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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
   ٢٠١١مايو /أيار ١٣-٢جنيف، 

) ج(١٥ق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       املفوضية السامية حلقو   أعدتهموجز      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *بابوا غينيا اجلديدة    
 إىل عمليـة    )١(جهات معنيـة   عشر قدمة من امل للمعلومات موجز   هوهذا التقرير     

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس          .لاالستعراض الدوري الشام  
اقتراحات مـن جانـب       آراء أو وجهات نظر أو     ةال يتضمن التقرير أي   و. نحقوق اإلنسا 

 بادعاءاتيتصل فيما   السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار األمم املتحدةمفوضية
ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف            قد  و. حمّددة

 االفتقـار إىل    أمـا .  دون تغـيري   صوص األصلية  الن اإلمكان على  قدر   كما أبقي التقرير،  
 إىل عـدم تقـدمي      فقد يعزى سائل  امل على هذه تركيز  الأو إىل   عن مسائل حمددة    معلومات  

وتتاح على املوقع الـشبكي للمفوضـية       . ا هذه املسائل بعينه   عن معلومات   اجلهات املعنية 
وقد روعي  . ات الواردة اليت تتضمن مجيع املعلوم   السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة      

  .يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات
  

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
ق علـى اتفاقيـة مناهـضة        بابوا غينيا اجلديدة بأن تصدِّ     ١توصي الورقة املشتركة      -١

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلـا           التعذيب وغريه من    
  .)٣( وكذلك على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)٢(االختياري

ويوصي املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان بكليـة احلقـوق يف جامعـة               -٢
 ١٦٩اقية منظمة العمل الدولية رقم      أوكالهوما بابوا غينيا اجلديدة بالنظر يف االنضمام إىل اتف        

  .)٤(بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
" اجلـنس "أو  " نوع اجلـنس  "الحظت منظمة العفو الدولية أن الدستور ال يتضمن           -٣

ن بكلية احلقوق يف    وذكر املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسا     . )٥(كأساس حمظور للتمييز  
جامعة أوكالهوما أنه ليس هناك اعتراف موضوعي باملساواة بني اجلنـسني ال يف الدسـتور            

كما أشار املركز االستشاري الدويل إىل أن بابوا غينيا اجلديدة مل تدمج            . يف التشريعات  وال
ـ      . )٦(جرائم العنف املرتيل يف قوانينها اجلنائية      ديل الدسـتور   وبالتايل فقد أوصى املركـز بتع

ليتضمن اعترافاً موضوعياً باملساواة بني اجلنسني يكون قابالً لإلنفاذ وال جتبُّه قوانني ما قبـل               
  .)٧(االستقالل وال يتعارض مع القوانني العرفية

وأشار املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنـسان بكليـة احلقـوق يف جامعـة                -٤
يع التشريعات احمللية اليت تستهدف حقوق املـرأة        أوكالهوما إىل أمثلة عن التشريعات ومشار     

والقضايا املتعلقة باملرأة، مثل مشروع قانون املساواة واملشاركة، وقـانون محايـة الطفـل،              
كما أشار املركز االستـشاري     . ٢٠٠٢والقانون املتعلق باجلرائم اجلنسية ومحاية الطفل لعام        

 فرع الشؤون اجلنسانية والتنميـة التـابع        الدويل إىل إنشاء مكتب النهوض باملرأة من خالل       
  .)٨(إلدارة التنمية اجملتمعية

والحظ مركز احلقوق البيئية عدم وجود قانون بشأن حريـة اإلعـالم يف بـابوا                 -٥
  .)٩(اجلديدة غينيا

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
ن من إنشاء املؤسسة املعنية حبقوق  الحظت منظمة العفو الدولية أن احلكومة مل تتمك         -٦

ومع ذلك، رّحبـت    . ١٩٩٧اإلنسان اليت وافق اجمللس التنفيذي الوطين على إنشائها يف عام           
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 املتعلقة بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان يف       ٢٠٠٧منظمة العفو الدولية بورقة اخليار النهائي لعام        
ملظامل للتحقيق يف الشكاوى املقدمة     بابوا غينيا اجلديدة وإنشاء وحدة صغرية داخل جلنة أمني ا         

كما الحظت منظمة العفو الدوليـة أن مـشروع    . حلقوق اإلنسان  بشأن انتهاكات الشرطة  
 وأنه مل ُيعـرض بعـد       ٢٠٠٨قانون بشأن إنشاء جلنة معنية حبقوق اإلنسان قد أُعد يف عام            

  .)١٠(الربملان على
تحركات اليت تقّرها احلكومة    وأعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ال          -٧

فيما يتعلق باحلد من صالحيات جلنة أمني املظامل اليت حتظى بتقدير واسع النطـاق، وهـي                
املؤسسة احلكومية الوحيدة اليت حققت بعض النجاح يف مكافحة جتاوزات احلكومة وسـوء             

يدها ، ويف هذا الصدد، أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة بسحب تأي           )١١(إدارهتا
  .)١٢(للتعديالت املقترحة الرامية إىل احلد من صالحيات جلنة أمني املظامل

 إىل إنشاء جلنة استشارية وطنية بشأن اإلعاقة لتقـدمي          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٨
املشورة إىل مجيع فروع إدارة التنمية اجملتمعية ومجيع أجهزة احلكومة يف املسائل املتعلقة حبياة              

  .)١٣( اإلعاقة يف البلداألشخاص ذوي
وأوصى املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنـسان بكليـة احلقـوق يف جامعـة        -٩

  .)١٤(أوكالهوما بسن تشريع لتمويل مكتب النهوض باملرأة وتزويده باملوظفني
اجلديدة بأن تصبح إحـدى     وأوصت منظمة حقوق اإلنسان ألوقيانوسيا بابوا غينيا          -١٠

  .)١٥(ق وجلنة حقوق اإلنسان يف جزر احمليط اهلادئ يف املستقبلالدول املؤسسة مليثا

  تدابري السياسة العامة  -دال   
، املستمدة من   ٢٠٥٠ أن رؤية بابوا غينيا اجلديدة لعام        ١ الورقة املشتركة    الحظت  -١١

ستراتيجية الوطنية، ال تتضمن إشارة مباشرة إىل حقوق األشـخاص ذوي           الاخلطة اإلطارية ا  
 ترحب باعتماد سياسة لتقدمي اخلـدمات       ١وعلى الرغم من أن الورقة املشتركة       . )١٦(اإلعاقة

 األموال الالزمـة    قلق لعدم توفر  ، فإهنا تعرب عن     جمتمعيةمن خالل تنفيذ عملية إعادة تأهيل       
الـسيارات واملكاتـب   (لدفع املرتبات وسداد تكـاليف التـشغيل واهلياكـل األساسـية      

 التمويل الكايف للمنظمات اليت تقدم التدريب إىل العاملني         توفرلعدم  وكذلك  .) إخل واملعدات
  .)١٧(اجملتمعيةيف مؤسسات إعادة التأهيل 

 بابوا غينيـا اجلديـدة مبواصـلة وضـع الـسياسات            ١وأوصت الورقة املشتركة      -١٢
والربوتوكوالت الالزمة لتنفيذ السياسات املتعلقة بتثقيف وإعادة تأهيـل األشـخاص ذوي            

 بإقامة شراكات مع املنظمـات غـري        ١وفضالً عن ذلك، أوصت الورقة املشتركة       . اإلعاقة
احلكومية املعنية وذلك لتقدمي اخلدمات لتثقيف وإعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة وبنـاء             
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التثقيف وإعادة التأهيـل اجملتمعـي والعـاملني        القدرات الالزمة للمهنيني العاملني يف جمايل       
  .)١٨( باألشخاص ذوي اإلعاقة أثناء عملهم أيضاًكونون على اتصال الذين رمبا يالصحيني

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
أوصت منظمة حقوق اإلنسان ألوقيانوسيا بابوا غينيا اجلديدة بتوجيـه دعـوة إىل               -١٣
  .)١٩(مثل اخلاص لألمني العام املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان لزيارة البلدامل

وأوصت منظمة العفو الدولية بابوا غينيا اجلديدة بتوجيه دعوة إىل املقررة اخلاصـة               -١٤
  .)٢٠(لألمم املتحدة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة لزيارة البلد

وا غينيا اجلديدة بتوجيه دعوة إىل املقرر اخلاص لألمم          باب ١وأوصت الورقة املشتركة      -١٥
  .)٢١(املتحدة املعين باحلق يف التعليم لزيارة البلد وتقييم حالة التعليم فيه

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
عايري واملمارسات والتقاليد الضارة يف     وفقاً ملا ذكرته منظمة العفو الدولية، تسهم امل         -١٦

وانتشار التمييـز ضـد املـرأة يف مجيـع جوانـب            تكوين القوالب النمطية السلبية للنساء      
  .)٢٢(تقريباً اجملتمع
وأوصى املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان بكلية احلقوق جبامعة أوكالهوما            -١٧

ساواة الكاملة للمرأة الريفية وحقوقهـا يف       بابوا غينيا اجلديدة بسن تشريع خاص لضمان امل       
  .)٢٣(التحسن والتطور وال سيما فيما يتعلق بالعمل والتعليم

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
الشعوب املعرضة للخطر، أفاد رئيس جلنة تعديل قوانني الدولة         مجعية  وفقاً ملا ذكرته      -١٨

وجتري أحياناً حماكمـة األشـخاص      . ممارسة السحر حبدوث زيادة يف حاالت القتل بسبب       
ويف معظـم  . املتهمني مبمارسة السحر أمام حماكم حملية مؤلفة من رجال قبائل وجمالس قروية    

احلاالت، يرتكب عمليات القتل هذه رجال يقومون أوالً بتعذيب ما يسمى بالسحرة النتزاع      
بعض القرى، يقوم أفراد من جلان      ويف  . اعترافات منهم وإجبارهم على تسمية سحرة آخرين      
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ووصم أي شخص بأنه سـاحر      . األمن األهلية، أحياناً، بقتل من ُيشتبه يف كونه من السحرة         
وغالباً ما يتعذر على الشرطة إنفاذ القانون بسبب انعدام الثقة بالشرطة واجلهـاز             . هو جرمية 
 ٢٠٠٩مة استجابت يف عام     وباملثل، أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن احلكو       . )٢٤(القضائي

لالرتفاع احلاد يف عدد التقارير املتعلقة بعمليات القتل بسبب ممارسة السحر، من خالل إنشاء 
جلنة تابعة للجنة مراجعة الدستور وإصالح القوانني لتتوىل مراجعة القوانني املتعلقة بالـسحر،     

كمـا  .  يف عمل هذه اللجنـة     غري أنه ال ُيتوفر سوى القليل من املعلومات عن التقدم احملرز          
أشارت منظمة العفو الدولية إىل التصريح الذي أدىل به رئيس جلنة مراجعة الدستور وإصالح              

يستخدم بصورة متزايدة كوسيلة    " السحر" ومفاده أن    ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين القوانني يف   
تطيع وال يـس  . للبحث عن كبش فداء أو لقتل شخص ألسباب تتعلـق بالثـأر أو الغـرية              

األشخاص الذين يكونون هدفاً للقتل احلصول على حماكمة عادلة بل يتم بـصورة منتظمـة            
وأشارت منظمة العفو الدولية أيضاً إىل أنه ال ُتقام حبق مرتكيب عمليات            . تعذيبهم قبل قتلهم  

القتل هذه دعاوى أمام احملاكم ألن الشهود يعرضون عن اإلدالء بـشهاداهتم خوفـاً مـن                
ويؤثر انعدام  . عذيب أو القتل على أيدي املدعى عليهم أو أسرهم أو أفراد قبيلتهم           تعرضهم للت 

ثقة اجلمهور يف الشرطة تأثرياً سلبياً على قدرهتا وإمكانياهتا فيما يتعلق بالتحقيق يف حـاالت               
  .)٢٥(القتل هذه ومساءلة األشخاص املسؤولني عن ارتكاهبا

نيا اجلديدة بأن حتقق على حنو فعال يف أعمال         وأوصت منظمة العفو الدولية بابوا غي       -١٩
القتل املتصلة بالسحر لضمان حماكمة مرتكيب هذه األفعال، وأن تضع وتنفذ اسـتراتيجيات             
يهدف بعضها إىل إحداث تغري يف اجملتمع بغية منع حدوث املزيد من أعمال القتل املتـصلة                

اب اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة       بالسحر، وأن تنفذ برامج لتوعية اجملتمعات احمللية بأسب       
اإليـدز  /اإليدز ودحض أي عالقة بني إصابة املرأة بفريوس نقص املناعـة البـشرية            /البشرية

  .)٢٦(ومفاهيم السحر
والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه سبق هلا أن قامت بتوثيق أمناط واسـعة                -٢٠

، مبا يف ذلك اللجـوء إىل القـوة         االنتشار من جتاوزات قوات الشرطة يف بابوا غينيا اجلديدة        
وأشارت املنظمة إىل . املفرطة والتعذيب واالعتداء اجلنسي على األطفال وكذلك على البالغني

أن هذه االعتداءات ال تزال ترتكب على نطاق واسع وأن معظم املسؤولني عنـها تقريبـاً                
تجاوزات من جانـب    وقد أدت هذه األمناط من ال     . يزالون يتمتعون باإلفالت من العقاب     ال

الشرطة إىل تقويض ثقة اجلمهور يف الشرطة وتعاونـه الـضروري معهـا لكـي تقـوم                 
  .)٢٧(بفعالية مبهامها
والحظت مجعية الشعوب املعرضة للخطر أن السجون ومراكز االحتجـاز التابعـة              -٢١

يف ويفتقر احملتجزون، يف بعض زنزانـات االحتجـاز         . للشرطة تفتقر ملرافق الرعاية الصحية    
  . )٢٨(مراكز الشرطة، ملا يكفي من األسّرة والغذاء واملاء
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ووفقاً ملا ذكره املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان بكلية احلقوق يف جامعـة             -٢٢
أوكالهوما، فإن اجملتمع يف بابوا غينيا اجلديدة هو جمتمع أبوي تسوده درجة عالية من العنف               

نسي، واالغتصاب، وقتل الزوجة وضرهبا هي من بني أكثـر          فاالعتداء اجل . املرتيل ضد املرأة  
وتقع املرأة ضـحية ألسـباب      . اجلرائم انتشاراً وهي ُترتكب بأعداد كبرية يف املناطق الريفية        

كما . )٢٩(اإليدز/السحر واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     /عديدة منها اهتامها بالشعوذة   
ويف هذا الصدد، الحظت منظمة     . )٣٠(غل مماثلة أعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن شوا      

 وجود قوانني حتظر حتديداً العنف ضد النساء والفتيات، األمر الذي جيعـل  مالعفو الدولية عد 
. من الصعب على السلطات التصدي على حنو مناسب للعنف داخل األسـرة ويف اجملتمـع              

 من القرن املاضي لسن تـشريع       وعلى الرغم من احملاوالت الكثرية اليت ُبذلت منذ التسعينات        
، فإن هذه احملاوالت افتقرت للدعم السياسي الـالزم         )مكافحة العنف املرتيل  (حلماية األسرة   
  .)٣١(من قادة البلد

والحظت منظمة العفو الدولية كذلك أنه غالباً ما تتعرض النساء ضـحايا العنـف                -٢٣
 جنائية خطرية من خـالل      هتمسحب  لضغوط ال داعي هلا من األسرة وأفراد اجملتمع احمللي ل         

ويف حاالت أخرى، أي عندما تقدم املرأة شكوى تتعلق بتعرضها للعنـف            . قبوهلن التعويض 
فإنه يتم ختويفها وهتديدها بل وحىت ضرهبا من جانب أقارهبا املقربني، مبن فـيهم شـريكها                

ات من العنف للتخويف وغالباً ما تتعرض اجملموعات النسوية العاملة مع الناجي . املعتدي عليها 
  .)٣٢(واالضطهاد من أفراد أسر النساء الضحايا ومرتكيب أفعال العنف

كما أعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن قلقها ألن العنف اجلنسي ضد النساء               -٢٤
ولوحظ أن الضحايا ال حيصلن على أي مساعدة فعالة وأن مرتكيب أفعال            . ميثل ممارسة شائعة  
لون دون عقاب وأن خدمات الدعم اليت تقدم إىل الضحايا مثـل املـأوى   العنف غالباً ما يظ 

ويواجه الضحايا عقبـات كـبرية أمـام        . والرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ غري كافية      
االنتصاف من خالل نظام القضاء، مبا يف ذلك عدم توفر املعلومات، واملـساعدة القانونيـة               

كم قروية عديدة على القوانني العرفية اليت ال توفر محاية          وتعتمد حما . احملدودة والُبعد اجلغرايف  
ويزيد من تفاقم هذه املشكلة ميل بعض أفراد الشرطة أنفـسهم إىل ممارسـة              . حلقوق املرأة 

ويف هذا الصدد، أوصت منظمة العفو الدولية بابوا غينيا اجلديدة باختـاذ            . )٣٣(العنف اجلنسي 
يت يتعرضن للعنف القائم على نوع اجلنس على        خطوات لضمان حصول النساء والفتيات الال     

خدمات الرعاية الصحية، واملشورة واإليواء يف حاالت الطوارئ، واحللول الطويلة األجـل            
واملستدامة فيما يتعلق بالسكن وبسبل كسب العيش، واملشورة القانونية، مبا يف ذلك بالتعاون         

وقدمت منظمة رصد حقوق اإلنـسان      . )٣٤( منظمات غري حكومية ومع املاحنني الدوليني      عم
  .)٣٥(توصية مماثلة

والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفـال أن العقـاب               -٢٥
وهو غري مشروع يف النظام اجلزائي كعقاب على أفعال . البدين مشروع يف املرتل ويف املدارس  
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كما الحظت  .  يف املؤسسات العقابية   جنائية ولكنه غري حمظور بصورة صرحية كتدبري عقايب       
املبادرة العاملية أن قانون محاية الطفل ينص، فيما يتعلق بأوساط الرعاية البديلة، علـى حـق                

ومع ذلك، يبـدو أن     ". يف عدم التعرض للعقوبة اجلسدية    "األطفال املُوَدعني يف دور الرعاية      
وأشـكال  ) رتيبات التبين غري الرمسي   مثل ت (هذا احلظر ال ينطبق على ترتيبات الرعاية اخلاصة         

  .)٣٦(الرعاية اليت تشرف عليها هيئات غري حكومية
 بابوا غينيا اجلديدة مبواصلة تقدمي الدعم إىل وكـاالت          ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢٦

رعاية الطفل ومراقبة عملها يف كل مقاطعة حيثما تقّدم خدمات التثقيف يف جمـال محايـة                
ات، مع التركيز بشكل خاص علـى محايـة األطفـال ذوي اإلعاقـة            الطفل وتطوير املهار  

  .)٣٧(اإليذاء من

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه يف سياق األنشطة اليت تقوم هبا وكـاالت                -٢٧

ابة منتظمة على نشاط قوات األمن اخلاصة       الصناعات االستخراجية، ال متارس احلكومة أية رق      
اليت تستخدمها هذه الوكاالت، وهذا يعين أن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها هـذه              

 وهذا يتوقف إىل حد كبري على ما إذا كانت الشركة املعنيـة             ؛القوى اخلاصة ُتعاجل أو ُتغفل    
ما يفتقر الضحايا لقنوات آمنـة      وغالباً  . ترغب أم ال يف التصدي للمشكلة على حنو استباقي        

  .)٣٨(إلبالغ عن التجاوزاتلوميكن الوصول إليها 
الشرطة ال حتصل على تـدريب كـاف أو أهنـا            أن   ١والحظت الورقة املشتركة      -٢٨
والشرطة . تعرف كيف حتدد احلاالت اليت يتعرض فيها األشخاص ذوو اإلعاقة للتجاوزات        ال

ويف هذا الصدد، ذكرت الورقة . غ عن مثل هذه التجاوزاتال تتخذ دائماً إجراءات عندما ُيبل   
هناك، إىل جانب ضرورة تدريب رجال الشرطة تدريباً مناسباً، حاجـة إىل             أن   ١املشتركة  

 تركز على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العيش مبنأى عـن             عامة تنظيم محالت توعية  
  .)٣٩(االعتداءات

طر أنه غالباً ما ُيحتجز املشتبه فيهم لفتـرات         وأشارت مجعية الشعوب املعرضة للخ      -٢٩
مطولة قبل احملاكمة بسبب قلّة املوارد املتاحة للشرطة واجلهاز القضائي وبـسبب ارتفـاع              

وكثرياً ما يؤدي بطء التحقيقات اليت جتريها الشرطة، وال سيما فيما يتعلق            . معدالت اجلرمية 
ث بني حـني وآخـر أو الفـساد يف          بتحديد أماكن الشهود، والتدخل السياسي الذي حيد      

  .)٤٠(الشرطة، إىل التأخري يف معاجلة احلاالت ألشهر
ووفقاً ملا ذكرته منظمة رصد حقوق اإلنسان، فإن ما حتظى به الشرطة اليت ترتكب                -٣٠

وكثرياً ما ال يكون هناك قبول َحَسن       التجاوزات من إفالت من العقاب ال يزال أمراً عادياً،          
وأضافت منظمة رصد حقـوق اإلنـسان أن        .  للتحقيق يف هذه االنتهاكات    للجهود املبذولة 

اجلهود اليت تدعمها اجلهات املاحنة لتوفري التدريب لتحسني قدرة الشرطة يف بـابوا غينيـا                
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اجلديدة مل يكن هلا أي أثر ميكن تلمُّسه يف أداء الشرطة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، ورأت أنه       
ة أكثر إحلاحاً على إهناء اإلفالت من العقاب علـى ارتكـاب            من الضروري التركيز بصور   

  .)٤١(انتهاكات خطرية
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بابوا غينيا اجلديدة بإنزال العقوبـة بـأفراد               -٣١

الشرطة الذين يرتكبون أعمال تعذيب أو اغتصاب أو استخدام للقوة املفرطة، وذلك بإنزال             
لفصل من اخلدمة واملالحقة اجلنائية؛ كما أوصـتها بتعزيـز          عقوبات إدارية حبقهم تشمل ا    

وتوسيع نطاق نظام قضاء األحداث، وتقدمي الدعم الكامل ملراكـز اسـتقبال األحـداث              
ووحدات رصد سياسة األحداث يف مجيع أحناء البلد أو إعادة تنـشيطها، وضـمان عـدم                

  .)٤٢(لسجوناحتجاز األطفال مطلقاً مع البالغني يف زنزانات الشرطة أو ا
وباملثل وفيما يتعلق بالقضاء على العنف القائم على نوع اجلنس، أوصـت منظمـة          -٣٢

العفو الدولية بابوا غينيا اجلديدة بضمان إجراء حتقيقات كاملة يف مجيع شكاوى العنف الذي              
متارسه الشرطة ضد احملتجزين، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، وبإحالة من ُيشتبه يف ارتكـاهبم               

  .)٤٣(ه األفعال إىل القضاءهذ

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
الحظت منظمة العفو الدولية أن تعدد الزوجات هو ممارسة شائعة يف العديد مـن                -٣٣

املناطق الريفية يف البالد وأن هذه املمارسة غالباً ما تدمي تصوُّر أن املرأة أدىن مكانةً من الرجل                
، أي  "مثـن العـروس   "لتها كسلعة، األمر الذي تزيده حّدةً ممارسـة دفـع           وأنه ميكن معام  

  .)٤٤(املرأة "شراء"
 بابوا غينيا اجلديدة جبعل تشريعاهتا متوافقةً مع التزامهـا          ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٣٤

باملساواة وعدم التمييز، والتزاماهتا الدولية بشأن حقوق اإلنسان، من خـالل إلغـاء مجيـع           
اليت ميكن تطبيقها لتجرمي ممارسة النشاط اجلنسي بالتراضـي بـني البـالغني مـن               األحكام  

  .)٤٥(اجلنس نفس

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

ن بكليـة احلقـوق يف جامعـة        الحظ املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنـسا        -٣٥
. املشاركة يف احلكومـة   /أوكالهوما أن املرأة تعاين من الالمساواة إىل حد خطري يف التمثيل          

 عاماً منذ استقالل بابوا غينيا اجلديدة، مل تشمل عضوية الربملان إال أربع نـساء؛               ٣٥فطوال  
 ل مقاعد، وهـي أو    ١٠٩وهناك حالياً امرأة واحدة فقط حتتل مقعداً يف الربملان من جمموع            

ويف هذا الصدد، أوصى املركز االستـشاري الـدويل         . امرأة عضو يف الربملان منذ عقد خال      
بتنفيذ تدابري تشريعية خاصة، مثل حتديد حصص، لضمان مشاركة املرأة يف مجيع مستويات             
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املناصـب  هيكل احلكومة، مبا يف ذلك يف املناصب القيادية اإلدارية اليت ُتشغل بالتعيني، ويف              
  .)٤٦(اليت ُتشغل باالنتخاب وعلى مجيع مستويات اخلدمة املدنية

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل مواتية  -٦  
 إىل عدم توفري تدريب منهجي على العمل لألشـخاص          ١أشارت الورقة املشتركة      -٣٦

ذوي اإلعاقة، وإىل عدم إعداد أصحاب العمل بصورة منتظمة الستخدام أشخاص من ذوي             
. )٤٧(اإلعاقة، وإىل عدم الترويج إلمكانيات استخدام أصحاب العمل أشخاصاً ذوي إعاقـة           

 محلة وطنية تستهدف أصحاب العمل لتشجيعهم علـى          بتنظيم ١وأوصت الورقة املشتركة    
  .)٤٨(استخدام ذوي اإلعاقة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي مناسب  -٧  
الحظ املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنـسان بكليـة احلقـوق يف جامعـة                -٣٧

ـ   ٢٠٠٧أوكالهوما أن بابوا غينيا اجلديدة أصدرت يف عام          سلطات الـصحية يف     قانون ال
املقاطعات كجزء من جهودها إلنشاء سلطة واحدة إلدارة املستشفيات وخدمات الرعايـة            

وفضالً عن ذلك، أفاد املركز االستشاري الدويل بأن        . )٤٩(الصحية األولية يف مجيع املقاطعات    
: شمل ما يلي  أهم القضايا املتعلقة بالرعاية الصحية والسكان األصليني يف بابوا غينيا اجلديدة ت           

الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية، ووفيات األمهات، ووفيات األطفال وفريوس نقـص            
كما أن هناك مشاكل مستمرة تتعلق بالقدرة املؤسسية والتقنية علـى           . اإليدز/املناعة البشرية 

إدارة املوارد املالية، وقد مت إغالق العديد من نقاط توفري خـدمات الرعايـة الـصحية يف                 
والوصول إىل اخلدمات الـصحية حمـدود،   . رياف، رغم أنه ُيبلّغ عن أهنا ال تزال مفتوحة األ
ومعـدالت وفيـات األمهـات    . سيما يف املناطق الريفية اليت تعيش فيها غالبية السكان      وال

والرضع يف بابوا غينيا اجلديدة مرتفعة للغاية، ويعود ذلك إىل حد كبري إىل النقص يف أعـداد        
كما أعربت منظمة رصد    . )٥٠(اهرات واملهنيني العاملني يف جمال الرعاية الصحية      القابالت امل 

  .)٥١(حقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة
وباإلضافة إىل ذلك، أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل املستويات املرتفعـة              -٣٨

ـ       /جداً النتشار فريوس نقص املناعة البشرية      اك حـوايل   اإليدز يف بابوا غينيا اجلديـدة؛ فهن
، )٢٠١٠ يف املائة من البالغني يف عـام         ٠,٩٢أي  ( شخص مصابني هبذا املرض      ٣٤ ١٠٠

ويؤدي العنف القائم على نـوع اجلـنس        . والنساء الشابات هن على األرجح األكثر إصابة      
والتمييز وضعف إمكانية الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية إىل تزايـد حـّدة انتـشار               

اإليدز للعنف  /يتعرض األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية      وكثرياً ما   . الفريوس
وإمكانية احلصول على العالج املضاد للفريوسات الرجعية غـري متاحـة ملعظـم             . والتمييز
وعلى الرغم من التدريب، فإن الشرطة تقوض جهود الوقاية، باستهدافها العامالت           . السكان

تبه يف أهنم يسلكون سلوكاً جنسياً مثلياً، فيعرضـوهنم         يف اجلنس والرجال واألوالد الذين يش     
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والشرطة تفعل ذلك ألهنا قادرة على التهديد بإلقاء القبض باالسـتناد           . للضرب واالغتصاب 
إىل قوانني جترم السلوك اجلنسي املثلي وبعض أشـكال العمـل اجلنـسي، وألن الوصـمة                

  .)٥٢(رطة من غضب اجلمهوراالجتماعية ضد املثليني والعاملني يف اجلنس حتمي الش
 إىل البيئة املادية الرديئة للغاية اليت يعيش فيها األشخاص          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٩

يف معظـم   ) ممرات املشاة، والوصول إىل املباين احلكوميـة، ومـا إىل ذلـك           (ذوو اإلعاقة   
  .)٥٣(املناطق
عاقة، أفـادت الورقـة     وفيما يتعلق خبدمات الصحة املقدمة إىل األشخاص ذوي اإل          -٤٠

 أن معارف ومهارات العاملني الصحيني هي متدنية فيما خيص تطبيق برامج منع             ١املشتركة  
وهناك نقـص يف    . اإلعاقة السمعية والبصرية والكشف املبكر للصعوبات الصحية ومعاجلتها       

ملشاكل ومجيع هذه ا  . املعدات التقنية الالزمة للكشف املبكر وحتديد اإلصابة يف سن متقدمة         
  .)٥٤(تكون أكثر حّدة يف املناطق النائية اليت يعيش فيها معظم السكان

 عن قلـق إزاء أوضـاع األشـخاص        ١وفضالً عن ذلك، أعربت الورقة املشتركة         -٤١
املصابني بأمراض عقلية حيث إهنم يشكلون، على األرجح، أكثر اجملموعات ضعفاً واستبعاداً            

حمدودة للغايـة، وهـم   رافق العالج وحصوهلم على األدوية فإمكانية وصوهلم إىل م . يف البلد 
وأشارت الورقة املشتركة إىل ثالثة تقارير عـن        . يواجهون االستبعاد وعدم َتفّهم أوضاعهم    

  .)٥٥(حاالت ثالث شبان مصابني بأمراض عقلية قُّيدوا بسالسل حول أشجار
 عملية منهجيـة علـى       أنه ال يبدو أن احلكومة تنفّذ      ١والحظت الورقة املشتركة      -٤٢

. املستويني الوطين ومستوى املقاطعات لالستجابة للطلب اهلائل على األراضي لبناء املساكن          
وقد حدث  . وبالتايل فقد نشأت مستوطنات عشوائية أخذت تتوسع بسرعة يف أماكن عديدة          

تعلـيم  ذلك دون ختطيط صحيح ملرافق النقل والتخلص من النفايات واإلمداد باملياه وتوفري ال            
بل إن اخلدمات املقدمة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة هي أسوأ          . والصحة وغريها من اخلدمات   

  .)٥٦(بكثري
وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان، فيما يتعلق بأنشطة الصناعات االستخراجية،            -٤٣

إىل أن احلكومة ال تقوم، يف معظم احلاالت، بفحص آثار عمليات الشركات علـى البيئـة                
فحصاً معقوالً حىت يف صناعة قطع األخشاب املثرية للجدل، حيث يدعي احملللـون             والصحة  

. احملليون وجمموعات اجملتمع املدين أن انتهاكات القوانني واألنظمة الوطنية هي أمر اعتيـادي            
وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن احلكومة ال تتوسط يف معظم األحيان توسطاً فعاالً              

تمعية بشأن مدفوعات التعويض املتعلقة مبشاريع االستخراج، أو يف تـوفري       لفض الرتاعات اجمل  
  .)٥٧(خدمات الشرطة الكافية للمحافظة على القانون والنظام

وفضالً عن ذلك، أفادت مجعية الشعوب املعرضة للخطر أن الـشرطة أغـارت يف                -٤٤
 ٣٠٠حرقت قرابـة    ، على قرى يف املرتفعات و     ٢٠٠٩يوليه  /متوزوأبريل  /نيسانالفترة بني   
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ومل يتم حتذير املقيمني يف هذه املنطقة حتذيراً مـسبقاً          . مرتل حول منجم الذهب يف بورجريا     
  .)٥٩(كما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها يف هذا الصدد. )٥٨(بأن منازهلم سُتدمَّر

بناء أو  / باإلفراج عن األراضي ألغراض بناء املساكن و       ١وأوصت الورقة املشتركة      -٤٥
املساكن يف املناطق الريفية بصورة منهجية يف إطار مبادئ توجيهية للتخطيط تؤكـد علـى               
إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املساكن؛ وتوفري ممرات مشاة آمنة ومناسبة هلم؛             

املكاتـب  (وإتاحة اإلمكانيات لألشخاص ذوي اإلعاقة للوصول اآلمن إىل املبـاين العامـة             
عمال واخلدمات احلكومية، وما إليها؛ وجتميع بيانات دقيقة عن األشـخاص           ومؤسسات األ 

ذوي اإلعاقة واستخدامها للتخطيط للسياسات واخلدمات؛ وتشجيع املقاطعات واألقـضية          
  .)٦٠(على مجع بيانات دقيقة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة واستخدامها لتلبية احتياجاهتم

   احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم ويف املشاركة يف  -٨  
 بعمل احلكومة اجليد يف ضمان التمتع باحلق يف التعليم يف           ١نوهت الورقة املشتركة      -٤٦

البالد الذي أصبح ممكناً نتيجة إلدخال بعض التغيريات على السياسات احلكومية مثل سياسة             
سلوك الطفل، فـضالً  التعليم الوطنية وسياسة الشباب الوطنية وسياسة اإلعاقة وسياسة إدارة      

عن مراعاة اتفاقية حقوق الطفل يف قانون حقوق الطفل والعمل احمللي على حتقيق األهـداف         
ومع ). ٢٠١٠-٢٠٠٥(اإلمنائية لأللفية من خالل وضع استراتيجية التنمية املتوسطة األجل          

عليم بـسبب    أيضاً إىل أنه ال يتم بالكامل التمتع باحلق يف الت          ١ذلك أشارت الورقة املشتركة     
  .)٦١(العديد من العقبات اليت ال تزال قائمة

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن التعليم االبتدائي غري جماين وغري إلزامي        -٤٧
ومن العقبات القائمة أمام االلتحاق واحلضور يف املدارس املـسافات          . يف بابوا غينيا اجلديدة   

 الصفوف يف املرحلة الثانوية العليا، وارتفاع الرسوم        الطويلة بني املنازل واملدارس والنقص يف     
  .)٦٢(املدرسية، وإغالق املدارس بسبب انعدام األمن

وأفاد املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان بكلية احلقوق يف جامعة أوكالهوما             -٤٨
ـ     . بأن معدالت االلتحاق باملدارس ومواصلة التعليم منخفضة للغاية        إن وفضالً عن ذلـك، ف

وهناك ثالثة أسباب أساسـية     . الفرق بني اجلنسني يف االلتحاق باملدارس االبتدائية كبري جداً        
لذلك، وأوهلا أن الرسوم املدرسية تشكل عبئاً مالياً على األسر الفقرية اليت ترتع إىل اختيـار                

لاليت يعانني  وال ترى أسر عديدة قيمة كبرية يف تعليم الفتيات ا         . تعليم األبناء بدالً من البنات    
وثانياً، يعمد اآلباء إىل . تقليدياً من تدين مكانتهن يف اجملتمع ويلزمن املنازل ألداء أعمال مرتلية

إخراج بناهتم من املدارس بسبب ما ينتاهبم من خماوف متفشية إزاء إمكانية تعـرض بنـاهتم                
لفتيات للطـرد مـن     وثالثاً، تتعرض ا  . للتحرش واالعتداءات اجلسدية واللفظية ولرمبا احلمل     

  .)٦٣(املدارس إذا ما محلن
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 أن التعليم االبتدائي والثانوي ال ُيعلّـم األطفـال          ١كما الحظت الورقة املشتركة       -٤٩
فالتعليم األساسي ال ُيعّدُهم إعداداً جيداً للتعليم الثانوي        . مهارات ميكن استخدامها يف قراهم    

يعون حتّمل ما ينطوي عليه هذا التعلـيم مـن       األعلى والتعليم اجلامعي ومن مث فإهنم ال يستط       
والفتيات يتسربن من املدارس أو ال يلتحقن هبا بسبب املعتقدات وااللتزامات الثقافيـة     . أعباء

 بأن بابوا غينيا اجلديدة     ١وفضالً عن ذلك، أفادت الورقة املشتركة       . )٦٤(املترسخة يف اجملتمع  
األطفال باملدارس بسبب قلة األماكن يف املدارس       ال تزال تواجه حتدياً يتمثل يف عدم التحاق         

  .)٦٥(وعدم كفاية املوارد وافتقار املعلمني إىل املهارات الالزمة
 عدم توفر التسهيالت املناسبة للطالب ذوي اإلعاقات        ١والحظت الورقة املشتركة      -٥٠

املراحيض (فق املدرسية اجلسدية وقلّة املوارد املالية املقدمة من احلكومة لتيسري وصوهلم إىل املرا   
كما أن املوظفني يفتقرون للمعـارف واملهـارات الالزمـة         ). واحلمامات وقاعات الدراسة  

لضمان أن يشمل التعليم األطفال من حمدودي أو فاقدي البصر وكذلك حمدودي أو فاقدي              
سـبة   أن توفر املناهج الدراسية املنا     ١وفضالً عن ذلك، تالحظ الورقة املشتركة       . )٦٦(السمع

) مثل آالت بريل ونظارات خاصة وشاشـات تكـبري        (واملوارد واملعدات واألدوات املعينة     
وتفتقر املدارس إىل لوازم الرياضـة، وهـي                 . حمدود) لصيانة آالت بريل مثالً   (والدعم التقين   

  .)٦٧(ال تنظم أنشطة لتشجيع مشاركة األطفال املصابني بإعاقة بدنية
 بابوا غينيا اجلديدة بأن تضمن توفر التعليم األساسـي          ١شتركة  وأوصت الورقة امل    -٥١

للجميع وفقاً للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها، وأن تكفل أن يكـون              
التعليم االبتدائي تعليماً إلزامياً وجماناً للجميع؛ وأن تضمن عموماً إتاحة التعليم الثانوي والعايل       

تاحاً للجميع بكل الوسائل املناسبة وبصفة خاصة من خالل اإلعمال          جبميع أشكاله وجعله م   
التدرجيي للتعليم اجملاين؛ وأن توفر املوارد املناسبة للطالب يف املدارس االبتدائيـة والثانويـة              
ملساعدهتم وحفزهم على التعلم؛ وأن توفر التدريب املهين الكايف جلميع املعلمني؛ وأن تزيـد              

ة واملدارس الستيعاب األعداد املتزايدة للطالب الـذين هـم حباجـة            عدد القاعات الدراسي  
للتعليم؛ وحتسني وعي اجلمهور ألمهية التعليم واآلثار السلبية للعوامل الضارة اجتماعياً وثقافياً            

مثل اإلدمان على املخدرات؛ وأن تواصل توسيع املؤسسات املهنية ملساعدة الشباب الـذين                     
وقدم املركز االستشاري الـدويل حلقـوق       . )٦٨(اد عمل يف القطاع الرمسي    ال يستطيعون إجي  

  .)٦٩(اإلنسان بكلية احلقوق يف جامعة أوكالهوما توصيات مماثلة
وأوصت منظمة حقوق اإلنسان ألوقيانوسيا بابوا غينيا اجلديدة بالعمل مع املنظمات             -٥٢

يف يف جمال حقوق اإلنسان، وكذلك      غري احلكومية اإلقليمية والدولية لتقدمي التدريب والتثق      
  .)٧٠(ترمجة خمتلف الصكوك الدولية اليت صدقت عليها إىل لغات سكاهنا األصليني
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  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
الحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن احلكومة قد دعمت إدخال تعديالت على              -٥٣

د املواطنني من حقهـم يف الطعـن أمـام    قانون البيئة يف بابوا غينيا اجلديدة من شأهنا أن جترّ  
وأعرب مركز احلقوق البيئيـة عـن       . )٧١(احملاكم يف مشروعية املشاريع اليت جتيزها احلكومة      

والحظت مجعية الشعوب املعرضة للخطر أن قانون البيئـة         . )٧٢(شواغل مماثلة يف هذا الصدد    
فعلى مدى سـنوات  . دوحفظها حيمي مصاحل املستثمرين على حساب البيئة وأصحاب املوار   

عديدة، كان أهايل بابوا غينيا اجلديدة يتمتعون حبقوقهم يف امللكية مبنأى عن األضرار البيئيـة               
كمـا أوصـى    . )٧٣(وكان ُيسمح هلم باملطالبة بالتعويض يف حال حدوث مثل هذه األضرار          

قـانون البيئـة              مركز احلقوق البيئية حكومة بابوا غينيا اجلديدة بأن تلغي فوراً قانون تعديل             
 وأن تعيد إدراج احلكم املتعلق بإجراء مراجعة قضائية مناسبة جلميع القـرارات             ٢٠١٠لعام  

  .)٧٤(اليت تؤثر على أراضي وموارد مالكي األراضي التقليديني يف بابوا غينيا اجلديدة
والحظ املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنـسان بكليـة احلقـوق يف جامعـة              -٥٤
وكالهوما أن إزالة الغابات هتدد املوئل والنظم اإليكولوجية ألراضي السكان األصليني اليت            أ

وفضالً عن ذلك، فإن إزالة     . هي ضرورية لتأمني أسباب العيش بصورة مستدامة على األرض        
وبسبب ارتفـاع   . الغابات ُتسهم يف تغري املناخ من خالل تدمري بالوعات الكربون السابقة          

لبحر الذي ُيعزى لتغري املناخ، مل يعد باإلمكان زراعة أشـجار الفواكـه أو              مستوى سطح ا  
وعلى املدى الطويل، تواجه    . التارو يف جزر كارتريت، وهي مزروعات يعتمد عليها السكان        

وباملثل، أوصت منظمـة حقـوق اإلنـسان ألوقيانوسـيا                  . )٧٥(اجلزر خطر الغرق بالكامل   
وعليهـا أيـضاً أن     . ل بصورة وثيقة مع مواطنيها لتعزيز محاية البيئة       بابوا غينيا اجلديدة بالعم   

  .)٧٦(تؤدي دوراً رائداً يف املفاوضات الدولية املتعلقة بتغري املناخ

  احلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتصل هبا  -١٠  
ـ              -٥٥ د أوصت منظمة حقوق اإلنسان ألوقيانوسيا بابوا غينيا اجلديدة بأن تعيـد تأكي

وعليها أن تكفل وجود آلية قوية لتعزيز فّض        . التزامها بتحقيق السالم والعدالة يف بوغاينفيل     
  .)٧٧(الرتاعات

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
 أن لدى بابوا غينيا اجلديدة تشريعات وسياسات جيدة         ١الحظت الورقة املشتركة      -٥٦

 ضمان االحترام الكامـل حلقـوق األطفـال والبـالغني ذوي                     جداً ميكن أن تساعدها يف    
ويف هذا الصدد، ساقت الورقـة      . اإلعاقة، وضمان مشاركتهم يف حياة البلد مشاركة كاملة       

 بعض األمثلة، منها قانون رعاية الطفل، وقانون السياسة املتعلقة باإلعاقة، وقانون            ١املشتركة  
  .)٧٨(ية للغاية أحكام التعليم الشامل للجميعالتعليم الذي جيسد بصورة إجياب
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 بأن تغري املناخ يف بابوا غينيا اجلديدة سـيهدد التمتـع            ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٥٧
باحلقوق يف الغذاء والصحة وسبل العيش وقدرة األفراد على االحتفاظ مبـستوى معيـشي              

لعذبة، وزيادة شدة األعاصـري،     كاٍف، ذلك ألنه سيتسبب يف ملوحة املوارد احملدودة للمياه ا         
وارتفاع مستوى سطح البحر مما يؤدي إىل حدوث فيضانات، وغمر األراضي عنـد املـد،               

كما أنه سيعّرض للخطر التمتع باحلق يف الغـذاء   . واجنراف املناطق الساحلية واملناطق الواطئة    
 سطح  والصحة وسبل كسب العيش من جراء تضّرر مصائد األمساك بسبب ارتفاع مستوى           

البحر وزيادة درجة حرارة البحر، وتزايد شدة األعاصري؛ وسيعّرض للخطر أيضاً احلـق يف              
احلياة والتملك والسكن وتقرير املصري واألمن الشخـصي والوصـول إىل امليـاه ومرافـق               
اإلصحاح والبيئة الصحية بسبب تزايد حدة األعاصري واجلفـاف والفيـضانات وانتـشار             

  .)٧٩(درجة حرارة اهلواء واملياهاألمراض نتيجة لتزايد 
 إىل أن املسؤولية عن محاية حقوق اإلنسان ملواطين         ٣كما أشارت الورقة املشتركة       -٥٨

ومع ذلك، فإن املسؤولية عـن      . بابوا غينيا اجلديدة تقع يف املقام األول على عاتق البلد نفسه          
ا غينيا اجلديدة تقع أيضاً على أسباب تغري املناخ وآثاره على حقوق اإلنسان للمواطنني يف بابو
ويقع على عـاتق اجملتمـع      . عاتق البلدان اليت هي املصدر الرئيسي النبعاثات غازات الدفيئة        

 وال سيما الدول املسؤولة يف املاضي واحلاضر عن اجلزء األعظـم مـن انبعاثـات       -الدويل  
يض متتع مواطين بـابوا      مسؤولية احليلولة دون أن يؤدي تغري املناخ إىل تقو         -غازات الدفيئة   

وإذا تعذّر ذلك نتيجة لظروف خاصة فيجب التخفيف مـن          . غينيا اجلديدة حبقوق اإلنسان   
  .)٨٠(األضرار وتقدمي املساعدة إىل الضحايا

وأشارت مجعية الشعوب املعرضة للخطر إىل استعراض أجرته حكومة بابوا غينيـا              -٥٩
 عملية بـني    ١٤ل الغابات البالغ عددها     اجلديدة أظهر أن ما من عملية من عمليات استغال        

 ميكن أن ُتعترب قانونية وأن عملية واحدة فقط قد استوفت بنسبة تزيد             ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠عامي  
ومل ميتثـل أي    .  يف املائة املعايري األساسية لعمليات قطع األخشاب بصورة قانونيـة          ٥٠عن  

 وضعتها املنظمة الدوليـة     امتياز لقطع األخشاب ملعايري قطع األخشاب بصورة مستدامة اليت        
  .)٨١(لألخشاب املدارية

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية األساسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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