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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 الدورة قبل ملا العامل الفريق
 واألربعون سادسةال الدورة
     ٢٠١٠ يوليه/متوز ٣٠-١٢

  الدورية التقارير يف بالنظر يتعلق فيما املطروحة واألسئلة القضايا قائمة  
  

 فيجي  
 الثــاين الدوريــة للتقــارير معاجلــا فيجــي تقريــر يف الــدورة قبــل ملــا العامــل الفريــق نظــر 
 .(CEDAW/C/FJI/4) والرابع والثالث

  
 عامة حملة  

 واملؤسـسات  إلداراتا هـي  مـا  بنيتـ  التقريـر  إعـداد  عمليـة  عـن  معلومـات  تقدمي يرجى  - ١
 معلومـات  تقـدمي  أيضا ويرجى .مشاركتها ونطاق طبيعة وضحتو فيها، أشرِكت ليتا احلكومية

 إعـداد  يف النـسائية  املنظمـات  ذلـك  يف مبـا  احلكوميـة،  غـري  تاملنظمـا  إشـراك  ومـدى  طبيعة عن
  .الربملان على عرضه ومت التقرير اعتمدت قد احلكومة كانت إذا ما بيان والرجاء .التقرير

ــة اختــذهتا الــيت اخلطــوات عــن معلومــات تقــدمي وُيرجــى - ٢  مجــع لتحــسني الطــرف الدول
 كيفيـة  وعـن  االتفاقيـة،  تتناوهلـا  الـيت  االتاجملـ  مجيـع  بـشأن  اجلنس نوع حسب ةاملصنف البيانات
 املـساواة  حتقيـق  صـوب  التقـدم  رصـد  ويف والربامج السياسات وضع يف بياناتال تلك استخدام

 .الواقع حبكم والرجل املرأة بني
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 واملؤسسي التشريعي واإلطار لالتفاقية، القانوين الوضع  

 تقـدمي  ُيرجـى  الطـرف،  الدولـة  يف مـؤخرا  حـدثت  الـيت  الـسياسية  التطورات إىل بالنظر - ٣
ــا بــه لواملعمــ واملؤســسي التــشريعي اإلطــار عــن معلومــات ــة يف حالي  وخاصــة الطــرف، الدول

 .املرأة ضد بالتمييز يتعلق فيما

 تعريفـا  الطـرف  الدولة تدرج بأن )١(السابقة اخلتامية مالحظاهتا يف اللجنة أوصت قدو - ٤
 فُيرجـى  .األساسـية  احلقـوق  إلعمال اواضح جراءإ ضمنهت وأن الدستوري إصالحها يف للتمييز
ــة اختــذهتا الــيت اخلطــوات عــن معلومــات تقــدمي ــزل تعريــف إلدراج الطــرف الدول  بــشكل لتميي

ــا يتمــشى ــادة مــع متام ــة مــن ١ امل ــيت اإلجــراءات وعــن ،االتفاقي  إعمــال أجــل مــن وضــعت ال
  .احلقوق هذه
 بغيـة  الطـرف  الدولـة  هبا اضطلعت اليت املبادرات عن املعلومات أحدث تقدمي والرجاء - ٥

 األويل التقريــر يف النظــر عقــب للجنــة اخلتاميــة املالحظــات عــن فــضال االتفاقيــة مبــادئ تعمــيم
 أيــضا ويرجــى .للبلــد الرمسيـة  اللغــات إىل الــوثيقتني هــاتني ترمجـة  ذلــك يف مبــا الطــرف، للدولـة 
 التـدريب  تـوفري  أجـل  مـن  فالطـر  الدولة هبا اضطلعت اليت األنشطة عن حمّدثة معلومات تقدمي

 سـائر  عـن  فضال ،ونالعام واملدعون والقضاة احملامون فيهم مبن القانون، جمال يف للمتخصصني
  .االتفاقية يف عليها املنصوص األحكام تنفيذ عن املسؤولة العناصر

  
 باملرأة لنهوضبا املعنية الوطنية ألجهزةا  

 تنفيـذ  واليـة  إليهـا  املـسند  الراهنـة  لوطنيـة ا األجهـزة  عـن  حمّدثـة  معلومـات  تقدمي رجىيِ - ٦
 تقليـصها  مـؤخرا  مت الـيت  املـرأة  شـؤون  وزارة علـى  طـرأت  اليت التغيريات عن وخاصة االتفاقية،
ــصحة وزارة داخــل إدارة فأصــبحت ــة واخلــدمات ال ــضا ويرجــى .االجتماعي ــان أي ــوارد تبي  امل
 بـاملرأة  املعنيـة  العمـل  خطـة  علـى  اتالتغـيري  هذه وأثر اجلديدة لإلدارة املخصصة واملالية البشرية

)٢٠٠٨-١٩٩٨.( 
  

 املؤقتة اخلاصة التدابري  

 خــالل توضــع مل ،)١٢٣ الفقــرة ،CEDAW/C/FJI/4( الطــرف الدولــة لتقريــر وفقــا - ٧
 واملـرأة  الرجـل  بـني  املـساواة  بتحقيـق  إلسـراع ل مؤقتـة  خاصة تدابري أي بالتقرير ةاملشمول الفترة
 .عليها للتغلب ةاملتخذ والتدابري الصدد هذا يف القائمة العراقيل وصف رجىفُي .الواقع حبكم

__________ 
  ).٤٧ الفقرة ،A/57/38( الوثائق الرمسية للجمعية العامة انظر  )١(  
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  التمييزية الثقافية واملمارسات النمطية قوالبال  

ــر يــشري - ٨ ــوي جمتمــع فيجــي أن إىل )١٢٨ الفقــرة ،CEDAW/C/FJI/4( التقري  حيــث أب
 تلـك  تنفيـذ  النـساء  مـن  ينتظـر  بينمـا  القـرارات  اختـاذ  عـن  ومـسؤولني  قـادة  عموما الرجال يعترب

 امللموسـة  التـدابري  تبيـان  ويرجـى  .ثنيةإلا اجملموعات كافة على ينطبق األمر هذا أنو القرارات،
 اجلنـسانية،  النمطيـة  النمـاذج  لـتاليف  املدرسـية  الكتـب  ةمراجعـ  ذلـك  يف مبـا  املعتزمـة،  أو القائمة
 مـن  ٥ املـادة  من )أ( الفقرة مع متشيا والرجال للنساء والثقايف االجتماعي السلوك أمناط وتغيري

 .التدابري تلك تنفيذ يف حتقق تقدم أي وكذلك االتفاقية،
  

 املرأة ضد العنف  

 جهودهـا  تكثـف  أن الطـرف  بالدولـة  )٢(الـسابقة  اخلتاميـة  مالحظاهتـا  يف اللجنة أهابت - ٩
 ذات التــشريعات تعتمــد أنو املــرتيل، العنــف ذلــك يف مبــا املــرأة، ضــد العنــف ومكافحــة ملنــع
 التقـدم  تبيـان  يرجـى  املـرأة،  ضـد  العنـف  بـشأن  للجنـة  ١٩ رقـم  ةالعام للتوصية واعتبارا .الصلة
 لوضـــع املتخـــذة واخلطـــوات املـــرأة، ضـــد العنـــف ةصـــراح متنـــع تـــشريعات اعتمـــاد يف احملـــرز

 وتقـدمي  اجلنـاة؛  مقاضـاة  :تتـضمن  املـرأة،  ضـد  العنـف  أشـكال  مجيع ملكافحة شاملة استراتيجية
 بنـاء  بـرامج  وتنفيـذ  القانونيـة  املـساعدة  إىل والوصـول  املـأوى،  ذلـك  يف امبـ  للـضحايا،  املساعدة
 الـصحي  اجملـالني  يف والعـاملني  واحملـامني  الـشرطة  مثـل  جمموعات عدة لفائدة والتوعية القدرات

 .الناس عامة عن فضال القضاء، سلك ويف واالجتماعي،

 أجريــت دراســة إىل )١٣٦ الفقــرة ،CEDAW/C/FJI/4( الطــرف الدولــة تقريــر ويــشري - ١٠
 إجنـاز  يف اجلنـسية  بـاجلرائم  املعنيـة  الوحـدات  تواجههـا  اليت العقبات على الضوء سلطت مؤخرا
 الــشرطة، ضــباط تــوافر وعــدم املــوارد، نقــص ذلــك يف مبــا املقــرر، املوعــد ويف بفعاليــة والياهتــا
 اخلطـوات  بيـان ت ىفريجـ  .الـضحايا  مـع  يتعـاملون  عنـدما  والعدائيـة  املبالية غري الضباط ومواقف
 .الشواغل هلذه استجابة الطرف الدولة اختذهتا اليت امللموسة

  
 اجلنسي واالستغالل االجتار  

 عـدد  وعـن  والفتيـات  بالنـساء  االجتـار  عـن  توافرهـا،  حـال  يف إحصاءات، تقدمي يرجى - ١١
ــشتغالت ــاء، امل ــيهن مبــن بالبغ ــضالعات ف ــس الــسياحة يف ال ــاء .يةاجلن ــد تقــدمي والرج  مــن مزي

 واملعاقبــة البغــاء ألغــراض واالســتغالل االجتــار ملنــع املعتمــدة والتــدابري القــوانني عــن لتفاصــيلا

__________ 
  .٥٩املرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
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 الراغبـات  النـساء  لتأهيـل  املتخـذة  التدابري عن وكذلك االتفاقية، من ٦ املادة مع متشيا هما،ليع
 .اجملتمع يف إدماجهن وإعادة ودعمهن البغاء عن اإلقالع يف

 علـى  تـنص  الـيت  العقوبـات  قـانون  مـن  ١٦٦ املادة إعمال عن معلومات تقدمي ويرجى - ١٢
 .البغاء يف النساء استغالل من يسترزقون الذين معاقبة

  
 الدويل الصعيد على والتمثيل القرار صنع يف ةكاملشار  

 متثيـل  تـدين  )١٨١-١٤٨ الفقـرات  ،CEDAW/C/FJI/4( الطرف الدولة تقرير يعكس - ١٣
 )٣(الـسابقة  اخلتاميـة  مالحظاهتـا  يف اللجنـة،  حثـت  وقـد  .العامـة  حلياةوا السياسية احلياة يف املرأة
 االتفاقيـة،  مـن  ٤ املـادة  مـن  ١ للفقـرة  وفقـا  مؤقتـة،  خاصـة  بتـدابري  األخـذ  علـى  الطرف الدولة
 .املـستويات  مجيـع  مـن  القـرار  صنع مناصب ويف واحمللية الوطنية اجلمعيات يف املرأة متثيل لزيادة
 والـوطين  احمللـي  الـصعد  علـى  الوضع لتحسني الطرف الدولة اختذهتا ليتا التدابري وصف فُيرجى
 .والدويل

  
 التعليم  

 إىل هتـدف  وبـرامج  سياسـات  بتطبيـق  )٤(السابقة اخلتامية مالحظاهتا يف اللجنة، أوصت - ١٤
 عـن  الفتيـات  انقطـاع  دون احليلولـة  وإىل املراهقـات  ومحـل  املبكـر  الـزواج  ومنع الفقر من احلد

 اللـوايت  والنـساء  للفتيـات  املتاحـة  التعليمية الربامج عن فاصيلالت من مزيد تقدمي فريجى .التعليم
 اخلطـط  سـيما  وال الدراسـة،  لتـرك  القانونيـة الـسن    بلـوغ  أو التخـرج  قبـل  الدراسة عن انقطعن
 .الريفية املدارس ليشمل “ماتوا” برنامج نطاق لتوسيع القائمة

 نـوع  حـسب  صنفةامل البيانات مجع لتيسري املتخذة ريالتداب عن معلومات تقدمي ويرجى - ١٥
 ).واإلقليمي الوطين ودون احمللي، املستويات( اجلغرايف املوقع حسب وكذلك اجلنس

 أو الطـرف  الدولـة  اختـذهتا  الـيت  وغريهـا  التـشريعية  التدابري عن معلومات تقدمي ويرجى - ١٦
 تقــدمي والرجــاء .دراســتهن مواصــلة مــن احلوامــل والنــساء الفتيــات لــتمكني اختاذهــا تعتــزم

 التــدابري وعــن املــدارس يف هبــن اجلنــسي والتحــرش الفتيــات ضــد العنــف حالــة عــن معلومــات
 .تنياملسأل اتنيه ملعاجلة القائمة

 الـيت  املبكـر  والتـدخل  املبكـر  للكـشف  اجملتمعيـة  اخلدمات عن معلومات تقدمي والرجاء - ١٧
 .باملدارس التحاقهن لكفالة النائية، املناطق يف املقيمات فيهن مبن اإلعاقة، ذوات الفتيات حتدد

__________ 
  .٥١املرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
  .٦١املرجع نفسه، الفقرة   )٤(  
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 العمالة  

 مـن  احلكومـة ” أن إىل )٢٣٦ الفقـرة  ،CEDAW/C/FJI/4( الطـرف  الدولة تقرير شريي - ١٨
 علــى التــشجيع هبــدف اجلنــسني بــني الــدخل يف بــالفجوة املتعلقــة االســتنتاجات تــدرس املنتظــر
 مجيـع  يف اإلنـاث  مرتبـات  جـداول  تكـون  حـىت  العـام  القطـاع  يف الدخل سياسات هيكلة إعادة

 ويرجـى  .“القيمـة  املتـساوي  العمـل  عـن  الـذكور  مرتبـات  جلـداول  مـضاهية  واملهـن  الصناعات
 .الصدد هذا يف املتخذة اخلطوات عن حمّدثة معلومات تقدمي

 عمـل  ظـروف  إزاء قلقهـا  عـن  )٥(الـسابقة  اخلتاميـة  مالحظاهتـا  يف اللجنـة،  أعربـت  وقد - ١٩
 مــن ١١ املــادة مــع تتمــشى ال ظــروف وهــي الــضرائب؛ مــن املعفــاة املنــاطق يف خاصــة رأةاملــ

 يف مبـا  للمـستثمرين،  سـلوك  مدونـة  اعتمـاد  على التشجيع الطرف الدولة من وطلبت االتفاقية،
 يف املتخـذة  اخلطـوات  عـن  معلومـات  تقـدمي  ويرجـى  .الـضرائب  مـن  املعفاة املناطق داخل ذلك
 .الصدد هذا

 التحــرش بــشأن وطنيــة سياســة إىل )٢٤٠ الفقــرة ،CEDAW/C/FJI/4( التقريــر يــشريو - ٢٠
 الـسياسة  هـذه  كانـت  إذا مـا  إيضاح فريجى .٢٠٠٨ عام يف اعُتمدت العمل مكان يف اجلنسي
 مـدى  عن ةإضافي معلومات تقدمي ويرجى .للدولة التابعة غري الفاعلة العناصر على أيضا تنطبق
 .املخالفني على املطبقة اتالعقوب وعن السياسة هذه إعمال

 العمـل  سـوق  يف النساء نسبة أن إىل )٢٢٦ الفقرة ،CEDAW/C/FJI/4( التقرير يشريو - ٢١
 الفتـرة  تعـداد  يف املائة يف ٣١ إىل العاملة للقوة ١٩٩٦ عام تعداد يف املائة يف ٤٠ من اخنفضت
 مـن  ممولـة  طفـال األ لرعايـة  خـدمات  أي تتـوافر  كانـت  إذا مـا  تبيان والرجاء .٢٠٠٥-٢٠٠٤
 .النظامية بالعمالة النساء من مزيد التحاق لتيسري الدولة

 القطـاع  يف ةملـ االع قـوة ال يف املـرأة  مـشاركة  عـن  وإحـصاءات  معلومات تقدمي ويرجى - ٢٢
 اخلـدمات  مـن  غريهـا  أو واالجتماعيـة  القانونيـة  اخلـدمات  أنـواع  وصـف  ويرجى .النظامي غري

 إمكانيـة  زيـادة  إىل هتـدف  تـدابري  وأي النظـامي،  غري القطاع يف للمرأة املتاحة احلماية وأشكال
 .عليها احلصول

  

__________ 
  .٥٦املرجع نفسه، الفقرة   )٥(  
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  الصحة  
 فــيهن مبــن والفتيــات، النــساء حــصول إمكانيــة عــن وبيانــات معلومــات تقــدمي ُيرجــى - ٢٣

 تبيـان  أيـضا  ويرجـى  .العقلية والصحة العامة الصحة خدمات على الريفية، املناطق يف املقيمات
 .للمسنات الطرف الدولة حهاتتي اليت اخلدمات

 اإلصــابة انتــشار إىل )٢٧٩ الفقــرة ،CEDAW/C/FJI/4( الطــرف الدولــة تقريــر يــشريو - ٢٤
 الدولـة  اختـذهتا  الـيت  التـدابري  عن معلومات تقدمي فالرجاء .الثدي وسرطان الرحم عنق بسرطان
 بانتظـام  صولاحلـ  وسـبل  الصحية الرعاية مرافق لتحسني األموال ختصيص ذلك يف مبا الطرف،

 الثـدي  سـرطان  عـن  كـشف لل باألشـعة  والتـصوير  الـرحم  سـرطان  عن الكشف اختبارات على
ــري ــك وغ ــن ذل ــارات، م ــة االختب ــصدي بغي ــذه الت ــل هل ــصحية العوام ــضا ويرجــى .ال ــدمي أي  تق

 .اخلدمات هذه على الريفية املرأة حصول فرص تساوي مدى عن معلومات

 املراهقــات محــل معــدل خلفــض الطــرف الدولــة ااختــذهت الــيت التــدابري إيــضاح ويرجــى - ٢٥
 .واإلجنابية اجلنسية واحلقوق الصحة جمايل يف للمراهقني مناسبة خدمات وتوفري

 ،الطـرف  الدولـة  يف النـساء  صـفوف  يف االنتحـار  انتـشار  عـن  معلومـات  تقدمي وُيرجى - ٢٦
ــة العوامــل لتحديــد حبــوث أجريــت كانــت إذا وعمــا  يف النتحــارا معــدل ارتفــاع وراء الكامن

 .النساء صفوف

 ينجـر  العقليـة  األمـراض  بـأن  )٢٩١ الفقـرة  ،CEDAW/C/FJI/4( الطـرف  الدولـة  وتقر - ٢٧
 اختـذهتا  الـيت  اخلطـوات  عـن  حمّدثة معلومات تقدمي فُيرجى .فيجي يف الوصم من كبري قدر عنها
 ليهـا ع النـساء  صولحـ  وكفالـة  العقليـة  الصحة جمال يف الدعم خدمات لتحسني الطرف الدولة

 إىل الراميـة  واالتـصال  التوعيـة  بـرامج  عـن  معلومـات  تقـدمي  أيـضا  ويرجـى  .البلـد  أحناء مجيع يف
 النـساء  وصـول  حتـسني  حـىت يتـسىن    النمطيـة  لقوالبا أساس على والتعميم الوصم قضية معاجلة
 .العقلية الصحة جمال يف الرعاية خدمات إىل

 خبطـر  العـام  الـوعي  لزيـادة  البلـد  يف هبـا  ألخـذ ا مت الـيت  والربامج التدابري إيضاح ويرجى - ٢٨
ــار ــة األمــراض وآث ــصال املنقول ــسي باالت ــريوس وخاصــة اجلن ــشرية املناعــة نقــص ف ــدز/الب  .اإلي
 .والفتيات النساء إىل حتديدا ةموجه التدابري هذه من أي كان إذا ما تبيان ويرجى

  
 واالجتماعية االقتصادية الفوائد  

 مـن  مهمـشة  تـزال  ال املـرأة  بأن )٢٩٧ الفقرة ،CEDAW/C/FJI/4( الطرف الدولة تقر - ٢٩
 الطـرف  الدولـة  اختـذهتا  الـيت  التـدابري  تبيـان  ويرجـى  .والقروض االئتمانات على احلصول حيث
 .املسألة هلذه بالنسبة والرجل املرأة بني الواقع يف املساواة عدم أشكال على للقضاء
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 الريفية املرأة  

 والفتـاة  املـرأة  احتياجـات  لتلبيـة  ُوضـعت  بـرامج  أي عن مفصلة معلومات تقدمي يرجى - ٣٠
 الــصحية اخلــدمات علــى واحلــصول املهــين والتــدريب التعلــيم جمــاالت يف وخاصــة ،ةالريفيــ

 معلومـات  تقـدمي  يرجى ذلك، على وعالوة .الربامج هذه نتائج وصف أيضا ويرجى .والعمالة
ــا ــان إذا عمـ ــور إدراج مت كـ ــت يف اجلنـــساين املنظـ ــة راتيجياتاالسـ ــة الوطنيـ ــاالت يف لإلغاثـ  حـ

 .املناخ لتغري السليب األثر مكافحة إىل الرامية الوطنية السياسات ويف الكوارث
  

 األسرية واحلياة الزواج  

 زواج ســن لرفــع الطــرف الدولــة تتوخاهــا الــيت اخلطــط عــن معلومــات تقــدمي يرجــى - ٣١
 مــن )أ( الفقــرة مــع متــشيا لفتيــانا زواج لــسن مــساوية جلعلــها ســنة ١٨ إىل ١٦ مــن الفتيــات
 .االتفاقية من ١٦ املادة

  
 ٢٠ املادة من ١ الفقرة وتعديل االختياري الربوتوكول  

 ،لالتفاقيــة االختيــاري الربوتوكــول إىل االنــضمام صــوب املُحــرز التقــدم بيــان ُيرجــى - ٣٢
  .اللجنة ماعاجت بوقت يتصل فيما االتفاقية من ٢٠ املادة من ١ الفقرة تعديل قبول وصوب

  


