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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة عشرة
  ٢٠١٣فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين٢١

أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       جتميع للمعلومات       
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥

  تونغا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
ة اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامي              

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن   املفوضية  
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 احلالة يف الدورة السابقة 
ذ ـاإلجراء املتخ

 تقبلمل /مل يصدق عليها بعد االستعراض

التصديق أو االنضمام 
  اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على    
مجيع أشكال التمييز العنصري    

)١٩٧٢(   
ــل ــوق الطف ــة حق  اتفاقي

)١٩٩٥(   

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         
  واالجتماعية والثقافية 

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
العهـد   الثاين امللحـق ب    الربوتوكول االختياري 

  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  اتفاقية مناهضة التعذيب 
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهـضة      

  التعذيب 
 حقـوق  باتفاقية امللحق االختياري الربوتوكول

غالل األطفال يف    بشأن بيع األطفال واست    الطفل
  البغاء ويف املواد اإلباحية 

 الطفـل  حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول
  بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة 

 العمـال  مجيـع  حقوق حلماية الدولية االتفاقية
   أسرهم وأفراد املهاجرين

توقيـع  (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
  ) ٢٠٠٧فقط، 

لدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن       االتفاقية ا 
 االختفاء القسري 

التحفظات أو اإلعالنات   
  أو التفامهات/و

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
  مجيع أشكال التمييز العنصري 

؛ ‘٥‘)د(٥ ادةـامل: حتفظات(
) ب(و) أ(٤ادة  ـامل: إعالنات

ــواد )ج(و  ٢٠ و١٥ و٦، وامل
: ؛ سحب حتفظـات   )١٩٧٢(

 ٥، واملـادة    ٣ ، واملادة ٢املادة  
 ))١٩٧٧ (‘٥‘)ه(و) ج(
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 احلالة يف الدورة السابقة 
ذ ـاإلجراء املتخ

 تقبلمل /مل يصدق عليها بعد االستعراض

كوى ـراءات الش ـإج
والتحقيق واإلجراءات  

  )٣(العاجلة

 على مجيع أشكال التمييز االتفاقية الدولية للقضاء  
  ١٤، املادة العنصري

العهد الـدويل   الربوتوكول االختياري امللحق ب   
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية العهد الدويل
العهـد  الربوتوكول االختياري األول امللحـق ب     
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

اتفاقية القـضاء   الربوتوكول االختياري امللحق ب   
   على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  اتفاقية مناهضة التعذيب 
ـ      ل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطف

  املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
 العمـال  مجيـع  حقوق حلماية الدولية االتفاقية
   أسرهم وأفراد املهاجرين

اتفاقية حقـوق   الربوتوكول االختياري امللحق ب   
  األشخاص ذوي اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        
  االختفاء القسري 

 يف االتفاقيات الالجئني أن تونغا ليست طرفاً  الحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون        -١
؛  امللحـق هبـا    ١٩٦٧عام   وبروتوكول    اخلاصة بوضع الالجئني   ١٩٥١اتفاقية عام   : التالية

اتفاقية خفض حاالت انعدام    ؛  ١٩٥٤االتفاقية اخلاصة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية لعام        
 ورغـم عـدد     .)٤(الصكوكأن تنضم تونغا لتلك     بفوضية  املوأوصت  . ١٩٦١ لعام   اجلنسية

فوضية أن االنضمام التفاقيـة     املواألولويات احمللية املتنافسة، أوضحت      القضايا القليل نسبياً  
 احلماية  توفري لتونغا يف     أكثر وضوحاً   أساساً ان وإنشاء إطار قانوين وطين سيضع     ١٩٥١ عام

دولية املعنية مثل مفوضية    آلية متكن من املشاركة املناسبة للمنظمات ال      إتاحة  الدولية لالجئني و  
  .)٥( للهجرةةشؤون الالجئني واملنظمة الدولي

وأبرزت مفوضية شؤون الالجئني أن تونغا انضمت إىل االتفاقية الدولية للقضاء على            -٢
 يف أي معاهدة مجيع أشكال التمييز العنصري وإىل اتفاقية حقوق الطفل، ولكنها مل تكن طرفاً 

  .)٦( حلقوق اإلنسانأخرى من املعاهدات الدولية
فوضية األمم املتحـدة الـسامية      أبرز املكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ التابع مل       و  -٣

نت من بني البلدان القليلة يف تلك املنطقة اليت مل تصدق بعد على         ا أن تونغا ك   حلقوق اإلنسان 
  .)٧(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  يسية أخرى ذات صلةصكوك دولية رئ    

  احلالة يف الدورة السابقة 
ذ ـاإلجراء املتخ

  مل يصدق عليها  بعد االستعراض
التصديق أو االنضمام 

  اخلالفة أو
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     

 واملعاقبة عليها 
 / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة   

 والربوتوكوالن  ١٩٤٩أغسطس  
  )٨(اإلضافيان األول والثاين

  ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نظ 
  )٩(بروتوكول بالريمو

الربوتوكول الثالث امللحق باتفاقيات جنيف     
  )١٠(١٩٤٩لعام 

االتفاقيات املتعلقـة بـالالجئني وعـدميي       
  )١١(اجلنسية

 )١٢(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  )١٣(١٨٩ و١٦٩اتفاقيتا منظمة العمل الدولية 

 -  فاقية مكافحة التمييز يف جمال التعلـيم      ات  
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 من احلقوق   أن دستور تونغا حيمي عدداً    باملكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ      أفاد    -٤

  .)١٤(تشريع خاص حبقوق اإلنسانيوضع املدنية والسياسية، ولكن مل 
، ختلى امللك جورج توبو اخلامس عن       ٢٠٠٧وأشار املكتب اإلقليمي إىل أنه يف عام          -٥

وأبـرز   .)١٥(الكثري من صالحياته وسلم أعمال اإلدارة اليومية للحكومة إىل رئيس الـوزراء           
 تشرين  ٢٥ويف  .  وإنشاء نظام برملاين جديد    املكتب اإلصالحات التشريعية اليت جرت مؤخراً     

 ١٧قدت االنتخابات العامة وفق القانون االنتخايب اجلديد؛ وانُتخب         ، عُ ٢٠١٠رب  نوفم/الثاين
نواب آخرين بناء على  ٤وجيوز للملك تعيني ما ال يتجاوز     . نواب غري منتخبني   ٩ وبقي   نائباً

وعني امللك رئيس الوزراء بناء على توصية األعـضاء املنتخـبني يف            . مشورة رئيس الوزراء  
  .)١٦(اجلمعية التشريعية

وذكرت مفوضية شؤون الالجئني أنه يتعني تعديل قانون اجلنسية يف تونغا ليـشمل               -٦
 حىت ميكن منح جنسية تونغا لألطفال املولـودين داخـل إقلـيم             ، انعدام اجلنسية  محاية من 
وأوصت مفوضـية شـؤون     . )١٧(عدميي اجلنسية دون هذا التعديل    سيصبحون   نالذي الدولة

ا املساعدة التقنية اليت تقدمها املفوضية من أجل صياغة تشريع وطـين            الالجئني بأن تقبل تونغ   
وضع إجراء وطين لتحديـد     يف  لالجئني وبناء قدرات مسؤويل احلكومة، وكذلك املساعدة        

  .)١٨(مركز الالجئ
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   وتدابري السياسة العامة اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 ملنطقة احمليط اهلادئ إىل أن تونغا أعلنت عدم وجـود بنيـة             أشار املكتب اإلقليمي    -٧

يوجـد   مبعىن هيئة وطنية حلقوق اإلنسان، ولكـن         ،حقوق اإلنسان يف جمال   أساسية رمسية   
  .)١٩(مفوض عام للشكاوى يتلقى شكاوى اجلمهور عن اإلدارات احلكومية وحيقق فيها

 عرض املفوضية بتدريب    وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تقبل سلطات تونغا         -٨
واملعـايري الدوليـة حلمايـة ملتمـسي        " املمارسات اجليدة "املسؤولني املعنيني على إدراج     

كما شجعت املفوضية تونغا على     . الالجئني يف اإلجراءات واملبادئ التوجيهية التنفيذية     /اللجوء
آلليات اإلقليمية  وضع خطة قائمة على احلقوق إلدارة الكوارث والتخفيف من آثارها يف إطار ا            

واآلليات التابعة لألمم املتحدة، على أن تشدد اخلطة على تنفيذ وتكييف استراتيجيات التخفيف             
  .)٢٠(أو الدويل/من اآلثار، وتعاجل ما ميكن حدوثه من حاالت التشرد الداخلي و

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢١(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  الة اإلبالغح    

  هيئة املعاهدة
مالحظات ختامية واردة 
  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قُّدم منذ 
  االستعراض السابق

آخر مالحظات 
  حالة اإلبالغ   ختامية

لقضاء على التمييز جلنة ا
 العنصري 

كان يفترض تقدمي التقارير من       -  -  ٢٠٠٠ مارس/آذار
اخلامس عشر إىل العشرين يف     

  ٢٠٠٧عام 
كان يفترض تقـدمي التقريـر        -  -  - نة حقوق الطفلجل

  ١٩٩٧األويل يف عام 

  )٢٢(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة يف الدورة احلالية  احلالة يف الدورة السابقة  
 ال  ال  دعوة دائمة

 -  -  الزيارات اليت متت
 -  -  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 -  -  إجراؤهاالزيارات اليت طُلب 
 .خالل الفترة قيد االستعراض أُرسل بالغ واحد، ومل ترد احلكومة عليه  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
تدخل تونغا ضمن نطاق عمل املكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ التابع ملفوضـية         -٩

، قام املكتب املـذكور بتـدريب       ٢٠١١ويف عام   . نسان ومقره يف سوفا، فيجي    حقوق اإل 
  .)٢٣(وتوجيه العناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين يف جمال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -ألف  
، ويف واحـدة مـن     ٢٠٠٧أفاد املكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ أنه يف عـام             -١٠

حيث ( ٢٠٠٦نوفمرب  /الذي وقع يف تشرين الثاين    القضايا اجلنائية املقامة ضد مثريي الشغب       
، )٢٤() شخص٩٠٠ أشخاص يف أعمال الشغب وألقت الشرطة القبض على أكثر من         ٨تويف  

ونغا احلظر املطلق للتعذيب، رغم أن البلد مل يصدق علـى اتفاقيـة             أقرت احملكمة العليا يف ت    
 عن ذلك، أفاد    وفضالً. )٢٥(مناهضة التعذيب وال يشتمل دستوره على أحكام حتظر التعذيب        

 يف  املكتب أن الدور احملوري الذي يضطلع به اجملتمع املدين يف منع التعذيب قد تأكد جمـدداً               
وأضاف املكتب أنه من دون اإلجـراءات       . ٢٠٠٦عام  سياق أعمال الشغب اليت وقعت يف       

اليت يقوم هبا اجملتمع املدين مل تكن تدابري التأديب يف الشرطة لتحظى باألولوية، ومـن دون                
  .)٢٦(التوثيق لظلت انتهاكات الشرطة يف الغالب مسألة أقاويل

 علـى   ، أصدر قاض حكماً   ٢٠١٠فرباير  /أنه يف شباط  إىل  أشار املكتب اإلقليمي    و  -١١
وذكر املكتب أن .  جلدات بتهميت اهلروب من السجن والسرقة   ٦ عاما و  ١٣رجلني بالسجن   

  .)٢٧(الضرب بالسياط مل يستعمل كعقوبة منذ مثانينيات القرن املاضي
وذكر املكتب اإلقليمي أنه ال يوجد تشريع خاص مبواجهـة العنـف املـرتيل وأن                 -١٢

ولكنه أشار إىل وجود بعض التطورات      . )٢٨(وجيالتشريعات الوطنية ال جترم االغتصاب الز     
 ٤اليت كانت تضم  ،  ٢٠٠٧العنف املرتيل يف عام     ملكافحة   الوحدة الوطنية     إنشاء اإلجيابية مثل 

 عدم إسـقاط " سياسة  ٢٠٠٨باإلضافة إىل ذلك، اعُتمدت يف عام       . ٢٠١١موظفني يف عام    
منتظم يف حاالت االعتداء البدين،     والرامية إىل ضمان التحقيق واملقاضاة بشكل متسق        " التهم
  .)٢٩(تبه يف ارتباطها بالعنف املرتيلاملش،  من اجلرائم ذلكوغري
وأشار املكتب اإلقليمي إىل اإلحصاءات اليت مجعها مركز األزمات املعـين بـاملرأة               -١٣

. ٢٠٠٩ بالغات عن العنف املـرتيل يف عـام       ٤٠٤والطفل واليت أشارت إىل تلقي الشرطة       
د الشرطة أن تلك القضايا جمرد غيض من فيض وأن مستوى العنف ضد املرأة غري               وذكر قائ 
  .)٣٠( يف هناية األمرمعروف
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وأشار املكتب اإلقليمي إىل أن املسؤولية اجلنائية ميكن أن تنطبق على األطفال الذين               -١٤
 ٧   أعوام، وميكن معاقبة األطفال الذكور الذين تتراوح أعمارهم بـني          ٧تزيد أعمارهم عن    

وأبرز املكتب كون العقـاب البـدين       .  ضربة بالسوط  ٢٠ مبا ال يزيد عن       عاماً ١٥أعوام و 
وأضاف أن العقاب البدين مـشروع يف       .  يف نظام العقوبات باعتباره عقوبة جنائية      مشروعاً

 بتقرير أعدته منظمة أشار املكتب يف هذا الصدد، مستشهداً   و. ملرتل ولكنه حمظور يف املدرسة    ا
 لتأديـب   )٣١(ةتحدة للطفولة وحكومة تونغا، إىل وجود قبول تقليدي للعقوبة البدني         األمم امل 

  .)٣٢(األطفال، وأن الضرب يعد الشكل األساسي للعقاب
تنفذ لكي  وفيما يتعلق بنظام احلماية، ذكر املكتب اإلقليمي أن هناك دعوات لتونغا              -١٥

عتداء البدين واالسـتغالل اجلنـسي      وال سيما اال  سوء املعاملة   تشريعات حلماية األطفال من     
  .)٣٣(وأشار املكتب إىل عدم وجود وكالة حكومية لرعاية الطفل. وعمل األطفال

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -باء  
 أبرز املكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ أن قانون شرطة تونغا دخل حيز النفاذ يف               -١٦
.  وأن التغيري اجلوهري متثل يف فصل السلطات بني مفوض الشرطة ووزير الشرطة      ٢٠١٠عام  

  .)٣٤(لقوات الشرطةوذكر املكتب أن مفوض الشرطة ُمنح صالحيات إدارة األعمال اليومية 
 عن ذلك، أشار املكتب اإلقليمي إىل أن قانون شرطة تونغا أعطى األولويـة              وفضالً  -١٧

 التحقيقات الداخلية، وكذلك للتعاون بني دوائر الشرطة وإجراءات العدالة         للتهم اجلنائية على  
  .)٣٥(وأبرز املكتب استحداث الترقيات على أساس االستحقاق. اجلنائية
 عملية تـشاور عامـة      ٢٠٠٩وأشار املكتب اإلقليمي إىل أن الشرطة بدأت يف عام            -١٨

فتم التـشديد   . استراتيجية جديدة لتوجيه اإلصالح، وأن تلك العملية أسفرت عن وضع خطة          
على املساءلة العامة؛ وأقر القائمون على عملية اإلصالح بضرورة التصدي لالعتداءات ومقاضاة           

، ٢٠٠٩نـوفمرب   /ويف تشرين الثـاين   . ضباط الشرطة بنفس القوانني اليت يسعون إىل محايتها       
وإضـافة إىل  . اخلدمة وخارجهاأُنشئت وحدة للمعايري املهنية لتناول مسألة سلوك الشرطة أثناء      

، ٢٠١١مـارس  /وأفاد املكتـب اإلقليمـي بأنـه يف آذار     . ذلك، ُنشرت نتائج عمل الوحدة    
  .)٣٦( يطلبون فيه إهناء عقد مفوض الشرطةنصف أفراد قوات الشرطة التماساً وقّع

  حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -جيم  
 املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري        املقرر اخلاص    ، وجه ٢٠٠٨م  يف عا   -١٩

 على  اً، وضعت احلكومة قيود   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩رسالة بشأن املعلومات الواردة بأنه يف       
 للمرشحني يف إطار    هيئة اإلذاعة يف تونغا جمربة إياها على وقف بث الكلمات املسجلة مسبقاً           

وتـشكلت تلـك    .  بتنقيح تلك الكلمات   سماح للجنة حترير معينة حديثاً    محالهتم، هبدف ال  
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اللجنة من أخصائيني ليست هلم خربة سابقة يف جمال اإلعالم وضمت كبري أمنـاء جملـس                
وأفادت املصادر بأنه لزم حذف أية إشارة إىل املظاهرات املؤيدة للدميقراطيـة الـيت      . الوزراء

وأعرب املقرر  . ن الكلمات امللقاة يف سياق احلمالت      م ٢٠٠٦نوفمرب  /جرت يف تشرين الثاين   
اخلاص عن القلق من أن القيود املفروضة على هيئة اإلذاعة يف تونغا ميكن أن متنع املرشـحني                 

  .)٣٧(من ممارسة حقهم يف حرية الرأي والتعبري
، ولكـن   ٢٠١٠وأفاد املكتب اإلقليمي بعدم انتخاب أي سيدة يف الربملان يف عام              -٢٠

  .)٣٨(سيدة واحدة ُعينت يف جملس الوزراء

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -دال  
 يواجـه حتـديات     أبرز املكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ أن متكني املرأة اقتـصادياً            -٢١

وذلك يف وجود فجوات األجور بني اجلنسني، واخنفاض معـدالت توظيـف املـرأة يف                صعبة،
  .)٣٩(االقتصاد الرمسي، وشغل عدد قليل من النساء مناصب إدارية عليا يف القطاعني العام واخلاص

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -هاء  
ي بأن السنوات األخرية شهدت زيادة يف الفقر من         أفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائ      -٢٢

ناحية نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر املـستند إىل االحتياجـات األساسـية،           
فقد شهدت تونغا زيادة يف نسبة السكان       . ويرجع ذلك يف املقام األول إىل األزمة االقتصادية       

 يف املائـة يف     ١١,٨األساسية مـن    الذين يعيشون حتت خط الفقر املستند إىل االحتياجات         
  .)٤٠(٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٢٢,٩ إىل ٢٠٠١ عام
وأشار الربنامج اإلمنائي إىل عدم وجود سياسة رمسية للحماية االجتماعية يف تونغـا               -٢٣

وبينما توفر احلكومة اخلدمات الصحية والتعليمية      . وال أي برامج لشبكات األمان االجتماعي     
لسنوات األخرية حتول املزيد من عبء تلك التكاليف إىل اجلمهور مـن            األساسية، شهدت ا  

وُترك اجلانب األكرب مـن تـوفري اخلـدمات للمنظمـات غـري             . خالل رسوم االستخدام  
  .)٤١(والكنائس احلكومية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -واو  
شؤون اهلجـرة يف    مؤمتر مديري   رحبت مفوضية شؤون الالجئني مبشاركة تونغا يف          -٢٤

، وأفادت بأن زيادة مشاركة تونغا على الصعيدين اإلقليمـي والـدويل            منطقة احمليط اهلادئ  
ستساعد على إعداد استجابة وطنية ومجاعية للقضايا اإلقليمية، مما قد يدمج وينسق اجلهـود              

 الدولية يف   اإلقليمية يف محاية األمن الوطين وأمن احلدود وإدارة شؤون اهلجرة وضمان املعايري           
  .)٤٢(جمال محاية الالجئني
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 للعدد القليل من القضايا الفردية ووجود قضايا حملية أكثر       فوضية أنه نظراً  املوذكرت    -٢٥
  ال يشكلون شاغالً   ، فإن ملتمسي اللجوء والالجئني وعدميي اجلنسية واملشردين داخلياً        إحلاحاً

  .)٤٣(ذا أولوية يف تونغا
 بقانون اجلنسية يف تونغا، ال ميكن للطفل املولود يف          أنه عمالً فوضية إىل   املوأشارت    -٢٦

وذلك يعين أن الطفل    . تونغا أن يكتسب اجلنسية إال إذا كان أحد والديه حيمل جنسية تونغا           
املولود يف تونغا لوالدين عدميي اجلنسية، أو أجنبيني ال ميكنهما نقل جنسيتهما إىل الطفـل،               

  .)٤٤(سيكون عدمي اجلنسية

  القضايا البيئية  -يزا  
أشار املكتب اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ إىل أن تغري املناخ يشكل مـصدر قلـق                 -٢٧

 لتونغا، وال سيما فيما يتعلق بارتفاع منسوب مياه البحر وإمكانية احلصول على الغذاء رئيسياً
اتفاقية األمم املتحدة وأفاد املكتب بأن تونغا ذكرت يف تقريرها األويل املقدم يف سياق      . واملياه

 أن البلد معرض بدرجة كبرية لآلثار الـضارة لتقلبـات املنـاخ             اإلطارية بشأن تغري املناخ   
والتغريات يف منسوب مياه البحر ويف املناخ، وأن ضعف البلد يعود يف املقام األول إىل مساته                

املكتـب أن تونغـا     وأضاف  . االقتصادية واإليكولوجية  -  واالجتماعية الطبيعية - اجلغرافية
 وتسبب يف   ٢٠٠٩معرضة للزالزل اليت قد تتبعها أمواج تسونامي، مثل الذي حدث يف عام             

  .)٤٥(سقوط ضحايا وإحداث دمار يف البلد
وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن الرقم القياسي للضعف البيئي الذي تعّده               -٢٨

عند القياس مبؤشرات تـضم املرونـة يف   " غة الضعفبال"األمم املتحدة َصنَّف تونغا على أهنا       
  .)٤٦(مواجهة الكوارث الطبيعية وتغري املناخ، ودرجة التنوع االقتصادي، ومؤشرات أخرى

، تسبب  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩وأفاد الربنامج اإلمنائي بأنه يف الصباح الباكر ليوم           -٢٩
 النطاق باملنازل واهلياكـل     عدد من أمواج تسونامي يف مقتل أشخاص وإحداث ضرر واسع         

األساسية، مبا يف ذلك مصدات األمواج واملستشفيات واملـدارس والطـرق واملنتجعـات             
  .)٤٧(كما تضررت إمدادات الطاقة واملياه. السياحية
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