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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل 

  الدورة السابعة 
   ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

لسامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية ا        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  فيجي    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلـك مـن                

وال يتـضمن التقريـر أيـة آراء أو         . مسية ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة      الوثائق الر 
وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منـها               

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهيـة العامـة الـيت          . يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     
وقد ذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع          . نساناعتمدها جملس حقوق اإل   

وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االسـتعراض يف اجلولـة           . املعلومات الواردة يف التقرير   
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أخذت يف االعتبار آخـر           . األوىل هي أربع سنوات   

وملا كان هذا التقرير ال جيمـع سـوى         . صاحلةالتقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال        
املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات عن مـسائل              

أو إىل  /حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد يعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و               
  .ت الدولية حلقوق اإلنساناملستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليا
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
  عاهدات العاملية األساسية امل

  )٢(اإلنسانحلقوق 
  تاريخ التصديق أو االنضمام

  التحفظات/اإلعالنات   أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
الدولية للقضاء على مجيع ة االتفاقي

  أشكال التمييز العنصري
  

  ١٩٧٣يناير / كانون الثاين١١
  
  

)ج(و) ب(و) أ(٤ و٣ و٢املواد (نعم 
١٥، و٦و ‘٥‘)ه(و ‘٥‘)د( و)ج(٥و
  )٣(٢٠و

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد 
 
  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
  التمييز ضد املرأة

  ١٩٩٥أغسطس / آب٢٨
  

  ال يوجد
  

-  
  

  -  ال يوجد  ١٩٩٣أغسطس / آب١٣  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختيـاري   والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،        : املعاهدات األساسية اليت ليست فيجي طرفاً فيها      

عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكـول        ، وال )٤(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة          واالختياري األول للعهد الدويل  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،          

د املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن ضـروب    والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض     
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة                    

توقيع فقـط،   (ل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة        القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطف         
توقيـع  (، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة       )٢٠٠٥
أسـرهم، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،      ، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد )٢٠٠٥فقط،  

  .والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة 
  نعم  عية واملعاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلما

  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  ال  )٥(بروتوكول بالريمو

  ١٩٦١نعم، باستثناء اتفاقية عام   )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية
  نعم  )٧( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف، املؤرخة 

  نعم  )٨(ية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيات األساس
  ال  )منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملكافحة التمييز يف جمال التعليم(اتفاقية اليونسكو 
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التصديق علـى مجيـع   النظر يف ، أوصت جلنة حقوق الطفل فيجي ب     ١٩٩٨يف عام     -١
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ا        

والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة 
ويف عـام   . )٩(التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           

جي على التصديق علـى االتفاقيـة       ، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري في       ٢٠٠٨
 حثـت   ٢٠٠٢ويف عـام    . )١٠(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على التصديق على الربوتوكـول االختيـاري               
لق إزاء قرار فيجي    وأكدت جلنة القضاء على التمييز العنصري ما تشعر به من ق          . )١١(لالتفاقية

  .)١٢(االستمرار يف حتفظاهتا وإعالناهتا
ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً بإعالن فيجي اعتزامهـا إصـدار               -٢

وتصديقها على اتفاقية منظمة العمـل       )١٣( من االتفاقية  ١٤اإلعالن االختياري مبوجب املادة     
 بـشأن  ١٩٩٣مام إىل اتفاقية الهاي لعـام      واقترحت جلنة حقوق الطفل االنض    . )١٤(الدولية

  .)١٥(محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين فيما بني البلدان
 دعت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني فيجـي إىل           ٢٠٠٩ويف عام     -٣

  .)١٦(١٩٦١االنضمام إىل اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعام 
لفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك      ، أوصى ا  ٢٠٠٧ويف عام     -٤

 فيجي باالنضمام إىل االتفاقية )١٧(حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري
  .١٩٨٩الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم لعام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 كانون  ٥ العام عن استيائه لتويل القيادة العسكرية للسلطة يف فيجي يف            أعرب األمني   -٥

، فدعا إىل العودة إىل احلكم الدستوري بالوسائل الـسلمية واحلـوار            ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
، وكررت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ما دعا إليه األمني العام مـن إعـادة               )١٨(الشامل

 فيجي، مضيفة أن االستعاضة القسرية وغري الدستورية عـن          السلطة الشرعية على الفور يف    
حكومة منتخبة بانتخابات حرة يف فيجي قد أثار شواغل كبرية تتعلق بقدرة البلد على كفالة               

وأكدت املفوضة السامية أن على فيجي الوفاء بالتزاماهتا يف إطار املعاهدات           . حقوق اإلنسان 
  .)٢٠(عن بالغ قلقه إزاء الوضع يف فيجيوأعرب جملس األمن أيضاً . )١٩(الدولية

، الحظت املفوضة السامية بقلق بالغ إعـادة فـرض   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول ١٤ويف    -٦
 إىل أوجه عـدم     )٢٢(وأشار الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة      . )٢١(حالة الطوارئ 

 على ضوء حل الربملان الذي      التيقن اليت حتيط بقدرة اإلدارة املؤقتة على اعتماد قوانني جديدة         
  .)٢٣(٢٠٠٦ديسمرب /يضم جملسني مها جملس الشيوخ وجملس النواب منذ كانون األول
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، إىل أنه يف أعقاب القـرار       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠وأشارت املفوضة السامية يف       -٧
الذي أصدرته حمكمة االستئناف املتمثل يف عدم شرعية تعيني الرئيس للحكومة املؤقتة بعـد              

، أصدر الرئيسي مرسوماً يقضي بإقالة مجيـع القـضاة          ٢٠٠٦النقالب الذي وقع يف عام      ا
واملوظفني القضائيني من مناصبهم إىل جانب مجيع املوظفني املـسؤولني اآلخـرين املعيـنني          

وأصدر الرئيس أنظمة حلاالت الطوارئ العامة تقّيد بدرجة كبرية احلق يف           . مبوجب الدستور 
رية التعبري، ومتنح أفراد اجليش واملوظفني املسؤولني عن إنفاذ القـانون           التجمعات العامة وح  

وأعربت املفوضة السامية عن بالغ قلقها      . )٢٤(صالحيات واسعة يف جمايل االعتقال واالحتجاز     
وحثت بقوة علـى    . إزاء إقالة اجلهاز القضائي وفرض تقييدات شديدة على وسائط اإلعالم         

وأكدت . استعادة اجلهاز القضائي ووضع حد للرقابة على اإلعالم       العودة إىل سيادة القانون و    
من جديد دعوة األمني العام إىل اختاذ إجراءات فورية الستعادة احلكومة الـشرعية والنظـام     

فقد أعرب األمني العام عن استيائه بشدة من إعالن حالـة الطـوارئ العامـة               . الدستوري
ذي غري منتخب من خالل وضع إطار زمين جديد         واحملاولة الواضحة إلطالة حكم جهاز تنفي     
واستمع جملس األمـن يف     . )٢٥()٢٠١٤حبلول عام   (مدته مخس سنوات لالنتخابات الربملانية      

أبريل إىل إحاطة بشأن الوضع يف فيجي قدمها وكيل األمـني العـام للـشؤون               / نيسان ٢٠
 الذي يساور األعضاء    ويف أعقاب االجتماع أعرب رئيس اجمللس عن القلق الكبري        . السياسية

  .)٢٦(ودعا إىل إرساء دعائم الدميقراطية
 ذكرت املفوضة السامية مرة أخرى يف الدورة الثانية         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥ويف    -٨

عشرة جمللس حقوق اإلنسان ما حيدث يف فيجي من انتهاك النظام الدستوري وتقويض احليز              
  .)٢٧(احترام سيادة القانونالدميقراطي مشرية إىل وجوب استعادة الشرعية و

بـأن اتفاقيـة    ) اليونيسيف( دفعت منظمة األمم املتحدة للطفولة       ٢٠٠٩ويف عام     -٩
حقوق الطفل مل ُتدرج بعد يف النظام احمللي وأكدت التوصيات الواردة يف تقريـر البحـوث     

لـق  قانون يتع األساسية يف جمال حقوق الطفل، مبا يف ذلك إصالح قانون األحداث واعتماد             
 وتعديل القانون املتعلق بالتعليم، وصياغة قانون جديـد للجـرائم وآخـر             باألطفال الرضع 

 ومـا   وإصالح تشريع العمالة  لإلجراءات اجلنائية، ودعم مشروع قانون يتعلق بالعنف املرتيل         
وأشارت منظمة اليونيسيف إىل العدد القليل للموظفني العـاملني يف          . )٢٨(يتصل به من أنظمة   

نائب العام وجلنة إصالح القوانني يف فيجي وإىل ضخامة حجم األعمال املتأخرة يف             مكاتب ال 
  .)٢٩(جمال وضع مشاريع للقوانني التشريعية

واعترفت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني باجلهود املبذولة لتحسني            -١٠
 ٢٠٠٩ فيجـي لعـام      ورحبت مبرسوم املواطنة يف   معايري معاملة األشخاص عدميي اجلنسية،      

  .)٣٠(٢٠٠٩ فيجي لعام وبأنظمة املواطنة يف
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  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  –جيم   
للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان        منحت جلنة التنسيق الدولية       -١١
ا ، لكن هـذ   )٣١(٢٠٠٠للجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف فيجي اعتماداً من الفئة ألف يف عام             ا

واستقالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف فيجي مـن  . ٢٠٠٧مارس /االعتماد ُعلّق يف آذار  
وأشار األمني العام إىل معلومات واردة      . )٣٢(٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢جلنة التنسيق الدولية يف     

تفيد أن جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي جتمع مادة تقرير عن أفراد قدموا شكاوى إىل آليـات        
ديـسمرب  / املتحدة يف أعقاب االنقالب العـسكري الـذي وقـع يف كـانون األول              األمم

، وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن اللجنة رمبا مل تعد تفي )٣٣(٢٠٠٦
، وأكدت املفوضة السامية ضرورة أن تؤدي       )٣٤(وفاًء كامالً باملعايري الواردة يف مبادئ باريس      

  .)٣٥(عاالً ومستقالً يتفق اتفاقاً تاماً مع مبادئ باريسهذه اللجنة دوراً ف
ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإنشاء عدة آليات مؤسـسية               -١٢

والحظت اللجنـة عـدم     . لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة وتنفيذ خطة العمل املعنية باملرأة         
مييزية وحثـت احلكومـة علـى إدراج        وجود آليات فعالة للتصدي للممارسات الت     

إجراءات واضحة إلنفاذ احلقوق األساسية وسن قانون تكافؤ الفرص ليشمل أفعـال            
  .)٣٦(اجلهات غري احلكومية

وأوصى الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة بتعيني مفوض معين بالشركات             -١٣
ت العسكرية واألمنيـة اخلاصـة      العسكرية واألمنية اخلاصة يضطلع بتسجيل ورصد الشركا      

  .)٣٧(العاملة يف فيجي وتلقي الشكاوى يف هذا اخلصوص
فيما يتعلق راعي األطفال يف بإنشاء عملية لتقدمي الشكاوى توأوصت منظمة اليونيس   -١٤
  .)٣٨(ميع اخلدمات احلكوميةجب

  التدابري السياساتية  -دال   
 إىل أن اخلطـة اإلمنائيـة       ٢٠٠٨ أُشري يف تقرير ملنظمة اليونيسيف صدر يف عـام          -١٥

 ترمي، يف مجلة أمور، إىل احلد من الفقر وزيادة املعروض ٢٠١١-٢٠٠٧االستراتيجية للفترة   
بتحسني البىن التحتية وفرص    النائية  من املساكن بتكلفة معقولة وتنمية جمتمعات اجلزر الريفية         

مة اليونيسيف يف تقرير هلا     وأكدت منظ . )٣٩(كسب العيش، وزيادة األمن والقانون والعدالة     
 وجلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيـات           )٤٠(٢٠٠٧صدر يف عام    

 للفيجيني من الشعوب األصلية تتضمن سياسات للعمـل         ٢٠٢٠والتوصيات، أن خطة عام     
جي من الشعوب   اإلجيايب ترمي، يف مجلة أمور، إىل حتسني التعليم وفرص التدريب لسكان في           

ومع ذلك أشار تقرير منظمة اليونيسيف الصادر يف عام         . )٤١(األصلية وللطالب من روتومان   
حىت املناطق اليت توجد فيها أدلـة        إىل أن هذه السياسات تشمل من الناحية العملية          ٢٠٠٧
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وعلى سبيل املثال تقدم بـرامج احلكومـة        . واهية إن وجدت على تركز حالة احلرمان إثنياً       
لرعاية واحلد من الفقر املساعدة إىل الفيجيني بصفة رئيسية مع جتاهل مجيع األدلة اليت تـبني               ل

  .)٤٢(أن أفقر الفقراء هم يف األغلب فيجيون من أصل هندي
وضع سياسـات وطنيـة تتعلـق       أنه جرى   إىل  وأشارت منظمة اليونيسيف أيضاً       -١٦

 واألطفـال   ك تعزيز حقوق املرأة   يف ذل ، مبا   ٢٠١٨-٢٠٠٨باألشخاص ذوي اإلعاقة للفترة     
وذكر تقرير ملنظمة اليونيسيف صـدر يف       . )٤٣(مجال استراتيجي للسياسات  ذوي اإلعاقة ك  

 أيضاً أن استراتيجية فيجي الوطنية املعنية باإليدز ترمي من خالل عدد من التدابري   ٢٠٠٧عام  
ـ            صابني بفـريوس   إىل حتسني احلصول على العالج والرعاية والدعم فيما خيص األشخاص امل

. )٤٤ (نقص املناعة البشرية واإليدز، وزيادة الفرص املتاحة للوقاية وتعزيز اآلليـات الوطنيـة            
وأشار التقرير أيضاً إىل محالت احلكومة ملكافحة التمييز الذي يواجهه كثري من األشـخاص              

  .)٤٥(املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز
 خطة عمل الربنامج العاملي للتثقيـف يف جمـال   ٢٠٠٥ام وقد اعتمدت فيجي يف ع   -١٧

  .)٤٦(اليت تركز على نظام التدريس الوطين) ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفترة (حقوق اإلنسان 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٤٧(عاهدةمبملنشأة يئة ااهل
دم آخر تقرير قُ
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ت ختاميةاآخر مالحظ  وُنظر فيه

تأخر تقدميه منذ   ٢٠٠٨مارس / آذار٣  ٢٠٠٦  جلنة القضاء على التمييز العنصري
مارس /آذار

٢٠٠٩  

حيني موعد تقدمي التقرير املوحد الذي      
يضم التقارير الثامن عشر والتاسـع      

  ٢٠١٢ عشر والعشرين يف عام

 التقارير مـن    ٢٠٠٩وردت يف عام      -  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٢  ٢٠٠٠ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
الثاين إىل الرابع اليت حان موعدها يف       

 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤، و ٢٠٠٠األعوام  
على التوايل ومن املقرر النظر فيها يف       

  ٢٠١٠عام 

تأخر تقدمي التقريرين الثاين والثالث منذ        -  ١٩٩٨يه يون/ حزيران٥  ١٩٩٦  جلنة حقوق الطفل
   على التوايل٢٠٠٥ و٢٠٠٠عامي 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

عاقـة  الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنـسان وإ        آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  )٤٨()٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ١٤من (ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري 

 ٢٠٠٧طُلب إجراؤها يف األعوام (املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني   الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  ).٢٠٠٩ و٢٠٠٨و

خلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو املقرر ا  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
  ).٢٠٠٧ و٢٠٠٦طُلب إجراؤها يف عامي  (املهينةالالإنسانية أو 

حظي الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة بتعاون ممتاز من سلطات فيجي   التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)٤٩(والقيام هباأثناء ختطيط زيارته 

    متابعة الزيارات

بفئات معينة وست   أمور   بالغاً يتعلق يف مجلة      ١٤الفترة قيد االستعراض، أُرسل     يف    الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
ورّدت احلكومة على بالغني منها وهو ما ميثـل ردوداً  . نساءحاالت تشتمل على    

  .الغات املرسلةبلا  يف املائة من١٤على ما نسبته 
 اسـتبياناً أرسـلها   ١٦مل ترد فيجي يف املوعد احملدد على أي استبيان من أصـل             )٥٠(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٥١( إطار اإلجراءات اخلاصةيفاملكلفون بواليات 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 احمليط اهلـادئ    ب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان يف منطقة      تستضيف فيجي املكت    -١٨

 ٢٠٠٨ويف الفترة مـا بـني عـامي         . )٥٣(٢٠٠٥وذلك منذ عام    ،  )٥٢(الذي يقع يف سوفا   
، قدمت املفوضية املشورة والدعم فيما يتعلق بعمليـات املـصاحلة ومشـل ذلـك           ٢٠٠٩و

نة التنسيق الوطنيـة املعنيـة       قدمت املفوضية الدعم التقين إىل جل      ٢٠٠٧ويف عام   . )٥٤(فيجي
وشاركت املفوضـية يف    . )٥٥(باألطفال وإىل اللجنة الوطنية املعنية باتفاقية القضاء على التمييز        

تنظيم االجتماع السنوي احلادي عشر ملنتدى املؤسسات الوطنية يف آسيا واحمليط اهلادئ الذي 
طة املتعلقة ببناء القدرات،    ، واضطلعت مبجموعة من األنش    )٥٦(٢٠٠٦ُعقد يف فيجي يف عام      

وبالتعاون مع جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي، ُنظمـت         . مبا يف ذلك تدريب القضاة واحملامني     
ندوة وحلقة عمل للقضاة واحملامني بشأن إمكانية التقاضي يف جمـال احلقـوق االقتـصادية               

لذي وقع يف فيجي    وقد تطلب االنقالب ا   . )٥٧(واالجتماعية والثقافية يف منطقة احمليط اهلادئ     
  .)٥٨(أن تكرس املفوضية املزيد من االهتمام لفيجي
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  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باألحكـام احملـددة املتعلقـة                -١٩

 لكنها أعربت عن قلقها ألنه ال يتضمن تعريفاً         ،١٩٩٧باملساواة بني اجلنسني يف دستور عام       
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن املواقف النمطية املتأصلة جتاه املـرأة يف            . )٥٩(للتمييز ضد املرأة  

اجملتمع، وفكرة أن األسر املعيشية جيب أن يكون على رأسها رجل تشجع التمييز يف العمـل                
لجنة بوضع برنامج سريع وذي قاعدة عريـضة   وتنفي املسامهة االقتصادية للمرأة، وأوصت ال     

لتثقيف اجلمهور يف جمال حقوق اإلنسان وتوفري التدريب يف جمال املساواة بـني اجلنـسني               
وإدخال تعديالت على القوانني واألنظمة اإلدارية لالعتراف باملرأة على رأس األسرة املعيشية            

وأشري يف تقرير ملنظمـة     . )٦٠(ملعيشيةومبفهوم تقاسم املسامهة االقتصادية ومسؤوليات األسر ا      
 إىل أنه مل يتم بعد إجراء تغيريات تشريعية، وعلى سبيل املثال ٢٠٠٨اليونيسيف صدر يف عام 

فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية املتعددة أو إىل أنه ال يزال يتعني اختاذ إجراءات كافية ملكافحـة                
والحظت منظمـة   . )٦١(تعليم ويف مكان العمل   التمييز حبكم األمر الواقع ضد املرأة يف نظام ال        
 حبيث ارتفع احلد األدىن لسن الـزواج        ٢٠٠٩اليونيسيف أن قانون الزواج قد ُعّدل يف عام         

 عاماً لتحقيق املساواة بني الذكور واإلناث يف مسألة احلد ١٨ إىل ١٦بالنسبة إىل الفتيات من 
  .)٦٢(األدىن لسن الزواج

 التمييز العنصري ببالغ القلق لعدم اعتماد أية قـوانني  وتشعر جلنة القضاء على     - ٢٠
حمددة حتظر التمييز العنصري، وتوصي بالتعجيل مبراجعة التشريعات لضمان امتثاهلـا           

  .)٦٣(الكامل لالتفاقية
والحظت جلنة حقوق الطفل أنه مل ُتتخذ تدابري كافية لضمان متتع مجيع األطفـال                -٢١

 هبا يف االتفاقية، وخاصة فيما يتعلق باحلصول على اخلـدمات           متتعاً كامالً باحلقوق املعترف   
فئـات  وأوصت اللجنة باتباع هنج أكثر فعالية للقضاء على التمييز ضد           . التعليمية والصحية 

معينة، وال سيما اإلناث من األطفال واألطفال املعـوقني واألطفـال املـودعني يف رعايـة                
يفية واألطفال الفقراء، مثل األطفال املقـيمني يف        مؤسسات واألطفال املقيمني يف املناطق الر     

  .)٦٤(األحياء العشوائية واألطفال املولودين خارج رابطة الزوجية
وعلى . وأكدت منظمة اليونيسيف أن األشخاص ذوي اإلعاقة هم أكثر تعرضاً للفقر  -٢٢

أكثر ما يتـاح    الرغم من اتساع فرص التعليم املتاحة ألولئك األطفال يف اآلونة األخرية فإن             
وبناء على ذلك ال ميكن     . للعديد منهم ليس سوى فرصة االلتحاق باملدارس االبتدائية       

لكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة احلصول على العمل وكثرياً ما يواجهون التمييز يف             
  .)٦٥(مكان العمل
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة حقـوق          قام كل من   ٢٠٠٧أغسطس  /يف آب   -٢٣

، واملقرر اخلاص املعين حبـاالت      )٦٦(اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب      
اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب             

إنسانية أو املهينة بإرسـال خطـاب إىل        وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال        
ينما هم يف االحتجاز لدى      أفيد أن ثالثة أشخاص توفوا فيها ب       احلكومة يتعلق بثالث حوادث   

التحقيقات يف حاالت القتل مل ُتحسم وأن اجلنـاة مل          وأفادت تقارير بأن    . الشرطة أو اجليش  
  .خيضعوا للمالحقة القضائية

خلاص املعين مبسألة التعـذيب بأنـه يف تـشرين           أفاد املقرر ا   ٢٠٠٩ويف عام     - ٢٤
 اقتيد مدين إىل قاعدة حبرية من قبل بعض اجلنود التابعني لفـرع             ٢٠٠٠نوفمرب  /الثاين

وبعد بضعة أيـام    .  للقوات املسلحة لفيجي املتورطني يف عملية مترد       مكافحة الشغب التابع  
ته هي إصابات نامجة عن     تبني من الفحص الذي أُجري عقب وفاة هذا املدين أن أسباب مو           

ويف عـام   . تلقيه لعدة ضربات عنيفة، مبا يف ذلك جروح يف الرأس مع نزيف حتت اجلافيـة              
 خلصت حمكمة مدنية إىل أن العسكريني تسببوا يف موته وأمـرت بـدفع تعـويض                ٢٠٠٤

  .)٦٧(ألسرته، لكن أسرة الضحية مل تتلق أي أموال ومل توجه هتم جنائية حبق أحد
 أرسل املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعـبري رسـالة بـشأن             ٢٠٠٧ ويف عام   -٢٥

ادعاءات تتعلق بقضية األمني العام الحتاد فييت الوطين لعمال توكي الذي ُزعم أنه اقتيـد إىل                
وأحيل يف مرحلـة الحقـة      . احلجز العسكري حيث تعرض لالعتداء البدين والنفسي      

دالء بتصرحيات إلديد بالقتل إن هو واصل اللمثول أمام هيئة عسكرية حيث تعرض للته
  .)٦٨(ضد قائد اجليش

، قامت كل من املقررة اخلاصة املعنية بـالعنف         ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٥ويف    -٢٦
ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عـن حقـوق               

ت ناشطات مؤيدات للدميقراطية قبضت عليهن قـوات  اإلنسان بتوجيه نداء عاجل يتعلق بس  
والتحرش والتهديدات املتعلقة بالعنف الترهيب وأُعرب عن شواغل ألن سلسلة أفعال      . اجليش

ويف . )٦٩(اجلنسي تشكل جزءاً من محالت جارية ضد املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان              
والتعبري، واملمثلة اخلاصـة     قام كل من املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي          ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

لألمني العام املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان، ونائب رئـيس الفريـق العامـل املعـين                
 امرأة من املدافعات عن     ١٢باالحتجاز التعسفي بتوجيه نداء عاجل يتعلق بتوقيف واحتجاز         

 بأنشطتهن وأُعرب عن قلق يف هذا اخلصوص، ألن عملية القبض ترتبط فقط     . حقوق اإلنسان 
  .)٧٠(غري العنيفة يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان كما قيل

ارتفـاع معـدل    إزاء  والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق            -٢٧
وعلـى الـرغم مـن    . املدنيةحاالت العنف اإلثين والعنف اجلنساين يف فترات االضطرابات        
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 هلذا العنف، ال تزال هناك حاالت كثرية من العنف املرتيل           املبادرات اإلجيابية املتخذة للتصدي   
وطلبت اللجنة إىل فيجي تعزيز املبـادرات       . واإلساءة اجلنسية املوجهة ضد النساء والفتيات     

الرامية إىل مكافحة العنف اجلنساين واعتماد القوانني املقترحة ضد العنف املـرتيل واإلسـاءة         
. )٧١(ات اليت تضفي الصبغة القانونية على العنف ضد املرأة        اجلنسية يف وقت مبكر ملنع املمارس     

وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن فيجي تعترف يف الوقت احلاضر بالعنف املرتيل كمشكلة             
اجتماعية متفشية يف مجيع اجملتمعات احمللية وبأن الشرطة قد وضعت آليات مثل سياسة عدم              

بيـد أن  . تدابري الرامية إىل التصدي هلذه املسألةإسقاط القضايا، لتحسني عمليات اإلبالغ وال     
  .)٧٢(املشكلة ال تزال قائمة يف حد ذاهتا

وذكرت منظمة اليونيسيف أنه على الرغم من أن العقوبة البدنية غري مـشروعة يف                -٢٨
املدارس لكنها ال تزال ُتمارس يف كثري من املناطق نظراً إىل اجلهل بوجود طرائق تأديبية بديلة                

وأُعرب عن شواغل يف هذا الصدد، وأوصت جلنة حقوق         . )٧٣(دام الوعي حبقوق الطفل   وانع
الطفل باختاذ تدابري، مبا يف ذلك تشريعات ملنع ومكافحة إساءة املعاملة داخل األسرة ويشمل              

  .)٧٤(ذلك العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي على األطفال 
 إىل زيادة حاالت االعتـداء    ٢٠٠٨عام  وأُشري يف تقرير ملنظمة اليونيسيف صدر يف          -٢٩

اجلنسي واستغالل األطفال جنسياً وقد تعاظمت هذه احلاالت بسبب الوسائط اإللكترونيـة            
 طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة      ٢٠٠٩ويف عام   . )٧٥(اجلديدة واتساع نطاق السياحة والفقر    

 بؤرة أسـوأ أشـكال عمـل        العمل الدولية اختاذ تدابري للمساعدة على انتشال األطفال من        
األطفال، مثل األطفال املشردين الذين يعملون يف السياحة اجلنسية، واسـتهالل مبـادرات             

وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً باختاذ تدابري ملنع ومكافحة         . )٧٦(لضمان تأهيلهم وإدماجهم  
 واملـواد  االستغالل االقتصادي اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك استخدام األطفـال يف البغـاء         

  .)٧٧(اإلباحية واالجتار هبم واختطافهم، وإنشاء مراكز تأهيل للضحايا
وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن األطفال ال ُيفصلون دوماً عن الكبار يف مراكـز                -٣٠

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن     . )٧٨(العدد احملدود للمرافق  االحتجاز، ويعزى ذلك جزئياً إىل      
ورة القانونية لألطفال يف مراكز الرعاية، وألن االحتجاز ال يـستخدم           قلقها لعدم توفر املش   

وأوصـت  . باعتباره تدبرياً ال يلجأ إليه إال كمالذ أخري، وللحالة السيئة يف مراكز االحتجاز            
  .)٧٩( سنة١٨ سنوات إىل ١٠ب اللجنة بشدة برفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية احملدد 

حظ اخلبري املستقل املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان        ، ال ٢٠٠٩ويف عام     - ٣١
املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي أن حمكمـة يف             
فيجي وجدت أن عدم إمكانية الوصول إىل صرف صحي مالئم يف السجون يعد مبثابة              

 والقواعد النموذجية   إنسانية ومهينة وأن ذلك خيرق الدستور الفيجي       معاملة قاسية وال  
  .)٨٠(الدنيا ملعاملة السجناء
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا لتزايـد مـشكلة                 -٣٢
وأوصت بوضع برنامج شـامل ومتكامـل   . االقتصادية القاسيةالنامجة عن الظروف  الدعارة  

  .)٨١(إلصالح القانون والسياسات يف هذا الصدد
الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة قلقه إزاء جوانب أنـشطة الفيجـيني            وأبدى    -٣٣

الذين ُيجندون للعمل يف شركات خاصة توفر خدمات املـساعدة العـسكرية واخلـدمات              
وتتعلـق  . االستشارية واألمنية يف حاالت العنف والرتاع املسلح كما هو احلال يف العـراق            

وقد اشتملت . ة عشوائية واالستهداف املتعمد للمدنينياالدعاءات حبوادث إطالق النار بصور 
  .)٨٢(وعسكريني سابقنيهذه األنشطة على حراس يعملون يف إطار تعاقد خاص 

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
 إىل  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧أشري يف التقريرين السنويني للمنسق املقيم الصادرين يف عامي            -٣٤

  .)٨٣(لقضائي وقلة الثقة هبذا اجلهازشواغل تتعلق باستقاللية اجلهاز ا
، بعد أن أبدت قلقها إزاء تـأثري حالـة          ٢٠٠٧وأشارت املفوضة السامية يف عام        -٣٥

الطوارئ اليت تفاقمت بسبب زيادة الضغوط على استقاللية اجلهاز القضائي، إىل أن تـوافر              
مال احلقوق يـشكل    القدرة للمؤسسات املستقلة استقالالً فعلياً من أجل العمل بفعالية وإع         

  .)٨٤(مسألة أساسية، وال سيما يف مثل هذه الظروف
وندد كل من املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعـين               -٣٦

 بقرار الرئيس إقالة اجلهـاز      ٢٠٠٩بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري بشدة يف عام           
املقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة واحملـامني رسـالة إىل           وأرسل  . )٨٥(القضائي بأكمله 

  . )٨٦(احلكومة تتعلق بتعليق كبري القضاة

حرية الدين أو املعتقد أو التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة               -٤  
  يف احلياة العامة والسياسية

 ردود احلكومة علـى البالغـات       ملعتقدأقرت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو ا         -٣٧
 أنه حىت يف أوقات الطوارئ اليت هتدد حياة األمة ال ٢٠٠٥املرسلة يف السابق فأكدت يف عام       

  .)٨٧(ميكن تقييد بعض احلقوق، مبا يف ذلك احلق يف حرية الدين أو املعتقد
النقـالب   إىل أن ا٢٠٠٧وأشري يف التقرير السنوي للمنسق املقيم الصادر يف عـام     -٣٨

. )٨٨(العسكري قد أثار قلقاً فيما يتعلق بقمع حرية الكالم وغري ذلك من احلريـات املدنيـة               
وندد كل من املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعـين حبريـة               

يل بالقيود الشديدة املفروضة على اإلعالم فذكر عمليات الترح       ٢٠٠٩الرأي والتعبري يف عام     
وأشار كل منهما إىل أن الصحفيني ُيستدعون أمـام وزارة          . واالحتجاز التعسفي للصحفيني  

  .)٨٩(اإلعالم ويتلقون حتذيرات بتقييد مضمون تقاريرهم الصحفية
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 أعرب مدير عام منظمة اليونيسكو عن بالغ قلقه إزاء تعليق حريـة            ٢٠٠٩ويف عام     -٣٩
 تنص على عدم السماح للمحررين بإصـدار أو         الصحافة مبوجب أنظمة الطوارئ العامة اليت     

بث أي مواد ُتظهر اجليش بأي صورة سلبية، وضرورة أن يصّدق املسؤولون على القـصص               
  .)٩٠(احلساسة قبل نشرها وتعرض منظمات اإلعالم اليت تتجاهل هذه التوجيهات لإلغالق

تعبري رسالة تتعلق   ، أرسل املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي وال       ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   -٤٠
وقبل . بادعاءات تفيد أن صحفياً أجنبياً أُخرج من فيجي وأُعلن أنه يشكل خطراً على األمن             

ضريبية تورط فيها وزيـر  مبسائل  إخراجه نشرت الصحيفة اليت يعمل هبا مواد حساسة تتعلق          
ـ       /ويف آب . )٩١(املالية   بض أغسطس أرسل املقرر اخلاص رسالة تتعلق بـصحفيني أُلقـي الق

وأُعرب عن قلـق ألن هـذه       . عليهما، وتعرضا لالستجواب فيما يتعلق مبواد قاما بتحريرها       
  .)٩٢(احلوادث ميكن أن تشكل حماولة مباشرة ملنع التحقيقات الصحفية املستقلة يف فيجي

، الحظت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املـدافعني عـن            ٢٠٠٦ويف عام     -٤١
م وجود قاعدة دعم قوية ملنظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية ووجود           حقوق اإلنسان عد  

  .)٩٣(تصور يعترب حقوق اإلنسان مفهوماً غربياً ال يتمشى مع الثقافة التقليدية
ودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل العودة بسرعة إىل الشكل الدميقراطي              -٤٢

  تـستند إىل    ونزيهة لتشكيل حكومـة    للحكومة وشجعت فيجي على إجراء انتخابات حرة      
 الذي ينص على تقاسم السلطة بني اجملتمعات احمللية اإلثنية ويف الوقـت             ١٩٩٧دستور عام   

وأشار التقريـر الـسنوي   . )٩٤(نفسه ضمان احترام أشكال احلكم اخلاصة بالشعوب األصلية 
عدها يف إجـراء     إىل أن احلكومة املؤقتة قد خلفت بو       ٢٠٠٨للمنسق املقيم الصادر يف عام      

وأحال إىل املشاورات مع احلكومة املؤقتة واجلهـات        . ٢٠٠٩مارس  /آذارانتخابات يف   
صاحبة املصلحة الرئيسية املتعلقة بوضع طرائق من أجل عملية حوار سياسي شـاملة             

  .)٩٥(ومستقلة وحمددة زمنياً

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية  -٥  
 إزاء معلومات   ٢٠٠٧ قلقه يف عام     )٩٦( املعين باستخدام املرتزقة   أبدى الفريق العامل    -٤٣

جرى إغراء ألوف   و. تشري إىل استغالل الفيجيني الذين قامت بتوظيفهم شركات أمنية خاصة         
ويف عـدد مـن     . دفع رسوم لقاء العمل األمين املرتقب يف اخلارج الذي مل يتحقـق           منهم ب 

ط احتيالية وأن كثرياً من الفيجـيني يتعرضـون         احلاالت أُفيد أن العقود ُتوقع مبوجب شرو      
ملخالفات يف العقود ويواجهون ظروف عمل سيئة، مبا يف ذلك ساعات عمل مطولة، وعدم              

وأوصى . تسديد األجور أو تسديد جزء منها، وإساءة املعاملة وإمهال االحتياجات األساسية          
واالضـطراب النفـسي الالحـق     الفريق العامل باختاذ تدابري ملعاجلة قضايا إعادة اإلدمـاج          

  .)٩٧(للصدمات اليت يعاين منها أفراد عادوا من أداء أعمال أمنية يف اخلارج
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 ألن املرأة   )٩٨(وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها           - ٤٤
ال تتلقى األجر نفسه مقابل العمل املتساوي القيمة وال تتاح هلا فرص متساوية للعمل              

 ٢٠١٢-٢٠٠٨وأشار إطار عمل األمم املتحدة دون اإلقليمي للمساعدة اإلمنائية للفترة           . لترقيةوا
إىل أدلة تثبت أن املهن ال تزال مقسمة حسب اجلنس، وأن املرأة ال تزال تعاين من قوالب منطية                  

. )٩٩(ومتييز مباشر يف ممارسات التعيني وإىل عدم تكافؤ فـرص االنتفـاع بـربامج التـدريب               
حظت اللجنة أن ظروف عمل املرأة، وال سيما يف املناطق املعفاة من الضرائب ختالف املادة               وال
وتشريع تكـافؤ    وأوصت بسرعة اعتماد مشروع قانون العالقات الصناعية      .  من االتفاقية  ١١

فاإلصالحات القانونية ينبغي أن جتعل إجازة األمومـة        . الفرص وبإلغاء قوانني العمل القدمية    
وينبغي لفيجي أن تعزز اعتماد مدونـة       . وأن تعاجل التحرش اجلنسي يف مكان العمل      إلزامية  

  .)١٠٠(أخالقيات من أجل املستثمرين، مبا يف ذلك يف املناطق املعفاة من الضرائب
، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إجراء تعـديالت           ٢٠٠٨ويف عام     -٤٥

اح لغري املواطنني الترشح لتقلد مناصب نقابية على األقـل          على قانون عالقات العمل لكي يت     
، ولكي ال تفرض أحكام السجن يف حالة اإلضراب إال يف     )١٠١(بعد مدة إقامة معقولة يف البلد     

  .)١٠٢(حالة االنتهاكات اجلزائية وتكون مصحوبة دوماً بضمانات قضائية كافية
ب الرئيسي لعمـل األطفـال يف       وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن الفقر هو السب         -٤٦

وأن أكثرية األطفال الذين يعملون إمنا يعملون بطرق غري نظامية كخدم يف املنـازل              . فيجي
وأصبح بعضهم أطفال شـوارع يف املـدن أو   . لدى اُألسر، أو كعمال أو عاملني يف املزارع   

وأظهر . )١٠٣(عماالً جلّر العربات يف األسواق أو ماسحي أحذية أو من ممارسي البغاء            
 عاماً مـن    ١٤ و ١٠ أن نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني         ٢٠٠٧تعداد عام   

 يف املائة فيما خيص أولئك الذين تتراوح        ٢٣,٥ يف املائة وهي     ٩,٥القوى العاملة تبلغ    
  .)١٠٤( عاما١٩ً و١٥أعمارهم بني 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشة الئق  -٦  
ارت منظمة اليونيسيف إىل أن الفقر أصبح قضية وطنية متزايدة اإلحلـاح            أش  - ٤٧

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٣-٢٠٠٢فذكرت الدراسات االستقصائية اليت أُجريت يف الفترتني        
 ارتفعت عن عـام      يف املائة من األسر املعيشية تعيش يف الفقر وقد         ٣٤,٤اليت تفيد أن نسبة     

ظروف القاسية عدم كفاية سبل الـدخل       وتشمل ال .  يف املائة  ٢٩ حيث بلغت    ١٩٩١
وقلة فرص احلصول على اخلدمات األساسية، وبصفة خاصة احلصول على مياه الشرب            

  .)١٠٥(والكهرباء والتعليم
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة املكاسب احملققة فيما يتعلـق               -٤٨

 األمهات والرضع تؤثر على املرأة يف اجلزر   بصحة املرأة، ولكنها أعربت عن قلقها ألن وفيات       
وأشارت منظمة  . )١٠٧(، وهو ما أشارت إليه أيضاً جلنة حقوق الطفل        )١٠٦(النائية تأثرياً ضاراً  
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اليونيسيف إىل أن احلكومة تقدم اخلدمات الصحية إما جماناً وإما بتكلفة زهيدة لكن نوعيـة               
 املوظفني الطبيني الـذي ُيعـزى إىل        اخلدمات الصحية يف الريف قد تدهورت بسبب فقدان       

وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة إىل شـواغل مماثلـة،              . )١٠٨(اهلجرة
فشجعت على اختاذ تدابري استباقية وتوفري احلوافز جلذب املهنـيني العـاملني يف اخلـدمات               

وارد الالزمـة لتحـسني     الصحية احمللية يف فيجي، وأوصت بأن ُتعطى األولوية لتخصيص امل         
  .)١٠٩(خدمات الرعاية الصحية للمرأة، مبا يف ذلك يف اجلزر النائية

، أبدت جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء ارتفاع معدل حاالت احلمل           ١٩٩٨ويف عام     -٤٩
 املبكر وحاالت األمراض املنقولة عن طريق اجلنس بني الشباب وحـوادث االنتحـار بـني              

املراهقني وعدم وصول املراهقني إىل خدمات التثقيف واإلرشاد يف جمال الـصحة اإلجنابيـة              
  .)١١٠(اإليدز/وعدم كفاية تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابري املتخذة فيما يتعلـق                -٥٠
يف مجلة أمور بتنفيذ تدابري بديلة إليداع األطفال املعوقني يف          باألطفال ذوي اإلعاقة وأوصت     

  .)١١١(املؤسسات وبدء محالت لزيادة الوعي من أجل احلد من التمييز
 أنه ليس مبقدور جمالس البلديـة  ٢٠٠٨وأكد تقرير ملنظمة اليونيسيف صدر يف عام      -٥١

ألسر الفقرية ليس هلا    وهيئة اإلسكان تلبية الطلبات على مساكن بتكلفة معقولة وأن ا         
، ويف ظروف مضمونةمن خيار سوى العيش يف مستوطنات غري رمسية تفتقر إىل حيازة 

  .)١١٢(معيشة سيئة

  احلق يف التعليم  -٧  
ذكرت منظمة اليونيسيف أن تكاليف رسوم الدراسة جمانية حىت الصفوف الثانويـة              -٥٢

ى تشمل الزي املدرسي والكتب     العليا لكن املدارس تفرض رسوماً ومصروفات أساسية أخر       
ويكمن السبب الرئيسي لتسرب األطفال من املدارس يف عدم قدرهتم علـى            . ووسائل النقل 

  .)١١٣(دفع تكاليف الدراسة
وأفادت منظمة اليونيسيف بأنه على الرغم من أنه يوجد لدى فيجي واحـد مـن                 -٥٣

ظام ال يتناسب مـع احتياجـات       أفضل النظم التعليمية يف منطقة احمليط اهلادئ، لكن هذا الن         
 ١٥ ٠٠٠وينضم أكثر من نصف عدد املنقطعني عن الدراسة البالغ          . اجملتمع احمللي والقوى العاملة   

 بدرجة  تلميذ يف فيجي كل عام إىل صفوف املتعلمني العاطلني عن العمل، وال تزال فيجي تفتقر              
  .)١١٤(كبرية إىل احلرفيني املهرة

ة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية معلومات عن التقدم          طلبت جلن  ٢٠٠٨ويف عام     -٥٤
احملرز يف جمال حتسني فرص حصول الفيجيني من الشعوب األصلية على التعليم على مجيـع               

، وتنفيذ وتأثري تدابري العمل اإلجيايب املتخذة فيما يتعلـق بالفئـات اإلثنيـة              )١١٥(املستويات
  .)١١٦( والعمالةاحملرومة، مبا يف ذلك التدريب املهين
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. ورحبت جلنة القضاء على التمييز بتدابري التعليم اإللزامي للغتني الفيجية واهلنديـة             -٥٥
وأوصت، يف مجلة أمور، بأن تضمن فيجي وضع سياسات غري متييزية لتسجيل األطفال، مبا              

حتـرام  يف ذلك عند االقتضاء إلغاء تصنيف املدارس وكفالة تضمني املناهج املدرسية أمهية ا            
  .)١١٧(خمتلف اجملموعات اإلثنية 

وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أن عوامل زيـادة الفقـر                 -٥٦
والظروف االقتصادية السيئة تقوض مكاسب فيجي يف جمال تعليم املرأة وهو ما يـؤدي إىل               

كل الـزواج املبكـر   زيادة معدالت تسرب الفتيات من املدارس مع ما يتصل بذلك من مشا  
وحاالت احلمل بني املراهقات واالستغالل اجلنسي وأوصت اللجنة بوضع سياسات وبرامج           

  .)١١٨(حمددة اهلدف

  األقليات اإلثنية والشعوب األصلية  -٨  
أبدت جلنة القضاء على التمييز العنصري قلقها إزاء تدين مستوى متثيـل الفيجـيني                -٥٧

اإلثنية علـى النحـو الواجـب يف     جلماعات  مان متثيل كل ا   اهلنود فأوصت باختاذ تدابري لض    
مؤسسات الدولة ويف اإلدارة احلكومية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري خاصة وال سـيما يف               
قوات اجليش مع مراعاة الدور الذي أدته هذه القوات أثناء االضطرابات السياسية اليت             

  .)١١٩(وقعت يف فيجي
تمييز العنصري تشعر بالقلق إزاء الوضع احلايل لتوزيـع         وال تزال جلنة القضاء على ال       -٥٨

األراضي يف فيجي الذي يعوق التنمية االقتصادية للمجتمعات غـري األصـلية، وال سـيما               
ودعت اللجنة إىل اختاذ تدابري فورية لتسوية مسائل حقوق األراضي بطريقة           . الفيجيون اهلنود 

نع استمرار تردي الوضع االقتصادي للفيجـيني       توفيقية ومنصفة واختاذ تدابري مؤقتة عاجلة مل      
  .)١٢٠(وأوصت اللجنة بشدة مبراجعة نظام األراضي احلايل. غري األصليني

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
 وإلغـاء  ٢٠٠٣الحظت جلنة القضاء على التمييز بارتياح اعتماد قانون اهلجرة لعام            -٥٩

 ورحبت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني أيـضاً          .)١٢١(من القانون ) ز)(١(٨املادة  
حتديد وضع الالجئ وأنظمة اهلجرة     : ٦، وبوجه خاص اجلزء     ٢٠٠٣بالقانون الصادر يف عام     

والحظت اللجنة أن .  واليت تنص على إطار قانوين واضح لتقييم طلبات الالجئني     ٢٠٠٧لعام  
ب مع مفوضية األمم املتحدة الـسامية       فيجي حتترم مبدأ عدم اإلعادة القسرية وتعمل عن كث        

لشؤون الالجئني للوفاء بالتزاماهتا، لكنها أشارت إىل أهنا سوف تستفيد من حتسني عملية بناء    
  .)١٢٢(القدرات وتوفري التدريب ووضع إجراءات تشغيلية موحدة واضحة
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  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
 ٣٣٠وق اإلنسان إىل التشكيل اجلغرايف اخلاص لفيجي املؤلف من          حقأشارت جلنة     -٦٠

جزيرة والضآلة النسبية حلجم سكاهنا الذين يؤلفون عدداً من اجملتمعـات احملليـة املختلفـة               
ورأت منظمة اليونيسيف أن حتديد االحتياجات الالزمـة للفئـات اخلاصـة            . )١٢٣(واملنعزلة

املناطق املرتفعـة   صعوبات من حيث إن بعض      وضمان مشاركتها يف األنشطة ينطوي على       
  .)١٢٤( معزولة للغايةفييت ليفو وهي اجلزيرة الرئيسية لفيجي الواقعة يف

وأقّرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن فترات عـدم االسـتقرار                -٦١
فترة مير فيها االقتصاد    السياسي والتوترات اإلثنية والنمو االقتصادي املتدين والفقر املتزايد يف          
  .)١٢٥(مبرحلة انتقالية أثرت سلباً على اجلهود اليت تبذهلا فيجي لتنفيذ االتفاقية

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  توصيات حمددة للمتابعة    

 ٢٠٠٩مارس  /طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل فيجي أن تقدم يف آذار             -٦٢
معلومات عن تنفيذ التوصيات لضمان مجلة أمور، منها استقاللية جلنة حقوق اإلنسان فيهـا              

  .)١٢٦(وضمان أال تكون سياسات التسجيل يف املدارس متييزية
 قدم الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة عدداً مـن التوصـيات            ٢٠٠٧ويف عام     -٦٣

 اخلاصة عن طريق مجلة أمور، منها التحقـق مـن           الرامية إىل رصد أنشطة الشركات األمنية     
وضع ُمدراء الشركات األمنية اخلاصة واجلهات صاحبة املصلحة واملسؤولني التنفيذيني ومجيع           
العاملني يف هذه الشركات، لضمان عدم ضلوعهم يف السابق يف انتهاكات حلقوق اإلنـسان              

فراد يف اجليش أو أفراد سبق هلم       وعدم وجود تضارب يف املصاحل بني الوظائف اليت يشغلها أ         
العمل يف اجليش أو يف الشرطة ومشاركتهم يف أعمال الشركات األمنية اخلاصة، واعتمـاد              

. )١٢٧(السلطات املختصة لتدابري متكنها من التصرف بسرعة وبصرامة عند تلقي الـشكاوى           
ـ           ة بـاالرتزاق   وأوصت اللجنة بوضع تشريع وطين للتصدي ملسألة املرتزقة ولألنشطة املتعلق

وألنشطة الشركات اخلاصة اليت توفر تقدمي املساعدة العـسكرية واخلـدمات االستـشارية             
  .)١٢٨(واألمنية يف األسواق الدولية

وقدمت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عدداً من التوصيات احملددة             -٦٤
طلبات تلقـي احلمايـة الدوليـة    إىل فيجي تتضمن، يف مجلة أمور، ضمان املعاجلة السريعة ل        

بالتعاون الوثيق مع املفوضية، واملنظمة الدولية للهجرة وجهات أخرى صاحبة مصلحة، ومنح            
. )١٢٩(الالجئني املعترف هبم حقوق العمل وغريها من االستحقاقات على حنو غـري متييـزي             

 ظل ينتظـر     لكنه ٢٠٠٦وباإلشارة إىل حالة شخص ارُتئي أنه يتمتع بوضع الالجئ يف عام            
، أكدت مفوضية األمم املتحدة السامية ٢٠٠٩أغسطس /احلصول على وثائق سليمة حىت آب
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لشؤون الالجئني أن ملتمسي اللجوء والالجئني ينبغي أن يتلقوا الدعم املادي املناسب طوال             
  .)١٣٠(عملية البت يف وضعهم كالجئني

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 ٢٠١٢-٢٠٠٨ار عمل األمم املتحدة دون اإلقليمي للمساعدة اإلمنائية للفترة          أشار إط   -٦٥

النمو االقتصادي العادل واحلـد مـن الفقـر    : إىل أربعة جماالت ذات أولوية أو جماالت نتائج وهي 
  .)١٣١(واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان وخدمات اجملتمع واحلماية العادلة واإلدارة البيئية املستدامة

بدت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني استعدادها لتوفري املـشورة           وأ  -٦٦
  .)١٣٢(التقنية واإلرشادات العملية والدعم التنفيذي مبا يف ذلك التدريب
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