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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٦-١٥كانون الثاين/يناير ٢٠١٧

جتميع بشأن تونغا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري ال ااام والتقري اار جتمي ااع للمضلوم ااا ال اوارو يف تق ااارير هيئ ااا املضاه ادا
واإلجاراتا اخلاص ا وغريهااا م ا واثئ ا األم ا املتحااد ذا الصاال  ،وهااو مقااد يف ش ا مااوج
تقيداً ابحلد األقصى لضدو ال لما

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()٢( )١
اإلنسان
 -٢الحظ فري األم املتحد القطاري أن تونااا حت زاري أي تقاد ملماوذ حاا ذلا احلا
علااى الاارغ م ا التوصاايا الااث قءلتجلااا ألنااات انول ا الثاني ا م ا االسااتضرال الاادوري ال ااام ن
تص اادق عل ااى املضاها اادا الدولي ا ا األساسا ااي حلق ااوق اإلنسا ااان وأوص ااى الفري ا ا القط ااري توناا ااا
ابلتصاادي علااى املضاهاادا الدولي ا األساسااي حلقااوق اإلنسااان ،مبااا فيجلااا الضجل اد الاادوي اخلااا
ابحلقااوق املدني ا والسياسااي  ،والضجلااد الاادوي اخلااا ابحلقااوق االقتصاااوي واالجتماعي ا والثقافي ا ،
واتفاقي ا القضااات علااى مجي ااع أش ا ا التميي ا ض ااد امل ارأ  ،واتفاقي ا مناهض ا التضااذيغ وغااري م ا
ضااروا املضامل ا أو الضقوب ا القاسااي أو الالانساااني أو املجلين ا  ،واتفاقي ا حقااوق األش ا ا ذوي
()3
اإلعاق
 -3وذكر فري األم املتحد القطري أن جملس الاويرات وافا  ،يف اذار/ماارذ  ،٢٠١٥علاى
عملي ا التصاادي علااى اتفاقي ا القضااات علااى مجيااع أش ا ا التميي ا ضااد امل ارأ  ،وأبااد عاادواً م ا
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التحفظا املتضلق ابلرتبع على الضرش واالنضما اىل طءق النءالت وابإلججلال وال واج م نفس
اناانس وكااان التقااد قااد توقاات بسااءغ االحت اجااا ال ااضءي  ،وخباصا احت اجااا ال عيمااا
الاادينيا املرتءطااا ابل نيس ا ويف شااءا /ف اير  ،٢٠١٧وعااا رئاايس الااويرات انااذا اىل اج ارات
م اورا شضءي ب أن التصدي مب ارك انماعا النسائي احمللي ألن الءلد كاان منقساماً حاو
()4
املوضوع
 -4وش ضت منظم ُ األم املتحاد للرتبيا والضلا والثقافا (اليونسا و) تونااا علاى التصادي
عل ااى اتفاقي ا اليونس ا و ملناهض ا التميي ا يف التضل ااي واتفاقي ا لاي ا وتض ي ا تن ااوع أش ا ا التضء ااري
()٥
الثقايف
 -٥والحااظ فري ا األم ا املتحااد القطااري أن توناااا لااديجلا تقااارير عالق ا أمااا الل ن ا املضني ا
ابلقضااات علااى التميي ا الضنصااري (منااذ عااا  )٢٠٠١ونن ا حقااوق الطف ا (منااذ عااا )١٩٩٧
()٦
وش ع توناا على الوفات ابلت اماهتا املتضلق بتقدمي التقارير مبوجغ كال االتفاقيت
 -٦وش ا ا ع فري ا ا األم ا ا املتحا ااد القطا ااري توناا ااا علا ااى النظا اار يف زوي ا ا ا ياك ا ا القائم ا ا
امل صصا اىل اليا وطنيا إلعااداو التقااارير واملتابضا ما أجا التضاااون مااع اليااا حقااوق اإلنسااان
()٧
التابض لألم املتحد بطريق بنات ومنجل ي
 -٧وذكر فري األم املتحد القطاري أن تونااا وججلات يف كاانون الثاين/ينااير  ٢٠١3وعاو
وائم اىل مجيع امل لف بوالاي يف اطار اإلجراتا اخلاص وأشار اىل أن الفري الضام املضا
مبسااأل التميي ا ضااد امل ارأ يف القااانون واملمارس ا طلااغ يف عااا  ٢٠١٦اج ارات ياير للءلااد ،ول ا
()8
تل ال اير حت تت بضد

اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()٩

 -8الحااظ فري ا األم ا املتحااد القطااري أن توناااا أجاار يف ت اري الثاااين/نوفم ٢٠١4
()١٠
انت ااب عام اعتُر حر ون يجل
 -٩وأفاااو فري ا األم ا املتحااد القطااري ن احل وم ا اقرتحاات يف أاير/مااايو  ٢٠١٧اوخااا
تض اادي عل ااى الدس ااتور ئ اادل ز ا ا رئ اايس ال ااويرات ما ا تضيا ا امل اادع الض ااا ومف ااول ال اارط
ومفول م افح الفساو (بدالً م اجمللس املل اخلاا وامللا ) ويف اا/أغساطس ،٢٠١٧
أماار املل ا جل ا انمضي ا الت اريضي واج ارات انت ااااب جديااد يف ت اري الثاااين/نوفم ٢٠١٧
و ُّاوع ا أن ذل ا الق ارار ُّر
اعااذ بضااد أن أعاارا رئاايس انمضي ا الت اريضي ع ا ش اواغ ايات التضاادي
الدسااتوري املقاارتل ،الااذي اعتُار غااري وسااتوري ،وبضااد أن وافقاات احل وم ا علااى عملي ا التصاادي
على اتفاقيا القضاات علاى مجياع أشا ا التمييا ضاد املارأ وعلاى اتفااق جتااري اقليما  ،عاا اعتُار
حماول لت اوي امللا واجمللاس املل ا اخلاا وأوصاى فريا األما املتحاد القطاري تونااا مبواصال
()١١
اصالل وتضدي الدستور م أج توسيع احلي الدميقراط للءلد واحرتامه حلقوق اإلنسان
 -١٠وذكر فري األم املتحاد القطاري أن تونااا أن اأ  ،يف كاانون األو /ويسام ،٢٠١٦
م تءا ااً ألم ا ا املظ اااحت ليح ا ا حم ا ا م ت ااغ مف ااول الضالق ااا الضام ا ا ال ااذي ك ااان ق ااد أن ا ا يف
عااا  ٢٠٠١وأم ا املظاااحت ،الااذي اضااع ملساااتل انمضي ا الت اريضي  ،مس ا و ع ا التحقي ا يف
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ال او الوارو م مجيع األش ا ب أن اإلجراتا والقرارا اإلواري الث تت اذها أي اوار
عاما ا أو م سسا ا جتاريا ا أو أي هيئا ا عاما ا أخ اار  ،أو أي مو اات ،مب ااا يف ذلا ا أي ويي اار أو
حمافظ ولدياه أيضااً صاالحي التصارل مبحاد اراوتاه بياد أن فريا األما املتحاد القطاري شادو
على أن توناا ليس لديجلا بضد أي م سس وطني حلقوق اإلنسان وأوصى تونااا ان اات م سسا
م ا هااذا القءي ا وفق ااً للمءاااومب املتضلق ا مبرك ا امل سسااا الوطني ا لتض ي ا ولاي ا حقااوق اإلنسااان
()١٢
(مءاومب ابريس) على أساذ األولوي

رابع ا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
 -١املساواة و دم التمييا

()١3

 -١١أفاو فري األم املتحد القطري ن املاو  4م الدستور تضم عاد التمييا واملسااوا
نمي ااع ما اواط تونا ااا ويف ع ااا  ،٢٠١4اعتم ااد احل وما ا السياسا ا الوطنيا ا املنقحا ا املتضلقا ا
ابل ون اننساني والتنمي  ،الث ترك على تض يا املسااوا با مجياع النساات والرجاا واألطفاا يف
وص ااو اىل فوائ ااد عملي ا التنمي ا وم اااركتجل فيجل ااا وتوييضجل ااا ول ا ه ااذ الت اادابري حت تنف ااذ بض ا ُاد
()١4
ابل ام
 -١٢والحااظ فري ا األم ا املتحااد القطااري أن قااانون ان ارائ اننائي ا ( )١٩88ال ي ا ا ماار
الضالقااا اننسااي املثلي ا ب ا الءااالا املرتاض ا وياانة علااى عقوب ا قصااو ماادهتا  ١٠ساانوا
س ا ا ناً وعلا ااى اسا اات دا الضقوب ا ا الءدني ا ا بنا اااتً علا ااى تقا اادير احمل م ا ا وال ي ا ااري وسا ااتور توناا ااا
لضا  ١٩88اىل التحرر م التميي  ،كما ال توجد قوان أخر تضام احلمايا ما التمييا علاى
أساااذ امليا اننسا وا وي ا اننساااني  ،علااى الاارغ ما أناه يتضاام اعااال ً للحقااوق ي انة علااى
()١٥
املساوا أما القانون (املاو )4
 -١3وأضال فري األم املتحد القطري أن لقاف توناا تدع ماايري ا وي اننساني وذوي
ا ويا ا اننس اااني املتنوعا ا وتتض اام جمموعا ا تقليدي ا ا قويا ا ما ا اللي ااث أو الفاك اااليث (املت ااءجل
ابلنسات) وقا ان رابطا املت اءجل ابلنساات زظاى ابحارتا كءاري وبادع األسار املل يا يف تونااا
ومع ذل  ،ال يتمتع املت ءجلون ابلنسات ابالعرتال القانوين وال يا ا ارتادات مالباس انانس اآلخار
ي ا جرمي ا مبوجااغ املاااو  )٥(8١م ا قااانون ان ارائ اننائي ا وتاانة املاااو  ١3٦م ا ه ااذا
القااانون علااى أن أي ش ا ة ياادان بتجلم ا الل اوا مي ا أن ُج مل ا عليااه ابلس ا ملااد مي ا أن
تصا اىل  ١٠ساانوا ( )١٦ويف كااانون األو /ويساام  ،٢٠١٦أجاار رابطا املت ااءجل ابلنسااات
يف تونا ااا م اااور وطنيا ا م ااع احل وما ا لتنق اايهب القا اوان اننائيا ا ئ اادل لايا ا املثلي ااا واملثليا ا
وم ووج ا املي ا اننس ا وماااايري ا وي ا اننساااني وحااامل صاافا اننس ا بيااد أن اإلصااالل
()١٧
القانوين يف هذا اجملا حت جدث بضد
 -١4وبضااد الت ااديد علااى أن توناااا قءلاات خااال انول ا الثاني ا لالسااتضرال الاادوري ال ااام
التوصي الداعي اىل تض ي التادابري الراميا اىل القضاات علاى مجياع أشا ا املضاملا التميي يا املتصال
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ابمليا
وعد
الءااالا
املثليا

اننسا وا ويا اننساااني ( ،)١8أوصاى فريا األما املتحااد القطاري توناااا اباللتا ا ابملساااوا
التميي م خال الاات أح ا قانون انرائ اننائي الث جتر الضالقا اننسي املثليا با
املرتاضا  ،وم افحا التمييا ضااده  ،ومنااع الضناات عا طريا اذكااات الااوع الضااا بوضااع
()١٩
واملثلي وم ووج املي اننس وماايري ا وي اننساني وحامل صفا اننس

 -٢التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()٢٠

 -١٥شاادو فريا األم ا املتحااد القطااري علااى أن توناااا مضرضا ب ااد لل اوارث الطءيضي ا وأن
ااثر تاري املناخ م شاأاا أن ت ياد ما ذلا  ،عاا مي ا أن يجلادو مجياع جواناغ التنميا املساتدام
()٢١
يف الءلد
 -١٦والحظ أن احل وما أجار  ،يف ح يران/يونياه  ،٢٠١٧بادع ما بار مل الادع الضاامل
خلطط الت يت الوط الءيئ التابع ل مل األم املتحد اإلمنائ  ،مناق ا ب اأن خطا الضما
الوطني امل رتك الثاني للت يت مع تاري املناخ واوار خماطر ال وارث وعالو على ذلا  ،أياد
توناااا اطااار ساانداي للحااد م ا خماااطر ال اوارث ( )٢٠3٠-٢٠١٥بوصاافه االس ارتاتي ي الضاملي ا
لءنات قدر اجملتمضا احمللي على التحم ئدل احلد م خماطر األخطار الطءيضيا وال اوارث ما
أج ا املساااعد يف كفال ا التنمي ا املسااتدام ( )٢٢وأحااا فري ا األم ا املتحااد القطااري اىل وراس ا
أجن ها الءن الدوي يف عا  ٢٠١٦وخلة فيجلا اىل أن املضاارل التقنيا والقادرا املاليا القائما
غااري كافيا يف الضديااد ما احلاااال ملضانا القابليا للتااألر ابملناااخ وال اوارث وللحااد ما امل اااطر
ورأ أن التنفيذ والقدرا االستيضابي ال ت ا مسأل رئيساي وأن فضاليا نظا اإلناذار املء ار تتاألر
()٢3
أيضاً ابتساع الرقض انارافي للءلد وكذل ابلقيوو والت اليت الءاهظ لنظ االتصاال
 -١٧وأوص ااى فريا ا األما ا املتح ااد القط ااري تونا ااا ن جت ااري تقييما ااً وورايً لت ااألري تا ااري املن اااخ
وال وارث الطءيضي  ،وال سيما فيماا يتضلا بتمتاع ال ارائهب الفقاري واملن فضا الادخ ما السا ان
وخمتلت الفئا االجتماعي األخر جلقوق اإلنسان ومساعدهتا لتصءهب أكثر قدر على الصموو
يف مواججل ا هااذ ال اوارث وتضااع خطط ااً وب ارامل قطاعي ا ت اام علااى ااو كام ا القاادر علااى
التااأقل مااع ااثر تاااري املناااخ وترك ا علااى سااءي األولوي ا علااى التنااوع الءيولااوج والتضلااي والطاق ا
ومص ااايد األ ااا واحلراجا ا والص ااح وا ياكا ا األساس ااي واألراضا ا واملي ااا وال ااءاا وتض اام
()٢4
م اور انجلا صاحء املصلح  ،مبا فيجلا الفئا املستجلدف  ،ألنات عطيط هذ التدخال

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()٢٥

 -١8الحااظ فري ا األم ا املتحااد القطااري أن الضناات اننس ا واننساااين ،مبااا يف ذل ا عناات
الض ري ،واالعتدات اننس واالغتصااا والضنات ضاد األشا ا مااايري ا ويا اننسااني منت ار
()٢٦
على نطاق واسع
 -١٩والحااظ فريا األما املتحااد القطااري أن توناااا أصاادر قااانون لايا األساار (،)٢٠١3
الااذي يتضاام أح امااً تضا ي احلمايا ما الضناات املنا ي بطاارق عااد ل ما خااال منااع الضناات عا
طري ا يايو الااوع وماانهب م يااد م ا الساالط لضااءا ال اارط ليااوفروا احلماي ا للضااحااي اصاادار
أوام اار احلمايا ا وت ااوفري ال اادع الص ااح الءا ادين والضقل ا ا وتق اادمي امل ااور اىل الض ااحااي وف اارل
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عقااواب شااديد علااى اننااا وتض يا االساات اب امل سسااي عا طريا ان ااات اجمللااس االست اااري
()٢٧
حلماي األسر يف اطار ويار الداخلي
 -٢٠والحظ فري األم املتحد القطري أيضاً أن األح ا املتضلق ابلضقوب الءدنيا يف قواعاد
السا ا (( )١٩4٧وال س اايما املا اواو  4٥و ١٦3و ١٦4و )١٦٥حت ت ا ا ق ااد أُلاي اات ر يا ااً يف
أاير/مااايو  ٢٠١٧علااى الاارغ م ا أن القااانون جظاار الضقاااا الءاادين كتاادبري وي ا يف الس ا ون
والحظ أيضاً أن الضقوب الءدني تُضت مل عقوبا م اروع لل ارائ املنصاو عليجلاا يف املااو  ٢4ما
قانون انرائ اننائي ( )١٩٢٦واو القانون السلطا جلد الفتيان وون س الساوس ع ار
حا  ٢٠جلد "بقضيغ أو عصا خفيف م ون ما أغصاان شا ر التمار ا نادي أو غريهاا ما
األغص ااان" ،يف ح ا مي ا جل ااد الء ااالا ح ااا  ٢٦جل ااد "بس ااو واف ا علي ااه جمل ااس ال ااويرات"
(املاااو  )3١وأوصااى الفريا توناااا انفاااذ األح ااا القانونيا والدسااتوري املتضلق ا جلظاار التضااذيغ
()٢8
واملضامل والضقوب القاسي والالانساني واملجلين انفاذاً صارماً
 -٢١والحظ فري األم املتحاد القطاري أن قاانون التضلاي ( )٢٠١3جظار الضقوبا (الءدنيا )
يف ش ايذات لفظ واست دا القو ضاد أي طالاغ يف املدرسا أو يف املءااين املدرساي بياد أن
تقارير خمتلف ك فت أن الضقوب الءدني ال ت ا واسض االنت ار يف الءلد ،مبا يف ذل يف املدارذ
االبتدائي والثانويا وأوصاى الفريا تونااا ابعااذ تادابري حمادو علاى الصاضيدي الت اريض واإلواري
()٢٩
حلظر الضقوب الءدني لألطفا يف األماك الضام واخلاص
 -٢إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون
 -٢٢أوصى فري األم املتحد القطري توناا ان ات حماك مستقل لألحداث
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()3٠

()3١

 -٢3أفاااو اليونس ا و ن املاااو  ٩٦ما قااانون االتصاااال ( )٢٠١٥عااو ويار اإلعااال
واالتصاااال  ،رهن ااً مبوافق ا الااويير ،ساالط عارس ا الرقاب ا علااى وسااائط اإلعااال املاارخة ااا اذا
كان اات تء ااد حمت ااو ا اادش احلي ااات أو تض اارل عنفا ااً مفرطا ااً أو ز ااارذ الت ااديت أو اخليانا ا أو
التحريد أو الت جلري أو تتضارل مع قوان توناا وقد تطلغ الويار أيضاً م انجل املرخة اا
أن تءد حمتو ذا أمهي ويني أو متصالً مبسائ املصلح الوطني أو املسائ التضليميا وقاد زادو
الويار أيضاً "اىل أي مد و ي طريقا مي ا نجلا مارخة اا أن تءاد حمتاو سياساياً أو مثارياً
لل ااد "( )3٢وأض ااافت اليونسا ا و أن ننا ا االتص اااال مسا ا ول عا ا م اانهب تا اراخية ال اارتووا
الراويوي ا ومراقءتجلااا وانفاااذ قااانون االتصاااال ( )٢٠١٥وتتااألت تل ا ا يئ ا م ا أربض ا أعضااات
تضي اانجل نن ا ا تضيين ااا م لف ا ا م ا ا ويي اار اإلع ااال واالتص اااال وخء ااري يف ت نولوجي ااا املضلوم ااا
وأوصاات اليونس ا و توناااا ابلنظاار يف تاادعي اسااتقال عملي ا
واالتصاااال وعث ا للمسااتجلل
()33
اصدار تراخية الءد اإلذاع مبا يتماشى مع املضايري الدولي
 -٢4وذكاار فري ا األم ا املتحااد القطااري أيض ااً أن رئاايس الااويرات انااذا كااان قااد هاادو م ا خراً
حمط اإلذاع الضاما بساءغ عاد رضاا عا التقاارير الاث تقادمجلا وقامات احل وما أيضااً بفصا
رئيس اجمللس واملدير الضا لل ن اإلذاع يف توناا وقا ان هذا األخري يوجد حالياً أما احملاك
وأض ااال الفري ا ا القط ااري لألم ا ا املتح ااد أن احل وم ا ا أعلن اات ،يف ح يران/يوني ااه  ،٢٠١٧ع ا ا
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اعت امجلااا خص ص ا ا يئ ا الوطني ا للءااد اإلذاع ا  ،الااث ه ا نن ا الءااد اإلذاع ا يف توناااا
()3٥
وأوصى الفري توناا ابحرتا احل يف حري التضءري يف القانون واملمارس

()34

 -٢٥وأشاار اليونسا و اىل أن الت ااجلري يضتا جرميا جنائيا مبوجااغ قااانون الت ااجلري ويضاقااغ
عليااه بارام ا أو ابلس ا يف حااا عااد وفااع الارام ا وأوصاات توناااا ن تن ا ع صااف اناار ع ا
()3٦
الت جلري وتدرجه ضم قانون مدين يتماشى مع املضايري الدولي
 -٢٦وذكاار فري ا األم ا املتحااد القطااري أنااه ،علااى الاارغ م ا أن اإلطااار القااانوين وامل سس ا
احلاااي يااوفر فرص ااً للم اواطن  ،مبااا يف ذل ا منظمااا اجملتمااع املاادين ،للم ااارك يف عملي ا وضااع
القوان والرقاب م خال نان وائم وجلسا استماع علني  ،فإن تل اآللياا جلاجا اىل أن
تُضَّي لضمان كون عملي امل ارك ونتائ جلا شامل ومفتوح وشفاف وت اركي وقا ان منظما
اجملتمااع امل اادين وال ن ااائس ومجاع ااا املص ااات املس ا ل وامل ااو األخ اار ال ت ااار يف الوق اات
الراه م اارك كاملا يف عمليا وضاع القاوان والرقابا والت طايط الاوط واملي نا لاذل  ،أوصاى
()3٧
فري األم املتحد القطري توناا بتض ي هذ اآلليا
 -٢٧والحظ فري األم املتحد القطري أن منظما اجملتمع املدين تواجه جمموع م القياوو
املتضلقا ابلقاادرا  ،مبااا يف ذل ا بيئ ا زويلي ا غااري مسااتقر  ،وانضاادا التنسااي  ،وقاادر حماادوو علااى
اوار األموا وتقدمي تقارير ب أاا وأوصى الفري تونااا بتجليئا بيئا مواتيا للم تماع املادين ل ا
()38
ينمو وي وهر جليد مي نه أن يقد اسجلاما حا لتطوير السياسا الضام
 -٢8وش ا ضت اليونس ا و توناااا علااى أن تنفااذ تنفيااذاً ذم ااً األح ااا ذا الصاال م ا اتفاقي ا
لايا الارتاث الثقاايف والطءيضا الضاامل واتفاقيا لايا الارتاث الثقاايف غاري املااوي ،الاث تضا ي فاار
الوصااو اىل الارتاث الثقااايف وامل ااارك فيااه ،وتفضا بااذل اىل اعمااا احلا يف امل ااارك يف احليااا
وشا ا ر ضت تونا ااا عل ااى أن ت ااوي يف ذلا ا االعتء ااار الواج ااغ مل ااارك اجملتمض ااا احملليا ا
الثقافيا ا ُ
واملمارس والفاعل الثقافي واملنظما غري احل ومي املنتمي اىل اجملتمع املدين وكذل الفئاا
الضضيف (األقليا وال ضوا األصلي واملجلاجرون والالجئون وال ءاا واألش ا ذوو اإلعاق )
()3٩
وأن ت ف ت اف الفر للنسات والفتيا ملضان م ل الفوارق ب اننس
 -٢٩والحظت اليونسا و أن تونااا حت تقاد تقريرهاا الاوط عا تنفياذ التوصاي املتضلقا بوضاع
الءا اااحث الضلمي ا ا ( )١٩٧4للم ا اااور الثاني ا ا  ،الا ااث تاط ا ا الفا اارت م ا ا  ٢٠١3اىل ٢٠١٦
وش ا ضت تونا ااا عل ااى اإلب ااال ع ا أي خط اوا ت اريضي أو غريه ااا م ا اخلط اوا ال ااث اع ااذهتا
()4٠
احل وم لضمان تطءي هذا الص الدوي لوضع املضايري

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية
 -3٠الحظ فري األما املتحاد القطاري أن التمييا با اننسا ما حياد األجاور و ارول
الضما ال يا ا ميثا م ا ل فضاادو الرجااا يفااوق عاادو النسااات يف الضمالا مدفوعا األجاار خااارج
القطااع ال راعا وياُادفع ا أكثاار عاا يُادفع للنسااات بنساء  ٢٠اىل  ٥٠يف املائا وحت يفاد التضلااي
الضاي لل ااب اىل زسا نتاائل الضمالا بساءغ احلاواج اننسااني يف أساواق الضما  ،والقوالاغ
النمطيا اننساااني عا املجلا املناسااء للمارأ  ،والتوقضااا التقليديا ب ااأن ن ااا املارأ املنا ي غااري
6

GE.17-19205

A/HRC/WG.6/29/TON/2

ماادفوع األجاار ورعايتجلااا لألساار فف ا القطاااع اخلااا  ،ت اااو ت ااون امل ارأ غااري مرئي ا يف جمااالس
ال اركا ويف القطاااع الضااا  ،غالءااً مااا زتا النسااات مناصااغ متدنيا املسااتو وم ااارك املارأ يف
القااو الضامل ا أعلااى يف القطاااع غااري الر ا والءطالا ب ا النسااات أعلااى عمومااً يف املناااط الريفي ا
وان ا ر اخلارجي ا النائي ا ( )4١وأوص ااى فري ا األم ا املتح ااد القط ااري تونا ااا ن ت ف ا يف الق ااانون
()4٢
واملمارس تقاض املرأ مرتءاً م افئاً ملرتغ نظرائجلا م الرجا ع نفس نوع الضم
 -٢احلق يف مستوى معيشي الئق

()43

 -3١ذكر فري األم املتحد القطري أن توناا شجلد اخنفاضاً يف مسامه القطااع األوي يف
الناااتل احملل ا اإلمجاااي وضااضفاً عام ااً يف القطاااع الريف ا  ،حيااد يضاايحل الضديااد م ا ضااضال احلااا
والفق ارات وياو تناااقة أمهي ا القطاااع األوي م ا تفاااق عااد املساااوا يف الوقاات الااذي ت ااافهب فيااه
األس اار املضي ااي الريفيا ا ما ا أجا ا احلص ااو عل ااى اإليا اراوا النقديا ا الاليما ا ل ا ارات الض ااروراي
األساسااي ويف املناااط احلض اري  ،ينااتل الفقاار أساس ااً ع ا ا اار م ا األرايل اىل املاادن بسااءغ
حرك الس ان م املناط الريفيا واملنااط النائيا يف الءلاد اىل الءلادا واملادن جلثااً عماا جتااجون
()44
اليه م فر عم أفض لتحس سء عي جل
 -3٢وش اادو فريا ا األما ا املتح ااد القط ااري عل ااى أن حصا ا اخلم ااس األفق اار ما ا السا ا ان يف
االسااتجلال اإلمجاااي لألساار املضي ااي يف توناااا قااد ياو علااى مااد الضقااد األخااري ،عااا خفااد
التف اااو يف ال اادخ بنح ااو  ١٠يف املائا ا وأض ااال أن تونا ااا بل ااد مس ااتورو ص ااال لألغذيا ا وأن
اعتماااو علااى ت اوافر هااذ ال اواروا الاذائي ا جضلااه عرض ا لتقلااغ أسااضارها وعااالو علااى ذل ا ،
مسأل احلصو على امليا النظيف واملراف الصحي األساسي مصدر قلا مت اياد يف الءلاد
ت
وقااد كااان ألمنااا الطقااس املتاااري  ،الناجت ا ع ا تاااري املناااخ ،لااري ساال علااى ت اوافر امل اوارو املائي ا
وفضالي ا مراف ا الصاارل الصااح وشاادو فري ا األم ا املتحااد القطااري علااى أن ذل ا األماار قااد
ي ا ا وي ،يف حا ااا ع ا ااد مضانتا ااه ،اىل م ي ا ااد م ا ا األيم ا ااا احلا اااو  ،مب ا ااا يف ذل ا ا االض ا ااطرااب
()4٥
االجتماعي  ،وهو ما سي لر بصف خاص على املناط احلضري
 -٣احلق يف الصحة

()4٦

 -33ذكر فري األما املتحاد القطاري أن صاح األمجلاا ال تا ا مصادر قلا رغا التحسا
الضااا يف اخلاادما الصااحي وقااد أو اعااتال األمجلااا اىل اصاااب الضديااد م ا النسااات م ارال
()4٧
م من أو اعاقتجل
 -34وأوصااى توناااا مبواصاال تض ي ا حصااو انميااع علااى خاادما الرعاي ا الصااحي  ،مبااا فيجلااا
خاادما الصااح اننسااي واإلجنابي ا  ،وال ساايما للمواليااد اناادو واألطفااا وأوصااى أيض ااً بتااوفري
()48
التضلي القائ على املجلارا احلياتي واوراج الرتبي اننسي يف املناهل املدرسي
 -3٥وذكاار فري ا األم ا املتحااد القطااري أيض ااً أن عارس ا اناانس قس اراً ي ا خط اراً رئيسااياً
لإلصاب ابألمرال املنقول جنسياً ونقا فاريوذ نقاة املناعا الء اري  ،فضاالً عا م ااك أخار
تتضل ا ابلصااح اننسااي واإلجنابي ا  ،مبااا يف ذل ا حاااال احلم ا غااري املرغااوا فيااه والصاادما
النفسااي وقااا ان وراسااا خمتلفا ك اافت أن  3٠يف املائا ما النسااات وون سا  ٢٥يف توناااا
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يض ا ااان م ا ا م ا اارل منق ا ااو جنس ا ااياً ،ويُض ا ا ذل ا ا أساس ا ااً اىل رف ا ااد وي ا ا ق ا ااوي الس ا اات دا
()4٩
الرفاال
 -٤احلق يف التعليم

()٥٠

 -3٦ش اادو فريا ا األما ا املتح ااد القط ااري عل ااى أن مض ااد اإلمل ااا ابلقا ارات وال تابا ا يف تونا ااا
يءل ا  ٩٩,4يف املائ ا وأنااه ز اح اراي تقااد ااو زقي ا التضلااي االبتاادائ لل ميااع ويف ح ا بل ا
م ش اار الت اااف با ا اننسا ا يف االلتح اااق ابمل اادارذ يف مرحلا ا م ااا قءا ا االبت اادائ ويف املرحلا ا
االبتدائيا  ٠,٩٩يف عااا  ،٢٠١٢ال تا ا هنااا زااداي قائما  ،ال ساايما ابلنسااء للم تمضااا
احمللي ا النائي ا واألش ا ا ذوي اإلعاق ا وت اام هااذ التحااداي مسااارا الااتضل القااائ علااى
()٥١
أساذ اننس الث زد م فر اخنرا النسات والفتيا يف تضلي مالئ ملصاحلجل وقدراهت
 -3٧والحظت اليونس و أن توناا خطت خطوا هاما يف مرحلا ماا قءا التضلاي االبتادائ
ااو زقيا ا ا اادل  ١حلرك ا التضل ااي لل مي ااع املتضل ا بتوس اايع نط اااق الرعاي ا والتضل ااي يف مرحلا ا
الطفول ا املء اار عا ا طري ا يايو املض ااد اإلمج اااي لاللتح اااق ما ا  ٢٩يف املائ ا يف ع ااا ٢٠٠٠
اىل  ٧١يف املائ يف عا  ٢٠١٢ولئ كان هذا املضد أعلى ما املتوساط الضاامل الءاال  ٥4يف
املائا  ،فإنااه ي ااري اىل أن حاواي  3٠يف املائا ما األطفااا يف توناااا ليسااوا يف مرحلا التضلااي قءا
()٥٢
االبتدائ
 -38وذكر فري األم املتحد القطري أن نوعي التضلي ماا يالات مصادر قلا رغا أن توسايع
نطاق التضلي األساس اجملاين كان عامالً رئيساياً يف زسا حصاو أطفاا األسار املضي اي ذا
()٥3
الدخ املن فد على التضلي االبتدائ
 -3٩والحظاات اليونس ا و عااد وجااوو بيااا حديث ا ب ااأن تنفيااذ اطااار السياس ا التضليمي ا
()٥4
للفرت م  ٢٠٠4اىل  ٢٠١٩وعد وجوو نظا للرصد
 -4٠وش ضت اليونس و توناا بقو على ت اريس احلا يف التضلاي يف وساتورها وتقادمي تقاارير
ح ومي ع امل اورا الدوري ب أن ص وكجلا املتضلق بوضع املضايري اخلاص ابلتضلي وش ضت
توناااا أيض ااً علااى رصااد تنفيااذ اطااار سياسااتجلا التضليمي ا وقاادمي تقااارير ب ااأنه ومواصاال اجراتاهتااا
الرامي ا ا اىل زس ا ا النوعي ا ا والتضلا ااي يف جما ااا حقا ااوق اإلنسا ااان واطا ااالع اليونس ا ا و علا ااى أي
مضلوما ذا صل لتحديد موج بيا هتاا القطريا يف قاعاد الءياا الضامليا لليونسا و ب اأن
()٥٥
احل يف التضلي
 -4١وأف ا اااو اليونسا ا ا و ن تونا ا ااا حت تق ا ااد تقاريره ا ااا الوطنيا ا ا يف اط ا ااار انا ا اولت الثامنا ا ا
( )٢٠١3-٢٠١١والتاس ااض ( )٢٠١٧-٢٠١٦م ا م اااورا ال اادو األعض ااات ب ااأن الت اادابري
املت ا ااذ لتنفي ا ااذ توص ا ااي مناهضا ا ا التمييا ا ا يف التضل ا ااي  ،وانا ا اولت اخلامس ا ا ا ()٢٠١3-٢٠١٢
والساوس ( )٢٠١٧-٢٠١٦م امل اورا املتضلق ابلتدابري املت اذ لتنفياذ توصاي عاا ١٩٧4
ب ااأن الرتبي ا م ا أج ا التفاااه والتضاااون والسااال علااى الصااضيد الاادوي والرتبي ا يف جمااا حقااوق
()٥٦
اإلنسان وحرايته األساسي
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دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -١النساء

()٥٧

 -4٢شادو فريا األما املتحااد القطاري علااى أن امااتال املارأ لألراضا أمار ابلا الصااضوب يف
توناااا فقااانون األراضا مينضجلااا ما ورالا األراضا  ،عااا جااد كثارياً ما قاادرهتا علااى احلصااو علااى
اخلدما املالي وشدو الفري على أن السيطر واإلوار احلقيقي لألراض تضاوو لألشاقات وغاريه
م رجا الض ري رغ وجوو بضد النظ النسائي حلياي األراض وقلايالً ماا ت اار نساات تونااا
يف صنع القرارا املتضلق بتنمي األراض و وراً ما يستطض االساتفاو ما هاذ التنميا وأوصاى
فريا األما املتحاد القطااري توناااا بتضادي قااانون األراضا الساااري حاليااً ،وخباصا ح مااه الااذي
()٥8
مينع املرأ م ورال األراض
 -43وشاادو فري ا األم ا املتحااد القطااري علااى أن زثي ا امل ارأ يف انمضي ا الت اريضي ال ي ا ا
من فضاً للااي  ،اذ ال توجد حالياً سو عثلا واحاد وأوصاى الفريا تونااا ابعااذ تادابري حمادو
لا ايو زثيا املارأ يف مسااتواي صاانع القارار ،مبااا يف ذلا واخا انمضيا الت اريضي وقااا  ،علااى
وجه اخلصو  ،ينءا لتوناا أن تض ابعتمااو القاوان الاليما ب اأن يايو زثيا املارأ يف ا يئا
الت ريضي وهيئا صنع القرار األخر ع طريا تادابري خاصا م قتا وذكار فريا األما املتحاد
()٥٩
القطري مءاور جمموع زالت نسائ يضاط م أج صياغ م روع قانون يف هذا اجملا
 -44وأوصااى فري ا األم ا املتحااد القطااري توناااا ان ااات م يااد م ا ال ا امل املسااتجلدف ملراعااا
االحتياجا اخلاص ابلنسات املنتميا اىل فئا مجلم وضضيف  ،مث النسات الريفيا والنسات
()٦٠
ذوا اإلعاق
 -4٥وعلااى هااذا األساااذ ،ذكاار فري ا األم ا املتحااد القطااري ابلتوصااي املقدم ا ألنااات انول ا
الثاني لالستضرال الدوري ال ام اىل توناا لتضط األولوي للمءاورا الراميا اىل زقيا املسااوا
ب اننس ضم اطارهاا اإلمناائ االسارتاتي وت ثات انجلاوو الاث تتاوخى يايو م اارك املارأ
()٦١
على مجيع املستواي الر ي لصنع القرار
 -٢األطفال

()٦٢

 -4٦شادو فريا األما املتحااد القطاري علاى أن يواج األطفاا ال يا ا ي ا مساأل حرجا
يف توناا وعلى الرغ م أن توناا طرل يف اتفاقي حقوق الطف  ،فإن قانون ال واج فيجلا يسمهب
لألطفا ابل واج منذ س  ١٥عاماً اذن م الوالدي وغالءاً يُ ر الوالدان الفتياا علاى الا واج
ويف بضاد احلااال ينطاوي األمار علاى لا املراهقاا ويف حااال أخار  ،تُارغ الفتياا علااى
ال ا واج جمل اارو رمي ااتجل م ااع فتي ااان ب ا ان الفتي ااا يُاارغم  ،يف بض ااد احل اااال  ،عل ااى ال ا واج م ا
ماتصءيجل ونتي ذا الوضع ،أصءهب الضديد م األطفاا  ،وخباصا الفتياا  ،مضرضا للحما
املء ا اار ،ويض ا اارل ذلا ا ا ص ا ااحتجل وص ا ااح أطف ا ااا لل ط ا اار ،با ا ا يا ا ا وي اىل الوف ا ااا يف بض ا ااد
()٦3
األحيان
 -4٧وأضااال فريا األما املتحااد القطااري أن هااذا الوضااع أو أيضااً اىل يايو خطاار الضناات
املن ا ي ،مبااا يف ذل ا االغتصاااا يف اطااار ال ا واج واإليااذات الضاااطف  ،فض االً ع ا مااااور األطفااا
()٦4
للمدرس يف وقت مء ر ،عا جرمجل م حقجل يف التضلي
GE.17-19205
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 -48والحااظ فري ا األم ا املتحااد القطااري أن ويار الضااد أقاماات ،يف اذار/مااارذ ،٢٠١٧
شراك مع جمموع حملي تدافع ع حقوق املرأ والطف إلطالق لل بضنوان "وعوا الفتيا ي
فتي ااا " ه اادفجلا وض ااع ح ااد لا ا واج األطف ااا واملطالءا ا الا ااات م اااو الدس ااتور ال ااث تتن اااو ق ااانون
()٦٥
ال واج
 -4٩وأوصااى فري ا األم ا املتحااد القطااري توناااا بتضاادي قااانون ال ا واج علااى سااءي األولوي ا ،
مبااا يف ذلا رفااع سا الا واج اىل  ١8عامااً واعااالن بطااالن الا واج وون السا القانونيا الاادنيا ما
أساس ااه ،أي ينءا ا أال ي ااون ل ااه أس اااذ ق ااانوين ز اات أي ذريض ا  ،س اوات يف املمارس ا الضرفي ا أو
الديني ا أو التقليدي ا ويايو النطاااق احلاااي للضقااواب والارامااا املفروض ا علااى مجيااع األط ارال
املضني ا يف أوات أو تسااجلي أوات يمااا األطفااا لت ااون متناسااء مااع خطااور انرمي ا واالع ارتال
ب ا واج األطف ااا ك ا ما ا أش ا ا عما ا األطف ااا  ،وجت اارمي عم ا األطف ااا ص اراح يف اجمل ااا
الااداخل مبوجااغ الق اوان املتصاال ابألطفااا ومواصاال احلمااال الضام ا م ا قءي ا لل ا "وع اوا
الفتي ااا ي ا فتي ااا " ،ابلتض اااون م ااع اجملتم ااع امل اادين وال ااويارا احل ومي ا ذا الص اال وال عم ااات
()٦٦
الديني
 -٣األشخاص ذوو اإل اقة
 -٥٠أفاااو فريا األما املتحااد القطااري ن احل وما أن ااأ يف عااا  ٢٠١٥شااضء للحماي ا
االجتماعي ا واإلعاق ا ذبض ا لااويار الداخلي ا ئاادل وضااع سياسااا لاي ا اجتماعي ا وخمططااا
لاادع الفئااا الضااضيف ما السا ان ،مبا فيجلااا األشا ا ذوو اإلعاقا  ،وزسا نوعيا حياااهت
جللااو عااا  ٢٠٢٥غااري أن هااذ الرتتيءااا امل سسااي حت ت ا قااد حظياات بضااد ابلاادع مبساااعد
أطر قانوني وسياساتي قوي تضرتل جلقوق األش ا ذوي اإلعاق وأوصاى فريا األما املتحاد
القطري توناا بتض ي اإلطار القانوين والسياسايت املتضل بتحس ام اني وصو األش ا ذوي
()٦٧
اإلعاق اىل الصح والتضلي والضمال واألماك الضام والنق واملضلوما
 -٥١وروو فري األم املتحد القطري النتائل الث توصلت اليجلا وراس أجراها صندوق األم
املتحد للس ان يف عاا  ٢٠١3يف لاللا بلادان ،مباا فيجلاا تونااا ،وها أن النساات ذوا اإلعاقا
ي اواججل عاادواً م ا التحااداي ( )٦8فجل ا  ،علااى سااءي املثااا  ،مضرضااا ب ا خااا للم ااق
اتءضدن لقافي ا ااً واجتماعي ا ااً واقتصا اااوايً وعلا ااى الا اارغ م ا ا بضا ااد الق ا اوان
والفقا اار وغالء ا ااً ما ااا يُسا ا مل
والسياسااا واملمارسااا املفيااد  ،ان النسااات ذوا اإلعاق ا أقا تضليم ااً ،ويضاارف مضاادال بطال ا
أكثر ارتفاعاً ،ويُرجهب أن يتضرض أكثر م غريه لالعتدات ،وه أكثر فقراً وأكثر ع لا  ،ويضارف
نتائل صحي أسوأ ،ويض على الضمو وضاضاً اجتماعيااً أوم ما وضاع الرجاا ذوي اإلعاقا أو
وضااع نظ ارياهت يف أماااك أخاار وعااالو علااى ذل ا  ،فاحتمااا تضاارل النسااات ذوا اإلعاق ا
لالعت اادات الء اادين واننس ا ا ي ي ااد م ا ارت أو ل ااالث م ا ارا عن ااه يف حال ا ا النس ااات غ ااري املضاق ااا
وال مي اانجل الوصااو اال اىل حااد أوم م ا الرعاي ا الصااحي اإلجنابي ا ويضااان م ا ضااضت أش ااد
()٦٩
نتي لذل
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