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مقدمة
 -1ترحببك حةومببة غبباغوا يينيببا امديببدة الارةومببةلق مببذه ال ر ببة لة ب تقببد مع ومببات
غشأن متاغعتها ل تو يات اليت قُدمت إليها يف امولبة األو لسسبتعراا البدوري الشبامت ،وت كبد
جمببددا التمامهببا القببوي غتعميببم واايببة املمببادا والقببيم األساسببية رقببومل اجنسببان العامليببة املدر ببة يف
اجعسن العامل رقومل اجنسان وميثامل األمم املتحدة .وتشري ارةومة جمددا ،كما ذُكر يف تقرير
االس ببتعراا ال ببدوري الش ببامت األو املتع ب غم بباغوا ييني ببا امدي ببدة يف ع ببا  ،2011إ أن ال ببركن
األساس ألي جمتمع دميقراط يرتةم ع ى تعميم وااية حقومل اجنسان األساسية.
 -2ويُقببد هببذا التقريببر الببدوري الببوطر الالتقريببرلق امتثبباالا اللت بما غبباغوا يينيببا امديببدة جتبباه
األمم املتحدة فيما يتع غامولة الثانيبة لسسبتعراا البدوري الشبامت .ويتابمن التقريبر الت بورات
املتع قبة ققببومل اجنسببان والت ببورات الرايسببية ذات الدب ة غالتقببد اقببرا يف حالببة حقببومل اجنسببان
يف غبباغوا يينيببا امديببدة منببذ امولببة األو لسسببتعراا الببدوري الشببامت .ويُقببد هببذا التقريببر أيابا
عمسا غال قرة  5من قرار جم س حقومل اجنسان  21/16الدادر يف آذار/مارس .2011

أوالً -المنهجية والتشاور
 -3هذا التقرير هو حدي ة العمت الذي اض عت غه ال جنة األساسية ل رقبة العمبت الوطنيبة
املعنية غاالستعراا الدوري الشامت ،واليت تتألف من الوكاالت ارةومية املركمية اليت تشبمت واارة
اخلار ي ببة ،وواارة الع ببد واالدع بباو الع ببا  ،وواارة التنمي ببة ااتمعي ببة والشب ب ون الديني ببة ،ومن ببة أمب ب
املظامل املة ة مبهمة مجع وحت يت وتدنيف املع ومات املقدمة من أ ت هذا التقرير.
 -4و ببرا التشبباور مببع واارات ووكبباالت أةببرا معنيببة لت قب إسببهاماتا منهببا واارة التع ببيم،
وواارة العمببت ،وهيحببة ح ببو الميحببة واايتهببا ،واتيحببة املعنيببة غالتنميببة املراعيببة لت ببري املن باخ ،ومنببة
إ ب ببسا الق ب ببانون الدس ب ببتوري ،وداا ب ببرة اتج ب ببرة واملواطن ب ببة يف غ ب بباغوا ييني ب ببا امدي ب ببدة ،وامل سس ب ببات
اج سحية.
 -5ونظّمت ارةومة ح قة عمت غالتشاور مبع امل وضبية السبامية رقبومل اجنسبان ام وضبية
حقببومل اجنسببانق ،ومنببة نببوهل اقببيا اتببادا ،وال ريب اجق يمب املعببر مببوارد حقببومل اجنسببان،
وأمان ب ببة منت ب ببدا ب ببمر اق ب ببيا ات ب ببادا ،وذلب ب ب يف ال ب ب ب ة م ب ببن  30آذار/م ب ببارس إ  1نيس ب ببان/
أغريت  ،2015جعداد تقرير امولة الثانية لسستعراا الدوري الشامت .وشاركت يف ح قة العمت
وكاالت حةوميبة ومنظمبات تاغعبة ل مجتمبع املبدا .وكانبت ح قبة العمبت ذات أويبة ل حةومبة،
وقد ةِّباو من منة نوهل اقبيا اتبادا ومنتبدا بمر اقبيا اتبادا املسباعدة يف تقيبيم مبدا
تن يذ التو يات املقدمة يف امولة األو لسستعراا الدوري الشامت ،واملساعدة من أ ت إعداد
تقرير امولة الثانية لسستعراا.
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 -6ويف إطببار الوفبباو غاملت مببات املتع قببة غتقببد تقريببر االسببتعراا الببدوري الشببامت ،الببذي
يتسببم غالشببمو واملدببداقية والتعمببري عببن الواقببع ،أُ ريببت مشبباورات واسببعة الن ببامل يف ال ب ة مببن
تشب برين الث بباا/نوفمِّب إ ك ببانون األو /ديس ببمِّب  2015يف ك ببت م ببن يوروك ببا امقاطع ببة النج بباد
الشب ب ببرقية اEastern Highlands Provinceقق ،وكونب ب ببدياوا امقاطعب ب ببة سب ب ببيمموق ،وكريميب ب ببا امقاطعب ب ببة
اخل ببي،ق ،ومن قببة عا ببمة الم ببد ااملقاطعببة الوسب ىق ،ومببادانن امقاطعببة مبباداننق ،وغوكببا امن قببة
غويان ي ببت املتمتع ببة غ ببارةم ال ببذاوق ،م ببدل الوق ببول ع ببى حال ببة تعمي ببم وااي ببة حق ببومل اجنس ببان
والنهوا ما يف غاغوا يينيا امديدة .وأُ ريت املشاورات مع كت إدارة من إدارات املقاطعات ،مببا
يف ذل املنظمات يري ارةومية ،مثت منظمة كري الدولية يف غاغوا يينيا امديدة ،ومنظمة وت
األسرة يف مقاطعة النجاد الشرقية ،والةنااس ،وااموعات النسااية.
 -7وقا منتدا حقومل اجنسان ،الذي ي أسه أم واارة العد  ،غتقد مع ومات مستمدة
من مجيع امهات احمة املد حة ،منها الوكاالت ارةومية والشركاو املاحنون اآلةرون.

ثانياً -تطورات اإلطار المعياري والمؤسسي لحقوق اإلنسان
ألف -اإلطار المعياري
دستور دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة
 -8ي كببد دسببتور غبباغوا يينيببا امديببدة ع ببى أن مميببع األشببخا يف الم ببد ار ب يف التمتببع
ققومل اجنسان وارريات األساسية ال ردية ،رهنا غأية قيود ي رضها القانون ع ى يري املواطن .
 -9وهذا يعر حقومل اجنسبان األساسبية لةبت شبخغ ،غ بظ النظبر عبن أ ب ه العرقب  ،أو
قمي ته ،أو موطنه األ  ،أو رأيه السياس  ،أو لونه ،أو عقيدته ،أو نسه ،ولةن رهنا غباح ا
حقومل اآلةرين وحرياتم واح ا املدب حة العامبة املشبروعة ،وهب تشبمت حب ال برد يف كبت مبن
اأق اريبباة وارريببة واألمببن ع ببى شخدببه ،وارمايببة مبو ببك القببانون واهلق املشبباركة يف األنشب ة
التعرا ل معام ة السإنسانية والعمت القسري وادق حرية الامري والتعمري
السياسية واجق عد ّ
واملع وم ب ببات والتجم ب ببع وتة ب ببوين اممعي ب ببات واقق حري ب ببة العم ب ببت وحري ب ببة التنق ب ببت واوق ااي ب ببة
ةدو ية منمله وممت ةاته األةرا ،وارماية من التجريد يري العاد من املمت ةات .وتمعا لذل
أدر ت الدولة يف الدستور أحةام ا ترم إ اايبة هبذه ارقبومل وارريبات ،رهنب ا مببا يبرد يف هبذه
األحةببا مببن قيببود م روضببة ع ببى هببذه ارمايببة ،وه ب قيببود ترم ب غدببورة رايسببية إ ضببمان أال
ي تك ع ى متتع ال رد ققوقه وحرياته املع ل ما اجةس ققبومل وحريبات اآلةبرين أو اجةبس
غاملد حة العامة املشروعة.
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ميثاق األمم المتحدة

اجعسن العامل رقومل اجنسان
 -10دسببتور غبباغوا يينيببا امديببدة هببو واحببد مببن دسبباتري ق ي ببة يف العببامل تتاببمن مجيببع ارقببومل
وارريببات املندببو ع يهببا يف ميثببامل األمببم املتحببدة ،وغدببورة أكثببر حتديببدا يف اجعببسن العببامل
رقومل اجنسان املعتمد يف عا  .1948وتقو الس ة القاااية ع ى و به التحديبد غفن باذ هبذه
ارق ببومل وارري ببات .واأله ببدال الوطني ببة واملم ببادا اجرش ببادية الوطني ببة هب ب جمموع ببة م ببن املم ببادا
التو يهيب ببة املندب ببو ع يهب ببا يف ديما ب ببة الدسب ببتور وتب ببدعو إ حتقي ب ب التنميب ببة المش ب برية املتةام ب ببة
واملساواة واملشاركة مميع مواطر غاغوا يينيا امديدة.

املعاهدات األساسية رقومل اجنسان
دقت غاغوا يينيا امديدة ع ى ست ا6ق معاهدات أساسية رقومل اجنسان ،ه

-11


العهد الدويل اخلا

غارقومل املدنية والسياسية



العهد الدويل اخلا

غارقومل االقتدادية واال تماعية والثقافية



ات اقية القااو ع ى مجيع أشةا التمييم العندري



ات اقية حقومل ال ت



ات اقية القااو ع ى مجيع أشةا التمييم ضد املرأة



ات اقية حقومل األشخا

ذوي اجعاقة.

التمامات حمددة من انك ارةومة غتعميم وااية حقومل اجنسان
 -12غعببد امولببة األو لسسببتعراا الببدوري الشببامت ،و هببت غبباغوا يينيببا امديببدة دعببوة إ
املقرريْن اخلا ْ التالي لميارة الم د غ يبة اسبتعراا وانبك حمبددة مبن حالبة حقبومل اجنسبان يف
الم د ،ويسرت هات الميارت  ،وغياهنما كما ي
السيد كريستول هاينم ،املقرر اخلا املعر قاالت اجعدا ةارج القاباو أو
اأق
غب ببف راوات مب ببو مة أو تعس ب ب ا ،الب ببذي اار غب بباغوا يينيب ببا امديب ببدة يف ال ب ب ة مب ببن  3إ  14آذار/
مارس 2014
اهلق والسيدة رشبيدة مبا،و ،املقبررة اخلا بة املعنيبة مبسبألة العنبف ضبد املبرأة وأسبماغه
وعواقمه ،اليت اارت غاغوا يينيا امديدة يف ال ة من  18إ  26آذار/مارس .2012
 -13وتعتق ببد غ بباغوا ييني ببا امدي ببدة أن آلي ببة اج ب براوات اخلا ببة توا ببت تعمي ببم عم ي ببة حق ببومل
اجنسان ع ى مجيع املستويات.
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 -14وأوف ببت غ بباغوا ييني ببا امدي ببدة يف  26أي و /س ببمتمِّب  2013غالتمامه ببا غالتد ببدي ع ببى
ات اقية حقومل األشخا ذوي اجعاقة.
 -15واختببذت ارةومببة تببداغري تدرسيببة ومسببتمرة يف جمبباالت حتس ب وتعميببم مراف ب االحتجبباا
وتدريك املوظ املة غفن اذ القوان غشأن حقومل اجنسان.
 -16وال تما غاغوا يينيا امديدة م تممة متام ا غفنشاو م سسة وطنية مستق ة رقومل اجنسبان،
ريم التحديات املستمرة ،وسري تن يذ هذه العم ية.
 -17وأحرات ارةومة تقدم ا م حوظ ا يف اجتاه التددي ع ى ات اقية مناهاة التعذيك.

باء -اإلطار الدستوري
اللجنة/المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -18توا ت ارةومة العمت ع ى إنشاو م سسة وطنيبة مسبتق ة رقبومل اجنسبان وفقب ا ملمبادا
غاريس.
مكتب لجنة أمين المظالم
 -19تتمثببت مهمببة منببة أم ب املظببامل يف تعميببم واايببة نماهببة القيببادات ع ببى مجيببع مسببتويات
ارةوم ببة ،وحتس ب عم ببت اتيح ببات ارةومي ببة ،والتحقي ب يف أي ببة ش ببةاوا مقدم ببة ض ببد القي ببادات
واتيحببات ارةوميببة غ يببة ضببمان اجدارة الرشببيدة واملسبباولة والش ب افية والقيببادة اميببدة يف الق ببا
العا .
 -20ويتمثت دور والية منة أم املظامل ،حسك واليتها ،فيما ي


ضببمان جتبباوهل مجيببع اتيحببات ارةوميببة مببع احتيا ببات وطموحببات شببعك غبباغوا
يينيا امديدة



مس بباعدة اتيح ببات ارةومي ببة يف عم ه ببا الرامب ب إ القا بباو ع ببى أي ممارس ببات
إدارية يري عادلة ،وع ى التمييم



املساعدة يف التخ غ من أية تشريعات يبري عادلبة أو معيمبة تب ثر ع بى عم يبات
أي هيحة حةومية



اجشرال ع ى إن اذ قانون القيادة مبو ك الماهل الثالث 2-من الدستور.

 -21وقد غُذلت حماوالت لتق يغ س ات منة أم املظامل ،مببا يف ذلب اقب اا إ براو ت يبري
تشريع يُ م منة أم املظامل غاالمتثا ألحةبا قبانون األدلبة مبن أ بت االرت با غعبكو اجثمبات
إ مستوا املعايري امنااية الوا ك فرضها.
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 -22ولبدا ارةومبة ُة با جنشبباو مةتبك ألمب املظبامل يف إق ببيم غويان يبت املتمتبع غببارةم
الذاو ،وقد غدأت عم ية إنشااه.
اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد
 -23غببدأت ارةومببة يف العمببت مببن أ ببت إنشبباو منببة مسببتق ة قارغببة ال سبباد ،سببتُعرل غاسببم
ال جنة املستق ة ملةافحة ال ساد .وتشمت والية هذه ال جنة ،يف مج ة أمور ،التحقي يف شبةاوا
الس وك ال اسد يف الق اع العا واخلا  ،ودعم إ راوات املقاضاة غشأن هذه الشةاوا.
 -24ويف ع ببا ُ ،2015ع ببرا الق ببانون األساس ب املتع ب غفنش بباو ال جن ببة املس ببتق ة ملةافحب بة
ال ساد ع ى الِّبملان الوطر ملناقشته.
اللجنة االنتخابية
 -25يتمثبت الببدور املنببول غال جنببة االنتخاغيببة يف تشبجيع ارب يف التدببويت وارب يف ال ّشب
ل منا ك العامة .وتُشب كرك ال جنبة االنتخاغيبة ااتمبع املبدا أياب ا يف البدفا عبن حب املبواطن يف
التدويت يف مجيع أحناو الم د ويف توعيتهم مذا ار .
 -26ومببا فتحببت ال جنببة االنتخاغيببة ت ب دي دورا فبباعسا أيا ب ا يف تعميببم وتشببجيع املسبباواة غ ب
امنس يف ااا السياس  ،ويف ايادة تعميبم متثيبت املبرأة يف الِّبملبان البوطر وكبذل يف املسبتويات
ارةومية األدىن يف غاغوا يينيا امديدة.
لجنة إصالح الدستور والقوانين
 -27تشببتمت واليببة منببة إ ببسا الدسببتور والقبوان ع ببى مرا عببة وتنقببي وت ببوير إ ببسحات
الدستور والقوان .
 -28وتش ببمت والي ببة ال جن ببة أيا ب ا إ براو ق ببوو وتق ببد تق ببارير م ببن وق ببت آلة ببر إ الِّبمل ببان
الببوطر وإ الس ب ة التن يذيببة الوطنيببة غشببأن ت ببور القببانون األساس ب وتةيي ببه مبببا يساببم ظببرول
الم د ،وغشأن مدا مسومة قواعد وممادا القانون األساس لظرول الم د.
مسار حقوق اإلنسان للمحكمة الوطنية
 -29أُنش ببس مس ببار حق ببومل اجنس ببان ل محةم ببة الوطني ببة يف ع ببا  2011غ ي ببة إن بباذ حق ببومل
اجنسان الدستورية وتوفري ُسمت انتدال خبدو االنتهاكات والتجاواات.
 -30ومببا حببدو م ب ةرا مببن إدراج األمببر  23يف قواعببد اقةمببة الوطنيببة ،إإلببا يتببي اج براو
الببذي تتمعببه اقبباكم غشببأن انتهاكببات حقببومل اجنسببان .ويتمثببت ال ببرا مببن األمببر  23يف تيسببري
المت السريع والعاد يف الدعاوا املرفوعة يف اقاكم مبو بك المباغ  57و 58مبن الدسبتور مبن
أ ببت إن بباذ ارقببومل األساسببية احقببومل اجنسببانق والقيببا مبو ببك املببادة  23مببن الدسببتور غفن بباذ
ح بباالت ارظ ببر أو التقيي ببد أو الوا م ببات ال ببيت ت رض ببها القب بوان الدس ببتورية وإن بباذ املس بباات ذات
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الد ة .و را تمسيا إ راو اقاكم ،وهو يُ مب حدبرا يف دعباوا حقبومل اجنسبان .ويتبي ذلب
وسمت اجندال املتع قة ققومل اجنسان.
سرعة المت يف القاايا ُ

ثالثاً -إصالح القوانين والقضاء
اإلصالحات القانونية المضطلع بها بعد االستعراض األول
 -31يت ببي ق ببانون ااي ببة األس ببرة لع ببا  ،2013ال ببذي أق ببره الِّبمل ببان ال ببوطر يف  18أي ببو /
سمتمِّب  ،2013إطارا تشريعي ا شبامسا ملةافحبة العنبف املنبميل ضبد النسباو يف غباغوا يينيبا امديبدة
وج ببدار أوام ببر ااي ببة األس ببرة وأوام ببر ارماي ببة امل قت ببة .وس بر ه ببذا الق ببانون أيا ب ا العن ببف املن ببميل،
ويسببم ل ج بريان واألقببارهل واألط ببا غبباجغسمل عببن العنببف املنببميل وميببن الشببرطة س ب ة إغعبباد
امناة عن منااتم من أ ت ااية الاحية .وي را هذا القانون عقوغات ع ى املخال ات تشبمت
يرامب ببات تدب ببت إ  5 000كينب ببا ا 1 650دوالرا مب ببن دوالرات الواليب ببات املتحب ببدةق والس ب بجن
ملدة عام .

 -32وتسببد التعببديست الببيت أُدة ببت مب ةرا ع ببى قببانون الببمواج لعببا  1963وقببانون القاببايا
المو يببة لعببا  1963ال ج بوات القاامببة يف الق بوان اراليببة فيمببا يتع ب غببالتمييم ضببد امل برأة فيمببا
يتدت غاراانة وار يف املمت ةات المو ية ويري ذل من األمور ذات الد ة.

 -33ويشببةت قببانون رعايببة ال ببت لعببا  2015إطببارا شببامسا غشببأن اايببة األط ببا اجنبباو
ويستحدو أحةاما تتع غالنساو ذوات األط ا والنساو اروامت اقتجمات يف السجون.

 -34وي ببوفر ق ببانون قا بباو األح ببداو لع ببا  2014ارماي ببة والرعاي ببة لألح ببداو اقموسب ب أو
اقتج بمين ،مبببن فببيهم اجنبباو األحببداو ،وي ّكببد ع ببى األحةببا يببري السببجنية وع ببى أقدببر مببدة
ممةنة لسحتجاا.
 -35وس ب بر ق ببانون اتع ببديتق الق ببانون امن بباا لع ببا  2013أفع ببا االجت ببار غالمش ببر وتري ببك
األشخا  ،ومين ضحايا االجتار غالمشر ،مبن فيهم النساو واألط ا  ،اردانة من اقاكمة ع ى
أية راام حتدو كنتيجة مماشرةا لسجتار ،مبا فيها الم او.
 -36وس بر تعببديت آةببر لقببانون تعببديت القببانون امنبباا لعببا  2014أفعببا العنببف والقتببت
املرتم ة غالشعوذة ،ويوفر ارماية ل نساو السو يُتهمن مبمارسة أنش ة ذات ة غالشعوذة.

 -37ويوسببع قببانون السببجت املببدا لعببا  2014ن ببامل ةببدمات إثمببات اتويببة مل بواطر غبباغوا
يينيا امديبدة ،ويبنغ ع بى تسبجيت او بة واحبدة يةبون تبا ارب يف ممت ةبات وحقبومل المو يبة.
يببري أن ذل ب قببد أثببار مسببألة حقببومل المو ببة الثانيببة وحقببومل أط اتببا .وتنظببر ارةومببة يف هببذه
املسألة يف الوقت الراهن.
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األهداف والطموحات الوطنية
 -38وضب ببعت ارةومب ببة سياسب ببات وة ب ب ا واس ب ب اتيجيات ملوا هب ببة مجيب ببع أشب ببةا التمييب ببم
والتجاواات ضد املرأة ،ول قااو ع بى هبذه األشبةا  ،وذلب وفقب ا ل مبادة  2مبن ات اقيبة القاباو
ع ى يع أشةا التمييم ضد املرأة .وتتسم مجيع السياسات التالية غالشمو  ،وه تتناو عددا
مببن مسبباات حقببومل اجنسببان مبببا يت ب مببع الدسببتور الببوطر لمبباغوا يينيببا امديببدة .وتشببمت هببذه
السياسات ما ي


رؤيببة غبباغوا يينيببا امديببدة  ،2050وه ب ةارطببة طري ب ل تنميببة الوطنيببة ال وي ببة
األ ت



األهدال اجإلااية لألل ية 2015-2000



االس ب ب اتيجية الوطنيب ببة ل تنميب ببة املسب ببتدامة املس ب ب ولة ،الب ببيت تتنب بباو ة ب ببة التنميب ببة
املستدامة  2030ل ة 2030-2015



ة ب ببة التنمي ب ببة املتوس ب ب ة األ ب ببت الثاني ب ببة  ،2017-2016وه ب ب ع ب بباد اة ة ب ببة
متجددة ل تنمية مدتا مخس سنوات



السياسة الوطنية ل مساواة غ امنس يف اخلدمة العامة ولإلدماج اال تماع



اس اتيجية األمن الوطر لعا 2013



اخل ة االس اتيجية ل تنمية ل ة .2030-2010

تعزيز التثقيف والتوعية في مجال حقوق اإلنسان
التدريب
 -39وسبعت ارةومبة ،عبن طريب منبة أمب املظبامل ،ن بامل دوراتبا التدريميبة وغراجمهبا املتع قببة
ققببومل اجنسببان واملقدمببة يف اابباالت الرايسببية ،وشبباركت فيهببا ال حببات الرايسببية مثببت املببوظ
املة ب غفن بباذ الق بوان االشببرطة ودااببرة السببجونق ،وأعابباو ااببالس اجش برافية ارةوميببة ع ببى
املسبتوا اق ب  ،والعبام ون يف وسببااا اجعبس  .ويُقبد هبذا الِّبنببام ،املسبتمر غبدعم مبن ارةومببة
وم وضية حقومل اجنسان ومنظمات يري حةومية.
الرقابة على الشرطة
 -40يُنببال غ جنببة أم ب املظببامل التحقي ب يف االدعبباوات املتع قببة غانتهبباك حقببومل اجنسببان مببن
انك الشرطة ،وداارة السجون ،وأ همة إن باذ القبانون األةبراُ .ت ُحتبا التحقيقبات إ الوكالبة
املعنية ،مثت وحدة الش ون الداة ية ل شرطة ويريها من قوات حتقي االنابمال ،الختباذ مميبد مبن
اج راوات.
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مراقبة أماكن االحتجاز
 -41مراقمببة أمبباكن االحتجبباا ه ب آليببة تن ببذها منببة أم ب املظببامل اسببتجاغةا ل تو ببيات الببيت
قببدمها يف أيار/مببايو  2010املقببرر اخلببا املعببر مبسببألة التعببذيك ويببريه مببن ضببروهل املعام ببة أو
العقوغبة القاسبية أو السإنسببانية أو املهينبة .وتتدبدا هببذه اآلليبة النتهاكبات حقببومل اجنسبان الببيت
حتبدو لألشببخا اقتجبمين ،وحقبومل السببجناو ،واألوضببا املهينببة مبرافب االحتجبباا ،وهب تتببي
آليات ملراقمة ف ات االحتجاا امل رطة.
 -42وقد شهدت مقاطعة النجاد يف غاغوا يينيبا امديبدة حتسبنا يف أوضبا االحتجباا ،وذلب
غ ات هذه اآللية ،وسري العمت ع ى تن يذها يف املناط األةرا أيا ا.
تدريب موظفي محاكم القرى في مجال مسائل حقوق اإلنسان

 -43نظّمببت ارةومببة ،عببن طري ب منببة أم ب املظببامل ،ح قببات عمببت مببن أ ببت ايببادة توعيببة
ال حببات الرايسببية ع ببى مسببتوا ارةببم اق ب ومسببتوا القببرا مبسبباات حقببومل اجنسببان ،و ببت
ح قات العمت تدريم ا وغرام ،من أ ت قااة اقاكم اق ية وقااة حماكم القبرا .وتقبد عم يبات
التدريك هذه ه والِّبام ،أيا ا مواد التوعية املناسمة وفق ا ل معايري الدولية.
 -44وأدر ببت ‘أمانببة حم بباكم القببرا ووس بباطة األراض ب ‘ مسبباات حق ببومل اجنسببان يف دلي ه ببا
التدرييب وغراجمها املعدة من أ ت مس ويل حماكم القرا ووس او األراض  .وسري ،عن طريب هبذا
الِّبنام ،،تبدريك مسب ويل حمباكم القبرا ووسب او األراضب غشبأن مسباات شبام ة لعبدة ق اعبات،
مثت نو امنس ،واألسرة ،والعنف امنس  ،وفريوس نقغ املناعة المشرية ومتسامبة نقبغ املناعبة
املةتسك ااجيداق.
 -45كمبا أن املبادة  3مببن قبانون حمباكم القببرا اغدبي ته املعدلبةق لعببا  2014تبنغ براحةا
ع بى أن أحبد أهدافبه املتع قبة مبحباكم القبرا هببو لحتسب إمةانيبة و بو املبرأة إ حمباكم القببرا
والقابباو ع ببى التمييببم ضببد امل برأة يف إ براوات حمبباكم القببرا وتيسببري و ببو مجيببع م بواطر غبباغوا
يينيا امديدة إ العدالة غ ظ النظر عن مةان إقامتهم وتعميم املمارسات واج راوات املتوافقبة
مع ارقومل األساسية اليت تة ها الماهل الثالث 3-من الدستور اارقومل األساسيةقل.
 -46وي ببنغ الق ببانون أيا با يف امل ببادة 2-3اغ بباوق من ببه امم ببادا حم بباكم ال ُق ببراق ع ببى أن ببه لإذا
تع قت مسألة معروضة ع ى حمةمة قرية غ ت من األط با  ،كبان ع بى اقةمبة أن تتدبرل مبن
من املد حة ال ا ى ل تل.
 -47ويةرببف القببانون حمبباكم القببرا يف غبباغوا يينيببا امديببدة غببدعم حقببومل اجنسببان األساسببية
اليت ية ها الدستور فيما يتدت قماية النساو واألط ا من مجيع أشةا العنف.
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دوائر القضاة
 -48غببدأت ارةومببة ،عببن طريب دوااببر القابباة ،يف تقببد التببدريك إ قابباة اقبباكم اق يببة
غشأن حقومل اجنسان غشةت عا وفيما يتدت غأوامر ارماية يف إطار قانون اايبة األسبرة ،غ يبة
ااية النساو واألط ا  ،مبا يشمت الر ا  ،من العنف املنميل والتهديدات وال هيك.
 -49واختب ببذت دوااب ببر القاب بباة أيا ب ب ا ممب ببادرة جنشب بباو مةتب ببك يتب ببي لعامب ببة اممهب ببور تقب ببد
شةاواهم املتع قة غانتهاكات حقومل اجنسان.

حقوق محددة من حقوق اإلنسان
األطفال

حظر العقوغة المدنية
 -50حظ ببرت ارةوم ببة العقوغ ببة المدني ببة ااس ببتخدا الق ببوة املادي ببة ض ببد التسمي ببذق يف املنش ب ت
التع يمي ببة االغتدااي ببة واألولي ببة .ووض ببعت ارةوم ببة سياس ببة إدارة الس ب وك ا2009ق غ ي ببة موا ه ببة
املسب بباات الس ب ب وكية يف املب ببدارس .وتوض ب ب هب ببذه السياسب ببة أدوار وحقب ببومل ومس ب ب وليات املب ببدارس،
والوالدين واألو ياو ،واملدرس  ،والتسميذ يف حتس انامال التسميذ ورفع مستوا إ،ااهم.

 -51وال يو ببد تش بريع حمببدد عظببر العقوغببة المدنيببة ،يببري أن ق بوان معينببة ،مثببت قببانون قابباو
األحببداو وقببانون رعايببة ال ببت لعببا  ،2015تببنغ ع ببى اايببة األط ببا مببن اسببتخدا القببوة

امل رطببة ضببدهم كعقوغببة .وعظببر ق بانون رعايببة ال ببت ،غدببورة ةا ببة ،اسببتخدا ممارسببات ضببارة
ضد األط ا .
 -52وعظر قانون رعاية ال ت ،غدورة ةا ة ،استخدا ممارسات ضارة ضد األط ا كما
يشجع هذا القانون ةيار ارةم ااتمع ع ى األحبداو ،ولبو مل يبتم حتويبت العقوغبة ،مببا يسبم
لألحببداو غاخلدمببة يف ااتمببع اق ب  ،ورفببع سببن املس ب ولية امناايببة مببن سببمع سببنوات إ عشببر
سببنوات .ويهببدل ذل ب إ اجسببها يف التق يببت إ أدىن حببد مببن التعببرا ل عنببف أو يببريه مببن
املمارسات الاارة ،مثت العقوغة المدنية املستخدمة ضد ال ت/اردو.

الِّبام ،النا حة يف إغقاو املراهق ةارج نظا السجون حيثما أمةن
 -53ي ببنغ ق ببانون قا بباو األح ببداو ع ببى اخلي ببارات املتع ق ببة غتحوي ببت عقوغ ببة األح ببداو إ
أش ببةا ي ببري العقوغ ببة الس ببجنية ،م ببع تأكي ببده ع ببى أوي ببة أن تنظ ببر الش ببرطة واق بباكم يف ةي ببارات
التحويت حيثما أمةن.
 -54وتتشارك ارةومة مع املنظمبات يبري ارةوميبة واملنظمبات الدينيبة يف إدارة غبرام ،حتويبت
عقوغة األحداو وفق ا ملعايري ارةومة.
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 -55وقببد ني ببت غارةومببة ،عببن طريب مةتببك السببجت املببدا ،مهمببة تسببجيت مجيببع املواليببد
يف الم ببد .ونُ ببذت يف مجي ببع أحن بباو الم ببد غب برام ،ل توعي ببة غ ببدور مةت ببك الس ببجت امل ببدا وغا ببرورة
تسجيت مجيع املواليد.
 -56ويف عا  ،2014أط قت ارةومة املشرو الوطر لتسجيت اتوية ،الذي يتناو مسبألة
تسجيت مجيبع مبواطر غباغوا يينيبا امديبدة .ومبو بك هبذه املمبادرة ،سبك ع بى مجيبع مبواطر الم بد
تسجيت غياناتم.

التحدي امل روا
 -57ال تو ببد إحد بباوات دقيق ببة غش ببأن ع ببدد املوالي ببد املس ببج
امديدة ،وال سيما يف املناط الري ية.

يف مجي ببع أحن بباو غ بباغوا ييني ببا

اإلعاقة

الرؤية  2050واخل ا اجإلااية األةرا
 -58يتمثببت هببدل الرؤيببة  2050واخل ببا والسياسببات اجإلاايببة الوطنيببة األةببرا يف حتقي ب
املشاركة الشام ة من انك كت مواطن من مواطر غاغوا يينيا امديدة.

السياسة الوطنية املتع قة غاجعاقة ا2025-2015ق
 -59يتمث ب ببت ه ب ببدل السياس ب ببة الوطني ب ببة املتع ق ب ببة غاجعاق ب ببة يف إنش ب بباو وتعمي ب ببم هياك ب ببت تن ي ب ببذ
السياسببات نظببم منسببقة مببن أ ببت حتسب حيبباة األشببخا ذوي اجعاقببة ع ببى قببد املسبباواة مببع
يريهم من املواطن .
 -60وتتحق هذه األهدال من ةس ثسو ا3ق اس اتيجيات ،ه
االس اتيجية  1الدعوة وارقومل واملس وليات
االس اتيجية  2حتس إمةانية حدو األشخا ذوي اجعاقة ع ى اخلدمات اميدة
وةدمات غرام ،الدعم املخددة لألشخا ذوي اجعاقة
االس اتيجية  3استحداو إطار م سس وقانوا ومايل فعا لق ا اجعاقة.
 -61وتبدعو السياسببة املتع قببة غاجعاقبة إ سببن تشبريعات تبدل إ اايببة األشببخا ذوي
اجعاقة وارد من الو م الذي يعاا منه األشخا ذوو اجعاقة واايتهم من التمييبم واألةبذ
غ ببة اجش ببارة ك ببة ر ي ببة راغع ببة يف مجي ببع الب بِّبام ،التجاري ببة ارةومي ببة اأُط ق ببت يف  17نيس ببان/
أغريت 2015ق وإنشاو مةتك لدعم تن يذ ات اقية حقومل األشخا ذوي اجعاقة.

ال جنة االستشارية الوطنية املق حة املعنية غاجعاقة
 -62يف إطببار السياسببة املتع قببة غاجعاقببة ،سببري إنشبباو منببة استشببارية وطنيببة معنيببة غاجعاقببة
لإلشرال ع ى تن يذ هذه السياسة.
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إنشاو قاعدة غيانات غشأن األشخا ذوي اجعاقة
 -63قامبت ارةومبة ،يف إطببار لشبراكة مبع الوكالببة األسب الية ل تنميبة الدوليببة والوكالبة الياغانيببة
ل تعاون الدويل ،غاستحداو قاعدة غيانات غشأن األشخا ذوي اجعاقة ،وسري تن يبذ مشبرو
جترييب يف ثسو مقاطعات ا3ق من الم د.

إنفاذ القوانين ،واالنتهاكات المدعاة
تدابير لمواجهة تجاوزات الشرطة
 -64أنشببأت ارةومببة آليببة تعبباون عببن طريب مببذكرة ت بباهم وقعتهببا مببع منببة أمب املظببامل مببن
أ ت منع التجاواات والعنف من انك أفراد الشرطة.
 -65وعظر قانون رعاية ال ت ،غدورة ةا ة ،استخدا ممارسات ضارة ضد األط ا كما
يشجع هذا القانون ةيار ارةم ااتمع ع ى األحبداو ،ولبو مل يبتم حتويبت العقوغبة ،مببا يسبم
لألحببداو غاخلدمببة يف ااتمببع اق ب  ،ورفببع سببن املس ب ولية امناايببة مببن سببمع سببنوات إ عشببر
س ببنوات .وات ببدل م ببن ذلب ب ه ببو اجس ببها يف ار ببد إ أدىن مس ببتوا م ببن التع ببرا ل عن ببف أو
املمارسات الاارة األةرا ،كالعقوغة المدنية املستخدمة ضد ال ت/اردو.
 -66و ددت الشرطة امل ةية لماغوا يينيا امديدة مذكرة الت اهم لة تتناو املسباات املتع قبة
غاالدعاوات اخلا ة غوحشية الشرطة وجتاوااتا األةرا يف جما حقومل اجنسبان .وتبدل مبذكرة
الت بباهم إ اس ببتعادة النماه ببة يف عم ببت ش ببعمة الش ب ب ون الداة ي ببة ل ش ببرطة ،واس ببتعادة االنا ببمال
واملساولة والش افية والنماهة يف عمت الشرطة امل ةية لماغوا يينيا امديبدة .وتتبوةى مبذكرة الت باهم
أيا ا سن تشريع يرم إ إنشاو مندك أم مظامل خمتغ غالشرطة.
 -67وتقببو الشببرطة امل ةيببة لمبباغوا يينيببا امديببدة ،يف إطببار شبراكة مببع منببة أمب املظببامل ومببع
م وض ببية األم ببم املتح ببدة الس ببامية رق ببومل اجنس ببان ،غتق ببد الت ببدريك يف جم ببا حق ببومل اجنس ببان
ل مجنببدين امببدد يف الشببرطة امل ةيببة ،وذل ب كجببمو مببن املببنه ،التببدرييب ل شببرطة .وقببدمت أيا با
ال جنببة الدوليببة ل دب يك األاببر املسبباعدة إ الشببرطة امل ةيببة يف شببةت مبواد تدريميببة ومبواد دعببم
غشأن حقبومل اجنسبان واملمبادا األساسبية لإلنسبانية .وركبم التبدريك البذي نظمتبه ال جنبة الدوليبة
ل دب يك األاببر ع ببى املعببايري الدوليببة لعمببت الشببرطة ،وممارسببة الشببرطة لسب اتا ،وتعميببم املمببادا
اجنسانية األساسية لدا كمار ضمال الشرطة.
حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان
 -68تنظّم منة أم املظامل تدريم ا من أ ت املوظ املة غفن اذ القوان واملنظمات يبري
ارةوميببة ،وتقببد مع ومببات حيويببة عببن املشبباكت العويدببة الببيت يوا ههببا املببدافعون عببن حقببومل
اجنسببان .ويشببمت هببذا التببدريك توايببع م بواد توعيببة عببن طري ب وسببااا اجعببس ااملةتوغ بة واملرايببة
ع ى السواوق تدعو إ ااية املدافع عن حقومل اجنسان.
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 -69وية ت الدستور أيا ا ااية القانون مميع األشخا .

االتجار بالبشر
قانون (تعديل) القانون الجنائي لعام 2013
 -70يف ع ب ببا ُ ،2013ع ب ببد الق ب ببانون امن ب بباا لةب ب ب س ب بر االجت ب ببار غاألش ب ببخا أليب ب براا
االسببت س  ،وهببو يببنغ ع ببى اايببة األشببخا املتجببر مببم .ويشببمت ذلب اايببة النمببات واألوالد
األقت من عمر  18سنة.
خطة العمل الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص
 -71وضببعت ارةومببة ،عببن طريب ش براكات مببع املنظمببة الدوليببة ل هجببرة وحةومببة الواليببات
املتحب ببدة ،ة ب ببة العمب ببت الوطنيب ببة ملةافحب ببة االجتب ببار غاألشب ببخا ا2020-2015ق وإ ب براوات
التش ب يت املوحببدة املتع قببة غتحديببد حبباالت االجتببار غالمشببر يف الم ببد وإحالتهببا واملقاضبباة غشببأهنا.
وحتببدد ة ببة العمببت الوطنيببة ملةافحببة االجتببار غاألشببخا  ،هب ومعببايري التشب يت املوحببدة ،إطببار
التعباون غب الوكباالت يف قابايا االجتبار ،وحتديبد الابحايا ومقاضباة امنباة ،وتقبد التبدريك إ
ال حات احمة املد حة املشاركة يف هود مةافحة االجتار.
 -72وحتدد ة ة العمت الوطنية ملةافحة االجتار غاألشخا يايات وأهبداف ا وأنشب ة حمبددة
تببدل إ ضببمان تقببد مببا ية ب مببن الببدعم وارمايببة إ ضببحايا االجتببار ،وإ إسبباد اآلليببات
التش بريعية والسياسبباتية الاببرورية الببيت تة ببت تقببد م برتةيب االجتببار غالمشببر إ العدالببة .وتشببمت
األهدال الرايسية خل ة العمت املذكورة ما ي
اعن طري التدريك وطرمل أةراق



منع االجتار غاألشخا



ااية اضحايا االجتار وااتمعق



مقاضاة اامناةق



اوضعق السياسات.

معايير التشغيل الموحدة
 -73تنشببس معببايري التش ب يت املوحببدة آليببة اجحالببة الوطنيببة لاببحايا االجتببار غالمشببر ،وأسببس
مقاضبباة م برتةيب االجتببار ومنببع ام براام عببِّب الوطنيببة األةببرا .وهببذه املعببايري حتببدد العم يببات الببيت
ستستخدمها الوكاالت ارةومية واملنظمات يري ارةومية من أ ت ما ي


حتديد ضحايا االجتار



املساعدة يف ااية ضحايا االجتار وإعادة تأهي هم
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اإلدارة الرشيدة والفساد
إنشاء اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد
 -74اختببذت ارةومببة اخل ببوة امل ديببة إ إنشبباو ال جنببة املسببتق ة ملةافحببة ال سبباد ،املنببول مببا
التحقي ب يف مج ببة أم ببور ،منه ببا أي ادع بباوات متع ق ببة مبمارس ببات وأنشب ب ة ال س بباد يف أي ه بباا
وعببرا ع ببى
حةببوم  .وقببد ُوضببع القببانون األساس ب املتع ب غال جنببة املسببتق ة ملةافحببة ال سبباد ُ
الِّبملان البوطر يف عبا  .2015ومبن ناحيبة أةبرا ،تشبتمت الواليبة القابااية ل جنبة أمب املظبامل
ع ى ضمان امتثا قرارات وإ راوات اتيحات ارةومية ل قوان والعم يات واج راوات اقددة.
 -75ويتمثببت هببدل إنشبباو ال جنببة املسببتق ة ملةافحببة ال سبباد يف حتس ب الش ب افية يف عم يببة
نع القرارات العامة وضمان استخدا املوارد العامة لأليراا العامة .وية رمت عمبت هبذه ال جنبة
عمت منة أم املظامل من أ ت حتس الش افية يف عم ية نع القرارات العامة.
 -76أمببا ‘قببانون إدارة املاليببة العام ببة يف اتيحببات العامببة لمبباغوا ييني ببا امديببدة‘ ،فيببنظم وي ببدير
استخدا األموا العامة واملوارد الرأ الية األةرا ل حةومة .وقد غذلت ارةومة هودا لتمسبيا
وحتس ب الببنظم والعم يببات املاليببة اق يببة مببن أ ببت القابباو ع ببى ممارسببات ال سبباد ،مبببا يف ذل ب
اعتم بباد مع ببايري ببندومل النق ببد ال ببدويل لع ببا  2014املتع ق ببة غ بباجغسمل ع ببن اجحد بباوات املالي ببة
ارةومية.

التنمية االقتصادية واالجتماعية
تدابير لتحسين التنمية االقتصادية واالجتماعية
 -77أعببدت ارةومببة تببداغري ترم ب إ حتس ب التنميببة االقتدببادية واال تماعيببة لشببعك غبباغوا
ييني ببا امدي ببدة .ف ب ب  18ش ببمال/فِّباير  ،2016أط ق ببت ارةوم ببة السياس ببة الوطني ببة ل مش بباريع
الد رية واملتوس ة ارجم غو ها إلوذ ا تق يديا لتداغري حتس الرفاه االقتدادي ل ناس.
 -78ووضعت ارةومة أيا ا االسب اتيجية الوطنيبة ل تنميبة املسبتدامة املسب ولة غاعتمارهبا دلبيسا
إرشب بباديا ل حةومب ببة ومميب ببع امهب ببات ب بباحمة املد ب ب حة يف سب ببعيها إ تيحب ببة ال ب ببر ل نهب ببوا
الشخد والوطر عن طري حتقي النمبو االقتدبادي ،وطبرا األفةبار الذكيبة واملمتةبرة ،وضبمان
ودة اخلدمات ،وضمان التوايبع العباد واملبُندف ل ممايبا ع بى مجيبع املبواطن يف ظبت غيحبة تبنعم
غالسسمة واألمن.
 -79ومولبت ارةومبة مدبرل املبرأة الببوطر مبن أ بت متةب املبرأة يف الق با يبري الر ب مببن
التوسببع يف املشبباريع التجاريببة .وأتاحببت هببذه املمببادرة
غببدو مشبباريع مولّببدة ل ببدةت واملسبباعدة يف ّ
ل نساو فر ا لةسك الدةت وكذل إمةانية اردو ع ى اخلدمات املدرفية.

14

GE.16-07196

A/HRC/WG.6/25/PNG/1

 -80واخل ب ببة ارةوميب ببة لتحس ب ب دعب ببم املقاطعب ببات ،الب ببيت تشب ببمت تقب ببد  10مسي ب ب كينب ببا
ا 3 256 000دوالر م ببن دوالرات الوالي ببات املتح ببدةق إ مجي ببع ال ب ب  89مقاطع ببة كم ببا تش ببمت
تداغري مالية مماث ة أةرا ،مثت غرنام ،االستثمار العا  ،قبد مةنبت مبن التوايبع السمركبمي ل مبوارد
الرأ اليببة واملاليببة ع ببى مسببتوا املقاطعببات يف الم ببد ل ببرا ت ببوير المنيببة التحتيببة ،ومنهببا ال ببرمل
وأر ب ة املبواا واملببدارس واملراكببم الدببحية وال ببر االقتدببادية غ يببة حتسببن حيبباة أي ميببة املبواطن
الذين يعيشون يف املناط الري ية وأسماهل عيشهم.
برامج وتدابير تهدف إلى ضمان تقديم الخدمات الصحية الشاملة
 -81تو يف ظت ارةومة ارالية أولوية لامان تعميم اخلدمات الدحية والتع يمية يف مجيبع
أحن بباو الم ببد ،وال س ببيما املن بباط ال ببيت أُو ببت يف املاض ب ب  .ويف ع ببا  ،2014أنش ببأت ارةوم ببة
‘س ب ات تنميببة املقاطعببات‘ لاببمان تقببد ت ب اخلببدمات األساسببية يف املقاطعببات .وتش ب ّةت
السياسببة ارةومي ببة لتق ببد الرعايببة واخل ببدمات الد ببحية األوليببة جمان با إ ،ببااا رايسببيا ي ببدعم تق ببد
اخلدمات الدحية األولية إ املواطن .
 -82وقببد وضببعت ارةومببة اخل ببة الوطنيببة ل دببحة ا2020-2011ق مببدل تعميببم الرعايببة
الد ببحية األولي ببة ل جمي ببع وحتسب ب اخل ببدمات املقدم ببة إ األي مي ببة الري ي ببة ول ح ببات اقروم ببة يف
ارار .وتتامن اخل ة الدحية مثانية ا8ق جماالت رايسية مستهدفة يف الق با الدبح البوطر
ااااالت الرايسيةق ،ه

السةان.

اأق

حتس تقد اخلدمات

اهلق

تعميم الشراكات والتنسي مع امهات احمة املد حة

اجق

تعميم النظم الدحية

ادق

حتس غقاو ال ت
حة األمومة

اقق

حتس

اوق

ارد من عكو األمراا السارية

ااق

ال وي ،ألإلال ارياة الدحية

ااق

حتس ب االسببتعداد ربباالت ت ّش ب األم براا ول قاببايا الناشببحة املتع قببة غدببحة

 -83وفيم ببا ي ب ب غع ببظ سياس ببات ق ببا الد ببحة ال ببيت أع ببدتا ارةوم ببة غ ي ببة تن ي ببذ اخل ببة
الدحية
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السياسببة امنسببانية االقاامببة ع ببى نببو امببنسق يف الق ببا الدببح لمبباغوا يينيببا
امديدة



املةافحة املتةام ة ألمراا ال ولة



السياسة الدحية املتع قة قديث الوالدة



السياسة الوطنية املتع قة غالدحة امنسية واج،اغية.

ااا الرايس املستهدل اخلامس حتس

حة األمومة

 -84أعدت ارةومة اخل ة الدحية ،وه ت كد ع ى حتس
 -85اج،ااات املتع قة غتحس

حة األمومة.

حة األمومة

توسيع ن امل الت ية خبدمات تنظيم األسرة لتشبمت كبت مرفب بح  .ووضبع
اأق
السياسببة الوطنيببة لتنظببيم األسببرة ،لعببا  ،2013والببيت سببتة ت أن تةببون لببدا كببت مرفب ببح
القدرة ع ى تقد ةدمات تنظيم األسرة يف مجيع األوقات
اهلق ايادة قدرة الق ا الدبح ع بى إتاحبة عم يبات البوالدة املأمونبة حتبت إشبرال
متخدغ ،وذل غتدريك العام الدحي يف جما رعاية األمومة والرعاية التوليدية

التدريك

اجق

حتس إمةانية اردو ع ى الرعاية التوليدية ال اراة

ادق

حتس ب ال ببوع ل ببدا امل براهق مبس بباات الد ببحة امنس ببية واج،اغي ببة ع ببن طري ب

الرضبع
اقق ة ظ وفيات حديث الوالدة عن طري التدريك ،ووضع سياسة ت ذية ُّ
و ار األط ا لعا  2013والسياسة الوطنية لدحة حديث الوالدة لعا .2013

وفيات األمومة
ُ -86وضعت سياسات تن وي ع ى أهدال مماشرة ل حد من معدالت وفيات األمومة ،ه
اأق

السياسة الوطنية لتنظيم األسرة لعا 2013

اهلق

السياسة الوطنية ل دحة امنسية واج،اغية لعا 2013

اجق

الرضع و ار األط ا لعا 2013
سياسة ت ذية ُّ

ادق

السياسة امنسانية الوطنية لق ا الدحة لعا 2014

اقق السياسببة الوطنيببة ل ت ذيببة لعببا  2015امشببرو الببنغ النهبباا
إ اا س التن يذي الوطرق.
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مراكم دعم األسرة
 -87ط ببورت ارةوم ببة وأنش ببأت مراك ببم ل ببدعم األس ببرة ترتة ببم ع ببى املستشب ب يات م ببن أ ببت
مس بباعدة ض ببحايا العن ببف يف ارد ببو ع ببى ة ببدمات منس ببقة م ببن مرك ببم ة ببدمات واح ببد ه ب ب
اخلببدمات ال ميببة والن سببية  -اال تماعيببة وةببدمات اجحالببة ،كمببا أدا الببدعم املقببد يف جمببا
ع ببسج ارب بباالت إ حتس ب ب حالب ببة النس بباو ضب ببحايا العنب ببف القب بباام ع ببى نب ببو امب ببنس االعنب ببف
ويتمشى إنشاو مراكم دعم األسرة مع اخل ة الوطنية ل دحة ا2020-2001ق اليت
امنسااق.
ّ
ت ّكد ع ى فاادة تعميم هذه املراكم كاس اتيجية ملوا هة امل شرات املتدنية املتد ة غدحة األمومة
وال ولة ،والتددي ل ريوس نقبغ املناعبة المشبرية/اجيدا ،ولألمبراا املنقولبة نسبيا ،كمبا ت ّكبد
ع ى حتسب أإلبال اريباة الدبحية .و برا االنتهباو يف عبا  2012مبن إعبداد املمبادا التو يهيبة
ملراكم دعم األسرة ،ونُشرت هذه املمادا يف عا .2013
التعليم االبتدائي الشامل
 -88يتمثببت أحببد التببداغري الببيت اختببذتا ارةومببة لتببوفري التع ببيم اجلمامب ل جميببع يف األةببذ يف
عا  2012غسياسبة التع بيم ااباا البيت مةنبت التسميبذ مبن االلتحبامل غبالتع يم االغتبداا ااباا
ع ى قد املساواة غ امميبع .وكبان ذلب هبدا كمبريا مبن انبك ارةومبة لميبادة عبدد التسميبذ
امل تحق غالتع يم االغتداا ولتحس مستوا اجملا غالقراوة والةتاغة يف الم د.
 -89ونتيج ببة ل ببذل  ،ااداد ع ببدد امل تحقب ب غ ببالتع يم األساسب ب ع ببى و ببه اجمج ببا مبق ببدار
الاعف تقريم ا يف عا  .2014وارت ع معد االلتحامل اجمجايل غالتع يم األساس إ نسمة 96
يف املااببة يف عببا  ،2014غاملقارنببة مببع نسببمة  71يف املااببة يف عببا  .2000وريببم أن غبباغوا يينيببا
امديببدة مل حتق ب غشببةت كام ببت أحببد األهببدال اجإلاايببة لألل ي ببة ،وهببو تببوفري التع ببيم االغت ببداا
الشبامت ،فقبد أحبرات تقببدم ا م حوظب ا يف هبذا ااببا  ،غينمبا خت بت هببدفها املتع ب غتحقيب نسببمة
التحامل قدرها  85يف املااة ع ى املستوا الوطر ،وهو اتدل املدرج يف اخل ة اجإلااية املتوسب ة
األ ت ا2015-2011ق.
 -90ودعم ببت ارةوم ببة أيا ب ب ا امل ببنه ،التع يم ب ب الق بباام ع ببى املس ببتوا اس ببتجاغةا ال بباا
مسببتوا التع ببيم الببذي سببري حتقيقببه عببن طري ب اخل ببة الوطنيببة ل تع ببيم ا2019-2015ق الببيت
تة رم ها ة ة التع يم األساس الشبامت ا2019-2010ق واج بسحات األةبرا يف جمبا حمبو
األمية وجما التع يم يف الم د.
 -91وريم التن يذ ال عا لسياسة التع يم اااا ،ال تما تو د حتديات أما ضبمان اسبتمرار
إمةانية حدو العدد املتمايد كثريا من امل تحق ع ى التع يم .وأس ر هذا التدغري أيا ا عبن قيبود
فيمببا يتع ب غسببعة مراف ب التع ببيم االغتببداا وعببدد املدرس ب السام ب لتقببد التع ببيم إ العببدد
املتمايد من التسميذ.
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فيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز)
 -92أحرات ارةومة تقبدم ا كمبريا يف مةافحبة فبريوس نقبغ املناعبة المشبرية/اجيدا يف الم بد.
وعببمات ارةومببة هودهببا يف مجيببع أحنبباو الم ببد تقريم با غ يببة التدببدي ألحببد األسببماهل الرايسببية
ل مراضة والوفيات .وشاركت ارةومة يف هود مع امهبات املاحنبة ومنظمبات ااتمبع املبدا مبن
أ ت ة ظ معد انتشار فريوس نقبغ املناعبة المشبرية إ  0.65يف املاابة .وغبدأ تقبد األدويبة
املاببادة ل ريوسببات القهقريببة يف عببا  2004وااداد عببدد املراف ب املقدمببة تببذه األدويببة إ 90
مرفق با يف الم ببد ،منهببا  29مرفق با تقببد العببسج املابباد ل ريوسببات القهقريببة إ األط ببا  .وقببد
حتققت هذه اج،ااات غ ابت القيبا ع بى حنبو مةثبف غتقبد ةبدمات اةتمبار اج باغة غ بريوس
نق ببغ املناع ببة المشب برية/اجيدا وة ببدمات املش ببورة ال ببيت تق ببدمها دواا ببر اخل ببدمات الد ببحية التاغع ببة
ل ةنااس .وحتق تقد كمري يف ايادة عدد املواقع اليت تقد ةدمات االةتمار واملشورة ،من أرغعة
مواقع يف عا  2004إ  365موقعا يف عا  .2012وشهدت السبنوات العشبر األةبرية تعمحبة
واسببعة ل خببدمات وحتسببنا يف تقببد اخلببدمات مببن أ ببت احت بواو االنتشببار الس بريع ملببرا ف بريوس
نقغ املناعة المشرية/اجيدا.
 -93وتع ل ارةومة غأن الشاغات معرضات غشدة لإل اغة غ بريوس نقبغ املناعبة المشبرية.
ولذل غذلت ارةومة مميدا من امهود لامان حدو الر ا والنساو ع بى السبواو ،مببن فبيهم
املراهقون الذين هم يف سن  15سبنة ،ع بى العبسج البسا  .ويف متوا/يوليبه  ،2015كبان  86يف
املااة من المال واألط ا املداغ مذا ال ريوس يت قون العسج.

تغير المناخ والبيئة
الجهود اإلقليمية والدولية
 -94تتببو ارةومببة ،غو ب ها راببيس منتببدا ببمر اقببيا اتببادا ،امببا القيببادة يف موا هببة
قاببايا ت ببري املنبباخ ع ببى الدببعيد اجق يم ب والببدويل .واختببذت ارةومببة ممببادرة ببديرة غاملسحظببة
تببدل إ مةافحببة االح ب ار العببامل ع ببى الدببعيد الببدويل ،ه ب املمببادرة املعببماة اممببادرة ة ببظ

االنمعاثببات النامجببة عببن إاالببة ال اغببات وتببدهورها وتعميببم ح ببو ال اغببات وإدارتببا غدببورة مسببتدامة
وايادة خممونات الةرغون يف ال اغات  -املمادرة املعماةق.

 -95ويف أثنبباو املناقشببات الببيت شببهدتا الببدورة اراديببة والعشببرون مل ب متر األط برال يف ات اقيببة
األمببم املتحببدة اجطاريببة غشببأن ت ببري املنبباخ ،املعقببودة يف غبباريس يف عببا  ،2015قببادت حةومببة
غبباغوا يينيببا امدي ببدة امل اوضببات املتع قببة غ ببفدراج املمببادرة املعببماة يف ات ببامل غبباريس .وسببري تن بباو
املمادرة املعماة يف املادة  5من ات بامل غباريس البيت تشب ّدد ع بى أن تتخبذ األطبرال إ براوات ترمب ،
بجع األطبرال ع ببى
حيثمببا يةببون مناسببم ا ،إ ببون وتعميببم غواليببع وةمانببات يببااات الدفيحببة ،وتشب ّ
اخت بباذ إ ب براوات غش ببأن امل ببدفوعات القاام ببة ع ببى نت بباا ،وإ تن ي ببذ ودع ببم ه ببذه امل ببدفوعات م ببع
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االهت ببداو غاجرش ببادات املس ببتمدة م ببن املق ببررات ذات الدب ب ة ال ببيت س ببم االت ببامل ع يه ببا مبو ببك
االت اقيببة .وحتق ب إ،بباا آةببر هببو تنبباو مسببألة اخلسبباار واألض برار يف مببادة مسببتق ة مببن ات ببامل
غاريس.
 -96وسبنت ارةومبة قبانون إدارة ت ببري املنباخ لعبا  ،2015البذي أُنشببأ اتيحبة املعنيبة غالتنميببة
املراعي ببة لت ب ببري املن بباخ ،املنب ببول مب ببا والي ببة تنب بباو قاب ببايا ت ببري املنب بباخ عب ببن طري ب ب تب ببداغري التةيب ببف
والتخ يببف .ويببنغ هببذا القببانون ع ببى عم يببة املوافقببة ارببرة املسببمقة والواعيببة الببيت تع ب ل ققببومل
ُمببسك األراض ب املم وكببة عرفي ب ا فيم ببا يتع ب ؤمي ببع املشبباريع ال ببيت ت ب ثر ع ببى أراض ببيهم .ويش ب ل
القببانون أيا با موافقببة نسببمة  85يف املااببة مببن مجيببع األشببخا المببال املقيم ب يف األرا قمببت
تن يذ أي ات امل غشأن مشاريع .وتشمت هذه ارقبومل حب الدولبة وحب أ بحاهل امل ةيبة امل قبة
لألراض .
 -97ودة ت ارةومة يف شراكات مع الوكاالت ارةومية املعنيبة واملنظمبات يبري ارةوميبة،
مثت املنظمة الدولية ل هجرة ،مبن أ بت التدبدي ل قابايا املتع قبة غببتأثريات ت بري املنباخ ع بى حيباة
السةان ،مبا يف ذل مسألة اتجرة النامجبة عبن املنباخ .وأولبت اتيحبة املعنيبة غالتنميبة املراعيبة لت بري
املنبباخ األولويببة لببثسو مسب وليات تببنهظ مببا شببعمة التةيببف ،وهببذه اابباالت تشببمت ال ياببانات
الس بباح ية ،وال يا ببانات الداة ي ببة ،واألم ببن ال ببذاا  .و ببرا القي ببا ؤه ببود يف جم بباالت التوعي ببة
والتدريك وغناو القدرات ،غالتعاون مع ااتمعبات اق يبة ،غشبأن التبأثريات امل تمبة ع بى ت بري املنباخ
يف إطببار حتسب قببدرة ااتمعببات اق يببة ع ببى التةيببف مببع ال ياببانات النامجببة عببن ت ببري املنبباخ يف
من قببة السبباحت الشببمايل ومن قببة امببمر يف الم ببد .وسيتوا ببت ذل ب يف إطببار غرنببام ،غنبباو القببدرة
ع ببى مقاوم ببة آث ببار ت ببري املن بباخ .وس ببتن ذ الوك بباالت الوطني ببة ت ببدةست التةي ببف مبش بباركة أفب براد
ااتمعات اق ية ،مبن فيهم النساو واألط ا واملسنون ،وما إ ذل .
 -98ووضعت ارةومة السياسة الوطنية جدارة التنمية املتوافقة مع ت ري املناخ مبن أ بت تن يبذ
قانون اإدارةق ت ري املنباخ وتعميبم القبدرات الوطنيبةُ ،ت الشبرو يف أنشب ة التخ يبف مبن آثبار ت بري
املناخ يف أكثر الق اعات فعالية ،مثبت إنتباج ال اقبة ،والنقبت ،والمراعبة ،وال اغبات واالسبتخدامات
األةرا لألراض  ،والن ايات ،والعم يات الدناعية.
 -99وت قت ارةومة دعم ا من امهات الشريةة املاحنة ،ومنها غرنام ،األمم املتحدة اجإلاا
ووكالة الواليات املتحدة ل تنمية الدولية.
المراجعة القضائية والتعويض

قانون الميحة
 -100أنشأت ارةومة هيحة ح و املوارد وااية الميحة غ ية تنباو مسبألة التبأثري الميحب ومسبألة
ُمسك األراض اجمتمعات السةان األ ي ق مبو ك قانون الميحة لعا .2000
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 -101ويببنغ قببانون الميحببة ع ببى قواعببد تببنظرم التببأثريات الميحيببة ألنش ب ة التنميببة مببن أ ببت تعميببم
التنمية املستدامة ل ميحة والرفاه االقتدادي واال تماع واملادي لأل يا اراليبة والقادمبة ،وجتنُّبك
حببدوو أي آثببار س ب مية ع ببى الميحببة وعس هببا والتخ يببف منهببا .ويببنغ هببذا القببانون أيا با ع ببى
عقوغات مشددة ع ى عد االمتثا ألحةامه.
 -102وق ببد متث ببت التح ببدي الرايسب ب يف إن بباذ أحة ببا الق ببانون ،وال س ببيما فيم ببا يتع ب ب غ ببف راو
التقييمات األولية ل تأثريات الميحية .وأر ذل أضرارا غيحية غالنظم اجيةولو ية وققبومل السبةان
الذين يعتمدون غدر ة كمرية ع ى الميحة كوسي ة أساسية ل عيش.

قانون اإدارةق ت ري املناخ لعا 2015
 -103أُقبر قبانون اإدارةق ت بري املنباخ يف  29متوا/يوليبه  ،2015ممبا ك بت االسبتمرارية ل سياسبة
الوطنيببة ل تنميببة املتوافقببة مببع ت ببري املنبباخ لعببا  ،2015ومهببد ال ري ب أمببا غبباغوا يينيببا امدي ببدة
لتحقيب ب اقتد بباد ة ببيظ الةرغ ببون .ويُرسب ب ه ببذا الق ببانون األس بباس جنش بباو امل سس ببات واألُط ببر
القانونية وتوفري التمويت سعيا إ حتقي االقتداد اخل يظ الةرغون.
ويري هذا القبانون مةتبك ت بري املنباخ والتنميبة ليدبم اتيحبة املعنيبة غالتنميبة املراعيبة لت بري
ّ -104
املناخ ،وه اتيحة املس ولة عن إعداد قاامة امرد الوطنية لسنمعاثبات ،وضبمان التعباون يف إعبداد
االس ب اتيجيات واخل ببا وال بِّبام ،والوثبباا واج براوات املتع قببة غالتنميببة املسببتدامة والميحببة وت ببري
املنبباخ ،وستسبباعد يف تقيببيم سياسببة ال اقببة املتجبددة وك بباوة ال اقببة ،مبببا يف ذلب املمببادرة املعببماة.
وينغ القانون كذل ع ى عقوغات مشددة ع ى عد االمتثا ألحةامه.
 -105ويتاببمن قببانون اإدارةق ت ببري املنبباخ لعببا  2015كببذل إطببارا شببامسا لسعب ال ققببومل
ُمببسك األراضب العرفيببة فيمببا يتع ب غأيببة مشبباريع ذات ب ة غت ببري املنبباخ تببا تببأثري فع ب أو حمتمببت
ع ببى أراض ببيهم العرفي ببة .وي ببنغ الق ببانون أيا با ع ببى عم ي ببة لتس ببوية النماع ببات تش ببمت تس ببوية أي ببة
نماعات أو شةاوا قد تنشأ يف أي مشرو له ة غت ري املناخ .وميبن هبذا القبانون أيابا ل هيحبة
املعنيببة غالتنميببة املراعيببة لت ببري املنبباخ سب ة اختبباذ إ براوات قاببااية غشببأن أيببة خمال ببة مبو ببك هببذا
القانون رهن ا غالتشاور مع مةتك النااك العا .
 -106وحتبدرد السياسببة الوطنيببة جدارة التنميببة املتوافقببة مببع ت ببري املنبباخ ،حتديببدا واضببح ا ،األدوار
واملس ب وليات فيمببا يتع ب غتنسببي وتن يببذ ومرا عببة اس ب اتيجيات ت ببري املنبباخ ،مبببا يف ذل ب  ،ع بى
سببميت املث ببا ال ارد ببر ،االس ببت ادة مببن اآللي ببة ارالي ببة لتق ببد اخلببدمات مث ببت الق ببانون األساس ب
املتع ب قةومببات األقبباليم وحةومببات املسببتوا اق ب  .وميهببد ذل ب السببميت أمببا ايببادة مشبباركة
السببةان األ ب ي مببن ااتمعببات اق يببة ،مببع تشببجيع التن يببذ ع ببى مسببتوا املقاطعببات ومسببتوا
ارةومببات اق يببة ،ومببع تببويل مةتببك ت ببري املنبباخ يف األقبباليم مهمببة تنسببي وتيسببري مجيببع أنش ب ة
ت ري املناخ.
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قانون ال اغات
 -107سب ببنت ارةومب ببة قب ببانون ال اغب ببات لعب ببا  ،1991الب ببذي يتاب ببمن أحةام ب ب ا غشب ببأن إدارة
وتنمي ب ببة وااي ب ببة مب ب بوارد ال اغ ب ببات والميح ب ببة غ ريق ب ببة مس ب ببتدامة يف غ ب بباغوا ييني ب ببا امدي ب ببدة .ويعب ب ب ل
القب ببانون أيا ب با ققب ببومل ُمب ببسك األراض ب ب العرفيب ببة وعميهب ببا يف مجيب ببع املعب ببامست الب ببيت ت ب ب ثر ع ب ببى
موارد ال اغات.
 -108وقب ب ببد وضب ب ببعت ارةومب ب ببة اخل ب ب ببة الوطنيب ب ببة ل اغب ب ببات مب ب ببن أ ب ب ببت تن يب ب ببذ هب ب ببذا القب ب ببانون
وإن بباذه .واض ب عت ارةومببة أيا با غأنش ب ة يف مجيببع أحنبباو الم ببد ل توعيببة والببدعوة غشببأن مسببألة
إاالة ال اغات.

امهود الرامية إ حتس الميحة وح ظها
 -109يببنغ اتببدل الراغببع مببن أهببدال دسببتور غبباغوا يينيببا امديببدة ع ببى ح ببو املبوارد ال ميعيببة
ل م ببد وغيحتببه واسببتخدامهما مببن أ ببت حتقيب املن عببة امماعيببة ل جميببع ،كمببا ينم ب جتديببدوا مببن
أ ت األ يا القادمة .وتذا ال را ،وضبعت ارةومبة سياسبة املنباط اقميبة لةب تس شبد مبا
غاغوا يينيا امديدة يف وضع ة ا لتحس الميحة وح ظها.
 -110واختبذت ارةومبة تبداغري مهمبة ملوا هبة تبأثريات ت بري املنباخ وحتسب الميحبة وح ظهبا عبن
طريب ب إ ببسا القب بوان وت ببدريك وتوعي ببة ااتمع ببات غش ببأن ت ببأثريات ت ببري املن بباخ وت ببوو الميح ببة
وتدهورها يف الم د ويف املن قة.
 -111ويشبةت عبدد مبن السياسببات الوطنيبة األسباس لإلطبار الببيت تقبو ع يبه السياسبة املتع قببة
غاملنبباط اقميببة ،وه ب السياسببة الببيت تشببمت االلت بما غةببت مببن االسببتدامة الميحيببة ال بواردة يف رؤيببة
غ ب بباغوا ييني ب ببا امدي ب ببدة  ،2050وتو ه ب ببات االسب ب ب اتيجية امدي ب ببدة ا2007ق ال ب ببيت ت ب ببنغ ع ب ببى
ال مركميبة اخل ببا واالسب اتيجيات ،واالسب اتيجية الوطنيبة ل تنميببة املسبتدامة واملسب ولة لمباغوا يينيببا
امديب ب ببدة ا2014ق ،واخل ب ب ببة االس ب ب ب اتيجية لتنميب ب ببة غب ب بباغوا يينيب ب ببا امديب ب ببدة ا2030-2010ق،
وق ببانون الميح ببة ا2000ق ،وق ببانون املن بباط اقمي ببة ا1978ق ،واخل ببة اجإلااي ببة املتوسب ب ة األ ببت
ا2015-2011ق ول ة .2017-2016

تعميم القوان ذات الد ة
 -112يُنيا قانون إدارة ت ري املناخ ،الذي ُس ّن م ةرا ،غاتيحة املعنية غالتنمية املراعية لت ري املنباخ
والية تناو املساات املتع قة غت ري املناخ عن طري تداغري التةيف والتخ يف.

تقد التثقيف والتوعية غشأن التأثريات امل تمة ع ى ت ري املناخ وت وو الميحة وتدهورها
 -113عم ب ب ببدت ارةوم ب ب ببة ،غالتع ب ب بباون م ب ب ببع ااتمع ب ب ببات اق ي ب ب ببة ،إ تنظ ب ب ببيم دورات ل ت ب ب ببدريك
والتوعي ببة غش ببأن ت ببداغري تعمي ببم الق ببدرة ع ببى التةي ببف م ببع ت ببأثريات ت ببري املن بباخ والتخ ي ببف منه ببا
مب ببدل التعامب ببت م ب ببع هب ببذه الت ب ببأثريات .ون ب ببذت ارةومب ببة غرناجم ب با رايسب ببيا ،ه ب ببو مشب ببرو إع ب ببادة
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تأهي ببت املن بباط الس بباح ية لم بباغوا ييني ببا امدي ببدة ع ببن طريب ب اراع ببة أش ببجار امل ببان رول فيه ببا غ ي ببة
ار ببد م ببن حت ببات الش بواطس واي ببادة ق ببدرة ااتمع ببات الس بباح ية ع ببى مقاوم ببة اآلث ببار الس ببيحة امل تم ببة
ع ببى ت ببري املن بباخ ،مث ببت ال يا ببانات الس بباح ية اارت ببا مس ببتويات سب ب المح ببرق .وغاجض ببافة إ
ةيب ببار التخ يب ببف املتمثب ببت يف املمب ببادرة املعب ببماة ،قامب ببت ارةومب ببة ،يف إط ب بار غرنب ببام ،األمب ببم املتحب ببدة
ل تع بباون يف جم ببا ة ببظ االنمعاث ببات النامج ببة ع ببن إاال ببة ال اغ ببات وت ببدهورها يف الم ببدان النامي ببة،
املن ببذ يف غبباغوا يينيببا امديببدة ا2015-2011ق ،ويف إطببار شبراكة مببع املنظمببات يببري ارةوميببة
ومنظم ببات ااتم ببع امل ببدا ذات الدب ب ة ،غتنظ ببيم دورات لت ببدريك املب بدرغ غش ببأن املم ببادرة املع ببماة
يف مجيب ب ببع املنب ب بباط الرايسب ب ببية األرغب ب ببع ل م ب ب ببد ،وذل ب ب ب مب ب ببدل تنميب ب ببة القب ب ببدرات يف جمب ب ببا ةيب ب ببار
التخ ي ببف ال ببذي تن ببوي ع ي ببه املم ببادرة املع ببماة ع ببى مس ببتوا األق بباليم ،م ببع اي ببادة توس ببيع ن اق ببه
ليش ببمت مس ببتوا حةوم ببات املقاطع ببات ومس ببتوا ارةوم ببات اق ي ببة ،ع ببى أن يتوا ببت ذل ب ب
مسب ببتقمسا يف إطب ببار مشب ببرو االسب ببتعداد ل ممب ببادرة املعب ببماة ا2018-2015ق املن ب ببذ مب ببن ةب ببس
مرف الشراكة ل حد من انمعاثات كرغون ال اغات ،التاغع ل من الدويل.

الوصول إلى العدالة
اتخاااذ تاادابير فعالااة لضاامان إمكانيااة وصااول سااكان المناااطق الريفيااة والمناااطق النائيااة إلااى
الخدمات القانونية والقضائية (التوصية )49/79
 -114يف إط ب ب ببار األولوي ب ب ببة اجإلااي ب ب ببة الوطني ب ب ببة الراهن ب ب ببة ،املتمث ب ب ببة يف الق ب ب ببانون والعدال ب ب ببة ،ت ب ب ببوفر
ارةومب ببة إمةانيب ببة الو ب ببو إ العدالب ببة يف املنب بباط الري يب ببة واملن ب باط الناايب ببة عب ببن طري ب ب إنشب بباو
حمب بباكم الق ب ببرا يف مجي ب ببع أحنب بباو الم ب ببد .وال ب ببرا األساس ب ب ق ب باكم الق ب ببرا هب ببو توطي ب ببد الس ب ببس
وحسب ببن النظب ببا والتعامب ببت مب ببع ب براام القدب ببر .أمب ببا قاب ببايا ام ب براام اخل ب ببرية فتُحب ببا إ اقب بباكم
األع ى در ة.
 -115ويو د يف الوقبت البراهن أكثبر مبن  1 600حمةمبة قريبة وأكثبر مبن  16 000مسب و
يف حم بباكم الق ببرا .ويُا ب ع ع ببى مس ببتوا ارةوم ببات اق ي ببة غتوعي ببة وت ببدريك مسب ب ويل اق بباكم
غالتعبباون مببع أمانببات حمبباكم القببرا .وغاجضببافة إ ذل ب  ،أدت الميببادة يف عم يببة غنبباو القببدرات
وايادة حوافم األ ور ملس ويل حماكم القبرا إ التمةب مبن حتسب إمةانيبة الو بو إ العدالبة
يف املناط الري ية.
 -116وق ب ببدمت دواا ب ببر القا ب بباة أياب ب با إ مسب ب ب ويل حم ب بباكم الق ب ببرا واق ب بباكم اق ي ب ببة التوعي ب ببة
والتببدريك غشببأن ارمايببة املتاحببة مبو ببك قببانون اايببة األسببرة وتش بريعات حقببومل اجنسببان ذات
الد ة.
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المساواة بين الجنسين
وضع وتنفيذ المزيد من السياسات والتشريعات الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنساين
وتمكااين الم ارأة ،بمااا فااي ذلاام مكافحااة جميااع األشااكال المتصاالة بنااو الجاانس (العنااف
الجنس ا ا ا ا ا اااني) (التوص ا ا ا ا ا اايات  ،16/78و ،17/78و ،18/78و ،19/78و،20/78
و ،48/78و ،22/79و ،23/79و ،24/79و ،27/79و)47/78
اسااتخدام نهااج شااامل عاان طريااق القااانون والعدالااة ،والمجتمااع الماادني ،والب ارامج الصااحية
(التوصية )51/78
التصاادي لمشاااكل اإلفااالت ماان العقااات عاان طريااق تعزيااز إنفاااذ القااوانين والنظااام القضااائي
(التوصا اايتان  52/78و .)48/79والقيا ااام بحملا ااة توعيا ااة وطنيا ااة بش ا ا ن ا ثا ااار السا االبية
المستمرة للعنف الجنساني (التوصية )35/78
دع ا اام الجه ا ااود الرامي ا ااة إلا ا ااى ت ا ااوفير أم ا اااكن لمن ا ااة للنسا ا اااء ض ا ااحايا العن ا ااف الجنسا ا اااني
(التوصية )36/78
 -117وض ببعت ارةوم ببة ع ببددا م ببن السياس ببات والتش ب بريعات الرامي ببة إ تعمي ببم املس بباواة غ ب ب
امنس .
اإلطار القانوني القائم

السياسة املتع قة غاملرأة وغاملساواة غ امنس ا2015-2011ق
 -118ت ببنغ السياس ببة الوطني ببة املتع ق ببة غ بباملرأة وغاملس بباواة غ ب امنس ب ع ببى متة ب امل برأة م ببن
املش ب بباركة واالس ب ببت ادة ع ب ببى ق ب ببد املس ب بباواة م ب ببع الر ب ببت يف مجي ب ببع جم ب بباالت التنمي ب ببة االقتد ب ببادية
واال تماعية والسياسية والروحية.

سياسة املساواة غ امنس واجدماج اال تماع ل مرأة ا2015-2013ق
 -119تتببي سياسببة املسبباواة غ ب امنس ب واجدمبباج اال تمبباع ل م برأة آليببة تدرسيببة لتمة ب
النس بباو وال تي ببات الع ببامست يف اخلدم ببة العام ببة .وت ببدل ه ببذه السياس ببة حتدي ببدا إ تعمي ببم وغن بباو
مهببارات وقببدرات املبرأة لةب تتببويل منا ببك قياديببة يف اخلدمببة العامببة ويف ااتمببع األوسببع ن اقب ا.
وتببنغ هببذه السياسببة أياب ا ع ببى اايببة املبرأة مببن العنببف امنسبباا ومببن االسببت س يف السببياقات
املهنية.

سن التشريعات ذات الد ة
 -120س بر قببانون اايببة األسببرة لعببا  2013العنببف املنببميل ويببنغ ع ببى إ ببدار أوامببر اايببة
األسرة لاحايا العنف املنميل.

GE.16-07196

23

A/HRC/WG.6/25/PNG/1

 -121ويببنغ قببانون اا ببس الببوطر ل مبرأة لعببا  2013ع ببى مشبباركة املبرأة ع ببى قببد املسبباواة
مع الر ت يف الش ون السياسية والعامة.
 -122ويببنغ قببانون جمموعببة األراض ب املدجمببة ااملعببد ق لعببا  2009ع ببى إش براك النسبباو يف
اختاذ القرارات املتع قة غامل ةية العرفية لألراض وغفدارة األراض .
 -123ويعبما التعبديت الدسببتوري رقبم  - 32قببانون املسباواة واملشبباركة لعبا  - 2011املسبباواة
غ امنس من حيث املشاركة السياسية ،مما ي ّعت اتدل الثاا من األهبدال الوطنيبة واملمبادا
التو يهية ل مساواة واملشاركة غميادة لعدد النساو السو يُنتخنب من دواابر انتخاغيبة ُصدبغ لةبت
منها مقعد واحد ل نساو ،ع ى النحو الذي عدده قانون أساس ل.
 -124وينغ قانون تنمية ومراقمة الق ا يري الر لعا  ،2004والسياسة الوطنية لسقتداد
يبري الر ب ا2015-2011ق ع بى إطبار دعبم النشببال االقتدبادي يبري الر ب البذي يعمبت غببه
حنو  85يف املااة من القوة العام ة الري ية يف الم د واليت أي ميتها من النساو.
 -125وأحي ببت مس ببألة الوض ببع الق ببانوا ملمارس ببة تع ببدد المو ببات يف غ بباغوا ييني ببا امدي ببدة إ
اقةمة الع يا اإحالة مسألة تعدد المو ات إ اقةمة الع ياق ل مت يف دستوريته.

الت ورات امارية
 -126اختببذت ارةومببة ة بوات حنببو مرا عببة الق بوان غ يببة اايببة النسبباو مببن التمييببم والعنببف
امنس بباا وتعمي ببم املس بباواة غب ب امنسب ب يف الم ببد .وارةوم ببة غد ببدد إمت ببا وض ببع تقري ببر يتا ببمن
تو ببيات مبواومببة التش بريعات اق يببة مببع أحةببا ات اقيببة القابباو ع ببى مجيببع أشببةا التمييببم ضببد
املرأة.
 -127ووض ببعت ارةوم ببة االس ب ب اتيجية الوطني ببة لم بباغوا ييني ببا امدي ببدة ملن ببع العن ببف امنس بباا
والتدببدي لببه ا2025-2015ق .وتببدل هببذه االس ب اتيجية إ تعميببم مجيببع املمببادرات وإض ب او
ال باغع امل سسب ع يهبا والتدب ّدي ل عنببف امنسباا مبن أ بت القابباو ع يبه قاباوا مِّبمبا .وسب كم
االس اتيجية ع ى منع العنف امنساا والعنف امنس األسري وع ى تقبد ةبدمات يبدة إ
ضبحايا العنببف امنسبباا والعنببف امنسب األسببري .وتركبم االسب اتيجية أياب ا ع ببى تعميببم اتياكببت
الدب ُبعد ال ببوطر واجق يم ب وال ببدويل
املو ببودة والتببدةست القاام ببة ع ببى أفاببت املمارس ببات ع ببى ُ
ال ع ى تدوير العمت الساغ .

التحديات امل روحة
 -128أحببرات غبباغوا يينيببا امديببدة تقببدم ا كم بريا حببا اآلن ،ولةنهببا مل حتق ب غعببد التةبباف غ ب
امنس يف التع يم .كما أن متثيت املرأة يف الِّبملان منخ ظ .وقد وقعت غاغوا يينيبا امديبدة ع بى
عببدة ات اقيببات و ببةوك دوليببة غ يببة دعببم املسبباواة غ ب امنس ب والتمة ب ل م برأة ،منهببا ات اقيببة
القا بباو ع ببى مجي ببع أش ببةا التميي ببم ض ببد امل برأة ،واأله ببدال اجإلااي ببة لألل ي ببة ،وأه ببدال التنمي ببة
املستدامة .وأُدر ت أهدال هذه الدةوك يف التشريعات اق ية وأُحرا تقد حنو حتقيقها ،ومنها

24

GE.16-07196

A/HRC/WG.6/25/PNG/1

اتببدل الثالببث مببن األهببدال اجإلاايببة األل يببة الببذي يركببم ع ببى التحببامل النسبباو والمنببات غببالتع يم
ومتةينهن اقتداديا وسياسيا .يري أن و ود العنف امنساا ال يما يثبري الق ب غبالنظر إ ت شبيه
وإ أنببه ال ي بما ي ببرا عقمببات رايسببية أمببا التنميببة .ومببا االببت ارةومببة م تممببة غالتدببدي تببذه
املساات .وحتقي املساواة غ امنس ومتة املرأة يتوق ان إ حد غعيد ع ى التحرر مبن العنبف
وع ببى و ببود غيحببة متةينيببة تتببي مميببع النسبباو والمنببات فر ببة املش باركة يف مجيببع وانببك التنميببة.
وال تما غاغوا يينيا امديدة ضمن أدىن الم دان يف العامل ترتيما مبن حيبث م شبر التنميبة امنسبانية
العامل ودليت التنمية المشرية.
 -129واادادت نس ببمة التة بباف غ ب امنس ب يف التع ببيم األويل والتع ببيم االغت ببداا م ببن  85يف
املااة و 79يف املااة ،ع ى التوايل ،يف عا  2002إ  90يف املااة و 80يف املااة ،ع بى التبوايل،
يف عببا  ،2014يف ح ب أن التةبباف غ ب امنس ب يف التع ببيم األويل مرت ببع إ حببد غعيببد وقببد
حتسن يف السنوات العشر األةبرية .غيبد أن معبدالت التحبامل البذكور غبالتع يم ال تبما أع بى منهبا
لدا اجناو ،وال سيما يف التع يم الثانوي.

العنف ضد النساء والبنات
 -130شب ب ببة ت ارةوم ب ب ببة فريق ب ب با ع ب ب ببامسا تقني ب ب با متع ب ب ببدد الق اعب ب ببات غ ب ب ببدأ يف عم يب ب ببة إع ب ب ببداد
اس ب اتيجية ملةافحببة العنببف امنس ب وامنسبباا ااس ب اتيجية مةافحببة العنببف امنس ب وامنسبباا
ا2020-2015قق .ونظمت ارةومة أيا ا غرام ،تدريمية غشأن العنبف امنسب وامنسباا مبن
أ ت امهات املعنية.
التدابير/اإلنجازات
 -131فيمببا ي ب غعببظ التببداغري الببيت تقببو ارةومببة غتن يببذها مببن أ ببت مةافحببة العنببف ضببد
النساو والمنات
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إنشبباو مراكببم ملةافحببة العنببف املنببميل ومركببم لببدعم األسببرة يسببهت و ببو سببةان
املراكم ارارية ومراكم األقاليم إليها



تعمب ببيم املنظب ببور امنسب بباا يف اجدارات ارةوميب ببة املخت ب ببة عب ببن طري ب ب سياسب ببة
املساواة غ امنس واجدماج اال تماع ل مرأة



جتر العنف امنساا.

25

A/HRC/WG.6/25/PNG/1

القتل المرتبط ب عمال الشعوذة
اإلسرا بمراجعة القانون المتعلق ب عمال الشعوذة وأعمال القتل المرتبطة بالشعوذة وتعزياز
إنفاااذ التش اريعات ذات الصاالة (التوصاايات  ،21/78و ،22/78و ،27/79و،45/79
و)46/79

اجطار القانوا
 -132غع ببد مش بباورات ع ببى ن ببامل الدول ببة غش ببأن مس ببألة الش ببعوذة ،أُل ب ب يف ع ببا  2012ق ببانون
الشببعوذة لعببا  1971الببذي يعت ببِّب االدعبباوات مبمارسببة الشببعوذة رمي ببة .وغببالنظر إ طميعببة ام براام
اخل ببرية املرتةمببة ق ب ممارس ب الشببعوذة املمعببوم  ،اسببتُحدثت يف القببانون امنبباا لمبباغوا يينيببا امديببدة
رمية ديدة ه القتت العمد غدافع االتا مبمارسة الشعوذة ،وُعةم ع ى مرتةميها غأقدى عقوغة.

ة ة العمت الوطنية

 -133يف عا  ،2015اعتمدت ارةومة ة ة العمت الوطنية ملةافحة العنف املرتما غأعما
الشعوذة وأعما السحر ،غاعتمارها آلية عم ية ميةن عن طريقها التددي ل عنف املرتما غأعما
الشببعوذة وأعمببا السببحر .وتتمثببت رؤيببة ة ببة العمببت هببذه يف أن تتحب ّبرر غبباغوا يينيببا امديببدة مببن
العنف املرتما غأعما الشعوذة ،وذل غتعميم الشراكات مع امهات املعنية احمة املد حة.
أقرت ارةومة أياا إنشاو مان ع ى املستوا الوطر ومستوا األقاليم لإلشرال ع ى
 -134و ّ
تن يببذ ة ببة العمببت الوطنيببة يف الم ببد .وتاببم هببذه ال جببان امهببات بباحمة املدب حة مببن كببت مببن
ارةومة وااتمع املدا.

التمثيل السياسي للمرأة
اتخاذ تدابير لضمان زيادة تمثيل المرأة في البرلمان (التوصية )49/78
تعديل تشريعاتها لكي يُدرج بها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؛

ينبغااي أن يعتمااد البرلمااان مشاارو قااانون المساااواة والمشاااركة بغيااة تحسااين المساااواة بااين
الجنسين في المجال السياسي (التوصية )20/79

تداغري لامان ايادة متثيت املرأة يف الِّبملان
 -135اعتمدت ارةومة التعديت الدستوري رقم  - 32قبانون املسباواة واملشباركة ا2011ق -
الذي يعما املساواة يف املشاركة السياسية .وعق هذا القانون اتدل الثاا من األهدال الوطنيبة
واملمببادا التو يهيببة ل مسبباواة واملشبباركة ،غميببادة لعببدد النسبباو الببسو يُنتخببنب مببن دوااببر انتخاغيببة
ُصدغ لةت منها مقعد واحد ل نساو ،ع ى النحو الذي عدده قانون أساس ل.
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 -136وس ببنت ارةوم ببة أيا با ق ببانون اا ببس ال ببوطر ل م برأة لع ببا  ،2013ال ببذي ي ببنغ ع ببى
املشبباركة املتسبباوية ل ر ببت واملبرأة يف الش ب ون السياسببية والعامببة .ويببنغ الدسببتور أيا ب ا ع ببى ممببدأ
املساواة غ الر ت واملرأة يف مجيع اااالت.
 -137وق ببد تعه ببدت غ بباغوا ييني ببا امدي ببدة ،يف إع ببسن املس بباواة غ ب امنس ب ال ببذي أ ببدره يف
عا  2012منتدا مر اقيا اتادا ،الذي ه دولة طرل فيه ،غاختاذ تداغري لتسريع مشباركة
امل ب برأة ،مث ببت الت ببداغري اخلا ب ببة امل قت ببة ،جنش بباو مقاع ببد خمددب ببة ل م ب برأة وج ب براو إ ب ببسحات يف
األح بماهل السياسببية ،وكببان إ ببدار هببذا اجعببسن اع اف ب ا مببن املنتببدا غالت بباوت يف متثيببت امل برأة يف
الِّبملان ع ى الدعيد اجق يم  .وريم امهود الرامية إ حتس هذا الوضبع ،ال يبما هنباك الةثبري
الذي ينم عم ه.
 -138وأحببرات غبباغوا يينيببا امديببدة غعببظ التقببد ع ببى املسببتوا الق ببري ودون الق ببري ةببس
السنوات الثسو إ اخلمس املاضية .إذ تو د حاليا ثسو نساو أعاباو يف الِّبملبان غاملقارنبة مبع
ام برأة واح ببدة يف الِّبمل ببان الس بباغ  .وانتُخم ببت أيا ب ا أكث ببر م ببن  20ام برأة يف االنتخاغ ببات األة ببرية
ل حةومات اق ية كما يتمايد عدد النساو السو يتق دن منا ك قيادية يف األحبماهل السياسبية.
ويُعببما ذل ب إ أنش ب ة الببدعوة الببيت تقببو مببا مجاعببات امل برأة والشببركاو يف التنميببة ،مبببا يف ذل ب
غرنام ،األمم املتحدة اجإلاا  ،واالحتاد األورويب ،والواليات املتحدة األمريةية ،وأس اليا.

رابعاً -متابعة وتنفيذ التوصيات وااللتزامات المتعهد بها في االستعراض السابق
النظ اار ف ااي التص ااديق عل ااى الص ااكوي الدولي ااة األساس ااية لحق ااوق اإلنس ااان ،م اان معاه اادات
وبروتوكا ااوالت اختياريا ااة (البروتوكا ااول االختيا اااري التفاقيا ااة القضا اااء علا ااى جميا ااع أشا ااكال
التمييااز ضااد الم ارأة ،واتفاقيااة مناهضااة التعااذيب ،والبروتوكااول االختياااري التفاقيااة مناهضااة
التعذيب ،واتفاقية القضاء على التمييز العنصري ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
والبروتوك ااول االختي اااري التفاقي ااة حق ااوق الطف اال بشا ا ن اش ااتراي األطف ااال ف ااي المنازع ااات
المساالحة ،والبروتوكااول االختياااري التفاقيااة حقااوق الطفاال بش ا ن بيااع األطفااال واسااتغالل
األطفااال فااي البغاااء وفااي المااواد اإلباحيااة ،وبروتوكااول منااع االتجااار باألشااخاص وبخاصااة
النسا ا اااء واألطفا ا ااال وقمعا ا ااو والمعاقبا ا ااة عليا ا ااو ،واتفاقيا ا ااة عا ا ااام  1954المتعلقا ا ااة بوضا ا ااع
األش ااخاص ع ااديمي الجنس ااية ،واتفاقي ااة خف ااض ح اااالت انع اادام الجنس ااية لع ااام )1961
(التوص ا اايات  ،1/78و ،2/78و ،3/78و ،4/78و ،5/78و ،6/78و ،7/78و،8/78
و ،9/78و ،1/79و ،3/79و ،4/79و ،5/79و ،6/79و ،7/79و،10/79
و ،11/79و ،12/79و ،13/79و)14/79
 -139تعهببدت غبباغوا يينيببا امديببدة غاببمان التدببدي ع ببى مجيببع االت اقيببات األساسببية رقببومل
اجنسببان غ يببة ضببمان اايببة وتعميببم حقببومل مواطنيهببا ،ولببذل قمك ببت التو ببيات الببيت دعتهببا إ
النظر يف التددي ع ى املعاهدات.

GE.16-07196

27

A/HRC/WG.6/25/PNG/1

الِّبوتوكو االةتياري الت اقية القااو ع ى مجيع أشةا التمييم ضد املرأة
 -140مل تد بدرمل غبباغوا يينيببا امديببدة ع ببى الِّبوتوكببو االةتيبباري الت اقيببة القابباو ع ببى مجيببع
أش ببةا التميي ببم ض ببد امل ب برأة .غي ببد أن ببه يو ببد ل ببدا غ بباغوا ييني ببا امدي ببدة ع ببدد م ببن التش ب بريعات
والسياسات اق ية اليت تتناو غال عبت املسباات البيت تبدل الِّبوتوكبوالت االةتياريبة إ معامتهبا،
ومنهببا العنببف املنببميل الببذي يشببةت اآلن رميببة مبو ببك القبوان امناايببة ،كمببا سبر قببانون العنببف
امنس اواج القدر وااليتداهل المو والشرو يف االيتداهل ،وما إ ذل .

ات اقية مناهاة التعذيك وغروتوكوتا االةتياري
 -141غ ببدأت غ بباغوا ييني ببا امدي ببدة عم ي ببة التد ببدي ع ببى ات اقي ببة مناها ببة التع ببذيك وع ب ببى
غروتوكوتا االةتياري.

االت اقية الدولية رماية مجيع األشخا من االةت او القسري
 -142مل تدبدرمل غبباغوا يينيببا امديببدة ع ببى هببذه االت اقيببة .وي ببم إ براو مشبباورات أوسببع ن اقب ا
غشأن أوية هذه االت اقية ل م د.

ات اقية حقومل األشخا ذوي اجعاقة
 -143ببدقت غب بباغوا ييني ببا امديب ببدة ع ببى ات اقيب ببة حق ببومل األشب ببخا
أي و /سمتمِّب .2013

ذوي اجعاقب ببة يف 26

االت اقية الدولية رماية حقومل مجيع العما املها رين وأفراد أسرهم
 -144مل تنام غاغوا يينيا امديدة إ هذه االت اقية .وقد تعهدت ارةومة غالتدبدي ع يهبا،
يري أهنا تو ه االنتماه إ املساات اليت يوا هها الم د يف الوقت الراهن.

الِّبوتوكو االةتياري الت اقية حقومل ال ت غشأن اش اك األط ا يف املنااعات املس حة
 -145مل تنام غاغوا يينيا امديدة إ هذا الِّبوتوكو .

الِّبوتوكو االةتياري الت اقية حقومل ال ت غشأن غيع األط ا واست س األط ا يف الم او ويف
املواد اجغاحية
 -146مل تنام غاغوا يينيا امديدة إ هذا الِّبوتوكو .

غروتوكو منع االجتار غاألشخا  ،وخبا ة النساو واألط ا  ،وقمعه واملعاقمة ع يه
 -147غببدأت غبباغوا يينيببا امديببدة عم يببة التدببدي ع ببى هببذا الِّبوتوكببو  .وريثمببا يببتم التدببدي
ع يه ،أُدة ت تعبديست ع بى القبوان اق يبة غ يبة جتبر فعبت االجتبار غاألشبخا وتبوفري ارمايبة
لاحايا االجتار.
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ات اقية عا  1954املتع قة غوضع األشخا عدمي امنسية
 -148مل تدب بدرمل غ بباغوا ييني ببا امدي ببدة ع ببى ات اقي ببة ع ببا  1954املتع ق ببة غوض ببع األش ببخا
عدمي امنسية.

ات اقية ة ظ حاالت انعدا امنسية لعا 1961
 -149مل تددرمل غاغوا يينيا امديدة ع ى ات اقية ة ظ حاالت انعدا امنسية لعا .1961
سحب التحفظات على سبع مواد في االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين (التوصية )10/78
 -150سببحمت ارةومببة حت ظاتببا السببمعة ا7ق ع ببى االت اقيببة اخلا ببة غوضببع الس ح ب  .ف ب
عببا ُ ،2013سببحمت هببذه التح ظببات السببمعة مببن أ ببت التدببدي ل مسبباات اجق يميببة املتع قببة
غال جوو وإتاحة فر متةافحة لس ح ارقيقي .
 -151وأنشأت ارةومة شعمة معنية غالس ح يف هيحة ةدمات اتجرة واملواطنة يف غاغوا يينيبا
امديببدة ،لةب تتنبباو املسبباات املتع قببة غببالس ح  .ويتببألف الس حببون يف غبباغوا يينيببا امديببدة مببن
ال ح غاغوا ال رغية ،واملها رين االعاغرين ل حدودق ،وم تمس ال جوو.
 -152وأُط ق ببت السياس ببية الوطني ببة املتع ق ببة غ ببالس ح يف  12تشب برين األو /أكت ببوغر .2015
وحت ببدد ه ببذه السياس ببة مخس ببة ا5ق مم ببادا تس ش ببد م ببا غ بباغوا ييني ببا امدي ببدة يف هنجه ببا الرامب ب
إ تنبباو املسبباات املتع قببة غببالس ح يف املسببتقمت ويف الوفبباو غالتماماتببا الدوليببة مبو ببك ات اقيببة
عا  1951اخلا ة غوضع الس ح وغروتوكو عا  1967املتدت ما.
 -153ويُعهببد إ شببعمة الس ح ب مبهمببة تن يببذ السياسببة الوطنيببة املتع قببة غببالس ح  .ويشببمت
ذل ب إل بباو رسببو ط مببات اردببو ع ببى امنسببية املقدمببة مببن الس ح ب  ،وعم يببة لتحديببد وضببع
الس ح  ،وإنشاو تأشرية ةا ة لس ح  ،وتوفري فر عمت لس ح  ،ومعامة م ات م تمس
ال جوو ع ى الدعيد اجق يم  ،وجتر تريك األشخا واالجتار مم.
 -154ويعيش حنو  10 000إ  15 000ال س من غاغوا ال رغية يف من قة أوين الشرقية يف
غاغوا يينيا امديدة .وقد منحت ارةومبة امنسبية ل ب  1 300شبخغ مبن طباليب امنسبية وذلب
عببن طري ب عم يببة التجنببيس .ويف إطببار تببوفري ح ببو داامببة ،ةددببت ارةومببة أيا ب ا 6 000
هةتار من األراضب يف أويبن الشبرقية ،غباجق يم ال بريب ،لس حب امليسنيبمي لةب يعولبوا أن سبهم
وةددبت أراا أةبرا لتبوط  3 000ال بس مبن غباغوا ال رغيبة يف
عن طري المراعة التق يديةُ .
مناط أةرا من غاغوا يينيا امديدة من أ ت إدما هم يف ااتمع.
 -155ويف إطار الِّبنام ،اجق يم جعبادة التبوط  ،املشب ك مبع حةومبة أسب اليا ،سبري حاليبا
يف مركم معامة ط مات ال جوو يف مقاطعة مانوس النظر يف ط مبات مبا جمموعبه  1 200م بتمس
ومن وضع الس س لب  450م تمس موو ووطرن ستة ال ح يف الم د.
مووُ .
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 -156وتتع بباون ارةوم ببة تعاون ب ا وثيق ب ا ومس ببتمرا م ببع م وض ببية األم ببم املتح ببدة الس ببامية لش ب ون
الس ح  ،واملنظمة الدولية ل هجرة ،ومنظمات دولية أةرا ،من أ ت اايبة الس حب وم تمسب
ال جوو القادم من غاغوا ال رغية.
تحسين تعاونها مع هيئات معاهادات األمام المتحادة عان طرياق موافاتهاا بتقاارير عان تنفياذ
التزاماتهااا بموجااب االتفاقيااات التااي صا َّادقت عليهااا ،وهااي العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق
المدنية والسياسية ،واالتفاقية الدولية للقضاء علاى جمياع أشاكال التميياز العنصاري ،واتفاقياة
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،واتفاقية حقوق الطفل (التوصية )39/78
طلب التعاون والمساعدة التقنيين من أجل إعداد التقاارير وتقاديمها إلاى هيئاات معاهادات
األمم المتحدة (التوصيتان  ،40/78و)41/78
 -157يو ببد مسببتوا معقببو مببن التعبباون املسببتمر غب غبباغوا يينيببا امديببدة وهيحببات معاهببدات
األمم املتحدة فيما يتع قماية حقومل اجنسان وتعميمها .وقد دقت غباغوا يينيبا امديبدة ع بى
عدد من معاهدات حقبومل اجنسبان ،يبري أنبه لبيس مبقبدور ارةومبة تن يبذ مجيبع هبذه املعاهبدات
وتقببد تقببارير عنهببا غسببمك حمدوديببة املبوارد .ومببا االببت ارةومببة م تممببة غتقببد تقببارير عببن العهببد
ال ب ببدويل اخل ب ببا غ ب ببارقومل املدني ب ببة والسياس ب ببية ،والعه ب ببد ال ب ببدويل اخل ب ببا غ ب ببارقومل االقتد ب ببادية
واال تماعيببة والثقافيببة ،واالت اقيببة الدوليببة ل قابباو ع ببى مجيببع أشببةا التمييببم العندببري ،وات اقيببة
القابباو ع ببى مجيببع أشببةا التمييببم ضببد املبرأة ،وات اقيببة حقببومل ال ببت .وميةببن ايببادة تعميببم ذلب
غتةثيف الدعم املقد يف هذا ااا من الشركاو يف التنمية مبن أ بت غنباو القبدرات ،ومبنهم منظومبة
األمم املتحدة ،وكذل غتمسيا إلاذج إعداد التقارير اليت ه يف الوقت الراهن شديدة الوطأة.
توجيو دعوة دائمة إلى المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة طريقة لتوجيو ودعم
اإلصااالحات فااي مجااال حقااوق اإلنسااان (التوصاايتان  42/78و ،)43/78بمااا فااي ذلاام
توجيو دعوة إلى المقاررة الخاصاة المعنياة بمسا لة العناف ضاد المارأة (التوصايات 44/78
و 45/78و)46/78
 -158ظ ببت حةومببة غبباغوا يينيببا امديببدة تتحّببى غببالت ت والدبراحة يف تنبباو املسبباات املتع قببة
ققببومل اجنسببان يف الم ببد .وتتمتببع غبباغوا يينيببا امديببدة غسببجت ُحتسببد ع يببه يف السببماا ل مقببررين
اخلا املعني ققومل اجنسان والتاغع لألمم املتحدة غميارة الم د يف السنوات العشبرين ا20ق
األةرية ،ع ى عةس الةثري من الم دان األةرا ،حيث رحمنا غعم ية التمحيغ وغ ر ة الت اعت
غشأن املساات ذات الد ة غماغوا يينيا امديدة .وتشهد ع ى ذل الدعوات اليت قُم بت والميبارات
اليت أ راها أرغعة من املقررين اخلا املعني ققومل اجنسان إ الم د ،وه تشمت ما ي
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 26-18آذار/م ببارس  2012الس ببيدة رش ببيدة م ببا،و ،املق ببررة اخلا ببة املعني ببة
مبسألة العنف ضد املرأة وأسماغه وعواقمه ،اليت قبدمت اسبتنتا اتا وتو بياتا إ
ارةومة لة تتناو هذه املساات وهو ما تقو غه فعسا
 25-14أيار/مببايو  2010السببيد مببان رد نوفبباك ،املقببرر اخلببا املعببر مبسببألة
التعذيك ويريه من ضروهل املعام ة أو العقوغة القاسبية أو السإنسبانية أو املهينبة،
فيم ببا يتع ب ب مبراك ببم االحتج بباا والس ببجون ووحش ببية هيح ببات إن بباذ القب بوان جت بباه
املواطن ويريهم



 28-23تشرين األو /أكتوغر  1995السيد غةبر وايل نبدياي ،املقبرر اخلبا
املعر قاالت اجعدا ةارج القااو أو غف راوات مو مة أو تعس ا ،فيما صبغ
أامة غويان يت.



 -159وال ببك الوحيببد املع ب املو ببه إ ارةومببة والببذي مل يُمببت فيببه حببا اآلن هببو ال ببك
املقببد يف  25أي و /س ببمتمِّب  2014لة ب يق ببو األسببتاذ ام ببامع فرانس بوا كريم ببو ،مقببرر األم ببم
املتحببدة اخلببا املعببر ققببومل اجنسببان ل مهببا رين ،غميببارة إ املركببم اجق يم ب األس ب ايل ملعامببة
ط مات ال جوو يف إق يم مبانوس .واتبدل الرايسب ل ميبارة املق حبة إ هبذا املركبم هبو تقيبيم حالبة
حق ببومل اجنس ببان ل مه ببا رين يف غ بباغوا ييني ببا امدي ببدة يف ه ببذا املرك ببم .وق ببد طُ م ببت ه ببذه المي ببارة
يف أعقبباهل اعتمبباد ق برار جم ببس حقببومل اجنسببان  19/26يف نيببف ،سويس برا ،يف  26حمي بران/
يونيه  .2014وال يما ط ك هذه الميارة قيد نظر ارةومة.
إشراي المجتمع المدني في عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل (التوصية )75/78
تنفيااذ توصاايات المقاارر الخاااص المعنااي بمس ا لة التعااذيب ماان أجاال التصاادي النتهاكااات
الحقااوق األساسااية التااي ساالط األضااواء عليهااا فااي أثناااء زيارتااو ،وال ساايما إس ااءة معاملااة
معمم ،والغيات الكامل لحقوق األشخاص المحتجزين ،وتدهور أوضا
المحتجزين بشكل َّ
االحتجاااز وعاادم وجااود لليااة للمراقبااة ،ممااا أدى إلااى طااول فت ارات االحتجاااز االحتياااطي
(التوصية )29/79
تعما اايم وتنفيا ااذ قواعا ااد األما اام المتحا اادة لمعاملا ااة السا ااجينات والتا اادابير غيا اار االحتجازيا ااة
للمجرمات ،المعروفة باسام قواعاد باانكوي ،والمعتمادة ماؤخراً ،والتمااس الادعم الاالزم مان
الوكاالت ذات الصلة ،مثل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،ومفوضية
األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان (التوصية )47/79
 -160أشببركت ارةومببة ااتمببع املببدا واشب كت معببه ،عببن طريب منتببدا حقببومل اجنسببان ،يف
إعببداد تقريببر االسببتعراا الببدوري الشببامت ويف تنبباو املسبباات العامببة املتع قببة ققببومل اجنسببان يف
مجيع أحناو الم د.
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 -161وق ببد أيا ب ب ا مش ببرو ت ببدريك م ببوظ داا ببرة اتج ببرة واملواطن ببة غش ببأن حق ببومل اجنس ببان
التدريك غشأن أفات النه ،املتمعة يف احتجاا ومعام ة اقتجمين .وحددت داارة اتجرة واملواطنة
األنش ب ة املخت ببة ال ببيت أدت إ ار ببد م ببن عم ي ببات ال برار م ببن الس ببجون ،وال ببيت تش ببمت إش براك
ومببن اقتجببمون الق ي ببو
اقتج بمين يف وا مببات العمببت ،وغ برام ،اجف براج ،وتببوفري ال ببذاو الةببايفُ .
اخل ببورة إ ببااة لسن ببدماج يف ااتم ببع م ببرة أةببرا .وري ببم أن أح بوا مراف ب االحتج بباا ال تس ببتويف
املعايري الدولية ،فه ارة لإلقامة ونظي ة.
 -162واختببذ ق ببا القببانون والعدالببة تببداغري لميببادة عببدد القابباة واملببوظ القاببااي مبببا يتببي
النظببر يف قاببايا اارمببات يف غبباغوا يينيببا امديببدة .وتقببو حالي با م وضببية األمببم املتحببدة السببامية
رق ببومل اجنس ببان غفع ببداد ت ببدريك م ببن أ ببت الش ببرطة امل ةي ببة لم بباغوا ييني ببا امدي ببدة ،مب ببا يف ذلب ب
تدريمهم غشأن معايري االحتجاا وحقومل األشخا اقتجمين واارمات.
 -163واعتمدت ارةومة م ةرا قانون رعاية ال ت لعا  ،2015الذي ينغ ،يف مج ة أمور،
ع ببى مببن معام ببة ةا بةا ورعايببة ةا بةا ل سببجينات اروامببت والسببجينات ذوات األط ببا األقببت
من سن ثسو سنوات الذين يعيشون معهن.

خامساً -اإلنجازات والتحديات
 -164ريببم مببا توا هببه ارةومببة مببن حتببديات كثببرية تع ب ا هودهببا الراميببة إ تعميببم واايببة
حقببومل اجنسببان ،ففهنببا أحببرات تقببدما كمبريا يف اجتبباه إدمبباج التماماتببا الدوليببة مبو ببك املعاهببدات
األساسية رقومل اجنسان يف تشريعاتا الداة ية .وفيما ي غعظ هذه اج،ااات والتحديات
اج،ااات املتحققة


سن وتعديت قوان ترم إ حتس ااية وتعميم حقومل اجنسان ل جميع



غناو قدرات املوظ املة غفن اذ القبوان وتبدريمهم وتنسبي تقبد املسباعدة
التقنية إ الوكاالت الرايسية جن اذ القوان  ،وحتس مراف وأوضا االحتجاا



إقام ببة ش براكات م ببع املنظم ببات ي ببري ارةومي ببة ،والش ببركاو يف التنمي ببة ،وامه ببات
املعنية احمة املد حة من أ ت تن يذ الِّبام ،تن يذا فعاالا
تنسببي واسببتيعاهل ال بِّبام ،اجساغيببة مببن أ ببت التدببدي ملسبباات التمييببم يف مجيببع
الق اعات



رفببع مسببتوا الميببارات الببيت يقببو مببا املقببررون اخلا ببون املعنيببون ققببومل اجنسببان
إ غبباغوا ييني ببا امدي ببدة يف العق ببد املاض ب  ،وتن ي ببذ العدي ببد م ببن التو ببيات ال ببيت
قُدمت أثناو هذه الميارات.
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التحديات امل روحة


العوااب الثقافيببة وال ويببة وعواا ب االتدببا الببيت تع ب ا تقببد التببدريك والتوعيببة
إ ااتمعات غشأن حقومل اجنسان واملساات املتد ة ما



ارا ببة إ تعمي ببم المني ببة الوطني ببة ع ببى أع ببى مس ببتوا م ببن أ ببت تنس ببي املتاغع ببة
وتقد التقارير غشأن تن يذ التو يات



االفتقار إ التنسي  ،والقيود املتع قة غالقدرات



ارا ة إ قاعدة غيانات مركمية لر د الميانات وتقييمها ومجعها وإدارتا



االفتقار إ تشريع غشأن حاالت اجعاقة وإ الدعم التموي



إعادة توط الس ح ذوي الثقافات واخل يات اجثنيبة املخت بة وإدمبا هم وبا
أمران يشةسن حتديا رايسيا ويت مان موارد كمرية



موا ب ب ة امه ببود م ببع ااتمع ببات اجق يمي ببة والدولي ببة يف التم بباس املس بباعدة املالي ببة
والتقنية من أ ت النهوا ققومل اجنسان يف غاغوا يينيا امديدة



عبد و ببود هيحبة حةوميببة تقبود عم يببة التثقيبف يف جمببا حقبومل اجنسببان ،ومببن
شأن إنشاو املعهد الوطر رقومل اجنسان أن مي رةن من حتديد هذه الواليبة ع بى
النحو الس يم.

 -165وترا ارةومة أن من املمةن التددي تذه التحديات عن طري حتسب امهبود الراميبة
إ إنشبباو شبراكات وشببمةة مببع مجيببع امهببات بباحمة املدب حة ،مبببا يف ذلب منظمببات ااتمببع
املببدا واملنظمببات يببري ارةوميببة اق يببة والدوليببة ع ببى الس بواو ،إذ يةببون مببن امل يببد ل ايببة تقببد
املسبباعدة يف جمببايل التمويببت وغنبباو القببدرات .وريببم ذل ب  ،ال ت بما القيببادة الوطنيببة مهببود اايببة
حقومل اجنسان والوفاو ما وامتسك اما األمر غشبأهنا أمبرا تن برد غبه حةومبة غباغوا يينيبا امديبدة،
وه مهمة تدركها ارةومة متاما.

سادساً -االستنتاجات
 -166إن تق ببد حةوم ببة غ بباغوا ييني ببا امدي ببدة ه ببذا التقري ببر الث بباا غش ببأن االس ببتعراا ال ببدوري
الشببامت إ ال جنببة املعنيببة ققببومل اجنسببان ي كببد الت بما الدولببة املسببتمر غالوفبباو غالتماماتببا الدوليببة
كدولببة طببرل يف ببةوك قانونيببة دوليببة شببا ،والتمامهببا قمايببة وتعميببم حقببومل اجنسببان األساسببية
وإعماتببا مميببع السببةان ع ببى النحببو املندببو ع يببه يف ميثببامل األمببم املتحببدة واجعببسن العببامل
رقومل اجنسان.
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 -167ويببأو هببذا التقريببر تتوس ب ا ل تو ببيات الببيت قببدمتها الببدو األعابباو يف األمببم املتحببدة يف
تقري ببر االس ببتعراا ال ببدوري الش ببامت األو  ،ال ببذي ع كه ببد إ حةوم ببة دول ببة غ بباغوا ييني ببا امدي ببدة
املسببتق ة مبهمببة اختبباذ إ براوات إساغيببة لتحس ب جمبباالت قانونيببة وسياسبباتية معينببة تراهببا الببدو
األعااو ذات أوية غال ة.
 -168ويعةس هذا التقرير هدا حةوميا كامسا يف إطار شراكة مع هبات معنيبة أةبرا يبري
حةومية من امهات احمة املدب حة ،وهبو يسب ا الابوو ع بى امهبود البيت غبذلتها ارةومبة يف
تناو مساات حقومل اجنسان يف غاغوا يينيا امديدة.
 -169وحت ببافو حةوم ببة غ بباغوا ييني ببا امدي ببدة ع ببى التمامه ببا الراسب ب يف جم ببا حق ببومل اجنس ببان
وستسببعى إ ضببمان تن يببذ السياسببات والتش بريعات املناسببمة مببن أ ببت إعمببا حقببومل اجنسببان
وتعميمها ل جميع يف الم د.

شكر وتقدير
 -170تعببرهل حةومببة غبباغوا يينيببا امديببدة عببن شببةرها وتقببديرها وامتناهنببا ألعابباو فرقببة العمببت
الوطنية املعنية غاالستعراا الدوري الشامت ،ملا غذلوه من هود هاا ة جعداد هذا التقرير.
 -171وتعرهل حةومة غاغوا يينيا امديدة أياا عن تقبديرها ملبا ت قتبه مبن دعبم وتعباون وتو يبه
غالن القيمة من الشركاو يف التنمية التال
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مةتك امل وضية السامية رقومل اجنسان يف غورت مورسيب



ال ري ب ب العامب ببت املعب ببر غاالسب ببتعراا الب ببدوري الشب ببامت/ال جنة األساسب ببية املعنيب ببة
غاالستعراا الدوري الشامت



الوكاالت ارةومية املعنية



الشركاو يف التنمية.
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المراجع
• Papua New Guinea Vision 2050
• The Constitution of the Independent State of Papua New Guinea
• Papua New Guinea National Review on the Implementation of the Beijing
Declaration and the Platform for Action and the Outcomes of the 23rd Special
Session of the General Assembly (Beijing +20), August 2014
• Papua New Guinea National Policy on Disability (2015–2025)
• National Refugee Policy, June 2015
• Papua New Guinea Policy on Protected Areas 2015
• Community-based Mangrove Planting Handbook (Mangrove Rehabilitation Project)
2013
• National Health Policy / Plan
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