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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      
  ضد املرأة

  الدورة السادسة واألربعون
        ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢

  على التمييز ضد املرأة املعنية بالقضاء املالحظات اخلتامية للجنة    
  

  فيجي    
تقريـــر فيجـــي اجلـــامع للتقـــارير الدوريـــة الثـــاين والثالـــث والرابـــع   نظـــرت اللجنـــة يف  - ١
)CEDAW/C/FJI/2-4 ( ــستيها يف ــود٩٢٩  و٩٢٨جلـ ــوز ١٤ يف تني، املعقـ ــ/متـ  ٢٠١٠ هيوليـ
الوثيقــــة وتــــرد قائمــــة اللجنــــة باملــــسائل واألســــئلة يف ). 929 و CEDAW/C/SR.928انظــــر (

CEDAW/C/FJI/Q/4الوثيقة ردود فيجي يف ترد  وCEDAW/C/FJI/Q/2-4/Add.1.  
  

  مقدمة    
اجلــامع للتقــارير الدوريــة الثــاين تقريرهــا  اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف لتعــرب  - ٢

عـام املبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها          اتبعـت بوجـه      و ا جيد ة منظم ت كان ليت، ا والثالث والرابع 
فتقــر إىل وإن كانــت ت إىل املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة، إشــاراتاللجنــة إلعــداد التقــارير مــع 

. بعــض بيانــات حمــددة مفــصلةا إىل افتقارهــتوصــيات العامــة للجنــة، فــضال عــن الإشــارات إىل 
ردود وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ملا قدمتـه مـن عـرض شـفوي ومـا قدمتـه مـن                      

 لتوضـيحات الـدورة ول  العامـل ملـا قبـل    هـا واألسـئلة الـيت أثارهـا فريق   املـسائل  خطية علـى قائمـة      
  .شفويااللجنة اليت قدمتها األسئلة بشأن  اإلضافية
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 على الدولة الطـرف إلرسـاهلا وفـدا رفيـع املـستوى برئاسـة وزيـر الرعايـة                   وتثين اللجنة   - ٣
 وممـثال للنساء والرجال     عادال ا توزيع مشلحدة الفقر،   من  تخفيف  الاملرأة و شؤون  االجتماعية و 

.  وطين تتـوىل مـسؤولية تنفيـذ تـدابري يف اجملـاالت الـيت تـشملها االتفاقيـة           ذات مستوى عن هيئة   
  .ذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنةرها للحوار البناء الاللجنة عن تقديوتعرب 

وتالحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أعد يف إطار عملية تـشاركية مشلـت مؤسـسات                  - ٤
يف ،  علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي       حكومية ومنظمـات غـري حكوميـة ومـشاورات واسـعة النطـاق              

  . اجلزر اخلارجيةمناطق خمتلفة منها
  

  ابيةاجلوانب اإلجي    
 الدولـة الطـرف،     سـنتها  الـيت     اجلديـدة  صـدارات اإلقوانني واملراسـيم و   بالترحب اللجنة     - ٥

، )٢٠٠٧(عالقــــات العمــــل اإلصــــدار املتعلــــق ب، و)٢٠٠٣(يف ذلــــك قــــانون األســــرة  مبــــا
واملرســوم ، )٢٠٠٩(رائم املتعلــق بــاجلاملرســوم و ،)٢٠٠٩ (العــائليالعنف املتعلــق بــ واملرســوم
ــق ب املرســومو، )٢٠٠٩(ت اجلنائيــة اإلجراءااملتعلــق بــ  ، )٢٠٠٩(األحكــام والعقوبــات  املتعل

 منـسجمة  الـيت هتـدف إىل جعـل التـشريعات الوطنيـة             ،)٢٠١٠(رعاية الطفل   املرسوم املتعلق ب  و
  .االتفاقية مع أحكام

دد مخـسة   حتـ  الـيت ) ٢٠١٩-٢٠١٠( للمرأة   ةديداجللعمل  اطة  خبوترحب اللجنة أيضا      - ٦
العمالـة يف القطـاع الرمسـي وسـبل         : ، وهـي  تعزيـز حقـوق املـرأة     يتعني فيها    جماالت ذات أولوية  

 ضـد    املرتكـب   القرارات، والقـضاء علـى العنـف       صنع، واملشاركة على قدم املساواة يف       املعيشة
إضــافة إىل ذلــك، .  واملــرأة والقــانون،النــساء واألطفــال، واحلــصول علــى اخلــدمات األساســية 

تنـاول  الـيت ت  لـتمكني االقتـصادي     ل املـستدامة    التنميـة تراتيجيات   اسـ  ،مع التقـدير  ،  تالحظ اللجنة 
  .نهوض باملرأةبالالتزام الدولة الطرف 

 مقاطعـــة ١٤للمـــرأة يف لقيامهـــا ببنـــاء مراكـــز وتـــثين اللجنـــة علـــى الدولـــة الطـــرف    - ٧
ــة مــن خــالل تعزيــز     مــستوطنة و هــارات املشــبه حــضرية لتعزيــز متكــني املــرأة يف املنــاطق الريفي

لعيـادات الـصحية    وللالجتماعـات والتـدريب،     نـة   مكأتوفري  لة ومهارات إدارة الربامج، و    يالقياد
  . من مبادرات بناء القدرات ذلكالنسائية وغري

  
  لرئيسية املثرية للقلق والتوصياتاجملاالت ا    

تــشري اللجنــة إىل التــزام الدولــة الطــرف بتنفيــذ مجيــع أحكــام اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   - ٨
، وتـرى أن الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف           تنفيـذا منـهجيا ومتواصـال     تمييز ضد املرأة    أشكال ال 

هذه املالحظات اخلتامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل األولوية من اآلن وحىت تقـدمي               
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 تلـك  التركيـز علـى      علـى بنـاء علـى ذلـك، حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف               . التقرير الـدوري املقبـل    
تقريرهـا    تقرير عـن اإلجـراءات املتخـذة والنتـائج احملققـة يف            ميأنشطتها التنفيذية وتقد  اجملاالت يف   

إىل مجيــع  وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي هــذه املالحظــات اخلتاميــة  . الــدوري املقبــل
  . والسلطة القضائية، وذلك لضمان تنفيذها الكاملوالربملان الوزارات ذات الصلة

  
  انـربملال    

رئيــسية، وأهنــا عرضــة السؤولية املــ تتحمــلأن احلكومــة  حــني تؤكــد اللجنــة جمــددا  يف  - ٩
مبوجـب االتفاقيـة تنفيـذا كـامال،        ، عن تنفيـذ الدولـة الطـرف اللتزاماهتـا           بصفة خاصة للمساءلة  

تـدعو الدولـة الطـرف إىل       هـي    و .شدد على أن االتفاقية ُملزمة للحكومـة جبميـع فروعهـا          تفإهنا  
 القيــام، مبــا ينــسجم مــع إجراءاهتــا، وحــسب االقتــضاء، باختــاذ اخلطــوات  علــى برملاهنــاتــشجيع 

املالحظـات اخلتاميـة، وبعمليـة تقـدمي احلكومـة التقـارير التاليـة            هـذه   الالزمة يف ما يتعلق بتنفيـذ       
  .مبوجب االتفاقية

  
  اإلطار الدستوري    

 وحــل ١٩٩٧إلغــاء دســتور عــام ب إزاء قيــام احلكومــةقلقهــا بــالغ  تعــرب اللجنــة عــن   - ١٠
كــان لــه أثــر ســليب علــى محايــة حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون، ، وهــو مــا الــسلطة القــضائية

 احلقـوق، وشـرط     شـرعة (مـن الدسـتور     ) ٢ (٣٨قـوق املكفولـة يف املـادة        إعمـال احل  مـن    وحد
وتالحـظ اللجنـة    . ، ومبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة            )عدم التمييز 

 انتخابـات يف عـام      وإجـراء  ٢٠١٢لة الطرف املعلنة اعتماد دسـتور جديـد حبلـول عـام             نية الدو 
 ةاملـستمر وحالـة القـصور   ، هاتني العمليتني لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء التأخري يف         ،٢٠١٤

  .محاية حقوق اإلنسانالنامجة عن ذلك يف جمال 
ــوات فو        - ١١ ــاذ خطـ ــى اختـ ــوة علـ ــرف بقـ ــة الطـ ــة الدولـ ــث اللجنـ ــة وحتـ ــحة وريـ واضـ

مـشاركة  ملرأة  تشارك فيها ا  مصداقية العتماد دستور جديد من خالل عملية تعاونية          وذات
السـتعادة الكاملـة لـسيادة القـانون واسـتقالل الـسلطة القـضائية عـن         علـى حتقيـق ا    كاملة، و 

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على .  جلنة اخلدمات القضائيةإعادة إنشاء منهاطريق أمور 
ومتـشيا مـع توصـيتها الـسابقة، تـشجع           . انتخابات حرة ونزيهة يف أقرب وقت ممكـن        إجراء

أن جيـسِّد    ضـرورة عمليـة مراجعـة الدسـتور       تتنـاول   اللجنة الدولة الطـرف علـى ضـمان أن          
أن ، وكذلك تعريف التمييز ضد املرأة و      ٢ متشيا مع املادة     ،مبدأ املساواة بني املرأة والرجل    

  . من االتفاقية١ إنفاذ احلقوق األساسية وفقا للمادة ة بشأنواضحإجراءات شمل ي
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املـــدافعني عـــن حقـــوق اإلنـــسان بوجـــه خـــاص إزاء تعـــرض وتـــشعر اللجنـــة بـــالقلق   - ١٢
وأســيئت  اللــوايت تعرضــن لالحتجــازاملــدافعات عــن حقــوق اإلنــسان مبــن فــيهم ، للمــضايقات
 عليهـــا يف القـــانون يف احلجـــز يف بعـــض األحيـــان، يف انتـــهاك حلقـــوقهم املنـــصوصمعاملتـــهن 
صـدر  ذي الطـوارئ العـام، الـ    نظـام   ن  ألأيضا  بالقلق   اللجنة   تشعرويف هذا السياق،    . واالتفاقية

نح احلــصانة لــضباط الــشرطة والــذي ميــ، ٢٠٠٩الدســتور يف عــام الــذي ألغــي فيــه وقــت اليف 
 طوســائاملتعلــق ب املرســوم وكــذلكعقــاب، مــن دون  احلــق يف التــصرف  ومــن مث ،واجلــيش
  .توعية املرأة وحقها يف حرية التعبريجماالت  أثر سليب على ماكان هل، ماإلعال
ضمان محاية حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك           على  وحتث اللجنة أيضا الدولة الطرف        - ١٣

حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف بقـوة علـى اختـاذ              كمـا   . حقوق املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان       
 الن اإلعـالم ال يـشك  طوسائ املتعلق بم واملرسوم الطوارئ العا  قانونخطوات للتأكد من أن     

ــا يفتعـــديا علـــى حقـــوق املـــرأة،   يف ن املـــدافعات عـــن حقـــوق اإلنـــسان، وحقهـــ ذلـــك  مبـ
  .التعبري حرية

  
  الشكاوى القانونيةتقدمي آليات     

يف مـن دور هـام      جلنة حقوق اإلنـسان يف فيجـي        ما تضطلع به     إن اللجنة، إذ تشري إىل      - ١٤
مـا أدى  ، وهـو  سـتقالل متتعهـا باال  إزاء عـدم  تعرب عـن قلقهـا  ، ومحايتهاسان تعزيز حقوق اإلن 

لتعزيــز  جلنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســسات الوطنيــة  عــضويتها يفيف اآلونــة األخــرية إىل تعليــق  
ــسان  ــوق اإلن ــهامحايو حق ــوق     ويف، ت ــة حلق ــادئ للمؤســسات الوطني ــدى آســيا واحملــيط اهل  منت

ن هـذا االفتقـار للثقـة يف مـصداقية جلنـة حقـوق اإلنـسان يف          ألبـالقلق   وتـشعر اللجنـة     . اإلنسان
وتالحظ اللجنة أيـضا مـع      .  اللجنة  تلك احلاالت املعروضة حاليا على   قلة عدد   فيجي أسفر عن    

التمييـز  معاجلـة مـسائل عـدم       يف املاضـي     جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي    تولت  القلق أنه يف حني     
كـان قلـيال فيمـا يتعلـق         ١٩٩٧ يف عام    اازه منذ تأسيسه   مت إجن  فإن ما متنوعة،  بطرق  واملساواة  

الكافيــة اخلــربة التقنيــة تــوافر ضمان بــ وحقــوق املــرأة يف عملــها واجلنــسانيةتحديــد األولويــات ب
  .واملوارد الالزمة لوضع سياسة سليمة يف هذا اجملال

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استقالل جلنة حقـوق اإلنـسان يف فيجـي             و  - ١٥
 وحقــوق املــرأة، بغيــة الــشؤون اجلنــسانيةيف جمــال وكــذا  الرصــد، هــا يف جمــالوتعزيــز مهام

ــام  وثقتها،اســتعادة مــصداقي  ــها أم ــاريس تها اجلمهــور، وشــرعي ت ــادئ ب ــا ملب ــذا .  وفق ويف ه
علـى أن   ع جلنـة حقـوق اإلنـسان يف فيجـي           يتـشج الدولـة الطـرف ب    اللجنة  توصي  السياق،  

نسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان مـن أجـل            جلنة الت تعيد تقدمي طلبها إىل     
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أن ، و يهما وإىل منتدى آسيا واحمليط اهلادئ العتمادهـا لـد         ،وتعزيزهامحاية حقوق اإلنسان    
  . التدابري املناسبة لضمان االمتثال ملبادئ باريستتخذ

  
   الوطنية للنهوض باملرأةاألجهزة    

 مت  الـيت للنـهوض بـاملرأة      اليت تواجهها األجهزة الوطنية      تشعر اللجنة بالقلق إزاء التغريات      - ١٦
 يف وزارة الرعايـــةلتـــصبح إدارة مـــؤخرا  مـــستواها وخفـــضعلـــى صـــعيد اإلدارة مـــرارا نقلـــها 

والقيـود   املرأة وختفيف حدة الفقر، فضال عن عدم كفايـة املـوارد املخصـصة   شؤون االجتماعية و 
-٢٠٠٩(ق تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة للمـرأة            وعـ  وت ها،حتد من قدرة الوزارة وفعالية عمل      اليت

ــة ). ٢٠١٨ ــامويف حــني ترحــب اللجن  إدارةإنــشاء االحتــاد النــسائي يف فيجــي يف  ب مــؤخرا  بالقي
حتقيــق مــن أجــل تنــسيق بــرامج وأنــشطة املنظمــات غــري احلكوميــة النــسائية ليتــوىل شــؤون املــرأة 

بلـزوم أن تــسجل   االحتــاد حــول شـرط ق  بـالقل فإهنـا تــشعر املـساواة بـني اجلنــسني ومتكـني املــرأة،    
 الراميـة إىل تعزيـز   اعملياهتـا ومبادراهتـ  يف   نفسها لديه حىت يساهم االحتاد    املنظمات غري احلكومية    

  .املساواة ومحاية حقوق املرأة
ــة الطــرف    و  - ١٧ ــة الدول ــدعو اللجن ــة أن تعطــي إىلت ــتعجال    األولوي ــبيل االس ــى س عل

وسلطة صنع القرار،   ات  سلطالقدر الكايف من ال    منحهاووطنية للنهوض باملرأة    ال لألجهزة
بفعالية من أجـل تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق              لتعمل  املوارد البشرية واملالية    من  و
الــيت  التــسجيل  شــروطشكلال تــوتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ضــمان أ  . ملــرأةا

الـذي  خـر   اآلشرط  الـ ة، و ملنظمـات غـري احلكوميـ     علـى ا   االحتاد النـسائي يف فيجـي        يفرضها
 اجتماعات، تعـديا علـى احلـق        رف بضرورة احلصول على إذن لعقد أي      الدولة الط وضعته  

ملنظمـات غـري احلكوميـة يف    ا ا لفرص مشاركة  تقييدأو  يف حرية تكوين اجلمعيات والتجمع      
وتوصـي  . املـساواة بـني اجلنـسني وتعزيـز ومحايـة حقـوق املـرأة             مـن أجـل      تشاوريةعمليات  

 مـع املنظمـات النـسائية غـري احلكوميـة مـن أجـل        تعاوهنـا  الوطنيـة   األجهزةتعزز   بأناللجنة  
  .التنفيذ الفعال لربامج النهوض باملرأة

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

ؤقتــة املاصــة اخلتــدابري ال للغــرض مــن الكــايفتالحــظ اللجنــة فهــم الدولــة الطــرف غــري   - ١٨
  .تفاقيةمن اال) ١ (٤وفقا للمادة وضرورة اختاذها 

 تطبيـق   أن تعتـرب   الـدول األطـراف      مـن  ٢٥ اللجنة يف توصيتها العامة رقم       تطلبو  - ١٩
 التمييـز ضـد املـرأة   ممارسـات   عاجلة آثـار    مبالدولة الطرف   من   اؤقتة التزام املاصة  اخلتدابري  ال

ــة الطــرف    . يف املاضــي ــستخدم الدول ــأن ت ــة ب ــا   وتوصــي اللجن ــة، وفق ــدابري خاصــة مؤقت  ت
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 اســتراتيجية  يف إطــار، وذلــك  ٢٥توصــية العامــة رقــم   المــن االتفاقيــة و ) ١ (٤ للمــادة
وتطلــب اللجنــة أن تــدرج الدولــة  .  للمــرأةاحلقيقيــةضــرورية للتعجيــل بتحقيــق املــساواة  

معلومات عن استخدام هذه التـدابري اخلاصـة املؤقتـة فيمـا يتعلـق         يف تقريرها املقبل    الطرف  
  .لتدابريأثر هذه اعن مبختلف أحكام االتفاقية، و

  
  واملمارسات الثقافية القوالب النمطية    

عــن قلقهــا الســتمرار املمارســات والتقاليــد وكــذلك املواقــف  تكــرر اللجنــة اإلعــراب  - ٢٠
 األبوية الراسخة والقوالب النمطية املتجذرة إزاء أدوار ومسؤوليات وهويـات النـساء والرجـال          

ن هذه العادات واملمارسات تكرس التمييـز       وتعرب اللجنة عن قلقها أل    . يف مجيع مناحي احلياة   
ــات، وألهنــا تتجــسد يف وضــعهن اجملحــف وغــري املتكــافئ مــع الرجــال يف        ــساء والفتي ضــد الن

 والــزواج والعالقــات العائليــة، واســتمرار وصــنع القــرارجمــاالت كــثرية، مبــا فيهــا احليــاة العامــة 
لثقافيـة املتمثلـة يف احتفـاالت       يـساور اللجنـة القلـق بـشأن املمارسـة ا          كـذلك   . العنف ضد املرأة  

ليظلــوا  علــى ضــحايا العنــف  ا املفروضــة قــسربولوبولــواملــصاحلة واملغفــرة علــى غــرار ممارســة  
 عن قلقها لعـدم اختـاذ   اوتعرب اللجنة أيض  . قائمة على سوء املعاملة والعنف    عالقات  خاضعني ل 

طيـة واملمارسـات الثقافيـة      الدولة الطرف حىت اآلن إجراءات فعالة ومنهجية لتغيري القوالب النم         
  .لقضاء عليهالأو املهينة للمرأة أو /املؤذية و

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء استراتيجية شاملة، تتضمن              - ٢١
ــيري القوالــب       ــة، لتغ ــد األهــداف واجلــداول الزمني ــشريعات ووضــعها وحتدي اســتعراض الت

للقـضاء   وأقافية اليت تكـرس التمييـز ضـد املـرأة،           النمطية واملواقف األبوية واملمارسات الث    
وينبغـي أن تـشمل هـذه التـدابري بـذل           . من االتفاقيـة  ) أ (٥و  ) و (٢للمادتني   عليها، وفقا 

جهود تستهدف املرأة والرجل على مجيع مستويات اجملتمع لتوعيتهم هبـذا الـشأن، وذلـك               
ف أن تتخـذ تـدابري مبتكـرة وفعالـة          وهتيب اللجنة بالدولة الطـر    . بالتعاون مع اجملتمع املدين   

لتعزيز إدراك معىن املـساواة بـني املـرأة والرجـل وأن تعمـل مـع وسـائط اإلعـالم مـن أجـل                        
تعزيز صورة إجيابية للمرأة تكون غري منطية وغري متييزية، وال سيما إعـداد بـرامج للتوعيـة                 

و الدولــة الطــرف وتــدع. بغــرض التواصــل مــع املــرأة يف املنــاطق الريفيــة واجلــزر اخلارجيــة 
كـذلك إىل أن تـستعرض بـصورة دوريــة التـدابري املتخـذة بغــرض تقيـيم أثرهـا، وأن تتخــذ        

  .اإلجراءات املناسبة، وأن حتيط اللجنة علما هبا يف تقريرها املقبل
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  العنف ضد املرأة    
العنــف ضــد املــرأة جبميــع  مــستوىتزايــد تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا الــشديد الســتمرار   - ٢٢

وال يــزال القلــق يــساور اللجنــة، علــى .  يف األوســاط اخلاصــة والعامــة علــى حــد ســواءأشــكاله
 مـن   متكامـل ، لعـدم اتبـاع هنـج        )٢٠٠٩(العنف العـائلي    املتعلـق بـ   رسـوم   املالرغم من ترحيبها ب   

تـشريعات  وإنفـاذ   أجل منع مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة والقـضاء عليهـا، مبـا يف ذلـك سـن                     
اختـاذ تـدابري فعالـة      فضال عن   ع أشكال العنف القائم على نوع اجلنس        متكاملة شاملة حتظر مجي   

، مبــا يف ذلــك  مرتكبيــهأخــرى ملنــع العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس والتحقيــق فيــه ومقاضــات
وتأســـف اللجنـــة لعـــدم وجـــود بيانـــات ومعلومـــات عـــن  . العنـــف ضـــد املـــشتغالت بـــاجلنس

عــدم إجــراء دراســات  لكــذلك أشــكال العنــف ضــد النــساء والفتيــات و خمتلــف شــيوع  مــدى
وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا     . انتشار العنف وأسبابه اجلذريةمدى دراسات استقصائية عن    أو/و

ــر     اأيـــض ــة وتفتقـ ــة وغـــري كافيـ ــا غـــري مالئمـ ــاعي تتـــسم بكوهنـ ــدعم االجتمـ ــدمات الـ  ألن خـ
  .لتنسيقا إىل
ملكافحة العنف وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تويل اهتمامها يف املقام األول   - ٢٣

  العنـف، وفقـا    ضد النساء والفتيات وعلى أن تتخذ تدابري شـاملة مـن أجـل التـصدي هلـذا                
وينبغي أن تشمل هذه التدابري اإلسراع يف اعتماد قانون شامل          . ١٩لتوصيتها العامة رقم    

جيرِّم مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا فيهـا العنـف العـائلي إزاء العالقـات القائمـة حبكـم                    
الواقع، واالغتصاب الزوجي، والعنـف اجلنـسي، والتحـرش اجلنـسي، والعنـف املؤسـسي،               

وينبغـي  . وكذلك وضع خطة عمل متسقة ومتعددة القطاعات ملكافحة العنـف ضـد املـرأة             
  ذلـك حـاالت العنـف       مبـا يف   ،أن حتقق الدولة الطـرف يف مجيـع حـاالت العنـف ضـد املـرأة               

ــاجلنس  ــة أيــض . ة مرتكبيهــا مبقاضــاوأن تقــوم املتعلقــة باملــشتغالت ب ــة اوحتــث اللجن  الدول
الطرف على إصدار مرسوم العنف العائلي ومجيـع القـوانني والـسياسات ذات الـصلة الـيت            

. أو اليت يتـوخى وضـعها مـن أجـل التـصدي للعنـف ضـد املـرأة جبميـع أشـكاله                     /وضعت و 
غـرايف املناسـب،    وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تزيد عدد املآوي وأن تكفل توزيعها اجل           

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف      . مع التركيز بشكل خاص على اجلزر النائية واخلارجية       
أن تزودها بالبيانات واالجتاهات السائدة بشأن انتشار خمتلف أشـكال العنـف ضـد املـرأة،              

  .)املناطق احلضرية واملناطق الريفية(واملنطقة السن مصنفة حسب 
  

   البغاءن يفتغالهل واسبالنساءجتار اال    
ــة    - ٢٤ ــادتالحــظ اللجن ــة الطــرف  اعتم ــق بــ مرســوم لل الدول ــذي ) ٢٠٠٩(اجلرائم املتعل ال

 ال أن البغـاء باعتبـاره فعـ       اوتالحظ اللجنة أيـض   . ايعاقب األشخاص الذين يستغلون املرأة جنسي     
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عـل  هـذا الف مفهـوم   ال يزال يستقطب االهتمام ولكن املبادرات األخرية وسـعت نطـاق      اإجرامي
ــي ــات  ،اإلجرام ــذي ب ــرض و  ال ــاول الع ــباآلن يتن ــذلك أصــحاب    ، لالطل ــائن وك ــشمل الزب ي

وتعرب اللجنة عـن قلقهـا ألن العمـل يف جمـال اجلـنس ال يـزال                 . األماكن اليت ميارس فيها البغاء    
نـف ومستـضعفة     مـا تكـون، جـراء ذلـك، ضـحية الع           ااملـشتغلة بـاجلنس كـثري     املـرأة   ُيجرَّم وألن   

ويـساور  . تتعـرض لـه مـن تعـذيب وسـوء معاملـة مـن جانـب الـشرطة                  ملـا على وجه اخلصوص    
وعلـى الـرغم مـن      . جتاريـة جنسية   إزاء استغالل الفتيات القاصرات ألغراض       االلجنة القلق أيض  

 ةيف قـو  الوطنيـة   أن اللجنة تالحـظ أن الدولـة الطـرف أنـشأت وحـدة اجلـرائم العـابرة للحـدود                    
ــوىل اشــرطة فيجــي   ــق يف التت ــل  وهــو إجــراء ي  باألشــخاص،جتــاراللتحقي ــق رســوم املكمِّ املتعل

مفــصلة بــشأن انتــشار االجتــار بالبــشر ومعلومــات تأســف لعــدم وجــود بيانــات فإهنــا اجلرائم، بــ
  .املسؤولني عن إنفاذ القانون يف هذا الشأناألفراد وأسبابه اجلذرية وكذلك بشأن تدريب 

رسوم امل ملموسة حنو تنفيذ     وحتث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اختاذ خطوات         - ٢٥
العمل يف جمـال اجلـنس وتعزيـز الـربامج          إلغاء جترمي   اجلرائم على حنو فعال وكذلك      املتعلق ب 

لتقدمي الدعم، وتنفيذ برامج للتخلي عن ممارسة البغـاء، وتـوفري سـبل عـيش بديلـة للنـساء                 
وينبغـي أن  . الراغبات يف الكف عن امتهان البغـاء، وذلـك بالتعـاون مـع الـشركاء املعنـيني             

تتخذ الدولة الطرف خطوات فعالة لكفالة توفري الفرصة للمشتغالت باجلنس مـن ضـحايا              
العنف والتعذيب وسوء املعاملة من أجل احلصول على حماكمة عادلة، وكذلك االسـتفادة             
ــة      ــن املطالبـ ــة، حـــسب االقتـــضاء، فـــضال عـ ــسية االجتماعيـ ــة والنفـ ــدمات الطبيـ مـــن اخلـ

 لـه مـن عنـف       نلك التعويضات والضمانات بعـدم تكـرار مـا يتعرضـ           مبا يف ذ   ،بالتعويضات
يشمل  مبا من االتفاقية، ٦وحتث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ التام للمادة . وتعذيب

 تشريعات وبـرامج وطنيـة حمـددة وشـاملة بـشأن ظـاهرة االجتـار بالبـشر                  وضعاإلسراع يف   
ا علــى القــدر الكــايف مــن احلمايــة      الناشــئة، وكفالــة معاقبــة اجملــرمني وحــصول الــضحاي     

وهتيب اللجنة بالدولة الطـرف أن تـضاعف جهودهـا يف جمـال التعـاون الـدويل                 . واملساعدة
واإلقليمي والثنائي مع بلدان املنشأ وبلدان العبور وبلدان املقصد ملنع االجتـار بالبـشر عـن                

وتوصـي  . يف اجملتمع طريق تبادل املعلومات وتيسري تعايف األشخاص املتاجر هبم وإدماجهم          
أيضا بتدريب العاملني يف جهاز القضاء، واملوظفني املسؤولني عـن إنفـاذ القـانون، وحـرس                
ــار        ــى مكافحــة االجت ــد عل ــع أحنــاء البل ــة يف مجي ــشؤون االجتماعي ــاملني يف ال احلــدود، والع

ولة الطرف دراسات مقارنـة بـشأن       وفضال عن ذلك، توصي اللجنة بأن جتري الد       . بالبشر
ار بالبشر وممارسة البغاء وبأن تعاجل أسـباهبما اجلذريـة للقـضاء علـى جوانـب الـضعف                  جتاال

  .لدى الفتيات والنساء إزاء هاتني الظاهرتني
  



CEDAW/C/FJI/CO/4  
 

10-48525 9 
 

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
 اتالحــظ اللجنــة أن مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة ال تــزال تــشكل حتــدي    - ٢٦

 يف املائـة    ٣٠تبلـغ    ليت بذلتها احلكومات املتعاقبة لتحقيق حصة متثيل للمـرأة        وأن اجلهود ا  كبريا  
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اسـتمرار الـنقص يف متثيـل املـرأة يف احليـاة                  . قد باءت بالفشل  

العامـــة والـــسياسية واملهنيـــة ويف مواقـــع صـــنع القـــرار، وال ســـيما يف املنـــاطق الريفيـــة واجلـــزر  
  .ث تترسخ بشدة القوالب النمطية بشأن دور املرأةاخلارجية، حي

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمـة لكفالـة مـشاركة املـرأة يف                  - ٢٧
وتوصي اللجنة بأن تتـابع     . العملية اجلارية إلصالح الدستور والعمليات االنتخابية القادمة      

ز املـشاركة الكاملـة للمـرأة وعلـى      الدولة الطرف وضع سياسات مستدامة هتدف إىل تعزيـ        
 القرار يف مجيع جماالت احليـاة الـسياسية واملهنيـة والعامـة،          صنعقدم املساواة مع الرجل يف      

ومتاشيا مع عزم الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد دسـتور       . فيها حتديد حصص لتمثيل املرأة     مبا
. سـتور اجلديـد  ، توصـي اللجنـة بـإدراج تـدابري خاصـة مؤقتـة يف الد      ٢٠١٢جديد يف عـام   

 ٢٣رقــم العامــة  تهاوتوصــي اللجنــة أيــضا بــأن تــستخدم الدولــة الطــرف بالكامــل توصــي   
املتعلقة مبشاركة املرأة يف احلياة العامة، وهتيب بالدولة الطرف أن تتخذ، حسب االقتضاء، 

 من االتفاقية، لإلسراع باملشاركة الكاملـة  ٤ من املادة ١للفقرة  تدابري خاصة مؤقتة، وفقا  
وتوصي اللجنة بتنفيذ   .  يف احلياة العامة والسياسية    ، وعلى قدم املساواة مع الرجل     ،لمرأةل

 وإعـداد بـرامج     ،القرار للمجتمع ككل  صنع  أنشطة للتوعية بشأن أمهية مشاركة املرأة يف        
 ، موجهــة للنــساء املرشــحات والنــساء املنتخبــات لــشغل مناصــب عامــة ية وإرشــاديــةتدريب

. هـارات القياديـة والتفاوضـية للنـساء القياديـات حاليـا ومـستقبال             وكذلك برامج بـشأن امل    
وتوصي اللجنة أيضا بأن ترصد الدولة الطرف بدقة فعالية التدابري املتخذة والنتائج احملققة        

  .وأن حتيط اللجنة علما هبا يف تقريرها املقبل
  

  التعليم    
قدر مـا تبذلـه الدولـة الطـرف         ترحب اللجنة بارتفاع معدل قيد الفتيات يف املدارس وت          - ٢٨

 فــرصالمــن جهــود لــضمان حــصول األوالد والفتيــات علــى مجيــع مــستويات التعلــيم وتكــافؤ  
 االلتحاق تتيح للشابات العودة إىل الدراسـة بعـد فتـرة            إلعادةوضع سياسات   ل؛ و أمامهم لذلك 

ي  الـذي يـشجع تـاركي الدراسـة والكبـار ذو     ،)٢٠٠٤ (“ماتوا”احلمل، واستحداث برنامج  
اللجنـة تعـرب عـن قلقهـا إزاء كـون املواقـف التقليديـة               أن  إال  . االهتمام على مواصلة تعلـيمهم    

التكـاليف املرتبطـة بـالزي      عـدم القـدرة علـى دفـع         اصـة    وخب -وأدوار اجلنسني املتصورة والفقر     
 ال تزال حتد من تعلـيم الفتيـات وتـسهم يف زيـادة معـدل              - املدرسي واألحذية والكتب والنقل   
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ويـساور اللجنـة القلـق أيـضا إزاء         . اصة يف املناطق الريفية واجلزر اخلارجية     وخب،  لديهنب  التسر
تـشعر  و. يف املنـاهج املدرسـية  املـضمنة  عدم كفايـة التوعيـة يف جمـال الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية         

 ،ال التعلــيمجملــاختيــار الطــالب يتعلــق ببــالقلق إزاء الفــصل بــني اجلنــسني فيمــا  كــذلك اللجنــة 
  .اإلعاقة للنساء والفتيات ذواتكافية  وفرص تعليمية ية برامج تدريبوجود لعدم وتأسف

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطـوات للتغلـب علـى املواقـف التقليديـة                  - ٢٩
الــيت قــد تــشكل يف بعــض املنــاطق الريفيــة واجلــزر اخلارجيــة عقبــات أمــام تعلــيم الفتيــات    

الدولة الطـرف إىل العمـل   أيضا تدعو اللجنة و. يف املدارساستبقاء الفتيات أمام  والنساء و 
بنــشاط علــى تــشجيع تنويــع اخليــارات التعليميــة واملهنيــة للمــرأة والرجــل وتقــدمي حــوافز   

وحتـث اللجنـة    . للشابات للـدخول يف جمـاالت الدراسـة الـيت يـسيطر عليهـا الـذكور عـادة                 
يزانيــة ملواصــلة تنفيــذ الــربامج امليف الالزمــة املــوارد الدولــة الطــرف علــى كفالــة ختــصيص  

األســر الفقــرية، وتعزيــز بــرامج  مــن ،ة الفتيــاتاصــخبو ،طفــالاألالراميــة إىل تيــسري تعلــيم 
الصحة اإلجنابية واجلنسية، مبا يف ذلك التربية اجلنسية املوجهة للمراهقات واملراهقني، مـع            

نقولة باالتصال اجلنسي، ة املإيالء اهتمام خاص ملنع احلمل املبكر ومكافحة األمراض املعدي
 تـضمن وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن  . اإليدز/فيها فريوس نقص املناعة البشرية    مبا

 معلومات عن التدابري املتخذة وأثرها علـى اجلنـسني، وكـذا معلومـات عـن                تقريرها القادم 
  .التعليم الفتيات ذوات اإلعاقة علىالنساء ومدى إمكانية حصول 

  
  العمالة    

 معـايري عمـل   إنـشاء ستهدف  تـ ) ٢٠٠٧لعام  ( عالقات العمل    الئحةتالحظ اللجنة أن      - ٣٠
رمـي كـذلك إىل ضـمان املـساواة يف          تعادلة بالنسبة للعمال وأرباب العمـل علـى حـد سـواء، و            

بيـد أن القلـق يـساورها إزاء        . معدالت األجور عن العمل ذي القيمـة املتـساوية جلميـع العمـال            
 عمــا يتقاضــاه الرجــال،  ارســة العمليــة، حيــصلن علــى أجــور تقــل كــثري   كــون النــساء، يف املما

اصــة يف املهــن والــصناعات الــيت ال تــستلزم مــؤهالت عاليــة مثــل صــناعة املالبــس والزراعــة  وخب
  النــساء،ارتفــاع عــدد اللجنــة قلقــة إزاء مــا زالــتو. األمســاك واحلــرف اليدويــةصــيد وصــناعة 

 يف القطاع غري النظـامي الـذي ال يـوفر أي ضـمان              اللوايت يعتربن فئات ضعيفة على حنو خاص      
الـسياسة الوطنيـة ملكافحـة التحـرش      اللجنـة   ويف حني تالحظ    . استحقاقات أخرى  اجتماعي أو 

إزاء غياب أحكام قانونية حمـددة وتـدابري ملموسـة          فإهنا تشعر بالقلق    اجلنسي يف أماكن العمل،     
وتالحـظ  . مـصدر قلـق متزايـد     شكل  يـ  الذي بات    ،للتصدي للتحرش اجلنسي يف أماكن العمل     

 إىل  ٦٠اللجنة بقلق جهود احلكومة الرامية إىل تقليص اخلدمة املدنية خبفـض سـن التقاعـد مـن                  
وتالحـظ اللجنـة مـع      .  التقاعـد املبكـر    األشـخاص علـى   عاما، األمر الـذي أجـرب عـددا مـن            ٥٥
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 نقــص فــرص  عــدد مــن النــساء ذوات اإلعاقــة وذلــك بــسببلــدىالقلــق أيــضا انتــشار البطالــة 
 قـانون   ألنوتـشعر اللجنـة بـالقلق       . تـوظيفهن  الـيت حتـد مـن        ةالتعليم والتدريب واملواقف الثقافي   

الطوارئ العام يقيـد حريـة تكـوين اجلمعيـات والتعـبري يف الدولـة الطـرف، ومـن مث فهـو يعطـل                        
  .النهوض حبقوق اإلنسان يف النقابات واملنظمات النسائية

ــة إىل الدولــ   - ٣١ ــضمن تكــافؤ الفــرص للمــرأة يف ســوق    وتطلــب اللجن ة الطــرف أن ت
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف              .  من االتفاقيـة   ١١العمل، وفقا للمادة    

على اعتماد تدابري فعالة يف سوق العمل النظامي للقضاء على الفصل املهين أفقيا وعموديا 
، وتطبيق مبدأ املساواة  وسدهاساءتضييق الفجوة يف األجور بني الرجال والنلحبد سواء، و

وتــشجع الدولــة الطــرف علــى تنظــيم القطــاع غــري  . يف األجــر وتكــافؤ الفــرص يف العمــل
ــة عــدم تعــرض املــرأة لالســتغالل يف هــذا القطــاع وحــصوهلا علــى ضــمان     النظــامي  لكفال

وتـشجع الدولـة الطـرف أيـضا علـى سـن أحكـام قانونيـة                . اجتماعي واسـتحقاقات أخـرى    
 التحرش اجلنسي يف أماكن العمـل، واختـاذ تـدابري خاصـة حلمايـة النـساء ذوات                  حمددة ملنع 

التعويض املناسب والعادل ملـوظفي اخلدمـة املدنيـة         تقدمي  اإلعاقة يف أماكن العمل، وضمان      
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تطبـق بالكامـل           . الذين أجربوا على التقاعد املبكـر     
، اللــتني ٩٨  و٨٧قــا التفــاقيَتي منظمــة العمــل الدوليــة  مبــدأ حريــة تكــوين اجلمعيــات وف

  .قت فيجي عليهماصّد
  

  ةـالصح    
للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة         املخصصة  يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية املوارد          - ٣٢

الرعايــة الــصحية؛ وإزاء نقــص املــوظفني  خــدمات ضمان حــصوهلا علــى لــيف ميــدان الــصحة و
ويـساور اللجنـة القلـق بوجـه خـاص          .  وعدم كفايـة األدويـة واملعـدات الطبيـة         الطبيني املدرَّبني؛ 

 - إزاء عــدم حــصول النــساء والفتيــات ذوات اإلعاقــة، مبــا يف ذلــك اإلعاقــة العقليــة والنفــسية  
ويف هذا الصدد، تـشري اللجنـة إىل ضـرورة     . الرعاية الصحية الكافية  خدمات  االجتماعية، على   

االنـدماج، مـن مجلـة أمـور، بعـد          وة العقلية لضمان إعـادة التأهيـل        إصالح قانون العناية بالصح   
، وإىل ضـرورة إذكـاء الـوعي حبقـوق اإلنـسان الكاملـة واملتـساوية                يف املستـشفيات  فترة العالج   

وتالحظ اللجنـة بقلـق أيـضا أن الفقـر        . النفسيةولألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية االجتماعية      
نقــل يف املنــاطق الريفيــة خلّفــا أثــرا ســلبيا علــى إمكانيــة   وعــدم القــدرة علــى حتمــل تكــاليف الت 

ــالقلق كــذلك إزاء  . ةي الــصحمــن اخلــدمات النــساء اســتفادة إمكانيــة ضــعف وتــشعر اللجنــة ب
سـيما يف بعـض املنـاطق الريفيـة واجلـزر       حصوهلن على خدمات الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية، ال        
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 تعرضها لإلصـابة بفـريوس نقـص    احتماالت إسهام العنف ضد املرأة يف ازدياد  إزاء  اخلارجية، و 
  .اإليدز/املناعة البشرية

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك ختصيص   - ٣٣
حـصول املـرأة علـى الرعايـة الـصحية واخلـدمات ذات             إمكانيـات   املوارد الكافية لتحـسني     

وحتـث اللجنـة بـشدة      . ٢٤ توصـيتها العامـة      الصلة بالصحة، يف إطار ما أوردتـه اللجنـة يف         
الدولــة الطــرف علــى إصــالح قــانون العنايــة بالــصحة العقليــة حلمايــة حقــوق األشــخاص     

ــة   ذوي ــسية االجتماعي ــة النف ــوق     ،اإلعاق ــوعي حبق ــادة ال ــة لزي ــى اختــاذ خطــوات فعال  وعل
ــة والنفــسية االجتما    ــة واملتــساوية لألشــخاص ذوي اإلعاقــات العقلي ــةاإلنــسان الكامل . عي

وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري املناسبة لزيادة فرص احلصول علـى              
سـيما يف املنـاطق      اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك خـدمات الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية، وال             

تعزيز جهودها للتـصدي للعنـف ضـد املـرأة والنتـشار فـريوس              لالريفية واجلزر اخلارجية، و   
  .اإليدز/بشريةنقص املناعة ال

  
  املرأة الريفية    

تالحــظ اللجنــة أن قــانون العدالــة االجتماعيــة يــنص علــى األخــذ بالعمــل اإلجيــايب            - ٣٤
يــدعم فئــات معينــة مــن النــساء، مبــن فــيهن األرامــل واألمهــات العازبــات، وعلــى أن تقــدم   مبــا

. يف الدولـة الطـرف  املتاحـة  احملدودة جدا و املنظمات غري احلكومية معظم اخلدمات االجتماعية       
 قلق خاص لدى اللجنة نظرا الزدياد حدة الفقر؛ والطلـب علـى اإلسـكان      مصدرويشكل هذا   

 التحــضر؛ وتفــضيل اتــساع نطــاق األســر املعيــشية؛ وربــات لــدىســيما  امليــسور التكلفــة، ال
ــذكور  ــاال ــة      واقعي ــروض االئتماني ــى الق ــة األراضــي واإلرث واحلــصول عل ــق مبلكي ــا يتعل .  فيم
 غالبيـــة النـــساء يف  نشكليـــ ات الريفيـــالنـــساءاللجنـــة القلـــق، وقـــد الحظـــت أن    ويـــساور 
ــة ــات         الدول ــصائد األمســاك، إزاء ضــآلة املعلوم ــة وم ــة يف قطــاع الزراع ــوة العامل الطــرف والق

مبـن فـيهن املـسنات،       يف املناطق الريفية والنائية،      النساءوالبيانات اإلحصائية املقدمة بشأن حالة      
ــضايا   ال ــشأن ق ــاة     ســيما ب ــشاركة يف احلي ــضاء وامل ــة اللجــوء إىل الق ــة، وإمكاني  العمــل والعمال

  .السياسية - االجتماعية
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تويل اهتماما خاصا الحتياجات املرأة الريفية         - ٣٥

 القــرار وأن ُتتــاح هلـــن   صــنع األســر املعيــشية لــضمان مــشاركتهن يف عمليــات      وربــات  
ــ ــة و علــى ن القــضاء دون نقــصان وحــصوهل  اللجــوء إىلاتإمكاني ــة الــصحية  العدال الرعاي

علــى اختــاذ تــدابري أيــضا تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف و. والتعلــيم والقــروض االئتمانيــة
 فيمـا يتعلـق   ، مبـن فيهـا املـرأة املـسنة،    مناسبة للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة         
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 الدولــة الطــرف أن تــدرج يف تقريرهــا    وتطلــب اللجنــة إىل . مبلكيــة األراضــي ووراثتــها  
 يف اجلــزر مبــن فــيهن النــساء، ات الريفيــالنــساءالــدوري القــادم بيانــات شــاملة عــن حالــة  

  .اخلارجية، يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية
  

  الفئات الضعيفة من النساء    
فئـات الـضعيفة   يساور اللجنة القلق إزاء ضآلة املعلومـات واإلحـصاءات املقدمـة عـن ال       - ٣٦

مــــن النــــساء، مبــــن فــــيهن املــــسنات وذوات اإلعاقــــة واملــــصابات بفــــريوس نقــــص املناعــــة   
وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا أيـضا إزاء تعـرض هـؤالء النـساء والفتيـات يف كـثري               . اإليدز/البشرية

سيما يف ما يتعلق بإمكانية اللجـوء إىل القـضاء واحلـصول     من األحيان لشىت أشكال التمييز، ال     
  . والرعاية الصحيةالسكن التعليم والعمل وعلى
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا املقبـل صـورةً شـاملة حلالـة                    - ٣٧

ــة       ــشمولة باالتفاقي ــع اجملــاالت امل ــع، وذلــك يف مجي ــساء يف الواق ــضعيفة مــن الن ــات ال  ،الفئ
  .ومعلومات عن برامج وإجنازات حمددة

  
  ريةالزواج والعالقات األس    

اللجنــة علــى الدولــة الطــرف العتمادهــا مــؤخرا مرســوم قــانون األســرة   يف حــني تــثين   - ٣٨
ــوم ) ٢٠٠٣( ــديل(ومرسـ ــرة ) تعـ ــانون األسـ ــالعنف  ) ٢٠٠٥(قـ ــق بـ ــوم املتعلـ ــائليواملرسـ  العـ
 فضال عن افتتاح شعبة جديدة لقانون األسـرة يف نظـام احملـاكم، فـإن القلـق يـساور                    ،)٢٠٠٩(

 وضع املـرأة يف مـسائل الـزواج والعالقـات األسـرية بـسبب املمارسـات                 اللجنة إزاء عدم تكافؤ   
 التـدابري املتخـذة لتعزيـز أحكـام         عـدم كفايـة   وتالحظ اللجنة بقلـق     . واملواقف التقليدية السائدة  

علـى مراعـاة االعتبـارات    توفري التدريب يف هذا الصدد، مبا يف ذلـك التـدريب        ل و ؛هذه القوانني 
ــسانية ــوع ؛اجلن ــادة ال ــزواج      ولزي ــسني يف ال ــني اجلن ــساواة ب ــق امل ــة وراء حتقي ــسفة الكامن ي بالفل

  .والعالقات األسرية، مبا يف ذلك العالقات يف الواقع
وهتيب اللجنة بالدولة الطـرف أن تعمـل علـى رصـد وتقيـيم تنفيـذ مرسـوم قـانون                      - ٣٩

هــذه ، وأن تعــزز الــوعي بأحكــام   العــائلياألســرة وتعديالتــه واملرســوم املتعلــق بــالعنف     
تكفل تـوفري التـدريب الكـايف، مبـا فيـه تـوفري التـدريب املراعـي لالعتبـارات                   أن  القوانني، و 
 ةاألســرة التابعــ  للمــوظفني املعنــيني، مبــن فــيهم أفــراد الــشرطة وموظفــو شــعب  ،اجلنــسانية

وهتيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تتخذ تدابري إضافية لتعزيز املساواة بـني             . لمحاكمل
 مــسائل الــزواج والعالقــات األســرية علــى حنــو يراعــي مــا أوردتــه اللجنــة يف    اجلنــسني يف

  .٢١توصيتها العامة 
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  مجع البيانات وحتليلها    
تشعر اللجنـة بـالقلق ألن التقريـر مل يقـدم بيانـات إحـصائية كافيـة عـن حالـة املـرأة يف                          - ٤٠

والعنـف ضـد    بالبـشر   االجتـار    و البغـاء مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، ال سيما يف جمـاالت           
لعدم وجود معلومات عـن     أيضا  تشعر اللجنة بالقلق    و. املرأة وحالة الفئات الضعيفة من النساء     

مـا يواجـه مـن    أثر التدابري املتخذة، مبا يف ذلـك تنفيـذ القـوانني والـربامج والـسياسات، فـضال ع                
  .اقيةاالتفاليت تشملها االت اجملنتائج يف خمتلف وما يتحقق من عقبات 

، مبــا يف ذلــك  لــديهامجــع البيانــاتنظــام وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تعزيــز   - ٤١
استخدام مؤشرات قابلة للقياس؛ وتقييم االجتاهات فيما يتعلـق حبالـة املـرأة، وال سـيما يف         ب

 واالجتار بالبشر وضحايا العنـف مـن النـساء والفئـات الـضعيفة مـن النـساء؛                  البغاءجماالت  
ــيم ال ــة يف        وتقي ــوارد كافي ــرأة؛ وختــصيص م ــة للم ــساواة الفعلي ــق امل ــو حتقي ــدم احملــرز حن تق
ــة ــات  امليزاني ــة  و. جلمــع البيان ــضا تطلــب اللجن ــضمَّ أي ــة الطــرف أن ُت ــا إىل الدول ن تقريره
، )ريفيـة وحـضرية  ( واملنطقـة بيانات وحتليالت إحصائية، مصنفة حسب نوع اجلنس      املقبل

ــسياساتية وا   ــدابري ال ــر الت ــبني أث ــة ت ــا واملتخــذة لربناجمي ــه م ــن تواجه ــا حتققــ  م ــل وم  هعراقي
  .نتائج من
  

  الربوتوكول االختياري    
ــة الطــرف يف االنــضمام إىل الربوتوكــول       - ٤٢ ــة الدول ــة مــع القلــق عــدم رغب تالحــظ اللجن

ــضيله  ــة، وتفـ ــاري لالتفاقيـ ــوانني    ااالختيـ ــز القـ ــدال مـــن ذلـــك علـــى تعزيـ ــز بـ ــراحة التركيـ  صـ
  .امل مع شكاوى ودعاوى التمييز داخل حدودهاواملؤسسات الوطنية للتع

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إعــادة النظــر يف موقفهــا واالنــضمام إىل          - ٤٣
 باعتبـاره  ينظر إىل تعزيز القـوانني واملؤسـسات الوطنيـة      نوينبغي أ . الربوتوكول االختياري 

ل االنتـصاف   ، وخـصوصا ألن الربوتوكـول االختيـاري يتطلـب اسـتنفاد سـب             وسيلة مكملة 
  .ضية مبوجب الربوتوكول االختياريقأي احمللية قبل إحالة 

  
   من االتفاقية٢٠ املادة  من١الفقرة     

ــديل           - ٤٤ ــن، تع ــت ممك ــرب وق ــل، يف أق ــى أن تقب ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ت
  .تفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة من اال٢٠ من املادة ١ الفقرة

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني    

ــرف،     - ٤٥ ــة الطـ ــة الدولـ ــستفيد يف تن حتـــث اللجنـ ــى أن تـ ــفعلـ ــا مبوجـــب  يـ ذ التزاماهتـ
 أحكـــام انيعـــززاللـــذين اســـتفادة كاملـــة مـــن إعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني،  االتفاقيـــة،
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 معلومـــات املقبـــلتقريرهـــا الـــدوري ُتـــضمَّن وتطلـــب إىل الدولـــة الطـــرف أن  االتفاقيـــة،
  .الشأن هبذا
  

  ةاألهداف اإلمنائية لأللفي    
ــة      - ٤٦ ــال لالتفاقي ــل والفع ــذ الكام ــة أن التنفي ــرا  تؤكــد اللجن ــد أم ــق  اأساســييع لتحقي

وتــدعو إىل إدمــاج منظــور جنــساين وجتــسيد أحكــام االتفاقيــة  . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
أن األهـداف، وتطلـب إىل الدولـة الطـرف     تلك بوضوح يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق   

  .هبذا الشأن املقبل معلومات ن تقريرها الدوريتضمِّ
  

  نشر املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع يف فيجـي مـن أجـل                   - ٤٧

ــات         ــانيون واملنظم ــسياسيون والربمل ــون وال ــسؤولون احلكومي ــيهم امل ــن ف ــاس، مب ــة الن توعي
مان املساواة حبكم القـانون     النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات اليت اختذت لض       

الرجل، فضال عن اخلطوات األخـرى الـيت يلـزم اختاذهـا يف هـذا                و وحبكم الواقع بني املرأة   
وتـشجع  .  واجلـزر اخلارجيـة    ة احملليـ  ات النـشر اجملتمعـ    يتـضمن وتوصي اللجنة بـأن     . الصدد

 تنفيـذ   اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقـشة التقـدم احملـرز يف              
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف مواصلة نشر التوصيات العامـة للجنـة            . هذه املالحظات 

ــيجني    ــهاج عمــل ب ــةالووإعــالن ومن ــة ل وثيق ــشرين    اخلتامي ــة والع ــتثنائية الثالث ــدورة االس ل
املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم يف      : ٢٠٠٠املـرأة عـام   ”املعنونـة   للجمعية العامـة    

 ومنظمات ئيةالنسااملنظمات ، على نطاق واسع، وال سيما لدى “ادي والعشرينالقرن احل
  .حقوق اإلنسان

  التصديق على معاهدات أخرى    
تالحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إىل الـصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة           - ٤٨

اخلاصة ساسية من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األ       )١(حلقوق اإلنسان 

__________ 
 والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ،العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  )١(  

 واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع ، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري ،والــسياسية
ــرأة  أشــكال  ــز ضــد امل ــية       ،التميي ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه  واتفاقي

 واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين               ، واتفاقية حقـوق الطفـل     ،املهينة الالإنسانية أو  أو
 واتفاقية حقـوق األشـخاص      ،ي واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسر        ،وأفراد أسرهم 
  .ذوي اإلعاقة
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ولذا تشجع اللجنة حكومة فيجي على النظر يف التصديق على          . يف مجيع جوانب احلياة   هبا  
املعاهـــدات الـــيت ليـــست طرفـــا فيهـــا بعـــد، أي العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة   

 واتفاقيـة   ؛ والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             ؛والسياسية
 ؛لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة               مناهضة ا 

 واالتفاقية الدوليـة    ؛واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
  . واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  
   اخلتاميةمتابعة املالحظات    

، معلومــات ســنة واحــدةالدولــة الطــرف أن تقــدم، يف غــضون  إىل تطلــب اللجنــة   - ٤٩
وأن تقـدم،  ، عـاله أ ١١قـرة  خطية عن اخلطوات املتخذة لتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف الف           

ــواردة يف      يف ــة عــن اخلطــوات املتخــذة لتنفيــذ التوصــية ال غــضون ســنتني، معلومــات خطي
  . أعاله١٣ الفقرة

  
  عدة التقنيةاملسا    

يف جمــال املقدمــة توصــي اللجنــة بــأن تــستفيد الدولــة الطــرف مــن املــساعدة التقنيــة    - ٥٠
. تطوير وتنفيذ برنامج شـامل يهـدف إىل تنفيـذ التوصـيات الـواردة أعـاله واالتفاقيـة ككـل                   

الدولــة الطــرف إىل مواصـلة تعزيــز تعاوهنــا مــع الوكــاالت املتخصــصة  أيــضا تـدعو اللجنــة  و
 ،تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي        والــربامج ال

 وصــندوق ، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة،)٢(وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة
 ، ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان    ، ومنظمة الصحة العاملية   ،األمم املتحدة للسكان  

 يف إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة         ،)٢(نهوض باملرأة  وشعبة ال  ات،وشعبة اإلحصاء 
  .التابعة لألمانة العامة

  
  إعداد التقرير املقبل    

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف ضمان مشاركة مجيع الـوزارات واهليئـات العامـة                - ٥١
لتــشاور مــع جمموعــة متنوعــة مــن ايف إعــداد تقريرهــا املقبــل، وكــذلك علــى نطــاق واســع 

  .غري احلكومية خالل تلك املرحلةالنسائية ونظمات امل

__________ 
، سُيـصبح صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وشـعبة النـهوض                 ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاين  ١اعتبارا من     )٢(  

جهـاز األمـم املتحـدة املعـين باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                ”باملرأة جزءا من اجلهاز املنشأ حـديثا واملـسمى          
  .٦٤/٢٨٩؛ انظر قرار اجلمعية العامة ) املتحدة املعين بشؤون املرأةجهاز األمم(“ املرأة
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 يف تقريرها الدوري املقبل الـذي سـتقدمه         تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تردَّ        - ٥٢
.  من االتفاقية على الشواغل املعـرب عنـها يف هـذه املالحظـات اخلتاميـة               ١٨مبوجب املادة   

. ٢٠١٤يوليـه  /ي املقبـل يف متـوز  وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تقـدمي تقريرهـا الـدور             
ــضمّ   ــة الطــرف أن ت ــة الدول ــدعو اللجن ــدها ممــثل وت ــديهم خــربة يف طائفــة واســعة   ن وف ني ل

 وذلـك لـضمان وجـود حـوار         ،اجملاالت اليت تـشملها االتفاقيـة للنظـر يف ذلـك التقريـر             من
  .ومثمر اءبّن

سقة املتعلقـة بتقـدمي      املبـادئ التوجيهيـة املنـ      تبـاع ا إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٥٣
التقارير مبوجـب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة                   

 الـيت أقـرت يف االجتمـاع        ،هاعينـ ببتقدمي وثيقـة أساسـية موحـدة ووثـائق خاصـة مبعاهـدات              
 ٢٠٠٦يونيـه   / يف حزيـران   ،اخلامس املشترك بني جلـان هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان            

)HRI/MC/2006/3 و Corr.1.(    وجيــب تطبيــق املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بتقــدمي التقــارير 
ــة ــني     املتعلق ــا األربع ــة يف دورهت ــا اللجن ــيت أقرهت ــها، ال ــدات بعين ــودة  ، مبعاه ــانون املعق يف ك
التقـارير  ، جنبا إىل جنب مع املبادئ التوجيهيـة املنـسقة املتعلقـة بتقـدمي            ٢٠٠٨يناير  /الثاين
 معـا املبـادئ     ن املبـادئ التوجيهيـة تـشكال      وهاتني اجملموعتني من  . أساسية موحدة وثيقة  عن  

التوجيهية املنسقة املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز          
 صـفحة، يف حـني      ٤٠ بعينـها    ة مبعاهـد  اخلاصـة يتجاوز حجم الوثيقة     وينبغي أالَّ . ضد املرأة 

  . صفحة٨٠الوثيقة األساسية املوحدة املستكملة عن حجم  زيديأالَّ ينبغي 
  


