
(A)   GE.10-10645    090310    100310 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

 مرفق قرار جملـس     من) أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة          
  *٥/١حقوق اإلنسان 

  فيجي    

__________ 

  .رمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الت  *  

 
 A/HRC/WG.6/7/FJI/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

4 February 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/7/FJI/1 

GE.10-10645 2 

  مقدمة  - أوالً  

  اجلغرافيا  -ألف   
 جزيرة ويقع جنوب غـرب احملـيط        ٣٠٠مجهورية فيجي أرخبيل يضم أكثر من        -١

 غرباً، ويعربه خـط     ١٧٧ و ١٧٢ جنوباً وخطي الطول     ٢٢ و ١٥اهلادئ، بني خطي العرض     
 ميالً مربعاً تنتشر على قرابـة       ٧ ٠٥٥فيجي  وتبلغ املساحة اإلمجالية ألرخبيل     . ١٨٠الطول  
ومناخ فيجي استوائي تتخلله أحياناً أعاصري مدارية يف الفترة        .  ميل مربع من املياه    ٢٥٠ ٠٠٠

 ٢٢ويبلغ متوسط درجـات احلـرارة       . أبريل من كل عام   /نوفمرب ونيسان /بني تشرين الثاين  
فيما ترتفع درجات   ) أكتوبر/األول تشرين   -مايو  /أيار(درجة مئوية يف األشهر األكثر برودة       

  .أبريل ويرافقها هطول أمطار غزيرة/نوفمرب إىل نيسان/احلرارة يف الفترة من تشرين الثاين

  السكان  -باء   
 يف  ٣٧(والفيجيني اهلنـود    )  يف املائة  ٥٧(فيجي جمتمع تعددي يتألف من الفيجيني         -٢

حمليط اهلادئ وآخرين ينحدرون مـن      واألوروبيني والصينيني وغريهم من سكان جزر ا      ) املائة
وهناك لغتان أخريـان    . واللغة املشتركة يف فيجي هي االنكليزية     ).  يف املائة  ٦(أعراق خمتلطة   

وللدين يف فيجـي    . وُتدرس هذه اللغات الثالث ضمن املناهج املدرسية      . مها الفيجية واهلندية  
 يف ٣٣يني املسيحية، فيما يعتنـق   يف املائة من الفيج  ٥٨ويعتنق  . تأثري عميق على حياة الناس    

 يف املائة من الفيجيني ملحدون أو ينتمون إىل         ٢ يف املائة اإلسالم، و    ٧املائة منهم اهلندوسية، و   
  .ديانات أخرى

  التاريخ واحلكومة  -جيم   
كان املستكشف اهلولندي، آبل تسمان، أول أورويب وقع نظره على جمموعة جـزر             -٣

كما مر القبطان جـيمس     .١٩٤٣يف عام   " فيجي"ليها اسم   فيجي ورسم خريطتها وأطلق ع    
أما املالزم  .  أثناء رحلته االستكشافية الثانية إىل حبار اجلنوب       ١٧٧٤كوك، عرب فيجي يف عام      

 ويرجع له الفضل يف رسم      ١٧٩٢ مث يف عام     ١٧٨٩ويليام بالي فقد أحبر عرب فيجي يف عام         
  .خرائط العديد من جزر األرخبيل

ملـك  "زا كاكوباو، امللقـب  ـو سريو ايبينيـع الزعيم راتـ، وقّ ١٨٧٤ام  ـويف ع   -٤
 تـشرين  ١٠ مع غريه من كبـار زعمـاء فيجـي وثيقـة التنـازل يف      "Tui Viti -فيجي 
ودشنت تلك الوثيقة مرحلـة     . أكتوبر، وتنازلوا مبوجبها عن فيجي لربيطانيا العظمى      /األول
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واستقلت . وم أعراق أخرى إىل فيجي     عاماً وشهدت قد   ٩٦احلكم االستعماري اليت دامت     
  .١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول١٠فيجي عن بريطانيا العظمى يف 

، نفـذ املقدم سيتيفيين رابوكـا انقالباً عسكريـاً وألغى دستور         ١٩٨٧ويف عام     -٥
ويف . ١٩٩٠ور فيجي لعام    ـد دست ـوأُعلنت مجهورية فيجي وأُصدر من بع     . ١٩٧٠عام  
). ١٩٩٧قانون تعديل الدستور لعـام      (ن فيجي على دستور جديد      ، صّدق برملا  ١٩٩٧عام  

 وتزعم حكومة ائتالفية برئاسة ١٩٩٩وفاز حزب العمل يف فيجي باالنتخابات العامة يف عام   
واستمرت احلكومة يف احلكم عاماً واحداً قبل اإلطاحة        . رئيس الوزراء ماهيندرا بال شودري    

 وألغى  ٢٠٠٠سبايت الذي قاد انقالباً مدنياً يف عام        هبا وأسر أفرادها على يد املدعو جورج        
 يظل هو القانون    ١٩٩٧غري أن احملاكم أعلنت بعد ذلك أن دستور عام          . ١٩٩٧دستور عام   

، عادت الدميقراطيـة الربملانيـة إىل       ٢٠٠١ويف االنتخابات العامة اليت أجريت عام       . األعلى
ومة يتزعمها حـزب فيجـي املتحـد        فيجي بتقلد اليسينيا كاراسي رئاسة الوزراء يف حك       

)Soqoqsoqo Duavata Lewenivanua .(  
وعادت احلكومة بقيادة حزب فيجي املتحد إىل احلكم يف أعقاب االنتخابات العامـة               -٦

، حيث ُشكلت حكومة متعددة األحزاب، مبا يشمل حزب العمل يف           ٢٠٠٦اليت أجريت عام    
، قرر الـرئيس    ٢٠٠٦ديسمرب  /انون األول  ك ٥ويف  . ١٩٩٧فيجي، استناداً إىل دستور عام      

، أُلغي دسـتور    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠ويف  . حل الربملان وعّين حكومة لتصريف األعمال     
 يف أعقاب حكم صادر عن حمكمة االستئناف أبطل احلكم السابق الـصادر عـن        ١٩٩٧عام  

وأنـشئ نظـام    . احملكمة العليا الذي يضفي صبغة شرعية على اإلجراءات اليت اختذها الرئيس          
قانوين جديد يهدف إىل التوصل إىل دستور جديد وإجراء انتخابات حيكمها نظام انتخايب خالٍ              

  . على أقصى تقدير٢٠١٤من التمييز وقائم على املساواة يف االقتراع، وذلك حبلول عام 

  املنهجية وعملية التشاور - ثانياً  
وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون    وفقاً ملبادئ االستعراض الدوري الشامل، التمست         -٧

وأجريت . الدويل والطريان املدين آراء أصحاب املصلحة املعنيني يف سياق صياغة هذا التقرير           
نـافويت، مـدير    . السيد سينيفااليت س  : عدة اجتماعات شارك فيها املمثلون التالية أمساؤهم      

ة روسي فوادرو، والـسيدة     ، والسيد )التعليم(، والسيد سيتوكي ماتيتوغا     )وزارة اخلارجية (
جلنة اخلدمة (، والسيد إميوسي كوروي )الصحة(مريياما روكوفوتورو، والسيدة جنيفر توراغا 

شؤون السكان األصليني   (، والسيدة أسينا ريوالوي     )اإلعالم(، والسيد جون بنجويلي     )العامة
، )النيابة العامة(انغ ، والسيدة فانيسا تش)الشرطة(، والسيد سيفوكي تواكا )واألعراق املتعددة

القوات العسكرية جلمهورية   (، والنقيب نافنيل شارما     )العمل(والسيد سادروغو راماغيماغي    
، )الـدفاع (، والسيد جـو راتوميتـافوكي       )إدارة اهلجرة (، والسيد ماريكا رافوال     )فيجي

 ، والـسيدة مـاجوري    )شؤون املرأة (والدكتور توكاسا ليويين، والسيدة جودي هام سوكا        
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، والسيدة سواسيت تـشاند والـسيد       )الرعاية االجتماعية (وييب، والسيد إينوكي دوكونيفالو     
  ).جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي(ويلفريد غوملان 

 منظمة غري حكومية ومجعية أهلية للمشاركة يف عملية التشاور الوطنيـة            ١٨وُدعيت    -٨
، والدكتور  )معية الفيجية للمعلمني  اجل(السيد جويلي نابوكا    : وشارك أعضاؤها التالية أمساؤهم   

د فيجنـدرا براكـاش     ـ، والـسي  )ي للمعوقني ـاجمللس الوطين الفيج  (اوا  ـسيتيفيين يانويانوت 
)Shree Sanatan Dharam Pratinidhi Sabha of Fiji(   والسيد ديـوان تـشاند ،Shree Sanatan) 

Dharam Pratinidhi Sabha of Fiji(  والسيد كامليش آريـا ،)Arya Pratinidhi Sabha of Fiji( ،
الكنيسية امليثودية (، واألب ويسيا فوالونو   )الرابطة اإلسالمية يف فيجي   (والسيد عبد القيوم خان     

، والـسيد   )مجعية الشابات املسيحية العاملية   (، والسيدة إيفيساكي كيدرايايت     )اجلديدة يف فيجي  
شبكة (السيدة آدي فيناو تاباكاوكورو   ، و )التحالف العاملي جلمعيات الشبان املسيحية    (جون يل   

الكنيسة امليثودية يف (، واألب تيفيتا ناوادرا ")Soqosoqo Vakamarama"نساء السكان األصليني 
  ).املنتدى الدستوري للمواطنني(، واألب أكويال ياباكي )فيجي وروتوما

وقد أعرب أصحاب املصلحة عن طائفة واسعة من اآلراء بـشأن حالـة حقـوق                 -٩
وأوصى أصحاب املصلحة بـأن     . نسان يف فيجي، مقّرين بأن البلد مير حبالة انتقال سياسي         اإل

ترحب مجهورية فيجي هبذه العملية التشاورية وبعملية إعداد التقرير وأن تنظر إليهما كفرصة             
إلعالن احلالة الراهنة حلقوق اإلنسان يف فيجي وحتديد اإلجراءات الالزمة لتحسني هذه احلالة    

  .تتخذ منها مرجعاً إلعداد التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان يف املستقبلوأن 
وتؤيد حكومة فيجي التوصية السابقة وتقدم هذا التقرير بوصـفه تقريرهـا األول إىل      -١٠

  .جملس حقوق اإلنسان آملةً ومتعهدةً بتحسني اجملاالت الالزم حتسينها يف االستعراضات القادمة

  قانويناإلطار ال   -ثالثاً   

  ١٩٩٧إلغاء دستور عام   - ألف  
ان رئيساً لفيجي آنذاك، دسـتور      ـألغى راتو جوزيفا ايولوفاتو اوليوفودا، الذي ك        -١١
 بعد الفراغ القانوين الناشئ عـن احلكـم الـذي           ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠ يف   ١٩٩٧عام  

طبيـق  أصدرته حمكمة االستئناف ومتخض عن وضع دستوري شاذ كان من املمكن أن مينع ت  
  .اإلصالحات اليت قررها اوليوفودا سابقاً من أجل إنشاء دولة دميقراطية حقاً

، مبرور أربعني عامـاً علـى   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٠وستحتفل فيجي، يف      -١٢
وقد استقبل شعب فيجي هذا االستقالل حبماس بالغ        . استقالهلا وانضمامها إىل األمم املتحدة    

 بنفسه ومؤمناً بأن مجيع الطوائف اليت يتكون منها جمتمعـه سـوف            متطلعاً إىل تقرير مصريه   
  .تعمل معاً لتحقيق حياة أفضل للجميع
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  )خريطة الطريق(الطريق حنو الدميقراطية واحلكم الربملاين   -باء   
، خريطـة   ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١أعلن رئيس الوزراء، كومودوري بينيماراما، يف         -١٣

". خريطة الطريـق "املسماة االقتصادية املستدامة،  - االجتماعيةللدميقراطية والتنمية حكومته  
وترمي هذه اخلريطة إىل السري بفيجي حنو دستور جديد وانتخابات تقوم على املـساواة يف               
االقتراع وحقوق اإلنسان والعدالة والشفافية واحلداثة واملُثل الدميقراطية احلقة علـى النحـو             

  .الذي قرره الرئيس
ويستند هذا  . ٢٠١٢سبتمرب  /لعمل على وضع الدستور اجلديد حبلول أيلول      وسيبدأ ا   -١٤

الدستور اجلديد إىل املُثُل واملبادئ اليت صاغها ميثاق الشعب من أجل التغيري والسلم والتقدم              
، وهي وثيقة أُعّدت يف أعقاب مشاورات ومسامهات واسعة النطاق مـن            ")ميثاق الشعب ("

  .جي هذا امليثاق بعد مصادقة غالبية الشعب عليهوقد اعتمد رئيس في. شعب فيجي
وسيشارك يف املشاورات بشأن الدستور اجلديد مجيع مواطين فيجي العاديني فـضالً              -١٥

وستركز املشاورات على مسائل من بينها اإلصالحات االنتخابيـة،         . عن فئات اجملتمع املدين   
دة تعيني احلكومة وُنظم مـساءلتها  وحجم الربملان اجلديد، ومدى استدامة نظام اجمللسني، وم      

وسـُتتاح  . ٢٠١٣سبتمرب  /وسيكتمل وضع دستور فيجي اجلديد حبلول أيلول      . من الشعب 
أمام الشعب سنة كاملة للتعرف على أحكامه واالعتياد عليها قبـل عقـد االنتخابـات يف                

  .٢٠١٤سبتمرب /أيلول

  املنتقدون    
اشرة العمل على وضع الدستور اجلديد يتساءل منتقدو هذا النهج عن أسباب عدم مب        -١٦

واجلواب بسيط جداً، أقلها بالنسبة ألولئك الذين يعرفون تاريخ         . ٢٠١٢سبتمرب  /قبل أيلول 
فهو تاريخ استعماري أوجد العديد من أوجه اخللل وعدم املساواة، وهـي            . فيجي ويفهمونه 

ار السياسي هو الطـابع     وبالتايل، فقد كان عدم االستقر    . تركة ال يزال هلا صدى حىت اليوم      
ويف كل مرة وصلت فيها حكومة منتخبة إىل        . الغالب على حقبة ما بعد االستعمار يف فيجي       

احلكم، متكنت النخبة القدمية اليت حققت منافع مادية إبان احلكم السابق من زعزعة أركاهنا              
الدولة اليت كـان  غري أن ذلك مل يكن ممكناً إال ألن مؤسسات . واستبداهلا بأنصارها وممثليها  

يفترض هبا أن حتمي الدميقراطية وقيمها أخذت تتواطأ عوضاً عن ذلك مـع تلـك النخبـة                 
 .لإلطاحة باحلكومة اجلديدة واستبداهلا

.  عاماً ٢٠دى أكثر من    ـلقد عانت فيجي سوء اإلدارة والفساد واحملسوبية على م          -١٧
وقد هاجر  . لة فيها متخلفة وغري منتجة    ومل تزل بنيتها التحتية ونظامها القضائي وُنظم املساء       

العديد من عباقرة فيجي من بلدهم إذ مل يكن مبقدورهم أن يروا مستقبالً هلم يف بلد حتكمه                  
ولضمان فرصة حقيقية للدميقراطية يف مـستقبل       . القومية العرقية ويتفشى فيه الفساد واجلشع     
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ة لبناء الطـرق واملؤسـسات      فيجي، ال بد من تنفيذ إصالحات جادة تقوم على مبادئ متين          
  .والقيم على السواء

وتلتمس فيجي دعم شركائها اإلمنائيني واجملتمع الدويل وتفهمهم يف سعيها لتحقيق             -١٨
ولذلك فهي تدعو اجملتمع الدويل إىل التعاون معها يف هذا          . إصالحات مؤسسية جمدية وبناءة   

العون لكي تتمكن فيجي من تنفيـذ       الصدد وزيارهتا ومعاينة حالتها وتوفري الدعم العملي و       
وإن حكومة فيجي مقتنعة متام االقتناع بأن هذه اإلصـالحات          . املبادرات اإلصالحية اجلارية  

سوف تتمخض عن دميقراطية ورخاء حقيقيني ودائمني تكون نتيجتهما يف هنايـة املطـاف              
  .طننياإلعمال والتمتع الكاملني حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع املوا

  محاية حقوق اإلنسان  -جيم   
 ال ميس مبدأ احترام حقوق اإلنسان األساسية والتمتـع        ١٩٩٧إن إلغاء دستور عام       -١٩

فعلى الرغم من عدم وجود دستور يف البلد أو         . هبا يف فيجي وال يعارض التقيد حبكم القانون       
ة حلقـوق اإلنـسان     جمموعة منشورة من القواعد املدونة اليت حتدد وتضمن العناصر احملـدد          

واحلريات، فإن فيجي تؤكد أن محاية هذه احلقوق ال تزال سارية ونافذة املفعول مبوجـب               
القانون العام والقوانني القائمة واملراسيم والقانون الدويل والقوانني اإلنسانية الدوليـة الـيت             

  .أصبحت فيجي طرفاً فيها

   الصلةالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والصكوك ذات  - دال  
؛ ١٩٢٦اتفاقية الرق لعام    : أصبحت فيجي طرفاً يف الصكوك التالية حلقوق اإلنسان         -٢٠

؛ واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق       ١٩٥٣وبروتوكول تعديل اتفاقية الرق لعام      
ة أخذ الرهـائن    ـ؛ واالتفاقية الدولية ملناهض   ١٩٥٦والنظم واملمارسات الشبيهة بالرق لعام      

؛ واالتفاقيـة   ١٩٩٧؛ واالتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل لعام         ١٩٧٩عام  ل
؛ ٢٠٠٥الدولية لقمع متويل اإلرهاب؛ واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لعام            

 ؛ وبروتوكول ٢٠٠٠واتفاقية األمم املتحدة الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام           
نع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل          مل ٢٠٠٠ام  ع

  .املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةالتفاقية األمم 
 ملكافحة هتريب املهاجرين عن طريق      ٢٠٠٠بروتوكول عام   وفيجي طرف أيضاً يف       -٢١

؛ مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة         الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األ     
 ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار ٢٠٠١بروتوكول عام و

هبا بصورة غري مشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛             
؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     ١٩٩٨ائية الدولية لعام    ونظام روما األساسية للمحكمة اجلن    
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؛ ١٩٤٨؛ واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا لعـام             ٢٠٠٣الفساد لعام   
؛ واتفاقية القـضاء    ١٩٦٦واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام          

تفاقية حقوق الطفل؛ والربوتوكول االختياري التفاقية      على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ وا      
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة؛ والربوتوكول االختياري التفاقية           

 األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة؛           ببيعحقوق الطفل املتعلق    
  . امللحق هبا١٩٦٧جئني وبروتوكول عام  املتعلقة مبركز الال١٩٥١واتفاقية عام 

وفيجي عضو يف املنظمات الدولية التالية وهي تتعاون معها عن كثب من أجل الوفاء   -٢٢
منظمة األمم  واألمم املتحدة،   : بالتزاماهتا التعاهدية الدولية والتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان       

ة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية،      ، ومنظم )اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     
وجلنة األمم املتحدة   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، و     

لـشؤون  ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية       االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ،      
  .ومنتدى جزر احمليط اهلادئادئ، أمانة مجاعة احمليط اهل، والكومنولثوالالجئني، 

  الترتيبات التشريعية  - هاء  

  القوانني القائمة    
" ٢٠٠٩مرسوم القوانني القائمة لعام     "،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠أصدر الرئيس، يف      -٢٣

 / نيـسان  ١٠ة اليت كانت سارية قبل      ـرار سريان القوانني القائم   ـاستم"الذي ينص على    
إىل مجيع القوانني املكتوبة فيما     " القوانني القائمة "شري مصطلح   وي. " ... مباشرة ٢٠٠٩أبريل  

ويضمن هذه املرسوم استمرار سريان مجيع القوانني       . ١٩٩٧خال قانون تعديل الدستور لعام      
  .احمللية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف فيجي مبا يف ذلك أثناء فترة إلغاء الدستور

  تشريعات حقوق اإلنسان  - واو  

  ٢٠٠٩نة حقوق اإلنسان لعام مرسوم جل    
 املرسوم املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان      ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢أصدر رئيس فيجي يف       -٢٤

وينّص هذا املرسوم على إنشاء     . ١٩٩٩، الذي أبطل قانون حقوق اإلنسان لعام        ٢٠٠٩لعام  
ياهتا جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي وحيدد شروط تعيني املفوضني يف هذه اللجنة ويقرر صالح             

ويتمثل دور اللجنة، إضافة إىل املهام األخرى املوكلة إليها مبوجب املرسوم أو أي             . ومهامها
قانون مدون آخر، يف تثقيف اجلمهور بشأن طبيعة حقوق اإلنسان وفحواها، وتقدمي املشورة             

ع إىل احلكومة بشأن املسائل اليت تؤثر على الوفاء حبقوق معينة، وتعزيز حقوق اإلنسان جلمي             
  .سكان فيجي ومحايتها
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وللجنة حقوق اإلنسان يف فيجي صالحية وواجب إذكاء الـوعي العـام حبقـوق                -٢٥
اإلنسان عن طريق إصدار البيانات العامة وتثقيف اجلمهور واملوظفني العامني، وتنسيق برامج            
حقوق اإلنسان، واالضطالع بدور مرجعي يف جمال حقوق اإلنسان، وتلقي رسائل اجلمهور            

ن أية مسألة تتعلق حبقوق اإلنسان، والتحقيق عموماً يف أي إجراء أو ممارسة حكومية أو               بشأ
غري حكومية تنطوي، أو يبدو أهنا تنطوي، على انتهاك حلقوق اإلنسان، وتقدمي توصيات إىل              
احلكومة بشأن اإلجراءات التشريعية أو اإلدارية أو غري ذلك من اإلجراءات املرغوبة لتحسني             

وق اإلنسان، وتعزيز امتثال املعايري املنصوص عليها يف الصكوك الدوليـة حلقـوق             محاية حق 
اإلنسان، وتشجيع التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان، والتوصـية بـسحب             

  .التحفظات املسجلة على هذه الصكوك، حسب االقتضاء
زاماهتا املتعلقة بتقدمي   وتشمل املهام األخرى للجنة إسداء املشورة إىل احلكومة بشأن الت           -٢٦

التقارير مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وبشأن حمتوى هذه التقـارير، دون إعفـاء              
احلكومة من مسؤوليتها الرئيسية عن إعداد هذه التقارير؛ وتقدمي توصيات بشأن االنعكاسـات           

كمـا  .  اإلنسان املتوقعة ألي قوانني أو سياسات تقترحها احلكومة وميكن أن تؤثر على حقوق           
حتقق اللجنة يف االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان وممارسات التمييز، سواء من تلقاء            
نفسها أو استجابةً لشكاوى واردة من أفراد أو مجاعات أو مؤسسات تتـصرف بامسهـا أو                

مل بالنيابة عن أشخاص آخرين؛ وتسوية الشكاوى عن طريق املصاحلة وإحالة الشكاوى الـيت              
وتسدي اللجنة املشورة بشأن أية مسائل حتيلـها إليهـا          . يتسن تسويتها إىل احملاكم للبت فيها     

كما تـصدر اللجنـة     . احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان، مراعيةً يف ذلك مواردها وأولوياهتا         
مبادئ توجيهية لتفادي األفعال أو املمارسات اليت قد تتناىف مع حقوق اإلنـسان أو تتـصادم                

، وتشارك يف االجتماعات الدولية وغريها من األنشطة املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتتعـاون             معها
  .مع اهليئات الوطنية واإلقليمية والدولية األخرى املعنية حبقوق اإلنسان

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  - رابعاً  

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  - ألف  

  ت املعاهداتالتعاون مع هيئا    
تعي فيجي متاماً التزامها بالتعاون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واملكلفـني              -٢٧

بإجراءات خاصة يف هذا اجملال، وهي تدعم يف هذا الصدد عمل مفوضية األمـم املتحـدة                
وتواصل فيجي، ضمن حدود قدراهتا، الوفاء بالتزاماهتـا يف جمـال           . السامية حلقوق اإلنسان  

 إىل اللجنـة املعنيـة      ٢٠٠٨قارير هليئات املعاهدات، وقد قدمت تقاريرها يف عام         تقدمي الت 
  .بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل، وجلنة القضاء على التمييز العنصري
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  املساواة وعدم التمييز  - باء  

  املساواة أمام القانون  -١  
 أصبحت فيجي طرفاً فيها حق املـساواة        يضمن القانون العام والقوانني الدولية اليت       -٢٨

فهي تكفل هلم حق عدم التعرض للتمييـز، املباشـر أو غـري             . أمام القانون جلميع املواطنني   
املباشر، أو على أساس مساهتم الشخصية أو ظروفهم الفعلية أو املفترضة، مبا يف ذلك العـرق                

املولد واللغة األم واملركز االقتصادي واملنشأ اإلثين واللون وبلد املنشأ واجلنس وامليل اجلنسي و       
والعمر واإلعاقة واآلراء واملعتقدات، إال إذا كانت هذه اآلراء أو املعتقدات تنطـوي علـى               

  .إحلاق األذى باآلخرين أو تقويض حقوقهم وحرياهتم

  ٢٠٠٩مرسوم جلنة حقوق اإلنسان لعام   -٢  
 جماالت عدم التمييز    ٢٠٠٩ام  حيدد اجلزء الثالث من مرسوم جلنة حقوق اإلنسان لع          -٢٩

وهي تشمل خصوصاً جمايل العمل والتوظيف سواء من رب العمل مباشرة . احملظورة يف فيجي  
وحيظر املرسوم كذلك التمييز اجملحف يف جماالت التوظيف، والشراكة أو شروط  . أو بالوكالة 

ناقصة أو مهنـة،    تقدمي طلب الشراكة، وشروط املوافقة أو الترخيص أو التأهيل لتجارة أو م           
  .وتوفري التدريب أو املرافق أو فرص التدريب الالزمة لتأهيل شخص لوظيفة معينة

وحيظر املرسوم أيضاً التمييز يف شروط طلب العضوية أو قبول العضوية يف منظمـة                -٣٠
دون أن ينطبـق    (ألرباب العمل أو للموظفني أو يف منظمة تضم أعضاء جتارة أو مهنة معينة              

). ضوية األندية اخلاصة أو على اخلدمات أو املرافق املتاحة ألعضاء األندية اخلاصةذلك على ع
كما حيظر املرسوم التمييز يف جمال توفري السلع أو اخلدمات أو املرافق، مبا يف ذلـك املرافـق            
الالزمة لتقدمي اخلدمات املصرفية أو التأمني أو املنح أو القروض أو التمويل؛ ويف جمال وصول               

مهور إىل أي مكان أو مركبة أو سفينة أو طائرة أو حوامـة حيـق للعامـة دخوهلـا أو              اجل
استخدامها؛ ويف جمال توفري األراضي أو السكن أو فرص اإلسكان األخـرى؛ ويف جمـال               

  .احلصول على فرص التعليم واالستفادة منها
 اإلثنيـة يف    وقد أحرزت حكومة فيجي تقدماً بإلغاء متطلبات اإلشارة إىل العرق أو            -٣١

أمساء املؤسسات العامة والوثائق الرمسية واالستمارات، مبا يف ذلك وثائق اهلجرة وغريها من             
  .الوثائق الرمسية اليت تقتضي تقدمي بيانات شخصية
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  حقوق الشعوب األصلية  - جيم  

  احلكم  -١  
تتوىل وزراة شؤون السكان األصليني مسؤولية اإلشراف على شؤون سكان فيجي             -٣٢
وتشمل التشريعات الوطنية اليت حتكم عمـل الـوزارة         . والروتومان) إي توكاي (ألصليني  ا

؛ وقانون جملس إدارة صـندوق التنميـة الفيجـي       ]١٢٠الفصل  [ة  ـقانون الشؤون الفيجي  
؛ وقـانون الـصندوق     ]١٣٣الفـصل   [؛ وقانون أراضي السكان األصليني      ]١٢١الفصل  [

؛ وجزء من قانون مـصائد الـسمك        ]١٣٤الفصل  [االستئماين ألراضي السكان األصليني     
وتتوىل الوزارة كذلك   ). ٢٠٠٥لعام  (؛ وقانون الصندوق االستئماين الفيجي      ]١٥٨الفصل  [

 أي جملس الزعماء األعلى،     -بوز ليفو فاكاتوراغا    : الرقابة على اإلدارة الفيجية، مبا يف ذلك      
، ) جملسا١٤ً(يع اجملالس البلدية وجملس الشؤون الفيجية، وجملس صندوق التنمية الفيجي، ومج

، وجملس إدارة   ) جملساً ١ ١٦٣(، ومجيع اجملالس القروية     ) جملساً ١٩٠(ومجيع اجملالس احمللية    
النيابـة  بر شؤون هذه األراضي  ـالصندوق االستئماين ألراضي السكان األصليني، الذي يدي      

ل مبوجب قانون الـشؤون     وتتوىل اإلدارة الفيجية اليت تعم    .  من مالك األراضي   ٥ ٢٨٠عن  
 يف املائة من سكان فيجي ورعايتـهم، كمـا   ٥٧الفيجية، مسؤولية اإلدارة السليمة لشؤون   

  ).األراضي( يف املائة من املوارد الطبيعية الوطنية ٨٧تتكفل بإدارة 

  الثقافة واللغة واملعارف  -٢  
 ١٠تـسوية   متكنت جلنة األراضي ومصائد السمك التابعة للسكان األصليني مـن             -٣٣

) إي توكاي( من السكان األصليني ٨ ٩٥٧منازعات تتعلق حبقوق امللكية التقليدية وسجلت 
ويتكـون  . ٢٠٠٩يف عـام  ) na i Vola ni kawa Bula(يف سجل مالك األراضي األصليني 

تليهـا القبائـل    )  جملسا ٢١٥) (الفانوا(اهليكل االجتماعي لإلي توكاي من جمالس الزعامة        
وتندرج حتتها العـشائر    )  عشرية ٥ ٢٨٠) (ماتاكايل(مث العشائر   )  قبيلة ١ ٣٩٠) (يافوسا(

  ).  عائلة٩ ٩٧٩) (إي توكاتوكا(العوائل /الفرعية
 برناجماً لرسم اخلرائط الثقافية يضع فيجي على        اإلي توكاي ويدير معهد لغة وثقافة       -٣٤

. ماية التراث الثقايف غري املادي    رأس بلدان احمليط اهلادئ اليت تطبق اتفاقية اليونسكو الدولية حل         
ويتمثل اإلجناز الكـبري الثـاين      . تيليفو ولوميفييت وقد غطى هذا الربنامج حىت اليوم مقاطعيت        

توسيع : وتشمل التزامات املعهد  . اإلي توكاي للمعهد يف اعتماد نظام هتجئة جديد يف معجم         
، وصياغة تشريع جديد    ٢٠١٢م  برنامج رسم اخلرائط الثقافية ليشمل مجيع األقاليم حبلول عا        

ة يف إطار حقوق امللكية الفكرية حبلـول        ـة وأشكال التعبري الثقافي   ـحلماية املعارف التقليدي  
، ووضع برنامج إلعادة اإلحياء     ٢٠١٢حبلول عام   الفانوا  ، وتوثيق مجيع هلجات     ٢٠١٠عام  

  . وثقافتهماإلي توكايالثقايف عن طريق التعليم والتوعية بلغات 
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  لتعليما  -٣  
عملت الوحدة املعنية بشؤون تعليم السكان األصليني على التصدي لتحديات تلبية             -٣٥

.  عاماً بعد عاماإلي توكايالطلب املتزايد على تقدمي املساعدة يف جمال التعليم الثانوي ألفراد           
 ١ ٧٣٧وقد ُخصـصت    .  منحة حالياً  ٣٠:٧٠وتبلغ نسبة املنح الدراسية اخلارجية واحمللية       

، وجـاءت حـصص خمتلـف       ٢٠٠٨حة دراسية جديدة على أساس الكفاءة خالل عام         من
 يف املائة ملقاطعـة     ١٤ و ؛الو يف املائة ملقاطعة     ١٦: املقاطعات األربعة عشر على النحو التايل     

 يف املائة ملقاطعة ٧ و؛كادافو يف املائة ملقاطعة ٨ و؛كاكاودروف يف املائة ملقاطعة ١٢ و؛تاليفو
 يف املائـة ملقاطعـة      ٥ و ؛نيتاسريي يف املائة ملقاطعة     ٥ و ؛ريوايف املائة ملقاطعة     ٦ و ؛لوميفييت
 ٤ و ؛با يف املائة ملقاطعة     ٥ و ؛ماكواتا يف املائة ملقاطعة     ٥ و ؛را يف املائة ملقاطعة     ٥ و ؛ناموسي

ملائة  يف ا  ١ و ؛بوا يف املائة ملقاطعة     ٣ و ؛نادروغو يف املائة ملقاطعة     ٤ و ؛روتومايف املائة ملقاطعة    
  . سريواملقاطعة 

  املوارد  -٤  
 ملكية مجاعية إمـا للقبائـل أو العـشائر أو           اإلي توكاي ُتعد املوارد يف جمتمعات       -٣٦

وال تزال مساحة كبرية من مصائد مسك السكان األصليني التقليدية مل ختضع للمسح            . العوائل
القتـصادية واالجتماعيـة    حىت اآلن ما يشكل عائقاً هاماً أمام مساعي االستثمار والتنمية ا          

  .اإلي توكايلسكان 
وقد شكلت احلكومة جلنة معنية بترشيد استخدام األراضي، مـن أجـل حتـسني                -٣٧

استخدام أراضي السكان األصليني املزروعة بالسكر والتفاوض مع مالك األراضي لتمديـد            
ريق املنح املالية،  وتدفع احلكومة، عن ط   . عقود إجيار األراضي اليت شارفت مدهتا على االنتهاء       

وقد جنحـت   .  يف املائة من إجيار األراضي اليت يتلقاها مالك األراضي         ١٠إضافياً قدره    مبلغاً
 عقداً من عقود اإلجيار املنتهية مدهتا       ٤ ١٣٩اللجنة املذكورة من خالل املفاوضات يف جتديد        

   . عقدا٥ً ٤٦٤من أصل 

  الفرص التجارية  -٥  
كنولوجية املناسبة التابع لوزارة شؤون السكان األصليني برامج     جيري مركز التنمية الت     -٣٨

 ملساعدة الشباب يف املناطق األصلية الريفية علـى تأسـيس           ٢٠٠٧تدريب جتارية منذ عام     
وتندرج هذه املبادرة ضمن سياسة     . مشاريع جتارية بالغة الصغر أو صغرية أو متوسطة احلجم        

ويقوم الربنامج  .  فيجي األصليني يف ميدان األعمال     احلكومة الرامية إىل تعزيز مشاركة سكان     
 يف املائة من تكاليف التدريب      ٩٠املذكور على تقاسم التكلفة، حبيث تساهم احلكومة بنسبة         

 متدرباً وأنشئ أكثر    ١٣٠وقد شارك يف الربنامج     .  يف املائة املتبقية   ١٠ويدفع املتدربون نسبة    
. ٢٠٠٧ يف املائة منذ عام      ٧٠ جناح بنسبة     مشروع جتاري جديد، ما يشكل معدل      ١٠٠من  

وجيري تنفيذ مبادرات أخرى عن طريق مركز التنمية التكنولوجية املناسبة ومن بينها برنامج             
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 أيام قائم على تقاسم التكلفة جيري تنفيذه يف القرى واملستوطنات ويهدف إىل             ٨تدرييب ملدة   
  .حتسني سبل العيش وإنشاء مشاريع جتارية صغرية

   مؤسسات السكان األصليني-التوجه املستقبلي   -٦  
تدعم فيجي إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وتسعى يف إطـار               -٣٩

" ٢٠١٤-٢٠٠٩خريطة طريق الدميقراطية والتنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة للفترة         "
ألصليني حتظى بإدارة رشيدة    إنشاء مؤسسات للسكان ا   : إىل حتقيق األهداف الرئيسية التالية    

وتنفذ بفعالية دورها املتمثل يف حتسني رفاه السكان األصليني وإدارة شؤوهنم؛ وضمان محاية             
وإدارة ثقافة السكان األصليني وتراثهم لصاحل األجيال احلالية واملقبلة؛ وكفالة أساليب زعامة            

 األراضي وإدارهتـا لـدعم   رة ومسؤولة؛ والتخطيط السليم الستخدام  ـتقليدية فعالة ومتبص  
  .التنمية االقتصادية

  حقوق املرأة  - دال  
أثبتت احلكومة، على مر السنني، عزمها على السعي لتحقيق مشاركة نشطة للمرأة              -٤٠

وقد بذلت يف هذا املضمار جهوداً موثقة، ليس يف خططها اإلمنائية           . يف مجيع جماالت اجملتمع   
يضاً يف خريطة الطريق احلالية للدميقراطيـة والتنميـة         السابقة فحسب وإمنا األهم من ذلك أ      

 ويف التقرير الذي قدمته إىل اللجنة       ٢٠١٤-٢٠٠٩االجتماعية واالقتصادية املستدامة للفترة     
  .٢٠٠٨املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام 

ج دوليـة  إضافة إىل ذلك، فقد أعلنت احلكومة التزامها بأحكام سبعة اتفاقات وبرام       -٤١
رئيسية يف جمال املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة، وحددت اجملاالت الرئيسية اليت يتعني             

، ١٩٩٥برنامج عمل بيجنـغ لعـام       : التصدي هلا، عن طريق االنضمام إىل الصكوك التالية       
اإلمنائية واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة، واهلدف اإلمنائي الثالث من األهداف 

لجنة األمـم املتحـدة      التابع ل  ٢٠٠٣لأللفية، وإطار بيواكو للعمل يف األلفية اجلديدة لعام         
 وخطة عمل الكومنولث املتعلقة باملساواة بني       ؛االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ    

  .٢٠١٥-٢٠٠٥، ومنهاج عمل منطقة احمليط اهلادئ للفترة ٢٠١٥-٢٠٠٥اجلنسني للفترة 

  متطلبات اإلبالغ  -١  
تفي فيجي بالتزاماهتا الدولية عن طريق استيفاء عدد من املؤشرات التشريعية الـيت               -٤٢

، ٢٠٠٣قانون األسرة لعـام     : حتددها االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة، وهي        
، ٢٠٠٩ لعـام    ، واملرسوم املتعلق بالعنف املرتيل    ٢٠٠٧واملرسوم املتعلق بعالقات العمل لعام      

  .٢٠٠٩واملرسوم املتعلق باجلرائم لعام 
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  )٢٠١٨-٢٠٠٩الفترة (خطة العمل املعنية باملرأة   -٢  
هتدف خطة العمل املعنية باملرأة إىل توجيه اإلجراءات الـيت يـتعني أن تتخـذها                 - ٤٣

احلكومة وشركاؤها اإلمنائيون وغريهم من أصحاب املصلحة واملنظمات غـري احلكوميـة            
ز املساواة بني اجلنسني واحلد من أوجه عدم املساواة والتمييز ضد املـرأة يف مجيـع                لتعزي

بتحسني اجملاالت  وتتضمن اخلطة جماالت عمل حساسة وتعكس التزام احلكومة         . القطاعات
فرص العمل يف القطاع الرمسي وسـبل العـيش؛         : اليت تثري شواغل، وهي اجملاالت التالية     

اة يف عملية صنع القرار؛ والقضاء على العنف ضد املرأة والطفل؛ واملشاركة على قدم املساو
  .والوصول إىل اخلدمات؛ واملرأة والقانون

وتقر فيجي باستمرار احلاجة إىل حتسني وضع املرأة يف العمل واملـرتل واجملتمـع                - ٤٤
ة ككل، وذلك عن طريق توسيع اخليارات املتاحة أمامها وهتيئة بيئة مواتية للنهوض بـاملرأ             

 إىل إتاحة هذه    ٢٠١٩- ٢٠٠٩وهتدف خطة العمل املعنية باملرأة للفترة       . وحتسني رفاهيتها 
  . الفرص للمرأة

  العمل يف القطاع الرمسي وسبل العيش  -٣  
تتيح خطة العمل املعنية باملرأة استراتيجيات اقتصادية للمرأة تركز على مساعدهتا يف              -٤٥

 التدخالت يف هذا اجملال أمهية الوضع االقتصادي        وتعكس. قطاعي العمل الرمسي وغري الرمسي    
  .للمرأة ومشاركتها ومسامهتها يف التنمية االقتصادية الوطنية برمتها

  املشاركة على قدم املساواة يف عملية صنع القرار  -٤  
صّدقت حكومة فيجي على اهلدف الثالث من األهداف اإلمنائية لأللفية الذي يتمثل              -٤٦
وعلى الرغم من الـسياسة الـيت انتهجتـها         ". ة بني اجلنسني ومتكني املرأة    تعزيز املساوا "يف  

 يف املائـة علـى     ٣٠احلكومات املتعاقبة واليت متثلت يف ضمان متثيل املرأة يف احلكومة بنسبة            
، فإن متثيل املرأة يف أجهزة صنع القرار يف القطاع العام ال يزال يشكل              ٢٠٠٣األقل منذ عام    

  .حتدياً كبرياً

  القضاء على العنف ضد املرأة والطفل  -٥  
أبدت احلكومة التزامها يف املؤمتر الرابع للوزراء املعنيني بشؤون املرأة يف الكومنولث،              -٤٧

، باملوافقة على اعتماد وتنفيذ تشريعات وطنية تضع حداً         ١٩٩٥الذي ُعقد يف بيجنغ يف عام       
اقات الدولية اليت تتعلق بالعنف ضد      للعنف ضد املرأة والسعي هبمة للتصديق على مجيع االتف        

وقد نفذت احلكومة التزامها هذا بتطبيق املرسوم املتعلق بالعنف املرتيل وبانتهاج سياسة            . املرأة
  .ال تساهل فيها مع العنف املرتيل من أجل التصدي هلذه املشكلة
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  محاية ضحايا االجتار باألشخاص وهتريب األشخاص  - هاء  
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء     بروتوكول األمم املتحدة ملنع      استجابةً ملتطلبات   -٤٨

هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر   قبة عليه، وبروتوكول مكافحة     واألطفال، وقمعه واملعا  
واجلو، قررت فيجي جترمي مرتكيب فعلي االجتار باألشخاص وهتريب األشخاص عن طريـق             

وينّص الباب  . ٢٠٠٩واملرسوم املتعلق باجلرائم لعام      ٢٠٠٣إدراجهما يف قانون اهلجرة لعام      
اخلامس من قانون اهلجرة على عدم خضوع ضحية االجتار أو التهريب للمالحقة اجلنائية وفقاً  

أما على صعيد بناء القدرات، فقد أصبحت فيجي عضواً يف          . ملتطلبات الربوتوكولني املعنيني  
عملية بايل، وهي عملية تشاوية ملنطقة آسيا واحمليط        مؤمتر إدارة اهلجرة يف احمليط اهلادئ ويف        

وتبذل فيجي قصاراها لتعزيز األركان الثالثة الالزمة ملكافحة االجتار باألشـخاص           . اهلادئ
  .الوقاية واحلماية واملقاضاة: مكافحةً فعالة، أال وهي

  حتديد مركز الالجئني  - واو  
 اخلاصة  ١٩٥١فة يف اتفاقية عام     ، أصبحت فيجي طرفاً مبوجب اخلال     ١٩٧٢يف عام     -٤٩

وأُدجمت عملية حتديد مركز الالجـئ      . ١٩٦٧بوضع الالجئني وبروتوكوهلا االختياري لعام      
. ٢٠٠٣ألول مرة يف قوانني اهلجرة يف فيجي حتت الباب السادس من قانون اهلجرة لعـام                

التفاقية اخلاصة  وتقتضي عملية حتديد مركز الالجئ يف فيجي استرشاد األمني الدائم بأحكام ا           
 من الباب السادس من قانون      ٤١بوضع الالجئني لدى البت يف طلبات اللجوء، وفقاً للمادة          

وتتعاون فيجي تعاوناً وثيقاً مع املكتب اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة          . ٢٠٠٣اهلجرة لعام   
ويتقيـد  . يـة السامية لشؤون الالجئني يف كانبريا على صعيدي بناء القدرات واملساعدة التقن       

 من  ٣٣موظفو اهلجرة حسب األصول مببدأ عدم اإلبعاد، على النحو املنصوص عليه يف املادة              
وهناك مخس حاالت تنظر فيها الـسلطات       . االتفاقية، عندما ُتقدم طلبات جلوء على احلدود      

وهو نظام قابل للتطور وسيتواصل     . املعنية يف فيجي حالياً مبوجب نظام حتديد مركز الالجئ        
  .حتسينه وفقاً ألفضل املمارسات الدولية يف هذا اجملال

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن  -زاي   
يكفل القانون العام والقانون الدويل وكذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان احلق يف      -٥٠

  .احلياة جلميع املواطنني يف فيجي
بض عليه أو احتجازه، أن تتخذ      ويتعني على السلطات اليت تعتقل شخصاً مت إلقاء الق          -٥١

ائه، بإلقاء القبض عليه    بفوراً مجيع اخلطوات املعقولة إلعالم زوجه، أو شريكه، أو أقرب أقر          
 جرمية؛ أن ُيعلم فوراً هارتكابيف الشتباه لوحيق لكل شخص مت إلقاء القبض عليه . أو احتجازه

وأن ُيقدم إىل حمكمة يف غـضون       باللغة اليت يفهمها بأن له احلق يف عدم اإلفادة بأي شيء؛            
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مل  ساعة بعد إلقاء القبض عليه، أو يف أسرع وقت ممكن بعد ذلـك إذا                ٤٨فترة ال تتجاوز    
؛ وأن ُيفرج عنه بشروط وظروف معقولة ريثما تتم حماكمته، مـا مل             يتسن التقيد هبذه الفترة   

 انتظـار   باحتجازه يف ويودع الشخص الذي صدر أمر      . مصاحل العدالة خالف ذلك   تقتض  
أمكن ويودع الطفل املدان، كلما     . مبعزل عن األشخاص املدانني   احملاكمة، كلما أمكن ذلك،     

  .ملصلحة الطفل الفضلىمنافياً  مبعزل عن البالغني ما مل يكن ذلك ،ذلك

  احلق يف حرية الرأي والتعبري  -حاء   
حريـة  : يتمتع كل شخص يف فيجي باحلق يف حرية الكالم والتعبري، مبا يف ذلـك               -٥٢

ومع .  اإلعالم طفكار؛ وحرية الصحافة وغريها من وسائ     األعلومات و املالتماس وتلقي ونشر    
 قيوداً حمددة على هذه احلقوق لصاحل األمن        ٢٠٠٩ذلك، تفرض الئحة الطوارئ العامة لعام       

  .والنظام العامالقومي، واألمن العام 

  ٢٠٠٩حرية وسائط اإلعالم والئحة الطوارئ العامة لعام   -١  
تعمل وزارة اإلعالم بالتنسيق مع طائفة من منظمات اإلعالم اليت ميكـن اعتبارهـا                -٥٣

حتاد رابطـات   اوهذه املنظمات هي    . مبثابة أدوات كاملة أو جزئية للنهوض حبقوق اإلنسان       
رابطة أنباء جزر احمليط اهلـادئ؛      واعات آسيا واحمليط اهلادئ؛     هيئة تنمية إذ  والبث اإلذاعي؛   

 ؛ ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      ؛اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      و
 ورابطة البث جلزر  ؛ وجملس احملفوظات الدويل   ؛واالحتاد الدويل لرابطات ومؤسسات املكتبات    

 ؛اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ التابع للمجلس الدويل للمحفوظـات         والفرع   ؛احمليط اهلادئ 
 ؛ ومـشروع برايـد    ؛ورابطة احملفوظات السمعية البصرية جلنوب شرق آسيا واحمليط اهلادئ        

   . ومنظمة رصد أجهزة اإلعالم؛وجملس فيجي لوسائط اإلعالم

  حالة حرية وسائط اإلعالم  -٢  
ة اإلعالم مل تكن مسؤولة ومتزنة يف تغطيتـها       أوضح تاريخ فيجي احلديث أن صناع       -٥٤

. اإلعالمية، وأهنا سامهت يف خلق بيئة سياسية واجتماعية واقتـصادية سـلبية وتـصادمية             
، حاجة إىل اختاذ تدابري وقائية تعاجل شواغل األمن اليت ١٩٩٧وظهرت، بعد إلغاء دستور عام 

 وختول  . للطوارئ العامة  ٢٠٠٩ام  وقد جتسدت هذه التدابري يف إصدار الئحة ع       . هتدد األمة 
 األمني الدائم املعين باملعلومات، صالحية فرض حظر على إصدار          ة من هذه الالئح   ١٦املادة  

. أو نشر أي قصة أو مقالة خاصة أو مواد إخبارية تعترب مبثابة هتديد للقانون والنظـام العـام     
دولة قراراً يتعلق مبا إذا     وُتستعرض الئحة الطوارئ العامة على أساس شهري ويتخذ رئيس ال         

  .ملدة ثالثني يوماً إضافيةكان من الواجب متديد فترة تطبيقها 
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   اإلعالم األجنبيةطالقيود املفروضة على العاملني يف وسائ  -٣  
غري أن هذا احلظر الـذي      . هناك حالياً حظر على بعض شخصيات اإلعالم األجنبية         -٥٥

غري متزنة عن أولئك األفراد، ال ينطبق على وكالة         فُرض ببساطة بسبب صدور تقارير مثرية و      
ولذلك ُيسمح ملراسلني آخرين يعملون لدى هـذه الوكـاالت          . لديهاون  اإلعالم اليت يعمل  

كبار املـسؤولني    وُسمح للعديد منهم بإجراء مقابالت مع        ،بالدخول إىل البلد لتغطية وقائع    
  .احلكوميني مبن فيهم رئيس الوزراء

نذ تنفيذ الرقابة على وسائط اإلعالم، حدوث انتقال من الـصحافة           لوحظ، م وقد    -٥٦
ويؤيد ذلك ما جتريه الوزارة من حبث مستمر وما جتمعه مـن            . السلبية إىل الصحافة اإلجيابية   

ال تزال حرة، يف هنايـة   وعلى الرغم من ذلك، فإن وسائط اإلعالم يف فيجي . أدلة غري رمسية  
  . وإن كان ذلك خيضع للقيود املشار إليها أعالهاألمر، يف نشر األنباء والربامج

ويتم حالياً وضع مشروع مرسوم يتعلق بقانون لوسائط اإلعالم يأخذ يف االعتبار   - ٥٧
يف بلدان مثل سنغافورة والصني وأستراليا      وممارسات الرقابة على وسائط اإلعالم      قوانني  

ه، إىل جملس الـوزراء لكـي       حال االنتهاء من صياغت   ،  وسيقدم هذا املرسوم  . ونيوزيلندا
  .يوافق عليه

  وسائط اإلعالممع عالقات الاخلطوات املتخذة لتحسني   -٤  
 اإلعالم بال ضرورة، وبغية التشجيع      طلضمان عدم متديد القيود املفروضة على وسائ        -٥٨

الم، ـ اإلع ـطرري ومالكي وسائ  ـن جانب حم  ـعلى اإلبالغ الصحفي املسؤول واملتزن م     
إرسال أفرقة رقابة إىل مؤسـسات      : ومة تتخذ تدابري متنوعة تتضمن ما يلي      ما انفكت احلك  

 اإلعالم لضمان كَون القصص املطبوعة أو الصادرة متزنة وخاليـة مـن مـضمون               وسائط
 اإلعالم لتـشجيع    طوقد قدمت وزارة اإلعالم رسائل ومقترحات إىل جملس وسائ        . حتريضي

 مع مـستوى    هاتبات الصحفيني لضمان تناسب    اإلعالم على إعادة النظر يف مر      طمالكي وسائ 
وقد اختذت احلكومة ترتيبات من خالل معهد آسيا واحملـيط اهلـادئ            . األداء املطلوب منهم  

عرضـاً  لتطوير البث اإلذاعي لتقدمي وتوفري منح دراسية للتدريب يف جمال اإلعالم وقـدمت          
ري مرفـق لتـدريب     تـوف  من أجـل     ٢٠٠٩مكتوباً إىل فريق مراجعة وسائط اإلعالم لعام        

 اإلعالم يكفل ممارسـة الـصحافة       طكما أن احلكومة بصدد وضع قانون لوسائ      . الصحفيني
  .رية اإلعالم يكفل وصول اجلمهور إىل الوثائق احلكوميةحلمرسوم وضع املسؤولة و

  اجملاالت اليت حتتاج إىل املساعدة  -٥  
ة اإلعالم بكل طريقة ميكن     على الرغم من أن احلكومة تود تقدمي املساعدة إىل صناع           -٥٩

ولذلك فإهنا حباجة إىل املساعدة     . تصورها، فإهنا غري قادرة على ذلك بسبب حمدودية املوارد        
 اإلعالم يف فيجي فيما يتعلق باملراسلني والتغطية اإلعالمية         وسائطلضمان أن يكون مستوى     
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احلقيقيـة والقابلـة    مستوى يشجع الوحدة واالنسجام الوطنيني ويؤدي إىل منو الدميقراطية          
تقدمي األموال لكي تعمل هيئة اجمللس التنفيذي املعين    : ةجماالت التعاون املمكن  تشمل   و .للدوام

 اإلعـالم؛  وسـائط ق مراجعة  ي اإلعالم بفعالية وفقاً لطلب احلكومة واستنتاجات فر       وسائطب
شاء رابطـة   إنو اإلعالم؛   وسائطتوفري مكتب دائم وموظفني لإلدارة السلسة لشؤون جملس         و

رفع مستوى مرتبات الصحفيني إىل املـستوى الـذي   وللصحفيني حلماية وتعزيز مصاحلهم؛    
زيادة التدريب لتحـسني    وولة واملتزنة املطلوب منهم تقدميها؛      ؤيتناسب ونوع الصحافة املس   

  .قدرات الصحفيني

  احلق يف حرية الدين أو املعتقد  -طاء   
يف إظهار دينه  وجدان والدين واملعتقد، واحلق     لكل شخص يف فيجي احلق يف حرية ال         -٦٠

أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم بشكل منفرد أو مجاعي جهراً وسـراً،              
ويشمل هذا احلق حق اجملتمعات     . القانون العام والقانون الدويل   على أن خيضع ذلك ألحكام      

ـ   ،ية كجزء من أي تعليم تقدمه     الدينية أو الطوائف الدينية يف تقدمي تعاليم دين        ت  سـواء كان
  . أم المساعدة مالية من الدولةتتلقى 

  إقامة العدل وسيادة القانون  -ياء   

  القضاء املستقل  -١  
 ٢٠٠٩وقد دخل مرسوم إقامة العدل لعام       . لدى فيجي هيئة قضائية مستقلة عاملة       -٦١

سـندت   احملاكم التالية وأُ    وأنشئت مبوجبه  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠حيز النفاذ يف فيجي يف      
احملكمة العليا وهي حمكمـة االسـتئناف العليـا؛ حمكمـة           :  التالية قضائيةالسلطات  الإليها  

ويعني رئيس الدولة   . ؛ وحماكم أخرى ُتنشأ مبوجب القانون     األعلى درجة االستئناف؛ احملكمة   
قاضـي  و؛   درجة األعلىقاضي احملكمة   : ضائية التالية الذين يتقلدون املناصب الق   األشخاص  

رئيس القضاة؛  وقلم احملكمة العليا؛    وقاضي احملكمة العليا؛    واالستئناف يف حمكمة االستئناف؛     
  .قيمون؛ وغريها من املناصب القضائية، حسبما يراه مالئماًاملضاة والق

  للمحكمة األعلى درجةاالختصاص القضائي   -٢  
 غري حمدود لالستماع إىل     للمحكمة األعلى درجة يف فيجي اختصاص قضائي أصلي         -٦٢

أية دعاوى مدنية أو جنائية تقدم مبوجب أي قانون والبت فيها، كما أن هلا أي اختـصاص                 
األعلى وللمحكمة  . إليها مبوجب مرسوم إقامة العدل أو أي قانون آخر        قضائي أصلي يسند    

يـة  ووفقاً ألرهناً بإسناد حقوق لالستئناف مبوجب قانون مكتوب (اختصاص قضائي  درجة  
لدعاوى االستئناف فيما يتعلق جبميع     ، يف االستماع    )مقتضيات أخرى قد ينص عليها القانون     

وهلا أيـضاً اختـصاص قـضائي       . األدىن درجة، والبت فيها   اكم  احملاألحكام الصادرة عن    
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، وجيوز هلا، وفقـاً     أدىن درجة لإلشراف على أي دعوى مدنية أو جنائية مقدمة إىل حمكمة           
تعتربها مناسبة اليت توجيهات الوامر واأل حسب األصول القانونية، أن تصدر لطلب يقدم إليها

  .األدىن درجةلضمان إقامة العدل على النحو الواجب من جانب احملكمة 

  اختصاص حمكمة االستئناف  -٣  
حملكمة االستئناف اختصاص خالص لالستماع إىل دعاوى االستئناف يف مجيـع             - ٦٣

والبت فيها، وهلا اختصاصات أخرى منصوص      األعلى درجة   ة  األحكام الصادرة عن احملكم   
وتقدم دعاوى االستئناف إىل حمكمة االستئناف كحق أو مبوجب إذن،          . عليها يف القانون  

، عمالً باملقتضيات املنصوص عليها     األعلى درجة فيما يتعلق باألحكام الصادرة عن احملكمة       
  . يف القانون

  اختصاص احملكمة العليا  -٤  
لمحكمة العليا اختصاص خالص لالستماع إىل دعاوى االستئناف فيما يتعلق جبميع   ل  -٦٤

وال جيوز إحالة دعوى استئناف صدر      .  والبت فيها  األحكام الصادرة عن حمكمة االستئناف    
بشأهنا حكم هنائي عن حمكمة االستئناف إىل احملكمة العليا ما مل يصدر إذن مـن حمكمـة                  

ف يف مسألة تقرر أهنا تنطوي على أمهية جوهرية بالنـسبة إىل            االستئناف برفع دعوى استئنا   
لمحكمة العليا، عنـد ممارسـة      جيوز ل و. تأذن احملكمة العليا باالستئناف   ما مل    أو   ،اجلمهور

اختصاصها االستئنايف، مراجعة قرارات أو أوامر صادرة عن حمكمة االستئناف أو تغيريها أو             
مبا يف ذلك أمر بإجراء حماكمة جديدة وأمـر         (ر أوامر   تأجيلها أو تأكيدها، وجيوز هلا إصدا     

  . إذا كان ذلك ضرورياً لتطبيق العدالة) التكاليفبتعويض 

  ملهن القانونيةا  -٥  
 / أيـار ٢٢، الذي دخل حيز النفاذ يف ٢٠٠٩ام ـلعملهن القانونيـة ينظم مرسوم ا    -٦٥

 على أمور منها إنشاء جلنة      وينص املرسوم . يف فيجي املهن القانونية   ، سري شؤون    ٢٠٠٩مايو  
قدمـة ضـد    امللشكاوى  لجديدة مستقلة لتقدمي اخلدمات القانونية، مسؤولة عن االستماع         

وعلى الرغم من أن هذا املفهوم هو مفهوم جديد يف فيجي، فإن الغرض من إنـشاء           . احملامني
ن قانونية جلاواليات قضائية أخرى لديها مثل هذه اللجنة ليس جديداً وهي مصممة على منط 

  . وكويرت الندزمستقلة مثل نيو ساوس ويل
الشكاوى وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يتم مالحقتـها قـضائياً يف         يرتبط أحد   و  -٦٦

ففي معظم احلاالت، تقدم شـكاوى ضـد        .  باحلق يف حماكمة عادلة     أكثر من غريها   فيجي
املقدمة إىل رابطـة     الشكاوى   ويتأخر النظر يف  . بسبب التأخر يف اإلجراءات القضائية    احملامني  

أفضى إىل حالة من عدم الرضا والشعور باإلحباط يف صفوف املهنـيني            القانون يف فيجي مما     
كما ظهر شعور بانعدام االستقاللية عندما ينظر حمامون يف الشكاوى          . واجلمهور بصفة عامة  
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إجـراء  ان  إىل ضـم  إنشاء جلنة للخدمات القانونيـة      ويهدف  . املقدمة ضد حمامني آخرين   
  .حماكمات وفق األصول القانونية، وحتقيق الشفافية واالستقاللية

  الوصول إىل احملاكم أو اهليئات القضائية  -٦  
يف فيجي احلق يف احلصول على حماكمة عادلة من جانـب  متهم جبرمية لكل شخص    -٦٧

نية أو عند   ولكل طرف يف نزاع مدين احلق يف أن تبت يف الرتاع حمكمة قانو            . حمكمة قانونية 
و لكل شخص متهم جبرمية وكل طرف يف نزاع مدين          . االقتضاء هيئة قضائية مستقلة وحمايدة    
الـيت  سـتماع   الوتكون جلسات ا  . فترة زمنية معقولة  احلق يف أن ُيبت يف دعواه يف غضون         

واهليئات القانونية املنـشأة مبوجـب القـانون،        ) باستثناء احملاكم العسكرية  (احملاكم  تعقدها  
ولكل شخص متهم بارتكاب جرمية وكل طرف يف دعوى مدنيـة وكـل             . سات علنية جل

ولكل شـخص  .  احلق يف تقدمي أدلة ومساءلته بلغة يفهمها،شاهد يف دعوى جنائية أو مدنية   
وينبغـي يف   .متهم جبرمية وكل طرف يف دعوى مدنية احلق يف متابعة احملاكمة بلغة يفهمهـا     

ة يف دعوى جنائية اختاذ ترتيبات تراعـي علـى النحـو            حال دعوة طفل إىل اإلدالء بشهاد     
  .تهالواجب عمر الطفل الذي يديل بشهاد

  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -كاف   
يتمتع كل شخص يف فيجي باحلق يف التجمع وتنظيم مظاهرات مع الغري بـصورة                -٦٨

 مبـا يف ذلـك االنـضمام إىل     اجلمعياتتكوين  كما يتمتع كل فرد يف فيجي حبرية        . سلمية
ومع ذلك، فإن هذه احلقوق ليست حقوقاً مطلقة ألن باإلمكان تقييدها من            . أحزاب سياسية 

خالل قوانني ُتسن ملصلحة األمن القومي والسالمة العامة والنظام العام واآلداب العامـة أو              
يود معقولة علـى    الصحة العامة؛ وبغرض محاية حقوق وحريات اآلخرين؛ وبغرض فرض ق         

  .األشخاص الذين يتقلدون مناصب عامة بغية ضمان أدائهم خلدماهتم بصورة غري منحازة

  شروط عمل عادلة ومؤاتية يف احلق يف العمل و  -الم   

  عالقات العمل  -١  
، حيق للعمال يف فيجي تكوين نقابـات        ٢٠٠٧مبوجب قانون عالقات العمل لعام        -٦٩

ويتمتع العمال وأرباب العمل    . اب العمل تشكيل منظمات عمل    واالنضمام إليها، وحيق ألرب   
و لكل شخص احلق يف ممارسات عمل عادلـة،  . باحلق يف التنظيم النقايب واملفاوضة اجلماعية  

  .ناسبةاملعمل المبا يف ذلك املعاملة اإلنسانية وظروف 
 علـى   ة اإلشـراف  يتضطلع وزارة العمل والعالقات الصناعية واالستخدام مبـسؤول         -٧٠

، وقد صدقت   ١٩٧٤عام  وفيجي عضو يف منظمة العمل الدولية منذ        . عالقات العمل يف فيجي   



A/HRC/WG.6/7/FJI/1 

GE.10-10645 20 

  اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية مبا فيهـا مثـاين           ٣٠على ما جمموعه    حىت هذا اليوم    
  ).١٨٢، و١٣٨، و١١١ و١٠٥ و١٠٠ و٩٨ و٨٧ و٢٩االتفاقيات (اتفاقيات عمل أساسية 

   يف فيجيسياسة العمل  -٢  
تلتزم وزارة العمل والعالقات الصناعية واالستخدام ببناء سوق العمـل يف فيجـي               -٧١

كمسؤولية مجاعية مع أصحاب املصلحة اآلخرين لتيسري النمـو االقتـصادي والرفـاه يف              
وبصفة خاصة، تعتمد الوزارة املبدأ القائل بأن توفري أماكن عمل صـحية وآمنـة              . املستقبل

متجانسة هو عنصر هام للغاية وضروري من عناصر بلوغ هـدف ميثـاق             وعادلة ومنتجة و  
  ".بناء فيجي أفضل"مثل يف الشعب والتقدم املت

ة وقابلة للدوام من خـالل      ينيكمتستراتيجيتها على بناء بيئة     اوقد ركزت الوزارة يف       -٧٢
 مـا   كلوجتري الوزارة تعديالت على     . اعتماد سياسات وقوانني وبرامج وإجراءات تقدمية     

تقدميـة   من سياسات عمل وتشريعات ومؤسسات ونظم إدارية، هبدف توفري بيئة            بات بالياً 
لألعمال التجارية تشجع على املرونة يف حتديد األجور، وإقامة عالقات عمل مستقرة، ووضع 
معايري صحة وأمن تقدمية، وحتسني نظام تعويض العمال، وحتسني شروط وظروف العمـل،             

املفاوضة القائمة على حـسن     تشجيع  الرتاعات بصورة سريعة وفعالة، و    تسوية  ووضع نظام ل  
  .النية اليت تزيد من اإلنتاجية

ساسـية يف  واحلقـوق األ بـادئ  امل"وتعتمد الوزارة، عند إصالح سياسات العمل،        -٧٣
نصوص عليها يف االتفاقيات الثمانية األساسية ملنظمة العمل وغريها االتفاقيات اليت           امل "العمل
. هذه السياسات ملبادئ احلكم الـسديد     الوزارة امتثال   كما تكفل   . قت عليها احلكومة  صاد

ومن شأن التنفيذ االستراتيجي هلذه السياسات واملؤسسات اجلديدة للعمل أن يعزز وييـسر             
العمل على املستوى احمللي نظراً إلصرار منظمة التجارة العاملية على إجياد فرص   التجارة و أيضاً  

  .عايري العمل األساسية كشرط مسبق هام للتجارة العاملية يف عامل يتسم بالدميقراطيةاالمتثال مل

  ٢٠٠٧قانون عالقات العمل لعام   -  
 ولكـن   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١دخل قانون عالقات العمل حيز النفاذ يف          -٧٤

ـ أماكن يف  للسماح بإجراء تعديالت  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢تاريخ تنفيذه أُجل حىت      . لالعم
عالقة العمل هي   مفاده أن    فهمٍستند إىل   يوقد أدخل هذا القانون إطاراً لسري عالقات العمل         

عالقة تقـوم   جمرد  عالقة بني شخصني تقوم على الثقة املتبادلة واالحترام واملعاملة العادلة ال            
  .على عقد ذي طبيعة اقتصادية

العمل مثـل املبـادئ     قضايا  ن  ويغطي قانون عالقات العمل طائفة واسعة للغاية م         -٧٥
يف العمل، واجمللس االستشاري لعالقات العمل، وموظفي إعمال القانون         األساسية   واحلقوق

وصالحيتهم، وعقود اخلدمات، ومحاية األجور، والعطل الرمسية واإلجـازات، وسـاعات           
العمل، وتكافؤ فرص العمالة، واألطفال، ومحايـة األمومـة، والتـسريح عـن العمـل،               
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نزاعات العمل، وتسجيل نقابات العمال وحقوقهـا ومـسؤولياهتا، واملفاوضـة           /اوىوشك
  . املنازعاتآليات تسوية ، واخلدمات األساسية واالعتصاماتاجلماعية، واإلضرابات و

  ١٩٩٦العمل، لعام كان قانون الصحة والسالمة يف م  -٤  
 صحة جيدة وتوفري    العمل هو تعزيز  مكان  إن الغرض من قانون الصحة والسالمة يف          -٧٦

ويـنص  . ومحاية العمال وغري العمال على الـسواء      يف فيجي   معايري األمن يف أماكن العمل      
وييسر تعزيز ثقافة تفاعلية إلدارة     " واجب تقدمي الرعاية  "القانون على املفهوم القائم على مبدأ       

لعمـل  األشخاص الذين يولدون املخـاطر يف أمـاكن ا        "املخاطر تؤكد على االعتقاد بأن      
بدالً مـن   " إجياد حل هلا  عن  بالدرجة األوىل   ؤولون  واألشخاص الذين يعملون معهم هم املس     

  .االعتماد على طرق إصالحها املنصوص عليها يف القانون

  )٩٤الفصل (قانون تعويض القوى العاملة   -٥  
أو  إىل مجيع العاملني عند إصابتهم أثناء العمل        اتينص هذه القانون على دفع تعويض       -٧٧

  .وفاهتم بسببه

  ٢٠٠٩مرسوم إنشاء مركز االستخدام الوطين، لعام   -٦  
إلشراك العاطلني عن العمل بنشاط يف أنشطة       " جامعة"أنشأت حكومة فيجي وكالة       -٧٨

تشجيع فـرص   دعم وتيسري وتنسيق ورصد مجيع األنشطة احلالية املتعلقة ب        ل و ،اقتصادية جمدية 
يادة فرص العمل واإلنتاجية يف القطاعني الرمسي وغري        وإنشاء مشاريع صغرية، هبدف ز    العمل  

  .الرمسي داخل البلد وخارجه

  العمل يف اخلدمة العامة  -٧  
تضطلع جلنة اخلدمة العامة مبسؤولية تعيني ونقل األشخاص العـاملني يف مناصـب               -٧٩

، ٢٠٠٩وينظم مرسوم خدمات الدولة لعـام       . اخلدمة العامة واختاذ إجراءات تأديبية حبقهم     
األوامر  وحتدد .، سياسات العمل يف اخلدمة العامة يف فيجي١٩٩٩وقانون اخلدمة العامة لعام     

وهي سياسات يتم اآلن إعادة النظر فيهـا  (هذه السياسات بوضوح أكرب  ١٩٩٣العامة لعام   
اُألجـراء  وينظم قانون شروط وظـروف  ). ٢٠١٠وسيتم إصدارها يف وقت مبكر من عام        

الذي يتم حالياً إعادة النظر فيه ومن املزمع إصـداره يف كـانون              (٢٠٠٩احلكوميني لعام   
وينظم قانون العمل يف اخلدمـة      . احلكومينياملسائل املتعلقة باُألجراء    ) ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

  .العامة اجملاالت اليت ال يغطيها أي صك من الصكوك املشار إليها أعاله
 ٥٢تأثر الذكور من هذا العدد بنسبة       ويس.  يف فيجي  اً مدني اً موظف ٢٠ ٦٩٢هناك    - ٨٠

 ٩ ٩٧٨ يف املائة من هذا العدد أي        ٤٨ ذكراً وتستأثر النساء بنسبة      ١٠ ٧١٤يف املائة أي    
وعدد الفيجيني اهلنود   )  يف املائة  ٦٣ (١٢ ٨٨٥ي األصليني هو    ـدد أهايل فيج  ـوع. أنثى
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وعـدد  ) ملائـة  يف ا  ٢( ٤٨٢ ، وعدد اجملموعات األخرى هو    ) يف املائة  ٣٥ (٧ ٢٣٩هو  
وقـد خفـضت    ).  يف املائة  ٠,٠٠٤ (١وعدد األوروبيني   )  يف املائة  ٠,٤ (٨٥املغتربني  

 ابتـداًء مـن     ٥٥ إىل   ٦٠حكومة فيجي سن التقاعد بالنسبة ملوظفي اخلدمة املدنية مـن           
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان
ت للنظـر يف احلـاال    ولضمان اإلدارة العامة اجليدة، أُنشئت حمكمة تأديبية خاصة           -٨١

فضالً عن ذلك، تركز سياسة التوظيف احلالية    .  والبت فيها  ضد موظفي اخلدمة املدنية   املقدمة  
  .اجلنس واإلثنية لتحقيق التوازنمراعاة معياري على اختيار أفضل املرشحني مع 

  مستوى معيشي مناسبيف جتماعي والضمان االاحلق يف   -ميم   

  احلد من الفقر  -١  
وقد صممت  .  برنامج احلد من الفقر    ١٩٩٤الجتماعية منذ عام    تطبق دائرة الرعاية ا     -٨٢

وتقـدمي  على بناء بيـوت     ملساعدة املستفيدين من خطة مساعدة األسرة       أساساً  هذه الدائرة   
على مر السنني، ،  معايري األهليةوتوسعت. رؤوس األموال األساسية للمشاريع املوردة للدخل  

ملساعدة يف حاالت الطوارئ إىل األسـر ضـحايا     لتشمل السجناء سابقاً، والشباب وتقدمي ا     
، أُعيد النظر يف هذه املعايري لتستثين السجناء سابقاً مـن           ٢٠٠٩سبتمرب  /ويف أيلول . احلرائق
، اخلطة على أساس الشراكة بني منظمات طوعية ذات مسعة جيـدة والـدائرة            دار  وُت. اخلطة

  .تعاقد معها بتنفيذ املشاريع املعتمدةاملنظمات اليت يتم الحيث توفر الدائرة األموال وتقوم 
تفي الفئات التالية من السكان بشروط تلقي املساعدة مبوجب برنامج احلد مـن               - ٨٣
صندوق ما بعـد    وإعانة الرعاية واحلماية،    واملستفيدون من إعانة مساعدة األسرة،      : الفقر

وأعلى مبلغ  ). اعيةمشاريع مج (ن للخطر   و والشباب املعرض  ؛إعانة ضحايا احلرائق  والرعاية،  
 دوالر مـن دوالرات الواليـات       ٥ ٠٠٠ُيخصص للسكن ومشاريع توليد الدخل هـو        

 دوالر مـن دوالرات     ٢٠ ٠٠٠وأعلى مبلغ خمصص للمشاريع اجلماعيـة هـو         . املتحدة
  .الواليات املتحدة

  القّصر ومحايتهمرعاية   -٢  
لذين يعتربون أهنم    عاماً ا  ١٧على إيداع األطفال دون سن      ألحداث  ينص قانون ا    - ٨٤

الرعاية االجتماعية وتقدم هذه الدائرة بدالً للرعاية معرضني للخطر، حتت رعاية مدير دائرة 
 دوالراً مـن دوالرات الواليـات   ٦٠ و٣٠منحة نقدية مببلغ يتراوح بـني  واحلماية وهو   
ـ قّصر كل طفل إىل األسر واألوصياء الذين يقومون برعاية      عن  املتحدة ُتقدم    . اهلمغري أطف

وال تقدم أي عالوة فيما يتعلق باألطفال املودعني يف مؤسسات حكومية مثل مركز األوالد     
  . وبيوت الفتيات
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 كـل  عنواليات املتحدة دوالرات ال دوالراً من  ٦٠ومع ذلك، ُتدفع عالوة قدرها        -٨٥
القديس كريستوفر الـذي تقـوم بإدارتـه        دار  طفل إذا مت إيداعه يف مكان آمن مؤكد مثل          

كنيـسة  الني تقوم بإدارهتمـا     تأوالد فيلوماين الل  دار  ديل كوشا و  دار  الكنسية األنغليكانية، و  
هي إحدى اجلمعيات اخلريية املعتمدة مـن كنيـسة         يف با، و  بيت املال    و ،امليثودية يف فيجي  

من األطفال  أودع عدد قليل    وكسبيل إلبقاء األطفال بالقرب من جمتمعاهتم،       . مجعيات الرب 
  .نافوسا -نادروجا يف مثل مركز الرعاية جليش اإلنقاذ ومركز املشورة جمتمعية  يف مراكز

وتتفاوت املبالغ املقدمة إىل األطفال حبسب فئة األطفال الذين هم حباجة إىل مساعدة      -٨٦
ويتبني من آخر دراسة أُجريت بشأن تقدمي احلماية والرعاية إىل األطفـال أن      . مالية لرعايتهم 
 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة      ٤٠: املقدمة إىل الفئات التالية هي كاآليت     معدل املبالغ   
يف ( دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة لكل طفل         ٣٠؛ و )يف املدرسة الثانوية  (لكل طفل   

حـق  لغري امل ( دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة للطفل الواحد         ٢٥و) املدرسة االبتدائية 
 دوالراً من ٦٠؛ ولكل طفل ذي إعاقة دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة    ٦٠و) باملدرسة

  .يف أحد مرافق اإلقامةلكل طفل مقيم دوالرات الواليات املتحدة 

  خطة مساعدة األسرة  -٣  
إن خطة مساعدة األسرة هي برنامج يدعم األفراد احملرومني وأسرهم مـن خـالل                -٨٧

 :وتتضمن الفئة اليت تستويف شروط احلصول على املـساعدة        . رةتقدمي املساعدة املالية املباش   
، ة اليت هجرها زوجها أو العكـس      األرملة، والزوج /مبرض مزمن، واألرمل  صاب  الشخص امل 

ص الذين يعيلهم سجني، واألسر  اشخوالشخص املصاب بإعاقة دائمة، واأل    والكبار يف السن،    
سر اليت ال متلك املال الكايف لتلبية احتياجاهتا        وهذه املساعدة تدعم األ   . اليت يعيلها والد وحيد   

 دوالراً من دوالرات    ٦٠ويبلغ احلد األدىن للعالوة الشهرية لألسرة املعيشية الواحدة         . اليومية
  .الواليات املتحدة

ألسر املؤهلة لالستفادة مـن     غذائية ل تطبق هذا العام مبادرة جديدة لتقدمي قسائم        و  -٨٨
واملصابني بإعاقـة دائمـة     املصابني مبرض مزمن،    يت تقع ضمن فئة     عالوة مساعدة األسرة ال   

 دوالراً من دوالرات الواليات املتحـدة  ٣٠ مببلغ القسام الغذائيةوستوزع . والكبار يف السن 
 مليون دوالر مـن دوالرات      ٧,٤وقد خصصت احلكومة ميزانية قدرها      . شهرياً لسنة كاملة  

  . الواليات املتحدة هلذه اخلطة

  احلق يف الصحة  -نون  
إن احلق يف الصحة هو حق أساسي من حقوق اإلنسان على النحو املنصوص عليه                - ٨٩

وقد وضعت فيجي نظامـاً كـامالً       . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    ) ١(٢٥يف املادة   
لتقدمي الرعاية الصحية يتضمن خدمات ميكن لكل من الرجال والنساء الوصول إليهـا يف              
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النتـائج يف هـذا   ومع ذلك، وعلى الرغم من اجلهود املبذولة لتحـسني    . دمجيع أحناء البل  
، يتبني من مراجعة مؤشرات الصحة أن فيجي مل تلحق بالركب فيما يتعلق ببلـوغ               امليدان

 مقاطعات هي   ويتألف اهليكل األساسي لنظام الصحة من ثالث      . األهداف اإلمنائية لأللفية  
مستشفى إحالة ة الغربية واملقاطعة الشمالية ولكل مقاطعة الشرقية واملقاطع/املقاطعة املركزية

 ١٦، وثالث مستـشفيات متخصـصة و      للمقاطعاتوهناك ثالث مستشفيات    . مركزي
 ١٠٤ مركزاً صحياً و٧٧مستشفى ثانوية وثالث مستشفيات يف املناطق، ومستشفى خاصة و    

 عامل صحي قروي    ٣٠٠ويعمل قرابة   .  دور لرعاية الكبار يف السن     ةمراكز للرعاية وثالث  
 على قـدم    وميكن للمرأة الوصول إىل نظام الرعاية الصحية      . على مستوى اجملتمعات احمللية   

  .املساواة مع الرجل
شعب يتمتع "ختضع وزارة الصحة حالياً إلصالحات وذلك لتحقيق الرؤية املتمثلة يف   -٩٠

 ٣ ٢٩٦ة الصحة من    وتتألف وزار ". بهبفضل نظام رعاية صحية ُيهتم      بصحة جيدة يف فيجي     
 ١ى  ـاء إىل املرض  ـة األطب ـوتبلغ نسب .  ممرضاً وممرضة  ١ ٨٢٥وأطباء   ٤٠٥موظفاً منهم   

  .٥٠٠ إىل ١ وتبلغ نسبة املمرضني واملمرضات إىل املريض ٢٣٠٠إىل 
ونظراً هلجرة واستقالة األطباء واملمرضني واملمرضات، هنـاك نقـص يف املهنـيني               -٩١

وزارة الصحة برنامج ممارسة التمـريض ملواجهـة        استحدثت  ،  ١٩٩٨ويف عام   . الصحيني
تضمن الربنامج الذي تبلغ مدتـه      يو. النقص يف األطباء يف فيجي وال سيما يف املناطق الريفية         

يف املمرضـون   وعادة ما يعمـل     .  شهراً املمارسة اإلكلينيكية وممارسة الطب األساسيني      ١٣
  .ناملناطق الريفية حيث ال يتواجد أطباء مؤهلو

  أهم املشاكل الصحية  -١  
 برناجماً إلضافة احلديد إىل الدقيق، يف مجلة        ٢٠٠٤استحدثت وزارة الصحة يف عام        -٩٢

. النساء احلوامـل  بني  فقر الدم   اإلصابة ب كجزء من مبادرة احلكومة للحد من       تدابري أخرى،   
ـ   يوإىل جانب هذه التدخالت، تتلقى مجيع األمهات الاليت          ل الـوالدة،   لتحقن بالعيادات قب

. كما أن أمراض منط احلياة هي أهم شاغل يتعلق بالصحة         . مقويات احلديد وأمحاض الفوليك   
  . ففي السنوات الثالث املاضية، كان مرض السكري شائعاً يف صفوف النساء والرجال

  الصحة اإلجنابية  -٢  
دمات تقدم مجيع مراكز الصحة والعيادات خدمات ما قبل الوالدة وما بعدها، وخ             - ٩٣
وتقـدم مجيـع هـذه اخلـدمات        . األسرة والتحصني ومراقبة النمو عند األطفال     نظيم  ت

أثنـاء فتـرة    وتشجع املرأة على االلتحاق مبرافق الصحة للحصول على الفحوصات          .جماناً
الكشف عـن   األسرة، وإجراء فحوصات    نظيم  والذهاب إىل عيادات ت   احلمل وبعد الوالدة    

يقدم صندوق األمم املتحدة للسكان الـدعم إىل برنـامج          و. الثديسرطان الرحم وأورام    
  . التدريب على الصحة اإلجنابية
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  األسرة ووسائل منع احلملتنظيم   -٣  
 عاماً من خالل وزارة الـصحة       ٤٠إن وسائل منع احلمل متاحة جماناً منذ أكثر من            -٩٤

االقتصادية وجتماعية  ويأيت التركيز على املنافع اال    . وكذلك من خالل منظمات اجملتمع املدين     
واملتعلقة بصحة األم املترتبة على التباعد بني إجناب األطفال من خالل استخدام وسائل منـع       

يتم تنظيم  و. ن خالل برامج التوعية   خيار قطع قناة املين خياراً ممكناً تدرجيياً م       وأصبح  . احلمل
م حـصول املـرأة      وال توجد عقبات قانونية أو ثقافية أمـا        األسرة على أساس طوعي حمض    
  .والرجل على وسائل منع احلمل

  األمراض املعدية املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي  -٤  
إن نسبة اإلصابة باألمراض الشائعة املعدية املنقولة باالتصال اجلنسي مثل مـرض              - ٩٥

خطورة وهذا يشكل شاغالً ألنه يعكس مستوى . السيالن والزهري مرتفعة نسبياً يف فيجي  
واألمراض املعديـة عـن طريـق    . ال يزال موجوداً يف اجملتمع احملليالذي نسي  اجل سلوكال

يف صـفوف   على حنو مفزع     وتتزايد   ٢٩- ٢٠االتصال اجلنسي شائعة يف اجملموعة العمرية       
وبالنسبة لألمراض املنقولة عن    . ذه األمراض ترددون على العيادات املعنية هب    املراهقني الذين ي  

، يتم توفري العالج يف مجيع مراكز الصحة وُتجـرى الفحوصـات            طريق االتصال اجلنسي  
  .املختربية يف املستشفيات

  اإليدز/ نقص املناعة البشريةفريوس  -٥  
 نسبة انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية فيهـا      عدال تزال فيجي من البلدان اليت تُ        -٩٦

وقـد سـجلت    . ة أسرع  لكن ذلك قد يتغري إذا مل يتم مواجهة هذا الوباء بصور           ،منخفضة
 - ١٩٨٩ (ة حاالت إصابة بفريوس نقص املناعـة البـشري        ٣٠٣ فيجي رقماً تراكمياً قدره     

هذا العدد أقل من عدد اإلصابات الفعلية، ويعود عـدم          قد يكون   و). ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
اإلبالغ إىل عوامل منها عدم كفاية رصد اإلصابات وامتناع األشخاص عن إجراء فحوصات             

مرحلة االشتعال البطيء للمرض وهي اآلن يف        وقد جتاوزت فيجي  . من الوصم والتمييز  خوفاً  
 يف املائة ومن الفيجـيني      ٨١نسبة املصابني من الفيجيني     تبلغ  و. مرحلة تفجر انتشار املرض   

 يف املائـة    ٤٣وتستأثر النساء بنسبة    .  يف املائة  ٦ يف املائة ومن اجملموعات األخرى       ١٣اهلنود  
تـصال  الملصابني علماً بأن أهم شكل من أشكال انتقال املرض هو من خالل ا            من جمموع ا  

  .بني جنسني خمتلفنياجلنسي 

  الصحة العقلية  -٦  
العقلية يف ألمراض ينص قانون الصحة العقلية على اإلطار القانوين والتنظيمي ملعاجلة ا          -٩٧

 املعنيـة بـاألمراض     ويقيد التشريع، يف جوهره، من نطاق تشغيل املؤسسة الوحيدة        . فيجي
خرى للتخفيف أو   األوقائية  التدابري  الوال ينص القانون على إعادة التأهيل و      . العقلية يف فيجي  
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ويتم حالياً مراجعة التشريع من جانب جلنة تعديل القانون         . احلد من حدوث إصابات عقلية    
 العـالج يف    دماج بعد تلقي  إلوهناك حاجة إىل التصدي ملوضوع إعادة التأهيل وا       . يف فيجي 

  .أوجه التقدم يف العالج اليت حتققت يف السنوات الثالثني األخريةتناول املستشفى وكذلك 
ورعاية الصحة العقليـة    . العقلية إىل وصم الفرد يف فيجي     تؤدي اإلصابة باألمراض      -٩٨
ري ختالالت العقلية اخلطرية غالجزء من رعاية الصحة األولية ولكن العالج الفعلي املفيد لهي  

الصحة العقلية مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد املرضـى الـذين           قد أصبحت   و. متوفر فوراً 
ستشفى الرعايـة إىل    هذه امل كما تقدم   . مستشفى األمراض العقلية يف سانت جيلس     دعون  يو

  ). املخدراتنومبا يف ذلك مدم(املصابني باألمراض العقلية بسبب تعاطي املخدرات 

   املشاركة يف احلياة الثقافيةاحلق يف التعليم ويف  - سني  
إن احلق يف التعليم هو حق أساسي من حقوق اإلنسان وهو حق هـام لتحـسني                  -٩٩

ويعيد هذا املبدأ األساسي التأكيد علـى التـزام احلكومـة    . ظروف املعيشة واحلد من الفقر   
و بتحسني الوصول إىل التعليم وتوفري فرص متكافئة للجميع بغض النظر عن نوع اجلـنس أ              

ـ باألصل اإلثين أو الثقافة أو املعتقدات أو اإلعاقة أو الظروف االجتماعية االقتصادية أو ال               دع
يتعني القيـام   حدث تقدم واضح يف هذه اجملاالت، ولكن ال يزال          فقد  ومع ذلك،   . اجلغرايف
  السياسات والربامج يف تعزيز بيئة     استمرارلتحسني نوعية الوصول إىل التعليم وضمان       باملزيد  

  .املدارس اليت تدعم أمن وصحة ورعاية مجيع األطفال
. تقوم وزارة التعليم بإدارة وتدبري سياسات التعليم وتقدمي خدمات التعليم يف فيجي     و  -١٠٠

أطر املناهج الدراسية واملبادئ التوجيهية والتوجيهات فيما يتعلق بالسياسة العامة،          هي تضع   و
. س من خالل تقدمي تعليم ذي نوعية إىل الطـالب         وتوفر مدرسني مؤهلني لدعم مجيع املدار     

: ويتمثل العمل األساسي لوزارة التعليم يف تقدمي التعليم وخدمات التدريب بصفة خاصة إىل            
، لزامـي املدارس، ومراكز ما قبل املدرسة، ومراكز التدريب، والطالب يف سنوات التعليم اإل           

اليت تتضمن التعليم املهين وبـرامج       من أشكال الدراسة     ٧ و ٦ و ٥واملشاركني يف األشكال    
  .التدريب، واملدرسني، وإدارة املدارس، وسلطات اإلشراف

مـسؤولية تقـدمي اخلـدمات إىل الـوزير،         بالتايل  وتقع على عاتق وزارة التعليم        -١٠١
والوكاالت القانونية، وجملس الوزراء واحلكومة، وإدارة ختطيط املوارد ووضع السياسة العامة           

مؤسسات التعليم والتدريب، وتنظيم اجلهات  دعم لربامجالالتعليم والتدريب، وتقدمي املتعلقة ب 
ها، وحتمل مسؤولية   اليت تقدم التعليم والتدريب وإصدار شهادات بأهليتها واملوافقة على براجم         

كمـا تـضطلع وزارة التعلـيم       . جزر فيجي يف  تعليم  النظام  لاملوارد اليت ختصصها احلكومة     
 وزيادة املوارد البشرية واملاديـة      وجيهاء مبعايري التعليم واحملافظة عليها وحسن ت      مبسؤولية الوف 

  .اليت ختصصها احلكومة للتعليمواملالية 
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جلزر الواسعة املساحة من اؤدي بناء املدارس يف اجلزر البعيدة للغاية واملناطق النائية         وي  -١٠٢
االت الـسلكية والالسـلكية يف      وعلى الرغم من توفر االتص    . تتعلق بالوصول صعوبات  إىل  

يؤدي ، مما   معظم أحناء فيجي، فإن السفر الفعلي ال يزال صعباً وغري منتظم يف مناطق عديدة             
  .التعليمفرص إىل ظهور حتٍد كبري أمام توفري 

  إدارة املدارس  -١  
وتتضمن هـذه   .  يف املائة من املدارس    ٩٨تقوم منظمات غري حكومية ببناء وإدارة         -١٠٣
ومن بني عدد املدارس البالغ     . ت جمموعات الكنائس، واجملموعات واجملتمعات الثقافية     املنظما
 . مركزاً لرياض األطفال، متلك احلكومة وتدير عدداً قليالً للغايـة          ٧٦٠حنو  رس و ا مد ٩٠٦

ومع ذلك، فإن مجيع املدرسني تقريباً يتلقون املرتبات من احلكومة وتقدم إىل مراكز ريـاض               
. مرتبات املدرسني وكذلك لتحسني اهلياكل األساسية واملعدات      دفع  ة منح ل  األطفال املسجل 

هذه املدارس مناهج دولية ُتدرس يف   و. وهناك زيادة يف عدد ونطاق املدارس اخلاصة يف فيجي        
وهناك عدد من هذه املـدارس متخـصص يف         . وكذلك مناهج تركز على املعتقدات الدينية     

  . دولياًتعليم اللغات ويقدم تدريباً لغوياً

  احلرمانمؤشر   -٢  
يف املدارس يف مجيع أحناء البلد إىل وضـع         احلرمان  أدى التسليم بتفاوت مستويات       -١٠٤

. باملوقع والبعد ويشمل املؤشر األبعاد االجتماعية واالقتصادية وتلك املتعلقة        . للحرمانمؤشر  
ة لكي تقدم مساعدة أكثر     ويتمثل اهلدف من هذا املؤشر يف حتقيق املساواة عند تقدمي املساعد          

  .حرماناًاألكثر إىل املدارس 

   املدرسيااللتحاق باملدارس ومواصلة التعليم والتسرب  -٣  
هو  يف املائة تقريباً، فإن التركيز اآلن        ١٠٠مبا أن نسبة االلتحاق باملدارس تصل إىل          -١٠٥

االحتفاظ  يف حماولة    وهناك جهود كبرية ينبغي بذهلا    . على االنتقال إىل حتسني نوعية الوصول     
وأصبح مـن   . الطالب يف املدارس بعد االلتحاق هبا ودفعهم إىل احلصول على التعليم العايل           ب

نسبة بقـاء   تبلغ  و. اختاذ تدابري تتعلق باحلضور لتحسني نوعية الوصول إىل التعليم        للغاية  اهلام  
د اخنفـض معـدل     وق.  يف املائة  ٦١الطالب يف املدارس يف الصفوف من األول إىل السادس          

واقترنت اجلهود الرامية إىل احلد من معدالت       . التسرب إىل درجة كبرية يف السنوات األخرية      
املناهج مل ُتصمم   و. التسرب بدافع جعل املناهج الدراسية أكثر استجابة الحتياجات الطالب        

.  أيضاً مشوقاًدف جعل التعليم مفيداً فحسب بل جلعله        هب منهجاً   ١٣الدراسية البالغ عددها    
  .ومن املؤمل أن يؤدي ذلك إىل احلد من حاالت التسرب
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  األداء يف االمتحانات  -٤  
ال يزال األداء يف االمتحانات معياراً أساسياً هاماً لقياس نوعيـة املدرسـة، إذ أن                  -١٠٦

وتستخدم . اجلمهور حيكم على أي مدرسة باالستناد إىل أداء طالهبا يف االمتحانات اخلارجية           
يف متابعة التعلـيم    انات يف املستوى الثانوي لغربلة الطالب الذين قد ال يتمكنون من            االمتح

 ةوما فتئ تقييم القراءة والكتابة واحلساب يف جزر فيجي يزداد انتشاراً كـأدا   . صفوف أعلى 
  .تشخيصية لتحسني التعليم

  سياسة عدم التسامح بتاتاً  -٥  
 على االعتداء على األطفال، وهي مـصممة        تلتزم وزارة التعليم ببذل جهود للقضاء       -١٠٧

وقد .  يف هذا اجملالعلى بذل هذه اجلهود، وقد اعتمدت سياسة قائمة على عدم التسامح بتاتاً   
  .قضائية بشأن املدرسني املتورطني يف مثل هذه املمارساتتأديبية أو مت اختاذ إجراءات 

        


