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   املنهجية وعملية التشاور- أوالً 
وقـع االختيـار    ،  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٨سان يف    الذي اعتمده جملس حقوق اإلن     ٥/١عمالً بالقرار     - ١

من ضمن البلدان اليت ستعد تقريرها الوطين وتقدمه إىل جملس حقوق           لتكون   ٢٠٠٧توفالو يف عام    عشوائياً على   
  .٢٠٠٨ديسمرب / يف كانون األولاالستعراض الدوري الشاملأثناء اإلنسان التابع لألمم املتحدة لكي ينظر فيه 

ا القرار، كُلفت وزارة اخلارجية والعمل، بالتشاور مع مكتب رئيس الوزراء وبتوجيه مـن           واستجابة هلذ   - ٢
فرقة العمل الوطنية لالستعراض الدوري الشامل اليت عينتها احلكومة، مبسؤولية بدء وتنسيق املشاورات فيما بني               

لو من أجل االسـتعراض الـدوري       اجلهات احلكومية صاحبة املصلحة واجملتمع املدين إلعداد التقرير الوطين لتوفا         
وقد ُحرر هذا التقرير الوطين باالستناد إىل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف . الشامل
وينظر التقرير يف حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ويتنـاول         . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١قراره  

وبوجـه خـاص    ما يترتب على اآلثار السلبية لتغري املناخ،        ع توفالو، كما يستعرض     القطاعات الضعيفة من جمتم   
  .، من تداعيات بالنسبة حلقوق اإلنسانارتفاع منسوب مياه البحر

مكتب حقوق اإلنـسان    من  ومبساعدة  .  من القدرات  معوقات شديدة حتدّ  ظل  وقد جرت املشاورات يف       - ٣
إجراء مشاورات وثيقة مع مكتـب      بعد  الذي يوجد مقره يف فيجي، و     وتحدة  ملنطقة احمليط اهلادئ التابع لألمم امل     

  .النائب العام، متكنت وزارة اخلارجية والعمل من بدء املشاورات وإعداد التقرير الوطين

على علم باالستعراض الدوري    هي ليست مجيعها     منظمة غري حكومية، و    ٤٥ويوجد يف توفالو أكثر من        - ٤
ورات بني اجلهات احلكومية صاحبة املصلحة واجملتمع املدين إلحاطتهم علماً مبا يعنيـه             وقد أجريت مشا  . الشامل

إحاطة كما ُعقدت اجتماعات    . االستعراض الدوري الشامل، وما متثله قضايا حقوق اإلنسان بالنسبة إىل توفالو          
  .إعالمية وأجريت مشاورات داخل الوزارات واإلدارات احلكومية وفيما بينها

علـى  لاللتزامات القانونية اليت تعهدت هبا توفالو       موجز   هذا التقرير مبدئياً إىل إجراء استعراض        ويرمي  - ٥
وقد صيغت حمتويات هذا التقرير لتكون متسقة مع التزامنـا          . يف جمال حقوق اإلنسان   املستويني الوطين والدويل    

 شىت برامج األمم املتحدة، والربامج الدوليـة        بتحقيق أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية وتلك الواردة يف إطار         
  ".رؤية يت كاكيغا الثانية"أي استراتيجية توفالو الوطنية للتنمية املستدامة، وواإلقليمية املتعلقة بالتنمية املستدامة، 

شرعة احلقوق  تتضمن   ،لى األخص فع.  والقيود وختضع محاية احلقوق واحلريات األساسية لبعض الشروط        - ٦
قيود على ممارسة احلقوق واحلريات إن كان التقييد يستهدف ممارسة حدود أو لدستور حكماً يتيح فرض مبوجب ا

  ".أو تشكل هتديداً مباشراً للقيم والثقافة يف توفالوتثري الشقاق أو االضطراب أو تسيء للناس "
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   معلومات أساسية عن توفالو- ثانياً 
   حملة عامة-  ألف

إىل العرق البـولينيزي،    ة سكاهنا   نتمي أغلبي تزر إيليس، دولة جزرية     ف سابقاً جب  اليت كانت تعر  توفالو،    - ٧
 يف  سبـا يوأقرب البلدان اجملاورة هلا هي كري     . بني هاواي وأستراليا  يف منتصف الطريق    وهي تقع يف احمليط اهلادئ      

ن أربع جزر مكونة من  وتتكون توفالو م  . الشمال وساموا يف اجلنوب الشرقي وفيجي اليت تقع مباشرة يف اجلنوب          
، ) أميال مربعة  ١٠(فقط   كيلومتراً مربعاً    ٢٦ اإلمجالية   هاضيا أر ةعب مرجانية ومخس جزر مرجانية تبلغ مساح      ُش

يف األمم املتحدة من حيث عدد      البلدان األعضاء   املستقلة اكتظاظاً بالسكان، وثاين أصغر      العامل  وهي أكثر بلدان    
  . كيلو مترمربع٩٠٠ ٠٠٠تصادية خالصة شاسعة تبلغ مساحتها حنو توفالو منطقة اقلبيد أن . السكان

وكانت جزر إيليس حتت سيطرة احلكم . خضعت اجلزر للنفوذ الربيطاين يف أواخر القرن التاسع عشرقد و  - ٨
، وكجزء من مستعمرة جزر جيلربت      ١٩١٦ إىل عام    ١٨٩٢الربيطاين كجزء من حممية يف الفترة املمتدة من عام          

صّوت سكان جزيرة إيليس من أجل متتع اجلزيرة مبركز ، ١٩٧٤ويف عام . ١٩٧٤ إىل عام ١٩١٦ن عام وإيليس م
 ١على االستقالل يف    يف هناية املطاف    منفصل تابع لربيطانيا باسم توفالو وانفصاهلا عن جزر جيلربت، وحصوهلا           

  .١٩٧٨أكتوبر /تشرين األول

   نظام احلكم-  باء

  وهي رئيسة دولة توفالو    ،ملكتها هي إليزابيت الثانية    نظام ملكي دستوري، و    هوتوفالو  نظام احلكم يف      - ٩
  . ميثلها يف توفالو احلاكم العام الذي ُيّعني مبشورة رئيس الوزراءاليت

وعلـى  . هو اهليئة التشريعية العليا يف البلد) Te Fale o Palamente) (يت فايل أو باالمنت(والربملان أو   - ١٠
  . دوائر انتخابية عضواً ُينتخبون مرة كل أربع سنوات من مثاين١٥نستر، تضم هذه اهليئة غرار منوذج ويستم

ن عّيومبشورته ُي. وجيري اختيار رئيس الوزراء من بني أعضاء الربملان وهو رئيس اجلهاز التنفيذي للحكومة  - ١١
 ، إىل حد كبري   ،الت االنتخابية وال توجد أحزاب سياسية رمسية، وتنظم احلم      . احلاكم العام أعضاء جملس الوزراء    

  . للمرشحني ومسعتهمعلى أساس الروابط الشخصية أو األسرية

يف توفالو وتضم قوات الشرطة . نفق أموال على اجليشتوفالو قوات عسكرية نظامية وال ُتوال توجد لدى   - ١٢
  .وحدة للمراقبة البحرية تضطلع مبهمات البحث واإلنقاذ وعمليات املراقبة

  دستور ال-  جيم

. حيدد اإلطار العام واملبادئ الناظمة للحكم يف توفالو    ، وهو   الدستور هو القانون األعلى واألساسي للبلد       - ١٣
  .التشريعياجلهاز القضائي واجلهاز جلهاز التنفيذي وفروع احلكم الرئيسية الثالثة، أي اوينص الدستور على إنشاء 
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ويـضم اجلهـاز    . من بني أعـضائه   خيتاره الربملان   ولحكم،  ورئيس الوزراء هو رئيس اجلهاز التنفيذي ل        - ١٤
  .التنفيذي تسعة أعضاء يشكلون أيضاً جملس الوزراء وتقع عليهم مسؤولية حكم وإدارة رفاه الدولة بوجه عام

 ١٥وهو يتألف مـن     . اهليئة الوحيدة لسن القوانني يف توفالو     ) يت فايل أو باالمنت   (وميثل اجلهاز التشريعي أو       - ١٥
، وينتخب األعضاء نوابيف جملس الممثلة وال توجد أحزاب سياسية رمسية . اً تنتخبهم اجلزر الثماين يف توفالوعضو

  . عاماً وما فوق١٨الذين يبلغ عمرهم والناخبون هم مواطنو توفالو . مرة كل أربع سنوات

  :وهو يتكون مما يلي. وينص الدستور أيضاً على اجلهاز القضائي للحكومة  - ١٦

  اجمللس امللكي؛  )أ(  

  حمكمة االستئناف؛  )ب(  

  احملكمة العليا؛  )ج(  

  ؛)حماكم الصلح (احملاكم اجلزئية  )د(  

ا من اهليئات القضائية على النحو املنـصوص عليـه يف           ـحماكم اجلزر وحماكم األراضي وغريه      )ه(  
  .القوانني الربملانية

يف إطار الدستور تصاص تفسري املسائل الناشئة  وللمحكمة العليا اختصاصات غري حمدودة، مبا يف ذلك اخ          - ١٧
  .املنشئة هلاينص عليها كل قانون من القوانني و درجة حمدودة دىنيف حني أن اختصاصات احملاكم األوالفصل فيها، 

   النظام القانوين-  دال

كليزي وقـضاء العدالـة     وتليه القوانني الربملانية، والقانون العام اإلن     . الدستور هو القانون األعلى يف البالد       - ١٨
، والقوانني العرفية لتوفـالو،    ١٩٦١املطلقة، والقانون االمرباطوري الربيطاين ملا قبل االستقالل الذي صدر قبل عام            

وعادة ما تستخدم القوانني العرفية يف الفصل يف قضايا ملكية األراضي           . وهي تشكل مجيعها أجزاء من قوانني توفالو      
شريطة أال تتعارض هذه القوانني مـع مقتـضيات         ) احملاكم اجلزئية (نائية يف حماكم الصلح     ويف الدعاوى املدنية واجل   

وتنطبق القوانني العرفية أيضاً يف     . العدالة الطبيعية والعدالة املطلقة والوجدانية، وأال تتناىف مع أي قانون من القوانني           
  . أو مع أي قانون من القواننيالدستورىف مع الدعاوى املدنية واجلنائية يف مجيع احملاكم إال إذا كانت تتنا

احملاكم أو أحكام من دستور توفالو والقوانني الربملانية ويتألف ماية حقوق اإلنسان االشتراعي حل واإلطار    - ١٩
  .سوابقها القضائية واملمارسات العرفية والتقليدية

   اللغات الرمسية-  هاء

  .اللغتان التوفالية واإلنكليزية  - ٢٠
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  لسكان ا-  واو

 إىل أن جمموع عدد سكان توفالو       ٢٠٠٢نوفمرب  /يشري التعداد الرمسي األخري الذي أجري يف تشرين الثاين          - ٢١
 ٣ ٩٦٢وبلغ عدد السكان يف جزيرة فونافويت، عاصمة البلد،         .  نسمة يف تسع جزر مأهولة بالسكان      ٩ ٣٥٩يبلغ  

كان توفالو هم من الشباب إذ يبلغ متوسـط         وس.  نسمة ٥ ٣٩٧نسمة يف حني أن عدد سكان اجلزر األخرى بلغ          
  .] يف املائة سنويا١,١ًيبلغ معدل اهلجرة الصافية [ يف املائة سنوياً ٠,٦ويبلغ معدل منو السكان .  عاما٢٤ًالعمر فيها 

  التنمية البشريةمؤشرات تقّدم  - ي زا

لسادسة من بني بلدان جزر      ا ،٠,٥٨٣، الذي بلغ فيها     مؤشر التنمية البشرية  سب  كان ترتيب توفالو حب     - ٢٢
هبطت من املرتبـة     (١٩٩٩تقرير التنمية البشرية ملنطقة احمليط اهلادئ لعام        ا جاء يف    احمليط اهلادئ النامية، وفقاً مل    

لعمر املتوقـع  ملتوسط اعلى أساس مقياس مركب    ذلك الترتيب   سب هذا املؤشر و   وقد حُ ). ١٩٩٤الثالثة يف عام    
متوسـط املعـدالت     يف املائة، و   ٩٥، ومعدل إملام الكبار بالقراءة والكتابة وقدره         عاماً ٦٧عند الوالدة وقدره    

 يف املائة، ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل احلقيقـي    ٧٤اإلمجالية لاللتحاق باملؤسسات التعليمية وقدره      
وعلى الرغم  ). ١٩٩٩ئي لعام   برنامج األمم املتحدة اإلمنا   (دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة       ١ ١٥٧وقدره  

يف حالة توفالو النظر يف النـاتج القـومي   فقد يكون من األنسب     ؤشر مقبول،   هو م من أن الناتج احمللي اإلمجايل      
األمساك، وحتويالت البّحارة العائدات الضخمة الناشئة عن رخص صيد أخذ يف احلسبان اإلمجايل، ألن هذا األخري ي

ُيّحسن أن  استخدام مقياس الناتج القومي اإلمجايل عوضاً عن الناتج احمللي اإلمجايل           ومن شأن   . وعوائد االستثمار 
  . البشريةةتنميالمؤشر سب على األرجح ترتيب توفالو حب

   مؤشر الفقر البشري-  حاء

 بلداً من بلدان    ١٢بني   الثالثة من    ،٧,٣، الذي بلغ فيها     مؤشر الفقر البشري  سب  حبكان ترتيب توفالو      - ٢٣
الذين األشخاص أعداد :  من البياناتاجملموعة التاليةالترتيب ؤشر وذاك هذا املويعكس . حمليط اهلادئ الناميةجزر ا

األطفال دون سن   ، و ) يف املائة  ٥( من الكبار    نياألميعدد  ، و ) يف املائة  ١٠ (األربعنيتوقع أن يبلغوا سن     من غري امل  
الذين ال يستطيعون احلصول على ميـاه صـاحلة          شخاص، واأل )صفر( الوزنيف  اخلامسة الذين يعانون من نقص      

مؤشر الفقر البشري   سب  رتيب توفالو حب  هذا االرتفاع يف ت   و). صفر(اخلدمات الصحية    وأ ) يف املائة  ١٥(للشرب  
القـدرة علـى    املؤشرات السليمة بوجه عام اليت تدل على        مقارنةً مبؤشر التنمية البشرية، يعكس، إىل حد كبري،         

  .كل االحتياجات البشرية األساسيةعلى احلصول 

   الناتج احمللي اإلمجايل-  طاء

ويبلغ نصيب الفرد مـن     .  مليون دوالر أسترايل   ٢٧,٥توفالو  بلغ الناتج احمللي اإلمجايل ل    ،  ٢٠٠٢يف عام     - ٢٤
ومعظـم  .  دوالراً أسترالياً يشمل اجلزء الرئيسي منه املساعدة اإلمنائية اخلارجيـة          ٢ ٨٧٢ناجتها احمللي اإلمجايل    

ويعتمد اقتصاد توفالو يف معظمه على رخـص صـيد          . من أستراليا ونيوزيلندا وفيجي   ُتستورد  املنتجات الغذائية   
العاملني على منت سفن جتارية وسفن نقل املواد الكيميائية البّحارة  وحتويالت ،لطوابع الربيديةاألمساك، وإيرادات ا

  .يف اخلارج
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  اساتية التدابري التشريعية والسي-  ياء

، فإن ما على األخص ف. ختضع محاية احلقوق واحلريات األساسية مبوجب الدستور لبعض الشروط والقيود           - ٢٥
يسمح بفرض قيود أو حدود على ممارسة احلقوق واحلريات أن تكون تلك القيود أو احلـدود موجهـة ضـد                    

إال ". للقيم والثقافة يف توفالواً مباشراً تثري الشقاق أو االضطراب أو تسيء للناس أو تشكل هتديد"املمارسات اليت 
من احلقـوق   أعمال مبوجب قوانني حتد     ا تتخذه احلكومة من إجراءات أو كل ما يصدر من قوانني أو             أن كل م  

  ".مربراً يف جمتمع دميقراطيجيب أن يكون معقوالً و"ماية الدستور حب ،لوال ذلكحتظى، واحلريات اليت 

إتاحـة  شرعة احلقوق، وهلا سلطات     يف إطار   سائل الناشئة   باختصاص الفصل يف امل   تمتع احملكمة العليا    وت  - ٢٦
وميثـل سـبيل اإلنـصاف      . نفاذ محاية احلقوق واحلريات األساسية    من أجل إ  جمموعة واسعة من سبل االنتصاف      

عة أحد سبل االنتصاف اليت ميكن أن يلتمسها فرد تضرر من انتهاك مزعوم لـشر             ) نقديالتعويض  ال(الدستوري  
سبل انتصاف مبوجب القانون اإلداري مثل ما يكون ذلك مربراً، ميكن أن يتضمن أمر احملكمة أيضاً احلقوق، وعند

  .إعالنات أو أوامر زجريةإصدار 

ُتطّبـق  فبعض جوانب القانون العريف     . وقانون توفالو العريف معترف به أيضاً يف اإلطار القانوين لتوفالو           - ٢٧
قانون األراضي العريف لضمان أال يعاين أي فرد من أفراد          ُيطبق  على سبيل املثال،    فنسان؛  حلماية مبادئ حقوق اإل   

وبالتايل ضمان عدم العمل هبذه      القانون العريف تعترب اليوم انتهاكاً ملبادئ حقوق اإلنسان،          مناألسرة من جوانب    
ليهيم على وجهه زيرته األصلية بإبعاده عن جومن ذلك مثالً أن معاقبة املُدان مبخالفة القانون . اجلوانب أو إنفاذها

  .يطبق منذ عقود كثرية يف توفالويعد على منت زورق هو إجراء مل 

تنتقل باالتصال اجلنـسي    للتصدي لألمراض اليت    خطة استراتيجية وطنية حمددة     وُتطبق يف الوقت الراهن       - ٢٨
ة حالياً على وضع اخلطة االسـتراتيجية       ، وتعكف احلكوم  )٢٠٠٥- ٢٠٠١(اإليدز  /وفريوس نقص املناعة البشرية   

  .٢٠١٠- ٢٠٠٦الوطنية الثانية للفترة 

   االلتزامات الدولية-  كاف

صدقّت على معاهدتني دوليتني    قد  و. تلتزم توفالو مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان          - ٢٩
  .، واتفاقية حقوق الطفلاملرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد :حلقوق اإلنسان مها

بيد أن توفالو تواجـه  . وبناء على ذلك، أُدرجت يف القوانني احمللية املعاهدات الدولية اليت وقعت عليها توفالو     - ٣٠
وحيثمـا  . مسائل خطرية من حيث قدراهتا على الوفاء مبتطلبات املعاهدات الدولية وضمان اتساقها مع القوانني احمللية              

  .انون مدون أكثر من تأويل واحد، ُيفضل األخذ بتفسري متوافق مع االلتزامات الدولية لتوفالوحتتمل صيغة ق

توجد يف توفالو مؤسسة حلقوق اإلنسان، وُيؤمل أن ينظر اجملتمع الدويل يف تقدمي مساعدة تقنيـة يف        ال  و  - ٣١
  .هذا اجملال
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يف أعقاب انضمامها إىل األمم املتحدة       مباشرة   ٢٠٠٠أصبحت توفالو عضواً يف الكمنولث يف عام        قد  و  - ٣٢
وهي أيضاً عضو مؤسس ملنتدى جزر احمليط اهلادئ كما أهنا عـضو يف عـدة               . بوصفها العضو التاسع والثالثني   

منظمات إقليمية، مثل أمانة مجاعة احمليط اهلادئ، وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط اهلادئ، وأمانة جلنة العلوم 
  .قية يف احمليط اهلادئاألرضية التطبي

   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها-  ثالثاً
   الدستور-  ألف

القانون األعلى للدولة، على شرعة احلقوق اليت تضمن محاية بعض احلقوق واحلريات وهو ينص الدستور،   - ٣٣
واالقتصاد الوطين  ام  تعيني املوظفني احلكوميني، ومساءلتهم، واملواطنة واالقتراع الع      األساسية، وعلى مواد تتعلق ب    

ومن بني احلقوق اليت حيميها الدستور، احلق يف احلياة واحلرية، واألمن الشخصي وحرية املعتقد والتعـبري            . واملالية
وجتدر املالحظة بأن أحكام التحرر من التمييز ال تنص . وتكوين اجلمعيات، والتحرر من التمييز على أسس حمددة    

  .لتمييز على أساس نوع اجلنسحكم يكفل احلماية من اعلى أي 

القضائية الدولية املتعلقة اإلعالنات والتوصيات واألحكام وينص الدستور أيضاً على استخدام االتفاقيات و  - ٣٤
الفصل يف ما إذا كان القانون أو التشريع مـربراً          حبقوق اإلنسان كعنصر من العناصر اليت تنظر فيها احملكمة عند           

  .الواجب حقوق اإلنسان وكرامتهدميقراطي حيترم على النحو على حنو معقول يف جمتمع 

   التشريعات-  باء

يتيح على سبيل املثال، ف.  حقوق اإلنسان يف جمال معنيعملتوجد أيضاً أمثلة على التشريعات احمللية اليت ُت  - ٣٥
ـ يف  ) ١٩املـادة   (ة  املشاركة يف التعليم الديين أو االحتفاالت الديني      عدم  قانون التعليم للتالمذة احلق يف       رس ادامل

. من انتهاك حرمة املنازل   وحيدد قانون اإلجراءات اجلنائية عدة أوجه للحماية من االحتجاز التعسفي و          . كوميةاحل
على حـق   ) هو يف األساس تقنني للقوانني العرفية املتصلة باألراضي       (وينص قانون أراضي سكان البلد األصليني       

  .حرماناً تعسفياً أراضي أسرهم األفراد يف عدم حرماهنم من إرث

   السلطة القضائية وحقوق احملاكمة العادلة-  جيم

. القانونالقضاء مبوجب إقامة العدل بني أولئك الذين يلجأون إىل قتضيات تلتزم توفالو بسيادة القانون ومب  - ٣٦
سبل احلماية ومن بني . تساوي اجلميع أمام القانون  كما يكفل   القانون  مبوجب  ويضمن الدستور محاية األشخاص     

حمكمـة  أمـام   ن حيظى مبحاكمة عادلة خالل فترة زمنية معقولة         جيب أ الشخص املتهم بارتكاب جرمية     هذه أن   
وتفترض براءة هذا الشخص املتهم إىل أن تثبت إدانته، وجيب إطالعه على .  منشأة مبوجب القانونمستقلة وحمايدة

  .ن يتاح له الوقت الكايف للدفاع عن نفسهاملعلومات بلغة يفهمها جيداً، كما ينبغي أ
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   االلتزامات الطوعية-  دال

  اخلدمة الصحية اجملانية - ١

وعندما يتعلق األمر باحلـاالت     . حيصل الناس جماناً على اخلدمات الصحية والطبية اليت تقدمها احلكومة           - ٣٧
  .لتلقي العالج بتمويل من احلكومةاخلطرية اليت ال يتوافر هلا العالج، حيال املرضى إىل فيجي ونيوزيلندا 

   التعليم اإللزامي واجملاين- ٢

 على سـن التحـاق الطفـل        ،منه) ١(٣ يف املادة    ،١٩٨٤لعام  ) التعليم اإللزامي (ينص مرسوم التعليم      - ٣٨
 )سـبع (اليت يكون الطفل قد بلغ خالهلا من العمـر          السنة الدراسية   اليت تبدأ يف بداية     ) أ(باملدرسة، وهي الفترة    

  . يكون الطفل قد بلغ خالهلا من العمر مخس عشرة سنةالسنة الدراسية اليتتنتهي يف هناية ) ب(و ؛سنوات

 تنص حالياً على أن   حبيث أصبحت    ١٩٨٤من مرسوم التعليم اإللزامي لعام      ) أ) (١(٣وقد ُعدلّت املادة      - ٣٩
وعليه فإن التعليم   ". هلا من العمر ست سنوات    ، اليت يكون الطفل قد بلغ خال      ية الدراس سنةتبدأ الفترة يف بداية ال    "

  . عاما١٥ًأعوام و ٦إلزامي جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

   توعية اجلمهور حبقوق اإلنسان-  هاء

إذ يتوىل املوظف املعين بشؤون التدريب يف جمال احلقـوق          . ال يوجد يف توفالو هيئة مكرسة حلقوق اإلنسان         - ٤٠
حقوق اإلنسان يف منطقة    بدعم من فريق اخلرباء اإلقليمي للتثقيف يف جمال         (ع جمللس توفالو الوطين للمرأة      القانونية التاب 
ومكتب حمامي الشعب الّرد على اجلزء األكرب من استفسارات اجلمهور املتعلقة بإنفاذ حقوق اإلنـسان               ) احمليط اهلادئ 

وتعىن املنظمات غري احلكومية بالتدريب يف جمال حقوق اإلنسان على أساس خمصص مستهدفة فئات حمددة               . ومحايتها
  .امي الشعب إحدى حلقات العمل تلك خالل األشهر اإلثين عشر األخريةوقد نظم مكتب حم. من اجلمهور

نظم جمموعات الشباب برامج وحلقات عمل خاصة هبا يف جمال حقوق اإلنسان ألن معظم األجيـال                وت  - ٤١
  .مفهوم حقوق اإلنسان بوجه عامالشابقة ال تدرك حقوقها، وال 

  يات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحد حتديد - رابعاً 
  التحديات -  ألف

   أثر تغري املناخ- ١

لحقوق الدستورية ملواطين توفالو ومحاية حياهتم، وحيث إن تغري املناخ هو من تـأثري األنـشطة                نظراً ل   - ٤٢
 املترتبة على تغري املناخ وارتفـاع       سلبية فإن إزهاق األرواح البشرية ملواطين توفالو من جراء اآلثار ال          ،)١(البشرية

اعتبار هذا الفعل مندرجاً يف إطـار       وال ميكن   . البحر يعترب فعالً غري مشروع ضد أولئك املواطنني       مياه  سوب  من
  .والزالزل وثورات الرباكنيمثل وفيات ضحايا التسونامي والعواصف " قضاًء وقدراً"املوت 
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بدورها ظواهر املناخية اليت    وميكن لعمليات التنمية على املديني املتوسط والطويل أن تتغري فجأة بسبب ال             - ٤٣
 وهي  ،وقود وشدة التعرض لألمراض   ات  نقص شديد يف الغذاء واملاء واملأوى، ويف أزم       دوث  قد تتسبب سريعاً حب   

  . األساسيةمسات الفقرمن 

   األطفال- ٢

 ومل يّبلغ عن حـاالت إمهـال      . تدةيعيش مواطنو توفالو يف جمتمعات مترابطة ارتباطاً وثيقاً ويف أسر مم            - ٤٤
بعض األطفال يعيشون مع أقارهبم بسبب إمهاهلم مـن قبـل أمهـاهتم أو              مثة شائعات مفادها أن     لألطفال، لكن   
التقليدية لتنشئة األطفـال  األساليب مواءمة وتعتقد احلكومة اعتقاداً راسخاً أن هناك حاجة إىل        . األوصياء عليهم 

  .حقوق اإلنسان صكوك مواءمة سليمة مبا يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل وغريها من

على اجلرائم اجلنسية املرتكبة حبق األطفال، وبوجه خاص اإلساءة العقوبات بصورة وافية وال ينص قانون   - ٤٥
بكثري من تلك اليت    هي أدىن   فالعقوبة القصوى اليت ُتفرض مثالً على اغتصاب طفل         . إىل األطفال الذكور  اجلنسية  

من الواضح أن مثة بيد أنه . ظ أن هذه اجلرائم نادرة نسبياً يف توفالو ومن حسن احل  . )٢(تفرض على اغتصاب طفلة   
  .ديث القوانني اجلنائية لتوفالو يف هذا اجملالحاجة إلصالح القوانني من أجل حت

   املرأة- ٣

حتمي شرعة احلقوق األفراد من التمييز على أساس العنصر، أو املنشأ، أو الرأي السياسي، أو اللون، أو                   - ٤٦
اجلنس ال يرد بني أسباب نوع وجتدر املالحظة بأن التمييز على أساس    . قدات الدينية أو انعدام هذه املعتقدات     املعت

تكـافؤ  أي تشريع لـضمان     ناهضة التمييز أو    ملومل تصدر توفالو أي تشريعات خمصصة حتديداً        . التمييز احملظورة 
حقوق اإلنـسان   حتظى  ويف الوقت احلاضر، ال     . شرعة احلقوق الواردة يف الدستور    بني اجلنسني، عدا عن     الفرص  
  .ملرأة باحلماية الكافية مبوجب القانون احمللي لتوفالواخلاصة با

 .١٩٩٩أكتـوبر  / يف تشرين األولاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةوقد انضمت توفالو إىل    - ٤٧
           وعلى النحو   .     ٢٠٠٨      يونيه  /            يف حزيران                       ى التمييز ضد املرأة                              اللجنة املعنية بالقضاء عل   كما قدمت أول تقرير هلا إىل       

                                                                                                                       الذي ورد يف التقرير املقدم إىل اللجنة، يوجد عدد من اجملاالت يف القوانني احمللية لتوفالو ال تتالءم مـع اتفاقيـة                     
             كأحد اجملاالت  ،                على سبيل املثال ،            قوانني األراضي    ً    ُ          كثرياً ما ُيشار إىل  و  .                                      القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

                                              القوانني املتعلقة بالزواج والطالق وقوانني حـضانة                               كما أن قوانني األسرة اليت تشمل    .                ً     ً    اليت تقتضي إصالحاً كبرياً   
 وتعكف حكومة توفالو على دراسة اجملاالت اليت تقتضي        .    ً                          أيضاً عناصر متييزية ضد املرأة                    ال تزال تتضمن             األطفال،  

  .طار االتفاقيةالتعديل لكي تفي بالتزاماهتا يف إ

   الدين- ٤

  ) والسلطات العرفيـة  القانونية  تتألف من اهليئات    (ذُكر أن السلطات احلكومية احمللية يف اجلزر اخلارجية           - ٤٨
وقد تلقى مكتب حمامي الشعب شكاوى عديدة من . والتعبرينفسه حرية الفرد يف املعتقد بالقدر عموماً وال تدعم 

  . يف اجلزر اخلارجيةافروضة على أنشطتهمنظمات دينية تتعلق بالقيود امل
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وتقوم . كثرية، وبوجه خاص يف اجلزر اخلارجية    حملية  التمييز على أساس املعتقد يف جمتمعات       جيري التغاضي عن    و  -٤٩
  .احلكومة باختاذ خطوات عاجلة إلدانة مجيع أشكال التمييز وتوفري الدعم لزيادة توعية اجلمهور بقضايا حقوق اإلنسان

يف العرفية واملمارسات التقليدية الستيعاب تظهر من املعلومات املتاحة احلاجة إىل استكشاف ترتيبات مناسبة      و  - ٥٠
  .ملعتقد والتعبرييف اثقافة توفالو على النحو املعترف به يف الدستور، ويف الوقت نفسه لضمان دعم حرية الفرد 

   حرية التعبري- ٥

رفضت بث برامج   ) سابقاًلوسائط اإلعالم   شركة توفالو   (عالم  اإلوسائط  ذكرت عدة كنائس أن إدارة        - ٥١
 وقد تأممت يف الوقت احلايل      ،إذاعية واحدة يف توفالو   حمطة   يوجد سوى    بالنظر إىل أنه ال   و. دينية لألقليات الدينية  

قيود اليت  وأصبحت إدارة حكومية، فقد اعترب أن احلكومة هي اليت تضطلع مبسؤولية القضاء على التمييز وإلغاء ال               
  .حرية كنائس األقليات الدينية يف التعبري من خالل وسائط اإلعالمال مربر هلا املفروضة على 

   الشرطة واالحتجاز التعسفي- ٦

ـ  . قانونية، حتديات حقيقية يف أداء مهامها ال      اننيقوللتواجه الشرطة، بوصفها وكالة إنفاذ        - ٥٢ راد وحيتك أف
ويتعاملون مع أشخاص حياولون خـرق القـوانني أو       احتكاكاً يومياً بالناس    هم،   يف معرض أدائهم ملهام    ،الشرطة

 يف كثري   ،وجيد أفراد الشرطة أنفسهم   . لذين يقعون ضحايا النتهاكات القوانني    أولئك ا خيرقوهنا كما يتعاملون مع     
لعمل األفضل تصديهم النتهاكات القوانني، يف أوضاع من التوجس والتشوش فيما خيص مسار اأثناء من األحيان، 

  .الذي ينبغي أن يتبعوه على الفور يف التصدي للحاالت اليت يواجهوهنا

الشرطة إىل القدرات الالزمة ملعاجلة القضايا أفراد ويكمن التحدي الرئيسي الذي يواجهونه هنا يف افتقار    - ٥٣
و فقداهنا، وال يكون األشخاص التالعب باألدلة أوفهم القانون، مما يؤدي إىل تأخري يف حتقيقات الشرطة يعزى إىل 

أو الضحايا على علم حبقوقهم عند إلقاء القبض عليهم ألن الشرطة ال تطلعهم عليها، كما أهنم يتعرضون أحياناً                  
  .االحتجازالستخدام القوة على حنو مفرط وبال داع خالل فترة 

   حتديات التنمية- ٧

  حمدودية قاعدة املوارد الطبيعية؛  )أ(  

  وفورات احلجم؛حتقيق ضآلة إمكانات ولسوق احمللية احجم صغر   )ب(  

  ارتفاع تكلفة الوصول إىل األسواق الدولية؛  )ج(  

  التجارية يف االقتصاد احمللي؛األعمال حمدودية فرص   )د(  

  إعاقة تنمية األراضي وأسواق رأس املال بسبب صغر حجم البلد والقيم والتقاليد االجتماعية؛  )ه(  

  .ملوارد املالية والتقنيةاالفتقار إىل ا  )و(  
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   القيود-  باء

  إىل القضاءاالحتكام  إمكانية - ١

تعترض اللجوء إىل القـضاء يف      اليت  رئيسية  العقبة  اليشكل االفتقار إىل املوارد البشرية والقدرة املؤسسية          - ٥٤
كتب حمامي الـشعب     توفر حمامني مؤهلني يف م     ميثلفعلى سبيل املثال،    . ال بد من التصدي هلذا التحدي     و. توفالو

سبتمرب /يناير إىل أيلول  /ومنذ كانون الثاين  . اهتماماً عاجالً مسألة تتطلب   واملكاتب احلكومية والعمومية األخرى     
لكن فيما يتعلق بعدد صغري من القضايا اليت استطاع فيها مكتب .  ظل مكتب حمامي الشعب بدون حمامني،٢٠٠٧

وأُرجئ . كان توفالو على املشورة والتمثيل القانونيني طوال هذه الفترة        النائب العام تقدمي املساعدة، مل حيصل س      
وصول حمام أجنيب للشعب    لدى  و.  قضية جنائية خالل هذه الفترة بسبب االفتقار إىل حمامي دفاع          ١٠٠أكثر من   
 .إىل حد كبري لدى احملاكم األعلى درجة، كانت القضايا املتأخرة قد تراكمت ٢٠٠٧سبتمرب /يف أيلول

   احلق يف تلقي املعلومات- ٢

اإلعمال الكامل حلرية التعبري وتلقي املعلومات وإبالغها على        ات إىل إعاقة    الفتقار إىل املوارد والقدر   ؤدي ا ي  - ٥٥
ذلك يف بعض األحيان إىل وضع الفرد يف موقف صعب          فضي  وي). ج(و) ب)(٢(٢٤النحو املنصوص عليه يف املادة      

  .م يف تلقي املعلومات وإبالغها، وال بد من إطالعهم على حقوقهم يف هذه القضايافالناس ال يعلمون حبقه. للغاية

   اإلجنازات- جيم

  تغري املناخ - ١

أثارت حكومات توفالو على مدى عشرين عاماً مضت قضية تغري املناخ بوصفها ظاهرة حيتمـل أن        لقد    - ٥٦
وقد قامت حكومة توفـالو وبعثاهتـا       . ةقاء توفالو نفسها كدولة ذات سياد     ناس بل وعلى ب   تقضي على حياة ال   

نشط للتعريف باحملنة اليت تواجههـا      عمل  على مدى السنوات الست املاضية، ب     وال سيما   الدبلوماسية يف اخلارج،    
. هذه الظـاهرة مـن خطـر      لتعرض الشديد آلثار تغري املناخ، وتفاقم خطورة ما تشكله          تها ل توفالو بسبب قابلي  

لغرض تسريع احلملـة    حتديداً   ٢٠٠١مايو  /فالو لدى األمم املتحدة يف نيويورك يف أيار       وأُنشئت البعثة الدائمة لتو   
، وهي عملت وسائط اإلعالم الدوليةفقد وإضافة إىل ذلك، . الدولية اليت أطلقتها توفالو للتصدي آلثار تغري املناخ

البلدان اجلزر املرجانية  تتعرض هلا أيضاً اليتتوفالو آلثار تغري املناخ تعرض على زيادة الترويج ملسألة ال تزال تعمل، 
  .ذه املسامهةوتوفالو ممتنة جداً هل.  ومارشال وملديفسباياألخرى مثل جزر كري

، وهي االسـتراتيجية الوطنيـة للتنميـة        "يت كاكيغا الثانية  "ومن اإلجنازات صياغة وتنفيذ استراتيجية        - ٥٧
وتواصل احلكومـة   . ريع أعمال الدعوة على املستوى العاملي     املستدامة، ووضع خطة العمل الوطنية للتكيف، وتس      

وُوضعت خطة  .  لزيادة الوعي بآثار تغري املناخ     املدارس وعلى مجيع مستويات اجملتمع احمللي     تنفيذ برامج يف    أيضاً  
امجة  وهي أيضاً استراتيجية ترمي إىل مساعدة مواطين توفالو على التصدي لألخطار الن،للكوارث وإدارهتاللتأهب 

  .عن ظواهر تفاقمت بفعل تغري املناخ
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   التحسن يف اخلدمات الصحية- ٢

 على حتسني املرافق الصحية املتوافرة يف اجلزر        ، مبساعدة مالية من حكومة اليابان     ،ستعمل حكومة توفالو    - ٥٨
 اخلارج طباء احملليني يفألجيري تدريب اكما . وجيري وضع خطة رئيسية للصحة وخطة مؤسسية صحية. اخلارجية

  .يف جماالت متخصصة

   النهوض بالشباب- ٣

وجيري، مبساعدة  . إن وضع خطة مشتركة للشباب وبرنامج لتمرين الشباب هو قيد االستعراض والتنفيذ             - ٥٩
  .اإليدز/رابطة الصحة األسرية يف توفالو، تنظيم حلقات عمل للتوعية مبخاطر فريوس نقص املناعة البشرية

   بناء قدرات املرأة- ٤

. ١٩٩٩أكتوبر  / يف تشرين األول   اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       انضمت توفالو إىل      - ٦٠
ويوجد عدد من . ٢٠٠٨يونيه /وقدمت أول تقرير هلا إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف حزيران       

 ،قوانني األراضي، بصفة خاصة وكثرياً ما ُيشار إىل. تفاقيةاجملاالت يف قانون توفالو احمللي اليت يلزم مواءمتها مع اال
  .إصالحاً كبرياًتطلب كأحد اجملاالت اليت ت

 الصغريةالبالغة الصغر ومشاريع األعمال التجارية      يف جمال تنمية وتسويق املشاريع      جيري تدريب النساء    و  - ٦١
جيـري  و.  مجاعة احمليط اهلادئ وأمانة الكمنولـث  ويأيت متويل هذه الدورات التدريبية من أمانة      . املتوسطة احلجم 

  .اجملتمعي يف سوافا بفيجيالتدريب يف مركز التعليم والتدريب 

  املناهج التعليمية حتسني - ٥

التعليم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة،    ت املناهج التعليمية احلالية وُوضع إطار من أجل مناهج        اسُتعرض  - ٦٢
  .اإلعدادية، والثانوية، وما بعد الثانويةواملرحلة االبتدائية، واملرحلة 

  .ووضعت استراتيجية وطنية تتعلق بالنظام املدرسي لتقييم الطلبة  - ٦٣

   األولويات الوطنية الرئيسية وااللتزامات واملبادرات- خامساً
   األولويات الوطنية- ألف

، وضع املندوبون جمموعة واضحة ٢٠٠٤خالل القمة الوطنية املعنية بالتنمية املستدامة اليت عقدت يف عام   - ٦٤
، بل هـي بالفعـل، مـن        تبعها البلد على أساس مسائل تعترب     يللغاية من التوجهات االستراتيجية اليت ينبغي أن        

وتتركز األولوية اآلن على وضع خطط قطاعية وضمان توفري ما يكفي من الدعم املايل والتقين . وطنيةاألولويات ال
لتحديات واملعوقات احملددة يف جمال حقوق اإلنسان       للتصدي ل ، و )يت كاكيغا الثانية  (للمضي يف تنفيذ استراتيجية     

  .يف توفالو
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   احلكم الرشيد- ١

 شـرطاً مـسبقاً   ،سيادة القانونإعمال  فضالً عن االستقامة والشفافية واالتساق يف ،تعد القيادة امللهمة    - ٦٥
ة تدرك ما للدعوة إىل االستقامة والشفافية واالتساق مـن   فاحلكوم). يت كاكيغا الثانية  (لتحقيق رؤية استراتيجية    

  .أمهية بالنسبة إىل مواصلة تنفيذ االستراتيجية

   النمو االقتصادي واالستقرار- ٢

الـضريبية والنقديـة    (الضرييب، وبيئة السياسات املناسـبة      االنضباط  إن اإلدارة االقتصادية السليمة، و      - ٦٦
تميز بدرجة عالية من اجلودة، ووجود قطاع عام يتميز بالفعالية مـن حيـث               ت واإلدارة القوية اليت  ) والتنظيمية

  .موجهاً حنو العمالء، ما هي إال أمثلة قليلة على النتائج املرجوةالتكاليف كما يتميز بالكفاءة ويكون 

   التنمية االجتماعية- ٣

لشباب، والقضايا اجلنسانية، وقضايا    إن قضايا الرعاية الصحية واالجتماعية، مبا يف ذلك قضايا التغذية وا            - ٦٧
 ومتتع شىت قطاعات اجملتمع بصحة جيدة وضمان تلبية احتياجاهتـا علـى             ،العمر، واالحتياجات اخلاصة األخرى   

ستفيد يف ضمان بيئة اجتماعية مستقرة؛ وقضايا فريوس نقـص          هي أمور   املستويني االجتماعي ومستوى الرعاية     
تـشكل  ألهنـا  النظر فيهـا  تطلب ض غري املعدية والبؤس والفقر هي قضايا ناشئة ت       اإليدز واألمرا /املناعة البشرية 

  .هتديدات حمتملة لتحقيق تلك الرؤية

   فاليكوبول واجلزر اخلارجية- ٤

َضعَف يف العقد األخري ألن عدد سكان       لقلب قد   البلد، بيد أن هذا ا    قلب  ما فتئت اجلزر اخلارجية تعترب        - ٦٨
 صـندوق   ئوملواجهة هذه احلالة، أُنش   . تقلص اإلنتاج يف اقتصاد الكفاف التقليدي     ا  كماجلزر اخلارجية اخنفض    

إىل عكس مسار اهلجرة من اجلزر اليت تؤدي  والتحدي املاثل اآلن هو حتديد االستراتيجيات . االستئماينفاليكوبول
  .الطويلعلى املدى ا اخلارجية واخنفاض الناتج فيها، واملساعدة يف ضمان استدامة اقتصاداهت

  القطاع اخلاصالنهوض ب فرص العمل و- ٥

القطاع اخلاص وخلق فرص العمل، مبا يف ذلك يف جماالت الـسياحة والزراعـة ومـصائد      النهوض ب إن    - ٦٩
  .إلطار االستراتيجيهي أمور تشكل حمور اوهتيئة بيئة تتيح خلق فرص اقتصادية  األمساك،

   التعليم واملوارد البشرية- ٦

سيد تطلعاتـه،  من أجل حتقيق إمكانات كل فرد وجتلتعليم والتدريب وتنمية املوارد البشرية    ال غىن عن ا     - ٧٠
فالغرض من التعليم والتدريب هو تنمية املهارات وتلبية . كما أهنا أساسية لتمكني البلد من حتقيق التنمية املستدامة

  .الطلب على القوى العاملة يف شىت قطاعات االقتصاد
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  يعية املوارد الطب- ٧

وتستند البنية التقليدية جملتمع توفالو . هذه املوارد الزراعة ومصائد األمساك والسياحة والبيئة      ضمن  تندرج    - ٧١
الكفاف إىل االستخدام املستدام للموارد الطبيعية القّيمة للبلد، وإن كانت حمـدودة، وإىل             اقتصادها القائم على    و

آلن للخطر بفعل تغـري     هذه املوارد ا  تعرض  تو. نية واستغالهلا بعناية  حفظ النظم اإليكولوجية اهلشة جلزرها املرجا     
تمثل يومع اخنفاض إنتاج الكفاف التقليدي، فإن التحدي أصبح . املواقف يف اجملتمع واستمرار منو االقتصاد النقدي

  .يف التوفيق بني هذه العوامل املتضاربة لتحقيق النمو املستدام وزيادة االستقرار

   وخدمات الدعملتحتيةية ا البن- ٨

 املوثوقة واملتاحة بأسعار تنافسية، شـرطاً أساسـياً للتنميـة           ،واملرافق االقتصادية ية التحتية   تشكل البن   - ٧٢
عمل، وتوفري ثـروات    التح هذه اخلدمات الداعمة، فسيتعذر اجتذاب االستثمار، وخلق فرص          ومامل تُ . املستدامة

مرضية خدمات بنوعية    ما يلزم من خدمات الدعم اليت توفر للبلد          تاوستقدم االستراتيجي . وفرص جديدة للناس  
  .بأسعار معقولةو

   االلتزامات-  باء

العهد الـدويل  صكوك دولية أخرى حلقوق اإلنسان، وال سيما على الرغم من أن توفالو ليست طرفاً يف    - ٧٣
ية واالجتماعية والثقافية، فإن احلكومة اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد

بضمان رصد حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع رصداً فعاالً، وحتقيـق األهـداف الـواردة يف           تظل ملتزمة   
  .االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامةأي ، )يت كاكيغا الثانية(استراتيجية 

   مبادرات احلكومة- جيم 

ن املهم العمل، يف أسرع وقت ممكن، على إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان             تعتقد حكومة توفالو أن م      - ٧٤
  .ومكتب حلقوق اإلنسان يف توفالو

ثانياً، تعتقد احلكومة أيضاً أن هناك حاجة ملحة إىل استكشاف خيارات عملية حلماية حقوق اإلنسان               و  - ٧٥
  .األخرى الناشئة عن فعل اإلنسان من آثار تغّير املناخ واألنشطة املواطين توفالو مما قد يلحق هب

  ظر فيهاات موجهة إىل اجملتمع الدويل كي ين طلب-  سادساً
 ، وهي تفتقر إىل القدرات والبنيـة      كذلك بلد من أقل البلدان منواً     هي  توفالو دولة جزرية صغرية نامية و       - ٧٦

وصفها دولة جزرية صغرية نامية     وتواجه توفالو حتديات خاصة، ب    . واملوارد املالية مما يسبب شدة ضعفها     التحتية  
، )يت كاكيغا الثانيـة   (وبلداً من أقل البلدان منواً، يف جمال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغايات االستراتيجية              

  .وبوجه خاص النهوض بقضايا حقوق اإلنسان على أرض الواقع

  :يوتدعو حكومة توفالو اجملتمع الدويل إىل أن ينظر يف توفري ما يل  - ٧٧
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جعل منصب حمامي الشعب منصباً املساعدة التقنية والدعم املايل لبناء قدرات األخصائيني هبدف         )أ(  
  لى املديني القصري واملتوسط؛يتواله مسؤولون حمليون ع

 اتاملساعدة التقنية واملالية لزيادة وعي اجلمهور حبقوق اإلنسان من خالل برامج تثقيف اجملتمع              )ب(  
  ذكاء الوعي؛ وأنشطة إةاحمللي

  املساعدة التقنية والدعم املايل لزيادة قدرات الشرطة؛  )ج(  

املساعدة التقنية واملالية يف جماالت يرى اجملتمع الدويل ضرورة حتسينها على مستوى قضايا حقوق   )د(  
  .اإلنسان يف توفالو

Notes 

1 United Nations Framework Convention on Climate Change. 

2 Section 128 of the Penal Code defines rape as unlawful sexual intercourse with a woman or girl.  By 
contrast, rape of a male child can only be prosecuted as “buggery” under section 153. 

- - - - - 


