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  مقدمة    
قدمت حكومة توفالو تقريرها الوطين األول املتعلق باالستعراض الـدوري الـشامل إىل       -١

واعتمد اجمللس التقريـر يف العـام       . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١جملس حقوق اإلنسان يف     
وقد سعت توفالو، منذ اعتمـاد التقريـر        . )١(وصيات اجمللس العشر  وقبلت توفالو مجيع ت   . نفسه

األول، لتنفيذ هذه التوصيات وااللتزامات من خالل مجيع األطراف ذات الصلة، ومنها الوكاالت             
وجتدر اإلشارة إىل أن توفـالو ال تـزال         . احلكومية واملؤسسات الرمسية ومنظمات اجملتمع املدين     

  .وصيات وكذلك يف تنفيذ التزاماهتا العامة املتعلقة حبقوق اإلنسانتواجه حتديات يف تنفيذ الت
وقد اضطلع باملسؤولية الرئيسية عن جتميع هذا التقرير الوطين كل من مكتب النائب               -٢

ويتنـاول  . العام، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة اخلارجية، مبشاركة من الشركاء اإلقليميني         
اية حقوق اإلنسان وتنفيذ التوصيات املقدمـة إىل توفـالو          هذا التقرير ما حتقق يف تعزيز ومح      

  . ٢٠٠٨بشأن تقريرها األول الذي قدمته إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام 

  منهجية وعملية إعداد التقرير  -أوالً  

  منهجية إعداد التقرير  -ألف  
، يف اجتماعه األويل، بأن ُيطلـب مـن         )٢(أوصى فريق االستعراض الدوري الشامل      -٣
لوكاالت الرمسية ذات الصلة واملسؤولني ومنظمات اجملتمع املدين توفري وتقدمي املعلومـات            ا

ذات الصلة وبيان ما أُحرز من إجنازات يف تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل خالل              
وأكد الفريق أمهية أن تكون املعلومات مستندة إىل تنفيذ التوصيات          . ٢٠١٢-٢٠٠٨الفترة  

 مـع جملـس حقـوق اإلنـسان وامتثـاالً           ٢٠٠٨ليها توفالو يف دورة عام      اليت وافقت ع  
.  بشأن متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان املتعلق باالستعراض الدوري الشامل         ١٦/٢١ للقرار

واجتمع فريق االستعراض الدوري الشامل وناقش الطريق اليت ميكن مـن خالهلـا اسـتقاء               
  . غتها النهائيةاملعلومات الالزمة للتقرير ووضعها يف صي

  عملية إعداد التقرير  -باء  
 هبـدف  ٢٠١٢أغـسطس  / آب١٧ إىل ١٥ُعقدت حلقة عمل ملدة أربعة أيام من          -٤

وشارك يف تيسري حلقة العمل     . تقدمي املشورة التقنية بشأن إعداد التقرير الوطين الثاين لتوفالو        
يط اهلادئ وفريـق مـوارد      كل من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وأمانة منتدى جزر احمل         

. احلقوق اإلقليمي التابع ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ، وقدمت مملكة هولندا دعماً مالياً للحلقة            
وأتاحت حلقة العمل هذه للجهات املعنية باالستعراض الدوري الشامل فرصـة التأمـل يف              

من إجنازات ومـا  عملية االستعراض الدوري الشامل، ومناقشة التحديات الرئيسية وما حتقق    
  . أُحرز من تقدم
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وبناًء على املشاورة والتوجيهات األخرى الصادرة من النائـب العـام يف تـشرين                -٥
، ُشكل فريق أساسي من أعضاء فرقة العمل املعنية باالستعراض الدوري           ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

واجتمـع  . صـياغته الشامل لتوفالو ُعهد إليه بإعداد مشروع التقرير الوطين الثاين لتوفالو و          
الفريق ملناقشة وتأكيد اإلطار اهليكلي لتحديد وتوزيع املهام قبل وبعد تلقي مجيع املعلومـات           

وأعـد الفريـق األساسـي املعـين        . ذات الصلة من الكيانات واملؤسسات املذكورة أعاله      
الـيت  باالستعراض الدوري الشامل مشروعاً أولياً للتقرير وفقاً للمبادئ التوجيهيـة العامـة             

 واملتعلق  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ١/٥اعُتمدت مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان       
وُعرض مشروع التقرير على كبـار      . بإعداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل      

  . املوظفني املدنيني والوزارات واملكاتب احلكومية ذات الصلة لتقدمي اآلراء والتعليقات بشأنه
سُتخدم مشروع تقرير االستعراض الـدوري الـشامل يف املـشاورة الوطنيـة             وا  -٦

 كـانون  ١٠جزيرة فونافويت أثناء االحتفال بـاليوم الـدويل حلقـوق اإلنـسان يف        بشأن
وأتاحت االحتفاالت أيضاً لكل من مكتب النائـب العـام، وإدارة           . ٢٠١٢ديسمرب  /األول

) منظمة غري حكومية معنية باإلعاقة    (وسي ألوفا   شؤون املرأة، وإدارة شؤون التعليم، ورابطة ف      
فرصة تبادل اآلراء حول املسائل املطروحة يف تقارير حمددة بشأن حقوق اإلنسان، هي تقرير              
جلنة حقوق الطفل وتقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وتقرير املنظمات غري              

سُتغلت املناسبة أيضاً جلمـع مزيـد مـن         وا. احلكومية بشأن االستعراض الدوري الشامل    
وقُـدم  . املعلومات من أجل إعداد التقرير الوطين الثاين املتعلق باالستعراض الدوري الشامل          

 ملناقـشته   ٢٠١٢ديسمرب  /مشروع التقرير الثاين يف اجتماع األفرقة املعقود يف كانون األول         
  .استعداداً العتماده يف صيغته النهائية

 السائد بشأن التقارير اليت تعرب عن رأي حكومة توفالو، أجرت جلنـة     ووفقاً للعرف   -٧
  . يه رئيس وزراء توفالو، بوصفه تقريراً وطنياًتنسيق التنمية مراجعة للتقرير الوطين ووافق عل

التطورات اليت حدثت منذ االستعراض السابق، ومعلومات أساسية عن          -ثانياً  
 ومحاية حقـوق اإلنـسان،      الدولة موضوع االستعراض، وأُطر تعزيز    

الدستور، والتشريعات، وتـدابري    : سيما اإلطار املعياري واملؤسسي    ال
السياسات، واألحكام القضائية الوطنية، وحقوق اإلنسان، واهلياكـل        
األساسية ومنها املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، ونطاق االلتزامـات         

  ٥/١لقرار الوارد يف ا" أساس االستعراض"الدولية احملددة يف 

  القوانني والتشريعات الوطنية  -ألف  
أحرزت حكومة توفالو تقدماً يف ضمان إدراج معايري حقوق اإلنسان يف التشريعات              -٨

وفيما يلي بعض التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت اعتمدها برملان توفـالو يف             . الوطنية
  : شرح مفصل للتشريعات التاليةقريرويرد يف الفرع جيم من هذا الت. ٢٠١٠-٢٠٠٨الفترة 
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 ؛٢٠٠٨قانون محاية البيئة لعام  •

 ؛)االعتراف باملعايري والقيم واملمارسات التقليدية (٢٠١٠قانون تعديل الدستور لعام  •

 ؛)٣(ة سلوك القيادمدونة قانون  •

 ؛٢٠٠٩قانون سلطات وواجبات الشرطة لعام  •

 ؛)٤()األداء واحملاسبة (٢٠٠٩قانون املؤسسات العامة لعام  •

 ؛٢٠٠٩قانون مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام  •

 .٢٠١٠قانون القيود املفروضة على املنظمات الدينية لعام  •

  التدابري والسياسات الوطنية  -باء  

  سياسة توفالو الوطنية بشأن املرأة  -١  
 وُتشجع الوزارات .ُيعد تعميم املنظور اجلنساين عملية مستمرة يف اإلدارات احلكومية  -٩

واإلدارات احلكومية على إدراج املنظور اجلنساين يف العمليات واملناقـشات والـسياسات            
، )املقاطعة الصينية (ويعمل مصرف التنمية يف توفالو، بالشراكة مع تايوان         . املتعلقة بالتخطيط 

يادة مـشاركة   على تنفيذ برنامج لتعزيز مشاركة املرأة يف األعمال التجارية، مما أسفر عن ز            
  . املرأة يف األعمال التجارية الصغرية

دعم مشاركة املـرأة يف      )أ: (وهتدف سياسة توفالو الوطنية بشأن املرأة إىل ما يلي          -١٠
أنشطة الزراعة وصيد األمساك واألمن الغذائي، وإدمـاج املنظـور اجلنـساين يف امليزانيـة               

يف احلصول على التعلـيم والتـدريب؛       مساواة املرأة مع الرجل      )ب(والسياسات التجارية؛   
زيادة مشاركة املرأة يف  )د(زيادة مشاركة املرأة يف االقتصاد وإسهامها يف القطاع العام؛  )ج(

تعزيز املشاركة املتساوية للمرأة والرجل    )ه(إدارة البيئة ومحايتها وزيادة توعيتها هبذه املسألة؛        
تنفيذ خمتلـف مـواد      )و(سات احلكومية والربملان؛    يف احلياة العامة واجملالس النظامية واملؤس     

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والصكوك الدوليـة األخـرى، وتقـدمي               
تشجيع احلكومة على مراجعة التشريعات الوطنية، وضـمان احلمايـة           )ز(التقارير الدورية؛   

القضاء على العنف اجلنسي واألسري،      )ح(القانونية الكاملة حلقوق اإلنسان املكفولة للمرأة؛       
تعزيز السياسات والربامج املتعلقة باملعـارف       )ط(ومجع ونشر بيانات عن العنف اجلنساين؛       

زيـادة   )ي(التقليدية، واحملافظة على القيم والتقاليد واملمارسات الثقافية العرفية اإلجيابيـة؛           
وسائط اإلعالم وتكنولوجيا   القرارات يف   ومتكينها من التعبري عن رأيها واختاذ       مشاركة املرأة   

  .  ومن خالهلااملعلومات احلديثة
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، أحرزت إدارة شؤون املـرأة تقـدماً يف         ٢٠٠٨ومنذ تقدمي التقرير األول يف عام         -١١
  :اجملاالت التالية

استكمال وتقدمي التقرير الوطين املتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز             •
 فة إىل الوثيقة األساسية املشتركة؛ضد املرأة باإلضا

 العنف املرتيل؛مكافحة رعاية األعمال املتعلقة مبشروع قانون محاية األسرة و •

سيما يف حمافل    زيادة أنشطة الدعوة والضغط من أجل اختاذ تدابري خاصة مؤقتة، ال           •
 ؛)القطاعان العام واخلاص(اختاذ القرار على الصعيدين احمللي والوطين 

لضغط لدعم تعديل الدستور من أجل حظر التمييز على أساس اجلـنس            استمرار ا  •
 ونوع اجلنس؛

 .استمرار الضغط والدعوة لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف تشريعات األراضي •

  )٥()٢٠١٦-٢٠١٢(مشروع السياسة الوطنية للشباب يف توفالو   -٢  

ن حكومة توفالو بالتزامهـا     ميثل إعداد وثيقة السياسة الوطنية للشباب وفاًء جزئياً م          -١٢
ومتثل هذه السياسة التزاماً واعترافاً من احلكومة واجملتمع ككـل          . إزاء الشباب من اجلنسني   

ويتمثل . باحلاجة إىل متكني الشباب يف البلد، بغض النظر عن العرق والدين واجلنس واإلعاقة            
الجتماعية واالقتـصادية   االلتزام يف توفري فرص أفضل لتنمية القدرات الشخصية والبدنية وا         

والعقلية والروحية للشباب؛ وتشجيعهم على املشاركة اإلجيابية يف بناء أمتهم ورسم معـامل             
وتشدد السياسة على ضرورة تضافر جهود اإلدارات احلكومية املعنية، واملنظمات          . مستقبلهم

ؤثر على حيـاة  غري احلكومية، والكنائس، والقطاع اخلاص، واجملتمع للتصدي للمسائل اليت ت         
  .الشباب

على الُنُهج واملبـادئ التاليـة      ) ٢٠١٦-٢٠١٢(وترتكز سياسة الشباب يف توفالو        -١٣
، وتعين حق الشباب من اجلنسني يف نصاف اإل:القائمة على احلقوق والرامية إىل تنمية الشباب

اب من  ، وتعين االعتراف بأن الشب     املشاركة واملوارد؛ وتوزيع عادل للخدمات     فرص متكافئة 
اجلنسني أعضاء يف اجملتمع، ومن مث تكون هلم األولوية يف القيام بـدور مـسؤول يف اختـاذ                  

وُيقصد به متكّن الشباب من الوصول إىل الربامج        ،  الوصولالقرارات اليت تؤثر على حياهتم؛      
ع واخلدمات الكافية واملناسبة واالستفادة منها بغض النظر عن نوع اجلنس، أو الدين، أو املوق             

وينبغي ألي هنج قائم    . اجلغرايف، أو الظروف االجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو االقتصادية         
 بـاحلقوق، حبيـث     االرتباط السريع : على احلقوق لتنمية الشباب أن يتضمن العناصر التالية       

 ،مجيع اجلهـات املعنيـة     جتاه    املساءلة حبق من حقوق اإلنسان   يرتبط كل ما يفعله الشخص      
  . واالعتناء بالفئات الضعيفة ومنها الشباباملشاركة وعدم التمييزوكني التم
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  السياسة التعليمية الشاملة  -٣  
تعكف وزارة التعليم حالياً على مطالعة سياسة إقليمية بشأن التعليم الشامل سعياً إىل             -١٤

 : يومن السمات املهمة هلذه السياسة ما يل. تكييفها على حنو يالئم السياق الوطين

 تدريب املدرسني على تقدمي التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة؛  •

 .إقامة مدارس للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة •

  السلطات الرمسية واملنظمات احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان  -جيم  

  مكتب النائب العام   -١  
و يؤدي دوراً   وه. يقوم مكتب النائب العام بدور مراقب حقوق اإلنسان يف توفالو           -١٥

رئيسياً يف ضمان محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، بل إنه يدعم األحكام املتعلقـة حبقـوق               
وُينفذ ذلك عن طريق سن التشريعات، وتقـدمي الـرأي واملـشورة            . اإلنسان يف الدستور  

ويقوم مكتب النائب العام أيـضاً بتعزيـز        . القانونيني جمللس الوزراء ولعامة الناس وللربملان     
وق اإلنسان من خالل نظام احملاكم، حيث يكفل مثول منتهكي حقوق اإلنـسان أمـام              حق

كما يشارك املكتب مشاركة نشطة يف تقـدمي        . احملاكم ويضمن سالمة الضحايا واجلمهور    
املشورة إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وإىل فرقة العمل املعنيـة باتفاقيـة                 

. ضمان احملافظة على معايري حقوق اإلنسان يف سياق تنفيذ االتفاقيات       حقوق الطفل من أجل     
كما يقدم املكتب املشورة لوزارات خمتلفة بشأن األمور املتعلقة حبقوق اإلنسان، وهي العمل             

  .والدين والتوظيف، وما إىل ذلك
ـ ٢٠٠٨ومنذ عام    -١٦ ة ، يتعاون مكتب النائب العام تعاوناً نشطاً مع اإلدارات احلكومي

. ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وتيسري إصدار قوانني منقحة تراعي هذه احلقوق             
قوق اإلنسان مبـا  حبواهلدف النهائي من ذلك هو تنفيذ االلتزامات الدولية لتوفالو فيما يتعلق            

  . يتفق وأعراف توفالو وتقاليدها
بإحلـاق موظفيـه   وعالوة على ذلك، يقوم مكتب النائب العام من وقت لآلخـر             -١٧

من لتجديد املعلومات   بدورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان وبدورات أخرى         ) القانونيني(
كما يـضطلع   . أجل حتديث معارفهم بالتغيريات احلادثة يف معايري ومتطلبات حقوق اإلنسان         

  .مكتب النائب العام باملسؤولية عن إعداد التقرير الوطين لالستعراض الدوري الشامل

  مكتب حمامي الشعب  -٢  
أو /يضطلع مكتب حمامي الشعب باملسؤولية عن ضمان إعمال حقوق اإلنـسان و             -١٨

فيضطلع املكتب باملسؤولية عن إقامة الدعاوى املتعلقـة        . تعزيزها من خالل النظام القضائي    
بانتهاك حقوق اإلنسان، ويكفل يف الوقت نفسه أن تنظر احملاكم يف هذه الدعاوى يف الوقت               
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بالئحـة  ويقدم املكتب أيضاً املشورة القانونية للجمهور بشأن االتفاقيات املتعلقة          . ناسبامل
ويتطلع املكتب إىل تنظيم برنامج إذاعـي يف        . احلقوق وحبقوق اإلنسان، إذا طُلب منه ذلك      

ذا الربنامج اإلذاعي   سيمكن ه و. العام القادم ملناقشة املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون       
  . فرصة املشاركة يف املناقشاتمن ملواطنني الذين يعيشون يف اجلزر اخلارجية يضاً اأ

وقد أشار مكتب حمامي الشعب إىل احلاجة إىل رفع معايري السجن الوحيد املوجود               -١٩
. يف توفالو وحتسني اخلدمات املقدمة فيه، ال سيما الطعام املناسب وسبل االتـصال اهلـاتفي           

وقد أُجريت جتديدات   . لكي تقيم به النساء احملتجزات     نساء أمراً أساسياً  وُيعد إنشاء سجن لل   
  .لسجن النساء ولكنه مل ُيشغل بعد

، املشورة إىل جمتمع توفالو وجمتمعات      ٢٠٠٨ويقدم مكتب حمامي الشعب، منذ عام         -٢٠
  :اجلزر اخلارجية بشأن عدة مسائل، منها ما يلي

 احلق يف الدين؛ •

 حضانة األطفال؛ •

 ؛)٧(، واحملاكمات العادلة)٦(ب، واالنتهاكات اليت ترتكبها الشرطةالتعذي •

 الوصول إىل نظام قضائي عادل بشأن مسائل األراضي؛ •

 قانون األسرة؛ •

 الفصل التعسفي؛ •

 .حتصيل الديون •

ومنذ تقدمي التقرير األول، قام مكتب حمامي الشعب بتمثيل األشخاص الذين أبلغوا              -٢١
كما قدم املكتب الـرأي     .  املكفولة هلم، مثل قضية ماز تيونيا      عن انتهاكات حلقوق اإلنسان   

  . واملشورة القانونيني إىل اجملموعة الكنسية املتضررة

  وزارة اخلارجية  -٣  
اضطلعت أيضاً وزارة اخلارجية والسياحة والتجارة والبيئة والعمل بأعمال يف جمـال            -٢٢

مي، عضو يف املنظمات اإلقليميـة يف       فوزارة اخلارجية، على الصعيد اإلقلي    . حقوق اإلنسان 
منطقة احمليط اهلادي، وهي تقدم توصيات معينة بشأن املسائل اإلمنائية، ومنها حقوق اإلنسان             

  . ونوع اجلنس، وما إىل ذلك
وتتعاون وزارة اخلارجية حالياً مع منظمة العمل الدولية على حتسني معايري العمـل               -٢٣

وحترز الوزارة تقدماً يف تنفيذ اتفاقية العمل        .ارة التابعني للبلد  لكل من املوظفني املدنيني والبحّ    
  .البحري من أجل محاية حقوق البّحارة التابعني للبلد

وتشارك الوزارة مشاركة فعالة يف املشاورة اجملتمعية القطرية بشأن سياسة تغري املناخ              -٢٤
وشاركت . هبااملتصلة  ديات  يف البلد، وهي سياسة تتعلق أيضاً مبسائل حقوق اإلنسان والتح         
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الوزارة مشاركة فعالة يف الضغط على اجملتمع الدويل من أجل إيالء أولوية حلقوق اإلنـسان               
  .املكفولة لسكان توفالو، اليت تأثرت من جراء تغري املناخ

  :، باألنشطة التالية٢٠٠٨وقامت وزارة اخلارجية، منذ عام   -٢٥
نسان يف احلصول على مياه الـشرب املأمونـة   استقبال املقرر اخلاص املعين حبق اإل    •

 وخدمات الصرف الصحي؛

تنظيم حلقة دراسية بشأن االستعراض الدوري الشامل واملساعدة يف تيسريها مـن             •
 أجل اجلولة الثانية لإلبالغ؛

عقد مشاورة قطرية بشأن سياسة تغري املناخ، مشلت مسائل مثل األمـن الغـذائي           •
 .واملياه والصحة

  شرطة والسجون إدارة ال  -٤  
تقر إدارة الشرطة باحلاجة إىل التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن                -٢٦

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ولكن ينبغي إجراء حتليل جلدوى              
الئحـة  وجدير باملالحظة أن    . التكاليف يف إطار مشاورة قطرية قبل التصديق على االتفاقية        

 من دستور توفالو ينص علـى       ١٩فالباب  . احلقوق يف دستور توفالو تعترف مببادئ االتفاقية      
  . عدم تعريض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة

وتؤدي إدارة الشرطة دوراً بالغ األمهية يف إنفاذ الئحة احلقوق إذا اشتبهت يف انتهاك         -٢٧
الشرطة على تعزيـز    إدارة  وتعمل  . )٨(حلقوق، ال سيما يف حاالت العنف املرتل      أي من هذه ا   

ومحاية حقوق اإلنسان يف حاالت العنف املرتيل، بالتحقيق يف املسألة وإعمال احلقوق باختاذ             
  .)٩(وهذا منصوص عليه أيضاً يف سياسة عدم إسقاط احلق. اإلجراءات القضائية

من اإليذاء اجلنسي، جنح ضباط الشرطة، بالتعاون مـع         وفيما يتعلق حبماية األطفال       -٢٨
وال تزال بـضع  . )١٠(مكتب النائب العام، يف اختاذ إجراءات قضائية يف حاالت هتك العرض          

وعالوة على ذلك، تعترف إدارة الشرطة باحلاجة إىل حتسني عمليـة           . االت قيد التحقيق  احل
إلداري على إدارة الدعاوى القضائية     وشجعت إدارة الشرطة جهازها ا    . إدارة ملفات القضايا  

كما أن التأخر يف اختاذ اإلجراءات القضائية يف الـدعاوى  . يف الوقت املناسب ووفقاً للقانون   
  .)١٢(، بل أحياناً ما ُتشطب الدعاوى متاماً)١١(يؤثر تأثرياً مباشراً على صدور األحكام القضائية

  إدارة شؤون املرأة  -٥  
رأة، منذ التقرير األخري، بتيسري برامج الدعوة اجلاري تنفيذها،         قامت إدارة شؤون امل     -٢٩

كمـا  . وهي برامج تتعلق مبسألة املرأة يف اختاذ القرار، والعنف املرتيل، واملساواة بني اجلنسني            
ختطط اإلدارة لعقد مزيد من املشاورات مع سكان اجلزر اخلارجية بشأن مسألة املرأة يف اختاذ               

اإلدارة أيضاً، بالشراكة مع املركز التجاري يف توفالو، على تدريب املرأة           هذه  وتعمل  . القرار
  . على املهارات اإلدارية األساسية
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، قامت إدارة شؤون املرأة ومكتب النائب العـام،    ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول ويف    -٣٠
 والرابـع   ، بتيسري واستكمال العمل املتعلق بالتقريرين الثالث      )١٣(مبساعدة من منظمة إقليمية   

وأُرفقت بالتقرير  . حلكومة توفالو املتعلقني باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          
  .وثيقة أساسية مشتركة

ومتثل املساواة بني اجلنسني يف اختاذ القرار إحدى املسائل اجلنـسانية الرئيـسية يف                -٣١
من عقد  ج األمم املتحدة اإلمنائي،     إدارة شؤون املرأة، مبساعدة من برنام     متكنت  وقد  . توفالو

مشاورة وطنية بشأن مسألة املرأة يف اختاذ القرار، شارك فيها أعضاء من الربملان، وموظفون              
وعززت هذه املشاورة معلومـات     . مدنيون، وممثلون ملنظمات غري حكومية، واجملتمع ككل      

 مستويات خمتلفة يف اجملتمع،     املشاركني بشأن أمهية املساواة بني اجلنسني يف اختاذ القرار على         
كما أبدى املشاركون دعماً وتشجيعاً للحكومة الوطنية للبدء يف ممارسة          . سيما يف الربملان   ال

دعم هذه املسألة، فضالً عن اختاذ تدابري خاصة مؤقتة لتحقيق املساواة           زيادة  ضغط من أجل    
  . بني اجلنسني يف الربملان

 خدمات اإلحالة للنساء امللتمسات للمـساعدة يف        وقدمت إدارة شؤون املرأة أيضاً      -٣٢
  . مسائل مثل العنف املرتيل، واحلضانة، واألطفال املراهقني، واألرض

  إدارة شؤون التعليم  -٦  
ورغـم  . تعترب إدارة شؤون التعليم جهة االتصال املعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل            -٣٣

رير احلكومي لتوفالو بشأن اتفاقية حقوق الطفل، التحديات اليت تواجهها اإلدارة يف جتميع التق
وأطلقـت اإلدارة   .  مبساعدة من اليونيسيف   ٢٠١٢يف عام    مت أخرياً بالفعل تقدمي هذا التقرير     

وتتضمن هذه اخلطة مكّوناً يتعلق . ٢٠١٥-٢٠١٢أيضاً اخلطة االستراتيجية للتعليم يف توفالو 
يضاً حلقة عمل يف العاصمة بشأن اتفاقيـة        وعقدت اإلدارة أ  . بوضع سياسة للتعليم الشامل   

  . حقوق الطفل شارك فيها املدرسون

تنفيـذ االلتزامـات   : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع        -ثالثاً  
، "أسـاس االسـتعراض  "الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، احملـددة يف    

 الوطنية  والتشريعات الوطنية وااللتزامات الطوعية، وأنشطة املؤسسات     
حبقوق اإلنسان، والتعاون مع آليـات      العامة  حلقوق اإلنسان، وتوعية    

  حقوق اإلنسان
، )١٤(رغم أن توفالو ليست طرفاً يف املعاهدات األساسية األخرى حلقوق اإلنـسان             -٣٤

فإن احلكومة ملتزمة بضمان الرصد الفعال حلالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع، وبتحقيق             
  . ة يف االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامةاألهداف املدرج
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كما صـّدقت  . وتلتزم توفالو مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       -٣٥
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        : على معاهدتني دوليتني حلقوق اإلنسان، مها     

  .)١٦(، واتفاقية حقوق الطفل)١٥(املرأة
لكن و.  على ذلك، أُدرجت االتفاقيتان الدوليتان املذكورتان يف القوانني احمللية         وبناًء  -٣٦

تتعلق بقدرة توفالو على الوفاء مبتطلبات املعاهدات الدولية، وعلى ضـمان   مثة مشاكل جدية    
  .االتساق بني القوانني احمللية

دة مـن   وقدمت، مبساع . ١٩٩٦وصّدقت توفالو على اتفاقية حقوق الطفل يف عام           -٣٧
أما التأخر يف تقدمي التقرير     . ٢٠١٢اليونيسيف، تقريرها األول بشأن االتفاقية يف أوائل عام         

املتعلق باتفاقية حقوق الطفل فُيعزى أساساً إىل االفتقار إىل القدرات، من حيـث املهـارات             
 هنـاك  باتفاقية حقوق الطفـل أن العامة ويتضح من برامج التوعية   . واملعارف واملوارد املالية  

  . حاجة إىل مزيد من التشاور على نطاق أوسع بشأن االتفاقية
وتعاونت توفالو مع آليات دولية معينة معنية حبقوق اإلنـسان، تأكيـداً لتقيـدها                -٣٨

  : بالتزاماهتا الدولية
وافقت توفالو على زيارة قام هبا املقرر اخلاص املعين حبق اإلنسان يف احلصول على               •

ة وخدمات الصرف الصحي، وهي اآلن بانتظار تلقي التقريـر          مياه الشرب املأمون  
 .الرمسي للمقرر اخلاص قبل تقدمي ردها واختاذ ترتيبات التنفيذ الضرورية

امتثاالً اللتزاماهتا الدوليـة املتعلقـة       وقامت توفالو منذ تقدمي التقرير األول مبا يلي،         -٣٩
  :حبقوق اإلنسان

رير اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال       استكمال تقرير جلنة حقوق الطفل وتق      •
 التمييز ضد املرأة؛

 .استكمال وثيقة أساسية مشتركة •

اإلجراءات املتخذة بشأن التوصـيات الناشـئة عـن اجلولـة األوىل              -رابعاً  
  )٢٠٠٨(لالستعراض الدوري الشامل 

التصديق علـى املعاهـدات     : ٦٧/٥ و ٦٧/٣ و ٦٧/٢ و ٦٧/١التوصيات    -ألف  
   الدويلوالتعاون

. تنظر حكومة توفالو يف التصديق على املعاهدات األساسية املتعلقة حبقوق اإلنـسان    -٤٠
وتدرك توفـالو  . حتظى بأولوية التصديق أياً من هذه املعاهدات     وجترى حالياً مناقشات بشأن     

هنا املسؤولية اهلائلة امللقاة على عاتقها فيما يتعلق بتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان، ولذلك فإ            
تنظر يف تيسري مواءمة قوانينها الوطنية مع أحكام املعاهدات املزمع التصديق عليها قبل املضي              
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توفالو املساعدة من أمانة منتـدى  حكومة والتمست . قُدماً يف التصديق على معاهدات معينة     
ـ             ا جزر احمليط اهلادي لتيسري استعراض مدى امتثال قوانينها للمعاهدات املزمع التصديق عليه

  .قبل التصديق على مزيد من املعاهدات
وجدير باملالحظة أن املصاعب املتعلقة بالتمويل وتوافر املوارد والفرص أعاقت تقدم             -٤١

كما أدى هـذا االفتقـار إىل       .  العامة اجلهات املعنية الوطنية يف تيسري وتنفيذ برامج التوعية       
ملشاركة الفعالة ودعم برامج التوعيـة      التمويل واملوارد إىل حرمان اجلزر اخلارجية من فرصة ا        

  .حبقوق اإلنسان
 والـشركاء   )١٧(وتلتمس حكومة توفالو املساعدة الدولية من وكاالت األمم املتحدة          -٤٢

، استضافت  ٢٠١٢يوليه  /متوز ١٣ويف  . لتنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان     )١٨(اإلقليميني
نسان يف احلصول على ميـاه الـشرب املأمونـة          حكومة توفالو املقرر اخلاص املعين حبق اإل      

وسـيقدم  . وخدمات الصرف الصحي لكي ينظر يف حالة املياه والصرف الصحي يف البلـد            
وُيعـد  . املقرر اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً بنتائجه وتوصياته إىل حكومة توفالو           

فالو دعـوة مفتوحـة      بشأن توجيه حكومة تو    ٢٠٠٨ذلك تنفيذاً للتوصية الصادرة يف عام       
  .للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة

عالوة على ذلك، سيجري مكتب النائب العام، بالتعاون مع أمانة منتـدى جـزر                -٤٣
احمليط اهلادئ وبالشراكة مع منظمات إقليمية أخرى معنية حبقوق اإلنسان، استعراضاً ملـدى             

كام املعاهدات، وحتليالً جلدوى التكاليف قبل االلتزام مبعاهـدات         امتثال القوانني الوطنية ألح   
  . أخرى حلقوق اإلنسان

إدراج أحكـام   : ٦٨/٢تقدمي تقرير إىل جلنة حقوق الطفل، و      : ٦٧/٤التوصيتان    -باء  
  اتفاقية حقوق الطفل على حنو كامل يف قوانينها من أجل تعزيز محاية حقوق الطفل

ومتكنت توفالو، مبساعدة   . ١٩٩٦ة حقوق الطفل يف عام      صدقت توفالو على اتفاقي     -٤٤
. ٢٠١٢فربايـر   /شباط ١٦من اليونيسيف، من تقدمي تقريرها األول املتعلق هبذه االتفاقية يف           

وميثل االفتقار إىل القدرات، من حيث املهارات واملعارف واملوارد املالية، سبباً رئيسياً للتأخر             
وال ختفى أمهية تعزيز أنشطة الدعوة والتوعيـة  . ية حقوق الطفليف تقدمي التقرير املتعلق باتفاق   

باتفاقية حقوق الطفل، وأمهية إشراك القطاع اخلاص على حنو فعال يف األنـشطة اجلاريـة               
  .للتوعية باالتفاقية

طنية مصممة خصيصاً لألطفـال، ولكـن       وال توجد حالياً سياسة أو خطة عمل و         -٤٥
وقد ُوضعت هـذه  .  سنة٣٤ إىل ١٥ يتراوح عمرهم من توجد سياسة وطنية للشباب الذين  

  . ، وتعكف الوزارة حالياً على مراجعة هذه السياسة٢٠١٠-٢٠٠٥السياسة للفترة 
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وباملثل، ُوضعت سياسات وطنية أخرى ملراعاة مصاحل األطفال والشباب على حنـو              -٤٦
ـ    . يتفق واملبادئ املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل        ذه املبـادئ يف    وقد أُدرجـت ه

لـوزارة  ، واخلطة االستراتيجية    ٢٠١٥-٢٠٠٥االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة للفترة      
، والسياسة الوطنية بشأن رعاية الطفولـة املبكـرة والتعلـيم           ٢٠١٠-٢٠٠٦لتعليم للفترة   ا

وخصـصت  . ٢٠١٨-٢٠٠٨، واخلطة االستراتيجية لوزارة الـصحة للفتـرة         ٢٠٠٧ لعام
 ملـساعدهتا يف  )١٩(و دعماً مالياً سنوياً للجنة االستشارية الوطنية املعنية باألطفال  حكومة توفال 

  . تنفيذ مهامها األساسية
ويف إطار املساعدة املستمرة اليت تقدمها اليونيسيف حلكومـة توفـالو، أعربـت               -٤٧

 مراجعة  اليونيسيف عن رغبتها يف تقدمي املساعدة من أجل تيسري املشاورة القطرية، فضالً عن            
  .القوانني املتعلقة باألطفال

وأجرت توفالو تقييمات خمتلفة بشأن كيفية تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل، وهي   -٤٨
وستنظر حكومة  . اآلن بانتظار تعقيبات وتوصيات جلنة حقوق الطفل لتنفيذ هذه التوصيات         

يف توصـيات اللجنـة،     توفالو من خالل فرقة عملها الوطنية املعنية باتفاقية حقوق الطفـل            
وتطلع وزارة التعليم والشباب والرياضة باملسؤولية عن تقدمي        . وستعمل على تنفيذها تدرجيياً   

  . التقرير احلكومي املتعلق باتفاقية حقوق الطفل وكذلك تنفيذ توصياته

، تعزيـز مؤسـسات     ٦٨/٤ و ٦٧/٩ و ٦٧/٨ و ٦٧/٧ و ٦٧/٦التوصيات    -جيم  
  يةحقوق اإلنسان واملساعدة الدول

جلنة تنسيق وطنية أو فرقة عمل معنية بكل معاهدة من           توجد، على املستوى احمللي،     -٤٩
وقد قامت فرقة العمل املعنية باتفاقيـة       . معاهدات حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها توفالو      

، بالكثري من العمل بشأن مسألة      ٢٠٠٩القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، منذ عام          
وتتألف فرقة العمل هذه من ممثلني للحكومة واجملتمع املدين، ويتمثل دورهـا            . رتيلالعنف امل 

  .األساسي يف تيسري التنفيذ الكامل لالتفاقية
  : وتعكف حالياً فرقة العمل املذكورة على ما يلي  -٥٠

العمل مع اجلهات املعنية على وضع تشريع منوذجي بشأن محاية األسرة ومكافحـة              •
 العنف املرتيل؛

رصد التقدم احملرز يف إعداد تقرير توفالو بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال               •
 التمييز ضد املرأة؛

 . قيادة أنشطة الدعوة املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة •

وتضطلع أيضاً فرقة العمل املعنية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة               -٥١
وقد أثـارت   . دم احملرز يف كتابة التقرير احلكومي املتعلق باالتفاقية       باملسؤولية عن رصد التق   

برامج الدعوة والتوعية املنفذة اهتمام اجملتمع، حيث عززت إدراكه ألمهية ترشـح املـرأة يف               
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، عقدت إدارة شؤون املرأة مشاورة وطنية يف جزيـرة          ٢٠١٠ويف عام   . االنتخابات الوطنية 
وتدرك اإلدارة احلاجة إىل عقـد مـشاورات يف         .  اختاذ القرار  فونافويت حول مسألة املرأة يف    

اجلزر اخلارجية لضمان تثقيف عامة السكان باملسائل املتعلقة باالتفاقية، وخاصة العمل الذي            
  .تنفذه حالياً احلكومة بشأن االتفاقية

ولدى توفالو فرقة عمل معنية باالستعراض الدوري الشامل تتـألف مـن ممـثلني                -٥٢
ويتوىل فريق أساسي تابع لفرقة العمل، يتألف من أعضاء من وزارة           . ة واجملتمع املدين  للحكوم

اخلارجية ومكتب النائب العام ومكتب رئيس الوزراء، اإلشراف على إعداد التقرير الثـاين             
وتتألف اللجنة الوطنية املعنية باإليدز يف توفـالو مـن          . املتعلق باالستعراض الدوري الشامل   

كومية واملنظمات غري احلكومية العاملـة يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة               اإلدارات احل 
وقامت هذه اللجنة بتيسري وتنسيق األعمال املتعلقة بتعزيز ومحايـة حقـوق            . اإليدز/البشرية

ولدى هـذه اللجنـة خطـة       . اإليدز/اإلنسان املكفولة ملرضى فريوس نقص املناعة البشرية      
 تركز على القضاء على ما يواجهه هؤالء املرضـى          ٢٠١٣-٢٠٠٩استراتيجية وطنية للفترة    

ومتارس اللجنة حالياً ضغطاً لزيادة دعم سن تشريع حمدد بشأن فريوس نقص . من وصم ومتييز  
ويتمثل اهلدف األساسي للتشريع املقترح يف تعزيز ومحاية حقوق األشخاص          . املناعة البشرية 

  .اإليدز/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
ويقـضي هـذا    .  قانون مدونة سلوك القيادة    ٢٠٠٦وأصدر برملان توفالو يف عام        -٥٣

أميـنني  ) ب(أمني املظامل الذي يترأس اللجنـة؛       ) أ(القانون بإنشاء جلنة للمظامل تتألف من       
التحقيق يف أية شكاوى أو ادعاءات بشأن       ) أ: (وتشمل مهام اللجنة ما يلي    . آخرين للمظامل 

التحقيق يف أية أوجه قصور يف املمارسة اإلدارية تنشأ         ) ب(قائد؛  سوء سلوك من جانب أي      
التحقيق يف أية ممارسة متييزية ُيّدعى ارتكاهبا أو ُيشتبه     ) ج(عن أية مسألة جيري التحقيق فيها؛       

تقدمي املشورة املسبقة بشأن أية انتهاكات حمتملة هلـذه         ) د(يف ارتكاهبا من جانب أي قائد؛       
  .يق يف أية شكاوى تتعلق بانتهاكات ُمّدعاة هلذه املدونة واإلبالغ عنهاالتحق) ه(املدونة؛ 

وتواصل حكومة توفالو التزامها باملناقشات الوطنية اجلارية بشأن إمكانيـة إنـشاء              -٥٤
  .كما تدعم إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان. مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ودعمها هلا

 ٦٨/٧ و٦٨/٦ و٦٨/٥ و٦٨/٢ و٦٧/١٢ و٦٧/١١ و٦٧/١٠التوصيات   -دال  
  اإلصالحات التشريعية: ٦٨/١٠ و٦٨/٩ و٦٨/٨و

  ٢٠٠٩قانون سلطات وواجبات الشرطة لعام   -١  
 قانون سلطات وواجبات الشرطة، الذي يفوض الشرطة        ٢٠٠٩أقر الربملان يف عام       -٥٥

قانون على   من ال  ٤٠وينص الباب   . بشكل حمدد يف التصدي للمسائل املتعلقة بالعنف املرتيل       
 منه ألي ضابط شرطة إصـدار أمـر         ٤٢كما جييز الباب    . جعل العنف املرتيل جرمية جنائية    

  :شرطة يف احلاالت التالية
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  :إما  )أ(  
 :إذا اعتقد بدرجة معقولة '١'

أن شخصاً ارتكب فعالً من أفعال العنف املرتيل ومن املرجح أن يعاود ارتكاب هذا               •
 الفعل؛ أو

ال العنف املرتيل سواء ارُتكب هذا الفعل من جانـب          إذا تعرض طفل لفعل من أفع      •
الشخص الذي تربطه بالطفل عالقة مرتلية أم ضد هذا الشخص، وكان من املرجح             

 أن يتعرض الطفل مرة أخرى هلذا الفعل؛ أو

إذا خشي بدرجة معقولة، أو اعتقد بدرجة معقولة أن شخصاً آخر خيشى بدرجـة               '٢'
 :معقولة ما يلي

 ه فعالً من أفعال العنف املرتيل؛ أوأن شخصاً سريتكب ضد •

أن طفالً سيتعرض لفعل من أفعال العنف املرتيل ُيرتكب من جانب شخص تربطـه               •
 بالطفل عالقة مرتلية أو ُيرتكب ضد هذا الشخص؛

إذا اعتقد بدرجة معقولة أن إصدار أمر شرطة ال غىن عنه لضمان سـالمة                )ب(  
  .أي شخص

الشرطة أيضاً بأن العنف املرتيل مل يعـد مـسألة          ويعترف قانون سلطات وواجبات       -٥٦
  .ومينح هذا القانون للشرطة سلطات مؤقتة حلماية الضحايا حلني اختاذها إجراء آخر. خاصة

  ٢٠٠٩قانون مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام   -٢  
ملنظمـة   قانون مكافحة اإلرهاب واجلرمية ا     ٢٠٠٩أصدرت حكومة توفالو يف عام        -٥٧
والغرض من هذا القانون هو تنفيذ قرار جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة               . الوطنية عرب

واالتفاقيات اليت تتناول اإلرهاب واجلرائم املنظمة عرب الوطنية، ومنـع انتـشار اإلرهـاب              
  .توفالو، ومنع مشاركة األشخاص يف توفالو يف أنشطة إرهابية أو يف دعم اإلرهاب يف

  : من هذا القانون على ما يلي٦٧لى ذلك، ينص الباب وعالوة ع  
ال جيوز ألي شخص الضلوع يف االجتار بشخص أو املشاركة يف ترتيـب             "  

عملية االجتار بأي شخص، وهو على علم بأن دخول هذا الشخص إىل توفـالو أو               
  ".إىل أية دولة أخرى جيري ترتيبه أو جرى ترتيبه بوسائل حمددة

  :القانون نفسه احلماية لألطفال من االجتار، إذ يضيف ما يلي من ٦٨ويوفر الباب   
ال جيوز ألي شخص الضلوع يف االجتار بأي طفل أو املشاركة يف ترتيب             "  

عملية االجتار بأي طفل، بغض النظر عن كون دخول الطفل إىل توفالو أو إىل أيـة                
  ".دولة أخرى جيري ترتيبه أو جرى ترتيبه بوسائل حمددة
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  : من القانون على ما يلي٧٤ب وينص البا  
ال جيوز ألي شخص، سعياً إىل حتقيق منفعة مادية، الضلوع يف هتريـب             "  

أشخاص سواء أكان عاملاً أو غري مبالٍ بأن دخول الشخص اجلاري هتريبه أو املعتزم              
  ".هتريبه إىل البلد أمر غري قانوين

ة ُيعاقب عليها، يف حال اإلدانة،      ويعترب القانون االنتهاكات اليت يرتكبها األفراد جرمي        -٥٨
  . سنة٢٠بالسجن لفترة ال تزيد عن 

  )االعتراف باملعايري والقيم واملمارسات التقليدية (٢٠١٠قانون تعديل الدستور لعام   -٣  
االعتراف باملعـايري والقـيم     ( قانون تعديل الدستور     ٢٠١٠اعتمد الربملان يف عام       -٥٩

  :من هذا القانون هووالغرض ). واملمارسات التقليدية
محاية جمتمعات توفالو اجلزرية من انتشار املعتقدات الدينية الـيت            )أ"(  

  هتدد متاسك اجملتمعات اجلزرية؛
منح الصالحيات الالزمة إلصدار قوانني تقيد ممارسـة حريـات            )ب(  

دستورية معنية، إذا تعارضت ممارسة هذه احلريات مع أحد القوانني أو مـع فعـل               
جب القانون، على حنو يتفق واملعايري والقيم واملمارسات التقليدية جملتمعات   ُيؤدى مبو 

  توفالو اجلزرية؛
منح االعتراف القانوين باملمارسات التقليدية للمجتمعات اجلزرية،         )ج(  

  ."واحلد من نشر أية ديانات يف هذه اجلزر

  ٢٠١٠قانون القيود املفروضة على املنظمات الدينية لعام   -٤  
 قانون القيود املفروضـة علـى املنظمـات الدوليـة           ٢٠١٠اعتمد الربملان يف عام       -٦٠
والغرض من هذا القانون هو السماح للسكان مبمارسة دينـهم مـع احتـرام      . ٢٠١٠ لعام

  .األعراف والتقاليد

  ظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقةتعديل الدستور حل  -٥  
  :بالتوصيات اليت قبلتها، مبا يليالتزمت احلكومة، يف سياق تقيدها   -٦١

  توفالو؛)٢٠(التعهد بتقدمي مساعدة مالية ودعم مايل إىل رابطة فوسي ألوفا •

إدراج برامج تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقـة يف             •
 - يف إطار اخلطة الوطنية للتنمية املـستدامة         ٢٠١٥ إىل عام    ٢٠١٣الفترة من عام    

 ؛)٢١(٢٠١٥خطة عمل 
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 دوالر إلجراء التقيـيم     ٥٣ ٠٠٠ضمان ختصيص اعتمادات مالية يف امليزانية قدرها         •
 ٤٠ ٠٠٠ و )٢٢(٢٠١١ دوالر يف عام     ٨٠ ٠٠٠الطيب لألشخاص ذوي اإلعاقة، و    

غري أن توفالو تفتقـر إىل   . )٢٣( لوضع السياسة الوطنية لإلعاقة    ٢٠١٢دوالر يف عام    
من منظمة إقليمية معنية من أجل تيسري وضع        القدرات وتلتمس املساعدة اخلارجية     

 السياسة الوطنية املتعلقة باإلعاقة؛

وضع سياسية وطنية لإلعاقة مبساعدة من أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ والشركاء             •
 ؛)٢٤(اإلقليميني، من أجل تعزيز عملية وضع سياسة وطنية لإلعاقة

 .)٢٥(البلد طة االستراتيجية للتعليم يفقيام وزارة التعليم بإدراج التعليم الشامل يف اخل •

  العنف املرتيلمكافحة مشروع قانون محاية األسرة و  -٦  
، تشاركت وزارة الداخلية مع فريق موارد احلقوق اإلقليمي التـابع           ٢٠٠٩يف عام     -٦٢

. ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ من أجل حتسني االستجابة الوطنية ملسألة العنـف ضـد املـرأة               
هذه املسألة إىل فرقة العمل الوطنية املعنية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز             وأُحيلت  

وقام موظف التنسيق القطري يف     . ضد املرأة ملناقشتها، واُتفق على إيالئها مزيداً من االهتمام        
فريق موارد احلقوق اإلقليمي التابع ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ بتيـسري عمليـة اسـتعراض               

لومات املنشورة مشلت حتليل القضايا املعروضة على احملاكم وإجراء حبث بـشأن العنـف             املع
وبينت نتائج االستعراض أن العنف املرتيل هو الشكل الرئيسي للعنف املمارس           . )٢٦(املرأة ضد

ويف . وعقب مشاورات وطنية، ُوضع قانون مقترح ملعاجلة مسألة العنف املرتيل      . )٢٧(ضد املرأة 
 هذا التقرير، كان مشروع القانون، املعروف باسم مشروع قانون محاية األسرة            وقت كتابة 

قبل إعادة تقدميه   ) يف املناطق الريفية   ()٢٨(ومكافحة العنف املرتيل، بانتظار املشاورات اجملتمعية     
وفيما يلي أهداف مشروع قانون محايـة       . إىل جملس الوزراء للتشاور بشأنه وإحالته للربملان      

  :كافحة العنف املرتيلاألسرة وم
 توفري مزيد من احلماية من العنف يف إطار أية عالقة مرتلية؛ •

 املرتيل؛ توضيح واجبات الشرطة ووكاالت إنفاذ القانون األخرى فيما يتعلق بالعنف •

اعتماد أوامر احلماية وتدابري أخرى للحد من العنف ومنعه، وتعزيز سالمة ضـحايا              •
 العنف ورفاههم؛

  العنف؛مساءلة مرتكيب •

 توفري اإلعالة بعد االنفصال؛ •

التقيد بالتزامات الدولة مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة              •
 .واتفاقية حقوق الطفل
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  حتسني تنفيذ قانون منح اللجوء  -٧  
تعترف حكومة توفالو بعدم متكنها من وضع قانون وسياسة وطنيني بـشأن مـنح                -٦٣

 عدم وجود ملتمسي جلوء يف البلد وحمدودية القدرة االسـتيعابية للـدول             اللجوء، نظراً إىل  
وستحيط حكومة توفالو علماً هبذه التوصية وتتخذ التعديالت الـضرورية          . اجلزرية الصغرية 

  .عندما يصبح اللجوء مسألة مهمة يف البلد وعندما تنشأ حاجة إلجراء إصالحات
 لتوفالو، الذي يتضمن القانون العريف ولكنه       وأُشري إىل أن خصائص اإلطار القانوين       -٦٤

يستبعد املبادئ اليت قد تعترب انتهاكات حلقوق اإلنسان واليت دائماً ما تعطي أسبقية للتفـسري               
  .القانوين املتوافق مع االلتزامات الدولية، تعترب ممارسات جيدة يف جمال حقوق اإلنسان

ديان دوراً بالغ األمهية يف احلفاظ علـى        ويعترف هذا التقرير بأن العرف والثقافة يؤ        -٦٥
فبينما ينص الدستور على محاية حقوق اإلنسان، جيب أال يتعارض متتـع            . السالم يف اجملتمع  

وهذا األسلوب يف احلياة هو الذي يشد أواصر الود         . شخص حبقه مع أعراف اجملتمع وثقافته     
ع، وأن يكون هلذا احلـق      ولذلك يرى الناس ضرورة وجود حق للمجتم      . والسالم بني الناس  

  .أسبقية على حقوق اإلنسان املكفولة لألفراد

  التشريعات اليت جتري مراجعتها حالياً  -هاء  
تعكف حكومة توفالو، بالشراكة مع أمانة منتدى جزر احملـيط اهلـادئ واللجنـة                -٦٦

. ق اإلنسان النيوزيلندية حلقوق اإلنسان، على مراجعة قانون التعليم ليكون أكثر امتثاالً حلقو          
املتعلقـة بـاحلق     وهتدف هذه الشراكة إىل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ال سيما األحكـام           

  .التعليم الواردة يف القوانني والسياسات يف
وعالوة على ذلك، تعكف وزارة الداخلية أيضاً علـى إجـراء مراجعـة لقـانون             -٦٧

لشباب بالتـصويت يف جملـس      لكي يسمح للنساء وا   ) قانون فاليكاوبول (اجلمعيات الشعبية   
  .احلكومة احمللية بشأن أمور امليزانية

  عقد حمكمة االستئناف: ٦٧/١٣التوصية   -واو  

  Teonea v. kaupuleقضية تيونيا ضد جملس احلكومة احمللية     

قـضية  ، عقدت حكومة توفالو حمكمة االستئناف للنظر يف         ٦٧/١٣عمالً بالتوصية     -٦٨
، ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلول٩ و٨وقد ُنظر يف هذه القضية يف  . حمللية جملس احلكومة ا   تيونيا ضد 

وتتعلق هذه القضية املستأنفة بالطعون     . ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤وصدر احلكم فيها يف     
 بعـدم   ٢٠٠٣يوليـه   / ومتوز ٢٠٠٣يونيه  / وحزيران ٢٠٠١نوفمرب  /املقدمة يف تشرين الثاين   

 ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ نانوماغا، وذلك استناداً إىل املواد       دستورية قرارات جملس احلكومة احمللية يف     
 من الدستور املتعلقة حبرية االعتقاد، وحرية التعبري، وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات،            ٢٧و
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 من الدسـتور،    ٢٩وتتعلق القضية أيضاً باملادة     . واحلق يف عدم التعرض للتمييز، على التوايل      
  . االعتقاد إذا كان ذلك ضرورياً حلماية قيم توفالوالذي يقر استثناًء خاصاً جييز تقييد حرية

ورأت حمكمة االستئناف، بأغلبية صوتني مقابل صوت واحـد، بعـدم دسـتورية               -٦٩
  .قرارات اجلمعية الشعبية اليت حتظر نشر ديانات جديدة يف جزيرة نانوماغا

الـيت  وحكمت حمكمة االستئناف أيضاً بأن تلك القرارات، ذات التطبيق العـام،              -٧٠
أصدرهتا اجلمعية الشعبية، هي قوانني عرفية مبوجب قوانني توفالو، وأنه ينبغي هلذه القوانني أن   

ومن مث، فـإن قـرارات      . متتثل للقيود الدستورية املتعلقة حبماية احلقوق واحلريات األساسية       
ولكنها ال تسري ملزمة قانوناً وواجبة التنفيذ يف احملاكم،     ) ذات التطبيق العام  (اجلمعية الشعبية   

  .يف حالة تعارضها مع الدستور

  تعزيز حقوق اإلنسان: ٩٧/١٤التوصية   -زاي  
فيما يتعلق بالتوعية العامة، تستغل وزارة الداخلية، وإدارة شؤون املـرأة، والـشرطة،               -٧١

، اليوم الدويل للمرأة ويوم الشريط األبيض يف الـدعوة          ٢٠٠٩واجمللس الوطين للمرأة، منذ عام      
. تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، ال سيما العنف املرتيل              إىل  

. وقد أسهم الشركاء ذوو الصلة يف أنشطة التوعية مبسألة العنف املرتيل يف الـربامج اإلذاعيـة               
ملنع نفذت إدارة الشرطة برامج توعية يف املدارس مبساعدة من برنامج الشرطة النيوزيلندية              كما

العنف املرتيل يف منطقة احمليط اهلادئ، كما يّسرت عملية تدريب رجال الـشرطة، وقـدمت               
  .مساعدة خاصة لشرطة توفالو لالحتفاظ بقاعدة بيانات بشأن العنف املرتيل

وقدم أيضاً كل من مكتب حمامي الشعب ومكتب الشرطة ومكتب النائب العـام               -٧٢
كما فّوض جملس الـوزراء     . فري التمثيل والرأي القانونيني   املساعدة لضحايا العنف املرتيل، بتو    

مكتب النائب العام يف عرض مشروع القانون على كل اجملتمعـات اجلزريـة مـن أجـل                 
  .بشأنه التشاور

ويتواصل طرح مسألة تعديل الدستور يف املناقشات احلكومية اجلارية لكـي يـنص               -٧٣
وُيعترب التعـديل   . اجلنس أو نوع اجلنس   صراحة على عدم جواز التعرض للتمييز على أساس         

املقترح لقانون اجلمعيات الشعبية املذكور أعاله إحدى االستراتيجيات املتبعة لكي يقبل الناس      
  .فكرة املساواة بني الرجل واملرأة

  تغري املناخ: ٦٧/١٥التوصية   -حاء  
، وهو التزام   ، أعدت إدارة شؤون البيئة برنامج العمل الوطين للتكيف        ٢٠٠٨يف عام     -٧٤

وبعـد تقـدمي    . على أقل البلدان منواً مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ           
التقرير األول، أعدت إدارة شؤون البيئة التابعة ملكتب الشؤون اخلارجية مشروعاً يف إطـار              
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. لـى توفـالو   برنامج العمل الوطين للتكيف، يهدف إىل دراسة تأثريات تغري املناخ وآثاره ع           
، وسـاعد   ٢٠١٤ إىل عام    ٢٠١٠فرباير  /أُنشئ برنامج العمل املذكور للفترة من شباط       وقد
  .إنشائه صندوق البيئة العاملي يف
: واستهدف برنامج العمل املذكور، منذ إنشائه، ثالثـة جمـاالت رئيـسية، هـي               -٧٥

) ٢( يف مجيـع اجلـزر،       املناطق الساحلية، مبا يف ذلك األمن الغذائي واحلدائق املرتليـة          )١(
وتتناول جماالت التركيز الثالثة مسائل انعدام األمن الغذائي وعدم تيـسر   . املياه) ٣(الزراعة،  

احلصول على املياه العذبة واملأمونة، وحتسني املعايري الزراعية يف بعض اجلزر، وإدارة منـاطق              
  .صيد األمساك لتكون مصدراً مناسباً للغذاء يف اجملتمع

، يف إطار التزامها بتقدمي تقرير مبوجب اتفاقيـة         ٢٠٠٩مت توفالو أيضاً يف عام      وقد  -٧٦
األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي، تقريراً عن تأثريات تغري املناخ على التنوع البيولوجي،             
ال سيما األنواع البحرية، حيث يعتمد سكان توفالو بشكل أساسي على البحـر كمـصدر            

ض املرجان وحتمض احمليطات واستنفاد األرصدة السمكية خطراً كـبرياً          وميثل ابيضا . للغذاء
على اإلمداد الغذائي يف توفالو، إذ يعيش معظم السكان حياة الكفـاف ويعتمـدون علـى          

  .البحرية البيئة
 صهرجياً  ٦٠ووفر مشروع برنامج العمل الوطين للتكيف لألسر املعيشية يف نانوميا             -٧٧

وباإلضافة إىل ذلك، قدم صندوق التنمية األورويب ومنظمة        . الزراعيةلتخزين املياه لألغراض    
إنقاذ الطفولة أيضاً املساعدة إىل األسر املعيشية يف توفالو، بتوفري صهاريج بالستيكية لتخزين             

وساعد املشروع أيضاً يف بناء أحواض للمياه يف نانوميا ملعاجلة مشكلة           . وجتميع املياه املأمونة  
  .نقص املياه

ونفّذ أيضاً برنامج العمل الوطين للتكيف برامج للتوعية يف كل جزيـرة، وسـاعد                -٧٨
وباإلضافة إىل ذلك، جنح برنامج العمل      . مد نطاق التوعية إىل اجملتمعات احمللية لكل منها        يف

يف تنفيذ برامج محاية السواحل يف مجيع اجلزر، بزراعة شجر املانغروف على الشواطئ ملنـع               
وقدمت الوكالة األسترالية للتنمية الدولية املـساعدة يف إقامـة          . ات الساحلي مزيد من التح  

  .مشاتل لغرس أشجار املانغروف قبل نقلها إىل املناطق الساحلية األكثر عرضةً للتحات
وقدم أيضاً برنامج العمل الوطين للتكيف التدريب للمدرسني يف جزيرة فونافويت ويف   -٧٩

ويضطلع الربنـامج أيـضاً     . وع تغري املناخ يف املناهج التعليمية     اجلزر اخلارجية، وبّسط موض   
ومن شأن هذا النظام أن حيدد التقدم       . باملسؤولية عن نظام املعلومات اجلغرافية يف كل جزيرة       

الفعلي يف العمل املنفذ، عن طريق حتديد أماكن حدائق املنازل وُحفر قلقـاس املـستنقعات               
  .ديداً واضحاً باستخدام السواتلومرافق ختزين املياه واملباين حت

، استضاف برنامج العمل الوطين للتكيف مشاورة بـشأن اجلـزر           ٢٠١٠ويف عام     -٨٠
وشارك يف  . اخلارجية استهدفت حتديد أولويات كل جزيرة والتخطيط لتنفيذ هذه األولويات         
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. والـشباب هذه املشاورة أعضاء جملس احلكومات احمللية، وقادة اجملتمع وأفراده، والنـساء،            
. تشكيل عنصر جنساين مكون من النساء والشباب من أجل إنشاء جلنة تقنية توجيهيـة              ومت

وواجه برنامج العمل، يف سياق تنفيذ مهامه، حتديات وقيوداً أدت إىل تباطؤ أو إعاقة التقدم               
  .السريع لعمل املشروع

إتاحة األموال الالزمـة    عدم توافر و  ) ١( :ومن أمثلة التحديات اليت مت حتديدها ما يلي         -٨١
إجراءات منظومة األمم املتحدة املعقـدة للحـصول        ) ٢(لشراء املواد املطلوبة لتنفيذ املشروع،      

سوء إدارة النظام الداخلي    ) ٤(عدم توافر املواد الالزمة لتقدم املشاريع،       ) ٣(على هذه األموال،    
 عملية استقدام املوظفني، وهـي      بطء) ٥(لإلذن بدفع األموال لشراء املواد املطلوبة للمشروع،        

  .حتديات يواجهها املشروع يف تنفيذ إجراءات التكيف مع تغري املناخ وإدارة املخاطر
وتدعم توفالو أيضاً املفاوضات الرامية إىل إبرام اتفاقية بشأن اخلـسائر واألضـرار               -٨٢

والزحـف البطـيء    تتناول عملية تعويض البلدان املتضررة من األحوال اجلوية البالغة الشدة           
وأعدت إدارة شؤون البيئـة     . لظواهر مثل ارتفاع منسوب سطح البحر وحتمض ملياه احمليط        

. أيضاً مشروع اتفاقية بشأن اخلسائر واألضرار واستخدمته كأداة ضغط بشأن تغـري املنـاخ     
حـد  وميثل االفتقار إىل الدعم من بلدان أخرى بشأن هذه املسألة، ال سيما البلدان املتقدمة، أ      

التحديات الكثرية اليت تواجهها توفالو يف محلة الدعوة اليت تنفذها بشأن تغري املناخ وتـأثريه               
  .على الدول اجلزرية الصغرية

، بدأت إدارة شؤون البيئة، مبشاركة من الشركاء على الـصعيدين           ٢٠١١ويف عام     -٨٣
جلزر اخلارجية جلمع   الوطين واإلقليمي، مشاورات لوضع سياسة لتغري املناخ تضمنت زيارة ا         

وللتحقق مما مت مجعه من معلومات، ُدعي       . وتصنيف املعلومات ذات الصلة بالسياسة املقترحة     
. قادة اجملتمع والنساء والشباب إىل املشاركة يف مؤمتر القمة الـوطين بـشأن تغـري املنـاخ                

عمـال   وصارت هي األساس لأل    ٢٠١٢واعُتمدت السياسة املذكورة يف هناية األمر يف عام         
وباإلضافة إىل السياسة املتعلقة بتغري املناخ، ُوضعت أيضاً . املتعلقة مبسائل تغري املناخ يف توفالو   

. ٢٠١٢خطة عمل لتنفيذ السياسة، واعُتمدت خطة العمل والسياسة معاً يف أوائـل عـام               
  .وتتمثل إحدى املسائل الرئيسية يف خطة العمل يف جتنب ازدواجية األنشطة يف البلد

 بسبب طول فترة ٢٠١١وعالوةً على ذلك، أُعلنت حالة الطوارئ يف توفالو يف عام   -٨٤
ونتيجة لذلك، ركزت املشاريع اليت أُعدت بعد اجلفاف على شدة تعـرض البلـد              . اجلفاف

  .لنقص املياه وعلى تعزيز قدرته على التصدي هلذه املسألة
 يواجه صعوبةً بالغـةً     )٢٩(ية البيئة ورأت إدارة شؤون البيئة أيضاً أن تنفيذ قانون محا          -٨٥

بسبب خفض امليزانية الذي أقرته احلكومة الوطنية، مما زاد االعتماد على التمويل من مصادر              
ومارست إدارة شؤون البيئة ضغطاً على الصعيد الدويل من أجل فترة التزام ثانيـة              . خارجية

دارة األراضي واالستقـصاءات    وترتبط إدارة شؤون البيئة أيضاً مع إ      . بعد بروتوكول كيوتو  
وتشمل هذه الـشراكة   . بعالقة شراكة مستمرة تتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        
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إجراء استقصاءات جغرافية من واقع اخلرائط لتحديد كمية األراضي املفقودة بسبب التحات            
ية، والتقييم التقين من    الساحلي، ولتقدير حجم الدمار الذي حلق بالبيئة الطبيعية ألغراض إمنائ         

  .حيث اخلطط املقترحة وبرامج التوعية
وعلى املستوى الوطين، عادة ما حتتفل إدارة شؤون البيئة باليوم أو األسبوع الدويل               -٨٦

للبيئة، وتستغل هذه الفرصة لتعزيز الوعي العام مبختلف املسائل املؤثرة على البيئة، مثل تغـري            
غري أن متويل هذه االحتفاالت عادة      . ف الصحي، وما إىل ذلك    املناخ واملياه والصحة والصر   

ومن التحديات  . ما يأيت من القطاع اخلاص ومن برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ           
  :اليت تواجهها حالياً إدارة شؤون البيئة ما يلي

 عدم كفاية االعتمادات املالية يف امليزانية الوطنية الستدامة األنشطة؛ •

 .قل املوظفني داخل اإلدارةتن •

  قطاع التعليم: ٦٧/١٦التوصية   -طاء  
/ ، يف آذار  )توفالو عـضو فيـه    (اعتمد وزراء التعليم يف منتدى جزر احمليط اهلادئ           -٨٧

وكانت . ٢٠١٥-٢٠٠٩، إطار تطوير التعليم يف منطقة احمليط اهلادئ للفترة          ٢٠٠٩مارس  
ويعتـرب  . نطقة احمليط اهلادئ املمثلة يف املنتـدى      توفالو أحد البلدان اجلزرية الستة عشر يف م       

التعليم كحق من حقوق اإلنسان أحد املبادئ التوجيهية والقيم املدرجة يف إطار تطوير التعليم       
  .)٣٠(يف منطقة احمليط اهلادئ

 ٢٠١٥-٢٠٠٥ومتشياً من اخلطة االستراتيجية الوطنية للتنمية املـستدامة للفتـرة             -٨٨
م يف منطقة احمليط اهلادئ، وضعت إدارة شؤون التعليم اخلطة االستراتيجية           وإطار تطوير التعلي  

، وذلك مبساعدة تقنية من أمانة منتدى جـزر  ٢٠١٥-٢٠١١الثانية للتعليم يف توفالو للفترة    
ووفقاً هلذه اخلطة، قامت حكومة توفالو، من خالل وزارة التعليم، بأعمـال            . احمليط اهلادئ 

  . أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ من أجل تنقيح قانون التعليمأولية مبساعدة تقنية من

  الشراكة مع اجملتمع املدين: ٦٧/١٧التوصية   -ياء  
 عمليات تـشكيل وإنـشاء      ٢٠٠٧ينظم قانون إنشاء املنظمات غري احلكومية لعام          -٨٩

ي املنظمات غري احلكومية يف توفالو ألي غرض قانوين، ال لغرض املكسب أو الربح النقـد              
وتشترط املادة الثالثة من القانون، إلنشاء أيـة        . )٣١(ألي أغراض أخرى ذات صلة بالربح      أو

مجعية أو منظمة ألي غرض قانوين، ال ملكسب أو لربح نقدي، أن تقدم اجلمعية أو املنظمـة               
 من القانون نفسه على وجود مكتب تسجيل      ٨وتنص املادة   . )٣٢(طلباً للمسجل وفقاً للقانون   

وتـنص  . )٣٣( غري احلكومية يف مكان مادي ميكن توجيه مجيع املراسـالت إليـه            للمنظمات
  .)٣٤( من القانون على تسجيل أعضاء أية منظمة غري حكومية٩ املادة
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ويعين التسجيل وإصدار شهادة اإلنشاء أن املنظمة غري احلكومية امتثلـت جلميـع               -٩٠
  .)٣٥(سجيل وُسجلت مبوجب القانونالشروط القانونية املتعلقة بالتسجيل، وأُذن هلا بالت

ومل تسجل قانوناً حىت اآلن وفقاً لقانون إنشاء املنظمات غري احلكومية إال منظمتان               -٩١
. )٣٦(غري حكوميتني، مها رابطة فوسي ألوفا ورابطة املنظمات غـري احلكوميـة يف توفـالو              

تستغل كـل مـن وزارة   يتعلق بالوعي العام حبقوق اإلنسان واملسائل ذات الصلة هبا،         وفيما
، اليـوم   ٢٠٠٩الداخلية، وإدارة شؤون املرأة، والشرطة، واجمللس الوطين للمرأة، منذ عـام            

الدويل للمرأة ويوم الشريط األبيض يف الدعوة إىل تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف 
  .ضد املرأة، وال سيما العنف املرتيل

هتا وأن تطلب من اجملتمع الدويل تزويدها مبا حتتاجه         وينبغي لتوفالو أن تواصل مسري      -٩٢
من دعم تقين ومايل يف هذا املسعى، ال سيما إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً       
ملبادئ باريس؛ وملواصلة جهودها الرامية إىل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مبا يتفـق والـصكوك        

ادئ حقوق اإلنسان ونشر هذه املبادئ بني عامة        الدولية حلقوق اإلنسان؛ ومواصلة التوعية مبب     
  .السكان؛ وتقدمي التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون

، تقـدم شـرطة     )لضباط قوات شرطة توفـالو    (وفيما يتصل مبسألة بناء القدرات        -٩٣
. ن والعنـف املـرتيل    نيوزيلندا التدريب لضباط الشرطة لبناء قدراهتم يف جمال حقوق اإلنسا         

ونتيجة للدور الفعال للشرطة يف محلة القضاء على العنف ضد املرأة، بدأ األفراد يف إبـالغ                
وأصبحت اآلن لدى إدارة الشرطة قاعدة بيانات حمّدثـة         . الشرطة عن حاالت العنف املرتيل    

  .بشأن العنف املرتيل
الو ونيوزيلندا إىل خطط ملد     ويف وقت كتابة هذا التقرير، أشارت قوة الشرطة يف توف           -٩٤

وأشارتا أيضاً إىل استعدادمها    . نطاق برامج توعية اجلمهور بالعنف املرتيل إىل اجلزر اخلارجية        
وبدأت قـوة شـرطة توفـالو، منـذ         . إلدراج املدارس يف براجمهما ملكافحة العنف املرتيل      

وماً مـن النـشاط     ، مبساعدة من شرطة نيوزيلندا، االحتفال حبملة الستة عشر ي         ٢٠٠٩ عام
  .للقضاء على العنف ضد املرأة

، قدم مكتب النائب العام يف أستراليا املساعدة حلكومة توفـالو يف            ٢٠٠٨ويف عام     -٩٥
صياغته قانون سلطات وواجبات الشرطة، ليتضمن سلطات معينة للتصدي ملسائل العنـف            

توفري احلمايـة املؤقتـة     ويفوض القانون أيضاً ضباط الشرطة صالحية إصدار أوامر ل        . املرتيل
  .لضحايا العنف املرتيل ريثما ُتلتمس مساعدة أخرى

 حلقة عمل توجيهية ألعضاء الربملـان،       ٢٠١٢ونظم مكتب رئيس الربملان يف عام         -٩٦
. )٣٧(مبساعدة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واحلكومة األسـترالية، وشـركاء آخـرين        

  .ق اإلنسان واإلدارة الرشيدة ألعضاء الربملانوركزت املشاورة على مسائل مثل حقو
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وقدمت أيضاً وزارة الداخلية، مبساعدة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والوكالة             -٩٧
النيوزيلندية للتنمية الدولية، وشركاء آخرين، حلقات عمل يف اجلزر اخلارجية يف جمال القيادة             

، استـضافت وزارة    ٢٠١٠ويف عام   . كمة احمللية احمللية املنتخبة وكذلك يف جمال تعزيز احلو      
وأسفر االجتماع عـن    . الداخلية اجتماع مجعية قادة اجلزر، وهو اجتماع للزعماء التقليديني        

زيادة التأييد لوضع تشريعات وسياسات حمددة بشأن مسائل التمييز اجلنساين يف إدارة جملس             
  .احلكومة احمللية واجمللس الشعيب

ملسائل املتعلِّقة بالعنف املرتيل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بتأييد         وحظيت أيضاً ا    -٩٨
ومكّنت املشاورات اليت ُعِقدت يف اجلزر اخلارجية . قادة اجمللس الشعيب وجملس احلكومة احمللية

وزارة الداخلية من وضع تعديل لقانون جملس احلكومة احمللية يـسمح مبـشاركة املـرأة يف                
عالوةً على ذلك، وافق الزعماء التقليديون من جـزر         . جمللس الشعيب عمليات إعداد ميزانية ا   

، على دعم سّن تشريع ٢٠١٠توفالو الثماين، الذين حضروا مجعية زعماء جزر توفالو يف عام 
  .للقضاء على العنف ضد املرأة

، يّسرت وزارة الداخلية، بالشراكة مع أمانة مجاعة احمليط اهلـادئ،           ٢٠٠٩ويف عام     -٩٩
للتوعية حبقوق اإلنسان ركَّزت على العنف املرتيل، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،           برامج  

وقُدِّم أيضاً تدريب يف جمال . اإليدز/وحقوق األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية   
حقوق اإلنسان إىل املساعدين القانونيني، ركَّز على قانون األسرة، والفـساد، ومعاهـدات             

واستفاد أيضاً بعد املساعدين القانونيني اجملتمعيني مما اكتسبوه من معـارف           . حقوق اإلنسان 
  .ومهارات يف هذه الدورات التدريبية يف مساعدة اآلخرين يف أعماهلم وشؤون أسرهم

 يف توفالو إسهاماً كبرياً يف دعم حقوق األشخاص         )٣٨(وأسهمت جلنة اإليدز الوطنية     -١٠٠
وأّدى ذلك إىل وضع اخلطـة االسـتراتيجية        . اإليدز/لبشريةاملصابني بفريوس نقص املناعة ا    

 .٢٠١٣-٢٠٠٩ الوطنية املتعلِّقة بفريوس نقص املناعة البشرية واألمراض املنقولة جنسياً للفترة         
وأّدى ذلك أيضاً إىل وضع تشريع يتعلّق بفريوس نقص املناعة البشرية يتناول مـسائل مثـل                

وقدَّم أعـضاء   . اإليدز/ بفريوس نقص املناعة البشرية    الوصم والتمييز ضد األشخاص املصابني    
جلنة اإليدز الوطنية برامج توعية يف جزيرة فونافويت، وبرامج من خالل اإلذاعة لسكان اجلزر              

وقامت أيضاً مجعية صحة األسرة يف توفالو مبد نطاق برامج التوعية بفريوس نقص             . اخلارجية
  .جيةاإليدز إىل اجلزر اخلار/املناعة البشرية

وُسلِّط الضوُء على مسألة تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارها مسألة تثري             -١٠١
، أُنشئت رابطـة فوسـي ألوفـا        ٢٠٠٩ويف عام   . القلق وتستلزم معاجلة حكومة توفالو هلا     

ونفذّت رابطة فوسـي ألوفـا،      . مبساعدة من املنتدى املعين باإلعاقة يف منطقة احمليط اهلادئ        
، برامج للتوعية   )٣٩( مع اجلهات الفاعلة واملكاتب املعنية بالتنمية على الصعيد الوطين         بالشراكة

، حصلت الرابطة على    ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣ويف  . حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
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ويف وقت كتابة هذا التقرير، كانت وزارة الداخلية قد         . شهادة تسجيلها من وزارة الداخلية    
  . دوالر للرابطة٥ ٠٠٠ا خصَّصت منحة قدره

وباإلضافة إىل ما تقدَّم، أنشأت الرابطة مدرسة رمسية للمساعدة على تعليم األطفال              -١٠٢
كمـا  . ذوي االحتياجات اخلاصة واألطفال الذين ال ميكنهم احلضور يف املـدارس الرمسيـة   
م، مـن  مارست الرابطة ضغطاً من أجل احلصول على مزيد من الدعم من إدارة شؤون التعلي       

 الـسياسة   ٢٠١٢وساندت إدارة شؤون التعليم يف عام       . حيث تعليم األطفال ذوي اإلعاقة    
  .التعليمية للرابطة، وتشمل هذه السياسة األطفال ذوي اإلعاقة

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحدِّيات واملعّوقات  -خامساً  
لتزاماهتا وواجباهتـا املتعلِّقـة     تعترف حكومة توفالو مبا أُحرز من تقدُّم حنو وفائها با           -١٠٣

  :وفيما يلي بعض أبرز اإلجنازات. حبقوق اإلنسان
 استكمال التقرير املتعلِّق باتفاقية حقوق الطفل؛ •

 استكمال التقرير املتعلِّق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ •

 استكمال الوثيقة األساسية املشتركة؛ •

ملقرِّر اخلاص املعين حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الـشرب           الزيارة اليت قام هبا ا     •
 املأمونة وخدمات الصرف الصحي إىل توفالو؛

 دعم التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ •

 اإلدراج اإللزامي ملسألة نوع اجلنس يف التخطيط احلكومي؛ •

 .إبراز مسائل تغيُّر املناخ يف توفالو يف الساحة الدولية •

ويعترف هذا التقرير أيضاً باملعّوقات والتحدِّيات اليت تعترض تنفيذ توفالو اللتزاماهتا             -١٠٤
املتعلِّقة حبقوق اإلنسان، وال سيما التوصيات اليت قبلتها واليت نتجت عن احلوار البّناء الـذي               

. ٢٠٠٨دار يف إطار االستعراض الدوري الشامل الذي أجراه جملس حقوق اإلنسان يف عام              
  :وفيما يلي أبرز التحدِّيات واملعّوقات

 االفتقار إىل القدرات الداخلية؛ •

 االفتقار إىل الدعم املايل؛ •

 االفتقار إىل املوارد البشرية؛ •

 .عدم استيعاب اتفاقية األمم املتحدة املتعلِّقة حبقوق اإلنسان وعدم االهتمام هبا •
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الرئيسية اليت اضطلعت هبا     األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية     -سادساً  
الدولة املعنية واليت تعتزم االضطالع هبا للتغلُّب على تلك التحـدِّيات           

  واملعّوقات ولتحسني حالة حقوق اإلنسان يف الدولة
تنفذ حكومة توفالو اخلطة االستراتيجية الوطنية للتنمية فيما يتعلق باألمور اليت ينبغي              -١٠٥

وفيما يلي بعض األولويـات     .  تعتزم احلكومة االضطالع هبا    للحكومة االضطالع هبا أو اليت    
  : الوطنية الرئيسية احملدَّدة يف هذه اخلطة

 إنشاء جلنة للمظامل؛ •

 تعزيز املساواة بني اجلنسني؛ •

 تعزيز دور املرأة يف التنمية؛ •

 تشجيع املعارف التقليدية والثقافة التقليدية؛ •

 ة؛التخفيف من آثار تغيُّر املناخ على الزراع •

 احلدُّ من آثار تغيُّر املناخ إىل أقل مستوى ممكن؛ •

 .توفري مياه الشرب املأمونة •

وُيربِز استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية الوطنيـة للتنميـة األولويـات              -١٠٦
وفيما يلي بعض   . األخرى اليت حدَّدهتا حكومة توفالو باعتبارها حباجة إىل مزيد من االهتمام          

  :ضافية اليت تنظر حكومة توفالو يف تنفيذهااألولويات اإل
 أعلى مستوى صحي ميكن بلوغه؛ •

 زيادة إتاحة املساكن؛ •

 تعزيز املساواة بني اجلنسني وتعزيز دور املرأة يف التنمية؛ •

 زيادة املشاركة يف األنشطة الرياضية؛ •

 تنمية احلوكمة احمللية واجملتمع احمللي؛ •

 مراجعة التشريعات املتعلِّقة بالعمل؛ •

 .توفري فرص التعليم للجميع •

وتلتمس حكومة توفالو املساعدة التقنية واملالية من الشركاء اإلقليميني والـدوليني             -١٠٧
عالوةً على ذلك، تعتزم    . التنمية لكي تتمكّن من تنفيذ األولويات الوطنية الرئيسية احملدَّدة         يف

ألولويات الرئيسية املذكورة   حكومة توفالو التعاون مع شريك وطين من أجل تعميم وتنفيذ ا          
وتنوِّه حكومة توفالو بدور الدعم املستمر املقدَّم من منظمات اجملتمع املدين واملنظمات            . أعاله

  .غري احلكومية يف حتقيق هذه األهداف والتوعية هبا
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توقُّعات الدولة املعنية من حيث بناء القدرات، وطلبات الدعم التقين،            -سابعاً  
  إن وجدت

عرب حكومة توفالو عن تقديرها للدعم املقدَّم من الشركاء ومن املنظمات من أجل    ُت  -١٠٨
كما تطلب حكومة توفالو من اجملتمع الدويل مزيـداً         . تنفيذ التزاماهتا املتعلِّقة حبقوق اإلنسان    

  .من املساعدة التقنية واملالية من أجل االعتراف بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان وتنفيذها
ويواصل الشركاء املعنيون مبسائل حقوق اإلنسان طرح مبادرات لتقدمي الدعم الـتقين              -١٠٩

وقد استفادت حكومة توفالو من املساعدة التقنية املقدَّمة من كلٍّ من املفّوضية            . وبناء القدرات 
ظمة السامية حلقوق اإلنسان، وأمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ، وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ، ومن            

األمم املتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، واإلدارة املتكاملـة             
للموارد املائية، وبرنامج التكيُّف مع تغيُّر املناخ يف منطقة احمليط اهلادئ، وصندوق األمم املتحدة              

إلمنائي، ومركز برنامج األمـم     للسكان، واملكتب املتعدِّد األقطار التابع لربنامج األمم املتحدة ا        
  .املتحدة اإلمنائي يف منطقة احمليط اهلادئ، يف تنفيذ األولويات الرئيسية

  االلتزامات الطوعية  -ثامناً  
تلتزم حكومة توفالو مبواصلة واستكمال األعمال املتعلِّقة بتنفيذ األولويات الرئيسية            -١١٠

وةً على ذلك، تتعهد توفالو بالتعاون مع الشركاء        وعال. احملدَّدة يف اخلطة االستراتيجية الوطنية    
  . على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل من أجل تنفيذ التزاماهتا املتعلِّقة حبقوق اإلنسان

  اخلامتة  -تاسعاً  
ترى حكومة توفالو أن تقريرها الثاين يكمِّل التوصيات واخلطط الرامية إىل تعزيـز               -١١١

وستتعاون حكومة توفالو مـع     . ي طُرَِح عند اعتماد تقريرها األول     ومحاية احلق اإلنساين الذ   
املفّوضية السامية حلقوق اإلنسان، وأمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ، وأمانة مجاعـة احملـيط              
اهلادئ، من أجل بناء القدرات وتقدمي التدريب وتبادل اخلربات املتعلِّقة حبقوق اإلنسان مـع              

  .يف منطقة احمليط اهلادئالبلدان اجلزرية اجملاورة 
وُتهيب حكومة توفالو بالوكاالت الدولية التابعة لألمم املتحدة وباجلهات املاحنـة،             -١١٢

على السواء، أن تقدم املساعدة التقنية واملالية، لتمكينها مـن الوفـاء بالتزاماهتـا املتعلِّقـة                
   .اإلنسان حبقوق
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Notes 

1 The recommendations given to Tuvalu to consider : (1) work towards reaching the human rights 
goals set by the Council in its resolution 9/12 and to strengthening its public policy guaranteeing 
the rights of the child, with special attention to children without parental care; (2) incorporate fully 
in its legislation the provisions of the CRC to enhance the protection of children’s rights; (3) 
continue cooperation with OHCHR with a view to making necessary improvements in the fields of 
legislative reform on the punishment of sexual abuse of children, land and family laws, and the 
establishment of a national human rights commission and a human rights office; (4) consider 
appointing an Ombudsman with responsibility for investigating alleged violations of human rights 
as a short term measure; (5) amend the Constitution to prohibit discrimination against persons with 
disabilities; (6) eliminate and legislation that has discriminatory effects against women…; (7) 
penalize rape, whoever is responsible, including marital rape; (8) reform the penal code to cover 
offences such as sexual abuse against minors and to eliminate corporal punishment; (9) improve the 
implementation of the law on granting asylum; (10) Features of Tuvalu’s legal framework, which 
incorporates customary law but excludes those precepts  which may be perceived as human rights 
violations, and which always give precedence to the interpretation of law that is compatible with 
the international obligation, be singled out as good practices in the field of human rights. 

2 The UPR Team is part of the UPR Taskforce. It is a core group of members from the UPR 
Taskforce designated to put the report together. 

3 The Leadership Code was enacted in 2006 and is expected t be fully implemented for 2013. 
4 The Public Enterprises (Performance and Accountability) Act 2009 deals with governance issues 

relating to transparency and accountability of Directors of Public Corporations. 
5 The Draft Tuvalu National Youth Policy is awaiting Cabinet endorsement before it becomes fully 

effective. 
6 R v Tima Teokila [2008] In this case, the accused was handcuffed to part of the radio tower where 

members of the public abused, threatened and assaulted the accused resulting in the accused 
sustaining injuries, [and the accused raped a 6 year old girl] I suggest taking out this reference. 
There are better cases dealing with police brutality etc but not this one.} 

7 R v Fatonuga Penivao [2012] in this case, the Chief Justice stayed the prosecution due to 
unreasonable delay in prosecuting the case. 

8 Police Powers and Duties Act 2010. 
9 The objective of the No Drop Policy is to ensure that sexual abuse case on children and women is 

given priority and it ought to be prosecuted in a timely manner. The Policy aims to prosecute such 
cases despite the traditional plead from the accused and his family to withdraw the case. 

10 R v Pita Makapi (2012); R v Setaga (2009) ; R v Teokila (2008); R v Mono Temalie (2012). 
11 R v Sione Setaga (2009). 
12 R v Fatonuga Penivao (2012). 
13 Pacific Islands Forum Secretariat , UN Women, SPC RRRT Country Focal Officer. 
14 International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights, Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, 
Convention against Torture and other Cruel and Inhumane Degrading Treatment , Convention on 
the Protection of the Rights of All  Migrant Workers and their Families, International Convention 
for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. 

15 1999 
16 1996 
17 OHCHR, UNICEF, UN Women, UNDP Pacific Centre, UNDP Multi Country Office (Pacific) etc.  
18 PIFS, SPC RRRT. 
19 National Advisory Committee for Children. 
20 Fusi Alofa is the only disabled peoples organisation in Tuvalu. It is also a full member of the 

Pacific Disability Forum. 
21 Te Kakeega II Mid-Term Review: Action Plan 2015. 
22 2011 National Budget Program Estimates. 
23 2012 National Budget Program Estimates. 
24 Tuvalu Statement Report , Ministerial Meeting PNG. 
25 Tuvalu Education Strategic Plan 2011-2015. 
26 The Country Focal Officer SPC is based with the Ministry of Home Affairs under the Office of the 
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Prime Minister. 
27 Interviews with women in Tuvalu suggest that there is a need for more research, analysis and 

survey including sex aggregated data on violence. Physical and verbal abuse remains the prevalent 
form of domestic violence. 

28 Nanumea, Nanumaga, Niutao, Nui, Vaitupu, Nukufetau, Funafuti, Nukulaelae. 
29 The general objective of the Act includes: (a) to coordinate the role of government in relation to 

environmental protection and sustainable development; (b) provide a mechanisms for the 
development of environmental policy and law; (c) to promote a clean and healthy environment for 
Tuvaluans; (d) to prevent, control, monitor and respond to pollution; (e) to promote public 
awareness and involvement in environmental issues and the preservation of the local traditional 
practices, culture and identity as it relates to the environment; (f) to facilitate compliance and 
implementation of obligations under any regional and international environmental natural resource 
agreements or Conventions to which the government of Tuvalu has ratified or acceded to; (g) to 
facilitate sustainable development with respect to the management of the environment and natural 
resources; (h) to facilitate the assessment and regulation of environmental impacts of certain 
activities; (i) to promote the conservation and where appropriate sustainable use of biological 
diversity and the protection and conservation of natural resources on the land in air and in the sea; 
(j) to reduce the production of waste and to promote the environmentally sound management of all 
disposal waste. 

30 Pacific Education Development Framework 2009-2015. 
31 Incorporation of Non-Governmental Organizations Act 2007. 
32 Incorporation of Non-Governmental Organizations Act 2007. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Tuvalu Association of Non Government Organisation. 
37 30 March – 2 April 2012. 
38 TUNAC – Tuvalu National Aids Committee. 
39 With Tuvalu Red Cross Society, SPC/RRRT, Social Welfare/Community Affairs, and Health 

Department. 

       


