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  لس حقوق اإلنسانجم
   املعين باالستعراض الدوري الشامللماريق العفلا
  لعشرونالدورة ا

  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ - أكتوبر/ تشرين األول٢٧

) ج(١٥ضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        وجز أعدته املفو  م    
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

  *فيجي    

شر جهـات معنيـة إىل عمليـة        ع املقدمة من    )١(ذا التقرير هو موجز للمعلومات    ه  
ة اليت اعتمدها جملس حقـوق      وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية العام    . االستعراض الدوري الشامل  

قتراحات من جانب   ا وال يتضمن أية آراء أو وجهات نظر أو       . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    
رار فيما يتصل بادعاءات    ق مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو         

ردة يف  وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـوا            . حمدَّدة
وعمـالً بقـرار    . التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري           

، خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنيـة           ١٦/٢١ اجمللس
حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد التـام مببـادئ              

لى املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت          وتتاح ع . باريس
وقد روعيت يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

  .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  لومات املقدمة من اجلهات املعنيةعملا    

  ملعلومات األساسية واإلطارا  -لفأ  

  )٢(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 )٣( وقد الحظت أن فيجي قبلـت سـبع توصـيات          ،نظمة العفو الدولية  موصت  أ  -١

كنـها مل   لبالتصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية وبروتوكوالهتـا االختياريـة           
لربوتوكـول  اد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية و        هلعابالتصديق على    ،)٤(تفعل
اهـضة  نقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة واتفاقيـة م       ح واتفاقية   ،مللحق به اياري األول   االخت

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكـول              
االختياري امللحق هبا والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             

ختياري امللحق به والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال     والربوتوكول اال 
  .بتنفيذ هذه الصكوكو )٥(التمييز ضد املرأة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
نوهت منظمة العفو الدولية باخلطوات اليت اختذهتا فيجي لالمتثال لتوصيات االستعراض   -٢ 

لكنها أعربت عن   . ٢٠١٢يناير  /وارئ العامة يف كانون الثاين    برفع لوائح الط   )٦(الدوري الشامل 
أسفها لالستعاضة عن هذه اللوائح باملرسوم املعدل لقانون النظام العام الذي ال يزال يقيد احلقوق 

 أن هـذا  ١ ادعت الورقة املـشتركة و. )٧(يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي      
ت إىل اهتاما ، اليت ميكن أن تستخدم لتوجيه"إرهاب" لكلمة  واسعاًضمن تعريفاًيتاملرسوم املعدل 
  .)٨(ي محلة للضغط على احلكومة لتغيري سياستهابأالقيام  النقابات عند

كومـة  ح ،٢٠٠٦ منذ انقالب عام     ،تديرها  بأن فيجي  ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٣
 ُتقـرُّ   ،راسيم رئاسـية  مب يهافوانني  شرَّع الق ُتو. )٩(اماارنيمبايعسكرية يرأسها رئيس الوزراء     

ذكـرت سـبع    و .)١٠(خالل مهلة قصرية ودون عقد جلسات عامة للنقاش أو التمحـيص          
 دداًع أن احلكومة أصدرت     ، بينها ورقة مقدمة من حركة حقوق املرأة يف فيجي         ،)١١(ورقات
هو ما رأت    و ،)١٢(قوق اإلنسان األساسية أو انتهاكها    حب خاللإ لىعما  إراسيم تنطوي   من امل 

وباإلضافة إىل ذلك،   . )١٤(نه يتعارض مباشرة مع سبع توصيات قُبِلت      أ )١٣(٣الورقة املشتركة   
ي أنـع  مت، ٢٠١٣ بأن األحكام االنتقالية الواردة يف دستور عـام      ٣أفادت الورقة املشتركة    

طعن يف  أي وسيلة قانونية لل     توجد الّدعى أنه   ُيذلك،  لتيجة  نو. طعن قانوين يف هذه املراسيم    
  . )١٥(إجراءات احلكومة وقراراهتا

وبناء على سبع توصيات حظيت بالقبول يف اجلولة األوىل لالسـتعراض الـدوري               -٤
 عن بعض اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا فيجي، كما         ٣، أبلغت الورقة املشتركة     )١٦(الشامل
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غـري أن   . )١٧( ٢٠١٤رب  متسـب /تور وإجراء انتخابات يف أيلول    يشهد على ذلك إصدار دس    
فأبلغت حركة حقوق املـرأة يف      .  أثارت شواغل بشأن العملية الدستورية     )١٨(مخس ورقات 

وذكرت أن جلنة معنية بالدستور     . ٢٠١٢مارس  /فيجي عن بدء عملية وضع دستور يف آذار       
وعمل منتدى نساء فيجي على حشد النساء يف مجيع أحناء البلـد            . ُعينت برئاسة ياش غاي   

وقُدمت مسامهاهتن إىل اللجنة املعنية بالدستور اليت أعدت فيمـا بعـد،            . اتلتقدمي مالحظ 
 يتمحور حول اإلنسان ويتضمن العديد من األحكام اإلجيابية املتعلقة باملرأة،            شامالً مشروعاً

واعترضت احلكومة على املشروع الـذي قدمتـه جلنـة         . ويوفر محاية قوية حلقوق اإلنسان    
ـ  دشروع  م  بأن احلكومة أصدرت   ٣ملشتركة  وأفادت الورقة ا  . )١٩(غاي ن عنـدها   ستور م
 ٢٠١٢ملشروع الذي خرج عن أهداف مرسـوم عـام          اذا  هو. ٢٠١٣مارس  / آذار ٣١ يف

ونـاقض  ) اجلمعية التأسيسية واعتماد دسـتور    (املتعلق بإرساء العملية الدستورية يف فيجي       
لى جملس  ع يعرض   مل ،)٢٠(ملالتوصيات املقدمة يف اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشا        

وكانت الفترة احملـددة    .  عن ذلك  تأسيسي بل طلب من اجلمهور أن يساهم بتعليقاته عوضاً        
وصدر دسـتور   . )٢١(لتقدمي التعليقات قصرية للغاية حبيث ال تسمح باملشاركة بصورة فعلية         

  .)٢٢(سبتمرب/ يف شهر أيلول٢٠١٣عام 
وذكـرت الورقـة    .  مضمون الدسـتور    تعليقات تنتقد  )٢٣(وتضمنت سبع ورقات    -٥

شرعة احلقوق الواردة يف الدستور اتسمت بالشمولية لكنها مل تتطرق حلقوق  ، أن٣املشتركة 
إىل إضعافها ال سيما    " القيود الشديدة اليت فرضت على العديد من احلقوق       " وأدت   ،)٢٤(املرأة

قيد من القيود   " يةمعقول"ظهار  إوجبه  مبحكومات  لل كفيي  الذي "رط حق العدول  ش"بسبب  
(s.6.5.c)

ـ  يفترد    أن احلقوق ختضع لقيود    والحظت منظمة العفو الدولية أيضاً    . )٢٥(  واننيق
رئـيس    كل من مكتب   منح  عن القلق ألن الدستور    ٢وأعربت الورقة املشتركة     .)٢٦(رعيةف

 جهاز  ت يف االتعيين يتحكمان يف مجيع   ملدعي العام سلطة أكرب من الالزم إذ      اكتب  مالوزراء و 
   .)٢٧(القضاء واللجان املستقلة تقريباً

حـصانة مطلقـة وغـري      "وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الدستور منح           -٦
ديـد يف    حىت شروع الربملـان اجل     ٢٠٠٦عن األعمال املرتكبة منذ انقالب عام       " مشروطة

ـ   يف حلصانة من احملاكمة  اىل إقرار   إ لدستورااد  عو. االضطالع مبهامه رمسياً   نقالب اما يتصل ب
  .)٢٨(١٩٨٧ عام
ألحكام ان أ وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل أن الدستور نص صراحةً على      -٧

لورقـة  افادت  أو. )٢٩(للمراجعة القضائية أبداً    ختض نن تلغى ولن تغيَّر ول    لاملتعلقة باحلصانة   
 قة يف الربملان وإىل   غلبية ساح أ تاج إىل وحتعبة  صعملية تعديل الدستور     نأ كذلك   ٣املشتركة  
  .)٣٠(استفتاء

إلغاء شرط العدول الذي يقـوض      ‘ ١‘:  فيجي مبا يلي   ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٨
؛ "املـستقلة "إشراك الربملان يف تعيني القضاة واللجان واملكاتب        ‘ ٢‘شرعة احلقوق برمتها؛    
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 فيجي مبراجعـة    وأوصت منظمة العفو الدولية   . )٣١(توخي املرونة يف إجراءات التعديل    ‘ ٣‘و
الدستور والقوانني احمللية لضمان محاية حقوق اإلنسان محاية كاملة، وحصول الضحايا على            
سبل االنتصاف، واحلرص على عدم فرض قيود على حقوق اإلنسان باستثناء القيـود الـيت               

  .)٣٢(لقانون الدويل واملعايري الدولية حلقوق اإلنساناتتماشى مع 

  بنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة اإلطار املؤسسي وال  -٣  
 مل يلغ وأن    ٢٠٠٩ أن مرسوم جلنة حقوق اإلنسان لعام        ٣ذكرت الورقة املشتركة      -٩

 على أن  ٢٠١٣وينص دستور عام    . ٢٠٠٩ مفوضني منذ عام     وال رئيس املؤسسة تعمل دون  
عضاء جلنة فيجـي حلقـوق      لتشاور مع رئيس الوزراء، بتعيني رئيس وأ      اد  ع ب ،يقوم الرئيس 

وبإمكان هذه اللجنة أن ترفع الدعاوى أمام احملاكم،        . اإلنسان ومكافحة التمييز املعينة حديثاً    
 أو أن حتقق يف الـشكاوى       ،)٣٣(لكنها ال تستطيع أن تطعن يف قانونية املراسيم أو يف صحتها          

ورأت الورقة . ٢٠٠٦، أو بإجراءات احلكومة أو بانقالب عام  ١٩٩٧املتعلقة بإبطال دستور    
 ،لك ال يتماشى مع ست توصيات قدمت يف االستعراض الدوري الـشامل           ذ أن   ٣املشتركة  

 ،ستقالليتها التامـة  امن استعادة    متكني جلنة حقوق اإلنسان     تدعو إىل  ،)٣٤(نهامس  مخبلت  قُ
  . )٣٥(وأنه ينطوي على خرق واضح ملبادئ باريس

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -اءب  
 إىل عدم السماح    ٣أشارت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش والورقة املشتركة            -١٠

 رغم  )٣٦(٢٠٠٧ألي من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بزيارة فيجي منذ عام             
وأوصت منظمة هيومن .  من تأكيدات يف هذا الصدد  )٣٧(ما تضمنته التوصيات الثماين املقبولة    

جيه دعوة مفتوحة جلميع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات           رايتس ووتش فيجي بتو   
 والسماح ملمثلي منظمة    ،زيارة فيجي  واطلب لذينا اخلاصة، والعمل بسرعة على تسهيل زيارة     

  . )٣٨(العمل الدولية وسائر املراقبني الدوليني بالزيارة

ة القانون الـدويل    تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعا         -يمج  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ن متثيلـها   أ ىللقمع يف فيجي و    عرضتت رأة ال تزال  ملن ا أ ٣لورقة املشتركة   ااء يف   ج  -١١
يف مجيع مستويات صنع القرار، مبا يف ذلك يف مضمار السياسة، وهو ما يتناقض مع                يفعض

 اليت حظيـت بـالقبول يف االسـتعراض الـدوري           )٣٩(رأةالتوصية مبكافحة التمييز ضد امل    
 من أعلى   واحداً  للمركز الدويل ملناهضي التمييز،    ، وفقاً ُيسّجل يف فيجي أيضاً   و .)٤٠(الشامل
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 أن البلد   وذكرت حركة حقوق املرأة يف فيجي أيضاً      . )٤١(معدالت العنف ضد املرأة يف العامل     
 اجملال السياسي ومع ذلك ألغيت مجيع األحكـام  حيتل أدىن مرتبة من حيث مشاركة املرأة يف   

وأوصت حركة  . )٤٢(٢٠١٣املتعلقة بزيادة عدد النساء يف مواقع صنع القرار من دستور عام            
 ومجيع التشريعات الوطنية التفاقية     ٢٠١٣حقوق املرأة يف فيجي بضمان امتثال دستور عام         

  .)٤٣(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ريق حقوق األقليات احلكومة بتنقيح تشريعاهتا املتعلقة بالتمييز وتوحيدها         فأوصى  و  -١٢

وقدم املركز الدويل ملناهضي التمييز توصيات ذات صـلة حبظـر   . )٤٤(املشاحد  ويف قانون   
  . )٤٥(املنظمات العنصرية

 ،)٤٦( يف معرض اإلشارة إىل نتائج البحث الذي أجراه        ،ريق حقوق األقليات  فأفاد  و  -١٣
بأن العالقات بني اإلثنيات تأثرت مبمارسة التمييز يف التوظيف، ال سيما فيما يتعلق بتوظيف              

  .)٤٧(الفيجيني من أصل هندي يف اخلدمة املدنية
 نيوادعى املركز الدويل ملناهضي التمييز أن العداوة ضد جمموعات املثليات واملثلـي             -١٤

املتـرددين يف ميلـهم اجلنـسي      و نيثواملخن اهلوية اجلنسية    ي امليل اجلنسي ومغاير   يومزدوج
 ٢٠١٢مايو  / بتنظيم مسرية يف أيار    مستمرة كما يتبني من إلغاء موظفي إنفاذ القانون تصرحياً        

ـ  مع اإلبالغ عن حدوث   مستمراً وأن التمييز ال يزال    ملـدارس بـدافع كراهيـة    ايف  رشحت
مليل اجلنسي يف   اساس  أعلى   على حظر التمييز القائم      ٢٠١٣وفيما ينص دستور    . )٤٨(املثليني

 ال يوجد هناك أي نوع من أنواع احلماية يف جماالت احلياة االجتماعية والسياسية              ،التوظيف
خصني من نفس ش ، زواج٢٠٠٢ منذ عام ،ظر قانون الزواج حيوعالوة على ذلك،    . األخرى

نواع احلمايـة   وأوصى املركز الدويل ملناهضي التميز فيجي بتعزيز أ       . )٤٩( صرحياً اًجلنس حظر ا
   .)٥٠(التشريعية من التعرض للتمييز على أساس امليل اجلنسي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 أربع حاالت وفاة قيل إهنا حدثت يف الـسجون يف          نظمة العفو الدولية أن   مكرت  ذ  -١٥

ومل يعـاقبوا إال يف     أن اجلناة مل يوجه هلم االهتام        و ،امل األخري شلاوري  دلاستعراض  الافترة  
  . )٥١(حالة واحدة من هذه احلاالت

ىل مخس توصيات حظيت بالقبول يف االسـتعراض الـدوري          إويف معرض اإلشارة      -١٦
ـ  علجأن احلكومة وافقت على     بنظمة هيومن رايتس ووتش     مفادت  أ ،)٥٢(الشامل ا شريعاهتت

اص املعين هبذه املسألة لزيـارة      عايري الدولية ملناهضة التعذيب ودعوة املقرر اخل      ملا نسجمة مع م
 واملرسوم املتعلـق بـاجلرائم      ٢٠١٣ دستور عام  ذا كان إو. )٥٣(البلد أو تسهيل هذه الزيارة    

 ٣فإن الورقة املشتركة     لى حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة املهينة،        عنصان  ي
ات احلكومة يف استخدام أي     أن املرسوم املعدل لقانون النظام العام قد زاد من صالحي          حظتال
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سـاءة  إطرية قائمـة علـى      خأشاع ثقافة    اممقوة تراها ضرورية للحفاظ على النظام العام،        
  .)٥٤(استعمال السلطة

أبلغت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تسجيل حالتني بارزتني لتعذيب سـجناء            و  -١٧
سوء املعاملة موضع   جيعل التزام فيجي بوضع حد للتعذيب و       ، وهو ما  ٢٠٠٩فارين منذ عام    

وزعمت منظمة العفو الدولية أن أحد السجناء الفارين تعرض لضرب مربح           . )٥٥(شك كبري 
تقاعس السلطات عن إجراء حتقيق مستقل يف  وذكرت هذه املنظمة أن  . )٥٦(أدى إىل بتر ساقه   

وء املعاملة على أيدي قوات األمـن       س ب أو تتعلق بالتعرض للتعذيب     ةديادعاءات جديدة عد  
   .)٥٧(إشاعة ثقافة اإلفالت من العقاب اهم يفس
وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش فيجي بإصدار األمر إلدارة التحقيقات اجلنائية             -١٨

التابعة للشرطة بإجراء حتقيق مستقل يف االدعاءات املتعلقة بتعرض األشخاص الذين حتتجزهم            
ته؛ ووضع حد لالستخدام املفرط     الشرطة للتعذيب وسوء املعاملة، ومساءلة من تثبت مسؤولي       

 وضمان التحقيق يف كل احلوادث اليت استخدمت فيها   ؛للقوة من قبل أفراد الشرطة أو اجليش      
وأوصت منظمة العفـو    . )٥٨(د يسمح به القانون   حقصى  أالقوة املفرطة، ومالحقة اجلناة إىل      

 يقرطا يف ذلك عن      مب ،يبلتعذاسألة  الدولية فيجي بالتعاون الكامل مع املقرر اخلاص املعين مب        
ت والتقارير الطبية املتعلقة بتعذيب الـسجناء وإسـاءة         اتزويده بنسخة من سجالت التحقيق    

   .)٥٩(معاملتهم
راي وكنيث زينك ودانيال ي    ني،ية النقاب داقلاأن  ب يضاًأوأفادت منظمة العفو الدولية       -١٩

يف واملضايقة على أيـدي   قدموا شكوى إىل الشرطة بشأن تعرضهم للتخو  ،وفيليكس آنتوين 
ن الـشرطة   أة ادعـاء    مث و .، ومشل ذلك التعرض للعنف اجلسدي     ٢٠١١السلطات منذ عام    

. )٦٠(امتنعت عن التحقيق يف الشكوى اليت قدمها السيد فيليكس أنتوين ضد رئيس الـوزراء             
 إىل ورود معلومات عن نقل مدافعني عـن         ٣وباإلضافة إىل ذلك، أشارت الورقة املشتركة       

 ، من شىت منظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم وقياديني نقابيني ومدنيني          ،ق اإلنسان حقو
هنـم  إقيل  و.  عنهم لفترة امتدت إىل يومني     اًحتجزوا فيها رغم  وا إىل خميمات عسكرية     قسراًٍ

واستمر وقـوع   . تعرضوا للتخويف واستجوبوا بشأن اإلدالء بتعليقات حترض على احلكومة        
 أن هذه   ٣وأكدت الورقة املشتركة    . )٦١(وادث رغم حتسن الوضع ظاهرياً    هذا النوع من احل   

مقدمتني يف االستعراض الـدوري الـشامل        نيتوصيت مباشراً مع    احلوادث تتعارض تعارضاً  
بضمان إجراء حتقيقات مستقلة وضـمان       تعلقان على وجه اخلصوص   ت ،)٦٢(وقبلتهما فيجي 

  . )٦٣(احملاكمة وفقاً لألصول القانونيةوضاء حق األشخاص احملتجزين يف املثول أمام الق
يف فيجـي    زماتألل النسائي ركزملاووجه كل من املركز الدويل ملناهضي التمييز و         -٢٠

االنتباه إىل وجود ثغرات يف التشريعات وقصور تنفيذها وإىل األحكام القضائية اليت ال تويل،              
سألة العنف ضد املرأة بنـاًء علـى         االعتبار الواجب مل   ،)٦٤(٣حسب زعم الورقة املشتركة     

أفاد املركز الدويل   و. )٦٦( يف اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل       )٦٥(التوصية املقدمة 
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إىل مـرتكيب   " االعتداء العـام  "ن يف توجيه هتمة     وتندسي النواب العامني  ملناهضي التمييز أن  
الستناد ا عن  عوضاً،رسوم ذو طابع عامالعنف ضد املرأة، إىل املرسوم املتعلق باجلرائم، وهو م     

 ما ختفف أو تعلق، إذ      وذكر أن العقوبات غالباً   . ملتعلق بالعنف املرتيل  املخصص  ا ملرسوماإىل  
بـاإلفراج   ، ويأمرون "املصدر الرئيسي لدخل األسرة   "يأخذ القضاة يف االعتبار كون اجلاين       

ويعتـرب القـضاة    . )٦٧(ف ضد املرأة  بكفالة دون إرفاقه بأمر زجري حلماية الناجيات من العن        
عدم "وعلى الرغم من تطبيق سياسة      . للعقوبة خمفف ظرف) ولوبولوبأو ال ( ملصاحلةا أن   يضاًأ

، ال يزال موظفو إنفاذ القانون يسعون إىل مصاحلة األطراف من أجل خفض             "إسقاط التهمة 
يف فيجي أن    زماتألل سائيلناركز  ملاوذكر   .)٦٨(املعدالت اإلمجالية هلذه اجلرمية يف مناطقهم     

ن الرجال يتالعبون به الستصدار     أّدعى  ُيف املرتيل ال يفرق بني اجلنسني و      املرسوم املتعلق بالعن  
. )٦٩(أوامر زجرية بشأن العنف املرتيل تقضي بإخراج زوجاهتم أو شريكاهتم من بيت الزوجية            

 النـسائي  ركـز ملاوزعـم    .)٧٠(وال تشجع مواقف الشرطة الضحايا على تقدمي الشكاوى       
   .)٧١(يف فيجي أن من تتظلم إىل الشرطة تصبح ضحية مرتني زماتألل

 اعتبار  أوصى املركز الدويل ملناهضي التمييز فيجي بوضع مبادئ توجيهية حتظر رمسياً            -٢١
مبثابة ظرف خمفف يف قضايا العنف اجلنساين واجلنـسي         ) الشكل التقليدي أو غريه   (املصاحلة  

أن تعـزز    ومن الالزم . روف مشددة كعمر الضحية أو التهديد بالعنف      ظلسماح باألخذ ب  او
التساق يف احملاكمات وأحكام اإلدانة اليت تستهدف اجلناة عن طريـق تـوفري             ا يضاًأفيجي  

جلرائم اجلنسية وتدريب موظفي إنفاذ القانون احملليني املعنية بالقائمة احدات وللالتمويل الكايف 
 النـسائي  ركـز ملاوأوصـى    .)٧٢(قضايا العنف اجلنساين واجلنسي   الذين يتولون التحقيق يف     

يف فيجي احلكومة باعتماد تشريع بشأن العنف املرتيل يتناول اجلانب اجلنساين بصورة  زماتألل
 وتعديل املرسوم املتعلق باجلرائم الذي جييز الدفع بوجود أسباب معقولة لالعتقاد            ؛)٧٣(حمددة

لالزمة كحجة إلقامة عالقة جنسية بالتراضي مع أطفال تتراوح بأن الشخص املعين يبلغ السن ا
 وفرض حظر كلي على تطبيق شرط إثبات مقاومة الضحية    ؛)٧٤( عاماً ١٦ و ١٣أعمارهم بني   

 وتغيري قواعد تقدمي املساعدة القانونية مبا يتيح متثيل النساء يف           ؛)٧٥(يف قضايا االعتداء اجلنسي   
 بالعنف املرتيل والقضايا املتصلة بقانون األسرة حىت يف حـال           قضايا األوامر الزجرية املتعلقة   

   .)٧٦(يف اإلجراءات اجلنائية) الزوج(تعيني حمام يف إطار املساعدة القانونية لتمثيل اجلاين 
 نبـأ  ٣أفادت الورقة املشتركة     وبالنظر إىل معدالت االجتار باألطفال املثرية للقلق،        -٢٢

أشارت إىل   و ،نظمة العمل الدولية  مثلما دعت إىل ذلك     م ،)٧٧(اعتماد هنج مشويل أمر مطلوب    
 وقد بذلت احلكومة جهوداً. )٧٨( االستعراض الدوري الشامليفقدمة محظيت بالقبول  ةوصيت

 مع ذلـك،  ، دون أن حتقق،يف سبيل القضاء على االجتار باألطفال لألغراض اجلنسية والعمل       
ديد ضحايا االجتار بني الفئات حت يفة على نطاق واسع وتنفيذ اإلجراءات الرمسي  يف كافياًتقدماً

وباإلضافة إىل ذلك، نص املرسوم املتعلق برعاية الطفل        . الضعيفة من السكان بشكل استباقي    
على واجب الشرطة واملدرسني والعاملني يف جمال الصحة والرعاية االجتماعية يف اإلبالغ عن             

  . )٧٩( أم الإن كان هذا احلكم مطبقاً رف ُيعالكن لحوادث االعتداء على األطفال، 



A/HRC/WG.6/20/FJI/3 

GE.14-09026 8 

عقوبة اجلسدية يف املدارس، فقد أبلغت      لحظرت ا  وزارة التعليم  نأوعلى الرغم من      -٢٣
بادرة العاملية إلهناء ملوأوصت ا . )٨٠( عن استمرار ممارستها على نطاق واسع      ٣الورقة املشتركة   

ح قانوين إلدراج حكم واضـح يف       مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال فيجي بإجراء إصال       
ا إلغاء حـق     بطرق منه  ،التشريعات يقضي حبظر مجيع أشكال العقوبة اجلسدية دون استثناء        

  .)٨١("تسليط العقاب املعقول"الوالدين وغريهم يف 

 قانونالقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة إ  -٣  

التقّيـد    باستمرار عـن   تقاعست  احلكومة ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن       -٢٤
 بـأن رئـيس     ٣وأفادت الورقة املشتركة    . )٨٢(يادة القانون وأهنا مست باستقالل القضاء     بس

يـع  مجلـى   ع على اجلهاز القضائي، مبن يف ذلك        اًبريك نفوذاً الوزراء واملدعي العام ميارسان   
ـ يـادة   زىل  إدى  أو مـا    املوظفني القانونيني املستقلني وجلنة اخلدمات القضائية، وه       سييس ت

الستعراض الدوري  اوصيات  ت ُيّدعى أن تلك التدابري تتعارض مع تسع توصيات من        و. القضاء
 اللتني قدمتا خالل اجلولـة      )٨٤(وعلى الرغم من التوصيتني   . )٨٣(ليت حظيت بالقبول  االشامل  

ين فـصلوا يف     املوظفون القضائيون الـذ    اد يع مل )٨٥(األوىل من االستعراض الدوري الشامل    
  .  إىل اخلدمة٢٠٠٩ عام
ـ  االتزام هنج  أعربت منظمة العفو الدولية عن استمرار قلقها إزاء       و  -٢٥ ل لتـدخل يف عم

، وهو القاضـي    قاض سابق يف حمكمة االستئناف     أكّد ،٢٠١٢سبتمرب  /ي أيلول فف .القضاء
  .)٨٦(عينهاب القضايا أن املدعي العام تدخل يف سري عدد من ،دى احملكمة العليا ويليام مارشالل

 يف مجلة أمور، بأن تكف السلطة التنفيذية فوراً عـن          ،وأوصت منظمة العفو الدولية     -٢٦
ابطة احلقـوقيني يف    ر  يف جبميع أشكاله، يف استقاللية القضاء واحملامني، مبا يف ذلك           ،التدخل

ابلية عـزل   عدم ق  ري مراجعة للدستور واملراسيم وغريها من القوانني لضمان       جتن  أفيجي؛ و 
ـ حلكومة اليت   اأن تعمل   بوأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش      . )٨٧(القضاة عقـب   شكلت

عن احلكومـة    هاز القضاء جلستقاللية ا اقق  مبا حي  ساسيةأ صالحاتإ االنتخابات على إدخال  
 ومنظمـة   )٩٠( ومنظمة العفو الدوليـة    )٨٩(٣وأوصت كل من الورقة املشتركة      . )٨٨(واجليش

خلاص املعـين باسـتقالل القـضاة    املقرر  ا يجي فوراً فستقبل  ت بأن   )٩١(هيومن رايتس ووتش  
  . الذي قطعته يف اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل)٩٢( بناء على االلتزام،واحملامني

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الدستور نص على منح احلصانة من احملاكمة ألفراد               -٢٧
  احلكوميني الذين يرتكبون انتهاكات حقوق اإلنسان مبا يف ذلك         اجليش والشرطة واملوظفني  

وأفادت منظمة هيـومن رايـتس      . )٩٣(نصوص عليها يف القانون الدويل كالتعذيب     م رائمج
. )٩٤(ووتش بأن أحكام احلصانة ال جتيز دفع تعويض عن أي جرائم تندرج يف هذا اإلطـار               

 على ما يبدو، نطاق العفو      ،صانة يفوق  أن اتساع نطاق أحكام احل     ٣ورأت الورقة املشتركة    
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وأوصت منظمة العفو الدولية فيجي بإلغاء مجيع أحكـام  . )٩٥(الذي يسمح به القانون الدويل  
   .)٩٦(احلصانةبخلطرية ااحلصانة لتضمن عدم متتع مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان 

طباع بافتقـار    عن قلقها إزاء وجود ان     وأعربت حركة حقوق املرأة يف فيجي أيضاً        -٢٨
. )٩٧( ال سيما يف ضوء عسكرة جهاز الشرطة       ،هيئات إنفاذ القانون إىل االستقاللية واملصداقية     

  . )٩٨(يف فيجي بوضع حد لعسكرة هذا اجلهاز زماتألل لنسائياركز ملاوأوصى 
كامل تفاصيل امليزانيـة      عن لناًع تكشف   ملأن احلكومة    ٣أفادت الورقة املشتركة    و  -٢٩

  . )٩٩(ن فرصة املشاركة الكاملة يف عملية وضع امليزانيةماملواطنني حرموا ن عال والوطنية 

رية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف              ح  -٤  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

. ٢٠١٣لدسـتور عـام       أن فيجي دولة علمانية وفقاً     ٣الحظت الورقة املشتركة      -٣٠
 عت القيود جزئياًُرفقد ف ،للتقييد ليةحملاينية  دلانشطة  ألا  بينما ختضع بعض   هوالحظت الورقة أن  

وتوقفـت  . بشروط راخيصتنحت  ُمية للكنيسة امليثودية يف فيجي، و     عن االجتماعات السنو  
د اهلندوسية  الشرطة كذلك عن اشتراط احلصول على تراخيص إلقامة الشعائر الدينية يف املعاب           

بيد أن جهاز الشرطة مل حيصل بعد على التدريب الذي يهدف إىل ضمان             . )١٠٠(غري املسجلة 
 )١٠٢( االستعراض الدوري الشامل   )١٠١(وصياتت احترام احلق يف حرية الدين بناء على إحدى       

وأوصى املركز الدويل ملناهضي التمييز فيجي باسـتحداث مبـادرات          . اليت حظيت بالقبول  
   .)١٠٣(ة ملكافحة مشاعر العداء ضد أتباع الديانات غري الرئيسيةتثقيفي
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن املرسوم املتعلق بتعديل قانون النظام العام، واملرسوم             -٣١

، واملرسـوم املتعلـق بـاجلرائم    )مرسوم اإلعالم (٢٠١٠املتعلق بتطوير صناعة اإلعالم لعام     
حلق يف حرية التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيـات         امتناسب على    غري   والدستور تفرض تقييداً  

  .)١٠٤(واحلق يف التجمع السلمي
مشروع خطة مساعدة النظام     مؤخراً هدرأصوأشارت منظمة العفو الدولية إىل تقرير         -٣٢

ثقافة الرقابة الذاتية باتت راسـخة يف التقـارير         "اإلعالمي يف منطقة احمليط اهلادي أفاد بأن        
الحظـت الورقـة    و. )١٠٥("مية بسبب الغموض الناجم عن املراسيم املتعلقة باإلعالم       اإلعال

حب رقباء احلكومة من غرف األخبـار، ال تـزال الرقابـة يف        س رغم   ه أن  أيضاً ٣املشتركة  
ُيّدعى أن اإلعالم خيضع لسياسات قمعية اعتمدت مبوجب        و. كل مصدر قلق كبري   شت إلعالما

 أن هـذه    ٣ورأت الورقة املشتركة    . )١٠٦(عالم والبث التلفزيوين  تتعلق باإل ) عدلةم(مراسيم  
 )١٠٨(االستعراض الدوري الشامل   )١٠٧(وصياتت من  مع سبع   مباشراً املراسيم تتعارض تعارضاً  

استقصاء وطين   يف سياق اإلبالغ عن نتائج،٢وذكرت الورقة املشتركة . اليت حظيت بالقبول
رسوم املتعلق باإلعالم فوض الصالحية هليئة تطوير صناعة        مشل وسائط اإلعالم الفيجية، أن امل     

اإلعالم، وهي هيئة تتحمل مسؤولية دائمة عن ممارسة الرقابة على املعلومات اليت تعترب مصدر        
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وتتمتع هذه اهليئـة بـصالحية معاقبـة الـصحفيني     . هتديد للمصلحة العامة أو النظام العام     
وباإلضافة إىل ذلك، زعمـت     . )١٠٩(رب غري مالئمة  والشركات اإلعالمية اليت تنشر مواد تعت     

 ما متنح تراخيص قصرية األجـل مبوجـب          أن اجملموعات اإلعالمية غالباً    ٣الورقة املشتركة   
 رهينة موافقة احلكومـة لالسـتمرار يف        املرسوم املتعلق بالبث التلفزيوين، وبذلك تظل دائماً      

ن اختاذ قرارات مـستنرية قبـل       مواطنني  امل  دون متكن   كبرياً نشاطها، وهو ما يشكل عائقاً    
لقانون دعـاوى   ) ملعدلا( كذلك أن املرسوم     ٣وأكدت الورقة املشتركة    . )١١٠(االنتخابات

 بأي تصريح يدلون به     منح احلصانة للمسؤولني احلكوميني فيما يتعلق      ٢٠١٢ لعام   يةاحلكوم
شهريية ت صرحياتت شرن ن املمكن من  أ ٣زعم الورقة املشتركة    توعليه،  . سائط اإلعالم وإىل  

  . )١١١(دون االقتصاص منهم ونيكومح يديل هبا ممثلون
 بأن الدستور مل يقدم ضمانات واضـحة بالقـدر           أيضاً ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٣٣

مـشاعر  "الكايف فيما يتعلق حبرية التعبري، إذ ميكن تقييد هذا احلق العتبارات منها احلد من               
 حق املـواطنني يف عـدم التعـرض         وقد أُِقر أيضاً  ". نية أو الدينية  العداوة بني اجلماعات اإلث   

وزعمـت الورقـة    . )١١٢( ضد أفراد أو مجاعـات      سواء أكان موجهاً   ،"خطاب الكراهية "  ل
 أن العديد من الصحفيني ما زالوا ميارسون الرقابة الذاتية خشية التعرض لالنتقام             ٢املشتركة  

وأكـدت منظمـة    . )١١٣(ومة يف سياق تغطية أنشطتها    عن طريق القضاء إذا ما انتقدوا احلك      
هيومن رايتس ووتش أن احملاكم استندت إىل أحكام فضفاضة تتعلق بالتحقري للحد من حرية              

 بوجـه خـاص،     ، وأفادت حركة حقوق املرأة يف فيجي بأن السلطات تقمـع          ،)١١٤(التعبري
 )١١٦(٢ارت الورقة املـشتركة     ويف هذا الصدد، أش   . )١١٥(املناقشات املتعلقة باستقالل القضاء   

 )١١٩( ومنظمة هيومن رايـتس ووتـش      )١١٨( وحركة حقوق املرأة   )١١٧(ومنظمة العفو الدولية  
 إشارة واضحة إىل دعاوى إهانة احملكمة اليت رفعت ضد وسـائط            )١٢٠(٣والورقة املشتركة   

ملنتـدى  األب أكويال ياباكي وا   (ومدافعني عن حقوق اإلنسان     ) صحيفة فيجي تاميز  (إعالم  
  ). الدستوري للمواطنني

لتعليقـات  ا  يفقاش حيـوي للغايـة      ن كان هناك    ه بأن ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٣٤
نترنت إىل احملررين يف الصحافة الوطنية الفيجية يف األشهر والرسائل اليت وجهت عرب شبكة اإل

نـذ مثـاين    مساد    الذي الحظ جو الرقابة الذاتية   يإال أنه ال يزال      نتخابات،الل سباًحت األخرية
 )١٢٢(يف فيجي أن وسائط اإلعـالم الرئيـسية        زماتألل لنسائياركز  ملاوزعم  . )١٢١(سنوات
سائل من قبيل انتـهاك حقـوق اإلنـسان         متناول  تاليت   حفيةصلا هشراتنباستمرار   تتجاهل

  .والفساد احلكومي وإساءة استعمال السلطة يف الدوائر السياسية واحلكومية
 على املشاركة يف النقاش     التشجيع كثرياً :  فيجي مبا يلي   ٢لورقة املشتركة   وأوصت ا   -٣٥

العام دون معوقات؛ وإلغاء املرسوم املتعلق بوسائط اإلعالم وتدابريه العقابية املـشددة ضـد              
ئط اإلعالم يف التنظيم    الصحفيني واحملررين واملنظمات اإلعالمية واعتماد إطار تستند إليه وسا        

الذايت ويشجع على حرية الصحافة؛ وتشجيع وسائط اإلعالم الدولية يف االضطالع بعملـها             
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وأوصت الورقـة   . )١٢٣(اإلخباري وتتبع األحداث بإلغاء أوامر املنع الصادرة ضد الصحفيني        
   .)١٢٤( بسن قانون خاص حبرية اإلعالمقليالً  بالتعجيل٢املشتركة 

حلـق يف   ا بأن املرسوم املعدل لقانون النظام العام يقيـد          ٣لورقة املشتركة   وأفادت ا   -٣٦
جييز للحكومة االمتناع عن الترخيص لتنظيم أي اجتماع أو         وىل حد كبري،    إالتجمعات العامة   

االسـتعراض الـدوري     وصـيات ت مـن   مع مخس  )١٢٥(احتجاج سلمي، وهو ما يتعارض    
حركة حقوق املرأة يف فيجي إىل تفشي إسـاءة         وأشارت  .  اليت حظيت بالقبول   )١٢٦(الشامل

استخدام األحكام التنظيمية املتعلقة بالنظام العام واللجوء إىل أساليب غري منطقية وغامـضة             
ـ و. )١٢٧(منحت لتنظيم جتمعات سـلمية     صاريحت لغاءإ التعسف يف و ّدعى أن الـسلطات    ُي

 قـد عنعتـها مـن      مشلت حركة حقوق املرأة يف فيجـي، وم        ،استهدفت منظمات بعينها  
 ، نظمت  شخصاً ٣٠وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن جمموعة من         . )١٢٨(تاجتماعا

.  قبل صدور املوافقة الرئاسية علـى الدسـتور اجلديـد      ، احتجاجاً ٢٠١٣سبتمرب  /يف أيلول 
 حبجة التجمع دون احلصول على تـرخيص لكنـها أطلقـت        شخصاً ١٤وأوقفت الشرطة   

من  ١٤، أوقفت الشرطة ٢٠١٣نوفمرب /ويف تشرين الثاين. تاعاسضع بسراحهم بعد مضي 
. )١٢٩(اإلعالن عـن امليزانيـة      عليها شعارات تدعو احلكومة إىل     رتدائهم قمصاناً الاحملتجني  

، ٢٠١٣مارس / يف آذار، أن الشرطة ألغت، يف مجلة أمور أخرى،٣وذكرت الورقة املشتركة 
 علـى انعـدام      باليوم العاملي للمرأة احتجاجاً     صدر بتنظيم مسرية يف إطار االحتفال      ترخيصاً

شهد ت  ملوأشارت حركة حقوق املرأة يف فيجي إىل أهنا املرة األوىل اليت            . )١٣٠(األمن يف الليل  
  . )١٣١(التظاهرة هذهفيها مدينة سوفا 

 ،مبزيد من احلقوق النقابية تعرضوا     بأن احملتجني املطالبني     ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٣٧
وأفادت منظمة هيومن رايـتس     . )١٣٢(دة مناسبات، للتوقيف واالستجواب والتخويف    يف ع 

  سـلمياً  ، إضـراباً  ٢٠١٣ديـسمرب   / يف كانون األول   ،ووتش بأن عمال املنتجعات نظموا    
 لالحتجاج على الظروف اليت يعملون فيها وأن ستة نقابيني وجهت إليهم اهتامات وتعرضوا            

 ومنظمـة   )١٣٤(وزعمت منظمة هيومن رايتس ووتش    . )١٣٣( سياق هذه احلادثة   يفالحتجاز  ل
، إىل مطحنة قصب السكر مبدينـة       ٢٠١٣ يف عام    ، من اجليش أرسلوا   العفو الدولية أن أفراداً   

وأفادت منظمة العفو الدولية .  أثناء عملية تصويت لشن إضراب     )١٣٥(لوتوكا لتخويف العمال  
ف وراء تنظيم إضراب خمالف للقانون      قبض عليه ووجهت إليه هتمة الوقو      بأن دانيال يوراي  
  . )١٣٦(٢٠١٤يناير /يف كانون الثاين

 ،)١٣٧(أربع توصيات بضمان محاية املدافعني عن حقوق اإلنـسان  قبول فيجي  ورغم  -٣٨
ـ االنتهاك والتخويـف      من ذكرت منظمة العفو الدولية أن هنجاً      نـذ اسـتعراض    مستمر  م

عرض أشخاص  ت تتحدث عن  علوماتمىل  إ أشارت منظمة العفو الدولية   و. )١٣٨(٢٠١٠ عام
 على وسائط التواصـل     للتهديد واالحتجاز من قبل الشرطة أو اجليش بسبب نشر تعليقات         

لتنصت على هواتف الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان ورصد نـشاطهم           اعن  االجتماعي؛ و 
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رسة  عن مما  التوقف فوراً وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش فيجي ب      . )١٣٩(على الفيسبوك 
االحتجاز التعسفي ضد مواطنيها، ال سيما املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان              التضييق و 

نظمـات  مبإمكان   لى املأل أن  ععالن  إلاوالصحفيني والنقابيني وأعضاء أحزاب املعارضة؛ و     
وأوصـت منظمـة    .  والتأكد من حتقق ذلك    )١٤٠(لعمل دون تدخل احلكومة   ا اجملتمع املدين 

األفـراد   ة الدستور ومجيع القوانني لـضمان محايـة حقـوق         هيومن رايتس ووتش مبراجع   
نتقاد واملعارضـة   الاواملنظمات يف الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها، مبا يف ذلك احلق يف             

 ،)١٤١(لتجمعات االحتجاجية العامة واإلضرابات العماليـة     ا زاءإياسات احلكومة   لسية  مالسل
والناشـطني الـذين     ماعات األقليات جلخاص  وأوصت منظمة العفو الدولية بإيالء اهتمام       

ـ الذين يتعرضون أكثـر   يدافعون عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ن غريهـم م
قرر  من امل  الًك حلكومةاستقبل  ت  بأن ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )١٤٢(لالعتداءات والوصم 

رر اخلاص املعين حبالة    قملات و جمع السلمي ويف تكوين اجلمعيا    اخلاص املعين باحلق يف حرية الت     
 الـذي قطعتـه يف اجلولـة األوىل مـن     )١٤٣(املدافعني عن حقوق اإلنسان بناء على االلتزام      

  .)١٤٤(االستعراض الدوري الشامل
وجيه هتم جنائيـة إىل منتقـدي   ت وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء       -٣٩

.  بـدوافع سياسـية  م بتوجيه املدعني العامني هتماًلزاعاقامة دعاوى ضدهم وإزاء    وإ احلكومة
ويشمل ذلك التهم املوجهة إىل رئيس الوزراء السابق كاراسي فيما يتعلق بأحداث مـضى              

ـ ، والتهم املوجهة ضد السياسي السابق مـري ساميـسوين    عاماً ٢٠عليها أكثر من     دعوى ب
 ة إىل الزعيم النقايب دانيال    لتحريض على العنف السياسي، وهتم التحريض على الفتنة املوجه        ا
 ملوجهة ضد مخسة ناشطني يف جمال الكتابات اجلداريـة        التحريض على الفتنة    ا مهتراي، و وأ

شر رسائل مناهضة للحكومة، والتهم اجلنائية املوجهة ضد احملامي املدافع عن حقوق     نبدعوى  
وقـد  . ريكي دوالر أم  ٢٠بلغ  مبـ طعممرخصة  ب اإلنسان إمرانا جالل بسبب قضية تتعلق     

خضع األشخاص يف عدد من هذه القضايا لتقييد حقهم يف السفر كشرط من شروط اإلفراج         
وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تعيد فيجي النظر يف مجيع القـضايا             . )١٤٥(بكفالة

 بسبب ممارسة حقهم يف حريـة التعـبري أو يف           ةت جنائي ااملتعلقة بأشخاص خيضعون لتحقيق   
   .)١٤٦(ن اجلمعيات، وإسقاط الدعاوى املرفوعة ضدهمالتجمع أو تكوي

 علـى سـت مـن توصـيات        ًء بنا ، أن فيجي قامت   ٣و ذكرت الورقة املشتركة       -٤٠
 اليت وافقت عليها، ببعض اخلطوات اإلجيابية إلعادة بنـاء          )١٤٧(الستعراض الدوري الشامل  ا

وهو برتبة ضـابط   ،ؤقت استقال رئيس الوزراء امل  ،٢٠١٤مارس  /ويف آذار . )١٤٨(الدميقراطية
ـ مـع     وأعلن اعتزامه خوض احلملة االنتخابيـة      ، القوات املسلحة  يفعهد   زب سياسـي   ح
 الحظت حركة حقوق املرأة يف      ، باالقتراع العام  ٢٠١٣دستور عام    ورغم إقرار . )١٤٩(جديد

ـ     ٢٠١٣فيجي أن املرسوم املتعلق باألحزاب السياسية لعام         ول دون   وضع حواجز كبرية حت
فرض قيود مشددة علـى حقـوق        شأنه شأن الدستور،   يز،جياألحزاب السياسية و  تسجيل  

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش     . )١٥٠("حسن سري االنتخابات  "اإلنسان بغرض ضمان    
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رم املسؤولني النقابيني من االخنراط يف األحـزاب        حيبأن املرسوم املتعلق باألحزاب السياسية      
بينمـا  و. )١٥١(من إبداء تأييدهم حلزب مـن األحـزاب       ب فيها، و  اصالسياسية أو شغل من   

ـ  الحظت منظمة العفو الدولية أن أربعة أحزاب سياسية        وجـب هـذا    مبفـسها   نجلت  س
 بعد، األمر الذي حرم رَشن بأن القوانني االنتخابية مل ُت٣أفادت الورقة املشتركة   ،)١٥٢(املرسوم

منظمات اجملتمع املدين يف مبـادرات      ا وحدَّ من مشاركة     هتاألحزاب املسجلة من تنظيم محال    
  . )١٥٣(تثقيف اجلمهور

وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش فيجي بإعادة النظر يف قوائم تسجيل النـاخبني               -٤١
خمالفات وضمان متكن مجيع األشخاص املؤهلني للتصويت من ممارسة حقهـم يف          لتصحيح أي 

 للمجتمع املدين للمشاركة يف االنتخابات اإلدالء بأصواهتم؛ واحلرص على توفري الفرصة واحلماية
وأوصت منظمة العفو   . )١٥٤(ومراقبة سريها؛ ودعوة مراقبني دوليني مستقلني ملراقبة االنتخابات       

الدولية فيجي بضمان عدم التمييز ضد أي من األحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيلها وقدرهتا              
ـ على احلصول على التمويل وممارسة حقها يف حرية ا         ك مـن  لتعبري والتجمع السلمي مبا يف ذل

   .)١٥٥(أن تعطى فرصتها يف التعبري إىل وسائط اإلعالمخالل تنظيم مظاهرات سلمية و
وأوصت حركة حقوق املرأة يف فيجي الدولة بتعزيز املشاركة النسائية عن طريـق               -٤٢

ت التقييدية أو الشروط    لغاء السياسا وإ اختاذ إجراءات متكينية من قبيل التدابري اخلاصة املؤقتة       
 يف معرض اإلشارة إىل نتائج      ،ريق حقوق األقليات  فوذكر  . )١٥٦(اليت تثين املرأة عن املشاركة    

 فيما يّدعى، بـأهنم     ، أن غالبية الفيجيني من أصل هندي الذين قدموا ردوداً أفادوا          ،)١٥٧(حبثه
مثة و. إىل حد كبري   )ينيسكان فيجي األصل  (اإليتوكاي   غم استشارهتم فإن اختاذ القرار بيد     ر

ملركـز الـدويل    اوصى  أو. )١٥٨(نويهيمن عليها اإليتوكاي واملسلم    حلكومةا أن   ادعاء أيضاً 
ـ ملقبولة  ااالستعراض الدوري الشامل     وصيةت  يف معرض اإلشارة إىل    ،ملناهضي التمييز  شأن ب

ة يف العملية   ، بتوخي مزيد من الشفافي    )١٥٩("حوار حقيقي مع اجلماعات اإلثنية كافة     "إجراء  
  . )١٦٠(ملشاركةان مقليات ألا لتمكني السياسية

  حلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةا  -٥  
 ملركز الدويل ملناهضي التمييـز    احتدث   ،)١٦١(ملقبولةاىل إحدى التوصيات    إ اإلشارةب  -٤٣
 وأعرب عن قلقه إزاء     ،)١٦٢(عرض املرأة للتحرش يف مكان العمل     بتة املثرية للقلق    يحتمالالاعن  

وأوصى . )١٦٣( ما تتسم بتدين األجور وال ختضع للتنظيم النقايب        عمل النساء يف قطاعات غالباً    
املركز فيجي بتجرمي التحرش اجلنسي وتطبيق نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر، وحتديـد             

  .)١٦٤(حد أدىن لألجر يتيح للمرأة فرصة ختطي عتبة الفقر
. )١٦٥( ورقات معلومات عن آخر املستجدات املتعلقة باحلقوق العمالية        وقدمت سبع   -٤٤

 بأن آليات املراقبة التابعة ملنظمة العمل الدولية قدمت تفاصيل عن           ١وأفادت الورقة املشتركة    
وقوع انتهاكات خطرية ومنهجية للحق يف حرية تكوين اجلمعيات، تراوحت بني الـضرب             
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 إىل باطلة وإخضاع النقابيني ملراقبة دائمة وصـوالً     إىل هتم  اداًاالحتجاز استن ربح والتهديد و  امل
يف القطـاعني العـام     " إسقاط حقوق العمل املكفولة للعاملني يف جمال الصناعات األساسية        

لـيت  ا ، أن بعثة االتصاالت املباشرة    ١وذكرت الورقة املشتركة    .  شبه كامل  واخلاص إسقاطاً 
عمال فيجيون،   ق من صحة االدعاءات العديدة اليت قدمها      نظمة العمل الدولية للتحق   مأوفدهتا  
ذكرت منظمة  و. )١٦٦(٢٠١٢ للطرد من فيجي يف عام       ،م هذه الورقة  زع  على حد  ،تعرضت

هيومن رايتس ووتش أن السلطات منعت منظمة العمل الدولية كذلك من استكمال أعمال             
  .)١٦٧(٢٠١٣إحدى البعثات يف عام 

لصناعات األساسـية   با  املتعلق ٢٠١١دولية بأن مرسوم عام     وأفادت منظمة العفو ال     -٤٥
 من حق اإلضراب إىل حد كـبري،        قيَّد حقوق املفاوضة اجلماعية، وقلّصَ    ) التوظيف( الوطنية

 وأبطل مفعول اتفاقات العمل اجلماعيـة يف        ،وحظر دفع أجر مقابل ساعات العمل اإلضافية      
أن هذا املرسوم    يف فيجي  زماتألل لنسائياركز  كر امل ذو. )١٦٨(القطاعات االقتصادية الرئيسية  

وأفـادت الورقـة    . )١٦٩(كقطاع السياحة والقطاع املصريف     حقوق العمال يف قطاعات    دقّي
وّسعت األنظمـة    ،)١٧٠( من إلغاء مرسوم الصناعات األساسية الوطنية       بدالً ، بأنه ١املشتركة  

مـن   ة الوطنية والشركات املعيَّنة    املتعلقة بالصناعات األساسي   ٢٠١٣لعام  ) تعديل) (٢رقم  (
صناعة خشب الصنوبر؛ وصناعة خشب املاهوغين والـشركة        : نطاق املرسوم ليشمل ما يلي    

. )١٧١(احملدودة خلدمات الوقاية من احلريق، واحلكومة احمللية؛ وشركة مطارات فيجي احملدودة          
ـ مو لعمـال يف فيجي أن تلك الصناعات توظف آالف ا     زماتألل لنسائياركز  ملاوذكر   م هن
   .)١٧٢( يف اجملتمع الفيجي واألكثر ضعفاًاألدىن أجراً لشرائحابعض 
فيجي بإلغـاء مرسـوم الـصناعات األساسـية          زماتألل لنسائياركز  ملاوأوصى    -٤٦

وأوصت منظمة العفو الدولية فيجي بتعديل التشريعات احلالية، مبـا يف ذلـك            . )١٧٣(الوطنية
 مـع   أو إقرار قوانني جديدة حلماية حقوق العمال متاشـياً األجزاء ذات الصلة من الدستور،    

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والعمل، مبا فيها احلق يف تكوين النقابات واالنتساب إليهـا،              
واحلق يف املفاوضة اجلماعية، واحلق يف السعي إىل حتسني ظروف العمل دون التعرض للعقوبة              

لعفو الدولية دعمها للدعوة إىل تشكيل جلنة تقصي بشأن         وواصلت منظمة ا  . )١٧٤(أو االنتقام 
  .)١٧٥( من دستور منظمة العمل الدولية٢٦حقوق العمال يف فيجي مبوجب املادة 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٦  
 االستعراض الدوري  )١٧٦(وصياتت أقرت منظمة العفو الدولية بامتثال فيجي إلحدى        -٤٧

 مرسوم املعاشات التقاعدية وخمصصات التقاعـد       ٢٠١٠ عام   يفذ ألغت   إليت قبلتها   االشامل  
  .)١٧٧(٢٠٠٩لعام 
 النسبة للجولة الثانيـة   ب  بأن مسألة األرض تكتسي أمهية     ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٤٨
بعقـد مـشاورات     ملقاولنيايس هناك ما يلزم احلكومة وال       فل .ستعراض الدوري الشامل  الل
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شاريع التطوير املقترحة، مبا يف ذلك مشاريع التعدين على اليابسة ويف قاع البحر، مع              م شأنب
وإذا ما متت هذه املشاورة للحصول على       . ن هبا وأثرتي الذين مالك األراضي واجملتمعات احمللية   

املنطقـة   ألراضي، فإن ذلك يقتصر على أفراد من العشرية على مـستوى          بالالنتفاع   املوافقة
 وترى اجملتمعات احمللية أن اإلطار القائم حاليـاً       . )١٧٨( ما ُيستشار القادة الذكور فقط     لباًوغا

املُشاع ال يراعي السياق الثقايف لألرض اليت ختضع مللكية مجاعية، وقد تظهر             إلدارة األراضي 
بسبب وجـود    يضاًأألرض ُمشاعة   اتبدو   دقو. قد تكون مستغلة متاماً    ُمشاع بينما  على أهنا 

   .)١٧٩(نزاع بني العشائر

  احلق يف الصحة  -٧  
 عن تسجيل معدالت عالية يف نقص التغذيـة بـني           ٣لورقة املشتركة   اقدمو  م أبلغ  -٤٩

 ما تباع األغذية ذات القيمة الغذائيـة        وغالباً. الريفية واإلقليمية  األطفال، ال سيما يف املناطق    
راكـز  املإىل   ل إىل صعوبة الوصـول    ويؤدي نقص وسائل النق   . العالية من أجل توليد الدخل    

ولذلك، يتعذر على العديد من األطفـال التمتـع الكامـل           . مرافق الرعاية الطبية  الصحية و 
االستعراض الدوري الشامل     به )١٨٠( ملا أوصي  حبقوقهم اليت أقرهتا اتفاقية حقوق الطفل وفقاً      

   .)١٨١(يف جولته األوىل
يجي إىل أن احلصول على الرعايـة الـصحية         يف ف  زماتألل النسائي ركزملاوأشار    -٥٠

ألحكام املسبقة الدينية   ا ال سيما بسبب   النسبة للمرأة، بثري مشكلة متكررة باستمرار     ياإلجنابية  
وذكر أن احلكومة ال تـسمح بتـدريب        . يف جمال الرعاية الصحية    نيلعاملادى  ل ةجلنسانياو

ا إىل ضرورة العمل على حتـسني       هودعا. يةالعاملني يف اجملال الطيب لتوعيتهم باملسائل اجلنسان      
   .)١٨٢(السلوكيات املؤسسية باعتباره أولوية

  احلق يف التعليم  -٨  
 إىل معلومات تفيد بأن األطفال ال يلتحقون باملـدارس          ٣أشارت الورقة املشتركة      -٥١

كومة وأوصى فريق حقوق األقليات احل    . )١٨٣(بسبب االفتقار إىل املوارد وانعدام وسائل النقل      
ندوق االدخـار   ص مبا يف ذلك املنح الدراسية و      ،رامج العمل اإلجيايب  ببإجراء مراجعة جلميع    

لذين هم يف أمس احلاجة إليهـا،       اتلقاها  يلوقوف على حجم املساعدة اليت      ل ،الوطين الفيجي 
بصورة دورية لتقييم مدى    " مناطق اإلقامة "ودعا إىل استعراض خمطط      .ليةحم تمعاتوجم أفراداً

ورأى أنه ينبغي للدولـة أن      . أثريه على جودة التعليم وعلى زيادة التنوع اإلثين يف املدارس         ت
يف األرياف واملدارس الواقعة يف املراكز احلـضرية احملرومـة            من الدعم للمدارس   تقدم مزيداً 

  .)١٨٤(حيث تكون معايري التعليم يف أدىن مستوى
ر احلكومة بإجراء اسـتعراض شـامل        بأن تأم  وأوصى فريق حقوق األقليات أيضاً      -٥٢

عات اإلثنيـة والطوائـف الدينيـة،      ية على يد هيئة تضم ممثلني جلميع اجملمو       اسللمناهج الدر 
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مل تدريس تاريخ كل اجملموعات الفيجية وثقافتها وديانتها ولغتها،         شي ج جديد هباقتراح من و
  .)١٨٥(ج يف مجيع املناطقهاملن اذهبُيعَمل  على أن

  والشعوب األصليةاألقليات   -٩  
ادعى املركز الدويل ملناهضي التمييز أن فيجي فككت ما يفترض أنـه مؤسـسات                -٥٣

 كما  ،أثر ، وهو ما  "اإليتوكاي"الشعوب األصلية، مبا يف ذلك اجمللس األكرب لزعماء الفيجيني          
 إجراء مناقشة حرة وقد فعلت ذلك دون .ُيّدعى، على نفوذهم السياسي على املستوى الوطين

   .)١٨٦(مفتوحة، ال سيما بني أصحاب املصلحة املعنينيو
وأبلغ املركز الدويل ملناهضي التمييز عن استمرار االنقسامات العرقية بني الفيجـيني              -٥٤

وذكر فريق حقوق األقليـات أن ملكيـة األرض     . )١٨٧(األصليني والفيجيني من أصل هندي    
فقد خسر  .  من حاالت التوتر بني اإلثنيات     ى املوارد الطبيعية ال يزال يثري كثرياً      لع ولصواحل

ستأجروها من ااستغالل أراضي  الذين يعتمدون على عدد كبري من الفيجيني من أصل هندي، 
 تلك األراضي؛ وخيشى الفيجيون األصليون أن تصادر احلكومة أراضيهم          ،لفيجيني األصليني ا

  .)١٨٨(ألغراض التنمية
ـ     إلاقليات  ألن ا أو أفاد فريق حقوق األقليات        -٥٥  لثنية كالصينيني واملنحدرين من أص

أهنا تعاين مـن التـهميش      الساحة السياسية، و    على  وجود هلم تقريباً   الوالروتومان،   أورويب
 ورويبأ مـن أصـل    غالبية الفيجـيني  و. ستويني االجتماعي واالقتصادي  واالستبعاد على امل  

ويعاين هؤالء من ضعف املـستوى    راضي،  أ ميلكون   الوامليالنيزيني وغريهم من سكان اجلزر      
عى فريق حقـوق األقليـات أن نـساء البانابـال      ديو. )١٨٩(التعليمي والبطالة والفقر نسبيا   

 من   مريراً الريفية خيضن كفاحاً   والتوفاليني وامليالنيزيني وبعض من نساء الروتومان يف املناطق       
  .)١٩٠(ن الكنسيةأجل املشاركة يف عملية صنع القرار خارج إطار أسرهن وجمموعاهت
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