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املرفق 1
حالة تنفيذ توصيات الستعراض الدوري الشامل لتونغا( ،دورة الستعراض الثانية  -الدورة اخلامسة عشرة)
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أوال -مقدمة
 -1قوواا الفريووق العاموول املعووا ابلسووتعراض الوودوري الشووامل ،التووابع جمللووس حقووو اإلنسووان،
يف  21كانون الثاين/يناير  ،2013ابستعراض التقرير الوطا الثاين ململكوة تونغوا .وااتوار جملوس
حقووو اإلنسووان جمموعووة موون ثالثووة بلوودان ه و أنغووول وابكسووتان وكوسووتاريكا لتيس و اسووتعراض
تونغووا .وت ورأد وفوود تونغووا اللووورد فووااي ،و،يوور الدااليووة ،مصووحواب ابلسوويد أمينياس و كيفووو ،النااووب
العاا ،والسيد سوانات توبو ،القاام ابألعمال للمفويية العليا لتونغا ،لندن.
 -2وتلقووت تونغووا مثووان ومثووانني توصووية اووالل جلسووة التحوواور مووع الفريووق العاموول .واعت وربت
ثالث ومخسون من التوصيات الويت قودمتها الودول مقبولوة ابلنسوبة لتونغوا فكانوت احلكوموة تسوعى
إىل تنفيووذها أو قوود نف وذهتا ابلفعوول .وجوورف ابلفعوول تنفيووذ ثووالث توصوويات .بيوود أن و كانووت هنووا
مثووان وعشوورون توصووية حساس ووة جوودا ابلنسووبة لف ووروا تونغووا ،وكانووت تت ل ووب املزيوود موون النف وور
املتأين .أما التوصيات األربع اليت مل تقبل ،فه تتعارض مع سياسة احلكومة وأولوايهتا(.)1
 -3وأعوودت تونغووا بيوواانا إيووافي ا ردت في و علووى التوصوويات الثموواين والعش ورين الوويت أرج ووت.
وقدا ذلو البيوان لكو ينفور فيو جملوس حقوو اإلنسوان بصوورة اايوة يف دورتو الثالثوة والعشورين
اليت اعتمد فيها الفريق العامل التقرير الثاين لتونغا يف  6حزيران/يوني .2013
 -4وتواصوول تونغووا العموول توودر يا علووى معاجلووة توصوويات السووتعراض الوودوري الشووامل عوون
طريق اجلهات املعنية املختصة وبدعم من املؤسسات الرمسية والوكالت احلكومية الدولية.

اثنيا -منهجية وعملية إعداد التقرير
ألف -منهجية إعداد التقرير
 -5تبع ا إلنشاء الفريق العامل احلكووم املعوا ابلسوتعراض الودوري الشوامل مون قبول جملوس
و،راء جاللووة املل و يف  2٧كووانون الثاين/ينوواير  ،)2(2012اسووتهل مكتووب راوويس الووو،راء بوصووف
رايس و وا م ووع مكت ووب امل وودع الع وواا ،األعم ووال التحل و و ية للتقري وور ال وووطا الثال و و لتونغ ووا املتعل ووق
ابلستعراض الدوري الشامل واملقدا جمللس حقو اإلنسان.
 -6وب وودأ الفري ووق العام وول املع ووا ابلس ووتعراض ال وودوري الش ووامل إع ووداد التقري وور ابلتش وواور م ووع
الووو،ارات والوكووالت احلكوميووة التاليووةج و،ارة اخلارجيووة ،وو،ارة التعلوويم والتوودريب ،وو،ارة الصووحة،
والق و ووات املسو وولحة امللكيو ووة ،وو،ارة الدااليو ووة  -شو ووعبتا امل و ورأة واألشو ووخاق ذوي اإلعاقو ووة ،وو،ارة
الع و وودل ،وو،ارة األرايو و و واملو و ووارد ال بيعي و ووة ،وو،ارة األرص و وواد اجلوي و ووة وال اق و ووة واملعلوم و ووات وإدارة
الك ووارث وتغ و املنوواص والتصووالت  -إدارات البي ووة واملعلومووات ،وو،ارة الشوورطة ،وإدارة السووجون،
ومكتب اإلحصاء.

ابء -عملية إعداد التقرير
 - ٧شاركت تونغا ،منذ الستعراض الدوري ا لشامل الثاين الوذي أجوري عواا ،2013
يف بو وورانمل إقليم و و لبنو وواء القو وودرات نفمت و و مفويو ووية األمو ووم املتحو وودة حلقو ووو اإلنسو ووان يف
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تش و ورين الث و وواين/نوفمرب  .2015وش و وواركت تونغ و ووا أيل و وا ،يف تش و ورين األول/أكت و وووبر  ،2016يف
املشاورة اإلقليميوة املتعلقوة ابلسوتعراض الودوري الشوامل لودول من قوة احملويئ ااوادن ،الويت نفمهوا
الفريق اإلقليم املعا مبوارد حقو اإلنسان التابع جلماعة احمليئ ااادن.
 -8وب وودأ الفري ووق العام وول املع ووا ابلس ووتعراض ال وودوري الش ووامل لتونغ ووا األعم ووال التحلو و ية،
مس ووتندا يف ذلو و إىل التوص وويات الص ووادرة ع وون حلق ووة العم وول واملش وواورة اإلقليميت ووني ،ابلتص ووال
ابلوكالت احلكومية واجلهوات املعنيوة املختصوة مون أجول إعوادة ربوئ التصوال عوا وتعريفهوا بتقريور
وعملية الستعراض الدوري الشامل .وانقش أعلاء الفريق التوصيات املنبثقة عون التقريورين األول
والث وواين ،و عو ووا املعلوم ووات املس ووتكملة والتق ووارير املرحلي ووة ع وون اجمل ووالت املواي وويعية لالس ووتعراض
الدوري الشامل.

اثلثا -تنفيذ التوصيات املنبثقة ع دورة االستعراض السابقة ()2013
ألف -التصديق على املعاهدات ،وتقدمي التقارير مبوجب املعاهادات ،وجممال العمال ما
آليات حقوق اإلنسان
 -1النظاار إ إمنانيااة التصااديق علااى اتفاايااة امماات املتملاادة ملنافملااة التعااذيب وا ااا
( )3
للتصديق عليها

ااوات

 -9ل يوزال أموواا تونغووا متسووع موون الوقووت للنفوور يف إمكانيووة التصووديق علووى اتفاقيووة مناهلووة
التعذيب وغ ه من يروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة قبل عاا .2018
 -10وكانووت تونغووا ،يف تشورين األول/أكتوووبر  ،2016ممثلووة يف حلقووة العموول اإلقليميووة ملبووادرة
اتفاقية مناهلة التعذيب ،اليت عقدت يف فيج .
 -11ويف حزيران/يوني و  ،201٧أنش ووأ جمل ووس و،راء جالل ووة املل و جلن ووة تت ووألف م وون ال ووو،ارات
واإلدارات والوك و ووالت املعني و ووة للنف و وور يف إمكاني و ووة التص و ووديق عل و ووى اتفاقي و ووة مناهل و ووة التع و ووذيب،
واستعراض التشريعات املعنية(.)4
 -12وأشارت شرطة تونغا ،يف مقرتحها املتعلق إبنشواء جلنوة للنفور يف إمكانيوة التصوديق علوى
اتفاقية مناهلة التعذيب ،إىل أن اتفاقية مناهلة التعذيب ستوفر إطارا قانوني ا لتبوا ول "عودا
التسامح م لق ا" إ،اء التعذيب وسوء املعاملة ،وستساعد يباط الشرطة واملؤسسات اإلصالحية،
والقوات األارف مبا توفره من توجيهات وايحة بشأن مويو املساءلة عن أعماام.
 -13وتشجع اتفاقية مناهلة التعذيب على ت وير احلوكمة الرشويدة ،وسويادة القوانون واألمون
عن طريق آليات املساءلة والستعراض الدويل.
 -14ويف تش ورين األول/أكتوووبر  ،201٧كان ووت تونغووا ممثلووة يف اجتم ووا مااوودة مسووتديرة م ووع
ممثل مبادرة اتفاقية مناهلة التعذيب ومفويية حقوو اإلنسوان مون أجول التصوديق علوى اتفاقيوة
األمم املتحدة ملناهلة التعذيب.
 -15بيد أن جتدر اإلشارة إىل أن تونغوا ،رغوم أ وا مل تصود علوى اتفاقيوة مناهلوة التعوذيب،
فهو و ل تتس ووامح م ووع وحش ووية الش وورطة .وق وود ح وووكم مخس ووة م وون ي ووباط الش وورطة بتهم ووة القت وول
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غ العمد والعتداء على يابئ تونغ يعمل يف الشرطة النيو،يلنديوة كوان يف ،ايرة لتونغوا .وأديون
اثنووان موون يووباط الشوورطة موون أجوول القتوول غ و العموود وأديوون يووابئ واحوود موون أجوول العتووداء
البسويئ .وأديوون املوودين املتووورط يف ماكموة منفصوولة موون قبوول قوواض وملفوني موون أجوول إحلووا يوورر
جسيم ابللحية(.)5
 -16ول ي وزال ق ووانون اجل وراام اجلنااي ووة لتونغ ووا يتل وومن حكم ووا ابجلل وود الفص وول  .)6(]18وق وود
أب لو ووت اجتهو ووادات قلو ووااية تونغيو ووة أحكو وواا اجللو وود .ويفهو وور ذل و و يف قلو ووية فو ووانغوبو يو وود ر.
 ]2010تقرير تونغا القانوين  - 124أب ل حكم اجللد ،كما فرض .ورأت مكموة السوت ناا
أن اجللد ميكن أن يعترب غ قانوين يف تونغا .وحفر التعذيب جزء من القانون الدويل العريف وهوو
قاعوودة ل ميكوون للوودول أن حتيوود عنهووا ،سوواء كانووت أطرافووا أا ل يف شو املعاهوودات مثوول اتفاقيووة
مناهلة التعذيب اليت متنع ذل (.)٧
 -1٧وتوون أنفمووة التعلوويم لعوواا ( 2002األحكوواا املتعلقووة ابملوودارد واألحكوواا العامووة) علووى
ملدرد أبي حال من األحوال تسليئ عقاب بدين على أي تلميذ(.)8
أن ل وّ ،
 -18وحيمو و ق ووانون محاي ووة األس وورة لع وواا  2013أيلو و ا النس وواء واألطف ووال م وون س وووء املعامل ووة
والعقاب البدين.

 -2النظر إ إمنانية التصديق على املعاهدات الدولية امساسية حلقوق اإلنسان والربوتوكاوالت
اال تيارية (العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،والعهد الدويل اخلاا ابحلقاوق
االاتصادية واالجتماعية والثقافية ،واتفااية حقوق امشخا وي اإلعاااة ،والربوتوكاوالت
( )9
اال تيارية التفااية حقوق ال فل)
 -19يف أاير/مايو  ،201٧كانت تونغا ممثلة يف دورة تدريبية عن الفوااد اليت ميكن أن جتنيها
ال ودول اجلزريووة يف احملوويئ ااووادن موون اآلليووات الوطنيووة للتنفيووذ/اإلبالل يف جمووال حقووو اإلنسووان،
والعهو وودين الو وودوليني اخلاصو ووني ابحلقو ووو املدنيو ووة والسياسو ووية وابحلقو ووو القتصو ووادية والجتماعيو ووة
والثقافية ،استلافتها مفويية حقو اإلنسان يف اندي ،فيج .
 -20ويف حزيران/يوني  ،201٧أنشأ جملس و،راء جاللة املل جلنة تلم الوو،ارات واإلدارات
والوكو ووالت املعنيو ووة للنفو وور يف إمكانيو ووة التصو ووديق علو ووى اتفاقيو ووة مناهلو ووة التعو ووذيب ،واسو ووتعراض
التشريعات املعنية( .)10وتقوا شرطة تونغا بتجربة عملية التصديق على اتفاقية مناهلة التعذيب.
 -21ورغووم أن تونغووا مل تصوود علووى العهوود الوودويل اخلوواق ابحلقووو املدنيووة والسياسووية ،ف و ن
قووانني تونغوا ظلوت متتثول ملبوادن العهود كموا يتلوح ذلو يف قلوية ر .يود فوول  ]2005تقريور
تونغووا القووانوين  ،404حي و طبقووت موواكم تونغووا مبووادن العهوود الوودويل اخلوواق ابحلقووو املدنيووة
والسياسية رغم عدا تصديق تونغا علي .
 -22ورغووم أن تونغووا مل تصوود علووى العهوود الوودويل اخلوواق ابحلقووو القتصووادية والجتماعيووة
والثقافية ،ف ن مبادن هذا العهد مدجمة يف قوانني تونغا اليت تتلمن قوانني تتعلوق ابحلوق يف رعايوة
صووحية مالامووة ،واحلووق يف التعلوويم ،واحلووق يف منووزل لاووق ،ويف الغووذاء واملووأوف ،واحلووق يف تقاي و
أجور عادلة واملساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة ،وحق املشاركة يف احلياة الثقافيةج

GE.17-19477

5

A/HRC/WG.6/29/TON/1

ي وون ق ووانون التعل وويم اجلدي وود لع وواا  2013عل ووى أن س وون التعل وويم اإللزام و ه ووو
(أ)
()11
بووني  4سوونوات و 18سوونة  .ويف هووذا ترفيووع لسوون التعلوويم اإللزام و السووابقة ال ويت كانوت موون 6
سو وونوات إىل  13سو وونة .وهو ووو يفو وورض أيل و و ا التزام و و ا علو ووى الوالو وودين ابلي و و ال بواجو ووب تعلو وويم
ال فل( .)12ويدال القانون أيلا مبدأ التعليم الشامل لألطفال ذوي الحتياجات اخلاصة ،وحيق
جلميووع األطفووال الووذين تقوول أعمووارهم عوون  19سوونة احلصووول علووى تعلوويم جيوود يف تونغووا ،بصوورا
النف وور ع وون ج وونس ال ف وول ،ودينو و  ،ووي ووع الجتم وواع  -القتص ووادي وحالتو و البدني ووة ومك ووان
وجوده()13؛
(ب) تواصو و وول تونغو و ووا العمو و وول بقو و ووانون اخلو و وودمات الصو و ووحية لعو و وواا  ،2010وقو و ووانون
املمارسوات ال بيوة وممارسوات طوب األسونان لعواا  ،2001وقوانون الصوحة العقليوة لعواا ،2001
وقووانون الصووحة العموميووة لعوواا  ،2008وقووانون مراقبووة التب و لعوواا  ،2002كمووا تفوول تش وريعات
أاوورف توونفم وترصوود اخلوودمات ال بيووة والصووحية يف تونغووا .وتقوووا و،ارة الصووحة حاليووا ابسووتعراض
بعووه هووذه التش وريعات للوومان احتوااهووا علووى أحكوواا أكثوور حداثووة ولكفالووة مواءمتهووا للمعوواي
الدولية؛
(ج) لتونغا مشرو قانون لعالقات العمل قدا سنة  2013وجتري حاليوا مشواورات
بش وأن  .ويكفوول هووذا القووانون احلقووو واملبووادن األساسووية يف جمووال العموول ،ويشوومل حفوور العموول
القسري ،وعدا التعورض للتمييوز ،واملسواواة يف األجور عون العمول املتسواوي القيموة ،وحريوة تكووين
اجلمعيووات وحقووو املفاويووة اجلماعيووة( .)14وأتموول تونغووا أن تكتموول املشوواورات املتعلقووة مبشوورو
القانون هذا وأن يعرض على اجلمعية التشريعية للمزيد من املناقشة.
 -23ويف  6حزيران/يونيو و  ،2014أق وور جمل ووس و،راء جالل ووة امللو و سياس ووات تونغ ووا الوطني ووة
املتعلقووة ابلتنميووة الشوواملة ملسوواال اإلعاقووة للفوورتة  ،2018-2014وتصووديق حكومووة تونغووا علووى
اتفاقية حقو األشخاق ذوي اإلعاقة(.)15
 -24ويف  20كانون الثاين/ينواير  ،2015أنشو ت شوعبة احلمايوة الجتماعيوة وشوؤون اإلعاقوة
يمن و،ارة الداالية كجهة تنسيق لألشخاق ذوي اإلعاقة.
 -25ويف عاا  ،2016عملت شعبة احلماية الجتماعية وشؤون اإلعاقة ابلتعاون مع مكتب
املدع العاا على النفر يف استعراض التشريعات مون أجول تعجيول التصوديق علوى اتفاقيوة حقوو
األشخاق ذوي اإلعاقة.
 -26ويف عوواا  ،201٧أجوورت شووعبة احلمايووة الجتماعيووة وشووؤون اإلعاقووة مشوواورات عموميووة
يف يووع مقاطعووات تونغووااتبو واجلووزر اخلارجيووة بشووأن التفاقيووة ،وذلو موون أجوول التوعيووة عووا قبوول
التصديق عليها.
 -2٧ويف حزيران/يوني  ،201٧التجأت شعبة احلمايوة الجتماعيوة وشوؤون اإلعاقوة إىل أمانوة
منتوودف ج ووزر احمل وويئ اا ووادن وإىل مكت ووب احمل وويئ اا ووادن للجن ووة القتص ووادية والجتماعي ووة آلس وويا
واحملويئ ااوادن التابعوة لألموم املتحودة لكو يقودما اوا املسواعدة التقنيوة يف دراسوة عمليوة التصوديق
على اتفاقية حقو األشخاق ذوي اإلعاقة وتنفيذها تشريعي ا.
 -28ومووا ،ال أموواا تونغووا متسووع موون الوقووت للتصووديق علووى اتفاقيووة حقووو األشووخاق ذوي
اإلعاقة الول عاا .2018
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 -29ورغووم أن تونغووا مل تصوود علووى الربوتوكووولت الاتياريووة لتفاقيووة حقووو
قووانني تونغووا تتوواءا مووع الربوتوكووولت .فقووانون مراقبووة املوواد اإلابحيووة لعوواا 2002
اإلابحي ووة أو أتج ه ووا( .)16و وورا ق ووانون اجلو وراام اجلنااي ووة الفص وول  ]18أي ش ووخ
إابحيووة تتعلووق أبطفووال ،أو تكووون يف حو،تو موواد إابحيووة تتعلووق أبطفووال()1٧؛ كمووا
البغاء()18؛ و را الشخ الذي يواقع طفالا أو شاابا دون  12سنة من العمر(.)19

ال فوول ،ف و ن
وورا بيووع املوواد
ينش وور مو وواد
وورا الجتووار يف

 -3النظاار إ إمنانيااة التصااديق علااى نظااام رومااا امساساائ للمملنمااة اجلناءيااة الدوليااة ومواءمااة
()20
التشريعات مواءمة كاملة م مجي االلتزامات القاءمة مبوجب نظام روما امساسئ
 -30الووتمس مكتووب املوودع العوواا مسوواعدة اللجنووة الدوليووة للصووليب األمحوور يف إعووداد ورقووة
سياس ووات تق وودا جملل ووس و،راء جالل ووة امللو و يق وورتح فيه ووا التص ووديق عل ووى نف وواا روم ووا األساس و و
للمحكمة اجلنااية الدولية يف عاا .2013
 -31وتونغووا بصوودد النفوور يف إمكانيووة إدراج تش وريعات مووددة لت بيووق نفوواا رومووا األساس و
داال اململكة .ويشمل ذل التكاليف ون ا املراجعة التشريعية الفعلية.
 -32وأتمل تونغا التصديق على نفاا روما األساس الول عاا .2018
 -٤النظاار إ إمنانيااة التصااديق علااى االتفاايااة الدوليااة حلمايااة حقااوق مجي ا العمااا املهاااجري
()21
وأفراد أسرهت ،وكذلك اتفااية منظمة العمل الدولية
 -33أصو ووبحت تونغو ووا الدولو ووة العلو ووو الو و و  18٧يف منفمو ووة العمو وول الدوليو ووة اعتبو ووارا مو وون 24
شوباط/فرباير  .2016ويودل انلووماا تونغوا إىل منفموة العموول الدوليوة علوى التزامهووا إباتحوة فوورق
العمل الالاق وتعزيز احلماية الجتماعية وتدعيم احلوار حول املساال املتصلة ابلعمل(.)22
 -34ومل تصوود تونغووا لوودف انلوومامها يف هووذه املرحلووة موون الووزمن ،علووى أي موون اتفاقيووات
منفمة العمل الدولية ،فأي تصديق خيلع للتشاور املسبق مع اجلهات املعنية الرايسية(.)23
 -35ويف تشورين األول/أكتوووبر  ،201٧كانووت تونغووا ممثلووة يف مشوواورة من قووة احملوويئ ااووادن
املعقووودة يف اندي ،فيج و واملتعلقووة ابلتحووالف املعووا ابلغايووة  ٧-8إ وواء عموول األطفووال ،والعموول
القسووري ،والوور املعاصوور ،والجتووار ابلبشوور ،والتحلو للموؤمتر العووامل الرابووع املعووا ابلسووتمرار يف
القلاء على عمل األطفال.
 -36ولووو،ارة الدااليووة شووعبة ااصووة لرعايووة مصووايف العمووال املووومسيني يف إطووار ب ورانمل أرابب
العموول املووومس املعوورتا عووم الووذي تل و لع ب و حكومووة نيو،يلنوودا ،و ووئ أس ورتاليا املتعلووق بعمووال
من قة احمليئ ااادن املومسيني(.)24
 -3٧وتووويل حكومووة تونغووا اهتمام وا ااص وا لل وومان حووق العمووال املووومسيني احلوواليني يف ي ووع
الستحقاقات املناسبة ومحايتهم من سوء املعاملة(.)25
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ابء -عملية إرساء الدميقراطية وإصالح القوانني
 -1مواصلة ز ت عملياة إرسااء الدميقراطياة لنامان املسااواة والتمتا النامال ابحلقاوق امساساية
()26
وحقوق اإلنسان
 -38أج وورت تونغ ووا انتخاابهتو وا العام ووة الثاني ووة مبوج ووب اايك وول الدس ووتوري والسياسو و اجلدي وود
يف  2٧تشرين الثاين/نوفمرب .2014
 -39ويف  29كانون األول/ديسمرب  ،2014جرف ترشيح السيد سوامويال أكيليسو بوهيفوا،
ممثل الشعب عن تونغوااتبو  ،1لتعيينو مون قبول امللو كثواين راويس و،راء منتخوب لتونغوا ،مبوجوب
اإلصالحات اجلديدة لعاا  .2010وبذل يكون السويد بوهيفوا أول شوخ مون عاموة الشوعب
ينتخب برملان منتخب يف معفم .
 -40وتوىل رايس الو،راء بعود ذلو ترشويح أحود عشور مموثالا مون اجلمعيوة ،واحود ميثول النوبالء،
وعشرة ميثلون الشعب لك يعينهم جاللة املل و،راء يف احلكومة(.)2٧
 -41واستمر جملس و،راء جاللوة امللو يف العمول بوصوف أعلوى هي وة تنفيذيوة حتول مول جملوس
املل اخلاق.
 -42وكما هو متوقع مع أيوة حكوموة جديودة ،فقود أدالوت تعوديالت علوى احلقااوب الو،اريوة
ومتت إقالت من قبل رايس الو،راء االل السنوات اليت شغل فيها منصب .
 -43وأسفرت التغي ات يف احلكومة عن تقدمي ممثل النبالء ل لب بسحب الثقة .وقودا هوذا
ال لب يوا الثنني  20شباط/فرباير  ،201٧واستغر األمر  ٧أايا للنفر في ( .)28وانتهى األمر
إىل رفه ال لب يف  2٧شباط/فرباير  201٧أبغلبية 14صوات مقابل  10أصوات وامتنوا ممثول
واحد عن التصويت(.)29
 -44وجوورف حوول اجلمعيووة التشوريعية مبوجووب صو حول صوودر وفقوا للبنووود  38و )2(٧٧موون
الق و ووانون الدس و ووتوري لتونغ و ووا (الفص و وول  )2اعتب و ووارا م و وون  24آب/أغسو و و س  .201٧وس و ووتجري
النتخاابت العامة القادمة لتونغا يوا  16تشرين الثاين/نوفمرب .)30(201٧
 -2االستمرار إ مساندة القيت امساسية املنرسة إ اترخيها الدستوري والدفاع عنها

()31

 -45تفوول تونغووا ملتزمووة ابحلفوواع علووى القوويم األساسووية حلقووو اإلنسووان الوويت حيميهووا دسووتور
تونغا .وتشومل هوذه القويم موا يلو ج احلوق يف العويش يف حريوة؛ وحريوة حيوا،ة املمتلكوات والتصورا
فيها؛ وعدا التعرض للعبودية؛ وت بيق القوانني على اجلميع على قدا املساواة ،بصرا النفر عون
النو اجلنساين أو ال بقة أو األصل اإلثوا أو أي تصونيف؛ وحريوة العبوادة؛ وحريوة التعبو ؛ وحريوة
تقدمي اللتماسات؛ وعدا التعرض لالحتجا( ،أمر اإلحلار)؛ واحلق يف ماكمة عادلة؛ واحلماية
من احملاكمة مرتني على نفس اجلرا؛ واحلماية من العتقال والتفتيش غ القانونيني.
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جيت -املساواة بني اجلنسني
 -1تشجي وزايدة مشاركة املرأة إ احلياة السياسية وإ مستوايت صن القرار الرمسية

()32

 -46تواصل تونغا تقدمي اللتزامات على املستوف الدويل واإلقليم والووطا مون أجول حتسوني
املشاركة السياسية للمرأة.
 -4٧وتونغا ملتزمة ابادا  5من أهداا التنمية املستدامة وهو حتقيق املسواواة بوني اجلنسوني
ومتكني يع النساء والفتيات.
 -48وكان عدد النساء من بني املرشحني ال و  106لالنتخواابت العاموة لعواا  2014هوو 16
امرأة .ورغم ارتفا عدد النساء ،مل تنجح امرأة واحدة يف النتخاابت.
 -49إل أن بعوود صوودور حكووم موون احملكمووة العليووا يف كووانون الثاين/ينوواير  .)33(2016أجوورب
أح وود أعل وواء الربمل ووان عل ووى إا ووالء مقع ووده .وأدف ذل و و إىل إج ووراء انتخ وواابت فرعي ووة يف مت ووو/،
يولي  2016أسفرت عن انتخاب مرشحة إىل الربملان.
 -50وبلو و جمم ووو ع وودد املرش ووحني لنتخ وواابت تشو ورين الث وواين/نوفمرب  201٧م ووا ق وودره 86
مرشح ا 15 ،منهم من النساء.

 -51ومووا ،ال وت لتونغووا شووعبة للم ورأة يوومن و،ارة الدااليووة للعنايووة بشووؤون امل ورأة وتنفيووذ قووانون
محاية األسرة لعاا .2013

 -52وق وود أعلن ووت تونغ ووا ،يف  12آذار/م ووارد  2015يف ال وودورة التاس ووعة واخلمس ووني للجن ووة
وي ووع امل ورأة يف اجلمعي ووة العام ووة لألم ووم املتح وودة يف نيوي ووور أ ووا مس ووتعدة للتص ووديق عل ووى اتفاقي ووة
القلاء على يع أشكال التمييز يد املرأة.
 -53ويف أيلول/سووبتمرب  ،2015قوودا إىل األمووم املتحوودة التقريوور الثال و والنهوواا عوون تنفيووذ
تونغا لألهداا اإلمنااية لأللفية ،وقد أظهر التقرير التقدا احملر ،واإلجنا،ات اليت حتققت مون أجول
إ،الة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم البتداا والثانوي.
 -54وعري و و و ووت حكوم و و و ووة تونغ و و و ووا ع و و و وواا  2015اإلط و و و ووار اإلمن و و و وواا السو و و و ورتاتيج لتونغ و و و ووا
للفورتة  ،2025-2015وتتمثوول إحوودف النتوواال الوطنيووة السوبع املسووتهدفة يف حتقيووق تنميووة بشورية
مستدامة ومتكينية أكثر مشولا مع املسواواة بوني اجلنسوني .ويودعم هوذا ابلنتواال املؤسسوية التاليوة يف
إطار الركيزة الجتماعيةج
،ايدة املساواة بني اجلنسني بتنفيذ سياسة احلكومة يف جمال التنمية وكفالة املزيد
(أ)
موون التووا،ن واملشواركة الفعالووة لكوول موون الرجوول واملورأة يف صوونع القورار ،ويف املؤسسووات الجتماعيووة
والقتصادية والسياسية (النتيجة املؤسسية (1-2ه))()34؛
(ب) يمان إدماج حتسني التوا،ن بني اجلنسني يف صولب يوع السياسوات واخل وئ
بسمو مركز املرأة يف ثقافة تونغا (النتيجة املؤسسية (3-2و))()35؛
والقوانني واملبادرات ،مع العرتاا ّ

(ج) وي ووع نف وواا تعل وويم يل وول عل ووى ت ووو أفل وول احتياج ووات الفتي ووات والفتي ووان عل ووى
السواء ،ويكفل توا،انا أفلل بني اجلنسني يف يع مراحل التعليم (النتيجة املؤسسية (4-2د))()36؛
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(د) إدموواج الوووع اجلنسوواين القوووي ،ومراعوواة الف ووار يف الحتياجووات والقوودرات،
ومعاي أارف يف صلب يع الربامل (النتيجة املؤسسية(٧-2و))()3٧؛
(هو) ،ايدة فهو ووم السو ووبل العديو وودة الو وويت يتفاعو وول عو ووا املقيمو ووون يف تونغو ووا ويف اخلو ووارج
(ول سوويما الشووتات) ب وور مفيوودة ،ودعووم ت وووير الرتتيبووات املؤسسووية والتفاقووات الدوليووة الوويت تيسوور
هذا التفاعل  -مع مراعاة النو اجلنساين والاتالفات األارف (النتيجة املؤسسية (8-2أ))(.)38
 -55وكانووت تونغووا ممثلووة يف حلقووة العموول املتعلقووة ابحتياجووات التوودريب اجلنسوواين وتصووميم
املعنونووة تعزيووز رسووم السياسووات القاامووة علووى األدلووة لتحقيووق املسوواواة بووني اجلنسووني ،والجتمووا
اإلعالم والتشاوري املتعلق ابحلالة اجلنسانية يف تونغا ،املعقود يف متو/،يولي .201٧
 -56وهو مشرو اتبع ملصرا التنمية اآلسويوي يهودا إىل تنميوة القودرة الوطنيوة علوى تعمويم
مراعوواة املنفووور اجلنسوواين يف جمووال الصووحة ،وإجوراء مناقشووات حووول دور اإلحصوواءات واملؤشورات
اجلنسانية يف عملية صنع القرار ،وحتديد أولوايت التدريب وتنمية القدرات يف هذا اجملال.
 -5٧ويتزايود متثيول املورأة يف املناصووب التنفيذيوة واإلداريوة العليوا يف كوول مون الق واعني احلكوووم
واخلوواق .ومنووذ عوواا  ،2013شووغلت أو تشووغل حالي وا  13ام ورأة مناصووب رنسوواء تنفيووذيني يف
احلكومة(.)39
 -58وتشووغل امل ورأة التونغيووة أيل وا مناصووب دبلوماسووية يف اخلووارج .وحلوود هووذا التوواري  ،تشووغل
نسوواء مناصووب سووف تونغووا يف أس ورتاليا ،وسووف تونغووا يف اليوواابن ،والقنصوول العوواا لتونغووا يف سووان
فرانسيسكو ،والقنصل الفخري لفرنسا وهولندا والسويد.
 -59وتشغل النساء مناصب موديرين أو نوواب أو أعلواء يف جموالس إدارات مؤسسوات عاموة
منها شركة تونغا لالتصالت ،وهي ة إذاعوة تونغوا ،وجملوس ميواه تونغوا ،وشوركة تونغوا للربيود وال بوع
السريع ،وشركة تونغا احملدودة لألسوا  ،وهي ة املوانئ.
 -60وت ووؤدي امل و ورأة أيل و و ا أدوارا ابر،ة يف الق ووا اخل وواق كص وواحبات أعم ووال جتاري ووة ص ووغ ة
ومتوس و و ة ،وكمو ووديرات حمل ووالت بيو ووع ابلتجزاو ووة ،ومق وواه وم و وواعم ،وفن وواد  ،ومنتجعو ووات ومرافو ووق
سياحية ،وادمات م اعم ،وحورا يدويوة ،وأكشوا بيوع يف أسووا املنتجوات احملليوة ،واودمات
رعاية األطفال النهارية وما قبل املدرسة ،وغ ذل .
 -61وتشووغل املورأة يف تونغووا أيل وا أدوارا قياديووة يف املنفمووات اإلقليميووة والدوليووة .فعلووى سووبيل
املثال ،عينت يف أاير/مايو  201٧امرأة تونغية ملنصب ممثل األمم املتحودة السوام ألقول البلودان
منوووا والبلوودان الناميووة غو السوواحلية والوودول اجلزريووة الصووغ ة الناميووة .وأصووبحت بووذل أول تووونغ
يشغل مثل هذا املنصب الرفيع املستوف يف األمم املتحدة.
 -62ويف عاا  ،2014نفمت اجلمعية التشوريعية أول برملوان جتوريل علوى اإلطوال للنسواء يف
تونغ ووا .وك ووان ه ووذا احل وودث يرمو و إىل ،ايدة ق وودرة النس وواء عل ووى أن يص ووبحن قاا وودات سياس وويات
فاعالت .وكان يستهدا تشجيع النساء ومتكينهن من حتقيق إمكواانهتن كقااودات .وم ّوول ذلو
احلدث برانمل األمم املتحدة اإلمناا (.)40
 -63وب وودأت تونغ ووا سياس ووتها الوطني ووة املنقح ووة املتعلق ووة ابلش ووؤون اجلنس ووانية والتنمي ووة يف أاير/
مايو .2014
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 -64وكانووت هووذه السياسووة اجلنسووانية نتيجووة لش وراكة اعيووة بووني احلكومووة والق ووا اخلوواق
واجملتمع املدين واجملتمع احملل وشركاء التنمية.
 -65وقوود حووددت سياسووة تونغووا الوطنيووة املنقحووة املتعلقووة ابلشووؤون اجلنسووانية والتنميووة سووت
قلااي ذات صلة ابملساواة بني اجلنسني يف تونغا ه ج


القلااي األسرية والجتماعية؛



عدا املساواة يف إمكانيات احلصول على فرق العمل واألصول اإلنتاجية؛



عدا املساواة يف التمثيل السياس واملشاركة يف صنع القرار؛



ااووتالا يف مسووتوف اللووعف ،واألدوار ،والقوودرة علووى السووتجابة يف حووالت
الكوارث؛



عدا اإلقرار على تو سليم ،يف السرتاتيجيات الوطنية ،بتغ البي ة واملناص؛



النساء اللعيفات؛



يعف البي ة التمكينية الال،مة لتعميم مراعاة املنفور اجلنساين.

 -66ويف حزيران/يوني و  ،2016عقوود منتوودف وطووا للم ورأة مدت و يوووا واحوود ملناقشووة التقوودا
احمل وور ،يف م ووا يتعل ووق ابلسياس ووة الوطني ووة للش ووؤون اجلنس ووانية والتنمي ووة  .2018-2014وحل وورت
املنتدف اجلهات املعنية الرايسية من شعبة املرأة التابعة لو،ارة الداالية ،وشرطة تونغوا ،وو،ارة املاليوة
وإدارات حكومي ووة أا وورف م ووع ممثل ووني م وون مرك ووز تونغ ووا ال وووطا لرعاي ووة النس وواء واألطف ووال ،ومرك ووز
األ،مووات للنسوواء واألطفووال ،واملرشوودات واجملتمووع امل وودين واملنفمووات غ و احلكوميووة .وذكوور و،ي وور
الداالية يف ا اب أن اإلحصاءات كشفت عن وجود فجوات بني الرجل واملرأة تتعلق بكول مون
اجلنسووني يف جوانووب ش و  .وجوواء يف تعووداد عوواا  2011أن هنووا  51 9٧9رجووال و51 2٧3
امرأة مسجلني يف تونغا .وكان عدد العاملني أبجر  13 9٧٧من الرجال و 9 ٧21مون النسواء،
بينمووا بل و معوودل الب الووة  33يف املااووة لوودف الرجووال و 33,3يف املااووة لوودف النسوواء .وابإليووافة
إىل ذل و  ،أظه وور تقري وور م وون ش وورطة تونغ ووا أن  2 ٧53إم ورأة تعري وون لالعت ووداء اجلس وودي ا ووالل
الفرتة .2009-2000
 -2كبح العنف ضد املرأة

()41

 -6٧تفل تونغا ملتزمة ابلقلاء على العنف يد املرأة.

 -68وق و وود س و وونّت اجلمعي و ووة التشو و وريعية ،يف  4أيلول/س و ووبتمرب  ،2013ق و ووانون محاي و ووة األس و وورة
لعاا  .2013مث أعلن داول حيز النفاذ يف  1متو/،يولي  .2014والغرض من هذا القوانون هوو
توف محاية أكرب من العنف املنزيل ،وويع أوامور للحمايوة ،وتويويح واجبوات الشورطة ،والنهووض
بصحة يحااي العنف املنزيل وسالمتهم ورفاههم ،ومساال ذات صلة عذا األمر(.)42

 -69وقانون محاية األسرة لعاا  2013هو أول قانون يف تونغا ين علوى أن العنوف العواال
جرميووة .ويعو ّورا العنووف املنووزيل ليشوومل الشووخ الووذي يهوودد أاصووااي ا صووحي ا أو مقوودا اوودمات
اجتماعية وهو بصدد أداء واجب رعاية ،أو ترويع أو العتداء علي (.)43
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 -٧0وأج وورت ش ووعبة املو ورأة التابع ووة لو وو،ارة الداالي ووة مش وواورات واس ووعة الن ووا (مب ووا يف ذل و و
مشاورات مع اجلمهور ومع وساائ اإلعالا ،وبرامل تلفزيونية وإذاعية) للمان أن يفهم اجلمهور
مفاهيم قانون محاية األسرة اجلديد لعاا .2013

 -٧1وتتمثل الولية الرايسية لشعبة املرأة يف رصد ويمان التنفيذ الفعال لقانون محايوة األسورة
لعاا .2013
 -٧2ولدف مكتب املدع العاا مستشارون قانونيون متخصصون يتعاملون مع قلااي العنف
املنووزيل .ويواصوول املكتووب العموول بشووكل وثيووق مووع وحوودة مكافحووة العنووف املنووزيل التابعووة لشوورطة
تونغا ،ومها تمعان بصورة منتفمة للتأكد من ماكمة اجلناة يف قلااي العنف املنزيل.
 -٧3وتواص و وول و،ارة الع و وودل اليو و و ال مبش و وواريع م و ووع احلكوم و ووة األسو و ورتالية (و،ارة اخلارجي و ووة
والتجارة) (بورانمل منوع التعورض للعنوف يف األسور) ،وفريوق مووارد احلقوو اإلقليمو التوابع جلماعوة
احمليئ ااادن (مبادن توجيهية للقلاة ،واملركز القانوين اجملتمع ) ومبادرة تعزيز القلاء يف من قة
احملوويئ ااووادن (التوودريب القلوواا وتعزيووز القوودرات علووى ووع البيوواانت املهمووة) املتعلقووة بكيفيووة
القلاء على العنف يد املرأة يف تونغا.

 -٧4ويف عاا  ،2016عرض على الربملان مشرو قانون (تعديل) أدلة اإلثبات لعاا 2016
إللغواء اشورتاط األدلووة الداعمووة يف اجلوراام اجلنسووية .وكووان هووذا التعوديل نتيجووة لقلووية ريكووس يوود
كولوامااتنغ التقرير القانوين  13/106الويت أعورب فيهوا قايو احملكموة البتداايوة كواتو ج .عون
القلق إ،اء الش الذي حيوا حول ما إذا كانت األدلوة الداعموة م لوبوة يف الشوكاوف اجلنسوية يف
تونغووا .وأشووار إىل عوودا وجووود أي اش ورتاط قووانوين معووني ،يف قووانون تونغووا املتعلووق أبدلووة اإلثبووات،
لتقدمي أدلة داعمة يف القلااي املتعلقة ابلشكاوف اجلنسية.

 -٧5وقد عرض مشرو قانون (تعديل) أدلة اإلثبوات لعواا  2016ولكون الربملوان مل يعتموده.
ول توزال تونغووا ااجووة إىل مزيوود موون الوقووت لكو تسووتوعب متامووا احلاجووة إىل إلغوواء اشورتاط األدلووة
الداعمة يف قلااي اجلراام اجلنسية(.)44
 -٧6و و و وورا الغتص و و وواب الزوج و و و يف ق و و ووانون اجل و و وراام اجلنااي و و ووة الفصو و وول  ]18بع و و وود إلغ و و وواء
املادة  )2(118عاا .1999
 -٧٧وأطلقت تونغا رمسيو ا اليووا الربتقوايل حلملوة "احتودوا" يف  25حزيران/يونيو  .2014وكوان
ذل إلبرا ،وجود جبهة متحدة يف تونغا إل اء العنوف املوجو يود املورأة .وحفو بودعم احلكوموة
واجملتمووع املوودين واملنفمووات غ و احلكوميووة وشووركاء التنميووة ،مثوول ب ورانمل األمووم املتحوودة اإلمنوواا
وبرانمل املعونة األسرتايل(.)45
 -٧8وتواصوول شوورطة تونغووا استلووافة ب ورانمل لالحتفووال بيوووا الش وريئ األبوويه إل وواء العنووف
املوج يد املرأة .وتذ ّكر محلة الشريئ األبويه يف تونغوا شورطة تونغوا أبن اوا دورا رايسوي ا يف إ واء
العنووف املوج و يوود امل ورأة ابلتصوودي حل والت اإلسوواءة وكووذل بتوجي و نفوور اجملتمووع احملل و إىل أن
العنف املوج يد املرأة غ مقبول(.)46
 -٧9وأقامو ووت تونغو ووا حلقو ووة عمو وول لوسو وواائ اإلعو ووالا مبناسو ووبة اليو وووا الو وودويل للم و ورأة نفّمو ووت
يف  12نيسان/أبريل .2013
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 -3س اوانني حلماية املرأة إ العمل م التعرض مي شنل م أشنا التمييز

()4٧

 -80تنتهل شرطة تونغا سياسات تشمل املساواة يف الفرق لكال اجلنسني يف جمال التوظيف
والرتقية والنقل وإدارة اإلجا،ات(.)48
 -81وقامووت الق ووات املسوولحة امللكيووة بتحوودي أنفمتهووا وسياسوواهتا لتموونح فرصووا متسوواوية
للمرأة يف اجليش ،مبا يف ذل اإلذن اا ابلزواج من اارج اجلويش ،واخلدموة يف عمليوات ابخلوارج،
وفتح يع املهن أمامها ابستثناء العمل ابملشاة وعلى منت قوارب الدورايت(.)49
 -٤تيسري سبل حصو املرأة على دمات الصملة اجلنسية واإلجنابية

()50

 -82أطلقو ووت تونغو ووا عو وواا  2014اخل و ووة الس و ورتاتيجية الوطنيو ووة املتكاملو ووة للصو ووحة اجلنسو ووية
واإلجنابيووة ( )2014-2018مووع أطوور للرصوود والتقيوويم وا ووة تنفيووذ وطنيووة .وااوودا موون هووذه
اخل ة هو بلول مسوتوف عوال يف جموال الصوحة ونوعيوة العويش بتحسوني اودمات الرعايوة الصوحية
اجلنسووية واإلجنابيووة جلميووع السووكان يف تونغووا علووى يووع املسووتوايت ،بصوورا النفوور عوون املركووز أو
اجلوونس أو السوون أو العقيوودة .وحيفووى هووذا اجلهوود بوودعم صووندو األمووم املتحوودة للسووكان و اعووة
احمليئ ااادن(.)51
 -83واستلو ووافت و،ارة الصو ووحة ،يف  25متو/،يولي و و  ،201٧حلقو ووة عمو وول تتعلو ووق ابملبو ووادن
التوجيهيو ووة لتنفو وويم األسو وورة وسياسو ووات الصو ووحة اجلنسو ووية واإلجنابيو ووة إلعو ووادة تصو ووميم واسو ووتعراض
سياسووات الصووحة اجلنسووية اإلجنابيووة يف تونغووا .وكووان ااوودا أيل وا معاجلووة املعوودل احلووايل حلموول
املراهقات الذي يبل  30ولدة لكل  1 000فتاة ترتاوح أعمارهن بني  15و 19سنة(.)52
 -5تعزيز املساواة بني اجلنسني واملعاملة التمييزية املتصلة ابمليل اجلنسئ أو اهلوية اجلنسانية

()53

 -84قوودا التقريوور الثال و والنهوواا لتونغووا عوون األهووداا اإلمناايووة لأللفيووة إىل األمووم املتحوودة.
وبني هذا التقرير التقدا احملر ،واإلجنا،ات اليت حتققت يف إطار الغاية  3ألف.
ّ

 -85واإلط ووار اإلمن وواا السو ورتاتيج لتونغ ووا للف وورتة 2020-2015ج م وون أج وول تونغ ووا أكث وور
تقدميةج تعزيز م اثنا هو إطار التنمية الوطنية احلايل للمملكة.
 -86وتتمث وول إح وودف النت وواال الوطني ووة الس ووبع املس ووتهدفة يف حتقي ووق تنمي ووة بشو ورية أكث وور مش ووولا
واستدامة ومتكين ا مع املساواة بوني اجلنسوني .ويودعم هوذا ابلنتواال املؤسسوية التاليوة يف إطوار الركيوزة
الجتماعيةج

GE.17-19477



،ايدة املساواة بني اجلنسوني بتنفيوذ سياسوة احلكوموة يف جموال التنميوة اجلنسوانية وكفالوة
املزي وود م وون التو ووا،ن واملش وواركة الفعال ووة لك وول م وون الرج وول واملو ورأة يف ص وونع القو ورار ،ويف
املؤسسات الجتماعية والقتصادية والسياسية (النتيجة املؤسسية (1-2ه))()54؛



يوومان إدموواج حتسووني التووا،ن بووني اجلنسووني يف صوولب يووع السياسووات واخل ووئ
ومو مركووز امل ورأة يف ثقافووة تونغووا( ،النتيجووة
والق ووانني واملبووادرات ،مووع الع ورتاا بسو ّ
املؤسسية (2و))()55؛
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وي ووع نف وواا تعل وويم يل وول عل ووى ت ووو أفل وول احتياج ووات الفتي ووات والفتي ووان عل ووى
السو وواء ،ويكف وول تو ووا،ان أفل وول ب ووني اجلنس ووني يف ي ووع مراح وول التعل وويم (النتيج ووة
املؤسسية (4-2د))()56؛



إدم وواج ال وووع اجلنس وواين الق وووي ،ومراع وواة الفو ووار يف الحتياج ووات والق وودرات،
ومعاي أارف يف صلب يع الربامل( .النتيجة املؤسسية(٧-2و))()5٧؛



،ايدة فه و ووم الس و ووبل العدي و وودة ال و وويت يتفاع و وول ع و ووا املقيم و ووون يف تونغ و ووا ويف اخل و ووارج
(ول سيما الشتات) ب ر مفيودة ،ودعوم ت ووير الرتتيبوات املؤسسوية والتفاقوات
الدولي ووة ال وويت تيس وور ه ووذا التفاع وول  -م ووع مراع وواة الن ووو اجلنس وواين والاتالفو وات
األارف (النتيجة املؤسسية (8-2أ))(.)58

 -8٧وقوود استلووافت تونغووا يف أاير/مووايو  2015موؤمتر احملوويئ ااووادن املعووا اقووو اإلنسووان
للمثليات واملثليني ومزدوج امليول اجلنسو ومغوايري ااويوة اجلنسوانية واملتسواالني وحوامل صوفات
اجلنسووني .وكووان مويووو املوؤمتر هووو "أصوواتنا ،جمتمعاتنووا ،حقوقنوواج تعزيووز حقووو اإلنسووان املتصوولة
ابمليل اجلنس وااوية اجلنسانية والتعب عنها يف من قة احمليئ ااادن"(.)59
 -88وأنش و ت راب ووة تونغووا ليوويت (مغووايري ااويووة اجلنسووانية) عوواا  1992عوودا الرتكيووز علووى
حتس ووني احلق ووو والحتف وواء إبس ووهامات اللي وويت يف تونغ ووا والتص وودي ل وووابء فو و ود نقو و املناع ووة
البشرية .وأطلقت الراب ة ا تها السرتاتيجية للفرتة  2020-2016عاا  .2016ورنية اخل وة
ه أن حترتا تونغا حقو األشخاق ذوي امليول اجلنسية وااوايت اجلنسانية املتنوعة(.)60
 -89ويتمثو وول أحو وود األهو ووداا الرايسو ووية للخ و ووة يف احلو وود مو وون الوصو ووم والتمييو ووز يو وود الليو وويت
واألشخاق املصابني بف ود نق املناعة البشرية .وهتدا اخل ة أيلا إىل التثقيوف والودعوة يف
جمال القانون الدويل حلقوو اإلنسوان ،والت وورات الدوليوة األاو ة واملبوادن املتفوق عليهوا مون قبيول
مبادن يوغياكارات(.)61
 -90وواص و وولت راب و ووة تونغ و ووا لي و وويت ،يف تشو و ورين األول/أكت و وووبر  ،2016استل و ووافة مش و وواورة
مويوعها "مع ا من أجل إحداث تغي إ ايب  -ل هتملوا أحدا" .وغ ى املؤمتر مواييع منها أثر
التشوريعات احلاليووة علووى الليوويت الووذين يعيشووون يف تونغووا وأثوور التغي و ات التش وريعة علووى اجملتمعووات
احمللية.
 -91ويف آذار/مارد  ،201٧بدأت راب ة تونغا لييت محلة يف مودارد تونغوا حملاولوة احلود مون
التسلئ على ال لبة مغايري ااوية اجلنسانية(.)62
 -92ويف تشرين األول/أكتووبر  ،201٧نفموت راب وة تونغوا ليويت حلقوة عمول تتعلوق مبخ وئ
صح ملغايري ااوية اجلنسانية مويوعها وجوب إاتحة إمكانية حصول مغوايري ااويوة اجلنسوانية
عل ووى الرعاي ووة الص ووحية اجلي وودة يف تونغ ووا .واا وودا م وون حلق ووة العم وول ه ووو تثقي ووف مغ ووايري ااوي ووة
اجلنسانية خبصوق حقوقهم الصحية داال اجملتمع احملل .
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دا  -املس اااءل املواض اايعية املتعلق ااة اق ااوق اإلنس ااان (منا ا التع ااذيب ،وحق ااوق ال ف اال،
وحرية التعبري ،واإلعااة ،ومنافملة الفساد)
 -1إيااالء املزيااد م ا االهتمااام حلقااوق امطفااا  ،وضاامان املشاااركة العامااة علااى ااادم املساااواة،
()63
واجلنسية ،وحقوق امطفا املولودي ارج إطار الزواج
 -93ليس هنا سن رشد قانونية كليّة يف تونغا .فعلى سوبيل املثوال ،ميكون للوذكر التوونغ أن
ميتل و ق عووة أرض يف سوون  16عام و ا ،و ووو ،ألي شووخ أن يتووزوج يف سوون  15عامووا مبوافقووة
والدي  ،لكن ل ميكن السياقة ح سن  21عام ا.
 -94وتعريف ال فل ليس مددا بويوح يف أي تشريع يف تونغا .غو أن تونغوا تعمول اآلن يف
اجت وواه حتدي وود س وون الرش وود .وجت ووري حاليو و ا ،عل ووى س ووبيل املث ووال ،مراجع ووة قو ووانني ال ووزواج يف س ووجل
الولدات والوفيات والزواج ،من أجل الرتفيع يف سن الزواج.
 -95وقوود بوودأ مشوورو اتليثووا محلووة "لنوود البنووات يعشوون حيوواة البنووات" برعايووة موون فريووق مووارد
احلقو اإلقليم التابع جلماعة احمليئ ااادن ومون هي وة األموم املتحودة للمورأة .وكوان هودا هوذه
احلملة دعم الرتفيع يف سن الزواج ابلنسبة لإلانث.
 -96وحي ووق لل ف وول الت ووونغ املول ووود إم ووا ألب ت ووونغ أو ألا تونغي ووة احلص ووول عل ووى اجلنس ووية
التونغية(.)64
 -9٧ويف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2016وافق جملوس الوو،راء علوى مقورتح ويوع سياسوة للعدالوة
اجلناايووة واستعرايووها .وتوودين احلكومووة يووع أشووكال التمييووز العنصووري يف البلوود؛ وه و تشووجب
وتوووب علووى السوولو اإلجرام و العنيووف الووذي يووذهب يووحيت اللووعفاء موون أف وراد اجملتمووع مثوول
النساء والشباب واملسنني.
 -98وقوود أنشو ت جلنووة فرعيووة اتبعووة جمللووس الووو،راء لويع/اسووتعراض سياسووة احلكومووة يف جمووال
العدالووة اجلناايووة .وقوودا التقريوور األول للجنووة الفرعيووة املعنيووة بسياسووات احلكومووة يف جمووال العدالووة
اجلنااية إىل جملس الو،راء يف كانون الثاين/يناير .)65(201٧
 -99وأنش و ت عوواا  2014جلنووة برملانيووة لك و تتووابع املسوواال الجتماعيووة املتعلقووة ابألطفووال،
كاملش وواجرات يف امل وودارد والتس وولئ عل ووى األطف ووال ع وورب اإلنرتن ووت .وي ورأد ه ووذه اللجن ووة الو ورايس
التنفيذي املعا ابلتعليم.
 -100ومووا ،ال لألطفووال املولووودين اووارج ن ووا الووزواج حقووو تلفووة عوون حقووو املولووودين يف
إطار الزواج .ويت لوب إداوال تغيو ات علوى هوذا النفواا تغو ّ ات يف الثقافوة واحلقوو  .بيود أن مون
املهم اإلشارة إىل أن إبمكان األطفال املولودين اوارج إطوار الوزواج اسوت جار األرايو  ،وأنو يفول
ام حق احلصول على اجلنسية التونغية واجلوا ،التونغ  ،لكن ل ميكنهم وراثة األلقاب املتوارثة.
 -2ا ا تدابري لتعزيز محاية حرية التعبري

()66

 -101تعووز ،سياسووة حريووة املعلومووات ،الوويت اعتموودها جملووس و،راء جاللووة املل و عوواا ،2012
حرية الكالا والتعب والصحافة ،املكفولة يف البند  ٧من دستور تونغا.
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 -102وأنش ت وحدة حرية املعلومات داال و،ارة اإلعالا والتصالت من أجل تنسويق يوع
عمليات الكشف عن املعلومات ونشورها دااول دوااور اخلدموة العموميوة ،وتقودمي املشوورة واملبوادن
التوجيهية السياساتية املتعلقة ابلمتثال ،وتنفيوذ سياسوة حريوة املعلوموات الويت بودأت رمسيو ا يف 28
حزيران/يوني .)6٧(2012
 -103وأنش و و ت ،دعم و و ا لسياسو ووة حريو ووة املعلومو ووات ،نفو ووم وهياكو وول ،مو وون قبيو وول وحو وودة حريو ووة
املعلومات واللجنة التوجيهية التابعة جمللس الو،راء ،إلدارة عملية تنفيذ على مراحل.
 -104وال ووول ع وواا  ،2014مشل ووت األنشو و ة ال وويت ج وورف تنفي ووذها اس ووتحداث مو وواد لتثقي ووف
اجلمه و ووور وتوعيتو و و  ،وكتيب و ووات ت و وودريب ،وجمموع و ووات أدوات للس و وول ات العام و ووة ،وتنف و وويم دورات
للتدريب والتوعية ،وإعداد ميزانيات.
 -105وواصلت احلكومة ويع قانون حلرية املعلومات مينح شعب تونغا حقا واجب النفواذ قوانوانا
يف احلص ووول عل ووى املعلوم ووات احلكومي ووة .وه ووذا يتف ووق م ووع اللتو وزاا املس ووتمر ابلتش ووجيع عل ووى وج ووود
حكومة أكثر انفتاح ا وشفافية والوع ا للمساءلة إثر اإلصالحات السياسية لعاا .2010
 -106ويف نيس ووان/أبريل  ،2014أج وورف مستش ووار ق ووانوين تق ووا ،م و ّوول نش وواط بو ورانمل األم ووم
املتحو وودة اإلمنو وواا  ،سلسو وولة مو وون الجتماعو ووات واملشو وواورات مو ووع اجلهو ووات الرايسو ووية املعنيو ووة اريو ووة
املعلومات .واادا من ذل هو السرتشاد يف ويع مشرو عمول لقوانون حريوة املعلوموات بغيوة
إجراء مشاورة عامة بشأن ( .)68وسيلزا إعادة النفر يف التشريعات املتعلقة ارية املعلومات ابلنفور
إىل التغي ات املدالة على ااياكل األساسية والت ورات اجلارية يف البلد.
 -10٧واحتفلووت تونغووا يف  10حزيران/يوني و  ،201٧للموورة األوىل ،بيوووا احملفوظووات الوودويل.
وتوورب ،هووذه املبووادرة ،الوويت تتوووىل تنسوويقها ،موون اووالل و،ارة اإلعووالا والتصووالت ،اللجنووة الفرعيووة
املعنيووة بسياسووة حريووة املعلومووات التابعووة جمللووس الووو،راء ،التوزاا تونغووا ببوودء عموول احلكومووة موون أجوول
إ اد نفم أفلل إلدارة السجالت وهياكل أساسية أفلل(.)69
 -108وعنوودما تول وت احلكومووة احلاليووة السوول ة ،كووان يل و لع بكاموول وظيفووة نشوور املعلومووات
احلكومية للجمهور مكتب رايس الو،راء وو،ارة األرصاد اجلويوة ،وال اقوة ،وتكنولوجيوا املعلوموات،
وإدارة الكو ووارث ،والبي ووة ،وتغو و املن وواص والتص ووالت .وج وورف توي وويح العملي ووات املنقح ووة املزم ووع
استخدامها على أن يكون مكتب رايس الو،راء املسؤول عن التحرايت والكشوف عون املعلوموات
املتصلة ابألونورابل رايس الو،راء ومبادرات .
 -109ويوجد حاليا يف تونغا مخسة مشغل صحف ،وقناات تلفزيون ،و 5م وات إذاعيوة تقودا
األابار يومي ا للمملكة.
 -3تعزيز التثقيف إ جما حقوق اإلنسان ع طريق التعاون الدويل واإلاليمئ

()٧0

 -110ب وذلت جهووود لتعزيووز التثقيووف يف جمووال حقووو اإلنسووان ،وتوودريب املوووظفني العموووميني،
ومشاركة اجملتمع املدين يف تعزيز حقو اإلنسان ومحايتها عن طريق التعاون الدويل واإلقليم .
 -111وتوفر حكومة تونغا التعليم البتداا اجملاين لألطفال التونغيني الذين يلتحقوون ابملودارد
البتدااية احلكومية.
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 -٤النظاار إ إمنانيااة التواي ا والتصااديق علااى اتفاايااة القناااء علااى مجي ا أشاانا التمييااز ضااد
املرأة ،والنظر إ املسااءل املتعلقاة ااق املارأة املتناافد إ إدارة املمتلناات ،وحقهاا املتناافد
()٧1
إ حيازة املمتلنات ،وااتناءها ،وتسيري شؤوهنا ،والتمت هبا ،والتصرف فيها
 -112وافق جملس و،راء صاحب اجلاللة ،يف  6آذار/مارد  ،2015على تصوديق تونغوا علوى
اتفاقية القلاء على يع أشكال التمييز يد املرأة.
 -113ويف  9آذار/مارد  ،2015قدمت تونغوا التزامو ا دوليو ا اوالل الودورة التاسوعة واخلمسوني
للجنة ويع املرأة.
 -114وتعمل تونغا حالي ا على تنقيح التحففات اليت أبدهتا على التفاقيوة لكو تكوون متسوقة
مع املساال اليت أث ت من قبل اجلمهور قبل أن ميكنها الشرو يف عملية التصديق.
 -115وأوصووت اللجنووة امللكيووة يف تقريرهووا النهوواا أبن يكووون للمورأة الوويت ه و موون رعووااي تونغووا
احلووق يف أن تقوودا ،عنوودما تبل و  21سوونة موون العموور ،طلب و ا للحصووول علووى ق عووة أرض حل ورية،
ميكن أن تسجل ابمسها .وعند وفاهتا ،تنتقل حيا،ة األرض حسوب قووانني اإلرث ،الويت ينبغو أن
تعوودل وفق وا لووذل  .وينبغ و يف الوقووت الوراهن عوودا السووماح للمورأة بتقوودمي طلووب واحلصووول علووى
ق عووة أرض ريفيووة مسووجلة .وينبغ و احلفوواع علووى الويووع القوواام الووذي يسوومح في و للرجوول ايووا،ة
ق عة أرض ريفية(.)٧2
 -116وأوصت اللجنة امللكية املعنية ابألراي إبلغاء ممارسة إ اء حق البنت غ املتزوجة عند
إثبات ارتكاعا للزان أو الفاحشة(.)٧3
 -11٧وأوصووت اللجنووة امللكيووة املعنيووة ابألراي و إب،الووة تقييوود م و اث البنووت عنوود تزوجهووا .ويف
حالة عدا وجود وري ذكر حلااز األرض ،ف ن بنات خيلفن (.)٧4
 -118وأوص ووت اللجن ووة امللكي ووة املعني ووة ابألرايو و أبن تس وومح حق ووو األرمل ووة يف األرض ال وويت
اكتسبها ،وجها حديث ا أبن تؤجرها أو ترهنها مبوافقة الوارث ،وإذا مل يكن اوا أطفوال مون ،وجهوا،
ينتف شرط املوافقة(.)٧5
 -119ومووا ،ال يتع ووني الش وورو يف العموول عل ووى تنفي ووذ التوص وويات الصووادرة ع وون اللجن ووة امللكي ووة
املعنية ابألراي .
 -120إل أن م وون امله ووم اإلش ووارة إىل أن ال و ورايس التنفي ووذي يف و،ارة األراي و و واملس ووح وامل و ووارد
ال بيعية امرأة.
 -5النظاار إ إمنانيااة تنفيااذ توصاايات اإلجاراءات اخلاصااة هباادف وضا ضااما ت مؤسسااية ضااد
()٧6
املعاملة القاسية م جانب الشرطة واوات امم
 -121ل ي وزال أموواا تونغووا متسووع موون الوقووت إلدراج قواعوود األمووم املتحوودة ملعاملووة السووجينات
والتووداب غو الحتجا،يووة للمجرمووات ،املعروفووة أيل و ا بقواعوود ابنكووو  ،كجووزء موون عملهووا املتعلووق
مبعاملة السجناء.
 -122ومن املهم اإلشارة إىل أن حيتفظ ابلسجينات يف تونغا مبعزل عن السجناء.
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 -123وهن ووا ،ايدة يف ع وودد ي وواب ات الس ووجون ويتلق ووى ي ووباط الس ووجون حالي ووا املزي وود م وون
التدريب املكثف فيما يتعلق اقو السجناء.
 -6النظاار إ إمنانيااة تقاادمي الاادعت الااوطين واإلاليماائ والاادويل م ا أجاال تعزيااز ميااا الشاار
()٧٧
واملرافق الصملية
 -124عري ووت و،ارة األرايو و واملس ووح عل ووى اجلمعي ووة التشو وريعية مش وورو ق ووانون املو ووارد املااي ووة
لعوواا  .2016وقوود رّكوز مشوورو القووانون هووذا علووى النفوور يف قلووااي ملكيووة املووارد املاايووة وإدارهتووا،
وعلى سل ات الو،ارة على املوارد املااية .بيد أن مشرو القانون أعيد إىل الو،ارة بسوبب املعاريوة
الشديدة اليت لقيها من عامة اجلمهور.

هاء -اآللية الوطنية حلقوق اإلنسان
مواصلة بذ اجلهود م أجل إنشاء مؤسساة وطنياة مساتقلة حلقاوق اإلنساان امتثااال ملبااد
()٧8
ابريس
 -125ابلنسبة للدول اجلزرية الصوغ ة ومنهوا تونغوا ،فو ن إنشواء مؤسسوة وطنيوة حلقوو اإلنسوان
ل يزال غ ممكن من الناحيتني املالية والتقنية.
 -126غ أن احلكومة اختذت عدة إجراءات تتواءا مع مبادن ابريس.

 -12٧وقوود اعتموودت اجلمعيووة التشوريعية عوواا  2016تعووديال لقووانون مفوووض شووؤون العالقووات
العامووة لعوواا  .2001وأعوواد هووذا التعووديل تسوومية مفوووض شووؤون العالقووات العامووة ليصووبح أمووني
املفامل .وهذا التغي هو للمان أن تكون التسمية الرمسية يف تونغوا متوااموة موع اإلشوارات الدوليوة
إىل أمني املفامل.

 -128ويعم وول مكت ووب أم ووني املف ووامل حالي وا عل ووى توعي ووة اجلمه ووور ،وذل و بتنف وويم ب ورامل توعي ووة
جمتمعية وبرامل تلفزيونية يف يع أتاء تونغوااتبو واجلوزر اخلارجيوة ،وقود ايو لع املكتوب موثالا ،يف
آب/أغس س  ،201٧بو  29برانمل توعية(.)٧9
 -129وتونعكس ،ايدة الوووع أبدوار أمووني املفوامل يف ،ايدة عوودد الشووكاوف الويت يتلقاهووا املكتووب
حالي اج
السنة

2012-2011
2013-2012
2014-2013
2015
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الشكاوف املقدمة إىل مكتب أمني املفامل
عدد الشكاوف

()80

 16شكوف
 10شكاوف
 48شكوف
شكاوف مقدمة ابااتف ()25
شكاوف مقدمة يف ،ايرات ()45
شكاوف مكتوبة ()23
 93شكوف
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 -130واعتموودت اجلمعيووة التش وريعية ،عوواا  ،2016تعووديال للقووانون املتعلووق مبفوووض مكافحووة
الفسوواد لعوواا  200٧لتمكووني أمووني املفووامل موون أن يصووبح املفوووض املؤقووت ملكافحووة الفسوواد موون

أجل إعادة إحياء دور املفوض .غ أن املوافقة امللكية على هذا القوانون أرج وت إىل حوني تقودمي
املزيد من التوييحات.

 -131ووقعووت تونغووا عوواا  2015علووى إعووالن دينووارو لعوواا  2015املتعلووق اقووو اإلنسووان
واحلوكمة الرشيدة ،الذي أصدره أعلاء الربملان .وقد التزا أعلاء الربملان ،بتوقيعهم ذل  ،بتعزيوز

التفاقيووات والق ووانني الوويت تعووز ،احلوكموة الرشوويدة وإعمووال حقووو اإلنسووان جلميووع سووكان من قووة
احمليئ ااادن(.)81
 -132وتونغا علو يف مؤمتر املعهد الدويل ألمناء املفامل ،وقد تعهودت يف إعوالن ابنكوو مبونح
الصفة الدستورية ملؤسسة أمني املفوامل .وقود أقورت جلنوة القووانني احلكوميوة مشورو القوانون املتعلوق
عذا التغي  .ولكن مل يعرض على جملس الو،راء واجلمعية التشريعية بسبب حول اجلمعيوة التشوريعية
يف آب/أغس س .201٧
 -133وكان ووت تونغ ووا ممثل ووة يف حلق ووة العم وول املتعلق ووة ابلتحقيق ووات املت ووورة يف جم ووال مكافح ووة
الفساد اليت نفمها عاا  201٧مكتب األمم املتحدة املعا ابملخدرات واجلرمية.

واو -تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ،والتثقيف ،وتوعية اجلمهور
 -1تعزيز التنمية االجتماعية واالاتصادية م أجل القناء على الفقر

()82

 -134ب وودأت احلكوم ووة ع وواا  2016تق وودمي مس وواعدة نقدي ووة (” )“A’u ki aiلألش ووخاق ذوي
اإلعاقة.
 -135وبدأت منفموات غو حكوميوة بورامل مثول "اتيو " ( )TYEEلتشوجيع توظيوف الشوباب
ودعمهم.
 -2وض اإلطار املؤسسئ لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

()83

 -136قلااي حقو اإلنسان مكرسة يف األطر املؤسسية لتونغا من أجل تعزيز حقو اإلنسان
ومحايتهوا .فعلوى سوبيل املثووال ،يشومل تقيويم األنشو ة املتعلقووة بتمويول املنواص وإدارة املخواطر حتلوويالا
للمساال اجلنسانية واإلدماج الجتماع .
 -3التفنري إ توجيه دعوة داءمة إىل املنلفني بوالايت إ إطار اإلجراءات اخلاصة

()84

 -13٧تواصل تونغا الرتحيب ابملقررين اخلاصني وذل حسب اإلرادة السياسية يف الوقت املعا.

رابعا -التملدايت اليت تستوجب دعت اجملتم الدويل
 -138تشمل العتبارات املتعلقة ابلتعديالت التشريعية امل لوبوة لتنفيوذ أحكواا اتفاقيوة مناهلوة
التعذيب تنقيح قوانني  -دستور تونغا ،وقانون اجلراام اجلنااية ،وقانون شرطة تونغا لعاا ،2010
وقووانون السووجون لعوواا  ،2010وقووانون تسووليم اجملوورمني ،وق ووات تونغووا املسوولحة امللكيووة ،وغ هووا.
وقد ويعت اارطة طريق ملية للتمواد الودعم مون املؤسسوات احلكوميوة الدوليوة واملسواعدة مون
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 والفريووق اإلقليمو املعووا مبووارد حقووو اإلنسووان، وراب ووة منووع التعووذيب،مفويووية حقووو اإلنسووان
.التابع جلماعة احمليئ ااادن
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