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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 
 2021أيار/مايو  3-14

 * موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن باالو   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 يةمعلومات أساس -أوالا  
، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1

إلى آلية  ( 1) ج او صااااااااحلة الم ااااااال ة 3الدوري الشاااااااام ِّ ويلتقري التقرير ورعاو المعلوماو التا عدمت ا 
 وِّاالستعراض الدوري الشام ، فا شكٍ  موجز تقيُّدًا بال د األع ى لعدد الكلما

 المعلومات المقدمة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة -ثانياا  

 ( 3) والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان ( 2) نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

  الحظت منظمة أوقيانوساااااايا ل قوق اإلنسااااااان أن حكومة باالو/ليالو أا رو التزام ا ب قوق اإلنسااااااان  -2
يد من المعاهداو الدولية األسااساية ل قوق اإلنساانِّ والحظت أي اًا أنى على الرن  من لت اديق ا على العد

ز نير القلي  صيما يتي التطوة ال امة المتمثلة فا تنفيذ هذه المعاهداو، لدءًا  هذا الساااااااج  الرايع، ل  ُينجا
وصااات منظمة أوقيانوسااايا لتقدي  التقارير ث  الشاااروي فا تنفيذ التوصاااياو فا الواعع اليوما لساااكان ال لدِّ وأ

 ِّ(  4) باالو بالت ديق على ال كوك الدولية المتلقية

وأوصاااااااى مرضز مناه اااااااة القت  فا العال  باالو بالت اااااااديق على الع د الدولا التا  بال قوق  -3
المدنية والسياسية، وال روتوضول االختياري الثانا المل ق بالع د الدولا التا  بال قوق المدنية والسياسية، 

 ِّ(  5)  ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدامال

وأوصاااااااااى المرضز باالو أي اااااااااًا بالت اااااااااديق على االتفاقية الدولية ل ماية جميع األشاااااااااتا  من  -4
 ِّ(  6) االختفاء القسري 

__________ 
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والحظت شاالكة لرلمانيون من أج  الت رك العالما أن باالو ل  توعع أو ت اادق على اتفاقية منع  -5
، وأن بااالو ل  تنفاذ أي حك  بشااااااااااااااين اإلباادة الجماا ية 1948جريماة اإلباادة الجماا ياة والمعااقلاة علي اا لعاام 

  ت ااديق على هذه االتفاقية إلثلاو الجراي  المرتكلة ضااد اإلنسااانية أو جراي  ال رأِّ وأوصاات الشاالكة باالو بال  أو
  ِّ(  7) من أج  منع جريمة اإلبادة الجما ية  التزام ا بيبساااااائ ملاد  األم  المت دة وتوفير أساااااااة لعم  الدولة

  وحث مرضز مناه اااة القت  فا العال  سااالطاو باالو بشااادة على الت اااديق على اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجما ية 
 ِّ(  8) والمعاقلة علي ا

حظت شاااالكة لرلمانيون من أج  الت رك العالما أن باالو ل  توعع على نظام روما األساااااسااااا وال -6
  للم كمة الجنايية الدولية ول  تن اااا  إليى، ول  ت اااادق على اتفاق امتياكاو الم كمة الجنايية الدولية وح ااااانات اِّ 

 3ياو المت دة األمريكية فا  وأضافت الشلكة أن باالو وععت على اتفاق بشين عدم التسلي  الثنايا مع الوال
، مشاااااايرة إلى أن باالو حليي عسااااااكري عوي للوالياو المت دة، وهو ما من شااااااينى أن 2002أيلول/ساااااا تم ر 

  يشاك  عايقًا أمام إحراك مزيد من التقدم فا االن امام إلى نظام روما األسااسااِّ وأوصات الشالكة باالو باالن امام 
الت دي لالنت اكاو  التطوة لن تزود التشريعاو الم لية بيدواو إلى نظام روما األساسا وتنفيذه، ألن هذه

الجسااايمة ل قوق اإلنساااان ف ساااا، ل  إن ا ساااتسااااعد أي اااًا على التع ير عن الت اااامن مع ضااا ايا الجراي  
الجما ية الفظيعةِّ وسااايكون  لم بمثابة ليان عوي فا مجال الساااياساااة التارجية ييضد من جديد التزام باالو 

ق اإلنسااااااان والعدالة الدوليةِّ وإضااااااافة إلى  لم، أوصاااااات الشاااااالكة باالو بالت ااااااديق على اتفاق باحترام حقو 
 ِّ(  9) امتياكاو الم كمة الجنايية الدولية وح انات ا

وأوصاااااات الشاااااالكة باالو بالت ااااااديق على اتفاقية عدم تقادم جراي  ال رأ والجراي  المرتكلة ضااااااد  -7
 ِّ(  10) اإلنسانية

 ل قوق اإلنسااان باالو لتوجيى دعوة مفتوحة إلى جميع اإلجراءاو التاصااة  وأوصاات منظمة أوقيانوساايا  -8
 لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألم  المت دةِّ

  وأوصااات منظمة أوقيانوسااايا باالو لتوجيى الدعوة إلى المنظماو نير ال كومية والجامعاو فا المنطقة  -9
  االساااااااتراتيجياو الالكمة لمسااااااااعدة ال كومة على والتنسااااااايق مع ا على الفور لعقد اجتماي وحنا يتير الم اراو و 

الوفاء بمساااايوليات ا بموجا القانون الدولا ل قوق اإلنسااااانِّ وحثت المنظمة باالو على االسااااتعانة بالت راء 
فا المنطقة لمسااااعدت ا على االعتراف بمسااايولياو الدولة تجاه مواحني ا فا المساااتق   عند ت اااديق ا على 

 ِّ(  11) ال كوك الدولية المتلقية

 ( 12) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

الحظت منظمة أوقيانوساايا ل قوق اإلنسااان أنال باالو ل  تتتذ التطواو التم يدية إلنشاااء ميسااسااة  -10
وحنية ل قوق اإلنسااااااان، وأن هذا المشااااااروي ل  ُيسااااااتكم  بعُدِّ والحظت أن التعاون والدع  الدوليين فا هذا 

وضفالة حقوق اإلنساان األسااساية للساكانِّ وعلى سا ي  المثال، يتطلا اعتزام ال ادد أمران حاسامان لمعالجة  
ال كومة إنشااء ميساساة وحنية ل قوق اإلنساان مواردا متت ا اة، وساتلتمس باالو مسااعدة شارضاي ا لت قيق 
  لمِّ ونظرًا لم دودية الموارد اللشااااااارية والت راو، يمكن تف   اساااااااتمرار باالو فا التماة المسااااااااعدة التقنية

بالوفاء بالتزامات ا فا مجال حقوق اإلنسااااااان، فلن ا تلتمس أي ااااااًا  وبما أن باالو تتع د  والتمويلية التارجيةِّ
مسااااااااعدة أع ااااااااء مجلس حقوق اإلنساااااااان، الذي ينلغا لى مراعاة اروف ا التاصاااااااة عند اعترا  المزيد من 

وأوصااااات حكومت ا بلنشااااااء التوصاااااياوِّ وشاااااجعت منظمة أوقيانوسااااايا باالو على اساااااتكمال هذا المشاااااروي، 
 ِّ(  13) ميسسة وحنية ل قوق اإلنسان، وفقًا لملاد  باريس، وبالمشارضة الكاملة للمجتمع المدنا
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والحظت منظمة أوقيانوسااايا أن التثقيي فا مجال حقوق اإلنساااان وسااايلة هامة ل ااامان مواصااالة  -11
  هج دراسااااية إلدا ية عادرة على تجاوك االحترام الثقافاِّ والحظت أي ااااًا أن من الم   أن ت ااااع باالو وتنسااااق منا 

والتقنياو  الكتا المدرساااااية إلى تعلي  شاااااع ا عاي  على الثقافةِّ ودعت المنظمة باالو إلى اساااااتتدام األلعاأ  
عم  وحنية  تتجاوك التعلي  التقليديِّ وساايلت منظمة أوقيانوساايا عما إ ا ضانت باالو ساات ااع خطة  األخرى التا 

انِّ وأوصااااات المنظمة باالو بالعم  مع المنظماو نير ال كومية اإلعليمية للتثقيي فا مجال حقوق اإلنسااااا 
وضذلم من أج  ترجمة  والدولية من أج  تنظي  دوراو تدري ية فا مجال التثقيي فا مجال حقوق اإلنسان،

 ِّ(  14) متتلف ال كوك الدولية التا صدعت علي ا إلى لغاو مواحني ا األصليين

  فا العال  جميع دول منطقة الم يئ ال اد  بلنشااااء آلية عانونية إعليمية  وأوصاااى مرضز مناه اااة القت   -12
 ِّ(  15) ل قوق اإلنسان فا أعرأ اآلجال

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااانع مع مرا اة القانون الدولي اإلنسااااني   -جيم 
 الساري 

 المسائل الشاملة -1 

 ( 16) قوق اإلنسانالتنمية وال يئة واألعمال التجارية وح  

الحظت منظمة أوقيانوسااااااااايا ل قوق اإلنساااااااااان أن أحد ألرك الت دياو التا تواجى باالو هو تغير  -13
  والممتلكاوِّ وشااجعت منظمة أوقيانوساايا  المناخ الذي ييثر فا معيشااة سااكان ا وفا ح ااول   على الغذاء والمياه 
والمنظماو والميسااساااو اإلعليمية والدولية   باالو على مواصاالة لناء عالعات ا مع الج او صاااحلة الم اال ة

 ِّ(  17) وشرضاي ا فا التنمية من أج  الت دي لتغير المناخ

والحظت منظمة أوقيانوسااااااااايا أن من المتوعع أن تشااااااااام  اآلثار الملاشااااااااارة لتغير المناخ فا باالو  -14
مية، وتغيراو ارتفاي مسااتوى سااطر الل ر، واواهر جوية ع ااوى أشااد، وتغيراو فا ت اح  األمطار الموساا 

فا نظ  ال رارة، وكيادة فا ت مض الم يطاوِّ وساااااتكون ل ذه اآلثار الملاشااااارة آثار نير ملاشااااارة وتراكمية على 
النظ  الط يعية واللشاارية )بما فا  لم صاا ة اإلنسااان(، وعلى اعت اااد باالوِّ وفا هذا ال اادد، من شااين ارتفاي  

ل ة نتيجة لتغير المناخ أن تترتا علي ما عواعا سل ية هامة درجاو ال رارة فا الغالف الجوي، ونمر المياه الما 
بالنسلة لسكان باالو، فا حال هدد  لم إمداداو المياه العذبة في اِّ والحظت منظمة أوقيانوسيا أن باالو وضعت  
سااياسااة لتغير المناخ، وخطة عم  لت قيق تنمية منتف ااة االنلعاثاو والت اادي لتغير المناخ والكوار ِّ وتسااعى  

ل ا، والمسااااااااهمة فا الج ود   لساااااااياساااااااة المذضورة إلى التكيي مع آثار تغير المناخ، والتيها للكوار  والت ااااااادي ا 
العالمية الرامية إلى ال د من انلعاثاو ناكاو الدفيئةِّ ورؤية هذه الساااياساااة هام امجتمعاو م لية باالوية ساااعيدة 

 اِّ A Belau a kldmokl, mesisiich, moduades, e klekarا وصا ية ومساتدامة ومرنة فا عال  متغيرا، أو  
، خطت باالو خطوة ض يرة ن و ت سااين الترتيلاو الميسااسااية إلدارة عطاي الطاعةِّ والحظت 2015وفا عام 

منظمة أوقيانوساااااااايا أن باالو، لتنفيذها التوصااااااااية المقدمة إلي ا فا الجولتين السااااااااابقتين، وععت على عانون 
لإلدارة الفعالة للطاعة على الن و الم ين    ي دد الواايف والسالطة الالكمة الطاعة إلنشااء إحار ميساساا مالي 
 عن سااااااارورها وها ترى أن باالو عد ِّ وأعربت منظمة أوقيانوسااااااايا 2010فا الساااااااياساااااااة الوحنية للطاعة لعام 

من أج   2020المساهمة المعتزمة الم ددة وحنيًا، التا دخلت حيز التنفيذ فا عام   2015عدرمت فا عام 
ت قيق أهداف اتفاقية األم  المت دة اإلحارية بشاااااااين تغير المناخِّ وإضاااااااافة إلى الج ود التا ُلذلت بالفع ، 

 ِّ(  18) أوصت منظمة أوقيانوسيا باالو باتتا  تدالير إضاصية للت دي لتغير المناخ

أكسااااااااايد  ثانا والحظت منظمة أوقيانوسااااااااايا أن باالو أحد ال لدان التا في ا أعلى معدل النلعاثاو -15
الكربون للفرد الواحد فا العال ِّ وأعربت عن علق ا ألن اعت ااااااااد الطاعة فا باالو يعتمد بشاااااااك  شااااااالى ضام  
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 15,8و مليون نالون من كيت الديزل، 14,5على الوعود األحفوري، ويتيلف من إمداداو سااانوية ت لح ن و 
يد الطاعة، وُيسااااااتتدم ما تلقى فا النق ِّ مليون نالون من ال نزينِّ ويكاد ُيساااااات لم ض  الديزل فا باالو لتول

ومعظ  الديزل المسااات لام فا النق  تساااتتدمى سااافن ال ااايد والعلالاراو المملوضة للدولة، وُيساااتتدم القلي  منى 
فا النق  ال ريِّ وأوصااااااااااات منظمة أوقيانوسااااااااااايا حكومة باالو لتوسااااااااااايع نطاق إنتاج ا من الطاعة المتجددة 

اثات ا من ثانا أكسااااايد الكربون، وخفض مساااااتوياو اعتمادها على الوعود واساااااتتدام ا وتنويع ا لتفض انلع
  ِّ(  19) المساااااتورد من أج  ت ساااااين أمن إمداداو الك رباء الموجودة، والمعرضاااااة ها أي اااااًا لتقللاو األساااااعار

وأوصااات منظمة أوقيانوسااايا حكومة باالو بين تراجع نظام ال ااارايا في ا وساااياساااات ا لتشاااجيع اساااتيراد وبيع 
  الطاعة؛ وتطوير معايير الكفاءة فا اسااتتدام فا اسااتتدام  والمرضلاو والقوارأ التا تتير أف اا  ضفاءة األج زة  

 ِّ(  20) يشم  المناكل والشرضاو والملانا ال كومية الطاعة فا الملانا الجديدة وعملياو الترمي  بما

ويجا أن تيضد الدولة  والحظت منظمة أوقيانوساااايا أن ال يئة أمرس حاساااا  بالنساااالة لمسااااتق   باالوِّ -16
من جادياد العالعاة الروحياة بااألرض من خالل عوانين وبرامج ت اااااااااااااامن حق ضا  حاايفاة من سااااااااااااااكاان اا فا 
األراضااااااااِّ وحثت المنظمة باالو على الترضيز على ال اااااااكوك الدولية، مث  اتفاقية األم  المت دة اإلحارية 

حنيًا الواردة فا اتفاق باريسِّ وسيلت عما إ ا بشين تغير المناخ، والترضيز ت ديدًا على المساهمة الم ددة و 
كان لوساااااااااع باالو توضاااااااااير إجراءات ا الوحنية الرامية إلى تعزيز وحماية العالعة الفريدة القايمة مع األرض 
والم يئِّ وسااااايلت أي اااااا عما إ ا ضانت باالو ساااااترضز على األفكار وال اااااكوك الجديدة المقترحة لم اسااااالة 

ال يئةِّ وأوصاااااات منظمة أوقيانوساااااايا باالو بين تعم  عن ضثا مع مواحني ا  الشاااااارضاو على التلو  وتدمير
إلعادة تكريس نفس ا ل ماية ال يئةِّ ودعت المنظمة باالو أي ًا إلى الريادة فا المفاوضاو الدولية المتعلقة 

ردة فا لتغير المناخِّ وساااايلت، إضااااافة إلى  لم، عما إ ا ضانت باالو سااااتقدم المساااااهمة الم ددة وحنيًا الوا
 ،اتفاق باريس، وعما إ ا ضانت ستشارك فا االستعراض الوحنا الطوعا المتعلق بيهداف التنمية المستدامة

 ِّ(  21) وفقا إلحار حقوق اإلنسان القاي  على المشارضة والشمولية لجميع المواحنين
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