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 مقدمة  
عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1

تشـرين  01 يف الفـةة مـنعشـرين   دورتـه ال0221حزيران/يونيه  19املؤرخ  5/1حقوق اإلنسان 
 فيجــ  قــوق اإلنســان يفعرضــح حالــة ح. واست  0214تشــرين الينــاف/نوفم   1األول/أكتــوبر    

السـيد أيـا   فيجـ  وترأس وفـد. 0214تشرين األول/أكتوبر  08املعقودة يف  اخلامسةيف اجللسة 
يف  فيجــ واعتمــد الفريــق العامــال هــذا التقريــر بشــ ن خي ــو   النا ــب العــا  وو يــر العــدل.  -د ســي  

 .0214تشرين األول/أكتوبر  31شرة املعقودة يف اجلسته الع
  اختــار  لــ  حقــوق اإلنســان فريــق املقــررين التــا  0214نون اليناف/ينــاير كــا  15ويف  -0

 وناميبيا واليابان. الحتاد الروس : فيج )اجملموعة الينالثية( لتيسري استعراض احلالة يف 
  16/01مــن مرفـق القــرار  5والفقـرة  5/1مــن مرفـق القــرار  15وعمـالا ب حكــا  الفقـرة  -3

 :فيج اض استعراض احلالة يف صدرت الوثا ق التالية ألغر 
ـــــــــــــــــــــر و ا/عـــــــــــــــــــــرض خ ـــــــــــــــــــــ  مقـــــــــــــــــــــد  وفقـــــــــــــــــــــاا للفقـــــــــــــــــــــرة  ( )أ  )أ( 15تقري

(A/HRC/WG.6/20/FJI/1؛) 
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان وفقـاا  ( )ب 
 (؛A/HRC/WG.6/20/FJI/2)ب( )15للفقرة 

ة حلقـــــــوق اإلنســـــــان وفقـــــــاا مـــــــوجز أعدتـــــــه مفوضـــــــية األمـــــــم املتحـــــــدة الســـــــامي ( )ج 
 (.A/HRC/WG.6/20/FJI/3)ج( )15 للفقرة

   ســـبانيا عـــن  ريـــق اجملموعـــة الينالثيـــة  ا مـــة أســـ لة أعـــد ا مســـبقاا  فيجـــ وأحيلـــح     -4
واململكـــة املتحـــدة ل ي انيـــا الع مـــ  واملكســـي   وســـلوفينيا  وليشتنشـــتاين  وأملانيـــا  وبلجيكـــا  

د هذه األسـ لة علـ  املو ـع الشـبك  اخلـارج  لالسـتعراض الـدورج يرلندا الشمالية  وهولندا. وتر أو 
 الشامال.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ور ـي  القاـاة  ومـدير  النا ـب العـا  وو يـر العـدل   د  البيانات الفتتاحية لوفد فيجـ  -5
 .ي ة ت وير   اع اإلعال هالنيابة العامة  ور ي  

ـــادا والقـــيم األساســـية حلقـــوق اإلنســـان هـــا التزامو ـــد أكـــدت فيجـــ   -6 بتعزيـــز وةايـــة املب
ـــ  أيلـــول/ 1يف  ها املعتمـــديف دســـتور   عليهـــا اإلعـــالن العـــامل  حلقـــوق اإلنســـان يت يـــن العامليـــة ال
ف للتصــويح اإلنفــاا القــانو  . ويشــكال هــذا الدســتور أول دســتور يف فيجــ  يلغــ 0213 ســبتم 
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  حيــ  عــن احلقــوق املدنيــة والسياســية شــمال احلقــوق الجتماعيــة وال تصــادية  فاــالا ي  و ثــااإل
و وجــــب  .شــــعب فيجــــ صــــا  يف  ــــال حقــــوق اإلنســــان ل أحــــدل حتــــولا  اا معياريــــ اا   ــــار  أنشــــ 

 .هاوتعزيز ق احلقو هذه ماية حب اا ي انون التزاماا الدولة  تلتز الدستور  
انتشابــات   0214أيلول/ســبتم   11أجــرت  وجــب الدســتور  يف  وكانــح فيجــ   ــد -1

ــــة    9446شــــهدت مشــــاركة للنــــاخبب املســــجلب بنســــبة  كمــــا ســــجلح مســــتو   ياســــياا يف املا 
املـرا بب املتعـدد . ويف بيـان أو   اعتـ  فريـق يف املا ـة 2415 بنسبة ب ا ات امللغاةمنشفااا من ال

 مح باملصدا ية وأهنا مينلح  رادة شعب فيج .اجلنسيات أن هذ النتشابات  د اتس
عـــن حقـــوق اإلنســـان املنصـــوص عليهـــا يف الصـــكوحل الدوليـــة األساســـية حلقـــوق  وفاـــالا  -9

اإلنســـان  حتـــ  فيجـــ   لـــ  حقـــوق اإلنســـان علـــ  معاجلـــة املســـا ال الناشـــ ة يف  ـــال حقـــوق 
اتفا ــات انعكاســات و     وسياســات اللجــوءالعــابرة للحــدود آثــار تغــري املنــاخ ــا فيهــا   اإلنســان

 التجارة احلرة عل  احلقوق الجتماعية وال تصادية. 
اليت  رحتهـا عل  األس لة املتعلقة بالتصديق عل  الصكوحل الدولية حلقوق اإلنسان  ورداا  -8

يف العهــد الــدو  اخلــاص  فيجــ  أهنــا ليســح  رفــاا أكــدت بلجيكــا واملكســي  واململكــة املتحــدة  
العهــد الــدو  اخلــاص بــاحلقوق ال تصــادية والجتماعيــة والينقافيــة  و اســية  بــاحلقوق املدنيــة والسي

 .واتفا ية مناهاة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الال نسـانية أو املهينـة
اللتزامــات تــذهب    أبعــد مــن ومــع الــ   فــةن شــرعة احلقــوق القويــة الــيت يتاــمنها الدســتور 

يف الصـــكوحل املـــذكورة وت لـــز  الدولـــة بتعزيـــز هـــذه احلقـــوق وةايتهـــا لصـــا   يـــع املنصـــوص عليهـــا 
أمـا   ـرار التصـديق علـ  الفيجيب. وت بق السل ة القاا ية الفيجية هذه احلقوق بشكال مباشـر. 

 هذه الصكوحل فهو من اختصاص ال ملان.
   ات اخلاصــة اإلجــراءيف   ــار كلفــب بوليــات وت ــال فيجــ  مرنــة فيمــا اــ  دعــوة امل -12

. وتريــد فيجــ  أن جديــدة مامــاا  بي ــة سياســية واجتماعيــة وتشــريعيةبيــد أهنــا تعمــال يف  . يــارة البلــد
تكــــون يف وضــــع يســــمق عــــا بالتصــــديق علــــ  هــــذه الصــــكوحل وأن تكــــون لــــديها املــــوارد الال مــــة 

 واستيفاء معايريهم  بال دعو م.  كلفب بولياتلستقبال امل
تفا يـــة القاــاء علـــ   يـــع أشــكال التمييـــز ضـــد رأة يف فيجــ  مـــع اوتتماشــ  حقـــوق املـــ -11

علــ  األســ لة الــيت  رحتهــا عشــرة بلــدان  ورداا . 1885املــرأة  الــيت صــد ح عليهــا فيجــ  يف عــا  
بشــــ ن اإلجــــراءات املتشــــذة مــــن أجــــال وضــــع حــــد للتمييــــز والعنــــف ضــــد املــــرأة  اعةفــــح فيجــــ  

يف هـــذا الصـــدد حتـــدي  مبـــادرات جديـــدة  مالبالتحـــديات الـــيت ت رحهـــا هاتـــان املســـ لتان. وتشـــ
متعلـق سـن مرسـو  و جـرا م الغتصـاب والعتـداء اجلنسـ   بشـ ن يف مرسو  اجلرا م  واردةأحكا  

 و نيـــة جنســـانية سياســة ووضـــعقاـــا    عـــاملب يف اجملــال ال  وتـــدريب الهالعنف املنـــز  وت بيقــبــ
 هولنـداوصـححح فيجـ  ادعـاء  .يةعل  الشؤون اجلنسان وتدريب موظف  اخلدمة املدنية  جديدة
  باإلضـافة    اجلــن  األسـ  احملميـة حـدييناا  خـالل سـرد مـن  ن الدسـتور ل ممـ  املـرأةالقا ـال  

الـيت تشـمال اعويـة اجلنسـانية والتعبـري اجلنسـاف  واحلمـال واحلالـة و يف شـرعة احلقـوق  ونوع اجلـن   
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عــن قــانوف الالتعبري ســمق بــا يمــرأة  مــن التمييــز ضــد املــواســعة الن ــاق يــة  وتشــكال ةايــة زوجال
ج ذحالت العنف املنز  املبلغ عنها  الـعدد أن ارتفاع  وأوضحح أيااا  .تعدد اجلوانباملتمييز ال

 .املبادرات املشار  ليها أعالهب تهمثقنتيجة الاحايا   بالغتزايد الوا ع  أثار القلق  يعك  يف
دت  يــع اجلهــات صــاحبة املصــلحة دورهــا يف ولــن تكــون هــذه التــدابري مفيــدة  ل  اا أ -10

 ول بـد أياـاا  .التمييـز والعنـف ضـد املـرأة مع عد  التسامق م لقاا  يف اجتاه ف اجملتمع اتشكيال مو 
مــن تــدريب أفــراد الشــر ة واجملتمــع املــدف والســل ة القاــا ية واملــدعب العــامب ومشــاركتهم. ومــن 

املرسـو  هبذه القـوانب واملبـادرات ألهنـا ةولـة  وجـب ملمة  املهم أن تكون من مات اجملتمع املدف
 مينيال املرأة يف الن ا  القانوف. املتعلق بالعنف املنز 

عل  العنف املنز  كجرمية؛  ا ت ـال التهمـة  مـة  املرسو  املتعلق بالعنف املنز ول ين   -13
مهمـة  أحكامـاا  لعنف املنـز املرسـو  املتعلـق بـااعتداء  وجب مرسو  اجلـرا م. ومـع الـ   يتاـمن 

 ميكن استشدامها من أجال ةاية املرأة.
 ن بــالوفــد أفــاد أســ لة مــن  ســتونيا وبلجيكــا بشــ ن احملكمــة اجلنا يــة الدوليــة  علــ   ورداا  -14

 فيج  كانح من أول الدول اليت صد ح عل  ن ـا  رومـا األساسـ   وهـ  ل تـزال ملتزمـة التزامـاا 
ن ــا  أحكــا   وتتســم التشــريعات احملليــة للبلــد بالتكامــال التــا  مــع .الدوليــةباحملكمــة اجلنا يــة  ثابتــاا 

 من خالل مرسو  اجلرا م. روما األساس 
 ثيوبيــــا وسويســــرا بشــــ ن احلقــــوق مقابــــال القيــــود يف الدســــتور  رحتهــــا أســــ لة علــــ   ورداا  -15

أنــه الفيجــ   أوضــحح فيجــ  أن عــبء  ثبــات ضــرورة القيــود يقــع علــ  عــاتق الدولــة. وأضــافح 
 تمـع دميقرا ـ   ـا م علـ  الكرامـة أج أن يعـز  القـيم الـيت يسـتند  ليهـا  جيب عل  القـانون دا مـاا 

مـن شـرعة احلقـوق  الـيت تقـو  عليهـا  1عـن الـ   فـةن الفـرع  اإلنسانية واملساواة واحلرية. وفاـالا 
ـــادا الدميقرا يـــة  يرشـــد احملـــاكم يف تفســـريا ا ويســـمق عـــا ب خـــذ القـــانون ا لـــدو  بعـــب هـــذه املب

 العتبار عند اختاا  رارا ا.
بشـــ ن  لغـــاء عقوبـــة اإلعـــدا   رحتهـــا أملانيـــا وفرنســـا وناميبيـــا  أشـــارت أســـ لة علـــ   ورداا  -16

بشـكال  ا مـة . لكـن هـذه العقوبـة مـا  الـح 0221فيج     أهنـا ألغـح عقوبـة اإلعـدا  يف عـا  
للمملكــة املتحــدة.  1855ش لعــا  غــري مباشــر يف القــانون العســكرج  حبكــم ان بــاق  ــانون اجلــي

وأفــادت فيجــ  ب نــه يف الــدورة املقبلــة لل ملــان ســوو ي عــدرل القــانون العســكرج لت حــذو منــه مامــاا 
 اإلشارة    عقوبة اإلعدا .

وتوصيات من أملانيـا و هوريـة كوريـا ونيو يلنـدا بشـ ن انتهاكـات حقـوق  أس لةعل   ورداا  -11
  أوضـحح فيجـ  مزعومـةالشـر ة مـن أفعـال تعـذيب وسـوء معاملـة  اإلنسان  ل سيما ما ترتكبه

أنه يف احلالت اليت تقد  فيها شكاو     الشر ة ويفصال فيها مدير النيابة العامة ب ن هناحل ما 
يكفـــ  مـــن األدلـــة للمالحقـــة  ي الحـــق اجلنـــاة. ويف الو ـــح الـــراهن  يقاـــ  بالفعـــال بعـــ  هـــؤلء 

  عقوبة السجن عل  مينال هذه األفعال.
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ويسمق اإل ار القانوف اجلديد لفيج  املنصوص عليه يف الدستور باختاا تدابري لامان  -19
حتــــدي   جــــراءات الشــــر ة وجعلهــــا أكينــــر شــــفافية. ومــــن املســــلم بــــه أن مارســــة التعــــذيب أثنــــاء 
الستجواب ه  مشكلة  ويلة األمد يف فيج   بسبب مفاهيم ثقافية خا  ة موروثة من موا ف 

ل ول اإلجراءات يف احملاكم مـن  تشكال جزءاا من الذاكرة احلية. وعذا  وتفادياا و وبا سادت يف أور 
أجـــال حتديـــد مـــا  اا كانـــح العةافـــات واأل ـــوال  ـــد انتزعـــح حتـــح التعـــذيب  أتاحـــح الســـل ة 
القاا ية بنفسها موارد من امليزانيـة إل ـالق مشـروع يسـمق بتسـجيال  يـع املقـابالت مـع املشـتبه 

  وستوفر مزيداا من األموال والتدريب للمحقِّقب. و د أ جرج هذا يف ظال بالفيديو نفيهم احملتجزي
واملعاملــة العنيفــة  الســلوحل غــري الال ــق اإل ــرار ب نــه علــ  املؤسســات دمــل مواردهــا للقاــاء علــ  

 وكفالة ن ا   اا   أكينر فعالية.
جوانــب مــن ثقافــة بوجــود أوجــه  صــور يف حتقيقــات الشــر ة ويف  وأ ــرت الشــر ة أياــاا  -18

وحشـية الشـر ة أو تتجاهلهـا فيمـا ماـ   كمـا اعةفـح الشـر ة تتسـامق مـع الشر ة الـيت كانـح 
بارورة تقدمي التـدريب يف  ـا  العنـف املنـز  والسـتجوابات. و ـد دعيـح من مـات متشصصـة 
ـــن مكانـــ ة    التعـــاون مـــع الوكـــالت اات الصـــلة يف فيجـــ  لتقـــدمي هـــذا التـــدريب علـــ   ـــو مسِّ

حقــوق اإلنســان يف ن ــا  العدالــة اجلنا يــة يف فيجــ . ويف رد آخــر علــ  بواعــ  القلــق الــيت أثــريت 
بشــ ن العتــداءات واألعمــال الوحشــية الــيت ترتكــب أثنــاء الحتجــا  لــد  الشــر ة  أوضــق الوفــد 

سـ لة نتـزع فيهـا أدلـة باسـتشدا  الشـر ة لالعتـداء  تتو ـف احملاكمـة وحتـال املأنه يف احلالت اليت ت  
   مفــوض الشــر ة للتحقيــق فيهــا وتوجيــه  ــم جنا يــة مكنــة    املســؤولب. ويف ا ونــة األخــرية  

بالشــةاحل يف جرميــة القتــال  أدت هــذه القاــايا    مالحقــة و دانــة ثالثــة مــن أفــراد الشــر ة أدينــوا 
 ة.وفاة شاب أثناء الحتجا  لد  الشر ا يف ا بالوعهموفردين من أفراد الشر ة أدين

و د  الوفد توضيحات بش ن ن ا  العدالة اجلنا ية يف فيج   مـع الةكيـز بشـكال خـاص  -02
علـ  العمليــات الــيت تـ تربــع مــا بـب مرحلــة  يــداع شــكو  جنا يــة ومرحلـة  صــدار  ــرار بشــ ن مــا  اا  

أن الشـر ة مسـتقلة عـن احلكومـة  كان يتعـب مباشـرة  جـراءات مالحقـة أ  ل. وأكـد الوفـد أياـاا 
ير النيابــة العامــة فيمــا اــ  ال ريقــة الــيت جتــرج هبــا حتقيقــات الشــر ة  كمــا أكــد أن الشــر ة ومــد
تســت يع التصــرو  ل عنــدما يتقــدر  شــش  بشــكو  خ يــة رعيــة   ــا يف الــ  عنــدما تتعلــق  ل

 الشكو   عاملة غري منصفة عل  يد الشر ة.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وتــــرد التوصــــيات املقدمــــة أثنــــاء جلســــة . وفــــداا ببيانــــات أثنــــاء جلســــة التحــــاور 54د  أ -01

 التحاور يف الفرع اليناف من هذا التقرير.
( باجلهود املبذولة يف  الت التنمية الجتماعية البوليفارية -وأشادت فنزويال ) هورية  -00

.  خ ـــار الكـــوارل ال بيعيـــةعلـــق بوفيمـــا يت  واحلـــد مـــن الفقـــر واخلدمـــة الصـــحية والســـكن الال ـــق
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    السياسة الو نية املتعلقة باألششاص اوج اإلعا ـة والتعلـيم البتـدا   والينـانوج وأشارت أيااا 
 . و دمح توصيات.اجملاف
ورحبــح اجلزا ـــر بالدســتور الـــذج يكـــرس املبــادا العامليـــة ويعـــز  اإل ــار القـــانوف حلقـــوق  -03

شابات واملشاركة السياسـية. وأعربـح عـن تقـديرها للسياسـات اإلنسان  ل سيما فيما ا  النت
املتعلقـــة باألشـــشاص اوج اإلعا ـــة واملســـنب  وللجهـــود الراميـــة    معاجلـــة املســـتويات املعيشـــية. 

 و دمح اجلزا ر توصيات.
اجلنســـانية الو نيـــة الـــيت تعـــز   سياســـة انيهـــا لفيجـــ  علـــ  وضـــع ال و ـــدمح األرجنتـــب -04

نسب  والعدالة الجتماعية  والتنمية املستدامة. وأشارت األرجنتب    عملها مع املساواة بب اجل
التفا يــة الدوليــة حلمايــة  يــع فرنســا وبلــدان أخــر  بشــ ن ةلــة دوليــة لتشــجيع التصــديق علــ  

 . و دمح األرجنتب توصيات.األششاص من الختفاء القسرج
املـــــرا بب املتعـــــدد ار املؤ ـــــح لفريـــــق واإل ـــــر  0214ورحبـــــح أســـــةاليا بانتشابـــــات عـــــا   -05

 صــدا ية هــذه النتشابــات. وأشــارت أســةاليا    أديــة دعــم الــدور الــدميقرا   الــذج  اجلنســيات
ملن مــة العمــال  التصــالت املباشــرةوســا ا اإلعــال . وأشــادت ببعينــة تؤديــه يؤديــه اجملتمــع املــدف و 

ــــة ولح ــــح احلاجــــة املســــتمرة    التعــــاون الوثيــــ ق مــــع شــــركاء العمــــال. و ــــدمح أســــةاليا الدولي
 توصيات.

ولح ــح بــنغالديش التقــد  احملــر   علــ  الــرغم مــن التحــديات املواج هــة و ابليــة فيجــ   -06
للت ثر بالكوارل ال بيعية  وسل ح الاوء علـ  الدسـتور وأوجـه التحسـن يف صـحة املـرأة وال فـال 

يف احليـاة العامـة واختـاا القـرار  والعنـف القـا م واملوارد اخلاصة بالتعليم. وأفادت ب ن مشاركة املـرأة 
 عل  نوع اجلن  يشكالن موضوعب مينريين للقلق. و دمح بنغالديش توصيات.

  0228ورحبــح بلجيكــا بوضــع تشــريعات انتشابيــة و لغــاء لــوا ق ال ــوارا العامــة لعــا   -01
ح وجـود السياسـة وأ رت يف الو ح نفسه بالتحديات املستمرة يف  ال حقوق اإلنسان. ولح ـ

اجلنســانية الو نيــة  علــ  الــرغم مــن شــيوع العنــف القــا م علــ  نــوع اجلــن   وشــددت علــ  أديــة 
 حرية التعبري والتجمع. و دمح بلجيكا توصيات.

وأشـــادت ال ا يـــال بفيجـــ  لنجـــاا النتشابـــات العامـــة وتعيـــب نســـاء يف مناصـــب و راء  -09
ود املفروضــة علــ  حريــة الــرأج والتعبــري و  اء نســبة ومســاعدج و راء. وأعربــح عــن  لقهــا   اء القيــ

 السكان الذين يعيشون حتح خا الفقر. و دمح ال ا يال توصيات. 
وســـ لح كنـــدا عـــن اخل ـــوات الـــيت جيـــرج اختااهـــا مـــن أجـــال تـــوفري ةايـــة تامـــة للحقـــوق  -08

يف  16رأة بنسـبة املتعلقة حبرية التعبري والرأج وتكوين اجلمعيات والتجمع. ورحبح بنب  مشاركة امل
 املا ة يف ال ملان اجلديد وانتشاب امرأة كر يسة لل ملان. و دمح توصيات.
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وشـــجعح شـــيل  اإلجـــراءات الراميـــة    ضـــمان اســـتقاللية الســـل ة القاـــا ية  وتقييـــد   -32
ن ــاق تشــريعات ال ــوارا  وضــمان حريــة التعبــري  وتقــدمي تعوياــات لاــحايا انتهاكــات حقــوق 

 توصيات. اإلنسان. و دمح
وأشادت الصب بفيج  للتزامهـا باملسـاواة بـب اجلنسـب والعدالـة الجتماعيـة والسياسـة  -31

ــــادة  وأشــــادت أياــــاا الو نيــــة املتعلقــــة باألشــــشاص اوج اإلعا ــــة واجمللــــ  الــــو ا للمســــنب.  بزي
 . و دمح توصية. اناا الستينمارات الرامية    توفري التعليم البتدا   والينانوج 

فيجــــ  علــــ  اختــــاا  جــــراءات أســــرع للتصــــديق علــــ  الصــــكوحل  اوشــــجعح كوســــتاريك -30
ـــــ  مواصـــــلة التعـــــاون مـــــع هي ـــــات املعاهـــــدات  األساســـــية حلقـــــوق اإلنســـــان  وحينـــــح فيجـــــ  عل
واإلجــراءات اخلاصــة. ورحبــح بــاخل وات الــيت جيــرج اختااهــا مــن أجــال  لغــاء عقوبــة اإلعــدا  مــن 

  يع الصكوحل القانونية. و دمح توصيات.
وأشـــــادت كوبـــــا بـــــاخل وات الـــــيت تتشـــــذها فيجـــــ  لتلبيـــــة احتياجـــــات األشـــــشاص اوج  -33

. وحينـــح كوبـــا اجملتمـــع  انـــاا اإلعا ـــة  وتـــوفري  مكانيـــة احلصـــول علـــ  التعلـــيم البتـــدا   والينـــانوج 
 الدو  عل  دعم جهود فيج  الو نية فيما ا  املسا ال احملددة ك ولويات. و دمح توصية.

ـــدا رحل -34 بتعهـــد احلكومـــة اجلديـــدة بالتصـــديق علـــ   يـــع الصـــكوحل األساســـية  ورحبـــح ال
حلقـــوق اإلنســـان. وبينمـــا لح ـــح أن هنـــاحل خ ـــوات جاريـــة بالفعـــال مـــن أجـــال التصـــديق علـــ  
اتفا يـة مناهاــة التعــذيب  شـجعح احلكومــة علــ  التمـاس املســاعدة مــن مبـادرة اتفا يــة مناهاــة 

 التعذيب. و دمح الدا رحل توصيات.
 ستونيا أن صياغة الدستور مل تكن شاملة. وحينح فيج  عل   لغاء املراسـيم ولح ح  -35

الـــيت تقيـــد حريـــة وســـا ا اإلعـــال   ووضـــع حـــد ملـــا يتعـــرض لـــه األشـــشاص املنتقـــدون للدولـــة مـــن 
 مع العنف ضد املرأة. و دمح توصيات. ترهيب وماايقة  وضمان عد  التسامق م لقاا 

انونيـة السـارية علـ  بعـ  احلقـوق الدسـتورية مـن تـ ثري واستفسرت  ثيوبيا عما للقيود الق -36
علــ  أهليـة هي ـات  نفـاا القــانون مفروضـة يف متـع األفـراد بـاحلقوق املعنيـة. ولح ــح وجـود  يـود 

 لتفسري التزامات البلد يف  ال حقوق اإلنسان. و دمح توصية.
ســتور اجلديــد  مــا وضــع ورحبــح فرنســا بةعــادة  رســاء الدميقرا يــة ال ملانيــة واعتمــاد الد -31
 للتمييز الر يس  القا م عل  أس   ثنية. و دمح فرنسا توصيات. حداا 
ورحبـح أملانيـا بشـرعة احلقـوق الـواردة يف الدسـتور اجلديـد. وأشـادت بـنهل اإللغـاء املتربـع  -39

 بش ن عقوبة اإلعدا  عل  مد  أكينر من عقدين. و دمح أملانيا توصيات.
للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان ومكافحـة التمييـز ستصـبق ا ن هي ـة وأفادت فيج  بـ ن ا -38

اإلنفاا الر يسية لشرعة احلقوق اليت يكفلها الدستور. وين  الدستور عل  استقاللية هذه اللجنـة 
يف   ــا يف الــ  الســتقاللية اإلداريــة والــتحكميف أداء مهامهــا ويف مارســة ســل تها وصــالحيا ا  

. ولكــ  تنفــذ اللجنــة وليتهــا  الــيت تشــمال  نفــاا ورصــد المتينــال هــا اخلاصــتبميزانيتهــا ويف ماليت
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لصــكوحل حقــوق اإلنســان الــيت صــد ح عليهــا احلكومــة  ب ــرق منهــا رفــع الــدعاو  أمــا  احملــاكم  
جيب عل  ال ملان أن يتـيق عـا مـا يكفـ  مـن التمويـال واملـوارد. و ـد د عـ  كـال مـن مفوضـية األمـم 

اإلنســان والشــركاء اإل ــا يب    العمــال مــع احلكومــة لتعزيــز  ــدرة اللجنــة  املتحــدة الســامية حلقــوق
وضــــمان امتيناعــــا للمبــــادا املتعلقــــة  ركــــز املؤسســــات الو نيــــة لتعزيــــز حقــــوق اإلنســــان وةايتهــــا 

 )مبادا باري (.
الفيجيـــة    الـــتشل  مـــن السياســـات العموميـــة وأد  هنــل اجلـــدارة فيمـــا اـــ  اخلدمـــة  -42

مســاواة الــيت  المــن معاجلــة أوجــه ال للنشبــة و مــرة مــن األشــشاص بــدلا  لــيت عــز ت برنا ــاا التمييزيــة ا
 كانح تدع  معاجلتها. 

ليسح مسـتقلة وأهنـا وفند ر ي  القااة أج تلميحات    أن السل ة القاا ية الفيجية  -41
د جلنـــة احلكومـــة ومرا بتهـــا. و ـــال  ن تعيـــب املـــوظفب القاـــا يب جيـــرج علـــ  يـــ خاضـــعة لتوجيـــه

اخلدمات القاا ية  ويقتا  التشـاور مـع النا ـب العـا   ولـي  موافقتـه أو   ـراره. ويف حالـة عـد  
اتفــاق النا ـــب العــا   يتو ـــف األمـــر يف هنايــة امل ـــاو علــ  القـــرار النهـــا   للجنــة. ومـــن    فـــةن 

ـــة.  التعليقـــات الـــيت مفادهـــا أن احلكومـــة تـــتحكم يف الســـل ة ومـــا القاـــا ية هـــ  تعليقـــات خا  
أن التمينيـال يف اللجنـة  1881مقارنـة مـع مـا كـان يـن  عليـه دسـتور عـا   ملحوظـاا  يشكال حتسـناا 

يشمال األعااء وغري األعااء يف نقابة احملامب  وأن مداول ا تسـجال بالفيـديو. كمـا أن عمليـة 
وة علـ  تعيب أعااء اللجنة أ ال عرضة    حد كبري للتـ ثري واملرا بـة مـن الناحيـة السياسـية. وعـال

الــذج يــن  علــ  اســتقاللية  0213الــ   أ درجــح أشــكال جديــدة مــن احلمايــة يف دســتور عــا  
 منه. 81السل ة القاا ية واستقالعا  يف الفرع 

والتعيينــان القاــا يان الوحيــدان اللــذان تــتحكم فيهمــا احلكومــة دــا تعيــب ر ــي  القاــاة  -40
اثلــــــة لتلــــــ  الــــــيت تاــــــمنها دســــــتور وتعيــــــب ر ــــــي  فكمــــــة الســــــت ناو   وجــــــب  جــــــراءات م

  وعل  غرار وليات  اا ية أخر . وتشكال الةتيبات املنصـوص عليهـا يف الدسـتور 1881 عا 
 باملقارنة مع الدساتري السابقة. ملحوظاا  حتسناا   فيما ا  التعيينات القاا ية  احلا 
الــــذج فرضــــته وكــــان التــــدخال الوحيــــد يف الســــل ة القاــــا ية الفيجيــــة هــــو ح ــــر الســــفر  -43

  حيــ  منــع الــ  0228الفيجيــة عينــوا بعــد عــا  هي ــة القاــاء أســةاليا ونيو يلنــدا علــ  أفــراد يف 
مـن القيـا  بـذل .  هي ـة القاـاءاوج كفاءات مناسبة كان بةمكاهنم العمـال يف  التدخال أششاصاا 

 و ــد مكنــح مســاعدة ســرج لنكــا الــيت عحــح بةعــارة موظفيهــا القاــا يب لفيجــ  مــن اســتمرار
 أداء السل ة القاا ية ملهامها عل   و فعال.

ساســية بشــ ن األمــن دســتور فيجــ  الســل ة القاــا ية متينــال للمبــادا  81وجعــال الفــرع  -44
 .  ساسية بش ن دور احملامباألبادا وامل   استقالل السل ة القاا ية

قاـا ية لتمكـب  ـد وضـع لصـا  السـل ة ال مهمـاا  تـدريبياا  و ال ر ـي  القاـاة  ن برنا ـاا  -45
قاــايا حقــوق اإلنســان   ــا يشــمال التوعيــة والتحســي  بالقاــايا اإلملــا  كليــاا ب يــع أفرادهــا مــن 
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حرب  ســادات املن مــات غــري احلكوميــة املشتصــة  اجلنســانية وحاــور األ فــال يف احملــاكم. وســري 
قاــــايا مــــع و ســــاعد ا يف التــــدريب. بيــــد أن الســــل ة القاــــا ية ل تســــت يع منا شــــة فــــراد  ال

املن مـــات غـــري احلكوميـــة. وي ستحســـن توجيـــه  لبـــات احلصـــول علـــ  املعلومـــات ورســـا ال  لـــب 
 التدخال هبدو ال عن     مدير النيابة العامة. 

ومشلح الت ورات األخر  احلاصلة يف الق ـاع القاـا    دراج جلسـات جتـرج يف فـاكم  -46
تجاريـة أو حقـوق املؤلـف أو ال األسـرارأو   فـالاألعلنية  ما عدا يف القاايا الـيت تشـمال شـهادة 

. بالفيــديو تســجيال  يــع  جــراءات احملكمــة األمــن القــوم . ويف املســتقبال القريــب  ســي درج أياــاا 
مــع شــرعة احلقــوق الــواردة يف الدســتور   ومــن أجــال حتســب  مكانيــة الوصــول    العدالــة  وماشــياا 

اوج اإلعا ــــة وحاــــانات وغــــرو أ نشــــ ح داخــــال احملــــاكم مصــــاعد جديــــدة لصــــا  األشــــشاص 
 .للش ر املعرضبللشهود 

يبـب فيــه أنـه ل ميكــن ملـوظف   لــم احملكمـة رفــ  أج  و ـد أصـدر ر ــي  القاـاة توجيهــاا  -41
عنــد تقــدميها ألول مــرة. وجيــب  دراج  يــع  األحكــا  املتعلقــة بالســتبعاد اــية ت عــن يف ســريان 

اض ليفصــــال يف هــــذه املســــ لة املتعلقــــة بالوليــــة القاــــايا مــــن هــــذا القبيــــال يف  ا مــــة تقــــدر      ــــ
القاــا ية. وست واصــال املنا شــات مــع من مــات مينــال من مــة العمــال الدوليــة بشــ ن تقــدمي التــدريب 

 للقااة واحملامب يف اجملالت اات الصلة.
ورحبـــح غانـــا ببـــدء نفـــاا الدســـتور اجلديـــد  الـــذج يراعـــ  حقـــوق األ فـــال واألشـــشاص  -49

 غانا توصيات.  اوج اإلعا ة. و دمح
وأشـادت اعنــد بـةجراء انتشابــات دميقرا يــة  واعتمـاد الدســتور  والتعهـد بالتصــديق علــ   -48

املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان  وختصي  موارد لتعزيز فرص الوصول    العدالة  واملرسو  
شـــــشاص اوج الو نيـــــة املتعلقـــــة باألاملتعلـــــق بفـــــريوس نقـــــ  املناعـــــة البشـــــرية/اإليد   والسياســـــة 

   والسياسة اجلنسانية الو نية. و دمح اعند توصيات.اإلعا ة
بنتــا ل النتشابــات  الــيت مــارس فيهــا الفيجيــون حقهــم يف التصــويح  اورحبــح  ندونيســي -52

حبريـــة. وأشـــارت    اإل ــــار الـــزما العشــــرج الـــذج حددتـــه احلكومــــة مـــن أجــــال التصـــديق علــــ  
وأشــادت بــاجلهود املبذولــة ملكافحــة التمييــز ضــد النســاء   املعاهــدات األساســية حلقــوق اإلنســان.

 سيما من خالل السياسة اجلنسانية الو نية. و دمح  ندونيسيا توصيات.  ل
وحينــح أيرلنـــدا فيجــ  علـــ  التعــاون بشـــكال تـــا  مــع اإلجـــراءات اخلاصــة. وأعربـــح عـــن  -51

رســو  املتعلــق بوســا ا اإلعــال   لقهــا   اء القيــود املفروضــة علــ  حريــة التعبــري  وجــب الدســتور وامل
علـ  مارسـة حريـة التجمـع السـلم . و ـدمح أيرلنـدا  املرسو  املعدل لقانون الن ا  العـا و  اء أثر 
 توصيات.

ة ونزيهـة واعتمـاد الدسـتور  الـذج يكـرس مبـادا شادت  سرا يال بةجراء انتشابـات حـر وأ -50
علمانيـة والعدالـة الجتماعيـة. الدولـة الاوية و تسـاملشـةكة و املوا نـة املغري  ابلة للتفـاوض مينـال و يم 
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وســ لح عمـــا  اا كانــح تـــدابري ملموســة  ـــد اختــذت للحفـــات علــ  ســـل ة  اــا ية مســـتقلة عـــن 
 احلكومة واجليش. و دمح  سرا يال توصية.

وأعربــح  ي اليــا عــن تقــديرها للتــزا  احلكومــة بالتصــديق علــ  صــكوحل حقــوق اإلنســان  -53
يف غاــون عشــر ســنوات. ورحبــح بــاخل وات املتشــذة لتعزيــز حقــوق بعــد الــيت مل تصــدق عليهــا 

  واعتمــاد القاــاء علــ   يــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة املــرأة  وأشــادت بالتصــديق علــ  اتفا يــة
السياسة اجلنسانية الو نية. وشجعح السل ات عل  مكافحة املوا ف النم ية   اء املرأة والعنـف 

 ت.ضد املرأة. و دمح  ي اليا توصيا
ورحبـح اليابـان بـالت ورات اإلجيابيـة الراميـة    تعزيـز العمليـة الدميقرا يـة  لكنهـا أعربـح  -54

عـــن  لقهـــا   اء األســـ  الواســـعة الن ـــاق املنصـــوص عليهـــا يف الدســـتور لفـــرض  يـــود علـــ  حريـــة 
أة التعبري والرأج وتكوين اجلمعيات والتجمع. وشجعح اليابان فيج  عل  مواصلة تعزيز مركز املر 

 و يادة مشاركتها يف عمليات صنع القرار. و دمح اليابان توصيات.
واستفسرت كينيا عن التقد  احملر  فيما ا  التصديق عل  الصكوحل األساسية حلقـوق  -55

يـــؤثر يف  0228اإلنســـان. ولح ـــح أن املرســـو  املتعلـــق باللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنســـان لعـــا  
 لها. و دمح كينيا توصيات.استقاللية هذه اللجنة ويف سري عم

وأشــادت الكويــح بفيجــ  للتزامهــا بالتصــديق علــ   يــع املعاهــدات األساســية حلقــوق  -56
اإلنسان وللش ـوات الـيت اختـذ ا مـن أجـال تعزيـز اخل ـة اإل ا يـة السـةاتيجية وتنفيـذها. و ـدمح 

 الكويح توصية.
ة والجتماعيـــة وال تصـــادية ورحـــب لبنـــان بـــاخل وات املتشـــذة لصـــون احلريـــات السياســـي -51

يف احلقــوق. وأشــاد لبنــان والتســاوج والينقافيــة وحريــة وســا ا اإلعــال   ومــن   تو يــد الدميقرا يــة 
 باألخ  باعتماد الدستور و جراء انتشابات عامة. و د  لبنان توصيات.

وأعربــح ماليزيــا عــن تقــديرها لتنفيــذ سياســات وخ ــا ةتلفــة  علــ  النحــو املوصــ  بــه  -59
الل الســتعراض األول. ورحبــح بــسخر املســتجدات يف  ــالت التعلــيم وتكنولوجيــا املعلومــات خــ

والتصــالت والســكن ومكــب املــرأة وحقــوق ال فــال  وبالدســتور وبالنتشابــات احلــرة. ولح ــح 
 تعاون فيج  مع اجملتمع الدو . و دمح ماليزيا توصيات.

  النتشابــات الناجحــة وعلــ  التزامهــا ورحبــح ملــديف بالدســتور وهنــ ت احلكومــة علــ -58
لراميـة    احلـد مـن انبعاثـات بـاجلهود ا القـانون. ورحبـح أياـاا سـيادة وترسـي   ةبتو يد الدميقرا يـ

 ربون والتشفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه. و دمح ملديف توصية.الك
املعاهدات األساسـية  واستفسر اجلبال األسود عن التقد  احملر  فيما ا  التصديق عل  -62

حلقـــوق اإلنســـان  وتنفيـــذ السياســـة اجلنســـانية الو نيـــة  والتـــدابري الراميـــة    ضـــمان املســـاواة بـــب 
اجلنسب يف القانون واملمارسة  واملنا شات املتعلقـة بةلغـاء عقوبـة اإلعـدا  مـن القـانون العسـكرج. 

 و د  اجلبال األسود توصيات.
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خار ـة ال ريـق  ـو الدميقرا يـة  الـيت  ـدو بات  وبتنفيذ ورحب املغرب بةجراء النتشا -61
    نعاش ال تصاد الو ا والقااء عل  التمييـز اإلثـا  كمـا رحـب بالدسـتور التقـدم . و لـب 

 تنفيذ املرسو  املتعلق بالعنف املنز . و د  املغرب توصيات.معلومات مستوفاة عن 
ـــــا بالتقـــــد  احملـــــر  يف  ـــــال -60 ـــــة والسياســـــية. وأشـــــارت     وأشـــــادت ناميبي احلقـــــوق املدني

املؤسســات املعــز ة حلقــوق اإلنســان والدســتور اجلديــد  الــذج يــن  علــ  ســل ة  اــا ية مســتقلة  
 . و دمح ناميبيا توصيات.   واملساواة يف الوصول    القانونوحقوق اإلنسان للجميع

للدستور وخ ة العمال اخلاصة وأعربح هولندا عن تقديرها لعودة البلد    الدميقرا ية  و  -63
بـــاملرأة. وأشـــارت    بواعـــ  القلـــق الـــيت يينريهـــا عـــد  تكـــري  املســـاواة بـــب اجلنســـب يف الدســـتور 
وعــد  جتــرمي أج  ــانون شــامال جلميــع أشــكال العنــف القــا م علــ  نــوع اجلــن . و ــدمح هولنــدا 

 توصيات.
ناجحـــــــة لل ملـــــــان وبعينـــــــة ورحبـــــــح نيو يلنـــــــدا بالنتشابـــــــات األخـــــــرية  والـــــــدورة األو  ال -64

ملن مــة العمـــال الدوليـــة. ولح ــح أن حالـــة املـــدافعب عــن حقـــوق اإلنســـان  التصــالت املباشـــرة
مينـــرية للقلـــق. وأشـــارت    التحقيقـــات يف أعمـــال العنـــف املرتكبـــة أثنـــاء الحتجـــا  و   اجتمـــاع 

 و دمح توصيات. راب ة احلقو يب يف فيج  من جديد.
القاـاء  اسـتقالل مبـادا املسـاواة وعـد  التمييـز و الدستور يكـرس  ولح ح النرويل أن -65
 شـــكلحســبتم  أيلول/ انتشابـــات  الــح  نحقــوق ســـكان فيجــ  األصـــليب. و  أنــه يــن  علـــ و 

موضـــع ســـيكون  دور نشـــا يف  لـــ  حقـــوق اإلنســـانلـــ . وأضـــافح أن أداء فيجـــ خ ـــوة هامـــة
 .ترحيب. و دمح النرويل توصيات

يز العمليات الدميقرا ية وةايـة الف ـات الاـعيفة. واستفسـرت عمـا ولح ح الفلبب تعز  -66
ال تصــادية وعــن ال ريقــة الــيت ميكــن أن  - اا كانــح هنــاحل مــوارد ةصصــة للــ امل الجتماعيــة 
عــــن احلــــواجز الــــيت يواجههــــا عمــــال الســــل ة  يســــاعد هبــــا الشــــركاء اإل ــــا يون. واستفســــرت أياــــاا 

 يقد  هبا اجملتمع الدو  املساعدة. و دمح الفلبب توصية.  القاا ية وعن ال ريقة اليت ميكن أن
علــ  األســ لة املتعلقــة بوســا ا اإلعــال  وحريــة الكــال  والتعبــري والصــحافة  أفــادت  ورداا  -61

مرســو  ت ــوير   ــاع اإلعــال    ــا أن تلــ  فيجــ  ب هنــا ل تقبــال فرضــية األســ لة امل روحــة بشــ ن 
أن اإل ــار اخلــاص بق ــاع اإلعــال  تقييــدج و/أو أن هنــاحل أو صــراحة  األســ لة  ــد اكــرت ضــمناا 

 ر ابة عل  وسا ا اإلعال . 
شــرعة احلقــوق الــيت يتاــمنها  حبريــة  الدســتور يقــر رعيــاا  مــن خــاللو الــح فيجــ   ن  -69

 الصحافة كعنصر فورج إلعمال حرية الكال  والتعبري والفكر والرأج والنشر.
القلـق نفسـها املعـرب عنهـا بشـ ن احتمـال أن تقيـد  وأعربح فيج  عن شعورها ببواعـ  -68

زيــد مــن املالقــوانب القمعيــة حريــة الصــحافة بشــدة. و ــد اختــذت خ ــوات هامــة مــن أجــال ضــمان 
احلقوق واحلريات. ومع الـ   مـا مـن بلـد يكفـال حريـة م لقـة دون مسـؤولية. و اا كـان الدسـتور 
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فةنـه م ـر صـراحة أج خ ـاب أو رأج أو يكفال حرية الكال  والتعبري والفكر والرأج والصـحافة  
يـــدعو    الدســـتور  أو علــ  مـــرد تعبــري يكـــون  ينابـــة دعايــة للحـــرب أو حتـــري  علــ  العنـــف أو 

  والينقافـــة  شـــمال العـــرقتمـــن أســـباب التمييـــز احمل ـــورة  الـــيت  ســـبب أج القا مـــة علـــ الكراهيـــة 
  واللغـة نسـانية ويـة اجلاعنسـ  و اجل يـالاملنـوع اجلـن   و و   واجلـن    أو الجتمـاع ثـاواألصال اإل

تتفــق هــذه القيــود و . والــدين  والســن  واإلعا ــة  والوضــع ال تصــادج أو الجتمــاع  أو الصــح 
مكافحـة خ ــاب للجنــة القاـاء علــ  التمييـز العنصـرج بشــ ن  35مـع التوصــية العامـة ر ـم  أياـاا 

 التحري  عل  الكراهية العنصرية.
للتعريــف الــذج يتاــمنه اإل ــار   ــاب الكراهيــة مــاثالا خل تعريفــاا ويتاــمن دســتور فيجــ   -12

ومـن املهـم للغايـة التـدريب الرامـ   القانوف األملاف  بـالن ر    تـاري  التعصـب الـديا والعنصـرج.
تفهــم كيفيــة التفريــق بــب حريــة الكــال  والقيــود املفروضــة علــ     الت كــد مــن أن وســا ا اإلعــال  

للسـوابق القاـا ية للمحكمـة األوروبيـة حلقـوق  دو   وباألخ  وفقاا وفقاا للقانون ال حرية الكال 
 اإلنسان.

بالســـتناد    مدونـــة جـــد تقدميـــة وأشـــارت فيجـــ      لغـــاء لـــوا ق ال ـــوارا العامـــة. و  -11
حريــــة  0212ألخال يــــات اإلعــــال  و   الدســــتور  يكفــــال مرســــو  ت ــــوير   ــــاع اإلعــــال  لعــــا  

مــع  ــرارم للمحكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان  حفية  ماشــياا الصــحافة وممــ  ســرية املصــادر الصــ
علــ   جــراء  ويشــجع هــذا املرســو  أياــاا  مــن التفا يــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان. 12ومــع املــادة 

فيمــا يتعلــق بــالقيود منا شــات متعمقــة دون التحــري  علــ  الكراهيــة وهــو يتماشــ  مــع القــانون 
لعهـــد الـــدو  اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والسياســـية والتفا يـــة املـــ ررة علـــ  حريـــة التعبـــري  وجـــب ا

األوروبية. وجتدر اإلشارة    أن مدونة أخال يات اإلعال  الواردة يف مرسو  ت وير   اع اإلعـال  
 لــ  وســا ا  مــن مدونــة األخال يــات الــيت اعتمــدها ســابقاا  حرفيــاا است نســشح  ــد  0212لعــا  

 .اإلعال  اايت التن يم
   نقـــال األنبـــاء بشـــكال متـــوا ن ود يـــق و ـــا م علـــ   هي ـــة ت ـــوير   ـــاع اإلعـــال  ودعـــح -10

األدلــة  وهــ  تشــجع الصــحافة اجليــدة الــيت تتســم باألخال يــات وتتبــع ال وتوكــولت املعــةو هبــا 
 للصحافة املسؤولة.  دولياا 
علـ   نشـاء فكمـة مسـتقلة ل،عـال    0212مرسـو  ت ـوير   ـاع اإلعـال  لعـا  وين   -13

بر اسة  اض من احملكمـة العليـا  تبـح يف  اـايا انتهاكـات  ـوانب اإلعـال  أو يف املسـا ال املتعلقـة 
و ـد واحدة حتح  شراو هي ة ت وير   اع اإلعـال   مقاضاة بالنزاعات اإلعالمية. ومل جتر سو  

اضـاة مقجنبية إلحد  املن مات اإلعالمية. ومل تكـن هنـاحل أج األلكية تعلقح هذه املقاضاة بامل
 ألج من مة  عالمية بسبب انتهاكات ملدونة األخال يات  أو بش ن فتويات  عالمية.

بنشـــاس وســـا ا اإلعـــال  الر يســـية  امل بوعـــة  هي ـــة ت ـــوير   ـــاع اإلعـــال و ـــد شـــجعح  -14
ا راء ووجهات الن ر العامة   ـا فيهـا تلـ  وتنتقد حبرية واإلااعية عل  حد سواء  عل  أن تنقال 

ـــة ت ـــوير   ـــاع اإلعـــال احلكومـــة. وتتماشـــ  دعـــوة  الـــيت تنتقـــد باســـتمرار    التن ـــيم الـــذايت  هي 
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من مـة األمـم املتحـدة للةبيـة  والتينقيف املتواصال لوسا ا اإلعـال  مـع الـدعوة الـيت وجهتهـا حـدييناا 
حتح عنوان "الجتاهات العاملية يف  ال حرية التعبـري  0214)اليونسكو( يف عا   والعلم والينقافة

الو نيــة وتــدريب الصــحفيب مــن أجــال بنــاء  ة   تعزيــز األ ــر التشــريعي تنميــة وســا ا اإلعــال " و 
الينقافة اإلعالمية ودعـم اسـتقاللية وسـا ا اإلعـال  مـن خـالل القدرات وحتسب وسا ا اإلعال  و 
 تعزيز املعايري املهنية والتن يم الذايت.

ـــ   -15 عـــال  وشـــرعة احلقـــوق وعلـــ  نقـــال مدونـــة أخال يـــات اإلعلـــ  تـــدريباا صـــحفيون وتلق 
عـن الـ   هنـاحل خ ـا مـن أجـال العمـال مـع برنـامل األمـم  األنباء املتعلقة بالنتشابـات. وفاـالا 

املتحــدة اإل ــا   بشــ ن تــدريب وســا ا اإلعــال  الفيجيــة علــ  نقــال املنا شــات ال ملانيــة. ورحبــح 
عـــال  الفيجيـــة علـــ  حقـــوق بتـــدريب وســـا ا اإل ةا من مـــة العمـــال الدوليـــة املتعلـــقاحلكومـــة  قـــ

 ـوة  جيابيـة ومشـجعة يف اجتـاه خلهذه اجلهود التعاونيـة بـب فيجـ  واجملتمـع الـدو  وتؤشر العمال. 
ح من مـات اجملتمـع املـدف    املسـادة يف ترتيبـات تحسـب حريـة الصـحافة. ود عيـاللتزا  البنـاء ب

 تعاونية ماثلة من أجال مواصلة تعزيز وسا ا اإلعال .
رحبــــح ال تغــــال بالدســــتور وشــــددت علــــ  أديــــة اإلجــــراءات اخلاصــــة جمللــــ  حقــــوق و  -16

اإلنسان ولح ح مشاركة املرأة يف ال ملان. وشجعح فيج  عل  تعزيز مشاركة املرأة يف الشؤون 
السياسية والعامة. و لبح احلصول عل  معلومـات بشـ ن التـدابري الراميـة    ضـمان املسـاواة بـب 

 . و دمح ال تغال توصيات.العملية نون واملمارسةاجلنسب يف القا
وأشارت  هورية كوريا    الدستور والنتشابـات الو نيـة و لغـاء لـوا ق ال ـوارا العامـة.  -11

وأعربــح عــن  لقهــا   اء انتهاكــات حقــوق اإلنســان الــيت ارتكبهــا أفــراد الشــر ة واجلــيش حســب 
والتقــارير الـيت تفيـد بـ ن املراسـيم ميكـن أن تــ ر الدعـاءات  و  اء العنـف القـا م علـ  نـوع اجلـن  

 احلريات األساسية. و دمح  هورية كوريا توصيات.  مع 
بشــكال  جيــان بةنشــاء  ورحــب الحتــاد الروســ  بالدســتور اجلديــد لفيجــ  وأحــاس علمــاا  -19

 املتعلقـــــةاللجنــــة املعنيـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان ومكافحـــــة التمييــــز. ولحـــــ  تنفيـــــذ السياســـــة الو نيـــــة 
 باألششاص اوج اإلعا ة. و د  الحتاد الروس  توصيات.

وأشــارت ســرياليون     لغــاء لــوا ق ال ــوارا العامــة  و   النتشابــات الو نيــة والدســتور  -18
واستفسـرت عـن  ريقـة بش ن حقوق املرأة.  اجلديد. ولح ح أن شرعة احلقوق تتامن أحكاماا 

التحـــديات الـــيت تعيـــق تعزيـــز احلقـــوق الجتماعيـــة  ةايـــة األ فـــال مـــن العتـــداء يف املنـــزل  وعـــن
وال تصــادية  وعــن اخل ــوات املتشــذة للتشفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ علــ  احلقــوق الجتماعيــة 

 وال تصادية. و دمح سرياليون توصيات.
وأشــارت ســنغافورة    النتشابــات الناجحــة واإل ــار التشــريع  املعــز  واجلهــود املبذولــة  -92

اجملتمعــات احملليــة احملرومــة  عــن  ريــق  ســب الوصــول    العدالــة   ــا يف الــ  لصــا مــن أجــال حت
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الوصـول    جلنة املساعدة القانونية. ورحبح باخل ا الراميـة     يـادة فـرص األ فـال الفقـراء يف 
 املنق الدراسية. و دمح سنغافورة توصيات.احلصول عل  التعليم العا  و 

جلدول الزما اخلاص بةلغاء عقوبة اإلعدا  من القـانون العسـكرج وس لح سلوفينيا عن ا -91
عــد  تقــدمي أج ورحبــح بالدســتور واللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان ومكافحــة التمييــز. ولح ــح 

معلومـــــات عـــــن التينقيـــــف املتعلـــــق بالصـــــحة اجلنســـــية واإل ابيـــــة يف املـــــدارس. و ـــــدمح ســـــلوفينيا 
 توصيات.

عيــب ر يســة لل ملــان عقــب النتشابــات ال ملانيــة وأشــادت وأشــارت جــزر ســليمان    ت -90
باإلجراءات املتعلقة باملساواة بب اجلنسب وباإلسكان والتعليم. وشجعح عل  مشاركة ال ملانيب 

اخلـــاص املعـــا  يف متابعـــة الســـتعراض الـــدورج الشـــامال. ولح ـــح اهتمـــا  فيجـــ  بـــدعوة املقـــرر
 جزر سليمان توصيات. . و دمحباستقالل القااة واحملامب

دسـتورها اجلديـد  ل سـيما مـا يتاـمنه مـن أحكـا  وأشادت  سبانيا بفيجـ  فيمـا اـ   -93
بشــ ن احلقــوق الجتماعيــة وال تصــادية  وانتشابا ــا األخــرية  والتقــد  الــذج أحر تــه فيمــا اــ  

يا عــن  لقهــا احلــق يف املــاء والتو يــع علــ  اتفا يــة حقــوق األشــشاص اوج اإلعا ــة. وأعربــح  ســبان
ألن مرســو  الصــناعات الو نيــة األساســية )العمالــة( يتعــارض مــع معــايري العمــال وحقــوق اإلنســان 

  اء اخنفــاض معــدلت  بــالغ النســاء عــن العنــف القــا م علــ   الدوليــة. وأعربــح عــن  لقهــا أياــاا 
 نوع اجلن . و دمح  سبانيا توصيات.

املتعلقــــــة بــــــالنمو ال تصــــــادج.  ورحبــــــح ســــــرج لنكــــــا بالدســــــتور وأشــــــادت بالتــــــدابري -94
ـــة وعـــن ال ريقـــة الـــيت ميكـــن أن احلا لـــة دون وجـــود واستفســـرت عـــن العوا ـــق  ســـل ة  اـــا ية فعال

يساعد هبا اجملتمع الدو . وشجعح سرج لنكا عل  تقدمي املساعدة التقنية واملسـاعدة يف  ـال 
 بناء القدرات    فيج . و دمح توصيات.

 دخــال تشابــات ال ملانيــة وبتعيــب ر يســة لل ملــان. ولح ــح أن ورحبــح ســوا يلند بالن -95
قتا    رارها بةجراء استفتاء و ـا. وبـالن ر    ادعـاءات عـد  يتعديالت عل  الدستور اجلديد 

 جـراء مشـاورات  بـال سـن الدسـتور  سـ لح ســوا يلند عـن املن ـق الـذج يقـو  عليـه الـ  احلكــم. 
 و دمح سوا يلند توصية.

ــــد و  -96 ــــوا ق ال ــــوارا العامــــة. وأشــــارت    أن بورحبــــح سويســــرا بالدســــتور اجلدي ةلغــــاء ل
التشــريعات املتعلقــة بالن ــا  العــا  و  ــاع اإلعــال  واجلــرا م مــا  الــح تقيــد بشــكال غــري متناســب 

مكلفـب بوليـات حريات التعبري والتجمـع وتكـوين اجلمعيـات. ولح ـح سويسـرا دعـوة فيجـ  لل
 جملل  حقوق اإلنسان. و دمح سويسرا توصيات.ءات اخلاصة اإلجرايف   ار 

مـع اجملتمـع املـدف زيـز تعاوهنـا وأشادت تايلند بفيج  لنتشابا ا الدميقرا ية األخـرية ولتع -91
يف مينــيالا نا صــاا فيمـا اــ  حقــوق اإلنســان. ولح ــح تايلنــد أن املــرأة يف فيجــ  مــا  الــح مينلــة 
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ق علــــ  الن ــــر يف التصــــديق علــــ  املعاهــــدات الدوليــــة حلقــــو  ــــال صــــنع القــــرار  وحينــــح فيجــــ  
 اإلنسان. و دمح تايلند توصيات.

وأ رت اململكة املتحدة ل ي انيا الع م  وأيرلندا الشمالية باخل وات الدميقرا ية احلاعـة  -99
اليت اختذ ا فيج . وحينح فيج  عل  التعاون بشـكال بنـاء مـع املن مـات غـري احلكوميـة لاـمان 

هــذه املن مــات علــ  العمــال حبريــة. ولح ــح الزيــادة اإلجيابيــة يف عــدد ال ملانيــات  لكنهــا  ــدرة 
ومــا  الــح تواجــه مســتويات عاليــة مــن مينــيالا نا صــاا أعربــح عــن  لقهــا ألن املــرأة مــا  الــح مينلــة 
 العنف. و دمح اململكة املتحدة توصيات.

هــــا حبقــــوق اإلنســــان  ولدســــتورها وأشــــادت  هوريــــة تنزانيــــا املتحــــدة باحلكومــــة للتزام -98
. وشــجعح فيجــ  علــ  مواصــلة  انــاا اجلديــد  وانتشابا ــا الدميقرا يــة األخــرية  وتوفريهــا للتعلــيم 

 ن يفة. و دمح توصيات.البي ة الجهودها الرامية     عمال احلق يف املاء والسكن و 
 يع اجلهات املعنيـة وحينح الوليات املتحدة األمريكية احلكومة عل  ضمان أن ت سِمع  -82

   مزيد من التعاون بب احلكومـة ومن مـة  وأن تشارحل يف العملية السياسية. ودعح أيااا صو ا 
العمال الدولية. وأعربح الوليات املتحدة عن  لقها   اء استمرار العنف القا م عل  نـوع اجلـن   

ضـعف مسـتو  احـةا  حقـوق ل مـ ر عـا علـ  احلريـات األساسـية  و  وفرض بع  املراسيم  يوداا 
 . و دمح توصيات.العمال املعةو هبا دولياا 

وشـــــجعح أوروغـــــواج فيجـــــ  علـــــ  ماـــــاعفة جهودهـــــا املتعلقـــــة بـــــاحلقوق ال تصـــــادية  -81
والجتماعية والينقافية  ل سيما فيما ا  التزاما ا يف  ال التعليم. وأعربح عن أملهـا يف  لغـاء 

رج وحينــح فيجــ  علــ  اعتمــاد تــدابري ترســ  احــةا  حقــوق عقوبــة اإلعــدا  مــن القــانون العســك
 اإلنسان   ا يف ال  احةا  حرية الصحافة. و دمح أوروغواج توصيات.

قرا يـــة. وهنـــ ت فيجـــ  علـــ  وأشـــادت فـــانواتو بالنتشابـــات األخـــرية وبـــالعودة    الدمي -80
ةاتيجيات الفعالـــة الـــيت راب ـــة الـــدول املســتقلة. وأشـــارت    الســـ الكاملـــة يف عاـــويتها اســتعادة

علـــ  اتفا يـــة حقـــوق   و   كـــون فيجـــ  و  عـــح و ضـــعح مـــن أجـــال التشفيـــف مـــن حـــدة الفقـــر
يف توجيــه دعــوة    بعــ  وتفكــر وال وتوكــول الختيــارج امللحــق هبــا   األشــشاص اوج اإلعا ــة

 املكلفب بوليات يف   ار اإلجراءات اخلاصة. و دمح فانواتو توصيات.
كسي  باجلهود الـيت بـ ذلح منـذ اجلولـة األو  لالسـتعراض الـدورج الشـامال  واعةفح امل -83

ل سـيما سـن الدسـتور اجلديـد و جـراء النتشابـات. وأشـادت بفيجـ  ألهنـا واحـدة مــن أو  دول 
احمليا اعادا اليت اعتمدت سياسة و نية بش ن األششاص املسنب وبشـ ن  لغـاء عقوبـة اإلعـدا  

  دمح املكسي  توصيات.من القانون اجلنا  . و 
ـــة  ـــد ألغـــ  يف عـــا   -84 وأن  لغـــاء أج  0213وأشـــارت فيجـــ     أن مرســـو    امـــة العدال

 أمر من اختصاص ال ملان.مراسيم أخر  هو 
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و د تقررر  جـراء اسـتفتاءات بشـ ن التعـديالت علـ  الدسـتور   ـا أهنـا شـكال مباشـر مـن  -85
لـــ . وبالتـــا  تشـــكال هـــذه الســـتفتاءات وســـيلة تـــدخال  ـــرو ثايســـتتبع أشـــكال الدميقرا يـــة ل 

 تشاورية مهمة وغري مسبو ة لتعديال الدستور.
وأعربــــح فيجــــ  عــــن اســــتعدادها للتعــــاون مــــع املكلفــــب بوليــــات يف   ــــار اإلجــــراءات  -86

ارد الال مـة لتلقـ  اعـة وشـري ة أن تتـوفر لـديها املـو احلدية األاخلاصة بالستناد    اجملالت اات 
 زيارات.هذه ال
وأكدت فيج  من جديد أن عل   لـ  حقـوق اإلنسـان أن يعـاا جوانـب تغـري املنـاخ  -81

املعرضــــة املنشفاــــة املتعلقــــة حبقــــوق اإلنســــان  مــــن  بيــــال  اــــايا الســــيادة الــــيت تواجههــــا البلــــدان 
للفياضــات  وحقــوق اإلنســان اخلاصــة باألشــشاص املعرضــب للتشــرد نتيجــة تغــري املنــاخ. و ــا أن 

يف مقدمـــة الــــدول املعرضـــة لةثــــار الاــــارة لتغـــري املنــــاخ  فقــــد جزريـــة صــــغرية ناميــــة ولــــة فيجـــ  د
 اعتمدت  جـراءات متكاملـة للتصـدج لتغـري املنـاخ وإلدارة أخ ـار الكـوارل  كمـا اعتمـدت   ـاراا 

للنمو األخار يرم     حتقيق التنميـة املسـتدامة والنمـو ال تصـادج والقـدرة علـ  التكيـف  و نياا 
 ر الاارة املتو عة لتغري املناخ.ثامع ا 
وشـكرت فيجــ  نا ـب ر ــي   لـ  حقــوق اإلنسـان علــ  جلسـة التحــاور وأفـادت بــ ن  -89

مقتاــيات جتــاو ت ن ــاق اإلصــالحات الواســعة الن ــاق الــيت أ  ــزت منــذ اجلولــة األخــرية  والــيت 
علـ  ثقـة مــن أن الصـكوحل الدوليـة  تبـب ال ريـق ال ويـال الـذج   عتـه فيجـ . و الـح فيجـ   هنـا 

اســـتجابا ا للشـــواغال املينـــارة  ـــد أظهـــرت  حـــرا  تقـــد   وأن  مـــال العمليـــة والتـــزا  فيجـــ  البنـــاء 
 سيساعدان عل  حتقيق فوا د ملموسة وأثر  جيان مهم عل  حياة الفيجيب.

 **التوصيات/أو ستنتاجات واال -ثانياا  
والمدرجررة أدنررالت الترري نظرررت فيجرري فرري التوصرريات المقدمررة أثنرراء جلسررة التحرراور  -88

 تحظى بتأييدها:
علررررى المعاهرررردات احساسررررية لحقرررروق التعجيررررل بالت ررررديق النظررررر فرررري  88-1

اا فيهرررررا بعررررردت علرررررى النحرررررو الموصرررررى بررررر  سرررررابقاا اإلنسررررران التررررري لررررر  ت ررررر    رفررررر
 كوريا(؛ )جمهورية

المعاهرردات احساسررية لحقرروق  النظررر بشرريل بيجررابي فرري التو يرر  علررى 88-0
 (؛تنزانيا المتحدةفيها بعد )جمهورية اا ت     رفالتي ل   اإلنسان

الت ررديق فرري الو ررا المناسررب علررى أهرر  ال رريو  الدوليررة  النظررر فرري 88-3
بالحقوق اال ت ادية واالجتماعية لحقوق اإلنسانت بما فيها العهد الدولي الخاص 

 بررالحقوق المدنيررة والسياسرريةت واتفا يررة مناه ررة العهررد الرردولي الخرراصو  توالثقافيررة
__________ 

 ات والتوصيات.مل حتررر الستنتاج **
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  وغيررل مرن ضررول المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو اليبنسرانية أو المهينرةالتعذيب 
 )اليابان(؛

بررررالحقوق المدنيررررة والسياسررررية  الت ررررديق علررررى العهررررد الرررردولي الخرررراص 88-4
برررررالحقوق المدنيرررررة  الت رررررديق علرررررى العهرررررد الررررردولي الخررررراص)الج رررررل احسرررررود(؛ 

بررالحقوق المدنيررة  دولي الخرراصالت ررديق علررى العهررد الرر والسياسررية )أوروغررواي(؛
برالحقوق  لت ديق على العهد الدولي الخراصل من  احولوية والسياسية )الجزائر(؛

الت رررديق علرررى العهرررد الررردولي  عمليرررة اإلسرررراع فررري المدنيرررة والسياسرررية )الهنرررد(؛
بررررالحقوق المدنيررررة والسياسررررية )سويسرررررا(؛ اتخررررا  بجررررراءات مررررن أجررررل  الخرررراص

بالحقوق المدنية والسياسية وتنفيذل )كينيرا(؛  الخاص الت ديق على العهد الدولي
العهرد الردولي  مرن   يرل لحقوق اإلنسان ساسيةاح الدولية الت ديق على ال يو 

الت ررديق علررى العهررد الرردولي  بررالحقوق المدنيررة والسياسررية )سرريراليون(؛ الخرراص
لعهررد ا النظررر فرري االن ررما  بلررى بررالحقوق المدنيررة والسياسررية )بسررتونيا(؛ الخرراص

على  تصالت ديقت باحخ بالحقوق المدنية والسياسية )نيوزيلندا(؛ الدولي الخاص
بسرعة و  دماا (؛ الم ي    بالحقوق المدنية والسياسية )بيطاليا العهد الدولي الخاص

فرري الت ررديق علررى صرريو  حقرروق اإلنسرران و/أو تط يقهررات ال سرريما العهررد الرردولي 
بلررى المعاهرردات الدوليررة  االن ررما  (؛يليشررالخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية )

لحقررررروق اإلنسررررران والت رررررديق علرررررى العهرررررد الررررردولي الخررررراص برررررالحقوق المدنيرررررة 
 والسياسية )ال رتغال(؛

االختيررراري الثررراني الملحرررق بالعهرررد الررردولي االن رررما  بلرررى ال روتوكرررول  88-5
 انيا(؛)ألم الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف بلى بلغاء عقوبة اإلعدا 

االختيررراري الثررراني الملحرررق بالعهرررد الررردولي ال روتوكرررول ت رررديق علرررى ال 88-6
)بسرتونيا(؛ االن رما  بلرى المعاهردات الدوليرة  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

االختيررراري الثررراني الملحرررق بالعهرررد ال روتوكرررول علرررى  لحقررروق اإلنسررران والت رررديق
 (؛ال رتغال) الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الخراص برالحقوق اال ت رادية واالجتماعيرة الت ديق على العهد الردولي  88-1
الخراص برالحقوق علرى العهرد الردولي  )الجزائرر(؛ مرن  احولويرة للت رديق والثقافية

اإلسراع في عملية الت ديق على العهد )الهند(؛  اال ت ادية واالجتماعية والثقافية
)سويسررررا(؛ اتخرررا   دية واالجتماعيرررة والثقافيرررةبرررالحقوق اال ت ررراالررردولي الخررراص 

برررالحقوق اال ت رررادية  بجرررراءات مرررن أجرررل الت رررديق علرررى العهرررد الررردولي الخررراص
وتنفيرذل )كينيرا(؛ الت رديق علرى ال ريو  الدوليرة احساسرية  واالجتماعية والثقافية

بالحقوق اال ت رادية واالجتماعيرة لحقوق اإلنسان من   يل العهد الدولي الخاص 
بررالحقوق ت علررى العهررد الرردولي الخرراص ص)سرريراليون(؛ الت ررديقت برراحخ لثقافيررةوا



A/HRC/28/8 

19 GE.14-24565 

)بيطاليرررا(؛ االن رررما  بلرررى المعاهررردات الدوليرررة  اال ت رررادية واالجتماعيرررة والثقافيرررة
برررالحقوق اال ت رررادية لحقررروق اإلنسررران والت رررديق علرررى العهرررد الررردولي الخررراص 

 )ال رتغال(؛ واالجتماعية والثقافية
لى اتفا يرة مناه رة التعرذيب )الجزائرر(؛ تسرري  وتيررة عمليرة الت ديق ع 88-9

وة من الخطوات المهمة في الت ديق على اتفا ية مناه ة التعذيبت باعت ارها خط
(؛ اإلسررراع فرري عمليررة الت ررديق ابرراحترا  حقرروق اإلنسرران )بندونيسرري التررزا  فيجرري

الت رديق علرى على اتفا ية مناه ة التعذيب )سويسرا(؛ اتخا  بجراءات من أجرل 
اتفا يررررة مناه ررررة التعررررذيب وتنفيررررذها )كينيررررا(؛ الت ررررديق علررررى ال رررريو  الدوليررررة 
احساسررية لحقرروق اإلنسرران مررن   يررل اتفا يررة مناه ررة التعررذيب )سرريراليون(؛ النظررر 

ت علرى صفي االن ما  بلى اتفا ية مناه ة التعرذيب )نيوزيلنردا(؛ الت رديقت براحخ
بسرعة في الت ديق على صيو  اا (؛ الم ي  دماتفا ية مناه ة التعذيب )بيطاليا

حقررررروق اإلنسررررران و/أو تط يقهرررررات ال سررررريما اتفا يرررررة مناه رررررة التعرررررذيب )شررررريلي(؛ 
االن ما  بلى المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان والت ديق على اتفا يرة مناه رة 

 التعذيب )ال رتغال(؛
التعررررذيب اتخررررا  اإلجررررراءات اليزمررررة للت ررررديق علررررى اتفا يررررة مناه ررررة  88-8

 )غانا(؛
النظر في الت ديق على ال روتوكوالت االختيارية التفا ية حقوق الطفلت  88-12

ال روتوكول اشترا  اح فال في النزاعات المسلحة )من أمور من بينها  التي تحمي
( االختياري التفا ية حقوق الطفل بشأن اشترا  اح فال في المنازعرات المسرلحة

ال روتوكرول ) ل اح فرال فري ال غراء وفري المرواد اإلباحيرةواسرتغي ومن بير  اح فرال
االختياري التفا ية حقوق الطفل بشأن بي  اح فال واسرتغيل اح فرال فري ال غراء 

)نامي يررررا(؛  5002(ت الترررري و عرررا عليهرررا فيجرررري فررري عرررا  وفررري المرررواد اإلباحيرررة
توكرررول ال رو االن رررما  بلرررى المعاهررردات الدوليرررة لحقررروق اإلنسررران والت رررديق علرررى 

ال روتوكرول االختيراري و  االختياري بشأن اشترا  اح فال في المنازعات المسرلحة
 )ال رتغال(؛ بشأن بي  اح فال واستغيل اح فال في ال غاء وفي المواد اإلباحية

لحمايرة حقروق اتخا  الخطوات اليزمة للت ديق على االتفا يرة الدوليرة  88-11
 )غانا(؛ ره جمي  العمال المهاجرين وأفراد أس

النظر في مسألة الت رديق علرى اتفا يرة حقروق احشرخاص  وي اإلعا رة  88-10
)االتحاد الروسي(؛ اتخا  بجراءات للت ديق على اتفا ية حقروق احشرخاص  وي 

 اإلعا ة وتنفيذها )كينيا(؛
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فري أ رررل و ررا الت رديق علررى اتفا يررة حقروق احشررخاص  وي اإلعا ررة  88-13
شخاص  وي اإلعا ة على  د  المساواة م  غيرره  وفقراا ممين ل مان معاملة اح

 (؛بس انيا)للدستور الجديدت وعلى النحو الموصى ب  سابقاا 
الت رديق علرى اتفا يرة حقروق احشرخاص  اتخا  تدابير بضافية مرن أجرل 88-14

 (؛فانواتو)سنوات  00في أ رل و ا ممين في غ ون   وي اإلعا ة
الدوليرة لحمايرة جمير  احشرخاص مرن االختفراء الت ديق علرى االتفا يرة  88-15

القسري )أوروغواي(؛ الت رديق علرى ال ريو  الدوليرة احساسرية لحقروق اإلنسران 
مررررن   يررررل االتفا يررررة الدوليررررة لحمايررررة جميرررر  احشررررخاص مررررن االختفرررراء القسررررري 
)سرريراليون(؛ االن ررما  بلررى المعاهرردات الدوليررة لحقرروق اإلنسرران والت ررديق علررى 

 دولية لحماية جمي  احشخاص من االختفاء القسري )ال رتغال(؛االتفا ية ال
مواصلة بذل الجهود الرامية بلى الت ديق على االتفا ية الدولية لحمايرة  88-16

الت رررديق علرررى ال ررريو  ت ف ررريا عرررن جميررر  احشرررخاص مرررن االختفررراء القسرررري
 احرجنتين(؛ فيها بعد )اا ت    فيجي  رفل  الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان التي 

تعيررين رئرريس للجنررة فيجرري المعنيررة بحقرروق اإلنسرران وميافحررة التمييررز  88-11
 )أستراليا(؛

اتخررا  ترردابير مررن أجررل التمررات بعررادة اعتمرراد اللجنررة بموجررب م رراد   88-19
 باريس )أستراليا(؛

اتخا  التدابير اليزمة ل مان أن تعمل اللجنرة المعنيرة بحقروق اإلنسران  88-18
 لم اد  باريس )الهند(؛اا تمييز وفقوميافحة ال

للجنرررة المعنيرررة بحقررروق والررردور الررروليفي اليررراملين بعرررادة االسرررتقيلية  88-02
سر ق أن مر  التوصريات التري اا اإلنسان من أجل مواءمتها م  م اد  باريس وتماشي

   لتها فيجي في االستعراض الدوري الشامل احخير )كينيا(؛
مرر  م ررراد   تمييررزبحقرروق اإلنسرران وميافحررة ال مواءمررة اللجنررة المعنيررة 88-01

 باريس )المغرل(؛
 تمييرزللجنرة المعنيرة بحقروق اإلنسران وميافحرة ال توفير التمويل اليافي 88-00

  (؛سيراليونم  م اد  باريس ) تدابير ل مان توافقهاالواتخا  
للجنررررة المعنيررررة بحقرررروق  مررررن الميزانيررررة ترررروفير التمويررررل اليررررافيضررررمان  88-03

 )االتحاد الروسي(؛ تمييزن وميافحة الاإلنسا
جنرررة المعنيرررة بحقررروق الل والمررروارد لعمرررلالتمويرررل مرررا ييفررري مرررن تررروفير  88-04

 (؛سلوفينيا) تمييزاإلنسان وميافحة ال
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النظررر فرري وضرر  ممشرررات متعلقررة بحقرروق اإلنسرران علررى النحررو الررذي  88-05
داة تسررم   ارهررا أت باعتلحقرروق اإلنسررانالسررامية مفوضررية احمرر  المتحرردة ا ترحترر  

 للسياسات الو نية لحقوق اإلنسان )ال رتغال(؛اا بإجراء تقيي  أكثر د ة واتسا 
وض  برامج للمساعدة التقنية من أجل تعزيز  درات فيجري الو نيرة فري  88-06

  مجال حقوق اإلنسان )المغرل(؛
مواصرررررلة التمرررررات المسررررراعدة التقنيرررررة مرررررن المجتمررررر  الررررردولي لتنفيرررررذ  88-01

ت المق ولرة فري الجررولتين احولرى والثانيرة مررن االسرتعراض الردوري الشررامل التوصريا
 )فانواتو(؛ 

السررلطة الق ررائية الفيجيرررة  الررذي ت ررطل  بررر مواصررلة العمررل المشرررتر   88-09
المنظمررات الدوليررة بحقرروق اإلنسرران وميافحررة التمييررز مرر   ولجنررة فيجرري المعنيررة

 عزيزها في ال لد )تايلند(؛زيادة حماية حقوق اإلنسان وتة من أجل  ات ال ل
تيثيرررف التعررراون مررر  الهييرررات الدوليرررة لحقررروق اإلنسرررانت بوسرررائل منهرررا  88-08

 بجراء زيارات  طرية وتقدي  المساعدة لفيجي )أوروغواي(؛
 دعوة دائمة لإلجراءات الخاصة )اليابان(؛ النظر في توجي  88-32
االسرتعراض الردوري اتخا  مزيد من الخطواتت   ل الجولة المق لرة مرن  88-31

 )فانواتو(؛ خاصينالمقررين الالشاملت فيما يخص النظر في توجي  دعوة بلى 
اتخا  مزيد من اإلجراءات ل رمان صرياغة التشرريعات التري تيفرل/توفر  88-30
 على نحو فعال )احرجنتين(؛ساواة والحماية للمرأةت وتنفيذ هذل التشريعات الم
فررري تنفيرررذ سياسرررات مثرررل سياسرررة فيجررري م ررراعفة مرررا ت ذلررر  مرررن جهرررود  88-33

الجنسرررانية الو نيرررة مرررن خررريل مجموعرررة مرررن االسرررتراتيجيات الواضرررحة والقابلرررة 
 للقيات )بندونيسيا(؛

العمرل الخاصرة التنفيذ الفعرال لسياسرة فيجري الجنسرانية الو نيرة وخطرة  88-34
ت وتجديرررد الجهرررود فررري مجرررال ميافحرررة جميررر  5002-5000للفتررررة  برررالمرأة

 مييز والعنف ضد المرأة )بيطاليا(؛حاالت الت
شرررررمون المررررررأة والرفرررررال وزارة فيجررررري المعنيرررررة باالعتمررررراد علرررررى عمرررررل  88-35

والفتيرات مرن خريل نسراء االجتماعي والتخفيف من حدة الفقر لتحسرين حمايرة ال
نررروع الجررنست ال سررريما العنرررف الرررذي الت رردي بشررريل فعرررال للعنررف القرررائ  علرررى 

ير ال ررامج الراميرة بلرى ميافحرة التمييرز الجنسراني يمارس  العشيرت ومن خيل تطو 
 )الواليات المتحدة احمرييية(؛
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لتعزيرررز المسررراواة برررين الجنسرررينت بمرررا فررري  لررر   الجهرررودمواصرررلة برررذل  88-36
توسررري  نطررراق دور المررررأة فررري التنميرررة الو نيرررة مرررن خررريل تررروفير المررروارد الماليرررة 

تميررين المرررأة فرري امج الراميررة بلررى فيررذ السياسررات وال ررر وال شرررية اليزمررة لتعزيررز تن
 الحياة االجتماعية والعامة )ماليزيا(؛

اتخا  تدابير ملموسة من أجل الق اء على القوالب النمطيرة الجنسرانية  88-31
 )بنغيديش(؛المرأة وعلى التمييز ضد 

يمررررا يخررررص ضررررمان المسرررراواة وعررررد  التمييررررز بررررين الرجررررال والنسرررراء ف 88-39
المشرررراركة فرررري الحيرررراة اال ت ررررادية والسياسررررية مررررلت و الح ررررول علررررى احرض والع

 )غانا(؛
المسرراواة وعررد  التمييررز بررين الرجررال  ل ررمان ترردابيرمزيررد مررن الاتخررا   88-38

الح ررول علررى احرض  القرانون والممارسررة العمليررةت بمرا فرري  لرر  فري يوالنسراء فرر
 )هولندا(؛ المشاركة في الحياة اال ت ادية والسياسيةوالعملت و 

لتشررجي  بشرريل فعررال علررى مشرراركة المرررأة فرري مجرراالت مختلفررة فرري ا 88-42
 المجتم ت ال سيما في الخدمات العامة )تايلند(؛

ت جمير  أشريال العنرف ضرد المررأةحراالت  العمل على الحد من ارتفراع 88-41
 وميحقة مرتي ي هذل احفعالت وتجري  جمي  أشيال العنف ضد المرأة )غانا(؛

مة لوض  حد للعنف ضد المرأةت بطرق منهرات علرى خطوات حاس اتخا  88-40
سرر يل المثررالت توجيرر  خطررال شررديد اللهجررة بشررأن عررد  التسررام  ب ي ررا مرر  هررذا 

 العنف والعمل م  الرجال والنساء من أجل كسر دائرة العنف )هولندا(؛
 التدابير اليزمة لميافحة العنف ضد المرأة )الجزائر(؛ اتخا  88-43
ير اليزمررة ل ررمان تنفيررذ المرسررو  المتعلررق بررالعنف المنزلرري التررداب اتخررا  88-44

تنفيررذاا فعرراالا وميحقررة مرتي رري العنررف ضررد المرررأةت بمررا فرري  لرر  داخررل احسرررةت 
 ومعا  ته  على النحو الواجب )بلجييا(؛

 ضمان تنفيذ القانون المتعلق بالعنف المنزلي تنفيذاا فعاالا )بس انيا(؛ 88-45
 عالة لمن  العنف ضد المرأة والطفل )اليابان(؛تدابير ف اتخا  88-46
مزيرررد مرررن اإلجرررراءات العامرررة ال رررارمة لميافحرررة جميررر  أشررريال  اتخرررا  88-41

االتجررررار باح فررررال حغررررراض االسررررتغيل الجنسرررري أو العمررررل أو حغررررراض أخررررر  
 )ل نان(؛

تعزيررز ترردابير السياسررة العامررة وتنفيررذها للق رراء علررى االتجررار باح فررال  88-49
 ديف(؛)مل
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مواصررررلة تعزيررررز الجهررررود الراميررررة بلررررى الق رررراء علررررى التمييررررز العن ررررري  88-48
 )بنغيديش(؛

مييرررز علرررى أسرررس الق ررراء علرررى الت مواصرررلة برررذل الجهرررود الراميرررة بلرررى 88-52
سياسرررية وا ت رررادية واجتماعيرررة وبثنيرررةت تماشرررياا مررر  الدسرررتورت مرررن أجرررل تحقيرررق 

 المساواة بين جمي  الموا نين )ل نان(؛ 
اتخا  تدابير ملموسة من أجل وض  حد للتمييز وميافحة الوص  الذي  88-51

المثليررررات والمثليررررون و تتعرررررض لرررر  المجموعررررات المهمشررررةت بمررررا فيهررررا اح ليررررات 
 ومزدوجررو الميررول الجنسررية ومغررايرو الهويررة الجنسررانية وحرراملو صررفات الجنسررين

 )ألمانيا(؛
خرررص جميررر  الجررررائ  بلغررراء عقوبرررة اإلعررردا  بشررريل ترررا  ونهرررائي فيمرررا ي 88-50

 )فرنسا(؛
اتخا  التدابير اليزمة إللغاء عقوبرة اإلعردا  بموجرب القرانون العسريري  88-53

 )نامي يا(؛
بلغاء عقوبة اإلعدا  من القانون العسيري بشيل نهرائي ودون أي مزيرد  88-54

 من التأخير )سويسرا(؛
رتي ر  الجريش اتخا  تدابير للتعامل على النحو المناسب م  مسألة ما ي 88-55

والشر ة من تعذيب وسوء معاملة حسرب االدعراءات ووضر  حرد للتمييرز والعنرف 
 ضد المرأة )جمهورية كوريا(؛ 

مواصررلة اتخررا  الخطرروات مررن أجررل تط يررق تليررات أكثررر متانررة للمسرراءلة  88-56
وضررمان اسررتقيلية التحقيقررات فرري ادعرراءات انتهاكررات حقرروق اإلنسرران فرري حررال 

 ؛و وعها )نيوزيلندا(
تقرردي  برررامج للتثقيرررف والترردريب فرري مجرررال حقرروق اإلنسرران لمرررولفي  88-51

بنفررا  القررانون وأفررراد الجرريش والشررر ة ودوائررر السررجون مررن أجررل منرر  انتهاكررات 
 حقوق اإلنسانت ال سيما التعذيب وسوء المعاملة )كوستارييا(؛

غيرهرا تعزيز التعاون م  هييات حقروق اإلنسران التابعرة ل مر  المتحردة و  88-59
مرررن الشرررركاء اإل ليميين/الررردوليينت ال سررريما فررري تررروفير التررردريب المناسرررب لقرررو  
الشررر ة علررى التقنيررات المعاصرررة ليحتجرراز واالسررتجوال وفقرراا للمعررايير الدوليررة 

 لحقوق اإلنسان )الفل ين(؛
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االسررتمرار فرري الشررراكات مرر  الرردول احع رراء وهييررات احمرر  المتحرردة  88-58
ال الزماا لمواصلة الجهود الرامية بلى ضرمان اسرتقيلية الق راء على النحو الذي تر 

 )سري النيا(؛
الدوليرررة  ات  تبالتعررراون مررر  المنظمرررامواصرررلة تعزيرررز سررريادة القرررانونت  88-62

 ال لةت من أجل توفير بيية معيشية تمنة ومستقرة للشعب )سنغافورة(؛
لي فررري هرررذا ضرررمان أن تحترررر  تشرررريعات العمرررل الو نيرررة القرررانون الررردو  88-61

 المجال )بس انيا(؛
مواصررلة اتخررا  الترردابير الراميررة بلررى ضررمان حريررة التع يررر وحريررة الرررأي  88-60
 سيما فيما يخص النقابات )غانا(؛ ال
ضمان احترا  حرية التع يرر والتجمر  وتيروين الجمعيراتت بمرا فري  لر   88-63

 احترا  حرية ممارسة الحقوق النقابية )فرنسا(؛
لجهرررود الراميرررة بلرررى ترسررريس الحريرررات السياسرررية واالجتماعيرررة تيثيرررف ا 88-64

 واال ت ادية والثقافية وحرية اإلعي  )ل نان(؛
 حماية واحترا  حرية التع ير وتعددية وسائط اإلعي  )فرنسا(؛ 88-65
 التعجيل بسن مشروع القانون المتعلق بحرية اإلعي  )الهند(؛ 88-66
مررة ل ررمان تمترر  جميرر  المرروا نينت ال سرريما اتخررا  جميرر  الترردابير اليز  88-61

 ال حافيونت بحرية الرأي والتع ير كاملة )ال رازيل(؛
اعتماد تدابير فعالة ل مان حرية التع ير وحماية ال رحافيين والمعارضرة  88-69

 ومنتقدي الحيومة )بيطاليا(؛
اتخا  جمي  اإلجراءات المناس ة لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان  88-68

 )نيوزيلندا(؛
للمرردافعين عررن  اتخرا  مزيررد مررن اإلجررراءات ل ررمان بييرة تمنررة وتميينيررة 88-12

 حقوق اإلنسان )النرويج(؛ 
اعتماد تدابير ملموسرة ل رمان أن ييرون بإميران المردافعين عرن حقروق  88-11

اإلنسرران أداء عملهرر  دون أي عوائررقت وليفالررة حريرراته  المتعلقررة بررالتع ير وتيرروين 
 التجم ت على النحو الموصى ب  سابقاا )بس انيا(؛الجمعيات و 

مجتمرر  المررردني للواسررعة النطرراق والشرررفافة الحرررة و الضررمان المشرراركة  88-10
 والمجموعات العر ية في النقاش الو ني العا  )شيلي(؛واح ليات 
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ترروفير مزيررد مررن التثقيررف المرردني بشررأن الحقرروق االنتخابيررة والدسررتورية  88-13
 د(؛نمفيدة وفعالة )سوازيلالستفتاءات ال مان أن تيون 

بضررررفاء الطرررراب  الررررديمقرا ي علررررى لمواصررررلة اليزمررررة ترررردابير الاعتمرررراد  88-14
المتسرراوي )جمهوريررة و انتخابررات الحيومررة المحليررةت علررى أسررات اال تررراع العررا  

 تنزانيا المتحدة(؛
دولي التعراون الر وسائل منهاميافحة الفقرت ب الرامية بلى جهودالتيثيف  88-15
 الدروت المستفادة من التجارل الناجحة )ال رازيل(؛ ط يقوت
وتعزيرز رفرال مواصلة من  احولوية للق اء على الفقر في التنمية الو نيرة  88-16

 )ال ين(؛ الشعب
اتخرررررا  مزيرررررد مرررررن الخطررررروات لتنفيرررررذ الخطرررررة اإلنمائيرررررة االسرررررتراتيجية  88-11

 )اليويا(؛
 رال  لالمرافرق ال رحية ميرال الشررل و فري مواصلة تعزيرز بعمرال الحرق  88-19

 المجتمعات الريفية )بس انيا(؛ وال سيما ل ال جمي  السيانت 
لررى تعزيررز الترردابير الراميررة بلررى ضررمان المسرراواة فرري الح ررول عمواصررلة  88-18

ء اهتمرا  خراص الحتياجرات اح فرال والنسراء ييالخدمات ال حية للجمي ت م  ب
 وك ار السن )سري النيا(؛

نجابيررررة فرررري ال ررررحة الجنسررررية واإلبشررررأن  ثقيررررفالنظررررر فرررري تعمرررري  الت 88-92
علرررى وسرررائل منررر  الحمرررل  ال رررالغين والشررر ال ح رررولالمررردارت وتحسرررين فررررص 

 )سلوفينيا(؛
جميرر  السرريان ل ترري الترري ت رررامج التعليميررة الناجحررةت الزيررز مواصررلة تع 88-91

متيامررل  يعليمررتغرررض تطرروير نظررا  مجانرراا بالتعلرري  الجيررد  بميانيررة الح ررول علررى
 - جمهوريررة)فنررزويي ) ترر وجود علررى التعلرري   ررولحالبميانيررة  يدئ ررائ  علررى م رر
 ال وليفارية((؛

جهررود الراميررة بلررى ترروفير التعلرري  المجرراني لطرريل المرردارت المواصررلة  88-90
 )ماليزيا(؛ ةوالثانوي ةاالبتدائي

ى الح ررررول علرررربميانيررررة ت وضررررمان ينظررررا  التعليمررررالمواصررررلة تحسررررين  88-93
 التعلي  الجيد للجمي  )سنغافورة(؛

فري   وي اإلعا رةاعتماد تدابير محددة لميافحرة التمييرز ضرد اح فرال  88-94
 شامل )بس انيا(؛الح ول على تعلي  
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ص  وي حشرررخاالخاصرررة باتعزيرررز سياسرررات التوعيرررة والتميرررين  مواصرررلة 88-95
 ال وليفارية((؛ - اإلعا ة )فنزويي )جمهورية

ي الترحشرخاص  وي اإلعا رة المتعلقرة با و نيرةالسياسرة النفيرذ ت مواصلة 88-96
أن يترسرررس حقررراا مجتمررر  متيامرررل ليررري يتسرررنى لالركرررائز احساسرررية للتنميرررة رسررري ت

 )كوبا(.
اعت رت أن هذل التوصيات  د نر فِّذت التي  وحظيا التوصيات التالية بتأييد فيجي -122

 :من   ل أو أنها  يد التنفيذ
صررريو  حقررروق اإلنسرررانت علرررى الت رررديق  فررريبسررررعة و  الم ررري  ررردماا  122-1
 هررراأو تط يقت و/لرررى جميررر  أشررريال التمييرررز ضرررد المررررأةسررريما اتفا يرررة الق ررراء ع ال

 )شيلي(؛
هررذل ال رريو  الدوليررةت والعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة نقررل  122-0

ذيب مناه ررة التعررت واتفا يررة الملحررق برر  احول والسياسرريةت وال روتوكررول االختيرراري
 وغيرررررررل مررررررن ضرررررررول المعاملررررررة أو العقوبررررررة القاسررررررية أو اليبنسررررررانية أو المهينررررررة

واتفا ية الق اء على جمير  أشريال التمييرز ضرد المررأةت ت وال روتوكول الملحق بها
القرائ  من العنرف جملة أمور منها الحماية التشريعية  تعزيزم  القانون المحلي بلى 

ضرد النسراء واح فررال  التمييررز ال سريمات وجميرر  أشريال التمييرز علرى نروع الجرنس
 الجنسي )شيلي(؛ ميلعلى أسات الالتمييز و 

حقروق اإلنسران فري الدسرتور الجديرد ب أن تتقيرد المرواد المتعلقرةضمان  122-3
 )أوروغواي(؛تها وحمايالمعايير الدولية لتعزيز حقوق اإلنسان بتاماا تقيداا 
 )سيراليون(؛لتجري  العنف ضد المرأة  اتتشريعسن  122-4
 رررررانون اححررررردا   مرررررن  ةالمعقولررررر ةبرررررالعقو  فررررري بنرررررزالبلغررررراء الحرررررق   122-5

حظررر جميرر  أشرريال العقوبررة ال دنيررة ل  فررالت بمررا فرري  لرر  فرري ت و 0291 عررا ل
 المنزل )ألمانيا(؛

 وبشفافية في جمير  الق رايا المتعلقرة بادعراءات بسرعةضمان التحقيق  122-6
محيمة بلى ال بحالة مرتي يهاوق اإلنسانت م  ارتيال  وات احمن النتهاكات حق

 (؛يرلندا الشماليةأالمملية المتحدة ل ريطانيا العظمى و )على وج  السرعة 
تررردريب محاميهرررا و  رررراتها علرررى تفسررررير حقررروق اإلنسرررران وفقررراا لم رررردأ  122-1

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان )بثيوبيا(؛
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تقيلية الق اةت بما في  ل  اعتماد بجراءات ترمي بلى حماية/صون اس 122-9
وأمررن تررولي التعيينررات ترردابير ت ررمن االسررتقيل عررن السررلطة التنفيذيررة فيمررا يخررص 

 )الميسي (؛ مها  الوليفة
مررررر   العمرررررل وممارسرررررات  ررررروانينلمواءمرررررة اليزمرررررة  جرررررراءاتاتخرررررا  اإل 122-8
لتزامررات الدوليررةت بمررا فرري  لرر  بموجررب اتفا يررات منظمررة العمررل الدوليررة  ات اال
 ل لة )الواليات المتحدة احمرييية(؛ا

اتخا  التدابير اليزمة ل مان حرية التع ير والرأيت وكذل  حرية تيوين  122-12
 للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان )ال رتغال(؛اا الجمعيات والتجم ت وفق

مررر  المعرررايير  ةالمحليررر والممارسرررات نانيو القررر بجرررراءات لمواءمرررةاتخرررا   122-11
 حريررة التع يرررت بمررا فرري  لرر  حريررةبلحقرروق اإلنسرران فيمررا يتعلررق  ائمررةالق الدوليررة
 يرلندا(؛أاإلعي  ) وسائط
مررر  المعرررايير الدوليرررة وسرررن  المرسرررو  المتعلرررق بوسرررائط اإلعررري مواءمرررة  122-10

 الررذي أوصررا برر  فقرراا للمعررايير الدوليررةت علررى النحررو ررانون بشررأن حريررة اإلعرري  و 
 )الميسي (. اليونسيو

وهرو مناسب الو ا الت فيجي التوصيات التاليةت وستقد  ردوداا عليها في وستدر  -121
 الردورة الثامنرة والعشررين لمجلرس حقروق اإلنسران فري ت ار/انعقراد ال يتجاوز موعرد موعد 
 :5002مارت 

الن رررما  بلرررى شررررعة الحقررروق الرررواردة فررري الدسرررتور مرررن خررريل ادعررر   121-1
توكررول االختيرراري احول سياسررية وال رو العهرد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيرة وال

ضرمان توافرق القروانين  ترمي بلىفي هذا السياقت في عملية ت والشروع الملحق ب 
يررون تعزيررز السررلطة ية مرر  الدسررتور الجديررد. وين غرري أن والمراسرري  الو نيررة القائمرر

 من هذل العملية )ألمانيا(؛ الق ائية جزءاا 
مررن هررا نسرران والحريررات احساسررية وتعزيز حمايررة حقرروق اإلااللتررزا  ببلهررار  121-0

العهرد الردولي الخراص برالحقوق المدنيرة والسياسرية بلى دون تأخيرت  تخيل االن ما 
 )كندا(؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق اال ت ادية واالجتماعية والثقافية

اسررررتيمال العمرررررل الرامررررري بلرررررى الت ررررديق علرررررى المعاهررررردات الدوليرررررة  121-3
العهرد الردولي الخراص برالحقوق المدنيرة اإلنسانت وفي مقردمتها احساسية لحقوق 

 والسياسرررية والعهرررد الررردولي الخررراص برررالحقوق اال ت رررادية واالجتماعيرررة والثقافيرررة
 خيل فترة االستعراض المق ل )االتحاد الروسي(؛

العهرررد الررردولي الت رررديق علرررى ال روتوكرررول االختيررراري احول الملحرررق ب 121-4
)أوروغرررواي(؛ الت ررررديق علرررى ال روتوكررررول  نيرررة والسياسرررريةالخررراص بررررالحقوق المد
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بالحقوق اال ت ادية واالجتماعية  العهد الدولي الخاصاالختياري احول الملحق ب
)بسررتونيا(؛ الم رري  رردماا وعلررى وجرر  السرررعة فرري الت ررديق علررى صرريو   والثقافيررة

اري احول ال روتوكررول االختيرر حقرروق اإلنسرران وال روتوكرروالت االختياريررةت ال سرريما
ت و/أو تط يقهررررا العهررررد الرررردولي الخرررراص بررررالحقوق المدنيررررة والسياسرررريةالملحررررق ب

)شررريلي(؛ االن رررما  بلرررى المعاهررردات الدوليرررة لحقررروق اإلنسررران والت رررديق علرررى 
العهرررد الررردولي الخررراص برررالحقوق المدنيرررة ال روتوكرررول االختيررراري احول الملحرررق ب

 )ال رتغال(؛  والسياسية
لمعاهررردات الدوليرررة لحقررروق اإلنسررران والت رررديق علرررى االن رررما  بلرررى ا 121-5

العهررررد الرررردولي الخرررراص بررررالحقوق اال ت ررررادية ال روتوكررررول االختيرررراري الملحررررق ب
 )ال رتغال(؛ واالجتماعية والثقافية

الم رري  رردماا وعلررى وجرر  السرررعة فرري الت ررديق علررى صرريو  حقرروق  121-6
اتفا يرة االختياري الملحرق ب ال روتوكول اإلنسان وال روتوكوالت االختياريةت ال سيما

مناه ة التعذيب وغيرل مرن ضررول المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو اليبنسرانية أو 
 ت و/أو تط يقها )شيلي(؛المهينة
اتفا يررة النظرر فرري الت ررديق أي رراا علررى ال روتوكررول االختيرراري الملحررق ب 121-1

 )الدانمر (؛ مناه ة التعذيب
الق ررراء علرررى الملحرررق باتفا يرررة  االختيررراري ل روتوكرررو الت رررديق علرررى ال 121-9

 )ال رتغال(؛ جمي  أشيال التمييز ضد المرأة
االن رررما  بلرررى المعاهررردات الدوليرررة لحقررروق اإلنسررران والت رررديق علرررى  121-8

 ال روتوكرررول االختيررراري التفا يرررة حقررروق الطفرررل المتعلرررق برررإجراء تقررردي  ال يغرررات
 )ال رتغال(؛

 5002يرررا  باسرررتعراض شرررامل لدسرررتور عرررا  بنشررراء لجنرررة دسرررتورية للق 121-12
وبجررراء مشررراورات علرررى المسررتو  الرررو ني للتأكرررد مررن أن الدسرررتور يعيرررس برادة 

 الشعب )بستونيا(؛
مرن للدسرتورت و  شراملاستعراض في بنشاء لجنة دستورية إلجراء النظر  121-11

 د بما ي من كون  ل  ت ه وتطلعات برادة موا ني فيجي يعيس أن ث  التأكد من 
  )نامي يا(؛اا أكثر استقرار  سياسيتحقيق هييل ساعد على ي

ب رررار  مرررن أجرررل وضررر تشررراور مررر  المجتمررر  المررردنيت بالبنشررراء تليرررةت  121-10
 لمعايير الدولية لحقوق اإلنسانومتماش م  امستمد من الدستور الجديد تشريعي 

 )الميسي (؛ وتنسيق هذا اإل ار
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مررر  نظرررا  رومرررا احساسررري و ترررا  علرررى نحرررتشرررريعات الو نيرررة مواءمرررة ال 121-13
االتفررراق بشرررأن امتيرررازات المحيمرررة للمحيمرررة الجنائيرررة الدوليرررة والت رررديق علرررى 

 )بستونيا(؛ الجنائية الدولية وح اناتها
ضرمان أن ت حرا اللجنرة المعنيرة بحقروق اإلنسران وميافحرة النظر في  121-14

 وفينيا(؛من أولوياتها )سل كأولويةالعنف ضد المرأة   التمييز في مسألة
اإلجراءات الخاصة  الميلفين بواليات في ب ار دعوة دائمة بلىتوجي   121-15

علرى زيارة فيجيت وبالتالي مسراعدة السرلطات  عندسهولة ب دخولالبللسماح له  
  )بلجييا(؛الم ي   دماا 

ل مررر  المتحررردة  دائمرررة بلرررى اإلجرررراءات الخاصرررةمفتوحرررة و دعررروة توجيررر   121-16
 )شيلي(؛
لمجلررس حقرروق اإلنسرران  اإلجررراءات الخاصررة دعرروة دائمررة بلررىوجيرر  ت 121-11

  )كوستارييا(؛في أ  ر فترة ممينة الزيارات المطلوبة  وتنسيق
 )غانا(؛ اإلجراءات الخاصةبلى جمي  اإلجراء  دائمة اتدعو توجي   121-19
لمجلرررررس حقررررروق اإلنسررررران  الخررررراصبلرررررى اإلجرررررراء  دائمرررررة ةدعرررررو توجيررررر   121-18

 )ال رتغال(؛
ال رادرة عرن اإلجرراءات الخاصرة  االستجابة للعديد من  ل ات الزيرارة 121-02

 وتوجي  دعوة دائمة بلى اإلجراءات الخاصة في أ رل و ا ممين )سلوفينيا(؛
دعرررروة دائمررررة بلررررى جميرررر  اإلجررررراءات الخاصررررة لمجلررررس حقرررروق  توجيرررر  121-01

 )الج ل احسود(؛ لد التل  التي  ل ا زيارة  واستق الاإلنسان التاب  ل م  المتحدة 
مجلرس لدعوة دائمة بلى جمي  اإلجراءات الخاصة المواضريعية  توجي  121-00

علرررى  وبشررريل ملمررروتاا فرررور  لرررردت وتسرررهيل الزيرررارات المطلوبرررة واحقررروق اإلنسررران
اإلجررراءات  بواليررات فرري ب ررارالميلفررين  مررن بلررى فيجرري ال يغررات الترري أ حيلررا

 )النرويج(؛ الخاصة
اإلجراءات الخاصرة لمجلرس  بواليات في ب ارالميلفين  ات  ول زيار  121-03

 ت االضرطيع بواليراتهليتسرنى لهر  ت والتعاون معه  علرى نحرو ترا  حقوق اإلنسان
 تعهدات الحيومة )أوروغواي(؛و ل  وفقاا ل

ميلفررررين  التررري لرررر  ي ررررا فيهرررا بعررررد والتررري وردت مررررن   رررول الطل ررررات 121-04
عني باستقيل المقرر الخاص الم بمن فيه  تةخاصاإلجراءات البواليات في ب ار 

 زيارة فيجي )نيوزيلندا(؛من أجل الق اة والمحامينت 
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زيررارة المقرررر الخرراص المعنرري باسررتقيل الق رراة والمحررامينت الترحيررب ب 121-05
 سرلطة   رائية مسرتقلةتقدي  الخ رة والمساعدة في عملية الحفرا  علرى من أجل 
 )بسرائيل(؛

 المقررررر الخررراص المعنررري باسرررتقيل الق ررراة والمحرررامين   رررلتسرررهيل زيرررارة  121-06
 ب ار االستعراض الدوري الشامل )جزر سليمان(؛في فيجي لستعراض الثالا اال

دعوة دائمة بلى الميلفين بواليات في ب ار اإلجراءات الخاصة توجي   121-01
مسألة بالمعني التعاون م  المقرر الخاص  في ل م  المتحدة والشروع دون تأخير

التعذيب وغيررل مرن ضررول المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو اليبنسرانية أو المهينرة 
 )سويسرا(؛

ستجابة لطلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعرذيب لزيرارة الر يد اال 121-09
 (؛انمر )الد
مقررررر الخررراص المعنررري بحالرررة المررردافعين عرررن حقررروق للل زيرررارة تسرررهي 121-08

 اإلنسان )النرويج(؛
االجتماعيرة والسياسرية واال ت رادية  هياكرلتعزيز اآلليرات القائمرة فري ال 121-32
 )جزر سليمان(؛ ةثنيحقوق اح ليات اإل من أجل صونللمجتم  الفيجي  حاليةال

تعرررررديل اإل رررررار التشرررررريعي والدسرررررتوري للحفرررررا  علرررررى الف رررررل برررررين  121-31
 رراء والمحررامينت لسررلطة التنفيذيررة فرري اسررتقيل القلأي ترردخل  وو ررفالسررلطات 

وان رررر ا ه  تأهيررررل المحررررامين والق رررراة نظ  والتأكررررد مررررن أن العمليررررات الترررري ترررر
 سياسي )كندا(؛لتدخل تتعرض  ال

مسرتق ل عي رات العمرل فري فيجري  ببرا  مرذكرة التفراه  الثيثيرة بشرأن 121-30
 )أستراليا(؛

 ءمرررةموااتخرررا  التررردابير اليزمرررة لتعرررديل التشرررريعات القائمرررة مرررن أجرررل  121-33
المعايير الدولية لحقروق القواعد و حرية التع ير أو التجم  م  على القيود الممينة 

 اإلنسان )بلجييا(؛
 وقالحقرأن تيرون تعديل الدستور وكرذل  التشرريعات الو نيرة ل رمان  121-34

التع ير والتجم  وتيوين الجمعيات ميفولة دون  يرود غيرر تلر   اتحريب المتعلقة
 ار القانون الدولي )سويسرا(؛المن وص عليها في ب 

مان احترا  حريات التع ير والتجم  السلمي وتيوين الجمعيات مرن ض 121-35
المرسو  المعردل لقرانون النظرا  العرا ت  مثلمعينة  مراسي  من خيل تعديل جوانب
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 التري تقيررد تمرسرو  تطروير  طرراع اإلعري اححزال السياسرريةت و المتعلرق برالمرسرو  و 
 ؛ة دون م رر )الواليات المتحدة احمرييية(الحريات احساسي

 المرسرو  المعردل لقرانون النظرا  العرا النظر بشيل بيجابي في مراجعرة  121-36
 اتحريرروق المتعلقررة بالحقررتمامرراا  علررى نحررو ييفررل مرسررو  تطرروير  طرراع اإلعرري و 

 تيوين الجمعيات والتجم  وال حافة والتع ير )جمهورية كوريا(؛
التع يررر وتيرروين الجمعيرراتت  حريررةترري تقيررد المراسرري  ال مراجعررة جميرر  121-31
 ال رناعات الو نيرة احساسرية والنظرا و اإلعري   طوسرائالمراسي  المتعلقة ب وخاصة
مليررة المتحرردة ل ريطانيررا العظمررى )الم ت وتعررديلها أو بلغائهررا حسررب اال ت رراءالعررا 
 يرلندا الشمالية(؛أو 

التع ير والتجمر  وتيروين الجمعيرات  يةالمتعلقة بحر التشريعات  واءمةم 121-39
مرسررو  تطرروير  إلنسررانت وال سرريما عررن  ريررق بلغرراء مرر  المعررايير الدوليررة لحقرروق ا

م رايقة التري اللترهيرب و عمرال امن أجل وض  حد ح 5000  لعا   طاع اإلعي 
أال وضرمان  تتغييرر منراا الخروف والر ابرة الذاتيرةو لدولرةت ا يتعرض لها من ينتقدون

 حقو رر ل ممارسررت بسرر ب  تعسررفي شررخص للتو يررف واالحتجرراز بشرريليتعرررض أي 
 )ألمانيا(؛

مرسرو  تعرديل ضمان احترا  حرية التع ير وحماية ال حفيين من خيل  121-38
تفرق مر  ت عري حريرة اإلبشرأن تشريعات  وض ت و 5000عا  ل تطوير  طاع اإلعي 

 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان )كندا(؛
الفاعلة في المجتمر  المردني  تميينية تسم  للجهاتة تمنة و بييتهيية  121-42

ت مررن خرريل تعررديل القرروانين بحريررةت والحفررا  علررى هررذل ال ييررة جمعيرراتالتيرروين ب
الحق فري حريرة التجمر  السرلمي  لتقويض االحتجاج بها ات ال لة وضمان عد  

 يرلندا(.أ)
ذا التقريررر عررن مو رررف وتع ررر جميرر  االسررتنتاجات و/أو التوصرريات الررواردة فرري هرر -120

الدولررة )الرردول( الترري  رردمتها و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض. وال ين غرري تأويلهررا علررى أن 
 يميدها كيل. الفريق العامل
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 المرفق

 تشييلة الوفد  
[English only] 
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