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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢ يف الفترة من  شرةادية ع احل، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 ٣  املعقـودة يف  الثالثـة    يف اجللـسة     باالوواسُتعرضت احلالة يف     .٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل  
واعتمد الفريق العامـل    . غيبونز. العدل، جون س  وزير   باالو وترأس وفد    .٢٠١١مايو  /أيار

  . ٢٠١١مايو / أيار٥ املعقودة يفالسابعة  يف جلسته باالوهذا التقرير عن 
سان فريق املقررين التـايل      اختار جملس حقوق اإلن    ،٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
  .إكوادور ومجهورية مولدوفا والسنغال: باالولتيسـري استعراض احلالة يف ) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥لفقرة  ل ووفقاً  -٣

  :باالواحلالة يف 
ــين  )أ(   ــر وط ــدم  /تقري ــي مق ــرض خط ــاًع ــرة وفق  )أ(١٥ للفق

(A/HRC/WG.6/11/PLW/1)؛ 

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/11/PLW/2))ب(١٥ للفقرة وفقاً

 )ج(١٥ للفقـرة    وفقـاً موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان          )ج(  
(A/HRC/WG.6/11/PLW/3).  

التفيـا  ا سـلفاً    هتة الثالثية، قائمة أسئلة أعـد      عن طريق اجملموع   باالووأحيلت إىل     -٤
. واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا وفرنسا   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       و

  . الستعراض الدوري الشامللية اوهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي آل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
وقد أفـضت   .  بالوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان     باالو إهنا ملتزمة حقاً   قالت    -٥

اجلهود املبذولة يف هذا الصدد إىل وضع قوانني وسياسات جديدة تنتظر التفعيل وإىل إنـشاء               
  .اهتا يف جمال حقوق اإلنسانجلان من ِفرق عمل لتراقب وتعاجل التزاماهتا وتعهد

 وأهنا تنوي أن تدرس     ، إىل اتفاقية حقوق الطفل    إالَّوأشارت باالو إىل أهنا مل تنضم         -٦
بإمعان إمكانية التوقيع على عهود وبروتوكوالت أخرى حلقوق اإلنسان واالنضمام إليهـا،            

  .ومنها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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تغري املناخ والتـدهور البيئـي؛      : الو إىل التحديات التالية اليت تواجهها     وأشارت با   -٧
ونقص القدرات التقنية الختاذ إجراءات وتنفيذها على الصعيد احمللي فيمـا يتعلـق مبـسائل       
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات؛ ونقص القـدرات املاليـة               

ري وااللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ ونقص املساعدة التقنية واملالية         والتمويلية للوفاء باملعاي  
للتوعية حبقوق اإلنسان واالضطالع بأنشطة تتصل هبـا؛ والتفـاوت يف مـستوى الرفـاه               
االجتماعي واالقتصادي؛ وإساءة استعمال الكحول واملواد املخدرة؛ وارتفاع معدل الوفيات          

ودية اإلمكانيات والفرص املتاحـة للفئـات املستـضعفة         بسبب األمراض غري املعدية؛ وحمد    
واملعوقني؛ وتوفري احلماية يف جمال العمل للعمال الباالويني احملليني؛ والعنف املرتيل واالجتـار             

  .باألشخاص
           وإحـراز التقـدم يف جمـال      بناء أمتـها    من أجل   جتاهد  وشددت باالو على أهنا       -٨

 من أجل الوفاء بالتزاماهتا اإلقليمية والدولية، مبا يف ذلـك محايـة             التنمية املستدامة مع العمل   
  .حقوق اإلنسان

إعداد التقرير الوطين بالتـشاور     : ومن بني األمثلة على التزام باالو حبقوق اإلنسان         -٩
منتـدى   ومع   منتدى جزر احمليط اهلادئ   الوثيق مع اجملتمع املدين، وإجراء مشاورات مع أمانة         

 بشأن إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس،           اهلادئآسيا واحمليط   
  .والقيام حبمالت للتثقيف العام وزيادة الوعي حبقوق اإلنسان

املدعاة نشطة  األ بإنشاء فرقة عمل للتحقيق يف        تنفيذياً وأصدر رئيس اجلمهورية أمراً     -١٠
قوانني تعاجل مسألة االجتـار باألشـخاص        لديها   وأشارت باالو إىل أن   . الجتار باألشخاص ل

، كرر رئيس اجلمهورية، وهو يقدم      ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان . ولكن ال تزال توجد حتديات    
  .تقريره السنوي إىل جملس النواب وإىل األمة، التزام باالو مبكافحة االجتار باألشخاص

 منهم  ١٢الت  وقد أشارت إىل حا   . واستطاعت باالو معاجلة حاالت طاليب اللجوء       -١١
  .استضيفوا يف باالو مث أعيد توطينهم يف بلدان ثالثة

وقد . وأشارت باالو إىل أن تغري املناخ من بني مسائل حقوق اإلنسان ذات األولوية              -١٢
وتنتمي باالو إىل شبكة    ". الثورة اخلضراء " سنة   ٢٠١٠ عام   جونسون توريبيونغ أعلن الرئيس   

 يف املائة من االعتمـاد علـى        ٢٠بادرة إقليمية لتحويل    ميكرونيزيا للطاقة اخلضراء، وهي م    
مالذ لسمك  "كما أعلن الرئيس توريبيونغ باالو أول       . الوقود األحفوري إىل الطاقة املتجددة    

  .وتعزز هذا اإلعالن ليشمل مجيع الثدييات البحرية. يف العامل" القرش
  اليـات يف إطـار    وتعهدت باالو بتوجيه دعوة دائمة مفتوحـة إىل املكلفـني بو            -١٣

  .اإلجراءات اخلاصة
  .وناشدت باالو اجملتمع الدويل مبساعدهتا يف مساعيها من أجل تعزيز حقوق اإلنسان  -١٤
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 ،وأشارت إىل فقراته املتعلقـة بوضـعها اجلغـرايف        . وقدمت باالو تقريرها الوطين     -١٥
وتكوين الـسكان،    ، ونظام احلكم  ، والديانات اليت ميارسوهنا   ،وباللغات اليت يتكلمها سكاهنا   

 وحالة املشاورات الرامية إىل إنشاء مؤسـسة        ،ونسبة السكان الذين يعيشون حتت عتبة الفقر      
  .وطنية حلقوق اإلنسان واحلقوق املكرسة يف دستورها

االجتـار  : مث أشارت باالو إىل فقرات تقريرها الوطين املتعلقـة باملـسائل التاليـة              -١٦
ي اجلنسية، والعنف املـرتيل، واإلعاقـات، والطفـل،         باألشخاص وهتريبهم، وظاهرة عدمي   

اإليدز، واملرأة، والعمال األجانب    /والتعليم، والشباب، والفقر، وفريوس نقص املناعة البشري      
  .واحملليون، واألمن الغذائي، والثقافة

وخبصوص كل مسألة من املسائل املذكورة أعاله، أشارت باالو إىل الفقـرات ذات     -١٧
         يرها الوطين اليت حتدد القـوانني املعتمـدة والـسياسات اجلـاري تنفيـذها              الصلة يف تقر  

  .والتحديات القائمة
وأشارت باالو إىل القوانني واملبادرات والسياسات التالية املعتمدة واملنجزة ملعاجلـة             -١٨

  :هذه املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان
اية األسرة الذي ينتظر اعتمـاده؛      مشروع قانون باالو حلم   : خبصوص العنف املرتيل   •

واجلهود املشتركة اليت تقوم هبا وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة العدل واجلهات            
املعنية على صعيد اجملتمعات احمللية ملعاجلة مشكل العنف املرتيل؛ وإنـشاء مكتـب             

 مساعدة ضحايا اجلرائم؛

؛ وقوانني وطنية تكفـل     مشروع السياسة الوطنية بشأن املعوقني    : خبصوص اإلعاقة  •
 ومبادرات اتُِّخذت لتوفري التعليم والتدريب املهـين، وكـذلك         ،احتياجات املعوقني 
 مبادرات صحية؛

عدة قوانني اعُتِمدت حلماية حقوق الطفل وثالثة مكاتب حكومية         : خبصوص الطفل  •
 أنشئت للتدخل يف حاالت االعتداء على األطفال وإمهاهلم؛

دستور على التعليم اإللزامي واجملاين؛ وتشمل الـسياسات        ينص ال : خبصوص التعليم  •
 خطة التعليم الرئيسية وخطة الصحة الرئيسية؛: األخرى

 اعُتِمدت سياسة باالو الوطنية للشباب وجيري تنفيذها؛: خبصوص الشباب •

جترى االختبارات السرية واإلحالة يف     : اإليدز/خبصوص فريوس نقص املناعة البشري     •
وطين؛ وتقدم عيادة أنشئت يف كلية باالو احمللية باجملان خـدمات           مستشفى باالو ال  

اإلرشاد واالختبار واإلحالة؛ وُوزِّعت الواقيات الذكرية بكميات ضخمة؛ وأنشئ يف  
  برنامج لتوجيه الشباب من طرف أقراهنم الشباب؛٢٠٠٧عام 



A/HRC/18/5 

GE.11-14413 6 

وتتخذ . والعملأحرزت املرأة الباالوية تقدماً يف جمايل التعليم        : خبصوص قضايا املرأة   •
 النساء قرارات بشأن اختيار الزعماء التقليديني وختصيص املوارد؛

 يعترف الدستور الباالوي بدور ثقافات باالو وتقاليدها وحيميها؛: خبصوص الثقافة •

لدى باالو قانون حمدد وُمحـدَّث بـشأن االجتـار          : خبصوص االجتار باألشخاص   •
 باألشخاص؛

أنشأت باالو شبكة املناطق احملمية للمحافظة على       : اخخبصوص محاية البيئة وتغري املن     •
تنوعها البيولوجي؛ وأنشأت باالو بأوامر تنفيذية آليات ملعاجلة املسائل املتصلة بتغري           

 املناخ؛

 .٢٠١٥تتوقع باالو حتقيقها حبلول عام : خبصوص األهداف اإلمنائية لأللفية •

  :أشارت باالو إىل التحديات التالية  -١٩
وكاالت معترف هبا الستخدام العمال األجانب، ما قد جيعلهم ضحايا          عدم وجود    •

 لالجتار باألشخاص؛

 ال جيوز ألطفال األجانب الذين يتبناهم مواطنو باالو محل جنسية باالو؛ •

  مشكل العنف املرتيل؛مل ُيَسن أي قانون يعاجل حتديداً •

 يعاين مكتب مساعدة ضحايا اجلرائم من نقص املوظفني؛ •

 مسألة استغالل األطفال يف أشرطة الفيديو واألفالم        ي قانون يعاجل حتديداً   ال يوجد أ   •
 توغرافية والصور اإللكترونية املتضمنة ملشاهد جنسية صرحية؛ووالصور الف

 البطالة وإساءة استعمال املواد املخدرة والكحول؛أساساً يف تتركز مشاكل الشباب  •

الوطين لقياس الفقر مـن حيـث        يف املائة من السكان حتت اخلط        ٢٥تعيش نسبة    •
 االحتياجات األساسية؛

العنف املرتيل الذي ميس النساء بصفة خاصة، وعدم وجود قوانني تتعلق بظـروف              •
 عمل املرأة وبالتمييز اجلنسي يف مكان العمل وبتملك األراضي واملمتلكات؛

 انعدام األمن الغذائي؛ •

ألشخاص الـيت تتعـدد فيهـا       املساعدة الدولية مطلوبة ملكافحة حاالت االجتار با       •
 .الواليات القضائية

  .وأشارت باالو إىل أولوياهتا الوطنية والتزاماهتا كما يعكسها تقريرها الوطين  -٢٠
 مـن  ١٠٧كما أشارت باالو إىل طلبها للمساعدة التقنية الدولية املذكور يف الفقرة          -٢١

  .تقريرها الوطين
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  ع االستعراضاحلوار التفاعلي وردود الدولة موضو  - باء  
ت املقدمة أثناء احلوار يف     وترد التوصيا . وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٢٩أدىل    -٢٢
  .الثاين من هذا التقريررع الف
 العاليـة وأثىن عدد من الوفود على باالو لتقدميها تقريرها الوطين وعلـى جودتـه                -٢٣

املدين يف إعداده ومـشاركة بـاالو يف     وعلى مشاركة اجملتمع     ،وطبيعته املتسمة بالنقد الذايت   
دولة جزرية  كعملية االستعراض الدوري الشامل والتزامها هبا رغم التحديات اليت تواجهها           

ورحبت بعض البلدان مبا تبذله باالو باعتبارها إحدى أحدث الدميقراطيات يف العامل            . صغرية
  .من جهود صادقة الستيفاء املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

والحظت اجلزائر أن انتخابات باالو احلرة والرتيهة ومراعاهتـا لـسيادة القـانون               -٢٤
وقضاءها الذي يؤدي دوره أمور مشجعة، وذلك بالنظر إىل أهنا حصلت على استقالهلا منذ              

والحظت اجلزائر أن اتفاقية حقوق الطفل هي صك حقوق اإلنسان الـدويل           .  سنة فقط  ١٦
وأشارت إىل اجملاالت املهمة املثرية للقلق الـيت مت         . إليه باالو األساسي الوحيد الذي انضمت     

  .وقدمت اجلزائر توصيات. حتديدها يف تقرير باالو
وبينما الحظت أن   . وأشادت كندا بالتزام باالو بالدميقراطية ومبراعاة سيادة القانون         -٢٥

و من املسائل الواجب    الدستور يضمن املساواة للمرأة، أشارت إىل ما مت حتديده يف تقرير باال           
بشأن للقلق  واعترفت كندا بأن مثة دواعي      . معاجلتها لضمان معاملة املرأة على أساس املساواة      

وقدمت كنـدا توصـيات بغـرض    . العنف املرتيل والتمييز وانتهاك حقوق العمال األجانب 
  .االستفادة من التطورات اإلجيابية وأخذ املسائل اليت جرى حتديدها يف االعتبار

والحظت مجهورية مولدوفا تصديق باالو على اتفاقية حقوق الطفل والدور النشيط             -٢٦
. الذي تضطلع به يف اهليئات اإلقليمية والدولية اليت تعاجل شؤون الطفل والتنمية االجتماعيـة             

كما الحظت مولدوفا خطة العمل الوطنية لشؤون الطفل وذكَّرت ببعض التوصـيات الـيت        
كما الحظت مولدوفا املشاورات الـيت      .  هذه اخلطة  لطفل بشأن تنفيذ  قدمتها جلنة حقوق ا   

  .وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات. ُعِقدت بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
 حبكم القانون لعقوبـة      اختيارياً والحظت هنغاريا بارتياح أن باالو قد أقرت وقفاً         -٢٧

 باالو لتصديقها على اتفاقية حقـوق الطفـل         وأثنت هنغاريا على  . اإلعدام كخطوة إللغائها  
وإلنشائها ثالث وكاالت حكومية وطنية مسؤولة عن حاالت االعتـداء علـى األطفـال              

وأعربت هنغاريا عن قلقها إزاء التمييز القانوين       . ولوضعها خطة العمل الوطنية لشؤون الطفل     
س مت  يت انعدام اجلنسية ال   ةلضد النساء املتزوجات فيما يتعلق باالغتصاب واِمللكية وإزاء مشك        

. األطفال وما تفيد به التقارير من املعاملة السيئة الشائعة على نطاق واسع للعمال األجانـب              
وحثت هنغاريا باالو على أن تتعاون بشكل أوثق مع اإلجراءات اخلاصة وأن تنظر يف مسألة               

 والثقافية والعهد الـدويل  االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       
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اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو             
وقـدمت  . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة    

  .هنغاريا توصيات
 تعزيز التزام باالو الـدويل حبقـوق    وأشارت فرنسا إىل التدابري التشريعية الرامية إىل        -٢٨

وطلبت معلومات إضافية عن التقدم احملرز إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان            . اإلنسان
.  يف كل اجملـاالت    والحظت فرنسا أن التمييز ضد املرأة ال يزال شائعاً        .  ملبادئ باريس  وفقاً

ق اإلنسان بشأن إهناء العنف     ورحبت فرنسا مبساندة باالو لإلعالن الذي قُدِّم يف جملس حقو         
غري أهنا الحظت أن    . وانتهاكات حقوق اإلنسان على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية        

          من القانون اجلنائي ال تزال جترِّم العالقات اجلنسية بـني البـالغني املتراضـني              ٢٨٠٣املادة  
          وقـدمت . سـنوات  ١٠من نفس اجلنس وتنص على عقوبات باحلبس تـصل مـدهتا إىل             

  .فرنسا توصيات
 تايلند للتقدم الذي أحرزته باالو يف حتقيق العديد مما يتعلق مـن األهـداف          وسّرت  -٢٩

مكافحة فريوس نقص   اإلمنائية لأللفية بالتعليم واملساواة االجتماعية وتقليص وفيات الرضع و        
اعي القلق بشأن االعتداء علـى      وشاطرت تايلند ما أُعرِب عنه من دو      . اإليدز/املناعة البشري 

األطفال، مبا يف ذلك عدم وجود قوانني عمل مالئمة حتمـي األطفـال مـن االسـتغالل                 
وأعربت تايلند عن أملها يف أن يتعزز التعاون بني باالو والوكـاالت اإلقليميـة      . االقتصادي

تفاقيـات  والدولية، وال سيما من أجل تعزيز مؤسسات باالو حلقوق اإلنسان وتنفيـذها لال            
ومفوضـية  وحثت تايلند جملس حقوق اإلنسان      . الرئيسية حلقوق اإلنسان وتصديقها عليها    

 السامية حلقوق اإلنسان وغريمها من الوكاالت ذات الصلة على تقدمي قدر أكرب         األمم املتحدة 
. بيئيمن املساعدة إىل باالو يف مواجهتها لألخطار املتزايدة النامجة عن تغري املناخ والتدهور ال             

وأعربت تايلند عن رغبتها يف التعاون مع باالو يف اجملاالت اليت حتظى باالهتمـام املتبـادل                
  .وقدمت توصيات

والحظت كوبا التحديات اليت تواجهها باالو فيما يتعلق بالفقر وتغري املناخ واألمن              -٣٠
و بضمان التعليم   كما أشارت كوبا إىل التزام باال     .  واليت هتدد أمن سكاهنا وبقاءهم     ،الغذائي

. اجملاين واإللزامي وبتعزيز األمن الغذائي وبالسري قُدماً حنو حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    
وشددت . وأبرزت كوبا خطة باالو الوطنية للتنمية وتقليصها ملعدل األمية ووفيات األطفال          

  .ا توصياتوقدمت كوب. كوبا على إدراج حتذير يف الدستور من خطر األسلحة النووية
 لآلثـار الـسلبية     وأعربت بولندا عن إدراكها للتحديات اليت تواجهها باالو نظراً          -٣١

وحثت بولندا باالو على مواصلة جهودها . حملدودية املوارد ولألخطار اليت يطرحها تغري املناخ     
الـيت   تقاريرالوأعربت بولندا عن قلقها إزاء      . ومحاية حقوق اإلنسان  إذكاء  الرامية إىل تعزيز    
األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشارع وإزاء نقص الوعي بالعنف املرتيل           تفيد تزايد عدد    

  .وقدمت بولندا توصيات. وإساءة معاملة األطفال واالعتداء اجلنسي عليهم
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وحثت سلوفينيا باالو على تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة               -٣٢
وتساءلت سلوفينيا عن نية باالو خبصوص اختـاذ خطـوات          .  الدولية وغريها من الصكوك  

كما تساءلت  . ملموسة لترمجة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان إىل لغات السكان األصليني         
  .عما إذا كانت باالو بصدد وضع استراتيجية لتعليم حقوق اإلنسان

طفال ومنع آفـة    واعترفت املكسيك جبهود باالو من أجل تقليص معدل وفيات األ           -٣٣
 من التفاصيل   وطلبت املكسيك من باالو أن تقدم مزيداً      . االجتار باألشخاص والقضاء عليها   

بشأن املساعدة التقنية املطلوبة لكفالة التنفيذ الفعال التفاقية حقوق الطفل والتصديق علـى             
طة كما تساءلت املكسيك عن العوائق اليت تواجهها سـل . غريها من صكوك حقوق اإلنسان    

وقدمت . باالو التشريعية يف التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            
  .املكسيك توصيات

وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على باالو لدميقراطيتها القوية ومراعاهتا حلقـوق             -٣٤
حية ملكافحـة   وأعربت عن قلقها إزاء عدم وجود قوانني صر       . اإلنسان ودعمها حلقوق املرأة   

كما الحظـت أن    . العنف املرتيل أو توفري احلماية القانونية للنساء واألطفال ضحايا االعتداء         
قوانني باالو ال تنص على منح اللجوء أو صفة الالجئ وأنه ال يوجد أي نظام قائم لتـوفري                  

لتحديـد ضـحايا    بذل جهود نشطة    وحثت الواليات املتحدة باالو على      . احلماية لالجئني 
  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. االجتار ومالحقة اجلناة

وهنأت أستراليا باالو على صياغتها ملشروع سياسة وطنية ومبادئ توجيهية حلماية             -٣٥
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعتماد استراتيجية منطقة احمليط اهلادئ اإلقليميـة بـشأن             

ورحبت أستراليا بالتدريب الـذي     . لقواننيوحثتها على إرساء هذه الضمانات يف ا      . اإلعاقة
 وبترمجة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل اللغة الوطنية كي            جرى مؤخراً 

غري أهنا أعربت عـن     . يتسىن جلميع الباالويني املشاركة يف املناقشات املتعلقة بالتصديق عليها        
لعنف ضد املرأة وحثت باالو على أن تضع قوانني         إزاء التقارير املتواصلة عن ا    استمرار قلقها   

كما الحظت أستراليا التحديات اليت تواجههـا       . حلماية حقوق املرأة ومعاجلة العنف املرتيل     
باالو يف حتقيق األهداف اإلمنائية وأعربت عن سرورها بالعمل مع باالو على وضـع ُنُهـج                

  .وقدمت أستراليا توصيات. شاملة ملواجهة هذه التحديات
وقدمت األرجنـتني   . وأشادت األرجنتني جبهود باالو ملكافحة االجتار باألشخاص        -٣٦

  .توصيات
وأثنت النرويج على باالو اللتزامها بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وإلجنازاهتـا             -٣٧

والحظت النرويج التحديات اليت تواجه باالو فيمـا يتعلـق مبـسألة االجتـار            . ذات الصلة 
 يف جملس  للبيان املشترك الذي ألقي مؤخراًلتأييدها أثنت النرويج على باالو كما. باألشخاص

حقوق اإلنسان بشأن وضع حد ألفعال العنف والعقوبات اجلنائية وانتهاكات حقوق اإلنسان  
غري أهنا الحظت أن قـانون      . ذات الصلة القائمة على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية        
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ال جيرِّم العالقات اجلنسية بني البالغني املتراضني من نفس اجلـنس وأن            باالو للعقوبات ال يز   
قوانني باالو تنطوي على التمييز ضد املرأة يف ميدان اإلرث وال جترِّم االغتصاب يف نطـاق                

  .وقدمت النرويج توصيات. الزواج
فبخصوص التقـدم   . وردت باالو على األسئلة اليت طُرِحت خالل احلوار التفاعلي          -٣٨

احملرز يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، أشارت باالو إىل أهنا تعتزم عقد مـشاورات               
وطنية واسعة على الصعيد احمللي؛ وخبصوص ترمجة الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان إىل              
اللغات احمللية، أوضحت باالو أن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة قـد                

أّما خبصوص التصديق على هذه االتفاقية، فتتواصـل عمليـات          . غة الباالوية ُترجِمت إىل الل  
وخبصوص التصديق على صكوك دولية أخرى، طلبت باالو املساعدة الدولية للوفاء           . التشاور

  .بالتزاماهتا الدولية
وحثت إسبانيا باالو على مواصلة جهودها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق               -٣٩

واعترفت إسبانيا بتدابري بـاالو ملكافحـة       . قد مشاورات يف هذا الصدد    اإلنسان ورحبت بع  
وقـدمت إسـبانيا    . العنف اجلنسي واجلنساين واملرتيل وللتصديق على اتفاقية حقوق الطفل        

  .توصيات
وتساءلت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عن خطط احلكومـة             -٤٠

ورحبت باعتراف بـاالو  . ية متابعة االستعراض الدوري الشاملإلشراك اجملتمع املدين يف عمل   
وأعربت اململكة املتحدة عن أملـها  . مبشكل االجتار باألشخاص وباجلهود الرامية إىل معاجلته 

وأشـارت إىل   . يف أن تراجع باالو سياساهتا املتعلقة باألجانب لتوفري مزيد من احلماية هلـم            
مزيد مـن    يزال ينتظر اعتماده وأبدت اهتمامها بتلقي        مشروع قانون محاية األسرة الذي ال     

. بشأن التقدم احملـرز   للمعلومات  علومات بشأن اجلدول الزمين لتنفيذه وحتديثات منتظمة        امل
واعترفت اململكة املتحدة بأن باالو من بني أصغر البلدان يف العامل وبأن شح املوارد، مبـا يف                 

ديات واضحة فيما يتعلق ببناء القـدرات املؤسـسية         ذلك املوارد البشرية املاهرة، تطرح حت     
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. والقانونية الالزمة حلقوق اإلنسان

  نظامـاً  وإلقامتـها وأثنت الربازيل على باالو إلجرائها انتخابات حرة ودميقراطية           -٤١
ـ  بتأييد   يؤدي دوره ولتصويتها      مستقالً قضائياً  بـشأن  ٦٢/١٤٩ة اعتماد قرار اجلمعية العام

والحظت الربازيل خطة العمل الوطنيـة لـشؤون الطفـل          . وقف اختياري لعقوبة اإلعدام   
وأعربت الربازيل عن قلقها    . ورحبت باإلعالن عن اعتماد مشروع قانون بشأن العنف املرتيل        

العقاب البدين؛ وإزاء حالة األطفـال الـذين يعيـشون ويعملـون يف     املتعلقة بتقارير  الإزاء  
وقـدمت  . ارع؛ والسن القانونية املنخفضة للمسؤولية اجلنائية وحالة العمال املهاجرين        الشو

  .الربازيل توصيات
واعترف املغرب بالتقدم الذي أحرزته باالو فيما يتعلق بتنفيذ األهـداف اإلمنائيـة               -٤٢

. امـي لأللفية واالنضمام إىل اتفاقية حقوق الطفل واجلهود املبذولة لضمان تعليم جماين وإلز           
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وطلب املغرب تقدمي مزيد من املعلومات بشأن التدابري املتخذة لتعزيز التدريب والتعلـيم يف              
  .وقدم املغرب توصيات. جمال حقوق اإلنسان

وحثـت شـيلي    . والحظت شيلي حتديات باالو وجهودها فيما يتعلق بتغري املناخ          -٤٣
 سيما للتصديق علـى الـصكوك       اجملتمع الدويل على تلبية طلب باالو للمساعدة التقنية، وال        

الدولية وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ومكافحة االجتار باألشخاص وتعزيز قـدراهتا            
املسؤولني عـن   ورحبت شيلي بتعهد باالو بتوجيه دعوة دائمة إىل         . ملعاجلة مسألة تغري املناخ   

خطة العمل الوطنية وحثت شيلي باالو على تنفيذ .  حلماية حقوق اإلنسان  اإلجراءات اخلاصة 
  .وقدمت شيلي توصيات. لشؤون الطفل

وأعربت عن قلقهـا    . وأثنت سلوفاكيا على باالو لكفالتها التعليم اجملاين واإللزامي         -٤٤
إزاء السن القانونية املنخفضة للمسؤولية اجلنائية وارتفاع حاالت االعتداء اجلنـسي علـى             

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. ساألطفال واالجتار باألشخاص ألغراض جتارة اجلن
والحظت ملديف التحديات اهلائلة اليت تواجهها باالو يف تعزيز ومحايـة حقـوق               -٤٥

والحظت ملديف تعهد باالو    . اإلنسان بسبب العوائق املرتبطة حبجمها وجغرافيتها وقدراهتا      
 على مجيـع    بالتصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية املتبقية، ومنها اتفاقية القضاء         

كما الحظت نظر بـاالو يف      .  اليت تنتظر املوافقة عليها يف الربملان      ،أشكال التمييز ضد املرأة   
. مسألة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وأن هذه العملية قد تكون مطولـة ومعقـدة              

وأشارت ملديف إىل جهود باالو من أجل إقامة شراكة إجيابية مع اجملتمع الدويل إلعمـال                
  .وقدمت ملديف توصيات. زاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسانالت
وأعربت جنوب أفريقيا عن تقديرها لكون التقرير الوطين مل يكتف بإبراز إجنـازات        -٤٦

وناشدت جنوب أفريقيا اجملتمع الدويل بـأن       . باالو بل مشل كذلك التحديات اليت تواجهها      
والحظت جنـوب   .  القدرات التقنية وبناء ة  يعري االهتمام لنداء باالو من أجل توفري املساعد       

أفريقيا أنه ال يوجد أي قانون حمدد ملعاجلة العنف املرتيل رغم أن التقرير الوطين لباالو يعتربه                
ضمن التحديات وطلبت معلومات إضافية بشأن اخلطوات اليت جيري اختاذها ملواجهة هـذا             

  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. التحدي اخلطري
ظت ماليزيا إدراك باالو القوي للتحديات اليت تواجهها يف جمال محاية وتعزيز            والح  -٤٧

 ماليزيا أن باالو، بالنظر    وأدركت. حقوق اإلنسان يف البلد وكذلك تصميمها على مواجهتها       
إىل الظروف السائدة، وعدا التحديات اليت تواجهها يف جمال احلقوق املدنية والسياسية، تواجه 

يف جمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة        بالغة  ، حتديات   ربمل يكن أك  بقدر متساو، إن    
 والتفاوت يف مستوى الرفـاه      ، والتدهور البيئي  ، واألمن الغذائي  ، تشمل تغري املناخ   ،والثقافية

 وارتفـاع معـدالت     ، وإساءة استعمال الكحول واملواد املخدرة     ،االجتماعي واالقتصادي 
  .وقدمت ماليزيا توصيات. الوفيات
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 بالتقدم الذي أحرزته باالو يف جمال حتقيـق األهـداف           ترينيداد وتوباغو واعترفت    -٤٨
والحظت أنه ال يزال ينبغي إحراز التقدم فيما يتعلق بالعنف املرتيل وعمـل             . اإلمنائية لأللفية 

بشأن تغري املناخ وآثاره علـى األمـن        دواعي قلقها    باالو   ترينيداد وتوباغو وشاطرت  . املرأة
ئي واملائي والسكن الالئق وحثت اجملتمع الدويل على تلبية النداء الذي قدمتـه بـاالو               الغذا

  . توصياتترينيداد وتوباغووقدمت . ملساعدهتا يف معاجلة هذه املسائل
   وأشادت الصني بالتقدم الذي أحرزته باالو يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان              -٤٩

غري أهنا أعربت عن أسفها     .ألشخاص وحتسني وضع املرأة    ذلك معاجلة مسألة االجتار با     مبا يف 
لكون باالو مل تنضم إىل أي صكوك دولية أساسية حلقوق اإلنسان باستثناء اتفاقية حقـوق               

 ،كما الحظت الصني بقلق التفاوت الكبري يف مستوى الرفاه االجتماعي واالقتصادي          . الطفل
 وعدم كفاية احلمايـة  ،اص ذوي اإلعاقةوحمدودية الفرص املتاحة للفئات املستضعفة واألشخ     

وقـدمت الـصني    . املوفَّرة يف جمال العمل للعمال احملليني والتمييز ضد العمـال األجانـب           
  .توصيات

وهنـأت  .  للمساعدة التقنيـة   والحظت كوستاريكا النداء الذي أطلقته باالو طلباً        -٥٠
واعترفـت  .  اإلنسان كوستاريكا باالو على جهودها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق         

 واالجتار  ،بالتحديات اليت تواجهها باالو، وخباصة آثار تغري املناخ على حالة حقوق اإلنسان           
وتساءلت كوستاريكا عن التدابري اليت اختذهتا باالو ملواجهة تغري         . باألشخاص وحقوق الطفل  

 بسبب هذه اًاملناخ وكيف ميكن أن يؤثر هذا الوضع على من أضحوا الجئني ومشردين داخلي   
  .وقدمت كوستاريكا توصيات. الظاهرة

 للمبـادئ   ورحبت تركيا بعملية االنتخابات الشفافة يف باالو اليت جـرت وفقـاً             -٥١
وأشادت تركيا بقضاء باالو املستقل الذي يؤدي دوره وبضماهنا للتعليم اجملـاين            . الدميقراطية

وبينما أشادت تركيا بانضمام باالو إىل اتفاقية حقوق الطفـل،          . واإللزامي جلميع مواطنيها  
        امأعربت عن اعتقادها بأن إحراز التقدم يف جمال محاية حقوق املرأة سيتحقق بعد االنـضم              

وتوقعت أن تنفِّذ باالو خطة عملـها       . إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
  .وقدمت تركيا توصية. الوطنية لشؤون الطفل

والحظت نيوزيلندا أن اإلصالح القانوين بغرض معاجلة العنف املرتيل يناقَش منـذ              -٥٢
االو للتقدم الذي أحرزته يف حتسني مستوى صحة        وبينما أثنت نيوزيلندا على ب    . عقدين تقريباً 

الطفل وتغذيته وحصوله على التعليم واللتزامها بتقليص معدل وفيات األمهات، الحظت أنه            
والحظت نيوزيلنـدا أن   . يلزم إدخال حتسينات على نظام احلماية القانونية يف جماالت أخرى         

ور وأشارت إىل تقارير تتحدث عن      العمال األجانب غري مشمولني بقانون احلد األدىن لألج       
.  على اعتماد سياسة شاملة بشأن التمييز ضد املعوقني لإلقدام مؤخراً وُسرَّت. إساءة معاملتهم 

  .وقدمت توصيات
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والحظت الفلبني اهتمام باالو مبكافحة االجتار باألشـخاص واعترفـت بالتـدابري              -٥٣
 زيادة  احلاجة إىل وأيدت  . لطفل واملعوقني التقدمية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة وا       

وتساءلت . املساعدة الدولية لباالو لكي تعاِلج اآلثار الضارة لتغري املناخ على حقوق اإلنسان           
الفلبني عن الكيفية اليت تريد باالو أن يتصرف هبا جملس حقوق اإلنسان خبصوص تغري املناخ               

  .وقدمت الفلبني توصيات. وآثاره على حقوق اإلنسان
وأشارت إىل أهنا تعتزم . وشكرت باالو مجيع الوفود على التوصيات اليت قدمتها إليها  -٥٤

إجراء مشاورات واسعة مع اجملتمع املدين بشأن صياغة استراتيجيات لتعميم وتنفيذ توصيات            
وتعتزم باالو أن تلتمس املساعدة التقنية مـن اجملتمـع املـدين         . االستعراض الدوري الشامل  

  .ت غري احلكومية يف تنفيذ توصيات حمددةواملنظما
وفيما يتعلق بالقوانني اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة، أوضحت باالو أن هـذه                -٥٥

األحكام ال ترد يف الدستور بل يف نصوص تشريعية وأنه توجد مبادرات لتعديلها من قبيـل                
الغتصاب بصرف النظر عـن      الذي جيرِّم ا   ٢٠١٠قانون باالو لتوفري احلماية الصادر يف عام        

 للمرأة، لو ووِفق    سيتيحوباإلضافة إىل ذلك، مثة مشروع قانون آخر        . وضع الضحية الزوجي  
  .حقوق متساوية يف اإلرثاحلصول على عليه، 
ويعاجل مشروعا قانونني مقترحان، ومها قانون األسرة ملكافحة العنف املرتيل وقانون             -٥٦

لعنف املرتيل واالعتداء اجلنسي؛ وينصان على توفري مآوي مساعدة الضحايا، مسائل من قبيل ا
وأوضحت باالو أنه توجد آليتان حكوميتان أخريان       . لضحايا العنف واالعتداء على األطفال    

 داخل وزارة   ،ملساعدة ضحايا العنف واالعتداء اجلنسي مثل مكتب مساعدة ضحايا اجلرائم         
كمـا أن  . ضحايا العنف البدين أو اجلنـسي  الذي يوفر املساعدة واحلماية لألطفال    ،الصحة

وتقدم . على األطفال يدعى فيها االعتداء    ممارسي املهن الطبية ملزمون باإلبالغ عن أي حالة         
اهليئة امليكرونيزية للخدمات القانونية املساعدة القضائية لألسر املنخفضة الدخل يف القـضايا            

  .املتعلقة بضحايا االعتداء البدين أو اجلنسي
وأوضحت باالو أن العالقة اجلنسية بني بالغني متراضيني من نفس اجلنس ليـست               -٥٧

  .جمرَّمة يف قوانينها احمللية
وفيما يتعلق بتغري املناخ، أشارت باالو إىل أنه قد أنشئ بـأمر تنفيـذي مكتـب                  -٥٨

شؤون والتنسيق يف اجملال البيئي لإلشراف على القضايا البيئية وهو مركز تنسيق ال           االستجابة  
  .املتصلة بثالث اتفاقيات لألمم املتحدة يف هذا الصدد

 جلنة مكافحـة    اًوخبصوص االجتار باألشخاص، أشارت باالو إىل أهنا أنشأت مؤخر          -٥٩
وباالو هي الدولة   . االجتار باألشخاص ملراقبة املسائل املتصلة هبذه الظاهرة ومعاجلة الشكاوى        

ئ اليت لديها قوانني تقدمية منفصلة متعلقـة باالجتـار          اجلزرية الوحيدة يف منطقة احمليط اهلاد     
  .لتعزيز مساعدة ضحايا االجتار باألشخاصمقترح  قانون  أيضاًوهناك. باألشخاص
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت باالو يف التوصيات التالية املقدمة خالل احلوار التفاعلي وأعربـت عـن               -٦٠

  :تأييدها هلا
جه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق أن تو   -١-٦٠

  ؛)هنغاريا(اإلنسان 
أن توجه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        -٢-٦٠

  ؛)ملديف( إلنارة ودعم اإلصالحات املتصلة حبقوق اإلنسان باعتبار ذلك سبيالً
اإلجراءات اخلاصة التابعـة لألمـم      أن توجه دعوة دائمة إىل آليات         -٣-٦٠

  ؛)جنوب أفريقيا(املتحدة 
أن تنظر يف مسألة حتديد قائمة لألولويات فيمـا يتعلـق باملـسائل               -٤-٦٠

واالحتياجات الالزمة يف جمال املساعدة التقنية وبناء القـدرات وأن تلجـأ إىل             
  ؛)ماليزيا(الشركاء ذوي الصلة على الصعيدين املتعدد األطراف والثنائي 

أن ُتشرِك اجملتمع املدين يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل            -٥-٦٠
  ).بولندا(

  :وتؤيد باالو التوصيات التالية اليت ترى أهنا ُنفِّذت أصالً أو يف طور التنفيذ  -٦١
أن تكثف جهودها الرامية إىل إدماج أحكام اتفاقية حقـوق الطفـل              -١-٦١

  ؛)بولندا(احمللي ومبادئها يف النظام القانوين 
أن تضمن توفري احلماية القانونية الكاملة حلقوق اإلنسان يف مجهورية            -٢-٦١

  ؛)أستراليا(باالو 
أن ُتجرِّم على الفور االغتصاب يف نطاق الزواج وأن متـنح الرجـل         -٣-٦١

  ؛)النرويج(واملرأة حقوق متساوية يف اإلرث 
ملنح املتزوجات املستوى ذاته من     أن تعدِّل القوانني احمللية ذات الصلة         -٤-٦١

احلماية من اجلنس القسري الذي تتمتع به غري املتزوجات وأن تلغـي القـانون              
الذي ينطوي على التمييز ضد الزوجات والبنات فيما يتعلـق بـاحلق يف إرث              

  ؛)اململكة املتحدة(املمتلكات 
ن أن تتخذ اخلطوات الالزمة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسا            -٥-٦١
  ؛)كندا( ملبادئ باريس وفقاً
  ؛)مجهورية مولدوفا(أن تنشئ املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان   -٦-٦١
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أن تضع يف أقرب وقت ممكن الصيغة النهائية ملشروع قانون إنـشاء              -٧-٦١
  ؛)فرنسا( ملبادئ باريس مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً

 ملبـادئ   ق اإلنسان وفقاً  أن تنظر يف مسألة إنشاء مؤسسة وطنية حلقو         -٨-٦١
  ؛)بولندا(باريس 

 ملبـادئ بـاريس     أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً          -٩-٦١
  ؛)األرجنتني(

أن تواصل املشاورات الرامية إىل إنشاء مؤسـسة وطنيـة حلقـوق             -١٠-٦١
  ؛)املغرب(اإلنسان وأن تبلور هذا املشروع يف أقرب وقت ممكن 

سات املستقبل يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق        أن تنظر يف إطار سيا     -١١-٦١
اإلنسان ميكن أن تدعم اإلدماج التدرجيي لاللتزامات الدولية بقدر كاف ودائـم   

  ؛)شيلي(من املساعدة التقنية 
  ؛)ملديف(أن ُتتم عملية إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  -١٢-٦١
 ملبادئ باريس   تثاالًامأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان         -١٣-٦١

  ؛)جنوب أفريقيا(
أن تتخذ تدابري لضمان التنفيذ التام ألحكام اتفاقية حقـوق الطفـل             -١٤-٦١

وأن تكثف اجلهود الرامية إىل إنشاء ديوان أمني مظامل خاص بـشؤون            . ومبادئها
الطفل ملعاجلة الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، وال سيما تلك الـيت            

  ؛)إسبانيا(الل األطفال وبالعنف اجلنسي تتصل باستغ
أن تواصل جهودها الرامية إىل مواجهة التحديات احملددة يف تقريرها           -١٥-٦١

الوطين، مع إيالء عناية خاصة ملكافحة االجتار باألشخاص والتمييـز ولتحـسني            
  ؛)اجلزائر(حالة العمال املهاجرين مبا أهنم يشكلون شرحية مهمة يف البلد 

 تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ خطة العمل الوطنيـة لـشؤون            أن -١٦-٦١
  ؛)مجهورية مولدوفا(الطفل 
احلمايـة  مزيد مـن    أن تستحدث سياسات وبرامج وخدمات لتوفري        -١٧-٦١

  ؛)الربازيل(والرعاية لألطفال 
أن تواصل سياستها الرامية إىل تعزيز حقوق املستضعفني ومحايتـهم           -١٨-٦١

  ؛)املغرب(وضع سياسة وطنية لفائدة املعوقني وجهودها من أجل 
أن تسرِّع وترية جهودها الرامية إىل زيادة وعـي عمـوم الـسكان              -١٩-٦١

وتثقيفهم فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وخباصة حقوق املرأة والطفـل واملعـوقني            
  ؛)ماليزيا(
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 أن تفي بالتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ مبوجب اتفاقية حقـوق الطفـل            -٢٠-٦١
  ؛)ملديف(

أن تنقح قوانينها القائمة اليت ُحدِّدت يف تقريرها الـوطين بوصـفها             -٢١-٦١
  ؛)كندا(تنطوي على التمييز ضد املرأة 

أن تعزز وحتمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جبملة أمـور منـها             -٢٢-٦١
إشراكهم يف مجيع مراحل التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            

و الوطنية املتعلقة باإلعاقة وضمان احلصول على التعليم ووجود نظام    سياسة باال و
  ؛)تايلند(تعليم شامل يف مجيع املستويات لألطفال املعوقني 

أن تعتمد تدابري يف جمايل التشريع والسياسات العامة ترمي إىل القضاء            -٢٣-٦١
  ؛)األرجنتني (على التمييز ضد األطفال املستضعفني، مبن فيهم أبناء أسر املهاجرين

أن تنظر يف مسألة اعتماد تدابري تشريعية وطنية لضمان املساواة بـني             -٢٤-٦١
اجلنسني، وفقما هو منصوص عليه يف دستورها، وملكافحة العنف ضـد املـرأة             

  ؛)كوستاريكا(والقضاء عليه 
أن تسن قوانني لضمان نفس القدر من احلماية من االغتصاب لكـل             -٢٥-٦١

ظر عن وضعهن الزوجي وعدم تعرُّض املرأة للتمييز فيما يتعلق          النساء بصرف الن  
  ؛)نيوزيلندا(بإرث ممتلكات األسرة 

أن تسرِّع عملية اعتماد جملس النواب ملشروع قانون محاية األسـرة            -٢٦-٦١
وأن . وأن حترص على أن حيمي هذا املشروع ضحايا العنف وأن يعاقب اجلنـاة            

واحملامني والقضاة فيما يتعلق مبسألة العنف      تنشئ آليات لتدريب موظفي الشرطة      
  ؛)املكسيك(ضد املرأة 

أن تنظر يف مسألة إنشاء مآوي لضحايا العنف املـرتيل وأن تكثـف              -٢٧-٦١
جهودها الرامية إىل منع ومكافحة االعتداءات على األطفال، مبا يف ذلك التدابري            

  ؛)كندا(الرامية إىل املساعدة يف التعايف وإعادة اإلدماج 
الواليـات املتحـدة    (أن تعتمد قوانني ملعاجلة مشكل العنف املـرتيل          -٢٨-٦١

  ؛)األمريكية
 قيد النقاش يف     قانون محاية األسرة الذي يوجد حالياً      أن تعتمد عاجالً   -٢٩-٦١

جملس النواب، وذلك بغرض تعزيز آلية احلماية من العنف املرتيل ومنعه وتعويض            
  ؛)إسبانيا(الضحايا ومساعدهتم 

أن تزيد الوعي العام وأن تعتمد قـوانني ملكافحـة العنـف املـرتيل               -٣٠-٦١
  ؛)الربازيل(
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أن تنظر يف مسألة اعتماد قوانني تتعلق بالعنف املـرتيل علـى وجـه            -٣١-٦١
  ؛)املغرب(إنشاء هياكل إليواء ضحايا العنف ومحايتهم ويف التحديد 

عنف املـرتيل، وأن    أن تتخذ خطوات ملموسة لتعزيز محاية ضحايا ال        -٣٢-٦١
حترص على أن تسجل الشرطة الشكاوى املتعلقة بالعنف املرتيل وحتقـق فيهـا             

  ؛)النرويج (ويعاقبوا بالشكل املناسب وعلى أن ُيالَحق اجلناة قضائياً
  ؛)شيلي(أن تنظر يف اختاذ تدابري تشريعية ملعاجلة قضية العنف املرتيل  -٣٣-٦١
 كفالة تعزيز حقوق املرأة والطفل، وخباصة       أن تنفِّذ سياسات ترمي إىل     -٣٤-٦١

  ؛)جنوب أفريقيا(مبكافحة العنف املرتيل 
 قوانني حلماية املرأة من العنف املرتيل وتنشئ مرافـق          أن تسن عاجالً   -٣٥-٦١

  ؛)نيوزيلندا(توفر اإليواء املؤقت واحلماية لضحاياه 
باألشخاص أن تواصل بذل جهود من أجل التحقيق يف جرائم االجتار            -٣٦-٦١

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم 
أن تتخذ تدابري حلماية ضحايا االجتار باألشـخاص بتـوفري أمـاكن             -٣٧-٦١

إليوائهم وأن تيسر اإلجراءات لكي يتسىن للضحايا الشهادة يف احملكمـة ضـد             
  ؛)النرويج(املتاجرين باألشخاص 

ية إىل منع ومكافحة االجتار باألشخاص ألغراض       أن تعزز اجلهود الرام    -٣٨-٦١
  ؛)سلوفاكيا(االستغالل اجلنسي مع تركيز خاص على األطفال 

أن تعتمد قوانني ترمي إىل محاية األطفال من االستغالل االقتـصادي            -٣٩-٦١
  ؛)تايلند(واجلنسي 

نع أن تعتمد بسرعة القوانني الالزمة وتنفِّذ مجيع التدابري ذات الصلة مل           -٤٠-٦١
ومكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال، وأن توفر ما يلـزم للتعـايف البـدين              

  ؛)سلوفاكيا(والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي للضحايا من األطفال 
االعتـداء  ادعاءات  أن حتقق بإجراءات قضائية رفيقة بالطفل يف مجيع          -٤١-٦١

 حـق الطفـل يف حرمـة         على األطفال مع إيالء العناية الواجبة حلماية       ياجلنس
  ؛)سلوفاكيا(خصوصياته 

أن تسرِّع وترية تنفيذ التدابري الرامية إىل مكافحـة ومنـع أفعـال              -٤٢-٦١
  ؛)ماليزيا(االعتداء على األطفال وإمهاهلم والعنف املرتيل واملعاقبة عليها 

  ؛)بولندا(أن حتظر مجيع أشكال العقاب البدين وتقضي عليها  -٤٣-٦١
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استخدام العقاب البدين يف البيوت ويف املدارس وأن تقـوم          أن حتظر    -٤٤-٦١
  ؛)النرويج(حبمالت توعية للحد من نطاق هذه املمارسة 

أن تعتمد قوانني لزيادة الوعي العام وحلظر مجيع أشـكال العقـاب             -٤٥-٦١
  ؛)الربازيل(البدين والقضاء عليها 

 الـصحية   أن تنشئ آليات تكفل توفري الكساء والسكن واخلدمات        -٤٦-٦١
  ؛)بولندا(والتعليمية ألطفال الشوارع 

أن تتخذ خطوات لزيادة عدد النـساء يف مواقـع صـنع القـرار               -٤٧-٦١
  ؛)النرويج(

أن تواصل اجلهود الرامية إىل زيادة مستوى مشاركة املرأة يف امليادين            -٤٨-٦١
 مجيع االقتصادية والسياسية وأن تنظر يف مسألة التصديق على اتفاقية القضاء على    

  ؛)ماليزيا(أشكال التمييز ضد املرأة 
أن تواصل جهودها الرامية إىل ضمان األمن الغذائي وحتقيق األهداف           -٤٩-٦١

اإلمنائية لأللفية وأن تقدم من أجل هذه الغاية طلباهتا اخلاصة للتعـاون الـدويل              
  ؛)اجلزائر(واملساعدة التقنية 

 للتنميـة االجتماعيـة     أن تواصل تنفيذ اسـتراتيجياهتا وخططهـا       -٥٠-٦١
  ؛)كوبا(واالقتصادية للبلد 

أن تواصل تنفيذ الربامج والتدابري الرامية إىل إحراز التقدم يف إجنـاز             -٥١-٦١
 ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية يف الفترة الفاصلة بني الوقت الـراهن وعـام             

  ؛)كوبا(
تقين، من أجل   أن تكثف اجلهود، مبا يف ذلك بزيادة طلبها للتعاون ال          -٥٢-٦١

  ؛)املكسيك(إنشاء برامج تعليمية خاصة لألوالد والبنات ذوي اإلعاقات 
 وأن  ،أن تعتمد تدابري إضافية ملنع إساءة معاملة الرعايـا األجانـب           -٥٣-٦١

املرتكبـة ضـدهم     وتتابع إجراءات التحقيق يف اجلرائم       ،تكافح التمييز ضدهم  
 من الفعالية حلماية العمال األجانب،      ومالحقة مرتكبيها وتنفذ القوانني بقدر أكرب     

وخباصة فيما يتعلق بظروف العمل واحترام املعايري املهنيـة ومعـايري الـسالمة             
  ؛)كندا(

              للعمل ينص علـى أنظمـة أكثـر شـفافية           جديداً اًأن تعتمد قانون   -٥٤-٦١
  ؛)هنغاريا( أدىن لألجور فيما يتعلق مبعاملة العمال األجانب وحيدد حداً

  ؛)الصني(أن تتخذ تدابري ملموسة حلماية حقوق العمال األجانب  -٥٥-٦١
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أن حتسِّن أسلوب إنفاذها للقوانني الرامية إىل محاية العمال األجانـب            -٥٦-٦١
وأن توسِّع نطاق املقتضيات املتعلقة باحلد األدىن لألجور ليشمل العمال األجانب           

  ؛)نيوزيلندا(
قليمية واألمم املتحدة خطة ملواجهة الكوارث      أن تضع مع اآلليات اإل     -٥٧-٦١

الطبيعية وختفيف آثارها، آخذةً يف االعتبار احتمال تشرد السكان على نطـاق            
  ؛)املكسيك( وإىل دول أخرى واسع داخلياً

أن تعزز تعاوهنا التقين مع الوكاالت ذات الصلة واجلهات املعنية ملنع            -٥٨-٦١
  ؛)تايلند(دها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان األثر السليب لتغري املناخ على جه

العـاملي، مبـا يف     االحترار  أن تواصل جهودها الدولية الرائدة ملعاجلة        -٥٩-٦١
ذلك بتذكري البلدان املتقدمة النمو وغريها من الدول الرئيسية اليت تفرز انبعاثات  

ا من غـازات    بالتزامها باملساعدة ومحاية حقوق اإلنسان يف باالو بتقليص انبعاثاهت        
  ).ملديف(الدفيئة إىل املستويات املأمونة 

وستنظر باالو يف التوصيات التالية، وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسـب،              -٦٢
 يتعدى ذلك موعد الدورة الثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنسان املزمع عقدها يف             أالَّعلى  
توصيات يف التقريـر اخلتـامي      وسُتدَرج ردود باالو على هذه ال     . ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

  :الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان خالل تلك الدورة
أن تنظر يف االنضمام إىل ما تبقى من الصكوك الدوليـة األساسـية               ١-٦٢

حلقوق اإلنسان وأن تسرِّع وترية اجلهود الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق            
  ؛)اجلزائر(اإلنسان 

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

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

لدولية األساسية حلقوق اإلنسان    أن تنظر يف التصديق على الصكوك ا        -٤-٦٢
  ؛)جنوب أفريقيا(وأن جتعل قوانينها الوطنية مطابقة ألحكام هذه الصكوك 

أن تصدِّق على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان بغية إنشاء            -٥-٦٢
  ؛)ترينيداد وتوباغو(ومحاية حقوق اإلنسان للعمل على تعزيز عمل وطين مناسب 

نضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية، مبا يف ذلك العهد أن تنظر يف اال  -٦-٦٢
  ؛)الصني(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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أن تكمِّل التزاماهتا الدولية بأن جتعل ضمن أولوياهتـا االنـضمام إىل              -٧-٦٢
قوق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحل          

  ؛)فرنسا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
أن تصدِّق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         -٨-٦٢

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء         
  ؛)النرويج(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 على الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان، وخباصة       أن تنظر يف التصديق     -٩-٦٢
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          

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

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد        : اإلنسان
 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع       ،الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة            
  ؛)بولندا(ناهضة التعذيب واتفاقية م

أن تنظر يف االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية اليت ليست            -١١-٦٢
 فيها، وال سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو              طرفاً

  ؛)كوستاريكا(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري 
على اتفاقيات حقوق اإلنسان املتبقية، وخباصـة اتفاقيـة         أن تصدِّق    -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 عام        
  ؛)مجهورية مولدوفا(األخرى 

أن تصدِّق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة             -١٦-٦٢
 للمعايري الدولية لتوفري قانون نـاجع خيـدم         اًوأن تنقح القوانني ذات الصلة وفق     

  ؛)هنغاريا( للمرأة املثلىاملصاحل 



A/HRC/18/5 

21 GE.11-14413 

التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        تنهي إجراءات   أن   -١٧-٦٢
  ؛)فرنسا(التمييز ضد املرأة وأن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لتنفيذ أحكامها 

 السامية حلقوق   ألمم املتحدة امفوضية  أن تباشر بالتدريج، ومبساعدة      -١٨-٦٢
اإلنسان، إجراءات النظر يف التصديق على بعض معاهدات حقـوق اإلنـسان،            
وخباصة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة               
والربوتوكوالت االختيارية التفاقية حقوق الطفل ضمن إطار خطة العمل الوطنية          

  ؛)شيلي(التقرير الوطين لشؤون الطفل املشار إليها يف 
أن تواصل العمل مع احلكومات الوطنية للدول واجملموعات النسائية          -١٩-٦٢

من أجل إلغاء التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة             
  ؛)أستراليا(

أن تواصل مساعيها للتصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع           -٢٠-٦٢
 وكـذلك   ،مييز ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        أشكال الت 

  ؛)الفلبني(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
أن تصدِّق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعمل علـى            -٢١-٦٢

  ؛)أستراليا(عاقة تنفيذ استراتيجية منطقة احمليط اهلادئ اإلقليمية املتعلقة باإل
أن تنضم، على سبيل األولوية، إىل اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي            -٢٢-٦٢

 يف سائر مراحل هذه     األشخاص ذوي اإلعاقة  اإلعاقة وتنفذها وأن تشرك كذلك      
  ؛)نيوزيلندا(العملية 

أن تنظر يف إمكانية التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقـوق      -٢٣-٦٢
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوالته       اإلنسان، وال سيما    

 ؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        ؛االختيارية
              واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية             

 للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         واالتفاقية الدولية  ؛أو الالإنسانية أو املهينة   
 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة             ؛العنصري

 واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء        ؛وبروتوكوالهتا االختيارية 
  ؛)األرجنتني(القسري 

مناهـضة   وعلـى اتفاقيـة   ؛أن توقِّع وتصدِّق على العهدين الدوليني  -٢٤-٦٢
 ؛التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            

 واالتفاقيـة   ؛واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوالهتا االختياريـة       
 واالتفاقية الدولية للقضاء    ؛الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      

وأن تصدِّق على الربوتوكولني االختيـاريني   . صريعلى مجيع أشكال التمييز العن    
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 على االتفاقية الدوليـة     ، بصفة خاصة  ،وأن توقِّع وتصدِّق  . التفاقية حقوق الطفل  
للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري، اللذين وافق     

نتظر  على التصديق عليهما الذي ال يزال ي       ٢٠٠٨جملس الشيوخ يف مطلع عام      
  ؛)إسبانيا(موافقة جملس النواب 

 املتعلقـة بوضـع الالجـئني وإىل        ١٩٥١أن تنضم إىل اتفاقية عام       -٢٥-٦٢
 املتعلقة باألشخاص عـدميي     ١٩٥٤ وإىل اتفاقية عام     ؛١٩٦٧بروتوكوهلا لعام   

مجهوريـة  ( املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنـسية  ١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام   
  ؛)مولدوفا

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

  ؛)سلوفاكيا( املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 
يف مسألة التصديق على اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عـرب          أن تنظر    -٢٨-٦٢

  ؛)الفلبني(الوطنية وبروتوكول بالريمو 
 للمعايري  أن تعيد النظر يف وضع األطفال املولودين آلباء أجانب وفقاً          -٢٩-٦٢

  ؛)هنغاريا(الدولية ذات الصلة 
  ؛)الربازيل(ية أن تراجع القانون املتعلق بالسن الدنيا للمسؤولية اجلنائ -٣٠-٦٢
 للمعـايري الدوليـة   أن ترفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية امتثـاالً     -٣١-٦٢

  ؛)سلوفاكيا(
أن تعمم وتنفذ قواعد معاملة السجينات والتدابري البديلة الحتجـاز           -٣٢-٦٢

 باسم قواعـد بـانكوك، وأن        واليت ُتعَرف أيضاً   اجملرمات اليت اعُتِمدت مؤخراً   
زم من وكاالت ذات صلة من قبيل مكتب األمم املتحدة املعين           تلتمس الدعم الال  

  ؛)تايلند( السامية حلقوق اإلنسان األمم املتحدةومفوضية باملخدرات واجلرمية 
 ،أن تصدِّق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص          -٣٣-٦٢

جلرمية املنظمـة  املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا    ،  وخباصة النساء واألطفال  
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(عرب الوطنية 

 مـشكل   القانون الذي يعاجل حتديـداً    على وجه االستعجال    أن تنفِّذ    -٣٤-٦٢
وأن تتخـذ تـدابري     اإللكترونية  االستغالل اجلنسي لألطفال من خالل الصور       

 مـن   مناسبة لضمان احلماية القانونية الكافية لألطفـال، مبـن فـيهم األوالد،           
  ؛)اململكة املتحدة(االستغالل اجلنسي التجاري 
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 يعاجل استغالل األطفال من خالل أشـرطة الفيـديو          أن تسن قانوناً   -٣٥-٦٢
واألفالم والصور الفوتغرافية والصور اإللكترونية اليت تتضمن مشاهد جنـسية          

  ؛)نيوزيلندا(فاضحة 
ستغالل اجلنـسي   أن تسن قوانني ملنع عمل األطفال ومحايتهم من اال         -٣٦-٦٢

  ؛)ترينيداد وتوباغو(التجاري 
أن تلتمس املساعدة من منظمة العمل الدولية ملكافحة عمل األطفال           -٣٧-٦٢

  ؛)الربازيل(
أن تؤكد التزامها بعدم التمييز برتع صفة اجلرميـة عـن العالقـات              -٣٨-٦٢

وي على  اجلنسية بني البالغني املتراضني من نفس اجلنس وبإلغاء األحكام اليت تنط          
التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسية           

  ؛)فرنسا(
أن جتعل قوانينها الوطنية مطابِقة اللتزامها باملساواة وعدم التمييـز،           -٣٩-٦٢

وذلك بإلغاء حكم قانون باالو للعقوبات الذي ال يزال جيرِّم العالقات اجلنـسية             
  ؛)النرويج(اضني من نفس اجلنس بني البالغني املتر

ـ      أن تلغي مجيع األحكام الو     -٤٠-٦٢ رِّم ممارسـة   اردة يف القوانني احمللية اليت حت
اجلنس بالتراضي بني بالغني من نفس اجلنس وأن حتارب التمييز ضـد املثليـات              
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية من خالل تدابري سياسية   

  ؛)إسبانيا(ة وإدارية وتشريعي
أن توحِّد السن الدنيا القانونية للزواج بالنـسبة للبنـات واألوالد            -٤١-٦٢

  ؛)النرويج(
 يطغى عليه الطابع الرمسي لتوفري احلمايـة لالجـئني          أن تنشئ نظاماً   -٤٢-٦٢

  ).الواليات املتحدة األمريكية( اللجوء وطاليب
اردة يف هذا التقرير تعرب عن موقـف        أو التوصيات الو  /مجيع االستنتاجات و  إن    -٦٣

وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظى بتأييد       .  اليت قدمتها والدولة موضوع االستعراض     الدول
  .الفريق العامل ككل

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً   
تعهدت باالو بأن توجه دعوة مفتوحة دائمـة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار                  -٦٤

  .خلاصةاإلجراءات ا
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
The delegation of Palau was headed by The Honorable John C. Gibbons, Minister of 

Justice and composed of the following members: 

• Ms. Ernestine K. Rengiil, Attorney General; 

• Mr. Warren S. Umetaro, Chief of Staff, Office of the Vice President/Minister of    
Finance; 

• Mr. Jeffrey Antol, Director, Bureau of Foreign Affairs, Ministry of State; 

• Ms. Joann R. Tarkong, Special Assistant to the President/Palau UPR Task Force 
Secretariat; 

• Mr. Filipo Masaurua, Advisor (from the Pacific Islands Forum Secretariat). 

       


