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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثون
 ١٨-٧أاير/مايو ٢٠١٨

موجز ورقات املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة

بشأن توفالو*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشاام .والتقريار ماولو لور ااع امعلومااع امقدما ما أرباع لاااع صااحة
مص اال ( )١إىل عملي ا االس ااتعراض ال اادوري الش ااام ،.وه ااو مق ا ادً اب دا ا  .م ااولو قي ااداً ااد
األ صى لعدو ال لماع

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()٢

ا عل ااى
 -٢أوص ااى مرم ااو مااهت ا القت اا .اب الع اااو يفن ص اادق ون ااالو اب أ اار و ا
قااوق امدني ا والسياس اي
ا فا ي ا ماااع اإل و ايماعي ا وامعا ة ا علياااال والعاااد الاادو ا ااا
وبرو ومولااال االاتياااري ال ااا اهلاااوىل إىل إل اااة عقوب ا اإلعااداًل واال فا ي ا الدولي ا ماي ا مجيااع
( )3
األدخا م االاتفاة القسري
 -3وأوصااى امرمااو الاادو مااصااري م ان ا التمييااو يفن صاادق ونااالو علااى ا فا ي ا حقااوق
األداخا ووي اإلعا ا وأمااد أناال ياة ا إيااالة األولويا مايا حقااوق األداخا ووي اإلعا ا ،
()4
وأن التصديق على هذا الصك القانو م دأنال أن ي ف .العم .وامساةل اب االجتاه الص يح

__________

*

و حترر هذه الوثيق ة .إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري ألمم امت د
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 -4وأوصااى أيت ااً مرمااو مااهت ا القتاا .اب العاااو يفن اشااد ونااالو ،مااع مجيااع وو ما ق ا
( )5
 ،آلي انوني إ ليمي معاي حبقوق اإلنسان
احمليط اهلاوئ ،واب أ ر و
 -5وم ااع إي ااالة االعتة ااار الوال ااحمل ما اوارو الدولا ا احمل اادوو  ،دا ا ع امرم ااو ون ااالو عل ااى ايو
اخنراطاااا اب الشاااون الدولي ا  ،ب اارق مااااا اإلنرتن ا  ،وعلااى إصاادار وصااياع للاادو األااار اب
إطا ااار االسا ااتعراض الا اادوري الشا ااام ،.وعلا ااى قا اادص حتا اادي اع بشا ااأن عمليا اااع التصا ااديق علا ااى
( )6
امعاهداع امتصل لسالً

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )٧

 -6وم ا ا اار امرم ا ا ااو ال ا ا اادو مااص ا ا ااري م ان ا ا ا ا التميي ا ا ااو أن ا ا ا ا ا عم ا ا اا .ون ا ا ااالو ق ا ا ااوق
اإلنسان  ٢٠٢٠-٢٠١6ا دامل وطموح لداً ،ا العدياد ما امساائ .اماما امتعلقا
لعاف ضد الاساة والفتياع نقاد أنياد يفن هاذه ا ا اداتمل علاى ا او إوابيا او قيايم
التش ا اريعاع ايديا ااد  ،واسا ااتعراض ا ااانون العقا ااو ع ،و وسا اايع ن ا اااق ا صا ااو علا ااى ا ا اادماع
القت ااائي و إلض ااان إىل ول اك ،ن ااان االس ارتا ي ي الوطاي ا للتامي ا امس ااتدام ٢٠٢٠-٢٠١6
(ا ا مامي اا ال ال ا ) ساعى إىل ايو عادو مقاعاد الاسااة اب الضماان ،نتاالً عا إورا ناو
اي اااس مس ااةحمل ما ا أس ااةا التميي ااو احملا ااور اب د اارع ا ق ااوق وأم ااد امرم ااو ال اادو مااص ااري
م ان ا التمييااو علااى أيي ا قياايم التقاادً احملاار ااو حتقيااق األهااداىل احملاادو وياة ا الاااار ،اب
مامي ا ال ال  ،إىل امسائ .اياساني اب مجيع اجملاالع مبا أهنا تداا .مع مجيع امساائ.
ا
( )٨
األار  ،وال سيما التامي اال تصاوي والسياساع الةيئي

جيم -تنفيذذال االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة قذذوق اإلنسذذانع مذذع مراقذذاة القذذانون الذذدو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطاقات

امساوا وعدً التمييو

( )9

 -٧أوصى امرمو الدو مااصري م ان
أسةا التمييو احملاور اب درع ا قوق

()١٠

التميياو ضضاان امساائ .اياسااني واإلعا ا ضام

 -٢احلقوق املدنية والسياسية

حق الفرو اب ا يا وا ري واألم الشخص

()١١

 -٨ومر مرمو مااهت القت .اب العاو أن وستور ونالو ي ف .ا ق اب ا يا بيد أنال أعر
عا لقااال ما أن االساات ااةاع ما هااذا ا ااق اماصااو علياااا اب اماااو  )٢(١6واماااو  3٠ما
الدسااتور نتفاض ا لل اي ا وداادو امرم او علااى أن اسااتخداً امساااول ،للقااو  ،مبااا اب ولااك القااو
القا ل  ،ياة أن خيتع لر اب انوني لقائي ومستقل وأوصى بشد يفن عاد وناالو الدساتور
ا لتاامان ا ااق اب ا يااا ضااما ً اتم ااً ،وإل ال ا مجيااع االساات ااةاع م ا هااذا
اب أ اار و ا
ا ااق ود ا ع ونااالو علااى إرساااة إل اراة تااائ لقااائ للت قااق م ا مشااروعي وسااائ .ا رمااان
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اماصااو علياااا ودااروطاا ومفايتاااا ماااذ الةداي ا اب أي حال ا يسااتخدً نياااا امساااولون القااو ،
()١٢
أو د يستخدموهنا ،أثااة أتوي والةام
 -9وأنااوع امةاااور العاميا إلهنااة مجيااع أدا ا العقوبا الةدنيا الاال اار ضااد األطفااا يفن
العقوبا الةدنيا للطفااا نعاا .ااانو اب ونااالو ،علااى الاارتم ما صاادور وصااياع حبارهااا عا ياا
حقوق ال ف .والل ا امعاي لقتاة على التمييو ضد امارأ  ،وماذلك لاك الصااور اب أثاااة ايولا
ال اني لالستعراض الدوري الشام .لتونالو( )١3و فيد التقارير يفن العقوب الةدني مشروع اب امااو ،
واب مرامااو رعاي ا ال فول ا امة اار والرعاي ا الاااري ا للطفااا األم ااض سااااً (ام اااو  ٢٢6م ا ااانون
العقو ع لسا  ،)١965واب امدار (اماو  ٢9م انون التعليم لساا  )١9٧6وها مشاروع
لوئي ا ااً اب أم ا ااام الرعاي ا ا الةديل ا ا واماسس ا اااع اإلص ا ااالحي (ام ا اااو  ٢٢6م ا ا ا ااانون العق ا ااو ع
لسا  ،)١965ومعقوبا عا ار اا لر(ا (امااو  )٨(٨ما اانون كاامم اياور لساا )١965
وداادوع امةاااور العامي ا إلهناااة مجيااع أد ا ا العقوب ا الةدني ا علااى أن حتقيااق ا ااار يسااتلوً س ا
()١4
شريع يادىل إىل نرض حار صريح للعقوب الةدني للطفا اب مجيع السيا اع
 -١٠وأعرب ا امةاااور العامي ا ع ا أملاااا اب أن اال الاادو األعتاااة مسااأل العقوب ا الةدني ا
للطفااا أثااااة االسااتعراض ال الااو لتونااالو ،وأن صاادر وصااي كاادو لتونااالو يفن صااو و س ا
شريعاً ،على سةي .األولوي  ،حيار بوضاو مجياع أدا ا العقوبا الةدنيا للطفاا اب ما .ساياق
()١5
ياهتم ،ويُة  .أي ونو انوني الستخداماا

إ ام العد  ،مبا اب ولك مسأل اإلنالع م العقا  ،وسياو القانون

()١6

 -١١أناااو امرمااو الاادو مااصااري م ان ا التمييااو يفن ح وم ا ونااالو أصاادرع إلمجااا اب
عاً  ٢٠١4انون محايا األسار والعااف امااو  ،مبسااعد أمانا الفرياق اإل ليما امعاث لت قياف
اب جمااا حقااوق اإلنسااان والتااابع يماع ا احملاايط اهلاااوئ وساايم ا هااذا التش اريع ،عاااد افيااذه
ل اماا ،.م ا معاي ا العديااد ما ال اراع امتعلق ا لعاااف اماااو ومااع ولااك ،الح ا امرمااو أن
هااك ال ل م العم .الذي يتع ،القياً بال م أل .مفال وصو امرأ إىل ا دماع القتائي ،
()١٧
وأن الت يو اياسا ال حيو وون إصدار أح اً عاول
 -١٢ووماار امرمااو الاادو مااصااري م ان ا التمييااو أنااال أعااد مبساااعد عااد مااماااع داري
بر مج عقحمل العاف القائم على نو اياس ( )TrackGBVاب ما ق احمليط اهلاوئ هبدىل ايو
الشاافاني واال ساااق وامس اااةل اب الاااام القت ااائي و ااد ون اارع حاااالع التعق ااحمل بيااا ع عملي ا
بشااأن العاااف اياسااا  ،مبااا اب ولااك موا ااف القتااا و ارساااع إصاادار األح اااً واب وراس ا
ماشور حب أم ر ما  9٠٠حالا اب ساةع ما بلادان لاور احملايط اهلااوئ ،و ع ار الت لايالع
العش اوائي األولي ا اب ونااالو إال علااى أربااع حاااالع  -ملاااا حاااالع اعتااداة لاس ا  -سااتواب
معاايل امقارنا وأو نقااب الةياا ع اماقولا ما احملاامم الوطايا إىل أماض اعااد بياا ع انونيا
()١٨
إ ليمي وأم رها مشوالً إىل ا د م الشفاني وامساةل
 -١3وأدار امرمو الدو مااصري م ان التميياو إىل أن التصاايف اب هاذا العادو التائي .ما
تااي العاف اياسا الل صدرع نياا أح اً م لاً ما استخدً معام .خمفف ويشل التصاايف
إىل اممارساع ال قاني الرمسي وتل الرمسي امتم ل اب االعتاذار والعفاو وهاو يااوي ووراً مامااً اب
جمتمعا اااع ون ا ااالو واع الاسا اايج احمل ا اام اب عويا ااو العال ا اااع اجملتمعي ا ا الص ا ا ي ل بيا ااد أن ه ا ااذه
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اممارساااع اب سااياق العاااف اياسااا أت علااى حسااا حقااوق الشااخب الاااال ووص اولال إىل
العدال حتقيقااً لصاايف اجملتماع احمللا العاري ( )١9وحتا اد امرماو الادو مااصاري م ان ا التميياو
ع تي اعتداة لاس على اصار اب عااً  ،٢٠١5أعلا نيااا أحاد القتاا بوضاو أن التصاايف
يعما .بوصافال عاامالً خمففااً ،األماار الاذي أو إىل علياق ماما .لل اام الصااور ضاد اياا وداادو
امرمااو علااى أنااال بيامااا ( ا اسااتخداً التصااايف إلعاااو بااااة العال اااع اجملتمعيا  ،نانااال يُسااتخدً أيتااً
وسايل ماااع امقاضاا اب امقاااً األو وأوصاى امرمااو بعادً اسااتخداً التصاايف اب مجيااع تاااي العاااف
()٢٠
اماو معام .لتخفيف العقوب  ،وعدً استخدامال لل د م التام امولا لل ا
 -١4و إلضااان إىل ولااك ،أدااار امرمااو الاادو مااصااري م ان ا التمييااو إىل تااي ساال
التوة على ن و اب التشريع ،ا رت نياا القاضا علاى اياا إن اار هتما االعتاداة اياسا ألن
اير( ا الاال ار ةاااا ضماراه نتااا ةل ا م ا العماار  4ساااواع علااى ارس ا اياااس الفمااوي ليس ا
مدرل اب ماو م مواو القانون اياائ وأدال إىل ح ام ادص ياياد التوصاي امقدما إىل اياا
لدنع ضن ار التام ونوه امرمو الدو مااصري م ان التمييو يفن انون العقاو ع ال يتاااو
األد ا األار لالعتداة اياس  ،مباا اب ولاك اإلماراه علاى ارسا ايااس الفماوي ،واإلياال
()٢١
الشرل  ،واستخداً األلساً

ا رايع األساسي وا ق اب امشارم اب ا يا العام وا يا السياسي

()٢٢

 -١5إلدار إىل ما لاة اب ويةال الدستور الل اب على أن امةاوئ التوليايا اب ا ام
واب الشاااون االلتماعي ا ه ا اال فاااق وال ياس ا والسااع إىل وانااق ا راة ،د ا ع مرمااو مااهت ا
القت .اب العاو ونالو علاى است شااىل ساة .لدياد للممارسا الد(قراطيا  ،وعلاى عوياو مشاارم
امواطا ،امستالي بصدق ،مبا اب ولك اب جما اإلصالحاع الدستوري  ،واالعرتاىل اعرتاناً رمسياً
()٢3
مبمارساع وانق ا راة احمللي
 -٣احلقوق االقتصادية واالجتماقية والثقافية

ا ق اب الص
 -١6ومر الت الف الدو للدنا عا ا ريا ( )ADFIأناال ياة ا لتوناالو أن رماو علاى مسااعد
الاساااة علااى التيااا ناارت ا ماا .والااوالو يفمااان ،وياة ا أن رمااو اماوارو علااى حتساا ،الاااروىل عاااد
التاارور وعلااى ااونل امويااد م ا ناار الوصااو إىل الرعايا الص ا ي للاساااة ا واماا .والاساااة الالئ ا
ياتااارن الااوالو والاساااة اب ناارت الافااا وأدااار الت ااالف إىل عاادً اوانر بيااا ع و يق ا ع ا نااااً
الرعاي ا الص ا ي  ،ومعاادالع الونياااع واألم اراض الافاسااي  ،واالحتيالاااع تاال املةااا م ا مااو ف
الق ااا ال اات اب ونااالو وأمااد أن هااااك مستشاافى واح اداً نقااط اب الةلااد يفمملااال ،هااو مستشاافى
األماال مارتريا  ،اب العاصاام نو نااو و تااألف ونااالو ما سااع لااور قااع ماا .مااااا علااى مسااان
بعي ااد نس ااةياً ما ا األا اار  ،م ااا وع اا .الوص ااو إىل امستش اافى أما اراً ص ااعةاً عل ااى ت اال امقيم اا ،اب
()٢4
العاصم أما العياواع الفرعي اب ايور ا ارلي نال يعم .نياا عموماً إال رض و ابل
وساةُ .ا صاو علاى
حتس ونالو اهليام .األساسي للرعايا الصا ي ُ ،
 -١٧وأوصى الت الف يفن ا
رعاي التولياد اب ا ااالع ال ارئا  ،والتادريحمل امقادً إىل القاابالع ،واماوارو امخصصا لصا األموما ل
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ويفن رمو على ساالم األماااع واموالياد أثاااة ا ما .والاوالو  ،ماع االهتمااً بشا س .ااا بت سا،
()٢5
ُسةُ .حصو الاساة الفقلاع و/أو الال يعش اب ايور ا ارلي على الرعاي الص ي
 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

امرأ

()٢6

 -١٨أناو امرمو الدو مااصري م ان
()٢٧
التمييو ضد امرأ اب ونالو

التمييو يفن القوالاحمل الام يا اياسااني ال اوا عاو

 -١9ووماار امرمااو أن امساااوا اب ناار الوصااو إىل امااتالك األراض ا ال اوا اا .مش ا ل اب
ونااالو نااال اوا هااااك مقاوم ا لتقياايم ش اريعاع األراض ا وعلااى الاارتم م ا أن الاساااة والرل ااا
يتمتعون اب ا .التشاريعاع ا اليا حبقاوق متسااوي اب أراضا مايتاسا  ،ي ااو ي اون وائمااً حاما.
ساااد امل ي ا رل االً واب اممارس ا العملي ا  ،ضم ااان حاماا .ساااد امل ي ا أن ياقاا .مل ي ا األرض أو
يرهااا وون موانق أي دخب آاار وأضااىل امرماو أن مالا األراضا يااو ما األ إىل االبا
ويعاوق نار الاسااة اب محا .سااداع امل يا اب امقااً األو وأوصاى امرماو ضلاراة مرالعا دااامل
لتش اريعاع األراض ا  ،وعلااى ولااال الت ديااد ااانون أراض ا الس ا ان األصاالي ،و ااانون األراض ا اب
()٢٨
ونالو ،ضما ً لعدً و و ييو اب اممارس العملي  ،وبتاقيح التشريعاع ةعاً لذلك
 -٢٠وأناااو امرمااو الاادو مااصااري م ان ا التمييااو يفن ونااالو س ا  .معاادالع مر فع ا م ا
العاف اياسا  ،وأنال يُوعم عدً اإلبال على ن اق واسع ع حاالع االعتاداة اياسا وومار
امرم ااو أن اموا ااف اجملتمعيا ا ال ا اوا ااضر العا ااف اما ااو اب ون ااالو ،وس اايا .ول ااك ح ااالواً أم اااً
اإلبال ع ا االع واختاو امقاضا على كم .ايد( )٢9وعالو على ولك ،ناالت ر اياسا
()3٠
يش  .ونقاً للمرمو أحد اجملاالع الل حاي هتماً ضئي .اب ونالو
 -٢١وأمااد امرمااو مااا يل ا  )١أنااال ياة ا
االستعاض ا ع ا التش اريعاع القائم ا امتعلق ا
امصاف الستااو إىل التررل و )3أنال ياة
إلثةاع عدً اموانق  ،وليالً على ولوو دابل

جتاارص االتتصااا اب إطااار الااووا ل و )٢أنااال ياة ا
التتصااا واالعتااداة اياس ا العتااداة اياس ا
أن شرتط التشاريعاع ،بادالً ما الشا و الال ما
سري ال قتصر على القو والعاف

 -٢٢وددو امرمو الدو مااصري م ان التمييو على ا الا إىل اموياد ما امعلومااع وإىل
متابع الش او امتعلق لعاف ضد امرأ و د ألري أحد الدراساع االستقصائي الشامل
عا ا م ااد انتش ااار العا ااف اياس ااا اب ع اااً  ،٢٠٠٧وها اااك حال ا ا ماسا ا إىل إلا اراة وراس ا ا
استقصاائي أااار علااى امسااتو الاوطث لتقياايم التقاادً احملاار وامسااعد اب وليااال ا ااط القائما
علااى الةيااا ع م ا ألاا .القتاااة علااى العاااف اياسااا وونق ااً للمرمااو ،ياة ا أن واصاا .إوار
الشرط مجع بياا ع مصااف حساحمل ايااس ،والعمار ،واياساي  ،واإلعا ا  ،والعال ا با ،التا ي
واي ا ااا  ،بش ا ااأن الش ا ا او وامالحق ا اااع القت ا ااائي واإلوا ع امتعلق ا ا حب ا اااالع العا ا ااف اما ا ااو
واياس وعالو على ولك ،ال بد م التاسيق مع مرانق الرعاي الص ي ومااماع الدنا ع
حقوق امارأ الال عما .مةادار ماع الااال ،،ال ما ألا .مجاع بياا ع أم ار مشاوالً ن ساحمل ،با.
()3١
ولفام امسار وا والو احملتمل أماً الوصو إىل احملامم أيتاً
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األدخا ووو اإلعا

()3٢

 -٢3أناو امرمو الدو مااصري م ان ا التميياو يفن السال اع بصادو صايات سياسا وطايا
مامي ا ال ال
بشأن اإلعا م وة م ا
 -٢4وأداار امرماو الاادو مااصاري م ان ا التميياو إىل أن التقاااطع با ،نااو ايااس واإلعا ا
يااوي إىل فااا م مشا ل العاااف اياساا اب مجيااع أ ااة العاااو نالدراسااع الدوليا شاال إىل أن
الاساة وواع اإلعا أم ر عرض لالتتصا أو االعتداة مبقدار التعف مقارنا بعماوً السا ان
م ا الاساااة وأضاااىل أنااال علااى الاارتم م ا عاادً ولااوو بيااا ع ااص ا بتونااالو ،نم ا الواضااح أن
ضم ااان اإلعا اااع أن اشااد ح اوالو هي لي ا جتعاا .هاااالة الاساااة والفتياااع أم اار عرض ا للعاااف
اياس ااا و ااد أوع امع ااايل والسياس اااع اجملتمعيا ا إىل إواما ا موا ااف إ اة امعو اااع جتع اا .ما ا
()33
الصعحمل وانر السالم  ،واموارو القانوني  ،والعدال
 -٢5وأدار امرماو أيتااً إىل أن الاسااة والفتيااع امعو ااع ياوالا حتادايع أماض نيماا يتعلاق
مصاادا ي اب نااااً العدال ا ومبااا أنااال ياُاوعم أن التقااارير ع ا القتااااي امااااور أماااً احملااامم ايوئي ا
وكااامم ايااور ليس ا علااى نفااس القاادر م ا مشااو لااك الاال اااار أماااً احمل م ا العليااا وك م ا
()34
االستئااىل ،نقد أنيد يفن م الصعحمل تةع هذه الدياامياع اب ونالو
 -٢6ووم اار امرم ااو ال اادو مااص ااري م ان ا التميي ااو أن راب ا ن ااو ي ألون ااا ومجعي ا الص االيحمل
األمحر التونا اض لعتا يفعما لليل لصايف األداخا ووي اإلعا ا نراب ا ناو ي ألوناا ادير
()35
امدرس الوحيد لل ال ووي اإلعا  ،وأنيد مع ولك يفهنا ال تلقى أي وي .ح وم
 -٢٧وأناااو امرمااو الاادو مااصااري م ان ا التمييااو يفن راب ا نااو ي ألونااا أدااارع إىل و ااو
()36
حاالع و يةل عااا م االعتداة الةد واياس على أطفا ووي إعا اب ونالو
 -٢٨وأوصى امرمو الدو مااصري م ان ا التميياو يفن رماو السياسا الوطايا امتعلقا إلعا ا
()3٧
على التقاطع ب ،نو اياس و ايو ا ر العاف ضد الاساة والفتياع وواع اإلعا
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