
(A)  GE.13-15456    260713    260713 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة والعشرون 

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  *الشامل الفريق العامل املعين باالستعراض الدوريتقرير     

  توفالو    

__________ 

  .اليت ورد هبابالصيغة ُيعمم مرفق هذا التقرير   *  

 
 A/HRC/24/8  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

5 July 2013 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/24/8 

GE.13-15456 2 

  توياتاحمل
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة     
  ٣  ٨١-٥  ...........................................موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  ٣  ٢٠-٥  ...................عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف     
  ٦  ٨١-٢١  ....................وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور   -  باء     

  ١٦  ٨٥-٨٢  ..................................................أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
  رفقامل  

  ٢٦  .................................................................................  تشكيلة الوفد   



A/HRC/24/8 

3 GE.13-15456 

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

السادسة عـشرة يف الفتـرة     ، دورَته ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
اجللـسة  توفـالو يف    اسُتعرضت احلالـة يف     و .٢٠١٣مايو  / أيار ٣أبريل إىل   /نيسان ٢٢ من

إيـسيليلوفا أبينيلـو،     توفالو وترأست وفدَ . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٤السادسة املعقودة يف    
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بتوفالو يف جلسته العاشرة، املعقـودة        .املدعية العامة 

   .٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦يف 
إلنسان فريـق املقـررين     ، اختار جملس حقوق ا    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢

إسـتونيا ومجهوريـة كوريـا       :لتيسري استعراض احلالة يف توفـالو     ) اجملموعة الثالثية (التايل  
  . وموريتانيا

، ١٦/٢١  من مرفق القـرار    ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  : توفالو صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف

ــينت  )أ(   ــر وط ــرة   /قري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/16/TUV/1و Corr.1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/16/TUV/2( )ب(١٥وفقاً للفقرة 

موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ج(  
  ). A/HRC/WG.6/16/TUV/3) (ج(١٥ للفقرة

، وأحيلت إىل توفالو، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً إسـبانيا              -٤
طانيـا العظمـى    واجلبل األسود، وسلوفينيا، وليختنشتاين، واملكسيك، واململكة املتحدة لربي       

لى املوقع الشبكي اخلارجي    وميكن االطالع على هذه األسئلة ع     . ، وهولندا  الشمالية وآيرلندا
  . لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
، قدمت السيدة أبينيلـو،     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٤يف اجللسة السادسة املعقودة يف        -٥

وأكدت الترام توفـالو باالسـتعراض      . اًستهالليااً  املدعية العامة، التقرير الوطين وألقت بيان     
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الدوري الشامل وأعربت عن تقديرها للجهات اليت قدمت الدعم إلعـداد تقريـر الدولـة               
  . الطرف

اليت تواجههـا   احملددة   باإلشارة إىل أوجه الضعف      مداخلتهاواستهلت رئيسة الوفد      -٦
السلبية لـتغري املنـاخ وارتفـاع        هتديد اآلثار     وال سيما  توفالو بصفتها دولة جزرية صغرية،    

وقوضت اآلثار الوخيمــة للعوملـة،      . مستوى سطح البحر، إضافة إىل النقص يف القدرات       
واألزمة املالية العاملية، إىل جانب الطابع املادي واالجتماعي للبلد، قدرته على توفري اخلدمات             

اصيل الغذائية، وتلويـث    وميثل استمرار خسارة أراضٍ حيوية، وتدمري احمل      . األساسية لسكانه 
املياه اجلوفية بسبب تسرب مياه البحر إليها، التحديات اليومية اليت تؤثر يف املصاحل املتنافـسة      
ويف احتياجات احلكومة اليت حتظى باألولوية، وهي حتديات قوضت بصورة خطرية قـدرات          

الجتماعية والثقافية  توفالو على محاية حقوق اإلنسان األساسية وإعمال احلقوق االقتصادية وا         
  . تاماً إعماالً

وتكفل التقاليد الثقافية لتوفالو ومصاحلها اجملتمعية الوئام والسالم يف البلد وتؤثر يف              -٧
 ويف هذا السياق، يدير شؤون احلكم جملس شعيب        .  احمللي زيرةاجلسلوك اجملتمع وإدارة جمتمع     

)falekaupule( هنايتألف من رؤساء قبائل اجلزيرة وأعيا .  
وبالرغم من األوضاع السالفة الذكر، أعربت توفالو عن التزامها حبمايـة حقـوق               -٨

اإلنسان والوفاء بالتزاماهتا جتاهها، وأشارت يف الوقت نفسه إىل أن العديد من االلتزامـات              
ورحبت، يف هذا الصدد، مبزايا علمية االستعراض الدوري        . ترتبط بتوفر املوارد املالية والتقنية    

شامل، وال سيما أهنا مكنت توفالو من تقييم محاية حقوق اإلنسان وساعدت احلكومة على              ال
إبالغ اجملتمع الدويل حبالة حقوق اإلنسان يف البلد واالخنراط مع البلدان األخرى يف النهوض              

  . حبقوق اإلنسان
من أن للرد على األسئلة اليت وردت مسبقاً، أوضحت رئيسة الوفد أنه بالرغم اً وسعي  -٩

فقـد  ،  كـامالً اً  اليت حظيت بدعمها تنفيذ   االستعراض األخري   توصيات  توفالو مل تنفذ مجيع     
ـ              اً تناولت مسائل حقوق اإلنسان اليت تكتسي أمهية بالغة بالنسبة إىل البلد، باالعتماد أساس

الوطنيـة  ومن بـني األولويـات   . )Te Kakeega II (على اخلطة الوطنية للتنمية االستراتيجية
التعليم والصحة وتشكيل جلنة أمني املظامل، وتعزيز املساواة        : رئيسية اليت تضمنتها هذه اخلطة    ال

بني اجلنسني، واالرتقاء بدور املرأة يف التنمية، ومشاركة الشباب يف األلعـاب الرياضـية،              
نني والنهوض باملعارف والثقافات التقليدية، واحلوكمة احمللية والتنمية اجملتمعية، وتعديل قـوا          

   العمالة، والوصول إىل مياه الشرب املأمونة، وتوفري السكن والتخفيف من آثار تغري املنـاخ             
  . يف الزراعة

 حبقوق اإلنسان،   هتااالتزاميف حتقيق   توفالو  وسلطت الضوء على التقدم الذي أحرزته         -١٠
 على التمييز ضـد  مثل إعداد التقارير اليت تقدم إىل جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء  

املرأة؛ وتقدمي الدعم إىل الزيارة اليت قامت هبا املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول               
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على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ ودعم التصديق على اتفاقية حقـوق             
ليـة؛  األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدو           

  . ومراعاة املنظور اجلنساين يف التخطيط احلكومي؛ والتشديد على املسائل املتعلقة بتغري املناخ
بيد أن توفالو أشارت إىل التحديات واملعوقات العديدة اليت حالـت دون تنفيـذ                -١١

وخباصة معوقات التمويـل، وتـوفر املـوارد        اً،  التوصيات والتزامات حقوق اإلنسان عموم    
وباملثل، سـلمت توفـالو     . مشاركة نشطة  ليت حالت دون مشاركة اجلزر النائية     والفرص، ا 

باملعوقات اليت حالت دون تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل من قبيل آثـار تغـري     
املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر؛ ونقص القدرات الداخلية والدعم املايل واملوارد البشرية            

  . املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسانات األمم يواستيعاب اتفاق
ططها املتعلقة بتنفيـذ توصـيات      خلوأشارت توفالو إىل أهنا ستضع الصيغة النهائية          -١٢

املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الـصرف              
ة تعمل علـى ضـمان      بيد أن احلكوم  . الصحي عند تلقي التقرير النهائي من املقررة اخلاصة       

  . األولوية إلتاحة الوصول إىل مرافق مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي
وأبلغت توفالو بأن احلكومة تنظر يف دعم التصديق على معاهدات حقوق اإلنـسان          -١٣

األساسية، رغم أن املناقشات ال تزال جارية بسبب املعوقـات املتعلقـة بقـدرات البلـد                
  . نامجة عن تنفيذ هذه املعاهداتواملسؤوليات ال

وباملثل، وفيما يتعلق باألسئلة اليت تلقتها توفالو بشأن مواءمـة قوانينـها، تـسعى                -١٤
ويف هذا الصدد، ومبساعدة أمانـة      . احلكومة لتلقي املساعدة املالية والتقنية من اجملتمع الدويل       

القـوانني الوطنيـة    دى امتثال   ملمنتدى جزر احمليط اهلادئ، تنظر توفالو يف تيسري استعراض          
 احلكومة أيدت    أن بيد. وحتليل جدوى التكاليف والفوائد قبل التصديق على معاهدات حمددة        
  . بالفعل االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

وفيما يتعلق حبقوق املرأة واملمارسات التقليدية، ميثل العنف املرتيل أهم شكل مـن               -١٥
وتويل فرقة العمل الوطنية املعنية باتفاقية القضاء على مجيع . كال العنف ضد املرأة يف توفالوأش

جمتمعيـة  جرى مـشاورات    ُتسمن العناية إىل هذه املسألة، و     اً  أشكال التمييز ضد املرأة مزيد    
عنف املرتيل يف مجيع اجلـزر قبـل        بالتصدي لل بشأن مشروع القانون املتعلق حبماية األسرة و      

عن ذلك، اعتمـد      وفضالً. ادة عرضه على جملس الوزراء الذي سيتوىل إحالته إىل الربملان         إع
 القانون املتعلق بسلطات أفراد الشرطة وواجباهتم، الذي نـص علـى   ٢٠٠٩الربملان يف عام    

العنف املرتيل جرمية جنائية، وأقّر بأن العنف املرتيل ال يندرج يف إطـار اخلـصوصية               اعتبار  
  . مهمة التصدي لهحتديداً لشرطة وأوكل إىل ا

وبينما اعترف البلد بعدم اتساق قوانينه الداخلية وممارساته الثقافية والتقليديـة مـع             -١٦
الواقع الثقـايف للتـصدي     من  إعمال حقوق املرأة، تعمل إدارة شؤون املرأة على االستفادة          
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رأة الدعوة إىل التدابري    عن ذلك، عززت إدارة شؤون امل       وفضالً. للممارسات الثقافية الضارة  
اخلاصة املؤقتة والضغط العتمادها، ال سيما يف اختاذ القرارات على الصعيدين احمللي والوطين،             

  . اجلنساينلدعم تعديل الدستور مبا يكفل حظر التمييز اجلنسي واً أيضتضغط و
  للتمييز رئيسة الوفد أن األشخاص ذوي امليول اجلنسية املختلفة ال يتعرضون         أفادت  و  -١٧

وتستوجب احلذر عند النظـر     اجلدل  ، بيد أن مسألة محايتهم مبوجب القانون تثري         االجتماعي
  . وتوفالو مستعدة ملناقشة هذه املسألة . فيها
وأشارت توفالو إىل استمرار املناقشات بشأن تعديل الدستور عندما ُتفهم املـساواة              -١٨

  . بني اجلنسني وُتقبل على نطاق أوسع
إدماج ضـمانات   هبدف  التوصية املتعلقة بتعديل التشريعات     اً  فذ احلكومة تدرجيي  وتن  -١٩

  . حتول دون انعدام اجلنسية
ولتحقيـق ذلـك،    .  لشعبها وكررت توفالو تأكيد التزامها حبماية حقوق اإلنسان        -٢٠

التمست املساعدة الالزمة لدفع اجلهود اليت تبذهلا بغية الوفاء بالتزاماهتـا يف جمـال حقـوق            
  . اإلنسان

  وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور   -باء  
املقدمة خالل اجللسة   وترد التوصيات   .  خالل جلسة التحاور    وفداً ببيانات  ٣٨أدىل    -٢١
  . هذا التقريرالفصل الثاين من يف 
، وأعربت عن تقديرها للجهود     ٢٠٠٨واعترفت ملديف بالتقدم اهلام احملرز منذ عام          -٢٢

 للتصدي للعنف ضد املرأة ولصياغة مشروع القانون املتعلق حبماية األسرة وبالتصدي            املبذولة
مبا يكفـل   الدوليني  واعترفت باحلاجة إىل تقدمي املساعدة التقنية والدعم املايل         . للعنف املرتيل 

. عن بناء القدرات وإذكـاء الـوعي        ، فضالً  تنفيذاً كامالً  تنفيذ الدورة األوىل من التوصيات    
 كذلك بندرة املياه وحثت على النظر يف التقرير الذي أعدته املقررة اخلاصة املعنيـة               وسلمت

حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي كأسـاس              
  . وقدمت ملديف توصيات. للتقدم
. واعترفت املكسيك بتعزيز توفالو حقوق اإلنسان رغم الصعوبات اليت تعترضـها            -٢٣
بت بالتعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وبالزيارة الـيت قامـت              ورح
املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف  هبا

. وأعربت عن األمل يف اعتماد قانون بشأن املوارد املائية يف أسرع وقـت ممكـن              . الصحي
وشجعت على مواصلة العمل إلدماج حظـر       . املعين باتفاقية حقوق الطفل   ورحبت بالتقرير   
  . وقدمت املكسيك توصيات. يف الدستوراين اجلنسالتمييز اجلنسي و
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ل األسود بقدرات توفالو احملدودة وشجع األمم املتحدة علـى تقـدمي            بواعترف اجل   -٢٤
واعترف بأمهيـة   . نساناملساعدة الكفيلة بالتصديق على عدد أكرب من معاهدات حقوق اإل         

للتوصية اليت قدمتها املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلـصول           اً  وضع خطة عمل وفق   
وأعرب عن القلق إزاء الوضع اجملحف      . على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي      

 وطلب تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة لتعـديل الدسـتور         . للمرأة يف بعض اجملاالت   
وقدم اجلبل األسود   .  يف التشريعات  اينوإدماج مبادئ املساواة وحظر التمييز اجلنسي واجلنس      

  . توصيات
واعترف املغرب بالصعوبات اليت تواجهها توفالو يف إعمال احلقـوق االقتـصادية              -٢٥

لية مع  وأثىن على اجلهود اليت تبذهلا ملواءمة تشريعاهتا احمل       ،  كامالً  واالجتماعية والثقافية إعماالً  
وقدم . الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذ اآلليات املؤسسية اليت تكفل حقوق اإلنسان          

  . املغرب توصيات
 بشأن حريـة الـدين أو       ٢٠٠٨يف عام   مداخالت  على  اً  وأشارت كندا إىل أنه رد      -٢٦

من ممارسـات   املعتقد وحرية التعبري املتعلقة بالتمييز ضد أفراد يعتنقون بعض العقائد النابعة            
تقليدية وعرفية، اعترفت توفالو بوجود تفاوت بني التشريعات وبعض املمارسات التقليديـة            

وطلبت كندا تقدمي معلومات عن وضع القـوانني        . وأعربت عن التزامها مبعاجلة هذه املسألة     
ورحبت بصياغة مشروع القانون املتعلـق      . احلالية وعن اخلطوات العملية املتخذة هبذا الشأن      

وقـدمت كنـدا    . حبماية األسرة وباإلعالن عن الشروع يف مشاورات على صعيد اجملتمـع          
  . توصيات

دا على التزام توفالو بتحسني محاية حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك             نوأثنت نيوزيل   -٢٧
نـدا  وطلبت نيوزيل . ا ينبغي القيام به   التصدي للعنف املرتيل، رغم أنه ال يزال هناك الكثري مم         

 من قبيل آليـة أمـني       ،مات عن اخلطوات املتخذة لضمان حتقيق إحدى اآلليات       تقدمي معلو 
وأثنت على اجلهود اليت يبذهلا البلد يف جمال        . املظامل، يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان     

وأشـارت إىل   . احلوكمة املالية بالرغم من القيود املفروضة على املوارد والصعوبات اجلغرافية         
  . ندا توصيةوقدمت نيوزيل. وية إىل خدمات الصحة والتعليمضرورة إيالء األول

الـذي  حمدودة وشددت على تعاوهنا     وطنية  واعترفت نيكاراغوا بأن لتوفالو موارد        -٢٨
املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الـشرب املأمونـة           متثل يف استضافة    

يف وضع إطار تعاون يراعي اآلثـار       وأعربت كذلك عن األمل     . وخدمات الصرف الصحي  
وشجعت على . وسلمت باجلهود املبذولة لتحقيق مشاركة املرأة ومتكينها. الضارة لتغري املناخ  

  . وقدمت نيكاراغوا توصية. مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني املساواة بني الرجال والنساء
ق اإلنسان وكفالـة إدمـاج    وأثنت نيجرييا على التقدم احملرز يف تعزيز ومحاية حقو          -٢٩

وأشارت إىل اجلهود اليت تبذهلا توفالو لتمكني       . معايري حقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنية     
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.  ومتكني الشباب عن طريق السياسة الوطنية للشباب       مرأةالنساء عن طريق السياسة الوطنية لل     
  . وقدمت نيجرييا توصيات

وإنـشاء  ه توفالو يف وضع اإلطار املعياري       وأشارت الفلبني إىل التقدم الذي أحرزت       -٣٠
 وأثنت على سن قوانني وعلى فتح مكاتب حكومية مثل مكتب           ،مؤسسات حقوق اإلنسان  

ورحبت بالتصديق على الصكوك األساسـية حلقـوق        . حمامي الشعب وإدارة شؤون املرأة    
. الوطنيـة ونوهت بالعمل املنجز بشأن األولويات األساسية للخطة االسـتراتيجية          . اإلنسان

 تقدمي املساعدةلاجملتمع الدويل النداء املوجه إىل   واعترفت باملعوقات اليت يواجهها البلد وأيدت       
  . وقدمت توصية. التقنية
. وأشارت السنغال إىل إدماج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف التشريعات احملليـة             -٣١

ـ           واعترفـت الـسنغال    . رأةورحبت بإنشاء فرقة عمل خاصة بالقضاء على العنف ضد امل
  .وقدمت توصية. إىل تقدمي املساعدة التقنيةته دعوبالتحديات اليت يواجهها البلد وأيدت 

يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان      اً  رزت تقدم حة إىل أن توفالو أ    روأشارت سنغافو   -٣٢
 ونوهت  رأةوأثنت على اخلطوات اليت اختذهتا لتعزيز حقوق امل       . رغم الصعوبات اليت تواجهها   

. لعنف املـرتيل  بالتصدي ل لمرأة ومبشروع القانون املتعلق حبماية األسرة و      لبالسياسة الوطنية   
ومياه الـشرب  إمكانية حصول السكان على الغذاء نغافورة إىل أثر تغري املناخ يف وأشارت س 

 امج العمل الـوطين   نونوهت بإعداد بر  . املأمونة والسكن الالئق واألراضي الصاحلة للزراعة     
وقـدمت  . لمنظمات الدولية يف دعم تنفيذه    النشطة ل شاركة  املللتكيف وأشارت إىل    الشامل  

  . سنغافورة توصيات
وشكرت رئيسة الوفد املندوبني املوقرين على مجيع تعليقاهتم ورحبت بالتوصـيات             -٣٣

وقالت إن توفالو سـتحتاج إىل املـساعدة        . اليت قدموها مبا حيسن حقوق اإلنسان يف توفالو       
  . هبااً لالزمة لتنفيذ هذه التوصيات أو املضي قدما

وأشارت إىل أن التقرير الذي أعدته املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلـصول            -٣٤
يف على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي يساعد البلد أميا مساعدة وسيشكل             

  . ي للوفاء بالتزاماهتا جتاه هذه املسألةتستند إليه احلكومة يف السعاً متيناً أساساعتقادها 
األسـرة  وفيما يتعلق حبماية النساء واألطفال ومشروع القانون املتعلـق حبمايـة              -٣٥

رئيسة الوفد بأن املشاورات مع اجلزر النائية هبدف توضـيح         فادت  والتصدي للعنف املرتيل، أ   
. مشاكل يف جمال التنقل   ه  وتلقي تعليقاهتم تواج  بشكل كامل للسكان    حمتوى مشروع القانون    

 املسألة ال تزال متثل أولوية من أولويات مكتب املدعيـة العامـة            فقد أكدت أن     ورغم ذلك 
  . مكتب رئيس الوزراءو
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فـإن  اً، وفيما يتعلق مبعاجلة جلنة أمني املظامل املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان حتديـد            -٣٦
قيادة من أجل النظـر يف خـرق هـذه         احلكومة أنشأت هذه اللجنة مبوجب قانون قواعد ال       

  . القواعد من جانب املسؤولني عن صنع القرارات
وفيما يتعلق بالصكوك األخرى حلقوق اإلنسان اليت تطالَب توفالو بالتوقيع عليهـا،              -٣٧

فإن مجيع قضايا حقوق اإلنسان مفيدة للبلد، بيد أن املسألة تتعلق بكيفية اخنـراط توفـالو                
بااللتزامات النامجة عنها بالنظر إىل عوائقها املالية والقيود املفروضة على          بنشاط فيها والوفاء    

إجنازه يف سـنة    ميكن فعالً   مواردها البشرية، اليت حتمل توفالو على وضع أولويات بشأن ما           
  . معينة ويف إطار القدرات املتاحة

ع أو جتمـع    وتشكل محاية النساء أولوية، وتغتنم املنظمات النسائية يف كل اجتمـا            -٣٨
لتلقي الدعم مـن    رؤاها، والسعي   وا   الفرصة للتركيز على أهدافه     تقريباً رمسي أو غري رمسي   

إال أن عملية اعتماد التعديالت املقترحـة علـى         . اجملتمع احمللي صوب تعزيز مسألة املساواة     
لتـشاور  زال قيـد ا   تالدستور الرامية إىل إدماج مادة بشأن املعاملة املتساوية بني اجلنسني ال            

ومع ذلك، تنخرط إدارة شـؤون املـرأة        .  بصورة واضحة  ابسبب عدم دعم مجيع اجلزر هل     
  . بنشاط يف إجراء مشاورات ويف السعي لكسب الدعم هلذه املسائل

التعليم " برنامج   وأثنت على . واعترفت سلوفاكيا بضعف توفالو أمام آثار تغري املناخ         -٣٩
. البتدائي اجملاين للجميع وحيقّق نسباً عالية حملـو األميـة          الذي يتيح التعليم ا    "من أجل احلياة  

مشروع قانون املياه، وبوضع السياسة املستدامة واملتكاملة للمياه وخـدمات          إعداد  ونوهت ب 
الصرف الصحي، وبإنشاء إدارة شؤون املرأة وبإدماج قضايا املرأة والنهوض بنوع اجلنس يف             

  . وقدمت سلوفاكيا توصيات. ٢٠١٥-٢٠٠٥لفترة  ل للتنميةاخلطة االستراتيجية الوطنية
وأشارت سلوفينيا إىل التقدم احملرز يف التزام توفالو حبقوق اإلنسان وتعهدها هبا ويف               -٤٠

وأشارت إىل القلق الذي أعربـت عنـه        . إدماج معايري حقوق اإلنسان يف التشريعات احمللية      
. العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل        إزاء   ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة املعني 

ونوهت بالتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلـى اتفاقيـة               
ملقررة اخلاصة املعنيـة حبـق اإلنـسان يف         اورحبت مبوافقة البلد على زيارة      . حقوق الطفل 

وقـدمت  . ٢٠١٢عـام   يف   احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي       
  . سلوفينيا توصيات

وشددت علـى   . ورحبت إسبانيا باجلهود اليت تبذهلا توفالو للوفاء بالتزاماهتا الدولية          -٤١
زيارة املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونـة وخـدمات               

لـى صـكوك حقـوق    وأشارت إىل قرار احلكومة التفكري يف التصديق ع     . الصرف الصحي 
وأشارت إىل األولويـات  . اإلنسان األساسية، وأعربت عن األمل يف أن تكون النتيجة إجيابية 

. اليت تضمنتها اخلطة االستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية، مبا يف ذلك املساواة بـني اجلنـسني          
  . وقدمت إسبانيا توصيات
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واعترفت بالتقدم  . اية حقوق اإلنسان  ورحبت تايلند بالتشريعات املعتمدة لتعزيز ومح       -٤٢
 بيـد أن القلـق ال يـزال         ،ضمان املساواة بني اجلنسني واحلقوق األساسية للمرأة       يف   احملرز

يساورها إزاء ما ورد من تقارير عن العنف املرتيل والقولبة النمطيـة بـشأن دور املـرأة يف                  
فل وإلنشاء مدرسة لألطفـال     وأعربت عن تقديرها لتقدمي تقرير إىل جلنة حقوق الط        . اجملتمع

واعترفـت  . وأيدت تصدر حقوق الطفل برنامج العمل الـوطين     . ذوي االحتياجات اخلاصة  
تايلند باملعوقات والصعوبات اليت تواجهها توفالو وشجعت اجملتمع الدويل واملفوضية السامية           

  .وقدمت توصيات. حلقوق اإلنسان على تقدمي املساعدة هلا وعلى بناء قدراهتا
وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل األولويات الوطنية األساسية يف جمال حقوق اإلنسان             -٤٣

وأثنت على العمل الذي    . مبا فيها النهوض باملساواة بني اجلنسني وتوفري مياه الشرب املأمونة         
واعترفـت  . تضطلع به إدارة شؤون املرأة بالتعاون مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             

نامجة عن تغري املناخ وأثنت على برنامج العمل الوطين للتكيف هبدف التصدي            بالصعوبات ال 
ورحبت بالزيارة اليت قامت هبا املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول            . هلذه القضايا 

. ة حالة املياه والصرف يف توفالو      لدراس على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي      
  .وقدمت توصيات

واعترفت تركيا باخلطوات اإلجيابية املتخذة لتنفيذ التزامات البلد يف جمـال حقـوق         -٤٤
وسلمت بالعوائق اليت تواجهها توفالو ودعت الشركاء اإلقليمـيني والـدوليني يف            . اإلنسان

وأعربت تركيا عن ثقتها يف جناح تنفيـذ اخلطـة          . التنمية إىل تقدمي املساعدة التقنية واملالية     
ويف إيالئها األولوية إىل مسائل مثل جلنة أمني املظامل والنـهوض           للتنمية   الوطنية   االستراتيجية

وشددت على أمهية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق . باملساواة بني اجلنسني ودور املرأة يف التنمية      
  . وقدمت تركيا توصيات. اإلنسان

 بالتحـديات الـيت      الـشمالية  وآيرلنداواعترفت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى        -٤٥
تواجهها توفالو، وال سيما ما يتعلق منها بتغري املناخ، ونوهت مبستوى التشاور مع اجملتمـع               

قـوق اإلنـسان دون     الدولية حل عاهدات  املوأشارت إىل التصديق على معاهدتني من       . املدين
وحثـت  . غريمها وشجعت على التوقيع والتصديق على معاهدات أخرى حلقوق اإلنـسان          

وشددت . و على اختاذ خطوات ملعاجلة املشاكل املتعلقة باملياه وخدمات الصرف الصحيتوفال
  .وقدمت توصيات. على أمهية إعمال احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق

وأشادت الواليات املتحدة األمريكيـة باالنتخابـات الـيت نظمتـها توفـالو يف                -٤٦
بلد يف برنامج دعم مراجعة احلسابات على الصعيد دون وأشارت إىل مشاركة ال. ٢٠١٠ عام

ورحبت بزيادة معدل احلضور املدرسي لإلناث وزيادة معدل        . اإلقليمي وشجعت على ذلك   
وقدمت تعازيها على إثر وفاة وزير املاليـة وأشـارت إىل           . مشاركة املرأة يف عدة جماالت    
بيق القـانون املتعلـق بـالقيود       وأعربت عن القلق إزاء تط    . ضرورة إجراء انتخابات فرعية   

املفروضة على املنظمات الدينية واحلدود اليت يتضمنها، وإزاء جترمي العالقات اجلنـسية بـني              
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. بـني البـالغني املتراضـني   بع اجلُرمي عن العالقات اجلنسية    وأيدت بقوة رفع الطا   . الذكور
  .وقدمت توصيات

ن جهود يف عمليـة االسـتعراض       وأعربت أوروغواي عن تقديرها ملا بذله البلد م         -٤٧
 احملـرز واإلصـالحات    التـشريعي وركزت على أوجه التقدم . الدوري الشامل والتزامه هبا   

املؤسسية اليت ساعدت على الوفاء ببعض التوصيات السابقة املقدمة يف إطـار االسـتعراض              
وقـدمت أوروغـواي    . الدوري الشامل، رغم املعوقات والتحديات اليت تواجهها توفـالو        

  . توصيات
وفيما يتعلق باجلهود اليت تبذهلا توفالو للتصديق على معاهدات حقـوق اإلنـسان               -٤٨

أن البلد التمس املساعدة من أمانة منتدى جزر احملـيط          اً  األساسية، أكدت رئيسة الوفد جمدد    
وتبني لتوفالو، إثر التصديق على معاهـدتني مـن         . اهلادئ إلجراء مراجعة تشريعية للقوانني    

وتؤيد . ات حقوق اإلنسان، االلتزامات اليت تقع عليها عند التوقيع على اتفاقيات دولية           معاهد
توفالو التصديق على مجيع املعاهدات األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، بيد أنـه جيـب أن               

  . يقع عليها من التزامات عند التصديق على اتفاقية دوليةمن قدرهتا على الوفاء مبا تتأكد 
بنظام املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ونوهت        التزامها  ت توفالو   وجدد  -٤٩

بصورة خاصة باملساعدة اليت ميكن أن تتلقاها يف أعقاب صدور تقرير املقررة اخلاصة املعنيـة               
  . حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي

واملمارسات التقليدية اليت يبدو أهنـا تتعـارض مـع         وباإلشارة إىل تشريعات البلد       -٥٠
القانون الدويل، أفادت بأن هذه املسألة ختضع ملشاورات متواصلة بـني الـسلطات املعنيـة               

  . واجملالس التقليدية يف كل جزيرة
وأضافت أن القانون املتعلق بالقيود املفروضة على املنظمات الدينيـة ميثـل سـعَي                -٥١

يسري احلوار بني األشخاص الذين يرغبون يف ممارسـة حريـة الـدين             احلكومة ألول مرة لت   
وهو أول قانون حيظر على اجملتمعات احمللية اجلزرية منـع أي           . واملمارسات التقليدية يف البلد   

وينبع القانون من متكني األشخاص من اجلهر مبعتقداهتم        . شخص من تبادل املعتقدات الدينية    
بشأن اً ال تستمر املشاورات بشأن املسائل الدينية فحسب بل أيض     و. الدينية وتفسريها وتبادهلا  

وصانعي القرارات والسلطات احلكوميـة ذات الـصلة        التقليديني  قضايا املرأة، بني الزعماء     
  . واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين

وري وأشارت فييت نام إىل التقدم امللحوظ الذي أحرزته توفالو منذ االستعراض الد             -٥٢
وسلطت الضوء على   . الشامل األول يف ضمان إدماج حقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنية         

عدة قوانني هامة وتنفيذها، مثل تعديل الدستور، وقانون قواعد القيـادة، وسـلطات             وضع  
اً وتشاطر فييت نام، بصفتها بلـد     . وواجبات جهاز الشرطة، واملؤسسات العامة ومحاية البيئة      
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. قات والصعوبات اليت تواجهها توفالو يف تنفيذ التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان           املعواً،  نامي
  .وقدمت توصيات. ودعت اجملتمع الدويل إىل دعم توفالو

وبينما اعترفت اجلزائر بالتحديات اليت تعترض سبيل توفالو، أشارت إىل التطورات             -٥٣
اج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف اإلجيابية اليت جدت منذ االستعراض السابق، وخباصة إدم       

وطنيـة  السياسة  الالتشريعات الوطنية؛ واختاذ تدابري لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واعتماد          
مايـة األسـرة    املتعلـق حب  قـانون   ال ومشروع   ،لمرأة، ومشروع السياسة الوطنية للشباب    ل
 البلد أولوياتملالية بغية تنفيذ وأيدت طلب تقدمي املساعدة التقنية وا. التصدي للعنف املرتيلبو

  . وقدمت اجلزائر توصيات. الوطنية
وأثنت أستراليا على قانون جهاز الشرطة وقانون سلطات وواجبات جهاز الشرطة             -٥٤

وأشارت إىل أن التغيريات اليت أُدخلت على قوانني الشرطة تتسق مع العهد الدويل اخلـاص               
. فية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا   

وأعربت عن القلق إزاء التأخر يف حتديد تاريخ تنظيم االنتخابات الفرعية يف دائرة نوكوفيتـو        
واعترفت . االنتخابية وحثت توفالو على إجراء انتخابات تكفل متثيل مجيع سكاهنا يف الربملان           

ملساواة بني اجلنسني ورحبت باالخنراط يف احملكمـة اجلنائيـة   أستراليا بالتقدم احملرز يف جمال ا     
  . وقدمت أستراليا توصيات. الدولية
جان توفالو على تعاوهنا مع آليات األمم املتحدة ورحبت باسـتعدادها           بيوهنأت أذر   -٥٥

وأشارت إىل اجلهـود املبذولـة      . األساسيةالدولية  لالنضمام إىل معاهدات حقوق اإلنسان      
عـن    مراعاة املنظور اجلنساين ومتكني املرأة والتصدي للعنف املرتيل، فـضالً         م  تعميلضمان  

جان العوائق اليت تواجه توفالو     بيوتدرك أذر . وواجبات جهاز الشرطة  اعتماد قانون سلطات    
وركزت على احلاجة إىل دعـم      . يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واألثر السليب لتغري املناخ        

  . جان توصياتيبوقدمت أذر.  جمال حقوق اإلنسانيفالوفاء بالتزاماهتا 
لو بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛      لربازيل عن تقديرها اللتزام توفا    وأعربت ا   -٥٦

والنفتاحها على التعاون مع الشركاء الدوليني يف جمال حقوق اإلنسان؛ وملا حققتـه مـن               
مكتب حمامي الـشعب يف جمـال       إجنازات يف جمال التوعية؛ وللعمل الرائع الذي اضطلع به          

على التزام توفالو الثابت حبقـوق      اً  وُتعترب هذه التطورات كافة شاهد    . االحتكام إىل القضاء  
وقدمت الربازيـل   . اإلنسان، رغم الصعوبات االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت تواجهها       

  . توصيات
وة إجيابيـة صـوب تعزيـز      ورحبت هولندا بالسياسة الوطنية للمرأة، اليت متثل خط         -٥٧

اً وستواصل هولندا متابعة تنفيذها، نظر    . املساواة بني اجلنسني ومشاركة املرأة يف القطاع العام       
  .وقدمت توصيات. اًإىل أن مركز املرأة ال يزال ضعيف
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 ٢٠٠٨واعترفت شيلي بالصعوبات اليت يواجهها البلد يف تنفيذ توصـيات عـام               -٥٨
وسلمت بالتزام توفالو باالستعراض الدوري الشامل .  البشرية واملاليةوبالعوائق يف جمال املوارد

وبنظام املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة؛ وباعتماد تدابري تكفل التعليم االبتدائي            
الشامل واجملاين لألطفال والشباب؛ وبتعزيز مكتب املدعية العامة ومكتب حمـامي الـشعب             

وشجعت توفالو على تكثيف    . املرأةلشباب و  الوطنيتني ل  سياستنيلاوجهاز الشرطة؛ وبتنفيذ    
. جهودها للتصديق على خمتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليها بعـد             

  .وقدمت شيلي توصيات
كوستاريكا الدعوة اليت وجهتها توفـالو إىل مـّدها باملـساعدة التقنيـة         كررت  و  -٥٩

د املبذولة إلدماج معايري حقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنية؛ واعترفت باجلهو. واالقتصادية
وبالتقدم اهلام احملرز يف جمال حقوق املرأة ومتكينها على مجيع مستويات اجملتمع؛ وبالتـدابري              

. السياسات الوطنية للشباب  التشريعية ملكافحة االجتار بالبشر، وال سيما األطفال؛ وبصياغة         
وحثت توفالو على وضع خطة أو سياسة وطنية لألطفال، تقر فوائد االستثمار االجتماعي يف              

وقـدمت  . وركزت على اآلثار اخلطرية لتغري املناخ يف التمتع حبقـوق اإلنـسان           . الطفولة
  .توصيات

األشخاص ذوي  وأشادت كوبا باخلطوات اليت اختذهتا توفالو لتعزيز ومحاية حقوق            -٦٠
متالزمة نقص املناعة املكتـسب     /ألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     ااإلعاقة و 

اخلدمات الصحية؛ وإذكاء الوعي حبقـوق      إمكانية حصول السكان على     ؛ وحتسني   )يدزاإل(
العديدة املتخذة ملكافحة فريوس نقـص      بادرات  ورحبت بامل .  سياق العنف املرتيل   اإلنسان يف 

واستفسرت من توفالو عن أشكال التعـاون       . يدز والتمييز ضد املصابني به    اإل/عة البشرية املنا
ن من كفالة متتع سكاهنا بصورة كاملة حبقوق اإلنسان، وال سيما           اليت قد متكّ  املمكنة  الدويل  

  . احلق يف التعليم واحلق يف الصحة
ن يف التشريعات احملليـة  إىل إدماج معايري حقوق اإلنسا   التقدير  وأشارت إستونيا مع      -٦١

وأثنت على إيالء توفالو األولوية للمـساواة بـني   . وإىل التقدم احملرز يف تنفيذ عدة توصيات      
ا توفـالو   يوحثت إستون .  للتنمية اجلنسني والنهوض بدور املرأة يف اخلطة االستراتيجية الوطنية       

 ، أشكال التمييز ضد املرأة    على تعديل تشريعاهتا مبا يتسق مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع          
وشجعت توفالو على االلتـزام     . وعلى التوعية حبقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني يف اجملتمع        

بقوة بسيادة القانون بالتصديق على نظام روما األساسي وكفالة انسجام تشريعها مع أحكام             
ـ     االهذا النظام واالنضمام إىل      . ة الدوليـة وحـصاناهتا      تفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائي
  . وقدمت إستونيا توصيات

رئيسة الوفد بأن املسألة معروضـة      أفادت  وفيما يتعلق مبسألة االنتخابات الفرعية،        -٦٢
  . على احملكمة العليا، اليت ستحدد على األرجح موعد عقد هذه االنتخابات
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 وأن املـشاورات  وأكَّدت املدعية العامة من جديد أن للمرأة األولويـة يف توفـالو             -٦٣
بيد أن عدة ممارسات ثقافية حتول دون قيـام النـساء           . تزال مستمرة بشأن هذا املوضوع     ال

وأفادت بأنه . ببعض األشياء، وقد يستغرق كسر النساء قيود املمارسات الثقافية بعض الوقت         
   .ال توجد قوانني حتول دون التحاق النساء بسوق العمالة على قدم املساواة مع الرجال

وفيما يتعلق بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، أكَّـدت      -٦٤
علـى درس   اً  من جديد أن جملس الوزراء أيد بالفعل االنضمام إىل هذا النظام ويعكف حالي            

  . االنضمام إىل الربوتوكول االختياري
عليم، وخباصة التعلـيم يف     التعليم بأن املنظومة تسعى لتعزيز الت     شؤون  وأفادت مديرة     -٦٥

  . للتنميةاالستراتيجية الوطنية، الذي ميثل إحدى أولويات اخلطة مرحلة الطفولة املبكرة
هبدف إدمـاج   اً  وذكرت، فيما يتعلق بالعقاب البدين، مبراجعة قانون التعليم مؤخر          -٦٦

ه، بيـد  وأوضحت أن العقاب البدين قانوين ومسموح ب. االهتمامات اخلاصة حبقوق اإلنسان 
وتعمل توفالو على التصدي للعقاب البدين ونظمـت        . أن إنزاله يقتصر على مدراء املدارس     

  .وتطلب توفالو من اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة هلا على حتسني هذا اجملال. مناقشات بشأنه
مستشار التاج  مندوب  يف السياق املرتيل، أبلغ     لألطفال  وفيما يتعلق بالعقاب البدين       -٦٧
منـها  ن أمور   مسياسة حلماية األطفال    لصياغة  ن تنظيم مجعية الصليب األمحر حلقة عمل        ع

 الـسياسة   هرب عن األمل يف أن يبدأ تنفيذ هذ       وأع. اإليذاء البدين والعاطفي واجلنسي واملايل    
إىل تعديل قانون التعليم مبا حيظر العقـاب        اً  ودعا أيض . بفضل تلقي مساعدات إضافية   اً  قريب

  .البدين
ورحبت فرنسا برغبة توفالو يف الدفاع عن حقوق اإلنسان، رغم ما تواجهه مـن                -٦٨

ا توفالو  ورحبت بصورة خاصة باإلجراءات اليت اختذهت     . عوائق اقتصادية ومالية وحتديات بيئية    
وقدمت فرنسا  . اخلدمات الصحية والتعليم  حصول اجلميع تقريباً على     ملكافحة الفقر وإلتاحة    

  . توصيات
بت أملانيا بالزيارة اليت قامت هبا املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول             ورح  -٦٩

ويف إطار اإلشارة إىل قانون تعـديل       . على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي      
الدستور، استفسرت أملانيا عن كيفية عزم حكومة توفالو ضمان حق كل فرد يف حرية الدين               

ورحبت باخلطوات األخرية املتخذة لتعزيز املركـز القـانوين         .  القانون أو املعتقد عند تطبيق   
نـسني أو    إدراج مبدأ املساواة بـني اجل       أن القلق يساورها من عدم     دأة، بي واالجتماعي للمر 

 . وقدمت أملانيا توصيات.  ة يف الدستور أو يف أي تشريع آخرتعريف التمييز ضد املرأ

 تعزز حقوق اإلنسان، وال سيما السياسة الوطنية        ورحبت غواتيماال بوضع سياسات     -٧٠
 للمرأة، والسياسة الوطنية للشباب، وسياسة التعليم الشامل واخلطة االسـتراتيجية الوطنيـة           

وشاطرت جلنةَ القضاء على التمييز ضد املرأة خماوفَها من نقص الوعي العام حبقـوق              . للتنمية
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. أة حبقوقها؛ ونظام وراثة األرض عن طريق األب       املرأة واملساواة بني اجلنسني؛ وقلة وعي املر      
وبينما رحبت مبا أدخلته توفالو من حتسينات على هذه املسألة، حثتها على مواصـلة بـذل                

 . وقدمت غواتيماال توصيات.  جهودها لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع أحناء البلد

ة الـسامية حلقـوق اإلنـسان        بالتعاون القائم مع املفوضي    وأحاطت هنغاريا علماً    -٧١
واخلربات املقدمة من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واملقررة اخلاصة املعنية حبق              

واعترفت باجلهود  . اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي         
على إدماج نوع اجلـنس     املبذولة للقضاء على التفاوت بني اجلنسني، بيد أهنا شجعت البلد           

وينبغي، حسب هنغاريا، إتاحة التعليم االبتـدائي       . كأساس حيظر مبوجبه التمييز يف الدستور     
يف املناطق احلضرية والريفية على السواء وإدماج املساواة بـني اجلنـسني يف             للجميع  اجملاين  

 يزال مشروعاً يف    اللألطفال  ألن العقاب البدين    وأعربت عن القلق    . تعليم العايل مستويات ال 
سياسة التعليم الشامل وشجعت على زيادة مـشاركة األشـخاص ذوي          ونوهت ب . املدارس

 . وقدمت هنغاريا توصيات. عاقة يف اختاذ القرارات الرمسيةاإل

وباستعراض منتـصف   للتنمية  ورحبت إندونيسيا باخلطة االستراتيجية الوطنية الثانية         -٧٢
وأقرت بأمهيـة   .  الوطنية الرئيسية التزام توفالو حبقوق اإلنسان      تثبت أولوياهتا حيث  ،   هلا املدة

املساعدة التقنية واملالية من الشركاء اإلقليميني والدوليني يف التنميـة هبـدف تنفيـذ هـذه          
وأثنت على التدابري املتخذة لتوعية اجلمهور حبقوق الفئات الضعيفة، مبـا فيهـا             . األولويات

 ورحبت باعتماد قانون سلطات وواجبات الشرطة، الـذي         .النساء واألشخاص ذوو اإلعاقة   
 .وقدمت إندونيسيا توصيات. سيساعد على استئصال العنف املرتيل

يرلندا، يف معرض إشارهتا إىل اآلثار السلبية الرتفاع مـستوى البحـر يف          آورحبت    -٧٣
ة قيـام  ضـرور األمن الغذائي واملياه واألوضاع الصحية لسكان توفالو، مبوقف احلكومة من   

يرلندا توفالو علـى  آوحثت . نسان يف سياق تغري املناخ أبعاد حقوق اإل  مبعاجلة  اجملتمع الدويل   
ضمان إدراج أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان بـصورة كاملـة يف الـسياسات               

وفيما يتعلق مبسائل االحتكام إىل القضاء، حثت توفالو على ضـمان تزويـد             . واملمارسات
. الشعب باملوارد البشرية واملالية الالزمة للعمل بشكل فعال يف مجيـع اجلـزر            مكتب حمامي   

 .يرلندا توصياتآوقدمت 

وق اإلنـسان  ورحبت إيطاليا باجلهود اليت تبذهلا توفالو لالمتثال للمعايري الدولية حلق    -٧٤
أشـارت  و.  الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     ولتنفيذ اتفاقية حقوق  

إيطاليا إىل املناقشات الداخلية بشأن احتمال االنضمام إىل صكوك دولية أساسـية أخـرى              
 إىل تقارير تفيد بأن أثر اإلجراءات املتخذة حلماية حقـوق           وأشارت أيضاً . حلقوق اإلنسان 

 . وقدمت إيطاليا توصيات. املرأة ال يزال حمدوداً

توفالو منذ االستعراض الدوري الـشامل      وأشارت ماليزيا إىل التقدم الذي أحرزته         -٧٥
واعترفـت بـأن    . األول، وال سيما يف إدماج معايري حقوق اإلنسان يف تشريعاهتا احملليـة           
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 وأعربت عن األمل يف أن يصغي       ،الصعوبات املتبقية حتول دون التمتع الكامل حبقوق اإلنسان       
لتزاماته يف جمال   لية من أجل الوفاء با    املساعدة التقنية واملا  تقدمي  اجملتمع الدويل لدعوة البلد إىل      

ورحبت باجلهود املتواصلة من أجل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين             . حقوق اإلنسان 
 واألشـخاص ذوي    ، والتعليم الشامل  ،الشبابجماالت النهوض ب  والحظت التقدم احملرز يف     

 . وقدمت ماليزيا توصيات. اإلعاقة

وانني اجلديدة املعتمدة ملعاجلة املسائل ذات الـصلة         على السؤال بشأن إلغاء الق     ورداً  -٧٦
ويقوم . حبرية الدين واملمارسات الثقافية، قالت رئيسة الوفد إن املشاورات مستمرة بني اجلزر           

 . هنج توفالو على تيسري احلوار بني املنظمات الدينية واجلزر املختلفة

و حتتاج إىل تلقي املساعدة     وفيما يتعلق مبكتب حمامي الشعب، أشارت إىل أن توفال          -٧٧
 بـأن  فقد ُعقدت اجتماعات ملناقشة مسألة توفري جمموعة من احملامني، علمـاً          . يف هذا اجملال  

 .  واحداً حمامياًملكتب حمامي الشعب حالياً

، وفيما يتعلق بدعوة توفالو إىل التصديق على املعاهدات األساسية يف جمـال             وأخرياً  -٧٨
 هبدف متكـني    كرته سابقا بشأن إجراء مراجعة تشريعية حالياً      حقوق اإلنسان، كررت ما ذ    

علـى االتفاقيـات    التصديق   من فهم ما يقع عليها من التزامات قبل          توفالو حكومة وشعباً  
 . الدولية

واغتنمت رئيسة الوفد هذه املناسبة للتوجه بالشكر إىل أعضاء وفد توفالو ملا قدموه               -٧٩
 .  يع البلدان على تعليقاهتا وتوصياهتامن مساعدة يف هذا العرض وإىل مج

 وقد يكون بعضها يف متناول البلد وقالت إن التوصيات املقدمة إىل توفالو مفيدة جداً  -٨٠
حيث تعمل على تنفيذها بالفعل مبساعدة اجلهات املاحنة األجنبية، بينمـا تتطلـب أخـرى               

 ستواصل التماس املساعدة من      أهنا وأكدت توفالو جمدداً  . مساعدة إضافية من اجملتمع الدويل    
 .  الدولية يف جمال حقوق اإلنساناجملتمع الدويل يف اجلهود اليت تبذهلا للوفاء بالتزاماهتا

حتديد بشأن  بالتزام ذي طابع رمسي أكرب      توفالو بأن تراجع الفريق العامل      وتعهدت    -٨١
ل اجلهود الرامية إىل     صوب مواصلة البلد بذ    التوصيات واخلطط اليت ستمكنها من املضي قدماً      

 . حقوق اإلنسانقضايا معاجلة 

 **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  

 : أدناه بتأييد توفالوجلسة التحاور واملدرجة أثناء املقدمة حتظى التوصيات   -٨٢

مواصلة اجلهود املبذولة لتحقيق االنضمام إىل أهم الصكوك الدولية           -١-٨٢
 ؛)كوستاريكا(ساق يف التشريعات احمللية حلقوق اإلنسان وإدماجها بات

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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النظر يف التصديق على صكوك دولية جديدة حلقوق اإلنسان مبـا             -٢-٨٢
يساعد على تعزيز إطار العمل القانوين واملؤسسي من أجـل النـهوض حبقـوق     

 ؛ )نيكاراغوا(اإلنسان ومحايتها 

مواصلة بذل جهودها لالنضمام إىل معاهدات حقـوق اإلنـسان            -٣-٨٢
املتبقية، اليت ستعزز التشريعات احمللية املتعلقة بالنهوض حبقوق        األساسية  دولية  ال

 ؛)تركيا(اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك حرية الدين أو املعتقد 

العمل عن كثب مع املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وجملـس             -٤-٨٢
رئيسية حلقوق  حقوق اإلنسان للنظر يف إمكانية االنضمام إىل الصكوك الدولية ال         

 ؛)نام فييت(اإلنسان 

مواصلة املشاورات الداخلية والتمـاس املـساعدة التقنيـة مـن             -٥-٨٢
مؤسسات األمم املتحدة ذات الصلة فيما يتعلق باالنضمام إىل الصكوك الدولية           

 ؛)انجأذربي(الرئيسية حلقوق اإلنسان 

سـية  تكثيف جهودها لإلسراع يف التصديق على املعاهدات األسا         -٦-٨٢
حلقوق اإلنسان، مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية والعهـد            
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وباالستفادة كذلك من       
املساعدة التقنية الدولية املتاحة هبدف التصدي للنـواقص املمكنـة يف الوفـاء             

 ؛)إيطاليا(بشروط املعاهدات الدولية 

وضع عملية مستدامة للتدريب على حقوق اإلنـسان، بالتعـاون            -٧-٨٢
جلهات املاحنة، لصاحل السلطات احلكوميـة      من ا التقين مع املفوضية والدعم املايل      

ومكتب حمامي الشعب واملسؤولني يف اجلهاز القضائي وسكان البلد، من أجـل            
 أو قـوق اإلنـسان  املعاهدات الدولية الرئيسية حلعلى  تصديقالاستهالل عملية  

، مبا يف ذلك نظام روما األساسي للمحكمـة         االنضمام إليها، حيثما ينطبق ذلك    
 ؛)أوروغواي(اجلنائية الدولية 

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة يف            -٨-٨٢
 ؛)أستراليا(أسرع وقت ممكن 

 الدوليـة  التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة          -٩-٨٢
 وحـصاناهتا   امتيازات احملكمة اجلنائيـة الدوليـة     االتفاق بشأن   واالنضمام إىل   

 ؛)إستونيا(

اإلسراع بعملية استعراض مدى امتثال قوانينها للمعاهدات، املشار          -١٠-٨٢
إليها يف تقرير الدولة الطرف، بغية التصديق على املعاهدات األساسية حلقـوق            

 ؛ )هنغاريا(يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اإلنسان، وخباصة العهد الدو
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النظر يف أن تصبح طرفاً يف الربوتوكوالت االختياريـة التفاقيـة             -١١-٨٢
 ؛ )تايلند(حقوق الطفل 

النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري اجلديـد           -١٢-٨٢
 ؛ )كياسلوفا(التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 

مواصلة جهودها ملواءمة تشريعاهتا الوطنية مع الصكوك الدوليـة           -١٣-٨٢
 ؛ )املغرب(حلقوق اإلنسان 

مواصلة اعتماد التشريعات التابعة والتنفيذ الكامل لقانون جهـاز           -١٤-٨٢
 ٢٠٠٩ وقانون سـلطات وواجبـات الـشرطة لعـام           ٢٠٠٩الشرطة لعام   

 ؛ )أستراليا(

يق قـانون سـلطات وواجبـات الـشرطة         جهودها لتطب  تكثيف  -١٥-٨٢
 ؛ )إندونيسيا(

تـدعيم  وق اإلنسان بغيـة  قتكثيف جهودها إلنشاء جلنة وطنية حل       -١٦-٨٢
وضمان املكاسب اليت حققتها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان لـدى شـعب              

 ؛ )نيجرييا(توفالو

 ؛ )تركيا(وق اإلنسان قوطنية حلمؤسسة مواصلة جهودها إلنشاء   -١٧-٨٢

مكتملـة  وطنية  مؤسسة  مواصلة وتدعيم اجلهود الرامية إىل إنشاء         -١٨-٨٢
 ؛ )الربازيل(حلقوق اإلنسان األركان 

تكثيف جهودها لتنفيذ األولويات الوطنية احلالية، مبـا يف ذلـك             -١٩-٨٢
هوض بأوضـاع املـرأة،     نالسياسة العامة للنهوض بالشباب والسياسة العامة لل      

، وبرنامج التكيف مع تغري املنـاخ واالسـتراتيجية         واخلطة االستراتيجية للتعليم  
 ؛ )نام فييت(الوطنية للتنمية املستدامة 

 التزامها بتمكني النساء والشباب ومواصـلة اإلفـادة مـن           زتعزي  -٢٠-٨٢
اإلجنازات اليت حتققت بالفعل واإلسراع بعملية اسـتعراض الـسياسة الوطنيـة            

 ؛ )نيجرييا (للشباب، اجلارية حالياً

ألطفال والطفولـة املبكـرة     مالئمة ل النظر يف اعتماد خطة وطنية        -٢١-٨٢
  ؛)اجلزائر(

مواصلة بذل جهودها الرامية إىل تدريب املوظفني املكلفني بإنفـاذ            -٢٢-٨٢
 ؛ )املغرب(القوانني على محاية حقوق اإلنسان 

مواصلة بذل جهودها الرامية إىل إبالغ السكان مببـادئ حقـوق             -٢٣-٨٢
 ؛ )املغرب(عيتهم هبا اإلنسان وتو
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مواصلة النهج اإلجيايب الذي تتبعه بشأن تعزيز حقوق اإلنسان عن            -٢٤-٨٢
 ؛ )ماليزيا(طريق نظام التعليم 

مواصلة املشاركة النشطة مع الشركاء اإلقليمـيني والـدوليني يف            -٢٥-٨٢
 ؛ )الفلبني(حشد املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج حقوق اإلنسان 

ئات األمم املتحدة وغريها من اجلهات املاحنـة إىل تقـدمي           دعوة هي   -٢٦-٨٢
 ملساعدة البلد على الوفاء بالتزاماتـه يف        ةالدعم التقين واملايل الالزم   مجيع أوجه   

 ؛ )املغرب(جمال حقوق اإلنسان 

يف إطـار   مواضيعية  توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات          -٢٧-٨٢
 ؛ )داجلبل األسو(اإلجراءات اخلاصة 

توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات            -٢٨-٨٢
 ؛ )غواتيماال(اخلاصة 

مواصلة ودفع اجلهود املبذولة الرامية إىل تعزيز ومحايـة حقـوق             -٢٩-٨٢
 ؛ )إندونيسيا(الفئات الضعيفة مبا فيها النساء واألشخاص ذوو اإلعاقة 

 واإلدارية للقضاء على مجيع أشكال التمييز       تعزيز األحكام القانونية    -٣٠-٨٢
 ؛ )شيلي(واجلنساين اجلنسي 

وممارساهتا التقليديـة   احمللية  القيام مبراجعة قانونية شاملة لتشريعاهتا        -٣١-٨٢
 ضد املـرأة،  زقافية والقوالب النمطية اليت متي   هبدف تعديل أو إلغاء املمارسات الث     

 اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال        مع مراعاة توفالو مركزها كدولة طرف يف      
التمييز ضد املرأة، إىل جانب تنفيذ تدابري ابتكارية لصاحل الشباب والبالغني هبدف      
زيادة الوعي مبفهوم املساواة بني النساء والرجال وعرض صورة إجيابية غري منطية            

 ؛ )أوروغواي(عن املرأة 

 ، التعديالت التـشريعية وضع وتنفيذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها     -٣٢-٨٢
الرامية إىل التصدي للتمييز والقوالب النمطية ضد املرأة، وال سيما ما يؤدي منها           

 ؛ )إيطاليا(إىل اإليذاء والعنف 

مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك   -٣٣-٨٢
 ؛ )اليزيام(توسيع الدور الذي تضطلع به املرأة يف التنمية الوطنية 

مواصلة العمل من أجل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني يف البلـد               -٣٤-٨٢
 ؛ )غواتيماال(
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النظر يف تعزيز سياساهتا وتشريعاهتا ذات الـصلة، ويف ختـصيص             -٣٥-٨٢
شاركة املـرأة يف  مباملساواة بني اجلنسني والنهوض ب ملواصلة ،املوارد املناسبة أيضاً 

 ؛ )تايلند(احلياة العامة 

املساواة بني  وضمان  مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة          -٣٦-٨٢
النساء إىل القضاء ومشاركتهن    إمكانية جلوء   اجلنسني، مع إيالء عناية خاصة إىل       

 ؛)اجلزائر(يف احلياة العامة 

اختاذ مزيد من اخلطوات لتعزيز متكني املرأة، مبا يف ذلك يف احليـاة               -٣٧-٨٢
تصادية، وبتنفيذ تدابري فعالة على الصعيدين احمللي والوطين تكفل         السياسية واالق 

 ؛ )أستراليا(التصدي للعنف املرتيل والتمييز اجلنساين 

تنفيذ سياسات ملكافحة التمييز ضد املرأة يف احلياة العامة واخلاصة            -٣٨-٨٢
 ؛ )إسبانيا(على السواء 

 مع إيـالء عنايـة      مواصلة النهوض بإعمال حقوق املرأة وتعزيزه،       -٣٩-٨٢
 ؛ )الربازيل(خاصة إىل املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص يف سوق العمالة 

مراعاة تعميم  تعزيز آلياهتا الوطنية للنهوض باملساواة بني اجلنسني و         -٤٠-٨٢
 ؛)ترينيداد وتوباغو(املنظور اجلنساين 

ز ضد  مواصلة مكافحة السلوك اجملتمعي التمييزي، وال سيما التميي         -٤١-٨٢
املرأة يف القانون واملمارسة، واختاذ تدابري أخرى للتصدي للعنف ضـد املـرأة             

 ؛)كندا(والعنف املرتيل بصورة خاصة 

ة بني اجلنسني بـأمور منـها       امواصلة بذل جهودها لضمان املساو      -٤٢-٨٢
تنظيم محلة توعية عامة بوقف العنف ضد النساء واإلفالت من العقـاب علـى              

 ؛ )هولندا(حبقهن اجلرائم املرتكبة 

اعتماد وتنفيذ تشريعها املقترح الرامي إىل منع العنف ضد املـرأة             -٤٣-٨٢
واعتماد استراتيجية تتناول على النحو الواجب مركز املرأة غـري املتكـافئ يف             

 اململكـة (العديد من اجملاالت مبا يف ذلك التعليم واحلياة العامة وصنع القرارات            
 ؛  )يرلندا الشماليةآ واملتحدة لربيطانيا العظمى

اعتماد القوانني املناسبة للتصدي للعنف ضد املرأة بصورة عامـة            -٤٤-٨٢
 ؛)فرنسا(والعنف املرتيل بصورة خاصة 

مواصلة التصدي للعنف ضد املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنـسني،            -٤٥-٨٢
 ؛ )غافورةسن(مبساعدة هيئة األمم املتحدة للمرأة وغريها من املنظمات ذات الصلة 
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مواصلة جهودها املبذولة يف إطار التصدي للعنـف ضـد املـرأة              -٤٦-٨٢
 ؛ )السنغال(

تكثيف تدابري مقاومة العنف ضد املرأة، وال سيما العنف املـرتيل،             -٤٧-٨٢
الـضحايا إىل   إمكانية جلـوء    وزيادة  على النحو الواجب    وضمان مساءلة اجلناة    

 ؛ )سلوفاكيا(القضاء 

 ؛ )سلوفينيا(تيجية مؤسسية للحد من العنف املرتيل وضع استرا  -٤٨-٨٢

تعزيز استحداث إطار وطين شامل يف إطار التصدي جلميع أشكال            -٤٩-٨٢
العنف ضد املرأة، عن طريق اعتماد مشروع قانون مقاومـة العنـف املـرتيل،              
ومواءمة تشريعاهتا احمللية مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            

 ؛ )ملديف(رأة امل

سن مشروع القانون املتعلق حبماية األسرة وبالتصدي للعنف املرتيل           -٥٠-٨٢
ومواصلة بذل اجلهود الرامية إىل زيادة توعية اجلمهور بقضايا العنـف املـرتيل             

 ؛ )نيوزيلندا( لتشمل اجلزر النائية هاوتوسيع نطاق

ع القـانون   مواصلة جهودها الداخلية الرامية إىل اعتماد مـشرو         -٥١-٨٢
 ؛ )أذربيجان(املتعلق حبماية األسرة وبالتصدي للعنف املرتيل 

دعم مشروع القانون املتعلق حبماية األسرة وبالتـصدي للعنـف            -٥٢-٨٢
استراتيجية مؤسسية وموارد كافية لتعزيز منع العنف املـرتيل،         من خالل   املرتيل  

 إىل القضاء علـى     الضحاياإمكانية جلوء    وضمان   ،ومكافحة اإلفالت من العقاب   
 ؛ )إيطاليا(النحو الواجب 

مواءمة قانون العقوبات والتشريعات األخرى مع اتفاقية حقـوق           -٥٣-٨٢
الطفل هبدف إلغاء العقاب البدين لألطفال يف املدارس ويف األمـاكن األخـرى             

 ؛)هنغاريا(

العقاب البدين وخباصـة يف حـق     ألشكال  حظر اللجوء   االجتاه إىل     -٥٤-٨٢
 ؛ )إسبانيا(القّصر 

تعزيز األداء السليم ملكتب حمامي الشعب بتمكينه من الدعم املايل            -٥٥-٨٢
والتقين كيما يتمتع كل فرد باحلق يف احملاكمة وفق األصول املرعيـة والتمثيـل              

  ؛)فرنسا(القانوين 

إمكانية ا يضمن   مبالدويل،  من خالل التعاون    تنفيذ نظام شكاوى،      -٥٦-٨٢
 ألحكام اتفاقية القضاء على مجيـع       ، وفقاً  على حنو فعال   ضاءالنساء إىل الق  جلوء  

  ؛)أوروغواي(أشكال التمييز ضد املرأة 
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تطبيق القانون املتعلق بالقيود املفروضـة علـى املنظمـات الدينيـة              -٥٧-٨٢
 مبا يتسق مع أحكامه ومع االحترام الكامل للحرية الدينية علـى            ،٢٠١٠ لعام

  ؛)حدة األمريكيةالواليات املت(الصعيد الدويل 

تنظيم انتخابات فرعية يف نوكوفيتو يف أقرب وقت ممكـن عمليـاً          -٥٨-٨٢
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

  ؛)املكسيك(تنفيذ سياسات تعزز األمن الغذائي   -٥٩-٨٢

االمتثال لتوصية املقررة اخلاصة لألمم املتحدة بأن تعتمـد توفـالو        -٦٠-٨٢
ترينيـداد  (ل وطنيتني لتوفري املياه جلميع الـسكان        وتنفذ استراتيجية وخطة عم   

 ؛)وتوباغو

تكثيف املبادرات الرامية إىل ضمان وصول مجيع السكان إىل مياه            -٦١-٨٢
  ؛)إسبانيا( الصحي الصرفالشرب ومرافق 

، يف أقرب فرصة ممكنة، باعتماد مشروع قانون امليـاه          املضي قدماً   -٦٢-٨٢
الصرف ائية ومرافق   املموارد   هياكل أساسية لل   إنشاء و وضع إطار قانوين  من أجل   

الصحي، مبا يف ذلك آليات مناسبة لتجميع امليـاه وخزهنـا وتوزيعهـا هبـدف        
التخفيف من الصعوبات املرتبطة بندرهتا وضمان حق مجيع املـواطنني يف ميـاه             

  ؛)ملديف(الصحي الصرف الشرب املأمونة وخدمات 

طة عمل وطنيتني لتوفري املياه جلميع      اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخ     -٦٣-٨٢
الصحي يف متناول   الصرف  احلصول على املياه وخدمات     تكلفة  السكان، وجعل   

 ؛ )سلوفينيا(اجلميع 

الصحي يف إطار األولويات    الصرف  اج االستفادة من خدمات     رإد  -٦٤-٨٢
للتنميـة، إىل جانـب إمكانيـة       تضمن اخلطة االستراتيجية الوطنية الثانية      تاليت  

  ؛)إسبانيا(حلصول على مياه الشرب املدرجة بالفعل ا

األطفال الذي يقيمون يف املناطق الريفيـة       إمكانية حصول   حتسني    -٦٥-٨٢
مـن أجـل    توعية  للقوانني خاصة وبرامج    والتعليم، واعتماد تدابري أخرى     على  

  ؛)هنغاريا(لنهوض باملساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم ا

د املبذولة لضمان اإلدماج الكامل لألشـخاص ذوي        موصلة اجلهو   -٦٦-٨٢
 ؛)كوستاريكا(اإلعاقة يف مجيع جماالت اجملتمع 

ملعاجلة آثـار تغـري     برنامج العمل الوطين للتكيف     مواصلة تنفيذ     -٦٧-٨٢
املناخ، مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق البيئة العاملي وغريمها من           

 ؛)سنغافورة(ات الصلة ذالدولية اجلهات املعنية 
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األمم املتحدة،  اإلقليمية وآليات   ليات  اآلوضع خطة، بالتعاون مع       -٦٨-٨٢
تشريد حمتمل لعدد كبري من     اليت تنطوي على حاالت     إلدارة الكوارث الطبيعية    

  ؛)املكسيك (، والتخفيف من آثارهاالسكان

 يتجاوز   وقت مناسب ال   وستدرس توفالو التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف         -٨٣
 :٢٠١٣سبتمرب /موعد الدورة الرابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول

مي مـن   ضمان حي اج  رالنظر يف إمكانية تعديل الدستور الوطين إلد        -١-٨٣
ة للطفل املولود يف البلـد إن       وينص على منح اجلنسية التوفال    يانعدام اجلنسية، و  

 ؛  )أوروغواي(مي اجلنسية جيعله عدإياها كان عدم منحه 

مي من انعدام اجلنسية بالنسبة إىل الطفل       حيتشريعي  ضمان  اج  رإد  -٢-٨٣
جيعله إن كان عدم منحه إياها      ية  ونحه اجلنسية التوفال  ويقضي مب  ،املولود يف البلد  
 ؛ )سلوفاكيا(عدمي اجلنسية 

 : ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد توفالو  -٨٤

ام إىل معاهدات األمم املتحدة األساسية حلقوق اإلنـسان         االنضم  -١-٨٤
 ؛ )اجلبل األسود(ومواصلة بذل جهودها لتحقيق هذا اهلدف 

عاهـدات  امل والتـصديق علـى      تكثيف اجلهود اليت بذلتها مؤخراً      -٢-٨٤
ذات الـصلة   الرئيـسية   األساسية حلقوق اإلنسان وغريها من الصكوك الدولية        

 ؛)أملانيا(

ام على سبيل األولوية إىل العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق          االنضم  -٣-٨٤
 ؛ )ملديف(املدنية والسياسية 

االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإىل           -٤-٨٤
 ؛ )إستونيا(امللحقني به االختياريني الربوتوكولني 

ليـة  التصديق يف أسرع وقت ممكن على املعاهدات األساسية الدو          -٥-٨٤
حلقوق اإلنسان، وال سيما العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية             
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وضمان تنفيذمها      

 ؛ )فرنسا(بصورة فعالة 

التصديق على املعاهدات األساسية األخـرى حلقـوق اإلنـسان،            -٦-٨٤
ص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص       سيما العهد الدويل اخلا    وال

 ؛)سلوفينيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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التصديق يف أسرع وقت ممكن على العهد الدويل اخلاص باحلقوق            -٧-٨٤
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

 ؛ )إسبانيا(امللحقة هبما االختيارية والسياسية والربوتوكوالت 

التصديق على العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              -٨-٨٤
ترينيداد (واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         

 ؛)وتوباغو

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            -٩-٨٤
 ؛ )يرلنداآ(قتصادية واالجتماعية والثقافية  اخلاص باحلقوق االوالعهد الدويل

 ؛ )غواتيماال(التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب   -١٠-٨٤

االنضمام إىل اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا             -١١-٨٤
 ؛ )إستونيا(

بحت العمل على إدماج أحكام معاهدات حقوق اإلنسان اليت أص          -١٢-٨٤
 ؛ )سلوفاكيا(احمللي القانوين  يف نظامها  كامالً إدماجاًفيها توفالو طرفاً

العمل على إدماج أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز            -١٣-٨٤
 ؛ )فرنسا(ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل يف تشريعاهتا احمللية 

 أشكال التمييز   العمل على إدماج أحكام اتفاقية القضاء على مجيع         -١٤-٨٤
 مبا يف ذلك عن طريق عمليـة         كامالً احمللي إدماجاً القانوين  ضد املرأة يف نظامها     

 ؛ )هنغاريا(اجلارية تعديل الدستور 

 مع مبـادئ    تاماًمتتثل امتثاالً   إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        -١٥-٨٤
 ؛ )ملديف(باريس 

 مبـادئ بـاريس     إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتسق مع        -١٦-٨٤
  ؛)املغرب(

عاهدات األساسية حلقوق اإلنـسان والنظـر يف        املالتصديق على     -١٧-٨٤
 األمـم املتحـدة والـدول        مبساعدة إمكانية إنشاء معهد وطين حلقوق اإلنسان     

 ؛  )هولندا(األعضاء فيها عند االقتضاء 

مـن  األشخاص  إلغاء مجيع األحكام اليت جترم السلوك اجلنسي بني           -١٨-٨٤
لميـل اجلنـسي    للتمييز  مكافحة ا نفس اجلنس بالتراضي وضمان تغطية قوانني       

 ؛  )يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(

دعم إلغاء أحكام قانون العقوبات اليت جترم السلوك اجلنسي بـني             -١٩-٨٤
 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(البالغني الذكور بالتراضي 
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أسـوة  اجلنسي  اجلنساين و أحكام يف الدستور حتظر التمييز      إدراج    -٢٠-٨٤
 ؛ )فرنسا(حبظر التمييز العرقي أو الديين 

اة  من الدستور، وإدماج مبدأ املساو     ٢٧املادة   من   ١تعديل الفقرة     -٢١-٨٤
 عن سن   بني الرجال والنساء يف التشريعات وكذلك حظر التمييز اجلنسي، فضالً         

 ؛ )أملانيا (تشريعات إلنفاذ حظر التمييز

تعديل الدستور ليشمل حظر التمييز على أساس نوع اجلنس وسن            -٢٢-٨٤
 ؛ )سلوفاكيا( املناسبة لذلك  األخرىالتشريعات

املبادرة، على سبيل األولوية، إىل اعتماد مجيع التـدابري القانونيـة             -٢٣-٨٤
ذلـك يف   واإلدارية اليت حتظر العقاب البدين لألطفال يف مجيع األماكن، مبـا يف             

 ؛ )أوروغواي(البيت واملعاقبة عليه 

مجيع أشكال العقـاب    للقضاء على   اعتماد تدابري قانونية وإدارية       -٢٤-٨٤
 ؛ )شيلي(البدين لألطفال 

اعتماد التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لضمان حريـة الـدين      -٢٥-٨٤
 ؛ )املكسيك(

 مبا يضمن   ٢٠١٠لعام  إدخال تغيريات على قانون تعديل الدستور         -٢٦-٨٤
 ؛ )كندا ( كامالًحرية الدين أو املعتقد ضماناً

 يكفل   قانونياً تعديل أو إلغاء قانون املنظمات الدينية مبا ينشئ إطاراً          -٢٧-٨٤
 ). يرلنداآ(دته الدينية دون التعرض للعقاب حرية كل فرد يف ممارسة عقي

 التقرير تعرب عـن موقـف       أو التوصيات الواردة يف هذا    /ومجيع االستنتاجات و    -٨٥
وال ينبغي أن يفهم أهنـا      . الدولة موضوع االستعراض  أو  /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

 .حتظى بتأييد الفريق العامل بكامله
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 املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 

The delegation of delegation of Tuvalu was headed by Ms. Eselealofa Apinelu, 
Attorney General, and composed of the following members: 

• Mr. Efren Jogia, Crown Counsel of the Office of the Attorney General; 

• Ms. Katalina Taloka, Director of Education. 

        
  


