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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 التاسعة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧الثاين/يناير  كانون  ٢٦-١٥

 جتميع بشأن تونغا  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و ٥/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

 دا املضاهااا هيئاااا  تقاااارير يف الاااوارو  للمضلوماااا  ياااع  جتم والتقرياااراالساااتضرال الااادوري ال اااام   
 مااوج  شاا   يف مقااد   وهااو الصاال ، ذا  املتحااد  األماا  واثئاا  ماا  وغريهااا اخلاصاا  واإلجااراتا 

  ال لما  لضدو األقصى ابحلد تقيداً 

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (٢) (١)اإلنسان

الحظ فري  األم  املتحد  القطاري أن تونااا حت زاري أي تقاد  ملماوذ حاا ذلا  احلا   -٢
ل اااام   ن االاادوري  علااى الاارغ  ماا  التوصاايا  الااث قءلتجلااا ألنااات انولاا  الثانياا  ماا  االسااتضرال

 توناااااا طااااريالق الفرياااا  أوصااااىو تصااااد ق علااااى املضاهاااادا  الدولياااا  األساسااااي  حلقااااوق اإلنسااااان  
 اخلاااا  الااادوي دالضجلااا فيجلاااا مباااا اإلنساااان، حلقاااوق األساساااي  الدوليااا  املضاهااادا  لاااىع ابلتصااادي 
 افياا ،والثق الجتماعياا وا االقتصاااوي  ابحلقااوق اخلااا  الاادوي والضجلااد والسياسااي ، املدنياا  ابحلقااوق
  لتضاااذيغ وغاااري  ماااواتفاقيااا  مناهضااا  ا املااارأ ، ضاااد التمييااا  أشااا ا  مجياااع علاااى القضاااات واتفاقيااا 

ألشااا ا  ذوي   حقاااوق اضااروا املضاملااا  أو الضقوبااا  القاساااي  أو الالانساااني  أو املجلينااا ، واتفاقيااا
  (3)اإلعاق 

، علاى ٢٠١٥الاويرات وافا ، يف اذار/ماارذ وذكر فري  األم  املتحد  القطري أن جملس  -3
عملياا  التصاادي  علااى اتفاقياا  القضااات علااى مجيااع أشاا ا  التميياا  ضااد املاارأ ، وأبااد  عاادواً ماا  
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التحفظا  املتضلق  ابلرتبع على الضرش واالنضما  اىل طءق  النءالت وابإلججلال وال واج م  نفس 
، وخباصاا  احت اجااا  ال عيمااا  ال ااضءي اناانس  وكااان التقااد  قااد توقاات بسااءغ االحت اجااا  

وعاااا رئااايس الاااويرات اناااذا  اىل اجااارات ، ٢٠١٧ينيا  املرتءطاااا  ابل نيسااا   ويف شاااءا /ف اير الاااد
ب أن التصدي  مب ارك  انماعا  النسائي  احمللي  ألن الءلد كاان منقساماً حاو   شضءي م اورا  
  (4)املوضوع

التصادي  وش  ضت منظمُ  األم  املتحاد  للرتبيا  والضلا  والثقافا  )اليونسا و( تونااا علاى  -4
علاااى اتفاقيااا  اليونسااا و ملناهضااا  التمييااا  يف التضلاااي  واتفاقيااا  لايااا  وتض يااا  تناااوع أشااا ا  التضءاااري 

  (٥)الثقايف
الل نااا  املضنيااا   عالقااا  أمااا والحااظ فريااا  األماا  املتحاااد  القطااري أن تونااااا لاااديجلا تقااارير  -٥

(  ١٩٩٧عاااا   ( ونناا  حقااوق الطفاا  )منااذ٢٠٠١ابلقضااات علااى التميياا  الضنصااري )منااذ عااا  
  (٦)وش ع توناا على الوفات ابلت اماهتا املتضلق  بتقدمي التقارير مبوجغ كال االتفاقيت 

وشااااا ع فريااااا  األمااااا  املتحاااااد  القطاااااري تونااااااا علاااااى النظااااار يف زويااااا  ا ياكااااا  القائمااااا   -٦
ن امل صصاا  اىل الياا  وطنياا  إلعااداو التقااارير واملتابضاا  ماا  أجاا  التضاااون مااع اليااا  حقااوق اإلنسااا

  (٧)التابض  لألم  املتحد  بطريق  بنات  ومنجل ي 
وعاو   ٢٠١3وذكر فري  األم  املتحد  القطاري أن تونااا وججلات يف كاانون الثاين/ينااير  -٧

وائم  اىل مجيع امل لف  بوالاي  يف اطار اإلجراتا  اخلاص   وأشار اىل أن الفري  الضام  املضا  
اجاارات ياير  للءلااد، ول اا   ٢٠١٦واملمارساا  طلااغ يف عااا   مبسااأل  التميياا  ضااد املاارأ  يف القااانون

  (8)تل  ال اير  حت تت  بضد

 (٩)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
 ٢٠١4الحاااظ فريااا  األمااا  املتحاااد  القطاااري أن تونااااا أجااار  يف ت اااري  الثااااين/نوفم   -8

  (١٠)انت ااب  عام  اعُت ر  حر  ون يجل 
اوخااا   ٢٠١٧تحااد  القطااري  ن احل وماا  اقرتحاات يف أاير/مااايو وأفاااو فرياا  األماا  امل -٩

تضااادي  علاااى الدساااتور ئااادل ز ااا  رئااايس الاااويرات مااا  تضيااا  املااادع  الضاااا  ومفاااول ال ااارط  
، ٢٠١٧م  اجمللس املل   اخلاا  وامللا (  ويف اا/أغساطس  ومفول م افح  الفساو )بدالً 

  ٢٠١٧  جديااد  يف ت ااري  الثاااين/نوفم  أماار امللاا  جلاا  انمضياا  الت ااريضي  واجاارات انت ااااب
ذلااا  القااارار اعُّراااذ بضاااد أن أعااارا رئااايس انمضيااا  الت اااريضي  عااا  شاااواغ  ايات التضااادي   أن   واوُّعااا 

الدسااتوري املقاارتل، الااذي اعتُاا ر غااري وسااتوري، وبضااد أن وافقاات احل وماا  علااى عملياا  التصاادي  
رأ  وعلاى اتفااق جتااري اقليما ، عاا اعتُا ر على اتفاقيا  القضاات علاى مجياع أشا ا  التمييا  ضاد املا

حماول  لت اوي امللا  واجمللاس املل ا  اخلاا   وأوصاى فريا  األما  املتحاد  القطاري تونااا مبواصال  
  (١١)اصالل وتضدي  الدستور م  أج  توسيع احلي  الدميقراط  للءلد واحرتامه حلقوق اإلنسان

، ٢٠١٦ اأ ، يف كاانون األو /ويسام  ااا أنوذكر فري  األم  املتحاد  القطاري أن تون -١٠
م تءاااااً ألماااا  املظاااااحت ليحاااا  حماااا  م تااااغ مفااااول الضالقااااا  الضاماااا  الااااذي كااااان قااااد أن اااا  يف 

  وأماا  املظاااحت، الااذي اضااع ملساااتل  انمضياا  الت ااريضي ، مساا و  عاا  التحقياا  يف ٢٠٠١ عااا 
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اإلواري  الث تت اذها أي اوار  ال  او  الوارو  م  مجيع األش ا  ب أن اإلجراتا  والقرارا  
عاماااا  أو م سساااا  جتارياااا  أو أي هيئاااا  عاماااا  أخاااار ، أو أي مو اااات، مبااااا يف ذلاااا  أي ويياااار أو 
حمافظ  ولدياه أيضااً صاالحي  التصارل مبحاد اراوتاه  بياد أن فريا  األما  املتحاد  القطاري شادو 

ااا ان اات م سسا  على أن توناا ليس لديجلا بضد أي م سس  وطني  حلقوق اإلنسان  وأوصى تون
ماا  هااذا القءياا  وفقاااً للمءاااومب املتضلقاا  مبركاا  امل سسااا  الوطنياا  لتض ياا  ولاياا  حقااوق اإلنسااان 

  (١٢))مءاومب ابريس( على أساذ األولوي 

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 شرتكة بني القطا اتاملسائل امل -ألف 
 (١3)املساواة و دم التمييا -١ 

ضم  عاد  التمييا  واملسااوا  م  الدستور ت 4القطري  ن املاو  أفاو فري  األم  املتحد   -١١
، اعتماااد  احل ومااا  السياسااا  الوطنيااا  املنقحااا  املتضلقااا  ٢٠١4مياااع ماااواط  تونااااا  ويف عاااا  ن

على تض يا  املسااوا  با  مجياع النساات والرجاا  واألطفاا  يف ابل  ون اننساني  والتنمي ، الث ترك  
  التااادابري حت تنفاااذ بضاااُد وصاااو   اىل فوائاااد عمليااا  التنميااا  وم ااااركتجل  فيجلاااا وتوييضجلاااا  ول ااا  هاااذ

  (١4)ابل ام 
( ال ياا ا  مااار  ١٩88والحااظ فرياا  األماا  املتحااد  القطااري أن قااانون اناارائ  اننائياا  ) -١٢

ساانوا   ١٠املثلياا  باا  الءااالا  املرتاضاا  وياانة علااى عقوباا  قصااو  ماادهتا الضالقااا  اننسااي  
سااااا ناً وعلاااااى اسااااات دا  الضقوبااااا  الءدنيااااا  بنااااااًت علاااااى تقااااادير احمل مااااا   وال ي اااااري وساااااتور تونااااااا 

اىل التحرر م  التميي ، كما ال توجد قوان  أخر  تضام  احلمايا  ما  التمييا  علاى  ١٩88 لضا 
نة علااى يااللحقااوق  يتضاام  اعااال ً  ه  اننساااني ، علااى الاارغ  ماا  أنااأساااذ املياا  اننساا  وا وياا
  (١٥)(4املساوا  أما  القانون )املاو  

وأضال فري  األم  املتحد  القطري أن لقاف  توناا تدع  ماايري ا وي  اننساني  وذوي  -١3
)املت ااااءجل   ثماااا  الليااااث أو الفاكاااااليا وياااا  اننساااااني  املتنوعاااا  وتتضاااام  جمموعاااا  تقليدياااا  قوياااا  

ألسار  املل يا  يف تونااا  زظاى ابحارتا  كءاري وبادع  ا املت اءجل  ابلنسااترابطا   وقا  ان  ابلنسات(
آلخار ابالعرتال القانوين وال يا ا  ارتادات مالباس انانس ا املت ءجلون ابلنسات، ال يتمتع ومع ذل 

 هاااذا مااا  ١3٦املااااو  ( مااا  قاااانون انااارائ  اننائيااا   وتااانة ٥)8١ي ااا   جرميااا  مبوجاااغ املااااو  
اا  عليااه ابلساا   ملااد   مي اا  أن القااانون علااى أن أي شاا ة ياادان بتجلماا  اللااوا  مي اا  أن ُج مل

 املت ااءجل  ابلنسااات، أجاار  رابطاا  ٢٠١٦ويف كااانون األو /ويساام    (١٦)ساانوا  ١٠تصاا  اىل 
واملثليااا  يف تونااااا م ااااور  وطنيااا  ماااع احل ومااا  لتنقااايهب القاااوان  اننائيااا  ئااادل لايااا  املثلياااا  

وم ووجاا  املياا  اننساا  وماااايري ا وياا  اننساااني  وحااامل  صاافا  اننساا   بيااد أن اإلصااالل 
    (  ١٧ )انوين يف هذا اجملا  حت جدث بضدالق
وبضااد الت ااديد علااى أن توناااا قءلاات خااال  انولاا  الثانياا  لالسااتضرال الاادوري ال ااام   -١4

التوصي  الداعي  اىل تض ي  التادابري الراميا  اىل القضاات علاى مجياع أشا ا  املضاملا  التميي يا  املتصال  
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ملساااوا  أوصاى فرياا  األماا  املتحااد  القطاري توناااا اباللتاا ا  اب ،(١8)ابمليا  اننساا  وا وياا  اننساااني 
الاات أح ا  قانون انرائ  اننائي  الث جتر  الضالقا  اننسي  املثليا  با  م  خال  وعد  التميي  

 بوضااعالءااالا  املرتاضاا ، وم افحاا  التميياا  ضااده ، ومنااع الضناات عاا  طرياا  اذكااات الااوع  الضااا  
  (١٩)مل  صفا  اننس املثليا  واملثلي  وم ووج  املي  اننس  وماايري ا وي  اننساني  وحا

 (٢٠)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
شاادو فرياا  األماا  املتحااد  القطااري علااى أن توناااا مضرضاا  ب ااد  لل ااوارث الطءيضياا  وأن  -١٥

ااثر تاري املناخ م  شاأاا أن ت ياد ما  ذلا ، عاا مي ا  أن يجلادو مجياع جواناغ التنميا  املساتدام  
  (٢١)يف الءلد

، بادع  ما  بار مل الادع  الضاامل  ٢٠١٧والحظ أن احل وما  أجار ، يف ح يران/يونياه  -١٦
خلطط الت يت الوط  الءيئ  التابع ل  مل األم  املتحد  اإلمنائ ، مناق ا  ب اأن خطا  الضما  

أياد  الوطني  امل رتك  الثاني  للت يت مع تاري املناخ واوار  خماطر ال وارث  وعالو  على ذلا ، 
( بوصاافه االساارتاتي ي  الضاملياا  ٢٠3٠-٢٠١٥توناااا اطااار ساانداي للحااد ماا  خماااطر ال ااوارث )

ئدل احلد م  خماطر األخطار الطءيضيا  وال اوارث ما   على التحم  لءنات قدر  اجملتمضا  احمللي 
وأحاااا  فريااا  األمااا  املتحاااد  القطاااري اىل وراسااا    (٢٢)أجااا  املسااااعد  يف كفالااا  التنميااا  املساااتدام 

وخلة فيجلا اىل أن املضاارل التقنيا  والقادرا  املاليا  القائما   ٢٠١٦أجن ها الءن  الدوي يف عا  
غااري كافياا  يف الضديااد ماا  احلاااال  ملضاناا  القابلياا  للتااألر ابملناااخ وال ااوارث وللحااد ماا  امل اااطر  

بي  ال ت ا  مسأل  رئيساي  وأن فضاليا  نظا  اإلناذار املء ار تتاألر ورأ  أن التنفيذ والقدرا  االستيضا
  (٢3)د وكذل  ابلقيوو والت اليت الءاهظ  لنظ  االتصاال أيضاً ابتساع الرقض  انارافي  للءل

لتاااألري تااااري املنااااخ  وورايً  اً تقييمااا  ن جتاااريوأوصاااى فريااا  األمااا  املتحاااد  القطاااري تونااااا  -١٧
سيما فيماا يتضلا  بتمتاع ال ارائهب الفقاري  واملن فضا  الادخ  ما  السا ان  وال وارث الطءيضي ، وال

وخمتلت الفئا  االجتماعي  األخر  جلقوق اإلنسان ومساعدهتا لتصءهب أكثر قدر  على الصموو 
يف مواججلاا  هااذ  ال ااوارث  وتضااع خططاااً وباارامل قطاعياا  ت اام  علااى  ااو كاماا  القاادر  علااى 

كااا  علاااى ساااءي  األولويااا  علاااى التناااوع الءيولاااوج  والتضلاااي  والطاقااا  التاااأقل  ماااع ااثر تااااري املنااااخ وتر 
ومصاااايد األ اااا  واحلراجااا  والصاااح  وا ياكاااا  األساساااي  واألراضااا  واملياااا  وال اااءاا  وتضاااام  

  (٢4)لتدخال الفئا  املستجلدف ، ألنات عطيط هذ  ا جلام اور  انجلا  صاحء  املصلح ، مبا في

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

الحااظ فرياا  األماا  املتحااد  القطااري أن الضناات اننساا  واننساااين، مبااا يف ذلاا  عناات  -١8
الض ري، واالعتدات اننس  واالغتصااا والضنات ضاد األشا ا  مااايري ا ويا  اننسااني  منت ار 

  (٢٦)واسع على نطاق
(، ٢٠١3املتحااد  القطااري أن توناااا أصاادر  قااانون لاياا  األساار  )والحااظ فرياا  األماا   -١٩

تضاا ي احلماياا  ماا  الضناات املناا ي بطاارق عااد ل ماا  خااال  منااع الضناات عاا  اً الااذي يتضاام  أح اماا
صااادار امااانهب م يااد ماا  السااالط  لضااءا  ال اارط  لياااوفروا احلماياا  للضااحااي و طرياا  يايو  الااوع   

فاااارل و لضااااحااي   اىلاامل ااااور  تقاااادمي دين والضقلاااا  و تااااوفري الاااادع  الصااااح  الءااااو أواماااار احلماياااا   
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تض ياا  االساات اب  امل سسااي  عاا  طرياا  ان ااات اجمللااس االست اااري و عقااواب  شااديد  علااى اننااا   
  (٢٧)حلماي  األسر  يف اطار ويار  الداخلي 

 والحظ فري  األم  املتحد  القطري أيضاً أن األح ا  املتضلق  ابلضقوب  الءدنيا  يف قواعاد -٢٠
( حت ت ااا  قاااد أُلايااات ر يااااً يف ١٦٥و ١٦4و ١٦3و 4٥( )وال سااايما املاااواو ١٩4٧لسااا   )ا

علااى الاارغ  ماا  أن القااانون جظاار الضقاااا الءاادين كتاادبري  وياا  يف الساا ون   ٢٠١٧أاير/مااايو 
ما   ٢4والحظ أيضاً أن الضقوب  الءدني  تُضت مل عقوبا  م اروع  لل ارائ  املنصاو  عليجلاا يف املااو  

(  واو  القانون السلطا  جلد الفتيان وون س  الساوس  ع ار  ١٩٢٦انرائ  اننائي  )قانون 
جلد  "بقضيغ أو عصا خفيف  م ون  ما  أغصاان شا ر  التمار ا نادي أو غريهاا ما   ٢٠حا 

جلاااد  "بساااو  وافااا  علياااه جملاااس الاااويرات"  ٢٦األغصاااان"، يف حااا  مي ااا  جلاااد الءاااالا  حاااا 
ألح ااا  القانونياا  والدسااتوري  املتضلقاا  جلظاار التضااذيغ نفاااذ اتوناااا ا ياا الفر  (  وأوصااى3١ )املاااو 

  (٢8)اً صارمانفاذاً  واملضامل  والضقوب  القاسي  والالانساني  واملجلين 
( جظار الضقوبا  )الءدنيا ( ٢٠١3والحظ فري  األم  املتحاد  القطاري أن قاانون التضلاي  ) -٢١

أي طالاغ يف املدرسا  أو يف املءااين املدرساي   بياد أن يف ش   ايذات لفظ  واست دا  القو  ضاد 
تقارير خمتلف  ك فت أن الضقوب  الءدني  ال ت ا  واسض  االنت ار يف الءلد، مبا يف ذل  يف املدارذ 
االبتدائي  والثانويا   وأوصاى الفريا  تونااا ابعااذ تادابري حمادو  علاى الصاضيدي  الت اريض  واإلواري 

  (٢٩)طفا  يف األماك  الضام  واخلاص لألحلظر الضقوب  الءدني  

 إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
  (3٠)أوصى فري  األم  املتحد  القطري توناا ان ات حماك  مستقل  لألحداث -٢٢

 (3١)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -٣ 
( عااو  ويار  اإلعااال  ٢٠١٥ماا  قااانون االتصاااال  ) ٩٦  أفاااو  اليونساا و  ن املاااو -٢3

، رهنااااً مبوافقااا  الاااويير، سااالط  عارسااا  الرقابااا  علاااى وساااائط اإلعاااال  املااارخة  اااا اذا  واالتصااااال 
الت ااااديت أو اخلياناااا  أو  زااااارذكاناااات تءااااد حمتااااو  ااااادش احليااااات أو تضاااارل عنفاااااً مفرطاااااً أو 

التحريد أو الت جلري أو تتضارل مع قوان  توناا  وقد تطلغ الويار  أيضاً م  انجل  املرخة  اا 
أن تءد حمتو  ذا أمهي  ويني  أو متصاًل مبسائ  املصلح  الوطني  أو املسائ  التضليميا   وقاد زادو 

 اا أن تءاد حمتاو  سياساياً أو مثارياً جلا  مارخة  "اىل أي مد  و ي طريقا  مي ا  نالويار  أيضاً 
وأضاااافت اليونسااا و أن ننااا  االتصااااال  مسااا ول  عااا  مااانهب تاااراخية الااارتووا    (3٢)لل اااد "

(  وتتاااألت تلااا  ا يئااا  مااا  أربضااا  أعضاااات ٢٠١٥الراويويااا  ومراقءتجلاااا وانفااااذ قاااانون االتصااااال  )
ت نولوجيااااا املضلومااااا   تضياااانجل  نناااا  تضيينااااا  م لفاااا  ماااا  ويياااار اإلعااااال  واالتصاااااال  وخءااااري يف

واالتصااااال  وعثااا  للمساااتجلل    وأوصااات اليونسااا و تونااااا ابلنظااار يف تااادعي  اساااتقال  عمليااا  
  (33)اصدار تراخية الءد اإلذاع  مبا يتماشى مع املضايري الدولي 

وذكاار فرياا  األماا  املتحااد  القطااري أيضاااً أن رئاايس الااويرات انااذا  كااان قااد هاادو ماا خراً  -٢4
الضاما  بساءغ عاد  رضاا  عا  التقاارير الاث تقادمجلا  وقامات احل وما  أيضااً بفصا   حمط  اإلذاع 

رئيس اجمللس واملدير الضا  لل ن  اإلذاع  يف توناا  وقا  ان هذا األخري يوجد حالياً أما  احملاك   
، عاااا  ٢٠١٧وأضااااال الفرياااا  القطااااري لألماااا  املتحااااد  أن احل وماااا  أعلناااات، يف ح يران/يونيااااه 
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  (34)ننااا  الءاااد اإلذاعااا  يف تونااااا الاااث هااا  صااا  ا يئااا  الوطنيااا  للءاااد اإلذاعااا ،اعت امجلاااا خص 
  (3٥)توناا ابحرتا  احل  يف حري  التضءري يف القانون واملمارس  الفري  وأوصى

وأشاار  اليونساا و اىل أن الت ااجلري يضتاا  جرمياا  جنائياا  مبوجااغ قااانون الت ااجلري ويضاقااغ  -٢٥
عاااد  وفاااع الارامااا   وأوصااات تونااااا  ن تنااا ع صاااف  انااار  عااا  علياااه بارامااا  أو ابلسااا   يف حاااا  

  (3٦)الت جلري وتدرجه ضم  قانون مدين يتماشى مع املضايري الدولي 
وذكاار فرياا  األماا  املتحااد  القطااري أنااه، علااى الاارغ  ماا  أن اإلطااار القااانوين وامل سساا   -٢٦

للم اااارك  يف عملياا  وضاااع  احلاااي ياااوفر فرصاااً للماااواطن ، مبااا يف ذلااا  منظمااا  اجملتماااع املاادين،
اجا  اىل أن القوان  والرقاب  م  خال  نان وائم  وجلسا  استماع علني ، فإن تل  اآللياا  جل

عملي  امل ارك  ونتائ جلا شامل  ومفتوح  وشفاف  وت اركي   وقا  ان منظما  تُض َّي لضمان كون 
األخااار  ال ت اااار  يف الوقااات اجملتماااع املااادين وال ناااائس ومجاعاااا  املصاااات املسااا ل  وامل اااو   

الراه  م اارك  كاملا  يف عمليا  وضاع القاوان  والرقابا  والت طايط الاوط  واملي نا   لاذل ، أوصاى 
  (3٧)فري  األم  املتحد  القطري توناا بتض ي  هذ  اآلليا 

والحظ فري  األم  املتحد  القطري أن منظما  اجملتمع املدين تواجه جمموع  م  القياوو  -٢٧
املتضلقاا  ابلقاادرا ، مبااا يف ذلاا  بيئاا  زويلياا  غااري مسااتقر ، وانضاادا  التنسااي ، وقاادر  حماادوو  علااى 

 ل ا    وأوصى الفري  تونااا بتجليئا  بيئا  مواتيا  للم تماع املادينب أاا تقاريراألموا  وتقدمي اوار  
  (38)ينمو وي وهر جليد مي نه أن يقد  اسجلاما  حا   لتطوير السياسا  الضام 

وشاا ضت اليونساا و توناااا علااى أن تنفااذ تنفيااذاً ذماااً األح ااا  ذا  الصاال  ماا  اتفاقياا   -٢8
لايا  الارتاث الثقاايف والطءيضا  الضاامل  واتفاقيا  لايا  الارتاث الثقاايف غاري املااوي، الاث تضا ي فاار  

صااو  اىل الاارتاث الثقااايف وامل ااارك  فيااه، وتفضاا  بااذل  اىل اعمااا  احلاا  يف امل ااارك  يف احليااا  الو 
ضت الثقافيااا   علااااى أن تااااوي يف ذلااا  االعتءااااار الواجااااغ مل اااارك  اجملتمضااااا  احمللياااا   تونااااا وُشاااا  ر

كذل  الفئاا  واملمارس  والفاعل  الثقافي  واملنظما  غري احل ومي  املنتمي  اىل اجملتمع املدين و 
الضضيف  )األقليا  وال ضوا األصلي  واملجلاجرون والالجئون وال ءاا واألش ا  ذوو اإلعاق ( 

  (3٩) وأن ت ف  ت اف  الفر  للنسات والفتيا  ملضان  م  ل  الفوارق ب  اننس
والحظت اليونسا و أن تونااا حت تقاد  تقريرهاا الاوط  عا  تنفياذ التوصاي  املتضلقا  بوضاع  -٢٩

  ٢٠١٦اىل  ٢٠١3( للم ااااااور  الثانيااااا ، الاااااث تاطااااا  الفااااارت  مااااا  ١٩٧4الءااااااحث  الضلميااااا  )
ت اااريضي  أو غريهاااا مااا  اخلطاااوا  الاااث اعاااذهتا  خطاااوا وشااا ضت تونااااا علاااى اإلباااال  عااا  أي 

  (4٠)ا الص  الدوي لوضع املضايرياحل وم  لضمان تطءي  هذ

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

الحظ فري  األما  املتحاد  القطاري أن التمييا  با  اننسا  ما  حياد األجاور و ارول  -3٠
يف الضمالاا  مدفوعاا  األجاار خااارج  الضماا  ال ياا ا  ميثاا  م اا ل   فضاادو الرجااا  يفااوق عاادو النسااات

يف املائاا   وحت يفاد التضلااي   ٥٠اىل  ٢٠القطااع ال راعا  ويُاادفع  ا  أكثاار عاا يُادفع للنسااات بنساء  
الضاي لل ااب  اىل زسا  نتاائل الضمالا  بساءغ احلاواج  اننسااني  يف أساواق الضما ، والقوالاغ 

وقضااا  التقليدياا  ب ااأن ن ااا  املاارأ  املناا ي غااري النمطياا  اننساااني  عاا  املجلاا  املناسااء  للماارأ ، والت



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

7 GE.17-19205 

، ت ااااو ت اااون املاارأ  غاااري مرئيااا  يف جماااالس عايتجلاااا لألساار   ففااا  القطااااع اخلااا ماادفوع األجااار ور 
ال اركا   ويف القطاااع الضااا ، غالءاااً مااا زتاا  النسااات مناصااغ متدنياا  املسااتو   وم ااارك  املاارأ  يف 

الريفياا    والءطالاا  باا  النسااات أعلااى عموماااً يف املناااط  القااو  الضاملاا  أعلااى يف القطاااع غااري الر اا 
وأوصاااى فريااا  األمااا  املتحاااد  القطاااري تونااااا  ن ت فااا  يف القاااانون   (4١)وانااا ر اخلارجيااا  النائيااا 

  (4٢)م  الرجا  ع  نفس نوع الضم  رأ  مرتءاً م افئاً ملرتغ نظرائجلاواملمارس  تقاض  امل

 (43)احلق يف مستوى معيشي الئق -٢ 
ذكر فري  األم  املتحد  القطري أن توناا شجلد  اخنفاضاً يف مسامه  القطااع األوي يف  -3١

الناااتل احمللاا  اإلمجاااي وضااضفاً عاماااً يف القطاااع الريفاا ، حيااد يضاايحل الضديااد ماا  ضااضال احلااا  
 يف الوقاات الااذي ت ااافهب فيااهوالفقاارات  وياو تناااقة أمهياا  القطاااع األوي ماا  تفاااق  عااد  املساااوا  

األسااار املضي اااي  الريفيااا  مااا  أجااا  احلصاااو  علاااى اإلياااراوا  النقديااا  الاليمااا  ل ااارات الضاااروراي  
األساسااي   ويف املناااط  احلضااري ، ينااتل الفقاار أساساااً عاا  ا  اار  ماا  األرايل اىل املاادن بسااءغ 

تااجون حرك  الس ان م  املناط  الريفيا  واملنااط  النائيا  يف الءلاد اىل الءلادا  واملادن جلثااً عماا ج
  (44)اليه م  فر  عم  أفض  لتحس  سء  عي جل 

وشااادو فريااا  األماااا  املتحاااد  القطاااري علااااى أن حصااا  اخلماااس األفقاااار مااا  الساااا ان يف  -3٢
علاااى ماااد  الضقاااد األخاااري، عاااا خفاااد  ياو االسااتجلال  اإلمجااااي لألسااار املضي اااي  يف تونااااا قاااد 

مساااتورو صاااال لألغذيااا  وأن  يف املائااا   وأضاااال أن تونااااا بلاااد ١٠التفااااو  يف الااادخ  بنحاااو 
اعتماااو  علااى تااوافر هااذ  الااواروا  الاذائياا  جضلااه عرضاا  لتقلااغ أسااضارها  وعااالو  علااى ذلاا ، 
ت    مسأل  احلصو  على امليا  النظيف  واملراف  الصحي  األساسي  مصدر قلا  مت اياد يف الءلاد  

  علااى تااوافر املااوارو املائياا  ، الناجتاا  عاا  تاااري املناااخ،  لااري ساالتاااري وقااد كااان ألمنااا  الطقااس امل
وفضاليااا  مرافااا  الصااارل الصاااح   وشااادو فريااا  األمااا  املتحاااد  القطاااري علاااى أن ذلااا  األمااار قاااد 
يااااا وي، يف حاااااا  عاااااد  مضانتاااااه، اىل م ياااااد مااااا  األيماااااا  احلااااااو ، مباااااا يف ذلااااا  االضاااااطرااب  

  (4٥)ر بصف  خاص  على املناط  احلضري االجتماعي ، وهو ما سي ل

 (4٦)لصحةاحلق يف ا -٣ 
ذكر فري  األما  املتحاد  القطاري أن صاح  األمجلاا  ال تا ا  مصادر قلا  رغا  التحسا   -33

النسااات  ماارال  الضااا  يف اخلاادما  الصااحي   وقااد أو  اعااتال  األمجلااا  اىل اصاااب  الضديااد ماا 
  (4٧)م من  أو اعاقتجل 

الصااحي ، مبااا فيجلااا وأوصااى توناااا مبواصاال  تض ياا  حصااو  انميااع علااى خاادما  الرعاياا   -34
خاادما  الصااح  اننسااي  واإلجنابياا ، وال ساايما للمواليااد اناادو واألطفااا   وأوصااى أيضاااً بتااوفري 

  (48)التضلي  القائ  على املجلارا  احلياتي  واوراج الرتبي  اننسي  يف املناهل املدرسي 
طااراً رئيسااياً وذكاار فرياا  األماا  املتحااد  القطااري أيضاااً أن عارساا  اناانس قسااراً ي اا   خ -3٥

عا  م ااك  أخار   ونقا  فاريوذ نقاة املناعا  الء اري ، فضاالً اً لإلصاب  ابألمرال املنقول  جنسي
تتضلااا  ابلصاااح  اننساااي  واإلجنابيااا ، مباااا يف ذلااا  حااااال  احلمااا  غاااري املرغاااوا فياااه والصااادما  

ناااا يف تو  ٢٥يف املائاا  ماا  النسااات وون ساا   3٠وراسااا  خمتلفاا  ك اافت أن قااا  ان النفسااي   و 
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ويااااا  قاااااوي السااااات دا   يضاااااان  مااااا  مااااارل منقاااااو  جنساااااياً، ويُضااااا   ذلااااا  أساسااااااً اىل رفاااااد
  (4٩)الرفاال 

 (٥٠)احلق يف التعليم -٤ 
شااادو فريااا  األمااا  املتحاااد  القطاااري علاااى أن مضاااد  اإلملاااا  ابلقااارات  وال تابااا  يف تونااااا  -3٦
يف حااا  بلااا  و تااادائ  لل مياااع  يف املائااا  وأناااه ز احاااراي تقاااد   اااو زقيااا  التضلاااي  االب ٩٩,4 يءلااا 

م شاااار الت اااااف  باااا  اننساااا  يف االلتحاااااق ابملاااادارذ يف مرحلاااا  مااااا قءاااا  االبتاااادائ  ويف املرحلاااا  
، ال تاا ا  هنااا  زااداي  قائماا ، ال ساايما ابلنسااء  للم تمضااا  ٢٠١٢يف عااا   ٠,٩٩االبتدائياا  

الاااتضل  القاااائ  علاااى احملليااا  النائيااا  واألشااا ا  ذوي اإلعاقااا   وت ااام  هاااذ  التحاااداي  مساااارا  
  (٥١)أساذ اننس الث زد م  فر  اخنرا  النسات والفتيا  يف تضلي  مالئ  ملصاحلجل  وقدراهت 

والحظت اليونس و أن توناا خطت خطوا  هاما  يف مرحلا  ماا قءا  التضلاي  االبتادائ   -3٧
والتضلاااي  يف مرحلااا  حلركااا  التضلاااي  لل مياااع املتضلااا  بتوسااايع نطااااق الرعايااا   ١زقيااا  ا ااادل  اااو 

 ٢٠٠٠يف املائااا  يف عاااا   ٢٩الطفولااا  املء ااار  عااا  طريااا  يايو  املضاااد  اإلمجااااي لاللتحااااق مااا  
يف  ٥4  ولئ  كان هذا املضد  أعلى ما  املتوساط الضاامل  الءاال  ٢٠١٢يف املائ  يف عا   ٧١ اىل

يف مرحلاا  التضلااي  قءاا   ايف املائاا  ماا  األطفااا  يف توناااا ليسااو  3٠فإنااه ي ااري اىل أن حااواي  ،املائاا 
  (٥٢)االبتدائ 

وذكر فري  األم  املتحد  القطري أن نوعي  التضلي  ماا يالات مصادر قلا  رغا  أن توسايع  -38
نطاق التضلي  األساس  اجملاين كان عاماًل رئيساياً يف زسا  حصاو  أطفاا  األسار املضي اي  ذا  

  (٥3)الدخ  املن فد على التضلي  االبتدائ 
ظاات اليونساا و عااد  وجااوو بيااا   حديثاا  ب ااأن تنفيااذ اطااار السياساا  التضليمياا  والح -3٩

  (٥4)وعد  وجوو نظا  للرصد ٢٠١٩اىل  ٢٠٠4للفرت  م  
وش ضت اليونس و توناا بقو  على ت اريس احلا  يف التضلاي  يف وساتورها وتقادمي تقاارير  -4٠

ابلتضلي   وش ضت  اخلاص ضايري وضع املب جلا املتضلق ح ومي  ع  امل اورا  الدوري  ب أن ص وك
توناااا أيضاااً علااى رصااد تنفيااذ اطااار سياسااتجلا التضليمياا  وقاادمي تقااارير ب ااأنه  ومواصاال  اجراتاهتااا 

نوعياااا  والتضلاااااي  يف جمااااا  حقاااااوق اإلنسااااان  واطاااااالع اليونساااا و علاااااى أي الالرامياااا  اىل زسااااا  
  الضامليا  لليونسا و ب اأن مضلوما  ذا  صل  لتحديد موج  بيا هتاا القطريا  يف قاعاد  الءياا 

  (٥٥)احل  يف التضلي 
ثامناااااا  وأفاااااااو  اليونساااااا و  ن توناااااااا حت تقااااااد  تقاريرهااااااا الوطنياااااا  يف اطااااااار انااااااولت  ال -4١
( مااا  م ااااورا  الااادو  األعضاااات ب اااأن التااادابري ٢٠١٧-٢٠١٦( والتاساااض  )٢٠١3-٢٠١١)

( ٢٠١3-٢٠١٢اخلامساااااا  ) املت ااااااذ  لتنفيااااااذ توصااااااي  مناهضاااااا  التميياااااا  يف التضلااااااي ، وانااااااولت 
 ١٩٧4 ( م  امل اورا  املتضلق  ابلتدابري املت اذ  لتنفياذ توصاي  عاا ٢٠١٧-٢٠١٦والساوس  )

  حقااوق ب ااأن الرتبياا  ماا  أجاا  التفاااه  والتضاااون والسااال  علااى الصااضيد الاادوي والرتبياا  يف جمااا
  (٥٦)اإلنسان وحرايته األساسي 
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 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 

 (٥٧)النساء -١ 
شادو فرياا  األما  املتحااد  القطاري علااى أن امااتال  املارأ  لألراضاا  أمار ابلاا  الصااضوب  يف  -4٢

توناااا  فقااانون األراضاا  مينضجلااا ماا  ورالاا  األراضاا ، عااا جااد كثاارياً ماا  قاادرهتا علااى احلصااو  علااى 
تضاوو لألشاقات وغاريه   اخلدما  املالي   وشدو الفري  على أن السيطر  واإلوار  احلقيقي  لألراض 

م  رجا  الض ري  رغ  وجوو بضد النظ  النسائي  حلياي  األراض   وقلاياًل ماا ت اار  نساات تونااا 
يف صنع القرارا  املتضلق  بتنمي  األراض  و وراً ما يستطض  االساتفاو  ما  هاذ  التنميا   وأوصاى 

ري حالياااً، وخباصا  ح مااه الااذي فريا  األماا  املتحاد  القطااري توناااا بتضادي  قااانون األراضا  السااا
  (٥8)مينع املرأ  م  ورال  األراض 

وشااادو فريااا  األمااا  املتحاااد  القطاااري علاااى أن زثيااا  املااارأ  يف انمضيااا  الت اااريضي  ال يااا ا   -43
من فضاً للااي ، اذ ال توجد حالياً سو  عثلا  واحاد   وأوصاى الفريا  تونااا ابعااذ تادابري حمادو  

علااى قااا ، يف مسااتواي  صاانع القاارار، مبااا يف ذلاا  واخاا  انمضياا  الت ااريضي   و لاا ايو  زثياا  املاارأ  
وجه اخلصو ، ينءا  لتوناا أن تض    ابعتمااو القاوان  الاليما  ب اأن يايو  زثيا  املارأ  يف ا يئا  

تادابري خاصا  م قتا   وذكار فريا  األما  املتحاد   ع  طريا الت ريضي  وهيئا  صنع القرار األخر  
  (٥٩)ضاط م  أج  صياغ  م روع قانون يف هذا اجملا سائ  ياور  جمموع  زالت نالقطري مء

وأوصااى فرياا  األماا  املتحااد  القطااري توناااا ان ااات م يااد ماا  الاا امل املسااتجلدف  ملراعااا   -44
االحتياجا  اخلاص  ابلنسات املنتميا  اىل فئا  مجلم   وضضيف ، مث  النسات الريفيا  والنسات 

  (٦٠)ذوا  اإلعاق 
ااار فريااا  األمااا  املتحاااد  القطاااري ابلتوصاااي  املقدمااا  ألناااات انولااا   -4٥ وعلاااى هاااذا األسااااذ، ذك 

الثاني  لالستضرال الدوري ال ام  اىل توناا لتضط  األولوي  للمءاورا  الراميا  اىل زقيا  املسااوا  
 اارك  املارأ  ب  اننس  ضم  اطارهاا اإلمناائ  االسارتاتي   وت ثات انجلاوو الاث تتاوخى يايو  م

  (٦١)على مجيع املستواي  الر ي  لصنع القرار

 (٦٢)األطفال -٢ 
شادو فريا  األما  املتحااد  القطاري علاى أن يواج األطفاا  ال ياا ا  ي ا   مساأل  حرجاا   -4٦

يف توناا  وعلى الرغ  م  أن توناا طرل يف اتفاقي  حقوق الطف ، فإن قانون ال واج فيجلا يسمهب 
عاماً اذن م  الوالدي   وغالءاً ُي ر  الوالدان الفتياا  علاى الا واج  ١٥منذ س  لألطفا  ابل واج 

ويف بضاد احلااال  ينطاوي األمار علاى لاا  املراهقاا   ويف حااال  أخار ، تُارغ  الفتياا  علااى 
، يف بضاااد احلااااال ، علاااى الااا واج مااا  يُااارغم  الااا واج جملااارو رمياااتجل  ماااع فتياااان  بااا  ان الفتياااا 

الضديد م  األطفاا ، وخباصا  الفتياا ، مضرضا  للحما   أصءهب ذا الوضع، ماتصءيجل   ونتي   
املء ااااار، ويضااااارل ذلااااا  صاااااحتجل  وصاااااح  أطفاااااا   لل طااااار، بااااا  يااااا وي اىل الوفاااااا  يف بضاااااد 

  (٦3)األحيان
وأضااال فرياا  األماا  املتحااد  القطااري أن هااذا الوضااع أو  أيضاااً اىل يايو  خطاار الضناات  -4٧

يف اطااار الاا واج واإليااذات الضاااطف ، فضاااًل عاا  مااااور  األطفااا  املناا ي، مبااا يف ذلاا  االغتصاااا 
  (٦4)، عا جرمجل  م  حقجل  يف التضلي للمدرس  يف وقت مء ر
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، ٢٠١٧، يف اذار/مااارذ حااد  القطااري أن ويار  الضااد  أقامااتوالحااظ فرياا  األماا  املت -48
ان "وعوا الفتيا  ي   شراك  مع جمموع  حملي  تدافع ع  حقوق املرأ  والطف  إلطالق لل  بضنو 

فتياااا " هاااادفجلا وضاااع حااااد لااا واج األطفااااا  واملطالءااا  الاااااات مااااو  الدسااااتور الاااث تتناااااو  قااااانون 
  (٦٥)ال واج
وأوصااى فرياا  األماا  املتحااد  القطااري توناااا بتضاادي  قااانون الاا واج علااى سااءي  األولوياا ،  -4٩
الاا واج وون الساا  القانونياا  الاادنيا ماا   بطااالن عاماااً واعااالن ١8يف ذلاا  رفااع ساا  الاا واج اىل  مبااا

أساساااه، أي ينءاااا  أال ي اااون لاااه أسااااذ قاااانوين زااات أي ذريضااا ، ساااوات يف املمارسااا  الضرفيااا  أو 
الدينيااا  أو التقليديااا   ويايو  النطااااق احلااااي للضقاااواب  والاراماااا  املفروضااا  علاااى مجياااع األطااارال 

متناساااء  ماااع خطاااور  انرميااا   واالعااارتال  املضنيااا  يف أوات أو تساااجلي  أوات يماااا  األطفاااا  لت اااون
بااا واج األطفاااا  ك ااا   مااا  أشااا ا  عمااا  األطفاااا ، وجتااارمي عمااا  األطفاااا  صاااراح  يف اجملاااا  

"وعاااوا  للااا  الاااداخل  مبوجاااغ القاااوان  املتصااال  ابألطفاااا   ومواصااال  احلماااال  الضامااا  مااا  قءيااا 
ميااا  ذا  الصااال  وال عماااات  و الفتياااا  ي ااا  فتياااا "، ابلتضااااون ماااع اجملتماااع املااادين والاااويارا  احل

  (٦٦)الديني 

 األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 
شااضء  للحماياا   ٢٠١٥أفاااو فرياا  األماا  املتحااد  القطااري  ن احل وماا  أن ااأ  يف عااا   -٥٠

االجتماعياا  واإلعاقااا  ذبضاا  لاااويار  الداخليااا  ئاادل وضاااع سياساااا  لاياا  اجتماعيااا  وخمططاااا  
األشاا ا  ذوو اإلعاقاا ، وزساا  نوعياا  حياااهت   فيجلااا فئااا  الضااضيف  ماا  الساا ان، مباا لاادع  ال

ياات بضااد ابلاادع  مبساااعد  الرتتيءااا  امل سسااي  حت ت اا  قااد حظ   غااري أن هااذ ٢٠٢٥جللااو  عااا  
أطر قانوني  وسياساتي  قوي  تضرتل جلقوق األش ا  ذوي اإلعاق   وأوصاى فريا  األما  املتحاد  

يت املتضل  بتحس  ام اني  وصو  األش ا  ذوي القطري توناا بتض ي  اإلطار القانوين والسياسا
  (٦٧)ضام  والنق  واملضلوما اإلعاق  اىل الصح  والتضلي  والضمال  واألماك  ال

وروو فري  األم  املتحد  القطري النتائل الث توصلت اليجلا وراس  أجراها صندوق األم   -٥١
ونااا، وها  أن النساات ذوا  اإلعاقا  يف لاللا  بلادان، مباا فيجلاا ت ٢٠١3املتحد  للس ان يف عاا  

فجلاا ، علااى سااءي  املثااا ، مضرضااا  ب اا   خااا  للم ااق    (٦8)يااواججل  عاادواً ماا  التحااداي 
اجتماعيااااااً واقتصااااااوايً  وعلاااااى الااااارغ  مااااا  بضاااااد القاااااوان  و والفقااااار وغالءااااااً ماااااا ُيساااااتءضملدن لقافيااااااً 

اً، ويضاارف  مضاادال  بطالاا  والسياسااا  واملمارسااا  املفيااد ، ان النسااات ذوا  اإلعاقاا  أقاا  تضليماا
أكثر ارتفاعاً، ويُرجهب أن يتضرض  أكثر م  غريه  لالعتدات، وه  أكثر فقراً وأكثر ع لا ، ويضارف  
نتائل صحي  أسوأ، ويض   على الضمو  وضاضاً اجتماعيااً أوم ما  وضاع الرجاا  ذوي اإلعاقا  أو 

لنساااات ذوا  اإلعاقااا  ااحتماااا  تضااارل وضاااع نظااارياهت  يف أمااااك  أخااار   وعاااالو  علاااى ذلااا ، ف
النسااااات غااااري املضاقااااا    ي يااااد ماااارت  أو لااااالث ماااارا  عنااااه يف حالاااا  لالعتاااادات الءاااادين واننساااا 

  ويضاااان  مااا  ضاااضت أشاااد مي ااانجل  الوصاااو  اال اىل حاااد أوم مااا  الرعايااا  الصاااحي  اإلجنابيااا وال
  (٦٩)نتي   لذل 



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

11 GE.17-19205 

Notes 

1 Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with 

international human rights mechanisms and bodies for Tonga are available at 

www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/TOIndex.aspx. 
2 For the relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 79.1-79.21, 79.27-79.30, 81.16-18 and 

82.1-82.3. 
3 United Nations country team submission for the universal periodic review of Tonga, pp. 3, 10 and 13. 
4 Ibid., p. 3. 
5 UNESCO submission for the universal periodic review of Tonga, p. 5-6. 
6 United Nations country team submission, p. 3. 
7 Ibid., p. 4. 
8 Ibid., p. 5. 
9 For the relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 79.23-79.24, 79.26, 79.49, 80.1 and 81.1-

81.3. 
10 United Nations country team submission, p. 4. 
11 Ibid. 
12 Ibid., p. 5. 
13 For the relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 81.5-81.10. 
14 United Nations country team submission, p. 5. 
15 Ibid., p. 13-14. 
16 Ibid., p. 15. 
17 Ibid. 
18 Ibid., p. 16. 
19 Ibid. 
20 For the relevant recommendation, see A/HRC/23/4, para. 79.31. 
21 United Nations country team submission, p. 17. 
22 Ibid., p. 17. 
23 Ibid. 
24 Ibid., p. 18. 
25 For the 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. 
26 United Nations country team submission, p. 12. 
27 Ibid., p. 5-6. 
28 Ibid., p. 9-10. 
29 Ibid., p. 10. 
30 Ibid. 
31 For the relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 79.22 and 79.46. 
32 UNESCO submission, p. 3. 
33 Ibid., p. 6. 
34 Ibid., p. 9. 
35 Ibid. 
36 UNESCO submission, p. 6. 
37 United Nations country team submission, p. 11. 
38 Ibid. 
39 UNESCO submission, p. 7. 
40 Ibid. 
41 United Nations country team submission, pp. 6 and 11-12. 
42 Ibid. p. 8. 
43 For the relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 79.25 and 79.47. 
44 United Nations country team submission, p. 11. 
45 Ibid., p. 12. 
46 For the relevant recommendation, see A/HRC/23/4, para. 79.48. 
47 United Nations country team submission, p. 12. 
48 Ibid., p. 13. 
49 Ibid. 
50 For the relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 79.50-79.52. 
51 United Nations country team submission, p. 13. 
52 UNESCO submission, p. 5. 
53 United Nations country team submission, p. 13. 
54 UNESCO submission, pp. 4-5. 
55 Ibid., p. 6. 
56 Ibid., p. 2. 
57 For the relevant recommendations, see A/HRC/23/4, paras. 79.32-79.36, 79.39, 79.41, 79.43, 80.2, 

81.4, 81.11-81.14 and 82.4. 

file:///C:/Users/akai/AppData/Local/Temp/www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/TOIndex.aspx


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

GE.17-19205 12 

58 United Nations country team submission, pp. 7-8. 
59 Ibid., p. 7. 
60 Ibid., p. 8. 
61 Ibid. 
62 For the relevant recommendation, see A/HRC/23/4, para. 81.28. 
63 United Nations country team submission, p. 6. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid., p. 8. 
67 Ibid., p. 14. 
68 United Nations Population Fund, A Deeper Silence: the Unheard Experiences of Women with 

Disabilities — Sexual and Reproductive Health and Violence against Women in Kiribati, Solomon 

Islands and Tonga (2013). 
69 Ibid., p. 10. 

    

 


