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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

 من مرفق   ٥ية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته املفوض      
   ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *توفالو    

 إىل عمليـة    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من ثالث جهـات معنيـة             
وهو يّتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من           . ١٧/١١٩قرره  اإلنسان يف م  
جانب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعـاءات               

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمددة
وعمالً بقرار اجمللس   . قاء على النصوص األصلية دون تغيري     التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلب     

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق           ١٦/٢١
. اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد الكامل مببادئ باريس           

قوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتـضمن     وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حل      
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت          . مجيع املعلومات الواردة  
  .حدثت أثناء تلك الفترة

  

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى  -أوالً  

  املعلومات األساسية واإلطار   -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
أوصت كنيسة األخوة يف توفالو بأن ُتصّدق توفالو على العهـد الـدويل اخلـاص                 -١

  .)٢(باحلقوق املدنية والسياسية
 إىل أن التصديق على اتفاقية حقوق       )الرابطة (وأشارت رابطة فوسي ألوفا يف توفالو       -٢

  .)٤(ا فوراً، ودعت توفالو إىل التصديق عليه)٣(األشخاص ذوي اإلعاقة ال ُيعترب أولوية وطنية

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 على اتفاقية القضاء    ١٩٩٩أشارت رابطة فوسي ألوفا إىل أن توفالو صّدقت يف عام             -٣

 على إعالن ومنـهاج عمـل       ٢٠٠٥على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ووقّعت يف عام          
ا مل تسّن حىت اآلن أية قوانني وطنية حلماية احلق يف عدم التعّرض للتمييز على               بيجني، غري أهن  

وحثت الرابطة حكومة توفالو على تعديل الدستور حبيـث         . )٥(أساس اجلنس أو نوع اجلنس    
  .)٦(ُيدرج نوع اجلنس كأساس حلظر التمييز

ألشخاص حيمي حق ا  بعينه   أي حكم     بعد والحظت الرابطة أن الدستور ال يتضمن       -٤
ومل ُيتخذ حىت اآلن أي إجراء لتعديل الدستور علـى          . لتمييزالتعرض ل ذوي اإلعاقة يف عدم     

حنو حيمي هذا احلق، رغم أن توفالو أّيدت يف إطار االستعراض الدوري الشامل األخري الذي               
وأوصت الرابطة توفـالو بتعـديل      . )٧( يف هذا الشأن   ٥-٦٨ التوصية   ٢٠٠٨أُجري يف عام    

  .)٨( التمييزمن األشخاص ذوي اإلعاقة محايةعلى وجه االستعجال حبيث ينص على الدستور 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أشارت رابطة فوسي ألوفا إىل أن العنف املرتيل ميثل مشكلة يف البلد، والحظت بقلق   -٥

ويساور الرابطـة   . املرتيلبالغ طول الفترة الالزمة لوضع استراتيجية شاملة للحد من العنف           
القلق أيضاً ألن مشروع قانون مكافحة العنف املرتيل ال يـزال بانتظـار القـراءة األوىل يف                 

ودعت الرابطة توفالو إىل اعتماد     . )٩(الربملان، ولعدم وضع خطة وطنية ملكافحة العنف املرتيل       
سارعة إىل وضع خطة    مشروع قانون مكافحة العنف املرتيل، على سبيل االستعجال، وإىل امل         

  . )١٠(شاملة ملكافحة العنف املرتيل من أجل احلد منه
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وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفـال إىل أن هـذه                -٦
 الصادرة يف إطار االسـتعراض      ٨-٦٨العقوبة مشروعة يف توفالو، رغم قبول البلد للتوصية         

املتعلقة بالقضاء على العقوبة البدنية عن طريق إصالح قانون  و٢٠٠٨الدوري الشامل يف عام 
العقوبات، ورغم قبوهلا لتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة املتعلقة حبظر هذه            

  .)١١(العقوبة يف املدارس
فاحملافظة علـى   . وُتعترب العقوبة البدنية مشروعة يف املرتل واملدارس ونظام العقوبات          -٧

يسعى شعب توفالو إىل احملافظة     ): "املبدأ الرابع (االنضباط األسري مبدأ من مبادئ الدستور       
، وقوة األسـرة ودعمهـا،       احمللية على جمموعة من القيم، منها أشكال تقليدية للمجتمعات       

 من قانون العقوبات مسألة القسوة على األطفال،        ٢٢٦وتتناول املادة   ". واالنضباط األسري 
ال يوجد يف هذه املادة ما ميكن تفسريه على أنه يؤثر يف حق             : "ضاً على ما يلي   وهي تنص أي  

أي من الوالدين أو املدرس أو أي شخص آخر ميارس رقابة قانونية على طفل أو شاب يف أن                  
  .)١٢("يعاقبه يف حدود املعقول

م  مـن قـانون التعلـي      ٢٩وُتعد العقوبة البدنية مشروعة يف املدارس مبوجب املادة           -٨
ال جيوز ألي مدرس، باستثناء مدير املدرسة، توقيع        ) ١: "(، اليت تنص على ما يلي     )١٩٧٦(

جيب على مدير املدرسة، يف حال توقيعه عقوبة بدنية على          ) ٢. (عقوبة بدنية على أي تلميذ    
أي تلميذ، أن يسجل تفاصيل العقوبة املوقّعة واملخالفة اليت ُوقّعت على أساسـها العقوبـة               

جيوز للوزير أن يصدر توجيهـات      ) ٣. (يف سجل ُيحتفظ به يف املدرسة هلذا الغرض       البدنية  
           وتنطبق أيـضاً يف هـذا الـصدد       ". لفرض مزيد من القيود على العقوبة البدنية يف املدارس        

  .)١٣( من قانون العقوبات٢٢٦املادة 
نص على ذلـك    ي  وال. وجييز نظام العقوبات توقيع عقوبة بدنية على ارتكاب جرمية          -٩

قانون العقوبات، أو قانون اإلجراءات اجلنائية، أو قانون حماكم الصلح، أو قـانون احملـاكم               
من قانون حماكم اجلزر ُتجيز حملكمة اجلزيرة إصدار أمـر لوالـد            ) ٨(٨العليا، غري أن املادة     

ـ  ٦حىت  (الطفل أو الشاب أو الوصي عليه بضربه بدالً من توقيع أية عقوبة أخرى               ربات  ض
 ١٤ ضربات للشاب الذي يتراوح عمره بني ١٠ سنة، وحىت ١٤للطفل الذي يقل عمره عن   

  .)١٤()٩(٨وُيعد عدم تنفيذ هذا األمر خمالفة مبوجب املادة ).  سنة١٦و
حكم بتوقيع العقوبة البدنية كإجراء تأدييب،      ) ١٩٨٥(وال يوجد يف قانون السجون        -١٠

 مـن قـانون     ٢٢٦ظراً صرحياً، وُيفترض أن املـادة       غري أن هذه العقوبة ليست حمظورة ح      
  .)١٥(العقوبات هي املطّبقة يف هذه احلالة

 مـن   ٢٢٦والعقوبة البدنية مشروعة أيضاً يف أماكن الرعاية البديلة مبوجب املـادة              -١١
  .)١٦(قانون العقوبات
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 تـشريع،   وأوصت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال بسنّ           -١٢
          على سبيل األولوية، حيظر صراحة مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع األمـاكن،             

  .)١٧(مبا يف ذلك املرتل، وحظر صدوره كحكم من حماكم اجلزر

  حرية الدين أو املعتقد  -٣  
 ٩ و ٨أشارت كنيسة األخوة يف توفالو إىل انعقاد حمكمة االستئناف يف توفالو يومي               -١٣
ماز تيونيا ضـد نانوماغـا كوبـول         للنظر يف الطعن املقدم يف قضية        ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

(“Teonea v. Kaupule”) بعدم دستورية ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤صدور حكم يف ، وإىل 
 مبنع كنيسة األخوة مـن      ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٤قرار اجمللس الشعيب جلزيرة نانوماغا الصادر يف        

ومع ذلك، أشارت كنيسة األخوة إىل أنه رغم صدور حكـم حمكمـة             .  اجلزيرة التبشري يف 
وال يزال ماز   . االستئناف لصاحل ماز تيونيا، وهو راع يف كنيسة األخوة، فإن احلكم مل ُينفذ            

تيونيا ممنوعاً من السفر إىل نانوماغا، وال يزال نشاط كنيـسة األخـوة حمظـوراً يف هـذه                  
  .)١٨(اجلزيرة
             وقالت كنيسة األخوة إن الربملان، بدالً من تنفيذ حكم حمكمة االستئناف، أصـدر              -١٤
  : املنظمات الدينية الذي ينص على ما يليتقييد قانون ٢٠١٠أغسطس / آب١٣يف 

 نشر أية ديانة يف أية جزيرة يف توفالو ما مل يوافق على ذلك اجمللـس الـشعيب      تقييد •
 للجزيرة؛ 

جمللس الشعيب عن املوافقة على نشر أية ديانة يف اجلزيرة إال إذا رأى أن نشر               ال ميتنع ا   •
قـيم  بشكل مباشر   معتقدات وممارسات من خالل منظمة أو رابطة دينية قد ُيهدد           

 وثقافة جمتمع اجلزيرة؛

جيوز للمجلس الشعيب للجزيرة سحب أية موافقة مت منحها إلقامة منظمة أو رابطة               •
عتقدات وممارسات املنظمة أو الرابطة الدينية هتدد بشكل مباشـر     دينية إذا رأى أن م    

أو عـدم   قيم وثقافة جمتمع اجلزيرة، أو أن هذه املعتقدات واملمارسات تبث الفرقة            
 تسيء إليهم؛االستقرار بني السكان أو 

 ال جيوز الطعن يف أي قرار يتخذه اجمللس الشعيب للجزيرة أمام أية حمكمة قضائية؛ •

ي شخص استخدام مقره لعقد جتمعات دينية غري مصرح هبـا، وجيـوز             ال جيوز أل   •
 ؛ دوالر٥٠٠فة بغرامة ال تزيد على احلكم عليه يف حال إدانته بارتكاب هذه املخال

، جيوز احلكم على أي شخص حيضر جتمعاً غري مصرح به أو يشارك فيه، حال إدانته      •
  .)١٩( دوالر٢٠٠بغرامة ال تزيد على 

األخوة إىل أن احلكومة كانت هلا يف العادة سلطة نشر أية ديانة يف             وأشارت كنيسة     -١٥
.  عليها أن تطلب تسجيلها لدى املكتب احلكوميكانتوفالو، وإىل أن مجيع املنظمات الدينية   
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هذه السلطة من احلكومة ومنحهـا للمجلـس        نزع  قانون تسجيل املنظمات الدينية     غري أن   
  .)٢٠(الشعيب يف كل جزيرة

 املنظمات الدينية هو إبطـال      تقييد كنيسة األخوة إن الغرض من سّن قانون         وقالت  -١٦
حكم حمكمة االستئناف، مشريةً إىل أن هذا القانون يتعارض بصورة مباشرة مع توصـيات              

ورأت الكنيسة أن هذا القانون     . ١٣-٦٧ و ١٠-٦٧ و ٩-٦٧االستعراض الدوري الشامل    
وحريتها يف العبادة وحريتها يف االعتقاد وحريتها يف        اجلديد يقّيد بشكل مباشر حريتها الدينية       

  .)٢١(واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانتوفالو التعبري على النحو الذي يكفله دستور 
وأضافت الكنيسة أن هذا القانون أدى إىل تلقيها رسالتني من اجمللـسني الـشعبيني                -١٧

وبّين اجمللس الشعيب جلزيرة    .  اجلزيرتني جلزيريت نانوماغا وفونافويت حبظر نشر دين الكنيسة يف       
فونافويت أن األنشطة الدينية للكنيسة تتعارض مع تقاليد اجلزيرة وقيمها، يف حني بّين اجمللس              

وال يسمح  . الشعيب جلزيرة نانوماغا أن دين الكنيسة حمظور يف اجلزيرة نتيجة للقانون اجلديد           
رصة للطعن يف قرار اجمللس الشعيب أمام أية حمكمة        املنظمات الدينية للكنيسة بأية ف     تقييدقانون  
ورغم وجود كنيسة األخوة يف معظم اجلزر، فإن قانون تسجيل املنظمات الدينية من             . قضائية

شأنه أن يدفع مزيداً من اجلزر يف توفالو إىل إصدار قرارات مماثلة لقراري اجمللسني الـشعبيني                
ممارسة نشاطها الـديين يف      االستمرار يف    ألخوة من جلزيريت نانوماغا وفونافويت مبنع كنيسة ا     

  .)٢٢(تلك اجلزر
 الكنيسة حكومة توفالو بتنفيذ حكم حمكمة االستئناف وإفادة عامة النـاس            وتوصي  -١٨

 املنظمات الدينية إلغاًء كامالً؛ وبإلغاء مجيع القـوانني  تقييدحبكم هذه احملكمة؛ وبإلغاء قانون    
 بالتمييز على أساس الدين واملعتقدات؛ وبرتع سلطة نشر أيـة           اليت تقّيد حرية الدين وتسمح    

  .)٢٣(ديانة يف توفالو من اجمللس الشعيب للجزر وإعادهتا إىل احلكومة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٤  
 أشادت رابطة فوسي ألوفا بإنشاء مدرسة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصـة يف              -١٩
  .)٢٤( باعتبار ذلك إجنازاً كبريا٢٠١١ًعام 
ومع ذلك، أعربت الرابطة عن قلقها إزاء استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن                -٢٠

اجملاالت االستراتيجية الرئيسية ذات الصلة يف استعراض منتصف املـدة للخطـة اإلمنائيـة              
وأوصت الرابطة توفالو باملسارعة . )٢٥(٢٠١٥خطة عمل : االستراتيجية الوطنية الثانية لتوفالو  

شأن اإلعاقة تساعد على تعويض استبعاد األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن      إىل وضع خطة ب   
جماالت رئيسية معينة يف إطارها الوطين للتخطيط االستراتيجي، وباسـتطالع طـرق إدراج             

  .)٢٦(٢٠١٥األولويات اإلمنائية لألشخاص ذوي اإلعاقة إدراجاً كامالً يف خطة عمل 
التقدم الذي حترزه حكومـة توفـالو يف        والحظت الرابطة بقلق متزايد تباطؤ وترية         -٢١

تنفيذ تدابري حتد من الفقر وتليب االحتياجات األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة على غـرار              
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وحثـت الرابطـة   . )٢٧( سـنة ٧٠التدابري املنفّذة للمواطنني املسنني الذين يزيد عمرهم على        
إلعاقـة يف امليزانيـة     احلكومة على املسارعة إىل ختصيص اعتمادات مالية لألشخاص ذوي ا         

الوطنية يف إطار ما تتخذه من تدابري للحد من الفقر، وكذلك للمساعدة يف إدارة مدرسـة                
  .)٢٨(رابطة فوسي ألوفا يف توفالو

وأشادت الرابطة باعتماد سياسة تغري املناخ يف العام املاضي، ولكنها أشارت إىل أن               -٢٢
ّجه الـدعوة للرابطـة للمـشاركة يف هـذه          املشاورات ال تشمل مجيع أحناء البلد، فلم تو       

املشاورات، ومن مث مل يؤخذ األشخاص ذوو اإلعاقة يف االعتبار يف هذه الوثيقة البالغة األمهية             
ودعت الرابطة توفالو إىل وضع سياسات . )٢٩(ويف الربامج الوطنية للتكيف مع آثار تغري املناخ

اختاذ القرارات الرمسيـة، وال سـيما       لتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف مستويات        
  .)٣٠(القرارات املتعلقة مبسائل مهمة مثل نوع اجلنس وحقوق األطفال وتغري املناخ
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