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   ١٠٣ل رد حكومة فيجي على التوصيات ا
  تعليق  الرد  التوصيات

ن التزامها يتمثـل    أ تعترب مجهورية فيجي     ٧ على   ١فيما يتعلق بالتوصيات من       مقبولة  -١
ديق على مجيع اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية لكفالة ضمان         يف كفالة التص  

تقيـيم بعـض    ولكن جيب أن يكون واضحاً أنه جيب أوالً         . مواطنيهاحقوق  
التصديق لكفالة مشاركتها اجملديـة وأدائهـا جلميـع         العوامل ذات الصلة قبل     
 ولذلك وضعت مجهورية فيجي لنفسها جدوالً زمنيـاً       . االلتزامات املطلوبة منها  

 تنفذ يف غضونه مجيع معاهـدات       يلكمن عشر سنوات ستسعى بكل جهدها       
   .ةحقوق اإلنسان األساسي

   أعاله١انظر   مقبولة  -٢
   أعاله ١انظر   مقبولة  -٣
   أعاله ١انظر   مقبولة  -٤
   أعاله ١انظر   مقبولة  -٥
   أعاله ١انظر   مقبولة  -٦
   أعاله ١انظر   مقبولة  -٧
أما إلغاء هذه العقوبـة مـن       .  عقوبة اإلعدام من قانوهنا اجلنائي     أزالت فيجي   مقبولة  -٨

  .القانون العسكري فيجري النظر فيه حالياً
   أعاله ١انظر   مقبولة  -٩

    مقبولة  -١٠
ومبوجب خريطة  . وضعت فيجي لنفسها جدوالً زمنياً الستعادة احلكم الربملاين         مقبولة  -١١

") خريطـة الطريـق  ("قتصادية املستدامة  طار الدميقراطية والتنمية اال   إلالطريق  
هـذا  ميكن التفاوض علـى  وال . ٢٠١٤ستجري يف فيجي انتخابات يف عام   

 ٢٠١٤ وتلتزم احلكومة بتنفيذ كل جدوهلا اإلصالحي حىت عام          ،اإلطار الزمين 
  .ولذلك تطلب تعاون اجملتمع الدويل حتقيقاً هلذه الغاية

انون وحقوق اإلنسان، لن تقوم احلكومة مع ذلك        فيما يتعلق بدعم سيادة الق      مقبولة  -١٢
  . التوصية  كما تشري١٩٩٧بإعادة العمل بدستور عام 

أن ينعقد برملان فيجي بعد االنتخابات العامـة الـيت سـتجري يف             من احملدد     غري عملية  -١٣
  . كما جاء يف خريطة الطريق٢٠١٤

وتسعى احلكومة  . قانوين اجلديد متارس فيجي سلطة مشروعة مبوجب النظام ال        غري عملية  -١٤
  .بكل طاقتها إىل ضمان ومحاية حقوق مواطنيها

    مقبولة  -١٥
    مقبولة  -١٦
يف حني أن احلكومة قد سعت من خالل سن خمتلف املراسيم إىل كفالة محاية                غري عملية  -١٧

تقوم بإعادة العمل بدستور    لن  ولكن فيجي   . حقوق اإلنسان يف القوانني احمللية    
 تعيد القضاة واملوظفني القضائيني اآلخرين الذين عينـهم         لنكما أهنا    ١٩٩٧

  .٢٠٠٩أبريل /الرئيس يف نيسان
  .١١التوصية بشأن الشرح الوارد على أساس تقرأ هذا املادة   مقبولة  -١٨
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  . الطريق خريطةتعتزم احلكومة تنفيذ هذه التوصية من خالل  مقبولة  -١٩
لدميقراطية والتنمية االقتصادية املستدامة ترتيب تسلسل       ل قتفرض خريطة الطري    مقبولة  -٢٠

 تارخيـاً   ٢٠١٤اإلصالح على احلكومة مع حتديـد عـام         برامج  األحداث و 
  .الربملاين لالنتخابات والعودة إىل احلكم

   أعاله ٢٠: انظر  مقبولة  -٢١
  ٢٠١٤ ستجري االنتخابات املبكرة واملوثوقة يف عام  مقبولة  -٢٢
  ٢٠١٤حبلول عام   مقبولة  -٢٣
    غري عملية  -٢٤
  ٢٠١٤حبلول عام   مقبولة  -٢٥
  ٢٠١٤إلجراء االنتخابات يف   مقبولة  -٢٦
أعلنت حكومة فيجي أهنا سترفع حالة الطوارئ العامة مبجرد إصدار مرسـوم              مقبولة  -٢٧

  .وسائط اإلعالم يف فيجي
   أعاله٢٧: انظر  مقبولة  -٢٨
   أعاله٢٧: انظر  مقبولة  -٢٩
   أعاله٢٧ :انظر  مقبولة  -٣٠
   أعاله٢٧ :انظر  مقبولة  -٣١
    مقبولة  -٣٢
    مقبولة  -٣٣
    مقبولة  -٣٤
    مقبولة  -٣٥
لن تقوم فيجي بإلغاء مرسوم حقوق اإلنسان يف فيجي ألنه التشريع الوحيد              غري مقبولة  -٣٦

واحلكومة مرتبطة  . وجود جلنة يف فيجي حلقوق اإلنسان     قانوناً  الذي يكفل   
ذ املرسوم وستقوم مبلء الشواغر ولكنها تواجـه إحجامـاً يعـود إىل      بتنفي

  .تقييدات السفر املفروضة حالياً من جانب بعض جريان فيجي
    مقبولة  -٣٧
    مقبولة  -٣٨
    مقبولة  -٣٩
    مقبولة  -٤٠
    مقبولة  -٤١
    مقبولة  -٤٢
    مقبولة  -٤٣
    مقبولة  -٤٤
زيارات املقررين اخلاصني وسوف تتعاون مـع       توضح شيلي أهنا تقبل طلبات        مقبولة  -٤٥

إجراء الزيـارات قبـل     ولكن فيجي تفضل تلقي طلبات      . اإلجراءات اخلاصة 
  .الزيارة

   أعاله ٤٥: انظر  مقبولة  -٤٦
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   أعاله٤٥: انظر  مقبولة  -٤٧
   أعاله٤٥: انظر  مقبولة  -٤٨
   أعاله٤٥: انظر  مقبولة  -٤٩
   أعاله٤٥: انظر  مقبولة  -٥٠
   أعاله٤٥: انظر  لةمقبو  -٥١
   أعاله٤٥: انظر  مقبولة  -٥٢
   أعاله٤٥: انظر  مقبولة  -٥٣
    مقبولة  -٥٤
    مقبولة  -٥٥
    مقبولة  -٥٦
   أعاله٨: انظر  مقبولة  -٥٧
   أعاله٨: انظر  مقبولة  -٥٨
   أعاله٨: انظر  مقبولة  -٥٩
    مقبولة  -٦٠
    مقبولة  -٦١
شكوى رمسيـة مـن   تلقي  حتقيق إال يف حالة     ال تستطيع احلكومة أن تبدأ أي         مقبولة  -٦٢

  .السلطة املعنية
    مقبولة  -٦٣
    مقبولة  -٦٤
    مقبولة  -٦٥
    مقبولة  -٦٦
    مقبولة  -٦٧
    مقبولة  -٦٨
    مقبولة  -٦٩
    مقبولة  -٧٠
    مقبولة  -٧١
    مقبولة  -٧٢
    مقبولة  -٧٣
    مقبولة  -٧٤
    مقبولة  -٧٥
    مقبولة  -٧٦
    مقبولة  -٧٧
    ولةمقب  -٧٨
    مقبولة  -٧٩
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    مقبولة  -٨٠
    مقبولة  -٨١
    مقبولة  -٨٢
  ٢٠١٤ستجري االنتخابات يف   مقبولة  -٨٣
    مقبولة  -٨٤
 . نظام قانوين جديدائية مستقلة وحمايدة تعمل مبوجب يوجد يف فيجي هيئة قض  مقبولة  -٨٥
    مقبولة  -٨٦
    مقبولة  -٨٧
    مقبولة  -٨٨
قضاة التحقيق واملـوظفني القـضائيني املعـزولني يف         وضاة  لن تعيد فيجي الق     مقبولة  -٨٩

  . ٢٠٠٩ أبريل/نيسان
    غري مقبولة  -٩٠
    مقبولة  -٩١
    مقبولة  -٩٢
  .ستتصرف فيجي عند تلقي شكوى رمسية  مقبولة  -٩٣
    مقبولة  -٩٤
    مقبولة  -٩٥
    مقبولة  -٩٦
    مقبولة  -٩٧
    مقبولة  -٩٨
    مقبولة  -٩٩

    مقبولة  -١٠٠
    مقبولة  -١٠١
    مقبولة  -١٠٢
    مقبولة  -١٠٣

        


