باالستعراض الـدوري       معية والثقافية   إشراف وزارة الشؤون اجملت   
 احمليط اهلادئ، لفائدة مجيع اجلهات املعنية يف احلكومـة          منتدى جزر الشامل ومبساعدة أمانة    

  .واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين
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  معلومات أساسية  - ثانياً  

  حملة عامة  - ألف  
و من جمموعة جزر يف أقـصى غـرب جـزر كـارولني يف              تتألف مجهورية باال    -٨

 ميكرونيزيا، وتقع على مسافة متساوية من كل من الفلبني غرباً وبابوا غينيا اجلديدة جنوبـاً              
 ميالً  ١٨٨ جزيرة يبلغ جمموع مساحتها      ٣٤٠وتتألف باالو من    . يف الشمال الشرقي   وغوام

  . ميالً مربعا٢٣٧ً ٨٣٠الصة مربعاً وتبلغ مساحة املنطقة االقتصادية البحرية اخل
الباالوية، وهي لغة جمموعة اجلـزر      : ويتحدث أهايل باالو بثالث لغات حملية، هي        -٩

ويتحدث أغلب السكان اللغـة     .  جزر اجلنوب الغريب   يف التوبيةالرئيسية، والسونسورولية و  
  .يتان للحكومة اللغتني الباالوية واإلنكليزية مها اللغتان الرمسأنالباالوية باإلضافة إىل 

 لالتـصال أدخل الديانة املسيحية إىل باالو مبشرون إسبانيون يف السنوات املبكرة           و  -١٠
الـروم  :  دينيـة، منـهم    طوائف يف املائة من السكان ينتمون اليوم إىل         ٩٩وهناك  . بأوروبا

  يف ٩(، واملـوديكنغي    ) يف املائة  ٢٣(، والربوتستانت   ) يف املائة من السكان    ٤٩(الكاثوليك  
  .، وجمموعة من الطوائف األصغر) يف املائة٥ (والسبتيون، )املائة
ميثاق الرابطة احلرة مع الواليات      ودخل. ١٩٨١واعتمدت باالو دستورها يف عام        -١١

، على إثر إجراء مثانيـة اسـتفتاءات        ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين األول  ١املتحدة حيز النفاذ يف     
  . تنتقل من حالة الوصاية إىل االستقاللوتعديل على دستور البلد، مما جعل باالو

  نظام احلكم  - باء  
ـ باالو مجهورية دميقراطية ذات سلطة تنفيذية تنتخب          -١٢ االقتراع املباشـر وسـلطة     ب

وتعقد االنتخابات العامة مرة كل أربع سنوات النتخاب الرئيس ونائبه          .  جملسني منتشريعية  
  .)الكونغرس (وأعضاء اجمللس الوطين

ويـتألف ). جملس الشيوخ وجملس النواب   (م اجمللس الوطين لباالو إىل جملسني       وينقس  -١٣
 ١٦ويتألف جملس النـواب مـن   .  على الصعيد الوطين منتخباً عضوا١٣ًجملس الشيوخ من    

 وتنتخب كل والية أيـضاً    .  ميثل كل عضو منهم والية من واليات باالو الستة عشرة          عضواً
  .حاكمها وأعضاء جهازها التشريعي

  .ورئيس باالو هو يف اآلن ذاته رئيس الدولة ورئيس احلكومة  -١٤
 من  ١٤ إىل   ١وأنشئت السلطات التنفيذية حسب األصول مبوجب الفقرات الفرعية           -١٥

وميارس السلطة التشريعية اجمللس الوطين لباالو وهي منشأة حسب         .  من دستور باالو   ٨املادة  
  . من دستور باالو٩ن املادة  م١٧ إىل ١األصول مبوجب الفقرات الفرعية 
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 على إنشاء الـسلطة القـضائية       ١٠ من املادة    ١٤ إىل   ١ونصت الفقرات الفرعية      -١٦
وتتألف السلطة القضائية من احملكمة العليا وحمكمة االستئناف التابعة هلـا           . وظائفهاحتديد  و

مـستقلة عـن    والسلطة القـضائية    . االبتدائية وحمكمة األراضي  كمة  احملواحملكمة الوطنية و  
  .السلطتني التنفيذية والتشريعية

 وهو جونـسون     جديداً ، انتخب الباالويون رئيساً   ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -١٧
 كانون  ١٥واستلم الرئيس ونائبه مهامهما يف      .  للرئيس وهو خرياي ماريور    توريبيونغ ونائباً 

 وإىل  ة التشريعي اهليئةت شاملة يف    وأدت هذه االنتخابات إىل إجراء تغيريا     . ٢٠٠٩يناير  /الثاين
  . على الدستور تعديال٢٠ًاعتماد أكثر من 

ويعمل جملس األعيان الذي يتألف من أعلى زعيم تقليدي يف كل والية من الواليات       -١٨
ويستشار اجمللس بشأن مـسائل تتعلـق بـالقوانني         . الستة عشرة، كهيئة استشارية للرئيس    

 من دستور باالو علـى االعتـراف مبجلـس         ٨ من املادة    ٦ة  وتنص الفقر . العرفيةوالتقاليد  
  .األعيان بوصفه هيئة استشارية للرئيس

  الدستور  - جيم  
وينص الدستور علـى احلقـوق      . لبلدلميثل دستور مجهورية باالو القانون األعلى         -١٩

األساسية لكل مواطن وعلى سلطات احلكومة؛ ويكفل إجراء عمليات تـدقيق يف أنـشطة              
 املستقلة الثالث وحتقيق توازن بينها وأال تتجاوز سلطة احلكومة ما أوكل هلا مـن               السلطات

وال جيب أن خيالف الدستور أي قـانون أو         . اختصاص؛ ويعترف الدستور باحلقوق التقليدية    
القـوانني واإلجـراءات   وتصبح هذه  فيه  إجراء حكومي أو اتفاق تكون حكومة باالو طرفاً       

  .عارضها مع الدستورالغية بقدر تواالتفاقات 

  اللغة  - دال  
 من دستور باالو على أن اللغة الباالوية التقليدية هـي           ١٣ من املادة    ١تنص الفقرة     -٢٠

 ووفقـاً . اللغة الوطنية وأن اللغتني الباالوية واإلنكليزية مها اللغتـان الرمسيتـان للحكومـة            
يف حالة وجود اختالف بني فإنه ذه املادة من دستور باالو،    ه ىللتعديالت األخرية املدخلة عل   

نص الدستور الوارد باللغة الباالوية والنص اإلنكليزي للدستور، جيب ترجيح الصيغة الواردة            
  .االستخدام املناسب لكل لغة، وحيدد اجمللس الوطين باللغة الباالوية

  السكان  - هاء  
) املائة يف   ٧٤ (١٤ ٦٨٥ منهم   ،٢٠٠٥ يف عام     نسمة ١٩ ٩٠٧ بلغ عدد السكان    -٢١
والغالبية ). ٢٠٠٥ عام   تعداد(من غري الباالويني    )  يف املائة  ٢٦ (٥ ٢٧٢ باالوي و  أصلمن  
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أخـرى  غري الباالويني هم عمال أجانب من الفلبني وبلـدان آسـيوية            العظمى من املقيمني    
  ).يف املائة ٨١(

  خط الفقر املستند إىل االحتياجات األساسية  - واو  
مصرف التنمية اآلسيوي عن استراتيجية الشراكة القطريـة      عدها   للدراسة اليت أ   وفقاً  -٢٢

 يف املائة من السكان حتت خط الفقر املستند إىل          ٢٥، يعيش   ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  مع باالو   
وجتدر اإلشارة إىل أن حجم الفقر يف باالو مماثـل للمعـدل            . االحتياجات األساسية الوطنية  

 استقصاءوأظهر  .  بني مناطق باالو   التساوي تقريباً ويوزع الدخل ب  . املسجل يف بلدان املنطقة   
 دوالر  ٦ ٠٠٠أن دخل األسرة املعيشية يف املتوسط بلغ        ) ٢٠٠٩ (ة املالية مؤخراً  رأجرته وزا 

  .االستقصاء أسرة مشلها ٤ ٠٠٠أمريكي من بني األسر املعيشية البالغ عددها 

  االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  - زاي  
 من دستور باالو اجمللس الوطين لباالو سـلطة    ٩من املادة   ) ٧(٥ الفقرة الفرعية    متنح  -٢٣

  .من جملسي الشيوخ والنوابتصويت أغلبية األعضاء يف كل بالتصديق على املعاهدات 
وهـي االتفاقيـة    . أغسطس، انضمت باالو إىل اتفاقية حقوق الطفـل       / آب ٤ويف    -٢٤

 بـدور نـشط يف   واضطلعت باالو الحقاً. ضمت إليهااملعنية حبقوق اإلنسان اليت انالوحيدة  
وأيدت بـاالو   .  املسائل املتعلقة باألطفال والتنمية االجتماعية     بشأناحملافل اإلقليمية والعاملية    

إعالن بيجني، واألهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف الواردة يف على أعلى املستويات السياسية    
  .الوثائق لتوجيه التنمية الوطنيةواستعانت هبذه " فالعامل صاحل لألط"الوثيقة املعنونة 

 بـاالو اسـتعراض املعاهــدات الثمانيـة األخـرى املعنيـة حبقــوق      وتواصـل   -٢٥
  .ودراستها اإلنسان

   الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة  -حاء   
 املزيد من املشاورات مـن أجـل تأسـيس مؤسـستها املعنيـة              جتري باالو حالياً    -٢٦

  .اإلنسان حبقوق

  حقوق اإلنسان  - طاء  
  يف جمال حقوق اإلنسان كما تدل علـى ذلـك أساسـاً             جيداً متلك باالو سجالً    -٢٧

االنتخابات الدميقراطية واحلرة والرتيهة، واحترام سيادة القانون ووجود نظام قضائي مستقل           
يف ومثلما هو احلال يف العديد من البلدان األخرى، ال تزال باالو تواجـه حتـديات                . وفعال
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وإساءة استعمال  جماالت تغري املناخ، وتدهور البيئة، وتفاوت الرفاه االجتماعي واالقتصادي،          
 ،املعديـة بـاألمراض غـري    وارتفاع معدل الوفيات بفعل اإلصابة  ،الكحول واملواد املخدرة  

وحمدودية انتفاع الفئات الضعيفة واألشخاص ذوي اإلعاقة باخلدمات وقلة الفرص املتاحـة            
، والعنف املرتيل واالجتار بالبـشر،      الباالويني احملليني لفائدة العمال   فرص العمل   اية  هلم، ومح 

  .ووجود تقارير تفيد وقوع حوادث اعتداء ومتييز ضد بعض العمال األجانب
  . من دستور مجهورية باالو حرية التعبري أو الصحافة٤ من املادة ٢وتكفل الفقرة   -٢٨
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفهما أداتني      باالو و دستور مجهورية ب  ب وُيسترشد  -٢٩

  .توجيهيتني يف وضع قوانني حقوق اإلنسان يف باالو

  اإلنسان ومحايتهاتعزيز حقوق   - ثالثاً  

  الدستور  - ألف  
  : يكفل دستور باالو ملواطنيها  -٣٠

  أو حرية املعتقد الفلسفي أو الديينالوجدانحرية  •

 حرية التعبري أو الصحافة •

 حق التجمع السلمي •

وتأمني مرتله ومراسالته وأمتعته من عمليات املدامهة       حق األمن الشخصي للمواطن      •
 والتفتيش واملصادرة

 ، أو العرق، أو املنشأ، أو اللغـة، بسبب اجلنساملساواة أمام القانون؛ وعدم التمييز   •
ثناء ما يتعلـق  أو املركز االجتماعي، أو االنتماء الطائفي، باست    أو الدين أو املعتقد،     

ذوي واملعوزين واألشخاص    للمواطنني، ومحاية القصر واملسنني      التفضيليةباملعاملة  
 بـاملرياث اإلعاقة اجلسدية أو الذهنية، وغريهم من الفئات املماثلة واملسائل املتصلة           

 .بال وصية والعالقات األسرية

مراعـاة األصـول    احلق يف عدم احلرمان من احلياة أو احلرية أو املمتلكات، دون             •
 القانونية الواجبة

 احلماية من احملاكمة بأثر رجعي •

 احلماية من عمليات تفتيش دون أمر •

 افتراض الرباءة حىت تثبت اإلدانة •
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 احملاكمة العاجلة والعلنية والرتيهةيف احلق يف اإلبالغ بطبيعة االهتام و •

أو حبسب احلق يف احلصول على تعويض من احلكومة كما ينص على ذلك القانون              •
 تقدير احملكمة

 احلق يف دخول باالو ومغادرهتا •

 احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  •

لرق أو حظر العبودية القسرية إال لغرض املعاقبة على ارتكاب          التحرر من ا  احلق يف    •
 جرمية

 محاية األطفال من االستغالل •

سة أي وثيقة حكومية ومتابعة أي مداوالت رمسية ألي وكالـة مـن             احلق يف درا   •
 وكاالت احلكومة

 ومسؤولياتاحلق يف التمتع باحلقوق الزوجية وما يتصل هبا من حقوق وامتيازات             •
 .والدية على أساس املساواة بني الرجال والنساء والتراضي املتبادل والتعاون

لى أنه ال جيوز للحكومة إجبـار احملقـق         وينص دستور باالو باإلضافة إىل ذلك، ع        -٣١
ل عليها أثناء حتقيقاته املهنية أو سجنه       الصحفي حسن النية على الكشف عن معلومات حتصَّ       

  . مصدرهابسبب رفضه الكشف عن

  هتريب األشخاص/االجتار بالبشر  - باء  
صد  مجهورية باالو بأهنا منطقة عبور أو مق       لواليات املتحدة اوزارة خارجية   وصفت    -٣٢

فهؤالء العمـال يتوجهـون إىل بـاالو     . البغاء القسري والسخرة  و ملن ميارس االجتار بالبشر   
 على العمل   يف جمال اخلدمة املرتلية أو الزراعة أو البناء ولكنهم جيربون الحقاً          للعمل  بإرادهتم  

 فساعات العمل املبـالغ فيهـا   .  عما تنص عليه عقود عملهم      كبرياً يف ظروف خمتلفة اختالفاً   
لعمـال،  ية، ومصادرة وثائق سـفر ا     هديدات بإحلاق أضرار جسدية أو مال     بدون أجر، والت  

ت العمـال   أدوات لإلكراه تستخدم للحصول على خدما     هي   واالمتناع عن دفع الرواتب،   
 إىل باالو يتوقعن العمل كنـادالت أو كاتبـات          وبعض القادمات .  عنهم واستدامتها رغماً 

  .غاء يف حانات الكاروكي وحمالت التدليكولكنهن جيربن على ممارسة الب
ويعمل مكتب باالو للهجرة ومكتب العمل واملوارد البشرية علـى وضـع خطـة                -٣٣

 الـشواغل ومن بني   .  مسألة طلبات العمل وشروطه بالنسبة لعقود العمال األجانب        لدراسة
 توظيف معتـرف     باالو يف تعاملها مع العمالة األجنبية غياب وكاالت        تثري قلق الرئيسية اليت   

  . يف البلد للتصدي ملشاكل االجتار بالبشراملعنية مع السفارات وتعمل حكومة باالو حالياً. هبا
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وحيظـر  .  يتناول بالتحديد املسائل املتعلقة باالجتار بالبشر      وقد وضعت باالو قانوناً     -٣٤
ـ    ٣٩ الفصل   ١٧الباب  (قانون مكافحة هتريب األشخاص واالجتار هبم        وانني من مدونة الق

عشر سنوات وغرامة   السجن  تلك املمارسات وينص على عقوبات تصل إىل        ) الوطنية لباالو 
والتـربح   دوالر أمريكي جراء استغالل أشخاص ضحايا االجتـار          ٥٠ ٠٠٠مالية تصل إىل    

 سـنة وغرامـة ماليـة تـصل     ٢٥  الـسجن وينص القانون على عقوبة تـصل إىل   . منهم
تكاب جرمية االجتار مع استخدام القوة أو االحتيال أو         دوالر أمريكي عند ار    ٢٥٠ ٠٠٠ إىل

 دوالر أمريكـي    ٥٠٠ ٠٠٠ سنة وغرامة مالية قدرها      ٥٠  السجن الغش؛ وتصل العقوبة إىل   
 وتوجـد أيـضاً   " بأي وسيلة كانت ألغراض االستغالل    "رتكاب جرمية االجتار باألطفال     ال

  . واالحتيال والبغاءالرققوانني ملكافحة 

   اجلنسيةانعدام  - جيم  
جنـسية  م مواطنون باالويون احلصول على      ال حيق ألطفال من أبويني أجنبيني يتبناه        -٣٥

وقوبلت مبادرة لتعديل الدسـتور     . وال مينحون نفس املزايا اليت يتمتع هبا الباالويون       باالوي  
ملنحهم أهلية احلصول على اجلنسية بالرفض باالقتراع الشعيب يف االنتخابات العامـة الـيت              

ومبا أن البلد وقع على اتفاقية حقوق الطفل، فـإن          . ٢٠٠٨نوفمرب  /ظمت يف تشرين الثاين   ن
  . الوطنية املتعلقة بالشباب يف باالوذه املسألة تأيت يف إطار السياسةمعاجلة ه

  العنف املرتيل  - دال  
  ولكن البلد يفتقر إىل    ،وتعاقب عليه ف  العنحتظر العديد من النظم األساسية يف باالو          -٣٦

وأثناء ما يقرب من عقدين من الزمن، تكرر اقتراح      . حتديداًنظام أساسي يتناول العنف املرتيل      
  .ومل تتخذ أية إجراءات لسن مثل ذلك القانون. إجراء إصالح قانوين

. باالو املعين حبماية األسرة   يف مشروع قانون      اجمللس الوطين للبلد حىت اآلن     مل يبت و  -٣٧
ىل منح احلماية واستحداث سبل انتصاف فعالـة للحيلولـة دون           القانون إ مشروع  ويهدف  

. وقوع مزيد من حاالت إساءة املعاملة يف األسرة مبا يف ذلك أعمال العنف واإليذاء واإلمهال              
 إىل زيادة قدرة ضباط الشرطة وتعزيزها ملـساعدة الـضحايا           القانون أيضاً مشروع  ويسعى  

  . وإنفاذ القانون بفعالية
 يف اجملتمع احمللي    املعنيةرة الصحة ووزارة التعليم ووزارة العدل واجلهات        وتبذل وزا   -٣٨

 مشتركة ملعاجلة مجيع املسائل املتعلقة بالعنف وتعاطي اخلمر واملخـدرات يف مجيـع              جهوداً
 ويشكل. ويساهم تعاطي اخلمر واملخدرات بنسبة متزايدة يف العنف املرتيل        . مستويات اجملتمع 

جيـوز ملكتـب    و ويف حني جيوز جلهاز الشرطة إجراء حتقيقات         ، جنائياً ًءالعنف املرتيل اعتدا  
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 ما يرفضون اإلدالء بشهادهتم أمام احملكمة  العام مالحقة املعتدي، إال أن الضحايا كثرياً   النائب
  . ووجود ضغوط أسريةإىل وجود مسائل تتعلق باإلعالةبالنظر 
 ضحايا اجلرائم يف وزارة الصحة هـو      وجتدر اإلشارة إىل أن مكتب تقدمي املساعدة ل         -٣٩

املكتب الوحيد الذي يتصدى ملسألة الصدمات النفسية النامجة عن العنف املـرتيل واجلـرائم              
وخالل السنوات العشر املاضية، مل يكن لدى املكتـب إال موظـف            . املرتكبة ضد األطفال  

نـسية، وإمهـال     األطفال، واجلرائم اجل   إيذاء(واحد يقدم خدمات حمدودة لضحايا اجلرائم       
وباإلضافة إىل ذلك، ال يوجد أي مرفق إليواء ضـحايا العنـف            ). األطفال، والعنف املرتيل  
األطفال، واهلاربني، والشباب، والنساء، واملسنني، واألشـخاص       من  (ومحايتهم بصفة مؤقتة    

لبنـاء القـدرات    وتشمل التطورات املطلوبة    ). هماملهملني، واألشخاص ذوي اإلعاقة وغري    
حتسني قدرته على مجـع البيانـات املتعلقـة بـالعنف املـرتيل             ؤسسية للمكتب املذكور    امل

واإلحصاءات املتصلة باجلرائم وإعداد تقارير طبية تستويف املعايري الدولية من أجـل حتـسني              
  .الشفافية وتطبيق اإلدارة الرشيدة يف القطاع العام

  األشخاص ذوو اإلعاقة  - هاء  
  .على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمل تصدق باالو بعد   -٤٠
وعقدت مشاورات وطنية مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا              -٤١

 للعمل يف جمال السياسة الوطنية املعنية واملنتدى املعين باإلعاقة يف احمليط اهلادئ     واحمليط اهلادئ،   
 اليت ال زال اجمللس الوطين ينظر       وعرضت باالو مشروع سياستها   . باألشخاص ذوي اإلعاقة  

ومن شأن السياسة الوطنية املساعدة على وضع إطار عمـل معـين            . فيها من أجل إقرارها   
  . باإلعاقة يف باالو

األشخاص ذوو اإلعاقـة    ( أية قاعدة بيانات بشأن الفئات الضعيفة        حالياًال توجد   و  -٤٢
فيد يف تعقـب أمـاكن وجـود        ومن شأن قاعدة بيانات من ذلك القبيل أن ت        ). واملسنون

فاخلطة الوطنية إلدارة الطوارئ على سبيل املثال، حباجة إىل إدراج          . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  . ملساعدة الفئات الضعيفة يف حاالت الطوارئأحكام
  :وحتمي القوانني التالية األشخاص ذوي اإلعاقة  -٤٣

عليمية لفائدة األطفال  الذي ينص على اخلدمات والربامج التRPPL No. 3-9القانون  •
 . سنة٢١من تاريخ مولدهم حىت سن 

 الذي حيظر التمييز ضد األشـخاص الـذين يواجهـون    RPPL No. 3-39القانون  •
 .حتديات يف مجيع املراحل العمرية

 الذي ينص على حتسني إمكانيـة وصـول األشـخاص    RPPL No. 5-13القانون  •
 . املرافق احلكوميةاإلعاقة إىلاملصابني بعجز بدين أو األشخاص ذوي 
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 الذي ينص على منح األشخاص ذوي اإلعاقة الـشديدة  RPPL No. 6-26القانون  •
 .إعانات شهرية

وتضطلع مجهورية باالو مبهمة إتاحة اخلدمات التعليمية واملهنية لفائدة األشـخاص             -٤٤
و ذوي اإلعاقة وكفالة عدم تعرضهم للتمييز يف جمال التوظيف سواء يف القطـاع اخلـاص أ               

ورغم أن هذه القوانني الوطنية تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة يف بعض األمـور، إال              . العام
زال األشـخاص    فما. أهنم ما زالوا يواجهون قلة الفرص والتحديات داخل جمتمعاهتم احمللية         

. الدعم الحتياجـاهتم اخلاصـة  على ذوو اإلعاقة يواجهون صعوبة يف احلصول على عمل أو      
 عمومية ذات   وخدماتيف إمكانية معاجلة املشكلة باستحداث برامج تشغيل        وتنظر احلكومة   

 . صلة ملساعدة عائالت األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم املعيشية

ونفذت احلكومة الوطنية من خالل وزارة الصحة، مبـادرات متنوعـة يف جمـال                -٤٥
واخلمر وغريمها من   إدمان املخدرات   لعالج  إال أنه يتعني حتسني خدمات التدخل       . )١(الصحة
 الوطنية  أولوية للحكومة  تعزيز الوعي باملسائل املرتبطة باإلعاقة       يشكل أن   وينبغي أيضاً . املواد

 السياسات العامة   يفباإلضافة إىل أن إدخال حتسينات يف هذا اجملال يقتضي إجراء إصالحات            
وجيـب  . ات الضعيفة  للفئ وينبغي لربنامج بناء القدرات أن يكون أكثر مشوالً       . والتشريعات

  . والربامجاخلدماتحتسني التنسيق بني 
وال جيـري   . وأثريت شواغل تتعلق بالفئات الضعيفة يف إطار خطط إدارة الطوارئ           -٤٦

وتفتقـر  . إنفاذ قوانني البناء وتقسيم املناطق، حىت بالنسبة إىل املباين احلكومية، بصورة فعالة           
لتيـسري تنقـل     ى إىل ممرات منحدرة أو مصاعد     بعض املباين إىل أبواب طوارئ وتفتقر أخر      

نـاطق  املوينبغي للحكومة أن تضع قوانني موحدة للبناء وتقـسيم          . األشخاص ذوي اإلعاقة  
 يف   رئيـسياً  إال أن نقص املوارد ميثـل حتـدياً       . بالنسبة إىل مجيع املباين ملعاجلة هذه املسائل      

  .الصدد هذا
يعمل على إشـراك    للتعليم  نظام شامل   اء  وإنشوتدرك احلكومة احلاجة إىل حتسني        -٤٧

وحتتـاج  . مجيع الطالب مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة يف أنشطة وبرامج املدارس النظامية           
  . لألشخاص ذوي اإلعاقةوزارة التعليم إىل حتسني اخلدمات لتصبح أكثر مشوالً

  األطفال   واو  
  .)٢(صدقت باالو على اتفاقية حقوق الطفل  -٤٨
  :هي وضعت أيضا لضمان محاية األطفال وانني وطنيةوهناك ق  -٤٩

واإللزامي العام  من مدونة القوانني الوطنية لباالو على التعليم اجملاين ٢٢ينص الباب  •
 . سنة أو إىل حني التخرج من املدرسة الثانوية١٧ إىل ٦جلميع األطفال من سن 
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 اإليذاءيتعلق حباالت ينص على إلغاء إعفاء األزواج فيما و LPPR No. 7-55القانون  •
أقاويـل   استثناء والعقوبات، وينص على     اإلبالغألطفال، ويعدل شروط    لاجلنسي  

 .األطفال، ويسمح باستخدام التلفزة بالدوائر املغلقة ومد فترة التقادم

 على السياسة "بأن  من مدونة القوانني الوطنية لباالو ٢١ من الباب ٦ينص الفصل  •
االعتداء اجلنـسي، أو     وأمحاية األطفال املعرضني لإليذاء،     الوطنية  العامة للحكومة   

االعتداء اجلنسي أو    وأاإلمهال وأن هؤالء األطفال قد يتعرضون من جديد لإليذاء          
اإلمهال بسبب تصرف املسؤولني عن رعايتهم ومحايتهم، يف غياب تقارير كافيـة            

 ".تتعلق حبالتهم وظروفهم

 من مدونة القـوانني     ٢١ من الباب    ٦الفصل  ( األطفال   بإيذاءويعّرف القانون املعين      -٥٠
االستغالل واإلمهال واإليذاء اجلنسي؛ ويقتـضى  ) RPPL 7-55القانون ب املعدلالوطنية لباالو 

يف اإلبالغ عن احلاالت املشتبه هبا إىل مكتب النائب العـام            املسؤولني   املوظفنيالقانون من   
لعادية لالتصاالت بني الزوجني واألطباء املعاجلني      احلصانة ا  ساعة؛ ويعلق القانون     ٤٨غضون  

دانة تتفاوت من غرامة ال تقل      اإليف املسائل املتعلقة باإليذاء؛ وينص على عقوبات جنائية إثر          
 دوالر أمريكي أو السجن ملدة ال تقل عن  ٥٠ ٠٠٠ دوالر أمريكي وال تتجاوز      ١ ٠٠٠عن  
  . معاًبالغرامة والسجن سنة أو ٢٥ أشهر وال تتجاوز ٦

االسـتغالل  أما الوكاالت احلكومية الوطنية الثالث املكلفة بالتدخل يف حـاالت             -٥١
 العـام   النائـب املشتبه فيها فهي مكتب السالمة العامة ومكتب        واإلمهال واإليذاء اجلنسي    

  . وزارة الصحةداخل تقدمي املساعدة لضحايا اجلرائم ومكتب
فيديو اللتحديد استغالل األطفال عرب أشرطة      وال يوجد أي قانون يتناول على وجه ا         -٥٢
حكايات تروى  وهناك  . فاضحة جنسياً اللكترونية  اإلصور  الفوتوغرافية و الصور  الفالم و األو

 مقابل احلصول على أموال     بالتقاط صور هلم يف أوضاع فاضحة جنسياً      عن أطفال ُيستغلون    
  .ولكن ال ميكن إثبات هذه التقارير ألغراض هذا التحليل

بأهنم أشخاص حيتاجون مـن مولـدهم       ويعّرف األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة        -٥٣
تفـوق  ال التعليم واجملاالت ذات الـصلة    حمددة يف جم   سنة إىل مساعدة     ٢١وحىت بلوغ سن    

حيتاجه أغلب األطفال اآلخرين بسبب حالتهم اجلسدية أو النمائية أو السلوكية أو العاطفية  ما
الفئة األطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية وعقلية وعاطفيـة          وتضم هذه   . طويلة األجل 

 املـسجلني يف وزارة الـصحة مبـا         ويقدر عدد هؤالء األطفال حاليـاً     . وصعوبة يف التعلم  
ومـن  .  خدمات خاصة يف جمال التعليم      يتلقون أيضاً  ١٨٩منهم  ،   طفل تقريباً  ٣٠٠ جمموعه

 بإعاقـة    مصاباً  طفالً ١٥ التعليم، يوجد    بني األطفال الذين يتلقون خدمات خاصة يف جمال       
  .على اخلدمات يف منازهلم أو يف مرفق تعليمي متخصصشديدة وتتطلب حالتهم احلصول 
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 فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت     وينسق اخلدمات املقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة       -٥٤
ـ    هيوعضوية عدة مؤسسات برئاسة وزير الصحة     سة  مؤسـسة التعلـيم اخلـاص، ومؤس

إعادة التأهيل املهين، ومؤسـسة العـالج       نطالق، ومؤسسة الصحة السلوكية، ومؤسسة      اال
وهتدف فرقة العمل إىل إتاحة خدمات      . اجلسدي، والعيادة اخلارجية وشبكة الوالدين يف باالو      

  .موحدة تركز على األطفال ومتتد من الوالدة إىل مرحلة الطفولة
يشار إىل األشخاص ذوي اإلعاقة بوصفهم فئـة        ) ٥املادة  (وبناء على دستور باالو       -٥٥

 ١٩٨٩ويقتضي قانون األطفال املعـاقني لـسنة        . ضعيفة تستحق عناية خاصة من احلكومة     
توفري خـدمات   : "من احلكومة )  من مدونة القوانني الوطنية لباالو     ٢٢ من الباب    ٤الفقرة  (

إتاحة فرص التعليم   ) و( ...جةممارسة حياة حرة ومنتِ   التعليم إىل مجيع األطفال لتمكينهم من       
كل طفل معاق حىت يكتسب الطفل املهارات واملعارف        لالكامل وخدمات الدعم الضرورية     

  ". يف اجلمهوريةالالزمة للتمتع حبياة مرضية ومنتجة بوصفه مواطناً
كخيـار اسـتراتيجي لتـوفري اخلـدمات        اجلهود  توحيد   إىل    القانون أيضاً  ويشري  -٥٦

 املعنيـة  شتركة بني الوكـاالت املعمل الفرقة  وينشئ القانون أيضا ،اقةلألشخاص ذوي اإلع  
االعتمادات االحتادية خلدمات باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ويضمن أنه يف حال توقف     

 احملليـة   األموال من املداخيل  سيعوض هذه   باالو   ل  الوطين فإن اجمللس التعليم اخلاص تدرجيياً،    
  .بالطريقة املناسبة

  التعليم  - زاي  
. للمـواطنني جمـاين وإلزامـي    أن التعليم العام   على من دستور باالو     ٦ املادة   تنص  -٥٧

وباإلضافة .  فيها ويتماشى ذلك مع ما جاء يف اتفاقية حقوق الطفل اليت أصبحت باالو طرفاً            
أنه يـتعني   مدونة القوانني الوطنية لباالو،      من   ٢٢ من الباب    ١٠١إىل ذلك، ورد يف الفقرة      

توفري نظام تعليمي ميكن مواطين باالو من املشاركة مشاركة كاملة يف           "لى احلكومة الوطنية    ع
أهـداف  "وأن   "... عن اكتساب املعرفة يف مجيع امليادين      التنمية التدرجيية للجمهورية فضالً   

وتشمل . التعليم يف اجلمهورية هي زيادة مشاركة املواطنني يف التنمية االقتصادية واالجتماعية          
  ".سياسيةالجتماعية واالقدرات ال عن فضالًهنية املفنية والقدرات الهذه املهارات 

وتشمل اإلضافات املدخلة على القوانني خطة التعليم الرئيـسية، وخطـة الـصحة         -٥٨
  .الرئيسية وسياسة باالو الوطنية املعنية بالشباب

  الشباب  - حاء  
ور التدرجيي من سن الطفولـة إىل سـن         تقر السياسة الوطنية املعنية بالشباب بالتط       -٥٩

.  سنة ٣٤وسنة   ١٣أشخاص يتراوح سنهم بني     ة الشباب بأهنم    ف هذه السياس   وتعرِّ ،الرشد
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 من الباب ١٠٥الفقرة (ويشري القانون   .  بتطور قدرات الشباب تدرجيياً    ويعترف القانون أيضاً  
 ا بوصـفه  نة أيضاً  س ١٨ويشار إىل سن    .  سنة   ١٨ هيإىل أن سن الرشد     )  من املدونة  ٢١

 مواد أخرى مـن مدونـة       ة الطفولة ومرحلة البلوغ يف ثالث     النقطة اليت تفصل ما بني مرحل     
  :القوانني
 من ٢١ من الباب ٦الفقرة (القانون الوطين املتعلق باالعتداء على األطفال وإمهاهلم        •

 )املدونة

 )ملدونة من ا٣٤ من الباب ٦١٠٥الفقرة (القانون املتعلق باألطفال اجلاحنني  •

 ) من املدونة٢٣الباب (حقوق التصويت  •

ويعد املؤمتر الوطين للشباب املنظمة اجلامعة جملموعات الشباب يف كل واليـة مـن                -٦٠
 .الواليات الستة عشرة يف باالو

وتتركز مشاكل الشباب باألساس حول البطالة وإدمان تعاطي اخلمر واملواد املخدرة             -٦١
وقد .  شباب باالو إىل زيادة إشراكهم يف مسار التنمية يف البلد          وحيتاج.  اخلارجية واملؤثرات

 .وضعت سياسة وطنية للشباب ملساعدهتم على التصدي هلذه التحديات

ضمن األمة ت "أن   باالو الوطنية املعنية بالشباب      ويرد يف نص الوالية املتعلق بسياسية       -٦٢
 بوضع استراتيجيات لالستفادة    االنتقال اآلمن والصحي واملمتع خالل مرحلة الشباب وذلك       

قصوى من الصحة اجلسدية والروحية والعقلية وإيالء اهتمام خاص إىل معاجلة قضايا إدمان             ال
 من اتفاقية حقوق الطفل بأنـه حيـق         ٣٦وتذكر املادة   ."  واالنتحار ، واالكتئاب ،املخدرات

ب من جوانـب    مجيع أشكال االستغالل اليت تضر بأي جان      : "للطفل أن حيظى باحلماية من    
وتتماشى اخلطة الرئيسية لباالو واستراتيجيات التنمية متوسطة األجل وخطـة          ". رفاه الطفل 

الصحة الرئيسية وخطة التعليم الرئيسية مع استراتيجيات بلدان احمليط اهلادئ املعنية بالشباب            
  .واألهداف اإلمنائية لأللفية

  الفقر  - طاء  
ألمن وكسب الـرزق    ا حقوق مواطين باالو يف      حيمي دستور مجهورية باالو ويكفل      -٦٣

  .املستدامني
ـ ي، من دستور باالو،     ٩املادة   من) ٢٠(٥مبوجب الفقرة الفرعية     • ف اجمللـس   كلَّ

 . الرفاه العام والسالم واألمن لفائدة شعب باالوبتوفريالوطين لباالو 

وص  للنـه  إجراء إجيـايب  أن على احلكومة اختاذ      من دستور باالو،     ٦تذكر املادة    •
بالصحة والرفاه االجتماعي لفائدة املواطنني من خالل تـوفري الرعايـة الـصحية             

 .واملدعمة اجملانية
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مصرف التنمية اآلسيوي عن استراتيجية الشراكة القطرية       لدراسة اليت أعدها    ووفقاً ل   -٦٤
 يف املائة من السكان حتت خط الفقر املـستند          ٢٥ ، يعيش    ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  مع باالو   

وجتدر اإلشارة إىل أن حجم الفقر يف باالو مماثل للمعدل          . الحتياجات األساسية الوطنية  إىل ا 
 بـني   وفيما يتعلق بدخل األسر املعيشية، يوزع الدخل بالتساوي تقريباً        . املسجل يف املنطقة  

 .مناطق باالو

  متالزمة نقص املناعة املكتسب/فريوس نقص املناعة البشرية  - ياء  
 حاالت فحـسب    ٨، اكتشفت   ١٩٨٩امج االختبار واملراقبة يف سنة      منذ تنفيذ برن    -٦٥

وجترى االختبارات السرية واإلحالـة  . مصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف مجهورية باالو  
عيادة الرعاية السابقة   تنظيم األسرة؛   (الطبية يف مستشفى بيالو الوطين يف قسم صحة األسرة          

إلتاحة احمللية   يف جامعة باالو     ٢٠٠٧ وأنشئت عيادة يف عام      .املُعديةوقسم األمراض   ) للوالدة
 ٢٠٠٧ ذاهتا يف عام الكلية يف وأنشئ مركز للموارد أيضاً. املشورة واالختبار واإلحالة باجملان   

وقد استخدمت أدوات االختبار السريع     . بغرض التثقيف واإلعالم واإلحالة وتوزيع الرفاالت     
 اختبـارات سـريعة     بارات تأكيدية أولية يف باالو بواسطة     من أجل إجراء اختبار أويل واخت     

 وجترى هذه االختبارات    ).اختبار إليزا (متكررة واختبار االمتصاص املناعي املتصل باألنزميات       
 نظام مراقبة األمراض الواجب اإلبـالغ       ويتم إبالغ . بصورة طوعية وتقدم اخلدمات باجملان    

ألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وفريوس نقـص       االت اإلصابة با  حبعنها يف وزارة الصحة     
  .املناعة البشرية

متالزمة نقص  /نقص املناعة البشرية  مكافحة فريوس   وحتقق بعض النجاح امللحوظ يف        -٦٦
مـارس إىل  / رفال يف الفترة املمتدة من آذار٣ ٠٠٠فقد مت توزيع أكثر من    . املناعة املكتسب 

سبتمرب إىل كانون / مركز املوارد من أيلول   خصاً ش ٣٥٣، وزار   ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
 ألغراض املشورة واالختبار واإلحالة وخدمات الرعاية فيما يتـصل          ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  .بفريوس نقص املناعة البشرية واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي
م قيف الشباب ودعوهت   لتث ٢٠٠٧ الشباب يف عام     النظراءحدث برنامج توجيه    واسُت  -٦٧

منع انتقـال   " الفحص الشامل الذي يعرف باسم       ونفذ. ختبار وتوزيع الرفاالت  إىل إجراء اال  
 مجيع كميات الدم املتـربع      وتفحص أيضاً . لفائدة النساء احلوامل  "  من األم إىل الطفل    املرض

  .وتعترب اخلصوصية والسرية واملوافقة عناصر أساسية يف االختبار واملشورة واإلحاالت. هبا
ا جيعل من الصعب عليهم املشاركة       السكان مب  تشمل التحديات الرئيسية كثرة تنقل    و  -٦٨

تعـدد  (يف أنشطة الوقاية املستدامة، وموقف اجملتمع احمللي من السلوكيات بالغة اخلطـورة             
، واخنفاض معدل استخدام الرفال واعتبار اإلصابة باألمراض املنقولـة باالتـصال            )الشركاء

  .ناعة البشرية مشكلة خارجيةاجلنسي وفريوس نقص امل
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  النساء  - كاف  
يكفل دستور باالو والباب األول من مدونة القوانني الوطنيـة يف بـاالو املـساواة            -٦٩

  .للمرأة
وال . مجيع األشخاص متساوون أمام القانون وحيظون باحلماية على قدم املساواة         " •

العـرق، أو  ، أو   اجلـنس  بسببأي إجراء للتمييز ضد أي شخص       تتخذ احلكومة   
األصل، أو اللغة، أو الدين أو املعتقد، أو املركز االجتماعي، أو االنتماء العشائري،             

 من  ٤ من املادة    ٥الفقرة الفرعية    (."باستثناء املعاملة التفضيلة املمنوحة للمواطنني    
 ).ط للتأكيداخل أضيفدستور باالو، 

 اجلنس، أو اللغة، أو      العرق، أو  بسبب متيز ضد أي شخص      ... أية قوانني  تسنال  " •
الفقرة  (. أي شخص من التمتع حبماية القانون على أساس املساواة         حيرمالدين وال   

 ). من مدونة القوانني الوطنية لباالو١ من الباب ٤٠٧

 مييـزان ضـد النـساء        يوفرها الدستور، مت حتديد قانونني     وبالرغم من احلماية اليت     -٧٠
  .سألة االغتصاب ويتعلق الثاين مبسألة املرياثاملتزوجات ويتعلق القانون األول مب

، ليـست زوجتـه   اجلنسي غري القانوين مـع أنثـى،   اجلماعأي شخص ميارس  " •
باستعمال القوة أو ضد رغبتها، يتهم بارتكاب االغتصاب وعند إدانتـه يعاقـب             

 مـن مدونـة     ١٧ من الباب    ٢٨٠٢الفقرة  ( ." سنة ٢٥بالسجن ملدة ال تتجاوز     
 ). ط للتأكيداخل أضيف  لباالو،القوانني الوطنية

فإن األراضي اململوكة ملكية مطلقة، تورث عنـد مـوت    ) ...وصية(يف غياب   " •
البنة  بالتبين أو ل    أو ابناً   طبيعياً  سواء كان ابناً   مالكها لالبن الذكر العاقل األكرب سناً     

اب  من الب  ٣٠١الفقرة  ( "... يف حالة غياب ورثة من الذكور        الشرعية األكرب سناً  
 ). من مدونة القوانني الوطنية لباالو٢٥

 من مدونة القوانني الوطنية لباالو زوجة اجلاين ١٧ من الباب ٢٨٠٢وال متنح الفقرة      -٧١
  .لنساءلغريها من االدرجة ذاهتا من احلماية من ممارسة اجلنس باإلكراه اليت مينحها 

طنية لباالو ضد الزوجة اليت      من مدونة القوانني الو    ٢٥ من الباب    ٣٠١ومتيز الفقرة     -٧٢
 ضد األطفال من    ومييز القانون أيضاً  . عترف هلا حبق وراثة ممتلكات اكتسبت أثناء الزواج       ال يُ 

  .اإلناث حيث ال يعترف هلن حبق املرياث إال يف غياب األطفال الذكور
ورغم أن النساء يتمتعن مبركز تقليدي عال، فإن باالو مل تصدق بعد على اتفاقيـة                 -٧٣

وبعد مرور سنوات عديـدة مـن املناقـشات         . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
 لكن  ٢٠٠٨التصديق على االتفاقية املذكورة يف عام       باملطولة، وافق جملس الشيوخ على قرار       
 العديد من األسباب اليت تفسر عدم       يوجدويف حني   . جملس النواب مل يوافق على هذا القرار      
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ت بشأن االتفاقية، فإن القضية البارزة هي أن النساء يف بـاالو مل يتحـدثن               اختاذ أي إجراءا  
ورغم . املناقشات واملشاورات جارية يف هذا اجملال     وما زالت   . بصوت واحد لصاحل التصديق   

، فقد تزايـد    صول على مناصب عن طريق االنتخاب     أن النساء مل ينجحن يف املاضي يف احل       
يف مناصب حكومية رفيعة أو الاليت حصلن على املناصب الـيت  عدد النساء الاليت مت تعيينهن    

  .االنتخاببتشغل 
اجملتمع الذي يسود فيه    هذا   يف   ة اهلام ةرهن التقليدي ادوأوحتافظ النساء يف باالو على        -٧٤

 يف جمال التعليم، ويف جمال التوظيف       وحققت النساء يف باالو تقدماً    . نظام االنتساب إىل األم   
وتتخذ النساء  . م واخلاص ويف غري ذلك من اجملاالت املتصلة باملشاركة العامة         يف القطاع العا  

  .قرارات بشأن اختيار الزعماء التقليديني وختصيص املوارد
اسـتخدام  تزايد   التقليدية ويشمل ذلك     أساليب احلياة وأثرت التغيريات احلديثة يف       -٧٥

 املرأة يف اجملتمـع ومـشاركتها يف        أن اهلياكل التقليدية تعزز مركز    ورغم   .العمال األجانب 
  .القطاعني العام واخلاص، ال تزال مثة جماالت حتتاج إىل اختاذ إجراءات إجيابية لصاحل املرأة

وتتصل القضايا اليت يتعني معاجلتها بالعنف املرتيل وغياب تشريع حمدد يتعلق بظروف      -٧٦
  . وملكية األرض واملمتلكاتعمل النساء، والتمييز على أساس نوع اجلنس يف مكان العمل،

  نوالعمال احملليوالعمالة األجنبية   -الم   
. ٢٠٠٥ عـام  تعداد السكان على اعتماداً  يف املائة٤,٢البطالة يف باالو،  معدل   بلغ  -٧٧

وتتاح أغلب مواطن العمل يف القطاع اخلاص ولكن أغلب مواطين باالو يتطلعون إىل العمل              
وهذه . اإلعانات يف القطاع اخلاصخلارج بسبب تدين األجور و يف اإلدارات احلكومية أو يف ا     

تعليمي اجليد واملهـارات    عودة العديد من الباالويني ذوي املستوى ال      على  العوامل ال تشجع    
يف   دوالر أمريكـي   ٢,٥ د األدىن لألجر حالياً   ويبلغ احل . الذين يعيشون خارج البلد   العالية  

العمال األجانب مبوجب عقود تعمل احلكومة الوطنية على        احملليني بينما يعمل    الساعة للعمال   
  . ما مينح العمال األجانب إعانات للسكن والصحة والغذاء والنقلوكثرياً. إنفاذها
منح الوظائف املتاحة يف كثري من األحيان إىل العمال األجانب ألهنـم مـاهرون              وُت  -٧٨

ورغم . ديشالفلبني، والصني، وبنغال أقل، وال سيما العمال الذين يأتون من ويتقاضون أجوراً 
 من مدونة القوانني ٢٨ والباب RPPL 3-34ن مبوجب القانون رقم أن أصحاب العمل مطالبو

 حتسني إجراءات اإلنفاذ    إال أنه يتعني  الوطنية لباالو بتشغيل نسبة معينة من العمال الباالويني،         
شـاملة وتنفيـذها حلمايـة      وجيب وضع قوانني    . لضمان تعيني أصحاب العمل للباالويني    

  .احملليني العمال
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 املعيـشة  لتتناسب مع تكـاليف      التوظيفقطاعات  تعديل األجور يف مجيع      ويتعني  -٧٩
وإذا مل تعدل األجور، يتعني اختاذ بعض التدابري لضمان قدرة العمال علـى حتمـل               . العالية

  .املعيشة العاليةتكاليف 

  األمن الغذائي  - ميم  
. دة عوامل منها تغري املناخ     يف باالو بسبب ع    اًغذائي مصدر قلق كبري   أصبح األمن ال    -٨٠

عـن   دراسات شاملة    وال الزراعة املعلومات بشأن خمزونات الغذاء يف باالو         مكتبلك  وال مي 
املخزون الغذائي على أسـاس     مجع البيانات عن    على  املكتب إىل بناء قدراته     تاج  وحي. الزراعة
االرتفاع الشديد ملستويات سـطح  طق املعرضة للخطر يف حالة      عن حتديد املنا    فضالً ،مستمر

 مثل  الكفاف إىل النظر يف تعزيز أنشطة       وحتتاج احلكومة أيضاً  . البحر أو وقوع موجات حر    
 نوعية التربـة    إىل  استناداً الزراعية املنتجات   عنالزراعة وإن كان يلزم إعداد دراسات أفضل        

  . النباتات البديلةالالزمة للمنتجات املختلفة وغريها من
. وسعت احلكومة الوطنية إىل وضع دراسات وخطط ملعاجلة القضايا املذكورة أعاله            -٨١

ومن شأن تنفيذ   . وقد استكملت هذه الدراسات واخلطط وهي يف مراحل خمتلفة من التنفيذ          
ـ  ة االقتـصادي  يف اجملـاالت  هذه اخلطط حتسني الرفاه يف بـاالو         ـ  ة واالجتماعي  ة والتعليمي

  .ةوالزراعي ةحيوالص
  : الدراسات واخلطط القائمة ما يليوتشمل
 ٢٠٢٠خطة التنمية الوطنية الكربى حىت عام  •

 خطة التنمية االقتصادية •

 خطة حتسني القطاع العام •

  عن حالة تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠٠٨تقرير أويل لعام  •

 ٢٠٠٨حتليل وضع األطفال والشباب والنساء لعام  •

 لعام  وإنفاقها األسر املعيشية    دخليف إطار التقرير النهائي الستقصاءات      حتليل الفقر    •
 ، وغري ذلك٢٠٠٦

 شبكة املناطق احملمية •

 الثورة اخلضراء •

 خطة احمليط اهلادئ •

ويقـوم  .  مستوى الكفاف  عند يف باالو أساساً  ) احملاصيل واملاشية (ومتارس الزراعة     -٨٢
 اللتزامات االجتماعية املترتبة على الثقافة الباالويـة      يف إطار ا   بدور هام    اإلنتاج الزراعي أيضاً  
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إال أنه رغم مميزات باالو اليت تتيح إمكانية كـبرية لفائـدة            . فيما يتعلق بتبادل املواد الغذائية    
اإلنتاج الزراعي احمللي، فإن القدرات التجارية هلذا القطاع مل حتظ باالهتمام على مر التاريخ              

. لحكومـة لأولوية من أولويات السياسة العامـة        السابق ومل تعد  كما أن الزراعة أمهلت يف      
  . على استرياد املواد الغذائية كبرياًونتيجة لذلك، أصبح البلد يعتمد اعتماداً

وقد تفاقمت هذه املخاطر    .  معاً ويواجه الباالويون خماطر األمن الغذائي واألمن املايل        -٨٣
ئية املستوردة لتلبية االحتياجات اليومية وااللتزامـات       بفعل االعتماد املتزايد على املواد الغذا     

ألغذية من فواكه وخـضر  التجاري ل نتاج  اإل على   ويضع عدد من العوامل قيوداً    . االجتماعية
تكلفة العمليات واالفتقار إىل منافذ إىل      هي   وأهم هذه العوامل     ،مبا يف ذلك احملاصيل التقليدية    

لمنتجات الزراعية إىل ظهور احلاجة إىل تعزيز القـدرات         لوأدى االفتقار إىل منافذ     . األسواق
  .يف سلسلة التسويق

سـامهت يف   بعض النتائج اليت    وترتب على غياب خطط وقوانني استخدام األرض          -٨٤
وتشمل هذه النتائج عدم كفاية التخطيط املتصل بنمـو الـسكان وسـوء             . تردي األراضي 
، املتطفلة الطريق املعبد، واجلفاف، واألنواع       بشأن استخدام األرض، وتشييد    التخطيط الحقاً 

وارتفاع مستوى سطح البحر، وفقدان خصوبة التربة، وتدهور مستجمعات املياه، وحرائـق            
  .)٣(املناطق الطبيعية، واألنشطة اإلمنائية غري املستدامة

  الثقافة  - نون  
  .ا وحيميهيعترف دستور مجهورية باالو بدور ثقافة باالو وتقاليده  -٨٥

أن " احلقوق التقليدية " من دستور باالو حتت عنوان       ٥ من املادة    ١ويرد يف الفقرة     •
احلكومة لن تتخذ أي إجراء حلظر أو إلغاء دور أو وظيفة زعيم تقليدي على النحو              

 من احلـصول علـى       تقليدياً املعترف به حبسب العرف والتقاليد ولن متنع زعيماً       
ور رمسـي أو وظيفـي يف أي        االعتراف والتكـرمي أو مـن االضـطالع بـد         

 .حكومي مستوى

 من دستور باالو إىل أن جملس الزعماء الذي يتألف من ٨ من املادة ٦وتشري الفقرة  •
باألعراف الزعماء التقليديني لكل والية يقدم املشورة للرئيس بشأن مسائل تتعلق           

 . وعالقتها هبذا الدستور وقوانني باالووالتقاليد

 من دستور باالو أن اللغة الباالوية التقليدية هي اللغة ١٣دة  من املا١وتذكر الفقرة  •
 .الوطنية وأن اللغتني الباالوية واإلنكليزية مها اللغتان الرمسيتان للبالد

يف حالة وجود اختالف يف تفسري الدستور، تـرجح         : ٢٥التعديل الدستوري رقم     •
 .اللغة الباالوية على اللغة اإلنكليزية
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باالوية بدور هام ومعقد يف تشكيل هوية ومركز كل مواطن باالوي           تقوم الثقافة ال    -٨٦
وقسم الفنون والثقافة بوزارة اجملتمع احمللي والشؤون الثقافية مـسؤول          . واجملتمع احمللي بأسره  

ويف السنوات األخرية، شرع يف تنفيذ مـشاريع        . عن صون اللغة والثقافة والتقاليد يف باالو      
وجيـري وضـع    . مارسات الثقافية واحلرف اليدويـة والتقاليـد      هتدف إىل احملافظة على امل    

  .السياسات واالستراتيجيات لتعزيز هذا العمل ودعمه
وأدت التغيريات اليت حدثت يف اهلياكل االقتصادية واالجتماعية واإلدارية يف بـاالو              -٨٧

ول دورهم  إىل بروز خالفات من حني إىل آخر بني الزعماء التقليديني والزعماء املنتخبني ح            
 يف العديـد    إال أن النظام التقليدي والنظام احلديث يعمالن معاً       . ومشاركتهم يف صنع القرار   

  .من املناسبات للمحافظة على اإلرث الثقايف والوطين وتعزيزه

   والتحديات والقيود،حتديد اإلجنازات  - رابعاً  

  اتفاقية حقوق الطفل  - ألف  
. ١٩٩٥أغـسطس   / آب ٤ حقوق الطفـل يف      صدقت مجهورية باالو على اتفاقية      -٨٨

وأثبتت االتفاقية اليت تدعو إىل تنفيذ حتسينات شاملة ومرحلية من أجل إعمال احلق يف احلياة               
مفيدة للغاية للدعوة إىل محاية حقوق الطفل " خارطة طريق"والتنمية واحلماية واملشاركة، أهنا   

يف التسعينيات من القرن العشرين،     فعندما عرض مفهوم حقوق األطفال ألول مرة        . يف باالو 
أمـا  . ل أغلب الباالويون هـذا املفهـوم  قبت للخالف إىل حد ما؛ ومبرور الزمن،      كان مثاراً 

 ulekerreuil a: "املصطلح املستخدم باللغة الباالوية للتعبري عن احلقوق فيتمثل يف اجلملة التالية

llemeltel a klechad er a ngalek "ًتعزيز احلقوق اإلنسانية للطفل" اليت تعين حرفيا."  
  .عدت خطة للصحة وخطة أساسية للتعليم مبا يتماشى ومواد االتفاقيةأُقد و  -٨٩
ورغم حتقيق تقدم حنو الوفاء بالتزاماتنا إزاء االتفاقية، ال تزال باالو تفتقر إىل املوارد                -٩٠

وحتقيـق تقـدم    يل  لإلشراف على تعزيز االتفاقية على الصعيد الوطين واإلقليمـي والـدو          
  .تنفيذها يف

  حرية اإلعالم أو التعبري أو الصحافة  – باء  
 من دستور مجهورية باالو للمواطنني حق االطـالع         ٤ من املادة    ١٢تكفل الفقرة     -٩١

وعـالوة  . على أي وثيقة حكومية ومراقبة املداوالت الرمسية اليت جتريها أي وكالة حكومية           
حلكومـة أي   تتخـذ ا  ال  "  من دستور باالو على أنه       ٤ة   من املاد  ٢على ذلك، تنص الفقرة     

 جيوز للحكومة إجبار احملقق الصحفي حسن النيـة         وال.  أو الصحافة  رية التعبري حب خيلإجراء  
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على الكشف عن معلومات حتصل عليها أثناء حتقيقاته املهنية أو سـجنه بـسبب رفـضه                
  ".عنها الكشف

فتوعيـة  .  إنفاذ هذا احلـق الدسـتوري  ومع ذلك، تكمن التحديات واملعوقات يف       -٩٢
 من دستور باالو يقتضيان شراكة كاملة بـني         ٤ املادة   ن م ١٢اجلمهور وتثقيفه بشأن الفقرة     

  .اجملتمع املدين واحلكومة
وحتتاج مجهورية باالو إىل املساعدة املالية والتقنية من اجملتمع الدويل فيمـا يتعلـق                -٩٣

  . وإعمال هذا احلق الدستوري وإنفاذهبتعزيز وعي اجلمهور حبرية اإلعالم

  قوانني بشأن االجتار بالبشر  - جيم  
 بشأن االجتار بالبشر يتماشى  ومستحدثاًوعصرياً  حمدداًوضعت مجهورية باالو قانوناً   -٩٤

 من الدستور اليت حتظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسـية أو             ٤ من املادة    ١٠مع الفقرة   
 اليت حتظر باإلضافة إىل ذلـك الـرق أو          ١١ مع الفقرة    هينة ويتماشى أيضاً  الإلنسانية أو امل  
  .العبودية القسرية

 النائـب لفت مكاتب اهلجرة والعمل واملوارد البشرية والسالمة العامة ومكتب          وكُ  -٩٥
ارد كافية لفائـدة هـذه   وحتتاج اجلمهورية إىل إتاحة مو. العام مبهمة مكافحة االجتار بالبشر 

  .لتصدي هلذه القضايا املعقدة لالوكاالت
وحتتاج مجهورية باالو إىل املساعدة من اجملتمع الدويل يف مكافحة قـضايا االجتـار                -٩٦

  .اليت تشمل عدة واليات قضائيةبالبشر 

  احملافظة على البيئة ومحايتها  - دال  
ون ويستجيب هذا القـان .  شبكة املناطق احملميةRPPL No. 6-39أنشأ القانون رقم   -٩٧

وميكّن القانون احلكومـة    . الوطين إىل احلاجة إىل محاية التنوع البيولوجي لبيئة باالو وصونه         
الوطنية من مساعدة الواليات اليت تسعى إىل حتديد مناطق هامة من حيث تنوعها البيولوجي              

ويسّهل القانون للواليات احلصول على األمـوال  . وبوصفها موائل فريدة من نوعها حلمايتها  
وتيسر احلكومة الوطنيـة    . وتعمل احلكومة الوطنية كقناة إلتاحة األموال للواليات      . لربامجوا

املوائـل  و التعاون بني الواليات اليت تتجاوز فيها املناطق ذات التنوع البيولوجي البارز             أيضاً
املنطقـة   أمهيـة  :وتراعي شبكة املناطق احملمية االعتبـارات التاليـة       . الفريدة حدود الوالية  

البيولوجية اجلغرافية، واالعتبارات البيئية، واخلصائص الطبيعية، واألمهية االقتصادية، واألمهية         
جـدوى  والـوطين،    وأاالجتماعية، واألمهية العلمية، ودرجة األمهية على املستوى الدويل         

  .اإلدارة واحلماية، واالزدواجية أو التكرار
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 ملكافحة التصحر، أجنزت مجهورية بـاالو       ومنذ التصديق على اتفاقية األمم املتحدة       -٩٨
وترد فيما يلي أنشطة الربامج     . ٢٠٠٤برنامج عملها الوطين ملكافحة تردي األراضي يف عام         

، ووضـع   التمكنيظروف  توفري  : دارة املستدامة لألراضي  ذات األولوية يف إطار ممارسات اإل     
لزراعية، وإصـالح األراضـي     وتشجيع احلراجة ا  قائمة جلرد األراضي املتدهورة ومراقبتها،      

وحتسني شبكات اإلمداد باملياه وزيادة أنشطة احملافظة على املياه، ورصد الـتغريات            املتردية،  
املناخية وتقييمها، ومتكـني اجملتمعـات واملؤسـسات احملليـة، ووضـع خطـط اإلدارة               

  .لألراضي املستدامة
تيجة متويل مشترك بـني     وجاء مشروع اإلدارة املستدامة لألراضي متوسط احلجم ن         -٩٩

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية من خالل عـضوية بـاالو يف االتفاقيـة                
ويهدف هذا الربنامج إىل إقامة شراكات مع املؤسسات احمللية واجملتمـع احمللـي             . املذكورة

جلنسني والقطـاع   واملنظمات غري احلكومية مبا يف ذلك اجملموعات املعنية بقضايا الشباب وا          
 هبدف التنفيذ الفعال للممارسات والتـدابري املـستدامة         ،اخلاص ومجيع القطاعات احلكومية   

املتعلقة باألراضي ومعاجلة مواطن القصور يف السياسات املنفذة على صعيد الوطن والواليات            
راضـي  مستدامة الستخدام األ  رد الطبيعية وإدارهتا بوضع خطط إدارة       يف جمال استخدام املوا   

باإلضافة إىل خطط تنظيمية وسياسية  تتيح مـشاركة اجلهـات ذات املـصلحة يف مجيـع            
  .املستويات وعلى قدم املساواة

ويتمثل اهلدف العام يف املساعدة على بناء القدرات يف القطاعات القائمـة علـى                 -١٠٠
 واستخدمها مستوى الوطن والوالية واجملتمع احمللي من أجل وضع خطط فعالة إلدارة األراض    

يف اسـتراتيجية  بياهنا  حتقيق التنمية املستدامة كما ورد    على حنو مستدام مبا يساعد باالو على        
  .التنمية املتوسطة األجل

  تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية  - هاء  
، يتوقع أن ينجـز     ٢٠٠٨ إىل تقرير باالو عن األهداف اإلمنائية لأللفية لعام          استناداً  -١٠١

ويشمل التقدم املبدئي الذي أحرزته بـاالو فيمـا يتعلـق           . ٢٠١٥فه حبلول عام    البلد أهدا 
  :باألهداف اإلمنائية لأللفية، ما يلي

 مـن   ١اهلدف  (ختفيض نسبة األشخاص الذين يعانون من اجلوع مبقدار النصف           •
 )القضاء على الفقر املدقع واجلوع: األهداف اإلمنائية لأللفية

 من األهداف اإلمنائية    ٣اهلدف  (نسني يف جمال التعليم     القضاء على التفاوت بني اجل     •
 ) تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: لأللفية

 من  ٤اهلدف  (بنسبة الثلثني   ) أقل من مخس سنوات   (ختفيض معدل وفيات األطفال      •
 ). ختفيض معدل وفيات األطفال: األهداف اإلمنائية لأللفية
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 يف املائة وإتاحة خدمات الصحة اإلجنابية  ٧٥بنسبة  ختفيض معدل الوفيات النفاسية      •
 )حتسني صحة األم:  من األهداف اإلمنائية لأللفية٥اهلدف (للجميع 

على نطـاق واسـع لفائـدة       النسخ العكسي   فريوسات  مبضادات  إتاحة العالج    •
األشخاص ممن هم يف مرحلة متقدمة من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية؛             

 من األهداف اإلمنائية    ٦اهلدف   (بهلسل وخفض معدالت اإلصابة     ووقف انتشار ا  
 )اإليدز واملالريا وغريها من األمراض/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية: لأللفية

دمج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج؛ واحلفـاظ علـى التنـوع              •
صول املستدام على مياه    البيولوجي؛ وختفيض نسبة السكان الذين ال يتسىن هلم احل        

الشرب وخدمات الصرف الصحي مبقدار النصف؛ وحتقيق حتسينات ملموسـة يف           
 من األهـداف    ٧اهلدف   (٢٠٢٠حبلول عام   يف املدن   حياة سكان األحياء الفقرية     

 ) كفالة االستدامة البيئية:اإلمنائية لأللفية

اف اإلمنائيـة    من األهـد   ٨اهلدف  ( التكنولوجيا على نطاق واسع      االستفادة من  •
 )إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية: لأللفية

ورغم هذا التقدم األويل الذي حققته باالو، فإهنـا مل تنجـز بعـد أهـدافها يف                   -١٠٢
  :التالية اجملاالت

 ختفيض -القضاء على الفقر املدقع واجلوع :  من األهداف اإلمنائية لأللفية١اهلدف  •
 وحتقيـق  خط الفقر الوطين مبقدار النصف؛       نسبة األشخاص الذين يعيشون حتت    

 .العمالة الكاملة واملنتجة للجميع مبن فيهم النساء والشباب

 أن  -توفري التعليم االبتـدائي للجميـع       :  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٢اهلدف   •
 آخر  وأضافت باالو هدفاً  . (يتمكن مجيع األطفال من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي       

 ).كني مجيع األطفال من إمتام مرحلة التعليم الثانوييتمثل يف مت

 - تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     :  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٣اهلدف   •
 .تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة     :  من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة  ٦اهلدف   •
وقف انتشار فريوس نقص املناعـة       .ريا وغريها من األمراض   الاإليدز وامل /البشرية
وقف انتشار األمراض غـري      .اإليدز وخفض معدالت اإلصابة هبذا الوباء     /البشرية
 . وخفض معدالت اإلصابة هبااملُعدية

 -إقامة شراكة عاملية من أجـل التنميـة         :  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٨اهلدف   •
 وال ينطـوي    ميكن التنبؤ به   يف املناطق الريفية     منفتحي  استحداث نظام مايل وجتار   

 .على متييز، وإتاحة احلصول على األدوية األساسية امليسورة التكلفة
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 يف تنفيذ بعض األهداف اإلمنائية لأللفية فإهنا         ملحوظاً ويف حني حققت باالو تقدماً      -١٠٣
ويرجع ذلك إىل غياب هيئة     . ةتواجه حتديات ومعوقات تعرقل اإلجناز التام لألهداف املذكور       

 واالفتقار إىل القدرات التقنية والتعاون فيما بني الوكاالت ذات الصلة العاملة            ،رصد مركزية 
وعالوة على ذلك، ليس بإمكان باالو التقـدم        . على ضمان حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     

ى امليزانية وقلـة املـوارد      خبطى حثيثة حنو اإلجناز التام لألهداف املذكورة بسبب القيود عل         
 ما تضطلع الوزارات وغريها من الوكاالت ذات الصلة بأنـشطة           وكثرياً. والقدرات البشرية 

ملحة مثل  ملا تواجهه من قيود بشأن مسائل تتعلق مبا تضعه من أولويات رئيسية فحسب نظراً
 يدان االقتـصادي  يف امل التنمية  النمو و تغري املناخ وبشأن وضع أهداف وطنية من أجل حتقيق          

داف اإلمنائية لأللفيـة حبلـول      وتضع هذه القيود العراقيل أمام حتقيق األه      . بوصفها أمة فتية  
 وضع القوانني والـسياسات الالزمـة       يتعني الشروع يف  وباإلضافة إىل ذلك،    . ٢٠١٥ عام

  .املتعلقة هبذه اجملاالت وتنفيذها

  تغري املناخ  -واو   
وبوصفها دولة  . ش املواطنني الباالويني وحقوقهم اإلنسانية     يهدد تغري املناخ سبل عي     -١٠٤

جزرية صغرية حماطة مبحيط شاسع، فإن تغري املناخ ال ميثل قضية من قضايا حقوق اإلنـسان                
 مبوجب األوامـر    ،ووضعت باالو . فحسب وإمنا يعترب قضية ترتبط باألمن واستمرار الوجود       

  . املناخ على وجه التحديد آليات ملعاجلة قضايا تتعلق بتغري،التنفيذية
مر تنفيذي رئاسي رقم    األأنشئ مكتب االستجابة والتنسيق يف جمال البيئة مبوجب          •

 لإلشراف على قضايا البيئة واالستجابة هلا والتنسيق وهو نقطـة االتـصال             ١٨٩
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري        :  التالية يات الثالث بالنسبة إىل االتفاق  

لتنـوع البيولـوجي، واتفاقيـة األمـم املتحـدة          ل واتفاقية األمم املتحدة     املناخ،
 .التصحر كافحةمل

 اجمللس الوطين حلماية البيئة، وهي اهليئة التنـسيقية         ٢٠٥أنشأ األمر التنفيذي رقم      •
يتعاونون على تنفيـذ األهـداف      خارجها   احلكومة و  داخلاليت تتألف من أعضاء     
 .والربامج البيئية ورصدها

يتعني على تنا ضعيفة يف اآلثار العاملية املترتبة على تغري املناخ، إال أنه اورغم أن مسامه  -١٠٥
وتواجه باالو آثـار    .  باالو شعبآثار تغري املناخ على     جملس حقوق اإلنسان أن يقر خبطورة       

ابيـضاض الـشعب     و ، ارتفاع مستوى سطح البحر    ، من مجلة أمور،   تغري املناخ اليت تشمل   
، وموجات اجلفاف القاسية، وتغري     االهنياالت األرضية ، و وتردي األراضي الزراعية    ،املرجانية

  .أمناط الطقس، وما يترتب على هذه العوامل من آثار على مصادر الغذاء
  .ويتعني على اجملتمع الدويل مساعدة باالو على بناء قدراهتا للتصدي آلثار تغري املناخ  -١٠٦



A/HRC/WG.6/11/PLW/1 

GE.11-10545 24 

  ات واملبادرات الوطنية األساسيةاألولويات وااللتزام  - خامساً 

  األولويات الوطنية  – ألف  
 خطة التنمية الوطنية الكربى •

 ومحايتها وصوهنا الطاقة املتجددة خطةتنفيذ  •

 النهوض باالستثمار األجنيب والرخاء االقتصادي •

 قانون بشأن العنف املرتيل يف اجمللس الوطينمشروع  •

 قانون بشأن أمني املظاملمشروع  •

 عمليات صنع القرار الوطنية بشأن النهوض باملرأة يف خطة العمل •

 عمليات صنع القراردعم خطة العمل اإلقليمية بشأن النهوض باملرأة يف  •

 التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •

  الطاقةسياسة •

 الثورة اخلضراء •

  االلتزامات  – باء  
 ٢٠١٥تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام  •

 راتيجية التنمية املتوسطة األجلاست •

 خطة احمليط اهلادئ •

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان •

 الطفلاتفاقية حقوق  •

  املساعدة التقنيةوطلب توقعات باالو يف جمال بناء القدرات   – سادساً 
  :تلتمس باالو من اجملتمع الدويل النظر يف إتاحة ما يلي  -١٠٧

 حقوق اإلنسان والتثقيف هباهدات عارويج ملالتاملساعدة التقنية بشأن  •

 بناء القدرات يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان •

 املساعدة املالية وما يرتبط هبا من التزامات اإلبالغ واملراقبة •
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 املساعدة بشأن التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان وتنفيذها •

 املساعدة على إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان •

 بيانات لفائدة الفئات املستضعفةاعدة ساعدة على إنشاء برنامج قامل •

 املساعدة املالية للترويج حلرية اإلعالم وتوعية اجلمهور هبا •

تعـددة  امل مكافحـة قـضايا االجتـار بالبـشر       املساعدة املالية والتقنية يف جمال       •
  القضائيةاالختصاصات

 .املساعدة املالية والتقنية لبناء القدرات من أجل التصدي آلثار تغري املناخ •

  كلمات شكر  - سابعاً  
تود حكومة مجهورية باالو أن تشيد بالتزام اجلهات التالية ودعمها ومـسامهتها يف               -١٠٨

  :استكمال هذا التقرير
 مكتب الرئيس •

 مكتب نائب الرئيس •

 وزارة الدولة •

 وزارة الشؤون اجملتمعية والثقافية •

 وزارة العدل •

 وزارة املالية •

 ناعة والتجارة وزارة البنية التحتية العامة والص •

 وزارة الصحة •

 وزارة التعليم •

 وزارة املوارد الطبيعية والبيئة والسياحة •

  العامالنائبمكتب  •

 عنية باالستعراض الدوري الشاملاملعمل الفرقة أعضاء  •

 أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ •

 ، فريق موارد احلقوق اإلقليميأمانة مجاعة احمليط اهلادئ •

 اإلنساناملفوضية السامية حلقوق  •

 االحتاد األورويب •
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Notes 

 1 Health initiatives have included the establishment of a Disability Fund and the recently 

implemented Healthcare Insurance Plan with assistance from the World Health Organization. 

 1 Palau ratified the CRC 4th August 1995. 

 1 SPC Palau joint strategy. 

        
 


