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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قـرار جملـس               -١

 ٢١، دورته اخلامسة عشرة يف الفترة من ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١حقوق اإلنسان 
املتعلقة بتونغـا يف اجللـسة      واسُتعرضت احلالة   . ٢٠١٣فرباير  / شباط ١يناير إىل   /كانون الثاين 

  الشؤون وترأس وفد تونغا اللورد فايا، وزير      .٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢١الثانية املعقودة يف    
، ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٥واعتمد الفريق العامل، يف جلسته العاشرة املعقودة يف         . الداخلية

  .التقرير املتعلق بتونغا
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٣ يناير/ كانون الثاين  ١٤ويف    -٢

  .أنغوال، وباكستان، وكوستاريكا: لتيسري استعراض احلالة يف تونغا) اجملموعة الثالثية(التايل 
 من  ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :عراض احلالة يف تونغا، صدرت الوثائق التالية لغرض است١٦/٢١مرفق قراره 
ــدم   )أ(   ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ــرة اتقري ــاً للفق ) أ(١٥ن وفق

)A/HRC/WG.6/15/TON/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/15/TON/2) (ب(١٥وفقاًَ للفقرة 
) ج(١٥وفقـاً للفقـرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان          )ج(  

)A/HRC/WG.6/15/TON/3و Corr.1.(  
وأحيلت إىل تونغا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً إسـبانيا                -٤

وهـذه  . وسلوفينيا واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج        
  . لالستعراض الدوري الشاملاألسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
، تقرير تونغا الـوطين الثـاين يف اجللـسة          الداخليةقدم اللورد فايا، وزير الشؤون        -٥

 كـانون   ٢١ يف   عشرة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املعقـودة         اخلامسة
، باسم جاللة امللك توبو السادس ملك تونغـا، واللـورد           وجه، بعد أن    ٢٠١٣يناير  /الثاين

تويفاكانو، رئيس جملس وزراء تونغا، وشعب تونغا، أحر التهاين وأفضل األمـاين مبناسـبة              
 ٢٠١٢ه من أعمال يف عام      اوهنأ اجمللس والفريق العامل ملا أجنز     . ٢٠١٣حلول العام اجلديد    
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وشكر اجملموعة الثالثية، املؤلفـة  . لبدء الدورة الثانية من عملية االستعراض الدوري الشامل    و
من أنغوال وباكستان وكوستاريكا، لتقدميها املساعدة بشأن االسـتعراض اخلـاص بتونغـا             
واألسئلة اليت أعدهتا مسبقاً إسبانيا وسلوفينيا واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـي            

  .لندا الشمالية والنرويجوآير
وأشار اللورد فايا إىل اعتماد االستعراض الدوري الشامل األول للحالة يف تونغا يف               -٦

فقد أتاح هذا االستعراض الفرصة .  بالنسبة إىل تونغابارزاً بوصفه حدثاً    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
 وضـع يف عهـد       الذي ١٨٧٥لبيان حقوق اإلنسان الرئيسية املكرسة يف دستور تونغا لعام          

وقال اللورد فايا أيـضاً  .  سنة١٣٧امللك سيوازي توبو األول والذي صانته تونغا بأمانة منذ        
ن االستعراض األول كان فرصة لتسليط الضوء على تطلع تونغا إىل التصديق على االتفاقيات إ

  .اجلديدة حلقوق اإلنسان
عملية موازنة دقيقة بني     اعتماد حقوق إنسان جديدة سينطوي على        غري أنه قال إن     -٧

عوامل هامة تشمل املوارد احملدودة، والقيم الثقافية األساسية لتونغا، واملعتقـدات املـسيحية             
 ينبغي االعتراف بأن تباطؤ تونغا يف التصديق على         ، وإنه األساسية، واإليديولوجيات الليربالية  

أن تونغـا   علـى   . ريـدة الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان إمنا يرجع إىل هذه الظروف الف         
زالت تنشط يف دعم وتنمية التطلعات املتعلقة حبقوق اإلنسان من خالل سن التـشريعات               ما

 ووضع برامج التدريب والتوعية، ودعم األنشطة واملبادرات الوطنية واإلقليمية           ،والسياسات
  .والدولية يف هذا اجملال

 أفاد اللورد فايا بأنه مت االنتهاء من الدميقراطية وإصالح القوانني،بإحالل وفيما يتعلق   -٨
فقد بدأ هذه العملية امللك الراحل، صاحب اجلاللة امللك         . النظام السياسي يف تونغا   دمقرطة  

. اإلرث الذي خلفه لتونغا وملنطقة احمليط اهلادئ وللعامل       العملية  جورج توبو اخلامس، ومثلت     
، ووصـف   ٢٠٠٨ عملية الدمقرطة منذ عام      اللورد فايا بعد ذلك املعامل اهلامة لتنفيذ       وأوجز

  .النظام السياسي اجلديد
ح اجلديد يـوفر الـسمات      صلَوذكر اللورد فايا أن اإلطار الدستوري والسياسي املُ         -٩

وقد أثبت النظام الدستوري الـسياسي      . األساسية جملتمع حر ودميقراطي جلميع مواطين تونغا      
التحديات اليت قد تنشأ نتيجة لعـدم اسـتقرار         اجلديد أنه نظام متني وميكن أن يصمد أمام         

يكون كامالً، إال أنه ميثل إجنازاً هامـاً          ال وقال إن النظام اجلديد قد    . احلكومة وعدم فعاليتها  
. إحداث هذه التغريات العميقة بطريقة سلمية ومنظمة، يف غضون فترة أربـع سـنوات              يف

يت قدمتها خالل عملية اإلصالح الدسـتوري       اللورد فايا مع التقدير باملساعدة التقنية ال       ونوه
والسياسي الدول املاحنة واملنظمات الدولية، ومنها حكومتا نيوزيلندا وأسـتراليا، واالحتـاد            

  .األورويب، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
وفيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة               -١٠
النـرويج  موجه مـن    ية أو الالإنسانية أو املهينة، أشار اللورد فايا إىل سؤال           العقوبة القاس  وأ
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العقوبة  وأوأوضح أن تونغا مل تصدق على االتفاقية ألن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة              
أو الالإنسانية أو املهينة حمظورة بالفعل مبقتضى القانون اجلنائي يف تونغا، وتتناوهلـا             القاسية  

كمـا أن  . املتعلقة باألدلة وتسليم اجملرمني واملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة       التشريعات  
السلطات املسؤولة عن التحقيق يف مسألة التعذيب ومالحقة مرتكبيه سـلطات مـستجيبة             

وشدد اللورد فايـا  . وفعالة وأن األجهزة القضائية تفرض عقوبات رادعة على اجلناة احملتملني  
وأكـد  . جية يف تونغا وعلى أنه نادر جداً يف الواقـع         هميارس بصورة من   ال على أن التعذيب  

  .التزام تونغا بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب
،  إىل املعاملة القاسـية    الشرطة وقوات األمن  ضد جلوء    ضمانات   بإنشاءوفيما يتعلق     -١١

ختذهتا تونغا ملعاجلة تورط     النرويج بشأن اخلطوات اليت ا     موجه من أشار اللورد فايا إىل سؤال      
فقال إنه تتم مقاضاة أفراد الشرطة واألمـن        . أفراد الشرطة يف إساءة معاملة املدنيني ووفاهتم      

ن اسـتخدام   أوأضـاف   .  وتتخذ حبقهم تدابري تأديبية ويصرفون من اخلدمة       ،بدون استثناء 
شتبه فيهم أمر   الشرطة لتكتيكات التخويف أمر شائع إال أن استخدام الشرطة للعنف ضد امل           

. فخالل السنوات اخلمسني املاضية، مل حتدث إال حالتا وفاة على أيدي أفراد الـشرطة           . نادر
رة تلفزيونية  ئوأضاف اللورد فايا أيضاً أن شرطة تونغا تعتزم تركيب نظام تصوير يف شكل دا             

يري  الذي يضع للشرطة معـا     ،٢٠١٠مغلقة وإجراء تدريب بشأن قانون الشرطة اجلديد لعام         
وذكر اللورد فايا أنه مت، مبساعدة من حكومة نيوزيلندا، تعيني          . حديثة حتترم حقوق اإلنسان   

ـ   . مفوض شرطة جديد تتمثل مهمته الرئيسية يف حتديث شرطة تونغا          شرطة ويدعم مفوض ال
  .حكومات أستراليا ونيوزيلندا وتونغامشترك بني  هام برنامج مساعدة إمنائية ثالثي

د فايا إىل سؤال موجه من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا            وأشار اللور   -١٢
الشمالية بشأن ما تعتزم تونغا القيام به ملعاجلة قضية عنف الشرطة وبـرامج تثقيـف أفـراد         

جيري توفري برامج تثقيف بشأن استخدام القوة وأنه يقوم على التـدريب            أنه  ذكر  ف. الشرطة
وقال إن شرطة تونغا حتاول أن      .  من خدمتهم يف اخلارج    ضباط شرطة ذوو خربة استمدوها    

إهنا ختلت عـن  و يكون هلا حضور على مستوى اجملتمع احمللي وتأمل يف استعادة ثقة اجلمهور       
وإصدار التراخيص، بغية   شؤون اهلجرة واالجتار    عالقة هلا بعمل الشرطة، مثل        ال األدوار اليت 

يتعلق بتعزيز برامج التثقيـف       فيما وأضاف،. لشرطةالتركيز على األدوار األساسية اخلاصة با     
يف جمال حقوق اإلنسان املعدة للعاملني يف الشرطة واألمن واألجهزة اجلنائية، إن شرطة تونغا              
وإدارة السجون ودوائر الدفاع تستخدم براجمها اإلمنائية لتثقيف العاملني لـديها يف األمـور              

  .املتعلقة باحترام ومحاية حقوق اإلنسان
وفيما يتعلق حبماية حرية التعبري واملعلومات والصحافة، ذكر اللورد فايا أن هذا احلق              -١٣

 من دستور تونغا وأن وسائط اإلعالم تتمتع        ٧األساسي من حقوق اإلنسان مكرس يف املادة        
وأفاد بـأن   . والتحريض على الفتنة وازدراء احملكمة     التشهريإال أن القانون حيظر     حبرية نسبية   

 اط اإلعالم يف تونغا أنشأت جملساً لوسائط اإلعالم لتنظيم أنشطتها اخلاصة إال أن هـذ              وسائ
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بأن تونغا اعتمدت سياسة تقوم علـى حريـة         و يزال يف املراحل األوىل من النمو،       ال اجمللس
ويتـوخى أن تـشكل هـذه       .  بالتدريج ةاإلعالم تطبقها مجيع الوزارات واألجهزة احلكومي     

  .تشريع يتعلق حبرية اإلعالمالسياسة أساساً لسن 
وفيما يتعلق بزيادة الوعي بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، أشار اللورد فايا إىل سؤال               -١٤

موجه من سلوفينيا حول الكيفية اليت تكفل هبا تونغا حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وماهية              
تـوفر لألشـخاص   فقال إن القوانني يف تونغا . التحسينات اليت أجريت يف السنوات األخرية    

يوجـد أي متييـز يف القـانون أو يف            ال وإنهنفس احلقوق   املعاقني واألشخاص غري املعاقني     
والفجوات الوحيدة القائمة تتعلـق بـاحلقوق اخلاصـة         . املمارسة ضد األشخاص املعاقني   

 وذكر اللورد فايا .للمعاقني، مثل تأمني االتصال لألشخاص املصابني بإعاقات مسعية أو بصرية
أن تونغا تنتهج سياسة تقوم على توفري التعليم جلميع األشخاص املعاقني وأن القوانني تقتضي              
إنشاء مرافق لألشخاص املعاقني داخل املباين العامة وأن تونغا تدعم اجلهود اإلقليمية يف هذا              

ئ، باإلعاقة للمحيط اهلـاد   املعين  الشأن، ومنها إطار عمل بيواكا اخلاص باأللفية، واملنتدى         
تونغـا  نوهـت   و. اإلعاقة املشترك بني أستراليا وجزر احمليط اهلادئ      اخلاص ب دعم  الوبرنامج  

وذكر اللورد فايـا أيـضاً أن هنـاك         . باملساعدة اليت تقدمها حكومة أستراليا يف هذا اجملال       
منظمتني تعنيان باألشخاص املعاقني وتنشطان يف السعي إىل إعمـال حقـوق األشـخاص              

وقـال إن النـوادي     . ة توفر خدمات إعادة التأهيل لألشـخاص املعـاقني        املعاقني، ومنظم 
  .االجتماعية تقدم أيضاً بصورة منتظمة الدعم لألشخاص املعاقني

وأشار اللورد فايا إىل سؤال موجه من سلوفينيا بشأن اخلطوات اليت ستتخذها تونغا               -١٥
ة يف صلب القـوانني احملليـة       إلدراج أحكام االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاق       

فقال إن األشخاص املعاقني يتمتعون بـاحلقوق  . اإلطار الزمين للتصديق على االتفاقية    بشأن  و
ميكن لتونغا حتديد إطار زمـين للتـصديق         الوأنه  على مستوى عام    التونغي  قانون  المبوجب  

  .االتفاقية على
نيا حول اخلطـط اهلادفـة إىل   وأشار اللورد فايا عند ذلك إىل سؤال موجه من إسبا    -١٦

فقال إن تونغـا    . حتسني أحوال معيشة األشخاص ذوي اإلعاقة والقضاء على التمييز ضدهم         
تشجع االلتزام بتحسني أحوال معيشة األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل دعـم املنظمـات              

ذلك، وعالوة على   . املعنية هبؤالء األشخاص، فضالً عن خطط العمل اإلقليمية يف هذا الشأن          
تونغا ملتزمـة بالتـصديق علـى       وأن   متيز بني األشخاص ذوي اإلعاقة      ال فإن قوانني تونغا  
  .يوجد إطار زمين لذلك  الاالتفاقية، إال أنه

وفيما يتعلق مبكافحة الفساد، ذكر اللورد فايا أن حكومة تونغا تقوم بإنشاء منصبني               -١٧
ابات، فضالً عن سن تشريع جديد إلنشاء       مستقلني متاماً للنائب العام وللمراقب العام للحس      

تونغا ملتزمة بإنشاء هذه اآلليـات     وأن   ،منصبني فعالني ملفوض مكافحة الفساد وأمني املظامل      
  .املعنية مبكافحة الفساد وبتعزيزها
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وفيما يتعلق بإنشاء مؤسسة معنية حبقوق اإلنسان، أشار اللورد فايا إىل سؤال موجه               -١٨
فقال إن تونغا ما زالت غري قادرة على إنـشاء مؤسـسة       .  هذا الشأن  يفمن اململكة املتحدة    

وطنية حلقوق اإلنسان بسبب نقص املوارد وإن الوزارات واألجهزة احلكومية حتترم حقـوق             
اإلنسان مجاعياً وحتميها؛ غري أن تونغا تقر بأمهية إنشاء مركز تنسيق بشأن حقوق اإلنـسان               

 .شركاء املاحنون يف تقدمي مساعدة هلذه املبادرةداخل احلكومة وتأمل يف أن ينظر ال

وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، أشار اللورد فايا إىل سؤال موجه من النـرويج                -١٩
ـ               دد بشأن اخلطوات اليت مت اختاذها لتحسني املساواة بني اجلنسني ولتمكني املرأة وزيـادة ع

 على نفسها التزاماً هاماً على كل من        ذكر أن تونغا أخذت   ف. النساء يف مناصب صنع القرار    
املستوى الوطين واإلقليمي والدويل بتعزيز املساواة بني اجلنسني، كما اضـطلعت بأنـشطة             

يف صـنع القـرار   مناصـب  لن  وذكر عدد النساء اللوايت يشغ    . للمحافظة على هذه املساواة   
  . والكنائسةاصاألعمال اخلمؤسسات احلكومة واملؤسسات العامة واهليئات التشريعية و

وأشار اللورد فايا إىل سؤال موجه من سلوفينيا بشأن معرفة ما إذا كانت تونغا قد                  -٢٠
  أهداف إطار التنمية االستراتيجي    فقال إن أحد  . أدرجت منظوراً جنسانياً يف صلب سياساهتا     

، هو إجياد جمتمعات قوية حاضنة جلميع أبنائهـا مـن           ٢٠١٢يف تونغا، الذي اعتمد يف عام       
 وأضاف قائالً . خالل حتسني املساواة بني اجلنسني بتنفيذ سياسة حكومة تونغا يف هذا الشأن           

مرتكيب العنف املرتيل تتم بدون استثناء وإن حكومة تونغا تقوم بإعداد مـشروع             مقاضاة  إن  
دراسة وطنية بشأن العنف املـرتيل   ٢٠١٢مارس /آذاريف أجريت  وأنه   ،قانون حلماية األسرة  

ة زوإن جلنة اخلدمة العمومية زادت فترة إجازة األمومة وأنـشأت إجـا           . د املرأة املمارس ض 
أصبحت حتتفظ اآلن باجلنود الذين يتزوجـون       التونغية  وأفاد أيضاً بأن دوائر الدفاع      . األبوة

  .ويف الشرطةتلك الدوائر ولديهم أطفال، وأن هناك نساء برتبة ضباط يف 
جه من اململكة املتحدة حول سبب عـدم تـصديق          وأشار اللورد فايا إىل سؤال مو       -٢١

تونغا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وحـول اخلطـط اهلادفـة إىل        
 التصديق على   ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول فقال إن تونغا قررت يف      . االنضمام إىل االتفاقية  

أجريت على مـستوى الدولـة       يف أعقاب عملية تشاور      ، وذلك االتفاقية مع إبداء حتفظات   
وأوضح املزايا اليت تتمتع    .  قدماً حنو التصديق    توافق آراء بشأن التحفظات واملضي     للتوصل إىل 

حبـذر  هبا املرأة بوصفها جزءاً من احلياة االجتماعية يف تونغا وقال إنه يتعني إدارة أي تغـيري    
يـتم   أنوقال إنه يأمل    . فر يف اجملتمع  تناوال حيدث   يتم تغيري ثقافة تونغا تغيرياً عنيفاً         ال حبيث

  . االنتهاء من عملية التشاور مع سن مشروع قانون محاية األسرة
وأشار إىل سؤال موجه من إسبانيا حول املسائل اليت ستشملها التحفظـات علـى                -٢٢

وشـدد   االتفاقية، فقال إهنا حيتمل أن تشمل حقوق اإلرث، واإلجهاض، وملكية األراضي،          
 هي مجيع القضايا احلساسة اليت يتعني أن تفحصها بدقة مجيع اجلهات املعنية قبل              على أن تلك  

  . التصديق على االتفاقية
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وأشار إىل سؤال موجه من النرويج حول التدابري اليت اختذهتا تونغا لضمان املـساواة      -٢٣
 امـتالك  يتعلق مبلكية األراضي واملمتلكات فقال إن حـق املـرأة يف            فيما بني الرجل واملرأة  

. األراضي ما زال مسألة قيد الدرس بالنظر إىل ثقافة تونغا وإىل نظام ملكية األراضي الراهن              
إال أنه قال إن جلنة حتقيق ملكية قدمت توصيات لتعديل قوانني امللكية مبا يتيح للمرأة إمكانية                

  .أكرب المتالك األراضي
يف، وتوعية اجلمهور، أفاد اللورد     وفيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، والتثق        -٢٤

 بربامج تدريب عديدة مبساعدة منظمات إقليمية متخصصة ووكاالت اضطلعتفايا بأن تونغا   
كما أهنا تقوم اآلن مببادرات جديدة لتحسني حالة حقوق اإلنسان ملواطنيهـا، مثـل              . ماحنة

اين، واحملافظة على مرتبـة     ح إمكانية التمثيل القانوين اجمل    ااعتماد سياسة حرية اإلعالم؛ واقتر    
وأفاد اللورد فايا أيضاً بأن تونغا    . عالية يف مؤشر التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي        

فريـق  ال  كل مـن استفادت من برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والتوعية اليت نظمها          
 احملـيط اهلـادئ، وحكومـة     ماعة جنوب   وارد احلقوق للمحيط اهلادئ التابع جل     اإلقليمي مل 
  .أستراليا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيحكومة نيوزيلندا و

 على املعاهـدات الدوليـة الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان            قوفيما يتعلق بالتصدي    -٢٥
وبروتوكوالهتا االختيارية، ذكر اللورد فايا أن تونغا مل تصدق على املعاهـدات الرئيـسية              

اإليضاح الذي قدمه يف بداية عرضه، وطلب إىل الدول األعـضاء  حلقوق اإلنسان وأشار إىل     
أن تتفهم ظروف تونغا وأن تواصل مساعدة تونغا يف سعيها إىل التصديق على املعاهدات من               

  . خالل تقدمي املساعدة التقنية
وفيما يتعلق بأسئلة أخرى تلقتها تونغا مسبقاً ولكن مل يشملها التقرير الوطين الثاين               -٢٦
سؤال موجه إىل املكسيك بشأن العقبات اليت تواجهها تونغا يف          إىل  رة، أشار اللورد فايا     مباش

شدد علـى أن العقبـات      ف. الشامل السابقة تنفيذاً فعلياً   تنفيذ توصيات االستعراض الدوري     
  . الرئيسية تتمثل يف نقص املوارد ويف إجراء عملية موازنة دقيقة لعوامل هامة تنفرد هبا تونغا

وأشار اللورد فايا بعد ذلك إىل سؤال آخر موجه من املكسيك ويتعلـق بـاخلطط                 -٢٧
فذكر أن تونغا وسعت نطاق قوانينها املتعلقـة        . اهلادفة إىل منع نشوء حاالت انعدام جنسية      

 وأصبح بإمكان املزيد من األشخاص أن حيـصلوا علـى اجلنـسية             ٢٠٠٧باجلنسية يف عام    
حتدث أية حاالت انعدام جنسية يف تونغا وإن التجنس ممكـن           وأضاف قائالً إنه مل     . التونغية

 غري أن امللك يتمتـع بـسلطة        ؛ سنوات ومعرفة اللغة التونغية    ٥شريطة اإلقامة يف البلد ملدة      
  .ة التونغية ألي شخص يف أي وقتتقديرية مطلقة ملنح اجلنسي

احلق يف احلصول   وأشار اللورد فايا إىل سؤال موجه من إسبانيا حول رأي تونغا يف               -٢٨
فقال إن تونغا مل تصوت دعماً للقرارات       . على مياه الشرب بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان       

املتعلقة باحلق يف احلصول على مياه الشرب بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان ألهنـا مل تكـن          
وأضاف قائالً إن لدى تونغا مـوارد       . حاضرة أثناء التصويت، وذلك بسبب املوارد احملدودة      
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طبيعية حمدودة ونادرة، مبا فيها املياه، شأهنا شأن العديد من الدول اجلزرية الصغرية الناميـة               
غري أن تونغا تواصل بذل قصارى جهودها الوطنية لتوفري هـذا املـورد احليـوي               . األخرى
وهي تقوم حالياً بإعداد مشروع قانون بشأن املوارد املائية بغية مراقبـة وتنظـيم              . ملواطنيها
أي نقاش هادف بشأن احلق يف احلصول على املياه النظيفة وخـدمات            أن  و. دام املياه استخ

. األمهية يف نظر تونغا   بالغة  مسألة  يظل ميثل   اإلصحاح املناسبة، مبا يف ذلك نطاق االلتزامات،        
كما أن تونغا ستدعم أية جهود تنطوي على دعوة الـدول، وال سـيما البلـدان الناميـة                  

 لتوفري املوارد املالية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيـا بغيـة مـضاعفة             ،واملنظمات الدولية 
من أجل توفري مياه الشرب ومرافق اإلصحاح السليمة والنظيفة وامليسرة وامليـسورة             اجلهود

  .الكلفة للجميع
واختتم اللورد فايا بيانه االفتتاحي بالقول إن تونغا تبقى ملتزمة بتحسني مـستوى               -٢٩

املتعلقة حبقوق اإلنسان وتطلب إىل الدول أن تتفهم وتقدر الظروف الفريدة الـيت             التزاماهتا  
وطلب أيضاً إىل الدول أن تساعد وتدعم تونغا        . تواجهها يف النهوض حبماية حقوق اإلنسان     

يتعلق باملساواة بني اجلنسني، واألشـخاص ذوي         فيما يف النهوض حبقوق اإلنسان، وخاصة    
. من حقوق اإلنسان ترغب الدول يف مـساعدة تونغـا بـشأهنا           اإلعاقة وأية حقوق أخرى     

وأعرب اللورد فايا عن تقديره للفريق العامل ملا أبداه من اهتمام ومتىن له التوفيـق يف عملـه     
  . ٢٠١٣خالل األسابيع القليلة القادمة والفترة املتبقية من عام 

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة خالل احلوار     .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٤٠ىل  أد  -٣٠

  .يف الفرع الثاين من هذا التقرير
قالت إندونيسيا إن اإلصالحات الدستورية والسياسية اليت أجرهتا تونغـا لتعزيـز            ف  -٣١

دوليـة  وأشادت برغبة تونغا يف احلصول على مساعدة        . الدميقراطية هي إصالحات مشجعة   
ورحبت بسن تشريع للقضاء على العنف املؤسـسي ولكنـها          . لدعم اإلصالح الدميقراطي  

. أشارت إىل أنه ما زال من الضروري تثقيف املوظفني العموميني يف جمال حقوق اإلنـسان              
  على مجيع أشكال التمييز    وأشادت باخلطوات اليت اختذهتا تونغا للتصديق على اتفاقية القضاء        

  . دمت إندونيسيا توصياتوق. ضد املرأة
 ١٩٨٢وأثنت إيطاليا على تونغا لوقفها االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام منذ عـام               -٣٢

لعدم انضمام تونغا حـىت اآلن إىل       أسفها  وأعربت عن   . ودعتها إىل إلغاء عقوبة اإلعدام متاماً     
 إزالة  سارع إىل قوق اإلنسان وشجعت البلد على أن ي      الكثري من الصكوك الدولية الرئيسية حل     

 من التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           مجيع العقبات اليت متنعه   
  .وقدمت إيطاليا توصيات. والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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اج  وبانتـه  ورحبت اليابان بسن التشريع املتعلق باإلصالح الدستوري واالنتخـايب          -٣٣
كما رحبت باحلملة اهلادفة إىل القضاء على العنف املرتيل وبـاجلهود           . سياسة حرية اإلعالم  

والحظت اليابان . اهلادفة إىل التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          
أن تونغا مل تقدم تقريرها األول إىل جلنة حقوق الطفل وأملت أن تفعل ذلك يف أقرب وقت                 

  .ت اليابان توصيةموقد. كنمم
وشكرت التفيا تونغا على تقريرها الشامل ورحبت باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا             -٣٤

املكلفـني  وأشارت إىل مسألة توجيه دعوات دائمة إىل        . لتربهن عن التزامها حبقوق اإلنسان    
تـها خـالل    تناولوهي مسألة   لس حقوق اإلنسان،    جملاإلجراءات اخلاصة   بواليات يف إطار    

  .ت التفيا توصياتموقد. االستعراض األخري للحالة يف تونغا
وقالت ماليزيا إن اجلهود اليت تبذهلا تونغا للموازنة بني احتـرام احلقـوق املدنيـة                 -٣٥

  وأشادت بإجنازات تونغا يف جمـال      .والسياسية واحلقوق االجتماعية والثقافية جهود مشجعة     
ه بتصميم احلكومة على حتسني محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف     ورأت أنه ينبغي التنوي   . التعليم

  . البلد ودعت اجملتمع الدويل إىل دعم طلب احلكومة احلصول على مساعدة تقنية
 هاورحبت جبهود . وأثنت ملديف على تونغا لقيامها بإصالحات دستورية وسياسية         -٣٦

 التمييز ضد املرأة وبتعيني نـساء يف      اهلادفة إىل االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال        
. وأشارت بارتياح إىل تنفيذ التوصيات املتعلقة بالعنف ضد املـرأة         . مناصب رفيعة املستوى  

الكبرية اليت تواجهها تونغا، ولذلك فإن ملديف املشكالت وقالت إن نقص التمويل ميثل أحد      
  . تدعو اجملتمع الدويل إىل تقدمي الدعم إىل هذا البلد

ورحبت املكسيك باجلهود اليت تبذهلا تونغا لتعزيز العملية الدميقراطية وقالت إهنا على              -٣٧
وأشارت املكسيك إىل   . يقني بأن هذه األعمال ستؤدي إىل زيادة محاية وتعزيز حقوق اإلنسان          

. تونغا لتنفيذ التوصيات السابقة، مبا يف ذلك األخذ بتشريع ملكافحة الفساد          اختذهتا  التدابري اليت   
وشجعت تونغا على تكثيف جهودها للتصديق على صكوك حقوق اإلنسان اليت مل تـصدق              

  .ت املكسيك توصياتموقد. عليها بعد وعلى جعل قوانينها متسقة مع هذه الصكوك
وأثىن املغرب على تونغا للتقدم الذي حققته يف إنشاء بنية حتتية حلقـوق اإلنـسان                 -٣٨

 املفوض املعين بالشكاوى وهنأ تونغا على التقرير املتعلق         وأعرب عن دعمه للجهود اليت يبذهلا     
بقضايا األراضي وسأل عما إذا كان ميكن توسيع حق املرأة يف امللكية يف املناطق احلـضرية                

وطلب معلومات عن وضع املشاورات الوطنية اهلادفـة إىل إدمـاج           . ليشمل املناطق الريفية  
  . لعامحقوق اإلنسان يف خمتلف مستويات التعليم ا

توجد مـساواة بـني       ال وأشارت نيوزيلندا إىل أنه على الرغم من جهود احلكومة،          -٣٩
مبا مت اختاذه من تـدابري  ورحبت . الرجل واملرأة يف املشاركة يف خمتلفة جماالت احلياة املعاصرة 

يف صوغ تشريع حلماية املرأة من العنف وأعربت عن استمرار التزامهـا            ومبا أُحرز من تقدم     
  .وقدمت نيوزيلندا توصيات. عم تونغا يف هذا اجملالبد
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والحظت النرويج أن تونغا مل تنفذ التزاماهتا املتعلقة بالتـصديق علـى املعاهـدات         -٤٠
وأعربت عن القلق إزاء التقارير اليت تفيد بوجود مـستويات          . املتعلقة حبقوق اإلنسان   اهلامة

كما أعربت عن القلق ألن قـوانني       . الزوجيعالية من العنف املرتيل وبعدم جترمي االغتصاب        
 عقوبـة اإلعـدام     تطبقوالحظت النرويج أن تونغا مل      . تونغا متيز ضد املرأة يف جمال اإلرث      

  .وقدمت توصيات. ١٩٨٢ عام منذ
وأعربت عن ثقتها . والحظت الفلبني أن تونغا مل تنضم بعد إىل اتفاقيات دولية معينة     -٤١

وأشارت إىل التقدم احملرز يف مكافحة العنف . ات الضعيفة االهتمامبأن تونغا ستويل محاية الفئ
 وشـجعت تونغـا علـى    ،املرتيل، على الرغم من عدم وجود تشريع مناسب يف هذا الشأن    

  .وقدمت توصيات. تكثيف جهودها حلماية حقوق املرأة والطفل
ـ و. تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها    غا ب وأشادت سنغافورة بالتزام تون     -٤٢ ارت إىل  أش

جهود تونغا الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك إعداد دراسة وطنية عـن                 
أشارت و. العنف املرتيل والتعاون مع املنظمات اإلقليمية ومنظمات األمم املتحدة ذات الصلة          

 اإلجنازات اليت حققتها تونغا يف جمال حتسني حصول السكان على التعليم وكـون            إىل  أيضاً  
  . وقدمت توصيات. من األهداف اإلمنائية لأللفية ٢تونغا تسري على طريق حتقيق اهلدف 

. ورحبت سلوفاكيا بتنفيذ اإلصالحات التشريعية وبإنشاء نظـام برملـاين جديـد             -٤٣
ونوَّهـت  . وأعربت عن تقديرها جلهود تونغا الرامية إىل التصدي للتمييز وللعنف ضد املرأة           

بوجوب حظر التعذيب حظراً ُمطلقاً وبإنشاء وحـدة معنيـة           ٢٠٠٧ منذ عام بإقرار تونغا   
  .وقدمت توصيات. باملعايري ملعاجلة سلوك أفراد الشرطة

يتعلق بإدراج منظور جنساين يف سياسات تونغا، حدوث          فيما والحظت سلوفينيا،   -٤٤
. نف املـرتيل  تطورات إجيابية يف محاية حقوق املرأة، مثل إنشاء الوحدة الوطنية املعنية بـالع            

 من األهداف اإلمنائية لأللفية يف الوقت ٣والحظت أن من غري احملتمل أن ُتحقق تونغا اهلدف 
ـ   ، سنوات ٨ ن املسؤولية اجلنائية يف تونغا هي     كما الحظت سلوفينيا أن س    . املُحدد  ا أي أهن

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. أدىن من املعيار الدويل
كبري الذي طرأ على احلقوق السياسية يف تونغا منذ إجراء          وأبرزت إسبانيا التحّسن ال     -٤٥

وقالت إن من .  ورّحبت بانفتاح تونغا على التعاون التقين٢٠٠٩اإلصالح الدستوري يف عام 
شأن حتديد وكالة أو وزارة تنفيذية لضمان التنسيق مع املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان أن              

  .وقدمت إسبانيا توصيات. البلديساعد على حتسني حالة حقوق اإلنسان يف 
وأشارت سويسرا بارتياح إىل أن تونغا قبلت توصياهتا املتعلقـة بالتـصديق علـى                -٤٦

املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، إال أنه مل حيدث الكثري من التقدم يف هذا الـصدد بعـد                 
اهتمام إىل  وأشارت ب . انقضاء أربع سنوات على االتفاق على التصديق على تلك املعاهدات         

النقاش املتعلق بالتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، إال أهنـا                
  .وقدمت سويسرا توصية. تعتقد أنه ينبغي جلميع البلدان التصديق على املعاهدات الرئيسية
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اء وهنأت تايلند تونغا على التقدم الذي حتقّق يف جمال حقوق اإلنسان من خالل إجر               -٤٧
شاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان    ورّحبت بنظر تونغا يف إن. إصالحات سياسية هامة  

التصديق على خمتلف املعاهدات، وحثت البلد على االنضمام إىل اتفاقية القـضاء علـى               ويف
وأشادت بالتزام احلكومة   . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وغريها من صكوك حقوق اإلنسان         

  .وقدمت تايلند توصيات. ضاء على العنف املُماَرس ضدهابتمكني املرأة والق
 ليشيت على تونغا لتعزيزها املؤسسات الدميقراطية وحتسينها فـرص          -وأثنت تيمور     -٤٨

بني خمتلف شرائح     فيما غري أهنا أشارت إىل أن سن الرشد ليس واحداً        . احلصول على التعليم  
 جارية لالنضمام إىل اتفاقية القـضاء       والحظت أن هناك مشاورات وطنية    . السكان يف تونغا  

 وأعربت عن األمل يف أن تنضم       ، مع وجود حتفّظ واحد    ،على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
  .وقدمت توصيات. تونغا قريباً إىل هذه االتفاقية وأن تسحب حتفظها

 وهنأت ترينيداد وتوباغو تونغا على اإلصالحات الدستورية والسياسية اليت أجرهتـا            -٤٩
وأشارت بارتياح إىل اجلهود املبذولة لتحقيق املساواة       . وشجعتها على البناء على تلك اُألسس     

وأثنت على تونغا   . بني اجلنسني ومحاية حقوق املرأة وتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان          
. ويلالخنراطها اخنراطاً نشطاً يف القضايا املتعلقة بتغري املناخ على املستويني اإلقليمـي والـد             

  .وقدمت توصيات
وأشادت تركيا باجلهود اليت تبذهلا تونغا لالنضمام إىل املعاهدات الدولية الرئيـسية              -٥٠

ورّحبت باحلوار اهلادف إىل إنشاء آلية حلقوق       . وشجعتها على مواصلة السري يف هذا الطريق      
ع املتعلق بالعنف كما رّحبت تركيا بقرار إعادة النظر يف التشري. اإلنسان على املستوى الوطين

ضد املرأة والطفل وأعربت عن أملها يف أن تسّن تونغا تشريعاً جديداً يعاجل مجيـع أشـكال             
  .وقدمت تركيا توصية. العنف املرتيل

وشجعت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية تونغا علـى إنـشاء              -٥١
ودعت تونغا إىل القيام خبطوات للنهوض      . مؤسسة معنية حبقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس      

باملركز القانوين للمرأة وسألت عن الطريقة اليت تعتزم هبا تونغا التصدي للقواعد التمييزية ضد        
، أعربت عن القلق إزاء االدعـاءات       ٢٠١٠ما أحاطت علماً بقانون الشرطة لعام       وفي. املرأة

القائمة ضد أفراد الشرطة وحثت تونغا على اختاذ املزيد من التدابري يف هذا الشأن وعلى إلغاء                
. بني شخصني من نفـس اجلـنس    بالرضى  مجيع األحكام اليت ُتجرِّم العالقة اجلنسية اليت تتم         

  .وقدمت توصيات
وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلق إزاء تقاعس تونغا عن مكافحة العنف              -٥٢

وأثنت على قوات الشرطة ووزارة العدل العتمـاد        . املرتيل والتمييز ضد املرأة مكافحة وافية     
إهنا تشعر بالقلق لعـدم إمكانيـة تـبين         ويف املقابل، قالت    ". منع سحب الشكوى  "سياسة  

 العالقة اجلنسية الـيت تـتم        إطار الزوجية تبنياً قانونياً وكامالً ولتجرمي      األطفال املولودين يف  
  .وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات.  بني بالغني من نفس اجلنسبالرضى
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ونّوهت أوروغواي بانضمام تونغا إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                -٥٣
 وأعربت عـن    جتماعية واالقتصادية والثقافية،  االوالسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق      

 إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة ورأت أن               هاالقلق لعدم انضمام  
. انضمامها إىل هذه االتفاقية سيشكّل خطوة هامة يف تكييف املعايري الوطنية مع املعايري العاملية         

  .وقدمت أوروغواي توصيات
ام جبهود تونغا وجّديتها يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان ويف تنفيذ           ونوّهت فييت ن    -٥٤

وأثنت على تونغـا، البلـد النـامي،        . توصيات الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل     
لتحقيقها إجنازات يف جمال بناء أُسس الدستور، واإلصالح التـشريعي، وتنفيـذ األهـداف         

  .وقدمت توصيات. اإلمنائية لأللفية
. نّوهت اجلزائر باإلصالحات التشريعية اليت أجرهتا تونغا وبإنشاء نظام برملاين جديد          و  -٥٥

غري أهنا الحظت أيضاً أنه على الرغم من أن احملاكم يف تونغا ُتطّبق بالفعـل بعـض أحكـام                   
االتفاقيات الرئيسية حلقوق اإلنسان، فإن من شأن التصديق على هذه االتفاقيات أن يـساعد               

وأعربت عن تقديرها للخطوات اإلجيابية اليت اختذهتا       . نهوض حبالة حقوق اإلنسان   على زيادة ال  
إال أهنا قالت إنه مل يتم حىت اآلن انتخـاب أيـة   . تونغا يف تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة العامة       

 امرأة عضواً يف الربملان وإن متكني املرأة من الناحية االقتـصادية يواجـه حتـديات مـستمرة                
  .وقدمت اجلزائر توصيات. فجوات يف األجوروالعلق مبستويات العمالة املنخفضة يت فيما
يتعلق حبقـوق األشـخاص ذوي     فيماونّوهت أنغوال بالتشريع الذي اعتمدته تونغا      -٥٦

اإلعاقة واحلق يف التعليم، ورّحبت باجلهود اليت تبذهلا لتعزيز ومحاية حقوق املرأة، مبا يف ذلك               
مالة، وال سيما السياسة اجلديدة للجنة اخلدمة املدنيـة، الـيت تـضّمنت    احلقوق يف جمال الع  

ورّحبت أيضاً بإطار التنمية االسـتراتيجية      . فترة إجازة األمومة ملوظفات اخلدمة املدنية      زيادة
وقـدمت  . ، الذي يتضمن املزيد من االستقالل الذايت للمرأة       ٢٠١٤-٢٠١١تونغا للفترة    يف

  .أنغوال توصية
 األرجنتني تونغا على إنشاء الُشعبة املعنية بالغذاء واملرأة والنهوض بالشباب           وهنأت  -٥٧

على مستوى اجملتمع احمللي، وأشادت بتنفيذ برنامج القادة الناشئني الشباب اهلادف إىل إعداد             
  .وقدمت األرجنتني توصيات. الشباب ليكونوا من املدافعني عن حقوق اإلنسان

وقالت إهنا ترى   . ٢٠١٠ تونغا منذ عام     أجرهتاالحات اليت   وأشادت أستراليا باإلص    -٥٨
 من األهداف اإلمنائيـة     ٣أنه يتعني على تونغا أن توسِّع نطاق جهودها لتشمل حتقيق اهلدف            

لأللفية حتقيقاً كامالً، على الرغم ّمما حققته من تقّدم لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف جمـال                
ود اليت تبذهلا تونغا لتعزيز املساواة بني اجلنسني وإلحراز تقّدم          وأشادت أستراليا باجله  . التعليم

يف العمل بشأن وضع مشروع قانون حلماية اُألسرة، إال أهنا قالت إن معدالت العنف املرتيل               
والحظت أستراليا أن عقوبة اإلعدام ما زال من اجلائز تطبيقها، غري أهنا أقّرت . ما زالت عالية

  .وقدمت أستراليا توصيات. دان اليت ألغت عقوبة اإلعدام عملياًبأن تونغا هي من البل
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وأشادت بوتان باخلطوات الكبرية اليت حققتـها تونغـا يف التـصدي للتحـديات        -٥٩
واملعوقات اليت تواجهها بتعزيز احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية لسكاهنا ومحايـة           

. ٢٠١٠ يف ذلك القيام بإصـالحات عـام         النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا     
ونّوهت جبهود تونغا اهلادفة إىل النهوض مبركز املرأة ومكافحة العنف والتمييز القائمني على             

  .وقدمت توصيات. أساس نوع اجلنس
وأعربت الربازيل عن تقديرها لإلصالحات اليت بدأت يف تونغا، مبا يف ذلك سياسة               -٦٠

تقدمي تونغا مشروع قانون يتناول العنف ضد املرأة للتـشاور  ورّحبت ب. ٢٠١٢اإلعالم لعام  
بشأنه يف أوساط اجملتمع ورأت أن اعتماد مشروع القانون هذا سُيشكّل خطوة هامـة حنـو           

ورّحبت أيضاً باجلهود اليت تبذهلا تونغا لالنضمام إىل اتفاقية         . املزيد من محاية حقوق اإلنسان    
وطلبت إىل تونغا أن تنظر يف تعديل سن الرشد         . املرأةالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       

  .وقدمت الربازيل توصية. القانونية لضمان اإلنصاف االجتماعي يف هذا الشأن
 بقوة على مواصلة سياستها الرامية إىل مكافحة العنف ضد    اوشّجعت بوروندي تونغ    -٦١

ليت تبذهلا تونغـا يف مكافحـة       ورّحبت باجلهود ا  . املرأة والعقاب البدين الذي ُيرتل باألطفال     
وعالوة على ذلـك، شـجعت   . التمييز القائم على أساس الطبقة االجتماعية والدين والعرق   

  .وقدمت بوروندي توصيات. تونغا على سّن قانون العمل فعالً
وسـألت عـن    . وأشارت كندا إىل التقدم الذي أحرزته تونغا يف مكافحة الفساد           -٦٢

ذهتا تونغا لتحسني اإلدارة وعّما تعتزم اختاذه من خطوات أخـرى           اخلطوات املُحددة اليت اخت   
. هذا الشأن، فضالً عن القضاء يف هناية املطاف على الكسب غري املشروع يف القطاع العام يف

 واليت ينبغي تدعيمها لتجعل من تونغـا        ٢٠١٠ورّحبت باإلصالحات اليت اعُتمدت يف عام       
وقالت إن كندا ما زالت تـشعر بـالقلق         . بصفة متثيلية اماً  متهناية املطاف دميقراطية تتسم      يف

  .وقدمت كندا توصيات.  دائماً باحلماية عملياًحتظيان  اللكون حرية التعبري وحرية الصحافة
يتعلق باملناخ وتغريات مـستوى       فيما وذكرت شيلي أن وضع تونغا البالغ اهلشاشة        -٦٣

ذه التحديات، مبساعدة تقنية من اجملتمـع       مياه البحر يفرض على سلطاهتا واجب التصدي هل       
وأعربت شيلي عن تقديرها لإلصالحات التشريعية املتعلقة بـالعنف ضـد املـرأة             . الدويل

والطفل، وبالعملية اليت شرعت فيها تونغا ملناقشة واعتماد تشريع شامل ملكافحـة العنـف              
  .وقدمت شيلي توصيات. املرتيل
د اليت تبذهلا تونغا لتعزيـز حقـوق اإلنـسان          وأعربت الصني عن تقديرها للجهو      -٦٤

ومحايتها، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني، والقضاء على العنف ضد املرأة، وتثقيف أفـراد               
والحظت أن تونغا وقَّعت على االتفاقية املتعلقـة حبقـوق   . الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان    

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد      األشخاص ذوي اإلعاقة وتنظر يف االنضمام إىل اتفاقية         
وقالت الصني إهنا، إذ تأخذ يف احلسبان التحديات اليت تواجهها تونغا، ترى أنه ينبغي              . املرأة
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للمجتمع الدويل أن ميد تونغا باملساعدة املالية والتقنية الالزمة لـدعم تنميتـها االجتماعيـة      
  .وقدمت الصني توصية. واالقتصادية

ريكا علماً، بارتياح، باإلصالحات الدميقراطية اليت أجرهتا تونغا من         وأحاطت كوستا   -٦٥
أبرزت أيضاً ما تقوم به تونغا من تدريب يف جمال حقـوق            و. أجل تعزيز اإلنصاف تدرجيياً   

وقالت إهنا تشعر بالقلق لكـون تونغـا        . اإلنسان ألفراد الشرطة واألمن وموظفي السجون     
دولية حلقوق اإلنسان ولضعف اإلطار القانوين حلمايـة        ُتصّدق على الكثري من الصكوك ال      مل

  .وقدمت كوستاريكا توصيات. حقوق اإلنسان
ونوّهت كوبا بالتقدم الذي أحرزته تونغا يف السعي إىل حتسني محاية وتعزيز حقوق               -٦٦

اإلنسان جلميع مواطنيها، وشّددت، حتديداً، على التقدم احملرز يف جمال مؤشـرات التنميـة              
ورّحبـت  .  ومكافحة الفقر، وحتسني النظام الصحي، على الرغم من القيود املاليـة           البشرية،

. كوبا باملستوى العايل لإلملام بالقراءة والكتابة وبالتقدم يف جمال التعلـيم العـايل يف تونغـا               
  .وقدمت توصيات

 ودعت تونغا إىل إبداء. وأقّرت إستونيا بأمهية جدول أعمال حقوق اإلنسان يف تونغا  -٦٧
 للمحكمة اجلنائيـة    التصديق على نظام روما األساسي    وي بالعدالة وسيادة القانون و    التزام ق 

متيـازات  الاملتعلق با احملكمة  اتفاق  االنضمام إىل   جعل قوانينها متسقة متاماً معه، و     الدولية، و 
وأثنت على تونغا النتهاجها سياسـة حريـة اإلعـالم،          . محاية حقوق املرأة  واحلصانات و 

. يتعلق حبرية التعبري واإلعـالم      فيما  يف الوقت ذاته على القيام مبزيد من اخلطوات        وشجعتها
  .وقدمت توصيات

والحظت فرنسا أن تونغا مل ُتصّدق إال على عدد قليل من الصكوك الدولية حلقوق                -٦٨
اإلنسان وأنه مل يتم حتقيق تقدم يف ذلك اجملال منذ االستعراض الدوري الشامل الذي أُجري               

  .وقدمت توصيات. ٢٠٠٨ن احلالة يف تونغا يف عام بشأ
وأبرزت غواتيماال التقدم الذي حققته تونغا يف جمال مكافحة العنف املـرتيل علـى                -٦٩

وشـجعت  . الرغم من عدم وجود تشريع يتناول العنف املرتيل أو جترمي االغتصاب الزوجي           
الوحدة الوطنية املعنية بـالعنف     تونغا على مواصلة تقدمي معلومات عن اإلجنازات اليت حتققها          

وقالت إن احملكمة العليا يف تونغا أيدت حظر التعذيب حظراً مطلقاً، على الرغم مـن         . املرتيل
عدم تصديق تونغا على االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب ومن عدم وجود أحكام قانونيـة              

  .وقدمت غواتيماال توصية. لديها بشأن تلك االتفاقية
 هنغاريا بارتياح إىل التطورات التدرجيية اليت حدثت يف تونغا، مبـا فيهـا              وأشارت  -٧٠

، وازدياد مشاركة املرأة، وإدماج املعـايري الدوليـة         ٢٠١٠االنتخابات الدميقراطية يف عام     
ورحبت بالتدابري اليت اختـذهتا تونغـا لـضمان         . حلقوق اإلنسان يف مناهج تدريب الشرطة     

اية الصحية، وفرص العمل للمـرأة واألشـخاص ذوي اإلعاقـة،           املساواة يف التعليم، والرع   
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والحظـت  . يتعلق مبلكية األراضي واإلرث     فيما الرغم من استمرار التمييز بني اجلنسني      على
  .وقدمت توصية. هنغاريا أن تونغا مل تصدق بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب

 بالتقرير الوطين الثاين لتونغـا       وفد تونغا، الدول لترحيبها    رئيسوشكر اللورد فايا،      -٧١
وأضاف قائالً إن االستجابة الفورية مـن       . وملا بذلته من جهود لتقدمي توصيات مفيدة وقيِّمة       

إن التوصيات املقدمة   لة التزامها حبقوق اإلنسان، و    جانب املندوبني ستشجع تونغا على مواص     
  .ظم هذه التوصياتتتماشى مع أهداف تونغا وإن تونغا ستنظر بصورة إجيابية يف مع

بالتأكيد هذه التوصيات أذناً صاغية وستعمل على       ذكر اللورد فايا أن تونغا ستعري       و  -٧٢
وضع أولويات ملا ميكن أن حتققه يف املستقبل القريب، تاركة توصيات أخرى كهدف ميكن              

  . حتقيقه يف مراحل أخرى
 التالية حـول بعـض      وقال إن تونغا ترغب مع ذلك يف إبداء املالحظات املقتضبة           -٧٣

  .املداخالت
ففيما يتعلق باالغتصاب يف إطار الزواج، مت تعديل قانون األفعـال اإلجراميـة يف                -٧٤
  . وجترمي االغتصاب يف الزواج١٩٩٩ عام
نغا على احلصول علـى     وفيما يتعلق بالتصديق على نظام روما األساسي، تعمل تو          -٧٥

  .لتوقيع على النظام األساسيقرار سياسي ل
انونية املتعلقة بـسن    وفيما يتعلق باستفسار الربازيل عن إعادة النظر يف األحكام الق           -٧٦

أن هناك حكماً عاماً يف الدستور حيدد سن الرشد بالنسبة إىل طبقة األشـراف              الرشد، ذكر   
وأحكاماً أخرى يف القانون اجلنائي وقانون األراضي وغريمها من السياقات تنص على سـن              

قضية قانونية يف تونغا حىت اآلن، إال أن تونغـا          مل يشكل   هذا األمر   قال إن   و. الرشد للجميع 
ستعيد النظر يف احلالة وستدرس ما إذا كان ينبغي وضع حكم عام واحد لسن الرشد وإعادة                

  .مواءمة األحكام القانونية األخرى
عزيـز  وفيما يتعلق بالسؤال املوجه من كندا بشأن الفساد، قال إن تونغا تواصـل ت               -٧٧

تدابري مكافحة الفساد باقتراح إنشاء جلنة عامة لإلدارة الرشيدة لدعم مفوض مكافحة الفساد             
. يقومان به من أنشطة، مع احملافظة يف الوقت ذاته على استقالهلما            فيما وأمني املظامل اجلديد  

احلكومية، مبراجعة حـسابات الـوزارات      الدوائر  ويقوم مكتب مراجعة احلسابات، ضمن      
كما تتخذ جلنة اخلدمة العمومية أيضاً تدابري فعالـة ملكافحـة    . كاالت احلكومية بانتظام  والو

  .الفساد داخل األجهزة احلكومية
وشكر اللورد فايا يف اخلتام األمانة واملوظفني الـذين يقومـون بالترمجـة علـى                 -٧٨

  .مساعدهتم
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :تونغابتأييد مة خالل احلوار التفاعلي واملبينة أدناه التوصيات املقدحتظى   -٧٩
التعجيل بالتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة               ١-٧٩

  ؛)بوتان(
مضاعفة جهودها للتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد              ٢-٧٩

  ؛)إندونيسيا (املرأة
ة باالنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال          استكمال إجراءاهتا اخلاص    ٣-٧٩

  ؛)الربازيل (التمييز ضد املرأة
القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة         نظر يف االنضمام إىل اتفاقية      ال  ٤-٧٩

  ؛)الفلبني(
واعتمـاد  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          صديق على   الت  ٥-٧٩

  ؛)فرنسا(عنف املرتيل تشريع حلماية ضحايا ال
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        مواصلة جهودها للتصديق على       ٦-٧٩

  ؛)اليابان(والتصديق على هذه االتفاقية يف أقرب وقت ممكن املرأة 
اختاذ خطوات للتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية              ٧-٧٩

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء      والعهد الدويل اخلاص باحلقوق   
  ؛)النرويج(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب 

التصديق بوجه خاص على العهدين الدوليني املتعلقني، بـاحلقوق االقتـصادية             ٨-٧٩
؛ أخـرى من جهة  باحلقوق املدنية والسياسيةو من جهة،  واالجتماعية والثقافية، 

واتفاقيـة مناهـضة    اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         وعلى  
  ؛)سويسرا(التعذيب 

التصديق على املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، ومنها العهد الدويل            ٩-٧٩
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية          

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة         الثقافية، و واالجتماعية و 
 وبروتوكوهلا، وعلى الربوتوكولني االختيـاريني التفاقيـة        )اجلزائر وفييت نام  (

  ؛) ليشيت-تيمور (حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب 

__________ 

  .مل يتم حترير االستنتاجات والتوصيات  **  
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يا أسـترال (التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة              ١٠-٧٩
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    (، واتفاقية مناهضة التعذيب     )واململكة املتحدة 

، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         )الشمالية وآيرلندا
والثقافية، فضالً عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيـة           

  ؛)تركيا(مناهضة التعذيب 
  ؛)شيلي(لتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ا  ١١-٧٩
حبث إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن               ١٢-٧٩

االختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري، واتفاقية        
هلا االختياري، والعهـد     وبروتوكو مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    القضاء على   

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهـد الـدويل          
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي         

  ؛)األرجنتني(اإلعاقة وبروتوكوهلا 
اإلعاقـة  التصديق على كل من االتفاقية املتعلقـة حبقـوق األشـخاص ذوي               ١٣-٧٩

وبروتوكوهلا االختياري قبل الدورة القادمة لالسـتعراض الـدوري الـشامل           
  ؛)هنغاريا(

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وجعل قوانينـها             ١٤-٧٩
  ؛)التفيا(مجيع االلتزامات الواردة يف النظام األساسي متسقة متاماً مع 

 فضالً عـن نظـام      ،لية الرئيسية حلقوق اإلنسان   التصديق على الصكوك الدو     ١٥-٧٩
  ؛)فرنسا(روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والتصديق علـى             ١٦-٧٩
  ؛)كوستاريكا(اتفاقية مناهضة التعذيب 

إلعاقـة وتنفيـذها    التصديق على االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي ا         ١٧-٧٩
  ؛)املكسيك(

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفـل     ١٨-٧٩
  ؛)سلوفاكيا(املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 

مام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وإىل اتفاقها املتعلق االنض  ١٩-٧٩
  ؛)ياسلوفاك(باالمتيازات واحلصانات 

 اجلنائية الدوليـة واالنـضمام      التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة       ٢٠-٧٩
  ؛)إستونيا(املتعلق باالمتيازات واحلصانات اتفاقها  إىل
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سـيما   النظر يف التصديق على االتفاقيات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، وال    ٢١-٧٩
رين وأفراد أسرهم، واتفاقيـة     االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاج      

  ؛)الفلبني) (توفري العمل الالئق للعمال املرتليني (١٨٩منظمة العمل الدولية رقم 
من خالل األخـذ بـسن      على قدم املساواة    العامة  يف احلياة   ضمان املشاركة     ٢٢-٧٩

  ؛) ليشيت-تيمور (قانونية للرشد شاملة جلميع التونغيني 
قرطة وحتسني السياسيات والتدابري الراهنة لـضمان       مواصلة زخم عملية الدم     ٢٣-٧٩

املساواة جلميع أفراد الشعب، وال سيما الفئات االجتماعية الضعيفة والنساء          
  ؛)فييت نام(واألطفال، ومتتعهم الكامل حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

ليدها يف  مواصلة الدفاع عن القيم األساسية اجملسدة يف تارخيها الدستوري وتقا           ٢٤-٧٩
جهودها الرامية إىل التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان، وال سـيما            إطار  

  ؛)كوبا(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
مواصلة تعزيز تنميتها االجتماعية واالقتصادية وحماولة القضاء علـى الفقـر             ٢٥-٧٩

إلنـسان  حبيث يتم إرساء أساس متني لتمتع سكاهنا الكامل جبميع حقـوق ا           
  ؛)الصني(

يتعلق بتعزيز حقوق اإلنـسان       فيما مواصلة تطوير إطارها القانوين واملؤسسي      ٢٦-٧٩
  ؛)بوتان(ومحايتها 

االنضمام إىل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان والتماس الدعم مـن             ٢٧-٧٩
ني مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف عملية تنفيذ هاتني املعاهدت          

  ؛)أوروغواي(على الصعيد الوطين 
العمل على التصديق على خمتلف الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان الـيت               ٢٨-٧٩

يصدق البلد على معظمها حىت اآلن، ومواصلة التعاون مع جملس حقـوق             مل
  ؛)غواتيماال(اإلنسان وآلياته 

اخلاصـة  توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات               ٢٩-٧٩
  ؛)غواتيماال(

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات               ٣٠-٧٩
  ؛)التفيا(اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

تكثيف جهودها املتعلقة حبقوق اإلنسان والبيئة مع اخلبري املستقل املعين حبقوق             ٣١-٧٩
  ؛)ملديف(س اإلنسان والبيئة املعني حديثاً والتابع للمجل

  ؛)بوروندي(تعزيز املساواة بني اجلنسني   ٣٢-٧٩



A/HRC/23/4 

GE.13-12475 20 

إعطاء األولوية للمبادرات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ضمن إطار التنميـة             ٣٣-٧٩
 لتونغا، وتكثيف جهودها لزيادة مشاركة املـرأة علـى مجيـع            ةاالستراتيجي
  ؛)نيوزيلندا(الرمسية صنع القرار مستويات 

  ؛)سلوفينيا( إجيايب لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية القيام بعمل  ٣٤-٧٩
مواصلة القيام بتدابري أو خطوات ملموسة لتوسيع متثيل املـرأة يف احلكومـة               ٣٥-٧٩

  ؛)تايلند(والربملان ويف مناصب صنع القرار األخرى، حسب االقتضاء 
ـ           ٣٦-٧٩ رأة يف احليـاة العامـة،      اختاذ املزيد من التدابري اهلادفة إىل تعزيز مشاركة امل

  ؛)اجلزائر(سيما متثيلها يف الربملان  وال
  ؛)ملديف(اعتماد مشروع قانون محاية األسرة   ٣٧-٧٩
م العنف املرتيل وينص على عقوبات حمددة بشأن حاالت العنف          سن قانون جيرّ    ٣٨-٧٩

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(املرتيل 
 حيمي النساء والفتيات من مجيع أشكال العنف        إنشاء وتنفيذ إطار قانوين شامل      ٣٩-٧٩

  ؛)النرويج(القائم على أساس نوع اجلنس 
إعطاء األولوية للقوانني والسياسات احمللية اهلادفة إىل القضاء علـى العنـف              ٤٠-٧٩

يتعلـق    فيمـا  املرتيل ومحاية حقوق املرأة واملساواة بني اجلنـسني، وخاصـة         
  ؛)الياأستر(باملمتلكات واألسرة والعمالة 

  ؛)كندا(اختاذ خطوات للحيلولة دون وقوع حوادث متييز وعنف ضد املرأة   ٤١-٧٩
تعزيز جهودها ملكافحة العنف ضد املرأة، وخاصة العمل مع اجملتمـع املـدين               ٤٢-٧٩

للتصدي للمواقف وأنواع السلوك الكامنة وراء ارتفاع معدالت العنف املرتيل    
هلادفة إىل مكافحة العنف ضد املرأة، بدعم   ؛ مواصلة تعزيز اجلهود ا    )نيوزيلندا(

  ؛)سنغافورة(من اجملتمع الدويل 
اعتماد تدابري ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وبوجه خـاص جتـرمي               ٤٣-٧٩

  ؛)إسبانيا(العنف املرتيل والتحرش اجلنسي 
إلغاء أية أحكام تشريعية ُتجيز العقاب البدين، وخاصة عندما يكون الشخص             ٤٤-٧٩

  ؛)إيطاليا(املدان طفالً 
  ؛)األرجنتني(حبث إمكانية تكريس حظر التعذيب يف إطارها القانوين   ٤٥-٧٩
اختاذ تدابري لتعزيز محاية حرية التعبري عملياً، مبا يف ذلك ضمان حرية الصحافة               ٤٦-٧٩

  ؛)كندا(وحرية اإلنترنت 



A/HRC/23/4 

21 GE.13-12475 

يـاه الـشرب    تقدمي الدعم الوطين واإلقليمي والدويل لتعزيـز احلـق يف م            ٤٧-٧٩
واإلصحاح بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان وإعماله بصورة شـاملة، وفقـاً            

  ؛)إسبانيا(للتوصيات اليت قدمها اجمللس يف قراراته املختلفة بشأن هذه املسألة 
  ؛)فرنسا( الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية  خدماتتسهيل حصول املرأة على  ٤٨-٧٩
أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من خالل        مواصلة التقدم الذي أحرزته بش      ٤٩-٧٩

  ؛)إندونيسيا(زيادة التعاون الدويل واإلقليمي يف هذا الشأن 
  اهلادفة إىل النهوض باحترام حقوق اإلنـسان والرفـاه         بذل اجلهود مواصلة    ٥٠-٧٩

والتنمية لشعبها من خالل التعليم، على حنو يتماشى مع إطار سياسة التعلـيم             
  ؛)ماليزيا( ٢٠١٩-٢٠٠٤ للفترة

مواصلة مضاعفة اجلهود لتحسني فُرص احلصول على التعليم اجليد النوعيـة،             ٥١-٧٩
  ؛)سنغافورة(بالتعاون مع اليونسكو وغريها من املنظمات ذات الصلة 

مواصلة سياسة التعليم اجملاين واإللزامي من خالل التعاون مع اجملتمع الـدويل              ٥٢-٧٩
  ؛)بوتان(واملساعدة املقدمة منه 

تعديل قانون اجلنسية ليشتمل على ضمانات ضد انعدام اجلنسية حبيث ميكـن            ٥٣-٧٩
لألطفال املولودين يف أراضي تونغا احلصول على اجلنسية التونغية بدالً من أن            

  .)سلوفاكيا(يكونوا منعدمي اجلنسية 
  :فيذوحتظى التوصيات التالية بتأييد تونغا وترى أهنا منفذة بالفعل أو يف طور التن  -٨٠
  ؛)ماليزيا(مواصلة جهودها لتنفيذ اإلصالحات الدستورية والدميقراطية   ١-٨٠
  ؛)النرويج (على الفورجترمي االغتصاب يف إطار الزواج   ٢-٨٠
  .)إيطاليا(اعتماد تشريع حمدد بشأن العنف املرتيل بغية جترمي االغتصاب يف الزواج   ٣-٨٠
دوداً بشأهنا يف الوقت املناسـب،      وستدرس تونغا التوصيات التالية وستقدم ر       -٨١

ولكن يف موعد أقصاه الدورة الثالثة والعشرون جمللس حقـوق اإلنـسان يف             
  :٢٠١٣يونيه /حزيران

لرصد أعمال ) بوروندي(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس         ١-٨١
كوك احلكومة يف هذا اجملال، وإسداء املشورة بشأن التشريعات، وتطبيـق الـص           

الدولية حلقوق اإلنسان، وتيسري التفاعل مع املنظمات الدولية واإلقليمية، وتعزيز          
  ؛)أوروغواي(التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وتقدمي الشكاوى القانونية 

التماس دعم اجملتمع الدويل إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان واالنتـهاء             ٢-٨١
  ؛)أنغوال(من تنقيح دستورها 
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  ؛)تركيا(صلة جهودها إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان موا  ٣-٨١
ـ إيالء االعتبار لتنفيذ القوانني اليت حتظر التمييز اجلنسي و          ٤-٨١ سياسات العمـل   ل

  ؛)ترينيداد وتوباغو(اإلجيايب اهلادفة إىل زيادة مشاركة املرأة يف الربملان 
 مجيـع أشـكال املعاملـة       حبث إمكانية تعزيز التدابري اهلادفة إىل القضاء على         ٥-٨١

  ؛)األرجنتني(التمييزية املتصلة بامليل اجلنسي أو باهلوية اجلنسانية 
جعل قوانينها الوطنية متوافقة مع التزاماهتا املتعلقة باملساواة وعدم التمييـز،             ٦-٨١

بإلغاء احلكم الوارد يف قانون العقوبات واملتعلق بتجرمي العالقات اجلنسية اليت           
  ؛)النرويج(ني بالغني من نفس اجلنس ببالرضى تتم 

، بالرضى بني بالغني من نفـس اجلـنس       عدم جترمي العالقات اجلنسية اليت تتم         ٧-٨١
  ؛)إسبانيا(ومكافحة حاالت التمييز ضد هؤالء األشخاص 

م العالقات اجلنسية اليت التونغي اليت ُتجّراإلجرامية  إلغاء أحكام قانون األفعال       ٨-٨١
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(الغني من نفس اجلنس بني بتتم بالرضى 

بني بالغني  بالرضى  م العالقات اليت تتم     تعديل تشريعها إللغاء القوانني اليت ُتجرّ       ٩-٨١
  ؛)كندا(من نفس اجلنس 

بني بالرضى  م العالقات اجلنسية اليت تتم      إلغاء مجيع األحكام اجلزائية اليت ُتجرّ       ١٠-٨١
  ؛)فرنسا(بالغني من نفس اجلنس 

تعديل تشريعها ليشمل مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة وإعطاء الرجل واملرأة             ١١-٨١
  ؛)النرويج(حقوقاً متساوية يف اإلرث 

إلغاء التشريع الذي حيرم املرأة من بعض احلقوق، مثل احلق يف اإلرث وملكية               ١٢-٨١
  ؛)شيلي(األراضي 

ساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك ما يتعلق        سن تشريع حلظر التمييز القائم على أ        ١٣-٨١
  ؛)سلوفينيا(حبقوق ملكية األراضي 

وضع قانون مللكية األراضي أكثر توازناً بني اجلنسني استناداً إىل توصية اللجنة           ١٤-٨١
  ؛)هنغاريا(حتصيص األراضي بشأن امللكية املعنية باألراضي 

  ؛)النرويج(القيام باخلطوات الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام   ١٥-٨١
القيام بإلغاء عقوبة اإلعدام بصورة رمسية وفعلية من خالل التـصديق علـى               ١٦-٨١

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         
  ؛)إسبانيا(

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكولـه            ١٧-٨١
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية( االختياري الثاين
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والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ) أستراليا(إلغاء عقوبة اإلعدام      ١٨-٨١
اململكـة املتحـدة    أستراليا و (املدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري الثاين      

  ؛) وآيرلندا الشماليةلربيطانيا العظمى
  ؛)شيلي(قوبة اإلعدام، بالنظر إىل وقف تطبيق عقوبة اإلعدام يف الواقع إلغاء ع  ١٩-٨١
اعتماد وقف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام ُبغية إلغاء عقوبة اإلعدام هنائيـاً              ٢٠-٨١

  ؛)فرنسا(
حبـق  القيام خبطوات من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام كلياً، بأثر فوري، وخاصة              ٢١-٨١

  ؛)اسلوفاكي(اجملرمني األحداث 
حظر عقوبة اإلعدام صراحة بشأن اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص يقل عمرهم             ٢٢-٨١

       /كـانون األول   ٢٠ عاماً، عمالً بقرار اجلمعية العامـة املُعتمـد يف           ١٨عن  
  ؛)إيطاليا( من اتفاقية حقوق الطفل ٣٧ واملادة ٢٠١٢ديسمرب 

  ؛)ستاريكاكو(منع اللجوء إىل العقاب البدين كعقاب جنائي   ٢٣-٨١
  ؛)فرنسا(إبطال األحكام اجلزائية اليت تنص على اللجوء إىل العقاب البدين   ٢٤-٨١
كحكم يصدر  البدين  العقاب   سنة، وحظر    ١٢رفع سن املسؤولية اجلنائية إىل        ٢٥-٨١

يتعلق جبميع األشخاص، وخباصة األشـخاص الـذين كـان       فيما احملاكمعن  
  ؛)سلوفينيا( سنة وقت وقوع اجلرم ١٨ عمرهم يقل عن

رفع سن املسؤولية اجلنائية متاشياً مع اتفاقية حقوق الطفل وحظـر العقـاب               ٢٦-٨١
  ؛)املكسيك(البدين يف مجيع الظروف 

النظر يف إدراج قواعد األمم املتحدة بشأن معاملة السجينات والتدابري غـري              ٢٧-٨١
املـة  ، كجزء من عملها املتعلـق مبع )قواعد بانكوك(االحتجازية للمجرمات   

  ؛)تايلند (٢٠١٠السجناء، وخباصة قانون السجون اجلديد لعام 
إعطاء األطفال املُتخلى عنهم املولودين يف إطار الزوجية نفس احلقوق وأنواع             ٢٨-٨١

الواليـات املتحـدة    (احلماية املعطاة لألطفال املولودين خارج إطار الزوجية        
  .األمريكية

  :ه بتأييد تونغاوال حتظى التوصيات املبيَّنة أدنا  -٨٢
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد  ةعلى اتفاقي ) إيطاليا(التصديق بسرعة     ١-٨٢

  ؛)إيطاليا ومالديف وسلوفينيا(املرأة 
التصديق بسرعة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة               ٢-٨٢

  ؛)إستونيا(
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التمييز ضد املرأة، بدون إبداء     االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال          ٣-٨٢
  ؛)أوروغواي(تتوافق مع موضوع هذه االتفاقية والغرض منها   الحتفظات قد

تكثيف اجلهود، على سبيل األولوية، لتنفيذ معايري احلماية املبيَّنـة يف اتفاقيـة      ٤-٨٢
  .)املكسيك(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تنفيذاً فعلياً 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير ُتعرب عن موقف         / االستنتاجات و  وإن مجيع   -٨٣
وينبغي أال تفسر على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 

 The delegation of Tonga was headed by Lord Vaea, Minister of Internal Affairs, 
and composed of the following members: 

• His Excellency Lord Vaea - Minister for Internal Affairs (Head of Delegation); 

• Mr. 'Aminiasi Kefu - Solicitor General; 

• Mr. Sonata Tupou - Charge d'Affaires, Tonga High Commission (London). 

        


