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 مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان                - ١
وأُجري . ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول  ١٥ إىل   ١ يف الفترة من     الثالثةه  ، دورتَ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وترأس وفد  . ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول  ١١ يف    املعقودة السادسة عشرة  يف اجللسة    بتوفالواالستعراض املتعلق   
وقد اعتمد الفريق العامل هذا   . الشؤون اخلارجية والعمل   األمني الدائم بوزارة  ،  إنيلي سوبواغا  السيد معايل توفالو

 . ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول ١٥املعقودة يف السابعة عشرة التقرير يف جلسته 

من أجل تيسري ) اجملموعة الثالثية( مقررين  فريقحقوق اإلنسان جملس اختار، ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٨ويف  - ٢
 .أذربيجان وقطر وزامبيا :توفالو ويتكون من الدول التاليةاستعراض حالة 

 :توفالو، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالة ٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة  - ٣

 ؛)A/HRC/WG.6/3/TUV/1) (أ(١٥ وفقاً للفقرة  مقّدمتقرير وطين )أ( 

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                  )ب( 
)A/HRC/WG.6/3/TUV/2(؛ 

 ).A/HRC/WG.6/3/TUV/3) ج(١٥لفقرة ل اًموجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفق )ج( 

واجلمهورية  أسئلة أعدهتا مسبقاً كل من أملانيــا،        عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة    توفالو  وأحيلت إىل    - ٤
وهـذه  . وهولندا،  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     ،  والسويد، والتفيا والدامنرك،  التشيكية،  

 .األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً

  عرض احلالة من جانب الدولة موضع االستعراض-  ألف

إنيلـي   الـسيد  ، قّدم معـايل   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١يف اجللسة السادسة عشرة املعقودة يف        - ٥
وأكّد على التزام   . الشؤون اخلارجية والعمل، التقرير الوطين وأدىل ببيان افتتاحي        األمني الدائم بوزارة  ،  سوبواغا

الستعراض الدوري الشامل، وأعرب عن تقديره لكل الذين قّدموا دعما إلمتام التحضريات الـيت              الدولة بعملية ا  
  .جرت يف إطار هذه العملية

وأشار رئيس الوفد إىل خصائص توفالو، كبلد من البلدان اجلزرية الصغرية، والصعوبات االستثنائية اليت               - ٦
لقد خلفت العوملة، مثلمـا     . البحر على وجه اخلصوص   تواجهها نتيجة للتغّيرات املناخية وارتفاع مستوى سطح        

وخيمة؛ وتعرب توفالو عن امتناهنا لشركائها اً  يف االرتفاع الشاهق ألسعار الوقود واألغذية، آثارجتلى ذلك مؤخراً
إن التحديات اليومية اليت تعتـرض      . على ما قدموه هلا من دعم، ال سيما شركاؤها من جرياهنا يف احمليط اهلادئ             
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يق إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني تكمن يف استمرار خسارة أراضٍ حيوية للسكان، طر
 .وتدمري احملاصيل الغذائية، وتلويث املياه اجلوفية بسبب تسرب مياه البحر إليها

لتزامات إمنا يتوقف   أعربت توفالو عن التزامها حبقوق اإلنسان مشريةً إىل أن الوفاء بالعديد من هذه اال             و - ٧
وقد نص الدستور وِشرعة احلقوق واالستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة واخلطة . على توافر املوارد املالية والتقنية

كما أن توفالو ملتزمة . الوطنية املتعلقة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على االلتزامات اليت تقع على عاتق توفالو
مية خاصة مبنطقة احمليط اهلادئ، وال سيما خطة احمليط اهلادئ، وكذلك بالعمل مع منتدى جزر احمليط بترتيبات إقلي

 .وإقليميااً اهلادئ، وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ لتعزيز حقوق اإلنسان وطني

قالت توفالو، يف ردها على أسئلة وجهت هلا مقدماً، إن اجملتمع املدين يـشارك مـشاركة حثيثـة يف                   و - ٨
شاورات ويف حبث التقرير الوطين، وأعربت عن التزامها بإطالق شراكات مع جهـات ذات املـصلحة لبنـاء                  امل

  .القدرات على الصعيد احمللي

من بني تدابري اإلطار املؤسسي اليت اختذهتا توفالو، حتدث رئيس الوفد عن إنشاء مكتب حمامي الـشعب،                 و - ٩
لقد أيدت توفالو فكرة إنشاء آلية وطنية حلقوق اإلنـسان،          . وتدريب حمامني شباب، وتعزيز مكتب املدعي العام      

ولكن النظر يف هذه اخلطوة سيتوقف على توافر املوارد املالية والتقنية الضرورية، ليس من حيث إنـشاء هـذه                   
وتعترب احلكومة أن من احللول العملية النظر يف . اًاملؤسسة فحسب ولكن لضمان استمرارها على املدى البعيد أيض

أما . جتميع املوارد إلنشاء مرفق إقليمي، وقد دعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل دعم هذه املبادرة اإلقليمية
فيما يتعلق بالتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، فيقوم مساعدون قانونيون جمتمعيون بتدريب األهايل يف جمال حقوق 

وقد أيدت . ية إقليمية للقضاة وموظفي القضاء ونواب الربملاناإلنسان وقضايا اجلنسني، كما أجريت دورات تدريب
  .توفالو توفري خدمات قانونية عن طريق مكتب حمامي الشعب وتدريب احملامني لتحسني فرص اللجوء إىل القضاء

فيما يتعلق مبسأليت الفساد واحلكم الرشيد، أعربت احلكومة عن تأييدها الكامل للعمل الذي يقوم بـه                و - ١٠
  .راقب العام للحسابات، إال أهنا أشارت إىل أن مجيع قطاعات الدولة تعاين من نقص التمويلمكتب امل

ذكرت توفالو أن الدولة قّدمت تقريرها إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وأهنـا علـى                و - ١١
أن نفذت توصـيات كلتـا      وقد سبق لتوفالو    . وشك االنتهاء من تقريرها الذي ستقّدمه إىل جلنة حقوق الطفل         

 .اللجنتني أو أهنا بصدد تنفيذها، ال سيما يف إطار خطة العمل التعليمية الرئيسية والسياسة املتعلقة باملرأة

لقد أدركت توفالو متام اإلدراك ضرورة احلفاظ على انسجام قوانينها احمللية وممارسـاهتا الثقافيـة مـع                  - ١٢
 .توافر موارد كافية متكّن احلكومة من تنفيذ القوانني ومواءمتهااالتفاقات الدولية، وسعت جاهدة إىل ضمان 

. وذكر رئيس الوفد أن الدستور ال ينص، يف صيغته احلالية، على حظر التمييز على أساس نوع اجلـنس                  - ١٣
وباإلشارة إىل قضايا متعلقة بالثقافة واألرض، قال إن توفالو بصدد النظر يف إمكانية تعديل الدستور حبيث حيظر                 

  .تمييز على أساس اجلنس وإضافة حكم يرمي إىل احلفاظ على القوانني العرفية لوراثة األرضال
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ن توفالو حتترم حقوق األفراد أياً كانت ميوهلم اجلنسية، ولكنه ذكر أن فكرة إدراج مسألة احلماية إوقال  - ١٤
   ومستعدة الختاذ أيـة إجـراءات      القانونية يف الدستور حتتاج إىل أن تبحث بعناية وأن توفالو منفتحة على احلوار            

 .ذات صلة

وقد اختذت احملكمة العليا لتوفالو يف  . وأفاد أن احلكومة بصدد مجع معلومات عن العنف املرتيل ضد املرأة           - ١٥
فقد أقرت احملكمة بتعرض .  يف قضية رمبا كانت أول قضية حترش جنسي يف منطقة احمليط اهلادئ قرارا٢٠٠٧ًعام 

 .عن التحرش اجلنسي مبوجب القانون العام وحكمت لصاحل املوظَّفةالضحية إلساءة ناشئة 

والتعليم يف توفالو جماين وإلزامي ألطفال املدارس االبتدائية حىت سن مثانية أعوام، وتقدَّم الرعاية الصحية                - ١٦
 .كما أن احلق يف استعمال لغة األم مكفولاً، جمان

وتعـرب احلكومـة عـن    . كز الالجئني ال تنطبق عليها املتعلقة مبر١٩٥١وتعتقد توفالو أن اتفاقية عام     - ١٧
 .استعدادها للعمل، إذا اقتضى األمر، يف حدود طاقاهتا على النحو املالئم

على مضمون العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد اً وشددت على عدم اعتراضها مطلق - ١٨
فية، إال أن احلكومة مل تكن لديها املوارد الالزمة لتقـدمي           الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا     

ولو أتيحت هلا موارد لكانت املصادقة جمرد حتصيل        . التقارير بشأهنما أو تنفيذمها وغريمها من االتفاقيات الدولية       
املة الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املع        أما عن مسألة التصديق على      . حاصل

 .، فإن احلكومة ال علم هلا بأية حالة تعذيب حصلت يف توفالوالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو العقوبة

وستنظر توفالو بالتأكيد يف إمكانية توجيه دعوات ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة على أال  - ١٩
 .يترتب عن ذلك عبء مايل إضايف على الدولة

و تدرك متام اإلدراك أثر تغّير املناخ على التمتع حبقوق اإلنسان، فقد ذكّرت بإسـهامها      وملا كانت توفال   - ٢٠
 وبروتوكول  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغّير املناخ      ومشاركتها احلثيثة يف شىت احملافل، مبا يف ذلك يف          

خ وستواصل سعيها بكـل الوسـائل       ، وضعت توفالو خطة عمل وطنية بشأن تغري املنا        ٢٠٠٧ويف عام   . كيوتو
 .لضمان عدم تأثر حقوق شعب توفالو يف الوجود والبقاء يف جزرهم لتأثريات تغري املناخ

  تفاعلي وردود الدولة موضع االستعراضالوار احل -  باء

وقّدم عدد من الوفود شكرهم حلكومة توفالو على تقريرها         . ببيانات أثناء احلوار التفاعلي   اً   وفد ٢٣أدىل   - ٢١
بشأن حالة حقوق اإلنسان اً لوطين الشامل والشفاف وعلى عرضها الواضح وردودها على األسئلة املقدمة هلا سلفا

ورّحبت وفود يف بيانات بالتزام توفالو بعملية االستعراض الدوري الـشامل، ومبـشاركتها البنـاءة،    . يف توفالو 
وأثىن عدد من الوفود على     .  إعداد التقرير الوطين   ومشاوراهتا اجلديرة باملالحظة واملكثفة مع أصحاب املصلحة يف       

بالتحديات اإلمنائية اليت تواجههـا توفـالو   اً اجلهود اليت بذلتها الدولة لتحسني حالة حقوق اإلنسان وأقرت أيض        
  .باعتبارها دولة جزرية صغرية وكذلك بتأثرها بتغري املناخ
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ة يف تلبية االحتياجات األساسية للسكان حيـث        الذي حققته الدول  اً  رّحبت سويسرا باألداء اجليد جد    و - ٢٢
والحظت أن التشريع الوطين ال حيمـي وال        . فرص احلصول على الرعاية الصحية والتعليم     اً  أتاحت للجميع تقريب  

. يشجع حقوق املرأة مبا يف الكفاية، وباألخص عندما يتعلق األمر بالزواج والطالق وحـضانة األوالد واملـرياث            
الو بإلغاء أي تشريع ينطوي على متييز ضد املرأة، وتنفيذ التوصيات ذات الصلة للجنة املعنية        وأوصت سويسرا توف  

. باملنظور اجلنـساين  اً  خاصاً  بالقضاء على التمييز ضد املرأة وتضمني أحكام الدستور املتعلقة مبكافحة التمييز بعد           
وأوصت بأن تصّدق توفالو    . وق اإلنسان إىل أن توفالو مل تصدق سوى على معادتني دوليتني حلق         اً  وأشارت أيض 

بوجه خاص على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق              
ألن سبب عدم التصديق على هذه الصكوك يعزى بالدرجـة          اً  ونظر. املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب    

ة تتعلق بتقدمي تقارير هليئات املعاهدات، أعربت سويسرا عن استعدادها لتقدمي مساعدة            األوىل إىل صعوبات تقني   
ورحبت سويسرا باملعلومات اإلضافية املقدمة بشأن ِشرعة احلقوق يف توفالو،          . تقنية يف جمال إعداد هذه التقارير     

من اً وطلبت مزيد. قيم الدولةعلى اً واليت تسمح بفرض بعض احلدود والقيود عندما تشكل بعض املمارسات هتديد
وأثنت على اجلهود . املعلومات املفصلة عن أنواع هذه املمارسات وما هي القيود اليت ميكن اختاذها يف هذا الصدد 

اليت بذلتها توفالو للتخفيف من آثار تغري املناخ على التمتع حبقوق اإلنسان، وأوصت مبضاعفة اجلهود إلذكاء وعي 
ناخ وإشراك السكان بقدر أكرب يف عمليات اختاذ القرار يف سياق السعي للتخفيف من تبعات               السكان بأثر تغري امل   

 . تغري املناخ والتكيف معها

ـ               وأشا - ٢٣ اً رت الفلبني إىل إتاحة الفرص للجميع للحصول على اخلدمات الطبية والتعلـيم االبتـدائي جمان
بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وذكرت أن       والحظت أن توفالو أبدت اهتمامها      . باعتبارها تدابري تقدمية  

وذكّرت بأن إمكانية تقدمي مساعدة تقنية ميكن حبثها        . الفلبني سترحب باملشاركة يف حوار تعاوين يف هذه املسألة        
هي األخرى، وأن االستعراض الدوري الشامل وسيلة تستطيع البلدان من خالهلا حتديد جماالت االهتمام املشترك               

وأعربت الفلبني عن تقديرها الكبري باخلطوة املبدئية اليت اختذهتا توفالو والرامية إىل . اكات لبناء القدراتوإقامة شر
وأوصت بأن . إذكاء الوعي بضرورة مكافحة تغري املناخ الذي يهدد مجيع مناحي احلياة، ال سيما يف الدول اجلزرية

وتقدر ما جاء يف التقرير الوطين من . ويل ملكافحة تغري املناختواصل توفالو يف أداء دور فعال يف تعزيز التعاون الد  
. أن مثة املزيد مما يتعني القيام به لتحسني حقوق املرأة يف القانون احمللي والتصدي للتمييز القائم على أساس املعتقد  

املرأة والرجل ومكافحة وأوصت الفلبني بأن تواصل توفالو اختاذ تدابري قوية من أجل تعزيز املساواة يف احلقوق بني 
على  وأعربت عن إدراكها بأن التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ميكن أن يشكل عبئاً ثقيالً. التمييز

ومع ذلك شّجعت الفلبني توفالو على النظر يف        . بلدان صغرية ذات قدرات حمدودة من حيث املؤسسات واملوارد        
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          إمكانية التصديق على العهد الدويل    

 .واالجتماعية والثقافية

ذكرت تركيا أن الوثائق األساسية الثالث املقدمة يف إطار هذا االستعراض بّينت أن األداء العام لتوفالو                و - ٢٤
درات ومنح املساعدة التقنية مـسألتان ال بـد   وقالت إهنا تدرك أن بناء الق . اًيف جمال حقوق اإلنسان كان إجيابي     

والحظت أن إصالح التشريع يف جماالت املعاقبة على االعتداء اجلنـسي علـى             . منهما لتحقيق املزيد من التقدم    
األطفال، والقانون العقاري، وقانون األسرة يشكل األولويات الرئيسية على ما يبدو؛ واعتربت أن اعتزام الدولة               

وأوصت تركيا بأن تواصل توفـالو      . ية حلقوق اإلنسان ومكتب حلقوق اإلنسان جدير باملالحظة       إنشاء جلنة وطن  
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وأثنت علـى   . تعاوهنا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل إدخال التحسينات الالزمة يف هذه اجملاالت             
وشـّجعت  . وجه اخلصوص توفالو إلتاحتها فرص احلصول على اخلدمات الصحية األساسية والتعليم العام على            

احلكومة على مواصلة العمل مع اجملتمع املدين وكذلك مع املفوضية السامية يف سبيل القضاء على التمييز القـائم                  
  .على أساس نوع اجلنس بصفة خاصة وكذلك يف جماالت أخرى

ضعيفة  حة الفساد وأشارت هولندا إىل أنه، بالرغم من أن توفالو تويل أمهية للشفافية، فإن قوانينها ملكاف              - ٢٥
. على األرجح وأن مكتب مراقب احلسابات، الذي يعىن مبراقبة اإلنفاق احلكومي، مل خيصص له التمويل الكـايف                

وتساءلت عما إذا كانت توفالو تتوخى اختاذ إجراءات لتحسني الشفافية وما إذا كانت احلكومة ترغب يف إقامة                 
ما ُيتغاضى عنه بسبب االفتقار اً بأن العنف ضد النساء كثريولندا إذ تسلم هو. الت مع منظمة الشفافية الدولية ِص

إىل بيانات عن هذه املسألة، فقد أعربت عن ارتياحها إذ علمت أن توفالو بصدد مجع بيانات بشأن العنف املرتيل                   
الحظت و. ضد النساء وتساءلت عما إذا كانت احلكومة راغبة يف اختاذ إجراءات على أساس نتائج تلك البيانات               

ورغم أن هولنـدا    .  صراحة التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل         حيظرمع التقدير أن القانون يف توفالو       
. الحظت أن التمييز على أساس نوع اجلنس غري حمظور يف توفالو إال أهنا اعتربت أن وضع املرأة آخذ يف التحسن                   

وبينما أثنت هولندا على توفالو العتمادها . ساس نوع اجلنسحيظر التمييز على أاً وأوصت بأن تعتمد توفالو قانون
ينص على منح اللجوء، فقد الحظت أن ملتمسي اللجوء الذين يستوفون الشروط القانونيـة يواجهـون                اً  قانون

 .صعوبات لعدم تنفيذ هذا القانون وأوصت احلكومة بتحسني تنفيذ قانوهنا هبذا اخلصوص

حتتـرم  سلوفينيا إىل أن توفالو،     ت  رشااألمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، أ    إىل تقرير إطار عمل     اً  واستناد - ٢٦
بعض هناك   لكن توجد    ، حقوق اإلنسان املكفولة ملواطنيها وأن جمتمعها يتسم باملساواة إىل حد كبري           بشكل عام 

ملعنية بالقضاء على وفيما رحبت سلوفينيا بتعاون الدولة مع اللجنة ا. صأشكال التمييز إزاء املرأة على وجه اخلصو
التمييز ضد املرأة، فقد أعربت عن قلقها لعدم إقرار الدستور مبدأ عدم التمييز العتبارات جنسانية وذلك بسبب                 

وهكذا الحظت أن النساء يتعرضن، بصورة قانونية، إىل شىت أشكال التمييز، ومن ذلك . القيم التقليدية للمجتمع
وأعربت سلوفينيا عن قلقها البالغ إزاء ما تعانيه        . كتفاؤها بفرص عمل حمدودة   يف اجملتمع وا  اً  خضوعياً  توليها دور 

وطلبت معلومات عن التدابري اليت اختذت إلعـادة  . املرأة من متييز منصوص عليه يف القانون املتعلق بوراثة األرض       
اتفاقية القضاء على مع معايري النظر يف مجيع القوانني اليت تنطوي على متييز أو أثر ضار على املرأة وجعلها منسجمة 

والحظت سلوفينيا أن من جمموع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مل تـصّدق   . ةمجيع أشكال التمييز ضد املرأ    
وأوصت سلوفينيا بأن تنظر توفالو يف إمكانية . واتفاقية حقوق الطفلاً توفالو إال على هذه االتفاقية املذكورة آخر

ت الرئيسية األخرى، ال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل التصديق على املعاهدا
 . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

االستعراض أتاحت لتوفالو فرصة مفيدة لتعايش عن كثب كيفية سري النظـام             ذكرت إيطاليا أن عملية   و - ٢٧
إىل التقرير التجميعي الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، الحظـت           اً  واستناد. الدويل حلقوق اإلنسان  

وأعربت عن اهتمامها مبعرفـة طبيعـة   . إيطاليا أن حرية الدين والعبادة حمدودة يف بعض األجزاء من إقليم الدولة 
، ال سيما فيمـا يتعلـق       التدابري اليت تنوي احلكومة اختاذها لتكفل معاملة مجيع الفئات الدينية على قدم املساواة            

بالوصول إىل وسائط اإلعالم العمومية اليت تقوم بدور أساسي يف الوصول إىل السكان الذين يعيشون يف اجلـزر                  
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وأوصت إيطاليا توفالو باالنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص . النائية
كما أوصتها بأن تدرج يف تشريعها بصورة كاملة أحكـام اتفاقيـة            . عية والثقافية باحلقوق االقتصادية واالجتما  

 .حقوق الطفل بغية تعزيز محاية حقوق األطفال يف البلد

 أن توفالو حتترم بوجه عام حقوق اإلنسان املكفولة لشعب توفالو، وال سيما مبوجب              االحظت نيوزيلند و - ٢٨
مستقلة حلقوق اإلنسان تكون مسؤولة عن تعزيـز واحتـرام         وأشارت إىل عدم وجود هيئة      . ١٩٨٦دستور عام   

حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إذكاء الوعي هبذه احلقوق، وتساءلت عما إذا كانت توفالو تنوي معاجلة هذه الثغرة                  
وأوصت نيوزيلندا بأن تنظر توفالو يف إمكانية تعيني أمني مظامل، كإجراء قصري األجل، وأن يكلّـف                . املؤسسية

وأشارت إىل أن هذا األسلوب استعملته بنجاح بلدان صغرية         . قيق يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان     بالتح
وقالت نيوزيلندا إهنا تظل قلقة إزاء ما تعانيه        . أخرى يف احمليط اهلادئ تعاين هي األخرى من قيود حتد من قدراهتا           

 ال حيظر التمييز ضد املرأة علـى وجـه   ١٩٨٦ام املرأة من مركز خضوعي يف اجملتمع، وأشارت إىل أن دستور ع 
كما . العتبارات اجلنس وأوصت نيوزيلندا بشدة بأن تعّدل توفالو الدستور حبيث ينص على حظر التمييز. التحديد

أوصتها بوضع استراتيجية شاملة للحد من العنف املرتيل، مبا يف ذلك إذكاء الوعي العام هبذه القضية وحتديد سبل                  
أن قانون توفالو ال حيظر التمييز على أساس اإلعاقة اجلسدية أو النفسية أو             اً  والحظت أيض . ا العنف مكافحة هذ 

 .وأوصت بتعديل الدستور حبيث حيظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة. العقلية أو الفكرية أو احلسية

بأن العديد منها قد اً فية، علمأعربت املكسيك عن تقديرها اللتزام توفالو بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللو - ٢٩
كما أعربت عن تقديرها لعدم ختصيص ميزانية عسكرية يف توفالو وإلقرار نظامها القانوين بالقانون . حتققت أصالً

. العريف، مع استبعاد املعايري اليت ينظر إليها على أهنا تنطوي على انتهاك حلقوق اإلنسان من هذا القانون العـريف                  
إذ الحظت أنه يف حالة قابلية قانون من القوانني احمللية ألن ُيفّسر على أكثر              اً  ن تقديرها أيض  وأعربت املكسيك ع  

للتفسري الذي يتوافق مع التزامات توفالو الدولية، ال سيما يف جمال حقـوق             اً  من وجه، فإن التفضيل يكون دائم     
الة الدولة باعتبارها ممارسات جيدة     وأوصت املكسيك بإبراز هذه اخلصائص يف التقرير عن استعراض ح         . اإلنسان

والحظت أن التحديات الكربى اليت تواجه توفالو تتعلق مبسائل منها عدم التمييز وحقوق . يف جمال حقوق اإلنسان
والحظت أن توفالو مل تصّدق إال على       . األطفال واحلرية الدينية وحاالت انعدام اجلنسية والعقاب البدين واملرياث        

وق اإلنسان، وأوصتها بالنظر على سبيل األولوية يف إمكانية التصديق على صكني دوليني             صكني من صكوك حق   
على أقل تقدير مها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية     

 يف إطار اإلجراءات اخلاصة     وأوصت املكسيك بتوجيه دعوة مفتوحة للمكلفني بالواليات      . واالجتماعية والثقافية 
حتظر التمييز العتبـارات    اً  حلقوق اإلنسان، وأن تدرج، يف مجيع مستويات تشريعها مبا يف ذلك الدستور، أحكام            

وباإلضافة إىل ذلك، أوصت املكسيك توفالو بإصالح قانوهنا اجلنائي حبيث يشمل جرائم مثل             . جنسية وجنسانية 
عن رغبتها يف أن تكفل توفالو إتاحة املـوارد         اً  وأعربت أيض . غاء العقاب البدين  االعتداء اجلنسي على القُصَّر وإل    

، كيمـا   ٢٠٠٦الضرورية، يف أقرب وقت ممكن، ملكتب أمني املظامل، الذي أنشئ مبوجب مبادئ باريس لعـام                
 . يتمكن من الشروع يف عمله

عليم واحلق يف احلصول على الرعايـة       أشادت اليابان بتوفالو على اجلهود اليت بذلتها حلماية احلق يف الت          و - ٣٠
، وقطعها  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       الصحية، وعلى تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل و       
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وأشارت اليابـان إىل أن توفـالو مل        . منهاج عمل بيجني  العديد من االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها         
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،      اهدات رئيسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها       تصّدق بعد على عدة مع    

االتفاقية الدوليـة   والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، و          
ن تصّدق توفالو على هذه املعاهدات      وأعربت اليابان عن أملها يف أ     . للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     

وأوصت بأن حتِسن استخدام املساعدة التقنية اليت تتلقاها من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف سبيل تلك اً سريع
ورحبت بتقدمي الدولة تقريرها األويل إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وباجلهود اليت تبذهلا                . الغاية
مـن  اً  وطلبت اليابان مزيـد   . ان إدراج أحكام االتفاقية اليت حتكم هذه اللجنة يف التشريع احمللي ذي الصلة            لضم

أمـا  . املعلومات بشأن التدابري القائمة لتحسني حالة حقوق اإلنسان للمرأة والقضاء على التمييز املوجود بالفعل             
 يتعلق باألنشطة التعليمية للنهوض باحلرية الدينية وحرية فيما يتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ال سيما فيما

عن   التعبري يف اجلزر النائية وبناء قدرات أفراد الشرطة، فقد طلبت اليابان معلومات عن التدابري اليت اختذت فضالً                
  .هبذا اخلصوص اجلهود اليت تنوي الدولة بذهلا مستقبالً

ها على األسئلة املقدمة إليها سلفاً، ال سيما فيما يتعلـق     شكرت اجلمهورية التشيكية الدولة على ردود     و - ٣١
وهبذه املناسبة، أوصت توفالو بتوجيه دعوة مفتوحة جلميـع املكلفـني           . باإلطار املؤسسي وبرامج إذكاء الوعي    
وفيما يتعلق حبماية احلق يف اخلصوصية وعدم التمييز، أوصت بعدم جترمي           . بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    

لنشاط اجلنسي بني الكبار من نفس اجلنس إذا كان بالتراضي واختاذ تدابري لتعزيز التسامح يف هذا اجملال، وهو ما           ا
. اإليدز/أن ييسر إطالق املزيد من الربامج التعليمية الفعالة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية             اً  من شأنه أيض  

ارها املؤسسي حلقوق اإلنسان على حنو فعال والنهوض بـربامج          وأوصت اجلمهورية التشيكية توفالو بتعزيز إلط     
 . ملموسة إلذكاء الوعي حبقوق اإلنسان

أعربت أملانيا عن تقديرها للجهود املبذولة ولإلجنازات اليت حتققت فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان يف      و - ٣٢
جاء فيه أن القانون احمللي ال حيمي حقوق        وأشارت إىل التقرير الوطين للدولة وإىل البيان التمهيدي الذي          . توفالو

يف قانون الدولة،   اً  وأشارت أملانيا إىل ما ذُكر أن التمييز على أساس نوع اجلنس ليس حمظور            . املرأة بالقدر الكايف  
وأوصت أملانيا بأن تتصدى توفالو حبزم هلذه املـسألة وأن          . إال أن هذه األخرية بصدد النظر يف تعديل دستورها        

وطلبـت  . يف املناقشات الرامية إىل تعديل الدستور بغية حظر التمييز على أساس اجلنس ونوع اجلنس             اً  متضي قدم 
وطلبت . أملانيا معلومات عن حالة السكان يف اجلزر النائية وعن الصندوق االستئماين الذي أقيم لتحسني وضعهم              

 سيما تلك اليت اختذت لتحسني فرص وصول   من توفالو تقدمي تفاصيل عن التدابري اليت اختذت يف هذا الصدد، وال           
 .السكان الذين يعيشون يف هذه املناطق إىل النظامني اإلداري والقضائي

أقرت أستراليا بأن توفالو تواجه حتديات مجة، منها افتقارها للموارد الضرورية لتنفيذ الربامج الوطنية يف و - ٣٣
ق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أمـر         جمال حقوق اإلنسان، واعتربت أن انضمام توفالو إىل ميثا        

إىل أن اجمللس النسائي الوطين يف توفالو يشعر بقلق متزايـد إزاء           وأشارت أستراليا   . جدير باإلشادة بشكل خاص   
ُبطء التقدم الذي حترزه حكومة توفالو يف جمال التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان والربوتوكوالت االختيارية 

ويف هذا الصدد، أوصت أستراليا على وجه اخلصوص بالتوقيع على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق               . كملة هلا امل
ورحبت مبا ذكـره الوفـد      . املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
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يف  سني على يد موظف من توفالو متخصصخبصوص تدريب األهايل يف موضوع حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلن
على أهنا الحظت أن بعض القوانني تسمح بشكل غري مباشر بالتمييز القانوين لالعتبارات اجلنسية . التوعية القانونية

وأوصت بإعمال وسائل فعالة لضمان زيادة الوعي العام بقضايا العنف املرتيل والتمييـز اجلنـساين               . واجلنسانية
 .زيادة مشاركة الوكاالت احلكومية واجملتمع املدين يف اجلهود الرامية إىل معاجلة هذه املسائلوبالتشجيع على 

يف معرض الرد على املسائل اليت أثريت، شكرت توفالو الوفود على كلماهتا املتفّهمة وأعربـت عـن                 و - ٣٤
 قال رئيس الوفد إن احلكومة      وفيما يتعلق مبسألة التمييز ضد املرأة،     . تقديرها لألسئلة والتوصيات اليت وجهت هلا     

ألزمت نفسها بالتعاون مع األطراف ذات املصلحة هبدف إدخال التعديالت املناسبة على الدستور مـشرياًً إىل أن             
 .اًالعمل يف هذا االجتاه جارٍ حالي

ها بسبب  من التوضيح فيما يتعلق مبعاملة املرأة واحتمال التمييز ضد        اً  قّدمت املدعية العامة يف توفالو مزيد     و - ٣٥
والحظت أن املسائل اليت أثريت تتعلق حبقوق املرأة وهتميشها والتمييز ضدها يف بعـض              . بعض األحكام يف القانون   

وذكرت أن قوانني البلد مستمدة من الدستور الذي ال حيتوي . اجملاالت مثل التبين والزواج واحلضانة ومسائل األرض
 . أكدت على أن هذه القوانني هي اآلن قيد املراجعةعلى أي حكم حيظر التمييز على أساس اجلنس، و

على التزام الدولة الكامل بالتصديق على املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنـسان           اً  وأكد رئيس الوفد جمدد    - ٣٦
 . وذكر أهنا ستقوم بذلك وستنفذها مىت توافرت هلا املوارد

نائية ودور الصندوق االستئماين لتوفالو يف باإلشارة إىل احلق يف اإلعالم وتقدمي اخلدمات لسكان اجلزر الو - ٣٧
أما فيما خيص . هذا الصدد، أكد رئيس الوفد أن احلكومة ملزمة خبدمة مصاحل الذين يعيشون يف هذه اجلزر النائية         

الصندوق، فقد أنشئ بالتعاون مع اململكة املتحدة ونيوزيلندا وأستراليا واليابان ومجهورية كوريا ومبسامهة مـن               
وقد قّدم الصندوق الدعم الذي حتتاج إلية امليزانية حاجة ماسة بغية ضمان اسـتمرار              . سها إىل حد ما   توفالو نف 

من الصندوق أستحدث لتوفري االحتياجات     اً  وأوضح أن فرع  . اخلدمات احليوية املقدمة لسكان هذه اجلزر النائية      
 . امللحة هلذه اجلزر وأن األموال كانت تدار حبكمة وبالشكل الصحيح

فيما يتعلق بالتمييز على أساس الدين، أكد رئيس الوفد أن توفالو قبِلت واعترفت بشكل كامل حبقوق                و - ٣٨
وأشار إىل ضرورة مواءمة الديانات مع املمارسات التقليدية للحفاظ         . خمتلف الطوائف يف العبادة وممارسة دياناهتا     

ية حقوق الناس يف العبادة محاية جيدة وأهنا   على النظام يف اجلزر، كما الحظ أن احلكومة تقر بضرورة ضمان محا           
   . بالتدخل حيثما وقع خللملتزمة التزاما كامالً

فيما يتعلق بأوجه القلق اليت أثريت بشأن التمييز على أساس اجلنس وملكية األرض، شددت توفالو على أن و - ٣٩
لضمان السلم والنظام قبل  لغايةإجراء املزيد من املشاورات بني احلكومة ومجيع األطراف ذات املصلحة ضروري ل          

 .التمكن من إدراج أحكام بشأن هذه املسائل يف قوانني توفالو

على أهنا تدرك األمهية اليت تنطوي عليها عملية استحداث مكتب ألمـني املظـامل             اً  أكدت توفالو جمدد  و - ٤٠
مكانية حتقيق هذا املشروع يف     كخطوة أولية ممكنة ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان يف توفالو، وأهنا بصدد النظر يف إ             

 .حدود املوارد املتاحة
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أكد رئيس الوفد أن مسألة العقاب اجلسدي كانت قيد املعاجلة يف إطار مساعي احلكومة ملواءمة القوانني و - ٤١
باملمارسات اً  والحظ أن شعب توفالو يبقى متأثر     . واملمارسات احمللية مع متطلبات املعايري الدولية حلقوق اإلنسان       

واعترب أن جمتمع توفالو أجـاز      . ليدية ومنها ما جييز اللجوء إىل العقاب البدين يف البيت باعتباره إجراًء تأديبياً            التق
وقد عملت احلكومة جاهدة . لآلباء اللجوء إىل العقاب البدين يف البيوت وأجاز ذلك إىل حد ما يف املدارس أيضاً              

 بانعكاسات العقاب البدين على حقوق اإلنسان وهـي ملتزمـة           على تعزيز وعي وإدراك اآلباء واجملتمع واألهايل      
  .يف ترتيبات قانونيةاً بضرورة التشاور أكثر بشأن الكيفية اليت ميكن هبا معاجلة هذه املسألة عملي

أن التقرير الوطين شدد على الصعوبات اليت حالت دون تنفيذ األولويات، وذلك على              الحظت اجلزائر و - ٤٢
اخ وجه اخلصوص، وأن االفتقار إىل املوارد أثّر على قدرة الدولة على حتقيق األهداف اإلمنائية        بسبب آثار تغري املن   

واعتربت اجلزائر أن من املهم أن يراعي اجملتمع الدويل الطلب املقدم يف التقرير الوطين للحـصول علـى                  . لأللفية
 يف املائة، ٩٥ال حمو األمية، حيث سّجلت معدل ورحبت باجلهود اليت بذلتها الدولة يف جم. املساعدة التقنية واملالية

 ذكر أن النتائج اليت     ٢٠٠٧- ٢٠٠٣إال أهنا الحظت أن تقرير إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة             
وأوصت اجلزائر بأن تويل توفالو االهتمام املناسب هلذا القطاع يف          . حتققت يف جمال التعليم تراجعت بعض الشيء      

 املتوسط والطويل باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتدارك النقص يف املوارد البشرية والقدرات املؤسـسية يف                املديني
 واتفاقيـة   اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       أن توفالو مل تنضم سوى إىل       اً  والحظت أيض . البلد

وأوصت اجلزائر . ام إىل الصكوك الدولية األخرىحقوق الطفل، وسألت عن العراقيل اليت منعت توفالو من االنضم
إىل الصكوك الدولية الرئيسية على األقل، مثل العهد الدويل اخلـاص           اً  بأن تنظر توفالو يف إمكانية االنضمام فور      

االتفاقيـة الدوليـة    باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و          
إىل أن إنشاء بعثة يف جنيف جلميع بلدان احمليط اهلادئ اً وأشارت أيض. قضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريلل

 .اجلزرية ميكن أن يكون مفيداً

سلّمت اململكة املتحدة مبا تعانيه توفالو من قيود حتد قدراهتا وأشادت باجلهود اليت بذلتها بالرغم مـن                 و - ٤٣
 العمل مع اجملتمع املدين يف جمال متابعة االستعراض، ورحبت بالردود اليت قدمتها وأوصت بأن تواصل توفالو. ذلك

. وال سيما فيما يتعلق بأثر تغري املناخ على حقوق اإلنسان املكفولة ملواطين توفالو            اً،  على األسئلة املوجهة هلا سلف    
ا إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل ومع أن اململكة املتحدة تدرك ما تواجهه توفالو من قيود، فهي تدعو حكومته

.  واتفاقية حقوق الطفـل    اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       إعمال احلقوق وااللتزامات مبقتضى     
وشّجعتها بـشدة   . وأعربت عن القلق إذ مل تقدم توفالو بعد التقرير املطلوب منها مبقتضى اتفاقية حقوق الطفل              

على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال اإلبالغ، وأعربت عن حرصها على استكشاف السبل اليت ميكن للملكة املتحدة اً أيض
وأشارت إىل التحفظات املتعلقة بالقانون العريف . أن تدعم هبا عمل اليونيسيف وتوفالو لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

تـثري الـشقاق أو     "ض حدود على املمارسات الـيت       والقيود اليت نصت عليها ِشرعة احلقوق وهي هتدف إىل فر         
والقيود املشار إليها الـيت يتناوهلـا     ". لقيم وثقافة توفالو  "، أو تشكل هتديداً مباشراً      "االضطراب أو تسيء للناس   

فال تزال هنـاك يف     ". معقولة ومربرة يف جمتمع دميقراطي    "الدستور مبزيد من الوضوح، هي أن تكون اإلجراءات         
ورحبت اململكـة   . ال من التمييز ضد املرأة يف قانون األسرة وقيود على حرية الدين واملعتقد والتعبري             توفالو أشك 

املتحدة بالشروح اليت قدمها وفد توفالو بشأن العمل اجلاري ملراجعة القانون يف هذا اجملال وشّجعت توفالو على                 
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دة بأن تعطي توفالو األولوية إلدخال إصـالحات        وأوصت اململكة املتح  . هود اليت تبذهلا لتدارك هذه املسائل     اجل
  .لتحديث تشريعها والقضاء على مجيع أشكال التمييز

وأعربت . يبعث على االرتياح بشكل عاميف البلد هّنأت فرنسا توفالو إذ رأت أن وضع حقوق اإلنسان و - ٤٤
والحظت . ئمة على تقاليد معينة سيما تلك احلاالت القاعدد حاالت التمييز ضد النساء، الارتفاع عن قلقها إزاء 

ما يتجاهل، وباألخص لعدم ثبوت األدلة، وسألت عن الكيفية اليت يتم هبا مجع املعلومات              اً  أن العنف املرتيل كثري   
وأوصت بأن تدرج توفالو املساواة بني اجلنسني يف الدستور وأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية              . عن العنف املرتيل  

والحظت أنه بالرغم من جترمي االغتصاب فإن العنف املرتيل مل يؤخذ بعني . ائم على نوع اجلنسللتصدي للتمييز الق
 كـان   وأوصت بأن جترِّم توفالو االغتصاب، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي، أياً          . االعتبار يف تعريف هذه اجلرمية    

الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       يف العهد    وإذ الحظت فرنسا أن توفالو ليست عضواً      . املسؤول عن هذا الفعل   
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومع إدراكها حجم الصعوبات املادية 

. اليت تواجهها توفالو، فهي توصيها بالتوقيع والتصدق على هذين الصكني الرئيسيني يف أقـرب وقـت ممكـن                 
عزيز ومحاية حقوق اإلنسان بسبب االفتقار إىل موارد مالية وتقنية وأملت يف أن والحظت عدم وجود آلية حمددة لت

    .ملبادئ باريساً وأوصت بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق. تعطي توفالو األولوية لبحث هذه املشاكل

قبل أن تتمكن اً كبرياً وأعربت زامبيا عن دعمها وتشجيعها لتوفالو ولكنها الحظت أن أمام توفالو شوط - ٤٥
يف اً  والحظت أن توفالو ليـست عـضو      . من تلبية بعضٍ من التزاماهتا الوطنية والدولية يف جمال حقوق اإلنسان          

املعاهدتني الرئيسيتني املتمثلتني يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق              
اتفاقية القضاء  ا الحظت أن املعاهدتني اللتني صّدقت عليهما توفالو، ومها          كم. االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

والحظت .  واتفاقية حقوق الطفل، مل تدرج أحكامهما بعد يف القانون الوطينعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
للعمر املتوقـع عنـد     بالنسبة  اً   عام ٦٧زامبيا باهتمام اإلجنازات امللحوظة اليت حققتها توفالو مثل تسجيل معدل           

و األمية، وإتاحة جمانية اخلدمات الصحية، وإلزامية وجمانية التعليم لألطفال          سبة حمل ن يف املائة بال   ٩٥لد، ونسبة   املو
وأوصت زامبيا بأن تدعو الدولة اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنية اليت حتتاج             . اً عام ١٤ إىل   ٧البالغني من   

 من التقرير الوطين، وإىل تلبية نداء توفـالو لتزويـدها           ٧٧ ماسة على النحو املبّين يف الفقرة        إليها توفالو حاجة  
 . باملساعدة التقنية من أجل إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان

، الذي  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣أما التفيا فأشارت إىل تقرير إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلنسانية للفترة              - ٤٦
 أصبححيث  يف تلبية االحتياجات األساسية لشعبها،      اً  ممتاز  ، سجالً ١٩٧٨ستقالهلا يف عام    أفاد أن لتوفالو، منذ ا    

 وأعربت عن تقديرها بوجه خاص      . متاحاً للجميع تقريباً   الوصول إىل اخلدمات الصحية األساسية والتعليم الرمسي      
وأعربـت  . ر اإلجراءات اخلاصةالستجابتها فيما يتعلق مبسألة توجيه دعوات مفتوحة للمكلفني بالواليات يف إطا      

اً، عن اعتقادها أن استضافة هؤالء املكلفني بالواليات ال يترتب عنه عبء كبري على البلد، مهما كـان صـغري                  
ورأت التفيا أن   . من الدول الصغرية سبق هلا أن أصدرت مثل هذه الدعوات املفتوحة          اً  ويشهد على ذلك أن عدد    

ءات اخلاصة واعون مبا تعانيه الدول الصغرية من ضائقة يف املوارد لتنظيم هذه             املكلفني بالواليات يف إطار اإلجرا    
ورغم أن أحداً من املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مل يطلب زيارة توفالو، إال أن التفيا              . الزيارات

 . لتابعني جمللس حقوق اإلنسانتوصي بأن تنظر توفالة يف إمكانية توجيه دعوة مفتوحة جلميع املكلفني بالواليات ا
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شددت ملديف على أن أكرب هتديدين تواجههما توفالو وشعبها وما هلم من حقوق اإلنسان مها، مثلما                و - ٤٧
فظاهرة االحترار العاملي تقوِّض، بصورة عاجلة      . جاء يف التقرير الوطين، تغّير املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر         

 احلقوق األساسية يف توفالو، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء، واملياه، والـسكن              ومباشرة، التمتع مبجموعة كبرية من    
وهّنأت توفالو على بذل جهود دؤوبة حلماية حقـوق اإلنـسان   . الالئق، والتنمية، والصحة، بل واحلق يف احلياة  

 بأن توفالو لن    وأقرت ملديف . املكفولة لشعبها بشن محالت للتصدي للتغريات املناخية النامجة عن فعل اإلنسان          
تتمكن وحدها من توفري احلماية الكاملة للتشكيلة العريضة من احلقوق واحلريات اليت تأثرت بشكل مباشر بفعل                

وبالتايل اعتربت أن على اجملتمع الدويل، وال سيما كبـار          .  عن حدودها  التغريات املناخية اليت نشأت أصال بعيداً     
وذلك بالتوقف عن املخاطرة بالنظام املناخي اً ، أن يتحمل مسؤولياته أيضاثاتاالنبعبلدان العامل املتقدم اليت تصدر 

وأوصت ملديف بأن تواصل توفالو تعاوهنا مع اجملتمع الدويل، وال سيما مع كبار بلدان العامل املتقدم اليت                 . العاملي
أجل تعزيز حقوق اإلنـسان   تصدر االنبعاثات، والعديد منها دول أعضاء يف اجمللس، والعمل مع هذه البلدان من              

 بأن  وأوصت أيضاً . املكفولة لشعب توفالو بتحقيق خفض كبري يف انبعاثات غازات الدفيئة على املستوى العاملي            
 بشأن العالقة بني حقوق اإلنـسان       ٢٠٠٩مارس  /تشارك توفالو يف املناقشات املقرر إجراؤها يف اجمللس يف آذار         

وية لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ عن أمهية            وتغري املناخ، من أجل توجيه رسالة ق      
  .التوصل إىل اتفاق عاملي فعال وقابل للتطبيق بشأن التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه

يـع  اتفاقية القضاء على مج   رحبت الربازيل باخلطوات امللموسة واهلامة اليت اختذهتا الدولة لالنضمام إىل           و - ٤٨
 على وجـه التحديـد   وأحاطت علماً. ٢٠٠٨يونيه / وبتقدمي تقريرها األول يف حزيران   أشكال التمييز ضد املرأة   

بإقرار الدولة بأمهية إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان ومكتب حلقوق اإلنسان يف أقرب وقت ممكن، وناشـدت                 
ة هاتني املؤسستني وكذلك لتحسني برامج التثقيف       اجملتمع الدويل بالنظر يف تقدمي مساعدة تقنية ودعم مايل إلقام         

العنصرية والتمييز العنصري لروح املؤمتر االستعراضي القادم بشأن اً ووفق. وأنشطة التوعية يف جمال حقوق اإلنسان
، مع دخول عملية التحضري له مرحلتها النهائية، أوصت الربازيل          وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      

كما أوصت بأن تعمل    .  احلكومة العمل مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبصوص هذا املوضوع          بأن تواصل 
 وكذلك يف سـبيل تعزيـز       ٩/١٢احلكومة يف سبيل حتقيق أهداف حقوق اإلنسان اليت حددها اجمللس يف قراره             

وإذ تـسلّم  . عاية األبوينسياستها العامة لضمان حقوق األطفال مع العناية بوجه خاص باألطفال احملرومني من ر 
. الربازيل باجلهود اليت بذلتها توفالو، فهي توصي بالتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليها بعد          

لعدم وجود أي مقر آخر للمحكمة    اً  أما فيما يتعلق بإتاحة إمكانية اللجوء إىل القضاء، فالحظت الربازيل أنه نظر           
صمة، فإن األطراف والشهود املقيمني يف اجلزر األخرى يتكبدون نفقات حلضور جلسات            العليا غري مقرها يف العا    

 . وسألت عن التدابري اليت اختذت لتيسري سبل وصول السكان إىل احملكمة العليا. القضايا اليت ختصهم أمام احملكمة

 والتحـديات  باملـشاكل اً شكرت كوبا الوفد على عرض النتائج اليت حققتها حكومته، وأحاطت علم  و - ٤٩
وشددت على . املتبقية اليت اعترفت هبا هذه احلكومة بكل أمانة، وأعربت عن تصميمها واستعدادها للتغلب عليها

توفري احلكومة جمانية الرعاية الطبية والصحية وعلى بذل اجلهود وختصيص املوارد لتقدمي الرعاية املناسبة للحاالت               
لعالج يف البلد، وذلك بإرسال املرضى إىل فيجي أو نيوزيلندا على حـساب  اخلطرية اليت ال يتوافر ما يلزمها من ا       

ـ               . احلكومة اً وسلّمت باإلجنازات اليت حتققت يف جمال التعليم، ال سيما فيما خيص حتسني املناهج، وأخـذت علم
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محاية حقـوق  وأوصت بأن تواصل توفالو إجراءاهتا لتعزيز و      . بالتدابري اليت اختذت لدعم الشباب والنهوض باملرأة      
    .اإلنسان على حنو فعال يف أرض الواقع وحتقيق األهداف احملددة يف االستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية املستدامة

اعترفت كندا بأن توفالو واجهت العديد من التحديات يف جمال التنمية وتعرضت للعديـد مـن القيـود         و - ٥٠
قرير الوطين من شفافية جديرة بالثناء يف االعتراف بالقضايا الـيت           املرتبطة بضعف القدرات، ونّوهت مبا اتسم به الت       

إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية سلّط اً  حديثوذكرت كندا أن تقريراً. ووجهت يف جمال حقوق اإلنسان
منها لرفع مستوى  اًالضوء على تركيز الدولة يف اآلونة األخرية على حتويل سلطات هليئات حكومية حملية تقليدية سعي

وباألخص يف اجلزر النائية، اً، أن املمارسات التقليدية والعرفية تؤدي أحياناً وذكر التقرير أيض. اجلزر النائيةالتنمية يف 
وأعربت كندا عن تفاؤهلا لعرض الدولة يف إطار هذا االسـتعراض           . إىل ممارسات متييزية ضد النساء وإىل متييز ديين       

كما اعترفت . جهة هذه التحديات يتطلب تعزيز حريتني فرديتني مها حرية املعتقد وحرية التعبريحيث اعترفت أن موا
توفالو يف تقريرها املقدم إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بضرورة جعل بعض اجلوانب من قانوهنـا                   

، ال سيما يف جمايل متلّـك األرض وقـانون          رأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل       مع  اً  احمللي منسجم 
وأوصت بأن تستمر توفالو يف مكافحة السلوكيات اجملتمعية . خطوة ذات شأناً األسرة، وهو ما اعتربته كندا أيض

اليت تنطوي على متييز، مبا يف ذلك العمل على إصالح القوانني احمللية املتعلقة بتملك األرض وشؤون األسرة على                  
تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      وهو ما يتطلب إدخال تعديالت مبا يتيح لتوفالو االمتثال ال         وجه خاص،   

والحظت أن توفالو مل تدع حمكمة االستئناف حىت اآلن لالنعقاد رغم تقدمي إشعار بذلك إىل احملكمة                . ضد املرأة 
.  قضية نفي مجاعة دينية إىل جزيرة نائيـة         يف ٢٠٠٥االبتدائية خبصوص احلكم الصادر عن احملكمة العليا يف عام          

فاحلق يف االستئناف متجذر يف املبدأ القانوين العام الذي يكرس احلق يف مباشرة دعوى قضائية، وهو حق منصوص 
بدعوة حمكمة االستئناف إىل االنعقاد للنظر يف االستئناف على         اً  وأوصت كندا أيض  . ١٩٨٦عليه يف دستور عام     
 الذي مل يبت فيه بعد؛ كما أوصت بالتصديق على Teonea v. Kaupule يف قضية ٢٠٠٥ا لعام حكم احملكمة العلي

الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل 
 . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يرها للجهود اليت بذلتها الدولة ولإلجنازات اليت حتققت يف السنوات األخـرية يف  أعربت الصني عن تقد   و - ٥١
وسألت عن الكيفية اليت تؤثر هبا التغريات املناخية على حالة حقوق اإلنسان يف توفالو، وعن . جمال حقوق اإلنسان

 .اجلهود اليت بذلتها والصعوبات اليت واجهتها يف هذا الصدد

الدولة على نفسها التزامات طواعية يشهد على حرصها على ضـمان احلقـوق   الحظ املغرب أن أخذ     و - ٥٢
بيد أنه الحظ أنه رغم التحلي باإلرادة وبذل جهود جبارة إال أن تعزيز ومحايـة حقـوق                 . واحلريات األساسية 

 هذه القيود، ال وبالرغم من. اإلنسان واحلريات األساسية ال يزال يتوقف على توافر املوارد املالية والبشرية والتقنية
تزال توفالو تركز جهودها على مواءمة تشريعها الوطين مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وعلى إقامة هياكل                

وأوصى املغرب  . مؤسسية لضمان التمتع الكامل هبذه احلقوق وكذلك بالتنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية          
ن اجملتمع الدويل أن يزودها بكل ما حتتاج إليه من دعم تقين ومايل           بأن تثابر توفالو على هذا الدرب وأن تطلب م        

 ملبادئ باريس؛ ولتمكينها من     خالل هذا املسعى، وال سيما فيما خيص إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً            
ـ    وق مواصلة جهودها ملواءمة تشريعها الوطين مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ وإلذكاء الوعي مببـادئ حق
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اإلنسان ونشر هذه املبادئ يف أوساط السكان بشكل عام؛ ولعقد دورات تدريبية يف جمـال حقـوق اإلنـسان                   
 . للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف توفالو

جدد وفد توفالو، لدى رده على املسائل اليت أثريت، تأكيده على تقديره للتوصيات واألسئلة املقدمـة                و - ٥٣
عن تفاؤله للبيانات اليت تدعم توفالو يف مسعاها لتحقيق نتائج طيبة يف جمال حقـوق               وأعرب رئيس الوفد    . إليه

. اإلنسان والحتمال حصوهلا على مساعدة مالية، وباألخص عن طريق دعوة اجملتمع الدويل لتقدمي هـذا الـدعم                
اء إطار مؤسسي يترتب والحظ أن معاجلة املسائل اليت أثريت يترتب عنها آثار إدارية وسياسية وقانونية، وأن إنش            

   .عنه آثار يف امليزانية هو اآلخر

لدى اإلشارة إىل أوجه القلق اليت أُعرب عنها إزاء املعايري التعليمية، جددت توفالو التزامهـا الكامـل              و - ٥٤
 . بالنسبة هلااً بتوفري الفرص التعليمية للجميع، ولكنها أوضحت أن توفري التعليم النوعي يشكل حتدي

ة االنضمام إىل معاهدات مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل أما عن مسأل   - ٥٥
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فذكّرت توفالو بالتزامها الكامل بـروح ومـضمون هـذه               

  اعاة آثـار ذلـك مـن       االتفاقيات وكذلك باالنضمام إليها، ولكن ليس قبل إجراء مشاورات يف املوضوع ومر           
 . حيث املوارد

اماهتا أكد رئيس الوفد أن احلكومة ستعمل مع اجملتمع املدين ومع مجيع اجلهات ذات املصلحة للوفاء بالتزو - ٥٦
 .يف جمال حقوق اإلنسان

بذلك يف  اً  ووافقت توفالو على ضرورة مواءمة القانون العريف مع املمارسات التقليدية وأن تدرج نصوص             - ٥٧
لكنها أشارت إىل أن العديد من القوانني تعود إىل احلقبة االستعمارية وهي يف حاجـة إىل مراجعـة                  قوانينها، و 
وستجري احلكومة مشاورات يف املوضوع وستعدل هذه القوانني حسب االقتضاء، مبا يف ذلك حتديث              . وحتديث

أن اً  وذكر الوفد أيض  . خلصوصتشريعها، ورحبت بعرض اململكة املتحدة تقدمي مساعدة تقنية وموارد مالية هبذا ا           
 .مبعاجلتهما كامالًاً العنف املرتيل واملعاقبة على االغتصاب مسألتني مهمتني، وأن احلكومة ملتزمة التزام

أقرت توفالو بالصعوبات اليت تنشأ عن االفتقار إىل القدرات وإىل املوارد لتقدمي مجيع مستويات الرعاية               و - ٥٨
ما يضطر األشخاص الذين يستلزم األمر إجراء عمليات جراحية هلم إىل السفر    اً  الطبية للسكان يف توفالو، إذ كثري     

  .إىل فيجي أو نيوزيلندا لتلقي هذه الرعاية على حساب احلكومة

ذكر رئيس الوفد أن توفالو ما فتئت تعمل يف سبيل النهوض حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق و - ٥٩
دامة، وأهنا دعمت اجلهود الدولية يف هذا السياق وذلك باملشاركة يف تقدمي تنفيذ استراتيجيات بشأن التنمية املست
 . القرارات عن هذه املسائل وبدعمها

فيما يتعلق بنقل صالحيات صنع القرار إىل اهليئات احلاكمة يف اجلزر النائية، فقد أيدت توفالو بقوة هذا و - ٦٠
وأشارت إىل اجملاالت اليت يوجد فيها      . لة بالثقافة البولينيزية  املسعى بالنظر إىل املمارسات الثقافية والتقليدية املتص      
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ورحبت احلكومة بأي تعاون يقدمه     . سوء فهم وقلة وعي بانعكاسات التقاليد واملمارسات على حقوق اإلنسان         
  .الشركاء للمساعدة على تدارك هذه املسائل وحتسني انسجام هذه املمارسات مع املعايري الدولية

لوفد أن مسألة ملكية األرض تكتسي أمهية يف منطقة احمليط اهلادئ، وأن األرض تـشغل               الحظ رئيس ا  و - ٦١
وهذه املسألة حساسة للغاية لدرجة أنه ال أحد على سبيل املثال، وال حىت . مكانة كبرية يف حياة السكان يف اجلزر

 .الشركات اخلاصة، يستطيع شراء حق ملكية األرض من سكان توفالو

ن اهتمامها باألسئلة املتعلقة بكيفية تأثري تغري املناخ على السكان الذين يشعرون بقلق             أعربت توفالو ع  و - ٦٢
مع اجملتمع الدويل هبذا اخلصوص، وهي تأمل يف أن ُتتخذ تدابري عاجلة            اً  وثيقاً  وتتعاون احلكومة تعاون  . بالغ إزاءه 

نولوجيات بصورة عاجلة كذلك للتصدي     لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة يف الفضاء اخلارجي ويف أن ُتطوَّر تك          
 ٢٠٠٩مـارس   /وأكدت توفالو اهتمامها باملناقشة اليت ينوي اجمللس عقـدها يف آذار          . لتغري املناخ والتكيف معه   

وذكر رئيس الوفـد أن الوقـت املتـاح    . لبحث مسألة تغري املناخ وحقوق اإلنسان واستعدادها للمشاركة فيها    
وأن عملية االستعراض الدوري الشامل قد ترشد جملس حقوق اإلنـسان واألمـم             اً  للمجتمع الدويل مل يعد كافي    

وأعرب عن اتفاقه مع البلدان اجلزرية الصغرية يف طلبها إجراء حوار صحيح هبذا . املتحدة بشأن مشكلة تغري املناخ
طني سكاهنا يف اخلصوص والتشجيع عليه، وأضاف أن توفالو جتد نفسها مضطرة باستمرار إىل أخذ خيار إعادة تو   

وذكر أن إعادة توطني السكان بالنظر إىل ما هلم من حقوق ثقافية وحقوق أساسية ينطوي علـى                 . بلدان أخرى 
  .فشل اجملتمع الدويل، وأعرب عن اعتقاده أن توقّع اجمللس مثل هذا اخليار مدعاة لألسف

 إىل القضاء وإىل احملكمة العليـا       ردت املّدعية العامة لتوفالو على تساؤالت متعلقة بإتاحة فرص اللجوء         و - ٦٣
على النظر فيها، مبا يف ذلك يف سياق العملية اجلارية ملراجعة اً  بأن احلكومة تعكف حاليوحمكمة االستئناف، علماً

وقالت إن مقر احملكمة العليا موجود      . القوانني بغية حتسينها، وهو املشروع الذي تؤيده أستراليا واململكة املتحدة         
نترنت واملواد  إل فقط بسبب حمدودية موارد البلد وألن العاصمة هي املكان الوحيد املوصول بشبكة ا             يف العاصمة 

على اً  للذين يرغبون يف احلصول جمان      ملكتب حمامي الشعب متويالً   اً  غري أن احلكومة تقدم سنوي    . القانونية يف البلد  
لعدد نداءات وطلبات املساعدة، مبا يف      اً  ميع اجلزر وفق  فاملكتب مزود مبيزانية جل   . قانونياً  مشورة قانونية أو متثيالً   

  .ذلك يف حاالت إعداد القضايا لتقدميها إىل احملكمة العليا

مل اً  أوضحت املدعية العامة أن حمكمة االستئناف أنشئت مبوجب قانون عقب االستقالل، إال أن أحـد              و - ٦٤
 ال تزال تنتظر البت ٢٠٠٦ عام اليت تعود إىلستأنفة والقضية األوىل امل. ٢٠٠٥يطعن يف قرار من قراراهتا قبل عام 

واملشكلة الرئيسية تكمن يف عـدم      . وهي مصدر توتر بني مسائل تقليدية وحرية الدين كحق كفله الدستور          فيها  
للحصول على املساعدة وهي تسعى الستقدام قضاة من خمتلـف          اً  توافر املوارد املالية، وقد أرسلت احلكومة طلب      

وذكرت املدعية العامة أن توفالو قدمت بعض الدعم للسلطة القضائية لتمويل أعمال هذه احملكمـة               . ملأحناء العا 
  .وأهنا ترحب بأية مساعدة لتمكني حمكمة االستئناف من االنعقاد بسرعة يف توفالو

 إن أشار رئيس الوفد إىل مسائل تتعلق بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان ومكتب حلقوق اإلنسان وقالو - ٦٥
وتسعى توفالو إلجياد السبل لتنفيذ هذا االلتزام بشكل واقعي دون . احلكومة تدرك احلاجة إىل إنشاء هاتني اآلليتني

وهناك اقتراح جيري حبثه يقضي بتجميع موارد الدول اجلزرية الصغرية يف احمليط اهلادئ             . املساس بأولويات أخرى  
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.  إشراف أمانة مجاعة احمليط اهلادئ ومنتدى جزر احمليط اهلادئ         إلقامة مؤسسة إقليمية حلقوق اإلنسان تكون حتت      
وميكن عن طريق هذه املؤسسة تقدمي مساعدة لتنفيذ إجراءات من أجل حقوق اإلنسان يف البلدان اجلزرية الصغرية 

 توفالو وقد رأت. كتوفالو ودعم متابعة وتنفيذ هذه اإلجراءات، مبا يف ذلك االنضمام إىل اتفاقيات حقوق اإلنسان
للغاية وهي تواصل احلوار مع أمانة مجاعة احمليط اهلادئ ومنتدى جزر احمليط اهلـادئ   اً  عملياً  يف هذا املشروع هنج   

 .لبحث احتماالت جتسيد هذا املشروع

ويف اخلتام، أشارت توفالو إىل العديد من املسائل الوجيهة اليت أثريت، وشكرت مجيع الوفود والفريـق                 - ٦٦
عن تقديره بوجه خاص للـهيئات      اً  وأعرب رئيس الوفد أيض   . اهتم وعروضهم لتقدمي املساعدة   العامل على تعليق  

إىل أن االستعراض الدوري الشامل كان مبثابة عملية يفترض أن تؤدي ليس            اً  اإلقليمية اليت ساعدت توفالو، مشري    
 . اًإىل وضع تقرير دوري فحسب بل إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف أرض الواقع أيض

 أو توصيات/ استنتاجات و- ثانياً 

والتوصيات اليت حظيت بـدعم الدولـة       ،  احلوار التفاعلي أثناء  نظرت توفالو يف التوصيات اليت قُّدمت        - ٦٧
 :دعوها إىل ما يليت

؛ التصديق بوجه   )الربازيل(التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليها توفالو بعد              - ١
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص        خاص على العهد الدويل     

؛ التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقـوق        )سويسرا وإيطاليا (باحلقوق املدنية والسياسية    
اإلنسان، ال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق             

على سبيل األولوية، يف التصديق، على أقل اً، ؛ النظر إجيابي)كندا(االجتماعية والثقافية االقتصادية و
تقدير، على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق               

؛ النظر يف التصديق على معاهدات رئيسية أخـرى،         )املكسيك(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
اصةً العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية            وخ

؛ التوقيع على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية         )سلوفينيا(واالجتماعية والثقافية   
وقيع والتصديق يف   ؛ الت )أستراليا(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

أقرب وقت ممكن على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص               
  ؛)فرنسا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

إىل الصكوك الدولية الرئيسية على األقل، مثل العهد الدويل اخلاص اً النظر يف إمكانية االنضمام فور  - ٢
املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            باحلقوق  

 التصديق علـى اتفاقيـة      ؛)اجلزائر(ي  ء على مجيع أشكال التمييز العنصر     الدولية للقضا واالتفاقية  
 ؛)سويسرا(مناهضة التعذيب 

سامية حلقوق اإلنـسان للتـصديق      أن حتِسن استخدام املساعدة التقنية اليت تتلقاها من املفوضية ال           - ٣
على عدة معاهدات رئيسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة              اً  سريع
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والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقيـة مناهـضة             
 ؛)اليابان( مييز العنصريالدولية للقضاء على مجيع أشكال التالتعذيب واالتفاقية 

 ؛)اململكة املتحدة(الوفاء بالتزاماهتا يف جمال اإلبالغ مبوجب اتفاقية حقوق الطفل   - ٤

 ؛)املكسيك (توجيه دعوة مفتوحة للمكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان            - ٥
؛ )اجلمهورية التشيكية ( اخلاصة   توجيه دعوة مفتوحة جلميع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات        

النظر يف إمكانية توجيه دعوة مفتوحة جلميع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة              
 ؛ )التفيا(للمجلس 

تعزيز إطارها املؤسسي حلقوق اإلنسان على حنو فعال والنهوض بربامج ملموسة إلذكاء الـوعي                - ٦
 ؛)يكيةاجلمهورية التش(حبقوق اإلنسان 

 دعوة اجملتمع الدويل إىل تقدمي      ؛)فرنسا(ملبادئ باريس   اً  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق       - ٧
 مـن التقريـر   ٧٧املساعدة التقنية اليت حتتاج إليها توفالو حاجة ماسة على النحو املبّين يف الفقرة   

 ؛ )زامبيا(سة حلقوق اإلنسان الوطين، وإىل تلبية ندائها لتزويدها باملساعدة التقنية إلنشاء مؤس

إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان ومكتب حلقوق اإلنسان يف البلد، وإتاحة برامج التثقيف يف جمال              - ٨
حقوق اإلنسان وأنشطة إلذكاء الوعي، ودعوة اجملتمع الدويل إىل النظر يف تقدمي مساعدة تقنيـة               

 ؛)الربازيل(ودعم مايل 

تطلب من اجملتمع الدويل تزويدها بكل ما حتتاج إليه من دعم تقين ومـايل              املثابرة على درهبا وأن       - ٩
ملبادئ باريس؛  اً  خالل هذا املسعى، وال سيما فيما خيص إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق            

ولتمكينها من مواصلة جهودها ملواءمة تشريعها الوطين مع الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان؛              
ئ حقوق اإلنسان ونشر هذه املبادئ يف أوساط السكان بشكل عام؛ ولعقـد         وإلذكاء الوعي مبباد  

 ؛)املغرب(دورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون 

إعطاء األولوية إلدخال اإلصالحات الالزمة لتحديث التشريع والقضاء على مجيع أشكال التمييـز         - ١٠
 ؛)اململكة املتحدة(

واصلة العمل بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبصوص موضوع املؤمتر االستعراضي            م  - ١١
، مع دخول العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالقادم بشأن 

 ؛)الربازيل(عملية التحضري له مرحلتها النهائية 

املرتيل يف توفالو، مبا يف ذلك إذكاء الوعي العـام هبـذه            وضع استراتيجية شاملة للحد من العنف         - ١٢
 إعمال وسائل فعالة لضمان زيادة الوعي العام ؛)نيوزيلندا(القضية وحتديد سبل مكافحة هذا العنف 
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بقضايا العنف املرتيل والتمييز اجلنساين وبالتشجيع على زيادة مشاركة الوكاالت احلكومية واجملتمع 
 ؛)أستراليا(امية إىل معاجلة هذه املسائل املدين يف اجلهود الر

 يف  ٢٠٠٥دعوة حمكمة االستئناف إىل االنعقاد للنظر يف االستئناف على حكم احملكمة العليا لعام                - ١٣
 ؛)كندا( الذي مل يبت فيه بعد Teonea v. Kaupuleقضية 

ال يف أرض الواقع     تنفيذ إجراءات وبذل جهود لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على حنو فع           ةمواصل  - ١٤
 ؛)كوبا(ويف سبيل حتقيق األهداف احملددة يف االستراتيجية الوطنية من أجل التنمية املستدامة 

مضاعفة اجلهود الرامية إىل إذكاء وعي السكان بأثر تغري املناخ وإشراك السكان بقـدر أكـرب يف             - ١٥
 ؛)سويـسرا (اخ والتكيف معه    عمليات اختاذ القرار يف سياق السعي للتخفيف من تبعات تغري املن          

مواصـلة  ؛  )الفلـبني (مواصلة أداء دور فعال يف تعزيز التعاون الدويل للتصدي للتغريات املناخية            
التعاون مع اجملتمع الدويل، ال سيما مع كبار بلدان العامل املتقدم اليت تصدر االنبعاثات، والعديـد                

ة ما لشعب توفالو من حقـوق اإلنـسان        منها دول أعضاء يف اجمللس، والعمل معها من أجل محاي         
 املـشاركة يف    ؛)ملـديف (بتحقيق خفض كبري يف انبعاثات غازات الدفيئة على املستوى العاملي           

 بشأن العالقة بني حقوق اإلنسان وتغري       ٢٠٠٩مارس  /املناقشات املقرر إجراؤها يف اجمللس يف آذار      
األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ      املناخ، من أجل توجيه رسالة قوية لألطراف يف اتفاقية          

  عن أمهية التوصل إىل اتفاق عاملي فعال وقابل للتطبيق بشأن التخفيف من تغري املنـاخ والتكيـف        
   ؛)ملديف(معه 

إيالء االهتمام املناسب لقطاع التعليم يف املديني املتوسط والطويل باعتبار ذلك الـسبيل الوحيـد                 - ١٦
 ؛)اجلزائر( املوارد البشرية والقدرات املؤسسية يف البلد لتدارك النقص يف

 .)اململكة املتحدة (العمل مع اجملتمع املدين ملتابعة نتائج االستعراض  - ١٧

 رد  دوسـري . يف الوقت املناسـب   بشأهنا  ، على أن تقدم ردودها       التالية التوصياتتوفالو  وسوف تبحث    - ٦٨
 :العاشرةي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الذ يالتقرير اخلتاميف على هذه التوصيات  توفالو

 وكذلك يف سبيل ٩/١٢العمل يف سبيل حتقيق أهداف حقوق اإلنسان اليت حددها اجمللس يف قراره    - ١
تعزيز السياسة العامة للدولة لضمان حقوق األطفال مع العناية بوجه خاص باألطفال احملرومني من              

  ؛)الربازيل(رعاية األبوين 

  إدراج أحكام اتفاقية حقوق الطفل يف تشريع الدولة بصورة كاملة بغية تعزيـز محايـة حقـوق                   - ٢
  ؛)إيطاليا(األطفال 
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مواصل التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل إدخال التحسينات الالزمة يف جماالت   - ٣
ألطفال، والقانون العقـاري،    اإلصالح التشريعي ذات الصلة باملعاقبة على االعتداء اجلنسي على ا         

  ؛)تركيا(وقانون األسرة، وإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان ومكتب حلقوق اإلنسان 

النظر يف إمكانية تعيني أمني مظامل، كإجراء قصري األجل، وأن ُيكلّف بالتحقيق يف االنتـهاكات                 - ٤
  ؛)نيوزيلندا(املزعومة حلقوق اإلنسان 

  ؛)نيوزيلندا(التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة تعديل الدستور حبيث حيظر   - ٥

إلغاء أي تشريع ينطوي على آثار متييزية ضد املرأة، وتنفيذ التوصيات ذات الصلة للجنـة املعنيـة         - ٦
بالقضاء على التمييز ضد املرأة وتضمني أحكام الدستور املتعلقة مبكافحة التمييـز بعـداً خاصـاً           

ل تعزيز التدابري من أجل تعزيز املساواة يف احلقوق بني املـرأة            ؛ مواص )سويسرا(باملنظور اجلنساين   
؛ )هولندا(؛ اعتماد قانون حيظر التمييز على أساس نزع اجلنس          )الفلبني(والرجل ومكافحة التمييز    

؛ أن تدرج الدولـة، يف      )نيوزيلندا(تعديل الدستور حبيث ينص على منع التمييز العتبارات جنسية          
 مبا يف ذلك الدستور، أحكاماً حتظر التمييز العتبارات جنسية وجنـسانية            مجيع مستويات تشريعها  

؛ التصدي حبزم ملسألة التمييز واملضي قدماً يف املناقشات الرامية إىل تعديل الدستور بغية )املكسيك(
؛ إدراج املساواة بني اجلنـسني يف الدسـتور       )أملانيا(حظر التمييز على أساس اجلنس ونوع اجلنس        

  ؛)فرنسا(مجيع التدابري الضرورية للتصدي للتمييز القائم على نوع اجلنس واختاذ 

  ؛)فرنسا( كان املسؤول عن هذا الفعل جترمي االغتصاب، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي، أياً  - ٧

  إصالح القانون اجلنائي حبيث يشمل جرائم مثل االعتداء اجلنسي على القُـصَّر وإلغـاء العقـاب                  - ٨
  ؛)يكاملكس(البدين 

  ؛)هولندا(املتعلق مبنح اللجوء حتسني تنفيذ القانون   - ٩

إبراز خصائص اإلطار القانوين لتوفالو، الذي يضم القانون العريف ولكنه يستبعد تلك القواعد اليت                - ١٠
للتفـسري  اً قد ينظر إليها على أهنا تنطوي على انتهاك حلقوق اإلنسان، والذي يعطي األسبقية دائم       

 يف جمال  يتوافق مع االلتزامات الدولية للدولة، باعتبار تلك اخلصائص ممارسات جيدةالقانوين الذي
  ).املكسيك(حقوق اإلنسان 

   .أعاله بدعم توفالو) أ(٥٠و) ب(٣١التقرير ضمن الفقرتني ومل حتظ التوصيات املشار إليها يف  - ٦٩

أو / وة هلاقدمامل) الدول(الدولة  موقف  تعكسأو التوصيات الواردة يف هذا التقرير/مجيع االستنتاجات وو - ٧٠
 .ككل الفريق العامل حتظى مبوافقةأهنا على  تفسريهاوال ينبغي .  موضوع االستعراضةالدول
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  املرفق

  تشكيلة الوفد
 The delegation of Tuvalu was headed by H.E. Mr. Enele Sopoaga OBE, Permanent 
Secretary, Department of Foreign Affairs and Labour and composed of five members: 

Ms. Eselealofa Apinelu, Attorney General, Government of Tuvalu; 

Mrs. Manaema Saitala Takashi, Multilateral and International Affairs Officer, Department 
of Foreign Affairs and Labour, Government of Tuvalu; 

Mr. Seve Lausaveve, Permanent Secretary, Department of Home Affairs; 

Mrs. Imrana Jalal, Human Rights Advisor, Pacific Regional Rights Resource Team. 

 _ _ _ _ _  


