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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو /أيار ١٣-٢جنيف، 

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

  باالو    

جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات         هو  هذا التقرير     
غري ذلك من وثائق األمم املتحدة يف اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، و   

وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب        آراء أو    وال يتضمن التقرير أي   . الصلةلرمسية ذات   ا
خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة         السامية حلقوق اإلنسان  األمم املتحدة   مفوضية  

. وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          . عن املفوضية 
. مات الـواردة يف التقريـر     ِكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلو        وقد ذُ 
وعند عدم  .  يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            وروعي

وجود معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال              
ان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق األمـم املتحـدة               وملّا ك . صاحلة

الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املـسائل قـد                 
أو إىل تدّني مستوى التفاعـل أو التعـاون مـع         /ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و       

  .ساناآلليات الدولية حلقوق اإلن
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  -  يوجدال   ١٩٩٥أغسطس /  آب٤  اتفاقية حقوق الطفل

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـةاالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، و       :  فيها  طرفاً باالومعاهدات ليست   
هد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة، والع )٣(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      والربوتوكول االختياري امللحق ب   والثقافية،  

والسياسية، والربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل
القضاء على مجيع أشكال التمييز والربوتوكول االختياري التفاقية     ،اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           

مناهـضةوالربوتوكول االختيـاري التفاقيـة   مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،       ضد املرأة، واتفاقية    
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف ،و الالإنسانية أو املهينة   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أ        

واالتفاقيـةالرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة،                   
 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،     الدولية حلماية حقوق  

  . واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريذوي اإلعاقة،
    

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال تفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهاا

 ال نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 ال )٤(بروتوكول بالريمو

 ال )٥(عدميو اجلنسيةاألشخاص الالجئون و

   اإلضايف الثالثلربوتوكول اباستثناءنعم،  )٦( هباةامللحقاإلضافية  ت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  ال )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 ال ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها ألن باالو مل تنضم إىل أي من   ٢٠٠١يف عام     -١
لدولية الرئيسية األخرى حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية الدوليـة حلمايـة             الصكوك ا 

وشجعت اللجنة بـاالو علـى النظـر يف         . )٨(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
االنضمام إىل هذه الصكوك الدولية، مبا فيها اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف              

  .)٩(عيد الدويلجمال التبين على الص
 منظمة  على النظر يف التصديق على اتفاقييت     وشجعت أيضاً جلنة حقوق الطفل باالو         -٢

) ١٩٩٩(١٨٢رقـم   وبشأن احلد األدىن لسن االستخدام      ) ١٩٧٣(١٣٨العمل الدولية رقم    
، والربوتوكـول    واختاذ تدابري فورية للقضاء عليهـا      بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال     
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تفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول          االختياري ال 
  .)١٠(االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

، أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني باالو باالنـضمام     ٢٠١٠ويف عام     -٣
            اتفاقيـة  و،  ١٩٦٧ملتعلقة مبركز الالجئني وإىل بروتوكوهلـا لعـام          ا ١٩٥١إىل اتفاقية عام    

 بـشأن خفـض     ١٩٦١ بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية عام         ١٩٥٤عام  
  .)١١(حاالت انعدام اجلنسية

إىل أن جملس الشيوخ اعتمد يف      ) اليونيسيف(وأشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٤
 قراراً بالتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة  ٢٠٠٨مستهل عام  

  .)١٢(ولكن مل يعتمدها بعد جملس النواب

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم بذل جهود كافية لسن املـواد ذات                 -٥

وأوصت اللجنة باالو باختاذ مجيع التدابري      . االوبمدونة قوانني   الصلة باتفاقية حقوق الطفل يف      
. املناسبة والفعالة اليت تكفل توافق قوانينها على حنو كامل مع مبادئ االتفاقيـة وأحكامهـا              

  .)١٣(بشأن الطفلوشجعت أيضاً اللجنة باالو على النظر يف إمكانية سن قانون شامل 
ية للسياسات املتعلقة بالشباب    وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن فرقة العمل الوطن          -٦

غري أن اللجنـة    .  سنة ٣٤-١٥ سنة إىل    ٤٥-١٥اقترحت تضييق نطاق تعريف الشباب من       
أعربت عن قلقها ألن االقتراح اجلديد املقدَّم من فرقة العمـل ال يراعـي تعريـف الطفـل       

نظر املنصوص عليه يف االتفاقية، وأوصت بإعادة ال      )  سنة ١٨األشخاص الذين هم دون سن      (
  .)١٤(يف االقتراح

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اخنفاض السن القانونية للمسؤولية اجلنائية            -٧
  . )١٥(، وأوصت بأن ترفع باالو هذه السن) سنوات١٠(
قانونيـة  لألخذ بسن   وأوصت جلنة حقوق الطفل باالو باختاذ مجيع التدابري املالئمة            -٨

 األطفال من أجل ضمان محاية أكرب لألطفال        ولتشغيلل اجلنسية   دنيا لرضا الصبيان يف املسائ    
  .)١٦( سنة١٨  ل اسندون 
وأوصت جلنة حقوق الطفل باالو مبراجعة تشريعاهتا املتعلقة باإلجهاض، بغية ضمان             -٩

  .)١٧(املصاحل الفضلى لألطفال ضحايا االغتصاب وسفاح احملارم
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  اإلنسان قوق اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حل  -جيم   
 مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول مل يكن لدى باالو يف        -١٠

  .)١٨(معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم قيام باالو بعد بإنشاء مكتـب تقـدمي                 -١١

 بوصفه مركز التنـسيق      خطة العمل الوطنية بشأن األطفال     ألسرة، احملدَّد يف  الدعم للطفل وا  
وأوصت اللجنة باالو باختـاذ التـدابري       . تنفيذ االتفاقية تنسيق  ألنشطة دعم الطفل واألسرة و    

  .)١٩(املالئمة إلنشاء هذا املكتب ولضمان ختصيص املوارد املالية والبشرية والتقنية الكافية له
ة حقوق الطفل باالو على تعزيز جهودها إلنشاء منصب أمني مظـامل            وشجعت جلن   -١٢

لألطفال يتوىل النظر يف الشكاوى املتعلقة بانتهاك حقوق الطفل وتوفري سبل االنتصاف فيما             
والحظت اللجنة اعتزام باالو إنشاء مكتب أمني املظامل داخل مكتب          . يتعلق هبذه االنتهاكات  

قترحت أن ُتعيد باالو النظر يف اقتراحها لضمان أال تكـون           تقدمي الدعم للطفل واألسرة، وا    
وشجعت . الوكالة املسؤولة عن تنسيق عملية تنفيذ االتفاقية مسؤولة أيضاً عن رصد التنفيذ           

 ُسـُبل وصـول     ن تتـيح  وأاللجنة باالو على أن تضمن ختصيص موارد كافية ألمني املظامل           
يضاً أن تنظم باالو محلة توعية لتيسري اسـتفادة         واقترحت اللجنة أ  . األطفال إىل أمني املظامل   

  .)٢٠(األطفال على حنو فعال من مكتب أمني املظامل املعين هبم
والحظت جلنة حقوق الطفل أن باالو أنشأت اللجنة الوطنية للسكان واألطفال يف              -١٣
ـ    اليت عهد إليها  ، وهي اللجنة املشتركة بني الوكاالت       ١٩٩٥عام   . )٢١(ة برصد تنفيذ االتفاقي

، الحظت اليونيسيف أن اللجنة الوطنية للسكان واألطفال قد احنلـت دون            ٢٠٠٨ويف عام   
  .)٢٢(والدفاع عنهمإنشاء هيئة بديلة تواصل العمل يف رصد األطفال 

  تدابري السياسة العامة  -دال   
رحبت جلنة حقوق الطفل خبطة العمل الوطنية لألطفال، وهي اخلطة الـيت حتـدِّد                -١٤
األولوية وفقاً لالتفاقية وتقدم توصيات إىل الوكاالت واملنظمات املؤهلة لتنفيذ          ذات  ت  االاجمل

  .)٢٣(وشجعت اللجنة باالو على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتنفيذ هذه اخلطة الوطنية. اخلطة
، الحظت اليونيسيف إحراز تقدم كبري يف تنفيذ خطة العمل الوطنية   ٢٠٠٨ويف عام     -١٥

 يف جماالت الصحة والتغذية والتعليم، مع إحراز تقدم أقل يف حتقيـق اإلصـالحات               لألطفال
القانونية املوصى هبا، يف حني واصل التغري االجتماعي املستمر تقويض القـيم واملؤسـسات              

  .)٢٤(التقليدية اليت تفيد األطفال
دة تقـدمي املـساع   ضمن وزارة الصحة ل   ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء برنامج         -١٦

. لضحايا اجلرائم، يهدف إىل تقدمي املساعدة لألطفال ضحايا إساءة املعاملة والعنف املـرتيل            
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وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية املوارد املالية والبشرية املخصصة للمبادرة، وعـدم       
 كفاية الربامج اليت أُنشئت من أجل منع ومكافحة مجيع أشكال إيذاء األطفال وتيسري إعـادة    

  .)٢٥(تأهيلهم
وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير باجلهود اليت بذلتها باالو من أجل نشر املبـادئ                -١٧

والحظت اللجنة، بوجه خاص، أن باالو ترمجت االتفاقية إىل         . واألحكام الواردة يف االتفاقية   
  .)٢٦(اللغة الباالوية ووزعتها يف االجتماعات العامة ويف املدارس وعلى األهايل

وأوصت اللجنة باالو ببذل مزيد من اجلهود من أجل ضمان معرفة وفهم أحكـام                -١٨
 علـى صـعيد     وخاصةاالتفاقية على نطاق واسع من جانب الكبار واألطفال على السواء،           

أو التوعيـة   /وأوصت اللجنة باالو، يف هذا الصدد، بتعزيز أنشطة التدريب و         . اجملتمع احمللي 
ملسؤويل الدولة والربملانيني والفئات املهنية العاملـة مـع األطفـال    املناسبة واملنهجية املقدمة   

عالوة على ذلك، أوصت اللجنة بـاالو مبواصـلة         و. ولصاحلهم وللقادة اجملتمعيني التقليديني   
  .)٢٧( االتفاقية بطرق عدة، منها استخدام اللغات احمللية ووسائل االتصال التقليديةترويج
مكتـب  يف ذلـك العـام      أن باالو أنـشأت      ٢٠٠١ام  يف ع والحظ األمني العام      -١٩

االستجابة البيئية والتنسيق لتعزيز التنسيق بني مجيع الوكاالت احلكومية وغري احلكومية مـن             
أجل معاجلة القضايا البيئية والوفاء بالتزامات باالو مبوجب اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقـة             

  .)٢٨(بتغيُّر املناخ والتنوع احليوي والتصحر

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٩(عاهدةامل هيئة
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عام        -  ٢٠٠١يناير /كانون الثاين  ١٩٩٨  جلنة حقوق الطفل

٢٠٠٢  
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

    آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
    من حيث املبدأ اُتفق عليها زيارات
     طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعدزيارات
    التعاون أثناء البعثات/التيسري

    متابعة الزيارات
  مل ُترسل أية رسائل أثناء الفترة قيد االستعراض  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
مل ترد باالو على أي من االستبيانات الستة والعشرين الـيت أرسـلها املكلفـون                 الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  )٣٠(خلاصةاإلجراءات ايف إطار بواليات 

  حلقوق اإلنسان التعاون مع املفوضية السامية   -٣  
خيدم املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف منطقة احمليط اهلـادئ،              -٢٠

  .)٣١(املوجود يف سوفا، بفيجي، بلدان منتدى جزر احمليط اهلادئ، مبا فيها باالو
ق اإلنسان النصح واملساعدة التقنيـة      ، قدمت املفوضية السامية حلقو    ٢٠٠٨يف عام     -٢١

إىل باالو بشأن مشروع التشريع املتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ             
  .)٣٢( )مبادئ باريس(تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها لاملتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ينفذ على النحو املالئم فيما  الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن مبدأ عدم التمييز ال        -٢٢

سيما أطفال الوالدين غري الباالويني، مبن فيهم أطفال         يتعلق بالفئات الضعيفة من األطفال، ال     
 يعيـشون يف اجلـزر      األسر املهاجرة وأطفال التبين على الصعيد الدويل، واألطفال الـذين         

وأعربت اللجنة عـن قلقهـا      . أو يعملون يف الشوارع   /اخلارجية؛ واألطفال الذين يعيشون و    
بوجه خاص إزاء ضيق فرصة حصوهلم على ما يكفي من اخلدمات الصحية والتعليمية وغريها        

وأوصت اللجنة باالو بأن تكثف جهودها الرامية إىل ضمان تنفيذ          . من اخلدمات االجتماعية  
لقوانني والسياسيات والربامج اليت تكفل احترام مبدأ عدم التمييز، خاصـة فيمـا يتعلـق               ا

  .)٣٣(باألطفال الضعفاء
وأعربت اللجنة عن قلقها ألن أطفال التبين على الصعيد الدويل ال حيق هلم احلصول                -٢٣

 على جواز سفر باالوي أو متلك األراضي أو احلصول عليها باإلرث، أو االسـتفادة مـن               
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وأوصت اللجنة باالو باختاذ مجيع التدابري      . إعانات اخلدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية    
 اًاملالئمة، مبا يف ذلك التدابري ذات الطابع القانوين، لضمان منح األطفال غري الباالويني فرص             

  .)٣٤(متساوية وكافية للحصول على اخلدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية
األطفال غري  " سنة من    ١٨ سن   يتعدىن  ، الحظت اليونيسيف أن مَ    ٢٠٠٨م  ويف عا   -٢٤

ال مينحهم الدستور والقـانون حـق اإلقامـة والعمـل يف بـاالو،              " ذوي الدماء الباالوية  
  .)٣٥(ُيسجلوا لدى مكتب العمل كعمال أجانب مل ما
 هنـاك   ،للمـرأة أنه رغم احلماية اليت مينحها الدستور       أيضاً  والحظت اليونيسيف     -٢٥

ميـنح القـانون للنـساء       ففيما يتعلق باالغتصاب، ال   . قانونان مييزان ضد النساء املتزوجات    
. املتزوجات احلماية من اإلكراه على ممارسة اجلنس بالقدر الذي مينحه للنساء غري املتزوجات            

 يعترف حبقوقها يف وراثة املمتلكـات  ضد الزوجة حيث الالقانون وفيما يتعلق باإلرث، مييز     
       يف اإلرث حبقهـا   يعتـرف    ، حيـث ال   كما مييز القانون ضد الطفلة    . واجاملكتسبة أثناء الز  

  .)٣٦( حال عدم وجود أبناء ذكور أحياءإال
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التفاوت يف السن القانونية الدنيا لـزواج              -٢٦

و مجيع التدابري املالئمـة لرفـع    ، وأوصت بأن تتخذ باال    )سنة١٨ (والبنني)  سنة ١٦(البنات  
  .)٣٧(البننيالسن القانونية الدنيا لزواج البنات لتتساوى مع 

 يف املائة ٣٦، أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن النساء ميثلن ٢٠٠٩ويف عام   -٢٧
والتقنيني،  يف املائة من العاملني املهنيني       ٤٤من املشّرعني وكبار املسؤولني واملديرين، وميثلن       

  .)٣٨(تشغل املرأة أي منصب وزاري ولكن ال
والحظت جلنة حقوق الطفل أن باالو وضعت تشريعاً حلماية األطفال ذوي اإلعاقة              -٢٨

. وأنشأت فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت بشأن األطفـال ذوي االحتياجـات اخلاصـة             
جل تيسري إدمـاج وقبـول      وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية اجلهود املبذولة من أ          

األطفال ذوي اإلعاقة يف النظام املدرسي العادي وإزاء عزوف املدرسني عن ذلـك، رغـم               
وأوصت اللجنة باالو بتعزيز جهودها الرامية إىل وضـع         . يقضي به القانون يف هذا الصدد      ما

برامج لالكتشاف املبكر لإلعاقات من أجل جتنب حدوثها؛ ووضع برامج تعليميـة خاصـة       
ألطفال ذوي اإلعاقة؛ وتنفيذ القانون الذي ينص على ضم هـؤالء األطفـال إىل النظـام                ل

  .)٣٩(املدرسي
وشجعت جلنة حقوق الطفل باالو على تعزيز جهودها الراميـة إىل زيـادة وعـي                -٢٩

وإدراك اجلمهور بشأن حقوق واحتياجات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، مبـن فـيهم           
على أيضاً  وشجعت اللجنة باالو    . من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية    األطفال الذين يعانون    

يف تعريف حاالت اإلعاقة؛ وضمان حصول األطفال ذوي        الذهنية  النظر يف إدراج اإلعاقات     
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يناسبهم من الرعاية واخلدمات وإعادة التأهيل؛ وختصيص مـوارد           على ما  الذهنيةاإلعاقات  
  .)٤٠(بشرية ومالية كافية هلم

ظت اليونيسيف قلة اخلدمات املتاحة ملساعدة الشباب ذوي اإلعاقـة علـى            والح  -٣٠
االنتقال إىل مرحلة البلوغ، وأن اخلدمات املتخصصة املقدمة للبـالغني ذوي اإلعاقـة شـبة       

  .)٤١(منعدمة، باستثناء راتب حكومي صغري يقدم ملن يعانون من إعاقة كاملة

  يحق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخص  -٢  
            ، صوتت باالو لـصاحل اعتمـاد قـرار اجلمعيـة     ٢٠٠٧ ديسمرب/يف كانون األول    -٣١

  .)٤٢( بشأن وقف العمل بعقوبة اإلعدام٦٢/١٤٩العامة 
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع حاالت اإليذاء اجلنسي لألطفال،              -٣٢

ار إىل التوعية بشأن العنف املـرتيل ضـد         مبا يف ذلك يف حميط األسرة، وإزاء استمرار االفتق        
وأوصت اللجنـة  . ، وإمهاهلم )جنسياً وجسدياً ونفسياً  (األطفال، وإساءة معاملتهم، وإيذائهم     

باالو بتعزيز جهودها الرامية إىل منع ومكافحة هذه االنتهاكات واختاذ التدابري املالئمة الـيت              
  .)٤٣(عادة إدماجهم يف اجملتمعتكفل التعايف البدين والنفسي لألطفال الضحايا وإ

وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود سلطة مبقتـضى القـانون إلبعـاد                 -٣٣
وأوصت اللجنة بأن تراجع بـاالو      . األطفال عن األوضاع الضارة داخل البيت بغية محايتهم       

  .)٤٤(تشريعاهتا من أجل ضمان مزيد من احلماية لألطفال
  .)٤٥(كرر وقوع النساء ضحايا للعنف املرتيلوالحظت اليونيسيف ت  -٣٤
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن العقاب البدين مقبول على نطاق واسـع                -٣٥

حتظر استخدامه يف املـرتل واملدرسـة بـصورة عامـة      يف باالو، وألن التشريعات احمللية ال 
مبا يف ذلك التدابري ذات الطابع      وأوصت اللجنة باالو باختاذ مجيع التدابري املالئمة،        . تلغيه وال

واقترحت اللجنة أن تنظم باالو     . التشريعي، من أجل حظر وإلغاء مجيع أشكال العقاب البدين        
  .)٤٦(محالت تثقيف وتوعية من أجل تغيري املواقف العامة

وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود قوانني عمل مناسبة حلماية األطفال               -٣٦
املـتخلفني عـن    ويف ضوء ما لوحظ من تزايد عدد األطفـال          . ل االقتصادي من االستغال 

أو يعملون /، وتزايد عدد األطفال الذين يعيشون ولالستخدام، وعدم وجود سن دنيا     الدراسة
يف الشوارع، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء االفتقار إىل املعلومات والبيانات الكافية بـشأن              

وأوصت اللجنة باالو بـسن     . ل واستغالهلم االقتصادي يف باالو    الوضع املتعلق بعمل األطفا   
تشريع حلماية األطفال من االستغالل االقتصادي، ووضع آليات رصد مناسبة تكفل إنفـاذ             

وأوصت أيضاً اللجنة باالو بإجراء دراسـة  . هذه القوانني، مبا يف ذلك يف القطاع غري الرمسي     
  .)٤٧(الشاملة لتقييم الوضع املتعلق بعمل األطف
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، أشارت اليونيسيف واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط        ٢٠٠٨ويف عام     -٣٧
ورغـم صـغر عـدد     . اهلادئ إىل وقوع عمليات اجتار بالبشر يف باالو لغرض جتارة اجلنس          

يوجد  وال. )٤٨(ُيستهان به بالنظر إىل حجم البلد وعدد سكانه        حاالت االجتار بالبشر، فإنه ال    
يع يتصدى بشكل حمدد لالستغالل اجلنسي لألطفال عن طريـق شـرائط الفيـديو              أي تشر 

  .)٤٩(واألفالم والصور الفوتوغرافية واإللكترونية
وأوصت اللجنة باالو باختاذ التدابري املالئمة لكفالة توفري محايـة قانونيـة كافيـة                -٣٨

الل يف املواد اإلباحيـة،     لألطفال، مبن فيهم األوالد، من االستغالل اجلنسي التجاري واالستغ        
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عـدم       . وكفالة عدم تعرض هؤالء األطفال للوصم والتجرمي      

كفاية برامج التأهيل البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفـال ضـحايا هـذا              
املناسبة وأوصت اللجنة باالو بإجراء دراسات من أجل تنفيذ السياسات والتدابري           . االستغالل

  .)٥٠(يف هذا الصدد
أو يعملـون يف    /وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد األطفال الذين يعيشون و            -٣٩

. الشوارع، وعدم وجود سياسات وبرامج وخدمات توفر هلم املزيد من احلمايـة والرعايـة             
. ةوأوصت اللجنة باالو بإجراء دراسة من أجل فهم نطاق وطابع هـذه الظـاهرة املتزايـد               

وأوصت اللجنة باالو أيضاً بوضع آليات تكفل حصول هؤالء األطفال على التغذية واملالبس             
والسكن والصحة وخدمات التأهيل والتعليم والتدريب املهين والتـدريب علـى املهـارات             

كما أوصت اللجنة باالو بتنفيذ برامج كفالة األطفال وغريها من برامج الرعاية            . )٥١(احلياتية
من أجل ضمان زيادة احلماية والرعاية املقدمة لألطفـال احملـرومني مـن البيئـة               البديلة،  
  .)٥٢(األسرية

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أن األمور األسرية، مبوجب القانون العريف، تعكس عادة  حقوق الطفل   الحظت جلنة     -٤٠

وأوصـت  ". فل الفضلى مبدأ مصاحل الط    "  لخالفاً  " املصاحل الفضلى جلميع األطراف املعنية    "
اللجنة باالو باختاذ التدابري املالئمة لضمان إدماج املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفـضلى              
على حنو مناسب يف مجيع األحكام القانونية والقـانون العـريف؛ ويف القـرارات القـضائية      

  .)٥٣(طفالواإلدارية؛ ويف السياسات واملشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على األ
وأوصت اللجنة باالو باختاذ مجيع التدابري الفعالة من أجل إقامـة نظـام لقـضاء                 -٤١

ومع معايري األمم املتحدة األخـرى يف       ) ٣٩ و ٤٠ و ٣٧ املواد(األحداث يتوافق مع االتفاقية     
قواعـد  (هذا اجملال، مثل قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث       

، )مبادئ الرياض التوجيهيـة (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث      )يجنيب
وأوصت اللجنة أيضاً بأن    . وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم        
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سيما احلق يف حماكمة  ال(تنشئ باالو خدمات اجتماعية لدعم القضاة ولضمان حقوق الطفل 
  .)٥٤(طار التدابري التأديبية التقليديةيف إ) عادلة
 عامـاً فـأكثر يف   ١٢الحظت اللجنة أن احملاكم تستمع إىل آراء األطفال البالغني     و  -٤٢

أما يف األمور األخرى فاألمر خيـضع لتقـدير         . املسائل املتعلقة بتبنيهم ويف القضايا اجلنائية     
عموماً مبقتضى القانون   تعاجل  ألسرة  وإذ الحظت اللجنة أن األمور املتعلقة بقانون ا       . القاضي

العريف، أعربت عن قلقها ألن الثقافة والقيم واملواقف التقليدية قد ال تيسر يف مجيع األحيـان              
وأوصت اللجنة باالو بتشجيع احترام آراء      . إعراب األطفال عن آرائهم والنظر يف هذه اآلراء       
   )٥٥(س والنظم اإلدارية والقضائيةالطفل يف حميط األسرة ويف اجملتمعات احمللية واملدار

 وأشارت اليونيسيف إىل أن معظم القضايا املفصول فيها املتعلقة بإيـذاء األطفـال              -٤٣
 عـدم  وإن. وإمهاهلم هي قضايا خطرية، غري أن القانون احلايل يفرض عقوبات ضعيفة بشأهنا         

تعلق بتحديد مـا إذا كـان   مشاكل تأخذ يثري   توافق آراء اجملتمع بشأن ما ميثل إيذاًء وإمهاالً         
.  القضايا والفصل فيها مبوجب األعراف الباالوية أم وفقـاً للمعـايري الغربيـة            تعريفينبغي  

  .)٥٦(الضحايا يتسم بالضعف) والنساء(والحظت اليونيسيف أيضاً أن نظام محاية األطفال 
و مالئم يف   باالو باختاذ التدابري املناسبة للتحقيق على حن      جلنة حقوق الطفل    وأوصت    -٤٤

إجراء باتباع  حاالت العنف املرتيل ضد األطفال وإساءة معاملتهم واستغالهلم جنسياً، وذلك           
قضائي مالئم لألطفال، وكفالة توقيع اجلزاءات على مرتكيب هذه األعمال، مع إيالء االعتبار             

  .)٥٧(الواجب حلماية حق الطفل يف خصوصيته
 والحظت اليونيسيف أن باالو تفتقر إىل نظام أساسي يتصدى للعنف املرتيل، وأهنـا              -٤٥

  .)٥٨(مل تتخذ بعد إجراًء تصحيحياً لسّن هذا القانون

  احلق يف احلياة األسرية  -٤  
وتزايـد   اهنيار اهليكل التقليدي لألسرة املمتـدة  ،قلقب ،الحظت جلنة حقوق الطفل     -٤٦

وأعربت أيضاً عن قلقها ألنه رغم الطبيعة املتغرية لنظام         .  تعيلها امرأة  عدد األسر املعيشية اليت   
دعم األسرة التقليدي، مل تضع باالو برناجماً للكفالة ومل تنشئ مرافق أخرى للرعاية البديلة أو               

وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقهـا إزاء االفتقـار إىل          . خدمات مناسبة للرعاية املبكرة للطفل    
امج واخلدمات اليت تعزز وضع األسر، وأوصت بتعزيز وضع األسر بوصفها           السياسات والرب 

  )٥٩(وحدات اجملتمع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجملتمع املدين
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات وسياسات ومؤسسات مناسبة             -٤٧

كما الحظت  . ا الصدد تنظم عمليات التبين على الصعيد الدويل وحتمي حقوق الطفل يف هذ          
اللجنة بقلق أن القانون املتعلق بالتبين على الصعيد الدويل ال يسمح بنقل جنـسية الوالـدين                

وأوصت اللجنة باالو بأن تضع إجراءات مناسـبة        . بالتبين إىل األطفال املتبنني غري الباالويني     
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حاالت التبين التقليـدي  لرصد حاالت التبين احمللية والدولية، وبأن تتخذ تدابري مناسبة لرصد   
  .)٦٠(غري الرمسي بغية منع إيذاء األطفال ومحاية مصاحلهم الفضلى

  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -٥  
، الحظ برنامج   ٢٠٠٩ويف عام   .  حق املرأة يف التصويت    ١٩٧٩أقرت باالو يف عام       -٤٨

وأن املـرأة            ن مقاعد الربملان تـشغلها النـساء،         يف املائة فقط م    ٧األمم املتحدة اإلمنائي أن     
  .)٦١(مل تشغل أي منصب وزاري ومل تتولّ رئاسة الربملان وال أي من جملسيه

ورّحبت جلنة حقوق الطفل برد الفعل اإلجيايب لباالو إزاء اقتراح النظـر يف إنـشاء                 -٤٩
إنشاء إطار آخر ملشاركة األطفال برملان لألطفال، وشجعت الدولة على إنشاء هذا الربملان أو 

  .)٦٢(يف اجملتمع

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
الحظت اليونيسيف أن املرأة العاملة يف القطاع اخلاص يف باالو ال حيق هلا احلصول                -٥٠

وأشارت إىل تقارير عن تعرض بعـض النـساء، ال سـيما العـامالت              . على إجازة أمومة  
ودعت اليونيسيف باالو إىل وضع تشريع مينح       . ، للفصل من العمل بسبب احلمل     "وافداتال"

العامالت احلق يف إجازة األمومة وحيمي النساء من التمييز يف مكان العمل بسبب احلمـل،               
  .)٦٣(وييّسر مرونة ساعات العمل لدعم الرضاعة الطبيعية

  معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى   -٧  
 الحظت اللجنة بقلق عدم وجود نظام للرعاية االجتماعية يف باالو، وأن اعتمادات             -٥١

امليزانية املخصصة للخدمات التعليمية واالجتماعية خـضعت للتخفـيض التـدرجيي منـذ             
وأوصت اللجنة باالو بإنشاء نظام للرعاية االجتماعيـة حلمايـة          . ١٩٩٤االستقالل يف عام    

أيضاً اللجنة باالو على إيالء أولوية ملخصصات امليزانيـة الـيت            وشجعت. اءاألطفال الضعف 
تكفل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال إىل أقصى حـدود املـوارد             
املتاحة، مع توجيه االهتمام بشكل خاص ال إىل التعليم والصحة فحسب، وإمنـا أيـضاً إىل                

  .)٦٤(ا يف اجلزر اخلارجية ولألطفال غري الباالوينياخلدمات االجتماعية، ال سيم
، الحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن اإلنفاق العام على الصحة           ٢٠٠٩ويف عام     -٥٢

وأشارت اليونيسيف إىل أنه،    . )٦٥( يف املائة من اإلنفاق احلكومي اإلمجايل      ١٦,٤يف باالو بلغ    
االجتماعيـة،  القطاعية  و عدداً حمدوداً من الربامج      باستثناء قطاعي الصحة والتعليم، تنفذ باال     

ووزارة شؤون  ) أنشطة قضاء األحداث ومنع اجلنوح    (منها الربامج اليت تديرها وزارة العدل       
  .)٦٦()برامج رعاية املرأة والشباب واملسّنني(اجملتمع والثقافة 
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ر املعيشية اليت وأوصت جلنة حقوق الطفل باالو بإجراء دراسة لتقييم احتياجات األس      -٥٣
تعيلها امرأة، بغية ضمان توافر برامج للرعاية االجتماعية ومرافق للرعاية البديلة وخـدمات             

  .)٦٧(لرعاية صغار األطفال، وتيسري الوصول إليها
وأوصت اللجنة باالو بتعزيز جهودها الرامية إىل تشجيع املمارسـات الـصحيحة              -٥٤

كما أوصت اللجنة باالو    . ت العامالت ويف بيئة العمل    للرضاعة الطبيعية، ال سيما بني األمها     
باختاذ التدابري املالئمة لتعزيز وتشجيع املمارسات التغذوية الصحية، بغية منع وجتنب زيـادة             

  .)٦٨(الوزن والبدانة بني األطفال
وأوصت اللجنة باالو أيضاً بزيادة جهودها الرامية إىل تعزيز السياسات واخلـدمات              -٥٥

بصحة املراهقني، وتعزيز التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية، مبـا يف ذلـك تـشجيع               املتعلقة  
واقترحت اللجنة أن تضطلع باالو بدراسـة       . الذكور على قبول استخدام وسائل منع احلمل      

وأوصت اللجنة أيضاً بـأن     . من أجل فهم نطاق الشواغل املتعلقة بالصحة النفسية للمراهقني        
دة عدد األخصائيني االجتماعيني والنفسانيني، وإنشاء مرافق مالئمـة         تتخذ الدولة تدابري لزيا   

  .)٦٩(للشباب تقدم الرعاية واملشورة وإعادة التأهيل للمراهقني
وأوصت اللجنة باالو باختاذ التدابري املالئمة من أجل محاية األطفال من التعاطي غري               -٥٦

ستغالل األطفال يف اإلنتـاج غـري       املشروع للكحول واملخدرات واملؤثرات العقلية، ومنع ا      
وشجعت اللجنة باالو على تعزيز جهودها من أجل تنفيـذ          . املشروع هلذه املواد واالجتار هبا    

  )٧٠(برامج لتأهيل األطفال ضحايا معاقرة الكحول واملخدرات ومواد اإلدمان
، ال سيما   وأوصت أيضاً اللجنة باالو بتعزيز جهودها الرامية إىل حتسني الصحة البيئية            -٥٧

  .)٧١(فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة

  احلق يف التعليم  -٨  
               ، أشار املقرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف التعلـيم إىل أن دسـتور           ٢٠٠١يف عام     -٥٨

  .)٧٢(يكفل التعليم اجملاين واإللزامي للجميع) ١٩٨٠(باالو 
الذي ينص علـى    ) ١٩٩٨-١٩٩٧(ورحبت جلنة حقوق الطفل بالتعديل القانوين         -٥٩

 سنة، ونّوهت باخلطة الرئيسية للتعليم      ١٧ سنوات و  ٥إلزامية التعليم جلميع األطفال بني عمر       
ومع ذلك، أوصت اللجنة باالو مبراجعة هذه اخلطة بغية ضمان توافقها الكامل            . ٢٠٠٠لعام  

  .)٧٣()، وغريها من املواد٢٩ من املادة ١الفقرة (مع أحكام االتفاقية 
             وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن النسبة العامـة لاللتحـاق بـالتعليم يف             -٦٠
 يف املائـة    ٨٢,٤ يف املائـة لإلنـاث و      ٩١,٢( يف املائة    ٩٦,٩ يف باالو بلغت     ٢٠٠٦عام  

 ١٥ر  يف عم (بلغت نسبة امللمني بالقراءة والكتابة بني البالغني        يف نفس هذا العام،     و). للذكور
  .)٧٤( ) يف املائة للذكور٩٣,٣ يف املائة لإلناث و٩٠,٥( يف املائة ٩١,٩) سنة فأكثر



A/HRC/WG.6/11/PLW/2 

13 GE.11-10821 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اخنفاض مستوى أداء الطالب واستمرار              -٦١
وأوصت اللجنة باالو بتنفيذ    . سيما يف املرحلة الثانوية    ، ال التخلي عن الدراسة  ارتفاع معدل   

سيما األوالد، على البقاء يف املدارس، خاصة يف مرحلـة           ية لتشجيع األطفال، ال   تدابري إضاف 
ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة باالو بإجراء دراسة عـن التـسرب مـن              . التعليم اإللزامي 

  .)٧٥(املدارس والروابط بني التسرب وبني مالءمة املواد التعليمية وطرق التعليم
 إزاء عدم كفاية الدعم الذي يتلقـاه املدرسـون يف           وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً      -٦٢

 يف املناطق الريفية واجلزر اخلارجية، وإزاء االكتظاظ يف املدارس الكـبرية يف             ةاملدارس الصغري 
  .)٧٦(املراكز احلضرية

 باالو بإدخال برامج للتربية البدنية يف املنهج الدراسـي، وتعزيـز            ةوأوصت اللجن   -٦٣
ع سياسة وممارسات واضحة بشان استخدام اللغة الباالوية بوصـفها          جهودها الرامية إىل وض   

  .)٧٧(لغة موازية يف املنهج الدراسي

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
أشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن ملتمسي اللجوء والالجئني وعدميي اجلنسية             -٦٤

  .)٧٨(وميثلون شواغل رئيسية يف باال واملشردين داخلياً ال
، ٢٠٠٩  ملـتمس جلـوء يف عـام   ١١وأشادت املفوضية باستعداد باالو لقبـول       -٦٥

، رغم عدم توقيـع     ٢٠١٠ ولسماحها هلم بالبقاء يف إقليمها إىل حني إعادة توطينهم يف عام          
  .)٧٩(باالو على االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني

  احلق يف التنمية  -١٠  
يصاحبه من ارتفاع يف منـسوب سـطح    ري املناخ وماأشارت اليونيسيف إىل أن تغ   -٦٦

           وقالـت إن تغـري املنـاخ ميكنـه أن يزيـد            . البحر ميثالن أكرب مصادر الضعف يف باالو      
  .)٨٠(من الفقر

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات   -ثالثاً   
و يف تنفيـذ الـربامج      أشارت جلنة حقوق الطفل إىل التحديات اليت تواجهها بـاال           -٦٧

يـسببه   وأشارت أيضاً إىل ما   . واخلدمات املالئمة لألطفال الذين يعيشون يف اجلزر اخلارجية       
. التوافر احملدود للموارد البشرية املاهرة من تأثريات سلبية على التنفيـذ الكامـل لالتفاقيـة              

ت التحـويالت   والحظت اللجنة أن جزءاً كبرياً من التمويل احلكومي ُيستمد من مـدفوعا           
، الذي قد يؤثر إلغـاؤه      ةاحلراتفاق املشاركة   مبوجب   األمريكيةاملقدمة من الواليات املتحدة     

وقد واجهت عملية تنفيذ االتفاقيـة      .  على ختصيص موارد امليزانية    ٢٠٠٩ التدرجيي يف عام  
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تتـضمن بـرامج      ال ١٩٩٨ عقبات، ألن خطة التنمية الرئيسية الوطنية اليت ُوضعت يف عام         
  .)٨١(لألطفال

واعترفت مفوضية شؤون الالجئني بأن تغري املناخ يتسبب يف جمموعة فريـدة مـن                -٦٨
التحديات للعديد من البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ، مبا فيها باالو، وذلك بسبب ارتفـاع               

  .)٨٢(منسوب سطح البحر، والتملّح، وزيادة تواتر وشدة العواصف، وتزايد تقلب املناخ

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -اً رابع  
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
أوصت جلنة حقوق الطفل باالو بالتماس املساعدة التقنية من املفوضـية الـسامية               -٦٩

ية والعلـم   حلقوق اإلنسان واليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للترب         
، واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، ومركز منع اجلرمية الدولية، والـشبكة     )اليونسكو(والثقافة  

 باالو املتعلق حبمايـة األطفـال مـن         تشريع: الدولية لقضاء األحداث، وذلك بشأن ما يلي      
لـهم؛  العنف؛ وصحة املراهقني؛ وتدريب املهنيني العاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة ومن أج           

وتدابري محاية األطفال من تعاطي الكحول واملخدرات واملؤثرات العقلية؛ وقضاء األحـداث            
  .)٨٣(من خالل فريق تنسيق املساعدة التقنية وإسداء املشورة يف جمال قضاء األحداث

وأوصت اللجنة باالو بتعزيز نظامها التعليمي عن طريق التعاون الوثيق مع اليونيسيف   -٧٠
  .)٨٤(واليونسكو

وكررت مفوضية شؤون الالجئني استعدادها ألن تسدي إىل باالو املشورة التقنيـة              -٧١
املناسبة، والتوجيهات العملية، والدعم التنفيذي بشأن معاملة األشخاص احملتاجني إىل احلماية           
الدولية والنظر يف طلبات اللجوء، وكذلك استعدادها لإلسهام يف تنمية القدرات املؤسـسية             

  .)٨٥(ة لوضع إجراء وطين لتحديد وضع الالجئنيالالزم
ورحبت مفوضية شؤون الالجئني مبشاركة باالو يف مؤمتر مديري شؤون اهلجرة يف              -٧٢

منطقة البحر الكارييب، وأوصت بأن تنظر باالو يف املشاركة يف املشاورات احلكومية الدولية             
  .)٨٦(خلياً واملهاجرينمبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن الالجئني واملشردين دا

وشجعت مفوضية شؤون الالجئني باالو على وضع خطة مرتكزة علـى احلقـوق               -٧٣
إلدارة الكوارث والتخفيف من آثارها يف إطار اآلليات اإلقليمية وآليات األمم املتحدة، على             

كـذلك  أن تركز هذه اخلطة على تنفيذ وتكييف استراتيجيات التخفيـف، وأن تتـصدى              
  .)٨٧(أو الدويل/يت قد تنشأ عن حاالت التشرد الداخلي وللمشاكل ال
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Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 2009 
(ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

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

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

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

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

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