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 مقدمة  -أوالً  

 هبذه املناسبة للرد علـى التوصـيات        )"احلكومة"(ترحب حكومة مجهورية فيجي       -١
املقدمة خالل جولة اإلبالغ األوىل من االستعراض الدوري الشامل، وتؤكد التزامها بتعزيـز             

اإلعالن العاملي حلقـوق    ساسية حلقوق اإلنسان العاملية املكرسة يف       ومحاية املبادئ والقيم األ   
 .  ملتزمة ببث روح ثقافة حقوق اإلنسان املسؤولةوهي أيضاً. اإلنسان

 يف سياق اجلولة الثانية من االستعراض الدوري        )"التقرير"(وصيغ هذا التقرير الوطين       -٢
 من ٥ للفقرة وهو يقدم وفقاً. هورية فيجياملتعلق باملشهد العام حلقوق اإلنسان يف مج الشامل
  . جمللس حقوق اإلنسان١٦/٢١القرار 

 املنهجية والتشاور   -ثانياً  

شكل هذا التقرير مثرة مشاورات واسعة النطاق بني الوزارات واإلدارات، مبا فيهـا               -٣
وبعد أن أشـرفت علـى      . جلنة حقوق اإلنسان ومناهضة التمييز وهيئة تطوير قطاع اإلعالم        

صياغته يف البداية وزارة الشؤون اخلارجية مبساعدة من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق             
 . اإلنسان، اسُتكمل يف وقت الحق من قبل مكتب النائب العام

وحيدد التقرير اإلطار املعياري واملؤسسي كما يتطرق لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان             -٤
 من التوصيات خـالل اجلولـة األوىل مـن          ١٠٣وقد قدمت   . من حيث املمارسة العملية   

ويبني التقرير التقدم احملرز يف تنفيـذ       .  توصية منها  ٩٧االستعراض، والتزمت احلكومة بتنفيذ     
  .التوصيات والتحديات املُعترَضة

 تطوير اإلطار املعياري واملؤسسي حلقوق اإلنسان   -ثالثاً  

 اإلطار املعياري   -ألف  

 الذي وافق عليه فخامة رئيس فيجـي        )"الدستور"(جي  يشكل دستور مجهورية في     -٥
، قانون فيجي األمسى وحجر األساس لبناء دولة حديثة وتقدميـة     ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٦ يف

 .وشاملة للجميع

ويكرس الدستور املبادئ والقيم غري القابلة للتفاوض عليها مثل املواطنـة املـشتركة               -٦
ة الفساد املنظم؛ واستقالل القضاء؛ والقضاء على التمييـز؛         واملتساوية؛ والدولة العلمانية؛ وإزال   

واحلكم الرشيد؛ والعدالة االجتماعية؛ ومبدأ الشخص الواحد والـصوت الواحـد والقيمـة             
  . عاما١٨ًالواحدة؛ والقضاء على التصويت العرقي؛ والتمثيل النسيب؛ وحتديد سن التصويت يف 
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 ملساواة يف الوصول إىل القـانون وعلـى       وينص الدستور على استقاللية القضاء وا       -٧
 من خالل الفصل املتعلق بـشرعة احلقـوق         وينص أيضاً . مسبوقة لكل الفيجيني   حقوق غري 

زيـادة علـى    (الشاملة على إمكانية مل يسبق هلا نظري تتجلى يف إعمال احلقوق االقتصادية             
.  بتعزيزه ومحايته  نوناًكحق من حقوق اإلنسان تلتزم الدولة قا      ) احلقوق االجتماعية والسياسية  

) إيتـوكي  باسـم    املعروفني أيـضاً  ( حبقوق سكان فيجي األصليني      ويعترف الدستور أيضاً  
  .وبامتالكهم ومحايتهم ألرضهم وثقافتهم وتقاليدهم وعاداهتم ولغتهم

احلق يف احلياة؛   :  تكرس ما يلي   ويتضمن فصل شرعة احلقوق يف مجلة أمور أحكاماً         -٨
شخصية؛ والتحرر من الرق والعبودية والسخرة واالجتار بالبشر؛ والتحرر         واحلق يف احلرية ال   

من املعاملة القاسية واملهينة؛ والتحرر من التفتيش واملـصادرة غـري املعقـولني؛ وحقـوق               
األشخاص املوقوفني واملعتقلني؛ وحقوق األشخاص املتهمني؛ والوصول إىل احملاكم وسـائر           

نفيذية واإلدارية؛ وحرية الكالم والتعبري والنشر؛ وحرية التجمع؛        اهليئات القضائية؛ والعدالة الت   
وحرية تكوين اجلمعيات؛ وعالقات العمل؛ وحرية التنقل واإلقامة؛ وحرية الدين والـضمري            
واملعتقد؛ واحلقوق السياسية؛ واحلق يف اخلصوصية؛ والوصول إىل املعلومـات؛ واحلـق يف             

أو التعسفي على املمتلكات؛     ر من االستحواذ اإلجباري   املساواة والتحرر من التمييز؛ والتحر    
؛ ومحاية امللكية واحلـصص يف      لإليتوكي والروتومان وجزر بانابان   وحقوق احلماية املكفولة    

األراضي؛ وحق مالك األراضي يف حصة عادلة من عائدات استخراج املعـادن؛ واحلـق يف               
لعمل ويف حد أدىن عادل لألجور؛ واحلق       التعليم؛ واحلق يف املشاركة االقتصادية؛ واحلق يف ا       

يف الوصول املعقول إىل النقل؛ واحلق يف السكن واملرافق الصحية؛ واحلق يف الغـذاء واملـاء                
الكافيني؛ واحلق يف نظم الضمان االجتماعي؛ واحلق يف الصحة؛ والتحرر من الطرد التعسفي؛            

  .قةواحلقوق البيئية؛ وحقوق الطفل؛ وحقوق األشخاص ذوي اإلعا
وتشكل ترمجة الدستور إىل لغة اإليتوكي واللغة اهلندية، ونشره بطريقة بريـل مـن       -٩

طرف احلكومة، بطلب من جمتمع ضعاف البصر، شهادة على التزام احلكومة بضمان جعـل              
 .الدستور يف متناول مجيع سكان فيجي

رف الفيجيني  وهو ال ُيعَ  . وحيدد الدستور بشكل أساسي مبدأ مساواة مجيع الفيجيني         -١٠
 لكل املواطنني مع االعتراف بثقافاهتم "الفيجي"أو يقسمهم حسب األصل العرقي ومينح لقب        

  .املختلفة
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 اإلطار املؤسسي   -باء  

 جلنة حقوق اإلنسان ومناهضة التمييز     

باعتبارها  )"اللجنة"(جلنة حلقوق اإلنسان ومناهضة التمييز     ينص الدستور على إنشاء       -١١
 املتعلق  ٢٠٠٩ وحيدد مرسوُم عام  .  منه ٤٥يف املادة     شرعة احلقوق وحيدد مهامها    هيئة لتنفيذ 

 . سلطات اللجنة ومهامهابلجنة حقوق اإلنسان أيضاً

، وأربعة أعضاء آخرين وتعـني       ليعني قاضياً  وتتكون اللجنة من رئيس يكون مؤهالً       -١٢
  .املهام الدستورية من قبل رئيس الدولة بتوصية من جلنة

نص الدستور على استقاللية اللجنة يف مهامهـا ويف ممارسـة سـلطتها             ي  )أ(  
، )مبا يف ذلك االستقاللية اإلدارية والتحكم يف ميزانيتها ويف ماليتـها اخلاصـة            (وصالحياهتا  

حمكمة أو غريها مـن      حبيث ال ختضع لتوجيه أو سيطرة أي شخص أو سلطة، إال إذا كانت            
 وعالوة على ذلك، جيب أن يوفر الربملـان التمويـل           .اجلهات اليت ينص عليها قانون مدّون     

 .واملوارد الكافية للجنة لكي متارس صالحياهتا وتؤدي مهامها وواجباهتا بفعالية

من الدستور اللجنةَ تنفيذ ورصد االمتثال لـصكوك        ) ز( و )  ه()٤(٤٥وختول املادة     -١٣
 إقامـةَ   ولة دسـتورياً  وجلنة حقوق اإلنسان خم   . حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها احلكومة     

 .الدعاوى أمام احملاكم من أجل تطوير ثقافة قوية حلقوق اإلنسان

 اللجنة االنتخابية ومكتب انتخابات فيجي     

بعد صدور الدستور، متثل عودة فيجي إىل دميقراطية مستدامة من خالل انتخابـات               -١٤
 إجراء االنتخابات الوطنية    ومن املقرر . حكومية حرة ونزيهة وشفافة أولوية رئيسية للحكومة      

فرصة التصويت جلميـع سـكان       وحىت يتسىن ضمان إتاحة   . ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٧ يوم
  .فيجي، أعلنت احلكومة يوم االنتخابات عطلة رمسية للمرة األوىل

، )"املرسـوم " (٢٠١٤نفاذ املرسوم االنتخايب لعام      ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٨وبدأ يف     -١٥
وحيدد املرسوم واجبات . جراءات واضحة تنظم االنتخابات العامةالذي ينص على عمليات وإ 

وصالحيات املؤسسات االنتخابية الرئيسية مثل اللجنة االنتخابية واملشرف على االنتخابات          
كما يضمن التزام أعـضاء اللجنـة االنتخابيـة         .  ومكتب فيجي لالنتخابات   )"املشرف"(

 .اد السياسيواملشرف وموظفي مكتب فيجي لالنتخابات باحلي

وتشمل مسؤوليات اللجنة االنتخابية اإلشراف على إجراء االنتخابات، وتـسجيل            -١٦
 خـبني يف الربملـان وفقـاً      األحزاب السياسية، وتثقيف الناخبني، وحتديد عدد األعضاء املنت       

 .من الدستور) ٢(٥٤ للمادة



A/HRC/WG.6/20/FJI/1 

5 GE.14-14626 

ة أي فـرد أو     واللجنة االنتخابية هي هيئة مستقلة وغري خاضعة لتوجيه أو سـيطر            -١٧
وجيوز للجنة أن تتشاور مع الوزير املسؤول عن االنتخابات يف          . سلطة، وإمنا لقرارات احملاكم   

 .مجيع األمور

ويتحمل املشرف مسؤولية إدارة وتسجيل األحزاب السياسية وتثقيـف النـاخبني،             -١٨
ملـان  كما يراقب املشرف انتخاب أعـضاء الرب      . وضمان االمتثال لقواعد وإجراءات احلملة    

 من املرسوم مبا يف ذلك إجراء       ١٥٤واالنتخابات األخرى على النحو املنصوص عليه يف املادة         
 .التصويت وعد نتائج االنتخابات وتصنيفها

ويتمتع املشرف باالستقاللية حبيث ال خيضع لتوجيه أو سيطرة أي شخص أو سلطة،          -١٩
  .باستثناء اللجنة االنتخابية وقرارات احملاكم

وجيب على املشرف اعتماد اللوائح اليت      . من املرسوم شفافية العملية االنتخابية    ويض  -٢٠
وعلـى مكتـب فيجـي      . حتدد مجيع جوانب العمليات الداخلية ملكتب فيجي لالنتخابات       

 أن ينشر ويقدم مجيع القوانني والقواعد واإلجراءات والتعليمات اليت حتكم           لالنتخابات أيضاً 
االنتخابية واملشرف تقدمي تقرير مشترك يتعلق بسري االنتخابـات         االنتخابات؛ وعلى اللجنة    

 . أشهر من تاريخ إجراء االنتخابات٣العامة خالل أجل 

 جلنة املعونة القانونية     

سيما  ينص الدستور على وجوب إتاحة وصول مجيع سكان فيجي إىل العدالة، وال             -٢١
 حمـدود أو   اليت ال يتاح هلا سوى وصولأو تلك متفرقة جغرافياً الفئات اليت تعيش يف مناطق    

 مـن  - خدمات جلنة املعونة القانونيـة    ويؤكد توسيع نطاق    . منعدم إىل االرتقاء االجتماعي   
 التزام احلكومـة    - ٢٠١٤ ماليني دوالر فيجي هلذه اخلدمات يف ميزانية عام          ٤خالل رصد   

، القدرة  ومة واألقل حظاً  بأن تتاح جلميع سكان فيجي، وخاصة املوجودون يف اجملتمعات احملر         
ويشكل هذا زيـادة كـبرية باملقارنـة مـع          . على الوصول إىل اهلياكل األساسية القانونية     

 .٢٠٠٦دوالر فيجي عام  ٤٠٠ ٠٠٠ ختصيص

 مكاتب إضافية للجنة املعونة القانونية منـذ        ٥وعالوة على ذلك، أنشأت احلكومة        -٢٢
وسيزيد إمجايل عدد   . ٢٠١٤ قبل هناية عام     ، ومن املقرر فتح املزيد من املكاتب      ٢٠٠٦عام  

 إمكانيـات الوصـول إىل العدالـة    ، مما سينمي كثرياً   مكتباً ١٥مكاتب املعونة القانونية إىل     
  .وخدمات املعونة القانونية اجملانية بالنسبة جلميع سكان فيجي

 هيئة تطوير قطاع اإلعالم    

ى إلرسـاء ثقافـة الدميقراطيـة    يكتسي اإلعالم احلر واملسؤول والقوي أمهية قصو     -٢٣
، على أن   )حرية الكالم والتعبري والنشر   (من الدستور   ) ١(١٧وتنص املادة    .العميقة والتداولية 

التماس  حرية: لكل شخص احلق يف حرية الكالم والتعبري والفكر والرأي والنشر مبا يف ذلك            
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يها املطبوعـات والوسـائل     املعلومات واملعارف واألفكار من الصحافة وتلقيها ونقلها، مبا ف        
اإللكترونية، ووسائط اإلعالم األخرى؛ وحرية اخليال واإلبداع؛ واحلرية األكادميية وحريـة           

 .البحث العلمي

، وبالتايل فإهنا   وقد التزمت احلكومة بتطبيق معايري وسائط اإلعالم املعترف هبا دولياً           -٢٤
مرسوم تطوير قطـاع    ويضمن  . مية لتنظيم وتسجيل وإدارة املؤسسات اإلعال     أصدرت قانوناً 

  . التزام اإلعالم يف فيجي باملعايري الدولية للصحافة األخالقية واملسؤولة٢٠١٠اإلعالم لعام 
.  من املرسوم  ٣ مبوجب املادة    هيئة تطوير قطاع اإلعالم   وقد أُنشئت يف هذا السياق        -٢٥

رسـوم، يرأسـها قـاض    واهليئة هي مبثابة حمكمة خاصة بوسائط اإلعالم أُنشئت مبوجب امل         
ويعني رئيس اهليئة من قبـل رئـيس        . باحملكمة العليا، وتفصل يف الشكاوى املتعلقة باإلعالم      

. ليكـون قاضـياً     مؤهالً الدولة مبشورة من النائب العام، وجيب أن يكون رئيسها شخصاً         
 سيطرة  واحملكمة هيئة مستقلة ال ختضع عند أداء وظائفها أو ممارسة صالحياهتا لتوجيهات أو            

ومع ذلك، ميكن لوزير االتصاالت وضع السياسات واملبادئ التوجيهيـة          . أي فرد أو سلطة   
  .اإلدارية واملالية للمحكمة، وعلى هذه األخرية أن تعتمدها

وأقر املرسوم ألول مرة احلق يف محاية املصادر، مع التنصيص على كـون سـلطة                 -٢٦
لومات عن املصدر أو حتديده يف سياق ممارسة وسائط اإلعالم ال تتمتع بسلطة ختوهلا طلب مع 

وال ميكنها إال أن تطلب من حمكمة وسائط اإلعالم الكشف عن . صالحياهتا يف جمال التحقيق 
 من املرسوم، وعليها عندئذ أن تبني سبب طلب الكـشف عـن             ٢٨املصدر مبوجب املادة    

نسان بشأن ما إذا كـان      ويتفق هذا احلكم مع قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإل        . املصدر
 من االتفاقية األوروبية    ١٠ للمادة   الكشف عن املصادر من قبل وسائط اإلعالم يشكل خرقاً        
  .حلقوق اإلنسان، اليت حتدد األحكام املتعلقة حبرية التعبري

 : من الدستور على ما يلي) ١(٧ وتنص املادة  -٢٧

 أو غريهـا مـن      ، جيب على احملكمـة    ٣زيادة على التقيد باملادة       )١(-٧  
 :ات، عند تفسري وتطبيق هذا الفصلالسلط

 أن تعزز القيم اليت يقوم عليها اجملتمع الدميقراطي املبين على الكرامة            )أ(  
 اإلنسانية واملساواة واحلرية؛ و

جيوز هلا، عند االقتضاء، مراعاة القانون الدويل املطبق على محايـة             )ب(  
  .ذا الفصلاحلقوق واحلريات املنصوص عليها يف ه

ومن احملتمل أن تفسر احلقوق والقيود املنصوص عليها يف شرعة احلقوق مبوجـب               -٢٨
وبالتايل، يشكل فقه احملكمة األوروبية حلقـوق       .  حسب األحكام القضائية الدولية    ١٧املادة  

 .اإلنسان أداة مفيدة لتوجيه قضاة فيجي
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يز للوزير فرض الرقابـة علـى       جت  من املرسوم االنتقاد لكوهنا    ٨٠وقد أثارت املادة      -٢٩
هذه املادة مل ُتستخدم قط منذ إصـدار         وال بد أن نالحظ يف هذا الصدد أن       . وسائل اإلعالم 

  .املرسوم، وأن الوزير يتمتع بتلك الصالحيات يف حاالت الطوارئ فقط

 السلطة القضائية    

يـع  وتتمتع الـسلطة القـضائية ومج     . إن مبدأ فصل السلطات مكرس يف الدستور        -٣٠
وحيظر الدستور كذلك أي  . السلطتني التشريعية والتنفيذية   املوظفني القضائيني باالستقالل عن   

ويـتعني علـى برملـان      . للسلطة القضائية  تدخل غري معقول يف املهام القضائية أو اإلدارية       
وحكومة فيجي محاية وضمان استقالل ونزاهة القضاء، وإتاحة الوصول إليه وفعاليتـه مـن              

ويفرض الدستور على برملان فيجي ضمان توفر       . تدابري التشريعية وغريها من التدابري    خالل ال 
ومن . القضاء على ما يكفي من املوارد املالية وغريها من املوارد عند أداء وممارسة صالحياته             

 .األمهية احلامسة مبكان أن يتحكم القضاء يف ميزانيته اخلاصة ويف ماليته

إىل منوذج مبادئ األمم املتحدة األساسية       من الدستور استناداً   ٩٨وقد صيغت املادة      -٣١
 عـن اسـتقالل     وحيمي الدستور أمن احليازة، ويتضمن إعالناً     . الستقالل السلطة القضائية  

السلطة القضائية، كما يضمن أن تتحمل مسؤولية تدريب القضاة جلنة اخلدمات القـضائية؛             
وتضم جلنة  . ل احملكمة، وعلى استقاللية اإلدارة     على إجراء عملية العزل من خال      وينص أيضاً 

وتشغل ذلك املنـصب    .  من اجملتمع ال ميارس املهنة     اخلدمات القضائية، للمرة األوىل، عضواً    
  . يف اللجنة املسؤولة عن تعيني القضاةوهي أول امرأة تصبح عضواً. امرأة حالياً
 رئيس احملكمة العليـا     اًويشغل رئيس القضاة منصب رئيس السلطة القضائية، وأيض         -٣٢

. ويعني من قبل رئيس الدولة بناء على مشورة رئيس الوزراء وبعد التشاور مع النائب العـام               
 من الدستور، قضاة احملكمة العليا وقضاة حمكمـة         ١٠٦ويعني رئيس الدولة، مبوجب املادة      

ية وبعد التشاور   االستئناف وقضاة احملكمة االبتدائية بناء على توصيات جلنة اخلدمات القضائ         
 .مع النائب العام

وال ميكن عزل رئيس القضاة وال رئيس حمكمة االستئناف إال من قبل احملكمـة أو                 -٣٣
وتتألف احملكمة مـن  .  من الدستور١١١ باملادة اجمللس الطيب الذي يعينه رئيس الدولة، عمالً   

غلوا مناصـب   رئيس وعضوين آخرين ُيختارون من بني أشخاص يشغلون أو سبق هلم أن ش            
 .قضائية رفيعة املستوى

وتعني مجيع املوظفني القضائيني اآلخرين جلنة اخلدمات القضائية، كما ميكن عـزهلم          -٣٤
 .من مناصبهم لعدم قدرهتم على أداء مهامهم بسبب العجز اجلسدي أو العقلي

وتشبه إجراءات وعمليات عزل املوظفني القضائيني إجراءات وعمليات عزل رئيس            -٣٥
لقضاة ورئيس حمكمة االستئناف، إال أنه عند عزل املوظفني القضائيني يتصرف رئيس الدولة             ا
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 حمكمـة أو   تضطلع هبا  بإجراء حتقيقات  بناء على مشورة جلنة اخلدمات القضائية فيما يتعلق       
  .جملس طيب

وحتدد مكافأة املوظفني القضائيني مثل رئيس القضاة ورئيس حمكمة االستئناف مـن         -٣٦
أما مكافأة مجيع املـوظفني     . ئيس الدولة بعد التشاور مع رئيس الوزراء والنائب العام        قبل ر 

القضائيني اآلخرين املعينني من قبل جلنة اخلدمات القضائية، فتحدد من قبل جلنة اخلـدمات              
 .القضائية بعد التشاور مع رئيس الوزراء والنائب العام

  الواقعتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض  -رابعاً  

 احلق يف الدين يف دولة علمانية     

يكفل فصل شرعة احلقوق الوارد يف الدستور محاية وتعزيز حرية الـدين وحريـة                -٣٧
 على فصل الدين    وينص الدستور أيضاً  . املعتقد وحرية إظهار العقيدة يف اجملالني العام واخلاص       

 مـع االعتـراف      حمايدة دينيـاً   وعلى الدولة واهليئات النظامية الفرعية أن تظل      . عن الدولة 
 علـى  بالتعددية الدينية، وال ميكنها أن ختدم برنامج طائفة دينية بعينها أو تقدم لـه امتيـازاً           

  .حساب برامج الطائفات األخرى
 من الدستور صراحة على فصل الدين عن الدولة، ال مينع ذلك            ٤وبينما تنص املادة      -٣٨

وتـنص   .لـصالة والعبـادة   ل م حلقـات طالبيـة    املدارس واملؤسسات التعليمية من تنظي    
من الدستور صراحة على أنه حيق جلميع الناس إظهار وممارسة شعائرهم الدينية            ) ٢(٢٢ املادة

 . أو سراًأو معتقداهتم علناً

 احلق يف املشاركة السياسية     

 )"املرسـوم االنتخـايب   "(،  ٢٠١٢لعام  ) تسجيل الناخبني (ينص املرسوم االنتخايب      -٣٩
) التسجيل، والسلوك، والتمويل، واإلفـصاحات     (٢٠١٣لعام   رسوم األحزاب السياسية  وم
 على تفاصيل قواعد وإجراءات تسجيل األحزاب الـسياسية         )"مرسوم األحزاب السياسية  "(

 .ويضمن مرسوم األحزاب السياسية شفافية عمليات األحزاب السياسية ومتويلها. والناخبني

سياسية الشروط الالزمة لتسجيل مجيع األحزاب السياسية       وحيدد مرسوم األحزاب ال     -٤٠
مثل شرط أن تكون أمساء مجيع األحزاب السياسية باللغة اإلنكليزية، كما جيب على األحزاب 

  . توقيع على األقل من اجلمهور٥ ٠٠٠السياسية أن تفي بشرط التسجيل املتمثل يف مجع 
 العموميني االنـضمام إىل حـزب       وحيظر مرسوم األحزاب السياسية على املوظفني       -٤١

سياسي مسجل مبوجب املرسوم أو إىل حزب سياسي مقتـرح، واالخنـراط يف األنـشطة               
  .السياسية ودعم أو معارضة حزب سياسي علناً
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 على أنه جيب الكشف عن مجيع األموال اليت         وينص مرسوم األحزاب السياسية أيضاً      -٤٢
وجيب تقـدمي بيـان     . ره مبا يف ذلك التربعات    يتلقاها احلزب السياسي من أعضائه أو أنصا      

الدخل واإلنفاق واألصول واخلصوم املتعلق باحلزب السياسي إىل مكتب سـجل األحـزاب     
 .السياسية الذي يتوىل نشر تلك املعلومات يف اجلريدة الرمسية ويف وسائل اإلعالم

 يف منصب  من املرسوم املذكور على أنه جيب على أي شخص يعني٢٤وتنص املادة     -٤٣
ما أو يتوىل املسؤولية يف حزب سياسي أن يكشف يف مجلة أمور، عن دخله ونفقاته وأصوله                

 على أنه جيب على أي      وينص املرسوم أيضاً  . والتزاماته إىل مكتب سجل األحزاب السياسية     
شخص مرشح لالنتخابات عن حزب سياسي أو كمرشح مستقل أن يكـشف، يف مجلـة               

 .وأصوله والتزاماته إىل مكتب سجل األحزاب السياسيةأمور، عن دخله ونفقاته 

 لسري األحزاب السياسية وينظم سـلوك األعـضاء         ويتطرق املرسوم االنتخايب أيضاً     -٤٤
وأصحاب املناصب واملرشحني ومن يطمحون إىل الترشح مع تعزيز احلكم الرشيد واحلد من             

 .سوء التصرف السياسي

جيب على كل حزب سياسي أن يستجيب ملصاحل         هوينص املرسوم االنتخايب على أن      -٤٥
واهتمامات واحتياجات مجيع سكان فيجي وأن حيترم القيم واملبادئ الدميقراطية ويتقيد هبـا             

  .عند التنافس على السلطة السياسية
وعالوة على ذلك، جيب على األحزاب السياسية أال تشارك يف العنف املمارس من               -٤٦

 تشجعه؛ أو تتلقى أي شكل من أشكال الرشوة؛ أو تقبل املـال             قبل أعضائها أو مؤيديها أو    
غري املشروع أو غري القانوين أو تستخدمه؛ كما جيب عليها أن ال تقبل أو تستخدم مـوارد                 
عامة غري تلك املخصصة للحزب السياسي بشكل صحيح وأن ال تدعو إىل الكراهيـة الـيت         

  .خرين أو تشوه مسعة اآل أو دينياً عرقياًتشكل حتريضاً

 حرية تكوين اجلمعيات     

تلتزم احلكومة بإجياد بيئة تعزز النمو االقتصادي املستدام مع ضمان محاية حقـوق               -٤٧
مرسوم الصناعات الوطنية األساسية    وجتسيداً هلذه املفاهيم، سنت احلكومة      . عماهلا ورفاههم 

ستدامة صناعات  ويهدف هذا املرسوم إىل ضمان استمرارية وا      . )قطاع العمل  (٢٠١١ لعام
وحيدد املرسوم ولوائحه التنفيذية متطلبات أصحاب العمل . منتقاة تعد حيوية بالنسبة لالقتصاد

وممثلي العمال من أجل استدامة الصناعات األساسية بالنسبة لسكان فيجي ألمـد طويـل،              
للعاملني ويدعم املرسوم احلقوق األساسية . وبالتايل محاية الوظائف واحلقوق األساسية للعمال    

كما . يف الصناعات الوطنية األساسية املتمثلة يف تشكيل النقابات اليت خيتاروهنا واالنضمام إليها
 : نطاق واسع، مبا يف ذلك احلق يفأنه يؤيد حقوق أساسية أخرى للعمال معترف هبا على

 التصويت يف انتخابات االقتراع السري؛   )أ(  

 اإلضراب؛  )ب(  
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ة ومتكني الشركات ونقابات العمال من إعادة التفـاوض         املفاوضة اجلماعي   )ج(  
 على اتفاقات املفاوضات اجلماعية حبسن نية؛ 

 اإلبقاء على عملية واضحة املعامل لتسوية املنازعات؛  )د(  

  .األجر اإلضايف  ) ه(  
ومن الضروري أن نالحظ أن املرسوم ال مينع العمال من االنضمام إىل النقابات وأن                -٤٨

 .ألغراض املفاوضة اجلماعية إذا احتاج العمال للقيام بذلك  هبازالت معترفاً عمال مانقابات ال

من أجل توفري االستقرار عند تنفيـذ        ٢٠٠٩أنظمة الطوارئ العامة لعام     وأُصدرت    -٤٩
 كـانون   ٥وألغيت أنظمة الطوارئ العامة يف      . خمتلف اإلصالحات والتغيريات لصاحل اجملتمع    

 .تسهيل احلوار البناء عند وضع الدستور، ودعم عملية إرساء الدميقراطية ل٢٠١٢يناير /الثاين

 قانون النظام العـام   ولضمان احلفاظ على النظام والسالمة العامني وصوهنما، ُعدل           -٥٠
 من أجل حماكمة مرتكيب االنتهاكات بشكل فعال من خالل فرض           ٢٠١٢ عام   )"القانون"(

 كجرميـة   وقد أدرج اإلرهاب أيضاً    .د النظام العام  عقوبات شديدة على اجلرائم املرتكبة ض     
 .للمرة األوىل، وفاء بالتزامات فيجي على الصعيد الدويل

ومل ُترفض أي تصاريح لتنظيم االجتماعات العامة والتجمعات ألي منظمـة منـذ               -٥١
، منح حتالف املنظمات غـري احلكوميـة        ٢٠١٢ديسمرب  /ويف كانون األول  . تعديل القانون 

 لتنظيم مسرية عرب شوارع العاصمة لالحتفال باليوم العاملي حلقـوق           نسان تصرحياً حلقوق اإل 
 لتنظيم مـسرية عـرب أرجـاء         تصرحياً "محلة البليون "  كما ُمنحت اللجنة املنظمة ل    . اناإلنس

 .٢٠١٣فرباير /العاصمة من أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات يف شباط 

 لتمكني املواطنني من استئناف قرارات مفـوض        ٢٠١٤وقد اسُتعرض القانون عام       -٥٢
 .الشرطة لدى القضاء، مبا يف ذلك قائد شرطة الشعبة، فيما يتعلق مبنح التصاريح

 لالحتفال باليوم الدويل ملناهضة كراهية املثليـة        ٢٠١٤مايو  /وُمنح تصريح يف أيار     -٥٣
  .اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية

 قةحقوق األشخاص ذوي اإلعا    

تلتزم احلكومة باالستجابة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف فيجي وتطـوير             -٥٤
وقد وضعت احلكومة من خالل جملس فيجي الوطين لألشخاص ذوي          . جمتمع أكثر احتوائية  

 املـسماة فيمـا يلـي      (٢٠١٨-٢٠٠٨سياسة وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقـة       اإلعاقة  
 :مثل الزمة لتكوين جمتمع احتوائيلرئيسية الوتتضمن السياسة العناصر ا. )"السياسة"

 الدعوة والتوعية والتمكني؛   )أ(  

 ؛ والتدخل وإعادة التأهيل والصحةالوقاية واالكتشاف املبكر، والتحديد،  )ب(  
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 ؛مات والربامج التعليمية الفعالةاخلد  )ج(  

 ؛التدريب والتوظيف  )د(  

 ؛ةتعزيز حقوق النساء واألطفال ذوي اإلعاق  ) ه(  

  .الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  )و(  
وتقدم احلكومـة   .  من ذوي اإلعاقة    شخصاً ١١ ٤٠٢ويوجد يف فيجي ما جمموعه        -٥٥

 وامتيازات يف إىل األشخاص ذوي اإلعاقة، كما توفر دعماً مساعدات رعاية اجتماعية شهرية
 .جمال النقل العام

مـستوحى مـن     روع مرسوم متعلق باإلعاقة    مش ويدرس مكتب املدعي العام حالياً      -٥٦
  .اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 حقوق األشخاص املسنني االجتماعية واالقتصادية     

وقد أنشئ اجمللس الـوطين     . تلتزم احلكومة بتوفري جمتمع احتوائي لألشخاص املسنني        -٥٧
اعية مبوجب مرسوم اجمللـس الـوطين       املسنني حتت إشراف وزارة الرعاية االجتم      لألشخاص

ويروم اجمللس إجياد بيئة    .  لتمثيل حقوقهم ومصاحلهم   ، ضماناً ٢٠١٢لألشخاص املسنني لعام    
احتوائية وتوفر احلماية والصحة والدعم لألشخاص املسنني من خالل تعزيز الشراكة والتعاون    

وُخصصت للمجلس  . ينبني احلكومة واألسر واملنظمات اجملتمعية وأصحاب املصلحة اآلخر       
  دوالر فيجي لتنفيذ خططه يف سياق سياسـة فيجـي املتعلقـة            ٢٠٠ ٠٠٠ميزانية قدرها   

وقد مكن برنامج دعم أجرة احلافلة الذي وضعته احلكومـة  ). ٢٠١٥-٢٠١١(بالشيخوخة  
 من األشخاص ذوي ١ ٤٠٠ من األشخاص املسنني وحوايل ٣٨ ٠٠٠من مساعدة أكثر من 

 ماليني دوالر فيجي خلطة القسيمات      ٤ ذلك، خصصت احلكومة حنو      وعالوة على . اإلعاقة
 .الغذائية ملساعدة األشخاص املسنني

 احلق يف السكن     

من فرص احلصول على املساكن بأسعار معقولة،   قدر أكرب يتاح لسكان فيجي حالياً     -٥٨
ـ       . حيث إن الدستور حيمي هذا احلق      اعي وقد مكن وضع احلكومة لسياسة اإلسكان االجتم

 من إعفاء األسر ذات الدخل املنخفض من الديون، وكذلك الشأن بالنسبة لتلك             ٢٠١١عام  
 للعمـل،   اليت تواجه معوقات حقيقية بسبب البطالة والتقاعد، واألشخاص غري املؤهلني طبياً          

. واألشخاص املصابني بإعاقة جسدية أو عقلية، مما مكن هؤالء من االحتفاظ مبلكية منازهلم            
 احلكومة التزامها هبذه السياسة من خالل ختصيص مبلغ مليـون دوالر فيجـي              وقد أكدت 

 . هلذا الغرض٢٠١٤إضايف يف ميزانية 

ومن أجل تعزيز فرص احلصول على السكن واملرافق الصحية املالئمة للمهمـشني،              -٥٩
 إىل  - يف املائة عن مجيـع التربعـات النقديـة           ١٥٠منحت احلكومة خصم ضرائب بنسبة      
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متـنح  و. املـستقطنات خاصـة ب    املتعلقة مبشاريع خمتلفة   - دوالر فيجي    ٥٠ ٠٠٠ حدود
 مليون دوالر فيجي للفيجيني الذين      ١٠ مبلغ   ٢٠١٤يونيه  /احلكومة، ابتداء من شهر حزيران    

  .يعتزمون بناء أو شراء مرتل سكين ألول مرة
 الذي هو صـندوق فيجـي للمعاشـات         -ومينح صندوق فيجي لالدخار الوطين        -٦٠
سياسته اخلاصـة    ووضع صندوق فيجي لالدخار الوطين    .  املساعدات اإلسكانية  -تقاعدية  ال

 من احلصول على إيتوكيللمساعدة اإلسكانية من أجل متكني أعضائه الذين يعيشون يف قرى     
 اللـوائح   ٢٠١٤وأُصدرت عـام    . متويل لتجديد أو توسيع أو بناء منازل سكنية يف قراهم         

من أجل إعطاء أثر قانوين هلذه السياسة، مما يضفي عليها الشفافية           التنظيمية لشؤون إيتوكي    
 .التمويل وصول اجلمهور إىل ويسهل

 احلق يف التعليم     

  هلذه وجيب على الدولة، وفقاً   .  من الدستور  ٣١كُرس احلق يف التعليم مبوجب املادة         -٦١
 احلـق يف التعلـيم اجملـاين        املادة، تنفيذ مجيع التدابري يف حدود إمكانياهتا ومواردها إلعمال        

ويقع عبء إثبات عدم    . للطفولة املبكرة، والتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم اإلضايف       
 .امتالك املوارد الالزمة إلعمال هذا احلق على عاتق احلكومة

 عن نيتها توفري التعليم اجملاين لطالب املدارس االبتدائية         ٢٠١٣وأعلنت احلكومة عام      -٦٢
. ويضمن هذا االستثمار يف تعليم أطفال فيجي قوة عاملة فيجية خمتصة وتنافـسية            . والثانوية

  . مدرسة يف فيجي٩٠٠وقد تلقت منح التعليم أكثر من 
 وزيادة على توفري جمانية التعليم يف املرحلة الثانوية واالبتدائية، أخذت احلكومة أيضاً             -٦٣

بناء فيجي  " مع شعار    وأعلنت احلكومة متاشياً  . يم العايل  بتعليم طالب التعل   على عاتقها التزاماً  
 من املبادرات تضمن وصول شباب فيجي إىل التعليم العايل، ومنها منح قرض             ، عدداً "أذكى

بفائدة منخفضة إىل أي طالب من فيجي ُيقبل يف أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل يف                
 الرسوم الدراسية وال تسدد إال بعد خترج        وتغطي خطة قروض التعليم العايل تكاليف     . فيجي

 منحة دراسية لطلبـة التعلـيم       ٦٠٠وقد خصصت احلكومة    . الطالب وولوجه سوق العمل   
العايل الذين حيصلون على أعلى العالمات يف امتحان الصف السابع بفيجي يف سياق اخلطـة              

 .الوطنية للمتفوقني

 إىل وسائل النقل من خالل برامج        الطالب من الوصول   ومكنت وزارة التعليم أيضاً     -٦٤
 .املساعدة على دفع أجرة احلافلة والنقل اجملاين باستخدام سياسة تقسيم املناطق

 احلق يف الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

  يف جمال تطوير تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت          كبرياً سجلت فيجي تقدماً    -٦٥
وقـد  .  للتحول االجتمـاعي    حمفزاً مما يشكل عامالً  ) "التصاالتتكنولوجيا املعلومات وا  "(
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 يف املائة من التغطية خبدمة اهلواتف احملمولة، مبا يف ذلك اجليـل الثالـث،               ٩٥حققت فيجي   
وأهنت أحد أول املزادات املفتوحة يف املنطقة بشأن طيف اجليل الرابع، وهي بصدد تنفيذ عدد     

لى خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسعار      من املبادرات لزيادة فرص احلصول ع     
 .معقولة، مبا يف ذلك توفري اخلدمات يف األجزاء النائية من البلد

وقد نفذت احلكومة برنامج الوصول للخدمة الشاملة الذي سيوفر من خالله الدعم              -٦٦
ومـن  . ري التجارية املتنقلة ذات النطاق العريض يف املناطق الريفية غ        لتطوير اهلياكل األساسية  

أجل زيادة إمكانيات الوصول إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت، خفـضت            
احلكومة الرسوم على واردات معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل اهلواتف الذكية           

  .واملفاتح اإللكترونية من أجل توفري األجهزة بأسعار معقولة أكثر للمستهلكني
لالتصاالت الرقمية الذي     مشروعها املتمثل يف املركز اجملتمعي     حلكومة أيضاً ونفذت ا   -٦٧

.  يف مجيع أرجـاء البلـد       موقعاً ٢٥يستخدم املدارس كمراكز جمتمعية، وأنشأت مراكز يف        
وتقدم هذه املراكز خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجملانية لتلك اجملتمعات مثـل            

وقد متكن . إللكتروين، وسكايب، والطباعة والنسخ واملسح الضوئياإلنترنت ورسائل الربيد ا   
 . مواطن فيجي من الوصول إىل تلك املراكز٨٥ ٠٠٠حىت اآلن أكثر من 

 من قبل منظمة األمم املتحدة الدولية للتعاون فيمـا          ٢٠١٣وقد اعُترف بفيجي عام       -٦٨
  .تصاالتبني بلدان اجلنوب لتقدمها يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واال

 متابعة وتنفيذ التوصيات وااللتزامات املتعهد هبا يف االستعراض السابق   -خامساً  

التوصيات املتعلقة بالتصديق على الصكوك الدولية األساسية يف جمال حقـوق اإلنـسان                 
 ) ٧ إىل ١التوصيات من (وبوضع خطة من أجل التصديق التدرجيي عليها 

 على مجيع االتفاقيات األساسـية يف جمـال حقـوق           إن احلكومة ملتزمة بالتصديق     -٦٩
وقـد  . ٧ إىل   ١اإلنسان من أجل محاية حقوق مواطنيها، وبالتايل فإهنا قبلت التوصيات من            

 ميتد لعشر سنوات ستعمل خالهلا على التصديق على مجيع           زمنياً حددت فيجي لنفسها إطاراً   
 ٢٠١٠يونيـه   /احلكومة يف حزيران  وتعهدت  . االتفاقيات األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان    

بتيسري االنتقال إىل نظام دميقراطي دستوري وانتخايب قبل التصديق على الصكوك األساسـية        
 دستور يتـضمن    وقد وضع حالياً  .  ملشاركتها مشاركة جمدية وللوفاء جبميع التزاماهتا      ضماناً

. ٢٠١٤سـبتمرب   / أيلول ١٧شرعة حقوق قوية وستجرى االنتخابات العامة ليوم واحد يف          
 على التصديق على صـكوك حقـوق        ومن املتوقع أن يعمل برملان فيجي املنتخب دميقراطياً       

 بصدد التصديق على اتفاقية األمـم املتحـدة         وإن احلكومة هي أيضاً   . اإلنسان بشكل كامل  
  .ملناهضة التعذيب
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 أو الالإنـسانية  التوصيات املتعلقة بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية       
 ) ٥٩ إىل ٥٧، ومن ٩ و٨التوصيات (مبا يف ذلك إلغاء عقوبة اإلعدام  أو املهينة،

وجيب اإلشارة إىل أنه رغم كون      . ألغت احلكومة عقوبة اإلعدام من قانوهنا اجلنائي        -٧٠
وجتري املناقشات بني احلكومة    . القانون العسكري يتضمن عقوبة اإلعدام، فإهنا مل تطبق قط        

وتقر احلكومة  . لقوات املسلحة يف فيجي هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام من القانون العسكري          وا
 ١١تنص املادة    بأن الشرطة قامت بتصرفات وحشية يف بعض احلاالت، وملعاجلة هذه املسألة          

حقوق " على   ١٣وتنص املادة   ."التحرر من املعاملة القاسية واملهينة    "من الدستور صراحة على   
وعالوة على ذلك، اعترب القضاة االعترافات اليت أدىل هبا احملتجـزون           . "حملتجزيناملوقوفني وا 

  .غري مقبولة يف بعض احلاالت
 بدأت قوات الشرطة يف فيجي العمل خبطـة جتريبيـة لتـسجيل             ٢٠١٢ويف عام     -٧١

 تدريب موظفي الشرطة علـى      كما جيري حالياً  . االستجوابات اليت جيريها أفرادها بالفيديو    
وسيفضي العمل باالستجوابات املسجلة إىل املزيد من الـشفافية         . م بتلك االستجوابات  القيا

. ٢٠١٥عام   ومن املقرر إجراء استعراض لقانون الشرطة أيضاً      . والرتاهة يف إجراءات الشرطة   
وسيقترح االستعراض إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق باالحتجـاز يف مراكـز الـشرطة،              

  .جراء االستجواباتومبادئ توجيهية أفضل إل
 من الدستور حقوق األشخاص املوقوفني أو احملتجزين يف مراكـز           ١٣وحتدد املادة     -٧٢

.  األشخاص الذين يكونون رهن االحتجاز غري الرمسي       " أو احملتجزين  "وحتمي عبارة   . الشرطة
ة وتشمل هذه احلقوق احلق يف التزام الصمت ويف أن يبلغ الشخص بذلك، واحلق يف االستعان              

، واحلق يف رؤية أفراد األسـرة أو املستـشارين أو           م، واحلق يف معرفة أسباب التوقيف     مبحا
على حق املتهمني يف التـزام الـصمت        ) ي()٢(١٤وتنص املادة    .األخصائيني االجتماعيني 

 بالًومن شأن هذه القوانني أن متنع مستق      . واحلق يف عدم تفسري ممارسة هذا احلق تفسرياً سلبياً        
  .احلق يف التزام الصمتانتهاك 

سيما الوصول إىل التعلـيم واخلـدمات الـصحية          التوصيات املتعلقة حبقوق الطفل وال        
 ) ١٠التوصية (

التزمت احلكومة من خالل شرعة احلقوق حبماية حقوق الطفل وإعمال احلـق يف               -٧٣
صة للتعلم  وقد صيغت سياسة التعليم الشامل يف فيجي لضمان منح مجيع األطفال فر           . التعليم

راجع اجلزء الرابـع مـن هـذا    (بصرف النظر عن الصعوبات أو اإلعاقات أو االختالفات،      
استجابةً لظروف الطالب ذوي االحتياجات  وعّدلت املناهج احلالية ). التقرير، احلق يف التعليم   

وُحسنت . اخلاصة، مثل تدريب مدرسي طريقة بريل والزيادة يف عدد املطبوعات بطريقة بريل
وتعمل وزارة الصحة بالتعاون    . رافق يف بعض املدارس تلبيةً أيضاً الحتياجات ذوي اإلعاقة        امل

وُتيسر الفحوصات الطبيـة    . مع وزارة التربية والتعليم على إتاحة اخلدمات الصحية لألطفال        
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بشكل دوري جلميع املدارس االبتدائية لضمان حتصني أطفال املدارس وإتاحة تلقيهم خدمات            
 .انطب األسن

التوصيات املتعلقة باستعادة احلكم الدستوري والعودة إىل الدميقراطية من خالل انتخابات            
 ١٢ و ١١التوصـيات   (حرة ونزيهة، واستقالل القضاء، واستقالل جلنة حقوق اإلنسان         

 ) ٢١ إىل ١٨ ومن ١٦ و١٥و

كثـر  وقد تلقت جلنة مراجعة الدستور أ   . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٦صدر الدستور يف      -٧٤
كما عقدت احلكومة سلسلة من املشاورات وتلقت أكثر مـن ألـف            .  مقترح ٧ ٠٠٠ من

 إلرادة قطـاع    وميثل الدستور جتـسيداً   . مقترح شفوي ومن خالل خمتلف املنابر اإلعالمية      
 .عريض من جمتمعات سكان فيجي

  شروط وعمليات وإجراءات تنظيم االنتخابات    ٢٠١٤وحيدد املرسوم االنتخايب لعام       -٧٥
وقد . ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٧العامة احلرة والرتيهة والشفافة املقرر إجراؤها ليوم واحد يف          

  .من هذا التقرير) اءب(وردت تلك الشروط بالتفصيل يف الفرع الثالث 
وينص الدستور على استقالل القضاء عن السلطة التـشريعية والفـروع التنفيذيـة               -٧٦

ض أعضاء السلطة القضائية من قبل رئيس الدولة بتوصـية  ويعني بع. ٩٧ للمادة للحكومة وفقاً 
رئيس الوزراء وبالتشاور مع املدعي العام، بينما يعني األعضاء اآلخرون مـن قبـل جلنـة                 من

 .وفق ما ُعرض بالتفصيل يف الفرع اخلاص باإلطار املؤسسي من هذا التقرير اخلدمات القضائية،

اللية جلنة حقوق اإلنسان ومناهضة التمييـز   من الدستور على استق٤٥وتنص املادة    -٧٧
 كذلك سلطات اللجنـة     ٢٠٠٩وحيدد مرسوم جلنة حقوق اإلنسان لعام       . وحيدد مسؤولياهتا 

 .ومهامها

التوصية املتعلقة باحلوار الوطين املفتوح والشامل املؤدي إىل انتخابـات مبكـرة وذات                 
 ) ٢٢التوصية (مصداقية 

 بشأن الدستور، قام سـكان فيجـي املنتمـون إىل           خالل عملية طلب املقترحات     -٧٨
 ومنظمات اجملتمع املـدين وخمتلـف       خلفيات متنوعة مبا يف ذلك اجملتمعات املتفرقة جغرافياً       

اجلهات السياسية الفاعلة مبا فيها ممثلو األحزاب السياسية بتقدمي مقترحاهتم بـشأن العمليـة              
 يف   للتطبيـق  حات حيثما كان ذلك قـابالً     وقد أدرجت تلك املقتر   . االنتخابية والدميقراطية 
 .٢٠١٤املرسوم االنتخايب لعام 

والتزمت احلكومة خبلق بيئة خالية من اخلوف والترهيب، وتفضي إىل النقاش واحلوار      -٧٩
ومن املهم اإلشارة إىل أنه مل مينع أي شخص يف جمتمـع            . بشأن العمليات السياسية الوطنية   

منتديات سياسية خالل الفترة اليت سبقت       جتمعات أو  و عقد انتخابية أ  تنظيم محلة  فيجي من 
  .االنتخابات العامة



A/HRC/WG.6/20/FJI/1 

GE.14-14626 16 

 ) ٢٦-٢٥، ٢٣التوصيات (التوصيات املتعلقة باالنتخابات احلرة والرتيهة     

وقـد  .  للحكومة  أساسياً ميثل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية هدفاً         -٨٠
وينص املرسوم االنتخايب على    .  سنة ١٨ سنة إىل    ٢١خفض سن التصويت للمرة األوىل من       

سيكون لكل مواطن من مواطين فيجي صوت واحد له نفس القيمة يف مجيـع أرجـاء                 أنه
 العتبارات عرقية أو طائفية وميكنهم أن يصوتوا        ولن يصوت الفيجيون من اآلن وفقاً     . فيجي

 من اختيارهم يف دائرة انتخابية واحدة من خالل نظام التـصويت بالتمثيـل        على أي مرشح  
ونظم مكتب االنتخابات برامج لتثقيف الناخبني على نطاق واسع يف فيجي، كمـا             . النسيب

ومكن تسجيل الناخبني يف اخلارج الفيجـيني       .  لتسجيل الناخبني   إلكترونياً استحدث نظاماً 
 .ويتالذين يعيشون خارج فيجي من التص

 من املرسوم االنتخايب صراحة على أي شخص أو كيان أو منظمة ١١٥وحتظر املادة    -٨١
 أو مساعدة من حكومة أجنبية أو منظمة حكومية دولية أو غـري حكوميـة أو                تتلقى متويالً 

مبا يف ذلك تنظيم املناقشات أو املنتديات العامة        (وكالة متعددة األطراف االخنراط يف أية محلة        
تتعلق مبوضوع االنتخابـات  ) جتماعات واملقابالت أو حلقات النقاش أو نشر أي موادأو اال 

وأُذن ملنظمـات اجملتمـع     . أو املشاركة فيها أو تنظيمها إال مبوافقة املشرف على االنتخابات         
تنظـيم أنـشطة لتثقيـف     املدين مثل فيملينك باسيفيك واملبادرات اإلعالمية املعنية بـاملرأة   

ذات   مينع هذا احلكم أية جامعة من تنظيم املنتديات العامة أو حلقات النقـاش             وال. الناخبني
 .الصلة باالنتخابات العامة

وقد قام خـرباء االنتخابـات مـن        . وتواصل احلكومة التزامها جتاه اجملتمع الدويل       -٨٢
تقيـيم احتياجـات مكتـب      /الكومنولث ونيوزيلندا واملفوضية األوروبية بتحليل ثغـرات      

بات، مما سيساعد الشركاء من اجملتمع الدويل وشركاء التنمية على حتديد الطرق اليت             االنتخا
كمـا أن   . ميكن من خالهلا دعم االنتخابات حىت تكون عادلة وشـفافة وذات مـصداقية            

 .إىل تشكيل فريق من املراقبني متعدد اجلنسيات احلكومة دعت اجملتمع الدويل

نظام الطوارئ العامة، والسماح حبرية التعبري والتجمـع        التوصيات املتعلقة بإلغاء العمل ب        
 ) ٣٥-٢٧التوصيات (واحلوار الدميقراطي 

 . لالطالع على مناقشة مفصلة ألنظمة الطوارئ العامة٥٣-٤٩راجع الفقرات   -٨٣

 ) ٤١-٣٧التوصيات (التوصيات املتعلقة باستقاللية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان     

 املنـشأة   -من الدستور على أن تواصل جلنة حقوق اإلنـسان          ) ١(٤٥تنص املادة     -٨٤
 نشاطها حتت اسم جلنة حقوق اإلنسان       - ٢٠٠٩مبوجب مرسوم جلنة حقوق اإلنسان لعام       

  .)"اللجنة"(ومناهضة التمييز 
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 وأربعة أعضاء آخرين يعينـهم       ليعني قاضياً  وتتكون اللجنة من رئيس يكون مؤهالً       -٨٥
  . جلنة املناصب الدستوريةرئيس الدولة بتوصية من

 : وتضطلع اللجنة باملسؤوليات التالية  -٨٦

تعزيز محاية واحترام حقوق اإلنسان يف املؤسسات العامة واخلاصة وتطوير            )أ(  
 ثقافة حقوق اإلنسان يف فيجي؛ 

 وغريها من احلقوق    التثقيف يف جمال احلقوق واحلريات املعترف هبا دستورياً         )ب(  
 ؛ ف هبا دولياًواحلريات املعتر

القيام بالرصد والتحقيق واإلبالغ بشأن احترام حقوق اإلنسان يف كل من             )ج(  
 اجملالني العام واخلاص؛ 

يف احلقوق واحلريـات     تقدمي توصيات إىل احلكومة بشأن املسائل اليت تؤثر         )د(  
 الواردة يف الدستور، مبا يف ذلك القوانني القائمة أو تلك املقترحة؛ 

قي الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان والتحقيـق         تل  ) ه(  
بشأهنا وطلب التعويض املناسب إذا انتهكت حقوق اإلنسان، مثل توجيه الطلبات إىل احملاكم             

 أو غريها من أشكال اإلغاثة أو االنتصاف؛ 

أو بناء  التحقيق أو البحث يف أية مسألة تتعلق حبقوق اإلنسان، مببادرة منها              )و(  
 وتقدمي التوصيات لتحسني أداء اهليئات العامة أو اخلاصة؛  على شكوى،

رصد احترام الدولة اللتزاماهتا مبوجب املعاهدات واالتفاقيات ذات الـصلة            )ز(  
  .حبقوق اإلنسان

وحيق للمواطنني مبوجب الدستور تقدمي شكاوى إىل اللجنة بشأن املزاعم املتعلقـة              -٨٧
 .أو بانتهاكهما أو التعدي عليهما أو هتديـدمها        أو حق يكفلهما الدستور   باحلرمان من حرية    

حتكم أي   من الدستور على استقاللية اللجنة حبيث ال ختضع لتوجيه أو         ) ٧(٤٥وتنص املادة   
 . لذلك بناء على ما ينص عليه القانون املكتوبباستثناء احملكمة أو خالفاً فرد أو سلطة

ان أن يضمن توفر التمويل واملوارد الكافية لـتمكني         وكشرط دستوري، على الربمل     -٨٨
كمـا يـنص   . اللجنة من ممارسة صالحياهتا وأداء مهامها وواجباهتا بشكل فعال ومـستقل       

  . ملا أقره الربملانوفقاً الدستور على أن تكون اللجنة مستقلة يف ميزانيتها ومتويلها،
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اتيجيات املتوسطة والطويلة األجـل     التوصيات املتعلقة باستعراض وتعزيز وتنفيذ االستر         
 لـسكان فيجـي     ٢٠٢٠، وخطـة عـام      ٢٠١١-٢٠٠٧خلطة التنمية االستراتيجية    

، واالستراتيجية  ٢٠١٨-٢٠٠٨األصليني، والسياسة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة       
  )٤٢التوصية (طنية ملكافحة اإليدز الو
يت وضعتها احلكومة على     ال ٢٠١٤- ٢٠٠٩خطة التنمية االستراتيجية للفترة     تركز    -٨٩

ويشمل التقدم  . احلكم الرشيد، واستقرار االقتصاد الكلي، والتنمية االجتماعية      : ثالث قضايا 
ومنصف، وتعزيز قطاعي القانون والعـدل،   يف جمال حتقيق احلكم الرشيد وضع دستور عادل   

الشفافية وضـمان   وتعزيز الكفاءة وتقدمي اخلدمات يف القطاع العام، وتعزيز املساءلة العامة و          
  .القيادة الفعالة

 وقد أثر الركود املايل واالقتصادي الذي يعرفه العامل وانتشار الكوارث الطبيعية سلباً             -٩٠
، بدأ االقتصاد  ٢٠١٠ويف عام   . ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٧على اقتصاد فيجي يف الفترة من عام        

 يف املائة، ويعزى ذلـك  ٣,٢نسبة  إىل ٢٠١٣يف التعايف وُتُوقع منو الناتج اإلمجايل احمللي عام   
وتبنت احلكومة تدابري مؤيدة للنمو وختدم . إىل حد كبري إىل االستهالك القوي وإىل االستثمار  

مصلحة الفقراء هبدف رفع مستوى الصادرات وتعزيز اإلنتاج احمللي وزيـادة االسـتثمار يف              
إدارة االقتـصاد   : لـي وتشمل أولويات احلفاظ على استقرار االقتصاد الك      . القطاع اخلاص 

الكلي، والزيادة يف االستثمار ويف تنمية القطاع اخلاص، وتطوير البنية التحتية، والزيـادة يف              
 .حجم الصادرات ويف األمن الغذائي، واإلصالح الزراعي، وإصالح سوق العمل

 احلد من الفقر؛ وحتسني   : وتشمل األولويات االستراتيجية للتنمية االجتماعية ما يلي        -٩١
 على املعرفة من خالل املواءمة بـني سياسـة           قائماً اخلدمات الصحية؛ وجعل فيجي جمتمعاً    

 إىل مبادئ الوصـول     التعليم واهلدف التنموي للبلد املتجلي يف ضمان التعليم للجميع استناداً         
 واجلزر اخلارجية؛ وتغري   واجلودة؛ وتوفري السكن الالئق بأسعار معقولة؛ وتنمية املناطق الريفية        

املناخ واحلد من خماطر الكوارث؛ واملساواة بني اجلنسني والتوظيف والتدريب والتعليم ومحاية           
 .األطفال والشباب

وقد وضعت احلكومة بالتعاون مع جملس فيجي الوطين لألشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٩٢
 حتـدد   )"الـسياسة " (٢٠١٨-٢٠٠٨سياسة وطنية متعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة للفترة        

  . األساسية للتنمية املطلوبة لتكوين جمتمع احتوائي ومتكينهالركائز
. وتعتزم احلكومة الزيادة يف عدد مراكز ومرافق تدريب األشـخاص ذوي اإلعاقـة      -٩٣

 دوالر فيجي إىل سبع عشرة منظمـة غـري          ٢٠٠ ٠٠٠كما قدمت مساعدات مالية قدرها      
وختـصص  . اص ذوي اإلعاقة  تقوم بتنسيق برامج األشخ   ) املنظمات غري احلكومية  (حكومية  

عناية خاصة ملن لديهم أفراد من أسرهم من األشخاص ذوي اإلعاقة عند طلـب الرعايـة                
 شخص من ذوي اإلعاقة من نظام امتيـاز         ١ ٣٠٠ويستفيد حىت اآلن أكثر من      . االجتماعية
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 مـن   كما شرعت احلكومة يف برامج متكن النساء املؤهالت جسدياً        . أجرة احلافلة احلكومي  
  . إىل جنب مع النساء ذوات اإلعاقةمل جنباًالع
 حلماية حقوق األشخاص املصابني بفريوس       واجتماعياً  قانونياً ووضعت فيجي إطاراً    -٩٤

 مرسوم فريوس نقص املناعة     ٢٠١١وقد أصدرت احلكومة عام     . اإليدز/نقص املناعة البشرية  
سان عند املساعدة على الوقاية     اإليدز من أجل توفري التدابري القائمة على حقوق اإلن        /البشرية

ويستند املرسوم إىل املبادئ املنصوص     . من فريوس نقص املناعة البشرية ومنح الرعاية والدعم       
وحيظر املرسوم ممارسـة    . عليها يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية الدولية ويف إعالن االلتزام         

و مصاب بفريوس نقص املناعة     اإليدز أ /التمييز ضد شخص حيمل فريوس نقص املناعة البشرية       
وال جيوز أن جيرب أي شخص أو يطلـب منـه           . اإليدز، مبا يف ذلك يف مكان العمل      /البشرية

 بفريوس نقص   اخلضوع الختبار فريوس نقص املناعة البشرية، أو أن تشوه مسعته لكونه مصاباً           
 اإلنـسان ألنـه     ويتماشى املرسوم مع األحكام القضائية الدولية ومع حقوق       . املناعة البشرية 

حيظر التمييز غري العادل وغري القانوين، ويضمن اخلصوصية وحقوق األشـخاص املـصابني             
كمـا يرفـع    . اإليدز مبا يف ذلك سرية املعلومات الشخـصية       /بفريوس نقص املناعة البشرية   

املرسوم مجيع القيود على سفر األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية وحيميهم من             
 .ص اإللزامي من خالل املوافقة املسبقةالفح

وتنفذ وزارة التربية والتعليم سياسة تروم ضمان معاملة الطالب وموظفي املـدارس              -٩٥
املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز بطريقة عادلة وإنسانية وتعترف بقيمة احليـاة،    

  .عة البشرية واإليدزوتضمن احلق يف التعليم للطالب املصابني بفريوس نقص املنا

التوصية املتعلقة بإدماج التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان يف نظـام التعلـيم                   
  ) ٤٣التوصية (

أُدجمت العناصر األساسية حلقوق اإلنسان والتربية املدنية يف مناهج العلوم االجتماعية             -٩٦
 .وهي ُتَدرس يف املستويني االبتدائي والثانوي

ملتعلقة بالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق          التوصيات ا     
  )٤٧-٤٤التوصيات (اإلنسان 

تقبلت احلكومة مسألة توجيه الدعوة إىل املقررين اخلاصني لزيارة البلد واملساعدة يف              -٩٧
 . قيد الدراسةاإلصالحات املتعلقة مبجال حقوق اإلنسان، وهي حالياً

لقـضاة  قة بطلبات زيارة املقررين اخلاصني مبسألة التعذيب، واسـتقالل ا         التوصية املتعل     
  )٥٤-٤٨التوصيات (واحملامني 

املعنيني باستقالل القضاة    تقبلت احلكومة مسألة توجيه الدعوة إىل املقررين اخلاصني         -٩٨
 .واحملامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان من أجل تعزيز ومحاية حرية الرأي والتعبري
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  )٥٥التوصية (مجيع قطاعات اجملتمع لتوصية املتعلقة بتدابري مكافحة التمييز ضد املرأة يف ا    
 باملساواة يـنص علـى       متعلقاً يتضمن الدستور، من خالل شرعة احلقوق، حكماً        -٩٩

 سياسة فيجي   ٢٠١٤وقد أطلقت احلكومة عام     . احلماية من التمييز على أساس نوع اجلنس      
ايا اجلنسانية لتعزيز املساواة بني اجلنسني والعدالة االجتماعية والتنميـة          الوطنية املتعلقة بالقض  

وتروم هذه السياسة حتسني نوعية احلياة يف مجيع مستويات جمتمع فيجي من خالل              .املستدامة
كما تعزز الروابط الوثيقة بني املساواة بني اجلنـسني وأهـداف           . تعزيز املساواة بني اجلنسني   

 . من أجل تنمية البلد، وتضمن املساواة بني اجلنسني يف اجملالني العام واخلاصالتنمية املستدامة

 اللتزامات فيجـي    وتعزز تلك السياسة النهوض حبقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة وفقاً          -١٠٠
مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومجيع االتفاقيـات والقـوانني              

 .لصلة باملرأةالدولية األخرى ذات ا

  : وتشمل استراتيجيات تنفيذ تلك السياسة ما يلي  -١٠١
  التوعية بقضايا املساواة بني اجلنسني والتدريب عليها على مجيع املستويات؛   )أ(  
تعزيز هنج يرتكز على البحث، ومجع البيانات املصنفة على أساس العمـر              )ب(  

 رأة والرجل وعالقاهتما االجتماعية؛ونوع اجلنس، والتحليل اجلنساين ألدوار كل من امل

تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة والعدل بـني اجلنـسني يف احلكومـة،              )ج(  
  يتعلق بالبيئة، ويف النظام التعليمي، ويف اجملتمع املدين، مع التركيز على التنمية املستدامة؛  فيما

التقييم داخـل   للمسائل اجلنسانية، وإقامة آليات للرصد و      ضمان االستجابة   )د(  
  احلكومة وغريها من اهليئات؛ 

تعزيز استخدام لغة تراعي االعتبارات اجلنسانية يف التـشريعات والوثـائق             ) ه(  
  احلكومية واملواد التعليمية؛ 

  .زيادة مشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار  )و(  

ملناطق املعفاة مـن    التوصية املتعلقة باعتماد مدونة أخالقيات خاصة باملستثمرين، تشمل ا            
  )٥٦التوصية (صدي للعنف ضد املرأة الضرائب، وبالت

سنت احلكومة قوانني وتدابري حلماية مجيع سكان فيجي من العنف القـائم علـى                -١٠٢
كما تلتزم  . ٦٩-٦٦ويناقش هذا املوضوع بالتفصيل يف إطار التوصيتني        . أساس نوع اجلنس  

 .تثمريناحلكومة بوضع مدونة أخالقيات خاصة باملس
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التوصيات املتعلقة حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان مـن التهديـدات واملـضايقات                 
والترهيب واالعتقاالت التعسفية، والتحقيق الفعال يف الـشكاوى املتعلقـة باملـضايقة            
والترهيب واالعتقال التعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنسان وحماكمة املتـورطني فيهـا            

  )٦٥-٦٠التوصيات (تمع مدين أقوى وخلق بيئة مواتية جمل
، وإدخال تعديالت على قانون النظـام       ٢٠٠٩بعد إلغاء نظام الطوارئ العامة لعام         -١٠٣

العام وإصدار الدستور، أصبح الناشطون يف جمال حقوق اإلنسان يتمتعون بقدر أكـرب مـن           
كومية العاملة يف وقد ظل ائتالف املنظمات غري احل    . حرية التعبري ومن حرية تكوين اجلمعيات     

. جمال حقوق اإلنسان ُيسمع صوَته بقوة بشأن العمليات واإلجراءات الدميقراطية يف فيجـي            
كما واصلت احلكومة التعامل مع اجلهات الفاعلة من غري الدول لتعزيز احلوار بشأن القضايا              

 .ذات الصلة باملصلحة الوطنية مثل الدستور واملرسوم االنتخايب

يع االدعاءات املوجهة ضد    ب مدير االدعاء العام على حنو مستقل يف مج        وحيقق مكت   -١٠٤
ومل حترك أية إجراءات قضائية ضد احلكومة من أجـل املـضايقات والترهيـب              . احلكومة

زالـت   ومـا . واالعتقال التعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنسان منذ جولة اإلبالغ املاضية         
 .ل إىل وسائط اإلعالم وُتسمع صوَتهااجلهات الفاعلة من غري الدول حتظى بالوصو

وتنص شرعة احلقوق على احلق يف احلرية الشخصية مبا يف ذلك حقوق األشـخاص          -١٠٥
ويتمتع أي شخص يوقف أو يعتقل باحلق يف أن ُيَبلغ بلغة يفهمها بسبب             . املوقوفني واملعتقلني 

توجه إليه؛ وباحلق يف التـزام      توقيفه أو اعتقاله، وبطبيعة التهم املوجهة إليه أو اليت ميكن أن            
الصمت ومبا ينجم عن التزام الصمت؛ وباحلق يف التواصل مع حمام من اختياره على انفراد يف                

وإذا كان ال ميلك الوسائل الكافيـة     . مكان اعتقاله ويف إبالغه بذلك احلق على وجه السرعة        
 .ونيةلتوكيل حمام، توفر له خدمات احملامي يف سياق نظام املعونة القان

وإذا تبني للمحكمـة خـالل      . وحيق ألي متهم االعتراف إذا كان يرغب يف ذلك          -١٠٦
 عنه، فإنه يكون غري مقبول وال ميكن استخدامه         احملاكمة أنه االعتراف انتزع من املتهم رغماً      

وجيب تقدمي مجيع املتهمني أمام احملكمة يف أقرب وقت ممكن ويف أجـل             . كدليل يف احملكمة  
ويتمتع مجيع املوقوفني أو املعتقلني باحلق يف ظروف        . ساعة من وقت التوقيف    ٤٨يتجاوز   ال

 لالعتقال والتغذيـة والعـالج الطـيب         مالئماً اعتقال إنسانية وعلى احلكومة أن توفر مكاناً      
 على املدافعني عن حقوق اإلنسان، كما       وتنطبق هذه احلقوق الدستورية أيضاً     .املالئمني أيضاً 

 .ة مبوجب الدستور حبماية وتعزيز واحترام هذه احلقوقأن الشرطة ملزم

ومل تتوفر أية دالئل عن ممارسة التهديدات واملضايقات والترهيـب واالعتقـاالت              -١٠٧
 .التعسفية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان منذ جولة اإلبالغ املاضية
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ئم اجلنسية املرتكبة ضد    التوصيات املتعلقة بالقوانني املقترحة بشأن العنف العائلي، واجلرا           
النساء، واختاذ تدابري لتقدمي املعونة القانونية والنفسية اجملانية لـضحايا العنـف العـائلي              

، وتنفيذ اإلجراءات   واجلنسي، واختاذ تدابري ملنع إساءة معاملة األطفال واستغالهلم جنسياً        
ة مبكافحة إساءة معاملة على النحو املطلوب من قبل جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعني 

  )٦٩-٦٦التوصيات  (األطفال واستغالهلم جنسياً
صدقت احلكومة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتزمـت               -١٠٨

ويوفر مرسـوم العنـف العـائلي       . حبماية النساء من العنف القائم على أساس نوع اجلنس        
سري، كما يتضمن أوامر تزجر العنـف العـائلي          للنساء احلماية من العنف األ     ٢٠٠٩ لعام

وال مينح املرسوم أية سلطة تقديريـة إىل احملـاكم           .وتدابري أخرى تروم تعزيز رفاه الضحايا     
ويلقى على عاتق الشرطة واملدعني العامني واملـوظفني القـضائيني          . للتشجيع على املصاحلة  

احلكومة الدور احلاسم الذي تضطلع به      وتدرك   .االلتزام القانوين بتنفيذ أحكام ذلك املرسوم     
اجلهات الفاعلة غري احلكومية لتوفري خدمات استشارية جمانية للنساء الالئي عانني من سـوء              

 بشأن  وقد تلقت السلطة القضائية وقوات الشرطة واملدعون العامون تدريباً        . العاملة والعنف 
 يتـضمن التـدريب علـى مراعـاة         زالوا يتلقونه، وهو   املرسوم املتعلق بالعنف العائلي وما    

 .االعتبارات اجلنسانية

 إلزامية اإلبالغ عن حاالت األذى املمكن       ٢٠١٠ويضمن مرسوم رعاية الطفل لعام        -١٠٩
أو احملتمل أو الفعلي الذي يكتشفه املهنيون والذي يكون من شأنه أن يـؤثر علـى صـحة               

ى عاتق املهنيني فيما يتـصل     وهو يشدد على واجب الرعاية الذي يقع عل       . األطفال ورفاههم 
مبعاجلة احلاالت املمكنة املتعلقة بإساءة معاملة األطفال، كما يسرد متطلبات تقدمي التقارير يف             

من الدستور على أنه لكل     ) د(٤١وتنص املادة   . سريتها وسالمتها مثل تلك احلاالت حلماية     
 الثقافية الضارة، وأي شـكل      طفل احلق يف احلماية من إساءة املعاملة واإلمهال، واملمارسات        

وتـنص   .من أشكال العنف، واملعاملة الالإنسانية والعقاب، والعمل اخلطري أو االسـتغاليل          
وعند اعتقاله، عدم     على وجوب عدم اعتقال أي طفل إال كإجراء أخري،         أيضاً)    ه(٤١ املادة

بار، ويف ظل هـذه      عن الك  إبقائه رهن االعتقال إال للفترة الضرورية؛ على أن يبقى منفصالً         
على أن مصلحة   ) ٢(٤١وتنص املادة    .الظروف يؤخذ يف االعتبار نوع جنس الطفل وعمره       

 .الطفل هي االعتبار األكثر أمهية يف هذا الصدد

 يف شؤون العمالة يف جمـال        وموظفاً  مفتشاً ٤٠وقد دربت وزارة العمل ما جمموعه         -١١٠
وزارت وحدة عمالة األطفـال يف      . األطفالالتحقيق وإجراء عمليات التفتيش بشأن عمالة       

 على الوقاية من إساءة     معلماً ٣٤٧  وقامت بتدريب  ٢٠١٢مدرسة عام    ١٩٢وزارة العمل   
باجلريدة الرمسيـة   ٢٠١٣ مايو/ أيار٢٨ يف ونشرت الوحدة أيضاً .معاملة األطفال وعمالتهم 

ـ   وأنشأت الوحدة ودربت أيضاً   . قائمة أماكن العمل اخلطرة    اطق املـشتركة بـني      جلنة املن
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الوكاالت على مستوى القاعدة الشعبية من أجل تقدمي التقارير عن عمالة األطفال وإسـاءة              
 .معاملتهم

من مرسوم اإلجراءات اجلنائية، أن يقـدم        ٢٩٥ باملادة   وميكن للمدعي العام، عمالً     -١١١
اء احملاكمة من   حماكمة للحصول على توجيهات بشأن تقدمي األدلة أثن         للقاضي قبل بدء   طلباً

ومن أجل محاية سالمة الشاهد ورفاهه، قد يسمح . قبل الشهود الذين خيشى تعرضهم للخطر
  :له القاضي باإلدالء بشهادته ببعض الطرق التالية

  من خالل شريط فيديو؛   )أ(  
أو خارج قاعة احملكمة من مكان مناسب، مع إحالة األدلـة إىل قاعـة              /و  )ب(  

ون الدوائر املغلقة أو الوسائل اإللكترونية الـسمعية البـصرية ذات           احملكمة من خالل تلفزي   
  النوعية املماثلة واآلمنة؛

بوضع شاشة أو زجاجة ذات اجتاه رؤية وحيد، حبيث ال ميكـن أن              أو/و  )ج(  
  يرى املتهُم الشاهَد لكن القاضي وحمامي املتهم ميكنهما أن يريا ذلك الشخص؛ 

ر أو فاصل ُيَشيد بطريقة متكن األشـخاص        بوضع الشاهد خلف جدا    أو/و  )د(  
  ؛شاهد وحتول دون رؤية الشاهد هلماملوجودين يف قاعة احملكمة من رؤية ال

أو ال يدىل باألدلة إال بوجود القاضي أو حمامي املتهم وأي شخص آخر             /و  ) ه(  
 .يعينه القاضي

ائية ضد اجلـرائم    ويتجلى الدور الرئيسي لشعبة محاية الطفل يف إقامة الدعاوى اجلن           -١١٢
اجلنسية واجلرائم اخلطرية األخرى اليت ترتكب ضد األطفال أو يف القضايا اليت يكون فيهـا               

 .األطفال هم الشهود األساسيون

 العمليات اليت تضطلع هبـا      ٢٠٠٩وحتدد املبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية الطفل لعام          -١١٣
العالقة مع الطفل الضحية، والقـرارات بـشأن        شعبة محاية الطفل مثل اخلطوات املتخذة لبناء        

طلبـات  (إمكانية معارضة كفالة املتهم، واالعتبارات ذات الصلة بالطلبات السابقة للمحاكمة           
 طلبات محاية الشهود اليت تقدمها شعبة محاية الطفل إىل احملكمـة            وهناك أيضاً ). محاية الشهود 

 . وجلسات االستماع املغلقة ووضع الشاشةفيما يتعلق حبذف االسم أو ذكره يف سياق احملكمة

ومن أهم أهداف شعبة محاية الطفل إجياد بيئة صديقة للطفـل لـضمان ارتيـاح                 -١١٤
كما أهنا تساعد يف شرح نظام فيجي       .الضحايا من األطفال خالل التعامل مع املدعني العامني       

. فهم العمليات القضائيةللعدالة اجلنائية للضحايا والشهود وعائالهتم من أجل مساعدهتم على         
 .لقاءات مع الضحايا والشهود للمساعدة على إطالعهم على إجراءات احملكمة وُتجري أيضاً
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ومبقاضـاة   التوصيتان املتعلقتان بالتحقيق املستقل يف مجيع انتهاكات حقـوق اإلنـسان              
قانونية ات ال مرتكبيها وضمان متتع كل املعتقلني باحلق يف املثول أمام احملكمة ويف اإلجراء           

  )٩٣ و٧٠التوصيتان (الواجبة 
الدستور على أنه حيق لألشخاص الذين يعتربون أن حقوقهم الواردة يف شرعة             ينص  -١١٥

وميكن جلميع األشخاص تقـدمي     . احلقوق قد انتهكت أن يطلبوا اإلنصاف من احملكمة العليا        
، أو هتديد حـق أو      شكوى للجنة حقوق اإلنسان ومناهضة التمييز بشأن رفض، أو انتهاك         

ومبا أن جلنة حقوق اإلنسان ومناهضة التمييز ال ختـضع        . حرية منصوص عليهما يف الدستور    
لتوجيه أو سيطرة أي شخص أو سلطة، فإن التحقيقات بشأن اخلرق املزعوم لشرعة احلقوق              

 .تكون مستقلة

  ) ٧٢ و٧١التوصيتان (ق يف حرية الدين التوصيتان املتعلقتان باحل    
ويتمتع كل شخص باحلق يف إظهـار   . يكفل الدستور حرية الدين والضمري واملعتقد       -١١٦

وممارسة دينه أو معتقده، يف العبادة أو إقامة الشعائر أو املمارسة أو التعليم إما بشكل فردي                
، وال ميكن أن ُيجرب أحد على التصرف بطريقة خمالفـة            أو علناً  أو مجاعي مع اآلخرين، سراً    

  .ده أو أن ُيطلب منه التعبري عن اعتقاد ال يؤمن بهلدينه أو معتق
ومل ُيبلغ قط عـن حـاالت       .  أو علناً  وحيق جلميع الفيجيني أن يظهروا دينهم سراً        -١١٧

 .لفيجيني اضطهدوا لكوهنم حيملون قيمة دينية معينة

التوصيات املتعلقة حبرية الرأي والتعبري واالجتمـاع مبـا يف ذلـك حريـة الـصحافة                    
  )٨٢-٧٣ ياتالتوص(

رأي أو تعبري ينطوي على دعاية للحرب؛ أو         حيظر الدستور صراحة أي خطاب أو       -١١٨
حتريض على العنف أو التمرد ضد الدستور أو يدعو إىل كراهية صفات شخصية فعليـة أو                

أو األصـل  /أو الثقافة، و/مفترضة لشخص ما أو ممارسة التمييز بشأهنا، مبا يف ذلك العرق، و      
أو امليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية،     /أو نوع اجلنس، و   /أو اجلنس، و  /الجتماعي، و اإلثين أو ا  

أو الـسن،   /أو اإلعاقة، و  /أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو الصحي، و       /أو اللغة، و  /و
 .أو الدين، بينما يكفل الدستور حرية التعبري والفكر والرأي والنشر/و

باختاذ ترتيبات إلنفاذ معايري وسائط     ) ٣(١٧ املادة    مبوجب ة ملزمة دستورياً  واحلكوم  -١١٩
مرسوم تطـوير قطـاع     وقد صدر   . اإلعالم وتنظيم وتسجيل املؤسسات اإلعالمية وإدارهتا     

مؤسسات قطاع اإلعـالم العاملـة يف فيجـي           لضمان تقيد  )املرسوم (٢٠١٠ اإلعالم لعام 
 .بالقواعد واملعايري الدولية للصحافة األخالقية واملسؤولة

من املرسوم لتـشجيع     ٣ مبوجب املادة    هيئة تطوير قطاع وسائط اإلعالم    وأُسست    -١٢٠
وتقدمي املشورة والتوصيات    وتعزيز وتسهيل تطوير املؤسسات واخلدمات اإلعالمية يف فيجي؛       
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لوزير االتصاالت؛ وتسهيل تقدمي اخلدمات اإلعالمية اجليدة؛ وضمان أن يكـون مـضمون             
 وأن يتقيد الصحفيون مبدونة أخالقيـات وسـائط          وعادالً  ومتوازناً اًالتقارير اإلعالمية دقيق  

توافـق   وتضمن هيئة تطوير قطاع وسائط اإلعالم أيضاً      . اإلعالم املنصوص عليها يف املرسوم    
املصلحة العامة أو النظام، أو املصلحة الوطنية، أو أال يكون           حمتوى تقارير وسائط اإلعالم مع    

 على حمكمة   وينص املرسوم أيضاً  .  من شأنه أن يسبب الشقاق اجملتمعي       أو ، أو متييزياً  عدوانياً
لوسائط اإلعالم، يرأسها قاض باحملكمة العليا، وتفصل يف قضايا خرق قوانني وسائط اإلعالم             

 .أو يف األمور املتعلقة برتاعات وسائط اإلعالم

 اإلبالغ متوازناًودعت هيئة تطوير قطاع وسائط اإلعالم منذ تأسيسها إىل أن يكون              -١٢١
قطاع وسائط اإلعالم بـشأن      وقد حققت هيئة تطوير   .  إىل األدلة ومسؤوالً    ومستنداً ودقيقاً

تقارير إخبارية تضع خطاب الكراهية يف موقع الصدارة املطلقة ويف تقـارير غـري دقيقـة                
ومتجاوزة تتعلق بالتطورات السياسية يف فيجي، ويف إعالنات يف وسائط اإلعالم حتط مـن              

 .قدر ذوي امليل اجلنسي غري احملدد

 من فرض غرامـات  وقد حرصت هيئة تطوير قطاع وسائط اإلعالم باستمرار، بدالً        -١٢٢
على الدعوة إىل التراجع عن اخلطأ وإىل ممارسة التنظيم الذايت للتقيد  باهظة أو أحكام بالسجن،

تعزيز األطـر التـشريعية     "   مع دعوة اليونسكو ل    عالم انسجاماً مبدونة أخالقيات وسائط اإل   
دعـم  "و" الوطنية، وتدريب الصحفيني، وبناء القدرات وتنمية الثقافة اإلعالمية واملعلوماتية        

يف تقريرها األخـري    " استقاللية وسائط اإلعالم من خالل تعزيز املعايري املهنية والتنظيم الذايت         
وجاءت دعوة هيئة تطوير    . ماالجتاهات العاملية على صعيد حرية التعبري وتطوير اإلعال       بشأن  

 موافقة للقانون فيما يتعلق بالقيود املربرة على حرية التعبري مبوجب قطاع وسائط اإلعالم أيضاً
 ونظمت هيئة تطـوير   . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية األوروبية       

 عمـل بـشأن مدونـة       وسائط اإلعالم، بوصفها سلطة معنية بالتطوير، عدة حلقات        قطاع
وتسعى . أخالقيات وسائط اإلعالم، والدستور، واملرسوم االنتخايب وتغطية االنتخابات الوطنية

 . إىل العضوية باملنتدى العاملي لتطوير وسائط اإلعالمقطاع وسائط اإلعالم أيضاً هيئة تطوير

 مبا فيها تلـك     وتتضمن تقارير وسائط اإلعالم العادية اآلراء ووجهات النظر العامة          -١٢٣
هيئة تطوير قطاع وسائط اإلعالم احلـوار والـتفكري النقـدي     وتشجع. اليت تنتقد احلكومة 

وعالوة على ذلك، مل يبلغ قط عن حاالت توقيف صحفيني أو ترهيبهم أو             . والتنظيم الذايت 
 .اعتقاهلم بسبب تقاريرهم اليت تنتقد احلكومة

 /دولية لتغطية االنتخابات العامة يف أيلول    وتشجع احلكومة حضور وسائط اإلعالم ال       -١٢٤
وقد ُسجلت اهليئات اإلعالمية الدولية لدى هيئة تطوير قطاع وسائط اإلعالم مـن             . سبتمرب

 .أجل تغطية االنتخابات العامة
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يتيح الوصـول إىل     ولن. وتسعى احلكومة إىل وضع مشروع قانون حرية املعلومات         -١٢٥
 تعزيز آليات املساءلة والشفافية واحلكم       فحسب وإمنا أيضاً   متكني املواطنني  ضمان املعلومات

 .يف الدوائر احلكومية واملؤسسات والقطاع اخلاص

، ٨٩-٨٣التوصـيات   (التوصيات املتعلقة باستقالل القضاء وباحلق يف احملاكمة العادلة             
٩٥-٩١(  
لطات ينص الدستور صراحة على استقالل القضاء من خالل ضمان الفصل بني الس             -١٢٦

وتضمن احلكومة عدم املساس باالستقالل     . القضائية والتشريعية والفروع التنفيذية للحكومة    
املؤسسي للسلطة القضائية بفعل انعدام االستقاللية املالية من خالل جعل السلطة القـضائية             

وقد نوقش استقالل القضاء بالتفصيل يف الفرع املخـصص لإلطـار           . متحكمة يف ميزانيتها  
 .ي يف هذا التقريرالتشريع

. وختول شرعة احلقوق ألي شخص متهم بارتكاب جرمية احلق يف احملاكمة العادلـة             -١٢٧
وتضمن احلكومة احلق يف احملاكمة العادلة من خالل منح الشخص املتهم بارتكـاب جرميـة    
 الفرصة لتقدمي األدلة، وللنظر يف قضيته خالل جلسة علنية وعقد جلسة االستماع باللغة اليت             

ومل يتوفر حىت اآلن أي دليل عن حرمان أي شخص من احلق يف احملاكمة العادلة أو                . يفهمها
 .يف تقدمي األدلة نتيجة لتدخل احلكومة يف القضايا املعروضة على احملكمة

التوصية املتعلقة باحلق يف التحقيق يف األعمال الوحشية املزعوم ارتكاهبا خالل االعتقال،                
  )٩٤التوصية (نة عن الشرطة واجليش ملسؤولني، ورفع احلصاوحماسبة األشخاص ا

تعترف احلكومة بوجود سلسلة من االدعاءات املتعلقة بوحشية الشرطة وتعـذيب             -١٢٨
ومـع   .ما دامت قوات الشرطة يف الوجود      وقد تقع مثل هذه احلوادث    . األشخاص املعتقلني 

 تقوم بتحقيقات داخلية ملعاجلـة      ذلك، فإنه من احلصافة أن نالحظ أن قوة الشرطة يف فيجي          
وقد عرض ضباط الشرطة الذين زعم أهنم تورطوا يف مثل هذه احلـوادث             . مثل هذه األمور  

وليست قوات الشرطة يف فيجي والقوات العسكرية       . على حمكمة داخلية للمزيد من البحث     
م شـرعة   وتلـز . جلمهورية فيجي مبنأى عن التحقيق يف األعمال الوحشية املزعوم ارتكاهبا         

احلقوق احلكومة على مجيع املستويات بضمان محاية وتعزيز حقوق اإلنسان بالنسبة جلميـع             
وعالوة على ذلك، ُيحقق مكتب مدير االدعاء العام يف مجيـع االدعـاءات             . سكان فيجي 

 .اجلنائية بشكل مستقل ويقرر بشأن املسار القانوين الذي يلزم اتباعه

حقـوق   " وعلى "التحرر من املعاملة القاسية واملهينة    " وينص الدستور على احلق يف      -١٢٩
وقد اعترب القضاة يف الكثري من احلاالت أن االعترافات اليت          . "األشخاص املوقوفني واملعتقلني  

أدىل هبا األشخاص املعتقلون الذين واجهوا وحشية الشرطة أثناء االعتقال هي اعترافات غري             
 .مقبولة
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ئق جلميع سـكان    ف من وطأة الفقر وضمان مستوى معيشي ال       التوصية املتعلقة بالتخفي      
  )٩٦التوصية (فيجي 
وتستعرض احلكومـة   . ظل التخفيف من وطأة الفقر ميثل إحدى أولويات احلكومة          -١٣٠

باستمرار برامج احلماية االجتماعية يف فيجي، كما أهنا حددت العوامل املساعدة على تفشي             
يات فعالة من أجل بلوغ التمكني االقتصادي للفئة الفقرية      الفقر وتوصلت إىل ابتكار استراتيج    

وتقدم احلكومة برامج احلماية املستهدفة وخدمات من قبيل خمططات         . واألشخاص املعوزين 
إعانة الفقراء، وبرامج القسيمات الغذائية، وبرنامج النهوض باملستقطنات، وأنظمة املساعدة          

وتـشمل خطـط الرعايـة      . جتماعية للمـسنني  على النقل وأنظمة املعاشات التقاعدية اال     
 .شخص حىت اآلن ٢٢ ٠٠٠االجتماعية ما يقارب 

  عند متكني الفقراء وسيمنحون فرصاًوسيحدد املستفيدون القادرون على العمل أيضاً  -١٣١
ومن املتوقع أن   . االلتحاق بسوق العمل   للتدريب حىت ينتقلوا من نظام الرعاية االجتماعية إىل       

 . املعيشة يف فيجي بفعل زيادة فرص العمل بأجر املمنوحة للفقراءيتحسن مستوى

  )٩٧التوصية(قة باستعادة املعاشات التوصية املتعل    
، واستمر  ٢٠٠٩مسائل تتعلق مبرسوم تنظيم املعاشات وبدالت التقاعد لعام          مل ُتثر   -١٣٢

أي تدخل مـن    مجيع من حيق هلم احلصول على املعاشات التقاعدية يف احلصول عليها دون             
 .احلكومة

التوصية املتعلقة بطلب الدعم واملساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                
 )٩٨صية التو(اإلنسان فيما يتعلق باالمتثال ملبادئ باريس 

وتشمل . طلبت احلكومة املساعدة من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -١٣٣
حلكومة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تقييم قدرات جلنة حقـوق           املناقشات بني ا  

اإلنسان ومناهضة التمييز بفيجي هبدف تعزيز اللجنة املذكورة وضمان املزيد من االمتثـال              
 .ملبادئ باريس

التوصيات املتعلقة بطلب العون واملساعدة من املنظمات الدولية واجملتمع الدويل والدول               
ات، وملواصلة اإلصالحات كما هو مبني يف خارطة الطريق حنو الدميقراطيـة            لبناء القدر 

  )١٠٣-٩٩التوصيات (والتكيف مع تغري املناخ 
سعت احلكومة إىل احلصول على دعم اجلهات املقدمة للمساعدات اإلمنائية اليت من              -١٣٤

كومة الطابع  وأضفت احل . شأهنا أن تساهم يف الرفاهية االقتصادية واالجتماعية لشعب فيجي        
يشمل تلقي املساعدة املالية مـن       شركائها الرئيسيني يف التنمية، مبا     الرمسي على عالقاهتا مع   

للمساعدات اإلمنائية اخلارجية واملساعدة التقنية واإلمنائية من بلدان جنـوب           اجلهات املاحنة 



A/HRC/WG.6/20/FJI/1 

GE.14-14626 28 

يجي االستراتيجية  خطة ف  احمليط اهلادئ، وذلك لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق        
 .وخارطة الطريق حنو الدميقراطية والتنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة للتنمية

تدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب مـع        ) ثنائية وثالثية (وأبرمت فيجي اتفاقات      -١٣٥
ذي خيدم   لدعم التبادل ال   ٧٧  الوكالة اليابانية للتعاون الدويل ومع دول أخرى من جمموعة ال         

 .التنمية االجتماعية واالقتصادية

وشهدت فيجي زيادة كبرية يف تواتر وشدة الفيضانات السريعة واألعاصري املداريـة         -١٣٦
وتلتزم فيجي باحلد من    . خالل السنوات اخلمس املاضية، باعتبارها دولة جزرية صغرية نامية        

والتكيف مع ) مائية والوقود احليويالطاقة الكهر(انبعاثات الكربون من خالل الطاقة املتجددة 
وقد ُوجهت االستراتيجيات والسياسات    . تغري املناخ للحد من خماطر الكوارث بصفة خاصة       

 حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وبرنامج عمل بربادوس ٢٠٠٠والربامج الوطنية منذ عام 
تغري املناخ واحلد من خماطر     وتشمل تلك االستراتيجيات التأقلم مع      . واستراتيجية موريشيوس 

اللذين أدجما يف خطط التنمية الوطنية االستراتيجية املتعاقبة مبا يف ذلك خارطة الطريق  الكوارث
 .٢٠١٤-٢٠٠٩حنو الدميقراطية والتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة للفترة 

 احملرز يف معاجلـة      تقرير فيجي الوطين لتقييم التقدم     ٢٠١٣مايو  /وقد صدر يف أيار     -١٣٧
مكامن الضعف يف الدول اجلزرية الصغرية النامية من خالل تنفيذ اسـتراتيجية موريـشيوس          
ملواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس، ويسلط التقرير الضوء على املبادرات الوطنية والـدعم             

ت زالت فيجي تعتمد علـى املعونـات واملـساعدا         وما. املقدم من قبل الشركاء يف التنمية     
، بصفتها دولة نامية لديها مـوارد شـحيحة والتزامـات       "البيئية"اخلارجية لتمويل املشاريع    

ومتول بعض اجلهات املاحنة احلكومة مباشرة من خالل الوكاالت احلكومية، بينما           . متعارضة
الذين يضطلعون مبشاريع ) سيما املنظمات غري احلكومية وال(خيصص معظم األموال للشركاء 

 .وقامت احلكومة بتنفيذ عدد من املشاريع من خالل وحدة تغري املناخ. غري املناخيف جمال ت

وتدرس فيجي مبادرات حمددة للتخفيف من آثار تغري املناخ على اجملتمع تشمل تلقي              -١٣٨
املساعدة لتحسني ممارسات استخدام األراضي من خالل سياسة وطنية الستخدام األراضـي            

 .جمعات املياهالريفية وحتسني إدارة مست

زالت تتلقاها من عدد من الدول من أجـل بنـاء            وقد تلقت فيجي املساعدة وما      -١٣٩
السياسات العامة، والزراعـة، والتجـارة الدوليـة         القدرات يف جماالت تنموية عديدة مثل     

 يف جمـال   كما تلقى املـسؤولون تـدريباً     . واالقتصاد، وإدارة التنمية الريفية، وجتديد الطاقة     
 .اءات الربملانيةاإلجر

وتلقت فيجي املساعدة من أجل توفري املوارد لصياغة القوانني واإلجراءات الرئيسية             -١٤٠
  .املتعلقة باالنتخابات العامة واإلجراءات الربملانية
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  اإلجنازات والتحديات   -سادساً  
ذه ، وأهم ه  ٢٠١٠ كبرياً منذ جولة االستعراض األوىل لعام        أحرزت احلكومة تقدماً    -١٤١

 .ومعترفاً هبا على الصعيد الدويل حقوق قوية اإلجنازات صدور الدستور الذي يتضمن شرعة

وقد وضعت احلكومة اهلياكل األساسية القانونية لكي تنتقل فيجـي إىل دميقراطيـة       -١٤٢
 وعلى مر   وطورت فيجي تدرجيياً  . مستدامة من خالل انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية       

 .ع اجملتمع الدويل، واستمرت يف إشراك أصحاب املصلحة والشركاء الدولينيالسنني تعاوهنا م

وخطت احلكومة خطوات تدرجيية حنو تأمني احلقوق املدنية والسياسية جلميع سكان             -١٤٣
 هامة على مسار    فيجي وجيب االعتراف بكوهنا واحدة من البلدان القليلة اليت قطعت أشواطاً          

 اجليل الثالث، أي احلقـوق االجتماعيـة واالقتـصادية    اإلصالح الدستوري لضمان حقوق   
  .)"حقوق العيش"املسماة فيما يلي (

ومن أهم التحديات اليت تواجه فيجي بوصفها دولة نامية ودميقراطية انتقالية استدامة              -١٤٤
سيما بالنظر إىل القيود املفروضة علـى مـوارد          حقوق العيش والتزام احلكومة بتعزيزها وال     

 .باحلقوق املدنية والسياسية ملتطلبات املتعارضة املرتبطةوا الدولة

ولذلك فمن األمهية مبكان أن حتقق فيجي التوازن يف هـذا الـصدد مـن خـالل              -١٤٥
 .ترجيح كفة حقوق على حساب أخرى وعدم للتجزئة االعتراف بعدم قابلية تلك احلقوق

  خامتة  -عاًساب  
لة االستعراض األوىل والتزمت فيجي      من التوصيات خالل جو    ١٠٣قُدمت لفيجي     -١٤٦
ويربز هذا التقرير اجلهود امللموسة اليت بذلتـها احلكومـة مـن خـالل              . منها ٩٧ بتنفيذ

اإلصالحات التشريعية لتنفيذ تلك التوصيات من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جلميـع             
  .سكان فيجي

        


