
(A)   GE.13-10115    060213    080213 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة عشرة
  ٢٠١٣فرباير / شباط١ - يناير/ كانون الثاين٢١جنيف، 

 من مرفق قرار جملس حقوق      ٥مقدم وفقاً للفقرة    تقرير وطين       
  *١٦/٢١اإلنسان 

  تونغا    

__________ 

يعين التعبري عن أي رأي من جانب األمانة العامة          وليس يف حمتوياهتا ما   . وردت اسُتنسخت هذه الوثيقة كما     *  
 .لألمم املتحدة

 
 A/HRC/WG.6/15/TON/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

9 January 2013 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/15/TON/1 

GE.13-10115 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٧-٣  ...........................................منهجية وعملية إعداد التقرير الثاين  - ثانياً  

  ٣  ٤-٣  ...............................................منهجية إعداد التقرير  - ألف     
  ٣  ٧-٥  ................................................عملية إعداد التقرير  -  باء     

      .الشامل األولاءات املتخذة بشأن التوصيات املقدمة يف االستعراض الدوري اإلجر  - ثالثاً  
  ٤  ١٥١-٨  .......................................................للحالة يف مملكة تونغا     
  ٤  ٢٩-٨  .............................حتقيق الدميقراطية واإلصالحات القانونية  - ألف     
  ٨  ٦٢-٣٠  .....................................املواضيعية اإلنسان حقوق قضايا  -  باء     
  ١٣  ٦٨-٦٣  .....................................املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  - جيم     
  ١٤  ١٠٩-٦٩  ...............................................املساواة بني اجلنسني  - دال     
  ٢١  ١٣٣-١١٠  ....................تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والتعليم والوعي العام  -  هاء     
  والعمل مـعاملصادقة على املعاهدات وتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات   -  واو     
  ٢٦  ١٥١-١٣٤  ...................................آليات حقوق اإلنسان بشكل عام         



A/HRC/WG.6/15/TON/1 

3 GE.13-10115 

  مقدمة  -أوالً  
التقريـر  ) الفريق العامل (ض الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        استعر  -١

 وخالل جلسة التحاور أمام الفريـق  .)١(٢٠٠٨مايو / أيار١٤الوطين األويل ململكة تونغا يف     
، اعتمد الفريق العامل تقريره عن      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩ويف  .  توصية ٤٢العامل، تلقت تونغا    

، اعتمد  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ ويف   .)٢(شامل األول للحالة يف تونغا    االستعراض الدوري ال  
جملس حقوق اإلنسان نتائج تقرير الفريق العامل عن االستعراض الدوري الشامل للحالـة يف              

  .)٣( توصية لتونغا٣١تونغا، اليت تضمنت 
خرية ومنذ اعتماد نتائج االستعراض الدوري الشامل للحالة يف تونغا، عملت هذه األ             -٢

فيهـا    مبـا  على تنفيذ التوصيات اليت قبلتها، والتزاماهتا من خالل مجيع األطراف املعنيـة،           
  .الوكاالت احلكومية واملؤسسات الرمسية ومنظمات اجملتمع املدين

  منهجية وعملية إعداد التقرير الثاين  -ثانياً  

    منهجية إعداد التقرير  -ألف  
ر ديوان جاللته إنشاء الفريق العامل احلكومي       ، أق ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٧يف    -٣

املعين باالستعراض الدوري الشامل من أجل التشاور بشأن تقريـر تونغـا الـوطين الثـاين              
. لالستعراض الدوري الشامل وكتابته وتقدميه إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة           

لرئاسة، ووزارة اخلارجية يف نيابـة      وكان الفريق العامل مكوناً من مكتب رئيس الوزراء يف ا         
  .)٤(الرئيس، ومكتب النائب العام

وزارة العدل؛  :  احلكومة أيضاً وكاالت الدعم احلكومية من اهليئات التالية        توحدد  -٤
ووزارة التعليم وشؤون املرأة والثقافة؛ ووزارة األراضي والبيئة وتغري املناخ واملوارد الطبيعية؛            

ا؛ ووزارة الشرطة؛ وإدارة السجون؛ ووزارة الصحة؛ ووزارة التعلـيم          ودوائر الدفاع يف تونغ   
وأهابت احلكومة أيضاً باملنظمات غري احلكوميـة ومنظمـات         . والتدريب؛ ووزارة الداخلية  

  .اجملتمع املدين أن تساعد عند اإلمكان

  عملية إعداد التقرير  -باء  
أربعة أيام لتقدمي املشورة     حلقة عمل دامت     ٢٠١٢فرباير  /ُعقدت يف تونغا يف شباط      -٥

وشارك يف تيسري حلقـة العمـل املفوضـية         . التقنية بشأن إعداد التقرير الوطين الثاين لتونغا      
السامية حلقوق اإلنسان، وأمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ، وفريق موارد احلقوق اإلقليمـي             

  .التابع ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ، بدعم مايل من مملكة هولندا
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ووفرت حلقة العمل هذه فرصة ألصحاب املصلحة يف االستعراض الدوري الشامل             -٦
ليفكروا يف عملية االستعراض الدوري الشامل ومناقشة التحديات الرئيـسية واإلجنـازات            

 وأنشأت حلقة العمل هذه أيضاً إطاراً هيكلياً لتحديد مهام أصحاب         .)٥(املاضية والتقدم احملرز  
هم من أجل تقدمي معلومات ذات صلة إىل الفريق العامـل احلكـومي             املصلحة وتوزيعها علي  

  .املعين باالستعراض الدوري الشامل إلعداد هذا التقرير
وُعرض هذا التقرير على احلكومة، اليت وافقت بعد ذلك على تقدميـه إىل جملـس                 -٧

  .حقوق اإلنسان

اض الـدوري   اإلجراءات املتخذة بشأن التوصيات املقدمة يف االستعر        -ثالثاً  
  الشامل األول للحالة يف مملكة تونغا

  حتقيق الدميقراطية واإلصالحات القانونية  -ألف  

  )٦(مواصلة عملية حتقيق الدميقراطية وتسريع وتريهتا  -١  
، نفذت تونغا أعمق إصالح دستوري وسياسي يف تارخيها املمتد على ٢٠١٠يف عام   -٨

وكان امللك الراحل، جاللة امللك جورج . ية عاماً من حكومة ويستمينستر العصر  ١٣٧مدى  
، هو القوة الرئيـسية     ٢٠١٢مارس  / آذار ١٨توبو اخلامس، الذي فارق احلياة قبل األوان يف         

وراء تنفيذ اإلصالحات، عندما أعلن أنه سينقل كل سلطاته التنفيذية تقريباً من امللـك إىل                
ـ          ه يف جوانـب حمـددة مـن        حكومة منتخبة، ومشاركته املستمرة يف تقـدمي آراء جاللت

  .اإلصالحات
وكما ورد يف التقرير الوطين األول، أُعرب أول مرة عن عملية اإلصالح الدستوري               -٩

وكان ذلك عندما أعلن رئيس الوزراء آنذاك، صاحب الـسمو          . ٢٠٠٤يف عام    والسياسي
توبو السادس،  أولوكاالال الفاكا آتا، وهو امللك احلايل، صاحب اجلاللة امللك          "امللكي األمري   

قبول والده، صاحب اجلاللة امللك الراحل تاوفا أهاو توبو الرابع، توصية رئيس الوزراء بتعيني   
وقبل ذلك، كان امللـك يعـني       . ممثلني منتخبني من اجلمعية التشريعية كوزراء يف احلكومة       

  .يكونوا منتخبني  ملالوزراء يف مناصبهم حسب رغبته، ولكن الوزراء
د األحداث اهلامة األخرى اليت تلت يف إنشاء جلنة يقرهـا امللـك معنيـة             ومتثّل أح   -١٠

، وتعيني أول شخص من غري النبالء ليكون رئيس وزراء          ٢٠٠٥باإلصالح السياسي يف عام     
، وإنشاء جلنة برملانية ثالثية األطراف لتجري مشاورات عامة واسعة النطـاق            ٢٠٠٦يف عام   

  .والسياسية املناسبة لتونغامن أجل حتديد اإلصالحات الدستورية 
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واخُتتم التقرير الوطين األول لتونغا باالنتخابات الوطنية األخرية الـيت أُجريـت يف               -١١
، واليت كانت آخر انتخابـات وطنيـة ضـمن اإلطـار الدسـتوري              ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

  .القدمي والسياسي
دستورية واالنتخابية  ، سنت السلطة التشريعية قانون اللجنة ال      ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز   -١٢

ونـص   .)٧( الذي أنشأ جلنة دستورية وانتخابية مستقلة مكونة من مخسة أعضاء          ٢٠٠٨لعام  
القانون على أن ترشح احلكومة الرئيس؛ ويرشح ممثلو النبالء أحد أعضاء اللجنة؛ ويرشـح              

نذاك ممثلو الشعب عضواً آخر يف اللجنة؛ وترشح جلنة اخلدمات القضائية اليت كانت قائمة آ             
  .)٨(عضوين يف اللجنة، ويعني اجمللُس امللكي اخلاص مجيَع أعضاء اللجنة

وأعطى القانون اللجنة والية اقتراح اإلصالحات الدستورية والـسياسية املتعلقـة             -١٣
باحلكومة التنفيذية، واجلمعية التشريعية، والعالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، والنظام          

  .)٩(االنتخايب
وبدأ ذلك  .  أشهر لكي تنجز عملها    ١٠ووضع القانون أيضاً للجنة إطاراً زمنياً مدته          -١٤

 أيام عن تعيني أعضاء اللجنة اخلمسة، لتقدمي تقرير مؤقت يف غضون مخـسة              ١٠بعد مرور   
أشهر، وعقد مؤمتر دستوري وطين، إن رأت اللجنة ضرورة لذلك، يف غضون سبعة أشهر،              

ر اخلتامي إىل اجمللس امللكي اخلاص واجلمعية التشريعية يف غـضون           مث بعد ذلك تقدمي التقري    
  .)١٠(عشرة أشهر

وحدد القانون أيضاً املنهجية اليت تستخدمها اللجنة الدستورية واالنتخابية، والـيت             -١٥
تشمل النظر يف التقارير والبالغات العامة املقدمة اليت يقدمها صـاحب اجلاللـة والنـبالء               

ية وغريها من مشورة اخلرباء الـيت تطلبـها اللجنـة، وصـياغة التقـارير               واملشورة القانون 
  .)١١(ونشرها

 /وعني اجمللس امللكي اخلاص اللجنة املكونة من مخسة أعـضاء يف كـانون الثـاين                -١٦
وترأس اللجنة رئيس قضاة سابق، بينما كان األعضاء اآلخرون وريثاً ألحـد            . ٢٠٠٩ يناير

 وقدمت اللجنة تقريرهـا املؤقـت يف     .)١٢(، وأحَد ممارسي القانون   ألقاب النبالء، وأكادميَيْين  
تـر    ومل .٢٠٠٩نـوفمرب   / مث قدمت التقرير اخلتامي يف تشرين الثاين       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

  .اللجنة أن من الضروري عقد مؤمتر وطين
 يف التقريـر اخلتـامي      ٢٠٠٩ديسمرب  /ونظرت اجلمعية التشريعية يف كانون األول       -١٧

وقبلت اجلمعيـة   .  توصية، مدعومة مبشروع قانون لتنفيذ التوصيات      ٨٢لذي تضمن   للجنة، ا 
  .معظم التوصيات، وأدخلت تغيريات على بعضها ورفضت عدداً قليالً منها

وبعد ذلك أُحيلت إىل احلكومة قرارات اجلمعية لتضعها يف صيغتها النهائية وتـوايف               -١٨
ذلك عن سن التشريعات اليت عدلت الدسـتور،        وأسفر  . اجلمعية بالقانون املناسب لتنفيذها   

وأدخل قـانون اإلصـالح     . وقانون اجلمعية التشريعية، وقانون احلكومة، والقانون االنتخايب      
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وُسـّنت  . تشريعات جديدة يف شكل قانون اللجنة االنتخابية وقانون احلـدود االنتخابيـة           
  .٢٠١٠نوفمرب /تشريعات اإلصالحات كلها حبلول تشرين الثاين

وأجرت تونغا انتخاباهتا العامة األوىل يف ظل اهليكل الدستوري والسياسي اجلديـد              -١٩
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٥يف 
  :يلي فيما ومتثلت أهم اإلصالحات  -٢٠

  يعد رئيساً للحكومة؛  ملبقي امللك رئيساً للدولة، ولكنه •
نح العفـو امللكـي،     احتفظ امللك بامتيازاته امللكية الشخصية مثل سلطة الفيتو، وم         •

ومنح األلقاب الشرفية واأللقاب واملمتلكات الوراثية، وتعيني املمثلني الدبلوماسيني         
  يف البلدان األجنبية؛

احتفظ امللك أيضاً ببعض امتيازاته امللكية التنفيذية، مثل كونه القائد األعلى لقوات             •
  الدفاع، وتعيني املوظفني القضائيني واملدعي العام؛

، ولكن أُبقي على عدد كراسـي ممثلـي         ١٧ إىل   ٩دد ممثلي الشعب من     وارتفع ع  •
 حامالً للقب النبل، ليصل جممـوع عـدد         ٣٣النبالء التسعة دون تغيري، ينتخبهم      

  ؛٢٦املقاعد يف اجلمعية التشريعية إىل 
   بعدئذ من صفوفهم ممثالً ليعينه امللك رئيساً للوزراء؛٢٦  لانتخب املمثلون ا •
يزيد عن أربعـة     ال  أو ما   رئيس الوزراء من بني املمثلني املنتخبني      مث بعد ذلك يعني    •

  أشخاص من خارج اجلمعية التشريعية ليعينهم امللك وزراء يف احلكومة؛
يعيـد توزيعهـا علـى وزراء         أو ميكن لرئيس الوزراء أن يوزع احلقائب الوزارية       •

  احلكومة؛
  لس امللكي اخلاص؛أصبحت احلكومة أعلى هيئة تنفيذية فحلت بذلك حمل اجمل •
   وزيراً حكومياً؛١١يزيد على  ال  وماأصحبت احلكومة تتألف من رئيس الوزراء •
  اعُتمدت صالحية التصويت بسحب الثقة وفُرضت قيود زمنية على استخدامها؛ •
  يرشح رئيس اجلمعية التشريعية املمثلون من بني ممثلي النبالء ليعينه امللك؛ •
  عية املمثلون ليعينه امللك؛يرشح نائب رئيس اجلمعية التشري •
إنشاء مكتب وزير العدل ليكون الرئيس اإلداري للسلطة القضائية، ورئيس احملكمة            •

  العليا بوصفه الرئيس املهين للسلطة القضائية؛
  االعتراف الدستوري السريع باملكتب املستقل للمدعي العام؛ •
  لقضائي؛إدخال حكم دستوري حلماية مبادئ سيادة القانون واالستقالل ا •
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  .إنشاء جلنة التعيينات القضائية واالنضباط لتحل حمل جلنة اخلدمات القضائية •
تغـيري    أو وكان االتفاق شبه عام على عدم اقتراح أي إصالح إللغاء مركز امللكية             -٢١

  .نظام حيازة األراضي
، رشحت اجلمعية التشريعية اللورد تو إيفاكانو،       ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢٢
وبعد ذلك أقدم   . و ممثل للنبالء يف اجلمعية، ليعينه امللك أول رئيس وزراء منتخباً يف تونغا            وه

رئيس الوزراء اجلديد على ترشيح تسعة ممثلني من اجلمعية، اثنان منهم ممثالن للنبالء وسـبعة      
يف ممثلون للشعب، باإلضافة إىل ممثلني غري منتخبني من خارج اجلمعية، ليعينهم امللك وزراء              

هو متوقع مع حكومة جديدة، أجرى رئيس الـوزراء تعـديالت عديـدة               وكما .احلكومة
  .للحقائب الوزارية يف فترة السنة والنصف األوىل من واليته

ومن املفاجئ أن ممثلي الشعب األعضاء يف حـزب حقـوق اإلنـسان ومناصـرة                 -٢٣
إىل رئيس اجلمعيـة مبـادرة      الدميقراطية استندوا إىل هذا التعديل احلكومي العادي ليقدموا         

 ٢٠١٢يونيـه   /وأُدرجت هذه املبادرة يف جدول أعمال حزيـران       . للتصويت حبجب الثقة  
 / تـشرين األول   ٤وانتهى األمـر بـرفض املبـادرة يف         . واستغرق النظر فيها أربعة أشهر    

  .١١ صوتاً مقابل ١٣ بنتيجة ٢٠١٢ أكتوبر

  )١٣( إلعادة صياغة دستور اململكةمواصلة طلب املساعدة التقنية والدعم املايل  -٢  
 ٢٠١٠تقبل تونغا بأن اإلصالحات الدستورية والسياسية اليت اعُتمـدت يف عـام               -٢٤

ليست دائمة، وسُتستخدم وُتخترب خالل السنتني األوليني حىت يتم التوصل إىل نظام أكثـر              
التقنية لوضع  وتبعاً لذلك، ستواصل تونغا سعيها للحصول على التدريب واملساعدة          . دميومة

  .نظامها الدستوري والسياسي يف القالب الذي يرحيها
وقدم االحتاد األورويب وحكومتا نيوزيلندا وأستراليا مساعدة تقنية سخية ألعمـال             -٢٥

  .اللجنة الدستورية واالنتخابية
، استضافت اجلمعية التشريعية، بالتعـاون مـع الرابطـة          ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول   -٢٦

لكمنولث، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والوكالة الدولية للمعونـة والتنميـة يف     الربملانية ل 
  .نيوزيلندا حلقة عمل بشأن الربملان ووسائط اإلعالم

ويعمل مكتب املدعي العام حالياً على عقد دورة تدريبية لتجديد املعارف بـشأن               -٢٧
يق اإلصالح الدستوري والسياسي    الربملان وبرنامج لتوعية اجلمهور بعد مضي سنتني على تطب        

  .٢٠١٠لعام 
وتوجد تونغا يف موقف يسمح هلا بإدخال مزيد من اإلصالحات علـى دسـتورها                -٢٨

باستخدام موارد الصياغة القضائية اخلاصة هبا؛ ولكنها ما زالت حباجة إىل مساعدة تقنية من              
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لنفقات اإلدارية لعقد حلقات    املستشارين القانونيني وغريهم من املستشارين اخلرباء، ولتغطية ا       
  .العمل أو االجتماعات

مواصلة دعم القيم املتأصلة يف تاريخ تونغا الدستوري والعريف، وذلك يف إطار عملها من                -٣  
  )١٤(أجل ضمان االمتثال التام حلقوق اإلنسان واحترام احلريات األساسية جلميع مواطنيها

حقوق اإلنسان األساسـية الـيت حيميهـا        ما زالت تونغا ملتزمة باحلفاظ على قيم          -٢٩
احلق يف العيش حبرية؛ وحرية حيازة امللكية والتصرف        : وتشمل هذه القيم ما يلي    . دستورها

فيها؛ واحلرية من الرق؛ واملساواة يف تطبيق القوانني على اجلميع، بصرف النظر عـن نـوع                
خر؛ وحرية العبادة؛ وحريـة     اجلنس أو الطبقة االجتماعية أو االنتماء اإلثين أو أي تصنيف آ          

؛ واحلق )حق املثول أمام احملكمة(التعبري؛ وحرية االلتماس؛ واحلرية من االحتجاز غري القانوين        
يف حماكمة عادلة؛ واحلماية من احملاكمة مرتني على اجلرم نفسه؛ واحلمايـة مـن االعتقـال          

  .والتفتيش غري القانونيني

  املواضيعية اإلنسان حقوق قضايا  -باء  

  )١٥(التعذيب مناهضة اتفاقية على التصديق يف النظر  -١  
تتخذ اخلطوات الالزمة للتصديق على اتفاقية مناهـضة التعـذيب            مل رغم أن تونغا    -٣٠

املهينة، فإن من املسلم بـه أن قوانينـها           أو الالإنسانية  أو وغريه من ضروب العقوبة القاسية    
تصدي للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية ونظامها القضائي برهنا على فعاليتهما يف ال

  .والالإنسانية
وتونغا هي البلد الوحيد يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ الذي قبل بالغـات قائمـة         -٣١

 على انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب، حىت عندما كانت تونغا غري موقعة على االتفاقيـة             
  .)١٦(عذيبيكن دستورها يتضمن حكماً مناهضاً للت ومل
 .)١٧(تافاكي ضد مملكة تونغـا    وتتضح هذه املسألة من قرار احملكمة العليا يف قضية            -٣٢

وكان حمور هذه القضية هو ادعاء املشتكي بأن ضباطاً يف شرطة تونغا اعتدوا عليه وأساؤوا               
 تـشرين   ١٦عاملته وعذبوه بعد اعتقاله على عالقة بأعمال الـشغب الـيت انـدلعت يف               م

وخالل جلسة االستماع، وصف حمامي املشتكي معاملة موكله علـى          . ٢٠٠٦فمرب  نو/الثاين
 .)١٨(ولكنه اعترف أيضاً بأن تونغا ليست طرفاً يف اتفاقية مناهـضة التعـذيب        " تعذيب"أهنا  

وأشار رئيس القضاة، الذي ترأس القضية، إىل أن معظم احلقوقيني الدوليني يقبلون حالياً أن              
قانون الدويل العريف، وهو عالوة على ذلك قاعدة مـن القواعـد            حظر التعذيب جزء من ال    

تكن طرفاً يف املعاهدات املختلفة اليت   مل  أم ميكن للدول أن ختالفها سواء أكانت       ال اآلمرة اليت 
  .)١٩(حتظرها
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النظر يف تنفيذ توصيات اإلجراءات اخلاصة هبدف وضع ضمانات مؤسسية ضد املعاملـة               -٢  
  )٢٠(ت الشرطة واألمنالقاسية من جانب قوا

وأجرت شرطة تونغا   . ٢٠١٠، سنت تونغا قانون شرطة تونغا لعام        ٢٠١٠يف عام     -٣٣
ويعكس القانون  . سنتني من املشاورات املكثفة قبل وضع مشروع القانون يف صيغته النهائية          

الفصل بني سلطات الوزير وسـلطات مفـوض الـشرطة، ممـا سـيعطي مزيـداً مـن                  
  .للشرطة االستقاللية

 من قانون شرطة تونغا، ميكن ألي ضابط شرطة أن يستخدم           ١٠٠ومبوجب الفصل     -٣٤
قوة معقولة ومتناسبة عند ممارسة السلطة، ولكن هذه القوة جيب أال تشمل القوة اليت ميكـن                

 أضراراً بدنية خطرية لشخص آخر، إال إذا كان ذلك ضرورياً ملنع موت             أو أن تسبب املوت  
  .)٢١(لشخص آخر  أوةضرر خطري لضابط شرط أو
ما زال برنامج تنمية الشرطة يف تونغا، وهو شراكة ثالثية األطـراف أُطلقـت يف                 -٣٥
 بني حكومات أستراليا ونيوزيلندا وتونغا، ييسر تنمية قـدرات شـرطة تونغـا            ٢٠٠٨ عام

وحتويلها لتصبح قوة شرطة كفؤة وفعالة وتؤدي واجباهتا مبهنية ونزاهة، بغية زيادة اهتمـام              
  .جلمهور بشرطة تونغا وثقته فيهاا

، إىل مخسة من ضباط الشرطة، مع       ٢٠١٢سبتمرب  /ولسوء احلظ، ُوجهت، يف أيلول      -٣٦
شخص مدين، هتمة قتل ضابط شرطة نيوزيلندي ُولد يف تونغا وكان يف هذا البلد حلـضور                
 جنازة أسرية، وبعد تناول بعض الشراب يف جو اجتماعي يف املدينة، ُوضع حتـت حراسـة               

وقـد أُعطيـت    .)٢٢(الشرطة بعد أن أُلقي عليه القبض بتهمة ارتكاب جرمية السكر العلـين    
األولوية لالدعاء العام إلثبات أن الشرطة ختضع أيضاً للمساءلة وأن شرطة تونغا قادرة علـى     

  .حماكمة أفرادها
  .، افتتحت إدارة السجون مرافق سجن هو أتوليتويل٢٠١٠أغسطس / آب٢٥ويف   -٣٧
ومتت صـياغة   . ٢٠١٠، سنت تونغا قانون السجون اجلديد لعام        ٢٠١٠يف عام   و  -٣٨

ويـضمن   .)٢٣(القانون اجلديد لتلبية قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة الـسجناء          
 القانون حصول السجناء على زنزانات نظيفة، وصرف الفـضالت، والتدفئـة والتهويـة،            

  .)٢٤(حلة للشربيكفي من املالبس واملياه الصا وما
ميكن استخدام هذه القـوة إال        ال ولكن. ويؤذن ملوظفي السجون باستخدام القوة      -٣٩

حماولة ارتكـاب جرميـة       أو ملنع سجني من ارتكاب     أو جلعل سجني يذعن ألمر يوجه له؛     
حماولة إحلاق    أو ملنع سجني من إحلاق الضرر بنفسه       أو انتهاك االنضباط؛   أو مبوجب القانون 

جلعل شخص يغادر السجن بعد أن أُمر بصفة قانونية أن يغادرها ورفـض               أو نفسه؛الضرر ب 
  .)٢٥(اإلذعان هلذا األمر
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ترد أي شكاوى بشأن االستخدام املفرط للقوة         مل ومنذ سن قانون السجون اجلديد،      -٤٠
 زال هناك مدانون هاربني ألسباب أخرى غري اهلروب من أي تعذيب  ماضد السجناء، ولكن 

  .الالإنسانية من جانب موظفي السجون  أوه من ضروب املعاملة القاسيةغري أو

تعزيز برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد الشرطة واألمن وموظفي املؤسسات              -٣  
  )٢٦(العقابية

بقي برنامج تنمية الشرطة يف تونغا يهدف إىل حتسني القدرات املتعلقـة باهلياكـل                -٤١
  .)٢٧(املهاراتاألساسية واملوارد و

وتقوم شرطة تونغا ودوائر الدفاع يف تونغا وإدارة السجون، من خـالل مـؤمترات        -٤٢
ودورات تدريبية خمصصة ُتعقد بصورة منفصلة سنوياً، مبناقشة واجباهتا وإجراءاهتا وممارساهتا           
 القانونية، اليت تشمل يف غالب األحيان القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان من قبيـل حقـوق              

  .األشخاص املودعني يف احلبس االحتياطي وحقوق السجناء وحقوق املدنيني

  )٢٨(اختاذ تدابري لتعزيز ومحاية حرية التعبري واملعلومات والصحافة  -٤  
  . من الدستور حرية التعبري٧يضمن احلكم   -٤٣
، عقدت تونغا اجتماعاً وطنياً للتشاور بشأن مشروع        ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٣ ويف  -٤٤
وهذه خطوة رئيسية يف دفع احلكومة حنو مزيـد مـن            .)٢٩(سة حرية اإلعالم للحكومة   لسيا

  .)٣٠(الشفافية واملساءلة يف إطار عمليتها اجلارية لتنفيذ اإلصالح الدميقراطي
. ، أقرت احلكومة مشروع سياسة حريـة اإلعـالم        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٢ويف    -٤٥
 ٢١ويف  . سياسة حرية اإلعـالم احلكوميـة     ، أُطلقت رمسياً    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٨ ويف
. ٢٠١٣مـايو   /، أُطلقت خطة التنفيذ مع تنفيذ على مراحل حىت أيار         ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

وحبلول ذلك املوعد، سُيقدم مشروع القانون إىل اجلمعية التشريعية لتعزيز احلـصول علـى              
  . نساءوقد عينت الوزارات موظفني إعالميني، وهم يف أغلبهم .)٣١(املعلومات

 .)٣٢(، احتفلت تونغا باليوم العاملي حلريـة الـصحافة        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣ويف    -٤٦
ُتساءل إال من خالل احملاكم مبوجب قانون   والاآلن، تبقى وسائط اإلعالم غري منظمة،  وحىت
  .إهانة احملكمة  أوالتحريض على الفتنة  أوالتشهري
 ٥تونغا، منها قناتان تلفزيونيتـان و ويوجد حالياً سبعة جهات مصدرة للصحف يف       -٤٧

  .حمطات إذاعية تقدم األخبار كل يوم يف اململكة
 ١٩وتونغا من املوقعني على إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، الذي تنص املادة               -٤٨

منه على أن لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء                
استقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانـت دون تقيـد            دون أي تدخل، و   
  .)٣٣(باحلدود اجلغرافية
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  )٣٤(زيادة االهتمام باألشخاص ذوي اإلعاقة  -٥  
 / تـشرين الثـاين    ١٥وقعت تونغا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف            -٤٩

  .)٣٥(٢٠٠٧ نوفمرب
برنامج البحوث على صعيد احملـيط اهلـادئ        ، يف   ٢٠١١وشاركت تونغا، يف عام       -٥٠

تنمية القدرات من أجل منظمات فعالة وكفؤة للمعوقني يف بلـدان جـزر احملـيط               "املعنون  
  .)٣٦("اهلادئ
وهناك منظمتان وطنيتان للمعوقني شاملتان جلميع اإلعاقات مهـا رابطـة ناونـاو               -٥١
وتـشجع هاتـان املنظمتـان غـري        . )٣٧(املاييت تونغا واملؤمتر الوطين للمعوقني يف تونغا       أو

 وهتدفان إىل تعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي        )٣٨(احلكوميتني العيش املستقل للمعوقني   
اإلعاقة من خالل اختصار مجيع جوانب احلياة، البدنية والعقليـة والعاطفيـة واالجتماعيـة              

  .)٣٩(والروحية
  .)٤٠(أللفية اجلديدةوقد وقعت تونغا أيضاً على إطار بيواكو للعمل يف ا  -٥٢
، وافقت تونغا خالل اجتماع ملنسقي حكومات احملـيط         ٢٠١١أغسطس  /ويف آب   -٥٣

اهلادئ يف فيجي على وضع سياسة وطنية يف تونغـا لألشـخاص ذوي اإلعاقـة حبلـول                 
  .٢٠١٥ عام
وميثل مركز شجر املنجة لألشخاص ذوي اإلعاقة خدمة إعادة تأهيل شاملة حمورها              -٥٤

ويسري املركز مبّشرون يقدمون خدمات إعادة تأهيل جمانية        . اص ذوي اإلعاقة  األسرة لألشخ 
  .)٤١(لألطفال والبالغني

وحضر ممثلون من تونغا يف مؤمترات االحتاد األسترايل املعين بالتنمية واإلعاقة وبرامج              -٥٥
لـدعم  الزماالت األسترالية جلائزة القيادة والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وغري ذلك من ا            

وقد زاد ذلك من قـدرات فـرادى         .)٤٢(املقدم من املنتدى املعين باإلعاقة يف احمليط اهلادئ       
  .)٤٣(األشخاص ذوي اإلعاقة

 وال توجد أحكام يفرضها القانون لفائـدة األشـخاص ذوي اإلعاقـات البدنيـة            -٥٦
  .)٤٤(العقلية  أوالفكرية  أواحلسية أو
  :يلي  مالة لإلعاقة من ضمنهاوتوجد يف تونغا قوانني ولوائح شام  -٥٧

 ١٣ و ٦يقضي هذا القانون بالتعليم اإلجباري للجميع بني سين         : s.52 قانون التعليم  •
  ضمناً؛

ينص هذا القانون على أن اهلدف األساسـي للخدمـة          : s.9 قانون اخلدمات الطبية   •
ن أي  الطبية العامة هو توفري السكن واملعونة الطبية واجلراحية جلميع رعايا تونغا دو           

  دفع فردي؛
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  يشمل هذا القانون استحقاقات اإلعاقة الكاملة والدائمة؛: قانون صندوق املعاشات •
حيظر هذا القانون فئة من املهاجرين تشمل أي شخص صدرت بشأنه           : قانون اهلجرة  •

شهادة تفيه بأنه يعاين من خلل عقلي وبأن وجوده يف اململكة سيكون خطراً علـى               
  .اجملتمع احمللي

تمدت وزارة التعليم والتدريب السياسة الوطنية للتعليم الـشامل يف تونغـا يف             واع  -٥٨
. ، مبعونة من مشروع املبادرات اإلقليمية لتقدمي التعليم األساسي يف احمليط اهلادئ           ٢٠٠٧ عام

وقد وضعت وزارة التعليم والتدريب سياسة بشأن التعليم الشامل والتعليم يف الطفولة املبكرة، 
 تالميذ يعـانون مـن إعاقـات        ١٠لتعليم الشامل يف قرية نغيليا يضم حوايل        ولديها صف ل  

  .)٤٥(خمتلفة
أكياس اهلدايا والغذاء على    ) نادي فوفو أنغا كافا   مثل  (وتوزع نوادي كافا اجملتمعية       -٥٩

  .)٤٦(األشخاص ذوي اإلعاقة يف مركز ألونغا وأوفا توي أماناكي

  )٤٧(حة الفساداختاذ مجيع التدابري املمكنة ملكاف  -٦  
، عينت تونغا للمرة الثانية نائبها العام املـستقل متامـاً     ٢٠١٢يناير  /يف كانون الثاين    -٦٠

  .مبوجب الدستور
، أعدت احلكومة قوانني معدِّلة لتعزيز آليات مكافحة الفساد         ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز   -٦١

  :يلي  كماوهذه القوانني هي. يف تونغا
ينص مشروع القانون هذا على     : ٢٠١٢لرشيدة لعام   مشروع قانون جلنة احلوكمة ا     •

هيكل عام وخطة وقيادة لعدد من اهليئات احلكومية اليت تعمل يف جمايل إنفاذ القانون              
واإلدارة، مثل مفوض مكافحة الفساد ومفوض العالقات العامة، للتأكد مـن أهنـا            

ي العام اللجنـة،    وسيترأس املدع  .)٤٨(فعالة وتتقاسم املوارد وفعالة من حيث التكلفة      
  .وسيضطلع مدير بواجبات املسؤول التنفيذي األول

يقتـرح مـشروع    : ٢٠١٢مفوض مكافحة الفساد لعام     ) تعديل(مشروع قانون    •
 جلعله حتت إشـراف     ٢٠٠٧القانون هذا تعديل قانون مفوض مكافحة الفساد لعام         

  .جلنة احلوكمة الرشيدة
شروع القانون هذا اسم املكتب إىل      يعدل م : مفوض العالقات العامة  ) تعديل(قانون   •

  .أمني املظامل حىت ُيعرف على نطاق واسع، ويكيفه مع جلنة احلوكمة الرشيدة
، ُعقد مؤمتر إقليمي ألمناء املظامل يف جمموعة جزر فافـاو           ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول   -٦٢

وتونغا عضو يف    .)٤٩(مجع بني حتالف أمناء املظامل يف احمليط اهلادئ واجلمعية التشريعية لتونغا          
  .حتالف أمناء املظامل يف احمليط اهلادئ



A/HRC/WG.6/15/TON/1 

13 GE.13-10115 

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  -جيم  

  )٥٠(مواصلة اجلهود اليت تبذهلا إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان امتثاالً ملبادئ باريس  -١  
يسمح هلا بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان نظـراً           ال ما زالت تونغا يف موقف      -٦٣

ولكنها تتخذ اإلجراءات الالزمة لالمتثال ملبـادئ       . ملواردها املالية والتقنية والبشرية احملدودة    
باريس، إذ إن العديد من اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة تتمشى مع املبادئ املتعلقة مبركـز               

فعلى سبيل املثال، سيجمع مشروع قانون      ). مبادئ باريس  (١٩٩٣املؤسسات الوطنية لعام    
ومن املسلم به أن هذه اللجنة تـستويف  . نة احلوكمة الرشيدة بني وكاالت مكافحة الفساد      جل

  .)٥١(من مبادئ باريس) أ(٣ و١البندين 
وتشجع حماكم تونغا أيضاً على استخدام االتفاقيات الدولية، وهو أمر يتمشى أيضاً              -٦٤

  .)٥٢(من مبادئ باريس) ب(٣مع البند 

وق اإلنسان، وإذا تعذر ذلك، فعلى األقـل مؤسـسة حلقـوق    إنشاء مؤسسة وطنية حلق   -٢  
اإلنسان على صعيد جمموعة اجلزر اليت تنتمي إليها، حىت تتمكن مجيعها من حتسني أدائها              

  يف جمال حقوق اإلنسان مبزيد من الفعالية، ومن تنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان
 ة اليت تقدم الدعم إىل بلدان احمليط اهلـادئ،        مثة عدد من الوكاالت اإلقليمية والدولي       -٦٥
فيها تونغا، لتحسن أداءها يف جمال حقوق اإلنسان وتنفذ التزاماهتا املتعلقة هبذا اجملال مبزيد               مبا

  :يلي  مامن الفعالية، ومنها
  أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ؛ •
   فريق موارد احلقوق اإلقليمي؛-أمانة جمتمع احمليط اهلادئ  •
  موارد احمليط اهلادئ التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛مركز  •
  .مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان •
 /وحظيت خطة احمليط اهلادئ مبوافقـة قـادة احملـيط اهلـادئ يف تـشرين األول                 -٦٦

 هدف إنشاء آلية إقليمية ألمني املظامل وآليات أخرى         ١-١٢ ويدعم اهلدف    ٢٠٠٥ أكتوبر
  .)٥٣(ق اإلنسانحلقو
، أُنشئ فريق عامل إقليمي وكلفته جلنة األمن اإلقليمـي التابعـة            ٢٠١١ويف عام     -٦٧

وكانـت تونغـا ممثلـة    . للمنتدى بالتحقيق يف إمكانية إنشاء آلية إقليمية حلقوق اإلنـسان         
ـ        يف ت يف املشاورات األوىل الرفيعة املستوى ملناقشة اآللية اإلقليمية حلقوق اإلنسان اليت أُجري

زالت القضية مطروحة على املائدة ملزيد مـن احلـوار            وما .٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
  .املنطقة يف
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، شاركت تونغا يف حلقة العمل املتعلقة مبنع الرتاعـات،          ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران   -٦٨
وكان املوضوع الرئيسي حللقة العمل هو استكشاف أدوار حكومات احمليط اهلادئ وجمتمعه            

  .)٥٤(للنهوض باألمن اإلنساين يف احمليط اهلادئاملدين 

  املساواة بني اجلنسني  -دال  

  )٥٥(تعزيز التعليم وحتسني معدل النساء يف املراكز القيادية  -١  
أخذت تونغا على عاتقها التزامات على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين لتحسني             -٦٩

  .املشاركة السياسية للنساء
  :يلي  مبات املأخوذة على الصعيد الدويل االلتزاموتشمل االلتزاما  -٧٠

  ؛)٥٦(األهداف اإلمنائية لأللفية من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة •
  ؛)٥٧(١٩٩٥مؤمتر األمم املتحدة العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  •
، نيويـورك  ٢٠٠٠، دورة األمم املتحدة االستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العامة        •

  ؛)٥٨()٥+ بيجني (
وتنقيحاته الالحقة مثلما حصل يف الدورة التاسعة واألربعني         ؛)٥٩(منهاج عمل بيجني   •

  ؛)٦٠(٢٠٠٥مارس /للجنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة يف آذار
  ؛)٦١(٢٠١٥-٢٠٠٥خطة عمل الكمنولث للمساواة بني اجلنسني وتنقيحاهتا الالحقة،  •
  ؛)٦٢( بشأن املرأة والسلم واألمن١٣٢٥األمن التابع لألمم املتحدة قرار جملس  •
ــاء • ــاه رؤس ــأخوذة جت ــات امل ــالن  االلتزام ــث يف إع ــات الكومنول حكوم

  ؛)٦٣(١٩٩١ هراري،
  :يلي  ماوتشمل االلتزامات املأخوذة على الصعيد الوطين  -٧١

ارهـا يف   إصدار السياسة الوطنيـة املتعلقـة باملـسائل اجلنـسانية والتنميـة وإقر             •
  ؛)٦٤(٢٠٠١ عام

  ؛)٦٥(خطط وأطر التنمية االستراتيجية للحكومة •
  ؛)٦٦(منولثوتوصية برملانيي تونغا إىل الرابطة الربملانية للك •
  ؛)٦٧(اتفاقية حقوق الطفل اليت تضمن مشاركة الطفلة •
 على أن من القيم األساسـية       ٢٠١٩-٢٠٠٤وينص إطار السياسة التعليمية للفترة        -٧٢

وتشدد السياسة على حق كل فـرد       . ترام حقوق اإلنسان ورفاه الشعب وتنميته     للسياسة اح 
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ينبغي أن ُتتاح له   كمايف أن ُتتاح له فرصة للمشاركة يف صنع القرار فيما يتعلق بنفسه وعمله
  .)٦٨(فرصة استخدام مهاراته الفردية لفائدة الشعب ككل

لة يف برملان تونغا كان اهلدف منـها        جبو" الفتيات اللوايت يقدن عاملنا   "وقد قام خميم      -٧٣
  .)٦٩(إهلام الشابات ومتكينهن ليصبحن قائدات يف املستقبل

. وقد بدأت النساء ُيمثَّلن تدرجيياً يف املناصب التنظيمية واإلدارية العليا يف احلكومـة              -٧٤
، ومنذ ذلـك    )٧٠(، على سبيل املثال، ُعّينت أول امرأة ملنصب وزاري        ٢٠٠٦مايو  /ففي أيار 

 .)٧١(احلني ُعينت امرأتان أخريان لتشغال منصباً وزارياً، ومنهما وزيرة التعليم احلالية يف تونغا            
  .وُعّينت النساء أيضاً كوزيرات بالنيابة

وقد عرفت احلكومة زيادة يف عدد النساء اللوايت يشغلن وظائف علـى املـستوى                -٧٥
لعامة، حمافظة املصرف االحتياطي الوطين     يف ذلك الرئيسة احلالية للجنة اخلدمة ا        مبا التنفيذي،

يف تونغا، واملديرة العامة للتربية والتعليم، واملديرة العامة للجنة اخلدمة العامة، واملديرة العامة             
وتشغل النساء أيضاً العديد من املناصب الثانية يف التسلسل         . لدوائر اإليرادات، ووزيرة العدل   

واملالية والتخطيط الوطين، والشؤون الداخلية، وشـرطة       اهلرمي، خاصة يف دوائر اإليرادات،      
  .تونغا، والتعليم والتدريب، واهلياكل األساسية، والزراعة، واألراضي، والبيئة، إىل غري ذلك

 ويف املؤسسات العامة، تشغل بعض النساء مناصـب رؤسـاء جملـس املـديرين،               -٧٦
وتشمل هذه املؤسـسات    . ى نائب مناصب على مستو    أو املديرين العامني،   أو املديرين، أو

  .شركة االتصاالت يف تونغا، وهيئة النفايات احملدودة، وهيئة املوانئ
وتؤدي النساء أيضاً أدواراً بارزة يف القطاع اخلاص إذ إن رئيس غرفـة التجـارة                 -٧٧

  .والصناعة امرأة وكذلك أصحاب بعض املؤسسات التجارية املتوسطة والصغرية
وسة معينون يف كنيسة ويـسليان احلـرة يف تونغـا والكنيـسة             وهناك أيضاً قسا    -٧٨

، ُرّشحت أول امرأة قسة معّينة لتقود كنيسة ويسليان احلرة يف           ٢٠١٢ويف عام   . األنغليكانية
ُتنتخب أي امرأة للربملان اجلديـد يف تـشرين           مل ولكن. تونغا، وهي أكرب أبرشية يف تونغا     

  .)٧٢(٢٠١٠نوفمرب /الثاين

  )٧٣( ضد املرأةكبح العنف  -٢  
  .إن تونغا ملتزمة بالقضاء على العنف ضد املرأة  -٧٩
، أنشأت وزارة الشرطة الوحـدة املعنيـة بـالعنف املـرتيل ويف             ٢٠٠٧ويف عام     -٨٠
  . اعتمدت سياسة عدم حفظ القضايا٢٠١٠ عام
  :يلي  ماوقد أُجريت دراسات خمتلفة عن العنف ضد املرأة يف تونغا، ومنها  -٨١

 ملتطوعي األمم املتحدة عن املعلومات اخلاصة باتفاقية القضاء على مجيع           تقرير حبثي  •
  ؛)٧٤()٢٠٠٥(أشكال التمييز ضد املرأة 
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  ؛)٢٠٠٧(برنامج منع العنف املرتيل يف منطقة احمليط اهلادئ، استعراض أويل لتونغا  •
  ؛)٧٥()٢٠٠٨(شرطة تونغا ملتزمة بالتصدي للعنف  •
ـ      •  /كـانون الثـاين   (ة بالنـساء واألطفـال      تقرير مركز مواجهة األزمات اخلاص

  ؛)٧٦()٢٠١٠ يناير
حتديث تقرير تونغا عن االستعراض القطري األويل لربنامج منع العنـف املـرتيل يف               •

ومتثلت أوجه النجاح الرئيسية هلذا ). ٢٠١١يناير /كانون الثاين(منطقة احمليط اهلادئ  
لشرطة املركزية والرد علـى  التحديث يف إنشاء وحدة معنية بالعنف املرتيل يف قسم ا     

حتليل حالة النساء    - تونغا   ؛)٧٧("عدم حفظ القضايا  "العنف املرتيل املتمثل يف سياسة      
  ؛)٧٨(حكومة تونغا مبساعدة اليونيسيف: واألطفال والشباب

 أجرهتا املنظمـة غـري احلكوميـة      ) ٢٠١٢(دراسة وطنية للعنف املرتيل ضد املرأة        •
  ).اء واألطفالللنس( مو إي فاميلي فافني ما

ويعمل برنامج منع العنف املرتيل يف منطقة احمليط اهلادئ مع قوات الشرطة الوطنيـة                -٨٢
  .)٧٩( لتحسني طريقة منع العنف املرتيل والتصدي له٢٠٠٦منذ عام 

وباشرت تونغا أول دراسة وطنية هلا بشأن العنف املـرتيل ضـد املـرأة يف إطـار                   -٨٣
وبينت الدراسـة  . ٢٠١١لالحتفال باليوم الدويل للمرأة يف عام الوطنية اليت ُنظمت    األنشطة

املائة من نساء وفتيات تونغا اللوايت اسُتقصيت آراؤهن تعرضن يف حياهتن للعنف            يف   ٧٧أن  
 وقـدم التقريـر أيـضاً       .)٨٠(غري شريك يف حياهتن     أو اجلنسي من شخص شريك     أو البدين

  .ن العنف ضد املرأةتوصيات بشأن اخلطوات الواجب اختاذها للحد م
، اختريت تونغا لتلقي أول زيارة قطرية للفريـق املرجعـي           ٢٠١١مارس  /ويف آذار   -٨٤

واستند هـذا االختيـار إىل       .)٨١(ملنتدى جزر احمليط اهلادئ املعين بالعنف اجلنسي واجلنساين       
بعة  الذي عقدته جلنة األمن اإلقليمي التا      ٢٠١٠عرض قوي قدمه وفد تونغا إىل اجتماع عام         

للمنتدى بشأن السبل اليت انتهجتها حكومة تونغا للتصدي ملسأليت العنف املرتيل والعنف ضد             
واعترب الفريق املرجعي أن وحدة الشرطة املعنية بالعنف املرتيل أظهرت فعالية كبرية             .)٨٢(املرأة

ينـاير إىل  / فعلى سبيل املثال، أُبلغ يف الفترة من كانون الثاين.)٨٣(٢٠٠٧منذ إنشائها يف عام  
 حالة، وارتفع هذا العدد بنسبة تزيد عن مـائتني يف           ٢٨٠ عن   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

وكانت تونغا أيضاً من البلدان األوىل اليت تعهدت         .)٨٤(٢٠١٠املائة يف الفترة نفسها من عام       
  .)٨٥(بإنشاء جلنة معنية بالعنف اجلنسي واجلنساين

أن أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه كالً من احلكومة         واعترب الفريق املرجعي أيضاً       -٨٥
واملنظمات غري احلكومية يف التصدي للعنف اجلنسي واجلنساين يكمـن يف قلـة األمـوال               

ومكتب املدعي العام يف تونغا، بني جهات أخرى، يواجهان مـشكلة            )٨٦(فالشرطة. واملوارد
ووافق الفريق املرجعي على تـشجيع      . عداتفيها املوظفني وامل    مبا املوارد والقدرات احملدودة،  
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ودعم وضع تشريعات حمددة للتصدي للعنف املرتيل والعنف ضد املرأة، مالحظاً أن العنـف              
  .)٨٧(اجلنسي واجلنساين مسألة شاملة التأثري ومتداخلة القطاعات

 ونظراً لزيارة الفريق املرجعي، التمست تونغا مساعدة أمانة مجاعة احملـيط اهلـادئ              -٨٦
وقد جاء هذا الـدعم املقـدم مـن     .)٨٨(لصياغة قانون جديد شامل بشأن العنف ضد املرأة  

، الذي ينسقه ويقوم ٢٠١٠يف عام " تغيري التشريعات حلماية املرأة"احلكومة يف إطار مشروع 
على تنفيذه موظف تنسيق قطري، حتت إشراف احلكومة ووزارة شؤوهنا الداخليـة وأمانـة         

  .ئمجاعة احمليط اهلاد
. ٢٠١٢سبتمرب  /وُعرض مشروع القانون من جانب أمانة مجاعة احمليط اهلادئ يف أيلول            -٨٧

والغرض من مشروع القانون هو توفري احلماية من العنف املرتيل جلميع أفراد األسـرة، واعتمـاد                
استخدام أوامر احلماية املؤقتة والدائمة، وتوضيح واجبات الشرطة، وتعزيز صحة ضحايا العنـف             

  .)٨٩(رتيل وسالمتهم ورفاههم، باإلضافة إىل مسائل أخرى ذات صلةامل
 لتقـدمي   ٢٠١٢وأُتيح مشروع القانون لعامة اجلمهور يف الربع األخري مـن عـام               -٨٨

ويقوم مبعاجلة مـشروع    . ٢٠١٣تعليقات عامة، قبل عرضه على اجلمعية التشريعية يف عام          
لشؤون الداخلية، وهي الوزارة املكلفة حالياً      القانون مكتب املدعي العام، إىل جانب وزارة ا       

وهذه خطوة إجيابية إىل األمام لضمان متشي السياسات احلكوميـة مـع    . حبقيبة شؤون املرأة  
  .احتياجات اجملتمعات املدنية واجملتمعات احمللية وقضاياها، مما يضمن التنمية املستدامة

  )٩٠(إدراج منظور جنساين يف عملية متابعة االستعراض  -٣  
حنـو العـدل بـني      : السياسات الوطنية بشأن الشؤون اجلنسانية والتنمية     "ُوضعت    -٨٩

وهي . ٢٠٠١وحظيت بالدعم يف عام     " اجلنسني، وجمتمع منسجم، ومستقبل أفضل للجميع     
وقـد أُجنـز    . حتدد جماالت التركيز من قبيل الشؤون اجلنسانية واألسرة والـدين واجملتمـع           

  .)٩١(استعراض هلذه السياسات
ووضعت حكومة تونغا أيضاً خطة إمنائية وطنية جديدة متوسطة األجل، هي إطـار               -٩٠

يف ذلك    مبا ،٢٠١٤-٢٠١١تونغا للتنمية لالستراتيجية، من أجل توجيه أنشطتها يف الفترة          
متكني املرأة والقضاء على املشقات، وبناء جمتمعات حملية قوية وجامعة، بإشراك املقاطعـات             

معات احمللية يف تلبية احتياجاهتا من اخلدمات املرتبة حسب األولوية، وضـمان            والقرى واجملت 
تنمية الفوائد وفقاً ألولويات حمددة وبشكل عادل بواسطة إحدى االسـتراتيجيات املتعلقـة             
بتنفيذ السياسة الوطنية للشؤون اجلنسانية والتنمية وحتسني صياغة الربامج اإلمنائيـة للجـزر             

  .)٩٢( الريفية وتنفيذها عن طريق اجملتمعات احملليةاخلارجية واملناطق
 مبساعدة صندوق األمم    ٢٠٠٨وتركز سياسة الصحة اإلجنابية، اليت ُوضعت يف عام           -٩١

مستوى صحي عالٍ ومستوى معيشي جيد من خـالل         "املتحدة للسكان، على بلوغ وتوفري      
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تونغا، وعلى مجيع املستويات،    حتسني خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية جلميع الناس يف مملكة          
  .)٩٣("عقيدهتم  أوسنهم  أونوع جنسهم  أووبصرف النظر عن مركزهم االجتماعي

ووضعت وزارة التجارة والسياحة والعمل، بدعم الوزير وحتت إدارته، اسـتراتيجية            -٩٢
  ".املرأة يف األعمال التجارية"وطنية بشأن 

سيوي والوكالة األسترالية للتنمية الدولية،     والعمل جارٍ، مبساعدة مصرف التنمية اآل       -٩٣
من أجل استعراض اخلطط املؤسسية للوزارات واإلدارات، اليت ُيتوقّع أن تكون مرتبطة بعملية            

ويوفر ذلـك   . اإلدارية، وختصيص املوارد    أو الوزارية  أو امليزانية، ومواءمة األهداف الوطنية   
ني على حنو أفضل يف برامج العمل التنظيمية        فرصة حامسة إلدراج شواغل املساواة بني اجلنس      

  .)٩٤(لكل وزارة وإدارة

 سن القوانني اليت حتمي حق املرأة يف فرص عمل مرتهة عـن أي شـكل مـن أشـكال                    -٤  
  )٩٥(التمييز
أجرت تونغا عدة تغيريات يف السياسات وإصالحات تشريعية تتعلق حبق املـرأة يف               -٩٤

سياسة جديدة لتمديد إجازة     )٩٦(ت جلنة اخلدمة العامة   ، وضع ٢٠١٠فمثالً، يف عام    . العمالة
ات اخلدمة العامة، وُتمنح مخسة أيام كإجـازة        فاألمومة من شهر واحد إىل ثالثة أشهر ملوظ       

ومتثل هذه السياسة خطوة هامة حنو دعم مشاركة املرأة يف قوة            .)٩٧(أبوة للموظفني الذكور  
 من األهداف اإلمنائية    ٤اهلدف  ضيع مبوجب   العمل وكذلك دعم الرضاعة الطبيعية وصحة الر      

  .)٩٨(لأللفية
 شـعبة   ٢٠٠٨وأنشأت وزارة الزراعة واألغذية واحلراجة ومصائد األمساك يف عام            -٩٥

 ُتسمى التنمية اجملتمعية لألغذية واملرأة والشباب لدعم تنميـة املـرأة يف جمتمعاهتـا احملليـة،      
  .)٩٩(ئق اخلضرسيما من خالل األنشطة الزراعية مثل حدا وال
وُيسمح للمرأة أن تشارك يف خطة العمال املومسيني الـيت قدمتـها نيوزيلنـدا يف                 -٩٦
 يف املائة من العمال املـومسيني       ٨وُيقدر أن    .)١٠٠(٢٠٠٩ وتلتها أستراليا يف عام      ٢٠٠٨ عام

ولكن، ووجهت صعوبات يف رصـد     . من مواطين تونغا الذين ذهبوا إىل نيوزيلندا من النساء        
  .ائفهم ألن بعض النساء حيملن خالل مدة عملهنوظ
ووضعت وزارة التجارة والسياحة والعمل، بدعم مـن الـوزير وحتـت إدارتـه،                -٩٧

  .)١٠١(استراتيجية وطنية بشأن املرأة يف األعمال التجارية
  .وجلنة اخلدمة العامة مسؤولة عن سياسات إدارة املوارد البشرية للحكومة ككل  -٩٨
 الشرطة، اليت أشارت إىل أن وحداهتا املعنية بـالعنف املـرتيل والتحقيـق     وباستثناء  -٩٩

تبلغ أي من الوزارات واإلدارات بأن   ملأدرجت مسؤوليات جنسانية يف مواصفات وظائفها،     
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مواصفات وظيفية تتصل بالشؤون اجلنسانية، إمـا         أو لديها وظائف تنطوي على صالحيات    
  .تشغيليال/التقين  أوعلى املستوى التنفيذي

ويضم مكتب املدعي العام أربعة من حمامي التاج الذين تلقوا تدريباً متخصصاً بشأن               -١٠٠
توجد نظم إلدارة     وال .يف ذلك الدعوة وإصالح القوانني وصياغة السياسات        مبا قضايا املرأة، 

  .)١٠٢(األداء من أجل رصد إجراءات تعميم مراعاة املنظورة اجلنساين

يع على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتصديق عليها، النظر يف التوق  -٥  
 املتصلتني باملساواة بني املرأة والرجل يف حـق         ١٦ و ١٥والنظر بصفة خاصة يف املادتني      

إدارة املمتلكات، وتساوي حق كال الزوجني فيما يتعلق حبيـازة املمتلكـات واقتنائهـا              
  )١٠٣( فيهاوإدارهتا والتمتع هبا والتصرف

، مع فريق موارد احلقوق     ١٩٩٩مت االضطالع بكثري من العمل التحضريي منذ عام           -١٠١
اإلقليمي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأمانة مجاعة            

ة للتنميـة   احمليط اهلادئ والوكالة الدولية للمعونة والتنمية يف نيوزيلندا والوكالـة األسـترالي           
الدولية، بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مما يعكس أمهيتها وكذلك              

  :يلي  ماويشمل ذلك. احلساسيات احمليطة هبا
  موجز النشاط  التاريخ

منذ بداية فريق موارد احلقوق     
  .١٩٩٥اإلقليمي يف عام 

عية بـشأن اتفاقيـة     دعم رابطة املرأة الكاثوليكية إلجراء مشاورات جمتم      
  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

مكتب رئيس الوزراء يف تونغـا يف  /تلقت التماساً من مركز املرأة والتنمية   ٢٠٠٥
جيـب  .  إلجراء حتليل المتثال التشريعات لالتفاقية     ٢٠٠٥أغسطس  /آب

 إعـداداً الجتمـاع برملـانيي       ٢٠٠٥سبتمرب  /االضطالع به قبل أيلول   
ودعمت موظفاً يف فريق موارد احلقوق اإلقليمي للعمـل يف          . نولثالكوم
يناهز أسبوعاً واحداً بشأن إعداد حتليل تشريعي لقوانني تونغـا            ملا تونغا

وأُرفقت هذه الوثيقة ببالغ احلكومة الذي سعت به إىل         . امتثاالً لالتفاقية 
  .٢٠٠٨التصديق على االتفاقية يف عام 

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة وأجوبتـها         أعدت أسئلة اللجنة      ٢٠٠٥
وقـدمت املـساعدة    .  أسباب تصديق تونغا على االتفاقية     بشأن ةالعشر

وقدمت الوثيقة مع   . التقنية بشأن إعداد كتّيب وترمجته وإصدار نسخ منه       
احلقـوق  ووزعت الوثيقة املوظفة املعنية بالتدريب علـى   . ورقة احلكومة 

  . بليك يف مشاوراهتا اجملتمعية آنذاك بييتالقانونية
 مركز املرأة والتنمية لتعهد حكومة تونغـا بالتـصديق علـى            دعماً من   ٢٠٠٥

االتفاقية وخطة العمل، ُسلط الضوء على نشاطني لدعم فريـق مـوارد            
االمتثال التشريعي والنشاط الثاين جمموعة مـن       وكان  . احلقوق اإلقليمي 

  .يني لتطوير التزام حنو االتفاقيةحلقات العمل ألصحاب املصلحة الرئيس
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قدم فريق موارد احلقوق اإلقليمي املساعدة التقنية يف تنظيم حلقة عمـل              
 أيام بشأن االتفاقية لفائـدة أصـحاب املـصلحة واملنـسقني            ٥دامت  

 / حزيـران  ١٠-٨وُنظمت هذه احللقة يف الفترة      . احلكوميني الرئيسيني 
  .٢٠٠٥ يونيه

املساعدة التقنية بـشأن     - دعوة من مركز املرأة والتنمية يف تونغا         تلقت  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
. حلقة عمل مدهتا يومان للربملانيني بشأن دعم التصديق علـى االتفاقيـة        

 القـانوين  املستـشار وقدم فريق موارد احلقوق اإلقليمي الدعم التقين مع       
 راتـو جـوين مادراسـويوي لتيـسري          القانوين للدعم  املدربوللفريق  

  .اورات مع أعضاء الربملاناملش
مكتب رئـيس الـوزراء     /الدعم واملشورة التقنية إىل مركز املرأة والتنمية        ٢٠٠٧فرباير /شباط

  .بشأن دعم استراتيجية التصديق على االتفاقية
مستشار حقوق اإلنسان يسر املشاورات بشراكة مع أمانة         -الدعم التقين     ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

 -برنامج التنمية البشرية وهيئة األمم املتحدة للمرأة        /اهلادئمجاعة احمليط   
 أيام بشأن التصديق على االتفاقية للبلدان       ٣مع تنظيم حلقة عمل دامت      

وكان بـني املـشاركني ممثلـون       ). باالو وتونغا وناورو  (غري املصدقة   
  .حكوميون

ديق على  ، أصدرت السلطة التشريعية يف تونغا قراراً للتص       ٢٠٠٨يف عام     ٢٠٠٨
  .٦/٢٠٠٨االتفاقية، القرار رقم 

قدم فريق موارد احلقوق اإلقليمي الدعم واملشورة إىل شعبة املرأة بـشأن              ٢٠٠٩
  .البالغ املقدم إىل احلكومة بشأن دعم التصديق على االتفاقية

، صوت الربملان على عدم التصديق علـى        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨يف  
ية تسمح بالزواج بني املثليني واإلجهاض      االتفاقية الفتراض أن مواد االتفاق    

وتؤثر يف ملكية األراضي يف نظام األراضي األبوي واألبوي النـسب يف            
ميكن أن نصدق مع إبداء حتفظات ألن         ال إضافة إىل ذلك، قيل إننا    . تونغا

االتفاقية تقتضي من الدول األطراف أن تليب مجيع املتطلبات بعد وقـت            
  .قصري من التصديق

جهت احلكومة صياغة التحفظات على االتفاقية كطريقة للتقدم حنـو           و  ٢٠١١
  . على االتفاقيةالتوقيعالنظر يف 

  .استكملت احلكومة صياغة التحفظات على االتفاقية  ٢٠١٢

 التصديق على االتفاقية رغم التوصيات اليت       ٢٠٠٩ومل يقبل الربملان السابق يف عام         -١٠٢
، واللجنة الدستورية واالنتخابية، وغري ذلك من املنظمات غري    قدمها أعضاء اجلمعية التشريعية   

  .)١٠٤(احلكومية
، أقرت احلكومة احلالية إجراء مـشاورات       ٢٠١١ديسمرب  /ولكن، يف كانون األول     -١٠٣

 .)١٠٥(وطنية للتوصل إىل توافق آراء كطريقة للتقدم حنو النظر يف التصديق علـى االتفاقيـة              
  .حتفظاهتا على االتفاقيةوتقوم تونغا حالياً بصياغة 
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تصدق على االتفاقية، فإهنا تفي بالتزاماهتا اليت تعهدت هبا يف إطار             مل ورغم أن تونغا    -١٠٤
ومنهاج عمل احمليط اهلادئ اإلقليمـي      ) ١٩٩٦(استراتيجيات بيجني التطلعية لألمم املتحدة      

  .)١٠٦(للمرأة
ألراضي للنظر يف قضايا األراضي     ، أنشأت تونغا جلنة ملكية معنية با      ٢٠٠٨ويف عام     -١٠٥

وأوصت اللجنة امللكية املعنية باألراضي بأال ُتمنح املرأة خمصصات ضريبية ألغراض           . يف تونغا 
يكن قط يتمثل يف األعمال       مل العمل يف األدغال والزراعة ألن الدور التقليدي للمرأة يف تونغا         

نة امللكية املعنية باألراضي يف تقريرهـا        وأشارت اللج  .)١٠٧(الثقيلة والشاقة املرتبطة بالزراعة   
النهائي إىل أن مفاهيم املساواة الدولية فيما خيص حيازة األراضي ميكـن أن تقـضي علـى          

  .)١٠٨(فاهومؤسسات قدمية وذات قيمة كبرية من صميم ثقافة تونغا، مثالً نظام 
ـ     -١٠٦ ق عنـد بلـوغ   وأوصت اللجنة امللكية أيضاً بأن يكون للمرأة من رعايا تونغا احل
وعند وفاهتا، تنتقل .  يف أن تطلب منحة من خمصصات املدينة ميكن أن ُتسّجل بامسها          ٢١ سن

ويف الوقت احلاضر، ينبغي أال ُيـسمح       . األرض وفقاً لقوانني املرياث، اليت سُتعدل تبعاً لذلك       
للمرأة أن تطلب وحتصل على ختصيص ضرييب مسجل، وينبغي أن يبقى الوضع الراهن حيث              

  .)١٠٩(سمح للرجال أن حيتفظوا باملخصصات الضريبيةُي
وعلقت اللجنة امللكية أيضاً على إلغاء إهناء حق ابنة غري متزوجة عند ثبوت ارتكاهبا                -١٠٧
  .)١١٠(الفسوق  أوللزنا
. وأوصت اللجنة امللكية أيضاً بإلغاء القيود املفروضة على مرياث االبنة عندما تتزوج             -١٠٨
  .)١١١(صاحب األرض املتوىف وريث ذكر، ترث بناته األرضيكون ل  الوعندما
 بأن حقوق األرملة يف أرض اقتناها زوجها مؤخراً ينبغي أيضاًوأوصت اللجنة امللكية   -١٠٩

يكن لديها أي أطفال      مل ترهنها مبوافقة الوريث، وإن     أو أن تسمح هلا بأن تؤجر هذه األرض      
  .)١١٢(مع زوجها، فال ُتشترط املوافقة

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والتعليم والوعي العام  -ءها  

تعزيز اجلهود املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان، وتـدريب مـوظفي الدولـة،         -١  
يف ذلك عن طريق التعاون       مبا ومشاركة اجملتمع املدين يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،       

  )١١٣(الدويل واإلقليمي
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وتدريب مـوظفي الدولـة،          ُبذلت جهود لتعزيز      -١١٠

ومشاركة اجملتمع املدين يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عـن طريـق التعـاون الـدويل                
واضطلع فريق موارد احلقوق اإلقليمي التابع ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ بـالربامج        . واإلقليمي

  : التاليةالتدريبية احملددة
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  ):امج التدريبية املضطلع هباالرب (٢٠١١  )أ(
  تدريب إقليمي للمحامني وأعضاء الربملان واملوظفني القضائيني؛ •
وضع موظف التنسيق القطري حتت إشراف وزارة الـشؤون الداخليـة يف إطـار               •

لدعم األنشطة املتعلقة باتفاقية القـضاء      " تغيري التشريعات اليت حتمي املرأة    "مشروع  
 املرأة، واإلبالغ عن حقوق اإلنسان، والتـشريعات        على مجيع أشكال التمييز ضد    

  ؛ةاملتعلقة بالعنف ضد املرأة، وفريوس نقص املناعة البشري
تقدمي الدعم إىل احلكومة واجملتمع املدين يف وضع التشريعات املناسبة ملكافحة العنف             •

  مستمر؛ -ضد املرأة 
تغيري التشريعات املتعلقـة    تقدمي التدريب بشأن االستراتيجيات املتعلقة باملضي قدماً ب        •

  ؛)مشاورات إقليمية(بالعنف ضد املرأة للحكومة واجملتمع املدين 
تقدمي الدعم التقين إىل تونغا بشأن املشاورات الوطنية وإصدار التعليمات إىل صائغي             •

  التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة اسُتكمل؛
املنظمات :  يف جمال حقوق اإلنسان    تقدمي الدعم إىل اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين        •

وتقـدمي  . غري احلكومية واملساعدون القانونيون يف اجملتمع احمللي وزعماء الكنيـسة         
  الدعم إىل املنظمات املعنية باإلعاقة يف تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

تـابع  دعم عملية تقدمي تقارير االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان ال           •
  لألمم املتحدة؛ وتقدمي التدريب والتوجيه واالستعراضات واملعلومات؛

 تشرين  ٤-٢وقف العنف ضد املرأة،     : احلوار املتعلق بتمكني املرأة يف احمليط اهلادئ       •
، الذي استضافته أستراليا، إىل جانب الواليات املتحدة وأمانة         ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  .منتدى جزر احمليط اهلادئ
  ):الربامج التدريبية املضطلع هبا (٢٠١٢  )ب(

طريقة حشد الدعم والدعوة للتـشريعات       -الشراكات بني اجملتمع املدين واحلكومة       •
  املطابقة حلقوق اإلنسان واالعتبارات اجلنسانية؛

مشاورات أعضاء برملان تونغا بشأن صياغة تعليمات التغيري التشريعي املتعلق بالعنف            •
نونية االستراتيجية بشأن تشريعات شاملة للعنـف ضـد         احلمالت القا و. ضد املرأة 

  ، وإصالحات العمالة؛ةاملرأة؛ واحلقوق املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري
 الذي استضافته نقابة احملامني     ٢٠١٢برنامج حقوق املرأة لزمالء احمليط اهلادئ لعام         •

  األمريكية للمبادرة القانونية إىل جانب جامعة احمليط اهلادئ؛
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يف ذلك تدريب اجملتمع املدين على إعداد تقـارير           مبا اإلبالغ عن حقوق اإلنسان،    •
  االستعراض الدوري الشامل؛

بناء املهارات يف احلوكمة والزعامة    : حلقة عمل تدريبية بشأن حشد الدعم التشريعي       •
 بتيسري من وزارة التعليم، وفريق موارد احلقوق اإلقليمي التابع ألمانة مجاعة احمليط            -

اهلادئ، وحركة حقوق املرأة يف فيجي، واهلدف الرئيسي من التدريب هو تزويـد             
القادة يف احمليط اهلادئ باملعرفة واملهارات املتعلقة بعملية التغيري التشريعي باالستفادة           

  ؛)١١٤(من معارف احلوكمة والتربية املدنية والقيادة وحقوق اإلنسان
حلكومية مبواصلة احلوار وجعـل عمليـة       تعهدت كل من احلكومة واملنظمات غري ا       •

  ؛)١١٥(وضع تقرير كل من الدولة ومنظمات اجملتمع املدين شفافاً وشامالً
، حتديداً للنظر يف رصـد      ٢٠١١أُنشئت فرقة عمل منظمات اجملتمع املدين يف عام          •

  ؛)١١٦(قضايا حقوق اإلنسان وانتهاكاهتا يف تونغا
النسائي يف آسيا واحمليط اهلـادئ، الـذي        التدريب النظري والتطبيقي على القانون       •

استضافه منتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية، دكا، بنغالديش،        
  ؛٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥ إىل ١من 

املشاورات السنوية حملامي جزر احمليط اهلادئ بشأن قـوانني حقـوق اإلنـسان يف               •
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢أكتوبر إىل   / األول  تشرين ٢٩احملاكم، نادي، فيجي،    

٢٠١٢.  

  )١١٧(مواصلة تكثيف جهودها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -٢  
، حلقة عمل بشأن التنميـة  ٢٠١٢سبتمرب /يّسر مؤمتر اجملتمع املدين لتونغا، يف أيلول   -١١١

عراض وتطوير وحتديـد    اجملتمعية من أجل مجع ممثلي جمموعة واسعة من قطاعات التنمية الست          
ومشلت جماالت االهتمام تنميـة     . جماالت للمجتمع احمللي تركز على بناء القدرات يف اململكة        

الشباب، واإلعاقة، والصحة، والتعليم، والقضايا اجلنسانية، وتنمية اجملتمعات الريفية، وحقوق       
  .()اإلنسان، واالستدامة البيئية

 برنامج البحث على نطاق احمليط اهلادئ املعروف     وكانت تونغا سادس بلد ُيدرس يف       -١١٢
تنمية القدرات من أجل منظمـات لألشـخاص ذوي اإلعاقـة تتـسم بالفعاليـة               "باسم  

  .)١١٩("والكفاءة
ونظمت رابطة النساء الكاثوليكيات حلقة عمل دامت أربعة أيام اهلدف منها توعية              -١١٣

  .)١٢٠(لتمييز العنصريالناس باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على ا
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وحضر برنامج احمليط اهلادئ ملنع العنف املرتيل ممثلـون مـن كـأس أي يت إم يف                   -١١٤
نيوزيلندا وفريق سوبر راغيب مبشاركتهم يف إعالن للتوعية بالعنف املرتيل والتـشجيع علـى              

  .)١٢١("كسر الصمت، ووقف العنف"

  )١٢٢( خدمات التعليمالتماس املساعدة التقنية والدعم املايل لتحسني  -٣  
شاركت تونغا بنشاط يف حلقة العمل املتعلقة بتنمية املوارد التعليميـة املفتوحـة يف                -١١٥

  .)١٢٣(٢٠٠٧نيوزيلندا يف عام 
وشاركت تونغا أيضاً بنشاط يف التعلم املفتوح والتعلم عن بعد للتنميـة الزراعيـة                -١١٦

  .)١٢٤(٢٠١٢-٢٠٠٩ ويف الفترة ٢٠٠٧والريفية يف عام 
وضعت وزارة التعليم سياسات أفضل ونظماً للتعلم املفتوح والتعلم عن بعد والتعلم              -١١٧

  .)١٢٥(التكنولوجي، والتعلم عن طريق الوساطة، والنماذج واملواد اجليدة
 على أن قيمة أساسية للسياسة      ٢٠١٩-٢٠٠٤وينص إطار السياسة التعليمية للفترة        -١١٨

وتشدد السياسة علـى   .)١٢٦(قوق اإلنسان ورفاه الشعب وتنميتهالتعليمية تتمثل يف احترام ح    
 حق كل فرد يف أن ُتتاح له فرصة للمشاركة يف صنع القرار فيما يتعلـق بنفـسه وعملـه                  

  .)١٢٧(ينبغي أن ُتتاح له فرصة استخدام مهاراته الفردية لفائدة الشعب ككل كما
  العاهـات البـصرية     -هلـادئ   وتونغا ملتزمة بإطار تنميـة التعلـيم يف احملـيط ا            -١١٩

)١٢٨()٢٠١٥-٢٠١١(.  
وقدمت مشاريع املبادرات اإلقليمية لتقدمي التعليم األساسي يف احمليط اهلادئ األموال             -١٢٠

  .)١٢٩(للتعليم اجلامع، الذي أُنشئ بنجاح يف تونغا
ـ               -١٢١ ا، وقد أُنشئت اآلن املدرسة املفتوحة يف تونغا ويدرس حالياً طالبان يف كلية تونغ
  .)١٣٠(أتيلي

مواصلة مساعيها الرامية إىل خدمة مواطنيها على حنو أفضل عن طريق تـأمني مـستوى                 -٤  
  )١٣١(أعلى حلقوق اإلنسان

والغرض من هذه  )١٣٢(نوقش أعاله  كماأطلقت تونغا سياساهتا املتعلقة حبرية اإلعالم    -١٢٢
  .)١٣٣(السياسة هو حتسني مساءلة احلكومة وشفافيتها

وم تونغا حالياً كذلك بإعداد مشروع قانون للمساعدة القانونية لتـوفري خطـة           وتق  -١٢٣
لتقدمي املساعدة القانونية إىل احملتاجني يف تونغا يف املسائل املدنية واملرتلية واجلنائية اليت تستحق          

  .)١٣٤(ذلك، ويف املسائل ذات الصلة
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شر التنمية البشرية لربنـامج     وتأيت تونغا على رأس دول منطقة احمليط اهلادئ يف مؤ           -١٢٤
 بلداً ُتـصنف    ١٧٧ يف استقصاء مشل     ٥٥وبعد حصوهلا على املرتبة     . األمم املتحدة اإلمنائي  

  .)١٣٥(مملكة تونغا حالياً على أهنا حتقق تنمية بشرية عالية

  )١٣٦(متابعة الطلبات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية يف جمال حقوق اإلنسان بعناية  -٥  
 فريق موارد احلقوق اإلقليمي التابع ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ سنوياً تـدريباً             يقدم  -١٢٥

وتـشارك تونغـا يف هـذه       . إقليمياً يف جمال حقوق اإلنسان لقضاة احمليط اهلادئ وحماميـه         
  .التداريب
  .)١٣٧( مليون لدعم عملية اإلصالحات الدميقراطية يف تونغا١,٥خصصت نيوزيلندا و  -١٢٦
حلقة العمل الوطنية للمشاورات املتعلقة مبسائل التنميـة االجتماعيـة والـسياسة              -١٢٧

كانت هـذه مـشاورات    - ٢٠١٢أغسطس / آب٢٠اجلنسانية وقدرات السالم يف تونغا،     
وطنية مشتركة قائمة على شراكة بني برنامج الوكالة األسترالية للتنميـة الدوليـة التابعـة               

مج األمم املتحدة اإلمنائي واإلدارة احلكومية لشؤون املرأة التابعـة          للحكومة األسترالية وبرنا  
وركزت هذه احللقة على السياسة الوطنية املستعرضة بشأن املسائل         . لوزارة الشؤون الداخلية  

  .)١٣٨(اجلنسانية والتنمية وتعزيز قدراهتا املتعلقة بالسالم والتنمية
 أمانة مجاعة احمليط اهلادئ ومملكـة تونغـا          بني التاسعةوتنص االستراتيجية القطرية      -١٢٨

، على  ٢٠١٣-٢٠٠٩، دعماً خلطة تونغا للتنمية االستراتيجية للفترة        ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  
  .)١٣٩(احلاجة إىل تنظيم تدريب لبناء القدرات

والحظت االستراتيجية القطرية املشتركة أن أمانة مجاعة احملـيط اهلـادئ سـتقدم               -١٢٩
 ٢٠١٠لربط استراتيجية شباب تونغا باستراتيجية شباب احمليط اهلادئ لعـام   املساعدة التقنية   

يف ذلـك     مبا فضالً عن تصميم مرافق مركز وسائط اإلعالم للشباب واملساعدة على إنشائه،          
  .)١٤٠(بناء قدرات املوظفني

 حلقة عمل إقليمية لتلبية االحتياجات      ٢٠١١أبريل  /نيسان ٢٩واستضافت تونغا يف      -١٣٠
ومشلـت النقـاط    . ليمية والوطنية إىل وضع تدابري حمصنة لألمن يف الفضاء اإللكتـروين          اإلق

الرئيسية املدرجة على جدول األعمال هتديد جرمية الفضاء اإللكتروين؛ واملعـايري الدوليـة             
لتشريعات الفضاء اإللكتروين؛ والقانون اجلنائي واإلجرائـي؛ والتـدريب علـى الفـضاء             

لقضاة واملدعني العامني؛ والتعاون بني وكاالت إنفاذ القانون ومقدمي         اإللكتروين للشرطة وا  
  .)١٤١(خدمة اإلنترنت

وكانت حلقة العمل املتعلقة جبرائم الفضاء اإللكتروين متابعة للجهود املبذولة وفقـاً              -١٣١
لإلعالن الذي أصدرته تونغا بعد مؤمتر احمليط اهلادئ اإلقليمي بشأن تكنولوجيا املعلومـات             

ودعا اإلعالن إىل التعاون بني أمانة مجاعة احمليط        . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٨التصاالت يف   وا
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اهلادئ وجملس أوروبا واالحتاد الدويل لالتصاالت لوضع أطر سياسية وتـشريعية ملكافحـة             
  .)١٤٢(اجلرمية وتعزيز األمن يف الفضاء اإللكتروين يف املنطقة

 بالنساء واألطفال برناجماً للقادة الناشئني مـن        ونظم مركز مواجهة األزمات اخلاصة      -١٣٢
وكان اهلدف من هـذا     . ٢٠١١مارس  / إىل آذار  ٢٠١٠أبريل  /الشباب يف الفترة من نيسان    

الربنامج هو تشجيع وإعداد واختبار الشباب من خمتلف األوساط ليكونوا مدافعني عن حقوق 
غري البيئـي واالجتمـاعي،     اإلنسان والتركيز بشكل خاص على حقوق املرأة والطفل، والت        

  .)١٤٣(واهلدف العام املتمثل يف تعزيز القضاء على العنف ضد املرأة والطفل
وحضر برملانيو تونغا منتدى للدعوة دام يوماً واحداً بشأن حقوق الطفل والرصـد               -١٣٣

واهلدف هو إعطاء الربملانيني نظرة شاملة عـن         -اإلنذاري يف الوقت احلقيق لربملانيي تونغا       
حقوق الطفل وتسليط الضوء على األدلة اجملمعة خالل رصد إنذاري يف الوقـت احلقيقـي               

  .)١٤٤(أجرته اليونيسيف

املصادقة على املعاهدات وتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات والعمل مع آليات            -واو  
  حقوق اإلنسان بشكل عام

إلنـسان وبروتوكوالهتـا    النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية األساسية حلقـوق ا           -١  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق   (االختيارية  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة        
  )١٤٥()واتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكوالت االختيارية التفاقية حقوق الطفل

تقوم تونغا حالياً بصياغة حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد               -١٣٤
املرأة، وتعتزم تقدمي مشروع هذه التحفظات ليعلق عليها عامة الناس قبل إيداعها مع صـك               

  .االنضمام
يـة  تنظر يف التصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدن           مل ورغم أن تونغا    -١٣٥

  .والسياسية، فإن احملاكم يف تونغا أحالت إىل هذه االتفاقية وطبقتها
تتردد احملكمة يف تطبيق قضايا       مل ،LR.404تونغا  ،  ]٢٠٠٥[ راء ضد فوال  ففي قضية     -١٣٦

تنطبق مباشرة على تونغا      ال دولية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، رغم أهنا        
واعُترف بأن املبادئ الواردة يف العهد ويف النـصوص         . بعد على العهد  تصدق    مل أن تونغا أو  

يوقف احملكمة    ومل .العديدة املستشهد هبا تعكس الظروف السائدة فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام         
  .)١٤٦(اململكة على العهدتصديق عدم 
ـ           مل ورغم أن تونغا    -١٣٧ اكم يف  تنظر يف التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن احمل

  .تونغا تطبق هذه االتفاقية
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، أبطلت حمكمـة االسـتئناف   LR 124تونغا  ]٢٠١٠[ فانغوبو ضد راءففي قضية   -١٣٨
ورأت حمكمة االستئناف أن اجللد ميكن أن ُيعتـرب         . حكم جلد الذكور من الشباب اجملرمني     

ء مـن   وحظر التعذيب جـز   . غري قانوين يف تونغا رغم وجود أحكام تشريعية تسمح باجللد         
تكـن   مل  أمميكن أن خترج عنها الدول، سواء أكانـت   ال القانون الدويل العريف وهو قاعدة    

  .)١٤٧(طرفاً يف املعاهدات املختلفة من قبيل اتفاقية مناهضة التعذيب، اليت حتظر هذه املمارسة
تنظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            مل ورغم أن تونغا    -١٣٩

االجتماعية والثقافية والربوتوكوالت االختيارية التفاقية حقوق الطفل، فإن مبادئ العهـد           و
مدرجمة يف قوانني تونغا، اليت تشمل احلق يف رعاية صحية مالئمة، واحلق يف التعليم، واحلق يف      
سكن الئق ويف الغذاء واملأوى، واحلق يف أجور عادلة واملساواة يف األجر عن عمل ذي قيمة                

  .ساوية، واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافيةمت
 ١٣ و ٦يقضي هذا القانون بالتعليم اإلجباري للجميع بني سين         : s.52 قانون التعليم  •

  .ضمناً
ينص هذا القانون على أن اهلدف األساسـي للخدمـة          : s.9 قانون اخلدمات الطبية   •

يع رعايا تونغا دون أي     واملعونة الطبية واجلراحية جلم   الطبية العامة هو توفري السكن      
  .دفع فردي

  .يشمل هذا القانون استحقاقات اإلعاقة الكاملة والدائمة: قانون صندوق املعاشات •
يسمح هذا القانون للنساء يف تونغـا اللـوايت         : ٢٠٠٧اجلنسية لعام   ) تعديل(قانون   •

  .يتزوجن بغري مواطين تونغا وألطفاهلن باالحتفاظ جبنسية تونغا
يسمح هذا القانون مبقاضاة االغتصاب     : ١٩٩٩رائم اجلنائية لعام    اجل) تعديل(قانون   •

  .)١٤٨(الزوجي

اتفاقيـة  (تقدمي تقاريرها بانتظام إىل هيئات معاهدات االتفاقيتني اللتني هي طرف فيهمـا               -٢  
  )١٤٩()حقوق الطفل واتفاقية القضاء على التمييز العنصري

منتظمة، ولكن ذلك ناتج عن قلة املـوارد        تقبل تونغا بأهنا تأخرت يف تقدمي تقارير          -١٤٠
وتتعهد تونغا بتحسني سجل تقاريرهـا      . البشرية وهيمنة أولويات أخرى وقلة املوارد املالية      

  .للجولة املقبلة من االستعراض الدوري الشامل
وأصدرت تونغ مشروع تقريرها األويل املتعلق باتفاقية حقوق الطفـل يف تـشرين               -١٤١
 ١٢ وُعقـدت يف وقـت الحـق يف          .)١٥٠(ليعلق عليه عامة النـاس     ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
 حلقة عمل ملناقشة التقرير األويل املتعلق باتفاقية حقوق الطفل؛ وحضر           ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

هذه احللقة ممثلون للوزارات احلكومية واليونيسيف والكنائس واملنظمات غـري احلكوميـة،            
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 إعداد الـصيغة النهائيـة للتقريـر األويل املتعلـق      وفر بيئة جد مؤاتية ملسامهة تعاونية يف       مما
  .)١٥١(باالتفاقية
 ونظراً للقيود   .)١٥٢( تقريراً إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري       ١٣وقدمت تونغا     -١٤٢

املفروضة على املوارد البشرية واملالية، تراكمت لـدى تونغـا عـدة تقـارير مـستحقة                
  .٢٠٠٧-٢٠٠١ للفترة
تنص بعد على اتفاقية حقوق الطفل يف تشريعاهتا الوطنية، فـإن             مل غاورغم أن تون    -١٤٣

  .احملاكم طبقت االتفاقية يف عملية التفسري
، رأت احملكمة العليا أنـه،      L.R. 144، تونغا   ]٢٠٠٤ [تون ضد الشرطة  ففي قضية     -١٤٤

التفاقية رغم عدم إمكان إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل إال بسن تشريعات، فإن احلاجة إىل هذه ا              
تنبع من اإلدراك املقبول على نطاق واسع بأن مثة حاجة إىل معاملة األطفال بطريقة خمتلفة عن    

وحىت دون وجود تشريعات وطنية تعكـس       . البالغني فيما يتعلق بالشرطة وإجراءات احملكمة     
 أحكام االتفاقية، فإن من حق احملكمة أن حتيل إىل هذه األحكام لالسترشاد هبا فيما خيـص               

  .)١٥٣(األشكال املقبولة ملعاملة األطفال

إخطار الوكاالت املاحنة احملتملة بنوع املساعدة التقنية اليت تعينها على الوفاء بالتزاماهتـا               -٣  
  )١٥٤(املتعلقة بتقدمي تقارير إىل هيئات املعاهدات

 أمانة  سيما  ال ورد أعاله،   كما تعمل تونغا مع كل من املنظمات اإلقليمية والدولية         -١٤٥
اهلادئ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ، بـشأن            مجاعة احمليط 

نوع املساعدة التقنية اليت حتتاج إليها للوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقـدمي التقـارير إىل هيئـات     
  .املعاهدات

فوضية السامية حلقوق اإلنسان،    السعي رمسياً إىل جتديد طلب املساعدة الذي قدمته إىل امل           -٤  
وعن طريق الصندوق االستئماين لالستعراض الدوري الشامل الذي أُنـشئ خصيـصاً            

  )١٥٥(للمساعدة يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل
يسرت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وأمانة منتدى جـزر احملـيط         -١٤٦

 ومركز موارد احلقوق اإلقليمي جلماعة احمليط اهلادئ بصورة مشتركة حلقـة            اهلادئ وأمانة 
 وفرت فرصة للفريق العامل احلكومي واألعـضاء املنتخـبني          ٢٠١٢فرباير  /عمل يف شباط  

  .واملنظمات غري احلكومية للتفكري يف عملية االستعراض الدوري الشامل
  .ساعدة من هذا املرفق يف املستقبلوستستمر تونغا فعالً يف السعي للحصول على امل  -١٤٧

  )١٥٦()عملية االستعراض الدوري الشامل(مواصلة التعاون مع اجملتمع املدين يف تنفيذ النتائج   -٥  
شارك اجملتمع املدين يف حلقة العمل اليت يسرهتا مفوضية األمـم املتحـدة الـسامية          -١٤٨

  .)١٥٧(الستعراض الدوري الشامل للتفكري يف عملية ا٢٠١٢فرباير /حلقوق اإلنسان يف شباط
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تقاسم خرباهتا يف االستعراض الدوري الشامل مع الدول األخرى يف منطقة جزر احملـيط                -٦  
  )١٥٨(اهلادئ
على موقع مفوضـية    ) ٢٠٠٨(ُنشر تقرير تونغا األول لالستعراض الدوري الشامل          -١٤٩

ل بنفاذ سهل لتـراه دول      األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشام       
  .جزء احمليط اهلادئ األخرى

واسُتخدم االستعراض الدوري الشامل لتونغا يف احللقة الدراسية لبناء القـدرات يف              -١٥٠
 احمليط اهلادئ بشأن االستعراض الدوري الشامل كمثال جلزر احمليط اهلادئ األخـرى الـيت             

  .)١٥٩(تقدم تقريراً مل

  )١٦٠(سيما مع اإلجراءات اخلاصة  ال اآللية الدولية حلقوق اإلنسان،املشاركة بوجه أكمل مع  -٧  
منذ التقرير الوطين األول، ليس الفريق العامل املسؤول عن تقدمي هذا التقرير علـى                -١٥١

وتقبل تونغا بأن هـذا األمـر       . علم بأي طلبات خاصة تتعلق باآللية الدولية حلقوق اإلنسان        
. جود أي سلطة مركزية ملعاجلة قـضايا حقـوق اإلنـسان          ميكن أن يكون ناجتاً عن عدم و      

وستوصي تونغا احلكومة بتعيني وكالة حكومية قائمة لتكون مسؤولة عن قـضايا حقـوق              
  .اإلنسان يف تونغا
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