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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والعشرون 
 2018كانون الثاين/يناير   15-26

 *موجز ورقات اجلهات صاحبة املصلحة بشأن تونغا  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1
إىل  (1)ملصععل  سععتاراا الععدوري ال.ععام م وهععو مععوقا  ربعع  ورجلععا  جلععدمت ا ا  ععا   ععاح   ااال

 لكلما م ااالستاراا الدوري ال.ام  يُقدم ب.ك  موقا تقيُّداً ابحلد ا جلصى لادر 

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

، املقدم  من منظم  اجملتم  املدين يف تونغا وفرجلع  الامع  املانيع  1أشار  الورجل  امل.رتك   -2
قعععوق حل ساسعععي  احبقعععوق اإلنسعععان، إىل أن تونغعععا  عععداجلف فقعععم علعععى اتتعععاجليت  معععن االتتاجليعععا  

يععع  حقعععوق ري واتتاجل  للقضعععال علعععى كيععع  أشعععكاع التمييعععا الانصعععمهعععا االتتاجليععع  الدوليععع -اإلنسعععان 
 م (4)ووجلااف على اتتاجلي  حقوق ا شخاص ذوي اإلعاجل  -الطت  

أن تونغا مل تصد ِّق على الصكوك التالي : اتتاجليع  القضعال علعى  1وأبرز  الورجل  امل.رتك   -3
يععع  مناهضععع  التاعععذي  و ععع   معععن كيععع  أشعععكاع التمييعععا وعععد املعععرأد وبروتوكوتعععا اال تيعععاري  واتتاجل

وروب املاامل  أو الاقوب  القاسي  أو الالإنساني  أو امل ين  وبروتوكوتا اال تياري  والا عد العدو  
اخلععععاص ابحلقععععوق االجلتصععععاري  واالقتماعيعععع  والثقافيعععع   والا ععععد الععععدو  اخلععععاص ابحلقععععوق املدنيعععع  

__________ 

  مل ُُترر هذ  الوثيق  جل   إرساتا إىل روائر الرتك  الت ريري  اب مم املت ددم *
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  حلمايع  حقعوق كيع  الامعاع امل عاقرين وأفعرار والسياسي  وبروتوكوله اال تيعاري  واالتتاجليع  الدوليع
 م (5)أسرهم  والربوتوكوال  اال تياري  التتاجلي  حقوق الطت 

بقلعععع  أن تونغععععا مل تتخععععذ  طععععوا   1وابإلوععععاف  إىل ذلععععا، الحظععععف الورجلعععع  امل.ععععرتك   -4
، معععن أقععع  التصعععدي  علعععى 2012إجيابيععع ، عقععع  االسعععتاراا العععدوري ال.عععام  ا  ععع  يف ععععام 

تونغععا إىل التصععدي  فععوراً علععى اتتاجليعع  القضععال  1املععذكورد أعععال م ورعععف الورجلعع  امل.ععرتك   الصععكوك
على كي  أشكاع التمييا وعد املعرأد واتتاجليع  مناهضع  التاعذي  واتتاجليع  حقعوق ا شعخاص ذوي 
اإلعاجلععع   والنظعععر يف التصعععدي  علعععى الصعععكوك ا  عععرل حلقعععوق اإلنسعععان الععع  ليسعععف  رفعععاً في عععا  

لتاام ععا بتقععدا تقععارير عععن اتتاجليعع  حقععوق الطتعع  واالتتاجليعع  الدوليعع  للقضععال علععى كيعع  والوفععال اب
أشعععكاع التمييعععا الانصعععري، والتاام عععا ابلامععع  علعععى ووععع   طعععم لتنتيعععذ اتتاجليععع  حقعععوق الطتععع ، 
واالتتاجليععع  الدوليععع  للقضعععال علعععى كيععع  أشعععكاع التمييعععا الانصعععري، واتتاجليععع  القضعععال علعععى كيععع  

 م (6)ود املرأد، واتتاجلي  حقوق ا شخاص ذوي اإلعاجل أشكاع التمييا 
أن تونغععععا أ عععع  ف عضععععواً يف منظمعععع  الامعععع  الدوليعععع  يف  1والحظععععف الورجلعععع  امل.ععععرتك   -5

، وأو ف الورجل  أبن تصد ِّق تونغا على االتتاجليا  الثماين ا ساسعي  ملنظمع  2016ش اط/فرباير 
 م (7)الام  الدولي 

أبن تنضعععم تونغعععا إىل بروتوكعععوع ا معععم املت عععدد ملنععع  اال عععار  1وأو عععف الورجلععع  امل.عععرتك   -6
املكمععع  التتاجليععع  ا معععم املت عععدد اب شعععخاص، وةا ععع  النسعععال وا  تعععاع، وجلماعععه واملااجل ععع  عليعععه، 

 م (8)ملكاف   ا رمي  املنظم  عرب الو ني 
ورد ، يف العععد2015إىل أن حكومععع  تونغعععا ذكعععر ، يف ععععام  1وأشعععار  الورجلععع  امل.عععرتك   -7

 عدل يف عمليع  التصعدي  مسعتادد للالتاسا  واخلمس  للجن  وو  املرأد املاقعورد يف نيويعورك، أ عا 
علعى اتتاجليعع  القضعال علععى كيع  أشععكاع التمييععا وعد املععرأدم  ع  أن جلععراراً أ عدر  امللععا يف اجمللععس 

اجليع  يتاعارا االست.اري ا على أوجلع  هعذ  الامليع  بعاعم أن جلعرار احلكومع  ابلتصعدي  علعى االتت
من الدسعتور، الع  تعنل علعى أن إبعرام املااهعدا  ا تصعاص حصعري للملعام ويف  39م  املارد 

وعععرورد إقعععرال مراقاععع  جلضعععائي  معععن أقععع  تووعععي  معععدل  1هعععذا الصعععدر، أكعععد  الورجلععع  امل.عععرتك  
 م (9)    هذا الاعم لكي يتسىن لل كوم  املضي جلدماً حنو التصدي  على االتتاجلي 

إىل أن تونغععععععا التامععععععف ابالتتاجليععععععا  واالتتاجلععععععا  الدوليعععععع   1ورجلعععععع  امل.ععععععرتك  وأشععععععار  ال -8
(  1995واإلجلليميعع  التاليعع  املتالقعع  ابملسععاواد بعع  ا نسعع : من ععاع عمعع  بيجعع  املتالعع  ابملععرأد )

(  وإعععالن جلعارد منطقعع  ا ععيم 2005-2015و طع  عمعع  الكومنولعم للمسععاواد بعع  ا نسع  )
 م (10)(2030-2015(  وأهداف التنمي  املستدام  )2012ب  ا نس  ) اتارئ ب.أن املساواد

 (11)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
متثععع   2014إىل أن االنتخعععااب  الاامععع  الععع  قعععر  يف ععععام  1أشعععار  الورجلععع  امل.عععرتك   -9

يُنتخعع  مععن بعع  مالمععاً ابرزاً يف التععاريس السياسععي لتونغععام فقععد شعع د ال لععد أوع رئععيس وزرال لل لععد 
م وعقعع  اعتمععار إ ععالا رميقرا ععي لل يكعع  السياسععي (12)ممثلععي ال.ععا  يععيري اليمعع  الدسععتوري 

عضعواً ينتخع  م ال.عا  وتسعا  معن ا عيعان  17، أ    الربملان يتأل  من 2010لل لد يف عام 
قرا يعع  أن ختصععيل مقاعععد لنعيععان يتنععاي معع  الدمي 1ينتخعع  م زمالمهععمم وارعععف الورجلعع  امل.ععرتك  
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وييسععر اسععتغالع السععلط م وذكععر  الورجلعع  امل.ععرتك  أيضععاً أن ا عيععان نصععلون علععى أقععور سععنوي  
تي ععععذ مععععن أمععععواع رافاععععي الضععععرائ ، رون أن تكععععون تععععم م ععععام و يتيعععع  واوعععع  م ورعععععف الورجلعععع  

احلكومع  إىل إععارد النظعر يف املقاعععد التسعا  املخصصع  لنعيعان، وإىل تاعدي  القععانون  1امل.عرتك  
يم ُيسم  لل.ا  ابنتخاب ا عيان ال أن ينتخ  ا عيان ممثلعي م،  ن ا عيعان ميثلعون أجلليع  حب

 م (13)أيضاً إىل النظر يف إلغال ا قور املخصص  لنعيان سكاني م ورعف الورجل  امل.رتك  احلكوم 
يئع  على أن تونغا ال توقد هبعا ميسسع  حلقعوق اإلنسعان أو ه 1وشدار  الورجل  امل.رتك   -10

و ني  يُا د إلي ما بر د وتوثي  انت اكا  حقوق اإلنسانم وأكعد  الورجلع  أمهيع  وقعور ميسسع  
و نيعع  مععن هععذا الق يعع  تكععون  ثابعع  هيئعع  تنسععيقي  ت.ععرف علععى كيعع  مسععائ  حقععوق اإلنسععان يف 
ال لععد، وتسععاعد علععى الر ععد الععدجلي  لتنتيععذ تو ععيا  االسععتاراا الععدوري ال.ععام م وأيععد  الورجلعع  

فكرد إن.ال ميسس  و ني  حلقوق اإلنسان تامع  ابسعتقاللي  وتسعم  بت عارع اخلعربا   1رتك  امل.
واملععععوارر معععع  الوكععععاال  الدوليعععع  ا  ععععرل حلقععععوق اإلنسععععان واحلكومععععا م ولععععذلا أو ععععف الورجلعععع  

 م (14)أبن تو  احلكوم  أولوي  إلن.ال ميسس  و ني  حلقوق اإلنسان 1امل.رتك  
إىل أن رسعتور تونغعا نظعر التمييعا القعائم علعى أسعاة الط قع   1رتك  وأشار  الورجلع  امل.ع -11

االقتماعيعع  والععدين وا  عع  الارجلععي، ولكنععه ال ياععرتف ابلتمييععا القععائم علععى أسععاة نععو  ا ععنسم 
ونُق ععف يف  2001وأوععافف الورجلعع  أن السياسعع  الو نيعع  املتالقعع  ابملععرأد والتنميعع  ُووععاف يف عععام 

ابلصعععاواب  الععع  ت.عععرتك في عععا تتلععع  القطاععععا  واملتمثلععع  يف  ، ولكن عععا ا عععطدمف2014ععععام 
أبن يُعدرع يف رسعتور تونغعا  1القيور املالي  ال  ُتعد معن إمكانيع  التنتيعذم وأو عف الورجلع  امل.عرتك  

نععو  ا ععنس كأسععاة حلظععر التمييععا، وأبن تُععوىل أولويعع  للمسععاواد بعع  ا نسعع  يف اإل ععار اإل ععائي 
 م (15)م  ختصيل ميااني  كافي االسرتاتيجي لتونغا، 

          إىل بواعععععم جللعععع  متاايععععدد  ن احلكومعععع  ووزارا ععععا املختصعععع   1وأشععععار  الورجلعععع  امل.ععععرتك   -12
مل تلتام بتقدا التدري  يف جماع حقوق اإلنسان إىل املو ت  الامومي م وأو ف الورجلع  امل.عرتك  

ال.عر   وا عي م وأو عف الورجلع   سعيما ك عار معو تي بتقدا هذا التدري  إىل معو تي الدولع ، ال
أيضعاً أبن يُقععدم التعدري  يف جمعاع حقععوق اإلنسعان أيضعاً إىل جليععارا  الكنيسع ، الععذين  1امل.عرتك  

إىل  1ميكععن م القيععام بععدور م ععم يف الن ععوا حبقععوق اإلنسععان يف ال لععدم وأشععار  الورجلعع  امل.ععرتك  
م  االعرتاف ابلدور ا ساسعي  فعرار  تاايد الطل  على التدري  يف جماع حقوق اإلنسان، تاامناً 

 م (16)الكنيس  يف تقدا التدري  يف جماع حقوق اإلنسان يف إ ار م ام م

لتزامذذذات املتعلقذذذة إلقذذذوق اإلنسذذذان مذذذع مراوذذذاة القذذذانون الذذذدو  اإلنسذذذا  االتنفيذذذ   -جيم 
 الواجب التطبيق

 املسائل املشرتكة بني القطاوات -1 

 (71)املساواد وعدم التمييا  
 18سعععن ، و 21علعععى أن سعععن الرشعععد القعععانوين لنعيعععان هعععو  1شعععدار  الورجلععع  امل.عععرتك   -13

سن  للملام ور م ذلا مل ُندار سن الرشد ابلنسع   إىل التعونغي  عمومعاًم ورععف الورجلع  امل.عرتك  
سعن ، وأشعار  إىل أن  نع  حقعوق الطتع   18احلكوم  إىل ُتديد سعن الرشعد  ميع  التعونغي  بعع 

 م (18)سن  أب م أ تاع 18تار ِّف ك  من يق  سن م عن 
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تاايد بواعم القل  ب.أن التسلم الذي يتارا لعه الطعالب  1والحظف الورجل  امل.رتك   -14
املنتمون إىل فئا  املثليا  واملثلي  وماروقعي امليع  ا نسعي ومغعايري اتويع  ا نسعاني  يف املعدارة 

إىل أن وزارد التاليم، والوزارا  املختص  ا  عرل، تعرترر ععارد  ويف حميم ا سردم وت.  املالوما 
يف تنتيععععذ أي سياسعععع  أو تععععداب  للن ععععوا حبقععععوق اإلنسععععان املكتولعععع  للطععععالب املنتمعععع  إىل هععععذ  

أبن تتعععي  تونغعععا مالومعععا  ععععن املثليعععا  واملثليععع  وماروقعععي  1التئعععا م وأو عععف الورجلععع  امل.عععرتك  
 نسععععاني  للطععععالب يف كيعععع  املععععدارة يف ال لععععدم وأو ععععف الورجلعععع  امليعععع  ا نسععععي ومغععععايري اتويعععع  ا

امل.ععرتك  أيضععاً أبن تنتعععذ تونغععا تععداب  ملكاف ععع  التسععلم هبععدف إايععع  الطععالب املنتمعع  إىل هعععذ  
 م (19)التئا ، ابعت ار هذ  املسأل  ذا  أولوي  كغ ها من املسائ 

 (02)التنمي  وال يئ  وا عماع التجاري  وحقوق اإلنسان  
، 2007إىل أن جلانون مكاف   التسار، العذي اعُتمعد يف ععام  1أشار  الورجل  امل.رتك   -15

والذي أيذن إبن.ال  ن  ملكاف   التسار هبدف التصدي للتسار يف احلكوم ، أت عر تنتيعذ  منعذ 
ف آ ر استاراا مع  توقُّعه االهتمعام حنعو إن.عال اللجنع  الربملانيع  الدائمع  ملكاف ع  التسعارم وأو ع

أبن تنتعععععذ احلكومععععع  جلعععععانون مكاف ععععع  التسعععععار، وأبن تضعععععمن اسعععععتقاللي   نععععع   1الورجلععععع  امل.عععععرتك  
 م (21)مكاف   التسار عن احلكوم 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

  (22)ح  الترر يف احلياد واحلري  وأمنه ال.خصي  
ا ععاحن  جلععد ُنكععم وأشععار  ال.عع ك  الدوليعع  ملالومععا  حقععوق اإلنسععان إىل أن ا  تععاع  -16

يعنل علعى توجليع  عقوبع  اإلععدام يف قعرمي   1926علي م ابإلعدامم فقانون ا عرائم ا نائيع  لاعام 
باقوبعع  اإلعععدام يف حالعع  النسععال احلوامعع  املت مععا   رميعع  توقعع   اخليانعع  والقتعع  الامععدم وُيسععت دع

كعن تط يع  حكعم اإلععدام علعى مي هذ  الاقوب  حكماً ابلسجن امليبدم ويف حالع  القتع  الامعد، ال
سن م وشدار  ال. ك  على أن معن  ع  الواوع  معا إذا كعان هعذا  15أي شخل يق  سنه عن 

القيععد يُط عع  علععى السععن يف وجلععف ارتكععاب ا رميعع  أم يف وجلععف إ ععدار احلكععمم وال يُط عع  أي جليععد 
يف ال لععد منععذ م والحظععف ال.عع ك  عععدم تنتيععذ أي حكععم ابإلعععدام (23)علععى السععن يف حالعع  اخليانعع 

يف الاقععواب  املتالقعع   ععرائم  2005م وأشععار  إىل أن ا كمعع  الاليععا نظععر  يف عععام 1982عععام 
القتعععع ، رون التطععععرق ُتديععععداً إىل ا  تععععاع ا ععععاحن م ورأ  ا كمعععع  أن مايععععار الاقوبعععع  ين غععععي أن 

أو عف ال.ع ك  م و (24)يكون السجن امليبد، م  جلصر عقوب  اإلعدام علعى معرتكا ا عرائم ال .عا 
 18 أبن ُتظعععر تونغعععا  عععراح  عقوبععع  اإلععععدام يف ا عععرائم الععع  يرتك  عععا أشعععخاص يقععع  سعععن م ععععن

 م (26)عن بواعم جلل  مماثل  1م وأعربف الورجل  امل.رتك  (25)سن 
وأفعار  ال.عع ك  أبن جلععانون ا عرائم ا نائيعع  يععنل علعى توجليعع  عقوبعع  السعجن امليبععد علععى  -17

  هبععدم امل ععاين والقتعع  الامععد والت ععريح علععى االنت ععار أو املسععاعدد عليععه، مععرتكا ا ععرائم املتالقعع
سععن  وتنط عع   15وأبنععه ال توقععد جليععور ب.ععأن سععن ا ععاينم وجلالععف إن أي شععخل يقعع  سععنه عععن 

عليععه عقوبععع  اإلععععدام بسععع   قرميعع  جلتععع ، ين غعععي أن ُنكعععم عليععه ةابالحتجعععاز وفقعععاً مل.عععيئ  قاللععع  
ن ُتظعععر تونغععععا  ععععراحً  السععععجن امليبعععد يف ا ععععرائم العععع  يرتك  ععععا م وأو ععععف ال.عععع ك  أب(27)امللعععاة

سععن ، وأبن تاععد ِّع احلكعم الصععارر حبعع  أي شععخل يقضععي ابلتاعع   18أشعخاص يقعع  سععن م عععن 
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عقوبععع  السعععجن امليبعععد أو االحتجعععاز وفقعععاً مل.عععيئ  قاللععع  امللعععا ععععن قرميععع  ارتك  عععا عنعععدما كعععان 
 م (28) تالً 
ل ععد، حبعع  جلععانون ا عع والحظععف ال.عع ك  أن -18 رائم ا نائيعع  جييععا الاقوبعع  ال دنيعع ، يف شععك  ق 

قلعدد، وجيعوز  20سعن  هعو  16الذكورم واحلد ا جلصى يف حال  ا والر الذين تق  أعمارهم ععن 
قلععددم وين غععي تنتيععذ الاقوبعع  رفاعع  واحععدد أو علععى رفاتعع ،  26قلععد الععذكور ا كععرب سععناً حعع  

وىل تنتيععذ الاقوبعع  سععجاان يف وقععور جلععاا باععد  ععدور علععى الن ععو الععذي ُتععدر  ا كمعع ، وأن يتعع
شعع ارد أبن ا ععاين الئعع    يععاً لتلقععي الاقوبعع م وأوععافف ال.عع ك  أن الععذكور املععدان   ععرائم قنسععي  
ماينعع  أو سععرجل  أو  عع  جيععوز قلععدهم حبسعع  تقععدير ا كمعع  بععداًل مععن السععجن أو ابإلوععاف  إىل 

ن ، فيجععوز قلععدهم بععداًل مععن سععجن م الرتكععاهبم سعع 16السععجنم وابلنسعع   إىل ا والر رون سععن 
قرائم قنسي  ماين م وذكر  ال. ك  أيضاً أن جلانون حماكم الصل  يسم  للقاوي بتوجلي  عقوبع  

سععن  بععداًل مععن أيعع  عقوبعع  أ ععرل،  14ا لععد علععى الولععد الععذي يععرتاوا سععنه مععن سعع   سععنوا  إىل 
م (29)ايعععد كععع  رفاععع  علعععى ع.عععر قلعععدا وتُنتعععذ الاقوبععع  رفاععع  واحعععدد أو علعععى رفاتععع ، علعععى أال ت

أحكعععععام ا لعععععد القضعععععائي   2010وأشعععععار  ال.ععععع ك  إىل أن حمكمععععع  االسعععععتئناف ألغعععععف يف ععععععام 
سعععن ، والحظعععف أن هعععذ  املعععرد هعععي ا وىل الععع   17الصعععاررد حبععع  اثنععع  معععن العععذكور ي لععع  سعععن م 

احً  كيععع  م وأو عععف ال.ععع ك  أبن ُتظعععر تونغعععا  عععر (30)سعععن  30تصعععدر في عععا أحكعععام اب لعععد منعععذ 
 م (31)سن  18أشكاع الاقوب  ال دني  على ا رائم ال  يرتك  ا أشخاص يق  سن م عن 

مالحظععا  مماثلعع  ب.ععأن الاقوبعع  ال دنيعع ، وأوععافف أن جلععانون  1وجلععدمف الورجلعع  امل.ععرتك   -19
ا رلعععع  جييععععا قلععععد الطتعععع  الععععذكر إذا أرىل عمععععداً ب.عععع ارد زور أمععععام ا كمعععع   وأن جلععععانون تصععععني  

 18.رواب  املسكرد ينل على توجلي  ع.عر قلعدا  حبعد أجلصعى علعى أي ذكعر يقع  سعنه ععن امل
سععن  أُريععن بتصععني  م.ععرواب  مسععكرد رون تععر يل  وأن جلععانون حتععن النظععام يف ا مععاكن الاامعع  

مسععاًل يف مكععان تععو  30/8سععن  إذا تواقععد باععد السععاع   14جييععا قلععد أي ذكععر يقعع  سععنه عععن 
  رون مراف  ابل  أو أحد الوالدين، وجييعا أيضعاً قلعد العذكور ا جلع  عام أو مكان عام من أي نو 

سععن  إذا أرينععوا بتععد   الت عع  أو شععرب الكافععا أو تواقععدوا يف  ععال  بليععاررو عامعع    16مععن سععن 
سععن  ويتمتعع  ابلقععدرد  16وأن جلععانون لععوائ  املععدن يععنل علععى قععواز قلععد أي ذكععر يايععد سععنه علععى 

ذا ال.ععخل عا عع  عععن الامعع  وليسععف لععه مارععع  وال ميتلععا سعع   ال دنيعع  إذا ت عع  لل.ععر   أن هعع
أبن تراقعع  تونغععا كيعع  الت.ععرياا  العع   1م وأو ععف الورجلعع  امل.ععرتك  (32)اإلنتععاق علععى مععن ياععوتم

 م (33)تترا عقواب  تص  إىل ررق  التاذي ،   ا تتناي م  اتتاجلي  حقوق الطت 
شكاع الاقوب  ال دني  لن تاع إىل أن تونغعا تلقعف وأشار  امل اررد الااملي  إل ال كي  أ -20

عدد تو يا  تدعو إىل حظر الاقوب  ال دني  يف شك  حكم جلضائيم وجلالعف إن احلكومع  جل لعف 
إلغعععال أي حكعععم جلعععانوين جييعععا الاقوبععع  ال دنيععع ، وةا ععع  عنعععدما يكعععون ةتو عععي  واحعععدد تعععدعو إىل 

مل ت.عععععر  يف أي إ عععععالا جلعععععانوين منعععععذ ال.عععععخل املعععععدان  تعععععاًلةم وأكعععععد  امل عععععاررد أن احلكومععععع  
االستاراا الساب ، وأ ا رافاف ععن م.عروعي  الاقوبع  ال دنيع  يف شعك  قعاال جلضعائي ةبو عت ا 
إقراًل رارعاًةم وأشار  امل اررد إىل أن الاقوب  ال دني  لن تاع م.روع  يف املناع، وأمعاكن الرعايع  

، وكاقوبع  علعى ا عرائم، ولكن عا حمظعورد يف املعدارة ال ديل ، وأماكن الرعايع  الن اريع   ع  التاليميع 
ويف امليسسعععا  الاقابيععع م وأعربعععف امل عععاررد ععععن أمل عععا يف أن تُقعععدم يف االسعععتاراا الثالعععم تو عععي  
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حمعععدرد تعععدعو تونغعععا إىل احلظعععر الصعععري   ميععع  أشعععكاع الاقوبععع  ال دنيععع  لن تعععاع، م معععا كانعععف 
 م (34)ناع ويف شك  حكم جلضائيبسيط ، وذلا يف كي  ا ماكن،  ا في ا امل

 إجلام  الادع،  ا يف ذلا مسأل  اإلفال  من الاقاب، وسيارد القانون  
وأكد  ال. ك  عدم وقور جلعانون مسعتق  ب.عأن جلضعال ا حعداو يف تونغعا، وأن السعن  -21

م وأو عععف ال.ععع ك  أن ترفععع  تونغعععا السعععن العععدنيا (35)العععدنيا للمسعععيولي  ا نائيععع  هعععي سععع   سعععنوا 
 م(36)للمسيولي  ا نائي 

إىل مأسععاد السععتين   1وكمععا قععرل يف سععياق االسععتاراا الثععاين، أشععار  الورجلعع  امل.ععرتك   -22
، وهي سعتين  مملوكع  لل كومع  تتنقع  بع  2009برينسيس أشيكا، ال   رجلف يف آب/أ سطس 
نسععال وا  تععاعم راك ععاً، مععن م كيعع  ركاهبععا مععن ال 74ا ععار يف تونغععام فقععد أرل احلععارو إىل وفععاد 

وأعربععف الورجلعع  امل.ععرتك  عععن أسععت ا لاععدم ورور أي إشععارا  أو تو ععيا  ب.ععأن هععذ  املأسععاد يف 
االستاراا الساب م وأو ف الورجلع  امل.عرتك  أبن تنتعذ احلكومع  التو عيا  الع  أبرزهعا تقريعر  نع  

 م(37)ااعالت قي  امللكي ، وأبن تضمن حصوع كي  الض ااي على االنتصاف القانوين الت
إىل عععدم بععذع أي حمععاوال  إلحيععال نظععام املسععاعدد القانونيعع   1وأشععار  الورجلعع  امل.ععرتك   -23

هبدف مسعاعدد ا تعاق  إىل  2006منذ إ ال سياس  املساعدد القانوني ، ال  اعُتمد  يف عام 
الامعع  امل.ععورد واملسععاعدد القععانونيت  عقعع  أعمععاع ال.ععغ م وأو ععف الورجلعع  أبن تايععد احلكومعع  

بنظععام املسععاعدد القانونيعع ، وةا عع   فععرار اجملتمعع  ا شععد وععاتاً الععذين يتتقععرون إىل املععوارر املاليعع  
 م(38)وامل.ورد القانوني  املتخصص  بس   وا  ر ل م وتدين ووا م االجلتصاري

 (39)احلراي  ا ساسي  واحل  يف امل.ارك  يف احلياد الاام  واحلياد السياسي   
إىل أن إ الا القطا  الاعام، العذي تنتعذ  احلكومع  يف الوجلعف  1لورجل  امل.رتك  أشار  ا -24

الععراهن، أفضععى إىل انععدماع عععدر مععن الععوزارا  يف وزارد واحععدد، رون النظععر علععى حنععو  مناسعع  يف 
القعععدرا  الالزمععع  إلرارد امل عععام املختلتععع م فقعععد أُرجمعععف وزارد املالومعععا  واالتصعععاال ، سعععابقاً، يف 

ل اتباععع  لعععوزارا  ا ر عععار ا ويععع ، والطاجلععع ، واملالومعععا ، وإرارد الكعععوارو، وال يئععع ، إرارا  أ عععر 
أيضععععاً إىل أن ذلععععا ياععععر أن سياسعععع  حريعععع   1وتغعععع  املنععععاا، واالتصععععاعم وت.عععع  الورجلعععع  امل.ععععرتك  

وال تااع يف شك  م.عرو ، تتنعافس مع  أولعواي  أ عرل يف  2012اإلعالم، ال  أُ لقف يف عام 
م وأو ف الورجل  امل.رتك  أبن تكت  احلكوم  ُتوي  هعذ  السياسع  إىل جلعانون (40)حلجموزارد هبذا ا

 م(41)حلري  اإلعالم
أيضعاً إىل أن أحعد الاوائع  ا  عرل هعو النقعا  ا عد  ب.عأن  1وأشار  الورجل  امل.رتك   -25

ل املييععدد رور  نعع  ال ععم اإلذاعععي يف تونغععا بو ععت ا ميسسعع  اتباعع  للدولعع  يُتوجلعع  أن تاكععس ا را
لل كومعع  القائمعع م وأكععد  الورجلعع  أن هععذ  اللجنعع  ين غععي أن تكععون مسععتقل  عععن احلكومعع ، وأن 

 م (42)تكون حري  اإلعالم إحدل القيم ا ساسي 

 حظر كي  أشكاع الرق  
إىل أن احلكوم ، ر م مواررها ا دورد، أحعرز  تقعدماً بسعيطاً  1أشار  الورجل  امل.رتك   -26

القععانون يف سععياق التصععدي لال ععار ابل .ععرم وذكععر  الورجلعع  أن تونغععا ُتظععر كيعع   يف ق ععور إنتععاذ
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، وهعو القعانون العذي 2007أشكاع اال ار ابل .ر  وق  جلانون ا رائم عرب الو ني  املنق  لاعام 
يار ِّف اال ار ابل .ر أبنه يتضمن السخرد واإلكرا  على ال غالم وأو ف الورجل  امل.رتك  أبن تنظر 

 م(43)ا يف تنقي  جلانون ا رائم عرب الو ني  من أق  إاي  و ااي اال ارتونغ

 احلقوق االقتصادية واالجتماوية والثقافية -3 

 احل  يف الام  ويف التمت  ب.روط عم  عارل  ومياتي   
إىل ععدم وقعور نظعام رلعي لعدعم النسعال الاعامال ، ابسعتثنال  1أشار  الورجلع  امل.عرتك   -27

  املقععررد ملو تععا  احلكومعع   وقعع  جلععانون اخلدمعع  الاامعع م وأشععار  الورجلعع  أيضععاً إىل إقععازد الووعع
عدم وقور ت.عري  يف القطعا  اخلعاص يكتع  رعايع  النسعال الاعامال ،  عا يف ذلعا إقعازد الووع م 
وأشار  الورجل ، إوافً  إىل ذلا، إىل عدم وقور جلانون ب.أن احلد ا رىن لنقورم وبينعف الورجلع  

ا  الثالث  ا   د ش د  تاايد عدر النسعال الاعامال  يف جلطعا  الامع  الرلعي  قعدار أن السنو 
أربا  أوااف تقري عاًم ومع  ذلعا، مل ُنعرز إال تقعدم بسعيم يف نعو  الو عائ  الع  ت.عغل ا النسعالم 
فماظم النسال كن، وال يالن، ميارسن أعمااًل ذليل  ال تتطل  م ارا ، أو ييرين و عائ  ننويع ، 

 م (44)لذلا نصلن على أرىن مستواي  ا قورو 
إىل أن م.عععععرو  جلعععععانون ب.عععععأن عالجلعععععا  الامععععع  نُعععععوجل  يف  1وأشعععععار  الورجلععععع  امل.عععععرتك   -28

السععنوا  الثالثعع  املاوععي ، وإىل إحععراز تقععدم باععد انضععمام تونغععا مععي راً إىل عضععوي  منظمعع  الامعع  
و نيعع  ثالثيعع  تتععأل  مععن ممثلعع  لل كومعع    نعع  إىل إن.ععالالدوليعع م وأشععار  الورجلعع  امل.ععرتك  أيضععاً 

م وأفععار  الورجلعع  أيضععاً أبن احلكومعع   صصععف 2017يف أاير/مععايو  وأ عع اب الامعع  والاععامل 
اعتمععارا  يف مياانيعع  السععن  املاليعع  احلاليعع  إلقععرال م.ععاورا   ائيعع  ب.ععأن م.ععرو  جلععانون عالجلععا  

أبن تصعععدر تونغعععا  1الورجلععع  امل.عععرتك  م وأو عععف 2018الامععع  جل ععع  عروعععه علعععى الربملعععان يف ععععام 
 م(45)م.رو  القانون لضمان إاي  مصاحل الاامل ،  ا يف ذلا وو  حد أرىن لنقور

 (46)احل  يف الص    
أشعععار الت ععععال  العععدو  للععععدفا  عععععن احلريععع  إىل أن املععععوارر ين غععععي أن تُركعععا علععععى ُتسعععع   -29

م والحعن الت عال  (47)والرد، والنسعال املروعاا  روف النسال احلوام ، والنسال الاليت ينتظرن الع
مولعععور  000 100وفعععاد لكععع   124، بلععع  2015أن ماعععدع وفيعععا  ا مومععع  يف تونغعععا، يف ععععام 

م وذكعر الت عال  أن ارتتعا  1990مولعور حعي يف ععام  000 100وفعاد لكع   75حي، مقابع  
حقععوق اإلنسععانم وأو ععى ماععدع وفيععا  ا مومعع  يف تونغععا ي.ععك  شععا اًل مل ععاً وعععاقاًل يف جمععاع 

الت ال  أبن تااز تونغا اتياك  ا ساسي  للرعاي  الص ي ، وُسُ   احلصوع على الرعاي  التوليديع  
يف احلعععاال  الطارئععع ، والتعععدري  املقعععدم إىل القعععابال ، واملعععوارر املخصصععع  لصععع   ا مومععع   وأبن 

االهتمععام ب.ععك    ععاص بت سعع  تركععا علععى سععالم  ا م ععا  واملواليععد أثنععال احلمعع  والععوالرد، معع  
 م(48)ُسُ   حصوع النسال التق ا  و/أو الريتيا  على الرعاي  الص ي 

إىل املمارس  ال.ائا  ال  تُلاِّم املرأد ابحلصوع علعى موافقع  زوق عا  1وأشار  الورجل  امل.رتك   -30
نق  تونغعا سياسعت ا جل ع  إقعرال التعد ال  الط يع  ملنع  احلمع ، مثع  ربعم ال عوقم وأو عف الورجلع  أبن تع

  م(49)املتالق  ابلص   اإلجنابي  حبيم تسم  للنسال اب تيار وسيل  من  احلم  ا نس  تن
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 (50)احل  يف التاليم  
إىل أن وزارد التاليم مل تدرع باد مسائ  حقوق اإلنسعان ونعو   1أشار  الورجل  امل.رتك   -31

م 2013م، عمعاًل بقعانون إايع  ا سعرد لاعام ا نس يف املناهج الدراسي  ملختل  مسعتواي  التالعي
 م(51)وأو ف الورجل  تونغا أبن تتا  ذلا

 حقوق أشخاص معينني أو فئات معينة -4 

 (52)النسال  

إىل تقريععععر اللجنععع  امللكيعععع  املانيععع  اب راوععععي، العععذي ُن.ععععر يف  1أشعععار  الورجلعععع  امل.عععرتك   -32
وب.ععععك  أكثععععر ُتديععععداً السععععماا للمععععرأد وأو ععععى بتاايععععا حقععععوق املععععرأد يف ا راوععععي،  2012 عععععام

بتسععجي  ا راوععي املخصصعع  للسععكنم وأوععافف الورجلعع  أن هععذ  التو ععي ، ر ععم ذلععا، ال تسععم  
للمعععرأد بتسعععجي  أراوعععي ا ر عععاع، بعععاعم أن الرقعععاع فقعععم هعععم العععذين يعععراترون ا ر عععاع   عععراا 

حصعععوع املعععرأد علعععى الاراعععع م ور عععم حمعععاوال  التو عععي  إبقعععرال تاعععديال   عععدف إىل تيسععع  ُسعععُ   
ا راوععي وتاايععا حقوجل ععا يف ا راوععي، ال تععااع املععرأد تاععاين مععن احلرمععان وعععدم التمكعع  يف اجملععاع 

أبن تايععد تونغععا النظععر يف الدسععتور وجلععانون ا راوععي مععن  1االجلتصععاريم وأو ععف الورجلعع  امل.ععرتك  
 م(53)أق  السماا للمرأد بتملا ا راوي

، الععععذي ي ععععدف 2013 سععععرد، لاععععام بسععععن جلععععانون إايعععع  ا 1ورح ععععف الورجلعععع  امل.ععععرتك   -33
تععوف  مايععد مععن احلمايعع  لضعع ااي الانعع  املنععا م وت.عع  التقععارير إىل أن القععانون ميععن  ال.ععر    إىل

 مايعععععداً معععععن السعععععلط  إل عععععدار أوامعععععر احلمايععععع  فعععععوراً ملعععععدد سععععع ا  أايم حبعععععد أجلصعععععى  ويُلعععععام إببعععععال 
علععععى ذلععععا  ويععععنل علععععى ت.ععععكي   نعععع  العععع  ترتتعععع  حبقععععوجل م وابإلقععععرالا  القانونيعععع   الضعععع ااي

ا  ععععا  الرئيسععععي   ععععاح   املصععععل   يف اجملتمعععع  ل  ععععم أفضعععع  السعععع   لر ععععد عمليعععع  تنتيععععذ  مععععن
 م(54)وتقييم ا القانون
إىل أن جلععانون ا ععرائم ا نسععي  ياععر ِّف اال تصععاب أبنععه إيععالع  1وأشععار  الورجلعع  امل.ععرتك   -34

ملعععرأد، ومعععن أ فععع ن أي شعععك  آ عععر معععن أشعععكاع االعتعععدال الاضعععو العععذكري يف امل  ععع  رون روعععا ا
أبن تراقعععععععع   1ورجلعععععععع  امل.ععععععععرتك  ا نسععععععععي ال يُاععععععععد قرميعععععععع  وال يُاععععععععرتف بععععععععه كجرميعععععععع م وأو ععععععععف ال

ت.ععرياا ا ا نائيعع  لكععي تععدرع هبععا اسععتخدام ا شععيال واإليععالع ال.ععرقي واإليععالع اب  ععاب   تونغععا
داًل قنسعععععياً، ومعععععن أ ترتتععععع   ن اعتعععععبو عععععت ا أشعععععكااًل معععععن اال تصعععععاب، وهعععععي أشعععععكاع تُاعععععد ا

  م(55) م أ   علي ا
عععععن القلعععع  ب.ععععأن ااتععععاا نسعععع   م.ععععارك  املععععرأد يف كيعععع   1وأعربععععف الورجلعععع  امل.ععععرتك   -35

مستواي  اختاذ القرارم ور م الاايرد يف عدر اإلانو املايانا  يف منص  املسيوع التنتيذي ا وع 
رأد يف و ععععائ  اختععععاذ القععععرار الاليععععا، يف ماظععععم ا مععععاكن، يف الععععوزارا  احلكوميعععع ، يتسععععم تايعععع  املعععع

، معثاًل، إىل ععدم تايع  أي جلاوعيا  منعذ االسعتاراا العدوري 1ابلركورم وأشار  الورجل  امل.رتك  
ا  ععع ، وععععدم وقعععور امعععرأد يف جملعععس العععوزرال، ووقعععور امعععرأد واحعععدد يف الربملعععان عقععع  انتخعععااب  

مععن أهععداف التنميعع  املسععتدام ،  5-5م وإرراكععاً لل ععدف 2016قائيعع  ُأقريععف يف حايران/يونيععه 
وافعععع  الربملععععان علععععى اجلععععرتاا بتخصععععيل مقاععععدين للمععععرأد يف الربملععععانم ور ععععم ذلععععا، أعربععععف الورجلعععع  

ععععن القلععع   ن هعععذا الاعععدر )العععذي ميثععع  سععع ا  يف املائععع  معععن الاعععدر الكلعععي  عضعععال  1امل.عععرتك  
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ملت ععدد وأفضعع  املمارسععا م ورعععف الورجلعع  امل.ععرتك  الربملععان( مععنختح ابملقارنعع  معع  ماععاي  ا مععم ا
تونغععا إىل اختععاذ تععداب   ا عع  ميجلتعع  مععن أقعع  زايرد م.ععارك  املععرأد يف الربملععان والو ععائ  الرئيسععي  
يف الختععععاذ القععععرارم والحظععععف الورجلعععع  امل.ععععرتك  أن امللععععا ععععع   امععععرأد وععععمن لععععوررا  االسععععتئناف 

 م(56)ا مام ابلنس   إىل النسال، وهي  طود ك  د إىل 2017يونيه /حايران
، 2010إىل أن جلععانون  نععع  ُتديععد العععدوائر االنتخابيعع  لاعععام  1وأشععار  الورجلعع  امل.عععرتك   -36

مل يتد النسال املرشع ا ،  -لك  رائرد مقاد واحد  -رائرد انتخابي   17الذي جلسام اململك  إىل 
حيععم زار مععن  ععاوب  منافسعع  النسععال للرقععاع املرشعع  م وتععارار املنافسعع   ععاوبً  عنععدما ال تععدعم 

 م(57)ا حااب السياسي  النسال املرش ا 

 (58)ا  تاع  
 1962إىل أن جلانون تسجي  املواليد والوفيا  والاجيعا  لاعام  1أشار  الورجل  امل.رتك   -37

سعععن  ابلعععاواع يف حعععاع موافقععع  الوالعععدينم  17إىل  15اع العععذين يعععرتاوا سعععن م معععن يسعععم  لن تععع
القعععانون، هبعععدف رفععع  سعععن العععاواع وأو عععف الورجلععع  امل.عععرتك  إبلغعععال املعععارد الععع  تسعععم  بعععذلا معععن 

 م(59)سن  18 إىل
إىل أن تاايععععد الضععععغم االجلتصععععاري علععععى ا سععععر املنختضعععع   1وأشععععار  الورجلعععع  امل.ععععرتك   -38

لوالدين إىل إحلاق أ تاتم بام  ا  تعاعم وذكعر  الورجلع  أن أ تعااًل  عغاراً يف سعن الد   رف  ا
سعععف سعععنوا  جيوبعععون شعععوار  الاا عععم  يف كععع  ليلععع  ل يععع  التعععوع السعععوراين أو املنتجعععا  اليدويععع  
التونغيعع م وت.عع  التقععارير إىل وقععور مو عع  واحععد فقععم يف وزارد التالععيم، ومععن أ متععس احلاقعع  إىل 

أيضعاً إىل أن وزارد ال.عر   ال تتصعدل تعذ  املسعأل ،  1و ت م وت.ع  الورجلع  امل.عرتك  مايد من املع
أن تونغعا  1حيم ترل أن ا  تعاع ال يرتك عون قرميع م ويف هعذا السعياق، أكعد  الورجلع  امل.عرتك  

  م(60)تتتقر إىل ت.ري  حلماي  ا  تاع من عم  ا  تاع
Notes 

1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 

Civil society 

Individual submissions: 

ADFI  ADF International, Geneva (Switzerland); 

CRIN  The Child Rights International Network, London (United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); 

GIEACPC  Global Initiative to End All Corporal Punishment of 

Children, London (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland). 

Joint submission: 

JS1  Joint submission 1 submitted by: Tonga Civil Society 

Organisations Human Rights Taskforce: the Civil Society 

Forum of Tonga, the Ma‟a Fafine mo e Famili Inc, the 

Women and Children Crisis Centre, the Tonga Women 

National Congress, The Tonga Public Service Association, 

the Tonga Leiti’s Association, the Talitha Project and other 

individual human rights defenders, Nukualofa (Tonga). 
2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination; 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights; 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 

http://www.ohchr.org/


A/HRC/WG.6/29/TON/3 

GE.17-18837 10 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition 

of the death penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment; 

OP-CAT Optional Protocol to CAT; 

CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography; 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of 

All Migrant Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance. 
3 For relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 79.1-79.21, 79.27-79.30, 81.16-18, and 

82.1-82.3. 
4 JS1, p. 11. 
5 JS1, p. 11. 
6 JS1, p. 11. 
7 JS1, p. 9. 
8 JS1, p. 9. 
9 JS1, p. 8. 

10 JS1, p. 8. 
11 For relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 79.23, 79.24, 79.26, 79.49, 80.1, 81.1, 81.2, 

and 81.3. 
12 JS1, p. 2. 
13 JS1, p. 5. 
14 JS1, p. 3, 7 and 8. 
15 JS1, p. 9. 
16 JS1, p. 10. 
17 For relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 81.5-81.10. 
18 JS1, p. 3-4. 
19 JS1, p. 10-11. 
20 For relevant recommendations, see A/HRC/23/4, para. 79.31. 
21 JS1, p. 6. 
22 For relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 79.37, 79.38, 79.40, 79.42, 79.44-79.45, 

80.3, 81.15, and 81.19-81.27. 
23 CRIN, p. 1. 
24 CRIN, p. 2. 
25 CRIN, p. 3. 
26 JS1, p. 6. 
27 CRIN, p. 1. 
28 CRIN, p. 3. 
29 CRIN, p. 2. 
30 CRIN, p. 2. 
31 CRIN, p. 3. 
32 JS1, p. 5. 
33 JS1, p. 7. 
34 GIEACPC, p. 1-3. 
35 CRIN, p. 1. 
36 CRIN, p. 3. 
37 JS1, p. 6-7. 
38 JS1, p. 7. 
39 For relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 79.22 and 79.46. 
40 JS1, p. 6. 
41 JS1, p. 7. 



A/HRC/WG.6/29/TON/3 

11 GE.17-18837 

42 JS1, p. 6. 
43 JS1, p. 9-10. 
44 JS1, p. 8-9. 
45 JS1, p. 9. 
46 For relevant recommendations, see A/HRC/23/4, para. 79.48. 
47 ADFI, p. 2-3. 
48 ADFI, p. 3-4. 
49 JS1, p. 9-10. 
50 For relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 79.50-79.52. 
51 JS1, p. 10. 
52 For relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 79.32-79.36, 79.39, 79.41, 79.43, 80.2, 

81.4, 81.11-14, and 82.4. 
53 JS1, p. 9-10. 
54 JS1, p. 3. 
55 JS1, p. 9-10. 
56 JS1, p. 3. 
57 JS1, p. 4. 
58 For relevant recommendations, see A/HRC/23/4, para. 81.28. 
59 JS1, p. 4-5. 
60 JS1, p. 10. 

    


