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  مقدمة

 لقرار جملـس حقـوق      ، املُنشأ وفقاً  )الفريق العامل ( باالستعراض الدوري الشامل     قام الفريق العامل املعين     - ١
. ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ١٩ إىل   ٥، بعقد دورته الثانية يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  

معايل ترأس وفد تونغا وقد . ٢٠٠٨مايو / أيار١٤املعقودة يف  ١٤ االستعراض املتعلق مبملكة تونغا يف اجللسة ىوجر
. تاومويبو توبو، وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة وحاكم مقاطعة فافاو باإلنابة           السيد سوناتاين تواكيناموالهي  

واعتمد الفريق العامل هـذا التقريـر       . نظر املرفق الوارد أدناه   ا أعضاء،   ٥ولالطالع على تشكيلة الوفد املكون من       
  .٢٠٠٨مايو /أيار ١٩املعقودة يف  ١٧ جلسته تونغا يفملكة املتعلق مب

) اجملموعـة الثالثيـة      (ةاملقررين التالي جمموعة  ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .قطر، واملكسيك، ونيجرييا: تونغاملكة لتيسري االستعراض املتعلق مب

 :التالية من أجل االستعراض املتعلق مبملكة تونغا، صدرت الوثائق ٥/١ من مرفق القرار ١٥ للفقرة ووفقاً  - ٣

  ؛)A/HRC/WG.6/2/TON/1) (أ(١٥ للفقرة تقرير وطين مقدم وفقاً  )أ(

) ب(١٥ للفقـرة    جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً               )ب(
)A/HRC/WG.6/2/TON/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/2/TON/3) (ج(١٥ للفقرة قاًموجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وف  )ج(

 التفيا، واململكـة املتحـدة    وأُحيلت إىل مملكة تونغا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً             - ٤
وميكن االطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض         . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا    

  .الشاملالدوري 

   موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض-  ألف

السيد سوناتاين تواكيناموالهي تاومويبو    معايل  ، عرض   ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٤املعقودة يف    ١٤يف اجللسة     - ٥
وأعرب عن شـكر    . ، التقرير الوطين  بةاوحاكم مقاطعة فافاو باإلن   ، توبو، وزير اخلارجية، ووزير الدفاع باإلنابة     

االسـتعراض  وأشار إىل أن تونغا ترحب بعمليـة        . مملكة تونغا ألعضاء الفريق العامل الذين قدموا األسئلة سلفاً        
الدوري الشامل بوصفها وسيلة حتسن، يف هناية األمر، حالة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيد الـوطين،                 

عملية هي  الدوري الشامل   االستعراض  تشارك الدول األعضاء األخرى الرأي بأن عملية        كما أشار إىل أن تونغا      
 اجلاللة، بناء على    وأعلن التزام حكومة صاحب   .  لالزدواجية ينبغي أن تضمن التكامل مع اآلليات القائمة تالفياً       

 اخلطاب املتعلق حبقوق     بشكل أوسع بإحراز تقدم يف     هاالدوري الشامل، والتزام  االستعراض  بإجناح عملية   ذلك،  
  .اإلنسان على الصعيد الدويل
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 الدول الصغرية األخرى، حتدياً   شأهنا يف ذلك شأن     قد واجهت يف إعداد تقريرها الوطين،       وقال إن تونغا      - ٦
علـى  وقائم   من قدرهتا على إعداد تقرير ذي مغزى          حتدّ يتمثل يف ضيق الوقت ويف معوقات شديدة قائمة أصالً        

ولتجاوز هذه املعوقـات،    .  اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية     احلكومة ومع أعضاء  ضمن   مشاورات واسعة 
رحبت حكومة صاحب اجلاللة باملساعدة الكرمية اليت تلقتها من نيوزيلندا إلعداد تقريرها الـوطين يف الوقـت                 

 من منظمات اجملتمع املدين     ٤٩وقد كانت املشاورات مع منتدى اجملتمع املدين، وهو جمموعة تتألف من            . املطلوب
كما أُجريت مشاورات مع منتدى ميثل زعماء الكنائس،        .  ال يتجزأ من عملية اإلعداد     العاملة داخل البلد، جزءاً   

أهنا اتسمت  ويف حني أن فترة املشاورات كانت قصرية، إال         . وغرفة التجارة يف تونغا، واجمللس اإلعالمي يف تونغا       
وبالتايل، فإن التقرير الوطين النـاتج      . والتفاهماملتبادل  أهنا أُجريت بروح من االحترام      كما  بطابع مكثّف وبّناء،    

  .عنها، كما هو مقدم، ميثل توافق آراء بشأن فحواه

فيها ملكية دستورية، واألساس لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان األساسية دولة مملكة تونغا أضاف قائالً إن و  - ٧
متبـصرة  ، ذا رؤية    آنذاكوقد كان الدستور،    .  أصدره امللك جورج توبو األول      الذي ١٨٧٥أرساه دستور عام    

 سنة املاضية، وطيلة العهود املتتالية للملك جورج توبو الثاين، وامللكة سالويت توبو             ١٣٢ لوخالل ا . وبعيد النظر 
ك جورج توبو اخلامس، ظل     صاحب اجلاللة املل  احلايل وهو عهد    عهد  الالرابع، ويف   توبو  الثالثة، وامللك تاوفاأهاو    

أُدخلت وقد  .  معاً  احلكام واجملتمع يف تونغا    ربطالدستور يؤدي دوره كما ينبغي يف خدمة النسيج اجلامع الذي ي          
 قضتها حتت احلماية  عاما٧٠ًوانضمت مملكة تونغا، بعد . تعديالت على الدستور من وقت آلخر حسب االقتضاء

 يف وكاالت األمم املتحـدة لـسنوات         نشطاً ، وبعد أن ظلت عضواً    ١٩٧٠عام  الربيطانية، إىل اجملتمع الدويل يف      
  .  إىل األمم املتحدة بوصفها دولة كاملة العضوية١٩٩٩عديدة، انضمت يف عام 

، وهو أهـم    ئوذكر الوزير أن تونغا استضافت العام املاضي االجتماع السنوي ملنتدى جزر احمليط اهلاد              - ٨
يضم أستراليا، وبابوا غينيا اجلديدة، وباالو، وتوفالو، وتونغا، وجزر سليمان، وجزر واملنطقة جتمع سياسي داخل 

، ونـاورو،   )وحـدة امل -  واليات(تو، وفيجي، وكرييباس، وميكرونيزيا     اكوك، وجزر مارشال، وساموا، وفانو    
عضاء منتدى جزر احمليط    ومبا أن تونغا هي أول أ     .  رئاسة اجملموعة  ونيوزيلندا، ونيوي، وهي، بالتايل، تتوىل حالياً     

 يف عملية االستعراض الدوري الشامل، فإن هذا االستعراض له أمهية إضافية من منظور إقليمـي                 مشاركةً ئاهلاد
 مـن أعـضاء     ١٤(ون تقاريرهم، والذين هم كذلك من الدول األعضاء         بالنسبة إىل أعضاء املنتدى الذين سيعدّ     

 ئ يف إطار اخلطة اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلـاد         حالياً اريةبادرات اجل ومن امل ). املنتدى، باستثناء جزر كوك ونيوي    
  .مبادرة خاصة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

تونغا طرف يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقـوق              قال إن   و  - ٩
   عن كوهنا غري متعاونة     بيد أنه، بعيداً  . إعداد التقارير من املسلّم به أهنا متأخرة يف أداء واجباهتا املتعلقة ب         الطفل، و 

املرتبطة بالقدرات، العقبات أشار رئيس الوفد إدراك أن املعوقات املالية والتقنية ومن الضروري كما أو غري راغبة، 
، إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعنية ر بصورة منتظمة ويف الوقت احملددتقدمي هذه التقارياليت تعترض سبيل 

 إىل جلنة القضاء     تقريراً ١٤وبالرغم من هذه املعوقات، قدمت تونغا       . ، وبكل بساطة ال ميكن جتاوزها     متثل حتدياً 
نوفمرب / أحداث تشرين الثاينعلى التمييز العنصري، كما أن التقرير األويل املقدم إىل جلنة حقوق الطفل قد جتاوزته

 فيما يتعلق مبسألة النظر يف الصكوك الدولية  إضافياًصبح نظام إعداد التقارير، يف بعض احلاالت، مثبطاًيو. ٢٠٠٦
  .األخرى املعنية حبقوق اإلنسان
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  للنظـر بـصورة     إجيابياً وأشار رئيس الوفد إىل أن عملية االستعراض الدوري الشامل قد تكون حافزاً             - ١٠
وتشرع تونغا اآلن، كما يربز ذلك التقريـر       . متجددة ومبتكرة يف الصكوك الدولية املتبقية املعنية حبقوق اإلنسان        

ـ                  ه الوطين، يف عملية إصالح دستوري وسياسي هام من أجل حتديد شكل للحكم يكون أكثر دميقراطيـة، ولكن
 املناقشة زمخاًتولّد وال غرابة يف أن . شعبهاها و قيمها ومعايريها وثقافت-  مملكة تونغاواقع  يف الوقت نفسه يعكس
 وما أعقبـها، يظـل      ٢٠٠٦نوفمرب  / وعلى الرغم من التحديات األخرية املتمثلة يف أحداث تشرين الثاين          .واسعاً

الشهر املاضي بسالم ونظام    اليت جرت يف    االنتخابات  وتعكس  .  باملضي على طريق أكثر دميقراطية     االلتزام راسخاً 
حل القضايا اخلالفية عن طريق احلوار واالحترام اإلصالح و ا بشأن هذ على إجراء مزيد من املناقشةهادئاًاً تصميم

  .والتفاهم املتبادلني

التزام تونغا بعملية االستعراض الدوري الشامل وآثار نتائجه علـى          على   رئيس الوفد    شددويف اخلتام،     - ١١
  .، وأكد جمدداً هذا االلتزامصعيد الوطينتعزيز فهم حقوق اإلنسان والدفاع عنها على ال

 مـن   ململكة تونغا لدى األمم املتحدة، السفرية فيكيتامويلوا أوتويكامانو، مزيداً        الدائمة  وقدمت املمثلة     - ١٢
 التفيا، أشارت السفرية إىل أن احلكومة تلقت طلباً       طرحته  في رد على سؤال     ف. الردود على األسئلة املقدمة سلفاً    

العام معين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بشأن االدعاءات املتصلة مبعاملة أجهزة ألمني ممثل خاص لللتفاعل مع 
وألسباب موضحة يف التقرير  . ٢٠٠٦نوفمرب  /األمن للمواطنني يف أثناء أعمال الشغب اليت وقعت يف تشرين الثاين          

بيد أن عمليـة اإلصـالح الدسـتوري        . قائمةل يف ظل الظروف ا    الوطين، فإن التفاعل املطلوب ال يعترب مالئماً      
إىل املكلفني بواليات يف إطار     دعوات دائمة   توجيه  والسياسي اجلارية قد تتيح فرصة يف املستقبل للنظر يف مسألة           

  .إلجراءات اخلاصةا

 وفيما خيص السؤال املتصل باملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة، يبدو أن النظام الـذكوري حليـازة                  - ١٣
وفيما يتعلق بالتعـديل الـذي   .  من احلقوق ذات الصلةاألرض يف تونغا حيرم األبناء صغار السن وكذلك البنات       

بأن يرثن األرض يف حالة عدم وجود       لإلناث  على قانون األراضي من أجل السماح       إدخاله  تقترح حكومة تونغا    
أية لكن قد ُحددت بالضبط حىت اآلن،  تكون الجدولة التعديالت رمبا أن إىل الدائمة وريث ذكر، أشارت املمثلة 

ويف . للمصاحل املعنيةاملطلوبة وبإيالء اعتبار متوازن على هذا النظام سوف تسترشد باملهمة جيري إدخاهلا تعديالت 
، ليس مثة ما مينع أي رجل أو أية امرأة من حيازة أو استغالل أيـة أرض                 ظل نظام احليازة اإلجيارية احلايل، مثالً     

وعالوة على ذلك، جيوز أن تكون املنفعة مدى . مناسباًأو تراه على الوجه الذي يراه   منافعها  زة والتصرف يف    حمو
  أمـا  . لألرملة، أو االبنة الكربى ريثما تبلغ سن الرشد أو يظهر وريث ذكر جديـد             هي  احلياة يف أرض األسرة     

 عن ذلك، فإن املفهوم الثقايف وفضالًَ. رعايتهمفيما خيص إعالة األطفال، فثمة تشريع حايل يشمل دعم األطفال و     
  .يوفر شبكة من األمان االجتماعي والدعم لألطفال احملتاجنيكثرياً ما لألسرة املمتدة 

إىل أن الدستور ونظـام     الدائمة  وفيما يتصل مبعاملة قوات األمن للمحتجزين والسجناء، أشارت املمثلة            - ١٤
هنج القانون العام احلديث الذي مينح املشتبه هبم احلق يف الكفالة، وميكّن حمامييهم             العدالة اجلنائية يف تونغا يتبعان      

وليس مثة ضرورة لعملية    . وأسرهم من الوصول إليهم، ويضمن هلم حق املثول أمام قاض خالل فترة زمنية حمددة             
  . إضافية متكّن املنظمات غري احلكومية من الوصول إىل احملتجزين والسجناء



A/HRC/8/48 
Page 6 

 

قالت املتصلة بتقدمي التقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،         ا يتعلق بالسؤال عن االلتزامات      وفيم  - ١٥
مالية وتقنية منها معوقات معوقات شديدة وشاملة  ىل  إُيعزى  ذلك  متباعدة، ولكن   تظل  التقارير اخلاصة بتونغا    إن  

إىل وعلى الصعيد اإلقليمي، ينبغي اإلشارة . سة عن األولويات احمللية األخرى املناِفبالقدرات، فضالًوأخرى تتصل 
بني األعراف وحقوق اإلنسان يف     مسألة العالقة   مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      تبحث  نيوزيلندا  أن حكومة   

تبحـث   من أجل حتديد سبل لتكييف القيم واألعراف احمللية مع معايري حقوق اإلنسان، كما ئمنطقة احمليط اهلاد 
على استعداد للنظر يف سبل ووسائل تونغا قالت إن و.  تعترض سبيل التصديق على االتفاقيات الدوليةاحلواجز اليت

مبتكرة، رمبا نتيجة لعملية االستعراض الدوري الشامل، ليس من أجل حتسني تقاريرها اخلاصة بالصكوك اليت هي                
وميكن أن يكون لتجارب الشركاء . فيها اليت مل تصبح بعد طرفاًالصكوك تلك أيضاً  طرف فيها فحسب، بل أصالً

  .اإلقليميني اآلخرين تأثري يف هذه املمارسة

وفيما خيص السؤال املتعلق بااللتزام جبدول زمين حمدد لعملية اإلصالح الدستوري والسياسي، ذكـرت                - ١٦
. ٢٠١٠ حىت عام    إرشادياً  زمنياً إطاراًلعملية اإلصالح    حيدد   أن اجلمعية التشريعية اعتمدت قراراً    الدائمة  املمثلة  

.  جيب أن تنفذ على الوجه الصحيح بدون تسرع وال سطحية          ا كهذ تنطوي على تغيري أساسي   وأضافت أن عملية    
نهم من مكِّيف اجملتمع التونغي، من حق أصحاب الشأن أخذ الوقت الذي يُ       بشكل صحيح   حيدث تغيري دائم    ولكي  

ومن األمثلة على ذلك أن احلكومة قد شـرعت يف          . شكل معقول استيعاب ما هو ماثل أمامهم واالطمئنان إليه ب       
وسيكون مـن النتـائج   . برنامج للمصاحلة والتربية الوطنية لتوضيح اخليارات الدستورية على صعيد القرى       تنفيذ  

ية ، تقدمي املزيد من املساعدة املال     هااملفيدة املتوقعة لعملية االستعراض الدوري الشامل، وخباصة من صندوق تنفيذ         
  .والتقنية ملواصلة هذه اجلهود

 التقرير الوطين   ، فيما يتعلق بدور اجملتمع املدين يف صياغة التقرير الوطين، إىل أن           الدائمةوأشارت املمثلة     - ١٧
خدمات خبري مستقل معين  ، كما يتضح من بيان الوزير، قد أُعد مبساعدة من حكومة نيوزيلندا اليت وفرت               لتونغا

لية إعداد التقرير الوطين مل تنتج عن توافق واسع يف اآلراء بشأن فحوى التقرير فحسب، بل                فعم. حبقوق اإلنسان 
ومن بني هذه الفوائد طلب التمويل من صندوق        . كانت هلا كذلك فوائد عملية لكل من اجملتمع املدين واحلكومة         

  . د برنامج التربية الوطنية وتنفيذهتنفيذ االستعراض الدوري الشامل ملساعدة اجملتمع املدين على املشاركة يف إعدا

أن القيود السالفة الذكر    الدائمة  وفيما خيص السؤال املتعلق باملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، ذكرت املمثلة             - ١٨
 غري عملـي يف الوقـت       املتصلة بالقدرات جتعل مسألة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان عاملة بكامل قدرهتا أمراً            

أن العمل جار على الصعيد اإلقليمي بشأن مقترحات عملية إلنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنـسان يف                بيد  . الراهن
  . ئخطة منطقة احمليط اهلادالرشيد من ضمن أركان اخلاص باحلكم الركن  يف إطار ئبلدان منطقة احمليط اهلاد

 أنه لدائمة املرأة، ذكرت املمثلة اوفيما يتصل بالتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  - ١٩
اإلمنائيـة  قد أُجنز عمل كبري بشأن استعراض آثار االنضمام، حسبما وردت اإلشارة إليه يف اخلطة االستراتيجية                

وأشارت ممثلة تونغا إىل أن التصديق      . من جانب احلكومة  فيها  جاهزة للنظر   االتفاقية اآلن   وقد أصبحت   . الثامنة
من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت سيجري       معلقة   من جمموعة    ذا الوقت قد جيعلها جزءاً    على االتفاقية يف ه   

  . النظر فيها نتيجة لعملية االستعراض الدوري الشامل يف إطار اإلصالح الدستوري والسياسي اجلاري
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العام لألمني ل اخلاص   على السؤال الذي وجهته اململكة املتحدة عن النداء العاجل الذي أرسله املمث            ورداً  - ٢٠
املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان فيما يتعلق باألحداث اليت أعقبت أعمال الشغب اليت وقعت يف تـشرين                  

  .احملاكممعروضة على إىل أن هذه املسائل الدائمة ، أشارت املمثلة ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

إىل أنه باإلضافة إىل احلماية اليت يوفرها       الدائمة   وفيما خيص محاية حرية وسائط اإلعالم، أشارت املمثلة         - ٢١
الدستور والتشريعات األخرى ذات الصلة، فقد تعاونت احلكومة مع وسائط اإلعالم إلنـشاء جملـس إعالمـي                 

 العرض اإلعالمـي    دورات تدريبية قصرية ملوظفي احلكومة والقطاع اخلاص يف جمايل        تنظيم  رت  كما يسّ . مستقل
من األمثلة  و. دورة تدريبية مهنية متكاملة يف اإلعالم والصحافة      إعداد  وتدعم احلكومة كذلك    . والعالقات العامة 

 املهين واحلكومة   عليمذلك الشهادة والدبلوم يف اإلعالم والصحافة، ومها مثرة التزام قطاع اإلعالم وقطاع الت            على  
هـذه  تنظـيم  تاح وقد أ. معتمدةودة يتسمان جببتيسري احلصول على تدريب وتطوير مهين يف اإلعالم والصحافة  

بدعم مـن    (ئمن جزر يف احمليط اهلاد    أخرى   تونغا للتعليم العايل ومخس مؤسسات تقنية        الدورة التدريبية معهدُ  
  .مبساعدة مالية من حكومة أسترالياو) حكوماهتا

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض-  باء

 ببيانات أشادت مبشاركة تونغا يف عملية  وفدا٣٤ً، أدىل التقريرعرض أعقب احلوار التفاعلي الذي خالل   - ٢٢
  .الوطينالعرض والتقرير االستعراض الدوري الشامل، وبعرضها العايل املستوى، وجبودة كل من 

املكسيك بالتقدم الذي أحرزته تونغا يف جماالت التنمية البشرية، والصحة، والتعليم، واملـساواة          ونوَّهت    - ٢٣
ني اجلنسني، وأشارت إىل أن مبادئ حقوق اإلنسان الدولية منصوص عليها يف الدستور، على الرغم من أن تونغا ب

إىل اجملتمـع  املوجهـة  وشددت على أمهية طلبات تونغا . ليست طرفا يف معاهدات هامة يف جمال حقوق اإلنسان        
بأن تتـابع تونغـا     وأوصت  . ل حقوق اإلنسان  املساعدة التقنية يف جما   احلصول على    قدراهتا و  نميةالدويل بشأن ت  

.  املتعلقة ببناء القدرات واحلصول على املساعدة التقنية يف جمال حقوق اإلنـسان            الطلباتبعناية  اجلهات املعنية   و
وعي حبقوق اإلنـسان، وإدمـاج   التعزيز زيادة وطلبت املكسيك معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا تونغا من أجل        

كما النظام التعليمي جبميع مستوياته، وتوفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي الدولة،          حقوق اإلنسان يف    
تونغا بتعزيز  املكسيك  كما أوصت   . معلومات عن مشاركة اجملتمع املدين يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         طلبت  

اركة اجملتمع املدين يف تعزيـز      ة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وتدريب موظفي الدولة، ومش         قلعجهودها املت 
تونغا بأن تنظر املكسيك كذلك أوصت و. ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل واإلقليمي

 خالل فترة زمنية معقولة، واملشاركة      األساسيةيف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية        على حنو إجيايب    
اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق     على وجه اخلصوص    ق اإلنسان الدولية، و   على حنو أكمل مع آليات حقو     

  .البلدهذا كما أشادت املكسيك باإلصالحات السياسية الواسعة النطاق يف . اإلنسان

بـأن  وأوصت . ئ يف جنيف جملموعة جزر احمليط اهلاد دائماًوأعربت اجلزائر عن رغبتها يف أن ترى متثيالً       - ٢٤
الدستوري والعريف، وذلك يف إطار عملها من أجل ضمان االمتثـال            تارخيها   القيم املتأصلة يف  دعم  ا  غنتوتواصل  

وأشارت إىل أن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي   .التام حلقوق اإلنسان واحترام احلريات األساسية جلميع مواطنيها     
ص الرجل، وال يوجد تفاوت كبري فيما خيص        ذكر يف تقرير له أن فرص املرأة يف التعليم والصحة متكافئة مع فر            
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مشكلة فيما يتصل بقانون املرياث اخلاص ميثل زال ياملساواة بني اجلنسني ال حتقيق فرص العمل، على الرغم من أن 
وأشارت إىل عدم وجود تكافؤ يف فرص العمل يف اإلدارات احلكوميـة،            . حبيازة األراضي والسياسات االنتخابية   

وأوصت اجلزائر، مثلما أوصت جلنة . الربملانعضواً يف  أول امرأة انتخاب قد شهد   ٢٠٠٥عام  على الرغم من أن     
أي شكل العمل اخلايل من   تونغا القوانني اليت حتمي حق املرأة يف        بأن تسن   القضاء على التمييز العنصري من قبل،       

  نغا وكذلك باالجنازات اليت حتققـت      اإلملام بالقراءة والكتابة يف تو    بارتفاع معدل   وأشادت  . من أشكال التمييز  
تونغا تعزيز أهدافها الطموحة يف جمال التعليم وحتسني نسبة النساء يف           بأن تواصل   وأوصت  . يف جمال التعليم العايل   

 يف حال   ، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، أو     ئنشأن ت كما شجعت اجلزائر تونغا على      . املناصب القيادية يف البلد   
مستوى جمموعة اجلزر اليت تنتمي هلا، حىت تتمكن        على  حلقوق اإلنسان   على األقل مؤسسة     أن تنشئ تعذر ذلك،   

  .مجعيها من حتسني أدائها يف جمال حقوق اإلنسان بصورة فعالة، ومن تنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان

ا مع اآلخرين فيما يتـصل      خربهتوتقاسم  وأشادت نيوزيلندا باستعداد تونغا للمشاركة النشطة يف احلوار           - ٢٥
 ١٨٧٥دستور عام   أنه جيري حالياً إصالح     وأشارت إىل   . التحديات يف جمال حقوق اإلنسان ومواجهتها     بتحديد  

واستفسرت عما إذا كان    .  للمساءلة اًعوهبدف الوصول إىل شكل من أشكال احلكم يكون أكثر دميقراطية وخض          
كمـا  . ائط اإلعالم، وعن إنشاء مفوضية مكافحة الفـساد   سلوك خاصة بوس  قواعد  مدونة  وضع  النظر يف   جيري  

استفسرت عما إذا كانت هنالك حاجة إىل مزيد من العمل من أجل ضمان محاية احلقوق املدنيـة والـسياسية                   
وعالوة على ذلك، أشارت نيوزيلندا إىل اجلهود اليت تبذهلا تونغا ملكافحة           .  العملية القانون ويف املمارسة  مبوجب  

 املرأة وأوصتها بالتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بوصف ذلك جزءاً              العنف ضد   
تعليقها على االهتامات املوجهة إىل أفراد      يف معرض   ،   نيوزيلندا واعترفت. من متابعة االستعراض الدوري الشامل    

، ٢٠٠٦أعمال الشغب اليت وقعت يف عـام        الشرطة وقوات الدفاع فيما خيص املعاملة القاسية للسجناء يف أثناء           
باملعوقات القانونية اليت تواجهها تونغا، ولكنها استفسرت عما إذا كان أفراد الشرطة يتلقون أي تدريب يف جمال                

الوكاالت املاحنة احملتملة بنوع املساعدة التقنية اليت تعينها على الوفاء تونغا كما أوصت بأن ختطر . حقوق اإلنسان
  .بتقدمي التقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنساناملتعلقة هتا بالتزاما

 التطلع إىل املستقبل تأسيـساً    "وأشارت إيطاليا إىل أن اخلطة االستراتيجية اإلمنائية الثامنة لتونغا وعنواهنا             - ٢٦
  ليست طرفاً  تونغاومع ذلك فإن    احترامها الكامل،   تأمني  تتضمن قضايا حقوق اإلنسان وهتدف إىل       " على املاضي 

يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وال العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة               
التصديق على نظام روما    ) ب(النظر يف التصديق على العهدين املذكورين؛       ) أ: (والثقافية، وأوصت تونغا باآليت   

 إيطاليا بتونغا لوقفها االختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام الساري منذ          وأشادت. اجلنائية الدولية للمحكمة  األساسي  
  . حكومة تونغا على النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياًإيطاليا شجعت ) ج (؛القرن املاضيمن ثمانينات فترة ال

اجلـسدي  واستفسرت الواليات املتحدة األمريكية عن حالة قوات األمن املتهمة بالتـسبب يف اإليـذاء      - ٢٧
، وعما إذا ٢٠٠٦نوفمرب /يف تشرين الثايناليت وقعت للمحتجزين الذين أُلقي القبض عليهم عقب أحداث الشغب 

تونغا بإجراء  الواليات املتحدة   وأوصت  . املعنية قد خضعت للمساءلة بشأن تلك التجاوزات      األمن  كانت قوات   
  .اجلناةها مبقاضاة كما أوصتحتقيق موثوق يف التقارير اليت صدرت عقب األحداث 
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ت على الرغم من فترة يرجأُوأشادت هولندا بسجل حقوق اإلنسان يف تونغا، وأشارت إىل التحسينات اليت   - ٢٨
واستفسرت عن التدابري اإلضـافية     . ٢٠٠٦نوفمرب  /االنتقال السياسي اليت مير هبا البلد منذ اضطرابات تشرين الثاين         

هولندا أن  وإذ الحظت   . يف جمال إعالة األطفال واملرياث    يف احلقوق   ل واملرأة   الرجاملساواة بني   اليت اُتخذت لضمان    
باختاذ التـدابري   فقد أوصتها   تونغا طرف يف اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري،             

دويل اخلاص باحلقوق املدنيـة     حبقوق اإلنسان مثل العهد ال    املتعلقة   ألساسيةالالزمة لضمان االنضمام إىل الصكوك ا     
 وعلى الرغم من أن تونغا ليست طرفاً      . والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
تعديل األحكام القانونية اليت جتّرم ) أ: (يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فقد أوصتها هولندا باآليت

  سقط صفة اجلرمية عن ممارسة الراشدين اجلـنس        تل املمارسة اجلنسية بني أشخاص راشدين برضاهم، و       بعض أشكا 
العمل فرقة  تيسري وصول املنظمات غري احلكومية إىل السجون، وتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير             ) ب (؛عن رضى 

  .خاص الذين حتتجزهم قوات األمنشبه القانونية اجملتمعية املعنية حبقوق اإلنسان، وذلك فيما يتصل باألش

 حاسم األمهية بترحيبه بانفتاح تونغـا علـى         وأشارت بوتان إىل أن اجملتمع الدويل ميكن أن يؤدي دوراً           - ٢٩
وأشارت  .املشاركة البناءة عن طريق احلوار والتعاون يف جمال حقوق اإلنسان، وبدعمه اجلهود اليت تبذهلا احلكومة

اجلهود الرامية إىل   ستظل تدعم   ادئ حقوق اإلنسان املتأصلة يف دستور تونغا وأعرافها         كذلك إىل أن الكثري من مب     
وأعربت بوتان عن تقديرها لسياسة تونغا املتعلقة بـالنظر يف          . سياسيةالدستورية و الصالحات  مزيد من اإل  إجراء  

نطوي عليها االلتزامـات    اليت ت التصديق على املعاهدات الدولية، واستفسرت عن جتربتها يف مواجهة التحديات           
هبا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان هذه اجلهود، وعما إذا كان          تدعم  اخلاصة بتقدمي التقارير، وعن الكيفية اليت       

  .  عند النظر يف التصديق على صكوك أخرى مؤثراًذلك عامالً

كما أشـارت إىل    . اورحبت الصني مبا قامت به تونغا من عمل هبدف حتسني املستوى املعيشي لسكاهن              - ٣٠
النتائج اإلجيابية اليت أحرزهتا تونغا يف جماالت التعليم، والصحة، واحلد من الفقر، ويف حتقيق العديد من األهداف                 

وفيما خيص احلقوق املدنية والسياسية، أشارت الصني إىل أن تونغا تعمل بنشاط لتشجيع التثقيف . اإلمنائية لأللفية 
وأشارت بتقدير إىل انفتاح تونغـا يف       . عزيز تدريب الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان      يف جمال حقوق اإلنسان، وت    

عرضها أولويات التنمية وحتدياهتا، واستفسرت عن الكيفية اليت ُتوزع هبا عائدات التنمية، كما استفسرت عـن                
  . ة لسكاهنا، يف إطار العوملة، حلماية احلقوق الثقافية واهلوية الثقافياليت اختذهتا تونغااخلطوات 

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، يتضمن  سنة، ١٣٢وأقرت كندا بأن دستور تونغا، الذي ُوضع قبل   - ٣١
. التحول الدميقراطي، واإلصالح السياسي، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       مبواصلة  كما أشارت إىل التزام تونغا      

باختاذ ) أ(سجن الصحفيني، وأوصت تونغا بسبب رية التعبري حيف ق احلوأثارت كندا بعض املخاوف بشأن انتهاك 
والحظت أن تونغا تفرض عقوبات جنائية على بعـض أشـكال           . تدابري لضمان حرية التعبري عن اآلراء املختلفة      

بتعديل قوانينها اجلنائيـة حـىت ال ُتعتـرب    ) ب(املمارسة اجلنسية بني أشخاص راشدين برضاهم، وأوصت تونغا         
وجهه ثالثة مـن    وأشارت كذلك إىل نداء مشترك      .  فعالً جنائياً  جلنسية بني أشخاص راشدين برضاهم    املمارسة ا 

اإلجراءات اخلاصة بشأن معاملة قوات األمن للمحتجزين والسجناء، واستفسرت عـن  املكلفني بواليات يف إطار   
ق على اتفاقية مناهضة التعذيب     بالنظر يف التصدي  ) ج(كما أوصت تونغا    .  توصياهتم اخلطوات اليت اُتخذت لتنفيذ   

  املكلفـني بواليـات    تنفيذ توصيات   ) د(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و           
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. اإلجراءات اخلاصة هبدف وضع ضمانات مؤسسية ضد املعاملة القاسية من جانب قوات الشرطة واألمن             يف إطار   
بعزيز برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد الشرطة واألمن ومـوظفي             )ه(وأوصت كندا كذلك تونغا     

باختاذ خطوات للقضاء على الكسب غري املشروع داخل القطاع العام ) و(كما أوصت تونغا    . املؤسسات العقابية 
وأشارت . حىت ال يتعرض التمتع حبقوق اإلنسان للخطر من جراء السعي وراء املكاسب الشخصية داخل احلكومة

مبواصلة اجلهود اليت ) ز(كندا إىل اخلطط الرامية إىل النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وأوصت تونغا 
  .تبذهلا إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف إطار خطة منطقة احمليط اهلادئ

 عن حقوق اإلنسان ولضمان     واستفسرت فرنسا عن اخلطوات املتخذة أو املتوخاة لتعزيز حقوق املدافعني           - ٣٢
. كما استفسرت عن التدابري اليت تعتزم تونغا اختاذها لتعزيز حرية التعبري وحرية الصحافة            . احلق يف حماكمة عادلة   

والحظت فرنسا وشجعت عزم تونغا على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، واستفسرت عن اجلدول الزمين               
كما أوصت تونغـا بإنـشاء      . والصحافةواإلعالم  عزيز محاية حرية التعبري     وأوصت تونغا باختاذ تدابري لت    . لذلك

  .مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

وأشارت املمثلة الدائمة ململكة تونغا لدى األمم املتحدة إىل أنه فيما يتعلق بتدريس حقوق اإلنسان، وحسبما                  - ٣٣
وجيري حالياً تنقيح املنهج . الدراسي ملادة الدراسات االجتماعيةاملنهج يف ورد يف التقرير، فقد أُدرجت حقوق اإلنسان      

الدراسي للمرحلتني االبتدائية والثانوية بدعم من نيوزيلندا والبنك الدويل، وأكدت جمدداً التزام وزارة التعليم بإدمـاج                
ت إىل بـرامج التوعيـة العامـة        وفيما خيص تدريب موظفي الدولة، أشار     . قضايا حقوق اإلنسان يف املنهج الدراسي     

باحلقوق القانونية للمرأة اليت تنظمها وزارة قانون التاج، وإىل برامج التدريب األخرى للمنظمات غري احلكومية بدعم                
  . كما أشارت إىل أمهية برامج املصاحلة الوطنية والتربية الوطنية اليت متوهلـا احلكومـة             . من احلكومة والشركاء املاحنني   

تتناول قضايا  خطة منطقة احمليط اهلادئ     قالت املمثلة إن    صل بإنشاء مؤسسة وطنية أو إقليمية حلقوق اإلنسان،         وفيما يت 
هـي  ، كما أن اجلوانب العملية إلنشاء مؤسسة إقليمية          الرشيد الرئيسي اخلاص باحلكم  الركن  يف إطار   حقوق اإلنسان   

وفيما يتصل بتدريب قوات الدفاع والشرطة،  .  احمليط اهلادئ  دىجيري حبثها حالياً مع أمانة الكمنولث وأمانة منت       مسالة  
ذكرت أن قوات الدفاع يف تونغا قد شاركت يف عمليات بناء وحفظ السالم، وهي مهمة تطلبت تدريباً خاصاً، قبل                   

يف وقد أسفر ذلك عن تدريب مهين       . نشر القوات، وحتديداً يف جمال حقوق اإلنسان يف البلدان اخلارجة من صراعات           
أن مدريب الشرطة حضروا كذلك الدورة التدريبية املتعلقة حبقوق         وأشارت إىل   . التربية الوطنية وحقوق اإلنسان   جمال  

، كما أكدت أن أعمـال      ٢٠٠٧مارس  /اإلنسان، اليت نظمتها أمانة الكمنولث، بدعم من أستراليا ونيوزيلندا، يف آذار          
  . ة ستظل من أولويات احلكومةالتدريب هذه وااللتزام باألهلية املهنية للشرط

سلوك خاصة باإلعالم، ذكرت املمثلـة الدائمـة أن الـشهادة           قواعد  وفيما يتعلق بالسؤال عن وضع مدونة         - ٣٤
والدبلوم يف اإلعالم والصحافة، كما ورد يف التقرير، مها مثرة التزام قطاع اإلعالم والقطاع املهين بتيسري احلصول على                  

لقواعـد  أمهية إنشاء جملس إعالمي ووضع مدونة وطنيـة         تدرك  وأشارت تونغا إىل أهنا     . ينتدريب وتطوير مهين جيد   
مـسألة إنـشاء    وفيما خيص   . ستسعى للحصول على املساعدة التقنية واملالية من أجل ذلك        وهي  ،   اإلعالمي لسلوكا

، وينص ٢٠٠٧سبتمرب / أيلولمفوضية ملكافحة الفساد، ذكرت املمثلة الدائمة أن التشريع اخلاص باملفوضية قد صدر يف
 ومقاضاة املتـورطني يف     ة املستقل اتبوالية واسعة إلجراء التحقيق   يضطلعون  القانون على تعيني مفوض وتسعة نواب،       

وضع مدونة  هذا أن ُيعزز    وأوضحت أن من شأن     . يف مراحلها النهائية  أصبحت  الفساد، وأضافت أن إجراءات التعيني      
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ىل وضع معايري لسلوك مجيع القيادات يف العمل احلكومي، التشريعية منها والتنفيذية، مع        سلوك للقيادات هتدف إ   قواعد  
وفيما يتعلق بعقوبة . االدعاءات املتعلقة خبرق املدونة إىل املفوضية أو إىل احملاكم، حسبما تقتضي الظروفإحالة إمكانية 

عقوبات يف القانون اجلنائي، وآخر مرة ُنفذت فيهـا         تظل جزءاً من آخر ال    أن هذه العقوبة    اإلعدام، ذكرت ممثلة تونغا     
من عملية كجزء وأشارت إىل أن تونغا قد تنظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين،        . ١٩٨٢كانت يف عام    

الداعية وفيما يتصل بالسؤال املتعلق باإلعالم والتوصيات . التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 قد طُعن فيه، وأصدرت ٢٠٠٣إىل أن التشريع الذي وردت اإلشارة إليه يف عام املمثلة إىل تعزيز حرية التعبري، أشارت     

وفيما خيص املساعدة اليت قدمتها املفوضية السامية حلقوق . هذه القضية، واحلكومة ملتزمة بذلك القراريف احملكمة قراراً   
أول مـشاركة لتونغـا مـع       متثل  مثلة الدائمة أن عملية االستعراض الدوري الشامل        اإلنسان حىت تارخيه، ذكرت امل    

. طلبات حمددة تتعلق باملساعدة التقنية واملالية من جملس حقوق اإلنـسان          تضمن  فإن التقرير الوطين    وبالتايل  . املفوضية
مهتمة تظل اء، ذكرت املمثلة الدائمة أن تونغا ورداً على السؤال اخلاص بالتوزيع العادل ملنافع التنمية بني األغنياء والفقر

وأشارت إىل أن   . من ثالثة عقود، وهي اآلن يف فترة التخطيط االستراتيجي الثامنة         منذ أكثر   بالتخطيط اإلمنائي الوطين    
لدولية مثل مبا يتمشى مع التزاماهتا الوطنية ومع االلتزامات اإلقليمية والصاحل الفقراء تونغا قد شرعت يف تنفيذ سياسات 

كما أن برامج التنمية اإلقليمية املتكاملة لكل واحدة من اجلزر          . األهداف اإلمنائية لأللفية  االلتزامات املندرجة يف إطار     
ن القطاع اخلـاص  مكِّبيئة ُتوهتيئة  مة لضمان حتقيق التوازن يف اهلياكل األساسية،        صمَُّميف إطار جمموعة اجلزر     املنضوية  

هذه املسألة  قالت إن   وفيما يتعلق بالسؤال عن احلقوق الثقافية واهلوية الثقافية،         . لنفع على السكان  من العمل وتعود با   
  .بالتحديد تناولتها اخلطة االستراتيجية اإلمنائية الثامنة

والحظ الكرسي الرسويل بارتياح أن جمتمع تونغا التقليدي مشّرب بالقيم اليت نص عليها اإلعـالن العـاملي                   - ٣٥
وأشاد باإلصالحات السياسية اليت أجرهتا تونغـا حـىت        . تونغا بنية قوية لألسرة املمتدة    لدى  اإلنسان، كما أن    حلقوق  

وأشاد الكرسي الرسويل كذلك بنظام     . الدميقراطية اليت بدأهتا بشجاعة   دعائم  اآلن، وشجعها على مواصلة عملية إرساء       
ومن ُيسمَّون باملرحلني، واستفـسر  " احملرومني من الوالدين"طفال األحالة التعليم يف تونغا، ولكنه أعرب عن قلقه إزاء        

ميثـل  أشار إىل أن العنف املرتيل ال يزال كما . عن التدابري اليت اُتخذت إلعادة إدماج هؤالء األطفال يف اجملتمع التونغي         
اُتخذت ملعاجلة هذا الوضـع،     عن التدابري اليت    كذلك  استفسر  ومشكلة، وأن قوانني املرياث تتسم بالتمييز ضد املرأة،         

  .عن اخلطوات اليت تعتزم تونغا اختاذها لتوقيع أي من الصكوك الدولية األساسية األخرى حلقوق اإلنسانو

وأشادت كوبا باالستراتيجية اإلمنائية الشاملة لتونغا واليت ضمنت االهتمام املناسب بـاحلق يف ممارسـة                 - ٣٦
ىل اجنازات تونغا فيما خيص مؤشر التنمية البشرية، ويف االرتقاء مبركز املرأة وأشارت إ. األنشطة البدنية والرياضية 

القانوين واالجتماعي، ويف نظام الصحة، وتوفري التعليم اجملاين الشامل، ومكافحة الفقـر، باإلضـافة إىل إرثهـا             
دابري الـيت اختـذهتا     واستفسرت كوبا عن الت   . املؤسسي واإلصالحات السياسية اليت أجرهتا يف السنوات األخرية       

يف أوساط الشباب ومحايتهم من االجنراف حنو األنـشطة اإلجراميـة،           املتزايدة  السلطات الوطنية ملواجهة البطالة     
  . ولتضييق الفجوة بني الفئات ذات الدخل املرتفع والفئات ذات الدخل املنخفض

 إىل أن تونغا مل تصدق على العهـد      وأشارت. كافحة الفساد مل وأشادت أذربيجان بإنشاء تونغا مفوضيةً      - ٣٧
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،              

أحاطت أذربيجان علماً برأي املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة إذ و. وصكوك أخرى يف جمال حقوق اإلنسان
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طلبت معلومات عن الكيفية اليت تعتزم هبا تونغا توسيع اإلطار القانوين الوطين            فقد  نسان،  املدافعني عن حقوق اإل   
والحظت كذلك أنه على الرغم من أن تونغا قد صدقت على   . املعين يف ضوء معاهدات حقوق اإلنسان األساسية      

، تقـر فيـه   ١٤، وفقاً للمادة اًاالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، فإهنا مل تصدر إعالن          
وأشارت أيضاً إىل أن تونغا أكدت مراراً للجنة القضاء على التمييـز            . باختصاص اللجنة بتلقي البالغات الفردية    

 من االتفاقية، وطلبت أذربيجـان      ١العنصري عدم وجود متييز عنصري يف البلد حسب التعريف الوارد يف املادة             
  . يت تعترض سبيل التصديق على االتفاقية ألغراض التدابري الوقائيةمعلومات عن العقبة الرئيسية ال

صياغة التقرير، مبا فيهـا املـشاورات مـع    اليت أُجريت ألغراض ورحبت سويسرا باملشاورات الواسعة       - ٣٨
وقد تابعت سويسرا عن كثب اإلصالحات السياسية ورحبت باالنتخابات الربملانية اليت           . املنظمات غري احلكومية  

. كما رحبت باهتمام تونغا بتحقيق توافق تشريعاهتا الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان             . رت مؤخراً ج
اليت ورحبت أيضاً بتصميم تونغا على ضمان إجراء مجيع احملاكمات املتعلقة باألحداث اليت أعقبت أعمال الشغب     

عملية اإلصالح اليت   بعزم وتسّرع   بأن تواصل   ) أ(وأوصت سويسرا تونغا    . ٢٠٠٦نوفمرب  /يف تشرين الثاين  وقعت  
بالتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،          ) ب(كما أوصت تونغا    . يف إجرائها شرعت  

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
تونغا غري قادرة علـى التـصديق       إذا كانت   وأعلنت سويسرا استعدادها،    . اتفاقية مناهضة التعذيب   و ،ضد املرأة 

بسبب املصاعب التقنية املتصلة بااللتزامات اخلاصة بتقدمي التقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، للنظر يف               
معلومات عن الربنامج الـذي نفذتـه   وطلبت سويسرا كذلك . تقدمي دعمها التقين للمساعدة يف صياغة التقارير     

التعليم وحقوق اإلنسان؛ وعن احلق يف حيازة األرض؛ وعن قوانني املـرياث وأحكامهـا              يف جمال   وزارة العدل   
  .بالنظر يف إلغاء املمارسات التمييزية يف قوانني املرياث) ج(وأوصت تونغا . التمييزية

تخذة ملكافحة التحامل والصور النمطية اليت تقوض مبدأ        واستفسرت اجلمهورية التشيكية عن التدابري امل       - ٣٩
بتعـديل  ) أ(املساواة بني الرجل واملرأة يف جماالت املرياث، وملكية األرض، وإعالة األطفال، وأوصـت تونغـا                

بإسـقاط  ) ب(كما أوصتها   . ضد املرأة يف جماالت املرياث، وملكية األرض، وإعالة األطفال        التشريعات اليت متيز    
باالنضمام ) ج(وأوصت تونغا أيضاً    . جلرمية عن النشاط اجلنسي املثلي برضا الطرفني بني أشخاص راشدين         صفة ا 

إىل معاهدات حقوق اإلنسان األساسية ومن بينها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل              
 واتفاقية  ،لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية ا      

مناهضة التعذيب، وأوصتها بتقدمي تقاريرها بانتظام إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها، مثل 
  .جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز العنصري

، فقد رحبت بإنشاء مكتب      يف تونغا  انويف حني الحظت تركيا عدم وجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنس           - ٤٠
مفوض الشكاوى ملنطقة احمليط اهلادئ ومفوضية مكافحة الفساد، بوصفهما خطوتني هامتني لتعزيز سيادة القانون        

وفيما خيص مسألة العنف املرتيل،     . وأشارت إىل مؤشرات التعليم وبرنامج دعم التعليم يف تونغا        . وحقوق اإلنسان 
كما أوصتها بالنظر يف التصديق على معاهدات       . اصلة جهودها للحد من العنف ضد املرأة      أوصت تركيا تونغا مبو   

حقوق اإلنسان األساسية مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق               
. رأة، واتفاقية مناهضة التعذيباالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل
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  شجعت تونغا على مواصلة مساعيها الرامية إىل خدمة مواطنيها على حنو أفضل عن طريق تأمني مـستوى                 كما  
  .أعلى حلقوق اإلنسان

مشروعة يف أن هذه العقوبة ورحبت التفيا بكون العقوبة البدنية حمظورة يف املدارس، ولكنها أشارت إىل   - ٤١
وأعربت . واستفسرت عن التدابري اليت تعتزم تونغا اختاذها حلظر العقوبة البدنية يف مجيع األحوال            . ئيالنظام اجلنا 

كما . ذلك العدد خلفض  الدراسة، مستفسرة عن التدابري املتخذة      انقطعوا عن   عن قلقها إزاء عدد األطفال الذين       
املستقبل القريب جلميع املكلفني بواليات يف      يف  دعوة دائمة   توجيه  ذكرت التفيا أنه ينبغي لتونغا أن تشجع على         

  . اإلجراءات اخلاصةإطار 

قوق اإلنسان، ولكنها أشارت بقلق     النهوض حب ورحبت الربازيل باجلهود اليت بذلتها تونغا ومبادراهتا يف جمال            - ٤٢
ات والقوانني احملددة   واستفسرت عن السياس  . إىل أن تونغا مل تنضم بعد إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان           

اليت جيري وضعها لضمان محاية املرأة ومساواهتا مع الرجل وعدم التمييز ضدها؛ وعن التدابري املتخذة ملنع العنف املرتيل                  
ضد املرأة؛ وعن االعتبارات اليت منعت تونغا من االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان والتـصديق                 

عن اخلطوات اليت اُتخذت أو املزمع اختاذها إلصالح إطارها القانوين من أجـل          ن تونغا معلومات    طلبت م كما  . عليها
وأوصت الربازيل تونغـا بـأن تتخـذ        . معهاومواءمتها  دعم عملية دمج أحكام هذه املعاهدات يف تشريعاهتا الوطنية          

، وال سيما العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        اخلطوات الضرورية لالنضمام إىل الصكوك العاملية الرئيسية حلقوق اإلنسان        
الربوتوكـول  علـى   ع  املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبأن توقّ          

 االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبأن تصدق             
  . على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا

وأشارت ملديف إىل املشاركة احليوية من جانب املنظمات الدولية والدول املاحنة ملساعدة تونغا يف إجراء   - ٤٣
ارت إىل أن املقررين اخلاصني ميكن أن       كما أش . ضرورة حتمية باعتبارها  دها التقرير الوطين    اإلصالحات اليت حدَّ  

وذكرت أن التوصيات اليت قدمتـها      . واستقالل القضاء، وحقوق املرأة   ، يقدموا الدعم يف جماالت حرية الصحافة     
هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ميكن أن تسهم يف تشجيع األطراف املؤثرة الدولية، مبا فيها املفوضية الـسامية                 

وطلبت ملديف مزيداً من املعلومات عن      .  هلا ركة تونغا وتقدمي املساعدة التقنية واملالية     حلقوق اإلنسان، على مشا   
آراء تونغا فيما خيص أمهية االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص          

راجعة الدستورية، كما استفسرت عما باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بوصف ذلك جزءاً من عملية امل
إذا كانت تونغا قد نظرت يف التعامل مع مقررين خاصني خمتارين ملساعدهتا يف استعراض املسؤوليات واحلريـات       

  . وااللتزامات املتصلة حبقوق اإلنسان، باعتبار ذلك جزءاً من برنامج اإلصالح الدميقراطي الذي جيري تنفيذه

التشجيع اجلهود اليت بذلتها تونغا يف تقدمي وعرض تقريرها الوطين وأشـارت إىل             والحظت ماليزيا مع      - ٤٤
يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، على احملققة يف خمتلف اجملاالت، مبا يف ذلك اإلجنازات بالثناء اإلجنازات اجلديرة 

من بينها استحداث خمطط بدائل     وأشارت باهتمام إىل عدة خطوات،      . الرغم من املعوقات املتعددة اليت واجهتها     
نـوفمرب  /أعمال الشغب يف تشرين الثـاين وقعت أثناء إلجراءات احملاكم، اختذهتا تونغا للتعامل مع األحداث اليت         

واستفسرت عما إذا كانت تونغا تعتزم توسيع نطاق اجلرائم ليشمل جرائم أخرى غري جرائم أحـداث                . ٢٠٠٦
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ما أيدت مناشدة جمتمع املاحنني الدوليني االستجابة لطلب احلكومة فيما          ك. نوفمرب/الشغب اليت وقعت يف تشرين    
  . يتصل ببناء القدرات واملساعدة التقنية

املمثلة الدائمة ململكة تونغا لدى األمم املتحدة عن شكرها لسويسرا على العرض املتعلق بتقـدمي               وأعربت    - ٤٥
وفيما يتعلق مبـسألة    . لتقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان     الدعم الالزم إىل تونغا للوفاء بالتزاماهتا بتقدمي ا       

املرحلني وإعادة إدماجهم يف اجملتمع التونغي، أشارت إىل أن احلكومة تعمل بتعاون وثيق مع املنظمات غري احلكومية                 
ة واملنظمات  واملؤسسات الدينية هبدف وضع برامج للمساعدة يف إعادة إدماجهم، ويساعد الشركاء املاحنون احلكوم            

تونغا حركة شبابية قوية تشارك يف برامج يف وبشأن مسألة مكافحة البطالة، ذكرت أن . غري احلكومية يف هذا الصدد
برامج أخرى، مثل برامج تنمية الريف، تقدم الدعم توجد ، كما جمزٍالتدريب وتساعد الشباب يف احلصول على عمل 

ُيعىن بتنقل العمال واسـتخدام     برناجماً  ة على ذلك، فإن لدى نيوزيلندا       وعالو. صغريةأعمال  مشاريع  إلنشاء  الالزم  
استفادت منه تونغا وبلدان أخرى يف منطقة احمليط اهلادئ، كما أن أستراليا تنظـر يف وضـع                 وقد  العمال املومسيني   

أثناء  خمالفي القانون وفيما خيص نطاق خمطط البدائل إلجراءات احملاكم، الذي ُوضع حتديداً للتعامل مع. ترتيب مماثل
، أشارت إىل أن هذا املخطط أثبت جناحه ومن املتوقـع           ٢٠٠٦ نوفمرب/أعمال الشغب اليت وقعت يف تشرين الثاين      

قت صدَّقد  أن تونغا   املمثلة  إلغاء العقوبة البدنية يف مجيع األحوال، ذكرت        وفيما خيص   . استمراره وتوسيعه مستقبالً  
وأضافت أن أسلوب احلياة    . ، وأهنا ألغت منذئذ العقوبة البدنية يف املدارس       ١٩٩٥م  على اتفاقية حقوق الطفل يف عا     

حبرية حتت تأثري أفراد األسرة املمتدة      وُتعىن بترعرعهم ومنوهم    يف تونغا يقوم على األسرة املمتدة اليت ترعى األطفال          
 ال يتجزأ من التنمية     اًجزءيشكالن  سرية  كما أن االحترام والكرامة داخل هذه الوحدة األ       . الذين يتقامسون املسؤولية  

وفيمـا يتـصل بـاحلق يف       . العنف ضد األطفال يف هذا اجملتمع القروي      إزاء ممارسة   وليس مثة تساهل    . االجتماعية
 ذي  اخلصوصية واملمارسة اجلنسية بني أشخاص راشدين برضاهم، أشارت إىل ما أُعرب عنه من قلق إزاء التـشريع                

  .قيم املسيحية املتساحمة اليت تقضي باحترام االختالفاتحاضن جلميع أبنائه وتسوده ا جمتمع ، وذكرت أن تونغالصلة

، الوطينإعداد تقريرها من أجل املشاورات الواسعة والشاملة اليت أجرهتا تونغا       باملثالية  ووصفت سلوفينيا     - ٤٦
كما أعربت عن أملها يف أن      . ريةوأعربت عن أملها يف أن يساعد ذلك يف سياق عملية اإلصالح الدستوري اجلا            

أشـادت  وإذ  . يعجل ذلك بنظر تونغا يف التوقيع على صكوك دولية أخرى حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليهـا               
استفسرت عما إذا كانت    فقد  سلوفينيا باهتمام تونغا منذ وقت طويل بتعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة،            

دمي خدمات إىل األشخاص ذوي اإلعاقة غري متوفرة حالياً، وأوصتها بالنظر           تونغا ستنظر يف سن أحكام تتعلق بتق      
كما أوصت بأن تدرج تونغا بصورة منهجيـة    . يف إيالء املزيد من االهتمام لألشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم        

  .ومستمرة منظوراً جنسانياً يف عملية متابعة االستعراض

ة حقوق اإلنسان، وهو ما تظهره مجلة أمور من بينها املعدالت العالية            تفاين تونغا يف محاي   باملغرب  ونوَّه    - ٤٧
كما الحظت حاجة تونغا إىل الدعم واملساعدة من أجل         . لاللتحاق باملدارس وحصول النساء على مناصب هامة      

علـى مجيـع   وأشارت إىل املبادرات اليت قامت هبا تونغا، مبا يف ذلك االنضمام إىل اتفاقية القضاء    . تعزيز قدراهتا 
أشكال التمييز ضد املرأة وتعزيز التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، كما أوصت تونغا مبواصلة زيـادة                 

بدعم كامل من اجملتمع الدويل، حسبما طُلب يف التقرير الذي قدمته تونغا            جهودها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
ب بالتزام تونغا بالتعددية عن طريق مشاركتها يف قوات حفظ  املغروأشاد. االستعراض الدوري الشامل  عملية  إىل  

  .السالم التابعة لألمم املتحدة، ويف رئاسة منتدى منطقة احمليط اهلادئ
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،  متثـل  وأشادت أستراليا مبشاركة تونغا البناءة يف عملية االستعراض الدوري الشامل، مشرية إىل أهنـا               - ٤٨
 للمشاركة البناءة، كما اًيت تشارك يف االستعراض الدوري الشامل، منوذجبوصفها أول بلدان جزر احمليط اهلادئ ال

ورحبت أستراليا بالتزام تونغـا بعمليـة اإلصـالح         . أشادت جبهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
قوات الشرطة الدستوري والسياسي، وأشارت إىل التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ورفع مستوى 

منطقة ملساعدهتا ومساعدة بلدان    كما رحبت باهتمام تونغا باآلليات اإلقليمية       . يف تونغا، ومنع العنف ضد املرأة     
وقالت أستراليا إنه سيكون موضع     . احمليط اهلادئ األخرى يف التصديق على صكوك حقوق اإلنسان واالمتثال هلا          

دويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق تصبح تونغا طرفاً يف العهد الاستحساهنا أن 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع         على  ع  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وأن توقِّ    

 على مجيع أشـكال  صدق على اتفاقية القضاءاألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ وأن تُ    
كما أبرزت أستراليا ضرورة وأمهية تقدمي املساعدة التقنية الالزمة لدعم مشاركة بلدان جـزر              . التمييز ضد املرأة  

  . يف عملية االستعراض الدور الشاملمشاركة بنَّاءة احمليط اهلادئ 

ن، وال سيما احلقوق االقتـصادية      اليت حققتها تونغا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسا       باإلجنازات  وأشادت الفلبني     - ٤٩
واالجتماعية والثقافية، مثل التعليم والصحة، وذلك على الرغم من التحديات اليت تواجهها بوصفها دولة جزرية صغرية     

كما أعربت عن تقديرها للمركز االجتماعي العايل الذي حتتله املرأة يف تونغا، وشجعتها على              . يف منطقة احمليط اهلادئ   
، وأوصت بأن تتقاسم    "احملرومني من الوالدين  "واستفسرت عن حالة األطفال     . يد من املراجعة لقوانني املرياث    إجراء املز 

  . تونغا خرباهتا يف االستعراض الدوري الشامل مع الدول األخرى يف منطقة جزر احمليط اهلادئ

ت الدستورية والسياسية اليت وأشارت مجهورية كوريا إىل مستوى التطور الدميقراطي يف تونغا واإلصالحا  - ٥٠
وحريـة  التعبري  وأوصت بأن تتخذ تونغا خطوات عملية لتعزيز حرية         . ٢٠١٠يف عام   ، بناًء على اقتراع،     سُتنفذ

  .كما أوصتها باختاذ مجيع التدابري املمكنة ملكافحة الفساد. الصحافة

سني وبتخصيصها حقيبة وزارية لذلك املساواة بني اجلنألمهية أشادت إسرائيل بوعي حكومة تونغا وبينما   - ٥١
. الغرض، فإهنا تظل قلقة إزاء الطبيعة التمييزية لقوانني املرياث املطبقة على املرأة، وخباصة فيما يتصل مبلكية األرض

بالتعديالت اليت اقترحت احلكومة إدخاهلا على هذه القوانني، فقد أشارت إىل ضرورة بـذل              تسليم إسرائيل   ومع  
وأوصت إسرائيل تونغا . املساواة التامة بني الرجل واملرأةحبيث تكفل هود إلعادة صياغة هذه القوانني املزيد من اجل

بالنظر يف التوقيع على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتصديق عليها، والنظر بصفة خاصة يف 
إدارة املمتلكات، واحلقوق فيما خيص احلق يف رأة والرجل  من االتفاقية املتصلتني باملساواة بني امل١٦ و١٥املادتني 

وأشارت مـع  . املتساوية لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية املمتلكات وحيازهتا وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها     
ل التمييز ضد التقدير إىل املعلومات اليت تفيد أن تونغا تنظر حالياً يف االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكا             

  .املرأة وغريها من صكوك حقوق اإلنسان

 وأن االنتخابات اليت    هي إجنازات رائعة  تونغا يف جمال التنمية البشرية      اليت حققتها   جنازات  اإلوذكرت مصر أن      - ٥٢
افية والحظت أن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق      . جرت مؤخراً تشهد على التزامها باإلصالح الدميقراطي      

الرابعـة  حيتل مكانة هامة يف تونغا، مستشهدة بسياسات الرعاية الصحية اجملانية مدى احلياة والتعليم اجملاين حىت سـن             
عن أملها يف أن ينعكس هذا التفاين يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية              مصر  وأعربت  . عشرة



A/HRC/8/48 
Page 16 

 

وسلّمت مصر باملعوقات املالية والتقنية واملعوقات املتـصلة  . حقوق اإلنسانواالجتماعية والثقافية وغريه من معاهدات     
ببناء القدرات اليت تواجه تونغا يف تقدمي تقاريرها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وأوصتها بأن تسعى رمسياً إىل                  

وكذلك طلب املساعدة املقدم عن     جتديد طلبها املقدم إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان للمساعدة يف هذا الصدد،             
املنبثقة ملساعدة يف تنفيذ التوصيات لتقدمي اطريق الصندوق االستئماين لالستعراض الدوري الشامل الذي أُنشئ خصيصاً 

واستفسرت عما إذا كانت تونغا تعتقد أنه توجد حواجز هامة تعترض سبيل التوفيق             . عن االستعراض الدوري الشامل   
ما مـن  وشددت مصر على أنه . نسان املتفق عليها عاملياً وثروهتا وخصوصياهتا الثقافية واحلضاريةبني قواعد حقوق اإل  

إطار قواعد حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملياً،       وال تدخل ضمن    راعاة مفاهيم خالفية للغاية ومثرية للفرقة       بلد يطالَب مب  
   .االستعراض الدوري الشاملعملية ألن ذلك يتعارض مع أساس 

وأبرزت اجلمهورية العربية السورية موقف تونغا اجلاد جتاه حقوق اإلنسان، مستشهدة بتقرير لربنـامج                - ٥٣
الـذين تتـراوح     عن األمهية اليت حيظى هبا التعليم االبتدائي لألطفال          ٢٠٠٦يف عام   صدر  األمم املتحدة اإلمنائي    

.  للتعلـيم   يف املائة من امليزانية خمصص     ١٤ه  حقيقة أن ما نسبت    سنة، كما أبرزت     ١٤ سنوات و  ٦أعمارهم بني   
يف املستشفيات واملستوصفات يف مجيع أحناء البلد، ورحبت        اليت توفر   واستشهدت كذلك بالرعاية الصحية اجملانية      

معدالت واخنفاض العمر املتوقع للنساء والرجال ارتفاع متوسط يف ينعكس ، الذي تونغاباملستوى العام للتنمية يف 
وطلبت اجلمهورية العربية السورية مزيداً من املعلومات عن اخلطط والربامج اهلادفة إىل إعمـال              . طفالوفيات األ 

  .احلق يف الغذاء ويف الرعاية الصحية ويف املساواة بني اجلنسني يف السنوات القادمة

قـوق االقتـصادية   ورحبت اليابان بعملية إرساء الدميقراطية يف تونغا، وأشادت بإجنازاهتا يف محايـة احل        - ٥٤
من املكلفـني بواليـات يف إطـار        وأشارت أيضاً إىل أن ثالثة      . واالجتماعية والثقافية يف جمايل الصحة والتعليم     

، تضمن دعـوة إىل     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨نداًء مشتركاً عاجالً، بتاريخ     وجهوا  اإلجراءات اخلاصة قد    
  زنزانـات الـشرطة ومرافـق الـسجون        ألوضاع  اض فوري   عمل متعددة الوكاالت إلجراء استعر    فرقة  إنشاء  

املتعلق وأوصت اليابان تونغا مبواصلة العمل      . وفقاً للمعايري الدولية، كما استفسرت عن حالة هذا النداء العاجل         
مبراجعة القوانني واألنظمة احمللية ذات الصلة وإدخال التعديالت الالزمة عليها للتعجيل بالتصديق علـى اتفاقيـة             

  .قضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، كما أوصت بأن تقدم تونغا تقريرها األويل إىل جلنة حقوق الطفلال

دراسة السبل والوسائل إىل اجملتمع الدويل ودعت ورحبت السنغال بسعة األفق اليت صيغ هبا تقرير تونغا،           - ٥٥
دعـت   ببناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، كمـا          الكفيلة بتلبية احتياجات البلد التقنية واحتياجاته املتعلقة      

وشجعت السنغال كذلك . النظر بدون تأخري يف وضع إطار للتعاون مع تونغاإىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
  . على دراسة إمكانية االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسانتونغا حكومة 

تور يعرب عن طموحات الشعب يف حتقيق احلرية واالستقالل والتنمية، ورحبت           وأشارت تونس إىل أن الدس      - ٥٦
بالتقدم الكبري الذي أحرزته تونغا، مستشهدة بتقرير برنامج األمم املتحد اإلمنائي الذي صنفها يف املرتبة اخلامـسة                 

اإلملام بالقراءة متوسط ، وبلغ  سنة٧٢,٢العمر املتوقع متوسط التنمية البشرية، إذ بلغ باالستناد إىل مؤشر واخلمسني 
  .وأيدت تونس طلب تونغا اخلاص ببناء القدرات واملساعدة التقنية.  يف املائة٩٨قدره  اًقياسيمستوى والكتابة 
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وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عن إعجاهبا باملستوى العايل للمشاورات الـيت      - ٥٧
ورحبت باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا تونغا على مر .  استعداداً لالستعراض الدوري الشاملجرت مع اجملتمع املدين   

وكررت اململكة املتحدة النداءات اليت وردت يف التقـارير املقدمـة           . السنني، واليت تثبت التزامها حبقوق اإلنسان     
وطلبت املزيد مـن    . ركز املرأة القانوين  خطوات عاجلة للنهوض مب   املتعلق بتونغا من أجل اختاذ      الستعراض  لكأساس  

ضد املرأة، وأوصت تونغا بالتصديق على اتفاقية متّيز املعلومات عن الكيفية اليت ختطط هبا تونغا للتصدي للقواعد اليت 
والحظت أن تونغا مل تستجب بعد للنداء العاجل الذي وجهه املمثـل            . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

نوفمرب /تشرين الثاينباألحداث اليت وقعت يف لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان فيما يتصل اخلاص 
 أساءت معاملة من أُلقي القبض عليهم ٢٠٠٦، وأن بعض قوات األمن املشاركة يف التصدي الضطرابات عام ٢٠٠٦

نغا على الرد على املمثل اخلاص لألمني العام بشأن         وحثت اململكة املتحدة حكومة تو    . ملشاركتهم يف أعمال الشغب   
وشجعت تونغا بقوة علـى  . هذه املسائل، واستفسرت عن اخلطوات اليت اُتخذت الستعادة ثقة املواطنني يف الشرطة   

الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،                
بالعبء الذي ميكن أن تلقيه عملية تقدمي التقارير على كاهل البلدان الصغرية، وسألت اململكة املتحدة             ومع تسليمها   

  . الوفد عما إذا كانت تونغا حباجة إىل مزيد من املساعدة التقنية من أجل الوفاء بالتزاماهتا الدولية على حنو أفـضل                   
  .تمع املدين يف تنفيذ نتائج عملية االستعراضكما أوصت بأن تواصل تونغا التعاون مع اجمل

لتعلـيم،  حلالة اعرض صورة مشجعة قد وأشارت بنغالديش إىل أن تقريراً لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي        - ٥٨
وخدمات الرعاية الصحية اجملانية، واملساواة بني اجلنسني يف فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل، وتوفري ميـاه            

وذكرت أن حق املرأة يف ملكية األرض حباجة إىل إعادة النظر، كما أشارت إىل طلب تونغـا                 . تونغاالشرب يف   
املساعدة التقنية والدعم املايل من أجل حتسني خدمات التعليم، وإعادة صياغة الدستور، وتطوير أنـشطة تعزيـز       

والدعم املايل من أجل حتسني خدمات طلب املساعدة التقنية مبواصلة ) أ(وأوصت بنغالديش تونغا . حقوق اإلنسان
غرض الوأشارت إىل أن    . التعليم، وإعادة صياغة دستور اململكة، وتطوير أنشطتها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان           

على جمتمع آخر؛ وذكرت أنه إذا كان اجملتمع ما االستعراض الدوري الشامل ليس فرض القيم اخلاصة مبجتمع من 
ينبغي اإلحجام عن فرض ذلك عليه ألنـه      فح بإقامة عالقة جنسية مثلية برضا الطرفني،        التقليدي يف تونغا ال يسم    

ومبا أنه ال توجد معاهدة تلزم تونغا خبالف ذلك، فإن . يقع خارج نطاق قواعد حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملياً
ا الطرفني، اليت تقع خارج نطاق      باالستمرار يف جترمي العالقة اجلنسية املثلية برض      ) ب(بنغالديش توصي احلكومة،    

  .وفقاً للتشريع الوطين يف تونغاوذلك قواعد حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملياً 

وأعربت اململكة العربية السعودية عن أملها يف أن يكون لتونغا وجزر احمليط اهلادئ األخـرى متثيـل يف        - ٥٩
ا تونغا لتعزيز ومحاية حقوق الطفل يف مجيع القطاعات، وأشارت إىل اجلهود اليت تبذهل. جنيف يف املستقبل القريب

  . ولتوفري التعليم والرعاية الصحية األساسية على حنو شامل وجماين

وفيما يتعلق مبسألة اإلدماج التام لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع التونغي، ذكرت املمثلة الدائمة ململكة                 - ٦٠
وقعت مؤخراً على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن إدماج هـذه            تونغا لدى األمم املتحدة أن تونغا قد        

  .  يف اجملتمـع   االتفاقية يف القانون احمللي قد تشكل األساس لدفع اجلهود الرامية إىل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة               
 منظمة غري حكومية    ٤٧نساين يف عملية االستعراض، أشارت إىل أن املرأة تتوىل قيادة           اجلنظور  املوفيما خيص إدراج    
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وبشأن مسألة التمثيل الدائم يف جنيف للدول اجلزرية الـصغرية          . شاركت يف عملية التشاور اخلاصة بإعداد التقرير      
ملا أُعرب عنه من تأييد هلذا التمثيل، وقالـت إن          النامية يف منطقة احمليط اهلادئ، أعربت املمثلة الدائمة عن شكرها           

وفيما يتصل بثقة املواطنني يف قوات الشرطة، أشارت        . ة دول منطقة احمليط اهلادئ فيها     هذه املسألة تتطلب نظر قاد    
اليت وقعت إىل أن الشرطة النيوزيلندية والشرطة األسترالية قدمتا الدعم الستعادة القانون والنظام أثناء أعمال الشغب 

لشرطة تدريباً مهنياً والستعادة نزاهتها؛     تواصالن تقدمي الدعم لوضع برنامج شامل لتدريب ا       أهنما  ، و ٢٠٠٦عام  يف  
الرشيد ضمن أركان   باحلكم  املتعلق  الرئيسي  الركن  وفضالً عن ذلك، يوجد برنامج إقليمي خاص بالشرطة يف إطار           

وفيما خيص تقرير تونغا عن اتفاقية حقوق الطفل، الذي مل ُيقدم بعد، ذكـرت املمثلـة            . خطة منطقة احمليط اهلادئ   
. من جانب السلطات قبـل تقدميـه إىل اللجنـة         فيه  يف مرحلة النظر النهائي     قد أصبح   وع التقرير   الدائمة أن مشر  

 ممتدة وشبكات اجتماعيـة     اًتونغا أسر يف  ، إىل أن    "األطفال احملرومني من الوالدين   "وأشارت كذلك، بشأن مسألة     
باحلق املتعلقة  ا يتصل بسياسة احلكومة     وفيم. قادرة على تقدمي الدعم الالزم لألطفال الذين يغيب آباؤهم عن املرتل          

يف الغذاء والصحة والتعليم، أشارت إىل اخلطة االستراتيجية اإلمنائية الثامنة وعمليات االستعراض اليت جتـري كـل                 
  . ثالث سنوات ألهداف واستراتيجيات وبرامج حمددة من أجل إجراء حتليل على نطاق القطاعات

 بتقدمي الشكر جلميع الدول اليت اغتنمت فرصة اإلسهام يف احلوار مـع             واختتم رئيس الوفد االستعراض     - ٦١
سيواصل املشاركة  قُدمت وأنه   وأشار إىل أن الوفد قد أصغى باهتمام إىل كل إسهام من اإلسهامات اليت              . تونغا

تونغا قد تبـدو    ويف حني أن    . على حنو تعاوين وبّناء مع اجملموعة الثالثية بوصفها جزءاً من هذه العملية املبتكرة            
حديثة العضوية يف األمم املتحدة،     شخص فضالً عن كوهنا      ١٠٠ ٠٠٠مملكة بعيدة يف منطقة احمليط اهلادئ يقطنها      

كما أن هذا التبصر وذلك التصميم على رسـم         .  طريقاً يتسم بالتبصر والطموح    ١٨٧٥رمست منذ عام    قد  فإهنا  
بيد . لول خاصة هبا ملواجهة حتديات القرن احلادي والعشرينحإلجياد سعيها إطار مسار خاص بتونغا متواصالن يف 

  أن ذلك املسار، شأنه شأن املشاركة يف عملية االستعراض الدوري الشامل، ال ميكن حتقيقه فعلياً بـشكل دائـم      
وأكد رئيس الوفد من جديد التزام تونغا بتقاسـم جتربتـها يف            . على الدعم املناسب  إال من خالل حصول تونغا      

  .تعراض الدوري الشامل مع الدول األخرى اليت ستقدم تقاريرها، وخباصة دول املنطقةاالس

السيد سوناتاين  ، ويف أثناء اعتماد التقرير، أبلغ معايل        ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩يف   املعقودة   ١٧اجللسة  ويف    - ٦٢
ل جبملة أمور من بينها أن تونغا تواكيناموالهي تاومويبو توبو، وزير اخلارجية، يف مالحظاته اخلتامية، الفريق العام

على أساس كل   وذلك  اإلجراءات اخلاصة،   املكلفني بواليات يف إطار     سوف تنظر يف توجيه دعوة يف املستقبل إىل         
  .حالة على حدة

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  : بتأييد تونغاذكورة أدناه وحتظى التوصيات امل.درست تونغا التوصيات اليت صيغت يف أثناء احلوار التفاعلي  -٦٣

  ؛)الكرسي الرسويل(أن تواصل عملية إرساء الدميقراطية اليت باشرهتا بشجاعة   - ١

  ؛)سويسرا(عملية اإلصالح اليت شرعت فيها بعزم وُتسّرع أن تواصل   - ٢
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على معاهدات حقوق اإلنسان    خالل فترة زمنية معقولة     أن تنظر على حنو إجيايب يف التصديق          - ٣
وأن تشارك على حنو أكمل مع آليات حقوق اإلنسان الدولية، وعلى وجه ، ة األساسيةالدولي

  ؛ )املكسيك(اخلصوص اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان 

ضمانات توفري اإلجراءات اخلاصة هبدف املكلفني بواليات يف إطار أن تنظر يف تنفيذ توصيات   - ٤
  ؛ )كندا(انب قوات الشرطة واألمن مؤسسية ضد املعاملة القاسية من ج

أن تصدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق               - ٥
؛ )الربازيل، واجلمهورية التشيكية، وإيطاليا، وسويسرا، وتركيا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

اجلمهورية التشيكية، ونيوزيلندا، وتركيا،    (املرأة  واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        
؛ والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز         )واململكة املتحدة، وسويسرا  

؛ والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء          )الربازيل(ضد املرأة   
سويـسرا،  (؛ واتفاقية مناهضة التعذيب     )الربازيل(املواد اإلباحية   األطفال واستغالل األطفال يف     

  ؛)واجلمهورية التشيكية، وكندا، ونيوزيلندا، وتركيا

أن تنظر يف التوقيع على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتصديق عليها،   - ٦
لتني باملساواة بني املرأة والرجل  من االتفاقية املتص١٦ و١٥وأن تنظر بصفة خاصة يف املادتني 

يف حق إدارة املمتلكات، واحلقوق املتساوية لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكيـة املمتلكـات              
  ؛)إسرائيل(وحيازهتا وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها 

الالزمة مبراجعة القوانني واألنظمة احمللية ذات الصلة وإدخال التعديالت        املتعلق  أن تواصل العمل      - ٧
  ؛)اليابان(عليها للتعجيل بالتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

أن تقدم تقاريرها بانتظام إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها، مثل جلنة                 - ٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز العنصري 

  ؛)اجلزائر(أي شكل من أشكال التمييز العمل اخلايل من قوانني حتمي حق املرأة يف أن تسن   - ٩

أن تواصل تعزيز أهدافها الطموحة يف جمال التعليم، وحتسني نسبة النساء يف املناصب القيادية   - ١٠
  ؛)اجلزائر(يف البلد 

  ؛)تركيا(العنف ضد املرأة ممارسة حلد من الرامية إىل اأن تواصل جهودها   - ١١

  ؛)سلوفينيا(أن تدرج بصورة منهجية ومستمرة منظوراً جنسانياً يف عملية متابعة االستعراض   - ١٢

أن ختطر الوكاالت املاحنة احملتملة بنوع املساعدة التقنية اليت تعينها على الوفـاء بالتزاماهتـا           - ١٣
  ؛)نيوزيلندا(تقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الاملتعلقة بتقدمي 
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أن تعزز جهودها املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وتـدريب مـوظفي الدولـة،                 - ١٤
  ومشاركة اجملتمع املدين يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل 

  ؛)املكسيك(واإلقليمي 

خرى يف منطقة احمليط األاجلزرية أن تتقاسم خرباهتا يف االستعراض الدوري الشامل مع الدول   - ١٥
  ؛ )الفلبني(اهلادئ 

أن تسعى رمسياً إىل جتديد طلبها املقدم إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد،                 - ١٦
وكذلك طلب املساعدة املقدم عن طريق الصندوق االستئماين لالستعراض الدوري الشامل           

االستعراض الـدوري  عملية عن نبثقة املالذي أُنشئ خصيصاً للمساعدة يف تنفيذ التوصيات       
  ؛)مصر(الشامل 

  ؛)اليابان(أن تقدم تقريرها األويل عن اتفاقية حقوق الطفل   - ١٧

أن تتابع تونغا واجلهات املعنية بعناية الطلبات املتعلقة ببناء القدرات واحلصول على املساعدة   - ١٨
  ؛)املكسيك(التقنية يف جمال حقوق اإلنسان 

دة جهودها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بدعم كامل من اجملتمـع الـدويل،             أن تواصل زيا    - ١٩
  ؛)املغرب(االستعراض الدوري الشامل عملية حسبما طُلب يف التقرير الذي قدمته تونغا إىل 

طلب املساعدة التقنية والدعم املايل من أجل حتسني خدمات التعلـيم، وإعـادة             تواصل  أن    - ٢٠
  ؛)بنغالديش(وير أنشطتها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان صياغة دستور اململكة، وتط

  ؛)فرنسا وكندا(والصحافة واإلعالم أن تتخذ تدابري لتعزيز ومحاية حرية التعبري   - ٢١

  ؛)مجهورية كوريا(وحرية الصحافة التعبري أن تتخذ خطوات عملية لتعزيز حرية   - ٢٢

حلقوق اإلنسان يف إطار خطـة منطقـة        أن تواصل اجلهود اليت تبذهلا إلنشاء مؤسسة وطنية           - ٢٣
  ؛)كندا( احمليط اهلادئ

  ؛)فرنسا(أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس   - ٢٤

تعذر ذلك، أن تنشئ على األقـل مؤسـسة         إذا  أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان أو،          - ٢٥
 تتمكن مجيعها من حتسني أدائها مستوى جمموعة اجلزر اليت تنتمي هلا، حىت     على  حلقوق اإلنسان   

  ؛)اجلزائر(يف جمال حقوق اإلنسان بصورة فعالة، ومن تنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان 

أن تواصل دعم القيم املتأصلة يف تاريخ تونغا الدستوري والعريف، وذلك يف إطار عملها من أجل                  - ٢٦
  ؛)اجلزائر(يات األساسية جلميع مواطنيها ضمان االمتثال التام حلقوق اإلنسان واحترام احلر
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أن تواصل مساعيها الرامية إىل خدمة مواطنيها على حنو أفضل عن طريق تأمني مستوى أعلى   - ٢٧
  ؛)تركيا(حلقوق اإلنسان 

  ؛)سلوفينيا(أن تويل املزيد من االهتمام لألشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم   - ٢٨

  ؛)مجهورية كوريا(ملكافحة الفساد أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة   - ٢٩

  ؛)اململكة املتحدة(أن تواصل التعاون مع اجملتمع املدين يف تنفيذ نتائج عملية االستعراض   - ٣٠

أن تعزز برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد الشرطة واألمن وموظفي املؤسسات               - ٣١
  ؛)كندا(العقابية 

؛ )ب(٢٨؛ و٢٧و؛ )ج(٢٦و؛ )ب(٢٦الواردة يف التقرير يف الفقرات التوصيات مل حتظ بتأييد تونغا و  - ٦٤
  . أعاله)ب(٥٨؛ و)ب(و) أ(٣٩؛ و)ج(٣٨؛ و)و(و) ب(٣١و؛ )ج(٢٨و

، تقدم الدولة )ب(٥٨؛ و)ب(٣٩؛ و)ب(٣١؛ و)ب(٢٨الواردة يف الفقرات وفيما خيص التوصيات   - ٦٥
  :موضوع االستعراض التعليقات التالية

قد جترم بعض أنواع السلوك اجلنسي القائم على التراضي، فـإن   ارية  السيف حني أن القوانني     
يتيح هامش تقدير هذا  واحترام االختالف   . تونغا جمتمع مسيحي يؤمن بالتسامح واحترام االختالفات      

بالغ االتساع للمشرِّعني وأصحاب الشأن اآلخرين، ويشجع على إجراء مناقشات متعمقـة بـشأن              
  .املساواة داخل اجملتمع

  :، تقدم الدولة موضوع االستعراض التعليقات التالية)ج(٢٦الواردة يف الفقرة وفيما خيص التوصية   - ٦٦

  مل ُتوقـع   وهي  الدولة،  إليها  تظل عقوبة اإلعدام آخر العقوبات اجلنائية املشروعة اليت تلجأ          
ح الدسـتوري  وقد يتيح التصميم احلايل على إجراء اإلصـال  .  سنة ٢٦يف أشنع اجلرائم قبل حنو      إال  

والسياسي، فضالً عن النظر يف االنضمام إىل صكوك دولية أخرى حلقوق اإلنسان، مزيداً من الفرص               
  .للنقاش واحلوار بشأن هذه املسألة

اليت قدمتها ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة /ومجيع االستنتاجات و  - ٦٧
على أهنا  أو التوصيات   /تأويل هذه االستنتاجات و   ينبغي  ال  و. عراض بشأهنا أو موقف الدولة موضوع االست    /و

  . ككلقد حظيت بتأييد الفريق العامل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد

The delegation of Tonga was headed by His Excellency, Mr. Sonatane Tu’akinamolahi Taumoepeau 
Tupou, Minister of Foreign Affairs, Acting Minister of Defence and Acting Governor of Vava’u, and 
composed of five members:  

H.E. Ms. Fekitamoeloa ‘Utoikamanu, Permanent Representative to the United Nations in New York; 

H.E. Dr. Ngongo Kioa, High Commissioner to the United Kingdom; 

Mr. Viliami Malolo, Deputy Secretary for Foreign Affairs; 

Ms. ‘Ainise Odette Tupouohomohema, Assistant Secretary, Ministry for Foreign Affairs; 

Mr. Gerad Winter, Advisor. 
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