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التقريــر الــدوري الثــاين والثالــث والرابــع املقــدم مــن دولــة فيجــي بــشأن اتفاقيــة      
  ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالق
  

  ملخص تنفيذي    
صدقت فيجي على اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة              
 ومثــل وفــد فيجــي أمــام جلنــة  ٢٠٠٠وقُــدم التقريــر األويل يف عــام . ١٩٩٥أغــسطس /يف آب

ومل . ٢٠٠٢حـوارا بنـاء معهـا يف عـام          اخلرباء املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وأجـرى              
ومــن مث متثــل هــذه الوثيقــة التقريــر الــدوري الثــاين والثالــث . تقــدم فيجــي أي تقريــر بعــد ذلــك

. ٢٠٠٨يونيـه   / إىل حزيـران   ٢٠٠٣يناير  /والرابع اجملمع للدولة ويشمل الفترة من كانون الثاين       
 احملـرز بـشأن املـرأة يف فيجـي،          ويف حني يسعى التقريـر إىل إمجـال التطـورات الرئيـسية والتقـدم             

فهو حيدد أيضا التحديات اليت تواجهها املرأة يف ضوء التغـيريات االقتـصادية واالجتماعيـة الـيت                 
  .جنمت عن تأثريات مالية وسياسية وعاملية

مل جير أي تغيري على دستور فيجي منذ تقدمي التقرير األويل إىل اللجنة املعنيـة بالقـضاء                   
بــشأن عــدم التمييــز والــيت تــشمل ُســبل  ) ٢ (٣٨ملــرأة وهــو يتــضمن املــادة علــى التمييــز ضــد ا

. انتصاف من التمييز املباشر وغري املباشر علـى أسـاس نـوع اجلـنس واإلعاقـة والتوجـه اجلنـسي                   
  :وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مت إصالح التشريعات التالية

 ؛٢٠٠٣سن مرسوم قانون األسرة لعام  •

 ؛٢٠٠٨ت العمل لعام إصدار تعميم عالقا •

 على قيـام جلنـة إصـالح القـوانني يف           ٢٠٠٣وافق جملس الوزراء بصورة مبدئية يف عام         •
فيجي باستعراض القوانني املتعلقة بالعنف األسري وقـد دخلـت التـشريعات املقترحـة              

 بشأن العنف األسري مرحلة مشروع القانون؛

 ؛٢٠٠٦لعام استعراض قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية  •

يبحــث اآلن املــدعي العــام املؤقــت التقريــر النــهائي بــشأن اســتعراض قــانون العقوبــات   •
 وقانون اإلجراءات القانونية؛

 .٢٠٠٥قانون السجون واالصالحيات لعام  •

وباالضافة إىل ذلك، استخدمت جلنة حقوق اإلنـسان يف فيجـي االتفاقيـة أيـضا لـدعم                   
جنـازات األخـرى املـشروع املقتـرح للـسياسة الوطنيـة            ومشلـت اإل  . وتربير حكم أصدرته حمكمه   

  ).٢٠١٦ – ٢٠٠٦(بشأن اإلعاقة 
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 توجيه نداء بشأن دور املرأة يف السياسة •

 إنشاء دائرة الترشيح يف إدارة شؤون املرأة •

  مشروع رائد–إعالن عدم التسامح إطالقا إزاء العنف وجممتع خال من العنف  •

“ حــصاءات واجتاهــات حــسب نــوع اجلــنس إ: املــرأة والرجــل يف جــزر فيجــي”نــشر  •
 .بقلم شاندرا وليواي) ٢٠٠٥(

وال تتخــذ أي تــدابري خاصــة مؤقتــة للتعجيــل بتحقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف     
وتؤثر االجتاهات واملمارسـات النمطيـة املقولبـة تـأثريا عميقـا علـى صـنع القـرار الرمسـي                 . فيجي

وحـىت رغـم أن املـرأة مـا زالـت مهمـشة، جيـب               . فيـه حيث نـادرا مـا حتتـل املـرأة مكانـة بـارزة              
. االعتراف حبدوث تغيريات يف املواقف واملفاهيم املتأصلة ضد املرأة، رغم الـبطء الـشديد فيهـا              

ويف فيجي، للمرأة حرية اإلنضمام إىل منظمات اجملتمع املدين وتتوىل املرأة رئاسة بعـض أنـشط     
  .منظمات اجملتمع املدين املوجودة يف فيجي

ويف حني ذُكـر أن فيجـي دولـة تـأوي االجتـار بالبـشر، خلـصت دراسـة إىل أنـه جيـري                          
  .أيضا االجتار بالنساء والبنات والصبيان واالستغالل اجلنسي هلم يف البلد

وما زال متثيل املـرأة يف هيئـات صـنع القـرار يـشكل حتـديا رئيـسيا، يف ضـوء الـتغريات                         
حكومـات متتاليـة قـد اختـذت سياسـة متثيـل املـرأة              وعلـى الـرغم مـن أن        . السياسية اليت حدثت  

  .، إال أن هذا مل يتحقق٢٠٠٣ يف املائة فيها منذ عام ٣٠بنسبة ال تقل عن 
واحلكومــة رب عمــل يتــيح تكــافؤ الفــرص، وتقــضي باملــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف    

 املـرأة املؤهلـة     ومل يوضع أي برنامج خاص أو إجيايب ملساعدة       . املشاركة يف اخلدمة الدبلوماسية   
  .على االخنراط يف حياة مهنية يف اخلدمة الدبلوماسية

 باملـساواة يف احلـق يف املواطنـة لكـل مـن            ١٩٩٧ويعترف قانون تعـديل الدسـتور لعـام           
وال يغـري   . الرجل واملرأة واملساواة يف وضع أزواج مواطين فيجـي سـواء كـانوا إناثـا أو ذكـورا                 

فهـي تظـل   . ا األجانب من جنسيتها مـا مل ترغـب يف تغيريهـا     زواج أمرأة فيجية من أحد الرعاي     
تتمتع بـذات احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا الرجـل بـشأن مـسألة املواطنـة واجلنـسية وحقـوق أطفاهلـا                         

  .بيد أنه ال يسمح بازدواج اجلنسية يف فيجي. ١٩٩٧الدستور لعام ) تعديل(مبوجب قانون 
ويتواكـب اإلطـار الـوطين      .  وأداء خدماتـه   وتلتزم احلكومة بتحسني املساواة يف التعلـيم        

ويـشمل هـذا اإلطـار التعلـيم منـذ مراحلـة         . اجلديد للمناهج الدراسية مع التنمية الشاملة للطفل      
ــة املبكــرة حــىت الــصف الــسابع مبــا يف ذلــك التعلــيم اخلــاص والتعلــيم والتــدريب الفــين       الطفول
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 حـدة الفقـر واملـشقة متاحـة للفقـراء           وُينظر إىل التعليم كأفـضل وسـيلة فعالـة لتخفيـف          . واملهين
  .واملهمشني
وهـو يـشكل    . ومن التطـورات الرئيـسية بـشأن العمالـة إصـدار تعمـيم عالقـات العمـل                  

إطــارا تقــدميا يعــزز حــل املنازعــات بالتراضــي وإجيــاد معــايري عماليــة منــصفة لكــل مــن العمــال 
  . يف جمال العملوهو يوفر أيضا املبادئ واحلقوق األساسية لألشخاص. وأرباب العمل

ولدى فيجي نظام صحي متطور وشامل متاما يقدم خدمات يتيـسر حـصول كـل مـن                   
ــع أحنــاء البلــد    ــرأة عليهــا يف مجي ــواتج    . الرجــل وامل ــة لتحــسني الن ــه رغــم اجلهــود املبذول ــد أن بي

الصحية، يشري استعراض املؤشرات الصحية إىل أن فيجي تتخلف يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                
  .لأللفية

وهنـاك  . وتؤدي املرأة دورا هاما جدا يف تطوير وتقدم جمتمعاهتا احملليـة والدولـة ككـل                
وال زالـت املـرأة مهمـشة مـن         .  اقتصادية بـني املـرأة الريفيـة واملـرأة احلـضرية           –فجوة اجتماعية   

حيث إمكانية احلصول على االئتمان والقروض رغم أنه حيق هلا قانونا احلصول على قـرض أو                
ن طريق املصارف التجارية ومـصرف التنميـة يف فيجـي ووكـاالت اإلقـراض األخـرى              ائتمان ع 

  .طاملا استوفت املعايري املؤسسية للحصول على هذه املساعدة
ويضمن دستور فيجي للمرأة املساواة أمام القـانون واملـساواة يف احلقـوق يف املـشاركة          

أمام مشاركة املـرأة يف عمليـات احملـاكم    يف مجيع جوانب احلياة املدنية وال يضع عراقيل قانونية      
  .وحماكم التحكيم أو حيرم املرأة من احلق يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات

وقد أحرزت فيجي تقـدما كـبريا يف تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                        
/ ن الثـاين  ويف تـشري  . ، وذلك بصورة رئيسية يف جمال قـانون األسـرة         ٢٠٠٤ضد املرأة منذ عام     

 حيــز النفــاذ بافتتــاح شــعبة قــانون  ٢٠٠٣، دخــل مرســوم قــانون األســرة لعــام  ٢٠٠٥نــوفمرب 
ويــؤدي القــانون اجلديــد، الــذي تطبقــه احملــاكم . األســرة اجلديــدة يف إطــار نظــام حمــاكم فيجــي

 ٥ و ٣ و ٢ و ١اجلديدة، إىل اإلزالـة الكاملـة للتمييـز ضـد املـرأة والطفـل مبـا يتفـق مـع املـواد                    
  .١٦ و ١٥ و ١٤و
  

  مقدمة     
بيـد أنـه مـن      . حتسن تقدم املرأة وتطورها يف فيجي منذ الفترة املشمولة بالتقرير األخري            

املعترف به أن احلالة السياسية املتغرية تؤثر تأثريا ضارا على حياة وتقـدم تطـور مجيـع املـواطنني                   
  .مبن فيهم املرأة
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بع اجملمع لفيجي بشأن تنفيذ اتفاقية األمـم   التقرير الدوري الثاين والثالث والرا    وهذا هو   
ويبني هذا التقرير التقدم احملرز بعد تقـدمي        . املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
. ٢٠٠٨يونيـه   / حـىت حزيـران    ٢٠٠٣ينـاير   /التقرير األويل وهو يشمل الفترة من كـانون الثـاين         
اإلجنـازات والتحـديات والعمليـات اإلداريـة        ويسعى هذا التقرير أيضا إىل تـسليط الـضوء علـى            

  .والقضائية والتشريعية الرئيسية اليت اعتمدهتا الدولة يف ُنشداهنا تنفيذ خمتلف مواد االتفاقية
وتشكل التغيريات التشريعية عن طريق إصـالح القـوانني وسـن مرسـوم قـانون األسـرة                   

ر تعمـيم عالقـات العمـل    ، وإصـدا  ٢٠٠٥، وقانون الـسجون واالصـالحيات لعـام         ٢٠٠٣لعام  
  .، بعض التطورات الرئيسية يف تنفيذ االتفاقية٢٠٠٨لعام 

ويذكر تقرير صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة عـن امتثـال تـشريعات دول جـزر            
  : احمليط اهلادئ التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ما يلي

 مؤشـرا،  ١١٣ مؤشرا مـن جممـوع     ٤٩حققت فيجي االمتثال الكامل لـ      ”...    
.  مؤشـرا  ٣٨ مؤشرا منـها ومل متتثـل لبقيـة املؤشـرات وعـددها              ٢٦واالمتثال اجلزئي لـ    

وبناء علـى   . بيد أنه جيدر باملالحظة أن فيجي متر مبرحلة تغيري وإصالح تشريعي كبرية           
 كـانون   ٣٠ذلك، يف حني يقوم تقييم امتثال فيجـي علـى أسـاس القـانون الـساري يف                  

، إال أنه توجد جماالت مهمة عديدة ذات صلة باتفاقيـة القـضاء             ٢٠٠٦ديسمرب  /ألولا
على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة هـي بالفعـل موضـوع مـشروع تـشريع معـروض                   

  ... .)١(“على الربملان أو هي مطروحة للتحقيق
 عـن  وباالضافة إىل ذلك، واصلت الدولة تقدمي إطار السياسات لتطور املـرأة وتقـدمها            

ويف الوقــت الــراهن تــبني االســتراتيجية املــستدامة  . طريــق خطــط التنميــة االســتراتيجية املتواليــة 
 اجملــاالت ذات األولويــة بــشأن نــوع  ٢٠١٥-٢٠٠٨للــتمكني والتنميــة يف اجملــال االقتــصادي  

ــة  ــرأة أحــد        . اجلــنس والتنمي ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــذ اتفاقي ــل تنفي وميث
رغم هذه االلتزامات جيـب التـسليم بـأن تلبيـة احتياجـات املـرأة         . ت يف األجل املتوسط   األولويا

  .ومعاجلة املسائل اخلاصة هبا ما زالتا تواجهان العديد من العقبات والتحديات
الوثيقـة  (ويقع التقرير اجملمع يف ثالثة أجزاء، البـاب األول منـها يـشمل املـسائل العامـة              
، ينـاقش الـسياق الـوطين الـذي تنفـذ فيـه       )مـسائل خاصـة باالتفاقيـة     (  ، والباب الثـاين   )األساسية

  .االتفاقية، والباب الثالث يتضمن املرفقات

__________ 
  .٢٠٠٦صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة،   )١(  
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علـى التقريـر   ) ٦٧-٤٤، الفقـرات  A/57/38(وقد تـضمنت التعليقـات اخلتاميـة للجنـة         
واد وُتناقش التوصيات والردود عليها يف إطار املـ       . األويل لفيجي بعض االقتراحات والتوصيات    

وبنـاء علـى ذلـك ينبغـي        .  هبـذه الوثيقـة    ١ذات الصلة يف التقرير ويرد جدول هلا بوصفه املرفـق           
قراءة هذا التقرير باالقتران مع التقرير األويل لفيجي والتقرير الـدوري الـسادس عـشر والـسابع                

  .عشر املقدم من الدولة للجنة القضاء على التمييز العنصري
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  ألساسية الوثيقة ا–الباب األول     
  

  اإلطار الوطين    
  

  األرض والشعب: فيجي    
  األرض    

تقـع فيجــي يف وسـط احملــيط اهلـادئ يف منتــصف املـسافة بــني خـط االســتواء والقطــب        - ١
 ٢٢ و ١٢ درجة غربـا وخطـي العـرض    ١٧٨ درجة شرقا و     ١٧٤اجلنويب وبني خطي الطول     

مليـون كيلـومتر مربـع تقريبـا يف          ١,٣وتغطي املنطقة االقتصادية اخلالصة لفيجي      . درجة جنوبا 
  . جزيرة، ثلثها تقريبا مأهول٣٣٠جنوب احمليط اهلادئ وتضم ما يقرب من 

وأكـرب جزيـرتني    .  كيلـومترا مربعـا    ١٨ ٣٣٣ويبلغ جمموع مـساحة اليابـسة يف فيجـي            - ٢
 كيلومترا مربعا، وفـانوا ليفـو الـيت تبلـغ       ١٠ ٤٢٩يف فيجي مها فييت ليفو، املمتدة على مساحة         

ــافيوين    ٥ ٥٥٦مــساحتها  ــاقي اجلــزر الرئيــسية فهــي ت ــومترا ٤٧٠( كيلــومترا مربعــا أمــا ب  كيل
ــا ــدافو )مربعــ ــا٤١١(، وكــ ــومترا مربعــ ــاو ) كيلــ ــا١٤٠(، وغــ ــومترا مربعــ ــورو ) كيلــ ، وكــ

 يف املائـة مـن األراضـي يف         ٨٧,٩وميلـك الـسكان األصـليون لفيجـي         ). كيلومترا مربعـا   ١٠٤(
 ٧,٩وتـشكل األراضـي اخلاضـعة مللكيـة مطلقـة      . ة من األراضي   يف املائ  ٣,٩حني متلك الدولة    

بيـد أنـه توجـد أربعـة      .  يف املائـة مـن األراضـي       ٠,٣يف املائة مـن األراضـي وأراضـي الروتومـان           
أنواع من حيازات األراضي هي أراضي الدولـة واألراضـي اخلاضـعة مللكيـة مطلقـة واحليـازات                  

وميكــن تــصنيفها أيــضا إىل . احمللــيني مــن الفاكافــانوااملــؤجرة لألهــايل احمللــيني وأراضــي األهــايل 
و نظـام حيـازة األراضـي    ‘ الغـريب ’نظامني خمتلفني حليـازة األراضـي مهـا نظـام حيـازة األراضـي         

وُتستغل األراضي اخلاضعة مللكيـة مطلقـة واألراضـي املـؤجرة مـن الدولـة وجـزء مـن                   . ‘العريف’
ــؤجرة بوصــفها    ــيني امل ــيني إجيــا’أراضــي األهــايل احملل ــازة  ‘ رات لألهــايل احملل مبوجــب نظــام حي

األراضي الغريب يف حني ُتستغل أراضـي األهـايل احمللـيني الـيت متلكهـا اجملتمعـات احملليـة مبوجـب                     
ــريف’النظــام  ــانوا’أو نظــام ‘ الع ــع األراضــي     . ‘فاكاف ــة مجي ــود امللكي ــسجل أمــني ســجل عق وُي

  .ياخلاضعة للنظام الغريب مبوجب قانون نقل ملكية األراض
  املناخ    

تنعم فيجي مبناخ حبري استوائي كالذي يـسود يف البحـار اجلنوبيـة وبطقـس ال يـشهد                    - ٣
ــربودة    ــصوى مــن احلــرارة أو ال ــستويات ق ــا أعاصــري     . م ــا أحيان ــة جتتازه ــع اجلــزر يف منطق وتق

ومتوسـط  . أبريـل /نوفمرب إىل نيسان/مدارية، غالبا ما تنحصر يف الفترة املمتدة من تشرين الثاين    
 ٢٢هـو  ) أكتـوبر /مـايو إىل تـشرين األول  /مـن أيـار  (رجة احلرارة خالل األشهر األكثر برودة       د
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أبريـل فترتفـع درجـات احلـرارة     /نوفمرب إىل نيـسان /درجة مئوية أما يف األشهر من تشرين الثاين     
  .وهتطل أمطار غزيرة

  الشعب    
بيـون وصـينيون     وأورو )٢(ويعيش فيها فيجييون وفيجييـون هنـود      . فيجي جمتمع تعددي    - ٤

ــة خمتلطــة أيــضا      ــاء جــزر احملــيط اهلــادئ وأفــراد ينحــدرون مــن أصــول عرقي . وآخــرون مــن أبن
وُيـشكل  . ، يعـيش معظمهـم يف قـرى ريفيـة         ) يف املائـة   ٥٦(وُيشكل الفيجييون أغلبيـة الـسكان       

  . يف املائة٤٤الفيجيون اهلنود واآلخرون النسبة الباقية من السكان وتبلغ 
واللغتـان  . ي اللغة الدارجة وهي إحـدى اللغـات الرمسيـة الـثالث لفيجـي             واإلنكليزية ه   - ٥

واهلنديـة ويتحـدث هبمـا علـى نطـاق واسـع وتدرسـان              ) بـاوان (الرمسيتان األخريان مها الفيجية     
  .يف املداس كجزء من املناهج الدراسية

  السكان حسب العرق    
ب إحـصاءات جـزر فيجـي      الـيت أصـدرها مكتـ      ٢٠٠٧تبني األرقام املؤقتة لتعـداد عـام          - ٦

ومـن جممـوع    . ١٩٩٦ يف املائة مما كان عليه يف أرقـام تعـداد عـام              ٩زيادة عدد السكان بنسبة     
 ٣١٥ ٤١٧ نـسمة واهلنـود      ٤٧٥ ٨٨٧ نـسمة، يـشكل الفيجيـون        ٨٦٠ ٧٤٣السكان البـالغ    

  .)٣( نسمة٤٣ ٩٢٦نسمة واآلخرون 
      

__________ 
  .ُيشري ذلك إىل املنحدرين من أصل هندي  )٢(  
  )٣(  http://www.statsfiji.gov.fj  -أرقام مؤقتة .  
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  الدميوغرافيا    
  

  السكان
ــداد  ) أغــــــــسطس/آب(تعــــــ
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ١٩٩٦  

  ٨٦٠ ٧٤٣  ٨٥٣ ٤٤٥  ٨٤٦ ٤٥٣  ٧٧٥ ٠٧٧  مجيع العناصر
  ٤٧٨ ٤٩٦  ٤٧١ ٠٣٣  ٤٦٣ ٦٥٢  ٣٩٣ ٥٧٥  فيجيون  
  ٣١٠ ٠٩٣  ٣١٣ ١٨١  ٣١٦ ٤٦٠  ٣٣٨ ٨١٨  هنود  
  ٧٢ ١٥٤  ٦٩ ٢٣١  ٦٦ ٣٤١  ٤٢ ٦٨٤  آخرون  

  
  

  ٢٠٠٧-١٩٩٩ السكان حسب العرق، – ١لشكل ا    

  

  ).١٤/٨/٢٠٠٨مت احلصول عليها منه يف  (http://www.statsfiji.gov.fj :املصدر  
  

ويتضح من األرقام الواردة أعاله أن الفيجيني سجلوا أعلى زيادة خالل الفترة ما بـني                 - ٧
 نـسمة، تليهـا زيـادة اآلخـرين وبلغـت           ٨٤ ٩٢٩ بلغت   ٢٠٠٧ وتعداد عام    ١٩٩٦تعداد عام   

  . نسمة يف حني طرأ اخنفاض ملحوظ يف عدد الفيجيني اهلنود٢٩ ٤٧٠
ديــسمرب / كـانون األول ٣١ُيـبني العـدد التقــديري للـسكان حــسب اجلـنس والعمــر يف       - ٨

 يف املائــة وكبــار الــسن ٢٩,٤٦ ســنة يــشكلون ١٤ أن األطفــال مــا بــني ســن صــفر و ٢٠٠٣
ــغ أعمــارهم    ــذين تبل ــشكلون   ٦٠ال ــوق ي ــا ف ــة يف امل٧,١٨ ســنة فم ــسكان   . ائ ــسبة ال ــغ ن وتبل

السكان حسب العرق

اجملموعفيجيونهنودآخرون
 ١٩٩٥تعداد ٢٠٠٧

١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠٠ ٠٠٠  
٨٠٠ ٠٠٠  
٧٠٠ ٠٠٠  
٦٠٠ ٠٠٠  
٥٠٠ ٠٠٠  
٤٠٠ ٠٠٠  
٣٠٠ ٠٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  
 صفر

٢٠٠٦
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ــتجني  ــة٦٢للجنــسني )  ســنة٥٩-١٥(املن ــة    .  يف املائ ــة الفئ ــه جيــدر باملالحظــة أن أغلبي ــد أن بي
 ســنة إمــا ينتظمــون بالدراســة يف املــدارس الثانويــة أو  ١٩ و ١٥العمريــة الــيت تتــراوح مــا بــني  

ويـشكل املعـالني مـن    . املؤسسات اجلامعية ومن مث فهم ما زالوا يعتمدون على آبائهم إلعالتهم     
.  يف املائــة مــن جممــوع الــسكان٧,١٨ ســنة فمــا فــوق ٦٠كبــار الــسن الــذين تبلــغ أعمــارهم 

  . يف املائة من جمموع السكان٣٤ سنة فما فوق ١٥وتشكل النساء الاليت تبلغ أعمارهن 
  

العـدد التقـديري للــسكان حـسب اجلــنس
ديــــسمرب/ كــــانون األول٣١والعمــــر يف 
  اجملموع  اإلناث  الذكور  ٢٠٠٣

النــــسبة املئويــــة 
  من اجملموع

  ١٠٠,٠  ٨٣١ ٥٥٠  ٤٠٧ ٣٦٣  ٤٢٤ ١٨٧  اجملموع
  ٢,١  ١٧ ٣٠٢  ٨ ٢٧٧  ٩ ٠٢٥  صفر
٢,٠  ١٦ ٤٧٣  ٨ ٠٢٢  ٨ ٤٥١  ١  
١,٩  ١٦ ٠٩٠  ٧ ٧٨٩  ٨ ٣٠١  ٢  
٢,١  ١٧ ٤٢٣  ٨ ٣٠٥  ٩ ١١٨  ٣  
١,٩  ١٦ ١٤٩  ٧ ٨٣٧  ٨ ٣١٢  ٤  
١٠,٢  ٨٤ ٤٩٠  ٤١ ٠١٢  ٤٣ ٤٧٨  ٩-٥  
١٠,٥  ٨٧ ١١٨  ٤٢ ١٨٦  ٤٤ ٩٣٢  ١٤-١٠  
١٠,٢  ٨٤ ٤٣٨  ٤١ ٠٣٠  ٤٣ ٤٠٨  ١٩-١٥  
٩,٣  ٧٧ ٣٨٩  ٣٧ ٤٨١  ٣٩ ٩٠٨  ٢٤-٢٠  
٨,٣  ٦٨ ٦٩٩  ٣٣ ٣٨٩  ٣٥ ٣١٠  ٢٩-٢٥  
٧,٦  ٦٢ ٩٦٤  ٣٠ ٦٦١  ٣٢ ٣٠٣  ٣٤-٣٠  
٧,٠  ٥٨ ٤٥١  ٢٨ ٣٨٤  ٣٠ ٠٦٧  ٣٩-٣٥  
٦,٤  ٥٢ ٩٦٤  ٢٥ ٧٦٤  ٢٧ ٢٠٠  ٤٤-٤٠  
٥,٥  ٤٥ ٦٣٠  ٢٢ ٣٨٣  ٢٣ ٢٤٧  ٤٩-٤٥  
٤,٥  ٣٧ ٢٤٧  ١٨ ٣٢٦  ١٨ ٩٢١  ٥٤-٥٠  
٣,٥  ٢٨ ٩٩٩  ١٤ ٤٩٨  ١٤ ٥٠١  ٥٩-٥٥  
٢,٦  ٢١ ٥٧٥  ١١ ٠١٥  ١٠ ٥٥٠  ٦٤-٦٠  
١,٨  ١٥ ٣٤٣  ٨ ٠٩٠  ٧ ٢٥٣  ٦٩-٦٥  
١,٢  ١٠ ١٩٥  ٥ ٥٧٧  ٤ ٦١٩  ٧٤-٧٠  
١,٥  ١٢ ٦١٠  ٧ ٣٣٧  ٥ ٢٧٣   +٧٥  

  ).١٤/٨/٢٠٠٨مت احلصول عليها منه يف  (http://www.statsfiji.gov.fj: املصدر
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 النقـاب عـن زيـادة عـدد الـسكان اآلن يف             ٢٠٠٧وتكشف األرقام املؤقتة لتعداد عـام         - ٩
املــدينتني الكــربيني ســوفا ويتركــز ســكان احلــضر يف . املراكــز احلــضرية واملراكــز احمليطــة باملــدن

  .والوتوكا

  السكان: املدن الكربى
  ١٩٩٦تعداد عام 

  )أغسطس/آب(

  ٧٧ ٣٦٦  )العاصمة(مدينة سوفا 
  ٣٦ ٠٨٣  مدينة الوتوكا

  ٩ ١٧٠  نادي
  ٦ ٣١٤  با

  ٤ ٤٩١  الباسا

  ).١٤/٨/٢٠٠٨ احلصول عليها منه يف مت (http://www.statsfiji.gov.fj: املصدر
    

وهو يؤثر تأثريا قويـا جـدا علـى         . يشكل الدين جانبا هاما من جوانب احلياة يف فيجي          - ١٠
 يف املائـة مـن      ٥٨ويـشكل املـسيحيون     . حياة الشعب ويصبغ بطابعه مفاهيم األفـراد ومـواقفهم        

 يف ٧(واإلســالم ) املائــة يف ٣٣(ومــن األديــان الرئيــسية األخــرى اهلندوســية . جممــوع الــسكان
 يف املائة إىل أديان أخرى ويشمل هذا الرقم أيـضا مـن ال ميارسـون شـعائر أي              ٢وينتمي  ) املائة
  .دين

    
  ١٩٩٦تعداد عام   

  اهلنود  الفيجيون  اإلنتماء الديين

  ٪    ٪    املسيحية
  ٠,٤  ١ ٢٠٨  ٠,٦  ٢ ٥٠٨  األنغيليكية  
  ١,٤  ٤ ٦٢٠  ٦,٣  ٢٤ ٧١٧  كنيسة الرب  
  ١,٠  ٣ ٥٢٠  ١٣,٣  ٥٢ ١٦٣  الكاثوليكية  
  ١,٦  ٥ ٤٣٢  ٦٦,٦  ٢٦١ ٩٧٢  امليثودية  
  ٠,٠  ٩٠  ٠,٠  ١٠٥  الربيسبتريية  
  ٠,٢  ٥٧٢  ٥,١  ١٩ ٨٩٦  السبتية  
  ١,٦  ٥ ٢٧٧  ٧,٤  ٢٩ ٠١٩  طوائف مسيحية أخرى  

          اهلندوسية
  ٢,٨  ٩ ٤٩٣  ٠,٠  ٤٤  أريا مساج  
  ٥٧,٠  ١٩٣ ٠٦١  ٠,١   ٥٥١  سنتان  
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  ١٩٩٦تعداد عام   
  اهلنود  الفيجيون  اإلنتماء الديين

  ١٧,٨  ٦٠ ٢٩٧  ٠,١  ٢٦٩  وسية أخرىطوائف هند  
          اإلسالم

  ٠,٦  ١ ٩٤٤  ٠,٠  ١٨  األمحدية  
  ٩,٥  ٣٢ ٠٨٢  ٠,٠  ١٧٥  السنة  
  ٥,٨  ١٩ ٧٢٧  ٠,٠  ١٣١  طوائف إسالمية أخرى  

  ٠,١  ٣٦٠  ٠,١  ٤٥٨  أديان أخرى
  ٠,٣  ١ ١٣٥  ٠,٤  ١ ٥٤٩  ال دينيون

  ).١٤/٨/٢٠٠٨مت احلصول عليها منه يف  (http://www.statsfiji.gov.fj: املصدر
    

  الربملان    
لدى فيجي برملان من جملسني يتألف مـن جملـس شـيوخ معـني وجملـس نـواب منتخـب                      - ١١

  .وجملس وزراء يرأسه رئيس وزراء
  جملس الشيوخ    

  :  عضوا منهم٣٢، يتألف جملس الشيوخ من ١٩٩٧مبوجب دستور عام   - ١٢
ــاء علــى مــشورة البوســي ليفــو     ) ١٤( عــشر أربعــة • ــة فيجــي بن ــهم رئــيس مجهوري يعين

 ؛)اجمللس األكرب للزعماء(فاكاتوراغا 

 يعينهم رئيس مجهورية فيجي بناء على مشورة رئيس الوزراء؛) ٩(وتسعة  •

 يعينهم رئيس مجهورية فيجي بناء على مشورة زعيم املعارضة؛) ٨(ومثانية  •

 .هورية فيجي بناء على مشورة جملس الروتومايعينه رئيس مج) ١(وعضو واحد  •

  جملس النواب    
 ٧١ التـشكيل اجلديـد جمللـس النـواب، الـذي يتـألف اآلن مـن                 ١٩٩٧نفذ دستور عام      - ١٣

وينتخـب أعـضاء الربملـان      . عضوا ُينتخب كل منهم لتمثيل دائرة واحـدة مـن الـدوائر األعـضاء             
وخيـصص سـتة وأربعـون مقعـدا ألعـضاء         ). ١ (٥١ عضوا على أساس املادة      ٧١البالغ عددهم   

 مقعـدا؛  ١٩ مقعدا؛ ومقاعـد اهلنـود    ٢٣ويبلغ عدد مقاعد الفيجيني     . تنتخبهم اجملتمعات احمللية  
وختـصص  .  مقاعد لغري الفيجيني أو اهلنود أو الروتومان       ٣وخيصص مقعد وواحد للروتومان و      

اجملتمعـات احملليـة املـسجلة يف        مقعدا ألعضاء ينتخبـون مـن مجيـع          ٢٥بقية املقاعد البالغ عددها     
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 حـددت املقاعـد املفتوحـة       ٢٠٠٦ وعـام    ٢٠٠١ويف كل من عـام      . القائمة االنتخابية املفتوحة  
  .نتائج االنتخابات يف فيجي

  اجمللس األكرب للزعماء    
اجمللــس (تعــاجل اهتمامــات الفيجــيني األصــليني عــن طريــق البوســي ليفــي فاكاتوراغــا       - ١٤

 أعلــى مجعيــة للرؤســاء التقليــديني يف فيجــي وجيتمــع مــرة واحــدة علــى وهــو). األكــرب للزعمــاء
ويعــني اجمللــس رئــيس . األقــل كــل عــام ملناقــشة املــسائل الــيت حتظــى باهتمــام الــشعب الفيجــي  

  .١٩٩٧مجهورية فيجي ونائبه، وهي سلطة خمولة يف دستور عام 
  احلالة السياسية    

ل حـديثا باالنتخابـات العامـة، بيـد         ، فاز حزب عمال فيجي الذي ُشك      ١٩٨٧يف عام     - ١٥
وألغــى . أن حكمـه كـان قـصري األجـل حيـث قـام املقـدم سـيتيفيين رابوكـا بـإنقالب عـسكري           

 ٢٥وبعـد ذلـك صـدر دسـتور جديـد يف            .  وأعلن فيجي مجهوريـة    ١٩٧٠روبوكا دستور عام    
ــه /متــوز ــة املطــاف يف عــام    ١٩٩٠يولي  .١٩٩٢ وأدى هــذا إىل إجــراء انتخابــات عامــة يف هناي

وأجــازت حكومــة حــزب سوكوســوكو ين فاكــافوليوا ين تــاوكي الــيت يرأســها رابوكــا قــانون 
 حينما فاز حـزب عمـال فيجـي         ١٩٩٩ وظلت حتكم حىت عام      ١٩٩٧الدستور لعام   ) تعديل(

بيد أن حزب عمـال فيجـي مل يظـل يف احلكـم إال لعـام واحـد                  . باالنتخابات العامة مرة أخرى   
 أُحُتجـز فيهـا   ٢٠٠٠ستيالء املدنيني على احلكـم يف عـام   فقط حيث قاد جورج سبيت محلة ال      

  .رئيس الوزراء حينئذ وأعضاء يف ائتالفه الشعيب كرهائن
، وتنحيـة الـرئيس مـارا رئـيس اجلمهوريـة           ١٩٩٧وأعقب ذلك زعم إلغاء دستور عام         - ١٦

عــوم وقــد طُعــن يف االلغــاء املز. حينــذاك، وتــشكيل ثــالث إدارات مؤقتــة غــري منتخبــة متعاقبــة 
ــام        ــا وحمكمــة االســتئناف يف فيجــي أن دســتور ع للدســتور يف احملــاكم وأعلنــت احملكمــة العلي

 ٢٥وأدى هـذا إىل إجـراء انتخابـات عامـة يف            . )٤( ما زال هو القانون األعلـى يف البلـد         ١٩٩٧
 وعــودة فيجــي بعــد ١٩٩٧ مبوجــب دســتور عــام ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١ –أغــسطس /آب

ــة الرب  ــة      ذلــك إىل الدميقراطي ــاد احلكوم ــذي ق ــسنيا كاراســي، ال ــوزراء الي ــيس ال ــة حتــت رئ ملاني
  .االنتقالية واحلكومة املؤقتة

__________ 
؛ ٢حمكمـــة االســـتئناف يف فيجـــي ) ٢٠٠١(مجهوريـــة جـــزر فيجـــي ضـــد براســـاد : جمموعـــة الـــسوابق القـــضائية  )٤(  

Abu0078.2000s ) ارس / آذار١ صدر). ٢٠٠١م مت . http://www.paclii.org/fj/cases/FJCA/2001/2.html : الم
  .٨/٩/٢٠٠٨احلصول عليها منه يف 
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ــادة رئــيس الــوزراء كاراســي      - ١٧ ــا ين لوينفــاوا بقي وعــادت حكومــة سوكوســوكو دوافان
واسـتنادا إىل دسـتور     . ٢٠٠٦مـايو   /للحكم بأغلبية ضئيلة يف االنتخابات الـيت أجريـت يف أيـار           

ينئذ تشكيل جملس وزراء متعـدد األحـزاب، مبـا يف ذلـك أعـضاء مـن حـزب          ، مت ح  ١٩٩٧عام  
وأثنـاء مناقـشة رئـيس الـوزراء كاراسـي وغـريه مـن الزعمـاء الـسياسيني لقواعـد                    . عمال فيجـي  

 كـانون   ٥عمل جملـس الـوزراء متعـدد األحـزاب، قامـت آخـر عمليـة اسـتيالء علـى احلكـم يف                       
  .٢٠٠٦ديسمرب / األول

  
  حلاليةاحلالة السياسية ا    

ــانون األول٥يف   - ١٨ ــا، قائـــد  ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـ ، أعلـــن الكومـــودور فرانـــك باينمارامـ
القوات املـسلحة يف مجهوريـة فيجـي، أنـه قـد اسـتوىل علـى الـسلطة التنفيذيـة، وحـل احلكومـة                        

  .املنتخبة قانونا يف فيجي وأعلن حالة الطوارئ
املــسائل احلرجــة بــشأن  وأثــارت حالــة الطــوارئ الــيت طُبقــت عقــب ذلــك عــددا مــن      - ١٩

وكان اعتقال بعض نشطاء حقوق اإلنـسان وفـرض حظـر الـسفر علـى أفـراد                 . حقوق اإلنسان 
وعالوة على ذلك، حدثت حـاالت وفـاة ألشـخاص معـتقلني رهـن              . معينني مصدر قلق شديد   
وجيـدر باملالحظـة أنـه قـد قـدم بعـض الـضباط الـضالعني يف إحـدى                   . احتجازهم لـدى الـشرطة    

برجـاء  (الشرطة أعماال وحـشية للمحاكمـة وأُدينـوا وصـدرت أحكـام ضـدهم               قضايا ارتكاب   
 HAC120J.2007S؛ ٨٤احملكمــة العليــا يف فيجــي  ) ٢٠٠٨ (والكــافالدولــة ضــد الرجــوع إىل 

  . وما زالت هناك قضايا أخرى مماثلة معروضة أمام احملاكم)٥()٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢(
 باينيمارامـــا الـــسلطة التنفيذيـــة إىل رئـــيس ، أعـــاد٢٠٠٧ينـــاير / كـــانون الثـــاين٤ويف   - ٢٠

مث قـام   . ‘رئـيس الـوزراء املؤقـت     ’اجلمهورية، الذي قام بعد ذلك بتعيني باينيماراما يف منـصب           
بيـد أنـه مت ختفـيض هـذا         . سعادة رئيس اجلمهورية بتعيني جملـس وزراء يـضم سـتة عـشر وزيـرا              

  .٢٠٠٨يناير /العدد إىل اثين عشر وزيرا يف كانون الثاين
ــاين ٥ويف   - ٢١ ــاير / كــانون الث ــيت    ٢٠٠٧ين ــة ال ــة الوالي ــيس اجلمهوري ــشكل ’، أصــدر رئ ت

  :، على النحو التايل‘هدف احلكومة املؤقتة
 مواصلة دعم الدستور؛ •

وتيسري منح كل محاية وحصانة قانونية، جنائيا ومدنيا، عند االقتـضاء، لقائـد القـوات                •
 ؛املسلحة جلمهورية فيجي وضباطها ومجيع أفرادها

__________ 
  .٢٦/٩/٢٠٠٨مت احلصول عليها من موقع باكلي على اإلنترنت يف   )٥(  
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وإنفاذ اإلجراءات اليت تتخذها القوات املسلحة جلمهورية فيجي، مبـا يف ذلـك توقيـف      •
ــهم جلــان اخلــدمات         ــن تعين ــة وم ــسلطة التنفيذي ــاء ال ــة ورؤوس ــة املدني ــوظفي اخلدم م
القـــضائية واخلـــدمات الدســـتورية وأعـــضاء اجملـــالس الـــذين تعينـــهم اهليئـــة القـــضائية   

  عن مناصبهم؛واحلكومة، وكذلك فصلهم وتنحيتهم مؤقتا

وحتقيــق االســتقرار يف اقتــصادنا عــن طريــق النمــو االقتــصادي املطــرد وتــصحيح ســوء    •
 اإلدارة االقتصادية الذي ساد يف السنوات الست املاضية؛

 ورفع مستويات املعيشة لألعداد املتزايدة من الفقراء واحملرومني يف بلدنا؛ •

صــليني لكفالــة زيــادة تــدفق  وإعــادة تــشكيل اجمللــس االســتئماين ألراضــي الــسكان األ  •
 املنافع إىل الفيجيني األصليني العاديني؛

والقــضاء علــى الفــساد املتفــشي عــن طريــق إنــشاء وحــدة ملكافحــة الفــساد يف مكتــب   •
 النائب العام ووضع معايري جديدة لشفافية احلكومة واملؤسسات؛

 وحتسني عالقاتنا مع جرياننا واجملتمع الدويل؛ •

ــشاء مكتــب ونظــم     والعمــل مــن أجــل إجــراء ا   • ــدنا بعــد إن ــة يف بل ــات دميوقراطي نتخاب
 انتخابية متقدمة وهتيئة ظروف سياسية واقتصادية تفضي إىل إجراء هذه االنتخابات؛

والقيــام يف أســرع وقــت ممكــن عمليــا بوضــع أحكــام تتعلــق مبدونــة لقواعــد الــسلوك      •
 وحرية اإلعالم؛

 . أراضيهاوإعطاء األولوية العليا لألمن القومي لفيجي وسالمة •

وبعـد ذلـك أعلنـت    .  لتيـسري حتقيـق هـذه األهـداف     )٦(وقد اُتخذت العديد من التـدابري       - ٢٢
‘ بنـاء فيجـي أفـضل للجميـع    ’ مبادرة وطنية مـن أجـل      ٢٠٠٧سبتمرب  /احلكومة املؤقتة يف أيلول   

ميثــاق ”وبــدأت احلكومــة املؤقتــة عمليــة . عــن طريــق ميثــاق الــشعب للتغــيري والــسالم والتقــدم
اجمللـس الـوطين لبنـاء فيجـي     ’وتشمل هـذه العمليـة      . ٢٠٠٧أكتوبر  / يف تشرين األول   “الشعب
ويـشترك يف رئاسـة اجمللـس رئـيس الـوزراء املؤقـت باينيمارامـا              .  عـضوا  ٤٥الذي يـضم    ‘ أفضل

بيـد أن حـزب سوكوسـوكو       . واألسقف بيتريو ماتاكا، رئـيس الكنيـسة الكاثوليكيـة يف فيجـي           
ــا ين لوينيفــانوا املخلــ  ــة يف فيجــي وعــددا مــن جمــالس املقاطعــات    دوافات ــسة امليثودي وع، والكني

ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٦وعقد اجمللـس أول اجتمـاع لـه يف    . أعربت عن معارضتها هلذه املبادرة 
٢٠٠٨.  

__________ 
  .٢٠١٠-٢٠٠٨االستراتيجية املستدامة للتمكني والتنمية يف اجملال االقتصادي للفترة   )٦(  
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  استعراض عام لالقتصاد    
، مــدفوعا بعــودة النــشاط يف ٢٠٠٤-٢٠٠١ســجل االقتــصاد منــوا معقــوال يف الفتــرة    - ٢٣

ــسياحة  ــد أن النمــو يف عــام  . صــناعة ال ــغ ســوى  ٢٠٠٥بي ــة٠,٧ مل يبل وُيعــزى هــذا  .  يف املائ
 بـصورة رئيـسية إىل   ٢٠٠٤ يف املائـة يف عـام   ٥,٤االخنفاض من نسبة النمو املرتفعة اليت بلغت    

إهنـــاء ترتيبـــات التجـــارة التفـــضيلية للمالبـــس، الـــيت تـــشكل صـــادرات فيجـــي الرئيـــسية مـــن   
  . املصنوعات

طــرأ تــدهور ملحــوظ يف صــناعة املنــسوجات يف فيجــي بعــد انتــهاء  ، ٢٠٠٥ويف عــام   - ٢٤
نظام احلصص يف إطار االتفاق بشأن املنسوجات واملالبس وإدماج املنسوجات إدماجا كـامال             

وهبطــت . يف االتفــاق العــام بــشأن التعريفــات اجلمركيــة والتجــارة ملنظمــة التجــارة العامليــة        
 مـع إنتـهاء حـصص االتفـاق بـشأن           ٢٠٠٥يف عـام     يف املائـة     ٤٣اإليرادات من املالبـس بنـسبة       

 يف املائــة مــن صــادرات فيجــي ١٢ومتثــل املالبــس اآلن مــا يقــرب مــن . املنــسوجات واملالبــس
وقــد ظلــت صــادرات الــسكر واملنــسوجات  .  يف املائــة منــها٢٤وميثــل الــسكر مــا يقــرب مــن  

ــشكل احملــرك الــذي كــان يــدفع اقتــصاد فيجــي لعــدة ســنوات         صناعتني بيــد أن هــاتني الــ  . ت
وتعــاين صــناعة الــسكر يف فيجــي مــن مــسائل تتعلــق . تتنافــسان بفعاليــة يف األســواق املُعوملــة ال

باجلودة، وسوء اإلدارة، وإلغاء اتفاق األسعار التفضيلية مع االحتاد األورويب على مراحل بـدءا               
عة وقــد وعــد االحتــاد األورويب بتقــدمي معونــة ماليــة كــبرية ملــساعدة صــنا. ٢٠٠٦/٢٠٠٧مــن 

  .السكر املتعثرة إال أن هذا يتوقف على استعادة الدميوقراطية يف فيجي
وتــشمل حماصــيل التــصدير اهلامــة األخــرى جــوز اهلنــد واجلرتبيــل، رغــم أن مــستويات   - ٢٥

ولدى فيجي احتياطيـات كـبرية مـن أخـشاب املـاهوغين مل يبـدأ               . إنتاجهما آخذة يف االخنفاض   
ــة ومــصدر للغــذاء احمللــي  واألمســاك مــن . اســتغالهلا إال اآلن ــصادرات اهلام ــضا  .  ال ــذهب أي وال

 يف املائـة يف عـام       ٣,٦وبلغ النمو   . صناعة مهمة للتصدير، رغم أهنا صناعة متزعزعة، يف فيجي        
  .٢٠٠٥ مليون دوالر فيجي يف عام ٣١١وبلغ جمموع التحويالت املالية . ٢٠٠٦

 ٢٠٠٧ي ميزانيتــها لعــام ، أعلنــت حكومــة كاراســ٢٠٠٦نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين  - ٢٦
واهلـدف الرئيـسي    . اليت تـشكل اجلـزء األول مـن خطـة التنميـة االسـتراتيجية اخلمـسية اجلديـدة                 

ــسبته      ــصادي ن ــم مــستهدف للنمــو االقت ــوغ رق ــسنة ٥للخطــة هــو بل ــة يف ال ــدرت .  يف املائ وقُ
غـت  ، وبل ٢٠٠٦ شـهرا مـن الـواردات يف عـام           ٣,٣االحتياطيات األجنبية احلكومية مبا يغطـي       

 ٢٠٠٦وقُدر العجز يف ميزانية عـام       .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٥٠نسبة دين احلكومة    
 يف املائـة مـن النـاتج احمللـي     ٢ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وقُدر العجز بنسبة       ٣,٢بنسبة  

  .٢٠٠٧اإلمجايل يف ميزانية عام 
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  أثر احلالة السياسية    
-٢٠٠٧(ستراتيجية املستدامة للتمكني والتنمية يف اجملـال االقتـصادي          كما جاء يف اال     - ٢٧

، عاىن االقتصاد من انتكاسة كبرية عقـب األحـداث الـسياسية الـيت وقعـت يف كـانون                   )٢٠١١
، وأدت تنحية احلكومة املنتخبة دميوقراطيـا إىل إصـابة االقتـصاد بـصدمة              ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

  :كبرية اتسمت مبا يلي
  السياح الوافدين؛اخنفاض عدد •

 واخنفاض جتارة اجلملة والتجزئة؛ •

وتقليل ساعات عمل العمـال أو تـسرحيهم ألن الـشركات سـعت إىل ضـمان أن تظـل                    •
 قادرة على حتقيق الربح؛

وتأجيــل مــشاريع اســتثمار القطــاع اخلــاص نظــرا لعــدم الثقــة يف األوضــاع الــسياسية      •
 واالقتصادية؛

 وركود مستويات التصدير؛ •

 .قة التجاريةوتدهور الث •

وكان أداء صـناعيت الـسكر      .  يف املائة  ٣٠واخنفضت التحويالت املالية بنسبة تصل إىل         - ٢٨
  .٢٠٠٨، إال أن قطاع السياحة أبدى حتسنا يف عام ٢٠٠٧والسياحة سيئا يف عام 

 مليـون دوالر مـن املعونـة إلعـادة تـشكيل            ٢٥٦وعلق االحتـاد األورويب تقـدمي حـوايل           - ٢٩
تــصادي، ولــن ُيفــرج عنــها إال إذا عــادت فيجــي إىل احلكــم الدســتوري عــن طريــق اهليكــل االق

وحـدد مـصرف التنميـة اآلسـيوي مبـالغ كـبرية ملـشاريع رأمساليـة                . إجراء انتخابـات دميوقراطيـة    
 إال أنــه مت تعليــق صــرف هــذه األمــوال بــسبب االســتيالء علــى –متــس احلاجــة إليهــا يف فيجــي 

  .احلكم
تقرار االقتصاد الكلي الذي جنم عن ذلك، أعلنـت احلكومـة املؤقتـة             واستجابة لعدم اس    - ٣٠

سلــسلة مــن الــسياسات النقديــة واملاليــة الــيت هتــدف إىل تثبيــت النظــام املــايل وضــمان ماليــات    
واختذت احلكومة أيضا سلسلة من تدابري السياسات املالية للحيلولة دون حـدوث            . )٧(احلكومة

  :ي تشمل ما يليزيادات أخرى يف عجز امليزانية وه
  يف املائة؛٥خفض رواتب وأجور مجيع موظفي اخلدمة املدنية بنسبة  •

__________ 
  .٩ الصفحة –) ٢٠٠٧(االستراتيجية املستدامة للتمكني والتنمية يف اجملال االقتصادي   )٧(  
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 استعراض اتفاق الشراكة مع النقابات؛ •

 إرجاء استعراض تقييم الوظائف للقوات املسلحة؛ •

 جتميد مجيع التعيينات اجلديدة وإنشاء وظائف جديدة؛ •

 الوقــت نفــسه علــى ختفــيض املخصــصات للقطاعــات غــري ذات األولويــة والتركيــز يف  •
  .)٨(حتسني الكفاءة وحتسني إدارة املوارد

وباالضــافة إىل ذلــك اُتخــذت تــدابري أخــرى لزيــادة قاعــدة إيــرادات البلــد ومشلــت           - ٣١
  :االستراتيجيات ما يلي

) الــسلع البيــضاء(زيــادة الرســوم اجلمركيــة علــى األصــناف الفــاخرة وغــري األساســية     •
 لتخفيف ضغط الواردات؛

وإنشاء مناطق معفاة من الضرائب ملـساعدة       ) على أساس األداء  (ز مناسبة   وتقدمي حواف  •
 صناعات التصدير وتشجيع االستعاضة عن الواردات؛

وإلغــاء التيــسريات الــضريبية اجلــائرة والتحريفيــة لكفالــة التــسوية بــني مجيــع دافعــي          •
 الضرائب؛

 الكفــاءة وإجــراء التعــديالت املناســبة علــى تــشريعات الــضرائب للمــساعدة يف حتــسني  •
  .والفعالية يف إدارة السياسات الضريبية

  مؤشر التنمية البشرية    
فيجـي  ) ٢٠٠٧/٢٠٠٨(ُيصنف تقرير التنمية البشرية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              - ٣٢

ويضع هذا الترتيب فيجي يف تصنيف التنميـة البـشرية   .  يف مؤشره للتنمية البشرية  ٩٢يف املرتبة   
 ٥٥ن أخريني من جزر احمليط اهلادئ مها تونغا وساموا، ويأتيـان يف املـرتبتني          املتوسطة بعد بلدي  

ويوضـع الترتيـب علـى أسـاس قيمـة مؤشـر التنميـة البـشرية وهـو متوسـط                    .  على التـوايل   ٧٧و  
ورغـم أن  . مرجح للعمر املتوقع وإملـام الكبـار بـالقراءة والكتابـة والنـاتج احمللـي اإلمجـايل للفـرد               

فضت، إال أهنا مـا زالـت فـوق متوسـط قيمـة مؤشـر التنميـة البـشرية لبلـدان          مرتبة فيجي قد اخن   
  .التنمية البشرية املتوسطة وتتجاوز كثريا متوسط بلدان التنمية املنخفضة

__________ 
  .املرجع نفسه  )٨(  
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  اهلجرة    
  اهلجرة اخلارجية والتحويالت    

بـأن النـساء ُيـشكلن العـدد        ) ٢٠٠١(ُيهاجر أفراد من فيجي منذ زمن وُيفيد موهـانيت            - ٣٣
، شــكلت النــساء ٢٠٠٢ إىل عــام ١٩٩٠وخــالل الفتــرة مــن عــام  . رب يف عمليــة اهلجــرةاألكــ
يف حبثهـا   ) ٢٠٠٢(وذكـرت روكـودورو     .  يف املائة مـن مجيـع مـن هـاجروا إىل اخلـارج             ٥١,٢

بشأن العمال الفيجيني املهاجرين يف كريبايت وجزر مارشال، أن متوسط عمـر املهـاجرين يبلـغ      
ويعمـل هـؤالء    . غلبيـة هـؤالء العمـال مـن بـني الفئـة العاملـة النـشطة                عاما مما ُيشري إىل أن أ      ٢٦

املهاجرون يف خمتلف الفئات املهنية أي كمـوظفني يف اخلدمـة املدنيـة، وخمتـصني صـحيني ومـن                   
وباالضـافة  . )٩(بينهم أطباء، وعمال يف الفنادق، وحمامني، وخمتصني يف طب األسنان، وغريهـم           

يف مهـام حفـظ الـسالم علـى كـل مـن الـصعيدين الـدويل                إىل ذلك يعمـل مواطنـو فيجـي أيـضا           
وعــالوة علــى ذلــك، مت جتنيــد عــدد كــبري مــن مــواطين فيجــي الــشبان يف اجلــيش     . واإلقليمــي

. الربيطــاين ويعمــل عــدد كــبري مــن النــساء أيــضا يف جمــال تقــدمي الرعايــة يف الواليــات املتحــدة   
 أســرهم يف فيجــي تــسهم مــسامهة وُيرســل مجيــع هــؤالء العمــال املهــاجرين حتــويالت ماليــة إىل

  .كبرية يف االحتياطيات األجنبية لفيجي
 مليــون ٥٠وقــد زادت التحــويالت الشخــصية مــن اخلــارج زيــادة ســريعة مــن حــوايل    - ٣٤

 يف املائة مـن  ٤٠، مما ميثل    ٢٠٠٦ مليون دوالر يف عام      ٣٢٢ إىل حوايل    ١٩٩٩دوالر يف عام    
 يف املائـة يف عـام   ٢٧أن التحـويالت اخنفـضت بنـسبة    وعلـى الـرغم مـن       . الناتج احمللي اإلمجـايل   

ومــع ذلــك فاملــسألة هــي . ، إال أهنــا مــا زالــت تــشكل مــصدرا هامــا للــدخل يف فيجــي ٢٠٠٧
وُيعقــد األمــل علــى  “ هــو الغــرض الــذي ُتــستخدم فيــه هــذه التحــويالت؟ وفيمــا ُتنفــق؟    مــا”

سيلة لبدء أعمـال جتاريـة    استخدام هذه التحويالت ليس فقط لالستهالك اليومي وإمنا أيضا كو         
  :وذكر حمافظ مصرف االحتياطي يف فيجي ما يلي. صغرية، ُتدر إيرادات يف األجل الطويل

حنن ندرس الُسبل اليت ميكننا هبا إنشاء مرافق ماليـة لـدعم اسـتخدام هـذه التحـويالت            ’  
والرسـوم ذات أمهيـة أيـضا يف تـشجيع التحـويالت وأنـا أُشـجع                . على حنو مثمـر أكثـر     

  .)١٠(‘ميع، ال سيما املؤسسات املالية، على العمل معنا لتخفيض هذه الرسوماجل

__________ 
  .١٠٥ الصفحة –) ٢٠٠٦(روكودورو   )٩(  
  ).٢٠٠٨. (نارويب، س  )١٠(  
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  اهلجرة الداخلية    
حيــث أن األنــشطة االقتــصادية تتركــز يف املــدن الــصغرية والكــبرية وحوهلــا، تتــسع           - ٣٥

الفجوات بني اإليرادات يف الريف واحلضر مما يشجع اهلجرة إىل احلضر وما يرتبط هبا مـن منـو                  
وقـد أصـبح التحـضر مـشكلة مـن املـشاكل احلامسـة يف العـامل وال يـستثىن                    .  خمطـط  حضري غري 

ويف فيجــي زادت نــسبة الــسكان الــذين يعيــشون يف . احملـيط اهلــادئ مــن هــذه املــسألة الرئيــسية 
 وزادت هـذه    ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام        ٤٩ إىل   ١٩٦٠ يف املائة يف عام      ٣٠مناطق حضرية من    

وقـد أدى تـدفق األفـراد إىل        . ٢٠٠٧ يف عـام     )١١( يف املائة  ٥١ النسبة مرة أخرى لتصبح حوايل    
املدن الكبرية والصغرية، إىل طائفة عريضة من املسائل اليت ُتشكل ضـغوطا كـبرية علـى املرافـق                  

ويف الوقــت نفــسه، ســامهت هــذه احلركــة يف زيــادة      . واخلــدمات يف هــذه املراكــز احلــضرية   
  .املستقطنات واملساكن احلضرية غري النظامية

، أن ســـكان  ٢٠٠٥وجـــاء يف تقريـــر وزارة اإلســـكان والتنميـــة احلـــضرية يف عـــام        - ٣٦
 فيمـا يـشكل     ٢٠٠٣ وعـام    ١٩٩٩ يف املائـة مـا بـني عـام           ٧٨املستقطنات يف فيجي زاد بنسبة      

ومـن  .  نـسمة  ٨٢ ٣٥٠ أسـرة مـستقطنة ويبلـغ عـدد سـكاهنا            ١٣ ٧٢٥ مستقطنة تـضم     ١٨٢
  .)١٢(ناوسوري/ائة داخل ممر سوفا يف امل٦٠جمموع هؤالء، يعيش أكثر من 

  ٢٠٠٧- ١٩٩٦ سكان الريف واحلضر حسب العرق، – ١اجلدول     
    

  ٢٠٠٧  ١٩٩٦  
  آخرون  اهلنود  الفيجيون  اجملموع  آخرون  اهلنود  الفيجيون  اجملموع  الُشعبة

 ٥٧٢٠ ١٠٢٧٩٩ ٢١٣٥١٥ ٣٤٠٨٤٣ ٢٣٠٦٩ ٩٨٦٦٠ ١٧٥٨٧٨ ٢٩٦٦٠٧  الوسطى

 ٥٤١٩ ٩١٢١٢ ١٣٢٩١٦ ٢٤٧١٤١ ٢١٤٨٢ ٨٤٤٧٥ ١٠٨٦٧١ ٢١٤٦٢٨  احلضر

 ٣٠١ ١١٥٨٧ ٨٠٥٩٩ ٩٣٧٠٢ ١٥٨٧ ١٤١٨٥ ٦٧٢٠٧ ٨٢٩٧٩  الريف

 ٢٠٢٩ ٥٧٢ ٣٥٤٠٩ ٣٩٠٧٤ ٣٧٧٣ ٦٩٥ ٣٦٣٠٢ ٤٠٧٧٠  الشرقية

 ٤٤ ٣٨٢ ٣١٩٧ ٤٢٩٠ ٦٦٨ ٤٠٥ ٢٦٧٣ ٣٧٤٦  احلضر

 ٩ ٦٤ ١١٨٥٤ ١٢١٢٥ ٢٩١ ١٣١ ١٢٠٤٦ ١٢٤٦٨  الريف

 ٢١٤٢ ١٥٦٣٧٩ ١٥٢٢٤٣ ٣١٧٣٧٦ ٧٧٥٤ ١٧٢٩٧٥ ١١٦٤٥٥ ٢٩٧١٨٤  الغربية

 ١٨٥٣ ٦٥٥٣٩ ٦٠٩٣٤ ١٣٣٨٢٣ ٦٠٥٠ ٦٢٥٨٣ ٤٢٠٤٥ ١١١٠٧٠  احلضر

 ٢٨٩ ٩٠٨٤٠ ٩١٣٠٩ ١٨٣٥٥٣ ١٥٣٣ ٢٠٥٧٢ ٧٩٤٦ ٣٠٠٥١  الريف

 ٢٤٦ ٥١٨٤١ ٧٢٨١٦ ١٣٠٦٠٧ ٨٠٨٨ ٦٦٤٨٨ ٦٤٩٤٠ ١٣٩٥١٦  الشمالية

__________ 
  ).مؤقتة (٢٠٠٧ت جزر فيجي، أرقام تعداد عام مكتب إحصاءا  )١١(  
  .١ الصفحة –موهانيت   )١٢(  
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  ٢٠٠٧  ١٩٩٦  
  آخرون  اهلنود  الفيجيون  اجملموع  آخرون  اهلنود  الفيجيون  اجملموع  الُشعبة

 ١٥٤ ٢٠٣٨٣  ١٣٧١٥ ٣٥٨٣٢ ١٥٣٣ ٢٠٥٧٢ ٧٩٤٦ ٣٠٠٥١  احلضر

 ٩٢ ٣١٤٥٨ ٥٩١٠١ ٩٤٧٧٥ ٦٥٥٥ ٤٥٩١٦ ٥٦٩٩٤ ١٠٩٤٦٨  الريف

  . ملكتب إحصاءات جزر فيجي٢٠٠٧مقتطف من بيانات تعداد عام 
  

ــف إىل          - ٣٧ ــن الري ــادة اهلجــرة م ــشرقية، زي ــُشعبة ال ــتثناء ال ــُشعب، باس ــع ال وشــهدت مجي
وسجلت الُشعبتني الغربية والوسطى زيادة كـبرية يف كـل مـن سـكان الريـف واحلـضر                  . احلضر
  . نسمة٣٢ ٥١٣ت الزيادة يف الشعبة الوسطى وبلغ

  ختفيف حدة الفقر    
متثل هذه إحدى املسائل احلامسة اليت سعت حكومات متعاقبة إىل معاجلتها عـن طريـق                 - ٣٨

  :وتشمل أهداف سياسات احلكومة لألجل املتوسط ما يلي. سياسات وبرامج خمتلفة اختذهتا
ُسبل كـسب الـرزق للفقـراء حقـا والـذين           كفالة إقامة شبكة لألمان االجتماعي لدعم        •

 ال يستطيعون إعالة أنفسهم، ال سيما من يعانون من إعاقة دائمة؛

 وخلق فرص عمل وإدرار الدخل مستدامة للفقراء واحملرومني؛ •

وحتسني القـدرة اإلنتاجيـة والقـدرات املهنيـة للفقـراء واحملـرومني الغتنـام فـرص العمـل                    •
 .والفرص التجارية

حتسني فعالية برامج ختفيف حدة الفقر اليت تـضطلع هبـا احلكومـة، واصـلت               ومن أجل     - ٣٩
احلكومـــة تعزيـــز تنـــسيق شـــراكتها مـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين 

  .)١٣(يف تنفيذ ورصد مبادرات سياسات ختفيف حدة الفقر) املنظمات غري احلكومية(
ــرامج خت     - ٤٠ ــل ب ــزم بتموي ــة تلت ــا زالــت احلكوم ــدمي    وم ــل تق ــة مث ــر اجلاري فيــف حــدة الفق

املساعدة لالسكان وحتسني مستوى املستقطنات، والتمويـل بـالغ الـصغر، واملـساعدة التعليميـة               
ويتجلى هذا يف زيادة احلد األدىن للبـدل الـشهري لإلعانـة األسـرية مـن                . وبرامج شبكة األمان  

رزق الريفيـة، مبـا يف ذلـك        وستكمل مشاريع تنمية ُسبل كسب الـ      .  دوالرا ٦٠ دوالرا إىل    ٣٠
مشروع التنمية الريفية وتنمية اجلزر اخلارجية وبرنامج التنمية الشمالية، املبـادرات الـيت اختـذهتا               

  .احلكومة لتخفيف حدة الفقر

__________ 
  ).٢٠٠٧(وزارة املالية، التخطيط القومي وصناعة السكر   )١٣(  
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ومن مث مت إنـشاء وحـدة       . ومن اجلوهري تنسيق ورصد مجيع برامج ختفيف حدة الفقر          - ٤١
فيـف حـدة الفقـر وتنفيـذ إطـار الربنـامج الـوطين               لتنـسيق بـرامج خت     ٢٠٠٣رصد الفقـر يف عـام       

  .املتكامل للقضاء على الفقر
وال ميكن إلقاء نظرة شاملة على التفاوت يف الدخل وحالة الفقر ككل إال مـن خـالل           - ٤٢

ــشية    ــر املعيـ ــات األسـ ــدخل ونفقـ ــة لـ ــصائية الوطنيـ ــة االستقـ ــة  . الدراسـ ــائج الدراسـ ــشري نتـ وُتـ
ــام   ــشيون دون خــط    ٣٤,٤ أن  إىل٢٠٠٢/٢٠٠٣االستقــصائية لع ــسكان يعي ــة مــن ال  يف املائ

ــية   ــر يف االحتياجــات األساس ــسبتها     )١٤(الفق ــادة ن ــا ُيــشري إىل حــدوث زي ــة عــن  ٥، مم  يف املائ
ويسكن أغلـب   . )١٥(١٩٩١-١٩٩٠الدراسة االستقصائية لدخل ونفقات األسر املعيشية لعام        

املعيشية أحد االعتبارات الرئيـسية     وُيشكل حجم األسر    . من يعيشون يف فقر يف املناطق الريفية      
وكشفت الدراسة االستقصائية لـدخل     . األخرى اليت تؤثر على حتليل الفقر ومستويات املعيشة       

ــة ذات   ٢٠٠٢/٢٠٠٣ونفقــات األســر املعيــشية لعــام   ــشية الفيجي  النقــاب عــن أن األســر املعي
ي يف سـن العمـل يف   أحجام أسرية أكرب، مما يبني العبء اإلضايف الـذي يتحملـه كـل بـالغ فيجـ                

  .املتوسط
، ساعد مـصرف التنميـة اآلسـيوي حكومـة فيجـي علـى إجـراء تقيـيم          ٢٠٠٣ويف عام     - ٤٣

وبــيَّن التقريــر أن معظــم اجملتمعــات احملليــة يف فيجــي تواجــه درجــات   . مــشترك للفقــر واملــشقة
ك، وباالضـافة إىل ذلـ    . ، على أسـاس عـدم إمكانيـة احلـصول علـى الفـرص             ‘املشاق’متباينة من   

ومت أيــضا حتديــد . حــدد أيــضا فــرص العمــل وإدرار الــدخل األخــرى احملــدودة، وتكبــد املــشاق
االفتقار إىل اخلدمات األساسية املالئمـة، مبـا يف ذلـك امليـاه النظيفـة، كـسبب هـام مـن أسـباب                       

ويتجلـى دليـل آخـر علـى الفقـر يف      . )١٦(املشقة يف كل مـن اجملتمعـات الريفيـة واحلـضرية احملليـة            
  .عدد األسر املعيشية واألفراد الذين يلتمسون احلصول على بدل إعانة أسريةزيادة 

  احلكم احمللي    
يوجــد إىل جانــب احلكومــة الوطنيــة مــستويان مــن احلكــم يــصنفان بــصورة عامــة إىل     -٤٤

ويتــألف املــستوى احلــضري مــن جمــالس املــدن الكــبرية  . املــستوى احلــضري واملــستوى الريفــي 
يف حـني تـصنف املنـاطق       ) ١٢٥الفـصل   (ن نطاق قانون احلكم احمللـي       والصغرية اليت تعمل ضم   

وتـضم جمـالس املقاطعـات    . الريفية أيضا إىل جمالس مقاطعات وجمالس استشارية للمناطق احمللية 
__________ 

 ١٥٥= خـط الفقـر يف املـواد غـري الغذائيـة      + خط الفقر يف األغذيـة     = خط الفقر يف االحتياجات األساسية        )١٤(  
  .دوالرا يف األسبوع لألسرة املعيشية

  .٩٠ الصفحة –) ٢٠٠٧(وزارة املالية، التخطيط القومي وصناعة السكر   )١٥(  
  .٨ الصفحة –) ٢٠١١-٢٠٠٧(خطة التنمية االستراتيجية   )١٦(  
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جمتمعات السكان األصليني، يف حني ترعى اجملالس االستشارية للمنـاطق احملليـة مـصاحل التنميـة                
  . مناطقهمللسكان غري األصليني يف نطاق

  جمالس املدن الكبرية والصغرية    
. يوجد جملسان للمدن الكبرية وتسعة جمالس للمدن الصغرية تقـع يف مجيـع أحنـاء البلـد              - ٤٥

وتعمــل هــذه الكيانــات ضــمن نطــاق قــانون احلكــم احمللــي ويقــوم دافعــو الــضرائب والــسكان    
وتتـوىل هــذه  . أربـع سـنوات  وُينتخـب األعــضاء ملـدة   . املـسجلني يف البلديـة بانتخـاب أعـضائها    

اجملالس املسؤولية عن امليزانية ومجيع األشغال وأعمال التنمية يف املدن الصغرية والكبرية التابعـة              
  .هلا

  املناطق الريفية    
يف املناطق الريفية، يوجد نظامان خمتلفان للحكم على أسـاس العـرق وتـصنيف القـرى                 - ٤٦

وبالنـسبة جملتمعـات الـسكان غـري األصـليني،          ). ١٢٠الفـصل   (يف إطار قانون الشؤون الفيجيـة       
. ترعى اجملـالس االستـشارية للمنـاطق احملليـة املـسائل املتعلقـة هبـم ومـصاحلهم اإلمنائيـة األخـرى                    
. وخيتار الوزير املسؤول أعضاء اجملالس االستشارية للمناطق احمللية ويعينهم ملدة ثـالث سـنوات             

ماليــة علــى أســاس كــل مــشروع علــى حــده مــن  وحتــصل اجملــالس االستــشارية علــى مــساعدة  
  .امليزانية السنوية إلدارة الشؤون متعددة األعراق

  اجملالس اإلقليمية    
. ومن ناحيـة أخـرى، يعـيش الـسكان الفيجيـون األصـليون يف قـرى داخـل مقاطعـاهتم                     - ٤٧

وينتخــب وزيــر شــؤون الــسكان .  مقاطعــة يف فيجــي وحتكمهــا جمــالس مقاطعــات١٤وتوجــد 
حفــظ الــسالم ’ودور هــذه اجملــالس هــو .  أعــضاء هــذه اجملــالس ملــدة ثــالث ســنوات األصــليني

وتقـدم احلكومـة ميزانيـة سـنوية     . ‘لـسلطتها ’واحلكم الرشيد وتعزيز التنمية يف املنطقة اخلاضـعة    
  .لوزارة الشؤون الفيجية إلدارة اجملالس وتنمية السكان يف املقاطعة

) جمــالس مقاطعــات(مــن نظــام ) ١ (٣ للمــادة ويعــني أعــضاء جمــالس املقاطعــات وفقــا  - ٤٨
  ):١٢٠الفصل ( يف إطار قانون الشؤون الفيجية ١٩٩٦الشؤون الفيجية لعام 

يعــني كــل جملــس تيكينــا عــددا مــن األعــضاء حــسب عــدد القــرى،    )أ(  )١ (٣املادة   
قـرى عـضوين    ) ١٠(حبيث ُيعني كـل تيكينـا تتبعـه أكثـر مـن عـشر               

قـرى أو أقـل عـضوا       ) ١٠( عـشر    ويعني جملس التيكينـا الـذي يـضم       
  واحدا؛
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ــا يف مقاطعــة منــصبه، طاملــا ظــل       )ب(       يتــوىل رئــيس كــل جملــس تيكين
  رئيسا جمللس التيكينا؛

يعـني الــوزير أشخاصــا، ال يقــل عـددهم عــن شخــصني وال يزيــد     )ج(      
عــن مخــسة أشــخاص، لتمثيــل أعــضاء وحــدات مــالك األراضــي   

  ائمة خارج املقاطعة؛املسجلني يف املقاطعة املقيمني إقامة د
  يعني الوزير إمرأة لتمثيل مجيع املنظمات النسائية يف املقاطعة؛  ) د(      
ــاريخ        )هـ(       ــا يف ت ــني عام ــره ثالث ــوزير شخــصا ال يتجــاوز عم يعــني ال

  .تعيينه، وذلك لتمثيل مجيع املنظمات الشبابية يف املقاطعة
ُيعـني أعـضاء جمـالس      . تعيينه رئيسا رئيس جملس التيكينا عضو يف جملس املقاطعة حبكم           - ٤٩

لعـام  ) جمالس التيكينـا وجمـالس القـرى      (من نظام الشؤون الفيجية     ) ١ (٤التيكينا مبوجب املادة    
١٩٩٦:  

  :أعضاء اجمللس هم  )١ (٤املادة   
للتيكينـا أو مـن يعينـه وهـو عـضو           “ توي أورتوراغا إي تاوكي   ”    )أ(      

  يف وحدة مالك األراضي التابع هلا؛
  فوسا داخل التيكينا؛كل يال“ يافوساتوراغا ”  )ب(      
  أي شخص يتوىل منصبا تقليديا أو عرفيا يف فانوا؛  )ج(      
  لكل قرية يف التيكينا؛“ توراغا ين كورو”   )د(      
شــخص واحــد ال يقــل عمــره عــن ثالثــني عامــا وقــت انتخابــه،      )هـ(      

  ختتاره النساء املقيمات عادة يف التيكينا؛
  احدة ختتارها النساء املقيمات عادة يف التيكينا؛إمرأة و  ) و(      
عــدد مــن األشــخاص ال يقــل عــن شخــصني ولكــن ال يزيــد عــن    ) ز(      

مخسة أشخاص مسجلني أعضاء يف وحـدات مـالك األراضـي يف            
ــا املقيمــون إقامــة دائمــة خــارج      ــارهم أعــضاء التيكين ــا خيت التيكين

  التيكينا؛
حـدات مـالك األراضـي يف       شخصان من األعضاء املـسجلني يف و        )ح(      

  .“وكياتوراغا إي ت”أو “ توي”التيكينا يعينهم الـ 
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ونظـرا للطـابع األبـوي الــذي تتـسم بـه جمتمعـات الــسكان األصـليني الفيجـيني، يغلــب           - ٥٠
وبناء على ذلك، إذا كانت للمرأة مكانة رئاسـية ميكنـها           . الرجال على أعضاء هذه املؤسسات    

القــانون ال مييــز ضــد املــرأة، ولكــن درجــت املمارســة علــى أن  بيــد أن . رئاســة جملــس التيكينــا
  .تكون العضو االنثى الوحيد هي ممثلة املنظمات النسائية يف إطار التيكينا

  اجملالس االستشارية للمناطق احمللية    
ُيرشــح موظــف املنطقــة احملليــة أو مــدير املقاطعــة أعــضاء اجملــالس االستــشارية للمنــاطق   - ٥١

ــه  ــة ويعين ــوزير املــسؤول عــن إدارة الــشؤون متعــددة األعــراق   احمللي وتتــوىل هــذه اجملــالس  . م ال
ويقـوم  . االستشارية للمناطق احمللية املسؤولية عن التنميـة يف املنطقـة اخلاضـعة لواليـة كـل منـها                 

كل من اجملـالس االستـشارية للمنـاطق احملليـة وجمـالس املقاطعـات بإعـداد وتنفيـذ خطـط تنميـة                      
تمع احمللي وغريه من األطراف ذات الـصلة، وتنـسيق ورصـد مـشاريع التنميـة،                باالقتران مع اجمل  

وتعبئــة الــسكان مــن أجــل القيــام جبهــود إمنائيــة، وكفالــة إدارة واســتخدام املــوارد الطبيعيــة يف    
وتعمـل هـذه اجملـالس بالتعـاون مـع اإلدارات والـوزارات احلكوميـة               . مناطقها بصورة مـستدامة   
  .ياكل األساسية والتنمية الشاملة يف املقاطعةاألخرى من أجل تنمية اهل

  حالة املرأة والنهوض هبا    
  معلومات أساسية تارخيية    

 حينمــا أنــشأت زوجــات مبعــوثي  ١٩٢٤ترجــع احلركــة النــسائية يف فيجــي إىل عــام     - ٥٢
ــسائية    ــة ن ــة أول منظم ــاليات األوروبي ــساء     . اإلرس ــساعدة الن ــها م ــسي من ــدف الرئي ــان اهل وك

حتــسني رفــاه اُألســر الــشامل يف جمــاالت الــصحة والتغذيــة والــصحة الشخــصية         احملليــات يف 
ــية ــم     . األساسـ ــذن باسـ ــرف عندئـ ــيت كانـــت تعـ ــة الـ ــد غـــريت املنظمـ ــا إىل ‘ رووف’وقـ امسهـ

  .)١٧(١٩٣٤سوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي يف عام 
ــام          - ٥٣ ــوب شــرق آســيا يف ع ــادئ وجن ــة احملــيط اهل ــسائية ملنطق ــكلت الرابطــة الن ــد ُش وق

وعملــت . ١٩٦٠، وأعقــب ذلــك تــشكيل مجعيــة الــشابات املــسيحية العامليــة يف عــام    ١٩٥٨
هاتان الرابطتان مع سوكوسوكو فاكاماراما بنشاط من أجـل إنـشاء اجمللـس الـوطين للمـرأة يف                  

ــسائية    ١٩٨٠وظهــر يف عــام  . ١٩٦٨فيجــي يف عــام   ــة الن  عــدد مــن املنظمــات غــري احلكومي
 تناول مسائل حمددة مثل مركز حل األزمـات النـسائية يف        األخرى ومنظمات تقوم على أساس    

وأدت أنــشطة الــضغط والــدعوة الــيت قــام هبــا اجمللــس . فيجــي وحركــة حقــوق املــرأة يف فيجــي

__________ 
  ).غري منشورة(سجالت سوكوسوكو فاكاماراما   )١٧(  
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الـوطين للمـرأة وهــذه املنظمـات غـري احلكوميــة األخـرى إىل إنـشاء إدارة شــؤون املـرأة يف عــام        
١٩٨٧.  

ــالتقرير، وا   - ٥٤ ــرة املــشمولة ب ــدورها   وخــالل الفت صــلت إدارة شــؤون املــرأة اإلضــطالع ب
كمستشار رئيسي للحكومة بشأن السياسات العامة اليت تؤثر على املرأة وكحفاز رئيـسي مـن               

واســتنادا إىل منــهاج عمــل  . ٢٠٠٨-١٩٩٩أجــل تنفيــذ خطــة العمــل اخلاصــة بــاملرأة للفتــرة   
وهـذه  . املـرأة يف فيجـي    بيجني، حتدد اخلطة مخسة جماالت اهتمام توفر إطـارا لـسياسات تنميـة              

  :اجملاالت اخلمسة هي
 تعميم اهتمامات املرأة ونوع اجلنس يف عملية التخطيط ومجيع جماالت السياسات؛ •

 واملرأة والقانون؛ •

 وتنمية املشاريع الصغرى؛ •

 وحتقيق التوازن بني اجلنسني يف صنع القرارات؛ •

  .والقضاء على العنف ضد املرأة والطفل •
 واصلت اإلدارة اآلليات املؤسسية لتنفيذ خطة العمل اخلاصـة بـاملرأة            ومنذ آخر تقرير،    - ٥٥

  .وذلك مبساعدة احلكومة يف أعماهلا من أجل مشاركة املرأة يف اجملتمع مشاركة تامة ونشطة
  تعميم اهتمامات املرأة ونوع اجلنس    

ونظـرا  . ةواصلت احلكومة اختاذ هنـج ذي ُشـعبتني ملعاجلـة االحتياجـات اإلمنائيـة للمـرأ                 - ٥٦
للوضــع الــراهن للمــرأة، ال ســيما املــرأة الــيت تعــيش يف املنــاطق الريفيــة واملنــاطق شــبه الريفيــة،    

. من أجل حتسني حالـة املـرأة وتلبيـة احتياجاهتـا العمليـة      ‘ دور املرأة يف التنمية   ’زال يلزم هنج     ما
 الــصحي، ونتيجـة لــذلك نفــذت احلكومـة عــددا مــن املـشاريع، مثــل إمــدادات امليـاه والــصرف    

ومن ناحية أخـرى يهـدف تعمـيم اهتمامـات املـرأة ونـوع اجلـنس إىل                 . لتلبية هذه االحتياجات  
إدماج اهتمامات املرأة يف النظام احلكومي بأسره مـن خـالل عمليـة حتليـل احلالـة املختلفـة بـني                     

ويف . الرجــل واملــرأة ومــن مث إلتمــاس حتويــل عمليــات التنميــة حنــو زيــادة مراعــاة نــوع اجلــنس   
يجي، ما زالت حالة املرأة تـستلزم بـرامج ومـشاريع خاصـة مـن أجـل التعجيـل بتـضييق اهلـوة                       ف

  .بني اجلنسني يف العديد من اجملاالت
  املرأة والقانون    

ومبـدأ عـدم التمييـز    . ميكن للقانون أن مينح املـرأة املـساواة يف احلقـوق أو حيرمهـا منـها          - ٥٧
فيجي ويف عدد من اتفاقيات حقوق اإلنـسان        على أساس نوع اجلنس مكفول يف دستور جزر         
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. الــيت أصــبحت فيجــي طرفــا فيهــا مثــل اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  
ميكن لضمانات املساواة يف احلقوق أن تقضي كليا على االختالفـات الطبيعيـة بـني الرجـل                  وال

كمـا ميكـن أن   . رة الـيت حتـددها الثقافـة     واملرأة؛ إال أهنا ميكن أن تسعى إىل إزالة التفاوتات اجلائ         
تؤدي معاملة اجلميع على قدم املساواة يف مجيع احلاالت إىل تفاوتات حيـث أن بعـض الفئـات                  

ويلـزم حتقيـق التـوازن بـني ضـمانات       . تتطلب معاملة خاصة مثـل املعـوقني واألطفـال والـشباب          
  .املساواة واحتياجاهتم

اجلــة مــا تواجهــه املــرأة مــن حرمــان ونقــص يف   ولــيس القــانون ســوى أحــد الــُسبل ملع   - ٥٨
وميكن أن ُيحـدث القـانون يف حـد ذاتـه تغـيريات أساسـية قـد حتقـق النتـائج املرجـوة،                        . الفرص

أن القانون ال ميكن أن يغري املمارسات العرفية املتأصلة اليت تنظم أدوار الرجـال والنـساء يف              إال
علـى الفـور افتراضـات ومفـاهيم اجملتمـع عـن       اجملتمع بني عشية وضحاها كما ال ميكن أن يغـري      

ويلـزم تنـسيق جهـود وكـاالت إنفـاذ القـانون       . املرأة وال افتراضات ومفاهيم املـرأة عـن نفـسها         
والسياسيني واحملامني واألطباء وجمتمع رجال األعمال ووسائط اإلعـالم واملؤسـسات التعليميـة             

  .نجم عن التمييز ضد املرأةواملنظمات غري احلكومية لتغيري اآلثار العامة اليت ت
  القضاء على العنف ضد املرأة والطفل    

للمجتمع بأسـره مـصلحة يف إهنـاء العنـف ضـد املـرأة والطفـل إال أنـه لـن ينتـهي مـا مل                            - ٥٩
وتلزم إقامـة خـدمات مباشـرة لتـوفري مـأوى آمـن لـضحايا         . نتدخل تدخال مفيدا يف هذا الشأن     
وسيساعد حتـسني مجـع البيانـات واخلـدمات التحليليـة يف            . العنف، يف املناطق احلضرية والريفية    

تصميم اسـتراتيجيات تتجـاوز النظـام القـانوين وتـشمل مجيـع جوانـب اجملتمـع الـيت تتعامـل مـع                  
وسيشكل تـدريب مقـدمي اخلـدمات ورفـع مـستوى مهـارهتم خطـوتني هـامتني            . املرأة والطفل 

  .لتحقيق اهلدف املعلن حبظر العنف ضد املرأة والطفل
  الطفل    

وقد تعرضت األسـر يف فيجـي       . ال ميكن تناول مسائل املرأة مبعزل عن أسرهتا وأطفاهلا          - ٦٠
وأدت زيــادة عــدد األســر القائمــة علــى أحــد  . لتغــيريات شــديدة يف الــسنوات الــثالثني املاضــية

الوالدين وارتفاع معدالت الطالق وزيادة عـدد النـساء الـاليت يـدخلن جمـال العمـل اجملـزي إىل                    
وتنفـذ احلكومـة أحـد أجـزاء االسـتراتيجية لتنـاول            . ثار كبرية يف رفاه الطفـل واحليـاة األسـرية         آ

رعاية الطفل عن طريق إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق شؤون الطفـل بعـد التـصديق علـى اتفاقيـة                   
  .حقوق الطفل

. ومــن االهتمامــات األخــرى رعايــة األطفــال الــذين هــاجر آبــاؤهم للعمــل يف اخلــارج   - ٦١
ومن املسلم به أن التحويالت املالية أثرت علـى معيـشة مـن يتلقوهنـا؛ بيـد أنـه ينبغـي أن نـدرك                        
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ورمبـا تكـون هـذه املـسألة إحـدى املـسائل            . أيضا اآلثار االجتماعية األخرى املترتبة علـى ذلـك        
  .اليت يلزم أن تبحثها اجلهات املعنية بذلك

  اللجنة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    
استطاعت احلكومات املتعاقبة أن تـدرج اجملـاالت ذات األولويـة خبطـة العمـل اخلاصـة                   - ٦٢

، ٢٠٠٥-٢٠٠٣ويف خطــة التنميــة االســتراتيجية للفتــرة . بــاملرأة يف خططهــا اإلمنائيــة الوطنيــة
 على نوع اجلـنس والتنميـة، مـع حتديـد األهـداف االسـتراتيجية ومؤشـرات                 ٣-٥يركز الفصل   

وعقــدت احلكومــة املؤقتــة أيــضا التزامــات يف هــذا الــشأن يف خطتــها   . ليــةاألداء الــر ئيــسية التا
اإلمنائيـــة املتوســـطة، االســـتراتيجية املـــستدامة للـــتمكني والتنميـــة يف اجملـــال االقتـــصادي للفتـــرة 

وُينـاقش هـذا مبزيـد مـن        .  بشأن نـوع اجلـنس والتنميـة       ٩-٩، يف إطار الفصل     ٢٠١٠-٢٠٠٨
  .ب املسائل اخلاصة باالتفاقية من هذا التقرير يف إطار با٣التفصيل حتت املادة 

  استعراض خطة العمل اخلاصة باملرأة    
  :وأوصى االستعراض مبا يلي. ٢٠٠٥اسُتعرضت خطة العمل اخلاصة باملرأة يف عام   - ٦٣

  :إدراج جمالني جديدين من جماالت االهتمام مها •
o العمل يف القطاع النظامي وُسبل كسب الرزق؛ 

o جنابيةالصحة والصحة اإل.  
كمجال منفصل علـى أن يـتم إدراجـه حتـت العمـل يف              ‘ تنمية املشاريع الصغرى  ’إلغاء   •

 القطاع النظامي وُسبل كسب الزرق؛

كمجال مستقل حيـث أنـه عمليـة تـشكل       ‘ تعميم اهتمامات املرأة ونوع اجلنس    ’إلغاء   •
 .أساس تنفيذ مجيع اجملاالت

 :االحتفاظ مبا يلي •

o املرأة والقانون؛ 

o ى العنف ضد املرأةالقضاء عل.  
  االلتزامات الدولية املعنية مبسائل املرأة    

عقــدت احلكومــة التزامــات بــشأن ســبعة اتفاقــات وبــرامج عمــل دوليــة رئيــسية معنيــة    - ٦٤
باملساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة وحددت املسائل الرئيسية الـيت يـتعني عليهـا أن تعاجلهـا                 

  :تاليةبعد أن أصبحت طرفا يف الصكوك ال
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١٩٩٣  منهاج عمل احمليط اهلادئ •
١٩٩٣  اتفاقية حقوق الطفل •
١٩٩٤  إعالن جاكرتا املتعلق بالنهوض باملرأة يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ •
١٩٩٥  منهاج عمل بيجني •
التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مع •

١٩٩٥  حتفظني
١٩٩٧  ١٩٩٧ عام تناول التحفظني يف دستور •
٢٠٠٠   سنوات٥+ املشاركة يف عمليات مؤمتر بيجني  •
٢٠٠٠  األهداف اإلمنائية لأللفية •
٢٠١٥- ٢٠٠٥اعتماد خطة عمل الكمنولث للمساواة بني اجلنسني  •

٢٠٠٤  )االجتماع السابع لوزراء شؤون املرأة، نادي، فيجي(
لثالث للوزراءاعتماد خطة عمل احمليط اهلادئ املنقحة بعد االجتماع ا •

املعنيني بشؤون املرأة يف منطقة احمليط اهلادئ ومؤمتر نساء منطقة احمليط
٢٠٠٤  اهلادئ التاسع الذي ُيعقد كل ثالث سنوات

٢٠٠٥   سنوات١٠+ االلتزام ببجني  •
٢٠٠٥  خطة احمليط اهلادئ •     

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
ــة لأل ٣يرمــي اهلــدف    - ٦٥ ــة التفــاوت بــني اجلنــسني يف    مــن األهــداف اإلمنائي ــة إىل إزال لفي

، وبالنسبة جلميـع مراحـل   ٢٠٠٥التعليم االبتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك حبلول عام     
وتــوفر بيانــات القيــد باملــدارس الــيت تنــشرها ســنويا . ٢٠١٥التعلــيم يف موعــد ال يتجــاوز عــام 

العـايل أرقامـا بـشأن نـسبة البنـات إىل       وزارة التعليم وبيانات القيد الـيت توفرهـا جهـات التعلـيم             
متوازنـة  ) ٠,٩٥ (٢٠٠٥ويف فيجي، النسبة بـني اجلنـسني يف التعلـيم االبتـدائي يف عـام         . البنني

الـيت نـشرها مكتـب إحـصاءات        ) ٠,٩٦(جدا وتعكس أرقام القيد النسبة العامـة بـني الـسكان            
ويف التعليم الثـانوي    . ٢٠٠٤/٢٠٠٥جزر فيجي يف الدراسة االستقصائية للعمل والبطالة لعام         

ــغ       ــنني؛ وتبل ــات والب ــني البن ــسبة ب ــنعكس الن ــى   ١,٠٨ و ١,٠٦واجلــامعي، ت ــهما عل  لكــل من
وتبدأ الفجوة بني البنات والبنني يف االتـساع بزيـادة عـدد البنـات عـن عـدد البـنني مـع                      . التوايل

  .لةوال تستمر هذه الفروق يف النسبة يف عامل العما. ارتفاع املستوى التعليمي
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 يف املائــة مــن املناصــب التنفيذيــة العليــا، يف     ١٧ويف احلكومــة تتقلــد النــساء حــوايل      - ٦٦
ــسية   ــصورة رئي ــة ب ــسبة     . القطاعــات االجتماعي ــغ ن ــال، تبل ــى ســبيل املث ــيم، عل ويف قطــاع التعل

 يف املائة ويف الـصف األول مـن املناصـب اإلداريـة تبلـغ نـسبة مـديرات املـدارس            ٢٨املدرسات  
  . يف املائة٨ يف املائة و ١٢واإلدارة 
ويــبني اجلــدول التــايل التقــدم احملــرز علــى الــصعيد الــوطين يف تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة    
  .لأللفية

 -  األهداف اإلمنائية لأللفية حسب التقـدم احملـرز والتحـديات املـصادفة يف حتقيـق اهلـدف                  – ٢اجلدول  
٢٠٠٤  

  حالة البيئة الداعمة  حتقيق اهلدف  اهلدف

  ممكن  حمتمل  
غـــــــــــري 
  مرجح

البيانــات غــري 
  مالئمة  قوية  متوفرة

ضــــــعيفة ولكــــــن 
  ضعيفة  آخذة يف التحسن

  : القضاء على الفقر املدقع واجلوع- ١اهلدف 
ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلـهم اليـومي عـن
دوالر واحد ونسبة السكان الذين يعانون من اجلـوع

      √    √        .٢٠١٥  و١٩٩٠إىل النصف يف الفترة ما بني 
   حتقيق تعميم التعليم االبتدائي– ٢اهلدف 

كفالة متكن األطفال يف كل مكان، سواء الـذكور أو
اإلناث، من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي، حبلول عـام

٢٠١٥    √     √       
 تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني– ٣اهلــدف 

  املرأة
ــدائيإزالـــة التفـــاوت بـــني اجلنـــسني يف التع  ــيم االبتـ لـ

والثــــانوي ويفــــضل أن يكــــون ذلــــك حبلــــول عــــام
، وبالنسبة جلميع مراحـل التعلـيم يف موعـد ال٢٠٠٥

       √      √  ٢٠١٥يتجاوز عام 
   تقليل وفيات األطفال– ٤اهلدف 

ــسة ــال دون ســن اخلام ــات األطف ختفــيض معــدل وفي
       √     √   ٢٠١٥ و ١٩٩٠مبقدار الثلثني يف الفترة ما بني 

   حتسني الصحية النفاسية– ٥اهلدف 
ختفيض معـدل الوفيـات النفاسـية مبقـدار ثالثـة أربـاع

       √     √   ٢٠١٥ و ١٩٩٠يف الفترة ما بني 
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  حالة البيئة الداعمة  حتقيق اهلدف  اهلدف

  ممكن  حمتمل  
غـــــــــــري 
  مرجح

البيانــات غــري 
  مالئمة  قوية  متوفرة

ضــــــعيفة ولكــــــن 
  ضعيفة  آخذة يف التحسن

/ مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية      – ٦اهلدف  
  اإليدز وغريمها من األمراض

/ختفيض معدل انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
ــا وغريمهــا مــن ا  ألمــراض إىل النــصفاإليــدز واملالري

     √    √    وبدء احنسارها
   كفالة االستدامة البيئية– ٧اهلدف 

ــسياسات ــستدامة يف الــ ــة املــ ــادئ التنميــ ــاج مبــ إدمــ
     √     √   والربامج القطرية وإحنسار فقدان املوارد البيئية

   إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية– ٨اهلدف 
 باإلنفتــاحاملــضي يف إقامــة نظــام جتــاري ومــايل يتــسم

ــز ــه وعــدم التميي ــؤ ب ــة للتنب ــد بالقواعــد والقابلي والتقي
يشمل إلتزاما باحلكم الرشيد والتنمية وختفيـف وطـأة

     √     √    على الصعيدين الوطين والدويل–الفقر 
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   مسائل خاصة باالتفاقية–الباب الثاين     
  اجلزء األول     
   تعريف التمييز ضد املرأة‐  ١املادة     

  
أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو       “ التمييز ضد املـرأة   ”اض هذه االتفاقية، يعين مصطلح      ألغر  

تقييــد يــتم علــى أســاس اجلــنس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه تــوهني أو إحبــاط االعتــراف  
للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف امليـادين الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة                

ي ميـــدان آخـــر، أو تـــوهني أو إحبـــاط متتعهـــا هبـــذه احلقـــوق أو  والثقافيـــة واملدنيـــة أو يف أ
  .ممارستها هلا، بصرف النظر عن حالتها الزواجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل

  
  مقدمة    

مل يتغري دستور فيجي منذ التقرير األويل املقدم إىل جلنة األمم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء                   - ٦٧
، اجلــزء األول، A/57/38 (٤٧ وباالحالــة إىل التعليقـات اخلتاميـة رقـم    .علـى التمييـز ضـد املـرأة    

) ٢ (٣٨للجنة، يشمل دستور فيجي يف الواقـع مجيـع أشـكال التمييـز يف املـادة                 ) ١١: ٢٠٠٢
ويكفل حقوق املـواطنني وحريتـهم يف معظـم اجملـاالت الـيت تطلبـها اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                       

  .)١٨(أشكال التمييز ضد املرأة
  ١٩٩٧الدستور لعام ) تعديل(انون ق    

وتقــوم مجيــع أبــواب  . قــانون فيجــي وثيقــة تقــوم علــى أســاس حقــوق اإلنــسان  ”...   - ٦٨
الديباجـة واألحكــام التفــسريية وامليثــاق وأحكــام شـرعة احلقــوق والعــدل االجتمــاعي والربملــان   

ني حقـوق   واملساءلة واحلقوق اجلماعية على أساس راسخ من حقوق اإلنسان مستمد مـن قـوان             
وميتثل الدستور لالتفاقية فيتضمن بندا ملكافحـة التمييـز يـرد يف املـادة               )١٩(...“ اإلنسان الدولية 

يشمل ُسبل انتصاف للتمييز املباشر وغـري املباشـر علـى أسـاس نـوع اجلـنس واإلعاقـة             ) ٢ (٣٨
  .والتوجه اجلنسي

  املساواة
  .نلكل شخص احلق يف املساواة أمام القانو  )١(  ٣٨املادة   

__________ 
  .١ الصفحة –) ٢٠٠٧(شاميم   )١٨(  
  .املرجع نفسه  )١٩(  
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ــز بــشكل غــري عــادل ضــد أي شــخص، بطريــق       )٢(       ينبغــي عــدم التميي
  :مباشر أو غري مباشر، على أساس

مميزاتــه أو ظروفــه الفعليــة أو املفترضــة مبــا يف ذلــك العــرق، أو    )أ(        
األصــل اإلثــين، أو اللــون، أو حمــل املنــشأ، أو نــوع اجلــنس، أو 

ــة األوىل، أو   ــد، أو اللغــ ــسي، أو املولــ ــه اجلنــ ــع التوجــ  الوضــ
  االقتصادي، أو العمر، أو اإلعاقة؛

أو آراءه أو معتقداته، إال إذا انطوت هذه اآلراء أو املعتقـدات             )ب(        
على اإلضـرار بـاآلخرين أو االنتقـاص مـن حقـوق أو حريـات               

  اآلخرين؛
  .أو أي أساس آخر حمظور مبوجب هذا الدستور          
و إجـراء إداري ُيتخــذ  وبنـاء علـى ذلـك ال جيـوز أن يفـرض قـانون أ        )٣(      

مبوجب قانون تعجيزا أو تقييدا بصورة مباشرة أو غري مباشرة علـى            
  .أي شخص على أساس حمظور

لكــل شــخص احلــق يف الوصــول، دون متييــز علــى أســاس حمظــور،      )٤(      
للمحالت والفنادق ودور اإلقامة واملطـاعم العامـة وأمـاكن التـسلية            

  .ألجرة واألماكن العامةالعامة وخدمات النقل العام وسيارات ا
  قانون جلنة حقوق اإلنسان    

وهــي ) ٢(و ) ١ (١٧يــرد تعريــف التمييــز يف قــانون جلنــة حقــوق اإلنــسان يف املــادة     - ٦٩
  :تنص على ما يلي

مــن غــري املنـــصف أن يقــوم شــخص، أثنـــاء مزاولتــه أي جمــال مـــن         )١(  -١٧”...  
ــادة الفرعيـــة   شـــرة أو غـــري ، بـــصورة مبا)٣(اجملـــاالت احملـــددة يف املـ

مباشرة، بالتفرقة سلبا ضد أي شخص آخر أو التحرش به بنـاء علـى              
  .سبب من أسباب التمييز احملظورة

، التحــرش اجلنــسي بنــاء علــى    )١(ودون اإلخــالل باملــادة الفرعيــة     )٢(      
  ... )٢٠(“سبب من األسباب احملظورة للتمييز

__________ 
  .١٦١ الصفحة – ١٩٩٩قانون جلنة حقوق اإلنسان لعام   )٢٠(  
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  تعميم عالقات العمل    
  . من تعميم عالقات العمل١ اجلزء يرد أيضا تعريف التمييز يف  - ٧٠

يعين التمييز أي متيز أو إقصاء أو تفضيل قائم على األسـس املبينـة يف املـادتني                ’  ٤املادة   
  ‘٧٥و ) ٢(٦

ــى أســاس      ’  )٢(  ٦املادة    ــل حمتمــل عل ــل أو عام ــز أي شــخص ضــد أي عام ال ميي
العـــرق أو اللـــون أو نـــوع اجلـــنس أو الـــدين أو الـــرأي الـــسياسي أو 

 القومية أو التوجه اجلنسي أو العمر أو املنبـت االجتمـاعي أو         األرومة
احلالة الزواجية أو احلمل أو مسؤوليات األسرة أو احلالة الـصحية مبـا             
يف ذلــك احلالــة احلقيقيــة أو املتــصورة فيمــا يتعلــق باإلصــابة بفــريوس   
نقــص املناعــة البــشرية أو اإلنتمــاء إىل نقابــة أو ممارســة نــشاط هبــا أو  

، فيمـا يتعلـق بتعيينــه أو تدريبـه أو ترقيتـه أو أحكـام وشــروط      اإلعاقـة 
  .‘عمله أو إهناء عمله أو أي مسائل أخرى ناشئة عن عالقة العمل

  املعاملة التفضيلية للرجل واملرأة    
تساهم املرأة مسامهة جليلة يف احلياة االقتصادية واألسـرية إال أن كـثريا مـا يتمثـل دور                   - ٧١

وكــثريا مــا تــرتبط املــرأة ارتباطــا وثيقــا يف أذهاننــا  . ط االقتــصادي للرجــلاملــرأة يف دعــم النــشا
برعاية األسرة واملرتل حبيث قد ننسى أن الطريقة اليت تستغل هبا املرأة وقتها هـو عمـل، وتقـوم                  

  .)٢١(املرأة بالكثري منه
  االلتزامات بالقضاء على التمييز  ‐  ٢املادة     

تمييـز ضـد املـرأة، وتتفـق علـى أن تنتـهج،           تشجب الـدول األطـراف مجيـع أشـكال ال           
. بكــل الوســائل املناســبة ودون إبطــاء، سياســة تــستهدف القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة    

  :وحتقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي
إدمـاج مبــدأ املــساواة بــني الرجـل واملــرأة يف دســاتريها الوطنيــة أو تــشريعاهتا     )أ(  

 املبدأ قد أُدمـج فيهـا حـىت اآلن، وكفالـة التحقيـق العملـي                املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا     
  هلذا املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل املناسبة؛

اختاذ املناسب من التدابري، التشريعية وغري التشريعية، مبا يف ذلك ما يناسـب               )ب(  
  من جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛

__________ 
  .٥ الصفحة – ٢٠٠٧نارسي،   )٢١(  
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رأة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل وضــمان  فــرض محايــة قانونيــة حلقــوق املــ  )ج(  
احلماية الفعالة للمرأة، عن طريق احملاكم ذات االختـصاص واملؤسـسات العامـة األخـرى يف                

  البلد، من أي عمل متييزي؛
االمتناع عن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسـة متييزيـة ضـد املـرأة، وكفالـة                   )د(  

  ذا االلتزام؛تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وه
اختاذ مجيع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة مـن جانـب أي                       )هـ(  

  شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريعي منــها، لتغــيري أو إبطــال    )و(  

  املرأة؛القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزا ضد 
  .إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة  )ز(  

     
  مقدمة    

ميثل استعراض القـوانني الـيت تـشكل إجحافـا للمـرأة أحـد اجملـاالت التقدميـة يف تنفيـذ                        - ٧٢
ــرة    ــاملرأة للفت ــة خــالل   . ٢٠٠٨-١٩٩٩خطــة العمــل اخلاصــة ب ــشريعات التالي ومت إصــالح الت

  :شمولة بالتقريرالفترة امل
 ؛٢٠٠٣سن مرسوم قانون األسرة لعام  •

 ؛٢٠٠٧إصدار تعميم عالقات العمل لعام  •

ــة يف عــام     • ــصورة مبدئي ــوزراء ب ــق جملــس ال ــة إصــالح   ٢٠٠٣واف ــى اســتعراض جلن  عل
القــوانني يف فيجــي للقــوانني املتعلقــة بــالعنف األســري ووصــلت التــشريعات املقترحــة 

 روع القانون؛بشأن العنف األسري إىل مرحلة مش

 ؛٢٠٠٦استعراض قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام  •

يبحث النائب العام املؤقت اآلن التقريـر النـهائي السـتعراض قـانون العقوبـات وقـانون             •
 اإلجراءات اجلنائية؛

  جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي؛–استخدام االتفاقية لدعم وتربير قرار حمكمة  •

 النساء املعوقات؛ •

  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(مشروع السياسة الوطنية بشأن اإلعاقة  •
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  شرعة احلقوق    
الدولة ومجيـع مؤسـسات احلكومـة حبمايـة         ) ٢ (٣٨ُتلزم شرعة احلقوق مبوجب املادة        - ٧٣

مواطنيها من أعمال التمييز فيما يتعلق باحلياة واملمتلكات، والتعليم، واملعاملة القاسـية ومـا إىل               
ؤســسات األفــرع التــشريعية والتنفيذيــة والقــضائية للحكومــة علــى وتــشمل هــذه امل. غــري ذلــك

ومجيع املوظفني العمـوميني الـذين يـؤدون       , األصعدة املركزية وأصعدة الُشعب واألصعدة احمللية     
  .مهام أي منصب عام

  : من الدستور سبب إنشاء جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي٤ويؤكد الفصل   - ٧٤
  .ادة جلنة حلقوق اإلنسانُتنشئ هذه امل  )١(  - ٤٢املادة   
  :ومهام اللجنة هي  )٢(      
تثقيف الرأي العام بشأن طبيعـة وفحـوى شـرعة احلقـوق،              )أ(        

مبـــا يف ذلـــك أصـــوهلا يف االتفاقيـــات الدوليـــة والـــصكوك  
الدوليـــة األخـــرى، ومـــسؤوليات جلنـــة حقـــوق اإلنـــسان، 
واللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز العنــصري، وهيئــات 

ــ ــز    اجلمعي ة العامــة لألمــم املتحــدة األخــرى مــن أجــل تعزي
  احترام حقوق اإلنسان؛

وتقدمي توصيات للحكومة بـشأن األمـور الـيت متـس الوفـاء          )ب(        
حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إصدار توصـية بإحالـة مـسألة            
معينـــة عـــن األثـــر القـــانوين لـــنص يف شـــرعة احلقـــوق إىل  

  احملكمة العليا اللتماس رأيها؛
واالضـــطالع مبهـــام أخـــرى ُتـــسند إليهـــا مبوجـــب قـــانون    )ج(        

  .يصدره الربملان
  جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي     

 ٢ مـــن القـــانون ســـلطات اللجنـــة وواجباهتـــا، يف حـــني حتـــدد املـــادة  ٧جتمـــل املـــادة   - ٧٥
، أي  “حقـوق اإلنـسان   ”مسؤولياهتا بشأن محاية وتعزيز شرعة احلقوق يف الدستور فضال عـن            

سدة يف العهدين الدوليني واالتفاقيات املتعلقة حبقـوق اإلنـسان الـصادرة عـن األمـم                احلقوق اجمل 
وُيجيز هذا احلكم للجنة تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان يف اإلطار القانوين لألمـم              . املتحدة
  .وُيشكل هذا مسؤولية هامة قُدمت للجنة. املتحدة
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وجييـز للجنـة أن   “ التمييز غري العـادل ”ن  وجيمل اجلزء الثالث من القانون أحكاما بشأ        - ٧٦
 مـن القـانون     ١٧وجتمل املـادة    . تنظر يف مزاعم انتهاك حقوق اإلنسان يف القطاع اخلاص أيضا         

  :مجيع اجملاالت اليت ُيحظر فيها التمييز غري العادل وهي جديرة بالنظر فيها مبزيد من التفصيل
  :هي) ١(ادة الفرعية اجملاالت اليت تنطبق عليها امل  )٣(  - ١٧املادة   
التقدم بطلب للعمل، أو تدبري موظفني لرب عمـل، أو تـوفري             )أ(        

  عمل ألشخاص آخرين؛
  العمالة؛  )ب(        
  املشاركة أو التقدم بطلب للمشاركة يف شراكة؛  )ج(        
تقــــدمي موافقــــة أو تفــــويض أو مؤهــــل الزم للمــــشاركة يف   )د(        

  شراكة؛
ويض أو مؤهـل الزم ألي صـنعة أو حرفـة     تقدمي موافقة أو تف     )هـ(        

  أو مهنة؛
، العــضوية أو التقــدم )٤(مــع عــدم اإلخــالل باملــادة الفرعيــة    )و(        

بطلـــب العـــضوية يف منظمـــة ألربـــاب األعمـــال، أو منظمـــة  
للعاملني، أو منظمـة قائمـة ألعـضاء صـنعة أو حرفـة أو مهنـة                

  معينة؛
 ذلـك تـسهيالت     تقدمي سلع أو خدمات أو تسهيالت، مبا يف         )ز(        

عــن طريــق أعمــال الــصريفة أو التــأمني أو مــنح أو قــروض أو 
  ائتمانات أو متويل؛

وصول اجلمهور إىل أي مكان أو مركبة أو سـفينة أو طـائرة               )ح(        
ــدخول     ــولني للــ ــور خمــ ــضاء اجلمهــ ــون أعــ ــة يكــ أو مروحيــ

  الستعماهلا أو مسموح هلم باستعماهلا؛
  بل أخرى لإلقامة؛توفري األرض أو السكن أو ُس  )ط(        
  .احلصول على التعليم أو املشاركة فيه  )ي(        

  . على محاية الشخص الذي يلجأ إىل استخدام حقوق اإلنسان من األذى٢٢وتنص املادة 
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وُتخـول اللجنـة بإختـاذ      . ١٩٩٩وقد أُنـشئت جلنـة حقـوق اإلنـسان يف فيجـي يف عـام                  - ٧٧
التعلــيم والعمــل واإلســكان والتجــارة (الدســتور إجــراءات إجيابيــة يف اجملــاالت الــيت حتــددت يف 

  ).والنهوض باخلدمة العامة
وللجنة والية عامة، وليست حمددة، ومن مث تتناول مجيع أشكال التمييـز، مبـا يف ذلـك                  - ٧٨

واسـتجابة للتعليقــات اخلتاميـة للجنـة خـرباء اتفاقيـة القـضاء علــى       . التمييـز بـسبب نـوع اجلـنس    
رأة، ذكــرت جلنــة حقــوق اإلنــسان أنــه ال توجــد حاجــة لتوســيع مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــ

 –مـن الدسـتور   ) أ) (٢ (٤٢نطاق والية اللجنة، ألن االلتـزام باالتفاقيـة يـرد بالفعـل يف املـادة           
إال أن اللجنة حتتاج إىل املزيد من املـوارد         . “ةمجيع االتفاقيات والصكوك الدولي   ”باالشارة إىل   

ــى الن  ــها عل ــسان    . )٢٢(حــو الكامــل لإلضــطالع بواليت ــة حقــوق اإلن ــسؤولية عــن محاي وتقــع امل
وتعمـل جلنـة حقـوق      . وتعزيزها يف املقام األول علـى عـاتق الدولـة ومجيـع املـوظفني العمـوميني               

ويـرد أدنـاه هـذا احلكـم اهلـام يف           . اإلنسان كمرصد لكفالـة احتـرام حقـوق اإلنـسان يف فيجـي            
  :قانون حقوق اإلنسان

  :هي) ح) (١ (٧جنة وواجباهتا الواردة يف املادة سلطات الل’  - ٧املادة   
إسداء املشورة للحكومة بشأن التزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجـب الـصكوك                 

الدولية حلقوق اإلنسان وبدون املساس بتحمـل احلكومـة املـسؤولية األوىل            
  .عن إعداد هذه التقارير، وإسداء املشورة بشأن حمتويات هذه التقارير

   قوانني العنف األسرياستعراض    
والقـانون سـبيل مـن الـُسبل الـيت          .العنف ضـد املـرأة والطفـل مـشكلة متعـددة اجلوانـب              - ٧٩

بيـــد أن اصـــالح القـــانون يف حـــد ذاتـــه ال يكفـــي . ميكـــن اســـتخدامها ملعاجلـــة هـــذه املـــشكلة
كخدمات داعمة ويلزم أيضا تـدريب مقـدمي الرعايـة ووكـاالت إنفـاذ القـانون لكفالـة محايـة                    

ويـشكل التحيـز املتأصـل ضـد     . ايا العنف ولإلسراع يف إجـراءات العدالـة هلـؤالء الـضحايا           ضح
املرأة والوصمة الـيت ُتلحـق بـضحايا العنـف اجلنـسي بعـض العقبـات الـيت تعرقـل حـصول املـرأة               

وبناء على ذلك جيري التركيز على تعميم قوانني حمددة ملعاجلة العنف ضـد املـرأة               . على العدالة 
ومــن مث ُشــرع يف اســتعراض  . انون واملمارســة ملعاجلــة حــاالت اإلســاءة لألطفــال وحتــسني القــ

وتؤيـد جلنــة إصـالح القـوانني الـيت جتـري هـذا االســتعراض       . القـوانني املتعلقـة بـالعنف األسـري    

__________ 
  .٢ الصفحة –) ٢٠٠٨(شاميم   )٢٢(  
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القلــق الــذي أُعــرب عنــه بــشأن زيــادة تــواتر حــاالت العنــف األســري وشــدهتا، وذكــرت أنــه    
  .)٢٣(“ لغرض محاية ضحايا العنف يف بيئة املرتل واألسرة آليات قانونية مناسبةتوجد ال”
ــام         - ٨٠ ــسائية يف فيجــي يف ع ــات الن ــا مركــز  حــل األزم  ٢٠٠١وأكــدت دراســة أجراه

وكجزء مـن االسـتنتاجات   . املفاهيم الشائعة على نطاق واسع ملسائل العنف األسري يف فيجي        
  :اليت خلُص إليها التقرير، ينص التقرير على ما يلي

جـذوره إىل أعمـاق العنـف القـائم علـى           ومتتـد   . يتفشى العنف األسري يف فيجـي     ”...  
ونتيجـة  . أساس نـوع اجلـنس يف املـرتل كـشكل شـائع مـن أشـكال العقـاب والتأديـب                   

ــا أدى إىل          ــثريا م ــف ك ــسامح العــام إزاء العن ــل والت ــستوى مــن التقب ــاك م ــذلك، هن ل
والطفـل كـثريا مـا ال       ارتكاب أعمال عنـف شـديدة ضـد فئـات مستـضعفة مثـل املـرأة                 

  ...“تتخذ إجراءات تدخل بشأهنا قبل فوات األوان
وتتـــوخى جلنـــة اصـــالح القـــوانني يف فيجـــي أن ُتجـــرى نتيجـــة هلـــذا االســـتعراض           - ٨١
اصــالحات وتغــيريات يف القــوانني املوضــوعية واإلجرائيــة مــن أجــل جعــل القــانون يــستجيب ”

 وطموحاته وحلماية ضـحايا العنـف األسـري،          اجملتمع احمللي وقيمه   استجابة مالئمة الحتياجات  
يف حــني حتقــق يف الوقــت نفــسه مــستويات مقبولــة ملعاملــة مــرتكيب العنــف األســري وضــحاياه  

ــه   ــأثرون ب ــان،  (“ وغريهــم ممــن يت ــوليالوا دارب ــد أدى هــذا إىل أن أصــبح  . )١ – ٢٠٠٥ق وق
  .مرجع العنف األسري اآلن مشروع قانون

ف األسري عـن االسـتنتاجات الرئيـسية الـيت توصـل إليهـا              وقد جنم مشروع قانون العن      - ٨٢
التقرير عن قانون األسرة الذي وضعته جلنة اصالح القوانني يف فيجـي الـيت أبـرزت احلاجـة إىل             
إجراء هذا االستعراض واالعتبارات العليا اليت تنشأ عن الدستور، وخطـة التنميـة االسـتراتيجية               

 بالقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة والطفــل وااللتزامــات الوطنيــة يف فيجــي وفرقــة العمــل املعنيــة
  .حبقوق اإلنسان

ــانون األســرة لعــام     - ٨٣ ــر ق ــة اصــالح القــوانني يف   ١٩٩٩وخلــص تقري  الــذي وضــعته جلن
  :فيجي، إىل أن مشكلة العنف يف األسرة مشكلة شائعة وغادرة والحظ ما يلي

يف الوفيـات النامجـة عـن العنـف     تشري األدلة املتداولة حبدوث زيادة تدعو إىل اإلنزعاج     •
 يف املرتل؛

ويقـع األطفـال أيـضا    . أغلبية من يتعرضون للعنف األسري مـن النـساء يف بيئـة األسـرة      •
 ضحايا للعنف سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة؛

__________ 
  .١ الصفحة –) ٢٠٠٥(قوليالوا داربان   )٢٣(  
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ُيرتكب العنف األسـري يف كـل مـن األسـر املـصونة واألسـر املنفـصلة وقـد يـؤدي إىل                       •
 إهنيار األسرة؛

 األسري بطابع دوري وميتد مـن جيـل إىل آخـر مـا مل ُيتخـذ إجـراء فعـال            يتسم العنف  •
 للتدخل يف هذا الشأن؛

هناك نقص يف اخلدمات الداعمـة أو تـسهيالت إسـداء املـشورة أو الـصلح لـرتع فتيـل                     •
التوتر مما يؤدي إىل احتمال حدوث مصادمات عنيفـة ويلـزم تـوفري إمكانيـة احلـصول                 

 العاطفي؛على املشورة للدعم املعنوي و

ينبغي توفري إمكانية وصول أفـراد األسـرة إىل احملـاكم فـورا للحـصول علـى أمـر محايـة                     •
فعال، ويفتقر القانون احلايل إىل الوالية الواضحة إلصدار أوامر حمددة حلماية األسـرة             

 أو عدم العنف ومن األمهية احلامسة إشراك الشرطة إلنفاذ ذلك األمر؛

 ى وجه السرعة سواء كان إهنيار األسرة وشيكا أم ال؛ينبغي إصدار أمر احلماية عل •

ينبغي أن تتضمن التشريعات اجلديدة ملعاجلة العنف األسـري إجـراءات إنفـاذ واضـحة                 •
  .وفعالة ال سيما نظرا لعزوف الشرطة عن إختاذ إجراءات يف هذا الشأن يف املاضي

 الـسلطة املقترحـة لـُشعبة       وأشارت اللجنة إىل أن التوصيات، الواردة يف تقريرها بـشأن           - ٨٤
حمكمــة األســرة اجلديــدة بإصــدار أوامــر مدنيــة حلمايــة األســرة، ال ســيما حينمــا ُتــصدر أوامــر    

. إىل أن يتم سن تشريعات حمـددة يف هـذا الـشأن           أخرى متعلقة بالزواج، ذات طبيعة إنتقالية       
  .ألسريوالحظت اللجنة أهنا تعتزم إدراج إحالة مدنية وجنائية منفصلة إىل العنف ا

  استعراض قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية    
حان الوقـت منـذ أمـد بعيـد السـتعراض قـانون العقوبـات وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة               - ٨٥

ومتس احلاجة إىل ذلك كثريا، كي يتمشى القانون اجلنـائي واإلجـراءات اجلنائيـة يف فيجـي مـع                   
امــا يراعــي أيــضا ثقافــة فيجــي وتارخيهــا الفريــدين واختــاذ   املعــايري احلديثــة املتبعــة الــيت تــوفر نظ 

وقــد أجريــت استعراضــات متفرقــة  . توصــيات مناســبة الحتياجــات فيجــي احلاليــة واملــستقبلية  
  .سابقة لقانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية

ــذي أُجــري يف كــانون األول      - ٨٦ ــذا االســتعراض ال ــسمرب /وكانــت أهــداف ه  ٢٠٠٤دي
  :يلي كما
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ستعراض قـانون العقوبـات وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة لتحـديثهما والتوصـية بـإجراء                 ا •
العقوبة، واالختـصاص القـضائي، والـدفوع،       /تغيريات فيما يتعلق باجلرائم، واجلزاءات    

 واإلجراءات اجلنائية، واملسائل ذات الصلة بذلك، 

ــوقه      • ــة حقـ ــة ومحايـ ــاب جرميـ ــهمني بإرتكـ ــة للمتـ ــة العادلـ ــة احملاكمـ ــة وكفالـ م وكفالـ
ــاة       ــرائم ومقاضـ ــق يف اجلـ ــؤة للتحقيـ ــة والكفـ ــة والعاجلـ ــة والفعالـ ــراءات الرتيهـ اإلجـ

  .مرتكبيها
وهنــــاك تــــداخل بــــني اســــتعراض قــــانون العقوبــــات وقــــانون اإلجــــراءات اجلنائيــــة    - ٨٧

بيد أن االستعراض احلايل يتيح الفرصـة للنظـر        . واالستعراض احلايل فيما يتعلق بالعنف األسري     
وفيمـا يلـي بعـض جوانـب اختـصاصات          .  اليت تتعلق بالعنف األسري بصورة حمـددة       يف املسائل 

  :استعراض قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية اليت تتصل أيضا بالعنف األسري
 القانون الذي يتعلق بأهلية الزوجني واملسؤولية امللزمة هلما؛ •

 العقوبات واألحكام؛ •

ر الــشغل يف اجملتمــع احمللــي وأنــواع أخــرى مــن   خيــارات العقوبــات مبــا يف ذلــك أوامــ  •
 األحكام؛

 إجراء الشرطة للتحقيقات اجلنائية؛ •

 استخدام التكنولوجيا للحصول على األدلة من ُبعد؛ •

ــد مــؤمترات بــني        • ــصلح واجلماعــة األســرية وعق ــل ال ــة حلــل املنازعــات، مث طــرق بديل
  .الضحية ومرتكيب اجلرمية

 دراسة القوانني واإلجراءات احلالية اليت تتعلـق بـالعنف          ويتضح مما ورد أعاله أن معامل       - ٨٨
األسري ال تنبع فقط مـن دسـتور فيجـي وإمنـا تنبـع أيـضا مـن املعاهـدات الدوليـة الـيت صـدقت              

  .فيجي عليها
، وافـق برملـان فيجـي علـى زيـادة األحكـام الـيت تـصدر علـى مـرتكيب                ٢٠٠٣ويف عام     - ٨٩

وُيــبني اجلــدول الــوارد أدنــاه العقوبــات  . ت اجلنائيــةاجلــرائم اجلنــسية مبوجــب قــانون اإلجــراءا 
  .املنقحة
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  عقوبات األحكام املنقحة    
    
  )بالسنوات(العقوبة اجلديدة   )بالسنوات(العقوبة القدمية   اجلرمية

  ١٠  ٧  الشروع يف االغتصاب
  ١٢  ٥  ١٣الشروع يف إفساد فتاة دون سن 

  ١٠  ٥  ١٦ و ١٣إفساد أو الشروع يف إفساد فتاة بني سن 
  ٢٠  ٧  سفاح احملارم

  ١٢  ٢  مالكو دور الدعارة
      ١٦استخدام فتيات دون سن 

  ١٢  ٢  اعتقال فتاة أو إمرأة ضد إرادهتا ألغراض منافية لآلداب
 ســـنوات أو غرامـــة أقـــصاها ٥  -  مالكو أو مديرو دور الدعارة

   دوالر فيجي١٠٠ ٠٠٠
  ١٢  ٢  شراء قاصر ألغراض منافية لآلداب

ــز  حـــل األزمـــات النـــسائية يف فيجـــي ): راملـــصد(     ــة، اجمللـــد رقـــم  مركـ ــالة إخباريـ ، ١، العـــدد ٧، رسـ
  ).٢٠٠٣يونيه /حزيران

    
 استعراض قانون العقوبـات     ٢٠٠٦وقد أجنزت جلنة اصالح القوانني يف فيجي يف عام            - ٩٠

 وبعد أن تـسلمت اللجنـة بيانـات مـن         ). ٢١الفصل  (وقانون اإلجراءات اجلنائية    ) ١٧الفصل  (
أصــحاب املــصلحة وعامــة اجلمهــور، ســلمت اللجنــة باحلاجــة إىل جعــل األحكــام والعقوبــات  

بكلمـة  “ Code”وأوصى االستعراض باالستعاضة عن كلمة      . قانونا منفصال قائما يف حد ذاته     
”Act“وهو ال ينطبق على النص العريب ،.  

  ‘املخطط’قانون العدل االجتماعي و     
 وبرنــامج ٢٠٠١لعمــل بقــانون العــدل االجتمــاعي لعــام     أوقفــت احلكومــة املؤقتــة ا    - ٩١

  .املخطط للفيجيني والروتومان
  استخدام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لدعم وتربير حكم حمكمة    

 )٢٤()٢املرفـق   (اسـُتخدمت االتفاقيـة لـدعم وتربيـر حكـم حمكمـة             . باليالال ضد الدولة    - ٩٢
قـدمي ضـحايا العنـف اجلنـسي أدلـة داعمـة وذلـك علـى أسـاس التمييـز                    إللغاء مطلـب اإلنـذار بت     

وتـوفر هـذه القـضية، جنبـا إىل جنـب      . القائم على نوع اجلنس، وهو حمظـور يف دسـتور فيجـي     
__________ 

نـوفمرب  / تشرين الثاين١١ (٤٩ حمكمة االستئناف يف فيجي AAU003, 2004s ;، ]٢٠٠٤[باليالال ضد الدولة   )٢٤(  
٢٠٠٤.(  
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مـع ضــمانات املـساواة املكفولــة يف الدسـتور والتــصديق علـى االتفاقيــة أساسـا متينــا للطعــن يف      
  .ة داعمة يف قضايا االعتداء اجلنسياملماسة التمييزية اليت تقتضي توفري أدل

  حقوق اإلنسان    
وقـد  .  هـو قـوانني تكـافؤ فـرص العمـل يف فيجـي             ١٩٩٩قانون حقـوق اإلنـسان لعـام          - ٩٣

اخنفض على مدى السنوات األربع املاضية عدد الشكاوى املقدمة إىل جلنة حقـوق اإلنـسان يف              
وتعاجل جلنة حقـوق    . لقاسية والتعذيب فيجي عن انتهاك احلق يف عدم التعرض للمعاملة املهينة ا         

 ٣وُيـبني املرفـق     . اإلنسان يف فيجي أيضا شكاوى بشأن التمييز تقدمها نـساء يف فيجـي للجنـة              
. ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران– ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١أمثلــة للــشكاوى املقدمــة يف الفتــرة  

  . سياسيني ملدة طويلةومن الواضح أنه ال توجد تقارير عن أي سجناء سياسيني أو حمتجزين
ديسمرب، أُحُتجز العديـد مـن نـشطاء    / كانون األول٥وعقب االستيالء على احلكم يف       - ٩٤

حقوق اإلنـسان والنقـابيني ورجـاالت الـسياسة وغريهـم لفتـرة قـصرية إلدالئهـم ببيانـات ضـد                     
ومل . راطيــةاالســتيالء علــى احلكــم أو احلكومــة العــسكرية املؤقتــة، أو لتأييــد العــودة إىل الدميوق 

 على الشكاوى الرمسيـة املقدمـة إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان يف فيجـي         ٢٠٠٧تطرأ زيادة يف عام     
عقب اسـتيالء العـسكريني علـى احلكـم رغـم ورود تقـارير عـن ارتكـاب إسـاءات مـن جانـب                     

وُيفيد مراقبو حقوق اإلنسان بأن هذا قد يعكـس منـاخ التخويـف وخـشية القمـع            . العسكريني
  .)٢٥(ء على احلكمبعد االستيال

وعقــب مــزاعم أبــدهتا منظمــات غــري حكوميــة معنيــة حبقــوق اإلنــسان بتقــاعس جلنــة      - ٩٥
حقــوق اإلنــسان يف فيجــي عــن اختــاذ إجــراءات بــشأن إنتــهاك احلقــوق، ذكــرت مــديرهتا أنــه     

وباالضـافة  . إىل مكتبـها “ شـكاوى رمسيـة  ”سُتجرى حتقيقات بشأن هذه القـضايا إذا ُوجهـت    
 جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي، اليت تـضطلع بواليـة عريـضة، حتـذيرات بأنـه                 إىل ذلك، أرسلت  

ميكــن توقــع اعتقــال أشــخاص إذا أعربــوا عــن معارضــتهم لإلســتيالء علــى احلكــم أثنــاء حالــة     
طوارئ أو أزمة سياسـية وأنـه ال ميكـن ضـمان حريـة التعـبري يف إطـار الظـروف الـيت جيـد البلـد              

ا كتيبــا بــشأن األمــن القــومي وحقــوق اإلنــسان قامــت وأصــدرت اللجنــة أيــض. )٢٦(نفــسه فيهــا
  .بتوزيعه على نقاط تفتيش اجليش يف سوفا

 شكوى بإنتهاك العسكريني للحقوق خالل هذه الفترة ومتـت          ٩٠ووردت إىل اللجنة      - ٩٦
. معاجلتها مجيعها على وجه السرعة، سواء عن طريـق مـؤمترات الـصلح أو اإلحالـة إىل احملـاكم               

__________ 
  .٢٠٠٧العمل، مكتب الدميوقراطية وحقوق اإلنسان و  )٢٥(  
  .بيان رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي  )٢٦(  
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مجيع شكاوى انتهاك العسكريني والشرطة حلقوق اإلنسان إىل مكتـب النائـب      وأحالت اللجنة   
وجيـري التحقيـق يف هـذه الـشكاوى بنـاء      . )٢٧(العام ملعاجلة هذه الـشكاوى علـى وجـه الـسرعة          

  .على ذلك
  املرأة واإلعاقة    

وبنـاء  .  اإلطـار القـانوين لـذوي االحتياجـات اخلاصـة          ١٩٩٤يوفر قانون املعوقني لعـام        - ٩٧
 ذلك، أنـشأت احلكومـة اجمللـس الـوطين للمعـوقني يف فيجـي والـذي يتـوىل املـسؤولية عـن               على

  .التنمية الشاملة للمعوقني
وتــشكل املعوقــات مــن النــساء إحــدى أشــد الفئــات هتميــشا يف اجملتمــع، حيــث أهنــن       - ٩٨

يتعرضن جلوانب متعددة من احلرمان بسبب وضعهن كنساء وكمعوقـات وكنـسبة كـبرية بـني                
وتواجـه النـساء والفتيـات الـاليت يعـانني مـن اإلعاقـة متييـزا داخـل األسـرة                    . يشون يف فقر  من يع 

ــة الــصحية       ــان والرجــال ذوو اإلعاقــة، وحيــرمن مــن الرعاي ــه الفتي ال ســيما (أكــرب ممــا يعــاين من
والتعلـيم والتـدريب املهـين والعمـل وفـرص إدرار الـدخل،             ) الرعاية واملشورة الـصحية اإلجنابيـة     

  . ُيستبعدن من األنشطة االجتماعية واجملتمعيةوكثريا ما
وتقدم املنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات اجملتمعيـة، مثـل رابطـة املعـوقني والـصليب                    - ٩٩

وتتـراوح اخلـدمات    . األمحر يف فيجي وغريمها، خدمات وبـرامج للمعـوقني يف معظـم احلـاالت             
 أجل اكتساب املهارات للعمـل مـدفوع        اليت تقدمها ما بني تقدمي الرعاية للتعليم والتدريب من        

ومن أجل تلبية االحتياجات التعليمية، ُتدير احلكومـة والقطـاع          . األجر وممارسة األعمال احلرة   
وتبلغ اإلناث مـستويات أدىن نـسبيا مـن الـذكور     . اخلاص مدارس للمعوقني يف مجيع أحناء البلد  

ئة من اإلناث املعوقـات علـى أي تعلـيم     يف املا٤٩وال حيصل حوايل . يف أعلى املراتب التعليمية  
ــا بينمــا حتــصل نــسبة    ــة أخــرى منــهن علــى التعلــيم حــىت املــستوى    ٣٩باملــدارس إطالق  يف املائ

 ١٥ يف املائـة منـهن مقابـل         ١٠االبتدائي يف حني ال تصل إىل املستوى اإلعـدادي سـوى نـسبة              
  .)٢٨(يف املائة من الذكور

  ٢٠١٦- ٢٠٠٦رة مشروع السياسة الوطنية للمعوقني للفت    
ُوضع، عن طريق مشاورات قام بتنسيقها اجمللس الوطين للمعوقني يف فيجي، مـشروع              - ١٠٠

إطـار بيواكـو    ”وتتمشى هذه الـسياسة مـع       . سياسة وطنية لتوفري إطار ملعاجلة اإلعاقة يف فيجي       
 للعمل املتعلق باإلعاقة من أجـل توجيـه األعمـال حنـو جمتمـع غـري إقـصائي وخـال مـن احلـواجز             

__________ 
  .املرجع نفسه  )٢٧(  
  .٢٧ الصفحة –) ٢٠٠٧(نارسي   )٢٨(  
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ورغـم أن اجمللـس الـوطين       . “لفائدة املعوقني يف آسيا واحمليط اهلادئ     وقائم على إحقاق احلقوق     
 وقـانون العدالـة االجتماعيـة    ١٩٩٧للمعوقني يسترشد باملبادئ الواردة يف دسـتور فيجـي لعـام        

 ١٠+  وخطـة العمـل للمعـوقني للجنـة حقـوق اإلنـسان يف فيجـي وإطـار بيواكـو                 ٢٠٠١لعام  
ا مــن إعالنـات األمــم املتحــدة ووالياهتــا واتفاقياهتـا املتعلقــة باإلعاقــة، سيــساعد   سـنوات وغريهــ 

اعتماد هذه السياسة على كسر احلواجز اليت تعرقل مشاركة املعـوقني مـشاركة تامـة يف احليـاة                  
  .االجتماعية واالقتصادية يف فيجي

  التدريب للتوعية حبقوق اإلنسان    
 للمرأة أحد التحديات الرئيـسية، ال سـيما بالنـسبة          يشكل نشر مسائل حقوق اإلنسان     - ١٠١

للمرأة على صعيد اجملتمع احمللي حيـث إمكانيـة حـصول األغلبيـة علـى التعلـيم حمـدودة، وتزيـد                     
وبنـاء علـى ذلـك، سيـستمر تعزيـز حقـوق            . قنوات االتصال احملدودة من حدة هذه التحـديات       

ــة إىل     ــربامج الرامي ــدريب وال ــادة الت ــق زي ــرأة عــن طري ــع    امل ــى مجي ــسان عل ــة حبقــوق اإلن  التوعي
  .املستويات مبا يف ذلك القرى واملستوطنات

ــوق         - ١٠٢ ــشأن حق ــة ب ــدريب والتوعي ــيم والت ــسان يف فيجــي التعل ــوق اإلن ــة حق ــود جلن وتق
بيــد أنــه يلــزم . اإلنــسان عــن طريــق عقــد حلقــات عمــل ودورات دراســية ووســائط االتــصال  

 مجيـع مـستويات اجملتمـع جلميـع النـساء، مبـا يف ذلـك                مواصلة توعية املرأة حبقوق اإلنسان علـى      
وباالضـافة إىل ذلـك، تلـزم زيـادة         . الشابات، والفقريات واملعوقات والفئات املهمـشة األخـرى       

التوعية العامة كي يستطيع الرجال والنساء اإلملام حبقـوقهم مبوجـب الدسـتور واملـساعدة أيـضا           
  .ء هذه الفئات املهمشةيف تغيري االجتاهات واألفكار التقليدية إزا

ــة     - ١٠٣ ــدريب مماثل ــات ت ــضا بعملي ــة أي ــضطلع املنظمــات غــري احلكومي ــساند حركــة  . وت وت
حقوق املرأة يف فيجي، وهي املنظمة الوطنية املشاركة يف فريق موارد احلقـوق اإلقليمـي، هـذه                 

وق وكانــت هــذه احلركــة، بالتعــاون مــع إئــتالف املنظمــات غــري احلكوميــة حلقــ . القــضية بقــوة
اإلنــسان يف فيجــي، قــوة بــارزة خــالل الــشهرين املاضــيني، لتــشجيع إجــراء املناقــشات وإذكــاء 
الوعي العام وتعبئة املعارضة العامة من خالل حشد التأييد والدعوة عن طريق وسائط اإلعـالم               

ومشـل  . وعقد اجتماعات عامة والدعم القانوين املعاون للمجتمع احمللي ومحالت زيـادة الـوعي            
ــع كُتيــب  هــذا ت ــسامح والوحــدة      ”وزي ــصاحلة والت ــانون امل ــشروع ق أســباب عــدم صــالحية م
عن طريق صحيفيت فيجي تاميز ونـاي الالكـاي احملليـتني لتفنيـد املفـاهيم اخلاطئـة الـيت                   “ لفيجي

  .)٢٩(حتيط مبشروع القانون

__________ 
  .وقوف املرأة يف فيجي وراء حقوق اإلنسان  )٢٩(  
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    تدابري لكفالة التقدم الشامل للمرأة‐  ٣املادة     
    

امليــادين، وال ســيما امليــادين الــسياسية واالجتماعيــة تتخــذ الــدول األطــراف يف مجيــع     
واالقتــصادية والثقافيــة، كــل التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريعي منــها، لكفالــة تطــور 
املرأة وتقدمها الـشاملني وذلـك لتـضمن هلـا ممارسـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                    

  .والتمتع هبا على أساس املساواة مع الرجل
    

  دمةمق    
ظلــت قــضايا املــرأة ونــوع اجلــنس تــشكل جــزءا مــن خطــط التنميــة االســتراتيجية الــيت  - ١٠٤

وعلى الرغم من أننا مل نتمكن من حتقيق النتائج املرجـوة للمـرأة،             . وضعتها احلكومات املتعاقبة  
وُتنـاقش يف األبـواب الالحقـة أدنـاه بعـض هـذه اإلجنـازات               . مت إحراز تقـدم يف بعـض اجملـاالت        

  .زةالبار
  ٢٠٠٨- ١٩٩٨خطة العمل اخلاصة باملرأة للفترة     

منــذ تقــدمي التقريــر األخــري، اســتمر تنفيــذ خطــة العمــل اخلاصــة بــاملرأة بتنفيــذ مــشاريع  - ١٠٥
ومت حتقيـق أهـداف اخلطـة جزئيـا وتـسىن حتقيـق إجنـازات يف        . وبرامج شىت على مجيع األصـعدة     

. لـشركاء وأصـحاب املـصلحة الرئيـسيني    إطار كل جمـال مـن جمـاالت االهتمـام بالـشراكة مـع ا              
  :ومن اإلجنازات الرئيسية ما يلي

  :تعميم قضايا نوع اجلنس - ١٠٦
، أُجريـت، يف إطـار مـساعدة تقنيـة قـدمها مـصرف التنميـة اآلسـيوي،                  ٢٠٠٣يف عام    •

عمليــة مراجعــة للحــسابات تراعــي املنظــور اجلنــساين يف وزارتــني رائــدتني مهــا وزارة  
  .ةالزراعة ووزارة الصح

  :فيما يلي بعض التوصيات اليت متخضت عنها هاتان العمليتان - ١٠٧
إعــداد مــوجز لتعمــيم املنظــور اجلنــساين يتــضمن رســائل واضــحة بــشأن فوائــد إدمــاج   •

 تعميم املنظور اجلنساين يف السياسات والربامج؛

 بناء قدرات اإلدارة واملوظفني عن طريق زيادة الـوعي بأمهيـة تعمـيم املنظـور اجلنـساين                 •
وميكـن أن ُيـساعد حتليـل املنظـور اجلنـساين         . وإمكانية زيـادة الفعاليـة مـن جـراء ذلـك          

 كجزء من العمل اليومي يف زيادة األداء الفعال لواليات كل من اإلدارة واملوظفني؛
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ــشطة         • ــة يف األن ــشاركة تام ــشارك م ــسانية كــي ت ــشؤون اجلن ــسيق لل ــشاء جهــات تن إن
يل القيـادة يف منظماهتـا لتنفيـذ اآلليـات الالزمـة            اجلنسانية املشتركة بني الـوزارات وتـو      

  .لتيسري تعميم املنظور اجلنساين
وعلــى الــرغم مــن إدراج توصــيات يف التقــارير ذات الــصلة، فلــم ُتنفــذ أو ُتعــاجل نظــرا   - ١٠٨

للقيود املفروضة على القدرات داخل األجهزة النـسائية الوطنيـة واألولويـات املنافـسة يف وزارة         
  .ارة الصحةالزراعة ووز

والدروس املستفادة من مراجعة احلسابات اليت تراعـي        ‘ التعليم باملمارسة ’واستنادا إىل    - ١٠٩
املنظور اجلنساين، استطاعت إدارة شـؤون املـرأة، مبـساعدة مـصرف التنميـة اآلسـيوي والفريـق                  

ور دلـيال   ويقـدم املنـش   . ‘طريق تقييم املنظور اجلنساين   ’الزراعي الكندي، إصدار منشور معنون      
  .تدرجييا إلجراء حتليل ُيراعي املنظور اجلنساين للسياسات والربامج

ــاب     - ١١٠ ــشر كت ــرأة يف جــزر فيجــي  ”ومــن اإلجنــازات امللحوظــة األخــرى ن : الرجــل وامل
ــواي  ) ٢٠٠٥(“ إحــصاءات واجتاهــات تراعــي نــوع اجلــنس   وقــد . الــذي وضــعه شــاندرا ولي

د الدراسـات الـسكانية، جامعـة جنـوب احملـيط           أصدرته إدارة شـؤون املـرأة بالـشراكة مـع معهـ           
ويقـــدم هـــذا الكتـــاب مـــسائل مـــن بينـــها إحـــصاءات بـــشأن نـــوع اجلـــنس والتعلـــيم . اهلـــادئ

  .والتدريب؛ واحلالة الصحية للرجل واملرأة
، أصدرت جلنة اخلدمة العامة، بالـشراكة مـع صـندوق األمـم املتحـدة               ٢٠٠٤ويف عام    - ١١١

ريب الذي يراعي نوع اجلنس لتيسري األنشطة والتدريب الـيت تراعـي        اإلمنائي للمرأة، دليال للتد   
ويشكل هذا مثاال منوذجيا لتعميم منظور نـوع اجلـنس         . نوع اجلنس يف اخلدمة العامة يف فيجي      

حيث تقـود جلنـة اخلدمـة العامـة وليـست أجهـزة خارجيـة املـسؤولية عـن الـسياسات والـربامج                       
د املفروضة على التمويل مع عدم كفايـة الرصـد وارتفـاع            بيد أن القيو  . اليت ُتراعي نوع اجلنس   

  .معدل تغري املوظفني، أثرت تأثريا سلبيا على إحراز تقدم يف هذا الربنامج
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت األجهزة الوطنية والشركاء املعنيون بـشؤون            - ١١٢

اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز       املرأة التدريب للتوعية بالقضايا اجلنسانية والتوعيـة ب    
  .ضد املرأة يف كل من اخلدمات اجملتمعية والعامة

  :ومشلت برامج تنمية املشاريع الصغرى ما يلي - ١١٣
 املهارات األساسية لألعمال التجارية والتدريب العملي على صعيد اجملتمع احمللي؛ •

 إنشاء صناعات مرتلية ريفية؛ •

  .لدخلمشاريع جمتمعية مدرة ل •
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واستمرت الفجوة يف متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار الرمسية رغـم اختـاذ احلكومـات                 - ١١٤
وإدراكــا هلــذه الفجــوة القائمــة، قــدمت األجهــزة النــسائية   . املتعاقبــة سياســات يف هــذا الــشأن 

  :الوطنية برامج لبناء القدرات والتمكني مثل
 ع احمللي؛التدريب على مهارات القيادة على صعيد اجملتم •

 دائرة الترشيح يف إدارة شؤون املرأة؛ •

 ومتـــت االســـتعانة مبـــصادر خارجيـــة مـــن –تقـــدمي مـــنح للمنظمـــات غـــري احلكوميـــة  •
ــدريب       ــرامج الت ــبعض ب ــة لإلضــطالع ب ــة بقــضايا معين ــة املعني املنظمــات غــري احلكومي

 وباالضــافة إىل ذلــك قُــدمت أيــضا مــساعدات ماليــة. بالنيابــة عــن إدارة شــؤون املــرأة
 للمنظمات واجلماعات النسائية اجملتمعية اليت طلبت متويل مشاريعها؛

اضـــطلع اجمللـــس الـــوطين للمـــرأة يف فيجـــي مبـــشروع دور املـــرأة يف صـــنع القـــرارات    •
  .املشتركة

وواصل أصـحاب املـصلحة، مبـن فـيهم الـشرطة واملنظمـات غـري احلكوميـة والـشركاء                    - ١١٥
  :ومن الربامج اليت اضطلعوا هبا ما يلي. ملرأةاآلخرون، معاجلة القضاء على العنف ضد ا

 الشراكة مع أصحاب املصلحة اآلخرين يف التدريب للدعوة لدى الذكور؛ •

 عقد حلقات عمل تدريبية مشتركة بني الوكاالت لتوعية اجملتمع احمللي؛ •

 لــدعم ومــشاركة منظمــات غــري حكوميــة يف محــالت –اإلعــالن يف وســائط اإلعــالم  •
لى العنف ضد املرأة ومواصلة تيـسري االضـطالع بـربامج للتوعيـة      وإجراءات للقضاء ع  

 يومـا مـن النـشاط       ١٦وعلـى سـبيل املثـال برنـامج         . بالشراكة مـع أصـحاب املـصلحة      
 لوقف العنف يف منازلنا؛

ــاذ يف         • ــز النف ــل حي ــال العم ــسي يف جم ــالتحرش اجلن ــة ب ــة املعني ــسياسة الوطني ــت ال دخل
 ؛)١١هذا مبزيد من التفصيل حتت املادة وُيناقش  (٢٠٠٨يناير /كانون الثاين ٥

بالـشراكة مـع قـوة    (“ عدم التسامح إطالقا وجمتمع خـال مـن العنـف   ”املشروع الرائد   •
  ).الشرطة يف فيجي وجملس مدينة الوتوكا ومركز  حل األزمات النسائية يف فيجي

  التشريعات     
  :تشمل التغيريات التشريعية ما يلي - ١١٦
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 يف ذلـك العـام ودخـل حيـز النفـاذ يف             ٢٠٠٣نون األسرة لعـام     أجاز الربملان مرسوم قا    •
 ؛١٦؛ وُيناقش هذا مبزيد من التفصيل حتت املادة ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين

ُينــاقش هــذا مبزيــد مــن التفــصيل (أصــبح مرجــع العنــف األســري مــشروع قــانون اآلن  •
 ؛)١٦حتت املادة 

ؤون املـرأة بيانـات إىل      وقـدمت وزارة شـ    . ٢٠٠٦إصدار تعميم عالقـات العمـل لعـام          •
وقدم تعميم عالقـات العمـل إطـارا تقـدميا يعـزز        . وزارة العمل خالل مرحلة التشاور    

احلوار والتشاور، ويشكل حتوال من هنج املواجهة التقليدي بني أربـاب العمـل وممثلـي        
 ١١وُيناقش تعميم عالقات العمل مبزيد من التفصيل حتت املـادة           . العاملني والنقابات 

 .ية بالعمالةاملعن

  السياسات الوطنية بشأن نوع اجلنس والتنمية    
عاجلت االستراتيجية املستدامة للتمكني والتنمية يف اجملال االقتـصادي متوسـطة األجـل             - ١١٧

  .، املسائل املتعلقة بالنهوض باملرأة اليت ستفيدها أيضا٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة 
    

   نوع اجلنس والتنمية٩-٩ الفصل – ١املربع 

حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة عــن طريــق املــشاركة يف    :  الــسياساتهــدف
األعمال التجاريـة وعمليـة صـنع القـرار ودعـم املـشاريع احلـرة يف القطـاعني النظـامي وغـري                      

  .النظامي
    

من خطة االستراتيجية املـستدامة للـتمكني       ) نوع اجلنس والتنمية   (٩-٩ُيجمل الفصل    - ١١٨
  : اجملال االقتصادي أمورا يف مجلتها االستراتيجيات التالية لتنفيذ السياساتوالتنمية يف

استعراض وتنفيذ ورصد القوانني فيما يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز              •
؛ وتعزيز مؤسسات تعميم املنظـور اجلنـساين؛ وتنفيـذ خطـة            )١٦-١املواد  (ضد املرأة   

ــاملرأة؛   ــة اخلاصــة ب ــانون العنــف األســري؛ والتــدريب   العمــل الوطني وســن مــشروع ق
للتوعية بقانون األسرة وكفالة توقيع عقوبـات مالئمـة، مبـا يف ذلـك إسـداء املـشورة،                  

 على ارتكاب جرائم عنيفة ضد املرأة والطفل؛

 تعميم وجهات النظر اليت تراعي نوع اجلنس يف مجيع برامج التنمية القطاعية؛ •
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اين علـى مجيـع املـستويات مبـا يف ذلـك اجملتمعـات احملليـة          التدريب ملراعاة املنظور اجلنس    •
 الريفية؛

زيادة الشراكة مع مؤسسات البحث لتوفري حبوث ونتـائج قائمـة علـى األدلـة إلصـدار               •
  .قرارات سياسات مدروسة

  :وستقيس مؤشرات األداء الرئيسية هذه اإلجنازات يف حتقيق اهلدف الوارد أعاله - ١١٩
 ٣٥,٩ألعمـال املدفوعـة األجـر يف القطـاع غـري الزراعـي مـن                زيادة حصة النساء من ا     •

 ؛)األهداف اإلمنائية لأللفية (٢٠١١ يف املائة حبلول عام ٣٧,٩يف املائة إىل 

 ١:١وبلــوغ نــسبة موحــدة للبنــات إىل البــنني يف مراحــل التعلــيم االبتــدائي قــدرها          •
 ؛)األهداف اإلمنائية لأللفية(

 ٢٥الهتا ومساعدات مدرائها إىل مـا ال يقـل عـن            وبلوغ نسبة مديرات املدارس ووكي     •
 ؛٢٠١١يف املائة حبلول عام 

 يف املائـة حبلـول   ٢٠وبلوغ نسبة الرئيسات التنفيذيات يف احلكومة إىل ما ال يقـل عـن     •
 ؛٢٠١١عام 

ووجود إمرأة واحدة علـى األقـل يف كـل جلنـة حكوميـة أو جملـس إدارة أو حمكمـة أو                       •
 جملس أو هيئة؛

قاعـد الـيت تـشغلها النـساء يف الربملـان الـوطين واجملـالس البلديـة املنتخبـة                   وبلوغ نسبة امل   •
 ؛)األهداف اإلمنائية لأللفية( يف املائة ٢٠تقل عن  ال

 إمـرأة يف عـام      ٥ ١٠٠وزيادة عـدد النـساء الـاليت يـدعمهن التمويـل بـالغ الـصغر مـن                   •
 ؛٢٠١١ إمرأة حبلول عام ١٩ ٥٠٠ إىل ما ال يقل عن ٢٠٠٦

  .)٣٠(طة برصد وحتليل قضايا العنف األسري اليت تسجلهاوقيام الشر •
 بـإدراج  ٢٠٠٥وأوصى استعراض منتصف املـدة خلطـة العمـل اخلاصـة بـاملرأة يف عـام                  - ١٢٠

  :جمايل اهتمام جديدين مها
  العمل وُسبل كسب الرزق يف القطاع النظامي،  ‘١’  
  .والصحة والصحة اإلجنابية  ‘٢’  

__________ 
  .١٣١ الصفحة –) ٢٠٠٧(االستراتيجية املستدامة للتمكني والتنمية يف اجملال االقتصادي   )٣٠(  
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ميــة املــشاريع الــصغرى يف ُســبل كــسب الــرزق والتنميــة       وأوصــى التقريــر أيــضا بإدمــاج تن   
  :ومت حتديد ما يلي كمجاالت جديدة لالهتمام يف اخلطة املنقحة اخلاصة باملرأة. املستدامة
  ؛)مستبقى(املرأة والقانون   )أ(  
  ؛)جديد(العمل وُسبل كسب الرزق يف القطاع النظامي   )ب(  
  ؛)جديد(الصحة والصحة اإلجنابية   )ج(  
  املرأة ونوع اجلنس يف صنع القرار؛  )د(  
  ).مستبقى(القضاء على العنف ضد املرأة والطفل   )هـ(  
ووافقت احلكومة على هذه التوصيات وهـي يف سـبيل إجـراء حتليـل للحالـة يف مخـسة                    - ١٢١

-٢٠٠٩(اجلديـدة اخلاصـة بـاملرأة      ) املنقحـة (من جماالت االهتمام سيوفر منهاجا خلطـة العمـل          
٢٠١٨.(  

  مات غري احلكومية النسائيةاملنظ    
ميكن عـزو النـهوض بـاملرأة يف فيجـي إىل اجلهـود الـيت بذلتـها منظمـات غـري حكوميـة                        - ١٢٢

ويشكل االقرار بأمهية هذه املنظمات والـشراكة معهـا جـزءا ال يتجـزأ مـن              . ومنظمات جمتمعية 
املعنيـة بالقـضاء علـى    واستجابة للتعليقات اخلتاميـة للجنـة   . عمليات التنمية من أجل تقدم املرأة     

التمييز ضد املرأة، متثل املرأة يف اللجنة االستشارية للمرأة وأيضا يف فـرق العمـل اخلمـس خلطـة           
  :العمل اخلاصة باملرأة وهي

اجمللـس الـوطين للمـرأة يف       : فرقة العمل املعنية بتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين          )أ(  
طــة املعــوقني يف فيجــي، واجمللــس الــوطين  فيجــي، وسوكوســوكو فاكامارامــا إي تــاوكي، وراب 

  للمعوقني يف فيجي؛
اجمللــس الــوطين للمــرأة، : فرقــة العمــل املعنيــة بتحقيــق التــوازن يف صــنع القــرار  )ب(  

وسوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي، واحتاد أرباب العمل يف فيجي، ومـؤمتر نقابـات فيجـي،               
  ق آسيا، والرابطة النسائية للمحيط اهلادئ؛والرابطة النسائية ملنطقة احمليط اهلادئ وجنوب شر

حركة حقوق املرأة يف فيجي، ومركـز   : فرقة العمل املعنية باستعراض القوانني      )ج(  
ــا إي        ــرأة، وسوكوســوكو فاكامارام ــوطين للم ــس ال ــسائية يف فيجــي، واجملل ــات الن حــل األزم

  تاوكي؛
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ز الــوطين لتنميــة املركــ/وحــدة التمويــل بــالغ الــصغر: تنميــة املــشاريع الــصغرى  )د(  
ــا إي    املؤســـسات الـــصغرية والـــصغرى، واجمللـــس الـــوطين للمـــرأة، وسوكوســـوكو فاكامارامـ

  تاوكي؛
ــرأة    )هـ(   ــرأة يف فيجــي، واجمللــس   : القــضاء علــى العنــف ضــد امل حركــة حقــوق امل

  .الوطين للمرأة، وسوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي
  

  جل واملرأة  التعجيل بتحقيق املساواة بني الر‐  ٤املادة     
  

ال يعتـــرب إختـــاذ الـــدول األطـــراف تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة تـــستهدف التعجيـــل   - ١    
باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا باملعىن الذي تأخذ به هذه االتفاقيـة، ولكنـه جيـب                 
أال يستتبع، على أي حنو، اإلبقاء على معـايري غـري متكافئـة أو منفـصلة، كمـا جيـب وقـف                      

  .ه التدابري مىت حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملةالعمل هبذ

ال يعترب إختاذ الدول األطراف تدابري خاصة هتـدف إىل محايـة األمومـة، مبـا يف                   - ٢    
  .ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزيا

  
  مقدمة    

خاصــة مؤقتــة للتعجيــل باملــساواة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مل تنفــذ أي تــدابري  - ١٢٣
وُيسهم التغيري املتواصل يف احلكم علـى حنـو مـا يف بـطء تقـدم املـرأة                  . الفعلية بني الرجل واملرأة   

بيـد أنـه فيمـا    . يف بعض اجملاالت مثل صـنع القـرارات والعـضوية يف الربملـان ومـا إىل غـري ذلـك                  
ُيناقش هذا مبزيـد مـن      . (عمل اجلديد يتعلق حبماية األمومة، ُيعرب عن هذا يف تعميم عالقات ال         

  ).١١التفصيل حتت املادة 
  قضايا نوع اجلنس يف العمل والبطالة    

ــشأن   ٢٠٠٥يف عــام  - ١٢٤ ــوع اجلــنس يف العمــل   ، أُجريــت دراســة استقــصائية ب ــضايا ن ق
وُتــشري النتــائج الــيت مت التوصــل إليهــا إىل أنــه ميكــن أن يتــوىل أصــحاب املــصلحة . )٣١(والبطالــة
ن اجملاالت لتعزيز إحراز التقـدم يف فيجـي مـن أجـل بلـوغ أهـداف حتقيـق املـساواة بـني                       عددا م 

وميكـن أن جيـري   . اجلنسني كما تـرد يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة             
اســتغالل ”مكتــب إحــصاءات جــزر فيجــي أيــضا دراســات استقــصائية إضــافية مثــل دراســات 

لومات إضافية لنا لتحـسني فهـم الطريقـة الـيت يعمـل هبـا اجملتمـع                 اليت ميكن أن توفر مع    “ الوقت
__________ 

  .جراها االستاذ وادان نارسيدراسة استقصائية أ  )٣١(  
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ويــستغل هبـــا الوقـــت املتــاح مـــن أجـــل االضـــطالع بأنــشطة اقتـــصادية واجتماعيـــة ورياضـــية    
  .)٣٢(وترفيهية
وتظهر البيانات النامجة عن هذه الدراسة وجود فجوات كـبرية بـني اجلنـسني يف مجيـع              - ١٢٥

ــصادية  ــشطة االقت ــة     وميكــن، باســ . األن ــس األجــور، دراس ــل جمل ــات املوجــودة، مث تخدام اآللي
مبادرات سياسة الدخل من أجـل حتـسني نـصيب العـامالت اإلنـاث الـاليت يعـانني مـن ضـعف                      

  .شديد يف القطاع غري النظامي، وال حتميهن النقابات
وقــد يــود صــانعو الــسياسات وضــع املزيــد مــن األهــداف اإلمنائيــة الوطنيــة املخصــصة    - ١٢٦

وهنـاك متـسع    . اجلنس كجزء من إطارها الشامل لرصد األهداف اإلمنائية لأللفيـة         حسب نوع   
للقيام حبمالت لتشجيع اإلناث على مواصلة التعليم العايل، وانتقـاء صـناعات ومهـن يف سـوق                 

  .)٣٣(العمل تنخفض فيها التفاوتات بني اجلنسني
  

    تدابري لتغيري األدوار النمطية للجنسني‐  ٥املادة     
  

  : الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يليتتخذ    
تغيري األمناط االجتماعيـة والثقافيـة لـسلوك الرجـل واملـرأة، هبـدف حتقيـق القـضاء                   )أ(    

على التحيزات والعادات العرفية وكـل املمارسـات األخـرى القائمـة علـى االعتقـاد بكـون           
  وار منطية للرجل واملرأة؛أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، أو على أد

كفالة تضمني التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصـفها وظيفـة اجتماعيـة،               )ب(    
واالعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بـني األبـوين علـى أن يكـون                

  .مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت
    

  مقدمة    
ــة إىل   - ١٢٧ ــز علــى حتــسني  “ اهتمامــات املــرأة”يف حــني ُيعتــرف يف اإلحال بــضرورة التركي

‘ قـضايا اهتمامـات اجلنـسني     ’حالتها اليت تتسم حبرمـان خـاص يف اجملتمـع؛ تعكـس اإلحالـة إىل                
ــرأة والرجــل النامجــة عــن األدوار احملــددة        ــساوية بــني امل العــزم علــى معاجلــة العالقــات غــري املت

ويتغلغــل عــدم املــساواة بــني اجلنــسني علــى هــذا النحــو يف مجيــع   .  للجنــسنياجتماعيــا وثقافيــا

__________ 
  .‘١٢’ الصفحة –) ٢٠٠٥(نارسي   )٣٢(  
  .‘١٢’ الصفحة –) ٢٠٠٥(نارسي   )٣٣(  
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جوانب احلياة مبا يف ذلك القبول الضمين للعنف ضد املرأة يف املرتل وعدم املساواة يف إمكانيـة                 
  .احلصول على املوارد، والتوزيع غري املتماثل يف العمل، وصنع القرار واملشاركة السياسية

  دالثقافة والتقالي    
فيجي جمتمع أبوي، ُيفهـم فيـه أن يكـون الرجـال عمومـا زعمـاء وصـانعي قـرارات يف               - ١٢٨

. ويوجـد هـذا بـني مجيـع الفئـات العرقيـة           . حني يتوقع من النساء مساع هذه القرارات وتنفيذها       
وقد تطورت هذه املفاهيم على مر قرون وهي نتاج خليط معقد من الثقافة والتـاريخ والعـرف               

وتترتب علـى هـذه االجتاهـات واملفـاهيم النمطيـة بـصورة             . ق تغيريه فترة زمنية   والدين سيستغر 
. آثـار كـثرية علـى املـرأة والرجـل     ) يف كل من جمتمع الفيجيني وجمتمع الفيجـيني اهلنـود       (خاصة  

وينعكس هـذا يف تكـوين هيئـات صـنع القـرار حيـث مـا زال الرجـال يـشكلون أغلبيـة أعـضاء                         
ويتوقـع مـن النـساء تلقـي القـرارات          . ية مبا يف ذلك جلـان املـدارس       جلان التخطيط والتنمية الرمس   
  .من هذه املؤسسات وتنفيذها

  التوعية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتدريب اجلنساين    
ما زال استمرار اآلراء واملواقف اجملتمعية واألفضليات والتحيزات والتعصبات النمطيـة            - ١٢٩
ومــع ذلــك مــع جتــدد االلتزامــات  .  التقليديــة يــشكل حتــديا لألجهــزة النــسائية الوطنيــة املقولبــة

واستجابة ملشاعر القلق اليت أعربت عنـها       . الوطنية، ُيتوخى تعجيل إحراز التقدم يف هذا الشأن       
اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، أجـرت إدارة شـؤون املـرأة ومـشاركون معهـا                      

عية باالتفاقية ومـا زالـت جتـري تـدريبا للتوعيـة اجلنـسانية علـى مجيـع املـستويات يف                     تدريبا للتو 
  .واهلدف العام هو تغيري االجتاهات واألمناط املقولبة لدى الرجل واملرأة. مجيع أحناء الدولة

  أدوار اجلنسني    
يــث لالجتاهــات واملمارســات النمطيــة املقولبــة أثــر عميــق علــى صــنع القــرار الرمســي ح - ١٣٠

بيـد أنـه جيـري      . وتغيري االجتاهـات واملفـاهيم االجتماعيـة عمليـة طويلـة          . نادرا ما ُترى املرأة فيه    
بذل جهود لتحقيق تغيريات إجيابية يف املواقف عن طريق التدريب للتوعية اجلنسانية علـى كـل                

همـشة،  وحىت على الرغم من أن املرأة ما زالـت م         . من الصعيد الرمسي وداخل اجملتمعات احمللية     
جيب االعتراف بأنه ُتجرى تغيريات يف املواقف واملفاهيم املتأصلة ضـد املـرأة، علـى الـرغم مـن                   

  .البطء الشديد يف خطاها
وباالضافة إىل ذلك، أدت زيادة التحصيل العلمي للمرأة إىل النهوض بنـوع ومـستوى           - ١٣١

وهنـاك  . ساين التقليـدي  العمل الذي ميكن أن تشارك فيه املرأة، بصرف النظر عـن دورهـا اجلنـ              
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علـى  ) الرجـال والفتيـان  (أيضا متسع للقيام حبمالت عامة لتشجيع الذكور الناشـطني اقتـصاديا         
  .)٣٤(أداء أعمال مرتلية إضافية قد تشكل أعباء على شركائهم من اإلناث يف منازهلم

  الدين    
ت العرقيـة يف    هو أحد العناصر األساسـية الـيت ُتـشكل أسـاس احليـاة داخـل مجيـع الفئـا                   - ١٣٢
وأغلــب الفيجــيني مــسيحيون يف حــني ميــارس عــدد كــبري مــن الفيجــيني اهلنــود الديانــة  . فيجــي

وتـؤدي هـذه الكيانـات الدينيـة دورا بـارزا يف حيـاة              . اهلندوسية وهناك عدد أقل مـن املـسلمني       
ويغلـب الـذكور علـى صـانعي        . الناس وتؤثر القرارات الـيت تتخـذها تـأثريا عميقـا علـيهم أيـضا              

  .لقرارات يف هذه املؤسسات الدينيةا
  العنف ضد املرأة    

يــشكل العنــف ضــد املــرأة إحــدي املــسائل احلامســة الــيت تــؤخر تقــدم املــرأة وتنميتــها       - ١٣٣
وال يقتـصر العنـف     . وُيشكل عقبة يف تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة            

يــة معينــة ويــشيع بــصورة خاصــة يف فئــتني   القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس علــى أي فئــة عرق  
، قُــسِّم )٣٥(ويف دراســة أُجريــت مــؤخرا . عــرقيتني رئيــسيتني مهــا الفيجيــون والفيجيــون اهلنــود  

العنف األسري، واالغتصاب يف إطار الزواج، والعنـف اجلنـسي،          : العنف ضد املرأة إىل ما يلي     
  .والبغاء واالجتار باملرأة

يؤثر على املرأة فقط وإمنا يؤثر أيضا على اجملتمعات احملليـة           وللعنف تكاليف كثرية وال      - ١٣٤
وهناك أيضا تكلفة تتـصل بـذلك   . والقطاع اخلاص بسبب فقدان االنتاجية والقطاع العام أيضا   

ويتحمــل القطــاع العــام . تنــتج عــن العنــف األســري والعنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس 
ضيه الـشرطة يف التحقيـق يف جـرائم العنـف           تكاليف خدمات الرعاية الصحية والوقت الـذي متـ        

وبانتــهاء القــضايا املبلــغ عنــها إىل حمكمــة، تــشمل تكــاليف إنفــاذ القــانون . ضــد املــرأة والطفــل
ويتحمـل القطـاع العـام أيـضا التكـاليف حيثمـا       . جتهيز أوامر زجرية وعمليـات احملكمـة نفـسها        

ون منـه إىل معونـة قانونيـة أو         حيتاج ضحايا العنف القائم على أسـاس نـوع اجلـنس أو مـن ينجـ               
  .١٦وُيناقش هذا مبزيد من التفاصيل حتت املادة . مستشار قانوين عام

  سياسة عدم اإلسقاط    
دفع تزايـد عـدد قـضايا االعتـداء قـوة شـرطة فيجـي إىل اعتمـاد سياسـة عـدم التـسامح                         - ١٣٥

ــداء   ــا بــشأن مجيــع هتــم االعت ــسياسة حيــز النفــاذ يف   . إطالق ــه /زيــران ح٥ودخلــت هــذه ال يوني
__________ 

  .‘١٣’ الصفحة –) ٢٠٠٧(نارسي   )٣٤(  
  .١١ الصفحة –) ٢٠٠٨(صندوق األمم املتحدة للسكان، املكتب اإلقليمي للمحيط اهلادئ   )٣٥(  
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ــوع اجلــنس        ٢٠٠٨ ــى أســاس ن ــائم عل ــف الق ــصدي للعن ــزام بالت ــسياسة االلت ــذه ال ــزز ه .  وتع
ورحبت املنظمات غري احلكومية واجملتمع بأسره باملبـادرة الـيت اختـذت فيهـا قـوة شـرطة فيجـي                 

والحظت قـوة الـشرطة زيـادة أربعـة         . بشأن مجيع هتم االعتداء   “ عدم التسامح إطالقا  ”سياسة  
ووجـدت الـشرطة زيـادة قـضايا        . ن االعتداءات وقـررت اتبـاع سياسـة عـدم اإلسـقاط           أنواع م 

االعتداء، اليت يلحق فيها أشخاص أذى بدين بأشخاص آخـرين وتعتقـد الـشرطة ضـرورة إهنـاء                  
“ عـدم اإلسـقاط  ”ومتاثل سياسة عدم التسامح إطالقا هذه بشأن قضايا االعتداء سياسة       . ذلك

وعلى سبيل املثال، إذا توجهت إمرأة إىل الشرطة وأبلغـت          . سرياملتبعة بشأن قضايا العنف األ    
أن زوجها قد اعتدى عليهـا، توجـه إليـه التهمـة وجيـري التحقيـق معـه وإذا متـت إدانتـه يـصدر                         

وتشمل التدابري األخرى تدريب دعاة ذكور على القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة        . حكم عليه 
وُتنـاقش هـذه املـسألة مبزيـد        . ية الـشرطة يف فيجـي     يف القوات املسلحة جلمهورية فيجي وأكادمي     

  .١٦من التفصيل حتت املادة 
  وحدة اجلرائم اجلنسية    

إلتزاما مـن قـوة شـرطة فيجـي بالتـصدي بفعاليـة للعنـف ضـد املـرأة والطفـل، شـكلت                        - ١٣٦
 كـي تـتمكن الـشرطة مـن االسـتجابة مبزيـد مـن الفعاليـة                 ١٩٩٥وحدة اجلرائم اجلنسية يف عام      

وهناك أربع وحدات من هذا القبيـل يف مجيـع          . اسية حينما تتناول ضحايا اعتداء جنسي     واحلس
ــوارد    ــذه الوحـــدات تعـــاين مـــن الـــنقص يف املـ ــاء فيجـــي، إال أن هـ ــة أُجريـــت . أحنـ ويف دراسـ

  :، أُبرزت االهتمامات التالية)٣٦(مؤخرا
 يؤثر االفتقار إىل املوارد على مستوى اخلدمة اليت تقدمها الوحدة؛ •

 توفر ضباط شرطة من الوحدة؛وعدم  •

 واختاذ مواقف تتسم بعدم احلساسية وأحيانا تكون عدائية عند التعامل مع الضحايا؛ •

  .)٣٧(التأخري بال داع عند تناول قضايا معينة •
 ســنة يف املتوســط يف النظــام ٢,٥وتفيـد وحــدة اجلــرائم اجلنــسية، أن القــضية تــستغرق   - ١٣٧

  . سنة يف املتوسط كي تصل إىل احملاكم١,٥ا حوايل وتستغرق القضاي. وتنتهي بصدور حكم

__________ 
  .٣٠ الصفحة –) ٢٠٠٨(قليمي للمحيط اهلادئ صندوق األمم املتحدة للسكان، املكتب دون اإل  )٣٦(  
  .املرجع نفسه  )٣٧(  
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وللمــرأة حريــة االنــضمام إىل منظمــات اجملتمــع املــدين وتــرأس املــرأة بعــض أنــشط           - ١٣٨
ــة وأدوار اجلنــسني  . منظمــات اجملتمــع املــدين املوجــودة يف فيجــي   وقــد أدت املعــايري االجتماعي

  .عاية األسرةاملتأصلة لدى املرأة إىل أن تتوخى زيادة احلرص على ر
    حظر استغالل املرأة‐  ٦املادة     

  
تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك التـشريعي منـها، ملكافحـة                        

  .مجيع أشكال اإلجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة
    

  مقدمة    
جرميـة يف   مبوجب قانون العقوبات، ُيشكل فعل التـسكع أو االسـتدراج بغـرض البغـاء                - ١٣٩

مـن متـارس البغـاء وال ُتمـنح احلقـوق واحلمايـة الـيت يتمتـع هبـا العمـال             ‘ ُتعاقـب ’فيجي ومـن مث     
وعلى الرغم من أن البغاء غري قانوين، ما زالت نساء حمليات ميارسن البغاء ولـوحظ               . اآلخرون

صحة وهن يعملن بصورة وثيقة مع وزارة الـ       . هذه أكثر تنظيما  ) اجلنس(أن من يزاولن صناعة     
واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تتــيح هلــن إمكانيــة احلــصول علــى التعلــيم الــصحي وخــدمات    

  .الرعاية الصحية والوصول إىل مرافقها
وترد أحكام فيما يتعلق مبن يـستفيدون مـن االسـتغالل اجلنـسي للمـرأة يف إطـار املـادة                     - ١٤٠
  : من قانون العقوبات اليت تنص على ما يلي١٦٦

  .كل ذكر  )١( – ١٦٦املادة   
  يعيش كليا أو جزئيا عن علم على املكاسب من البغاء؛  )أ(      
أو يستدرج أو يغوي بصورة مستمرة يف أي مكان عام مـن أجـل               )ب(      

  أغراض منافية لآلداب، 
ويف حالـة إدانتـه ملـرة ثانيـة أو الحقـة مبوجـب هـذه املـادة، قـد                    . ُيدان بإرتكاب جنحة    

وبة بدنية على مرتكب اجلرم وذلـك باإلضـافة إىل أي           تصدر احملكمة حكما بتوقيع عق    
  .فترة سجن تصدر ضده

وعلى الرغم من وجود أحكام قانونية، نادرا مـا توجـه هتـم إىل مـرتكيب جـرائم بـشأن                     - ١٤١
وتشري الشرطة إىل صعوبة توجيه اإلهتـام للجنـاة نظـرا لـضعف التـشريعات وعـدم                 . هذه املسألة 
جتـر أي تغـيريات تـشريعية كـبرية ومل ُيـضطلع بـأي بـرامج إلعـادة                  بيد أنـه مل     . )٣٨(كفاية األدلة 

__________ 
  .٦٥ الفقرة –رد على التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   )٣٨(  
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الـيت  ) منظمـة غـري حكوميـة     (إدماج من ميارسن البغاء عدا بالنسبة ملنظمة قلب املـرأة يف العمـل              
  .تقدم التدريب وتعليم مهارات جديدة لربامج بديلة لكسب ُسبل الرزق للبغايا

  اإلجتار باملرأة والفتاة    
ــذ تقــدمي   - ١٤٢ ــضية  من ــشكل ق ــر األويل، ُت ــاة  ”التقري ــاملرأة والفت ــاء واالجتــار ب إحــدى “ البغ

وقد اكتشفت إدارة اهلجرة خطة للبغاء املنظم يدخل مبوجبها رعايـا           . القضايا الناشئة يف فيجي   
 ٢٠، مت ترحيـل     ٢٠٠٨يونيـه   /ويف حزيـران  . صينيون إىل البلد بتأشريات دخول ُتمنح للطالب      

 يف املائــة مـن فــصوهلن الدراسـية، وهــو شـرط ملــنح    ٨٠حـضورهن  إمـرأة إىل الــصني بعـد عــدم   
ــا األجانــب قــد أســأن   ،)٣٩(ويفيــد مــدير اهلجــرة . تأشــرية الــدخول للطــالب  بــأن هــؤالء الرعاي

وبلـغ جممـوع   . استغالل النظام بالتظـاهر بالرغبـة يف دراسـة اللغـة اإلنكليزيـة يف معاهـدنا احملليـة              
ومعظم زبـائن هـذه     . ٢٠٠٨-٢٠٠٥رية يف الفترة     تأش ٨٨عدد تأشريات الطالب اليت أُلغيت      

  .احلرفة من العاملني على منت سفن صيد األمساك األجنبية اليت تفد إىل فيجي
  ٢٠٠٧التقرير عن االجتار بالبشر لعام     

 بـأن   ٢٠٠٧يفيد تقرير وزارة خارجية الواليـات املتحـدة عـن االجتـار بالبـشر يف عـام                   - ١٤٣
 وفتيات من اهلنـد والـصني يـأتني للعمـل يف مـصانع للمالبـس يف          فيجي تستضيف اإلجتار بنساء   

من قائمة املراقبـة ألنـه لـيس        “ ٢الشرحية  ”ويذكر التقرير كذلك أن فيجي تأيت يف فئة         . فيجي
لدى احلكومة قوانني سليمة للتصدي هلذه املسألة، حىت علـى الـرغم مـن أهنـا طـرف يف اتفاقيـة          

  .قمع اإلجتار باملرأة والطفل
بيـــد أن احلكومـــة تلتـــزم بالتـــصدي هلـــذه املـــسألة يف خطتـــها اإلمنائيـــة، االســـتراتيجية   - ١٤٤

  .٢٠١٠-٢٠٠٨املستدامة للتمكني والتنمية يف اجملال االقتصادي للفترة 
    

  ٢-٤ الفصل ٢املربع 
  :أهداف السياسات

ــصادية       ُتحمــى  ــة واالقت ــة واجلنائي ــة واإلرهابي ــسياسية واالجتماعي ــدات ال ــن التهدي فيجــي م
  .كفل سيادهتا وسالمتها اإلقليميةوالبيئية، وُت

    
  :وتتضمن استراتيجيات التنفيذ االستراتيجيتني التاليتني

 استعراض ترتيبات األمن يف املطارات واملوانئ البحرية يف فيجي؛ •

__________ 
  . ٢٠٠٨مدير اهلجرة،   )٣٩(  
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ومقاضــاة األشــخاص الــذين  ) قــانون اهلجــرة(تعزيــز قــدرة وطاقــة فيجــي علــى إنفــاذ    •
  .٢٠٠٧ملكافحة اإلجتار بالبشر يف عام يتجرون بالبشر وإنشاء إطار 

سعى يو. ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٣ حيز النفاذ يف     ٢٠٠٧ اهلجرة اجلديد لعام     نظاموقد دخل   
اجلديد إىل معاجلة قضية اإلجتار بالبشر والبغاء من جانب رعايـا أجانـب عـن طريـق تعزيـز           النظام  

وقد أصبح هـذا ضـروريا يف ضـوء زيـادة           . الشراكة بني إدارة اهلجرة ومقدمي اخلدمات التعليمية      
. عدد النساء املتواجدات هنا بتـصريح طـاليب إال أهنـن ميارسـن أنـشطة غـري مـشروعة مثـل البغـاء                      

  : شروط منح تأشرية الدخول للطالب على النحو التايل٣٤وُتجمل املادة 
ــادة    ــصريح للطــالب أي أن حــائز      ) ١ (– ٣٤امل ــنح ت ــى م ــة عل ــشروط التالي ــق ال ُتطب

  :تصريح يوافق على ما يليال
 يف املائة مـن الـساعات املتعاقـد عليهـا واملقـررة لكـل فـصل                 ٨٠حضور ما ال يقل عن        )أ( 

  دراسي وكل نصف سنة للمقرر الدراسي الذي ُيسجل حائز التصريح لإللتحاق به؛
وحتقيق نتيجة أكادميية يف املقرر الدراسي املـسجل حـائز التـصريح بـه تـشهد املؤسـسة                    )ب( 

  تعليمية بأهنا مرضية على األقل؛ال
  واالستمرار يف التسجيل مبؤسسة تعليمية يف جزر فيجي؛  )ج( 
  واخطار مدير اهلجرة بأي تغيري يف املؤسسة التعليمية يعتزم حائز التصريح القيام به؛  )د( 
وعدم السلوك على حنو خيل بالسالم أو حـسن النظـام أو احلكـم الرشـيد أو معنويـات                     )هـ( 

  يف جزر فيجي؛الشعب 
  وعدم ممارسة أي دعوة دينية عدا مبوافقة خطية من األمني الدائم؛  )و( 
  .وعدم إنتهاك أي شروط أخرى قد يفرضها األمني الدائم خطيا  )ز( 

ويفيد تقرير وزارة خارجية الواليات املتحدة بـأن بيانـات جديـدة قُـدمت علـى مـدى                   - ١٤٥
ويقـع  . ادة يف االجتـار باألطفـال لالسـتغالل اجلنـسي         السنة املاضية تشري إىل أن فيجي تشهد زيـ        

. بعض الفتيان والفتيات ضحايا لإلستغالل اجلنسي من جانب مواطنني فيجـيني وزوار أجانـب        
. )٤٠(وتشغل الفنادق احمللية فتيات دون السن القـانوين للبغـاء بنـاء علـى طلـب ضـيوف أجانـب                   

  .كومية بصورة جدية ومجاعيةوهذا جمال يلزم أن تبحثه احلكومة واملنظمات غري احل

__________ 
  .٩٩ الصفحة –) ٢٠٠٧(تقرير وزارة خارجية الواليات املتحدة   )٤٠(  
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 وجــود اســتغالل جنــسي لألطفــال ألغــراض   ٢٠٠٦ أُجــري يف عــام )٤١(وأكــد حبــث - ١٤٦
وفيمـا يلـي العوامـل األساسـية الـيت تـسهم يف             . جتارية وبغـاء النـساء والبنـات والبـنني يف فيجـي           
  :حظر هذا االستغالل واإلساءة اجلنسية لألطفال

  مصاعب مالية واإلفتقار إىل األموال لتعليم األطفال؛لقمما خياالفتقار إىل فرص العمل  •

 عدم القدرة على حتمل تكاليف االحتياجات اليومية األساسية؛ •

 .دورة اإلساءة واإلمهال املوجودة بالفعل يف بعض األسر •

فيجي بلد سياحي رئيسي وهناك أدلـة متداولـة مجعتـها دراسـة تفيـد بـأن الـسياح يـزورون                - ١٤٧
ومـن  . )٤٢( هـو إقامـة عالقـات جنـسية مـع بنـات وأوالد دون الـسن القـانوين                  فيجي هبـدف رئيـسي    

الواضــح أن البغــاء واالســتغالل اجلنــسي قــضايا اقتــصادية تترتــب عليهــا آثــار اجتماعيــة خطــرية 
بالنسبة جلميع املعنيني ميكـن القـضاء عليهـا إذا ُعوجلـت بـصورة شـاملة عـن طريـق هنـج متعـدد                        

  .القطاعات

__________ 
  .تحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئمولته جلنة األمم امل  )٤١(  
  .١٩ الصفحة –مركز حل األزمات النسائية يف فيجي وجهات أخرى   )٤٢(  



CEDAW/C/FJI/2-4
 

66 10-22240 
 

  اجلزء الثاين    
  

    احلياة العامة واملشاركة السياسية‐  ٧املادة     
  

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة                     
السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قـدم املـساواة مـع الرجـل، احلـق               

  :يف
ءات العامــة واألهليــة لإلنتخــاب   التــصويت يف مجيــع االنتخابــات واالســتفتا      )أ(    

  جلميع اهليئات اليت ُينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛

ــسياسة، ويف شــغل       )ب(     ــذ هــذه ال ــة ويف تنفي املــشاركة يف صــياغة سياســة احلكوم
  الوظائف العامة، وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛

ــات    )ج(     ــات ومجعيـ ــشاركة يف أي منظمـ ــة   املـ ــاة العامـ ــتم باحليـ ــة هتـ ــري حكوميـ غـ
  .والسياسية للبلد

      
  مقدمة    

مـا زال متثيـل املـرأة يف هيئـات صـنع القـرار يـشكل حتـديا رئيـسيا، يف ضـوء التغـيريات             - ١٤٨
وعلى الرغم من أن احلكومات املتعاقبة اختذت سياسة متثيل املرأة بنسبة ال تقـل عـن                . السياسية

وسـيعكس حتقيـق هـدف املـشاركة يف صـنع      . مل يتم حتقيق هـذا  ،  ٢٠٠٣ يف املائة منذ عام      ٣٠
وهــو أيــضا . القــرار بــني الرجــل واملــرأة تكــوين اجملتمــع وســيعزز عمليــات احلكــم الدميوقراطيــة 

وبدون املشاركة النشطة للمـرأة وإدمـاج وجهـات نظـر املـرأة             . شرط الزم ملراعاة مصاحل املرأة    
 أهـداف املـساواة والتنميـة والـسالم املعلنـة يف            يف مجيع مستويات صنع القرار، سيصعب حتقيـق       

  .مؤمترات املرأة العاملية
 على املساواة يف احلقـوق بـني الرجـل واملـرأة يف            ١٩٩٩وينص قانون االنتخابات لعام      - ١٤٩

والتــصويت إلزامــي . دخــول ميــدان الــسياسة ســواء كمرشــحني يف االنتخابــات أو كمــصوتني 
  .ا على ممارسة هذا احلقمبوجب القانون وتشجع املرأة دائم

ــشأن    - ١٥٠ وأدرجــت األحــزاب  . وال يوجــد أي حكــم خــاص أو حــصة خاصــة يف هــذا ال
ــرأة          ــشاركة امل ــز م ــاتريها لتعزي ــسني يف دس ــني اجلن ــوازن ب ــق الت ــشأن حتقي ــا ب ــسياسية أحكام ال

  .للمرأة خالل االنتخابات‘ مضمونة’مشاركة نشطة يف االنتخابات وختصيص مقاعد 
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  ربملاناملرأة يف ال    
ويف الفتــرة . مـا زال هــذا اجملــال يـشكل أحــد اجملــاالت الـيت يــستمر فيهــا هتمـيش املــرأة     - ١٥١
 مقعـدا يف الربملـان مـن جممـوع     ١٥، حققت املرأة رقما قياسـيا حيـث شـغلت     ٢٠٠٠-١٩٩٩
بيـد أن هـذا العـدد اخنفـض بعـد إجـراء االنتخابـات               .  مقاعد يف جملسي الشيوخ والنواب     ١٠٩

.  نــساء يف جملــس الــشيوخ ٤ نــساء فقــط ومت تعــيني  ٥ حيــث انتخبــت ٢٠٠١ العامــة يف عــام
ــان مــن جممــوع    ــاك وزيرت ــوزراء ٢٠وهن ــرا يف جملــس ال ــد احلكومــة اهلــدف  .  وزي  مــن ٣وتؤي

األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لــتمكني املــرأة، ومــن مؤشــراته الرئيــسية نــسبة املقاعــد الــيت تــشغلها  
 عـضوا   ٧١، كان يوجد يف الربملان مثـاين نـساء بـني            ٢٠٠٦ ويف عام . النساء يف الربملان الوطين   

ويف .  عـضوا  ٤٢الذي يـضم    ) جملس الشيوخ (يف جملس النواب ومخس نساء يف اجمللس األعلى         
، كانـت هنـاك إمرأتـان يف جملـس الـوزراء املؤقـت، بيـد أن هـذا العـدد اخنفـض إىل            ٢٠٠٧عام  

  .٢٠٠٨إمرأة واحدة بسبب ترشيد املناصب الوزارية يف عام 
وحدد استعراض أجراه صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة لربنـامج دور املـرأة يف                   - ١٥٢

ــسياسة يف عــام   ــشأن   ٢٠٠٥ال ــرأة  .  اجتاهــات املــصوتني كعامــل هــام يف هــذا ال ــا زالــت امل وم
ومــن العوامــل . تــصوت وفقــا ملــشورة الرجــال الــذين مــا برحــوا يفــضلون املرشــحني الــذكور   

وجيــد العديــد مــن  .  يف ذلــك تعقــد نظــام التــصويت التفــضيلي يف فيجــي  األخــرى الــيت تــسهم 
وتـشري الدراسـة أيـضا إىل أنـه يلـزم           . املصوتني يف فيجي أن النظام املزدوج يصعب علـى الفهـم          

ويتـوخى أن يعجـل هـذا       . استعراض النظام االنتخـايب حيـث ينبغـي النظـر يف التمثيـل املتناسـب              
  . )٤٣(للمرأة وغريها من فئات األقلية أيضاالتغيري بزيادة املشاركة السياسية 

  عصبة الناخبات يف فيجي    
من أجل هتيئة بيئة مواتية ملـشاركة املـرأة يف الـسياسة؛ شـكلت إدارة شـؤون املـرأة مـع               - ١٥٣

. ٢٠٠٦أبريـل   /يف نيـسان  ‘ عـصبة الناخبـات يف فيجـي      ’منظمات غري حكوميـة نـسائية أخـرى         
حقــوقهن والعمــل علــى تــصويتهن لــصاحل انتخــاب   وهــي هتــدف إىل تثقيــف الناخبــات بــشأن  

وُينفــذ هــذا اإلجــراء اإلجيــايب للنــهوض بتمثيــل املــرأة يف  . سياســيات يــدافعن عــن قــضايا املــرأة 
الربملان وعلى مستويات أخرى من مستويات صـنع القـرار مبـا يف ذلـك احلكـم احمللـي وجمـالس                     

  .حملليةاملقاطعات وجمالس تيكينا واجملالس االستشارية للمناطق ا

__________ 
  .٤٥ الصفحة –) ٢٠٠٦(ورد يف مصرف التنمية اآلسيوي   )٤٣(  
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  اجملالس النظامية    
 يف  ١٩ما زالت ُتجرى حتسينات يف هذا اجملال على نطاق واسع، حيث تشكل املـرأة                - ١٥٤

  .املائة من املمثلني يف اجملالس واللجان النظامية
  ٢٠٠٢ العضوية يف هيئات صنع القرار، – ٣اجلدول 

  ٢٠٠٢  
  النسبة املئوية للنساء  اجملموع  الرجال  النساء  

٩١٧٢٦٣٤,٦  اللجنة االستشارية
٣٠٢٢١,٥ ٠٢٢١ ٢٨٠١  جمالس اإلدارة

١٦٧٠٨٦١٨,٦  اهليئات
٥٠٣٣١٣٨١١٣,١  اللجان األخرى

١١٨٥٨٥٧٠٣١٦,٨  اجملالس 
٦٨٢٤٧٣١٥٢١,٦  السلطة احمللية

٤٤١٤٥٨,٩  احملكمة
٨٥٨١٩,١ ٣١٣٢ ٥٤٥٢  اجملموع

  .٢٠٠٨عامة، بيانات غري منشورة، جلنة اخلدمة ال: املصدر
    

 يف املائة فقـط مـن أعـضاء        ١٩,١وكما يتجلى من اجلدول الوارد أعاله، تشكل املرأة          - ١٥٥
 ٣٠وقد وافقت احلكومة املؤقتة مـؤخرا علـى ختـصيص           . جمالس الدولة وجلاهنا وهيئاهتا وغريها    

ومن أجـل التعجيـل بتنفيـذ هـذه         . يف املائة للنساء يف جمالس احلكومة وجلاهنا وحماكمها وهيئاهتا        
السياسة، قامت إدارة شؤون املرأة بتنشيط دائرة الترشيح اليت يوجد لديها قائمـة بأمسـاء وسـري                 

ويتمثـل اهلـدف النـهائي      . ذاتية لنساء مؤهالت للترشيح لعضوية هذه اجملالس واللجـان وغريهـا          
  . غري ذلكيف زيادة عدد النساء يف جمالس القطاع العام واللجان وما إىل

وتدرك اإلدارة أنه ميكـن عـزو عـدم االهتمـام الـذي أبدتـه بعـض هـؤالء النـساء بتـويل                        - ١٥٦
ــا بـــصفتها املهنيـــة     هـــذه املناصـــب إىل األدوار واملـــسؤوليات املزدوجـــة واملتعـــددة الـــيت تؤديهـ

  .وكزوجة وأم
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  جمالس زوار املستشفيات    
وتــبني آخــر . ستــشفيات وجلاهنــاحــدث حتــسن كــبري علــى عــضوية املــرأة يف جمــالس امل  - ١٥٧

ومـن  . )٤٤( يف املائة من أعضاء جمـالس املستـشفيات هـذه          ٤٩االحصاءات أن املرأة تشكل اآلن      
املتــوخى أن تــؤدي زيــادة مــشاركة املــرأة إىل إحــراز تقــدم أكيــد يف العنــصر اجلنــساين مــن أداء 

ساء مــن وباإلضــافة إىل هــذا ميكــن أن تــشارك النــ    . اخلــدمات وســيحدث حتــسينات أخــرى   
األعضاء، باخنراطهن يف عملية صنع القرار الرمسي، أيضا مشاركة فعالة يف حمافل إمنائية أخـرى               

  .مما يسهم مسامهة فعالة يف التنمية العامة جملتمعاهتن الريفية
 يف املائــة فقــط مــن أعلــى املناصــب احلكوميــة يف ١٨ويف اخلدمــة العامــة، تــشغل املــرأة  - ١٥٨

ــس    ــة الن ــشغل أغلبي ــال      حــني ت ــدريس واألعم ــريض والت ــضمن التم ــيت تت ــدنيا ال ــستويات ال اء امل
  .١١وُيناقش هذا مبزيد من التفصيل حتت املادة . الكتابية

  بشأن املرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة     
وبفـضل  . قـومي مت تعيني الوزير املـسؤول عـن شـؤون املـرأة مـؤخرا يف جملـس األمـن ال                   - ١٥٩

هذا التعيني، يصبح مدير شؤون املرأة عضوا يف اللجنة االستـشارية لالسـتخبارات وغريهـا مـن                 
وميثل هذا عالمـة علـى طريـق مـسرية املـرأة يف فيجـي ومـن شـأهنا تعزيـز وتعجيـل                       . جلان األمن 

  .واألمن، املرأة والسالم ١٣٢٥اجلهود اليت تبذهلا املرأة لنشدان تنفيذ قرار جملس األمن رقم 
  املناصب الدستورية    

، مل يــتم تعــيني أي إمــرأة يف ١٩٩٧منــذ تعمــيم واعتمــاد قــانون تعــديل الدســتور لعــام  - ١٦٠
، مت تعـيني إمـرأتني يف منـصبني مـن           ٢٠٠٨يونيـه   /بيد أنه اعتبارا من حزيران    . منصب دستوري 

  .هذه املناصب الدستورية السبعة ومها أمني املظامل ومشرف االنتخابات
  اهليئة القضائية     

وبعــد ذلــك . ٢٠٠٢مت تعــيني أول إمــرأة كقــاض أدىن درجــة باحملكمــة العليــا يف عــام   - ١٦١
وباإلضـافة إىل  .  نساء من قـضاة احملـاكم، مبـا يف ذلـك احملكمـة العليـا لألسـرة               ٤أصبحت هناك   
. قوزاد أيضا عـدد قاضـيات التحقيـ       .  تعيني أول رئيسة لقضاة التحقيق     ٢٠٠٧هذا، مت يف عام     
، كــان هنــاك مــا جمموعــه قاضــيتان يف احملكمــة العليــا وقاضــيتان يف  ٢٠٠٨يونيــه /ويف حزيــران

وميثل هذا زيـادة كـبرية منـذ تقـدمي التقريـر األويل يف عـام                .  قاضيات حتقيق  ٧حمكمة األسرة و    
٢٠٠٢.  

__________ 
  ).٢٠٠٨(وزارة الصحة، إحصاءات تقرير غري منشور   )٤٤(  
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  احلكم احمللي    
الس البلدية املـدن    حتكم اجمل . هناك ثالثة هياكل إدارية متميزة على صعيد احلكم احمللي         - ١٦٢

الكبرية والصغرية يف حني توجـد جمـالس املقاطعـات يف املنـاطق الريفيـة وتـدير شـؤون الـسكان                     
الفيجيني األصليني، بينما حتكم اجملالس االستشارية للمناطق احمللية سائر الفئـات العرقيـة داخـل               

لــى أســاس االنتمــاء وُتنتخــب جمــالس املــدن الكــبرية والــصغرية ملــدة أربــع ســنوات ع  . املقاطعــة
  .ألحزاب سياسية أو لرابطات دافعي الضرائب

  ٢٠٠٨ أعضاء اجملالس البلدية حسب نوع اجلنس يف عام – ٤اجلدول 
  

الصغرية/ الكبريةجملس املدينة  اجملموع اإلناث الذكور 
النسبة املئوية 
 للنساء

 صفر ١٥صفر ١٥ با

 ٨ ١٢ ١ ١١ الباسا

 ١٦,٦٦ ١٢ ٢ ١٠ المي

 ١٢,٥ ١٦ ٢ ١٤  توكاالو

 ٥٠ ٨ ٤ ٤ ليفوكا

 ٢١,٤٢ ١٤ ٣ ١١ نادي

 ١٤,٢٨ ٢١ ٣ ١٨ ناسينو

 صفر ١٢ صفر ١٢ ناوسوري

 ١١ ٩ ١ ٨ سافوسافو

 صفر ١١ صفر ١١ سيغاتوكا

 ١٥ ٢٠ ٣ ١٧ مدينة سوفا

 صفر ٩ صفر ٩ تافوا

  ).تقرير غري منشور(وزارة احلكم احمللي : املصدر
    

  للمناطق احملليةاجملالس االستشارية     
تتوىل إدارة الشؤون متعددة األعراق املسؤولية عن تنمية مجيع جمتمعـات الـسكان غـري                - ١٦٣

وتعمـل اإلدارة بـدعم مـن سـبعة عـشر جملـسا استـشاريا للمنـاطق                 . األصليني يف املناطق الريفيـة    
ة صــلة بــني ويــؤدي أعــضاء هــذه اجملــالس دورا حيويــا داخــل جمتمعــاهتم احملليــة يف إقامــ  . احملليــة

ويشمل الدور الذي تؤديه هذه اجملالس الدعم اإلداري يف تيـسري تقـدمي            . اإلدارة واجملتمع احمللي  
وهـي تـساعد ثانيـا يف التحقـق مـن           . اخلدمات للمجتمع احمللي يف حتديد مـشاريع العـون الـذايت          
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مستويات دخل آباء وأولياء أمـور مقـدمي طلبـات احلـصول علـى مـنح دراسـية مبوجـب خطـة                   
  .ملنح الدراسية يف الشؤون متعددة األعراقا

ــف          - ١٦٤ ــالس املواق ــذه اجمل ــع ه ــضوية يف مجي ــوي، تعكــس الع ــع أب ــرا ألن فيجــي جمتم ونظ
وفيمـا عـدا أعـضاء    . التقليدية والنمطية املقولبـة حيـث تكـاد ال ُتـرى املـرأة يف هـذه املؤسـسات          

قاطعـات والـشؤون متعـددة      اجملالس البلديـة، يرشـح وزيـر شـؤون الـسكان األصـليني وتنميـة امل               
  .األعراق أعضاء جمالس املقاطعات واجملالس االستشارية

  جمالس املقاطعات    
تقوم جمالس املقاطعات على أساس التسلسل اهلرمي التقليـدي للفـانوا ومـن مث يـصعب          - ١٦٥

ويـصبح مجيـع رؤوسـاء      . متاما لنساء السكان األصليني غري الرئيسات احلـصول علـى عـضويتها           
وبنـاء علـى   .  تيكينـا داخـل املقاطعـة تلقائيـا أعـضاء يف جملـس مقاطعتـهم بفـضل تعيينـهم            جمالس

والعـضو اُألنثـى    . ذلك تصبح الرئيسة اليت تتوىل رئاسة جملـس تيكينـا عـضوا يف جملـس املقاطعـة                
ــا    ــسوكوسوكو فاكامارام ــسة ال ــة)٤٥(األخــرى هــي زعيمــة أو رئي ــه حتــدث  .  يف املقاطع ــد أن بي

  .ض املقاطعات اليت لديها أكثر من إمرأة واحدة يف اجمللستغيريات حيث توجد بع
  املرأة يف املنظمات غري احلكومية    

علـى الـرغم مـن أن املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية مـسجلة حتـت قـانون الــصناديق            - ١٦٦
وتـشارك بعـض هـذه      . ، ال تقتصر مهامها على األعمال اخلريية      ١٩٤٥االستئمانية اخلريية لعام    

ت القائمة على قضايا بارزة، مثل حركة حقوق املـرأة يف فيجـي ومركـز حـل األزمـات        املنظما
النــسائية يف فيجــي، مــشاركة نــشطة يف الــدعوة حلقــوق املــرأة والتــصدي للعنــف القــائم علــى    

  .أساس نوع اجلنس والقضاء على العنف ضد املرأة
الــذي ‘ ات الناشــئةحمفــل القيــاد’وتنفــذ حركــة حقــوق املــرأة يف فيجــي أيــضا برنــامج   - ١٦٧

واهلدفان الرئيسيان هلذا الربنامج الذي يـستمر       .  سنة ٢٥ و   ١٨يستهدف الشابات ما بني سن      
  :ملدة سنة مها

عرض القضايا اليت تواجهها الشابات يف فيجـي ويف مجيـع أحنـاء العـامل علـى القيـادات                    •
 الناشئة؛

  .والشؤون الراهنةإتاحة إجراء مناقشة عميقة لتحسني فهم خمتلف املواضيع اهلامة  •

__________ 
  . عاما أو أكثر١٦يني الاليت تبلغ أعمارهن تنظيم نسائي جلميع نساء السكان األصل  )٤٥(  
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وُتعرض على املشتركات يف الربنامج قضايا حتـيط بالقيـادة واألعمـال التجاريـة والبيئـة                 - ١٦٨
ووســائط اإلعــالم والــصحة اإلجنابيــة وحقــوق اإلنــسان والــسياحة والفقــر والقــانون وفــريوس    

  .)٤٦( كل جمالنقص املناعة البشرية واإليدز والثقافة والدين وآثرها على املرأة ودور املرأة يف
، مجعـــت احلركـــة أمـــواال ٢٠٠٦وخــالل االنتخابـــات العامـــة الـــيت أُجريـــت يف عـــام   - ١٦٩

  .ملساعدة املرشحات يف محالهتن االنتخابية
دور املــرأة يف الــسياسة  ’ويــساعد اجمللــس الــوطين للمــرأة أيــضا يف مواصــلة برنــامج        - ١٧٠

  .تمع احمللي إىل املستوى الوطينعلى مجيع املستويات من اجمل‘ واملشاركة يف صنع القرار
وهـي تنـشط جــدا   . وتـشغل املـرأة مناصـب إداريـة يف معظـم املنظمـات غـري احلكوميـة         - ١٧١

  .أيضا يف الضغط إلجراء تغيريات يف اجملاالت اليت يلزم حتسيُنها
  

    التمثيل‐  ٨املادة     
  

م املـساواة مــع  تتخـذ الـدول األطــراف مجيـع التــدابري املناسـبة لتكفـل للمــرأة علـى قــد          
الرجل، ودون أي متييز، فرصة متثيل حكومتها على املستوى الدويل واالشـتراك يف أعمـال              

  .املنظمات الدولية
  

  اخلدمة الدبلوماسية    
احلكومــة رب عمــل يتــيح تكــافؤ الفــرص، ويتــيح مــشاركة الرجــل واملــرأة علــى قــدم    - ١٧٢

شمولة بـالتقرير، مل يـتم تعـيني سـوى إمـرأة            وخـالل الفتـرة املـ     . املساواة يف اخلدمة الدبلوماسـية    
بيـد أنـه مت تعـيني نـساء         . واحدة كرئيسة لبعثة، يف حني عملت نساء أخريات يف هذه املناصب          

  .برتبيت وكيل املفوض السامي واملستشار
ومل يوضع أي برنامج خاص أو إجيايب ملساعدة نـساء مـؤهالت للحـصول علـى عمـل                   - ١٧٣

  .يف اخلدمة الدبلوماسية
  املؤمترات الدولية    

متثـل املــرأة أيـضا فيجــي سـواء كرئيــسة أو عـضو يف الوفــود احلكوميـة لــدى املــؤمترات       - ١٧٤
وعادة ما ترأس الوزيرات وفد الدولة لدى مـؤمترات وحلقـات دراسـية             . واالجتماعات الدولية 

__________ 
  )٤٦(  http://www.fwrm.org.fj – ١٩/٧/٢٠٠٨ مت احلصول عليها منه يف.  
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ــة  ــة تتــصل مبناصــبهن الوزاري ــار املــرأة أساســا لتمثيــل البلــد باالســتناد إىل  . دولي  جــدارهتا وُتخت
  .وخربهتا الفنية

  املنظمات الدولية واإلقليمية    
ــسنوات         - ١٧٥ ــة يف ال ــة واإلقليمي ــات الدولي ــة يف املنظم ــدما كفني ــة تق ــرأة الفيجي ــت امل حقق

ويف املكتـب متعـدد األقطـار التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف سـوفا،             . اخلمس املاضـية  
وتتـوىل املـرأة الفيجيـة أيـضا مناصـب رئيـسية يف       . الـثالث ترأس نساء مجيـع األفرقـة املوضـوعية       

ــى ســبيل املثــال، تتــوىل    . بعــض املنظمــات واملؤســسات واألوســاط األكادمييــة األقليميــة      وعل
  .فيجيتان كال من منصب نائب مدير جامعة جنوب احمليط اهلادئ ومساعد نائب مديرها

  حفظ السالم    
ــساء يف  - ١٧٦ ــن النـ ــد مـ ــد املزيـ ــة   مت اآلن جتنيـ ــة فيجـــي باملقارنـ ــسلحة جلمهوريـ ــوات املـ  القـ

وهن يشاركن يف بعثات حفظ السالم مع األمم املتحـدة خاصـة يف             . بالسنوات اخلمس املاضية  
  .العراق والسودان وأفغانستان واملراقبني التابعني للقوة متعددة اجلنسيات يف سيناء

وتنضم النـساء مـن     . ة فيجي وطرأت زيادة أكرب يف جتنيد النساء يف قوة شرطة مجهوري          - ١٧٧
أفراد قوة الشرطة إىل نظرائهن الذكور يف مهام حفظ السالم علـى الـصعيد الـدويل ويـشاركن                  

  .أيضا يف بعثة املساعدة اإلقليمية إىل جزر سليمان اليت تقودها استراليا
  

    اجلنسية‐  ٩املادة     
  

كتــساب جنــسيتها أو حقوقــا مــساوية حلــق الرجــل يف ااملــرأة متــنح الــدول األطــراف   - ١
وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجـنيب، أو علـى   . تغيريها أو االحتفاظ هبا  

ــصبح بــال        ــسية الزوجــة، أو أن ت ــا جن ــتغري تلقائي ــزواج، أن ت ــاء ال ــسية أبن ــزوج جلن تغــيري ال
  .جنسية، أو أن ُتفرض عليها جنسية الزوج

  .ق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلمامتنح الدول األعضاء املرأة حقا مساويا حل  - ٢
    

 باملـساواة يف حقـوق املواطنـة بـني كـل مـن        ١٩٩٧يعترف قانون تعديل الدستور لعام       - ١٧٨
ــا أو ذكــورا       ــواطنني الفيجــيني ســواء كــانوا إناث ــساواة يف وضــع أزواج امل ــرأة وامل . الرجــل وامل

وهـي تظـل   . مل ترغب يف تغيريها  يغري زواج إمرأة فيجية من مواطن أجنيب من جنسيتها ما            وال
تتمتع بـذات احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا الرجـل بـشأن مـسألة املواطنـة واجلنـسية وحقـوق أطفاهلـا                         

  .وال ُيسمح بإزدواج اجلنسية يف فيجي. ١٩٩٧الدستور لعام ) تعديل(مبوجب قانون 
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 ترخيـصا   ومتنح احلكومة . ُتكتسب جنسية فيجي حبكم املولد أو التجنيس أو التسجيل         - ١٧٩
ملن يودون دخول فيجـي واإلقامـة فيهـا، سـواء كـزوار ملـدة تقـل عـن سـتة أشـهر أو بتـصاريح                          

  .عمل هبا
 ١٩٩٧ من قـانون تعـديل الدسـتور لعـام           ١٢وترد املواطنة حبكم التسجيل حتت املادة        - ١٨٠

  :كما يلي
ي جيب املوافقة على طلب احلصول على املواطنة حبكم التـسجيل الـذ      )٦ (١٢املادة   

  :يقدمه شخص بالغ من مواطين بلد آخر إذا
  كان الشخص من مواطين الدولة من قبل؛  )أ(      
  .ونبذ مواطنته األخرى  )ب(      
وجيــب املوافقــة علــى طلــب احلــصول علــى املواطنــة حبكــم التــسجيل     )٧(    

الذي يقدمـه شـخص بـالغ تـزوج مـن أحـد املـواطنني إذا كـان مقـدم              
  :الطلب

 سـنوات مـن   ٣ي بـصورة قانونيـة لفتـرة       ظل موجودا يف فيج     )أ(      
  السنوات اخلمس اليت تسبق تقدمي الطلب مباشرة؛

  .ميتثل للشروط األخرى اليت يفرضها الربملان  )ب(      
  : من الدستور املواطنة حبكم التجنس وتنص على ما يلي١٣وجتمل املادة  - ١٨١

  .جيوز أن يصبح الشخص مواطنا حبكم التجنس  )١(  – ١٣املادة   
وشرط التجنس هـو أن يكـون الـشخص موجـودا يف فيجـي                 )٢(      

ــا     ــرة جمموعه ــة لفت ــصورة قانوني ــسنوات   ٥ب ــن ال ــنوات م  س
  .العشر اليت تسبق تقدمي طلب التجنس مباشرة
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  اجلزء الثالث    
   التعليم– ١٠املادة     

  
تتخـذ الـدول األطــراف مجيـع التـدابري املناســبة للقـضاء علـى التمييــز ضـد املـرأة لكــي             
فل هلا حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، علـى               تك

  :أساس املساواة بني الرجل واملرأة
شروط متساوية يف التوجيه الوظيفي واملهين، وااللتحاق بالدراسات واحلـصول             )أ(    

ــة علــى اخــتالف فئاهتــا، يف املنــاطق ا    ــة يف املؤســسات التعليمي ــة علــى الــدرجات العلمي لريفي
واحلضرية على السواء؛ وتكون هذه املـساواة مكفولـة يف مرحلـة احلـضانة ويف التعلـيم العـام             

  والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛

ــؤهالت       )ب(     ــستويات م ــات، ويف م ــاهج الدراســية، ويف االمتحان ــساوي يف املن الت
  ملرافق واملعدات الدراسية؛املدرسني، ويف نوعية ا

القضاء علـى أي مفهـوم منطـي عـن دور الرجـل ودور املـرأة يف مجيـع مراحـل               )ج(    
التعليم جبميع أشكاله، عن طريق تـشجيع التعلـيم املخـتلط، وغـريه مـن أنـواع التعلـيم الـيت                     
تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسـية               

  وتكييف أساليب التعليم؛

  التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى؛   )د(    

التساوي يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، مبا يف ذلك برامج تعلـيم                )هـ(    
الكبــار وحمــو األميــة الــوظيفي، وال ســيما الــربامج الــيت هتــدف إىل التعجيــل بقــدر اإلمكــان 

   فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛بتضييق أي

خفــض معــدالت تــرك الطالبــات الدراســة، وتنظــيم بــرامج للفتيــات والنــساء      )و(    
  الالئي تركن املدرسة؛

  التساوي يف فرص املشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛   )ز(    

اعد علــى كفالــة صــحة  إمكانيــة احلــصول علــى معلومــات تربويــة حمــددة تــس    )ح(    
  .األسر ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات واإلرشادات اليت تتناول تنظيم األسرة
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  مقدمة    
وتتـوىل وزارة   . ، اإلطـار القـانوين للتعلـيم يف فيجـي         ٢٦٢يوفر قـانون التعلـيم، الفـصل         - ١٨٢

ــة للمــدارس ودور احلــضان     ــيم واخلــدمات التعليمي ــيم املــسؤولية عــن تقــدمي التعل ة ومراكــز التعل
وتقدم يف مجلة أمور أخـرى مبـادئ توجيهيـة للـسياسات وإطـارا للمنـاهج الدراسـية                  . التدريب

  .وموظفي التدريس املؤهلني والدعم لسلطات املراقبة ومؤسسات التعليم والتدريب
 دولة أخرى من الدول األعضاء يف األمـم         ١٥٥، اعتمدت فيجي مع     ١٩٩٥ويف عام    - ١٨٣

  :وأهداف توفري التعليم للجميع هي. املي لتوفري التعليم للجميعاملتحدة اإلعالن الع
  التوسع يف رعاية الطفولة املبكرة والتعليم؛  )١(  
  وتعميم احلصول على التعليم اجملاين يف املرحلة االبتدائية؛  )٢(  
  والوصول على قدم املساواة لربامج اكتساب املهارات احلياتية؛  )٣(  
  ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠ة الكبار بنسبة وتوسيع نطاق حمو أمي  )٤(  
  واملساواة بني اجلنسني؛  )٥(  
  .واملساواة يف التعليم  )٦(  
وتلتــزم وزارة التعلــيم التزامــا كــامال بتطــوير خطــة العمــل لتــوفري التعلــيم للجميــع الــيت   - ١٨٤

 التعلـيم  واستنادا إىل تقريـر الوحـدات، يـربز تقريـر تقيـيم تـوفري      . ٢٠١٥-٢٠٠٠تشمل الفترة   
 يف فيجـي، أن حتقيـق التعـادل بـني اجلنـسني             ٢٠٠٧-٢٠٠٠للجميع يف منتصف العقـد للفتـرة        

  .مسألة غري ذات أمهية نظرا ألن التعليم األساسي جماين وإلزامي جلميع األطفال
ويتمتع البنني والبنات بتكافؤ الفرص يف مجيع مستويات التعليم يف إطـار نظـام التعلـيم                 - ١٨٥

تتطلب سياسات احلكومة تقسيم مجيع املنح الدراسية على قدم املـساواة بـني البـنني               يف فيجي و  
يف تقيـيم منتـصف   “ حتقيق التعـادل واملـساواة بـني اجلنـسني ذا أولويـة دنيـا          ”والبنات، مما جيعل    

  .العقد لتوفري التعليم للجميع
 يف ميزانيتــها واصــلت احلكومــة التزامهــا بــالتعليم والتــدريب مــن خــالل مــا ترصــده لــه - ١٨٦

ــسنوية ــيم    . ال ــسنوي لقطــاع التعل ــسبة املخــصص ال ــي   ٥,١وبلغــت ن ــاتج احملل ــة مــن الن  يف املائ
وفيمــا يتعلــق . ٢٠٠٥-٢٠٠٢ يف املائــة للفتــرة ٦,٤ وزادت لتــصبح ١٩٩١اإلمجــايل يف عــام 

ويـشري هـذا إىل    . )٤٧( يف املائة من جمموع نفقات احلكومـة       ٢٠، مثل قطاع التعليم     ٢٠٠٥بعام  

__________ 
  .٢٦٦ الصفحة – ٢٠٠٧/٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية   )٤٧(  
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وُيـرى التعلـيم كأفعـل طريقـة لتخفيـف      . ام احلكومـة بتحـسني نوعيـة التعلـيم وأداء خدماتـه        التز
  .حدة الفقر واملشقة متاحة للفقراء واملهمشني

وباالضافة إىل ذلك، موَّل االحتاد األورويب برنامج قطـاع التعلـيم يف فيجـي الـذي بـدأ                   - ١٨٧
 وتتمثـل األهـداف العامـة للربنـامج     . وهو أحد أهم التدخالت يف قطاع التعلـيم      ٢٠٠٤يف عام   
حتقيق اإلنصاف يف احلصول على التعليم؛ وحتقيق التعلـيم طـوال احليـاة للمجتمعـات               : فيما يلي 

  .احملرومة وحتسني نوعية التعلم وأمهيته ونواجته
  :وجماالت النتائج اخلمس هي - ١٨٨
فــصول الدراســية مــساعدة املــدارس يف تلبيــة احتياجاهتــا مــن املبــاين عــن طريــق تــوفري ال •

ــق         ــاه واملراف ــدادات املي ــام وإم ــابخ وغــرف الطع ــساكن املدرســني واملط ــاجع وم وامله
 الصحية وما إىل غري ذلك؛

دعم مؤسسيت تدريب املعلمني احلكوميتني، كليـة املعلمـني يف الوتوكـا وكليـة التعلـيم             •
ــة وال      ــاطق النائي ــدريب املعلمــني يف املن ــدم يف فيجــي يف تنظــيم وممارســة ت ــةاملتق . ريفي

 .ويستفاد من هذا الربنامج أيضا يف إصالح املناهج الدراسية والتعليم الفين واملهين

حصول املدارس يف اجملتمعات احمللية احملرومة على الـدعم ملـوارد التـدريس مبـا يف ذلـك         •
 .املعدات واملواد التعليمية والكتب واحلواسيب

جل تنسيق تطـوير التعلـيم وتـاليف     تعزيز حتسني التنسيق فيما بني أصحاب املصاحل من أ         •
وتعزيـــز هياكـــل التعلـــيم يف مجيـــع املـــستويات لتحـــسني تنفيـــذ سياســـات  . اإلزدواج

وغين عن القـول أن التعلـيم قـضية شـاملة لعـدة قطاعـات هـي                 . وخطط وزارة التعليم  
  .)٤٨(اإلسكان والصحة والفقر ويرتبط ارتباطا شديدا بتحسني مستويات املعيشة

   على التعليم واملشاركة فيهإمكانية احلصول    
على مدى العقد املاضي، ركزت احلكومة بالشراكة مـع اجملتمعـات احملليـة علـى زيـادة        - ١٨٩

وتــشمل التــدابري الــيت اُتخــذت إلتاحــة إمكانيــة  . إمكانيــة حــصول اجلميــع علــى التعلــيم اجليــد 
التعلـيم الـيت يتحملـها      احلصول على التعليم توفري املدرسني املؤهلني وتقـدمي املـنح لـدعم تكلفـة               

  .اجملتمع احمللي ورفع مستوى املرافق
واعترافا بالدور احلاسم الذي يؤديه التعليم اجليـد كاسـتراتيجية لتخفيـف حـدة الفقـر،                 - ١٩٠

، أُتيح التعليم اجملـاين بـال رسـوم دراسـية       ٢٠٠٦ويف عام   . واصلت احلكومة دعم تكلفة التعليم    
__________ 

  .٢٩ الصفحة –) ٢٠٠٦(لسنوي وزارة التعليم، التقرير ا  )٤٨(  
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ورغــم التــزام احلكومــة هبــذا، . الــسابع يف املــدارس الثانويــةمــن املرحلــة االبتدائيــة حــىت الــصف 
وتقدمي مساعدات أخرى لألطفال احملرومني واالنتظـام اإللزامـي باملـدارس اآلن، مـا زال هنـاك                 

ويف معظـم   . عدد من البنات والبنني يف سن الدراسة باملدارس االبتدائية ينقطعون عـن الدراسـة             
سوم األخرى اليت تفرضـها املـدارس وتكـاليف مثـل الـزي             احلاالت، ال تستطيع األسر حتمل الر     

  .)٤٩(املدرسي والكتب والنقل
وبـيَّن  . يوجد يف فيجي تفاوت قليل جـدا بـني اجلنـسني يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي                  - ١٩١

 أن نسبة تكاد تكون متـساوية مـن البـنني والبنـات تـستمر يف الدراسـة حـىت                    ١٩٩٦تعداد عام   
  .سن الثامنة عشرة

  .تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة:  من األهداف اإلمنائية لأللفية٣ اهلدف - ٥جلدول ا
    

  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: ٣اهلدف 
  حالة التقدم احملرز  املؤشر  الغاية

    ٢٠٠٦  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

ــات  - ٩ ــسبة البنــ  نــ
ــنني يف مراحــل   إىل الب
ــدائي  ــيم االبتــــ التعلــــ

  والثانوي والعايل

  ٠,٩٤: االبتدائي
  ١,٠٤: الثانوي
  :العايل

  ٠,٩٨: االبتدائي
  ١,٠٧: الثانوي
  :العايل

  ٠,٩٣: االبتدائي
  ١: الثانوي
  ٠,٩٩: العايل

  

 نــسبة اإلنــاث – ١٠
ــني   ــذكور امللمـ إىل الـ
بـــــالقراءة والكتابـــــة  
الـــــــــذين تتـــــــــراوح 

 ١٥أعمارهم ما بـني     
   عاما٢٤و 

    غري متاح  غري متاح  ١,٠٠٣

 حــصة النــساء – ١١
من األعمال املدفوعة   
األجر يف القطاع غري    

  الزراعي

     يف املائة٣١   يف املائة٣٨,١   ٤٤,٦

إزالة التفـاوت بـني اجلنـسني       
يف التعلـــــــــيم االبتـــــــــدائي  

لثانوي ويفضل أن يكـون     وا
ــول عــام    ــك حبل ، ٢٠٠٥ذل

وبالنــــسبة جلميــــع مراحــــل  
التعليم يف موعـد ال يتجـاوز       

  ٢٠١٥عام 

 نــسبة املقاعــد – ١٢
الــيت تــشغلها النــساء   
  يف الربملانات الوطنية

ــواب  : جملــــس النــ
   يف املائة٤,٢

ــشيوخ  ــس الـ : جملـ
   يف املائة٩,٤

 يف ٥,٨: اجملمـوع 
  املائة

ــواب  : جملــــس النــ
   يف املائة١١,٣

ــشيوخ  ــس الـ : جملـ
   يف املائة٢٥

ــوع  ١٥,٥: اجملمــ
  يف املائة

 ٧: جملس النـواب  
  يف املائة

ــشيوخ  ــس الـ : جملـ
   املائة يف١٢,٥

 يف ٨,٧: اجملمـوع 
  املائة

  جملس النواب
 جملس الشيوخ

  ).٢٠٠٤(تقرير فيجي عن األهداف اإلمنائية لأللفية : املصدر
  

__________ 
  .٢١ الصفحة –) ٢٠٠٤(تقرير فيجي بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية   )٤٩(  
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  الطفولة املبكرة    
أصــبح احلــصول علــى التعلــيم يف احلــضانة أيــسر اآلن لعــدد أكــرب مــن األطفــال وتعمــم  - ١٩٢

 مركـزا مـن     ١٤، ُسـجل أيـضا      ٢٠٠٥يف عـام    و. تقريبا إمكانية احلصول على التعليم االبتدائي     
  .مراكز التعليم يف الطفولة املبكرة خالل السنة

  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥-٢٠٠٤املقيدون باملدارس يف الفترة 

  ٥٣١  ٤٨١  املقيدين بدور احلضانة) عدد(
  غري متاح  ٤ ٣٠٨  الذكور
    غري متاح  ٤ ٣٢٠  اإلناث

  التعليم االبتدائي والثانوي    
، ُسجلت ثـالث مـدارس ابتدائيـة ومدرسـتان ثانويتـان جديـدة ووصـل                ٢٠٠٦يف عام    - ١٩٣

ووصــل صــايف نــسبة البنــات املقيــدات .  علــى التــوايل١٦٤ و ٧١٩بــذلك جممــوع عــددها إىل 
 يف املائــة ووصــل إمجــايل نــسبة املقيــدات باملــدارس ٩٦ إىل ٢٠٠٥باملــدارس االبتدائيــة يف عــام 

مجــايل املقيــدات باملــدارس الثانويــة مــن اإلنــاث يف عــام  ووصــل إ.  يف املائــة١٠٥االبتدائيــة إىل 
  .)٥٠( يف املائة٩١ إىل ٢٠٠٥
جلميع طالب املدارس الثانوية إمكانية احلصول على مشورة بـشأن الوظـائف وإرشـاد               - ١٩٤

ــة     ــاهتم الوظيفي ــار حي ويف الــسنوات اخلمــس . مهــين لتمكينــهم مــن إختــاذ قــرار مــدروس واختي
لــيم، بــاالقتران مــع جلنــة اخلدمــة العامــة ومؤســسات التعلــيم العــايل    املاضــية، قامــت وزارة التع

  .بتنظيم معرض للوظائف يف مجيع أحناء الدولة ملساعدة الطالب يف اختيار وظائفهم

__________ 
  .٣٣٥ الصفحة – ٢٠٠٧/٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية   )٥٠(  
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  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ عدد الطالب املقيدين باملدارس وعدد املدرسني، – ٦اجلدول 
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  اجملموع  ناثاإل  ذكورال  اجملموع  ناثاإل  ذكورال  اجملموع  ناثاإل  ذكورال  نوع املعلومات

  التعليم االبتدائي
  ٧١٩٧١٩٧٢٠  عدد املدارس االبتدائية

٨٣٥ ٢٥٦١٣٣ ٥٧٩٦٤ ١٢٩٦٩ ٦٢٤١٤٠ ٥٠٥٦٧ ٠٨٩٧٢ ٦٨٢١٤١ ٤٠٧٦٨ ٧٢  عدد املقيدين بالتعليم االبتدائي
١٣١ ٥غري متاحغري متاح٠١١ ٧٩٧٥ ٢١٤٢ ٠٠٦٢ ٨٤٥٥ ١٦١٢ ٢  عدد املدرسني

   ٢٨,١٨٢٧,٩٦٢٦,٠٨  نسبة الطالب إىل املدرسني
  التعليم الثانوي

  ١٦٢١٦٢١٦٩  عدد املدارس الثانوية
٩٠٤ ٩٧٠٦٨ ٩٣٤٣٥ ٥٣٥٣٢ ٨٠٤٦٩ ٧٣١٣٥ ٣٩٠٣٣ ٠٠٠٦٦ ٣٩٠٣٤ ٣٢  عدد املقيدين بالتعليم الثانوي

٣٢٧ ٤غري متاحغري متاح١٤١ ١٢٧٤ ٠١٤٢ ١٤١٢ ١٢٧٤ ٠١٤٢ ٢  عدد املدرسني
   ١٦,٠٣١٦,٧٩١٥,٩٢  نسبة الطالب إىل املدرسني

  املدارس الفنية املهنية
  ٦٣٦٦٥٤  عدد املدارس الفنية املهنية

غري متاحغري متاحغري متاح٥٢٦ ٦٨٥٨٤١٢ ١١٥١ ٤٧٧٦٣٨٢ ١  عدد املقيدين باملدارس الفنية واملهنية

   إحصاءات التعليم–مقتطف من مكتب إحصاءات جزر فيجي 
    

ويبني اجلدول الوارد أعاله حدوث حتـسن يف النـسبة بـني املدرسـني والتالميـذ يف كـل                    - ١٩٥
ويف الواقــع مت إحــراز تقــدم علــى . ٢٠٠٧-٢٠٠٥مــن املــدارس االبتدائيــة والثانويــة يف الفتــرة 

 يف عـام    ٢٨ : ١ إىل   ١٩٩٥ يف عـام     ٣٠ : ١سبة مـن    مدى العقد املاضي، حيث اخنفضت الن     
 ١٦ : ١ إىل   ١٩٩٥ يف عـام     ٢٠ : ١ للتعليم االبتدائي واخنفضت للتعليم الثانوي مـن         ٢٠٠٥
بيد أنه يف كل من التعلـيم االبتـدائي والثـانوي، ترتفـع نـسبة املدرسـني إىل                  . )٥١(٢٠٠٥يف عام   

ــها يف مــدارس الريــف    ــدارس احلــضر عن ــسكان   ويعكــ. الطــالب يف م ــا تفــرق ال س هــذا جزئي
  .والتركيز على احلصول على التعليم خاصة للطالب يف املناطق الريفية

__________ 
  .٤ الصفحة –) ٢٠٠٥(وزارة التعليم، التقرير السنوي   )٥١(  
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  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  املدارس اخلاصة

  ١٧  ١٧  املدارس اخلاصة) عدد(
      عدد املقيدين هبا حسب العرق

  ٦٠٠  ٥٤٧  فيجيون
  ٣٥٦  ٤٤٤  هنود

  ٥١  ٧٧  آخرون
  ١٠٣  ١٢٧  موظفو التدريس

    
  العايلالتعليم     

تقــدم جامعــة جنــوب احملــيط اهلــادئ خــدماهتا للطــالب مــن إثــين عــشر بلــدا مــن جــزر   - ١٩٦
 يف املائـة منـهم يف عـام         ٥٥وزادت نـسبة عـدد طـالب فيجـي زيـادة كـبرية مـن                . احمليط اهلادئ 

 يف املائــة مـن جممــوع عــدد  ٥٠، حيــث تـشكل املــرأة  ٢٠٠٢ يف املائـة يف عــام  ٧٤ إىل ١٩٩٦
تبني اإلحصاءات حسب نـوع اجلـنس يف جامعـة احملـيط اهلـادئ أن املـرأة                 و. الطالب من فيجي  

علـى سـبيل املثـال يـضم     ‘ مسار وظيفـي أُنثـوي  ’تنحو إىل االلتحاق بدورات دراسية تؤدي إىل      
  .)٥٢(برنامج احلصول على درجة علمية ودبلوم يف التدريس نسبة عالية من الطالبات

  
  ٢٠٠٦سب نوع اجلنس،  الدرجة العلمية املمنوحة ح– ٧اجلدول     

    
  ٢٠٠٦  الربنامج

  النسبة املئوية للنساء  اجملموع  الذكور  اإلناث  

٥٦ يف املائة٤٢٣٣٧٥  الشهادة
٦٥,٢ يف املائة٩٠٤٨,٥١٣٨  الدبلوم

٥٠,٢ يف املائة١٥٧ ٥٨١٥٧٦١  درجة البكالوريوس
٤٤,٥ يف املائة٦٥٨١١٤٦  شهادة التخرج
٥١,٧ يف املائة١٠٤٩٧٢٠١  دبلوم التخرج

٣٧,٦ يف املائة٣٨٦٣١٠١  درجة املاجستري
٠,٠ يف املائة١١  درجة الدكتوراة

٥٠,٦ يف املائة٨١٩ ٩٢٠٨٩٩١  اجملموع

  .٢٠٠٨جامعة جنوب احمليط اهلادئ، دراسة جدوى تعميم املنظور اجلنساين، : املصدر
__________ 

  .٣١ الصفحة –) ٢٠٠٥(شاندرا وليواي   )٥٢(  
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 تـشمل مؤسـسات التعلـيم العـايل األخـرى           وإىل جانب جامعة جنـوب احملـيط اهلـادئ،         - ١٩٧
جامعة فيجي، ومعهد التكنولوجيا يف فيجي، وكلية الزراعـة يف فيجـي، وكليـة التعلـيم املتقـدم                  
يف فيجي، وكليـة املعلمـني يف الوتوكـا، وكليـة الطـب يف فيجـي، وكليـة التمـريض يف فيجـي،             

  .وكلية متريض تيسي
  ٢٠٠٥-٢٠٠٣يم العايل،  عدد املقيدين مبؤسسات التعل– )٥٣(٨اجلدول 

    
  اجملموع  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  املؤسسة

النسبة املئوية 
  للنساء

    ناثاإل  ذكورال  ناثاإل  ذكورال  ناثاإل  ذكورال  ناثاإل  ذكورال  

 يف املائة ٤٩,٢ ١٠١ ١٠٤ ٢١ ٢٧ ٢٤ ٢٥ ٥٦ ٥٢  كلية الزراعة يف فيجي
يف املائة ٥٣,٢ ٣٢٧ ٢٨٧ ٨٤ ٦٥ ٩١ ١٠٦ ١٥٢ ١١٦  كلية التعليم املتقدم يف فيجي
           معهد التكنولوجيا يف فيجي

                    كلية الطب يف فيجي

  . على شبكة اإلنترنتCHRISموقع : املصدر
  

  مؤهالت املدرسني وتدريبهم    
نظرا اللتزام احلكومة بتحسني مستوى التعلـيم يف فيجـي، استعرضـت سياسـتها بـشأن              - ١٩٨

ضـافة إىل ذلــك ميكـن للمدرسـني احلـصول علــى بـرامج لنيـل درجــة       وباال. مـؤهالت املدرسـني  
وميكن أن حيصلوا على إجازة دراسية أو عـن طريـق الـتعلم مـن ُبعـد                 . علمية وللدراسات العليا  

  .واملرن الذي ُتتيحه جامعة جنوب احمليط اهلادئ
درسي املـدارس  وباالضافة إىل كلية املعلمني يف الوتوكا التابعة للدولة، يقدم تدريب مل         - ١٩٩

االبتدائيـة يف كليـة كوربــوس كريـسيت للمعلمـني، كليــة فـالتون، حيـث حيــصل اخلرجيـون علــى        
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ميكـــن أيـــضا احلـــصول علـــى . دبلـــوم يف التـــدريس باملـــدارس االبتدائيـــة

يف جامعـة جنـوب احملـيط اهلـادئ الـيت تقـدم       ) التدريس باملـدارس االبتدائيـة   (بكالوريوس التربية   
ــة   أيــض ــا لتــدريس معلمــي املــدارس الثانوي ــايل إحــصاءات   . ا برناجمــا داخلي وُيجمــل اجلــدول الت

  :٢٠٠٦-٢٠٠٥تدريب املدرسني للفترة 

__________ 
  .ال تتوافر بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس بالنسبة ملعهد التكنولوجيا يف فيجي وكلية الطب يف فيجي  )٥٣(  
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  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ تدريب املدرسني، – ٩اجلدول 
    
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  نوع املعلومات

  اجملموع  اإلناث  الذكور  اجملموع  اإلناث  الذكور  اجملموع  اإلناث  الذكور  

                    تدريب املدرسني
  ٤      ٤      ٤      عدد املدارس

  غري متاح  غري متاح  غري متاح  ٨٧٧  ٤٧٨  ٣٩٩  ٧١٣  ٣٦٦  ٣٤٧  عدد املقيدين بتدريب املدرسني

  ).٢٠٠٨(مكتب إحصاءات جزر فيجي، إحصاءات التعليم : املصدر
    

  املناهج الدراسية    
ويــشمل . ســية التنميــة الــشاملة للطفــل يواكــب اإلطــار الــوطين اجلديــد للمنــاهج الدرا  - ٢٠٠

اإلطار التعليم من مرحلة الطفولة املبكرة حىت الصف السابع مبا يشمل التعليم اخلاص والتعلـيم               
ويــضم اإلطــار الركــائز األربــع للتعلــيم الــيت حــددهتا منظمــة األمــم    . والتــدريب الفــين واملهــين 

  :، وهي)اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 علم للمعرفة؛الت •

 والتعلم للعمل؛ •

 والتعلم للعيش سويا؛ •

  .والتعلم كي نكون •
ويــوفر إطــار املنــاهج الدراســية هــذا نــواتج رئيــسية للــتعلم مــن أجــل التــدريس والــتعلم  - ٢٠١

والتقيــيم يتــيح معلومــات قائمــة علــى أدلــة بــشأن اإلجنــازات الــيت حققهــا الطــالب يف مــستوى  
  .هافهمهم ونوع املهارات اليت اكتسبو

  التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة    
رعاية الطفولة املبكرة ومناؤها وتعليمها شكل شامل يضم أي نوع من اخلـدمات الـيت                - ٢٠٢

وحتــدد . تعــزز الرعايــة الــصحية لألطفــال منــذ الــوالدة حــىت الثامنــة ومنــوهم ومنــاءهم وتعلمهــم 
، املبــادئ ٢٠٠٧ينــاير / الثــاينالــسياسة اجلديــدة، الــيت دخلــت حيــز النفــاذ اعتبــارا مــن كــانون  

  .التوجيهية لإلدارة والربامج يف إطار هذه السياسة
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  التعليم اخلاص    
 املنـهج الدراسـي اجلديـد للتعلـيم اخلـاص مبـا يتمـشى مـع اإلطـار                   ٢٠٠٦ُوضع يف عام     - ٢٠٣

ومـن الـسمات اهلامـة الـيت يتـسم هبـا املنـهج الدراسـي اجلديـد تـوفري                    . الوطين للمناهج الدراسية  
. املوارد ذات الصلة لدعم االتصاالت للطالب الـذين يعـانون مـن درجـات شـديدة مـن العجـز        

ورغــم أن اإلطــار شــامل للجميــع، يتــسم أحــد العوامــل الرئيــسية فيــه بإمكانيــة احلــصول علــى   
ويعـاين هـؤالء الطـالب املعوقـون مـن املزيـد مـن              . التعليم خاصة ملن يعيشون يف املناطق الريفيـة       

  .يش نظرا لعدم توفر مرافق التعليم اخلاص يف تلك املناطقاحلرمان والتهم
  الطفلة    

سيــساعد تعلــيم الطفلــة علــى بنــاء ثقتــها بنفــسها وســيمكنها أيــضا مــن إختــاذ قــرارات   - ٢٠٤
وسيساعد التعليم اجليـد علـى ختفـيض        . مدروسة بشأن حياهتا وأسرهتا وجمتمعها والدولة ككل      

التحـديات اجلديـدة وغريهـا مـن املـسائل الناشـئة الـيت              مواطن الضعف لديها، ال سيما يف ضوء        
وكان موضوع اليوم الـدويل للمـرأة يف عـام          . ميكن أن تؤثر تأثريا معاكسا عليها بسبب حالتها       

  .‘متكني الطفلة عن طريق التعليم’ هو ٢٠٠٧
  املنح الدراسية وغريها من املنح    

احلصول على املـنح الدراسـية للدراسـة        ال يوجد متييز بني الذكور واإلناث املؤهلني يف          - ٢٠٥
وتقدم جلنة اخلدمة العامة منحـا دراسـية لدراسـات سـابقة لإللتحـاق باخلدمـة       . يف املرحلة العليا 

  .لتاركي الدراسة والتدريب أثناء اخلدمة ملوظفي اخلدمة املدنية
ن وتقدم وزارة شؤون الـسكان األصـليني منحـا دراسـية للطـالب املـؤهلني مـن الـسكا             - ٢٠٦

 يف املائـة مـن احلاصـلني    ٥٦، كـان   ٢٠٠٧ويف عـام    . األصليني للدراسة حمليـا ويف اخلـارج معـا        
وفيمـا يتعلـق بـالطالب مـن غـري الـسكان       .  يف املائة منـهم مـن الـذكور    ٤٤عليها من اإلناث و     

  .األصليني، ميكنهم احلصول على منح دراسية تقدمها إدارة الشؤون متعددة األعراق
  نظام القروض الطالبية    

 ١٠ ٠٠٠يــستطيع طــالب املرحلــة العليــا مــن األســر الــيت يقــل دخلــها الــسنوي عــن     - ٢٠٧
ويقــدم هــذا النظــام   . دوالر االســتفادة مــن نظــام القــروض الطالبيــة الــذي تــديره احلكومــة       

. مساعدات مالية لتـسديد الرسـوم التعليميـة واإلقامـة وشـراء الكتـب للطـالب املـؤهلني لـذلك                   
ــدمت هلــم مــساعدات      ٢٠٠٥يف عــام و ــذين قُ ــذكور ال ــاث وال ــغ جممــوع عــدد اإلن  ١٣٧، بل
  . على التوايل، على النحو اجململ يف اجلدول الوارد أدناه١٤٤ و
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  ، حسب نوع اجلنس والعرق٢٠٠٥ لعام – نظام القروض الطالبية – ١٠اجلدول 
    

  اجملموع  آخرون  اهلنود  الروتومان  الفيجيون  املؤسسة
ملئويــة النــسبة ا
  لإلناث

      إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  

 ٣٥ ١٧ - - ٢ ٦ ١ -  ٣ ٥  كلية الزراعة يف فيجي

 ٨٧ ٨ - - ١ - - -  ٦ ١  كلية كوربس كريسيت للمعلمني

 ٥١ ٨٦ ١ ١ ١٩ ١٨ ٢ - ٢٢ ٢٣  جامعة جنوب احمليط اهلادئ

 ٦٤ ٢٢ -  -  ١١ ٦ ١ - ٢ ٢  كلية الطب يف فيجي

 ٤٥ ١٤٨ ٧ ٢ ١٣ ٣٠ ٣ ٢ ٤٣ ٤٨  معهد التكنولوجيا يف فيجي

  ٪ ٤٩ ٢٨١ ٨ ٣ ٤٦ ٦٠ ٧ ٢ ٧٦ ٧٩  اجملموع

  .٢٠٠٥جلنة اخلدمة العامة، التقرير السنوي لعام : املصدر
    

بيد أن اختيار احلاصلني علـى هـذه القـروض مليـدان الدراسـة يـبني أن اإلنـاث مـا زلـن                        - ٢٠٨
  .ات والرعاية يف حني خيتار الذكور مواضيع علمية وتقنيةيلتحقن مبجاالت تقدمي اخلدم

  تعليم الكبار    
. يف مدرسـة نـابوا الثانويـة يف سـوفا       ‘ مـاتوا ’، قـدمت احلكومـة برنـامج        ٢٠٠٤يف عام    - ٢٠٩

ــذين انقطعــوا عــن الدراســة       ــالغني ال ــاركي الدراســة والب ــامج للمهــتمني مــن ت ويتــيح هــذا الربن
ويهدف الربنـامج أصـال،     . هج الدراسية الرئيسية للمرحلة الثانوية    مواصلة تعليمهم يف إطار املنا    

  :من بني ما يهدف، إىل حتقيق ما يلي
ــدخل          • ــضة ال ــة منخف ــاطق اإلســكان القريب ــن من ــية م ــن الدراس ــوا ع ــن انقطع ــة م رعاي

 ومتوسطة الدخل؛

 حتقيق املساواة يف الفرص بني الفئات احملرومة والفئات املميزة؛ •

 ن تعرضوا ملخاطر املراهقة؛إتاحة فرص التعليم مل •

 رفع املستويات التعليمية للدورات الدراسية واخلدمات اجملتمعية ذات النوعية اجليدة؛ •

  .إتاحته ألي شخص جاد يف إختاذ موقف إجيايب بشأن مستقبل جديد حلياته •



CEDAW/C/FJI/2-4
 

86 10-22240 
 

وعلــى الــرغم مــن أن معــدل القيــد بالربنــامج مرتفــع عــادة، ال يــستكمله ســوى عــدد     - ٢١٠
 خرجيـا اآلن يف جامعـة       ٢٠ومعدل النجـاح مرتفـع جـدا، ويـدرس          . )٥٤(ملسجلني به ضئيل من ا  

 مـن خرجيـي     ٢٣ من اإلناث من جممـوع       ١٤وهناك  .  منهم نساء  ٧٥و  . جنوب احمليط اهلادئ  
وقد أتـاح هـذا الربنـامج فرصـة ثانيـة           . )٥٥(ماتوا الذين يدرسون يف معهد التكنولوجيا يف فيجي       

ــوا عــن الدراســة   ــن انقطع ــست. مل ــهن،     وت ــن عــن الدراســة نظــرا حلمل ــاليت انقطع ــات ال طيع البن
وهذا الربنـامج هـو أحـد الـربامج الـيت ميكـن أن تعتـرب اسـتراتيجية              . االلتحاق هبذا الربنامج أيضا   

ثالثية للتصدي للحد من الفقر ومـنح فرصـة ثانيـة لألمهـات املراهقـات يف سـن الدراسـة ومـن                      
رباء األمم املتحدة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز          انقطعوا عن الدراسة كما أوصت بذلك جلنة خ       

واســتنادا إىل معــدل جنــاح الربنــامج، ميكــن استنــساخه يف  . )٥٦(ضــد املــرأة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة
  .مدارس ثانوية أخرى

وأعربت نساء عن رغبتـهن يف إتاحـة بـرامج التـدريب هـذه الـشاملة للجميـع يف مجيـع               - ٢١١
وهن يعتربن أن منح فرصة ثانية هلـن يتـيح هلـن إمكانيـة              . فية خمتارة املراكز الرئيسية ومدارس ري   

. احلصول على مؤهالت أعلى وحتسني فرص عملهن مما سيحسن بدوره ُسـبل كـسب رزقهـن           
بأن إنتشار الفقر لـدى اإلنـاث الناشـطات اقتـصاديا يـنخفض اخنفاضـا         ) ٢٠٠٥(ويفيد نارسي   

 يف  ٥٣للحاصالت علـى التعلـيم االبتـدائي؛ و          يف املائة    ٧٨: شديدا مع ارتفاع درجة تعليمهن    
ــيم االعــدادي؛ و    ــة للحاصــالت علــى التعل ــانوي؛ و  ٢٩املائ ــيم الث ــة للتعل ــة ١٤ يف املائ  يف املائ

  .)٥٧( يف املائة للحاصالت على درجات علمية٦للحاصالت على شهادات ودبلومات و 
  املنقطعون عن الدراسة    

 يف  ١٠ إىل أن    ٢٠٠٤/٢٠٠٥ والبطالـة للفتـرة      خلصت الدراسـة االستقـصائية للعمـل       - ٢١٢
.  عامـا ال ينتظمـون باملـدارس      ١٤ أعـوام و     ٥املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بـني          

وميكن عزو ذلك إىل عدم قدرة الوالدين على إرسـاهلم إىل املـدارس نظـرا للعـبء املـايل الثقيـل                     
  .)٥٨(الذي يتحملونه واالفتقار إىل الدخل

يما يتعلق بإمكانية احلصول على التعليم األساسي، يبني تقرير منتصف العقد لتـوفري             وف - ٢١٣
ــرة   ، وجــود مــشكلة تتعلــق باســتبقاء الطــالب باملــدارس   ٢٠٠٧-٢٠٠٠التعلــيم للجميــع للفت

__________ 
  .٤/٧/٢٠٠٨السيدة ناعومي كاريسيتينا والسيد ماريكا نيوماتا يف   )٥٤(  
  ).٢٠٠٨(مدرسة نابوا الثانوية، تقرير غري منشور   )٥٥(  
  .٦١ الفقرة –اء األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة التعليقات اخلتامية للجنة خرب  )٥٦(  
  .‘١١’ الصفحة –) ٢٠٠٧(نارسي   )٥٧(  
  .٤ الصفحة – ٢٠٠٤/٢٠٠٥مكتب إحصاءات حزر فيجي،   )٥٨(  
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وتـبني األرقـام ارتفـاع معـدالت        . وانقطاعهم عن الدراسة يلزم معاجلتها يف إطار خطط العمـل         
 ٦,٦اسة ومـشكلة اسـتبقائهم يف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة، بنـسبة               انقطاع األوالد عن الدر   

  . يف املائة للبنات٣,٤يف املائة لألوالد و 
وترمي التشريعات الـيت نفـذهتا احلكومـة ملعاجلـة مـسائل انقطـاع األطفـال الفقـراء عـن                 - ٢١٤

 الــيت تفرضــها الدراســة ومــشاكل اســتبقائهم باملــدارس، علــى ســبيل املثــال، إىل تنظــيم الرســوم 
وكمثال علـى ذلـك أنـه مت تنظـيم أنـشطة مجـع              . املدارس على اآلباء كي يصبح التعليم ميسورا      

التربعات السنوية الـيت تقـوم هبـا جمـالس إدارة املـدارس وجلاهنـا وذلـك لتقليـل األعبـاء اإلضـافية                     
  . األدىنلإللتزامات املالية اليت يتحملها اآلباء الفقراء والعاطلون عن العمل إىل احلد

  :والسياستان األخريان مها - ٢١٥
إسقاط الرسوم ملن تقل حـصائل دخلـهم عـن املتوسـط وجيـب أن يقـدموا طلبـا بـذلك              •

 .لتعليم أبنائهم

تقدمي منح دراسية لطـالب الـصف الـسابع الـذين اجتـازوا امتحانـات شـهادة التخـرج                    •
  . أو أكثر٢٥٠من املدارس يف فيجي بدرجة تبلغ 

  ب الفين واملهينالتعليم والتدري    
ويضطلع هبذا الربنامج يف إطـار بعـض املـدارس    . التعليم املهين برنامج مستمر يف فيجي  - ٢١٦

 مركـزا مهنيـا يف مجيـع    ١٩وهنـاك  . الثانوية لرعاية غري القادرين على إمتـام تعلـيمهم األكـادميي       
  .أحناء الدولة وترعاها احلكومة بالكامل

م مـا بـني االقتـصاد املـرتيل وهندسـة الـسيارات وتكنولوجيـا               وتتراوح الربامج الـيت ُتقـد      - ٢١٧
ويـضطلع هبـذا الربنـامج بالـشراكة بـني وزارة التعلـيم             . املـصنوعات اخلـشبية   /املكاتب والنجـارة  

ويوجه الطالب الذين يلتحقون بدورات دراسية يـرخص        . وهيئة التدريب واالنتاجية يف فيجي    
ــصناع    ــا يف فيجــي إىل ال ــد التكنولوجي ــا معه ــامج    هب ــسجلون يف برن ــد الطــالب امل ة يف حــني ُيع

وحيــصل الطــالب امللتحقــون هبــذا الربنــامج علــى الرعايــة مــن حيــث  . الــوزارة للعمــل حلــساهبم
 يف املائـة مـن جممـوع    ٣٠، شـكلت اإلنـاث    ٢٠٠٣ويف عام   . الرسوم التعليمية ومواد التدريب   

ســة االقتــصاد املــرتيل والتحــق امللــتحقني هبــذه املــدارس املهنيــة حيــث التحــق معظــم البنــات بدرا
  .األوالد بدراسات الكتساب مهارات مهنية

  الرياضة    
للمرأة حرية املـشاركة يف أي رياضـة ختتارهـا وُتنتخـب أيـضا كمدربـة ومـسؤولة عـن           - ٢١٨

وقد استطاع عدد من الرياضـيات احلـصول علـى كفالـة            . الفرق يف اللقاءات الرياضية والدولية    
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وسـاعد قـسم املـرأة يف       .  تطورهن الرياضي وحيـاهتن األكادمييـة أيـضا        جهات لرعايتهن ملواصلة  
الرياضة يف رابطة الرياضـة يف فيجـي يف كفالـة رعايـة خنبـة مـن الرياضـيات وتـشجيع مـشاركة                       

  .املرأة أيضا يف ألعاب رياضية غري تقليدية مثل الرغيب وكرة القدم
  تعلقة بتنظيم األسرةإمكانية احلصول على املعلومات الصحية واملعلومات امل    

ميكن للشبان والشابات الـذين ينتظمـون باملـدارس الثانويـة ومؤسـسات التعلـيم العـايل                  - ٢١٩
احلصول على املعلومات الصحية عن طريق العيـادات الـصحية وتتـاح أيـضا املعلومـات املتعلقـة               

 ومراكـز  بتنظيم األسرة حيث تستطيع املرأة احلصول على هـذه اخلـدمات مـن املراكـز الـصحية       
بيد أنه قد ال يتيسر احلصول على هذه اخلـدمات يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة واجلـزر        . التمريض
  .اخلارجية

    
    العمالة‐  ١١املادة     

    
تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف ميـدان             - ١    

  : سيما بني الرجل واملرأة، نفس احلقوق والالعمل لكي تكفل هلا، على أساس املساواة 

  احلق يف العمل بوصفه حقا ثابتا جلميع البشر؛   )أ(    

احلق يف التمتع بنفس فرص العمالة، مبا يف ذلك تطبيـق معـايري اختيـار واحـدة                   )ب(    
  يف شؤون االستخدام؛

ــة واألمــن ع     )ج(     ــة ونــوع العمــل، واحلــق يف الترقي ــار املهن ــة اختي لــى احلــق يف حري
العمل ويف مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلقي التـدريب وإعـادة التـدريب املهـين،                 

  مبا يف ذلك التلمذة احلرفية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛

احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلـك االسـتحقاقات، واحلـق يف املـساواة يف               )د(    
ل ذي القيمــة املتــساوية، وكــذلك املــساواة يف املعاملــة يف تقيــيم  املعاملــة فيمــا يتعلــق بالعمــ

  نوعية العمل؛

احلق يف الضمان االجتماعي، وال سيما يف حاالت التقاعـد والبطالـة واملـرض                 )هـ(    
والعجز والشيخوخة وغري ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكـذلك احلـق يف إجـازة               

  مدفوعة األجر؛
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يـة الـصحية وســالمة ظـروف العمـل، مبــا يف ذلـك محايـة وظيفــة       احلـق يف الوقا    )و(    
  .اإلجناب

توخيا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومـة، ضـمانا حلقهـا الفعلـي              - ٢    
  :يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة

لفـصل  حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجـازة األمومـة والتمييـز يف ا                 )أ(    
  جية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛امن العمل على أساس احلالة الزو

إلدخــال نظــام إجــازة األمومــة املدفوعــة األجــر أو املــشفوعة مبزايــا اجتماعيــة     )ب(    
  مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية؛

 الالزمــة لــتمكني الوالــدين مــن لتــشجيع تــوفري اخلــدمات االجتماعيــة املــساندة  )ج(    
واملــشاركة يف احليــاة العامــة،   اجلمــع بــني االلتزامــات العائليــة وبــني مــسؤوليات العمــل       

  سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال؛ وال

لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل يف األعمال الـيت يثبـت أهنـا مؤذيـة                    )د(    
  .هلا

جيب أن تستعرض التـشريعات الوقائيـة املتـصلة باملـسائل املـشمولة هبـذه املـادة              - ٣    
استعراضا دوريـا يف ضـوء املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا أو                     

  .توسيع نطاقها حسب االقتضاء
  

  مقدمة    
وقـد أجـاز جملـس      .  العمـل  من املسائل ومعامل الطريقة الرئيسية إصدار تعمـيم عالقـات          - ٢٢٠

 ودخـل تعمـيم عالقـات العمـل         ٢٠٠٦النواب بالربملان مشروع قانون عالقات العمـل يف عـام           
ــاذ يف   ــز النف ــسان٢حي ــل / ني ــسوية     . ٢٠٠٨أبري ــزز ت ــدميا يع ــارا تق ــيم إط ــذا التعم ــشكل ه وي

ا ويقـدم نظامـ  . املنازعات بالتراضي وخيلق معايري عمل عادلة لكـل مـن العمـال وأربـاب العمـل            
أمشل وأكثر توازنا لتسوية املنازعات بني أطراف تشعر بالظلم باملقارنة مـع عالقـة اخلـصومة يف         

ويوفر التعميم أيضا املبـادئ واحلقـوق األساسـية لألشـخاص يف            .إطار العالقات الصناعية القدمي   
  .جمال العمل
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عـن طريـق    ويوفر تعميم عالقات العمل إطارا نظاميا يعزز رفاه شعب فيجـي ورخـاءه               - ٢٢١
  :ما يلي

إجياد معايري عماليـة دنيـا عادلـة للعمـال وأربـاب العمـل علـى الـسواء، وإقامـة                      )أ(  
  عالقات عمل منتجة؛

واملساعدة يف منع وإزالـة التمييـز املباشـر وغـري املباشـر يف العمـل علـى أسـاس                      )ب(  
يـة أو العقليـة أو      العنصر أو اللون أو نـوع اجلـنس أو التوجـه اجلنـسي أو العمـر أو اإلعاقـة البدن                   

ــة اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ــرأي   /حال ــدين أو ال ــة أو ال ــة الزواجي اإليــدز أو احلال
  السياسي أو األرومة القومية أو املنبت االجتماعي؛

وتــوفري هيكــل حلقــوق ومــسؤوليات األطــراف املــشتركني يف عالقــات عمــل     )ج(  
التقيـد باالتفاقـات تقيـدا شـديدا فـضال عـن منـع              لتنظيم العالقة وتشجيع املساومة بنية حـسنة و       

  نشوب منازعات تتعلق بالعمل بصورة فعالة وتسوية هذه املنازعات بكفاءة؛
ــة          )د(   وإنــشاء خــدمات للوســاطة وحمكمــة حتكــيم عالقــات العمــل وأداء حمكم

  عالقات العمل سلطاهتا ومهامها وواجباهتا؛
 جمـال العمـل إلقامـة عالقـات عمـل           وتشجيع التشاور بني العمـال واإلدارة يف        )هـ(  

  أفضل وحتسني االنتاجية؛
  واالمتثال لإللتزامات الدولية وإنفاذ الدستور؛  )و(  
  .)٥٩(ومسائل أخرى تتعلق بذلك  )ز(  
  :من تعميم عالقات العمل على ما يلي) ب (٧٤ من املادة ٩وينص اجلزء  - ٢٢٢

قيمـة املتـساوية جلميـع    كفالة املساواة يف معدالت األجـور لقـاء العمـل ذي ال      ’    
  ‘العمال

  :على ما يلي) ٣ (٧٦وتنص املادة   -  
 إىل جملـس اإلدارة بوضـع سياسـة ملنـع التحـرش اجلنـسي يف                للوزير أن يـوعز   ”    

  .“جماالت العمل
  : كذلك على ما يلي٧٨وتنص املادة   -  

__________ 
  ).٢٠٠٧ لعام ٣٦التعميم رقم  (–) ٢٠٠٧(تعميم عالقات العمل   )٥٩(  
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جيـــب أال يـــرفض رب العمـــل أو ُيلغـــي عـــرض أو تقـــدمي معـــدالت أجـــور ”    
تاح ألشخاص ذوي مؤهالت مماثلة أو مماثلة بدرجـة كـبرية يـؤدون            اثل ما يُ  متلشخص  

 بدرجــة كــبرية ألي ســبب مبــا يف ذلــك نــوع بــذلك الوصــف يف ظــروف مماثلــةعمــال 
  .“جنس ذلك الشخص

وهــو حيظــر التمييــز علــى أســاس العــرق أو اللــون أو نــوع اجلــنس أو الــدين أو الــرأي    - ٢٢٣
ــة أو التوجــه اجل    ــة القومي ــسياسي أو األروم ــة    ال ــاعي أو احلال ــت االجتم ــر أو املنب ــسي أو العم ن

الزواجية أو احلمل أو املـسؤوليات األسـرية أو احلالـة الـصحية، مبـا يف ذلـك احلالـة احلقيقيـة أو                        
املتصورة فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية أو العـضوية أو أي نـشاط يف نقابـة أو إعاقـة                    

أو الترقيـة أو أحكـام وشـروط العمـل أو إهنـاء العمـل أو                فيما يتعلق مبسائل التعيني أو التدريب       
  .أي مسائل أخرى تنشأ عن عالقات العمل

 خمتلـف املؤسـسات املعنيـة       ٢٠٠٧ مـن تعمـيم عالقـات العمـل لعـام            ٢٠وجيمل اجلـزء     - ٢٢٤
  :بذلك وتشمل ما يلي

   خدمات الوساطة؛– ١الُشعبة   )أ(  
   حمكمة حتكيم عالقات العمل؛– ٢الُشعبة   )ب(  
  . حمكمة عالقات العمل– ٣الُشعبة   )ج(  

وحىت على الرغم من أن التعميم أصبح نافذا اآلن، سـتبدأ هـذه املؤسـسات عملـها اعتبـارا مـن                 
  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١

، وافـــق جملـــس الـــوزراء علـــى الـــسياسة الوطنيـــة بـــشأن ٢٠٠٨مـــارس / آذار٢٨ويف  - ٢٢٥
وهـي تتـوخى أن     . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢التحرش اجلنسي يف جمال العمل وأصبحت نافذة يف         

تقدم هذه السياسة منهاجا ألرباب العمـل مـن أجـل تطـوير سياسـتهم اخلاصـة بـشأن التحـرش                     
  .اجلنسي

  املرأة يف العمل مدفوع األجر    
ــة مــن     - ٢٢٦ ــسبة العنــصر النــسائي يف القــوى العامل ــة يف تعــداد عــام  ٤٠اخنفــضت ن  يف املائ
. ٢٠٠٤/٢٠٠٥اســة االستقــصائية للقــوى العاملــة يف الفتــرة   يف املائــة يف الدر٣١ إىل ١٩٩٦

وميكن عزو حدوث هذا اإلخنفاض الكبري إىل إغالق بعض أكرب مصانع املالبـس بعـد أحـداث                  
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بيد أن هذه الدراسة االستقـصائية كـشفت النقـاب عـن زيـادة عـدد النـساء                  . ٢٠٠٠مايو  /أيار
  .)٦٠(٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٢٤ىل  إ١٩٩٦ يف املائة يف عام ١٣,٥العامالت حلساهبن من 

  القطاع النظامي    
يساهم الرجال والنساء يف التنميـة االقتـصادية العامـة للدولـة؛ بيـد أن مـسامهتهم ُتـرى                    - ٢٢٧

 مـن  ١٩٤ ٠٠٠ويقـدر أن    . عادة من خالل مشاركتهم يف القوى العاملة يف القطـاع النظـامي           
رســون عمــال مــدفوع األجــر أو يعملــون يف  يف املائــة مــن القــوى العاملــة ميا٤٣األشــخاص أو 
 يف املائـة يف     ٣٧ يف املائـة مـن العـاملني ذوي األجـور و             ٢٧وتـشكل اإلنـاث     . القطاع النظامي 

  .)٦١(فئة العاملني ذوي املرتبات
ــة       - ٢٢٨ ــة االجتماعي ــرأة يف التنمي ــة إزاء دور امل ــة والتقليدي ومــن الواضــح أن املواقــف الثقافي

وقد زاد معدل مشاركة الـذكور واإلنـاث   . اركتها يف العمل النظامي واالقتصادية ُتحد من مش   
 يف املائــة يف عــام  ٥٩ إىل ١٩٨٦ يف املائــة يف عــام  ٥٥يف القــوى العاملــة زيــادة طفيفــة مــن     

ويف حني تناقص معدل مشاركة الرجال، زاد معـدل مـشاركة النـساء بنـسبة ضـخمة                 . ١٩٩٦
  .)٦٢( يف املائة٩٠تبلغ 

  ١٩٩٦ و ١٩٨٦شاركة يف القوى العاملة،  معدل امل– ١١اجلدول 
  
  ١٩٩٦‐١٩٨٦التغيري   ١٩٨٦  ١٩٩٦  

 ٧,١ ٥٦,٨٧ ٦٣,٩٩  جمموع الفيجيني

 -٦,٦ ٨٥,٥٥ ٧٨,٩٢  الفيجيون الذكور

 ٢١,١ ٢٧,٧٩ ٤٨,٩٠  الفيجيات اإلناث

 ٢,٧ ٥٢,١٠ ٥٤,٨٤  جمموع الفيجيني اهلنود

 -٥,٧ ٨٦,٢٠ ٨٠,٤٨  الفيجييون اهلنود الذكور

 ١٠,٧ ١٧,٩٣ ٢٨,٦٩  فيجيات اهلنديات اإلناثال

     جمموع السكان

 -٦,٢ ٨٥,٤٣ ٧٩,١٥  جمموع الذكور

 ١٦,٠ ٢٣,٣٣ ٣٩,٣٧  جمموع اإلناث

 ٤,٨ ٥٤,٥٧ ٥٩,٤٤  اجملموع الكلي 

  ).٢٠٠٥(شاندرا وليواي : املصدر
__________ 

  ).٢٠٠٧(نارسي   )٦٠(  
  .١١حة  الصف–) ٢٠٠٧(نارسي   )٦١(  
  .١٩٩٦ و ١٩٨٩مكتب إحصاءات جزر فيجي   )٦٢(  
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 مــن اإلنــاث ١٠٩ ٠٠٠، بوجــود ٢٠٠٦وُتفيــد دراســة استقــصائية أُجريــت يف عــام   - ٢٢٩
ــؤدي    ف ــة وت ــة النظامي ــوى العامل ــة  ١٢١ ٠٠٠قــط يف الق ــاال مرتلي ــرأة أعم ــة  .  إم ــبني الفئ وال ُت

ألنـه ُيمـارس يف     ‘ غـري ناشـط اقتـصاديا     ’األخرية يف االحصاءات الوطنية حيث أن عملهن ُيعترب         
وتـشري النتـائج إىل أنـه إذا أُدرجـت هـذه األعمـال املرتليـة املتفرغـة،            . املرتل وغري مدفوع األجر   

  .)٦٣( يف املائة من اإلناث ناشطات اقتصاديا٥٦ُتربت الع
  التوزيع حسب فئة الصناعة الرئيسية    

 يف املائــة ممــن ُيــصنفون ناشــطني اقتــصاديا فهــن ال ُيمــثلن  ٣١يف حــني تــشكل النــساء  - ٢٣٠
  .متثيال كامال يف بعض اجملموعات الصناعية على النحو اجململ يف اجلدول الوارد أدناه

  
ــرة     – ١٢اجلدول  ــصاديا يف الفتـ ــطني اقتـ ــع الناشـ ــة  ٢٠٠٧-٢٠٠٦توزيـ ــسب الفئـ  حـ

  الصناعية ونوع اجلنس
  

  اجملموع  ذكورال  اإلناث  الفئة الصناعية
النسبة املئويـة   

  لإلناث

 ٢٣ ٣٠١ ٨١٠٩٠ ٤٩١٦٩ ٢٠  الزراعة وصيد األمساك واحلراجة

 ٥ ٤٦٧ ٢٩١٣ ١٧٦٣  املناجم واحملاجر

 ٣٤ ٨٣٩ ٧٨٢٤٦ ٠٥٦٣٠ ١٦  الصناعات التحويلية

 ٦ ٧١٩ ١٦٧٢٥٥٢٢  الكهرباء واملياه

 ٤ ٦٣٤ ٠١٦١٧ ٦١٧١٧  التشييد

 ٤٤ ٠٥٧ ٢٤٠٧٣ ٨١٧٤١ ٣١  الفنادق وجتارة التجزئة واملطاعم

 ١٢ ١٠٦ ٢١٨٢٣ ٨٨٨٢٠ ٢  النقل واملخازن واملواصالت

 ٣٤ ٨٤٤ ٧٢٦٧١١٨١٠ ٣  املالية والعقارات واألعمال التجارية

 ٤٣ ٧٣٣ ٠٣٨٦٢ ٦٩٥٣٦ ٢٦  ت التجارية واالجتماعية والشخصيةاخلدما

  ٣١ ٦٩٩ ٠٦٧٣٣٠ ٦٣٢٢٢٨ ١٠٢ 

  .مسائل نوع اجلنس يف العمل والبطالة والدخل يف فيجي: املصدر
    

وكما يتجلى مـن اجلـدول الـوارد أعـاله، يعمـل املزيـد مـن النـساء يف صـناعة الفنـادق                        - ٢٣١
ــا    ــة واملطــاعم تليه ــصناعات    وجتــارة التجزئ ــة والشخــصية، وال ــة واالجتماعي اخلــدمات التجاري

  .التحويلية، واملالية والعقارات واألعمال التجارية

__________ 
  .١٥٤ الصفحة –) ٢٠٠٧(نارسي   )٦٣(  
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  العمل يف اخلدمة املدنية    
 يف ١٠ ٠٠٠وزاد حجـم اخلدمـة العامـة مـن        . احلكومة هي أكرب رب عمل يف فيجـي        - ٢٣٢
وع األعمـال مدفوعـة      مما ميثل نـسبة كـبرية مـن جممـ          ٢٠٠٥ يف عام    ٢٥ ٨٨٨ إىل   ١٩٧١عام  
ويعكس هذا ارتفـاع عـدد النـساء العـامالت يف فئـات التـدريس والتمـريض وطـب                   . )٦٤(األجر

  .األسنان واألعمال الكتابية وغريها من الفئات املهنية ذات الصلة
ورغم زيادة عدد النساء املتعلمات والفنيات يف اخلدمة املدنية، مـا زالـت املـرأة تـرتبط                  - ٢٣٣

  . االجتماعي وتقدمي الرعاية واألنشطة املوجهة حنو اخلدماتبأنشطة الرفاه
  

  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ حتليل الفئات املهنية حسب نوع اجلنس، – ١٣اجلدول 
  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  الفئة املهنية
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  

  ١١٩  ١٤٢  ١١١  ١٣٤  احملاسبة ومراجعة احلسابات
  ٣  ١٨      الرؤساء التنفيذيون

  ٩٢  ٨٠  ٩١  ٨٤  ناناملختصون بطب األس
  ٤ ٤٢٩  ٣ ٨٩٢  ٤ ٥٢٠  ٣ ٨٩٥  التعليم

  ١  ٦٦    ٧٠  اهلندسة واملهن الفنية املرتبطة هبا
  ٢٣  ٣٧١  ١٩  ٣٦٠  اهلندسة والدعم
    ٢    ٢  رئيس اجلمهورية

  ٨  ٩٠  ٨  ٩٣  أعضاء الربملان/الوزراء
  ١٩٤  ٢٠٣  ٢٠٠  ٢٠١  الصحة

  ٣٥  ١٤  ٣٦  ١٣  احملفوظات واملكتبة
  ٢٣  ٤٠  ٢٢  ٣٧  تكنولوجيا املعلومات
  ٧  ٢٥  ٥  ٢٤  القضاة وقضاة التحقيق

  ١٥  ٣٩  ١٣  ٣٨  البيئة واملساحون واملخططون واملقيمون
  ٢٦  ٣١  ٢٦  ٣٢  الشؤون القانونية
  ١١٠  ١٩٢  ١٢٣  ٢١٣  املوظفون الطبيون

  صفر  ٢  -  ١  املعاونون
  ١ ٦٥٩  ١١٥  ١ ٥٢٥  ٩٧  التمريض
  ٣٠  ٢٣  ٣٢  ٢٧  الصيدلة
  ٢٨٨  ١ ٧٨٧  ١٨٠  ١ ٦٦٣  الشرطة

__________ 
  .٧٩ الصفحة –) ٢٠٠٧(االستراتيجية املستدامة للتمكني والتنمية يف اجملال االقتصادي : حكومة فيجي  )٦٤(  
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  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  الفئة املهنية
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  

  ٢٨  ٤٢٢  ٢٥  ٤٢٢  السجون
  ٥٢  ٣٨٨  ٤٦  ٣٩٦  الزراعة وصيد األمساك واحلراجة

  صفر  ٢  صفر  ٢  الرؤساء 
  ١٧  ٤٠  ١٧  ٤٦  العلم والبحث

  ٧  ١٣٦  ٦  ١٣٤  اإلمدادات واملخازن
  ١ ٥١٣  ١ ٠٤٦  ١ ٤٧٧  ١ ٠٤٧  اخلدمات والدعم
  ٤٨  ٢٣٠  ٥٣  ٢٤٠  الدعم العلمي

  ٥٩  ١٥٤  ٦١  ١٥٤  الشؤون الفنية العامة واهليدروغرافيا
  ٢٥  ١٢٣  ٣٠  ١٥٠  كبار املسؤولني التنفيذيني

  ٢    ٣  ١  الطب البيطري
  ٨ ٨١٣  ٩ ٦٧٣  ٨ ٦٢٩  ٩ ٥٧٧  اجملموع
  .٢٠٠٤-٢٠٠٣القوائم املدنية، : املصدر

    
كمــا هــو جممــل يف اجلــدول الــوارد أعــاله، مــا زال الرجــال يــسيطرون علــى جمــاالت     - ٢٣٤

د النساء عدد الرجـال يف التعلـيم والتمـريض وخـدمات            اهلندسة واملهن الفنية يف حني جتاوز عد      
ورغم وجود سياسـة تكـافؤ فـرص العمـل يف جلنـة اخلدمـة العامـة، قلـيال مـا تـؤثر علـى                 . الدعم

  .متثيل املرأة داخل أعلى أربع مستويات يف اخلدمة املدنية
  املساواة يف األجر لقاء العمل متساوي القيمة    

 املبـادئ واحلقـوق األساسـية يف    ٢٠٠٧القات العمل لعام   من تعميم ع   ٢يوضح اجلزء    - ٢٣٥
. ويقضي هذا اجلزء باتباع سياسـات عماليـة عادلـة جلميـع األشـخاص وحيظـر الـسخرة         . العمل

  : على ما يلي٦من املادة ) ٤(وتنص املادة الفرعية 
يدفع كـل رب عمـل أجـرا متـساويا للعامـل والعاملـة لقـاء العمـل متـساوي                    ”    

  .“القيمة
ومن املتوقع أن تدرس احلكومـة نتـائج الفجـوة يف دخـل اجلنـسني بغيـة تـشجيع إعـادة                      - ٢٣٦

تشكيل سياسات الدخل يف القطاع العام كي تتكافـأ جـداول أجـور اإلنـاث يف مجيـع                 
  .)٦٥(الصناعات واملهن مع جداول أجور الذكور لقاء العمل ذي القيمة املتساوية

__________ 
  ).٢٠٠٥(نارسي   )٦٥(  
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  جمالس األجور    
ــا   - ٢٣٧ ــيم عالق ــن تعم ــام  كجــزء م ــة عــشرة جمــالس   ٢٠٠٧ت العمــل لع ــشأت احلكوم ، أن

  .لألجور لإلشراف على تنفيذ التعميم وأنظمته
  املرأة والنقابات    

للمرأة العاملـة يف القطـاع النظـامي حريـة اإلنـضمام إىل نقابـات تتـصل بقطـاع العمـل                      - ٢٣٨
اديـة يف هـذه     بيـد أنـه جيـدر باملالحظـة أن الرجـال يـسيطرون علـى املناصـب القي                 . الذي متارسه 

  .النقابات يف حني تنشط املرأة دائما يف املشاركة يف اجلناح النسائي
  املعوقات    

 وتـنص املـادة     ٢٠٠٧حقوق املعوقني العاملني مكفولة يف تعميم عالقـات العمـل لعـام              - ٢٣٩
  : على ما يلي٦من املادة ) ٢(الفرعية 
لعـرق أو اللـون أو       ضـد أي عامـل أو عامـل حمتمـل علـى اسـاس ا               ال مييز أي شخص   ”  

نــوع اجلــنس أو الــدين أو الــرأي الــسياسي أو األرومــة القوميــة أو التوجــه اجلنــسي أو  
العمــر أو املنبــت االجتمــاعي أو احلالــة الزواجيــة أو احلمــل أو املــسؤوليات األســرية أو 
احلالــة الــصحية مبــا يف ذلــك حالــة اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية احلقيقيــة أو 

 أو عضوية النقابات أو النشاط فيها أو اإلعاقـة فيمـا يتعلـق بتعيينـه أو تدريبـه                   املتصورة
أو ترقيته أو أحكـام وشـروط عملـه أو إهنـاء خدمتـه أو أي مـسائل أخـرى ناشـئة عـن                        

  .“عالقات العمل
 ٥٦القانون رقـم     (٢٠٠٨السياسة الوطنية بشأن التحرش اجلنسي يف جمال العمل لعام              

  )٢٠٠٨لعام 
تحــرش اجلنــسي شــكل مــن أشــكال التمييــز وميثــل انتــهاكا جــسيما حلقــوق اإلنــسان  ال - ٢٤٠

  :للشخص وكرامته البشرية؛ وميكن أن حيدث على مستويني مها
ــة       ‘١’   يف عالقــة عــدم تكــافؤ الــسلطة أو النفــوذ، كمــا يف العالقــة بــني عــضو هيئ

  املرؤوس؛/الطالب واملشرف/التدريس
، أي )لــى ســبيل املثــال بــني العامــل والعامــلع(وبــني األقــران وشــركاء العمــل   ‘٢’  

  .الزمالء
والتحرش اجلنسي قـضية كـبرية جلميـع جمـاالت العمـل يف فيجـي مبـا يف ذلـك املـدارس             - ٢٤١

. حيث أنه يؤثر تأثريا سلبيا علـى ثقافـة العمـل وجمـال العمـل ممـا يعرقـل إحـراز التقـدم والتنميـة           
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الوطنيـة اجلديـدة بـشأن التحـرش اجلنـسي يف           وللتصدى هلذه القضية، اختذت احلكومة السياسة       
ــسان  ــشركاء    . ٢٠٠٨أبريــل /جمــال العمــل يف ني ــشاور مــع ال ــسياسة بالت وقــد وضــعت هــذه ال

االجتماعيني الثالثيني وغريهـم مـن أصـحاب املـصلحة عـن طريـق اجمللـس االستـشاري العمـايل                    
  .)٦٦(السابق واجمللس االستشاري اجلديد لعالقات العمل

، هـو أي شـكل مـن أشـكال املالطفـة اجلنـسية              )٦٧(نسي، حبكـم التعريـف    والتحرش اجل  - ٢٤٢
وال يلزم أن تأيت يف سلـسلة مـن األحـداث أو            . الكريهة دون ما يدعو إىل ذلك مع عدم تقبلها        

  .حترشاإذ ميكن أن يشكل فعل واحد . حىت كنمط مستمر من أمناط السلوك
اوي تقـدم مـن إنـاث، يقـع ذكـور      ومن األمهيـة مالحظـة أنـه يف حـني أن أغلبيـة الـشك           - ٢٤٣

وميكن لضحية التحرش اجلنسي يف جمـال العمـل         . أيضا ضحايا للتحرش اجلنسي يف جمال العمل      
  :أن يسعى لإلنتصاف من ذلك عن طريق أحد النظم التشريعية التالية

  ؛١٩٩٩قانون جلنة حقوق اإلنسان لعام   ‘١’  
   من قانون العقوبات؛١٥٤واملادة   ‘٢’  
لــتظلم الشخــصي أو كــرتاع يتعلــق بالعمــل يف إطــار تعمــيم عالقــات   إجــراء ا  ‘٣’  

  .٢٠٠٧العمل لعام 
ومن األمهية مالحظة أنه جيـب أن خيتـار العامـل مـا إذا كـان سـيقدم الـشكوى يف إطـار قـانون                         
جلنة حقوق اإلنسان أو تعميم عالقات العمل، حيـث أنـه ال ميكـن لـه أو هلـا إختـاذ اإلجـراءات                

  .حتت النظامني
اإليـدز يف جمـال العمـل       /نة املمارسات الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعـة البـشرية         مدو    

  )٥٧/٢٠٠٨القانون رقم  (٢٠٠٨لعام 
ُصممت مدونة املمارسات إلسداء الُنصح ألرباب العمـل والعمـال بـشأن اإلجـراءات               - ٢٤٤

عـن فـريوس نقـص املناعـة        الوقائية املقبولة لتاليف الوفيات واإلصابات واألمراض املهنيـة النامجـة           
وقــد . البــشرية واإليــدز يف جمــال العمــل، يف حــني حتتــرم املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل

ُوضعت مدونة املمارسـات بالتـشاور مـع الـشركاء االجتمـاعيني الثالثـيني وأصـحاب املـصلحة                  
لعمـل  اآلخرين عن طريـق اجمللـس االستـشاري للعمـل الـسابق واجمللـس االستـشاري لعالقـات ا                  

  .اجلديد
__________ 

  .اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بيان تقرير الدولة بشأن اتفاقية القض–) ٢٠٠٨(وزارة العمل   )٦٦(  
مــن قــانون جلنــة حقــوق  ) ٢ (١٧؛ ُيعــرَّف التحــرش اجلنــسي يف املــادة  ٢٠٠٨تعمــيم عالقــات العمــل لعــام    )٦٧(  

  .اإلنسان
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واهلدف مـن هـذه املدونـة هـو تـوفري جممـوع مـن املبـادئ التوجيهيـة لكـل مـن أربـاب                          - ٢٤٥
العمل والعمـال لتنـاول فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز والوقايـة منـهما يف جمـال العمـل                        

. ٢٠٠٧ وتعمـيم عالقـات العمـل لعـام          ١٩٩٦وفقا لقانون الـصحة والـسالمة يف العمـل لعـام            
  : املبادئ التوجيهية اجملاالت التاليةوتشمل

  الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز؛  )أ(  
تقليل خطر اإلصابة النامجة عـن التعـرض لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية فيمـا                    )ب(  

  يتصل بالعمل إىل احلد األدىن؛
لتخفيـف  معاجلة أثر فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز يف جمـال العمـل وا                   )ج(  

  منه؛
رعايـــة ودعـــم العمـــال املـــصابني واملتـــأثرين بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية    )د(  
  واإليدز؛
القضاء على الوصمة والتمييز علـى أسـاس احلالـة احلقيقيـة أو املتـصورة بـشأن                 )هـ(  

  اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية؛
بفعاليـة للحـوادث    مساعدة جماالت العمل على االستجابة على حنو مناسـب و           )و(  

  .املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف جمال العمل
  القطاع غري النظامي    

تتسم أنشطة القطاع غـري النظـامي بطـابع العمليـات صـغرية النطـاق وكثافـة اسـتخدام                    - ٢٤٦
ى العمالة واالعتماد على املوارد احمللية واستخدام مستوى منخفض من التكنولوجيـا وتقـوم علـ             

أساس األسرة ومتلكها العائلة ويعمل هبا أفرادها، وتقـدم العمـل احلـر حلـساب الـذات بـأجر أو                 
دون أجر وغـري مـسجلة وال ختـضع ألنظمـة وال تـستثمر فيهـا رؤوس أمـوال كـبرية وكـثريا مـا              

وال يعتـرف رمسيـا بعمـل املـرأة يف قطاعـات الكفـاف، ومـن مث مـن                . تفتقر إىل الدعم املؤسسي   
ــة املــرأة عــن طريــق التــدريب علــى املهــارات وبــرامج     شــأن إختــاذ ا ســتراتيجيات حلمايــة وتنمي

التخفيف من حدة الفقر لتعزيز فرص مـشاركة املـرأة يف التنميـة، أن حيقـق مـستقبال ال تفـسده                     
  .كثريا التحيزات القائمة على أساس نوع اجلنس ويراعي أكثر حقوق اإلنسان

ــام     - ٢٤٧ ــؤخرة يف ع ــت دراســة م ــد أجري ــه  ٢٠٠٥وق ــا جمموع ــشطة غــري   ١٥٠ مل ــن األن  م
 يف املائــة مــن ٧٢ يف املائــة مــن النــساء و ٢٨النظاميــة يف املنــاطق احلــضرية يف فيجــي وبــيَّن أن 



CEDAW/C/FJI/2-4  
 

10-22240 99 
 

وباالضافة إىل ذلك تظهـر بيانـات       . )٦٨(الرجال ميارسون أنشطة غري نظامية يف املناطق احلضرية       
 أن الكـثري مـن النـساء يف         ٢٠٠٣ عـام    الدراسة االستقصائية املتعلقة بـدخل األسـرة املعيـشية يف         

  .املناطق احلضرية يعملن يف أنشطة دون مقابل نقدي
  األعمال املرتلية    

 دراسة بشأن مسائل نوع اجلنس يف العمالة والبطالـة والـدخل            ٢٠٠٥أُجريت يف عام     - ٢٤٨
 ، مشلـت ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف فيجي على أساس الدراسة االستقصائية للعمـل والبطالـة يف الفتـرة      

يف ‘ األعبـــاء املرتليـــة’ألول مـــرة يف دراســـة استقـــصائية للمكتـــب بـــشأن العمـــل بيانـــات عـــن 
ــة عــن عــدد ســاعات العمــل يف     . االســتبيان وقــد ســألت الدراســة االستقــصائية للعمــل والبطال

الطهــي وغــسيل املالبــس وتنظيــف املــسكن : األعبــاء املرتليــة علــى مــدى األيــام الــسبعة الــسابقة
وتـبني البيانـات اخـتالال جـسيما حيـث تـؤدي            .  ذلك مـن األعبـاء العامـة       ورعاية األطفال وغري  

  .اإلناث األعباء املرتلية لساعات أطول مما ميضيه فيها الذكور
  

   متوسط جمموع الساعات اليت ُتمضى يف أداء مجيع األعباء املرتلية– ١٤اجلدول 
  

  )وربني اإلناث والذك(الفرق   املتوسط املرجح للساعات  مجيع األعباء
  ذكور  إناث  اجملموع  ذكور  إناث  النشاط املعتاد

بالنسبة املئوية  عدد الساعات     
 ١٩١ ١٦ ١٢ ٨ ٢٤  عامل بأجر  -ألف 

 ١٣٤ ١٣ ١٤ ١٠ ٢٢  عامل مبرتب  -باء 

 ١٩٦ ١٤ ١٠ ٧ ٢١  رب عمل  -جيم 

       

 ٢١٩ ٢٤ ١٧ ١١ ٣٥  العامل حلسابه  -دال 

 ١٥٦ ٢١ ٢٥ ١٤ ٣٥  العامل يف األسرة  -هاء 

 ١٦٢ ٢٢ ٣٠ ١٣ ٣٥  العامل يف اجملتمع احمللي  -واو 

       

 ٩٨ ٨ ١٢ ٩ ١٧  ذوو املعاشات التقاعدية  -حاء 

 ٥٨- ٢- ٣  ٤ ٢   املعوقون  -طاء 

 ٤٨٩ ٢٦ ١٤ ٥ ٣١  ال يبحث عن عمل  -كاف 

       

 ٣٢ ١٠ ٤٠ ٣٠ ٤٠  التفرغ للمهام املرتلية  -الم 

__________ 
  .٩٥ الصفحة –) ٢٠٠٥(ريدي ونايدو وموهاين كما هو وارد يف شاندرا وليواي   )٦٨(  
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  )وربني اإلناث والذك(الفرق   املتوسط املرجح للساعات  مجيع األعباء
  ذكور  إناث  اجملموع  ذكور  إناث  النشاط املعتاد

 ٨٩ ٢ ٤ ٢ ٥  طالب متفرغ  -نون 

يف/غــري منــتظمني بالدراســة  -راء 
 ٤٠- صفر ١ ١  صفر  سن الدراسة

       

 ١٨٠ ١٦ ١٥ ٩ ٢٤ يبحوث عن عمل/عاطلون  -شني 

توقفــــــوا عــــــن/عــــــاطلون  -تاء  
 ٣٠٥ ١٧ ١٥ ٥ ٢٢  البحث عن العمل

 ٢٣٠ ١٥ ١٤ ٧ ٢٢  اجملموع

  .٢٠٠٤/٢٠٠٥ل والبطالة للفترة تقرير الدراسة االستقصائية للعم) ٢٠٠٧(مكتب إحصاءات جزر فيجي : املصدر
    

 ٢١ و ٢٤ووفقــا للجــدول الــوارد أعــاله، عملــت العــامالت مبرتــب وربــات العمــل     - ٢٤٩
.  ســاعات يف املقابــل١٠ و ٨ســاعة علــى التــوايل مقابــل نظــرائهن مــن الــذكور الــذين عملــوا  

 ٣٥ع احمللـي    وفيما يتعلق بالعاملني حبساهبم، عملت العـامالت يف األسـرة والعـامالت يف اجملتمـ              
ومـن  .  سـاعة علـى التـوايل      ١٣ و   ١٤ و   ١١ساعة مقابل نظرائهن الـذكور الـذين عملـوا ملـدة            

الواضح أن اإلناث ما زلن يشكلن األغلبية يف أداء األعمال املرتلية بصرف النظر عـن وضـعهن                 
 ٤٠ه وفيما يتعلق باملتفرغني لألعمـال املرتليـة، تعمـل اإلنـاث مـا متوسـط        . االقتصادي أو املهين  

أن فئـة   ) ٢٠٠٥(وباالضـافة إىل ذلـك، وجـد نارسـي          .  ساعة يعملها الذكور   ٣٠ساعة مقابل   
: ال تـشمل عـادة األعمـال املرتليـة يف أحـد حتلـيالت سـوق العمـل التقليديـة                   ‘ الناشط اقتصاديا ’

  .‘غري الناشطني اقتصاديا’وُيدرج املتفرغون ألداء األعمال املرتلية كجزء من 
  ة باألمومةاألحكام املتعلق    

تستطيع املرأة الـيت متـارس عمـال مـدفوع األجـر سـواء يف القطـاع العـام أو يف القطـاع                      - ٢٥٠
 إجـازة األمومـة،     – ١١وينص اجلزء   . اخلاص أن حتصل اآلن على إجازة أمومة مدفوعة األجر        

  : على ما يلي٢٠٠٧من تعميم عالقات العمل لعام ) ٢ (١٠١املادة 
  :إجازة أمومة مدفوعة األجر على النحو التايلحيق للمرأة احلصول على ”  
 والدات، حتصل علـى األجـر املعتـاد الـذي كانـت ستحـصل               ٣ألول    )أ(    

  عليه إذا كانت متارس العمل؛
للوالدة الرابعـة ومـا بعـدها، حتـصل علـى نـصف األجـر املعتـاد الـذي                    )ب(    

  “كانت ستحصل عليه إذا كانت متارس العمل



CEDAW/C/FJI/2-4  
 

10-22240 101 
 

نساء والرجال الـذين يعملـون شـّغالني باملنـازل اآلن احلـصول علـى               وألول مرة، حيق لل    - ٢٥١
وللمـرأة الـيت    . إجازة سنوية وإجازة مدفوعة األجـر يف األعيـاد وإجـازة مرضـية وإجـازة حـداد                

ينتظــر أن تــضع وليــدها أن حتــصل علــى إجــازة أمومــة وتتلقــى أجرهــا يف إطــار أحكــام تعمــيم  
  .ومة خالل إجازة األم٢٠٠٧عالقات العمل لعام 

  الضمان االجتماعي    
ال توجد أي أحكام السـتحقاقات البطالـة أو بـدالت للمتقاعـدين وكبـار الـسن؛ بيـد                    - ٢٥٢

أنه ُيطلـب مـن العـاملني بـأجر االشـتراك يف صـندوق اإلدخـار الـوطين يف فيجـي الـذي يـساهم                      
ــه بنــسبة تعــادل نــسبة    ــة الــيت تــستقطع مــن أجــور ورواتــب املــوظف   ٨رب العمــل في ني  يف املائ

  .لالشتراك فيه
 أجاز الربملان تعديالت هامة على قـانون صـندوق اإلدخـار            ١٩٩٨أغسطس  /ويف آب  - ٢٥٣

وأدخــل . الــوطين يف فيجــي جتــري تغــيريات رئيــسية علــى نظــام املعاشــات التقاعديــة للــصندوق
 واملـصممة خصيـصا   ١٩٩٩الصندوق هـذه التغـيريات علـى نظـام املعاشـات التقاعديـة يف عـام             

ويقدم النظام مدفوعات شـهرية مـدى احليـاة للعـضو الـذي خيتـار احلـصول علـى              . يهلألعضاء ف 
وعــالوة علــى ذلــك، قــد يطلــب العــضو اإلنــسحاب منــه عنــد . معــاش تقاعــدي عنــدما يتقاعــد

بلــوغ ســن اخلامــسة واخلمــسني حيــث حيــصل علــى نــسبة معينــة ُتــدفع كمبلــغ إمجــايل مقطــوع 
عاشــات التقاعديــة إلزاميــة؛ بيــد أن نــوع  وامل. وحيــصل علــى البــاقي كمعــاش تقاعــدي شــهري 
  :وتتاح للعضو ستة خيارات هي. املعاش التقاعدي الذي خيتاره العضو اختياري

 معاش تقاعدي مدى احلياة خيوِّل للعضو احلصول على معـاش     –اخليار األول     ‘١’  
  تقاعدي وحده ويتوقف املعاش التقاعدي عند وفاة العضو؛

ويف هــذه احلالــة، . تقاعــدي مــشترك للعــضو وزوجــه  معــاش –اخليــار الثــاين   ‘٢’  
  يتلقى الزوج املعاش التقاعدي عند وفاة العضو؛

ــار الثالــث    ‘٣’    جــزء مبلــغ إمجــايل مقطــوع وجــزء معــاش تقاعــدي مــدى     –اخلي
  احلياة؛

   جزء مبلغ إمجايل مقطوع وجزء معاش تقاعدي مشترك؛–اخليار الرابع   ‘٤’  
ــار اخلــامس   ‘٥’   ــاة    جــزء مبلــغ م–اخلي قطــوع وجــزء معــاش تقاعــدي مــدى احلي

ويوفر هذا اخليار للعـضو فرصـة التمتـع جبميـع           . وجزء معاش تقاعدي مشترك   
ــابقا   ــذكورة س ــارات امل ــغ إمجــايل     . اخلي ــى مبل ــستطيع العــضو احلــصول عل وي

. مقطوع واحلصول على املبلغ املتبقي كمعاش تقاعدي مدى احليـاة ومـشترك     
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 تقاعــديني، وعنــد وفــاة العــضو يتوقــف   ويتلقــى العــضو أثنــاء حياتــه معاشــني  
املعاش التقاعدي الذي ُيدفع مـدى احليـاة وُيحـوَّل املعـاش التقاعـدي املـشترك                

  إىل الزوج الذي حيصل على املعاش التقاعدي أثناء حياته؛
ويسمح هذا اخليار للعـضو أن يطلـب   .  مبلغ إمجايل مقطوع–اخليار السادس     ‘٦’  

تلزم إعطائــه مجيــع رصـيد حــسابه يف وقــت  دفـع مبلــغ إمجـايل مقطــوع ممــا يـس   
  .االنسحاب من النظام وُيدفع له بشيك واحد

 سـحب   ١٩٧٥، كان بوسع مجيـع النـساء الـاليت تـزوجن بعـد عـام                ١٩٩٩وقبل عام    - ٢٥٤
ــصندوق، ال حيــق هلــن         ــضمامهن إىل ال ــادة إن ــصندوق وحــىت رغــم إع ــن ال ــدخراهتن م ــع م مجي

غـيريات اجلديـدة للنـساء بأهليـة احلـصول علـى            وقـد مسحـت الت    . احلصول على معـاش تقاعـدي     
معاش تقاعدي حىت إذا كن قد انسحنب ألسباب تتعلق بالزواج وعـاودن اإلنـضمام للـصندوق            

  . أو قبله١٩٩٩يونيه / حزيران٣٠يف 
وهناك نظام طوعي أيضا يف إطار صندوق اإلدخار الوطين يف فيجي ميكـن أن يـسجل                 - ٢٥٥

وهم يـستفيدون أيـضا مـن الفائـدة         . شتراكات طوعية كل شهر   فيه الرجال والنساء ويقدمون ا    
  .واستحقاقات أخرى يف إطار الصندوق مبجرد الوفاء مبعايري احلصول على املساعدة

  التدريب    
وتقدم هيئة التدريب واالنتاجية يف فيجي أيضا التـدريب الفـين للبـالغني الـذين يـودون                  - ٢٥٦

وعـادة مـا تكـون الـدورات        . ت حمددة وميادين دراسية   مواصلة بناء مهاراهتم وقدراهتم يف جماال     
ــون         ــسري إلتحــاق مــن يعمل ــسائية لتي ــصول م ــا ف ــصرية األجــل ومعظمه ــدم ق ــيت تق الدراســية ال

وبيانـات التـدريب    . يستطيعون احلصول على إجـازة حلـضور الفـصول الدراسـية بالربنـامج             وال
  .غري متاحة

  التدريب أثناء اخلدمة    
ة العاملة طلب االلتحاق بدراسات أخرى سـواء علـى أسـاس التفـرغ              وحيق أيضا للمرأ   - ٢٥٧

وحيــق أيـضا للعــاملني يف اخلدمـة املدنيــة طلــب احلـصول علــى مـنح دراســية يف إطــار     . أو عدمـه 
  .برنامج التدريب أثناء اخلدمة احلكومية

  



CEDAW/C/FJI/2-4  
 

10-22240 103 
 

    الصحة‐  ١٢املادة     
  

ى التمييز ضد املـرأة يف      تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء عل         - ١    
ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تـضمن هلـا، علـى أسـاس املـساواة بـني الرجـل واملـرأة،                      

  .احلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة
 مـن هـذه املـادة تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة               ١بالرغم مـن أحكـام الفقـرة          - ٢    

اسبة فيما يتعلـق باحلمـل والـوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة، مـوفرة هلـا خـدمات                   خدمات من 
  .جمانية عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة

    
  مقدمة    

مـن  ) ١ (٢٥احلق يف الصحة حـق مـن حقـوق اإلنـسان األساسـية كمـا يـرد يف املـادة                  - ٢٥٨
  :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

ص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة علـى الـصحة والرفاهيـة لـه                لكل شخ   
وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملـسكن والعنايـة الطبيـة وكـذلك اخلـدمات        
ــة واملــرض والعجــز      ــة البطال ــه احلــق يف تــأمني معيــشته يف حال ــة الالزمــة، ول االجتماعي

عيش نتيجة لظروف خارجـة عـن       والترمل والشيخوخة وغري ذلك من فقدان وسائل ال       
  .إرادته

ويف فيجي نظام صحي متطور وشامل جدا وميكن أن حيـصل كـل مـن الرجـل واملـرأة                    - ٢٥٩
بيـد أنـه علـى الـرغم مـن اجلهـود املبذولـة لتحـسني النـواتج                  . على خدماته يف مجيع أحناء الدولة     

ــق       ــف يف حتقي ــرات الــصحية إىل أن فيجــي تتخل ــتعراض للمؤش ــشري اس ــصحية، ُي  األهــداف ال
ويتكـون اهليكـل األساسـي للنظـام الـصحي مـن ثـالث ُشــعب        . اإلمنائيـة لأللفيـة يف هـذا الـشأن    

ويف كــل ُشــعبة مستــشفى مركــزي حيــال إليــه  . الــشرقية، والغربيــة، والــشمالية/الوســطى: هــي
ــاك . املرضــى ــُشعب و  ٣وهن ــشفيات يف ال ــشفيات ختصــصية و  ٣ مست ــشفى يف ١٦ مست  مست

 مركــزا ٧٦ستــشفيات يف املنــاطق احملليــة ومستــشفى واحــد خــاص و    م٣الــُشعب الفرعيــة و 
ــسن ٣ مــن مراكــز التمــريض و  ١٠١صــحيا و  ــار ال ــاك حــوايل  .  مــن دور كب  مــن ٣٠٠وهن

وميكـن للمـرأة االسـتفادة مـن        . العاملني الصحيني يف القرى يعملون علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي            
  .نظام الرعاية الصحية على قدم املساواة مع الرجل
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إقامـة هيكـل صـحي معـزز يـدعم نظامـا       ”ومتر وزارة الـصحة بعمليـة إصـالح تتـوخى       - ٢٦٠
وتتمثـل مهمتـه   “ مموال متويال كافيا ألداء الرعاية الصحية يرعـى التمتـع مبوفـور الـصحة والرفـاه      

  . “تقدمي خدمات صحية جيدة لشعب فيجي”يف 
  نسبة املوظفني إىل املرضى    

 مــن املــوظفني يف وظــائف ٤٠٥ موظفــا يعمــل منــهم ٣ ٢٩٦جممــوع عــدد املــوظفني  - ٢٦١
ــة و  ــسكان هــي   .  يف وظــائف متــريض ١ ٨٢٥طبي ــاء إىل عــدد ال ــسبة األطب  ٢ ٣٠٠ إىل ١ون

ويوجــد نقــص دائمــا يف الفنــيني العــاملني يف   . ٥٠٠ إىل ١ونــسبة املمرضــني إىل املرضــى هــي  
ــرا هلجــرة واســتقالة األطبــاء واملمرضــني        نفــذت وزارة ١٩٩٨ويف عــام . اجملــال الــصحي نظ

الصحة برناجما للممرضني واملمارسني ملعاجلة الـنقص يف األطبـاء يف فيجـي ال سـيما يف املنـاطق                   
ــة ــامج الــذي يــستغرق  . الريفي  شــهرا التــدريب العملــي اإلكلينيكــي والطــيب   ١٣ويــستلزم الربن

. نوعادة ما يعمل هؤالء املمارسون يف مناطق ريفيـة حيـث ال يوجـد أطبـاء مؤهلـو                . األساسي
  .واهلدف العام منه هو حتسني أداء اخلدمات الصحية يف املناطق الريفية

  املؤشرات الصحية    
األسباب الرئيسية ملرض اإلناث هي أمراض اجلهاز التناسـلي البـويل، وأمـراض اجلهـاز                - ٢٦٢

التنفــسي، واألمـــراض املعديـــة والطفيليـــة، وأمـــراض الـــدورة الدمويـــة، واألورام، واإلصـــابات  
واألسباب الرئيسية لوفيات اإلناث هي أمراض اجلهاز التنفـسي البـويل واضـطرابات             . والتسمم

الغدد الصماء وأمـراض التغذيـة واإليـض، واإلصـابات والتـسمم، واألورام، واألمـراض املعديـة              
  .والطفيلية
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  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ اإلحصاءات الصحية احليوية، – ١٥اجلدول 
    

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

  ٨٦٨ ٤٨٨  ٨٤٩ ٣٦١  ٨٤٨ ٦٤٧  السكان
  ١٨٦ ٨٠٣  ١٨٣ ٢٩٥  ١٦٧ ٨١٠  )٤٤-١٥(النساء 

  ١٨ ٣٩٤  ١٧ ٨٢٦  ١٧ ٧١٤  جمموع املواليد األحياء
  ٢١  ٢٠,٩٩  ٢٠,٨٧  ) من السكان١ ٠٠٠لكل (معدل الوالدات اإلمجايل 
  ٧,١  ٧,٠٢  ٦,٦٣  معدل الوفيات اإلمجايل
  ٪ ١,٤  ٪ ١,٤  ٪ ١,٤٢  معدل الزيادة الطبيعية

  ١٩,٥  ٢٠,٧٦  ١٧,٨٤  ) من املواليد األحياء١ ٠٠٠من كل (ضع معدل وفيات الر
  ١٩,٤  ٢٢,٥  ١٩,٣  معدل الوفيات قرب الوالدة
  ١١,٣  ١٥,٣٧  ١٠,٥  معدل وفيات حديثي الوالدة

  ٨,٢  ٥,٣٩  ٧,٧٩  معدل وفيات املواليد متقدمي العمر
  ٢٥,٨  ٢٥,٨١  ٢٢,٥٢  وفيات املواليد دون سن اخلامسة

  ٤٣,٥  ٥٠,٤٩  ٣٣,٨٧  نسبة الوفيات النفاسية
  ٩٦,٩  ٩٧,٢٥  ١٠٥,٥٦  من النساء يف سن اإلجناب١ ٠٠٠املعدل اإلمجايل للخصوبة لكل 

  ٤٩,١  ٤٢,٤٨  ٤٥,٩٢  محاية تنظيم األسرة

  ).٢٠٠٦(وزارة الصحة : املصدر
    

 مـن املواليـد األحيـاء يف عـام      ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٥٠,٤٩وبلغ معدل الوفيات النفاسـية       - ٢٦٣
يات النفاسية مرتفع باملقارنة مع البلدان املتقدمة إال أنـه أحـسن كـثريا ممـا                ومعدل الوف . ٢٠٠٥

ونظرا للعدد القليل من السكان، قـد تظهـر حالـة وفـاة واحـدة               . هو يف بلدان أخرى يف املنطقة     
بيــد أنــه مت حتقيــق إجنــاز مــشجع يف هــذا النــاتج حيــث   . كمعــدل مرتفــع يف الوفيــات النفاســية 

ات النفاسـية ممـا يـشري إىل تقـدمي رعايـة جيـدة لألمهـات قبـل وبعـد                   تنخفض عموما نسبة الوفيـ    
ــوالدة وإىل أن  ــة صــحية        ٩٩ال ــدمي رعاي ــدى مق ــى أي ــتم عل ــوالدة ت ــن حــاالت ال ــة م  يف املائ

  .)٦٩(مدربني
واألسباب الرئيسية لوفيات األطفال دون سن اخلامسة هي بعـض الظـروف الـيت تنـشأ       - ٢٦٤

؛ ) يف املائـة ١٠,٢٧(، واألمـراض املعديـة والطفيليـة      ) املائـة   يف ٦٨,٣٨(يف فترة ما قبل الوالدة      
، والتــشوهات اخللقيــة، والتــشوهات وحــاالت    ) يف املائــة٦,٢٢(وأمــراض اجلهــاز التنفــسي   

ورغـم  ).  يف املائـة   ٣,٥١(وأمـراض الـدورة الدمويـة       )  يف املائة  ٥,٤١(الشذوذ الكروموسومية   
__________ 

  .٤٣ الصفحة –) ٢٠٠٦(وزارة الصحة   )٦٩(  
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جلنس، قد ال توجد اختالفات كبرية بـني        عدم توفر إحصاءات عن وفيات الرضع على أساس ا        
  .وفيات الذكور واإلناث

 سـنة،   ٦٥,٤ حسب مكتب االحصاءات يف فيجـي        ٢٠٠١وبلغ العمر املتوقع يف عام       - ٢٦٥
والعمــر املتوقــع للــهنود هــو .  ســنة٦٦,٨ ســنة وللفيجيــات اإلنــاث ٦٣,٨وللــذكور الفيجــيني 

وقــد جتــاوزت .  ســنة٦٨,٨نــاث  ســنة وللهنــديات اإل٦٣,٧ ســنة، وللــهنود الــذكور  ٦٥,٤
 سـنة يف عـام      ٦٠فيجي مستوى العمر املتوقع الذي حددته منظمة الصحة العاملية بأال يقل عن             

٢٠٠٠.  
 ١ ٠٠٠ لكـل  ٢٠,٩٩، بلغ معـدل الـوالدات اإلمجـايل    ١٥وكما يتجلى من اجلدول    - ٢٦٦

فر األرقـام    وال تتـو   ٢٠٠٥ يف عـام     ١ ٠٠٠ لكل   ٧,٠٢من السكان ومعدل الوفيات اإلمجايل      
 ١٧ ٠٠٠وقد ظل العدد السنوي للمواليد األحيـاء عنـدما يقـرب            . للرجال والنساء على حده   

 أي  ٢٠٠٥ يف عـام     ١٧ ٨٢٦على مدى السنوات اخلمس املاضية وبلغ عـدد املواليـد األحيـاء             
 يف املائـة مـن جممـوع    ٧٧,٢ومتـت والدة  .  مـن الـسكان  ١ ٠٠٠ يف املائة لكل  ٢٠,٩٩بنسبة  

 مـن حـاالت     ١,٧ألحياء يف مستشفيات يف حـني باشـرت ممرضـات يف املنـاطق احملليـة                املواليد ا 
وباشـرت  . الوالدة، رغم املصاعب اجلغرافية أمـام إحـضار النـساء إىل املراكـز الرئيـسية للـوالدة             

. ٢٠٠٥ يف املائـة مـن جممـوع حـاالت وضـع املواليـد األحيـاء يف عـام                    ١,١قابالت تقليـديات    
 يف األلف من املواليد األحياء أعلـى كـثريا مـن معـدل              ٢٦,٩٢ البالغ   ومعدل والدات الفيجيني  
  .)٧٠(٢٠٠٥ يف األلف من املواليد األحياء يف عام ١٣,٥٧والدات اهلنود الذي بلغ 

  املشاكل الصحية الرئيسية    
كجــزء مــن تــدخل احلكومــة لتقليــل حــاالت فقــر الــدم لــدى احلوامــل، اختــذت وزارة   - ٢٦٧

وأدت هـذه التـدخالت إىل ختفـيض    . ٢٠٠٤نـها إغنـاء الـدقيق يف عـام      الصحة إجراءات مـن بي    
وإىل جانـب هـذه التـدخالت، تقـدم مكمـالت احلديـد       . ٢٠٠٦حاالت فقر الـدم حبلـول عـام        

  .ومحض الفوليك جلميع األمهات الاليت جتري مباشرهتن يف عيادات يف مرحلة ما قبل الوالدة
  األمراض غري املعدية    

ففـي الـسنوات الـثالث      .  املرتبطة بأمناط احلياة قلقال صحيا كـبريا أيـضا         وتثري األمراض  - ٢٦٨
  .املاضية، تفشى السكري بدرجة كبرية فيما بني كل من الرجال والنساء

__________ 
  ).٢٠٠٦(زارة الصحة و  )٧٠(  
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   األسباب العشرة األوىل للمرض والوفيات– ١٦اجلدول 
  

          
  النسبة املئوية  سبب الوفاة  النسبة املئوية  سبب املرضالرقم

 ١٣,٧الداء السكري ٥,٢  صابةاإل١

 ١١,٧أشكال أخرى من أمراض القلب ٤,٤  اإلنفلونزا واإللتهاب الرئوي٢

 ١٠,٦مرض القلب اإلقفاري  ٣,٦  أمراض اإلصابات املعوية٣

 ٨,٤ارتفاع ضغط الدم ٣,١  التهابات اجللد واإلنسجة حتت اجللدية٤

 ٦,١تعفن الدم ٢,٤  مرض القلب اإلقفاري٥

 ٥,٨املرض الدماغي الوعائي ٢,٤  الت أخرى ناشئة يف فترة قرب الوالدةحا٦

 ٣,١حاالت أخرى ناشئة يف فترة قرب الوالدة ١ ٢  مرض اجلهاز التنفسي السفلي املزمن٧

 ٣,٠أمراض اجلهاز التنفسي السفلي املزمن   أشكال أخرى من أمراض القلب٨

 ٢,٨الفشل الكلوي ١,٤  ارتفاع ضغط الدم٨

 ٢,٥ اإلنفلونزا واإللتهاب الرئوي ١,٣  الداء السكري٩

 ٢,٠أورام األعضاء التناسلية للمرأة ١,٦  املرض الدماغي الوعائي١٠

  ).٢٠٠٦(وزارة الصحة : املصدر
    

  الصحة اإلجنابية    
تقدم مجيع املراكز الصحية ومراكز التمريض خدمات ما قبل الوالدة وما بعد الـوالدة               - ٢٦٩

وال توجــد أي عيــادات منفــصلة . نظــيم األســرة وحتــصني األطفــال وفحــص منــوهموخــدمات ت
وتقـدم مجيـع هـذه اخلـدمات     . للمرأة عدا عيادة منظمـة أوكـسفام وهـي عيـادة نـسائية معروفـة          

وتشجع النـساء علـى احلـضور للمرافـق الـصحية إلجـراء فحـوص قبـل الـوالدة وبعـدها،                     . جمانا
ــانيكوالو املهبلــي وفحــص الثــدي  والــذهاب إىل عيــادات تنظــيم األســرة، و  . إجــراء اختبــار باب

ويدعم صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان بـرامج التـدريب علـى الـصحة                 . والرعاية الطبية جمانية  
  .اإلجنابية
وتوجه الرسائل املتعلقة بصحة املرأة عـن طريـق بـرامج التوعيـة الـصحية الـيت تقـوم هبـا              - ٢٧٠

  .ع املدين ووسائط اإلعالم يف اجملتمع احملليوزارة الصحة وغريها من منظمات اجملتم
  األمومة الساملة    

 ١٩ مـن جممـوع   ١٥أُعلنت يف فيجي مبادرة املستـشفيات املالئمـة لألطفـال وأعلنـت        - ٢٧١
ُشعبة فرعية بالفعـل عـن إقامـة مستـشفيات مالئمـة لألطفـال وسـتقوم الـُشعب الفرعيـة األربـع                      
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وهتدف وزارة الـصحة بـاالقتران مـع شـركائها مـن            . ٢٠٠٨املتبقية بإعالن ذلك قبل هناية عام       
املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين إىل حتقيق إقامة مستـشفيات مالئمـة لألطفـال               

ويستلزم هذا املفهوم الرضاعة الثدييـة حـصرا لألطفـال مـن الـوالدة حـىت                . يف مجيع أحناء فيجي   
  .بلوغهم سن ستة أشهر

بيد أنـه  . صول على خدمات نفاسية وتوليد فنية يف مجيع أحناء الدولة         وميكن للمرأة احل   - ٢٧٢
فيما يتعلق بالقرى واملستوطنات النائية، يلزم أن تسافر املرأة إىل املراكز الصحية واملستـشفيات              

  .الرئيسية قبل املوعد املقرر للوضع بفترة طويلة
 وذلك من أجـل حتـسني رعايـة      وُيجرى تدريب على رعاية التوليد يف احلاالت الطارئة        - ٢٧٣
وأُجريت تدريبات على اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة على صعيد الـُشعبة والـُشعبة     . التوليد

  .الفرعية لرفع املستويات الصحية لألطفال
  تنظيم األسرة ومنع احلمل    

 عاما عن طريـق وزارة الـصحة ومنظمـات    ٤٠ُتتاح خدمات منع احلمل منذ أكثر من         - ٢٧٤
وجيري التركيز على مزايـا املباعـدة بـني         . ومجيع اخلدمات يف الوزارة جمانية    . تمع املدين أيضا  اجمل

وقطـع القنـاة    . الوالدات وتتحمـل املـرأة املـسؤولية الرئيـسية عـن اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل                  
املنوية هو أقل اخليارات شيوعا وبعد االضطالع بـربامج للتوعيـة خيتـار عـدد قليـل مـن الرجـال                   

وُيعـني موظفـو مـشروع الـصحة اإلجنابيـة وبرنـامج التحـصني املوسـع علـى                  . طع القنـاة املنويـة    ق
وجيري تنظيم األسرة على أسـاس طـوعي حمـض      . مستوى الُشعبة لتحسني تقدمي هذه اخلدمات     

بيـد أن   . وال توجد أي حواجز قانونية أو ثقافية أمام املرأة للحـصول علـى وسـائل منـع احلمـل                  
ن أحيانــا عــدم اســتطاعتهن اســتخدام وســائل منــع احلمــل نظــرا العتــراض  بعــض النــساء يــذكر

  .شركائهن عليها
ورغــم أن للفــرد احلــق يف ربــط أنابيــب الــرحم أو قطــع القنــاة املنويــة، مــا زال جيــري     - ٢٧٥

احلصول على موافقة الـشريك قبـل ربـط أنابيـب الـرحم أو قطـع القنـاة املنويـة لـتاليف حـدوث                        
 يف  ٤٢,٤٨وبلـغ معـدل انتـشار اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل               . ا بعـد  مشاكل ال داعي هلا فيم    

  .٢٠٠٥املائة يف عام 
  يف املائة١٩,٣األقراص  •

  يف املائة١١وسائل منع احلمل الرمحية  •

  يف املائة١٦,٢) العوازل(الرفاالت  •

  يف املائة١٦,٢احلقن  •
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  يف املائة٢٤,١ربط أنابيب الرحم  •

  يف املائة٠,٢٥قطع قناة املين  •

  يف املائة٠,٤٥غرسات ال •

   يف املائة٦,٢الوسائل الطبيعية  •
 يف  ١ ٣٣٦ فتاة دون سن اخلامسة عـشرة و         ٢٢ويتزايد اجتاه محل املراهقات ومحلت       - ٢٧٦

وتوفر أقراص منع احلمل يف احلاالت الطارئة منـذ         . ٢٠٠٥ سنة يف عام     ١٩-١٥الفئة العمرية   
صحة اإلجنابيـة للمـراهقني املـشورة للـشباب          ويقـدم املثقفـون األقـران يف مراكـز الـ           ٢٠٠٠عام  

  .بشأن مسائل الصحة اإلجنابية
وميكن للرجل واملرأة احلصول على املشورة واخلدمات بشأن تنظيم األسرة عن طريـق              - ٢٧٧

، كانت أكثر وسـائل     ٢٠٠٦ويف عام   . املراكز الصحية ومراكز التمريض يف مجيع أحناء الدولة       
وجيمـل اجلـدول الـوارد      .  وأقلها شيوعا هـي قطـع القنـاة املنويـة          تنظيم األسرة شيوعا هي احلقن    

  .٢٠٠٦أدناه خمتلف وسائل تنظيم األسرة اليت استخدمت يف عام 
  

  )بالنسبة املئوية(تنظيم األسرة حسب الوسيلة  - ٢الشكل       
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. ن إجراؤه إال إذا كانت صحة األم يف خطـر         واإلجهاض غري قانوين يف فيجي وال ميك       - ٢٧٨
ورغم أن اإلجهاض غري قـانوين، تلـتمس بعـض النـساء الـاليت يـردن اإلجهـاض احلـصول علـى                  
مــساعدة طبيــب أمــراض نــساء فــين أو شــخص غــري مؤهــل يــستخدم وســائل تقليديــة شــديدة    

  .وال ُيمارس يف فيجي اختبار الوالدية لتحديد جنس الطفل. اخلطورة
  السرطان    

ومهــا يــشكالن مــع غريمهــا مــن . يرتفــع معــدل اإلصــابة بــسرطان عنــق الــرحم والثــدي - ٢٧٩
 يف املائــة مــن مجيــع حــاالت الــسرطان يف ٤٠ســرطانات اجلهــاز التناســلي، مــا يكــاد يــصل إىل 

ومت تـدريب   . ومعدل اإلصابة بالسرطان أعلى كثريا لـدى الفيجـيني ممـا هـو لـدى اهلنـود                . البلد
 على تنظـيم األسـرة واختبـارات الكـشف عـن سـرطان              ٢٠٠٠نذ عام    ممرض م  ٦٠٠أكثر من   

الرحم وفحص الثدي لتحسني خدمات منع احلمل واكتشاف سرطان عنق الـرحم والثـدي يف            
  .CWMوجيري تصوير الثدي باألشعة السينية يف مستشفى . مراحل قبل أن تصبح خبيثة

  .امج للتوعية الصحيةوجتري وزارة الصحة ومنظمات اجملتمع املدين أيضا بر - ٢٨٠
  اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي    

ما زال معدل اإلصابة باألمراض املنقولة باالتـصال اجلنـسي، مثـل الزهـري والـسيالن،                 - ٢٨١
ويثري هذا القلق ألنه يعكس مستوى السلوك اجلنـسي شـديد اخلطـورة الـذي     . مرتفعا يف فيجي  

وتتفـشى األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي يف الغالـب يف              . يما زال موجودا يف اجملتمع احملل     
 عاما وهي تنتشر بني الفيجيني أكثر مما تنتشر بني اهلنود مع زيادة عـدد               ٢٩-٢٠الفئة العمرية   

املــراهقني الــذين ُيعــاجلون يف عيــادات األمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي ممــا يــشكل اجتاهــا    
ق باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، ُيتبع عالج متالزمـات         وفيما يتعل . يبعث على اإلنزعاج  

ــراض يف مجيــع املراكــز الــصحية    وتتبــع مستــشفيات الــُشعب الفرعيــة والــُشعب عــالج      . األم
  .متالزمات األمراض مث جتري اختبارات معملية أيضا

  )اإليدز(فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب     
دا إىل تــصنيف برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة         اســتنا - ٢٨٢
اإليدز التابع ملنظمة الصحة العاملية، ما زالت نسبة انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية              /البشرية

منخفضة يف البلد ولكن قد يتغري هذا بني ليلـة وضـحاها إذا ارتـضينا بـذلك ومل نـستجب هلـذا           
والـرقم التراكمـي للحـاالت اإلجيابيـة لإلصـابة          . رع من استجابتنا له يف املاضي     الوباء مبعدل أس  

). ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران – ١٩٨٩( حالـة يف فيجـي   ٢٤٩بفريوس نقص املناعـة البـشرية هـو      
وال يعكــس هــذا ســوى االختبــارات املعمليــة الــيت أكــدت اإلصــابة بــالفريوس ومــن املــرجح أن 
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د املــصابني الفعلــي نظــرا لعــدة عوامــل مثــل عــدم كفايــة  يكــون العــدد املبلــغ عنــه أقــل مــن عــد 
وقد جتـاوزت فيجـي مرحلـة بـطء         . )٧١(اإلشراف ورفض إجراء فحوص خشية الوصم والتمييز      

ومــن بــني املتــأثرين بــاملرض،  . )٧٢(إنــدالع املــرض وأصــبحت حاليــا يف مرحلــة تفجــر إنتــشاره  
  .)٧٣( يف املائة٦ة واآلخرون  يف املائ١٣ يف املائة، والفيجيون اهلنود ٨١يشكل الفيجيون 

 يف املائــة مــن جممــوع املــصابني حيــث أن العالقــات اجلنــسية بــني  ٤٣وتــشكل النــساء  - ٢٨٣
وتتعـرض النـساء خلطـر أكـرب باالصـابة بـاملرض            . اجلنسني هي الطريقة الرئيسية النتقـال املـرض       

 محايــة نظــرا الفتقــارهن إىل القــدرة علــى الــتحكم يف ســلوك شــركائهن فــضال عــن قلــة فــرص  
‘ بـسلوك ’ومـن العوائـق الرئيـسية األخـرى التمييـز ضـد املـرأة ووصـمها             . أنفسهن مـن اإلصـابة    

  .ومن ناحية أخرى عادة ما يتغاضى عن سلوك الرجال على حنو مماثل. متصور
ويشكل انتقال املرض من األم إىل الطفل سببا آخر للقلق أيـضا وجيـري التـصدي هلـذا             - ٢٨٤

اإلصــابة بــالفريوس يف عيــادات مــا قبــل الــوالدة مــع تقــدمي املــشورة   عــن طريــق إجــراء اختبــار  
، كانت هنـاك    ٢٠٠٧ويف عام   . الطوعية والعالج املبكر لألمهات احلوامل املصابات بالفريوس      

وقـد نقلـت األم املـرض إىل أطفاهلـا يف سـبع مـن               .  حالة معروفة بإصـابة حوامـل بـالفريوس        ١٣
ــة، ومل تـــستمر م  ــابة   احلـــاالت العـــشر املعروفـ ــة أربـــع حـــاالت وُولـــد طفـــالن دون اإلصـ تابعـ

  .)٧٤(١٩٩٩وقد حدثت مثاين حاالت منها منذ عام . بالفريوس
  :، نفذت اللجنة االستشارية الوطنية املعنية باإليدز الربامج التالية٢٠٠٣ومنذ عام  - ٢٨٥
وقاية الناس من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية مبا يف ذلـك الـشباب عـن طريـق                   •

 :ا يليم

o            تعزيز استراتيجيات وُنهج متكاملة لإلرشاد الـصحي بالـشراكة مـع املنظمـات
 غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية والوزارات املختصة يف احلكومة؛

o   مركزا للصحة اإلجنابيـة للمـراهقني يف مجيـع أحنـاء البلـد تـستهدف                ١٢إنشاء 
 الشباب؛

__________ 
  .٨ الصفحة –) ٢٠٠٧(وزارة الصحة   )٧١(  
  .٢٩ الصفحة –) ٢٠٠٧(االستراتيجية املستدامة للتمكني والتنمية يف اجملال االقتصادي   )٧٢(  
اإليــدز يف فيجــي للفتــرة  /وزارة الــصحة، اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية     )٧٣(  

  .١٤، الصفحة ٢٠١١-٢٠٠٧
  .http://www.youandaids.org/AsiaPacific –موقع أنت واإليدز على شبكة اإلنترنت   )٧٤(  
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o         هـارات احلياتيـة يف املـدارس       االضطالع بربامج التثقيف عن طريـق األقـران وامل
 واجملموعات الشبابية؛

o         بـوزي ليفـو   : القيام بالدعوة لـدى جملـس الـوزراء واملؤسـسات الفيجيـة التاليـة
ــودي، وجملــس شــؤون   )اجمللــس األكــرب للزعمــاء (فاتاكوراغــا  ــؤمتر امليث ، وامل

 الفيجيني، ووزارة شؤون الفيجيني، وجمالس املقاطعات؛

o وتوزيعهـــا، مبـــا يف ذلـــك مبـــادرات ) العـــوازل(ل التـــرويج الســـتخدام الرفائـــ
 تسويقها اجتماعيا؛

o   قيــام احلكومــة واملنظمــات احلكوميــة واملنظمــات اجملتمعيــة مببــادرات للتثقيــف
 على صعيد اجملتمع احمللي ويف جمال العمل؛

o                   ،فتح بضع مراكـز تقـدمي املـشورة والفحـص بـصفة طوعيـة وسـرية للجمهـور
  .وما إىل غري ذلك

  :اإليدزاملصابون ب •
o               اإليـدز يف   /تشكيل جمموعـات دعـم للمـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية

 ؛٢٠٠٤املراكز الرئيسية يف سوفا والوتوكا والباسا يف عام 

o اإليدز؛/التواصل من أجل مواصلة رعاية املصابني بالفريوس 

o عمل املصابني بالفريوس واإليدز مع وزارة الصحة.  
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أُنشئت مراكز لتقدمي املشورة والفحص بصفة طوعية وسـرية يف عيـادات قبـل الـوالدة             •
 التابعة لوزارة الصحة؛

املعاجلة اإلكلينيكية لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وعالجهما عـن طريـق جتربـة      •
. سيع نطاقه ليشمل الوتوكا والباسـا     العالج املضاد للفريوسات الرجعية يف سوفا وتو      

 .ومتت أيضا صياغة سياسة جديدة ملنع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل

 اسـتطاعت وزارة الـصحة اسـتعراض        –حقوق اإلنسان وفريوس نقص املناعة البـشرية         •
القوانني املعمول هبا اليت تترتب عليها آثار فيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         

وُيــضاف اآلن . اعت أيــضا إدمــاج مــسائل هــذا الفــريوس يف قــانون الــسجون  واســتط
 .فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز إىل جدول األمراض اليت جيب اإلبالغ عنها

  تنسيق االستجابة متعددة القطاعات    
استطاعت احلكومة زيادة األموال املخصصة للجنة االستشارية الوطنية املعنيـة باإليـدز             - ٢٨٦

إعادة تنشيطها بالتعاون املستمر مع الشركاء وأصحاب املصلحة بشأن تنفيـذ االسـتراتيجيات           و
وإىل جانــب هــذا، اســتطاعت اللجنــة  . الوطنيــة بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز  

االستشارية الوطنية املعنية باإليـدز أيـضا اسـتعراض إطـار اخلطـة االسـتراتيجية املعنيـة بـالفريوس           
لربنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين  ‘ العناصــر الثالثــة’ وجعلــها تتمــشى مــع مبــدأ  واإليــدز

وتوجـد مخـسة جمـاالت    ). اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب  /بفريوس نقص املناعة البشرية   
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ــشرية        ــة الب ــة بفــريوس نقــص املناع ــدة املعني ــة اجلدي ــة يف اخلطــة االســتراتيجية الوطني ذات أولوي
تعــاجل حقــائق الــسلوك اجلنــسي يف فيجــي وتطــور وبــاء الفــريوس    ) ٢٠١١-٢٠٠٧(واإليــدز 

  .واإليدز وغري ذلك من األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي
  الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية؛– ١جمال األولوية  •

  واملعاجلة اإلكلينيكية للفريوس واإليدز؛– ٢جمال األولوية  •

 مواصلة تقدمي الرعاية للمصابني بالفريوس أو املتأثرين به؛ و– ٣جمال األولوية  •

  وإجراء البحوث واملراقبة والرصد والتقييم؛– ٤جمال األولوية  •

  . والتنسيق واإلدارة الرشيدة– ٥جمال األولوية  •
اإليـدز يف عـام   /وقد بدأ تقدمي العالج املضاد للفريوسات الرجعية للمـصابني بـالفريوس     - ٢٨٧

وباإلضــافة إىل هــذا، ُتتــاح . م املعــايري واملبــادئ التوجيهيــة واملقــاييس الدوليــة  باســتخدا٢٠٠٣
ــشفيات        ــُشعب ويف معظــم مست ــشفيات ال ــع مست ــشأن الفــريوس يف مجي ــشورة والفحــوص ب امل

ــة  ــُشعب الفرعي ــصحية ومراكــز التمــريض مرضــاها إىل       . ال ــع املراكــز ال ــتعني أن ُترســل مجي وي
ووضــعت وزارة الــصحة خطــة لتقــدمي . ات الــُشعبمستــشفيات الــُشعب الفرعيــة أو مستــشفي

. املــشورة والفحــص بــصفة طوعيــة وســرية علــى مــستوى املراكــز الــصحية ومراكــز التمــريض   
وُتجــرى أيــضا الفحــوص بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف القــوات املــسلحة يف فيجــي، 

اكـا، وفرقـة العمـل      ومستشفى سوفا اخلـاص، واملركـز الطـيب يف واميـانو، واملركـز الطـيب يف نام                
  .املعنية باإليدز ومنظمة ماري استوبز الدولية يف فيجي

  :وباختصار، يتمثل الرد الوطين للتصدي للوباء فيما يلي - ٢٨٨
    وفيمـا يتعلـق    .  زيادة الوعي بشأن الفريوس واإليدز فيمـا بـني عامـة الـسكان             –الوقاية

ة وإجــراء الفحــوص  بالــشباب عــن طريــق بــرامج تنميــة صــحة املــراهقني؛ واملــشور       
  لألمهات قبل الوالدة يف مجيع أحناء الدولة؛

  العالج؛  
  الرعاية والدعم للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وأسرهم؛  
  تغيري املعارف والسلوك؛  
   ــر ــأثري      –األث ــؤثر أي ت ــة مــن الفــريوس مل ت ــة أن الوقاي ــصحية احلالي ــبني املؤشــرات ال  ُت

ت اإلصــابة بــالفريوس ومعــدالت اإلصــابة بــاألمراض املنقولــة      حقيقــي علــى معــدال  
وميكن عزو ذلك إىل أن اجلـنس لـيس موضـوعا مـن املواضـيع الـيت                 . باالتصال اجلنسي 
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وُيـشكل هـذا حتـديا للوالـدين حيـث أنـه ميكنـهما املـسامهة يف                 . ُتناقش عـادة يف األسـر     
  .)٧٥(ذلك بإجراء مناقشة صرحية للمسألة يف إطار أسرهتما

ــدف  - ٢٨٩ ــة      ٦واهلـ ــريوس نقـــص املناعـ ــة فـ ــو مكافحـ ــة هـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــن األهـ  مـ
ويرد يف اجلدول التايل جممـل للتقـدم احملـرز يف    . اإليدز وغريمها من األمراض مثل السل     /البشرية

  .بعض املؤشرات
   فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز– من األهداف اإلمنائية لأللفية ٦ اهلدف – ١٧اجلدول 

    
  حالة التقدم احملرز

  املؤشر  الغاية
ــاس   ــط اإلســ خــ

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٢  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠يف عام 
الرقم املستهدف  

  ٢٠١٥يف عام 

معدل إنتشار فريوس نقـص     
احلوامـل  املناعة البشرية بني    

ــارهن    ــراوح أعمـ ــاليت تتـ الـ
   سنة٢٤ و ١٥بني 

وقــف إنتــشار فــريوس     ٪٠,٠٠   ٪٠,٤   ٪٠,٠١   ٪٠,٠١   ٪٠,٠١   ٪٠,٠٠
نقـــــــــــص املناعـــــــــــة 

اإليـدز حبلـول    /البشرية
ــام  ــدء ٢٠١٥عـــ  وبـــ

إحنـــساره اعتبـــارا مـــن 
معــدل إنتــشار وســائل منــع    ذلك التاريخ

  احلمل
  زيادة   ٪٤٩   ٪٣٥   ٪٤٤   ٪٣٨   ٪٣١

شار الـــسل بـــني معـــدل إنتـــ
   شخص١٠٠ ٠٠٠كل 

   ٪٢١,١  غري متاح
)١٩٩٧(  

ــا    خفض   ٪١٣,٧   ٪٢٢,٠٠   ٪١٨,٠٠ ــشار املالري وقــف إنت
وغريهــا مــن األمــراض 
الرئيـــسية حبلـــول عـــام 

 وبـــــــــــــــــــدء ٢٠١٥
ــارا مــن   إحنــسارها اعتب

  ذلك التاريخ

معدل الوفيـات النامجـة عـن       
ــل   ــسل يف كــ ــابة بالــ اإلصــ

   شخص١٠٠ ٠٠٠

   ٪٠,٣٧  غري متاح
)١٩٩٧(  

٠,٧٣   ٪٠,٣٪   
)٢٠٠١(  

  خفض  

  .٢٠١٠-٢٠٠٨االستراتيجية املستدامة للتمكني والتنمية يف اجملال االقتصادي، : املصدر
    

  الصحة العقلية    
يوفر قانون عالج الصحة العقلية اإلطار القانوين والتنظيمي لعـالج الـصحة العقليـة يف                - ٢٩٠
ويف جــوهره ُيحــدد املــشروع نطــاق عمــل املؤســسة العقليــة الوحيــدة يف فيجــي، وهــي . فيجــي

نون تــدابري وال يــوفر هــذا القــا . )٧٦(مستــشفى ســان جــايلز يف ســوفا لعــالج األمــراض العقليــة  
وتقـوم  . إلعادة التأهيل وغريها من التدابري الوقائية لتخفيف وخفض اإلصابة باألمراض العقليـة    

وهنـاك حاجـة ملعاجلـة إعـادة        . جلنة إصـالح القـوانني يف فيجـي حاليـا باسـتعراض هـذا التـشريع               
ج يف  التأهيل واإلدماج عقب العالج باملستـشفى واالسـتفادة مـن التقـدم الـذي أُحـرز يف العـال                  

__________ 
متالزمـة نقـص املناعـة      /وزارة الصحة، دورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   )٧٥(  

  .٢٠٠٨، التقرير املرحلي القطري لفيجي، )اإليدز(املكتسب 
  .١٣/٨/٢٠٠٨أُجريت مع الدكتور نارايان، املشرف الطيب، يف مقابلة   )٧٦(  
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وتدرك جلنة إصالح القوانني يف فيجي ضـرورة تغـيري منـوذج اإلطـار              . السنوات الثالثني املاضية  
  .القانوين

مــن الواضــح أنــه يلــزم إجــراء هــذا االســتعراض نظــرا للمطالــب الــشديدة بــأن يراعــي  ’  
ــد         ــد تعقي ــصاحل املرضــى وتزاي ــدعوة ل ــر تطــورا لل ــة أكث ــور أنظم ــد ظه ــشريع اجلدي الت

جلنـــة إصـــالح القـــوانني يف  (‘  القانونيـــة للممارســـة اإلكلينيكيـــة –بيـــة املتطلبـــات الط
  .)٧٧()فيجي

ففـي فيجـي، تـشكل رعايـة الـصحة العقليـة            . واملرض العقلي موصوم بـشدة يف فيجـي        - ٢٩١
جزءا من رعاية الصحة األولية إال أنه ال ُيتاح على الفـور عـالج فعلـي ذو شـأن لالضـطرابات                     

حة العقليــة القلــق مــع زيــادة عــدد املرضــى املقــيمني يف مستــشفى  وتــثري الــص. العقليــة الــشديدة
  .سانت جايلز النفسية، وهي املؤسسة العقلية الوحيدة يف البلد

وتتعــرض النــساء لعوامــل خطــر أكــرب تــرتبط بــاملرض الــصحي مثــل القلــق واإلكتئــاب   - ٢٩٢
ونبــذها وتــشكل عوامــل أخــرى، مثــل التمييــز ضــد املــرأة وهجرهــا   . وغريمهــا مــن الــشكاوى

والفقـر وعـدم األمـن للمـرأة عوامـل          ‘ املتمرد غري املقبول  ’بسبب االحنطاط األخالقي والسلوك     
وتكـبح هـذه احلالـة الـصحية املـرأة عـن املـسامهة        . )٧٨(بيئية هامة تسهم يف سوء الـصحة العقليـة      

  .بفعالية يف رفاه أسرهتا وتضعها يف موقف ضعيف جدا
ــاء ذ   - ٢٩٣ ــضا نقــص يف األطب ــاك أي ــدرات     وهن ــاء ق ــن بن ــة وكجــزء م ــؤهالت الكافي وي امل

 تقــدمي دورات تدريبيــة يف كليــة التمــريض يف فيجــي للحــصول  ٢٠٠٦املــوظفني، بــدأ يف عــام 
وباالضــافة إىل . علــى شــهادة يف الــصحة العقليــة بعــد إمتــام التــدريب علــى التمــريض األساســي

خترجـت بدرجـة   )  فيجـي األوىل يف(ذلك، عاد طبيبان حاصالن على درجة املاجستري وممرضـة        
 ممرضـة علـى     ١٢، حـصلت    ٢٠٠٧ويف عـام    ) الـصحة العقليـة   (املاجستري يف ممارسـة التمـريض       

شهادات ما بعـد التخـرج يف التمـريض يف جمـال الـصحة العقليـة، ودبلـوم املـشورة للمـوظفني،                      
 أشــخاص وحــدة التقيــيم الــصحي النفــسي عــن طريــق مركــز الــشبكة الــصحية للتعلــيم   ٧وأمت 

. )٧٩(ولــدى مستــشفى ســان جــايلز اآلن نظــام معلومــات للمرضــى .  يف احملــيط اهلــادئاملفتــوح
وحتــسنت خــدمات التمــريض النفــسي اجملتمعــي يف الــُشعب الــثالث لتقــدمي خــدمات الــصحة     

وتتلقى هؤالء املمرضات الدعم مـن مـوظفي مـشروع الـصحة العقليـة الـذين سـاعدوا                  . العقلية
  .تمع احملليعلى تقريب خدمات الصحة العقلية للمج

__________ 
  .٢٠٠٨مايو /ورد يف تقرير جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي، أيار  )٧٧(  
  .٥٨ الصفحة –) ٢٠٠٥(شاندرا وليواي   )٧٨(  
  .٣٢ الصفحة –) ٢٠٠٧(وزارة الصحة، التقرير السنوي   )٧٩(  



CEDAW/C/FJI/2-4  
 

10-22240 117 
 

  النواتج الصحية    
ــام     - ٢٩٤ ــسنوي لع ــا ال ــصحة يف تقريره ــق ســبعة   ٢٠٠٧أشــارت وزارة ال  إىل ضــرورة حتقي

  :، وهي٢٠١١نواتج صحية واحملافظة عليها حبلول عام 
وسـتظل هـذه األمـراض تـؤثر أكـرب تـأثري       . ختفيض عبء األمراض غري املعديـة      )أ(  

ومــن املتــوخى أن حيــدث تنفيــذ . ى املــرض والوفــاةعلــى املــوارد الــصحية وتــنعكس بالتــايل علــ 
  .اخلطة االستراتيجية بشأن األمراض غري املعدية بعض التأثري قريبا

بــدء إحنــسار إنتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز والوقايــة مــن            )ب(  
وقد اخنفض معـدل إنتـشار الـسل حيـث     . األمراض املعدية األخرى أو ضبطها أو القضاء عليها       

ومـا زال معـدل     . ٢٠٠٦ حالـة يف عـام       ١١٤ مقابل   ٢٠٠٧ حالة جديدة يف عام      ٨٠جلت  س
 حالـة جديـدة يف عـام        ٢٣اإليدز منخفضا حيـث ُسـجلت       /إنتشار فريوس نقص املناعة البشرية    

ــل ٢٠٠٧ ــام  ٣٦ مقاب ــة يف ع ــني      . ٢٠٠٦ حال ــا ب ــريوس فيم ــشار الف ــدل إنت ــا اخنفــض مع كم
 يف ٠,٧ و ٢٠٠٦ يف عـام  ٠,٨ سـنة إىل     ٢٤ و   ١٥ احلوامل الاليت تتـراوح أعمـارهن مـا بـني         

  .٢٠٠٧عام 
اخنفــض معــدل . حتــسني صــحة األســرة وتقليــل األمــراض والوفيــات النفاســية   )ج(  

ومـن شـأن   . ١٩٩٠ يف عام ٤١ مقابل ٢٠٠٧ يف عام ٣١,١الوفيات النفاسية إىل حد ما إىل       
القابالت للوضع وإنـشاء    مبادرات قابالت املستشفى التذكاري للحرب االستعمارية يف مركز         

عيادات الرعاية قرب بعد الـوالدة يف منطقـة سـوفا أن تبعـث علـى أكـرب قـدر مـن التـشجيع يف           
  .دعم صحة األم والطفل

وميتـد الـشمول بالتحـصني     . حتسني صحة الطفل ومعدل مرض الطفل ووفياته        )د(  
ض مل يتفش يف عـام      على نطاق واسع جدا عدا بالنسبة للحصبة حيث يتزايد ببطء؛ بيد أن املر            

ويتحــسن معــدل وفيــات الرضــع ومــن املتوقــع حتقيــق هــذا املؤشــر لألهــداف اإلمنائيــة  . ٢٠٠٧
ــة يف عــام  وقــد أٌقــيم أول أســبوع للتحــصني يف املستــشفى التــذكاري للحــرب    . ٢٠١٥لأللفي

  .٢٠٠٧االستعمارية يف عام 
اخنفــض عــدد حــاالت   . حتــسني صــحة املــراهقني وخفــض معــدل مرضــهم       )هـ(  

 حالـة يف العـامني   ٥٠ومل حتدث سوى أقل من    . نتحار والشروع يف االنتحار لدى املراهقني     اال
ــام ٨,١وبلـــغ معـــدل محـــل املراهقـــات  . الـــسابقني ــام ٨,٥ و ٢٠٠٦ يف عـ ، مت ٢٠٠٧ يف عـ

  .معظمها دون ختطيط
  حتسني الرعاية الصحية العقلية؛  )و(  
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  .)٨٠(مونة واملرافق الصحيةحتسني الصحة البيئية عن طريق توفري املياه املأ  )ز(  
وما زال احلصول على خدمات الرعاية الصحية يثري قدرا كبريا من القلـق ال سـيما يف                  - ٢٩٥

ويف معظـم احلـاالت تفتقـر اخلـدمات         . القرى واملستوطنات النائية جغرافيا يف مجيع أحناء فيجي       
ــى اإلمــدادات الط      ــل مــن أجــل احلــصول عل ــة للتموي ــة األساســية  يف الريــف واجلــزر اخلارجي بي

وصيانة املرافق ألن إحالة املرضى إىل املستشفيات املركزية واخلارج تنحو إىل اسـتيعاب معظـم               
ونظرا لـسوء املرافـق وصـعوبة النقـل واملواصـالت، تعـزل الكـثري مـن النـساء يف                    . املوارد املتاحة 

 ذلـك، كـثريا     وباالضـافة إىل  . املناطق الريفية واجلزر اخلارجية عن خدمات صـحة األم والطفـل          
مـا يعمـل املمرضـون ومعـاونو الـصحة يف القـرى يف ظـروف صـعبة وأحـوال سـيئة وبإمــدادات           

وبناء على ذلك من احلصافة النظر يف رفع مـستوى بعـض مراكـز التمـريض                . صحية غري كافية  
لتصبح مراكز صحية يعمل هبا طبيب يتوىل املسؤولية عـن الرعايـة واإلدارة الـشاملة للخـدمات               

وسـيقرب هـذا اخلـدمات والرعايـة الـصحية للنـاس مبـا يف ذلـك           . اخـل منطقتـه احملليـة     الصحية د 
  .املرأة والطفل

    االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية‐  ١٣املادة     
  

ــرأة يف           ــز ضــد امل ــدابري املناســبة للقــضاء علــى التميي ــع الت ــدول األطــراف مجي تتخــذ ال
عيــة لتكفــل هلــا، علــى أســاس املــساواة بــني اجملــاالت األخــرى للحيــاة االقتــصادية واالجتما

  :الرجل واملرأة، نفس احلقوق، وال سيما
  احلق يف االستحقاقات العائلية؛   )أ(    
روض املصرفية، والرهون العقاريـة، وغـري ذلـك مـن           احلق يف احلصول على الق      )ب(    

  أشكال االئتمان املايل؛
اب الرياضية ويف مجيـع جوانـب   حلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللع      ا  )ج(    

  .احلياة الثقافية
    

  مقدمة    
ولكـل جمموعـة عرقيـة تقاليـدها وقيمهـا، بيـد أن هنـاك               . فيجي جمتمع متعدد الثقافـات     - ٢٩٦

ويـؤثر هـذا كـثريا علـى وضـع الرجـل            . خيطا مشتركا يضم اجلميع وهـو نظـام اجملتمـع األبـوي           
ــرأة ــرث   . وامل ــع أن ي ــات الفيجــيني، يتوق ــي جمتمع ــدي ويتحمــل    فف ــة التقلي ــذكر ســند امللكي  ال

__________ 
  .٣٢  الصفحة–) ٢٠٠٧(وزارة الصحة، التقرير السنوي   )٨٠(  
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ودرج العـرف علـى أنـه ال ميكـن أن تـرث املـرأة سـند امللكيـة                   . املسؤوليات املترتبـة علـى ذلـك      
وال ميكــن أن حتــصل املــرأة الفيجيــة علــى حــصة يف أصــول . إذا مل يكــن هنــاك خلــف ذكــر إال

ط يف ثـروة األسـرة      مملوكة على املشاع للمجتمع احمللي ولكن ميكنـها احلـصول علـى حـصة فقـ               
  .اخلاصة واليت اكتسبتها شخصيا

وما زالت املرأة مهمشة من حيث إمكانية احلصول على االئتمان والقـروض رغـم أنـه                 - ٢٩٧
حيق هلا احلصول عليها عن طريق املـصارف التجاريـة، ومـصرف التنميـة يف فيجـي، ووكـاالت               

وليـست  . حـصول علـى هـذه املـساعدة       اإلقراض األخرى طاملا أهنا استوفت املعايري املؤسسية لل       
سياسة القروض اليت يتبعها مصرف التنمية يف فيجي متحيزة حسب نوع اجلنس، حيـث ُتطبـق         

، طـرأ إخنفـاض     ٢٠٠٦ويف عـام    . جمموعة واحدة من السياسات علـى كـل مـن الرجـل واملـرأة             
وبـصرف  . طفيف على نـصيب املـرأة مـن القـروض مـع زيـادة قـروض الـشركات بقيمـة أعلـى                     

ظر عن القروض العقارية، متوسط القروض اليت ُتقدم للمرأة أصغر مـن حيـث القيمـة مقابـل        الن
التجزئـة لـدى    /وتربز األنشطة الزراعية والعقارية واألعمال التجارية باجلملة      . القروض األخرى 

ويف حني تدخل املرأة ببطء يف اجملـال الفـين، رمبـا تتخلـف املـرأة يف القيـام بـدور مباشـرة              . املرأة
ألعمال احلرة وقد يرجع ذلـك إىل افتقارهـا إىل فـرص املـشاركة يف مـشاريع ذات قيمـة أعلـى                ا

يؤهلـها   وباالضافة إىل ذلك، قـد ال     . ومن مث تغلب أنشطة التمويل بالغ الصغر على ما تقوم به          
أيضا ضعف وضع أصوهلا لالقتراض بصفة فردية ومن مث قد حتتاج للعمل مـع شـركائها الـذين                  

 مـن   ٣٠٨، متـت املوافقـة علـى مـا جمموعـه            ٢٠٠٨مـارس   /وحـىت آذار  . املوارديسيطرون على   
 مــن جممــوع هــذه الطلبــات قــروض لــشراء  ٨٢وأعلــى . طلبــات احلــصول علــى قــرض للنــساء 

 قرضـا  ٤٥ و ٥٥مساكن يشغلها املالك، تليها قروض أخرى ولتجارة التجزئة واجلملة بلغـت          
  .على التوايل
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  )٨١(٥الشكل 
  

  

 

 

ويقــدم مــصرف التنميــة يف فيجــي حاليــا قروضــا للمــرأة يف إطــار مجيــع جمموعــات          - ٢٩٨
. القروض احلالية اليت يقدمها حيث أنه ال مييز بأي شكل مـن األشـكال يف سياسـاته اإلقراضـية            

وبلـغ جممــوع حــصتهن مــن   يف املائــة ٩,٢، بلغــت نــسبة عميالتـه مــن النــساء  ٢٠٠٧ويف عـام  
  :ومتت املوافقة على هذه القروض من أجل ما يلي. )٨٢( يف املائة٣,٢القروض 

 ؛)قروض شخصية لشراء مرتل أو مركبات(قروض فردية خاصة  •

 وجتارة اجلملة والتجزئة والفنادق واملطاعم،  •

  .وقطاعات النقل واملواصالت واملخازن •

__________ 
تقرير مصرف التنمية يف فيجي املقدم إىل فرقة العمل املعنية باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               )٨١(  

  .٢٠٠٦املرأة يف عام 
  .املرجع نفسه  )٨٢(  

FDB No. of Loans to Women (more Than $5,000) as at March, 2008

12 44

16

82
45

17

16

21

55

  برية أخرىالشحن والنقل بوسائل 
  زراعةقصب السكر

  قروض إسكان لإلجيار
  إسكان للمالك شاغل العقار

  جتارة اجلملة والتجزئة
  املوظفون

  النقل
  الزراعة وصيد األمساك

 قروض أخرى

 ٢٠٠٨مارس /حىت آذار)  دوالر٥ ٠٠٠أكثر من (عدد القروض اليت قدمها مصرف التنمية يف فيجي للنساء 
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-٢٠٠٣هــا مــصرف التنميــة يف فيجــي حــسب نــوع اجلــنس للفتــرة  ملخــص القــروض الــيت وافــق علي– ١٨اجلــدول 
٢٠٠٧  

    
  اجملموع  الرجال  النساء  السنة

النسبة املئوية للنساء   
  إىل اجملموع

النسبة املئويـة للرجـال    
  إىل اجملموع

  املبلغ  العدد  املبلغ  العدد  )بالدوالر(املبلغ   العدد  )بالدوالر(املبلغ   العدد  )بالدوالر(املبلغ   العدد  

٨٦٩٢٠,٨٢,٤٧٩,٢٩٧,٦ ٩٠٩ ٥١٣٧٠ ٩٩٠١ ١٩٣ ١٩٩٦٩ ٨٧٩١ ٧٠٦ ٢٠٠٣٣١٤١
٢٥٠١٣,٦٢,٠٨٦,٤٩٨,٠ ٤٦٢ ٢٥٤٧٣ ١٧١١ ٠١٥ ٠٨٤٧٢ ٠٧٩١ ٤٤٧ ٢٠٠٤١٧٠١
٥٠٩٨,٩٢,٣٩١,١٩٧,٧ ٨١٤ ١٢٤٢٠١ ٦٦٠٢ ٠٥٧ ٩٣٤٢٠٠ ٨٥٩١ ٧٥٦ ٢٠٠٥١٩٠٤
١٤٠٩,٣٤,١٩٠,٧٩٥,٩ ٠١٨ ١١١١٨٦ ٠٢٣٢ ٤٤٩ ٩١٥١٧٨ ١١٧١ ٥٦٩ ٢٠٠٦١٩٦٧
٠٦٤٩,٢٣,٢٩٠,٨٩٦,٨ ٩٧٤ ٧٠٩١١٣ ٩٩٩١ ٢٨٩ ٥٥١١١٠ ٠٦٥١ ٦٨٤ ٢٠٠٧١٥٨٣

  .٢٠٠٨مصرف التنمية يف فيجي، تقرير غري منشور، : املصدر
    

ويبني اجلدول الوارد أعاله اجتاهـا يظهـر حـدوث اخنفـاض ملحـوظ يف عـدد القـروض                    - ٢٩٩
 لكـن مـع حـدوث زيـادة كـبرية يف جممـوع املبلـغ املوافـق                  ٢٠٠٣وافق عليها للنساء منذ عام      امل

ويشري هذا إىل حدوث حتول يف مشاركة املرأة من املـشاريع الـصغرية إىل احلـصول علـى                  . عليه
بيـد  . ومـشاريع جتاريـة أخـرى     ) لـشراء مـسكن ومركبـات     (حصة أكرب من القروض الشخصية      

مس، ظل الرجال هـم األغلـب يف احلـصول علـى قـروض وافـق عليهـا                  أنه يف فترة السنوات اخل    
  .املصرف

  املرأة يف األعمال التجارية    
يف فيجي، يسيطر الرجل على األعمـال التجاريـة، بيـد أن املـرأة تـشارك أيـضا بنـشاط                     - ٣٠٠

بوصــفها مــديرة أعمــال جتاريــة يف الــشركات وشــريكة يف املــشاريع املــشتركة ومــديرة وقائــدة   
ويف الواقــع، هنــاك الكــثري مــن النــساء الــاليت يقمــن بــدعم وتنظــيم  . هلــا التجاريــة اخلاصــةألعما

وهنــاك بعــض . أعمــال جتاريــة يــديرها أزواجهــن، بيــد أن البيانــات غــري متاحــة يف هــذا الــشأن 
النساء الاليت جنحن يف مباشرة املشاريع احلرة وامتالك أعمال جتارية توفر العمـل وتـسهم علـى                 

  . التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدنطاق واسع يف
وهـن  .  وميثل التحدي أمام املرأة اليت تعمل يف األعمال التجاريـة الـيت تباشـرها أسـرهتا        - ٣٠١

يتعرضن للتمييز يف معظم احلاالت من حيـث إمكانيـة حـصوهلن علـى االسـتحقاقات األسـرية،                  
صول علـى إجـازة، ومـا إىل غـري     والعضوية يف صندوق اإلدخار الوطين يف فيجي واحلـق يف احلـ    

  .ذلك
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  تنمية املشاريع الصغرية والصغرى    
 لتنـسيق مجيـع   ٢٠٠٣أُنشئ املركز الوطين لتنمية املشاريع الـصغرية والـصغرى يف عـام            - ٣٠٢

ــصغرى      ــصغرية وال ــصغر واملــشاريع ال ــالغ ال ــل ب ــة مبؤســسات التموي . املــشاريع واملــسائل املتعلق
لبيانــات واملعلومــات الــواردة مــن امليــدان وأصــحاب املــصلحة   ويتمثــل دوره يف مجــع وجتهيــز ا 

اآلخرين ليتصدر يف إجراء حبوث موجهة حنو إختاذ إجراءات وتقدمي مبـادئ توجيهيـة حلكومـة                
  .)٨٣(فيجي بشأن كيفية االستفادة القصوى من تدخالت أصحاب املصلحة

 ٢٠٠٣ إىل عـام  ١٩٩٩وأُقيم املـشروع الرائـد لوحـدة التمويـل بـالغ الـصغر مـن عـام              - ٣٠٣
وكمـا  .  يف املائة من جمموع عمالء التمويل بـالغ الـصغر       ٨٥للمرأة يف املقام األول، حيث متثل       

. تبني الدراسـات، ميكـن الوثـوق يف املـرأة أكثـر مـن الرجـل يف تلبيـة إلتزاماهتـا بـشأن القـروض                        
أت وبــد. ومــن املــرجح أن توجــه دخــل أســرهتا اإلضــايف مــن أجــل حتــسني مــستوى معيــشتها    

وتـنص املبـادرة   . ٢٠٠٣يف عـام  ‘ اإلدخـار أوال ’الوحدة الوطنيـة للتمويـل بـالغ الـصغر سياسـة            
وتـبني أن أغلبيـة العمـالء يهتمـون         . تلقائيا على أن اإلدخار شرط مسبق للحصول على قروض        

  .باإلدخار وليس طلب احلصول على قرض
  مركز حاضنة األعمال التجارية    

نميـة املـشاريع الـصغرية والـصغرى حاضـنات لألعمـال التجاريـة              أنشأ املركز الـوطين لت     - ٣٠٤
ملساعدة مباشري األعمال احلـرة علـى بـدء وتنميـة أعمـال صـغرية ناجحـة ال سـيما يف املنـاطق                      

، وتقليـل خطـر     ‘الوليـدة ’وهو يهيئ البيئة والظروف لتنشئة ورعاية األعمـال التجاريـة           . الريفيه
ة إىل احلـد األدىن عـن طريـق تـوفري خـدمات الـدعم               فشل املـشاريع الـصغرية والـصغرى اجلديـد        

  .)٨٤(وتعزيز تنمية األعمال التجارية والصناعات املرتلية يف املناطق الريفية‘ أثناء العمل’
  صندوق اإلدخار الوطين يف فيجي    

يوفر الصندوق عددا من االستحقاقات ألعضائه ومن بينها خطـة اإلسـكان الـيت ُتتـيح                  - ٣٠٥
ــشراء ممتلكــات   لألعــضاء ســحب جــزء  ــاء مــسكن أو ل ــضا  .  مــن مــدخراهتم لبن ــا ميكــن أي ثاني

ــة أو يف االســتثمارات       لألعــضاء ســحب جــزء مــن مــدخراهتم لالســتثمار يف األعمــال التجاري
ــة ــام      . املاليـ ــوعي يف عـ ــضوية الطـ ــام العـ ــصندوق نظـ ــشأ الـ ــك، أنـ ــافة إىل ذلـ . ٢٠٠٤وباالضـ

وحيـق أيـضا   . مره يف الـصندوق ويستهدف النظام مـن لـيس هلـم أي مـصدر دخـل منـتظم يـستث                

__________ 
  .٧ الصفحة –) ٢٠٠٥(بيلوين   )٨٣(  
  )٨٤(  www.NCSMED.org.fj/rdbic - ١٦/٦/٢٠٠٨ مت احلصول عليها منه يف.  
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لألعـــضاء الطـــوعيني إن كـــانوا مـــؤهلني لـــذلك احلـــصول علـــى االســـتحقاقات الـــيت يقـــدمها   
  .الصندوق ودفع استحقاقات وفاة خاصة ملن يسموهنم يف حالة وفاة العضو

  اإلسكان والرهون العقارية    
ق يف احلـصول علـى      ال يوجد يف فيجي أي متييز بني الرجل واملرأة؛ وهلما نفـس احلقـو              - ٣٠٦

حيـازة حـرة أو عقـار       (وللمـرأة حريـة شـراء مـسكن أو أرض           . قرض إسكان أو رهون عقارية    
أو ممتلكــات شــريطة أن يكــون لــديها ) مملــوك لألهــايل األصــليني أو إجيــار عقــار حكــر للدولــة 

وتتـاح هـذه الفـرص عـن        . الوسائل والقدرة املالية وتـستطيع الوفـاء بـشروط مؤسـسة اإلقـراض            
  .ملصارف التجارية، وشركة متويل املنازل، ومصرف التنمية يف فيجي، وهيئة اإلسكانطريق ا

  األنشطة الثقافية والترفيهية    
فيجي جمتمع متنوع يضم فيجيني أصليني وفيجيني هنود ورتومـان وسـكان ينحـدرون               - ٣٠٧

قيــة وهــذه اجلماعــات العر. جزئيــا مــن أصــول أوروبيــة وأبنــاء جــزر أخــرى يف احملــيط اهلــادئ   
. املختلفة تقدر ثقافتها وتقاليدها وتؤدي املرأة دورا بارزا يف احلفاظ على هـذه القـيم والتقاليـد                

ولديها ذخرية من املعارف التقليدية والرقصات واحلرف اليدوية الـيت تعلمهـا لألجيـال القادمـة                
ر وتــشترك نــساء الــسكان األصــليني يف نــسج احلــصائ  . مــن خــالل بناهتــا والــشابات والفتيــات 

وأصبح بيع هذه املشغوالت اليدوية مـصدر دخـل للريفيـات وأيـضا             . واحلرف اليدوية األخرى  
وتساهم املـرأة والفتـاة بنـشاط يف األنـشطة الثقافيـة مـن صـعيد األسـرة إىل                   . للنساء يف العاصمة  

وال تفرض أي قيود على مـشاركة املـرأة ومـسامهتها يف احليـاة           . صعيدي اجملتمع احمللي والوطين   
وتستطيع املرأة يف فيجي أن تساهم أيضا يف أنشطة الترفيه اليت ختتارهـا، سـواء كانـت                . افيةالثق

  .األلعاب الرياضية أو األنشطة الثقافية أو الفنون أو الرقصات التقليدية واملعاصرة
    املرأة الريفية‐  ١٤املادة     

  
ــيت تواجههــ        - ١     ــشاكل اخلاصــة ال ــا امل ــراف يف اعتباره ــدول األط ــضع ال ا املــرأة ت

الريفية، واألدوار اهلامة اليت تؤديها يف توفري أسـباب البقـاء اقتـصاديا ألسـرهتا، مبـا يف ذلـك             
عملــها يف قطاعــات االقتــصاد غــري النقديــة، وتتخــذ مجيــع التــدابري املناســبة لكفالــة تطبيــق   

  .أحكام هذه االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية
 التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                تتخذ الدول األطـراف مجيـع       - ٢  

املنــاطق الريفيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس املــساواة بــني الرجــل واملــرأة، أن تــشارك يف 
  :التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص احلق يف
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  ات؛املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستوي   )أ(    
الوصـــول إىل تـــسهيالت العنايـــة الـــصحية املالئمـــة، مبـــا يف ذلـــك املعلومـــات   )ب(    

  والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة؛
  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  )ج(    
احلــصول علــى مجيــع أنــواع التــدريب والتعلــيم، الرمســي وغــري الرمســي، مبــا يف    )د(    

ــة اخلــدمات     ذلــك مــا يتــ  ــع خــصوصا بكاف ــوظيفي وكــذلك التمت ــة ال ــه مبحــو األمي صل من
  اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءهتا التقنية؛

تنظيم مجاعات املـساعدة الذاتيـة والتعاونيـات مـن أجـل احلـصول علـى فـرص               )هـ(    
  خلاص؛اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن ا

  املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛   )و(    
فــرص احلــصول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتــسهيالت التــسويق،    )ز(    

ــشاريع إصــالح األراضــي واإلصــالح        ــة يف م ــساواة يف املعامل ــبة، وامل ــا املناس والتكنولوجي
  الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

عيــشية مالئمــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باإلســكان واملرافــق   التمتــع بظــروف م  )ح(    
  .الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واملواصالت

    
  مقدمة    

ُيعرَّف الريف بأنه مناطق غري مشمولة بالسلطات البلدية يف املراكز احلـضرية؛ بيـد أنـه                 - ٣٠٨
. وكـا وسافوسـافو وراكـي راكـي    يشمل أيضا بعـض املـدن الريفيـة الـصغرية والبلـدات مثـل ليف         

وعلى الرغم من أن احلكومة هدفت إىل عرقلة اهلجرة مـن الريـف إىل احلـضر، مل ميكـن حتقيـق                     
 يف املائـة مـن جممـوع    ٥٠ إىل أن أقـل مـن   ٢٠٠٧ذلك حيث ُيشري التقرير املؤقت لتعـداد عـام          

  .السكان يعيشون اآلن يف مناطق ريفية
ــرأ   - ٣٠٩ ة وطموحاهتــا ومهاراهتــا يف ختطــيط التنميــة مل يــصبح     بيــد أن إدراج اهتمامــات امل

وأمــام املــرأة شــوط بعيــد تقطعــه للحقــاق   .حقيقــة واقعــة وهــو يعرقــل بــشدة النمــو يف فيجــي   
ــا عــن طريــق القــوانني الوطنيــة، تعــاين املــرأة مــن     . بالرجــل وحــىت حيثمــا توجــد مــساواة نظري

ملؤســسية واجملتمعيــة واملعتقــدات احلرمــان ألن هــذه املــساواة تغفــل يف الواقــع بــسبب احلــواجز ا 
  .الثقافية
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ــة         - ٣١٠ ــة وثقافي ــات عرقي ــسم ببيئ ــة تت ــات حملي ــة يف جمتمع ــاطق الريفي ــساء يف املن ــيش الن وتع
وتعيش جمتمعات السكان األصليني يف قرى أو مـستوطنات يف حمـيط أراضـي متاكـايل                . متميزة

 معظمها يف مستوطنات سـواء يف       ومن ناحية أخرى، تعيش أسر الفيجيني اهلنود يف       . التابعة هلم 
أراضي حيـازاهتم احلـرة أو يف أراض مـؤجرة مـن األهـايل احمللـيني أو كعمـال زراعـيني يف حـني                  

 فـانواتو،   –تعيش فئـات األقليـات األخـرى، ال سـيما املنحـدرين مـن أبنـاء جـزر سـليمان وين                      
ى اجلماعـات   وتـشكل هـذه األقليـة إحـد       . خارج القرى الفيجية أو يـستقطنون أراضـي الدولـة         

.  اقتــصادية بــني نــساء الريــف واحلــضر–وتوجــد فجــوة اجتماعيــة . املهمــشة يف جمتمــع فيجــي
وهـي تتـصدر    . وتؤدي النساء دورا هاما جدا يف تنميـة وتقـدم جمتمعاهتـا احملليـة والدولـة ككـل                 

 محالت مجع األموال ملختلف احتياجات اجملتمع احمللـي الـيت تتـراوح مـا بـني األنـشطة التعليميـة                   
ــاهلن( ــرزق     ) ألطف ــبل كــسب ال ــشاريع ُس ــا مــن م ــسية وغريه ــشطة الكن ــة  . واألن ــاقش تنمي وُتن

جمتمعاتنا الريفية مبزيـد مـن التفـصيل يف تقريـر الدولـة الـسادس عـشر والـسابع عـشر املقـدم إىل                       
  .جلنة القضاء على التمييز العنصري

  الشابات    
ابات الـاليت يتـركن قـراهن حبثـا      من االهتمامات الرئيسية الـيت نـشأت زيـادة عـدد الـش             - ٣١١

وُتـشري األدلـة املتداولـة إىل أن الـشابات ولـيس            . عن فرص اقتصادية أفضل يف املراكز احلـضرية       
ويــؤثر هــذا . الــشبان هــن يف الغالــب الــاليت ُيهــاجرن مــن معظــم القــرى إىل املراكــز احلــضرية   

ن األرجـح أن تتـوىل نـساء        االنتقال أيضا على أدوار اجلنسني يف هذه اجملتمعات احمللية حيـث مـ            
ويف حني تقوم هؤالء املهاجرات بإرسال حتويالت نقديـة،         . من كبار السن مسؤوليات إضافية    

إذ يوجـد شـبان أكثـر مـن الـشابات           . فإن اآلثار االجتماعية املترتبة على هجرهتن واضحة متامـا        
ويتمثــل . ليــةومــن غــري املــرجح أن جيــد هــؤالء الرجــال شــريكة زواج يف حــدود جمتمعــاهتم احمل 

التحـدي الـذي يفرضـه هــذا االجتـاه اجلديـد يف معرفــة األعمـال الـيت تقــوم هبـا هـؤالء الــشابات          
  .ومكان إقامتهن عند وصوهلن إىل املدن واملدن الصغرية

  األنشطة االقتصادية    
  العمالة    

 تقتــصر العمالــة يف املنــاطق الريفيــة يف معظمهــا علــى العمــل يف القطــاع االجتمــاعي يف - ٣١٢
إطار اخلدمة املدنية، مثل املدرسون واألطباء واملمرضـون والعـاملون يف جمـال األرصـاد اجلويـة،                 

بيد أن النـساء الريفيـات      . وإىل غري ذلك، أو العمل يف إدارة املقاطعة اليت يسيطر عليها الذكور           
  .إما يعملن حلساهبن أو يشتركن يف تنمية مشارع صغرى أو يعملن يف قطاع الزراعة
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  نساء يف الزراعةال    
ــاف       - ٣١٣ ــاف وشــبه الكف ــة الكف ــسية لزراع ــة هــي املنتجــة الرئي ــرأة الريفي ــزرع  . امل وهــي ت

وقـد أُجريـت دراسـة      . احملاصيل الغذائية لتـسويقها حيـث تبيـع املنتجـات الفائـضة عـن حاجتـها               
استقصائية يف وادي سيغاتوكا من أجل املشروع الرابع لتحسني طرق جزر فيجي وجـدت أن               

ة الفيجية تقـوم بأعمـال زراعيـة روتينيـة أكثـر ممـا يقـوم بـه الرجـل؛ ويـشمل حجـم عملـها                       املرأ
وتشمل املشاريع احملـددة الـيت توجـه مـن أجـل املـرأة زراعـة         . زراعة الكفاف والزراعة للتسويق   

بيـد أنـه يـتعني علـى مـن تـود احلـصول علـى                . األزهار وتربية النحل وتربية اخلنازير وغري ذلـك       
  . ا الربنامج أن تستويف معايري معينةمساعدة من هذ

  املرأة يف يف صيد األمساك    
ُدرج تقليديا على أن تعتمد املـرأة يف املنـاطق الـساحلية الريفيـة واجلـزر اخلارجيـة علـى           - ٣١٤

وهـي تتكفــل مبنــاطق صــيد األمســاك  . صـيد األمســاك واملــوارد البحريــة مـن أجــل كــسب رزقهــا  
ــا   ــة اخلاصــة هب ــاج إ. التقليدي ــل      وحتت ــضا لتقلي ــة وأي ــشأن اســتدامة البيئ ــف ب ــدريب والتثقي ىل الت

ولن يكون هذا فعاال إال إذا أُدرجت املرأة يف عمليـة صـنع             . االستغالل املفرط للموارد البحرية   
وما زالت املرأة مهمشة من حيث التدريب الفين على صيد األمسـاك            . القرار يف جمتمعاهتا احمللية   

ــة املقول   ــشطة صــيد      نظــرا للمواقــف النمطي ــشاركة يف أن ــسمح ســوى للرجــال بامل ــيت ال ت ــة ال ب
  . األمساك

  برنامج احلصول على االئتمان والتمويل بالغ الصغر    
، أُنـــشئ املركــز الـــوطين لتنميــة املـــشاريع الــصغرية والـــصغرى لتلبيـــة    ٢٠٠٣يف عــام   - ٣١٥

رف التجاريـة   االحتياجات املالية ملن ال يستطيعون احلصول على إئتمانـات وقـروض مـن املـصا              
  .وغريها من مؤسسات اإلقراض

  
  ٢٠٠٨ العمالء الريفيون لوحدة التمويل بالغ الصغر، – ١٩اجلدول 

  
  را  كادافو  بوا  

 – نادروغـا    –با  
  كاكاوروف/ماكواتا  نافوسا

/ سـريوا /ناموسي
  ريوا/ نايتاسريي

 ٢٠٤ ٨ ٤٢٣ ٤ ٧٩٣ ٧ ٧٦٥ ١ ٠٦٢ ١ ٦٢٤  جمموع العمالء

 ع اجلنسالتوزيع حسب نو
  النسبة املئوية للذكور
  النسبة املئوية لإلناث

 

٤٧ ٪ 
٥٣ ٪  

 

٥٨ ٪  
٤٢ ٪ 

 

٥١ ٪ 
٤٩ ٪ 

 

٣٠ ٪ 
٧٠ ٪ 

 

٤٩ ٪ 
٥١ ٪ 

 

٢٢ ٪ 
٧٨ ٪ 

  .وحدة التمويل بالغ الصغر، تقرير غري منشور: املصدر
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ــشاريع هــي    - ٣١٦ ــشائعة للم ــواع ال ــة     : واألن ــة البحري ــع األغذي ــة، وبي متجــر لتجــارة التجزئ
ــة، ــع يف األســواق،     بالتجزئ ــة، والزراعــة، والبي  وخــدمات املطــاعم، واملخــابز، واحلــرف اليدوي

  .واخلياطة، وتربية املاشية، وتصفيف الشعر
 دوالر أو أكثر، وافق مـصرف التنميـة         ٥ ٠٠٠وفيما يتعلق بالقروض اليت تبلغ قيمتها        - ٣١٧

 وُمولـت مـشاريع   .٢٠٠٨مـارس  / منها لتقدميها لنساء ريفيـات حـىت آذار   ٢٤١يف فيجي على    
  .‘املصنوعات اخلشبية وصنع األثاث’و ‘ زراعة قصب السكر’تتراوح ما بني 

  صنع القرار    
تعاين املرأة يف املناطق الريفية مـن احلرمـان أيـضا فيمـا يتعلـق بالتمثيـل يف هيئـات صـنع                       - ٣١٨
لس مقاطعـات   وكما ذُكر من قبل يف هذا التقريـر، ُتـدار التنميـة الريفيـة عـن طريـق جمـا                   . القرار

جملتمعـــات الـــسكان األصـــليني وجمـــالس استـــشارية للمنطقـــة احملليـــة جملتمعـــات غـــري الـــسكان   
ويعيِّن وزير شؤون السكان األصليني وتنمية املقاطعـات والـشؤون متعـددة األعـراق         . األصليني

ويف كـل مـن اجملمـوعتني العـرقيتني، يتـوىل الرجـال القيـادة وهـم صـناع                . أعضاء هذين احملفلـني   
  .وينعكس هذا يف عضوية هذه اجملالس اإلمنائية يف مجيع أحناء فيجي. لقرارا

. واعتمدت احلكومة عملية تشاورية كنهج لكفالـة مشـول براجمهـا للجميـع وشـفافيتها                - ٣١٩
ومــن أجــل اســتعراض تــشريعات مثــل مرجــع العنــف يف األســرة، أجريــت مــشاورات واســعة    

  .ها العديد من األفراد واملنظمات النسائيةالنطاق على صعيد اجملتمع احمللي شارك في
  إمكانية احلصول على اخلدمات    
  الصحة    

يقوم خبدمة كل جزيرة خارجية مركز صـحي أو مركـز متـريض يعمـل بـه موظـف طـيب                 - ٣٢٠
ويف املراكـز الـيت     . س وممرضـون مـسجلون ُيـساعدهم عامـل تـابع أو معـاون متـريض               روممرض ممـا  

وهـؤالء املمارسـون ممرضـون أقـدم مـسجلون تلقـوا            . رض ممـارس  يوجد فيها طبيب، يوجد ممـ      ال
بيـد  . تدريبا مكثفا ملدة ثالثة عشر أسبوعا ملمارسة اخلدمات الطبية األساسـية وخـدمات األطبـاء      

ونتيجة لذلك يـتعني عليهـا اسـتئجار وسـيلة          . أن هناك جمتمعات ريفية ال توجد هبا مرافق صحية        
ــة للطــرق واهلياكــل    ويف . نقــل للتوجــه إىل املركــز الــصحي  ــة املزري بعــض احلــاالت، حتــول احلال

ومـن مث ُيحـد بـشدة مـن إمكانيـة      . األساسية دون أن حيصل الناس على الرعاية الصحية املنـشودة   
وتوصـي جلنـة    . احلصول على مشورة ومعلومات تنظـيم األسـرة ومـسائل الـصحة اإلجنابيـة أيـضا               

بـأن  ’ مـن تعليقاهتـا اخلتاميـة        ٤٤املـرأة، يف الفقـرة      األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد          
مبـا يف ذلـك    ‘ ُتعطى األولوية لتخصيص املوارد الالزمة لتحسني خدمات الرعايـة الـصحية للمـرأة            
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 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ دوالر يف الفتــرة ٢ ٢٧٦ ٢٠٠وقــد أنفقــت احلكومــة  . املــرأة يف اجلــزر النائيــة
  : الريفية واجلزر اخلارجيةعلى املشاريع والربامج الصحية التالية للمناطق

  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ املشاريع والربامج الصحية الريفية، – ٢٠اجلدول 

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  الصنف/النشاط  
  دوالر  دوالر    

 ٥٠٠ ٤٣٥ ٥٠٠ ١٦٤  اهلندسة الطبية اإلحيائية  ١

 ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠  مشاريع صحة األسرة لنماء صحة الطفل  ٢

 ٦٠٠ ٢٧ ٦٠٠ ٢٧  فحتهاالوقاية من األمراض املعدية ومكا  ٣

 ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٧٥  برنامج املساعدة لتأهيل اجملتمع احمللي  ٤

 ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠  مكافحة ومحاية التلوث وإدارة التخلص من النفايات  ٥

 ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠  مراقبة سالمة ونوعية األغذية ومياه الشرب  ٦

 ٠٠٠ ٤٧٤ ٠٠٠ ٣٦٩  معدات طب األسنان  ٧

 ٠٠٠ ٩٦ ٠٠٠ ١٧٢  ومراكز التمريضمعدات للمراكز الصحية   ٨

 ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٣٠  مشاريع صحة األسرة  ٩

 ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠  برامج صحة املراهقني يف فيجي  ١٠

 ٢٢٤ ٨٧١ ٢٦٢ ٤٩٣  صيانة املراكز الصحية ومراكز التمريض  ١١

 ١٠٠ ٢٨٨ ١ ١٠٠ ٩٨٨  اجملموع  

  .وزارة التنمية اإلقليمية: املصدر
  

  التعليم والتدريب    
 يف املائـة منـهن علـى        ٢٩,٨يما يتعلق حبصول النساء الريفيات على التعليم، حصلت         ف - ٣٢١

ــدائي و   ــيم االبت ــيم اإلعــدادي و   ٤٠,١التعل ــى التعل ــة عل ــيم  ١٠,٢ يف املائ ــى التعل ــة عل  يف املائ
دبلوم دراسـات عليـا،   / يف املائة على درجة٠,٥دبلوم، و / يف املائة على شهادة  ٣,٥الثانوي و   

وعمومــا حتــصل املــرأة احلــضرية .  بنظــام التعلــيم النظــامي)٨٥( يف املائــة منــهن١٥,٢ومل تلتحــق 
على مـستويات أعلـى مـن التعلـيم باملقارنـة مـع املـستويات الـيت حتـصل عليهـا املـرأة يف املنـاطق                      

وهبـذا املـستوى التعليمـي، تـشارك معظـم النـساء الريفيـات يف صـناعة احلـرف اليدويـة                     . الريفية
  .كمصدر للدخل باإلضافة إىل األدوار املرتلية والتقليدية اليت تقوم هباواألنشطة الصغرية 

__________ 
  .٢٦ الصفحة –) ٢٠٠٧(نارسي   )٨٥(  
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ويهدف برنامج تـدريب املـرأة الريفيـة الفيجيـة الـذي تقـوم بـه وزارة شـؤون الـسكان                      - ٣٢٢
ــا        ــى حتــسني تنظيمه ــسكان األصــليني عل ــة لل ــسائية الريفي األصــليني إىل مــساعدة املنظمــات الن

وقـد بـدأت مبـادرة احلكومـة     .  التنمية الذي تريـد القيـام بـه   والتركيز على وجهة واضحة لنمط 
.  مقاطعـة يف فيجـي  ١٤ مكانا خمتلفا داخل ٤٦ مشل التدريب  ٢٠٠٧ ويف عام    ٢٠٠٦يف عام   

وباالضــافة إىل ذلــك، مت . ٢٠٠٧ رجــال يف عــام ١٤٦ إمــرأة و ٨١٧ومت تــدريب مــا جمموعــه 
 زيـارة  ٤٩م بزيـارات متابعـة عـددها        من دعاة التدريب يف القرى ومت القيـا        ٣٠٧أيضا تدريب   

ونتيجـة لـذلك، اسـتطاعت منظمـات نـسائية يف           . ٢٠٠٦للقرى اليت مت التـدريب فيهـا يف عـام           
القــرى إعــداد خطــط تنميــة ذات رؤيــة واضــحة وتتــضمن بيانــا للمهــام وقائمــة باألنــشطة الــيت  

  .يتعني أن تضطلع هبا
  التنمية الريفية واجملتمعية    

وهـي هتـدف إىل حتـسني    . أولويـة أعلـى لتنميـة الريـف واجلـزر اخلارجيـة       تويل احلكومة    - ٣٢٣
الفــرص االقتــصادية وتعزيــز ُســبل كــسب الــرزق املــستدامة وزيــادة مــستويات الــدخل وكفالــة  
اإلنــصاف يف توزيــع املــساعدات اإلمنائيــة الــيت تقــدمها احلكومــة علــى املقاطعــات األربــع عــشر 

 وأنفقـت احلكومـة خـالل الـسنوات اخلمـس املاضـية             .وجمتمعات الروتوما وجمتمعات األقليـات    
 دوالرا علــى أربعــة مــشاريع رأمساليــة كــبرية هــي الــدعم الــذايت، وطــرق غــري   ٢٤ ٧٠٩ ٤٤٧

طرق الوصول ملـزارع قـصب الـسكر، وطـرق غـري الطـرق املخصـصة للمعـوقني، وطـرق جلنـة                      
  . تنمية الُشعب
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  ٢٠٠٧-٢٠٠٣ أموال التنمية الريفية للفترة – ٦الشكل     
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DDC ROADS

  

  : املصدر
    

  .وإمجاال، تفيد هذه املشاريع الرجال والنساء واألطفال يف املناطق الريفية واجلزر اخلارجية
  إمدادات املياه واملرافق الصحية    

 يف املائـة مـن الـسكان احلـصول علـى مـصدر ميـاه                ٤٧، أمكـن حلـوايل      ٢٠٠٤يف عام    - ٣٢٤
 تفتقــر ســائر املنــاطق واملقاطعــات الريفيــة لــُسبل  وفيمــا عــدا الروتومــان، مــا زالــت . )٨٦(حمــسن

وترتفع نسبة إمكانية احلصول على إمدادات مياه مزودة بعـدادات          . احلصول على مياه الشرب   
وهــي تــشمل مقاطعــات بــا، . يف املقاطعــات الواقعــة علــى مــسافة أقــرب مــن املراكــز احلــضرية 
ــايليفو   ــوا، ونايتاســريي، وســروا، ونادروغــا، وت  ٧، كمــا هــو مــبني يف الــشكل  ومكواتــا، وري

ولــدى بقيــة الــسكان يف هــذه املقاطعــات صــنابري عموديــة جمتمعيــة ويركبــون صــهاريج   . أدنــاه
  .لتجميع املياه على أسطح منازهلم وآبار وأهنار وجداول مياه

__________ 
  ).٢٠٠٧/٢٠٠٨(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية   )٨٦(  

  الدعم الذايت
   الوصول ملزارع قصب السكرالطرق غري طرق

  الطرق غري الطرق املخصصة للمعوقني
 طرق جلنة تنمية الُشعب

   دوالر٣ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠
   دوالر٢ ٥٠٠ ٠٠٠,٠٠

   دوالر٢ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠
   دوالر١ ٥٠٠ ٠٠٠,٠٠
   دوالر١ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠

   دوالر٥٠٠ ٠٠٠,٠٠
  دوالر-

٢٠٠٦ ٢٠٠٣ ٢٠٠٧٢٠٠٥٢٠٠٤ 
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   إمدادات املياه املزودة بعدادات يف املناطق الريفية– ٧الشكل     
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ــسكا   - ٣٢٥ ــة الــ ــت أغلبيــ ــا زالــ ــوا  ومــ ــات بــ ــاو دروف )١٣ ٥٤٨(ن يف مقاطعــ ، وكاكــ
، وناموســي )١٢ ٠٦٤(، ولومــايفييت )١٠ ١٦٧(، والو )١٨ ٦٨٣(، وكــادافو )٤٢ ٣١٠(
 تفتقــر إىل احلــصول علــى ميــاه الــشرب وتــستخدم بــدال مــن   )٨٧()٢٤ ١٥٢(، ورا )٦ ٨٩٨(

ويـبني الـشكل    . ذلك صنابري عمودية جمتمعية، تستمد مياهها من اآلبار واألهنار وجداول امليـاه           
 النسبة املئوية لألسر الـيت حتـصل علـى مياههـا مـن الـصنابري العموديـة يف املقاطعـات اخلمـس                       ٨

  .عشرة مبا فيها روتوما

__________ 
  .األرقام الواردة بني قوسني هي جمموع عدد السكان يف كل منطقة  )٨٧(  

١٠٠,٠٠ ٪  
٨٠,٠٠ ٪  
٦٠,٠٠ ٪  
٤٠,٠٠ ٪  
٢٠,٠٠ ٪  
٠,٠٠ ٪ 

  با
  بوا

  كاكاو
  كادافو
  الو

  لوماي
  ماكواتا
  نادروا
  نافوسا

  نايتاسريي
  ناموسي

  را
  ريوا
  سروا
 روتوما  تاليفو
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   إمدادات املياه عن طريق صنابري عمودية جمتمعية ريفية– ٨الشكل     
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ومـن الواضـح أنـه يلـزم حتـسني          . األساسية للحياة املياه املأمونة ضرورة من الضرورات       - ٣٢٦
وستمـضي املـرأة أيـضا وقـت أقـل إلحـضار امليـاه مـن                . نظام إمـدادات امليـاه يف املنـاطق الريفيـة         

  .اآلبار وجداول املياه واألهنار
ــاه إىل املنــازل املنفــردة للنــاس حتــسني مــرافقهم       - ٣٢٧ وســيتيح متديــد شــبكة مــن أنابيــب املي

 الــسكان الــذين يــستخدمون مرافــق صــحية  نــسبة، بلغــت ٢٠٠٤ عــام ويف. الــصحية كــذلك
  .١٩٩٠ يف املائة يف عام ٦٨ يف املائة مقابل ٧٢حمسنة 

  اإلسكان    
وتدرك احلكومة ضرورة توفري وحدات إقامة ميسورة وجيدة للمجتمعات الريفية مـن             - ٣٢٨

البنــاء وختزينــها وييــسر برنــامج اإلســكان الريفــي شــراء مــواد . أجــل حتــسني مــستوى معيــشتها
وباالضـافة إىل هـذا، يتـيح أيـضا تـشييد مـساكن متينـة وصـامدة ضـد                   . وإيصاهلا لسكان الريف  

  .ويستفيد كل من الرجل واملرأة من هذا الربنامج. )٨٨(األعاصري وميسورة
  

__________ 
  .١٠فحة  الص– ٢٠٠٥-٢٠٠٤حكومة فيجي، تقرير التنمية الريفية،   )٨٨(  
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  صفر

   حسب املقاطعة–النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت حتصل على املياه من صنابري عمودية جمتمعية 

١٠٠,٠٠ ٪  
٨٠,٠٠ ٪  
٦٠,٠٠ ٪  
٤٠,٠٠ ٪  
٢٠,٠٠ ٪  
٠,٠٠ ٪  

  الصنابري العمودية اجملتمعية

 الصنابري العمودية اجملتمعية
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  اجلزء الرابع    
  

    املساواة أمام القانون‐  ١٥املادة     
  

  .اة مع الرجل أمام القانونتعترف الدول األطراف للمرأة باملساو  - ١    
متــنح الــدول األطــراف املــرأة يف الــشؤون املدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة    - ٢    

وتكفل للمـرأة، بوجـه خـاص،    . الرجل، وتساوي بينها وبينه يف فرص ممارسة تلك األهلية 
م حقوقــا مــساوية حلقــوق الرجــل يف إبــرام العقــود وإدارة املمتلكــات، وتعاملــها علــى قــد   

  .املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية
تتفق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصـة              - ٣    

  .اليت يكون هلا أثر قانوين يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية
لق بالتشريع املتـصل    متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتع          - ٤    

  .حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم
    

  مقدمة    
يكفل دسـتور فيجـي املـساواة للمـرأة أمـام القـانون واملـساواة يف حقـوق املـشاركة يف                      - ٣٢٩

ــة أمــام مــشاركة املــرأة يف عمليــات      ــة وال يــضع أي حــواجز قانوني ــاة املدني مجيــع جوانــب احلي
  .تحكيم أو حيرم املرأة من حق إبرام العقود وإدارة املمتلكاتاحملاكم وحماكم ال

وتدرك املرأة، مبساعدة املنظمات غري احلكومية واحلكومـة عـن طريـق بـرامج التوعيـة،                 - ٣٣٠
حقوقها القانونيـة كـي تـستطيع أن تـستفيد اسـتفادة كاملـة مـن أحكـام الدسـتور والتـشريعات              

  .األخرى ذات الصلة كذلك
  ول على املساعدة القانونيةإمكانية احلص    

ــه /أُنــشئت يف متــوز - ٣٣١  جلنــة املــساعدة القانونيــة يف نطــاق اختــصاص مكتــب   ١٩٩٨يولي
ــة ملــن ال يــستطيعون دفــع مــصاريف اخلــدمات       النائــب العــام وذلــك لتقــدمي اخلــدمات القانوني

علـى هـذه    وتـوفر اللجنـة التمثيـل القـانوين للرجـال والنـساء الـذين يطلبـون احلـصول                   . القانونية
ــة ســاعدت      . اخلــدمات ــأن اللجن ــة، ب ــة املــساعدة القانوني ــها جلن ــد اإلحــصاءات الــيت قدمت وتفي

الرجال أكثر يف قضايا جنائية يف حني تشكل النساء األغلبيـة يف قائمـة مـن يلتمـسون احلـصول         
  .على املساعدة بشأن مسائل أسرية
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٩ -الشكل  ١٠الشكل           

 

  السجينات  
أُلغـــي قـــانون الـــسجون وأجـــاز الربملـــان قـــانون الـــسجون واإلصـــالحيات اجلديـــد يف  - ٣٣٢
ــز      . ٢٠٠٦مــاس /آذار ــع التركي ــسجون م ــا شــاملة إلدارة ال ــد أحكام ــانون اجلدي ــضمن الق ويت

حقـوق اإلنـسان،    بصورة مناسبة على توفري خدمات إصالحية وتطبيق مجيع التزامات ومعـايري            
ــسياسة مــن    . ومــسائل أخــرى ذات صــلة  ــز ال ــواء’ويــشكل القــانون حتــوال يف تركي إىل ‘ االحت

بغية إعادة تأهيـل الـسجناء ومراعـاة حقـوق اإلنـسان هلـم وحـصوهلم علـى الـصحة                ‘ اإلصالح’
ويتضمن القانون أحكامـا مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                      . والعدالة

علـى  ) ب (٣ومبوجب املبادئ التوجيهية الواردة فيـه، تـنص املـادة        . يتعلق حبق السجينات  فيما  
  :ما يلي

تطبــق إىل أقــصى حــد ممكــن احلقــوق وااللتزامــات الــواردة يف اتفاقيــة   )ب (٣املادة   
القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل                

  .يف إدارة السجون ومعاملة املسجونني
 ١١ويهدف برنامج الشريط األصـفر اجلديـد إىل إعـادة تأهيـل املـسجونني وسـيبدأ يف                 - ٣٣٣

يف ســجن ‘ الوضــع’وسيتــصادف البــدء فيــه مــع افتتــاح مرافــق . ٢٠٠٨أكتــوبر /تــشرين األول
وكانت السجينة احلامـل ُتعـزل مـن قبـل      . النساء يف سوفا، وهو سجن النساء الوحيد يف فيجي        

كــان الطفــل ُيــسلم إلدارة الــشؤون االجتماعيــة لتقريــر مــا إذا كــان  عــن طفلــها بعــد والدتــه و
وسيتغري هـذا عمـا قريـب بافتتـاح     . الطفل سيؤخذ إىل أسرة السجينة أو يوضع يف ملجأ لأليتام      
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تبلغ سـت   /وستستطيع األم إرضاع طفلها واالحتفاظ بالطفل حىت يبلغ       . مرافق الوضع اجلديدة  
  .)٨٩(سنوات

  اليةالتنقل والتحويالت امل    
وصلت فيجي إىل مستوى مل يسبق له مثيل من تنقل السكان علـى الـصعيدين الـدويل                  - ٣٣٤

ويثري اشتراك رجال ونساء يف مهام حفظ الـسالم واألمـن الدوليـة وحركـة الفنـيني                 . واإلقليمي
وهــي تــشمل املخــاطر الــصحية . للحــصول علــى عمــل يف اخلــارج اهتمامــات جديــدة وناشــئة 

  .حلاالت تؤثر تأثريا اجتماعيا ضارا على األسروالسلوكية ويف بعض ا
وتعمــل الفيجيــات يف اخلــارج يف تقــدمي الرعايــة ويــسهمن يف إيــرادات احلكومــة عــن     - ٣٣٥

 يف ٤٠، مثلت التحويالت املالية مـن اخلـارج       ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل الفترة   . طريق حتويالهتن 
ومــن . ٢٠٠٧ يف املائــة يف عـام  ٢٧املائـة مـن النــاتج احمللـي اإلمجــايل، إال أهنـا اخنفــضت بنـسبة      

ويف . املــسامهني يف التحــويالت نــساء يعملــن يف تقــدمي الرعايــة ال ســيما يف الواليــات املتحــدة   
بعض احلاالت، تبقى هؤالء النساء لفترة أطول من تصريح دخوهلا نظرا لالحتياجـات األسـرية               

ضفاء الطابع القـانوين عليـه      ويتمثل التحدي يف كيفية تنظيم هذا الوضع وإ       . لعائالهتن يف فيجي  
عن طريق اختاذ ترتيبـات ثنائيـة أو عمليـة أخـرى كمـا يف حالـة شـركات األمـن اخلاصـة احملليـة                  
  .اليت توقع عقودا مع مواطنني فيجيني للقيام مبهام حفظ السالم واألمن يف العراق وأفغانستان

  
    الزواج واحلياة األسرية‐  ١٦املادة     

  
راف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف           تتخذ الدول األط    - ١    

كافــة األمــور املتعلقــة بــالزواج والعالقــات العائليــة، وبوجــه خــاص تــضمن، علــى أســاس    
  :املساواة بني الرجل واملرأة

  نفس احلق يف عقد الزواج؛   )أ(    
  ر الكامل؛نفس احلق يف حرية اختيار الزوج ويف عقد الزواج إال برضاها احل  )ب(    
  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  )ج(    
ــهما          )د(     ــن حالت ــوين، بغــض النظــر ع ــسؤوليات بوصــفهما أب ــوق وامل نفــس احلق

الزوجية، يف األمور املتعلقة بأطفاهلما ويف مجيع األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبـار             
  األول؛

__________ 
  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٣صحيفة فيجي تاميز، يوم السبت   )٨٩(  
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ية وبإدراك للنتائج، عدد أطفاهلـا والفاصـل بـني          نفس احلقوق يف أن تقرر، حبر       )هـ(    
الطفل والذي يليـه، ويف احلـصول علـى املعلومـات والتثقيـف والوسـائل الكفيلـة بتمكينـها                   

  من ممارسة هذه احلقوق؛
ــى         )و(     ــة والوصــاية عل ــة والقوام ــق بالوالي ــسؤوليات فيمــا يتعل نفــس احلقــوق وامل

اف، حـني توجـد هـذه املفـاهيم يف التـشريع      األطفال وتبنيهم، أو ما شـابه ذلـك مـن األعـر           
  الوطين، ويف مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول؛

نفــس احلقــوق الشخــصية للــزوج الزوجــة، مبــا يف ذلــك احلــق يف اختيــار اســم    )ز(    
  األسرة واملهنة ونوع العمل؛

كـات واإلشـراف   نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتل        )ح(    
  .عليها وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

ال يكون خلطوبة الطفـل أو زواجـه أي أثـر قـانوين، وتتخـذ مجيـع اإلجـراءات           - ٢    
الضرورية، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتحديد سـن أدىن للـزواج وجلعـل تـسجيل الـزواج                  

  .يف سجل رمسي أمرا إلزاميا
    

  مقدمة    
أحرزت فيجي تقدما كـبريا يف تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                       - ٣٣٦

نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين. ، وبــصورة رئيــسية يف جمــال قــانون األســرة٢٠٠٤املــرأة منــذ عــام 
 حيــز النفــاذ بافتتــاح ُشــعبة قــانون األســرة  ٢٠٠٣، دخــل مرســوم قــانون األســرة لعــام  ٢٠٠٥
ويتـسق القـانون اجلديـد، الـذي يلغـي متامـا التمييـز ضـد                . ة يف إطار نظـام حمـاكم فيجـي        اجلديد

وقــد أُلغيــت القــوانني التاليــة  . ١٦ و ١٥ و ١٤ و ٥ و ٣ و٢ و ١املــرأة والطفــل، مــع املــواد  
  :٢٠٠٣واسُتعيض عنها مبرسوم قانون األسرة لعام 

 ؛)٥١الفصل (قانون سبب الزواج  •

 ؛)٥٢فصل ال(وقانون النفقة والنسب  •

 ؛)٥٣الفصل (النفقة ) منع اهلجر وأحكام متنوعة بشأن(وقانون  •

 ؛)٥٤الفصل (أوامر النفقة ) تسهيالت إنفاذ(وقانون  •

  ).٥٥الفصل (ألمر النفقة ) اإلنفاذ املتبادل(وقانون  •
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   وتعديالته٢٠٠٣مرسوم قانون األسرة لعام     
  ٢٠٠٣مرسوم قانون األسرة لعام     

االستفــسار عــن كفــاءة ’حيــل إىل جلنــة إصــالح القــوانني يف فيجــي  ، أ١٩٩٦ُيف عــام  - ٣٣٧
وفعاليــة القــوانني املوجــودة املتــصلة بالعالقــات العائليــة واألســرية، مبــا يف ذلــك حقــوق ورفــاه    
األطفال وتقدمي تقرير عـن ذلـك وإختـاذ توصـيات بـشأن الوسـائل التـشريعية املناسـبة إلصـالح                     

  .‘مل لقانون األسرةهذه القوانني وتنفيذ نظام موحد وشا
ــشريعات        - ٣٣٨ ــق بالت ــوانني يف فيجــي فيمــا يتعل ــة إصــالح الق ــانون توصــيات جلن وينفــذ الق

ــة،     ــاه األطفـــال ونفقـــة األزواج واملمتلكـــات الزوجيـ اجلديـــدة املتـــصلة بأســـباب الـــزواج ورفـ
إنفــصام عــرى : ويــنص القــانون علــى أســاس واحــد للطــالق هــو. وخــدمات املــشورة والــصلح

. وألغــى بعــض ُســبل عــالج مــشاكل الــزواج القدميــة. رة ال ميكــن الرجــوع عنــهاالــزواج بــصو
ويقضي التشريع كذلك بإنشاء ُشـعب لألسـرة متخصـصة يف كـل مـن احملكمـة العليـا وحمكمـة                     

ويـنص القـانون أيـضا      . وُيورد حكما جديدا يتعلق برفاه الطفل ونفقـة األزواج        . قضاة التحقيق 
لطفل يف كل مـن ُشـعبيت األسـرة وإنـشاء جملـس لقـانون               على إنشاء خدمات مشورة لألسرة وا     

  . األسرة
  ٢٠٠٥قانون األسرة لعام ) تعديل(مرسوم     

وقـد جـاء    . ٢٠٠٣من مرسـوم قـانون األسـرة لعـام          ) ٣ (٢٧ُيعدل هذا املرسوم املادة      - ٣٣٩
أصال أنه ال ميكـن بـدء أجـراءات تـسوية املمتلكـات بـدون إذن مـن احملكمـة                    ) ٣ (٢٧يف املادة   

وتـنص هـذه املـادة اآلن علـى أنـه ال يلـزم احلـصول                . قبل إنتهاء فترة سنتني مـن تـاريخ الطـالق         
  .)٩٠(على إذن بعد إنتهاء فترة سنتني لبدء إجراءات لتسوية املمتلكات أو تقدمي طلب بذلك

 عدم امتثـال فيجـي بدرجـة كـبرية للكـثري            ٢٠٠٣وقد أهنى مرسوم قانون األسرة لعام        - ٣٣٩
يف جمــال انفــصام عــرى العالقــة األســرية ومــسأليت النفقــة واحلــضانةالناجتتني عــن مــن املؤشــرات 

وعالوة على هذا، ال ُيبطق هذا القانون إال على املتزوجني وال يشمل العالقات القائمـة                . ذلك
رغــم تأكيــد دســتور (حبكـم األمــر الواقــع، مبــا يف ذلــك العالقــات بــني أفــراد مــن نفــس اجلــنس  

  ). على أساس التوجه اجلنسيفيجي على عدم التمييز

__________ 
  )٩٠(  http://www.familycourt.gov.fj/familyLawActAmmendments.aspx .   ــا منـــــــــــه يف ــصول عليهـــــــــ مت احلـــــــــ

١١/٩/٢٠٠٨.  
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  حمكمة األسرة    
  السلطة    

 ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول٣١افُتتحــت حمكمــة األســرة يف جــزر فيجــي رمسيــا يف  - ٣٤٠
  .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١ حيز النفاذ يف ٢٠٠٣ودخل مرسوم قانون األسرة لعام 

  االختصاص    
هلــا االختــصاص مبوجــب مرســوم قــانون وخيــول . يــرأُس احملكمــة قــضاة وقــضاة حتقيــق - ٣٤١

 يف مـسائل قــانون األسـرة وتنـاول الطــالق، واملمتلكـات يف إطـار العالقــة      ٢٠٠٣األسـرة لعـام   
وتقــدم . الزوجيــة، وحمــل اإلقامــة، وجهــة االتــصال، ومــسائل أخــرى تتعلــق باألطفــال والنفقــة  

فيجـي  /مج قـانون اسـتراليا    اإلدارة القانونية الدعم اإلداري والسوقي الالزم لعمل احملكمة وبرنـا         
  .وقطاع العدل

  مكان احملكمة    
وتنعقـد  . يقع القلم الرئيسي للمحكمة يف اجلناح الشرقي من مباين احلكومـة يف سـوفا              - ٣٤٢

وتنعقــد دوائــر احملكمــة يف مراكــز حمــددة يف نــافوا . احملكمــة يوميــا يف ســوفا والوتوكــا والباســا
  .افوسافو ونابووالو وراكي راكي وتافيوينوناوسوري وسيغاتوكا ونادي وبا وتابوا وس

ويشمل التسلسل اهلرمي للمحكمة حمكمة قضاة حتقيق شؤون األسرة واحملكمـة العليـا              - ٣٤٣
  .)٩١(لشؤون األسرة

  احلد األدىن للزواج    
رغم أن جلنة خرباء األمم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة حـددت يف           - ٣٤٤

 الثامنة عشرة كحد أدىن لسن الـزواج لكـل مـن الـذكور واإلنـاث، حتـتفظ                  ٢١التوصية العامة   
 قـانون الـزواج     –فيجي بـسن الـسادسة عـشرة لـزواج اإلنـاث والثامنـة عـشرة لـزواج الـذكور                    

.  عامـا  ٢١، بـشرط موافقـة الوالـدين حـىت يبلـغ سـن أحـد الطـرفني                  ١٩٦٩لعام  ) ٥٠الفصل  (
وامتثـاال  . د علـى موافقـة األم عـدم امتثـال لالتفاقيـة           ويشكل زواج القُسر وامتيـاز موافقـة الوالـ        

  .لالتفاقية، تتطلب فيجي تسجيل مجيع الزجيات

__________ 
  .املرجع نفسه  )٩١(  
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ــزواج       ــانون ال ــام ) ٥٠الفــصل (ق ــادة ١٩٦٩لع ــدد الزوجــات أو األزواج  . ٢٥، امل تع
  .١٨٥، املادة ١٩٤٥لعام ) ١٧الفصل ( قانون العقوبات –جرمية 
احمللي، أُثريت مشاعر قلق بشأن سن زواج البنـات         خالل مناقشات أجريت يف اجملتمع       - ٣٤٥

ومن احلكمـة زيادتـه بغيـة بلـوغ الطفلـة النمـو الكامـل ومراعـاة                 .  سنة ١٨وضرورة زيادته إىل    
السن احملددة يف إطار اتفاقية حقوق الطفل وأيضا لالمتثال التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال                 

  .التمييز ضد املرأة
  املراسم الشرعية للزواج    

ويتـضمن قـانون الـزواج      . مجيـع الزجيـات يف فيجـي      ) ٥٠الفـصل   (حيكم قانون الزواج     - ٣٤٦
أحكاما تقضي بأن يقدم الطرفـان اللـذان يعتزمـان الـزواج إشـعارا ألمـني سـجل املنطقـة احملليـة                      

 يومــا، ُيــصدر أمــني الــسجل  ٢١وبعــد .  يومــا مــن القيــام بــذلك ٢١باعتزامهمــا الــزواج قبــل  
 يومـا قبـل     ٢٨يكون أحد الطرفني على األقل قد أقام يف املنطقة احمللية ملدة            الشهادة شريطة أن    

إصدار الشهادة؛ وأن يكون كال الطرفني قد بلغا سن احلادية والعشرين أو يكون قـد مت تقـدمي                  
املوافقة املناسبة ملن هم دون الـسن القـانوين وأال يكـون هنـاك أي مـانع مـن صـلة أو قرابـة، أو                         

وجيب أن يكفل أمني السجل نـشر إخطـار عـام بـاعتزام الـزواج               . ر للزواج أي مانع شرعي آخ   
وال يصبح الـزواج رمسيـا      . وإمكانية تلقي االعتراضات على الزواج يف غضون إطار زمين معني         

  .يصدرها أمني السجل أو ترخيص مينحه أمني السجل العام‘ شهادة زواج’إال مبوجب سلطة 
ة للزواج أمام موظف زواج مرخص له أو أمـام رجـل ديـن              وميكن إقامة املراسم الرمسي    - ٣٤٧

يف حـضور مـا ال يقـل عـن شـاهدين يف كنيـسة               ) يعينه أمني السجل العام على النحو الواجب      (
ــن فيهــا اإلخطــار بــالزواج      ــة الــيت أعل ــادة عــام آخــر يف املنطقــة احمللي وتعــدد . أو أي مكــان عب

. واج بـــني فـــردين مـــن نفـــس اجلـــنسوال يعتـــرف قانونـــا بـــالز. الزوجـــات أو األزواج جرميـــة
  .يعترف بالزواج العريف مبوجب القانون وال

  تسجيل املواليد والوفيات والزجيات    
يلزم تسجيل مجيع املواليد والوفيات والزجيات لـدى مكتـب أمـني الـسجل العـام وفقـا                   - ٣٤٨

  ).٤٩الفصل (لقانون تسجيل املواليد والوفيات والزجيات 
، يقـوم أمـني الـسجل جمانـا بتـسجيل كـل املواليـد        ١٣ام املـادة   رهنـا بأحكـ  – ٣املـادة    

والوفيــات الــالزم تــسجيلها مبوجــب هــذا القــانون وكــل زواج أصــبح رمسيــا مبوجــب   
قانون الزواج ويتلقى معلومات يف هذا الشأن مشفوعة بالتفاصيل الـيت يلـزم تـسجيلها               

  .يف كل حالة
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  الطالق    
يري تقوم على أساس التقصري وبناء علـى ذلـك ميتثـل    مل يعد الطالق يف فيجي يدعم معا       - ٣٤٩

): ١ (٣٠، املـادة    ٢٠٠٣وينص على ذلك يف مرسوم قانون األسرة لعام         . امتثاال تاما لالتفاقية  
 ١٢ميكن طلب فسخ الزواج على أساس أن عراه قد انفصمت بال رجعة بعـد االنفـصال ملـدة                   

  .شهرا
اج طلبا مبوجب هذا القـانون إلصـدار        جيب أن يقدم أحد طريف الزو     ) ١ (– ٣٠املادة    

  .أمر بفسخ الزواج على أساس أن الزواج قد انفصمت عراه بال رجعة
، ُيرى، يف إجـراء قدمـه مقـدم الطلـب، أنـه قـد مت إثبـات                  )٣(رهنا باملادة الفرعية    ) ٢(  

ــأن         ــة ب ــط، اقتنعــت احملكم ــزواج إذا، وإذا فق ــسخ ال ــر بف األســباب وجيــب إصــدار أم
ال وعاش كل منهما منفصال وعلى حده بعد ذلك لفترة ال تقـل عـن      الطرفني قد انفص  

  . شهرا متواصلة تسبق تاريخ تقدمي طلب فسخ الزواج مباشرة١٢
ال يصدر أمـر بفـسخ الـزواج إذا اقتنعـت احملكمـة بوجـوب مـا يـدعو إىل تـرجيح                      ) ٣(  

  .استئناف املعاشرة
  اإلرشاد واملشورة بشأن الزواج    

ــدم إدارة الرعا - ٣٥٠ ــذين      تق ــزوجني الل ــزواج لل ــشأن ال ــشورة ب ــة اإلرشــاد وامل ــة االجتماعي ي
ويقــدم مستــشارون طوعيــون بــشأن الــزواج وموظفــو الرعايــة   . يعانيــان مــن مــشاكل زواجيــة 

االجتماعية خدمات املشورة بشأن الـزواج يف مكاتـب الـُشعب واملنـاطق احملليـة يف مجيـع أحنـاء                    
مستـشاران يف كـل مكتـب    (ري زواج متطوعني ولدى اإلدارة ما جمموعه عشرة مستشا  . البلد
  .٢٠٠٤قدموا املشورة بشأن الزواج للجمهور يف عام ) ُشعبة

  ٢٠٠٤ اإلرشاد واملشورة بشأن الزواج يف عام – ٢١اجلدول 
  ٢٠٠٤  الُشعبة

 ٣٨٨  اجلنوبية الشرقية

 ٢٦١  الوسطى

 ٤٠٨  الشمالية الغربية

 ٦٥٤  اجلنوبية الغربية

 ٣٣٤  الُشعبة الشمالية

 ٠٤٥ ٢  اجملموع

  .٢٠٠٤وزارة املرأة والرعاية االجتماعية وختفيف حدة الفقر، التقرير السنوي لعام : املصدر
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  النفقة    
ــام     - ٣٥١ ــانون األســرة لع ــضمن مرســوم ق ــال   ٢٠٠٣يت ــة األطف ــا لنفق ــك  ( أحكام ــا يف ذل مب

ــزواج   ــودون خــارج نطــاق ال . الطــالقواألزواج والزوجــات بعــد اإلنفــصال و ) األطفــال املول
وحتدد النفقة على أساس قدرة الطرفني على الكسب، وحاجـة الطـرفني وأي أطفـال، وأصـول                

ويقـضي  . كل منهما والتزامات أي منهما إزاء معالني آخرين بصورة خاصـة، امتثـاال لالتفاقيـة     
القانون بإصدار أمر زجري يف جمموعة متنوعة جـدا مـن احلـاالت مبـا يف ذلـك املـرتل والعمـل،                     

  . هذا ال ُيتاح إال للمتزوجنيرغم أن
  املمتلكات الزوجية    

 للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، تـذكر           ٢١فيما يتعلق بالتوصية العامة      - ٣٥٢
اللجنة أن حق املرأة يف حيازة املمتلكات وإدارهتا والتمتع هبا والتـصرف فيهـا هـو احملـور الـذي                

ويتـضمن مرسـوم قـانون األسـرة أحكامـا          . سـتقالل املـايل   يدور حوله حـق املـرأة يف التمتـع باال         
لتقسيم املمتلكات الزوجية تأخذ يف احلسبان كال من املسامهات املالية وغري املاليـة الـيت سـاهم                 

 من القانون، الـيت     ١٦٢وُينص على هذا يف املادة      . هبا الشريكان وذلك باالمتثال التام لالتفاقية     
  :ليجاءت فيها أمور من بينها ما ي

مبوجــب املــادة ) إن صــدر(لــدى النظــر يف األمــر الــذي سيــصدر   ) ١ (‐ ١٦٢املــادة   
 يف اإلجراءات املتعلقة بأي ممتلكات لطريف زواج أو أي منهما، جيـب أن تأخـذ                ١٦١

  :احملكمة يف احلسبان ما يلي
املسامهة املالية اليت ساهم هبـا أحـد طـريف الـزواج أو قُـدمت بامسـه أو                    )أ(    

 الزواج مسامهة مباشرة أو غري مباشرة يف اقتنـاء أو حفـظ أو حتـسني أي                 طفل نتج عن  
ممتلكات لطريف الزواج أو أي منهما، أو خالفا لذلك فيما يتعلق بـأي مـن املمتلكـات             
املذكورة أخريا، سواء كانت املمتلكات املـذكورة أخـريا مل تعـد، منـذ املـسامهة فيهـا،                  

  ا؛من ممتلكات أطراف الزواج أو أي من منهم
ــة (املــسامهة   )ب(     ــسامهة املالي ــدمها طــرف مباشــرة أو غــري    ) غــري امل ــيت ق ال

مباشرة أو قُدمت بامسه من أجل حتـسني أي ممتلكـات لطـريف الـزواج أو ممتلكـات أي                   
منهما، أو خالف ذلك فيما يتعلق بأي من املمتلكات املـذكورة أخـريا، سـواء كانـت          

 تقــدمي املــسامهة، مــن ممتلكــات طــريف   هــذه املمتلكــات املــذكورة أخــريا مل تعــد، منــذ  
  الزواج أو أي منهما؛
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املسامهة اليت قدمها أحد طريف الزواج لرفاه األسرة اليت شكلها طرفـا             )ج(    
الــزواج وأي أطفــال نتجــوا عــن الــزواج، مبــا يف ذلــك أي مــسامهة قُــدمت بــصفة ربــة  

  املرتل أو أحد الوالدين؛
دي أو بــدل أو اســتحقاق   أحقيــة أي مــن الطــرفني يف معــاش تقاعــ      )د(    

  :مبوجب ما يلي
  أي قانون من قوانني جزر فيجي أو بلد آخر؛  ‘١’    
ــة، ســواء كانــت هــذه        ‘٢’     ــة ثنائي أي صــناديق أو نظــم معاشــات تقاعدي

  .الصناديق أو النظم قائمة أو تعمل داخل جزر فيجي أو خارجها
  )٢ (١٦٢وجيب أيضا مالحظة أنه مبوجب املادة  - ٣٥٣

ُيفترض أن تكون مسامهة طـريف الـزواج متـساوية، ميكـن            ) ١(ملادة الفرعية   ألغراض ا ’  
دحض هذا االفتراض إذا رأت احملكمة أن التوصـل إىل املـساواة يف املـسامهة يتعـارض،                 
  .‘على أساس وقائع القضية، مع العدالة، على سبيل املثال يف حالة الزواج قصري املدة

  خدمات الطفل واألسرة    
  الطفل    

ُيقبــل باالمجــاع حتقيــق أفــضل مــصاحل الطفــل بوصــفه املبــدأ الــذي ُتتخــذ علــى أساســه    - ٣٥٤
ــادة       ــشأن يف امل ــا جــاء يف هــذا ال ــالنظر إىل م ــشأن احلــضانة، ب ــرارات ب ــة  ) ١٦(الق مــن االتفاقي

  .٢١والتوصية العامة 
ــال       - ٣٥٥ ــار األمســى يف االمتث ــة ألفــضل مــصاحل الطفــل بوصــفه االعتب ــويل فيجــي األولوي وت
وال يتــصل هــذا فقــط حبــضانة الطفــل ورؤيتــه وإمنــا يتــصل أيــضا بــدفع نفقــة الطفــل   . تفاقيــةلإل

لألطفال املولودين خارج نطاق الـزواج وتقـدمي مـسامهة يف نفقـات احلمـل والـوالدة لألمهـات                 
  :وينص على هذا يف مرسوم قانون األسرة على النحو التايل. غري املتزوجات

وجيب أن تنظر يف اإلعالة املالية الالزمة لنفقـة         . متهقد ُتصدر احملكمة أي أمر ترى سال       •
 .الطفل

 جيب أن تراعي احملكمـة سـن الطفـل، والنحـو الـذي جيـري بـه تعلـيم الطفـل           ٩٠املادة   •
 .وتدريبه، وأي احتياجات خاصة للطفل

ــادة  • ــرفني    ٩١املـ ــة للطـ ــوارد املاليـ ــدرة علـــى الكـــسب واملمتلكـــات واملـ  الـــدخل والقـ
 .لة أنفسهما وغريمهاوااللتزامات بشأن إعا
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 املسامهة الالئقة من أجل نفقة األم فيما يتصل بالوضـع واملـصاريف الطبيـة          ١٠٠املادة   •
ــا     ــل ميت ــد الطف ــازة إذا ُول ــصاريف اجلن ــة ويف م ــة يف   . املعقول وجيــب أن تأخــذ احملكم

ــة        ــا ومواردمهــا املالي ــدفع وممتلكاهتم ــى ال ــدرهتما عل احلــسبان دخــل كــال الطــرفني وق
  .ا إزاء أنفسهما وآخرينوالتزاماهتم

  بدل الرعاية واحلماية    
 سـنة ويعتـربون     ١٧مبوجب قانون األحداث، ُيودع األطفال الذين تقل أعمارهم عـن            - ٣٥٦

ومـن أجـل االضـطالع هبـذا، تـدير اإلدارة بـدل             . يف خطر، يف رعاية مدير الشؤون االجتماعية      
/  دوالرا للطفــل ُتعطــى لألســر٣٥ و ٣٠الرعايــة واحلمايــة وهــو منحــة نقديــة تتــراوح مــا بــني 

  .األوصياء الذين يعولون أطفاال غري أطفاهلم
 ٢٠٢ ٩٠٤,٠٠وبلغ جمموع ما ُدفع لألسر واملؤسسات يف هذا الـشأن خـالل الـسنة              - ٣٥٧

، أغلبيتـهم فيجيـون   ٢٠٠٤ طفال على هذا البـدل يف عـام       ١٧٦وحصل ما جمموعه    . دوالرات
، كمـا هـو موضـح يف اجلـدول          ٧٣ عدد الـذكور البـالغ       ١٠٣ويفوق عدد اإلناث بينهم البالغ      

  .أدناه
  احلاصلون عليه يف أسر بديلة حسب نوع اجلنس والعرق:  بدل الرعاية واحلماية– ٢٢اجلدول 

    
  جمموع املبلغ  جمموع عددهم  آخرون  هنود  فيجيون

  دوالر  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  الُشعبة

٣٤٠ ٣٥ ٣٦ ١٤ صفر صفر ٥ صفر ٣١ ١٤  اجلنوبية
٢٤٠ ٣٣٣٣٤٨صفرصفر٣٠٣٢٣١  الوسطى الشرقية
٩٠٠ ١٠١٥١٨صفرصفر٩١٤١١  الشمالية الغربية
٦٤٠ ١٠٤٨صفرصفر٥٣٥١  اجلنوبية الغربية

٥٠٠ ٢٦١٥١٥صفر٣١٠٣٣  الشمالية
٦٢٠ ٢٧٣١٠٣١٢٦صفر٦١٩٠١٢١١  اجملموع

  .٢٠٠٤إدارة املرأة والرعاية االجتماعية وختفيف حدة الفقر، التقرير السنوي لعام : صدرامل
    

ــدفع البــدل أيــضا لــدور الــسكن الــيت تقــدم الرعايــة فيهــا لألطفــال الــذين تعرضــوا      - ٣٥٨ وُي
ويف الوقـت  . لإلمهال أو اإلساءة أو اليتامى الذين ُوضعوا حتت رعاية إدارة الرعايـة االجتماعيـة   

.  دوالرا كل شهر لكل طفل يعيش يف دار مـن هـذه الـدور الـسكنية                ٤٠هن، تدفع اإلدارة    الرا
، بلغ جمموع عدد األطفال الذين يعيشون يف هذه الدور السكنية حتـت رعايـة               ٢٠٠٤ويف عام   

  . أطفاال١٠٦مدير الرعاية االجتماعية 



CEDAW/C/FJI/2-4
 

144 10-22240 
 

  حاالت رفاه الطفل العامة    
ملــسؤولية القانونيــة عــن محايــة ورعايــة األطفــال      تتحمــل إدارة الرعايــة االجتماعيــة ا   - ٣٥٩

وأُسندت إىل اإلدارة املسؤولية عن كفالة عدم تعـرض         ). ٥٦الفصل  (مبوجب قانون األحداث    
  .أي طفل دون سن السابعة عشرة ألي شكل من أشكال اخلطر البدين أو املعنوي

  
  ٢٠٠٤ب يف عام  حاالت رفاه الطفل اليت عاجلتها مكاتب الرفاه يف الُشع– ٢٣اجلدول 

    
  اجلنوبية  الفئة

ــطى / الوســـ
  الشرقية

ــشمالية  الــ
  الغربية

ــة  اجلنوبيـــــــ
  اجملموع  الشمالية  الغربية

 ٣٣ ٣ ١٠ ١  ٥  ١٤  اإلساءة البدنية

 ٩ صفر ٢ ٤ صفر ٣  اإلساءة العاطفية

 ٥٥ ٤ ١٩ ٧ ٣ ٢٢  اإلساءة اجلنسية

 ٧٥ ١ ٣٢ ١٥ ٨ ١٩  إمهال الطفل

 ٤٢ ١ ٢٠ ١٠ صفر ١١  التخلي عنه

 ١ صفر صفر ١ صفر صفر  فقده

 ٢٧ صفر ١٠ ٢ صفر ١٥  ال ميكن السيطرة عليه

 ١٠٠ ٢ ١٦ ٢١ ٢٥ ٣٦  ضحية صراع بني األبوين

 ٨ صفر ٢ ٢ ٤ صفر التغيب عن املدرسية بدون إذن

 ٩ صفر ٦ صفر صفر ٣  متاح للتبين

 ٣٥٩ ١١ ١١٧ ٦٣ ٤٥ ١٢٣  اجملموع
    

الفـصل  (ت رعاية الطفل أصبح يندرج حتت قانون التـبين       وتبين األطفال جمال من جماال     - ٣٦٠
  : وهي تشمل.  أنواع من خدمات التبين تقدمها إدارة الرعاية االجتماعية٣وهناك ). ٥٨

  التبين احمللي العام حتت إشراف إدارة الرعاية االجتماعية،   ‘١’  
  التبين احمللي اخلاص،   ‘٢’  
مــدير الرعايــة االجتماعيــة وهــو طــرف التــبين العــام يف اخلــارج حتــت إشــراف   ‘٤’  

  .أيضا يف ترتيبات التبين املشتركة بني البلدان
ويـــشمل التـــبين احمللـــي العـــام تـــبين طفـــل ُوضـــع حتـــت رعايـــة مـــدير الرعايـــة   ‘١’ - ٣٦١

ــانون األحــداث    ــا لق ــة وفق ــة  ). ٥٦الفــصل (االجتماعي ــشرف إدارة الرعاي وت
األطفـال الـذين ُوضـعوا      االجتماعية على كل جانب من جوانـب عمليـة تـبين            

  .حتت رعاية مدير الرعاية االجتماعية
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والـد  : وُتجرى الترتيبات يف التبين احمللي اخلاص بني جمموعتني من األفراد مهـا             ‘٢’  
ويف هذه احلالة خيتار الوالد املتبـنني ويـتحكم يف          . الطفل أو ويل أمره واملتبنون    

ماعية يف ذلك إال مـن حيـث        وال تشترك إدارة الرعاية االجت    . عملية اختيارهم 
أنه يتعني عليها أن توفر ويل أمر خمصـصا وتقـدم تقريـرا عـن صـالحية املتبـنني                   

ــدين ــام . كوالـ ــور    ٢٠٠٤ويف عـ ــاء أمـ ــصفة أوليـ ــة بـ ــو الرعايـ ــل موظفـ ، عمـ
  . )٩٢( حالة تبين٣٤٥خمصصني يف 

  خدمات األسرة ورعاية الطفل    
م القانونية مبوجب عـدد مـن التـشريعات هـي           تتوىل إدارة الرعاية االجتماعية أيضا املها      - ٣٦٢

، وقــانون مراقبـة الــسلوك  )٥٨الفـصل  (وقـانون تــبين األطفـال   ) ٥٦الفــصل (قـانون األحـداث   
ونظــرا . ١٩٩٤، وقــانون املعــوقني لعــام ١٩٩٤، وقــانون العمــل اجملتمعــي لعــام )٢٢الفــصل (

لـسكان، أُجريـت طـوال    للدور احلاسم الذي تؤديه اإلدارة يف تقـدمي اخلـدمات جلميـع شـرائح ا             
األطفـال وتقـدمي اخلدمـة هلـم ومحايتـهم          /العام املاضي تغـيريات عديـدة يف إدارة رفـاه األحـداث           

  .ورعايتهم ومشاريع ختفيف حدة الفقر
وميكن التشريع إدارة الرعاية االجتماعية أيضا من أن تأخذ يف رعايتها األطفـال الـذين      - ٣٦٣

وُتتـاح الرعايـة البديلـة هلـؤالء األطفـال يف           . لهم من منازهلم  حيتاجون إىل رعاية ومحاية ويلزم نق     
وهبذه الطريقة، ُيعطـى املـستفيدون مـن بـدل رعايـة الطفـل              . شكل أسر كفيلة ورعاية مؤسسية    

وختــوَّل للــوزارة أيــضا مــسؤولية .  دوالرا لكـل طفــل ٣٥ و ٣٠ومحايتـه مبلغــا يتــراوح مــا بــني  
ك حقــوق حــضانة األطفــال وإجــراءات الطــالق     الوســاطة يف املنازعــات األســرية مبــا يف ذلــ    

  .واإلشراف على املخالفني
  بدل الرعاية واحلماية    

وصـيا، يعيلـون أطفـاال غـري أطفـاهلم عـن       / أسـرة ٢٨٩متت تقدمي املساعدة ملـا جمموعـه     - ٣٦٤
ــة هلــم    ــة واحلماي ــة    . طريــق تقــدمي بــدل الرعاي ــارات بديل ــسكنية خي ــدور املؤســسية وال ومتثــل ال

ويهدف بـدل الرعايـة واحلمايـة إىل تكملـة     . ن حيتاجون إىل رعاية الدولة ومحايتها لألطفال الذي 
 دوالرا كـل شـهر   ٤٠االحتياجات املالية لألطفال الذين يعيشون يف دور سكن وتدفع الوزارة       

  .لكل طفل يودع يف دور السكن
  :خدمات محاية الطفل واألسرة - ٣٦٥

__________ 
  .١٦ الصفحة – ٢٠٠٤وزارة املرأة والرعاية االجتماعية، التقرير السنوي لعام   )٩٢(  
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مستـشار لكـل ُشـعبة ملـساعدة مـوظفي          ( مستشارين   ٥ –تقدمي املشورة بشأن الزواج      •
 )الرعاية

 محاية الطفل •

 تقدمي املشورة بشأن مسائل األسرة •

  تقدمي املشورة اجلماعية بشأن مسائل األسرة •
  نظام املساعدة األسرية    

بدل املساعدة األسرية نظام ال ُتسدد فيـه اشـتراكات تقـدم فيـه مـساعدة ماليـة لألسـر                     - ٣٦٦
ف عوز وُيدفع هذا الشكل التكميلـي لبـدل نقـدي يتـراوح مـا بـني                 واألفراد الذين ميرون بظرو   

األسرة املعيشية اليت ليس لديها ما يكفي مـن وسـائل      / دوالر شهريا للعائلة   ١٠٠ دوالرا و    ٦٠
: واجلماعـات املـستهدفة للحـصول عليهـا هـي         . إعالة نفسها والقدرة على تلبية متطلبات احلياة      

عوقـون بـدنيا، واملـصابون مبـرض مـزمن، واألرامـل مـن              ، وامل ) عامـا  ٦٠أكـرب مـن     (كبار الـسن    
ويشمل أيـضا األسـر الـيت    . الوالد الوحيد، ومعال السجني/الرجال والنساء، والزوجة املهجورة 

ُحرمت من الدخل بسبب اإلصابة بإعاقـة بدنيـة دائمـة، أو وفـاة عائلـها، أو سـجن عائلـها، أو                     
  .كرب السن، أو املرض املزمن

  
  ٢٠٠٦ املستفيدين حسب العرق واجلنس،  فئات– ٢٤اجلدول 

    
    آخرون  هنود  فيجيون  

  اجملموع    اجملموع  ذكور   إناث   اجملموع  ذكور   إناث    اجملموع  ذكور   إناث   الفئة

 ٤٨٩٤ ٣٢٤ ٢٣٩ ٨٥ ٢٢٤٥ ١١٠٨ ١١٣٧ ٢٣٢٥ ١٣٥٦ ٩٦٩  املرض املزمن

 ٥٠٠٦ ١٧٨ ٤٥ ١٣٣ ٢٢٨٩ ٦٤ ٢٢٢٥ ٢٥٣٩ ٨٧ ٢٤٥٢  وفاة العائل

 ١٤٧٩ ٥٢ ٢٢ ٣٠ ٧٣٨ ٢٠ ٧١٨ ٦٨٩ ٢١ ٦٦٨  الزوج املهجور

 ٤٨١٧ ٢٤١ ١٥٥ ٨٦ ١٤٤٤ ٥٨٠ ٨٦٤ ٣١٣٢ ١٥١٠ ١٦٢٢  كبار السن

 ٣٠٤٣ ٩٨ ٤٩ ٤٩ ١٤٤٧ ٥٨٩ ٨٥٨ ١٤٩٨ ٧٧٧ ٧٢١ املصابون بعجز دائم

 ٢٠٨ ٩ ٦ ٣ ٨٦ ٢ ٨٤ ١١٣ ٩ ١٠٤  معال املسجون

 ١٠٥٢ ٦٠ ٢٤ ٣٦ ١٤٣ ١٣ ١٣٠ ٨٤٩ ٣٢ ٨١٧  الوالد الوحيد

 ٢٠٤٩٩ ٩٦٢ ٥٤٠ ٤٢٢ ٢٣٧٦٨٣٩٢ ٦٠١٦ ١٤٥ ١١ ٣٧٩٢ ٧٣٥٣  اجملموع

  .٢٠٠٦وزارة املرأة والرعاية االجتماعية وختفيف حدة الفقر، التقرير السنوي لعام : املصدر
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ــاين  - ٣٦٧ ــاير /وحــىت كــانون الث ــا جمموعــه    ٢٠٠٤ين  ٢٠ ٣١٩، اســتفاد مــن هــذا النظــام م
ومــن .  مــن الــذكور٦ ٧٠٨ مــن اإلنــاث و ١٣ ٧٩١ومــن جممــوعهم كــان هنــاك  . شخــصا

 ٦ ٠١٦جممــوع املــستفيدات، كانــت الفيجيــات اهلنــديات ميــثلن األغلبيــة حيــث بلــغ عــددهن  
. وحتصل أغلبية املستفيدات يف مجيع الفئات العرقية على البدل على أسـاس وفـاة العائـل               . إمرأة

  .ويرد يف اجلدول أعاله حتليل مفصل للمستفيدين من اخلطة
  برنامج ختفيف حدة الفقر    

يرتبط ارتفاع خطـر فقـر املـرأة وعوزهـا بـالتمييز يف القـوى العاملـة، وزيـادة معـدالت                      - ٣٦٨
وتشكل النـساء   . الطالق واإلنفصال، ومشاكل حتصيل مدفوعات النفقة من األزواج املغادرين        

وزادت . االجتماعيـة أغلبية املستفيدين يف إطار خطـة املـساعدة األسـرية التابعـة إلدارة الرعايـة                
 يف ٨,٧ إىل ١٩٩٦ يف املائـة يف عـام        ٧,٨نسبة اإلناث العاطالت عن العمل زيادة طفيفة مـن          

ويـشري  . ، رمبا نتيجة لفقـد وظـائف يف صـناعة املالبـس وصـناعات أخـرى               ٢٠٠٥املائة يف عام    
هذا إىل ضرورة إقامـة شـبكات ضـمان اجتمـاعي فعالـة للعـاطلني عـن العمـل بـصورة خاصـة،                       

دريب النساء الاليت فقدن أعماهلن يف قطـاع الـصناعة التحويليـة وتـشجيع إجيـاد ُسـبل بديلـة                    وت
ويلزم وضع مناذج جديدة لتوفري التمويل بالغ الصغر من أجـل عمـل املـرأة    . لكسب الرزق هلن  
  .حلساهبا اخلاص

ــن          - ٣٦٩ ــدرات م ــر إىل حتــسني ق ــدة الفق ــامج ختفيــف ح ــت احلاضــر، يهــدف برن ويف الوق
 على بـدل املـساعدة األسـرية علـى مواجهـة متطلبـات احليـاة مـن أجـل االعتمـاد علـى               حيصلون

. النفس عن طريق بناء منازل للمشردين وعن طريق تقدمي نـواة متويـل املـشاريع املـدرة للـدخل                  
ويعمل النظام بالشراكة مع منظمـة طوعيـة        .  دوالر ٥ ٠٠٠ونواة التمويل منحة نقدية أقصاها      

  .مقدم الطلب وتشرف على تنفيذ املشاريع املعتمدةذات مسعة طيبة تكفل 
ومـن بـني مــن حيـق هلـم طلــب احلـصول علــى مـساعدة يف إطـار برنــامج ختفيـف حــدة          - ٣٧٠
املستفيدون ببدل املساعدة األسرية؛ وكبـار الـسن؛ واملعوقـون بـدنيا؛ واملـصابون مبـرض                : الفقر

الوالد الوحيد أو الوالـدة الوحيـدة؛   مزمن؛ واألرامل من الرجال والنساء؛ واألزواج املهجورين   
معــالو املــساجني؛ املــستفيدون ببــدل الرعايــة واحلمايــة؛ واملــستفيدون مــن صــندوق الرعايــة         
ــسابقون؛      ــسابقني؛ املــساجني ال ــراد القــوات املــسلحة ال الالحقــة؛ املــستفيدون مــن صــندوق أف

  ).مشروع مجاعي(ضحايا احلريق؛ أطفال وشباب الشوارع 
 مليـون دوالر لعـام      ٢,٥ مـشاريع ختفيـف حـدة الفقـر يف ميزانيـة اإلدارة              وبلغ خمصص  - ٣٧١
 أدناه تفاصيل من قُدمت هلم املساعدة يف إطار هذه الفئـات،            ٢٥وتوضح يف اجلدول    . ٢٠٠٤

  :مبا يف ذلك املبلغ املوزع
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  ٢٠٠٤ املستفيدون من ختفيف حدة الفقر حسب الفئة والعرق، – ٢٥اجلدول 
    

)دوالر(القيمة  الفئة  آخرون هنود فيجيون العدد 

 صفر ٣٩ ٢٣١ ٢٧٠ ٠٠٠ ٢٦١ ١  املستفيدون من بدل املساعدة األسرية

 صفر صفر ٣٦ ٣٦ ٥٠٠ ١٥٣  املستفيدون من صندوق الرعاية الالحقة

 صفر ١١ ٩ ٢٠ ٠٠٠ ٤٠  ضحايا احلريق

 صفر صفر ٦ ٦ ٠٠٢,٦٥ ٦٤  مشاريع مجاعية للشباب

 صفر صفر ١١٤ ١١٤ ٨٦٩,٤ ٤٨٠   السابقوننياملساج

 صفر ٥٠ ٣٩٦ ٤٤٦ ٣٧٢ ٩٩٩ ١  اجملموع

  .٢٠٠٤وزارة املرأة والرعاية االجتماعية وختفيف حدة الفقر، التقرير السنوي لعام : املصدر
    

وكمــا هــو موضــح يف   . ٢٠٠٤ مــشروعا يف عــام  ٤٤٦وقــد مت متويــل مــا جمموعــه     - ٣٧٢
 إطـار برنـامج ختفيـف حـدة الفقـر مـن             ، كانت أغلبية من قُدمت هلـم املـساعدة يف         ٢٥اجلدول  

ومن حيث العرق، كان الفيجيون أكرب املـستفيدين مـن          . املستفيدين من بدل املساعدة األسرية    
  .٢٠٠٤منحة ختفيف حدة الفقر يف عام 

ومنـها أربعـة مـشاريع      . كما مت متويل ما جمموعه مخـسة مـشاريع مجاعيـة خـالل الـسنة               - ٣٧٣
ــدخل ــس . إلدرار ال ــه مت ت ــد أن ــة مــساجني  )  دوالر١٥ ٤٠٢,٦٥(ديد رســوم مدرســية  بي لثالث

  .سابقني لإلنتظام يف كلية فولتون وذلك مشروع جترييب
  العنف األسري    

هذه املسألة إحدى املسائل احلرجة لـدى الكـثري مـن األسـر يف فيجـي وتـشكل النـساء                - ٣٧٤
األسـري بوضـوح    وتـصور ديباجـة مـشروع قـانون العنـف           . واألطفال أشد أفراد اجملتمع ضـعفا     

  .أمهية هذه املشكلة
  ...  
يثري العنف األسـري القلـق يف فيجـي وضـحايا العنـف األسـري مـن بـني أشـد                       )أ(  

  أفراد اجملتمع ضعفا؛
وُترتكب أفعـال العنـف األسـري يف نطـاق مـن العالقـات األسـرية والظـروف                    )ب(  
  األسرية؛
  ء واألطفال؛ويرتكب رجال يف املقام األول العنف األسري ضد النسا  )ج(  
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  ويقع األطفال ضحايا مباشرين وغري مباشرين للعنف األسري؛  )د(  
  والعنف األسري جبميع أشكاله غري مقبول؛  )هـ(  
ويلزم اختاذ العديد من التدابري للقضاء على العنف األسري وتقليله ومنعه، مبـا               )و(  

  .يف ذلك توفري محاية قانونية أكثر فعالية للضحايا
صاءات الشرطة بأن الرجال يرتكبون أغلبية أعمال العنف ضد النـساء وبـأن             وتفيد إح  - ٣٧٥

  .الفيجيات يشكلن أكثرية الضحايا
  

  ٢٠٠٦-٢٠٠١ ضحايا العنف األسري حسب العنصر، – ٢٦اجلدول 
    

  القتل العنصر/السنة
الــــــــشروع 
  يف القتل

القتـــــــل دون 
  سبق اإلصرار

ــصد   ــل بقـ فعـ
إحداث ضرر  

  جسيم

ــسبب يف   ــل يت فع
ــرر  إحــــداث ضــ
  اعتداء عام  جسماين فعلي

جرائم أخرى  
  اجملموع  ضد شخص

النسبة املئويـة   
  من اجملموع

٢٠٠١           
 ٥١ ٢٨٣ ٥ ٣٠ ٤١٥ ٣٣ صفر صفر صفر  فيجيون

 ٤٧ ٤٤٦ ٤ ٤٨ ٣٧٠ ٢٤ صفر صفر صفر  هنود

 ٢ ١٣ ٢ ١ ٧ ٢ صفر صفر ١  آخرون

 ١٠٠ ٩٤٢ ١١ ٧٩ ٧٩٢ ٥٩ صفر صفر ١  اجملموع
٢٠٠٢           
 ٥١ ٤١٥ صفر ٢٨ ٣٤١ ٤٥ صفر صفر ١  فيجيون

 ٤٨ ٣٩٠ ٣ ٥٧ ٣٠٠ ٢٩ صفر صفر ١  هنود

 ١٥ ٤ صفر صفر ٤ صفر صفر صفر صفر  آخرون

  ٨٠٩ ٣ ٨٥ ٦٤٥ ٧٤ صفر صفر ٢  اجملموع
٢٠٠٣           
 ٥٤ ٤١٩ ٢٠ ٣٠ ٣٢٧ ٣٩ ١ صفر ٢  فيجيون

 ٤٥ ٣٤٥ ١٧ ٤٢ ٢٥٦ ٢٥ ٠ ٢ ٣  هنود

 ١ ١١ ٣ صفر ٧ ١ صفر صفر صفر  آخرون

  ٧٧٥ ٤٠ ٧٢ ٥٩٠ ٦٥ ١ ٢ ٥  اجملموع
٢٠٠٤           
 ٥٧ ٣٨٦ ١٧ ٢١ ٣٠٧ ٤٠ صفر صفر ١  فيجيون

 ٤٢ ٢٨٦ ٧ ٤١ ٢١٣ ٢٢ صفر صفر ٣  هنود

 ١ ١٠ صفر صفر ٩ ١ صفر صفر صفر  آخرون

  ٦٨٢ ٢٤ ٦٢ ٥٢٩ ٦٣ صفر صفر ٤  اجملموع
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  القتل العنصر/السنة
الــــــــشروع 
  يف القتل

القتـــــــل دون 
  سبق اإلصرار

ــصد   ــل بقـ فعـ
إحداث ضرر  

  جسيم

ــسبب يف   ــل يت فع
ــرر  إحــــداث ضــ
  اعتداء عام  جسماين فعلي

جرائم أخرى  
  اجملموع  ضد شخص

النسبة املئويـة   
  من اجملموع

٢٠٠٥           
 ٥٥ ٣٥٢ ٩ ٢٩ ٢٨٨ ٢٤ صفر صفر ٢  فيجيون

 ٤٤ ٢٨٢ ٧ ٤٦ ٢١٤ ١٥ صفر صفر صفر  هنود

 ١ ٦ صفر صفر ٥ ١ صفر صفر صفر  آخرون

  ٦٤٠ ١٦ ٧٥ ٥٠٧ ٤٠ صفر صفر ٢  اجملموع
٢٠٠٦           
 ٥٤ ٢٨١ ٧ ١٨ ٢٣٢ ٢٤ صفر صفر صفر  فيجيون

 ٤٣ ٢٢٠ ١٠ ٢٢ ١٧٠ ١٦ صفر صفر ٢  هنود

 ٣ ١٥ ١ ٢ ١١ ١ صفر صفر صفر  آخرون

  ٥١٦ ١٨ ٤٢ ٤١٣ ٤١ صفر صفر ٢  اجملموع

  ).٢٠٠٦(إحصاءات الشرطة : املصدر
    

 حالـة يف    ٩٤١يبني اجلدول أعاله حدوث اخنفاض يف عـدد احلـاالت املبلـغ عنـها مـن                  - ٣٧٦
؛ بيــد أن هــذا ال يــشمل احلــاالت الــيت أُبلــغ عنــها ٢٠٠٦ حالــة يف عــام ٥١٦ إىل ٢٠٠١عــام 

 يعاجلهــا قـادة الكنـائس وكبـار اجملتمــع    ملركـز حـل األزمـات النــسائية يف فيجـي واحلـاالت الـيت      
  .احمللي

   مبادرات إقامة جمتمع خال من العنف–عدم التسامح إطالقا     
أقامت إدارة شؤون املرأة، مبشاركة أصحاب املـصلحة الرئيـسيني، علـى األقـل جمتمعـا                 - ٣٧٧

 ٢٥وســُيعلن بــدء املــشروع يف . واحــدا خاليــا مــن العنــف، وهــو مــشروع منــوذجي يف فيجــي  
. نوفمرب، حيث ستبدأ ستة عشر يوما من النشاط للقضاء على العنـف ضـد املـرأة               /شرين الثاين ت

وهــي تــشمل راكــي راكــي وتــافوا . ومت حتديــد مخــس منــاطق حمليــة لإلضــطالع هبــذا املــشروع
ومت حتديــد هــذه اجملتمعــات احملليــة بالتــشاور مــع إدارة الــشرطة . والوتوكــا ونــادي وســيغاتوكا

صائي وغري ذلك من املسائل ذات الـصلة بـشأن العنـف القـائم علـى نـوع       على أساس حتليل إح 
ويشمل ذلك قريـة كرويبيتـا      . وال يضطلع هبذا املشروع إال مبوافقة اجملتمع احمللي احملدد        . اجلنس

ومل يـتم  . يف الوتوكا، وقرية نامواميادا يف را، وقرية كوروتوغو والطريـق اخللفـي يف سـيغاتوكا           
 احمللية يف نادي وتافوا وسيجري القيـام بـذلك يف وقـت الحـق مـن الـسنة                   بعد حتديد اجملتمعات  

  .مبا يف هذا إجراء الدراسة االستقصائية
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     أهداف مبادرة عدم التسامح إطالقا يف اجملتمع احمللي– ٣املربع 
برنـــامج مناهـــضة العنـــف ضـــد املـــرأة إىل متكـــني املـــرأة والرجـــال /يهـــدف مـــشروع  

 يف جمال حقـوق اإلنـسان وشـن محـالت عـن طريـق وسـائط                 واألطفال عن طريق التثقيف   
اإلعالم وتدريب اجملتمع احمللي على اخلـدمات الـيت تقـدم للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة                     

  .واألفعال ذات الصلة اليت تنتهك حقوق اإلنسان األساسية للناس وخاصة املرأة
لحة مـن أجـل   ويهدف هذا إىل تغيري مواقف وسـلوك اجملتمـع احمللـي وأصـحاب املـص            

ــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها  وفــضال عــن ذلــك، ســيعزز املعــارف لــدى أصــحاب    . تعزي
وباإلضافة إىل ذلك، سـتقر اجملتمعـات       . املصلحة بشأن حقوق اإلنسان والعنف ضد املرأة      

احمللية وتقبـل أن العنـف ضـد املـرأة جرميـة وتفهـم الـصلة بـني العنـف ضـد املـرأة وحقـوق                          
  .اإلنسان

    
ب علــى العنــف األســري أثــر اقتــصادي هائــل ال ســيما بالنــسبة لــضحاياه الــذين  ويترتــ - ٣٧٨

وباالضافة إىل هذا، ليس بوسـع فيجـي أن تغـض النظـر عـن التكـاليف                 . ميارسون عمال منتظما  
ــسبب العنــف         ــة ب ــرأة العامل ــة امل ــصادية النامجــة عــن التغيــب عــن العمــل واخنفــاض إنتاجي االقت

 التــهم بإرتكــاب أفعــال عنــف أســري يف الوقــت احلاضــر وباالضــافة إىل هــذا، توجــه. األســري
مبوجب قانون العقوبات، حيث أنه يشمل أفـراد األسـرة؛ وقـد يكـون مـن احلكمـة إدماجـه يف                     

  .إطار مرسوم قانون األسرة
  

  ١٨املادة     
تتعهد الدول األطـراف بـأن تقـدم إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة، للنظـر مـن ِقَبـل                - ١

 عما اختذتـه مـن تـدابري تـشريعية وقـضائية وإداريـة وغريهـا مـن أجـل إنفـاذ                      اللجنة، تقريرا 
  :أحكام هذه االتفاقية، وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد، وذلك

  يف غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة املعنية؛  )أ(  
وبعــد ذلــك كــل أربــع ســنوات علــى األقــل، وكــذلك كلمــا طلبــت اللجنــة      )ب(  
  .ذلك
جيوز أن تبني التقارير العوامل والصعوبات اليت تؤثر على مـدى الوفـاء بااللتزامـات                 - ٢

  .املقررة يف هذه االتفاقية
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  التوعية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
ــائي للمــرأة      ٢٠٠٤يف عــام  - ٣٧٩ ــصندوق األمــم املتحــدة اإلمن ــرع احملــيط اهلــادئ ل ــدم ف ، ق

ــة  ــساعدة ماليـ ــة       مـ ــا الفيجيـ ــدارجتني ومهـ ــسيتني الـ ــتني الرئيـ ــة إىل اللغـ ــواد االتفاقيـ ــة مـ  لترمجـ
ويشكل هذا جزءا من اسـتراتيجيات التوعيـة الـيت تـستهدف املـواطنني العـاديني                . واهلندوستانية
  .يف هذا البلد

وباالضـــافة إىل هـــذا، أُجريـــت بـــرامج توعيـــة باالتفاقيـــة يف اجملتمعـــات احملليـــة وعلـــى   - ٣٨٠
وأدت محــالت الدعايــة والتوعيــة عــن طريــق وســائط اإلعــالم مــن   . املؤســسية أيــضااألصــعدة 

خالل التليفزيون والوسائط املطبوعة أيضا إىل التوعية لدى أفراد الشعب، بيد أنه مـن املعتـرف               
وجيري القيام بذلك عـن     . به أنه يلزم بذل املزيد من اجلهد ليس فقط للتوعية وإمنا أيضا للتنفيذ            

 االتفاقية كأداة إمنائية لتحسني وضع املرأة، ال سيما يف املناطق اليت توجـد فيهـا                طريق استخدام 
ومـن املؤكـد أنـه لـن يتـسىن حتقيـق هـذا إال عـن طريـق الـشراكة مـع مجيـع أصـحاب                           . فجوات

  .املصلحة مبن فيهم املنظمات غري احلكومية وشركاء التنمية
 يف حـوار بنـاء مـع جلنـة خـرباء األمـم       وفيجي أول دولة جزرية يف احمليط اهلادئ تدخل    - ٣٨١

وقـد مت تـسجيل مجيـع    . ٢٠٠٢املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف نيويـورك عـام         
املـرأة ترفـع نـصف    ’اإلجراءات على شريط فيديو وأنتجـت علـى أقـراص فيـديو رقميـة بعنـوان               

اهلـادئ يف أمانـة مجاعـة احملـيط         وقد تسىن القيام بذلك برعاية مكتـب املـرأة يف احملـيط             . ‘السماء
ــدان جــزر احملــيط اهلــادئ اإلطــار      . اهلــادئ ويهــدف هــذا القــرص إىل أن يعــرض علــى دول بل

واإلجــراءات عنــد دفــع الــدول األطــراف عــن تقاريرهــا لــدى جلنــة اخلــرباء ويف الوقــت نفــسه     
  .مساعدهتا يف اإلعداد إلجراء حوار بناء

  التحديات    
ــة القـــضائية واجلمعيـــات   مـــن التحـــديات الرئيـــسية  - ٣٨٢ ــة لـــدى اهليئـ  االحتجـــاج باالتفاقيـ

ويتطلب هذا خربة فنية قانونيـة بـشأن االتفاقيـة ُيفتقـر إليهـا داخـل األجهـزة النـسائية                . القانونية
وال شــك أنــه تلــزم مــساعدة صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة وجلنــة حقــوق    . الوطنيــة

ال وستواصــل حكومــة فيجــي الــسعي للحــصول علــى   اإلنــسان يف األمــم املتحــدة يف هــذا اجملــ 
وعـالوة علـى ذلـك، يلـزم خلـق          . املساعدة املالية والفنية لإلضطالع هبذه املهمة على حنو فعال        

  .الوعي يف القطاع اخلاص من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال وشامال للجميع
كومـــة وخططهـــا ومـــا زال تعمـــيم اهتمامـــات املـــرأة ونـــوع اجلـــنس يف سياســـات احل - ٣٨٣

ومن شأن مواصلة مشاريع مراجعة احلـسابات حـسب نـوع اجلـنس أن              . وبراجمها يشكل حتديا  
وسـتتيح هـذه العمليـة أيـضا الفرصـة ملواصـلة            . يعزز وييسر تعميم مراعاة الفوارق بني اجلنـسني       
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 أثـر   وسـريتد . امليزنة اليت تستجيب للمنظور اجلنساين من ِقَبـل وزارة املاليـة والتخطـيط القـومي              
ومـن أجـل    . هذا يف هناية املطاف على أحكـام امليزانيـة لتحـسني وتطـوير حالـة املـرأة يف فيجـي                   

التصدي هلذا بصورة فعالة، يلـزم بنـاء قـدرات األجهـزة النـسائية الوطنيـة والوكـاالت املركزيـة                 
  .التابعة للحكومة

هـا يف معظـم   ويشكل االستخدام احملدود للبيانـات املـصنفة حـسب اجلـنس وعـدم توفر           - ٣٨٤
وتتطلـب سياسـات تـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني يف أي جمـال                . جماالت التنميـة حتـديا رئيـسيا      

بيانات وإحصاءات دقيقة تعرض بوضوح التفاوت بني اجلنسني والتغري الـذي طـرأ علـى احلالـة            
  .)٩٣(على مر الزمن

ــة واحلــ      - ٣٨٥ ــة املقولب ــضا االجتاهــات النمطي ــسهم أي ــك، ت ــة وباالضــافة إىل ذل واجز التقليدي
  .والثقافية املتصورة يف وضع احلرمان الذي تعاين منه املرأة يف فيجي

ومن اجملاالت احلامسة اليت يلزم معاجلتها بفعالية القيود املفروضة علـى القـدرات داخـل                - ٣٨٦
  .األجهزة النسائية الوطنية

  كتابة تقرير اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
بدأت عملية كتابة التقرير الدوري الثاين والثالث والرابع لدولة فيجي املتعلـق باتفاقيـة               - ٣٨٧

القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة بعقـد حلقـات عمـل للتوعيـة باالتفاقيـة وإجـراء                         
وأُحيلــت التعليقــات اخلتاميــة للجنــة خــرباء  . ٢٠٠٦مــشاورات يف مجيــع أحنــاء الدولــة يف عــام  

املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل املنظمات املعنيـة السـتكمال املعلومـات               األمم  
  .١وأُدجمت ردودها يف التقرير، إال أن تفاصيل ذلك ترد يف املرفق 

الـسيدة آليـسي    (، مت تعيني فريق مشروع يضم عضوين        ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين   - ٣٨٨
وسـاعدت الفريـق فرقـة عمـل تـضم          .  لتجميـع تقريـر الدولـة      )كايكايكا والسيدة ماري نامودو   

  .أعضاء من شركاء من احلكومة ومنظمات غري حكومية
  :أعضاء فرقة عمل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

الرئيــــــسة حــــــىت  (مــــــديرة شــــــؤون املــــــرأة     -  السيدة كييت ماكاسيايل
٢٣/٦/٢٠٠٨(  

الرئيـــــــسة منـــــــذ (ؤون املـــــــرأة مـــــــديرة شـــــــ  -   توكاسا لويينةالدكتور
٢٣/٦/٢٠٠٨(  

__________ 
  .٤ الصفحة –) ٢٠٠٧(نارسي   )٩٣(  
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جــزر حــصاءات إحــصائي أول، مكتــب إخــبري   -  السيدة فاسيماكا ليواي
  فيجي

  مديرة البحث والتطوير، مصرف تنمية فيجي    -  السيدة أجنينا ديب
  فيجييف تنمية المصرف   -  السيد إلياس رزاق
  بالغ الصغرمديرة وحدة التمويل   -  يفوايالسيدة لوسي كين

 لــسكاناألمــني املــساعد األول، وزارة شــؤون ا   -   رايوالويأسينا ة السيد
  األصليني

  األمني املساعد األقدم، جلنة اخلدمة العامة  -  السيدة جيماميا فيليسوين
ــديرة   -  السيدة فينيانا كونابويل ــاهجوحــدة وضــع  م  الدراســية، وزارة املن

  التعليم
  يم، وزارة التعلة تربويةموظف  -  السيدة توكاسا غراي

 ختطــــــيط اقتــــــصادي، وزارة املاليــــــة ةموظفــــــ  -  السيدة شايا شاند
  والتخطيط القومي

  وزارة الصحة واملرأة والرعاية االجتماعية  -  السيد سولوييت دوفاغا
  وزارة الصحة واملرأة والرعاية االجتماعية  -  رايكونا. السيدة ل

 األمـــني املـــساعد األقـــدم بالنيابـــة، قـــوة شـــرطة   -  السيد إرامي راييب
  فيجي

ــة، مــدير القــضاء     -  رايانالسيد براكاش نا األمــني املــساعد األقــدم بالنياب
  املستعجل، قوة شرطة فيجي

األمني املـساعد األقـدم بالنيابـة، وزارة الـشؤون            -  السيد جلجيت كومار
  اخلارجية

  األمني العام، سوكوسوكو فاكاماراما  -  آدي فيناو توباكاوكورو
  سوكو فاكاماراماسوكو  -  السيدة إلينوا رالولو

  موظف شؤون عمالية أقدم، وزارة العمل  -  السيد سوريندرا شيودين
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 اخلـربة الفنيـة واملـشورة املهنيـة لفريـق املـشروع             لتقـدمي وقد عينت جلنة استشارية أيضا       - ٣٨٩
  .فيما يتعلق بالكتابة الفعلية للتقرير

  نائب أمني جلنة اخلدمة العامة  -  السيدة ماريا ماتافيوا  - ١  
  جامعة جنوب احمليط اهلادئ  -  االستاذ فيجاي نايدو  - ٢  
  جامعة احمليط اهلادئ  -  االستاذ وادان نارسي  - ٣  
  جامعة احمليط اهلادئ  -  الدكتور راي نيكول  - ٤  
  سوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي  -  آدي فيناو تاباكوكورو  - ٥  
  .عاممكتب النائب الوكيلة الدولة،   -  السيدة فانيسا شانج  - ٦  
وأجريت مشاورات بشأن مشروع تقرير الدولة املتعلق باالتفاقيـة يف اجملتمعـات احملليـة               - ٣٩٠

وباالضافة إىل ذلك، أُجريـت مـشاورات أيـضا         . يف مجيع أحناء الدولة شارك فيها رجال ونساء       
ــوفا   ــة يف سـ ــوفا منظمـــات  . مـــع شـــركاء مـــن املنظمـــات غـــري احلكوميـ وقـــد حـــضرت يف سـ

ما إي تاوكي، واجمللس الوطين للمرأة، وفريق مـوارد احلقـوق اإلقليمـي،       سوكوسوكو فاكامارا 
وحركة حقوق املرأة يف فيجـي، والرابطـة النـسائية للمحـيط اهلـادئ، والرابطـة النـسائية ملنطقـة                    
احملــيط اهلــادئ وجنــوب شــرق آســيا، ومجعيــة الــشابات املــسيحية العامليــة، وجــيش اخلــالص،     

  .لنسائية يف رابطة املعلمني يف فيجيومجعية رفاه دوركاس، والشبكة ا
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  املقابالت واملشاورات الشخصية
  ة حلقوق اإلنسان، سوفاالسيدة تانيا مسيث، املوظفة املسؤولة، مفوضية األمم املتحد

الــسيد رامــوال ناياكــاليفو، موظــف شــؤون حقــوق اإلنــسان الوطنيــة، مفوضــية األمــم املتحــدة   
  حلقوق الالجئني، سوفا

  السيدة ناعومي كاريسيتيانا، وكيلة مدرسة نابوا الثانوية
  السيد ماريكا نيوماتا، منسق برنامج ماتوا، مدرسة نابوا الثانوية

  شرف الطيب، مستشفى سانت جايلزالدكتور نارايان، امل
  السيد ماناسا فانيكي، األمني الدائم لتنمية املقاطعات والشؤون متعددة األعراق

ــة       ــليني وتنميـ ــسكان األصـ ــؤون الـ ــصادية أوىل، وزارة شـ ــبرية اقتـ ــيكوال، خـ ــا فاسـ ــسيدة آنـ الـ
  املقاطعات والشؤون متعددة األعراق

  نسان يف فيجيالدكتورة شايستا شاميم، رئيسة، جلنة حقوق اإل
  ناوبوتو، مدير اهلجرة. السيد ف

  السيد أسريي ريكا، مدير خدمات تقدمي املشورة يف شؤون األسرة
  السيد شارما، نائب املدعي العام

  .السيدة فاسيماكا ليواي، خبري إحصائي أول، مكتب إحصاءات جزر فيجي
  السيدة ليلييتا غافيدي، وزارة شؤون الفيجيني

  وادرومو، مديرة حركة حقوق املرأة يف فيجيالسيدة فرييسيال ب
  السيدة سوزان نايدو، موظف حبوث، حركة حقوق املرأة يف فيجي

  يانويانو تاوا، املدير التنفيذي، اجمللس الوطين للمعوقني يف فيجي. الدكتور س
  ديفي، موظف تنفيذي، اجمللس الوطين للمعوقني يف فيجي. السيدة ك
   السياسية واملعاهدات، وزارة اخلارجية والعالقات اخلارجيةمري، مدير الشؤون. السيد إي
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  السيد راي باليكاسافو، وزارة اخلارجية والعالقات اخلارجية
  السيدة مريي واليسي بالينافوتوكا، نظام التحليل اإلحصائي، اخلدمات امليدانية

  السيدة لوسي كريكرييتابوا، نظام التحليل اإلحصائي، البحوث والتدريب
  ة كاراليين برادبورغ، موظفة مصاحل املرأة يف الشعبة الشرقيةالسيد

  السيدة لوسانا غوليا، موظفة مصاحل املرأة يف الشعبة الشمالية
  السيدة إيسيتا توينابوا، موظفة مصاحل املرأة يف الُشعبة الوسطى
  السيدة راجييلي ماوا، موظفة مصاحل املرأة يف الُشعبة الغربية

  :جملتمعات احمللية التاليةوأجريت مشاورات يف ا
  الُشعبة الوسطى

  نافوا؛  )١(  
  فونيداوا؛  )٢(  
  ناوسوري  )٣(  

  الُشعبة الشمالية
  نابوالو  )٤(  
  سافوسافو  )٥(  
  الباسا  )٦(  

  الُشعبة الشرقية
  ليفوكا  )٧(  
  ناماالتا، كادافو  )٨(  

  الُشعبة الغربية
  فيغاتوكا  )٩(  
  الوتوكا  )١٠(  
  .نانوكولوا، را  )١١(  
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  فقاتاملر
  بشأن  لفيجياجملمعالتقرير الدوري الثاين والثالث والرابع 

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
(CEDAW/C/FJI/2-4)  

  
  

  التقرير الدوري الثاين والثالث والرابع جلمهورية دولة جزر فيجي
  بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  
  املرفقات

  
  


