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مقدمة
 -1عقددد اليريددق العامد املعددا ابالددتعرال الدددورن المبددام ر املنمبد وج د قدرار ل د حقددو
اإلنسددان 1/5ر دورتدده التالددعة والعمب درين ا اليددنة مددن  15إىل  26كددانون الثاين/يندداير .2018
والتُعرضت احلالة ا تونغا ا اجللسة الثانيدةر املعقدودة ا  15كدانون الثاين/ينداير  .2018ورأس
وفددد تونغددا وزيد ُدر العدددلر لدديون ليسددييا .واعتمددد اليريددق العامد التقريددر املتعلددق بتونغددا ا جلسددته
العاشرةر املعقودة ا  19كانون الثاين/يناير .2018
 -2وا  10كانون الثاين/يناير 2018ر اختار لد حقدو اإلنسدان موعدة املقدررين التاليدة
(اجملموعة الثالثية) لتيسري االتعرال املتعلق بتونغا :اإلمارات العربية املتحدة وأنغوا وللوفاكيا.
 -3وعمدالأب كحمددام اليقددرة  15مددن مرفددق قدرار ل د حقددو اإلنسددان  1/5واليقددرة  5مددن
مرفق قراره 21/16ر صدرت الواثئق التالية ألغرال التعرال احلالة ا تونغا:
(أ)

تقرير وطا/عرل كتايب مقدم وفقاأب لليقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/29/TON/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته ميوضية األمم املتحددة السدامية حلقدو اإلنسدان وفقداأب
لليقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/29/TON/2؛
(ج) مد د ددوجز أعدتد د دده امليوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددو اإلنسد د ددان وفق د د داأب لليقد د ددرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/29/TON/3
 -4وأحيلت إىل تونغا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة ألئلة أعدهتا للياأب إلدبانيار وأملانيدار
والربازي د د ر والربتغد ددالر ولد ددلوفينيار وليختنمبد ددتاينر واململمد ددة املتحد دددة لربيظانيد ددا الع م د د وآيرلند دددا
المبمالية .وميمن ااطالع عل هذه األلئلة ا املوقع المببمي لاللتعرال الدورن المبام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5أشددار الوفددد إىل أن تونغددار ابعتبارهددا أحددد بلدددان جددزر اجدديط ا دداد ال ددغريةر تواجدده
التح دددات املنتب ددة علد د حريمو ددا ال ددغري وعزلتو ددا اجلغرافي ددة وض ددعيوا وهمباش ددتوا إزا ال ددرو
الظبيعية وحمدودية قاعدة مواردها البمبرية واملاليةر اليت تمبدها تملية ابه ة مدن حيدا امددمات
ااجتماعية واجملتمعية وكذلك التنمية ااقت ادية .ولأللد،ر تمبدم عمليدة ضدمان توافدق ن مودا
مددع املعاهدددات الدوليددة حلقددو اإلنسددان وامتثا ددا ددا عبئداأب كبدرياأب علد قدددراهتا اجدددودة .ورغددم هددذه
التح ددداتر ف دددن العدي ددد م ددن مب دداد حق ددو اإلنس ددان األلال ددية املمرل ددة ا اتياقي ددات حق ددو
اإلنسددان األلالددية تمبددم ألدداس كثددري مددن ق دوان تونغددا .وابإلضددافة إىل ،لددكر ا ت دزال تونغددا
ملتزمد ددة ابلسد ددعي إىل الت د ددديق عل د د ااتياقيد ددات األلالد ددية حلقد ددو اإلنسد ددانر وتعتد ددزم مواصد ددلة
ممباركتوا النمبظة ا عملية االتعرال الدورن المبام .
 -6ومل تقدددم تونغددا بعددد التزامددات رمسيددة ابلت ددديق عل د العوددد الدددوي امددا ابحلقددو املدنيددة
والسيال ددية والعو ددد ال دددوي ام ددا ابحلق ددو ااقت ددادية وااجتماعي ددة والثقافي دةر و،ل ددك بس ددب قي ددود
متعلقة ابملوارد البمبدرية واملاليدة .غدري أن تمبدريعاهتار وا لديما دلدتورهار تمدرس العديدد مدن املدواد الدواردة
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ا العو ددد ال دددوي ام ددا ابحلق ددو املدني ددة والسيال ددية .وتظب ددق حم دداكم تونغ ددا أي د داأبكثد درياأب م ددن أحم ددام
اتياقيات حقو اإلنسان ا اختا ،قراراهتدا بمبد ن الق داا املعروضدة عليودار مثد ق دية ر .ضدد فدوا ا
عام 2005ر اليت أرلت لابقة مومة وملزمة ا ال منع التظبيق التعسيي لعقوبة اإلعدام.
 -7وأُد دت املبدداد الدديت تمبددم ألدداس أحمددام العوددد الدددوي امددا ابحلقددو ااقت ددادية
وااجتماعيددة والثقافي ددة ا تمب دريعات تونغددار ال دديت تت ددمن ق دوان متعلقددة ابحل ددول عل د الرعاي ددة
ال حية المافيةر وابحلق ا التعليم والسمن الالئق والغذا وامل وى وا األجدور املن دية واملمافد ة
املتساوية عن العم املتساون القيمة وا املمباركة ا احلياة الثقافية.
 -8وحدددد قددانون التعلدديم لعددام  2013فددنة عمريددة جديدددة للتعلدديم اإللزامددي تدناو بد أربددع
لدنوات و 18لددنة .وعدالوة علد ،لدكر فقددد فدرل علد الوالددين واجبداأب قانونيداأب بتعلدديم أبنائومددار
والددتحدم مبدددأ التعلدديم اجلددامع ليائدددة األطيددال ،ون ااحتياجددات اماصددة وحددق طيددع األطيددال
الذين تق أعمارهم عن  19لنة ا احل ول علد تعلديم جيدد ا تونغدار ب در الن در عدن ندوع
جن الظي أو دينه أو وضعه ااجتماعي وااقت ادن أو حالته البدنية أو ممان وجوده.
 -9وحيم ددي ق ددانون ام دددمات ال ددحية لع ددام  1991وق ددانون ةارل ددة الظد د وطد د األل ددنان
لعددام  2001وقددانون ال ددحة العقليددة لعددام  2001وقددانون ال ددحة العامددة لعددام  2008حقددو
اإلنس ددان ا احل ددول علد د ام دددمات الظبي ددة وال ددحية ا تونغ ددا .وتعم دد ،وزارة ال ددحة علد د
مراجعة بعض هذه األحمام القانونية ل مان توافقوا مع املعايري الدولية للرعاية ال حية.
 -10وا عام 2016ر أصبحت تونغا الع و  187ا من مة العم الدوليةر سد أبة بذلك
التزاموددا بتعزيددز وضددمان بيئددة عمد ائقددة وابإلعمددال التدددرلي ملعددايري العمد الدوليددة علد ال ددعيد
الددوطا .وقددد أُعددد ممبددروع قددانون بمبد ن عالقددات العمد ا عددام  2013يوجددد ا طددور املمبدداورة
العامة المباملة.
 -11وخب دو مسد لة الت ددديق علد اتياقيدة الق ددا علد طيددع أشدمال التمييددز ضددد املدرأةر
أعلن ددت تونغ ددا أع ددا مس ددتعدة للت ددديق عليو ددا ا ال دددورة التال ددعة واممس د للرين ددة وض ددع املد درأةر
املعق ددودة ا مق ددر األم ددم املتح دددة ا  12آ،ار/م ددارس  .2015غ ددري أن تونغ ددا اض ددظرتر بس ددب
احترياجد ددات عامد ددةر إىل جي د د عمليد ددة الت د ددديق إلج د درا مزيد ددد مد ددن املمبد دداورات .ومد ددن خد ددالل
ممب دداورات الد دناتيريية حم ددددة األه دددا ر تواصد د تونغ ددا امل ددي قُد ددماأب حن ددو الت ددديق علد د ه ددذه
ااتياقيددة .وابإلضددافة إىل ،لددكر ل درن إعم دال املبدداد الدديت تمبددم ألدداس ااتياقيددة مددن خددالل
ممبدداريع مرتبظددة ابلتزامددات تونغددا املتعلقددة خبظددة التنميددة املسددتدامة لعددام  .2030وابلنسددبة لتونغددار
يمبم الت ديق عل اتياقية الق دا علد طيدع أشدمال التمييدز ضدد املدرأة عمليدة مسدتمرة وتغدرياأب
عرب األجيال.
 -12وتعتمددد تونغددا ليالددة لددخية فيمددا يتعلددق جددازة األمومددة ملددو يي امدمددة العامددةر حيددا
متنح لألم إجازة مدفوعة األجر مدهتا ثالثدة أشدور ولدألب إجدازة مددهتا ةسدة أام عمد  .وتددعم
تونغا أنمبظة متم املرأة اقت اداأب من خالل حتديد األولوات الرئيسية لتمم املرأة اقت داداأب ا
امظددط الوطنيددة للتنميددة اجملتمعيددةر وتددوفري املدوارد الالزمددة ليددر التدددري القائمددة وحتديددد التمويد
وفددر التدددري اإلضددافية عل د النحددو املظلددوب .وعددالوة عل د ،لددكر تعتددزم تونغددا وضددع ن ددام
إلمددنوين لتسددريي اجملموعددات النسددائية للتنميددة عل د صددعيد اجملتمعددات اجليددةر وتعزيددز المبددبمات
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وإقامة المبراكات ب موعات اجلوات صاحبة امل لحة واجلوات املاحندةر ومسداعدة صداحبات
املمبدداريع احلددرة حل ددور املورجدداات واملعددارل الترياريددة اإلقليميددة .ويمبددم متم د امل درأة اقت دداداأب
مس لة ،ات أولوية ابلنسبة لتونغا .وترى أن إحدى الولائ املومة للق ا علد اليقدر هدي تدوفري
بيئة تساعد عل ضمان ح ول املرأة عل دخد ائدق ومتثيلودا ا القظداع الرمسدي وغدري الرمسدي
ومتتعوا بتمافؤ الير وابحلق ا التعليم.
 -13وتنيددذ تونغددا ممبدداريع تعدداا مس د لة العندد ،العددائلير الددذن جددرى حتديددده بوصدديه عائق داأب
رئيسياأب لتحقيق املساواة ب اجلنس .
 -14وا أار/مددايو 2017ر أجددرت تونغددا التعراض داأب شددامالأب لقظدداع العدالددة وممبدداورة عامددةر
أف يا إىل حتديد املمباريع الرامية إىل حتس إممانية اللريو إىل الق ا ابلنسبة للنسدا واألطيدال
وضعا احلال من أفراد اجملتمع واألشخا ،ون اإلعاقة.
 -15وا كددانون األول/ديس ددمرب 2016ر أنمب د ت تونغددا جلن ددة فرعي ددة للسيالددة اجلنائي ددة بع ددة
جمللد الددوزرا لدرالددة وحتليد ومعاجلددة مسددائ العندد ،ضددد ضددعيا احلددال مددن أفدراد اجملتمددعر مثد
النسا واألطيال وكبار السن واألشخا ،ون اإلعاقة.
 -16وا تونغد ددار تتسد دداوى امل د درأة مد ددع الرج د د عل د د العمد ددوم ا األجد ددر ا حالد ددة التسد دداون ا
مستوات العم ر عل لبي املثالر ا قظداع امدمدة العامدة .وراجعدت القدوات املسدلحة التونغيدة
مؤخراأب ليالاهتا املتعلقة ابلعم ل مان املساواة ب اجلنس .
 -17وليسددت لدددى تونغددا أن تمبدريعات متييزيددة فيمددا يتعلددق مبدداركة املدرأة ا احليدداة السيالددية.
ولمن النسا أق جناحاأب ا ضمان الع دوية ا اجلمعيدة التمبدريعية .وعلد لدبي املثدالر بلدد عددد
النسد ددا  16م د ددن أص د د  106مرش د ددح ا اانتخد دداابت العام د ددة لعد ددام  .2014وا انتخ د دداابت
عددام 2017ر مل يبلددد عدددد النسددا لددوى  15مددن مددوع املرشددح البددالد عددددهم  86مرشددحاأب.
ويرتبط أحدد داات ضدعيون اجدددة كلداليبون ا القيدام ابحلمدالت والتعبئدة مدن أجد احل دول
عل األصوات .وبنا عل ،لكر لرن تنييدذ بدرامم ممبدنكة ملسداعدة النسدا ا تعزيدز ألداليبون
للقي ددام ابحلم ددالت اانتخابي ددة .وا ع ددام 2014ر ن م ددت اجلمعي ددة التمبد دريعية أول برمل ددان جتد دري
للنس ددا ر وه ددو نمب ددار يدعم دده ب ددرامم األم ددم املتح دددة اإل د دائي يرم ددي إىل مس دداعدة النس ددا ا أن
ي ددبحن زعيمددات ليالدديات اجحددات .ورحبددت اجلمعيددة التمب دريعية املؤليددة مددن  26ع دواأب ا
صيوفوا رشحت جنحتا ا اانتخاابت العامة لعام .2017
 -18ولدددى تونغددا شددعبة بع ددة لددوزارة الداخليددة ممرلددة جلمي ددع املسددائ املتعلقددة بتنميددة امل درأة
ومتمينوا .ولمبعبة املرأة دور ألالي ا العمد مدع طيدع الدوزارات املعنيدة واجملتمدع املددين مدن أجد
رصد التنييذ اليعال لقانون محاية األلرة لعام  2013واإلبالغ عنه .وتونغدا ملتزمدة ابملسداواة بد
اجلنسد ومتمد املدرأة مددن خددالل تنييددذ هددذا القددانون والسيالددة الوطنيددة املنقحددة املتعلقددة ابلمبددؤون
اجلنسانية والتنمية .ومشلت مبادرات جديدة أُطلقت ا عام  2017أنمبظة تعميم مراعاة املن دور
اجلنساين ا الوزارات الرئيسية.
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 -19وا أيلول/لبتمرب 2015ر قدمت تونغا إىل األمم املتحدة تقريرها الثالدا والنودائي عدن
األهدا اإل ائية لألليية()1ر الذن ي ور التقدم اجرز ا الق دا علد التيداوت بد اجلنسد ا
التعليم اابتدائي والثانون.
 -20وا عام 2015ر التحدثت تونغا إطارها اإل دائي االدناتيريي لليدنة .2025-2015
وتتمث إحدى خالصاته الوطنيدة السدبع ا أن تمدون التنميدة البمبدرية أكثدر مشدواأب والدتدامةأب ومتمينداأبر
مع النكيز عل املساواة ب اجلنس .
 -21وا متوز/يولي دده 2017ر كان ددت تونغ ددا ةثل ددة ا حلق ددة عمد د واجتم دداع تمب دداورن بمبد د ن
ااحتياجات والت ميم واملعلومات املتعلقة ابجلنس ا ال التددري اجلنسداين بعندوان جتمبدرييع
وضددع ليالددات قائمددة عل د األدلددة مددن أج د املسدداواة ب د اجلنس د جر ن مومددا م ددر التنميددة
اآلليون .وتوخت حلقة العمد تنميدة القددرات الوطنيدة مدن أجد تعمديم مراعداة املن دور اجلنسداين
ا ال ال حةر وتيسري مناقمبات بمب ن دور اإلح ا ات واملؤشدرات اجلنسدانية ا عمليدة صدنع
القرارر وحتديد أولوات التدري وبنا القدرات.
 -22ويتزايددد مسددتوى متثي د امل درأة التونغيددة ا املناص د التنييذيددة واإلداريددة العليددا ا احلمومددة
والقظداع امدا علد حدد لدوا  .فمنددذ عدام 2013ر شدغلت أو تمبددغ  13امدرأة مناصد عليددا
ا احلمومة.
 -23وتمبددغ املدرأة التونغيددة أي داأب مناصد دبلومالددية ا امددارج .وإىل حددد هددذا التدداريلر تمبددغ
نسا مناص امليول السامي لتونغا لددى ألدناليار ولديري تونغدا ا اليداابنر والقن د العدام لتونغدا
ا لان فرانسيسمور الواات املتحدة األمريميةر والقن اليخرن ا فرنسا وهولندا والسويد.
 -24وتمبغ النسدا مناصد مدديرين أو ندواب أو أع دا ا دال إدارة مؤلسدات عامدة شد ر
منوددا شددركة تونغددا لالت ددااتر وهيئددة إ،اعددة تونغددار و ل د ميدداه تونغددار وشددركة تونغددا اجدددودة للربيددد
والظبع السريعر وشركة تونغا اجدودة للمظاراتر وشركة تونغا اجدودة لأللوا ر وهيئة املوانئ.
 -25وت ددؤدن النسد ددا التونغي ددات أي د داأب أدواراأب ابرزة ا القظ دداع امد ددا كمالم ددات ومد ددديرات
اجحددات ملمبدداريع جتاريددة صدغرية ومتولددظةر منوددا حمددالت للبيددع ابلتريزئددة ومقدداه ومظدداعم وفندداد
ومنتريعددات ومرافددق لددياحية وأكمبددامل لبيددع امل د كوات وامل ددنوعات اليدويددة واملنتريددات اجليددة ا
األلوا ومراكز للتعليم ما قب املدرلي ومدمات الرعاية النوارية لألطيال.
 -26وت ددظلع النسددا التونغيددات أي داأب كدوار راديددة ا املن مددات اإلقليميددة والدوليددة .فعل د
لبي املثالر ُعينت امرأة تونغيدةر ا أار/مدايو 2017ر ا من د املمثد السدامي ألقد البلددان
دواأب والبلدددان الناميددة غددري السدداحلية والدددول اجلزريددة ال ددغرية الناميددةر وهددي أول شددخ مددن تونغددا
يتوىل من باأب لامياأب من هذا القبي ا األمم املتحدة.
 -27وا أار/م ددايو 2014ر أطلق ددت تونغ ددا ليال ددتوا الوطني ددة املنقح ددة بمب د د ن ن ددوع اجل ددن
والتنمية كنتيرية لمبراكة بد احلمومدة والقظداع امدا واجملتمدع املددين واجملتمعدات اجليدة والمبدركا
ا ال التنمية.
__________
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 -28وا حزيران/يونيه 2017ر أنمب ت تونغدا جلندة مؤليدة مدن الدوزارات واإلدارات والوكداات
املعني ددة للن ددر ا مسد د لة الت ددديق علد د اتياقي ددة مناه ددة التع ددذي وغ ددريه م ددن ض ددروب املعامل ددة
أو العقوبددة القال ددية أو الالإنس ددانية أو املوين ددة وملراجعددة التمب دريعات ،ات ال ددلة .وش دداركت تونغ ددا
بنمبددار ا حلقددات العم د ،ات ال ددلة ا املنظقددةر مث د حلقددة العم د اإلقليميددة املتعلقددة بددادرة
اتياقيددة مناه ددة التع ددذي املعق ددودة ا فيري ددي ا تمب درين األول/أكت ددوبر  2016واجتم دداع مائ دددة
مستديرة مع هذه املبادرة وامليوضية السامية حلقو اإلنسانر ا تمبرين األول/أكتوبر .2017
 -29ورغددم أن تونغددا لددديوا أحمددام قانونيددة جتيددز اجللددد كمبددم مددن أشددمال العقوبددةر فلددم يعددد
اجللد من اميارات اليت يُن ر فيوا لدى إصدار األحمام .وا هذا ال دددر حتيد تونغدا إىل ق دية
فانغوبو ضد ر.ر ا عام .2010
 -30وا تونغ ددار حت ددر أن م ددة التعل دديم (األحم ددام املتعلق ددة ابمل دددارس واألحم ددام العام ددة) عل د
املدرل د إخ دداع أن تلمي ددذ للعقوب ددة البدني ددة .وع ددالوة عل د ،ل ددكر حيم ددي ق ددانون محاي ددة األل ددرة
ّ
لعام  2013النسا واألطيال من اإليذا والعن ،العائلي.
 -31وا تتسددامح تونغددا مددع وحمبددية المبددرطة .ومنددذ لددن قددانون شددرطة تونغددا لعددام 2010ر
ح دددم ا ي ددال ا مع دددل الق دداا املدني ددة ض ددد المب ددرطة التونغي ددةر ويع ددود ،ل ددك ابألل دداس إىل
العمليددات واإلجدرا ات الت ديبيددة الداخليددة ا إطددار هددذا القددانون .ويددوفر ممتد أمد امل ددامل أي داأب
آليددة خارجيددة فعالددة داخد اإلطددار السيالددي ملعاجلددة المبددماوى املقدمددة ضددد المبددرطةر ددا ا ،لددك
املتعلقة منوا بوحمبية المبرطة.
 -32وا  6حزيران/يوني دده 2014ر ج ددرت املوافق ددة علد د السيال ددة الوطني ددة املتعلق ددة ابإلعاق ددة
والتنميددة المبدداملة لليددنة  2018-2014وعل د الت ددديق عل د اتياقيددة حقددو األشددخا ،ون
اإلعاقددة .وا  20كددانون الثاين/يندداير 2015ر أنمبد ت تونغددا شددعبة احلمايددة ااجتماعيددة واإلعاقددة
داخد د د وزارة الداخلي د ددة كمرك د ددز للتنس د دديق فيم د ددا يتعل د ددق بمب د ددؤون األش د ددخا ،ون اإلعاق د ددة .وا
عام 2016ر عملت هذه المبعبة مع ممت املدعي العدام التدونغي مدن أجد مراجعدة التمبدريعات
للتعريي ابلت ديق عل اتياقية حقو األشخا ،ون اإلعاقدة .وا عدام 2017ر أجدرت هدذه
المبعبة ممباورات عامة للتوعية اباتياقية قب الت دديق عليودا .وا حزيران/يونيده 2017ر تلقدت
هددذه المبددعبة مسدداعدة تقنيددة مددن أمانددة منتدددى جددزر اجدديط ا دداد وممتد اجدديط ا دداد التددابع
للرينددة ااقت ددادية وااجتماعيددة آللدديا واجدديط ا دداد لدرالددة موضددوع الت ددديق عل د ااتياقيددة
وتنيي د ددذها تمبد د دريعياأب .وابإلض د ددافة إىل ،ل د ددكر ال د ددتخدم ممتد د د امل د دددعي الع د ددام أل د ددبوع الق د ددانون
لعام  2016كربامم توعية عامة إلبراز حقو األشخا ،ون اإلعاقة .وتوجدد ابليعد أحمدام
قانونية لتمم األشخا ،ون اإلعاقة من التمتع ابحلقو ااجتماعية والسيالية ،اهتا املميولة
جلميع املواطن .
 -33وتواص د تونغ ددا مراجع ددة وتنق دديح دل ددتورها ل ددمان تمريس دده ملب دددأن الدميقراطي ددة واحلم ددم
الرشيد املعن هبما دوليداأب .وح يدت ممبداريع احلمومدة ملراجعدة الدلدتور ابملسداعدة التقنيدة واملاليدة
من جان أمانة المومنولا.
 -34وا عد ددام 2016ر وضد ددعت اجلمعيد ددة التمب د دريعية إج د درا أب رمسي د داأب للت د ددويت اري د د الثقد ددة
لترين خري العم املوضوعي ا معاجلة التمبريعات.
6

GE.18-06001

A/HRC/38/5

 -35وا تمبرين الثاين/نوفمرب 2014ر أجرت تونغا انتخاابهتا الوطنيدة الثانيدة ا إطدار الن دام
اانتخايب املستحدم ا عام  .2010وا  29كدانون األول/ديسدمرب 2014ر عد ملدك تونغدا
السدديد ل ددامويال أكيليس ددي بوهيي ددار كث دداين رئ ددي وزرا منتخ د ا تونغ ددا ا إط ددار اإلص ددالحات
السيال ددية لع ددام  .2010وأص ددبح أي داأب أول ش دخ م ددن عام ددة المب ددع يُنتخ د دميقراطي داأب م ددن
قب د د برمل ددان منتخ د د ا مع مد دده .وا انتخ دداابت عام ددة أخد ددرى أُجري ددت ا  16تمب د درين الثد دداين/
ن د ددوفمرب 2017ر أُعي د ددد انتخ د دداب احل د ددزب ال د دددميقراطي للري د ددزر ال د ددديقة (Paati Temokalati'o
 )a'Otumotu Anga'ofaبقيدادة السديد بوهييدار وأعيدد بدذلك انتخداب السديد بوهييدا ليمدون اثلدا
رئي وزرا ا إطار التعديالت املدخلة عل الن ام اانتخايب ا عام .2010
 -36وتعن تونغا اق طاعة لييت جleitiج ا التوعية العامة والتثقي ،وإجنداز بدرامم وممبداريع
إلبراز شواغ وق اا املثليات واملثلي ومزدوجي املي اجلنسي ومغايرن ا ويدة اجلنسدانية وحداملي
صيات اجلنس واملتسائل  .غري أن املعتقدات الثقافية والدينية التارخيية ا تونغار رغم تسداحموار
ا تعن ابلوضع القدانوين للعالقدات بد األشدخا مدن نيد اجلدن  .وقدد أُنمبدئت رابظدة ليديت
التونغية ا عام  1992للنكيز عل تعزيز حقو املنتم إىل هذه اجلماعة وااحتيدا سداهتاهتم
ا تونغددا والت دددن لددواب فددريوس نقد املناعددة البمبدرية .وا عددام 2016ر أطلقددت الرابظددة خظددة
الدناتيريية لليددنة 2020-2016ر مددع رةيددة ترمددي إىل أن حتددنم تونغددا وتعددزز حقددو األشددخا
،ون امليول اجلنسية وا وات اجلنسانية املتنوعة .ويتمثد أحدد األهددا الرئيسدية للخظدة ا احلدد
ةا يتعرل لده أفدراد طاعدة الليديت واألشدخا امل دابون بيدريوس نقد املناعدة البمبدرية مدن الوصدم
والتمييددز .وهتددد أي داأب إىل التثقيدد ،والدددعوة بمب د ن القددانون الدددوي حلقددو اإلنسددان والتظددورات
الدوليددة األخددرية واملبدداد املتيددق عليوددار مث د مبدداد جوغريدداكر بمب د ن تظبيددق القددانون الدددوي
حلقو اإلنسان فيما يتعلق ابملي اجلنسي وا وية اجلنسانية.
 -37وا يض عدد حاات زواج األطيال منذ إطال املن مة غدري احلموميدةر ممبدروع ليثدار
ا أار/مددايو  2017حلملددة بعندوان جلندددع الظيددالت طيددالتج .ويمبددري حتليد لألرقددام اج ددلة ا
اليددنة مددن أار/مددايو إىل كددانون األول/ديسددمرب  2016وا اليددنة ،اهتددا مددن عددام  2017إىل أن
عدددد حدداات زواج األحدددام دون لددن الثامنددة عمبددرة قددد ا يددض ا دواي  50ا املائددة بي د
محد ددالت التوعيد ددة العامد ددة .ويعد ددود أحد ددد التحد دددات الد دديت تواجوود ددا تونغد ددا ا املمبد دداورات املتعلقد ددة
ابلتعديالت التمبريعية ا هذا اجملال إىل معتقدات البلد املسيحية والثقافية األلالية.
 -38وعززت ليالة حرية اإلعالمر املعتمدة ا عام 2012ر حرية الرأن والتعبري وال حافةر
املميولة ا البند  7من الدلتور .وأنمبئت وحدة حلرية اإلعالم داخ وزارة اإلعالم واات داات
لتنسيق طيع عمليات الممب ،عدن املعلومدات ونمبدرها داخد دوائدر امدمدة العامدةر تدوفر املمبدورة
واملباد التوجيوية فيما يتعلق ابامتثال لسيالة حرية اإلعالم وبتنييذها.
 -39ودعماأب لسيالة حرية اإلعالمر أُنمبئت ن م وهياكد ر مثد وحددة حريدة اإلعدالم واللريندة
التوجيويددة جمللد الددوزرا ر إلدارة عمليددة تنييددذها املتدرجددة .ويتمثد أحددد التحدددات الدديت تواجووددا
تونغا ا وضع ممبروع قانون بمب ن حرية اإلعالم ا افتقار احلمومة إىل القدرات اإلدارية الالزمدة
لتخ دزين وص دديانة الع دددد المب ددري م ددن الس ددريالت املادي ددة احلالي ددة والقدمي ددة ا ك د وزارة م ددن وزارات
احلمومة .وتعاا الوزارات وا يئدات احلموميدة ا الوقدت ،اتده هدذه املسد لة وليالدة حريدة اإلعدالم
ل مان قدرة احلمومة عل توفري الواثئق ،ات ال لة لدى بد لران القانون.
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 -40وبنا أب عل ،لكر أعدت احلمومة ممباريع إدارية بمب ن اجيو ات ل مان لالمة ختزين
السريالت وحي وا .ويتريلد ،لدك ا املمبدروع القدائم داخد وزارة العددل لرقمندة طيدع معلومدات
الس ددري امل دددينر س دداعدة م ددن أمان ددة المومنول ددار ا إط ددار ممب ددروعوا لنمب ددر ل ددريالت املوالي ددد
التارخيي ددة ال دديت يي ددو عمره ددا  100ل ددنة .وتواصد د وزارات أخ ددرى ت ددوفري إمماني ددة احل ددول علد د
املعلومات من خدالل شدبمة اإلننندت وتظدوير املواقدع المبدبمية .وعلد لدبي املثدالر يددير ممتد
املدددعي العددام موقع داأب شددبمياأب شددامالأب ينمبددر طيددع ق دوان تونغددا وكددذلك اجلرائددد الرمسيددة واألحمددام
ال ادرة عن اجاكم .وتدير وزارات األرصاد اجلويةر والظاقةر واإلعدالمر وإدارة المدوارمر والبيئدةر
وتغ ددري املن ددا ر واات دداات ص دديحة لول ددائ التواص د ااجتم دداعي عل د موق ددع جفيس ددبوملج تق دددم
معلوم ددات ع ددن املب ددادرات وحلق ددات العمد د احلمومي ددة .وع ددالوة علد د ،ل ددكر تعت ددزم تونغ ددا تظ ددوير
احلمومة اإللمنونية ساعدة من البنك الدوي وم ر التنمية اآلليون.
 -41وا تزال تونغا توفر التعليم اابتدائي اجملداين لألطيدال التدونغي الدذين يلتحقدون ابملددارس
اابتدائية العامة .وتُبذل جوود لتعزيز التثقي ،ا ال حقو اإلنسان وتدري املو ي العام
وإشرامل اجملتمع املدين ا تعزيز حقو اإلنسان ومحايتوا من خالل التعاون الدوي واإلقليمي.
 -42وا متلددك تونغددا امل دوارد الالزمددة إلنمبددا مؤلسددة وطنيددة حلقددو اإلنسددان وفق داأب للمبدداد
املتعلقة ركز املؤلسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقو اإلنسان (مباد ابري ).
 -43وعل د د لد ددبي املثد ددالر وا إطد ددار تعد دددي أُدخ د د ا عد ددام  2016عل د د قد ددانون ميد ددول
العالقددات العامددة لعددام 2001ر تغددريت تسددمية املن د مددن ميددول العالقددات العامددة إىل أم د
امل امل ل مان تواةم تونغا مع املمارلة الدولية ،ات ال لة .ويعم ممتد أمد امل دامل مدن أجد
تعزيز الوعي العدام مدن خدالل إدارة بدرامم للتوعيدة اجملتمعيدة وبدرامم تليزيونيدة ا طيدع أحندا البلددر
وأف ددت هددذه اجلوددود إىل زادة عدددد المبددماوى الدديت تلقاهددا املمتد وعاجلوددا بنريددا  .ومددن مدزاا
صد ددغر حريد ددم تمد ددع تونغد ددا أن إممانيد ددة الوصد ددول إىل وزرا احلمومد ددة التونغيد ددة وأع د ددا اجلمعيد ددة
التمب د دريعية وةارل ددة احلد ددق الدل ددتورن ا تقد دددش التمال ددات إىل املل ددك بمب د د ن انتواك ددات حقد ددو
اإلنسان ا تزاان تمبمالن خيارين ةمن ومتاح بسوولة للمبع التونغي.
 -44وا عام 2016ر التحدثت تونغا مبادرة املسداعدة النقديدة لألشدخا ،ون اإلعاقدة مدن
أج د تعزي ددز التنمي ددة ااجتماعي ددة وااقت ددادية للق ددا علد د اليق ددر .وابإلض ددافة إىل ،ل ددكر أنمبد د ت
املن مات غري احلمومية التونغية برامم من خدالل مبدادرة التو يد ،وتظدوير املمبداريع ليائددة المبدباب
التددونغي الراميددة إىل تمبددرييع تو يدد ،المبددباب ودعموددم .وعددالوة عل د ،لددكر جددرى تم دري العديددد
مددن حقددو اإلنسددان ا األطددر واملمبدداريع املؤلسددية احلاليددة للبلددد .وعلد لددبي املثددالر يمبددم تقيدديم
متوي أنمبظة مواجوة تغري املنا وإدارة املخاطر حتليالأب للمسائ اجلنسانية واإلدماج ااجتماعي.
 -45وتتمث خظة البلد لتنييذ نتدائم االدتعرال الددورن المبدام فيمدا يلدي :تُبلدد التوصديات
املقدمددة خددالل االددتعرال إىل ل د احلمومددةر وتُملندد ،الددوزارات املعنيددة املسددؤولة عددن التنييددذ
بدرالددة إممانيددة إدماجوددا ا خظددط إدارهتددا املؤلسددية والسددنوية .ولددرن ف ددلياأب وكد لددنت رصددد
التق دددم اج ددرز ا تنيي ددذ واي ددة طي ددع ال ددوزاراتر ددا ا ،ل ددك التوص ددية أو التوص دديات ،ات ال ددلةر
ويي ددي ،لددك إىل تقدددش تقريددر لددنون تعتمددده اجلمعيددة التمبدريعية قب د نمبددره .وتلتددزم تونغددا بتنييددذ
التوصيات وأهدا التنمية املستدامة ا خظتودا الوطنيدةر أن إطارهدا اإل دائي االدناتيريي الثداين
للي ددنة  .2025-2015ويمب ددم موض ددوع ه ددذا اإلط ددارر أن جم ددن أجد د تونغ ددا أكث ددر تقدمي ددة:
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تعزيز مرياثناجر اإلطدار اإل دائي اجلديدد للبلدد ويُددمم التوصديات واألهددا اجدددة ا إطدار خظدة
التنمية املستدامة لعام  2030ا نتائم السيالات الوطنية .وفيما يتعلدق ابلتوصديات الديت وافقدت
عليوا احلمومة ومل لر إدماجوا بعدر توجد إجرا ات لتمييد ،إطدار تونغدا اإل دائي االدناتيريي.
وجترن ف لياأب ولنواأب وك لنت عملية تقييم ورصد متينة ونمبظة.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -46أدىل  45وفددداأب ببيدداات خددالل جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة
التحاور ا اليرع الثاين من هذا التقرير.
 -47وهند ت الربازيد تونغددا علد بددد نيددا ،قددانون محايددة األلددرةر الددذن يعتددرب العندد ،العددائلي جرميددة
امددم القددانونر وشددريعتوا عل د كيال ددة تنييددذ هددذا القددانون بمب ددم كام د  .ودعددت الربازي د تونغ ددا إىل
مواصددلة اجلوددود الراميددة إىل الق ددا علد العندد ،ضددد املدرأة .ودعتوددا أي داأب إىل التممبددا أوجدده التد زر
ا دداي تعمدديم حقددو املدرأة ومتمينوددا ا لدديا تنييددذ خظددة التنميددة املسددتدامة لعددام  .2030ونوهددت
نمبا ممت أم امل املر ابعتبار ،لك خظوة مومة حنو توطيد الدميقراطية وليادة القانون.
 -48وأثندت كندددا علد تونغددا لتنييددذها تدددابري ملواجوددة التمييددز والعندد ،ضددد النسددا واليتيدداتر
مث افتتا مركز لتقدش املمبورة القانونية والددعم ابجملدان إىل الناجيدات مدن العند ،العدائلي .وبينمدا
أثندت كندددا علد تونغددا إلجرائوددا انتخدداابت وطنيددة نزيوددة ولددلمية ا تمبدرين الثدداين/نوفمرب 2017
واح ددت تزايددد عدددد أع ددا الربملددان مددن اإلامر فقددد دعتوددا إىل الن ددر ا اختددا ،تدددابري إضددافية
لتعزيز ممباركة املرأة ا اانتخاابت الوطنية املقبلة.
 -49وحثددت شدديلي تونغددا عل د املثددابرة ا جوودهددا املبذولددة مددن أج د الت ددديق عل د ال ددمومل
الدولية الرئيسية حلقدو اإلنسدانر مدع النكيدز علد التددابري الراميدة إىل الق دا علد العند ،اجلنسداين
والعائلي وإىل متم املرأة .غري أن متثي املرأة ا مناص صنع القرار السيالي ا يزال منخي اأب.
 -50ورحبت ال ابلتقدم الذن أحرزته تونغا ا تنمية اقت ادها من أج تلبية احتياجدات
المبددع ر وا االددتثمار ا التعلدديمر ددا ا ،لددك تددوفري التعلدديم اابتدددائي للريميددع .وأبددرزت التدزام
تونغا ابملساواة ب اجلنس ومحاية حقو املرأة وممافحة العن ،ضد النسا واألطيال.
 -51واح ددت كددوت دييدوار الددتمرار التحدددات الرئيسدديةر وا لدديما تلددك املتعلقددة ابملسدداواة
ب اجلنس واقو املرأة ا التمتدع ابمللميدة العقاريدةر علد لدبي املثدالر واقدو الظيد وا در
زواج األطي ددال واق ددو األش ددخا ،ون اإلعاق ددة .وأش ددارت إىل أن تونغ ددا مل ت ددد بع ددد علد د
ال مومل الدولية الرئيسية حلقو اإلنسان.
 -52وللظت كواب ال دو علد التددابري املعتمددة لتنييدذ التوصديات الديت قبلتودا تونغدا خدالل اجلولدة
الثانيددة مددن االددتعرال الدددورن المبددام  .وشددددت كددواب عل د التزامددات تونغددا بددزادة مسددتوى ممبدداركة
املرأة ا احلياة العامة وبتعزيز التثقي ،ا ال حقو اإلنسان وبتوفري التدري للمو ي العام .
 -53واح ددت ال دددا رمل أن تونغ ددار وإن قبل ددت التوص دديات املنبثق ددة ع ددن اجلول ددة الس ددابقة م ددن
ا ال ددتعرال ال دددورن المب ددام ابلت ددديق علد د اتياقي ددة مناه ددة التع ددذي ر مل تيعد د ،ل ددك بع ددد.
و،كددرت أي داأب أن تونغددار بت ددديقوا عل د ااتياقيددةر لتن ددم إىل أكثددر مددن  160دولددة طرف داأب ا
إبالغ رلالة ا لُب فيوا مؤداها أنه ا ميمن التسامح أبداأب مع التعذي .
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 -54وشددريعت فرنسددا تونغددا عل د تعزيددز التقدددم اجددرز ا ددال حقددو اإلنسددان منددذ اجلولددة
السابقة من االتعرال الدورن المبام حلالتوا.
 -55ورحبت جورجيا بتنقيح السيالة الوطنية بمب ن نوع اجلدن والتنميدةر ا حد شدريعت تونغدا
عل تعزيز ليالاهتا الرامية إىل مواصلة تعزيدز حقدو املدرأة ومندع العند ،العدائلي .ورحبدت أي داأب نمبدا
جلنة للن ر ا مس لة الت ديق عل اتياقية مناه ة التعذي ومراجعة التمبريعات ،ات ال لة.
 -56وأثنت أملانيا عل تونغا ان ماموا مؤخراأب إىل من مة العمد الدوليدة .وأعربدت عدن قلقودا إزا
حالددة حقددو اإلنسددان للنسددا وغددريهن مددن املنتم د إىل اليئددات ال ددعييةر ددن فدديوم األشددخا ،وو
اإلعاقة واملثليات واملثليون ومزدوجو املي اجلنسي ومغايرو ا وية اجلنسانية وحاملو صيات اجلنس .
 -57وركزت غداا علد إنمبدا جلندة للن در ا مسد لة الت دديق علد اتياقيدة مناه دة التعدذي
ومراجعة التمبريعات ،ات ال لة .وأعربدت عدن قلقودا لعددم ان دمام تونغدا بعدد إىل عددد كبدري مدن
املعاهدات الدولية األلالية حلقو اإلنسان.
 -58ورحبت هندوراس نمبا ممت أم امل امل وابعتماد ليالة وطنيدة بمبد ن ندوع اجلدن
والتنميددة .وشددريعت هندددوراس تونغددا عل د م دداعية جوودهددا ا هددذا ال دددد بتعزيددز إطددار لدديادة
القانون من خالل إدماج أحمام ال مومل الرئيسية حلقو اإلنسان.
 -59ورحبت آيسلندا ابمظوات اإللابية اليت اختذهتا تونغا منذ اجلولة الثانيدة مدن االدتعرال
الدددورن المب ددام حلالتو ددا .واح ددت أن ددهر رغ ددم قب ددول تونغ ددا للتوص دديات املتعلق ددة ابلت ددديق عل د
املعاهدات الدولية األلالية حلقو اإلنسانر مل ُحيرز أن تقدم ملموس ح اآلن.
 -60وأثنددت ا نددد عل د تونغددا اعتمدداد إطارهددا اإل ددائي اال دناتيريي لليددنة 2025-2015
الرامددي إىل الق ددا عل د التيدداوت ب د اجلنس د ا التعلدديم اابتدددائي والثددانون .ولددلظت ال ددو
عل اعتمداد قدانون محايدة األلدرة لعدام  2013ابعتبدار ،لدك خظدوة جدديرة ابلنحيد لتدوفري قددر
أكرب من احلماية ل حاا العن ،العائلي.

 -61ورحبد ددت إندونيسد دديا نمبد ددا جلند ددة للن د ددر ا مس د د لة الت د ددديق عل د د اتياقيد ددة مناه د ددة
التع د ددذي  .ورحب د ددت أي د د داأب دخ د ددال تع د دددي ا ع د ددام  2016علد د د ق د ددانون مي د ددول العالق د ددات
العامة ( )2001لتحوي مؤلسة ميول العالقات العامة إىل ممت أم امل امل.
 -62ورحبددت آيرلندددا بتوجيدده دعددوة دائمددة إىل اململي د بددواات ا إطددار اإلجدرا ات اماصددة
جمللد حقددو اإلنسددان .وأشددارت إىل أن تونغددا مل تن ددم إىل أن اتياقيددات ألالددية أخددرى حلقددو
اإلنسددان منددذ اجلولددة الثانيددة مددن االددتعرال الدددورن المبددام  .ورحبددت أي داأب بسددن قددانون محايددة
األلرة ()2013ر الذن لرم العن ،العائلي ضد النسا واألطيال.
 -63وأثنت إيظاليا علد تونغدا اعتمادهدا قدانون محايدة األلدرة ()2013ر الدذن لدرم العند،
الع ددائلي ض ددد النس ددا واألطي ددال .وأش ددادت أي داأب ط ددال السيال ددة الوطني ددة املنقح ددة بمب د ن ن ددوع
اجلن والتنميةر وكذلك ابلتدابري املعتمدة ل احل األشخا ،ون اإلعاقة.
 -64ورحبت ماليزا ابلتزام تونغا بتيسدري فدر احل دول علد التعلديمر دا ا ،لدك مدن خدالل
اعتماد قانون التعليم لعام 2013ر الدذن لعد التعلديم إلزاميداأب لألطيدال املناوحدة أعمدارهم بد 4
ل ددنوات و 18ل ددنة .واح ددت اجلو ددود الرامي ددة إىل تعزي ددز املس دداواة ب د د اجلنس د د وزادة ال ددوعي
ابلق اا اجلنسانيةر ا ا ،لك من خالل اإلطار اإل ائي االناتيريي للينة .2025-2015
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 -65ورحبت ملدي ،ابعتماد قانون محاية األلرة ( .)2013وأعربت عن تياة ا إزا التقدم
اجددرز ا ضددمان تعمدديم التعلدديم اابتدددائي اجلددامع ابعتمدداد قددانون التعلدديم ( )2013وإزا جوددود
تونغا من أج تعزيز الير املتاحة لألطيال للح ول عل التعليم اابتدائير وا لديما املنتمدون
منوم إىل األلر املعيمبية املنخي ة الدخ .
 -66ونوهت املمسيك بتنييذ السيالة الوطنية املنقحدة بمبد ن ندوع اجلدن والتنميدة الراميدة إىل
تعزيددز املسدداواة ب د اجلنس د  .ورحبددت أي داأب بتنييددذ امظددة اال دناتيريية الوطنيددة املتماملددة بمب د ن
ال دحة اجلنسددية واإلجنابيدة لليددنة  .2018-2014وأثنددت علد تونغددا لزادهتددا معددل حمددو األميددة
إىل ما يقارب  99ا املائة.
 -67ورحبددت طووريددة اجلب د األلددود ابمظ دوات اإللابيددة املتخددذة ا ددال اإلطددار التمب دريعي
للحمايددة ااجتماعيددة ومحايددة الظي د والتعلدديمر ا ح د شددريعت تونغددا عل د حتس د فعاليددة تنييددذ
تل ددك امظ د دوات .واح ددت اا ي ددال المب ددديد ا مس ددتوى الت ددديق عل د د ال ددمومل الدولي ددة
األلالددية حلقددو اإلنسددان .وشددريعت أي داأب تونغددا عل د تعزيددز تعاوعددا مددع آليددات األمددم املتحدددة
حلقو اإلنسان.
 -68ورح د املغددرب ابلسيالددة الوطنيددة املنقحددة بمب د ن املسدداواة ب د اجلنس د ر وبقددانون محايددة
األل ددرةر وبتري ددرش ااغت دداب الزوج ددي .ورحد د ابلتد دزام تونغ ددا دم دداج األش ددخا ،ون اإلعاق ددة
وابجلو ددود الرامي ددة إىل ض ددمان إمماني ددة اللري ددو إىل الق ددا للريمي ددع و مافح ددة التع ددذي والتميي ددز
العن رن واليساد والتغالل األطيال ا املواد اإلابحية والتحرش ابألطيال عرب شبمة اإلنننت.
 -69وأثنت موزامبيق عل تونغا اعتمادها القانون اجلندائير الدذن لدرم ااغت داب الزوجدير
وإلطالقوددا رمسي داأب لددربامم اليددوم الربتقدداي ولددربامم ختليددد يددوم المب دريط األبدديضر وكالهتددا مبددادر ن
ترميددان إىل إعددا العندد ،ضددد املدرأة .ورحبددت أي داأب طددال امظددة االدناتيريية الوطنيددة املتماملددة
لل ددحة اجلنس ددية واإلجنابي ددة للي ددنة ( )2018-2014ال دديت ترم ددي إىل حتقي ددق مس ددتوى ع ددال م ددن
ال حة وجودة املعيمبة من خالل حتس خدمات ال حة اجلنسية واإلجنابية للريميع.
 -70ورحبت هولندا ابجلوود الرامية إىل زادة الوعي سد لة زواج األطيدال .وأشدارت إىل أعدا ا تدزال
تمب ددعر ابلقل ددق إزا وض ددع املثلي ددات واملثلي د ومزدوج ددي املي د اجلنس ددي ومغ ددايرن ا وي ددة اجلنس ددانية وح دداملي
صيات اجلنس ا تونغار ا ح حثت احلمومة عل اختا ،املزيد من التدابري ا هذا ال دد.
 -71وأثنددت نيوزيلندددا عل د تونغددا ملددا أحرزتدده مددن تقدددم ا تعزيددز ممبدداركة املدرأة ا الربملددان وا
املناصد احلموميددة القياديدة .وأثنددت أي داأب علد تونغددا اعتمادهددا قدانون محايددة األلددرة ()2013ر
ولتوقيعوا عل اتياقية حقو األشخا ،ون اإلعاقة.
 -72وأثنددت بنمددا علد تونغددا للتقدددم الددذن أحرزتدده ا ددال التعلدديمر وكددذلك امظدوات املومددة
الد دديت اختد ددذهتا لتريد ددرش العند دد ،العد ددائلي وااغت د دداب الزوجد ددي .وشد ددريعتوا عل د د الت د ددديق عل د د
ااتياقيددات األلالددية ملن مددة العم د الدوليددة .واح ددت أي داأب أندده ا ي دزال لددة المثددري ةددا ينبغددي
القيام به فيما يتعلق ابلمبؤون اجلنسانية والظيولة.
 -73واح د ددت اليلب د د أن اانتخد دداابت مد ددرت ا أج د دوا للسد ددة نسد ددبياأبر رغد ددم ااضد ددظراب
السيالد ددي ال د ددذن أعق د د ح د د الربمل د ددان .واعنفد ددت او د ددود احلموم د ددة الراميد ددة إىل ت د ددوفري الق د دوان
المافيددة وإنمبددا اآلليددات اإلداريددة الالزمددة حلمايددة النسددا واليتيدداتر وا لدديما جتددرش ااغت دداب
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والعندد ،العددائلي .وعددالوة علد ،لددكر اقنحددت اليلبد أن تعظددي تونغددا األولويددة ملسد لة الت ددديق
عل املعاهدات الدولية األلالدية حلقدو اإلنسدانر وا لديما اتياقيدة الق دا علد طيدع أشدمال
التمييز ضد املرأة.
 -74وأشادت الربتغال بتقدش التقرير الوطا المبام ا إطار االتعرال الدورن المبام .
 -75وأثنت طوورية كورا عل تونغا لتعدي دلدتورها مدن أجد تدوفري قددر أكدرب مدن احلمايدة
حلقدو اإلنسدان .ورحبدت ابجلودود املبذولدة لتحقيدق أهددا التنميدة املسدتدامةر مثد تلدك املتعلقدة
ابملساواة ب اجلنس واحلد من أوجه عدم املساواة.
 -76وأثنددت ل درياليون عل د تونغددا لتمييدد ،تمب دريعاهتا الوطنيددة بغيددة الوفددا ابلتزاماهتددا ا ددال
حقو اإلنسان .واح ت خمتل ،التدابري الديت اختدذهتا احلمومدة مندذ االدتعرال السدابقر دا ا
،ل ددك ق ددانون التعل دديم اجلدي ددد لع ددام  2013والسيال ددة الوطني ددة بمب د د ن اإلعاق ددة والتنمي ددة المب دداملة
للي ددنة  .2018-2014وشد ددريعت تونغ ددا عل د د مواصد ددلة إج د درا املمبد دداورات الوطني ددة مد ددن أج د د
الت ديق عل اتياقية الق ا عل طيع أشمال التمييز ضد املرأة.
 -77وأثنددت لددنغافورة عل د تونغددا لتعزيزهددا ومحايتوددا حلقددو املدرأةر ددا ا ،لددك اعتمدداد قددانون
محايددة األلددرة لعددام  2013مددن أج د احلددد مددن العندد ،العددائلي وتولدديع نظددا ممبدداركة امل درأة ا
احليدداة ااجتماعيددة وااقت ددادية والسيالدديةر ف دالأب عددن امظ دوات املتخددذة للت ددديق عل د اتياقيددة
الق ددا عل د طيددع أشددمال التمييددز ضددد امل درأة .ورحبددت أي داأب طددال السيالددة الوطنيددة بمب د ن
اإلعاقددة والتنميددة المبدداملة لليددنة  2018-2014والسيالددة الوطنيددة املنقحددة بمب د ن نددوع اجلددن
والتنميددة .وأضددافت أعددا ا ت دزال ملتزمددة بدددعم التنميددة ا تونغددا مددن خددالل حزمددة التعدداون التقددا
اماصة ابلدول اجلزرية ال غرية النامية وحزمة التنمية املستدامة ا إطار برامم لنغافورة للتعاون.
 -78واح ددت ل ددلوفينيا بتق دددير بع ددض الت دددابري اإللابي ددة ال دديت اخت ددذهتا احلموم ددة فيم ددا يتعل ددق
مبدداركة املدرأة ا احليدداة السيالددية والعامددة .وشددريعت تونغددا علد مواصددلة هددذه اجلوددودر وا لدديما
م ددن خ ددالل ل ددد الثغد درات ا التمبد دريعات الوطني ددة وتمب ددرييع ممب دداركة املد درأة ا احلي دداة ااقت ددادية
والسيالية .وأشارت إىل المبواغ املتعلقة اماية األطيال ا اإلجرا ات اجلنائية وابعتماد اجاكم
للعق دداب الب دددين كعقوب ددة جلمي ددع األش ددخا  .وأعرب ددت أي د داأب ع ددن قلقو ددا إزا تق ددارير مياده ددا أن
العقاب البدين ا يزال والع اانتمبار ا البلدر ا ا ،لك ا املدارس اابتدائية والثانوية.
 -79والتحسددنت يلنددد مددا قامددت بدده تونغددا مددن أج د تعزيددز ممبدداركة امل درأة ا احليدداة السيالددية وا
عملي ددة ص ددنع القد درار .ورحب ددت ابلتق دددم اج ددرز ا ددال الق ددا علد د التي دداوت بد د اجلنسد د ا التعل دديم
اابتدددائي والثددانون وابلددتمرار تنييددذ السيالددة الوطنيددة املنقحددة بمب د ن نددوع اجلددن والتنميددة .والتحسددنت
أي اأب زادة عدد مو يات السريون ومستوى التدري املوفر ا ال حقو اإلنسان ملو يي السريون.
 -80ورحبت تيمور  -ليمبيت ابعتماد قدانون جديدد للتعلديم يدن علد إلزاميدة التعلديم ابلنسدبة
لألطيددال املناوحددة أعمددارهم بد  4لددنوات و 18لددنة وعلد مبدددأ تددوفري التعلدديم اجلددامع لألطيددال
،ون ااحتياجددات اماصددة .وأعربددت عددن قلقوددا إزا حدداات التمييددز عل د ألدداس املي د اجلنسددي
وا وي ددة اجلنس ددانية ا ح د أثن ددت عل د تونغ دا الت ددافتوا ا أار/م ددايو  2015مل دؤمتر ا ددال
حقو اإلنسان عل صعيد منظقة اجيط ا اد بمب ن املثليات واملثلي ومزدوجدي امليد اجلنسدي
ومغايرن ا وية اجلنسانية وحاملي صيات اجلنس واملتسائل .
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 -81ورحب ددت تركي ددا او ددود تونغ ددا الرامي ددة إىل إدخ ددال تع ددديالت عل د الدل ددتور لتول دديع احلي ددز
ال دددميقراطي ا البل دددر وك ددذلك ابمظد دوات اإللابي ددة املتخ ددذة ا الس ددنوات األخ ددرية لتعزي ددز ل دديادة
القددانون والدميقراطيددة .وأشددارت تركيددا إىل أن تونغددا لددديوا أعلد نسددبة مددن اإلنيددا احلمددومي علد
التعليم ا منظقة اجيط ا اد ر وشددت عل أن توليع نظا التعليم األلالي اجملاين ا تونغدا
يتيح إممانيدة احل دول علد التعلديم اابتددائي لألطيدال مدن طيدع شدرائح اجملتمدع .وشدريعت تركيدا
تونغا عل تعدي قانون األراضير وا ليما أحمامه اليت حترم املرأة من إرم األراضي.
 -82ورحبت أوكرانيا ابملوافقة عل إطار ليندان للحد من خمداطر المدوارم لليدنة 2030-2015
وابعتمدداد قددانون محايددة األلددرة ( )2013الرامددي إىل ممافحددة العندد ،العددائلي وابلتقدددم اجددرز مددن
أجد حتقيددق هددد تددوفري التعلدديم اابتدددائي جلميددع األطيددال .وكددررت توصددية فريددق األمددم املتحدددة
القظرن لتونغا جرا تقييم دورن ألثر تغري املنا والمدوارم الظبيعيدةر وخباصدة فيمدا يتعلدق بتمتدع
المبرائح اليقرية واملنخي ة الدخ من السمان اقو اإلنسان.
 -83وشددريعت اململمددة املتحدددة لربيظانيددا الع م د وآيرلندددا المبددمالية تونغددا عل د الت ددديق عل د
ااتياقي ددات األلال ددية حلق ددو اإلنس ددان وعلد د إنمب ددا مؤلس ددة وطني ددة حلق ددو اإلنس ددان وفقد داأب ملب دداد
ابريد  .ورحبددت اوددود تونغددا لتعزيددز ممبدداركة املرشددحات مددن اإلام ا اانتخدداابت الوطنيددة .ولمنوددا
اح ددت أن مسددتوى ممبدداركة امل درأة ا احليدداة السيالددية ا تونغددا ا ي دزال منخي داأبر وشددريعت تونغددا
علد مواصددلة تعزيددز إدمدداج املدرأة ا احليدداة السيالددية .وأعربددت عددن قلقوددا ألن تمبدريعات تونغددا ا ت دزال
جترم العالقات اجلنسية املثلية القائمة عل الناضير ا ح اح ت أنه مل جتدر مدؤخراأب أن مالحقدات
ق ددائية وج د هددذه التمب دريعات .وحثددت تونغددا عل د إلغددا طيددع هددذه األحمددام وكيالددة أن تمبددم
قدوان ممافحددة التمييددز كددذلك امليد اجلنسددي .ورحبددت أي داأب ابن ددمام البلددد إىل من مددة العمد الدوليددة
ا عام  2016وشريعت تونغا عل الت ديق عل ااتياقيات األلالية ملن مة العم الدولية.
 -84ورحب ددت ال ددواات املتح دددة األمريمي ددة بنري ددا اانتخ دداابت الوطني ددة ال دديت أُجري ددت م ددؤخراأب
و عددالن تونغددا أعددا لددتيتح مرك دزاأب لتقدددش املمبددورة القانونيددة اجملانيددة للنسددا الناجيددات مددن العندد،
اجلنسددي أو الع ددائلي .وشددريعت تونغ ددا عل د إع ددا ةارل ددة جتددرش وض ددع ولددلومل املثلي ددات واملثلي د
ومزدوجي املي اجلنسي ومغايرن ا وية اجلنسانية وحاملي صديات اجلنسد وعلد زادة املسداعدة
القانونية اجملانية وتنييذ ليالات لتعزيز ممباركة املرأة ا طيع مستوات احلمم.
 -85ورحب د ددت أوروغ د دوان او د ددود تونغ د ددا ملمافح د ددة ااجت د ددار ابألش د ددخا وبن ره د ددا ا مس د د لة
اان ددمام إىل خمتلدد ،ال ددمومل الدوليددة حلقددو اإلنسددان .وبينمددا اح ددت أوروغ دوان أن دلددتور
تونغا حي ر التمييز عل ألاس الظبقة ااجتماعية والدين والعدر ر ولمنده ا يُعدر التمييدز القدائم
عل ألاس نوع اجلدن أو غدريه مدن األلد وا يعدن بدهر فقدد أعربدت عدن أملودا ا أن يُددرج
نوع اجلن واملي اجلنسي ضمن األلباب اليت حي ر التمييز عل ألالوا.
 -86واح دت طووريدة فنددزويال البوليياريدة املبددادرات التمبدريعية املومددةر دا فيوددا قدانون التعلدديم
اجلدي ددد ( )2013ال ددذن حي دددد ل ددن التعل دديم اإللزام ددي بد د  4ل ددنوات و 18ل ددنة ويي ددرل علد د
الوالدددين واج د تعلدديم أبنائومددا .ورحبددت ابملوافقددة عل د السيالددة الوطنيددة بمب د ن اإلعاقددة والتنميددة
المب دداملة للي ددنة  .2018-2014ورحب ددت أي د داأب ابن ددمام تونغ ددا إىل من م ددة العمد د الدولي ددة ا
شبار/فرباير 2016ر الذن يمبم دليالأب عل التزاموا بتوفري فر العمد الالئدق وزادة مسدتوى
احلماية ااجتماعية وتعزيز احلوار بمب ن املسائ املت لة ابحلق ا العم .
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 -87ورحبت اجلزائر بوضع ليالة التنمية الوطنيدة لليدنة ( )2018-2014واإلطدار اإل دائي
اال دناتيريي للي ددنة ( .)2025-2015واح ددت الت دددابري التمب دريعية املوم ددة الدديت اخت ددذهتا تونغ ددا
ملوا مددة القددانون الددوطا مددع املعددايري الدوليددة حلقددو اإلنسددان .واح ددت أي داأب ابرتيددا اجلوددود الدديت
بذلتوا تونغا والنتائم اليت حققتوا ا اات التعليم وال حة واحلد من اليقر.
 -88ورحبددت أنغددوا بنريددا انتخدداابت عددام  2014ا تونغددا وابلتدزام تونغددا اقددو اإلنسددان.
وبينمددا شددددت أنغددوا عل د أهتيددة إنمبددا مؤلسددة معنيددة اقددو اإلنسددان لتعزيددز حقددو اإلنسددان
ومحايتو ددا وتنس دديق ورص ددد املس ددائ املت ددلة هب ددا وللمس دداعدة ا تنيي ددذ التوص دديات املقدم ددة خ ددالل
االتعرال الدورن المبام ر فقد دعت تونغا إىل العمد مدن أجد حتقيدق هدذه الغايدة .وشدريعت
أي اأب تونغا عل تعزيز اآلليات القانونية حلماية الظي .
 -89ونوهددت ألدناليا اوددود تونغددا مددن أجد تعزيددز حقددو اإلنسددانر ددا ا ،لددك مددن خددالل
لن قانون محايدة األلدرة لعدام  2013والدتحدام ليالدة وطنيدة بمبد ن اإلعاقدة والتنميدة المبداملة
وحتس د فددر ح ددول األشددخا ،ون اإلعاقددة عل د امدددمات ال ددحية وإنمبددا ممت د أم د
امل امل والتقدم اجرز ا العم من أج وضع ممبروع قانون متميز بمب ن عالقات العم  .وأثندت
أي اأب عل تونغا حلسن إدارهتا لالنتخاابت السلمية اليت أجريت ا تمبرين الثاين/نوفمرب .2017
وبينما اح ت ألناليا جوود البلد املتواصلة لتعزيز املساواة ب اجلنس ر فقد أعربت عن قلقوا
إزا ارتياع معدات العن ،العائلي .واح ت أي اأب أن تونغا مل تنيذ عقوبة اإلعدام منذ مدة.

 -90وأعربت أ،ربيريدان عدن تياة دا إزا الدتمرار اإلصدالحات الدلدتورية والسيالدية ا تونغدا
وإزا م ددي تونغددا قُدددماأب حنددو تعزيددز الدميقراطيددة مددن خددالل إح دراز التقدددم ا عدددد مددن اجملددااتر
ا ا ،لك إنمبا ممت أم امل امل واانتخاابت العامة لعام  2014اليت اعتُربت حرة ونزيوة.
 -91وهن د ت األرجنت د تونغددا عل د التقدددم اجددرز ا ددال تددوفري التعلدديم اابتدددائي للريميددعر
وا لدديما اعتمدداد قددانون التعلدديم اجلديددد لعددام  2013الددذن حيدددد لددن التعلدديم اإللزامددي ب د 4
لنوات و 18لنة .وأشارت أي اأب إىل إطال محلة جلندع الظيالت طيالتج.
 -92وشددت تونغا عل أعا ا تزال ملتزمة بتحس مستوى تنييذ التزاماهتا ا ال حقدو
اإلنسان .ودعت الدول األع ا إىل تيوم وتقدير ال رو اليريدة اليت تواجووا ا عمليدة تعزيدز
محايددة حقددو اإلنسددانر مث د حمدوديددة امل دوارد وقددوة القدديم الثقافيددة وهيمنددة الدانددة املسدديحية و ددو
األيديولوجيات الليربالية .وعالوة عل ،لكر دعت تونغا الدول األع دا إىل مسداعدهتا ودعمودا
ا مسريهتا حنو تعزيز حقو اإلنسان مع إعظا أولوية خاصة لتلك اليت تعدزز منودا حقدو طيدع
ضعيا احلال من أفراد تمعوا.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -93نظ رت تونغ ا يف التوص يات املقدم ة خ الل جلس ة التح اور وال واردة أدانه ،وه
حتظى بتأييدها:
لي ة وطني ة للتنس يق
 1-93النظ ر يف حتوي ل ااياص ل املئمم ة القا م ة
والتنفيذ واإلبالغ واملتابعة ،وفق ا للعناص ر املس تمدة م م املمارس ات اجلي دة ا ددة
يف دلي ل املفوض ية الس امية إلق وق اإلنس ان لع ا  2016بش أن ايلي ات الوطني ة
لإلبالغ واملتابعة (الربتغال)؛
14

GE.18-06001

A/HRC/38/5

 2-93مواص لة العم ل يف جم ال حق وق اإلنس ان ومن ادرات التنمي ة املس تدامة،
وعند االقتضاء ،اعتماد ليات املتابعة املناسنة (اتيلند)؛
3-93

تقدمي التقرير األويل بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (اجلنل األسود)؛

 4-93اعتم اد عملي ة واض حة وقا م ة عل ى أس ا اجل دارة ل د اختي ار
املرش حى عل ى الم عيد ال وطين النتئ اابت هيح ات معاه دات األم املتح دة
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و يرلندا الشمالية)؛
 5-93حتس ى س علقا املتعل ق بتق دمي التق ارير هيح ات معاه دات األم
املتحدة ،مبا يف ذلك مم خالل تقدمي تقاريرها املتأخرة جلنة القضاء على التمييز
العنمري وجلنة حقوق الطفل (أذربيعان)؛
 6-93عداد وتقدمي التقارير املطلوب ة م م جلن ة القض اء عل ى التميي ز العنم ري
وجلنة حقوق الطفل (صوت ديفوار)؛
 7-93قنول طلب الزايرة املق د م م الفري ق العام ل املع ين مبس ألة التميي ز ض د
املرأة يف القانون واملمارسة (بنما)؛
 8-93التع اون ،م م أج ل تعزي ز بن اء ق درااا يف جم ال حق وق اإلنس ان ،م
ص ندوق التربع ات االس تحمامي لتق دمي املس اعدة التقني ة ل دع مش ارصة أق ل النل دان
من وا وال دول اجلزري ة الم غاة النامي ة يف أعم ال جمل س حق وق اإلنس ان ،واض عةا يف
اعتنارها أن والية المندوق تتمثل يف دع دورات تدرينية حمددة األهداف وأنشطة
لنن اء الق درات فيم ا يتعل ق ابلنظ ا ال دويل إلق وق اإلنس ان والق انون ال دويل إلق وق
اإلنس ان ،فض الا ع م دورات الت دريب الت وجيق للم ولفى اإلك وميى يف أق ل
النل دان من وا وال دول اجلزري ة الم غاة النامي ة لتزوي ده مبعلوم ات ع م نظ ا حق وق
اإلنسان املتعدد األطراف (أوصرانيا)؛
 9-93طالق عملية مراجعة المكوك التش ريعية املش ار ليق ا يف الفق رة 138
مم التقرير الوطين (بنما)؛
 10-93اخت اذ اإلج راءات املش ار ليق ا يف الفق رة  138م م تقريره ا ال وطين يف
طار تنقيح التشريعات الوطنية وتعديلقا (صواب)؛
 11-93مواصلة عملية رساء الدميقراطي ة ،مب ا يف ذل ك اجلق ود الرامي ة تعزي ز
احرتا اإلقوق املدنية للم واطنى لض مان ع تعق الكام ل عل ى ق د املس اواة ق وق
اإلنسان األساسية ( ندونيسيا)؛
 12-93مواص لة جقوده ا الرامي ة
والشفافية يف النلد (أذربيعان)؛

نش اء دوا ر عام ة متس مة ابلكف اءة

 13-93مواصلة اختاذ تدابا فعالة إلماية حقوق الفحات الضعيفة (المى)؛
 14-93مواص لة سياس ااا االجتماعي ة واملتعلق ة ق وق اإلنس ان ،و اص ة يف
جمال اإلقوق االقتمادية واالجتماعية والثقافي ة ،بغي ة االرتق اء بنوعي ة حي اة ش عنقا،
وال سيما أشد شرا ح السكان ضعف ا (مجقورية فنزويال النوليفارية)؛
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 15-93نش اء نظ ا للرص د واإلب الغ فيم ا يتعل ق بتنفي ذ ط ار سياس ة التعل ي
(الربتغال)؛
 16-93نشاء نظا لرصد تنفيذ اإلطار اإلايل لسياسة التعل ي للف رتة 2019-2004
(أوصرانيا)؛
 17-93نشاء مؤسسة وطنية إلقوق اإلنسان ،قادرة على تعزيز حقوق اإلنسان
ومحايتقا يف النلد ،حتظى ابملوارد النشرية واملالية الكافية لضمان حس م س ا عملق ا
(املكسيك)؛
 18-93مواص لة اإل وار ،ال ذي بل ا مس تو معين ا م م التق د  ،بش أن نش اء
مؤسسة وطنية إلقوق اإلنسان (ترصيا)؛
 19-93نش اء مؤسس ة وطني ة إلق وق اإلنس ان لرص د مجي قض ااي اإلق وق يف
تونغا ،على حنو ما تكررت اإلشارة ليه يف اجلوالت السابقة (أوروغواي)؛
 20-93نشاء مؤسسة وطني ة إلق وق اإلنس ان ميك م أن تس تند
املظامل املنشأ حديث ا (فرنسا)؛

مكت ب أم ى

 21-93نش اء لي ة لتحس ى التنس يق وتعزي ز املؤسس ات املئتلف ة ال تع ا
مسألة التمييز ضد املرأة ،م مراعاة أن تونغ ا مل تنش ب بع د مؤسس ةا عتث ل للمن اد
املتعلقة مبرصز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (سلوفينيا)؛
 22-93ض مان ختم ير امل وارد الكافي ة للتنفي ذ الكام ل والن اجح للسياس ة
الوطنية املنقحة بشأن نوع اجلنس والتنمية للفرتة ( 2018-2014سنغافورة)؛
 23-93مواص لة تعزي ز لي ات امل واطنى ،مب ا يف ذل ك منظم ات اجملتم امل دمي،
للمشارصة يف عمليات وض القوانى والرقابة والتئطيط الوطين وامليزنة (هولندا)؛
 24-93عط اء األولوي ة للمس اواة ب ى اجلنس ى ،فض الا ع م تعزي ز مش ارصة امل رأة
يف مجي مس توايت ص ن الق رار االجتم اع والسياس واالقتم ادي عل ى ص عيد
اإلكومة (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 25-93اعتماد تدابا ملموسة إلماية الفح ات الض عيفة بغي ة مس اعداا يف تعزي ز
قدراا على مواجقة اثر تغا املناخ والكوارث الطنيعية (مجقورية صوراي)؛

 26-93التما املساعدة التقنية واملالية الالزمة للتم دي بش كل مال للتح دايت
ال يطرحقا تغا املناخ وللحد مم املئاطر وتنفيذ نظ اإلنذار املنكر (سااليون)؛
 27-93معاجلة مسألة االجتار ابلنساء واألطفال (الفلنى)؛
 28-93اخت اذ ت دابا لتعزي ز محاي ة حري ة التعن ا ،مب ا يف ذل ك ض مان اس تقالل
وسا ط اإلعال العامة واخلاصة (صندا)؛
 29-93اختاذ املزيد مم اخلط وات إللغ اء زواا األطف ال ،مب ا يف ذل ك م م خ الل
رف اإلد األدىن لسم الزواا  18سنة (الربازيل)؛
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 30-93اخت اذ خط وات لوض ح د ل زواا األطف ال م م خ الل رف اإل د األدىن
لسم الزواا  18سنة ابلنسنة للفتيان والفتيات على حد سواء ( يطاليا)؛
 31-93اخت اذ مجي الت دابا الالزم ة لض مان التنفي ذ الفع ال لق انون محاي ة األس رة
لعا  2013والرتصيز بشكل خاص على محالت التوعية القانونية والثقافية ( يرلندا)؛
 32-93مواصلة تنفيذ طارها اإلمنا االسرتاتيع للفرتة  2025-2015مم
أجل حتقيق التنمية االقتمادية واالجتماعية املستدامة (المى)؛
 33-93ب ذل اجلق ود م م أج ل حتقي ق رف اه النس اء الع امالت ،مب ا يف ذل ك م م
خالل ضمان جازة األمومة مبوجب القانون (مجقورية صوراي)؛
 34-93تنفيذ نظا للدع الرمس للمرأة العاملة ،م التفكا يف مسا ل أساس ية
مثل اإلد األدىن لألجور و جازة األمومة (أوروغواي)؛
 35-93مواص لة تعزي ز الرعاي ة الم حية ،وال س يما حتس ى اخل دمات يف جم ال
صحة األ وحديث الوالدة واألطفال (ملديف)؛
 36-93اخت اذ الت دابا الالزم ة لتحس ى ف رص اإلم ول عل ى الرعاي ة الم حية،
وال سيما ابلنسنة لألطفال والنساء خالل فرتة اإلمل والوالدة وما بعد الوالدة (اجلزا ر)؛
 37-93تنفيذ التدابا الرامية تعزيز فرص اجلمي يف اإلمول عل ى اخل دمات
المحية ،مبا يف ذلك المحة اإلجنابية (أنغوال)؛
 38-93اعتم اد ت دابا تش ريعية وسياس ية ملكافح ة التميي ز ض د امل رأة وض مان
املساواة بى اجلنسى يف القطاعى العا واخلاص (هندورا )؛
 39-93زايدة التوعية واإلمالت اإلعالمية ملكافحة العنف ضد املرأة (املغرب)؛
 40-93جت رمي مجي أش كال العن ف ض د امل رأة ،مب ا يف ذل ك العن ف اجلنس
العا ل (هندورا )؛
 41-93تعزيز املساواة بى املرأة والرجل ومكافحة العنف العا ل (فرنسا)؛
 42-93مواص لة اجلق ود الرامي ة مكافح ة العن ف ض د النس اء واألطف ال و
القضاء على مجي أشكال التمييز ضد املرأة (نيوزيلندا)؛
 43-93تشعي وتعزيز اجلقود الرامية مش ارصة امل رأة يف اإلي اة السياس ية ويف
عملية صن القرار على مجي املستوايت (املغرب)؛
 44-93مواصلة تعزيز اجلقود الرامية
صن القرار الرمس (نيوزيلندا)؛

زايدة مشارصة املرأة يف مجي مس توايت

 45-93اعتم اد ت دابا حم ددة ل زايدة عثي ل امل رأة يف هيح ات ص ن الق رار ،مب ا يف
ذلك اجلمعية التشريعية (شيل )؛
 46-93وض سياس ات وطني ة تكف ل حتس ى مس تو مش ارصة امل رأة يف مجي
مستوايت اإلك ويف مناصب صن القرار الر يسية (سااليون)؛
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 47-93لغاء األحكا ال جتيز العقوبة الندنية ( يطاليا)؛
 48-93حظ ر خض اع أي ش ئر ،وال س يما األطف ال ،للعل د صعقوب ة ديني ة
أو ألي نوع خر مم العقاب الندمي ،بغض النظر عم اجلرمية املرتكنة (أوروغواي)؛
 49-93تعديل التش ريعات الوطني ة إلظ ر زواا األطف ال وال زواا املنك ر وال زواا
القسري وحتديد سم قانونية واضحة للزواا والرضى اجلنس (سااليون)؛
 50-93اخت اذ الت دابا الالزم ة لتع ديل التش ريعات الوطني ة ل زايدة اإل د األدىن
لسم الزواا القانونية ،فض الا ع م زايدة ال وع ابملواق ف والقوال ب النمطي ة العميق ة
اجل ذور ،وال س يما م م خ الل التحقي ق يف ح االت ص راه الفتي ات عل ى ال زواا
يشاهدن معق أو حىت مبغتمنيقم واملعاقنة عليقا (األرجنتى)؛
ابألطفال الذيم َ
 51-93نشاء نظا منفمل لقضاء األحداث أو حمكمة لألطفال وتنفيذ اتفاقي ة
حقوق الطفل (ترصيا)؛
 52-93مواصلة مراجع ة وحتس ى التش ريعات والسياس ات وال ربام ذات الم لة
ملنح األشئاص ذوي اإلعاقة مزيدا مم اإلماية واخلدمات وفرص املش ارصة الكامل ة
يف جمتم تونغا (سنغافورة).
 -94وستنظر تونغا يف التوصيات التالية وستقد ردودها عليقا يف الوقت املناسب ،على
أال يتعد ذلك موعد الدورة الثامنة والثالثى جمللس حقوق اإلنسان:
 1-94مواص لة جقوده ا الرامي ة
األساسية إلقوق اإلنسان ( ندونيسيا)؛

التم ديق عل ى مجي االتفاقي ات الدولي ة

 2-94ب ذل ص ل اجلق ود املمكن ة للتم ديق عل ى املعاه دات الدولي ة األساس ية
إلقوق اإلنسان ،والوفاء ابلتزامااا بتقدمي التقارير مبوج ب االتفاقي ات ال ص دقت
عليقا ( يرلندا)؛
 3-94اخت اذ اخلط وات الالزم ة للتم ديق عل ى العق د ال دويل اخل اص ابإلق وق
املدنية والسياسية والعقد الدويل اخلاص ابإلقوق االقتمادية واالجتماعي ة والثقافي ة
واتفاقية حقوق األشئاص ذوي اإلعاقة واتفاقية حقوق الطفل (غاان)؛
 4-94التم ديق عل ى العق د ال دويل اخل اص ابإلق وق املدني ة والسياس ية
( يسلندا) (بنما) (ترصيا) (صوت ديفوار)؛
 5-94التم ديق عل ى العق د ال دويل اخل اص ابإلق وق االقتم ادية واالجتماعي ة
والثقافية (أنغوال) ( يسلندا) (بنما) (ترصيا) (املكسيك)؛
 6-94التم ديق عل ى اتفاقي ة القض اء عل ى مجي أش كال التميي ز ض د امل رأة
(أسرتاليا) (أنغوال) ( يسلندا) ( يطاليا) (ترصيا) (الدامنرك) (صوت ديفوار) (املكسيك)؛
 7-94التم ديق عل ى اتفاقي ة مناهض ة التع ذيب وغ اه م م ض روب املعامل ة
أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املقينة ( يسلندا) (الربازيل) (ترصيا)؛
8-94
18
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 9-94التمديق على العقد الدويل اخل اص ابإلق وق املدني ة والسياس ية والعق د
ال دويل اخل اص ابإلق وق االقتم ادية واالجتماعي ة والثقافي ة واتفاقي ة القض اء عل ى
مجي أش كال التميي ز ض د امل رأة واتفاقي ة مناهض ة التع ذيب واخت اذ خط وات ل زايدة
الوع االجتماع هبذه المكوك وفقمقا (صندا)؛
 10-94تس ري وت اة اخلط وات الرامي ة التم ديق عل ى املعاه دات الدولي ة
األساسية إلقوق اإلنسان ،مبا فيقا العقد الدويل اخلاص ابإلقوق املدني ة والسياس ية
والعق د ال دويل اخل اص ابإلق وق االقتم ادية واالجتماعي ة والثقافي ة واتفاقي ة حق وق
األش ئاص ذوي اإلعاق ة واتفاقي ة القض اء عل ى مجي أش كال التميي ز ض د امل رأة
واتفاقي ة مناهض ة التع ذيب وغ اه م م ض روب املعامل ة أو العقوب ة القاس ية
أو الال نسانية أو املقينة (مجقورية صوراي)؛
 11-94النظ ر يف مس ألة االنض ما
اإلنسان (أوروغواي)؛

العق ديم ال دوليى اخلاص ى ق وق

 12-94النظر يف مكانية التمديق على بعض المكوك الدولية القانونية إلقوق
اإلنسان ،وال سيما العقد الدويل اخلاص ابإلقوق املدني ة والسياس ية والعق د ال دويل
اخلاص ابإلقوق االقتمادية واالجتماعية والثقافية (اجلزا ر)؛
 13-94النظ ر يف مس ألة التم ديق عل ى املعاه دات الدولي ة األساس ية إلق وق
اإلنس ان ،مب ا فيق ا العق د ال دويل اخل اص ابإلق وق املدني ة والسياس ية والعق د ال دويل
اخلاص ابإلقوق االقتمادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهض ة التع ذيب وغ اه
مم ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املقينة (أذربيعان)؛
 14-94التم ديق عل ى املعاه دات الدولي ة الر يس ية إلق وق اإلنس ان ،وال س يما
العق د ال دويل اخل اص ابإلق وق املدني ة والسياس ية والعق د ال دويل اخل اص ابإلق وق
االقتمادية واالجتماعية والثقافية واتفاقي ة القض اء عل ى مجي أش كال التميي ز ض د
امل رأة واتفاقي ة مناهض ة التع ذيب وغ اه م م ض روب املعامل ة أو العقوب ة القاس ية
أو الال نسانية أو املقينة واتفاقية حقوق األشئاص ذوي اإلعاقة (فرنسا)؛
 15-94التم ديق عل ى اتفاقي ة القض اء عل ى مجي أش كال التميي ز ض د امل رأة
و عمال أحكامقا يف القانون الوطين (أملانيا)؛
 16-94تسري وتاة العملية اجلارية للتمديق على اتفاقية القضاء عل ى مجي أش كال
التمييز ضد املرأة يف طار جقودها اجلارية لتعزيز حقوق املرأة ومحايتقا (ملديف)؛
 17-94العم ل م م أج ل التم ديق عل ى اتفاقي ة القض اء عل ى مجي أش كال
التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق األشئاص ذوي اإلعاقة (ااند)؛
 18-94النظ ر يف مس ألة س حب حتفظاا ا عل ى اتفاقي ة القض اء عل ى مجي
أش كال التميي ز ض د امل رأة ،فض الا ع م نش اء جلن ة وطني ة إلق وق اإلنس ان وفق ا
ملناد ابريس (موزامنيق)؛
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 19-94هن اء عملي ة التم ديق عل ى اتفاقي ة القض اء عل ى مجي أش كال التميي ز
ضد املرأة و عادة النظر يف مجي التحفظات ا تملة عليقا (الربتغال)؛
 20-94تس ري وت اة اخلط وات الرامي ة التم ديق عل ى اتفاقي ة القض اء عل ى
مجي أش كال التميي ز ض د امل رأة واتفاقي ة مناهض ة التع ذيب وغ اه م م ض روب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املقينة (جورجيا)؛
 21-94تكثي ف اجلق ود الرامي ة التم ديق عل ى اتفاقي ة مناهض ة التع ذيب
وغاه مم ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املقينة (غاان)؛
 22-94التم ديق عل ى اتفاقي ة مناهض ة التع ذيب وغ اه م م ض روب املعامل ة
أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املقينة دون مزيد مم التأخا (الدامنرك)؛
 23-94تعزي ز اجلق ود الرامي ة التم ديق عل ى املعاه دات الدولي ة األساس ية إلق وق
اإلنسان ،مبا فيقا اتفاقي ة مناهض ة التع ذيب وغ اه م م ض روب املعامل ة أو العقوب ة القاس ية
أو الال نسانية أو املقينة واتفاقية القضاء على مجي أشكال التمييز ضد املرأة (أوصرانيا)؛
 24-94تكثي ف جقوده ا الرامي ة التم ديق عل ى اتفاقي ة مناهض ة التع ذيب
وغ اه م م ض روب املعامل ة أو العقوب ة القاس ية أو الال نس انية أو املقين ة وص ذلك
اتفاقية القضاء على مجي أشكال التمييز ضد املرأة (شيل )؛
 25-94التمديق على اتفاقية حقوق األشئاص ذوي اإلعاقة (نيوزيلندا)؛
 26-94التمديق على اتفاقي ة حق وق األش ئاص ذوي اإلعاق ة وتنفي ذها ودع
تم نيف الني اانت املتعلق ة بتق دمي التق ارير ع م أه داف التنمي ة املس تدامة حس ب
اإلعاقة (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و يرلندا الشمالية)؛
 27-94االنضما

نظا روما األساس للمحكمة اجلنا ية الدولية (فرنسا)؛

 28-94التمديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رق  )182لع ا 1999
بش أن حظ ر أس وأ أش كال عم ل األطف ال يف ط ار الت زا اإلكوم ة املس تمر بتحقي ق
الغاي ة  7-8م م أه داف التنمي ة املس تدامة (اململك ة املتح دة لربيطاني ا العظم ى
و يرلندا الشمالية)؛
 29-94التم ديق عل ى الم كوك الر يس ية إلق وق اإلنس ان ال مل تنض ليق ا
بعد ،فضالا عم االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية (هندورا )؛
 30-94مواصلة اجلقود الرامية
ليات حقوق اإلنسان (املغرب)؛

التمديق على المكوك الدولية والتعاون م

 31-94التوقي على املعاهدات الدولية األساسية إلقوق اإلنسان ،ال ليس ت
تونغ ا بع د دول ة طرف ا فيق ا ،واالنض ما ليق ا ،وه العق د ال دويل اخل اص ابإلق وق
االقتمادية واالجتماعية والثقافية والعقد الدويل اخلاص ابإلقوق املدني ة والسياس ية
واالتفاقية الدولية إلماية مجي األشئاص م م االختف اء القس ري واالتفاقي ة الدولي ة
إلماي ة حق وق مجي العم ال املق اجريم وأف راد أس ره واتفاقي ة مناهض ة التع ذيب
وغاه مم ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املقينة (سااليون)؛
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 32-94التم ديق عل ى املعاه دات األساس ية إلق وق اإلنس ان وعل ى نظ ا روم ا
األساس للمحكمة اجلنا ية الدولية (تيمور  -ليش )؛
 33-94مواص لة اخت اذ الت دابا الالزم ة إلنش اء مؤسس ة وطني ة إلق وق اإلنس ان
وفق ا ملناد ابريس ،مبا يف ذلك مم خ الل زايدة ب رام بن اء الق درات لفا دة مجي
اجلقات صاحنة اململحة ( ندونيسيا)؛
 34-94نشاء لية وطنية إلقوق اإلنسان تتوافق م من اد ابري س (الربتغ ال)؛
و نش اء مؤسس ة وطني ة إلق وق اإلنس ان وفق ا ملن اد ابري س (س االيون)؛ و نش اء
مؤسس ة وطني ة إلق وق اإلنس ان وفق ا ملن اد ابري س (تيم ور  -ليش )؛ و نش اء
مؤسسة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفق ا ملناد ابريس (أوصرانيا)؛
نش اء مؤسس ة وطني ة إلق وق اإلنس ان

 35-94تس ري وت اة اجلق ود الرامي ة
وفقا ملناد ابريس (جورجيا)؛
 36-94اس تحداث تش ريعات ش املة ملكافح ة التميي ز بغي ة ت وفا اإلماي ة املتس اوية
م م التميي ز عل ى مجي األس س ،مب ا يف ذل ك املي ل اجلنس وااوي ة اجلنس انية ،جلمي
األشئاص ،مبم فيق الفحات الضعيفة مثل األشئاص ذوي اإلعاقة (أملانيا)؛
 37-94نزع صفة اجلرمية عم العالقات اجلنسية املثلية ابلرتاض (أملانيا)؛

 38-94ن زع ص فة اجلرمي ة ع م العالق ات اجلنس ية ابلرتاض ب ى األش ئاص
النالغى مم نفس اجلنس (هندورا )؛
 39-94لغ اء التش ريعات ال جت ر ممارس ة العالق ة اجلنس ية املثلي ة ب ى الن الغى
املرتاض ى وزايدة اجلق ود الرامي ة القض اء عل ى مجي أش كال التميي ز ال
تستقدف األفراد على أسا ميلق اجلنس وهويتق اجلنسانية (صندا)؛
 40-94اعتماد قوانى متئممة تسمح إبنشاء ليات ملكافحة العنف اجلنس
والعنف القا على نوع اجلنس ،وص ذلك التميي ز عل ى أس ا املي ل اجلنس وااوي ة
اجلنسانية (املكسيك)؛
 41-94س م تش ريعات جدي دة أو تع ديل الق وانى القا م ة بغ رض ن زع ص فة
اجلرمية عم العالقات املثلية بى النالغى املرتاضى (اجلنل األسود)؛
 42-94اس تحداث تش ريعات ش املة ملكافح ة التميي ز بغي ة ت وفا اإلماي ة
املتس اوية م م التميي ز جلمي األش ئاص عل ى مجي األس س ،مب ا يف ذل ك املي ل
اجلنس أو ااوية اجلنسانية (هولندا)؛
 43-94تنق يح الق انون اجلن ا لن زع ص فة اجلرمي ة ع م العالق ات اجلنس ية ب ى
النالغى املرتاضى مم نفس اجلنس (الربتغال)؛
 44-94مواص لة العم ل م منظم ات اجملتم امل دمي جلماع ة لي (املثلي ات
واملثليون ومزدوجو امليل اجلنس ومغايرو ااوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسى)
م م أج ل اعتم اد اإلص الحات الالزم ة للقض اء عل ى التميي ز عل ى أس ا املي ل
اجلنس أو ااوية اجلنسانية (شيل )؛
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 45-94لغ اء أحك ا الق انون اجلن ا ال جت ر العالق ات اجلنس ية املثلي ة ب ى
النالغى املرتاضى (تيمور  -ليش )؛
 46-94لغ اء أحك ا الق انون اجلن ا الت ونغ ال جت ر وض وس لوك املثلي ات
واملثليى ومزدوج امليل اجلنس ومغايري ااوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسى
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 47-94اختاذ تدابا عاجلة ،يف طار متابعة التوصية املقدمة يف عا  ،2013إللغاء
القواع د وال نظ ال تعاق ب املثلي ات واملثلي ى ومزدوج املي ل اجلنس ومغ ايري ااوي ة
اجلنسانية وحامل صفات اجلنس ى وتنط وي عل ى التميي ز ض ده  ،وص ذلك التحقي ق يف
أفعال التمييز والعنف ضد هؤالء األشئاص ومعاقنة مرتكنيقا (األرجنتى)؛
 48-94لغاء عقوبة اإلعدا (هندورا )؛
 49-94لغاء عقوبة اإلعدا رمسيا ،مبا يف ذلك مم خالل التم ديق عل ى العق د
ال دويل اخل اص ابإلق وق املدني ة والسياس ية وبروتوصول ه االختي اري الث امي اا ادف
لغاء عقوبة اإلعدا (أسرتاليا)؛
 50-94النظر يف مسألة اإللغاء التا لعقوبة اإلعدا ( يطاليا)؛
 51-94لغاء عقوبة اإلعدا  ،ابلنظر
(صندا)؛

وقفقا االختياري الفعل من ذ ع ا 1982

 52-94حتويل وقفقا االختياري الفعل لتطني ق عقوب ة اإلع دا
(الربتغال)؛

لغا ق ا هنا ي ا

 53-94مواص لة دم اا قواع د األم املتح دة ملعامل ة الس عينات والت دابا غ ا
االحتعازية للمعرمات ،املعروفة أيضا ابس "قواعد ابنكوك" يف تشريعااا (اتيلند)؛

 54-94وض نظ ا أوس نطاق ا للمس اعدة القانوني ة ي وفر املش ورة القانوني ة
اجملانية للمتقمى املعوزيم (الوالايت املتحدة األمريكية)؛

 55-94ج راء ص الحات تنظيمي ة ص يتس للنس اء أن يق ررن اخلض وع
لتدخالت طنية ملن اإلمل أو أي ممارسة أخر تتعلق بمحتقم (أوروغواي)؛
 56-94ختل ير نظامق ا الق انومي م م املع ايا املتس مة ابلتميي ز عل ى أس ا ن وع
اجلنس ومضاعفة جقودها ملكافحة أي ممارسة عييزية ضد املرأة ،وال سيما حققا يف
امللكية (هندورا )؛
 57-94تع ديل ق انون األراض املعم ول ب ه حالي ا ،وال س يما أحكام ه ال عن
املرأة مم رث األراض ( يسلندا)؛
 58-94عطاء األولوية للعم ل م م أج ل القض اء عل ى العن ف ض د امل رأة وتعزي ز
املساواة بى اجلنسى ،مبا يف ذلك فيما يتعلق ابملمتلكات والعمالة (أسرتاليا).
تعرب مجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير عم موق ف الدول ة
 -95و ر
(ال دول) ال ق دمتقا و/أو الدول ة موض وع االس تعراض .وال يننغ ويلق ا عل ى أهن ا حتظ ى
بتأييد الفريق العامل بكامله.
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املرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of Tonga was headed by Solicitor General, Mr. Sione Sisifa, and
composed of the following members:
• Ms. Susana Faletau, Chief Executive Officer of the Ministry of Justice;
• Mr. Sione Sonata Tupou, Acting High Commissioner, Tonga High Commission,
London;
• Ms. Akanesi Katoa, Assistant Crown Counsel.
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