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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  )ب(١٥مات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلو
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  توفالو

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك   
األمم ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                . املتحدة
 الـيت  هيكل املبادئ التوجيهية العامـة       يّتبعوهو  . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف قد  و.  جملس حقوق اإلنسان   اتمدهاع
املـستخدمة   االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق        دوريةوبالنظر إىل كون    . التقرير

م وجود معلومات حديثـة، أُخـذت يف        ويف حال عد  . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ كمراجع حتمل تارخياً يلي   
 وملا كان هذا التقرير ال جيمـع سـوى          . إن كانت ال تزال صاحلة      آخر التقارير والوثائق املتاحة     أيضاً االعتبار

على  مسائل حمددة أو التركيز عن معلومات االفتقار إىل، فإن  لألمم املتحدة الرمسيةالوثائقاملعلومات الواردة يف    
أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعـاون مـع      /عزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و        قد يُ  هذه املسائل 

 .اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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  طاراإلساسية واألعلومات امل -  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية 
األساسية حلقوق 

 )٢(اإلنسان
  تاريخ التصديق 

 التحفظات/اإلعالنات  اخلالفةأو االنضمام أو
االعتراف باالختصاصات 
 احملددة هليئات املعاهدات

مجيع اتفاقية القضاء على    
 التمييز ضد املرأةأشكال 

أكتوبر / تشرين األول  ٦
١٩٩٩ 

 -   يوجدال

 -   يوجدال ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٢ اتفاقية حقوق الطفل

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،:ااملعاهدات األساسية اليت ليست توفالو طرفاً فيه      
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

الثـاين الختيـاري  حلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول ااخلاص با للعهد الدويل   األولوالربوتوكول االختياري   
حلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييزاخلاص با للعهد الدويل   

ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري
بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختيـاري التفاقية حقـوقالتفاقية حقوق الطفل املتعلق     

الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق
ربوتوكول االختياري التفاقيةمجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وال          

 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 ال ة اجلنائية الدوليةنظام روما األساسي للمحكم

 ال )٣(بروتوكول بالريمو

 ١٩٥٤نعم، باستثناء اتفـاقييت      )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
 ١٩٦١و

 ة اإلضـافي  ت والربوتوكوال ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
 )٥( هباةامللحق

نعم، باستثناء الربوتوكـوالت    
  األول والثاين والثالثاإلضافية

 ال )٦(األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيات 

ملكافحة التمييز  ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (اتفاقية اليونسكو   
 يف جمال التعليم

 ال
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  اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

تـرم  توفالو حت حكومة   إىل أن    ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة        عمل أشار إطار   - ١
لكن توجد بعض أشـكال     .  حقوق اإلنسان املكفولة ملواطنيها وأن جمتمعها يتسم باملساواة إىل حد كبري           عموماً

  .)٧(التمييز إزاء املرأة على وجه اخلصوص

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها-  جيم

  ال ينطبق

   تدابري السياسة العامة- دال 

 ٢٠١٥ إىل أن رؤيـة توفـالو        ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ساعدة اإلمنائية للفترة    أشار إطار عمل األمم املتحدة للم       - ٢
 .)٨( الطبيعية الضئيلةهامثانية أهداف عامة للتنمية الوطنية لتحقيق مستوى معيشة مرتفع يف حدود مواردتتضمن 

 أن توفالو دخلت يف العديد من  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣وأبلغ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           - ٣
وتشمل هذه االلتزامات تأييد أهداف عقد التعليم للجميع؛ وبرنامج عمل املـؤمتر الـدويل              . اللتزامات الدولية ا

للسكان والتنمية؛ ومنهاج عمل بيجني؛ وأهداف مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل، واتفاقية حقوق الطفـل،                
، ٢٠٠٠ويف عام   .  منطقة احمليط اهلادئ للمرأة    واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومنهاج عمل         
 عدة من األهـداف     وقد حققت توفالو فعالً   . أيدت توفالو إعالن األلفية الذي يتضمن األهداف اإلمنائية لأللفية        

 .)٩(اإلمنائية لأللفية ومثة احتمال أن حتقق أغلب األهداف الرئيسية األخرى

 إىل أن أهداف احلكومة املتعلقة ٢٠٠٧- ٢٠٠٣اإلمنائية للفترة وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة   - ٤
ويتمثل أحـد   . ، أو أجهزة احلكم احمللي التقليدية     كاوبويلبتنمية اجلزر اخلارجية ركزت على تفويض السلطة إىل         

تحسني تقدمي اخلدمات العامة إىل اجلزر من خـالل الـصندوق           باألهداف األساسية يف مكافحة زحف التحضر       
ويف .  اجلـزر  إلشرافالذي خيضع   ) الذي تساهم فيه اجلزر واحلكومة املركزية واملاحنون       (لفاليكاوبولماين  االستئ

، العاصمة، حـوايل ضـعف      فونافويت اليت ميتلكها شعب     األموال الفرد من    متوسط نصيب صل  يالوقت الراهن،   
.  منهاإىل التقليل التفاوتات ال ىل تفاقم إ اآلليةمن أن تؤدي هذهخاوف املاجلزر األخرى، وهو ما يثري يف توسط امل

 اهلياكل األساسية الرئيسية وتطوير خدمة شحن منتظمة وموثوقة         حتقيق الالمركزية يف  كما تنظر احلكومة يف سبل      
  .)١٠(، وحتسني االتصاالت يف اجلزر اخلارجيةات الشحنمناولةمن العاصمة وإليها، وحتسني مرافق 
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   اإلنسان على أرض الواقعتعزيز ومحاية حقوق - ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١

 آخر تقرير قُدم وُنظر فيه )١١(هيئة املعاهدة
آخر مالحظات 

 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية

مجيع اتفاقية القضاء على   
 التمييز ضد املرأةأشكال 

CEDAW/C/TUV/2  

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢

مل يتقرر بعد تاريخ النظر يف       -  -
 املوحد الذي يـضم   التقرير  

  األول والثاينينلتقريرا

تأخر تقدمي التقرير األول منذ      - - - اتفاقية حقوق الطفل
١٩٩٧  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

 ال  ُوجهت دعوة دائمة

 ال يوجد آخر الزيارات أو تقارير البعثات

 وجدال ي ا من حيث املبدأفق عليهتالزيارات امل

 يوجد ال  عليها بعداملطلوبة ومل يتفقالزيارات 

  التعاون أثناء البعثات/ البعثاتتيسري

  متابعة الزيارات

الردود على رسائل االدعاءات والنداءات     
 العاجلة

٢٠٠٤يوليه  / متوز ١ بني   مامل تبعث أية رسائل إىل حكومة توفالو        
 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠و

 بالقضاياالردود على االستبيانات املتعلقة     
 )١٢(واضيعيةامل

أصحاب استبياناً أرسلها ١٢مل ترد توفالو على أي استبيان من أصل 
٣٠ و ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ١ بني   ما )١٣(واليات اإلجراءات اخلاصة  

  املهل احملددةضمن، ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

  انقوق اإلنسالسامية حلفوضية املالتعاون مع  - ٣

قدم املكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان يف منطقة احمليط اهلادئ عرضاً عن االسـتعراض الـدوري         - ٥
، وإىل جملـس    )من بينـها توفـالو    ( مندوباً من الدول اجلزرية األعضاء من منطقة احمليط اهلادئ           ٨٠الشامل إىل   

وقد : ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٣احمليط اهلادئ يف    املنظمات اإلقليمية يف منطقة احمليط اهلادئ، ووكاالت منتدى جزر          
لدول اجلزرية يف منطقة احمليط اهلادئ وكذا التوعية ا  إىلسعى إىل تقدمي معلومات عن االستعراض الدوري الشامل      
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اَء العمل الذي قدم العرض خالله، والـذي        دوقد افتتح غ  .  اليت قد جتنيها من االستعراض الدوري الشامل       باملزايا
، األمني العام بالنيابة ملنتدى جزر ات ووفودهانة منتدى جزر احمليط اهلادئ لفائدة كبار مسؤويل احلكومنظم يف أما

  .)١٤(احمليط اهلادئ

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

حيظر الدستور التمييز علـى     ،  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة         وفقاً  - ٦
لكن السلوك االجتماعي، .  هذا احلظرأساس العرق أو املعتقد أو اجلنس أو األصل القومي، وحتترم احلكومة عموماً

ويسهر شيوخ القرى على إنفـاذ  .  عموماً ني القانون عند التوفالي    عن  أمهية ال يقل كما حتدده األعراف والتقاليد،     
ويف الثقافة التقليدية للجزر اخلارجيـة،  . تيب ميكن أن يؤدي إىل بعض أشكال التمييز  األعراف والتقاليد، وهو تر   

وميارس الشيوخ .  مساوية للرجل  تابع حيد من فرص العمل، بالرغم من أن القانون مينحها حقوقاً           بدور املرأة   تقوم
 ما يلجأ إليه يف إيقاع عقاب       راً مبا يف ذلك احلق الذي ناد      -   سلطة تقليدية هامة   الذين يتوارثون املنصب  احملليون  

  .)١٥(تعارض مع القانون الوطينتبدين على خمالفة القواعد العرفية، وهي ممارسة ميكن أن 

معيـات والتجمـع    اجلحرية الدين أو املعتقد، والتعبري وتكوين        - ٢
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

خلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان أن دستور           ، الحظت املمثلة ا   ٢٠٠٦يف عام     - ٧
ـ ال يشمل ه، لكنحلقوق اإلنسان دويل   متقدمة تسمح بتطبيق القانون ال     توفالو يتضمن أبواباً    اً، بوجه عام، أحكام

ء منصب إضايف    أنه جيري النظر يف إنشا     وأوضحت. )١٦( عن حقوق اإلنسان    األنشطة اجلارية دفاعاً   حلمايةحمددة  
 تود احلصول على معلومات إضافية أشارت إىل أهنا حقوق اإلنسان، وُيعىن مبسألةداخل مكتب أمني املظامل املقترح 

  .)١٧(عن هذه املبادرة من احلكومة

   نـسمة،  ١٠ ٠٠٠والحظت املمثلة اخلاصة أيضاً أنه ال يوجد يف توفالو، اليت يقل عدد سـكاهنا عـن               - ٨
 مدافعة عن حقوق اإلنسان تدير مشروعاً     أي  : حسب علمها، يعمل يف جمال حقوق اإلنسان      إال مشروع واحد،    

 وحلقات عمل جمتمعية وإصدار نشرة إخباريـة        ومناقشاتللتدريب على احلقوق القانونية، يشمل برامج إذاعية        
 .)١٨(وكتيبات باللغة احمللية، وكلها ترمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 مل تسفر عن    ٢٠٠٦انتخابات عام    إىل أن  عن األهداف اإلمنائية لأللفية      ٢٠٠٧رير صادر عام    وأشار تق   - ٩
  .)١٩( أية امرأة يف جملس النوابانتخاب

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية - ٣

لقوى من ا فقط   يف املائة    ٣٠ أن   ٢٠٠٧- ٢٠٠٣أبلغ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           - ١٠
 يف  الكفـاف  أنشطة    يف املائة املتبقية أساساً    ٧٠ل اوتزاول نسبة   .  يف االقتصاد الرمسي    بالعمل بأجر  العاملة تشارك 
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ومثة حاجة إىل سياسـات     .  عمل قليلة  فرصوهناك نسبة بطالة عالية يف أوساط الشباب وال تنشأ إال           . األرياف
 .)٢٠(يظلون يف القطاع غري الرمسيسوفالو الذين عملية لتحسني سبل عيش األعداد املتزايدة من شباب ت

 أن اخلـدمات والفـرص والـدخول    ٢٠٠٧-٢٠٠٣وذكر إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة      -١١
الذين ميارسون أعماالً حتقـق     فقد كانت نسبة الرجال     . النقدية يف اجلزر البعيدة عن فونافويت أقل كثرياً منها يف العاصمة          

.  بالنسبة للنـساء أمثاهلا أكثر من ضعف النسبة املوجودة يف اجلزر اخلارجية؛ وثالثة           ١٩٩٤ عام   ية يف فونافويت   نقد دخوالً
 .)٢١(البلدأحناء  يف سائر أمثال هذا املتوسط ثالثة فونافويت النقدي يف الدخل الفرد من متوسط نصيبوكان 

 أن النساء يتولني وظائف      أيضاً ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ية للفترة   وأبلغ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائ        - ١٢
 الذكور كما أن املساواة بني اجلنسني تسري بوترية أبطأ مما            أعداد عامة متوسطة وعليا؛ لكن أعدادهن أقل من ربع       

  .)٢٢(، وال سيما يف أرياف توفالوينبغي

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق - ٤

 يف توفالو مفاده أن  أن مثة تصورا٢٠٠٧ً- ٢٠٠٣األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة ذكر إطار عمل   - ١٣
بيد أن من يعيـشون يف      . الفقر غري موجود، مبا أن املبادالت التقليدية توفر محاية اجتماعية فعالة من الفقر املدقع             

على األقل حيث   (نية الوصول إىل األراضي      إمكا يفتقرون إىل  ومن   ني واملعوق الكبريةاجلزر اخلارجية وأفراد األسر     
 من  -   وبعد اجلزر املرجانية عن فونافويت     - حيد ُبعد توفالو  و. "فقر الفرص "هم يف الغالب حمرومون ويعانون من       ) يقطنون

 .)٢٣(الفرص املتوافرة يف فونافويت وبصورة أكرب يف اجلزر اخلارجية

ملنظمة الصحة العاملية أن املنظمة تقوم، بنـاء علـى طلـب وزارة       ويذكر املكتب اإلقليمي لغرب احمليط اهلادئ         -١٤
اللوائح الصحية الدولية لعـام     ( تشريعها الوطين ذي الصلة باللوائح الصحية الدولية          استعراض الصحة، مبساعدة الوزارة يف   

  :  فيمـا يلـي  "الدوليةمراجعة تشريع توفالو من أجل االمتثال للوائح الصحية "وتتمثل أهداف املشروع املعنون  ). ٢٠٠٥
اللوائح الـصحية   ب الدخول فيما يتعلق   الوطين املتعلق بالصحة العامة، واحلجز الصحي، ونقطة          توفالو مراجعة تشريع ‘ ١‘

ووضع خطة لتنفيذ اللوائح الصحية الدوليـة       ‘ ٣‘وإدخال التعديالت الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛        ‘ ٢‘الدولية؛  
 .)٢٤(وتنفيذها تنقيح القوانني والشروع يف عملية

 الوالدات يف  من يف املائة١٠٠ لقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة الصحة العاملية، فقد أشرف على ووفقاً  - ١٥
 .)٢٥( عاملون ذوو مهارات يف اجملال الصحي٢٠٠٢توفالو عام 

لوصول إىل اخلدمات الصحية    ويذكر مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان يف منطقة احمليط اهلادئ أن ا             - ١٦
ويذكر . )٢٦(لتوفالو سجل ممتاز من حيث تلبية احلاجات الصحية األساسية لشعبهاو .متاح عملياً للجميعاألساسية 

املكتب اإلقليمي لغرب احمليط اهلادئ ملنظمة الصحة العاملية أن الدوائر الصحية تعمل على تلبية املتطلبات اجلديدة                
هناك مستشفى واحد يوجد يف اجلزيرة      و. للسكان) وال سيما فيما يتعلق بالنظام الغذائي     (رية  ألساليب احلياة املتغ  
وهناك إمدادات حمدودة من    .  مستوصفات يعمل هبا ممرضون مدربون      فيها جلزر اخلارجية ا أماالرئيسية فونافويت،   

ر األمراض املعدية عن طريـق ميـاه        اجلزر املرجانية، وهو ما يعين وجود خطر انتشا       هذه  يف  ) املطر(املياه العذبة   
األسباب األساسية لالعتالل والوفاة و.  على العموممأموناًن املياه اجلوفية ماحلة وال يعترب استهالكها     إالشرب؛ إذ   
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بيـد أن   . هي األمراض املعدية، بالرغم من عدم ورود تقارير عن تفشي األمراض املعدية يف السنوات األخـرية               
معدل وفيات األطفـال  و.  متنامياً، من قبيل السمنة وأمراض القلب وداء السكري، تثري قلقاً         األمراض غري املعدية  

 .)٢٧( مولود حي١ ٠٠٠ من كل ٢١,٦مرتفع، إذ يبلغ 

 يف   أن األمراض املنقولة جنسياً    ٢٠٠٧- ٢٠٠٣وأبلغ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           - ١٧
املعرضني خلطر اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة   ) وخباصة البحارة(عمال يف اخلارج تزايد، وال سيما يف أوساط ال     

 .)٢٨(اإليدز/البشرية

 الوصول إىل ميـاه     إمكانيةأن   ويبلغ مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان يف منطقة احمليط اهلادئ أيضاً            - ١٨
 لقاعـدة معلومـات     ووفقاً. )٢٩(ريفيةالشرب احملسنة ومرافق الصرف الصحي املالئمة جيدة، حىت يف املناطق ال          

 مرافـق صـرف   ٢٠٠٤السكان يف توفالو عام  يف املائة من     ٩٠، استخدم   ٢٠٠٧األهداف اإلمنائية لأللفية لعام     
  .)٣٠( يف املائة من سكان املناطق احلضرية٩٣و األرياف سكان يف املائة من ٨٤ل مصحي حمسنة؛ وهذا الرقم يش

  ركة يف احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم ويف املشا - ٥

يذكر مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان يف منطقة احمليط اهلادئ أن الوصول إىل التعليم الرمسـي يف                   - ١٩
 أن حوايل ٢٠٠٧- ٢٠٠٣وأبلغ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة . )٣١(متاح فعلياً للجميعتوفالو 

 تقوم،  ١٩٨٨ومنذ عام   . الو ملمون بالقراءة والكتابة، ذكورهم وإناثهم على السواء        يف املائة من سكان توف     ٩٥
 عـايل اجلـودة     اإللزاميتعليم  ال على   يركز الذي   "التعليم من أجل احلياة   " برنامج   علىالسياسة التعليمية لتوفالو    

وعلـى إمكانيـة االلتحـاق      ،  واآلباءقوية من اجملتمع احمللي     الشاركة  املللجميع حىت سن اخلامسة عشرة، وعلى       
لكل األطفال إمكانية االلتحاق باملدارس وتبـدو هنـاك         وتتاح  . باملدارس على قدم املساواة يف مجيع أحناء البلد       
. رغم من أن نسبة أقل من اإلناث تتمـه        التعليم الثانوي، بال  مرحلة  مساواة واسعة بني اجلنسني يف التسجيل حىت        

نسبة زيادة يف   التعليم يف الطفولة املبكرة و    مرحلة  وشهدت السنوات األخرية زيادة يف عدد األطفال املسجلني يف          
مرحلة  بدرجة معقولة حىت بني اجلنسنيوالتعليم متوازن . )٣٢( رمسياًمدرسي التعليم ما قبل املدرسي املؤهلني تأهيالً

  .)٣٣(١٩٩١ يف املائة من مجيع منح التعليم العايل يف اخلارج منذ ٤٥  النساءلثانوي، ومنحتالتعليم ا

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء - ٦

   / آذار ٧ أن توفـالو أصـبحت، منـذ         ٢٠٠٦أبلغ مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني عام           - ٢٠
يـشمل    حملياً بعد تشريعاًتنفذتعلقة بوضع الالجئني لكنها مل  امل١٩٥١ يف اتفاقية عام    ، دولة طرفاً  ١٩٨٦مارس  

  .)٣٤(الجئال أو إجراءات حتديد وضع قانون الالجئني

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ٧

 ٢٧ إىل   ٢٣أبلغ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن توفالو شـاركت يف الفتـرة مـن                   - ٢١
 العمل دون اإلقليمية للتشاور بشأن التدابري اخلاصة بالتنفيذ التـشريعي للنظـام              يف حلقة  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
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تعاون الالقانوين ملكافحة اإلرهاب يف منطقة احمليط اهلادئ وتقدمي املساعدة التقنية املرتبط به، وفد نظمت احللقة ب               
 .)٣٥(مع أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ

  والتحديات واملعوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات -  ثالثاً
 يف تلبية  ممتازاً أن لتوفالو سجال٢٠٠٧ً- ٢٠٠٣الحظ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة  - ٢٢

 الوصول إىل اخلدمات الصحية األساسـية       أصبح، حيث   ١٩٧٨ عام   استقالهلااالحتياجات األساسية لشعبها منذ     
.  ويعادل العمر املتوقع عند الوالدة مثيله يف بعض البلدان املتوسطة الدخل           . متاحاً للجميع تقريباً   والتعليم الرمسي 

 منو الـسكان    بطءويتيح  . ، كان أداء االقتصاد ُمْرضياً    )احلكومة(وبالرغم من االعتماد الشديد على قطاع واحد        
 .)٣٦(زيادهتا فحسب لتحسني جودة اخلدمات وليس وتراجع معدالت اإلعالة فرصاً

 أن ميـاه الـشرب يف        أيضاً ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة        والحظ إطا   - ٢٣
 لكن نظم التجميع والتخزين على أسطح املنازل ما فتئت تتدهور، .أمطارها الوفرية عن طريق  تأيت أساساًفونافويت

اهلجرة  حركةا مل تتم معاجلة     يف فونافويت إذ  خطورة   الصرف الصحي    يزدادوقد  . العجزمما أدى إىل تواتر حاالت      
وبصرف النظر عن مدى ارتفاع مستوى سطح البحر، سيؤدي تغري املناخ العاملي إىل أمنـاط               . لسكانل الداخلية

.  يف غـري مومسهـا     األمطـار وهطول  ، وعواصف،    فترات جفاف أشد أو أكثر تواتراً      أي: وضوحاًمناخية أكثر   
توفالو، خمفضة بذلك املياه العذبة يف  العذبة الرسوبية احلاوية للمياهالطبقات وستضغط فترات اجلفاف الطويلة على 

 .)٣٧(الستخدامات البشر والنباتاتاملتاحة 

 إىل أن املسائل األساسية      أيضاً ٢٠٠٧- ٢٠٠٣وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           - ٢٤
تراجع أداء التعليم؛ وضعف القطاع اخلاص؛ واهنيار نظم        احلكم غري الكفء؛ و   : اليت تؤثر على توفالو هي كاآليت     

وتتضمن التحديات اإلمنائية التصدي بفعاليـة      . الدعم التقليدية؛ واستئثار النخبة احلضرية بأغلب منافع التحديث       
جلزر  والتحضر السريع؛ وارتفاع تكاليف تنمية ا؛ الفقر النسيب؛ وزيادة التدهور البيئي  للزيادات اليت عرفها مؤخراً   

 .)٣٨(اخلارجية؛ وحمدودية التقدم احملرز يف املساواة بني اجلنسني

   الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية -  رابعاً
  ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
  نقصاً تعاينتوفالو   إىل أن إدارة     ٢٠٠٧- ٢٠٠٣أشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           - ٢٥

 املسائل األساسية تصميم برامج ومشاريع واضحة مبا يكفي         ومن. وارد من حيث املهارات والتمويل     يف امل  شديداً
 التصميم جبودةيف الوقت نفسه    أن تتميز   ، و  بسهولة ام تنسيق وإدارة أنشطته   من احلكومة واألمم املتحدة     لتمكني

ومثة مسألة أخرى هي تطوير شراكات استراتيجية إلجناز وإدارة        . فعالية ب املقررةا للخدمات   مبشكل يكفي ألدائه  
 الربجمة والتقييم املشتركني فيما بني وكاالت األمـم املتحـدة ومـع         زيادة إمكانية   وستبحث. الربامج واملشاريع 

 .)٣٩(الشركاء اإلمنائيني اآلخرين
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 إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة      مدة تنفيذ  اهلدف العام ملساعدات األمم املتحدة يف توفالو طوال          أما  - ٢٦
دعم االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية لتوفالو من أجل حتقيق تنميـة بـشرية   :  فهو٢٠٠٧- ٢٠٠٣اإلمنائية للفترة   

عادلة ومستدامة؛ واحلد من الفقر النسيب؛ وجعل صناعة القرار شفافة وخاضعة للمساءلة؛ وإدارة املوارد الطبيعية               
 إىل أن    أيـضاً  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة         . يقة مستدامة للبلد بطر 

 توفالو ينبغي أن حتظى بتركيز املساعدات اليت تقدمها األمم املتحدة           هااملسائل اإلمنائية األساسية التالية اليت تواجه     
 وحقوق واحلوكمة‘ ٢‘لتفاوت يف اخلدمات والفرص؛ احلد من أوجه ا‘ ١‘:  للمساعدة اإلمنائيةهاضمن إطار عمل

ويشمل هذا توسيع احلوار واملشاركة يف صناعة القرار، وتشجيع التصديق على           . والبيئة واهلشاشة ‘ ٣‘اإلنسان؛  
  .)٤٠(االتفاقيات األساسية وتنفيذها بفعالية أكرب
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