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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

) ج(١٥إلنسان، وفقاً للفقـرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق ا         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *فيجي    

إىل  )١( من أصحاب املصلحة   ١٧هذا التقرير هو عبارة عن موجز لورقات مقدمة من            
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها         . عملية االستعراض الدوري الشامل   

 التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب           وال يتضمن . جملس حقوق اإلنسان  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاج يتـصالن مبطالبـات حمـددة              

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه              
قد يعـزى االفتقـار إىل معلومـات أو إىل         و. بقدر املستطاع مل جير تغيري النصوص األصلية      

التركيز بشأن مسائل حمددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومـات ذات صـلة هبـذه        
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . املسائل بعينها 

ستعراض يف اجلولة   وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية اال       . الكاملة جلميع الورقات الواردة   
  .األوىل هي أربع سنوات

__________ 

 .مل حتّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار   -أوالً 

  نطاق االلتزامات الدولية   -ألف   
ة جزيرة فيجي علـى توقيـع   ألشخاص ذوي اإلعاقة يف فيجي حكوم حثت رابطة ا    -١

(CRPD)حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  اتفاقية
  . والتصديق عليها)٢(

إىل أن احلكومات املتعاقبة مل تفلح يف إزالة  (CCF)طنني الدستوري وأشار منتدى املوا  -٢
 وسن قـوانني    ،التحفظات على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         

  .)٣(ضد التمييز العنصري
بتشجيع فيجي علـى     (PCRC)منطقة احمليط اهلادئ    االهتمام مبوارد   وأوصى مركز     -٣

  .)٤(معايري إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةالتقيّد مببادئ و

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 ٢٠٠٦أن انقالب عـام      (IRPP)والسياسة العامة   الدينية  بّين املعهد املعين بالشؤون       -٤

. )٥(٢٠١٤أسفر عن تشكيل حكومة مؤقتة، قطعت وعداً باستعادة الدميقراطية حبلول عـام             
ن عـدم   بيـد أ  . ٢٠١٠سرة الدولية على الدعوة إلجراء االنتخابات حبلول عام         ودأبت األ 

وأوصت حركة  . )٦( يف تعليق عضوية فيجي يف دول الكومنولث       االمتثال لتلك الدعوة تسّبب   
 وأن جتـري    ١٩٩٧ؤقتة دستور عام     امل بأن تستعيد احلكومة   (FWRM)حقوق املرأة الفيجية    

. )٧( عمالً بقرار حمكمة االسـتئناف ٢٠١٠ تتعّدى سنة انتخابات حّرة وعادلة ضمن مهلة ال    
بأن تشارك احلكومة املؤقتة يف عملية حـوار مـستقلة          منتدى املواطنني الدستوري    وأوصى  

وينبغي أن  .  على حنو مستدام   وشاملة هبدف التوصل إىل عودة الدميقراطية واحلكم الدستوري       
  .)٨(اليت أودت بفيجي إىل القالقل السياسية القضايا األساسية معاجلةهذه احلوار عملية شمل ت
بال دستور منـذ    أصبحت  وأوضح معهد الشؤون الدينية والسياسة العامة أن فيجي           -٥

املـسكوين  واملركـز    (AI)ووفقاً هلذا املعهد ومنظمة العفو الدولية       . )٩(٢٠٠٩أبريل  /نيسان
فقـد  ) وديـة يثالكنيسة امل (ودية يف فيجي    يثالكنسية امل  و (ECREA)للبحث والتعليم والدعوة    

 بعدم دستورية حكومة قائـد      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٩حكمت حمكمة االستئناف الفيجية يف      
وأشارت منظمة  . )١٠( الذين مت تعيينهم يف أعقاب االنقالب      ٢٠٠٦اجليش وقادة انقالب عام     

لطة الـس سـيتوىل    أنه   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠العفو الدولية إىل أن الرئيس إليولو أعلن يف         
والحظ منتدى املـواطنني    . )١١(١٩٩٧دستور عام   وألغى   ،التنفيذية اليت تضطلع هبا احلكومة    

 يكفل محاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون مـن         ١٩٩٧الدستوري أن دستور فيجي لعام      
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          محايـة حقـوق اإلنـسان اآلن       أصـبحت   هـا   لغائنظراً إل  لكن   )١٢(خالل شرعة احلقوق  
  .)١٣(غري كافية

 ،١٩٩٧أنه يف أعقاب إلغاء دستور عام  (FLS) مجعية احلقوقيني يف فيجي وأوضحت  -٦
               طـوارئ العامـة    ال  نظـام  ‘١‘ :أصدرت احلكومة املؤقتـة األنظمـة واملراسـيم التاليـة         

 الذي يلغي قانون تعديل     ٢٠٠٩ مرسوم عام    ،١ املرسوم رقم    ‘٢‘ ؛)١٤( (PES ٢٠٠٩ لعام
         مرسوم الـسلطة التنفيذيـة يف فيجـي        -٢ املرسوم رقم    ‘٣‘ ،١٩٩٧دستور فيجي لعام    

        ؛٢٠٠٩  لعـام  فيجـي املطبقـة يف    قـوانني   ال مرسوم   -٣ املرسوم رقم    ‘٤‘ ؛٢٠٠٩ لعام
وأشارت مجعية احلقوقيني . ٢٠٠٩  لعامالقضائية إلغاء مرسوم التعيينات -٤ املرسوم رقم ‘٥‘

احلركـة  حرية  معيات، و  اجل رئ العامة يقّيد حرية تكوين    يف فيجي إىل أن مرسوم نظام الطوا      
كلها أساسـية  هيئة استقالل القضاء، وهي أمور      يف   ٤والتعبري، يف حني يتدخل املرسوم رقم       

  .)١٥(حرمة احلقوق الفردية واجلماعيةضمان من أجل سيادة القانون و
    أن مرسـوم نظـام الطـوارئ     (HRW)وأوضحت منظمة رصد حقوق اإلنـسان        -٧

 يوماً كـل    ٣٠أبريل ومت متديد مفعوله لفترة      / نيسان ١٠ الذي صدر يف     ٢٠٠٩  لعام العامة
 األمن سلطة حظر املسريات واالجتماعات، واستخدام       اتشهر بعد ذلك، يهدف إىل منح قو      

فيـه حيثمـا    والبقاء  القوة حسب االقتضاء، مبا يف ذلك استخدام السالح لدخول أي مبىن            
، وتنظـيم    فيه ىل االعتقاد بأن ثالثة أشخاص أو أكثر يعقدون اجتماعاً        إيكون هناك ما يدفع     

وتبني منظمة رصد حقوق اإلنسان أن نظام الطوارئ العامـة،          . )١٦(استخدام األمكنة العامة  
 يتضارب مع معايري حقـوق اإلنـسان        )٣(٣وخصوصاً احلصانة املطلقة اليت يوفرها النظام       

حيث  حمدودة من    ،الطوارئ، والتدابري املتخذة مبوجبها   الدولية اليت تقتضي أن تكون حاالت       
 وأشـارت . )١٧( وأن تتناسب تناسباً دقيقاً مع ضرورات الوضع ذي الـصلة          ،الزمن والنطاق 

متديد  عزمها على ٢٠٠٩يوليه / متوز١ يف  احلكومة أعلنتمنظمة العفو الدولية كذلك إىل أن
وأفـادت الكنيـسة    . )١٨(٢٠٠٩مرب  ديـس /مفعول نظام الطوارئ العامة حىت كانون األول      

 ال يوفّر أية محاية للناس ضد االعتقال التعسفي     ،٢٠٠٩  لعام امليثودية أن نظام الطوارئ العامة    
  .)١٩(واالحتجاز والتعذيب

 ٢٠٠٩وأشارت حركة حقوق املرأة الفيجية أيضاً إىل أن مرسوم خدمات الدولـة               -٨
     هنى مجيع قضايا الطعون اليت مل يبـّت هبـا،          ألغى جملس الطعون يف جمال اخلدمات العامة وأ       

               فيمـا خيـص   مما يعترب انتهاكاً حلقوق األفـراد املتـأثرين يف البـّت علـى حنـو فعـال                  
  .)٢٠(حقوقهم القانونية

إصالحات قانونية رئيسية دون أيـة   املواطنني الدستوري بأنه يتم تنفيذ      منتدى  وأفاد    -٩
وقد دعت . )٢١(من فرصة لتقدمي أية أوراق بشأن التشريعات املقترحة    مشاورات عامة وأنه ما     

  .)٢٢(١٩٩٧العمل بدستور عام إىل إعادة حركة حقوق املرأة الفيجية 
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  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
 (CCF)ومنتدى املواطنني الدستوري    . (FWRM)ذكرت حركة حقوق املرأة الفيجية        -١٠

 ٢٠٠٩ لعام   (FHRC)مرسوم تشكيل جلنة حقوق اإلنسان الفيجية       أن   )٢٣(وديةوالكنيسة امليث 
نعها من تلقي الشكاوى ضد قانونية إلغـاء        مي و )٢٤(والية حركة حقوق املرأة الفيجية    يقّوض  

وأشارت حركة حقوق املرأة . )٢٥(الدستور أو أي مرسوم الحق هبذا اخلصوص والتحقيق فيها
، ٢٠٠٩ لعـام  (FHRC) تشكيل جلنة حقوق اإلنسان الفيجية الفيجية إىل أنه مبوجب مرسوم 

املكفولة مبوجب االتفاقيات حقوق اإلنسان الوحيدة اليت حيميها القانون هي احلقوق أصبحت 
  .)٢٦(اليت صدقت عليها فيجيالدولية 

مل تقم  وحسب رأي منظمة رصد حقوق اإلنسان فإن جلنة حقوق اإلنسان الفيجية              -١١
انتهاك حقوق اإلنسان منذ االنقالب وأصبحت استقالليتها عرضـة         يف  ٍف  بإجراء حتقيق وا  

يف  أنه مت تعليق عضوية جلنة حقوق اإلنسان      فيد تقرير ملنظمة العفو الدولية      وي. )٢٧(للشبهات
 ومنتدى  ،ومحايتهااللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان          

 الفيجية احلكومة املؤقتـة بإعـادة       وأوصت حركة حقوق اإلنسان   . )٢٨(آسيا واحمليط اهلادئ  
الوالية الكاملة للجنة حقوق اإلنسان الفيجية، وإعـالن        إعادة  العمل بقانون شرعة احلقوق و    

لفئات اجملتمع  االلتزام الرمسي الصريح بأنه سيتم احترام حقوق اإلنسان األساسية، والسماح           
  .)٢٩(فقاً ملعايري حقوق اإلنسان الدوليةاملدين مبواصلة عملها حبرية و

وأشارت الكنيسة امليثودية أيضاً إىل أن استقالل القضاء واملكاتب احلكومية املستقلة             -١٢
ض للخطر الشديد   مثل مدير النيابة العامة ومفوض الشرطة وحاكمية املصرف االحتياطي تعرّ         

             فعليـاً جلنـة   ألغـى   سـيم   كما أشـارت إىل أن أحـد املرا       . )٣٠(من خالل شىت املراسيم   
  .)٣١(املهاّم الدستورية

وأوضحت الرابطة الفيجية لألشخاص ذوي اإلعاقة أن قانون جملس فيجي الـوطين              -١٣
ونّوهـت  ،  )٣٢(١٩٩٤ أقره برملان فيجي يف عام       (FNCDP)املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة     

سياسـة  وتأييد  األشخاص ذوي اإلعاقة    بالتدابري املتخذة إلنشاء جملس فيجي الوطين املعين ب       
  .)٣٣(اإلعاقة يف فيجي

  التدابري السياساتية  -دال   
أفادت الرابطة الفيجية لألشخاص ذوي اإلعاقة بأنه ينبغي تنفيـذ بـرامج توعيـة                -١٤

وحثت الرابطة  . )٣٤(خبصوص سياسة فيجي يف جمال اإلعاقة وختصيص املوارد الكافية لتنفيذها         
 ايا على النظر جبّدية يف قـض      التعليموزارة املرأة، ووزارة الشباب ووزارة      كالً من احلكومة و   

  .)٣٥(النساء والشباب واألطفال ذوي اإلعاقات
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع   -ثانياً   

  نسانالتعاون مع آليات حقوق اإل  -ألف   

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
لدستوري إىل أن احلكومة االنتقالية رفضت السماح لرابطـة        امنتدى املواطنني   أشار    -١٥

وأشـارت  . )٣٦(احملامني الدولية بزيارة فيجي للتحقيق يف استقالل النظام القانوين والقضائي         
منظمة رصد حقوق اإلنسان أيضاً إىل أن احلكومة مل تشر إىل املوعد املناسب لقيام املقـرر                

مني بزيارة لفيجي، ومل تستجب احلكومة إىل طلب مـن    اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملا    
املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو     

  . )٣٧(املهينة لزيارة البالد
منطقة احمليط اهلادئ بتشجيع فيجي وطلب توجيـه        االهتمام مبوارد   وأوصى مركز     -١٦

املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلّريات األساسية للشعوب األصلية لزيارة         دعوة للمقرر اخلاص    
  .)٣٨(فيجي ووضع تقرير عن حالة حقوق اإلنسان اإلمجالية للشعوب األصلية يف البالد

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
مـا زال مـشكلة   والعرقي ي بأن االنقسام العنصري   يفيد منتدى املواطنني الدستور     -١٧

وقد أصبح التمييز مؤسسياً يف     . ماثلة، وهو أحد األسباب اجلذرية للقالقل السياسية يف فيجي        
. )٣٩(ماً أو معـدو   اجملموعات األقليات اإلثنية قليالً   متثيل  يكون  بعض اهليئات احلكومية حيث     

األشخاص املنحدرين من أصول هنديـة     إىل أن    ويشري معهد الشؤون الدينية والسياسة العامة     
ويشار يف ورقـة مـشتركة      . )٤٠(يتعرضون للتمييز ضدهم يف القوانني والسياسات احلكومية      

 إىل أن اهلوية اإلثنية تظـل       (LF-SRI)مبادرة احلقوق اجلنسية    وقدمتها مؤسسة لتشوغا فيجي     
وسكان فيجـي  . اقتصاده وجمتمعهالعامل املهيمن يف البالد وتترك أثرها على سياسات البلد و   

 ٥١عبارة عن مزيج متعدد الثقافات ومتعدد األعراق، حيث يشكل الفيجيون األصليون نسبة  
 ٢٤زهـاء  ) أحفاد اهلنود من شبه القارة اهلندية ( من أصل هندييف املائة، ويشكل الفيجيون  

هلادئ البقية املتبقية   سواهم من سكان جزر احمليط ا     و يوناآلسيويون والقوقاز ويشكل  يف املائة   
 ويتضح االنقسام العرقي من خالل التباين بني القطاعني اخلاص والعام، حيـث             .من السكان 

اص، يف حـني     اخل عمال التجارية يف القطاع    األ على معظم من أصل هندي    يهيمن الفيجيون   
لقائم التوتر ا ويشكل  . يرأس الفيجيون األصليون معظم الوزارات احلكومية والقوات املسلحة       
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زمـن              مشكلة مستعصية منذ    من أصل هندي    والفيجيني  األصليني  ببني الفيجيني   
  .)٤١(طويل
وأفادت الرابطة الفيجية لألشخاص ذوي اإلعاقة بأن العديد من املباين واألمـاكن              -١٨

الوطين قانون  اليضمنه  حق  رغم أن ذلك    استخدامها  العامة ال ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة       
 يف  ٥رقم  األولوية   وكذلك   ،، ومعايري البناء يف فيجي    ٢٠٠٤  لعام ن مباين الصحة العامة   بشأ

(CRPD) واللجنة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة ،إطار عمل بيواكو يف األلفية اجلديدة
)٤٢(.  

سـبباً  التوجه اجلنسي بوصفه     الدولية بأن دستور فيجي يشمل       ARC  منظمة وتفيد  -١٩
حاليـاً،  دستور الدولة   كتنف  يالغموض الذي   بالنظر إىل   غري أنه   . التمييزحمظوراً من أسباب    

سبل احلماية  البعض عن القلق من أن يؤدي ذلك إىل تقويض          عرب  تعلق هبذه النقطة، أ   ي فيما
 الدولية بدعم أحكام الدستور بشدة، مبا يف ذلك         ARC  منظمة وتوصي. الدستورية لألقليات 

  .)٤٣(ساس التوجه اجلنسيعلى ألتمييز الدستوري لظر احل

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  -٢  
      Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz"املؤسسة العاملية للعيش بـسالم "ترى   -٢٠

(FMDVP)٤٤( أنه يتعني إلغاء عقوبة اإلعدام يف فيجي( .  
احلكومـة  إزاحة أعقبت أبلغت حركة حرية املرأة يف فيجي أنه مت، أثناء الفترة اليت            و  -٢١

، ٢٠٠٧يونيه  /حىت حزيران  ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول  ٥املنتخبة دميقراطياً، واملمتدة من     
احتجاز املواطنني العاديني واملنـشقني املعنـيني       : ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان مشلت    

جانب حبقوق اإلنسان دون أوامر قبض، وفرض قيود على حرية احلركة، وطرد الصحفيني األ            
دون مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة، وهتديد الصحفيني احملليني ومنعهم من وضع تقارير            

شن رئيس الوزراء محلـة يف وسـائل اإلعـالم          ويف هذه الفترة    . سلبية عن احلكومة املؤقتة   
، يدافعن عـن حقـوق اإلنـسان      على وجه التحديد ممن     بعض النساء البارزات    استهدفت  

احتجازهن مت  أو  /، و من جمهولني باالغتصاب من خالل اتصاالت هاتفية      ت  وتعرضن لتهديدا 
  .)٤٥(الوعيدووتعرضن للتحرش والتهديد خالل الليل 

 ٢٠٠٩  لعـام   أن نظام الطوارئ العامة    (CFF)منتدى املواطنني الدستوري    وأوضح    -٢٢
 وميكـن   .األمن حصانة واسعة النطاق تتيح هلا استخدام القوة حسب االقتـضاء          قوات  مينح  

وقد أوصـت   . )٤٦(احتجاز أي شخص أيضاً لفترة تصل إىل عشرة أيام دون توجيه هتمة إليه            
حركة حقوق املرأة يف فيجي احلكومة املؤقتة باالعتراف بأن استخدام القوة املفرطـة مـن               

حتقيق يف كل األحداث ذات     ، وأن من الضروري إجراء      غري قانوين عمل   األمن   قواتجانب  
  .)٤٧(مرتكبيهاالصلة ومقاضاة 

 ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ١٠مت منـذ    نه  أ (CFF) منتدى املواطنني الدستوري     وأفاد  -٢٣
 شخصاً على األقل من بينهم صحفيون وحمامون وناشطون يف جمـال حقـوق              ٢٣إخضاع  
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، لفترة  ٢٠٠٩  لعام  لالحتجاز التعسفي مبوجب نظام الطوارئ العامة      اإلنسان وقادة دينيون،  
ويـشري  . )٤٨(سبب ممارسة حقهم يف التجمع السلمي وحرية التعبري        ساعة ب  ٧٢إىل  وصلت  

املنتدى إىل أنه تلقى معلومات عن حاالت احتجاز تعسفي أخرى واستخدام القوة الوحشية             
الكتمان، وخيـشى أن تكـون       طي   أن تظل أمساؤهم  الذين فضلوا   من جانب رجال الشرطة     

ز عدة أشخاص وخـضعوا للمعاملـة   كما أُحتج.  أخرى كثرية من هذا القبيل   هناك حاالت 
بـني كـانون    يف الفترة   الوحشية على يد الشرطة العسكرية أو الشرطة أو موظفي السجون           

، عالوة على مئات من حاالت االحتجاز املبلغ ٢٠٠٧يوليه /ومتوز )٤٩(٢٠٠٦ديسمرب /األول
 اجلنود ورجال   احملتجزون للتعذيب أو سوء املعاملة من قبل      فيها  عنها وغري املبلغ عنها خضع      

الشرطة، ومن بني ضحايا هذا االحتجاز أعضاء يف نقابات العمال وأعضاء يف منظمات غري              
  .)٥٠( بآرائها على املألحكومية جتهر

وتشري تقارير منظمة رصد حقوق اإلنسان باملثل إىل أن احلكومة املؤقتـة اعتقلـت             -٢٤
عون عن حقـوق اإلنـسان،      ، ممن فيهم املداف   األشخاصبصورة تعسفية واحتجزت عشرات     

كما أُخضع املدافعون عن حقوق اإلنسان ألشـكال        . إنسانية ومهينة  الملعاملة  وأخضعتهم  
والتهديدات ومـنعهم مـن الـسفر    من ِقبل اجليش ، مبا يف ذلك الترصد التحرشأخرى من  

 بأنـه   (FWRM)يد حركة حقوق املرأة الفيجيـة       فوت. )٥١( اليت استهدفتهم  وعمليات السرقة 
/          املـرأة يف آذار    منظمات غري حكوميـة بـارزة معنيـة حبقـوق         مدامهات ملكاتب    جرت

   تسجيالت صوتية ملقابالت أجريـت مـع ضـحايا انتـهاكات           ، وسرقت ٢٠٠٩مارس  
  .)٥٢(حقوق اإلنسان

إىل تعريف االغتصاب    (FWCC)وأشار املركز املعين مبعاجلة أزمات النساء يف فيجي           -٢٥
لفيجي والذي ينحصر يف اإليالج القسري لعضو الرجل يف مهبل املـرأة            يف قانون اجلنايات ا   

 والحظ املركز أيضاً    .)٥٣(هلا النساء دون التطرق إىل أشكال االغتصاب األخرى اليت تتعرض         
 قـانون ال على وجه التحديد بوصفه جرميـة يف         يف إطار الزواج  بأنه ال يرد ذكر االغتصاب      

 أي زوج الغتصاب زوجته، فاحملاكم يف فيجي مل تـصدر           وبالنظر إىل أنه مل يقاض    . اجلنائي
يف إطـار   أن إدراج االغتـصاب     مفاده  وأعرب املركز عن رأي     . رأيها يف هكذا قضية بعد    

على وجه التحديد بوصفه جرمية يوفّر محاية أفضل للنساء الاليت تتـسم عالقـاهتن              الزواج  
  .)٥٤(اجلنسية مع شركائهن بالعنف

مع وقف التنفيـذ    أحكاماً  يتلقون  األسري  ن مرتكيب العنف     إ وأضاف املركز قائالً    -٢٦
على حنـو  " املصدر الرئيسي لدخل األسرة"ويتم استخدام حجة    . غرامةالإلنذار أو   اعادة، أو   

وقد . )٥٥(نهتكايميارسون العنف ضد شر   ممن  دائم يف احملاكم لتخفيف األحكام على الرجال        
 (FWCC)ركز املعين مبعاجلة أزمات النساء يف فيجي        حتدثت كل من منظمة العفو الدولية وامل      

وأشار املركـز   . مبرسوماألسري  عن تقارير صدرت مؤخراً تفيد بأنه مت إصدار قانون العنف           
  .)٥٦(ةإىل أن إصالحات من هذا القبيل ينبغي أن تطبق كجزء من العملية الدميقراطي
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 واملبادرة العاملية لوضـع   (SC-Fiji)" اذ الطفولة يف فيجي   قإنمنظمة  " كل من    توأبلغ  -٢٧
  بأن العقوبة اجلـسدية ضـد      (GIEACPC)حّد جلميع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال        

ويف حني أن األطفال يتمتعون حبمايـة حمـدودة ضـد العنـف             . طفال قانونية يف املرتل   األ
 أنواع العقوبة   جلميعحظراً  واإلساءات مبوجب القوانني احلالية، فإهنا ال تفّسر على أهنا تشكل           

 أيد رئيس الوزراء عندئذ وغـريه مـن كبـار           ٢٠٠٦ويف عام   . ألطفالتنشئة ا يف  اجلسدية  
ولكن مل  اجلسدية ضد األطفال،    العقوبة  املوظفني البيان الداعي إىل وضع حّد جلميع أشكال         

إنقـاذ  منظمـة    "توأشار. )٥٧(٢٠٠٩أغسطس  /آبيطبق أي إصالح يف هذا اجملال حىت        
واملبادرة العاملية لوضع حّد جلميع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال يف           " فيجي يف الطفولة

حكم صادر عن احملكمة العليا يفيد بأن هذه العقوبة غري دستورية، لكنه حبلـول              إىل  املدارس  
وتعترب العقوبة اجلـسدية    . )٥٨( مل يتم تأكيد هذا احلظر يف التشريعات       ،٢٠٠٩أغسطس  /آب

مبوجب حكم  وذلك   ،على ارتكاب جرمية ما   كعقابٍ  غري مشروعة   قوبات  قانون الع يف إطار   
مل يعّدل بعد حبيث يعكس هذا قانون العقوبات  لكن .٢٠٠٢صادر عن احملكمة العليا يف عام 

 عاماً مبوجب قانون األحداث     ١٧وحتظر العقوبة اجلسدية بالنسبة ملن يقل سنهم عن         . احلكم
  .)٥٩(ياً يف املؤسسات العقابيةبوصفها تدبرياً تأديب) ٣٢املادة (

 إىل أن   (LF-SRI)ؤسسة ليسوغا ومبادرة احلقوق اجلنـسية       مل وتشري الورقة املشتركة    -٢٨
سائد بأن الفتيات تشكلن عبئـاً       ال  االعتقاد سية وراء حاالت الزواج املبكر هي     األسباب الرئي 

  .)٦٠(لعريس أجنبياًللعيش بصورة أفضل، وخصوصاً إذا كان اوالفرصة املتاحة  ،اقتصادياً

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون   -٣  
نظام العدالـة مـن     أشار منتدى املواطنني الدستوري إىل أنه حصل تدخل كبري يف             -٢٩

مجيع املسؤولني القضائيني، وتعيني وإعادة تعـيني بعـض         فصل  : خالل أمور شىت من بينها    
ل من جانب اجلهاز    التدّخوكبري القضاة؛   ، فصل   وجب أداء ميني خمتلف   املسؤولني القضائيني مب  

دعاوى قضائية بإجراءات مـوجزة     عن طريق رفض    التنفيذي يف الدعاوى القضائية، وذلك      
مبوجب مرسوم والتصرف على حنو خيالف بصورة مباشرة قرارات احملاكم، وإطالق سـراح             

بعد إدانتـهم بتهمـة     اجملتمعي  اإلشراف  مبوجب أوامر   املدانني  العسكريني ورجال الشرطة    
 نطاق السلطة التنفيذية أو   يف  الشروع يف القتل بفترة وجيزة؛ وإلغاء صالحية احملاكم يف النظر           

تشريعية، وتعيني حمامني عسكريني سابقني يف سلك القضاء؛ وإصدار شهادات املمارسـة            ال
نظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن      وأشارت م . )٦١(املؤقتة لفترة ثالثة أشهر لعدد من احملامني      

          احملـامني حترشـوا ب  ن رجـال الـشرطة      احملامني، حيث إ  استقالل  حكومة فيجي مل حتترم     
  .)٦٢(بصورة مباشرة

أربعة أشخاص كانوا قيـد     وفاة  وسلطت منظمة رصد حقوق اإلنسان الضوء على          -٣٠
ل الـشرطة وحـراس     رجاعلى يد   نقالب نتيجة الضرب الشديد     اال االحتجاز منذ حصول  

 مـن احلـاالت     ع ذلك اإلفالت من العقـاب يف ثـالث        وتب.  اجليش قواتأو  /السجون و 
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، أصدر رئيس اجلمهورية قـانون احلـصانة        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٨ويف  . )٦٣(األربع
أنين أمنح على ) أعلن"(: ، والذي ينّص على ما يلي     )تّدخل حكومة فيجي العسكرية    (٢٠٠٧

رجال الشرطة، والعسكريني وحراس    [ه احلصانة التامة وغري املشروطة جلميع       حنو ال رجعه في   
من أي مالحقة قضائية    ] السجون، واألفراد الذين يتصرفون مبقتضى تعليمات أي من هؤالء        

خبصوص أي مسؤولية مدنية ومجيع اإلجراءات القانونية أو العسكرية أو التأديبية أو املهنية أو              
واقب كنتيجة مباشرة أو غري مباشرة أو ذات صلة أو ناشئة عـن             ذلك من ع  على  ما يترتب   

 كـانون   ٥أفعال أو أوجه إغفال من جانب حكومة فيجي العسكرية املؤقتة اعتبـاراً مـن               
استعادة السلطة التنفيذية للدولة يف شخصي أنـا رئـيس            وإىل حني  ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

  .)٦٤(..." اجلمهورية
ال جيوز  : "نسان عن أن احملكمة العليا ارتأت ما يلي       وأبلغت منظمة رصد حقوق اإل      -٣١

... تطبيق احلصانة على األفعال اليت تفضي إىل إسقاط املسؤولني الرمسيني أو اإلطاحـة هبـم              
وهي قطعاً ال توفر احلصانة ألي شخص من مالحقته قضائياً الرتكابه ما يزعم بأن جرمية قتل 

عند االعتداء علـى أشـخاص      " العفو"ن هذا    وقد حتدث الضباط ع    ..." العملية] تلك[من  
وتساهم السلطات  . حمتجزين لديهم حيث أخربوهم أن أية شكاوى يقدموهنا لن جتديهم نفعاً          

 يف إفالت رجال    ٢٠٠٩  لعام واحلصانة الواسعة النطاق اليت ينص عليها نظام الطوارئ العامة        
  .)٦٥(األمن من العقاب

إزاء املخاطر اليت هتدد احلق     املستمر   عن قلقها     حركة حقوق املرأة الفيجية    وأعربت  -٣٢
فقد كانت التعيينات يف سلك القـضاء مـن         . يف حماكمة عادلة أمام حمكمة مستقلة وحمايدة      

جانب النظام احلاكم تناقض أحكام الدستور واملعايري الدولية، وقد أزاحت احلكومة املؤقتـة             
 مـن  ،وعّينت منذئذ وأعـادت تعـيني    أولئك الذين تعترب أهنم ال يؤيدون احلكم العسكري         

ويفيد منتـدى املـواطن    . )٦٦(تعتربهم متعاطفني معها؛ وذلك بشروط ال تستند إىل الدستور        
القانونية، وأمني املظامل، ورئيس جلنة     املساعدة  الدستوري أن مدير النيابة العامة، ورئيس جلنة        

. )٦٧(٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠ حقوق اإلنسان الفيجية طردوا مجيعاً من مناصبهم اعتباراً من        
ومن احملتمل  . وأسفرت إعادة تشكيل احملاكم عن تناقص عدد املوظفني القضائيني ذوي اخلربة          

ينبغي إىل تزايد التـأخر     قلة عدد املوظفني أكثر مما      أن يؤدي التأخر يف تعيني رجال القضاء و       
  .)٦٨(غري املعقول يف اإلجراءات املدنية واجلنائية

مرسوم املمارسـني   أصدر  رئيس اجلمهورية   أن  مة رصد حقوق اإلنسان،     تفيد منظ و  -٣٣
 عسكري سابق، بدالً مـن  وهو حمامٍكبري أمناء السجل، ، الذي خيّول   ٢٠٠٩  لعام القانونيني

مجيع احملامني  يعاود   ويشترط أن    ،الرابطة القانونية، سلطة إصدار شهادات املمارسة القانونية      
القانونيـة  املـساعدة   ويلغي مرسـوم    . تقدمي طلبات للحصول على شهاداهتم يف هذا اجملال       

القانونية؛ ويقضي أعضاء جلنة املساعدة  دور الرابطة القانونية يف تسمية ٢٠٠٩  لعام)التعديل(
مـة  وأمـني سـجل احملك  النائب العام املساعد بتشكيل هذه اللجنة أن يقوم ببدالً عن ذلك   
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 جلمهوريـة   هنا يشري إىل النائب العام    " الوزير"ومصطلح  (واألشخاص الذين يعّينهم الوزير     
  .)٦٩() من الباب األول٢، يف الفقرة ٢٠٠٩  لعاممرسوم املمارسة القانونيةيعّرفه فيجي، كما 

 ١٠وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان أيضاً بأن رئيس اجلمهوريـة ألغـى يف                -٣٤
، مجيع املكاتب الدستورية، مبا فيها مكتب النائب العام املساعد ومـدير    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

  .)٧٠(النيابة العامة 
املتعلقـة بالـدعاوى    وتشري حركة حقوق املرأة الفيجية إىل أن اإلجراءات القانونية            -٣٥

أيـة خطـوات    ال تتخذ   حقوق اإلنسان يتم تأخريها على حنو خطري أو         اخلاصة بانتهاكات   
قيـد   "(Baleiloa)بـاليولوا   "وقد أسفر ذلك عن حاالت مثل وفـاة         . اإلطالقإزاءها على   

ضمن ،  "احلركة" وأوصت   .)٧١(االحتجاز لعدم وصول قضيته إىل احملاكم بسبب ملف ضائع        
أمور أخرى، بضمان عرض تلك الدعاوى املرفوعة ضد أفراد القوات املسلحة والشرطة، مبا             

بغية ضمان  الوقت املناسب    االحتجاز، على احملاكم يف      يف ذلك التحقيق يف وفاة باليولوا قيد      
إقامة العدل؛ وكذلك ضمان عدم توظيف أي شخص ارتكب خمالفات خطرية للقوانني مبا يف  

األمن الفيجية أو قـوات     قوات  يف  والقتل  ذلك الذين أدينوا بارتكاب جرائم تشمل التعذيب        
  .)٧٢(األمم املتحدة حلفظ السالم أو العمليات األمنية

 متنح  ٢٠٠٩  لعام ويفيد منتدى املواطنني الدستوري بأن أحكام نظام الطوارئ العامة          -٣٦
سلطات واسعة النطاق من حيث الدخول والتفتـيش         )٧٣(قوات الشرطة أو القوات املسلحة    

صدر مبوجـب نظـام     أمراً   ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٠ الشرطة يف    ات وقد نفذت قو   .واملصادرة
 لالستيالء على حواسيب وملفات وسجالت من ثالث شركات         ٢٠٠٩لعام  الطوارئ العامة   

على احلاسـوب   " يكتبون مدونات "استشارات قانونية حيث زعمت أن احملامني فيها كانوا         
كبري أمناء سجالت   اقتحم  ،  ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٣ ويف هناية أسبوع     .)٧٤(ضد احلكومة املؤقتة  

كما . )٧٥(لفات الشكاوى التابعة للمحامني   احملاكم مكتب الرابطة القانونية الفيجية وصادر م      
أشارت حركة حقوق املرأة الفيجية إىل اعتقال املمارسني القانونيني الذين ينتقدون احلكـم             
            العسكري، واحتجازهم واالستيالء علـى ممتلكـاهتم ومراقبـة مراسـالهتم واملعلومـات            

  .)٧٦(اخلاصة هبم

  ئليةاحلق يف الزواج ويف احلياة العا  -٤  
 بأنه يلزم أن تعترف فيجي حبق (FMDVP)" املؤسسة العاملية للعيش بسالم  "أوضحت    -٣٧

  .)٧٧(املثليني يف الزواج وتبين األطفال

  حرية احلركة  -٥  
أعضاء الرابطـة   بأن احلكومة العسكرية منعت     أفادت تقارير رابطة احملامني الفيجية        -٣٨

  .)٧٨( اخلارجمغادرة فيجي حلضور مؤمترات يفعدة مرات من 
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حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي وحق املـشاركة يف       -٦  
  احلياة العامة والسياسية

 املشهد الديين الراهن يف     إىل أن ،  (IRPP) معهد الشؤون الدينية والسياسة العامة       أشار  -٣٩
مـسهم مـن    لكن خُ وأصل هندي   من  الفيجيني  معظم  و. األغلبية املسيحية يتألف من   فيجي  
االنقـسام  وتشكل فيجي موطناً لعدد من األقليات الدينية الصغرية األخرى، لكن           . املسلمني

  .اهلندوسي يشكل أكرب مصادر التوترات الدينية -املسيحي 
وتفيد الكنيسة امليثودية بأن حرية الدين يف فيجي تعرضت للخطر بسبب استراتيجية              -٤٠

وينتظر . اهلادفة إىل حتويل الناس إىل مسيحيني     " احلملة املسيحية "يت تدعى   الشرطة اجلديدة، ال  
من مجيع رجال الشرطة، مبن فيهم اهلندوس واملسلمون والبوذيون واملـسيحيون أن يكونـوا     

 الـشرطة   اتوقد أعلن كل من مفوض الشرطة واملتحدثون باسم قو        . جزءاً من هذه احلملة   
 اتذه احلملة، يعرضون أنفسهم إلهناء خدمتهم يف قـو        صراحة أن الذين ال يوافقون على ه      

يروج " امليثوديون اجلدد "امسها  وأّسس شقيق مفوض الشرطة طائفة دينية جديدة        . )٨٠(الشرطة
نه مثة أدلة على أن الذين اختـاروا        وتقول الكنيسة امليثودية إ   .  هلا ويدعمها بقوة   نظام احلكم 

ات واالعتبارات األخرى يف    قيسواهم يف التر   على   يتمتعون باألفضلية االنضمام هلذه الكنيسة    
واهية جداً إلهناء خدمة املنـتمني إىل ديانـات         التذرع حبجج    الشرطة، يف حني يتم      اتقو

 االنقـسامات   ن الشرطة فاقمت  إملواطنني الدستوري   ويقول منتدى ا  .)٨١(وطوائف أخرى 
  .)٨٢(الدينية يف فيجي

 عـشرة  ٢٠٠٨مـايو  /أيـار ه حصلت منـذ    ويفيد منتدى املواطنني الدستوري أن      -٤١
حرمة املقدسات واملعابد، مبا يف ذلك سرقة وإحـراق أمـاكن           بانتهاك  اعتداءات على األقل    

كما يفيد  . )٨٣(االعتداءاتويعتقد املنتدى أنه ال تتخذ إجراءات كافية إلحباط هذه          . العبادة
ت إحـراق املعابـد     حدثت سلسلة مـن عمليـا     معهد الشؤون الدينية والسياسة العامة أنه       

ن انتهاك قدسية    إ (ECREA)والتعليم والدعوة   للبحث  ويقول املركز املسكوين    . )٨٤(اهلندوسية
أماكن العبادة مستمر، وكذلك إتالف الكتب املقدسة اهلندوسية واإلسالمية، وإهانة الكهنة           

ام الشرطة  قي بأن تكفل احلكومة املؤقتة      (ECREA)ويوصي املركز املسكوين    . )٨٥(اهلندوسيني
ويعرب املركز أيضاً عن قلقه العميق      .بالتحقيق يف مجيع التقارير املتصلة بتدنيس أماكن العبادة       

والقيود املفروضة على احلرية الدينية إىل املزيـد مـن   " احلمالت"من احتمال أن تفضي هذه   
  .)٨٦(واالنقسام والعنف ألسباب عرقيةاالضطرابات السياسية 

على اللقـاءات   حقوق اإلنسان إىل أن تطبيق القيود التعسفي    وأشارت منظمة رصد    -٤٢
شمل عمل الفئات الدينية وغريها من      يواالجتماعات، الذي ينص عليه نظام الطوارئ العامة،        

ويفيد معهد الشؤون الدينية والسياسة العامـة بـأن احلكومـة           . )٨٧(منظمات اجملتمع املدين  
وحاول بعض  . ٢٠٠٩يوليه  /متوزني امليثودي يف    حظرت عقد املؤمتر السنوي ومهرجان املرتل     
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أعضاء الكنيسة امليثودية عقد مؤمترات ومهرجانات حملية، لكن احلكومات احمللية حظـرت            
  .)٨٨(اللقاءات األقل عدداً كذلك

وباإلضافة إىل ما سبق، أفاد معهد الشؤون الدينية والسياسة العامة أنه مت اعتقال عدة            -٤٣
ألهنم عقدوا اجتماعاً لبحث أمور     أغسطس  /آبنسية امليثودية يف أوائل     أعضاء بارزين يف الك   

وقد دفع مجيع املتهمني برباءهتم وأخذوا      . الكنيسة، وذلك حبجة انتهاك نظام الطوارئ العامة      
 حيث ستجري احملاكمـة     ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٤ينتظرون مساع قضيتهم قبل احملاكمة يف       

يوليه /متوز ١٦وأفاد املعهد أيضاً أنه مت يف       . )٨٩(٢٠٠٩ر  أكتوب/تشرين األول  ١٩الكاملة يف   
.  اعتقال جمموعة من املاسونيني أثناء إجراء مراسم يف مرتهلم واُهتموا مبمارسة الشعوذة            ٢٠٠٩

أهنا كانت تتـصرف    الشرطة  زعمت  وواحُتجزوا من جانب الشرطة احمللية حىت اليوم التايل،         
  .)٩٠(الطوارئنظم مبوجب 

نظمة رصد حقوق اإلنسان أن احلكومة تنتهك باستمرار حق حرية التعبري،           وتفيد م   -٤٤
. )٩١(وتكوين اجلمعيات والتجمع باعتقال الناس واحتجازهم مبقتضى نظام الطوارئ العامـة          

 طرد أربعة   ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول شهر  نه مت منذ    وتقول حركة حقوق املرأة الفيجية إ     
. قة ويعيشون يف فيجي مبوجب إذن إقامة قـانوين        صحفيني أجانب يعملون يف صحف مرمو     

ن إوقالت منظمـة العفـو الدوليـة        . )٩٢(وذلك ألهنم جيهرون بآرائهم ضد احلكم املؤقت      
ومل توجه هتـم    .  صحفياً على األقل   ٢٠السلطات استخدمت نظام الطوارئ العامة العتقال       
  .)٩٣(ألي منهم ومت اإلفراج عنهم عند كتابة هذا التقرير

 إىل أن   )٩٥( ومنظمة رصد حقـوق اإلنـسان      )٩٤(شار منتدى املواطنني الدستوري   وأ  -٤٥
نظام الطوارئ العامة مينح صالحية حظر بث أو نشر أية مواد ميكن أن تسبب االضطرابات،               
أو حيتمل أن تسفر عن تقويض السلم أو تشجيع السخط أو الذعر العام أو تقّوض أركـان                 

 الدستوري أن مجيع وسائل اإلعالم احمللية لـديها اآلن          ويضيف منتدى املواطنني  . )٩٦(احلكم
األمن يف مكاتبها ملراقبة أيـة وسـائل إعـالم          وأفراد من قوات    ن من وزارة اإلعالم     وموظف

. )٩٨( ومنظمة العفو الدوليـة    )٩٧(، حسبما أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان أيضاً       "ةسلبي"
ن منتدى املواطنني الدستوري بـشأن حقـوق        شر البيانات اإلعالمية الصادرة ع    نتونادراً ما   

وتشري منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أنه صدرت        . )٩٩(اإلنسان وقضايا احلكم الرشيد اآلن    
 أوامر من وزارة اإلعالم إىل حمرري البث اإلذاعـي واإللكتـروين            ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٢يف  

واستدعت وزارة اإلعـالم    . إلرسال نشرات األخبار إىل الوزارة بالربيد اإللكتروين قبل بثها        
  .)١٠٠( الشرطة حمررين وناشرين وصحفيني لشرح ما ينشرونه أو تربيرهاتوقو
 لعقـد   تـصريح  أنه يلزم احلصول علـى       (CFF)وأفاد منتدى املواطنني الدستوري       -٤٦

االجتماعات أو القيام بأنشطة عامة ويتم تنفيذ األنظمة بصورة اعتباطية، وميكن إعطـاء أو              
لعدد من املنظمات غري    التصرحيات  وقد مت رفض منح     .  يف أي وقت   لتصرحياتاسحب هذه   

  .)١٠١(احلكومية مما منعها من التحدث يف مناسبات عامة
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وقالت منظمة رصد حقوق اإلنسان إن فيجي حترم مواطنيها من حق املـشاركة يف                -٤٧
التعـبري  لتمتع حبريات   وحتول بينهم وبني ا   احلكم الذايت من خالل االنتخابات احلرة والعادلة،        

  .)١٠٢(والصحافة والتجمع والدين
 إىل األشـخاص ذوي     (FDPA)ذوي اإلعاقة يف فيجي     األشخاص   رابطة   وأشارت  -٤٨

 ،         اعتالل الـسمع أو البـصر أو الـصم أو املكفـوفني           من  اإلعاقة، وال سيما الذين يعانون      
وقد حثت الرابطة احلكومة علـى      . اإليهحيتاجون  ال يستطيعون احلصول على املعلومات اليت       

  .)١٠٣(ضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على مجيع املعلومات اليت حيتاجون إليها

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٧  
أن  (LF-SRI)ؤسسة لتيشوغا ومبادرة احلقوق اجلنـسية       ملاملشتركة  جاء يف الورقة        -٤٩

وباإلضافة إىل  .  الرجال عموماً، وخصوصاً يف صناعة املالبس      أجوراً أقل من  يتقاضني  النساء  
  .)١٠٤(ذلك يتلقى عمال صناعة املالبس أجوراً أقل بكثري من العاملني يف القطاعات األخرى 

أن نظام احلكم يف سعيه      (ECREA)املركز املسكوين للبحث والتعليم والدعوة      وأفاد    -٥٠
 إىل  ٦٠سن التقاعد الرمسي مـن      خفض  إىل  جلأ  مة،  عدد العاملني يف اخلدمة العا    إىل ختفيض   

قبـل  إال  العديد من املوظفني على إشعار بإحالتهم قسراً على التقاعد          حيصل  ومل  .  عاماً ٥٥
ـ         . )١٠٥(أسبوعني من هذا املوعد    دت وأحالت نقابات املعلمني هذا القرار إىل احملكمة اليت أّي

إلغـاء مجيـع    وبالنظر إىل   .  تنفيذ القرار  عملية تقليص العدد، لكن حمكمة االستئناف أوقفت      
التعيينات يف السلك القضائي يف أعقاب إلغاء دستور اجلزيرة، أصبح قرار حمكمة االستئناف             

أمور أخـرى، بـأن     ضمن  وأوصى املركز املسكوين للبحث والتعليم والدعوة،       . )١٠٦(باطالً
لذين فقدوا وظائفهم وإحياء    تكفل احلكومة املؤقتة دفع تعويضات مناسبة وعادلة للموظفني ا        

  .باخلدمة العامة املعين )١٠٧(جملس االستئناف
ن معظم األشخاص ذوي اإلعاقـة      إ يف فيجي وقالت رابطة األشخاص ذوي اإلعاقة        -٥١

وحثت . التدريب ومواقف أصحاب العمل   /يف فيجي ال جيدون عمالً بالنظر إىل انعدام التعليم        
ودعت إىل  . ظمات املعنية باإلعاقة بغية تغيري هذه املواقف      الرابطة احلكومة على العمل مع املن     

  .)١٠٨(الوظائفاإلعالن عن احلايل اخلاص بقانون يف المراجعة وتدعيم اجلزء املعين باإلعاقة 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٨  
يـشكل  فاع هبا   أو االنت أفاد منتدى املواطنني الدستوري بأن احلصول على األراضي           -٥٢

يسهم يف  مما  مصدر توتر مستمر بني اجملموعات اإلثنية ويعيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،           
األراضي يف فيجي بطريقة    حيازة  وينبغي اختاذ إجراءات يف فيجي لتحسني سبل        . تفاقم الفقر 

 الورقـة   فقـاً ملـا ورد يف     وو. )١٠٩(حتترم حقوق مجيع اجملموعات اإلثنية على قدم املساواة       
 تظل قضية الـسيطرة علـى       (LF-SRI)ؤسسة لتيشوغا ومبادرة احلقوق اجلنسية      مل املشتركة

ميلكون بصورة مجاعية ما يزيد     األصليون  فالفيجيون  . األرض مسألة حساسة إىل أبعد احلدود     
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 يف املائة منها واألراضي املتبقية ال ميلكهـا         ٨ومتلك احلكومة   .  يف املائة من األراضي    ٨٠عن  
وترتبط املعتقدات التقليدية والقيم الثقافية واهلوية الشخـصية للفيجـيني األصـليني            . حدأ

وعقـود  ) الفيجيون األصليون (عقود أصحاب األراضي الزراعية     أجل  وقد انتهى   . باألرض
ومثة عقود كـثرية أخـرى بـسبيلها إىل      ،  )املزارعون الفيجيون من أصل هندي    (االستئجار  

سـبباً  تشكل  كوك اليت تكتنف ترتيبات حيازة األراضي يف املستقبل         الشوما فتئت   . االنتهاء
  .)١١٠(الفيجيني من أصل هنديوهاماً من أسباب التوتر بني الفيجيني األصليني 

 (LF-SRI)ؤسسة لتيشـوغا ومبادرة احلقـوق اجلنـسية       مل الورقة املشتركة    وأفادت  -٥٣
 صلوا على قدر حمدود مـن التعلـيم،        أولئك الذين ح   أكثر الناس تعرضاً خلطر الفقر هم     أن  
ويتجهون إما  .  ويترك بعض األطفال املدارس بسبب الصعوبات املالية       .الفقروهاد  يقعون يف   ف

ويتجه الـبعض   . إىل قبول أعمال وضيعة أو يقعون ضحايا لالستغالل االقتصادي أو اجلنسي          
ر ال يليب احتياجات    حيث إن املخطط احلكومي ملساعدة اُألس     . منهم إىل التسكع يف الشوارع    

. عىن بأشد حاالت الفقر املدقع سوءاً، وال يعد كافياً حىت يف هذه احلالـة             بل يُ . غالبية الناس 
  .)١١١(وباإلضافة إىل ذلك فهو يعىن باُألسر فقط ويستبعد أطفال الشوارع

 أن اخلـدمات الـصحية      (FDPA)رابطة األشخاص ذوي اإلعاقة يف فيجي       وأفادت    -٥٤
وهي ليست جمّهزة على النحو الواجب ملساعدة األشـخاص         عذر احلصول عليها    يتغالباً ما   

أكثر عرضة للتأثر بذلك بـالنظر إىل أن        عقلية  ويعترب الذين يعانون من أمراض      . ذوي اإلعاقة 
  .)١١٢(الدعم اجملتمعي والعائلي هلم حمدود ويسيء املهنيون الصحيون معاملتهم

 إىل أن األزمـة     (ECREA)لتعلـيم والـدعوة     وأشار املركز املسكوين للبحـث وا       -٥٥
ديـسمرب  /كـانون األول  أحداث  النامجة عن   التطورات  االقتصادية العاملية اليت زادهتا سوءاً      

مما فاقم أزمة السكن    واملستقطنات  غري النظامية   املستوطنات   أسفرت عن ازدياد عدد      ٢٠٠٦
وأشار املركز إىل أن    . )١١٣(ملهمشنيمستويات املعيشة املتدنية يف أوساط املواطنني الفيجيني ا       و

. )١١٤( مـستقطنة  ٢٠٠ يف املائة من سكان فيجي يعيشون اآلن فيما يزيـد عـن    ١٥قرابة  
أمور أخرى، بأن تواصل احلكومة املؤقتة العمل على توفري املزيد مـن            ضمن  ،   املركز وأوصى

درة أشد الناس فقراً على     التكلفة واليت ميكن حتّمل نفقاهتا، مع التأكد من ق        املنخفضة  املساكن  
حتّمل تكلفة مستوى معيشة أفضل وختصيص املزيد من املوارد املالية للمؤسسات من قبيـل              

  . )١١٥(الصندوق االستئماين للمساعدة يف السكن واجمللس العام املعين باإلجيارات
 معلومات عـن اآلثـار      (EarthJustice)وقدمت منظمة الدفاع عن كوكب األرض         -٥٦

، وخصوصاً فيمـا يتعلـق      يف فيجي املترتبة على تغري املناخ بالنسبة حلقوق اإلنسان        الضارة  
 عيش الفيجيني وقدرهتم على احلفاظ على مستوى معيشي مالئـم،           سبلباخلطر الذي يهدد    

، وتعريض سبل حصول فيجي علـى       الكفافّيةوتعريض األمن الغذائي للخطر، وسبل املعيشة       
 جملـس   (EarthJustice)نظمة  املوأوصت  . لتصحاح والصحة ، وكذلك ا  مياه الشرب املأمونة  

نبعاثات غازات الدفيئة عـن     الية أهم الدول اليت تصدر عنها       وحقوق اإلنسان بأن يقّر مبسؤ    
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انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا شعب فيجي، وحث األسرة الدولية علـى اختـاذ               
مساعدة حكومة فيجي يف جهودها الرامية      إجراءات فورية لتحد من آثار تغري املناخ العاملية و        

  .)١١٦(للتخفيف من وطأهتا والتكّيف معها

  احلق يف التعليم  -٩  
إال أن   رسوم التعليم يف املـدارس االبتدائيـة،         ال يدفعون  الناس   أنعلى الرغم من      -٥٧

            الزي املدرسي واألحذيـة والكتـب والنقـل تـشكل عوائـق أمـام             املرتبطة ب التكاليف  
  .)١١٧(عليم األطفالت

أن  (LF-SRI)ؤسسة لتيشوغا ومبادرة احلقـوق اجلنـسية        ملوتفيد الورقة املشتركة      -٥٨
وتعترب نساء  . باملقارنة مع النساء  يتيح هلم بعض املزايا     الرجال يتلقون عادة تعليماً أفضل، مما       

  .)١١٨(عليماحلصول على التمن جراء عدم الريف الفيجيات من أصل هندي أشد الناس تضرراً 
 ذوي اإلعاقـة  أن معظم التالميذوالحظت رابطة األشخاص ذوي اإلعاقة يف فيجي       -٥٩

       " التعلـيم للجميـع   "ن  إحيـث   . بعد احلصول على التعليم االبتدائي فقط     املدارس  يتركون  
األشخاص ذوي اإلعاقة   وتشري رابطة   . مل يصبح حقيقة بعد بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة       

. ال توجد مدارس خاصة توفر التعليم الثانوي يف فيجي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة             إىل أنه   
          وحثت احلكومة على ضمان إتاحـة مجيـع املنـاهج الدراسـية لألطفـال واألشـخاص              

  .)١١٩(ذوي اإلعاقة

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
قه إزاء سياسـات     عن قل  (PCRC)ئ  احمليط اهلاد االهتمام مبوارد منطقة    أعرب مركز     -٦٠

احلكم  وهياكل   نظراً ملا هلا من آثار على الشعوب األصلية        ٢٠٠٦ومبادرات فيجي منذ عام     
فقد علّقـت  . األراضي واملوارد البحرية وملكيتها واستخدامهاحيازهتم يف ذلك سبل فيها مبا  

يه  وينص عل  ١٩٩٧الذي يعترف به دستور عام       - لزعماء القبائل    فيجي عمل اجمللس األكرب   
وقد اختذت هـذه  . "Bose ni Turaga" مبا يف ذلك إقامة آلية موازية ومشاهبة تعرف باسم -

  .)١٢٠(املبادرات دون مشاورات مسبقة مع الشعوب األصلية وموافقتها املستنرية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
  .ال ينطبق
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  اللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات وا  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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