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 مقدمة -أوال   
، التووابع جمللووس حقووو  اإلنسووان، قوواا الفريووق العاموول املعووا ابلسووتعراض الوودوري الشووامل -1
، ابستعراض التقرير الوطا الثاين ململكوة تونغوا. وااتوار جملوس 2013كانون الثاين/يناير  21 يف

أنغووول وابكسووتان وكوسووتاريكا لتيسوو  اسووتعراض هوو  بلوودان ثالثووة حقووو  اإلنسووان جمموعووة موون 
تونغووا. وتوورأد وفوود تونغووا اللووورد فووااي، و،يوور الدااليووة، مصووحواب ابلسوويد أمينياسوو  كيفووو، النااووب 

  العاا، والسيد سوانات توبو، القاام ابألعمال للمفويية العليا لتونغا، لندن.
ربت مووع الفريووق العاموول. واعت ووالتحوواور  جلسووة توصووية اوواللمثووان ومثووانني تلقووت تونغووا و  -2

كانوت احلكوموة تسوعى فثالث ومخسون من التوصيات الويت قودمتها الودول مقبولوة ابلنسوبة لتونغوا 
ذهتا ابلفعوول. وجوورف ابلفعوول تنفيووذ ثووالث توصوويات. بيوود أنوو  كانووت هنووا  إىل تنفيووذها أو قوود نفوو

ابلنسوووبة لفوووروا تونغوووا، وكانوووت تت لوووب املزيووود مووون النفووور  وعشووورون توصوووية حساسوووة جوووداا  مثوووان
  .(1)تتعارض مع سياسة احلكومة وأولوايهتا ه ف ،املتأين. أما التوصيات األربع اليت مل تقبل

لتوصوويات الثموواين والعشوورين الوويت أرج ووت. ردت فيوو  علووى ا إيووافياا  وأعوودت تونغووا بيوواانا  -3
لكو  ينفور فيو  جملوس حقوو  اإلنسوان بصوورة  اايوة يف دورتو  الثالثوة والعشورين البيوان وقدا ذلو  

  .2013حزيران/يوني   6اليت اعتمد فيها الفريق العامل التقرير الثاين لتونغا يف 
توصوويات السووتعراض الوودوري الشووامل عوون علووى معاجلووة  وتواصوول تونغووا العموول توودر ياا  -4

 .بدعم من املؤسسات الرمسية والوكالت احلكومية الدوليةو  املختصة طريق اجلهات املعنية

 منهجية وعملية إعداد التقرير -اثنيا   
 منهجية إعداد التقرير -ألف 

جملوس  إلنشاء الفريق العامل احلكووم  املعوا ابلسوتعراض الودوري الشوامل مون قبول تبعاا  -5
مكتوووب راوويس الووو،راء بوصوووف   اسووتهل، (2)2012كوووانون الثاين/ينوواير   2٧و،راء جاللووة امللوو  يف 

مووووع مكتووووب املوووودع  العوووواا، األعمووووال التحلوووو ية للتقريوووور الوووووطا الثالوووو  لتونغووووا املتعلووووق  رايسوووواا 
  ابلستعراض الدوري الشامل واملقدا جمللس حقو  اإلنسان.

لسوووتعراض الووودوري الشوووامل إعوووداد التقريووور ابلتشووواور موووع وبووودأ الفريوووق العامووول املعوووا اب -6
الوووو،ارات والوكوووالت احلكوميوووة التاليوووةج و،ارة اخلارجيوووة، وو،ارة التعلووويم والتووودريب، وو،ارة الصوووحة، 

املووووورأة واألشوووووخاق ذوي اإلعاقوووووة، وو،ارة  اشوووووعبت - والقووووووات املسووووولحة امللكيوووووة، وو،ارة الدااليوووووة
العووووودل، وو،ارة األرايووووو  واملووووووارد ال بيعيوووووة، وو،ارة األرصووووواد اجلويوووووة وال اقوووووة واملعلوموووووات وإدارة 

البي ووة واملعلومووات، وو،ارة الشوورطة، وإدارة السووجون،  إدارات - الكوووارث وتغوو  املنوواص والتصووالت
  ومكتب اإلحصاء.

 رعملية إعداد التقري -ابء 
، 2013لشامل الثاين الوذي أجوري عواا شاركت تونغا، منذ الستعراض الدوري ا -٧

يف بوووورانمل إقليموووو  لبنوووواء القوووودرات نفمتوووو  مفويووووية األمووووم املتحوووودة حلقووووو  اإلنسوووووان يف 
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، يف 2016، يف تشووووورين األول/أكتووووووبر أيلووووواا . وشووووواركت تونغوووووا 2015الثووووواين/نوفمرب  تشووووورين
سوتعراض الودوري الشوامل لودول من قوة احملويئ ااوادن، الويت نفمهوا املشاورة اإلقليميوة املتعلقوة ابل

  الفريق اإلقليم  املعا مبوارد حقو  اإلنسان التابع جلماعة احمليئ ااادن.
، األعموووال التحلووو ية وبووودأ الفريوووق العامووول املعوووا ابلسوووتعراض الووودوري الشوووامل لتونغوووا -8

العموووول واملشوووواورة اإلقليميتووووني، ابلتصووووال إىل التوصوووويات الصووووادرة عوووون حلقووووة  يف ذلوووو  مسووووتنداا 
مون أجول إعوادة ربوئ التصوال عوا وتعريفهوا بتقريور املختصوة ابلوكالت احلكومية واجلهوات املعنيوة 
التوصيات املنبثقة عون التقريورين األول  وانقش أعلاء الفريقوعملية الستعراض الدوري الشامل. 

رير املرحليووووة عوووون اجملووووالت املوايوووويعية لالسووووتعراض املعلومووووات املسووووتكملة والتقووووا واوالثوووواين، و عوووو
  الدوري الشامل.

 (2013تنفيذ التوصيات املنبثقة ع  دورة االستعراض السابقة ) -اثلثا   
التصديق على املعاهدات، وتقدمي التقارير مبوجب املعاهادات، وجممال العمال ما   -ألف 

 آليات حقوق اإلنسان
اتفاايااة امماات املتملاادة ملنافملااة التعااذيب وا ااا    ااوات  النظاار إ إمنانيااة التصااديق علااى -1 

 (3)للتصديق عليها
تونغووا متسووع موون الوقووت للنفوور يف إمكانيووة التصووديق علووى اتفاقيووة مناهلووة  أموواال يووزال  -9

  .2018التعذيب وغ ه من يروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة قبل عاا 
، ممثلووة يف حلقووة العموول اإلقليميووة ملبووادرة 2016تشوورين األول/أكتوووبر وكانووت تونغووا، يف  -10

  اتفاقية مناهلة التعذيب، اليت عقدت يف فيج .
توووألف مووون الوووو،ارات ت، أنشوووأ جملوووس و،راء جاللوووة امللووو  جلنوووة 201٧ويف حزيران/يونيووو   -11

التعووووووذيب،  واإلدارات والوكوووووالت املعنيووووووة للنفوووووور يف إمكانيووووووة التصوووووديق علووووووى اتفاقيووووووة مناهلووووووة
  .(4)واستعراض التشريعات املعنية

وأشارت شرطة تونغا، يف مقرتحها املتعلق إبنشواء جلنوة للنفور يف إمكانيوة التصوديق علوى  -12
عودا "لتبوا   ول  قانونياا  مناهلة التعذيب ستوفر إطاراا  اتفاقيةاتفاقية مناهلة التعذيب، إىل أن 

الشرطة واملؤسسات اإلصالحية،  تساعد يباطإ،اء التعذيب وسوء املعاملة، وس "التسامح م لقاا 
  عن أعماام.املساءلة  مويو والقوات األارف مبا توفره من توجيهات وايحة بشأن 

، وسويادة القوانون واألمون ةالرشويد ةكمو وتشجع اتفاقية مناهلة التعذيب على ت وير احل -13
  عراض الدويل.عن طريق آليات املساءلة والست

، كانوووت تونغوووا ممثلوووة يف اجتموووا  مااووودة مسوووتديرة موووع 201٧ويف تشووورين األول/أكتووووبر  -14
مبادرة اتفاقية مناهلة التعذيب ومفويية حقوو  اإلنسوان مون أجول التصوديق علوى اتفاقيوة ممثل  

  األمم املتحدة ملناهلة التعذيب.
تفاقيوة مناهلوة التعوذيب، أن تونغوا، رغوم أ وا مل تصود  علوى ا اإلشارة إىلبيد أن  جتدر  -15
تتسووووامح مووووع وحشووووية الشوووورطة. وقوووود حوووووكم مخسووووة موووون يووووباط الشوووورطة بتهمووووة القتوووول  ل فهوووو 
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يعمل يف الشرطة النيو،يلنديوة كوان يف ،ايرة لتونغوا. وأديون  تونغ يابئ  ىالعمد والعتداء عل غ 
واحووود مووون أجووول العتوووداء أديووون يوووابئ العمووود و ثنوووان مووون يوووباط الشووورطة مووون أجووول القتووول غووو  ا

. وأديوون املوودين املتووورط يف ماكموة منفصوولة موون قبوول قوواض وملفوني موون أجوول إحلووا  يوورر البسويئ
  .(5)جسيم ابللحية

. وقووود (6)[18لتونغوووا يتلووومن حكموووا ابجللووود  الفصووول  اجلوووراام اجلناايوووةول يوووزال قوووانون  -16
 .فوووووانغوبو يووووود ر قلووووويةأب لووووت اجتهوووووادات قلوووووااية تونغيوووووة أحكووووواا اجللوووود. ويفهووووور ذلووووو  يف 

ل حكم اجللد، كما فرض. ورأت مكموة السوت ناا ب   أ   - 124[ تقرير تونغا القانوين 2010 
أن اجللد ميكن أن يعترب غ  قانوين يف تونغا. وحفر التعذيب جزء من القانون الدويل العريف وهوو 

عنهووا، سووواء كانووت أطرافووا أا ل يف شوو  املعاهوودات مثوول اتفاقيووة  أن حتيوودة ل ميكوون للوودول قاعوود
  .(٧)مناهلة التعذيب اليت متنع ذل 

علووى  )األحكوواا املتعلقووة ابملوودارد واألحكوواا العامووة( 2002أنفمووة التعلوويم لعوواا وتوون   -1٧
  .(8)ي تلميذ و، ملدّرد أبي حال من األحوال تسليئ عقاب بدين على أ أن  ل
النسوووواء واألطفووووال موووون سوووووء املعاملووووة  أيلوووواا  2013قووووانون محايووووة األسوووورة لعوووواا وحيموووو   -18

  والعقاب البدين.

النظر إ إمنانية التصديق على املعاهدات الدولية امساسية حلقوق اإلنسان والربوتوكاوالت  -2 
والعهد الدويل اخلاا  ابحلقاوق ، ية اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسالعهد الدويلاال تيارية )

 تاالاتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفااية حقوق امشخا   وي اإلعاااة، والربوتوكاوال
 (9)تفااية حقوق ال فل(ة الاال تياري

 اليت ميكن أن جتنيها ، كانت تونغا ممثلة يف دورة تدريبية عن الفوااد201٧يف أاير/مايو  -19
ليووات الوطنيووة للتنفيووذ/اإلبالل يف جمووال حقووو  اإلنسووان، اآل موون ااووادن دول اجلزريووة يف احملوويئالوو

والعهوووودين الوووودوليني اخلاصووووني ابحلقووووو  املدنيووووة والسياسووووية وابحلقووووو  القتصووووادية والجتماعيووووة 
  والثقافية، استلافتها مفويية حقو  اإلنسان يف اندي، فيج .

ملل  جلنة تلم الوو،ارات واإلدارات ، أنشأ جملس و،راء جاللة ا201٧ويف حزيران/يوني   -20
والوكوووووالت املعنيوووووة للنفووووور يف إمكانيوووووة التصوووووديق علوووووى اتفاقيوووووة مناهلوووووة التعوووووذيب، واسوووووتعراض 

  . وتقوا شرطة تونغا بتجربة عملية التصديق على اتفاقية مناهلة التعذيب.(10)التشريعات املعنية
اخلوواق ابحلقووو  املدنيووة والسياسووية، فوو ن  الوودويل ورغووم أن تونغووا مل تصوود  علووى العهوود -21

[ تقريور 2005  ر. يود فوولمتتثول ملبوادن العهود كموا يتلوح ذلو  يف قلوية  ظلوتقووانني تونغوا 
اخلوواق ابحلقووو  املدنيووة الوودويل ، حيوو  طبقووت موواكم تونغووا مبووادن العهوود 404تونغووا القووانوين 

  والسياسية رغم عدا تصديق تونغا علي .
مل تصوود  علووى العهوود الوودويل اخلوواق ابحلقووو  القتصووادية والجتماعيووة ورغووم أن تونغووا  -22

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 تقايوو  

  اواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة، وحق املشاركة يف احلياة الثقافيةجأجور عادلة واملس
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أن سووون التعلووويم اإللزامووو  هوووو علوووى  2013قوووانون التعلووويم اجلديووود لعووواا يووون   )أ( 
 6موون  ت كانوويتالوو ةويف هووذا ترفيووع لسوون التعلوويم اإللزاموو  السووابق .(11)سوونة 18و سوونوات 4 بووني

علووووى الوالوووودين ابليوووو ال  بواجووووب تعلوووويم  التزاموووواا  اا أيلووووسوووونة. وهووووو يفوووورض  13سوووونوات إىل 
مبدأ التعليم الشامل لألطفال ذوي الحتياجات اخلاصة، وحيق  أيلاا دال القانون وي   .(12)ال فل

بصوورا  ،سوونة احلصووول علووى تعلوويم جيوود يف تونغووا 19جلميووع األطفووال الووذين تقوول أعمووارهم عوون 
 القتصووووادي وحالتوووو  البدنيووووة ومكووووان - النفوووور عوووون جوووونس ال فوووول، ودينوووو ، وويووووع  الجتموووواع 

 ؛ (13)هوجود
، وقوووووووانون 2010تواصوووووول تونغوووووووا العموووووول بقوووووووانون اخلووووووودمات الصووووووحية لعووووووواا  )ب( 

، 2001، وقوانون الصوحة العقليوة لعواا 2001املمارسوات ال بيوة وممارسوات طوب األسونان لعواا 
تشووريعات  تفوول، كمووا 2002، وقووانون مراقبووة التبوو  لعوواا 2008لعوواا  موميووةوقووانون الصووحة الع

رصوود اخلوودمات ال بيووة والصووحية يف تونغووا. وتقوووا و،ارة الصووحة حاليووا ابسووتعراض تأاوورف توونفم و 
لمعوواي  مواءمتهووا لولكفالووة علووى أحكوواا أكثوور حداثووة بعووه هووذه التشووريعات للوومان احتوااهووا 

 ؛الدولية
وجتري حاليوا مشواورات  2013لتونغا مشرو  قانون لعالقات العمل قدا سنة  )ج( 

العموول، ويشوومل حفوور العموول  جمووالأن . ويكفوول هووذا القووانون احلقووو  واملبووادن األساسووية يف بشوو
، وحريوة تكووين األجور عون العمول املتسواوي القيموة القسري، وعدا التعورض للتمييوز، واملسواواة يف

تونغووا أن تكتموول املشوواورات املتعلقووة مبشووورو  أتموول و .(14)اجلمعيووات وحقووو  املفاويووة اجلماعيووة
  هذا وأن يعرض على اجلمعية التشريعية للمزيد من املناقشة. القانون
، أقووور جملوووس و،راء جاللوووة امللووو  سياسوووات تونغوووا الوطنيووووة 2014حزيران/يونيووو   6ويف  -23

حكومووة تونغووا علووى  تصووديقو ، 2018-2014املتعلقووة ابلتنميووة الشوواملة ملسوواال اإلعاقووة للفوورتة 
  .(15)اتفاقية حقو  األشخاق ذوي اإلعاقة

، أنشو ت شوعبة احلمايوة الجتماعيوة وشوؤون اإلعاقوة 2015كانون الثاين/ينواير   20 ويف -24
 و،ارة الداالية كجهة تنسيق لألشخاق ذوي اإلعاقة.يمن 
، عملت شعبة احلماية الجتماعية وشؤون اإلعاقة ابلتعاون مع مكتب 2016ويف عاا  -25

ل تعجيول التصوديق علوى اتفاقيوة حقوو  املدع  العاا على النفر يف استعراض التشريعات مون أجو
 األشخاق ذوي اإلعاقة.

عموميووة ، أجوورت شووعبة احلمايووة الجتماعيووة وشووؤون اإلعاقووة مشوواورات 201٧ويف عوواا  -26
موون أجوول التوعيووة عووا قبوول وذلوو   ، يووع مقاطعووات تونغووااتبو واجلووزر اخلارجيووة بشووأن التفاقيووة يف

 التصديق عليها.
، التجأت شعبة احلمايوة الجتماعيوة وشوؤون اإلعاقوة إىل أمانوة 201٧ويف حزيران/يوني   -2٧

منتووودف جوووزر احملووويئ ااوووادن وإىل مكتوووب احملووويئ ااوووادن للجنوووة القتصوووادية والجتماعيوووة آلسووويا 
واحملويئ ااوادن التابعوة لألموم املتحودة لكو  يقودما اوا املسواعدة التقنيوة يف دراسوة عمليوة التصوديق 

  .ذوي اإلعاقة وتنفيذها تشريعياا على اتفاقية حقو  األشخاق 
ومووا ،ال أموواا تونغووا متسووع موون الوقووت للتصووديق علووى اتفاقيووة حقووو  األشووخاق ذوي  -28

  .2018اإلعاقة الول عاا 
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ورغوووم أن تونغوووا مل تصووود  علوووى الربوتوكوووولت الاتياريوووة لتفاقيوووة حقوووو  ال فووول، فووو ن  -29
 وورا بيووع املووواد  2002مراقبووة املووواد اإلابحيووة لعوواا فقووانون مووع الربوتوكووولت.  تتووواءاقوووانني تونغووا 

[ أي شوووخ  ينشووور موووواد 18 الفصووول  قوووانون اجلوووراام اجلناايوووةو ووورا  .(16)اإلابحيوووة أو أتج هوووا
كمووا  وورا الجتووار يف   ؛(1٧)إابحيووة تتعلووق أبطفووال، أو تكووون يف حو،توو  مووواد إابحيووة تتعلووق أبطفووال

  .(19)سنة من العمر 12دون  أو شاابا  و را الشخ  الذي يواقع طفالا  ؛(18)البغاء

النظاار إ إمنانيااة التصااديق علااى نظااام رومااا امساساائ للمملنمااة اجلناءيااة الدوليااة ومواءمااة  -3 
 (20)التشريعات مواءمة كاملة م  مجي  االلتزامات القاءمة مبوجب نظام روما امساسئ

األمحوور يف إعووداد ورقووة الووتمس مكتووب املوودع  العوواا مسوواعدة اللجنووة الدوليووة للصووليب  -30
سياسووووات تقوووودا جمللووووس و،راء جاللووووة امللوووو  ي قوووورت ح فيهووووا التصووووديق علووووى نفوووواا رومووووا األساسوووو  

 .2013للمحكمة اجلنااية الدولية يف عاا 
وتونغوووا بصووودد النفووور يف إمكانيوووة إدراج تشوووريعات موووددة لت بيوووق نفووواا روموووا األساسووو   -31

 ملراجعة التشريعية الفعلية.داال اململكة. ويشمل ذل  التكاليف ون ا  ا
 .2018وأتمل تونغا التصديق على نفاا روما األساس  الول عاا  -32

النظاار إ إمنانيااة التصااديق علااى االتفاايااة الدوليااة حلمايااة حقااوق مجياا  العمااا  املهاااجري   -٤ 
 (21)وأفراد أسرهت، وكذلك اتفااية منظمة العمل الدولية

 24مووووون  يف منفمووووة العموووول الدوليووووة اعتبوووواراا  18٧ وأصووووبحت تونغووووا الدولووووة العلووووو الووووو -33
. ويودل انلووماا تونغوا إىل منفموة العموول الدوليوة علوى التزامهووا إباتحوة فوورق 2016شوباط/فرباير 

 .(22)العمل الالاق وتعزيز احلماية الجتماعية وتدعيم احلوار حول املساال املتصلة ابلعمل
علوووى أي مووون اتفاقيوووات  لووودف انلووومامها يف هوووذه املرحلوووة مووون الوووزمن، ومل تصووود  تونغوووا -34

  .(23)منفمة العمل الدولية، فأي تصديق خيلع للتشاور املسبق مع اجلهات املعنية الرايسية
 ، كانووت تونغووا ممثلووة يف مشوواورة من قووة احملوويئ ااووادن201٧ويف تشوورين األول/أكتوووبر  -35

إ وواء عموول األطفووال، والعموول  ٧-8لتحووالف املعووا ابلغايووة املتعلقووة ابو املعقووودة يف اندي، فيجوو  
القسووري، والوور  املعاصوور، والجتووار ابلبشوور، والتحلوو  للمووؤمتر العووامل  الرابووع املعووا ابلسووتمرار يف 

  القلاء على عمل األطفال.
ولووو،ارة الدااليوووة شوووعبة ااصوووة لرعايوووة مصووايف العموووال املوووومسيني يف إطوووار بووورانمل أرابب  -36

العموول املووومس  املعوورتا عووم الووذي تلوو لع بوو  حكومووة نيو،يلنوودا، و  ووئ أسوورتاليا املتعلووق بعمووال 
  .(24)من قة احمليئ ااادن املومسيني

للووومان حوووق العموووال املوووومسيني احلووواليني يف  يوووع  ااصووواا  وتوووويل حكوموووة تونغوووا اهتمامووواا  -3٧
 .(25)الستحقاقات املناسبة ومحايتهم من سوء املعاملة
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 عملية إرساء الدميقراطية وإصالح القوانني -ابء 
مواصلة ز ت عملياة إرسااء الدميقراطياة لنامان املسااواة والتمتا  النامال ابحلقاوق امساساية  -1 

 (26)وحقوق اإلنسان
يكوووول الدسووووتوري والسياسوووو  اجلديوووود مبوجووووب اا الثانيووووة عامووووةال اأجوووورت تونغووووا انتخاابهتوووو -38
  .2014تشرين الثاين/نوفمرب  2٧ يف
، جرف ترشيح السيد سوامويال أكيليسو  بوهيفوا، 2014كانون األول/ديسمرب   29ويف  -39
، لتعيينو  مون قبول امللو  كثواين راويس و،راء منتخوب لتونغوا، مبوجوب 1 تونغوااتبوعن لشعب اممثل 

. وبذل  يكون السويد بوهيفوا أول شوخ  مون عاموة الشوعب 2010اإلصالحات اجلديدة لعاا 
  يف معفم .ينتخب  برملان منتخب 

مون اجلمعيوة، واحود ميثول النوبالء،  ثالا وتوىل رايس الو،راء بعود ذلو  ترشويح أحود عشور ممو -40
  .(2٧)وعشرة ميثلون الشعب لك  يعينهم جاللة املل  و،راء يف احلكومة

بوصوف  أعلوى هي وة تنفيذيوة حتول مول جملوس  يف العمول واستمر جملس و،راء جاللوة امللو  -41
 املل  اخلاق.

احلقااوب الو،اريوة  علوىتعوديالت  أدالوت، فقود وقع مع أيوة حكوموة جديودةكما هو متو  -42
 إقالت من قبل رايس الو،راء االل السنوات اليت شغل فيها منصب .متت و 

وأسفرت التغي ات يف احلكومة عن تقدمي ممثل  النبالء ل لب بسحب الثقة. وقودا هوذا  -43
وانتهى األمر  .(28)أايا للنفر في  ٧، واستغر  األمر 201٧شباط/فرباير  20ال لب يوا الثنني 
أصوات وامتنوا  ممثول  10صوات مقابل 14أبغلبية  201٧شباط/فرباير  2٧إىل رفه ال لب يف 
  .(29)واحد عن التصويت

( موون 2)٧٧و 38للبنووود  وفقوواا صوودر ل حوووجوورف حوول اجلمعيووة التشووريعية مبوجووب صوو   -44
. وسووووووتجري 201٧آب/أغسوووووو س  24 موووووون اعتبوووووواراا  (2القووووووانون الدسووووووتوري لتونغووووووا )الفصوووووول 
  .(30)201٧تشرين الثاين/نوفمرب  16النتخاابت العامة القادمة لتونغا يوا 

 (31)إ اترخيها الدستوري والدفاع عنها املنرسةاالستمرار إ مساندة القيت امساسية  -2 
ابحلفوواع علووى القوويم األساسووية حلقووو  اإلنسووان الوويت حيميهووا دسووتور  ملتزمووةتونغووا  تفوول -45

تونغا. وتشومل هوذه القويم موا يلو ج احلوق يف العويش يف حريوة؛ وحريوة حيوا،ة املمتلكوات والتصورا 
، بصرا النفر عون على قدا املساواة ت بيق القوانني على اجلميعو عدا التعرض للعبودية؛ و فيها؛ 

األصل اإلثوا أو أي تصونيف؛ وحريوة العبوادة؛ وحريوة التعبو ؛ وحريوة  أوالنو  اجلنساين أو ال بقة 
احلماية و  ؛احلق يف ماكمة عادلةو ؛ وعدا التعرض لالحتجا، )أمر اإلحلار(؛ اتتقدمي اللتماس

 .غ  القانونيني احلماية من العتقال والتفتيشو من احملاكمة مرتني على نفس اجلرا؛ 
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 املساواة بني اجلنسني -جيت 
 (32)تشجي  وزايدة مشاركة املرأة إ احلياة السياسية وإ مستوايت صن  القرار الرمسية -1 

تواصل تونغا تقدمي اللتزامات على املستوف الدويل واإلقليم  والووطا مون أجول حتسوني  -46
 املشاركة السياسية للمرأة.

من أهداا التنمية املستدامة وهو حتقيق املسواواة بوني اجلنسوني  5وتونغا ملتزمة ابادا  -4٧
 النساء والفتيات.  يعومتكني 

 16 هوو 2014لالنتخواابت العاموة لعواا  106و وكان عدد النساء من بني املرشحني الو -48
 يف النتخاابت. امرأة واحدة، مل تنجح رغم ارتفا  عدد النساءو  امرأة.
أجووورب  .(33)2016إل أن بعووود صووودور حكوووم مووون احملكموووة العليوووا يف كوووانون الثاين/ينووواير  -49

 اء انتخوووواابت فرعيووووة يف متووووو،/أحوووود أعلوووواء الربملووووان علووووى إاووووالء مقعووووده. وأدف ذلوووو  إىل إجوووور 
 أسفرت عن انتخاب مرشحة إىل الربملان. 2016 يولي 
 86مووووا قوووودره  201٧مرب نتخوووواابت تشوووورين الثوووواين/نوفلوبلوووو  جممووووو  عوووودد املرشووووحني  -50

  منهم من النساء. 15، مرشحاا 
قووانون و،ارة الدااليووة للعنايووة بشووؤون املوورأة وتنفيووذ  يوومنلتونغووا شووعبة للموورأة  تومووا ،الوو -51

 .2013لعاا  محاية األسرة
يف الووودورة التاسووووعة واخلمسوووني للجنووووة  2015آذار/مووووارد  12يف ، وقووود أعلنووووت تونغوووا -52

أ وووا مسوووتعدة للتصوووديق علوووى اتفاقيوووة  ويوووع املووورأة يف اجلمعيوووة العاموووة لألموووم املتحووودة يف نيويوووور 
 .لى  يع أشكال التمييز يد املرأةالقلاء ع

، قوودا إىل األمووم املتحوودة التقريوور الثالوو  والنهوواا  عوون تنفيووذ 2015ويف أيلول/سووبتمرب  -53
وقد أظهر التقرير التقدا احملر، واإلجنا،ات اليت حتققت مون أجول  ،اإلمنااية لأللفية تونغا لألهداا

 إ،الة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم البتداا  والثانوي.
        اإلطوووووووووار اإلمنوووووووووواا  السووووووووورتاتيج  لتونغووووووووووا 2015وعريوووووووووت حكومووووووووووة تونغوووووووووا عوووووووووواا  -54
السوبع املسووتهدفة يف حتقيووق تنميووة بشوورية وتتمثوول إحوودف النتوواال الوطنيووة  ،2025-2015 للفورتة

مع املسواواة بوني اجلنسوني. وي ودعم هوذا ابلنتواال املؤسسوية التاليوة يف  مستدامة ومتكينية أكثر مشولا 
  إطار الركيزة الجتماعيةج

املساواة بني اجلنسني بتنفيذ سياسة احلكومة يف جمال التنمية وكفالة املزيد  ،ايدة )أ( 
اركة الفعالووة لكوول موون الرجوول واملوورأة يف صوونع القوورار، ويف املؤسسووات الجتماعيووة موون التوووا،ن واملشوو

 ؛(34)((ه)1-2والقتصادية والسياسية )النتيجة املؤسسية 
يمان إدماج حتسني التوا،ن بني اجلنسني يف صولب  يوع السياسوات واخل وئ  )ب( 

 ؛(35)((و)3-2تونغا )النتيجة املؤسسية والقوانني واملبادرات، مع العرتاا بسمّو مركز املرأة يف ثقافة 
ويوووع نفووواا تعلووويم يلووول علوووى توووو أفلووول احتياجوووات الفتيوووات والفتيوووان علوووى  )ج( 

 ؛(36)((د)4-2أفلل بني اجلنسني يف  يع مراحل التعليم )النتيجة املؤسسية  السواء، ويكفل توا،انا 
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ت والقووودرات، إدمووواج الووووع  اجلنسووواين القووووي، ومراعووواة الفووووار  يف الحتياجوووا )د( 
 ؛(3٧)((و)٧-2ومعاي  أارف يف صلب  يع الربامل )النتيجة املؤسسية

قيموووووون يف تونغوووووا ويف اخلوووووارج فهوووووم السوووووبل العديووووودة الووووويت يتفاعووووول عوووووا امل ،ايدة )هو( 
سوويما الشووتات( ب وور  مفيوودة، ودعووم ت وووير الرتتيبووات املؤسسووية والتفاقووات الدوليووة الوويت تيسوور  )ول

  .(38)((أ)8-2مراعاة النو  اجلنساين والاتالفات األارف )النتيجة املؤسسية مع  - هذا التفاعل
حتياجوووات التووودريب اجلنسووواين وتصوووميم  اب املتعلقووةوكانووت تونغوووا ممثلوووة يف حلقوووة العمووول  -55

املعنونوووة تعزيوووز رسوووم السياسوووات القااموووة علوووى األدلوووة لتحقيوووق املسووواواة بوووني اجلنسوووني، والجتموووا  
  .201٧املتعلق ابحلالة اجلنسانية يف تونغا، املعقود يف متو،/يولي   اإلعالم  والتشاوري

مشرو  اتبع ملصرا التنمية اآلسويوي يهودا إىل تنميوة القودرة الوطنيوة علوى تعمويم  وهو -56
مراعوواة املنفووور اجلنسوواين يف جمووال الصووحة، وإجووراء مناقشووات حووول دور اإلحصوواءات واملؤشوورات 

 وحتديد أولوايت التدريب وتنمية القدرات يف هذا اجملال. ،اراجلنسانية يف عملية صنع القر 
 احلكوووم  ويتزايود متثيول املورأة يف املناصووب التنفيذيوة واإلداريوة العليوا يف كوول مون الق واعني -5٧

مووورأة مناصوووب رنسووواء تنفيوووذيني يف ا 13 ، شوووغلت أو تشوووغل حاليووواا 2013واخلووواق. ومنوووذ عووواا 
  .(39)احلكومة

مناصووب دبلوماسووية يف اخلووارج. وحلوود هووذا التوواري ، تشووغل  أيلوواا وتشووغل املوورأة التونغيووة  -58
نسوواء مناصووب سووف  تونغووا يف أسوورتاليا، وسووف  تونغووا يف اليوواابن، والقنصوول العوواا لتونغووا يف سووان 

 فرانسيسكو، والقنصل الفخري لفرنسا وهولندا والسويد.
أعلواء يف جموالس إدارات مؤسسوات عاموة وتشغل النساء مناصب موديرين أو نوواب أو  -59

منها شركة تونغا لالتصالت، وهي ة إذاعوة تونغوا، وجملوس ميواه تونغوا، وشوركة تونغوا للربيود وال بوع 
 السريع، وشركة تونغا احملدودة لألسوا ، وهي ة املوانئ.

 ابر،ة يف الق ووووا  اخلوووواق كصوووواحبات أعمووووال جتاريووووة صووووغ ة أدواراا  أيلوووواا وتووووؤدي املوووورأة  -60
وفنوووواد ، ومنتجعووووات ومرافووووق  ،ومقوووواه وم وووواعم ،ومتوسوووو ة، وكمووووديرات حملووووالت بيووووع ابلتجزاووووة

دمات سياحية، وادمات م اعم، وحورا يدويوة، وأكشوا  بيوع يف أسووا  املنتجوات احملليوة، واو
 قبل املدرسة، وغ  ذل . رعاية األطفال النهارية وما

املنفمووات اإلقليميووة والدوليووة. فعلووى سووبيل  قياديووة يف أدواراا  أيلوواا وتشووغل املوورأة يف تونغووا  -61
مرأة تونغية ملنصب ممثل األمم املتحودة السوام  ألقول البلودان ا 201٧املثال، عينت يف أاير/مايو 

والبلوودان الناميووة غوو  السوواحلية والوودول اجلزريووة الصووغ ة الناميووة. وأصووبحت بووذل  أول تووونغ   اا منووو 
 األمم املتحدة. يشغل مثل هذا املنصب الرفيع املستوف يف

يف للنسواء ، نفمت اجلمعية التشوريعية أول برملوان جتوريل علوى اإلطوال  2014ويف عاا  -62
يصووووبحن قااوووودات سياسوووويات  علووووى أنالنسوووواء  قوووودرة،ايدة  يرموووو  إىلتونغووووا. وكووووان هووووذا احلوووودث 

لو  تشجيع النساء ومتكينهن من حتقيق إمكواانهتن كقااودات. وموّول ذيستهدا فاعالت. وكان 
 .(40)األمم املتحدة اإلمناا  دث برانملاحل
 اجلنسوووانية والتنميوووة يف أاير/تونغوووا سياسوووتها الوطنيوووة املنقحوووة املتعلقوووة ابلشوووؤون  وبووودأت -63
 .2014 مايو
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وكانووت هوووذه السياسووة اجلنسوووانية نتيجووة لشوووراكة  اعيووة بوووني احلكومووة والق وووا  اخلووواق  -64
 التنمية.واجملتمع املدين واجملتمع احملل  وشركاء 

وقووود حوووددت سياسوووة تونغوووا الوطنيوووة املنقحوووة املتعلقوووة ابلشوووؤون اجلنسوووانية والتنميوووة سوووت  -65
 قلااي ذات صلة ابملساواة بني اجلنسني يف تونغا ه ج

 القلااي األسرية والجتماعية؛ 
 عدا املساواة يف إمكانيات احلصول على فرق العمل واألصول اإلنتاجية؛ 
  السياس  واملشاركة يف صنع القرار؛عدا املساواة يف التمثيل 
  ااوووتالا يف مسوووتوف اللوووعف، واألدوار، والقووودرة علوووى السوووتجابة يف حوووالت

 الكوارث؛
 عدا اإلقرار على تو سليم، يف السرتاتيجيات الوطنية، بتغ  البي ة واملناص؛ 
 النساء اللعيفات؛ 
  اجلنساين.يعف البي ة التمكينية الال،مة لتعميم مراعاة املنفور 

، عقووود منتووودف وطوووا للمووورأة مدتووو  يووووا واحووود ملناقشوووة التقووودا 2016ويف حزيران/يونيووو   -66
. وحلووورت 2018-2014يتعلوووق ابلسياسوووة الوطنيوووة للشوووؤون اجلنسوووانية والتنميوووة  احملووور، يف موووا

رة املاليوة و،ارة الداالية، وشرطة تونغوا، وو،ااملرأة التابعة لاملنتدف اجلهات املعنية الرايسية من شعبة 
وإدارات حكوميووووة أاوووورف مووووع ممثلووووني موووون مركووووز تونغووووا الوووووطا لرعايووووة النسوووواء واألطفووووال، ومركووووز 
األ،موووات للنسووواء واألطفوووال، واملرشووودات واجملتموووع املووودين واملنفموووات غووو  احلكوميوووة. وذكووور و،يووور 

 نتتعلق بكول موالداالية يف ا اب  أن اإلحصاءات كشفت عن وجود فجوات بني الرجل واملرأة 
 51 2٧3و رجووال 51 9٧9أن هنووا   2011اجلنسووني يف جوانووب شوو . وجوواء يف تعووداد عوواا 

مون النسواء،  9 ٧21من الرجال و 13 9٧٧مرأة مسجلني يف تونغا. وكان عدد العاملني أبجر ا
. وابإليوووافة يف املااوووة لوودف النسووواء 33,3و يف املااوووة لوودف الرجوووال 33بينمووا بلووو  معوودل الب الوووة 

ريووون لالعتوووداء اجلسووودي اوووالل إمووورأة تع 2 ٧53قريووور مووون شووورطة تونغوووا أن ، أظهووور تذلووو  إىل
  .2009-2000 الفرتة

 (41)كبح العنف ضد املرأة -2 
  تفل تونغا ملتزمة ابلقلاء على العنف يد املرأة. -6٧
األسووووورة قوووووانون محايوووووة ، 2013أيلول/سوووووبتمرب  4ت اجلمعيوووووة التشوووووريعية، يف وقووووود سووووونّ  -68
. والغرض من هذا القوانون هوو 2014متو،/يولي   1داول  حيز النفاذ يف . مث أعلن 2013 لعاا

توف  محاية أكرب من العنف املنزيل، وويع أوامور للحمايوة، وتويويح واجبوات الشورطة، والنهووض 
  .(42)بصحة يحااي العنف املنزيل وسالمتهم ورفاههم، ومساال ذات صلة عذا األمر

هو أول قانون يف تونغا ين  علوى أن العنوف العواال   2013وقانون محاية األسرة لعاا  -69
أو مقوودا اوودمات  اا صووحي اا أاصووااي يهووددجرميووة. ويعووّرا العنووف املنووزيل ليشوومل الشووخ  الووذي 

 .(43)أو العتداء علي  ترويع اجتماعية وهو بصدد أداء واجب رعاية، أو 
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و،ارة الدااليووووة مشوووواورات واسووووعة الن ووووا  )مبووووا يف ذلوووو  التابعووووة لوووووأجوووورت شووووعبة املوووورأة  -٧0
مشاورات مع اجلمهور ومع وساائ اإلعالا، وبرامل تلفزيونية وإذاعية( للمان أن يفهم اجلمهور 

 .2013قانون محاية األسرة اجلديد لعاا مفاهيم 
ايوة األسورة لقانون محوتتمثل الولية الرايسية لشعبة املرأة يف رصد ويمان التنفيذ الفعال  -٧1
 .2013لعاا 
يتعاملون مع قلااي العنف  متخصصونولدف مكتب املدع  العاا مستشارون قانونيون  -٧2

املنووزيل. ويواصوول املكتووب العمووول بشووكل وثيووق موووع وحوودة مكافحووة العنوووف املنووزيل التابعووة لشووورطة 
 نزيل.تونغا، ومها  تمعان بصورة منتفمة للتأكد من ماكمة اجلناة يف قلااي العنف امل

وتواصووووول و،ارة العووووودل اليووووو ال  مبشووووواريع موووووع احلكوموووووة األسووووورتالية )و،ارة اخلارجيوووووة  -٧3
سور(، وفريوق مووارد احلقوو  اإلقليمو  التوابع جلماعوة بورانمل منوع التعورض للعنوف يف األوالتجارة( )

يف من قة  املركز القانوين اجملتمع ( ومبادرة تعزيز القلاءو احمليئ ااادن )مبادن توجيهية للقلاة، 
احملوويئ ااووادن )التووودريب القلوواا  وتعزيوووز القوودرات علووى  وووع البيوواانت املهموووة( املتعلقووة بكيفيوووة 

 القلاء على العنف يد املرأة يف تونغا.
 2016قانون )تعديل( أدلة اإلثبات لعاا ، عرض على الربملان مشرو  2016ويف عاا  -٧4

ريكووس يوود  سووية. وكووان هووذا التعوديل نتيجووة لقلووية إللغواء اشوورتاط األدلووة الداعمووة يف اجلوراام اجلن
الويت أعورب فيهوا قايو  احملكموة البتداايوة كواتو ج. عون  106/13التقرير القانوين  كولوامااتنغ 

القلق إ،اء الش  الذي حيوا حول ما إذا كانت األدلوة الداعموة م لوبوة يف الشوكاوف اجلنسوية يف 
 معووني، يف قووانون تونغووا املتعلووق أبدلووة اإلثبووات، تونغووا. وأشووار إىل عوودا وجووود أي اشوورتاط قووانوين

 لتقدمي أدلة داعمة يف القلااي املتعلقة ابلشكاوف اجلنسية.
ولكون الربملوان مل يعتموده.  2016)تعديل( أدلة اإلثبوات لعواا  قانونوقد عرض مشرو   -٧5

شوورتاط األدلووة تونغووا ااجووة إىل مزيوود موون الوقووت لكوو  تسووتوعب متامووا احلاجووة إىل إلغوواء ا ول تووزال
 .(44)الداعمة يف قلااي اجلراام اجلنسية

[ بعووووووود إلغووووووواء 18 الفصووووووول  قوووووووانون اجلوووووووراام اجلناايوووووووةا الغتصووووووواب الزوجووووووو  يف و ووووووور   -٧6
 .1999( عاا 2)118 املادة
. وكوان 2014حزيران/يونيو   25يف  "احتودوا"اليووا الربتقوايل حلملوة  وأطلقت تونغا رمسيواا  -٧٧

 اء العنوف املوجو  يود املورأة. وحفو  بودعم احلكوموة إلجبهة متحدة يف تونغا  إلبرا، وجودذل  
واجملتموووع املووودين واملنفموووات غووو  احلكوميوووة وشوووركاء التنميوووة، مثووول بووورانمل األموووم املتحووودة اإلمنووواا  

  .(45)وبرانمل املعونة األسرتايل
 وواء العنوووف وتواصوول شوورطة تونغووا استلووافة بوورانمل لالحتفوووال بيوووا الشووريئ األبوويه إل -٧8

يف إ واء  رايسوياا  املوج  يد املرأة. وتذّكر محلة الشريئ األبويه يف تونغوا شورطة تونغوا أبن اوا دوراا 
جملتمووع احمللوو  إىل أن اتوجيوو  نفوور كووذل  بالت اإلسوواءة و حلوو صووديالعنووف املوجوو  يوود املوورأة ابلت

  .(46)العنف املوج  يد املرأة غ  مقبول
 ن ّفموووووتلوسووووواائ اإلعوووووالا مبناسوووووبة اليووووووا الووووودويل للمووووورأة تونغوووووا حلقوووووة عمووووول  أقاموووووتو  -٧9
 .2013نيسان/أبريل  12 يف
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 (4٧)التعرض مي شنل م  أشنا  التمييز م  العملس  اوانني حلماية املرأة إ  -3 
تنتهل شرطة تونغا سياسات تشمل املساواة يف الفرق لكال اجلنسني يف جمال التوظيف  -80

 .(48)اإلجا،اتوالرتقية والنقل وإدارة 
قاموووت القووووات املسووولحة امللكيوووة بتحووودي  أنفمتهوووا وسياسووواهتا لتمووونح فرصوووا متسووواوية و  -81

 ،للمرأة يف اجليش، مبا يف ذل  اإلذن اا ابلزواج من اارج اجلويش، واخلدموة يف عمليوات ابخلوارج
 .(49)وفتح  يع املهن أمامها ابستثناء العمل ابملشاة وعلى منت قوارب الدورايت

 (50)اإلجنابيةو  اجلنسية تيسري سبل حصو  املرأة على  دمات الصملة -٤ 
اخل ووووة السووووورتاتيجية الوطنيووووة املتكاملووووة للصووووحة اجلنسوووووية  2014أطلقووووت تونغووووا عوووواا  -82

( موووع أطووور للرصووود والتقيووويم وا وووة تنفيوووذ وطنيوووة. وااووودا مووون هوووذه 2018-2014واإلجنابيوووة )
بتحسوني اودمات الرعايوة الصوحية العويش ة الصوحة ونوعيو يف جموالاخل ة هو بلول مسوتوف عوال 

اجلنسووية واإلجنابيووة جلميووع السووكان يف تونغووا علووى  يووع املسووتوايت، بصوورا النفوور عوون املركووز أو 
بوودعم صووندو  األمووم املتحوودة للسووكان و اعووة  اجلهوود اجلوونس أو السوون أو العقيوودة. وحيفووى هووذا

 .(51)احمليئ ااادن
ملبوووووادن اب تتعلوووووق، حلقوووووة عمووووول 201٧متو،/يوليووووو   25واستلوووووافت و،ارة الصوووووحة، يف  -83

التوجيهيوووووة لتنفووووويم األسووووورة وسياسوووووات الصوووووحة اجلنسوووووية واإلجنابيوووووة إلعوووووادة تصوووووميم واسوووووتعراض 
معاجلوووة املعووودل احلوووايل حلمووول  أيلووواا  ااوووداسياسوووات الصوووحة اجلنسوووية اإلجنابيوووة يف تونغوووا. وكوووان 

 .(52)سنة 19و 15فتاة ترتاوح أعمارهن بني  1 000ولدة لكل  30املراهقات الذي يبل  

 (53)تعزيز املساواة بني اجلنسني واملعاملة التمييزية املتصلة ابمليل اجلنسئ أو اهلوية اجلنسانية -5 
اايووة لأللفيووة إىل األمووم املتحوودة. قوودا التقريوور الثالوو  والنهوواا  لتونغووا عوون األهووداا اإلمن -84
 .ألف 3 هذا التقرير التقدا احملر، واإلجنا،ات اليت حتققت يف إطار الغاية وبنّي 
ج موووون أجووول تونغوووا أكثوووور 2020-2015اإلطوووار اإلمنووواا  السوووورتاتيج  لتونغوووا للفووورتة و  -85

 هو إطار التنمية الوطنية احلايل للمملكة. تقدميةج تعزيز م اثنا
 إحووودف النتووواال الوطنيوووة السوووبع املسوووتهدفة يف حتقيوووق تنميوووة بشووورية أكثووور مشوووولا  وتتمثووول -86

مع املساواة بوني اجلنسوني. وي ودعم هوذا ابلنتواال املؤسسوية التاليوة يف إطوار الركيوزة  واستدامة ومتكيناا 
 الجتماعيةج
 املساواة بني اجلنسوني بتنفيوذ سياسوة احلكوموة يف جموال التنميوة اجلنسوانية وكفالوة  ،ايدة

املزيوووود موووون التوووووا،ن واملشوووواركة الفعالووووة لكوووول موووون الرجوووول واملوووورأة يف صوووونع القوووورار، ويف 
 ؛(54)(()ه1-2املؤسسات الجتماعية والقتصادية والسياسية )النتيجة املؤسسية 

 نسووني يف صوولب  يووع السياسووات واخل ووئ يوومان إدموواج حتسووني التوووا،ن بووني اجل
قافووة تونغووا، )النتيجووة والقوووانني واملبووادرات، مووع العوورتاا بسوومّو مركووز املوورأة يف ث

 ؛(55))و((2املؤسسية 
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  ويووووع نفوووواا تعلوووويم يلوووول علووووى تووووو أفلوووول احتياجووووات الفتيووووات والفتيووووان علووووى
تيجوووة السوووواء، ويكفووول تووووا،ان أفلووول بوووني اجلنسوووني يف  يوووع مراحووول التعلووويم )الن

 ؛(56))د((4-2املؤسسية 
 القووودرات، و  إدمووواج الووووع  اجلنسووواين القووووي، ومراعووواة الفووووار  يف الحتياجوووات

 ؛(5٧))و((٧-2ومعاي  أارف يف صلب  يع الربامل. )النتيجة املؤسسية
 قيموووووون يف تونغوووووا ويف اخلوووووارج فهوووووم السوووووبل العديووووودة الووووويت يتفاعووووول عوووووا امل ،ايدة

ودعوم ت ووير الرتتيبوات املؤسسوية والتفاقوات سيما الشتات( ب ر  مفيودة،  )ول
ات مووووع مراعوووواة النووووو  اجلنسوووواين والاتالفوووو - الدوليووووة الوووويت تيسوووور هووووذا التفاعوووول

 .(58))أ((8-2األارف )النتيجة املؤسسية 
مووؤمتر احملوويئ ااووادن املعووا اقووو  اإلنسووان  2015وقوود استلووافت تونغووا يف أاير/مووايو  -8٧

للمثليات واملثليني ومزدوج  امليول اجلنسو  ومغوايري ااويوة اجلنسوانية واملتسواالني وحوامل  صوفات 
جمتمعاتنووا، حقوقنوواج تعزيووز حقووو  اإلنسووان املتصوولة  ،أصووواتنا"اجلنسووني. وكووان مويووو  املووؤمتر هووو 

  .(59)"يل اجلنس  وااوية اجلنسانية والتعب  عنها يف من قة احمليئ ااادنابمل
عوودا الرتكيووز علووى  1992وأنشوو ت راب ووة تونغووا ليوويت )مغووايري ااويووة اجلنسووانية( عوواا  -88

حتسووووني احلقووووو  والحتفوووواء إبسووووهامات الليوووويت يف تونغووووا والتصوووودي لوووووابء فوووو ود نقوووو  املناعووووة 
. ورنية اخل وة 2016عاا  2020-2016ا تها السرتاتيجية للفرتة البشرية. وأطلقت الراب ة 

 .(60)ه  أن حترتا تونغا حقو  األشخاق ذوي امليول اجلنسية وااوايت اجلنسانية املتنوعة
ويتمثووووول أحووووود األهوووووداا الرايسوووووية للخ وووووة يف احلووووود مووووون الوصوووووم والتمييوووووز يووووود الليووووويت  -89

يف إىل التثقيوف والودعوة  أيلاا ية. وهتدا اخل ة واألشخاق املصابني بف ود نق  املناعة البشر 
القانون الدويل حلقوو  اإلنسوان، والت وورات الدوليوة األاو ة واملبوادن املتفوق عليهوا مون قبيول  جمال

 .(61)مبادن يوغياكارات
، استلووووووافة مشوووووواورة 2016وواصوووووولت راب ووووووة تونغووووووا ليوووووويت، يف تشوووووورين األول/أكتوووووووبر  -90

. وغ ى املؤمتر مواييع منها أثر "ل هتملوا أحداا  - تغي  إ ايبمن أجل إحداث  معاا "مويوعها 
التشووريعات احلاليووة علووى الليوويت الووذين يعيشووون يف تونغووا وأثوور التغيوو ات التشووريعة علووى اجملتمعووات 

  احمللية.
، بدأت راب ة تونغا لييت محلة يف مودارد تونغوا حملاولوة احلود مون 201٧ آذار/مارد ويف -91
  .(62) لبة مغايري ااوية اجلنسانيةتسلئ على الال

خ وئ تتعلوق مب، نفموت راب وة تونغوا ليويت حلقوة عمول 201٧ويف تشرين األول/أكتووبر  -92
صح  ملغايري ااوية اجلنسانية مويوعها وجوب إاتحة إمكانية حصول مغوايري ااويوة اجلنسوانية 

تثقيوووف مغوووايري ااويوووة علوووى الرعايوووة الصوووحية اجليووودة يف تونغوووا. وااووودا مووون حلقوووة العمووول هوووو 
 اجلنسانية خبصوق حقوقهم الصحية داال اجملتمع احملل .
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املسااااءل املواضااايعية املتعلقاااة اقاااوق اإلنساااان )منااا  التعاااذيب، وحقاااوق ال فااال،  -دا  
 وحرية التعبري، واإلعااة، ومنافملة الفساد(

ااادم املساااواة،  إيااالء املزيااد ماا  االهتمااام حلقااوق امطفااا ، وضاامان املشاااركة العامااة علااى -1 
 (63)واجلنسية، وحقوق امطفا  املولودي   ارج إطار الزواج

فعلى سوبيل املثوال، ميكون للوذكر التوونغ  أن  .ة يف تونغاليس هنا  سن رشد قانونية كليّ  -93
مبوافقوووة عاموووا  15، و وووو، ألي شووخ  أن يتوووزوج يف سوون عامووواا  16ميتلوو  ق عوووة أرض يف سوون 

 .عاماا  21ة ح  سن ميكن  السياق والدي ، لكن ل
وتعريف ال فل ليس مددا بويوح يف أي تشريع يف تونغا. غو  أن تونغوا تعمول اآلن يف  -94

، علوووى سوووبيل املثوووال، مراجعوووة قووووانني الوووزواج يف سوووجل وجتوووري حاليووواا  .اجتووواه حتديووود سووون الرشووود
 الولدات والوفيات والزواج، من أجل الرتفيع يف سن الزواج.

برعايووة موون فريووق موووارد  "لنوود  البنووات يعشوون حيوواة البنووات"ليثووا محلووة مشوورو  ات بوودأوقوود  -95
احلقو  اإلقليم  التابع جلماعة احمليئ ااادن ومون هي وة األموم املتحودة للمورأة. وكوان هودا هوذه 

 احلملة دعم الرتفيع يف سن الزواج ابلنسبة لإلانث.
احلصووووول علووووى اجلنسووووية  وحيووووق لل فوووول التووووونغ  املولووووود إمووووا ألب تووووونغ  أو ألا تونغيووووة -96

 .(64)التونغية
، وافق جملوس الوو،راء علوى مقورتح ويوع سياسوة للعدالوة 2016ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -9٧

اجلناايووة واستعرايوووها. وتووودين احلكوموووة  يوووع أشووكال التمييوووز العنصوووري يف البلووود؛ وهووو  تشوووجب 
تموووع مثووول اجملوتووووب  علوووى السووولو  اإلجرامووو  العنيوووف الوووذي يوووذهب يوووحيت  اللوووعفاء مووون أفوووراد 

 ني.النساء والشباب واملسن
وقوود أنشوو ت جلنووة فرعيووة اتبعووة جمللووس الووو،راء لويع/اسووتعراض سياسووة احلكومووة يف جمووال  -98

العدالووة اجلناايوووة. وقووودا التقريووور األول للجنوووة الفرعيووة املعنيوووة بسياسوووات احلكوموووة يف جموووال العدالوووة 
 .(65)201٧اجلنااية إىل جملس الو،راء يف كانون الثاين/يناير 

برملانيووة لكوو  تتووابع املسوواال الجتماعيووة املتعلقووة ابألطفووال،   جلنووة 2014وأنشوو ت عوواا  -99
املشووواجرات يف املووودارد والتسووولئ علوووى األطفوووال عووورب اإلنرتنوووت. ويووورأد هوووذه اللجنوووة الووورايس ك

 التنفيذي املعا ابلتعليم.
ومووا ،ال لألطفووال املولووودين اووارج ن ووا  الووزواج حقووو   تلفووة عوون حقووو  املولووودين يف  -100

قوو . بيود أن مون احلو  يف الثقافوة. ويت لوب إداوال تغيو ات علوى هوذا النفواا تغوّ ات إطار الزواج
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.

 (66)ا ا  تدابري لتعزيز محاية حرية التعبري -2 
، 2012، الووويت اعتمووودها جملوووس و،راء جاللوووة امللووو  عووواا املعلومووواتتعووز، سياسوووة حريوووة  -101

 من دستور تونغا. ٧ البنداملكفولة يف  ،حرية الكالا والتعب  والصحافة
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أجل تنسويق  يوع  داال و،ارة اإلعالا والتصالت من املعلوماتوأنش ت وحدة حرية  -102
، وتقودمي املشوورة واملبوادن موميوةعمليات الكشف عن املعلومات ونشورها دااول دوااور اخلدموة الع

 28يف  الويت بودأت رمسيواا املعلوموات  التوجيهية السياساتية املتعلقة ابلمتثال، وتنفيوذ سياسوة حريوة
 .(6٧)2012حزيران/يوني  

، نفوووووم وهياكوووول، مووووون قبيوووول وحووووودة حريوووووة املعلوموووواتسياسووووة حريوووووة ل اا وأنشوووو ت، دعمووووو -103
 دارة عملية تنفيذ على مراحل.إلواللجنة التوجيهية التابعة جمللس الو،راء،  املعلومات

، مشلوووت األنشوووو ة الوووويت جووورف تنفيووووذها اسوووتحداث مووووواد لتثقيووووف 2014والوووول عوووواا  -104
ورات وتوعيتووووو ، وكتيبوووووات تووووودريب، وجمموعوووووات أدوات للسووووول ات العاموووووة، وتنفووووويم د هووووووراجلم

 للتدريب والتوعية، وإعداد ميزانيات.
 احلكومة ويع قانون حلرية املعلومات مينح شعب تونغا حقا واجب النفواذ قوانوانا  واصلتو  -105

يف احلصوووول علوووى املعلومووووات احلكوميوووة. وهوووذا يتفووووق موووع اللتوووزاا املسووووتمر ابلتشوووجيع علوووى وجووووود 
 .2010اإلصالحات السياسية لعاا للمساءلة إثر  وشفافية والوعاا  حكومة أكثر انفتاحاا 

بوووورانمل األمووووم  مووووّول نشووواط ، أجوووورف مستشوووار قووووانوين تقوووا، 2014ويف نيسوووان/أبريل  -106
املتحوووودة اإلمنوووواا ، سلسوووولة موووون الجتماعووووات واملشوووواورات مووووع اجلهووووات الرايسووووية املعنيووووة اريووووة 

بغيوة  ملعلومواتا. واادا من ذل  هو السرتشاد يف ويع مشرو  عمول لقوانون حريوة املعلومات
ابلنفور  املعلوماتوسيلزا إعادة النفر يف التشريعات املتعلقة ارية  .(68)إجراء مشاورة عامة بشأن 

  التغي ات املدالة على ااياكل األساسية والت ورات اجلارية يف البلد. إىل
. الووودويلبيووووا احملفوظوووات للمووورة األوىل، ، 201٧حزيران/يونيووو   10واحتفلوووت تونغوووا يف  -10٧

، الوويت تتوووىل تنسوويقها، موون اووالل و،ارة اإلعووالا والتصووالت، اللجنووة الفرعيووة وتوورب، هووذه املبووادرة
التابعووة جمللووس الووو،راء، التووزاا تونغووا ببوودء عموول احلكومووة موون أجوول  املعلوموواتاملعنيووة بسياسووة حريووة 

 .(69)إ اد نفم أفلل إلدارة السجالت وهياكل أساسية أفلل
ت احلكوموووة احلاليوووة السووول ة، كوووان يلووو لع بكامووول وظيفوووة نشووور املعلوموووات وعنووودما تولووو -108

احلكومية للجمهور مكتب رايس الو،راء وو،ارة األرصاد اجلويوة، وال اقوة، وتكنولوجيوا املعلوموات، 
وإدارة الكووووارث، والبي ووووة، وتغووو  املنوووواص والتصووووالت. وجووورف تويوووويح العمليوووات املنقحووووة املزمووووع 

ن مكتب رايس الو،راء املسؤول عن التحرايت والكشوف عون املعلوموات استخدامها على أن يكو 
 املتصلة ابألونورابل رايس الو،راء ومبادرات .

م وات إذاعيوة تقودا  5يف تونغا مخسة مشغل  صحف، وقناات تلفزيون، و ويوجد حالياا  -109
 للمملكة. األابار يومياا 

 (٧0)تعاون الدويل واإلاليمئال ع  طريقتعزيز التثقيف إ جما  حقوق اإلنسان  -3 
ذلت جهووود لتعزيووز التثقيووف يف جمووال حقووو  اإلنسووان، وتوودريب املوووظفني العموووميني، ب وو -110

 ومشاركة اجملتمع املدين يف تعزيز حقو  اإلنسان ومحايتها عن طريق التعاون الدويل واإلقليم .
ملودارد يلتحقوون ابغيني الذين وتوفر حكومة تونغا التعليم البتداا  اجملاين لألطفال التون -111

 البتدااية احلكومية.
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النظاار إ إمنانيااة التواياا  والتصااديق علااى اتفاايااة القناااء علااى مجياا  أشاانا  التمييااز ضااد  -٤ 
املرأة، والنظر إ املسااءل املتعلقاة ااق املارأة املتناافد إ إدارة املمتلناات، وحقهاا املتناافد 

 (٧1)يري شؤوهنا، والتمت  هبا، والتصرف فيهاإ حيازة املمتلنات، وااتناءها، وتس
، على تصوديق تونغوا علوى 2015آذار/مارد  6حب اجلاللة، يف وافق جملس و،راء صا -112

 اتفاقية القلاء على  يع أشكال التمييز يد املرأة.
اوالل الودورة التاسوعة واخلمسوني  دوليواا  ، قدمت تونغوا التزامواا 2015آذار/مارد  9ويف  -113

 للجنة ويع املرأة.
على تنقيح التحففات اليت أبدهتا على التفاقيوة لكو  تكوون متسوقة  وتعمل تونغا حالياا  -114

 مع املساال اليت أث ت من قبل اجلمهور قبل أن ميكنها الشرو  يف عملية التصديق.
 موون رعووااي تونغووا هوو للموورأة الوويت  يكووون أبن اللجنووة امللكيووة يف تقريرهووا النهوواا وأوصووت  -115

للحصووول علووى ق عووة أرض حلوورية،  سوونة موون العموور، طلبوواا  21أن تقوودا، عنوودما تبلوو  احلووق يف 
ميكن أن تسجل ابمسها. وعند وفاهتا، تنتقل حيا،ة األرض حسوب قووانني اإلرث، الويت ينبغو  أن 

بتقوودمي طلووب واحلصووول علووى لووذل . وينبغوو  يف الوقووت الووراهن عوودا السووماح للموورأة  وفقوواا تعوودل 
ق عووة أرض ريفيووة مسووجلة. وينبغوو  احلفوواع علووى الويووع القوواام الووذي يسوومح فيوو  للرجوول ايووا،ة 

 .(٧2)ق عة أرض ريفية
إبلغاء ممارسة إ اء حق البنت غ  املتزوجة عند  اللجنة امللكية املعنية ابألراي وأوصت  -116

 .(٧3)إثبات ارتكاعا للزان أو الفاحشة
إب،الووة تقييوود موو اث البنووت عنوود تزوجهووا. ويف  اللجنووة امللكيووة املعنيووة ابألرايوو وأوصووت  -11٧

 .(٧4)حالة عدا وجود وري  ذكر حلااز األرض، ف ن بنات  خيلفن 
أبن تسووومح حقوووو  األرملوووة يف األرض الوووويت  اللجنوووة امللكيوووة املعنيوووة ابألرايووو وأوصوووت  -118

أطفوال مون ،وجهوا،  ااو مل يكنمبوافقة الوارث، وإذا  أبن تؤجرها أو ترهنها اكتسبها ،وجها حديثاا 
 .(٧5)ينتف  شرط املوافقة

الشووورو  يف العمووول علوووى تنفيوووذ التوصووويات الصوووادرة عووون اللجنوووة امللكيوووة  وموووا ،ال يتعوووني -119
 املعنية ابألراي .

إل أن موووون املهووووم اإلشووووارة إىل أن الوووورايس التنفيووووذي يف و،ارة األرايوووو  واملسووووح واملوووووارد  -120
 مرأة.اال بيعية 

ضااما ت مؤسسااية ضااد  هباادف وضاا اصااة اخل اإلجااراءات النظاار إ إمنانيااة تنفيااذ توصاايات -5 
 (٧6)املعاملة القاسية م  جانب الشرطة واوات امم 

ل يووزال أموواا تونغوووا متسووع مووون الوقووت إلدراج قواعووود األمووم املتحووودة ملعاملووة السوووجينات  -121
جووزء موون عملهووا املتعلووق كبقواعوود ابنكووو ،   أيلوواا والتووداب  غوو  الحتجا،يووة للمجرمووات، املعروفووة 

 مبعاملة السجناء.
 ومن املهم اإلشارة إىل أن  حيتفظ ابلسجينات يف تونغا مبعزل عن السجناء. -122
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زيوووود موووون املالسووووجون حاليووووا  يووووباط يتلقووووىوهنووووا  ،ايدة يف عوووودد يوووواب ات السووووجون و  -123
 التدريب املكثف فيما يتعلق اقو  السجناء.

النظااار إ إمنانياااة تقااادمي الااادعت الاااوطين واإلاليمااائ والااادويل مااا  أجااال تعزياااز مياااا  الشااار   -6 
 (٧٧)واملرافق الصملية

شوووورو  قووووانون املوووووارد املاايووووة التشووووريعية م عريووووت و،ارة األرايوووو  واملسووووح علووووى اجلمعيووووة -124
ملكيووة املوووارد املاايووة وإدارهتووا، يف قلووااي ز مشوورو  القووانون هووذا علووى النفوور وقوود رّكوو .2016 لعوواا

وعلى سل ات الو،ارة على املوارد املااية. بيد أن مشرو  القانون أعيد إىل الو،ارة بسوبب املعاريوة 
 ها من عامة اجلمهور.يالشديدة اليت لق

 اآللية الوطنية حلقوق اإلنسان -هاء 
مواصلة بذ  اجلهود م  أجل إنشاء مؤسساة وطنياة مساتقلة حلقاوق اإلنساان امتثااال ملبااد    

 (٧8)ابريس
ابلنسبة للدول اجلزرية الصوغ ة ومنهوا تونغوا، فو ن إنشواء مؤسسوة وطنيوة حلقوو  اإلنسوان  -125

 ل يزال غ  ممكن من الناحيتني املالية والتقنية.
 مع مبادن ابريس. تتواءاغ  أن احلكومة اختذت عدة إجراءات  -126
لقووانون مفوووض شووؤون العالقووات  تعووديال 2016وقوود اعتموودت اجلمعيووة التشووريعية عوواا  -12٧

. وأعوواد هووذا التعووديل تسوومية مفوووض شووؤون العالقووات العامووة ليصووبح أمووني 2001العامووة لعوواا 
تونغوا متوااموة موع اإلشوارات الدوليوة التسمية الرمسية يف املفامل. وهذا التغي  هو للمان أن تكون 

 إىل أمني املفامل.
علوووى توعيوووة اجلمهوووور، وذلووو  بتنفووويم بووورامل توعيوووة  ويعمووول مكتوووب أموووني املفوووامل حاليووواا  -128

، يف موثالا  ايو لع املكتوبوقود جمتمعية وبرامل تلفزيونية يف  يع أتاء تونغوااتبو واجلوزر اخلارجيوة، 
 .(٧9)برانمل توعية 29و ، ب201٧آب/أغس س 

وتونعكس ،ايدة الوووع  أبدوار أمووني املفوامل يف ،ايدة عوودد الشووكاوف الويت يتلقاهووا املكتووب  -129
 جحالياا 

 (80)الشكاوف املقدمة إىل مكتب أمني املفامل
 عدد الشكاوف السنة

 شكوف 16 2011-2012
 شكاوف 10 2012-2013
 شكوف 48 2013-2014
 (25ابااتف )شكاوف مقدمة  2015

 (45شكاوف مقدمة يف ،ايرات )
 (23شكاوف مكتوبة )

 شكوف 93
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للقوووانون املتعلوووق مبفووووض مكافحوووة ، تعوووديال 2016اعتمووودت اجلمعيوووة التشوووريعية، عووواا و  -130
لتمكووني أمووني املفووامل موون أن يصووبح املفوووض املؤقووت ملكافحووة الفسوواد موون  200٧الفسوواد لعوواا 

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

املتعلوووق اقوووو  اإلنسوووان  2015إعوووالن دينوووارو لعووواا  علوووى 2015ووقعوووت تونغوووا عووواا  -131
، الذي أصدره أعلاء الربملان. وقد التزا أعلاء الربملان، بتوقيعهم ذل ، بتعزيوز ةالرشيد ةكمو واحل

وإعمووال حقووو  اإلنسووان جلميووع سووكان من قووة  ةالرشوويد ةكمووو التفاقيووات والقوووانني الوويت تعووز، احل
 .(81)احمليئ ااادن

الن ابنكوو  مبونح وتونغا علو يف مؤمتر املعهد الدويل ألمناء املفامل، وقد تعهودت يف إعو -132
ة مشورو  القوانون املتعلوق يو احلكومنيانو الصفة الدستورية ملؤسسة أمني املفوامل. وقود أقورت جلنوة القو

عذا التغي . ولكن  مل يعرض على جملس الو،راء واجلمعية التشريعية بسبب حول اجلمعيوة التشوريعية 
 .201٧يف آب/أغس س 

علقووووة ابلتحقيقووووات املت ووووورة يف جمووووال مكافحووووة وكانووووت تونغووووا ممثلووووة يف حلقووووة العموووول املت -133
 مكتب األمم املتحدة املعا ابملخدرات واجلرمية. 201٧الفساد اليت نفمها عاا 

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

لألشووووخاق ذوي  (”A’u ki ai“)تقوووودمي مسوووواعدة نقديووووة  2016بوووودأت احلكومووووة عوووواا  -134
 اإلعاقة.
( لتشوجيع توظيوف الشوباب TYEE) "اتيو "وبدأت منفموات غو  حكوميوة بورامل مثول  -135

 ودعمهم.

 (83)وض  اإلطار املؤسسئ لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -2 
سية لتونغا من أجل تعزيز حقو  اإلنسان قلااي حقو  اإلنسان مكرسة يف األطر املؤس -136

 ومحايتهوا. فعلوى سوبيل املثووال، يشومل تقيويم األنشو ة املتعلقووة بتمويول املنواص وإدارة املخواطر حتلوويالا 
 للمساال اجلنسانية واإلدماج الجتماع .

 (84)التفنري إ توجيه دعوة داءمة إىل املنلفني بوالايت إ إطار اإلجراءات اخلاصة -3 
 .املعا تواصل تونغا الرتحيب ابملقررين اخلاصني وذل  حسب اإلرادة السياسية يف الوقت -13٧

 دعت اجملتم  الدويل تستوجبالتملدايت اليت  -رابعا   
تشمل العتبارات املتعلقة ابلتعديالت التشريعية امل لوبوة لتنفيوذ أحكواا اتفاقيوة مناهلوة  -138

، 2010دستور تونغا، وقانون اجلراام اجلنااية، وقانون شرطة تونغا لعاا  - التعذيب تنقيح قوانني
، وقووانون تسووليم اجملوورمني، وقوووات تونغووا املسوولحة امللكيووة، وغ هووا. 2010وقووانون السووجون لعوواا 

الودعم مون املؤسسوات احلكوميوة الدوليوة واملسواعدة مون  للتمواداارطة طريق ملية  وقد و يعت
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وراب ووة منووع التعووذيب، والفريووق اإلقليموو  املعووا مبوووارد حقووو  اإلنسووان مفويووية حقووو  اإلنسووان، 
  .ماعة احمليئ ااادنجلالتابع 
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