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  )ج(١٥ته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة  أعدموجز

  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 
  *توفالو

 إىل عملية االستعراض الـدوري      )١( من أصحاب املصلحة   ٦ت املقدمة من     موجز للورقا  هذا التقرير هو    
وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو       . نوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسا         . الشامل

وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات        نسان،وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإل         
، كمـا أنـه بقـدر       وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           . حمددة

سائل على هذه املأو إىل التركيز عن مسائل حمددة االفتقار إىل معلومات و. ألصليةاملستطاع مل جير تغيري النصوص ا
مفوضية لتاح على املوقع الشبكي لُتو. تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينهاقد ُيعزى إىل عدم 

رية االستعراض يف اجلولة    وبالنظر إىل كون وت   . السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة       
 كانون  ١املعلومات الواردة يف التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت  بعد             األوىل هي أربع سنوات، فإن      

  . ٢٠٠٤يناير /الثاين
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف

ون التابعة للمجلس النسائي الوطين يف توفالو بقلق متزايد         أشارت املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القان        - ١
طء التقدم الذي حترزه حكومة توفالو فيما خيص التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان والربوتوكـوالت               ُبإىل  

 يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          اًوعلى وجه اخلصوص، توفالو ليست طرف     . االختيارية املكملة هلا  
قت علـى   ّدبيد أن توفالو قد ص    . ة، وال العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        والسياسي

  أة يف ، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـر          ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ٢٢اتفاقية حقوق  الطفل يف      
 أن تنظر حكومة توفـالو يف       )٤(وتوفال وكنيسة األخوة يف     )٣(وطلبت املنظمة . )٢(١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                
كما أوصت منظمة العفو الدولية احلكومة باالنضمام، إضافة إىل هـذين العهـدين، إىل              . واالجتماعية والثقافية 

 قوانني عن طريق الربملان لكي تدرج يف القانون احمللي أحكـام هـذه              ّنى؛ وبس معاهدات حقوق اإلنسان األخر   
 فيها؛ وبضمان تنفيذ أحكام معاهدات حقوق اإلنسان        اًالصكوك ومعاهدات حقوق اإلنسان اليت ُتعد توفالو طرف       

  .)٥( عايري يف السياسة ويف املمارسةالدولية وغريها من امل

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء

ذكرت كنيسة األخوة يف توفالو أن دستور توفالو حيتوي على شرعة احلقوق اليت تكفل محاية حرية املعتقد   - ٢
 .)٦(كما تكفل الشرعة احلماية من التمييز على أساس املعتقدات الدينيـة    . وحرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات    

املة ة مسّم الحظت أن توفالو، بصورة عامة، أ بإدراج شرعة احلقوق يف الدستور، كماهوأشادت منظمة شهود يهو
وذكرت كنيسة األخوة يف توفالو أن محاية احلقوق واحلريات األساسية ختـضع            . )٧(وتقّية وحتترم حقوق اإلنسان   

ا احلكم الذي جييز فرض قيود على ممارسة احلقوق واحلريات إذا  هومن أمه . لشروط وقيود معينة يف شرعة احلقوق     
باشر تؤدي إىل التفرقة أو عدم االستقرار، أو مهينة للشعب، أو هتدد بشكل م"هدف ممارسة بعينها كان التقييد يست

  ه أو عمل تقوم به يف إطار قـانون        ّنبيد أن أي إجراء تتخذه احلكومة أو أي قانون تس          ."القيم والثقافة يف توفالو   
 .)٨("شكل معقول داخل جمتمع دميقراطـي  باًكون مربري"ما يقيد احلقوق واحلريات اليت حيميها الدستور جيب أن     

 حىت يصبح تعريف وفهم العالقة بني شـرعة احلقـوق يف            فاليكاوبول بتعديل قانون    هوأوصت منظمة شهود يهو   
  .)٩(اًفية للقانون املذكور أكثر وضوحالدستور والسلطة العر

 اًقت عليها توفالو ال ُتدمج تلقائيّدوتشري كنيسة األخوة يف توفالو كذلك إىل أن املعاهدات الدولية اليت ص  - ٣
التزامات توفالو الدولية فإن احملكمة العاليـة       مع  لداخلية  ، وأنه يف حالة عدم توافق القوانني ا       لداخلييف القانون ا  

 إىل أن تعدل توفالو قوانينها لتجسد التزاماهتا الدولية، وذلـك عـن طريـق               الداخليأشارت إىل تطبيق القانون     
 القانون املكتوب أكثر من تفسري، فمن بيد أن الكنيسة تضيف أنه حيث حيتمل معىن. انية املعهودةاإلجراءات الربمل

وناشدت املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم      . )١٠(تمشى مع التزامات توفالو الدولية    األفضل اختيار التفسري الذي ي    
ز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل يف القوانني القانون حكومة توفالو إدراج اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي

  .)١١( وذلك على سبيل األولوية القصوىالوطنية،
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  هايكلإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وه ا- جيم

. ذكرت املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القانون أنه ال توجد آلية وطنية مكلفة بتعزيز حقوق اإلنـسان      - ٤
، ليس له وجود إذ مل ُيخصص ٢٠٠٦ من إنشائه مبوجب قانون مدونة الرئاسة يف فمكتب أمني املظامل، على الرغم

وبالتايل، فإن إتاحة سبل االنتصاف الفعالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان حمـدودة      . له اعتماد يف امليزانية   
ام، على سبيل األولوية    وناشدت املنظمة حكومة توفالو القي    . )١٢(قص املوارد املخصصة هلذه املسألة     بسبب ن  اًجد

القصوى، بإنشاء مكتب أمني املظامل أو آلية من نوع ما من اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان خالل فترة ال تتجاوز 
خطة ومن قبيل خيار آخر، طلبت املنظمة إىل احلكومة دعم  املبادرة اإلقليمية يف إطار . ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

  .)١٣(ء آلية إقليمية حلقوق اإلنسان حىت يتمكن مواطنو توفالو من الوصول إىل حماكم مستقلةإلنشامنطقة احمليط اهلادئ 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف

 آلية مـساءلة    تعتقد املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القانون أن تقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدولية              - ٥
وتالحظ املنظمة بقلق تأخري حكومة توفالو تقدمي تقريريها األوليني املتصلني باتفاقية القضاء . وطنية ودولية متكاملة

املتعلق باتفاقية القـضاء  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وباتفاقية حقوق الطفل، وتشري إىل أن التقرير األويل              
 إىل مكتب املفوضية السامية حلقـوق       ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢قد أُرسل بتاريخ    املرأة  على مجيع أشكال التمييز ضد      

وذكرت املبادرة . )١٤(ملتعلق باتفاقية حقوق الطفل مل ُيقدَّم حىت اآلن     اإلنسان يف سوفا، يف حني أن التقرير األويل ا        
 ت نفـسها بـشأن اتفاقيـة حقـوق        العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال املعلوما          

اليت تتوىل مشروع تعليم القانون حكومة توفالو القيام، على سبيل األولوية القصوى،  وناشدت املنظمة. )١٥(الطفل
  .)١٦(٢٠٠٩ هيوني/ترة ال تتجاوز حزيرانباتفاقية حقوق الطفل خالل فملتعلق بتقدمي التقرير األويل ا

  وق اإلنسان تنفيذ االلتزامات الدولية حلق- باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

تشعر املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القانون بالقلق إزاء وجود التمييز القائم على نوع اجلنس يف بعض              - ٦
وذكرت املنظمة أن أحد أسباب وجـود       . )١٧(القدرة على التمتع حبقوق اإلنسان    قوانني توفالو، وهو ما يضعف      

، جمتمع قائم على سلطة الرجل حيث تكون أدوار اً يعود إىل ثقافتها، وإىل أن توفالو، تارخييالتمييز يف قوانني توفالو
واملصدر الرئيسي للتمييز   . )١٨(ملسائل خارج األسرة متروكة للرجل    املرأة حمصورة يف املرتل، والقرارات املتعلقة با      

باحلق يف عدم   ) ٢(٧٢الواردة يف املادة    ، حيث مل تعترف الفقرة      ١٩٨٦ضد املرأة موجود يف دستور توفالو لعام        
التعرض للتمييز على أساس نوع اجلنس، جميزة بذلك، بصورة غري مباشرة، التمييز املشروع على أسـاس نـوع                  

ال يـزال مييـز ضـد النـساء يف            من القوانني  اًونتيجة لذلك، تالحظ منظمة العفو الدولية أن عدد       . )١٩(اجلنس
 حكومة توفـالو    )٢٢(قانون واملنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم ال      )٢١(العفو الدولية وقد ناشدت منظمة    . )٢٠(توفالو

كما أوصت منظمة   .  من الدستور لتشمل احلق يف عدم التعرض للتمييز على أساس نوع اجلنس            ٢٧تعديل املادة   
ري السليب عليها، وبتعديل    العفو الدولية احلكومة مبراجعة مجيع القوانني ذات الصلة اليت متيز ضد املرأة أو ذات التأث              
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القوانني وتغيري السياسات واملمارسات اليت متيز صراحة ضد املرأة أو ُتدمي التمييز ضد املرأة وهتميشها، وذلك من                 
املعايري الدوليـة حلقـوق     أجل جعلها متمشية مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وغريها من               

  .)٢٣(اإلنسان

مبـرياث  املتعلقة    نيانوملنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القانون بالقلق إزاء التمييز امللحوظ يف الق           وتشعر ا   - ٧
لة تعاين  فندرة األراضي مشكلة ملّحة يف توفالو، وقوانني األراضي التمييزية جتعل املرأة يف حا            . األراضي يف توفالو  

ز ضـد  ّي من قانون األراضي األصلية مي٢٠ية أن املادة وقد ذكرت منظمة العفو الدول . )٢٤(فيها املزيد من احلرمان   
من األرض لألوالد    أكرب   اً، وأن قوانني مرياث األراضي متييزية كذلك إذ متنح جزء         )٢٥(حق املرأة يف حضانة طفلها    

، وحتث املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القانون حكومة توفالو، على سبيل األولوية القصوى. )٢٦(مقارنة بالبنات
. )٢٧(يزان ضد املرأة وحيرمـان األطفـال      على تعديل قانون األراضي األصلية وقانون األراضي يف توفالو اللذين مي          

 األساسـية    من قانون األراضي األصلية حلماية املـصاحل       ٢٠وتناشد املنظمة كذلك حكومة توفالو تعديل املادة        
  .)٢٨(لألطفال غري الشرعيني

الو إىل أن متييز السلطات احمللية احلاكمة ضد أعضائها يف جماالت التوظيـف  وتشري كنيسة األخوة يف توف     - ٨
 معلومـات   همنظمة شهود يهو  كما أوردت   . )٢٩( العامة يسبب مشاكل يف بعض اجلزر      واحلصول على اخلدمات  

  .)٣٠(مماثلة

   احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي- ٢

 فإن العنف املرتيل يف توفالو      )٣٢( وملنظمة العفو الدولية   )٣١(نون اليت تتوىل مشروع تعليم القا      للمنظمة اًوفق  - ٩
 بسبب عدم توفر البيانات وانعدام الوعي حبقوق اإلنسان، وبسبب الـضغوط التقليديـة              اًيتم التغاضي عنه أحيان   

حـدث عـن    وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء التقارير اليت تت          . والثقافية الواقعة على الضحايا   
االعتذارات التقليدية وقبول هذه االعتذارات عن العنف املوجه ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلـك االغتـصاب                 
وسفاح احملارم واالعتداءات، ألن من شأن قبول هذه االعتذارات أن يسفر عن اإلفالت من العقاب بشأن جتاوزات 

ت املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القانون كذلك وقدم .)٣٣(قوق اإلنسان وعن تشجيع استمرارها   خطرية ضد ح  
. )٣٥(إللزامية يف حـاالت العنـف املـرتيل    وناشدت حكومة توفالو ضمان املقاضاة ا .)٣٤( عن هذه املسألة   اًتقرير

 باملبادرة اليت قامت هبا الشرطة يف توفالو واملتمثلة يف إخضاع أفرادها للتدريب اًوأحاطت منظمة العفو الدولية علم
، كما أوصت احلكومة بضمان زيادة وعي اجلمهور        )٣٦(اهلادئ إطار برنامج منع العنف املرتيل يف منطقة احمليط          يف

كما أوصت منظمة العفو الدولية كذلك      . مبسألة العنف املرتيل وزيادة مشاركة اجلهات احلكومية واجملتمع املدين        
ة مع العنف املرتيل والعنف اجلنسي ضد املرأة، وبأن تعمل احلكومة بتجهيز الشرطة باألدوات الالزمة للتعامل بفعالي

 التشريع املالئم للتصدي ملسألة العنف ضد املرأة بصفة عامة والعنف املرتيل بصفة خاصة، وذلك بعـد                 ّنعلى س 
  .)٣٧(لتشاور اهلادف مع أصحاب املصلحةا

 متارس ضد األطفال أن العقوبة البدنيـة        وتالحظ املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت          - ١٠
ليس " من قانون العقوبات، ولكن املادة تنص على ٢٢٦مشروعة يف املرتل وأن القسوة ضد األطفال تتناوهلا املادة 

ؤثر يف حق أي من الوالدين أو املدرس أو أي شخص ميارس رقابة قانونية            ي أنهعلى  ما ميكن تفسريه    هذه املادة   يف  
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وتضيف املبادرة أن العقوبة البدنية مـشروعة يف املـدارس          ". أن يعاقبه يف حدود املعقول    يف  اب  على طفل أو ش   
، ولكن  اب البدين حمظوراً كعقوبة جنائية    عترب العق ون العقوبات؛ ويف نظام العقوبات يُ      من قان  ٢٢٦مبوجب املادة   

ية؛ كما أن العقوبة البدنية مشروعة يف بوصفها وسيلة تأديب يف املؤسسات العقابهلذه العقوبة ليس مثة منع صريح 
  .)٣٨( من قانون العقوبات٢٢٦ب املادة أماكن الرعاية البديلة مبوج

  ادة القانون وسي إقامة العدل- ٣

   فاليكـاوبول ، أن قانون    ٢٠٠٦مايو  /ذكرت كنيسة األخوة يف توفالو أن احملكمة العالية قررت، يف أيار            - ١١
، ٢٠٠٦مـايو   /وقُدم، يف أيار  . تباع أديان جديدة يف جزيرة نانوماغا     ا إقامة و  مل يتجاوز سلطته العرفية يف حظر     
ويف حني أن حمكمة االستئناف يف توفـالو قـد          . ومل ُينظر يف االستئناف بعد    . استئناف ضد قرار احملكمة العالية    

 تعلـيم القـانون   وعوأوردت املنظمة اليت تتويل مـشر  . )٣٩(ستور، إال أهنا مل تعقد أية جلسة      أُنشئت مبوجب الد  
 اً وأضافت أنه على الرغم من أن حمكمة االستئناف قد أنشأها الدستور بوصفها مستوى ثالث              .)٤٠(معلومات مماثلة 

 اً ملحوظ اًللنظام القضائي، إال أهنا من الناحية العملية غري موجودة، وأن التأخري يف عقد جلساهتا قد سبب تأخري                
وأوردت منظمة العفو الدولية معلومات مماثلة، كما أشارت . )٤١( العدالة على وصول بعض الناس إىلاًووضع قيود

األفراد يف طلب سبل انتصاف قـضائية       حق  إىل أنه ليس هنالك حترك ملموس حنو انعقاد حمكمة االستئناف، وأن            
من وتالحظ كنيسة األخوة يف توفالو أنه       . )٤٢(ل غياب حمكمة استئناف تؤدي عملها     يف ظ سينتقص بشكل خطري    

فبالنـسبة إىل   . املصلحة العامة أن تقرر حمكمة االستئناف بشكل حاسم املبادئ املتصلة حبرية األديان يف توفـالو              
 ملقدرته على استعمال النظـام القـضائي        اً خطري اًالشخص املستأنف يشكل عدم انعقاد حمكمة االستئناف تقييد       

 )٤٤( وقد حثت كنيسة األخوة يف توفالو.)٤٣(نسانيةفيما خيص انتهاك حقوقه اإلال ّعللحصول على سبيل انتصاف ف
علـى   احلكومة   )٤٧( ومنظمة العفو الدولية   )٤٦(ه ومنظمة شهود يهو   )٤٥( اليت تتوىل مشروع تعليم القانون     واملنظمة

  .حمكمة االستئناف بوصف ذلك أولوية قصوىعقد 

 توفالو يف فونافويت، العاصمة، جيعـل       وذكرت منظمة العفو الدولية أن وجود احملكمة العالية الوحيدة يف           - ١٢
يف كثري ، فذلك يتطلب اًحضور األطراف والشهود من اجلزر األخرى جلسات النظر يف دعاواهم مسألة مكلفة جد

وهذا جيعل الوصـول إىل احملكمـة       . لعدة أيام، ورمبا أسابيع، حلضور اجللسات يف العاصمة       من األحيان انتقاهلم    
وتوصي املنظمة احلكومة بإجياد سـبل جلعـل        . )٤٨(اً يف آن مع   اً وصعب اًيف السنة، مكلف    العالية، اليت تنعقد مرتني   

  . )٤٩( لعامة الشعباًكمة العالية متاحالوصول إىل احمل

، العديد من أعضائها الذين فُصلوا      ٢٠٠٦يونيه  / لكنيسة األخوة يف توفالو، فقد أقام، يف حزيران        اًووفق  - ١٣
 اًونظـر .  يف نانوماغا، دعوى أمام احملكمة العالية تتعلق بالفصل غري املشروع والتمييز        من عملهم يف اجمللس احمللي    

، وصعوبة االتصال مبحامي الشعب من اجلزر النائية، وتباعد جلسات          ٢٠٠٧لعدم توفر احملامني خالل معظم عام       
ومل يصدر  . ٢٠٠٨مايو  /أياراحملكمة العالية فلم تقرر احملكمة بشأن املسؤولية عن الفصل غري املشروع سوى يف              

  .)٥٠(ريه من أوامر بشأن الدعوىحىت اآلن احلكم النهائي املتعلق بالتعويض وغ

وتالحظ املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القانون بقلق استمرار مشكلة الوصول إىل العدالة يف توفـالو،                  - ١٤
وميثل هذا املكتـب املـساعدة      . شعبوعلى وجه اخلصوص احلصول على اخلدمات اليت يقدمها مكتب حمامي ال          
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وما يفاقم املشكلة هو عدم وجود شـركات        . القانونية الوحيدة اليت متوهلا الدولة يف توفالو، وهي حمدودة للغاية         
قـدم اخلـدمات القانونيـة إىل       ن مكتب حمامي الشعب هو اهليئة الوحيدة الـيت ت         إحماماة خاصة يف توفالو، إذ      

فو الدولية أن مكتب حمامي الشعب موجود يف فونافويت وال يقدم خـدمات إىل              وتضيف منظمة الع  . )٥١(الشعب
سكان اجلزر النائية أو يليب احتياجاهتم، كما أن تزايد عدد الدعاوى واألشخاص الذين يطلبون املشورة بـشأن                 

 الـيت    للمنظمة اًفقوو. )٥٢(حمام واحد لتلبية احتياجات الشعب    املسائل املدنية واجلنائية يربز احلاجة إىل أكثر من         
 فقد حدث يف بعض املرات أن ظل منـصب حمـامي            )٥٤( ومنظمة العفو الدولية   )٥٣(تتوىل مشروع تعليم القانون   

 فيما خيص النظر يف  الدعاوى، وأسفر عن ختلي بعض           اً مفرط اً لفترات طويلة، وهو ما سبب تأخري      اًالشعب شاغر 
 )٥٦(تعليم القانون واملنظمة اليت تتوىل مشروع )٥٥(العفو الدوليةمنظمة  ويف هذا الصدد، تناشد. الناس عن دعاواهم

حكومة توفالو اختاذ تدابري لضمان استمرار العمل يف مكتب حمامي الشعب وتوفري املوارد البشرية واملالية الكافية له 
  . حىت يليب بشكل فعال احتياجات اجلمهور يف فونافويت واجلزر األخرى

 تتوىل مشروع تعليم القانون بالقلق كذلك إزاء الوضع الراهن إذ ميثل مكتب حمامي              وتشعر املنظمة اليت    - ١٥
، تلقت املنظمة ٢٠٠٧ومنذ عام . ويف املاضي، كان مكتب النائب العام ميثل أحد الطرفني. الشعب طريف الدعوى

وِكلون أنـه لـيس     وبالتايل، رأى امل  . شكاوى مفادها أن مكتب النائب العام مل يعد يقدم تلك اخلدمة للشعب           
  . )٥٧( منه تقدمي املشورة لطريف الرتاعبوسعهم احلصول على استشارة مستقلة ألن حمامي الشعب مطلوب

وتالحظ املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القانون بقلق كذلك تعيني قضاة صلح يف حمـاكم اجلـزر ويف           - ١٦
 بسبب  اًفقضاة الصلح هؤالء جيري تعيينهم أحيان     . حماكم األراضي ويف نظام جلان االستئناف يف حماكم األراضي        

وحتـث  . )٥٨(للعمل كقضاة صـلح   الت الرمسية   مكانتهم اجليدة يف اجملتمع، ولكن دون أن يكون هلم دائما املؤه          
املنظمة حكومة توفالو على تعيني قضاة صلح مؤهلني، مبن فيهم قاضيات، للعمل يف حماكم اجلزر وحماكم األراضي 

قضاة تقدمي املزيد من التدريب لوتناشد املنظمة كذلك حكومة توفالو . )٥٩(ستئناف يف حماكم األراضيجلان االويف 
صدار األحكام، الصلح يف كتابة األحكام أو األوامر، ويف إجراءات احملاكم، وقانون األسرة، وقانون امللكية، ويف إ

  .)٦٠(ويف حقوق  اإلنسان

  تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي،التعبري والدين أو املعتقد وحرية   - ٤
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

تالحظ املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القانون بقلق القيود املفروضة على ممارسة احلقوق واحلريات يف                 - ١٧
 ممارسـة حقـوق     ، يف بعض احلاالت، تقييد    أن الضرورة قد تتطلب    من الدستور تنص على      ٢٩فاملادة  . توفالو

 مباشر القيم   اإلنسان إذا كانت ممارستها تؤدي إىل التفرقة أو عدم االستقرار، أو مهينة للشعب، أو هتدد بشكل               
وُيعتقد أن القيود الدستورية على ممارسة احلقوق واحلريات ينال من حرية املعتقد والعبادة             . )٦١(والثقافة يف توفالو  

  .)٦٢(للتمييز على أساس املعتقد الديينتعرض والتعبري وتكوين اجلمعيات وعدم ال

وذكرت كنيسة األخوة يف توفالو أنه على الرغم من مواجهتها بعض التحديات األولية يف فونافويت، بعد                  - ١٨
تسجيلها بفترة قصرية بوصفها هيئة دينية، فقد عملت بصورة واسعة ودون تدخل خالل السنوات األربع املاضية                

  .)٦٣( شديدة على حريتهم يف العبادةاًود أعضاء الكنيسة يف اجلزر اخلارجية يواجهون قيبيد أن. يف فونافويت
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 أن املوقف الذي اختذته السلطات احلاكمـة        )٦٥(ه ومنظمة شهود يهو   )٦٤(وترى كنيسة األخوة يف توفالو      - ١٩
رية الفـرد يف املعتقـد      عامة ال يؤيد ح   ) رفيةُعوتتكون من هيئات تشريعية وسلطات      (احمللية يف اجلزر اخلارجية     

وتنص هذه القرارات، اليت    . والتعبري، وأن العديد من اجلزر اخلارجية قد أصدرت قرارات حتظر نشر أديان جديدة            
أجازهتا اجملالس التقليدية احلاكمة يف كل جمموعة من اجلزر، على مقاضاة ومعاقبة أعضاء الكنيسة إذا الحظ اجملتمع 

، أجازت السلطة العرفية يف جزيرة نانوماغـا        ٢٠٠٣ويف  . )٦٦(على األديان اجلديدة  ظر املفروض   أهنم خيالفون احل  
.  حىت اليـوم اًوال يزال هذا القرار ساري.  على اجلزيرةالً حيظر مجيع الكنائس اجلديدة غري تلك املوجودة أص     اًقرار

 مجيع أعضاء كنيسة األخوة يف اًتقريب( ملا ذكرته الكنيسة، فإن أكثر من عشرة من أعضائها اً، وفق٢٠٠٦ويف عام 
ة والقطـاع  اخلـاص واجمللـس        فُصلوا من مناصبهم يف احلكوم    ) توفالو الذين كانوا يشغلون وظائف يف السابق      

وأشارت الكنيـسة إىل أن     . )٦٨(عليم القانون إىل معلومات مماثلة    وأشارت املنظمة اليت تتويل مشروع ت     . )٦٧(احمللي
ـ          على حت  اًعمليات الفصل جاءت رد     العـاملني يف    اًدي أعضاء الكنيسة للقرار، وأن مجيع أعضاء الكنيسة تقريب

 نانوماغا بأية صفة وقت القرار قد تسلموا رسائل من اجمللس احمللي ومن جملس اجلزيرة حتذرهم من فقدان وظائفهم
ن حاالت التمييز   وباإلضافة إىل الفصل من اخلدمة، كان هنالك العديد م        . )٦٩(يف حال عدم التخلي عن معتقداهتم     
ووقعت كذلك حوادث متفرقة ضـد      . )٧٠(وماغا، مارس بعضها اجمللس احمللي    املباشر ضد أعضاء الكنيسة يف مان     

  .)٧١(سم بالعنف والوصم على أساس الدينأعضاء الكنيسة تت

خول وذكرت كنيسة األخوة يف توفالو أهنا علمت حباالت عديدة ُمنع فيها أعضاء يف أقليات دينية من د                  - ٢٠
كما عززت اجملالس احمللية هذه األحكام مبنعها الزعماء الروحيني من الرتول من . بعض اجلزر بسبب انتمائهم الديين

وترى الكنيسة أن وضع هذه العقبات أمام حرية التنقل         . على ظهر إحدى السفن لدى وصوهلا إىل رصيف املرفأ        
ة التدريب ونشر الوعي يف أوساط قادة اجملتمعات احمللية ومشلت توصياهتا حلل هذه املشكل. غري مربر وغري مشروع

  .)٧٢(الس احمللية يف اجلزر اخلارجيةواملسؤولني يف اجمل

 أنه، حسب علمهما املؤكـد، فـإن        )٧٤(همنظمة شهود يهو   و )٧٣(كنيسة األخوة يف توفالو   ذكرت  كما    - ٢١
قد أصدرت قرارات حتظـر    غا ونوكوفيتاو نانومايف كل من نوكواليالي ونوي و     " فاليكاوبول"السلطات العرفية   

 أهنا أصيبت خبيبة أمل النعدام إشراف       هوذكرت منظمة شهود يهو   . بالتبشري يف تلك اجلزر   " جديدة"قيام كنائس   
احلكومة املركزية على اجلزر اخلارجية، وبسبب التسامح بشأن القيود املفروضة على احلريات األساسية والتغاضي              

املنظمة حكومة توفالو على إدانة مجيع أشكال التمييز الديين، والعمل على زيادة وعـي              وحثت الكنيسة و  . عنها
  .)٧٥(رجية بأمهية احترام حقوق اإلنسانالسلطات احلكومية يف اجلزر اخلا

وترى كنيسة األخوة يف توفالو أن أي متييز على أساس الدين، وخباصة إذا كان من جانـب الـسلطات            - ٢٢
شد كنيسة األخوة يف وتنا. )٧٦(واملتسامح وغري مرغوب فيه وسط شعب توفالو املسامل اً خطرياًاحلاكمة، ميثل تطور

حكومة توفالو إدانة مجيع جرائم الكراهية والتمييز اليت تـستهدف أعـضاء             )٧٨(همنظمة شهود يهو   و )٧٧(توفالو
ووزارة الداخلية بتويل القيادة يف التصدي للمخاوف املتنامية كما حثتا قوة الشرطة والنائب العام . األقليات الدينية

وتناشد املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القانون حكومة . املتصلة بالقيود املفروضة على احلريات الدينية يف توفالو    
  .)٧٩(تمييز ضد األشخاص على أساس الدينمن ال" فاليكاوبول"توفالو منع السلطات العرفية 
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رت كنيسة األخوة يف توفالو إىل أن البلد هبا حمطة إرسال إذاعي واحـدة تتـوىل وزارة اإلعـالم                   وأشا  - ٢٣
والوسيلة الوحيدة إلذاعة   .  يف الوقت الراهن حمطة إذاعية مستقلة      لووال توجد يف توفا   . احلكومية تشغيلها وإدارهتا  

وذكرت الكنيسة أنه قد ُرفضت إذاعة براجمها عدة . )٨٠(طة اإلذاعية اليت تديرها الدولةأية أخبار على العامة هي احمل
) اًومؤسسة اإلعالم سابق  (وأسباب الرفض، حسبما ذكرت وزارة اإلعالم       . مرات خالل السنوات األربع املاضية    

وأضافت الكنيسة أن وزارة اإلعالم أخضعت، يف أوقات أخرى، بـرامج           ". إساءة للشعب "هو أن الربامج فيها     
وترى الكنيسة أن من مـسؤوليات      . ضت الوقت احملدد هلا   فّت حمتواها دون إذن، كما خ     الكنيسة للرقابة وحرر  

  .)٨١(قضاء على التمييز يف هذا امليداناحلكومة ال

وأثارت املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القانون بعض املخاوف بشأن عدم مشاركة املـرأة يف برملـان                   - ٢٤
فيما خيص الوصول إىل      املساواة يف التأهيل بالنسبة إىل الرجال والنساء       توفالو، وأشارت إىل أن قوانني البلد جتيز      

، مل تظهر يف توفالو سوى سياسية واحدة، وقد كان ذلك قبل أربعة             ١٩٧٨بيد أنه، ومنذ االستقالل يف      . الربملان
 احلصول على يف، ترشحت امرأتان ولكن مل توفق أي منهما ٢٠٠٦ويف االنتخابات العامة األخرية يف عام . أعوام

ان يف االنتخابـات    وتناشد املنظمة حكومة توفالو بتحديد عدد من املقاعد للنساء يف الربمل          . )٨٢(مقعد يف الربملان  
  . )٨٣(العامة املقبلة

   احملليجتمعثقافية للمالتعليم ويف املشاركة يف احلياة احلق يف ال - ٥

ال جيوز أن ُيطلب من أي شخص يتردد على "نه  أن دستور توفالو ينص على أهتالحظ منظمة شهود يهو  - ٢٥
حيضر أو يشارك يف احتفال ديين أو ) ب(؛ أو اً دينياًيتلقى تعليم) أ(مؤسسة تعليمية، ما مل يكن ذلك مبوافقته، أن 

وتشري املنظمة إىل أنه، خالل السنوات األربع املاضية،        . )٨٤("بدين أو معتقد غري دينه ومعتقده     شعرية دينية تتصل    
ب آباء التالميذ يف املدرسة الثانوية يف موتوفوا عدة مرات إعفاء أطفاهلم من حضور الدراسـات والـشعائر                  طل

ويرى اآلباء أن ذلـك  . الدينية، ولكن على الرغم من هذه الطلبات واصلت املدرسة إرغام التالميذ على احلضور      
 أهنا لفتت انتبـاه     ه وذكرت منظمة شهود يهو    .)٨٥( يكفلها الدستور وقانون التعليم     حلقوقهم اليت  اًيشكل انتهاك 

ـ  اًوزارة التعليم عدة مرات إىل هذه املسألة يف السنوات األربع املاضية، وأهنا مل تتلق حىت تارخيه رد                  مـن   اً رمسي
  .)٨٦( املدارس مل يطرأ عليها أي تغيرياحلكومة، كما أن ممارسات

  وملتمسو اللجوءالالجئون املهاجرون و - ٦

ملهـاجرين  ا‘لتمكني  السفر  ظمة العفو الدولية أن األنظمة اليت طُبقت مبوجب قانون جوازات           تالحظ من   - ٢٦
جواز السفر يف توفالو اشترطت عليهم التخلي من أجل ذلك عن جوازات سفرهم             على   من احلصول    ‘املستثمرين

حصلوا على جواز السفر    األصلية ولكن، مع ذلك، مل ُتمنح جنسية توفالو لعدد من املهاجرين املستثمرين الذين              
وقد أصبح العديد من األشخاص، بعضهم مقيم يف توفالو، عدميي اجلنسية نتيجة هلـذا              . عن طريق هذا الربنامج   

غري قادرين على   كذلك  الربنامج، كما أن آخرين سيصبحون بال جنسية بعد انتهاء صالحية جوازات سفرهم، و            
ين أقاموا يف توفالو فترة سبع سنوات على األقل ميكنهم تقـدمي            وأضافت املنظمة أن األجانب الذ    . مغادرة توفالو 

دوالر  ١٠ ٠٠٠طلبات للحصول على اجلنسية بالتجنس، ولكن يف حالة املوافقة على هذه الطلبات فإنه جيب دفع مبلغ                 
. )٨٧( جتتمع بانتظام للنظـر يف الطلبـات      أسترايل من أجل احلصول على شهادة اجلنسية، كما أن جلنة اجلنسية ال           
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. وأضافت املنظمة أن حصول أطفال املهاجرين املستثمرين املولودين خارج توفالو على اجلنسية أمر مشكوك فيه              
 من اًورمبا ُحرم هؤالء األطفال أيض. فهؤالء األطفال املولودين خارج توفالو ليس من حقهم احلصول على اجلنسية

  .)٨٨(الدين، فذلك يتوقف على بلد األصلجنسية بلد الو

، ٢٠٠٨مـايو   /، الذي ُعرض أمام الربملان يف أيار       السفر وترى منظمة العفو الدولية أن مشروع قانون جوازات         -٢٧
املهاجرين املستثمرين، ولكنه ال يشتمل على أية تدابري تصحيحية ملعاجلـة           سفر  يسعى إىل وقف برنامج جوازات      

وتعترب املنظمة وجود أشخاص عدميي اجلنسية يف . روضع األشخاص عدميي اجلنسية واملتضررين من الربنامج املذكو
 للمعـايري الدوليـة   اًتوفالو، والعقبات العملية اليت تعترض سبيل هؤالء يف احلصول على اجلنسية بالتجنس انتهاك   

وتوصي املنظمة احلكومة بتعديل    . )٨٩(اجلة املسألة بوصفها أولوية قصوى    حلقوق اإلنسان، وجيب على احلكومة مع     
 ذات الصلة هبدف إتاحة سبل انتصاف لألشخاص عدميي اجلنسية، مبن فيهم األطفال، وكذلك للمتضررين القوانني

  .)٩٠(١٩٩٩ مشروع جوازات السفر لعام من

  قاتّو اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملع- ثالثاً

 املناخ على التمتـع حبقـوق   تالحظ املنظمة اليت تتوىل مشروع تعليم القانون بقلق ازدياد حدة آثار تغري     - ٢٨
. اإلنسان يف توفالو، وخباصة مشكلة ارتفاع مستوى البحر الذي قضى على أراضي السكان وحقهم يف الـصيد                

 يف حق كل امرأة ورجل وطفل يف توفالو يف العيش يف بيئة آمنة وصحية، ألن التمتع اً راسخاًوتعتقد املنظمة اعتقاد
ودعت املنظمة، على سبيل األولوية القصوى، إىل       . )٩١(اً وثيق اًتبط به ارتباط  حبقوق اإلنسان يعتمد على ذلك وير     

  .)٩٢(ية على احلق يف بيئة آمنة وصحيةأن ينص الدستور واالتفاقات اإلقليمية والعامل

وذكرت منظمة عدالة األرض أن أعظم خطر على حقوق اإلنسان لسكان توفالو هو قابلية تأثر البيئـة                   - ٢٩
ناخ، الذي ظلوا يتعرضون له منذ آالف السنني، وتوضح حمنة سكان توفالو مدى أمهية احلق يف بيئة                 بآثار تغري امل  

وأشـارت  . )٩٣( والطعام والصحة واملاء والثقافة     لضمان احلقوق األخرى مثل احلق يف احلياة       اًمستدامة إيكولوجي 
ين بتغري املناخ، إىل أن تغري املناخ سيـشكل         املنظمة، مستشهدة بتقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املع        

 على إمكانية حصول السكان على املياه النقية بزيادة درجات احلرارة القصوى والترسب، وزيادة موجات               اًخطر
اجلفاف، والتسبب يف ملوحة املياه اجلوفية؛ كما سيقوض األمن الغذائي بتدمري النظم اإليكولوجية يف احمليط مثل                

املرجانية اليت يعتمد عليها السكان يف غذائهم، وحيد من القدرة الزراعية يف اجلزر؛ وسيعرض سالمة أمساك الشعب 
السكان البدنية للخطر بتعريض اجملتمعات احمللية يف توفالو لعواصف وأعاصري أكثر قساوة، وتدمري حىت األراضي يف 

وى البحر؛ كما سيهدد الثقافة يف توفـالو        توفالو عن طريق الفيضانات الساحلية وتآكل السواحل وارتفاع مست        
 من الناحية البيئيـة،     اً عن املأوى يف بلدان أكثر أمن      اًبإجبار املواطنني على الفرار من اجملتمعات احمللية يف اجلزر حبث         

  .)٩٤(لة عاداهتم وممارساهتم التقليديةحيث لن يكون بإمكاهنم مواص

اليت طرأت على البيئة املادية واليت تسبب هذه األخطار ظلت         وتالحظ منظمة عدالة األرض أن التغيريات         - ٣٠
وتشعر . تتزايد يف تواترها وقساوهتا طيلة عدة عقود سابقة، ومن املتوقع أن تزيد بشكل ملحوظ بنهاية هذا القرن            

و املنظمة بالقلق ألن هذا من شأنه أن يسفر عن انتهاكات مباشرة لكثري من حقوق اإلنسان اليت تكفلـها توفـال        
مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك احلق يف احلياة واحلق يف الصحة واحلق يف عدم التعرض للجـوع واحلـق يف                     
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احلصول على املاء واحلق يف بيئة صحية واحلق يف مستوى معيشي الئق واحلق يف احلصول على سبل كسب الرزق                  
لشعوب األصلية واحلق يف عدم التعرض للتمييز واحلق واحلق يف امللكية واحلق يف الثقافة واملعرفة التقليدية وحقوق ا

  .)٩٥( التوطني مبوجب القانون اإلنساينيف تقرير املصري واحلق يف إعادة

وتوصي منظمة عدالة األرض بأن يشجع جملس حقوق اإلنسان حكومة توفالو على تعزيز اجلهود لتوفري                 - ٣١
، وأن تتيح الفرصة للمشاركة العامة يف صنع القرار فيما خيص املعلومات للمواطنني وتثقيفهم بشأن أثر تغري املناخ      

 منها بدور الدول األخرى يف      اًوأوصت املنظمة كذلك، تسليم   . تدابري ختفيف اآلثار والتكيف مع األضرار النامجة      
تغري املناخ، حكومة توفالو بعمل كل ما يف وسعها ملضاعفة جهودها املتصلة بـالتخفيف والتكيـف                التسبب يف   

  .)٩٦(اً بيئة نظيفة ومستدامة إيكولوجيغرض محاية حقوق شعب توفالو يفل

وتوصي كذلك منظمة عدالة األرض بأن يشجع جملس حقوق اإلنسان اجملتمع الدويل على اختاذ إجـراء                  - ٣٢
ر تغري عاجل خلفض االنبعاثات العاملية من غازات  الدفيئة، ومساعدة دولة توفالو يف جهودها الرامية إىل ختفيف آثا

 إذا  توفري أو تعويض التكاليف املرتبطة بإعادة توطني الالجئني من توفالو         من أجل   املناخ والتكيف معه، والتضافر     
  .)٩٧( ال مناص منهاًأصبح ذلك أمر

 ملنظمة العفو الدولية، فإن االكتظاظ واألحوال األخرى السائدة يف اجلزيرة الرئيسية فونافويت جتعل              اًووفق  - ٣٣
كما أن انعدام التخطيط الفعال والرقابة التشريعية .  إليها من اجلزر اخلارجية أكثر عرضة للتأثر والتهميشالقادمني

على أمناط االستيطان، وغياب األحكام القانونية اليت تعترف حبقوق املستأجرين يف حالة عدم وجود عقود استئجار 
 انتهاك حقوق األفراد يف الرعاية الصحية املالئمة وسبل          إىل اًقانونية، من العوامل اليت تفاقم الوضع وتؤدي أحيان       

ويف هذا الصدد، توصي املنظمة احلكومة بالتشاور مـع أصـحاب           . )٩٨( الرزق املستدامة والبيئة الصحية    كسب
املصلحة املعنيني واجملتمع املدين بشأن كيفية التناول الفعال لقضايا توفري األراضي واالكتظاظ واألحوال األخرى              

؛ كما توصي احلكومة بسن تشريع حيمي حقوق        اًيت تؤثر يف حقوق اإلنسان للمستأجرين الذين ال ميلكون أرض         ال
املستأجرين مبوجب اتفاقات أو عقود استئجار غري نظامية؛ وبأن تعزز وحتمي حقوق األشخاص الذين يعيـشون                

افـق  املـاء النقـي وخـدمات املر       يف مستوطنات عشوائية يف احلصول على اخلدمات الصحية املناسـبة و           اًحالي
  .)٩٩(الصحية

   األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات- رابعاً
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً
ناشدت كنيسة األخوة يف توفالو، باالشتراك مع جملس حقوق اإلنسان، احلكومة النظر يف تنفيذ بـرامج                  - ٣٤

 بشأن دور وأمهية محايـة      )كاوبول(الوعي يف مجيع اجلمعيات التقليدية واجملالس احمللية يف اجلزر          التدريب وزيادة   
 )١٠١( اليت تتويل مشروع تعليم القانون     كما قدمت املنظمة  . )١٠٠( من احلكم الرشيد   اًسان بوصفها جزء  حقوق اإلن 

  .  توصية مماثلة)١٠٢(هومنظمة شهود يهو
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