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 بذة عن فيجي ن- أوالً

 األرض

ي يف وسط احمليط اهلادئ يف منتصف املسافة بني خط االستواء والقطب اجلنويب، وبني خطي      تقـع فـيج    -١
 ٣٣٠وتضم املنطقة االقتصادية اخلالصة لفيجي حنو .  جنوبا٢٢ً و١٥ وخطي العرض     غرباً ١٧٨ و ١٧٥الطـول   

دئ اجلنويب، وتبلغ مساحة     مليون كيلومتر مربع يف احمليط اهلا      ١,٣وهي تغطي تقريباً     .جزيرة، ثلثها تقريباً مأهول   
 ١٠ ٤٢٩وأكرب جزيرتني يف فيجي مها فييت ليفو، املمتدة على مساحة           .  كيلومتراً مربعاً  ١٨ ٣٣٣اليابسـة فيها    

 أما باقي اجلزر الرئيسية فهي تافيوين      .  كيلومتراً مربعاً  ٥ ٥٥٦كيلومـتراً مربعاً، وفانوا ليفو، اليت تبلغ مساحتها         
 ١٠٤(، وكورو   ) كيلومتراً مربعاً  ١٤٠(، وغاو   ) كيلومتراً مربعاً  ٤١١(، وكـادافو    ) كيلومـتراً مـربعاً    ٤٧٠(

  ).كيلومترات مربعة

 يف املائة من األراضي بواسطة نظام استئماين، يف حني متلك           ٨٦حنو  وميلـك السكان األصليون لفيجي       -٢
وال تتجاوز مساحة األراضي . كية مطلقةلمل ختضع يف املائة من األراضي فهي ٨ يف املائة من األراضي، أما ٢الدولة 

توجد أساساً على امتداد السهول الساحلية ويف مناطق دلتا األهنار      و يف املائة،    ١٦الصاحلة للزراعة يف فيجي نسبة      
 . ويوجد بفيجي مدينتان تقعان يف اجلزيرة الرئيسية فييت ليفو. ويف الوديان

 املناخ

ي يسود يف البحار اجلنوبية وبطقس ال يشهد مستويات قصوى من          تنعم فيجي مبناخ حبري استوائي كالذ      -٣
وتقع اجلزر يف منطقة جتتازها أحياناً أعاصري مدارية، غالباً ما تنحصر يف الفترة املمتدة من                .احلـرارة أو الربودة   

 عشر   إعصاراً كل  ١٢ أعاصري إىل    ١٠وجيتاح بعض أجزاء فيجي ما بني      .أبريل/نوفمرب إىل نيسان  /تشـرين الثاين  
ويف مجيع الفصول، هتيمن على فيجي الرياح  .اخلطورةبالغة قوة اثنني أو ثالثة منها تكون  يف املعدل، وقد ،سنوات

بيد أن الريح هتب خالل النهار باجتاه مقابل للساحل يف اجلهتني  .اجلنوب الشرقيإىل التجارية اليت هتب من الشرق 
  .الغربية والشرقية لفييت ليفو وفانوا ليفو

خفيفة إىل معتدلة وهي أكثر استمراراً يف الفترة املمتدة من الرياح اليت هتب على فيجي ما تكون وعموماً،  -٤
مايو إىل  /من أيار (احلرارة خالل األشهر األكثر برودة      متوسط درجة   و .ديسمرب/حزيران إىل كانون األول   /متـوز 

من تشرين  (، أما يف األشهر األكثر دفئا       )ت درجة فهرهناي  ٧٢( درجة مئوية    ٢٢ هـو    )أكـتوبر /تشـرين األول  
ورغم شدة تفاوت سقوط األمطار،      .هتطل أمطار غزيرة  ودرجات احلرارة   ترتفع  ف) أبريل/نوفمرب إىل نيسان  /الثاين

وعادة ما تشتد األمطار     .يزداد باطراد كلما اجتهنا من املناطق الساحلية حنو املناطق الداخلية         فإن معدل سقوطها    
مايو /أبريل، وال سيما يف اجلزر األكرب مساحة، أما يف أيار         /ديسمرب ونيسان /بني كانون األول  لواقعة  ايف الفـترة    
 .أكتوبر فإهنا تشح، خصوصاً يف املناطق اجلافة الواقعة على اجلهتني الغربية والشمالية من اجلزر الرئيسية/وتشرين األول
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 )ثلثها على األقل مأهول( جزيرة ٣٣٢: احلجم

  كيلومتراً مربعا١٨ً ٣٣٣: ساحة اإلمجاليةامل )أ( 

 ) كيلومتراً مربعا٥ ٥٥٦ - كيلومتراً مربعاً، فانوا ليفو ١٠ ٤٢٩ -فييت ليفو (

  كيلومتر مربع ١ ٢٩٠):  كيلو متر مربع٠٠٠(: املنطقة البحرية )ب( 

  سوفا:العاصمة

 نادي  :املطار الدويل

  نسمة٨١٥ ٠١٣ ):آخر إحصاء (٢٠٠١عام  :السكان

 ) يف املائة٥٣(الفيجيون  �

 ) يف املائة٤٠(اهلنود  �

 ) يف املائة٧(األصول األخرى  �

 : نسبة سكان احلضر إىل جمموع السكان

  يف املائة٢١,٨: الفيجيون �

  يف املائة ٢٠,٥: اهلنود �

 : نسبة سكان الريف إىل جمموع السكان

  يف املائة٣٠,٩: الفيجيون �

  يف املائة ٢٠,١: اهلنود �

  يف املائة ٥٢,٩: سبة سكان الريف إىل جمموع السكانن

 كيلو مترمربع ٤٤: عدد السكان يف الكيلومتر املربع

 : نسبة أتباع الدينات إىل جمموع السكان

  يف املائة٥٨ :املسيحيون �

  يف املائة٣٤ : اهلندوس �



HRI/CORE/FJI/2006 
Page 5 

  يف املائة٧ :املسلمون �

  يف املائة١ :الديانات األخرى �

  سنة ٦٦,٦ :ند الوالدةالعمر املتوقع ع

  سنة٦٤,٥: الذكور �

  سنة٦٨,٧: اإلناث �

  سنة٦٨,١: الفيجيون �

  سنة٦٩: اهلنود �

 ٢,٤٩  :معدل اخلصوبة اإلمجايل

  ٣,١٦: الفيجيون �

  ١,٧١ :اهلنود �

  مولود حي١ ٠٠٠كل ل رضيعاً ٢٠,٥ : وفيات الرّضع

 ١ ٢١,٢/٠٠٠: الذكور �

  ١ ١٩,٨/٠٠٠: اإلناث �

  يف املائة٣١,٨ : سنة١٥لسكان الذين تقل أعمارهم عن نسبة ا

  يف املائة٤,٢ : سنة فما فوق٦٥نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 

  يف املائة٦٤ : سنة٦٤ و ١٥نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 

 :اللغات

يطاين الذي حكم البلد ، اليت أدخلها االستعمار الرباإلنكليزية:  هييتكلم سكان فيجي ثالث لغات رمسية
، وهي اللغة الرئيسية اليت يتحدثها اهلندية، اليت يتحدثها الفيجيون األصليون، واللغة الفيجيةسابقاً، واللغة 
 . أصل هنديالفيجيون من 

وختتلف بعض اللهجات يف فيجي بشكل ملحوظ عن لغة باو الرمسية السائدة، حىت إهنا لرمبا اعتربت لغات  -٥
ويتحدث سكان جزيرة روتوما لغة روتومان وهي أقرب إىل اللغة .  قواعد مدونة أو تقليد أديبن هلاكامستقلة لو 

 .بولينيزية منها إىل اللغة الفيجيةال
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وعلى الرغم من أن مجيع الفيجيني من أصل هندي يتحدثون عادة اللغة اهلندية، فإن اللغة األوردية تدرس  -٦
، كما أن بعض    غوجارايتائفة صغرية من الفيجيني من أصل هندي تتحدث لغة          ومثة ط اإلسالمية  دارس  املأيضاً يف   

 البهاريني؛ ومنهم عدد حمدود من      التاميل ولغة   تيلوغوالفيجيني من أصل هندي األكرب سناً ما زالوا يتحدثون لغة           
 . وغريهموالبنغال

احمليط اهلادئ اليت تتحدث    وهـناك أيضاً لغات تتحدثها أقلية مثل الصينيني وجمموعات أخرى من جزر              -٧ 
 .لغاهتا اخلاصة

لمدارس لواللغة األوردية بالنسبة ( هـي اللغة املشتركة، إال أن اللغة الفيجية واللغة اهلندية       واإلنكلـيزية  -٨
 .تدرسان يف املدارس كجزء من املناهج الدراسية) سالميةاإل

 :الدين

وأكثر من نصف سكان     .فيه معظم ديانات العامل   فـيجي بلد متعدد األعراق والديانات والثقافات متثل          -٩
، مث أتباع الديانات ) يف املائة٧(، واملسلمون ) يف املائة٣٤(يليهم اهلندوس )  يف املائـة ٥٨(فـيجي مسـيحيون    

 ). يف املائة١(األخرى 

 . ساعة١٢ب  متقدم على متوسط توقيت غرينيتش   :التوقيت

 اخللفية التارخيية - ثانياً

ويسمى سكان  .  سنة ٣ ٥٠٠دلة األثرية إىل أن سكان فيجي األولني عاشوا فيها منذ حوايل            تشـري األ   -١٠
كانوا يصنعونه ووجدت بقاياه يف مجيع الناعم  نسبة إىل نوع مميز من الفخار "شعب البيتا"فيجي األصليون حالياً 

  . شرق بولينيزياجزر احمليط اهلادئ تقريباً، الواقعة غرب غينيا اجلديدة، دون أن يعثر عليه يف

وتشري األدلة اللسنية إىل أن سكان فيجي قدموا من مشال أو وسط فانواتو، أو لرمبا قدموا من شرق جزر       -١١
ومن هناك،  . وسرعان ما واصلوا تقدمهم واستوطنوا روتوما جهة الشمال وتونغا وساموا جهة الشرق           . سليمان

جزيرة (يط اهلادئ ووصلوا إىل هوايي يف الشمال، ورابانوي قطعـوا مسافات شاسعة ليكملوا استيطان منطقة احمل    
 . يف اجلنوب) نيوزيلندا(يف الشرق، وأوتياروا ) الفصح

منذ االحتالل األول، وخبالف جزر بولينيزيا اليت يالحظ فيها وجود ثقافة متواصلة ومسترسلة يف تطورها  -١٢
وقد يكون مرد   . ى األقل من التغري الثقايف السريع     يـبدو أن فيجي شهدت خالل عهود ما قبل التاريخ فترتني عل           

الحظ علماء ما قبل التاريخ     فقد  . ذلك وصول موجات جديدة من املهاجرين، يعتقد أهنم قدموا إليها من الغرب           
من املصنوعات معني يف فانواتيو اجلنوبية تزامن مع اختفاء نوع  ضخم يف القرن الثاين عشر أن وقوع ثوران بركاين

 .ة هناك وظهوره املفاجئ يف فيجيالفخاري
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 أسطورة فيجي واجملتمع التقليدي

 نسمة، موزعني إىل    ١٤٠ ٠٠٠كان سكان فيجي قبل اتصاهلم بالغرب، أيام كان تعدادهم يبلغ حوايل             -١٣
ودأب الفيجيون حسب تقاليدهم على اخلضوع لطبقة زعماء أويت          .قـبائل وعشائر ال ختضع ألية سلطة مركزية       

وكان الكهنة يعززون شرعية قوة قداسة  .كربى بسبب احندارهم من ساللة مقربة من اآلهلةلطة شخصية سأفرادها 
 .وكان االعتراف بأهنم من ذرية اآلهلة مصدراً خلصوبة األرض ورفاه السكان .احلكـم عن طريق الطقوس الدينية   

  .اء سلطة سياسية مقدسةهي اليت كانت ختول الزعموهذه اهلبة اخلارقة 

كان كل واحد يعرف مركزه يف اجملتمع وما كان لعامة الناس أن يشكلوا جزءاً من قمة اهلرم                 ونظـرياً،    -١٤
القائم، وإن شهدت طبقة الزعماء نفسها يف كثري من احلاالت مواجهات بني رجال من علية القوم للحصول على             

 . حروب داخلية متالحقةاألمر الذي كان يزج خبلفهم يفألقاب يف حاالت اخلالفة املشكوك فيها، 

فكانوا يتخذون القرارات، ويفوضون     .وكـان الـزعماء أيضاً هم من يدير االقتصاد يف اجملتمع الفيجي            -١٥
شارك فيها مجيع السكان ويقوم كل      بإقامة طقوس معقدة ي   السلطة، ويتحكمون يف توزيع املوارد الزراعية واملادية        

ون ومستكشفو السواحل عند قدومهم يف بداية القرن التاسع عشر          ومحل التجار األوروبي   .واحـد بدور يرتضيه   
وسرعان ما ُعرفت اجلزر مبمارسة أكل حلوم البشر وباالقتتال          .أسلحة جديدة ومواد نفيسة إلغراء طبقة األعيان      
البحر يف  أصبحت البنادق سلعاً مثينة ُتبادل خبشب الصندل وخيار         ف .بـني القـبائل الذي زاد الوجود األورويب من حدته         

 . رواجاًوقت أقدمت فيه قبائل الساحل على حماربة قبائل املناطق الداخلية املعزولة للحصول على مواردها األكثر

 وكاكوبا شخص   وبرز .وعرفت فيجي عدة حتالفات حملية قوية كان يرأس كل واحد منها زعيم ُمنّصب             -١٦
لساحل فييت ليفو واملتميزة مبركزها االستراتيجي اهلام رغم بطموحه اجلامح ليتقلد زعامة باو، هذه اجلزيرة املقابلة 

 ونازعه .وكان كاكوباو حمارباً شرساً ورجل حيلة استخدم قاعدة نفوذه لينتزع أتاوى من املناطق احمليطة .صغرها
 عن زعماء فيجيون آخرون غناه وسلطته، لكنه كان يعزز قوته مبا له من خمزون مثني من األسلحة اليت حصل عليها

  .طريق صفقاته مع التجار

وكـان أكـرب منافس لكاكوباو على الزعامة يف فيجي هو هنيلي ماهفو، وهو تونغي منحدر من طبقة                   -١٧
وأبرم ماهفو   . كمثله من املقاتلني التونغيني حبثاً عن اجملد والشهرة يف ساحة القتال            أتى إىل فيجي شاباً    الوجهـاء 

قي من املنطقة وقام ببسط سلطته عن طريق احلرب، متذرعاً بنشر ميثودية            حتالفات هامة مع طوائف النصف الشر     
وكان ماهفو يلقى دعماً من ملك تونغا جورج تيبو األول           .ويسـلي إلضـفاء الشـرعية على غزواته السافرة        

تباعه، رغم تيبو على التخلي عن أوأُ .إىل أن كبح ضغط األمريكيني والربيطانيني طموحه بالنسبة لفيجي) تاوفاهاو(
لكن ماهفو جنح يف االحتفاظ بقيادته يف الو، وهي جمموعة من اجلزر الغنية بلُّب جوز اهلند اختارها لتكون مستقراً 

 .واكتسب ماهفو نفوذاً كبرياً يف وسط كبار الزعماء الفيجيني على الرغم من أنه كان يعترب كدخيل ممقوت .هـل

وملا  .ألوروبيون الذين تعامل معهم يؤثرون عليه باستمرارومـع أن النجاح حالف كاكوباو، فقد كان ا    -١٨
وانتهى  .شارك يف عدة خطط للحكم رمسها املستوطنون البيض لتحقيق مصاحلهم الذاتيةفقد كان مثقالً بالديون، 

كان يعتقد أن   قد  وعلى الرغم من استنكافه هذه اخلطوة، ف      . ابـه األمر أن رضخ للضغوط وسلم فيجي لربيطاني        
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وصرح بأن بقاء األمور على ما هي عليه كان سينتهي بفيجي إىل أن              .أضعف من أن تقاوم اهليمنة الغربية     اجلزر  
  .تصبح كقطعة خشب عائمة يف البحر يأخذها أول من يصادفها

وشاطر ماهافو ما كان يشعر به كاكوباو من قلق متزايد إزاء نوايا املستوطنني األوروبيني، إال أنه انضم                  -١٩
عماء اآلخرين املوقعني على وثائق التنازل بعد مناقشة املسألة مع املفوضني الربيطانيني، وهو ما دعا إليه                إىل الـز  
وكان هذان الزعيمان الفيجيان اللذان أمضيا حياهتما يف االقتتال العنيف مدركني أن       . منافسـه كاكوباو  أصـالً   

وهو هيئة شكلها رمسياً احلاكم السري آرثر ، "جملس الزعماء  "سـلطتهما سـتتوقف عـلى قوة دورمها اجلديد يف         
وكان احلاكم غوردن   . غوردن، الذي وعد بأن ُيحكم سكان فيجي، بقدر اإلمكان، حسب ممارساهتم التقليدية           

". األجناس احمللية يف باقي أجزاء اإلمرباطورية االستعمارية الربيطانية تعرضت لالستغالل بصورة خمزية           "يعتقد بأن   
ومت التوصل إىل   . حلساب اإلمرباطورية بأعمال    نيالفيجيأمنت عدم قيام    ائية يف جمال العمل     واعـتمدت سياسة مح   

، أال وهو االعتماد     املستعمرات الربيطانية األخرى يف أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب         متبع يف  حل بالسري على هنج   
 . تعاقدياًني العمال اهلنود املستخدمعلى

 العمال املستخدمون تعاقدياً

وتوقف االستقدام يف عام . ١٨٧٩مايو / أيار١٤وصل أول اهلنود إىل فيجي على منت سفينة ليونيداس يف  -٢٠
، ١٩١٩ و١٨٧٩ويف الفترة بني عامي      .وكـان اهلـنود مبثابة احلل ملسألة تناقص اليد العاملة يف فيجي           . ١٩١٦
 .كملوا مخس سنوات من العبودية التعاقدية      سفينة باجتاه فيجي حاملة على متنها العمال اهلنود لكي ي          ٨٧أحبرت  

شهادة كانت  اخلمس،  االستعباد  وعند انقضاء سنوات     .وكانـت ظروف العيش يف مزارع قصب السكر مزرية        
لكن مل يكن حيق هلم احلصول على تذكرة سفر مدفوعة الثمن إىل اهلند إال بعد مضي مخس وإىل اهلنود، تسلم إقامة 

نود بأن يستأجروا من الفيجيني األصليني ملدة حمدودة قطعة من األرض لزراعة            وكان يسمح لله   .سـنوات أخرى  
 .قصب السكر أو اخلضر، أما اهلنود الباقون فكانوا يتحولون إىل باعة متجولني أو يقيمون دكاكني صغرية

نهم لكن الكثري م  ووكانـت احلـياة صعبة بالنسبة للهنود حىت بعد انقضاء فترة استخدامهم التعاقدي،               -٢١
 يف املائة ٤٠ هندي استقدموا إىل فيجي، رجع ٦٠ ٠٠٠ومن بني  .اعتمدوا على مهاراهتم التقليدية كوسيلة للعيش

 .)١(منهم إىل اهلند بعد انقضاء فترة عقدهم

 سياسة الفصل االستعمارية

 دون وقوع   اعتمدت احلكومة االستعمارية سياسة للفصل املادي بني السكان اهلنود والفيجيني للحيلولة           -٢٢
وظلت القيود املفروضة على مناطق استيطان اهلنود قائمة . نزاعات نتيجة تذمر الفيجيني من تدفق املهاجرين اجلدد

 . إىل غاية العشرينات من القرن املاضي

                                                      

)١( . 1920A History to the End of Indenture in : ian Migrantss Ind’Fiji. 1962, .L.Gillion, K

Melbourne: Oxford University Press, p. 190. 
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وثُبِّط  . اجملتمعية يف فيجي   الفئاتوشـجعت اإلدارة االسـتعمارية التطور االقتصادي املنفصل ملختلف           -٢٣
وحاولت  .لإلنتاج الزراعي التجاري، بينما كان املستعمرون يعتمدون على العمال اهلنوداالنصراف عن الفيجيون 

اإلدارة االسـتعمارية أن توفق بني هدفني متضاربني مها محاية مصاحل الفيجيني األصليني وتعزيز التنمية باالعتماد                
عرقية عميقة ال تزال تتسبب يف مشاكل على وكانت النتيجة حصول فجوة     .عـلى رأس املال والعمالة األجنبيني     

ونتيجة الستقدام العمال املستخدمني تعاقدياً من اهلند، أصبح باإلمكان إقصاء           .صـعيد احلياة السياسية يف فيجي     
ورجال أعمال  جتاريني  وبينما أصبح العديد من اهلنود يف هناية املطاف مزارعني           .الفيجـيني من االقتصاد الزراعي    

 .الكفاف يف اجملتمعات القرويةمزارعي  معظم الفيجيني ومهنيني، ظل

 القرن العشرون

وطورت صناعة   . يف نظامها السياسي   شـهدت فيجي يف القرن العشرين تغريات اقتصادية هامة ونضجاً          -٢٤
ومع توجه البلد    .سـكرية أساسية وأقامت مشاريع يف جمال إنتاج لب جوز اهلند والسياحة والقطاعات الثانوية             

ـ  ياً حنـو تـنويع أنشطته عن طريق إنشاء صناعات صغرى، تعزز االقتصاد وأتاحت اإليرادات توسيع نطاق            حال
 .األشغال العامة وتعزيز البنية التحتية واخلدمات الصحية والتعليم

وتعـزز املوقـع احملوري للبلد يف املنطقة بتطورات شهدها مؤخراً يف جمال االتصاالت البحرية واجلوية                 -٢٥
وتضـطلع فيجي اليوم بدور رئيسي فيما يتعلق بالشؤون اإلقليمية ويعترف هبا كصلة وصل يف منطقة                 .والـنقل 

 .جنوب احمليط اهلادئ

 فيجي الدولة الدميقراطية

فبعدما كانت مستعمرة بريطانية طيلة فترة امتدت من استسالمها يف          . فيجي دولة دميقراطية ذات سيادة     -٢٦
.  عقب وقوع انقالبني١٩٨٧، أضحت مجهورية يف عام ١٩٧٠قالهلا يف عام  إىل حصوهلا على است   ١٨٧٤عـام   

انتخاب حكومة متعددة   شهر من   سيتيفيين رابوكا بعد     بقيادة املقدم    ١٩٨٧واسـتوىل اجلـيش على الربملان يف        
صليني بني الزعماء الفيجيني األبعد ذلك بدأت املفاوضات و. األعراق يف فيجي هي األوىل من نوعها على اإلطالق

نوفمرب /يف تشرين الثاينعلى أن رابوكا قد تدخل مرة أخرى تشكيل حكومة جديدة حتظى بقدر أكرب من القبول؛ ل
 . من العام نفسه ونصب نفسه رئيساً للوزراء

حكومة رابوكا دستوراً جديداً ُزعم أنه وثيقة عنصرية ألنه عزز هيمنة سكان     أصدرت   ،١٩٩٠ويف عام    -٢٧
بعد تدابري إلعادة الدميقراطية؛ وأجريت انتخابات      ومع ذلك، نص الدستور على      . ى الربملان فـيجي األصليني عل   

ويف الوقت نفسه، أنشأ رئيس الوزراء رابوكا، وهو أمر حيمد عليه، جلنة تتألف             . ١٩٩٤ و ١٩٩٢يف عامي   ذلك  
  . وإجراء مشاورات يف مجيع أحناء البلد١٩٩٠من ثالثة أعضاء الستعراض دستور عام 

 باالستناد إىل ١٩٩٧، وُسّن دستور جديد يف عام ١٩٩٦وقدمت جلنة استعراض الدستور تقريرها يف عام  -٢٨
نص على فقد . وقد تضمن الدستور شرعة حقوق قوية. توصيات اللجنة، حيث حصل على تأييد الربملان باإلمجاع

ووصف حقوقيون  . سياسية الرئيسية إقامـة نظـام اقتراع أكثر إنصافاً واشترط تقاسم السلطات بني األحزاب ال            
 . بأنه واحد من الدساتري األكثر تقدماً يف العامل١٩٩٧دوليون دستور عام 



HRI/CORE/FJI/2006 
Page 10 

 

، حصل تراجع كبري يف تأييد الناخبني       ١٩٩٩لكـن، يف أول انتخاب عاّم نظم يف ظل الدستور اجلديد، يف عام               -٢٩
 إىل بروز زعماء سياسيني جدد وانتخاب أول رئيس وأدى ذلك .حلزب رابوكا وحزب املعارضة الرئيسي على حد السواء

وُعيِّن السيد شودري  .فـيجي للـوزراء من أصل هندي هو ماهيندرا شودري، باعتباره رئيساً للتحالف املتعدد األعراق  
 . انتخاهبامنسنة بعد غري أن هذه احلكومة أسقطت  .كرابع رئيس للوزراء يف فيجي

 ٢٠٠٠مايو /رأياحماولة االنقالب اليت حدثت يف 

وحدة مكافحة الشغب   من  ، وقعت حماولة انقالب مدنية مبساندة بضعة ضباط         ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٩يف   -٣٠
التابعة للقوات املسلحة جلمهورية فيجي، حيث قاموا باقتحام الربملان واحتجزوا رئيس الوزراء ماهيندرا شودري              

من ) ٢(٥٩متديد والية الربملان ستة أشهر وفقاً للفقرة        ى  وأدعوأعلن الرئيس حالة الطوارئ      .وأعضـاء حكومته كرهائن   
 .الدستور

 .السلطة التنفيذية توىل  مايو، قام قائد القوات املسلحة جلمهورية فيجي بإلغاء الدستور و         / أيـار  ٢٩ويف   -٣١
وزيفا وُعّين نائب الرئيس، توي فودا راتو ج       .وطُلب إىل الرئيس، راتو سري كاميسي مارا، أن يتنحى عن منصبه          

 وزراء مساعدين، وعني اليسينيا كاراس ٨ وزيراً و٢٠وجرى تعيني إدارة مؤقتة تتألف من . مؤقتاًاً  رئيس،ايلويلو
  .رئيساً مؤقتاً للوزراء

وعيَّن راتو  . ٢٠٠١مارس  / آذار ١٣ و ٩ و ٨وعقـد اجمللس األكرب للزعماء اجتماعاً ملدة ثالثة أيام، يف            -٣٢
وأدى توي فودا راتو جوزيفا      . عني زعيم باو، راتو جوب سينيلويل، نائباً للرئيس        جوزيفـا إلويلو رئيساً، كما    

 .  ليصبح ثالث رئيس حيكم فيجي وقائداً للقوات املسلحة٢٠٠١مارس / آذار١٥إلويلو اليمني يف 

 ٢٠٠١أغسطس /اليت جرت يف آبنتخابات االاحلكومة املؤقتة و

وقّدم الدعوى مزارع فيجي    . قتة حىت قبل أن جيري تنصيبها     قدمت دعوى للطعن يف شرعية احلكومة املؤ       -٣٣
من أصل هندي يدعى شاندريكا براساد، الذي هرب من أرضه خشية التعرض هلجوم مجاعات السكان األصليني                

 .الفيجيني اليت كانت تقوم بأعمال النهب

وكان يسعى إىل استصدار    . ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٤وقـدم براساد دعواه إىل احملكمة العليا ضد الدولة يف            -٣٤
 ال يزال سارياً وأن حكومة ما قبل االنقالب اليت كان يقودها ماهيندرا             ١٩٩٧تصرحيني يفيدان بأن دستور عام      

، ٢٠٠٠نوفمرب  /العليا يف القضية يف تشرين الثاين     احملكمة  وبتت   .شـودري ال تزال هي احلكومة الشرعية لفيجي       
تنصيب إلعادة ت بأن الدستور مل يلغ وإمنا علق مؤقتاً، وأصدرت أوامرها          وأقر .وجـاء استنتاجها مؤيداً لرباساد    

ة العليا يف مواعترضت الدولة على القرار أمام حمكمة االستئناف، اليت أكدت بدورها قرار احملك      .حكومة شودري 
 .٢٠٠١مارس /آذار

وفاز حزب . ٢٠٠١رب سبتم/أغسطس وأيلول/ودعـت احلكومة املؤقتة إىل إجراء انتخابات عامة يف آب         -٣٥
 . كاراس، سوكوسوكو ين دوافاتا ين ليوينيفانوا، بأغلب املقاعد ليتقلد جمدداً منصب رئيس الوزراء املنتخب
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 بعد االنقالبملا التطورات القانونية 

من األشخاص وجرت حماكمتهم وصدرت حبقهم أحكام الرتكاهبم جرائم ذات صلة حبقوق اهتم عشرات  -٣٦
  .٢٠٠٠ من اجلنح املرتبطة باالنقالب والتمرد العسكري اللذين وقعاً يف عاماإلنسان وغريها 

 لدورهم يف   ٢٠٠٣وكـان مـن بني زعماء البارزين للسكان األصليني الذين وجهت إليهم هتم يف عام                 -٣٧
ملان، االنقالب نائب الرئيس، راتو جوب سينيلويل، وأحد وزراء احلكومة، إزيريلي ليونيكيال، ونائب رئيس الرب             

ووجهت إىل أحد الزعماء اإلقليميني، هو راتو إنوكي تاكيفيكاتا، هتمة التحريض على  .راتو راكويتا فاكاالالبور
 . التمرد الذي وقع عقب االنقالب يف مقر القيادة العسكري

وحكم على جورج سبايت، وهو الفيجي الذي قاد االنقالب، باإلعدام لكن هذا احلكم خفف بعدئذ إىل  -٣٨
ووقع الرئيس، راتو جوزيفا إلويلو، على مرسوم ينص على ختفيف احلكم بإعدام سبايت إىل              . لسـجن املؤبـد   ا

 . وُخفف احلكم بعدما أقر سبايت بذنبه يف بداية مثوله أمام احملكمة العليا يف سوفا بتهمة اخليانة. السجن املؤبد

 سيالتولو والصحفي جو ناتا بالسجن ، حكم على السياسي السابق تيموسي ٢٠٠٤حزيران  /ويف يونـيه   -٣٩
يزال آخرون ممن يتحملون مسؤولية اجلرائم اليت وقعت         وال. ورمها يف االنقالب  بصدد د املؤبد إلدانتهما باخليانة    
 .عن العقاببالفعل خالل االنقالب يف منأى 

ستوطنة موانيويين  ووجهت هتم إىل مجيع األشخاص الضالعني يف االعتداءات على اهلنود اليت وقعت يف م              -٤٠
 قاض ساحة تسعة قرويني من السكان األصليني أ، بّر٢٠٠٤فرباير /لكن، يف شباط ..٢٠٠٠خالل انقالب عام 
االعتداءات العنصرية األكثر عنفاً اليت تعرضت      هتم بصدد عدد من     وكانت قد وجهت إليهم     . يف منطقة موانيويين  

وقد برئوا حسبما   .  جيداً نقالبية، وهي اعتداءات ُوثقت توثيقاً    هلا األسر الفيجية من أصل هندي خالل العملية اال        
وبرئت ساحة عشرة من    . زعم بسبب نقص األدلة يف أعقاب مزاعم سابقة مفادها أن الشهود تعرضوا للتخويف            

السكان األصليني الفيجيني كان يشتبه يف ضلوعهم يف االنقالب ألسباب متعلقة حبقوق اإلنسان، وذلك ألن أحد                
 . االدعاء مل ميثل أمام احملكمةشهود
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  الشعب- ثالثاً

 يف املائة من جمموع عدد ٥٣ميثلون )  يف املائة١,٢(ينقسـم سكان فيجي إىل فيجيني أصليني وروتومان         -٤١
 .  يف املائة من عدد السكان٤٠ من أصل هندي ميثلون وفيجينيالسكان، 

 ٢٠٠٥مارس /ارآذ : اإلحصاءات الرئيسية-مكتب اإلحصاءات جلزر فيجي 
 السكان

 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١تقديرات عدد السكان حسب األصل العرقي ونوع اجلنس والعمر يف  ٤-٢

 الفيجيون اهلنود الفئات األخرى اجملموع
الفئات 

 العمرية

 

النسبة 

 ]السنوات[ اإلناث كورالذ اجملموع اإلناث الذكور اجملموع اإلناث الذكور اجملموع اإلناث الذكور اجملموع املئوية

 اجملموع ٢١٩ ٦٦٨ ٢١٣ ٨٢٣ ٤٣٣ ٤٩١ ١٦٦ ٢٦٦ ١٦٠ ٩٨٧ ٣٢٧ ٢٥٣ ٢٩ ٠٢٦ ٢٥ ٢٤٣ ٥٤ ٢٦٩ ٤١٤ ٩٦٠ ٤٠٠ ٠٥٣ ٨١٥ ٠١٣ ١٠٠,٠

 ١-صفر ٥ ٤٨٨ ٥ ١٣٠ ١٠ ٦١٨ ٢ ٣٨٠ ٢ ٢٩٣ ٤٤ ٦٧٣ ٥٠٨ ٤٣١ ٩٣٩ ٨ ٣٧٦ ٧ ٨٥٤ ١٦ ٢٣٠ ٢,٠

٢-١ ٥ ٦٩٣ ٥ ٢٦٩ ١٠ ٩٦٢ ٣ ٠٠١ ٢ ٦٨٩ ٥ ٦٩٠ ٥٢٤ ٤٢٠ ٩٤٤ ٩ ٢١٨ ٨ ٣٧٨ ١٧ ٥٩٦ ٢,٢ 

٣-٢ ٥ ٣٣١ ٥ ٠١٤ ١٠ ٣٤٥ ٢ ٦٠١ ٢ ٤٨١ ٥ ٠٨٢ ٤٧٦ ٤٣٤ ٩١٠ ٨ ٤٠٨ ٧ ٩٢٩ ١٦ ٣٣٧ ٢,٠ 

٤-٣ ٥ ٣٤٠ ٥ ٠٣٤ ١٠ ٣٧٤ ٢ ٥٧٣ ٢ ٤١٩ ٤ ٩٩٢ ٤٦٣ ٣٩٥ ٨٥٨ ٨ ٣٧٦ ٧ ٨٤٨ ١٦ ٢٢٤ ٢,٠ 

٥-٤ ٥ ٢١٧ ٤ ٩٣١ ١٠ ١٤٨ ٢ ٦٩٨ ٢ ٦٠٨ ٥ ٣٠٦ ٤٩٨ ٤٣٨ ٩٣٦ ٨ ٤١٣ ٧ ٩٧٧ ١٦ ٣٩٠ ٢,٠ 

٩-٥ ٢٦ ١٦٧ ٢٤ ٥٧٥ ٥٠ ٧٤٢ ١٦ ٢٢١ ١٥ ٣٧٦ ٣١ ٥٩٧ ٢ ٦٨٧ ٢ ٥٣٤ ٥ ٢٢١ ٤٥ ٠٧٥ ٤٢ ٤٨٥ ٨٧ ٥٦٠ ١٠,٧ 

١٤-١٠ ٢٥ ٣٣٩ ٢٣ ٧١٢ ٤٩ ٠٥١ ١٧ ٦٥٦ ١٦ ٨٥٠ ٣٤ ٥٠٦ ٢ ٦٠٧ ٢ ٣٧١ ٤ ٩٧٨ ٤٥ ٦٠٢ ٤٢ ٩٣٣ ٨٨ ٥٣٥ ١٠,٩ 

١٩-١٥ ٢٣ ٠٣٥ ٢١ ٨٠٣ ٤٤ ٨٣٨ ١٨ ٠١٠ ١٦ ٨٩٣ ٣٤ ٩٠٣ ٢ ٤٧٨ ٢ ٤٢٣ ٤ ٩٠١ ٤٣ ٥٢٣ ٤١ ١١٩ ٨٤ ٦٤٢ ١٠,٤ 

٢٤-٢٠ ١٩ ٨١٠ ١٩ ٣٦٤ ٣٩ ١٧٤ ١٦ ٧٥٤ ١٥ ٠٧٤ ٣١ ٨٢٨ ٢ ٦١٨ ٢ ٣٠٨ ٤ ٩٢٦ ٣٩ ١٨٢ ٣٦ ٧٤٦ ٧٥ ٩٢٨ ٩,٣ 

٢٩-٢٥ ١٧ ٠٣٤ ١٦ ٩٥٧ ٣٣ ٩٩١ ١٤ ٣٩٤ ١٣ ٠٦٠ ٢٧ ٤٥٤ ٢ ٥٥٠ ٢ ٣١٧ ٤ ٨٦٧ ٣٣ ٩٧٨ ٣٢ ٣٣٤ ٦٦ ٣١٢ ٨,١ 

٣٤-٣٠ ١٥ ٥٢٨ ١٥ ٤٦٣ ٣٠ ٩٩١ ١٣ ٢٧٩ ١٢ ٣٤٨ ٢٥ ٦٢٧ ٢ ٥٢٧ ٢ ١٧٥ ٤ ٧٠٢ ٣١ ٣٣٤ ٢٩ ٩٨٦ ٦١ ٣٢٠ ٧,٥ 

٣٩-٣٥ ١٤ ٢٦٨ ١٣ ٩٣٣ ٢٨ ٢٠١ ١٢ ٧٣٦ ١٢ ٢١٥ ٢٤ ٩٥١ ٢ ٣٢١ ١ ٩٦٧ ٤ ٢٨٨ ٢٩ ٣٢٥ ٢٨ ١١٥ ٥٧ ٤٤٠ ٧,٠ 

٤٤-٤٠ ١٢ ٤٥٥ ١٢ ٠٨٢ ٢٤ ٥٣٧ ١١ ٧١٦ ١١ ٤٢٢ ٢٣ ١٣٨ ٢ ١١٠ ١ ٦٢٩ ٣ ٧٣٩ ٢٦ ٢٨١ ٢٥ ١٣٣ ٥١ ٤١٤ ٦,٣ 

٤٩-٤٥ ١٠ ٢٩٠ ١٠ ٠٢٠ ٢٠ ٣١٠ ٩ ٨٠٦ ٩ ٨٧٢ ١٩ ٦٧٨ ١ ٨٣١ ١ ٤١٧ ٣ ٢٤٨ ٢١ ٩٢٧ ٢١ ٣٠٩ ٤٣ ٢٣٦ ٥,٣ 

٥٤-٥٠ ٨ ٢٦٥ ٨ ١٧١ ١٦ ٤٣٦ ٧ ٦٥٣ ٧ ٨٨٨ ١٥ ٥٤١ ١ ٥٦٥ ١ ١٨٧ ٢ ٧٥٢ ١٧ ٤٨٣ ١٧ ٢٤٦ ٣٤ ٧٢٩ ٤,٣ 

٥٩-٥٥ ٦ ٥٩٠ ٦ ٦٧٦ ١٣ ٢٦٦ ٥ ٤٨٩ ٥ ٩٧٩ ١١ ٤٦٨ ١ ١٧٤ ٩٠١ ٢ ٠٧٥ ١٣ ٢٥٣ ١٣ ٥٥٦ ٢٦ ٨٠٩ ٣,٣ 

٦٤-٦٠ ٥ ١٢٠ ٥ ٣٢٣ ١٠ ٤٤٣ ٣ ٧٩١ ٤ ٣١١ ٨ ١٠٢ ٧٨٧ ٦٤٨ ١ ٤٣٥ ٩ ٦٩٨ ١٠ ٢٨٢ ١٩ ٩٨٠ ٢,٥ 

٦٩-٦٥ ٣ ٦٧١ ٣ ٩٩٥ ٧ ٦٦٦ ٢ ٤٤٠ ٢ ٩٣٥ ٥ ٣٧٥ ٥١٤ ٤٤٩ ٩٦٣ ٦ ٦٢٥ ٧ ٣٧٩ ١٤ ٠٠٤ ١,٧ 

٧٤-٧٠ ٢ ٤١١ ٢ ٨١٠ ٥ ٢٢١ ١ ٥١٥ ١ ٩٢٤ ٣ ٤٣٩ ٣٨٠ ٣٣٥ ٧١٥ ٤ ٣٠٦ ٥ ٠٦٩ ٩ ٣٧٥ ١,٢ 

٧٥ ٢ ٦١٦ ٢ ٥٦١ ٦ ١٧٧ ١ ٥٥٣ ٢ ٣٥٠ ٣ ٩٠٣ ٤٠٨ ٤٦٤ ٨٧٢ ٤ ٥٧٧ ٦ ٣٧٥ ١٠ ٩٥٢ ١,٣+ 

 .مكتب اإلحصاءات :املصدر
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 الفيجيون األصليون

. ان يف املائة من عدد السك٥٣ميثل الفيجيون األصليون أكرب جمموعة عرقية يف فيجي وتبلغ نسبتهم حالياً  -٤٢
لعرقية واللغوية املتباينة اليت    فهو يضم عدداً من الفئات ا     . جمتمعهم بعيد كل البعد عن أن يكون متجانساً       ولكـن   

وأدى تفاوت التنمية بني املناطق الريفية واحلضرية وبني اجلزر         .  عديدة تنقسـم إىل طوائـف ومجاعات وعشائر      
فيجيون أصليون من قدم و .املركزية واجلزر النائية أيضاً إىل تفاوتات اقتصادية كبرية داخل جمتمع السكان األصليني

 آلخر، مطالبات للحصول على مزيد من االستقالل مستندين إىل هذه الظروف التارخيية             خمتلف املناطق، من حني   
وقـد كانت هذه العوامل حمكاً للزعماء السياسيني من السكان األصليني الذين كانواً              .واالقتصـادية املخـتلفة   

 .التضامن بني األعراقيناشدون 

 يف ذلك على صعيد     اويف جماالت عدة، مب    .البلدومثـة إحساس بأن الفيجيني كمجموعة هم أفقر فئة يف            -٤٣
األداء التعلـيمي والتمثيل يف القطاعات التجارية وقطاعات اقتصادية معينة، مثة متثيل ناقص للفيجيني من السكان          

  .األصليني

 الفيجيون من أصل هندي

صل هندي، على غرار    والفيجيون من أ   .ميثل الفيجيون من أصل هندي ثاين أكرب جمموعة عرقية يف البلد           -٤٤
م أول اهلنود إىل فيجي مبوجب      وقِد .عن أن يكونوا جمموعة متجانسة     أيضاً   السكان األصليني، بعيدون كل البعد    

وبعد انقضاء فترة عقد االستخدام، ظل العديد منهم يف البلد لالشتغال يف زراعة قصب  .نظام االستخدام التعاقدي
نت هلم القدرة فقد تركوا الزراعة وأصبحوا عماالً مأجورين أو أصحاب السكر يف أراض مستأجرة؛ أما الذين كا   

وخالل الفترة بني احلربني، قدمت إىل فيجي فئة غنية        .جتـارة صغرية، ومنهم من تلقى تدريباً يؤهله للعمل املهين         
اضي، أضحى  وحبلول الستينات من القرن امل     .جديدة من اهلنود املنحدرين من غوجارات حبثاً عن فرص اقتصادية         

يعترب الفيجيون من أصل هندي الذين يعيشون و .بيني يف اهليمنة على االقتصادواهلنود الغوجاراتيون ينافسون األور   
حالـياً يف فـيجي أنفسهم جزءاً من اجملتمع الغوجارايت أو أفراداً قدمت أسرهم إىل فيجي خالل فترة االستخدام        

ين عامالً إضافياً يف    وميثل الدّ . وعتان اعتباراً كبرياً لبعضهما بعضاً    ويف بعـض احلاالت، ال تويل اجملم       .الـتعاقدي 
 من بينهم ولئن كان معظم الفيجيني من أصل هندي من اهلندوس، ف          .تقسـيمات جمتمع الفيجيني من أصل هندي      

 تكررتو .اهليمنة العددية للهنود من أصل هندوسي مصدراً لبعض التوتر        قد كانت   و .نو ومسلم يونأيضاً مسيح 
 . للحصول على متثيل سياسي مستقل الذين قدموا خالل الفترة االستعمارية نيهلنود املسلممطالبات ا

 نيالبانابيفئة 

وينحدر البانابيون   . هذه الفئة   جزيرة رايب اليت تقع قبالة ساحل فانوا ليفو ويعيش فيها معظم أفراد            ونميلك البانابي  -٤٥
وقد قدموا أول األمر كمستوطنني      .ابعة ملستعمرة جزر جيلربت وإيليس الربيطانية     الت) بانابا" (جزيرة احمليط "أصـالً مـن     

وكانت جلنة الفوسفات الربيطانية قد اشترت جزيرة       . ١٩٤٥ديسمرب  /يف كانون األول  ) أشخاص ١ ٠٠٣ م منهم قـدِ (
ين للبانابيني، هبدف إعادة    رايب مـن احلكومة االستعمارية الربيطانية يف فيجي، معتمدة على أموال من الصندوق االستئما             

 . شخص٥ ٠٠٠ أشخاص إىل ١ ٠٠٣، ارتفع عدد سكان رايب من ١٩٩٥ إىل ١٩٤٥ويف الفترة من  .توطينهم
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وتعود جذور حمنة الباناتيني يف فيجي إىل واحدة من أسوأ حاالت االستغالل االستعماري يف منطقة احمليط  -٤٦
وأقنعت شركة جزر احمليط اهلادئ اليت اكتشفته       . ات يف بانابا  ، اكتشف الفوسف  ١٩٠٠في عام   ف. اهلادئ اجلنويب 

. ، حازت أراض بأسعار خبسة من أجل استخراج الفوسفات        ١٩١٢ويف عام    .احلكومـة الـربيطانية بضم بانابا     
ويف عام  .وأنشأت أيضاً الصندوق االستئماين للبانابيني الذي أودعت فيه عائدات ريعية ليستخدمها اجملتمع البانايب

ـ  ١٩١٦ جزيرة احمليط إىل مستعمرة جزر جيلربت وإليس دون أن يستشار سكاهنا أو يوافقوا على              /مت بانابا ُض
، اشترت حكومات أستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا مصاحل شركة جزر احمليط اهلادئ يف بانابا؛ ١٩٢٠ويف عام  .ذلك

ومع مرور الوقت، قامت  .ها على أساس جتاريوبدأت جلنة الفوسفات الربيطانية بعدئذ تدير صناعة الفوسفات في
 .ودفعت هلم تعويضات ضئيلةاللجنة بتوسيع نطاق التعدين، مما أدى إىل تدمري أساس معيشة السكان؛ 

علن ، جرى التوقيع على بيان نوايا بني فريق من املسؤولني الربيطانيني وزعماء بانابيني، أُ    ١٩٤٧ويف عام    -٤٧
 املتعلق ١٩٤٥ونتيجة هلذا البيان، جرت صياغة أمر عام  .ن يف رايب التابعة جلزر فيجيفـيه أن البانابيني سيعيشو  

وأصبح البانابيون الذين يعيشون يف رايب  .بتوطني البانابيني، الذي نص على إدارة رايب من خالل جملس جزيرة رايب
 .دمات املقدمة من احلكومة الفيجيةخاضعني لنظام الضرائب احملصلة يف فيجي وأصبح هلم احلق يف االستفادة من اخل
وأنشئ أيضاً مبوجب األمر جملس  .ووسعت جلنة الفوسفات الربيطانية نطاق عقد االستئجار ليشمل باقي األراضي

 .الصندوق االستئماين للبانابيني، الذي استعيض عنه بقانون توطني البانابيني عندما حصلت فيجي على استقالهلا

ضد جلنة  دعوى  السكان البانابيني    إقامة   صـل إىل اتفـاق بشأن التعويضات إىل       وأدى الفشـل يف التو     -٤٨
 .وأقرت احملاكم مبسؤولة احلكومة الربيطانية وأدانتها بالتهاون املعنوي        .الفوسفات الربيطانية واحلكومة الربيطانية   

 ١٠وُعرض مبلغ    .ملسألةاة  سويلتوأرغم هذا احلكم احلكومة الربيطانية واللجنة املعنية بالفوسفات على التفاوض           
ماليـني دوالر فـيجي على البانابيني، أودع صندوقاً استئمانياً جتري إدارته وفقاً لقانون توطني البانابيني، الذي                

 .١٩٩٧كرسه دستور فيجي لعام 

ة من نظراً إىل حتكم هذه األقلية من السكان يف أمواهلا الذاتية املرصودة للتنمية، فقد أقصيت بدرجة كبريو -٤٩
واعتباراً من الثمانينات، شهدت مجيع املؤشرات املتعلقة بالرفاه االجتماعي هلذه الفئة من  .العملية اإلمنائية الرئيسية
 .السكان تراجعاً كبرياً

 ني الصينيفئة

ر يعود تاريخ قدوم الصينيني إىل فيجي إىل منتصف القرن الثامن عشر عندما قدموا إىل املنطقة حبثاً عن خيا -٥٠
وارتفع عدد الصينيني يف فيجي بعد احلرب العاملية         .البحر وخشب الصندل، وهي سلع ذات قيمة كبرية يف الصني         

وكـان املقيمون اجلدد يوفرون اليد العاملة لصناعة تصدير املوز املزدهرة يف العشرينات والثالثينات من               . األوىل
وشهدت  .ز وغريه من املنتجات يف أراض مستأجرةوانـتقل العديـد من هؤالء إىل إنتاج املو   .القـرن املاضـي   

وألول مرة، بدأ العديد من الصينيني  .الثالثينات واألربعينات من القرن العشرين هجرة أخرى للصينيني حنو فيجي
لكن  . من احلرب العاملية الثانيةوتزايد عدد هؤالء السكان تدرجيياً ابتداًء .يتقدمون بطلبات للحصول على اجلنسية

 يف املائة منهم فيجي يف الفترة بني ٢٠قالل فيجي ترك لدى العديد من الصينيني إحساساً بالتوجس، فغادر حنو است
 .١٩٧٤ و١٩٦٨
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 . من أربعينات القرن العشرين    وبدأ الصينيون يدخلون القطاع التجاري، ال سيما كباعة مستقلني، ابتداءً          -٥١
 من السكان مركز راسخ يف جمال جتارة التقسيط         الفئةذه  وحبلـول منتصف السبعينات من القرن نفسه، أصبح هل        

، ١٩٩٦ويف عام  .وعلى نفس املنوال، جنح أفراد من هذه الفئة يف قطاع العمل املأجور .وغري ذلك من الصناعات
 يعملون كمشرعني أو مهنيني أو مسؤولني       هذه الفئة  منفراد النشطني اقتصادياً    األ يف املائة من     ٤٠  أكثر من  كان
 ٢٢ يف املائة، و١٥ومقارنة مع ذلك، تبلغ هذه النسبة يف أوساط الفيجيني األصليني       .تقنينيك مناصب عليا أو     يف

 .يف املائة يف أوساط الفيجيني من أصل هندي

وتبني هذه اإلجنازات املستوى التعليمي للطالب من أصل صيين مقارنة مع نظرائهم من الفيجيني األصليني  -٥٢
وعلى سبيل املثال، بلغ عدد البالغني من أصل صيين الذين حصلوا على مؤهالت              . أصل هندي  أو الفيجـيني من   

لفيجيني ا يف أوساط يف املائة ٦,٥، مقارنة مع ١٩٩٦ يف املائة يف عام ١٨,٥يفوق مستواها مرحلة التعليم الثانوي 
األمهية اليت توليها األسر الصينية ويبني ذلك  .لفيجيني األصلينيا يف أوساط  يف املائة    ٥مـن أصل هندي وأقل من       

 .للتعليم العايل

وهذا .  الصينيية بشكل عام، فإهنا ظلت مهمشة سياسياً       الفئةه  توعلى الرغم من النجاح االقتصادي الذي حقق       -٥٣
لكن منذ بداية التسعينات من القرن العشرين، قدم        و .الفئةاهلجرة يف أوساط هذه     شدة ارتفاع نسبة    أسباب  من  حد  وا
فقد هيأ هلا النجاح يف      . الصغرية الفئات عن وضع باقي     الفئةوبشكل عام، خيتلف وضع هذه       . صيين ٢ ٥٠٠ىل فيجي   إ

يظل  الصينية هامشي، يف أحسن األحوال، للفئةوعلى الرغم من أن التمثيل السياسي     .التعلـيم والتجارة فرصاً للهجرة    
وكان الوضع االقتصادي األفضل نسبياً      .مية والثقافية اخلاصة هبا   مؤسساهتا التعلي هي تدير   و دخالً،   على هم األ  أفرادها

على الصعيد احمللي ونسبة اهلجرة املرتفعة يف أوساطها مبثابة صمامي أمان هلا خالل الفئة من السكان الذي تتمتع به هذه 
 الفيجي بشكل عام، يتعني      احليوية ملا ينفع اجملتمع    الفئةولكي ُتسّخر طاقات وموارد هذه       .أوقات االضطراب السياسي  

 . كمواطنني يتمتعون باملساواةأن يعزز الدستور والسياسات شعور أفرادها باالنتماء 

  الروتومانفئة

وقد ُسلمت رمسياً إىل     .مشال جزيرة فييت ليفو   تقريباً   كيلومتر   ٥٠٠روتومـا جزيرة بعيدة تقع على بعد         -٥٤
لكاثوليك وامليثوديون من أتباع لروم ا، مها امتنازعتنيية بني فئتني دين" حروب" بعد اندالع ١٨٨١بريطانيا يف عام 

 ١٨٨١ قررت يف عام     الكن بريطاني  .وأدى ذلك بقادة الروتومان إىل أن طلبوا من بريطانيا ضم اجلزيرة           .ويسلي
ة، فقد سعى ونظراً للفرص االقتصادية والتعليمية احملدود .أن تدار روتوما عن طريق املكتب االستعماري يف فيجي

، بلغ  ١٩٨١ويف عام    .الـرتومان إىل طلب التعليم والعمل يف فييت ليفو منذ وقت مبكر إبان الفترة االستعمارية              
 يف املائة، يعيشون يف جزيرة ٣٢ شخصاً فقط، أو ٢ ٥٧٨ شخصاً، منهم ٨ ٠٧٨جمموع عدد السكان الروتومان 

 الذين  الفئةوما فتئت نسبة أفراد هذه      . ١٩٦٦ عام    يف املائة يف   ٥٦ شخصاً، أو    ٣ ٢٣٥روتومـا، مقارنـة مع      
 .يعيشون خارج روتوما تتزايد باطراد

وا ففي الثالثينات من القرن املاضي، كان      . بالنسبة هلؤالء السكان    فقد تغريت أمناط اهلجرة    ،ومـع ذلك   -٥٥
 لتلقي تعليم املرحلة الثالثة أما حديثاً، فهم يغادرون جزيرهتم .يغادرون روتوما يف الغالب للعمل يف مناجم الذهب
 يف املائة من الروتومان     ٣٠، كان أكثر من     ١٩٩٦ويف عام    .يف فييت ليفو ولشغل مناصب تتطلب كفاءات عالية       
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يشغلون مناصب تشريعية أو مهنية أو تقنية، وهي نسبة تفوق بكثري النسبة نفسها لدى الفيجيني من أصل هندي                  
 املئوية للطالب الروتومان الذين ينهون تعليمهم العايل بشكل ملموس النسبة           وتفوق النسبة  .والفيجيني األصليني 

ويذكرون كمثال  .همبيد أن الروتومان يشعرون بأن احلكومات املتتالية أمهلت .نفسها يف أوساط الفيجيني األصليني
من نقص يف الفرص    مسـألة الشـحن الـبحري غري املنتظم حنو اجلزيرة، والبىن التحتية الضعيفة، وما يتبع ذلك                 

 .االقتصادية والتعليمية، وهي عوامل يعود سبب بعضها إىل التأثري اهلامشي للجزيرة على عملية اختاذ القرار الوطين

 عـدداً من اآلليات اليت ميكن هلذه الطائفة من خالهلا أن توسع نطاق تأثريها               ١٩٩٧ويتـيح دسـتور      -٥٦
ـ  .السياسـي   .نص على تعيني عضو يف جملس الشيوخ من الروتومان        يملان و ضمن للروتومان مقعداً يف الرب    ي وفه

وعالوة على ذلك، تتيح املقاعد اليت يكون التنافس عليها مفتوحاً فرصاً ألفراد الطائفة املقيمني يف املنطقة املركزية   
وأخرياً،  .كما يرسخ الدستور أيضاً قانون روتوما وقانون أراضي الروتومان         .لكي يؤثروا على نتائج االنتخابات    

تتيح أحكام الدستور املتعلقة بالعدالة االجتماعية أساساً لتحسني الرفاه االجتماعي واالقتصادي ألكثر أفراد هذه              
 .الطائفة حرماناً، وال سيما أولئك الذين يعيشون يف جزيرة روتوما

 املنحدرين جزئياً من أصل أورويبالسكان  األوروبيني و السكانفئة

 املنحدرين جزئياً من أصل أورويب يف فيجي إىل بداية القرن           والسكان األوروبيني   كانالسيعـود أصـل      -٥٧
وبعد االستعمار، زاد عددهم مع      .التاسـع عشر، عندما بدأ املستوطنون يف إقامة أول وجود جتاري هلم يف البلد             

ن جزئياً من واملنحدركان السن وو األوروبيالسكانوطيلة الفترة االستعمارية، كان  .توسع نطاق الفرص التجارية
وكان للفئتني   .مبركز خيوهلم امتيازاً نسبياً نظراً هليمنتهم على التجارة واإلدارة االستعمارية         يتمتعون  أصل أورويب   

 .اجلهاز التشريعي االستعمارييف أيضاً متثيل مباشر 

ومنذ ذلك  . ز مستواه عدد أفرادها   متثيالً سياسياً كبرياً يتجاو   للفئة األوروبية    يكفل   ١٩٧٠وكـان دستور عام      -٥٨
 كان أعضاؤه املنتخبون ميثلون متثيالً جيداً داخل احلكومة يف          الذييد األوروبيون على حنو واسع حزب التحالف،        أاحلني،  

 .قلقهم بشأن هويتهم وشعورهم باالنتماءمما أثار ، ١٩٩٩٠يف دستور عام وقل متثيل األوروبيني . مستويات عليا

 ٥٠وتشغل نسبة تقل بقليل عن  . تستفيد من أعلى نسبة للدخلني األوروبيفئة السكانال تزال وعموماً،  -٥٩
يف املائة من السكان األوروبيني والسكان املنحدرين جزئياً من أصل أورويب الناشطني اقتصادياً وظائف عالية األجر 

ني أعلى نسبة يف أوساط مجيع األقليات،       وتبلغ معدالت اهلجرة لدى األوروبي     .إما كمشرعني أو مهنيني أو تقنيني     
 . الصينيني والفيجيني من أصل هنديفئيت لدىوتتسم باجتاهات مماثلة ملا هو احلال عليه 

 نيامليالنيزيفئة 

، الذين ينحدرون من أسالف أصلهم من جزر سليمان وين فانواتو، إىل فيجي يالنيزيوناسُتقدم السكان امل -٦٠
ويعيش معظم أفراد ذرية هؤالء يف جمتمعات مغلقة نسبياً يف . اية القرن التاسع عشركـيد عاملـة مستعبدة يف بد    

ويظل .  يف املائة من أسر هذه اجملتمعات تعيش دون خط الفقر الرمسي           ٦٠سـوفا، والوتوكا، وليفوكا، كما إن       
ءات تعليمية عالية   عـدد األفراد من هذه الفئة الذين يشغلون وظائف عالية األجر أو هلم مؤهالت مهنية أو كفا                

 . ضئيالً للغاية
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 هجرة املهنيني من أصحاب املهارات يف اآلونة األخرية

ويرد فيما يلي جدول يضم بعض      . تأثـر البلد هبجرة املهنيني من أصحاب املهارات اليت حدثت مؤخراً           -٦١
 :األرقام املستقاة من مكتب اإلحصاءات

 ٢٠٠٤أغسطس / آب- ١٩٩٧املواطنون الفيجيون املهاجرون حسب الوظيفة، 

 الوظيفة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
 العاملون التقنيون واملهنيون والفئات ذات الصلة ٥٠٢ ٥٧٨ ٦٥٨ ٨٢٣ ٩٧٧ ٨٠٢ ٧٩٥ ٤١٤

 تنظيمالعاملون يف جمال اإلدارة وال ٢٣٠ ٢٩٠ ٢٥٨ ٣٧١ ٣٩٨ ٣٦٨ ٣٨٤ ٢٦٩

 ملشرفون والفئات ذات الصلة الكتبة وا ٣٤٩ ٤٦٤ ٤٢٥ ٤٧٩ ٥٤٤ ٥٢١ ٥١٨ ٣٠٩

 العاملون يف جمال البيع ١٣٧ ١١٦ ١٣٩ ١٤٠ ١٥١ ١٢٧ ١٣٤ ١١٨

 العاملون يف جمال اخلدمات ٩٤ ٩٥ ١١٥ ١٠٩ ١١٩ ١٢٨ ١١٩ ٩٣

 
٦٦ 

 
٨٥ 

 
٩٠ 

 
١١١ 

 
١٠٢ 

 
٩٨ 

 
١١٢ 

 
٧٤ 

عمـال الزراعة وتربية احليوانات واحلراجة      
 والصيادون

 
٤٠٩ 

 
٥٧٠ 

 
٤٨٩ 

 
٥٥٤ 

 
٤٦٩ 

 
٤٥١ 

 
٤٧٦ 

 
٤٨٦ 

عمـال اإلنـتاج والنقل ومشغلو املعدات       
 وعمال املعداتومشغلو 

 نيالعمال غري املصنف ٢ ٦٢١ ٢ ٦٩٨ ٢ ٦٩٣ ٢ ٧٨٢ ٣ ٤٦٢ ٢ ٩٥٥ ٣ ١٦٦ ٢ ١٨٨

 اجملموع ٤ ٤٩٣ ٤ ٨٢٩ ٤ ٨٣٧ ٥ ٢٧٥ ٦ ٣١٦ ٥ ٤٨٠ ٥ ٧٧١ ٣ ٨٦٦
 صايف عدد املهاجرين ٢٠٠٣ ٢٠٠٤يونيه / حزيران-يناير /كانون الثاين

 الفيجيون ١ ٦٠٣- ٢٠٥-

 اهلنود ٧ ١٦٠- ٩٠٨-

 الفئات األخرى ٢ ٣٧٣- ١ ٤٩٢

 اجملموع ١١ ١٣٦- ٣٧٩

 )٢٠٠٥، ٢٠٠٢مكتب اإلحصاءات، : املصدر(
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 األرض - رابعاً

 إدارة األراضي

 :على أساس وثيقة التنازل اليت تنص على ما يلييف فيجي يقوم نظام حيازة األراضي  -٦٢

ملطلقة لألراضي اليت مل يتبني أهنا يف حالتها الراهنة قد نقلت لتصبح عن حسن نية ملكاً                أن امللكـية ا   [...] "
ألوروبيني أو غريهم من األجانب، أو أهنا مستخدمة أو مشغولة بالفعل من زعيم أو قبيلة حالياً، أو أهنا ال تلزم 

 ". إىل صاحبة اجلاللة وورثتها وخلفهافعلياً ملنفعة حمتملة مستقبالً لزعيم أو قبيلة، تعود مبوجب هذه الوثيقة

 جلميع األراضي يف فيجي، ما عدا الوريث النهائيهو املالك املطلق أو التاج ومبوجب وثيقة التنازل، كان  -٦٣
أراض يستخدمها أو يشغلها بالفعل     تعرف بأهنا   األراضـي ذات امللكـية املطلقة وأراضي السكان األصليني اليت           

ضافة إىل األراضي اليت قد حيتاج إليها الزعماء وأتباعهم من وقت آلخر الستخدام أو منفعة أتباعهم، باإلوالزعماء 
وقامت اللجنة املعنية باألراضي اليت أنشئت بعيد التنازل بتحديد أسس ملكية األراضي، اليت              .حمتملني يف املستقبل  

هم من األجانب كانوا قد حازوا أراض       وبتت اللجنة يف مطالبات تقدم هبا أوروبيون وغري        .ظلت قائمة إىل اليوم   
واعُترف  ،)٢(وأقرت اللجنة أيضاً حبماية األشكال احمللية لنظم حيازة األراضي .عن حسن نية قبل التنازل عن فيجي

 .هي الكيان الرئيسي حليازة األراضي يف اجملتمع الفيجي" املتاكايل"بأن 

 يف  ٢،  ) فدان ٤١٥ ٠٠٠( يف املائة فقط     ٨لقة يف فيجي    وال تتعدى نسبة مجيع األراضي ذات امللكية املط        -٦٤
 يف املائة من األراضي فهي      ٩٠، أما نسبة    )ما زال يشار إليها باسم أراضي العرش      (املائـة مـنها حتوزها الدولة       

ويتعارض هذا الوضع مع ما هو عليه احلال يف العديد من البلدان األخرى اليت ُجّرد فيها                 .للسـكان األصـليني   
 .األصليون من ممتلكاهتم بسبب االستعمارالسكان 

أراضي  قانون إدارة  مبوجب   ١٩٤٠ويـتوىل اجمللس االستئماين ألراضي السكان األصليني، املنشأ يف عام            -٦٥
 .وال ميكن التصرف يف أراضي السكان األصليني بالبيع  .، رعاية ملكية أراضي السكان األصليني     السكان األصليني 

 إىل شغلها،   املتاكايلاين ألراضي السكان األصليني بإدارة األراضي اليت ال حيتاج أفراد           ويضـطلع اجمللس االستئم   
بعض األراضي الفائضة تارخيياً لزراعة     ت  ستغلاو .املاتاكايلوخيوَّل اجمللس فعلياً سلطة إجيار األرض بدون موافقة         

.  اهلنود املستخدمني تعاقدياً   من ذرية قصب السكر وغريه من احملصوالت، حيث كان يقوم بذلك عادة أشخاص            
 .وحديثاً، استخدمت األراضي الساحلية لتنفيذ خمططات سياحية

قانون أراضي السكان األصليني وقانون إدارة أراضي       ، قام الربملان بتعديل     ٢٠٠٢أبـريل   /ويف نيسـان   -٦٦
 راضي السكان األصليي  لدولة إىل اجمللس االستئماين أل     تابعة ل  ويسهل التعديالن نقل أراض    .السـكان األصـليني   

 األراضي اليت مل يطالب هبا عند التنازل، همميتسليتعني  أراض والذين ليست هلم حلساب الفيجيني الذين  وذلـك 

                                                      

)٢( Land Tenure Centre Coups, Constitutions and Confusion in Fiji, ) 2000. (Boydell, S

2): 2000Fall  (80 Newsletter. 
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، اليت كان أفرادها املاتاكايلراضي الكيانات األصغر، أل ةردواملستيافوسا وحلساب كيانات حيازة األراضي املسماة 
بزعامة سيتيفيين " سوكوسوكو فاكافوليوا ين تاوكي "حزب  د قامت حكومة    وق .قـد بـادوا عند وقوع التنازل      

 إىل اجمللس الفئة باءوأراضي الدولة املندرجة يف الفئة ألف  رابوكـا باقـتراح هذيـن التشـريعني املتعلقني بنقل           
الربملانية كان القانونان معروضني على اللجنة      و؛  ١٩٩٩فرباير  /يف شباط (االسـتئماين ألراضي السكان األصليني      

 كما عرضت احلكومة االئتالفية ملاهيندرا ،) عندما أجريت االنتخابات العامة  ١٩٩٩مـايو   /املشـتركة يف أيـار    
على جلنة برملانية كذلك  وكان القانونان معروضني ؛١٩٩٩أكتوبر /شودري القانونني على الربملان يف تشرين الثاين

 .مشتركة عندما وقع االنقالب

، وتتحكم الدولة فيها    بائدةال متاكايل هي أراض كانت متلكها كيانات        من الفئة ألف   وأراضـي الدولة   -٦٧
التاج قد بت فعالً يف حالة      ، كان   ١٨٨٠ يف عام    بأراضي السكان األصليني  وعندما سن األمر املتعلق     . وتديـرها 

 : من األمر الذي نص على ما يلي١٣وورد ذلك يف املادة  .ماتاكايلكيانات إبادة 

عرش باعتباره الوريث تاج  أفراده، تعود األرض إىل الهالك بسبب ماتاكايلالة اليت يبيد فيها كيان يف احل"
الذي كانت جزءاً منه، أو إىل فئة أخرى من السكان تطالب هبا، أو             " كايل"الـنهائي، وتسلم إىل كيان      

  ."أو ُيتصرف فيها حسبما يراه احلاكم مناسباتاج حيتفظ هبا ال

مل تقدم بشأهنا أية مطالبة عن فيجي التنازل وقت ة املعنية باألراضي إىل وجود أراض خالء وخلصت اللجن 
 الربيطاين، هنجاً قائماً    تاجومنذ البداية عقب التنازل، اعتمدت اإلدارة االستعمارية الربيطانية، باسم ال          .صحيحة

بأي تاج  ومل يطالب ال   ". منهم أبدا  أراضيهم هي ملكهم ولن تؤخذ    "وتلقى الفيجيون تأكيدات بأن      .على احلسىن 
 نظراً لعدم وجود أية هيئة      أراضي الفئة باء  سيري  تحق يف هذه الفئة من األراضي، لكن، العتبارات إدارية، ُخّول           

 .مصاحل أصحاب األراضي من السكان األصلينيملراعاة أخرى يف ذلك الوقت 

 قانون إدارة من  ) ١(١٨عة بواجبها وفقاً للمادة     ويسّهل حتويل األراضي وفاء الدولة بصورة كاملة وسري        -٦٨
كيان جيوز للرئيس، إذا اقتنع بأن األرض اليت ميكلها أي          "وتنص تلك املادة على أنه       .أراضـي السكان األصليني   

اً رضأأو  للتاج  عائدة  اً   ال تكفي لكي يستغلها أفراده ويلبوا منها احتياجاهتم وينتفعوا هبا، أن حيجز أرض             تاكايلم
ويليب املاتاكايل  الكيان  مطلوباً، لكي يستغلها ذلك     اه   بالشراء حلساب فيجيني أو بامسهم، حسبما ير        حيازهتا متت

وميكن تناول مجيع . "حممية للسكان األصلينيأرضاً حتجز هبذه الطريقة تعترب أرض وكل  .منها احتياجاته وينتفع هبا
دة أو األراضي اخلالء اليت يتقدم هبا الفيجيون ممن ال حيوزون  البائاملاتاكايلاملطالـبات املـتعلقة بأراضي كيانات     

 هوأراض أو الفيجـيون ممن هلم أراض غري كافية ليلبوا منها احتياجاهتم ويستنفعوا هبا، يف موقع مركزي واحد،                   
ارة اجمللـس االسـتئماين ألراضي السكان األصليني، وليس يف اجمللس االستئماين ألراضي السكان األصليني والوز             

 .املعنية باألراضي كما كان احلال يف السابق

، وإنشاء اجمللس االستئماين ١٩٤٠يف عام ) ١٣٤الباب  (أراضي السكان األصليني قانون إدارةوبعد سن  -٦٩
أراضي الدولة من  سلطة إدارةإىل اجمللس االستئماين لتاج ألراضـي السكان األصليني، كان من املعقول أن ينقل ا     

لكن ذلك مل حيصل مما تسبب يف خلل يف إدارة األراضي جتري اآلن معاجلته عن طريق نقل                  .لفئة باء وا الفئة ألف 
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ويتعني أن يقوم اجمللس االستئماين ألراضي السكان األصليني بتوزيع تلك األراضي على الفيجيني الذين               .األراضي
وتفيد سجالت جلنة أراضي السكان      .ليست هلم أراض كافية لسد احتياجاهتم وللفيجيني الذي ال حيوزون أراض          

 :وترد تفاصيل ذلك فيما يلي .، موزعة على سبعة أقاليم، ال متلك أراضتوكاتوكا وماتاكايل ٢٢٣األصليني أن مثة 

  اليت ال متلك أراضاملتاكايل بكيانات التفاصيل املتعلقة

  عدد كيانات
 اجملموع

 
 اإلناث

 
 ايلاملاتاك/التوكاتوكا الذكور

 
 اإلقليم

 كاكاودروف ١  ٣ صفر ٣

 ماكواتا ١٠  ١٢٤ ١٠٠ ٢٢٤

 لومايفييت ٩٨  ١ ٢٩٠ ١ ١٩٠ ٢ ٤٨٠

 ريوا ١  ٣ ١١ ١٤

 نادروغا ١٢  ١١٧ ١٢١ ٢٣٨

 با ٥٩  ٨٧٢ ٧٨٤ ١ ٦٥٦

 را ٤٢  ٤٥٤ ٤٥١ ٩٠٥

 اجملموع ٢٢٣  ٢ ٨٦٣ ٢ ٦٥٧ ٥ ٥٢٠

لقانون ضيهم، وتدار األراضي الزراعية وفقاً حيـتفظ أصحاب األراضي من السكان األصليني مبلكية أرا     و -٧٠
عقود استئجار أراض للسكان األصليني ألغراض      بضعة  ومثة  . ١٩٧٦ لعام    ومستأجري األراضي الزراعية   مـالك 

وتتوىل اإلشراف عليها إدارة األراضي     لتاج  لقانون أراضي ا  وختضع أراضي الدولة     . سنة ٩٩٩زراعـية أجـلها     
ليست ملكا للفيجيني األصليني كما هو      " أراضي السكان األصليني  "بيد أن    .راضيواملسـاحة التابعة لوزارة األ    

احلال مثالً يف سياق احليازة املطلقة للمصاحل يف جمتمع معاصر؛ فهي تقتصر على احليازة ضمن إطار استئماين، مما                  
از على مستوى فردي وال وهي ال حت .يعين أن الفيجي الفرد ال ميكنه أن يبيعها أو أن يرهنها للحصول على قرض       

 .)٣(ميكن على اإلطالق اعتبارها ملكاً شخصياً لعدم وجود صك فردي هلا

 إىل باالنتماءفثمة شعور  .ويف فـيجي، كما هو احلال يف باقي بقاع العامل، تستأثر األرض مبكانة خاصة              -٧١
، وتعين  توكيالفيجيون أنفسهم   ويف اللغة الفيجية، يسمي      .)فانوا( األرض وترابط متداخل بني الفيجي واألرض     

وعلى غرار العديد من جمموعات السكان األصليني، ينظر         ".الكامل"و  " شعب األرض " حرفـياً    "كـاي فـانوا   "
ومن الناحية الفلسفية والروحانية، مثة اعتقاد راسخ بضرورة االعتناء          .الفيجـيون إىل األرض بتقديس وروحانية     

ولية تقع على اجليل احلايل فيما يتعلق باألرض وهي مسؤولية هلا صلة بروح    ويعترب الفيجيون أن مثة مسؤ     .باألرض
 .السلف وآمال اخللف، وبتلبية احتياجات جيل اليوم

                                                      

 .٤املرجع نفسه،  )٣(
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 إىل مستأجرين يبلغ عددهم    مـن أراضـي السـكان األصليني         هكـتار تقريـباً      ٤٢٠ ٠٠٠تؤجـر   و -٧٢
 .ألغراض زراعية وجتارية وصناعيةالستغالهلا  ٢٤ ٧٠٠

 
 اجملموع
 

النسبة املئوية 
ألراضي السكان 
 األصليني املستأجرة

أراضي السكان 
األصليني 
 املستأجرة

 
السكان أراضي 

 األصليني 

 
األراضي اليت 
 تديرها الدولة

 
األراضي ذات 
 امللكية املطلقة

 
 اإلقليم

 با ١٠ ٣٢٣ ٣٤ ٥٢٥ ٢٠٣ ٥٠٥ ٧٧ ٧٠٦ ٪٣٨ ٢٤٨ ٣٥٤

 واب ١٧ ٧٢٥ ٢٨٦ ١١٧ ٠٨٦ ٣٣ ١٤٤ ٪٢٨ ١٣٥ ٠٩٧

 كاكاودروف ٥٠ ٥١٢ ٤ ٤٨٣ ٢١٦ ٤٥٤ ٢٢ ٧١١ ٪١٠ ٢٧١ ٤٤٩

 كادافو ١ ٧١٧ ٥١,٠٥ ٤٥ ٣٢٨ ٢ ١٨٨ ٪٥ ٤٧ ٠٩٦

 الو ٤ ٤٩٠ ٣١٥,٦٥ ٤٤ ٩٣٣ ١ ١٣٣ ٪٣ ٤٩ ٧٣٨

 لومايفييت ٥ ٥٨٣ ٦٧٨ ٢٩ ٩٠٣ ٢ ٥٥١ ٪٩ ٣٦ ١٦٤

 ماكواتا ١٢ ٥٩٥ ٤ ٠٥٤ ١٧٨ ٢٣٠ ٦٧ ٤٧٥ ٪٣٨ ١٩٤ ٨٨٠

 نافوزا/نادروغا ٦ ٢٠٥ ٣ ٧٥٢ ٢٠٦ ٥٧٨ ٤٥ ٢٣٦ ٪٢٢ ٢١٦ ٥٣٦

 نايتيسريي ٧ ٣٤٣ ٤ ٢٩٠ ١٤٤ ٤١٤ ٢١ ٠٠٠ ٪١٥ ١٥٦ ٠٤٧

 ناموسي ٣٨٦ ١١ ٢٤١ ٥٢ ٨٩٤ ٣ ٩٤٥ ٪٧ ٦٤ ٥٢١

 را ٥ ٨١٥ ٢ ١٤٥ ٩٨ ٦٨٢ ٢٩ ٢٨٩ ٪٣٠ ١٠٦ ٦٤٢

 ريوا ٢ ٦٦١ ٣٤٤ ٢١ ٣٨٠ ١ ٤٨٣ ٪٧ ٢٤ ٣٨٥

 سريوا ١٢ ٢٩٧ ٩٨,٦٢ ٤٥ ٣٠٣ ٢٨ ٥٥٣ ٪٦٣ ٥٧ ٦٩٩

 تايليفو ٤ ٤٣٧ ١ ٣٦٤ ٨٦ ٤٣٤ ٢٣ ٠٥٩ ٪٢٧ ٩٢ ٢٣٤

 .fj.com.nltb.www://http اجمللس االستئماين ألراضي السكان األصليني، معلومات مقتبسة واردة يف املوقع: املصدر

.  ألف هكتار  ٣٠٤ ٠٠٠اليت تبلغ مساحتها حنو     ال تشمل أراضي السكان األصليني املؤجرة مناطق االمتيازات احلراجية          : مالحظة
 .٢٠٠٤جرى آخر حتديث للبيانات يف عام 

 سنة  ٣٠وكانت األراضي الزراعية تؤجر مبوجب قانون مالك ومستأجري األراضي الزراعية ألجل مدته              -٧٣
 ١٣ ١٤٠اء حنو    انقض ، بدأ ١٩٩٧ويف عام   . املستغل يف املائة من قيمة رأس املال غري         ٦نسبته  مقابل رسم إجيار    

ويف عهد حكومة . ٢٠٠٠ و١٩٩٩يف الفترة بني عامي ) ٣ ٤٥٩( معظم هذه العقود آجال ت وانتهعقداً زراعياً؛
 اليت كان يقودها ماهيندرا شودري، أضحى قانون مالك ومستأجري األراضي الزراعية مثار ١٩٩٩االئتالف لعام 

وقدمت احلكومة تعويضاً قيمته    .  استعادة أراضيهم  جـدل عندما سعى مالك األراضي من السكان األصليني إىل         
وأثري جدل  . توطينهمبدوا رغبتهم يف إعادة      دوالر إىل املزراعني الذين انتهى أجل عقودهم والذين مل ي          ٢٨ ٠٠٠
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بشأن هذا املبلغ ألنه كان يعادل يف العديد من احلاالت قيمةً بالدوالر تفوق بصورة بينة جمموع املبالغ املتراكمة                  
 .)٤( سنة من اإلجيار٥٠إىل  ٣٠ فترة ليت تلقاها مالك األرض طوالا

على قطع من أراضي السكان األصليني إلنشاء فنادق ومشاريع جتارية كربى تدر          للحصول  وأفسح اجملال    -٧٤
فمدفوعات اإلجيار تفوق حالياً     .واستفاد مالك األراضي كذلك من تأجري األراضي       .دخالً على آالف األشخاص   

 .ليون دوالر سنوياً، وهو مبلغ يتوقع ارتفاعه يف السنوات املقبلة م١٢

وتؤدي حالة عدم التيقن اليت حتيط باملنازعات احلالية بشأن األراضي إىل وضع سياسي غري مستقر وشديد  -٧٥
 . املؤسسي التقلـب، وإىل انعدام الشعور باألمان فيما يتعلق بالعقار والبيئية، األمر الذي ينجم عنه انعدام األمن               

 ١٩وأدى اقـتران حالـة عـدم التيقن مبسائل أخرى إىل حماولة االنقالب الفاشلة اليت قادها جورج سبايت يف                    
وانطلقت الشرارة اليت كانت مصدر األحداث املؤدية إىل االنقالب من إصرار حكومة االئتالف . ٢٠٠٠مايو /أيار

تأجري األراضي الزراعية رغم معارضة العديد من برئاسـة ماهيـندرا شودري على االحتفاظ بقانون مالك ومس   
املالك من السكان األصليني، الذين كان اجمللس االستئماين ألراضي السكان األصليني ينصحهم باملطالبة بترتيبات              

ويف الفترة اليت سبقت االنقالب، كثرت      . إجيار أكثر إنصافاً ومرونة وفقاً لقانون إدارة أراضي السكان األصليني         
واختذت احلكومة موقفاً ضيق األفق حيث       .رحيات الالذعة اليت كانت تصدر بلهجة حممومة وعن غري اطالع         التص

كانـت تؤيد حالً يطرحه املستأجرون يف حني كان املالك يعتربون أن قانون مالك ومستأجري األراضي الزراعية            
 . أراضيهم معتربين أن القانون خيوهلم ذلك يستندون إىل حقهم املشروع يف استعادةكانواو. يشكل هتديداً مللكيتهم

واعتـرب املـالك أن حكومة شودري حتاول املس حبقوقهم وتعمل بتسلط على استمرار الوضع القائم الذي خيدم                  
 .)٥()أي مصلحة اهلنود(مصلحة املستأجرين 

 الك ومستأجري قانون م ومـن أجـل جتـاوز املأزق احلايل بشأن عقود اإلجيار الزراعية املربمة يف إطار                 -٧٦
البلد، حلصائل صادرات  املخصصة لزراعة قصب السكر، هذا املنتج الذي ميثل ثاين أكرب َمْصدر            األراضي الزراعية 

توازن بني احتياجات كيانات حيازة األراضي      ال بد من حتقيق ال    ويتعاطى زراعَته الفيجيون اهلنود يف املقام األول،        
 لغرض إنتاج قصب السكر، واحتياجات مستأجرين أراضي السكان         يف فـيجي، الـيت ُتسـتأجر أراضيها حالياً        

 .٢٠٢٤ و١٩٩٧يف الفترة بني عامي  إجياراهتم األصليني، الذين تنتهي آجال عقود

وشـكلت احلكومة فرقة عمل معنية بصناعة السكر لبحث قانون مالك ومستأجري األراضي الزراعية،               -٧٧
 ذلك اجمللس االستئماين ألراضي السكان األصليني، وجملس منتجي         وهـي تضم األطراف املعنية بالقطاع، مبا يف       

وتركز فرقة العمل يف املقام األول على مناقشة املأزق          .قصـب السـكر، واهليئة املعنية بقطاع السكر يف فيجي         
جياد التشريعي املتعلق بقانون مالك ومستأجري أراضي السكان األصليني وقانون إدارة أراضي السكان األصليني وإ

 .هـحل توافقي ل

                                                      

 .٤املرجع نفسه،  )٤(
 .٥، املرجع نفسه )٥(
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 :وشكلت أيضاً جلنة فرعية تابعة لفرقة العمل من أجل االضطالع باملهام التالية -٧٨

 تسهيل اإلعداد السريع لسندات اإلجيار؛ �

 إصدار العقود املتعلقة بقصب السكر يف الوقت املناسب؛ �

 صياغة مناذج الطلبات املتعلقة بربنامج املساعدات الزراعية؛ �

 مالك األراضي واملستأجرين السابقني مبوجب قانون مالك ومستأجري أراضي السكان           توعـية  �
 .األصليني وتثقيفهم بشأن برنامج املساعدات الزراعية وبرامج إعادة التوطني

وتلـتزم احلكومـة بكفالـة التوصـل إىل حل مقبول ومنصف وعادل سواء بالنسبة ملالك األراضي أو                   -٧٩
 .املستأجرين

، ثالث مشاورات مع األطراف     ٢٠٠١أكتوبر  / هذا اهلدف، أجرت اإلدارة، يف تشرين األول       ولتحقـيق  -٨٠
 روكو(املعنـية، كاجمللس االستئماين ألراضي السكان األصليني، وجملس الشؤون الفيجية، واملسؤولني اإلقليميني             

ني، واجلهة املعنية بالشباب    ، واجلهـة املعنـية بالتنمية اإلقليمية، ووزارة الزراعة والسكر وإعادة التوط           )تويـس 
والرياضة، واهليئة املعنية بقطاع السكر يف فيجي، وذلك على مستوى الُشَعب، هبدف مناقشة ووضع نظام ميكن                

املسؤولني اإلقليميني االضطالع بدور رائد يف إنشاء فرق عمل إقليمية تتبع هنجاً /من خالله جمللس الشؤون الفيجية
سألة انتهاء آجال عقود اإلجيار املربمة مبوجب قانون مالك ومستأجري أراضي السكان اسـتباقياً يف تعاملها من م  

. األصـليني، وتعمل على إذكاء الوعي لدى اجملتمعات الريفية بربنامج املساعدات الزراعية وبرامج إعادة التوطني              
 .ف الزراعية يف البلدوستعمل تلك اجلهات بدورها على تقليص حالة عدم التيقن اليت تعيشها حالياً األطرا

 على إنشاء جملس حلفظ األراضي مهمته الرئيسية االضطالع         قـانون حفظ األراضي وحتسينها    ويـنص    -٨١
ويكتسي هذا القانون أمهية بالغة للغاية وهو أساسي         .باإلشـراف العـام على األراضي واملوارد املائية يف فيجي         

يمي الرامي إىل حتقيق االستخدام املستدام ألراضيها ومواردها        بالنسـبة اللـتزام فيجي حيال الدعم العاملي واإلقل        
وفـيجي ملـتزمة باالستخدام املستدام ألراضيها ومواردها املائية، حيث وقعت على خمتلف االتفاقات               .املائـية 

رية واتفاقية األمم املتحدة اإلطا    ،٢١جدول أعمال القرن     أو   إعالن ريو واالتفاقيات الدولية يف هذا الصدد، مثل       
وتعمل وزارة الزراعة والسكر وإعادة التوطني كجهة  .بشأن تغّير املناخ، واتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي 
التزام وزارة األراضي نعكس وي .تدهور التربة يف فيجي/تنسـيق لتدابري األمم املتحدة الرامية إىل مكافحة التصحر  

برنامج الوزارة املتعلق يف م املستدام ألراضي فيجي ومواردها املائية واملـوارد املعدنـية بالعمل الفعلي واالستخدا      
 .أو املقاطعات " تيكينا"بالتخطـيط التشاركي الستخدام األراضي الذي يستند إىل حدود التقسيم القدمي املسمى             

 واختاذ عمليات التخطيطبشكل عام يف كيانات حيازة األراضي تعزيز دعم ومشاركة ويرمي ذلك إىل التوصل إىل 
وميثل حتليل خمتلف البيانات البيوفزيائية واالجتماعية      . لتعظيم الفوائد القـرار واالسـتخدام املسـتدام ملواردها        

خطة وضع  ويركز الربنامج على     .واالقتصـادية شرطاً مسبقاً لصياغة خطة تشاركية ناجحة الستخدام األراضي         
 .ثابة مشروع منوذجير لتكون مبتشاركية الستخدام أراضي مقاطعة ناغونيكولو
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  اهليكل السياسي العام- خامساً

  اجلهاز التشريعي-ألف 

 الدستور

يوليه / متوز ٢٥، حيز النفاذ يف     ١٩٩٠، املعدِّل لدستور عام     ١٩٩٧دخـل قـانون تعديل الدستور لعام         -٨٢
لكومنولث  إىل عودة فيجي كعضو يف ا      ١٩٩٧أكتوبر  /وأدى اعـتماد الدستور اجلديد يف تشرين األول       . ١٩٩٨

نتيجة  استبعادها   واسـتئناف مجـيع عالقاهتا على حنو تام مع العديد من الشركاء التجاريني والدبلوماسيني، بعد              
 على احلقوق األساسية واحلريات والتمثيل، وهو مطابق ألهم صكوك ١٩٩٧ويشدد دستور . ١٩٨٧النقاليب عام 

 .والتقاليد واإلرث الثقايفاألمم املتحدة املتعلقة باحلقوق يف األراضي واألعراف 

 الوثائق الدستورية منذ االستقالل عن اململكة املتحدة

وترد أوىل الوثائق الدستورية . ١٩٧٠ملكة املتحدة يف عام أصدرت فيجي ثالثة دساتري منذ استقالهلا عن امل -٨٣
، ١٩٧٠سبتمرب  / أيلول ٣٠الصادر عن امللكة خالل اجتماع جملس الوزراء يف          ١٩٧٠ االستقالل لعام مـرفقة بأمر    

ويف  .١٩٧٠يوليه / متوز٢٣، املؤرخ ١٩٧٠قانون استقالل فيجي لعام    وذلـك بعدمـا سن برملان اململكة املتحدة         
خالل فترة تكّون الدولة، إطاراً تفوق أمهية الدستور ما هي عليه يف األوقات العادية، اجملتمعات التعددية، مثل فيجي، 

 فيما بني خمتلف فئات اجملتمع؛ وأكثر من ذلك، فهو يعرب عن منط تفكري ومواقف أغلبية     واسعاً لتطوير عالقات تبادل   
حيال الفئات األخرى ويعرب عن املشاكل      ) الذين يعتقدون أن هلم حقاً طبيعياً يف اهليمنة السياسية        (السكان األصليني   

 يف املائة من عدد     ٤٢,٤ عدد الفيجيني ميثل     أيام كان قد دّون ذلك    و .)٦(املالزمـة املتمثلة يف الطائفية وبناء الدولة      
 .، أي أقل من عدد الفيجيني من أصل هندي يف ذلك التاريخ١٩٦٦السكان، استناداً إىل إحصاء عام 

وكـان هـنود فـيجي يسـتأثرون يف ذلك الوقت، وما زالوا، بالنصيب األكرب من النفوذ االقتصادي                   -٨٤
لى البلد إذا ما منحوا حقوقاً سياسية على قدم املساواة مع الفيجيني والتجاري؛ وكان مثة خشية من أن يسيطروا ع

وروعي هذا التخوف من جانب حكام االستعمار الربيطاين عند اعتمادهم النظام التقسيمي للتمثيل              .األصـليني 
 .خاص ينتمون إليهابل أش، كما هو احلال اليوم، من ِقالفئاتوبالتايل متثل خمتلف  .احمللي والقوائم االنتخابية احمللية

 أنه ينص على أحكام حتصن املسائل املتعلقة باألراضي واألعراف يف فيجي من ١٩٧٠ومما مييز دستور عام  -٨٥
األساسية التسعة اليت ختضع هلا النظم ، تنص على أن القوانني أو ١٩٧٠ من دستور عام ٦٨فاملادة . تدخل الربملان

ميكن أن تعدل إال إذا حظيت بأغلبية ثالثة أرباع األصوات يف جملس            ال   )٧(أراضي ومؤسسات السكان األصليني   

                                                      

)٦(  45 Pacific Affairs, in ”Communalism and Constitution making in Fiji“, )1972. (K.Vasil, R

(1 & 2):  21-41. 
قـانون الشـؤون الفيجية؛ قانون صندوق التنمية يف فيجي؛ قانون أراضي السكان األصليني؛ القانون املتعلق                 )٧(

 .األراضي الزراعية؛ قانون أراضي البانابيني؛ قانون توطني البانابينيبروتوما؛ قانون أراضي روتوما؛ قانون مالك ومستأجري 
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احلقوق العرفية يف فيجي، فإنه يتوقف على تأييد ستة على           وأالنواب؛ وإذا كان التعديل ميس األراضي واألعراف        
 ).بوز ليفو فاكاتوراغا(األقل من أعضاء جملس الشيوخ الثمانية املعينني من اجمللس األكرب للزعماء 

 بقيادة املقدم   ١٩٨٧مايو  / أيار ١٤ عقب انقالب مل ترق فيه دماء جرى يف          ١٩٧٠وألغـي دستور عام      -٨٦
 .سيتيفيين رابوكا

 مبوجب مرسوم صادر عن أول رئيس       ١٩٩٠يوليه  / متوز ٢٥وجـرى إصدار الدستور الثاين لفيجي يف         -٨٧
إلعادة احلكومة الربملانية بعد االنقالب      ١٩٩٠دستور عام   صدر  و. جلمهوريـة فـيجي، راتو سري بينايا غانيالو       

 قبل انقضاء سبع سنوات     هعلى استعراض على أن يتم    الدستور  هذا  ونص   .)٨(١٩٨٧عام  الذي حدث   العسكري  
ورأس  .، عني الرئيس جلنة الستعراض دستور فيجي تتألف من ثالثة أعضاء١٩٩٥مـن تاريخ إصداره؛ ويف عام       

م السابق لنيوزيلندا واملطران األنكليكاين، أما العضوان الباقيان فهما الرئيس          اللجـنة سري بول ريفز، احلاكم العا      
بريج الل، وهو فيجي الدكتور السابق لربملان فيجي، السيد توماسي فاكاتورا، وهو فيجي من السكان األصليني، و

 .من أصل هندي وأكادميي من اجلامعة الوطنية األسترالية

 جلنة استعراض دستور فيجي

هبدف تعزيز االنسجام العرقي والوحدة      " الدستور أنيطـت بلجـنة استعراض دستور فيجي والية استعراض         -٨٨
 ٦ويف   .، مع مراعاة املعايري الدولية حلقوق اإلنسان      "الوطنـية والتقدم االقتصادي واالجتماعي جلميع الفئات اجملتمعية       

وأوصت  ".حنو مستقبل موحد  : جزر فيجي "ملعنون  ، قدمت اللجنة إىل فخامة الرئيس تقريرها ا       ١٩٩٦سبتمرب  /أيلـول 
وأوصت أيضاً   . مقعداً جلميع األعراق   ٤٥على أن يتاح     عضواً،   ٧٠اللجـنة باالحـتفاظ مبجلس للنواب يتألف من         

 . للروتوماناً مقاعد للهنود، ومقعدين لعموم الناخبني، ومقعد١٠ مقعداً للفئات الفيجية احمللية، و١٢بتخصيص 

 ٢٥، جلنة برملانية مشتركة خمتارة تضم ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٠ الوزراء إضافة إىل ذلك، يف وأنشأ رئيس -٨٩
 ٦٩٤ومن بني توصيات التقرير البالغ عددها        .عضـواً لكي تنظر يف تقرير جلنة استعراض دستور فيجي وتناقشه          

 .كامل أو اعتربهتا زائدة توصية بال٧٧ توصية ورفضت ٤٠ توصية وعدلت ٥٧٧توصية، اعتمدت اللجنة الربملانية 

 الربملان

وتنص الدساتري الثالثة كلها     .يتـبع برملان فيجي إىل حد كبري إجراءات وتقاليد النظام الربملاين الربيطاين            -٩٠
وخيضع التوزيع احلايل لألعضاء     .)٩(عـلى وجود جملسني برملانيني، جملس منتخب للنواب، وجملس معني للشيوخ          

ويف هذا الصدد، تقوم جلنة الدوائر االنتخابية  .اب إىل التشكيلة العرقية والتوزيع السكاين املنتخـبني يف جملس النو    

                                                      

)٨( Report of the Fiji :  Towards a United Future, )1996. (and Vakatora, T. , Lal, B.Reeves, P

1Page .  1996, 34. Fiji Government, Parliamentary Paper No:  Suva.  Constitution Review Commission. 
 .١٩٩٧ من دستور عام ٤٥؛ واملادة ١٩٩٠ من دستور عام ٣٩؛ واملادة ١٩٧٠ من دستور عام ٣٠املادة  )٩(
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 بتحديد الدوائر االنتخابية للترشح للمقاعد املخصصة للفئات        ١٩٩٧ من دستور عام     ٧٥املنشـأة مبوجب املادة     
 .)١٠(احمللية واملقاعد املتاحة للجميع

وليس جمللس الشيوخ أية سلطة يف اقتراح       .  عضواً ٣٢عددهم  ويعـني الرئـيس أعضاء جملس الشيوخ و        -٩١
 عضواً من الفيجيني ١٤ويعني يف اجمللس  .مناقشة التشريعات وتأخريهاتقتصر سلطته على التشريعات أو نقضها، و

على بناًء  أعضاء ٨رئيس الوزراء، وبناًء على توصية  أعضاء ٩اجمللس األكرب للزعماء، وبناًء على توصية األصليني 
 .جملس جزيرة روتومابناًء على توصية زعيم املعارضة، وعضو من روتوما توصية 

 ١٩٧٠الربملان يف ظل دستور عام 

 ٣؛ و  هندياً ١٢؛ و  فيجياً ١٢:  عضواً يتوزعون كما يلي    ٥٢ على انتخاب    ١٩٧٠نـص دسـتور عام       -٩٢
 ١٠؛ و )فيجيني واهلنود وعموم الناخبني   ينتخبون على التوايل من قوائم الناخبني ال      (ينتخـبون من عموم الناخبني      

 ).ينتخبون من القوائم الوطنية( من عموم الناخبني ٥ هنود، و١٠فيجيني، و

 يعينهم اجمللس األكرب للزعماء، وعضو يعينه جملس        ٨ عضواً،   ٢٢وكـان جملـس الشـيوخ يتألف من          -٩٣
 . يعينهم زعيم املعارضة٦ يعينهم رئيس الوزراء، و٧الروتوما، و

 ١٩٩٠ان يف ظل دستور عام الربمل

 عضواً  ٧٢وكان مثة   .  بنائب واحد  ١٩٩٠زاد عـدد األعضاء املنتخبني يف جملس النواب يف ظل دستور             -٩٤
 يف مراكز   ٥ ينتخبون يف دوائر انتخابية ريفية، على مستوى األقاليم، و         ٣٢منهم   ( فيجياً ٣٧: يتوزعون كما يلي  

 ٣٤وكان جملس الشيوخ يتألف من      .  من الفئات العرقية األخرى    ٥ من الروتومان، و   ١ هندياً، و  ٢٧، و )حضرية
.  أعضاء يعينهم الرئيس مبحض تقديره٩ يعينهم اجمللس األكرب للزعماء، وعضو يعينه جملس الروتوما، و٢٤عضواً، 

 .ويف الواقع، كان هؤالء األعضاء التسعة ينتخبون من الفئات العرقية األخرى

 ١٩٩٧الربملان يف ظل دستور عام 

 ينتخبون من قوائم الفئات     ٤٦ خيتارون من قوائم مفتوحة، و     ٢٥ عضواً، منهم    ٧١يضـم جملس النواب      -٩٥
.  املتاحة للجميع أن يكونوا منتمني إىل أية فئة عرقية         ٢٥ل    وميكن للمرشحني لشغل املقاعد ا    ). عرقـية (احمللـية   

 من  ٣ من الروتومان، و   ١ هندياً، و  ١٩، و يجياً ف ٢٣:  كما يلي  ٤٦ل    ويـتوزع املرشحون ملقاعد الفئات احمللية ا      
 يعينهم  ١٤: ويتوزع أعضاء اجمللس األعلى، أو جملس الشيوخ، كما يلي        . الفـئات األخـرى أو عموم الناخبني      

 يعينهم  ٨رئيس الوزراء، و  توصية   على    يعينهم الرئيس بناءً   ٩اجمللس األكرب للزعماء، و   توصية   على   الرئـيس بناءً  
 .جملس الروتوماتوصية  على  يعينه الرئيس بناًء١زعيم املعارضة، وتوصية الرئيس بناء على 

                                                      

 .١٩٩٠ من دستور عام ٤٧كانت هذه اهليئة قائمة مبوجب املادة  )١٠(
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 السلطة القضائية -باء

السـلطة القضـائية مستقلة عن احلكومة يف مهامها القضائية اليت ال ختضع لتوجيه أو مراقبة من طرف                   -٩٦
 تعيني القضاة بعد استشارة جلنة      ويضمن الدستور استقالل القضاء ختويل الرئيس مبهمة      . الوزراء أو جملس الوزراء   

وال جتوز إقالة أعضاء اهليئة القضائية إالَّ مبوجب إجراءات نظام معقد من            . اخلدمات القضائية والقانونية املستقلة   
 .الضوابط والضمانات

هي وحمكمة التمييز املنشأة مبوجب الدستور . وتضطلع السلطة القضائية مبهامها يف احملاكم بسائر درجاهتا       -٩٧
أعـلى حمكمـة يف فيجي بينما حمكمة الصلح هي أدىن حماكم القضاء درجة وجيوز استئناف قراراهتا أمام احملكمة             

 .العليا، كما جيوز استئناف قرارات احملكمة العليا أمام حمكمة االستئناف ومن مث أمام حمكمة التمييز

ومتتد هذه السلطة   . إطار الدائرة اليت تقع فيها    ومتـارس حماكم الصلح سلطة قضائية مدنية وجنائية حمدودة يف            -٩٨
وتوزع املهام على حماكم الصلح املوجودة يف نفس الدائرة مبوجب     . أيضـاً لتشـمل املـياه اإلقليمـية املتامخة للدائرة         

 . قاضياًٍ مقيماً يف املدن الرئيسية١٤ويوجد يف الوقت احلاضر رئيس واحد للقضاة و. توجيهات من رئيس القضاة

، صدر مرسوم بقانون بشأن احملاكم املختصة بالقضايا الصغرية إلحالتها من حماكم الصلح ١٩٩١ويف عام  -٩٩
وينص املرسوم على أن تكون تلك احملاكم . إىل احملاكم املختصة بالقضايا الصغرية اجلديدة اإلنشاء يف سبيل تسويتها

 دوالر فضالً عن أي     ٢ ٠٠٠ ال تتجاوز قيمتها     تابعة حملاكم الصلح وأن يكون اختصاصها هو البت يف أية قضية          
 .اختصاص آخر خيوهلا إياه أي قانون آخر

 احملكمة العليا اختصاصاً ابتدائياً للنظر يف أي مسألة تتصل حبماية حقوق الفرد ١٩٩٧وخيول دستور عام    -١٠٠
وتتمتع هذه احملكمة   . وحـرياته األساسـية املكفولـة يف الفصل الرابع من شرعة احلقوق وإصدار حكم بشأهنا              

كما أن هلا سلطة غري     . باختصـاص ابتدائي غري حمدود للنظر يف أي قضية مدنية أو جنائية وإصدار حكم بشأهنا              
على . حمدودة للنظر يف دعاوى االستئناف اجلنائية واملدنية احملالة إليها من احملاكم األدىن درجة وإصدار حكم بشأهنا

وماً دعاوى االستئناف اليت يرفعها األشخاص الذين تدينهم احملكمة العليا          أن حمكمـة اسـتئناف فيجي تنظر عم       
وحمكمة التمييز هي آخر حمكمة ميكن استئناف الدعاوى أمامها وتصدر أحكامها مبقتضى            . بارتكـاب جرمية ما   

و عكس  الدستور يف أي قرار أو أمر هنائي صادر عن حمكمة استئناف فيجي كما أن هلا سلطة مراجعة أو تعديل أ                   
 .أو تثبيت أي قرار من تلك القرارات أو أي أوامر أخرى حسب ما تراه ضرورياً إلقامة العدل

  السلطة التنفيذية-جيم 

 اهليئة التنفيذية

 على أن ميارس الرئيس السلطة التنفيذية يف الدولة بصفته رئيس الدولة الذي ميثل ١٩٩٧ينص دستور عام  -١٠١
 (Bose Levuويعني جملس الزعماء األعلى . هام القائد األعلى للقوات املسلحةويقوم أيضاً مب. أيضـاً وحدهتـا  

(Vakaturaga      وجيوز تعينه مرة   . ويشغل الرئيس منصبه ملدة مخس سنوات     .  الرئـيس بعد استشارة رئيس الوزراء
س الوزراء  ويساعد الرئيس جملس الوزراء الذي يرأسه رئي      . أخرى ملدة مخس سنوات غري قابلة للتجديد بعد ذلك        
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ويقوم الرئيس بتعيني رئيس الوزراء من بني أعضاء جملس النواب باختيار الشخص الذي             . بصفته رئيس احلكومة  
 .يكون يف تقديره أفضل قائد حيشد دعم األغلبية يف اجمللس

 بتقاسم السلطة وهو ينص على أن كل حزب يفوز بثمانية مقاعد أو أكثر يف ١٩٩٧ويقضي دستور عام  -١٠٢
 .ملان جيب أن يشترك يف جملس الوزراء بعدد يتناسب وعدد املقاعد اليت يفوز هبا يف الربملانالرب

 جملس الوزراء

وحيدد جملس الوزراء   . يـتألف جملـس الوزراء من رئيس الوزراء ووزراء آخرين من بينهم وزير العدل              -١٠٣
ويسدي .  األنشطة احلكومية ورسم تفاصيلهاالسياسات اليت ستتبعها احلكومة بينما تقوم جلان فرعية خاصة بتنسيق

جملـس الوزراء، باإلضافة إىل ذلك، املشورة إىل الرئيس يف األمور املتصلة باحلكم وهو مسؤول أمام الربملان عما                  
ويسهر الوزراء على تنفيذ القرارات اليت يتخذها جملس الوزراء ولكل منهم سلطة            . يسـديه إىل الرئيس من نصح     

ويتألف مالك هذه اإلدارات من موظفني عموميني دائمني ال         .  تدبري الشؤون العادية لإلدارة    تقديـرية واسعة يف   
ويهدف اإلصالح اجلديد للقطاع العام إىل حتسني نوعية اخلدمات . خيلعـون عـن مناصبهم عندما تتغري احلكومة       

 .املوفرة يف إطار اخلدمة العامة

 اإلدارات احلكومية

ة أو إدارة حكومية بتسيري شؤون احلكومة ويكون الوزير الذي يرأس اإلدارة             وزار ١٧ُتكلَّـف زهـاء      -١٠٤
ويتألف مالك هذه اإلدارات من موظفني عموميني دائمني ال خيلعون عن           . مسـؤوالً عـن أنشطتها أمام الربملان      

 املدنية اليت   ولقد قطعت جلنة اخلدمة العامة شوطاً ال بأس به يف إصالح اخلدمات           . مناصبهم عندما تتغري احلكومة   
واعتباراً من مطلع   . لعب فيها التخطيط املؤسسي دوراً أساسياً  يف توضيح أهداف اإلدارات والنتائج اليت حتققها             

هـذا العام فوضت جلنة اخلدمات العامة بسلطاهتا الدستورية والقانونية األمناء الدائمني ورؤساء اإلدارات الذين               
وتقوم جلنة اخلدمات العامة بالتشاور مع الوزارات . وجبها عن أداء إداراهتم وقَّعـوا على اتفاقات أداء يساءلون مب      

 .ورابطات املوظفني بوضع نظام جديد إلدارة األداء يربط زيادات األجور واملعاشات بأداء وإنتاجية القطاع العام

حمللية لإلشراف العام   وختضع جمالس البلديات واجملالس ا    . ونظـام احلكومات احمللية متطور جداً يف البلد        -١٠٥
ويوجد جملس بلدية يف كل من سوفا والوتوكا بينما يوجد جملس حملي            . لوزارة اإلسكان والتنمية احلضرية والبيئة    

. يف كـل من نادي، وبا، وتافوا، وسيغاتوكا، وراكرياكي، والباسا، وناوسوري، وليفوكا، وسافوسافو، والمي             
وتساعد احلكومة  . رائب احمللية لتمويل املشاريع التشغيلية واإلنتاجية     وختـوَّل جمـالس البلديات سلطة جباية الض       

ويرأس احملافظ جملس البلدية . اهليـئات احمللية بتزويدها باخلدمات التقنية وخدمات ختطيط املدن وباملنح والقروض       
 .الذي يتألف من أعضاء منتخبني

 اإلدارة الفيجية

 فيجي بعد االنفصال لتقليد زعماء السكان األصليني مناصب         سـعى نظام احلكم االستعماري املطبق يف       -١٠٦
وخالفاً ملا حصل يف أواخر القرن التاسع عشر يف املستعمرات الفرنسية وغريها من املستعمرات املوجودة . حكومية
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ي يف مـنطقة احمليط اهلادئ حيث مت ببساطة جتاهل املؤسسات السياسية التابعة للسكان األصليني، ُبِذلت يف فيج                
ولقد تعاطف السري أرثر غوردون، احلاكم األول،       . جهود كبرية للحفاظ على روح مؤسسات السكان األصليني       

ثورستون، احلاكم الثاين، تعاطفاً حقيقياً مع شعب فيجي وسعى كل منهما ملعرفة ما يعترب قيِّماً . والسيد جون ب
وكان جملس الزعماء أهم    . حلفاظ على تلك املقومات   يف رأيهما من مقومات اجملتمع والتنظيم التقليديني وحاوال ا        

وأفاد العمل الذي أجنزه اجمللس يف تقنني وتنقيح األعراف         . عنصـر يف هيئة إدارة السكان األصليني اليت أسساها        
الفيجـية كأساس لترسيخ حياة األرياف يف فيجي وسلطة الزعماء يف تسيري الشؤون الداخلية الفيجية وصون ما                 

 .جي من ثقافة ونظام اقتصادي على الرغم من التغريات القادمة من اخلارجتتميز به في

 )Bose Levu Vakaturaga(جملس الزعماء األعلى 

هو أعلى هيئة مؤلفة من الزعماء التقليديني يف فيجي ) Bose Levu Vakaturaga (جملس الزعماء األعلى -١٠٧
ب، وينعقد اجمللس مرة واحدة على األقل يف السنة ملناقشة ومن عدد قليل من ذوي املؤهالت العالية من عامة الشع

 .مسائل هتم شعب فيجي

 ١١٦ مت إنشاؤه مبوجب املادة      مجهورية جزر فيجي  وجملس الزعماء األعلى هو هيئة دستورية من هيئات          -١٠٨
 ، وهو، يف الواقع، سابق للدستور بعدة سنوات إذ أسس من طرف حكام االستعمار             ١٩٩٧دسـتور عام    مـن   

وكل ما فعله الدستور هو .  أي سنتني بعد ضم بريطانيا فيجي إليها   ١٨٧٦ كهيـئة استشارية يف عام       الـربيطاين 
ولقد استمر اجمللس يف العمل . إضـفاء طابع رمسي على املهام اليت يضطلع هبا اجمللس منذ الِقدم وتقنني تلك املهام         

 .مهامه على مر السننيبدون انقطاع بغض النظر عما شهده من تغريات يف تكوينه و

 :وُيخول جملس الزعماء األعلى بسلطتني رئيسيتني عمالً بالدستور، مها -١٠٩

. أن يقـوم بوظـيفة اهليئة االنتخابية اليت تنتخب رئيس فيجي ونائبه لوالية مدهتا مخس سنوات       ▪
ا ارتكبا  وجيوز لـه أن يقيل الرئيس أو نائب الرئيس يف بعض الظروف املبينة يف الدستور أي إذ               

 .جرمية أو يف حال عدم الكفاءة أو اإلمهال أو استحالة تأديتهما مهامهما الدستورية

إن دور الرئيس دور    (ً  . عضوا ٣٢ عضـواً من بني أعضاء جملس الشيوخ البالغ عددهم           ١٤أن خيـتار     ▪
 فالدستور يلزم الرئيس بقبول   : شـكلي فقـط حىت وإن كان يعني أعضاء جملس الشيوخ بصفة رمسية            

 عضواً من أعضاء جملس الشيوخ      ١٨ مرشحاً خيتارهم جملس الزعماء األعلى باإلضافة إىل         ١٤وتعـيني   
ويتمتع مرشحو  ). ١وجملس روتوما،   ؛  ٨زعيم املعارضة،   ؛  ٩رئيس الوزراء،   (تعيـنهم جهات أخرى     

إن جملـس الزعماء األعلى الذين يشغلون قرابة نصف عدد املقاعد يف جملس الشيوخ حبق نقض فعلي                 
صـوتوا بصوت واحد إذ أهنم متيقنون تقريباً من انضمام عدد كاف من أعضاء جملس الشيوخ إليهم                 

إذ يشكل زعماء فيجي مجاعة     : ولكنهم ال يصوتون دائماً بصوت واحد     . إلحـراز أغلبـية األصوات    
جي  األربعة عشرة يف في    جمالس املقاطعات والواقع أن جملس الزعماء األعلى يفوض       . متـنوعة للغايـة   

 . أحد هؤالء األعضاءمقاطعةبامتيازاته يف اختيار أعضاء جملس الشيوخ فتختار كل 
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ويـناط جملس الزعماء األعلى، باإلضافة إىل تلك املهام املعهودة إليه مبوجب الدستور، بأدوار أخرى قد               -١١٠
ستشارة اجمللس والتأكد من    وتكون احلكومة شبه ملزمة، فضالً عن ذلك، با       . خيولـه هبا القانون بني احلني واحلني     

 .موافقته قبل إدخال تعديالت أساسية على الدستور حىت وإن مل يوجد أي حكم يف الدستور يوجب عليها ذلك

 وزارة الشؤون الفيجية

تيسِّـر وزارة الشـؤون الفيجية العالقات بني احلكومة وجملس الشؤون الفيجية وجملس الزعماء األعلى                -١١١
ة مكلفة بوضع السياسات واملساعدة على سن التشريعات ورصد االعتمادات يف           ومؤسسـات أخـرى ذات صل     

امليزانـية وتنفيذ الربامج اهلادفة إىل حتقيق درجة أكرب من الرفاه للسكان األصليني يف فيجي وإدارة شؤوهنم إدارة                  
 :وتضم الوزارة إدارات خمتلفة من بينها. سليمة

اك السكان األصليني اليت تؤكد وحتدد ما هي األراضي اليت          اللجـنة املعنية بأراضي ومصائد أمس      )أ( 
 ،)١٣٣الباب  (ميتلكها الفيجيون بصورة مشروعة ومتوارثة وفقاً ألحكام القانون اخلاص بأراضي السكان األصليني             

 ؛)١٥٨الباب (والتقاليد واألعراف الفيجية، وأحكام القانون اخلاص مبصائد األمساك 

ليم الفيجية اليت تضمن استخدام األموال املقدمة لتعليم الفيجيني بأسلوب يعزز وحدة التربية والتع )ب( 
وتوفر الوحدة أمواالً لتزويد املدارس اإلبتدائية والثانوية . الفرص املتاحة هلم للحصول على مؤهالت جامعية ومهنية

 بالكتب املدرسية؛

املنجزة لوضع معجم اللغة الفيجية واستشارة      معهد اللغة والثقافة الفيجية الذي يتكفل بنشر األحباث          )ج( 
وجيري املعهد أحباثاً ودراسات عن ثقافة      . اجملموعات املعنية وعرض النتائج على خمتلف احملافل للحصول على موافقتها         

 السكان األصليني بشىت جوانبها باستخدام وسائط اإلعالم السمعية والبصرية واملنشورات املخطوطة؛

وجيا والتنمية املالئمة الذي يِعّد دورات تدريبية تقنية وحرفية قصرية وطويلة األجل مركز التكنول )د( 
 .وحلقات دراسية وحلقات عمل للمشتركني من األرياف

 . جملس الشؤون الفيجية واجمللس االستئماين ألراضي السكان األصليني-السلطات الرمسية   )ه( 

ويترأس القرية  ). koro( وحدات إدارية أصغر، أساسها القرية        مقاطعة تشكل بدورها   ١٤وتنقسم فيجي إىل     -١١٢
 وهي  tikina ما يسمى ب       koroوتشكل جمموعة من ال       . ، ينتخبه أو يعينه أهل القرية     turaga-ni-koroشـخص يدعى    

ولكل مقاطعة جملس يدير    . tikinasمن عدد من    ) yasana(وحـدة إداريـة متفرعة داخل املقاطعة، وتتألف املقاطعة          
يوافـق على تعيينه جملس الشؤون الفيجية الذي يوافق أيضاً على مجيع ) (roko tuiشـؤوهنا برئاسة رئيس تنفيـذي  

ويعترب جملس الشؤون الفيجية كفيل النظام اإلداري الفيجي وصائن . الضرائب احمللية واللوائح اليت حيددها جملس املقاطعة
 .د فيجي بنظام احلكومات احمللية املشار إليهوتنفر. جوانب عديدة أخرى من األعراف الفيجية
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  االقتصاد-سادساً 

ولقد .  بفضل السياسات الضريبية والنقدية املالئمة     ٢٠٠١مير االقتصاد الفيجي مبرحلة ازدهار منذ عام         -١١٣
ايل خالل  وكان منو الناتج احمللي اإلمج    .  يف املائة  ٣,٥سـجل االقتصاد خالل السنوات األربع األخرية منواً مبعدل          

وسجلت زيادة كبرية يف عدد الزوار      . ولقد مشل النمو مجيع القطاعات    . ٭ يف املائة  ٤,١السنة املاضية يقدر بنسبة     
 ٢ولكن يتوقع أن يكون معدل النمو دون . وارتفاع قوي يف الطلب على الصعيد احمللي وأفاد ذلك يف تدعيم النمو

 .مدة ترتيبات األفضلية التجارية يف صناعة األلبسة وصناعة السكر نتيجة انتهاء ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يف املائة يف عامي 

. وما زالت قطاعات السياحة والزراعة واأللبسة والبناء والتعدين تشكل دعامة القطاع اإلنتاجي يف فيجي -١١٤
اوز  عندما جت  ٢٠٠٤وكانـت السياحة الصناعة املهيمنة على مر السنني وقد سجلت رقماً قياسياً جديداً يف عام                

وأسهمت يف حتقيق هذا النجاح شركات النقل بأسعار خمفضة    .  نسمة بقليل  ٥٠٠ ٠٠٠عـدد الـزوار القادمني      
 .وجهود التسويق املكثفة اليت بذلتها األطراف املؤثرة الرئيسية يف الصناعات املعنية

ج املستويات احملققة  حيث جتاوز النات٢٠٠٤وسجلت صناعة السكر ازدياداً غري متوقع يف اإلنتاج يف عام  -١١٥
ولكن هذه الصناعة ال تزال تواجه حتديات عديدة من بينها عدم جتديد عقود إجيار األراضي،               . ٢٠٠٣يف عـام    

وتدهور نوعية قصب السكر وكمياته نتيجة اجلفاف، وعدم فعالية املطاحن، وتوقف االحتاد األورويب عن تطبيق               
اإلصالحات املقررة لصناعة السكر واألمل معقود على حل هذه         وجيري مع ذلك تنفيذ     . أسعار السكر التفضيلية  

 .املشاكل بعملية إعادة اهليكلة

وكانـت صناعة األلبسة ناجعة إذ تفوقت على صناعة السكر لتصبح أهم الصناعات التصديرية منذ عام         -١١٦
صناعة تتصدى ملنافسة   ولكن هذه ال  .  يف املائة من الصادرات احمللية     ٢٢وقد بلغت حصة صناعة األلبسة      . ١٩٩٧

 ١دولية متزايدة يف الوقت احلاضر وال سيما بعد انتهاء مدة الترتيبات التجارية التفضيلية مع الواليات املتحدة يف                  
ويتوقع أن ينخفض اإلنتاج .  واملنافسة الشديدة اليت تواجهها من جهات منافسة آسيوية٢٠٠٥يناير /كانون الثاين

 . املائة يف السنة نتيجة غلق أكرب مصنع لأللبسة يف٤٠هذا العام بنسبة تقارب 

 ال سيما نتيجة املشاريع السياحية اليت ينفذها القطاع         ٢٠٠٢ويسـجل قطـاع البناء انتعاشاً منذ عام          -١١٧
ولقد حتسنت مستويات االستثمار حتسناً طفيفاًً بعد ازدياد أنشطة البناء فتجاوزت حصتها من الناتج احمللي . اخلاص

وقد اقترن ذلك بالنمو الكبري     .  حسب ما أفادت به التقديرات     ٢٠٠٤ يف املائة بقليل يف عام       ١٦ نسبة   اإلمجـايل 
الذي سجل يف مؤشرات استثمارية جزئية أخرى مثل واردات السلع االستثمارية، واإلقراض ألغراض استثمارية،              

 .ومبيعات اإلمسنت احمللي

                                                      

 يف املائة مساوياًً لذاك املقدر يف شهر ٤,١ و٣ بنسبة ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ما زال معدل النمو املقدر لعامي  ٭ 
  ٢٠٠٣ويـتوقع أن ينشر مكتب إحصاءات جزر فيجي الناتج احمللي اإلمجايل املؤقت لعامي              . ٢٠٠٥أبـريل   /نيسـان 

 .٢٠٠٥ يف أواخر عام ٢٠٠٤و
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وأدى ذلك باإلضافة إىل أسعار الذهب العالية . ملعدن املستخرجوازداد إنتاج الذهب أساساً بفضل جودة ا -١١٨
ولكن صناعة التعدين تتصدى هذا العام لبعض       . ٢٠٠٤على الصعيد الدويل، إىل ازدياد حصائل التصدير يف عام          
ة ولقد شرعت املناجم مع ذلك يف عملية إعادة هيكل. التحديات الكبرية ويتوقع أن ينخفض اإلنتاج اخنفاضاً حاداً

 .تنظيمها إلعادة اإلنتاج إىل مستوياته املطلوبة

 معرباً عن ثقة متفائلة لدى    ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠١وظـل الطلـب احملـلي مرتفعاً يف الفترة املمتدة من عام              -١١٩
وسجل البيع بالتجزئة منواً سليماً على مر السنني بدليل أن ضريبة القيمة املضافة حققت مستويات               . املسـتهلك 

وكان ازدهار االستهالك مدعوماً بازدياد احلواالت اخلارجية وازدياد كمية النقد املتداولة           . يراداتقياسية من اإل  
وبقيت واردات السلع االستهالكية عالية     . والقروض املتاحة لتجارة التجزئة وجتارة اجلملة ولألسر املعيشية أيضاً        

 .إىل حد ما خالل الفترة املستعرضة

 القطاع املايل

 واألداء اجليد املسجل يف القطاع العيين يف غضون السنوات األربع املاضية كانت النتائج احملققة يف القطاع                 متشياً -١٢٠
وينعكس ذلك إىل حد كبري يف ارتفاع مستوى الوساطة املالية بني املؤسسات املالية واملؤسسات         . املـايل إجيابـية أيضـاً     

 .لموسة يف اجملاميع النقدية واالستئمانية خالل الفترة ملذكورةالتجارية واألسر املعيشية وبالتايل يف الزيادة امل

 يف اجتاه ٢٠٠١ولقد أسهم املوقف املتجاوب الذي تبناه املصرف االحتياطي يف جمال السياسة النقدية منذ عام       -١٢١
اهتا التارخيية يف   وقد بلغت أسعار الفائدة أدىن مستوي     . أسـعار الفـائدة إىل االخنفاض ويف تدعيم االنتعاش االقتصادي         

الوقـت احلاضـر وكانت إىل جانب التنافس القائم بني املؤسسات املالية من العوامل الرئيسية اليت أثرت يف مستويات      
 وكانت ٢٠٠٠وازدادت األصول اإلمجالية يف النظام املايل باطراد منذ عام       . الطلـب عـلى األموال يف جمال االقتصاد       

 .يطة املالية، كجودة األصول وكفاية رأس املال، إجيابية بصفة عامةالنتائج اليت شهدهتا مؤشرات احل

وكانـت حركة أسعار الصرف مستقرة على مر السنوات األربع األخرية ومدعومة بربط أسعار عمالت       -١٢٢
ورو الدوالر األسترايل، والدوالر النيوزيلندي ودوالر الواليات املتحدة وي       (شركائنا التجاريني اخلمسة الرئيسيني     

 ).منطقة اليورو والني الياباين

 وضعت عمليات صندوق االدخار الوطين الفيجي، وهو أكرب املؤسسات املالية يف فيجي             ٢٠٠٣ويف عام    -١٢٣
ونتيجة لذلك، أصبح البنك املركزي يشرف اآلن بصورة . مـن حيث األصول، حتت إشراف املصرف االحتياطي   

 .ملايل يف املائة من النظام ا٩٢فعلية على حنو 

 سوق العمالة

وكانت . ٢٠٠٠حتسنت أوضاع سوق العمالة بصفة عامة وانتعشت بعد التدهور الذي شهدته يف عام               -١٢٤
 إىل  ٢٠٠١مؤشرات العمل اجلزئية، مبا يشمل الوظائف املعلن عنها، ميالة إىل االرتفاع عموماً يف الفترة من عام                 

وبلغ عدد اجلهات املسجَّلة اجلديدة لدفع      .  السنوات  ومدعومـة مبسـتوى جيد من النمو يف غضون تلك          ٢٠٠٣
ومما استخلص من الدراسات االستقصائية اجتاه نية أرباب العمل إىل          . ٢٠٠٤الضرائب مستويات قياسية يف عام      
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وقد لوحظ بشكل خاص أن العمالة سجلت العام املاضي منواً واسع النطاق واقترنت             . التعيني على أساس سنوي   
أما أوضاع سوق العمالة هذا العام فهي متينة . ت اهلجرة، ال سيما يف فئة أصحاب الكفاءات العاليةبتباطؤ مستويا

 .حىت اآلن وإن كانت املؤشرات اجلزئية تشري إىل التباطؤ يف جمال االستخدام

 التضخم

 ٢,٩و  فقد بلغ معدل التضخم املسجل يف البلد حن       . ما زالت معدالت التضخم يف فيجي منخفضة وثابتة        -١٢٥
 أي أنه   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٣,٣وكان هذا املعدل يبلغ     . ٢٠٠٤ وعام   ٢٠٠١يف املائـة يف املتوسط بني عام        

. ٢٠٠٣كـان أقل نسبياً من معدل السنة السابقة ألن احلسابات مل تشمل ارتفاع قيمة الضريبة املضافة يف عام                   
 يف املائة ألن اخنفاض أسعار السلع ٣,٥ و١,٣ السنة بني وتتراوح نسبة التضخم احملسوبة حىت اليوم منذ مطلع هذه

وتبني اإلسقاطات أن   . واخلدمـات املنـتجة حملياً قد عوَّض جزئياً األثر املترتب على أسعار النفط العالية حالياً              
 . يف املائة٤ و٣التضخم املتوقع يف آخر السنة سيتراوح بني 

 احتياطيات النقد األجنيب

 كانت تبلغ ٢٠٠٤ففي عام .  النقد األجنيب على مستويات مرتفعة خالل األعوام املاضيةظلت احتياطيات -١٢٦
اخلدمات اليت ال تدخل       أشهر من واردات السلع و     ٤,٧ من ماليني الدوالرات أي ما يعادل قرابة         ١ ٠٤٦زهاء  

قد األجنيب خالل السنة    ولقد اخنفضت احتياطيات الن   .  أشهر من واردات السلع فقط     ٧,١ أو     فيها عوامل اإلنتاج  
ومع ذلك ظلت احتياطيات النقد . أساساً نتيجة ارتفاع مدفوعات النفط املستورد وسلع االستثمار الرأمسايل الكبري

اخلدمات   واردات السلع و أشهر من ٣,٩ من ماليني الدوالرات وهو ما يلزم لتغطية ٩٤٠األجنيب كافية إذ بلغت 
 .واردات السلع فقط أشهر من ٥,٣ أو اجاليت ال تدخل فيها عوامل اإلنت

  مؤشرات مالية أساسية-االقتصاد 

 الناتج احمللي اإلمجايل ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 للفرد الواحد) باألسعار اجلارية(الناتج احمللي اإلمجايل  ٣ ٧٦٤,٠ ٣ ٩٢٦,٠ ٤ ١٦٨,٠

 د الواحدللفر) باألسعار الثابتة(الناتج احمللي اإلمجايل  ٣ ٢٢١,٦ ٣ ٢٨٨,٢ ٣ ٣٨٣,٨

 )مباليني الدوالرات الفيجية) (باألسعار اجلارية(الناتج احمللي اإلمجايل  ٣ ٠٤٩,١ ٣ ١٩٩,٥ ٣ ٤٤٢,٩

 )مباليني الدوالرات الفيجية) (١٩٩٥باألسعار الثابتة لعام (الناتج احمللي اإلمجايل  ٢ ٦٠٩,٥ ٢ ٦٧٩,٩ ٢ ٧٩٥,٠

 

 سوق العمالة الذكور اإلناث
 ن، وكبار املوظفني، واملديروناملشرعو ٣ ٤٩٧ ٧١٤
 املهنيون ٧ ٥٩١ ٧ ٩٨٨
 الفنيون واملساعدون ٦ ٦٠٦ ٢ ٧٣٤
 الكتبة ٦ ٧٩٠ ٨ ١١٧
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 عمال اخلدمات والعاملون يف جمال البيع باملتاجر واألسواق ٩ ٧٣٠ ٤ ٩٤٥
 العمال املؤهلون يف جمايل الزراعة ومصائد األمساك ٨٩٠ ٢٣
  والعاملون يف اجملاالت احلرفيةالعمال احلرفيون ١٠ ٩١٤ ١ ٥٨٩
 مشغلو املصانع واآلالت وجممعو القطع ٩ ٩٤٢ ٨ ٠٦٥
 املهن األساسية ١٣ ٦٢٣ ٤ ٢١٢
 القوات املسلحة ٣ ١٣١ ٣٢
   

 الرقم القياسي ألسعار املستهلك معدل التضخم السنوي املتوسط كافة البنود
١٩٩٤ ٠,٦ ١٠٠,٨ 
١٩٩٥ ٢,٢ ١٠٣,٠ 
١٩٩٦ ٣,١ ١٠٦,١ 
١٩٩٧ ٣,٤ ١٠٩,٧ 
١٩٩٨ ٥,٧ ١١٦,٠ 
١٩٩٩ ٢,٠ ١١٨,٣ 
٢٠٠٠ ١,١ ١١٩,٦ 
٢٠٠١ ٤,٣ ١٢٤,٧ 
٢٠٠٢ ٠,٨ ١٢٥,٦ 
٢٠٠٣ ٤,٢ ١٣٠,٩ 
٢٠٠٤ ٢,٨ ١٣٤,٦ 

 

 املالية احلكومية ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
 )مباليني الدوالرات(    

 اإليرادات واملنح اإلمجالية )منقح (٨٣٣,٤ ٩٧٣,٢ ١ ٠٠١,٩ ١ ١٠٦,٦

 )باستثناء الديون املسددة(النفقات اإلمجالية  )منقح (١ ٠٥٣,٣ ١ ١٣٦,٢ ١ ٠٦٥,١ ١ ٢٣١,٨

 صايف الرصيد الكلي )منقح (٢١٩,٩- ١٦٣,٠- ٦٣,٢- ١٢٥,٢-
 الفصلي
٢٠٠٤ 

 السنوي
 

الفصل  الفصل الثاين
 األول

٢٠٠٣ 
 ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ]مؤقت[

ــات  ــيزان املدفوع ــني (م مبالي
 )دوالرات فيجي

   موجز حلساب فيجي اجلاريكشف

 رصيد السلع ٣٩٤,٦- ٤٢٥,٣- ٥٨٦,٤ ٨٠٢,٧- ٢٥٥- ٢٦١,٣-

 )فوب(   الصادرات  ١ ١٧٠,٩٠ ١ ١٣٣,٢٠ ١ ١١٢,٣٠ ١ ١٥٦,٨٠ ٢٢٧,٨ ٢٥٢,٨

١ ٩٥٩,٥٠ ٤٨٢,٨ ٥١٤,١ ١ ٦٩٨,٧٠  )فوب(   الواردات  ١ ٥٦٥,٥٠ ١ ٥٥٨,٥٠
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 ماترصيد اخلد ٣٣٩,٨ ٣٨٣,٨ ٥٦٧,٥ ٨٨٢,٧ ١٣٨,١ ١٣٣,٩

١ ٤٣٩,٤٠ ٢٩٠,٤ ٣١٥,٦ ١ ١٧٤,٩٠     صادرات اخلدمات ١ ٠٠٨,٩٠ ١ ٠٢٣,١٠

    واردات اخلدمات ٦٦٩,١ ٦٣٩,٣ ٦٠٧,٤ ٥٥٦,٧ ١٥٢,٣ ١٨١,٧

 رصيد الدخل ١٢٨,١- ١٩٨,٦- ١٦٣,٢- ١٧٠,٨- ٥٧,٤- ٦٢,٢-

    الدخل الوارد من غري املقيمني ١٢٣ ٤٨,٨ ٣٤ ٤٣,٧ ١٥,٣ ١٧,٥

    الدخل املدفوع لغري املقيمني ٢٥١,١ ٢٤٧,٤ ١٩٧,٢ ٢١٤,٥ ٧٢,٧ ٧٩,٧

 رصيد احلواالت اجلارية ٢١٣,٦ ٢٧٦,٢ ٣١٢,٦ ٣٤٧,٤ ٤٩,١ ١١٣,٩

    تدفق احلواالت اجلارية إىل الداخل ٢٦٨,٢ ٣٣٦,٩ ٣٧٠,١ ٤٣٢,٣ ٧١,١ ١٣٢,٥

    تدفق احلواالت اجلارية إىل اخلارج ٥٤,٦ ٦٠,٧ ٥٧,٥ ٨٤,٩ ٢٢ ١٨,٦

 رصيد احلساب اجلاري ٣٠,٧ ٣٦,١ ١٣٠,٥ ٢٥٦,٦ ١٢٥,٢- ٧٥,٧-

  كشف موجز حلساب فيجي الرأمسايل

 رصيد احلساب الرأمسايل ٣٣,٨- ١١- ٤,٤- ١٨,٤ ٣,٣ ٦,٢

    تدفق احلواالت الرأمسالية إىل الداخل ١٨,١ ٣٤,٨ ٣٠,٣ ٦٠,٨ ١٤,٥ ١٥,٤

 اخلارج  تدفق احلواالت الرأمسالية إىل  ٥١,٩ ٤٥,٨ ٣٤,٧ ٤٢,٤ ١١,٢ ٩,٢

  كشف موجز حلساب فيجي املايل

 رصيد احلساب املايل ١٨,٢ ١٠٣,١ ١٢٣,٤ ١٤,٦ ١٣,٤- ٢٣,٧

 استثمارات فيجي يف اخلارج ٤٥,٨ ٥٢,١ ٦٧,٥ ١٠٢,٧ ١٥,٩ ٣٥,٧

    االستثمارات املباشرة ٤,٨- ٦- ٣,٨- ٧,١- ٠,٢ ٠,١-

    استثمارات احلافظة ٢٧,٤ ٩,١- ٢,٥- ٨- ٤٧,٢ ٢٠,٥

    استثمارات أخرى ٢٣,٢ ٦٧,٢ ٧٣,٨ ١١٧,٨ ٣١,٥- ١٥,٣

 االستثمارت األجنبية يف فيجي ٧١,٨ ٢٠,٨ ٣٢,٥- ٨٨,٤- ٣٣,٤- ١٨,٣

    االستثمارات املباشرة ٧٦,٢ ٩٨,٤ ٣٩,٣ ٤٣,٢ ٢٧,٣- ١٩,٢

    استثمارات احلافظة ٩,٦ ١٢,١ ٤,٩ ٢,٢ ٣,٤ ٢,٤

 خرى   استثمارات أ ١٤- ٨٩,٧- ٧٦,٧- ١٣٣,٨- ٩,٥- ٣,٣-

 األصول االحتياطية ٩٩,٤- ٣٠,٢ ٨٨,٤ ٠,٣ ٤,١ ٣٠,٣-

  صايف اخلطأ والسهو

 صايف اخلطأ والسهو ١٥,١- ١٢٨,٢- ٢٤٩,٥- ٢٨٩,٦- ١٣٥,٣ ٤٥,٨
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٢٠٠٤ 

 
٢٠٠٣ 

 
٢٠٠٢ 

 
٢٠٠١ 

 النقد واالئتمان
 )مباليني الدوالرات(

 النقود باملعىن الضيق ٦٢٠,٩ ٧١١,٩ ٨٩٩,٩ ١ ٠١٨,٠

 شبه النقود ٨٤٦,٠ ٨٧٠,٥ ١ ٠٨٠,٥ ١ ١٦٧,٧

 االئتمان احمللي ١ ٣٣٢,٢ ١ ٣٩١,٧ ١ ٦٦٢,٨ ٢ ٨٧١,٢

 

 )املتوسط السنوي مقابل الدوالر الفيجي(أسعار الصرف     

 دوالرات الواليات املتحدة ٠,٤٣٧٦٠ ٠,٤٧٤١ ٠,٥٦٠٥ ٠,٥٩٧٧

 جنيهات استرلينية ٠,٣٠٤٤٠ ٠,٣١٨٦ ٠,٣٣٨٧ ٠,٣٢١٥

 ) مئوية سنويةنسبة(أسعار الصرف     

 سعر اإلقراض ٨,١٩ ٧,٨٩ ٧,٣٩ ٧,٠٣

 سعر الفائدة على ودائع االدخار ٠,٧٨ ٠,٥٧ ٠,٤٥ ٠,٣٦

 سعر الفائدة على الودائع ألجل ٢,٤٣ ٢,١٧ ١,٧٠ ١,٧٧

سعر الفائدة اليت حيددها املصرف االحتياطي الفيجي للودائع املودعة          ١,٢٥ ١,٢٥ ١,١٩ ١,٧٥
 )الدفتريةبالقيمة ( يوماً ٩١ملدة 

     

 احتياطات النقد األجنيب    

 )مباليني الدوالرات(إمجايل احتياطيات النقد األجنيب  ٩٩٤,٤ ٩٠٢,١ ٩٤٣,٦ ١ ٠٤٥,٦

أشُهر من واردات السلع واخلدمات اليت ال تدخل فيها عوامل اإلنتاج ٥,١ ٤,٢ ٤,٣ ٤,٧
     

 )هناية املدة(الديون اخلارجية املستحقة الدفع     

 )مباليني الدوالرات(اجملموع  ٥٢٠,٠ ٥٠١,٩ ٤٦٦,٩ ٤٦٢,٦

 )نسبة مئوية(نسبة خدمة الديون  ٢,٠ ١,٩ ١,٧ ١,٤

 .مكتب إحصاءات جزر فيجي واملصرف االحتياطي الفيجي: املصدر
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  اإلطار القانوين العام الذي تتم مبوجبه محاية حقوق اإلنسان-سابعاً 

  وتشكيله طبيعته-القانون يف فيجي  -ألف 

 التاريخ القانوين

مل تكن فيجي يف أي وقت من األوقات حىت منتصف القرن التاسع عشر كياناً سياسياً موحداً على كامل  -١٢٧
ويف ذاك الوقت . أراضـي الـبلد أو على جزء كبري منها شأهنا شأن بلدان أخرى يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ          

وكان يترأس .  إىل عرق واحد تقطن فيجي اليت مل توحد أبداً سياسياًكانت مجاعات مستقلة عديدة تنتمي مع ذلك
هذه اجلماعات املستقلة قادة أو زعماء ينتمون إليها ويسّيرون شؤوهنا جزئياً حسب األعراف واملمارسات املعمول 

يد هيمنتهم ومع تقدم القرن التاسع عشر متكن زعماء بارعون ودهاة من توط. هبا وجزئياً مبوجب أوامر يصدروهنا
وما عاد بوسع هؤالء    . على أجزاء شاسعة من البلد بفاعلية مسحت هلم بادعاء أن تلك املناطق تقع حتت نفوذهم              

الزعماء املهيمنني أو العظام التحكم بتلك األراضي الشاسعة باالعتماد على أعراف وممارسات اجلماعات فقط وال 
وبناء عليه، أخذ كبار القادة باقتراحات      . املتفق عليها معهم  عـلى حسـن نية فرادى القادة والترتيبات الشفوية          

 .مستشاريهم األوروبيني وأصدروا الدساتري والقوانني املدونة لتطبيقها على مجيع أرجاء مملكاهتم الكبرية

ا لبو، والقادة العظام    فييت ليفو  وألجزاء من    لباووقـام كـل مـن راتو سريو كاكوباو، القائد األعظم             -١٢٨
 دستوراً ١٨٧١وأصدر كاكوباو يف عام . ١٨٦٧ بإصدار دساتريهم وقوانينهم املدونة يف عام الوه وودروفيكاكاو

 دستوراً مدوناً منافساً توي ناياو وتوي الوأكثر طموحاً ليسري على جزر فيجي مجيعها، يف حني أصدرت مجاعتا 
 دستوراً آخر للبلد ككل، ولكن مل       ١٨٧٣م  وأصدر كاكوباو يف عا   . لتطبيقه على أراضي الالو يف اجلزر الشرقية      

يكتب لـه البقاء ملدة أطول من الدستور السالف إذ توقف تطبيقه عندما مت التخلي عن فيجي لربيطانيا العظمى                  
 .١٩٧٤أكتوبر / تشرين األول١٠لتصبح إحدى مستعمراهتا يف 

ة مبوجب براءات التمليك واألوامر     وعـندما كانت جزر فيجي مستعمرة بريطانية صدرت قوانينها التأسيسي          -١٢٩
. ومت تعديل هذه الصكوك بإدخال التنقيحات املالئمة عليها       . اجمللسـية والتعليمات امللكية الصادرة عن التاج الربيطاين       

وعندما اتضح أن املستعمرة    ". القوانني احمللية "وكـان احلـاكم هـو الذي يصدر التشريعات احمللية اليت عرفت باسم              
ومت يف  . كمها الذايت أو ستنال استقالهلا، وضعت بريطانيا قوانني تأسيسية لتوسيع نطاق احلكم الذايت            ستحصل على ح  

 . إصدار دستورين مدونني مبوجب أوامر جملسية بريطانية بغية توسيع نطاق احلكم الذايت١٩٦٦ و١٩٦٣عامي 

ؤولون بريطانيون قد دونوا    وكان مس .  أصـدرت امللكة أمراً جملسياً باستقالل فيجي       ١٩٧٠ويف عـام     -١٣٠
يف لندن بعد إجراء مناقشات مكثفة مع الزعماء احملليني ومت إعمال الدستور مبوجب ) ١٩٧٠دستور عام (الدستور 

كخطوة " احتفظ هبا "ومل يتم إبطال القوانني السارية بعد االستقالل على الفور ولكن           . أمر جملسي أصدرته امللكة   
 ".احمللية" تقوم اهليئة التشريعية اجلديدة بسن القوانني انتقالية لتجنب الفراغ ريثما

 :وكانت القوانني احملتفظ هبا تشمل 

 تشريعات معمول هبا يف إنكلترا يف تاريخ حمدد؛ )أ( 
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 القانون العام وأحكام العدالة املطلقة؛ )ب( 

 .بل االستقالل، أي القوانني احمللية الصادرة عن احلاكم العام ق"االستعمارية"التشريعات  )ج( 

بالنجاح وكانت تلك وسيلة عنيفة إللغاء     ١٩٨٧وتكللـت حماولـة االنقالب العسكري املنظمة يف عام           -١٣١
ومت يف عام . فأبطلت احلكومة العسكرية الدستور وأصدرت من مث مراسيم مسحت هلا باحلكم. ١٩٧٠دستور عام 

واستعيض يف عام . على مشورة جملس الوزراء إعمال دستور مدون مبوجب مرسوم صادر عن الرئيس بناء ١٩٩٠
 .١٩٩٨يوليه / متوز١٧ عن ذاك الدستور بدستور آخر وضعه برملان فيجي ودخل حيز النفاذ يف ١٩٩٧

 على استمرار سريان كافة القوانني املدونة ١٩٩٧قانون تعديل دستور عام من ) د)(٢(١٩٥وتنص املادة  -١٣٢
على تفسري  ) ٣(١٩٥وتنص املادة   . ها مبوجب ذاك القانون أو عمالً به      املعمـول هبـا كما لو مت سنها أو وضع         

وكانت القوانني السارية   . القوانـني اإلنكليزية بعد إدخال ما يلزم من التعديالت عليها لتكون مطابقة للدستور            
 : تشمل ما يلي١٩٧٥عمالً باألحكام الصادرة عن حمكمة التمييز يف عام 

 اليت كانت سارية يف إنكلترا يوم مسح للمستعمرة بتأسيس هيئتها التشريعية            القوانـني ذات التطبيق العام    
 ٣٧على أن تراعى فيها أحكام املادة        ... ١٨٧٥يناير  /احمللية، أي يف اليوم الثاين من شهر كانون الثاين        

 ؛)٣٥املادة ... (من هذا القانون 

مبوجب هذا احلكم أو أي حكم يصدر يف        تسـري على املستعمرة كافة القوانني اإلمربيالية اليت تشملها          
املستقبل بقدر ما تسمح به ظروف املستعمرة وجييزه سكاهنا ويف حدود االختصاص االستعماري، ورهناً              

وتيسرياً لتطبيق تلك القوانني، جيوز     . بـأي حكـم قـائم أو مقبل مصدره اهليئة التشريعية للمستعمرة           
هرها كلما اقتضى األمر ذلك للتمكن من تطبيقها على         لـلمحكمة أن تؤوِّهلـا شفوياً دون املساس جبو        

 ).٣٧املادة ... (القضية املرفوعة إليها 

 : القوانني ذات التطبيق العام بأهنا القوانني اليت)١١(ولقد عرَّفت حمكمة التمييز -١٣٣

ان، كقانون  تستخدم للتمييز بني القوانني النظامية العامة اليت ال تكون بالضرورة ملزمة لكافة السك            "... 
الشركات أو قانون مجعيات الصداقة، من جهة، وبني القوانني العامة اليت تكون ملزمة للجميع، كقانون               

والسؤال املطروح هنا هو من ". اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسان أو ما شاهبها من تشريعات، من جهة أخرى
 ".مالتطبيق العا"يتحمل عبء اإلثبات لدى األخذ هبذه القوانني ذات 

 أن هناك تسليماً عاماً بقابلية تطبيق القوانني تطبيقاً عاماً بتحميل اجلهة املدعية عبء )١٢(ولقد رأت حمكمة التمييز
أمـا فيما يتصل مبعرفة مكانة القوانني ذات التطبيق العام بالنسبة إىل أنواع أخرى من القوانني، فمن                 . اإلثـبات 

 .نة أدىن من الدستورالواضح أن القوانني اإلمربيالية حتتل مكا

                                                      

)١١( .142 FLR 3) 1932 (Police. Indian Printing and Publishing Company v. 
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 مصادر القانون

 :يشمل قانون مجهورية فيجي بشكله الراهن -١٣٤

القوانني اليت يصدرها الربملان يف نطاق السلطات املنوطة به مبوجب الدستور فضالً عن النصوص               )أ( 
 التنظيمية أو القوانني الفرعية املعتمدة مبوجب هذه القوانني؛

 ؛١٩٩٠ وعام ١٩٨٧كومة املؤقتة بني عام املراسيم الصادرة عن احل )ب( 

القـانون العام الفيجي الذي وضع باالعتماد على القانون العام اإلنكليزي والذي تقوم احملاكم               )ج( 
 بتفسريه وإعالنه؛

 .التشريعات الفرعية اليت يصدرها الوزراء واهليئات احلكومية احمللية واهليئات القانونية )د( 

وكانت توجد يف ذاك    . ١٩٨٧ إىل أن فيجي تعرضت النقالبني عسكريني يف عام          وقـد سبقت اإلشارة    -١٣٥
املراسيم الصادرة عن احلاكم العام يف الفترة اليت أعلنت فيها حالة           ) أ: (الوقـت ثالثـة مصـادر للقوانني، هي       

كومة واملراسيم الصادرة عن رئيس احل ) ب(؛  ١٩٨٧سبتمرب  /مايو وحىت شهر أيلول   / أيار ١٤الطـوارئ، أي من     
 .واملراسيم الصادرة عن رئيس مجهورية فيجي) ج(العسكرية املؤقتة؛ 

 بأن مجيع القوانني النظامية السارية )١٣(الدولة ضد أفازيو موا وأورسولقد صرح رئيس القضاة يف قضية  -١٣٦
 ألغي منها على قبل تسلم احلكومة العسكرية مقاليد احلكم وإعالن اجلمهورية ما زالت سارية املفعول باستثناء ما         

 .وجه التحديد أو عدل مبوجب مراسيم الحقة

 القانون العريف

، على أن األعراف أو القوانني      ١٣٣، صراحة، يف الباب     القـانون اخلاص بأراضي السكان األصليني     يـنص    -١٣٧
راضي التقليدية أي   العرفـية تشكل أساس احلقوق اليت يتعني على احملاكم املختصة مراعاهتا لتحديد احلقوق املتعلقة باأل              

تكون أراضي السكان األصليني يف حيازة السكان األصليني " على أن ٣وتنص املادة . األراضي اململوكة وفقاً للعرف
واحلاالت األخرى اليت طبقت فيها احملاكم القانون العريف الفيجي دون ترخيص           ". الفيجيني وفقاً ألعرافهم وتقاليدهم   

 مت فيها تطبيق هذا القانون بصورة غري مباشرة أو عرضية أي عندما تؤخذ األعراف أو                قانوين صريح هي احلاالت اليت    
فعلى سبيل املثال، عندما يكون للمحكمة سلطة تقديرية . القانون العريف يف االعتبار كعامل يف نطاق القانون املعمول به

                                                      

 
)١٢( 152 FLR 9) 1962 (Abdul Kadir. Mohammad Isaac v. 
 ).مل يبلغ به (١٩٨٨يونيه / حزيران٩يف حمكمة فيجي العليا، احلكم الصادر  )١٣(
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 أخذه يف االعتبار لدى ممارسة تلك السلطة        قـد يشكل العرف أو القانون العريف، يف أحيان كثرية، عامالً هاماً ينبغي            
 .)١٤(ضد فودو فويل .رهذا ما أقرته حمكمة التمييز يف قضية . التقديرية

 مبادئ القانون العام والعدالة

بدأ إعمال مبادئ القانون العام والعدالة مع القوانني اإلنكليزية ذات التطبيق العام يف كافة بلدان منطقة                 -١٣٨
دئ اليت كانت ختضع للحكم الربيطاين أو حلكم مستعمريت استراليا ونيوزيلندا الربيطانيتني خالل        جنوب احمليط اهلا  
 والذي ما زال نافذاً بعد أن مت متديده         ١٨٧٥احلكم الصادر عن حمكمة التمييز يف عام        وينص  . فـترة تبعيـتهما   

 : على١٩٩٧مبوجب دستور عام 

 ذات التطبيق العام اليت كانت سارية يف إنكلترا يوم مسح           أن مـبادئ القـانون العام والعدالة والقوانني        
، ستكون نافذة ١٨٧٥يناير /للمستعمرة بتأسيس هيئتها التشريعية احمللية، أي يف اليوم الثاين من شهر كانون الثاين

 ؛)٣٥املادة (يف املستعمرة 

كم أو أي حكم يصدر يف      تسـري على املستعمرة كافة القوانني اإلمربيالية اليت تشملها مبوجب هذا احل            
املستقبل بقدر ما تسمح به ظروف املستعمرة وجييزه سكاهنا ويف حدود االختصاص االستعماري، رهناً بأي حكم 

 ).٣٧املادة ... (قائم أو مقبل تصدره اهليئة التشريعية للمستعمرة 

ا كان األجل النهائي  ال يذكر صراحة ما إذ١٨٧٥احلكـم الصادر عن حمكمة التمييز يف عام        عـلى أن     -١٣٩
تـاريخ تطبيق مبادئ القانون العام والعدالة وما يترتب على ذلك من عدم إلزام فيجي بالتعديالت املدخلة على                  (

 ال خيص إالَّ القوانني اإلنكليزية ٣٥احملدد يف املادة ) مبادئ القانون العام والعدالة يف إنكلترا أو يف أي جهة أخرى        
ولقد فسرت حماكم جزر    . ا إذا كان يسري أيضاً على مبادئ القانون العام والعدالة         ذات التطبـيق العـام، أو م      

 هذا األمر مبينة أن األجل النهائي ينطبق على القوانني احمللية ذات التطبيق العام وعلى مبادئ القانون                 )١٥(فـيجي 
العام والعدالة بعد األجل    وقد يعين ذلك أن أي تعديل يدخل على مبادئ القانون           . العام والعدالة على حد سواء    

 .النهائي احملدد لن يكون ملزماً بالنسبة إىل البلد حىت وإن أُخذ بال شك يف االعتبار

أما فيما يتصل مبركز مبادئ القانون العام والعدالة بالنسبة ألنواع أخرى من القوانني، فغين عن البيان أهنا  -١٤٠
ومبا أن الدستور هو القانون     .  األحكام الصرحية الواردة فيه    ختضـع للدسـتور وجيوز تعديلها أو إبطاهلا مبوجب        

احلكم وحيث ال يوجد يف     . األعلى، فال بد من تغيري أو إبطال مبادئ القانون العام والعدالة اليت تتناىف وأحكامه             
ل أو إبطال  أي أنه جيوز تعدي- ما يشري إىل تغري هذه العالقة يف إنكلترا  ١٨٧٥الصادر عن حمكمة التمييز يف عام       

 تكون ألحكام   -مبادئ القانون العام والعدالة بأحكام صرحية منصوص عليها يف التشريعات أو القوانني الفرعية              
تلك التشريعات األسبقية على مبادئ القانون العام والعدالة يف فيجي وجيوز هلا أن تعدهلا أو تبطلها بإدراج نصوص 

 .صرحية فيها
                                                      

)١٤( Rev Cas 6/1981 (unreported) (14 August 1981). 
 .1977 (Reginam. Victor Jiwan Raju v (p1 FLR 23 , .5انظر على سبيل املثال  )١٥(
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 النائب العام

ويشغل . لعام هو املستشار القانوين الرئيسي للحكومة وهو ميثل الدولة يف مجيع القضايا املدنية            النائـب ا   -١٤١
ويكون مدير  . النائـب العام منصباً وزارياً، وهو خمول منذ استقالل البلد عن اململكة املتحدة مبهام وزير العدل               

 مدير النيابة العامة فهو مكتب مستقل أنشئ أما مكتب. النـيابة العامة مسؤوالً عن تنفيذ أحكام القانون اجلنائي     
ويكلف مدير النيابة العامة باختاذ إجراءات جنائية . مبوجب الدستور، على أنه خيضع لوزارة العدل ألسباب إدارية 

 .معينة وتطبيقها وجيب أن يتمتع حبرية التصرف وأالَّ خيضع لتأثري األعضاء اآلخرين يف احلكومة

ومن . العدل يف إدارة شؤون احملاكم والسجون والسجالت القانونية يف جزر فيجي          وتتمـثل مهمة وزير      -١٤٢
ويرأس . مهام إدارة السجون التابعة لوزارة العدل حتديد السياسة العامة املتبعة يف السجون وإدارة مراكز االعتقال       

يعني الوزير يف كل مؤسسة و. إدارة السجون مدير مصلحة السجون الذي تعينه جلنة اخلدمات القضائية والقانونية
من مؤسسات السجون جملساً لزوار السجون ميثل اجملتمع احمللي لإلشراف على أوضاع السجون وإدارهتا ومعاملة               

وختضع السجون لتفتيش القضاة الذين     . وعليه إبالغ الوزير بأي جتاوز أو مشكلة يسترعى انتباهه إليها         . السجناء
ويأخذ الوزير ومدير مصلحة السجون مجيع التقارير مبا فيها التقارير . يرهم مباشرةيعينهم الوزير ويرفعون إليه تقار
 .االنتقادية يف االعتبار الواجب

 . سنة على عاتق وزارة الرعاية االجتماعية ووزارة العدل١٨وتقع املسؤولية املتعلقة مبعاملة اجلاحنني دون سن  -١٤٣

عنية بصالحية العفو، اليت يرأسها النائب العام مع عضوين من          ويـنص الدستور على أن تكون اللجنة امل        -١٤٤
اجملتمع احمللي، مسؤولة عن إعالم الرئيس إذا وجدت دواعي استثنائية حتمله على ممارسة صالحياته يف منح العفو                 

 .لشخص مدان أو إلغاء العقوبة املفروضة عليه من طرف احملكمة جزئياً أو كلياً

 القانون اجلنائي

. ؤولية اختاذ القرار األويل ملباشرة إجراءات جنائية تقع عادة على عاتق الشرطة بعد توجيه هتمة جنائيةمس -١٤٥
موظفو الشرطة القضائية بينما تقع مسؤولية املقاضاة يف        " الصغرية"ويـتوىل إجراءات املالحقة يف بعض اجلنايات        

يباشر، بصفته الشخصية، إجراءات جنائية يف عدد       وجيوز للفرد أن    . جنايات أخرى على عاتق مدير النيابة العامة      
 .قليل من القضايا ولكن نادراً ما يصادف ذلك يف الواقع

  احملاكمات-اإلجراءات اجلنائية 

وملا كان الدستور ينص على     . تـأخذ احملاكمـات اجلنائية شكل املرافعة احلضورية بني اإلدعاء والدفاع           -١٤٦
وحيق للمدعى عليه . نته، فال مينح اإلدعاء أي امتياز ظاهري أو فعلي على الدفاعافتراض براءة املتهم حىت تثبت إدا

أن حيصل حبكم الدستور على مساعدة حمامي وعلى مساعدة قضائية توفر له من جلنة املساعدة ) أو للشخص املتهم(
اطي، أن جيتمع مبحاميه    وجيوز للفرد، إن اعتقل يف احلبس االحتي      . القضـائية و تسدد تكاليفها من األموال العامة       

 .لضمان إعداد دفاعه على النحو الواجب
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ويطلـب إىل اإلدعـاء أن يقدم إىل الدفاع إما بصورة تلقائية أو بناء على الطلب كافة األدلة اليت ينوي      -١٤٧
 وجيب على اإلدعاء أن يكشف باإلضافة إىل ذلك عن        . استخدامها ضد املتهم، باستثناء ما يتصل بالتهم البسيطة       

 .أي مواد تتسم باألمهية بالنسبة إىل املسائل املتناولة يف القضية

تطبيقاً ) املعنية بإثبات الوقائع(وجتـري احملاكمـات اجلنائية يف جلسات علنية تطبق فيها قواعد اإلثبات              -١٤٨
ب يف أثناء وحيق للمدعى عليه أن يطل. وإن وجد عيب يف قبول األدلة تسقط اإلدانة يف دعوى االستئناف. صارماً

احملاكمـة، عـن طـريق حماميه عادة، االستماع إىل شهود اإلدعاء واستجواهبم؛ وأن يستدعي شهوده ويطلب                 
إحضارهم قانوناً إن رفضوا احلضور طوعاً؛ وأن يوجه الكالم إىل هيئة احملكمة شخصياً أو عن طريق حماميه، علماً 

وال جيوز استجواب الشخص املدعى عليه إن . من حقوق الدفاعبأن اإلدالء بالبيان النهائي أثناء احملاكمة هو حق 
وعندما يديل بشهادته ال جيوز، إالَّ يف حاالت استثنائية، أن       . مل يقـبل أداء اليمني بصفة الشاهد يف دفاعه اخلاص         

 .يستجوبه اإلدعاء عن طباعه أو أي سلوك آخر؛ وال جيوز عموماً لالدعاء تقدمي أدلة كهذه

 القانون املدين

قانون األسرة وقانون امللكية وقانون العقود وقانون   : الفروع الرئيسية للقانون املدين يف جزر فيجي هي كاآليت         -١٤٩
الذي يغطي اإلصابات اليت تلحق بأي شخص نتيجة فعل شخص آخر بغض النظر عن وجود أو عدم وجود                  (األضرار  

وتشمل فروع أخرى من القانون املدين القانون       ). تعديأي اتصال بينهما، ويشمل ذلك مفاهيم كاإلمهال والقذف وال        
 .والقانون التجاري والقانون الصناعي) املعين بصفة خاصة باستخدام السلطة التنفيذية(اإلداري 

 اإلجراءات املدنية

تقـام الدعاوى اجلنائية من جانب الشخص املتضرر؛ وال يشترط إجراء أي حتقيق متهيدي إلثبات صحة                 -١٥٠
وبصفة عامة، تفتتح الدعوى أمام احملكمة العليا بأمر املثول املوجه من املدعي إىل املدعى عليه تبيَّن فيه                 . الشكوى

وترسل، من مث،   . وجيب على املدعى عليه الذي يعتزم الطعن يف الشكوى أن يبلغ احملكمة بذلك            . طبيعة الشكوى 
 ). املرافعات(لضبط إىل احملكمة املستندات اليت توضح املسألة املتنازع عليها با

ومبـا أن الدعـاوى املدنية تندرج يف إطار القانون اخلاص، فيجوز إسقاطها أو إهناؤها عادة بقبول حل                   -١٥١
ويقضي . واألحكام الصادرة يف القضايا املدنية هي أحكام واجبة التنفيذ حبكم سلطة احملكمة. توفيقي يف أي وقت

تلك األحكام، يف حال عدم االمتثال، مبصادرة أمالك املدين أو بأمر تصدره أغلبها بدفع مبلغ من املال وجيوز تنفيذ 
وقد . احملكمة وتطلب فيه إىل رب العمل أن يقتطع مبلغاً معيناً من معاش املدين يسدد بصورة منتظمة إىل احملكمة                 

دي رفض  وقد يؤ . تـأخذ أحكامـاً أخرى شكل األمر الزجري الذي مينع الشخص من ارتكاب فعل غري قانوين               
وال جيوز إلقاء القبض على شخص تنفيذاً       . االمتثال إىل احلكم إىل سجن املعين باألمر بتهمة انتهاك حرمة احملكمة          

 .وتأمر احملكمة عادة بأن يسدد الطرف الذي خيسر الدعوى تكاليف الدعوى. حلكم بالسجن إالَّ بتفويض رمسي
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 حقوق اإلنسان األساسية مبوجب القانون -باء 

وال جيوز تقييد   . ينص الدستور على أن التمتع باحلقوق واحلريات أمر مالزم للشخص املنتمي إىل جمتمعنا             -١٥٢
والدور املنوط بالربملان ليس، بالتايل، منح حقوق،       . تلك احلقوق واحلريات إالًَّ بقرار دميقراطي يصدر عن الربملان        

ويتم يف الفقرات   . احتياجات اجملتمع واحتياجات الفرد   بـل النظر فيما لو وجب تقييد تلك احلقوق باملوازنة بني            
 .التالية بيان اآلليات والضمانات القانونية اليت ميكن من خالهلا محاية حقوق اإلنسان يف جزر فيجي

 احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان

 ١٩٧٠دستور عام 

 ١٩٧٠ر االستقالل الصادر يف عام      تتبع األحكام املوضوعة حلماية احلقوق واحلريات األساسية يف دستو         -١٥٣
 حلماية حقوق   ١٩٥٣نفس النمط املتبع يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف االتفاقية األوروبية املربمة يف عام               

، وهي حتدد احلقوق واحلريات وما يكتنفها من استثناءات بنصوص شديدة          )١٦(اإلنسـان واحلـريات األساسـية     
أن لكل فرد، بغض النظر عن عرقه أو منشئه أو آرائه السياسية أو لونه أو معتقده                 على   ٣وتنص املادة   . التفصيل

أو جنسه، حق يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه وحق يف أن يتمتع حبماية القانون ويف حرية الوجدان والدين 
 تعويض، على أن والتجمع وتكوين اجلمعيات ويف محاية حرمة خصوصيات حياته وعدم حرمانه من أمالكه بدون 

ومن بني احلقوق واحلريات األساسية األخرى واملشمولة       . تـراعى يف ذلـك حقـوق اآلخرين واملصلحة العامة         
باحلمايـة، حق الفرد يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة؛ ويف                   

التعبري؛ وحرية التنقل؛ وحق األشخاص املعتقلني مبوجب قوانني        احلمايـة من العبودية والسخرة؛ واحلق يف حرية         
 .الطوارئ يف احلصول على احلماية

 بصفة خاصة مسألة عدم جواز متييز القانون أو أي سلطة عامة ١٩٧٠ من دستور عام ١٥وتناولت املادة  -١٥٤
وما يسترعي االنتباه يف ذلك . ملعتقدأخرى ضد الفرد على أساس العرق أو املنشأ أو اآلراء السياسية أو اللون أو ا       

من قائمة األسباب اليت حيظر التمييز على أساسها، علماً بأنه ذكر بني األسباب اليت حيظر               " اجلنس"هـو استثناء    
 كحق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على        -التميـيز عـلى أساسها فيما يتصل بالتمتع حبقوق سياسية أخرى            

ـ       ة القانون وحرية الوجدان والدين والتجمع وتكوين اجلمعيات مع آخرين وحرمة           شخصـه ويف التمـتع حبماي
 . خصوصيات احلياة ويف عدم احلرمان من األمالك بدون تعويض

ولكن جيوز إبطال   . بأهنا تعين معاملة تفضيلية   ) discriminatory" (متييزي"كلمة  ) ٢(١٥وتعرف املادة    -١٥٥
اإليرادات؛ ويف قانون يوضع بشأن الزواج والطالق والتبين؛ ويف التدابري املتخذة ختصيص : احلظر يف اجملاالت التالية

 .يف حاالت الطوارئ العامة أو يف ظروف يكون فيها اإلبطال مربراً بصورة كافية يف جمتمع دميقراطي

                                                      

 .١٩٦٩صدقت عليها اململكة املتحدة يف عام  )١٦(
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ثاين أن   للشخص املضرور الذي يرى أن احلكومة انتهكت بأفعاهلا أحد أحكام الفصل ال            ١٧وجتيز املادة    -١٥٦
، على أنه )٦(١٧ومع ذلك تنص املادة . يلجأ إىل حمكمة التمييز لطلب اجلرب ألهنا خمتصة أساساً بنظر هذه الدعاوى

هي وقليلة . جيوز حملكمة التمييز أن تسقط دعوى االستئناف إذا ثبت أن إجراء الشخص املضرور عابث أو كيدي        
أما فيما يتصل مبا ورد يف      . ملتعلق باحلقوق واحلريات األساسية    ا ١٩٧٠احلـاالت اليت طعن فيها يف حكم دستور عام          

محاية " من مث "شعب هذا البلد يتمتع حبقوق معينة، فإن اهلدف من األحكام هو            " ملَّا كان "ومفاده أنه    )١٧(املادة األوىل 
Fiji Waterside Workers Union v. Reginamتلـك احلقوق واحلريات، رأت حمكمة التمييز يف قضية  

أن هذا  )١٨(
مل يكن وارداً " بالصاحل العام"احلكم واجب التنفيذ، وأضافت، من مث إىل احلق األساسي يف حرية التعبري مبدأ يتعلق 

 .يف املادة املخصصة حلماية تلك احلرية

R. v. Butadrokaورأت احملكمـة يف قضية   -١٥٧
 أن احلظر الدستوري املفروض على البيانات احملرضة عرقياً ال )١٩(

وُتذكَر بني القضايا اليت    . ينتهك احلقوق الدستورية يف حرية التعبري وحرية التجمع وحرية تكوين اجلمعيات مع آخرين            
 Veitata v. Rقضية : تشـكل سابقة قضائية يف إطار األحكام املتصلة باحلقوق واحلريات األساسية 

ملتصلة حبق ، ا)٢٠(
 .Sundarjee Bros؛ وقضية )١(١٠ النحو املنصوص عليه يف املادة الفرد يف أن حتاكمه حمكمة مستقلة ونزيهة على

V. Coulter
 Fiji Waterside؛ وقضية١٤املتصلة حبق الفرد يف حرية التنقل حسب املنصوص عليه يف املادة  )٢١(

Workers Union v. Reginam
 املتصلة أيضاً حبق الفرد يف حرية التجمع وحرية تكوين اجلمعيات مع آخرين )٢٢(

 .١٢، فضالً عن حق الفرد يف حرية التعبري حسب املنصوص عليه يف املادة ١٣ب املنصوص عليه يف املادة حس

 ١٩٩٠دستور عام 

وكانت األسباب اليت حيظر التمييز . ١٩٧٠ حظر التمييز املكرس يف دستور عام ١٩٩٠حدد دستور عام  -١٥٨
سبباً ألول مرة يف فيجي حيظر التمييز على أساسه، " اجلنس"وأصبح . على أساسها هي العرق واللون ومكان املنشأ

 :باستثناء احلاالت التالية

 حاالت الطوارئ؛ )أ( 

 رصد الضرائب؛ )ب( 

 التعيني لشغل مناصب عامة؛ )ج( 

                                                      

 .١٩٧٠، دستور عام ١انظر التذييل  )١٧(
)١٨( (1977) 23 FLR 196. 
 ).مل يبلغ به (١٩٧٧أغسطس / آب٩مييز، حمكمة الت )١٩(
)٢٠( (1977) 23 FLR 294. 
)٢١( (1987) 33 FLR 74. 
)٢٢( (1997 23 FLR 196. 
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 ممارسة السلطة القضائية؛ )د( 

 ؛١٩٦٦سبتمرب / أيلول٢٣القوانني اليت دخلت حيز النفاذ قبل   )ه( 

 من قانون الشؤون الفيجية بشأن السلم والنظام        ٦لصـادرة مبوجب املادة     اللوائـح الفيجـية ا     )و( 
 .والرعاية االجتماعية واحلكم السديد

 حكم املساواة من أي قانون إذا كان هدفه حتسني ظروف احملرومني من أفراد أو               ١٨واسـتثنت املـادة      -١٥٩
 ١٩٩٠دراً ما مت التذرع بأحكام دستور عام وباملثل، نا. مجاعات، مبن فيهم احملرومون على أسس من بينها العرق       

 حماولة تقدمي تعريف مقتضب ١٩٩٠ من دستور عام ١٥٦ومتت يف املادة . املتصلة باحلقوق األساسية أمام احملاكم
 ".اهلندي"و" الروتوماين"و" الفيجي"ملفاهيم 

. كمة االستئناف النهائية لتصبح حمكمة التمييز حم١٩٩٠وأعيدت هيكلة نظام احملاكم مبوجب دستور عام  -١٦٠
 على إنشاء   ١٩٩٠ من دستور عام     ١٢٢وباإلضـافة إىل عملـية إعادة اهليكلة الرمسية املشار إليها، نصت املادة             

 .حماكم فيجية خيوهلا الربملان ما يراه ضرورياً من اختصاصات وسلطات على أن هذه املادة مل تنفذ

 ١٩٩٧دستور عام 

 : هي١٩٩٧ة احلقوق يف دستور عام  احلقوق اليت حتميها شرع-١٦١

 احلرية الشخصية؛ � 

 عدم التعرض للعبودية والسخرة؛ � 

 عدم التعرض للمعاملة القاسية أو املهينة؛ � 

 عدم التعرض لعمليات تفتيش ومصادرة تعسفية؛ � 

 حقوق األشخاص املوقوفني أو املعتقلني؛ � 

 حقوق األشخاص املتهمني؛ � 

  احملاكم؛ إمكانية اللجوء إىل � 

 حرية التعبري؛ � 

 حرية التجمع؛ � 

 حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين؛ � 

 عالقات العمل؛ � 

 حرية التنقل؛ � 

 حرية الدين واملعتقد؛ � 
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 االقتراع السري؛ � 

 حرمة خصوصيات احلياة؛ � 

 املساواة؛ � 

 التعليم؛ � 

 .احلماية من االستيالء القسري على امللكية � 

 بشأن املساواة نطاق األسباب اليت حيظر التمييز على أساسها لتشمل ٣٨احلكم املدرج يف املادة   ووسـع    -١٦٢
وبالتايل أصبح  . باإلضافة إىل العرق واألصل اإلثين واللون واملنشأ      ) أو لغة األم  (األصـل اإلثـين واللغة األصلية       

 .، اليوم، للقانون عمالً بالدستورالتمييزعلى أساس العرق واألصل اإلثين واللون ومكان املنشأ خمالفاً

 ١٩٩٧استثناءات احلق يف املساواة مبوجب دستور عام 

تعداد األسباب اليت يكون التمييز على أساسها خمالفاً للقانون ولكن توجد استثناءات هلذا ) ٢(٣٨يتم يف املادة  -١٦٣
 ٣٨ليت يتم بياهنا يف أربع فقرات فرعية من املادة   يكون فيها التمييز خمالفاً للقانون، وهي احلاالت ا        الاحلق، أي حاالت    

تنص على  ) ٩(٣٨ويسترعى االنتباه إىل أن املادة      ). ٩(٣٨و) ٧(٣٨و) ٦(٣٨و) ب)(٢(٣٨وهـي الفقرات الفرعية     
 .تدابري احلكم السديد لتسيري شؤون الفيجيني والروتومانيني

ليت تقيِّد احلق يف املساواة للسماح بتطبيق أعراف        القوانني أو اإلجراءات اإلدارية ا    ) ٩(٣٨وجتـيز املادة     -١٦٤
 : الفيجيني أو الروتومانيني أو البانابيني فيما يتصل

حبـيازة أو اسـتخدام أو حتويل احلق يف ملكية األراضي أو احلق يف صيد األمساك أو يف توزيع                    )أ( 
 املنتجات املتأتية من ممارسة هذين احلقني؛

 قب أو رتبة من ألقاب أو رتب الزعامة؛حبق أي فرد يف محل أي ل )ب( 

بتقيـيد حق حتويل ملكية األرض أو حقوق صيد األمساك املتمتع هبا بصفة مؤقتة بدون موافقة                 )ج( 
 .أصحاب امللك

، جيوز أن يقيد قانون أو إجراء إداري متخذ مبوجب قانون، أحد )١٠(ويف حدود ما جتيزه الفقرة الفرعية  -١٦٥
شؤون الفيجيني أو الروتومانيني ) بإضافة التشديد (بإدارةملبينة يف املادة املذكورة بغية السماح احلقوق أو احلريات ا

 ١٩وبعد أحداث   . أو البانابانيني وغريهم من األشخاص الذين يعيشون كما لو كانوا منتمني إىل تلك اجلماعات             
احلقوق واحلريات األساسية الصادر    ، وصف بعض املعلقني إدراج هذا احلكم بالذات يف مرسوم           ٢٠٠٠مايو  /أيار

 عن احلكومة العسكرية املؤقتة بأنه إجراء خميف، علماً بأن هذا احلكم مل يكن جديداً متاماً بل كان ٢٠٠٠يف عام 
 .١٩٩٧نسخة طبق األصل عن احلكم املنصوص عليه يف شرعة احلقوق الواردة يف دستور عام 

 :على ما يلي) ١٠(٣٨وتنص املادة  -١٦٦
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 :ال يسري إالَّ) ٩(قيد املشار إليه يف الفقرة الفرعية ال" 

إذا َمَنح، كل شخص يسري عليه، حق املساواة أمام القانون بدون متييز غري ذاك القائم               `١`
 على أساس العرق أو األصل اإلثين؛

وإذا مل ينتهك أحد احلقوق أو احلريات املنصوص عليها يف أي مادة أخرى من مواد هذا  `٢`
 ). شرعة احلقوق-الفصل الرابع ". (الفصل

ونظراً إىل . وجتدر اإلشارة إىل أن لفيجي دستوراً مدوناً يكرس بعباراته اخلاصة روح اتفاقية حقوق الطفل -١٦٧
أن التمييز العنصري حمظور مبوجب الدستور، فال ميكن إعمال أي تشريعات أو سياسات تتناىف وهذا احلظر، سواء 

ياسية الوطنية وبالتشريعات املوضوعة يف إطار االتفاقية بغض النظر عن احلزب السياسي            كـان األمر يتعلق بالس    
 .احلاكم طاملا ظلت أحكام الدستور املشار إليه نافذة

وملَّا كان انضمام فيجي إىل االتفاقية مشروطاً صراحة بالتحفظات واإلعالنات املشار إليها بالفعل، فإن احلقوق                -١٦٨
وبالتايل ال ميكن   . اليت يكفلها الدستور لكل فرد، بغض النظر عن عرقه جيب أن تراعي هذه التحفظات             األساسية الشاملة   

اعتـبار قوانني فيجي وأنظمتها االنتخابية والتعليمية واملتصلة باألرض، ببساطة، قوانني متيز بني األعراق أو تسهم يف إدامة           
.  من حمكمة فيجي العليا إعمال احلقوق األساسية املعترف هبا للفردفالدستور ذاته يتضمن أحكاماً تقضي. التمييز العنصري

ويشـجَّع الفرد نفسه بقوة على رفع دعوى حىت وإن كان ذلك على أساس جمرد االشتباه بوقوع انتهاك ألي من احلقوق               
 :ومن بني التشريعات األخرى اليت حتظر التمييز ما يلي. املنصوص عليها

 ؛ بشأن جلنة حقوق اإلنسان١٩٩٩در يف عام  الصا١٠القانون رقم  )أ( 

 ؛قانون أمني املظامل )ب( 

 ؛قانون األمن العام )ج( 

 ؛القانون اجلنائي )د( 

 ؛قانون اهلجرة  )ه( 

 .قانون التعليم )و( 

 قانون جلنة حقوق اإلنسان

املتصلة بالعمل  يـنص قانون جلنة حقوق اإلنسان على أن التمييز خمالف للقانون بصفة عامة يف الشؤون                 -١٦٩
والتعليم واالنتساب إىل عضوية رابطات املوظفني وأرباب العمل ويف إطار توفري التدريب املهين واعتماد الشهادات 

وينص القانون باملثل على أن     . املهنـية، وفـيما يتعلق بتوفري السلع واملرافق واخلدمات واملباين والسكن واملأوى           
 أي الطلب أو الشرط الذي ُيفَرض على كافة الفئات العرقية بالتساوي            -نون  خمالف للقا " التميـيز غري املباشر   "

ولكـن ال ميكن أن تلبيه إالَّ نسبة أصغر بكثري من السكان املنتمني إىل فئة معينة مقارنة بنسبة السكان الذين ال                     
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فيق اليت تبادر هبا    وينص القانون على أحكام إلعمال هذا النص عن طريق إجراءات التو          . ينـتمون إىل تلك الفئة    
 .اللجنة أو برفع دعوى مدنية ضد املعنيني من أشخاص أو منظمات

 ١٩٦٩قانون األمن العام لعام 

حتريض على الكراهية أو على إهانة أي فئة من         "يستهدف هذا القانون صون األمن العام كما جيرِّم كل           -١٧٠
 ".كراهية أي عرق أو جمتمع"أو " الناس

 القانون اجلنائي

... إصدار أو تعميم أي منشورات حمرضة       "... يعرف القانون اجلنائي جرمية التحريض على أهنا تشمل          -١٧١
 ) ...".أو أعراق اجملتمع] فئات[غرضها على ما يبدو تشجيع مشاعر العداوة بني خمتلف (

 ١٩٩٨قانون مكتب أمني املظامل الصادر يف عام 

الفصل (١٩٩٧ع هبا مكتب أمني املظامل املنشأ مبوجب دستور عام          ينظم هذا القانون العمليات اليت يضطل      -١٧٢
وخيوَّل مكتب أمني املظامل بالتحقيق يف      ). ١٩٩٠ والفصل العاشر من دستور عام       ١٩٧٠التاسع من دستور عام     

 أي وجيوز لـه تناول. أي فعل يدعى أو يبدو أنه يتناىف واحلقوق واحلريات األساسية اليت يكفلها الدستور لألفراد
شـكوى من هذا النوع بتقدمي توصيات إىل اجلهات املدعى عليها لزيادة النظر يف موضوع الشكوى أو لتصحيح                 

 .اإلمهال أو إبطال القرار أو عكسه أو تعديله أو إعادة النظر يف القانون املطبق

 جلنة فيجي حلقوق اإلنسان -جيم

 اليت ختول اللجنة مبهمة تثقيف ١٩٩٧دستور عام من  ٤٢أنشئت جلنة فيجي حلقوق اإلنسان عمالً باملادة  -١٧٣
اجلمهور يف جمال حقوق اإلنسان، وبتقدمي توصيات إىل احلكومة بشأن مسائل متس إعمال حقوق اإلنسان، ومبهام 

 .أخرى حسب ما يقرره الربملان

 بشأن جلنة   ١٩٩٩عام   الصادر يف    ١٠القانون رقم   ويتم كذلك تناول مسألة احلماية من التمييز العنصري يف           -١٧٤
 .مجلة أمور من بينها التمييز العنصري يف بعض جماالت احلياة العامة) ٢(١٧، وهو حيظر يف املادة )٢٣(حقوق اإلنسان

وتكلَّف اللجنة مبهمة تثقيف اجلماهري يف جمال حقوق اإلنسان والتحقيق يف الشكاوى املرفوعة بشأن أي                -١٧٥
، وبتسوية تلك الشكاوى، والتحقيق يف      )١٩٩٩ الصادر يف عام     ١٠رقم   (متيـيز جمحف حيظره قانوهنا األساسي     

وجيعل ذلك التمييز خمالفاً    . ١٩٩٧املدرجة يف دستور عام     ) ٤الفصل  (ادعاءات بوقوع انتهاكات لشرعة احلقوق      
 :للقانون يف اجملاالت التالية

                                                      

 .١٠انظر التذييل  )٢٣(
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 العمل؛ )أ( 

 التعليم؛ )ب( 

 التدريب املهين؛ )ج( 

 هنية؛الشراكات امل )د( 

 اعتماد الشهادات التجارية أو املهنية؛   )ه( 

 االنتساب إىل عضوية نقابات العمال ونقابات أرباب العمل؛ )و( 

 السكن واملأوى؛ )ز( 

 توفري السلع واخلدمات مبا يشمل القروض والتأمني؛ )ح( 

 .إتاحة إمكانية الوصول إىل األماكن العامة )ط( 

 .تقلة واستمرارها يف العمل دليالً على التزام فيجي حبماية املبادئ الدولية حلقوق اإلنسانويعترب إنشاء اللجنة املس -١٧٦

 مكتب أمني املظامل -دال

وترد . أنشئ مكتب أمني املظامل للتحقيق يف الشكاوى املرفوعة ضد موظفني عموميني بزعم سوء اإلدارة              -١٧٧
. اقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       تفاصـيل هـذه الوظيفة يف التقرير املقدم يف إطار االتف          

 عدداً من األحكام اجلديدة املتصلة مبكتب أمني املظامل لزيادة          ١٩٩٧وويتضـمن قـانون تعديـل دسـتور عام          
، وهي اجمللس االستئماين    ١٩٩٠اختصاصاته لتشمل الشكاوى املرفوعة ضد جمالس كانت مستثناة يف دستور عام            

 أيضاً تعيني أمني املظامل،    ١٩٩٧ويكفل دستور عام    . األصليني وجملسا بانابان وجزيرة روتوما    ألراضـي السكان    
خالفـاً ملا حيدث يف حالة تعيني الرئيس، من طرف جلنة املهام الدستورية، حسب املنصوص عليه يف دستور عام                   

ني املظامل أيضاً باحلكم املتعلق     وتتأثر مهمة أم  .  عاماً من العمر   ٦٥، وأن يـتقاعد أمني املظامل لدى بلوغ         ١٩٩٠
ولقد دخل القانون املتعلق بأمني املظامل حيز   . ١٩٩٧حبرية اإلعالم ومبدونة قواعد السلوك املدرجة يف دستور عام          

 ووضح اإلجراءات اليت ينبغي أن يتبعها أمني املظامل يف حتقيقاته، ومنحه هو واملوظفني              ١٩٩٨الـنفاذ يف عـام      
 .حلصانة، وخول الوزير املختص بإصدار اللوائحالعاملني يف مكتبه ا

 وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة اخلارجية -هاء 

وزارة الشـؤون اخلارجية والتجارة اخلارجية مسؤولة عن التصديق على املعاهدات بالنيابة عن حكومة               -١٧٨
قدمها فيجي إىل هيئات األمم     فـيجي وهي تنسق العمليات املتصلة بإعداد وعرض خمتلف التقارير الدورية اليت ت            

 .املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

- - - - - 

 


