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مقدمة
 -1عق ــد الفري ــق العام ــال املع ــا بالس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال املنشـ ـ وج ــب ـ ـرار لـ ـ
حقوق اإلنسان  1/5املؤرخ  19حزيران/يونيه  0221دورتـه العشـرين يف الفـةة مـن  01تشـرين
األول/أكتــوبر  1تشـرين الينــاف/نوفم  .0214واستعرضــح حالــة حقــوق اإلنســان يف فيجـ
يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف  08تشرين األول/أكتوبر  .0214وترأس وفـد فيجـ السـيد أيـا
ســيد  -خيــو النا ــب العــا وو يــر العــدل .واعتمــد الفريــق العامــال هــذا التقريــر بش ـ ن فيج ـ يف
جلسته العاشرة املعقودة يف  31تشرين األول/أكتوبر .0214
 -0ويف  15كــانون اليناف/ينــاير  0214اختــار لـ حقــوق اإلنســان فريــق املقــررين التــا
(اجملموعة الينالثية) لتيسري استعراض احلالة يف فيج  :الحتاد الروس وناميبيا واليابان.
 -3وعمـالا ب حكــا الفقـرة  15مــن مرفـق القـرار  1/5والفقـرة  5مــن مرفـق القـرار 01/16
صدرت الوثا ق التالية ألغراض استعراض احلالة يف فيج :
تقري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر و ا/ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا للفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة (15أ)
(أ)
()A/HRC/WG.6/20/FJI/1؛
(ب) جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان وفقـا
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/20/FJI/2؛
(ج) مـ ـ ــوجز أعدت ـ ـ ــه مفوضـ ـ ــية األم ـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة الس ـ ـ ــامية حلقـ ـ ــوق اإلنس ـ ـ ــان وفق ـ ـ ـا
للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/20/FJI/3
 -4وأحيلــح فيج ـ عــن ري ــق اجملموعــة الينالثيــة ا مــة أس ـ لة أعــد ا مســبقا س ــبانيا
وأملاني ــا وبلجيك ــا وس ــلوفينيا وليشتنش ــتاين واملكس ــي واململك ــة املتح ــدة ل ي اني ــا الع مـ ـ
وأيرلندا الشمالية وهولندا .وترد هذه األسـ لة علـ املو ـع الشـبك اخلـارج لالسـتعراض الـدورج
الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
د البيانات الفتتاحية لوفد فيجـ النا ـب العـا وو يـر العـدل ور ـي القاـاة ومـدير
-5
النيابة العامة ور ي هي ة ت وير اع اإلعال .
 -6و ــد أك ــدت فيج ـ التزامه ــا بتعزي ــز وةاي ــة املب ــادا والق ــيم األساس ــية حلق ــوق اإلنس ــان
العاملي ــة ال ـيت ي ــن عليه ــا اإلع ــالن الع ــامل حلق ــوق اإلنس ــان يف دس ــتورها املعتم ــد يف  1أيل ــول/
ســبتم  .0213ويشــكال هــذا الدســتور أول دســتور يف فيج ـ يلغ ـ اإلنفــاا القــانوف للتصــويح
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اإلثــا ويشــمال احلقــوق الجتماعيــة وال تصــادية فا ـالا عــن احلقــوق املدنيــة والسياســية حي ـ
أنشـ ـ ــارا معياريـ ـا أح ــدل حت ــولا يف ــال حق ــوق اإلنس ــان لص ــا ش ــعب فيجـ ـ  .و وج ــب
الدستور تلتز الدولة التزاما انونيا حبماية هذه احلقوق وتعزيزها.
 -1وكانــح فيج ـ ــد أجــرت وجــب الدســتور يف  11أيلول/ســبتم  0214انتشابــات
ش ــهدت مش ــاركة للن ــاخبب املس ــجلب بنس ــبة  9446يف املا ــة كم ــا س ــجلح مس ــتو ياس ــيا
منشفا ا من الب ا ات امللغاة بنسبة  2415يف املا ـة .ويف بيـان أو اعتـ فريـق املـرا بب املتعـدد
اجلنسيات أن هذ النتشابات د اتسمح باملصدا ية وأهنا مينلح رادة شعب فيج .
 -9وفا ـالا عــن حقــوق اإلنســان املنص ــوص عليهــا يف الصــكوحل الدوليــة األساســية حلق ــوق
اإلنس ــان حت ـ فيج ـ ل ـ حق ــوق اإلنس ــان عل ـ معاجل ــة املس ــا ال الناش ـ ة يف ــال حق ــوق
اإلنســان ــا فيهــا آثــار تغــري املنــاخ العــابرة للحــدود وسياســات اللجــوء وانعكاســات اتفا ــات
التجارة احلرة عل احلقوق الجتماعية وال تصادية.
 -8وردا عل األس لة املتعلقة بالتصديق عل الصكوحل الدولية حلقوق اإلنسان اليت رحتهـا
بلجيكــا واملكســي واململكــة املتحــدة أكــدت فيجـ أهنــا ليســح رفـا يف العهــد الــدو اخلــاص
بــاحلقوق املدنيــة والسياســية والعهــد الــدو اخلــاص بــاحلقوق ال تصــادية والجتماعيــة والينقافيــة
واتفا ية مناهاة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الال نسـانية أو املهينـة.
ومــع ال ـ فــةن شــرعة احلقــوق القويــة الــيت يتاــمنها الدســتور تــذهب أبعــد مــن اللتزامــات
املنصــوص عليهــا يف الصــكوحل املــذكورة وتلــز الدولــة بتعزيــز هــذه احلقــوق وةايتهــا لصــا يــع
الفيجيب .وت بق السل ة القاا ية الفيجية هذه احلقوق بشكال مباشـر .أمـا ـرار التصـديق علـ
هذه الصكوحل فهو من اختصاص ال ملان.
 -12وت ــال فيجـ مرنــة فيمــا اـ دعــوة املكلفــب بوليــات يف ــار اإلجـراءات اخلاصــة
يــارة البلــد .بيــد أهنــا تعمــال يف بي ــة سياســية واجتماعيــة وتشـريعية جديــدة مام ـ ا .وتريــد فيج ـ أن
تك ــون يف وض ــع يس ــمق ع ــا بالتص ــديق علـ ـ ه ــذه الص ــكوحل وأن تك ــون ل ــديها املـ ـوارد الال م ــة
لستقبال املكلفب بوليات واستيفاء معايريهم بال دعو م.
 -11وتتماش ـ حقــوق امل ـرأة يف فيج ـ مــع اتفا يــة القاــاء عل ـ يــع أشــكال التمييــز ضــد
املـرأة الــيت صــد ح عليهــا فيجـ يف عــا  .1885وردا علـ األسـ لة الــيت رحتهــا عشــرة بلــدان
بشـ ـ ن اإلجـ ـراءات املتش ــذة م ــن أج ــال وض ــع ح ــد للتميي ــز والعن ــف ض ــد املـ ـرأة اعةف ــح فيجـ ـ
بالتحــديات الــيت ت رحه ــا هاتــان املس ـ لتان .وتش ـمال مب ــادرات جديــدة يف ه ــذا الصــدد حت ــدي
أحكا واردة يف مرسو اجلرا م بشـ ن جـرا م الغتصـاب والعتـداء اجلنسـ وسـن مرسـو متعلـق
ب ـالعنف املنــز وت بيق ـه وتــدريب العــاملب يف اجملــال القاــا ووضــع سياســة جنســانية و نيــة
جديدة وتدريب موظف اخلدمة املدنية عل الشؤون اجلنسانية .وصـححح فيجـ ادعـاء هولنـدا
القا ـال ن الدسـتور ل ممـ املـرأة مـن خـالل سـرد األسـ احملميـة حـديين ا باإلضـافة اجلــن
ونوع اجلـن يف شـرعة احلقـوق والـيت تشـمال اعويـة اجلنسـانية والتعبـري اجلنسـاف واحلمـال واحلالـة
4
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الزوجيــة وتشــكال ةايــة واســعة الن ــاق مــن التمييــز ضــد امل ـرأة م ـا يســمق ب ـالتعبري القــانوف عــن
التمييز املتعدد اجلوانب .وأوضحح أياا أن ارتفاع عدد حالت العنف املنز املبلغ عنها الـذج
أثار القلق يعك يف الوا ع تزايد بالغ الاحايا نتيجة ثقتهم باملبادرات املشار ليها أعاله.
 -10ولــن تكــون هــذه التــدابري مفيــدة ل اا أدت يــع اجلهــات صــاحبة املصــلحة دورهــا يف
تشكيال موا ف اجملتمع يف اجتاه عد التسامق م لقا مع التمييـز والعنـف ضـد املـرأة .ول بـد أياـا
مــن تــدريب أفـراد الشــر ة واجملتمــع املــدف والســل ة القاــا ية واملــدعب العــامب ومشــاركتهم .ومــن
املهم أن تكون من مات اجملتمع املدف ملمة هبذه القـوانب واملبـادرات ألهنـا ةولـة وجـب املرسـو
املتعلق بالعنف املنز مينيال املرأة يف الن ا القانوف.
 -13ول ين املرسو املتعلق بالعنف املنز عل العنف املنز كجرمية؛ ا ت ـال التهمـة مـة
اعتداء وجب مرسو اجلـرا م .ومـع الـ يتاـمن املرسـو املتعلـق بـالعنف املنـز أحكامـا مهمـة
ميكن استشدامها من أجال ةاية املرأة.
 -14وردا عل ـ أس ـ لة مــن ســتونيا وبلجيكــا بش ـ ن احملكمــة اجلنا يــة الدوليــة أفــاد الوفــد ب ـ ن
فيج كانح من أول الدول اليت صد ح عل ن ـا رومـا األساسـ وهـ ل تـزال ملتزمـة التزامـا
ثابت ـ ا باحملكمــة اجلنا يــة الدوليــة .وتتســم التش ـريعات احملليــة للبلــد بالتكامــال التــا مــع أحكــا ن ــا
روما األساس من خالل مرسو اجلرا م.
 -15وردا علـ ـ أسـ ـ لة رحته ــا ثيوبي ــا وسويسـ ـرا بشـ ـ ن احلق ــوق مقاب ــال القي ــود يف الدس ــتور
الفيجـ أوضــحح فيجـ أن عــبء ثبــات ضــرورة القيــود يقــع علـ عــاتق الدولــة .وأضــافح أنــه
جيب عل القـانون دا مـا أن يعـز القـيم الـيت يسـتند ليهـا أج تمـع دميقرا ـ ـا م علـ الكرامـة
اإلنسانية واملساواة واحلرية .وفاـالا عـن الـ فـةن الفـرع  1مـن شـرعة احلقـوق الـيت تقـو عليهـا
ه ــذه املب ــادا الدميقرا ي ــة يرش ــد احمل ــاكم يف تفسـ ـريا ا ويس ــمق ع ــا ب خ ــذ الق ــانون ال ــدو بع ــب
العتبار عند اختاا رارا ا.
 -16وردا عل ـ أس ـ لة بش ـ ن لغــاء عقوبــة اإلعــدا رحتهــا أملانيــا وفرنســا وناميبيــا أشــارت
أهنـا ألغـح عقوبـة اإلعـدا يف عـا  .0221لكـن هـذه العقوبـة مـا الـح ا مـة بشـكال
فيج
غــري مباشــر يف القــانون العســكرج حبكــم ان بــاق ــانون اجلــيش لعــا  1855للمملكــة املتحــدة.
وأفــادت فيجـ ب نــه يف الــدورة املقبلــة لل ملــان ســوو يعـدرل القــانون العســكرج لتحــذو منــه مامـا
اإلشارة عقوبة اإلعدا .
 -11وردا عل أس لة وتوصيات من أملانيـا و هوريـة كوريـا ونيو يلنـدا بشـ ن انتهاكـات حقـوق
اإلنسان ل سيما ما ترتكبه الشـر ة مـن أفعـال تعـذيب وسـوء معاملـة مزعومـة أوضـحح فيجـ
الشر ة ويفصال فيها مدير النيابة العامة ب ن هناحل ما
أنه يف احلالت اليت تقد فيها شكاو
يكف ـ مــن األدلــة للمالحقــة يالحــق اجلنــاة .ويف الو ــح ال ـراهن يقا ـ بالفعــال بع ـ هــؤلء
عقوبة السجن عل مينال هذه األفعال.
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 -19ويسمق اإل ار القانوف اجلديد لفيج املنصوص عليه يف الدستور باختاا تدابري لامان
حت ــدي جـ ـراءات الش ــر ة وجعله ــا أكين ــر ش ــفافية .وم ــن املس ــلم ب ــه أن مارس ــة التع ــذيب أثن ــاء
الستجواب ه مشكلة ويلة األمد يف فيج بسبب مفاهيم ثقافية خا ة موروثة من موا ف
سادت يف أوروبا وتشكال جزءا من الذاكرة احلية .وعذا وتفادي ا ل ول اإلجراءات يف احملاكم مـن
أج ــال حتدي ــد م ــا اا كان ــح العةاف ــات واأل ـ ـوال ــد انتزع ــح حت ــح التع ــذيب أتاح ــح الس ــل ة
القاا ية بنفسها موارد من امليزانيـة إل ـالق مشـروع يسـمق بتسـجيال يـع املقـابالت مـع املشـتبه
فيهم احملتجزين بالفيديو وستوفر مزيدا من األموال والتدريب للمحقِّقب .و د أجرج هذا يف ظال
اإل ـرار ب نــه عل ـ املؤسســات دمــل مواردهــا للقاــاء عل ـ الســلوحل غــري الال ــق واملعاملــة العنيفــة
وكفالة ن ا اا أكينر فعالية.
 -18وأ ــرت الشــر ة أيا ـ ا بوجــود أوجــه صــور يف حتقيقــات الشــر ة ويف جوانــب مــن ثقافــة
الشر ة الـيت كانـح تتسـامق مـع وحشـية الشـر ة أو تتجاهلهـا فيمـا ماـ كمـا اعةفـح الشـر ة
بارورة تقدمي التـدريب يف ـا العنـف املنـز والسـتجوابات .و ـد دعيـح من مـات متشصصـة
مســن مكان ـة
التعــاون مــع الوكــالت اات الصــلة يف فيج ـ لتقــدمي هــذا التــدريب عل ـ ــو ِّ
حقــوق اإلنســان يف ن ــا العدالــة اجلنا يــة يف فيجـ  .ويف رد آخــر علـ بواعـ القلــق الــيت أثــريت
بشـ ن العتــداءات واألعمــال الوحشــية الــيت ترتكــب أثنــاء الحتجــا لــد الشــر ة أوضــق الوفــد
أنه يف احلالت اليت تنتـزع فيهـا أدلـة باسـتشدا الشـر ة لالعتـداء تتو ـف احملاكمـة وحتـال املسـ لة
مفــوض الشــر ة للتحقيــق فيهــا وتوجيــه ــم جنا يــة مكنــة املســؤولب .ويف ا ونــة األخــرية
أدت هــذه القاــايا مالحقــة و دانــة ثالثــة مــن أفـراد الشــر ة أدينـوا بالشـةاحل يف جرميــة القتــال
وفردين من أفراد الشر ة أدينا بالوعهما يف وفاة شاب أثناء الحتجا لد الشر ة.
 -02و د الوفد توضيحات بش ن ن ا العدالة اجلنا ية يف فيج مـع الةكيـز بشـكال خـاص
علـ العمليــات الــيت تـتربــع مــا بـب مرحلــة يــداع شــكو جنا يــة ومرحلـة صــدار ـرار بشـ ن مــا اا
كان يتعـب مباشـرة جـراءات مالحقـة أ ل .وأكـد الوفـد أياـا أن الشـر ة مسـتقلة عـن احلكومـة
ومــدير النيابــة العامــة فيمــا اـ ال ريقــة الــيت جتــرج هبــا حتقيقــات الشــر ة كمــا أكــد أن الشــر ة
ل تســت يع التصــرو ل عنــدما يتقـ رد شــش بشــكو خ يــة رعيــة ــا يف الـ عنــدما تتعلــق
الشكو عاملة غري منصفة عل يد الشر ة.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -01أد  54وف ــدا ببيان ــات أثن ــاء جلس ــة التح ــاور .وت ــرد التوص ــيات املقدم ــة أثن ــاء جلس ــة
التحاور يف الفرع اليناف من هذا التقرير.
 -00وأشادت فنزويال ( هورية  -البوليفارية) باجلهود املبذولة يف الت التنمية الجتماعية
واحلــد مــن الفقــر واخلدمــة الصــحية والس ــكن الال ــق وفيمــا يتعلــق ب خ ــار الك ـوارل ال بيعي ــة.
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وأشارت أيا ا السياسة الو نية املتعلقة باألششاص اوج اإلعا ـة والتعلـيم البتـدا والينـانوج
اجملاف .و دمح توصيات.
 -03ورحبــح اجلزا ــر بالدســتور الــذج يكــرس املبــادا العامليــة ويعــز اإل ــار القــانوف حلقــوق
اإلنسان ل سيما فيما ا النتشابات واملشاركة السياسـية .وأعربـح عـن تقـديرها للسياسـات
املتعلق ــة باألش ــشاص اوج اإلعا ــة واملس ــنب وللجه ــود الرامي ــة معاجل ــة املس ــتويات املعيش ــية.
و دمح اجلزا ر توصيات.
 -04و ــدمح األرجنت ــب انيه ــا لفيج ـ عل ـ وض ــع السياس ــة اجلنس ــانية الو ني ــة ال ــيت تع ــز
املساواة بب اجلنسب والعدالة الجتماعية والتنمية املستدامة .وأشارت األرجنتب عملها مع
فرنســا وبلــدان أخــر بش ـ ن ةلــة دوليــة لتشــجيع التصــديق عل ـ التفا يــة الدوليــة حلمايــة يــع
األششاص من الختفاء القسرج .و دمح األرجنتب توصيات.
 -05ورحب ـ ــح أسـ ـ ـةاليا بانتشاب ـ ــات ع ـ ــا  0214واإل ـ ــرار املؤ ـ ــح لفري ـ ــق املـ ـ ـرا بب املتع ـ ــدد
اجلنســيات صــدا ية هــذه النتشابــات .وأشــارت أسـةاليا أديــة دعــم الــدور الــدميقرا الــذج
يؤديــه اجملتمــع املــدف وتؤديــه وســا ا اإلعــال  .وأشــادت ببعينــة التصــالت املباشــرة ملن مــة العمــال
الدولي ــة ولح ـ ــح احلاجـ ــة املس ــتمرة التعـ ــاون الوثي ـ ـق مـ ــع ش ــركاء العمـ ــال .و ـ ــدمح أس ـ ـةاليا
توصيات.
 -06ولح ــح بــنغالديش التقــد احملــر عل ـ الــرغم مــن التحــديات املواجهــة و ابليــة فيج ـ
للت ثر بالكوارل ال بيعية وسل ح الاوء علـ الدسـتور وأوجـه التحسـن يف صـحة املـرأة وال فـال
واملوارد اخلاصة بالتعليم .وأفادت ب ن مشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة واختـاا القـرار والعنـف القـا م
عل نوع اجلن يشكالن موضوعب مينريين للقلق .و دمح بنغالديش توصيات.
 -01ورحبــح بلجيكــا بوضــع تشـريعات انتشابيــة و لغــاء لـوا ق ال ـوارا العامــة لعــا 0228
وأ رت يف الو ح نفسه بالتحديات املستمرة يف ال حقوق اإلنسان .ولح ـح وجـود السياسـة
اجلنســانية الو نيــة علـ الــرغم مــن شــيوع العنــف القــا م علـ نــوع اجلــن وشــددت علـ أديــة
حرية التعبري والتجمع .و دمح بلجيكا توصيات.
 -09وأش ــادت ال ا ي ــال بفيجـ ـ لنج ــاا النتشاب ــات العام ــة وتعي ــب نس ــاء يف مناص ــب و راء
ومســاعدج و راء .وأعربــح عــن لقهــا اء القيـود املفروضــة علـ حريــة الـرأج والتعبــري و اء نســبة
السكان الذين يعيشون حتح خا الفقر .و دمح ال ا يال توصيات.
 -08وس ـ لح كنــدا عــن اخل ـوات الــيت جيــرج اختااهــا مــن أجــال تــوفري ةايــة تامــة للحقــوق
املتعلقة حبرية التعبري والرأج وتكوين اجلمعيات والتجمع .ورحبح بنب مشاركة املرأة بنسـبة  16يف
املا ة يف ال ملان اجلديد وانتشاب امرأة كر يسة لل ملان .و دمح توصيات.
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 -32وش ــجعح ش ــيل اإلج ـراءات الرامي ــة ض ــمان اس ــتقاللية الس ــل ة القا ــا ية وتقيي ــد
ن ــاق تشـريعات ال ـوارا وضــمان حريــة التعبــري وتقــدمي تعوياــات لاــحايا انتهاكــات حقــوق
اإلنسان .و دمح توصيات.
 -31وأشادت الصب بفيج للتزامهـا باملسـاواة بـب اجلنسـب والعدالـة الجتماعيـة والسياسـة
الو ني ــة املتعلق ــة باألش ــشاص اوج اإلعا ــة واجملل ـ ـ ال ــو ا للمس ــنب .وأش ــادت أيا ـ ـا بزي ــادة
الستينمارات الرامية توفري التعليم البتدا والينانوج ان ا .و دمح توصية.
 -30وش ــجعح كوسـ ــتاريكا فيج ـ ـ عل ـ ـ اختـ ــاا ج ـ ـراءات أسـ ــرع للتصـ ــديق عل ـ ـ الصـ ــكوحل
األساس ـ ــية حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان وحين ـ ــح فيجـ ـ ـ عل ـ ـ مواص ـ ــلة التع ـ ــاون م ـ ــع هي ـ ــات املعاه ـ ــدات
واإلجـراءات اخلاصــة .ورحبــح بــاخل وات الــيت جيــرج اختااهــا مــن أجــال لغــاء عقوبــة اإلعــدا مــن
يع الصكوحل القانونية .و دمح توصيات.
 -33وأشـ ــادت كوبـ ــا بـ ــاخل وات الـ ــيت تتشـ ــذها فيج ـ ـ لتلبيـ ــة احتياجـ ــات األشـ ــشاص اوج
اإلعا ــة وتــوفري مكاني ــة احلصــول عل ـ التعل ــيم البتــدا والينــانوج ان ـا .وحينــح كوبــا اجملتم ــع
الدو عل دعم جهود فيج الو نية فيما ا املسا ال احملددة ك ولويات .و دمح توصية.
 -34ورحب ــح ال ــدا رحل بتعه ــد احلكوم ــة اجلدي ــدة بالتص ــديق عل ـ ي ــع الص ــكوحل األساس ــية
حلقــوق اإلنس ــان .وبينمــا لح ــح أن هنــاحل خ ـوات جاري ــة بالفعــال م ــن أجــال التص ــديق عل ـ
اتفا يـة مناهاــة التعــذيب شـجعح احلكومــة علـ التمـاس املســاعدة مــن مبـادرة اتفا يــة مناهاــة
التعذيب .و دمح الدا رحل توصيات.
 -35ولح ح ستونيا أن صياغة الدستور مل تكن شاملة .وحينح فيج عل لغاء املراسـيم
الــيت تقيــد حريــة وســا ا اإلعــال ووضــع حــد ملــا يتعــرض لــه األشــشاص املنتقــدون للدولــة مــن
ترهيب وماايقة وضمان عد التسامق م لقا مع العنف ضد املرأة .و دمح توصيات.
 -36واستفسرت ثيوبيا عما للقيود القانونيـة السـارية علـ بعـ احلقـوق الدسـتورية مـن تـ ثري
يف متـع األفـراد بـاحلقوق املعنيـة .ولح ــح وجـود يـود مفروضـة علـ أهليـة هي ـات نفـاا القــانون
لتفسري التزامات البلد يف ال حقوق اإلنسان .و دمح توصية.
 -31ورحبــح فرنســا بةعــادة رســاء الدميقرا يــة ال ملانيــة واعتمــاد الدســتور اجلديــد مــا وضــع
حدا للتمييز الر يس القا م عل أس ثنية .و دمح فرنسا توصيات.
 -39ورحبـح أملانيـا بشـرعة احلقـوق الـواردة يف الدسـتور اجلديـد .وأشـادت بـنهل اإللغـاء املتربـع
بش ن عقوبة اإلعدا عل مد أكينر من عقدين .و دمح أملانيا توصيات.
 -38وأفادت فيج بـ ن اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان ومكافحـة التمييـز ستصـبق ا ن هي ـة
اإلنفاا الر يسية لشرعة احلقوق اليت يكفلها الدستور .وين الدستور عل استقاللية هذه اللجنـة
يف أداء مهامهــا ويف مارســة ســل تها وصــالحيا ا ــا يف الـ الســتقاللية اإلداريــة والــتحكم يف
ميزانيتهــا ويف ماليتهــا اخلاصــتب .ولك ـ تنفــذ اللجنــة وليتهــا الــيت تشــمال نفــاا ورصــد المتينــال
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لصــكوحل حقــوق اإلنســان الــيت صــد ح عليهــا احلكومــة ب ــرق منهــا رفــع الــدعاو أمــا احملــاكم
جيب عل ال ملان أن يتـيق عـا مـا يكفـ مـن التمويـال واملـوارد .و ـد دعـ كـال مـن مفوضـية األمـم
املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان والشــركاء اإل ــا يب العمــال مــع احلكومــة لتعزيــز ــدرة اللجنــة
وض ــمان امتيناع ــا للمب ــادا املتعلق ــة رك ــز املؤسس ــات الو ني ــة لتعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان وةايته ــا
(مبادا باري ).
 -42وأد هنــل اجلــدارة فيمــا ا ـ اخلدمــة العموميــة الفيجيــة الــتشل مــن السياســات
التمييزيــة الــيت عــز ت برنا ـ ا للنشبــة و مــرة مــن األشــشاص بــدلا مــن معاجلــة أوجــه الالمســاواة الــيت
كانح تدع معاجلتها.
 -41وفند ر ي القااة أج تلميحات أن السل ة القاا ية الفيجية ليسح مسـتقلة وأهنـا
خاض ــعة لتوجي ــه احلكوم ــة ومرا بته ــا .و ــال ن تعي ــب امل ــوظفب القا ــا يب جي ــرج علـ ـ يـ ـد جلن ــة
اخلدمات القاا ية ويقتا التشـاور مـع النا ـب العـا ولـي موافقتـه أو ـراره .ويف حالـة عـد
اتفــاق النا ــب العــا يتو ــف األمــر يف هنايــة امل ــاو عل ـ الق ـرار النهــا للجنــة .ومــن فــةن
التعليق ــات ال ــيت مفاده ــا أن احلكوم ــة ت ــتحكم يف الس ــل ة القا ــا ية ه ـ تعليق ــات خا ــة .وم ــا
يشكال حتسـنا ملحوظـا مقارنـة مـع مـا كـان يـن عليـه دسـتور عـا  1881أن التمينيـال يف اللجنـة
يشمال األعااء وغري األعااء يف نقابة احملامب وأن مداول ا تسـجال بالفيـديو .كمـا أن عمليـة
تعيب أعااء اللجنة أ ال عرضة حد كبري للتـ ثري واملرا بـة مـن الناحيـة السياسـية .وعـالوة علـ
الـ أدرجــح أشــكال جديــدة مــن احلمايــة يف دســتور عــا  0213الــذج يــن علـ اســتقاللية
السل ة القاا ية واستقالعا يف الفرع  81منه.
 -40والتعيينــان القاــا يان الوحيــدان اللــذان تــتحكم فيهمــا احلكومــة دــا تعيــب ر ــي القاــاة
وتعي ـ ــب ر ـ ــي فكم ـ ــة الس ـ ــت ناو وج ـ ــب جـ ـ ـراءات ماثل ـ ــة لتلـ ـ ـ ال ـ ــيت تا ـ ــمنها دس ـ ــتور
عا  1881وعل غرار وليات اا ية أخر  .وتشكال الةتيبات املنصـوص عليهـا يف الدسـتور
احلا فيما ا التعيينات القاا ية حتسن ا ملحوظ ا باملقارنة مع الدساتري السابقة.
 -43وك ــان الت ــدخال الوحي ــد يف الس ــل ة القا ــا ية الفيجي ــة ه ــو ح ــر الس ــفر ال ــذج فرض ــته
أسـةاليا ونيو يلنــدا علـ أفـراد يف هي ــة القاــاء الفيجيــة عينـوا بعــد عــا  0228حيـ منــع الـ
التدخال أششاص ا اوج كفاءات مناسبة كان بةمكاهنم العمـال يف هي ـة القاـاء مـن القيـا بـذل .
و ــد مكنــح مســاعدة ســرج لنكــا الــيت عحــح بةعــارة موظفيهــا القاــا يب لفيجـ مــن اســتمرار
أداء السل ة القاا ية ملهامها عل و فعال.
 -44وجعــال الفــرع  81مــن دســتور فيج ـ الســل ة القاــا ية متينــال للمبــادااألساســية بش ـ ن
استقالل السل ة القاا ية واملبادا األساسية بش ن دور احملامب.
 -45و ال ر ـي القاـاة ن برنا ـا تـدريبيا مهمـا ـد وضـع لصـا السـل ة القاـا ية لتمكـب
يــع أفرادهــا مــن اإلملــا كلي ـا بقاــايا حقــوق اإلنســان ــا يشــمال التوعيــة والتحســي بالقاــايا
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اجلنســانية وحاــور األ فــال يف احملــاكم .وســري رحب ســادات املن مــات غــري احلكوميــة املشتصــة
و سـ ــاعد ا يف التـ ــدريب .بيـ ــد أن السـ ــل ة القاـ ــا ية ل تسـ ــت يع منا شـ ــة ف ـ ـراد القاـ ــايا مـ ــع
املن مــات غ ــري احلكومي ــة .ويستحس ــن توجي ــه لبــات احلص ــول عل ـ املعلوم ــات ورس ــا ال ل ــب
التدخال هبدو ال عن مدير النيابة العامة.
 -46ومشلح الت ورات األخر احلاصلة يف الق ـاع القاـا دراج جلسـات جتـرج يف فـاكم
علنية ما عدا يف القاايا الـيت تشـمال شـهادة األ فـال أو األسـرار التجاريـة أو حقـوق املؤلـف أو
األمــن القــوم  .ويف املســتقبال القريــب ســيدرج أيا ـ ا تســجيال يــع ج ـراءات احملكمــة بالفيــديو.
ومــن أجــال حتســب مكانيــة الوصــول العدالــة وماشــيا مــع شــرعة احلقــوق الـواردة يف الدســتور
أنشـ ـ ح داخ ــال احمل ــاكم مص ــاعد جدي ــدة لص ــا األش ــشاص اوج اإلعا ــة وحا ــانات وغ ــرو
للشهود املعرضب للش ر.
 -41و ـد أصـدر ر ــي القاـاة توجيهـا يبـب فيــه أنـه ل ميكــن ملـوظف لــم احملكمـة رفـ أج
اــية ت عــن يف سـريان األحكــا املتعلقــة بالســتبعاد عنــد تقــدميها ألول مــرة .وجيــب دراج يــع
ـ ـاض ليفص ــال يف ه ــذه املس ـ ـ لة املتعلق ــة بالولي ــة
القا ــايا م ــن ه ــذا القبي ــال يف ا م ــة تق ـ ـ رد
القاــا ية .وستواصــال املنا شــات مــع من مــات مينــال من مــة العمــال الدوليــة بشـ ن تقــدمي التــدريب
للقااة واحملامب يف اجملالت اات الصلة.
 -49ورحبــح غانــا ببــدء نفــاا الدســتور اجلديــد الــذج يراع ـ حقــوق األ فــال واألشــشاص
اوج اإلعا ة .و دمح غانا توصيات.
 -48وأشـادت اعنــد بـةجراء انتشابــات دميقرا يــة واعتمـاد الدســتور والتعهـد بالتصــديق علـ
املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان وختصي موارد لتعزيز فرص الوصول العدالة واملرسو
املتعلـ ــق بفـ ــريوس نق ـ ـ املناعـ ــة البش ـ ـرية/اإليد والسياسـ ــة الو نيـ ــة املتعلقـ ــة باألشـ ــشاص اوج
اإلعا ة والسياسة اجلنسانية الو نية .و دمح اعند توصيات.
 -52ورحبــح ندونيســيا بنتــا ل النتشابــات الــيت مــارس فيهــا الفيجيــون حقهــم يف التصــويح
حبري ــة .وأش ــارت اإل ــار ال ــزما العش ــرج ال ــذج حددت ــه احلكوم ــة م ــن أج ــال التص ــديق علـ ـ
املعاهــدات األساســية حلقــوق اإلنســان .وأشــادت بــاجلهود املبذولــة ملكافحــة التمييــز ضــد النســاء
ل سيما من خالل السياسة اجلنسانية الو نية .و دمح ندونيسيا توصيات.
 -51وحينــح أيرلنــدا فيج ـ عل ـ التعــاون بشــكال تــا مــع اإلج ـراءات اخلاصــة .وأعربــح عــن
لقهــا اء القيــود املفروضــة علـ حريــة التعبــري وجــب الدســتور واملرســو املتعلــق بوســا ا اإلعــال
و اء أثر املرسو املعدل لقانون الن ا العـا علـ مارسـة حريـة التجمـع السـلم  .و ـدمح أيرلنـدا
توصيات.
 -50وأشادت سرا يال بةجراء انتشابـات حـرة ونزيهـة واعتمـاد الدسـتور الـذج يكـرس مبـادا
و يم غري ابلة للتفـاوض مينـال املوا نـة املشـةكة واملتسـاوية والدولـة العلمانيـة والعدالـة الجتماعيـة.
10

GE.14-24565

A/HRC/28/8

وس ـ لح عمــا اا كانــح تــدابري ملموســة ــد اختــذت للحفــات عل ـ ســل ة اــا ية مســتقلة عــن
احلكومة واجليش .و دمح سرا يال توصية.
 -53وأعربــح ي اليــا عــن تقــديرها للتـزا احلكومــة بالتصــديق علـ صــكوحل حقــوق اإلنســان
الــيت مل تصــدق عليهــا بعــد يف غاــون عشــر ســنوات .ورحبــح بــاخل وات املتشــذة لتعزيــز حقــوق
املـرأة وأشــادت بالتصــديق عل ـ اتفا يــة القاــاء عل ـ يــع أشــكال التمييــز ضــد املـرأة واعتمــاد
السياسة اجلنسانية الو نية .وشجعح السل ات عل مكافحة املوا ف النم ية اء املرأة والعنـف
ضد املرأة .و دمح ي اليا توصيات.
 -54ورحبـح اليابـان بـالت ورات اإلجيابيـة الراميـة تعزيـز العمليـة الدميقرا يـة لكنهـا أعربـح
عــن لقهــا اء األس ـ الواســعة الن ــاق املنصــوص عليهــا يف الدســتور لفــرض يــود عل ـ حريــة
التعبري والرأج وتكوين اجلمعيات والتجمع .وشجعح اليابان فيج عل مواصلة تعزيز مركز املرأة
و يادة مشاركتها يف عمليات صنع القرار .و دمح اليابان توصيات.
 -55واستفسرت كينيا عن التقد احملر فيما ا التصديق عل الصكوحل األساسية حلقـوق
اإلنس ــان .ولح ــح أن املرس ــو املتعل ــق باللجن ــة املعني ــة حبق ــوق اإلنس ــان لع ــا  0228ي ــؤثر يف
استقاللية هذه اللجنة ويف سري عملها .و دمح كينيا توصيات.
 -56وأشــادت الكويــح بفيجـ للتزامهــا بالتصــديق علـ يــع املعاهــدات األساســية حلقــوق
اإلنسان وللش ـوات الـيت اختـذ ا مـن أجـال تعزيـز اخل ـة اإل ا يـة السـةاتيجية وتنفيـذها .و ـدمح
الكويح توصية.
 -51ورحــب لبنــان بــاخل وات املتشــذة لصــون احلريــات السياســية والجتماعيــة وال تص ــادية
والينقافيــة وحريــة وســا ا اإلعــال ومــن تو يــد الدميقرا يــة والتســاوج يف احلقــوق .وأشــاد لبنــان
باألخ باعتماد الدستور و جراء انتشابات عامة .و د لبنان توصيات.
 -59وأعربــح ماليزيــا عــن تقــديرها لتنفيــذ سياســات وخ ــا ةتلفــة عل ـ النحــو املوص ـ بــه
خـالل الســتعراض األول .ورحبــح بــسخر املســتجدات يف ــالت التعلــيم وتكنولوجيــا املعلومــات
والتصــالت والســكن ومكــب املـرأة وحقــوق ال فــال وبالدســتور وبالنتشابــات احلــرة .ولح ــح
تعاون فيج مع اجملتمع الدو  .و دمح ماليزيا توصيات.
 -58ورحبــح ملــديف بالدســتور وهن ـ ت احلكومــة عل ـ النتشابــات الناجحــة وعل ـ التزامهــا
بتو يد الدميقرا يـة وترسـي سـيادة القـانون .ورحبـح أياـ ا بـاجلهود الراميـة احلـد مـن انبعاثـات
الكربون والتشفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه .و دمح ملديف توصية.
 -62واستفسر اجلبال األسود عن التقد احملر فيما ا التصديق عل املعاهدات األساسـية
حلقــوق اإلنســان وتنفيــذ السياســة اجلنســانية الو نيــة والتــدابري الراميــة ضــمان املســاواة بــب
اجلنسب يف القانون واملمارسة واملنا شات املتعلقـة بةلغـاء عقوبـة اإلعـدا مـن القـانون العسـكرج.
و د اجلبال األسود توصيات.
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 -61ورحب املغرب بةجراء النتشابات وبتنفيذ خار ـة ال ريـق ـو الدميقرا يـة الـيت ـدو
نعاش ال تصاد الو ا والقااء عل التمييـز اإلثـا كمـا رحـب بالدسـتور التقـدم  .و لـب
معلومات مستوفاة عن تنفيذ املرسو املتعلق بالعنف املنز  .و د املغرب توصيات.
 -60وأش ـ ــادت ناميبي ـ ــا بالتق ـ ــد احمل ـ ــر يف ـ ــال احلق ـ ــوق املدني ـ ــة والسياس ـ ــية .وأش ـ ــارت
املؤسســات املعــز ة حلقــوق اإلنســان والدســتور اجلديــد الــذج يــن علـ ســل ة اــا ية مســتقلة
وحقوق اإلنسان للجميع واملساواة يف الوصول القانون .و دمح ناميبيا توصيات.
 -63وأعربح هولندا عن تقديرها لعودة البلد الدميقرا ية وللدستور وخ ة العمال اخلاصة
بــاملرأة .وأشــارت بواع ـ القلــق الــيت يينريهــا عــد تك ـري املســاواة بــب اجلنســب يف الدســتور
وعــد جتــرمي أج ــانون شــامال جلميــع أشــكال العنــف القــا م عل ـ نــوع اجلــن  .و ــدمح هولنــدا
توصيات.
 -64ورحبـ ـ ــح نيو يلنـ ـ ــدا بالنتشابـ ـ ــات األخـ ـ ــرية والـ ـ ــدورة األو الناجحـ ـ ــة لل ملـ ـ ــان وبعينـ ـ ــة
التصــالت املباشــرة ملن مــة العمــال الدوليــة .ولح ــح أن حالــة املــدافعب عــن حقــوق اإلنســان
مينــرية للقلــق .وأشــارت التحقيقــات يف أعمــال العنــف املرتكبــة أثنــاء الحتجــا و اجتمــاع
راب ة احلقو يب يف فيج من جديد .و دمح توصيات.
 -65ولح ح النرويل أن الدستور يكـرس مبـادا املسـاواة وعـد التمييـز واسـتقالل القاـاء
وأنــه يــن عل ـ حقــوق ســكان فيج ـ األصــليب .و الــح ن انتشابــات أيلول/ســبتم شــكلح
خ ــوة هامــة .وأضــافح أن أداء فيج ـ ل ـدور نشــا يف ل ـ حقــوق اإلنســان ســيكون موضــع
ترحيب .و دمح النرويل توصيات.
 -66ولح ح الفلبب تعزيز العمليات الدميقرا ية وةايـة الف ـات الاـعيفة .واستفسـرت عمـا
اا كانــح هنــاحل م ـوارد ةصصــة لل ـ امل الجتماعيــة  -ال تصــادية وعــن ال ريقــة الــيت ميكــن أن
يس ــاعد هب ــا الش ــركاء اإل ــا يون .واستفس ــرت أياـ ـا ع ــن احلـ ـواجز ال ــيت يواجهه ــا عم ــال الس ــل ة
القاا ية وعن ال ريقة اليت ميكن أن يقد هبا اجملتمع الدو املساعدة .و دمح الفلبب توصية.
 -61وردا عل ـ األس ـ لة املتعلقــة بوســا ا اإلعــال وحريــة الكــال والتعبــري والصــحافة أفــادت
فيج ـ ب هنــا ل تقبــال فرضــية األس ـ لة امل روحــة بش ـ ن مرســو ت ــوير ــاع اإلعــال ــا أن تل ـ
األس ـ لة ــد اكــرت ضــمن ا أو صـراحة أن اإل ــار اخلــاص بق ــاع اإلعــال تقييــدج و/أو أن هنــاحل
ر ابة عل وسا ا اإلعال .
 -69و الــح فيج ـ ن الدســتور يقــر رعي ـ ا مــن خــالل شــرعة احلقــوق الــيت يتاــمنها حبريــة
الصحافة كعنصر فورج إلعمال حرية الكال والتعبري والفكر والرأج والنشر.
 -68وأعربح فيج عن شعورها ببواعـ القلـق نفسـها املعـرب عنهـا بشـ ن احتمـال أن تقيـد
القـوانب القمعيــة حريــة الصــحافة بشــدة .و ــد اختــذت خ ـوات هامــة مــن أجــال ضــمان املزيــد مــن
احلقوق واحلريات .ومع الـ مـا مـن بلـد يكفـال حريـة م لقـة دون مسـؤولية .و اا كـان الدسـتور
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يكفال حرية الكال والتعبري والفكر والرأج والصـحافة فةنـه م ـر صـراحة أج خ ـاب أو رأج أو
تعبــري يكــون ينابــة دعايــة للحــرب أو حت ـري عل ـ العنــف أو مــرد عل ـ الدســتور أو يــدعو
الكراهي ــة القا م ــة علـ ـ أج س ــبب م ــن أس ــباب التميي ــز احمل ــورة ال ــيت تش ــمال الع ــرق والينقاف ــة
واألصال اإلثـا أو الجتمـاع واجلـن ونـوع اجلـن وامليـال اجلنسـ واعويـة اجلنسـانية واللغـة
والوضــع ال تصــادج أو الجتمــاع أو الصــح واإلعا ــة والســن والــدين .وهــذه القيــود تتفــق
أياـا مـع التوصــية العامـة ر ـم  35للجنــة القاـاء علـ التمييـز العنصـرج بشـ ن مكافحـة خ ــاب
التحري عل الكراهية العنصرية.
 -12ويتاــمن دســتور فيج ـ تعريف ـا خل ــاب الكراهيــة مــاثالا للتعريــف الــذج يتاــمنه اإل ــار
القانوف األملاف بـالن ر تـاري التعصـب الـديا والعنصـرج .ومـن املهـم للغايـة التـدريب الرامـ
الت كــد مــن أن وســا ا اإلعــال تفهــم كيفيــة التفريــق بــب حريــة الكــال والقيــود املفروضــة علـ
حرية الكال وفق ا للقانون الدو وباألخ وفق ا للسـوابق القاـا ية للمحكمـة األوروبيـة حلقـوق
اإلنسان.
لغ ــاء لـ ـوا ق ال ـ ـوارا العام ــة .وبالس ــتناد مدون ــة ج ــد تقدمي ــة
 -11وأش ــارت فيجـ ـ
ألخال ي ــات اإلع ــال و الدس ــتور يكف ــال مرس ــو ت ــوير ــاع اإلع ــال لع ــا  0212حري ــة
الصــحافة وممـ سـرية املصــادر الصـحفية ماشــيا مــع ـرا مر للمحكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان
ومــع املــادة  12مــن التفا يــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان .ويشــجع هــذا املرســو أياـ ا علـ جـراء
منا شــات متعمقــة دون التح ـري عل ـ الكراهيــة وهــو يتماش ـ مــع القــانون فيمــا يتعلــق بــالقيود
امل ـ ررة علـ ـ حري ــة التعب ــري وج ــب العه ــد ال ــدو اخل ــاص ب ــاحلقوق املدني ــة والسياس ــية والتفا ي ــة
األوروبية .وجتدر اإلشارة أن مدونة أخال يات اإلعال الواردة يف مرسو ت وير اع اإلعـال
لعــا  0212ــد استنســشح حرفيـ ا مــن مدونــة األخال يــات الــيت اعتمــدها ســابق ا لـ وســا ا
اإلعال اايت التن يم.
نقــال األنبــاء بشــكال مت ـوا ن ود يــق و ــا م عل ـ
 -10ودعــح هي ــة ت ــوير ــاع اإلعــال
األدلــة وه ـ تشــجع الصــحافة اجليــدة الــيت تتســم باألخال يــات وتتبــع ال وتوكــولت املعــةو هبــا
دوليا للصحافة املسؤولة.
 -13وين مرسـو ت ـوير ـاع اإلعـال لعـا  0212علـ نشـاء فكمـة مسـتقلة ل،عـال
بر اسة اض من احملكمـة العليـا تبـح يف اـايا انتهاكـات ـوانب اإلعـال أو يف املسـا ال املتعلقـة
بالنزاعات اإلعالمية .ومل جتر سو مقاضاة واحدة حتح شراو هي ة ت وير اع اإلعـال و ـد
تعلقح هذه املقاضاة بامللكية األجنبية إلحد املن مات اإلعالمية .ومل تكـن هنـاحل أج مقاضـاة
ألج من مة عالمية بسبب انتهاكات ملدونة األخال يات أو بش ن فتويات عالمية.
 -14و ــد شــجعح هي ــة ت ــوير ــاع اإلعــال بنشــاس وســا ا اإلعــال الر يســية امل بوعــة
واإلااعية عل حد سواء عل أن تنقال وتنتقد حبرية ا راء ووجهات الن ر العامة ـا فيهـا تلـ
ال ــيت تنتق ــد احلكوم ــة .وتتماش ـ دع ــوة هي ــة ت ــوير ــاع اإلع ــال باس ــتمرار التن ــيم ال ــذايت
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والتينقيف املتواصال لوسا ا اإلعـال مـع الـدعوة الـيت وجهتهـا حـديين ا من مـة األمـم املتحـدة للةبيـة
والعلم والينقافة (اليونسكو) يف عا  0214حتح عنوان "الجتاهات العاملية يف ال حرية التعبـري
وتنميــة وســا ا اإلعــال " تعزيــز األ ــر التشـريعية الو نيــة وتــدريب الصــحفيب مــن أجــال بنــاء
القدرات وحتسب وسا ا اإلعال والينقافة اإلعالمية ودعـم اسـتقاللية وسـا ا اإلعـال مـن خـالل
تعزيز املعايري املهنية والتن يم الذايت.
 -15وتلق ـ ص ــحفيون ت ــدريب ا عل ـ مدون ــة أخال ي ــات اإلع ــال وش ــرعة احلق ــوق وعل ـ نق ــال
األنباء املتعلقة بالنتشابـات .وفاـالا عـن الـ هنـاحل خ ـا مـن أجـال العمـال مـع برنـامل األمـم
املتحــدة اإل ــا بشـ ن تــدريب وســا ا اإلعــال الفيجيــة علـ نقــال املنا شــات ال ملانيــة .ورحبــح
احلكوم ــة ق ـةا من م ــة العم ــال الدولي ــة املتعل ــق بت ــدريب وس ــا ا اإلع ــال الفيجي ــة عل ـ حق ــوق
العمال .وتؤشر هذه اجلهود التعاونيـة بـب فيجـ واجملتمـع الـدو خل ـوة جيابيـة ومشـجعة يف اجتـاه
اللتزا البنـاء بتحسـب حريـة الصـحافة .ودعيـح من مـات اجملتمـع املـدف املسـادة يف ترتيبـات
تعاونية ماثلة من أجال مواصلة تعزيز وسا ا اإلعال .
 -16ورحب ــح ال تغ ــال بالدس ــتور وش ــددت علـ ـ أدي ــة اإلجـ ـراءات اخلاص ــة جمللـ ـ حق ــوق
اإلنسان ولح ح مشاركة املرأة يف ال ملان .وشجعح فيج عل تعزيز مشاركة املرأة يف الشؤون
السياسية والعامة .و لبح احلصول عل معلومـات بشـ ن التـدابري الراميـة ضـمان املسـاواة بـب
اجلنسب يف القانون واملمارسة العملية .و دمح ال تغال توصيات.
 -11وأشارت هورية كوريا الدستور والنتشابـات الو نيـة و لغـاء لـوا ق ال ـوارا العامـة.
وأعربــح عــن لقهــا اء انتهاكــات حقــوق اإلنســان الــيت ارتكبهــا أف ـراد الشــر ة واجلــيش حســب
الدعـاءات و اء العنـف القـا م علـ نـوع اجلـن والتقــارير الـيت تفيـد بـ ن املراسـيم ميكـن أن تـ ر
مع احلريات األساسية .و دمح هورية كوريا توصيات.
 -19ورحــب الحتــاد الروس ـ بالدســتور اجلديــد لفيج ـ وأحــاس علم ـ ا بشــكال جيــان بةنشــاء
اللجنـ ــة املعنيـ ــة حبقـ ــوق اإلنسـ ــان ومكافحـ ــة التمييـ ــز .ولح ـ ـ تنفيـ ــذ السياسـ ــة الو نيـ ــة املتعلقـ ــة
باألششاص اوج اإلعا ة .و د الحتاد الروس توصيات.
 -18وأشــارت سـرياليون لغــاء لـوا ق ال ـوارا العامــة و النتشابــات الو نيــة والدســتور
اجلديد .ولح ح أن شرعة احلقوق تتامن أحكاما بش ن حقوق املرأة .واستفسـرت عـن ريقـة
ةاي ــة األ ف ــال م ــن العت ــداء يف املن ــزل وع ــن التح ــديات ال ــيت تعي ــق تعزي ــز احلق ــوق الجتماعي ــة
وال تصــادية وعــن اخل ـوات املتشــذة للتشفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ عل ـ احلقــوق الجتماعيــة
وال تصادية .و دمح سرياليون توصيات.
 -92وأشــارت ســنغافورة النتشابــات الناجحــة واإل ــار التش ـريع املعــز واجلهــود املبذولــة
مــن أجــال حتســب الوصــول العدالــة ــا يف ال ـ لصــا اجملتمعــات احملليــة احملرومــة عــن ريــق
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جلنة املساعدة القانونية .ورحبح باخل ا الراميـة يـادة فـرص األ فـال الفقـراء يف الوصـول
التعليم العا واحلصول عل املنق الدراسية .و دمح سنغافورة توصيات.
 -91وس لح سلوفينيا عن اجلدول الزما اخلاص بةلغاء عقوبة اإلعدا من القـانون العسـكرج
ورحبــح بالدســتور واللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان ومكافحــة التمييــز .ولح ــح عــد تقــدمي أج
معلومـ ــات عـ ــن التينقيـ ــف املتعلـ ــق بالصـ ــحة اجلنسـ ــية واإل ابيـ ــة يف املـ ــدارس .و ـ ــدمح سـ ــلوفينيا
توصيات.
 -90وأشــارت جــزر ســليمان تعيــب ر يســة لل ملــان عقــب النتشابــات ال ملانيــة وأشــادت
باإلجراءات املتعلقة باملساواة بب اجلنسب وباإلسكان والتعليم .وشجعح عل مشاركة ال ملانيب
يف متابع ــة الس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال .ولح ــح اهتم ــا فيج ـ ب ــدعوة املق ــرر اخل ــاص املع ــا
باستقالل القااة واحملامب .و دمح جزر سليمان توصيات.
 -93وأشادت سبانيا بفيجـ فيمـا اـ دسـتورها اجلديـد ل سـيما مـا يتاـمنه مـن أحكـا
بش ـ ن احلقــوق الجتماعيــة وال تصــادية وانتشابا ــا األخــرية والتقــد الــذج أحر تــه فيمــا ا ـ
احلــق يف املــاء والتو يــع علـ اتفا يــة حقــوق األشــشاص اوج اإلعا ــة .وأعربــح ســبانيا عــن لقهــا
ألن مرســو الصــناعات الو نيــة األساســية (العمالــة) يتعــارض مــع معــايري العمــال وحقــوق اإلنســان
الدوليــة .وأعربــح عــن لقهــا أياـ ا اء اخنفــاض معــدلت بــالغ النســاء عــن العنــف القــا م علـ
نوع اجلن  .و دمح سبانيا توصيات.
 -94ورحب ـ ــح س ـ ــرج لنك ـ ــا بالدس ـ ــتور وأش ـ ــادت بالت ـ ــدابري املتعلق ـ ــة ب ـ ــالنمو ال تص ـ ــادج.
واستفس ــرت ع ــن العوا ــق احلا ل ــة دون وج ــود س ــل ة ا ــا ية فعال ــة وع ــن ال ريق ــة ال ــيت ميك ــن أن
يساعد هبا اجملتمع الدو  .وشجعح سرج لنكا عل تقدمي املساعدة التقنية واملسـاعدة يف ـال
بناء القدرات فيج  .و دمح توصيات.
 -95ورحبــح س ـوا يلند بالنتشابــات ال ملانيــة وبتعيــب ر يســة لل ملــان .ولح ــح أن دخــال
تعديالت عل الدستور اجلديد يقتا رارها بةجراء استفتاء و ـا .وبـالن ر ادعـاءات عـد
جـراء مشـاورات بـال سـن الدسـتور سـ لح سـوا يلند عـن املن ـق الـذج يقـو عليـه الـ احلكــم.
و دمح سوا يلند توصية.
 -96ورحب ــح سويس ـ ـرا بالدس ــتور اجلدي ــد وبةلغ ــاء ل ـ ـوا ق ال ـ ـوارا العام ــة .وأش ــارت أن
التش ـريعات املتعلقــة بالن ــا العــا و ــاع اإلعــال واجل ـرا م مــا الــح تقيــد بشــكال غــري متناســب
حريات التعبري والتجمـع وتكـوين اجلمعيـات .ولح ـح سويسـرا دعـوة فيجـ للمكلفـب بوليـات
يف ار اإلجراءات اخلاصة جملل حقوق اإلنسان .و دمح سويسرا توصيات.
 -91وأشادت تايلند بفيج لنتشابا ا الدميقرا ية األخـرية ولتعزيـز تعاوهنـا مـع اجملتمـع املـدف
فيمـا اـ حقــوق اإلنســان .ولح ــح تايلنــد أن املـرأة يف فيجـ مــا الــح مينلــة مينــيالا نا صـ ا يف
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ــال ص ــنع القـ ـرار وحين ــح فيجـ ـ علـ ـ الن ــر يف التص ــديق علـ ـ املعاه ــدات الدولي ــة حلق ــوق
اإلنسان .و دمح تايلند توصيات.
 -99وأ رت اململكة املتحدة ل ي انيا الع م وأيرلندا الشمالية باخل وات الدميقرا ية احلاعـة
اليت اختذ ا فيج  .وحينح فيج عل التعاون بشـكال بنـاء مـع املن مـات غـري احلكوميـة لاـمان
ــدرة هــذه املن مــات عل ـ العمــال حبريــة .ولح ــح الزيــادة اإلجيابيــة يف عــدد ال ملانيــات لكنهــا
أعربــح عــن لقهــا ألن امل ـرأة مــا الــح مينلــة مينــيالا نا ص ـ ا ومــا الــح تواجــه مســتويات عاليــة مــن
العنف .و دمح اململكة املتحدة توصيات.
 -98وأشـ ــادت هوريـ ــة تنزانيـ ــا املتحـ ــدة باحلكومـ ــة للتزامهـ ــا حبقـ ــوق اإلنسـ ــان ولدسـ ــتورها
اجلديــد وانتشابا ــا الدميقرا يــة األخــرية وتوفريهــا للتعلــيم ان ـ ا .وشــجعح فيج ـ عل ـ مواصــلة
جهودها الرامية عمال احلق يف املاء والسكن والبي ة الن يفة .و دمح توصيات.
 -82وحينح الوليات املتحدة األمريكية احلكومة عل ضمان أن ت ِ
سمع يع اجلهات املعنيـة

صو ا وأن تشارحل يف العملية السياسية .ودعح أياا مزيد من التعاون بب احلكومـة ومن مـة
العمال الدولية .وأعربح الوليات املتحدة عن لقها اء استمرار العنف القا م عل نـوع اجلـن
وفرض بع املراسيم يودا ل مـ ر عـا علـ احلريـات األساسـية وضـعف مسـتو احـةا حقـوق
العمال املعةو هبا دولي ا .و دمح توصيات.
 -81وشـ ــجعح أوروغ ـ ـواج فيج ـ ـ عل ـ ـ ماـ ــاعفة جهودهـ ــا املتعلقـ ــة بـ ــاحلقوق ال تصـ ــادية
والجتماعية والينقافية ل سيما فيما ا التزاما ا يف ال التعليم .وأعربح عن أملهـا يف لغـاء
عقوبــة اإلعــدا مــن القــانون العســكرج وحينــح فيج ـ عل ـ اعتمــاد تــدابري ترس ـ اح ـةا حقــوق
اإلنسان ا يف ال احةا حرية الصحافة .و دمح أوروغواج توصيات.
 -80وأشــادت فــانواتو بالنتشابــات األخــرية وبــالعودة الدميقرا يــة .وهن ـ ت فيج ـ عل ـ
اســتعادة عاــويتها الكاملــة يف راب ــة الــدول املســتقلة .وأشــارت الس ـةاتيجيات الفعالــة الــيت
وض ــعح م ــن أج ــال التشفي ــف م ــن ح ــدة الفق ــر و ك ــون فيجـ ـ و ع ــح علـ ـ اتفا ي ــة حق ــوق
األشــشاص اوج اإلعا ــة وال وتوكــول الختيــارج امللحــق هبــا وتفكــر يف توجيــه دعــوة بع ـ
املكلفب بوليات يف ار اإلجراءات اخلاصة .و دمح فانواتو توصيات.
 -83واعةفح املكسي باجلهود الـيت بـذلح منـذ اجلولـة األو لالسـتعراض الـدورج الشـامال
ل سـيما سـن الدسـتور اجلديـد و جـراء النتشابـات .وأشـادت بفيجـ ألهنـا واحـدة مــن أو دول
احمليا اعادا اليت اعتمدت سياسة و نية بش ن األششاص املسنب وبشـ ن لغـاء عقوبـة اإلعـدا
من القانون اجلنا  .و دمح املكسي توصيات.
أن مرس ــو ام ــة العدال ــة ــد ألغ ـ يف ع ــا  0213وأن لغ ــاء أج
 -84وأش ــارت فيج ـ
مراسيم أخر هو أمر من اختصاص ال ملان.
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 -85و د تقرر جـراء اسـتفتاءات بشـ ن التعـديالت علـ الدسـتور ـا أهنـا شـكال مباشـر مـن
أشــكال الدميقرا يــة ل يســتتبع تــدخال ــرو ثال ـ  .وبالتــا تشــكال هــذه الســتفتاءات وســيلة
تشاورية مهمة وغري مسبو ة لتعديال الدستور.
 -86وأعرب ــح فيجـ ـ ع ــن اس ــتعدادها للتع ــاون م ــع املكلف ــب بولي ــات يف ــار اإلجـ ـراءات
اخلاصة بالستناد اجملالت اات األدية احلاعـة وشـري ة أن تتـوفر لـديها املـوارد الال مـة لتلقـ
هذه الزيارات.
 -81وأكدت فيج من جديد أن عل لـ حقـوق اإلنسـان أن يعـاا جوانـب تغـري املنـاخ
املتعلق ــة حبق ــوق اإلنس ــان م ــن بي ــال ا ــايا الس ــيادة ال ــيت تواجهه ــا البل ــدان املنشفا ــة املعرض ــة
للفياضــات وحقــوق اإلنســان اخلاصــة باألشــشاص املعرضــب للتشــرد نتيجــة تغــري املنــاخ .و ــا أن
فيجـ ـ دول ــة جزري ــة ص ــغرية نامي ــة يف مقدم ــة ال ــدول املعرض ــة لةث ــار الا ــارة لتغ ــري املن ــاخ فق ــد
اعتمدت جـراءات متكاملـة للتصـدج لتغـري املنـاخ وإلدارة أخ ـار الكـوارل كمـا اعتمـدت ـارا
حتقيق التنميـة املسـتدامة والنمـو ال تصـادج والقـدرة علـ التكيـف
و ني ا للنمو األخار يرم
مع ا ثار الاارة املتو عة لتغري املناخ.
 -89وشـكرت فيجـ نا ـب ر ــي لـ حقــوق اإلنسـان علـ جلسـة التحــاور وأفـادت بـ ن
اإلصــالحات الواســعة الن ــاق الــيت أ ــزت منــذ اجلولــة األخــرية والــيت جتــاو ت ن ــاق مقتاــيات
الصـكوحل الدوليـة تبـب ال ريـق ال ويـال الـذج عتـه فيجـ  .و الـح فيجـ هنـا علـ ثقـة مــن أن
اس ــتجابا ا للشـ ـواغال املين ــارة ــد أظه ــرت حـ ـرا تق ــد وأن م ــال العملي ــة والتـ ـزا فيجـ ـ البن ــاء
سيساعدان عل حتقيق فوا د ملموسة وأثر جيان مهم عل حياة الفيجيب.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -88نظرررت فيجرري فرري التوصرريات المقدمررة أثنرراء جلسررة التحرراور والمدرجررة أدنررالت الترري
تحظى بتأييدها:
 1-88النظر ررر فر رري التعجير ررل بالت ر ررديق علر ررى المعاهر رردات احساسر ررية لحقر رروق
اإلنسر رران التر رري ل ر ر ت ر ر رف ر را فيهر ررا بعر رردت علر ررى النحر ررو الموصر ررى ب ر ر سر ررابقا
(جمهورية كوريا)؛
 0-88النظررر بشرريل بيجررابي فرري التو ي ر علررى المعاهرردات احساسررية لحقرروق
رفا فيها بعد (جمهورية تنزانيا المتحدة)؛
اإلنسان التي ل ت

__________

**
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 3-88النظررر فرري الت ررديق فرري الو ررا المناسررب علررى أه ر ال رريو الدوليررة
لحقوق اإلنسانت بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق اال ت ادية واالجتماعية
والثقافيررةت والعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسرريةت واتفا يررة مناه ررة

مل حترر الستنتاجات والتوصيات.
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التعذيب وغيررل مرن ضررول المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو اليبنسرانية أو المهينرة
(اليابان)؛
 4-88الت ررديق عل ررى العه ررد ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية
(الج ر ررل احسر ررود)؛ الت ر ررديق علر ررى العهر ررد الر رردولي الخر رراص بر ررالحقوق المدنير ررة
والسياسررية (أوروغررواي)؛ الت ررديق علررى العهررد ال ردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة
والسياسية (الجزائر)؛ من احولوية للت ديق على العهد الدولي الخراص برالحقوق
المدني ررة والسياس ررية (الهن ررد)؛ اإلسر رراع ف رري عملي ررة الت ررديق عل ررى العه ررد ال رردولي
الخر رراص بر ررالحقوق المدنير ررة والسياسر ررية (سويس ر ررا)؛ اتخر ررا بج ر رراءات مر ررن أجر ررل
الت ديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتنفيذل (كينيرا)؛
الت ديق على ال يو الدولية احساسية لحقوق اإلنسان مرن يرل العهرد الردولي
الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية (سرريراليون)؛ الت ررديق علررى العهررد الرردولي
الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية (بسررتونيا)؛ النظررر فرري االن ررما بلررى العهررد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (نيوزيلندا)؛ الت ديقت باحخصت على
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بيطاليا)؛ الم ي دم ا وبسرعة
فرري الت ررديق علررى صرريو حقرروق اإلنسرران و/أو تط يقهررات ال سرريما العهررد الرردولي
الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية (شريلي)؛ االن ررما بلررى المعاهرردات الدوليررة
لحقر رروق اإلنسر رران والت ر ررديق علر ررى العهر ررد الر رردولي الخر رراص بر ررالحقوق المدنير ررة
والسياسية (ال رتغال)؛
 5-88االن ررما بل ررى ال روتوك ررول االختي رراري الث رراني الملح ررق بالعه ررد ال رردولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف بلى بلغاء عقوبة اإلعدا (ألمانيا)؛
 6-88الت ررديق عل ررى ال روتوك ررول االختي رراري الث رراني الملح ررق بالعه ررد ال رردولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بسرتونيا)؛ االن رما بلرى المعاهردات الدوليرة
لحق رروق اإلنس رران والت ررديق عل ررى ال روتوك ررول االختي رراري الث رراني الملح ررق بالعه ررد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ال رتغال)؛
 1-88الت ديق على العهد الردولي الخراص برالحقوق اال ت رادية واالجتماعيرة
والثقافية (الجزائرر)؛ مرن احولويرة للت رديق علرى العهرد الردولي الخراص برالحقوق
اال ت ادية واالجتماعية والثقافية (الهند)؛ اإلسراع في عملية الت ديق على العهد
ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق اال ت ررادية واالجتماعي ررة والثقافي ررة (سويسر ررا)؛ اتخ ررا
بج رراءات مررن أجررل الت ررديق علررى العهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق اال ت ررادية
واالجتماعية والثقافية وتنفيرذل (كينيرا)؛ الت رديق علرى ال ريو الدوليرة احساسرية
لحقوق اإلنسان من يل العهد الدولي الخاص بالحقوق اال ت رادية واالجتماعيرة
والثقافيررة (سرريراليون)؛ الت ررديقت برراحخصت علررى العهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق
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اال ت ررادية واالجتماعيررة والثقافيررة (بيطالي ررا)؛ االن ررما بلررى المعاهرردات الدولي ررة
لحق رروق اإلنس رران والت ررديق عل ررى العه ررد ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق اال ت ررادية
واالجتماعية والثقافية (ال رتغال)؛
 9-88الت ديق على اتفا يرة مناه رة التعرذيب (الجزائرر)؛ تسرري وتيررة عمليرة
الت ديق على اتفا ية مناه ة التعذيبت باعت ارها خطوة من الخطوات المهمة في
الت رزا فيجرري برراحترا حقرروق اإلنسرران (بندونيسرريا)؛ اإلس رراع فرري عمليررة الت ررديق
على اتفا ية مناه ة التعذيب (سويسرا)؛ اتخا بجراءات من أجرل الت رديق علرى
اتفا ي ررة مناه ررة التع ررذيب وتنفي ررذها (كيني ررا)؛ الت ررديق عل ررى ال رريو الدولي ررة
احساسررية لحقرروق اإلنسرران مررن يررل اتفا يررة مناه ررة التعررذيب (سرريراليون)؛ النظررر
في االن ما بلى اتفا ية مناه ة التعرذيب (نيوزيلنردا)؛ الت رديقت براحخصت علرى
اتفا ية مناه ة التعذيب (بيطاليا)؛ الم ي دم ا بسرعة في الت ديق على صيو
حقر رروق اإلنسر رران و/أو تط يقهر ررات ال سر رريما اتفا ير ررة مناه ر ررة التعر ررذيب (شر رريلي)؛
االن ما بلى المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان والت ديق على اتفا يرة مناه رة
التعذيب (ال رتغال)؛
 8-88اتخ ررا اإلجر رراءات اليزم ررة للت ررديق عل ررى اتفا ي ررة مناه ررة التع ررذيب
(غانا)؛
 12-88النظر في الت ديق على ال روتوكوالت االختيارية التفا ية حقوق الطفلت
التي تحمي من أمور من بينها اشترا اح فال في النزاعات المسلحة (ال روتوكول
االختياري التفا ية حقوق الطفل بشأن اشترا اح فال في المنازعرات المسرلحة)
ومن بير اح فرال واسرتغيل اح فرال فري ال غراء وفري المرواد اإلباحيرة (ال روتوكرول
االختياري التفا ية حقوق الطفل بشأن بي اح فال واسرتغيل اح فرال فري ال غراء
وف رري الم ررواد اإلباحي ررة)ت الت رري و ع ررا عليه ررا فيج رري ف رري ع ررا ( 5002نامي ي ررا)؛
االن ررما بلررى المعاهرردات الدوليررة لحقرروق اإلنسرران والت ررديق علررى ال روتوكررول
االختياري بشأن اشترا اح فال في المنازعات المسرلحة وال روتوكرول االختيراري
بشأن بي اح فال واستغيل اح فال في ال غاء وفي المواد اإلباحية (ال رتغال)؛
 11-88اتخا الخطوات اليزمة للت ديق على االتفا يرة الدوليرة لحمايرة حقروق
جمي العمال المهاجرين وأفراد أسره (غانا)؛
 10-88النظر في مسألة الت رديق علرى اتفا يرة حقروق احشرخاص وي اإلعا رة
(االتحاد الروسي)؛ اتخا بجراءات للت ديق على اتفا ية حقروق احشرخاص وي
اإلعا ة وتنفيذها (كينيا)؛
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 13-88الت رديق علررى اتفا يررة حقروق احشررخاص وي اإلعا ررة فري أ رررل و ررا
ممين ل مان معاملة احشخاص وي اإلعا ة على د المساواة م غيرره وفقرا
للدستور الجديدت وعلى النحو الموصى ب سابقا (بس انيا)؛
 14-88اتخا تدابير بضافية مرن أجرل الت رديق علرى اتفا يرة حقروق احشرخاص
وي اإلعا ة في أ رل و ا ممين في غ ون  00سنوات (فانواتو)؛
 15-88الت ديق علرى االتفا يرة الدوليرة لحمايرة جمير احشرخاص مرن االختفراء
القسري (أوروغواي)؛ الت رديق علرى ال ريو الدوليرة احساسرية لحقروق اإلنسران
مر ررن ير ررل االتفا ير ررة الدولير ررة لحماير ررة جمي ر ر احشر ررخاص مر ررن االختفر رراء القسر ررري
(سرريراليون)؛ االن ررما بلررى المعاهرردات الدوليررة لحقرروق اإلنسرران والت ررديق علررى
االتفا ية الدولية لحماية جمي احشخاص من االختفاء القسري (ال رتغال)؛
 16-88مواصلة بذل الجهود الرامية بلى الت ديق على االتفا ية الدولية لحمايرة
جمير ر احش ررخاص م ررن االختف رراء القس ررريت ف ر ريا ع ررن الت ررديق عل ررى ال رريو
فيجي رفا فيها بعد (احرجنتين)؛
الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان التي ل ت
 11-88تعيررين رئرريس للجنررة فيجرري المعنيررة بحقرروق اإلنسرران وميافحررة التمييررز
(أستراليا)؛
 19-88اتخررا ترردابير مررن أجررل التمررات بعررادة اعتمرراد اللجنررة بموجررب م رراد
باريس (أستراليا)؛
 18-88اتخا التدابير اليزمة ل مان أن تعمل اللجنرة المعنيرة بحقروق اإلنسران
وميافحة التمييز وفقا لم اد باريس (الهند)؛
 02-88بع ررادة االس ررتقيلية وال رردور ال رروليفي الي رراملين للجن ررة المعني ررة بحق رروق
اإلنسان من أجل مواءمتها م م اد باريس وتماشيا مر التوصريات التري سر ق أن
لتها فيجي في االستعراض الدوري الشامل احخير (كينيا)؛
 01-88مواءمررة اللجنررة المعنيررة بحقرروق اإلنسرران وميافحررة التمييررز م ر م رراد
باريس (المغرل)؛
 00-88توفير التمويل اليافي للجنرة المعنيرة بحقروق اإلنسران وميافحرة التمييرز
واتخا التدابير ل مان توافقها م م اد باريس (سيراليون)؛
 03-88ض ررمان ت رروفير التموي ررل الي ررافي م ررن الميزاني ررة للجن ررة المعني ررة بحق رروق
اإلنسان وميافحة التمييز (االتحاد الروسي)؛
 04-88ت رروفير م ررا ييف رري م ررن التموي ررل والم رروارد لعم ررل اللجن ررة المعني ررة بحق رروق
اإلنسان وميافحة التمييز (سلوفينيا)؛
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 05-88النظررر فرري وض ر ممش ررات متعلقررة بحقرروق اإلنسرران علررى النحررو الررذي
ا ترحتر مفوضررية احمر المتحرردة السررامية لحقرروق اإلنسررانت باعت ارهررا أداة تسررم
بإجراء تقيي أكثر د ة واتسا ا للسياسات الو نية لحقوق اإلنسان (ال رتغال)؛
 06-88وض برامج للمساعدة التقنية من أجل تعزيز درات فيجري الو نيرة فري
مجال حقوق اإلنسان (المغرل)؛
 01-88مواص ر ررلة التم ر ررات المس ر رراعدة التقني ر ررة م ر ررن المجتمر ر ر ال ر رردولي لتنفي ر ررذ
التوصريات المق ولرة فري الجررولتين احولرى والثانيرة مررن االسرتعراض الردوري الشررامل
(فانواتو)؛
 09-88مواصررلة العمررل المشررتر الررذي ت ررطل ب ر السررلطة الق ررائية الفيجيررة
ولجنررة فيجرري المعنيررة بحقرروق اإلنسرران وميافحررة التمييررز م ر المنظمررات الدوليررة
ات ال لة من أجل زيادة حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها في ال لد (تايلند)؛
 08-88تيثيررف التعرراون مر ر الهييررات الدوليررة لحق رروق اإلنسررانت بوسررائل منه ررا
بجراء زيارات طرية وتقدي المساعدة لفيجي (أوروغواي)؛
 32-88النظر في توجي دعوة دائمة لإلجراءات الخاصة (اليابان)؛
 31-88اتخا مزيد من الخطواتت ل الجولة المق لرة مرن االسرتعراض الردوري
الشاملت فيما يخص النظر في توجي دعوة بلى المقررين الخاصين (فانواتو)؛
 30-88اتخا مزيد من اإلجراءات ل رمان صرياغة التشرريعات التري تيفرل/توفر
المساواة والحماية للمرأةت وتنفيذ هذل التشريعات على نحو فعال (احرجنتين)؛
 33-88م رراعفة مررا ت ذل ر مررن جهررود فرري تنفيررذ سياسررات مثررل سياسررة فيجرري
الجنس ررانية الو ني ررة م ررن خ رريل مجموع ررة م ررن االس ررتراتيجيات الواض ررحة والقابل ررة
للقيات (بندونيسيا)؛
 34-88التنفيذ الفعرال لسياسرة فيجري الجنسرانية الو نيرة وخطرة العمرل الخاصرة
ب ررالمرأة للفت رررة 5002-5000ت وتجدي ررد الجه ررود ف رري مج ررال ميافح ررة جمير ر
حاالت التمييز والعنف ضد المرأة (بيطاليا)؛
 35-88االعتم ر رراد عل ر ررى عم ر ررل وزارة فيج ر رري المعني ر ررة بش ر ررمون المر ر ررأة والرف ر ررال
االجتماعي والتخفيف من حدة الفقر لتحسرين حمايرة النسراء والفتيرات مرن خريل
الت رردي بشرريل فعررال للعنررف القررائ علررى نرروع الجررنست ال سرريما العنررف الررذي
يمارس العشيرت ومن خيل تطوير ال ررامج الراميرة بلرى ميافحرة التمييرز الجنسراني
(الواليات المتحدة احمرييية)؛
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 36-88مواصررلة بررذل الجهررود لتعزيررز المسرراواة بررين الجنسررينت بمررا فرري ل ر
توس رري نط رراق دور المر ررأة ف رري التنمي ررة الو ني ررة م ررن خ رريل ت رروفير الم رروارد المالي ررة
وال شررية اليزمررة لتعزيررز تنفيررذ السياسررات وال رررامج الراميررة بلررى تميررين المررأة فرري
الحياة االجتماعية والعامة (ماليزيا)؛
 31-88اتخا تدابير ملموسة من أجل الق اء على القوالب النمطيرة الجنسرانية
وعلى التمييز ضد المرأة (بنغيديش)؛
 39-88ضر ررمان المسر رراواة وعر ررد التميير ررز بر ررين الرجر ررال والنسر رراء فيمر ررا يخر ررص
الح ررول عل ررى احرض والعم ررلت والمش رراركة ف رري الحي رراة اال ت ررادية والسياس ررية
(غانا)؛
 38-88اتخررا مزيررد مررن الترردابير ل ررمان المسرراواة وعررد التمييررز بررين الرجررال
والنسراء فري القرانون والممارسررة العمليررةت بمرا فرري لر فري الح ررول علررى احرض
والعملت والمشاركة في الحياة اال ت ادية والسياسية (هولندا)؛
 42-88التشررجي بشرريل فعررال علررى مشرراركة الم ررأة فرري مجرراالت مختلفررة فرري
المجتم ت ال سيما في الخدمات العامة (تايلند)؛
 41-88العمل على الحد من ارتفراع حراالت جمير أشريال العنرف ضرد المررأةت
وميحقة مرتي ي هذل احفعالت وتجري جمي أشيال العنف ضد المرأة (غانا)؛
 40-88اتخا خطوات حاسمة لوض حد للعنف ضد المرأةت بطرق منهرات علرى
سر يل المثررالت توجير خطررال شررديد اللهجررة بشررأن عررد التسررام ب ي ررا مر هررذا
العنف والعمل م الرجال والنساء من أجل كسر دائرة العنف (هولندا)؛
 43-88اتخا التدابير اليزمة لميافحة العنف ضد المرأة (الجزائر)؛
 44-88اتخررا الترردابير اليزمررة ل ررمان تنفيررذ المرسررو المتعلررق بررالعنف المنزلرري
تنفيررذا فعرراالا وميحقررة مرتي رري العنررف ضررد الم ررأةت بمررا فرري ل ر داخررل احسرررةت
ومعا ته على النحو الواجب (بلجييا)؛
 45-88ضمان تنفيذ القانون المتعلق بالعنف المنزلي تنفيذا فعاالا (بس انيا)؛
 46-88اتخا تدابير فعالة لمن العنف ضد المرأة والطفل (اليابان)؛

 41-88اتخررا مزيررد مررن اإلج رراءات العامررة ال ررارمة لميافحررة جمي ر أشرريال
االتج ررار باح ف ررال حغر رراض االس ررتغيل الجنس رري أو العم ررل أو حغر رراض أخ ررر
(ل نان)؛
 49-88تعزيررز ترردابير السياسررة العامررة وتنفيررذها للق رراء علررى االتجررار باح فررال
(ملديف)؛
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 48-88مواصر ررلة تعزير ررز الجهر ررود الرامير ررة بلر ررى الق ر رراء علر ررى التميير ررز العن ر ررري
(بنغيديش)؛
 52-88مواص ررلة ب ررذل الجه ررود الرامي ررة بل ررى الق رراء عل ررى التميي ررز عل ررى أس ررس
سياس ررية وا ت ررادية واجتماعي ررة وبثني ررةت تماش رريا مر ر الدس ررتورت م ررن أج ررل تحقي ررق
المساواة بين جمي الموا نين (ل نان)؛
 51-88اتخا تدابير ملموسة من أجل وض حد للتمييز وميافحة الوص الذي
تتع رررض لر ر المجموع ررات المهمش ررةت بمر ررا فيه ررا اح لي ررات والمثلي ررات والمثلير ررون
ومزدوجررو الميررول الجنسررية ومغررايرو الهويررة الجنسررانية وحرراملو صررفات الجنسررين
(ألمانيا)؛
 50-88بلغ رراء عقوب ررة اإلع رردا بش رريل ت ررا ونه ررائي فيم ررا يخ ررص جمير ر الجر ررائ
(فرنسا)؛
 53-88اتخا التدابير اليزمة إللغاء عقوبرة اإلعردا بموجرب القرانون العسريري
(نامي يا)؛
 54-88بلغاء عقوبة اإلعدا من القانون العسيري بشيل نهرائي ودون أي مزيرد
من التأخير (سويسرا)؛
 55-88اتخا تدابير للتعامل على النحو المناسب م مسألة ما يرتي ر الجريش
والشر ة من تعذيب وسوء معاملة حسرب االدعراءات ووضر حرد للتمييرز والعنرف
ضد المرأة (جمهورية كوريا)؛
 56-88مواصررلة اتخررا الخطرروات مررن أجررل تط يررق تليررات أكثررر متانررة للمسرراءلة
وضررمان اسررتقيلية التحقيقررات فرري ادعرراءات انتهاكررات حقرروق اإلنسرران فرري حررال
و وعها (نيوزيلندا)؛
 51-88تقرردي ب ررامج للتثقيررف والترردريب فرري مجررال حقرروق اإلنسرران لمررولفي
بنفررا القررانون وأف رراد الجرريش والشررر ة ودوائررر السررجون مررن أجررل من ر انتهاكررات
حقوق اإلنسانت ال سيما التعذيب وسوء المعاملة (كوستارييا)؛
 59-88تعزيز التعاون م هييات حقروق اإلنسران التابعرة ل مر المتحردة وغيرهرا
مررن الشررركاء اإل ليميين/الرردوليينت ال سرريما فرري ترروفير الترردريب المناسررب لقررو
الشررر ة علررى التقنيررات المعاصرررة ليحتجرراز واالسررتجوال وفق ر ا للمعررايير الدوليررة
لحقوق اإلنسان (الفل ين)؛
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 58-88االسررتمرار فرري الشرراكات مر الرردول احع رراء وهييررات احمر المتحرردة
على النحو الذي ترال الزما لمواصلة الجهود الرامية بلى ضرمان اسرتقيلية الق راء
(سري النيا)؛
 62-88مواص ررلة تعزي ررز س رريادة الق ررانونت بالتع رراون مر ر المنظم ررات الدولي ررة ات
ال لةت من أجل توفير بيية معيشية تمنة ومستقرة للشعب (سنغافورة)؛
 61-88ض ررمان أن تحت ررر تشر رريعات العم ررل الو ني ررة الق ررانون ال رردولي ف رري ه ررذا
المجال (بس انيا)؛
 60-88مواصررلة اتخررا الترردابير الراميررة بلررى ضررمان حريررة التع يررر وحريررة ال ررأي
ال سيما فيما يخص النقابات (غانا)؛
 63-88ضمان احترا حرية التع يرر والتجمر وتيروين الجمعيراتت بمرا فري لر
احترا حرية ممارسة الحقوق النقابية (فرنسا)؛
 64-88تيثي ررف الجه ررود الرامي ررة بل ررى ترس رريس الحري ررات السياس ررية واالجتماعي ررة
واال ت ادية والثقافية وحرية اإلعي (ل نان)؛
 65-88حماية واحترا حرية التع ير وتعددية وسائط اإلعي (فرنسا)؛
 66-88التعجيل بسن مشروع القانون المتعلق بحرية اإلعي (الهند)؛
 61-88اتخررا جمير الترردابير اليزمررة ل ررمان تمتر جمير المرروا نينت ال سرريما
ال حافيونت بحرية الرأي والتع ير كاملة (ال رازيل)؛
 69-88اعتماد تدابير فعالة ل مان حرية التع ير وحماية ال رحافيين والمعارضرة
ومنتقدي الحيومة (بيطاليا)؛
 68-88اتخا جمي اإلجراءات المناس ة لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان
(نيوزيلندا)؛
 12-88اتخرا مزيررد مررن اإلجرراءات ل ررمان بييرة تمنررة وتميينيررة للمرردافعين عررن
حقوق اإلنسان (النرويج)؛
 11-88اعتماد تدابير ملموسرة ل رمان أن ييرون بإميران المردافعين عرن حقروق
اإلنسرران أداء عملهر دون أي عوائررقت وليفالررة حريرراته المتعلقررة بررالتع ير وتيرروين
الجمعيات والتجم ت على النحو الموصى ب سابقا (بس انيا)؛
 10-88ضررمان المشرراركة الحرررة والشررفافة والواسررعة النطرراق للمجتم ر المرردني
واح ليات والمجموعات العر ية في النقاش الو ني العا (شيلي)؛
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 13-88ترروفير مزيررد مررن التثقيررف المرردني بشررأن الحقرروق االنتخابيررة والدسررتورية
ل مان أن تيون االستفتاءات مفيدة وفعالة (سوازيلند)؛
 14-88اعتمر رراد التر رردابير اليزمر ررة لمواصر ررلة بضر ررفاء الطر رراب الر ررديمقرا ي علر ررى
انتخابررات الحيومررة المحليررةت علررى أسررات اال ت رراع العررا والمتسرراوي (جمهوريررة
تنزانيا المتحدة)؛
 15-88تيثيف الجهود الرامية بلى ميافحة الفقرت بوسائل منها التعراون الردولي
وتط يق الدروت المستفادة من التجارل الناجحة (ال رازيل)؛
 16-88مواصلة من احولوية للق اء على الفقر في التنمية الو نيرة وتعزيرز رفرال
الشعب (ال ين)؛
 11-88اتخ ر ررا مزي ر ررد م ر ررن الخط ر رروات لتنفي ر ررذ الخط ر ررة اإلنمائي ر ررة االس ر ررتراتيجية
(اليويا)؛
 19-88مواصلة تعزيرز بعمرال الحرق فري ميرال الشررل والمرافرق ال رحية ل رال
جمي السيانت وال سيما ل ال المجتمعات الريفية (بس انيا)؛
 18-88مواصررلة تعزيررز الترردابير الراميررة بلررى ضررمان المسرراواة فرري الح ررول علررى
الخدمات ال حية للجمي ت م بييء اهتمرا خراص الحتياجرات اح فرال والنسراء
وك ار السن (سري النيا)؛
 92-88النظر ررر فر رري تعمر رري التثقير ررف بشر ررأن ال ر ررحة الجنسر ررية واإلنجابير ررة فر رري
الم رردارت وتحس ررين ف رررص ح ررول ال ررالغين والشر ر ال عل ررى وس ررائل منر ر الحم ررل
(سلوفينيا)؛
 91-88مواصررلة تعزيررز ال ررامج التعليميررة الناجحررةت الترري تترري لجمي ر السرريان
بميانيررة الح ررول علررى التعلرري الجيررد مجانر ا بغرررض تطرروير نظررا تعليم ري متيامررل
ررائ علررى م ردئي بميانيررة الح ررول علررى التعلرري وجودت ر (فنررزويي (جمهوريررة -
ال وليفارية))؛
 90-88مواصررلة الجهررود الراميررة بلررى ترروفير التعلرري المجرراني لطرريل المرردارت
االبتدائية والثانوية (ماليزيا)؛
 93-88مواص ررلة تحس ررين النظ ررا التعليم ر ريت وض ررمان بمياني ررة الح ررول عل ر رى
التعلي الجيد للجمي (سنغافورة)؛
 94-88اعتماد تدابير محددة لميافحرة التمييرز ضرد اح فرال وي اإلعا رة فري
الح ول على تعلي شامل (بس انيا)؛
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 95-88مواصررلة تعزي ررز سياس ررات التوعيررة والتمي ررين الخاص ررة باحش ررخاص وي
اإلعا ة (فنزويي (جمهورية  -ال وليفارية))؛
 96-88مواصلة تنفيرذ السياسرة الو نيرة المتعلقرة باحشرخاص وي اإلعا رة التري
ترس رري الرك ررائز احساس ررية للتنمي ررة لي رري يتس ررنى لمجتمر ر متيام ررل أن يترس ررس حقر را
(كوبا).
 -122وحظيا التوصيات التالية بتأييد فيجي التي اعت رت أن هذل التوصيات د نر ِّفذت
من ل أو أنها يد التنفيذ:
 1-122الم رري رردما وبس رررعة ف رري الت ررديق عل ررى ص رريو حق رروق اإلنس ررانت
ال سرريما اتفا يررة الق رراء علررى جمي ر أشرريال التمييررز ضررد الم ررأةت و/أو تط يقهررا
(شيلي)؛
 0-122نقررل هررذل ال رريو الدوليررةت والعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة
والسياسرريةت وال روتوكررول االختيرراري احول الملحررق بر ت واتفا يررة مناه ررة التع رذيب
وغي ر رررل مر ر ررن ض ر رررول المعاملر ر ررة أو العقوبر ر ررة القاس ر ررية أو اليبنسر ر ررانية أو المهينر ر ررة
وال روتوكول الملحق بهات واتفا ية الق اء على جمير أشريال التمييرز ضرد المررأةت
بلى القانون المحلي م تعزيز جملة أمور منها الحماية التشريعية من العنرف القرائ
علرى نروع الجرنس وجمير أشريال التمييرزت ال سريما التمييررز ضرد النسراء واح فررال
والتمييز على أسات الميل الجنسي (شيلي)؛
 3-122ضمان أن تتقيرد المرواد المتعلقرة بحقروق اإلنسران فري الدسرتور الجديرد
تقيدا تام ا بالمعايير الدولية لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها (أوروغواي)؛
 4-122سن تشريعات لتجري العنف ضد المرأة (سيراليون)؛

 5-122بلغ ر رراء الح ر ررق ف ر رري بنر ر رزال العقوبر ر رة المعقولر ر رة م ر ررن ر ررانون احح ر رردا
لعررا 0291ت وحظررر جمي ر أشرريال العقوبررة ال دنيررة ل فررالت بمررا فرري ل ر فرري
المنزل (ألمانيا)؛
 6-122ضمان التحقيق بسرعة وبشفافية في جمير الق رايا المتعلقرة بادعراءات
ارتيال وات احمن النتهاكات حقوق اإلنسانت م بحالة مرتي يها بلى المحيمة
على وج السرعة (المملية المتحدة ل ريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 1-122ت رردريب محاميه ررا و رراتها عل ررى تفس ررير حق رروق اإلنس رران وفقر ر ا لم رردأ
القانون الدولي لحقوق اإلنسان (بثيوبيا)؛
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 9-122اعتماد بجراءات ترمي بلى حماية/صون استقيلية الق اةت بما في ل
ترردابير ت ررمن االسررتقيل عررن السررلطة التنفيذيررة فيمررا يخررص التعيينررات وأمررن تررولي
مها الوليفة (الميسي )؛
 8-122اتخر ررا اإلج ر رراءات اليزمر ررة لمواءمر ررة ر رروانين وممارسر ررات العمر ررل م ر ر
االلتزامررات الدوليررةت بمررا فرري ل ر بموجررب اتفا يررات منظمررة العمررل الدوليررة ات
ال لة (الواليات المتحدة احمرييية)؛
 12-122اتخا التدابير اليزمة ل مان حرية التع ير والرأيت وكذل حرية تيوين
الجمعيات والتجم ت وفق ا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (ال رتغال)؛

11-122اتخررا بج رراءات لمواءمررة الق روانين والممارسررات المحلي رة م ر المعررايير
الدوليررة القائمررة لحقرروق اإلنسرران فيمررا يتعلررق بحريررة التع يرررت بمررا فرري ل ر حريررة
وسائط اإلعي (أيرلندا)؛
10-122مواءمررة المرسررو المتعلررق بوسررائط اإلعرري م ر المعررايير الدوليررة وسررن
ررانون بشررأن حريررة اإلعرري وفق ر ا للمعررايير الدوليررةت علررى النحررو الررذي أوصررا ب ر
اليونسيو (الميسي ).
 -121وستدرت فيجي التوصيات التاليةت وستقد ردودا عليها في الو ا المناسب وهرو
موعد ال يتجاوز موعرد انعقراد الردورة الثامنرة والعشررين لمجلرس حقروق اإلنسران فري ت ار/
مارت :5002
 1-121دع ر شرررعة الحقرروق الررواردة فرري الدسررتور مررن خرريل االن ررما بلررى
العهرد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيرة والسياسررية وال روتوكررول االختيرراري احول
الملحق ب والشروعت في هذا السياقت في عملية ترمي بلى ضرمان توافرق القروانين
والمراسرري الو نيررة القائمرة مر الدسررتور الجديررد .وين غرري أن ييررون تعزيررز السررلطة
الق ائية جزءا من هذل العملية (ألمانيا)؛

 0-121بلهررار االلت رزا بحمايررة حقرروق اإلنسرران والحريررات احساسررية وتعزيزهررا مررن
خيل االن ما ت دون تأخيرت بلى العهرد الردولي الخراص برالحقوق المدنيرة والسياسرية
والعهد الدولي الخاص بالحقوق اال ت ادية واالجتماعية والثقافية (كندا)؛

 3-121اسر ررتيمال العمر ررل الرامر رري بلر ررى الت ر ررديق علر ررى المعاهر رردات الدولير ررة
احساسية لحقوق اإلنسانت وفي مقردمتها العهرد الردولي الخراص برالحقوق المدنيرة
والسياس ررية والعه ررد ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق اال ت ررادية واالجتماعي ررة والثقافي ررة
خيل فترة االستعراض المق ل (االتحاد الروسي)؛
 4-121الت ررديق عل ررى ال روتوك ررول االختي رراري احول الملح ررق بالعه ررد ال رردولي
الخ رراص ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية (أوروغ ررواي)؛ الت ررديق عل ررى ال روتوك ررول
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االختياري احول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق اال ت ادية واالجتماعية
والثقافيررة (بسررتونيا)؛ الم رري رردما وعلررى وجر السرررعة فرري الت ررديق علررى صرريو
حقرروق اإلنسرران وال روتوكرروالت االختياريررةت ال سرريما ال روتوكررول االختي راري احول
الملحر ررق بالعهر ررد الر رردولي الخر رراص بر ررالحقوق المدنير ررة والسياسر رريةت و/أو تط يقهر ررا
(ش رريلي)؛ االن ررما بل ررى المعاه رردات الدولي ررة لحق رروق اإلنس رران والت ررديق عل ررى
ال روتوك ررول االختي رراري احول الملح ررق بالعه ررد ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق المدني ررة
والسياسية (ال رتغال)؛
 5-121االن ررما بلررى المعاهرردات الدوليررة لحقرروق اإلنسرران والت ررديق علررى
ال روتوكر ررول االختير رراري الملحر ررق بالعهر ررد الر رردولي الخر رراص بر ررالحقوق اال ت ر ررادية
واالجتماعية والثقافية (ال رتغال)؛
 6-121الم رري رردما وعلررى وج ر السرررعة فرري الت ررديق علررى صرريو حقرروق
اإلنسان وال روتوكوالت االختياريةت ال سيما ال روتوكول االختياري الملحرق باتفا يرة
مناه ة التعذيب وغيرل مرن ضررول المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو اليبنسرانية أو
المهينةت و/أو تط يقها (شيلي)؛
 1-121النظرر فرري الت ررديق أي ر ا علررى ال روتوكررول االختيرراري الملحررق باتفا يررة
مناه ة التعذيب (الدانمر )؛
 9-121الت ررديق علررى ال روتوكررول االختيرراري الملحررق باتفا يررة الق رراء عل ررى
جمي أشيال التمييز ضد المرأة (ال رتغال)؛
 8-121االن ررما بلررى المعاهرردات الدوليررة لحقرروق اإلنسرران والت ررديق علررى
ال روتوك ررول االختي رراري التفا ي ررة حق رروق الطف ررل المتعل ررق ب ررإجراء تق رردي ال يغ ررات
(ال رتغال)؛
 12-121بنشرراء لجنررة دسررتورية للقيررا باسررتعراض شررامل لدسررتور عررا 5002
وبج رراء مشرراورات علررى المسررتو الررو ني للتأكررد مررن أن الدسررتور يعيررس برادة
الشعب (بستونيا)؛
 11-121النظر في بنشاء لجنة دستورية إلجراء استعراض شرامل للدسرتورت ومرن
ث التأكد من أن يعيس برادة موا ني فيجي وتطلعاته ت بما ي من كون ل د
يساعد على تحقيق هييل سياسي أكثر استقرارا (نامي يا)؛
 10-121بنش رراء تلي ررةت بالتش رراور مر ر المجتمر ر الم رردنيت م ررن أج ررل وضر ر ب ررار
تشريعي مستمد من الدستور الجديد ومتماش م المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
وتنسيق هذا اإل ار (الميسي )؛
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 13-121مواءم ررة التشر رريعات الو ني ررة عل ررى نحر رو ت ررا مر ر نظ ررا روم ررا احساس رري
للمحيم ررة الجنائي ررة الدولي ررة والت ررديق عل ررى االتف رراق بش ررأن امتي ررازات المحيم ررة
الجنائية الدولية وح اناتها (بستونيا)؛
 14-121النظر في ضرمان أن ت حرا اللجنرة المعنيرة بحقروق اإلنسران وميافحرة
التمييز في مسألة العنف ضد المرأة كأولوية من أولوياتها (سلوفينيا)؛
 15-121توجي دعوة دائمة بلى الميلفين بواليات في ب ار اإلجراءات الخاصة
للسماح له بالدخول بسهولة عند زيارة فيجيت وبالتالي مسراعدة السرلطات علرى
الم ي دم ا (بلجييا)؛

 16-121توجير ر دع رروة مفتوح ررة ودائم ررة بل ررى اإلجر رراءات الخاص ررة ل مر ر المتح رردة
(شيلي)؛

 11-121توجير دعرروة دائمررة بلررى اإلجرراءات الخاصررة لمجلررس حقرروق اإلنسرران
وتنسيق الزيارات المطلوبة في أ ر فترة ممينة (كوستارييا)؛
 19-121توجي دعوات دائمة بلى جمي اإلجراء اإلجراءات الخاصة (غانا)؛
 18-121توجي ر ر دعر رروة دائمر ررة بلر ررى اإلج ر رراء الخر رراص لمجلر ررس حقر رروق اإلنسر رران
(ال رتغال)؛
 02-121االستجابة للعديد من ل ات الزيرارة ال رادرة عرن اإلجرراءات الخاصرة
وتوجي دعوة دائمة بلى اإلجراءات الخاصة في أ رل و ا ممين (سلوفينيا)؛
 01-121توجي ر ر دعر رروة دائمر ررة بلر ررى جمي ر ر اإلج ر رراءات الخاصر ررة لمجلر ررس حقر رروق
اإلنسان التاب ل م المتحدة واستق ال تل التي ل ا زيارة ال لد (الج ل احسود)؛
 00-121توجي دعوة دائمة بلى جمي اإلجراءات الخاصة المواضريعية لمجلرس
حقرروق اإلنسررانت وتسررهيل الزيررارات المطلوبررة والرررد فررورا وبشرريل ملمرروت علررى
ال يغررات الترري أحيلررا بلررى فيجرري مررن الميلفررين بواليررات فرري ب ررار اإلج رراءات
الخاصة (النرويج)؛
 03-121ول زيارات الميلفين بواليات في ب ار اإلجراءات الخاصرة لمجلرس
حقوق اإلنسان والتعاون معه علرى نحرو ترا ت ليتسرنى لهر االضرطيع بواليراته ت
و ل وفقا لتعهدات الحيومة (أوروغواي)؛
 04-121ررول الطل ررات الت رري لر ر ي ررا فيه ررا بع ررد والت رري وردت م ررن ميلف ررين
بواليات في ب ار اإلجراءات الخاصةت بمن فيه المقرر الخاص المعني باستقيل
الق اة والمحامينت من أجل زيارة فيجي (نيوزيلندا)؛
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 05-121الترحيررب بزيررارة المقرررر الخرراص المعنرري باسررتقيل الق رراة والمحررامينت
من أجل تقدي الخ رة والمساعدة في عملية الحفرا علرى سرلطة رائية مسرتقلة
(بسرائيل)؛
 06-121تسررهيل زيررارة المقرررر الخرراص المعنرري باسررتقيل الق رراة والمحررامين ررل
االستعراض الثالا لفيجي في ب ار االستعراض الدوري الشامل (جزر سليمان)؛
 01-121توجي دعوة دائمة بلى الميلفين بواليات في ب ار اإلجراءات الخاصة
ل م المتحدة والشروع دون تأخير في التعاون م المقرر الخاص المعني بمسألة
التعذيب وغيررل مرن ضررول المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو اليبنسرانية أو المهينرة
(سويسرا)؛
 09-121االستجابة لطلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعرذيب لزيرارة الر يد
(الدانمر )؛
 08-121تس ررهيل زي ررارة للمق رررر الخ رراص المعن رري بحال ررة الم رردافعين ع ررن حق رروق
اإلنسان (النرويج)؛
 32-121تعزيز اآلليرات القائمرة فري الهياكرل االجتماعيرة والسياسرية واال ت رادية
الحالية للمجتم الفيجي من أجل صون حقوق اح ليات اإلثنية (جزر سليمان)؛
 31-121تع ر ررديل اإل ر ررار التشر ر رريعي والدس ر ررتوري للحف ر ررا عل ر ررى الف ر ررل ب ر ررين
السررلطات وو ررف أي ترردخل للسررلطة التنفيذيررة فرري اسررتقيل الق رراء والمحررامينت
والتأكر ررد مر ررن أن العملير ررات التر رري ت ر رنظ تأهير ررل المحر ررامين والق ر رراة وان ر ر ا ه
ال تتعرض لتدخل سياسي (كندا)؛
 30-121ببرا مرذكرة التفراه الثيثيرة بشرأن مسرتق ل عي رات العمرل فري فيجري
(أستراليا)؛
 33-121اتخررا الت رردابير اليزمررة لتع ررديل التش رريعات القائم ررة مررن أج ررل مواءم ررة
القيود الممينة على حرية التع ير أو التجم م القواعد والمعايير الدولية لحقروق
اإلنسان (بلجييا)؛
 34-121تعديل الدستور وكرذل التشرريعات الو نيرة ل رمان أن تيرون الحقروق
المتعلقة بحريات التع ير والتجم وتيوين الجمعيات ميفولة دون يرود غيرر تلر
المن وص عليها في ب ار القانون الدولي (سويسرا)؛
 35-121ضمان احترا حريات التع ير والتجم السلمي وتيوين الجمعيات مرن
خيل تعديل جوانب من مراسي معينة مثل المرسو المعردل لقرانون النظرا العرا ت
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والمرسرو المتعلرق براححزال السياسرريةت ومرسرو تطروير طرراع اإلعري ت التري تقيررد
الحريات احساسية دون م رر (الواليات المتحدة احمرييية)؛
 36-121النظر بشيل بيجابي في مراجعرة المرسرو المعردل لقرانون النظرا العرا
ومرسررو تطرروير طرراع اإلعرري علررى نحررو ييفررل تمام را الحق روق المتعلقررة بحري رات
تيوين الجمعيات والتجم وال حافة والتع ير (جمهورية كوريا)؛
 31-121مراجعررة جمي ر المراسرري الترري تقيررد حريررة التع يررر وتيرروين الجمعيرراتت
وخاصة المراسي المتعلقة بوسرائط اإلعري وال رناعات الو نيرة احساسرية والنظرا
العررا ت وتعررديلها أو بلغائهررا حسررب اال ت رراء (الممليررة المتحرردة ل ريطانيررا العظمررى
وأيرلندا الشمالية)؛
 39-121مواءمة التشريعات المتعلقة بحرية التع ير والتجمر وتيروين الجمعيرات
م ر المعررايير الدوليررة لحقرروق اإلنسررانت وال سرريما عررن ريررق بلغرراء مرسررو تطرروير
طاع اإلعي لعا  5000من أجل وض حد حعمرال الترهيرب والم رايقة التري
يتعرض لها من ينتقدون الدولرةت وتغييرر منراا الخروف والر ابرة الذاتيرةت وضرمان أال
يتعرررض أي شررخص للتو يررف واالحتجرراز بشرريل تعسررفي بسر ب ممارسررت لحقو ر
(ألمانيا)؛
 38-121ضمان احترا حرية التع ير وحماية ال حفيين من خيل تعرديل مرسرو
تطوير طاع اإلعي لعا 5000ت ووض تشريعات بشرأن حريرة اإلعري تتفرق مر
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (كندا)؛
 42-121تهيية بيية تمنة وتميينية تسم للجهات الفاعلة في المجتمر المردني
بتيرروين الجمعيررات بحريررةت والحفررا علررى هررذل ال ييررةت مررن خرريل تعررديل القرروانين
ات ال لة وضمان عد االحتجاج بها لتقويض الحق فري حريرة التجمر السرلمي
(أيرلندا).
 -120وتع ررر جمي ر االسررتنتاجات و/أو التوصرريات الررواردة فرري ه رذا التقريررر عررن مو ررف
الدولررة (الرردول) الترري رردمتها و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض .وال ين غرري تأويلهررا علررى أن
الفريق العامل يميدها كيل.
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Office;
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