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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العشرونالدورة 
  ٢٠١٤ نوفمرب/ تشرين الثاين٧ - أكتوبر/تشرين األول ٢٧

ت أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          جتميع للمعلوما     
 ٥ والفقرة ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان     ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  فيجي    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
تعليقات الواردة من الدولة املعنية ويف تقـارير املفوضـية          اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات وال     

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقّيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات  وجهات نظر أو    يتضمن التقرير أية آراء أو     وال. ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة        من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما      

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            . عن املفوضية 
 منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات         وقد ذُكرت على حنو   . ١٧/١١٩مقرره  

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة

 
 A/HRC/WG.6/20/FJI/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

18 August 2014 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/20/FJI/2 

GE.14-13926 2 

  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
 مل تقبل/مل يصدق عليها اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  اجلولة السابقة احلالة خالل 

االنضمام  التصديق أو
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
 )١٩٧٣(أشكال التمييز العنصري 

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
 )١٩٩٥(التمييز ضد املرأة 

 )١٩٩٣(اتفاقية حقوق الطفل 
الختياري التفاقيـة   الربوتوكول ا 

حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      
األطفال يف الرتاعـات املـسلحة      

  )٢٠٠٥توقيع، (
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

بيع األطفـال   شأن  حقوق الطفل ب  
البغـاء ويف   واستغالل األطفال يف    

 )٢٠٠٥توقيع، (املواد اإلباحية 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
  )٢٠١٠توقيع، ( اإلعاقة

  
 

عهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     ال
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  املدنية والسياسية

الربوتوكول االختيـاري الثـاين     
امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص      

  باحلقوق املدنية والسياسية
  اتفاقية مناهضة التعذيب

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
  مناهضة التعذيب

وتوكول االختياري التفاقيـة    الرب
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك     

  األطفال يف الرتاعات املسلحة
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

بيع األطفال  شأن  حقوق الطفل ب  
البغاء ويف  واستغالل األطفال يف    

  املواد اإلباحية
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع 

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
ة حقوق األشـخاص ذوي     اتفاقي
  اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
 األشخاص من االختفاء القسري

أو /والتحفظات 
   اإلعالنات

االتفاقية الدولية للقـضاء علـى        
أشــكال التمييــز   مجيــع
التحفظات على  سحب  ( العنصري
) ج(و) ب( و)أ(٤ و٣ و٢املــواد 

 ،٦و  ‘٥‘)ه(و‘ ٥‘)د(و) ج(٥و
  )٢٠١٢(٢٠و ١٥و
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 مل تقبل/مل يصدق عليها اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  اجلولة السابقة احلالة خالل 

جراءات الـشكوى   إ
 واإلجراءات والتحقيق
  )٣(العاجلة

الربوتوكول االختياري التفاقية     
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

  )٢٠١٠توقيع، (

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  ١٤، املادة أشكال التمييز العنصري

الربوتوكول االختياري للعهـد    
ــاحلقوق   ــاص ب ــدويل اخل ال

  لثقافيةاالقتصادية واالجتماعية وا
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية
 األولالربوتوكول االختيـاري    

امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص      
  باحلقوق املدنية والسياسية
تفاقيـة  الربوتوكول االختياري ال  

القضاء على مجيع أشكال التمييز     
  ضد املرأة

  اتفاقية مناهضة التعذيب
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلـق بـإجراء      

  تقدمي البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
  األشخاص من االختفاء القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    
 مل يصدق عليها اإلجراء املتخذ بعد االستعراض الة خالل اجلولة السابقة احل 

التصديق 
االنضمام  أو
 اخلالفة أو

   جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهامنعاتفاقية 
  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

، االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي اجلنسية    
  )٤(١٩٦١ام عدا اتفاقية ع ما

 ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
  )٥(والربوتوكوالت اإلضافية األول والثاين والثالث
 )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 )٧( ملنظمة العمل الدولية١٦٩االتفاقية رقم 

  )٨(بروتوكول بالريمو 
اتفاقية خفـض حـاالت     

  ١٩٦١لعام انعدام اجلنسية 
منظمـة العمـل    اتفاقية  

 )٩(١٨٩الدولية رقم 

 بـشأن   اليونسكواتفاقية  
مكافحة التمييز يف جمـال     

 التعليم
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، يف معرض اإلشارة إىل التوصيات السبع املتعلقـة         فريق األمم املتحدة القطري    شدد  -١
، على )١٠( األوىل لالستعراض الدوري الشامل   اجلولة بالتصديق اليت وافقت عليها فيجي خالل     

 التصديق على مجيع اتفاقيات حقوق اإلنـسان        احلرص على  من واجبها "عترب أن   أن فيجي ت  
اتفاقية حقوق  ، وقّعت فيجي على     ٢٠١٠ويف عام   . )١١(" عشر سنوات  ظرف"يف   "األساسية

إىل التـصديق   ذكرت أهنا تتجه و والربوتوكول االختياري امللحق هبا   األشخاص ذوي اإلعاقة  
 أن فيجي    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       الحظت ،٢٠١٠ويف عام   . )١٢(عليهما

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد         مترددة يف   
ملعاجلة الشكاوى والطلبات املرتبطـة      تعزيز القوانني واملؤسسات الوطنية    أهنا تفضل  و ،املرأة

 فيجي على إعادة النظر يف    املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة  وشّجعت  . )١٣(بالتمييز
النضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد           موقفها وا 

وُدعيت فيجي إىل النظر يف التصديق على باقي معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية،            . )١٤(املرأة
العهد الدويل اخلاص    و اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    العهد الدويل اخل  مبا فيها   

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع       واتفاقية مناهضة التعذيب و    باحلقوق املدنية والسياسية  
 ،االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والعمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  .)١٥(ختياريةوبروتوكوالهتا اال
بـسحب  على مجيع أشكال التمييز العنصري      القضاء   جلنة   رّحبت،  ٢٠١٢ويف عام     -٢

  .)١٦(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريالتحفظات على 
 يف معلومات قدمتها عن متابعة املالحظات اخلتامية        ، فيجي ذكرت ،٢٠١٢ويف عام     -٣

أن جملس الـوزراء وافـق علـى         ،مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    لى  للجنة املعنية بالقضاء ع   
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافـة  وّشجعت  . )١٧(املصادقة على بروتوكول بالرمو   

وأوصـت  . )١٨(اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم     فيجي على التصديق على     ) اليونسكو(
اتفاقية خفض حـاالت     فيجي باالنضمام إىل     شؤون الالجئني مفوضية األمم املتحدة السامية ل    

   .)١٩(انعدام اجلنسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانأشارت  ،٢٠١٢ يناير/كانون الثاين يف    -٤

 العامة   بوقف العمل بلوائح الطوارئ    )٢٠(إىل أن فيجي تعهدت يف استعراضها الدوري األول       
احلق يف التجمعات    قّيد إىل حد كبري    وقالت إن قانون الطوارئ   . وأهنا اليوم وفت هبذا التعهد    

. صالحيات واسعة يف جمايل االعتقال واالحتجازالعامة واحلق يف حرية التعبري ومنح السلطات 
حلقـوق  وأملت أن تتمّشى التعديالت املدخلة على قانون النظام العام مع املعايري الدوليـة              

لكن املفوضة السامية أشارت   . )٢١(اإلنسان وأال تكرر القيود الواردة يف لوائح الطوارئ العامة        
النظام العام الـذي    ) تعديل(، مرسوم   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٥إىل أن الرئيس أصدر يف      
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. )٢٢(كرر أحكام لوائح الطوارئ العامة املتعلقة حبصانة عناصر الشرطة واجليش من املالحقـة  
 ، يف توصـيتها   ٢٠١٣وأشارت اللجنة التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية باحلرية النقابية يف عام            

 ، إىل أن مرسوم النظام العام فرض قيوداً كبرية على حريـة التجمـع،             ٢٧٢٣بشأن القضية   
  .)٢٣(دعت بدورها حكومة فيجي إىل النظر يف إلغاء املرسوم أو تعديلهو
 املعلنة اعتماد دستور    فيجي نية   التمييز ضد املرأة  املعنية بالقضاء على      اللجنة والحظت  -٥

 إزاء التـأخري    قلقـة  بقيتلكنها  ،  ٢٠١٤ وإجراء انتخابات يف عام      ٢٠١٢جديد حبلول عام    
على اعتماد دستور جديد من خالل عملية تعاونية تـشارك           وحثّت فيجي    هاتني العمليتني  يف

  .)٢٤(فيها املرأة مشاركة كاملة
وباإلشارة إىل إحدى عشرة توصية من االستعراض الدوري الشامل األول، قبلـت              -٦

أن اجلهود اليت ُبذلت إلعادة إرساء       الحظ فريق األمم املتحدة القطري     ،)٢٥(فيجي مثاٍن منها  
.  مشروع دستور إىل الرئيس    ٢٠١٢أفضت إىل تقدمي جلنة الدستور يف عام         النظام الدستوري 

ويف أعقاب ذلك، حلّـت     . يق احلكومة القانوين بتعديل هذا املشروع     وطلب الرئيس إىل فر   
وأعرب أصحاب املصلحة عن    . احلكومة اجلمعية الدستورية اليت كانت قد أعلنت عنها سابقاً        

وأعلن رئيس فيجي موافقته    . قلقهم إزاء تصميم عملية التشاور وحترير املشروع، وشفافيتهما       
  .)٢٦(٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٦ املعّدل يف ٢٠١٣على دستور عام 

 نّص على شرعة حقـوق      ٢٠١٣وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن دستور عام           -٧
تتضمن عناصر إجيابية مثل إدراج عدد من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احملميـة،     

ـ      و االعتبارات اليت حيظر التمييز على أساسها،      وقائمة تعدد  وق األخذ حبقوق الطفـل وحق
اختيـار حمـل     بالبشر وحرية    لالجتاروكفل الدستور عدم التعرض     . األشخاص ذوي اإلعاقة  

حبمـالت    وحرية الوجدان واحلق يف االنضمام إىل حزب سياسي أو تأسيسه أو القيام        اإلقامة
 مبـا يف  ،قيود إلمكانية فرضاً واسع لكن القلق ال يزال قائماً ألن الدستور يتيح جماالً        . لدعمه

ى حرية التعبري وحرية الرأي وحرية تكوين اجلمعيات والتجمـع، تتعـّدى املعـايري      ذلك عل 
وباإلضافة إىل ذلك، منح الدستور الدولة سـلطة احتجـاز          . الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   

أشخاص من دون ُتهمة أو حماكمة يف حاالت الطوارئ، كما منح مسؤويل الدولة احلـصانة             
  . )٢٧(فعالإزاء جمموعة واسعة من األ

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -جيم  
فيما يتعلق خبمس توصيات وردت يف االستعراض الدوري الشامل، قبلت فيجي أربعاً              -٨

 نّص على أن تتابع اللجنة      ٢٠١٣، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن دستور عام           )٢٨(منها
قوق اإلنسان ومكافحة التمييز مهام جلنة حقوق اإلنسان السابقة اليت أنشئت مبوجب            الوطنية حل 

 إىل أهنـا عملـت،      جلنة القضاء على التمييز العنصري    ، واليت أشارت    )٢٩(٢٠٠٩مرسوم عام   
لسلطة كانت متروكة    وتعيينهم   هم عملية اختيار  وأن رئيس وأعضاء لتسيريها     دون ،إنشائها منذ
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جلنـة  تلقي   وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بأن تضمن فيجي       . )٣٠(ريةرئيس فيجي التقدي  
باستقاللية ووفـق   لالضطالع بواليتها    املواردو ما يكفي من التمويل   حقوق اإلنسان يف فيجي     

اختاذ كل التدابري الالزمة     على   جلنة القضاء على التمييز العنصري     وشّجعت. )٣١(مبادئ باريس 
  .)٣٢(مبادئ باريسوفق راجعة عملية االختيار ، مبا يف ذلك مب اللجنةيةلضمان استقالل

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٣(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  
أن العمل جارٍ على إعداد تقارير فيجي املقبلة إىل          ذكر فريق األمم املتحدة القطري      -٩
  .)٣٤( وجلنة حقوق الطفلأةللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرا

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئات املعاهدات
مالحظات ختامية واردة   

  يف االستعراض السابق
آخر تعديل قُدِّم منذ    
  االستعراض السابق

آخر مالحظات  
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء علـى    
  التمييز العنصري

 أغسطس/آب  ٢٠١٢  ٢٠٠٨ مارس/آذار
٢٠٠٨  

يـرين احلـادي    حيل موعد تقـدمي التقر    
 ٢٠١٦والعشرين والثاين والعشرين يف عام 

ــة   ــة املعني اللجن
بالقضاء على التمييز   

   ضد املرأة

ينـاير  /كانون الثـاين  
٢٠٠٢  

 يوليــه/متــوز  ٢٠٠٩
٢٠١٠  

 يف  اخلـامس  حيل موعد تقدمي التقريـر    
  ٢٠١٤ يوليه/متوز

 الرابـع   ين إىل ارير من الثا  سُينظر يف التق    -  ٢٠١١  ١٩٩٨ مايو/أيار  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠١٤ سبتمرب/أيلوليف 

  الردود على طلبات متابعة حمدَّدة مقدَّمة من هيئات املعاهدات  -٢  
  املالحظات اخلتامية    

  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي  هيئة املعاهدة
جلنة القـضاء علـى     

  التمييز العنصري
املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية،        ٢٠١٣

وق االجتماعية واالقتصادية لألقليات، واحلق
  )٣٥(وحقوق الشعوب األصلية

-  

اللجنة املعنية بالقـضاء   
  على التمييز ضد املرأة

٢٠١١  
٢٠١٢  

اعتماد دستور جديد وإعادة العمل بنظـام       
  القضاء وتنظيم انتخابات

مواصلة املتابعة يف   . )٣٧(٢٠١٢
  )٣٨(٢٠١٣ وعام ٢٠١٢عام 

وق اإلنسان وآثـار    مضايقة املدافعني عن حق       
لوائح الطوارئ العامة واملراسـيم املتعلقـة       

  )٣٦(بوسائط اإلعالم على حقوق النساء
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  )٣٩(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة خالل اجلولة السابقة  
  ال  ال  دعوة دائمة

    )٢٠٠٧(املرتزقة   الزيارات اليت متت

  -  استقالل القضاة واحملامني يث املبدأالزيارات املتفق عليها من ح
  )٢٠١٤(استقالل القضاة واحملامني   التعذيب  الزيارات اليت طُِلَب إجراؤها

حرية التجمع السلمي وتكـوين اجلمعيـات       
)٢٠١١،٢٠١٣(  

  )٢٠١٠، ٢٠٠٩(الدين اخلارجي 
  االحتجاز التعسفي

  )٢٠١٢، ٢٠١٠(ون عن حقوق اإلنسان املدافع
  )٢٠١٣(العنصرية 

ردود علـى رسـائل االدعـاء       ال
  والنداءات العاجلة

ومل ترّد احلكومة على  . بالغاًأُرسل أحد عشر خالل الفترة قيد االستعراض،
  .  هذه البالغاتأي من

 ،)٤٠( توصيات قبلتها فيجي خالل االستعراض الدوري الشامل       ١٠وفيما يتعلق بتنفيذ      -١٠
وافق بعد على عدد من طلبـات الزيـارات،         أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن فيجي مل ت        

الـذين   وأوصى بأن ُتصدر فيجي دعوة دائمة للمكلفني باإلجراءات اخلاصة وأن تـستقبل           
  .)٤١(هتازيار طلبوا

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
ة لمكتب اإلقليمي ملفوضـي لاً ، مقر٢٠٠٥لقد اُتخذت مدينة سوفا، اعتباراً من عام        -١١

 بلـداً، منـها     ١٦ الذي يغطـي      ملنطقة احمليط اهلادئ   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    
يف سبيل دعم تقيـيم تنفيـذ        ، قام املكتب اإلقليمي للمفوضية،    ٢٠١٣ويف عام   . )٤٢(فيجي

توصيات االستعراض الدوري الشامل األول، بتمويل استئجار خدمات مستشار حملي ليعمل           
وقام املكتب اإلقليمي أيضاً بتدريب أشخاص فـاعلني يف اجملتمـع           . )٤٣(مع وزارة اخلارجية  

  .)٤٤(وإرشادهم يف فيجي على مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيقها، املدين
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املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون        تنفيذ االلتزامات الدولية    -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

   وعدم التمييزاملساواة  -ألف  
 الدستور يتضمن أحكاماً تتعلق باملساواة تشمل احلماية مـن التمييـز املباشـر             إذا كان   -١٢
 ٢٦  من املادة  ٣الفقرة   فإن االعتبارات احملظورة، مبا فيها نوع اجلنس،      املباشر وفق قائمة من    وغري

مـم املتحـدة    وشّدد فريق األ  ...".  جيب أال يعاين أي شخص من متييز جمحف       "تنص على أنه    
  .)٤٥(مطلقاًاً التمييز حمظور حظر القطري على أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ينص على أن

ويف إطار متابعة مالحظاهتا اخلتامية، اعتربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة               -١٣
وأفاد فريـق األمـم   . )٤٦(نفّذبأن توصيتها بإدماج مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف الدستور مل تُ      

  .)٤٧( ال يتضمن أحكاماً خاصة تتعلق حبقوق املرأة٢٠١٣املتحدة القطري ى بأن دستور عام 
عن قلقها من وضع النساء غـري       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        وأعربت    -١٤

بـاملرأة   ة، ومن استمرار العنف   املتكافئ يف احلياة العامة وصنع القرار والزواج والعالقات العائلي        
وحثّت اللجنة فيجي على أن تضع، دون إبطـاء،         . )٤٨(بسبب املمارسات والتصرفات التقليدية   

 أهداف وضـبط   وحتديد تشمل مراجعة تشريعات وصياغة تشريعات أخرى      استراتيجية شاملة 
ة أو القضاء عليهـا؛     زمنية، لتغيري القوالب النمطية واملواقف األبوية واملمارسات الثقافي        جداول

فيجي اللجنة  ودعت  . )٤٩(وعلى أن تستعرض بصورة دورية التدابري املتخذة بغرض تقييم أثرها         
  .)٥٠(األسريقانون األسرة وتعديالته واملرسوم املتعلق بالعنف  تنفيذمدى  رصد وتقييم إىل
 للمـرأة  ةديـد اجللعمل اطة خباللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    رّحبتو  -١٥

وإذ الحظ فريق األمم املتحدة القطري استمرار احلاجة إىل متكـني            .)٥١()٢٠١٩-٢٠١٠(
املرأة، أوصى باختاذ املزيد من التدابري لضمان املساواة وعدم التمييز بني املـرأة والرجـل يف                

ية وفرص العمل واملشاركة االقتصاد    القانون ويف املمارسة، مبا يف ذلك احلصول على األرض        
تـويل  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيجي بـأن    ، بينما أوصت    )٥٢(والسياسية
  .)٥٣(سرجات املرأة الريفية وربات اُأل الحتياخاصاًاهتماماً 

 فيجـي  توصيتها بأن تعتمد التأكيد علىجلنة القضاء على التمييز العنصري    وأعادت    -١٦
  .)٥٤(لتمييز العنصريتشريعاً شامالً بشأن القضاء على ا

تقارير تتحدث عن حـاالت متييـز         إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأشارت    -١٧
متارس بصورة فعلية، مبا يف ذلك من قبل املسؤولني عن إنفاذ القانون،             مؤسسي أو متييز عنصري   

شـكاوى  عدم رفـع     أسباب ومعاجلةبتقييم  ووّجهت االنتباه إىل التوصية اليت قدمتها لفيجي        
  .)٥٥(رفع مستوى وعي الناس بسبل االنتصاف القانونية الوطنيةوب ،بالتمييز العنصري تتعلق
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ض أفـراد    تعرّ احتمال تقّيم  فيجي بأن  القضاء على التمييز العنصري   وأوصت جلنة     -١٨
مزدوج، وأن تعـاجل القلـق   متييز  إىل  ينتمون إىل جمموعات دينية معينة  األقليات اإلثنية الذين  

إعالنات حبث عن مستأجرين أو عاملني يف اخلدمة          بعض الصحف  نشرإزاء   يساورها   الذي
  .)٥٦(املرتلية ينتمون إىل إثنية أو ديانة معينة

 ٢٠١٠وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن فيجي حذفت يف أوائـل عـام                 -١٩
 جتـرمي العالقـات   من مرسوم اجلرائم، ما أفضى إىل وقف        " األفعال غري الطبيعية  "و" اللواط"

  .)٥٧( من نفس اجلنساألشخاصاجلنسية بالتراضي بني 
، يف حـني    )٥٨(وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بتعزيـز تـسجيل الـوالدات            -٢٠

املفوضية بتعديل قانون تسجيل الوالدات والوفيات والزجيات، مبـا يتـيح تـسجيل        أوصت
  .)٥٩(ة أو رسومدون دفع أي غرام  شهراً على والدهتم١٢األطفال بعد 

فريق األمم املتحدة القطري إىل أن فيجي كانت من أول البلدان اليت اعتمدت   وأشار    -٢١
  . يف منطقة احمليط اهلادئ)٦٠(سياسة وطنية للشيخوخة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
قانون العسكري  فريق األمم املتحدة القطري فيجي بإلغاء عقوبة اإلعدام يف ال         أوصى    -٢٢

  الدوري الشامل األول قد أفاد بأن هذا اإللغاء        ضالفتاً إىل أن وفد فيجي الذي حضر االستعرا       
  .)٦١("أمر قيد الدراسة يف الوقت الراهن"

فريق األمم املتحدة القطري بأن قلقاً ال يزال يسود إزاء ادعاءات بأعمال تعذيب             وأفاد    -٢٣
يش والشرطة ومراكز اإلصالح، وهي تشكل انتهاكات       وسوء معاملة يرتكبها موظفون يف اجل     

وأعربـت  . ٢٠١٣ من دستور عـام      ١١للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وال تتوافق مع املادة         
 ٢٠١٣املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن صدمتها من حمتوى شريط فيـديو يعـود لعـام                

. ّرض هلا شخـصان مكـبال األيـدي       التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية واملهينة اليت يتع       وُيظهر
سلطات الشرطة إهنا ستعمل على كشف وقائع هذا احلادث، لكنـها مل ُتعلـن حـىت               وقالت
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بأن تبعـث  . عن نتائج التحقيقات واخلطوات املتخذة  اليوم

جلـة وحياديـة    حتقيقاٍت عا وذلك بإجراء    اً،مطلق فيجي برسالة قوية للجمهور بعدم التسامح     
مجيع االدعاءات بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                يف
، تـهم ومعاقب مقاضاة مرتكيب هذه األفعال   ضمان  وواإلعالن عن نتائج التحقيقات،     املهينة،   أو

  .)٦٢(وتقدمي الدعم للضحايا وجربهم
مة واصلت ممارسة الضغط على النقابيني،     فريق األمم املتحدة القطري إن احلكو     وقال    -٢٤

، انتشرت ادعاءات باحتجاز عـدة      ٢٠١١فرباير  /ويف شباط . ال سيما عرب اجليش والشرطة    
، احُتجز رئيس مؤمتر    ٢٠١١أغسطس  /ويف آب . مسؤولني نقابيني احتجازاً تعسفياً وضرهبم    
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ـ             التجمع غـري   نقابات فيجي السيد دانيال أوري، مبوجب لوائح لطوارئ العامة وأُديـن ب
 أيام مبوجب   ١٠، احُتجز جمدداً ملدة     ٢٠١١أكتوبر  /ويف أواخر شهر تشرين األول    . الشرعي

. لوائح لطوارئ العامة قبل أن يدان مبوجب مرسوم اجلرائم باحلض على العنـف الـسياسي              
 احُتجز األمني العام ملؤمتر نقابات فيجي السيد فيلـيكس          ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ ويف

وعاد هذان الشخصان   .  ملدة سبعة أيام قبل أن ُيطلق سراحه من دون توجيه هتمة إليه            انطوين
وحثّت جلنة منظمة   . )٦٣(لتومها من اخلارج حيث أبديا قلقهما من معاملة النقابات يف فيجي          
، احلكومة جمـدداً    ٢٧٢٣العمل الدولية املعنية باحلرية النقابية يف توصيتها بشأن القضية رقم           

يف أعمال االعتداء واملضايقة     جري من تلقاء نفسها ومن دون تأخري حتقيقاً مستقالً        على أن تُ  
  .)٦٤(والترهيب املزعومة

بوجود معدالت مرتفعة جداً من العنف حبق املـرأة          فريق األمم املتحدة القطري   أفاد  و  -٢٥
هـذه  جبميع أشكاله يف فيجي، على الرغم من السياسات والتشريعات اليت ُوضعت ملعاجلـة              

ولفت فريق األمم املتحدة القطري إىل أرقام أصدرها مركز معاجلة أزمات النـساء يف              . املسألة
 امرأة ُتجرح يومياً يف فيجي، وتصاب امـرأة واحـدة           ٤٣، أظهرت أن    ٢٠١٣فيجي يف عام    

اللجنة املعنيـة بالقـضاء   وأعربت . )٦٥( امرأة الوعي بفعل العنف املرتيل    ٧١بإعاقة دائمة وتفقد    
 عن قلقها بشأن املمارسة الثقافية املتمثلة يف احتفاالت املصاحلة واملغفـرة             التمييز ضد املرأة   على

على ضحايا العنف ليظلوا خاضعني لعالقات قائمـة        اً   املفروضة قسر  بولوبولوعلى غرار ممارسة    
نيـة  اللجنة املع ذكرت فيجي، يف معلومات متابعة أرسلتها إىل         و .)٦٦(على سوء املعاملة والعنف   

أن مواقف القضاة واحلقوقيني ومـوظفي الـشرطة واملـّدعني           بالقضاء على التمييز ضد املرأة،    
 .)٦٧(معتاداً أمام املساواة بني اجلنسني يف تطبيق القوانني        وموظفي السجون تشكّل حاجزاً    العامني

إزاء حالـة    بإجراءات خاصة عن قلقهم    مخسة مكلفني  ، أعرب ٢٠١٤ويف بالغ صدر يف عام      
باإلدالء مبعلومات خاطئة بعد إبالغهـا       اهتامها و احتجازها عومة خلطف امرأة واغتصاهبا، مث    مز

  .)٦٨(الشرطة هبذه األحداث
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري احلكومة باختاذ خطوات حامسة لوقف العنف حبـق               -٢٦

ال؛ ومـنح األولويـة     مطلقاً يف هذا اجمل    النساء من خالل توجيه رسالة قوية وعامة بعدم التسامح        
إمكانية جلوء الناجيات    إىل العدالة وضمان   تقدمي املرتكبني فوراً   و ملعاجلة قضايا العنف حبق النساء،    

 الوطنيـة  ة وأضاف الفريق أن على فيجي أن تنفّذ االسـتراتيجي .القضاء وحصوهلن على اجلرب   إىل
ـ        للمساواة بني اجلنسني تنفيذاً فعاالً، وتقّيم الربامج من قبي         اً ل مبـادريت عـدم التـسامح مطلق

وحثّـت  . )٦٩(اخلالية من العنف، وتعمل مع الرجال والنساء على كـسر دورة العنـف             واملنطقة
اإلسراع يف اعتماد قانون شامل جيرِّم مجيع       فيجي على    املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      اللجنة

  .)٧٠( املرأةحبقأشكال العنف 
ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيجي بقوة على اختاذ خطوات           املعنياللجنة  وحثّت    -٢٧

 نيأن العمل يف جمال اجلنس ال يزال ُيجـرَّم وألن املـشتغل        من   هاقلق ملموسة ملعاجلة جوانب  
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 على وجـه اخلـصوص      االستضعاف، جراء ذلك، ضحية العنف و     يكونواما  اً  باجلنس كثري 
 إزاء اسـتغالل  ها قلق، فضالً عنب الشرطة  له من تعذيب وسوء معاملة من جان       يتعرضون ملا

  .)٧١(الفتيات القاصرات ألغراض جنسية جتارية
وبغض النظر عن إعداد اخلطة الوطنية للعمل من أجـل القـضاء علـى االجتـار                  -٢٨

، واملالحقات األخرية يف بعض القضايا، أشار فريق األمم املتحدة القطـري إىل أن       )٧٢(بالبشر
وأوصى الفريق أيـضاً بطـرح      . ة االجتار الدويل مل تلَق املعاجلة ملالئمة      ُنظم املتابعة يف مسأل   

  .)٧٣( باألطفالباالجتارمشروع مرسوم التبّني الذي من شأنه احلّد من املسائل املتعلقة 
وإذ أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل إنشاء وحدة لعمل األطفال داخـل وزارة                -٢٩

، أوصى بتنفيذ القـوانني املتعلقـة       )٧٤(ظمة العمل الدولية  ، مبساعدة من  ٢٠١٣العمل يف عام    
حبماية األطفال بصرامة أكرب، فضالً عن زيادة التثقيف والتوعية بأخطار التّسول يف الشوارع             

وأوصى الفريق أيضاً بتعزيز اخلدمات االستشارية املتخصـصة يف قـضايا           . )٧٥(على األطفال 
، وتعديل القـوانني ذات الـصلة       )٧٦(ال واملراهقني اإليذاء واإلمهال والعنف املخصصة لألطف    

 ومراكـز   ومؤسسات الرعاية البديلـة   لتحظر صراحة اللجوء إىل العقاب البدين يف املدارس         
  .)٧٧(، وتتمّشى مع تغيري السياسات الذي سبق ومنع هذه املمارسةلرعاية النهاريةا

  سيادة القانون و،إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  -جيم  
من األثر الـسليب  عن بالغ قلقها املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  اللجنة   أعربت  -٣٠

وأشارت اللجنـة  . )٧٨(ة وحل السلطة القضائي١٩٩٧تور عام دسلإلغاء احلكومة   الذي تركه   
 انونيف إطار إجراء املتابعة إىل أن فيجي أخفقت يف عرض أية خطوات إلعادة بسط سيادة الق               

وضمان استقالل القضاء عرب إعادة إنشاء جلنة اخلدمة القضائية، من بني خطوات أخـرى،              
  .)٧٩(واعتربت أن توصيتها مل ُتنفّذ

تسع   توصيات وردت يف االستعراض الدوري الشامل، قبلت فيجي        ١٠وباإلشارة إىل     -٣١
 أحكامـاً  ٢٠١٣ عـام  ، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأنه يف حني يتضمن دستور       )٨٠(منها

، فهو مينح كذلك مسؤويل الدولة حصانة حيال جمموعة واسعة من           )٨١(تتعلق باستقالل القضاء  
يزال القلق قائماً ألن احلكومة تواصل مالحقة املنظمـات          ومن الناحية العملية، ال   . )٨٢(األفعال

. ل القـضاء  بادعاء انتهاكها حرمة احملكمة إذا ما حتّدثت عن مناقشات تـشكك يف اسـتقال             
القـس أكـويال يابـاكي،      " منتدى املواطنني الدستوري  "ذُكرت قضيتان تتعلقان برئيس      وقد
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري ببذل املزيد من اجلهود لضمان استقالل            .فيجي تاميز  وجملة

  .)٨٣(القضاء وتأمني حماكمات عادلة تتمّشى مع املعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
وإذ رّحب فريق األمم املتحدة القطري بإعالن جلنة املساعدة القضائية عن ختصيص              -٣٢

موارد إضافية هلا وتوسيع عملياهتا، فقد أوصى بإجراء تقييم للنظام احلايل للمساعدة القضائية             
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وأشارت فيجـي يف    . )٨٤(ُيحدد الصعوبات واألولويات اليت تعيق الوصول الفعلي إىل القضاء        
عن إجراءات املتابعة، إىل أن   قدمتها إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةمعلومات

الوصول العادل إىل القضاء يشكّل حتدياً بسبب األعداد الكبرية من القضايا املتعلقة بـالعنف              
 إىل أن ٢٠١٠القائم على نوع اجلنس يف املناطق الريفية؛ وأن احملكمة العليا أشارت يف عـام    

، فهي ُتطّبق احلقوق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةفيجي وإن مل ُتّصدق على 
؛ )٨٥(٢٠٠٩فيه بعد أن أدرجت العهد يف مرسوم اجلرائم الصادر يف عـام              املنصوص عليها 

  .)٨٦(املّدعني العامني تلقوا تدريباً على مجيع العهود الدولية املتعلقة بالقضاء والقانون وأن
 على توظيف مترمجني شـفويني يف      فيجي جلنة القضاء على التمييز العنصري       وحثّت  -٣٣

اإلجراءات القضائية لتقدمي خدمات لألقليات غري الناطقة باللغات العامة الثالث هبدف ضمان 
  .)٨٧(ق يف حماكمة عادلةاحل
األطفال وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل حصول حتّسن يف االستماع لشهادات              -٣٤

بعد صدور املرسومني املتعلقني برفاهية الطفل والعنف املرتيل، وأوصى بأن تعتمـد احلكومـة              
  .)٨٨(مشروع مرسوم اإلصالحيات اجملتمعية ومشروع مرسوم قضاء األطفال

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن الدستور نّص على إنشاء جلنـة جديـدة                 -٣٥
  .)٨٩(ن تكون مهمتها مساءلة أصحاب املناصب العامةللمساءلة والشفافية، على أ

املعتقد وحرية التعبري واحلق يف املـشاركة يف احليـاة العامـة              أو حرية الدين   -دال  
  السياسية احلياةو

 عن قلقها إزاء التطـورات      ٢٠١٢أعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف عام          -٣٦
 وتعرضوا لالحتجاز التعسفي وغريه ،نتقدي احلكومةإىل م جنائية وّجهتاً اليت مؤداها أن ُتهم

من أشكال الترهيب؛ وقالت إن إسكات األصوات املنتقدة بتدابري صارمة كهذه هو انتـهاك         
وحثّت احلكومة على ضمان احترام سيادة القـانون        . للمعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    

وشّدد فريـق األمـم     . )٩٠(دون خوف  للعمل للمجتمع املدين  أن يفسح اجملال   و احتراماً تاماً 
، الواردة يف االسـتعراض     )٩١(٧٥-٧١املتحدة القطري على أن فيجي دعمت التوصية رقم         

الدوري الشامل، وأوصى بأن تكفل فيجي محاية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنـسان             
  .)٩٢(يتعرضون هلا واملنتقدين، وأن حتقق دون إبطاء يف احلوادث اليت

، )٩٣(ويف معرض اإلشارة إىل مثاين توصيات وردت يف االستعراض الدوري الشامل          و  -٣٧
لفت فريق األمم املتحدة القطري إىل حتّسنٍ متثّل يف إلغاء لوائح الطوارئ العامـة والرقابـة                

لكـن الرقابـة    . الشاملة اليت كان يفرضها رقباء وزارة اإلعالم على وسائط اإلعالم الفيجية          
تطوير قطاع اإلعـالم      من مرسوم  ٨٠ اإلعالم قد ُتفرض جمدداً مبوجب املادة        العلنية لوسائط 

أن التاريخ احلـديث، مقرونـاً       ذكر الفريق  و .)٩٤()مرسوم اإلعالم  (٢٠١٠الصادر يف عام    
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يف أوسـاط    بأحكام مرسوم اإلعالم وتواصل ورود تقارير عن وجود رقابة ذاتية وترهيـب           
 .)٩٥(سلبياً للغاية على قطاع اإلعـالم يف البلـد        اً   أثّر تأثري  اجلهات املعنية باإلعالم يف فيجي،    

، يف بالغ أصـدره يف      املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري         الحظ  و
أن مرسوم اإلعالم ينص على أنه ال ميكن لوسائط اإلعالم أن تنشر مواد هتـدد        ،٢٠١٠عام  

 يف خالفـات   أو تتعارض مع املصلحة العامـة، أو تتـسبب         املصلحة العامة أو النظام العام،    
وأشار الفريق أيضاً إىل ادعاءات بأن مرسوم اإلعالم أنشأ الـسلطة           . )٩٦()٢٢املادة  (جمتمعية  
ووسـائل  لتطوير قطاع اإلعالم اليت ستتمتع بسلطات واسعة للتحقيق مع الصحفيني            الفيجية
طة إحالة أي شكوى تتلقاها هذه السلطة إىل        ، مبا يف ذلك سلطة البحث واحلجز وسل       اإلعالم

 من املرسوم على إرغام الـصحفيني       ٢٦باإلضافة إىل ذلك، تنص املادة      . )٩٧(حمكمة اإلعالم 
وأوصى فريق األمم املتحـدة     . )٩٨(تطوير قطاع اإلعالم   على الكشف عن مصادرهم لسلطة    

م، وحرية التعبري، ومحايـة  القطري بأن تتخذ فيجي تدابري إضافية لضمان احترام حرية اإلعال        
 واسـتحداث  )١٠٠(وشّجعت اليونسكو بدورها فيجي على تعديل مرسوم اإلعالم       . )٩٩(الصحفيني

  .)١٠١(قانون خاص حبرية اإلعالم يتوافق مع املعايري الدولية
النظام العام يتطلب احلـصول  ) تعديل(أن مرسوم   والحظ فريق األمم املتحدة القطري      -٣٨

احلصول على تصاريح إلجراء املـسريات       على تصاريح للتجمع وجييز للحكومة رفض طلبات      
وعالوة على  . واالجتماعات، وتنظيم استخدام أي ساحة عامة من قبل ثالثة أشخاص أو أكثر           

 ويف إطـار االحتفـال   .ا الرفضفإن املرسوم حيول دون إمكانية الطعن قانوناً يف مثل هذ  ذلك،
يف  النسائي لألزمات  تصريح للمركز  ، رفضت الشرطة منح   ٢٠١٣باليوم الدويل للمرأة يف عام      

تصريح بتنظـيم   وُيقال أن سحب السلطات  . ٢٠١٤فيجي ألسباب أمنية، بينما منحته يف عام        
 جنسياً ومغـايري     ملكافحة كره املثليني   الدويلاليوم   لالحتفال ب  ٢٠١٢مسرية يف سوفا يف عام      

 طرح تساؤالت بشأن حقوق اإلنسان اليت تتمتع هبا اجملموعات واألفراد مـن             اهلوية اجلنسانية 
 .)١٠٢( يف فيجـي   املثليني واملثليات جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسية          

 أعضاء نقـابيني    مثة ادعاء أن عناصر اجليش قاموا بترهيب       فريق األمم املتحدة القطري إن     وقال
 وأثار املكلفون . )١٠٣(وهتديدهم وأن بعض النقابيني أوقفوا بسبب تظاهرهم ضد الدستور اجلديد         

. )١٠٥(٢٠١٢ و)١٠٤(٢٠١١ شـواغل مماثلـة يف عـامي         بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    
 اتاملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعي         ، حثّ   ٢٠١٣عام   ويف

  .)١٠٦(السلطات على كفالة عدم جترمي أي شخص ملمارسته حرياته األساسية
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تقّدم فيجي           ،  ٢٠١٢ويف عام     -٣٩

النظام العام ) تعديل(مرسوم  عدم إخالل ضمنمبا ي معلومات إضافية عن اخلطوات اليت اختذهتا
ق املرأة، مبا فيها حقوق املدافعات عن حقوق اإلنـسان، وحبقهـن يف      حبقو  اإلعالم ومرسوم

  .)١٠٧(حرية التعبري
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فيجـي  علماً بالبيانات الـيت قدمتـها   جلنة القضاء على التمييز العنصري       وإذ حتيط   -٤٠
نّ التوظيف  إ بقوهلا و ، السكانية يف اإلدارة العامة والشرطة واجليش      الفئاتمتثيل خمتلف    بشأن

ألقليات يف قطاع   امتثيل  لتدين   اهتماماً خاصاً    فيجيتويل  توصي بأن    ،س اجلدارة يتم على أسا  
تتخذ تدابري خاصة لتحسني مستوى مشاركة األشخاص الذين ينتمون         وأن   اخلدمات العامة، 

  .)١٠٨(إىل أقليات يف اإلدارة العامة واحلياة السياسية
املعنية بالقضاء علـى التمييـز      ذكرت فيجي، يف معلومات متابعة قدمتها إىل اللجنة         و  -٤١
للمجموعـات   ختصيص مقاعد  عراقيل أمام إرساء الدميقراطية، منها     وقفت على  أهنا املرأة، ضد

، )١٠٩(١٩٩٧دستور عام    مبوجباً  العرقية املختلفة واالنتخاب على أسس إثنية كما كان مطلوب        
  .)١١٠(العراقيل وأهنا تنوي إزالة هذه

أن مشاركة املرأة يف احلياة     نية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنة املع  وإذ تالحظ   -٤٢
توجي اللجنة فيجي بأن تكفل مـشاركتهن،        ، كبرياً السياسية والعامة ال تزال تشكل حتدياً     

يف ذلك يف العملية االنتخابية املقبلة، وأن ُتدخل تدرج خاصة مؤقتة يف الدستور اجلديـد                مبا
اللجنـة  ، رأت   ٢٠١٣ويف عام   . )١١١(بري املتخذة والنتائج احملققة   وأن تراقب بتأٍن فعالية التدا    

 أن توصيتها قد ُنفّذت جزئياً بعد اعتماد مكتب املشرف      املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     
وطُلبت معلومات إضافية عن ضمان     . ملنظور اجلنساين اتعميم  سياسة تقضي ب   على االنتخابات 

  .)١١٢( اليت ينبغي أن تكون حرة ونزيهة٢٠١٤عام مشاركة النساء يف انتخابات 
، أفاد فريق األمم املتحدة     )١١٣(وباإلشارة إىل أربع توصيات، قبلت فيجي ثالثاً منها         -٤٣

القطري بأن مرسوم األحزاب السياسية نّص على مدّونة سلوك جديدة لألحـزاب تـشمل              
ن األصـول الـيت متلكهـا       شروطاً جديدة للتسجيل وشرطاً يتعلق بالكشف عن املاحنني وع        

أو عقوبات بالسجن علـى     /وُعّدل مرسوم األحزاب السياسية ففرض غرامات و      . األحزاب
املنظمات اإلعالمية اليت تشري إىل مجعيات أو منظمات أُلغي تسجيلها أو تنتظر التـسجيل أو               

 اخلاص باالنتخابات   ٢٠١٢وصدر مرسوم عام    . )١١٤(على أهنا أحزاب سياسية    غري مسجلة 
وأعرب فريق األمم املتحدة القطـري عـن        . ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٨يف  ) تسجيل الناخبني (

، وأوصى بأن توفّر فيجي إطاراً متكينياً لألحزاب السياسية لكي تتمتع    )١١٥(بعض دواعي القلق  
بفرص متكافئة، ال سيما يف إمكانية احلصول على التمويل وممارسة حقوقها يف حرية التعبري،              

  .)١١٦( خالل التظاهرات السلمية وإمكانية التعبري عرب وسائط اإلعالممبا يف ذلك من

   يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق  -هاء  
 اًأجور النساءأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لتقاضي              -٤٤

الزراعـة  يف ووصيد األمسـاك  البس امل عما يتقاضاه الرجال، وخباصة يف صناعات    اً  تقل كثري 
تنظيم القطاع غري النظامي لكفالة عدم تعـرض        ب ، وأوصت بأن تقوم فيجي    واحلرف اليدوية 

اسـتحقاقات  علـى   جتمـاعي و  االضمان  اللى  املرأة لالستغالل يف هذا القطاع وحصوهلا ع      
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وأوصت . )١١٧( قانونية حمددة ملنع التحرش اجلنسي يف أماكن العمل        اًأحكام ّنَتس ، وأن أخرى
 ملوظفي اخلدمة املدنية الذين أجربوا على        وعادالً اًمناسب اًتعويض تكفل فيجي  اللجنة أيضاً بأن  
  .)١١٨(التقاعد املبكر

وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن منظمة العمل الدولية تواصل النظر يف حـاالت                -٤٥
وأشـار  . )١١٩(ار عدة مراسـيم   وذلك بإصد  ق العمل االنتهاك اجلسيم للحقوق النقابية وحقو    

منع النقابات املهنية من العمل يف      ) التوظيف(الفريق إىل أن مرسوم الصناعات الوطنية األساسية        
وأثار هذا املرسوم قلقاً من أن يؤدي على حنو غري مـشروع إىل تقـويض               . بعض الصناعات 

أسيس نقابات واالنتساب   حقوق اإلنسان املتعلقة حبرية تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك احلق يف ت           
وحيّد املرسوم اجلديد من سلطة النقابات يف فيجي يف العمل مـن            . حلماية حقوق العمال   إليها

وحثّت جلنة منظمة العمل الدولية املعنية باحلرية النقابيـة احلكومـة           . )١٢٠(أجل مصلحة العمال  
 )١٢١(٩٨ و ٨٧يتني  مـع االتفـاق   ) التوظيف(على مواءمة مرسوم الصناعات الوطنية األساسية       

  . اللتني ّصدقت عليهما فيجي
، قرر جملس إدارة منظمة العمل الدولية أنه يف حال عـدم            ٢٠١٤مارس  /ويف آذار   -٤٦

 جمللس اإلدارة   ٣٢٢إجناز بعثة االتصاالت املباشرة يف موعدها إلتاحة تقدمي تقرير إىل الدورة            
على هذه الدورة أن تنتـدب جلنـة        ، فسيتعني   ٢٠١٤نوفمرب  /املزمع عقدها يف تشرين الثاين    

واسترعى فريق األمم املتحدة    . )١٢٢( من دستور منظمة العمل الدولية     ٢٦حتقيق مبوجب املادة    
القطري االنتباه إىل تشديد جملس إدارة املنظمة مرات عدة على ضرورة أن تتيح احلكومة على       

 أن عودة بعثـة االتـصاالت       ورّدت احلكومة . الفور عودة بعثة االتصاالت املباشرة إىل البلد      
  .)١٢٣(٢٠١٤املباشرة ال ميكن أن حتصل إال بعد إجراء االنتخابات الوطنية يف عام 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -واو  
  قد نص على احلق يف العدالة االجتماعية،٢٠١٣إذا كان دستور فيجي الصادر يف عام   -٤٧

 الـواردة   ٩٩-٩٦التوصيات  (ملتحدة القطري يالحظ أن احلد من وطأة الفقر         فإن فريق األمم ا   
، وأوصـى بـأن     )١٢٤(ال يزال يشكّل حتدياً   ) الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل      يف

  .)١٢٥(تضاعف فيجي جهودها لتحسني فرص كسب العيش
 أول سياسية   ٢٠١١وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن فيجي اعتمدت يف عام              -٤٨

 ٢٠٠وطنية للسكن، شّددت على حتسني ظروف عيش األشخاص املقـيمني يف أكثـر مـن          
مستوطنة عشوائية يف مجيع أحناء البلد، مبا يتيح محاية احلق يف السكن والصرف الصحي وضمان         

متكّن اُألسر األكثر    عدم وأعرب الفريق كذلك عن قلقه من     . )١٢٦(اإلخالء القسري الوقاية من   
املعنية بالدعم يف إطار السياسة اجلديدة إلعادة تأهيل الـسكن عقـب الكـوارث               ستضعافاً،ا

ضـمان   ، من االستفادة من هذا الدعم إن مل تستطع تقدمي دليل علـى    ٢٠١٣املعتمدة يف عام    
  .)١٢٧(حيازة األراضي
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مصاحل مالكي األراضـي وحقهـم يف        ٢٠١٣وبغض النظر عن تكريس دستور عام         -٤٩
لى حصة عادلة من إتاوات استخراج املعادن، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل             احلصول ع 

أن املمارسات العرفية القائمة قد تسمح باستبعاد النساء، وأوصى بتعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان 
، يف حني شّجعت اللجنـة      )١٢٨(يف احلصول على السكن واألرض ويف التملك      املساواة للمرأة   

اختاذ تدابري مناسبة للقضاء على مجيع أشكال التمييز        لقضاء على التمييز ضد املرأة على       املعنية با 
  .)١٢٩(املرأة املسنة، فيما يتعلق مبلكية األراضي ووراثتهامبا يف ذلك التمييز ضد  ضد املرأة،

   يف الصحةاحلق  -زاي  
 صحة النـساء    حييط فريق األمم املتحدة القطري علماً حبصول تقدم كبري يف حتسني            -٥٠

النقص يف تلبية حاجات النساء      يسترعي االنتباه إىل ضرورة تقليص     واألطفال ورفاههم، لكنه  
وأوصى الفريق بتعزيز اإلطار القانوين والسياسايت حلماية احلق يف الصحة،          . من موانع احلمل  

نسية بضمان استفادة الشرائح املهمشة من السكان، مبا فيها الشباب، من خدمات الصحة اجل            
  .)١٣٠(واإلجنابية

أشار فريق األمم املتحدة     ،)١٣١(ويف معرض اإلبالغ بالتدابري اإلجيابية املتخذة مؤخراً        -٥١
 وغريه من األمـراض  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريالقطري إىل أن عكس مسار انتشار  

 حنو تدخالت   وأوصى الفريق بتحويل التركيز   . )١٣٢( ال يزال يشكّل حتدياً    ٢٠١٥حبلول عام   
، وحنو توسيع أنـشطة الوقايـة      )١٣٣(هادفة، توّجه خاصة إىل فئات الشباب الرئيسية املّعرضة       
  .)١٣٤(وإجراء فحوص الكشف عن األمراض املنقولة جنسياً

  يف التعليماحلق   -حاء  
املخصـصة للتعلـيم يف     )  باملائة ٢٧(يف معرض اإلبالغ بالزيادة امللحوظة للموارد         -٥٢

عدم السماح ألي مدرسة بفرض أي رسوم أو مصاريف          ، واإلشارة إىل  ٢٠١٤م  ميزانية عا 
أوصى فريق األمم املتحدة القطري بزيادة املـساعدات لتعلـيم           ،٢٠١٤مدرسية اعتباراً من    

األطفال يف سن الطفولة املبكرة يف األرياف واجلزر النائية، وأن تستفيد املدارس الواقعـة يف               
املهمشة واملناطق النائية من حصة منصفة من املنح اجملانيـة للرسـوم            املناطق الريفية الصغرية    

على تقييم سياساهتا الراميـة      فيجي   جلنة القضاء على التمييز العنصري    وحثّت  . )١٣٥(املدرسية
، مـن قبيـل تقـسيم منـاطق     إىل القضاء على التمييز العنصري يف احلصول على التعلـيم         

مم املتحدة القطري إىل حتّسن التـوازن اجلنـساين يف          ويف حني أشار فريق األ     .)١٣٦(املدارس
، حثّت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيجي على اختاذ            )١٣٧(االلتحاق باملدارس 

  .)١٣٨(خطوات إلزالة العوائق أمام تعليم الفتيات والنساء
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إىل أن فيجـي    ، أشارت منظمة اليونـسكو      )١٣٩(وفيما يتعلق بتوصية قبلت هبا فيجي       -٥٣
. )١٤٠(تبلّغ عن أية تدابري خاصة اختذهتا إلدراج مادة حقوق اإلنسان يف املنـهاج الدراسـي               مل

التنوع اإلثين والثقايف والديين يف      إدماج فيجي على    جلنة القضاء على التمييز العنصري    وشّجعت  
  .)١٤١( بني اإلثنياتاملناهج الدراسية املعتمدة يف املدارس هبدف تعزيز أواصر الصداقة والتضامن

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -طاء  
ذكر فريق األمم املتحدة القطري ى أن احلكومة أعّدت مشروع مرسـوم خـاص                -٥٤

بالتحديات اليت يواجهها األشـخاص ذوو       ويعين نقص الوعي  . )١٤٢(٢٠١٣باإلعاقة يف عام    
حتياجات، يعين أهنـم     والقصور يف إدراك هذه التحديات واال      ماإلعاقة يف فيجي وباحتياجاهت   

للحيف والتمييز ورفـض اآلخـرين، ولفقـر مـدقع يف أغلـب             ،  يتعرضون، مثلما يدعى  
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بوضع برامج للتدريب املنتظم والتوعيـة           . )١٤٣(األحيان

تكون خمصصة للمعلمني، يف جمال محاية حقوق اإلنسان لألطفال ذوي اإلعاقـة يف النظـام               
؛ وزيادة تدريب املساعدين يف جمال إعادة التأهيل العاملني داخـل اجملتمعـات             )١٤٤(املدرسي

بتمويل خاص من احلكومة، ليتمكنوا من التّعرف مبزيد من السهولة على األشـخاص ذوي              
  .)١٤٥(اإلعاقات وإعادة تأهيلهم

  األقليات والشعوب األصلية  -ياء  
 أن سكان فيجي األصليني، املعـروفني       تشري مصادر فريق األمم املتحدة القطري إىل        -٥٥

  باملائة من السكان، بينما ميثل الفيجيـون       ٥٧,٣ي، ميثلون   اإليتوكاباسم   ٢٠١٠منذ عام   رمسياً  
  املتبقية جمتمعات أوروبية وصينية وجمتمعـات      ٥,١ باملائة من السكان، وتضم نسبة       ٣٧,٦اهلنود  

  .)١٤٦( وغريها من جمتمعات جزر احمليط اهلادئروتومان
 لشح املعلومات عن احلقـوق االقتـصادية         القضاء على التمييز العنصري     جلنة وأسفت  -٥٦

 فيجيالتزام  صغرية العدد، والحظت    واالجتماعية والثقافية لألشخاص الذين ينتمون إىل األقليات        
بتقييم وضع اجملموعات األكثر ضعفاً اليت حتتاج إىل مساعدة حمددة هبدف اختاذ التدابري الالزمـة               

  .)١٤٧(ختصيص املوارد الكافية وتصميم الربامج املالئمة وتسخريها لصاحل هذه اجملموعات يف
 ينص على محاية خاصـة      ٢٠١٣وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن دستور عام           -٥٧

 فضالً عن محاية امللكيـة واملـصاحل يف   ، وبانابانروتوماني واإليتوكامللكية أراضي شعوب    
ي اإليتوكا الفريق أن قانون أراضي الدولة ينص على فرط استغالل أراضي         ويعترب  . األراضي

. مث إىل أراضٍ ذات ملكية مطلقـة       وحتويل ملكيتها، أوالً من خالل حتويلها إىل أراضٍ الدولة        
ي اإليتوكـا لشعوب    لكفالة عدم حتويل أية أراضٍ تابعة      ٢٠١٣وُعّدل هذا القانون يف عام      

  .)١٤٨(خاصة خالصة  ذات ملكيةأصبحت أراضٍ عامة إىل أراضٍ
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 معلومات  أن تقّدم فيجي   ٢٠١٢وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام           -٥٨
 على معاجلة أوجه القلق من مزاعم عدم التـشاور          )١٤٩(ة اليت حثّتها فيها   عن متابعتها للتوصي  

م، من قبيل   ختصه مسائل فيما يتقرر من   وعدم مشاركتهم  السكان األصليني  بشكل كاٍف مع  
  .)١٥٠(تشاور مسبق دون جملس الزعماء األعلىاإلجيار العادل الستخدام أراضيها وحلّ 

  هاجرون والالجئون وملتمسو اللجوءامل  -كاف  
فوضية توصيات إىل فيجي، حثّتها يف إحداها على تعديل قوانني اجلنـسية            قّدمت امل   -٥٩

دمي اجلنسية، علـى اجلنـسية      لضمان حصول أي طفل يولد على أراضي فيجي، ال يكون ع          
  .)١٥١(الفيجية

  احلق يف التنمية، وقضايا البيئة  -الم  
املمكن   ومن ،أن قانون املعادن الفيجي قيد املراجعة      ذكر فريق األمم املتحدة القطري      -٦٠

ات فيما يتعلق باحلقوق يف املشاركة والصحة والرتوح احملتمل، ومعاجلة خطر   توضيح أن يقدم 
توجيهية بـشأن   البادئ  وأوصى الفريق باستخدام امل   . ساد من طرف السلطات   االستغالل والف 

  .)١٥٢( لتطوير التشريعات والسياساتاألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 ملنطقـة  إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة    أن   ذكر فريق األمم املتحدة القطري    و  -٦١

إدارة البيئة والكـوارث،     :اضيعية، هي  تناول مخسة جماالت مو    ٢٠١٧-٢٠١٣احمليط اهلادئ   
واحلد من الفقر، واخلدمات األساسية، واإلدارة      /املساواة بني اجلنسني، النمو االقتصادي الشامل     

ملفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان    ويبقى املكتب اإلقليمي   . وحقوق اإلنسان 
آلخرون على أهبـة االسـتعداد ملواصـلة        ا  اإلقليميون ن والشركاء األمميو  احمليط اهلادئ  ملنطقة
  .)١٥٣(اجلهود الوطنية الرامية إىل الدفع قدماً بتعزيز حقوق اإلنسان يف فيجي ومحايتها دعم
 سياستها الوطنية املتعلقة بتغّير املناخ وهي تعمل على         ٢٠١٢وأطلقت فيجي يف عام       -٦٢

  .)١٥٤(ناخسياق تغّير امل اجناز مبادئ توجيهية بشأن إعادة التوطني يف

Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found 
on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of 
the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations 
compilation on Fiji from the previous cycle (A/HRC/WG.6/7/FJI/2). 

2 The following abbreviations have been used in the present document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 



A/HRC/WG.6/20/FJI/2 

19 GE.14-13926 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 
death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. 
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-
ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; 
CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, 
art. 30. 

4 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, and 1954 Convention 
relating to the Status of Stateless Persons 

5 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
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