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موجز ورقات اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

تونغا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراععاد روريع
ععاح املصععل ( )1إىل
االسععتاراا الععدوري ال.ععام م وهععو مععوقا ربع ورجلععا جلععدمت ا ا ععا
االستاراا الدوري ال.ام يُقدم ب.ك موقا تقيُّداً ابحلد ا جلصى لادر الكلما م

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )2والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()3

 -2أشار الورجل امل.رتك  ،1املقدم من منظم اجملتم املدين يف تونغا وفرجلع الامع املانيع
حبقععوق اإلنسععان ،إىل أن تونغععا عداجلف فقععم عل ععى اتتععاجليت مععن االتتاجليععا ا ساسععي حلق ععوق
اإلنسععان  -مهععا االتتاجلي ع الدولي ع للقضععال علععى كي ع أشععكاع التمييععا الانص عري واتتاجلي ع حقععوق
الطت  -ووجلااف على اتتاجلي حقوق ا شخاص ذوي اإلعاجل ()4م
 -3وأبرز الورجل امل.رتك  1أن تونغا مل ِّ
تصدق على الصكوك التالي  :اتتاجليع القضعال علعى
كي ع أش ععكاع التميي ععا و ععد امل عرأد وبروتوكوت ععا اال تي ععاري واتتاجلي ع مناهض ع التا ععذي و ع م ععن
وروب املاامل أو الاقوب القاسي أو الالإنساني أو امل ين وبروتوكوتا اال تياري والا عد العدو
اخل ععاص ابحلقع ععوق االجلتصع ععاري واالقتماعي ع ع والثقافي ع ع والا ععد الع ععدو اخلع ععاص ابحلقع ععوق املدني ع ع

__________

*

مل ُُترر هذ الوثيق جل إرساتا إىل روائر الرتك الت ريري اب مم املت ددم
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والسياسي وبروتوكوله اال تيعاري واالتتاجليع الدوليع حلمايع حقعوق كيع الامعاع امل عاقرين وأفعرار
أسرهم والربوتوكوال اال تياري التتاجلي حقوق الطت ()5م
 -4وابإلو ععاف إىل ذل ععا ،الحظ ععف الورجل ع ع امل .ععرتك  1بقل ع ع أن تونغ ععا مل تتخع ععذ ط ع عوا
إجيابي ع  ،عق ع االسععتاراا الععدوري ال.ععام ا ع يف عععام  ،2012مععن أق ع التصععدي علععى
الصععكوك املععذكورد أعععال م ورعععف الورجلع امل.ععرتك  1تونغععا إىل التصععدي فععوراً علععى اتتاجليع القضععال
على كي أشكاع التمييا وعد املعرأد واتتاجليع مناهضع التاعذي واتتاجليع حقعوق ا شعخاص ذوي
اإلعاجل ع والنظععر يف التصععدي علععى الصععكوك ا ععرل حلقععوق اإلنسععان ال ع ليسععف رف عاً في ععا
والوفععال ابلتاام ععا بتقععدا تقععارير عععن اتتاجلي ع حقععوق الطت ع واالتتاجلي ع الدولي ع للقضععال علععى كي ع
أش ععكاع التمييععا الانص ععري ،والتاام ععا ابلام ع عل ععى وو ع ط ععم لتنتي ععذ اتتاجلي ع حق ععوق الطت ع ،
واالتتاجليع ع الدوليع ع للقض ععال عل ععى كيع ع أش ععكاع التميي ععا الانص ععري ،واتتاجليع ع القض ععال عل ععى كيع ع
أشكاع التمييا ود املرأد ،واتتاجلي حقوق ا شخاص ذوي اإلعاجل ()6م
 -5والحظ ععف الورجل ع ع امل .ععرتك  1أن تونغ ععا أ ع ع ف عض ع عواً يف منظمع ع الام ع ع الدولي ع ع يف
ش اط/فرباير  ،2016وأو ف الورجل أبن ِّ
تصدق تونغا على االتتاجليا الثماين ا ساسعي ملنظمع
الام الدولي ()7م
 -6وأو ععف الورجل ع امل .ععرتك  1أبن تنض ععم تونغ ععا إىل بروتوك ععوع ا م ععم املت ععدد ملن ع اال ععار
اب شععخاص ،وةا ع النسععال وا تععاع ،وجلماععه واملااجل ع عليععه ،املكم ع التتاجلي ع ا مععم املت ععدد
ملكاف ا رمي املنظم عرب الو ني ()8م
 -7وأش ععار الورجل ع امل .ععرتك  1إىل أن حكوم ع تونغ ععا ذك ععر  ،يف ع ععام  ،2015يف ال ععدورد
التاسا واخلمس للجن وو املرأد املاقعورد يف نيويعورك ،أ عا مسعتادد لل عدل يف عمليع التصعدي
علعى اتتاجليع القضعال علععى كيع أشععكاع التمييععا وعد املعرأدم ع أن جلعراراً أ عدر امللععا يف اجمللععس
االست.اري ا على أوجلع هعذ الامليع بعاعم أن جلعرار احلكومع ابلتصعدي علعى االتتاجليع يتاعارا
م املارد  39من الدسعتور ،الع تعنل علعى أن إبعرام املااهعدا ا تصعاص حصعري للملعام ويف
هععذا الصععدر ،أكععد الورجل ع امل.ععرتك  1وععرورد إق عرال مراقا ع جلضععائي مععن أق ع تووععي مععدل
هذا الاعم لكي يتسىن لل كوم املضي جلدماً حنو التصدي على االتتاجلي ()9م
 -8وأش ع ععار الورجلع ع ع امل .ع ععرتك  1إىل أن تونغ ع ععا التام ع ععف ابالتتاجلي ع ععا واالتتاجل ع ععا الدوليع ع ع
واإلجلليمي ع التالي ع املتالق ع ابملسععاواد ب ع ا نس ع  :من ععاع عم ع بيج ع املتال ع ابمل عرأد ()1995
و طع عمع الكومنولعم للمسععاواد بع ا نسع ( )2015-2005وإعععالن جلعارد منطقع ا ععيم
اتارئ ب.أن املساواد ب ا نس ( )2012وأهداف التنمي املستدام ()10()2030-2015م

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()11

 -9أشععار الورجل ع امل.ععرتك  1إىل أن االنتخععااب الاام ع ال ع قععر يف عععام  2014متث ع
مالمعاً ابرزاً يف التععاريس السياسععي لتونغععام فقععد شع د ال لععد أوع رئععيس وزرال لل لععد يُنتخع مععن بع
ممثلععي ال.ععا يععيري اليمع الدسععتوري ()12م وعقع اعتمععار إ ععالا رميقرا ععي لل يكع السياسععي
الربملان يتأل من  17عضعواً ينتخع م ال.عا وتسعا معن ا عيعان
لل لد يف عام  ،2010أ
ينتخع م زمالمهععمم وارعععف الورجلع امل.ععرتك  1أن ختصععيل مقاعععد لنعيععان يتنععاي مع الدميقرا يع
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وييسععر اسععتغالع السععلط م وذكععر الورجل ع امل.ععرتك أيض عاً أن ا عيععان نصععلون علععى أقععور سععنوي
تي ععذ م ععن أمع عواع رافا ععي الضع عرائ  ،رون أن تك ععون ت ععم م ععام و يتيع ع واوع ع م ورع ععف الورجلع ع
امل.عرتك  1احلكومع إىل إععارد النظعر يف املقاعععد التسعا املخصصع لنعيعان ،وإىل تاعدي القععانون
حبيم يُسم لل.ا ابنتخاب ا عيان ال أن ينتخ ا عيان ممثلعي م ،ن ا عيعان ميثلعون أجلليع
سكاني م ورعف الورجل امل.رتك احلكوم أيضاً إىل النظر يف إلغال ا قور املخصص لنعيان()13م
 -10وشدار الورجل امل.رتك  1على أن تونغا ال توقد هبعا ميسسع حلقعوق اإلنسعان أو هيئع
و ني يُا د إلي ما بر د وتوثي انت اكا حقوق اإلنسانم وأكعد الورجلع أمهيع وقعور ميسسع
و نيع مععن هععذا الق يع تكععون ثابع هيئع تنسععيقي ت.ععرف علععى كيع مسععائ حقععوق اإلنسععان يف
ال لععد ،وتسععاعد علععى الر ععد الععدجلي لتنتيععذ تو ععيا االسععتاراا الععدوري ال.ععام م وأيععد الورجلع
امل.رتك  1فكرد إن.ال ميسس و ني حلقوق اإلنسان تامع ابسعتقاللي وتسعم بت عارع اخلعربا
وامل ع عوارر م ع ع الوك ععاال الدوليع ع ا ععرل حلق ععوق اإلنس ععان واحلكوم ععا م ول ععذلا أو ععف الورجل ع ع
امل.رتك  1أبن تو احلكوم أولوي إلن.ال ميسس و ني حلقوق اإلنسان()14م
 -11وأشار الورجلع امل.عرتك  1إىل أن رسعتور تونغعا نظعر التمييعا القعائم علعى أسعاة الط قع
االقتماعي ع والععدين وا ع الارجلععي ،ولكنععه ال ياععرتف ابلتمييععا القععائم علععى أسععاة نععو ا ععنسم
وأوععافف الورجلع أن السياسع الو نيع املتالقع ابملعرأد والتنميع ُووععاف يف عععام  2001ونُق ععف يف
عععام  ،2014ولكن ععا ا ععطدمف ابلصععاواب ال ع ت.ععرتك في ععا تتل ع القطاعععا واملتمثل ع يف
القيور املالي ال ُتعد معن إمكانيع التنتيعذم وأو عف الورجلع امل.عرتك  1أبن يُعدرع يف رسعتور تونغعا
نععو ا ععنس كأسععاة حلظععر التمييععا ،وأبن تُععوىل أولويع للمسععاواد ب ع ا نسع يف اإل ععار اإل ععائي
االسرتاتيجي لتونغا ،م ختصيل ميااني كافي ()15م
 -12وأش ععار الورجلع ع امل .ععرتك  1إىل بواع ععم جللع ع متااي ععدد ن احلكومع ع ووزارا ععا املختصع ع
مل تلتام بتقدا التدري يف جماع حقوق اإلنسان إىل املو ت الامومي م وأو ف الورجلع امل.عرتك
بتقدا هذا التدري إىل معو تي الدولع  ،ال سعيما ك عار معو تي ال.عر وا عي م وأو عف الورجلع
امل.عرتك  1أيضعاً أبن يُقععدم التعدري يف جمعاع حقععوق اإلنسعان أيضعاً إىل جليععارا الكنيسع  ،الععذين
ميكععن م القيععام بععدور م ععم يف الن ععوا حبقععوق اإلنسععان يف ال لععدم وأشععار الورجل ع امل.ععرتك  1إىل
تاايد الطل على التدري يف جماع حقوق اإلنسان ،تاامناً م االعرتاف ابلدور ا ساسعي فعرار
الكنيس يف تقدا التدري يف جماع حقوق اإلنسان يف إ ار م ام م()16م

جيم -تنفي ذ االلتزامذذات املتعلقذذة إلقذذوق اإلنسذذان مذذع مراوذذاة القذذانون الذذدو اإلنسذذا
الواجب التطبيق
 -1املسائل املشرتكة بني القطاوات

املساواد وعدم التمييا

() 17

 -13ش عدار الورجل ع امل.ععرتك  1علععى أن سععن الرشععد القععانوين لنعيععان هععو  21سععن  ،و18
سن للملام ور م ذلا مل ُندار سن الرشد ابلنسع إىل التعونغي عمومعاًم ورععف الورجلع امل.عرتك
احلكوم إىل ُتديد سعن الرشعد ميع التعونغي ب ع  18سعن  ،وأشعار إىل أن نع حقعوق الطتع
ِّ
تارف ك من يق سن م عن  18سن أب م أ تاع()18م
GE.17-18837
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 -14والحظف الورجل امل.رتك  1تاايد بواعم القل ب.أن التسلم الذي يتارا لعه الطعالب
املنتمون إىل فئا املثليا واملثلي وماروقعي امليع ا نسعي ومغعايري اتويع ا نسعاني يف املعدارة
ويف حميم ا سردم وت .املالوما إىل أن وزارد التاليم ،والوزارا املختص ا عرل ،تعرترر ععارد
يف تنتي ععذ أي سياسع ع أو ت ععداب للن ععوا حبق ععوق اإلنس ععان املكتولع ع للط ععالب املنتمع ع إىل ه ععذ
التئععا م وأو ععف الورجل ع امل.ععرتك  1أبن تتععي تونغععا مالومععا عععن املثليععا واملثلي ع وماروقععي
امليع ع ا نس ععي ومغ ععايري اتويع ع ا نس ععاني للط ععالب يف كيع ع امل ععدارة يف ال ل ععدم وأو ععف الورجلع ع
امل.ععرتك أيض عاً أبن تنتععذ تونغععا تععداب ملكاف ع التسععلم هبععدف إاي ع الطععالب املنتم ع إىل هععذ
التئا  ،ابعت ار هذ املسأل ذا أولوي كغ ها من املسائ ()19م

التنمي وال يئ وا عماع التجاري وحقوق اإلنسان

() 20

 -15أشار الورجل امل.رتك  1إىل أن جلانون مكاف التسار ،العذي اعتُمعد يف ععام ،2007
والذي أيذن إبن.ال ن ملكاف التسار هبدف التصدي للتسار يف احلكوم  ،أت عر تنتيعذ منعذ
توقعه االهتمعام حنعو إن.عال اللجنع الربملانيع الدائمع ملكاف ع التسعارم وأو عف
آ ر استاراا مع ُّ
الورجل ع ع امل.ع ععرتك  1أبن تنتع ععذ احلكوم ع ع جلع ععانون مكاف ع ع التسع ععار ،وأبن تضع ععمن اسع ععتقاللي ن ع ع
مكاف التسار عن احلكوم ()21م
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ح الترر يف احلياد واحلري وأمنه ال.خصي

()22

 -16وأشععار ال.ع ك الدوليع ملالومععا حقععوق اإلنسععان إىل أن ا تععاع ا ععاحن جلععد ُنكععم
علي م ابإلعدامم فقانون ا عرائم ا نائيع لاعام  1926يعنل علعى توجليع عقوبع اإلععدام يف قعرمي
اخليانع والقتع الامععدم ويُسععت دع باقوبع اإلعععدام يف حالع النسععال احلوامع املت مععا رميع توقع
هذ الاقوب حكماً ابلسجن امليبدم ويف حالع القتع الامعد ،ال ميكعن تط يع حكعم اإلععدام علعى
أي شخل يق سنه عن  15سن م وشدار ال .ك على أن معن ع الواوع معا إذا كعان هعذا
القيععد يُط ع علععى السععن يف وجلععف ارتكععاب ا رميع أم يف وجلععف إ ععدار احلكععمم وال يُط ع أي جليععد
علععى السععن يف حالع اخليانع ()23م والحظععف ال.ع ك عععدم تنتيععذ أي حكععم ابإلعععدام يف ال لععد منععذ
عععام 1982م وأشععار إىل أن ا كمع الاليععا نظععر يف عععام  2005يف الاقععواب املتالقع عرائم
القتع ع  ،رون التط ععرق ُتدي ععداً إىل ا ت ععاع ا ععاحن م ورأ ا كمع ع أن ماي ععار الاقوبع ع ين غ ععي أن
يكون السجن امليبد ،م جلصر عقوب اإلعدام علعى معرتكا ا عرائم ال .عا ()24م وأو عف ال.ع ك
أبن ُتظععر تونغععا عراح عقوب ع اإلعععدام يف ا عرائم ال ع يرتك ععا أشععخاص يق ع سععن م عععن 18
سن ()25م وأعربف الورجل امل.رتك  1عن بواعم جلل مماثل ()26م
 -17وأفعار ال.ع ك أبن جلععانون ا عرائم ا نائيع يععنل علعى توجليع عقوبع السعجن امليبععد علععى
م عرتكا ا عرائم املتالق ع هبععدم امل ععاين والقت ع الامععد والت عريح علععى االنت ععار أو املسععاعدد عليععه،
وأبنععه ال توقععد جليععور ب.ععأن سععن ا ععاينم وجلالععف إن أي شععخل يقع سععنه عععن  15سععن وتنط ع
عليععه عقوب ع اإلعععدام بس ع قرمي ع جلت ع  ،ين غععي أن ُنكععم عليععه ةابالحتجععاز وفق عاً مل.ععيئ قالل ع
املل ععاة()27م وأو ععف ال.ع ع ك أبن ُتظ ععر تونغ ععا ع عراح ً الس ععجن امليب ععد يف ا ع عرائم الع ع يرتك ععا
أشعخاص يقع سععن م عععن  18سععن  ،وأبن تاع ِّعدع احلكعم الصععارر حبع أي شععخل يقضععي ابلتاع
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عقوب ع الس ععجن امليب ععد أو االحتج ععاز وفق عاً مل .ععيئ قالل ع املل ععا ع ععن قرمي ع ارتك ععا عن ععدما ك ععان
تالً()28م
 -18والحظععف ال.ع ك أن جلععانون ا عرائم ا نائيع جييععا الاقوبع ال دنيع  ،يف شععك قلععد ،حبع
الذكورم واحلد ا جلصى يف حال ا والر الذين تق أعمارهم ععن  16سعن هعو  20قلعدد ،وجيعوز
قلععد الععذكور ا كععرب سععناً حع  26قلععددم وين غععي تنتيععذ الاقوب ع رفا ع واحععدد أو علععى رفات ع ،
علععى الن ععو الععذي ُتععدر ا كم ع  ،وأن يت عوىل تنتيععذ الاقوب ع س ع اجان يف وقععور جلععاا باععد ععدور
شع ارد أبن ا ععاين الئع يعاً لتلقععي الاقوبع م وأوععافف ال.ع ك أن الععذكور املععدان عرائم قنسععي
ماينع أو سعرجل أو ع جيععوز قلععدهم حبسع تقععدير ا كمع بععدالً مععن السععجن أو ابإلوععاف إىل
السععجنم وابلنس ع إىل ا والر رون سععن  16س عن  ،فيجععوز قلععدهم بععدالً مععن سععجن م الرتكععاهبم
قرائم قنسي ماين م وذكر ال .ك أيضاً أن جلانون حماكم الصل يسم للقاوي بتوجلي عقوبع
ا لععد علععى الولععد الععذي يعرتاوا سععنه مععن س ع سععنوا إىل  14سععن بععدالً مععن أيع عقوبع أ ععرل،
وتُنتععذ الاقوب ع رفا ع واحععدد أو علععى رفات ع  ،علععى أال تايععد ك ع رفا ع علععى ع.ععر قلععدا ()29م
وأشع ععار ال .ع ع ك إىل أن حمكم ع ع االسع ععتئناف ألغع ععف يف عع ععام  2010أحكع ععام ا لع ععد القضع ععائي
الصععاررد حب ع اثن ع مععن الععذكور ي ل ع سععن م  17سععن  ،والحظععف أن هععذ املععرد هععي ا وىل ال ع
تصععدر في ععا أحكععام اب لععد منععذ  30سععن ()30م وأو ععف ال .ع ك أبن ُتظععر تونغععا ععراح ً كي ع
أشكاع الاقوب ال دني على ا رائم ال يرتك ا أشخاص يق سن م عن  18سن ()31م
 -19وجلععدمف الورجلع امل.ععرتك  1مالحظععا مماثلع ب.ععأن الاقوبع ال دنيع  ،وأوععافف أن جلععانون
ا رلع ع جيي ععا قل ععد الطتع ع ال ععذكر إذا أرىل عم ععداً ب.ع ع ارد زور أم ععام ا كمع ع وأن جل ععانون تص ععني
امل.رواب املسكرد ينل على توجلي ع.عر قلعدا حبعد أجلصعى علعى أي ذكعر يقع سعنه ععن 18
سععن أُريععن بتصععني م.ععرواب مسععكرد رون تععر يل وأن جلععانون حتععن النظععام يف ا مععاكن الاامع
جييععا قلععد أي ذكععر يق ع سععنه عععن  14سععن إذا تواقععد باععد السععاع  8/30مسععالً يف مكععان تععو
عام أو مكان عام من أي نو رون مراف ابل أو أحد الوالدين ،وجييعا أيضعاً قلعد العذكور ا جلع
مععن سععن  16سععن إذا أرين عوا بتععد الت ع أو شععرب الكافععا أو تواقععدوا يف ععال بليععاررو عام ع
وأن جلععانون لعوائ املععدن يععنل علععى قعواز قلععد أي ذكععر يايععد سععنه علععى  16سععن ويتمتع ابلقععدرد
ال دنيع إذا ت ع لل.ععر أن هعذا ال.ععخل عا ع عععن الامع وليسععف لععه مارعع وال ميتلععا سع
اإلنتععاق علععى مععن ياععوتم()32م وأو ععف الورجلع امل.ععرتك  1أبن تراقع تونغععا كيع الت.عرياا الع
تترا عقواب تص إىل ررق التاذي  ،ا تتناي م اتتاجلي حقوق الطت ()33م
 -20وأشار امل اررد الااملي إل ال كي أشكاع الاقوب ال دني لن تاع إىل أن تونغعا تلقعف
عدد تو يا تدعو إىل حظر الاقوب ال دني يف شك حكم جلضائيم وجلالعف إن احلكومع جل لعف
تو ععي واح ععدد ت ععدعو إىل ةإلغ ععال أي حك ععم جل ععانوين جيي ععا الاقوب ع ال دني ع  ،وةا ع عن ععدما يك ععون
ال.ع ععخل املع ععدان ت ع عالًةم وأكع ععد امل ع ععاررد أن احلكوم ع ع مل ت.ع ععر يف أي إ ع ععالا جلع ععانوين منع ععذ
االستاراا الساب  ،وأ ا رافاف ععن م.عروعي الاقوبع ال دنيع يف شعك قعاال جلضعائي ةبو عت ا
إقرالً رارعاًةم وأشار امل اررد إىل أن الاقوب ال دني لن تاع م.روع يف املناع ،وأمعاكن الرعايع
ال ديل  ،وأماكن الرعايع الن اريع ع التاليميع  ،وكاقوبع علعى ا عرائم ،ولكن عا حمظعورد يف املعدارة
ويف امليسسععا الاقابي ع م وأعربععف امل ععاررد عععن أمل ععا يف أن تُقععدم يف االسععتاراا الثالععم تو ععي
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حم ععدرد ت ععدعو تونغ ععا إىل احلظ ععر الص عري ميع ع أش ععكاع الاقوب ع ال دني ع لن ت ععاع ،م م ععا كان ععف
بسيط  ،وذلا يف كي ا ماكن ،ا في ا املناع ويف شك حكم جلضائي()34م

إجلام الادع ،ا يف ذلا مسأل اإلفال من الاقاب ،وسيارد القانون
 -21وأكد ال .ك عدم وقور جلعانون مسعتق ب.عأن جلضعال ا حعداو يف تونغعا ،وأن السعن
الععدنيا للمسععيولي ا نائي ع هععي س ع سععنوا ()35م وأو ععف ال .ع ك أن ترف ع تونغععا السععن ال ععدنيا
للمسيولي ا نائي ()36م
 -22وكمععا قععرل يف سععياق االسععتاراا الثععاين ،أشععار الورجلع امل.ععرتك  1إىل مأسععاد السععتين
برينسيس أشيكا ،ال رجلف يف آب/أ سطس  ،2009وهي سعتين مملوكع لل كومع تتنقع بع
ا ععار يف تونغععام فقععد أرل احلععارو إىل وفععاد  74راك عاً ،مععن م كيع ركاهبععا مععن النسععال وا تععاعم
وأعربععف الورجل ع امل.ععرتك عععن أسععت ا لاععدم ورور أي إشععارا أو تو ععيا ب.ععأن هععذ املأسععاد يف
االستاراا الساب م وأو ف الورجلع امل.عرتك أبن تنتعذ احلكومع التو عيا الع أبرزهعا تقريعر نع
الت قي امللكي  ،وأبن تضمن حصوع كي الض ااي على االنتصاف القانوين التااع()37م
 -23وأشععار الورجلع امل.ععرتك  1إىل عععدم بععذع أي حمععاوال إلحيععال نظععام املسععاعدد القانونيع
منذ إ ال سياس املساعدد القانوني  ،ال اعتُمد يف عام  2006هبدف مسعاعدد ا تعاق إىل
امل.ععورد واملسععاعدد القععانونيت عق ع أعمععاع ال.ععغ م وأو ععف الورجل ع أبن تايععد احلكوم ع الام ع
بنظععام املسععاعدد القانوني ع  ،وةا ع ف عرار اجملتم ع ا شععد وععاتاً الععذين يتتقععرون إىل امل عوارر املالي ع
وامل.ورد القانوني املتخصص بس وا ر ل م وتدين ووا م االجلتصاري()38م

احلراي ا ساسي واحل يف امل.ارك يف احلياد الاام واحلياد السياسي

()39

 -24أشار الورجل امل.رتك  1إىل أن إ الا القطا الاعام ،العذي تنتعذ احلكومع يف الوجلعف
العراهن ،أفضععى إىل انععدماع عععدر مععن الععوزارا يف وزارد واحععدد ،رون النظععر علععى حنععو مناسع يف
القععدرا الالزم ع إلرارد امل ععام املختلت ع م فقععد أُرجمععف وزارد املالومععا واالتصععاال  ،سععابقاً ،يف
إرارا أ ععرل اتباع ع ل ععوزارا ا ر ععار ا ويع ع  ،والطاجلع ع  ،واملالوم ععا  ،وإرارد الكع عوارو ،وال يئع ع ،
وتغع ع املن ععاا ،واالتص ععاعم وت.ع ع الورجلع ع امل .ععرتك  1أيضع عاً إىل أن ذل ععا يا ععر أن سياسع ع حريع ع
اإلعالم ،ال أُ لقف يف عام  2012وال تااع يف شك م.عرو  ،تتنعافس مع أولعواي أ عرل يف
وزارد هبذا احلجم()40م وأو ف الورجل امل.رتك أبن تكت احلكوم ُتوي هعذ السياسع إىل جلعانون
حلري اإلعالم()41م
 -25وأشار الورجل امل.رتك  1أيضعاً إىل أن أحعد الاوائع ا عرل هعو النقعا ا عد ب.عأن
رور ن ع ال ععم اإلذاعععي يف تونغععا بو ععت ا ميسس ع اتبا ع للدول ع يُتوجل ع أن تاكععس ا رال املييععدد
لل كوم ع القائم ع م وأكععد الورجل ع أن هععذ اللجن ع ين غععي أن تكععون مسععتقل عععن احلكوم ع  ،وأن
تكون حري اإلعالم إحدل القيم ا ساسي ()42م

حظر كي أشكاع الرق
 -26أشار الورجل امل.رتك  1إىل أن احلكوم  ،ر م مواررها ا دورد ،أحعرز تقعدماً بسعيطاً
يف ق ععور إنتععاذ القععانون يف سععياق التصععدي لال ععار ابل .ععرم وذكععر الورجلع أن تونغععا ُتظععر كيع
6
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أشكاع اال ار ابل .ر وق جلانون ا رائم عرب الو ني املنق لاعام  ،2007وهعو القعانون العذي
ِّ
يارف اال ار ابل .ر أبنه يتضمن السخرد واإلكرا على ال غالم وأو ف الورجل امل.رتك أبن تنظر
تونغا يف تنقي جلانون ا رائم عرب الو ني من أق إاي و ااي اال ار()43م
 -3احلقوق االقتصادية واالجتماوية والثقافية

احل يف الام ويف التمت ب.روط عم عارل ومياتي
 -27أشار الورجلع امل.عرتك  1إىل ععدم وقعور نظعام رلعي لعدعم النسعال الاعامال  ،ابسعتثنال
إقععازد الوو ع املقععررد ملو تععا احلكوم ع وقع جلععانون اخلدم ع الاامع م وأشععار الورجلع أيض عاً إىل
عدم وقور ت.عري يف القطعا اخلعاص يكتع رعايع النسعال الاعامال  ،عا يف ذلعا إقعازد الووع م
وأشار الورجل  ،إواف ً إىل ذلا ،إىل عدم وقور جلانون ب.أن احلد ا رىن لنقورم وبينعف الورجلع
أن السنوا الثالث ا د ش د تاايد عدر النسعال الاعامال يف جلطعا الامع الرلعي قعدار
أربا أوااف تقري عاًم ومع ذلعا ،مل ُنعرز إال تقعدم بسعيم يف نعو الو عائ الع ت.عغل ا النسعالم
فماظم النسال كن ،وال يالن ،ميارسن أعماالً ذليل ال تتطل م ارا  ،أو ييرين و عائ ننويع ،
ولذلا نصلن على أرىن مستواي ا قور()44م
 -28وأشع ععار الورجل ع ع امل.ع ععرتك  1إىل أن م.ع ععرو جلع ععانون ب.ع ععأن عالجلع ععا الام ع ع نُع عوجل يف
السععنوا الثالثع املاوععي  ،وإىل إحعراز تقععدم باععد انضععمام تونغععا مععي راً إىل عضععوي منظمع الامع
الدوليع م وأشععار الورجلع امل.ععرتك أيضعاً إىل إن.ععال نع و نيع ثالثيع تتععأل مععن ممثلع لل كومع
وأ ع اب الام ع والاععامل يف أاير/مععايو 2017م وأفععار الورجلع أيض عاً أبن احلكومع صصععف
اعتمععارا يف مياانيع السععن املاليع احلاليع إلقعرال م.ععاورا ائيع ب.ععأن م.ععرو جلععانون عالجلععا
الام ع جل ع عروععه علععى الربملععان يف عععام 2018م وأو ععف الورجل ع امل.ععرتك  1أبن تصععدر تونغ ععا
م.رو القانون لضمان إاي مصاحل الاامل  ،ا يف ذلا وو حد أرىن لنقور()45م

احل يف الص

()46

 -29أش ععار الت ععال ال ععدو لل ععدفا ع ععن احلريع ع إىل أن املع عوارر ين غ ععي أن تُرك ععا عل ععى ُتسع ع
روف النسال احلوام  ،والنسال الاليت ينتظرن العوالرد ،والنسعال املروعاا ()47م والحعن الت عال
أن ماععدع وفيععا ا موم ع يف تونغععا ،يف عععام  ،2015بل ع  124وفععاد لك ع  100 000مولععور
حي ،مقابع  75وفعاد لكع  100 000مولعور حعي يف ععام 1990م وذكعر الت عال أن ارتتعا
ماععدع وفيععا ا مومع يف تونغععا ي.ععك شععا الً مل عاً وعععاقالً يف جمععاع حقععوق اإلنسععانم وأو ععى
وسُ احلصوع على الرعاي التوليديع
الت ال أبن تااز تونغا اتياك ا ساسي للرعاي الص ي ُ ،
يف احلععاال الطارئ ع  ،والتععدري املقععدم إىل القععابال  ،وامل عوارر املخصص ع لص ع ا موم ع وأبن
تركععا علععى سععالم ا م ععا واملواليععد أثنععال احلمع والععوالرد ،مع االهتمععام ب.ععك ععاص بت سع
ُسُ حصوع النسال التق ا و/أو الريتيا على الرعاي الص ي ()48م

 -30وأشار الورجل امل.رتك  1إىل املمارس ال.ائا ال تُ ِّلام املرأد ابحلصوع علعى موافقع زوق عا
جل ع إقعرال التعد ال الط يع ملنع احلمع  ،مثع ربعم ال عوقم وأو عف الورجلع أبن تعنق تونغعا سياسعت ا
املتالق ابلص اإلجنابي حبيم تسم للنسال اب تيار وسيل من احلم ا نس تن()49م
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احل يف التاليم

()50

 -31أشار الورجل امل.رتك  1إىل أن وزارد التاليم مل تدرع باد مسائ حقوق اإلنسعان ونعو
ا نس يف املناهج الدراسي ملختل مسعتواي التالعيم ،عمعالً بقعانون إايع ا سعرد لاعام 2013م
وأو ف الورجل تونغا أبن تتا ذلا()51م
 -4حقوق أشخاص معينني أو فئات معينة

النسال

()52

 -32أش ععار الورجلع ع امل .ععرتك  1إىل تقري ععر اللجنع ع امللكيع ع املانيع ع اب راو ععي ،ال ععذي نُ .ععر يف
ع ععام  2012وأو ععى بتااي ععا حق ععوق املع عرأد يف ا راو ععي ،وب .ععك أكث ععر ُتدي ععداً الس ععماا للمع عرأد
بتسععجي ا راوععي املخصصع للسععكنم وأوععافف الورجلع أن هععذ التو ععي  ،ر ععم ذلععا ،ال تسععم
للم عرأد بتسععجي أراوععي ا ر ععاع ،بععاعم أن الرقععاع فقععم هععم الععذين ي عراترون ا ر ععاع عراا
الاراع ع م ور ععم حم ععاوال التو ععي إبق عرال تا ععديال ععدف إىل تيس ع ُس عُ حص ععوع امل عرأد عل ععى
ا راوععي وتاايععا حقوجل ععا يف ا راوععي ،ال تعااع املعرأد تاععاين مععن احلرمععان وعععدم التمكع يف اجملععاع
االجلتصععاريم وأو ععف الورجل ع امل.ععرتك  1أبن تايععد تونغععا النظععر يف الدسععتور وجلععانون ا راوععي مععن
أق السماا للمرأد بتملا ا راوي()53م
 -33ورح ععف الورجل ع ع امل .ععرتك  1بس ععن جل ععانون إاي ع ع ا س ععرد ،لا ععام  ،2013ال ععذي ي ععدف
إىل تععوف مايععد مععن احلماي ع لض ع ااي الان ع املنععا م وت .ع التقععارير إىل أن القععانون ميععن ال.ععر
مايع ععداً مع ععن السع ععلط إل ع ععدار أوامع ععر احلماي ع ع فع ععوراً ملع ععدد س ع ع ا أايم حبع ععد أجلصع ععى ويُلع ععام إببع ععال
الضع ع ااي حبقع عوجل م وابإلقع عرالا القانونيع ع الع ع ترتتع ع عل ععى ذل ععا وي ععنل عل ععى ت .ععكي نع ع
م ععن ا ععا الرئيس ععي ععاح املص ععل يف اجملتمع ع ل ععم أفضع ع السع ع لر ععد عمليع ع تنتي ععذ
القانون وتقييم ا()54م
 -34وأشععار الورجلع امل.ععرتك  1إىل أن جلععانون ا عرائم ا نسععي ياع ِّعرف اال تصععاب أبنععه إيععالع
الاضععو ال ععذكري يف امل ع رون روععا امل عرأد ،ومععن أ ف ع ن أي ش ععك آ ععر مععن أشععكاع االعتععدال
ا نس ع ع ععي ال يُا ع ع ععد قرميع ع ع ع وال يُا ع ع ععرتف ب ع ع ععه كجرميع ع ع ع م وأو ع ع ععف الورجلع ع ع ع امل .ع ع ععرتك  1أبن تراقع ع ع ع
تونغععا ت.عرياا ا ا نائيع لكععي تععدرع هبععا اسععتخدام ا شععيال واإليععالع ال.ععرقي واإليععالع اب ععاب
بو ع ععت ا أشع ععكاالً مع ععن اال تصع ععاب ،وهع ععي أشع ععكاع تُاع ععد ا ن اعت ع عدالً قنسع ععياً ،ومع ععن أ ترتت ع ع
علي ا م أ ()55م
 -35وأعرب ععف الورجل ع ع امل .ععرتك  1ع ععن القل ع ع ب .ععأن اات ععاا نس ع ع م .ععارك امل ع عرأد يف كي ع ع
مستواي اختاذ القرارم ور م الاايرد يف عدر اإلانو املايانا يف منص املسيوع التنتيذي ا وع
يف ال ععوزارا احلكوميع ع  ،يتس ععم تايع ع املع عرأد يف و ععائ اخت ععاذ القع عرار الالي ععا ،يف ماظ ععم ا م ععاكن،
ابلركورم وأشار الورجل امل.رتك  ،1معثالً ،إىل ععدم تايع أي جلاوعيا منعذ االسعتاراا العدوري
ا ع  ،وعععدم وقععور ام عرأد يف جملععس الععوزرال ،ووقععور ام عرأد واحععدد يف الربملععان عق ع انتخععااب
قائي ع أُقريععف يف حايران/يونيععه 2016م وإرراك عاً لل ععدف  5-5مععن أهععداف التنمي ع املسععتدام ،
وافع ع الربمل ععان عل ععى اجلع عرتاا بتخص ععيل مقا ععدين للمع عرأد يف الربمل ععانم ور ععم ذل ععا ،أعرب ععف الورجلع ع
امل .ععرتك  1ع ععن القل ع ن ه ععذا الا ععدر (ال ععذي ميث ع س ع ا يف املائ ع م ععن الا ععدر الكل ععي عض ععال
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الربملععان) مععنختح ابملقارنع مع ماععاي ا مععم املت ععدد وأفضع املمارسععا م ورعععف الورجلع امل.ععرتك
تونغععا إىل اختععاذ تععداب ا ع ميجلت ع مععن أق ع زايرد م.ععارك امل عرأد يف الربملععان والو ععائ الرئيسععي
الخت ععاذ الق ع عرارم والحظ ععف الورجل ع ع امل .ععرتك أن املل ععا ع ع ع ام ع عرأد و ععمن ل ععوررا االس ععتئناف يف
حايران/يونيه  ،2017وهي طود ك د إىل ا مام ابلنس إىل النسال()56م
 -36وأشععار الورجل ع امل.ععرتك  1إىل أن جلععانون ن ع ُتديععد الععدوائر االنتخابي ع لاععام ،2010
الذي جل اسم اململك إىل  17رائرد انتخابي  -لك رائرد مقاد واحد  -مل يتد النسال املرشع ا ،
حيععم زار مععن ععاوب منافسع النسععال للرقععاع املرشع م وتععارار املنافسع ععاوب ً عنععدما ال تععدعم
ا حااب السياسي النسال املرش ا ()57م

ا تاع

()58

 -37أشار الورجل امل.رتك  1إىل أن جلانون تسجي املواليد والوفيا والاجيعا لاعام 1962
يسععم لن ت عاع الععذين ي عرتاوا سععن م مععن  15إىل  17سععن ابلععاواع يف حععاع موافق ع الوالععدينم
وأو ععف الورجل ع امل.ععرتك إبلغععال املععارد ال ع تسععم بععذلا مععن القععانون ،هبععدف رف ع سععن الععاواع
إىل  18سن ()59م
 -38وأش ععار الورجلع ع امل .ععرتك  1إىل أن تااي ععد الض ععغم االجلتص ععاري عل ععى ا س ععر املنختضع ع
الد رف الوالدين إىل إحلاق أ تاتم بام ا تعاعم وذكعر الورجلع أن أ تعاالً عغاراً يف سعن
س ععف س ععنوا جيوب ععون ش عوار الاا ععم يف ك ع ليل ع ل ي ع الت ععوع الس ععوراين أو املنتج ععا اليدوي ع
التونغيع م وت.ع التقععارير إىل وقععور مو ع واحععد فقععم يف وزارد التالععيم ،ومععن أ متععس احلاقع إىل
مايد من املعو ت م وت.ع الورجلع امل.عرتك  1أيضعاً إىل أن وزارد ال.عر ال تتصعدل تعذ املسعأل ،
حيم ترل أن ا تعاع ال يرتك عون قرميع م ويف هعذا السعياق ،أكعد الورجلع امل.عرتك  1أن تونغعا
تتتقر إىل ت.ري حلماي ا تاع من عم ا تاع()60م
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