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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢جنيف، 

 ٥دَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        جتميع للمعلومات أع      
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  توفالو    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
فوضـية  امليف تقارير    و ،اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية         

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدَّم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

حات وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقترا         . ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة             

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            . عن املفوضية 
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩ مقرره

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . واردة يف التقرير  ال
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

   )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  احلالة يف اجلولة السابقة   
اإلجراء املتخذ بعـد    

  مل ُتقبل / مل ُيصدق عليها  االستعراض 
ــضمام   ــصديق أو االن الت

  اخلالفة  أو
اتفاقية القضاء على مجيـع     
أشكال التمييز ضد املـرأة     

)١٩٩٩(  
اتفاقية حقـوق الطفـل     

)١٩٩٥(  

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز         
  العنصري

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        
  ةواالجتماعية والثقافي

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص 

  باحلقوق املدنية والسياسية
  اتفاقية مناهضة التعذيب

  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      

  ازعات املسلحةبشأن اشتراك األطفال يف املن
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقـوق      
الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف       

  البغاء ويف املواد اإلباحية 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        

  املهاجرين وأفراد أسرهم
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ألشـخاص مـن    االتفاقية الدولية حلماية مجيع ا    
  االختفاء القسري

أو اإلعالنـات   /التحفُّظات و 
  أو التفامهات /و
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إجراءات الشكوى والتحقيق   
   )٣(واإلجراءات العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال            
  العنصري  التمييز

الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص       
  فيةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل       

  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      

  أشكال التمييز ضد املرأة
  اتفاقية مناهضة التعذيب

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
  ملتعلِّق بإجراء تقدمي البالغاتا

العمـال  مجيـع   االتفاقية الدولية حلماية حقوق     
  املهاجرين وأفراد أسرهم

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص 
  ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        
  االختفاء القسري

  صكوك دولية أخرى ذات صلة     

  سابقة احلالة يف اجلولة ال  
اإلجراء املتخذ بعد   

  مل ُيصدق عليها  االستعراض 
التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة 
   )٤(االتفاقية املتعلِّقة بالالجئني
 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

   )٥(١٩٤٩أغسطس 

  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها  
  يةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول

   )٦(بروتوكول بالريمو
االتفاقيات املتعلِّقة بوضع األشخاص عـدميي      

   )٧(اجلنسية
الربوتوكوالت االختيارية األول والثاين والثالث     

   )٨(١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام 
   )٩(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
 ١٦٩اتفاقيتا منظمة العمـل الدوليـة رقـم         

   )١٠(١٨٩ ورقم
 اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليماتفاقية 
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، شجَّعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توفالو علـى            ٢٠٠٩يف عام     -١
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل           

لية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز         اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدو     
العنصري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية           
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي             

  .)١١( التمييز ضد املرأةاإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال
 ٢٠ مـن املـادة     ١ودعت اللجنة توفالو إىل قبول التعديل املُدخل علـى الفقـرة              -٢
  .)١٢(االتفاقية من
يف االنـضمام إىل    بأن تنظر   وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني توفالو          -٣

حاالت انعدام  خفض  ية   واتفاق ١٩٥٤األشخاص عدميي اجلنسية لعام     االتفاقية املتعلِّقة بوضع    
  .)١٣(١٩٦١اجلنسية لعام 

على اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعلـيم        بأن تصدِّق   وأوصت اليونسكو توفالو      -٤
، وبأن تقدِّم تقريراً إىل املشاورة الثامنة بشأن التدابري املّتخذة لتطبيـق االتفاقيـة              ١٩٦٠ لعام

الـيت  ،  )٢٠١١-٢٠٠٦يغطي الفتـرة    (التعليم  والتوصية اخلاصتني مبكافحة التمييز يف جمال       
  .)١٤(٢٠١٣ إىل اهليئات الرئيسية لليونسكو يف هناية عام هام نتائجسُتقّد

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
حثَّت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توفالو على املضي قُُدماً يف إدماج                -٥

  .)١٥(ظامها القانوين احمللياالتفاقية إدماجاً كامالً يف ن

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
رحَّبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باستحداث إدارة شؤون املـرأة يف       -٦

أعربـت عـن     ها، ولكن )١٦(وزارة الشؤون الداخلية، وبإنشاء جلنة التنسيق الوطنية املعنية باملرأة        
إزاء افتقارمها للسلطة والقدرة واملوارد الالزمة لتعزيز تنفيذ االتفاقية ولتنسيق عملية تعميم            قلقها  

ودعت اللجنة توفالو إىل دعـم      . )١٧(املنظور اجلنساين يف مجيع القطاعات واملستويات احلكومية      
  .)١٨(سني وتعميم املنظور اجلنساينأجهزهتا الوطنية مبا ميكّنها من تعزيز املساواة بني اجلن

وحثَّت اللجنة توفالو على ضمان إمداد مكتب حمامي الشعب، وهو الوكالة الرئيسية             -٧
  .)١٩(املقدِّمة للمساعدة القانونية، باملوارد البشرية واملالية الكافية اليت تكفل استمراريته

خطـة  ني أمر متجسِّد يف     والحظت اللجنة أن النهوض باملرأة وباملساواة بني اجلنس         -٨
، ورحَّبت بسياسة توفالو الوطنية املنقَّحة      ٢٠١٥-٢٠٠٥االستراتيجية الوطنية للفترة    التنمية  

  .)٢٠(٢٠٠٩-٢٠٠٧ وباخلطة العامة املتوسطة األجل للفترة ٢٠٠٦املتعلقة باملرأة لعام 
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إلمنائية مجيع اخلطط والسياسات والربامج ا    ع  يتشجودعت اللجنة توفالو إىل ضمان        -٩
  .)٢١(متكني املرأة وتعزيز مبدأ املساواة بني املرأة والرجلصراحة على الوطنية 

تدابري خاصة مؤقتة يف اجملاالت اليت تكون املـرأة         بأن تطبِّق   وأوصت اللجنة توفالو      -١٠
متثيالً ناقصاً أو حمرومة؛ وبأن تعّجل بالنهوض باملرأة؛ وبأن تـدرج يف تـشريعاهتا              ممثَّلة  فيها  

  .)٢٢(أحكاماً خاصة بشأن تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة
إزاء نقص املعرفة حبقوق املرأة ومبفهوم املساواة الفعلية بني         عن قلقها   اللجنة  وأعربت    -١١

وشجَّعت اللجنة توفالو على    . اجلنسني يف اجملتمع عموماً، وإزاء افتقار املرأة للمعرفة حبقوقها        
خرى والتوعية هبا؛ وضمان أن تطبِّق مجيع فـروع احلكومـة           نشر االتفاقية والتشريعات األ   

االتفاقية باعتبارها إطاراً جلميع القوانني وقرارات احملاكم والسياسات املتعلِّقة باملساواة بـني            
  .)٢٣(اجلنسني والنهوض باملرأة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٤(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  الة اإلبالغح  -١  

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتاميـة   
الواردة يف االستعراض   

  السابق 
آخر تقرير قُدِّم منـذ     

  االستعراض السابق 
آخر مالحظـات   

  حالة اإلبالغ  ختامية 
ــة   ــة املعني اللجن
بالقضاء على التمييز   

  ضد املرأة 

ورد التقريران الثالـث     ٢٠٠٩يوليه /متوز  ٢٠٠٨/٢٠١٢  -
 ٢٠١٢ والرابع يف عام  

  ومل ُينظَر فيهما بعد
مل ُينظَر بعد يف التقرير   -  ٢٠١٢  -  جلنة حقوق الطفل

  األويل

  الردود على طلبات املتابعة احملدَّدة املقدَّمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
 تاريخ التقدمي   املوضوع   موعد التقدمي املقرَّر   هيئة املعاهدة 

لقضاء على  اللجنة املعنية با  
  التمييز ضد املرأة 

  -  )٢٥(تعريف املساواة والعنف ضد املرأة  ٢٠١٠
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  )٢٦(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة   احلالة يف اجلولة السابقة   
  ال  ال  دعوة دائمة 

 ١٩-١٧(املياه والصرف الصحي      -  الزيارات اليت متّت 
  )٢٠١٢يوليه /متوز

ق عليها مـن    الزيارات املواف 
  حيث املبدأ 

-  -  

  -  -  الزيارات اليت طُِلَب إجراؤها
الردود على رسائل االدعاءات    

  والنداءات العاجلة
ــوع  ــرة موض ــاء الفت يف أثن

 ُترسل أية بالغات  االستعراض مل
  

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
فوضية حقوق اإلنـسان ملنطقـة   تدخل توفالو ضمن نطاق عمل املكتب اإلقليمي مل     -١٢

  ).٢٧(احمليط اهلادئ، ومقّره يف سوفا، فيجي

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلِّقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 ١٩٨٦الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، بقلق، أن دستور عام               -١٣
س التمييز احملظورة، وأن أياً من الدستور والتـشريعات األخـرى           يدرج اجلنس ضمن أُس    مل
جيسِّد مبدأ املساواة بني املرأة والرجل، وال يتضمَّن تعريفاً للتمييز ضد املرأة يشمل التمييز               ال

أفعال التمييز اليت متارسها اجلهات الفاعلة العامة       يشمل  املباشر وغري املباشر على السواء، وال       
من الدستور؛ وبـأن تـدرج يف       ) ١(٢٧املادة  بأن تعدِّل   ت اللجنة توفالو    وأوص. واخلاصة

تشريعاهتا مبدأ املساواة بني املرأة والرجل وكذلك حظر التمييز على أساس اجلـنس؛ وبـأن               
 .)٢٨(تسن تشريعاً لتعزيز حظر التمييز

 من الدستور تـسمح بـالتمييز يف      ) د)(٣(٢٧ألن املادة   عن قلقها   اللجنة  وأعربت    -١٤
ودعت اللجنة توفـالو إىل     . جماالت مثل التبين، والزواج، والطالق، والدفن، ومتلك األراضي       

إجراء استعراض شامل لتشريعاهتا؛ وإىل تعديل أو إلغاء مجيع التشريعات التمييزية، مبا فيهـا              
وشجعت اللجنة توفالو على    . القوانني املنظِّمة لتملك األراضي؛ وإىل سد أية ثغرات تشريعية        

  .)٢٩(وعية املشرعني بضرورة كفالة املساواة للمرأة قانوناً وواقعاًت
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وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء املعايري، واملمارسات، والتقاليد، واملواقف األبويـة،             -١٥
وحثـت اللجنـة    . والقوالب النمطية العميقة اجلذور فيما يتعلق بدور كل من املرأة والرجل          

سات الثقافية والقوالب النمطية اليت متيز ضد املرأة؛ وتعزيز فهم          توفالو على القضاء على املمار    
  .)٣٠(مسألة املساواة بني املرأة والرجل؛ ورسم صورة إجيابية للمرأة ال تتأثر بالقوالب النمطية

وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء وضع احلرمان الذي تعاين منه املرأة يف املنـاطق                 -١٦
 سيما التمييز ضدها يف سياق احلصول على التعليم والرعايـة الـصحية             الريفية والنائية، وال  

ودعت اللجنة توفـالو إىل  . والعمل واملشاركة يف عمليات اختاذ القرار على املستوى اجملتمعي  
إيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء الريفيات مبا يكفل مشاركتهن يف عمليات اختاذ القرار             

  . )٣١(ها الصحة والتعليم وفرص العملواحلصول على مجلة أمور، من
ألن متلك األراضي يف توفالو يقوم على نظـام التجمـع           عن قلقها    اللجنة   أعربتو  -١٧

بـأن  وأوصت اللجنة توفـالو    . األسري اجملتمعي؛ وألن األرض ال تورَّث إال لألبناء الذكور        
ج األمم املتحدة اإلمنائي    والحظ برنام . )٣٢(املساواة بني املرأة والرجل يف متلك األراضي      تكفل  

الذكور ُيفضلون على   سناً من   األبناء  أكرب  وبرنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز أن        
  . )٣٣(البنات فيما يتعلق باحلقوق يف األراضي ويف املوارد املهمة، مثل أحواض تربية األمساك

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء العنف املمارس ضـد              أعربت    -١٨
، ومنه العنف املرتيل؛ واقتران هذا العنف بثقافة اإلفالت من العقاب؛ وقبول طرق االعتـذار               املرأة

؛ وعدم وجود إطار قانوين شامل للتصدي جلميع        اجلرائمالتقليدية كشكل من أشكال تسوية هذه       
العنف ضد املرأة؛ وعدم كفاية سبل االنتصاف القضائي املتاحة للضحايا، وتدابري اإلنفاذ،            أشكال  

وحثت اللجنة توفالو على التصدي جلميع أشـكال        . واخلدمات املقدمة للضحايا، وسبل محايتهن    
العنف ضد املرأة والعمل على منعها؛ ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم؛ وتقدمي اخلدمات للضحايا؛ وسن             

ر قانوين شامل يتناول مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛ والتوعية بالعنف املمارس ضـد املـرأة؛    إطا
 على سبل االنتصاف واحلمايـة؛ وتقـدمي التـدريب          اوضمان حصول النساء والفتيات الضحاي    

للمسؤولني القضائيني والعموميني، ال سيما موظفي إنفاذ القانون ومقدمي اخلـدمات الـصحية؛           
  . )٣٤(٢٠٠٩للرصد والتقييم؛ وسن مشروع قانون سلطات الشرطة وواجباهتا لعام وإنشاء آلية 

من قانون العقوبات تعترب أية أنثى يف       ) ٥(١٥٦وأعربت اللجنة عن قلقها ألن املادة         -١٩
 سنة أو أكرب تسمح جلدها أو أبيها أو أخيها أو ابنها مبواقعتها جنسياً مذنبة بارتكاب ١٥سن 

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء األحكام التمييزية       . و على إلغاء هذه املادة    جناية، وحثت توفال  
املتعلقة جبميع اجلـرائم اجلنـسية حتـدد        األحكام  املتعلقة باملقاضاة وإصدار األحكام، وألن      

دنيا، وألن االغتصاب يف إطار الزوجية غري حمظـور         حتدد األحكام ال  ال  وقصوى  ال األحكام
 التشريعي املتعلق بـاجلرائم     هاودعت اللجنة توفالو إىل تعديل إطار     . تمبوجب قانون العقوبا  

  .)٣٥(اجلنسية وإدراج االغتصاب يف إطار الزوجية كجرمية حمددة
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برنامج األمم املتحدة   الصادر عن   وأشار تقرير التنمية البشرية آلسيا واحمليط اهلادئ،          -٢٠
كوخ ليغتصب  الرجل إىل   أثناءها  تسلل  ي،  "مويتولو"اإلمنائي، إىل وجود ممارسة شائعة تسمى       

فإذا َمثَل املغتِصب أمام احملكمة، قد      . امرأة، يف حني يكون آخرون نائمني أو متظاهرين بالنوم        
وعـادة مـا    . ترى احملكمة أن املرأة لو كانت ُتغتصب بالفعل حلاول شخص منع اغتصاهبا           

 التدخل العتقـادهم أن دور      يتشارك املسؤولون القضائيون يف الرأي بأن املشاهدين رفضوا       
  . )٣٦(ويف معظم احلاالت ال ُيتهم الرجل إال بانتهاك حرمة املكان. النساء هو إسعاد الرجال

ويساور اللجنة القلق ألن العقاب البدين ال يزال مـشروعاً يف املـدارس مبوجـب                 -٢١
بأن  توفالو    من قانون العقوبات، وأوصت    ٢٢٦واملادة  ) ١٩٧٦( من قانون التعليم     ٢٩ املادة

  . )٣٧(العقاب البدينحتظر 

  إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  
أشار املكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ إىل استمرار بواعث القلق إزاء احلـصول            -٢٢

على العدالة يف توفالو، حيث ال توجد إال حمكمة صلح يف العاصمة فونافويت، وحمكمة عليـا                
كما أن موقع احملكمة العليا جيعل من الصعب على سكان اجلزر           . امجتتمع مرتني فقط يف الع    

والحظ املكتب أيـضاً أن     . اخلارجية الوصول إليها، ويزيد من تكاليف احلصول على العدالة        
وأول مـرة    طعن من احملكمة العليا      ل هو أو  تيونيا ضد اجمللس البلدي   الطعن املقدم يف قضية     

  .)٣٨(حمكمة االستئنافُشكّلت فيها 
إزاء افتقار املرأة إىل سبل احلصول علـى العدالـة وإزاء           عن قلقها   اللجنة  أعربت  و  -٢٣

الصعوبات اليت تواجهها يف سبيل احلصول على االنتصاف يف احملاكم، وُيعزى ذلك إىل عدة              
وشجعت اللجنة توفالو على ضـمان وصـول        . عوامل، منها االفتقار إىل املساعدة القانونية     

  . )٣٩(كم على قدم املساواة مع الرجالالنساء إىل احملا
أيضاً ألن النظام القضائي ال يقدم ضمانات حلصول املرأة         عن قلقها    اللجنة   أعربتو  -٢٤

على العدالة، وال يسمح للمرأة بإقامة دعاوى أمام احملاكم الوطنية؛ وألن توفالو تفتقـر إىل               
نظام للشكاوى يكفل حصول    وحثت اللجنة توفالو على إقامة      . نظام شامل لتلقي الشكاوى   

  . )٤٠(املرأة بصورة فعالة على العدالة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
ساور اللجنة القلق إزاء وجود حكم متييزي يف الدستور يؤثر، يف ظروف معينة،             إذ    -٢٥

 طلبـت إىل توفـالو      يف نقل املرأة التوفالية جلنسيتها إىل أبنائها على قدم املساواة مع الرجل،           
  .)٤١(املسارعة إىل تعديل قانوهنا املتعلق باجلنسية
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) اجلزء الثالـث  (وأشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أن دستور توفالو            -٢٦
إذا كان أحـد    إال  ينص على عدم جواز اكتساب األطفال املولودين يف توفالو جنسية البلد            

ذلك أنه إذا ُولد طفل يف توفالو ألبوين عدميي اجلنـسية           ويعين  . والديهم من مواطين توفالو   
وينص قانون . أجنبيني ال ميكنهما نقل جنسيتهما إىل الطفل، فسيكون الطفل عدمي اجلنسية       أو

على عدم جواز ختلي أي مواطن توفـايل عـن جنـسيته            ) الباب الثامن (املواطنة يف توفالو    
ى عن جنسيته لغرض احلصول على جنـسية        كان حيمل جنسية بلد آخر أو كان يتخل        إذا إال

وقد يؤدي أيضاً هذا احلكم املتعلق بالتخلي عن اجلنـسية إىل انعـدام اجلنـسية يف                . أخرى
احلاالت اليت يتخلى فيها مواطنون عن جنسيتهم التوفالية من أجل اكتساب جنسية بلد آخر              

  . )٤٢(يفشلون بعد ذلك يف اكتساهبا ولكنهم
التشريع بإدراج ضمانة   بأن ُتعدِّل   سامية لشؤون الالجئني توفالو     وأوصت املفوضية ال    -٢٧

ضد انعدام اجلنسية تنص على منح اجلنسية التوفالية للطفل املولود يف البلد إن كان عدم منحه              
اجلنسية التوفالية جيعله عدمي اجلنسية، وعلى عدم جواز ختلي املواطنني عن جنسيتهم التوفالية             

  .)٤٣(لى جنسية أخرى أو تلقوا تأكيداً باحلصول على جنسية أخرىإال إن كانوا حصلوا ع
إزاء الزجيات القسرية أو املتفق عليها، ال سيما يف اجلـزر           عن قلقها   اللجنة  أعربت  و  -٢٨

ودعت اللجنة توفالو إىل رفع الـسن الـدنيا         .  سنة ١٦  باخلارجية؛ وإزاء حتديد سن الزواج      
  . )٤٤( سنة١٨للزواج إىل 

أيضاً ألن فسخ الزواج يترك املرأة وأوالدهـا يف وضـع           عن قلقها    اللجنة   تأعربو  -٢٩
ضعيف، وحثت توفالو على استكمال إصالح قانون األسرة وضمان منح الـزوجني نفـس              

وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم       . احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج ويف حالة فسخه      
البلد إىل وضع تدابري تشريعية وغري تشريعية، منها مراجعة         تنفيذ توفالو ألوامر النفقة، ودعت      

  . )٤٥(وتعديل القوانني القائمة، لضمان تنفيذ أوامر النفقة
املولود خارج إطـار الـزواج      ألن حقوق حضانة الطفل     عن قلقها   اللجنة  وأعربت    -٣٠

دعت توفالو إىل   تنتقل تلقائياً إىل األب، إن قَبِل أبوة الطفل، لدى بلوغ الطفل سن عامني، و             
املولودين خارج   حبضانة األطفال    اضي السكان األصليني املتعلق    من قانون أر   ٢٠تعديل املادة   
  .)٤٦(إطار الزواج

وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز             -٣١
ملثلي، ال سيما العالقة اجلنسية املثلية      إىل أن االستعمار أتى معه بقوانني جتّرم السلوك اجلنسي ا         

ورغم إلغاء هذه القوانني يف بعض بلدان القانون العـام، ال تـزال القـوانني               . بني الرجال 
االستعمارية املتعلقة بزنا احملارم واللواط قائمة يف قوانني العقوبات يف معظم بلـدان منطقـة               

  .)٤٧(احمليط اهلادئ، مبا فيها توفالو
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دين أو املعتقد وحرية التعبري واحلق يف املـشاركة يف احليـاة العامـة              حرية ال   -هاء  
  السياسية واحلياة

أشار املكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ إىل أن الدستور يسمح بفرض قيود على               -٣٢
بث الفرقـة  " إن أدت ممارسة هذه احلقوق إىل       ممارسة احلق يف العبادة وحرية التعبري واإلعالم      

  .)٤٨(" أو عدم استقراره أو إهانته، أو شكلت هتديداً مباشراً لقيم وثقافة يف توفالوبني الشعب
وأشار املكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ إىل أن حمكمة االستئناف اجتمعـت يف               -٣٣
. تيونيا ضـد اجمللـس البلـدي    للنظر يف حكم احملكمة العليا يف قضية       ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

بأن قرار اجمللس البلدي جلزيرة نانوماغا مبنـع         ٢٠٠٦حكمت يف عام    ليا   احملكمة الع  كانتو
وأشار . كنيسة األخوة من القدوم إىل اجلزيرة وإقامة كنيسة هبا ال يشكل انتهاكاً حلرية العبادة

أن السماح للكنيسة بالقدوم إىل     رأى  املكتب اإلقليمي إىل أن اجمللس البلدي جلزيرة نانوماغا         
 سيؤدي إىل بث الفرقة بني الشعب وعدم استقراره، وسيشكل هتديداً مباشراً            جزيرة نانوماغا 

وحكمت حمكمة االستئناف بعدم دستورية قرار اجمللس البلـدي       . لقيم وثقافة جمتمع نانوماغا   
  . )٤٩( مبنع إنشاء كنائس يف اجلزيرة٢٠٠٣جلزيرة نانوماغا يف عام 

 يزاالن ميثالن فعالً إجرامياً مبوجـب       وأشارت اليونسكو إىل أن التشهري والقذف ال        -٣٤
الباب الرابع عشر من القانون اجلنائي، وأوصت بأن ُتنهي توفالو جترمي التشهري وبأن تدرجه              

  . )٥٠(بعد ذلك يف القانون املدين وفقاً للمعايري الدولية
بأن وأشارت اليونسكو أيضاً إىل عدم وجود قانون حلرية اإلعالم، وأوصت توفالو              -٣٥
قانون حلرية اإلعالم لتمكني اجلمهور من الوصول بسهولة وحرية إىل املواد           اعتماد   دأ عملية تب

  . )٥١(اإلعالمية وفقاً للمعايري الدولية
وأشارت اليونسكو كذلك إىل عدم وضع آليات للتنظيم الذايت لوسائط اإلعـالم،              -٣٦

وأوصت . الوحيدة يف البلد   فزيون، وحمطة التل  ةفي، والصح أن الدولة متتلك احملطة اإلذاعية    وإىل  
بأن تعزز توفالو القدرات يف جمال املعايري واآلداب الصحفية من أجل وضع آلية للتنظيم الذايت              

  . )٥٢(لوسائط اإلعالم، لكل من اإلعالميني ورامسي السياسات
وإذ تالحظ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة أن الدسـتور وقـوانني                 -٣٧
النتخاب يوفران فرصة متكافئة للرجل واملرأة فيما يتعلق باملشاركة السياسية، أعربت اللجنة            ا

عن قلقها إزاء تدين مستويات مشاركة املرأة يف احلياة العامة واحلياة السياسية، ال سـيما يف                
عيـة  اجلم(أعلى مستويات اختاذ القرار، ويف احلكومة احمللية، مبا يف ذلك هيئات اختاذ القرار              

واجملالس البلدية للجزر، والقضاء، وقطاع الشركات، واجملالس النظامية، وكـذلك          ) الشعبية
وحثت اللجنة توفالو على زيادة عدد النـساء يف         . يف اخلدمة املدنية الدولية ويف احلياة الدينية      

لسلك املناصب احلكومية اليت ُتشغل باالنتخاب أو التعيني على مجيع املستويات، مبا يف ذلك ا             
الدبلوماسي؛ واختاذ تدابري خاصة مؤقتة لإلسراع بزيادة متثيل املرأة؛ وإبراز أمهية املـشاركة             

  .)٥٣(الكاملة والعادلة للمرأة يف الوظائف القيادية؛ ومتكني املرأة يف اجلزر اخلارجية
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 ٢٠١١أكتوبر  /وأشار املكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ إىل أنه يف تشرين األول            -٣٨
  . )٥٤( عضواً إال امرأة واحدة١٥مل يكن بالربملان الذي يبلغ عدد أعضائه 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التمييـز الـذي                 -٣٩

 األجور بني اجلنسني ويف التمييز املهين،        يف فجوة  رأة يف جمال العمل، وهو ما يتجلى      تواجهه امل 
وطلبت إىل توفالو أن تكفل توفري فرص متكافئة للمرأة يف سوق العمل؛ وأن حتمي املرأة من                
التمييز واالستغالل؛ وأن تطبق مبدأ األجر املتساوي وتكفل تكافؤ الفرص يف العمـل؛ وأن              

  .)٥٥(تشجع النساء على اختيار جماالت العمل غري التقليدية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
أوصت املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الـشرب املأمونـة                -٤٠

، بـأن تعتمـد توفـالو وتنفـذ       ٢٠١٢وخدمات الصرف الصحي، يف هناية بعثتها يف عام         
ودعت إىل إعداد االسـتراتيجية     . ميع السكان استراتيجية وخطة عمل وطنيتني لتوفري املياه جل      

وخطة العمل ومراجعتهما بشكل دوري يف إطار عملية تشاركية شفافة، وإىل وضع إطـار              
  . )٥٦(قانوين واضح لقطاع املياه

ورحبت املقررة اخلاصة مبشروع قانون املياه وبالسياسة املستدامة واملتكاملة للميـاه             -٤١
ا، وشجعت احلكومة على اعتماد هذين الصكني يف أقرب         والصرف الصحي اجلاري إعداده   

  .)٥٧(وقت ممكن من أجل وضع وتنفيذ اهليكل اإلداري للمياه والصرف الصحي يف البلد
وأشارت املقررة اخلاصة إىل أن املناهج الدراسية تتضمن مقرراً صحياً يف املـدارس               -٤٢

يكفـي مـن الـصابون وورق       االبتدائية، غري أهنا اندهشت عندما الحظت عدم وجود ما          
بشراء الصابون مـن أمـواهلم      غالباً  املرحاض يف مدرسة ابتدائية يف توفالو، وقيام املدرسني         

  .)٥٨( بعد استخدام املرحاض، خاصةاخلاصة لكي يتمكن التالميذ من غسل أيديهم
وأضافت املقررة اخلاصة أن عملية وضع مجيع الصكوك ينبغي أن تتم مبشاركة فعالة               -٤٣
ودعت أيضاً احلكومة إىل ضمان إيالء مزيد من األولويـة للميـاه   . ادفة من اجملتمع املدين وه

  .)٥٩(، اليت تغطي الفترة القادمةخطة التنمية االستراتيجية الوطنية املقبلةوالصرف الصحي يف 
وأكدت املقرر اخلاصة أن االفتقار احلايل إىل إطار قانوين ومؤسسي أدى إىل بعـض                -٤٤

وقالت إن معظم امليزانية املخصصة .  يف التمتع حبق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي   التحديات
وأضافت أن من املهم لتوفالو أن تبادر       . للمياه والصرف الصحي والنظافة قدمتها جهات ماحنة      

إىل حتديد أولوياهتا يف هذا القطاع، وإىل إدماج مبادرات اجلهات املاحنة يف األنشطة احلكومية،              
  .)٦٠( من االستدامة للمداخالت وتعزيز تأثريها على حياة املواطنني التوفالينياً يكفل مزيدمبا
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وأوصت املقررة اخلاصة بأن تكون تكاليف احلصول على املياه وخـدمات الـصرف               -٤٥
وأوصت أيضاً بأال يؤدي الـثمن      . الصحي ميسورة للجميع، ال سيما ألصحاب الدخل املنخفض       

رف الصحي والنظافة إىل تقليل فرص احلصول على حقوق أخرى من حقوق            املدفوع للمياه والص  
وقالت إن اآلليات املبتكرة، مثل إنشاء صندوق دّوار،        . اإلنسان، مثل الغذاء أو السكن أو التعليم      

ميع املياه من املباين احلكومية، وتقدمي اإلعانات احملددة اهلـدف،          جتوتوفري املوارد املالية عن طريق      
  .)٦١(ن تساعد يف دعم األسر اليت تفتقر إىل املوارد الالزمة لتوفري هذه احللولميكنها أ
بأن ُتستخدم املباين القائمة لتجميع مزيد مـن امليـاه          أيضاً  وأوصت املقررة اخلاصة      -٤٦

االحتياطية، وبأن تتضمن التشريعات معايري واضحة ُتلزم بإقامة نظم لتجميع املياه عند إنشاء             
  .)٦٢(واء من جانب احلكومة أم اجلهات املاحنةمباٍن جديدة س

 /وأشار تقرير لليونيسيف إىل أن حكومة توفالو أعلنـت حالـة الطـوارئ يف أيلـول                 -٤٧
من جزيرتني مرجانيتني، منـهما العاصـمة       املأمونة   بعد أن نفدت إمدادات املياه       ٢٠١١ سبتمرب
مات والشركاء كفلت محايـة صـحة       ورغم أن اإلجراءات العاجلة اليت اختذهتا احلكو      . فونافويت

مبثابة خطوة إىل اخللـف يف طريـق بلـوغ          كانت  كل كارثة طبيعية    فإن  األطفال وسالمتهم،   
  .)٦٣(األهداف اإلمنائية لأللفية

  احلق يف الصحة  -حاء  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن اإلجهاض ُيعـد                -٤٨

قب عليه مبوجب قانون توفالو، وهو ما قد حيمل النساء على التماس عمليات    فعالً إجرامياً يعا  
وأوصـت  . إجهاض غري مأمونة وغري قانونية قد تنطوي على عواقب هتدد حياهتن وصحتهن           

األحكام العقابية املفروضة على النساء الاليت ُتجرى هلـن عمليـات           بأن تلغي   اللجنة توفالو   
صول على خدمات عالية اجلودة ملعاجلة املضاعفات النامجة إجهاض، وبأن ُتتاح هلن فرصة احل

  . )٦٤(عن اإلجهاض غري املأمون
وأعربت اللجنة عن قلقها ألن النساء، ال سيما يف اجلزر اخلارجية، يواجهن صعوبات يف                -٤٩

احلصول على الرعاية الصحية املناسبة، وألن املراكز الصحية يف اجلزر اخلارجية جمهـزة لتقـدمي               
وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم كفاية الرعايـة الـصحية            . ات التوليد العادية فقط   خدم

الوقائية؛ واخنفاض معدل استعمال وسائل منع احلمل وزيادة نسبة احلمل والعدوى املنقولة جنسياً             
ـ         عن قلقها   اللجنة  وأعربت  . بني املراهقات  ة إزاء عدم إيالء اهتمام كاٍف جلميع جمـاالت الرعاي

الصحية، مبا يف ذلك الصحة النفسية واخلدمات املوجهة للنساء الاليت قـد حيـتجن إىل رعايـة                 
وحثت اللجنة توفالو على تلبية االحتياجات املتفاوتة       . متخصصة، كالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة    

 الوقائية،  يف جمال الصحة العامة وتلبية االحتياجات الصحية اخلاصة للمرأة؛ وتقدمي الرعاية الصحية           
ال سيما الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية، وحتسني سبل حصول نساء اجلزر اخلارجية على هذه              
اخلدمات؛ والعمل على وقاية املراهقات من احلمل ومن العدوى املنقولة جنسياً، وذلـك بزيـادة               

  . )٦٥(املوجودةمعارفهن املتعلقة بتنظيم األسرة، ومنها وسائل منع احلمل، وتوعيتهن باخلدمات 
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إزاء احتمال تعرض النساء والفتيـات بـشكل خـاص          عن قلقها   اللجنة  أعربت  و  -٥٠
تتعلق بنوع اجلـنس، وأوصـت      قواعد  اإليدز بسبب   /فريوس نقص املناعة البشرية   للعدوى ب 

اإليدز على النساء والفتيـات؛ وبـأن       /فريوس نقص املناعة البشرية   لتأثري  بأن تتصدى   توفالو  
فـريوس نقـص املناعـة       جنسانياً يف سياساهتا وبراجمها املتعلقـة مبكافحـة          ُتدرِج منظوراً 

اإليدز؛ وبأن تنظم محالت لتوعية موظفي احلكومة بشأن الوقاية واحلماية واحملافظـة            /البشرية
  . )٦٦(على السرية

  احلق يف التعليم  -طاء  
وفريها التعليم االبتدائي   أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بتوفالو لت           -٥١

، ولتحقيقها معدالت عالية يف حمـو       التعليم من أجل احلياة   اجملاين للجميع من خالل برنامج      
غري أهنا أعربت عن قلقها إزاء التفاوت يف احلصول على التعلـيم بـني املنـاطق              . )٦٧(األمية

نساء والرجال على أعلـى     احلضرية والريفية أو النائية؛ وإزاء عدم إدراج مبدأ املساواة بني ال          
وأوصت توفالو  . مستويات نظام التعليم؛ وإزاء تصنيف اجملاالت الدراسية حبسب نوع اجلنس         

 لكي تتيح جلميع الفتيات فرصـة متكافئـة         ياةاحلالتعليم من أجل    برناجمها املعنون   بأن تنفذ   
م اجلـامعي   على االلتحاق بالتعلي  النساء  للحصول على مجيع مستويات التعليم؛ وأن تشجع        

واختيار جماالت الدراسة غري التقليدية؛ وأن تضع نظاماً لرصد حاالت الفصل من املـدارس              
  .)٦٨(وتوفري بدائل للمفصولني خارج نظام التعليم الرمسي، مثل التدريب املهين

احلق يف التعليم يف دستورها وبأن تعتمد تدابري        بأن ُتدرِج   وأوصت اليونسكو توفالو      -٥٢
هبدف مكافحة التمييز يف التعليم، ومحاية األقليـات، وتعزيـز          ) القوانني اخلاصة مثل  (أخرى  

  .)٦٩(املساواة بني اجلنسني

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل عدم وجود إطار اجتماعي               -٥٣

  .)٧٠(امن األسريأو سياسي للتصدي ملشكلة اإلعاقة لدى املرأة إال التض

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -كاف  
 /أشارت املفوضية السامية لشؤون الالجـئني إىل أن توفـالو طـرف منـذ آذار                -٥٤

، ١٩٦٧ املتعلقة بوضع الالجئني ويف بروتوكوهلا لعـام      ١٩٥١ يف اتفاقية عام     ١٩٨٦ مارس
.  اإلطار التنفيذي لتحديد وضع الالجئني     ولكنها تفتقر إىل التشريعات التنفيذية أو اللوائح أو       

 يف إطارها التشريعي من أجل      ١٩٥١وأوصت بأن ُتدرِج توفالو التزاماهتا مبوجب اتفاقية عام         
  .)٧١(إرساء أساس واضح يكفل احلماية الدولية لالجئني
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  احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -الم  
منائي بشأن مشروع التكيف مع تغـري       أشارت وثيقة أعدها برنامج األمم املتحدة اإل        -٥٥

املناخ يف منطقة احمليط اهلادئ إىل أن املوقع اجلغرايف والطبوغرايف لتوفالو يعرضـها بـشكل               
خاص للمخاطر املتعلقة بتغري املناخ، ومنها ارتفاع منسوب سطح البحر، واجلفاف، وارتفاع            

دمة املخـاطر بـسبب     ويأيت ارتفاع منسوب سطح البحر يف مق      . درجة حرارة سطح البحر   
موجات املد واجلزر الشديدة اليت مل تفتأ حتل بتوفالو منذ عدة سنوات فتـؤدي إىل إغـراق                 

وقد أحلقت هذه األحـداث تـأثريات       . املساكن وتسرب املياه املاحلة إىل قنوات املياه العذبة       
  . )٧٢(لوسلبية باألمن الغذائي، واملياه، والصحة، واألحوال املعيشية العامة لسكان توفا

واعترفت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن تغري املناخ يشكل جمموعة فريدة من        -٥٦
التحديات للدول اجلزرية الصغرية النامية، ومنها توفالو، وأوصت بأن تسهم توفالو بنشاط يف             

ارجيـاً،  إطالق مبادرة دولية لتلبية احلاجة إىل هنج أكثر اتساقاً وانسجاماً حلماية املشردين خ            
أي عرب احلدود الدولية، بفعل الكوارث املفاجئة والكوارث البطيئة الظهور، مبا فيها الكوارث             

  .)٧٣(النامجة عن تغري املناخ
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