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  )ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة 
  ٥/١لس حقوق اإلنسان من مرفق قرار جم

  *تونغا

 املقدمة من ثالثة من أصحاب املصلحة إىل عمليـة االسـتعراض        )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
وال يتـضمن   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          . الدوري الشامل 

 جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكـم أو           التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من        
وذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف           . استنتاج يتصالن مبطالبات حمددة   

وقد يعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز . التقرير، كما أنه بقدر املستطاع مل جير تغيري النصوص األصلية
وتتاح على املوقع . أن مسائل حمددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينهابش

وبالنظر إىل  . الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة           
علومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن امل

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١األول بأحداث وقعت بعد 

  ـــــــــــــ

  .حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة مل  *
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  املعلومات األساسية واإلطار -  أوالً
  نطاق االلتزامات الدولية

 التابعة لرابطة النساء الكاثوليكيات إىل أن تونغا ليست         القانونتعليم  مشروع  اليت تتوىل   نظمة  املأشارت    - ١
دولة طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أو العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                  

ومع أن تونغا دولة طرف     . ة حلقوق اإلنسان  واالجتماعية والثقافية اللذين يشكالن جزءاً هاماً من الشرعة الدولي        
يف اتفاقية حقوق الطفل، فإهنا ليست من املوقعني على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع                
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية الذي يشكل تكملة هامة للتدابري الـيت ينبغـي أن                  

 يف املواد ل األطراف لكفل محاية األطفال من ممارسات بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفالتتخذها الدو
تصديق ال والحظت رابطة النساء الكاثوليكيات مبزيد من القلق بطء التقدم الذي حترزه حكومة تونغا يف       اإلباحية،

علناً وزراء احلكومة ورئيس الوزراء ما أكده م وذلك رغ. اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةعلى 
  .)٢(على هذا الصكالتصديق بوشوك  ٢٠٠٦منذ عام مراراً وتكراراً 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       على  تصديق  الوحثت املنظمة حكومة تونغا على النظر يف أمهية           - ٢
ية والثقافية والتوقيع على الربوتوكول االختياري      والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماع      

ودعت حكومـة   . ل األطفال يف املواد اإلباحية    التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغال        
ر باعتبااتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري املرفق       على  تصديق  الإىل  تونغا،  
 االلتزامات الدولية يف إلدراج هذه خطوات عملية اختاذوحثت حكومة تونغا على ، عاجلةمسألة ذات أولوية ذلك 

 .)٣(القانون احمللي لتونغا

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

 يف جمال حقوق اإلنـسان  ك الدولية ميثل آلية هامة للمساءلةترى املنظمة أن تقدمي تقارير مبوجب الصكو      - ٣
. ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين    ٦وقد انضمت تونغا إىل اتفاقية حقوق الطفل يف         . على املستويني الوطين والدويل   

  يف قـوق الطفـل   األمـم املتحـدة حل  مبوجب اتفاقيـة  إىل جلنة حقوق الطفل     وحل موعد تقدمي تقريرها األويل      
املقرر تقدميـه إىل    ، أصدرت حكومة تونغا مشروع التقرير األويل        ٢٠٠٦أكتوبر  /ويف تشرين األول   .١٩٩٧عام  
 ١٢يف  أفادت املنظمـة بـأن احلكومـة نظمـت          و. حقوق الطفل للوقوف على مالحظات اجلمهور عليه      جلنة  
وميـة واليونيـسيف    لوزارات احلك عن ا  حلقة عمل ملناقشة التقرير األويل وحضرها ممثلون         ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

لوضع اللمـسات   مدخالت  إىل التعاون يف تقدمي     ضت بالفعل   ف بيئة أ  يأتهمما   والكنائس واملنظمات غري حكومية   
املهام الرغم من   بأنه  املنظمة   الحظت   ومع ذلك، . حقوق الطفل رر تقدميه إىل جلنة     األويل املق األخرية على التقرير    

ال تزال هناك نقاط  إىل األمم املتحدة، اً رمسيلتقدميه مشروع التقرير األويل إمتاميف سبيل   إلحراز تقدم   املضطلع هبا   
عن  ٢٠٠٨يناير / االستفسارات اليت أجرهتا املنظمة لدى احلكومة يف كانون الثاينشفعومل ت. ستكمل يف التقريرتمل 
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سد عليها إذ   حتال  طراف   ست دول أ   من يف جمموعة    ال تزال  املنظمة بقلق أن تونغا      الحظتو. وضع التقرير معرفة  
 .)٤( من اتفاقية حقوق الطفل٤٤مل تقدم بعد أي تقرير إىل جلنة حقوق الطفل وفقاً ملتطلبات املادة إهنا 

 ١٧إىل االتفاقية الدولية للقضاء على التمييـز العنـصري يف           انضمت  مملكة تونغا   ذكرت املنظمة أن    و  - ٤
األمـم  ، قدمت حكومة تونغا تقريراً أولياً إىل جلنـة          ١٩٧٢ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٥ ويف   .١٩٧٢فرباير  /شباط

مرة كل سنتني  تقارير دورية إىل اللجنة تقدميمنذ ذلك التاريخ كان مقرراً و. لقضاء على التمييز العنصرياملتحدة ل
 بالتزاماهتـا   حكومة تونغا الوفاء  رغم حماولة   و.  من االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري       ٩عمالً باملادة   

م تقريرها الدوري اخلامس عشر إىل جلنة القضاء على تقدمل ا املنظمة بقلق إىل أهنأشارت  فقدبتقدمي تقارير دورية، 
 .)٥( ومجيع التقارير الدولية الالحقة بعد ذلك      ٢٠٠١مارس  / آذار ١٧التمييز العنصري الذي حل موعد تقدميه يف        

حقوق الطفل والتقرير الدوري اخلـامس      إىل جلنة   كل من التقرير األويل     مي  أيضاً أن التأخري يف تقد    ورأت املنظمة   
 . أمر ال ميكن قبولهلقضاء على التمييز العنصريإىل جلنة اعشر 

ـ                - ٥    مبوجـب   اودعت املنظمة حكومة تونغا إىل تقدمي التقرير األويل إىل جلنة حقوق الطفل عمالً بالتزاماهت
وإضافة .  باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية عاجلة٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ يتجاوز  من االتفاقية يف موعد ال    ٤٤املادة  

إىل تقدمي تقرير جامع للتقارير الدورية اخلامس عشر والسادس عشر          أيضاً  إىل ذلك، دعت املنظمة حكومة تونغا       
 مبوجب  اتزاماهتعمالً بال يف أسرع وقت ممكن     والسابع عشر والثامن عشر إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري           

 .)٦( من االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري٩املادة 

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان–باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

احلق يف أن متتلك أو ترث أرضاً مسجلة أو ممنوحة مبوجب           ال مينح املرأة     دستور تونغا    أفادت املنظمة بأن    - ٦
 ملكيـة   انتقلتوحيثما  . أفراد األسرة إمنا مينح حث إرث األراضي للذكور من        عريف أو أرض األسرة و    القانون ال 

وواصلت املنظمة العمل . يسقط إن هي تزوجت من جديد    "اإلدارة" فإن ذلك احلق يف ملكية       ،األرض إىل األرملة  
 يكون علـى رأسـها أمهـات     املصلحة للقضاء على الفقر وتشرد األسر اليت      جهات أخرى صاحبة    بالتعاون مع   

ودعت حكومة تونغا إىل تعديل قوانني      . وحيدات ال تتوافر هلن فرص احلصول على أراضي األسرة وعلى املسكن          
  .)٧( باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية عاجلةاألراضي اليت تنطوي على متييز ضد املرأة

  ه شخصيف األمان علىحق الفرد يف احلياة واحلرية و - ٢

  / تـشرين الثـاين  ١٦يف واسع نطاق اليت وقعت على سلب الضطرابات وعمليات   الانظمة أن   ذكرت امل   - ٧
 قوات األمـن   بأنملنظمةا أفادتو. نوكو ألوفاالعاصمة  تدمري معظم أجزاء وسط      قد أسفرت عن     ٢٠٠٦نوفمرب  

. تابو الرئيسية شخص يف جزيرة تونغا    ١ ٢٠٠لثالثة اليت أعقبت هذه األحداث باعتقال حوايل        قامت يف األشهر    
وذكرت املنظمة أيضاً أهنا تلقت تقارير      . السكان يف تونغاتابو  عدد   يف املائة من جمموع      ٣وميثل ذلك الرقم زهاء     

، سـاعدت   ٢٠٠٧مايو  /ويف أيار . عديدة تفيد بسوء معاملة األشخاص الذين اعتقلتهم قوات األمن واحتجزهتم         
التقريـر  (املسألة  عن هذه    تقرير شامل    صدارحبقوق اإلنسان على إ   املنظمة فرقة عمل جمتمعية شبه قانونية معنية        
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توثيق معاملة قوات األمن للمعتقلني : الصادر عن فرقة العمل اجملتمعية شبه القانونية املعنية حبقوق اإلنسان، بعنوان   
ر من أربعة أشهر والتقرير الذي أعد باالستناد إىل حبوث دامت أكث    ). ٢٠٠٧مايو  /والسجناء يف مملكة تونغا، أيار    

 شخصاً اعتقلتهم قوات األمن واحتجزهتم، قـدم وصـفاً مباشـراً            ٨٠ إجراء مقابالت مع ما يزيد عن        ومشلت
لألحداث وصوراً وتقارير طبية ونفسية وحتليالت إحصائية ومقابالت مع ممثلني لقوات األمن واجلهاز القـضائي               

  .)٨(املعاملةنطاق سوء لتوثيق 

 يف املائة أبلغوا عما عانوه من       ٤١أن  :  منها عن مجلة أمور   أن نتائج التقرير كشفت      وأشارت املنظمة إىل    - ٨
 أكثرية األشخاص الذين استجوبتهم الشرطة ممارسة تعنف بدين يف الفترة اليت اعتقلتهم فيها قوات األمن؛ وذكر  

عتقال غري  االواب؛ وظروف   أو االعترافات منهم خالل االستج    /نتزاع املعلومات و  التهديدات بالعنف   الالعنف أو   
احلصول على املساعدة   قلة إمكانيات    مبا يف ذلك اكتظاظ السجن و      ،نسانية يف زنزانات خمفر الشرطة املركزي     اإل

 منعهم من االتصال بأسرهم وباحملامني ويف حاالت كثرية من           ذلك  وما إىل ذلك؛ واحلبس االنفرادي مبا يف       ،الطبية
الرقابة القضائية لقـوات    بشأن  وشواغل  واغل متعلقة بتقييد السجناء باألغالل؛      احلصول على العناية الطبية؛ وش    

  .)٩(العنف وسالمة إجراءات الشكاوى الرمسيةأفعال لى هوية مرتكيب عاألمن والتعرف 

تعزيز من أجل   أيضاً توصيات حمددة للمساعدة على وضع استراتيجيات        قدم   التقرير    بأن ملنظمةا أفادتو  - ٩
حـىت اآلن  إجراءات أية ومل تتخذ حكومة تونغا    . ألشخاص الذين تعتقلهم وحتتجزهم قوات األمن     حقوق ورفاه ا  

ذكرت أيضاً أن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه         قد  و. التوصية حسب ما أفادت به املنظمة     بشأن هذه   
والفريق العامل ) خلاص املعين مبسألة التعذيباملقرر ا(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 عاجالً  املعين مبسألة االحتجاز التعسفي واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان نداءً              
عين  املقرر اخلاص املاليت تلقاهاعلى أساس املعلومات  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨يف مشتركاً إىل حكومة تونغا 

 إزاء وضع األشخاص الذين احتجزوا يف أعقاب االضطرابات املدنية الـيت            القلق افيهواليت أبدى   مبسألة التعذيب   
  .)١٠(٢٠٠٦نوفمرب /قعت يف تشرين الثاينو

 كـن ، فلـم ت  الذي مت توجيهه   شتركاملعاجل  النداء  الوأشارت املنظمة بقلق إىل أنه على الرغم من أمهية            - ١٠
، رداً إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب والفريق العامـل           ٢٠٠٧مارس  /حىت آذار رسلت  قد أ حكومة تونغا   

  .)١١(املعين مبسألة االحتجاز التعسفي واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

ذي وجهه كل من املقرر اخلاص املعين ودعت املنظمة حكومة تونغا إىل الّرد على النداء العاجل املشترك ال  - ١١
مبسألة التعذيب والفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني               

ودعت أيـضاً   . ، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية عاجلة      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ يف   عن حقوق اإلنسان  
توثيق ظر يف التوصيات الواردة يف تقرير فرقة العمل اجملتمعية شبه القانونية املعنية حبقوق اإلنسان،               احلكومة إىل الن  

مسألة ذات  والنظر بشكل خاص يف ما يلي باعتبار ذلك         ،  معاملة قوات األمن للمعتقلني والسجناء يف مملكة تونغا       
  :)١٢(عاجلةأولوية 

 إقامة دعاوى برة على فرض جزاءات إدارية والتوصية       إنشاء جملس حتقيق عام ومستقل لديه القد        )أ(
   سوء معاملة احملتجزين والسجناء؛يتهم عنت مسؤولممن ثبتجنائية ضد أفراد يف قوات األمن 
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إلجـراء  ) ملنظمات غـري احلكوميـة    عن ا   ني ممثل تضم(إنشاء فرقة عمل شاملة لعدة وكاالت         )ب(
  ؛ملرافق احلبس والسجن التابعة للشرطة مبا يتفق مع املعايري الدولية ياستعراض فور

تونغا يف  تونغا ودائرة الدفاع    يف  شرطة  الوضع نظام رمسي للمساءلة على مجيع مستويات قوات           )ج(
  فيما يتعلق باستخدام القوة ومعاملة األشخاص أثناء االحتجاز؛

ي يتضمن أحكاماً ناظمة ملعاملة األطفال يف مجيـع         لقانون الذ ا حيكم لألطفال   ةلاإقامة نظام عد    )د(
  .جماالت اجلهاز القانوين

املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال أن العقوبة البدنيـة               وذكرت    - ١٢
وأشارت ). ١٩٨٨(ة  وحيظى األطفال حبماية حمدودة من العنف مبوجب قانون اجلرائم اجلنائي         . املنازلمشروعة يف   

وأهنا مـشروعة يف    ) ٢٠٠٢(املبادرة العاملية أيضاً إىل أن العقوبة البدنية يف املدارس ممنوعة مبقتضى قانون التعليم              
أو  السجن عوضاً عن جلد اجملرمني األحداث    ) ١٤٢ و ١٣٠املادتان  (قانون اجلرائم اجلنائية    يز  وجي. نظام العقوبات 

ليست البدنية  العقوبة  وإضافة إىل ذلك، ذكرت املبادرة أن       . ئم معينة ضد األشخاص   جرا مباإلضافة إليه الرتكاهب  
تشريعاً حيظر معاقبة    تونغا   طبق وأعربت املبادرة عن أملها يف أن ت       .)١٣(السجونكإجراء تأدييب يف    حمظورة صراحةً   

  .)١٤(، مبا يف ذلك املنازل، باعتبار ذلك مسألة ملحة يف مجيع األوساطاًبدنياألطفال 

العنف ضد املرأة مسألة مستمرة يف مملكة تونغا ال يتوافر بشأهنا سوى كمية قليلة من أفادت املنظمة بأن و  - ١٣
وتشري تقديرات املنظمة اليت توصلت إليها باستخدام مؤشرات واجتاهات قائمـة يف البحـوث              . البيانات العملية 

ء الاليت يقعن ضحايا عنف يرتكبه شريك محيم كل عام تتراوح لية، إىل أن نسبة النسااحملبيانات الستقراء الالدولية 
  .)١٥( يف املائة٦٢ و٣١مابني 

وتعكف املنظمة يف الوقت احلايل على إعداد دراسة وطنية عن العنف العائلي للتحقيق يف تفشي ظـاهرة                  - ١٤
تلك الدراسة بالشراكة مع    وتأمل يف أن تستخدم حكومة تونغا نتائج        . العنف ضد املرأة وأسبابه وطبيعته ونتائجه     

املصلحة يف إطار املنظمات غري احلكومية لتنفيذ سياسات واسـتراتيجيات اجتماعيـة متعـددة              جهات صاحبة   
ورحبت املنظمة بإنشاء وحـدة     . القطاعات على حنو فعال للتصدي لتلك املسألة املتعلقة حبقوق اإلنسان والتنمية          

مع قوات الشرطة يف نيوزيلندا وبرنامج      القائمة  رطة يف إطار الشراكة     لعنف العائلي مؤخراً يف وزارة الش     خاصة با 
  .)١٦(منع العنف العائلي يف منطقة احمليط اهلادئ

سياسـات  البحـوث ووضـع     وحثت املنظمة كذلك حكومة تونغا على تقدمي دعمها الكامل لتنفيـذ              - ١٥
وحثت حكومة تونغا أيضاً علـى      . رأةللتصدي ملسألة العنف ضد امل    متعددة القطاعات   اجتماعية  واستراتيجيات  

اتفاقية القضاء على مجيـع  تعلقة باحلماية امتثاالً التفاقية حقوق الطفل و      املتشريعات  التعديل قانوهنا احمللي ليشمل     
  .)١٧(أشكال التمييز ضد املرأة
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  اتاحلق يف اخلصوصي - ٣

ض جزاءات جنائية ضد النشاط اجلنـسي        فر تواصل تونغا   بأنلرابطة الدولية للمثليني واملثليات،     تفيد ا و  - ١٦
 من قـوانني اجلـرائم   ١٤٠ و١٣٩ و١٣٧ و١٣٦الذي ميارس بني الكبار برضاهم مشرية بوجه خاص إىل املواد      

 جبرمية ممارسة اللواط مع شخص آخر أو عالقـة          أدينكل من   ."١٩٨٨ ، طبعة عام     [CAP18]اجلنائية يف تونغا    
، بالسجن ملدة ال تتجاوز عشر سنوات ويقتل ذلـك           التقديرية  احملكمة ةسلطهبيمية مع أي حيوان يعاقب، وفقاً ل      

إن اعتـداء   "١٣٧املـادة  ). ١٩٨٧ لعام ٩استعيض عن املادة بالقانون رقم ." (احليوان على يد موظف عمومي   
). ١٩٨٧ لعـام    ٩أدرجت يف القانون رقم     ( ". يعد مبثابة جرمية   على شخص آخر بغرض ارتكاب اللواط     شخص  

ارتكاب أدين باالعتداء على شخص بغية      كل من حياول ارتكاب جرمية اللواط البشعة املذكورة أو           "١٣٩املادة  
  ، بالسجن ملـدة     التقديرية احملكمةسلطة  اجلرمية نفسها أو بأي اعتداء غري الئق على شخص ذكر، يعاقب، وفقاً ل            

 مـن   ال يكـون  امعة الشهوانية،   لدى حماكمة شخص بتهمة اللواط أو اجمل      ."١٤٠املادة  ." سنوات ١٠ال تتجاوز   
   .)١٨(" اجلرمية تعترب مكتملة عند إثبات اإليالج فقطعلماً بأنالضروري إثبات القذف الفعلي للمين 

  حرية التعبري و تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي  - ٤

لـيت جتريهـا    النهج الذي تتبعه حكومة تونغا إزاء الطعن يف الدراسات والتقارير ا          بقلق  الحظت املنظمة     - ١٧
عن حالة  وكذلك ما تقدمه من تقارير      واجلماعات األخرى وإدانتها علناً     الوطنية الدولية   املنظمات غري احلكومية    
وكثرياً ما ينظر بعض املسؤولني احلكوميني إىل هنج محاية حقوق اإلنسان والدعوة إليها             . حقوق اإلنسان يف تونغا   

 محايـة   حتت قنـاع  احنياز يف بعض األحيان إىل املعارضة السياسية        "و" موقف معاد للحكومة  "يف تونغا على أنه     
خطاب رئيس وزراء تونغا، يف منتدى منظمات اجملتمع املدين اإلقليمـي           : انظر على سبيل املثال   " (احلريات املدنية 

  .)١٩()، تونغا٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٢، الذي عقد يف ٢٠٠٧ملنطقة احمليط اهلادئ لعام 

لفرقـة العمـل     التقرير الشامل     بوصف ٢٠٠٧مايو  / أيار ١قام يف    وزير الشرطة    بـأنملنظمة  ا تأفادو  - ١٨
اخلاصة للمحتجزين والسجناء يف مملكة     األمن  املتعلق مبعاملة قوات    و قانونية املعنية حبقوق اإلنسان   الاجملتمعية شبه   

  .)٢٠("ق الذين حرقوا نوكو ألوفاحقودافع عن وي" "متحيز"بأنه يف اإلذاعة والتلفزيون الوطنيني تونغا 

 ٢٠٠٨يناير /يف كانون الثاينعلناً على التلفزيون الوطين  استنكر قدوأشارت املنظمة إىل أن وزير اإلعالم   - ١٩
إن الوكالة مبا أهنا مل تستمد بيانات عملية من الردود : "عن تونغا إذ قال" مراسلون بال حدود"تقرير وكالة األنباء 

املرتبة اليت حددهتا  فإن ،لتونغااليت وضعت املعايري املستخدمة حلساب الدرجة النهائية  ومع عدم توافر على استبياهنا
  .)٢١("الوكالة لتونغا ليست ذات أمهية

علناً يف كـانون    طعن  اإلقليمية قد   وأشارت املنظمة إىل أن املستشار السياسي لرئيس الوزراء يف اإلذاعة             - ٢٠
الـذي   ٢٠٠٧اخلاص بإدراك وجود الفساد لعام      الشفافية الدولية   صداقية مؤشر مؤسسة     يف م  ٢٠٠٨يناير  /الثاين

  " يف غـري حملـه    " صنف تونغا من بني البلدان العشرة األوىل األكثر تضرراً بالفساد ورفضه مشرياً إىل أنه ترتيب              
  .)٢٢("ال معىن له"و
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   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–ثالثاً 
لغـي  يت ت  ال [CAP59]رحبت املنظمة بالتعديالت األخرية اليت أجرهتا حكومة تونغا على قانون اجلنسية              - ٢١

  .)٢٣( تونغاوأب ليس من مواطينغانية فيما يتعلق مبنح جنسية تونغا لطفل يولد ألم تونالتمييز يف القانون 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
  يوجدال 

  بناء القدرات واملساعدة التقنية - خامساً 
نظـيم  نظر يف ت  ال ناشدت املنظمة حكومة تونغا باالشتراك مع جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة             - ٢٢

يف إعـداد التقـارير   دور املنظمات غري احلكومية وأمهيتها على  يف مجيع املناصب احلكومية العليا       يةتدريبدورات  
  .)٢٤(إلدارة السليمة وحقوق اإلنسان واملساءلة عنهااملتعلقة با
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