
GE.18-03270(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالدورة 
 ٢٠١٨أاير/مايو  ١٨-٧

 جتميع بشأن توفالو  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

ملضاهااادا  ار هتئاااا  وارو  يف تقاااارياالساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ممتاااع  للمضلوماااا  الااا
مااوج   م يف شاا يواإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  املتةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد  

 تقتداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما ر

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (٢) (١)اإلنسان

الحظ فريح ا م  املتةد  القطري أن توفالو قبلت، خالل االساتضرال الادوري الواامي  -٢
الثااا ، التو اات  بت ثتااد الرااوو الرامتاا  ابل اإلسااراى ابلت ااديح علااى مضاهاادا  حقااوق اإلنسااان 

 أبن القطااري املتةااد  ا ماا  فريااح وأو ااى  اام أنااي ال ياا ال يتضااه ت اتااذ هااذ  التو اات را ساساات ر 
ر وقادمت اللن ا  (3)املضاهادا  الدولتا  الراتسات  حلقاوق اإلنساان ماأل تبقاى ما على توفالو ت دق

ر فواانضت توفااالو علااى أن ت اادق علااى (4)املض تاا  ابلقءااات علااى التمتتاا   ااد املاارأ  تو اات   ا لاا 
الربوتوكااول االختتاااري التااقتاا  القءااات علااى اتااع أشاا ال التمتتاا   ااد املاارأ ، وعلااى أن تقبااي يف 

ر (5)( ماااأل االتااقتااا  بواااتن ماااد  اجتمااااى اللن ااا ١)٢٠ملااااو  وقااات   اااأل التضاااديي علاااى ا أقااار 
وقااااادمت ل ااااا  حقاااااوق الطااااااي تو ااااات   ا لااااا ، وأ اااااافت أناااااي ي ب ااااا  لتوفاااااالو أن ت ااااادق علاااااى 
الربوتوكاوله االختتااريه امللةقاه ابتااقتا  حقاوق الطااي بواتن بتاع ا تااال واسات الل ا تاااال 

اإلابحتاااا  وبوااااتن ابجاااارات تقاااادت البال ااااا ، والربوتوكااااول االختتاااااري امللةااااح  يف الب ااااات ويف املااااواو
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ابتااقت  حقوق ا شخاص  وي اإلعاق ، واتااقت  الهاي بوتن محاي  ا تااال والتضااون يف جماال 
  ر(6)١٩٩3التبين على ال ضتد الدويل لضام 

 ااد املاارأ  أبن ت  ااار وعااالو  علااى  لاات، أو اات اللن اا  املض تاا  ابلقءااات علااى التمتتاا   -3
توفااالو يف الت ااديح علااى االتااقتااا  ا ساساات  مل  ماا  الضمااي الدولتاا ، وال سااتما اتااقتاا  التمتتاا  

 ١٩5٢(، واتااقتااااا  محايااااا  ا مومااااا  )مراجضااااا (، ١١١)رقااااا   ١٩5٨االساااااتخدام واملر ااااا (،  )يف
وقااادم فرياااح  ر(٧)(١56)رقااا   ١٩٨١(، واتااقتااا  الضماااال  وي املساااعولتا  الضاالتااا ، ١٠3 )رقااا 

 ر(٨)ا م  املتةد  القطري تو ت   ا ل 
وشن ضت م  مُ  ا م  املتةد  للرتبت  والضل  والثقاف  )التونس و( توفاالو علاى الت اديح  -4

، واتااقتاا  محاياا  الاارتامل الضااامل  الثقااايف (١٩6٠علااى اتااقتاا  م افةاا  التمتتاا  يف جمااال التضلاات  )
ر وقادم فرياح (٩)(٢٠٠5وتض يا  ت اوى أشا ال التضبام الثقاايف )(، واتااقت  محاي  ١٩٧٢والطبتض  )

 ر(١٠)ا م  املتةد  القطري تو ت   ا ل 
وعو  واام  ل اير   ٢٠١3والحظ فريح ا م  املتةد  القطري أن توفالو وجرت يف عام  -5

البلااااد ابل اتااااع امل لاااااه بااااوالاي  يف ابتااااار اإلجااااراتا  اصا اااا ر وشاااانع الاريااااح توفااااالو علااااى 
 ر(١١)الت ال ابمل لاه ابلوالاي  الست واف ابم انت  القتام ب ايرا ا
أن توفاااالو اسااتوفت مض ااا  الت اما ااا بتقااادت  والحااظ فريااح ا مااا  املتةااد  القطاااري أيءاااً  -6

ابالساتمرار يف تقادت الادع   التقارير مع هتئا  املضاهادا   ا  ال ال ر و كار أناي ال يا ال ملت مااً 
 ر(١٢)يف  لت يف جمال تض ي  القدرا الالزم ابل توفالو، مبا 

وأفاااو فريااح ا ماا  املتةااد  القطااري أبن التضاااون بااه ح وماا  توفااالو وا ماا  املتةااد  يف  -٧
م طقاا  اطااتا ا اااوا ال ياا ال حااافال ابملااوو  وقااواير و كاار أن توفااالو، بو ااارا جراا  موقضاا  علااى 

، قاد تساتاتد ماأل التضااون التقاين ٢٠٢٢-٢٠١٨تةاد  مل طقا  اطاتا ا ااوا اسرتاتتنت  ا ما  امل
واصااارب  الا تااا  الااام تقااادمرا ماو ااات  ا مااا  املتةاااد  الساااامت  حلقاااوق اإلنساااان )ماو ااات  حقاااوق 

د(، وهتئااا  ا مااا  املتةاااد  للمسااااوا  باااه تا مااا  املتةاااد  للطاولااا  )التونتسااا اإلنساااان(، وم  مااا 
ج ا مااا  املتةاااد  اإلاااااا  )الااارب مج ال ساااه و  اااه املااارأ  )هتئااا  ا مااا  املتةاااد  للمااارأ (، وبااار م

اإلااااا (، ماااأل أجاااي موا ااال  تض يااا  اتراتراااا ماااع ولتاااا  ا مااا  املتةاااد  حلقاااوق اإلنساااان والوفاااات 
 ر(١3)ابلت اما ا مبوجب ال  وك الدولت  حلقوق اإلنسان الم  دقت علترا

 (١4)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
 ٢٠١6القطاااري أبن توفاااالو بااادأ  مراجضااا  للدساااتور يف عاااام أفااااو فرياااح ا مااا  املتةاااد   -٨

باءي الدع  التقين الذي يقوو  الرب مج اإلااا  مأل أجي مضال  عدو مأل املسااي املت ل  حبريا  
الااديأل، واملساااوا  بااه ال سااه، وابومااامل الساا ان املرموااه، ومحاياا  البتئاا ر بتااد أن تلاات الضملتاا  

يف  لت حساستا  بوتن الت وى الستاس  والاديين و امان ابجارات  الاري  قد تواجي حتداي ، مبا
 ر(١5)مواورا  واسض  ال طاق وجمدي  مع اتع املوات ه التوفالته امل توريأل يف تسع ج ر

وكانت اللن   املض ت  ابلقءات على التمتت   د املرأ  قد الح ت مع القلح، قباي عملتا   -٩
يتءامأل مبادأ املسااوا  باه املارأ  والرجاي، وال يضار ف وال   ار املراجض  الدساتوري ، أن الدساتور ال 
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اتع أش ال التمتت  على أساس ال س أو نوى ال س، مبا يف  لت التمتت  املباشر و م املباشر، 
ر وقااد أ ر  (١6)وال يواامي ا فضااال الاام تقااوم  ااا الرااا  الااعلاا  مااأل القطاااعه الضااام واصاااص

ا ل ، مءتا  أن الدستور يسمح ببضض ا فضاال التمتت يا  ماأل خاالل ل   حقوق الطاي شوا ي  
ر وأعربات اللن ا  عاأل قلقراا (١٧)تطبتح قوانه ُس ت قبي االستقالل أو نُااذ  أ  اات حالا  تاوارا

مأل الدستور تا   علاى أناي  اوز تقتتاد  ارسا  حقاوق اإلنساان اب ا اعتُارب   ٢٩البالغ  ن املاو  
ر والح ات (١٨)  أو اب ا أسات  لل اس أو هدو  قت  توفالو و قافتراامثم  للوقاق أو اال طرا

 ر(١٩)التونس و مع القلح أن احلح يف التضلت  لتس متت اًل يف الدستور
فاااااالو الوت تااااا  حلقاااااوق ورحاااااب فرياااااح ا مااااا  املتةاااااد  القطاااااري ابعتمااااااو خطااااا  عماااااي تو  -١٠

قا  اطاتا ا ااوار ، وه  أول خط  ماأل نوعراا يف م ط٢٠١6يف عام  ٢٠٢٠-٢٠١6 اإلنسان
وتومي خط  الضمي الوت تا  الت اماا  توفاالو القااما  مبوجاب املضاهادا  الدولتا  حلقاوق اإلنساان 
الاااام هاااا  وولاااا  تاااارف فترااااا، و لاااات يف ابتااااار االسااااتضرال الاااادوري الوااااامي وأهااااداف الت متاااا  

اإلنسااان املسااتدام ر و اادف خطاا  الضمااي الوت تاا  ابل تاادعت  الت امااا  احل وماا  املتضلقاا  حبقااوق 
لءاامان اتباااى نااج م اات   وم سااح مااا  أوات الت امرااا وحتقتااح ال ااواتج اإلاااتاا  املرجااو  ا خاار  مااأل 
أجااي تض يااا  ابعماااال حقاااوق اإلنسااان يف توفاااالور بتاااد أن خطااا  الضمااي الوت تااا  تُ ااااي اإلشاااار  ابل 

ر اد ت اتاذها، علااى  املاوارو املطلوبا  أو التموياي الاالزم لت اتاذ ا نوااط  املبت ا ، ابإل ااف  ابل عادم
 ر(٢٠)الر   مأل ابس او هذا الدور ابل م تب أمه امل امل

وشنع فريح ا م  املتةد  القطري توفالو على ال  ر يف ابنوات ولت  وت ت  مض تا  ععاداو  -١١
التقاارير واملتابضاا  مااأل أجااي الضمااي مااع ولتااا  حقاوق اإلنسااان التابضاا  لبماا  املتةااد  بطريقاا  ب ااات  

 ر(٢١)وم رنت 
عتماد  ماعخرا مواروى قاانون إلنواات معسسا  و كر فريح ا ما  املتةاد  القطاري أن توفاالو ا -١٢

ي توفاالو عنواات املعسسا  يف ظاي االمتثاال ال اماي للمبااوا وت ت  حلقوق اإلنسانر  وأو ى أبن تضن ِّ
 ل اا  وأو اات ر(٢٢)(ابريااس مباااوا) اإلنسااان حقااوق ومحاياا  لتض ياا  الوت تاا  املعسسااا  مبركاا  املتضلقاا 
  مسااااتقل  وفضالاااا  حلقااااوق اإلنسااااان ُت ل ااااد مبضالاااا  وت تاااا معسساااا  توفااااالو تُ واااا  أبن الطاااااي حقااااوق

 ر (٢3)الو او ، وال ستما تلت املتضلق  ابنتراكا  حقوق الطاي

تنفياااال االلتااماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن ماااع مرا ااااة القاااانون الااادو   -رابعاا  
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (٢4)املساواة و دم التمييا -١ 

يف   كر فريح ا ما  املتةاد  القطاري أن التمتتا  القااا  علاى ناوى الا س ال يا ال موجاوواً  -١3
(، وقااانون فالت ااوبويل )جملااس شااتو  ٢٩، وقااانون الاا وامل )الا اي ١٩٧٨الضقااواب  لضاام  قاانون

ر فالضالقاا  ال سات  املثلتا  ابلرتا ا  ٢٠١٧ن الضمي والضمالا  لضاام ، وقانو ١٩٩٧القبااي( لضام 
باااه الرجاااال جمر مااا ، علاااى سااابتي املثاااال، مبوجاااب قاااانون الضقاااواب  وت اااي عقواب اااا ابل السااانأل 

سا وا  عاأل ارت اا  "جاراا  م افتا  للطبتضا   ٧س وا  عأل ارت ا  "فضي فاحش"، وابل  5 ملد 
رت اااا  "اللاااواج"ر وشااانع فرياااح ا مااا  املتةاااد  القطاااري سااا   عاااأل ا ١4واعتااادات فااااحش"، وابل 
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توفاالو علاى ابجارات مراجضا  شاامل  لتواريضا ا وستاساا ا، ماع و اع جادول زماين وا اح وأهاداف 
وا ااة ، وعلااى تضااديي اتااع التوااريضا  التمتت ياا  أو ابل اارااا مااأل أجااي كاالاا  التوافااح مااع مباادا  

 ر(٢5)لقانون الدويل حلقوق اإلنساناملساوا  وعدم التمتت  على ال ةو املتت ي يف ا

 (٢6)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
 كاار فريااح ا ماا  املتةااد  القطااري أنااي ى ااأل االتااالى علااى ا ولااواي  اإلاااتاا  يف خطاا   -١4
، وهاا  خطاا  حتاادو ٢٠٢٠-٢٠١6ام  االساارتاتتنت  الوت تاا  للت متاا  املسااتد -كاكت ااا الثالثاا   يت

أعماااال احل ومااا  الرامتااا  ابل حتساااه نوعتااا  احلتاااا  لواااضب توفاااالور وعلاااى الااار   ماااأل أن خطااا  يت  
كاكت اااا الثالثااا  قاااد  ااات ت ماااأل م  اااور الت متااا ، فااا ن مض ااا  التطلضاااا  الاااوارو  يف هاااذ  الو تقااا  
الراتست  مرتبطا  علاى  او سالت  حبقاوق اإلنساان، مباا يف  لات احلاح يف السا أل واحلاح يف الضماي، 

 الت ااويت واملوااارك  يف كااي مااأل احل وماا  الوت تاا  واطلتاا ر بتااد أن فريااح ا ماا  املتةااد  واحلااح يف
 ر(٢٧)كامالً   القطري شدو على أني ال ي ال يتضه ت اتذ خطا عمي احل وم  ت اتذاً 

ووعت اللن   املض ت  ابلقءات على التمتت   د املرأ  ابل ابومامل م  ور ج سا  يف اتع  -١5
 ر(٢٨)٢٠١5 حتقتح ا هداف اإلااات  لبلات  ويف ابتار الت مت  ملا بضد عام الروو الرامت  ابل

، م خاءااااً   ااا ماً  وأكااد فرياااح ا مااا  املتةااد  القطاااري أن توفاااالو، ابعتبارهاااا بلاادا جااا رايً  -١6
تتضرل ابستمرار للضديد مأل الضوامي وا ولواي  املت افسا  الام قاد تضاوق ابعماال حقاوق اإلنساان 

رب التردياادا  الاام تواجررااا توفااالو ت اام امل ااا  وو ر  الساالبت  علااى احلقااوق ا ساساات ر ومااأل أكاا
ر وشاترتي هذ  الواوا ي الديا  اللن ا  املض تا  ابلقءاات علاى التمتتا   اد (٢٩)ا ساست  للتوفالته

 ر(3٠)املرأ  ول   حقوق الطاي
لتااات م ت ااام امل اااا   وأو اااى فرياااح ا مااا  املتةاااد  القطاااري توفاااالو أبن ماااري تقتتمااااً وورايً  -١٧

وال ااوارمل الطبتضتاا  يف أمااور م رااا علااى ا خاا   تااع الاقاارات وشاارااح الساا ان امل خاءاا  الاادخي 
وخمتلااد الائااا  االجتماعتاا  ا خاار  حبقااوق اإلنسااان، وأبن تساااعد هااعالت حاا  ي اابةوا أكثاار 

 امااااً وبااارامج قطاعتااا  تااادمج   قااادر  علاااى ال اااموو يف مواجرااا  هاااذ  ال اااوارمل  وأن تءاااع خططااااً 
القاادر  علااى حتمااي ت اام امل ااا  مااع الرتكتاا  علااى ساابتي ا ولوياا  علااى الت ااوى البتولااوج ، والتضلاات ، 
والطاقاا ، و ااتد ا  اااك، واحلراجاا ، وال ااة ، والبااا التةتتاا ، وا را اا ، واملتااا ، والواابا ، مااع 

ذ   اامان استوااار  الرااا   اااحب  امل االة ، مبااا يف  لاات الائااا  املسااتردف ، ع ااد ت اامت  هاا
ر وأو اات اللن اا  املض تاا  ابلقءااات علااى التمتتاا   ااد املاارأ  أبن ت اااي توفااالو، يف (3١)التاادخال 

الاا  أمااور، ابومااامل م  ااور ج سااا  يف اتااع ستاسااا  الت متاا  املسااتدام ، وكااذلت يف احلااد مااأل 
 ر(3٢)أخطار ال وارمل، وابوار  ما بضد ال وارمل، وستاسا  ت م امل ا 

 سياسيةاحلقوق املدنية وال -ابء 
 (33)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي -١ 

 كاااار فريااااح ا ماااا  املتةااااد  القطااااري أنااااي ال توجااااد تقااااارير عااااأل ابسااااات  املضاملاااا  يف ن ااااام  -١٨
 ر(34)السنون وأن مرافح االحتناز تستويف املضايم الدنتا
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ةاان للوالاديأل وأعربت ل   حقوق الطااي عاأل قلقراا  ن الدساتور وقاانون الضقاواب  يتت -١٩
وا و تات اللنوت ابل الضقوب  البدنتا  لتتوياب ا تااال، و ن الضقوبا  البدنتا  ال تا ال  اارس علاى 
نطاق واسع يف امل اازل واملادارسر وحثات اللن ا  توفاالو يف هاذا ال ادو علاى ت اتاذ بارامج توعتا ، 

و ال اساا  لبتااااال، مبااا يف  لاات شاااأل محااال ، بوااتن التااات م الساالة للضقوبااا  البدنتاا  علااى ال مااا
ساااتما فتماااا يتضلاااح ب ااارامتر ، ب تااا  ت تااام ت اااورا  الباااال ه واملواقاااد ا تمضتااا  ماااا  الضقوبااا   وال

ر وقاادم فرياااح ا ماا  املتةاااد  (35)البدنتاا ، وابل ااات الضقوبااا  البدنتاا  كضقوباا  ج ااتااا  مااأل  ااااك  الاا ر
تو تا   ا ل ر وأ اف فريح ا م  املتةاد  القطاري أن خطا  الضماي  (3٧)والتونس و (36)القطري

مااأل قااانون التضلاات  حل اار الضقوباا   ٢٩الوت تاا  حلقااوق اإلنسااان يف توفااالو  اادف ابل تضااديي املاااو  
، وال ياا ال يتضااه بضاااُد ٢٠١٧البدنتاا  يف املاادارسر وقااد أُوخااي التضااديي يف توااريأل ا ول/أكتااوبر 

 ر(3٨)ت اتذ  ابل امي

 (3٩)إقامة العدلن مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابن وسيادة القانون -٢ 
الحاااظ فريااااح ا مااا  املتةااااد  القطاااري أن الساااالط  القءااااات  مسااااتقل  وماااري  اكمااااا   -٢٠

 عاول ر بتد أن الطاق  اطدوو  للسنون قد تضاين فارتا  انت اار تويلا  يف ال  اام القاانو  وو اوالً 
 ر(4٠)القانونت  السلتم ابل االستوار    دوواً 
وأفاو فريح ا م  املتةد  القطري أبن م تب  ام  الوضب هاو الوكالا  الراتسات  لتقادت  -٢١

للتقااارير الااوارو ، ابل املااوارو املالتاا  والبوااري  للو ااول ابل  املساااعد  القءاااات ، ول  ااي ياتقاار، وفقاااً 
الو  على  لات، ال توجاد بتاا   اطتاجه، وكذلت ابل ن ام شامي وفضال لتلق  الو او ر وع

م  ا  بوتن الوا او  املقدما  ماأل الءاةااي، مباا يف  لات حساب ناوى الا س، وال فتماا يتضلاح 
ر وأو اااى الارياااح توفاااالو أبنز )أ( تضااا ز ن اااام الضدالااا ، مباااا يف  لااات م تاااب  اااام  (4١)ب تاانراااا

رسه قانونته ابل الا ر اصارجتا ، الوضب، ب ايو  موارو  البوري  واملالت  والتق ت  وابيااو قءا  و ا
و اامان تقاادت املساااعد  القءاااات  ا انتاا  ابل ال سااات الاااليت ياتقاارن ابل املااوارو ال افتاا  للمطالباا  
حبقوقرأل، واالستمرار يف توفم التمويي ال ايف للنراز القءاا ، مبا يف  لت ب ات ماوارو  لتم اه 

أل توعتاا  وخاادما ، و ا اا  يف الاا ر اصارجتاا   الراااز القءاااا  مااأل توسااتع نطاااق مااا يقدمااي ماا
و) ( تااوفر التاادريب للقا اا  املقاات  وقا اا  الاا ر علااى القااوانه الديااد  والقااماا ، مااع الرتكتاا  

 ر(4٢)ب ا  خا   على قانون م افة  الض د امل  يل واملضاهدا  الدولت  حلقوق اإلنسان
ملاارأ  بقتااام الراااز القءاااا ، و ا اا   ورحبات اللن اا  املض تاا  ابلقءااات علااى التمتتاا   اد ا -٢٢

كبااام القءاااا  و  متاااي، بااا اير  الااا ر اصارجتااا  لل  ااار يف القءاااااي املضلقااا ر وأو ااات اللن ااا  أبن 
تسااتةدمل توفااالو ساابي انت اااف  اادو  لاارب الءاارر الواقااع علااى ال سااات يف ن ااام الضدالاا  وتوعتاا  

ل سااابي االنت ااااف القءااااات ر عامااا  ال ااااس أبتتااا  الت ااادي النتراكاااا  حقاااوق املااارأ  ماااأل خاااال
وأو ت أيءاً أبن ترفاع توفاالو وعا  املارأ  حبقوقراا ووساااي ابنااا  هاذ  احلقاوق بطارق م راا تض يا  

 ر(43)التضاون مع م  ما  ا تمع املد ، و ا   الرابطا  ال ساات  ا هلت 

 (44)ةاحلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسي -٣ 
ابإل اااف  ابل وواعاا  القلااح املااذكور  أعااال  بوااتن الدسااتور، أعرباات ل اا  حقااوق الطاااي  -٢3

، الاذي أساار عاأل ٢٠١٠عأل قلقرا البالغ  ن توفالو سا ت قاانون تقتتاد امل  ماا  الدي تا  لضاام 
فاارل قتااوو علااى حرياا  الااديأل وتاارك تساانتي امل  مااا  الدي تاا  لتقاادير اضتاا  الوااتو  التقلتااديه 
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(Falekaupule يف كااي ج ياار ر وأعرباات اللن اا  عااأل قلقرااا أيءااا لضاادم احاارتام حرياا  الااديأل ع ااد )
 ر(45)املمارس  الضملت  يف املدارس على ال ةو امل اول يف التوريضا 

والحااااظ فريااااح ا ماااا  املتةااااد  القطااااري أن الدسااااتور ياااا   علااااى حرياااا  ال ااااالم وحرياااا   -٢4
ومااا يف املمارساا  الضملتاا ر وشاارك  توفااالو ل عااالم  ال ااةاف ، وأن احل وماا  حتاارتم تلاات احلقااوق عم

كتاان ح ااوم ، وهاا  تواا  ي  طااا  اإل اعاا  والتلا ياون الوحتااد  يف البلااد، فءااال عااأل ال ااةتا  
ر وقاااد أفتاااد أبن ااعاااا  مض تااا  حبقاااوق اإلنساااان انتقاااد  هاااذا Tuvalu Echoesال  اااد شااارري  

املتضلقا  حبقاوق اإلنساان، ول األ مل ت األ ه ااك ال تان بسابب ت طتتاي اطادوو  للستاسا  والقءاااي 
اوعاتا ، وفقا لاريح ا م  املتةاد  القطاري، باارل رقابا  أو بوجاوو ماار  ستاسات   ادو  ع اد 
ابعااااداو التقاااااريرر والو ااااول ابل اإلنرتناااات مق ااااور ابل حااااد كباااام علااااى الضا اااام  بساااابب ارتااااااى 

 ر(46)الت التد وحتداي  التو تي
الو على بدت عملت  استةدامل قانون بوتن حريا  اإلعاالم يتااح وشنضت التونس و توف -٢5

 ر(4٧)الراا  قاام  مأل التورم شطب على أيءاً  توفالو وشنضت مع املضايم الدولت ر
وأفااو فريااح ا ما  املتةااد  القطاري بضاادم وجااوو أحا ا  ستاساات  ر تا  يف توفااالو، ابلاار    -٢6

وعاااو  مااا يتقاادم املرشااةون لالنتخااااب  ب ااور  مااأل عاادم وجااوو أي قااانون  ااول وون تواا تلرار 
مساااتقل  و تواااادون علاااى أساااااس احلءااااور ال ااارايف والااااوالتا  القبلتاااا  والاااروابا ا سااااري  وحااااول 
الوخ تا  البارز ر وتستدع  ال راعا  الوخ ت  والستاسات  اطتدما  ابجارات حتالااا  جدياد  

 ر(4٨)أوا  إلبضاو املضار هما تُتخذ تلبا  سةب الثق   يف كثم مأل ا حتان، وكثماً 
و كاااار فريااااح ا ماااا  املتةااااد  القطااااري أن الضمااااال يتمتضااااون ابحلااااح يف اإل اااارا  وت  اااات   -٢٧

ال قااااااب  واختتااااار  ثلااااتر  يف املااو اااا  الماعتاااا ر ومااااع أن  لثاااا  الساااا ان م خرتااااون يف زراعاااا  
 -اري( مساانل  )لضمااال ا سااطول التنااال ااااف وال ااتد، ال توجااد سااو  نقاباا  عمااال واحااد  

 ر(4٩)وه  نقاب  توفالو للبةار  اصارجته
وشااانضت التونسااا و توفاااالو علاااى أن ت ااااذ ابل اماااي ا ح اااام  ا  ال ااال  ماااأل اتااقتااا   -٢٨

( الم توانع الو اول ابل الارتامل الثقاايف واملواارك  فتاي، ٢٠٠3محاي  الرتامل الثقايف  م املاوي )
 ر(5٠)تا  الثقافت وتعوي بذلت ابل ابعمال احلح يف املوارك  يف احل

 احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -٤ 
ساور القلح ل   حقاوق الطااي  ن أ اات ا ارمه وون الثام ا  عوار  ماأل الضمار ُنوار   -٢٩

يف ابجااااراتا  اطاااااك ، وأن م تااااب املاااادع  الضااااام لتساااات لديااااي أي ستاساااا  مل ااااع ال واااار ومحاياااا  
 ر(5١)خ و ت  ال ا  الوبا  وهويتر 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

أفااااو فرياااح ا مااا  املتةاااد  القطاااري أبن مراجضااا  لقاااانون الضماااي وقاااانون ال ااا اع  وقاااانون  -3٠
ال قااب  جر  باءي املساعد  التق ت  الم قادمرا م تاب م  ما  الضماي الدولتا  القطاري لبلادان 
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اطاااتا ا ااااوا، وُساااأل علاااى أساسااارا قاااانون عالقاااا  الضماااي والضمالااا  يف توفاااالو يف تواااريأل جااا ر 
 ر(5٢)٢٠١٧الثا /نوفمرب 

و كار فريااح ا ما  املتةااد  القطااري أن  او  ال اا  أرابى القااو  الضاملا  تضمااي يف االقت اااو  -3١
وال سااتما مااأل   اام الر اا ، وال سااتما يف زراعاا  ال ااااف و ااتد ا  اااكر ويااعوي نقاا  الضمالاا ،

 ر(53)الوبا  يف ال ر اصارجت ، ابل ارتااى مضدال  التةءر اآلخذ يف الت ايد يف فو فويت

 (54)احلق يف مستوى معيشي مناسب -٢ 
، ول  راا الحظ فريح ا م  املتةد  القطري أن توفالو م  ا   مأل فئ  أقي البلدان اواً  -3٢

معشاارا  الت متاا  البوااري  وارتااااى ن ااتب الااارو مااأل  اسااتوفت عتباا  الرفااع مااأل القااماا  اساات اوا ابل
الااااادخير وعلاااااى الااااار   ماااااأل  لااااات، فقاااااد زاو الاقااااار يف الضقاااااد املا ااااا ، وال ساااااتما يف امل ااااااتح 

ر وأعربات ل اا  حقاوق الطااي يف هااذا ال ادو عاأل قلقرااا ملاا أفتاد ع ااي ماأل أن الضديااد (55)احلءاري 
 ر (56)تاال تضتش يف فقرمأل ا سر املضتوت  الم يضتلرا مس ون والم لديرا أ

 ن ا تاااااااال يضتوااااااون يف ظااااااروف اكت ااااااا  يف  وأعرباااااات اللن اااااا  عااااااأل قلقرااااااا أيءاااااااً  -33
مستوت ا   م ر ت  نوت  بو ع التد نتتن  للرنر  الداخلت  مأل ال ر اصارجت  ابل فو فويت، 

 ر(5٧)ابملاتوأن  يتضر ون ملستو  أكرب مأل خطر اإل اب  اب مرال املضدي  وا مرال امل قول  
و كر فرياح ا ما  املتةاد  القطاري أن أحاد ا ااال  الراتسات   ا  ا ولويا  هاو ابوار  امل ااتح  -34

عادم وجاوو أناار  احلءري ، وال ستما ع اد ت ااول ابوار  ا را ا  وال ااااي  يف الضا ام ر والحاظ أيءااً 
حا  وأناي  ام وماأل لالساترالك بوجااي أو جماار مااتا  يف الا ر، وأن املخا ون ماأل املتاا  الوفتاا  شاديد امللو 

 ر(5٨)توفالو عامر ويو ي ا مأل املاا  خالل فرتا  الااف مو ل   ةت  حرج  يف

 احلق يف الصحة -٣ 
أ  ت اللن   املض ت  ابلقءات على التمتت   د املرأ  على توفالو لتةست را فرص ح اول  -35

لل ااة  يف اتااع هااذ  الاا ر ماا وو   ساا ان الاا ر اصارجتاا  علااى الرعاياا  ال ااةت  عنوااات مراكاا 
مباااوظاه  اااةته ف تاااه، مباااا يف  لااات قاااابال  مااادراب ، وصاءااارا مضااادال  الوفتاااا  ال ااسااات  

ر بتاااد أن (5٩)بقااادر كبااام نتتنااا  حتساااه خااادما  ال واااد عاااأل حااااال  احلماااي الضالتااا  املخااااتر
يضاانه ماأل  اضواب  يف اللن   يساورها القلح  ن ال سات، وال ساتما يف الا ر اصارجتا ، ماا زلاأل 

احل اول علااى القاادر ال ااايف مااأل خاادما  الرعايا  ال ااةت  وأبسااضار مقبولاا ، وال سااتما أن مراكاا  
ال ااااااة  يف الاااااا ر اصارجتاااااا   اااااام جمراااااا   مبااااااا فتااااااي ال ااياااااا  إلجاااااارات التولتااااااد يف حالاااااا  حاااااادومل 

 ر(6١)ر وأ ر فريح ا م  املتةد  القطري شوا ي  ا ل (6٠)مءاعاا 
   حقوق الطاي عأل قلقرا  ن املضدل املقدر لوفتا  ا تاال وون اصامسا  وأعربت ل -36

أتااااال  ١٠ماااأل باااه كاااي  6ماااأل أعلاااى املضااادال  يف م طقااا  اطاااتا ا ااااوا، وأن  ال يااا ال واحاااداً 
 4٩ابل  ١5وربااع ال سااات الاااليت تاارتاوأ أعمااارهأل بااه  شاارراً  6٩أشاارر و 6تاارتاوأ أعماااره  بااه 

ماااع تضااارل ال ساااات احلءاااراي  ل  ااااب  باقااار الااادم مبقااادار  اااضد  عاماااا يضاااانون ماااأل فقااار الااادم،
 ر(6٢)تتضرل لي ال سات الرياتا  ما

وتوضر اللن   املض ت  ابلقءات على التمتتا   اد املارأ  ابلقلاح ماأل وجاوو نقا  يف خادما   -3٧
بواااتن ال اااة  ال سااات  واإلاابتااا  الوقااتااا  يف توفاااالو، مباااا يف  لااات التضلااات  املدرسااا  املالاااا  للضمااار 
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ال اة  واحلقااوق ال ساات  واإلاابتاا ، و اا أفتااد ع ااي مااأل أن اساتخدام الاتتااا  والاتتااان لوسااااي م ااع 
، مااااا يااااعوي ابل ارتااااااى خطاااار اإل اااااب  باااااموس نقاااا  امل اعاااا  البوااااري /اإليدز احلمااااي قلتااااي جااااداً 

 ر(46)ر وأ ر  ل   حقوق الطاي شوا ي  ا ل (63)وا مرال امل قول  ج ستا واحلمي املب ر
وأفاااااو فريااااح ا ماااا  املتةااااد  القطااااري أبنااااي عمااااي مااااع احل وماااا  مااااأل أجااااي حتسااااه قاااادر   -3٨

املمر ا  والقابال  على تقدت رعايا   اةت  اباابتا  جتاد  توامي خادما  التولتاد يف حااال  
الطوارا، وحتسه فة  ال سات احلواماي، وال ساتما يف الا ر اصارجتا ر بتاد أن ه ااك حاجا  ابل 

 طت  هذ  الربامج وهذا الدع  حبتث يتسا للائا  الءضتا  مأل الس ان احل اول توستع نطاق ت
 ر(65)على اصدما  املقدم 

وأعرباات اللن اا  املض تاا  ابلقءااات علااى التمتتاا   ااد املاارأ  عااأل قلقرااا  ن اإلجرااال ال ياا ال  -3٩
طار علاى حتاا  يضترب جرى  مبوجب قانون الضقواب  يف حاال  اال ت ا ، أو سااأ اطارم، أو اص

املاارأ  احلامااي أو  ااةترا، أو التوااوها  اصلقتاا  الوااديد  للن ااه، وأن احل اار قااد ياادفع ال سااات ابل 
 ر(66)اللنوت ابل عملتا  ابجرال  م متمون  و م قانونت ، ما يضرل حتا أل و ةترأل للخطر

لاااذيأل تااارتاوأ يف املااااا  ماااأل التوفاااالته ا 5٠وال يااا ال القلاااح يسااااور ل ااا  حقاااوق الطااااي  ن  -4٠
 يضاااانون ابماااا ماااأل زايو  الاااوزن أو البدانااا  نتتنااا  ملمارساااا  الت ذيااا   ااام عامااااً  ١٩و ١5أعمااااره  باااه 

يف  4١,6 جمموعاي ال ةت ، ومأل مث فر  مضر ون صطر اإل اب  اب مرال  ام املضديا ر وأفتاد أبن ماا
 ر(6٧)املاا  مأل املراهقه يتضاتون ال ةول ر   ح ر  مبوجب القانون

 (6٨)احلق يف التعليم -٤ 
الح اااات التونساااا و أن اإلتااااار القااااانو  الااااوتين يتءاااامأل ابشااااار   اااادوو  ابل احلااااح يف  -4١

بواااتن احلاااح يف التضلااات  ب تااا   التضلااات ر وأو ااات أبن تضتماااد توفاااالو  اااما   قانونتااا  أكثااار  اااوالً 
 ر(6٩) مان هذا احلح للنمتع وون  تت  أو ابق ات

لبتاااال مااأل سااأل  ابل امتاااً  جمانتاااً  وفااالو لتوفمهااا تضلتماااً وأ  اات ل اا  حقااوق الطاااي علااى ت -4٢
الساوساا  ابل الساوساا  عواار ، ولتةقتااح التةاااق ابلتضلاات  االبتااداا  ي اااو ي ااون شاااماًلر وُأشااتد 

ر بتاد أن فرياح ا ما  املتةاد  (٧٠)يف املااا  ٩٨أيءاً أبن مضدل االنت ام يف املدارس االبتداات  بلاغ 
 -ون االنقطاى عأل الدراس  يف الس   الساوسا  )يف ساأل الضاشار  القطري الحظ أن الطال  يبدا

 ر(٧١)احلاوي  عور (، مع انقطاى ا  لبت  ع را يف الس   الثام  
وال ي ال القلح يساور ل ا  حقاوق الطااي  ن الرساوم اإل اافت  والت االتد اصاتا ، مثاي  -43

ماأل ا سار الام تضاتش يف أو ااى ال ي املدرس  وال دات وال قي، حتول وون  ها  بضض ا تاال 
هو  ابل املدرس ، وأن نوعت  التضلت  وخذ  يف التدهور بسبب نق  التدريب املستمر للمضلماه، 

ر وشاانضت التونساا و توفااالو علااى ت ثتااد جرووهااا (٧٢)وتقاااوم املرافااح املدرساات  واملااواو التضلتمتاا 
 ر(٧3)ع جوو  التضلت الرامت  ابل ت اتذ ا ولواي  الوت ت  يف جمال التضلت ، ورف

يف املاااا  يف املتوسااا  ٢5وأفاااو فريااح ا ماا  املتةااد  القطااري أبن توفااالو   اا  للتضلاات   -44
مأل مت انتترا اإلاالت ، وون حسا  تربعا  املا هر بتاد أن ال البتا  الض ماى ماأل مت انتا  التضلات  

ر وأباااد  (٧4)ضلتمتااا  املدرسااات ُ  اا  للمرتباااا ، ماااا ال ياارتك ال ثااام ل اقاااا  التوااا تي واملااواو الت
 ر(٧5)التونس و مالح ا   ا ل 
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ووعااات اللن ااا  املض تااا  ابلقءاااات علاااى التمتتاااا   اااد املااارأ  توفاااالو ابل القءاااات علاااى الت مااااتا  -45
التقلتدي واحلواج  ا ت لت  الم قد تثين الاتتا  عأل االلتةاق مبنااال  الدراسا  الام عااو  ماا يراتمأل 

الضلاااوم والت  ولوجتاااا، وال راااول ابلراااوو الرامتااا  ابل ت وياااد الاتتاااا  ابملواااور  علتراااا الاااذكور ماااأل قبتاااي 
 ر(٧٧)ر ووج ي فريح ا م  املتةد  القطري وعو   ا ل (٧6)املر ت  بوتن املسارا  املر ت   م التقلتدي 

و وسااور اللن اا  القلااح ابزات عاادم كااياا  البااا التةتتا  التضلتمتاا  الاام  اا  الاتتااا  علااى  اا -46
خاااص، مبااا يف  لاات نقاا  املرافااح ال ااةت  ا ساساات ، وابزات تاارو الاتتااا  احلوامااي مااأل املدرساا  

ر وروو فرياااااح ا مااااا  املتةاااااد  القطاااااري (٧٨)وعااااادم وجاااااوو ستاساااااا  لضاااااوو أل ابلتراااااا بضاااااد الاااااوالو 
 ر(٧٩)والتونس و تلت الووا ي

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (٨٠)املرأة -١ 

القلااح اللن اا  املض تاا  ابلقءااات علااى التمتتاا   ااد املاارأ  مااأل عاادم ابومااامل االتااقتاا  ساااور  -4٧
بو ي كامي بضُد يف ال  ام القانو  الوتين لتوفالو، على الر   مأل الت ديح على اتااقت  القءات 

، وال ساااتما أناااي يتضاااه ابوماااامل املضاهااادا  ١٩٩٩علاااى اتاااع أشااا ال التمتتااا   اااد املااارأ  يف عاااام 
القااانون الااوتين قبااي أن يتسااا للمةاااك  الوت تاا  تطبتقرااار ووعاات اللن اا  توفااالو ابل الدولتاا  يف 

 ر(٨١)املء  وون اببطات يف ابومامل االتااقت  ابل امي يف ن امرا القانو  الوتين
والح ت اللن   مع التقادير أن ابوار  الواعون ال ساانت  نُقلات ماأل حقتبا  وزيار الداخلتا  ابل  -4٨

وُم ةاات مااوارو بوااري  ومالتاا  اب ااافت ر وابلاار   مااأل  لاات، ال ياا ال القلااح يساااور  حقتباا  راااتس الااوزرات
اللن   الستمرار اعتماو اإلوار  ابل حد كبم علاى الواركات الادولته يف احل اول علاى املسااعد  التق تا  

ضاال بر اد والدع  املاايل، و ناا تاتقار ابل السالط  املعسسات  والقادر  واملاوارو امل اساب  للقتاام علاى  او ف
 ر(٨٢)وت ستح ت اتذ اتااقت  القءات على اتع أش ال التمتت   د املرأ  والستاس  ال سانت  الوت ت 

وساور اللن   القلح أيءااً ماأل اساتمرار الت ماتا ال ساا  والقات  التقلتديا  واملواقاد ا بويا   -4٩
ا الااام تاااارج يف التواااديد علاااى السااالبت  بواااتن أووار املااارأ  والرجاااي يف ا تماااع وا سااار  ومساااعولتا م

ووري املاارأ  كااتم ورباا  م اا ل، مااا  رمرااا مااأل املوااارك  ب واااج يف اتااع جوانااب احلتااا  الضاماا ر وحثاات 
توفالو على ابورامل مبدا  عدم التمتت  واملساوا  به املرأ  والرجي ابلقادر ال اايف يف ستاساا  التضلات  

 اا مااأل و اااح، وابوراجراا أيءاااً يف التضلاات  ا ساساا  وامل ااهج الدراساات  ا ساساات  الوت تا  ومااا يتضلااح 
 ر(٨3)واملستمر للمضلمه والضامله يف جمال الرعاي  ال ةت  و مه  مأل مقدم  اصدما 

وحثات اللن اا  توفااالو علاى أن تضااد ل أو تل اا  اتااع ا ح اام التمتت ياا  الااوارو  يف قااانون  -5٠
 االا   تاع ال ساات حبقاوق مت افئا  ماع الرجاال أرا   الس ان ا  لته وقانون أرا ا  توفاالو، ل

يف مل تاا  ا را اا  وورا اا  ا را اا ، وللقءااات علااى ا عااراف واملمارسااا  التقلتدياا  التمتت ياا  الاام 
تاع ر علاى التمتاع ال امااي حبقاوق املارأ  يف ا را اا  واملامامل، بطارق م رااا  امان تادريب ال عمااات 

را   على تض ي  حقوق املارأ  يف ا را ا  علاى مساتو  التقلتديه والقءا  اطلته يف   م  ا 
 ر(٨4)ا تمع اطل 

 ٢٠للمااو   وال ي ال القلح يساور اللن    ن حقوق حءان  املولوو  ام الوارع ، وفقااً  -5١
ابل ا   اب ا قبااي ا بااو ، ع ااد بلااو  الطاااي  مااأل قااانون أرا اا  الساا ان ا  االته، تااعول تلقااتاااً 

 ر(٨5)ر الس   الثانت  مأل عم
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ورحباات اللن اا ، يف الاا  أمااور، ابعتماااو قااانون محاياا  ا ساار  وم افةاا  الض ااد امل اا يل  -5٢
ر بتااد أن القلااح ساااورها مااأل اسااتمرار الض ااد  ااد املاارأ ، مبااا يف  لاات الض ااد امل اا يل، ٢٠١4 لضااام

ماأل ال احتا   وعدم كااي  املضلوما  عأل حنمي وماد  انتواار   وكاون هاذا الض اد يبادو مواروعاً 
الجتماعتااا  ويقااارتن بثقافااا  ال ااامت واإلفاااال  ماااأل الضقاااا  بسااابب تاااروو املااارأ  يف اإلباااال  عاااأل ا

مااأل االنتقااام والو اا  ولضاادم مالتماا  اسااتناب  الواارت   وعاادم وجااوو ابتااار  حاااال  الض ااد خوفاااً 
شامي للت دي لمتع أش ال الض د  د املرأ ، مبا فترا الض د امل ا يل والض اد ال سا ر وحثات 

و على و ع تدابم توريضت  وتدابم شامل  أخر  وت اتاذها مل اع اتاع أشا ال الض اد اللن   توفال
 د ال سات والاتتاا  والت ادي  اا، مباا يف  لات الض اد امل ا يل والض اد ال سا   و امان   اه 
ال ساااات والاتتاااا  الااااليت تضر اااأل للض اااد ماااأل الو اااول ابل سااابي الااارب واحلمايااا  ومالحقااا  ال اااا  

دت تاااادريب ابل اماااا  للقءااااا  واملاااادعه الضااااامه علااااى التطبتااااح ال ااااارم لبح ااااام ومضاااااقبتر   وتقاااا
القانونت  الم مر م الض د  اد املارأ ، وتادريب  اباج الوارت  علاى ابجاراتا  التضاماي ماع  اةااي 

 ر(٨٧)ر وروو فريح ا م  املتةد  القطري تلت الووا ي(٨6)الض د املراعت  ل وى ال س
ابزات عاادم وجااوو مالجاا  لءااةااي الض ااد والتااوافر اطاادوو ملااا يقاادم وساااور اللن اا  القلااح  -53

ابلااتر  مااأل رعاياا  تبتاا  وموااور  ناساات  ومساااعد  قءاااات ر وشاانضت اللن اا  توفااالو علااى ابنوااات 
مالجااا  لل ساااات، مباااا يف  لااات يف الااا ر اصارجتااا ، وتاااوفم القااادر ال اااايف ماااأل احلمايااا  واملسااااعد  

تض ياااا  التضاااااون مااااع امل  مااااا   اااام احل ومتاااا ، و ا اااا  لل سااااات الاااااليت وقضااااأل  ااااةااي للض ااااد، و 
ر وأ ر فريح ا م  (٨٨)امل  ما  ال ساات  الم تقدم املساعد  وخدما  ابعاو  التتهتي ابل لءةااي

 ر(٨٩)املتةد  القطري شوا ي  ا ل 
عااأل قلقرااا ابزات عاادم وجااوو أح ااام ماار م اال ت ااا  ال وجاا  يف  وأعرباات اللن اا  أيءاااً  -54

لضقااااواب ر وحثاااات اللن اااا  توفااااالو علااااى تضااااديي قااااانون الضقااااواب  وقااااانون محاياااا  ا ساااار  قااااانون ا
ر وأعااار  فرياااح ا مااا  املتةاااد  (٩٠)وم افةااا  الض اااد امل ااا يل لتضرياااد اال ت اااا  ال وجااا  ومرىاااي

القطااري عااأل شااوا ي  ا لاا ، وأ اااف أن أحااد أهااداف خطاا  الضمااي الوت تاا  حلقااوق اإلنسااان هااو 
لل  اار يف توسااتع نطاااق تضريااد اال ت ااا  لتواامي اال ت ااا  ال وجاا  مراجضاا  قااانون الضقااواب  

واستخدام ا شتات وا ووا  ا خر ، واملضاقب  على حاال  ا ت ا  الرجال والاتتاانر وال يا ال 
 ر(٩١)يتضه حتقتح هذا ا دف

والح اات اللن اا  أن نسااب  ال سااات الاااليت يواا لأل م  ااب ا مااه املساااعد يف احل وماا   -55
ر ٢٠١4ابل  ٢٠١٢يف املااا  خاالل الاارت  ماأل  5٠يف املااا  ابل ماا يقار  ماأل  ٢٠أل ارتاضت ما

بتاااد أن القلاااح ال يااا ال يسااااورها ماااأل الااا ق  الواااديد يف  ثتاااي املااارأ  يف احلتاااا  الستاسااات  واحلتاااا  
الضام ، وال ستما على أعلى مستواي    ع القرار  ويف احل ا  اطلا ، مباا يف  لات هتئاا   ا ع 

(  ويف الرااز القءااا   ويف السالت Kaupuleضتا  الواتو  التقلتاديه( وجماالس الا ر )القرار )ا
ماااأل قبتاااي املواقاااد الثقافتااا   -الدبلوماسااا ر وسااااور اللن ااا  القلاااح أيءاااا لوجاااوو حاااواج  م رنتااا  

السلبت ، وعدم وجاوو ن اام م اساب للة ا ، وعادم كاايا  ب اات قادرا  املرشاةا  اطاتمال ، 
تضاوق مواارك  املارأ  يف احلتاا  الستاسات   -ملالتا ، واالفتقاار ابل الادع  اللوجسام و دووي  املوارو ا

 ر(٩3)ر وروو فريح ا م  املتةد  القطري تلت الووا ي(٩٢)على قدم املساوا  مع الرجي



A/HRC/WG.6/30/TUV/2 

11 GE.18-03270 

 (٩4)األطفال -٢ 
أو اات ل اا  حقااوق الطاااي أبن تضااد توفااالو ستاساا  شااامل  بوااتن ا تاااال )مااأل  ااار  -56
ابل املباااوا وا ح ااام الااوارو  يف اتااقتاا  حقااوق الطاااير وأو اات اللن اا   ، اساات اواً ساا  ( ١٨ ابل

أبن تءع توفالو اسرتاتتنت  تست د ابل هذ  الستاس  و    ماا ي اا  ماأل املاوارو البواري   أيءاً 
 ر(٩5)والتق ت  واملالت  لت اتذها

لطاي  م متسق  وترتك  وأعربت اللن   عأل قلقرا مأل أن برامج التوعت  املتضلق  حبقوق ا -5٧
يف مض اا  ا حتااان يف ال ياار  الضا اام ر وأعرباات اللن اا  أيءاااً عااأل قلقرااا  ن المرااور ي  اار ابل 
اتااقتااا  حقاااوق الطااااي ابعتبارهاااا أوا  ت اااتق  ماااأل حقاااوق الوالاااديأل يف توجتاااي أب ااااار  و ويااابر ر 

ال ومااأل أجلراا ، وشاادو  اللن اا  علااى أتتاا   اامان ح ااول اتااع املر تااه الضااامله مااع ا تااا
و ا ااا  املوظااااون امل لااااون عنااااا  القاااوانه واملضلماااون وا خ اااااتون ال اااةتون، علاااى تااادريب 

 ر(٩6)م اسب وم ت   على حقوق الطاي
وأعرباات اللن اا  كااذلت عااأل قلقرااا مااأل أن التوااريضا  ال تواام ابل م ااا  الطاااي الاءاالى  -5٨

علاى اتاع مساتواي   ا ع القارارا  الام تاع ر  وأن هذ  امل ا  ال تعخاذ يف احلسابان كاعتباار راتسا 
 ر(٩٧)يف ا تاال بواسط  املعسسا  احل ومت  أو اطاك  أو السلطا  اإلواري  أو ا تئا  التوريضت 

وأعربت اللن   عأل قلقرا لضدم تسنتي اتع الاوالوا  يف الوقات امل اساب، وأن مضادل  -5٩
  أقاي ب ثام ماأل مضادل تسانتي ا تااال الاذيأل تسنتي ا تاال الذيأل يولدون يف الا ر اصارجتا

 ر(٩٨)يولدون يف فو فويت
وال ي ال القلح يساور ل   حقوق الطاي واللن   املض ت  ابلقءات علاى التمتتا   اد املارأ   -6٠

وحثات اللن تاان توفاالو علاى رفاع الساأل ر عامااً  ١6 ن احلد ا وىن للسأل القانونتا  للا وامل يبلاغ 
 ر(٩٩)عاماً  ١٨ا  والاتتان لت بح الدنتا ل وامل الاتت

والح ات ل ا  حقاوق الطااي أن توفاالو ا ااذ  بضاض التادابم التواريضت  ملضالا  مسااتل   -6١
، ٢٠٠٩ابسااااات  مضاملاااا  ا تاااااال وابتااااا  ،  لاااات قااااانون  ااااالحتا  الواااارت  وواجبا ااااا لضااااام 

ساااااورها لءااااال  عاااادو  وموااااروى قااااانون محاياااا  ا ساااار  وم افةاااا  الض ااااد امل اااا يلر بتااااد أن القلااااح
البال ا  املقدم  ابل الورت  بوتن الض د امل  يل  د ا تاال على الر   مأل انتوار  الواسع يف 

عاأل قلقراا لضادم تاوافر خادما  ابعااو  التتهتاي املتخ  ا  لبتااال  توفالور وأعربت اللن   أيءاً 
 ر(١٠٠) ةااي سوت املضامل  واإلتال

بم التوريضت  ملضال  االعتدات ال سا  علاى ا تااالر والح ت اللن   و ع بضض التدا -6٢
بتد أن القلح ساورها مأل وجاوو   ارا  ماع ر  يف جماال احلمايا ، مباا يف  لات أن التواريع ال  ما  
اتع ا تاال وون الثام   عور  مأل الضمر  وأن االعتدات ال س  ال يُ  ر فتي ابال يف حال  ابيالمل 

  وأن ا اعتادات ج ساتاً  خر  ماأل الض اد ال سا  ال يُضارتف ب وناالضءو الذكري، وأن الوانب ا
وأكثار ررىا   عامااً  ١5( مأل قانون الضقواب  تسمح اب ام الاتا  البال   مأل الضمر 5)١56املاو  

سااأ اطارم اب ا اعُترب أنا وافقت على هذا الاضي  وأن الاراا  ال سات   اد ا والو  ام مضارتف 
د أي خادما  لتلبتا  احتتاجاا  ا والو ال ا ار الاذيأل وقضاوا  اةااي للناراا  ، وال توج ا قانو ً 

ال ساات   وأن اال ت ااا  ال وجاا   اام جماار م يف القااانون  وأن املالحقاا  اإلل امتاا  والضقااواب  الاادنتا 
على االعتدات ال س  ال وجوو  ما وأن ال اال  متاح  لبشاخاص املترماه ابالعتادات ال سا   
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جاااد أح اااام  ااادو  حت ااار اسااات الل ا تااااال يف املاااواو اإلابحتااا ر وعاااالو  علاااى  لااات، وأناااي ال تو 
ماااا ُي ااارهأل علاااى قباااول االعتاااذار بو ااااي  أعربااات اللن ااا  عاااأل قلقراااا  ن ال ساااات والاتتاااا   البااااً 

 ر(١٠١)استناب  كافت  لتسوي  أعمال الض د
وا ، وال توجاد ساأل سا  ١٠وأعربت اللن   عأل قلقرا  ن سأل املساعولت  ال ااتا  قادر   -63

ونتا لسلب احلري   وأن قانون  اك  ال ر يتتح للمة م  أن  مر الوالاد أو الو ا  علاى الطااي 
بءااربي ابلض ااا، وأن قااانون الضقااواب  ياا   علااى عقوباا  الساانأل مااد  احلتااا  لبتاااال الااا ه  

وحثات اللن ا   وأني ال يوجد أي نا  قاانو  يا    كتاتا  تضاماي الوارت  ماع ا حادامل الاا هر
 ر(١٠٢)مع املضايم الدولت   ا  ال ل   اماً  توفالو على جضي ن ام قءات ا حدامل لديرا متوافقاً 

و كاار فريااح ا ماا  املتةااد  القطااري أنااي يضمااي مااع قااوا  شاارت  توفااالو وم تااب املاادع   -64
ام يتااول الضااام علااى اسااتتضا  ابجااراتا  الضدالاا  املراعتاا  لبتاااالر وأفتااد أبن م تااب املاادع  الضاا

ت اتذ موروى محاي  الطاي الذي  ولي التونتستدر بتد أن هذ  التدخال  لب ات القدرا  مل تع  
 ر(١٠3)مثارها بضدُ 

 (١٠4)األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 
بت ما الحاظ فرياح ا ما  املتةاد  القطاري أن خطا  الضماي الوت تا  حلقاوق اإلنساان يف توفاالو  -65

عاقااا  و ااادف ابل كاالااا  ح اااو   علاااى الرعايااا  ال اااةت  والتضلااات  تضااارتف حبقاااوق ا شاااخاص  وي اإل
والضماااي، فقاااد أو اااى أبن تااادمج توفاااالو أح اااام اتااقتااا  حقاااوق ا شاااخاص  وي اإلعاقااا  يف القاااانون 

 ر(١٠5)الداخل ، بطرق م را و ع توريضا  شامل  لل رول حبقوق ا شخاص  وي اإلعاق 
مأل عدم وجوو تادابم تواريضت  وستاسااتت  شاامل  وال ي ال القلح يساور ل   حقوق الطاي  -66

حلماياااا  حقااااوق ا تاااااال  وي اإلعاقاااا ، وعاااادم وجااااوو أي بتااااا   أو وراسااااا  مو وقاااا  لتةديااااد 
ا تااااال  وي اإلعاقااا  واحتتاجاااا   اصا ااا ، ماااأل شاااتنا أن تاااعوي ابل رسااا  الستاساااا ر وأعربااات 

 ر(١٠6)عاقا  ع د ا تاالعأل قلقرا لضدم وجوو ن ام لل ود املب ر عأل اإل اللن   أيءاً 

 املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -٤ 
أعربت ل   حقاوق الطااي عاأل قلقراا ابزات عادم وجاوو قاوانه ولاوااح وستاساا  وبارامج  -6٧

 متضلق  اب تاال يف حاال  ا نر  يف ستاق ال وارمل الطبتضت ر وأو ت أبن تسأل توفاالو قاانو ً 
 ر(١٠٧)ا نر  يلة اتع االحتتاجا  اصا   حبماي  ا تاال يف حاال  ا نر بوتن 
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