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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   الثانيةالدورة
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

                                  ًملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقا جتميع للمعلومات أعدته ا
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  *تونغا

                                                                                                              هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة، مبـا يف ذلـك                   
  .             األمم املتحدة                                  الرمسية ذات الصلة الصادرة عن          ئق     وثا  ال                                                                   املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من           

                                                                                                                          وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها                    
  ُ    وذُكرت   .     نسان      ّ                                                         وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإل           .                                           يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     

                                           وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة         .                                                                          بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          
        ويف حال    .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                                                              ً                 األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي             

                وملا كان هـذا      .  ُ                                                                         أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة                                       عدم وجود معلومات حديثة،     
   أو             سائل حمددة    م    عن                                           ألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات                الرمسية ل        وثائق    ال                                            التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف        

                                         أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعـاون   /           معاهدة ما و        ُ                               سائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على                    على هذه امل               إىل التركيز   
   .                             مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

  

               ـــــــــــــ

                                                                                                   مل يقم حمررو األمم املتحدة، قبل تقدمي هذه الوثيقة إىل الترمجة التحريرية، بالتحقق مـن صـحة املعلومـات          *
   .                    واملراجع الواردة فيها
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  إلطار املعلومات األساسية وا-    ً أوال  
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

   ) ٢ (           حلقوق اإلنسان                          املعاهدات العاملية األساسية

                              تاريخ التصديق أو االنـضمام    
          التحفظات /       اإلعالنات          أو اخلالفة

                      االعتراف باالختـصاصات   
                      احملددة هليئات املعاهدات

                                             االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       
                التمييز العنصري

  ؛  ) ت ( و  )  د ( ٥    و  ٤       املواد   (      ١٩٧٢  ر     فرباي /      شباط  ١٦
   )  ٢٠   و  ١٥   و ٦ و

        املـادة   (                 شكاوى األفـراد    
   ال   ):   ١٤

          ال يوجد     ١٩٩٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٦                   معاهدة حقوق الطفل 

                           والعهد الـدويل اخلـاص       ،                                                            العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        :                    ً         اليت ليست تونغا طرفاً فيها                       املعاهدات األساسية 
                                 والربوتوكول االختياري الثـاين      ،                                                                            والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          ،                         باحلقوق املدنية والسياسية  

             واتفاقيـة   ،                             والربوتوكول االختياري املتعلق هبا  ،      املرأة   ضد        التمييز    على        بالقضاء       املعنية       اللجنة   و ،                                        للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
          الرتاعـات                                                                         والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفـال يف              ،                                                 مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري املتعلق هبا     

           االتفاقيـة     و ،                                                                                                         والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       ،      املسلحة
                                                والربوتوكول االختياري امللحق هبا، واتفاقيـة        ة                                                                                         الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية األشخاص ذوي اإلعاق           

   .                                       محاية مجيع األشخاص من أشكال االختفاء القسري

                             التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      أخرى             دولية رئيسية      صكوك 

     نعم                                   رمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها             اتفاقية منع ج 

   ال                                          نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

   ال   ) ٣ (               بروتوكول بالريمو

   ال   ) ٤ (                    الالجئون وعدميو اجلنسية

   ا            وبروتوكوالهت    ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢    يف  ة           جنيف املربم  ات      اتفاقي
   ) ٥ (       اإلضافية

                  الربوتوكول الثالث         باستثناء      نعم، 

   ال   ) ٦ (                             األساسية ملنظمة العمل الدولية         االتفاقيات

   ال                             كافحة التمييز يف جمال التعليم                  اتفاقية اليونسكو مل

                املنصوص عليه يف          صدر اإلعالن                                                   ، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن تونغا مل ت     ٢٠٠٠        يف عام     -  ١
       تنظر يف          تونغا أن    إىل                  دية وطلبت اللجنة                                           ُّ                من االتفاقية الذي يقر باختصاص اللجنة يف تسلُّم البالغات الفر  ١٤      املادة 

   . ) ٧ (       اإلعالن   ذلك      إصدار 
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   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

                                                                                        ، الحظت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان ورود تقـارير                  ٢٠٠٦        يف عام     -  ٢
   . ) ٨ (                       ماية وتعزيز حقوق اإلنسان                     ً        ً                    ً                تفيد بأن لتونغا إطاراً قانونياً يتسم بالتقييد نسبياً فيما يتعلق حب

    ميكن                        قانون البلد وأنه ال        يف      َّ جسَّد ٌ ٌي                                                              ، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن االتفاقية مل               ٢٠٠٠         ويف عام     - ٣
   . ) ٩ (                                          ً تونغا قد أكدت أنه جيري تطبيق االتفاقية ضمنياً           شارت إىل أن         غري أهنا أ  .                   أمام احملاكم الوطنية          التذرع هبا 

  ؤسسي واحلقوق إنساين اهليكل امل–جيم 

             ال توجد لديها                                                                        ، الحظت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان أن تونغا     ٢٠٠٦      يف عام   - ٤
   . )  ١٠ (                       مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-      ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

   مع هيئات املعاهداتالتعاون –١

   )  ١١ (            هيئة املعاهدة
           ُ     آخر تقرير قُدم   

            حالة اإلبالغ            رد املتابعة                   آخر مالحظات ختامية   ُ       وُنظر فيه

                                         تأخر تقدمي التقارير اخلـامس عـشر إىل          -      ٢٠٠٠     مارس  /    آذار      ٢٠٠٠                               جلنة القضاء على التمييز العنصري
      ٢٠٠٣     عام      و     ٢٠٠١                       الثامن عشر منذ عام     

        التوايل      ، على     ٢٠٠٧    عام    و    ٢٠٠٥    عام  و

                                             تأخر تقدمي التقرير األول والثاين والثالـث                                 اتفاقية حقوق الطفل
      عـام      و     ٢٠٠٢       عـام       و     ١٩٩٧          منذ عام   
              ، على التوايل    ٢٠٠٧
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

   ال  ُ               ُوجهت دعوة دائمة

       ال يوجد                                               آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

       ال يوجد         ث املبدأ                           الزيارات املوافق عليها من حي

        ال يوجد                ُ                  َ           الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافَق عليها بعد

         ال ينطبق                       التعاون أثناء البعثات /      التيسري

        ال يوجد                 متابعة الزيارات

  ،     ٢٠٠٧         ديـسمرب    /                كـانون األول     ٣١    و     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١        ما بني                                              الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
                             وباإلضافة إىل جمموعات معينة،      .                     بالغات إىل احلكومة    ة    أربع      موعه          ما جم   ُ   أُرسل

                                       ومل ترد تونغا علـى أي مـن تلـك            .                         َ َ     تعلقت تلك البالغات بشخص ذَكَر    
   .                      البالغات خالل تلك الفترة

        واليـات        يـات              املكلفـني بوال          ًً  ُ          ِ        استبياناًً أُرسلوا من ِقبل       ١٢   ن               أجابت تونغا ع     )  ١٢ (                                            الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
    ٣١   و    ٢٠٠٤        ينـاير   /               كانون الثـاين  ١      ما بني           يف الفترة     )  ١٣ (               اإلجراءات اخلاصة 

   .                ، ضمن املهل احملددة    ٢٠٠٧      ديسمرب  /          كانون األول

  قوق اإلنساناملتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية - باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

                   ً                       أن تونغا أكدت مراراً عدم وجود متييـز            إىل                                         جلنة القضاء على التمييز العنصري         شارت    ، أ     ٢٠٠٠        يف عام     -  ٥
                                                أنه ال ينبغي مع ذلك اعتبار التزام الـدول              على             ت اللجنة       وشدد  .                من االتفاقية   ١                              عنصري باملعىن احملدد يف املادة      

                                                            من االتفاقية جمرد وسيلة لضمان احلماية من االنتهاكات القائمـة   ٤      لمادة     ً   وفقاً ل                           األطراف بسن تشريعات صرحية    
                                                                             ورأت اللجنة أنه قد يكون عدم تقدمي ضحايا التمييز العنصري شـكاوى أو               .                      وسيلة ملنع حدوثها        بل  ،       التفاقية ل

     وجود      عدم   ل     ً  نتيجةً            قد يكون                            ً                                                           إقامتهم دعاوى قضائية دليالً على عدم معرفتهم بوجود وسائل انتصاف قانونية أو             
    ً     متاماً مع           الوطنية  ا              توافق لتشريعاهت     ضمان  ل            ُ                    وأوصت اللجنةُ تونغا باختاذ خطوات   .                           تشريعات حمددة ذات صلة باألمر

   . )  ١٤ (             من االتفاقية ٤      املادة 

          ن العوامل  ع                                                  ِّ                                وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري تونغا بأن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات   -  ٦
ـ             ُّ   متتُّ    الة                                 املؤثرة والصعوبات اليت تعترض كف                 ساواة مـع                                                                ع النساء باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية على قدم امل

                                                                                                                    الرجال ودون التعرض للتمييز العنصري حىت تستطيع اللجنة معرفة ما إذا كان ألي نوع من التمييز العنصري أثر                  
   . )  ١٥ (                               ِّ              على النساء خيتلف عن األثر الذي خيلِّفه على الرجال
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       تكافئة                                   أن النساء والرجال يتمتعون بفرص م    ٢٠٠٦    عام     صدر                          ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ل          الحظ تقرير  و  -  ٧
                                                                                                                يف احلصول على التعليم والرعاية الصحية وأهنم يتمتعون مبساواة ال بأس هبا يف جمال العمل ولكنهم غري متساوين                  

       عـن     ً   فـضالً  و  .  )  ١٦ (                                                              األراضي ويف السياسات االنتخابية ويف شغل املناصب الوزارية يف احلكومة         حبيازة               فيما يتعلق   
                                    إن، عدد النساء اللـوايت يـشغلن          ئ                            ية ملنطقة غريب احمليط اهلاد                                                   ذلك، يقول املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العامل      

                خطوة هامـة        ٢٠٠٥   ُّ              واتُّخذت يف عام      .                                            ، على الرغم من تكافؤ الفرص يف التعليم            ً حمدوداً         ما زال                  مناصب قيادية   
          فيهـا                         يف التشريعات، مبـا                       ً    النساء ال يزال قائماً       ضد                   غري أن التمييز      .             يف الربملان   ً اً        ُ                       عندما انُتخبت أول امرأة عضو    

   . )  ١٧ (                                                           القوانني املتعلقة حبقوق ملكية األراضي وحقوق إعالة األطفال واملرياث

  ه الشخصي يف احلياة واحلرية وأمنفردحق ال - ٢

                                                                              ، بعث كل من املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر     ٢٠٠٦      يف عام   -  ٨
  ت     أحاط                                                               يق العامل املعين باالحتجاز التعسفي برسالة بشأن األحداث العنيفة اليت                              اخلاص املعين مبسألة التعذيب والفر

                     أفادت تقارير بـأن         فقد    .      ألوفا  -             يف نوكو      ٢٠٠٦       نوفمرب   /             ُ                        ن الدميقراطية ُنظمت يف تشرين الثاين      ع       ٍ دافعٍة   ٍ   مبسريٍة  
    عمد   مت                       ن بأعمال هنب وإحراق                أفراد آخرو      قام                   ً      ً            قراطية اختذت طابعاً عنيفاً عندما                          املدافعة عن الدمي    ة             املسرية السلمي 

  ُ              ِ                                                              وطُوقت املدينة من ِقبل عاملني يف إدارة الدفاع التونغية وأفراد شرطة من              .                          لممتلكات على نطاق واسع    ل       وإتالف  
ُ  ِّ                                            ُخوِّلوا صالحيات واسعة مبوجب نظام صالحيات الطوارئ ،             وزارة الشرطة                احلفـاظ علـى      (    ٢٠٠٦        در عام ا     الص 
              وأفادت تقارير   .       ساعة  ٤٨              لفترة ال تتعدى          واحتجازه        أي شخص             القبض على      إلقاء        إمكانية          من بينها   ،  )          األمن العام

ِ   ً                            شخصاً مستهِدفةً باخلصوص زعماء الدفاع عن    ١٤٠     إىل    ١٢٠                       القبض على ما يتراوح من      لقت               بأن قوات األمن أ      ً     
      أشخاص     نية   مثا     سقوط                وأفادت تقارير ب  .                                                                  الدميقراطية الذين نظموا املسرية وشاركوا فيها أو الذين خطبوا يف اجلماهري

    خمفر                 وهم يف طريقهم إىل            ُ                                            اجلروح اليت أُصيبوا هبا قد تعرضوا هلا أثناء القبض عليهم أو        غالبية               وقال سجناء إن   .     قتلى
               حامني ومل تعلم              االستعانة مب    ُ                          ومل ُيمنح السجناء إمكانية       .       ً   أساساً                                                على يد العاملني يف إدارة الدفاع التونغية        ،      الشرطة

                 عمليات االستجواب                       وأفادت تقارير بأن      .  ُ                                  أُطلق سراحهم بعد مرور عدة أيام            ال حني           قارهبا إ           باحتجاز أ           سر كثرية    أ
          تعرضـوا     ً                      ُ  َّ                      ُ                                         كثرياً ما كانت تتسم بالعنف وُيدَّعى أن بعض احملتجزين قد أُجربوا على التوقيـع علـى اعترافـات و    

               ل دون انقطاع                ّ             ظلت أيديهم مكّبلة باألغال                              ُ  َّ                            وفيما يتعلق بظروف االحتجاز، ُيدَّعى أن بعض السجناء           .         لتهديدات
   ،                            ً    يف زنزانة تتسع لستة عشر شخـصاً               كانوا حمتجزين ،    ً  طفالً  ٣٠      ً             سجيناً، من بينهم   ٦٤                          ملدة بلغت أربعة أيام وأن   

ـ           ادعاءات   يد ف  وت  .           ً  كان مقيداً                                    النوم على األرض وأن الذهاب إىل املراحيض                 كانوا يضطرون إىل                وأن السجناء       أن    ب
  .  )  ١٨ (                                    متنوعة من بينها اإلحراق العمد والسرقة             ارتكاب جرائم     هم ب              من املشتبه في   ٣٥٥                        وزارة الشرطة قد اهتمت حنو 

   . )  ١٩ (                                                 م أي رد من حكومة تونغا بالنظر إىل خطورة هذه القضية                           ُّ وأسفت املمثلة اخلاصة لعدم تسلُّ

   والزواج واحلياة األسريةاخلصوصيةاحلق يف  - ٣

            من قـانون     )  ج  )( ٢ (  ١٠             جتاه الفقرة                                                               ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلق خاص               ٢٠٠٠        يف عام     - ٩
                                   مبوافقة املسؤول الرئيسي عن اهلجرة           ً  مرهوناً                                                     احلق يف الزواج بني مواطن تونغي وآخر غري تونغي               جتعل       يت                  اهلجرة التونغي ال  

   . )  ٢٠ (           من االتفاقية  )  د ( ٥       للمادة                  كون مبثابة انتهاك                                        واعتربت اللجنة أن تطبيق هذا التشريع قد ي  .      ً كتابةً
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             الـسلمي،                                  واحلرية النقابية وحرية التجمع      ،            حرية التعبري   -  ٤
                                         واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

                                                                                  ، ساور القلق املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بـشأن         ٢٠٠٦        يف عام     -   ١٠
   . )  ٢١ (             سياسات احلكومة ل  ن  ي        ومنتقد ني      صحفي ني        بس مراسل حب                                       ً  تقارير وردت عن انتهاك حرية التعبري مراراً 

                                                             ، كتب املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري إىل احلكومة بشأن مـا ورد         ٢٠٠٤       فرباير   /       شباط   ١٨                  ويف رسالة مؤرخة      -  ١١
                         ِّ       ومشروع القانون املتعلق مبشغِّلي      )     ٢٠٠٣ (                                                   ُّ            معلومات عن تعديل للدستور ومشروع القانون املتعلق بالصُّحف             من  

           كـانون    ٥                                                          ت مثة معارضة قبـل اعتمـاد املـشروعني املـذكورين يف                           وقيل إنه كان     ).     ٢٠٠٣ (              وسائط اإلعالم   
ُ                  الواسعة اليت ُمنحت للحكومة                     بشأن الصالحيات         ً    خصوصاً       ٢٠٠٣       ديسمرب   /    األول                    عمل وسائط اإلعالم،         خبصوص              

                       التعديل الدستوري، الذي             فيما يتعلق ب    أما   .  )  ٢٢ (    لصحف        من أجل ا                   خيص النشر واالسترياد  ا  تر      إصدار             ال سيما سلطة 
                      أي وسيلة مـن وسـائل           ُ  َّ                        ، والذي ُيدَّعى أنه مسح للحكومة حبظر     ٢٠٠٣      ديسمرب  /             كانون األول  ٥  ً     ضاً يف     ُ        اعُتمد أي 
        رجعي     أثر     َّ                          َّ           ، فإنَّ هناك تقارير أفادت بأنه أيَّد ب        "                                            التقاليد الثقافية أو احلق يف احلياة اخلاصة       "  ْ              إنْ هي انتهكت       م    اإلعال

     ً   مقاالً   ها        بسبب نشر  ) Taimi O'Tonga   " (       تونغا       تاميي أو "  ة ـ           على صحيف    ٢٠٠٣      فرباير  /           ُ          احلظر الذي فُرض يف شباط
              وأشارت تقارير   .  )  ٢٣ (    ٢٠٠٣     مايو  /                                                                  عن فساد احلكومة، وهو احلظر الذي اعتربته احملكمة العليا غري دستوري يف أيار

    مل      ، أنه     ً  أيضاً              جاء يف التقارير و  .                                                                إىل أن اعتماد تلك النصوص قد أدى إىل مصادرة صحف وإىل رفض منح تراخيص
                     ، ويعود الـسبب يف         ٢٠٠٤       فرباير   /       شباط   ١٨    حىت        ٢٠٠٤     عام            ن بداية               يف الفترة م             يف األشكاك                  تظهر أي صحف    

                                                                                                           ذلك، حسب ما يقال، إىل حتذيرات من فرض غرامات باهظة على الناشرين وبائعي الكتب واملـستوردين غـري                  
ْ                 املرخص هلم، إىل جانب مدامهات املتاجر اليت ُيْزعم أن الشرطة ق         تاميي أو  "        صحيفة                       هبا من أجل مصادرة نسخ   امت                                    ُ 

   .          بوجه خاص )  ٢٤ ( "     تونغا

                                                                                      ، الحظت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان أن لدى                  ٢٠٠٦         ويف عام     -   ١٢
             ّ                                         قوق اإلنسان إالّ أن بعض املنظمات كانت قد أطلقت يف           حل                                                   تونغا منظمات قليلة جديدة ميكن تسميتها منظمات        

        املنظمات           قلة عدد          والحظت    .  )  ٢٥ (                                                   صالح النظام القانوين من أجل محاية احلقوق األساسية                               املاضي نداءات لزيادة إ   
           واليت تركز  ،                                        يف اململكة الوحيدة املوجودة يف احمليط اهلادئ                                                اليت تعزز احلقوق السياسية واملدنية والدميقراطية          العاملة

   . )  ٢٦ (                                القتصادية كالسكن واحلصول على املياه       احلقوق ا        تدعو إىل      ً                                       حتديداً على احلكم الرشيد والشفافية واملساءلة، و

                                   وجد يف تونغا حركة تـدافع عـن         ت   ه       أن     ٢٠٠٦     عام       صدر                                             والحظ تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي         -   ١٣
                                                        أفضل يف الربملان لغالبية العامة من الناس، وعلـى                                ً    إجراء إصالحات تشمل متثيالً          ضرورة             تؤكد على    و            الدميقراطية  

      ٢٠٠٥                       ً                                  وجاء يف ذلك التقرير أيضاً أن احلكومة أمضت عدة أسابيع يف عام   .       الدولة     أمور   يف               زيادة املساءلة       ضرورة 
   . )  ٢٧ (                    التوصل إىل تسوية معهم        إىل أن مت                      كانوا مضربني عن العمل              اخلدمة املدنية                      يف التفاوض مع عاملني يف 
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   معيشي الئقىاحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستو - ٥

                              يف املائة من الـسكان كـانوا      ١٠٠          إىل أن       ٢٠٠٧     عام       صدر                     م املتحدة اإلمنائي              ربنامج األم  ل             أشار تقرير     -   ١٤
                      كتب صندوق األمم املتحدة         الشبكي مل    وقع   امل    على     ً  أيضاً ُ     ُنشر  و  .  )  ٢٨ (      ً   َّ  ً           مصدراً حمسَّناً للمياه    ٢٠٠٤               يستخدمون يف عام 

                    بعة مستشفيات وعـدة                                           ً                  أن احلكومة توفر خدمات الرعاية الصحية جماناً عن طريق أر      ئ                         للسكان ملنطقة احمليط اهلاد   
                               احلصول على اخلـدمات الـصحية       و  .                  خمتلف أحناء البلد                       النفاسية منتشرة يف           رعاية    ال       صة يف     خص                        مراكز صحية وعيادات مت   

                      وهناك قطاع صحي خاص      .                              جيد بالنسبة ملعظم السكان      اه              الكايف مستو             لصرف الصحي           وعلى ا   ة        َّ  لشرب احملسَّن        مياه ا       وعلى  
   إىل     ٩٠   ن   م                                                ضد خمتلف األمراض اليت تصيب األطفال تتراوح             طعيم              أن معدالت الت                     وذكر املوقع كذلك      .      ألوفا  -         يف نوكو 
   . )  ٢٩ ( ئ                                           حد أدىن معدالت وفيات األطفال يف منطقة احمليط اهلاد          يوجد فيها                     يف املائة وأن تونغا    ١٠٠

           لة وبائية       ت نق    شهد              ن تونغا قد      بأ   ئ                                                                املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ملنطقة غريب احمليط اهلاد         ُ     ُيفيد و  -   ١٥
                                                              متوسط العمر املتوقع وتراجعت معدالت اخلصوبة ومعدالت وفيـات               فيها             فارتفع    ،                         منذ مخسينات القرن املاضي   

      ١٩٣٩            سنة يف عام   ٤٠                                        وارتفع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة من   .                 يف مرحلة النفاس      األمهات     فيات  و و       األطفال 
                                وأشار برنامج األمـم املتحـدة        .  )  ٣٠ (    ٢٠٠٣            اث يف عام                        سنة بالنسبة لإلن     ٧٢    إىل                            سنة بالنسبة للذكور و      ٧٠    إىل  

                                                    إىل أن معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة قد تراجع من     ٢٠٠٧   و    ٢٠٠٦     عامي        ه صدرا    ل ن               اإلمنائي يف تقريري
          ً   ويذكر أيضاً    .  )  ٣١ (    ٢٠٠٥                   مولود حي يف عام        ١     ٠٠٠    كل   ل    ٢٤       إىل       ٢٠٠٤                   مولود حي يف عام        ١     ٠٠٠    كل   ل    ٢٥

   . )  ٣٢ (                                              ن اجلروح واحلوادث هي أكثر أسباب االعتالل بني األطفال أ   ئ              نطقة احمليط اهلاد                مكتب اليونيسيف مل

                             ن معدل انتشار فريوس نقـص       إ   ئ                                                                   يقول املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ملنطقة غريب احمليط اهلاد          و  -   ١٦
                    وات الـست عـشرة          ً                  شخصاً على مدى السن      ١٤                          فقد مت تشخيص املرض لدى        .            ً    ً     يظل متدنياً جداً    ة              املناعة البشري 

   . )  ٣٣ (    فريوس  ال       ُ       َّ                 مل يكن ُيعرف إالَّ شخص واحد حيمل     ٢٠٠٦     يناير /                 وحىت كانون الثاين ،      املاضية

   احلق يف التعليم واملشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٦

ّ                   وّجماين يف املـدارس         لزامي                           أن التعليم االبتدائي إ        ٢٠٠٦     عام       صدر                               ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      ل            الحظ تقرير     -   ١٧     
             يف املائة    ٨٣           اإلرساليات                وتوفر مدارس     .       سنة   ١٤    إىل            سنوات    ٦   ن   م                                لألطفال الذين تتراوح أعمارهم              بالنسبة           احلكومية  

              ِّ                على تدريب املدرِّسني واملمرضات           العايل                   ويشتمل التعليم     .                                  يف املائة من التعليم الثانوي       ٩٠                        من التعليم االبتدائي و   
     معظم  و  .                                    وعلى عدد من املدارس الزراعية اخلاصة ،      للنساء        أعمال     كلية       وعلى  ،                      وعلى جامعة خاصة صغرية ،       واألطباء
   ئ                                                             املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ملنطقة غريب احمليط اهلاد            ً  أيضاً        يقول   و  .  )  ٣٤ (        يف اخلارج      جيري         العايل           التعليم  

                       ى الثـانوي باللغـة                يف املستو    ري                                                                  التدريس يف معظم املدارس االبتدائية باللغة التونغية، فإنه جي           ري             إنه يف حني جي   
                            لـصاحل البنـات يف التعلـيم         مـا                 مع وجود فارق  ،                                   ويتساوى معدال التعليم بالنسبة للجنسني  .                ً  اإلنكليزية أساساً 

                                   أن التونغيني يتمتعون بتعلـيم          ٢٠٠٦     عام       صدر                                       تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي          ً  أيضاً       الحظ   و  .  )  ٣٥ (       الثانوي
                                                   ويشمل التعليم العايل شهادات يف الطـب وشـهادات       ،           يف املائة    ٩٨        لكتابة             القراءة وا                                إذ تبلغ نسبة من يعرفون        ،   جيد

                          أن نسبة من يعرفون القراءة  ب   ئ                                                           ويفيد املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ملنطقة غريب احمليط اهلاد  .  )  ٣٦ (            جامعية أخرى 
                  وكان نصيب التعليم   .       لزامية             االبتدائي اإل                ُِ  ُّ                  أن معظم األطفال ُيِتمُّون فصول التعليم ب و  )          يف املائة    ٩٨,٨   (                  ً والكتابة عالية جداً
   . )  ٣٧ (    ٢٠٠٤              يف املائة عام   ١٤                    من امليزانية الوطنية 
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   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات-      ً ثالثا  
                                         أن احلكومة قد سامهت بوضع جنود حلفظ            ٢٠٠٦     عام       صدر                               ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      ل            الحظ تقرير     -   ١٨

   . )  ٣٨ (             األمم املتحدة             السالم حتت تصرف

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–     ً رابعا  
   .       ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–     ً خامسا  
   .     ينطبق   ال

Notes 

_________________ 
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ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 

CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment 

OP-CAT  Optional Protocol to CAT 

CRC  Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 

OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 
pornography 

ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families 

CPD  Convention on the Protection of Persons with Disabilities 

OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with Disabilities 

CED Convention on the Protection of Persons from Enforced Disappearance 

3 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
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9 CERD Committee, concluding observations, CERD/C/304/Add.96, adopted on March 2000, para., 6. 
10 SRSG on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1252. 
11  The following abbreviations have been used for this document: 
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12 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in a report by a Special Procedure 
mandate holder. 
13 See (i) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to 
education of persons with disabilities sent in 2006; (ii) report of the Special Rapporteur on the human rights of 
migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in 
2006; (iii) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), 
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report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people 
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Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire 
on the relationship between trafficking and the sent in July 2005; (vii) report of the Special Rapporteur on the right 
to education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to education for girls sent in 2005; (viii) report of the 
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2005; (ix) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children's organs sent on July 2006; (x) report of the Special Rapporteur 
on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2005/78), questionnaire on child 
pornography on the Internet sent in July 2004; (xi) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child 
prostitution and child pornography (E/CN.4/2004/9), questionnaire on the prevention of child sexual exploitation 
sent in July 2003; (xii) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights 
and transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights 
policies and management practices.  
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