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   املنهجية وعملية التشاور-  أوالً
تولت وزارة اخلارجية، بالتشاور مع مكتب رئيس الوزراء، مسؤولية إعداد وتنسيق التقرير الوطين لتونغا             - ١

 عد التقرير وفقـاً   وأُ .ابع لألمم املتحدة  املقدم يف إطار االستعراض الدوري الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان الت          
 اليت ،)عناصر خارطة طريق ("Elements for a Roadmap"الواردة يف الوثيقة املعنونة و  العامةللمبادئ التوجيهية

 وإىل املبادئ التوجيهية العامة إلعداد ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١تستند إىل قرار جملس حقوق اإلنسان 
ويتناول هذا التقرير الوطين     .A/HRC/6/L.24 إطار االستعراض الدوري الشامل الواردة يف الوثيقة         املعلومات يف 

  .مسألة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وحالة فئات اجملتمع التونغي الضعيفة مثل األطفال والنساء

أعمال ب واضطلعاطة قدت اجتماعات إحوُع .وأجريت مشاورات يف حدود ما مسحت به القدرات املتاحة  - ٢
  .حتضريية شاركت فيها الوزارات والوكاالت احلكومية، مبا فيها الشرطة وقوات الدفاع يف تونغا

املدين لتونغا، الـذي     األعضاء يف منتدى اجملتمع      نيمنظمات اجملتمع املدين التسع واألربع     معظم   ومل تكن   - ٣
 من احلكومة بالتزامها    وإقراراً .االستعراض الدوري الشامل  عملية  ب على علم ميوله برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      

 . مع منتدى اجملتمع املدين لتونغا ونظرت يف املسائل اليت تشغله          املستمر باحلوار مع اجملتمع املدين، أجرت اجتماعاً      
يف هـذا   اجملتمع املدين التـونغي الـيت تـسهم         ضاً تقريراً للمنظمة الوحيدة من      ووضعت احلكومة يف اعتبارها أي    

وأُجريت مشاورات مع األمني العام ملنتدى زعماء الكنائس التونغية وكبار موظفي            .االستعراض الدوري الشامل  
وأجريت مناقشات مع كل من رئيس احملكمة العليا، ووزير العـدل            ).Life-Line ("شريان احلياة "هيئة املشورة   

وإضافة إىل ذلك، أجريت مشاورات مـع   .قيني يف تونغاوالنائب العام، واملدعي العام، ونائب رئيس مجعية احلقو       
  .غرفة التجارة يف تونغا ومع رئيس جملس اإلعالم يف تونغا

واستراتيجياهتا  ويرد اإلطار العام للتصور اإلمنائي ململكة تونغا وأهدافها اإلمنائية الوطنية يف األجل املتوسط  - ٤
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩- ٢٠٠٦/٢٠٠٧الثامنـة للفتـرة     ئية االستراتيجية   إلمناالرامية إىل حتقيق هذه األهداف يف اخلطة ا       

وقد قامت اإلدارة املركزية للتخطيط بصياغة هـذه الوثيقـة       ."استفادة من املاضي   :التطلع إىل املستقبل  "املعنونة  
  مساعدة تقنية وماليةيف شكلوهي عملية استفادت من دعم قوي ، )١(باالستناد إىل عملية تشاورية طويلة وموسعة

والوكالة ) AusAID(مقدمة من مصرف التنمية اآلسيوي، ومساعدة مالية من الوكالة األسترالية للتنمية الدولية             
   ).NZAID(النيوزيلندية للتنمية الدولية 

وتتعلق حمتويات اخلطة اإلمنائية االستراتيجية الثامنة يف كثري من جوانبها هبذا التقرير الوطين املقدم يف إطار   - ٥
  .راض الدوري الشاملاالستع

 يف الوثائق   تتجلىالتاريخ الدستوري والعريف التونغي     من   ُتستشفوتعتقد مملكة تونغا أن القيم األساسية اليت          - ٦
وتقوم العالقات االجتماعية للتونغيني كافة على احترام قيم عرفية أساسية تـدعو إىل احلـب               .الدولية حلقوق اإلنسان  
، واملعاملة باملثل والتعـاون والتوافـق       )faka’apa’apa’aki(، واالحترام املتبادل    )fe’ofa’aki(والود املتبادلني والكرم    

، )lototoo(، والتواضع والكرم )mamahi’i me’a(، والوفاء وااللتزام )feveitokai’aki(واحلفاظ على حسن العالقات 
 هي "poto"هذه األعراف املُحدِّدة للسلوك السليم أو و ).fetokoni’aki(والتقاسم والتعاون والوفاء بااللتزامات املتبادلة 
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ومجيع هذه القـيم     .واستمرار األواصر املشكِّلة لنسيجه املترابط    ية تالحم شرائح اجملتمع التونغي      الوسيلة اليت تتيح محا   
  .تنطوي على فلسفة متماسكة تقوم على االحترام

جلى يف الكلمات اليت اسُتهل هبا اإلعـالن العـاملي          واحترام الكرامة املتأصلة يف مجيع األشخاص مبدأ يت         - ٧
واحترام كرامة مجيع    . يسهم يف احلرية والعدالة والسالم يف العامل        هذا االحترام عامالً   يعتربحلقوق اإلنسان، الذي    

   . يف العرف التونغياألشخاص هي القيمة األكثر تواتراً

ومسؤولياته وحرياته والتزاماته فحسب، بل يؤكـد       فأسلوب احلياة يف تونغا ال يقوم على حقوق الفرد            - ٨
ومع أن القيم اليت تقوم  . واجملتمع ككل وعلى مسؤولياهتما وحرياهتما والتزاماهتمااملمتدةعلى حقوق األسرة  أيضاً

 عـن   عليها حقوق اإلنسان قد توصف بعبارات خمتلفة عما توصف به القيم العرفية التونغية، فإهنما تعربان معـاً                
 أن حقـوق اجلماعـات      وتعي تونغا أيضاً   .فقوة تونغا تكمن يف قيم اجلماعة والتزامات الفرد        .ت متماثلة تطلعا

والتحدي الذي تواجهه تونغا هو إجياد توازن        .والتزامات األفراد إزاء جمتمعاهتم أمر تتناوله وثائق حقوق اإلنسان        
 واجملتمع ككل يف الوقت املمتدةاألساسية لألسرة  ألساسية للفرد واحلقوق واحلرياتمالئم بني احلقوق واحلريات ا
وتعتقد تونغا مع ذلك أن الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان حتـدد احلقـوق                .املعاصر ويف السياقات الدولية   

واملسؤوليات وااللتزامات واحلريات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل قيام نظام اجتماعي يتيح استمرار احلفاظ علـى                 
   .لتونغا واحترامهاالقيم العرفية 

 ١٣٢وتونغا فخورة بدستورها الذي يعود تارخيه إىل         .بطبيعتهاواجلذور الثقافية والدستورية لتونغا قوية        - ٩
 .سنة خلت والذي يكرس معظم احلقوق اإلنسانية واحلريات األساسية املندرجة يف موضوع هـذا االسـتعراض               

  .بكل اهتمام إىل تعليقات جملس حقوق اإلنسانوترحب تونغا هبذا االستعراض الدوري وسوف تستمع 

   معلومات أساسية عن تونغا-  ثانياً
   حملة عامة- ألف 

 إىل احتفاظها مبعظم السمات املميـزة       تونغا بلد فريد من البلدان اجلزرية الواقعة يف احمليط اهلادئ، نظراً            - ١٠
 قد توحدت يف مملكة     "اجلزر الصديقة "ة املسماة   وكانت اجملموعة األرخبيلي   .ألسلوهبا األصلي والتقليدي يف احلكم    

وبسبب احتمال   . بعد إعالن دستورها   ١٨٧٥وأصبحت تونغا َملكيَّة دستورية يف عام       . ١٨٤٥بولينيزيا يف عام    
وأنتهى وضع احلماية هذا يف . ١٩٠٠إقدام قوى أجنبية منافسة على ضمها، أصبحت تونغا حممية بريطانية يف عام 

  .تونغا إىل دول الكمنولث يف السنة نفسها لتنضم ١٩٧٠عام 

   احلكومة- باء 

 معيـنني يف     وزيراً ١٤حتكم تونغا ملكية دستورية متوارثة ومجعية تشريعية ذات جملس واحد تتألف من               - ١١
 ممثلني لعامة السكان جيري انتخاهبم باالقتراع       ٩ ممثلني منتخبني عن األعيان، و     ٩ اجمللس حبكم املنصب، إضافة إىل    

 بوظيفته مبا ويعني امللك رئيس احلكومة، أي رئيس الوزراء، من بني املمثلني املنتخبني، ويضطلع هذا األخري            . لعاما
  .يرضي جاللة امللك
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   الدستور- جيم 

وجاء إعالن الدستور عقب . ، وهو أحد أقدم الدساتري املكتوبة يف العامل١٨٧٥أُعلن دستور تونغا يف عام   - ١٢
 احلكيمة واجلذرية اليت اختذها مؤسس تونغا احلديثة، امللك جورج توبو األول، واليت بدأت يف سلسلة من املبادرات

 ومثلت هذه القوانني بصورة أساسية أوىل اخلطوات املتخذة صوب          ).Vava’u( بتدوين قوانني فافاو     ١٨٣٩عام  
اق السكان من القنانة نتيجة لسن      وُتوِّج ذلك بإعت  . إلغاء اإلقطاعية وما يرتبط هبا من انتهاكات حلقوق اإلنسان        

  .ويرد فيما يلي حتليل مقتضب للدستور ولتنقيحه اجلاري. ١٨٦٢قانون اإلعتاق يف عام 

   النظام القانوين- دال 

ويستند النظام القضائي إىل القانون . نكليزياإلتستند القوانني اليت تعتمدها اجلمعية التشريعية إىل القانون   - ١٣
 للمستعمرات الربيطانية السابقة اليت كانت ُتفرض فيها القوانني الربيطانية على رعايـا          وخالفاً. نكليزياإلالعريف  

  .  هبا حيال هذا القانون خاصاًنكليزي كنموذج، لكنها اتبعت هنجاًاإلاملستعمرات، أخذت تونغا بالقانون 

   اللغات الرمسية- هاء 

  . تونغانكليزية مها اللغتان الرمسيتان يفاإلالتونغية و  - ١٤

   السلطة القضائية- واو 

؛ وجملـس   )تضم قضاة يعينهم امللك يف إطار جملس امللك اخلاص        (تتألف هذه السلطة من احملكمة العليا         - ١٥
؛ وحمكمـة   )Ha’apai(هابـاي   و )Vava’u(امللك اخلاص، الذي يتألف من امللك واحلكومة وحاكَمْي فافـاوو           

؛ وحمكمـة  )magistrates' courts(كمة العليا؛ واحملاكم االبتدائيـة  االستئناف اليت تضم ثالثة قضاة ورئيس احمل
ورئيس احملكمة العليـا  . أما كبار القضاة، فجميعهم من خارج البلد. )Land Court(القضايا املتعلقة باألراضي 

  .احلايل هو السيد فورد من نيوزيلندا

   املنطقة الربية- زاي 

 جزيرة بركانية ومرجانية موزعة ضـمن  ١٧٠ تشمل  مربعاًلومتراً كي٧٤٧يبلغ إمجايل مساحة األراضي    - ١٦
  .أربع جمموعات

   املنطقة البحرية- حاء 

  .  مربعاً كيلومترا٦٤٠ً ٠٥٠تبلغ مساحتها حنو   - ١٧

   السكان- طاء 

  ، يبلـغ عـدد سـكان       ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٣٠ إىل التعداد السكاين الذي أجري يف        استناداً  - ١٨
 يف املائة ٧١ نسمة ٧٢ ٠٤٥ جزيرة مأهولة؛ ويبلغ عدد سكان تونغاتابو ٣٦ نسمة يعيشون يف ١٠١ ٩٩١تونغا 



A/HRC/WG.6/2/TON/1 
Page 5 

 يف املائة من جمموع ٢٤ نسمة أو ٢٣ ٦٥٨ويبلغ عدد السكان املصنفني باعتبارهم ساكين احلضر  . منهم تونغيون 
وتبلغ نسبة منو   .  يف املائة  ٢,٢ويبلغ معدل املواليد    .  سنة ٢١وتونغا بلد شاب يبلغ متوسط عمر سكانه        . السكان

  .  يف املائة سنويا١,٨ًويبلغ املعدل الصايف للهجرة .  يف املائة سنويا٠,٤ًالسكان 

   الناتج احمللي اإلمجايل- ياء 

 مليون دوالر ٢٣٥ مليون دوالر تونغي، أي ما يعادل ٤٥٥,٩، بلغ هذا الناتج ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف الفترة   - ١٩
 يف املائة؛   ٢٥: القطاع األويل  - ) ٢٠٠٤/٢٠٠٥(ا الناتج كما يلي     ويتوزع هذ . ةمن دوالرات الواليات املتحد   

): ٢٠٠٤/٢٠٠٥(الناتج احمللي اإلمجايل للفـرد  .  يف املائة٥٧:  يف املائة؛ وقطاع اخلدمات  ١٨: والقطاع الثانوي 
ـ .  من دوالرات الواليات املتحـدة  دوالرا٢ً ٣٥٠، أي ما يعادل      تونغياً  دوالراً ٤ ٥٦٠ ): ٢٠٠٤(ويالت التح
وُتستورد نسبة كبرية من األغذية     . وصادرات تونغا زراعية يف معظمها    .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٤٢,٥

  .والبىن التحتية االجتماعية واالقتصادية األساسية يف تونغا سليمة نسبياً. من نيوزيلندا

   مؤشر التنمية البشرية- كاف 

وتونغا .  بلدا١٧٧ً من بني ٥٥، األمر الذي يضع تونغا يف الرتبة ٠,٨١٩ملؤشر ، بلغ هذا ا٢٠٠٨يف عام   - ٢٠
هي البلد الوحيد من البلدان اجلزرية ملنطقة احمليط اهلادئ الذي توجد رتبته ضمن فئة البلدان اليت هلا مستوى عال                   

 وتأيت رتب البلـدان اجلزريـة     ).١٩الرتبة  (ونيوزيلندا  ) ٣الرتبة  (من حيث التنمية البشرية، واليت تضم أستراليا        
: ؛ فيجي٧٧الرتبة : ساموا:  كما يلي٢٠٠٨األخرى يف منطقة احمليط اهلادئ من حيث مؤشر التنمية البشرية لعام 

  .١٤٥الرتبة : ؛ بابوا غينيا اجلديدة١٢٩الرتبة : ؛ جزر سليمان١٢٠الرتبة : ؛ فانواتو٩٢الرتبة 

  ية اإلطار الدستوري واإلصالحات السياس- الم 

 أن جاللة امللك الراحل تاوفا أهو توبو الرابـع          ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ يف    مثّل اإلعالن رمسياً    - ٢١
، ٢٠٠٥مارس /سيعني أربعة وزراء جدد يف احلكومة ُيختارون من بني أعضاء اجلمعية التشريعية املنتخبني، يف آذار

وحىت ذلك التاريخ، كان التقليد . لإلصالحات السياسية يف تونغا يف تاريخ تونغا وبداية املسار احلايل  هاماًمنعطفاً
املتبع هو أن خيتار جاللة امللك الوزراء من خارج اجلمعية التشريعية، حيث يصبحوا أعضاء يف اجلمعيـة حبكـم                   

  . منصبهم الوزاري دون أن يكونوا ملزمني خبوض االنتخابات

باحلاجة إىل إصالح سياسي واستجابة من جانبه ومن        ة امللك    من جالل  وكان هذا اإلعالن الرمسي اعترافاً      - ٢٢
  .احلكومة إىل الدعوة إىل إقامة حكم ذي منحى أكثر دميقراطية

وجاءت هذه املرحلة األوىل من اإلصالح السياسي عقب برنامج إلصالح االقتصاد والقطاع العام بدأ يف                 - ٢٣
  .دمة العامة والقطاع املايل والقطاع اخلاص بإدخال إصالحات على قطاع الضرائب وقطاع اخل٢٠٠٢عام 
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، صدرت املوافقة امللكية    ٢٠٠٥مارس  /وبعد تعيني الوزراء املنتخبني األربعة اجلدد أعضاء يف احلكومة يف آذار            - ٢٤
 ، وعني امللك ألول٢٠٠٥نوفمرب /على قيام اجلمعية التشريعية بإنشاء اللجنة الوطنية لإلصالح السياسي يف تشرين الثاين

  .٢٠٠٦مارس / للوزراء يف آذار من عامة الشعب، الدكتور فلييت فاكا أوتا سيفيل، رئيساً منتخباًمرة ممثالً

مشاورات  ٢٠٠٦أغسطس /فرباير إىل آب/ شباطوأجرت اللجنة الوطنية لإلصالح السياسي يف الفترة من  - ٢٥
الواليات املتحدة األمريكية تقطنها جاليات     علنية يف مجيع قرى تونغا ويف مناطق حضرية يف أستراليا ونيوزيلندا و           

وقدمت اللجنة تقريرها وتوصياهتا إىل اجلمعيـة التـشريعية يف بدايـة تـشرين              . كربى من املهاجرين التونغيني   
 مقترحني بشأن اإلصالح السياسي أعدهتما احلكومة واللجنة وتلقت اجلمعية التشريعية أيضاً. ٢٠٠٦أكتوبر /األول

  .السياسيالشعبية لإلصالح 

   تقرير وتوصيات اللجنة الوطنية لإلصـالح الـسياسي،         "من حيث املبدأ  "واعتمدت اجلمعية التشريعية      - ٢٦
وكانت . كما اقترحت احلكومة إنشاء جلنة ثالثية الستخالص منوذج توافقي ُيستمد من املقترحات الثالثة املختلفة

.  عن احلكومة وممثلي عامة الشعب وممثلي طبقـة األعيـان          اللجنة الثالثية سُتشكَّل من أعداد متساوية من ممثلني       
 من ذلك على إجراء تصويت بـشأن  ورفض ممثلو عامة الشعب مقترح احلكومة بشأن اللجنة الثالثية وأحلوا بدالً        

  .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦وحدثت بعدئذ أعمال الشغب يف . مقترحهم املتعلق باإلصالح السياسي

 من قتلى وتدمري، فقد ظل جاللة امللك جورج توبـو           ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ورغم ما شهده      - ٢٧
وقال جاللة امللك خالل إعالنـه      . اخلامس واحلكومة متمسكني بالتزامهما بعملية اإلصالح الدستوري والسياسي       

  :٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣التشريعية يف  عن حل اجلمعية رمسياً

لكن جذورنا الثقافية والدستورية    . ا األيام القليلة املاضية قد هزت أسسنا الدستورية       إن األحداث اليت شهدهت   "
وقد هّيأَنا احلكم الدستوري القائم منذ أكثر من قرن من الزمن ملواجهة املهام الـسياسية               . تظل قوية بطبيعتها  

 اهلدف النهائي، وهو إقامـة      ومجيع املقترحات اليت جيري تداوهلا اآلن على الساحة ترمي إىل نفس          ...  املقبلة
واالختالفات بني هذه املقترحات املتعددة ليست      . شكل برملاين وحكومي أكثر دميقراطية لكنه مناسب لتونغا       

  ".اختالفات ال ميكن التوفيق فيما بينها، وهي اختالفات ميكن جتاوزها عن طريق احلوار

 اللجنة املختارة اخلاصة املعنية باإلصالح السياسي ، شكلت اجلمعية التشريعية٢٠٠٧يوليه /ويف بداية متوز  - ٢٨
هبدف استعراض خمتلف مناذج اإلصالح السياسي اليت اقترحت وتناول مسائل أخـرى متعلقـة              ) اللجنة الثالثية (

  . من ممثلي عامة الشعب٤ من ممثلي األعيان، و٣ ممثلني عن احلكومة، و٣م اللجنة وتض. باإلصالح السياسي

وأوصت بأن تضم   . سبتمرب/أغسطس ويف بداية أيلول   /ة تقريريها إىل اجلمعية يف بداية آب      وقدمت اللجن   - ٢٩
 بتعيني رئيس ٢٦ لا عن عامة الشعب، وبأن يقوم هؤالء املمثلون  ممثال١٧ً ممثلني عن األعيان و٩التشريعية اجلمعية 
 بأن يتوىل   وأوصت اللجنة أيضاً  . تخبنيويقوم رئيس الوزراء بعدئذ باختيار احلكومة من بني املمثلني املن         . الوزراء

  .جاللة امللك بصورة مستقلة اختيار أربعة وزراء سواء من بني املمثلني املنتخبني أو من خارج اجلمعية التشريعية

  تصويتاًوأجرت أيضاً.  بشأن قبول هذا النموذج٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣وصوتت اجلمعية التشريعية يف   - ٣٠
لكن ينبغي اإلشارة مع ذلـك إىل أن  . ٢٠١٠ورية والسياسية اليت يتعني تنفيذها يف عام  بشأن اإلصالحات الدست  
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املشاورات الرامية إىل إعداد هذا التقرير الوطين املقدم يف إطار االستعراض الدوري الشامل أبرزت احلاجـة إىل                 
ن التغيري الدستوري والـسياسي      هبذا التنفيذ عندما حيصل توافق يف اآلراء بشأن إدراك الشعب ملضمو           املضي قدماً 

  .ولعملية التغيري وخياراهتا

ومن املتوقع .  وفق اهليكل احلايل٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ و٢٣جرى انتخابات اجلمعية التشريعية يف    وسُت  - ٣١
 وتـشمل . أن تواصل اجلمعية التشريعية اجلديدة احلوار بشأن املسائل املتعلقة باإلصالح السياسي اليت مل تسّو بعد   

  .هذه املسائل التقطيع اجلديد للدوائر االنتخابية والنظام االنتخايب

واحلكومة ملتزمة بعملية إصالح دستوري وسياسي هادفة تتيح ملواطين تونغا فهم هذه املقترحات وتشجع   - ٣٢
وقد بدأت احلكومة تنظيم حلقات عمل يف القرى، بتمويل مـن االحتـاد األورويب، خصـصتها                . على مناقشتها 

  .مصاحلة الوطنية والتربية املدنية، كأسلوب لتمكني السكان من إدراك عملية التغيري وآثارها املقبلةلل

   التدابري التشريعية والسياسية- ميم 

 ينص على احلق الدستوري يف التمتع باإلجراءات القانونية الواجبة           تشريعياً يتضمن القانون اجلنائي إطاراً     - ٣٣
وجيوز . لضمان املساواة يف وسائل الدفاع القضائيةد نظام للمساعدة القانونية وجد يف البلوي. ويف احملاكمة العادلة

  .وتقوم سيادة القانون على أساس راسخ، كما تتمتع السلطة القضائية باالستقالل. لكل شخص اللجوء إىل القضاء

  معنيـاً  بيد أن هناك مفوضـاً    . انوال توجد هيئة رمسية حلقوق اإلنسان، مبعىن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنس            - ٣٤
، أقـرت احلكومـة     ٢٠٠٧ويف عام   . بالشكاوى مهمته تلقي شكاوى العموم ضد اإلدارات احلكومية والتحقيق فيها         

ة يف جمال النهوض باملرأة وتضطلع وزارة التعليم وشؤون املرأة والثقافة بوالية واسع.  إلنشاء جلنة ملكافحة الفسادتشريعاً
  .وزارة التدريب والعمل والشباب والرياضات بصفة خاصة تلبية احتياجات الشرائح الشابة يف البلدوتتوىل . والطفل

ومن املرجح أن ُتثار خالل املشاورة العامة بشأن اإلصالحات الدستورية والسياسية مناقـشات أخـرى       - ٣٥
 ما إذا كانت جلنة حلقوق      بشأن مدى ضرورة وجود إمكانية لالعتداد جبميع حقوق اإلنسان أمام القضاء، وبشأن           

  . للمملكة أو ميكنها االضطالع به مطلوباًاإلنسان أمراً

ويف انتظار ذلك، تواصل احلكومة اتصاهلا جبهات اجملتمع املدين واملنظمات الدينية اليت تركز على احلقوق                 - ٣٦
 السكان ومتكينهم يف جمال وهلذه املنظمات حضور يف القرى حيث ميكن لعملها من أجل تثقيف. اإلنسانية واملدنية

  .احلقوق أن يتسم بأكرب قدر من الفعالية

 للحوار بني احلكومة واجملتمع املدين كما تـبني          واضحاً وتشمل اخلطة اإلمنائية االستراتيجية الثامنة إطاراً       - ٣٧
رئيـسة  رصد وتقييم بعض األهـداف ال    تونغا، إضافة إىل أهنا تنص على        اهتمام احلكومة حبقوق وحريات سكان    

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان
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   االلتزامات الدولية- سني 

مل تصدق مملكة تونغا إىل حد اآلن، شأهنا يف ذلك شأن باقي دول منتدى جزر احمليط اهلادئ، سوى على         - ٣٨
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري          : معاهدتني دوليتني متعلقتني حبقوق اإلنسان، مها     

  .التفاقية الدولية حلقوق الطفلوا

ويف .  وبصورة مباشرة يف القانون التونغي     واملعاهدات الدولية اليت تصدق عليها اململكة ال ُتدرج تلقائياً          - ٣٩
مقابل ذلك، فعند لزوم إدخال أي تغيري على القانون احمللي لتمكني اململكة من االمتثال اللتزام تعاهـدي، فـإن            

وسياسة اململكة هي   .  يف املعاهدة   لإلجراءات الربملانية العادية قبل أن تصبح طرفاً       يري وفقاً احلكومة جتري هذا التغ   
  .أال تصدق على معاهدة إال إذا كانت احلكومة متأكدة بأن القانون واملمارسة احملليني يتيحان هلا االمتثال للمعاهدة

رات املنتدى الرامية إىل النهوض حبقـوق       وهي تدعم مباد  . مؤسس ملنتدى جزر احمليط اهلادئ    وتونغا بلد     - ٤٠
 عضو يف دول الكمنولث وتشارك بنـشاط يف مبـادرات أمانـة             وتونغا أيضاً . اإلنسان يف منطقة احمليط اهلادئ    

وشاركت قوات الدفاع التونغية يف . ١٩٩٩سبتمرب / يف األمم املتحدة يف أيلولوأصبحت تونغا عضواً. الكمنولث
واضطلع قائد قوات الدفاع التونغية بقيادة بعثة حفظ السالم التابعة ملنتدى           . السالمعمليات حلفظ السالم وبناء     

وتقوم قوات الدفاع التونغية والشرطة التونغية مبهمـة يف جـزر           . جزر احمليط اهلادئ اليت توجهت إىل بوغانفيل      
  بعثـة القـوات املـشتركة      سليمان يف إطار البعثة اإلقليمية لتقدمي املساعدة إىل جزر سليمان، كما تـساهم يف               

  .للمساعدة يف العراق

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها - ثالثاً 
   الدستور- ألف 

القائمة علـى   يف هذا التقرير بشأن القيم العرفية  ومرآة ملا ذُكر آنفاًكان إعالن احلقوق يف اململكة سبقاً      - ٤١
، فـإن  ١٨٧٥عرف التونغي الذي كرسه دستور   ويف ظل ال  . والتونغيون فخورون هبذا اإلرث   . االحترام والكرامة 

ونظام احلكم يف تونغا هو نتاج لتلك       . حيازة احلقوق والتمتع باحلريات جزء ال يتجزأ من انتماء الفرد إىل اجملتمع           
بيد أن جاللة امللك واحلكومـة      .  مع تطلعات التونغيني وثقافتهم    الترتيبات احلكيمة واملبكرة حلكم رشيد منسجم     

  . عوة إىل التغيري ومها ملتزمان باإلصالح الدستوري والسياسييراعيان الد

 منه قيمة مجيع الـسكان      ١وتؤكد املادة   . والدستور التونغي مزيج من القوانني التطبيقية واملبادئ العامة         - ٤٢
ها وترد معظم املبادئ يف إعالن احلقوق وجل. وكرامتهم ومساواهتم وتنص على حريتهم وحقهم يف العمل وامللكية

  ، وحريـة العبـادة     )٤املادة  (، وتكريس املساواة أمام القانون      )٢املادة  (حمدد مبا يكفي لتطبيقه، مثل حظر الرق        
وهذه احلقوق األساسية، الـيت  ). ١٥- ١٠املواد (، واحلق يف احملاكمة العادلة     )٧املادة  (، وحرية التعبري    )٥املادة  (

وإضـافة إىل   . ليوم أمر تنص عليه الدساتري يف معظم دول العامل         سنة، هي ا   ١٠٠ذ أكثر من    ناعُتمدت يف تونغا م   
ذلك، توجد أحكام تشريعية وأوامر وممارسات فضلى تدعم طائفة أوسع من حقوق اإلنسان املتصلة باإلجراءات               

  . وجيوز للمحاكم أن تنظر يف كل انتهاك حلق من حقوق اإلنسان املكفولة بالقانون. القانونية الواجبة
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  سلطة القضائية واحلقوق املتعلقة باحملاكمة العادلة ال- باء 

وينطبق القانون على مجيع    . إن تونغا ملتزمة بسيادة القانون، كما أن الدستور حيمي احلق يف حماكمة عادلة              - ٤٣
. هة إليه يبني التهم املوج كان بدون أن تقدم قرار اهتام خطياًوال جيوز حملكمة أن تستدعي أياً. املواطنني بدون استثناء

وتفترض . وتكون احملاكمات علنية، كما حيق للمدعى عليهم أن يطلبوا حضور هيئة حملفني مؤلفة من سبعة أعضاء               
الرباءة يف املدعى عليهم، وجيوز هلم استجواب شهود االدعاء، وهلم احلق يف الوصول إىل األدلة اليت حيوزها اجلهـاز                   

وحيق للمدعى عليهم أن حيضروا حماكمتهم وأن يستشريوا        .  عليهم وللمحامني حرية الوصول إىل املدعى    . احلكومي
  . وتعتمد احملاكم على نظام حاسويب كفؤ إلدارة القضايا. واالستئناف حق مكفول.  يف الوقت املناسبحمامياً

هم على حنو مستقل ومتعقـل  ملوميارس القضاة يف تونغا ع. والسلطة القضائية يف تونغا حكيمة ومستقلة     - ٤٤
وحتترم احلكومة التونغيـة    . ف إزاء أي اهتام بانتهاك حقوق اإلنسان أو حماوالت لتقييد احلريات اإلنسانية           وحصي

  .استقاللية السلطة القضائية وقراراهتا

وتالحظ تونغا أن الفصل التقليدي بني القانون الدويل والقانون الداخلي بدأ يتالشى ببطء يف إطار كثري                  - ٤٥
وتغريت املعاجلة النظرية للعالقة بني هذين اجملالني القانونيني نتيجة         . يف منطقة احمليط اهلادئ   من الواليات القضائية    

. اكم بلدان منطقة احمليط اهلادئ    مفاهيم تنسيقية جديدة أسهم تأثري العوملة القضائية يف اتساع نطاق اتباعها يف حم            
قوق ى استعدادهم التباع املعايري والقواعد الدولية حلوبرهن القضاة التونغيون عل. وال تستثىن تونغا من هذه العملية

  .اإلنسان يف سياق قراراهتم

 يف عاصمة الدولة نوكوالوفا لتقدمي خدمات مـساعدة         أهلياً  قانونياً  مركزاً وأنشأت وزارة العدل مؤخراً     - ٤٦
 لتناول احتياجات األحـداث     وجيري وضع برنامج للعدالة املتعلقة باألحداث     . قانونية جمانية إىل املتهمني املعوزين    

 خطوة غري تشريعية هبدف إجياد آلية وسهلت الوزارة أيضاً. اجملرمني على حنو منفصل وخارج نطاق احملاكم العادية
وتبني هذه الربامج   . خارج القضاء لفرض عقوبات جمتمعية على اجملرمني ألول مرة بدل العقوبات اجلنائية الرمسية            

وتؤكد .  ملموساًم بضمان أن تكون احلقوق الدستورية املتعلقة باحملاكمة العادلة أمراًالتزام حكومة على صعيد أع   
  . هذه الربامج كذلك التزام احلكومة بقيم حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية

   االلتزامات الطوعية- جيم 

 بالعمـل    كـامالً  لتزمة التزاماً وهي م . تويل احلكومة التونغية أمهية للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية         - ٤٧
وما فتئت تونغا تتبـع بـصورة متماسـكة         . االجتماعية والثقافية يف تونغا   الدؤوب على تعزيز األهداف االقتصادية و     

 على التزامها أن تشري إىل االستراتيجيات خطوات متدرجة يف سياساهتا االجتماعية واالقتصادية والثقافية، ويكفيها دليالً
  . ردة يف خطتها اإلمنائية االستراتيجية الثامنة وإىل زيادة التمويل الذي ختصصه للتعليم والرعاية الصحيةالعملية الوا

 ١٤ويبني تقدمي الرعاية الصحية الشاملة واجملانية مدى احلياة وإتاحة التعليم اجملاين إىل أطفال البلد حىت سـن                    - ٤٨
 على الصعيد احمللي يف إعمال احلقوق اليت ينص عليها العهد           التدرج) ١٨٧٥وهي سياسة حكيمة اتبعت منذ عام       (سنة  

. الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حىت وإن مل تكن اململكة قد صدقت على هـذه املعاهـدة                 
  .ي أهداف ُرصدت وقُيمت باستمراروصاحب وضع هذه السياسات حتديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق، وه
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ذا ال يعين أن احلكومة تعتقد أنه ال جمال ملواصلة حتسني األمور يف جمال النهوض باحلقوق االقتصادية                 وه  - ٤٩
بل إهنا قد اختذت وستواصل اختاذ جمموعة من التدابري عن طريق اعتماد سياسات، . واالجتماعية والثقافية يف تونغا

. ي والثقايف لسكان تونغاالرفاه االقتصادي واالجتماعوبتغيري القوانني حيثما تسعفها القدرة على ذلك، مبا ينهض ب
ومن املرجح أن تكون احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومدى ضرورة وجود إمكانية لالعتداد هبا أمـام              
القضاء موضع مناقشات أخرى يف سياق املشاورات العامة بشأن شرعة حقوق ومسؤوليات ممكنة، سواء أدرجت     

  .عزل عنهاستورية جديدة أو اعتمدت مبيف ترتيبات د

   توعية اجلمهور حبقوق اإلنسان- دال 

، وهو مناسبة تنفذ خالهلا برامج لتوعية اجلمهور حبقوق         "أسبوع القانون "تنظم وزارة العدل يف كل سنة         - ٥٠
. "ملواطنةحقوق ا" و"احلقوق املتعلقة باألراضي" :، جرى التركيز على٢٠٠٧ويف عام  . حمددة من حقوق اإلنسان   

ومشلت برامج توعية اجلمهور هذه تقدمي عروض مسرحية أمام اجلمهور ويف التلفزيون لتسليط الضوء على املشاكل 
وإضافة إىل ذلك، يتضمن برنامج املصاحلة الوطنية والتربية املدنية املشار إليـه            . الشائعة ذات الصلة هبذه احلقوق    

. حبقوق اإلنسان والقيم الثقافيـة    يس الوزراء، القيام حبمالت للتوعية      ، الذي يتواله ديوان رئ    ٣١أعاله يف الفقرة    
 من منظمات اجملتمع املدين الناشطة يف جمال الدفاع عن حقوق ٩ تقدمي املساعدة املالية إىل ويتيح هذا الربنامج أيضاً

  .اإلنسان والتوعية هبا

ين ومنظمات دينية تركز علـى التوعيـة        وتوجد كذلك شبكات نشطة للغاية تضم منظمات من اجملتمع املد           - ٥١
منتدى اجملتمع املدين يف تونغا؛ وحركة حقوق       : حبقوق اإلنسان والدفاع عن هذه احلقوق، ومن تلك املنظمات ما يلي          

اإلنسان والدميقراطية يف اجلزر الصديقة؛ ورابطة املرأة الكاثوليكية ومشروعها للتدريب يف جمال احلقـوق القانونيـة؛                
لوطين للشباب يف تونغا؛ واملنظمة الوطنية لتنمية املرأة؛ وبرنامج شريان احلياة التابع للكنيسة الويسلية احلـرة                واملؤمتر ا 

لتونغا؛ واملركز الوطين للمرأة والطفل؛ والصندوق االستئماين لتنمية اجملتمعات احمللية يف تونغا؛ واجمللس الوطين للكنائس           
ولكل واحدة من هذه املنظمات برامج لتثقيف اجلمهور وتوعيـة     . لكنائس، وغريها يف تونغا؛ واملنتدى الوطين لزعماء ا     

وتلتزم احلكومة من جانبها بالعمل يف إطار شراكة مع هذه املنظمات من أجل . اجملتمع جيري تنفيذها مبعزل عن احلكومة
  . تعزيز احترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية من جانب مجيع سكان تونغا

 ليست مادة من مواد االمتحانات يف املدارس االبتدائية والثانوية يف تونغا، فإنه "حقوق اإلنسان"ورغم أن   - ٥٢
وجيري استعراض املنهج   . "الدارسات املتعلقة بتونغا  " و "الدراسات االجتماعية "جيري تناوهلا كموضوع يف برنامج      

يف إطار برنامج النهوض بالتعليم، الذي يدعمه البنك الدويل الدراسي الرمسي للمدارس االبتدائية والثانوية يف تونغا 
وتلتزم وزارة التعليم بالعمل على أن يتناول املنهج اجلديد مسائلَ حقـوق            . والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية   

  .اإلنسان ذات الصلة باجملتمع التونغي املعاصر

كما تلتـزم   .  شبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة    وتونغا طرف يف اتفاقية حقوق الطفل وهي تشارك يف          - ٥٣
 الذكرى الـستني    د لتخلي ٢٠٠٧أكتوبر  / الذي اعتمده املؤمتر العام لليونسكو يف تشرين األول        ٣٨بتنفيذ القرار   

 املواضيع واعتمدت وزارة التعليم يف تونغا أيضاً. ٢٠٠٨ديسمرب /لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف كانون األول
  . تعلُّم املعرفة؛ تعلُّم التصرف؛ تعلُّم العيش مع اجلميع؛ تعلُّم الكينونة: للتعليم حسبما اقترحته اليونسكواألساسية 
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  مساءلة الشرطة ومراقبتها - هاء 

وخيضع املعينون اجلدد لتدريب مهين على أعمال الـشرطة  .  شرطيا٤١٥ًتتألف قوة الشرطة التونغية من       - ٥٤
 ويتلقى ضباط الشرطة تعليماً   .  مع البلدان اجلزرية األخرى يف منطقة احمليط اهلادئ         إىل منهج جرى وضعه    استناداً

بشأن حقوق املواطن يشمل مسألة احلرص الذي يلزم أن يتحلى به الضابط يف ممارسة السلطات املتعلقة بأعمـال        
عن طريق خطـة  شرطة وتعزَّز وُتحدَّد املمارسات اجليدة لل.  التعامل مع املواطنني واملواطنني السجناء    ويف الشرطة

  . إىل الربملان عن طريق الوزير الذي يتبع له سنوياًويقدم قائد الشرطة تقريراً. استراتيجية للشرطة

علـى  ) ٣٥الباب  (ن قانون الشرطة     م ٤٥وتنص املادة   . وختضع الشرطة يف تونغا للتشريع الذي ينظمها        - ٥٥
. إجراء استعراض مستقل بشأن إساءة استعمال السلطة أو االستخدام املفرط للقوة من جانب أي ضابط شـرطة                

  . وتتلقى وحدة القواعد املهنية للشرطة مجيع الشكاوى وحتقق فيها. وتوجد ثالثة مستويات من الرقابة الداخلية

ومىت ما وجد دليل على اسـتخدام  . صانة إزاء املالحقة املدنية أو املقاضاة اجلنائية  وال يتمتع أفراد الشرطة باحل      - ٥٦
  .غري معقول للقوة من جانب رجل شرطة، ميكن ألي كان أن يقيم دعوى مدنية ضد الشرطي للمطالبة بالتعويض

   مساءلة قوات الدفاع التونغية والرقابة عليها-  واو

 . فرد منضوين يف وحدات اجليش والبحريـة       ٥٠٠ قوة مشكلة قوامها     تتألف قوات الدفاع التونغية من      - ٥٧
 ألفضل املمارسات اليت تستند إىل منـهج وضـعته           وفقاً  مستمراً  أساسياً تدريباًويتلقى مجيع األفراد العسكريني     
قـوق   بشأن قانون الرتاعات املـسلحة وح   وبصفة خاصة، تتلقى القوات تدريباً    . القوات النيوزيلندية واألسترالية  

وشاركت قوات الدفاع التونغية بصورة متميزة يف عمليات حفظ سـالم إقليميـة   . اإلنسان يف ظروف الرتاعات  
  .ودولية سواء يف بوغانفيل، أو ضمن البعثة اإلقليمية للمساعدة يف جزر سليمان، أو يف العراق

. لدور املنضبط للقوات املسلحة املتعلق بقوات الدفاع التونغية بوضوح ا     ١٩٩٢وحيدد الدستور وقانون عام       - ٥٨
وكانت املرة األوىل اليت استدعيت فيها قوات الدفاع التونغية لدعم أعمال مدنية لقوات الشرطة هي تلك اليت جرت 

نوفمرب كان ربع القـوات  / تشرين الثاين١٦ويف .  وبعدها٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦خالل أعمال الشغب يف  
وكـان اجلنـود    .  تامـاً  واحُترمت قواعد املشاركة احتراماً   .  إطار مهام حلفظ السالم    املسلحة خيدم خارج البلد يف    

وأفادت التقارير بإطالق رشقة    . وأُذن لقوات الدفاع باستخدام القوة عند الضرورة لفرض احترام القانون         . مسلحني
قوات الدفاع النار على أي مواطن ومل       ومل تطلق   .  لتفريق اجلماهري املشاغبة   واحدة من األعرية النارية يف اهلواء عمداً      

  .واحلكومة التونغية واثقة من أن قوات الدفاع تصرفت مبهنية وانضباط. تتسبب يف جرح أو مقتل أي مواطن

وعلى غرار الشرطة، ختضع قوات الدفاع إلجراءات تنظيمية تستند يف جانب كبري منها إىل نظام قانون                  - ٥٩
كرية يف احلـاالت  ص على إجراءات موجزة أو إجراءات عن طريق احملاكم العس       قوات الدفاع الربيطانية، الذي ين    

 النائب العام، وهي وظيفـة      - الشكاوى اجلسيمة باالختصاص املستقل للقاضي      وترتبط  . اليت تقدم فيها شكوى   
  . رئيس احملكمة العليا، سعادة السيد فورد من نيوزيلندايضطلع هبا حالياً



A/HRC/WG.6/2/TON/1 
Page 12 

 

  واملنجزات واملعوقاتحتديد الصعوبات  - رابعاً 
   الصعوبات- ألف 

معاملة األشخاص خالل أعمال الشغب اليت جرت   - ١
   وبعدها٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف 

وحتترم احلكومة سيادة القانون واسـتقاللية الـسلطة        . كومة عن إساءة معاملة أي مواطن     ال تتغاضى احل    - ٦٠
 وتشمل هذه القضايا عدداً. ب معروضة على احملاكم يف تونغا قضية ذات صلة بأعمال الشغ٣٢٠وهناك . القضائية
وال يشمل هذا العـدد     .  من التهم املوجهة إىل عدد كبري من املواطنني الذين استدعوا للمثول أمام احملكمة             هائالً

 يأخذ هذا وال. املطالبات املدنية احلالية واملمكنة بالتعويضات املتعلقة بأعمال الشرطة خالل أعمال الشغب وبعدها
وترغب .  أو االنتصاف املدينالعدد يف االعتبار التوقعات املشروعة لضحايا املظاهرات فيما يتعلق جبرب الضرر جنائياً

احلكومة يف أن تؤكد أن نزاهة اإلجراءات القضائية اجلنائية واملدنية مصونة، وبالتايل فهي ترى أنه من غري املناسب 
من شأهنا أن تؤثر على اإلجراء القانوين الواجب سواء فيما يتعلق باالدعاء أو             قات  بتعلييف الوقت احلاضر اإلدالء     

وفيما يتعلق باالدعاءات املتصلة بالتعسف يف استخدام سلطات الـشرطة أو           . الدفاع يف السياق املدين أو اجلنائي     
  . ر استنتاجات احملاكم بإساءة معاملة املعتقلني، فإن احلكومة تنتظبقيام قوات الدفاع أو الشرطة منهجياً

   األطفال- ٢

عامل صاحل "أجنزت مملكة تونغا العديد من األهداف اإلمنائية لأللفية ومن الغايات الواردة يف الوثيقة املعنونة   - ٦١
 وإىل التغريات االجتماعية     عاماً ٢٠ومع ذلك، فبالنظر إىل أن نصف عدد السكان تقل أعمارهم عن            . "لألطفال

  . صادية والدميوغرافية السريعة، فإن األطفال والشباب يواجهون صعوبات مجةوالثقافية واالقت

واألطفال الذين ينشؤون يف ظل هذه الصعوبات يواجهون خطر التحول من اجلرمية الصغرى إىل اجلرائم                 - ٦٢
 مستقبالًاألكثر خطورة، ويواجهون خطر البطالة أو مزاولة أعمال منخفضة األجر، األمر الذي من شأنه أن يزيد                

  :وهناك جمموعتان من األطفال جيب ذكرمها يف هذا التقرير. ما تتحمله أسرهم من مشقة

ال تقتصر هذه اجملموعة على األسر املفككة وإمنا تـشمل          : األطفال الذين يعيشون بدون رعاية والديهم       - ٦٣
 للكسب ومن أجل حتويل ما يدخرونه  األطفال الذين ُتركوا يف رعاية العائلة ليذهب الوالدان إىل خارج البلدأيضاً

وتشري شهادات من الواقع إىل أن األواصر بني هؤالء األطفال وقراهم تتالشى مما جيـرف               . إىل أقربائهم يف تونغا   
  .األطفال حنو أمناط متزايدة من السلوك املعادي للمجتمع

 إىل تونغا   "أُبعدوا"تونغيني شباب   أطلق هذا االسم على هذه الفئة ألهنا تضم مواطنني          : األطفال املبعدون   - ٦٤
 بالسجن يف البلـد الـذي كـانوا    من نيوزيلندا أو أستراليا أو الواليات املتحدة األمريكية بعد أن قضوا أحكاماً 

 برغبة من آبائهم الذين ظلوا خارج البلد لكنهم رغبوا يف أن يعود أطفاهلم إىل الوطن يعيشون فيه أو ُرحِّلوا طوعاً
وهم يعـودون إىل    . وهؤالء األطفال املبعدون يعيشون حالة انسالخ عن الثقافة التونغية        . العائلةللعيش يف كنف    
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وتفيد تقارير متعددة بأن املبعدين ومن معهـم ينـأون          . البلد ومعهم قيم وممارسات دخيلة على التقاليد التونغية       
  .رام هبدف العيشبأنفسهم عن حياة القرية وينغمسون يف تعاطي املخدرات والكحول ويف اإلج

   املرأة- ٣

فاملرأة حمـط احتـرام     . للمرأة يف النسيج االجتماعي التونغي مرتلة تعلو على مرتلة أقربائها من الذكور             - ٦٥
وهـي  . وتتوىل إدارة املرأة يف وزارة العليم واملرأة والثقافة مسؤولية تسهيل هتيئة مشاريع خاصة بـاملرأة              . وعناية

  . وضع برامج عملتساعد اجملموعات النسوية يف

 من حيث النجاح يف التحصيل الدراسي سواء يف املستوى االبتدائي أو            وتتفوق املرأة على الرجل عددياً      - ٦٦
وتشغل النساء مناصب قيادية يف قطاع األعمال ويف احلكومة، مبا فيها منصب حمافظ املصرف              . الثانوي أو العايل  

املتحدة، ومنصب سفري تونغا لدى مجهورية الصني الشعبية، ومنصيب االحتياطي، ومنصب املمثل الدائم لدى األمم 
ورغم املكانة القوية للمرأة يف النسيج االجتماعي التونغي، ورغـم فـرص التعلـيم              . النائب العام واملدعي العام   

  .واالرتقاء املتاحة هلا، ال تزال هناك قضايا ينبغي تناوهلا

وتتحدث القيادات النسائية مجيعها واجملتمع املـدين  .  العنف املرتيل  فاحلكومة منشغلة بالتحدي الذي ميثله      - ٦٧
  .  بشأن هذه املشكلة االجتماعية اخلطرية مستقالًوتنتظر احلكومة تقريراً. برمته عن جسامة هذه القضية

 حقوق وال توجد. وتنطوي قوانني املرياث فيما يبدو، وخباصة تلك املتعلقة باألراضي، على متييز ضد املرأة  - ٦٨
ومع أن النساء بإمكاهنن استئجار أراض، فإن . وجيوز ألي كان أن يستأجر أرضاً. ملكية مطلقة لألراضي يف تونغا

   إىل أن نفس القوانني املتعلقـة باألراضـي         وينبغي اإلشارة أيضاً  . حقوق املرياث تنتقل عن طريق الورثة الذكور      
وتقترح احلكومة . ألن الذكر البكر هو الذي يرث     وال ورثتهم     يف أي أسرة   ال تورِّث اإلخوة الذكور األصغر سناً     

وإضافة . تعديل القوانني املتعلقة باألراضي للسماح للنساء بأن يرثن األرض عندما ال يوجد من يرثها من الذكور               
   جبنـسيتهم   كني النساء وأطفاهلن من االحتفاظ    إىل ذلك، فقد سبق للحكومة أن عدلت قانون اجلنسية من أجل مت           

  . يف أي ظرف

   املنجزات- باء 

   حملة عامة عن التنمية االقتصادية واالجتماعية- ١

ويف تقرير األمم املتحدة    . عشرين يف جمال التنمية البشرية منذ منتصف القرن ال         كبرياً أحرزت تونغا تقدماً    - ٦٩
و ترتيب يستند إىل مؤشـر      ، وه  بلداً ١٧٧ من بني    ٥٥ املتعلق بالتنمية البشرية، ُمنحت تونغا الرتبة        ٢٠٠٨لعام  

وتضع هذه . ٢٠٠٣للتنمية البشرية يقوم على قياس العمر املتوقع والتعلم ومستوى املعيشة على أساس بيانات عام 
الرتبة البلد يف مستوى يتجاوز مستوى مجيع البلدان اجلزرية ملنطقة احمليط اهلادئ، وضمن فئة البلدان ذات التنمية                 

)  سـنة  ٧٢,٢( فيما يتعلق بالعمر املتوقع      ة تعكس يف املقام األول مستويات عليا نسبياً       البشرية العالية، وهي رتب   
 يف املائة وتبلغ النسبة اإلمجالية لاللتحاق بالتعليم        ٩٨,٩تبلغ نسبة امللمني بالقراءة والكتابة      (والتحصيل الدراسي   

  ).  يف املائة٨٣ مجيع مستوياته يف
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  . حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية" ومطرداً جيداًتقدماً"وقد أحرزت تونغا   - ٧٠

 من البلدان اجلزرية يف منطقـة احملـيط اهلـادئ،        ١٥ويف تونغا ثاين أقل نسبة النتشار الفقر مقارنة مع            - ٧١
؛ واستنتج  ١٩٩٩ إىل مؤشر الفقر البشري الذي ورد يف تقرير التنمية البشرية ملنطقة احمليط اهلادئ لعام                واستناداً
 خالل اخلمس " يف أوضاعهممعظم السكان ملسوا حتسناً" أن ٢٠٠٣ييم تشاركي ملشقة العيش أجري يف عام من تق

  .سنوات املاضية، رغم أن ذلك ال يدعو إىل إنكار وجود بعض املشقة يف العيش

   حرية التعبري وحرية الصحافة- ٢

 وسائط اإلعـالم احلكوميـة آراء       وُتنشر بانتظام يف  . ينص الدستور على حرية التعبري وحرية الصحافة        - ٧٢
وتنـشر وسـائط    . معارضة يف شكل رسائل إىل رؤساء التحرير، إىل جانب البيانات الرمسية والرسائل احلكومية            

  .تنتقد ممارسات وسياسات احلكومةقات ألشخاص منهم مواطنون بارزون اإلعالم الوطنية تعلي

وقـد  .  هذه احلقوق يف املمارسـة اها أهنا ال حتترم دائماًويف املاضي، ُوجِّهت انتقادات إىل احلكومة مؤد     - ٧٣
  اختذت احلكومة اآلن خطوات عملية للنهوض هبذه احلريات وتعزيز االلتزام املتـوازن بـأن تكـون ممارسـتها                  

  . عادلة ومستنرية

ويسرت احلكومة  . وعملت احلكومة إىل جانب مؤسسات إعالمية من أجل إنشاء جملس مستقل لإلعالم             - ٧٤
 بشأن وسـائط اإلعـالم      ظيم دورات تدريبية قصرية لصاحل موظفي القطاع احلكومي واخلاص، مشلت عروضاً          تن

 جمـال وسـائط اإلعـالم       ودعمت احلكومة بصفة خاصة هتيئة تدريب مهين طويل األجل يف         . والعالقات العامة 
وقطاع التعليم املهين واحلكومـة      اللتزام قطاع اإلعالم     ومتثل شهادة ودبلوم اإلعالم والصحافة نتاجاً     . والصحافة

وقام معهد تونغا   . بإتاحة الوصول امليسر إىل تدريب جيد ومعتمد وإىل االرتقاء املهين يف جمال اإلعالم والصحافة             
للتعليم العايل ومخس مؤسسات تقنية من جزر احمليط اهلادئ بتهيئة هذا التدريب، بدعم من حكوماهتا ومبساعدة                

  . ترالية للتنمية الدوليةمالية من الوكالة األس

   تعزيز التعليم- ٣

وقد حتقق يف تونغا منذ عهد بعيد . مؤشرات التعليم يف تونغا هي األعلى من نوعها يف منطقة احمليط اهلادئ  - ٧٥
  تعليمهماهلدف الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف تعميم التعليم االبتدائي، ويواصل مجيع الطالب تقريباً

  . إىل منتصف املستوى الثانوي

وهذه املؤشرات التعليمية دليل على وجود تقليد طويل للتعليم الرمسي القائم يف جانب كبري منه علـى                   - ٧٦
برنامج أكادميي، وجهود احلكومة لضمان الوصول إىل التعليم يف اجلزر اخلارجية، والتزام قوي خبدمة األسرة عن                

  ).  وبناتاًصبياناً( االجتماعي من خالل تعليم األطفال طريق حتسني مستوى العيش والوضع

ويرمي برنامج النهوض بالتعليم يف تونغا إىل اعتماد املعايري الدنيا للجودة يف املدارس االبتدائية والثانوية،                 - ٧٧
 أن املدارس  إىلونظراً.  هذه املعايري مع مرور الوقتوإىل ختصيص منح للمدارس ملساعدهتا على أن تستويف تدرجيياً
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 يف معايري اجلودة، حيث يوجد الكثري منها يف اجلزر اخلارجية، فإن برنامج النـهوض         الفقرية هي اليت تشهد نقصاً    
بالتعليم يف تونغا ميثل مبادرة سياساتية كربى خلدمة الفقراء، بدعم من الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية والبنك               

  . جية الثامنة طة اإلمنائية االستراتيالدويل يقدم خالل فترة تنفيذ اخل

وقد أُدرجت األهداف التعليمية املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية ضـمن اخلطـة املؤسـسية واخلطـة                  - ٧٨
، اللتني اعتمدتا يف إطار سياسة احلكومة الرامية إىل حتسني نوعيـة         )٢٠١٣- ٢٠٠٣(االستراتيجية لوزارة التعليم    

  . األساسيومالءمة تعميم التعليم

   تعزيز مستوى الرعاية الصحية- ٤

 وقد تغري العمر املتوقع عند الوالدة قلـيالً .  نسبياًتتاح للسكان يف تونغا رعاية صحية ذات مستوى عالٍ      - ٧٩
ويف عـام   .  سنة يف صفوف النساء    ٧٢ سنة يف صفوف الرجال و     ٧٠ بلغ   ٢٠٠٦خالل العقد املاضي، ويف عام      

، وهو من أقل    ١٠,٧ حلالة صحة السكان، ما مقداره        موجزاً ع، الذي ميثل قياساً   ، بلغ معدل وفيات الرض    ٢٠٠٦
 حالة ٢٠٠ويظل معدل الوفيات النفاسية يف مستوى منخفض، حيث انتقل من . املعدالت يف منطقة احمليط اهلادئ   

عـام   حالة وفاة يف     ٨٢,٣ و ١٩٩٩ حالة وفاة يف عام      ٤١ إىل   ١٩٩٥ مولود حي يف عام      ١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل   
وتراجع معدل الوفيات يف صفوف األطفال الذين تقل أعمارهم ). ٢٠٠٤التقرير السنوي لوزارة الصحة،  (٢٠٠٤

واعتمدت تونغـا األهـداف     . ٢٠٠٦ يف األلف يف عام      ٣ إىل   ١٩٩٠ يف األلف يف عام      ٢٧ سنوات من    ٥عن  
، ٢٠١٥ وحتسني صحة األم حبلول عـام        اإلمنائية لأللفية اليت ترمي، فيما ترمي إليه، إىل تقليص وفيات األطفال          

  ):فيذ األهداف اإلمنائية لأللفيةالتقرير الوطين األول لتونغا بشأن حالة تن (١٩٩٠مقارنة عما كانت عليه يف 

ويدل التقدم احلاصل يف املؤشرات الصحية على فعالية خدمات الرعاية الصحية األولية يف تونغا، ونوعية                 - ٨٠
 العمومية، واألمهية اليت توليها لربامج الرعاية الشاملة قبل الوالدة وبعدها، والتحصني،            هياكلها األساسية للصحة  

وحتققت السيطرة على األمراض السارية واألمراض املعديـة        . واملياه، والصرف الصحي، والتخلص من النفايات     
وتفيد التقارير بأن مجيع    . ية بفضل ما حتقق يف قطاع املياه والصرف الصحي ولنجاح الرعاية الصحية األول            أساساً

دون أن تتجـاوز  ) مبا يشمل األدوية األساسـية (السكان بإمكاهنم الوصول مباشرة إىل خدمات الرعاية الصحية    
   يف املائـة يف     ٩٥,٢رحلتهم إىل مكان تلقي الرعاية ساعة واحدة على األكثر؛ كما ازدادت نسبة التحصني من               

بيد أن استمرار احلرص ). ٢٠٠٤التقرير السنوي لوزارة الصحة،  (٢٠٠٤م  يف املائة يف عا٩٩,٦ إىل ٢٠٠٠عام 
  .أمر مطلوب لضمان أن تظل أمراض من قبيل السل واجلذام حتت السيطرة

ومن اإلجنازات اهلامة اليت حتققت وجود رؤية شاملة للرعاية الصحية، وإتاحة وصول سكان اجلزر النائية            - ٨١
على األمراض املعدية، واحلد من األمراض غري املعدية إىل أدىن حد ممكن عـن              إىل رعاية صحية جيدة، والقضاء      

  طريق الفحص املبكر والوقاية، وتوخي االمتيـاز يف إدارة اخلـدمات الـسريرية، وتعزيـز تنـسيق خـدمات                   
  . الرعاية الصحية
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  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب / مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية- ٥

اإليدز وجود برامج متضافرة للتوعية اجملتمعية، مدعومة /تطلب مواجهة حتدي فريوس نقص املناعة البشريةت  - ٨٢
 وقد أُنشئ اجمللس الوطين .هلّين حتقيق ذلك يف جمتمع حمافظوليس با. ل بسهولة إىل الواقيات الذكريةبإتاحة الوصو

ـ ، وكان يف البداية اس١٩٨٨املعين باإليدز يف تونغا يف عام      ة تجابة سياساتية لوقوع إصابات بفريوس نقص املناع
 إىل مبادرة تضم مسؤولني من وزارات الصحة يف البلدان وانضمت تونغا الحقاً). ٢٠٠٣وزارة الصحة، (البشرية 

األخرى من منطقة احمليط اهلادئ يف إطار جهد متضافر ملكافحة األمراض املنقولة عن طريق االتـصال اجلنـسي                  
اخلطة االستراتيجية للتصدي لفريوس نقص املناعـة       "وأدى ذلك إىل وضع     . اإليدز/ناعة البشرية وس نقص امل  وفري

وتقـوم  . "٢٠٠٥- ٢٠٠١اإليدز واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي يف مملكة تونغا للفتـرة             /البشرية
مراض املنقولة عن طريق االتصال االستراتيجية على إيالء اهتمام عاجل ملسألة التقليل إىل أدىن مستوى من حجم األ

 اإليدز واحلد من استفحاهلا يف اجملتمع، وخباصة يف صفوف الشباب والفئات النشطة اقتـصادياً        /اجلنسي والفريوس 
  ).٢٠٠٢وزارة الصحة، (

ـ              - ٨٣ رى علـى   ويعمل قسم تعزيز الصحة ووزارة الصحة والكنائس واملنظمات غري احلكومية ووزارات أخ
 لتعزيز الـوعي وتثقيـف   وختصص بعض موارد امليزانية الوطنية لقطاع الصحة حتديداً. اإليدزمكافحة الفريوس و  

 ويستمد معظم هذا التمويل املخصص ملكافحة الفريوس واإليدز         .ن كيفية مكافحة الفريوس واإليدز    السكان بشأ 
عن طريق اتفاقـات ثنائيـة      من املساعدة املقدمة من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، و            

  .ومتعددة األطراف

وتنفذ التوعية عن طريق توزيع املطويات والوريقات والكتيبات، ومن خالل الربامج اإلذاعية والتلفزيونية           - ٨٤
  .واحللقات الدراسية وحلقات العمل

   املعوقات- ٦

ا، بالنظر إىل أن عـدد سـكاهنا         للحدود العملية اليت تقيد قدراهت     تلتمس تونغا من اجملتمع الدويل تفهماً       - ٨٥
  .  نسمة وإىل اقتصادها املتواضع١٠٠ ٠٠٠يتجاوز بقليل 

وتتجاوز الطلبات .  للغاية أمام املشاكل املرتبطة بالعوملةوتسهم قلة عدد سكان تونغا يف جعل البلد ضعيفاً  - ٨٦
. والدبلوماسية للبلدانونية والقضائية   درات النظم الق  اليت تدعو تونغا إىل مسايرة االلتزامات الدولية ما تسمح به ق          

ويفسر . وهذا العامل ليس مشكلة تتفرد هبا تونغا، فهو شاغل تتقامسه كثري من دول منتدى منطقة احمليط اهلادئ                
ذلك املشاركة النشطة لتونغا يف ترتيبات التعاون اإلمنائي اإلقليمي ملنتدى منطقة احمليط اهلادئ اليت يرد وصفها يف                 

  . احمليط اهلادئخطة منطقة

 حجمها وحمدودة من    ووزارة اخلارجية ووزارة العدل واإلدارة امللكية للقوانني كلها جهات متواضعة يف            - ٨٧
 ومما زاد من تأثري هذه القيود فقدان أرشيف رمسي ووثائق وتدمري املكتبة القانونية نتيجة ألعمـال               .حيث قدراهتا 

وتونغا، على غرار معظم الدول اجلزريـة الـصغرية يف       . نوفمرب/اين تشرين الث  ١٦الشغب واحلرائق اليت جرت يف      
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منطقة احمليط اهلادئ، ال متلك جلنة مستقلة ملراجعة القوانني وال القدرة يف جمال املشورة القانونية الرفيعة املستوى مبا 
  .يتيح هلا النظر يف فرص زيادة مشاركتها يف اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان

  الوطنية الرئيسية وااللتزامات واملبادرات األولويات -  خامساً
   األولويات الوطنية- ألف 

إن األولويات الوطنية للحكومة كما ترد بوضوح يف اخلطة االستراتيجية اإلمنائية الثامنة تكتسي أمهيـة                 - ٨٨
ال سـيما األهـداف   كبرية بالنسبة هلذا التقرير الوطين الذي ُيقدم يف إطار االسـتعراض الـدوري الـشامل، و         

  . االستراتيجية اليت ترد فيما يلي

   إجياد بيئة مالئمة لتعزيز اإلدارة- ١

 لتحقيق إجنازات على صعيد التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية  أساسياًتعترب اإلدارة الرشيدة عامالً  - ٨٩
ـ         . يف تونغا    ام الـسياسي وإدارة القطـاع العـام        وتتناول االستراتيجيات املقترحة يف إطار خطة التنميـة النظ

  .واملؤسسات األساسية لإلدارة

   ضمان توزيع عادل لفوائد النمو- ٢

تقر احلكومة التونغية بعدم تكافؤ توزيع الدخل فيما بني األسر واملناطق وبتزايد البطالـة يف صـفوف                    - ٩٠
كومة مبواجهة هذه املسائل يف إطار   وُتفصِّل خطة التنمية التزام احل    .  وقد سبب ذلك مشقة لبعض الفئات      .الشباب

  .برنامج التنمية اإلقليمية والريفية، وعن طريق هتيئة تدخالت سياساتية أخرى لصاحل الفقراء

   تعزيز مستوى التعليم- ٣

حتققت إجنازات جديرة بالتنويه يف جمال التعليم، لكن نشأت شواغل فيما يتعلق بتكافؤ فرص الوصول إىل   - ٩١
وتفصِّل خطة التنمية . ، إضافة إىل جاهزية خرجيي املدارس للعمل يف سياق اقتصاد قائم على السوقالتعليم ونوعيته

تعزيز تكـافؤ   ) أ: (السبل اليت تنوي احلكومة اتباعها لتحقيق ثالثة أهداف حمددة من أجل تعزيز مستوى التعليم             
وتعزيز ) نيابتداء من سنت  ( سنوات   ٨لغوا  فرص استفادة مجيع األطفال يف تونغا من تعميم التعليم األساسي حىت يب           

تعزيز تكافؤ فرص الوصول إىل التعليم والتدريب يف املرحلة التاليـة ملرحلـة التعلـيم          ) ب(نوعية هذا التعليم؛ و   
  األساسي وتعزيز نوعية هذا التعليم والتدريب من أجل رعاية خمتلف قـدرات الطـالب وتلبيـة احتياجـاهتم؛                  

  .يم والتدريب ليتسىن تعزيز نوعية أداء التعليمتعزيز إدارة التعل) ج(و

   تعزيز مستوى الرعاية الصحية- ٤

ومع أن السيطرة على األمراض السارية واملعدية . يوجد يف مملكة تونغا نظام جماين وشامل للرعاية الصحية  - ٩٢
. ات الـصحة العامـة     من حتدي   رئيسياً قد حتققت، فإن األمراض غري املعدية تتزايد وأصبحت تشكل اآلن حتدياً          

احلفاظ على السيطرة على األمراض السارية واملعدية عـن         ) أ: (وبالتايل، يضطلع النظام الصحي يف تونغا مبهمتني      
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التنفسية اليت  طريق إتاحة خدمات الرعاية الصحية األولية واألساسية ومكافحة بعض األمراض السارية واألمراض             
  .راض غري املعدية ومكافحتها وعالجهاالوقاية من األم) ب(ال تزال منتشرة؛ و

   احلفاظ على التماسك االجتماعي واهلوية الثقافية- ٥

تتسم الثقافة التونغية واجملتمع التونغي حبيويتهما منذ قرون عديدة، حيث استوعبا العديد من التـأثريات                 - ٩٣
ن التغري الدميوغرايف واالجتماعي قد بيد أ. وتكيفا معها، واستفادا من الفرص املتاحة خارج البلد عن طريق اهلجرة
فشرحية السكان البالغة أعمارهم أقل من      . تسارع يف العقود األخرية وطرح حتديات جديدة ال ختلو من صعوبات          

 سنة تشكل غالبية السكان؛ وازداد عدد الشباب الذين يبحثون عن عمل اليوم ليبلغ مستوى مل يبلغه من قبل؛ ٢١
 صعبة؛ وأصبح العنف املرتيل قـضية        ينقطعون عن الدراسة؛ وتعيش أسر كثرية ظروفاً       وازداد عدد الطالب الذين   

ويساور كثرياً من زعماء اجملتمـع  . ؛ ومعدل اجلرمية يف ازدياد أيضاً    متزايداً شاغلة؛ وأصبح تعاطي املخدرات أمراً    
خذ بقـيم ثقافيـة وسـلوكيات     على األقل، إىل األقلق إزاء تراجع القيم التقليدية وهم يردون ذلك، ولو جزئياً   

وُيعتقد أن هذه القيم املستوردة تدفع بعض الشباب إىل التـساؤل بـشأن             . مستوردة يعتربوهنا معادية للمجتمع   
  . هويتهم والنفور من التعليم وتكوين الذات الالزمني للحصول على عمل منتج

علن عنها يف اخلطة وذلك يف ضـوء        وقد أُحرز تقدم يف هذا الصدد على صعيد األهداف االستراتيجية امل            - ٩٤
  . إطار منوذجي استراتيجي اعتمد لرصد وتقييم حتقيق األهداف

   االلتزامات- باء 

 يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أو يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق        تونغا ليست طرفاً    - ٩٥
 سبق العديد من مبادئ اآلليـات  ١٨٧٥ملكة املعتمد يف عام    بيد أن دستور امل   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

الدولية حلماية حقوق اإلنسان؛ وملا كانت احلكومة ملتزمة بعملية استعراض الدستور إلعادة النظر يف جوانـب                
متعلقة حبقوق اإلنسان واملسؤوليات واحلريات وااللتزامات، فإهنا ترحب هبذا االستعراض الدوري الشامل لسجل             

وهي تلتمس يف . وتونغا ملتزمة باحترام جوهر هذه االلتزامات الدولية يف قانوهنا احمللي.  اإلنسان يف اململكةحقوق
هذا التقرير احلصول على مساعدة عملية وإرشاد من جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واجملتمع الـدويل           

ان، مبا يتيح هلا استشراف املستقبل مع االستفادة من         لتمكني تونغا من تعزيز االنسجام بني عرفها وحقوق اإلنس        
  . تقاليد املاضي

واحلكومة مهتمة، يف سياق اإلصالحات الدستورية والسياسية املقترحة، بتهيئة سبل وإجياد وسائل للنظر               - ٩٦
  . قوق اإلنسانيف الوقت املناسب يف مسألة تالؤم القانون والعرف احملليني مع اآلليات الدولية األساسية حلماية ح

 إىل القيود املتعلقة وتعترف تونغا بأنه نظراً. ومتطلبات تقدمي التقارير املتعلقة بااللتزامات الدولية أمر مكلف     - ٩٧
بقدراهتا وإىل املتطلبات ذات األولوية اليت يفرضها متثيلها الدويل يف عامل من مساته العوملة، فإهنا جتد صعوبة مجـة يف                    

وحتدو تونغا رغبة يف أن تسري حنو األفضل يف هذا الـصدد،            . ات املتعلقة بتقدمي تقارير املعاهدات    تلبية بعض االلتزام  
  . وينبغي أن تعمل، مبساعدة اجملتمع الدويل، على إقامة نظم متكنها من الوفاء بالتزامتها املتعلقة بتقدمي التقارير



A/HRC/WG.6/2/TON/1 
Page 19 

ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف        وتدعو تونغا يف هذا الصدد إىل إجراء حوار مع ممثل مفوضي            - ٩٨
منطقة احمليط اهلادئ بشأن آليات التصديق اإلقليمية، وااللتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير حـسبما تـنص عليـه                 
املعاهدات، وتقدمي خدمات إقليمية يف جمال صياغة التشريعات ومشورة قانونية إقليمية رفيعة املستوى، مبـا قـد         

والبلدان اجلزرية الصغرية األخرى يف منطقة احمليط اهلادئ على التصديق على الصكوك املتعلقة حبقوق يساعد تونغا 
  .اإلنسان واحلريات األساسية واالمتثال على حنو ُمرض هلذه احلقوق واحلريات

  .وتود احلكومة أن تعيد تأكيد التزامها باإلصالح الدستوري والسياسي  - ٩٩

   املبادرات- جيم 

  ج منطقة احمليط اهلادئ للوقاية من العنف املرتيل برنام- ١

هذا الربنامج مبادرة من الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية، وشرطة نيوزيلندا، ورؤساء الشرطة يف جزر                - ١٠٠
. يل وخالية من العنف املرتويهدف الربنامج يف األجل الطويل إىل جعل منطقة احمليط اهلادئ أكثر أمناً. احمليط اهلادئ

وجيري التركيز يف املقام األول على بناء قدرات أجهزة الشرطة يف املنطقة من أجل الوقاية من العنـف املـرتيل                     
املنظمات غرياحلكوميـة   /ويشمل ذلك هتيئة شراكات فعالة بني الشرطة والوكاالت       . والتصدي له على حنو فعال    

لة النيوزيلندية للتنمية الدولية تنفيذ الربنـامج،       ، بدأت الوكا  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ويف عامي   . األخرى واحملافظة عليها  
  .بتجنيد وتدريب موظفي التنفيذ واملشرفني الوطنيني

 حالة ُبلغ عنها يف ١٢٥وحدثت . ٢٠٠٧يونيه /وأنشئت وحدة مكافحة العنف املرتيل يف تونغا يف حزيران  - ١٠١
ينـاير  /يف الفترة بني كانون الثـاين      حالة   ٦٨وُبلغ عن   . ٢٠٠٧ديسمرب  /أغسطس وكانون األول  /الفترة بني آب  

واحلكومة ملتزمة بتتبع وحتليل هذه اإلحصاءات باالقتران مع الدراسة االستقصائية علـى            . ٢٠٠٨مارس  /وآذار
  .أرض الواقع بشأن العنف املرتيل يف اجملتمع التونغي، وهي دراسة متوهلا الوكالة األسترالية للتنمية الدولية

  شرطة حتسني مستوى خدمات ال- ٢

  .تلتزم احلكومة بتحسني املستوى املهين ألجهزة الشرطة يف تونغا  - ١٠٢

وقد حضر مدربان تابعان للشرطة يف تونغا دورة تدريبية بشأن حقوق اإلنسان نظمتها أمانة الكمنولث يف   - ١٠٣
 التدريبية اإلقليمية   وأدت هذه املبادرة، مبساعدة نيوزيلندا وأستراليا، إىل اختيار تونغا الدورةَ         . ٢٠٠٧مارس  /آذار

ويتناول هذا التدريب قواعد السلوك واملهنية يف صـفوف         . ملنطقة احمليط اهلادئ كمنهج أساسي لتدريب الشرطة      
  .الشرطة وحقوق اإلنسان

ومع أن احلكومة ال تعتقد حىت هذا الوقت أن من املالئم أن تديل بأي تعليق عام بشأن مستوى معاملـة                    - ١٠٤
نوفمرب وبعدها، فهذا ال يعين أهنا ترغب يف جتاهل طلبـات           / تشرين الثاين  ١٦مال الشغب يف    املواطنني خالل أع  

ونتيجة لالنتقاد العلين لقوة الـشرطة بعـد أحـداث تـشرين            . االنتصاف الفردية جلرب أي ضرر طال املواطنني      
ظر من جديد يف أفضل     ، طلبت احلكومة إىل قوة الشرطة أن تراجع خطتها االستراتيجية وتن          ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
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واحلكومة مصممة على   . وشكلت هلذا الغرض وحدة معنية بالقواعد املهنية للشرطة       . املمارسات يف جمال الشرطة   
  . أن تستعيد قوة الشرطة موثوقيتها وحتتفظ بثقة اجلمهور

  بناء القدرات وطلبات املساعدة التقنية -  سادساً
  : إىل أن ينظر يف إمكانية مدِّها مبا يليتدعو احلكومة التونغية اجملتمع الدويل  - ١٠٥

  مساعدة تقنية ودعم مايل فيما يتعلق بربنامج املصاحلة والتربية املدنية املوجه إىل السكان يف تونغا؛  - 

مساعدة تقنية ودعم مايل فيما يتعلق بإعادة صياغة الترتيبات الدستورية للمملكة وما يترتب على   - 
  إطار التنفيذ السياسي؛شريعية يف ذلك من تعديالت ت

مساعدة تقنية ومالية متعلقة بتوسيع نطاق أية حقوق وحريات يف سياق اإلصالحات الدستورية               - 
  سية والتصديق على معاهدات دولية؛والسيا

مساعدة تقنية ومالية ختصص ملنتدى اجملتمع املدين لتونغا ملساعدته يف عمله القيِّم يف جمال التثقيف   - 
 يف املعلومات بشأن حقوق اإلنسان لصاحل اجملتمعات احمللية يف القرى، خـصوصاً         الشعيب وتقدمي   

  .الوقت الراهن الذي يقترح فيه تغيري اجتماعي هام

Notes 

 ـــــــــــــــ
1 In June-December 2005, individual and group discussions were held with village communities and officers 
in each of Tonga’s island groups, private sector organisations and individuals, civil society organisations 
including the churches, all government ministries, and public sector authorities and enterprises. On 1 
December 2005, a preliminary report on the findings of community consultations was presented to a meeting 
of civil society organisations; and on 2 December, an outline of SDP8 goals and strategies was presented to 
a Development Partners’ Meeting in Nuku’alofa. Throughout, electronic commentary was invited on SDP8’s 
structure and content through the Prime Minister’s Office website - www.pmo.gov.to. 

A preliminary draft of SDP8 was prepared by 15 December, circulated widely for comment and presented at 
regional meetings in Vava’u and Ha’apai in late February 2006 and at a National SDP8 Summit in 
Nuku’alofa on 21-22 March 2006. The plan subsequently was revised on the basis of comments on the 
preliminary draft received from line ministries, civil society organisations and development partners. 
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