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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، واملنشأ مبوجب قرار جملـس        -١

 إىل  ٨، دورته الثامنة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
جللسة الـسابعة، املعقـودة   وجرى االستعراض املتعلق بفيجي يف ا  . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٩
وترأس وفَد فيجي ممثل فيجي الدائم لدى االحتـاد األورويب يف      . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١١ يف

واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن فيجـي يف جلـسته           . بروكسل، السيد بيسيلي فوسيا   
  .٢٠١٠فرباير / شباط١٥احلادية عشرة املعقودة يف 

 اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين التـايل          ،٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  .أنغوال وسلوفينيا وفرنسا: لتيسري االستعراض املتعلق بفيجي) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق بفيجي
ــين  )أ(   ــر وط ــاً /تقري ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــرة ع ) أ(١٥ للفق

(A/HRC/WG.6/7/FIJ/1)؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً             )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/7/FIJ/2)) ب(١٥  للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
(A/HRC/WG.6/7/FIJ/3).  

موعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً األرجنتني،       وأحيلت إىل فيجي، عن طريق اجمل       -٤
وأملانيا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، والسويد، وكندا، والتفيـا، واململكـة املتحـدة            

وهذه األسئلة متاحة علـى املوقـع       . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا     
  . ملالشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشا

  ملخص إجراءات عملية االستعراض  -أوالً   

  العرض املقدم من الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
شددت فيجي على أن من الضروري، لدى تقييم حالة حقوق اإلنسان، مراعاة أن               -٥

  .هذا البلد يعيش فترة انتقال سياسي وخيضع لنظام قانوين جديد
ملنظمات غري احلكومية رفضتا املـشاركة      والحظت فيجي أن منظمتني بارزتني من ا        -٦

ويف حني تقدر فيجي جهود املنظمات غـري        . يف عملية التشاور خالل إعداد التقرير الوطين      
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احلكومية واجملتمع املدين من أجل حتديد مواطن القصور، فإهنا ترى أن تلك اجلهات كانـت               
  . يف جمال بناء القدراتستساعدها بقدر كبري إذا ما حددت أيضاً احتياجات البلد الفورية

وأفادت فيجي بأن احلكومة تزمع تنظيم انتخابات دميقراطية واإلعالن عن خطتـها              -٧
، أوعز رئيس فيجي    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠ويف  . شاملالرامية إىل إعادة فتح حوار سياسي       

م  واإلعالن عن نظام قانوين جديد لفيجي، بتنظي       ١٩٩٧إىل احلكومة، لدى إلغاء دستور عام       
  .٢٠١٤سبتمرب /انتخابات دميقراطية وبرملانية حقيقية يف أجل أقصاه أيلول

، عن  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١ويف أعقاب هذا األمر الرئاسي، أعلن رئيس الوزراء، يف            -٨
خريطة طريق الدميقراطية والتنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة اليت وضـعتها احلكومـة            

ومن املزمع أن تؤدي خريطة الطريق إىل اعتماد دستور     . ٢٠١٤ و ٢٠٠٩للفترة ما بني عامي     
 وحقـوق اإلنـسان     التكافؤ واملساواة يف حق التصويت    جديد وتنظيم انتخابات قائمة على      

  . والقيم الدميقراطية األصيلةوالتوافق مع العصروالعدل والشفافية 
 /يلـول وأفادت فيجي بأن العمل املتعلق بالدستور اجلديد سـيبدأ حبلـول أ             -٩

وسيشارك يف املشاورات املتعلقة بالدستور اجلديد مجيـع املـواطنني          . ٢٠١٢  سبتمرب
وكذلك جمموعات اجملتمع املدين، وستركز تلك املشاورات علـى إصـالح النظـام             
االنتخايب وحجم الربملان اجلديد واستدامة نظام الغرفتني ومدة والية احلكومة ونظـم            

وسـُيعتمد دسـتور فيجـي اجلديـد حبلـول          . ضمان مساءلة احلكومة أمام الشعب    
وستتاح للشعب سنة للتعود على أحكام ذلك الدستور قبل عقد . ٢٠١٣سبتمرب /أيلول

وتزمع احلكومة الشروع قريباً يف عملية حوار وطين . ٢٠١٤سبتمرب /انتخابات يف أيلول
  . ترمي إىل حتقيق عودة دائمة إىل الدميقراطية وسيادة الدستورشامل
ت فيجي اجملتمع الدويل والدول األعضاء يف األمم املتحدة على دعمها يف تنفيذ             وحث  -١٠

 تنظـيم   موعدوالحظت فيجي أن اإلطار الزمين مل يضف طابع اليقني على           . خريطة الطريق 
االنتخابات فحسب، بل أتاح لفيجي أيضاً فرصة معاجلة املشاكل الرئيسية اليت كانت قـد              

  .لسياسيتسببت يف انعدام االستقرار ا
وخبصوص املراسيم املتعلقة بالطوارئ العامة، شددت فيجي على متتع كل فرد باحلق              -١١

، مبا يف ذلك حرية التماس وتلقي ونشر املعلومات واألفكار وحريـة            والتعبري  الكالم يف حرية 
 فرضـت   ٢٠٠٩غري أن الئحة الطوارئ العامة لعام       . الصحافة وغريها من وسائط اإلعالم    

  .  على تلك احلقوق مراعاة ملقتضيات األمن الوطين والسالمة العامة والنظام العامبعض القيود
وصرحت فيجي بأن وسائط اإلعالم مل تكن مسؤولة وحمايدة يف تغطيتها للوقـائع               -١٢

، ظهرت حاجة إىل اعتماد تدابري      ١٩٩٧وبعد إلغاء دستور عام     . وسامهت يف توتر األوضاع   
وأفضت هذه التدابري إىل إصـدار      . ية اليت تعرض األمة للخطر    وقائية تتصدى للشواغل األمن   

والحظت فيجي حدوث انتقال ملحوظ من اإلعالم       . ٢٠٠٩الئحة الطوارئ العامة يف عام      
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وتعكف احلكومة حالياً على صياغة قـانون       . السليب إىل إعالم إجيايب منذ تنفيذ تدابري الرقابة       
ل مسؤول ومرسوم خـاص حبريـة اإلعـالم         لوسائط اإلعالم سيكفل ممارسة اإلعالم بشك     

  .سيضمن وصول عامة الناس إىل الوثائق احلكومية
وشددت فيجي على الطابع املؤقت لالئحة الطوارئ العامة وعلى أن متديد العمل هبا               -١٣

وأعلنت احلكومة وقف العمل بالئحـة      . كان نتيجة تقييم دقيق من جانب السلطة املختصة       
  .ر مرسوم وسائط اإلعالمالطوارئ العامة بعد إصدا

 أفضى إىل غلـق مجيـع املؤسـسات         ١٩٩٧وأفادت فيجي بأن إلغاء دستور عام         -١٤
، أصـدر   ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٢ويف  . الدستورية يف البلد، مبا يف ذلك جلنة حقوق اإلنسان        

        الرئيس مرسوماً خاصاً بلجنة حقوق اإلنسان ألغى قـانون حقـوق اإلنـسان املعتمـد يف               
وقد أنشأ املرسوم جلنة حقوق اإلنسان وبّين وظائفها وحدد شـروط األهليـة      . ١٩٩٩عام  

وهذه اللجنة خمتصة يف أمور منها إذكاء الوعي العام حبقوق اإلنـسان مـن      . لتعيني أعضائها 
خالل إصدار بيانات عامة وتثقيف الناس واملوظفني احلكوميني، واستالم بالغات من الشعب            

وق اإلنسان، والتحقيق بصفة عامة يف أي إجراء أو ممارسة من           خبصوص أي مسألة متس حق    
         جانب احلكومة أو غريها، وتقدمي توصيات إىل احلكومـة بـشأن اإلجـراءات التـشريعية              

  .غري ذلك من اإلجراءاتأو اإلدارية أو 
 قد برهن عن التزام     ٢٠٠٩والحظت فيجي أن إصدار مرسوم حقوق اإلنسان لعام           -١٥

وتعمل احلكومة بنشاط على انتقاء األفراد املناسبني ليكونوا        . امتثال مبادئ باريس  احلكومة ب 
  .أعضاء يف جلنة حقوق اإلنسان

 مرسوماً يف غضون األشهر العشرة      ٦٤وأفادت فيجي بأن احلكومة أصدرت بالفعل         -١٦
طار النظـام   األوىل اليت أعقبت إلغاء الدستور، ومجيع هذه املراسيم مبثابة قوانني أساسية يف إ            

، فامتثلت بذلك لنظام روما     ٢٠٠٩واعتمدت فيجي مرسوم اجلرائم يف عام       . القانوين اجلديد 
األساسي واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على            

 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ما زال يـشكل     بالقطاع العام ار  وأقرت فيجي بأن متثيل النساء يف هيئات صنع القر          -١٧
 يف املائة من ٣٠حتدياً كبرياً، رغم سياسة احلكومات املتعاقبة اليت توخت حجز ما ال يقل عن 

  . ٢٠٠٣الوظائف التمثيلية للنساء منذ عام 
ال تسامح فيها مع العنـف      ونفذت فيجي مرسوم العنف املرتيل وأنشأت جمتمعات          -١٨

  . بغية التصدي لظاهرة العنف املوجه ضد النساء واألطفالاًعلى اإلطالق وخالية منه متام
 ٢٠٠٣ وهتريبهم جرمية مبوجب قـانون اهلجـرة لعـام           باألشخاصوُيعترب االجتار     -١٩

 من قانون اهلجرة على عدم تعرض ضـحايا         ٥وينص الفرع   . ٢٠٠٩ومرسوم اجلرائم لعام    
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 بوسعها لتعزيز جهـود الوقايـة       وتبذل فيجي كل ما   . االجتار أو التهريب للمالحقة اجلنائية    
  .باألشخاصواحلماية واملقاضاة هبدف التغلب بفعالية على ظاهرة االجتار 

 املتعلق بعالقات العمل أتاح إطاراً لعالقـات     ٢٠٠٧والحظت فيجي أن قانون عام        -٢٠
العمل يغطي أموراً منها املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل، ونشاط اجمللـس االستـشاري         

، واخلـدمات   وإغالق أماكن العمل  ين بعالقات العمل، واملفاوضة اجلماعية، واإلضرابات       املع
  .الرئيسية، ومؤسسات تسوية املنازعات

واعتمدت فيجي املرسوم املتعلق مبركز العمالة الوطين هبدف متكني العـاطلني عـن               -٢١
لوظائف واإلنتاجية  العمل من املشاركة بفعالية يف أنشطة اقتصادية مفيدة وتعزيز استحداث ا          

  .  على الصعيد احمللي ويف اخلارجالرمسي وغري الرمسييف القطاعني 
 برنامج التخفيف   ١٩٩٤وصرحت فيجي بأن إدارة الرفاه االجتماعي تدير منذ عام            -٢٢

  .من حدة الفقر الرامي إىل مساعدة املنتفعني مبخطط الدعم األسري
طفـال املعرضـني للخطـر ممـن مل     والحظت فيجي أن قانون األحداث وضع األ     -٢٣
وتدبر إدارة الرفاه االجتماعي    .  سنة من العمر حتت وصاية مدير الرفاه االجتماعي        ١٧ يبلغوا

  .شؤون املنح النقدية املقدمة إىل األسر واألوصياء الذين يعيلون أطفاالً غري أبنائهم
 من األفراد   والحظت فيجي أيضاً أن خمطط الدعم األسري يقدم الدعم للمحرومني           -٢٤

وتدعم هذه املساعدة األسر اليت ُيعوزهـا املـال         . واألسر من خالل مساعدة مادية مباشرة     
  .الكايف لتلبية احتياجاهتا اليومية

 تقدَّم يف إطارها قـسائم      ٢٠١٠وأفادت فيجي أيضاً بتنفيذ مبادرة جديدة يف عام           -٢٥
ملساعدة األسرية واملصنفة ضـمن     لشراء الغذاء إىل األسر املؤهلة للحصول على استحقاقات ا        

  . فئة األمراض املزمنة أو اإلعاقة الدائمة أو الشيخوخة
وأشارت فيجي أيضاً إىل اعتزامها القضاء على ظاهرة اإلساءة إىل األطفال ودمـج               -٢٦

واختذت إجراءات تأديبيـة أو     . هذا اهلدف يف سياسة عدم التسامح مع املسيئني إىل األطفال         
وأدخلت نظام تذاكر احلافالت . درسني الضالعني يف حوادث من هذا القبيل  قضائية يف حق امل   

  .اجملانية ألطفال األسر احملرومة كما وفّرت كتباً مدرسية جمانية جلميع مدارس البلد

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
من الوفـود مبـشاركة   ورحب عدد .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٣١أدىل    -٢٧

وترد . فيجي يف االستعراض ويف تقدمي التقرير الوطين وبردودها على األسئلة املطروحة سلفاً           
  .التوصيات املقدمة خالل احلوار التفاعلي يف الفصل الثاين من هذا التقرير
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وعلى غرار ما فعلته دول أخرى أعربت عن انـشغاهلا إزاء التطـورات يف احلالـة                  -٢٨
، أيدت اجلزائر دعوة األمني ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األوللفيجي منذ أحداث السياسية 

ورحبت اجلزائر بالبيان الذي صدر     . العام إىل إعادة إحالل السلطة الشرعية يف فيجي       
والحظت اجلزائر أن فيجي صّدقت .  بشأن عودة الدميقراطية واحلكم الدستوري  مؤخراً

 حلقوق اإلنسان وأن جلنة حقـوق       على ثالثة صكوك من أصل تسعة صكوك أساسية       
            ، قد أُعيـد تنظيمهـا يف      ٢٠٠٠يف عام   " ألف"اإلنسان لفيجي، املصنفة ضمن الفئة      

كذلك ذكرت اجلزائر أن الفقر أصبح مشكلة وطنية        .  وفقاً ملبادئ باريس   ٢٠٠٩عام  
  .وقدمت اجلزائر توصيات. متزايدة اإلحلاح

عميق إزاء ضرورة إعادة احلكومة الشرعية بواسـطة        وأعربت نيوزيلندا عن قلقها ال      -٢٩
كما أعربت عن قلقها إزاء حالة احلقوق املدنية والسياسية وتـدهور           . عملية ذات مصداقية  

حالة حقوق اإلنسان تدهوراً خطرياً منذ إعالن حالة الطوارئ مبوجب الئحة الطوارئ العامة             
تور وتقييد احلق يف حرية التجمع ويف       ، ال سيما حل اجلهاز القضائي وإلغاء الدس       ٢٠٠٩لعام  

وشددت على إضفاء طابع عسكري على الشرطة والوظيفـة العامـة وعـدم             . حرية التعبري 
وناشدت حكومةَ فيجي املؤقتةَ احترام حق الـشعب يف         . استقالل السلطة القضائية واحملامني   

ق اإلنـسان   ونددت عالوة على ذلك باستمرار التحرش باملدافعني عن حقـو         . تقرير مصريه 
وقـدمت  . كما أعربت نيوزيلندا عن قلقها بشأن التمييز الديين داخل الـشرطة          . وختويفهم

  .نيوزيلندا توصيات
وأعربت هنغاريا عن قلق عميق بشأن مدى قدرة اإلدارة املؤقتة على ضمان التمتـع          -٣٠

 الكامل حبقوق اإلنسان، ودعت إىل إعادة إحالل النظام الدستوري وسألت عـن أسـباب             
وطرحت هنغاريا أسئلة بشأن التدابري احملددة املتخذة أو املزمع         . تأجيل االنتخابات الدميقراطية  

اختاذها كي تفي فيجي بالتزامها بالقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري واإلثـين يف               
القانون، وما إذا كانت احلكومة تنظر يف التصديق على أي معاهدة أساسية من معاهـدات               

نسان، وخبصوص اإلجراءات امللموسة املزمع اختاذها ملعاجلة مشكلة االعتداء علـى      حقوق اإل 
والحظت هنغاريا التقارير املتعلقة بالتزايد يف عدد انتـهاكات         . األطفال واستغالهلم جنسياً  

  . وقدمت هنغاريا توصيات. حرية التعبري
ل بتركيبـة   وسألت فرنسا عن عملية صياغة دستور جديد، ال سيما فيما يتص            -٣١

وأعربت فرنسا عن القلق إزاء حالة الشلل . اللجنة املكلفة بتلك العملية وجدوهلا الزمين
يف األجهزة القضائية وسألت عن التدابري املزمع اختاذها إلعادة إنشاء حمكمـة العـدل      

  .وقدمت فرنسا توصيات. العليا
تدخل احلكومة وأعربت كندا عن قلق شديد بشأن استقالل السلطة القضائية و   -٣٢

املؤقتة يف عمل جلنة فيجي الوطنية حلقوق اإلنسان واستمرار تطبيق لوائح الطـوارئ             
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.  وتقويض حرية التعـبري    على وسائط اإلعالم  العامة اليت تسببت فعلياً يف فرض رقابة        
  .وقدمت كندا توصيات

والحظت مجهورية كوريا بتقدير أن فيجي طرف يف الصكوك الدوليـة حلقـوق               -٣٣
غري أن فيجي مل تصبح بعد طرفاً       .  واإلرهاب باألشخاصنسان اليت حتظر العبودية واالجتار      اإل

والحظت مجهورية كوريـا أن إلغـاء       . يف معاهدات دولية أساسية أخرى حلقوق اإلنسان      
وأشارت من مث إىل ضرورة معاجلة      . الدستور ميكن أن يشكل ثغرة يف محاية حقوق اإلنسان        

 كانت  ٢٠٠٩كما الحظت أن الئحة الطوارئ العامة لعام        . األولويةهذه املسألة على سبيل     
موضع تشكيك واسع النطاق من حيث توافقها مع املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان الـيت     

وسـألت  . تشترط أن تكون حاالت الطوارئ وما يتصل هبا من تدابري حمدودة املدة والنطاق            
 اعتمادها هبدف التصدي هلذه املسألة اليت تثري قلق         عن التدابري امللموسة اليت تنظر احلكومة يف      

  .وقدمت مجهورية كوريا توصيات. اجملتمع الدويل
كانون ونددت أستراليا بقوة بانتشار انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة منذ انقالب             -٣٤

، والحظت أن الوضع تدهور منذ إلغاء دستور فيجي وفرض لـوائح            ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
وُتـَسيِّر  وأعربت أستراليا عن قلقها العميق ألن البلد حمكوم مبرسوم إداري           . عامةالطوارئ ال 

والحظت أن الدستور لـن ُيعـاد       . شؤوَنه حكومة مؤقتة على رأسها قائد اجليش يف فيجي        
 وأن االنتخابات لن تنظَّم إال بعد أربع سنوات، وهو ما يشكل يف             ٢٠١٣إرساؤه حىت عام    

وأعربت عن قلقها إزاء مـدى      . ول دون محاية حقوق اإلنسان قانوناً     رأيها تأخرياً مفرطاً حي   
تقويض سيادة القانون واستقالل السلطة القضائية، مشرية إىل إلغاء مجيع التعيينات القـضائية        
وانفراد الرئيس بسلطة تعيني القضاة وإقالتهم، وذلك مبوجب املراسيم املعتمدة بعـد إلغـاء              

االستماع إىل القضايا اليت تطعن يف قـرارات احلكومـة         وُمنعت احملاكم من    . الدستور
واحلوادث األخرية املتعلقة . وال يزال اإلعالم خيضع للرقابة والصحفيون للتحرش. املؤقتة

بتخويف واضطهاد منتقدي احلكومة املؤقتة، مبن فيهم زعماء كنائس ونشطاء يف جمال            
وقـدمت  . وق اإلنـسان  حقوق اإلنسان وحمامون وقضاة، كشفت عن جتاهل تام حلق        

  .أستراليا توصيات يف هذا الصدد
وأعرب االحتاد الروسي عن تقديره ملشاركة فيجي يف عملية االستعراض الـدوري              -٣٥

وبالنظر إىل  . الشامل واعترب ذلك إشارة إىل استعداد البلد للحوار والتعاون مع اجملتمع الدويل           
ن غري املناسب الدخول يف التفاصيل، لكنه الوضع السائد يف فيجي، رأى االحتاد الروسي أن م  

د بصفة عامة إعادة إحالل الدميقراطية على أساس حوار بناء بني القوى السياسية الرئيسية              أيَّ
  .والتعبري احلر عن الرأي العام

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها العميق إزاء قرار احلكومة املؤقتة   -٣٦
حل اجلهاز القضائي، والحظ أن حمكمة استئناف فيجي كانت قد  إلغاء الدستور وإزاء    

. ة االنقالب واحلكومة املؤقتة   ـدم شرعي ـ ع ٢٠٠٩ل  ـأبري/انـ نيس ٩ت يف   ـأعلن
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، ألغت احلكومة الدستور وفرضت حالة الطوارئ وأقرت ٢٠٠٩أبريل /نيسان  ١٠ويف 
قـضائية  وأقالت احلكومة مجيع أعـضاء الـسلطة ال       . احلكم مبوجب مرسوم رئاسي   

كذلك ال تزال الواليات املتحدة منشغلة بعمق       . واستعاضت عنهم بقضاة من اختيارها    
فلوائح : إزاء زيادة ممارسات الرقابة والتخويف اليت تستهدف وسائط اإلعالم يف فيجي       
وقـد  . الطوارئ العامة، اليت كبحت حرية التعبري والصحافة والتجمع، ما زالت نافذة          

وتعرض الصحفيون الذين رفضوا التقيـد      . ية فور إلغاء الدستور   بدأت الرقابة اإلعالم  
بلوائح الطوارئ العامة لالحتجاز والتهديد والتخويف من قبل احلكومة وموظفي األمن، 

وقـدمت الواليـات    . إذ ُمنعت وسائط اإلعـالم مـن انتقـاد احلكومـة املؤقتـة            
  .توصيات  املتحدة

فريق العامل قلقهم العميق إزاء حل اجلهـاز        وشاطرت أملانيا معظم املتحدثني أمام ال       -٣٧
القضائي وفرض قيود مشددة على وسائط اإلعالم يف فيجي غداة إصدار لـوائح الطـوارئ               

وسألت أملانيا عن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها إلعادة استقالل القضاء وحريـة             . العامة
  .وقدمت أملانيا توصيات. الرأي والتعبري

ينيا بفيجي العتمادها خطة عمل بشأن تعلـيم حقـوق اإلنـسان            وأشادت سلوف   -٣٨
وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء     . وإلرسائها آليات مؤسسية للنهوض باملساواة بني اجلنسني      

وطلبـت  . لوائح الطوارئ العامة والتقارير املتعلقة باحتجاز مدافعني عن حقـوق اإلنـسان          
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة . حبقوقهممعلومات عن التدابري املتخذة لضمان متتعهم  

بالتمييز اجلنساين ضد املرأة، وطلبت معلومات عن التدابري املتخذة يف سبيل القـضاء علـى               
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. العنف الذي يستهدف النساء

 وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء لوائح الطوارئ العامة، اليت قيدت حرية التعـبري              -٣٩
والتجمع والتنقل، وخولت موظفي األمن اإلفراط يف استعمال القوة من خـالل ممارسـات              
كالتعذيب واالحتجاز التعسفي، وشجعت ثقافة اإلفالت من العقاب على حنو يتناىف واملعايري            

وأعربت سلوفاكيا عن قلقها أيضاً إزاء التقـارير املتعلقـة          . الدولية املتعلقة حباالت الطوارئ   
وأشارت إىل الطلب املوجه من جلنة حقوق الطفل . ء على األطفال واستغالهلم جنسياً   باالعتدا

 أشكال عمل األطفال وتنفيـذ      أوجلنة خرباء منظمة العمل الدولية خبصوص القضاء على أسو        
كما أشارت إىل أن اجملتمع املدين عنصر مهـم مـن           . برامج إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج    

  .وقدمت توصيات.  حلقوق اإلنسانعناصر اآللية الوطنية
وأبرزت . وسألت الربازيل عن الصعوبات اليت واجهها البلد يف إعداد التقرير الوطين            -٤٠

أن فيجي قدمت تقارير إىل ثالث من هيئات املعاهدات وشجعت البلد على االنـضمام إىل               
ـ      . املعاهدات األساسية األخرى حلقوق اإلنسان     دم إعـادة   وأعربت الربازيل عن أسـفها لع

 الدميقراطية بعد، والحظت أن هذا الوضع أدى إىل إساءة معاملة املنشقني السياسيني بـدنياً             
ورأت الربازيـل أن    .  وإىل ممارسة االحتجاز التعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنسان        ونفسياً
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برنامج التخفيف من حدة الفقر واالستراتيجية الوطنية املتعلقة باإليـدز إشـارتان تبـشران            
وأشادت بتنظيم احلكومة محالت ترمي إىل مكافحة التمييز ضـد          . بإعمال احلق يف الصحة   

ويف حني رحبت باعتماد خطة العمل اخلاصة باملرأة،        . املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    
الحظت ما أشارت إليه جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة من استمرار ارتفاع مـستويات               

وسألت عـن اإلجـراءات     . تيات والنساء يف املرتل واالعتداء عليهن جنسياً      اإلساءة إىل الف  
املتخذة لتنفيذ توصية اللجنة باعتماد قوانني بشأن العنف املرتيل واجلرائم اجلنـسية وتـدابري              

  .وقدمت الربازيل توصيات. إلعادة تأهيل ضحايا هذا اللون من ألوان العنف
 حالة حقوق اإلنسان وانشغال عميق بـشأن        وأعربت النرويج عن قلق شديد إزاء       -٤١

وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء تردي ظـروف        . القيود الكثرية املفروضة على وسائط اإلعالم     
. عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، وهي حالة يعزى جزء منها إىل لوائح الطوارئ العامـة              

ى مجيع أشكال التمييـز  ويف حني رحبت النرويج بأن فيجي دولة طرف يف اتفاقية القضاء عل  
 فقد  - وإن كانت قد تأخرت يف ذلك        -ضد املرأة ونوهت بتقدمي تقارير يف الفترة األخرية         

أعربت عن قلقها إزاء األنباء املتعلقة بارتفاع مستويات ظاهرة العنف واالعتداء اجلنسي اليت             
  .وقدمت النرويج توصيات. تستهدف الفتيات والنساء

 تواجهه فيجي من حتديات يف جمال تغري املناخ وطلبت معلومات           وتفهمت الفلبني ما    -٤٢
. عن آثار ذلك على التمتع حبقوق اإلنسان وعن التدابري الالزمة يف جمـال بنـاء القـدرات                

والحظت أن فيجي ستحتاج إىل دعم مستمر من اجملتمع الدويل فيما يتصل بتوفري خـدمات               
كما أحاطت علماً خبريطة طريق الدميقراطيـة  . لعامةالتعليم والصحة اجملانية والبنية األساسية ا   

وهنأت البلد على تصديقه على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على           . والتنمية املستدامة 
. مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري            

  .وقدمت توصيات. ساواة بني اجلنسنيورحبت بإنشاء آليات مؤسسية للنهوض بامل
ورأت إسبانيا أنه ينبغي إعادة إحالل النظام الدميقراطي والدستوري، وتقـدمي         -٤٣

والحظت بارتياح  . ضمانات خبصوص املشاركة السياسية وتنظيم انتخابات دميقراطية      
الة وأعربت عن قلقها إزاء استمرار ح     . أن عقوبة اإلعدام ما عادت تطبق على املدنيني       

وأعربت عن أسفها إزاء . الطوارئ وما يقترن هبا من خماطر على التمتع حبقوق اإلنسان   
. حرمان األفراد تعسفاً من تقاضي املعاشات جملرد إعراهبم عن رأي مناوئ للحكومـة            

  .وقدمت إسبانيا توصيات
وسألت إيطاليا مىت ستصدق فيجي على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                -٤٤
وأعربت عـن   . اسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       والسي

قلقها إزاء الرقابة اإلعالمية وإزاء التقارير املتعلقة بانتهاكات مثل ختويف الصحفيني وتوقيفهم            
والحظت إيطاليا أن إلغاء الدستور يف      . تعسفاً وترحيلهم وتعذيب احملتجزين وإساءة معاملتهم     
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ورحبت إيطاليـا   .  ميكن أن يؤثر سلباً على التمتع الكامل حبرية الدين أو املعتقد           ٢٠٠٩ عام
  .وقدمت إيطاليا توصيات. بإلغاء عقوبة اإلعدام يف حالة اجلرائم العادية

وأعربت الصني عن تعاطفها مع شعب فيجي الذي عاىن من آثار إعصار عنيف يف                -٤٥
ق الدميقراطية والتنمية املستدامة وخطـة العمـل        وشجعت الصني خريطة طري   . العام املاضي 

والحظت الصني أن الفقر وعدم االستقرار ميـثالن        . اخلاصة باملرأة اللتني اعتمدهتما احلكومة    
العائقني الرئيسيني يف جمال حقوق اإلنسان، وناشدت اجملتمع الدويل مواصلة متابعة الوضـع             

فيجي، وتقدمي ما يلزم من دعـم مـايل         عن كثب، وتفهم الصعوبات العملية اليت تواجهها        
وأعربت الصني عن أملها يف أن تواصل فيجي تعاوهنا وتواصلها مع جملـس حقـوق             . وتقين

  .اإلنسان هبدف احلفاظ على االستقرار
والحظت السويد أن أشخاصاً يعربون عن آرائهم أو يلتمسون املشاركة يف العملية              -٤٦

وأشارت إىل التقارير املتعلقة بالتدخل الكـبري يف        . السياسية قد تعرضوا لالحتجاز والتحرش    
وسألت عن التدابري املتخذة لضمان حق اجلميع يف املـشاركة يف           . النظام القانوين والقضائي  

وأشارت إىل التقارير اليت تتحدث عن تقييـد حريـة          . احلكم واالستفادة من حماكمة عادلة    
، وسألت عن التدابري الرامية إىل ضمان احترام        على وسائط اإلعالم  التعبري، مبا يف ذلك الرقابة      

  .وقدمت السويد توصيات. حرية التعبري
ورحب املغرب باجلهود املتصلة خبريطة طريق الدميقراطية والتنمية االجتماعية، الرامية          -٤٧

وأعرب املغرب عن تقديره إلنشاء     . إىل اعتماد دستور جديد وتنظيم انتخابات عادلة وشفافة       
 اإلنسان ستتوىل أموراً منها تثقيف اجلمهور وإسـداء املـشورة إىل احلكومـة              جلنة حلقوق 

وطلب املغرب معلومات إضافية عن تركيبة اللجنة وطريقة عملها         . خبصوص حقوق اإلنسان  
وأعرب املغرب أيضاً عن اهتمامه مبا تبذله فيجي من جهـود           . بادئ باريس ملومدى امتثاهلا   

وأعربت فيجي عن تقديرها لآلراء     .  جمال حقوق اإلنسان   فيما يتصل بالتثقيف والتدريب يف    
واعتربت أن تلـك اآلراء تعكـس       . املقدمة وشكرت األعضاء الذين أشادوا جبهود احلكومة      

  .وقدم املغرب توصيات. تفهم حقائق الوضع السائد يف بلد يعيش فترة انتقال سياسي
 معاهدة دوليـة    ١٧ل   معاهدة من أص   ١٤وصرحت فيجي بأهنا انضمت بالفعل إىل         -٤٨

وأضافت أن ذلك ال يعرب عن أي نية لتعمد تفادي أو . حلقوق اإلنسان العاملية وصدقت عليها
وأكدت فيجي أن عمليات التقييم جاريـة يف        . تأجيل تنفيذ بعض تلك االتفاقيات أو مجيعها      

ي أنه قد   والحظت فيج . حدود إمكاناهتا هبدف االنضمام إىل املعاهدات األربع عشرة املتبقية        
ال يسعها، بالنظر إىل قدراهتا احملدودة، الوفاء الكامل جبميع التزاماهتا املتعلقة باإلبالغ والتنفيذ             

كما أقرت فيجي بأهنا يف حال التصديق على تلك الصكوك ستكون           . مبوجب تلك الصكوك  
  .يف حاجة إىل مساعدة من أجل بناء قدراهتا يف هذا اجملال

اعث القلق املثارة خبصوص حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن          وأشارت فيجي إىل بو     -٤٩
  على شخصه، إضافة إىل إحاالت حمددة إىل ادعاءات وفاة أشخاص حمتجزين لدى الـشرطة             
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وقد . وقالت فيجي إن احملاكم تناولت مجيع القضايا املتعلقة بوفيات أفراد حمتجزين       . أو اجليش 
يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان وقدموا للمحاكمـة        ُوجِّهت اهتامات إىل مجيع املتورطني      

  . ومتت إدانتهم
وأفادت فيجي بأن قوات الشرطة واجليش تشارك بنشاط حالياً يف محلـة تـدريب                -٥٠

ترمي إىل تعليم أعضائها أفضل املمارسات يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك الـسلوك                
  .املناسب يف حاالت الطوارئ

 بواعث القلق املتصلة بادعاءات توقيف مدافعني عـن حقـوق           وأشارت فيجي إىل    -٥١
وقد أكدت املعلومات اليت مجعتها     . اإلنسان ونشطاء مناصرين للدميقراطية واحتجازهم تعسفاً     

احلكومة أن السلطات املكلفة بتلقي ذلك النوع من الشكاوى والتحقيق فيها مل تتلق رمسيـاً               
  .أي شكوى من ذاك القبيل

ي بعني االعتبار ادعاءات االعتداء اجلنسي واالعتـداء علـى األطفـال            وتأخذ فيج   -٥٢
 مرسوم اجلرائم الذي فرض عقوبة الـسجن    ٢٠٠٩واعتمدت احلكومة يف عام     . واالجتار هبم 

أما اجلرائم املتصلة بالبغاء، مثل بيع أحـداث  . مدى احلياة على من يرتكب جرمية االغتصاب      
ويعترب البغاء والقوادة أيضاً    .  سنة ١٢عليها بالسجن   وشرائهم ألغراض ال أخالقية، فيعاقب      

  .جرميتني مبوجب القانون
 يتناول أيضاً اجلرائم املرتكبة ضـد       ٢٠٠٩والحظت فيجي أن مرسوم اجلرائم لعام         -٥٣

. النظام الدويل واليت تشمل جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبـة يف حـق اإلنـسانية              
 واألطفال، وهي جرائم يعاقب عليها      باألشخاصاماً جترم االجتار    ويتضمن املرسوم أيضاً أحك   

  . سنة١٢بالسجن 
وصرحت فيجي بأن احلكومة ترى أن ادعاء عدم استقاللية القضاء قائم أساساً على               -٥٤

وأوضحت أن األمور تغريت وأن اجلهـاز       . اعتقاد أن النظام الدستوري القدمي ال يزال نافذاً       
 املتعلق بإقامـة العدالـة      ٢٠٠٩وقد حدد مرسوم عام     . ل يف عمله  القضائي يتمتع باالستقال  

  .شروط تعيني القضاة والترتيب اهلرمي للمحاكم كما بيَّن حدود اختصاصات كل منها
وأكدت فيجي أن تعيني القضاة يف احملاكم ال يزال ميثل حتدياً، نظـراً لتـردد                 -٥٥

ات وقيود السفر املفروضة من جانب املرشحني احملتملني يف التعيني خشية التعرض للعقوب
وقد ناشدت فيجي البلدان املعنية إعادة النظر يف سياسـاهتا املتعلقـة            . البلدان اجملاورة 

  .بالعقوبات بغية إلغائها
 قـد نظـم     ٢٠٠٩وأشارت فيجي أيضاً إىل أن مرسوم املمارسني القانونيني لعام            -٥٦

رسوم أيضاً على أحكام تتعلق جبملة أمور،       وحيتوي امل . ممارسات احملامني وسلوكهم وأدوارهم   
 القانونية، واإلجراء املتبع من جانب اجلمهور يف         املهن منها دفع رسوم املمارسة، ودور مجعية     
  .تقدمي شكاوى ضد املمارسني القانونيني
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وأعربت سويسرا عن أسفها لعدم نظر احلكومة املؤقتة يف تنظيم انتخابات يف غضون           -٥٧
. قولة، على حنو ما طالب به اجملتمع الدويل، ولعزل القضاة واملـوظفني القـضائيني             فترة مع 

  .وقدمت سويسرا توصيات
واستفسرت األرجنتني عما حتقق من نتائج يف تنفيذ تدابري تعزيـز املـساواة بـني                 -٥٨

  .وقدمت توصيات. اجلنسني
ية وآثارها على   وأشارت املكسيك إىل علمها بالوضع السياسي وبالتحديات الرئيس         -٥٩

أعربت عن أملها يف استعادة النظام الدستوري يف أقرب وقت ممكن           و. التمتع حبقوق اإلنسان  
واستفـسرت  . ، وإلغاء حالة الطوارئ   والقائم على املشاركة  عن طريق احلوار الوطين املفتوح      

ة، مبوجب  عن التدابري املتخذة لضمان توافق القيود املفروضة على حرية التعبري وحرية الصحاف           
أنظمة الطوارئ العامة، مع املعايري الدولية، وكذلك عن التدابري املتخذة لتعزيز مكافحة العنف         
اجلنساين، والعنف املرتيل، واإليذاء اجلنسي للفتيات والنساء، على النحو املوصى به من اللجنة          

  .وقدمت املكسيك توصيات. املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
بت إسرائيل عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان يف فيجي من جـراء              وأعر  -٦٠

  .وقدمت توصيات. السياسات اليت تتداخل مع التمتع حبقوق اإلنسان
وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عن قلقها العميـق إزاء              -٦١

ما اعترفت بالتحديات اليت يواجهها وبين. رفض السلطات العسكرية حقوق اإلنسان األساسية
ودعت الـسلطات إىل  . البلد، أشارت إىل أن هذه التحديات ال تربر تأخري االنتخابات احلرة   

ضمان إجراء حوار مفتوح وشامل من أجل تنظيم انتخابات مبكرة وموثوقة والعودة املبكرة             
. ألولويةبا ينبغي أن حتظى     وذكرت أن إعادة إنشاء نظام قضائي مستقل متاماً       . إىل الدميقراطية 

وأعربت عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة باالحتجاز التعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنـسان             
واملعارضني السياسيني وختويفهم ومضايقتهم، ودعت إىل إجراء حتقيـق شـامل يف هـذه              

بـت  وطل. احلوادث دون منح أي حصانة من املالحقة القضائية ألفراد الشرطة أو اجلـيش            
معلومات عن كيفية تناول فيجي للتقارير املتعلقة بالعنف اجلنساين، والتقارير املتعلقة بتدنيس            

  . وقدمت توصيات. أماكن العبادة غري املسيحية
وأشـارت إىل أمهيـة     . وقالت شيلي إهنا تتابع بقلق حالة حقوق اإلنسان يف فيجي           -٦٢

 قـانون استقالل القضاء، وتقييد نطاق   : نسانالعوامل التالية لتحقيق التمتع الكامل حبقوق اإل      
الطوارئ، واحلماية الكافية للمدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني السياسيني، والـضمان           

  . وقدمت توصيات. الفعال حلرية التعبري، واحترام حرية التنقل
زاء ، تشعر بالقلق إ   ٢٠٠٩أبريل  /نيسانوذكرت اليابان أهنا، منذ إلغاء الدستور يف          -٦٣

القيود املفروضة على حقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها احلق يف التعبري واحلـق يف التجمـع                
وأشارت إىل أهنا واصلت تشجيع فيجي على العودة إىل الدميقراطية منذ انقـالب             . السلمي
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وأعربت عن أملها يف أن حتقق فيجي تقدماً ثابتاً حنو الدميقراطيـة وأن تعقـد               . ٢٠٠٦ عام
  . وقدمت اليابان توصيات.  عادلة من أجل استعادة الدميقراطية يف أقرب وقت ممكنانتخابات

وأعربت هولندا عن قلقها إزاء حالة حقوق اإلنسان ونظام الطوارئ العامـة              -٦٤
 الذي فرض قيوداً على حرية تكوين اجلمعيات وحرية التنقـل وحريـة             ٢٠٠٩ لعام

واستفـسرت  . ٢٠٠٩النواب يف عام    وأشارت إىل حل جملس الشيوخ وجملس       . التعبري
عن كيفية ضمان احلكومة املؤقتة إجراء انتخابات حرة وعادلة للربملان اجلديد، وضمان 

 املعـين مبـسألة     اخلاصقرر  املوبينما رحبت بزيارة    . إعادة إرساء نظام قضائي مستقل    
ى استخدام املرتزقة، الذي لقي تعاوناً جيداً، ذكرت أن عدداً من الطلبـات األخـر             

تستحق اهتماماً عاجالً، منها طلبات لزيارة البلد مقدمة من املقـرر اخلـاص املعـين               
وأعربت عن بواعث   . باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب       

  .وقدمت هولندا توصيات. قلق شديدة إزاء حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان
ملسارعة إىل التنفيذ الكامل لإلصالحات الـيت       وشجعت ملديف فيجي بقوة على ا       -٦٥

وبينما الحظت أسباب تأخري االنتخابـات حـىت عـام          . اعترفت هي نفسها بأهنا ضرورية    
تفهمت بواعث القلق إزاء االستقرار، أكدت ملديف أن غياب الدميقراطية سوف           و،  ٢٠١٤

لثقة داخل فيجـي  وأشارت إىل أن افتقاد ا. يعرقل عملية اإلصالح الدستوري بصورة خطرية     
وبني فيجي واجملتمع الدويل ميثل عقبة رئيسية أمام التقدم، مؤكدة أنه ال ينبغي أن ُينظـر إىل                 
اإلجراءات اخلاصة كتهديد، وإمنا كوسيلة لتهيئة فهم أفضل للتحديات اليت تواجهها فيجـي             

ي والتعاون  وناشدت اجملتمع الدويل مد يد العون لسكان فيج       . وكوسيلة لتوجيه الدعم الدويل   
  .وقدمت ملديف توصيات. معهم على تنفيذ اإلصالحات بدال من اإلدانة

ورأت ماليزيا أن املشاركة البناءة واملستمرة بني فيجي واجملتمع الدويل مهمة لتيسري              -٦٦
وساندت ماليزيا التزام احلكومة بإشراك مجيع مـستويات   . عملية استعادة الدميقراطية يف البلد    

  .وقدمت ماليزيا توصيات. ادة الدميقراطية واملصاحلة الوطنيةاجملتمع يف إع
والحظت التفيا مع التقدير روح االنفتاح اليت تتحلى هبا فيجي يف مواجهة حتديات               -٦٧

وأشارت إىل التعاون السابق للبلد مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات           . حقوق اإلنسان 
  .اخلاصة، وقدمت توصية

مجيع الوفود اليت قدمت مداخالت، وأشادت بأيدي العون املمدودة         وشكرت فيجي     -٦٨
  .لتقدمي املساعدة والنصح والتوصيات

وذكرت فيجي أيضاً أن وزارة اخلارجية ترأست اللجنة الوطنية املعنية باالسـتعراض        -٦٩
وأشـارت إىل أن    . الدوري الشامل، اليت تتألف من ممثلي الوزارات واإلدارات احلكوميـة         

. ا الوطين يعكس آراء املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املـدين املـشاركة            تقريره
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وقالت إن احلكومة حتترم متاماً حق املنظمات غري احلكومية اليت عزفت عن املشاركة يف هذه               
  .العملية املهمة

وكررت فيجي أن احلكومة، يف إطار سعيها إىل إعادة البلد إىل دميقراطية برملانيـة                -٧٠
، تعتزم عقد حمفل للحوار الـوطين يف وقـت   ٢٠١٤سبتمرب  /أيلولمة وحقيقية حبلول    اتدمس

وتعتقد احلكومة جازمة أن مصاحل البلد ككل ومستقبله االجتمـاعي االقتـصادي            . قريب
  . والسياسي، ال مصاحل فئات معينة يف اجملتمع، حتظى بأمهية قصوى

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
.  فيجي التوصيات التالية، وستقدم ردودها عليها يف الوقـت املناسـب         ستدرس  -٧١

وسوف ُتدرج ردود فيجي على التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق             
  :اإلنسان يف دورته الرابعة عشرة

النظر يف إمكانية التصديق على صكوك حقـوق اإلنـسان األساسـية              -١
نضمام إىل االتفاقيات الرئيسية حلقوق اإلنـسان       ؛ النظر يف اال   )اجلزائر(األخرى  

  ؛ )ملديف(كتعبري عن نيتها وكتدبري لبناء الثقة 
يف التصديق،  ) املكسيك(بإجيابية  )/مجهورية كوريا (النظر على حنو إجيايب       -٢

، على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          )مجهورية كوريا (يف مجلة أمور    
، والربوتوكـول   )ية كوريا والفلـبني واملكـسيك     الربازيل ومجهور (والسياسية  

مجهوريـة  (االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية          
، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           )كوريا

، واتفاقية القضاء علـى مجيـع       )الربازيل ومجهورية كوريا والفلبني واملكسيك    (
، كخطوة أخرى حنو الوفاء الكامـل       )مجهورية كوريا (التمييز ضد املرأة    أشكال  

، فـضالً عـن     )مجهورية كوريا (بالتزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد        
  ؛)املكسيك(املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليها فيجي بعد 

 الصكوك الدولية   وضع خطة طويلة األجل للتصديق التدرجيي على مجيع         -٣
األساسية حلقوق اإلنسان أو االنضمام التدرجيي إليها، ال سيما العهـد الـدويل             
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية          
واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو           

  ؛ )سلوفينيا(إنسانية أو املهينة العقوبة القاسية أو الال
التصديق على املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليهـا             -٤

  ؛ )هنغاريا(فيجي بعد، ووضع جدول زمين لذلك 
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أو التـصديق علـى     /التوقيع و )/إسبانيا وأملانيا (التوقيع والتصديق على      -٥
ية واالجتماعيـة والثقافيـة     العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد    ) األرجنتني(
، والعهد الـدويل اخلـاص      )األرجنتني وإسبانيا (وبروتوكوهلا االختياري   ) أملانيا(

ــسياسية    ــة وال ــاحلقوق املدني ــا(ب ــاري  ) أملاني ــا االختي وبروتوكوهل
، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه   )األرجنتني(وبروتوكوليها االختياريني   )/إسبانيا(

) أملانيـا (لعقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة        من ضروب املعاملة أو ا    
، واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع       )األرجنتني وإسبانيا (وبروتوكوهلا االختياري   

، واتفاقية حقوق األشخاص )األرجنتني وإسبانيا(األشخاص من االختفاء القسري     
ربوتوكـول  ، وال )األرجنـتني وإسـبانيا   (ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري     

األرجنـتني  (االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة            
  ؛)األرجنتني وإسبانيا(والربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل ) وإسبانيا

النظر يف التصديق على مجيع صكوك األمم املتحـدة املتعلقـة حبقـوق               -٦
 وتعزيز تعاوهنا مع هيئـات معاهـدات        اإلنسان اليت مل تصدق عليها فيجي بعد،      

األمم املتحدة باملوافقة على تقدمي التقارير اليت فات موعد تقـدميها يف الوقـت              
  ؛)النرويج(املناسب 

التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان اليت مل تـصدق عليهـا بعـد               -٧
التصديق على املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبـا فيهـا           )/شيلي(
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        ) شيلي(وال سيما   )/اليابان(
، )شـيلي (وبروتوكوليها االختياريني   ) سويسرا وشيلي وكندا وهولندا واليابان    (

سويـسرا  (والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          
، واتفاقية مناهضة التعذيب    )باناليا(يف الوقت املناسب    ) وشيلي وهولندا واليابان  

سويـسرا  (وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            
، )سويــسرا(، والربوتوكــوالت االختياريــة للمعاهــدات املعنيــة )وشــيلي

  ؛)شيلي(والربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل 
رائم اليت حيظرها القانون العسكري،     إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام على اجل       -٨

والتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص           
  ؛)إسبانيا(باحلقوق املدنية والسياسية 

مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع املعـايري الدوليـة املتعلقـة باالحتجـاز،              -٩
وب املعاملة أو العقوبـة     والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضر       

  ؛)إيطاليا(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
ضمان متتع مجيع األطفال متتعاً كامالً باحلقوق املدرجة يف اتفاقية حقوق             -١٠

  ؛)سلوفينيا(الطفل، ال سيما احلصول على التعليم واخلدمات الصحية 
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ة وحكم الدستور   مة إىل الدميقراطي  ابذل كل جهد لتحقيق العودة املستد       -١١
  ؛)مجهورية كوريا(يف أقرب وقت ممكن 

دعم سيادة القانون، وإدراج حقوق اإلنسان يف القانون احمللي، وإعـادة         -١٢
  ؛)إسرائيل (١٩٩٧العمل فوراً بدستور عام 

النظر يف إنشاء مجعية دستورية كاملة تتوىل رسم مستقبل فيجي من أجل              -١٣
 ٢٠١٠رب وقـت ممكـن خـالل عـام          الفيجيني وعن طريقهم، وذلك يف أق     

  ؛)ملديف(
اختاذ التدابري املناسبة إلعادة السلطة التشريعية ألمهيتها يف تعزيز قـدرة             -١٤

  ؛)اجلزائر(البلد على ضمان حقوق اإلنسان 
ضمان منح حقوق اإلنسان احلماية القانونية والدسـتورية الكاملـة يف             -١٥
  ؛)أستراليا( فيجي
د صياغة الدستور اجلديد، لتعزيز ومحاية حقـوق        إيالء أمهية قصوى، عن     -١٦

  ؛)الفلبني(اإلنسان واحلريات األساسية 
ضمان النص صراحة يف القانون احمللي على محاية حقوق اإلنـسان،           -١٧

 واإلعادة الفوريـة للقـضاة      ١٩٩٧بطرق منها إعادة العمل بدستور عام       
أبريـل  / نيـسان  ١٠واملوظفني القضائيني الذين عزهلم الرئيس إيلويلو يف        

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (٢٠٠٩
النضال من أجل تنفيذ برناجمها اإلصالحي من أجل إعادة الدميقراطية يف             -١٨

  ؛)ملديف(أقرب وقت ممكن 
اختاذ خطوات عاجلة وواضحة وموثوقة إلعادة فيجي إىل النظـام            -١٩

قيقي فيما بـني    الدميقراطي وسيادة القانون، بطرق منها احلوار املوسع واحل       
األحزاب الرئيسية يف البلد، ومتشياً مع نداءات جملس األمن، مبا ميكن فيجي 
من املشاركة الكاملة مرة أخرى يف اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك منتدى جزر             

  ؛)أستراليا(لث ومنواحمليط اهلادئ والك
ـ             -٢٠ ن إعادة إنشاء النظام الدستوري يف البلد بطريقة سلمية ودون مزيد م

التأخري، واملشاركة يف حوار حقيقي مع مجيع الطوائف اإلثنية عن طريق انتخابات         
دميقراطية حرة وعادة بوصفها السبيل الوحيد لشرعية احلكومة، وإعادة سـيادة           

كما ينبغي التصدي على النحـو الواجـب        . القانون، واحترام حقوق اإلنسان   
  ؛)سلوفاكيا(قرار السياسي للمسائل الرئيسية اليت أدت بفيجي إىل عدم االست
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العودة إىل حكم الدستور، وإعادة الشكل الدميقراطي للحكومة، وإعادة           -٢١
استقالل القضاء، وإلغاء قوانني الطوارئ العامة، وإعادة االستقالل الكامل للجنة          

  ؛)النرويج(حقوق اإلنسان 
تشجيع إجراء حوار وطين صريح وشامل يفضي إىل انتخابات مبكـرة             -٢٢
  ؛)اململكة املتحدة(وثوقة وم
عقد انتخابات حرة، نظراً ألمهية الدميقراطية يف اإلعمال الكامل حلقوق            -٢٣

  ؛)الربازيل(اإلنسان 
           اختاذ خطوات عاجلة حنو عقـد انتخابـات دميقراطيـة قبـل هنايـة                -٢٤
  ؛)كندا(، من أجل إعادة املؤسسات والعمليات الدميقراطية يف البلد ٢٠١٠عام 
اختاذ خطوات عاجلة حنو عقد انتخابات حرة وعودة فيجي إىل حكـم              -٢٥

  ؛)نيوزيلندا(الدستور 
ضمان احلق يف االقتراع العام هبدف عقد انتخابات دميقراطية حرة            -٢٦

وتنافسية حقيقية يف أقرب وقت ممكن، وتوجيـه دعـوة دائمـة ملـراقيب              
  ؛)إسبانيا(االنتخابات الدوليني 

احلاجة إىل اإلبقاء على حالة الطوارئ احلالية، يف ضـوء          النظر يف مدى      -٢٧
تأثرياهتا على حقوق اإلنسان، هبدف إلغائها يف أقرب وقت ممكن، وضمان احترام            
مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، اليت ال جيوز املساس هبا مبوجب القانون 

  ؛)املكسيك(الدويل، طوال فترة سريان حالة الطوارئ 
 مجيع لوائح الطوارئ العامة، وإلغاء أي سياسة أو مرسوم يقيد حرية إلغاء  -٢٨

  ؛)اململكة املتحدة(وسائط اإلعالم أو يقيد احلق يف حرية التجمع واحلق يف التنقل 
  ؛)شيلي (٢٠٠٩إهناء حالة الطوارئ السارية منذ عام   -٢٩
ـ   ٢٠٠٩إلغاء لوائح الطوارئ العامة الصادرة يف عام          -٣٠ ة  وعدم االستعاض

  ؛)نيوزيلندا(عنها بتدابري مماثلة 
أبريـل  / نيسان ١٠اإللغاء الفوري للوائح الطوارئ العامة السارية منذ          -٣١

  ؛)الواليات املتحدة (٢٠٠٩
ضمان القيام، يف إطار من الشفافية الكاملة، بوضع دستور جديد يضمن             -٣٢

عادة احلقوق  حقوق مجيع األفراد وحرياهتم، وإلغاء حالة الطوارئ مبا يسمح باست         
  ؛)فرنسا(املدنية والسياسية 
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إلغاء لوائح الطوارئ العامة وهتيئة مناخ يسمح حبرية التعبري والتجمـع             -٣٣
واحلوار الدميقراطي، بطرق تشمل ضمان احلماية من املضايقة وضـمان حريـة            

  ؛)كندا(الناشطني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان 
عامة واستعادة بيئة تتيح جلميع مـواطين فيجـي    إلغاء قوانني الطوارئ ال     -٣٤

  ؛)أستراليا(حرية التجمع والتعبري عن آرائهم السياسية دون خوف أو عقاب 
إلغاء حالة الطوارئ واختاذ التدابري الالزمة إلعادة إرساء نظام دستوري            -٣٥

  ؛)سويسرا(يتوافق مع سيادة القانون قبل التاريخ الذي حددته احلكومة مؤخراً 
إلغاء مرسوم جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي، ورفع القيود املفروضة على             -٣٦

التحقيقات، واختاذ تدابري أخرى لضمان مباشرة جلنة حقوق اإلنـسان الوطنيـة         
  ؛)اململكة املتحدة(ملهامها وفقاً ملبادئ باريس 

االمتثال ملبادئ باريس اليت تتناول وضع وأداء املؤسسات الوطنية املعنية            -٣٧
ماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وذلك بضمان استقالل جلنة حقوق اإلنـسان يف            حب

  ؛)كندا(فيجي 
تزويد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بإطار يكفل اسـتقالهلا يف أداء             -٣٨

  ؛)أملانيا(وظائفها وفقاً ملبادئ باريس 
  ؛)الفلبني(مواءمة أداء جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي مع مبادئ باريس   -٣٩
السماح للجنة حقوق اإلنسان يف فيجي باالستقالل الكامل واألداء           -٤٠

     الفعال، مبا يضمن احترام احلقوق واحلريات األساسية جلميع األشـخاص،          
مبا يف ذلك حرية الدين، أو املعتقد أو التعبري، أو الرأي، وحريـة تكـوين               

  ؛)إسرائيل(اجلمعيات والتجمع السلمي 
 لضمان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املكفولـة        اختاذ تدابري فعالة    -٤١

  ؛)اليابان(لشعب فيجي 
حتسني، وعند االقتضاء، استعراض تنفيذ االستراتيجيات املتوسطة األجل          -٤٢

، ٢٠١١-٢٠٠٧والطويلة األجل، مبا يف ذلك اخلطة اإلمنائيـة االسـتراتيجية           
 الوطنية املتعلقـة     املتعلقة بسكان فيجي األصليني، والسياسة     ٢٠٢٠وخطة عام   

، واالستراتيجية الوطنيـة املتعلقـة      ٢٠١٨-٢٠٠٨باألشخاص ذوي اإلعاقة    
مبكافحة مرض اإليدز، وذلك من أجل مجلة أهداف، منها حتقيـق مزيـد مـن               

  ؛)ماليزيا(املكاسب يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد 
 نظامها  إدماج مكون التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف          -٤٣

  ؛)املغرب(التعليمي 
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التعاون بصورة كاملة مع آليات حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم             -٤٤
  ؛)سويسرا(  املتحدة
دعوة دائمـة جلميـع   ) سلوفينيا وشيلي(توجيه )/التفيا(النظر يف توجيه     -٤٥

  املكلفني بإجراءات خاصة من قبل جملس حقوق اإلنسان؛
اإلجـراءات اخلاصـة لزيـارة البلـد        النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل         -٤٦

  ؛)ملديف(واملساعدة يف اإلصالحات 
السماح بالزيارة للمكلفني بواليات مبوجب اإلجراءات اخلاصة، الـذين         -٤٧

؛ تقدمي رد إجيايب على طلبـات الزيـارة         )سلوفينيا(طلبوا زيارة البلد، وتيسريها     
  ؛)إسبانيا(املقدمة من اإلجراءات اخلاصة 

 إجيايب يف طلب الزيارة املقدم من املقرر اخلاص املعين مبسألة           النظر بشكل   -٤٨
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،             
وحتديد موعد يف املستقبل القريب لزيارة يقوم هبا املقرر اخلاص املعين باسـتقالل             

  ؛)النرويج(القضاة واحملامني 
بري الالزمة لتنظيم زيارة يقوم هبا املقرر اخلاص املعين باستقالل          اختاذ التدا   -٤٩

  ؛)املكسيك(القضاة واحملامني إىل البلد يف أقرب وقت ممكن 
السماح بالزيارة للمقررين اخلاصني املعنيني باستقالل القضاة واحملـامني،         -٥٠

كلفـني  ومبسألة التعذيب، وحبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، ولغريهم مـن امل          
  ؛)اململكة املتحدة(بإجراءات خاصة الذين طلبوا زيارة فيجي 

 املقدمة مـن    ٢٠١٠الرد بشكل إجيايب على طلبات الزيارة خالل عام           -٥١
املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلـاص املعـين مبـسألة      

     الإنـسانية أو   التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو ال            
  ؛)بولندا(املهينة 
دعوة املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص املعين            -٥٢

  ؛)أملانيا(مبسألة التعذيب إىل زيارة فيجي، وتيسري الزيارة 
دعوة املكلفني بإجراءات خاصة لزيارة فيجي، ال سيما املقرر اخلـاص             -٥٣

ة واحملامني، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة احلـق يف           املعين باستقالل القضا  
  ؛)إسرائيل(حرية الرأي والتعبري 

تيسري زيارة إىل فيجي يقوم هبا املقرر اخلاص املعين باسـتقالل القـضاة               -٥٤
  ؛)نيوزيلندا(واحملامني 
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                 تعزيز تـدابري مكافحـة التمييـز ضـد املـرأة يف مجيـع قطاعـات                 -٥٥
  ؛)الفلبني(تمع اجمل
دراسة إمكانية التشجيع على اعتماد مدونة أخالق للمستثمرين، مبـن            -٥٦

  ؛)اجلزائر (املرأةفيهم العاملون يف املناطق احلرة، والتصدي ملسألة العنف ضد 
  ؛)إيطاليا(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام حتت أي ظرف   -٥٧
  ؛)الربازيل(التخلص من عقوبة اإلعدام   -٥٨
  ؛)األرجنتني(غاء عقوبة اإلعدام فيما يتعلق جبميع أشكال اجلرائم إل  -٥٩
اختاذ خطوات حنو محاية املدافعني عن حقوق اإلنـسان مـن املـضايقة               -٦٠

  ؛)نيوزيلندا(والتخويف 
ضمان سالمة وأمن املدافعني عن حقوق اإلنسان، وضـمان التحقيـق             -٦١

  ؛)هولندا(هم بصورة كاملة ومستقلة يف مجيع اجلرائم املرتكبة ضد
مباشرة التحقيق واإلجراءات القضائية بصورة فعالة يف مجيع الـشكاوى            -٦٢

املتعلقة باملضايقة والتخويف واالحتجاز التعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنسان،         
  ؛)النرويج(ومعاقبة املسؤولني عن ذلك 

منع االستخدام املفرط للقوة واالحتجاز التعـسفي والتهديـدات           -٦٣
قة من جانب قوات األمن ضد املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،             واملضاي

  ؛)إسبانيا(والتحقيق فيها واملعاقبة عليها 
  ؛)إسبانيا(وضع حد للمقاضاة اجلنائية للمدافعني عن حقوق اإلنسان   -٦٤
هتيئة بيئة تؤدي بشكل أفضل إىل جمتمع مدين أكثر قوة يف البلد، بطرق               -٦٥

دافعني عن حقوق اإلنسان، وفقاً إلعالن األمـم        منها ضمان الشرعية التامة للم    
املتحدة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، وجتنيبهم التخويف الذي ال يزالون           

  ؛)سلوفاكيا(يتعرضون له 
اعتماد القوانني املقترحة بشأن العنف املـرتيل واجلـرائم اجلنـسية، يف              -٦٦

             رعية علـى العنـف ضـد       املستقبل القريب، حلظر املمارسات اليت تضفي الش      
  ؛)النرويج(النساء 
اختاذ التدابري املناسبة لتقدمي املساعدة القانونيـة والنفـسية اجملانيـة إىل              -٦٧

  ؛)الربازيل(ضحايا العنف املرتيل واجلنسي 
             اختاذ مزيـد مـن التـدابري ملنـع ومكافحـة االسـتغالل اجلنـسي                -٦٨

  ؛)الربازيل(لألطفال 
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املسارعة إىل تنفيذ اإلجراءات اليت طلبتها جلنة خرباء منظمـة العمـل              -٦٩
  ؛)سلوفاكيا(الدولية، الرامية إىل مكافحة اإليذاء واالستغالل اجلنسيني لألطفال 

إجراء حتقيق مستقل يف مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان ومقاضـاة            -٧٠
ء واحملاكمة وفقاً   مرتكبيها، وضمان حق مجيع احملتجزين يف املثول أمام القضا        

  ؛)نيوزيلندا(لألصول القانونية 
ضمان احلق الكامل يف حرية الدين أو املعتقد، وضمان محاية مجيع الفئات      -٧١

  ؛)إيطاليا(واألقليات الدينية، وإعادة إنشاء إطار قانوين لتعزيز هذا احلق 
ة تقدمي التدريب لقوات الشرطة الوطنية، لضمان احترامها للحق يف حري           -٧٢

  ؛)نيوزيلندا(الدين 
اختاذ التدابري الضرورية لضمان احترام حرية الرأي والتعبري والتجمـع،            -٧٣

  ؛)سويسرا(وحرية الصحافة 
اختاذ إجراءات عاجلة لضمان احلق الكامل لكـل فـرد يف حريـة       -٧٤

  ؛)هنغاريا(  التعبري
عـالم،  احترام حرية التعبري والنص عليها، وإهناء الرقابة على وسائط اإل           -٧٥

واإلهناء الفوري لالعتداءات واملضايقة والتخويف واالحتجاز اليت يتعرض هلـا          
  ؛)السويد(الصحفيون ومنتقدو احلكومة والناشطون يف جمال حقوق اإلنسان 

ضمان احلق يف التجمع ويف حرية التعبري، وفقاً للمعايري الدولية حلقـوق              -٧٦
  ؛)اهولند(اإلنسان، وسحب الئحة الطوارئ العامة 

إهناء القيود التعسفية املفروضة على حرية التعبري، وإهناء الرقابة املـسبقة     -٧٧
  ؛)إسبانيا(على وسائط اإلعالم الوطنية واألجنبية 

ــة    -٧٨ ــيح لوســائط اإلعــالم العمــل حبري ــانوين يت ــاذ إطــار ق                  إنف
  ؛)النرويج(واستقاللية 

 واختاذ تدابري لضمان سالمة املدافعني      إلغاء الرقابة على وسائط اإلعالم،      -٧٩
  ؛)سويسرا(عن حقوق اإلنسان ومنتقدي اإلجراءات احلكومية 

محاية حرية وسائط اإلعالم بضمان حرية التعبري ووضع حـد للتـدابري              -٨٠
  ؛)فرنسا(القمعية ضد الصحفيني 

اإللغاء الفوري للرقابة املفروضة على وسائط اإلعالم يف فيجي، ومـنح             -٨١
اطنني ووسائط اإلعالم احلق يف حرية التعبري، ومنها حق انتقاد احلكومة دون            املو

  ؛)الواليات املتحدة(خوف من االعتقال أو التعرض للتخويف أو العقوبة 
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ضمان احلق يف حرية التعبري يف فيجي، بطرق منها إهناء مجيـع أعمـال                -٨٢
 ومقاضاة املسؤولني التخويف واملضايقة اليت متارسها قوات األمن ضد الصحفيني،    

  ؛)إيطاليا(عن هذه األعمال 
عقد انتخابات حرة وعادلة تضمن حق مجيع األشخاص يف املشاركة يف             -٨٣

  ؛)السويد(حكومة البلد 
  ؛)سويسرا(اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان استقالل القضاء   -٨٤
ـ           -٨٥ شريعية اختاذ التدابري الضرورية لضمان انتخابات حرة وعادلة لسلطة ت

جديدة، واختاذ اخلطوات الالزمة إلعادة إنشاء جهاز قضائي مستقل وفقاً للمعايري   
  ؛)هولندا(الدولية حلقوق اإلنسان 

إعادة هتيئة األوضاع اليت تكفل استقالل القضاء ونزاهته، بأسـرع            -٨٦
  ؛)فرنسا(ميكن   ما
  ؛)شيلي(ضمان استقالل القضاء   -٨٧
  ؛)السويد(ل كفالة احلق يف حماكمة عادلة ضمان استقالل القضاء من أج  -٨٨
ضمان قدرة اجلهاز القضائي على العمل باستقاللية، دون أي تدخل          -٨٩

مباشر أو غري مباشر، ودون التعرض ألي قيود أو تأثري غري سليم؛ وإعادة القضاة 
 إىل  ٢٠٠٩ أبريل/واملوظفني القضائيني الذين ُعزلوا بطريقة غري قانونية يف نيسان        

  ؛)إسرائيل(ل العم
إلغاء أي مرسوم مينع احملاكم مـن النظـر يف مـشروعية اإلجـراءات                -٩٠

  ؛)كندا(احلكومية، والتقيد بالقرارات القضائية اليت تصدر مستقبالً 
الوقف الفوري ألي تدخل يف عمل القضاء، وضمان تعـيني القـضاة              -٩١

  ؛)أستراليا(وعزهلم من خالل إجراءات واضحة وشفافة 
 املبادئ األساسية املتعلقة باستقالل القضاء، واملبـادئ األساسـية          تنفيذ  -٩٢

  ؛)نيوزيلندا(املتعلقة بدور احملامني 
التحقيق يف مجيع ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان، وتقـدمي املـسؤولني             -٩٣

  ؛)كندا(عنها إىل العدالة 
إجراء حتقيقات وافية يف ادعاءات ارتكاب أعمال وحـشية يف أمـاكن              -٩٤
تجاز، ومساءلة املسؤولني عنها، واإلهناء الفوري للحصانة املمنوحة ألفـراد          االح

  ؛)اململكة املتحدة(الشرطة واجليش 
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اختاذ مزيد من اخلطوات حنو تعزيـز سـيادة القـانون واحلكـم               -٩٥
  ؛)الفلبني(  الدميقراطي

تكثيف براجمها اإلمنائية اليت تركز على ختفيف وطأة الفقر وضمان متتـع            -٩٦
ان مبستويات معيشية مناسبة، ويف الوقت نفسه التماس املساعدة التقنيـة           السك

  ؛)اجلزائر (عند االقتضاءواملالية من هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، 
 ملن حرمـوا منـه جملـرد         التقاعدي إعادة احلق يف احلصول على املعاش       -٩٧

  ؛)إسبانيا(إبدائهم رأياً ضد احلكومة 
اعدة التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان،        التماس الدعم واملس    -٩٨

                    ملبـادئ   فعـاالً  لضمان امتثال جلنـة حقـوق اإلنـسان يف فيجـي امتثـاالً            
  ؛)اجلزائر(باريس 
الطلب إىل اجملتمع الدويل القيام بدوره وإبداء حسن النوايا عن طريـق              -٩٩

وق اإلنسان يف فيجي ودعـم هـذا        االقتناع باإلصالح املتعلق بالدميقراطية وحق    
  ؛)ملديف(اإلصالح 

مواصلة إصالحاهتا على النحو املبني يف خريطة الطريـق للدميقراطيـة            -١٠٠
والتنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة، وطلب املعونة واملساعدة من اجملتمـع          

  ؛)املغرب(الدويل هلذا الغرض 
ذلك املنظمات الدولية، يف دعم بناء      إشراك أعضاء اجملتمع الدويل، مبا يف        -١٠١

القدرات وتقدمي املساعدة التقنية، ال سيما فيما يتعلق بتنمية املوارد االقتـصادية            
  ؛)ماليزيا(والبشرية واحلد من الفقر 

إشراك الشركاء على الصعيد الوطين واإلقليمي والـدويل يف اجلهـود            -١٠٢
 جمال حقوق اإلنسان، وال سـيما       الرامية إىل بناء قدرات املوظفني احلكوميني يف      

  ؛)ماليزيا(العاملني منهم يف القضاء ويف إنفاذ القانون 
التماس مساعدة اجملتمع الدويل يف التكيف مع تغري املناخ وتنمية قدرات            -١٠٣

البلد على التصدي للتأثريات الضارة لتغري املناخ على متتع مواطنيهـا حبقـوق             
  ).الفلبني(اإلنسان املكفولة هلم 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٧٢
وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

   الوفدتشكيلة    
The delegation of Fiji was headed by Peceli Vocea, Permanent Representative of 

Fiji to the European Union in Brussels, and was composed of two members: 

• Sainivalati Navoti, Director, Political and Treaties Division, Ministry for 

Foreign Affairs, International Cooperation and Civil Aviation of Fiji; 

• Vanessa Chang, Legal Officer, Office of the Solicitor General. 

        


