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  فيجي    
  

ــالنظر يف التقــارير    ردود علــى قائمــة القــضاي      ا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق ب
  الدورية

  
  حملة عامة  -ألف   

يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقرير تبني ما هي اإلدارات واملؤسسات              - ١
وُيرجــى أيــضا تقــدمي  . احلكوميــة الــيت أُشــركت فيهــا، وتوضــح طبيعــة ونطــاق مــشاركتها  

نظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك املنظمات النسائية        معلومات عن طبيعة ومدى إشراك امل     
والرجـاء بيـان مـا إذا كانـت احلكومـة قـد اعتمـدت التقريـر ومت عرضـه           . يف إعداد التقرير  

  .على الربملان
  كتابة التقارير بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

فيجـي  دولة   الثاين والثالث والرابع ل     عملية كتابة التقرير الدوري    ٢٠٠٦بدأت يف عام       
ــل            ــات عم ــد حلق ــك بعق ــرأة وذل ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــشأن اتفاقي ب

وقـــد أُحيلـــت إىل املنظمـــات املعنيـــة . ومـــشاورات للتوعيـــة باالتفاقيـــة يف مجيـــع أحنـــاء الدولـــة
لتمييـز ضـد املـرأة وذلـك        التعليقات اخلتامية للجنـة خـرباء األمـم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى ا                

  :رد أدناه تفاصيل ذلكتو. الستكمال املعلومات وقد أُدرجت ردودها يف التقرير
  

  تعليقات ختامية    
   يف فيجيتنفيذهاتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وحالة     

  
  الرد  التوصية  اتهتماماال

 ال يتـــــــضمن دســـــــتور عـــــــام - ١
  للتمييز ضد املرأة تعريفا )١(١٩٩٧

ــي أن  ــاول اإلصــالح الدســتوري   ينبغ يتن
  املقترح ضرورة إدماج تعريف التمييز

يف الواقع يشمل الدستور مجيـع أشـكال التمييـز          
ــادة يف  ــز يف   ). ٢ (٣٨املـ ــف التمييـ ــرد تعريـ ويـ

) ١( ١٧املــادة قــانون جلنــة حقــوق اإلنــسان يف 
  ).٢(و 

 عــــدم وجــــود آليــــات فعالــــة-٢
ــا ــة للتـــــصدي للممارســـ ت التمييزيـــ

وإنفاذ احلق يف املساواة بـني اجلنـسني        
الـــذي يكفلـــه الدســـتور فيمـــا يتعلـــق 
بتــــــصرفات مـــــــوظفني عمـــــــوميني

ــة   ــدرج احلكوم ــاذ  ت إجــراء واضــحا إلنف
سن قــانون تكــافؤ تــاحلقــوق األساســية و

العناصــر فــرص العمــل لتغطيــة تــصرفات 
  .الفاعلة غري التابعة للدولة

 هـو قـانون     ١٠/٩٩قانون جلنة حقوق اإلنسان     
 ١٧ ادة انظر املـ   -تكافؤ فرص العمل يف فيجي      

ــاص     ــال اخلـ ــى اجملـ ــه علـ ــى تطبيقـ ــالع علـ لالطـ
وتعاجل جلنة حقوق اإلنـسان يف فيجـي        . والعمل

. أيضا شكاوى املرأة بشأن جمموعة من املـسائل       
__________ 

  . ساريا١٩٩٧مل يعد دستور عام   )١(  
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  ).٢ترد التقارير هنا بوصفها املرفق (  .تابعة للدولة فاعلة غري عناصرو
 القـــضاء علـــى  ال حتـــدد اتفاقيـــة- ٣

ــرأة يف  مجيــع ــز ضــد امل  أشــكال التميي
والية جلنة حقوق اإلنـسان يف فيجـي        
ــوال كــي تواصــل     ــا أم ــضمن هل وال ت

  عملها

ــسان يف    ــة حقــوق اإلن ــة جلن توســيع والي
فيجـــي لتـــشمل االتفاقيـــة وتـــوفر للجنـــة 

  .موارد كافية من أموال الدولة

إذ للجنـة حقــوق اإلنــسان  . لـيس هــذا صــحيحا 
واسعة النطاق، وليست حمـددة،     يف فيجي والية    

ومن مث تعاجل مجيع حاالت التمييـز مبـا يف ذلـك            
ــز  ــى أســاس التميي ــوع اجلــنس عل ــى .  ن وردا عل

ألمــم املتحــدة االتعليقــات اخلتاميــة للجنــة خــرباء 
 ذكـرت   ،املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة       

جلنــة حقــوق اإلنــسان أنــه ال حاجــة إىل توســيع 
ن االلتزام باالتفاقيـة يـرد     وذلك أل تها  نطاق والي 

مـــن الدســــتور  ) أ) (٢( ٤٢املــــادة بالفعـــل يف  
ــارة إىل ــصكوك    ”باالشـ ــات والـ ــع االتفاقيـ مجيـ

إال أن جلنــة حقــوق اإلنــسان حتتــاج  . “الدوليــة
إىل مزيد من املـوارد لتنفيـذ هـذه الواليـة تنفيـذا             

ــة حقــوق   . )٢(كــامال وتقــع املــسؤولية عــن محاي
ء علــى عــاتق اإلنــسان وتعزيزهــا بــادئ ذي بــد 

وتعمـل جلنـة    .  ومجيع املوظفني العموميني   الدولة
حقـــوق اإلنـــسان لرصـــد كفالـــة احتـــرام هـــذه  

  .احلقوق يف فيجي
 ال يتــــــضمن قــــــانون العدالــــــة - ٤

منظـــورا “ املخطـــط”و االجتماعيـــة 
  .يتعلق بنوع اجلنس

توصي بتقييم قـانون العدالـة االجتماعيـة        
لتحديـد أثرمهـا علـى كـل     “ املخطط”و  

رق ونـوع اجلـنس لكفالـة احتـرام         من الع 
املساواة بـني اجلنـسني وحقـوق اإلنـسان         
ــات   ــدد الثقافـــ ــع فيجـــــي متعـــ يف جمتمـــ

  .اجلماعيو
إنشاء آلية رصد فعالة لكفالة متشي هذه       
الـــربامج مـــع احلقـــوق األساســـية الــــيت     
يكفلها الدستور ومفهـوم التـدابري املؤقتـة       

 يف القـضاء  واسـهامها تفاقيـة  الالوارد يف ا 
  .مييز ضد مجيع النساء يف فيجيعلى الت

ــت جلنــــة حقــــوق اإلنــــسان يف فيجــــي      أوصــ
باســتعراض بــرامج العدالــة االجتماعيــة وإلغــاء     

نتـهك  ييز ضد أفـراد و مياملخطط على أساس أنه     
وقـــد خططـــت . مـــن الدســـتور) ٢( ٣٨املـــادة 

ــا ين دحكومـــــة حـــــزب سوكوســـــوكو  وافاتـــ
 حينـــذاك إلجـــراء اســـتعراض شـــامل نيفـــانوالوي

 أثــريت يف  اجل أيــضا املــسائل الــيت   للربنــامج يعــ  
وأُنــشئت جلنـــة  . تقريــر جلنـــة حقــوق اإلنـــسان  

فرعية تابعة جمللس الوزراء معنية بتكـافؤ الفـرص    
ــة    ــى عمليــ ــراف علــ ــسان لالشــ ــوق اإلنــ وحقــ

ــة أوقفــت   . االســتعراض ــة املؤقت ــد أن احلكوم بي
بــرامج املخطــط واإلجــراءات اإلجيابيــة لــصاحل     

  .هنا عنصريةالفيجيني والروتومان ووصفتها بأ
ــرأة يف   - ٥ ــشاركة املـ ــت مـ ــا زالـ  مـ

احليــاة الــسياسية ووصــوهلا إىل مواقــع 
  .صنع القرار حمدودة

 ١-٤األخذ بتـدابري مؤقتـة وفقـا للمـادة          
مــــن االتفاقيــــة لزيــــادة متثيــــل املــــرأة يف 
املشاركة الـسياسية ومواقـع صـنع القـرار         

  .على مجيع املستويات

 الفتـرة   مل تتخذ أي تـدابري خاصـة مؤقتـة خـالل          
  .اليت يشملها التقرير

__________ 
  .٢ صفحة –) ٢٠٠٨(شاميم   )٢(  
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ــشطة  - ٦ ــشاركة النـــ ــظ املـــ  تالحـــ
  ملنظمات اجملتمع املدين النسائية

تعزيــز مــشاركة منظمــات اجملتمــع املــدين 
النــسائية يف اجملــالس االستــشارية وينبغــي 
أن تعمـــل خمتلـــف األجهـــزة احلكوميـــة    
ــذ     األخــرى معهــا علــى حنــو منــسق لتنفي

 اخلاصــــة بــــاملرأة للفتــــرةخطــــة العمــــل 
٢٠٠٨-١٩٩٩.  

ــضل      ــن أف ــسائية م ــة الن ــري احلكومي ــات غ املنظم
اجلماعات تنظيما وهي تدافع بقوة عـن مـسائل         
مثـــل حقـــوق اإلنـــسان والقـــضاء علـــى العنـــف  
ــن       ــوع اجلــنس، واحلــد م ــى أســاس ن ــائم عل الق

ــك   ــري ذلـ ــا إىل غـ ــر ومـ ــري  . الفقـ ــات غـ واملنظمـ
احلكومية وهي، فريق موارد احلقـوق اإلقليمـي،      

ة يف فيجــــي، وجلنــــة   وحركــــة حقــــوق املــــرأ  
األصـــدقاء العامليـــة للتـــشاور، واجمللـــس الـــوطين  

إي  كو فاكامــــاراللمــــرأة وحــــزب سوكوســــو
عمـــل ال، أعــضاء يف فــرق عمــل خطــة     تــاوكي 

وباالضــافة إىل ذلــك . فيجــياخلاصــة بــاملرأة يف 
ــة     ــرامج للتوعيــ ــدريبات وبــ ــضطلع بتــ ــي تــ فهــ
ــيم   ــة ويف اإلقلـ ــاء الدولـ ــة يف مجيـــع أحنـ باالتفاقيـ

  .أيضا
ــا  - ٧ ــرأة تتحمــل عبئ  تالحــظ أن امل

ثقيال يتمثل يف مـسؤولية مزدوجـة يف        
العمل ويف األسـرة، وأن عـدد األسـر         
املعيــشية الــيت علــى رأســها إمــرأة قــد  

  ازداد

توصــــي بوضــــع برنــــامج معجــــل وذي 
قاعدة عريـضة للتثقيـف يف جمـال حقـوق        
اإلنسان والتدريب علـى مراعـاة املنظـور        

ــات    ــشر املعلوم ــضمن ن ــساين يت عــن اجلن
ــة   ــة تغـــيري املواقـــف النمطيـ ــة بغيـ االتفاقيـ

  .املقولبة

مبوجــــب للجنــــة حقــــوق اإلنــــسان يف فيجــــي 
والية عريضة وال ميكن أن تركز علـى        الدستور  

وســتكون هــذه وظيفـــة   . مــسائل حمــددة فقـــط  
بيـد  . املرأة وليست وظيفة اللجنـة    شؤون  وزارة  

 يف تعـاون    ناتاملؤسـس اتـان   أنه ميكن أن تعمـل ه     
 األوسـع نطاقـا واألمشـل بـشأن         من أجل التوعية  

التدريب على مراعاة املنظور اجلنساين والتوعيـة       
  .والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

 أعربت عـن القلـق ألن املواقـف      - ٨
النمطيـــــة املتأصـــــلة جتـــــاه املـــــرأة يف 
اجملتمــع، وفكــرة أن األســر املعيــشية    
ــى رأســها رجــل     جيــب أن يكــون عل

ــصرا  ــل،   حـ ــز يف العمـ ــشجع التمييـ تـ
  .نفي املسامهة االقتصادية للمرأةوت

ــة    ــة اإلداريـــ ــوانني واألنظمـــ ــيري القـــ تغـــ
لالعتـــراف بأنـــه ميكـــن أن يكـــون علـــى 
رأس األسرة املعيشية إمـرأة، واالعتـراف       

ــسؤولياتمبفهــوم تقاســم   ــصادية امل  االقت
  .ومسؤوليات األسر املعيشية

ــة ’أُدرج مــصطلح  ــاء املرتلي ــرة يف ‘ األعب ألول م
ــصائية  ــة االستق ــات   الدراس ــدخل ونفق ــر ل األس

ــرة  ــا ٢٠٠٤/٢٠٠٥املعيـــشية للفتـ  الـــيت أجراهـ
  .حصاءات جزر فيجيإمكتب 

 أعربـــت عـــن القلـــق ألن املـــرأة - ٩
تتلقــــى أجــــورا متــــساوية مقابــــل  ال

الــذي تقــوم القيمــة العمــل متــساوي 
بــه مــع الرجــل، وال تتــاح هلــا فرصــة  
متــساوية للعمــل والترقيــة، والتــصدي 

ــسي يف جمـــ   ــرش اجلنـ ــل  االللتحـ لعمـ
ــة     ــازة األمومـ ــة إجـ ــن محايـ ــضال عـ فـ

  .اإللزامية

عالقــــات مــــشروع قــــانون  ”اعتمــــاد 
ــلا ــل   “ لعمـ ــوانني العمـ ــع قـ ــاء مجيـ وإلغـ

  .القدمية

ــانون عالقــات مــشروع أجــاز جملــس النــواب   ق
أبريـل  / وصـدر يف نيـسان     ٢٠٠٦العمل يف عـام     

التحـــرش  بـــشأن ودخلـــت الـــسياسة  . ٢٠٠٨
مـايو  /راجلنسي يف جمال العمل حيز النفاذ يف أيـا        

٢٠٠٨.  

ــشأن   - ١٠ ــق بــ ــن القلــ ــرب عــ  تعــ
ظروف عمل املرأة يف املنـاطق املعفيـة        

  .من الضرائب

ــاد     ــرويج العتمـ ــة إىل التـ ــدعو الدولـ ــة تـ مدونـ
مبن فيهم املـستثمرون    األخالقيات للمستثمرين   

  .يف املناطق املعفية من الضرائب

عالقـات العمـل ويتـضمن أحكامـا        تعميم  صدر  
جــر وحيظــر الفــصل  إلجــازة أمومــة مدفوعــة األ 

  .من العمل ألسباب تتعلق باحلمل



 

10-22340 7 
 

CEDAW/C/FJI/Q/2-4/Add.1  

  الرد  التوصية  اتهتماماال

ــدد  - ١١  تالحــــظ مــــع القلــــق العــ
الكـــبري مـــن حـــاالت العنـــف اإلثـــين  
والعنف املوجـه ضـد املـرأة يف فتـرات      

  .االضطرابات األهلية

تطلب إىل الدولة تعزيـز مبادراهتـا ملكافحـة         
قـانون  ”العنف املوجه ضـد املـرأة واعتمـاد         

ــف  ــريالعنــ ــانون ا” و“ األســ ــرائم قــ جلــ
اعتماد مشروع  ”ويقترح أيضا   . “اجلنسية

  .“قانون اإلثبات

انتظـــار  يف األســـريقـــانون العنـــف  مـــشروع 
  .)٣(الربملانعرضه على 

ــق أن  - ١٢ ــة بقلـــ ــظ اللجنـــ  تالحـــ
ازديــاد مــستويات الفقــر والظــروف    
االقتصادية الـضارة تقـّوض املكاسـب       

. اليت مت حتقيقها يف جمـال تعلـيم املـرأة         
رتفـاع عـدد الفتيـات      وأدى هذا إىل ا   

يت يتـــركن املـــدارس، والـــزواج   الالـــ
املبكر، ومحـل املراهقـات، واسـتغالل       

  .الفتيات جنسيا

توصي بوضـع سياسـات وبـرامج هتـدف         
إىل ختفيـــف حـــدة الفقـــر ومنـــع الـــزواج 

ــة دون واملبكــر ومحــل املراهقــات   احليلول
  .توقف الفتيات عن االنتظام باملدارس

‘ متـوا ’نامج  ، نفذت احلكومة بر   ٢٠٠٤يف عام   
ويتـيح هـذا    . افيف مدرسة نبوى الثانويـة يف سـو       

الربنامج للمهتمني ممن تركوا االنتظام باملـدارس       
وكبــــار الــــسن الــــذين توقفــــوا عــــن الدراســــة 
االســـــتمرار يف تعلـــــيمهم يف إطـــــار املنـــــاهج    
الدراسية الرئيسية للمدارس الثانويـة لرعابـة مـن         
يتوقفـــون عـــن الدراســـة مـــن املنـــاطق الـــسكنية  

ــة  م ــدخل القريبـ ــطة الـ ــضة ومتوسـ ــى . نخفـ وعلـ
الرغم من أن معـدل االلتحـاق باملـدارس مرتفـع           
عـــــادة، ال يـــــستمر ســـــوى عـــــدد ضـــــئيل يف  

ــامج ــتكمال الربنـ ــة  . اسـ ونـــسبة النجـــاح مرتفعـ
ــة    ــوا اآلن يف جامعـ ــو متـ ــدرس خرجيـ ــدا، ويـ جـ

 يف املائــة منــهم  ٧٥جنــوب احملــيط اهلــادئ، و   
ن  ممـن يدرسـو    ٢٣ فتـاة بـني      ١٤ويوجد  . نساء

وقد أتـاح هـذا     . فيجيالتكنولوجيا يف   يف معهد   
. الربنامج فرصـة ثانيـة ملـن توقفـوا عـن الدراسـة            

كما ميكن للفتيات الـاليت تـركن الدراسـة نظـرا          
وهــو أحــد . حلملــهن االنتظــام يف هــذا الربنــامج

الربامج اليت ميكن أن تعتـرب كاسـتراتيجية ثالثيـة           
ملعاجلـــة احلـــد مـــن الفقـــر وإتاحـــة فرصـــة ثانيـــة 
لألمهات املراهقات يف سن الدراسـة ومـن تـرك          

واســـتنادا إىل نـــسبة النجـــاح، ميكـــن . الدراســـة
استنــــساخ هــــذا الربنــــامج يف مــــدارس ثانويــــة 

بيد أن االفتقار إىل املوارد يشكل عائقـا   . أخرى
  .رئيسيا

 تالحــظ مــع القلــق أن وفيــات - ١٣
األمهــات والرضــع تــؤثر تــأثريا ضــارا  

وتالحـظ  . ئيـة على املرأة يف اجلزر النا    
أيــضا ازديــاد حــاالت األمــراض الــيت  
ُتنقــل عــن طريــق االتــصال اجلنــسي     

ــشرية  ــة البــ  /وفــــريوس نقــــص املناعــ
اإليـــــدز، وســـــرطان عنـــــق الـــــرحم

ُتعطـــــى األولويـــــة لتخـــــصيص املـــــوارد 
الالزمــــة لتحــــسني خــــدمات الرعايــــة    

ــصحية لل ــرأة يف    ال ــك امل ــا يف ذل ــرأة، مب م
يــة، ومكافحــة األمــراض الــيت  ئاجلــزر النا

تنتقــل عــن طريــق االتــصال اجلنــسي، مبــا 
ــشرية     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــك ف يف ذل

  .واإليدز

ــرة  ــة  ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف الفتـ ، أنفقـــت احلكومـ
ــربامج   دوالر  ٢ ٢٧٦ ٢٠٠ ــشاريع وال ــى امل عل

الــــصحية التاليــــة للمنـــــاطق الريفيــــة واجلـــــزر    
اهلندسة البيولوجية الطبيـة؛ ومـشاريع      : يةاخلارج

 صحة الطفـل؛ والوقايـة مـن        نماءصحة األسرة ل  
مـساعدة  األمراض املعدية ومكافحتـها؛ وبـرامج    

تقـــدمي معـــدات للمراكـــز واجملتمعـــي؛ اإلنعـــاش 
__________ 

ولإلطالع على مزيد من .  ودخل حيز النفاذ اعتبارا من العام املاضي٢٠٠٩لعنف األسري لعام مت سن مرسوم ا  )٣(  
  .١٢ و ١١الشروح، انظرالسؤالني 
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وأمراض الدورة الدموية الـيت تـشكل       
  .وفاة النساءلاألسباب الرئيسية 

ــشاريع صــحة     ــصحية ومراكــز التمــريض؛ وم ال
األســـرة؛ وبـــرامج صـــحة املـــراهقني يف فيجـــي؛ 

راكـــز التمـــريض، وصـــيانة املراكـــز الـــصحية وم
  .على سبيل املثال ال احلصر

ــاملني  - ١٤ ــرة العـ ــظ أن هجـ  تالحـ
ــصحة أدى إىل    ــال الــ ــيني يف جمــ الفنــ

  .تدهور اخلدمات الصحية

تــشجع الدولــة علــى اختــاذ تــدابري تتــسم   
 وتقدمي حوافز الجتذاب الفنـيني      باملبادءة

ــصحيني  ــيني الــ ــدمات  احمللــ ــدمي اخلــ لتقــ
  .الصحية يف فيجي

  

 القلق بسبب تزايد     تعرب عن  - ١٥
ــروف    ــة للظـ ــدعارة نتيجـ ــشكلة الـ مـ
االقتــصادية القاســية ومواصــلة العمــل 

ــتعماري لعــام    ــانون االس  ١٩٤٤بالق
ــذي ال ــى    الــ ــرأة علــ ــب إال املــ ُيعاقــ

  .سلوكها ومزاولتها الدعارة

توصــي بوضــع برنــامج شــامل ومتكامــل  
سياسات ووضــع الــإلصــالح القــانون و 

ل مـن   برنامج لألخذ بعدم جترمي إال أعما     
ــسي    ــتغالل اجلنــ ــن االســ ــستفيدون مــ يــ

  .للمرأة

ــام تتعلــــق مبــــن يــــستفيدون مــــن    هنــــاك أحكــ
 ١٦٦ املـادة االستغالل اجلنسي للمـرأة مبوجـب       

  :من قانون العقوبات وتنص على ما يلي
  :كل ذكر ممن) ١ (- ١٦٦ املادة

علـى  عـن علـم     يتعيش كليـا أو جزئيـا         )أ(
  التكسب من الدعارة؛ أو

باســتمرار يف أي  يــستدرج أو ُيلحــف  )ب(
  ؛منافية لآلدابمكان عام ألغراض 

ــك   . يرتكــب جنحــة  ــة ارتكــاب ذل ويف حال
مـــرة ثانيـــة أو بـــصورة متكـــررة قـــد تـــصدر 

، باالضــافة إىل ه املــادةوجــب هــذاحملكمــة، مب
ــة اجلــاين     ــا مبعاقب ــسجن، حكم أي حكــم بال

ــدنيا ــام   . بـ ــود أحكـ ــرغم مـــن وجـ وعلـــى الـ
ب قانونيـــة يف هـــذا الـــشأن، نـــادرا مـــا ُيعاقـــ

اجلناة يف هذا الصدد، وأشـارت الـشرطة إىل         
صــعوبة توجيــه االهتــام للجنــاة نظــرا لــضعف 

  . وعدم كفاية األدلةالتشريعات
 يــتم إجــراء أي تغــيريات تــشريعية ملبيــد أنــه 

رئيسية أو القيـام بـربامج إلعـادة إدمـاج مـن            
ــدعارة عــد  ــزاولن ال ــسبة ملنظمــة قلــب  اي  بالن

) حكوميـة وهي منظمة غـري     (املرأة يف العمل    
وإعــــادة للعــــاهرات الــــيت تقــــدم التــــدريب 

برامج بديلـة لكـسب    يف   باملهارات   هنتزويد
  .الرزق

ومــن التغــيريات اهلامــة نظــام اهلجــرة اجلديــد  
ــاذ يف    ــز النفــ ــل حيــ ــذي دخــ ــانون ٣الــ  كــ

  .٢٠٠٨يناير /الثاين
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ــدم   - ١٦ ــق لعــ ــن القلــ  أعربــــت عــ
ــول     ــى الربوتوكـ ــي علـ ــصديق فيجـ تـ

  .االختياري

ــاد ا  لربوتوكــــــول حتــــــث علــــــى اعتمــــ
  .االختياري لإلتفاقية يف وقت مبكر

  

    
الـسيدة  (، مت تعـيني فريـق مـشروع يتكـون مـن عـضوين               ٢٠٠٨ينـاير   /يف كانون الثاين    
وقد ساعد الفريـق فرقـة   . وذلك لتجميع تقرير الدولة  ) كايكا والسيدة مريي نامودو   كايأليسي  

  .كوميةعمل يتكون أعضاؤها من شركاء من احلكومة واملنظمات غري احل
  

  :أعضاء فرقة عمل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
الرئيــــــسة حــــــىت  (مــــــديرة شــــــؤون املــــــرأة     -  السيدة كييت ماكاسيايل

٢٣/٦/٢٠٠٨(  
الرئيـــــــسة منـــــــذ (مـــــــديرة شـــــــؤون املـــــــرأة   -   توكاسا لويينةالدكتور

٢٣/٦/٢٠٠٨(  
جــزر اءات خــبري احــصائي أول، مكتــب احــص   -  السيدة فاسيماكا ليواي

  فيجي
  مديرة البحث والتطوير، مصرف تنمية فيجي    -  السيدة أجنينا ديب
  مصرف تنمية فيجي  -  السيد إلياس رزاق
  بالغ الصغرمديرة وحدة التمويل   -  يفوايالسيدة لوسي كين
ــايل      -   أسيناالسيدة رايوالوي األمــني املــساعد األول، وزارة شــؤون األه

  األصليني
  األمني املساعد األقدم، جلنة اخلدمة العامة  -  وينالسيدة جيماميا فيليس

ــديرة   -  السيدة فينيانا كونابويل ــاهجوحــدة وضــع  م  الدراســية، وزارة املن
  التعليم

  ، وزارة التعليمة تربويةموظف  -  السيدة توكاسا غراي
 ختطــــــيط اقتــــــصادي، وزارة املاليــــــة ةموظفــــــ  -  السيدة شايا شاند

  والتخطيط القومي
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  وزارة الصحة واملرأة والرعاية االجتماعية  -  فاغاالسيد سولوييت دو
  وزارة الصحة واملرأة والرعاية االجتماعية  -  رايكونا. السيدة ل

األمـــني املـــساعد األقـــدم بالنيابـــة، قـــوة شـــرطة    -  السيد إرامي راييب
  فيجي

ــة، مــدير القــضاء     -  رايان ناالسيد براكاش األمــني املــساعد األقــدم بالنياب
  طة فيجياملستعجل، قوة شر

األمني املـساعد األقـدم بالنيابـة، وزارة الـشؤون            -  السيد جلجيت كومار
  اخلارجية

  األمني العام، سوكوسوكو فاكاماراما  -  آدي فيناو توباكاوكورو
  سوكوسوكو فاكاماراما  -  السيدة إلينوا رالولو

  موظف شؤون عمالية أقدم، وزارة العمل  -  السيد سوريندرا شيودين
 اخلـربة الفنيـة واملـشورة املهنيـة لفريـق املـشروع             لتقـدمي  استشارية أيضا    وقد عينت جلنة    

  .فيما يتعلق بالكتابة الفعلية للتقرير
  نائب أمني جلنة اخلدمة العامة  -  السيدة ماريا ماتافيوا  - ١
  جامعة جنوب احمليط اهلادئ  -  االستاذ فيجاي نايدو  - ٢
  ئجامعة احمليط اهلاد  -  االستاذ وادان نارسي  - ٣
  جامعة احمليط اهلادئ  -  الدكتور راي نيكول  - ٤
  سوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي  -  آدي فيناو تاباكوكورو  - ٥
  موظف شؤون قانونية، مكتب النائب العام  -  السيدة فانيسا شانج  - ٦

ــة القــضاء علــى مجيــع        ــة واملــشاركة يف فرقــة عمــل اتفاقي ــرامج توعي ــة ب ومشلــت العملي
وقــد مت احلــصول علــى بيانــات شــفوية  . رأة وإجــراء مــشاورات فرديــةأشــكال التمييــز ضــد املــ 

وخطية من شركاء من بينهم منظمات غري حكومية ومؤسسات أخرى تشمل جامعـة جنـوب               
وتـرد نتـائج هـذه املـشاورات يف عناصـر تقريـر       . مـوارد احلقـوق اإلقليمـي     احمليط اهلادئ وفريـق     
  :الشركاء من املنظمات غري احلكومية) ظماتأمساء ومن(وترد أدناه . الدولة بشأن االتفاقية
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  :املشاورات مع املنظمات غري احلكومية    
  جامعة جنوب احمليط اهلادئ، كلية احلقوق  -  السيدة كرستني بافلوفيتش

  مجعية الشابات املسيحية العاملية  -  السيدة الفينيا باداراث
  يةمجعية الشابات املسيحية العامل  -  السيدة إسيليين ويليالكيبا

  مجعية الشابات املسيحية العاملية  -  دراونياتوالسيدة كواليت 
  مجعية إغاثة الفقراء  -  السيدة شاردا سيغران

  سوكوسوكو فاكاماراما  -  وكورواآدي فيناو تاباك
  سوكوسوكو فاكاماراما  -  السيدة إلينوا رالولو
  الرابطة النسائية للمحيط اهلادئ  -   بريار–السيدة فينا سينغ 

   فيجي يفعلمنياملرابطة   -  ونايسي فويتاكيالسيدة ي
  وزارة العمل  -  السيد سوريندرا شيودين
  رعاية دوركاس  -  السيدة ميلي ماكدونالد
  حركة حقوق املرأة يف فيجي  -  السيدة ميشيل ريدي
  اجمللس الوطين للمرأة يف فيجي  -  .السيدة فرانسيس ر

  جيش اخلالص  -  السيدة مريي ماسيكريي
  جيش اخلالص  -  يسي كورينياسيالكابنت مرييوال

  جيش اخلالص  -  السيدة إليين بايفاتو
  جيش اخلالص  -    وايكاكا. س

   فيجي يفعلمنياملرابطة   -  السيدة فاي فوالتابو
الرابطة النـسائية ملنطقـة احملـيط اهلـادئ وجنـوب             -   السيدة ليبا ليدوا

  شرق آسيا
  وزارة العدل  -  السيد أسريي ليكا
لرابطة النـسائية ملنطقـة احملـيط اهلـادئ وجنـوب           ا  -  السيدة جابني علي

  شرق آسيا
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الرابطة النـسائية للمحـيط اهلـادئ ومجعيـة إغاثـة             -  السيدة شارون باغوان رولز
  الفقراء

  وزارة التعليم  -  السيدة توكاسا غراي
  رعاية دوركاس  -  السيدة اليسا ليوانافانوا
مـوارد احلقـوق    يـق   فر/أمانة مجاعة احمليط اهلادئ     -  السيد فليبو ماسوروا

  اإلقليمي
  مدير، اجمللس الوطين للمعوقني يف فيجي  -  تاواالدكتور سيتيفيين يانويانو

  حركة حقوق املرأة يف فيجي  -  السيدة سوزان نايدو
   فيجي يفعلمنياملرابطة   -  السيدة روسيال راكويل
  اجمللس الوطين للمرأة  -  السيدة نفروي أروبيو
  لوطين للمرأةاجمللس ا  -  السيدة فيكا سارو

  جلنة اخلدمة العامة  -  السيدة جاميما فيلسوين
اجمللـــــس الـــــوطين للمـــــرأة، مجعيـــــة الـــــشابات   -  السيدة ليبا ماتايتيين

  فيجي/املسيحيات العاملية
  رابطة منظمات اجملتمع املدين  -  السيدة سيما دوالبوال

   شؤون املرأةةمدير  -   توكاسا لويينةالدكتور
  إدارة شؤون املرأة  -  واالسيدة لوسي كرييكرييتاب
  إدارة شؤون املرأة  -  السيدة فويل بالينافوتوكا

  إدارة شؤون املرأة  -  لبورنإالسيد فريد 
  إدارة شؤون املرأة  -  السيدة أميليا نريوبا
  جيش اخلالص  -  السيدة تايل فيمون

  رابطة نساء روتوما  -  السيدة مارسيو رافاي
  رابطة نساء روتوما  -  فيسايتو. السيدة ك
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وقد ُعرض التقريـر الـدوري للدولـة بـشأن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                        
  . ومت إقراره٢٠٠٨نوفمرب /ضد املرأة على جملس الوزراء يف تشرين الثاين

ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف لتحــسني مجــع   - ٢
اجملــاالت الــيت تتناوهلــا االتفاقيــة، وعــن البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس بــشأن مجيــع 

 والــربامج ويف رصــد التقــدم صــوب كيفيــة اســتخدام تلــك البيانــات يف وضــع الــسياسات 
  .حتقيق املساواة بني املرأة والرجل حبكم الواقع

ترى الدولة ضرورة مجع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس يف مجيع جماالت االتفاقيـة                 
نـوفمرب  /ريـر الـدوري الثـاين والثالـث والرابـع يف تـشرين الثـاين              كضرورة عاجلة منـذ أُرسـل التق      

ويف فيجي، تنتهج املنظمات املختلفة طرقا خمتلفة فيما يتعلق جبمع البيانـات مـن أجـل                . ٢٠٠٨
وبعـد التـشاور مـع شـركاء        .  جـزر فيجـي طرقـه اخلاصـة        اتكتب إحـصاء  وملاالضطالع بذلك   

ع خـاص يكفـل مجـع بيانـات مـصنفة حـسب       التنمية، اقترح ذلك احملفـل ضـرورة إصـدار تـشري       
ويف غـــضون ذلـــك، لـــدى بعـــض الـــوزارات . نـــوع اجلـــنس يف مجيـــع مراكـــز مجـــع البيانـــات 

واإلدارات، مثل الصحة والتعليم وجلنـة اخلدمـة العامـة، مـصرف بيانـات مـصنفة حـسب نـوع                    
ــة       ــصحة اإلجنابي ــرامج ال ــل ب ــدة، مث اجلــنس واســتخدمت املعلومــات يف صــياغة سياســات جدي

  .سة تكافؤ فرص العمل، على سبيل املثال ال احلصروسيا
ويـنص بوضــوح علــى ضــرورة حتــسني مجـع البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس يف     

خطــة التنميــة االســتراتيجية الوطنيــة املعروفــة باســم خارطــة الطريــق حنــو الدميقراطيــة والتنميــة     
يف اخلطـة املـشتركة   سألة هـذه املـ  ، وُتعـاجل    ٢٠١٤-٢٠٠٩ االجتماعية املـستدامة     -االقتصادية  

ــوزارة   ــسنوية لل ــام    ٢٠١٠لعــام ال ــرأة لع  وخطــة العمــل  ٢٠١٠وخطــة عمــل إدارة شــؤون امل
  .٢٠١٩-٢٠١٠للفترة اخلاصة باملرأة الوطنية 

  
 االجتماعيــة املــستدامة –خارطــة الطريــق حنــو الدميقراطيــة والتنميــة االقتــصادية    ‘١’    

  ٢٠١٤- ٢٠٠٩للفترة 
   وتطور املرأةاملساواة بني اجلنسني    

  
  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: اهلدف

  مؤشرات األداء الرئيسية  االستراتيجيات  هدف السياسة

حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني 
 عـــن طريـــق  ومتكـــني املـــرأة 

ــد   • ــذ ورصـــ ــتعراض وتنفيـــ اســـ
القوانني املتعلقـة باتفاقيـة األمـم       

زيـــادة حـــصة النـــساء مـــن األعمـــال  •
ــري    ــاع غــ ــر يف القطــ ــة األجــ مدفوعــ
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  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: اهلدف
  مؤشرات األداء الرئيسية  االستراتيجيات  هدف السياسة

املــشاركة التامــة يف األعمــال  
التجارية وعملية صنع القـرار     
مــن خــالل دعــم االضــطالع  

 القطـــاعني يفحـــرة مبـــشاريع 
ــري  ــامي غـــ ــامي والنظـــ  النظـــ

  وعمليات صنع القرار

ــع    ــى مجيـ ــضاء علـ ــدة للقـ املتحـ
أشــــكال التمييــــز ضــــد املــــرأة 

ــواد ( ــز )١٣-١املـــــــ ؛ تعزيـــــــ
ــيم املنظـــــور   مؤســـــسات تعمـــ
ــذ خطــة العمــل    ــساين؛ تنفي اجلن

؛ وســن اخلاصــة بــاملرأةالوطنيــة 
ــامـــــــشروع  العنـــــــف نون قـــــ

، والتــدريب مــن أجــل األســري
ــرة،   ــانون األســــ ــة بقــــ التوعيــــ
ــات    ــع عقوبــــ ــة توقيــــ وكفالــــ
مناســبة، مبــا يف ذلــك املــشورة، 
على جـرائم العنـف ضـد املـرأة         

 .والطفل

ــرأة   • ــدرة املـ ــادة قـ ــة زيـ وإمكانيـ
ممارستها أنـشطة مـدرة للـدخل       
مبــــــا يف ذلــــــك املؤســــــسات   

 .الصغرية واملتوسطة

اسـتعراض  (وضع بـرامج تنميـة       •
التنمية االجتماعية واالقتـصادية   

موجهــــة للمــــرأة يف   ) للمــــرأة 
االصالح الزراعي والتكـافؤ يف     
ــع     ــى مجيـ ــدريب علـ ــرص التـ فـ

 .املستويات يف احلكومة

متكـــني املـــرأة، ال ســـيما املـــرأة   •
الريفيــة، عــن طريــق التــدريب    
ــة مبــسائل    ــادة والتوعي علــى القي

ــن   ــي مــ ــة إىل ٣٥,٩الزراعــ  يف املائــ
ــول عــام  ٣٧,٩ ــة حبل  ٢٠١١ يف املائ

 ).األهداف اإلمنائية لأللفية(

ــسبة   • ــوغ نـ ــات  ١ إىل ١بلـ ــني البنـ  بـ
والبـنني يف مـرحليت التعلـيم االبتـدائي     

ــانوي ــا والثـ ــة ( معـ ــداف اإلمنائيـ األهـ
 ).لأللفية

أال تقــل نــسبة مــديرات ووكــيالت     •
ومـــساعدات مـــديري املـــدارس عـــن 

 .٢٠١١ يف املائة حبلول عام ٢٥

أال تقـل نـسبة الرئيـسات التنفيـذيات      •
 يف املائـة حبلـول      ٢٠يف احلكومة عن    

 .٢٠١١عام 

وجــود إمــرأة واحــدة علــى األقــل يف   •
حكومي أو جلنـة أو  إدارة كل جملس   

 .كمة أو جملس أو هيئةحم

ــشغلها     • ــيت ت ــسبة املقاعــد ال أال تقــل ن
ــان  ــساء يف الربمل ــوطين الن واجملــالس  ال

ــن   ــة عـ ــة املنتخبـ ــة ٢٠البلديـ  يف املائـ
 ).األهداف اإلمنائية لأللفية(

زيـــادة عـــدد النـــساء الـــاليت حيـــصلن  •
 مـن   بـالغ الـصغر   على دعم بالتمويـل     

 إىل ٢٠٠٦ إمـــرأة يف عـــام  ٥ ١٠٠
 إمــــرأة ١٩ ٥٠٠مــــا ال يقــــل عــــن 

 .٢٠١٠حبلول عام 
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  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: اهلدف
  مؤشرات األداء الرئيسية  االستراتيجيات  هدف السياسة

ــوق   ــسان وحقـــ ــوق اإلنـــ حقـــ
الـــسكان األصـــليني، والـــصحة 

ــ ــق   ونوعيــ ــن طريــ ــاة عــ ة احليــ
 الـــشبكيب التواصـــلالـــشراكة و

والتنــــــسيق مــــــع اجلماعــــــات 
ــاون   ــادة التعــــ النــــــسائية وزيــــ
ــري     ــع املنظمــات غ ــشراكة م وال

 .احلكومية

تعمــيم منظــور نــوع اجلــنس يف   •
ــتراتيجية    ــط االســ ــع اخلطــ مجيــ
للــوزارات وخططهــا املــشتركة  

 .وخطط عملها

تعزيـــــز اجلماعـــــات النـــــسائية   •
ــدور الـــذي  ــوعي بالـ ــادة الـ  لزيـ

 .تؤديه املرأة يف اجملتمعات

ــة   • عقـــد حلقـــات عمـــل للتوعيـ
ــى    ــنس علــ ــوع اجلــ ــور نــ مبنظــ
الصعيد الوطين وصعيد املنـاطق      

 ).مبا يف ذلك القرى(احمللية 

ــات   • ــد مــــن منظمــ ــة املزيــ تعبئــ
الرجــــال والــــشبان والتواصــــل 
الــــــــشبكي معهــــــــا للعمــــــــل 
كمـــدافعني عـــن مـــسائل نـــوع 

 .اجلنس

زيــادة الــشراكة مــع اجلماعــات  •

 العنـف األسـري    قـضايا رصد وحتليل    •
 .اليت تسجلها الشرطة

ــوع    • ــات مــصنفة حــسب ن ــوفري بيان ت
 .اجلنس

احلفــاظ علــى التعــادل بــني الــشابات   •
 . يف املائة٥٠والشبان بنسبة 

 التعــــــــــادل الكامــــــــــل لإلنــــــــــاث •
يف اجملموعـات املهنيـة     )  يف املائة  ٥٠(

ة الــــثالث العليــــا يف الفئــــة العمريــــ   
 .املتقدمة

يت يعتــربن اللــزيــادة نــسبة اإلنــاث ا   •
 يف ٣١مـــن “ ناشـــطات اقتـــصاديا”

ــرة   ــة يف الفت  إىل ٢٠٠٥-٢٠٠٤املائ
 .٢٠١١ يف املائة حبلول عام ٣٧,٩

ختفــــيض أعبــــاء األعمــــال املرتليــــة     •
 ســاعة ١٤للناشــطات اقتــصاديا مــن 
 سـاعات   ٥يف األسبوع إىل أقـل مـن        

 .٢٠١١حبلول عام 

دفوع األجـر   حتسني متوسط العمل م    •
ــع   ــة مـ ــصاديا باملقارنـ للناشـــطات اقتـ

 يف املائـة إىل أقـل مـن         ١٧الرجل من   
 .٢٠١١ يف املائة حبلول عام ١٠

ــسبة   • ــوغ نـ ــات  ١ إىل ١بلـ ــني البنـ  بـ
والبـنني يف مـرحليت التعلـيم االبتـدائي     
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  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: اهلدف
  مؤشرات األداء الرئيسية  االستراتيجيات  هدف السياسة

علـــى صـــعيد اجملتمـــع النـــسائية 
ــري    ــات غـــــ ــي واملنظمـــــ احمللـــــ
ــع   ــات اجملتمـ ــة ومنظمـ احلكوميـ
ــربامج   املـــــدين لالضـــــطالع بـــ

 .متكني للمرأة

زيــادة الــشراكة مــع مؤســسات  •
ــاط   ــل األوســـــ البحـــــــث مثـــــ
األكادميية لتوفري حبوث ونتـائج     
قائمـــة علـــى األدلـــة مـــن أجـــل 
اختاذ مقـررات مدروسـة تتعلـق       

 .بالسياسات

دعــــــــم املنظمــــــــات احملليــــــــة  •
ــع  وا ــشاركة مـــ ــة للمـــ إلقليميـــ

منظمات اجملتمع املـدين حلقـوق      
املرأة ومجاعـات نـساء الـسكان       
األصليني للدفاع عن مبـادرات     
املــــــــساواة بــــــــني اجلنــــــــسني 

 .والنهوض هبا

اعتمــــــاد نظــــــام معلومــــــات     •
ــات   ــزي إلدارة البيانــــــ مركــــــ
واملعلومات يعكـس إحـصاءات     
اجلنـــسني واملؤشـــرات املـــصنفة 
حسب العرق والـسن واإلعاقـة      

الــــة العمــــل وغريهــــا مــــن  وح
  .احلاالت ذات الصلة

ــا  ــانوي معـ ــة (والثـ ــداف اإلمنائيـ األهـ
 ).لأللفية

أال تقــل نــسبة مــديرات ووكــيالت     •
دارس عـــن ومـــساعدات مـــديري املـــ

 .٢٠١١ يف املائة حبلول عام ٢٥

أال تقـل نـسبة الرئيـسات التنفيـذيات      •
 يف املائـة حبلـول      ٢٠يف احلكومة عن    

 .٢٠١١عام 

وجــود إمــرأة واحــدة علــى األقــل يف   •
ــس  ــة   إدارةكــل جمل  حكــومي أو جلن

 .حمكمة أو جملس أو هيئة أو

ــن     • ــة م ــي للبطال ــدل الفعل خفــض املع
ــن ٣٥ ــل مـــــــ ــة أىل أقـــــــ   يف املائـــــــ
 .٢٠١٢  عام املائة حبلول يف٢٥

زيـــادة عـــدد النـــساء الـــاليت حيـــصلن  •
الــصغر مــن بــالغ لتمويــل اعلــى دعــم 

 إىل ٢٠٠٦ إمـــرأة يف عـــام  ٥ ١٠٠
 إمــــرأة ١٩ ٥٠٠مــــا ال يقــــل عــــن 

 .٢٠١٠حبلول عام 

 العنـف األسـري    قـضايا رصد وحتليل    •
 .اليت تسجلها الشرطة

ــوع    • ــات مــصنفة حــسب ن ــوفري بيان ت
  .اجلنس
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  نوين لالتفاقية، واإلطار التشريعي واملؤسسيالوضع القا  -باء   
بالنظر إىل التطورات السياسية اليت حدثت مؤخرا يف الدولة الطرف، ُيرجى تقدمي   - ٣

معلومات عن اإلطار التشريعي واملؤسـسي املعمـول بـه حاليـا يف الدولـة الطـرف، وخاصـة                
  .فيما يتعلق بالتمييز ضد املرأة

 املصاحلة ويسمح باإلجراءات القانونيـة بـأن        ٢٠٠٩  لعام العنف األسري يلغي مرسوم     
وبــرغم عــدم وجــود دســتور، تنفــذ تعميمــات ومراســيم   . تتخــذ جمراهــا مبجــرد اإلبــالغ عنــها 

تعمـيم عالقـات العمـل      : ويتضمن اإلطار التشريعي ما يلي    . زالت التشريعات احلالية نافذة    وما
؛ ٢٠٠٩قــانون الــزواج لعــام ) تعــديل(مرســوم و؛ ٢٠٠٣قــانون األســرة لعــام و؛ ٢٠٠٧لعــام 

، ومرسـوم   ٢٠٠٩؛ ومرسـوم اإلجـراءات اجلنائيـة لعـام          ٢٠٠٩ لعـام    العنـف األسـري   مرسوم  و
  .٢٠٠٩اجلرائم ومرسوم األحكام والعقوبات لعام 

وباالضـافة إىل   . وفيما يتعلق باإلطار املؤسسي، هناك آليـات بالفعـل يف إنتظـار التنفيـذ               
 املراحــل حــىت إجــراء االنتخابــات العامــة يف عــام  ذلــك، أُجريــت إصــالحات وُحــدد عــدد مــن 

وال بد من اسـتخدام هـذه التطـورات لتـشمل مـسائل املـرأة ونـوع اجلـنس، كمـا هـو                  . ٢٠١٤
 -خارطــة الطريــق حنــو الدميقراطيــة والتنميــة االقتــصادية  ”منــصوص عليــه يف اإلطــار الــوطين،  

خطة العمـل   : ؤسسي ما يلي  ويشمل اإلطار امل  . “٢٠١٤-٢٠٠٩االجتماعية املستدامة للفترة    
، سياسة تكافؤ فرص العمـل يف جلنـة اخلدمـة العامـة؛ والـسياسة              ٢٠٢٠-٢٠١٠ اخلاصة باملرأة 

؛ واسـتعراض   )٢٠٠٧لعـام   عمـيم عالقـات العمـل       ت(املعنية بالتحرش اجلنـسي يف مكـان العمـل          
دمـة   وأوامـر عامـة بـشأن العمـال والعـامالت يف اخل           أحكام وشروط عمـل املـوظفني العمـوميني       

  .املدنية
، بأن تدرج   )٤٧، الفقرة   A/57/38(أوصت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         - ٤

الدولة الطرف تعريفا للتمييز يف إصالحها الدستوري وأن تضمنه إجـراء واضـحا إلعمـال            
ُيرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف إلدراج . احلقوق األساسية

 من االتفاقية، وعن اإلجراءات اليت ُوضعت من ١لتمييز بشكل يتمشى مع املادة تعريف ل
  .أجل إعمال هذه احلقوق

، وبنــاء علــى ذلــك لــسنا ٢٠١٢ســيبدأ اإلعــداد للدســتور واملــشاورات بــشأنه يف عــام   
  .على علم بعد بأحكامه

لطـرف  الرجاء تقدمي أحدث املعلومات عن املبـادرات الـيت اضـطلعت هبـا الدولـة ا                 - ٥
 فضال عن املالحظات اخلتاميـة للجنـة عقـب النظـر يف التقريـر               ،بغية تعميم مبادئ االتفاقية   

وُيرجى . األويل للدولة الطرف، مبا يف ذلك ترمجة هاتني الوثيقتني إىل اللغات الرمسية للبلد            
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أيضا تقدمي معلومات حمدثة عن األنشطة اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف مـن أجـل تـوفري               
ريب للمتخصصني يف جمال القـانون، مبـن فـيهم احملـامون والقـضاة واملـدعون العـامون،                  التد

  .فضال عن سائر العناصر املسؤولة عن تنفيذ األحكام املنصوص عليها يف االتفاقية
مل يكن تنفيذ التدريب للتوعية باالتفاقيـة علـى مجيـع املـستويات مـن اجملتمعـات احملليـة                      

ا رئيسيا إلدارة شؤون املرأة فقط وإمنا كان أيضا برناجما رئيـسيا            حىت مستوى السياسات برناجم   
وهـو يـشكل عنـصرا رئيـسيا يف بـرامج           . لشعبة تدريب اخلدمة العامة وللمحامني اجلدد كذلك      

يف حـني تـشكل االتفاقيـة     ) منظـور نـوع اجلـنس هلـا واالتفاقيـة أيـضا           (التوجيه للمحامني اجلـدد     
و األمية القانونية وبـرامج التـدريب       زارة شؤون املرأة حمل   لدى و جزءا من عنصر برامج التدريب      

  .على مراعاة نوع اجلنس لديها أيضا
وقــــد ُترمجــــت مــــواد االتفاقيــــة إىل اللغــــتني الــــدارجتني الرئيــــسيتني ومهــــا الفيجيــــة    

وُنـشرت  . الدولـة واهلندوستانية وطبعت صـحائف وقـائع وكراسـات وُعممـت يف مجيـع أحنـاء                
ــة ع  ــر      املالحظــات اخلتامي ــة التقري ــل كتاب ــصلحة قب ــع أصــحاب امل ــى مجي ــر األويل عل ــى التقري ل

  .الدوري للدولة
  

  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة  -  جيم  
ُيرجى تقدمي معلومات حمدثة عن األجهزة الوطنية الراهنة املسند إليها والية تنفيـذ               - ٦

ون املــرأة الــيت مت مــؤخرا االتفاقيــة، وخاصــة عــن التغــيريات الــيت طــرأت علــى وزارة شــؤ  
وُيرجى أيـضا تبيـان   . تقليصها فأصبحت إدارة داخل وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية       

خطـة العمـل   املوارد البشرية واملالية املخصصة لإلدارة اجلديدة وأثـر هـذه التغـيريات علـى        
  ). ٢٠٠٨-١٩٩٨ ( باملرأةخلاصةا

أن تكـون   واليـة    ١٩٨٧ارة يف عـام      إدارة شؤون املرأة منـذ إنـشائها كـوز         أسندت إىل   
املستشار الرئيسي للحكومة بشأن مسائل تطور املرأة ونوع اجلنس وهي تعمل أيضا مـن أجـل              

 لـوزارة   تابعـة ، أصـبحت إدارة     ٢٠٠٨ويف عـام    . القضاء على املمارسـات التمييزيـة ضـد املـرأة         
ــغ    ــنوية تبلـ ــة سـ ــا ميزانيـ ـــ .  دوالر٣٠٠ ٠٠٠الـــصحة وهلـ ــذه هـــي ميزانيت ــذ وكانـــت هـ ها منـ

وبلغ جممـوع عـدد     . ٢٠٠٨-١٩٩٩ للفترة   خطة العمل اخلاصة باملرأة    بعد إعالن    ١٩٩٨ معا
ظفني منــهم أصــبح جممــوع موظفيهــا   موظفــا حــىت العــام احلــايل وبعــد نقــل مــو   ٤٠موظفيهــا 

 وأصـــبح عـــدد ٢٠٠٩ دوالر يف عـــام ٣٥٠ ٠٠٠وقـــد زادت امليزانيـــة لتـــصبح . موظفـــا ٣٨
 وأصــــبح عــــدد ٢٠١٠ دوالر يف عــــام ٣٠٠ ٠٠٠إىل  موظفــــا مث اخنفــــضت ٤٠موظفيهــــا 
  . موظفا٣٨موظفيها 
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  التدابري اخلاصة املؤقتة  - دال   
، مل توضـع خـالل      )١٢٣، الفقـرة    CEDAW/C/FJI/4(وفقا لتقرير الدولة الطـرف        - ٧

الفترة املـشمولة بـالتقرير أي تـدابري خاصـة مؤقتـة لالسـراع بتحقيـق املـساواة بـني الرجـل                      
فُيرجــى وصــف العراقيــل القائمــة يف هــذا الــصدد والتــدابري املتخــذة . اقــعواملــرأة حبكــم الو
  .للتغلب عليها

 والربملانيـة  -ة الطريق حنو الدميقراطية والتنمية االقتصادية       طتنص خار  االصالحات االنتخابية 
 على استعراض العملية االنتخابية لتعزيز التـسامح        ٢٠١٤-٢٠٠٩االجتماعية املستدامة للفترة    

 على العرق، اليت تشكل عقبـة كـأداء أمـام    ي والوحدة والقضاء على السياسات القائمة    العنصر
وســتتخذ اخلطــوات الالزمــة لــصياغة اإلطــار الدســتوري والقــانوين املناســب    . التنميــة الوطنيــة

وتـشمل  . ٢٠١٢لتيسري اعتماد النظام االنتخايب والربملاين للبلد مبوجب الدسـتور اجلديـد لعـام              
التـصويت اإللزامـي؛   و؛  وتـشكيله حجـم الربملـان  : فية األخرى اليت ستعاجل ما يلي    املسائل اإلضا 

ــة املرشــحني؛  وســن التــصويت؛  و ــود اإلقامــة علــى حــق التــصويت؛   وأهلي قواعــد وأنظمــة  وقي
  .انتخابية لكفالة إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة؛ وتعزيز قدرة هيئات إدارة االنتخابات

نتخابــات عامــة حــرة ونزيهــة والتمثيــل املناســب يف  ومــن أجــل حتقيــق هــدف إجــراء ا   
، تتـضمن   ٢٠١٤-٢٠٠٩الربملان وجملس الـوزراء، املنـصوص عليـه يف خارطـة الطريـق للفتـرة                

 أحكامــا إلدراج تــدابري خاصــة مؤقتــة يف  ٢٠١٩-٢٠١٠ للفتــرة خطــة العمــل اخلاصــة بــاملرأة
 يف الربملـان وتـشمل قاعـدة    الدستور كربامج إلجراءات إجيابية مـن أجـل متكـني مـشاركة املـرأة        

ورغـم أنـه مل تتخـذ    . تنص أحكامها على متثيل املرأة بأعداد كبرية يف سلم األحـزاب الـسياسية        
، خطــة العمــل اخلاصــة بــاملرأة أي تــدابري خاصــة مؤقتــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، فــإن   

 الربملــان وجملــس بوصــفها تــدبريا إلجــراء انتخابــات عامــة حــرة ونزيهــة والتمثيــل املناســب يف   
  .الوزراء مبوجب خارطة الطريق، تعترب كتدبري لالمتثال اللتزام الدولة باالتفاقية

  
  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية التمييزية  - هاء   

إىل أن فيجي جمتمع أبوي حيـث       ) ١٢٨، الفقرة   CEDAW/C/FJI/4(ُيشري التقرير     - ٨
اختاذ القرارات بينما ينتظر من النساء تنفيذ تلك    يعترب الرجال عموما قادة ومسؤولني عن       

وُيرجــى تبيــان التــدابري . القــرارات، وأن هــذا األمــر ينطبــق علــى كافــة اجملموعــات اإلثنيــة 
امللموسة القائمة أو املعتزمة، مبا يف ذلك مراجعة الكتب املدرسية لـتاليف النمـاذج النمطيـة                

) أ(لثقايف للنساء والرجال متشيا مـع الفقـرة       اجلنسانية، وتغيري أمناط السلوك االجتماعي وا     
  .  من االتفاقية، وكذلك أي تقدم حتقق يف تنفيذ تلك التدابري٥من املادة 
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ــاملنظور اجلنــساين كاســتراتيجية لتخفيــف    جتــري   ــة ب ــدريبا للتوعي  إدارة شــؤون املــرأة ت
بـاملنظور اجلنـساين    وُيجرى التدريب للتوعية    . وطأة نزعات القوالب النمطية يف جمتمعنا األبوي      

/ املنظمـات غـري احلكوميـة والـوزارات       (يف الشعب األربع للمجتمعات احملليـة وشـركاء التنميـة           
متخـض عـن زيـادة مـشاركة املـرأة يف حمافـل صـنع القـرار علـى                   و) اإلدارات احلكومية األخـرى   

رجـال  وحيظى هذا النـوع مـن التـدريب للتوعيـة بتقـدير كـل مـن ال                .  اجملتمعي -الصعيد الريفي   
والنساء حيث أنه يطلعهم علـى خمتلـف األدوار اجلنـسانية الـيت يؤدوهنـا والكيفيـة الـيت يـؤثر هبـا                       

  . هذا على العالقات بني اجلنسني يف اجملتمع واألسر ومكان العمل
وتقوم إدارة شؤون املرأة يف الوقت الراهن باستعراض دليل التدريب للتوعيـة بـاملنظور                

وُتجـري وزارة التعلـيم، عـن طريـق         . أداة تدريبية منوذجية لـإلدارة    اجلنساين الذي سيستخدم ك   
 املنـــاهج الدراســـية التابعـــة هلـــا، مـــشاورات مـــستمرة مـــع الـــوزارات املختـــصة  وضـــعوحـــدة 

ــاهجالســتعراض  ــاة  الدراســية املن ــيم احلي ــق   .  األســريةلتعل ــذلك عــن طري وجيــري االضــطالع ب
. والـب النمطيـة القائمـة علـى نـوع اجلـنس         استعراض بعض الكتـب الدراسـية املقـررة إلزالـة الق          

األسـرية يف  تعليم احليـاة    وقد بدأت فرقة العمل يف العام املاضي السعي من أجل إدخال برنامج             
ومتثـل إدارة شـؤون املـرأة يف هـذه          . املرحلة االبتدائيـة لكـي يـصبح مـادة ُيمـتحن فيهـا الطـالب              

ب املدرسـية املقـررة أو املنـاهج الدراسـية         اللجنة لكفالة مراعاة التغيريات اليت ُتجرى علـى الكتـ         
  .للمنظور اجلنساين

  
  العنف ضد املرأة  - واو   

لدولـــة با، )٥٩، الفقـــرة A/57/38(أهابـــت اللجنـــة يف مالحظاهتااخلتاميـــة الـــسابقة   - ٩
، العنـف األسـري   الطرف أن تكثف جهودها ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك              

 للجنة بشأن العنـف  ١٩واعتبارا للتوصية العامة رقم     .  الصلة وأن تعتمد التشريعات ذات   
ضد املرأة، ُيرجى تبيان التقدم احملرز يف اعتماد تشريعات متنع صراحة العنـف ضـد املـرأة،                 
واخلطــوات املتخــذة لوضــع اســتراتيجية شــاملة ملكافحــة مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، 

لـى  عصول  ايا، مبـا يف ذلـك املـأوى، واحلـ         مقاضاة اجلناة؛ وتقدمي املـساعدة للـضح      : تتضمن
ــدة   املــساعدة ــة لفائ ــاء القــدرات والتوعي ــرامج بن ــة وتنفيــذ ب  عــدة جمموعــات مثــل   القانوني

الشرطة واحملامني والعاملني يف اجملالني الصحي واالجتماعي، ويف سلك القضاء، فضال عن            
  .عامة الناس



 

10-22340 21 
 

CEDAW/C/FJI/Q/2-4/Add.1  

  . ٢٠٠٨ الدوري يف عام أصدرت الدولة التشريعات التالية بعد تقدمي التقرير  
  ٢٠٠٩ لعام العنف األسريمرسوم بشأن   ‐  ١      

 لتوضـيح واجبـات الـشرطة       العنـف األسـري   يوفر هذا املرسوم محاية أكرب مـن            
 وغـري ذلـك مـن التـدابري لتعزيـز           األسـري يف هذا الشأن، وإصدار أوامر زجرية للعنـف         

 العنـف األسـري   مـرتكيب    ورفاههم وتعزيز إعادة تأهيـل       العنف األسري سالمة ضحايا   
وتـشمل هـذه التـدابري األخـرى أوامـر تعـويض وأوامـر شـغل تــأمر         . ملـسائل ذات صـلة  

ونقـل  ) أو للـضحايا  (مبوجبها احملكمة مرتكيب هذا اجلرم بدفع تعويض نقدي للـضحية           
وقـد  . شغل املسكن للضحية مما حيول دون فقدان الـضحية للمـأوى يف مـرتل الزوجيـة         

، تـدريب   ٢٠٠٩أغـسطس   /، الذي صدر يف آب    عنف األسري الأعقب املرسوم بشأن    
ــة،    /مكثــف يف تــشرين الثــاين  ــوفمرب للمــدعني العمــوميني، وحمــامي املــساعدة القانوني ن

لتوعيـة  لوموظفي مصاحل املرأة وإخصائيي الرعاية االجتماعية وأعـضاء اهليئـة القـضائية             
  .باملرسوم وتنفيذه

  ٢٠٠٩مرسوم األحكام والعقوبات لعام   ‐  ٢      
يــوفر هــذا املرســوم نــصا شــامال للحكــم علــى األشــخاص املــدانني جبــرائم             

وإصالح العمليات اليت تنطبق على توقيـع العقوبـات يف قـوانني فيجـي وحتديـد وإنفـاذ                  
ومبوجـب  . طائفة من خيارات األحكام الـيت تفرضـها احملـاكم والغـرض املتـصل بـذلك               

ء اعتبـار خـاص لألحكـام الـيت توقـع           من املرسوم، ُيطلب من احملاكم إيـال      ) ٣ (٤ املادة
ويـشمل ذلـك اخلـصائص البدنيـة والنفـسية وغريهـا مـن              . العنف األسري على مرتكيب   

 ومـا إذا    خصائص اجلرمية مبـا يف ذلـك عمـر الـضحية، ومـا إذا كانـت الـضحية حـامال                   
ــة    ــضحية تعــاين مــن أي إعاق ــاء ارتكــاب    . كانــت ال ــضا وجــود أطفــال أثن ــشمل أي وت

ــر العنــ  ــر العــاط(ف علــى الــضحية اجلرميــة، وأث وأي مــشقة ) في والنفــسي والبــديناألث
ويتـصل بـذلك أيـضا سـلوك مرتكـب اجلـرم وأي           .  الـضحية  هع أطراف تعاين منـ    خل أو

  .عمل يبني أنه يتحمل املسؤولية عن ارتكاب العنف
 مــن املرســوم، قــد تــصدر علــى معتــاد ارتكــاب اجلــرائم    ١٠ ادةومبوجــب املــ    

د أطـول إذا أظهـر سـجل جرائمـه الـسابقة أنـه قـد أصـبح                  اجلنسية أحكام بالـسجن ملـد     
  .خطرا يهدد اجملتمع

  ٢٠٠٩مرسوم اإلجراءات اجلنائية لعام   ‐  ٣      
 ويــوفر أحكامــا )٢١الفــصل (يلغــي هــذا املرســوم قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة     

 اجملــرمني عتقــالشــاملة فيمــا يتعلــق بالــسلطات واإلجــراءات الــيت تطبــق فيمــا يتــصل با 
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وتـشكل عـدة إصـالحات جـزءا مـن          . نائيـة ومـسائل ذات صـلة      اجلاكمـات   احمل وإجراء
ومنها إلغاء تقـدمي الـضحية مـا يعـزز إثبـات      . هذا املرسوم الذي يعاجل العنف ضد املرأة   

، ١٣٠ املـــادةومنـــها أيـــضا أنـــه ال ميكـــن مبوجـــب ). ٩( ١٢احلكـــم مبوجـــب املـــادة 
ضية جنـسية بنـاء علـى التـاريخ         استجواب الضحية أو استجواهبا مـن ِقَبـل اخلـصم يف قـ            

اجلنـــسي الـــسابق للـــضحية دون إذن مـــن احملكمـــة وال ميكـــن مـــنح هـــذا اإلذن إال يف 
  .ظروف حمدودة

  ٢٠٠٩مرسوم اجلرائم لعام   ‐  ٤      
ــوفر أحكامــا شــاملة تتــصل بعناصــر          ــانون العقوبــات وي ُيلغــي هــذا املرســوم ق

وتغري هـذه اجلـرائم   . ذات صلة  وأغراضاملسؤولية اجلنائية ويصف جمموعة من اجلرائم       
ــسية مبــا يف ذلــك اإلغتــصاب    ــإيالج  . تعريــف اجلــرائم اجلن وُيعــرَّف االغتــصاب اآلن ب

ــيء    ــن أعـــضاء اجلـــسد أو شـ ــا يف ذلـــك األدوات(عـــضو مـ ــل ) مبـ ــرج أو املهبـ يف الفـ
  .الشرج دون رضا الطرف اآلخر وبإيالج قضيب الرجل يف الفم أو

 ناحية نوع اجلنس ويشمل بـصورة خاصـة         ويتسم هذا التعريف بأنه حمايد من         
كما أُنشئت جمموعة شاملة من جرائم االعتداء اجلنسي ووضع تعريف جلرميـة            . اللواط
جـرائم  نطـاق   ومت أيـضا اآلن توسـيع       .  بأشـخاص بغـرض ارتكـاب فعـل فاضـح          رالتغري

شمل للمرة األوىل جترمي األشخاص الذين حيصلون على خدمات املـشتغلني أو            تالبغاء ل 
ومت اآلن توسيع نطاق جرمية قتل الرضـع لُتتـيح للمحكمـة دراسـة              . شتغالت باجلنس امل

  .العوامل االجتماعية اليت تؤدي إىل أن تقتل املرأة أطفاهلا الرضع
ويف النهايــة يفــي مرســوم اجلــرائم اآلن بالتزامــات فيجــي مبوجــب نظــام رومــا      

ُترتكـب  قـد   اعيـة الـيت     األساسي ويشمل ارتكاب جـرائم ضـد اإلنـسانية واإلبـادة اجلم           
وهـي تـشمل أيـضا      . ال االغتصاب والعبودية اجلنسية واالسـترقاق اجلنـسي       فعمبوجب أ 

  .االجتار بالنساء واألطفال مبا يتفق مع التعريف الدويل لالجتار
إىل دراسة أُجريت   ) ١٣٦، الفقرة   CEDAW/C/FJI/4(يشري تقرير الدولة الطرف       - ١٠

الـيت تواجههـا الوحـدات املعنيـة بـاجلرائم اجلنـسية يف         مؤخرا سلطت الضوء على العقبـات       
إجنــاز والياهتــا بفعاليــة ويف املوعــد املقــرر، مبــا يف ذلــك نقــص املــوارد، وعــدم تــوافر ضــباط 

فريجــى .  الـضباط غـري املباليـة والعدائيــة عنـدما يتعـاملون مـع الـضحايا       مواقـف والـشرطة،  
  .ف استجابة هلذه الشواغلتبيان اخلطوات امللموسة اليت اختذهتا الدولة الطر

. بعــد إرســال التقريــر الــدوري األخــريحتــسينات فيهــا أجــرت وحــدة اجلــرائم اجلنــسية   
ومـع إعـالن املراسـيم      . وتعمل الوحدة اآلن حتت فرع التحقيقات اجلنائية يف قوة شرطة فيجـي           
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لعنـف   واالعنـف األسـري   قـضايا  قوة شـرطة فيجـي يف      هتؤديزاد حتديد الدور الذي     ،  )٤(األربعة
وهــذه خطــوة إجيابيــة اختــذهتا الدولــة مــن أجــل االمتثــال لاللتزامــات . القــائم علــى نــوع اجلــنس

وعالوة على ذلك، يتلقى مجيع كبار ضباط الـشرطة تـدريبا علـى اجلـرائم              . الواردة يف االتفاقية  
  . واجلرائم ضد الطفلالعنف األسرياجلنسية و

  
  االجتار واالستغالل اجلنسي  - زاي   

ى تقدمي إحصاءات، يف حال توافرها، عن االجتار بالنساء والفتيات وعن عدد          ُيرج  - ١١
والرجـاء تقـدمي مزيـد مـن        . املشتغالت بالبغـاء، مبـن فـيهن الـضالعات يف الـسياحة اجلنـسية             

التفاصيل عن القوانني والتدابري املعتمدة ملنع االجتار واالسـتغالل ألغـراض البغـاء واملعاقبـة         
 مــن االتفاقيــة، وكــذلك عــن التــدابري املتخــذة لتأهيــل النــساء  ٦ادة عليهمــا، متــشيا مــع املــ

  .الراغبات يف اإلقالع عن البغاء ودعمهن وإعادة إدماجهن يف اجملتمع
ــاول مرســوم         ــة إىل معاجلــة مــسألة االجتــار باألشــخاص، يتن ــدابري الرامي كجــزء مــن الت

ــواد حتــت ٢٠٠٩اجلــرائم لعــام   االجتــار ”د جرميــة  علــى وجــه التحديــ ١٢١ إىل ١١١ مــن امل
وإمنـا االجتـار احمللـي هبـم     فحـسب  وهـو ال يتنـاول االجتـار الـدويل هبـم        . “باألشخاص واألطفال 

وتوقع عقوبات مشددة مبوجب هذا التشريع حيث تفرض أحكام بالسجن ملدد ال تقـل              . أيضا
وبعـد أن أنـشأ القـانون جـرائم         .  سـنة علـى مـرتكيب هـذا اجلـرم          ٢٥ سنة وال تزيد عن      ١٢عن  
البالغــات ددة تتعلـق باالجتـار باألشــخاص، تلتـزم قـوة الـشرطة باالحتفــاظ بإحـصاءات عـن        حمـ 

  .٢٠١٠فرباير / شباط١وقد دخل املرسوم حيز النفاذ يف . واألحكام القضائية يف هذا الشأن
 من قانون العقوبات اليت تنص على       ١٦٦ُيرجى تقدمي معلومات عن إعمال املادة         - ١٢

  .ن من استغالل النساء يف البغاءمعاقبة الذين يسترزقو
 قـانون العقوبـات وأورد      ٢٠٠٩كما أُشـري إليـه مـن قبـل، ألغـى مرسـوم اجلـرائم لعـام                    

أحكامـا شــاملة فيمــا يتعلــق بعناصــر املــسؤولية اجلنائيــة ووصــف نطاقــا مــن اجلــرائم واألغــراض  
ل اجلنـسي   ويف املرسوم اجلديد، يواجه األشخاص الـذين يـسترزقون مـن االسـتغال            . ذات الصلة 

  .م سنة جراء جرائمه٢٥ سنة وال تزيد عن ١٢للنساء عقوبة السجن ملدة ال تقل عن 

__________ 
، ومرسوم اإلجراءات اجلنائية ٢٠٠٩، ومرسوم األحكام والعقوبات لعام ٢٠٠٩مرسوم العنف األسري لعام   )٤(  

  .٢٠٠٩، ومرسوم اجلرائم لعام ٢٠٠٩ لعام
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  املشاركة يف صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدويل  - اء ح  
، تـدين  ١٨١-١٤٨، الفقـرات   CEDAW/C/FJI/4(يعكس تقرير الدولـة الطـرف         - ١٣

وقـد حثـت اللجنـة، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة      . متثيل املرأة يف احليـاة الـسياسية واحليـاة العامـة     
الدولـة الطـرف علـى األخـذ بتـدابري خاصـة مؤقتـة، وفقـا                ) ٥١، الفقرة   A/57/38(السابقة  
 من االتفاقية، لزيادة متثيـل املـرأة يف اجلمعيـات الوطنيـة واحملليـة ويف                ٤ من املادة    ١للفقرة  

 الــيت اختــذهتا الدولــة فريجــى وصــف التــدابري. مناصــب صــنع القــرار مــن مجيــع املــستويات 
  .الطرف لتحسني الوضع على الُصعد احمللي والوطين والدويل

  .٧ُيرجى الرجوع إىل الرد بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة على السؤال   
. ٢٠١٤-٢٠١٠ للفتـرة  ا حكوميـ ناجتـا  ٣٨  وضـع  وعالوة على ذلك، مت التوصل إىل       

 تــستخدم يف ٢٠١٤-٢٠١٠اد للفتــرة  اســتراتيجية جلميــع قطاعــات االقتــصواتجوهــي تــوفر نــ
خارطــة الطريــق حنــو ” إىل النــواتجوتــستند هــذه . اخلطــة املــشتركة الــسنوية جلميــع الــوزارات 

وعنــوان . “٢٠١٤-٢٠١٠املــستدامة للفتــرة  االجتماعيــة –الدميوقراطيــة والتنميــة االقتــصادية 
النـاتج علـى    ويـنص بيـان     . “املساواة بـني اجلنـسني ودور املـرأة يف التنميـة          ” هو   ٣٢ رقم   الناتج
ويــبني هــذا التــزام احلكومــة بكفالــة  . “حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة ”: يلــي مــا

  .مشاركة املرأة ومتكينها على الُصعد احمللي والوطين والدويل للمجتمع يف فيجي
وقد قامت وزارة شـؤون املـرأة، كمـا أوعـزت احلكومـة إليهـا، بـإدراج اسـتراتيجيات                     

  .٢٠٢٠-٢٠١٠ للفترة خطة العمل اخلاصة باملرأة يف ا الناتجق هذحتقي
  

  التعليم  - طاء   
، بتطبيــق )٦١، الفقــرة A/57/38(أوصــت اللجنــة، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة   - ١٤

احلــد مــن الفقــر ومنــع الــزواج املبكــر ومحــل املراهقــات وإىل سياســات وبــرامج هتــدف إىل 
فُيرجى تقدمي مزيـد مـن التفاصـيل عـن الـربامج      . عن التعليماحليلولة دون انقطاع الفتيات   

التعليمية املتاحة للفتيات والنساء اللوايت انقطعن عن الدراسة قبل التخرج أو بلوغ السن             
ليـشمل  “ مـاتوا ”القانونية لترك الدراسة، وال سيما اخلطـط القائمـة لتوسـيع نطـاق برنـامج                

  .املدارس الريفية
ج ماتوا ضرورة فورية للدولة كما هو منـصوص عليـه أدنـاه             يشكل توسيع نطاق برنام     

 االجتماعيـــة املـــستدامة للفتـــرة -يف خارطـــة الطريـــق حنـــو الدميوقراطيـــة والتنميـــة االقتـــصادية 
٢٠١٤-٢٠٠٩:  
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  خلارجيةتنمية الريف واجلزر ا    
    
  ىل األسواقتعزيز تكافؤ الفرص واحلصول على اخلدمات األساسية وسبل كسب الرزق والوصول إ: اهلدف

  مؤشرات األداء الرئيسية  االستراتيجيات  أهداف السياسة

تلبيـــــــة االحتياجـــــــات األساســـــــية   
للمجتمعـــــات الريفيــــــة ويف اجلــــــزر  

 املعيـشة ، وحتسني مستويات    ارجيةاخل
مــن أجــل حتقيــق  فيهــا ونوعيــة احليــاة 
  .االكتفاء الذايت

تنفيـــذ خطـــط اهلياكـــل األساســـية     •
حي اخلاصــة بامليــاه والــصرف الــص   

والكهربــاء ومــصادر الطاقــة البديلــة  
 .ت السلكية والالسلكيةواالتصاال

بــــرامج توعيــــة لتثقيــــف ســــكان   •
الريـف بــشأن املــساعدة احلكوميــة  

 .ومسؤولياهتم املدنية

ــد لت  • ــل جديـــ ــة هيكـــ ــةإقامـــ  نميـــ
 .الُشعب

ــدرات يف    • ــاء القــ ــطالع ببنــ االضــ
مكاتــب الــُشعب مــن أجــل تقــدمي 

 .خدمات أفضل للسكان

ــط ت  • ــع خطــ ــةوضــ ــُشعب  نميــ الــ
ــشاور مــع أصــحاب املــصلحة    بالت
ــع    ــك اجملتم ــا يف ذل ــُشعب، مب يف ال

 .احمللي

ــنح    • ــة مــ ــتعراض خلطــ ــراء اســ إجــ
  .حقوق امتياز النقل البحري

ــديهم    • ــذين لـ ــكان الريـــف الـ ــدد سـ زاد عـ
ــا     ــاه أو غريه ــسرب املي ــة لت ــراحيض مانع م
من األدوات الصحية لتـصريف الفـضالت       

 . يف املائة٨٠ يف املائة إىل ٤٥من 

دة عــدد ســكان الريــف الــذين تلقــوا     زيــا •
تــدريبا يف إطــار بــرامج التعلــيم والتــدريب  

 إىل ٢٠٠٠مـــن ‘ مـــاتوا ’ والفـــين واملهـــين
  . شخص يف السنة٣٠٠٠

    
 وتـستهدف بـرامج التعلـيم والتـدريب         .ُينفذ برنامج التدريب املهـين علـى أسـاس مـتني            

ــع     ــذين وصــلوا إىل الــصف الراب ــاركي الدراســة ال ــراوح أعمــارهم  الفــين واملهــين ت ــا  وتت ــنيم   ب
  :وتشمل الربامج احلالية ما يلي.  سنة٢٠ و ١٥

  هندسة السيارات  -  
  خدمات املطاعم واخلياطة  -  
  تكنولوجيا املكاتب  -  
  الزراعة املهنية  -  
  واملصنوعات اخلشبيةالنجارة   -  
  تعليم احلاسوب  -  



 

26 10-22340 
 

CEDAW/C/FJI/Q/2-4/Add.1

بيانـات املـصنفة حـسب      ُيرجى تقدمي معلومات عن التـدابري املتخـذة لتيـسري مجـع ال              - ١٥
والــوطين املـستويات احمللـي ودون الـوطين    (نـوع اجلـنس وكـذلك حـسب املوقـع اجلغـرايف       

  ).واإلقليمي
  .٢ُيرجى الرجوع إىل الرد على السؤال   

ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري التشريعية وغريهـا الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف                  - ١٦
والرجـاء تقـدمي    . لنساء احلوامل من مواصـلة دراسـتهن      أو تعتزم اختاذها لتمكني الفتيات وا     

معلومات عن حالة العنف ضد الفتيات والتحرش اجلنـسي هبـن يف املـدارس وعـن التـدابري                  
  . القائمة ملعاجلة هاتني املسألتني

تنتهج وزارة التعليم سياسـة قويـة كـي يكـون التعلـيم إلزاميـا للجميـع وعـدم التـسامح                       
التحـرش  بـشأن   وباالضافة إىل هـذا، تعـزز الـسياسة         . ش يف املدارس   بشأن حاالت التحر   إطالقا

  . التدابري املعمول هبا لتناول هذه احلالة٢٠٠٧اجلنسي لعام 
الرجاء تقدمي معلومات عن اخلدمات اجملتمعية للكشف املبكر والتدخل املبكر اليت   - ١٧

يــة، لكفالــة إلتحــاقهن  حتــدد الفتيــات ذوات اإلعاقــة، مبــن فــيهن املقيمــات يف املنــاطق النائ  
  .باملدارس
للمجلـــس الـــوطين للمعـــوقني يف فيجـــي فـــروع يف مجيـــع أحنـــاء فيجـــي، تبلـــغ هلـــا أي   

وعلــى صــعيد املنطقــة احملليــة، فيمــا يتعلــق   . لمعــوقني يف اجملتمعــات الريفيــة ل إمنائيــةاحتياجــات 
الـوطين للمعـوقني    مبسائل التعليم والصحة، يقـدم موظـف املنطقـة احملليـة بيانـا إىل مـدير اجمللـس                   

تقــدم للتعلــيم املهـين  باخلـدمات الـيت ميكــن أن حيـصل عليهــا املعوقـون ويـضطلع اجمللــس بـربامج       
  .لألطفال املعوقني

  
  العمالة  - ياء   

إىل أنـه ينتظـر أن      ) ٢٣٦، الفقـرة    CEDAW/C/FJI/4(ُيشري تقرير الدولـة الطـرف         - ١٨
التـشجيع  ”خل بـني اجلنـسني هبـدف     تدرس احلكومة االسـتنتاجات املتعلقـة بـالفجوة يف الـد          

على إعادة هيكلة سياسات الدخل يف القطاع العام حىت تكون جداول مرتبات اإلناث يف            
 .“مجيع الصناعات واملهن مـضاهية جلـداول مرتبـات الـذكور عـن العمـل املتـساوي القيمـة            

  .ُيرجى تقدمي معلومات حمدثة عن اخلطوات املتخذة يف هذا الصدد
، يقـدم وزيـر العمـل والعالقـات         ٢٠٠٩ األجـور اجلديـد لعـام        نظـام امر  فيما يتعلق بـأو     

األجـور يف قطـاع   بـشأن  الصناعية والعمالة معلومات حمدثة عن اخلطوات اليت اختذهتا احلكومـة      
  :العمالة يف فيجي فيما يلي
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   ٢٠٠٩األجور اجلديد لعام نظام نتائج االمتثال ألوامر     
 األجــور اجلديــد نظــامعات متتثــل جلميــع أوامــر تؤكــد وزارة العمــل أن معظــم الــصنا”  
فتـرة  مـنح أربـاب العمـل       ، بعـد    ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١ اليت أصدرهتا احلكومة اعتبارا من       ةالعشر

  .مساح مدهتا ستة أشهر
 األجور اجلديد، اليت تشمل عشر صناعات أو قطاعات، لرفـع           نظاموقد ُنقحت أوامر      

الــذي كــبري يف أحكــام وشــروط العمــل التحــسن للة  يف املائــة، نتيجــ٢٠ إىل ٥األجــور مبعــدل 
  .٢٠٠٧حتقق يف إطار سياسة االصالحات العمالية يف تعميم عالقات العمل لعام 

وحتــافظ احلكومــة علــى شــكل احلــد األدىن لألجــور القطاعيــة احلــايل مــن أجــل تيــسري    
د األدىن اإلنتعاش االقتصادي ملختلف القطاعـات، هبـدف القيـام يف أعقـاب ذلـك بتحـسني احلـ                 

لألجور وأحكام وشروط العمل يف مجيع القطاعات لتصل إىل ما فـوق خـط الفقـر ومـن أجـل                    
  .حتديد حد أدىن لألجور على الصعيد الوطين فيما بعد

ــواردة حــىت اآلن إىل أن معــدالت امتثــال الــصناعات ألوامــر        نظــاموتــشري البيانــات ال
؛ صـناعة التعـدين واحملـاجر       ) يف املائـة   ١٠٠(مهـن الطباعـة     : األجور اجلديد وصلت إىل ما يلـي      

؛ جتــارة اجلملــة والتجزئــة ) يف املائــة١٠٠(؛ صــناعة قطــع األخــشاب ونــشرها ) يف املائــة١٠٠(
؛ البنـاء  ) يف املائـة ٩٠(؛ صـناعة املالبـس   ) يف املائة ٩٤,٧(؛ الفنادق واملطاعم    ) يف املائة  ٩٥,٥(

؛ الــصناعات ) يف املائــة٦٦,٧(نقــل الــربي ؛ ال) يف املائــة٨٥,٧(واهلندســة املدنيــة والكهربائيــة  
  ). يف املائة٤,٧(؛ خدمات األمن ) يف املائة٦٠(التحويلية 
والنتائج مشجعة متاما، فيمـا عـدا خـدمات األمـن، وهـي تتعـارض مـع مـا أعـرب عنـه                       

نظــام أوامــر تنفيــذ الــبعض مــن اعتقــادهم أن الــصناعات وأربــاب العمــل لــن يــستطيعوا دعــم    
  .األجور اجلديد

 عـامال شـكاوى مـن أربـاب عمـل مـن األقليـات لعـدم امتثـاهلم                   ١٢٢مل يقدم سـوى     و  
 يف املائـة مـن هـذه        ٢٤، قامـت دائـرة االمتثـال يف الـوزارة بتـسوية             األجور اجلديـد  نظام  ألوامر  

وجيـري حاليـا جتهيـز    .  مـن األجـور املتـأخرة     ٣ ٩٦٢,٧٤القضايا واستردت بذلك ما جمموعـه       
  ). يف املائة٧٦( قضية ٩٣القضايا املتبقية وعددها 

ــوم          ــيت تق ــيش ال ــات التفت ــصعيد عملي ــل بت ــال يف وزارة العم ــرة االمتث ــا وســتقوم دائ هب
 األجور اجلديد إنفـاذا كـامال حيـث أهنـا أصـبحت اآلن قانونـا             نظامللمؤسسات وستنفذ أوامر    
، وُيطلـب مـن مجيـع أربـاب العمـل االمتثـال             ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١دخل حيز النفاذ اعتبارا من      

  . األجور اجلديدنظامالتام ل
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 احلكومــة يف ودور الــوزارة هــو كفالــة تنفيــذ سياســات العــدل االجتمــاعي الــيت تتبعهــا  
سوق العمل يف إطار اإلصالح العمايل وذلك من أجل ضـمان ختفيـف حـدة الفقـر يف أوسـاط                    

كما تتطلب قوانني العمل اجلديدة قيام مجيع أربـاب         . العمال، ذكورا وإناثا، ويف اجملتمع ككل     
العمل بتحـسني االنتاجيـة بـصورة مطـردة يف إطـار مؤسـساهتم كـي تظـل قـادرة علـى التنـافس                        

). www.fiji.gov.fjأغـسطس،   / آب ٢٨(“ باعتماد أفـضل املمارسـات التجاريـة احلديثـة        وذلك  
ويف هـذا املـضمار، رحبـت النقابــات بتنفيـذ احلـد األدىن لألجـور علــى الـصعيد الـوطين وذلــك         

  :على النحو التايل
ألجـور علـى الـصعيد      عـدل ا  األدىن مل يرحب ممثلو العمال وأرباب العمل بتنفيـذ احلـد          ”  
 اوأعرب األمني الـوطين املـساعد ملـؤمتر نقابـات فيجـي راجيـشوار سـينغ عـن سـرورمه                   . الوطين

 تتـراوح مـا بـني حـد أدىن أقـصاه            لزيادة األجور يف تـسعة قطاعـات خمتلفـة مـن االقتـصاد والـيت              
ــدره    ٢٠ ــصى ق ــغ .  ســنتا٥٠ســنتا وحــد أق ــدل ويبل ــد   مع يف صــناعة األجــر األساســي اجلدي

وفيما يتعلـق بقطاعـات     .  دوالر يف الساعة   ١,٣٦املالبس، بصرف النظر عن املتدربني، حوايل       
 دوالر  ١,٦٥ غـري املهـرة مـا بـني          أخرى، تتراوح املعـدالت األساسـية اجلديـدة ألجـور العمـال           

ــساعة٢,٠٨ و ــني      .  دوالر يف ال ــا ب ــرة م ــدل أجــور العمــال امله ــراوح مع  دوالر يف ١,٨٤ويت
وكــان تــأخري القيــام بــذلك  .  دوالر يف املنــاجم واحملــاجر٢,٥٧ وخــدمات املطــاعم و الفنــادق

وقـال إن القـضية هـي الفقـر     . أكثر من هذا قمينا بأن يطيل أمد معانـاة ذوي الـدخل املـنخفض             
وقـد  . ن من وسائل حتسني مستوى املعيشة زيادة احلـد األدىن لألجـور علـى الـصعيد الـوطين                 إو

 يف املائــة مــن الــسكان يعملــون  ٨٣ إىل أن ١٩٩٧ يف فيجــي يف عــام أشــار التقريــر عــن الفقــر 
  . أهنم فقراء ألن األجور اليت حيصلون عليها منخفضة جدا إال

 األجـور تعـين     نظـام أن أوامـر    ار سـينغ    تـ أوذكر األمني العام ملؤمتر نقابات جزر فيجـي           
خص علــى  شــ١٤٦ ٠٠٠يــد عــددهم علــى  حــصول مجيــع العــاملني بــأجر يف البلــد الــذين يز  

وذكر رئـيس احتـاد أربـاب العمـل يف فيجـي        .  دوالرا يف األسبوع   ١٧٥ دوالرا و    ١٧٢بني   ما
كن روبرتس أن املسألة ليست مسألة مقدار زيادة احلـد األدىن لألجـور وإمنـا هـي مـسألة ملـاذا                     

  )./www.fijitimes.com/story( ...“تأخر القيام بذلك
، عـن قلقهـا     )٥٦، الفقرة   (A/57/38أعربت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         - ١٩

إزاء ظروف عمل املرأة خاصة يف املناطق املعفـاة مـن الـضرائب؛ وهـي ظـروف ال تتمـشى                    
 مــن االتفاقيــة، وطلبــت مــن الدولــة الطــرف التــشجيع علــى اعتمــاد مدونــة ١١مــع املــادة 

ُيرجـى تقـدمي    . تثمرين، مبا يف ذلـك داخـل املنـاطق املعفـاة مـن الـضرائب              للمساألخالقيات  
  .معلومات عن اخلطوات املتخذة يف هذا الصدد

http://www.fiji.gov.fj/�
http://www.fijitimes.com/story/�
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ملعاجلـة مـسألة ظــروف عمـل املـرأة، تبحــث خارطـة الطريـق حنــو الدميقراطيـة والتنميــة          
  : حتقيق ما يلي٢٠١٤-٢٠٠٩ االجتماعية املستدامة للفترة -االقتصادية 

لعاملون عملـهم يف بيئـة سـاملة وصـحية والئقـة ومواتيـة ومـستدامة                ُيمارس ا ”    
 وغـري   نظـامي من األشخاص على إيرادات من عملهم يف القطاعني ال        حيصل فيها املزيد    

 ويكتــسبون مــن املهــارات الفنيــة وحيققــون مــن املــستويات االنتاجيــة مــا يلــزم نظــاميال
  .“لزيادة اإليرادات والتنمية االقتصادية

 إليه من قبل، ُيطلب من مجيع أرباب العمل حبكم القانون، مبوجـب أوامـر               وكما أُشري   
وستستفيد العامالت يف املناطق املعفاة مـن الـضرائب         . نظام ال ا األجور اجلديد االمتثال هلذ    نظام

، ٢٠٠٧وغريهن اسـتفادة كـبرية مـن جـراء هـذا التغـيري؛ وبإنفـاذ تعمـيم عالقـات العمـل لعـام                 
  .ل العمال هلذاُيضمن امتثال ظروف عم

ــر    - ٢٠ ــشري التقريـ ــرة CEDAW/C/FJI/4(وُيـ ــشأن   ) ٢٤٠، الفقـ ــة بـ ــة وطنيـ إىل سياسـ
فُيرجـى إيـضاح مـا إذا كانـت     . ٢٠٠٨التحرش اجلنسي يف جمال العمل اعتمـدت يف عـام      

ــة       ــة للدول ــة غــري التابع ــى العناصــر الفاعل ــضا عل ــق أي ــسياسة تنطب ــدمي  . هــذه ال وُيرجــى تق
  .عمال هذه السياسة وعن العقوبات املطبقة على املخالفنيمعلومات إضافية عن مدى إ

  . العملالالسياسة الوطنية بشأن التحرش اجلنسي يف جم    
تعترب احلكومة التحرش اجلنسي يف جمال العمل مـسألة هامـة وذات أولويـة يـتعني علـى                    

نـسي،  ة بيئة عمل صاحلة خالية مـن التخويـف والتحـرش اجل   ئفيجي معاجلتها من أجل كفالة هتي  
  .وتعزز االنتاجية

 أنه ينبغي أن يتمكن كل شخص عامل من التمتع ببيئة عمل خاليـة مـن                الدولةوتعتقد    
و األصـل الـوطين أو االجتمـاعي،    مجيع أشـكال التحـرش والتمييـز، سـواء علـى أسـاس العـرق أ         

الـــدين، أو اإلنتمـــاء الـــسياسي، أو نـــوع اجلـــنس، أو أي شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال اهلويـــة  أو
وبناء على ذلك، ينبغي العمل بنشاط على تـرويج الـسلوك واالجتاهـات الـيت حتتـرم                 . يةالشخص

  .كرامة العامل وحقوقه اإلنسانية
  

  األساس املنطقي    
 العمـل يف فيجـي ألهنـا تـؤثر تـأثريا       جماالتالتحرش اجلنسي مسألة هامة بالنسبة جلميع         

وينبغـي أال يكـون     . ز التقـدم والتنميـة    سلبيا على ثقافة العمل والقوى العاملـة، ممـا يعرقـل إحـرا            
وينبغـي منعـه، والقـضاء عليـه، أينمـا          . هناك مكان للتحرش اجلنسي يف أي منظمة أو بيئة عمل         

وبناء على ذلك من األمهية احلامسـة تثقيـف أربـاب العمـل والعـاملني واجلمهـور بـصورة                   . ُوجد
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 لكـي ال يعرفـون فقـط         العمـل وذلـك    جمـال عامة بشأن السلوك الذي يشكل حترشـا جنـسيا يف           
ــة التــصرف إذا تعرضــوا للتحــرش اجلنــسي وإمنــا أيــضا حــىت ال يتحملــون املــسؤولية عــن      كيفي

  . اجلنسي باآلخرينشالتحر
  

  مبادئ العمل    
واجملتمـع احمللـي بـصورة      ‘  العمـل  جالمب’ مجيع أصحاب املصلحة املرتبطني      صونكفالة    - ١

  . التحرش اجلنسيمنعامة 
لــسلوك املــوايت لتعزيــز وضــمان هتيئــة بيئــة عمــل خاليــة مــن التحــرش  كفالــة أن يتــسم ا  - ٢

  .باالحترام املتبادل والتآزر
أي حـدوث  متكني األشـخاص داخـل املنظمـة الـذين ليـست لـديهم سـلطة كافيـة ملنـع                    - ٣

  .شكل من أشكال سلوك التحرش
ــول          - ٤ ــشعرون بتعرضــهم للتحــرش اجلنــسي للتوصــل إىل حل ــم األشــخاص الــذين ي دع

ويف املقابــل، تــوفري حلــول مناســبة لألشــخاص الــذين قــد يتــهمون بإرتكــاب التحــرش . ةمناســب
  . العملالاجلنسي بآخرين يف جم

  
  ما هو التحرش اجلنسي؟    

  :التحرش اجلنسي هو
 شكل من أشكال التمييز وانتهاك فاضح حلقوق اإلنسان للشخص وكرامته البشرية؛ •

 عدم تكافؤ السلطة أو النفوذ،ميكن أن حيدث على مستويني يف عالقات تتسم ب •

  كما يف العالقة بني عضو هيئة التدريس والطالب، وبني املشرف واملرؤوس؛  ‘١’  
، أي بـني    )على سبيل املثال بني العامل والعامـل      (وبني األقران أو رفاق العمل        ‘٢’  

 بـشكاوى   ونومن األمهية مالحظة أنه يف حـني أن أغلبيـة مـن يتقـدم             . الزمالء
 ال من اإلناث، يقع ذكور أيضا ضحايا للتحرش اجلنـسي يف جمـ            يف هذا الشأن  

  . العمل
 بـصورة شـاملة علـى القطـاعني         ٢٠٠٧التحـرش اجلنـسي لعـام       بـشأن   وتطبق الـسياسة      

  .العام واخلاص
إىل أن نــسبة النــساء يف ســوق  ) ٢٢٦، الفقــرة CEDAW/C/FJI/4(ُيــشري التقريــر   - ٢١

 يف املائـة يف  ٣١ للقـوة العاملـة إىل   ١٩٩٦عـام   يف املائة يف تعداد   ٤٠العمل اخنفضت من    
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والرجـاء تبيـان مـا إذا كانـت تتـوافر أي خـدمات لرعايـة                . ٢٠٠٥-٢٠٠٤تعداد الفترة   
  .األطفال ممولة من الدولة لتيسري إلتحاق مزيد من النساء بالعمالة النظامية

إلتحاق مزيـد   مل توفر الدولة، حىت اآلن أي خدمات لرعاية األطفال ممولة منها لتيسري               
  .من النساء بالعمالة النظامية

ُيرجى تقدمي معلومات وإحصاءات عن مشاركة املرأة يف القوة العاملـة يف القطـاع                - ٢٢
ــة    . غــري النظــامي  ــواع اخلــدمات القانوني ــن    وأوُيرجــى وصــف أن ــا م ــة أو غريه االجتماعي

ي تـدابري هتـدف إىل   اخلدمات وأشكال احلماية املتاحة للمـرأة يف القطـاع غـري النظـامي، وأ           
  .زيادة إمكانية احلصول عليها

عقبــة كــأداء أمــام املــرأة يف هــذا فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول إىل األســواق، ُيــشكل    
ــة باهظــة وقــد أصــبح الــسفر إىل املراكــز الرئيــسية لبيــع منتجاهتــ   . القطــاع غــري النظــامي  ا عملي

 مـن أجـل الوصـول    اادل تكلفـة منتجاهتـ  تشجع املرأة يف املناطق الريفية على دفع مـا قـد يعـ           وال
  .إىل املركز الرئيسي

تعزيز تكافؤ الفرص واحلصول على اخلدمات األساسـية وإتاحـة ُسـبل كـسب              وهبدف    
الرزق والوصول إىل األسواق، تتطلع الدولة مبوجب أحد أهداف سياستها يف خارطـة الطريـق               

ــصادية    ــة االقت ــة والتنمي ــة املــ -حنــو الدميوقراطي ــرة  االجتماعي ، إىل ٢٠١٤-٢٠٠٩ستدامة للفت
حتسني إمكانية الوصول إىل األسواق واحلصول على اخلدمات احلكومية لضمان تـأمني الـدخل          

  :ويتأتى هذا عن طريق ما يلي. واألمن الغذائي
ــع          • ــاون م ــشعيب بالتع ــستوى ال ــى امل ــة عل ــدرات اجملتمعــات احمللي ــاء ق ــربامج لبن ــام ب القي

 .املنظمات غري احلكومية

 .نمية املشاريع املتوسطة والصغرية والصغرىدعم ت •

استعراض طرق النقل البحري بني اجلزر فضال عن حتـسني اهلياكـل األساسـية البحريـة                 •
 .فيما بني اجلزر

 لإلدخـار واالئتمـان، مبـا يف ذلـك          نظاميةزيادة إمكانية احلصول على اخلدمات املالية ال       •
 .اإلدخار واالئتماناملصارف الريفية والتمويل بالغ الصغر واحتادات 

زيـادة إمكانيــة الوصــول إىل األســواق والــربط بينــها عــن طريــق رفــع مــستوى اهلياكــل   •
 .األساسية وتوفري اخلدمات واملنافع األساسية
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  الصحة  - كاف   
ُيرجى تقدمي معلومات وبيانات عن إمكانية حـصول النـساء والفتيـات، مبـن فـيهن                  - ٢٣

وُيرجـى أيـضا    . دمات الصحة العامـة والـصحة العقليـة       املقيمات يف املناطق الريفية، على خ     
  .تبيان اخلدمات اليت تتيحها الدولة الطرف للمسنات

  :برامج التوعية واالتصال    
شمل بـرامج توعيـة والعـالج النفـسي للـضحايا املوصـومني وبـدء               تـ  و -التربية النفـسية      - ١

اجمـا مـدجما يف النظـام الـصحي         إحلاق أطباء باملستشفيات الرئيسية واملراكـز الـصحية لتـصبح برن          
  .احلايل

عيـادات مـشاكل الـصحة    ُنقلـت   حيـث  ٢٠٠٨ بدأ هـذا الربنـامج يف عـام     -العيادات    - ٢
ــز    ــشفى ســانت جيل ــة إىل مراكــز غــري مست ــادي  . العقلي ــادات يف ن ــدأت العي ــا الوتوكــاووب  وب

ايــة ويف مركــز فــاليليفو الــصحي يف ســوفا، توجــد عيــادات اســبوعية لرع      . وتــافيوين وســوفا 
وُيجـرى تقيـيم املرضـى عـادة كـل شـهرين يف          . وسـوري االسكان على طول املمر بني سوفا ون      

حني تقوم به العيادات يف املستشفى التـذكاري للحـرب االسـتعمارية يف سـوفا عـادة مـرة كـل              
  .شهر

 عـن طريـق اخلطـة االسـتراتيجية الوطنيـة للـصحة             ٢٠٠٨وقد اضطلع بأنـشطة يف عـام          
وُتيسر اخلطة االستراتيجية وتنـسق تنفيـذ       . ٢٠٠٨-٢٠٠٠ للفترة    االنتحار العقلية والوقاية من  

ويـدعم موظفـو مـشروع الـصحة        . أصحاب املصلحة للوقاية مـن االنتحـار كمـا تـرد يف اخلطـة             
عب ويــساعدون يف تعزيــز خــدمات الــصحة العقليــة يف الغــرب برنــامج الــُشيف الــُشعب العقليــة 
 عـاملي  خالل االحتفـال بـاليوم ال      ٢٠٠٨ن االنتحار لعام    وقد أُعلنت سياسة الوقاية م    . والشمال

  .للوقاية من االنتحار يف با
إىل إنتـــشار ) ٢٧٩، الفقـــرة CEDAW/C/FJI/4(ُيـــشري تقريـــر الدولـــة الطـــرف      - ٢٤

فالرجاء تقدمي معلومـات عـن التـدابري الـيت          . اإلصابة بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي     
 ختــصيص األمــوال لتحــسني مرافــق الرعايــة الــصحية  اختــذهتا الدولــة الطــرف، مبــا يف ذلــك

وُسبل احلصول بانتظـام علـى اختبـارات الكـشف عـن سـرطان الـرحم والتـصوير باألشـعة                  
للكــشف عــن ســرطان الثــدي وغــري ذلــك مــن االختبــارات، بغيــة التــصدي هلــذه العوامــل  

علـى  وُيرجى أيضا تقدمي معلومات عن مدى تساوي فرص حصول املرأة الريفية    . الصحية
  .هذه اخلدمات
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 -كمــا هــو منــصوص عليــه يف خارطــة الطريــق حنــو الدميوقراطيــة والتنميــة االقتــصادية   
، ال تــزال الــصحة تــشكل جمــاال معقــدا بــصورة  ٢٠١٤-٢٠٠٩االجتماعيــة املــستدامة للفتــرة 

، مــن األفــراد إىل احلكومــات وجهــات النظــرمتناميــة ومتزايــدة لألولويــات املتنافــسة مــن مجيــع 
ويـشكل الـسكان املنتجـون      . ل التجاريـة والفنـيني الـصحيني ونظـام اخلـدمات الـصحية            واألعما

وعلى الـرغم مـن أن      . والذين ينعمون مبوفور الصحة عامال رئيسيا للتنمية االقتصادية املستدامة        
 يف املائــة مــن النــاتج احمللــي  ٣أكــرب مــن (الــصحة تــستهلك جــزءا كــبريا مــن ميزانيــة احلكومــة   

، مـا زال متويـل الرعايـة الـصحية منخفـضا باملقارنـة       )املائة من جممـوع امليزانيـة     يف   ٩اإلمجايل و   
  .ببلدان أخرى يف املنطقة يف حني يتجه عدد سكان فيجي إىل التزايد كل سنة

خـدمات صـحية جيـدة وميـسورة وكفـؤة          ”ومن أجل حتقيـق هـدف الدولـة يف تـوفري              
  :، ختطط الدولة للقيام مبا يلي“للجميع

  
  الصحة    

  توفري خدمات صحية جيدة وميسورة وكفؤة للجميع: دفاهل
  مؤشرات األداء الرئيسية  االستراتيجيات  أهداف السياسة

تــــوفر خــــدمات الــــصحة األوليــــة 
ــات    ــة للمجتمعــ ــة الكافيــ والوقائيــ
ــدعم      ــزز وي ــي ويع ــا حيم ــة، مم احمللي

  .رفاهها

تكامــل متعزيــز وتنفيــذ برنــامج    •
ــامج    ــل وبرنـ ــصحة األم والطفـ لـ

املوســـــــع، واإلدارة التحـــــــصني 
ــة   ــراض الطفولـــ ــة ألمـــ املتكاملـــ

 .والصحة اإلجنابية

 .تنفيذ برنامج األمومة الساملة •

 .تعزيز برنامج الصحة اإلجنابية •

تنفيذ اخلطة االسـتراتيجية بـشأن       •
األمـــــراض املنقولـــــة باالتـــــصال 
ــريوس نقــص املناعــة    ــسي وف اجلن
البــشرية ومتالزمــة نقــص املناعــة 

للفتـــــرة  ) اإليـــــدز (املكتـــــسب  
٢٠١٢-٢٠١٠. 

تنفيذ اخلطة االسـتراتيجية بـشأن       •
األمـــراض غـــري املعديـــة للفتـــرة    

٢٠٠٨-٢٠٠٥. 

االحتفــاظ مبــستويات مناســبة مــن   •
ــة     ــصحية وكفالـ ــة الـ ــي الرعايـ فنيـ

  . الصحيةارتفاع مستوى الرعاية

ــن     • ــال م ــات األطف ــدل وفي ــيض مع  إىل ٢٦ختف
ــاء  ١ ٠٠٠مـــن كـــل  ٢٠  مـــن املواليـــد األحيـ

 ).يةاألهداف اإلمنائية لأللف(

ســنة مــن العمــل  نــسبة األطفــال البــالغني يــادةز •
 يف املائـة    ٦٨واحدة احملصنني ضد احلـصبة مـن        

 . يف املائة٩٥إىل 

ــات النفاســية    • ــسبة الوفي ــيض ن ــن ختف  إىل ٥٠م
 .املواليد األحياء من ١٠٠ ٠٠٠من  ٢٠

/ ختفيض انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           •
 ٢٤ و   ١٥اإليدز بـني احلوامـل فيمـا بـني سـن            

األهداف اإلمنائيـة    (٠,٠٣ إىل   ٠,٠٤عاما من   
 ).لأللفية

 يف املائـة إىل     ١٦ختفيض انتـشار الـسكري مـن         •
 . يف املائة١٤

 معدل إنتشار استخدام موانع احلمل بـني        ةاديز •
 يف املائـة إىل  ٤٦ مـن  سـن اإلجنـاب  السكان يف   

 ).األهداف اإلمنائية لأللفية( يف املائة ٥٦

 يف فيجـــي زيـــادة عـــدد خرجيـــي كليـــة الطـــب •
 . كل سنة٥٠ إىل ٤٠املقيمني فيها من 
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  توفري خدمات صحية جيدة وميسورة وكفؤة للجميع: دفاهل
  مؤشرات األداء الرئيسية  االستراتيجيات  أهداف السياسة

ــادة خمصـــصات امليزانيـــة الـــسنوية لقطـــاع      • زيـ
 يف املائـة مــن النـاتج احمللــي   ٠,٥الـصحة بنــسبة  
  .اإلمجايل سنويا

ميكن للمجتمعات احملليـة احلـصول      
ــصحية    ــة الـ ــدمات الرعايـ ــى خـ علـ

تتـــسم الـــيت والتأهيـــل اإلكلينيكيـــة 
  .اجلودةبالفعالية والكفاءة و

ــام  ا • جلمـــــع بـــــني التمويـــــل العـــ
واخلـــاص بـــصورة متوازنـــة مـــن  
أجـــــل الـــــربامج الـــــصحية ذات 

 .األولوية

حتديد املراكز الصحية يف فيجـي        •
حاجتها إىل املزيـد مـن      اليت متس   

املوارد، ال سيما اخلربة والعقاقري     
ــا   ــافية، وجتهيزهـــ ــة اإلضـــ الطبيـــ

 .باملعدات املناسبة

ــصاف يف    • ــستوى اإلنـ ــسني مـ حتـ
مات الـصحية   اخلداحلصول على   

 .وكفاءهتا وفعاليتها

ــرامج    • ــة إىل ب ــوارد املالي ــل امل حتوي
صــــــحية فعالــــــة مــــــن حيــــــث 

 .التكاليف
تنفيـــذ نظـــام للتـــأمني الـــصحي     •

 .االجتماعي
إدمـــــاج الرســـــوم واملـــــصاريف  •

ــشفيات    ــانون املست ــدة يف ق اجلدي
 .واملستوصفات اجلديد

  .إنشاء جلنة للسياسات الصحية •

ــز • ــسامهة ةادي ــص  م ــة ال ــدمي الرعاي ــنحية  مق  م
 .١٠ إىل ٢القطاعني اخلاص والعام من 

لكـل  طبيبا   ٤٢ إىل   ٣٦ عدد األطباء من     ةاديز •
 . فرد من السكان١٠٠ ٠٠٠

ــاد   • ــى نف ــة   صــنف ١٠٠القــضاء عل مــن األدوي
 . الشهركلحاليا 

ختفيض متوسـط مـدة إقامـة املرضـى الـداخليني            •
 . أيام٣ إىل ٥للعالج باملستشفيات من 

لالضطالع بأنـشطة   االستعانة مبصادر خارجية     •
غـري فنيــة مثـل الغــسيل واملطـبخ واألمــن حبلــول    

 .٢٠١٠هناية عام 

ــن     • ــصحية م ــات ال ــادة النفق ــة ٢,٩٢زي  يف املائ
 يف املائـة مـن النـاتج        ٥حاليا إىل ما ال يقل عن       

 .٢٠١٣احمللي اإلمجايل حبلول عام 

االستعانة مبصادر خارجية لالضطالع بأنـشطة       •
 واألمــن حبلــول غـري فنيــة مثـل الغــسيل واملطـبخ   

 .٢٠١٠هناية عام 

ــشاء جمــالس   • ــام   إدارة إن ــول ع ــشفيات حبل املست
٢٠١٠. 

ــن     • ــال م ــات األطف ــدل وفي ــيض مع  إىل ٢٦ختف
ــاء  ١ ٠٠٠ مـــن كـــل ٢٠  مـــن املواليـــد األحيـ

 ).األهداف اإلمنائية لأللفية(

ســنة العمــر  نــسبة األطفــال البــالغني مــن ةاديــز •
 يف املائـة    ٦٨واحدة احملصنني ضد احلـصبة مـن        

 . يف املائة٩٥إىل 

ــن     • ــات النفاســية م ــسبة الوفي ــيض ن  إىل ٥٠ختف
 .املواليد األحياء من ١٠٠ ٠٠٠ كل من ٢٠

اإليــدز /ختفــيض إنتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية •
 عامـــا مـــن ٢٤ و ١٥بـــني احلوامـــل فيمـــا بـــني ســـن 
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  توفري خدمات صحية جيدة وميسورة وكفؤة للجميع: دفاهل
  مؤشرات األداء الرئيسية  االستراتيجيات  أهداف السياسة

 ).األهداف اإلمنائية لأللفية (٠,٠٣ إىل ٠,٠٤

ئـة إىل   يف املا١٦ختفيض إنتـشار الـسكري مـن         •
 . يف املائة١٤

 معدل إنتشار استخدام موانع احلمل بـني        ةاديز •
 يف ٤٦ مــن ســن اإلجنــاب الــسكان الــذين يف  

ــة ٥٦املائــــة إىل  ــة ( يف املائــ األهــــداف اإلمنائيــ
 ).لأللفية

زيـــادة عـــدد خرجيـــي كليـــة الطـــب يف فيجـــي   •
 .سنةكل  ٥٠ إىل ٤٠املقيمني فيها من 

ــسنوية لقطـــا     • ــصات امليزانيـــة الـ ــادة خمصـ ع زيـ
 يف املائـة مـن النـاتج احمللـي          ٠,٥الصحة بنـسبة    
 .اإلمجايل سنويا

ــشاركة  • ــادة مــ ــسامهة زيــ ــة مــ ــدمي الرعايــ مقــ
ــام مـــن    الـــصحية مـــن القطـــاعني اخلـــاص والعـ

 .١٠ إىل ٢

 طبيبا لكـل    ٤٢ إىل   ٣٦زيادة عدد األطباء من      •
 . فرد من السكان١٠٠ ٠٠٠

ــا  • ــى نف ــة   صــنف ١٠٠ دالقــضاء عل مــن األدوي
 . الشهركلحاليا 

فيض متوسـط مـدة إقامـة املرضـى الـداخليني           خت •
  . أيام٣ إىل ٥للعالج باملستشفيات من 

    
ُيرجى إيضاح التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف خلفـض معـدل محـل املراهقـات                - ٢٥

  .وتوفري خدمات مناسبة للمراهقني يف جمال الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية
اهقني يف فيجي استجابة للدعوة العامليـة إىل العمـل،          نشأ مشروع الصحة اإلجنابية للمر      

ــد      ــة بع ــسكان والتنمي ــدويل لل ــؤمتر ال ــاد امل ــام   ٥عقــب إنعق ــده يف ع . ١٩٩٩ ســنوات مــن عق
وأظهرت هذه املبادرة، الـيت بـدأت كمـشروع رائـد يف إطـار برنـامج الـصحة اإلجنابيـة الـوطين                      

ــه صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان    اعتــراف احلكومــة مبــسائل  ، )٢٠٠٢-١٩٩٨(الــذي ميول
  .الصحة اإلجنابية للمراهقني الناشئة والتزامها باالستجابة هلذه املسائل استجابة مالئمة
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 األوىل مــن تنفيــذه، اعترفــت وزارة الــصحة بــالتثقيف عــن طريــق األقــران  ةويف املرحلــ  
ــة للمــراهقني كاســتراتيجيتني فعــالتني لتيــسري احلــصول      علــى وأنــشأت مراكــز للــصحة اإلجنابي

  .معلومات وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني
ويف البداية، مت التركيز على دعم األقران يف الوقاية من اإلصابة باألمراض املنقولة عـن                 

لتثقيـف  لطريق االتصال اجلنسي وتعزيز خدمات تنظيم األسرة والدعوة هلا عـن طريـق برنـامج                
ن للمثقفني األقـران للوصـول إىل غريهـم مـن الـشباب             وقد ُصمم هنج األقرا   . عن طريق األقران  

  .والتثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية للمراهقنيباإلعالم 
وقــد بــدأ املــشروع اإلقليمــي للــصحة اإلجنابيــة للمــراهقني الــذي ميولــه صــندوق األمــم   

مجاعـــة احملـــيط اهلـــادئ وُنفـــذ يف ، وقامـــت بتنـــسيقه أمانـــة ٢٠٠١املتحـــدة للـــسكان يف عـــام 
ومـن خـالل هـذا املـشروع، أُتيحـت أمـوال            . دان من جزر احمليط اهلادئ، مبا فيها فيجي       بل ١٠

وقـد عينـت وزارة الـصحة موظفـا ملـشروع الـصحة اإلجنابيـة               . إضافية لتوسـيع نطـاق املـشروع      
  . لتنسيق املشروع على صعيد املقر٢٠٠٣للمراهقني يف عام 

عناصـر الربنـامج الـوطين للـصحة        ومتثل الصحة اإلجنابية للمراهقني عنصرا رئيـسيا مـن            
ــوزارة الــصحة يف فيجــي      ــابع ل ــامج الــصحة العامــة الت ــة، الــذي يــشكل جــزءا مــن برن . اإلجنابي

وتـــنعكس الـــصحة اإلجنابيـــة للمـــراهقني يف اخلطـــة املـــشتركة الوطنيـــة واخلطـــط االســـتراتيجية 
لـى هـذين    وهو ُيدمج أيضا يف خطط عمل الُشعب والُشعب الفرعية هبـدف تنفيـذه ع             . للوزارة
  .املستويني
 يف اجتمـاع اسـتعراض وختطـيط املـشروع          ٢٠٠٨وقد متت صياغة خطـة العمـل لعـام            

 ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٣٠ إىل ٢٦اإلقليمــي الــذي ُعقــد يف نــادي خــالل الفتــرة مــن  
الــذي حــضره املــدير العــام ملنــسقي مــشروع برنــامج التنميــة الــصحية للمــراهقني يف خــدمات     

الربنـامج الـوطين للتحـصني املوسـع يف ُشـعبة      /وظف مشروع الصحة اإلجنابيـة    الصحة الغربية وم  
 ومت اسـتعراض مـشروع خطـة العمـل مـرة أخـرى يف اجتمـاع تـشاوري بـني                     .الصحة الشمالية 

مدير الصحة العامة، وموظف مشروع الصحة اإلجنابيـة للمـراهقني وموظـف مـشروع الـصحة                
وقـد أُدجمـت    . ٢٠٠٧نة مجاعة احملـيط اهلـادئ يف عـام          اإلجنابية يف فريق الشؤون اإلجنابية يف أما      

ــا        ــة عليهـ ــوزارة للموافقـ ــدمت إىل الـ ــة وقُـ ــيغتها النهائيـ ــة يف صـ ــع الوثيقـ ــل وضـ ــات قبـ تنقيحـ
)www.health.gov.fj/AHD/AHD.html .(  

http://www.health.gov.fj/AHD/AHD.html�
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  صحية للمراهقنياإلعالم والتثقيف بشأن برنامج التنمية ال    
ساعد االضطالع بأنشطة توعية خمتلفـة تـستهدف األوصـياء، ال سـيما زعمـاء اجملتمـع                   

ويف الـسنوات األوىل مـن تنفيـذ مـشروع برنـامج التنميـة             . احمللي، على هتيئة بيئة متكينيـة داعمـة       
ى الصحية للمراهقني، أتاح عدد من مبادرات التوعية عن طريق ُنهج مدرسية وُنهـج قائمـة علـ          

وُيـشكل برنـامج   . اجملتمع احمللي، للشباب اكتساب التوعية واإلعـالم والتثقيـف بـشأن الربنـامج           
وأتـاح  . التثقيف عن طريق األقـران آليـة لنقـل رسـائل الربنـامج إىل املـدارس واجملتمعـات احملليـة                   

توسيع نطاق الربنامج ليشمل ُشعبا أخرى من خالل برنامج التثقيف عن طريـق األقـران زيـادة                 
ــة         ــضرية والريفيـ ــات احلـ ــول إىل اجملتمعـ ــل الوصـ ــن أجـ ــامج مـ ــشأن الربنـ ــف بـ ــوعي والتثقيـ الـ

)www.health.gov.fj/AHD/AHDInform.html.(  
  

  اخلدمات املالئمة للشباب يف برنامج التنمية الصحية للمراهقني    
ــصحية   مــن أجــل تيــسري أداء     ــة ال ــامج التنمي ــشباب،  لخــدمات برن لمــراهقني املالئمــة لل

 ُشعبة فرعية لتقدمي مثقفي األقران املعلومـات واملـشورة األساسـية            ١٢أُنشئت مراكز للربنامج يف     
وُيدرب ممرضون على إدماج خدمات الربنامج كجزء من برامج الصحة اجملتمعية  . يف هذا الشأن  

دمات الـصحية لتـشمل خـدمات الربنـامج املالئمـة للـشباب يف              لديهم عن طريق إعادة تنظيم اخلـ      
وراسـخ، ُيعـني    مـنظم   ذو هيكـل    ولدى فيجي برنامج للصحة العامـة       . املراكز والعيادات الصحية  

إحـدى  فيه ممرضو الصحة العامة يف مناطق صـحية يف إطـار شـعبة فرعيـة، تنـدرج بـدورها حتـت                      
  ).www.health.gov.fj/AHD/AHDInform.html (الُشعب الرئيسية الثالث

  
  اإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن    

حقق املشروع عددا من اإلجنازات يف الـسنوات الـست األخـرية؛ وفيمـا يلـي ملخـص                    
  :لإلجنازات الرئيسية

إعـالم  اجملتمعية ووسائط   الدعوة على نطاق واسع باستخدام مبادرات التوعية          )١(  
  .متعددة

 ُشـعبة  ١٩ من جمموع  ١٢إنشاء مراكز لربنامج التنمية الصحية للمراهقني يف          )٢(  
ــدء خــدمات مالئمــة للــشباب تــشمل       ــامج وب ــة ووزع مــثقفني أقــران إلدارة مراكــز الربن فرعي

  .ا املدارس وخارجهداخلاألقران طريق وهم يقومون أيضا بالتثقيف عن . مشورة األقران
  .بدأ التثقيف عن طريق األقران باملدارس يف مدارس خمتارة  )٣(  

http://www.health.gov.fj/AHD/AHDInform.html�
http://www.health.gov.fj/AHD/AHDInform.html�
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تتعلـق بربنـامج التنميـة الـصحية للمـراهقني والتنميـة الـصحية              ُيضطلع بأنـشطة      )٤(  
  .داخل املدارس وخارجها للوصول إىل املزيد من الشباب، مما ُيزيد نطاق مشوهلااجلنسية 
 األســـرية، بالعمـــل علـــيم احليـــاةلت وضـــع برنـــامج مـــنقح ٢٠٠٦بـــدأ يف عـــام   )٥(  

ويهدف املشروع إىل إضـفاء الطـابع       . بالتعاون مع وحدة وضع املناهج الدراسية بوزارة التعليم       
دراســي لتعلــيم احليــاة األســرية علــى أســاس املهــارات احلياتيــة  الرمســي واملؤســسي علــى منــهج 

  .ُيدرَّس باملدارس على حنو ُيالئم كل عمر
ــدريب علــى امل   )٦(   ــشباب ملهــارات    أدى الت ــة إىل إتقــان املــدربني ال هــارات احلياتي

  .التدريب يف اجملتمع احمللي على مهارات احلياة يف جمتمعاهتم
األخذ خبدمات التنمية الصحية للمراهقني املالئمـة للـشباب يف مراكـز التنميـة                )٧(  

  .صول عليهاالصحية للمراهقني واملراكز احملورية لتوسيع نطاق توفري اخلدمات وإمكانية احل
ــة الــصحية للمــراهقني  ”تــدريب املمرضــني علــى    )٨(   يف “ إدمــاج خــدمات التنمي

املراكــز والعيــادات الــصحية، هبــدف زيــادة عــدد املرافــق الــصحية ومقــدمي اخلــدمات الــصحية  
  .الذين يوفرون خدمات التنمية الصحية للمراهقني

  .بالتإدماج التنمية الصحية للمراهقني يف أنشطة مجعية القا  )٩(  
التواصل مع اجمللس االستشاري الوطين املعـين بإسـاءة اسـتعمال املخـدرات يف                )١٠(  

  ).www.health.gov.fj/AHD/AHDAchive.html(وزارة التعليم 
 الدولـة الطـرف،   ُيرجى تقدمي معلومات عن إنتشار االنتحار يف صفوف النـساء يف          - ٢٦

وعما إذا كانت قد أُجريت حبوث لتحديد العوامـل الكامنـة وراء ارتفـاع معـدل االنتحـار             
  .يف صفوف النساء

  
  البحوث املتعلقة باالنتحار    

يوجد يف املؤسسة الدولية املعنية بشعوب جنوب احمليط اهلادئ موظف حبوث للـصحة               
ونـسعى بدراسـة املزيـد مـن خـصائص      .  فيجـي اإلقليمية يقوم بالتحقيق يف حاالت االنتحـار يف     

االنتحار يف فيجي إىل وضع برامج مدروسة للوقاية من االنتحار تـستهدف األسـباب الرئيـسية                
ويف حني ظل عدد حـاالت االنتحـار يف فيجـي يـنخفض بـاطراد يف الفتـرة بـني عـام                      . لالنتحار
وظلـت حـاالت   .  البلد، ما زلنا جنهل الكثري بشأن خصائص االنتحار يف       ٢٠٠٧ وعام   ٢٠٠٠

الــشروع يف االنتحــار يف فيجــي مرتفعــة علــى مــدى الــسنوات الــسبع املاضــية وحينمــا نبحــث   
 اهلنود كـثريا عـن أعـداد الفيجـيني األصـليني يف        –تفاصيلها حسب العرق، يزيد عدد الفيجيني       

http://www.health.gov.fj/AHD/AHDAchive.html�
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 كل من حاالت االنتحـار الـيت أدت إىل الوفـاة وحـاالت الـشروع يف االنتحـار، رغـم اخنفـاض          
  ).www.fspi.org.fj( اهلنود يف إمجايل عدد السكان يف فيجي -عدد الفيجيني 

  
   الشباب والصحة العقلية- املشاريع احلالية     

ترجع أصول مشروع الشباب والصحة العقلية إىل مشروع قامت به املؤسسة الدوليـة                
ادئ مــن قبــل درس الــذكور والــذكورة والــصحة العقليــة يف املعنيــة بــشعوب جنــوب احملــيط اهلــ

، اضطلع هبـذه الدراسـة بـإجراء حتليـل حلالـة الـشباب يف أربعـة بلـدان                   ٢٠٠٤ويف عام   . اإلقليم
  .بابوا غينيا اجلديدة وفيجي وفانواتو وكريبايت: هي

، كــشفت النتــائج النقــاب عــن بعــض  ٢٠٠٦وحينمــا أُنجــزت هــذه املرحلــة يف عــام    
. يف حيــاهتملــضغوط إقليميــة املــشتركة الــيت تــشري إىل تعــرض شــباب احملــيط اهلــادئ   الــسمات 

 اجتماعيـة واقتـصادية حتـدث يف مجيـع أحنـاء            -وتنجم معظم هذه الضغوط عن حتوالت ثقافيـة         
  .منطقة احمليط اهلادئ

وقد أدت قلـة فـرص العمـل والفـرص االقتـصادية احملـدودة للمـشاركة يف أمنـاط احليـاة                       
لناشــئة إىل إجهــاد عقلــي شخــصي وإقــصاء اجتمــاعي وبطالــة وظهــور فئــة فرعيــة مــن احلديثــة ا

ن إىل جمموعة مـن الوسـائل املـشكوك    الشباب الذين يتسمون بعدم االكتراث والذين قد يلجأو  
ــة     ــاهتم اليومي ــوارد حلي ــى م ــا للحــصول عل ــشباب    . فيه ــشروع ال ــة، ُوضــع م ــذه اخللفي وإزاء ه

ســعة مــن مــشروع الــصحة العقليــة تركــز علــى فهــم        والــصحة العقليــة كمرحلــة ثانيــة ومو   
  .احتياجات شباب احمليط اهلادئ يف جمال الصحة العقلية وتقدمي خدماهتا والدعوة إىل حتسينها

  
  أين نعمل؟    

ُيعاجل مشروع الشباب والصحة العقلية املسائل املترابطة للـشباب فيمـا يتعلـق بالـصحة                 
 وفــانواتو وبــابوا غينيــا اجلديــدة وكريبــايت وجــزر  فيجــي: العقليــة يف دول جــزر احملــيط اهلــادئ 

  .سليمان وتونغا وتوفالو وساموا
  

  ماذا نفعل؟    
ــشاكل          ــى م ــارات واســتراتيجيات التغلــب عل ــز حتــسني مه ــشروع إىل تعزي يهــدف امل

  .الصحة العقلية بني الشباب وحتسني الصحة العقلية إمجاال لدى شباب احمليط اهلادئ
ــسيني  وســيحقق املــشروع هــذا عــن      ــوغ هــدفني رئي ــق بل ــسري تطــوير  . طري ــز وتي تعزي

خدمات دعم تراعي نوع اجلنس للشباب لبنـاء ائـتالف ملقـدمي اخلـدمات علـى صـعيد اجملتمـع              
وتكوين معارف لدى الشباب أنفـسهم بـشأن مـسائل الـصحة العقليـة              . احمللي والصعيد الوطين  

http://www.fspi.org.fj/�
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ب علـى مـشاكلها والـدعوة يف        اليت تؤثر على حياهتم من أجل وضـع اسـتراتيجيات فعالـة للتغلـ             
  .هذا اجملال وتيسري احلصول على خدمات الدعم

  :ن إىل أربعة عناصر تنفيذ هيان الرئيسيان اهلدفاوقد قُسم هذ  
وهتدف إىل رفع مستوى الـوعي    : التوعية والتعليم وتوفري ُسبل كسب الرزق املستدامة       •

 .ات والقطاعات اخلاصةبشأن الصحة العقلية لدى اجملتمعات احمللية وصانعي السياس

ــد     : البحــث • ــة ونــشرها مــن أجــل حتدي إجــراء حبــوث تتعلــق بالــشباب والــصحة العقلي
املسائل احلالية واخلدمات والُسبل املمكنـة الختـاذ إجـراءات فعالـة للعمـل املـستدام يف                 

 .جمال الصحة العقلية

عـا،  حمافل للـشباب مـن أجـل الـصحة العقليـة، وإشـراك الـشبان والـشابات م                 : اإلرشاد •
ــسلوكيات مــن أجــل        ــصال لتغــيري ال ــوع اجلــنس واالت لوضــع اســتراتيجيات تراعــي ن
اإلرشاد الصحي، واختاذ إجراءات للنهوض بالرفاه العقلي لألفراد واألسر واملنظمـات          

 .واجملتمعات احمللية

تقـوم معظـم بلـدان جـزر احملـيط اهلـادئ حاليـا باسـتعراض تـشريعات الـصحة                    : الدعوة •
. ىت اآلن لـديها سياسـات وطنيـة فعالـة واسـتباقية للـصحة العقليـة               العقلية وال توجد ح   

ويعمل برنامج الصحة للمؤسسة الدولية املعنية بشعوب جنوب احمليط اهلادئ بنـشاط            
 .من أجل تطوير التشاور واملدخالت التعاونية يف وضع السياسات

  
  كيف نعمل؟    

 التنـسيق االقليمـي العـام       سيتوىل فريق الصحة اإلقليمية ومقره يف سـوفا، جـزر فيجـي،             
ويضم كل شريك من شركاء الـشبكة       . ويضم الفريق مديرا للربنامج ومنسقا    . يف هذا املضمار  

. الثمانية منسقا للشباب والصحة العقلية من أجل تنفيذ هـذا املـشروع داخـل اجملتمعـات احملليـة          
د وإسداء املـشورة لـه       للصحة العقلية لتوجيه برنامج البل     مالا ع اوُينشئ كل برنامج قطري فريق    

ــة         ــصحة العقلي ــسائل ال ــشأن م ــدعوة ب ــة وال ــة التعليمي ــتراتيجيات للبحــوث والتوعي ووضــع اس
  .الرئيسية واستراتيجيات تعزيز الصحة العقلية

وتــشري اخلــربة اإلكلينيكيــة واملفــاهيم العامــة والبحــوث إىل أن اجملتمعــات اهلنديــة متثــل     
وقد أُجـري حبـث حاسـويب يف منـشورات موقـع            . جينسبة كبرية يف إحصاءات االنتحار يف في      

ــد ــشأن االنتحــار والعــرق يف فيجــي باســتخدام كلمــيت    ١٩٦٦مــن عــام  ) Medline (الينمي  ب
ثابــت ووجــد منــط . االنتحــار و فيجــي واســتكمل ببحــوث ومــواد منــشورة أخــرى ذات صــلة

. فيجـيني األصـليني  الرتفاع معدالت االنتحار بني السكان اهلنود يف فيجي باملقارنة بالسكان ال     
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وُتناقش عوامل تشمل املعتقـدات الدينيـة والثقافيـة وارتفـاع خطـر االنتحـار يف املنـاطق الريفيـة                    
 النـساء   بـني  لالنتحار واالرتفاع النـسيب ملعـدالت االنتحـار          وسيلةواستخدام املبيدات الُسمية ك   

 علـــى أســـاس وتقـــوم األدلـــة علـــى ُعرضـــة اهلنـــود لالنتحـــار يف فيجـــي حـــىت اآلن . اهلنـــديات
ومـن االجتاهـات املفيـدة إلجـراء البحـوث يف املـستقبل يف هـذا        . مالحظات وصفية بال ضوابط 

 & Morris P(تعـّرض اجملتمـع اهلنـدي احمللـي املُـسلّم بـه لالنتحـار        مـدى  الشأن دراسة متغريات 

Maniam T, 2000, Asia Pac Journal, Public Health, 2000; 12(1): 46-9(.  
بأن األمراض العقلية ينجر ) ٢٩١، الفقرة CEDAW/C/FJI/4(دولة الطرف ُتقر ال  - ٢٧

فُريجـى تقـدمي معلومـات حمدثـة عـن اخلطـوات الـيت              . عنها قدر كبري مـن الوصـم يف فيجـي         
اختذهتا الدولة الطرف لتحـسني خـدمات الـدعم يف جمـال الـصحة العقليـة وكفالـة حـصول                    

ــ.النــساء عليهــا يف مجيــع أحنــاء البلــد   ــة    وُيرجــى أي ــرامج التوعي ضا تقــدمي معلومــات عــن ب
واالتصال الرامية إىل معاجلـة قـضية الوصـم والتعمـيم علـى أسـاس القوالـب النمطيـة حـىت                     

  .يتسىن حتسني وصول النساء إىل خدمات الرعاية يف جمال الصحة العقلية
  

  الصحة العقلية والوقاية من االنتحار    
ــة للــصحة    - ١ ــرة   ُوضــعت اخلطــة االســتراتيجية الوطني ــة مــن االنتحــار للفت ــة والوقاي  العقلي

 عــن طريــق إجــراء مــشاورات علــى نطــاق واســع مــن أصــحاب املــصلحة ومت  ٢٠٠٨-٢٠٠٥
سـها  أوترمي اخلطـة االسـتراتيجية، وهـي هيئـة متعـددة القطاعـات ير             . ٢٠٠٦اعتمادها يف عام    

تـرد يف   وزير الـصحة، إىل تيـسري وتنـسيق تنفيـذ أصـحاب املـصلحة للخطـة االسـتراتيجية كمـا                     
  .أولوياهتا

ومت تعــيني موظــف برنــامج للــصحة العقليــة يف الــُشعب ميولــه مــشروع حتــسني القطــاع   - ٢
الــصحي يف فيجــي، وذلــك للمــساعدة يف إنــشاء وتعزيــز خــدمات الــصحة العقليــة يف الغــرب    

  .والشمال وتوفري االتصال والتثقيف للموظفني بشأن الصحة العقلية والوقاية من االنتحار
  .زال جيري استعراض قانون العالج العقليما   - ٣

  
  :برامج التوعية واالتصال    

 يشمل هذا برامج التوعية والعالج النفسي للموصومني وبـدء إحلـاق       -التعليم النفسي     - ١
أطباء باملستـشفيات ومراكـز الـصحة الرئيـسية كـي تـصبح برناجمـا متكـامال يف النظـام الـصحي                

  .احلايل
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 عيـادات مـشاكل الـصحة       نقـل  حيـث مت     ٢٠٠٨الربنامج يف عـام      بدأ هذا    -العيادات    - ٢
وبـا  والوتوكـا  وقـد بـدأت العيـادات يف نـادي      .  مراكز غـري مستـشفى سـانت جيلـز         إىلالعقلية  

اليليفو يف ســيفو، توجــد عيــادات اســبوعية لرعايــة فــويف املركــز الــصحي يف . وتــافيوين وســوفا
م املرضـى مـرة كـل شـهرين يف حـني            وجيـري تقيـي   . وسـوري ا ن -السكان على طول ممر سـوفا       

جيري تقييمهم مرة كل شهر عـادة يف عيـادات يف املستـشفى التـذكاري للحـرب االسـتعمارية                    
  .يف سوفا

 هــذا برنــامج متولــه الوكالــة االســترالية للتنميــة الدوليــة بــدأ يف عــام   -برنــامج كــوميب   - ٣
وهــو ). لقطــريشــن محلــة علــى الــصعيد ا ( لتخفــيض ووقــف وصــم األمــراض العقليــة  ٢٠٠٨
فزيـون وإعـداد بــرامج   اك لالسـتعالمات واإلعـالن يف التل   يف املـدارس وإقامـة أكـش   بـدأه يـشمل  
ــواد اإلعــالم      يف اإلذاعــة والتلنقــاش  ــع م ــأعراض املــرض العقلــي وتوزي ــون ووضــع قائمــة ب فزي

  .والتثقيف واالتصال وشن محالت توعية
 ل عـادة إىل املراكـز الـصحية الرئيـسية          ُيعبأ هذا النموذج وُيرسـ     -مناذج العالج باملرتل      - ٤

لتيسري تلبيـة احتياجـات مـن ال يـستطيعون احلـصول علـى خـدمات العيـادات أو ال يـستطيعون           
. الوصول إليهـا يف حينـه مـن املـصابني مبـرض عقلـي سـواء مـرة يف األسـبوع أو مـرة يف الـشهر                 

. قبـل تـاريخ مراجعتـهم      أدويتهم وحيتاجون إىل احلصول على املزيد منـها          أهنواويشمل هذا من    
وجيـب أن يؤكـد للطبيـب يف مستــشفى    . زهلماويؤكـد ذلـك موظـف مـأذون لـه قـام بزيـارة منـ        

ــة أو ضــرورة أن يقــوم       ــسية ضــرورة إعطــاء األدوي ــشفيات الرئي ــز أو إحــدى املست ســانت جيل
  .أخصائي نفسي بتقييم الشخص طبيا

لعــالج واملــشورة  تــوفر مستــشفى ســانت جيلــز ا -إمكانيــة احلــصول علــى اخلــدمات    - ٥
للمرضى الداخليني واخلارجيني وعالج األمراض املهنيـة، والتمـريض النفـسي يف اجملتمـع احمللـي                

ويقدم موظفو مستشفى سانت جيلز الـدعم لعـدد         . تمريضوتدريب كل من طالب الطب وال     
العـضوية فيهـا، مثـل اجمللـس االستـشاري الـوطين للـصحة العقليـة، واخلطـة                  وإتاحـة   من اهليئات   

ــوطين للمعــوقني يف      ا ــة مــن االنتحــار، واجمللــس ال ــة والوقاي ــة للــصحة العقلي الســتراتيجية الوطني
فيجــي، وشــبكة الــصحة العقليــة جلــزر احملــيط اهلــادئ التابعــة ملنظمــة الــصحة العامليــة، ورابطــة    
املتعـافني مـن األمــراض النفـسية، وجملــس زوار املستـشفى، واجمللـس االستــشاري الـوطين املعــين       

  . املخدرات والفريق العامل املعين بالصحة العقليةلاستعمابإساءة 
وتوجد حىت اآلن وحدة واحدة لألمراض النفـسية يف املستـشفى الرئيـسي يف كـل مـن                  
وتوجـد أيـضا شـبكة للخـدمات اإلكلينيكيـة جتتمـع أربـع مـرات يف                 .  وسـوفا  الوتوكـا الباسا و 

دمات اإلكلينيكيـة املتعلقـة بـاألمراض       السنة ملناقشة ورصد التقدم احملرز يف هذه الوحدات واخل        
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ــة ــامج    ٣وهنــاك . العقلي  مــوظفي مــشاريع يف الــُشعب الــثالث ذات الــصلة يتولــون تنــسيق برن
وتشكل حمافل مثـل مـؤمتر   . الصحة العقلية ودراسة ُسبل حتسني هذه اخلدمات أو جعلها أفضل      

اض العقليـة الـذي تنفـذه       قمة الشباب أحد الطرق اليت جيري هبا توعية اجلمهـور بربنـامج األمـر             
  . الدولة وتطوراته وكيفية احلصول عليه

، تطالــب إدارة مستــشفى ســانت جيلــز بإقامــة   العنــف األســريوفيمــا يتعلــق بقــضايا    
للضحايا عن طريق تقدمي العـالج املهـين هلـم بـشأن كيفيـة احلـصول علـى                  “ دور رعاية مؤقتة  ”

باالضـافة إىل ذلـك قُـدمت بيانـات إىل          و. بـة يُسبل كسب الرزق واخلروج من هـذه احلالـة الكئ         
ــيت ُتقــدم يف        ــد مــن الوحــدات النفــسية كجــزء مــن اخلــدمات ال ــة املزي ــة للــسعي إىل إقام الدول

  .املستشفيات واملراكز الصحية
ُيرجى إيضاح التدابري والربامج اليت مت األخذ هبا يف البلد لزيادة الوعي العام خبطر            - ٢٨

. اإليـدز /ال اجلنسي، وخاصة فريوس نقـص املناعـة البـشرية         وآثار األمراض املنقولة باالتص   
  .وُيرجى تبيان ما إذا كان أي من هذه التدابري موجهة حتديدا إىل النساء والفتيات

  
  صحة األسرة    
  اإليدز/مسائل حمدثة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية  )أ(    

ب ومتـشابكة سـتظل     ُيشكل فريوس نقص املناعة البشرية مسألة معقدة متعـددة اجلوانـ            
ومل يعـد فـريوس   . تفرض حتـديا وأزمـة مقبلـة يف العقـد القـادم أو حنـو ذلـك يف فيجـي واملنطقـة             

نقص املناعة البشرية مسألة صحية فحسب وإمنا له أيـضا عناصـر اجتماعيـة واقتـصادية وإمنائيـة                  
 سـيما يف    وقد ُسجل يف فيجي الكثري مـن التطـورات واإلجنـازات يف العقـد املاضـي، ال                . وأمنية

السنوات الثالث أو األربع املاضية، ُتـضاهي التقـدم احملـرز علـى الـصعيد الـدويل بـشأن فـريوس                     
، ٢٠٠٥واسـتنادا إىل االلتزامـات املعقـودة يف مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام        . نقص املناعـة البـشرية   

معيـة  وعلى أساس إعالن االلتزام بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية الـذي أصـدرته دورة اجل            
) اإليـدز (متالزمة نقص املناعـة املكتـسب       /العامة االستثنائية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية      

مــن أجــل حتقيــق تعمــيم احلــصول علــى اخلــدمات يف هــذا سيــستخدم الــسعي ، ٢٠٠١يف عــام 
 مـن األهـداف اإلمنائيـة       ٦ كعالمة ملنتصف الطريق إىل حتقيق اهلـدف         ٢٠١٠الشأن حبلول عام    

، وقــــف إنتــــشار فــــريوس نقــــص املناعــــة ٢٠١٥أن يتحقــــق، حبلــــول عــــام : ة وهــــولأللفيــــ
  .اإليدز وبدء إحنساره/البشرية

/ ق رد فيجي يف اخلطة االستراتيجية الوطنيـة بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 ثووُي  
 اليت ُوضعت بعد إجراء العديد مـن املـشاورات مـع            ٢٠١١-٢٠٠٧اإليدز يف فيجي يف الفترة      
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وفيمـا يلـي اجملـاالت ذات األولويـة الـيت ُحـددت كمـا تـرد يف هـذه اخلطـة                      . صلحةأصحاب املـ  
  .االستراتيجية

اإليـدز واإلصـابة    /الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           : ١جمال األولوية     - ١  
   مع حتديد الفئات املعرضة لإلصابة هبا؛األمراض املنقولة باالتصال اجلنسيب

اإليـدز  /عاجلـة اإلكلينيكيـة لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           امل: ٢جمال األولويـة      - ٢  
  وشراء األدوية واللوازم املستهلكة، وإجراء االختبارات املعملية؛

ــة    - ٣   ــة للمــصابني بفــريوس نقــص املناعــة    : ٣جمــال األولوي مواصــلة تقــدمي الرعاي
  اإليدز؛/البشرية

  اإلشراف والرصد والتقييم؛: ٤جمال األولوية   - ٤  
  .التنسيق واإلدارة: ٥ل األولوية جما  - ٥  

  
  اإليدز يف فيجي/اخلصائص الرئيسية لوباء فريوس نقص املناعة البشرية  )ب(    

/ اإليـدز /وفقا ملعايري برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية             
 حـني أن إنتـشار      ، إال أنـه يف     يف فيجـي   منظمة الصحة العاملية، ما زال مـستوى الوبـاء منخفـضا          

 .فريوس نقص املناعة البشرية منخفض لكن إنتشار األمراض املنقولة باالتـصال اجلنـسي مرتفـع        
فرد مـن اجلـنس اآلخـر كمـا هـو           بوتنتقل هذه األمراض يف الغالب عن طريق االتصال اجلنسي          

ل ومــا زال إنتقــال املــرض مــن األم إىل الطفــ . احلــال يف بلــدان أخــرى يف جــزر احملــيط اهلــادئ  
يشكل خطرا حمـتمال مرتفعـا ويـتعني معاجلـة مـسائل منـع إنتقـال اإلصـابة بـاملرض مـن األم إىل                        

وعوامل إنتشار فريوس نقـص     . فيما يتعلق بإنتقال املرض عن طريق الدم      اخلطر ضئيل   و. الطفل
: املناعــة البــشرية هــي بــصورة رئيــسية اإلصــابة بــأمراض منقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي   

، وال سيما لدى النساء وممارسة سلوك جنسي واجتماعي شـديد           )الكالميديا(دثرة  املت/الُزهري
للخطــر مثــل املــشتغالت بــاجلنس والبحــارة والرجــال الــذين  أشــد النــاس تعرضــا اخلطــورة مــع 

ُيمارسون اجلنس مع الرجال ومغـايري اجلـنس واملهمـشني واملرضـى املـصابني بـأمراض منقولـة                  
يد عبء مرض اإليدز على النظـام الـصحي كمـا يف حـاالت          ويتزا. عن طريق اجلنس والشباب   
ــهااإليــدز والوفيــات نتيجــة   ومت حتقيــق الكــثري مــن اإلجنــازات والنجــاح يف تــصدي   . إلصــابة ب

يف هـذا  احلكومة لذلك يف السنوات اخلمس املاضية وميكن احلـصول علـى مزيـد مـن التفاصـيل                  
  .عن طريق ُشعبة الصحة العامة يف الوزارةالشأن 
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  الفوائد االقتصادية واالجتماعية  -  الم  
بأن املرأة ال تزال مهمـشة      ) ٢٩١، الفقرة   CEDAW/C/FJI/4(ُتقر الدولة الطرف      - ٢٩

وُيرجى تبيـان التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة           . من حيث احلصول على االئتمانات والقروض     
لنـــسبة  بـــني املـــرأة والرجـــل باالطـــرف للقـــضاء علـــى أشـــكال عـــدم املـــساواة يف الواقـــع 

  .املسألة هلذه
  

  مصرف التنمية يف فيجي  - ١  
  بالغة الصغرالقروض   )أ(    

ــة يف فيجــي مرفقــ      ــشأ مــصرف التنمي ــوز  اأن ــة يف مت ــصرافة االجتماعي ــه / لل  ٢٠٠٨يولي
وهنــاك . علــى قــروض بــشروط ميــسرة الــشرحية األفقــر مــن اجملتمــع  إلتاحــة إمكانيــة حــصول  

الـصغر ونظـام التمويـل    بالغـة  نظـام االئتمانـات    : مهـا نظامان يف إطار مرفق الصرافة االجتماعية       
  .الزراعي
ر هــو ختفيــف العــبء املــايل قــصري األجــل  غالــصبالغــة واهلــدف مــن نظــام االئتمانــات    

كمـا ييـسر إتاحـة الفـرص        .  دوالر يف الـسنة    ٧ ٥٠٠وطويل األجل على من يكسبون أقل من        
ل إنتـشار الفقـر يف األجـل الطويـل          للقيام بربامج بديلة لكسب ُسبل الرزق من أجل تقليل معد         

  .أي القيام بأنشطة مشروعة إلدرار الدخل تعاجل االحتياجات االجتماعية للمقترض
وهــو يهــدف إىل تــشجيع . وُيــساعد التمويــل الزراعــي علــى حتــسني معيــشة املــزارعني   

ــة      ــصل إىل مــستويات شــبه جتاري ــى توســيع مــشاريع زراعــة الكفــاف لت ــزارعني عل وميكــن . امل
وفيمـا يلـي    . رعني استخدام هذا املرفق لزيـادة االسـتفادة مـن املـوارد الطبيعيـة املتاحـة هلـم                 للمزا

  :الصغربالغة  يف إطار القروض اتنطاق املنتج
  ) دوالر٥ ٠٠٠ دوالر و ٥٠٠للقروض ما بني  (-الصغر بالغة االئتمانات 

  ) دوالر١٠ ٠٠٠للقروض الزراعية حىت  (-التمويل الزراعي 
  

  ل إىل اجملتمع احملليالوصو  )ب(    
  جوائز األعمال التجارية الصغرية    

 لتـشجيع تطـوير   ٢٠٠٤أغـسطس  /بدأ تقدمي جوائز األعمال التجارية الـصغرية يف آب       
من خالل تقدير مباشـري األعمـال احلـرة النـاجحني واملبتكـرين             والصغرى  املؤسسات الصغرية   

وتـستخدم  . ة يف اقتـصاد فيجـي      مـسامهة قويـ    مجاعيـا الذين يكـسبون رزقهـم ويـسامهون بـذلك          
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املنافسة كوسيلة كي يعلن املصرف عن نفسه لدى شعب فيجي وتـستخدم أيـضا كجـزء                هذه  
ويعتقـد املـصرف أن األعمـال التجاريـة         .  املـشتركة للمـصرف    االجتماعيةمن برنامج املسؤولية    

ز تنميـة   يف تعزيـ  قويـا   الصغرية تشكل حجـر الزاويـة يف النمـو االقتـصادي اجلديـد وتـؤدي دورا                 
  .األعمال التجارية اجلديدة

والــيت حتقــق بالكامــل واملنافــسة مفتوحــة أمــام مجيــع األعمــال التجاريــة اململوكــة حمليــا   
وقد بدأ املصرف تقدمي جوائزه لألعمـال       .  دوالر سنويا  ١٠٠ ٠٠٠مبيعات يصل إمجاليها إىل     

 وأقام ليلـة مـنح      ٢٠٠٨س  أغسط/ آب ١٤ق  فالتجارية الصغرية للسنة اخلامسة يوم الثالثاء املوا      
ــوائز يف  ــوائز هــو تقــدير املؤســسات الــصغرية       . ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٤اجل واهلــدف مــن اجل
ــصغرى ــصاد وال ــسية، وهــي     .  ومــسامهتها يف االقت ــات رئي ــسة ســت فئ ــشمل املناف ــا ت وعــادة م

 ١٠٠ ٠٠٠والــيت حتقــق دخــال يبلــغ  بالكامــل مفتوحــة أمــام مجيــع الــشركات اململوكــة حمليــا  
  . أقل يف السنةدوالر أو

  
. ٢٠٠٨جوائز األعمال التجارية الصغرية اليت قدمها مصرف التنمية يف فيجـي يف عـام                   

  مالمح الفائزين هبا
فيما يلي اجلـوائز الـيت ُمنحـت لنـساء يف إطـار جـوائز األعمـال التجاريـة الـصغرية الـيت                         

  :٢٠٠٨قدمها مصرف التنمية التجارية يف فيجي يف عام 
 لــسيليفا ناســاكا، وهــي أصــال مــن فئــة اجلهــات األخــرىئزة يف ُمنحــت اجلــا  ‘١’  

وهـو عمـل جتـاري يـشترك        . نيتاسريي وتعمـل يف جتـارة الزهـور منـذ سـنوات           
وكـان زوجهـا يعمـل يف وزارة احلراجـة يف حمطـة       . هئمجيع أفراد األسرة يف أدا    

وفا التابعة هلا وأدرك مقـدار مـا ينفقـه النـاس لـشراء نباتـات                س - إي   -كولو  
ل أسبوع األشجار ومجع بني خربته وهوايـة سـيليفا يف الزراعـة، وتوصـل            خال

ت مــواد عــادة ســتخدماوتــزعم ســيليفا أهنــا . إىل فكــرة إنــشاء مــشتل جتــاري 
وهـي تقـوم اآلن بزراعـة مجيـع أنـواع           . يتخلص منها آخرون لبـدء مـشتلها       ما

ا وهو عمل جتاري يشترك فيـه الزوجـان ومهـ        . الزهور والنخيل وأشجار الزينة   
حيلمــان بــامتالك ســيارة نقــل يومــا مــا لنقــل أصــص النباتــات إىل كــشكهم يف 

  .مدينة حدائق رايواي
  األوىل ةالفـائز هـي    مـن نـابوالو، بـوا،        يفراسـيكو سـاالتوباليفو وهـ     أن  وأُعلن    ‘٢’  

وهـذه  . ٢٠٠٨ املصرف يف عـام      منحهاجبوائز األعمال التجارية الصغرية اليت      
وقـد  . الفـائزين علـى جـائزة نقديـة كـربى     فئة خاصة جدا حيث حيصل أفضل      

، نظـرا   قاطعتهاأفاد العمل التجاري الذي تباشره فراسيكو ساالتوباليفو كل م        
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وقـد  . لصعوبة التحديات اليت يواجهها تشغيل عمل جتاري يف منطقة متخلفـة          
روعيت الكثري من جوانب تشغيل عمل جتاري يف ظل هذه الظروف الـصعبة             

االتوباليفو جبائزة األعمـال التجاريـة الـصغرية الـيت          فراسيكو س فوز  قبل إعالن   
-www.fdp.com.fj/pages.cfm/about (٢٠٠٨منحهـــــــا املـــــــصرف لعـــــــام    

us/community-reach/.(  
  

  املركز الوطين لتنمية املؤسسات الصغرية والصغرى  - ٢  
ــصغرية      خيــ   ــة وتــشجيع ودعــم املؤســسات ال ــانون بتنمي ــوطين مبوجــب الق ول املركــز ال
ويعين هذا دعم وتشجيع إنشاء مؤسسات صـغرية وصـغرى خاصـة لـصاحل الفئـات               . والصغرى

ومن وظائف املركز تيسري احلـصول      . املهمشة اقتصاديا أو اجتماعيا مبا يف ذلك املرأة والشباب        
واملؤسـسة  . ج التمويـل للمؤسـسات الـصغرية والـصغرى        على أمـوال واسـتكمال وتكميـل بـرام        

 دوالر فيجــي وال تــستخدم ٣٠ ٠٠٠الــصغرى هــي أي مؤســسة ال يتجــاوز جممــوع أصــوهلا   
وتتكــون املؤســسات الــصغرية مــن مؤســسات يتــراوح جممــوع أصــوهلا  .  مــوظفني٥أكثــر مــن 

فــا  موظ٢٠ مــوظفني و ٦ دوالر وتــستخدم مــا بــني  ١٠٠ ٠٠٠ دوالر و ٣٠ ٠٠٠بــني  مــا
)www.ncsmed.org.fj.(  

  
  برنامج تنمية الشمال  - ٣  

برنــامج تنميــة الــشمال برنــامج متولــه احلكومــة ويقــدم مــساعدات رأمساليــة عــن طريــق   
وتـستفيد مـن هـذا      . تقدمي منح للمؤسسات لتحـسني ُسـبل كـسب الـرزق يف الـشعبة الـشمالية               

وقــد وضـــعت الدولــة هـــذا املـــشروع   . ات الــصغرى والـــصغرية واملتوســـطة الربنــامج املؤســـس 
ــصادية     ــة االقت ــسكان يف التنمي ــادة مــشاركة ال ــى زي ــة  . للمــساعدة عل وإىل جانــب دعمــه لتنمي

املؤســـسات الـــصغرى والـــصغرية واملتوســـطة، يتطلـــع إىل رفـــع مـــستوى االســـتثمار واالنتـــاج  
برنامج تنمية الـشمال، عـن طريـق برنـامج          وُيجري  . االقتصادي وزيادة حجم التجارة وقيمتها    

تنمية املؤسـسات، تـدريبا حـسب الطلـب علـى األعمـال التجاريـة للمجتمعـات احملليـة احملتملـة                     
وميــول الربنــامج هــذا التــدريب وهــو . إلعــداد املــشتركني فيــه لبــدء وتــشغيل أعمــاهلم التجاريــة

اء، حيـث أنـه ال ميـول سـوى          يعود هذا الربنامج بالفائـدة علـى اجلميـع، خاصـة النـس            سو. جماين
وقـد  .  مـشاريع ينفـذها مباشـرو األعمـال احلـرة          ُيعيـد متويـل    وال وإضـافية  جديـدة استثمارات  

للربنامج الذي سريكز على الزراعة ومصائد األمسـاك واحلراجـة          رصدت احلكومة مليون دوالر     
  ).www.ncsmed.org.fj(والسياحة والصناعات التحويلية 

http://www.fdp.com.fj/pages.cfm/about-us/community-reach/�
http://www.fdp.com.fj/pages.cfm/about-us/community-reach/�
http://www.ncsmed.org.fj/�
http://www.ncsmed.org.fj/�
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  املرأة الريفية  - ميم   
ُيرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن أي بــرامج ُوضــعت لتلبيــة احتياجــات املــرأة     - ٣٠

والفتــاة الريفيــة، وخاصــة يف جمــاالت التعلــيم والتــدريب املهــين واحلــصول علــى اخلــدمات  
لـك، ُيرجـى    وعـالوة علـى ذ    . وُيرجى أيضا وصـف نتـائج هـذه الـربامج         . الصحية والعمالة 

تقـدمي معلومـات عمــا إذا كـان قــد مت إدراج املنظـور اجلنــساين يف االسـتراتيجيات الوطنيــة      
ة إىل مكافحــة األثــر الــسليب لإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث ويف الــسياسات الوطنيــة الراميــ 

  .املناخ لتغري
من أجل تلبيـة احتياجـات املـرأة الريفيـة للحـصول علـى اخلـدمات األساسـية، سـتعمل                      

 االجتماعيـة املـستدامة     -لدولة، يف إطار خارطة الطريق حنو الدميوقراطيـة والتنميـة االقتـصادية             ا
بشأن تعزيز تكـافؤ الفـرص وإمكانيـة احلـصول          ، من أجل حتقيق هدفها      ٢٠١٤-٢٠٠٩للفترة  

، لتنميـة املنـاطق الريفيـة       على اخلدمات األساسية وُسبل كـسب الـرزق والوصـول إىل األسـواق            
تنميـة املنـاطق الريفيـة      ”رجية، وذلك على النحو املنصوص عليـه يف اجلـدول بـشأن             واجلزر اخلا 

  ).١٤السؤال (“ واجلزر اخلارجية
وتعمــل الدولــة، يف طريقهــا حنــو تعزيــز حتقيــق تغــيريات يف سياســات إدارة الكــوارث      

يف وتقليــل أخطارهــا علــى حنــو يراعــي املنظــور اجلنــساين، مــع برنــامج األمــم املتحــدة  اإلمنــائي 
االضــطالع بتــدريب للمــدربني ألصــحاب املــصلحة يف التنميــة مبــا يف ذلــك وزارة الــشؤون         

وحيــث أنــه مــن املعــروف أن املــرأة والطفــل هــم أكثــر املتــأثرين أثنــاء أي   . االجتماعيــة واملــرأة
كارثة، تشرع الدولة، عن طريق برنامج الشراكة هـذا مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، يف                    

 اجلنـسانية يف بـرامج وطنيـة للتخفيـف مـن حـدة              وجهـات النظـر   جمال جديد ُيدمج    الدخول يف   
خى الدولـة القيـام بـه ويـشار إليـه أيـضا يف         وومبوجب خارطة الطريق، هذا هو ما تت      . الكوارث

بنـاء املرونـة    ”وكي تعمل الدولة من أجـل       . ٢٠١٨-٢٠٠٩ للفترة   اخلاصة باملرأة خطة العمل   
، “ليـل إمكانيـة التـأثر هبـا وأخطارهـا والتكيـف مـع تغـري املنـاخ                 الوطنية للتصدي للكوارث وتق   
  :حتدد خارطة الطريق ما يلي

    
  تقليل أخطار الكوارث وإدارة الكوارث    

  .بناء املرونة الوطنية للتصدي للكوارث وتقليل إمكانية التأثر هبا وأخطارها والتكيف مع تغري املناخ: اهلدف
  رات األداء الرئيسيةمؤش  االستراتيجيات  السياسةأهداف 

حتــــسني محايــــة اجملتمعــــات 
احمللية من أخطار الكـوارث     

 .حتديد وتنفيذ مشاريع فعالة لتقليل املخاطر •

حتسني قدرة اجملتمعات احمللية علـى التـصدي         •
تستجيب احلكومة حلالـة الكـوارث يف غـضون          •

 . ساعة من حدوثها٢٤
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  .بناء املرونة الوطنية للتصدي للكوارث وتقليل إمكانية التأثر هبا وأخطارها والتكيف مع تغري املناخ: اهلدف
  رات األداء الرئيسيةمؤش  االستراتيجيات  السياسةأهداف 

وحتـــــسني القـــــدرة علـــــى   
  .التصدي لعواقبها

ــة    ــا بتركيــب نظــم فعال للكــوارث وأخطاره
خـــاطر ومتكاملـــة لإلنـــذار املبكـــر جبميـــع امل 

 .تركز على مصلحة الناس

تعزيـــز حتليـــل وتقيــــيم املخـــاطر وحــــاالت     •
 .الضعف واألخطار

ــذائي    • ــامج األمــــن الغــ ــدعيم برنــ ــز وتــ تعزيــ
للنـــهوض مببـــادرات تقليـــل الكـــوارث الـــيت  

 .يضطلع هبا على صعيد اجملتمع احمللي

ــر    • ــسية وأطـ ــة واملؤسـ ــر التنظيميـ ــز األطـ تعزيـ
 .السياسات وصنع القرار

ملعلومــات والتوعيــة العامــة تعزيــز املعــارف وا •
 .والتثقيف

ــاش   • ــتجابة واإلنعــ ــيط واالســ ــز التخطــ تعزيــ
 .بفعالية

كفالة توفر اجلبلة اجلرثومية الالزمـة املالئمـة         •
 .لدعم اإلنعاش

  .احلد من عوامل اخلطر الكامنة •

 .سنة إىل صفر كل ٣٠ختفيض اخلسائر يف األرواح من  •

 .تلقي اجلميع لإلنذار يف حينه •

ــا يف     • ــشاء جلــان هل وضــع خطــط للكــوارث وإن
ثلــث مجيــع القــرى واملــستوطنات يف فيجــي يف  

 .٢٠١٠عام 

وضع واعتماد مناذج ألفضل املمارسات لـدعم        •
 .تقليل أخطار الكوارث

ــة    • خفــض تكلفــة حــصص اإلعاشــة مــن األغذي
ــوارث     ــوارئ والكــ ــاالت الطــ ــة يف حــ لإلغاثــ

  .٢٠١٢ يف املائة حبلول عام ٢٠ة بنسب

    
  الزواج واحلياة األسرية  - نون   

ُيرجى تقدمي معلومات عن اخلطط الـيت تتوخاهـا الدولـة الطـرف لرفـع سـن زواج                    - ٣١
) أ( ١ سنة جلعلها مساوية لـسن زواج الفتيـان متـشيا مـع الفقـرة                ١٨ إىل   ١٦الفتيات من   

   من االتفاقية١٦من املادة 
) ٥٠الفـصل  ( علـى تعـديل قـانون الـزواج      ٢٠٠٩يوليـه   /راء يف متـوز   وافق جملـس الـوز      

ويــنص التعــديل علــى حتديــد ســن  . ٢٠٠٩قــانون الــزواج لعــام  ) تعــديل(عــن طريــق مرســوم  
مـن  ) أ (١٦ويتمشى هذا مع املادة     . سنة كحد أدىن لعقد الزواج لكل من الذكر واألنثى         ١٨

وقـد أُلغـي شـرط موافقـة الوالـد حينمـا            . ةاتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأ              
وقـد ذكـر النائـب العـام ووزيـر العـدل،            .  عامـا  ٢١يكون سن أحد أطـراف زواج مزمـع دون          
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ــاز ســيد    ــسيد أي ــن    -ال ــات م ــادة ســن زواج الفتي ــوم، أن زي  ســنة ســيحظر  ١٨ ســنة ١٦ خّي
  .نون الزواجزواجهن دون إرادهتن وسيلغي املعاملة التمييزية بني الذكور واإلناث مبوجب قا

  
   ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة   - سني   

ُيرجى بيان التقدم احملـرز صـوب اإلنـضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة،                  - ٣٢
 مـن االتفاقيـة فيمـا يتـصل بوقـت اجتمـاع             ٢٠ مـن املـادة      ١وصوب قبـول تعـديل الفقـرة        

  .اللجنة
لتصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى         أيد جملس الوزراء إرجاء ا      

وتـرى الدولـة أن الوقـت مل حيـن بعـد      . ٢٠٠٩أبريـل  /مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف نيسان    
  .العتماد الربوتوكول االختياري لالتفاقية

  


