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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   احلادية عشرةالدورة 
  ٢٠١١مايو /أيار ١٣- ٢جنيف، 

 وفقـاً  السامية حلقـوق اإلنـسان،    جتميع للمعلومات أعدته املفوضية         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  بابوا غينيا اجلديدة    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
من وثائق  اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك              

اقتراحات نظر أو   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات        . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن              

ـ            . املفوضية . سانوهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلن
 وقـد . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           

ويف حـال   .  االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات       دوريةروعي يف إعداد التقرير أن      
عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن كانـت               

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثـائق الرمسيـة              . حلةتزال صا  ال
لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعـزى إىل                

 للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدوليـة        املتدينأو املستوى   /عدم التصديق على معاهدة ما و     
  .نسانحلقوق اإل
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
ة ـاملعاهدات العاملي

  )٢(اإلنسان  حلقوق
ق أو االنضمام ـتاريخ التصدي
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

باالختصاصات  االعتراف
  احملددة هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
  ال التمييز العنصريمجيع أشك

املادة (الشكاوى الفردية     )٤املادة  (نعم  ١٩٨٢ يناير/ كانون الثاين٢٧
  ال): ١٤

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  -  ال توجد  ٢٠٠٨ يوليه/ متوز٢١

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  املدنية والسياسية

 بـني   املتبادلةالشكاوى    ال توجد  ٢٠٠٨ يوليه/ متوز٢١
  ال): ٤١املادة (الدول 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
  التمييز ضد املرأة

  -  ال توجد  ١٩٩٥ يناير/كانون الثاين ١٢

  -  ال توجد  ١٩٩٣مارس / آذار٢  اتفاقية حقوق الطفل
 الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية        الربوتوكول االختياري للعهد   :طرفاً فيها ت بابوا غينيا اجلديدة     املعاهدات اليت ليس  

 االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، والربوتوكـول            والربتوكول،  )٣(واالجتماعية والثقافية 
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى مجيـع       

، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة      وكال التمييز ضد املرأة،     أش
، مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             والربوتوكول االختياري التفاقية    

الربوتوكـول االختيـاري   ، وراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة اقية حقوق الطفل املتعلق بإش   الربوتوكول االختياري التف  
واالتفاقية الدولية حلمايـة    ،  التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية            

ألشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقيـة       حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق ا        
  . واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 ال  )٤(بروتوكول بالريمو

 نعم، باستثناء اتفاقييت انعدام اجلنسية  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  )٦(والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا

 الثالثوالثاين واألول  ة اإلضافيتنعم، باستثناء الربوتوكوال

 نعم  )٧(ةسية ملنظمة العمل الدولياالتفاقيات األسا

  ال  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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بـابوا غينيـا   ضد املرأة  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز    شجعت   ،٢٠١٠يف عام     -١
التفاقية الدوليـة حلمايـة     وا ،مناهضة التعذيب على اتفاقية   اجلديدة على النظر يف التصديق      

 ،)٨(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم، و      
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية    وعلى  
 . )٩(قية من االتفا٢٠املادة  من ١الفقرة قبول التعديل الذي أدخل على وعلى  ،املرأة

 يف مجلـة    ،التصديقب التعذيب    مبسألة املقرر اخلاص املعين  اها   أوص ،٢٠١٠يف عام   و  -٢
 لعهدلالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري        على   ،أمور

 . )١٠(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

التـصديق علـى    با غينيا اجلديدة     أوصت جلنة حقوق الطفل بابو     ،٢٠٠٤يف عام   و  -٣
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة       الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل    

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل           و
 . )١١(األطفال يف املواد اإلباحية

بابوا غينيـا   نة القضاء على التمييز العنصري بأن تنظر        جل أوصت   ،٢٠٠٣يف عام   و  -٤
 . )١٢( من االتفاقية٤اجلديدة يف سحب حتفظها على املادة 

 قـدمت بابوا غينيا اجلديـدة     إىل أن    األمم املتحدة لشؤون الالجئني       مفوض أشارو  -٥
 . )١٣(التحفظاتهذه سحب مجيع ب ى وأوص،١٩٥١اتفاقية عام من حتفظات على سبع مواد 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  

 اتفاقية القضاء   أنمن  عن قلقها   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        أعربت    -٦
على الرغم مـن     بعد مركز القانون الداخلي      تكتسبعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مل        

إبطاء،  دون   اً،ى املضي قدم  ؛ وحثت بابوا غينيا اجلديدة عل     )١٤(١٩٩٥ يف عام    يهاعلالتصديق  
 . )١٥(كامالًاً إدماج يف النظام القانوين احمللييف إدماجها 

اجلنـسانية كأسـاس حمظـور    يذكر  مع القلق أن الدستور ال      اللجنة  حظت  كما ال   -٧
 اجلنس دون أن يـشكل ذلـك        لتمييز على أساس اجلنس أو نوع     ل يفسح اجملال  مما   ،للتمييز
ذات الـصلة   من أن الدستور وغريه من التشريعات       أيضاً  قلق  العن  عرب  وأُ. للقانوناً  انتهاك

للتمييـز ضـد املـرأة      اً  تضمن تعريف هي ت  ال و ،سد مبدأ املساواة بني املرأة والرجل     جيهي   ال
بأن تدرج يف   وأوصت اللجنة بابوا غينيا اجلديدة      . )١٦(التفاقيةيتماشى مع التعريف الوارد يف ا     

لتمييـز  لاً   وحظر ،مبدأ املساواة بني املرأة والرجل    ذات صلة    أخرى    يف تشريعات  وأدستور  ال
 . )١٧(مع التعريف الوارد يف االتفاقيةمتاشياً  ،إبطاء ودون الًمكا إدراجاً، ضد املرأة

الـيت  توصـيات األوليـة   ال يف ، احلكومةالتعذيبمبسألة وحث املقرر اخلاص املعين    -٨
 تعديل التشريعات احمللية لتشمل التعـذيب        على ،٢٠١٠عام  يف  قام هبا   عقب زيارة   أصدرها  
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وأضاف أن تعريف جرميـة التعـذيب       . مناسبةعقوبات  ولتنص على   جرمية خطرية    باعتباره
  . )١٨( من اتفاقية مناهضة التعذيب١مع املادة اً متاماً متماشيكون يأن ينبغي 

ملناعـة  اإدارة فـريوس نقـص    قانون  اعتماد   ألمم املتحدة لالتقرير املشترك    والحظ  -٩
حاكمة األفراد ومقدمي اخلـدمات     مب والذي يسمح    ٢٠٠٣الوقاية منه لعام    اإليدز و /البشري
أو يرفضون تقدمي اخلدمات علـى أسـاس حالـة         دمات  يف تقدمي اخل   ميارسون التمييز الذين  

 . )١٩(فريوس نقص املناعة البشري بالشخص املصاب

ـ التشريعات الوطنية ال     أناألمم املتحدة لشؤون الالجئني     والحظت مفوضية     -١٠ وفر ت
وأوضحت املفوضية أن قانون اهلجرة     . للتعامل مع طاليب اللجوء والالجئني    اً  مالئماً  إطاراً  حالي
تفاصيل حول كيفيـة     يقدمان ال   ١٩٨٩عام    يف  اليت أُدخلت عليه   تعديالتال و ١٩٧٨لعام  

 عندما ُيعترف بوضعهم     طاليب اللجوء أو الالجئني    وواجباتحقوق   يبينانحتديد الالجئ وال    
للتعامل مع طـاليب    اً  مالئماً  إطاراً  حاليالتشريعات الوطنية   وال توفر    .كالجئني أو طاليب جلوء   

  .)٢١( يف التقرير املشترك لألمم املتحدةمالحظات مماثلة وقد قُدمت. )٢٠(اللجوء والالجئني

  والبنية األساسية حلقوق اإلنساناملؤسسي اإلطار   - جيم  

بابوا غينيا اجلديدة مؤسسة وطنيـة      مل يكن لدى     ،٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  حىت  -١١
جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة        جانب  حلقوق اإلنسان معتمدة من     

حقوق اإلنسان العمل املضطلع بـه يف        الحظت مفوضية    ،٢٠٠٩يف  و. )٢٢(حقوق اإلنسان 
 . )٢٣(يف هذا الصدد لوضع تشريعبابوا غينيا اجلديدة 

ـ      أنالتقرير املشترك لألمم املتحدة إىل       وأشار  -١٢ ت يف  اللجنة التنفيذية الوطنيـة وافق
، قُدم ٢٠١٠يف عام و. إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسانعلى  ، من حيث املبدأ،١٩٩٥ عام

نة وطنية  جلتشريع لتأسيس   تتعلق بصياغة   تضمن إرشادات   عرض إىل اللجنة التنفيذية الوطنية ي     
على مشاريع القوانني ذات الـصلة       ٢٠١١ يف عام     الربملان وافقيؤمل أن   يو. حلقوق اإلنسان 

 علـى   ،٢٠١٢يف عـام    حلقوق اإلنسان عملها    اللجنة الوطنية   تبدأ   وأن   ،اليت ال تزال عالقة   
 . )٢٤(تأخريإبداء القلق من إمكانية حدوث املزيد من الالرغم من 

علـى  بابوا غينيا اجلديـدة     ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة       ت اللجنة املعني  شجعو  -١٣
 . )٢٥(ملبادئ باريساً تسريع عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق

 وهي مؤسـسة  ،شؤون املظاملجنة لب علماً  التقرير املشترك لألمم املتحدة    أحاطكما    -١٤
من إسـاءة اسـتخدام     حتراس   بينها اال  مجلة أمور  من أجل    مستقلة أنشئت مبوجب الدستور   

. السلطة العامـة  ممارسي   وفرض املساءلة على     ،العاملني يف القطاع العام   جانب  السلطة من   
يهـدف إىل انتـزاع      ٢٠١٠يف عـام     الربملان مشروع قانون     عضو يف تقدمي  أيضاً  ولوحظ  
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ولكـن مل    ، األوىل باملوافقة أثناء املناقشة  مشروع القانون    حظيوقد  . أمني املظامل صالحيات  
 . )٢٦(عامةالالحتجاجات  ثانية بسبب املناقشة على الربملان يعرض

  تدابري السياسة العامة  - دال  

عمـل  لك خطة   متبابوا غينيا اجلديدة ال      أنأشار التقرير املشترك لألمم املتحدة إىل         -١٥
تتضمن عدد من اخلطط القطاعية اليت      وجود   أشري إىل    ،ومع ذلك . )٢٧(وطنية حلقوق اإلنسان  

. )٢٨(طفال مثل القانون والعدالة ومحاية األ     ،حقوق اإلنسان يف خمتلف اجملاالت    إلعمال  تدابري  
بابوا غينيـا   لالوطنية  أشار التقرير املشترك لألمم املتحدة إىل أن السياسة          ،باإلضافة إىل ذلك  

 . )٢٩(إلعاقةاألشخاص ذوي املعاجلة حقوق اً وفر إطارت ٢٠٠٩لعام باإلعاقة املتعلقة اجلديدة 

مع التقدير اعتماد عدد مـن       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         والحظت  -١٦
 مثل اخلطة   ،بني اجلنسني املساواة  املرأة و النهوض ب واخلطط والربامج املتعلقة ب   العامة  السياسات  

  .)٣٠()٢٠٥٠ ،بابوا غينيا اجلديدةرؤية  (٢٠٥٠-٢٠١٠االستراتيجية الوطنية 

  على أرض الواقعومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   - انياًث  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  عاهداتاملالتعاون مع هيئات   -١  

  )٣١(هيئة املعاهدة
آخر تقرير 

  قُدم وُنظر فيه
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية 
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
إىل الثاين   التقارير من أخر تقدمي   ت    ١٩٨٤  ١٩٨٣

إىل ١٩٨٦ عام   منذعشر  الرابع  
   على التوايل٢٠٠٩عام 

جلنة احلقوق االقتـصادية    
  واالجتماعية والثقافية

األويلالتقرير  حيني موعد تقدمي          
  ٢٠١٠عام 

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

منـذاألويل  تأخر تقدمي التقرير          
  ٢٠٠٩عام 

على التمييـز   جلنة القضاء   
  املرأة ضد

حيني موعـده يف      ٢٠١٠يوليه /متوز  ٢٠٠٩
   ٢٠١٢يوليه /متوز

موعد تقدمي التقرير الرابعحيني  
  ٢٠١٤ عاميف 

يناير /كانون الثاين   ٢٠٠٣  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٤  

ين الثـاينتأخر تقدمي التقريـر     -
  ٢٠٠٨منذ عام والثالث 
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اليت اختذهتا   اقراراهتتمييز العنصري تأكيد    كررت جلنة القضاء على ال     ،٢٠٠٣عام  يف    -١٧
االمتثال اللتزاماهتا املتعلقة ببابوا غينيا اجلديدة البةً طم ،٢٠٠٢ و١٩٩٧و ١٩٩٨و ١٩٩٥ يف

 . )٣٢(بتقدمي التقارير

دخل يف حوار منـتظم مـع       يمل   التقرير املشترك لألمم املتحدة إىل أن البلد         وأشار  -١٨
 . )٣٣(لجانالتقدمي تقارير إىل   ما ختلف عنوأنه كثرياً ،عاهداتاملهيئات 

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات             آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  )٣٤()١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢٨-٢٣(اً موجزة أو تعسف

  )٣٥()٢٠١٠ مايو / أيار٢٥-١٤(قرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب امل
  -   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

، جـدد الطلـب يف     ٢٠٠٢(التعـسفي    الفريق العامل املعين باالحتجاز     الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
  )٢٠٠٦ عام

  )٢٠٠٥(املقرر اخلاص املعين بالتعليم 
  )٢٠٠٦(يق العامل املعين باملرتزقة الفر

  )٢٠١٠( املعين بالديون اخلارجية اخلبري املستقل
 الكامـل اخلاص املعين مبسألة التعذيب احلكومة على التعاون        شكر املقرر     التعاون أثناء البعثات/التيسري

وأشار إىل بعض الـصعوبات     . الذي أبداه كبار مسؤوليها خالل الزيارة     
  .)٣٦(عام بوجه لقيهالذي تعاون العناصر الزيارة، رغم فيما يتعلق ببعض 

     متابعة الزيارات
احلكومـة  مل ترد و. خالل الفترة قيد االستعراض   رسائل   ١٠أُرِسلت    الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

  .منهاأي على 
اسـتبياناً   ٢٦من أصل   استبيان واحد    على   ديدةت بابوا غينيا اجل   رد  الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٣٧(أرسلها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان   -٣  
يف فريق األمم   على مستشار يف جمال حقوق اإلنسان        مفوضية حقوق اإلنسان     أبقت  -١٩

 لتعزيز قـدرة املنـسق      ٢٠٠٨يناير  /الثاينكانون  املتحدة القطري يف بابوا غينيا اجلديدة منذ        
. ماية حقوق اإلنـسان   الوطنية حل نظم  الاملقيم والفريق القطري يف وضع استراتيجيات لدعم        

ليات يف اآلستشار تعزيز مشاركة احلكومة والفريق القطري واجملتمع املدين املأولويات وتشمل 
 . )٣٨(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانإنشاء يف  وتقدمي الدعم التقين ،قوق اإلنسانالدولية حل
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اليت تـستند إىل  إلعاقة اخلاصة باالوطنية السياسة  أطلقت احلكومة    ،٢٠٠٩يف عام   و  -٢٠
فـإن   ،باإلضافة إىل ذلك  و. )٣٩( بدعم من املفوضية   ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

ي ملفوضـية حقـوق     اإلقليمكتب  املفذت باالشتراك مع    التعذيب اليت نُ  اإلجراءات املتعلقة ب  
توجيه دعوة رمسيـة إىل   منطقة احمليط اهلادئ ومستشار حقوق اإلنسان أدت إىلاإلنسان يف 

 . )٤٠(التعذيب لزيارة البلدمبسألة املقرر اخلاص املعين 

  قوق اإلنساناملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية   - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  

عن قلقها الشديد إزاء استمرار     ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنة املعني عربت  أ  -٢١
 ،الراسخةعن املواقف األبوية والقوالب النمطية         فضالً ، الضارة املمارسات والتقاليد القواعد و 

.  احليـاة  منـاحي يف مجيـع    كل منهما   ومسؤوليات وهوية   املرأة والرجل   فيما يتعلق بأدوار    
 والنظـرة   ،"الصاحلة"للمرأة  النمطية  والصور   ، العروس ومهر ،تعدد الزوجات ذلك  شمل  يو

 . )٤١(تعويضا ُيدفع من مماً جزءاملرأة يعترب الذي عرف ال و،"الكبريالرجل "قيادة التقليدية ل

أن التمييز بني اجلنسني موجود على مجيـع        التقرير املشترك لألمم املتحدة إىل       وأشار  -٢٢
مواقع صنع من املرأة  غياب   و اإلملام بالقراءة والكتابة  واضح يف مؤشرات مثل     وأنه   ،املستويات

وحيتاج األشـخاص ذوو    .  على مجيع املستويات   ،القرار يف احلكومة ومجيع قطاعات اجملتمع     
 . )٤٢(املساواة التمتع مبزيد منإىل أيضاً اإلعاقة 

نـساء  ما زال مستمراً ضد الفتيات وال     من أن التمييز اجملتمعي     قلق  اليساور اللجنة   و  -٢٣
حالة  واألطفال الذين يعيشون يف      ذوي اإلعاقة، والفئات املستضعفة من األطفال، كاألطفال      

فقر، واألطفال املولودين خارج إطار الزواج، واألطفال املتبنني، واألطفال من أبوين خمتلفي            
  .)٤٣( اإلعاقةعلى أساس كما يقلقها أن الدستور ال حيظر التمييز ،العرق

العرقي التوتر  على  دالئل متزايدة   تقرير املشترك لألمم املتحدة إىل وجود       كما أشار ال    -٢٤
نا أن اللجنة اليت ُشـكلت      مبيِّ. اآلسيويةاحمللية  اجملتمعات  ب وال سيما فيما يتعلق      ،داخل اجملتمع 
تقدم بعد ما توصلت إليه من       مل   ٢٠٠٩مايو  /يف أيار أعمال الشغب اليت وقعت     للتحقيق يف   
 . )٤٤(استنتاجات

 نيأن الالجـئني غـري امليالنيـزي      مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      وذكرت    -٢٥
 على العقبات   واغلبأن يت يف اجملتمع احمللي أو     أن يندجموا   املرجح  من غري   جانب و ألمن ا ُيعتربون  

السكان احملليني يبدون الكراهية والحظت املفوضية أن . )٤٥(اندماجهم القانوينحتول دون اليت 
 . )٤٦(من غري امليالنيزينيطاليب اللجوء والالجئني عنصرية بشكل خاص جتاه وال
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  خصيشال هيف احلياة واحلرية وأمنالفرد حق   -٢  

عملية إعـدام   أي  بابوا غينيا اجلديدة مل تنفذ      أن    التقرير املشترك لألمم املتحدة    ذكر  -٢٦
بة اإلعدام على جرائم القتل عقواعتمد من جديد  الربملان  أن   على الرغم من     ،١٩٥٤منذ عام   

الربوتوكول عقوبة اإلعدام والتصديق على     بإلغاء   البلد   التقرير ىوأوص. ١٩٩١العمد يف عام    
املقـرر  وقدم  . )٤٧(االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

 . )٤٨(التعذيب توصيات مماثلةمبسألة اخلاص املعين 

 ال سـيما يف     ،إىل أن العنـف بـني القبائـل       التقرير املشترك لألمم املتحدة     شار  وأ  -٢٧
ميثل زال  ي ال   ،رتاعات على األراضي وحقوق امللكية    بيف كثري من األحيان     واملتعلق   ،املرتفعات
 يف  الفتاكـة بنادق  المع زيادة انتشار    خطورة   أكثر   ت أصبح ا يبدو أهن  للغايةخطرية  مشكلة  

ثقافة أمراء احلرب يف بعض مناطق      تنامي  من   اف أن هناك بعض القلق    وأض. مجيع أحناء البلد  
ه لكن لصراع يف املرتفعات  لإىل أن التشرد الداخلي هو نتيجة خطرية        كما أشار التقرير    . البلد
 . )٤٩( غري معترف هبانتيجة

ير تقارالعن قلقها الشديد إزاء     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        أعربت  و  -٢٨
املـسنات   وال سيما    ، وقتل للفتيات والنساء   ،تعذيب وحشي حاالت  وقوع   عناليت تتحدث   

أن عدد الضحايا من النـساء      من   بوجه خاص    ا عن قلقه  ت وأعرب ،السحرمبمارسة   املتهمات
بابوا غينيا اجلديدة على اختاذ تدابري فورية للتحقيـق يف          اللجنة  وحثت  . )٥٠(آخذ يف االزدياد  

تـسريع  إىل  بابوا غينيا اجلديدة    اللجنة  كما دعت   . مقاضاة ومعاقبة مرتكبيها  وادث و هذه احل 
تعزيـز إنفـاذ    إىل   و ،الـسحر حباالت القتل املتعلقـة ب    بالسحر و اخلاص  للقانون  مراجعتها  

أن األشخاص املتـهمني مبمارسـة الـسحر        التقرير إىل    وأشار. )٥١(التشريعات ذات الصلة  
 منتشرة للغاية   مارسةامل وأن   ،العنف يف إطار القصاص األهلي    وقتل  اللعمليات  اً  هدفيزالون   ال
 . )٥٢( سيما يف منطقيت املرتفعات وبوغانفيلال

 بعث املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو             ،٢٠٠٩يف عام   و  -٢٩
إىل اً  كمشتراً  بيانالعنف ضد املرأة    مبسألة    واملقررة اخلاصة املعنية   اً،بإجراءات موجزة أو تعسف   

 يف  مقاطعات املرتفعـات يفلشعوذة املزعومة للنساء املتهمات باقتل  حاالت ال احلكومة بشأن   
 . )٥٣(٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي 

الشرطة يف البلد   الذي متارسه   الضرب  أن   مبسألة التعذيب  املقرر اخلاص املعين     وذكر  -٣٠
يف اتفاقية مناهـضة     حسب التعريف الوارد     ، التعذيب مستوىإىل  يف كثري من األحيان      يرقى

 . )٥٥( يف التقرير املشترك لألمم املتحدةمالحظات مماثلةوقد وردت . )٥٤(التعذيب

ضرب استنتج وجود حاالت    أنه  إىل  التعذيب  مبسألة  ملقرر اخلاص املعين    كما أشار ا    -٣١
يف و. االحتجـاز  أو يف غضون الساعات األوىل من        مالقبض عليه للمحتجزين لدى   منهجي  

ـ  ما يتعرض األشخاص  اً  كثري ،اإلصالحيةاملؤسسات    يف ونالذين حياولون اهلـرب أو ينجح
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التقرير املشترك لألمم    أشاركما  . )٥٦(والتكبيل عند إعادة إلقاء القبض عليهم     اهلرب للتعذيب   
 موظفي  استخداماىل   و ،بابوا غينيا اجلديدة  امللكية يف   شرطة  الإىل انتهاكات ارتكبتها    املتحدة  

 ضد األشـخاص الـذين      ،إىل املوت اً  غالب، اليت تؤدي    لقوة املفرطة ل الحيةاملؤسسات اإلص 
مع مرتكيب عمليـات القتـل هـذه ومقاضـاهتم          احلكومة   حتققما  اً  ونادر. حياولون الفرار 

 . )٥٧(بل إن القاعدة السائدة هي إفالت هؤالء من العقاب تهمعاقبمو

يف  الـيت قـدمها     لتوصيات األولية يف ا وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب،         -٣٢
االمتثال للمعايري الدولية الدنيا للصحة والنظافة يف املرافق         بأن تكفل احلكومة     ،أعقاب زيارته 

احملتجزين مـع   مجيع األطفال   أن ُينقل    و ،ن من حريتهم  واألشخاص احملروم اليت ُيحتجز فيها    
 . )٥٨(إىل أماكن منفصلةالبالغني 

فرق الشرطة   ورود شكاوى متكررة ضد       عن ترك لألمم املتحدة  التقرير املش  وحتدث  -٣٣
قتل املاشية  ترق املنازل و  حيث حت  ،لقرى واملستوطنات احلضرية  املتجولة اليت تقوم مبدامهات ل    

وشرطة فرق الشرطة   ما تتهم   اً  وكثري .اًجنسيالسكان وتعتدي عليهم    ضرب  توتدمر احلدائق و  
على غري قانونية  وإقامة حواجز ،الناس للحصول على املال بتزازاب ،يف املناطق احلضرية، املرور

 . )٥٩(شراء الكحولللحصول على املال عن طريق االبتزاز من أجل الطرق 

 سوء املعاملة، التعذيب أن املرأة هي األكثر عرضة ل      مبسألة  املقرر اخلاص املعين    وأشار    -٣٤
أيضاً وأشار  . )٦٠( على نطاق واسع   منتشرن العنف املرتيل    أ و ،اجملال العام املرتل أو يف    سواء يف   

ضباط جانب ال  من   االستغالل اجلنسي للمحتجزين  زاعم  املتعلقة مب العديد من التقارير    تلقيه  إىل  
خمالفات بسبب   ، على ما يبدو،   النساءيعتقلون  ن بعض الضباط    قال إ  و ، عنهم فراجمقابل اإل 

 . )٦١(نبسيطة بقصد االعتداء اجلنسي عليه

أن هناك مستويات عالية للغاية من العنـف  تقرير املشترك لألمم املتحدة إىل  ال وأشار  -٣٥
اهلجمـات  االغتصاب والعنف املرتيل و   جرائم  اإلفالت من العقاب على     وأن  املرتيل يف البلد،    
 . )٦٢(غذي العنفيالشعوذة ذات الصلة ب

ـ  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        أعربت  و  -٣٦  ،)٦٣(ق مماثلـة عن بواعث قل
وتنفيذ إطار قانوين شامل ملعاجلة مجيع      وضع  إعطاء األولوية ل  على  وحثت بابوا غينيا اجلديدة     

ضمان حصول النساء والفتيـات     إىل   كذلك البلد    ت اللجنة ودع. أشكال العنف ضد املرأة   
 وحثت احلكومـة    ، فورية وفعالة لالنتصاف واحلماية    سبلعلى  لعنف  لاللوايت يقعن ضحايا    

 أثنـاء    مـن املـسؤولني    العنـف أعمال  مقاضاة مرتكيب   ى اختاذ التدابري الالزمة لضمان      عل
 تـهم باعتبـار هـذه     ومعاقب ،لنساء والفتيات على ا االعتداء اجلنسي    مبا يف ذلك     ،االحتجاز
 . )٦٤(خطرية جرائم األعمال

االجتار إعداد واعتماد إطار تشريعي بشأن      إىل  بابوا غينيا اجلديدة    اللجنة  كما دعت     -٣٧
 وتـوفري احلمايـة مـن    ،يف الوقت املناسـب   ومقاضاة ومعاقبة املتجرين    نع االجتار   ملبالبشر  
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يف عـام   و. )٦٥(مـن أجلـهم   برامج  للضحايا ووضع    نوعيدعم  تقدمي   و ،وكالءال/املتجرين
ذكرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة املعنيـة بتطبيـق االتفاقيـات                ،٢٠١٠

أن القـانون اجلنـائي     ) منظمة العمل الدولية  جلنة خرباء       بشار إليها فيما يلي     ي (،والتوصيات
 ،يبـدو توجد، على ما     وأنه ال    ،من االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي    فقط  الفتيات  حيمي  

األطفال واالجتار هبـم   ال توجد أحكام تشريعية حتظر بيعكما . الفتيانماية مماثلة حلأحكام 
ىل تصريح احلكومة   وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إ      .  العمل ألغراض االستغالل يف  

األحكـام  تـنص   األمل يف أن    عن  أعربت  لكنها   ،هامة للتشريعات يف مراجعة   بأهنا ستشرع   
ألغـراض االسـتغالل    الثامنة عشرة   الفتيات والفتيان دون سن     باالجتار  على حظر   اجلديدة  
 . )٦٦(مرتكبيه ومعاقبة العملاالستغالل يف اجلنسي و

 أمـر لعقاب البدين   تعرض األطفال ل  قلق بالغ ألن    عن  جلنة حقوق الطفل    وأعربت    -٣٨
بابوا غينيا اجلديدة   تقوم  وأوصت اللجنة بأن    . )٦٧(القانونوال حيظره   على نطاق واسع    منتشر  

 ،جلمهور بشأن العواقب السلبية املترتبة على العقـاب البـدين لألطفـال           اتثقيف  لحبمالت  
بـنص  ظر العقاب البدين    حب و ،كبديل للعقاب البدين   لتأديبلجيع األشكال غري العنيفة     تشبو

 . )٦٨( املؤسساتيف سائر يف األسرة وقانوين صريح

 مبا يف   ،أن مشكلة اإلمهال وسوء املعاملة    من  أيضاً  جلنة حقوق الطفل بالقلق      وتشعر  -٣٩
، حبـسب   يبـدو رية، على ما    هي مشكلة كب  ذلك االعتداء اجلنسي داخل األسرة واملدرسة       

قامة نظام بإوأوصت اللجنة بابوا غينيا اجلديدة . )٦٩(يات وغريها من املصادرسجالت املستشف
كما أوصت  . استجابة وطين شامل هبدف تقدمي الدعم واملساعدة جلميع ضحايا العنف املرتيل          

شكاوى املتعلقة بسوء   الآلية فعالة لتلقي    إجياد  ضمان  بجلنة حقوق الطفل بابوا غينيا اجلديدة       
 . )٧٠( والتماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد،بشأهناتحقيق ال وهاورصداملعاملة 

 بأن ة السابقجمدداً تعليقاهتا جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    أكدت ،٢٠١٠ويف عام     -٤٠
واملناطق ية  احلضر  املراكز يف  احلياة على قيد لبقاء  لبغاء الفتيات الصغريات أصبح وسيلة هامة       

منتظم يذكر من تدخل  عدم وجود  لوحظ،باإلضافة إىل ذلكو. بابوا غينيا اجلديدة الريفية يف   
. تكن كافية مل  وأن التدابري الرامية إىل محاية وصون ضحايا البغاء         يف هذا اجملال    جانب الدولة   

 فعالـة وحمـددة     بابوا غينيا اجلديدة اختاذ تدابري    من  وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية       
 . )٧١(ألغراض البغاء األطفال زمنيا ملنع استغالل

ن بـأ  جمدداً تعليقاهتاأيضاً جلنة خرباء منظمة العمل الدولية       أكدت ،٢٠١٠عام  يف  و  -٤١
ـ       ويسقطبشكل غري رمسي     الذين جرى تبنيهم  األطفال   ساعات ن يف فخ اإلكراه على العمل ل
 ومن احلـق يف     ،التجمعحرية التنقل و  رومون من   هم حم  و ،دون أي ترفيه  راحة و  دون   طويلة

معلومات عن التدابري املتخذة حلماية هؤالء األطفال من اللجنة وطلبت . التعليم والعالج الطيب
 . )٧٢(أسوأ أشكال عمل األطفال
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
ـ هالتعذيب عن قلقمبسألة املقرر اخلاص املعين    أعرب    -٤٢ يف اً  من أن الشرطة ليست دائم

ـ الشركات األمنية اخلاصـة     قيام   مما أدى إىل     ،وضع ميكنها من فرض سيادة القانون      بعض ب
القلق بصفة خاصة إزاء عدم وجود القدرة على منع         وأعرب عن   . لشرطةالرئيسية ل واجبات  ال
الـشعوذة،  ضحايا اهتامات ممارسـة     ب و بليةرتاعات الق ال وب العنف املرتيل ذات الصلة ب  رائم  اجل

 . )٧٣(والتحقيق يف هذه اجلرائم

علـى أن    احلكومة   ،يف توصياته األولية  وحث املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب،         -٤٣
املعايري الدولية  مبا يستويف   فترة االحتجاز لدى الشرطة     تقوم، على سبيل االستعجال، بتقليص      

لتقدمي الشكاوى يف مجيع أماكن االحتجاز تتـسم        آليات   وضع و ،) كحد أقصى   ساعة ٤٨(
 . )٧٤(بالفعالية وسهولة االستفادة منها

التقريـر    ذكـر  ،التعذيب يف املؤسسات اإلصالحية   اخلاصة ب تقارير  وفيما يتعلق بال    -٤٤
والرصـد  لتحقيـق   لأن عدم وجود آلية فعالة لتقـدمي الـشكاوى و          املشترك لألمم املتحدة  

إلفالت من العقاب   ل مناخ مؤات أدى إىل إجياد    ماثلة  املضمانات  ال ذلك من    وغري ،نياملستقل
 . )٧٥(هذه املمارساتاألمر الذي زاد من حدة 

ليس متاحاً وال فعاالً الرمسي العدالة أن نظام إىل  التقرير املشترك لألمم املتحدة    وأشار  -٤٥
القرويـة وغـري   احملاكم  نظام يلجأون إىلاملزيد من الناس أن  و،وال ميسوراً يف كل األحوال    

مـساحة   يف املائة مـن  ٨٠يف أكثر من  القروية  احملاكم  وتعمل  . )٧٦(الرمسية لتسوية الرتاعات  
العديـد مـن   ينطوي  و،ة الكثري عن احلقوق   احملليالقرى واجملتمعات   زعماء  وال يعرف   . البلد

 . )٧٧( على متييز ضد النساء واألطفال اليت يتخذوهناالقرارات

مساعدة وكالء النائب العام يقدم أن مكتب  التقرير املشترك لألمم املتحدة  ما ذكر   ك  -٤٦
بيد  ؛مساعدة قانونية احلصول على   حيق جلميع املواطنني    ومن الناحية النظرية،    . قانونية حمدودة 

 . )٧٨(يف املمارسة العمليةأن غالبية األشخاص الذين يطلبون العدالة ال حيصلون عليها 

القانون العريف  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من أن         وأعربت    -٤٧
  للدستور والقوانني التـشريعية    ه رغم أن  هو القانون األساسي املعمول به يف احملاكمة القروية       

على بابوا غينيا اجلديدة    اللجنة  وحثت  . )٧٩(مما أدى إىل استمرار التمييز ضد املرأة      الغلبة عليه،   
  املساواة وعدم التمييز وفقـاً     أيمبد ، قرارات ما تتخذه من     في ،يةواكم القر ق احمل يتطبن  ضما

 . )٨٠(لالتفاقية

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  

ج انظم الزو تعدد  عن قلقها إزاء    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        أعربت    -٤٨
سن دنيا لزواج الفتيات و   اً   السادسة عشرة سن    سن إزاء حتديد  و ،يدةبابوا غينيا اجلد  املطبقة يف   

مهر  و،إزاء ممارسات تعدد الزوجاتاً خاصاً قلقبدت وأ. لفتياندنيا لزواج ااً الثامنة عشرة سن
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 ،خـرى أممارسات عرفية متييزيـة     إزاء استمرار وجود     و ،ي والزواج املبكر والقسر   ،العروس
العالقـات  ب و ، الـزواج  فـسخ بالزواج و ب فيما يتعلق    ، والنائية سيما يف اجملتمعات الريفية    ال

تـسريع إصـالح    على  بابوا غينيا اجلديدة    اللجنة  وحثت  . )٨١( مبا يف ذلك املرياث    ،األسرية
. لالتفاقيةاً  مطابقإطارها التشريعي   جعل   من أجل    األسريةالقوانني املتعلقة بالزواج والعالقات     

اختاذ ما يلـزم     و ،لذكور واإلناث ل سنة   ١٨لزواج إىل   نيا ل السن الد رفع  إىل  كما دعت البلد    
عن  أعربت جلنة حقوق الطفل      ،٢٠٠٤يف عام   و. )٨٢(لقضاء على تعدد الزوجات   لتدابري  من  

 . )٨٤(وقدمت توصيات بشأن سن الزواج )٨٣(قلق مماثل

 وأن  ،عند الوالدة بقلق أن نسبة صغرية فقط من السكان مسجلني         اللجنة  والحظت    -٤٩
تـدابري  اختاذ  وأوصت اللجنة ب  . )٨٥(على الوضع القانوين للمرأة   اً  يؤثر سلب  شأن ذلك أن     من

جلنة  ت أثار،٢٠٠٤يف عام و. )٨٦(يف الوقت املناسب  تسجيل مجيع الوالدات والزجيات   لفعالة  
ضمان تسجيل  ها من أجل    جهودتعزز احلكومة    وأوصت بأن    )٨٧( خماوف مماثلة  حقوق الطفل 

 . )٨٨( الوالدةمجيع األطفال عند

اً  مـؤخر  تبابوا غينيا اجلديدة وافق   أن حكومة    التقرير املشترك لألمم املتحدة   وذكر    -٥٠
اجلرائم البغاء و املتعلقة ب القائمة  مبراجعة القوانني   القوانني  أن تقوم جلنة إصالح الدستور و     على  

عليها إىل مجلة أمـور     وهتدف الورقة السياسية اليت متت املوافقة        ."ةطبيعاملخالفة لل "اجلنسية  
ة اجلـنس   ممارسلرتع الصفة اجلرمية عن االشتغال باجلنس وعن        القوانني اجلنائية   مراجعة   منها

 . )٨٩( اجلنسي مثليبالتراضي بني

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
   يةاملشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياس

يف املمارسـة   حمدود   احلق يف حرية التجمع      أن التقرير املشترك لألمم املتحدة   الحظ    -٥١
موافقـة  احلصول علـى    أن املظاهرات العامة تتطلب     وأشار إىل   . يف أغلب األحيان   العملية

ما تعطي الشرطة موافقتها على التظـاهر، يف        اً  ونادر .اًيومقبل التظاهر بأربعة عشر     الشرطة  
 . )٩٠(عنفأعمال تولِّد   قداتاملظاهر العملية، حبجة أن املمارسة

إىل أن املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان          التقرير املشترك لألمم املتحدة   كما أشار     -٥٢
 . )٩١(يتعرضون للتهديدات واهلجمات، ويف بعض احلاالت، للقتل

ـ   اً  أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التمثيل املتدين جد       و  -٥٣ تـدين  إزاء   و ،انللمرأة يف الربمل
يف املستويات   وال سيما    ،مستوى مشاركة املرأة يف اجملاالت األخرى للحياة العامة والسياسية        

 واخلدمة املدنيـة    ،احملاكم القروية مبا يف ذلك    والقضاء،   ،احلكم احمللي يف   و ،صنع القرار العليا ل 
اللجنـة  وحثت  . ملتحدةالتقرير املشترك لألمم ا    يف   )٩٣(ووردت مالحظات مماثلة  . )٩٢(الدولية

، وعلـى وجـه     املساواة واملشاركة من خالل برملاهنا    قانون  بابوا غينيا اجلديدة على اعتماد      
 . )٩٤(السرعة
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 اتيةؤاحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة وم  -٦  

مراجعـة  إىل  بابوا غينيا اجلديدة    ت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         دع  -٥٤
.  وإنفاذها فيهما  القطاعني العام واخلاص   على العملانطباق تشريعات   نني العمل وضمان    قوا

 هبدف توفري ،توفري إطار تنظيمي للقطاع غري الرمسي     إىل  بابوا غينيا اجلديدة    اللجنة  كما دعت   
 . )٩٥(االستحقاقات االجتماعيةإمكانية احلصول على احلماية االجتماعية و

سـحب حتفظـه علـى      على  البلد  املتحدة لشؤون الالجئني    مفوضية األمم   وحثت    -٥٥
ـ   حبمجيع الالجئني وطاليب اللجوء     ضمان متتع   من االتفاقية و  ) ١(١٧ املادة . ةًقوق العمل كامل
 ملديهمؤقتة وحدهم   احلائزين على تصاريح إقامة      ة جماور ان إىل أن الالجئني من بلد     توأشار

 . )٩٦(احلق يف العمل

  جتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان اال  -٧  
مصدر قلق كبري من حيـث  شكل يالفقر أن   إىل التقرير املشترك لألمم املتحدة    أشار  -٥٦

حالـة مـن    أكثر من ثلث السكان يف      ويعيش  . قوق اإلنسان يف بابوا غينيا اجلديدة     التمتع حب 
، وهي احلالة الـيت     الفقربراثن    من اجملتمعات الريفية يف البلد يف      وتقع الغالبية العظمى   ،الفقر

 وصعوبة احلصول على املياه النظيفـة والرعايـة         ،واخنفاض الدخل مراض،  تتميز بانتشار األ  
 . )٩٧(الصحية والتعليم واألدوية األساسية والكهرباء والصرف الصحي واالتصاالت والنقل

 ،لنظام الـصحي  ل ةالطاقة االستيعابي تدين  أن   التقرير املشترك لألمم املتحدة   والحظ    -٥٧
يف ارتفاع  تسهم   ، اخلاصة  والظروف املناخية والبيئية   ،ة األساسية الصحالتثقيف يف جمال    وقلة  

رأة موت امل  احتمالويقدر  . األطفال يف البلد  املرتبطة بالوالدة ووفيات    وفيات األمهات   معدل  
 امـرأة   ٣٥ من كل واحدة  امرأة  حنو  أي  ،  ٠,٠٠٢٨النفاس حبوايل   بتتعلق  ضرية ألسباب   احل
 ضعفبملرأة الريفية من نفس الفئة العمرية موت ا احتمال، فيما ُيقدر )الثانية عشرة سن فوق(

)  واحـدة  أقل من سنة  (الرضع  معدالت وفيات   درت   قُ ،٢٠٠٦يف عام   و.  تقريباً هذه النسبة 
 ،)طفل ١ ٠٠٠كل  من   (٧٥ و ٥٧حبوايل  )  سنوات ٥أقل من   (ومعدالت وفيات األطفال    

 . )٩٨(على التوايل

احلكومة مبراجعـة القـوانني     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        وأوصت    -٥٨
عمليـات  خيضعن ل املتعلقة باإلجهاض بغية إلغاء األحكام العقابية املفروضة على النساء الاليت           

ملعاجلة املضاعفات النامجة عن عمليات     نوعية  خدمات  متكينهن من احلصول على      و ،إجهاض
 . )٩٩(جهاض غري اآلمنةاإل

 ٥ ٦١٠إىل أن   أن التقـديرات تـشري      أيضاً   التقرير املشترك لألمم املتحدة    ويذكر  -٥٩
 نتيجة لوبـاء    ،أحد الوالدين أو كليهما   بعد أن فقدوا     ،٢٠٠٩ يف عام    أصبحوا أيتاماً أطفال  

 . )١٠٠(فريوس نقص املناعة البشري
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فريوس نقـص   وباء    بشدة  اجلديدة تواجه  أن بابوا غينيا  بقلق بالغ    والحظت اللجنة   -٦٠
أن عـددا   و، مليون٦,٥سكاهنا البالغ عددهم  يف املائة من ١,٥الذي أصاب   املناعة البشري 

جمموع  يف املائة من     ٦٠إذ يشكلن    ،الفريوس  هبذا مصاباتالنساء والفتيات   غري متناسب من    
شرة والتاسعة عـشرة مـن      اخلامسة ع الفتيات بني   وتشعر اللجنة بقلق خاص ألن      . املصابني
هي نسبة  و،اإليدز يف البلد/فريوس نقص املناعة البشري اإلصابة ب أعلى معدل من     يناهلنالعمر  

يف هـذا   أعربت اللجنـة    و. نسبة الفتيان املصابني من نفس الفئة العمرية      أربع مرات   تفوق ب 
بالعدوى لإلصابة  خاص  بشكل    قد يكن معرضات   أن النساء والفتيات  من  عن قلقها   الصدد  
قوة غري متكافئـة    قائمة على   عالقات  وجود  وأن استمرار    مرتبطة بنوع اجلنس  قواعد   بسبب

 . )١٠١( بالعدوىلإلصابة هاتعرضإمكانية قد يزيد من املرأة وبني الرجل 

عمليات إخالء قسري يف أجـزاء      إىل حدوث    التقرير املشترك لألمم املتحدة    وأشار  -٦١
اإلخالء القـسري وتـدمري املمتلكـات        أن تستخدم الشرطة     من الشائع و. عديدة من البلد  
ذلك  و،جرميةوقوع بعد  حملي  كشكل من أشكال العقاب اجلماعي جملتمع       أو   ،كإجراء عقايب 

 ،٢٠٠٩يف عام   و. )١٠٢(تسليمهمأو  عن مرتكيب اجلرمية    تقدمي معلومات   على  اجملتمع  إلجبار  
عمليات إخالء قسري تتعلق بلتني بشأن مزاعم  بالسكن الالئق رساة املعنية اخلاصة املقررتبعث

 . )١٠٣(رائمبعد وقوع عدد من اجل ،الشرطة يف بورت مورسيبنفذهتا 

يف املنـاطق   إىل أن مالك األراضي التقليـديني        التقرير املشترك لألمم املتحدة   وأشار    -٦٢
 ، منها ملوارداستولت عليها شركات عاملية الستخراج ا     اليت   همأراضيمن  اً  طردوا قسر الريفية  
 . )١٠٤( هذه االتفاقات لعواقبمشاورة حقيقية وال فهمدون وا اتفاقات أو قبل

 احلق يف التعليم  -٨  

 يف املائة مـن األطفـال يف        ٥٠أن أقل من    إىل   التقرير املشترك لألمم املتحدة    أشار  -٦٣
فقـط  قليـل   بنصف املسجلني    من   أكثرأن   و ،املناطق الريفية مسجلون يف املدارس االبتدائية     

 أقل مـن     يف املدارس  تملسجالاالفتيات  عدد  من املرجح أن يكون     و. اخلامسالصف   ينهون
 ،٢٠١٠يف عـام    و. )١٠٥(نإكمال تعليمه   من  يف كثري من األحيان    يتمكنال   و ،عدد الفتيان 

بيئة تعليمية خالية مـن     توفري  الرامية إىل   تعزيز جهودها   إىل   بابوا غينيا اجلديدة     ت اللجنة دع
 . )١٠٦(العنفومييز الت

كانـت  جمانية التعلـيم      مسألة أنكذلك إىل    التقرير املشترك لألمم املتحدة   وأشار    -٦٤
ا طبقت ملدة تقل عن ، لكنه ١٩٨٢منذ عام   للحكومة  على جدول األعمال السياسي     مدرجة  

لكـن   ،"ة الدراسية كامل  الرسومتغطي   إعانة" قدمت احلكومة    ،٢٠٠٢يف عام   و. عام واحد 
 . )١٠٧( مل تكن ممكنةاإلعانةن مواصلة تقدمي هذه تبني أ

 االلتحـاق الـصايف   عن  دراسة  الإىل نتائج    التقرير املشترك لألمم املتحدة   كما أشار     -٦٥
وعلى تعليم الاليت سلطت الضوء على احلاجة امللحة إىل معاجلة قضايا احلصول على و باملدارس
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لتنمية والتعلـيم   اب املتعلقنيف اإلمنائية لأللفية    األهدا اهلدفني من من أجل حتقيق    نوعية التعليم   
باملدارس يف  يلتحقون  من األطفال   اً  جد  قليالًاً  البيانات اإلحصائية إىل أن عدد    وتشري  . للجميع

 هي من املشاكل اليت يعـاين منـها         املناسبةباملدارس بعد السن    االلتحاق  وأن   ،املناسبةسن  ال
فوارق يف غـري صـاحل      كما توجد    ، املرحلة االبتدائية   وال سيما يف   -التعليم األساسي    نظام

 . )١٠٨(الفتيات

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  

املنازعات املتعلقة باستخدام   الرتاعات و استمرار   التقرير املشترك لألمم املتحدة    الحظ  -٦٦
 يولومل . املوارد بني جمموعات السكان األصليني واحلكومة والشركاتيف األراضي واحلقوق 

 ،العناية الواجبة فيما يتعلق حبماية حقوق مالك األراضي       ببذل  واجب احلكومة   لاهتمام كاف   
التدهور البيئي والتلوث الناجم عـن اسـتخراج        تمع فيما يتعلق ب   واجمل ومسؤولية الشركات 

 . )١٠٩(املوارد

وتشري دراسة نظرية أجراها احملفل الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية يف                 -٦٧
علـى  للتقارير املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية والـشعوب األصـلية إىل أن             ٢٠٠٦ عام
 اجلزء األكرب   ونشكلي م ألهن ،سكاهنا األصليني على وجه التحديد    أن هتتم ب  غينيا اجلديدة    بابوا

 . )١١٠(سلبيةواالقتصادية ة يالصحأكثر اآلثار  ونواجهي ذينمن سكان املناطق الريفية ال

   اللجوءون وطالبون والالجئواملهاجر  -١٠  

أن السياسة احلالية واإلطار القانوين     مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      ذكرت    -٦٨
قامـة  اإلأو حيازة تصاريح    /لبلد املنشأ و  اً  إنشاء ثالث فئات من الالجئني وفق     احلايل أديا إىل    

 . )١١١(ة خمتلفتعامل معاملةت أن كل فئة من هذه الفئاكذلك وأوضحت املفوضية . املؤقتة

 إىل املعـايري    يانال يرق احلايل  وذكرت املفوضية أن السياسة احلالية واإلطار القانوين          -٦٩
تـصاريح   غري احلاصلني على     ةاوراجمل انبلدالاحلماية الكافية لالجئني من     ال يوفران   الدولية و 

 . )١١٢(اللجوء والالجئنيطاليب من  نيلغري امليالنيزياحلماية وال  املؤقتةقامة اإل

 اً املشردون داخلي  -١١  

نتيجة للكـوارث   اً  أن حالة املشردين داخلي   إىل   لتقرير املشترك لألمم املتحدة    ا أشار  -٧٠
والصراعات  ) كاترياتالبحر يف جزر   منسوب مياه  وارتفاع   ،مانامبركان يف جزيرة    (الطبيعية  
إطالة إىل   وتؤدي   يف البلد بالغ  قلق  على  بعث  ر ت أمو ) بولولو يف( واالضطرابات املدنية    ،القبلية

 . )١١٣( عدم اختاذ إجراءات فعالة ملعاجلة الوضعأمد املشاكل اليت ُيضاف إليها
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   أو املتعلقة هبااحلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة  -١٢  
 يف  ١٩٨٩عـام   صراع عنيـف يف     إىل اندالع    التقرير املشترك لألمم املتحدة   أشار    -٧١

حكومة بوغانفيل  من إنشاء   اً   عام ١٥استفتاء يف غضون    ومن املقرر إجراء    . وغانفيلمقاطعة ب 
ـ   و. )١١٤(بوغانفيـل لالوضع السياسي املستقبلي    بشأن  املتمتعة باحلكم الذايت     اً جتـري حالي

التطلعـات االقتـصادية    دعم  مناقشات بني احلكومة الوطنية وإدارة بوغانفيل بشأن طريقة         
 يشعرون بشيء   مجاعات وأفراد يف اجلزيرة نفسها    زال  تال   ،لوقت نفسه ويف ا . )١١٥(بوغانفيلل

انتـهاكات حقـوق    فيما يتعلـق ب   لعدالة االنتقالية   لعملية  ال توجد    ،حىت اآلن و. من الضيم 
 . )١١٦(اإلنسان اليت ارتكبت خالل الصراع

املقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو       قام   ،١٩٩٥يف عام   و  -٧٢
ـ  ، يف مجلة أمـور    ،بزيارة إىل املنطقة وقدم توصيات تتعلق     اً  راءات موجزة أو تعسف   بإج رتع ب

انتـهاكات  يف   مبا يف ذلك التحقيق      ،إقامة العدل بسالح العناصر املسلحة من اجملتمع املدين و      
إرساء  و ،لحقيقة والعدالة لإمكانية إنشاء جلنة    و ،رتكبيهاواملالحقة القضائية مل   حقوق اإلنسان 

التقريـر   صـى أوو. )١١٧(قضايا حقوق اإلنـسان فيما يتعلق ب  افية ووضع نظام لإلبالغ     الشف
 . )١١٨(تنفيذ تلك التوصياتب املشترك لألمم املتحدة

عـن قلقهـا إزاء حمدوديـة       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        أعربت  و  -٧٣
ـ  )١١٩(ة بعد انتهاء الصراع   صنع القرار يف املنطق   الرمسية ل عمليات  المشاركة املرأة يف      ت ودع

  املساواة يف االعتراف بقدامى احملاربني من الرجال والنساء        ضمانإىل  بابوا غينيا اجلديدة    أيضاً  
 . )١٢٠(همإعادة تأهيليف و

يف عمليـة   إىل أوجه القـصور  منظمة العمل الدولية  جلنة أشارت ،٢٠١٠يف عام   و  -٧٤
 الدولـة علـى مواصـلة جهودهـا لتحـسني            وشجعت ،األطفال اجلنود السابقني  تعليم  
 . )١٢١(وضعهم

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  

املبـادرات  متثلت يف اإلجنازات الرئيسية إىل أن  التقرير املشترك لألمم املتحدة أشار  -٧٥
املبادرات هذه وتشمل . بعض الثغرات فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان     سدت  التشريعية اليت   

مع  ،القانون اجلنائي املنقح  يف إطار   ل  اطفسن قانون اجلرائم اجلنسية واجلرائم املرتكبة ضد األ       
ترتيب هـذه    و ،يف إطار الزوجية   مبا يف ذلك االغتصاب      ،سلسلة من اجلرائم اجلديدة   إدراج  
إدارة ن  قـانو  و ؛النـساء االعتداء اجلنسي على    طرق  تضمينها  خلطورة الضرر و  اً  وفقاجلرائم  

أيضاً ُسجلت  و. اإليدز والوقاية منه، وقانون لوكاوتيم بيكينيين     /فريوس نقص املناعة البشري   
 . )١٢٢(بعض النجاحات يف جمال قضاء األحداث
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أن بابوا غينيا اجلديدة ضعيفة     والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -٧٦
 البحر نتيجة   سطحلك تآكل السواحل وارتفاع منسوب       مبا يف ذ   ،لتهديدات البيئية أمام ا اً  جد

فرض يالذي   اخلاص إىل موقعها اجلغرايف     ت وأشار ،عن الكوارث الوطنية     فضالً ،لتغري املناخ 
 . )١٢٣(االتصاالت وعلى التنقلاً قيود

 الوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزامات  - رابعاً  

  توصيات حمددة للمتابعة    

بابوا غينيا اجلديدة أن تقـدم، يف       بت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من          طل  -٧٧
حاالت  [٢٨غضون سنتني، معلومات عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني            

 . )١٢٤(]مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية [٣٤ و]التعذيب والقتل للنساء والفتيات

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - امساًخ 

إمكانيـة  بابوا غينيا اجلديـدة إىل     انتباه  ت جلنة القضاء على التمييز العنصري       استرع  -٧٨
االستفادة من املساعدة التقنية املقدمة يف إطار برنامج اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية            

  . )١٢٥(اللتزاماهتا بتقدمي التقاريرالتابع ملفوضية حقوق اإلنسان من أجل االمتثال 
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