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  دولة بابوا غينيا اجلديدة املستقلة
  

  اتفاقية التقرير القطري لبابوا غينيا اجلديدة بشأن
  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
دم ـــ ردود بابوا غينيا ا جلديـدة علـى االسـتبيان املق          

يـز  املعنية بالقضاء على التمي    جلنة األمم املتحدة   من
 لتقدميـه إىل الـدورة الـسادسة واألربعـني         ضد املرأة 

 رأة يف ـــ د امل ــاء على التمييز ض   ـبالقض ة املعنية ـللجن
ــورك، ــة   نيويـــــ ــدة األمريكيـــــ ــات املتحـــــ   الواليـــــ

  
  ٢٠١٠مارس / آذار١٠
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  تصدير    
 واألول والثـاين والثالـث      يالبـدئ  بأنه نتيجة لتقـدمي التقريـر القطـري اجملمـع            حيط علما أُ  
عـن حالـة تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف أوائـل كـانون                 والرابع  
، تلتـزم بـابوا غينيـا اجلديـدة مبقتـضى االتفاقيـة بـأن تقـدم بـصفة                   ٢٠٠٩مايو  / أيار -يناير  /الثاين
  .ة تقريرا مستكمال عن وضع النساء والفتيات يف البلددوري

وبنــاء علــى جمموعــة مــن االســتبيانات الــيت أعــدهتا أمانــة اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى      
التمييز ضد املرأة لكـي تـرد عليهـا بـابوا غينيـا اجلديـدة، يـسرين أن أشـري إىل إجنـاز هـذا العمـل                           

  .بنجاح بالرغم من صعوبته
ة السريعة، اليت تشكل حتـديات إمنائيـة جديـدة جلميـع سـكان بـابوا              ويف عهد من العومل     

غينيا اجلديدة، وخباصة النساء والفتيات، تشتد احلاجـة أكثـر مـن أي وقـت مـضى إىل مواصـلة                    
 ومحاية الكرامة اإلنسانية واحلريات، مبا فيها املساواة، يف القانون؛ كمـا يـستحق              زيعزتكريس ت 

  .صوى وأن يدعمه مجيع أصحاب املصلحةأن تكون له األولوية القذلك 
وتدرك حكومة بابوا غينيا اجلديدة أن هذا التقرير لن يكون التقرير األخري عـن وضـع                  

اجلـاد مبواصـلة    النساء والفتيات يف البلد، إال أنه يربهن على التزام بابوا غينيا اجلديدة الواضـح و              
ن أجـل التنميـة الوطنيـة، كمـا نـص        صون وتدعيم املـساواة بـني اجلنـسني والـتمكني يف البلـد مـ              
االســتراتيجية ة، مبــا يف ذلــك  التاليــعليــه دســتورنا وغــريه مــن اخلطــط واالســتراتيجيات اإلمنائيــة

  ).٢٠٥٠الرؤية (املتوسطة األجل واخلطة االستراتيجية الوطنية اليت بدأت مؤخرا اإلمنائية 
لـتمكني يف البلـد يظـل     حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني وا   هورغم أن التحدي الذي يشكل    

مستعــصيا، فمــن دواعــي الــسرور مــع ذلــك اإلشــارة إىل التطــورات اإلجيابيــة التدرجييــة يف هــذا 
وال تزال بابوا غينيا اجلديـدة ملتزمـة التزامـا تامـا بـاجلهود العامليـة املبذولـة برعايـة األمـم                      . اجملال

  .سانية بصورة فعالةاملتحدة، وخباصة على الصعيد الوطين، بغية معاجلة القضايا اجلن
وأود أيــضا أن أؤكــد للمجتمــع الــدويل مــن جديــد أن بــابوا غينيــا اجلديــدة ترغــب يف    

  .نا يف التنمية بشأن هذه القضية اإلمنائية الوطنية اهلامةئمواصلة إقامة شراكة وثيقة مع شركا
ذا ويشرفين ويسرين بصفة خاصة، بالنيابة عن حكومة بابوا غينيا اجلديدة، أن أقـدم هـ                

ــز ضــد املــرأة خــالل الــدورة       ــة بالقــضاء علــى التميي ــة املعني التقريــر إىل األعــضاء املــوقرين للجن
  .٢٠١٠يوليه /السادسة واألربعني للجنة اليت تعقد يف متوز

  السيدة كارول كيدو، احلاصلة على رتبة كوماندور اإلمرباطورية الربيطانية وعضو الربملان
  وزيرة التنمية اجملتمعية

  ٢٠١٠مارس / آذار١٠
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  مقدمة    
يتبع هذا التقرير املستكمل عن حالة تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                      

ضد املرأة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة ومنطقـة بوغانفيـل املتمتعـة بـاحلكم الـذايت التابعـة هلـا دراسـة                         
 واألول والثـاين    بـدئي المـع   وتقييم اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة لتقريـر البلـد اجمل            

  .والثالث والرابع لالتفاقية
وشكَّل االستبيان الـذي أعدتـه اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة أسـاس                        

  .تقرير بابوا غينيا اجلديدة املستكمل فيما يتعلق باالتفاقية
 تقريـر البلـد     وبدأت عملية استكمال تقرير بابوا غينيا اجلديـدة علـى الفـور بعـد تقـدمي                 

 واألول والثاين والثالث والرابع إىل اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة            بدئيالاجملمع  
  .٢٠٠٩مايو / أيار-يناير /يف كانون الثاين

وأجــرت احلكومــة مــشاورات مكثفــة وموســعة بــني الوكــاالت الرئيــسية وغريهــا مــن     
اول التقرير املـستكمل القـضايا العامـة واخلاصـة          ويتن. أصحاب املصلحة الستكمال هذا التقرير    

  . من االتفاقية١٦ إىل ١يف إطار املواد من 
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  اجلزء األول
  حملة عامة    

    
  حملة عامة  - ١  

  :يرجى تقدمي معلومات تفصيلية بشأن  )أ(  
  .وضع القانون العريف، وتأثريه، وتطبيقه يف اجملال الداخلي  •  

  :الرد    
جـزء مـن التسلـسل اهلرمـي        ك ‘بالقـانون األساسـي   ’ا اجلديـدة    يعترف دستور بابوا غيني     

ــد  ــوانني يف البل ــاد    . للق ــام، جيــري اعتم ــريف ’وبوجــه ع ــانون الع ــام ’و ‘ الق ــانون الع ــث ‘ الق حبي
  .‘القانون األساسي’يشكالن 

  
  قانون بابوا غينيا اجلديدة    

  :تتكون قوانني بابوا غينيا اجلديدة مما يلي  
  الدستور؛  )أ(  
  نني األساسية؛القوا  )ب(  
  القوانني الربملانية؛  )ج(  
  أنظمة الطوارئ؛  )ـد(  
  قوانني املقاطعات؛  )ه(  
أي مبوجــب مبوجــب الدســتور  أو يف إطــاره أو أو تعتمــد القــوانني الــيت تــسن   )و(  

ــوانني  ــشريعية األقــل د    أو يف إطارهــامــن هــذه الق ــدابري الت ــا الت ــا فيه رجــة ، مب
  ؛ذه القواننياملتخذة مبوجب الدستور أو أي من ه

  القانون األساسي؛  )ز(  
  .وال توجد قوانني أخرى

 القــانون األساســي يوضــح مــن الدســتور ٢اجلــدول ’ويــنص الدســتور أيــضا علــى أن    
  . إىل أن يعلن قانون برملاين خالف ذلك وينص على تطوره‘وأسلوب تطوره
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ية بــصفة أساســ) القــانون(‘ ٢٠٠٠القــانون األساســي، ’ويف هــذا الــصدد جــرى َســن    
  : من الدستور بغية٢٠لتنفيذ املادة 

  ذكر مصدر القانون األساسي؛  )أ(  
  إتاحة صياغة قواعد القانون األساسي؛  )ب(  
  .إتاحة تطوير القانون األساسي واألغراض املتصلة بذلك  )ج(  
 والعـادات املوجـودة   فاألعـرا ”بوصـفه  ‘ القانون العـريف ’ من القانون  ١وتعرِّف املادة     

ســكان البلــد األصــليني فيمــا يتعلــق باملــسألة قيــد النظــر وقــت ومكــان حــدوثها،   والــيت يتبعهــا 
  .“بصرف النظر عما إذا كانت هذه األعراف أو العادات موجودة منذ زمن طويل أم ال

ــريف        ــانون الع ــى الق ــنص عل ــانون ال ــام (ويواصــل الق ــانون الع ــانون  ) والق ــصدر للق كم
القـانون األساسـي جـزء مـن التسلـسل          ’أن   مـن الدسـتور علـى        ٩وكما تنص املـادة     . األساسي

اهلرمي للقوانني يف بابوا غينيا اجلديدة، يشغل القانون العريف وضعه يف هذا الصدد علـى صـعيد           
  .القوانني الداخلية يف بابوا غينيا اجلديدة كجزء من القانون األساسي

نـص عليهـا   ومنذ البداية فمبادئ وقواعد القـانون العـريف تنطبـق علـى املواصـفات الـيت             
  .القانون وختضع لشروطه

 من القانون على املعيـار الـذي جيـري يف نطاقـه تطبيـق القـانون العـريف،              ٤وتنص املادة     
  .خبالف القانون العام، كجزء من القانون األساسي يف بابوا غينيا اجلديدة

  
  تطبيق مصادر القانون األساسي  - ٤  

  يطبق يعتمد و) ٣(أو ) ٢(باملادة الفرعية رهنا   - ١
  القانون العريف  )أ(  
  القانون العام  )ب(  

  .كجزء من القانون األساسي
  :يطبق القانون العريف إال إذا  - ٢

  تعارض مع قانون مكتوب؛ أو  )أ(  
_________  

  ٢٠٠٠من القانون األساسي لعام ) أ (٣املادة   
  ٢٠٠٠من القانون األساسي لعام ) ٢ (٣املادة   
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الفني لألهــــداف الوطنيــــة واملبــــادئ التوجيهيــــة كــــان تطبيقــــه وتنفيــــذه خمــــ  )ب(  
  وااللتزامات االجتماعية األساسية احملددة يف الدستور؛ أو 

 ٣ -تعارض تطبيق وتنفيذه مع احلقوق األساسية املكفولـة يف القـسم الثالـث                )ج(  
  .من الدستور) احلقوق األساسية(

ألساسي رهنا باملواصفات الـيت     ولذلك جيب اعتماد وتطبيق القانون العريف كجزء من القانون ا         
  وهلذا يطبق القانون العريف إال إذا؛. من القانون) ٢ (٤نصت عليها املادة 

  تعارض مع قانون مكتوب؛ أو  )أ(  
كــــان تطبيقــــه وتنفيــــذه خمــــالفني لألهــــداف الوطنيــــة واملبــــادئ التوجيهيــــة    )ب(  

  وااللتزامات االجتماعية األساسية احملددة يف الدستور؛ أو
القــسم (عـارض تطبيـق وتنفيـذه مـع احلقـوق األساسـية املكفولـة يف الدسـتور         ت  )ج(  

  )٣ -الثالث 
يــصبحان ) ٢ (٤أي مبــدأ أو قاعــدة للقــانون العــريف جيــري تطبيقهمــا مبوجــب املــادة     

صـياغة  ’واجلـزء الثالـث مـن القـانون يـنص علـى حكـم خبـصوص           . جزءا من القانون األساسـي    
 الضوء بصفة خاصـة علـى املوضـع الـذي يتخـذ منـه               ٧ و   ٦ن  وتلقى املادتا . ‘القانون األساسي 

وحيثما يتعلق األمر بالـدعاوى، جيـب   . القانون العريف مركزه بالنسبة لصياغة القانون األساسي    
  :أن تطبق احملكمة القوانني كما يلي

  القانون املكتوب؛  )أ(  
  القانون األساسي؛  )ب(  
  القانون العريف؛  )ج(  
  .القانون العام  )د(  
الـذي يتكـون مـن هـذه القـوانني          (يف احلاالت الـيت ال ينطبـق فيهـا القـانون األساسـي              و  

جيـب تطبيـق القـانون      )  مـن القـانون    ٤العرفية والقوانني العامة اليت تعتمد وتطبق مبوجب املـادة          
  :العريف نفسه، إال إذا

 اقتنعت احملكمة بأن نية األطراف هي أن القـانون العـريف جيـب أال يطبـق علـى        )أ(  
  ؛ أو)٦رهنا باملادة الفرعية (املوضوع حمل الدعوى 
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كــان املوضــوع املطــروح أمــام احملكمــة غــري معــروف بالنــسبة للقــانون العــريف    )ب(  
ميكن مناظرته بقاعدة من قواعد القانون العريف دون إحلاق الظلـم بطـرف      وال

  .أو أكثر
ت الــيت ال ينطبــق  علــى تفــصيل إضــايف عــن تطبيــق القــوانني يف احلــاال ٧وتــنص املــادة   

  .عليها القانون األساسي أو القانون العريف
_________  

  ٢٠٠٠من القانون األساسي لعام ) ٥ (٤املادة   
  ٢٠٠٠ من القانون األساسي لعام ٦املادة   
  ٢٠٠٠من القانون األساسي لعام ) ٢ (٧املادة   

  
 يف نظــام وجيــري إيــالء اهتمــام خــاص أيــضا مبوجــب القــانون بدراســة القــانون العــريف   

يف القـانون العـريف،    ) الوطنيـة  احملكمـة العليـا و    (وتنظـر احملـاكم     . احملاكم يف بـابوا غينيـا اجلديـدة       
وجيـوز مـنح    . د جديـدة كجـزء مـن القـانون األساسـي          ضمن قوانني أخرى، عنـد صـياغة قواعـ        

وفـضال عـن    . سبل االنتصاف مبوجب القـانون العـريف إذا كانـت تـستند إىل القـانون األساسـي                
لــك علــى األطــراف، عنــد تقــدمي دالئــل أو معلومــات ملــساعدة احملكمــة يف أي موضــوع حمــل ذ

 أن يفعلوا ذلك بغية تقدمي املـساعدة الكاملـة إىل احملـاكم             ،دعوى فيما يتعلق بالقانون األساسي    
بالنسبة لتقرير ما إذا كـان جيـري تطبيـق مبـادئ القـانون العـريف أم ال، وللمحـاكم أن تنظـر يف                        

  .املعلومات املتعلقة بأية قوانني عرفية أو قواعد أو مبادئ/األدلة/البيانات/املراجع/املصادر
ولذلك يـنص القـانون علـى البـارامترات األساسـية الـيت جيـري هبـا االعتـراف بالقـانون                       

  .العريف وتطبيقه كجزء من القانون األساسي داخل بابوا غينيا اجلديدة
  

إذا ُوجـد تنـازع بـني القـانون العـريف والقـانون             يرجى بيان القانون الذي يؤخذ بـه          •  
  .الوطين والقواعد الدولية حلقوق اإلنسان

  :الرد    
ــق    ‘ ٢٠٠٠القــانون األساســي لعــام  ’يــنص    ــارامترات واضــحة جيــري هبــا تطبي علــى ب

  :ويطبق القانون العريف إال إذا. القانون العريف
يف جيـب أال يتعـارض       ممـا يعـين أن القـانون العـر         -تعارض مع قـانون مكتـوب         )أ(  

 مـن الدسـتور     ٩مع أي قانون من القـوانني الـيت جـرى الـنص عليهـا يف املـادة                  
   أوفيما يتعلق بالتسلسل اهلرمي للقوانني يف بابوا غينيا اجلديدة؛
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 ؛كان تطبيقه وتنفيذه خمـالفني لألهـداف الوطنيـة واملبـادئ التوجيهيـة اخلمـس                )ب(  
واة واملـشاركة؛ والـسيادة الوطنيـة واالعتمـاد         التنمية البشرية املتكاملة؛ واملسا   ’

ــدة     ــا اجلديـ ــابوا غينيـ ــرق بـ ــة؛ وطـ ــة والبيئيـ ــوارد الطبيعيـ ــذات؛ واملـ  ؛‘علـــى الـ
  وااللتزامات االجتماعية األساسية التسع اليت نص عليها الدستور؛ أو 

 ٣ -تعارض تطبيق وتنفيذه مع احلقوق األساسية املكفولـة يف القـسم الثالـث                )ج(  
  .من الدستور) ساسيةاحلقوق األ(
_________  

  ٢٠٠٠ من القانون األساسي لعام ٩املادة   
  ٢٠٠٠ من القانون األساسي لعام ١٠املادة   
  ٢٠٠٠ من القانون األساسي لعام ١٥ و ١١املادتان   
  ٢٠٠٠من القانون األساسي لعام  ١٦املادة   
      ٢٠٠٠ من القانون األساسي لعام ١املادة   
ض القانون العريف مع قانون وطين يؤخذ القانون الوطين وال جيـري            وهلذا، عندما يتعار    

  .تطبيق القانون العريف
وحيثمــا يتعلــق األمــر بالقواعــد الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، يــنص الدســتور علــى أســاس   

 علــى النحــو املنــصوص عليــه يف القــسم ،مراعــاة حقــوق اإلنــسان، وخباصــة احلقــوق األساســية 
طبـق القـانون العـريف عنـدما يعتـرب متعارضـا مـع أي حـق مـن احلقـوق                     وهبذا، ال يُ  . ٣ -الثالث  

األساســية املنــصوص عليهــا يف الدســتور أو املبــادئ العامــة حلقــوق اإلنــسان الــيت جــرى الــنص   
عليهــا بــصفة أساســية يف أهــدافنا الوطنيــة ومبادئنــا التوجيهيــة والتزاماتنــا االجتماعيــة األساســية  

  .والدستور نفسه
  

  . قرارات قضائية ذات صلةةأمثلة عن أييرجى إعطاء   •  
  :الرد    

باســتكمال البيانــات، ولــذلك ال ميكنــها تقــدمي     و النائــب العــام  تقــوم وزارة العــدل    
  .البيانات غري متاحة وقت إعداد هذا التقرير. قرارات قضائية حمددة يف الوقت احلايل

قلة حلقـوق اإلنـسان     جلنة وطنية مـست   يشري التقرير إىل التقدم احملرز يف إنشاء          )ب(  
يف البلد، متشيا مع مبـادئ بـاريس، مـع تكليفهـا مهمـة اسـتالم الـشكاوى                  
املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك حقـوق اإلنـسان اخلاصـة                

. باملرأة والطفل، فضال عن التمييز اجلنساين، والتحقيق يف تلك الشكاوى         
  .عمليةيرجى تقدمي معلومات عن أية عقبات تواجه هذه ال
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  :الرد    
ال يزال العمل جاريا بـشأن وضـع القـوانني الـيت تـنظم إنـشاء اللجنـة الوطنيـة املقترحـة                        

وتتوىل مشاريع القوانني يف الوقت احلـايل املعاجلـة الواجبـة للـشكاوى املتعلقـة               . حلقوق اإلنسان 
 ومــع ذلــك، ســتجري مراجعــة إضــافية . بأيــة انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان كجــزء مــن واليتــها 

  .ملشاريع القوانني تلك قبل أن تقرها احلكومة بشكل هنائي
وبالتايل، ال ميكن يف هذه املرحلة تقدمي معلومات حمـددة عـن أيـة عقبـات تواجـه هـذه                    
ارة إىل أن اللجنـة الربملانيـة املعنيـة بلجنـة شـؤون           هـذا املنعطـف تنبغـي اإلشـ       غري أنـه يف     . العملية

ــضا علــى وضــع مــشروع قــا    ــة حلقــوق    املظــامل تعمــل أي ــة وطني ــشاء جلن نون منفــصل يتعلــق بإن
  .اإلنسان
صـالحيات اللجنـة لتتعـدى الغـرض        وباختصار، تنظر اللجنة الربملانية يف توسيع نطـاق           

 .اليت أنشئت من أجله مبوجب مبادئ باريس، مثل احلقوق املتصلة باملسائل املتعلقـة باألراضـي              
جنة الربملانية مياثل األعمـال الـيت أجنزهتـا         وكثري من األعمال اليت جرت بشأن مشروع قانون الل        

و النائـب   الوكاالت احلكوميـة املكلفـة مـن قبـل اجمللـس التنفيـذي الـوطين، وهـي وزارة العـدل                     
  .بالتعاون مع وزارة التنمية اجملتمعية وأصحاب املصلحة اآلخرينالعام 

 هـي إجيـاد   والعقبات الـيت جتـري مواجهتـها فيمـا يتعلـق مبـشروعي القـانونني املنفـصلني             
ومع ذلـك، أكـد رئـيس اللجنـة الربملانيـة أنـه لـن توجـد                . طريقة جلمع ما مت من أعمال بشأهنما      

  .صعوبة يف اجلمع بني مشروعي القانونني، حيث ال توجد اختالفات جوهرية بينهما
بـاالطالع علـى نـسخة مـن مـشروع          و النائـب العـام      م وزارة العدل    وحىت اآلن، مل تق     

عــضاء الربملــان، وال ميكــن إبــداء رأي حمــدد خبــصوص احتمــال حــدوث أيــة  القــانون اخلــاص أل
صــعوبات يف إدمــاج األعمــال الــيت تقــوم هبــا كــل مــن اللجنــة الربملانيــة والوكــاالت احلكوميــة    

  .املكلفة من قبل اجمللس التنفيذي الوطين إال بعد تلقي مشروع القانون هذا ودراسته
قــوق اإلنــسان وســن القــوانني الــيت حتكمهــا،  وبعــد اإلنــشاء الرمســي للجنــة الوطنيــة حل   

ســتكون الوكــاالت املنفــذة يف وضــع أفــضل بالنــسبة لتقــدمي معلومــات كافيــة فيمــا يتعلــق بأيــة  
  .‘ انتهاكات حلقوق اإلنسان والتحقيق فيهاةتلقي الشكاوى املتعلقة بأي’عقبات تواجه عملية 
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  اجلزء الثاين
  املواد    

    
  القانوين لالتفاقية املركز - ٢ و ١املادتان     
  اإلطار التشريعي واملؤسسي    

القانون احمللي، وأهنا بالتايل غري قابلـة للتطبيـق     يبدو أن االتفاقية مل ُتدمج يف         )أ(  
بيـان مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف تعتـزم اختـاذ               يرجى  . يف احملاكم الوطنية  

  .تدابري تشريعية بغية إدماج االتفاقية يف القانون الوطين
  :دالر    

ــانون          ــة يف الق ــل االتفاقي ــسبة لتفعي ــه بالن ــهج الواجــب اتباع ــة اآلن يف الن تنظــر احلكوم
للقــوانني ‘ استعراضــا تــشريعيا’ذلــك، أجــرت وزارة العــدل و النائــب العــام  ء ويف ضــو. احمللــي

  .احمللية مبا يتماشى مع االتفاقية
سـتور   خطط هتدف إىل تعـديل الد ةيرجى تقدمي معلومات مستكملة عن أي     )ب(  

إلدراج حظر التمييز على أساس اجلنس، وكذلك إلدراج تعريف للتمييز          
 من االتفاقية حبيث يغطي كال من التمييز املباشر وغري ١ينسجم مع املادة    

  .املباشر
  :الرد    

 وهلـذا فقـد يكـون مـن غـري املالئـم       ،ينص دستور بابوا غينيا اجلديدة على مبادئ عامـة          
ــه إلدراج حظــر   ــز علــى أســاس اجلــنس أ  أن جيــري تعديل ــسجم مــع   التميي ــز ين و تعريــف للتميي

ومع ذلك فوفقا لنظام قوانني بابوا غينيا اجلديدة، تنظـر احلكومـة يف تعـديل الدسـتور                 . ١ املادة
  .للتمكني من َسن قانون أساسي ملعاجلة هذه القضايا

 خطــوات اختــذهتا الدولــة ةيرجــي أيــضا تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن أيــ  )ج(  
إللغاء األحكام التمييزية يف التشريعات ولسن تشريعات من أجل         الطرف  

جتــسيد مبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف الدســتور أو يف التــشريعات    
  .من االتفاقية) أ (٢املناسبة األخرى، متشيا مع املادة 

  :الرد    
  .يرجى الرجوع إىل الرد على الفقرتني املشار إليهما يف القسمني أ و ب  
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   تطور املرأة وتقدمها- ٣ادة امل    
  .صعوبات إنتاج وجتميع بيانات مفصلة حسب اجلنس  )أ(  

  :الرد    
مـشروع املـرأة يف جمـال       ’تنشئ الدولة مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف إطـار             
املكتــب املعــين ’قاعــدة بيانــات مفــصلة حــسب اجلــنس تتخــذ مــن  ‘ )٢٠١٢-٢٠٠٨(القيــادة 

. ٢٠١٠أبريــل /ويبــدأ اإلعــداد لــذلك يف نيــسان. ي أنــشئ مــؤخرا مقــرا هلــاالــذ‘ بتطــور املــرأة
وتدرك احلكومة أيضا الصعوبات اليت تواجه تقدمي بيانات معينة مفـصلة حـسب اجلـنس بـشأن                 

ويسجل املكتـب اإلحـصائي الـوطين، املكلـف رمسيـا بـإجراء تعـداد               . طائفة واسعة من اجملاالت   
  .م النساء والفتياتالسكان الوطين، سكان الريف مبن فيه

جيــري  جيــري التعــداد علــى الــصعيد الــوطين كــل عــشر ســنوات، ومــن املؤســف أنــه ال  •  
ــة بــسرعة  وهلــذا تتقــادم البيانــات اجملمعــة وقــت نــشر البيانــات    . حتليــل البيانــات األولي

  .الثانوية
تفظ وحتـ . يوجد افتقار خطري إىل البيانات اجلنـسانية أو املعلومـات اإلحـصائية يف البلـد             •  

  .الوكاالت احلكومية ببياناهتا اإلدارية الستعماهلا اخلاص
برزت احلاجة إىل استعمال البيانات املصنفة حسب اجلنس عند تلقي ودراسـة املبـادئ                •  

  .التوجيهية لإلبالغ فيما يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
كوميـة متخـذة لـضمان إحـراز        يرجى تقدمي معلومات عن أيـة مبـادرات ح          )ب(  

تقــدم يف إنتــاج وجتميــع بيانــات مفــصلة حــسب اجلــنس يف البلــد بــصورة    
  .عامة، وبيان مدى تغطية عمليات مجع البيانات هذه لسكان الريف

  :الرد    
 من خالل سجل املواليـد وسـجل        ،ينشئ مكتب السجل املدين بوزارة التنمية اجملتمعية        •  

م عنـد    وحيتفظ مبصدر ممتاز للبيانات الـيت ميكـن أن تقـدِ           ،لهالزجيات اإللزاميني التابعني    
  .الطلب بيانات مصنفة حسب اجلنس بناء على طبيعة الطلب

 تنظـر يف طلـب مـساعدة تقنيـة هلـذا            يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف        )ج(  
  .الغرض
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  :الرد    
ة مـذكرة تفـاهم يف      وقَّعت الدولة ومكتب األمم املتحدة القطري يف بابوا غينيا اجلديد           •  

وكــاالت حكوميــة رئيــسية هــي وزارات البيئــة  ) ٥( مــع مخــس ٢٠٠٩منتــصف عــام 
ــصح  ــة،  واحلفــظ، وال ــة اجملتمعي ــيم، والتنمي ــى صــعيد   ة، والتعل ــة عل ــشؤون احلكومي وال

أو املسؤولية اإللزاميـة عـن اإلبـالغ        /املقاطعات والصعيد احمللي ذات الوالية القضائية و      
  .لأللفية ذات الصلة اليت تتناول قضايا تتسم بطابع شاملعن األهداف اإلمنائية 

االســتدامة البيئيــة، وتغــري املنــاخ، والــصحة،  : هــذه القــضايا ذات الطــابع الــشامل هــي   •  
ــعيد      ــى صـ ــة علـ ــة احلكوميـ ــضايا اإلداريـ ــرأة، والقـ ــة، واملـ ــة اجملتمعيـ ــيم، والتنميـ والتعلـ

  .املقاطعات والصعيد احمللي
وزود برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي كـل         . رة التخطيط والرصد  تقود هذه املبادرة وزا     •  

ــسمات       ــل احلواســيب ذات ال ــة، مث ــاألدوات الواجب ــشاركة ب ــوزارات امل ــن ال وزارة م
. املعلومـات اإلحـصائية ألغـراض التخطـيط والتنميـة         /اخلاصة لتجهيـز وختـزين البيانـات      

 احلكــومي ملعلومــات النظــام”وســيجري إدخــال البيانــات الثانويــة املتحــصل عليهــا يف 
ملتحـصل عليهــا حـسب اجلــنس، ومــع   ويتــيح هـذا فرصــة لتجميـع البيانــات ا  . “التنميـة 
  . فقد تواجه تلك العملية بعض القيودذلك

علـى  ) إشـارة إىل ج   (يركز مشروع قاعـدة البيانـات املركزيـة املـصنفة حـسب اجلـنس                 •  
رحلـة التجريبيـة هـذا      وعلى سـبيل املثـال، ففـي امل       . كل من القطاعني الريفي واحلضري    

، مت حتديــد مخــس مقاطعــات ومخــس وكــاالت حكوميــة وطنيــة لكــي   )٢٠١٠(العــام 
  .تعمل بشكل مجاعي يف مجع وجتهيز البيانات املصنفة حسب اجلنس

  
 األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة  

ــات   )أ(   ــدمي معلومـ ــستكملةيرجـــى تقـ ــمـ ــودة،   عـ ــة املوجـ ــزة الوطنيـ ن األجهـ
 املـرأة الـذي أنـشئ مـؤخرا يف الدولـة            بتنميـة ملعـين   سيما عـن املكتـب ا      وال

  .الطرف وكلف بتنفيذ االتفاقية
  :الرد    

وجـرى تكليـف هـذا    . املكتب املعين بتنمية املرأة موجود اآلن ويقوم بأعمالـه بالكامـل         
املكتب الذي أنشئ مـؤخرا باملهـام الـيت كـان يقـوم هبـا سـابقا فـرع اجلنـسانية والتنميـة بـوزارة                        

وتتضمن األدوار اليت يضطلع هبا املكتب وضع سياسات وتنـسيقها، والبحـث            . تمعيةالتنمية اجمل 
  .والرصد، واالمتثال التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  . املوارد البشرية واملالية املخصصة لتلك اهليئةيرجى اإلشارة إىل  )ب(  
  :الرد    

وقـد  .  ويرأسه مدير تنفيذي   ، موظفا جديدا  ١٤را  عيَّن املكتب املعين بتنمية املرأة مؤخ       
ويعمـل املكتـب حاليـا      . حصل هؤالء املوظفون على تدريب توجيهي، مبا فيه التوعية اجلنسانية         

 دوالر  ٢٠٠ ٠٠٠ .٠٠ كينـا سـنويا وهـو مـا يعـادل            ٤٨٠ ٠٠٠,٠٠مبيزانية متكررة قـدرها     
  .أمريكي
مــشاركة املــرأة علــى قــدم    ”املرأة إىل بــ املتعلقــةالــسياسة الوطنيــة  تــدعو   )ج(  

املــساواة يف مجيــع األنــشطة الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والدينيــة  
 اختـذت مـن أجـل        قـد  يرجى بيان ما إذا كانت هنـاك خطـوات         .“والثقافية
  .إجناز األهداف الرئيسية هلذه السياسةبالتعجيل 

  :الرد    
اف الــسياسة الوطنيــة املتعلقــة تتــضمن التــدابري املتخــذة حــىت اآلن للتعجيــل بإجنــاز أهــد  

  :باملرأة ما يلي
  ؛‘املكتب املعين بتنمية املرأة’إنشاء   •  
  إنشاء جلنة مشتركة بني القطاعات بشأن اجلنسانية والتنمية؛  •  
  إنشاء جلنة أساسية وفريقا مرجعيا لالتفاقية؛  •  
لعمـل يف  وضع سياسات قطاعية للعدل بني اجلنسني، مبا فيها سياسـات تكـافؤ فـرص ا               •  

  عدد من الوزارات الرئيسية مثل التعليم والشرطة والدفاع واخلدمات اإلصالحية؛
زيادة مشاركة املرأة يف هيئات صـنع القـرار، مثـل رئاسـة املنظمـات وعـضوية اجملـالس                     •  

  .واللجان االستشارية
  

  )العمل اإلجيايب(التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة  - ٤املادة     
   اخلاصة املؤقتةالتدابري  

يرجى تقدمي أمثلة ملموسة عن نتائج سياسة احلكومة املتمثلة يف اسـتخدام             )أ(  
 مـن االتفاقيـة، والتوصـية       ٤ مـن املـادة      ١تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقـرة       

، مثـل حتديـد حـصص لترشـيح النـساء أو حـوافز ملـشاركة         ٢٥العامة رقم   
  .تحقيق املساواةب املرأة يف احلياة السياسية من أجل التعجيل
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  :الرد    
 قرارا ميثل نقطة حتول، مـستخدمة حكـم املـادة         ٢٠٠٩اختذت احلكومة يف أواخر عام        
شغل بالترشـيح للنـساء يف      إلنشاء ثالثة مقاعد تُـ    ) الدستور الوطين ( من القانون األساسي     ١٠٥

وطين الـذي   وال تـزال هـذه املبـادرة تـشكل بنـدا هامـا مـن جـدول األعمـال الـ                    . الربملان الـوطين  
  .٢٠١٠يواصل الربملان مناقشته يف عام 

واخليار الثاين الستعمال التدابري اخلاصة املؤقتة، الذي تؤيده احلكومة واملعارضة تأييـدا              
وقـد صـاغت احلكومـة، بـدعم مـايل      .  مقعـدا للمـرأة يف الربملـان الـوطين    ٢٢تاما، هو ختـصيص    

املـرأة يف   ’ينيـا اجلديـدة، يف إطـار مـشروع          وتقين من مكتب األمـم املتحـدة القطـري يف بـابوا غ            
 ومــن املتوقــع طرحــه  ،‘اجمللــس التنفيــذي الــوطين ’مــشروع قــانون صــدق عليــه  ‘ جمــال القيــادة

  .للمناقشة أثناء الدورة الثانية للربملان هذا العام
وبعد أن يقر الربملان مشروع القانون، سيكون لدى بـابوا غينيـا اجلديـدة للمـرة األوىل          
وســيكون ذلــك معلمــا .  مقاطعــة يف الربملــان الــوطين٢٢ امــرأة ميــثلن ٢٢ا الــسياسي يف تارخيهــ

وســينفذ هــذا التــدبري اخلــاص املؤقــت عنــدما جتــري بــابوا غينيــا اجلديــدة  . تارخييــا غــري مــسبوق
وتعتزم احلكومة أيضا إدخال تدبري خاص مؤقـت علـى          . ٢٠١٢انتخاباهتا العامة املقبلة يف عام      

  ).احلكومات على صعيد املقاطعات والصعيد احمللي(ن احلكومة املستويات الدنيا م
يرجــى أيــضا وصــف املبــادرات املتخــذة يف جمــاالت التوظيــف والتعلــيم          )ب(  

  .واملشاركة يف احلياة السياسية والعامة والسلطة القضائية
  :الرد    

اة تركــز حكومــة بــابوا غينيـــا اجلديــدة حاليــا علــى التـــدابري اخلاصــة املؤقتــة يف احليـــ          
زال يــتعني علــى بــابوا غينيــا اجلديــدة تنفيــذ تلــك التــدابري يف جمــاالت التوظيــف  ومــا. الــسياسية

ومـع ذلـك، أدخلـت الـوزارات     . والتعليم والسلطة القضائية وغريهـا مـن جمـاالت احليـاة العامـة        
ــرأة       ــشاركة امل ــادة م ــرامج لزي ــاعي سياســات وب ــصعيد القط ــى ال ــة عل ــيم  . املعني ــضمن التعل وتت

ومن العسري جدا التأكد من التـدابري اخلاصـة املؤقتـة املعنيـة نظـرا       .  والسلطة القضائية  والتوظيف
  .لنقص البيانات املتاحة
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  أدوار اجلنسني والقوالب النمطية - ٥املادة     
  القوالب النمطية واملمارسات التمييزية  

أدوار  وقواعد ومواقف وأمناطيشار يف أحناء متفرقة من التقرير إىل وجود  )أ(  
بـني  منطية اجتماعيـة تقليديـة وعرفيـة متجـذرة تـسهم يف اسـتمرار التمييـز                 

 يف مجيع جماالت اجملتمـع وتـضر بـاملرأة ضـررا شـديدا، مثـل تعـدد                  اجلنسني
الزوجات، وافتقار املرأة إىل األهليـة القانونيـة، والنظـرة التقليديـة القائمـة              

  .“الرجل الكبري”على زعامة 
  :الرد    

ط والقواعــد واملواقــف االجتماعيــة يف ثقافــات بــابوا غينيــا اجلديــدة مــن   ختتلــف األمنــا  
وخيتلـف الـدور   . منطقة إىل أخرى بسبب التعقيـدات املتعلقـة بكيفيـة تنظـيم جمتمـع حملـي بعينـه              

  .الذي تقوم به املرأة يف بعض اجملتمعات احمللية عن دورها يف جمتمعات حملية أخرى
ــضى كــان       ــا م ــال، ففيم ــى ســبيل املث ــة    وعل ــدد الزوجــات ممارســة شــائعة يف منطق  تع

  .املرتفعات يف بابوا غينيا اجلديدة، بينما مل تكن كذلك يف املناطق الساحلية بالبلد
وافتقار املرأة إىل األهليـة القانونيـة يرجـع بـصفة رئيـسية إىل أهنـا ال تتمتـع إال بإمكانيـة              

‘ الرجــل الكــبري’وثقافــة نظــام . وصــول حمــدودة إىل خــدمات إقامــة العدالــة والفــرص التعليميــة
ومـــع ذلـــك، تنـــال املـــرأة يف اجملتمـــع احمللـــي احتـــرام  . ليـــست شـــائعة اليـــوم مقارنـــة باملاضـــي 

  .أفراد أسرهتا واجملتمعات احمللية من خالل حصوهلا على مستويات تعليمية رفيعة/زوجها
  

األمنـاط  ، لتغـيري  املقـرر اختاذهـا  ، أو القائمـة  التدابري امللموسة    يرجى توضيح   )ب(  
مــن ) أ( ٥ مــع املــادة متــشيا ،الرجــلواالجتماعيــة والثقافيــة لــسلوك املــرأة  

  .االتفاقية، إىل جانب أي تقدم حمرز يف تنفيذها
  :الرد    

لـنكن يف أفـضل     ”تنفذ احلكومة من خـالل وزارة التنميـة اجملتمعيـة مـشروعا يعـرف بــ                   
ة املشروع يف مقـاطعتني يف البلـد        وجتري جترب . “وضع ممكن ولنقل ال للعنف اجلنسي ضد املرأة       

العنــف ضــد النــساء   ’ويهــدف املــشروع إىل التوعيــة بــشأن    . علــى مــدار الــسنتني املاضــيتني   
 عدد من التدريبات املوجهـة إىل مقـدمي اخلـدمات والعـاملني          ٢٠٠٩وقُدم يف عام    . ‘والفتيات

ة، ودعـوة الـذكور،     يف اخلطوط األمامية يف جماالت تدريب املـدربني، والرعايـة وتقـدمي املـشور             
وقدم هؤالء بدورهم تدريبا إىل قـادة جمتمعـاهتم احملليـة املعنيـة،        . والقيادة، واملساعدات القانونية  
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وجيـري وضـع خطـط لتـصميم        . باإلضافة إىل قيامهم بالتوعية بـشأن مكافحـة العنـف اجلنـساين           
‘ ساء والفتيـات  إهناء العنف ضد النـ    ’ مؤسسات التعلم بشأن     ىحدإدورة تدريبية بالشراكة مع     

كجزء من املناهج الدراسية الرمسية الـيت تـستهدف تغـيري األمنـاط االجتماعيـة والثقافيـة لـسلوك                   
  .الفىت يف اجملتمع/الفتاة والرجل/املرأة

  
 العنف ضد املرأة  

  :يرجى تقدمي معلومات وإحصاءات عن )أ(  
  .املنـزيل العنف وال سيما انتشار أشكال العنف املختلفة ضد املرأة، مدى  •  

  :الرد    
ــه         ــستوجب توجي ــيت ت ــام مــسؤولية احملاكمــة يف اجلــرائم ال ــدعي الع يتحمــل مكتــب امل

االهتام، مبا فيها األذى البدين الشديد والقتل، الـيت كـثريا مـا تكـون الـضحايا فيهـا مـن النـساء؛                       
 وحــاالت االعتــداء اجلنــسي الــيت تكــون الغالبيــة العظمــى مــن ضــحاياها مــن النــساء واألطفــال 

أما االعتداءات واجلرائم األقل خطورة فعادة مـا جيـري توجيـه االدعـاء فيهـا مـن جانـب            . أيضا
يرجــى الرجـوع إىل احملكمـة وجلنـة العمــل املعنيـة بـالعنف األســري      (الـشرطة يف احملكمـة احملليـة    

وال توجد بيانات قاطعة عن العدد احملـدد لـضحايا          ). واجلنسي، واملستشفيات، وشرطة النجدة   
 املنــزيل وخمتلـف أشـكال العنـف ضـد املـرأة، ومـع ذلـك يوجـد قلـق متزايـد حـول هـذه                       العنف

  .القضية وقد جرى اختاذ بعض التدابري احملددة ومناقشتها بغية معاجلة تلك اآلفة على حنو فعال
  

 عدد القضايا املتعلقة بالعنف املنـزيل اليت عرضت على النظـام القـضائي    يرجى بيان   •  
 األحكــام الــصادرة ووســائل االنتــصاف املتاحــة  ســيما والايا، و نتــائج تلــك القــض

  .للضحايا
  :الرد    

  .يعكف مكتب املدعي العام على حتسني وحتديث نظامه اإللكتروين إلدارة القضايا  - ١
 تعلن بعض املبادئ العامة املتعلقة باألحكام يف قضايا تتـضمن العنـف ضـد               -األحكام    - ٢

  :يةالتالاملرأة عن طريق القضايا 
  القتل  
  :١٩٩٦، ٦٩/٩٦آنتاب ياال ضد الدولة، غري مبلغ عنها، تقرير احملكمة العليا   
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وال ميكننـا حتديـد   . العقوبة القصوى جلرميـة القتـل هـي الـسجن مـدى احليـاة       ”    
ومـع  . مدى معني للعقوبة على هذه اجلرمية حيث أنه يـصعب جـدا حتديـد ذلـك بدقـة                  

 مهمـا كانـت الظـروف       ،تعمد الذي مل يطعـن فيـه      ذلك، نرى أنه يف حالة القتل غري امل       
 فإن استعمال القوة الغامشة، باستخدام أو بـدون اسـتخدام سـالح،     ،لطفةاملخففة أو امل  

 قـد يعاقـب عليهـا بالـسجن ملـدة           ،مما يسفر عن إصابة بدنية خطـرية تفـضي إىل املـوت           
مـة  وقـد كانـت احملك    . سنوات أو أكثـر ويف بعـض احلـاالت الـسجن مـدى احليـاة               ١٠

ويف . الوطنيــة يف غايــة التــساهل يف املاضــي بالنــسبة للرجــال الــذين يــضربون زوجــاهتم 
  .“لزوجات الاليت يضربن أزواجهنبالنسبة لاالت بعض احل

  القتل العمد والقتل مع سبق اإلصرار  
أو ) القتـل العمـد   (حيث تكون هنـاك نيـة للتـسبب يف اإلصـابة بـضرر جـسدي خطـري                    

  .تعتمد العقوبة إىل حد كبري على مالبسات كل قضية). صرارالقتل مع سبق اإل(القتل 
 ٥١، التقريـر املـشروح للمحكمـة العليـا رقـم            مانو كويف ضـد الدولـة     شارة إىل قضية    إ  

 للمبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالعقوبـات يف         ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣١، غري مبلغ عنها،     ٢٠٠٣لعام  
  .قضايا القتل بوجه عام

   سنة١٢ل دون سن اإليالج اجلنسي مع طف  
ــة       ــابيو ضــد الدول ــضية س ــران٢٧، PGSC 24] ٢٠٠٧[ق ــه / حزي ــري ٢٠٠٧يوني ، غ

  .عنها مبلغ
نرى أن الربملان أعرب بوضوح أنـه ينبغـي أن يكـون العقـاب علـى اإليـالج                  ”    

سـنة هـو     ١٢ا، وأن اإليـالج اجلنـسي مـع األطفـال دون سـن              اجلنسي مع طفل شـديد    
ــة ضــد  . بــة عليــه احلــد األقــصى األكثــر خطــورة، وبــذلك تبلــغ العقو  ويف قــضية الدول

أن نقطــة البـدء يف قــضية تتعلــق  . ، قــرر كـانينغز ج )supra(بياسـون بنــسون سامـسون   
أن نقطـة البـدء يف   ونـرى  .  سـنة ١٥ سنة هي الـسجن ملـدة       ١٣بضحية تبلغ من العمر     

ــضحية دون ســن    ــق ب ــضية تتعل ــدة    ١٢ق ــسجن مل .  ســنة١٥ ســنة ينبغــي أن تكــون ال
اعــاة مالبــسات القــضية وأيــة عوامــل مــشددة أو خمفقــة عنــد تقريــر مــا إذا    وينبغــي مر

كانت األحكام اليت ستـصدر يف حالـة بعينـها سـتكون أكثـر أو أقـل مـن الـسجن ملـدة           
  .“ سنة١٥

وتشري األحكام الصادرة يف احملكمـة الوطنيـة يف مثـل هـذه املـسائل إىل عقوبـة تتـراوح                      
  . سنة فأكثر٢٠ و ١٥بني 
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   سنة١٦نسي مع طفل دون سن اإليالج اجل  
  . سنة فأكثر٢٠ إىل ١٥تشري قضايا احملكمة الوطنية إىل تراوح العقوبة من   
  االغتصاب  
 تـــشرين ٢٢، PNGLB 225] ٢٠٠٠[؛ PGSC 37] ٢٠٠٠[يكـــات ضـــد الدولـــة   

  :٢٠٠٠نوفمرب /الثاين
ذكرت احملكمة العليا أن هذه اجلرمية خطرية، وبالتـايل فهـي تتطلـب حكمـا               ”    

وينبغي إصدار حكم أشـد عنـد وجـود         .  سنوات ٥يبيا فوريا بالسجن ملدة تبدأ من       تأد
وصـدرت  . عوامل مشددة، مثل استعمال مدية معدنية أو غريها من األسلحة اخلطـرية           

أحكام يف قضايا الحقة مبدد أطول من تلك الـيت حـددهتا املبـادئ التوجيهيـة يف قـضية                   
  .جون أوبوكو

وبة يف حالـة االغتـصاب مـع العوامـل املـشددة ومـن         واحلد األقصى احلايل للعق       
 ســنة، كمــا هــو احلــال يف قــضية لــورانس هينــدميبا ضــد الدولــة ١٥أســوأ األنــواع هــو 

 سنة يف قضية جيمس مـورا ميـاوا         ١٤ و   ٥٩٣غري مبلغ عنها احملكمة العليا      ) ١٩٩٨(
  .“PNGLR 280] ١٩٩٦[ضد الدولة 

  ٥٩٣بلغ عنها، احملكمة العليا غري م) ١٩٩٨(لورانس هيندميبا ضد الدولة   
والعوامـل  . ..جرمية االغتصاب جرمية عنيفة ومنتشرة تتطلب حكما رادعـا          ”    

املـشددة مثــل صـغر ســن الــضحية، وإصـابة الــضحية، واخلطـف أو التهديــد باســتخدام     
ومكتــب املــدعي . “ ســنة١٨ و ١٤القــوة يعاقــب عليهــا باألحكــام ملــدة تتــراوح بــني 

ألحكام الصادرة يف مجيـع اجلـرائم إىل        لول اليت يضعها    اديث اجلد العام يف سبيله إىل حت    
  .وقت استكمال التقرير

 العنـف   صـراحة  التقدم احملرز يف جمال سـن تـشريع حيظـر            يرجى اإلشارة إىل    )أ(  
  .ضد املرأة

  :الرد    
األفعال اإلجرامية يف بابوا غينيا     ) ٢٦٢الفصل   (١٩٧٤القانون اجلنائي لعام    حيكم    - ١

ويطبق هذا القانون، الذي حيدد عددا من اجلرائم املتعلقـة بـالعنف، تطبيقـا              . ة بوجه عام  اجلديد
  .متساويا على العنف ضد املرأة كتطبيقه على العنف ضد الرجل



CEDAW/C/PNG/Q/3/Add.1  
 

10-28670 21 
 

 رأت احلكومة ضرورة تقدمي تشريع أكثـر حتديـدا يتنـاول    ٢٠٠٢ومع ذلك، ففي عام    - ٢
اجلــرائم اجلنــسية واجلــرائم ضــد (اجلنــائي القــانون ويف تلــك الــسنة أدخــل . اجلــرائم اجلنــسية

  .تعديالت على القانون اجلنائي) ٢٠٠٢قانون عام ) (األطفال
تـدعيم حظـر العنـف اجلنـسي ضـد      : وبإجيـاز، توجـد ثالثـة أهـداف للتعـديالت، وهـي        - ٣

 جنـسانيا، وإعطـاء الـضحايا صـوت أقـوى يف عمليـة              االنساء واألطفال، وجعـل التـشريع حمايـد       
  .قدمها الضحايات من خالل استعمال بيانات الضرر اليت إصدار األحكام

  :ومن حيث اجلوهر فالتعديالت هي  
 أن اجلرائم غالبا ما يرتكبها من هم علـى عالقـة مـع الـضحايا أو موضـع ثقتـهم                     كإدرا  •  

  أو ذو سلطة عليهم؛
، الـذي يتـضمن إدخـال       “اإليـالج اجلنـسي   ”بعنـصر   “ اجلماع الشهواين ”تغيري عنصر     •  

أو إدخـال أي جـسم أو عـضو     . ب، إىل أي مدى، يف الشرج أو املهبـل أو الفـم           القضي
  من اجلسد يف الشرج أو املهبل؛

  إلغاء احلصانة الزوجية يف قضايا االغتصاب؛  •  
ــنص علــى أن    •   ــة”ال ــه يف هــذا     “ املوافق ــة، وتقــدمي التوجي ــة احلــرة والطوعي تعــين املوافق

  الصدد؛
حيذروا بعد اآلن من اإلدانة استنادا إىل دليل مـشكوك          النص على أن القضاة ينبغي أال         •  

  .يف صحته قدمه أحد الشهود يف قضايا االعتداء اجلنسي
أدخلت أيضا تعـديالت علـى قـانون األدلـة حبيـث ميكِّـن مـن اسـتعمال تـدابري                      - ١  

 سنة بعد وقت تقدمي الـدليل أو املتقـدمني بـشكوى    ١٨خاصة يف حالة الشهود الذين مل يبلغوا   
صل بـاإلجراءات املتعلقـة بـاجلرائم اجلنـسية أو جـرائم العنـف، وحيـث تـرى احملكمـة أنـه مـن             تت

وتتـضمن  . احملتمل أن يؤدي اخلوف أو الشدة إىل احلط من نوعية الدليل الـذي يقدمـه الـشاهد                
  .تلك التدابري استخدام الشاشات ومقدمي الدعم واالستماع إىل األدلة يف جلسات سرية

ع أيــضا علــى قواعــد تتعلــق بالــسماح باألدلــة املتعلقــة بالــسمعة ويــنص التــشري  - ٢  
  .والسلوك اجلنسي السابق

مـن ضـحايا     لتـشجيع النـساء      يرجى بيان التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف          )ج(  
 والعنف اجلنسي، علـى الـسعي  املنـزيل لعنف اجلنساين، مبا يف ذلك العنف  ا

 الرمســي عوضــا عــن الطريقــة  لتحقيــق العدالــة مــن خــالل النظــام القــانوين 
  .النـزاعاتالتقليدية حلل 
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  :الرد    
  مكتب املدعي العام

الدور الرئيسي ملكتب املدعي العام يف هذا الصدد هـو حماكمـة جـرائم العنـف العـائلي                    - ١
واجلنسي اليت تستوجب توجيه االهتام حيثمـا يكـون املكتـب مقتنعـا بوجـود أدلـة كافيـة للقيـام              

  .بذلك
. دعي العام هو سلطة احملاكمة العليا يف بابوا غينيا اجلديدة مبوجـب الدسـتور      مكتب امل   - ٢

واملكتب مسؤول عن املقاضاة يف جرائم العنف وفقا لسياسة املقاضاة اخلاصة به، حيثمـا وجـد     
 وتتـضمن  . وحيثمـا حتقـق املقاضـاة املـصلحة العامـة          ،احتمال معقول باستـصدار حكـم باإلدانـة       

  .اخلطرية للعنف اجلنسي وغريه من أشكال العنف ضد النساء واألطفالتلك القضايا احلاالت 
ــة وأن املقاضــاة للمــصلحة العامــة، جتــري         - ٣ ــة كافي ــه توجــد أدل ــرى املكتــب أن ــدما ي عن

  .املقاضاة بغض النظر عن حصول عائلة الضحية على تعويض أم ال
  :وشارك املكتب يف املشروعات التالية  - ٤

  :داخل املكتب  
  : مبا يلي٢٠٠٥املكتب منذ عام اضطلع   •  

بــشأن التعــديالت الــيت أدخلــت علــى  أجــري تــدريبا داخليــا للمــدعني العــامني فيــه  ○  
  .القانون اجلنائي وقانون األدلة فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية

أصدر مبادئ توجيهية داخلية للمقاضـاة لكـي يطبقهـا املـدعون العـامون يف تنـاول                  ○  
  .ائم اجلنسيةاجلرباملسائل املتعلقة 

وضع وصـيانة سـوابق قـضائية لكـي يـستخدمها املوظفـون عنـد إعـداد قـضايا                   قام ب   ○  
  .اجلرائم اجلنسية للمقاضاة

وباإلضافة إىل ذلك قدم املكتب تدريبا ومعلومات إىل املوظفني اآلخـرين يف قطـاع      
  :القانون والعدالة وإىل اجلمهور

 قطاع القانون والعدالـة، حلقـات عمـل         ، بدعم من أمانة   ٢٠٠٥عقد املكتب منذ عام       •  
يف مواقــع معينــة مــن البلــد تــشمل منطقــة عاصــمة البلــد، وكوكوبــو، وغروكــا، والي 
لتثقيــف أفــراد الــشرطة واجملتمــع املــدين بــشأن التعــديالت الــيت أدخلــت علــى القــانون    

  .اجلنائي وقانون األدلة فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية
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ا تـدريبا ألفـراد الـشرطة يف املقاطعـات يف حلقـات عمـل               أجرى املدعون العـامون أيـض       •  
وابـــاغ، أصـــغر وذات طـــابع رمســـي أقـــل، علـــى ســـبيل املثـــال يف الي، ومـــا دانـــغ، و 

وغوروكا، وبولولو، كجزء مـن واجبـاهتم العامـة يف إجـراء احملاكمـات يف مجيـع أحنـاء                   
  .البلد

 بـشأن  ا إعالميـا   يومـ  ٢٠٠٨سـبتمرب   /أقام مكتب املـدعي العـام للمـرة األوىل يف أيلـول             •  
وكــان الغــرض مــن هــذا اليــوم إعــالم اجلمهــور بالــدور الــذي يقــوم بــه  . ملــدعي العــاما

  .املكتب يف نظام العدالة اجلنائية
ووضــع . ملكتــب املــدعي العــام  “ اللجــوء إىل احملكمــة ”روج املكتــب أيــضا كتــاب     •  

الـسلطة القـضائية   الكتاب مبساعدة أمانة قطاع القانون والعدالة وإسهامات مقدمة من     
والكتــاب مــصمم ملــساعدة النــاس . ووكــاالت عديــدة تابعــة لقطــاع القــانون والعدالــة

  .على فهم إجراءات احملاكم من وجهة نظر الضحية أو الشاهد
 علـى إقلـيم عاصـمة البلـد ومكاتـب          ٢٠٠٨ كتـاب منـذ عـام        ٦ ٠٠٠ُوزِّع أكثر مـن       •  

قــادة الــشرطة يف املقاطعــات وقــضاة  املــدعي العــام اإلقليميــة يف املقاطعــات األخــرى و 
  .احملاكم احمللية ووزارة التنمية اجملتمعية، فضال عن جمموعات اجملتمع املدين واألفراد

  :يضع مكتب املدعي العام أيضا عددا من الكتيبات ملساعدة الشهود والضحايا، هي  •  
  ؛“ حقائق جيب أن تعرفها-معلومات لشهود الدولة ”  ○  
  ؛“ا العنف العائلي أو العنف اجلنسي ممن يلجأون إىل احملاكممعلومات لضحاي”  ○  
  ؛“املوافقة”  ○  
  ؛“قدمها الضحاياتبيانات الضرر اليت ”  ○  

 للـشرطة امللكيـة لبـابوا غينيـا اجلديـدة يف صـياغة              ٢٠٠٩قدم املكتب املساعدة يف عام        •  
  .دليلها للجرائم اجلنسية

ا اجلرميـة يف فرعـه بوايغـاين يف عاصـمة     املكتب أيضا بصدد تعيني منسق لوحـدة ضـحاي       •  
  :الدولة، ويتضمن دوره ما يلي

تقدمي الدعم واملساعدة لضحايا اجلرمية والشهود وأسـرهم يف املـسائل الـيت يتناوهلـا           ○  
  املكتب؛

  دعم النساء واألطفال من ضحايا العنف العائلي واجلنسي؛  ○  
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خـرين ممـن قـد يـساعدوهنم، مثـل          توفري األخصائيني االجتماعيني، وإحالتهم إىل اآل       ○  
وجيش اخلالص، ومـساعدهتم علـى      ) ملجأ لضحايا العنف اجلنساين   (هاوس روث   

  .فهم إجراءات احملاكم اليت ميكن أن تكون خميفة جدا
  داخل القطاع  

يعمــل مكتــب املــدعي العــام عــن كثــب مــع الــشرطة امللكيــة لبــابوا غينيــا اجلديــدة يف       •  
  .مقاضاة اجلرائم

ضو يف الفريق العامل املعين بالعنف العائلي واجلنسي الذي يضم أعـضاء مـن              املكتب ع   •  
ــصحة    ــشرطة ووزارة ال ــام وال ــدعي الع ــسيق    . مكتــب امل ــق تن ــذا الفري والغــرض مــن ه

  .استجابة الوكاالت لضحايا العنف اجلنسي
يف هــذا الــصدد، شــارك املكتــب يف وضــع بروتوكــول طــيب وقــانوين لفحــص ضــحايا     •  

  .مل تستكمل الصيغة النهائية لذلك الربوتوكول بعد و.العنف اجلنسي
  

  :حماكم القرى    
تقر احلكومة، من خالل حماكم القرى وأمانة وساطة األراضي، بالتمييز والعوائـق الـيت           

تواجههــا النــساء واألطفــال والرجــال، وتــشجع مجيــع الرجــال والنــساء علــى رعايــة األطفــال     
  . سبال ال تتسم بالعنف حلل اخلالقاتومحايتهم، وتدعم الرجال والنساء إلجياد

وقد كانت األمانة حريصة جدا على كفالة أن تعمل حمـاكم القـرى يف نطـاق واليتـها                    
ويؤكــد التــدريب الــذي يقــوم بــه مكتــب املــدعي العــام وغــري ذلــك مــن   . بــشأن هــذه املــسائل

بوصـفه جرميـة   املبادرات أمهية معاملـة املـرأة علـى حنـو عـادل وتنـاول العنـف العـائلي واجلنـسي            
ويعلم مكتب املدعي العام أن نساء كثريات يرغنب يف أن تنـوب حمـاكم قـراهن عنـهن                  . خطرية

  .يف معاجلة هذه املسائل اهلامة
ينبغي أال تنظر يف بعض هذه املـسائل،        حماكم القرى   ويسمع املكتب بصفة منتظمة أن        

ال حمـاكم القـرى ألسـباب    وتذكر نساء كـثريات أهنـن يـرغنب يف اسـتعم     . مثل العنف ضد املرأة   
كثرية تتضمن إمكانية الوصول، والثقافة، واالستياء من التعامـل مـع الـشرطة أو اخلـوف منـها،            

وهـذه املـسائل   . واخلوف من االنتقام يف جمتمعاهتن احملليـة إذا مـا جلـأن إىل حمكمـة أعلـى درجـة           
قــرى اخليــار وقــد تكــون حمــاكم ال. حتــدث يف القــرى وجيــب أن تــتمكن القــرى مــن معاجلتــها  

  .الوحيد لكثري من النساء
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وتوضح قاعدة بيانات مكتب املدعي العام أن الشكاوى املقدمة من نساء متثل حـوايل                
ــشكاوى املقدمــة إىل حمــاكم القــرى   ٤٣ ــة مــن ال ــاول طائفــة واســعة النطــاق مــن   ، يف املائ  وتتن

شاكل الزوجيــة، املــ: وأكثــر الــشكاوى الــيت تقــدمها النــساء شــيوعا هــي  . النـــزاعات واجلــرائم
، والنــزاعات العائليـة وعبـارات اإلهانـة أو التهديـد، والـديون،              )ضـرب شـخص   (واالعتداءات  

  .واإلضرار باملمتلكات
ــا خــارج نطــاق          ــق بتــصرف حمــاكم القــرى أحيان ــق مــشروعة تتعل ــواحي قل وتوجــد ن
يف مجيـع  إال أنه يوجد أيـضا الكـثري مـن املعلومـات اخلاطئـة بـشأن دور حمـاكم القـرى                   . واليتها

 حيتـاج إىل عـالج إذا كـان لنـا     ألمـر وهـذا ا . أحناء قطاع القانون والعدالـة ويف اجملتمعـات احملليـة    
مجيعا أن نقدم إسـهاما يف حتـسني النتـائج الـيت حتـصل عليهـا النـساء ومعاجلـة ارتفـاع معـدالت                        

  .العنف العائلي واجلنسي
 املرأة والتـصدي للعنـف      والدور الذي ميكن أن تضطلع به حماكم القرى لتحسني حياة           

ضد النساء واألطفال غري مفهوم متاما بالنسبة للمجتمعات احمللية وال لـبعض وكـاالت القـانون              
  .ويشكل هذا حتديا من أكرب التحديات اليت تواجهنا. والعدالة األخرى

وفيما يلي الدور الواجب الذي تضطلع به حمـاكم القـرى يف الوقـت احلـايل، يف نطـاق                 
  :قائم واجلرائم اليت حيددها القانونالتشريع ال

جيب أال تنظـر حمـاكم القـرى، بـل ال ميكنـها أن تنظـر، يف قـضايا االعتـداء اخلطـري، أو                          •  
وينبغـي أن حتيـل هـذه املـسائل     . العنف العائلي، أو االعتداء اجلنسي أو العنف اجلنـسي   

  ؛حسب االقتضاء  ،إىل وزارة الشؤون اجملتمعية إىل الشرطة أو
مع ذلك حملاكم القرى إصدار أوامـر وقائيـة بغيـة إيقـاف أي شـكل مـن أشـكال                   ن  ميك  •  

االعتــداء أو العنــف يف نطــاق مــا لــديها مــن ســلطات ويف نطــاق اجلــرائم الــيت حيــددها  
وتوجــد جــرائم عديــدة ذات صــلة حيــددها القــانون تتــضمن ضــرب شــخص  . القــانون

مــن املــرجح أن يــضر آخــر، أو ســلوك خيــل بــسالم القريــة وحــسن نظامهــا، أو ســلوك 
وعدم االمتثال ألي أمـر مـن أوامـر حمـاكم القـرى ينـتج               . بفرد أو أسرة أو جمتمع حملي     

 بالـسجن  مـر عنه احتمال احلكـم بالـسجن عـن طريـق توصـية احملكمـة احملليـة بإصـدار أ             
   بشأن عدم االمتثال؛١٩٨٩مبوجب أحكام قانون حماكم القرى لعام 

ا يف املـسائل الـيت تـؤثر علـى اجملتمـع احمللـي كنتيجـة                ميكن حملـاكم القـرى أن تنظـر أيـض           •  
جلرائم االعتداء اخلطري والعنف اجلنسي، مبا يف ذلك العنف االنتقـامي احملتمـل أو غـريه               

ى عليـه، وإيـذاء   من أعمال االنتقام اليت ترتكبـها األسـر مـن اجلانـب املعتـدي أو املعتـدَ       
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أو ردود فعـل اجملتمـع احمللـي الـيت         الضحية أو أفراد أسرة الـضحية أو مرتكـب اجلرميـة،            
  قد تؤدي إىل املزيد من العنف أو تدعمه؛

ميكن حملاكم القرى أن متارس واليتها يف اجملـاالت الوقائيـة واجلنائيـة واملدنيـة وجمـاالت                   •  
  الوساطة يف مجيع هذه السيناريوهات؛

ات احملليـة  ميكن حملـاكم القـرى أن تـضطلع أيـضا بـدور قيـادي قـوي يف تثقيـف اجملتمعـ              •  
ومجيـع مـوظفي حمـاكم القـرى        . بشأن املساواة بني اجلنسني والعنف واجلـرائم اجلنـسية        

بـه هـو اإلسـهام يف إرسـاء          والـدور الـذي يـضطلعون     . لـي احملتـرمني   من قادة اجملتمع احمل   
ــي     ــتمعهم احملل ــسالم وحــسن النظــام يف جم ــذا الــدور     . ال ــوظفني يــدعم ه ــدريب امل وت

موا بـدور فعـال يف تثقيـف جمتمعـاهتم احملليـة والعمـل مـع                ويشجعهم مجيعا على أن يقو    
املنظمات غري احلكوميـة والـشرطة ووزارة التنميـة اجملتمعيـة ملنـع مجيـع أشـكال العنـف                   

  .والتصدي هلا
 أنــواع اخلــدمات االجتماعيــة الــيت تقــدمها الدولــة الطــرف  يرجــى وصــف  )د(  

عنف اجلنسي، وعن   لضحايا العنف اجلنساين، مبا يف ذلك العنف املرتيل وال        
  . تلك اخلدماتعلىصول مجيع الفئات من النساء حمدى إمكان 

  :الرد    
  .يرجى أيضا الرجوع إىل الرد املقدم حتت القسم ج كما هو مذكور أعاله  
 التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف ملعاجلــة   يرجــى تقــدمي معلومــات عــن   )ه(  

ضــد النــساء  ارتكاهبــا املــدعى مبــا يف ذلــك جــرائم القتــل  ؛ظــاهرة العنــف
  .أهنن ساحراتاعتقادا بوالفتيات 

  :الرد    
تقع مسؤولية مقاضاة اجلرائم اليت تستوجب توجيه االهتـام علـى عـاتق مكتـب املـدعي                - ١

وتتضمن هذه القضايا احلـاالت اخلطـرة للعنـف         . العام، على النحو الذي وردت مناقشته أعاله      
  .ء واألطفالاجلنسي وغريها من أشكال العنف ضد النسا

مكتب املدعي العام عضو يف اللجنة العاملة الستعراض القانون املعـين بالـسحر والقتـل                 - ٢
  .املتعلق بالسحر التابعة للجنة الدستورية لإلصالح القانوين
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 يف غوروكـا    ٢٠٠٩حلقـات عمـل يف عـام        ) ٣(عقد مكتب املدعي العام أيضا ثالث         - ٣
وسيستخدم املكتب ا لقـرارات الـيت جـرى التوصـل إليهـا      . ومادانغ ووايغاين بشأن هذه املسألة  

  .يف حلقات العمل إلصالح التشريع احلايل
  

  استغالل املرأة - ٦املادة     
  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    

ــدمي   )أ(   ــوءاتإحــصا يرجــى تق ــاليت    ا، إذا ت ــات ال ــساء والفتي ــدد الن فرت، عــن ع
يرجـى تقـدمي    و ،ار يف الدولـة الطـرف     ميارسن البغـاء وعـن مـدى انتـشار االجتـ          

تفاصيل عن القـوانني الـيت سـنت والتـدابري الـيت اختـذت ملنـع أنـشطة اسـتغالل                    
 مـن االتفاقيـة، وكـذلك       ٦، وذلك وفقـا للمـادة       عليهاعاقبة  املالبغاء واالجتار و  

ــدعم مــن أجــل        ــل وتقــدمي ال ــوفري فــرص إعــادة التأهي ــدابري املتخــذة لت عــن الت
  .للنساء الراغبات يف ترك البغاءاإلدماج االجتماعي 

  :الرد    
ــاء يف عــام  ٢أُدخــل اجلــزء    - ١ ــى ٢٠٠٢ ب ــام   عل ــائي لع ــانون اجلن الفــصل  (١٩٧٤الق

  . حلظر االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال بصفة خاصة-، كما ذكر أعاله )٢٦٢
  : من القانون اجلنائي على ما يلي٢٢٢ إىل ٢١٨عالوة على ذلك تنص املواد   - ٢

  قوادة فتاة أو امرأة ألغراض البغاء -٢١٨ادة امل  
ــضليلها، ســواء        - ١   ــها أو ت ــرأة أو غوايت ــاة أو ام ــوادة فت ــوم بق ــذي يق ــشخص ال ال

مبوافقتها أم ال، بغرض أن ميارس شخص آخر اجلماع الشهواين معها سـواء داخـل بـابوا غينيـا                   
ل أو أكثر مـن األعمـال       اجلديدة أم خارجها يعترب مرتكبا جرمية بصرف النظر عن ارتكاب عم          

  .اليت تشكل اجلرمية خارج بابوا غينيا اجلديدة
  .السجن ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات: العقوبة  
ال ميكن إدانة أي شخص على أية جرمية مبوجب هذه املادة بناء علـى شـهادة                  - ٢  

  .ال سند هلا من شاهد واحد
ــادة    ــوادة  - ٢١٩املـ ــاء عـــن  فقـ ــرأة ألغـــراض البغـ ــاة أو امـ ــدرات تـ طريـــق املخـ

  واملشروبات الروحية واالحتيال والعنف وسوء استغالل السلطة
  :الشخص الذي  - ١  
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باســـتخدام أي نـــوع مـــن أنـــواع االحتيـــال أو العنـــف أو التهديـــد أو ســـوء    )أ(  
  استغالل السلطة؛

باستخدام أية خمدرات أو مـشروبات مـسكرة، يقـوم بقـوادة فتـاة أو امـرأة أو             )ب(  
لها بغـرض أن ميـارس شـخص آخـر اجلمـاع الـشهواين معهـا                غوايتها أو تـضلي   

ســواء داخــل بــابوا غينيــا اجلديــدة أو خارجهــا، يعتــرب مرتكبــا جرميــة بــصرف  
النظر عن ارتكاب عمل أو أكثر من األعمال اليت تشكل اجلرمية خارج بـابوا              

  .غينيا اجلديدة
  .السجن ملدى ال تتجاوز سبع سنوات: العقوبة  
أي شخص على أية جرمية مبوجب هذه املادة بناء علـى شـهادة             ال ميكن إدانة      - ٢  

  .ال سند هلا من شاهد واحد
   سنة بغرض ممارسة مجاع شهواين١٨اختطاف فتاة دون  - ٢٢٠املادة   
 ســنة مــن حــضانة أو ١٨الــشخص الــذي خيــرج فتــاة غــري متزوجــة دون ســن   - ١  

ال عنــها قانونــا وضــد إرادة محايــة والــدها أو والــدهتا أو شــخص آخــر يرعاهــا أو يكــون مــسؤو
) سـواء رجـل معـني أم ال   (والدها أو والدهتا أو هذا الشخص بغرض أن ميارس معها أي رجـل      

  .نحةاجلماع الشهواين غري القانوين يكون مذنبا بارتكاب ج
  .السجن ملدة ال تتجاوز سنتني: العقوبة  
 سـنة أو  ١٨لـغ  إثبات أن املتهم اعتقـد، ألسـباب معقولـة، أن الفتـاة كانـت تب             - ٢  

  ).١(أكثر يعترب دفاعا عن اهتام جبرمية مبقتضى املادة الفرعية 
  .زوج أو زوجة املتهم من الشهود ذوات األهلية إال أهنما ال جيربا على ذلك  - ٣  
  االحتجاز غري القانوين بغرض تدنيس العرض أو يف بيت دعارة - ٢٢١املادة   
  :الشخص الذي  - ١  

اة ضــد إرادهتــا يف أي مكــان بغــرض أن ميــارس معهــا أي   حيتجــز امــرأة أو فتــ  )أ(  
  اجلماع الشهواين غري القانوين؛ أو) سواء رجل معني أم ال(رجل 

  .نحةحيتجز امرأة أو فتاة ضد إرادهتا يف بيت دعارة يكون مذنبا بارتكاب ج )ب(  
  .السجن ملدى ال تتجاوز سنتني: العقوبة  
  . األهلية إال أهنما ال جيربا على ذلكزوج أو زوجة املتهم من الشهود ذوات  - ٢  
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ــاة يف أي مكــان بغــرض أن       - ٣   ــدما تكــون امــرأة أو فت ــادة، عن ألغــراض هــذه امل
اجلمـاع الـشهواين غـري القـانوين؛ أو يف بيـت            ) سـواء رجـل معـني أم ال       (ميارس معها أي رجـل      

 غــري ري ممارســة اجلمــاع الــشهواين جتــدعــارة يعتــرب الــشخص حمتجزهــا يف املكــان بغــرض أن   
  :القانوين معها أو يف بيت الدعارة إذا

كــان حيــتفظ بــأي مــن مالبــسها أو ممتلكــات أخــرى ختــصها بنيــة إجبارهــا أو    )أ(  
  إغرائها على البقاء يف املكان أو يف بيت الدعارة؛ أو

ــشخص    )ب(   ــذا ال ــددها ه ــد أ،إذا ه ــو أو أي شــخص آخــر بإعا   ن بع ــام ه ــا  ق رهت
  .ءات قانونية إذا أخذت املالبس معها وانصرفت باختاذ إجرا،املالبس أو مدها هبا

 امن القانوين أن تأخذ امرأة أو فتاة مثل هـذه املالبـس إذا كـان ذلـك ضـروري                    - ٤  
لتتمكن من مغادرة بيت دعارة أو أي مكان توجد فيه بغـرض أن ميـارس رجـل معهـا اجلمـاع                     

  .الشهواين غري القانوين
  التآمر بغرض تدنيس العرض - ٢٢٢املادة   
 أية امرأة أو فتاة عن طريـق أي متثيـل زائـف             ءأي شخص يتآمر مع شخص آخر إلغرا        

أو أيــة وســيلة احتيــال أخــرى للــسماح لرجــل مبمارســة اجلمــاع الــشهواين غــري القــانوين معهــا   
  .يكون مذنبا بارتكاب جنحة

  .السحن ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات: العقوبة  
اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        ى  تعكف احلكومـة حاليـا علـى التـصديق علـ            - ٣  

 وصــياغة تــشريع ذي صــلة لتنفيــذ االتفاقيــة،  )اتفاقيــة بــالريمو(اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  
وخباصة بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه،                

املكمــالن التفاقيــة جلــو االبحــر و الــرب و وبروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق   
  .بالريمو

يعمل فريق مرجعي أنشأته وزيرة التنمية اجملتمعية بشأن احلـصول علـى إحالـة                 - ٤  
من جملس الوزراء الوطين بالعمل صوب إلغاء جترمي البغاء يف بـابوا غينيـا اجلديـدة، مبـا يف ذلـك                     

  .‘الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال’
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رأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة والتمثيــل واملــشاركة علــى  املــ- ٨ و ٧املادتــان     
  الصعيد الدويل

  املشاركة يف اختاذ القرارات والتمثيل على املستوى الدويل    
ساحة الــسياسية متــدن جــدا، مــع اإلشــارة إىل أنــه ال يوجــد  متثيــل املــرأة يف الــ  )أ(  

ة تـشغل   وامـرأة واحـد   امرأة واحدة فقط تشغل منصب عضو يف الربملـان           إال
ال يوجـد بـني حكـام املقاطعـات أيـة      ، وأنه  منصب قاض يف احملكمة الوطنية    

  .امرأة
  :الرد    

  التمثيل على الصعيد السياسي
ما زال متثيل املرأة ضـئيال جـدا علـى الـصعيد الـسياسي ويف احليـاة العامـة عـالوة علـى                         

 تـدابري تـصحيحية مثـل     إال أن احلكومة تتخذ،متثيلها يف الساحة الدولية، وذلك موضع انشغال 
لتحـسني املـساواة   ) ٤املـادة  (التدابري اخلاصة املؤقتة اليت جرت اإلشارة إليها يف الوثيقة الـسابقة    

  .بني اجلنسني يف احلياة العامة
وســتزداد مــشاركة املــرأة علــى الــصعيد الــسياسي الــوطين يف البلــد عنــدما يقــر الربملــان    

أمـا علـى صـعيد املقاطعـات والـصعيد      . دا للنـساء   معقـ  ٢٢املعـين بتخـصيص     ‘ مشروع القانون ’
ويتضمن ذلـك متثيـل     .  من النساء يف احلياة السياسية والعامة       متزايد احمللي، فقد كان هناك عدد    

 امــرأة يف اجملــالس احلكوميــة علــى ٨٩ امــرأة يف جمــالس املقاطعــات يف مجيــع أحنــاء البلــد و  ١٩
  .الصعيد احمللي

ير مل توجد إال امرأة واحدة تـشغل منـصب قـاض، ومـع              وخالل الفترة املشمولة بالتقر     
ذلك، عينت احلكومة مؤخرا قاضيتني أخريني، مما أسفر عن زيادة عـدد النـساء الـاليت يـشغلن                   

  . قاض٢٢منصب قاض إىل ثالث من قضاة احملاكم الوطنية واحملكمة العليا البالغ عددهم 
  قضاة حماكم القرى    

كمة من حماكم القرى يف بابوا غينيا اجلديدة يعمـل           حم ١ ٤٠٠يوجد يف الوقت احلايل       
ومعظــم حمــاكم .  مــن هــؤالء املــوظفني مــن القــضاة ٧ ٠٠٠ موظــف تقريبــا؛ و ١٤ ٠٠٠هبــا 

وجيـري تعـيني القـضاة      . تـب  مـن ضـباط الـسالم وكا       ٤القرى لديها مخسة قضاة على األقـل و         
ئـب رئـيس ومهـا مـن        وتتـضمن كـل حمكمـة رئيـسا ونا        . عن طريق املـدعي العـام ووزيـر العـدل         

  . القضاة الذين يعينهم الوزير أيضا
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 قاضـيات يف    ١٠ امـرأة لـشغل منـصب قـاض، وكـان عـددهن              ٣٠٠وعينت أكثر من      
وتراجع كل مقاطعة يف البلد حاليا وضع املوظفني هبا لكفالة تعيينهم على النحـو              . ٢٠٠٤عام  

ل أن يوجـد أكثـر مـن        ومـن املـأمو   . الواجب ووجود قاضية واحدة على األقـل يف كـل حمكمـة           
  .٢٠١٠ قاضية يف بابوا غينيا اجلديدة حبلول هناية ٦٠٠

  
فرة وعن أي تدابري أخـرى      امعلومات مفصلة عن الربامج املتو    يرجى تقدمي     )ب(  

يف مناصــب صــنع القــرار  متخــذة أو يزمــع اختاذهــا لتعزيــز مــشاركة املــرأة   
والـسلطة القـضائية، مبـا    السياسي والعام، مثل اخلدمة املدنية، واإلدارة العامـة،    
 .فيها التدابري اليت هتدف إىل متكني املرأة يف هذا الصدد

  :الرد    
 مقاطعـة خـالل العـامني    ١٧ موظـف يف     ٥ ٠٠٠أمانة حماكم القـرى أكثـر مـن         دربت    

املاضــيني، مــع التركيــز علــى حقــوق املــرأة والطفــل والعنــف العــائلي ومكافحــة فــريوس نقــص   
ــشرية  ــة الب ــدز/املناع ــساعدة       و. اإلي ــرى مل ــاكم الق ــن حم ــة م ــة حقيقي اســتخدمت دراســات حال

املــوظفني علــى فهــم مــسؤولياهتم عــن محايــة األفــراد مــن العنــف والتمييــز وكيفيــة التعامــل مــع   
  .القضايا اليت تتعلق باملرأة

 عقدت أمانة حمكمة القرية أول حمفـل وطـين يـستغرق أسـبوعا بـشأن                ٢٠٠٨ويف عام     
 ن شخـصا، مبـ    ٨٠وجرى تـدريب أكثـر مـن        . طعة أيرلندا اجلديدة  مسائل شاملة يف كافينغ مبقا    

 علـى القـضايا الـيت تـؤثر         ا مجيعهـ  ٢٠فيهم موظفي حمـاكم القـرى علـى مـستوى املقاطعـات الــ               
اإليدز وتؤثر علـى كيفيـة التعامـل    /على النسا واألطفال واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية 

  .مع العنف العائلي
.  القـرى هـذا التـدريب ملعاجلـة مـشاكل املـرأة يف حمـاكم القـرى                 وتواصل أمانـة حمـاكم      

وجيري أيضا بذل جهود ملموسة يف جمال التدريب ملساعدة حماكم القرى على فهم مـا ميكنـها           
  . ميكنها عمله يف سياق العنف العائليوما ال

وتــدير األمانــة، بالــشراكة مــع اليونيــسيف، مــشروعا حلقــوق اإلنــسان بغيــة التــصدي      
الفتيـات واألطفـال؛ وزيـادة مـشاركة النـساء كقائـدات يف اجملتمـع احمللـي؛                 / ضـد النـساء    للعنف

ويتـضمن هـذا املـشروع سـت        . وتشجيعهن على ترشيح أنفسهن كموظفات يف حماكم القـرى        
نــساء يقمــن يف ســت منــاطق ويعملــن عــن كثــب مــع مــوظفي اجملتمــع احمللــي وحمــاكم القــرى    

  .نساء واألطفاللتحسني اخلدمات اليت يقدمنها إىل ال



CEDAW/C/PNG/Q/3/Add.1
 

32 10-28670 
 

وتــستعرض أمانــة حمــاكم القــرى يف الوقــت احلــايل تــشريع حمــاكم القــرى بغيــة معاجلــة    
وسـينص التـشريع املـنقح      . بعض املسائل اجلاريـة بـشأن النـساء والفتيـات علـى النحـو الواجـب               

وسيتـضمن التـشريع    . على وجود قاضية واحدة على األقـل يف كـل حمكمـة مـن حمـاكم القـرى                 
 أن حتمــي حمــاكم القــرى وتعــزز حقــوق  ةداف الــيت تــسلط الــضوء علــى ضــرور املبــادئ واألهــ

  .الفتيات واألطفال/اإلنسان للجميع وحقوق النساء
 قامت األمانة بتنفيذ مشروع جتـرييب يف مقاطعـة مـانوس بغيـة إشـراك                ٢٠٠٩ويف عام     

مايـة النـساء    اجملتمعات احمللية يف مشروع لدراسة ضرورة تغيري األعـراف أو إمكانيـة تغيريهـا حل              
وأيـد رئـيس حكومـة مقاطعـة مـانوس ورئـيس            . وتعزيز دورهن كقائـدات يف اجملتمعـات احملليـة        

عـرف علـى مـستوى      عـن   عـالن   اإلاحلكومة احمللية هـذا املـشروع تأييـدا قويـا، ممـا سـيؤدي إىل                
  .الفتيات وتعزيز احلقوق/املقاطعة يهدف إىل تعزيز محاية النساء

ت وطنية لقوائم املوظفني وعمليـات احملـاكم، كمـا ُدرِّب           وقد جرى إنشاء قاعدة بيانا      
 مــن كتبــة احملــاكم علــى تقــدمي بيانــات العمليــات، ممــا يــوفر بيانــات هامــة عــن  ٤٥٠أكثــر مــن 

  .عمليات حماكم القرى
 عـن عمليـات   ٢٠٠٨ كشف بيان ربع سنوي منذ منتصف عـام         ٨٠٠وقُدِّم أكثر من      

  :معة ظهور بعض األمناط اجلنسانية تتضمنّين حتليل البيانات اجملبو. كم القرىاحم
عدد النساء الاليت يتقدمن بشكاوى إىل حماكم القرى بشأن مشاكل الـزواج ووسـائل                •  

  االعتداء أكرب من عدد الرجال؛
املـسائل الـيت تتـضمن االعتـداء، واسـتعمال عبـارات            بغالبا مـا يكـون الرجـال متـهمني            •  

  التهديد أو األسلحة، والسكر؛
  .تهم النساء بنشر اإلشاعات الكاذبةا ما ُتكثري  •  

  
  القاضيات واملوظفات األخريات يف حماكم القرى    

ومل تكلـل بالنجـاح     . ال يوجد شرط تشريعي حيتم وجود قاضية جبميـع حمـاكم القـرى              
 بوجـود   ١٩٨٩ على قانون حماكم القرى لعـام        ٢٠٠٠جمموعة من التعديالت املقترحة يف عام       

  .قرىقاضية يف حماكم ال
 توجيــه للــسياسات الوطنيــة، مــن خــالل األمانــة، بأنــه ٢٠٠٤ومــع ذلــك، صــدر عــام   

ذ هـذه   وتنفَـ . جيب على مجيـع حمـاكم القـرى تعـيني قاضـية واحـدة علـى األقـل يف كـل حمكمـة                      
  .السياسة تدرجييا يف مجيع املقاطعات بدعم من إدارة املقاطعات
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 امـرأة حـىت     ٨٦ث جـرى تعـيني      وتقوم مقاطعة املرتفعـات الـشرقية بـدور ريـادي، حيـ             
ويبلـغ  . ويوجد عدد كبري من القاضيات يف إقلـيم العاصـمة الوطنيـة ومقاطعـة إنغـا أيـضا                  . اآلن

 مقاطعـة لـديها     ١٩وهنـاك   .  مقاطعة ١٥اآلن جمموع املقاطعات اليت ُعيِّنت املرأة فيها كقاضية         
 املتوقـع أن يزيـد       موظفـة، ومـن    ٤١٠وبلغ إمجـايل عـدد املوظفـات        . موظفات يف حماكم القرى   

وعيَّنـت  . هذا العدد زيادة كبرية باستكمال البيانات املعنية بقوائم موظفي أمانـة حمـاكم القـرى              
  .وال يوجد إال عدد قليل جدا من ضابطات السالم. ت كثرية أيضا النساء ككاتباتمقاطعا

فرة وعن أي تدابري أخرى     ايرجى تقدمي معلومات مفصلة عن الربامج املتو        )أ(  
خــذة أو يزمــع اختاذهــا لتعزيــز مــشاركة املــرأة يف مناصــب صــنع القــرار  مت

السياسي والعام، مثل اخلدمة املدنية، واإلدارة العامة، والسلطة القضائية،         
 .مبا فيها التدابري اليت هتدف إىل متكني املرأة يف هذا الصدد

  :الرد    
لتوجيهيــة املكرســة يف  األهــداف الوطنيــة واملبــادئ امــناملــساواة ومــشاركة املــواطنني   

املـواطنني  جلميع  ’أنه  وينص الدستور على    . الدستور الوطين لدولة بابوا غينيا اجلديدة املستقلة      
  .‘فرص متكافئة للمشاركة يف عملية التنمية يف البلد واالنتفاع هبا

وتتــضمن مبــادرات احلكومــة لتعزيــز مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرار الــسياسي والعــام    
  :لتاليةالتدابري ا

  )٢٠٥٠بابوا غينيا اجلديدة، رؤية  (٢٠٥٠- ٢٠١٠اخلطة االستراتيجية الوطنية     
توجد سبعة حماور جيري تعيينها يف إطـار اخلطـة االسـتراتيجية الوطنيـة الـيت تـرى بـابوا                      

وتنميـة رأس املـال     . ٢٠٥٠غينيا اجلديدة بلـدا أكثـر رخـاء وأمنـا وصـحة وسـالما حبلـول عـام                   
ة، ومتكــني الــشباب واألشــخاص حمــور رئيــسي يعــزز املــساواة بــني اجلنــسني البــشري واجلنــساني

واملشاركة عن طريق كفالة أن يكـون الرجـال والنـساء يف بـابوا غينيـا اجلديـدة مـدربني تـدريبا             
وحيصلون على أجور جمزية ويعاملون بإنـصاف ويـسامهون علـى حنـو مثمـر               جيدا ومستخدمني   

اركة املـرأة علـى حنـو أكـرب يف العمـل والـسياسة واحليـاة                وسيضمن هذا مـش   . يف التنمية الوطنية  
  .العامة بوصفها شريكا مساويا يف التنمية الوطنية

  االستراتيجية اإلمنائية املتوسطة األجل    
تشكل املساواة بني اجلنسني، يف إطار االستراتيجية اإلمنائية املتوسطة األجـل، هـدفا ذا                

  .أولوية من أجل منو األمة وتنميتها



CEDAW/C/PNG/Q/3/Add.1
 

34 10-28670 
 

وتدرك احلكومة أنه جيـب معاجلـة املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة معاجلـة كاملـة                       
ويتضمن هذا ختفـيض التفاوتـات املوجـودة بـني التحـاق            . بغية حتقيق أهداف هذه االستراتيجية    

 يف صـنع القـرار      الذكور واإلناث بالتعليم الرمسي وحتسني الوضـع الـصحي للمـرأة ومـشاركتها            
  .ات احلكوميةعلى مجيع املستوي

  )٢٠١٢- ٢٠٠٨(برنامج تنمية قوة العمل بالقطاع العام     
ويهدف هذا الربنـامج إىل وضـع   . هذا برنامج لتنمية قوة العمل من أجل اخلدمة العامة   

ة مــن األنــشطة املــضطلع هبــا علــى مجيــع صــعد قــوة العمــل ئفــإطــار موحــد حيقــق التماســك لطا
ــها إعــادة تأســ ،بالقطــاع العــام ــة واملقــصود من ــادة  . يس إدارة عامــة فعال واهلــدف هــو إعــداد ق

مرتقبــون للمــستقبل يف جمــال اخلدمــة العامــة عــن طريــق تعــيني خرجيــي اجلامعــات وإعطــائهم      
  .رشاد واإلعداداإلبرنامج توجيهي مكثف، ويقوم كبار املوظفني العامني باإلشراف و

حــديثا مــن ويف إطــار هــذا الربنــامج كــان هنــاك إنــصاف يف اســتقدام شــابات ختــرجن    
إىل قائمة بعدد قليل من طلبات شغل منصب هـو نـسبة إنـاث        لمعيار  (مؤسسات التعليم العايل    

: مالحظـة  -سمح بتعيني ثـالث إنـاث هلـذا الربنـامج           ي حبيث   ١ : ٢ذكور أو ذكور إىل إناث      
 وتقـوم وزارة إدارة املـوارد البـشرية بتنـسيق           .)الـنص غـري واضـح     يرجى التوضـيح حيـث أن       

  .ن أجل اخلدمة العامةالربنامج م
  برنامج تنمية الوظائف التنفيذية العليا    

واهلــدف الرئيــسي هلــذا . ُوِضــع هــذا الربنــامج مببــادرة مــن وزارة إدارة املــوارد البــشرية  
ذكور واإلنـاث مـن مـوظفي احلكومـة الـذين يـشغلون املناصـب               الـ الربنامج املعـني هـو تـدريب        

  . واجباهتم الرمسيةالتنفيذية ليصبحوا أكثر فاعلية يف أداء
  سياسة املساواة بني اجلنسني يف اخلدمة العامة    

ليس لدى بـابوا غينيـا اجلديـدة مبـادئ توجيهيـة موحـدة للـسياسات املتعلقـة باملـساواة                     
عند وضعها سياسـات تتعلـق ببيئـة العمـل     بني اجلنسني يف مكان العمل ميكنها توجيه املنظمات  

  .اخلاصة هبا
ملوارد البشرية، بوصفها الوكالة الرئيسية املسؤولة عن إدارة املـوارد       وتعد وزارة إدارة ا     

ملعاجلـة مـسألة    ‘ املساواة بني اجلنـسني يف مكـان العمـل        ’أن  البشرية، الصيغة النهائية لسياسة بش    
وسـتكون هـذه الـسياسة متطابقـة مـع اخلطـة العامـة لـوزارة         . التمييز والقولبـة يف اخلدمـة العامـة      

ــوظفني لل ــرة إدارة امل ــادئ     . ٢٠١٠-٢٠٠٦فت ــة واملب ــداف الوطني ــسياسة األه ــذه ال ــدعم ه وت
  .١٩٧٨التوجيهية للدستور وقانون العمل لعام 
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مــا إذا كانــت احلكومــة تعتــزم إصــدار توجيهــات، أو حتديــد    بيــان  يرجــى  )ب(  
حصص أو اختاذ أي تدابري أخرى حمددة لزيادة متثيل النساء يف املستويات        

  .لطة القضائية، وكذلك على املستوى الدويلالعليا يف احلكومة، والس
  :الرد    
  القانون األساسي بشأن احلكومات اإلقليمية واحمللية    

يــسمح القــانون األساســي بــشأن احلكومــات اإلقليميــة واحملليــة بتعزيــز تكــافؤ الفــرص     
  .واملشاركة الشعبية على مجيع املستويات احلكومية

ــة ألــف مــن اجلــزء       بوجــه خــاص متثيــل امــرأة  ٢ مــن القــسم ١وتتطلــب املــادة الفرعي
ــة مــن قبــل اجمللــس التنفيــذي اإلقليمــي لتكــون عــضوة يف       مرشــحة وفقــا لقــانون برملــاين ومعين

نص املـادة الفرعيـة بـاء أيـضا، بالنـسبة لتـشكيل احلكومـة احملليـة، أن أحـد                    تو. اجلمعية اإلقليمية 
  .انون برملاينفق قواألعضاء سيكون ممثال للمنظمة النسائية، ويكون مرشحا 

ــة         ــصبح اآلن مــسؤوال عــن امليزاني ــرأة، سي ــشغيل املكتــب املعــين بتطــور امل ــشاء وت وبإن
 بغيــة كفالــةوحتليــل الــسياسات جلميــع الوكــاالت احلكوميــة علــى مجيــع مــستويات احلكومــة    

  .مراعاة الفوارق بني اجلنسني يف مجيع العمليات احلكومية
  

   اجلنسية- ٩املادة     
  .٩ئلة فيما يتعلق باملادة مل ُتثر أية أس  

  
   التعليم- ١٠املادة     

، ألن طـرد الفتيـات احلوامـل مـن          ينهي احلمل يف سن مبكرة تعلـيم الفتيـات          )أ(  
  .املدارس أمر ال حيظره القانون

  :الرد    
وتتــرك الفتيــات احلوامــل . طــرد الفتيــات احلوامــل مــن املــدارس أمــر ال حيظــره القــانون  

ن يمتييـز ضـدهن مـن جانـب الـسلطات املدرسـية والطـالب اآلخـر               املدرسة أيضا بسبب وجـود      
  .ن وجمتمعاهتن احملليةيوالوالد

ــا           ــابوا غيني ــة يف ب ــة الثقافي ــول مــن الناحي ــر غــري مقب ــاة حامــل املدرســة أم وحــضور فت
ثـبط مهتـهن حلـضور    ونظرا لوجود مثل هذه املعايري، تشعر الفتيات احلوامـل بالعـار وتُ         . اجلديدة

  .ركن املدرسة عندما حيملناملدرسة، أو يت
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 الربامج التعليمية املتاحة للفتيات والنساء الاليت تركن املدرسة         يرجى بيان   )ب(  
  .والتخرجقبل سن إمتام الدراسة 

  :الرد    
‘ التعجيـل بتعلـيم الطفلـة     ’لدى وزارة التعليم بالشراكة مـع اليونيـسيف برنـامج يـدعى               

ة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة وأثبـت أنـه برنـامج نـاجح        الذي جرت جتربته يف خمتلف املناطق الريفيـ       
منح اآلن الفتيات الاليت تـركن التعلـيم بـسبب احلمـل ومـشاكل أسـرية أخـرى فرصـة                    وُت. جدا

  .ثانية للعودة إىل املدرسة وإكمال تعليمهن
ولــدى احلكومــة، مــن خــالل وزارة التعلــيم، بــرامج أخــرى للتعامــل مــع الطلبــة الــذين   

  :وتتضمن تلك الربامج. مبا فيهم الفتيات احلوامليتركون املدرسة، 
فتـوح عـن بعـد، وتوجـد يف مراكـز املقاطعـات يف مجيـع أحنـاء                  مراكز للتعليم املـرن وامل      •  

وميكن للنساء والفتيات الاليت تركن املدرسة قبـل سـن إمتـام الدراسـة والتخـرج                . البلد
، ممـا   ١٢ الدراسـي    مواصلة دراستهن من خـالل التعلـيم عـن بعـد إىل مـستوى الفـصل               
  .ميكنهن من التقدم إىل الدراسات اجلامعية يف الكليات واجلامعات

برنامج تدرييب حملو أمية الكبار للنـساء والفتيـات الـاليت تـركن املدرسـة قبـل سـن إمتـام                 •  
وتـزودهن تلـك التـدريبات باملهـارات األساسـية للقـراءة            . الدراسة والتخرج واألميات  

  .مواصلة طريقة التعليم عن بعد وتشجعهن على ذلكوالكتابة ومتكنهن من 
التدريب على التعليم التقين واملهين الذي يقدم فرصة للتدريب علـى املهـارات احلياتيـة                 •  

للنساء والفتيـات الـاليت يتـركن الدراسـة مبكـرا نتيجـة للحمـل والـضغوط االجتماعيـة            
ياكـة واملخـابز واحلـرف     وتتراوح التدريبات من التدريب على الطهي إىل احل       . األخرى

  .والنجارة ومصنوعاهتا والسباكة واملهن امليكانيكية والكهربائية
وتقـدم  . أنشأت اجلامعات اململوكة للدولة مراكز للتعليم عن بعد يف مجيع أحنـاء البلـد               •  

  .هذه املراكز برامج للحصول على شهادة أو دبلوم أو درجة علمية
ــة   )ج(   ــان أي ــدابري أخــرى اختــ يرجــى بي ــا    ت ــوي اختاذه ــة الطــرف أو تن ذهتا الدول

  .واصلة تعليمهنمبللسماح للنساء والفتيات احلوامل 



CEDAW/C/PNG/Q/3/Add.1  
 

10-28670 37 
 

  :الرد    
  برنامج الكليات املتوسطة    

وتقـوم بتجريبـه يف مقاطعـة       ‘ الكليـات املتوسـطة   ’وضعت وزارة التعليم مؤخرا مفهوم        
تيـة للطـالب غـري      وهتـدف هـذه املبـادرة إىل إجـراء تـدريب علـى املهـارات احليا               . شرق سـيبيك  

.  مبن فيهم النساء والفتيـات الـاليت تـركن املدرسـة قبـل سـن إمتـام الدراسـة                ،امللتحقني باملدارس 
علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي ملـنح الفرصـة للطـالب غـري امللـتحقني                ‘ الكليات املتوسطة ’وأنشئت  

بات يف جمـاالت    وسـتقدم التـدري   . باملدارس والكبار الـذي يقيمـون يف قـراهم وجمتمعـاهتم احملليـة            
احلياكــة واملخــابز والطهــي والعمــل يف املــزارع وفالحــة البــساتني والزراعــة وحتــضري املنتجــات   

  .الغذائية
  وزارة التنمية اجملتمعية ومراكز التعلم والتنمية يف اجملتمعات احمللية    

 .٢٢ات البلـد الــ      قاطعـ مكاتب تنسيق املناطق يف مجيـع م      تنشئ وزارة التنمية اجملتمعية       
ــوزارة حــىت اآلن    ــشأت ال ــام       ١١وأن ــذا الع ــزين ه ــشاء مرك ــدء يف إن ــرر الب ــن املق ــزا، وم  مرك

ومكاتب تنسيق املنـاطق هـي جهـات التنـسيق ملراكـز الـتعلم والتنميـة يف اجملتمعـات             ). ٢٠١٠(
  .احمللية

ومكاتب تنسيق املناطق ومراكز التعلم والتنمية يف اجملتمعات احمللية هي نقاط الـدخول               
واألنـشطة  . عزز الـوزارة مـن خالهلـا أنـشطة الـتعلم والتنميـة علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي           اليت سـت  

التـدريب   مثـل    ،ة اليت جتري ممارستها هي التدريب على املهارات احلياتيـة وبـرامج التوعيـة             يناملع
ــة وتنظــيم األســرة      علــى  ــزارع وحمــو األمي الطهــي واحلياكــة والعمــل يف املخــابز والعمــل يف امل

  .والصحة والنظافة العامةوالتغذية 
حتسني نوعية احلياة بتـوفري التعلـيم العـام         ”إىل   سياسة التعليم اجلنساين     هتدف  )د(  

 كـان قـد جـرى ختـصيص       ويرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن مـا إذا            . “للجميع
موارد بشرية ومالية كافية لتحقيق أهداف هـذه الـسياسة، أو مـا إذا كـان             

  .ت امليزانية املوجهة لتعليم البناتقد مت اختاذ تدابري لزيادة خمصصا
  :الرد    

ــات        ــيم الفتي ــل بتعل ــة خمصــصة للتعجي ــة معين ــد زادت   . ال توجــد ميزاني ــك فق ــع ذل وم
 تعليمــا جمانيــا للــصفوف ٢٠١٠احلكومــة مــن امليزانيــة اإلمجاليــة لــوزارة التعلــيم وقــدمت عــام   

حـىت  (بتـدائي إىل الثـانوي      اإلعدادية واالبتدائية ودعمـت الرسـوم للمـستويات التعليميـة مـن اال            
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أمـا يف مدرسـة التعلـيم املهـين والتـدريب الـتقين فكـان هنـاك نقـص يف                    . )١٢الفصل الدراسـي    
  .الدعم الكايف من احلكومة رغم اإلصالحات اليت تتوخى ختصيص موارد بشرية ومالية كافية

  تفاصيل عن التدابري الـيت اختـذهتا وزارة التعلـيم بـشأن حـذف              يرجى تقدمي   )ـه(  
ما يـنم عـن املواقـف النمطيـة املتعلقـة بـأدوار ومـسؤوليات كـل مـن املـرأة                     

الكتب املدرسية واملنـاهج الدراسـية ومـواد تـدريب املعلمـني،         والرجل من 
  .ونتائج تلك التدابري

  :الرد    
ــى       ــؤخرا بإدخــال إصــالحات عل ــيم م ــاهج الدراســية والكتــب  ’قامــت وزارة التعل املن
القوالـب النمطيـة   ’ العبـارات ذات   أوالحات حـذف الكلمـات      وتتضمن تلك اإلصـ   . ‘املدرسية
  .وتغيريها بكلمات أو عبارات تراعي الفروق بني اجلنسني‘ اجلنسية

وما زالـت عمليـة اإلصـالح هـذه جاريـة، ومـع ذلـك مل جيـر اسـتعراض مـواد تـدريب                          
  .املعلمني أو الكتب املدرسية أو مواد التدريب األخرى

عــرض بعــض الفتيــات لالعتــداء اجلنــسي علــى يــد       ت”يــشري التقريــر إىل    )و(  
تعــرض العديــد مــن الفتيــات يف املنــاطق الريفيــة للعنــف  ”وإىل “ مدرســيهن

  .“اجلنساين، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي اللفظي من شبان
  :الرد    

بعض الفتيات يتعرضـن لالعتـداء اجلنـسي علـى يـد مدرسـيهن وبـأن                تقر احلكومة بأن      
يفية يتعرضن للعنف اجلنساين مبا يف ذلك التحرش اجلنـسي واللفظـي مـن              الفتيات يف املناطق الر   

ويقع كثري من هذه احلوادث نتيجة إغراء املدرسني للفتيات احملرومـات بـالنقود وغريهـا               . شبان
ــة  ــوارد املادي ــأثري      . مــن امل ــواقعني حتــت ت ــان ال ــضا الرجــال أو الفتي ويرتكــب هــذه احلــوادث أي

  .عةالكحول واملخدرات غري املشرو
ــدابري املتخــذة    )ز(   ــداء والتحــرش    يرجــى وصــف الت ــات مــن االعت ــة الفتي  حلماي

  .اجلنسيني يف املدارس ويف الطريق إليها، وملالحقة مرتكيب تلك اجلرائم
  :الرد    

جلنة خدمات التدريس هـي الوكالـة املـسؤولة عـن إدارة شـؤون املدرسـني واإلشـراف                 
مــدت اللجنــة هنــج عــدم التــسامح إطالقــا إزاء االعتــداء واعت. عليهــا، مبــا فيهــا املــسائل التأديبيــة

  .اجلنسي واالغتصاب اللذين ميارسهما املدرسون يف املدارس



CEDAW/C/PNG/Q/3/Add.1  
 

10-28670 39 
 

االعتــداء اجلنــسي، وتتخــذ إجــراءات تأديبيــة مالئمــة ضــد املدرســني الــذين يرتكبــون     
  .وتتضمن تلك اإلجراءات إحالة املسألة إىل الشرطة بغية املقاضاة

يف املــدارس بــشأن مــسأليت االغتــصاب والعنــف ضــد النــساء   وجتــري توعيــة مــستمرة    
  .والفتيات
الــيت تــضع اإلطــار “ سياســة إدارة الــسلوك يف التعلــيم”وبــدأت وزارة التعلــيم مــؤخرا   

  .إلدارة السلوك يف املدارس
وهتـــدف مبـــادرة شـــراكة جديـــدة بـــني وزاريت التنميـــة اجملتمعيـــة والتعلـــيم إىل تعـــيني     

 يقومــون بــالتعرف علــى أطفــال املــدارس الــذي   ‘محايــة األطفــالمــوظفني متطــوعني لــشؤون  ’
  .حيتاجون إىل محاية ومساعدهتم

  
   العمالة- ١١املادة     

يــشري التقريــر إىل أن قــانون العمــل الــوطين يفتقــر إىل أحكــام تكفــل محايــة   )أ(  
يرجى بيان التدابري اليت    . األمومة وحظر التحرش اجلنسي يف مكان العمل      

  .إلدراج مثل هذه األحكام يف التشريعات احمللية  الطرفاختذهتا الدولة
  :الرد    

ــة ٢٠٠٠منــذ أن صــدَّق الربملــان يف عــام     بــشأن ‘ منظمــة العمــل الدوليــة ’ علــى اتفاقي
، بـدأت وزارة العمـل والعالقـات الـصناعية     )١٩٥٨ لعام ILO C111(التمييز يف العمالة واملهن 

سيـشهد  و. شروع قـانون العالقـات الـصناعية املقتـرح        برناجما الستعراض قوانني العمالة بـدءا مبـ       
إنــشاء جلنــة للعالقــات الــصناعية وآلياهتــا إلتاحــة الطعــن يف االنتــهاكات املتعلقــة باملبــادئ   هــذا 

  .واحلقوق األساسية يف العمل ضمن معايري العمل األخرى
ــادة     ــرح   ٨وحتظــر امل ــانون املقت ــة أو االســتبعا ” مــن مــشروع الق ــز أو التفرق  أو دالتميي

التفــضيل القــائم علــى أســاس العنــصر، أو اللــون، أو اجلــنس، أو الديانــة، أو احلمــل، أو الــرأي   
الــسياسي، أو األصــل العرقــي، أو األصــل الــوطين، أو املنــشأ االجتمــاعي، أو احلالــة الفعليــة أو  
املالحظــة مــن حيــث فــريوس نقــص املناعــة البــشرية أو اإليــدز، ممــا يــؤدي إىل إلغــاء أو تعطيــل   

مـشروع قـانون   ’وجيـري إعـداد مـسودة    . “ساواة، يف الفـرص أو املعاملـة يف العمـل أو املهنـة     امل
  .وستعرض على الربملان إلقرارها‘ العالقات الصناعية

 خـدمات متوهلـا الدولـة لرعايـة األطفـال           يرجى بيان ما إذا كانـت هنـاك أيـة           )ب(  
  . لألمهات العامالتمتوافرة
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  :الرد    
الوصول إىل إتقان يف اجمللس االستشاري الثالثـي الـوطين بـشأن            هناك ممانعة يف    كانت    

ومـن  .  اليت صدقت عليهـا منظمـة العمـل الدوليـة          ١٠٣التنفيذ التام التفاقية محاية األمومة رقم       
خالل احلوار مع القطاع اخلاص، شـكلت مـسألة التكلفـة، وخباصـة للقطـاع اخلـاص، عقبـة يف            

 ١٥٦ التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم     ومل جير أيضا  . سبيل التوصل إىل اتفاق   
الدولة ال تقدم أية خدمات لرعاية الطفـل لألمهـات          و. بشأن العمال ذوي املسؤوليات األسرية    

  .العامالت
 معلومات وإحصاءات عن مشاركة القـوة العاملـة النـسائية يف     يرجى تقدمي   )ج(  

  .القطاع غري الرمسي
  :الرد    

 أكــرب التحــديات الــيت تواجههــا بــابوا غينيــا اجلديــدة  مــنحــصاءات مجــع البيانــات واإل  
  .كأمة، مما جيعل احلصول على إحصاءات دقيقة ومسجلة أمرا صعبا

وتسعى وزارة العمل والعالقات الصناعية إىل إنـشاء مـشروع ملعلومـات سـوق العمـل                  
  ملعاجلة هذه املسألة

لرمسي من أنـواع اخلـدمات     ما هو متاح للمرأة يف القطاع غري ا        يرجى بيان   )د(  
واحلمايــة القانونيــة أو االجتماعيــة أو غريهــا، مــع ذكــر أيــة تــدابري اختــذت 

  .لتسهيل حصول املرأة عليها
  :الرد    

، فيما يتعلق بالعمل، برنـامج العمـل الالئـق     اعتمدت وزارة العمل والعالقات الصناعية      
هــا كــسبيل للمــضي قــدما يف حتــسني ملنظمــة العمــل الدوليــة بغيــة معاجلــة حتــديات العوملــة وآثار

  .اإلنتاجية واحلد من الفقر
وملــا كــان الثــالوث الــوطين للــشركاء االجتمــاعيني، التــابع لــوزارة العمــل والعالقــات      

، فقد وقَّع على برنامج قطري للعمـل        ٢٠٠٠الصناعية، قد اعتمد برنامج العمل الالئق يف عام         
وية ملنظمات أربـاب العمـل والعمـال واحلكومـة     ويشكل هذا إطارا لألنشطة ذات األول . الالئق

  .يف إطار الركائز األربع للحقوق والعمالة واحلماية االجتماعية واحلوار االجتماعي
وقدمت الـوزارة، اسـتكماال لربنـامج العمـل الالئـق والربنـامج القطـري، ورقـة سياسـة              

واملقـصود مـن ذلـك      . عليهـا إمنائية وطنية للعمل الالئـق إىل اجمللـس التنفيـذي الـوطين للتـصديق               
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التهيئة الفعالة لبيئـة عمـل مؤاتيـة يف القطـاعني الرمسـي وغـري الرمسـي، فـضال عـن تـوفري احلمايـة                
  .االجتماعية للعاملني

 علـى تـوفري بيئـة مؤاتيـة         ٢٠٠٤وينص قانون مراقبة وتنميـة القطـاع غـري الرمسـي لعـام                
، وضــعت سياســة بــشأن االقتــصاد غــري ولتنفيــذ هــذا القــانون. ملــشاركة املــرأة يف هــذا القطــاع

  .عليهاالرمسي، وهي اآلن معروضة على اجمللس التنفيذي الوطين للتصديق 
 صدَّقت احلكومة أيضا على تكوين فرقة عمل لتنميـة سياسـة احلمايـة            ٢٠٠٩ويف عام     

ت، وتقوم وزارة التنمية اجملتمعية، مع ممثلني مـن األعـضاء املـشتركني بـني الوكـاال             . االجتماعية
وجتري فرقة العمـل اآلن مـشاورات علـى الـصعيد الـوطين للتعـرف          . بإدارة وتنسيق فرقة العمل   

  .على القضايا اليت ستشكل أسس هذه السياسة
  

   الصحة- ١٢املادة     
  :يرجى تقدمي معلومات مستكملة  )أ(  

وس  يف أي من الربامج املوجـودة للوقايـة مـن فـري      املنظور اجلنساين مدجما  عما إذا كان      •  
  اإليدز ومكافحته؛/نقص املناعة البشرية

  :الرد    
أنشأ اجمللـس الـوطين املعـين مبكافحـة اإليـدز قـسما جنـسانيا ملعاجلـة القـضايا اجلنـسانية                       

 مستـشار للـشؤون     ٢٠٠٧ ويرأس القسم منذ عام      .اإليدز/وقضايا فريوس نقص املناعة البشرية    
  .اجلنسانية
يــة املعنيــة باجلنــسانية وفــريوس نقــص املناعــة  وينــسق هــذا القــسم تنفيــذ الــسياسة الوطن  
  .وخطة التنفيذ ودليل املنفذين املرافقني هلا) ٢٠١٠-٢٠٠٦(اإليدز /البشرية

 يف  ١واهلدف العام هلذه السياسة احلد مـن معـدل االنتـشار بـني الـسكان إىل أقـل مـن                       
  .٢٠١٠املائة حبلول هناية عام 

الكبـار والـشباب   (عف الذكور واإلناث وهتدف هذه السياسة أيضا إىل اإلقالل من ض      
ــشرية  ) واألطفــال ــساين يرتكــز علــى    /إزاء فــريوس نقــص املناعــة الب ــدز باســتخدام هنــج جن اإلي
  .احلقوق

مورويب ومادانغ وشـرق     :وبدأ بالفعل تنفيذ هذه السياسة يف املقاطعات التالية يف البلد           
نوس وشرق بريطانيـا اجلديـدة وغـرب        وما سيبيك واملرتفعات الغربية واملرتفعات اجلنوبية وإنغا     
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بريطانيــا اجلديــدة وأيرلنــدا اجلديــدة ومقاطعــة خلــيج مــيلين ومنطقــة بوغانفيــل املتمتعــة بــاحلكم  
  .الذايت
 لتعزيـز احلـصول علـى خـدمات تنظـيم           يرجى بيان اإلجراءات اليت تتخذها احلكومـة        •  

ي، مبـا يف ذلـك      األسرة والتوعية بشأن األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنس        
اإليـدز، مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى احتياجـات        /فريوس نقص املناعة البشرية 

  .الشباب
  :الرد    

اخلطـة االسـتراتيجية الوطنيـة املعنيـة مبكافحـة فـريوس نقـص              ’وضعت احلكومة الوطنية      
لــك وتتــضمن ت.  الــيت أســفرت عــن حتــسني خــدمات الــصحة األســرية ‘اإليــدز/املناعــة البــشرية

 وعيـادات   ،اجلديـدات  وعيـادات األمهـات      ،مهـات واألطفـال    إنشاء عيـادات رفـاه األ      اخلدمات
وخدمـة إسـداء املـشورة للوالـدين مـن الـشباب، وعيـادات مـا قبـل          ، الرضاعة الطبيعية والتغذيـة  

الوالدة، ووحدات الكشف عن سرطان عنق الـرحم واإلصـابات املنقولـة عـن طريـق االتـصال                   
  .اجلنسي

نـزيف الـوالدة وفحـص   : ذات األولوية بالنسبة للوفيات النفاسية هي    واجملاالت احملددة     
ومن الضروري زيادة التوعية العامـة      . ما قبل الوالدة والتدريب الواجب لألخصائيني الصحيني      

  .خبدمات صحة األمهات يف املناطق الريفية
 ٢٢ مقاطعـة مـن مقاطعـات البلـد الــ           ٢٠ جملسا ملكافحة اإليـدز يف       ٢٠وجرى إنشاء     

 جملـــسا يف املنـــاطق كمراكـــز لتنـــسيق ونـــشر املعلومـــات بـــشأن فـــريوس نقـــص املناعـــة  ٨٩ و
وتتـضمن الـربامج األمـراض الـيت تنتقـل عـن            . اإليـدز والقـضايا املتعلقـة بـذلك يف البلـد          /البشرية

ــق اجلــنس  ــة       ،طري ــم األوبئ ــة، وعل ــف والوقاي ــدعم، والتثقي ــة وال ــشورة، والرعاي ــالج، وامل  والع
 والرصـد   ،لـي  يف جمال التغري االجتماعي والسلوكي، واألسرة واجملتمع احمل        واإلشراف، والبحث 

  .والتقييم
يــشكل اإلجهــاض فعــال إجراميــا يف الدولــة الطــرف وال يــسمح بــه حتــت أي    )ه(  

يرجـى تقـدمي تفاصـيل بـشأن        . ظرف كان، حىت لو كانت حياة األم يف خطر        
 الــيت تفــرض  إلغــاء األحكــامبغيــةإىل تعــديل التــشريعات أي خطــط هتــدف 

  .عقوبات على النساء اللوايت خيضعن لعمليات اإلجهاض
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  :الرد    
. ال جيري النظر يف اإلجهاض إال يف ظل الظروف اليت تكون حيـاة األم فيهـا يف خطـر                 

  .غري مشروعومع ذلك ال يزال القانون ينص على أن اإلجهاض 
يـات، مبـن     معلومات وبيانات عن كيفية حـصول النـساء والفت         يرجى تقدمي   )أ(  

فيهن من يقمن يف املناطق الريفية، على خـدمات الـصحة العامـة والـصحة               
  .العقلية

  :الرد    
تقوم وزارة الصحة، باالشتراك مع جلنة العمل بشأن العنف العائلي واجلنـسي، بإنـشاء                

وتقـدم  . مراكز لـدعم األسـرة يف املستـشفيات الرئيـسية واملراكـز الـصحية يف مجيـع أحنـاء البلـد                    
ملراكز خدمات دعـم األسـرة كمـا تيـسر إحالـة الـضحايا والنـاجني مـن العنـف اجلنـساين                      هذه ا 

  .الذي يتضمن االغتصاب وسفاح احملارم والعنف العائلي وحماوالت االنتحار
 وتقـدمي   ،الرعايـة النهاريـة   :  هـي  ‘مراكـز دعـم األسـرة     ’واخلدمات احملددة اليت تقدم يف        

  .لصدمات، والتقارير الطبية، واخلدمات شبه القانونيةاملشورة النفسية واملشورة يف حاالت ا
ــد يف           ــة يف البلـ ــرة املتاحـ ــم األسـ ــدمات دعـ ــدد خـ ــاه إىل عـ ــدول أدنـ ــشري اجلـ ويـ

  .املستشفيات الرئيسية
  

  العدد
املركـز حيـث أنـشئ مركـز        /اسم املستشفى 
  اإلقليم/املقاطعة  املنطقة  خدمات األسرة

  منطقة العاصمة الوطنية  لعاصمة الوطنيةمنطقة ا  بورت موريسيب العاممستشفى   ١
ــذكاري     ٢ ــاو الت ــشفى أنغ ــة  (مست ــز خدم مرك

  )إسداء املشورة للنساء
  مقاطعة مورويب  الي

  مقاطعة سيمبو  كوندياوا  مستشفى كوندياوا العام  ٣
 مقاطعة املرتفعات الشرقية  كاينانتو  ينانتو الصحيمركز كا  ٤
 رتفعات الشرقيةمقاطعة امل  غوروكا  مستشفى غوروكا العام  ٥
 مقاطعة املرتفعات الغربية  جبل هاغن  مستشفى جبل هاغن العام  ٦
  مقاطعة شرق سيبيك  مابريك  مستشفى مابريك  ٧
    

ويف هنايــة املطــاف ســيجري إنــشاء مراكــز دعــم األســرة يف مجيــع املقاطعــات واملراكــز    
  .الصحية الرئيسية يف مجيع أحناء البلد
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 بـأن تقــوم  ٢٠٠٩نـوفمرب  / تـشرين الثــاين ١٢ املـؤرخ  تعميمــهووجـه وزيـر الـصحة يف      
مجيع املستشفيات واملراكز الـصحية يف مجيـع أحنـاء البلـد بإلغـاء رسـوم معاجلـة حـاالت العنـف                      

  :العائلي والعنف اجلنسي واالعتداء على األطفال وإدماج التوصيات التالية يف عملها
  .عدم فرض رسوم على حاالت العنف العائلي  - ١
  .فرض رسوم على حاالت العنف اجلنسيعدم   - ٢
  .عدم فرض رسوم على حاالت االعتداء على األطفال  - ٣
عدم فرض رسوم على التقارير الطبية عـن العنـف العـائلي والعنـف اجلنـسي واالعتـداء                   - ٤

  .على األطفال
  

  .عدم فرض رسوم على النساء واألطفال املصابني نتيجة التناحر بني القبائل   -  ٥    
ما سبق بغية ضمان االمتثال للتوصيات وتنفيذها حبيث جتـري املعاجلـة الفعالـة             خذ  يت و  

للوضع املتـدين الـسائد للنـساء والفتيـات، ومواقـف الرجـال إزاء االحتياجـات الـصحية للنـساء                    
واألطفال وعبء االلتزام األسري؛ وكلـها أمـور هلـا تـأثري سـليب علـى صـحة النـساء واألطفـال           

لـن يـشكل فـرض الرسـوم سـوى عـائق يف سـبيل           و.  اخلدمات الـصحية   وإمكانية حصوهلم على  
ــا اجلديــدة يف ختفــيض املعــدل املرتفــع للوفيــات النفاســية ويف التمــاس      ــابوا غيني حتقيــق هــدف ب

  .الناجني للعدالة
  

  . وصف اخلدمات اليت تقدمها الدولة الطرف إىل املسناتيرجى  )ب(  
  :الرد    

 ولكـن ميكنـهن احلـصول       ،ة تقـدم للمـسنات    ال توجد خـدمات حمـددة للرعايـة الـصحي           
واملـسنني، مبـن فـيهم املـسنات،        . على اخلدمات الصحية العامة الـيت توفرهـا احلكومـة ملواطنيهـا           

  .جتري رعايتهم عن طريق أسرهم كجزء من مهام أسرهم يف اجملتمعات احمللية
 تــدابري اختــذهتا احلكومــة أو تفكــر يف اختاذهــا مــن أجــل  ة أيــيرجــى وصــف  )ج(  

مبـا يف ذلـك     قليص املعدالت املرتفعة للوفيات النفاسـية ووفيـات الرضـع،           ت
ساملة وتـوفري املـساعدة يف فتـرة مـا قبـل       الـ مومـة   األ فرة لـضمان  االربامج املتو 

 .الوالدة وما بعدها
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  :الرد    
  السياسات والربامج    

لوفيـــات وضـــعت احلكومـــة إطـــارات الـــسياسات التاليـــة ملعاجلـــة املعـــدالت املرتفعـــة ل  
السياسة الوطنية لتنظـيم األسـرة، وسياسـة التغذيـة، وسياسـة            : لنفاسية ووفيات الرضع يف البلد    ا

وتــضع إدارة . صــحة األمهــات، وسياســة التحــصني، وسياســة رعايــة الطفولــة املبكــرة والتنميــة
واستعرضــت احلكومــة أيــضا . الــصحة الوطنيــة حاليــا سياســة بــشأن صــحة املواليــد واجلنــسانية 

سياســـة وطنيـــة بـــشأن املـــرأة واملـــساواة بـــني ’ وتـــضع ١٩٩١ة للمـــرأة لعـــام الـــسياسة الوطنيـــ
وقد عقدت حلقة عمل استشارية هنائيـة مـع وكـاالت احلكومـة الوطنيـة ومنظمـات          . ‘اجلنسني

  .٢٠١٠مارس / آذار١٨ إىل ١٦اجملتمع املدين وشركاء التنمية يف الفترة من 
األم احلامل وتوفري معلومـات عـن       لتعزيز صحة   ‘ برنامج األمومة الساملة  ’وجرى وضع     

  .أفضل وقت لإلجناب وتدريس طرق تنظيم األسرة
وتتـضمن بـرامج التحـصني      . وتضطلع احلكومة بربنامج للتحصني على الصعيد الـوطين         

أمصال للتطعيم ضد احلـصبة، وشـلل األطفـال، والـسل، والكـزاز بـاء، ومنـشورات، ومحـالت                   
  .التوعية، والتدريب

الذي وضع مببادرة من وزارة الـصحة الوطنيـة   ‘ رة تتمتع بالصحةمفهوم جزي ’ويشجع    
ووكاالت قطاعية أخرى أفراد اجملتمعات احمللية يف بابوا غينيا اجلديدة على املبادرة بتنميـة تلـك      

ــربامج هــي    . اجملتمعــات ــدخل يف إطــار هــذه ال ــيت ت ــشطة ال ــة األزهــار  : واألن ــف، وزراع التنظي
التـصحاح والنظافـة العامـة األساسـية، وزراعـة الطعـام املغـذي يف               والعناية مبجتمعـاهتم احملليـة، و     
  .احلدائق، والقانون والنظام

وتتضمن اجملاالت األخرى اليت تتناوهلا احلكومـة لتخفـيض الوفيـات النفاسـية ووفيـات                 
الرضــع التــدريب وبنــاء القــدرات يف القطــاع الــصحي؛ وإقامــة شــراكات مــع مجيــع أصــحاب    

ــيهم جمت   ــن ف ــصلحة، مب ــني الوكــاالت       امل ــصال ب ــدين؛ وحتــسني االت ــاحنني واجملتمــع امل ــات امل مع
  .احلكومية بشأن القضايا الصحية؛ وبرنامج الدعوة بشأن إدارة أمراض املواليد واألطفال

  تقرير فرقة العمل الوزارية بشأن صحة األم    
 الحـــظ األونرابـــل ساســـا زيـــيب، وزيـــر الـــصحة واملعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة           
 اإليدز، سـوء توصـيل اخلـدمات املتعلقـة بـصحة األم، مبـا فيهـا قـضايا الـصحة اجلنـسية                     /البشرية

 األســباب اجلذريــة للتــدهور يف  لتحديــد فرقــة عمــل وزاريــة  ٢٠٠٩يف عــام واإلجنابيــة، فعقــد 
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 وإجيـاد سـبل للتقـدم يف معاجلـة هـذه القـضايا معاجلـة شـاملة حلمايـة                    ،صحة األمهـات والرضـع    
  . بابوا غينيا اجلديدة يف املستقبلصحة الفتيات والنساء يف

ويرسم هذا التقرير طريق املضي قـدما حنـو وضـع توجيهـات اسـتراتيجية وهنـج شـامل                     
  . للحكومة بأكملها ملعاجلة احلالة الراهنة لصحة األم يف بابوا غينيا اجلديدة

  :وتضمنت النتائج والتوصيات الرئيسية للتقرير ما يلي  
وال تثـق   .  يف النظام الـصحي حلـايل، الـذي يعتـرب يف حالـة سـيئة               ال تثق أغلبية املواطنني     •  

النساء علـى وجـه اخلـصوص يف أن النظـام الـصحي يقـدم هلـن العنايـة علـى حنـو حمتـرم                   
ــيت ال  . وآمــن ــق ال ــضمن شــواغلهن املراف ــة     وتت ــوظفني واألدوي ــة ونقــص امل ــزال مغلق ت

خصائيني الصحيني جتـاه    واللوازم، وتكاليف اخلدمات الصحية، والقضايا السلوكية لأل      
وغالبا ما تبعـث رعايـة األم       . املرضى، مثل املمارسات اليت تفتقر إىل األدب واالحترام       

ومــن الــضروري معاجلــة تلــك الــشواغل بفعاليــة مــن خــالل الــسياسات   . علــى الرهبــة
  .املتنوعة املتعلقة بالصحة واملذكورة أعاله

 فمعــدالت -ال ميكــن احلــصول عليهــا ال جيــري االنتفــاع خبــدمات الوقايــة يف البلــد و   •  
تغطية فترة ما قبل الوالدة منخفضة ومعدالت عمليـات الـوالدة الـيت جيـري اإلشـراف                 
عليها متدنية وال جيري تقـدمي أو اسـتخدام إال قـدر قليـل مـن الرعايـة يف فتـرة مـا بعـد                    

ومعـــدل التوعيـــة قليـــل وراكـــد يف . واســـتخدام وســـائل منـــع احلمـــل قليـــل. الـــوالدة
 خدمات الوقاية واإلرشاد هذه على حنو غري متـساو يف مجيـع             ىوتغطَ. ات البلد مقاطع

وجيب على أية استراتيجية أن تعاجل القضايا احملليـة الـيت تـؤثر             . أحناء بابوا غينيا اجلديدة   
  .على التغطية

ومــن الواضــح أن النــاس يف بــابوا غينيــا  . توجــد حاجــة ماســة إىل التخطــيط الــسكاين   •  
 عددا من األطفال أكرب من العدد الـذي يرغبـون فيـه أو لـديهم القـدرة                  اجلديدة لديهم 
فأقـل مـن نـصف نـساء بـابوا غينيـا اجلديـدة يفـضلن أال يكـون لـديهن                     . على العناية به  

وعلى الرغم من هـذه الرغبـة لـدى النـساء يف أن يكـون لـديهن أسـر                   . أكثر من طفلني  
 اإلجنـاب يـستعملن األسـاليب    لنـساء يف سـن  ا يف املائـة مـن   ٣٥,٧أصغر، فإن أقل مـن   
  .احلديثة لتنظيم األسرة
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  :أوصى التقرير باإلجراءات التالية      
زيــادة االســتثمارات يف مرافــق الرعايــة الــصحية واخلــدمات مــن خــالل الــشراكة بــني      - ١

القطــاعني العــام واخلــاص والتعــاون الــدويل لتحقيــق أهــداف طموحــة ولكنــها ضــرورية حبيــث   
  لراهنة لصحة األم يف البلد على حنو فعال؛جتري معاجلة احلالة ا

ــات         - ٢ ــاجح ملعاجلــة الوفي ــدخل ن ــات ت ــام للفتي ــدائي اجملــاين الع ــيم االبت ــأن التعل ــرار ب اإلق
النفاسية، وأيدت فرقة العمل تأييدا قويا القرار الذي اختذته احلكومة مؤخرا لإلعالن العام عـن               

ويقـر الفريـق أيـضا بالـدور اهلـام          . نفيذ ما سـبق    للبدء يف ت   ٢٠١٠إتاحة املوارد املطلوبة يف عام      
) الـذكور واإلنـاث   (للتعليم بالنسبة ملواطين بابوا غينيا اجلديدة من مجيع األعمار ومن اجلنـسني             

  يف معاجلة وخفض املشاكل املتعلقة بصحة األم؛
تعتــرف فرقــة العمــل بــأن معــدل الوفيــات النفاســية أدق املؤشــرات لنوعيــة ومــستوى      - ٣

 الصحية املوجودة، وأن النظام الصحي غري الصاحل يف بابوا غينيا اجلديدة كان عـامال               اخلدمات
رئيسيا من عوامل املستوى املرتفع املتدهور العتالل األمهات ووفياهتن، وأوصـت فرقـة العمـل               

  ببذل جهود عاجلة ومتواصلة ملعاجلة املشاكل العامة للقطاع الصحي؛
ة الطوعيـة اجليـدة لتنظـيم األسـرة وإتاحـة الوصـول إليهـا               التدعيم الفوري لتوفري اخلدمـ      - ٤

على نطاق واسع جلميع مواطين بابوا غينيـا اجلديـدة بوصـفها تـدبريا رئيـسيا للتـدخل لتخفيـف                    
وينبغي أن يكـون اهلـدف انتـشار اخلـدمات احلديثـة            . عبء وفيات األمهات واعتالهلن يف البلد     

ــسبة   ــول عــا ٦٥لتنظــيم األســرة بن ــة حبل ــي   ٢٠٢٠م  يف املائ ــق معــدل اخلــصوبة الكل ــة حتقي  بغي
  ؛٢٠٢٠ حبلول عام ٢,٢املتوخى، وهو 

جيــب أن تــتمكن كــل امــرأة يف بــابوا غينيــا اجلديــدة مــن إجــراء عمليــة والدة يــشرف     - ٥
ــول عــام      ــة صــحية مــدرب حبل ــدم رعاي ــا مق ــوغ    . ٢٠٣٠عليه وســيتحقق هــذا مــن خــالل بل

من احلوامل إمكانية إجراء عمليـة الـوالدة هـذه        يف املائة    ٦٠األهداف املرحلية بأن يكون لدى      
  ؛٢٠٢٠ يف املائة منهن هذه اإلمكانية حبلول عام ٨٠، ولدى ٢٠١٥حبلول عام 

ينبغي أن يكون لكل امرأة يف بابوا غينيا اجلديدة إمكانيـة احلـصول علـى رعايـة توليـد                     - ٦
  ؛٢٠٣٠شاملة على مستوى مراكز املعونة حبلول عام 

كن كل امرأة من احلصول على رعاية توليد جيـدة يف حـاالت الطـوارئ               ينبغي أن تتم    - ٧
إذا تطلبتها على املستوى األول لإلحالة، بدعم من نظام إحالـة فعالـة مـستكمل مبـا يكفـي مـن                 

  .سبل االتصاالت والنقل
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   احلياة االقتصادية واالجتماعية- ١٣املادة     
  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية    

 إذا كـان بوسـع املـرأة احلـصول علـى القـروض               تقدمي معلومات عما   يرجى  )أ(  
  .واالئتمان املايل على قدم املساواة مع الرجل

  :الرد    
ينفـــذ املـــصرف الـــوطين للتنميـــة، بالـــشراكة مـــع وزارة التجـــارة والـــصناعة، سياســـة     

عمـال  وجيري النظر يف طلبات القروض املقدمة من سـيدات األ       . املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
  .الطموحات بناء على اجلدارة

ومع ذلك، ال تنظر املؤسسات املالية مثل املـصارف التجاريـة يف الطلبـات املقدمـة مـن           
وهـذه  . نساء للحصول على قروض لألعمال التجارية على أساس اجلدارة دون موافقـة الـزوج             

ــسياسة تــضر كــل مــن املــرأة املتزوجــة وغــري املتزوجــة الــيت تريــد أن تــدخل مع      تــرك أنــشطة ال
  .األعمال التجارية

 احلكومـة مـن أجـل       ا جهـود تبـذهل    ة التدابري املتخذة لضمان أيـ     يرجى حتديد   )ب(  
 بني الرجل واملرأة    الفعليةالقضاء على أي شكل من أشكال عدم املساواة         

  .بشأن هذه املسألة
  :الرد    

ــا خصـــصت احلكومـــة، مـــن خـــالل وزارة التجـــارة والـــصناعة، عـــشرة ماليـــني      كينـ
كرأس مال لدخول النساء إىل األعمال التجارية يف القطاع غـري الرمسـي،             ) مليون دوالر  ٣,٣(

  .مبا فيها أنشطة االئتمان بالغ الصغر
معــرض للنــساء يف  ’ كينــا كــرأس مــال الستــضافة    ٢٠٠ ٠٠٠,٠٠وجــرى صــرف    

 امـرأة   ٢ ٠٠٠، الـذي شـاركت فيـه        ٢٠١٠فربايـر   /للمـرة األوىل يف شـباط     ‘ األعمال التجارية 
وتــرأس املعــرض . مــن مجيــع أحنــاء البلــد ممــن يعملــن يف أنــشطة املؤســسات الــصغرية واملتوســطة

  .الرايت أونرابل تشيف سري مايكل توماس سوماري، رئيس الوزراء
ــامج الــشراكة بــني القطــاعني العــام واخلــاص  ’وأنــشأ أيــضا    احلكــومي عــددا مــن  ‘ برن

ميــنح هــذا الربنــامج ائتمانــا بــالغ الــصغر مــصارف التمويــل بــالغ الــصغر يف مجيــع أحنــاء البلــد، و
  .للمشتغالت باألعمال احلرة على الصعيد الوطين
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 معلومـات عـن االسـتراتيجيات الـيت قـد تفكـر فيهـا احلكومـة           يرجى تقـدمي    )ج(  
  .ملعاجلة هذه املشكلة

  :الرد    
  .يرجى الرجوع إىل القسم ب املذكور أعاله  

    
   املرأة الريفية- ١٤املادة     

أو يزمـع اختاذهـا لكفالـة حـصول املـرأة           / التـدابري الـيت جيـري و       ى بيـان  يرج  )أ(  
على األراضي والبت يف استخداماهتا والتحكم فيها على قدم املساواة مع           
ــرأة    الرجـــل، إىل جانـــب اجلهـــود األخـــرى املبذولـــة لتعزيـــز اســـتقالل املـ

  .االقتصادي
  :الرد    

 وسياســات وطنيــة متنوعــة وضــعت حكومــة بــابوا غينيــا اجلديــدة يف إطــار تــشريعات    
وتقـدم احلكومـة أيـضا أمـواال إىل     . استراتيجيات تعزز املساواة بني اجلنـسني وبـرامج اإلنـصاف       

وتلــك الــسياسات واخلطــط . النــساء بغيــة مــشاركتهن يف التنميــة االقتــصادية والتــشجيع عليهــا 
ــة األ      ــوطين لتنمي ــامج ال ــة املتوســطة األجــل والربن ــضمن االســتراتيجية اإلمنائي ــانون  تت راضــي وق

) ٢٠١٦-٢٠٠٧(تــسجيل مؤســسات جمموعــات األراضــي واخلطــة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة  
  ).٢٠٥٠الرؤية (واخلطة االستراتيجية الوطنية 

وتــدرك اخلطــة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة، وهــي خمطــط احلكومــة للتنميــة الزراعيــة، أن    
وتـدعو  . اج الزراعي يف بابوا غينيا اجلديدة     مسامهة النساء يف رفاه اجملتمع ضرورية بالنسبة لإلنت       

اخلطــة مجيــع املؤســسات احلكوميــة إىل االضــطالع بــدور فعــال يف كفالــة إدمــاج النــواحي          
  .اإليدز يف مجيع برامج التنمية/اجلنسانية واالجتماعية واملتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية

تعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة واألهــداف الفرعيــة للنــواحي اجلنــسانية واالجتماعيــة وامل   
  :اإليدز الداخلة ضمن اخلطة الوطنية للتنمية الزراعية موجهة صوب/البشرية

تعزيز املشاركة املتساوية للمرأة يف مجيع نـواحي التنميـة الزراعيـة وتنميـة تربيـة املاشـية                    •  
  حبيث جيري حتسني حالة املرأة من خالل التنمية االقتصادية؛

ـــ   •   ــاج الن ــة إدمـ ــة    كفالـ ــريوس نقـــص املناعـ ــة بفـ ــة واملتعلقـ ــسانية واالجتماعيـ واحي اجلنـ
  اإليدز يف مجيع برامج التنمية الزراعية؛/البشرية
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متكني النساء من خالل التـدريب وتنميـة املهـارات ومـشروع لالئتمانـات الـصغرية يف                   •  
  .جماالت إنتاج وجتهيز وتسويق املنتجات الزراعية

نـاطق الريفيـة للـدخول يف أي نـشاط اقتـصادي بـدعم              وتتاح الفرص اآلن للمـرأة يف امل        
من خمتلف اجلهات الفاعلة، مبـا فيهـا الوكـاالت احلكوميـة واملـاحنني واملنظمـات غـري احلكوميـة               

  .واجملتمع املدين
رابطــات، وتقــيم شــبكات مــع جمموعــات /وتــشكل النــساء يف الزراعــة اآلن تعاونيــات  

  .أخرى لالستفادة من هذه الربامج
 مليـون كينـا     ٤ر اخلطة الوطنيـة للتنميـة الزراعيـة أيـضا، جـرى ختـصيص مبلـغ                 ويف إطا   

ــون دوالر١,٣( ــة     )  ملي ــديره مــصرف التنمي ــصادية ي ــشطة االقت ملــشروع ائتمــاين ملختلــف األن
وإمكانية الوصول إىل مـشروع االئتمـان متاحـة         . الوطين بصفة خاصة للنساء يف املناطق الريفية      

  .جلميع النساء
 أيــة بــرامج وضــعت لتلبيــة احتياجــات دمي معلومــات مفــصلة عــنيرجــى تقــ  )ب(  

سـيما يف جمـاالت التعلـيم والتـدريب املهـين، واحلـصول              املرأة الريفية، وال  
  .على اخلدمات الصحية والعمالة

  :الرد    
بالنسبة للتدريب املهين يف إطار برنامج التدريب والتعلـيم الـتقين واملهـين، متـنح النـساء                   

ــرامج متنوعــة للتــدريب علــى املهــارات كــان يــسودها     والفتيــات اآلن ا لفرصــة لالشــتراك يف ب
ــصنوعات النجــارة          ــسباكة وم ــا وال ــل النجــارة واللحــام وامليكانيك ــسية مث ــصفة رئي ــذكور ب ال

  .واخلدمات الكهربائية
ــف الوكــاالت            ــع خمتل ــة، بالتعــاون م ــاع الزراع ــري الرمســي، جيــري قط ــاع غ ويف القط

لـدوليني، تـدريبات متنوعـة لنـساء الريـف واحلـضر لتعزيـز املهـارات             احلكومية وشركاء التنمية ا   
الزراعية، مثل زراعة اخلضر يف احلدائق اخللفية املنـزلية وزراعة األزهار ومـزارع املاشـية وتربيـة                

  .املائيات والنحالة كجزء من برامج كسب الرزق وختفيف حدة الفقر
ــيم العــايل، فيخــصص       ــا فيمــا يتعلــق مبــستوى التعل ــساء يف الكليــات واجلامعــات  أم للن

 يف املائــة لاللتحــاق وجتــري رعايتــهن يف إطــار برنــامج املــنح  ٥٠-٣٠الزراعيــة حــصة نــسبتها 
. الدراسية حلكومة بابوا غينيا اجلديدة الذي يكمله شركاء التنمية، مبا فيهم املعونة النيوزيلنديـة             

  .أو اخلاصوعند إمتام النساء دراستهن جيري تعيينهن يف القطاع العام 
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  . نتائج هذه الربامجيرجى وصف  )ج(      
  :الرد    

تتضمن النتائج متكني النساء من املشاركة يف مجيـع نـواحي التنميـة الزراعيـة والنـواحي            
ــشرية      ــة الب ــريوس نقــص املناع ــة بف ــة واملتعلق ــسانية واالجتماعي ــاع   /اجلن ــة يف القط ــدز املدجم اإلي

  .الزراعي
ية اآلن الفوائد من الربامج التدريبية الرمسيـة وغـري الرمسيـة            وجتين النساء يف املناطق الريف      

ويدخلن يف جماالت إنتاج وجتهيز وتسويق منتجـاهتن كـسبا للـرزق ولتـصريف شـؤون حيـاهتن                  
  .اليومية

ومتكـن مـشاريع االئتمـان البـالغ الـصغر الـيت جيـري إنـشائها يف خمتلـف املنـاطق الريفيـة              
ــا    ــى االئتم ــن احلــصول عل ــساء اآلن م ــشطة     الن ــدخول يف أن ــى ال ــادرات عل ــهن ق ــذي جيعل ن ال

  .وقد أثبت ذلك اآلن جناحه يف حتسني حياهتن ومعيشتهن. اقتصادية متنوعة
ويــشترك اآلن عــدد أكــرب مــن النــساء والفتيــات يف برنــامج لتنميــة املهــارات والتعلــيم      

عهن يف  العايل ميكنهن من حتديد خيارات سليمة ومسؤولة من أجل فرصـهن الوظيفيـة ومـشاري              
  .املستقبل
وترد أدناه قائمة ببعض الربامج الـيت حتققـت حـىت اآلن، وبعـض املعوقـات الـيت جـرى                      

  .التعرض هلا يف القطاع الزراعي
  املنجزات    

‘ مـؤمتر بـيجني العـاملي املعـين بـاملرأة         ’ يف أعقـاب     ١٩٩٥نفذ القطاع الزراعي منذ عام        
ياسات والــربامج احلكوميــة االســتراتيجيات  ردا علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف الــس  

  :التالية اليت تكفل إدماج املرأة يف عملية التنمية
يف وزارة الزراعة والثـروة احليوانيـة الـيت      ‘ وحدة إدماج املرأة يف التنمية الزراعية     ’إنشاء    •  

تعمـــل كجهـــة تنـــسيق إلدمـــاج النـــساء يف الزراعـــة بالنـــسبة لتنـــاول املـــرأة والقـــضايا  
  ة؛اجلنساني

ــة، مبــا فيهــا املعهــد        •   ــة الزراعي ــامج املــساواة بــني اجلنــسني يف اهليئــات النظامي إنــشاء برن
الـوطين للبحــوث الزراعيـة وشــركة تنميـة املنتجــات الطازجـة ووزارة الزراعــة والثــروة     
احليوانية على الـصعيد الـوطين وصـعيد املقاطعـات مبـساعدة متويليـة مـن حكومـة بـابوا                    

  . نيوزيلندا للتنمية الدولية والوكالة األسترالية للتنمية الدوليةغينيا اجلديدة ووكالة
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إنــشاء مقــدم للخــدمات التعاقديــة لإلرشــاد الزراعــي يــدعى مــشروع خدمــة دعــم            •  
احليازات الصغرية الذي تشارك يف متويله حكومة بابوا غينيا اجلديدة ومصرف التنميـة             

رأة يف خدمات اإلرشـاد الزراعـي       اآلسيوي، ويهدف بصفة خاصة إىل تعزيز إنتاجية امل       
وجرت جتربة هـذا املفهـوم يف مقـاطعيت مـورويب واملرتفعـات           . من خالل بناء القدرات   

  الشرقية؛
  قضايا التنمية اجلنسانية يف مناهج الكليات واجلامعات الزراعية؛/إدماج جوانب  •  
ــشتر        •   ــل م ــة بتموي ــات الزراعي ــات واجلامع ــساء يف الكلي ــنح دراســية للن ــدمي م ــن تق ك م

ــة      ــدة واملعونـــة النيوزيلنديـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ ــة بـ ــسبة الـــسنوية   . حكومـ ــت النـ وارتفعـ
   يف املائة؛٥٠-٣٠ يف املائة إىل ٢٠للملتحقات من 

صياغة سياسة وطنية لألمن الغذائي تعـاجل القـضايا الرئيـسية الـيت تتعلـق بانعـدام األمـن                     •  
  الغذائي؛

  اليت تتعلق بربامج األمن الغذائي؛إدماج املشاريع اليت تركز على املرأة و  •  
  وضع خطة عمل لتوجيه األنشطة والصالت الوطنية بربامج املقاطعات؛  •  
تنظــيم بــرامج تــدريب للتوعيــة اجلنــسانية داخــل قــوة العمــل بالقطــاع الزراعــي لتوعيــة    •  

  العاملني بقضايا التنمية اجلنسانية؛
-٢٠٠١(يجية الوطنية للتنمية الزراعيـة      إدماج القضايا اجلنسانية يف السياسة واالسترات       •  

وسياسـة الورقـة البيـضاء،      ) ٢٠١٦-٢٠٠٧(واخلطة الوطنية للتنمية الزراعية     ) ٢٠١٢
  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٨(

تعزيز املشاريع النـسائية يف تربيـة املاشـية وتربيـة املائيـات وصـناعات األغذيـة الطازجـة                   •  
  والصناعات املنـزلية؛

يف القطـاع غـري الرمسـي بالتعـاون مـع خمتلـف أصـحاب               تدريب النـساء علـى املهـارات          •  
  املصلحة، مبا فيها اإلدارات التنفيذية واملنظمات التشريعية واملنظمات غري احلكومية؛

  تيسري حصول املزارعات على االئتمان من خالل املصرف الوطين للتنمية؛  •  
لوكـاالت املتعاونـة    إقامة مشروعات االئتمان البالغ الـصغر للمزارعـات الريفيـات مـع ا              •  

  واإلدارات التنفيذية األخرى؛
إنـــشاء شـــبكات وصـــالت لنـــشر املعلومـــات اجلنـــسانية والزراعيـــة علـــى املزارعـــات     •  

  والشابات؛
  ملعاجلة القضايا اجلنسانية يف القطاع الزراعي؛‘ رابطة النساء يف الزراعة’تشكيل   •  
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خل املناطق املوجودة علـى هـامش       إنشاء مشاريع يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية دا         •  
  املدينة تتناول برامج األمن الغذائي؛

مهرجانــات لالحتفـال بــذكرى املناسـبات املتفــق عليهـا دوليــا،    /استـضافة استعراضـات    •  
  .مثل يوم األغذية العاملي واليوم العاملي للمرأة الريفية واليوم العاملي ملكافحة الفقر

  العقبات والتحديات    
  :لعقبات اليت تعوق مشاركة املرأة يف التنمية االقتصاديةتتضمن بعض ا  

  بطء التنمية الشخصية وقلة احترام كثري من النساء لذواهتن؛  •  
ــاحي      (ســيطرة الرجــل    •   ــع من ــى املمتلكــات يف مجي ــف واالســتيالء عل ــك العن ــا يف ذل مب

  ؛)احلياة
  ضعف تنظيم اجلماعات وإقامة الشبكات جملموعات املصاحل اخلاصة؛  •  
  عدم القدرة على القيام خبيارات مستنرية نتيجة لنقص الفرص واملعرفة واملهارات؛  •  
آليات مالية غري مالئمة للمرأة بغية البدء يف أعمال جتارية صـاحلة واإلمكانيـة احملـدودة               •  

  للحصول على االئتمان ورأس املال يف اجملال الزراعي؛
شـأهنا أن تـؤدي إىل تنميـة الكفـاءات ذات           قلة إمكانية الوصول إىل األحبـاث الـيت مـن             •  

  الصلة للوفاء باالحتياجات املعرب عنها ونقص املشاركة يف تلك األحباث؛
  اخنفاض التنوع البيولوجي وزيادة ضغوط احلفظ؛  •  
  انعدام ممارسات األمن الغذائي والفهم احملدود لألمور املتعلقة بذلك؛  •  
يب واإلرشاد الزراعي واملعلومات ودعـم إدارة       عدم احلصول بالقدر الكايف على التدر       •  

  األعمال التجارية، ضمن خدمات أخرى؛
  عقبات التسويق والنقل وما بعد احلصاد والتنفيذ بالنسبة للمرأة؛  •  
  .عدم فعالية الصالت املؤسسية، وخباصة مع الوكاالت الزراعية  •  

  
ملدنيـــة والـــزواج  املـــساواة أمـــام القـــانون ويف الـــشؤون ا- ١٦ و ١٥املادتـــان     

  وقانون األسرة
تواجــه النــساء عقبــات عديــدة يف جمــاالت الــزواج والطــالق والوصــاية علــى      )أ(  

 اخلطـوات املتخـذة     يرجـى تقـدمي معلومـات عـن       . األطفال واحلضانة واملرياث  
لضمان املساواة بني املرأة والرجل يف جمال األحوال الشخصية فيما يتعلق           

  .باجملاالت املذكورة أعاله
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  :الرد    
وقـانون الـزواج لعـام      ) ٣٠٤الفصل   (١٩٧٦مبوجب حكم قانون السجل املدين لعام         
ــصل (؟ ١٩٧٦ ــد       ) ٢٨٠الف ــزواج ويفحــصها ويعق ــات ال ــدين طلب ــسجل امل ــب ال ــسلم مكت يت
  .الزجيات
جيـري النظـر    ) زوج وزوجـة  (وعندما يكون هناك فسخ للزواج أو طالق بني زوجـني             

وتقـرر الـسلطات    . ال على أساس تعزيز أفضل مصلحة للطفل      دائما يف حضانة الطفل أو األطف     
  .املختصة َمْن ِمن الوالدين يكون له احلضانة املادية ومن منهما يكون له حق الزيارة

، ال تعتـرف الدولـة قبـل أو أثنـاء الـزواج مبـا ميلكـه أي مـن                    ‘املـرياث ’وبالنسبة ملـسائل      
ن تطلــب أن يعلــن أحــد الطــرفني عــن ومــع ذلــك، فمــن شــأن احملكمــة أ. الطــرفني قبــل الــزواج

  .األصول يف إجراءات الطالق
ــرأة            ــني امل ــى حنــو متــساو ب ــع الثــروة واملــرياث عل ــنص الدســتور علــى توزي الفتــاة /وي
قــانون إدارة الوصــايا وإثبــات ’ويــوزع مكتــب الوصــي العــام مبوجــب أحكــام . الفــىت/والرجــل
  .بني أقرب أقرباء املتوىفأو ) إذا وجدوا(التركات بالتساوي بني األطفال ‘ صحتها

ــل         ــة مث ــدان العــامالن العــضوان يف مؤســسة مالي ــدان أو الوال ــك، يرشــح الوال ومــع ذل
ومل يكـن هـذا     . صناديق املعاشات التقاعديـة أفـراد أسـرهتم الـذين سـينتفعون بإسـهاماهتم املاليـة               

  .دائما يف صاحل النساء والفتيات

 حـدين أدنـيني خمـتلفني للـسن          الدولـة الطـرف وضـعت      يشري التقريـر إىل أن      )ب(  
  . سنة للفتيات١٦ سنة للفتيان و ١٨ومها . القانونية للزواج

  :الرد    
قـانون رفـاه     (٢٠١٠فربايـر   /اجلديد الصادر يف شباط   ‘ قانون لوكاوتيم بيكينيين  ’يعاجل    

وبالنــسبة للــسن . أيــة ممارســات عرفيــة ضــارة ال حتقــق أفــضل مــصلحة للطفــل  ) الطفــل ســابقا
ــة ل ــزواج، يعــرف  القانوني ــيين ’ل ــانون لوكــاوتيم بيكين ــه أي شــخص دون ســن  ‘ الطفــل‘ ’ق بأن

  . سنة أو دوهنا يعترب طفال١٨وأي فىت أو فتاة يف سن الـ . سنة ١٨
واحلـد األدىن لـسن   .  سنة لكل من الفتيات والفتيان    ٢١هي  ‘ السن القانونية للزواج  ’و  

.  سـنة للفتيـان   ١٨للفتيـات و     سـنة    ١٦هـو   ‘  من قـانون الـزواج     ٢٨٠الفصل  ’الزواج مبوجب   
  .ويبقى هذا األمر دون تغيري
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ــغ      ــة زواج أي شــخص مل يبل ــدين     ٢١ويف حال ــة الوال ــن العمــر، تكــون موافق  ســنة م
وإذا رفض الوالدان هذا الزواج، جيوز للطرفني الـذين يعتزمـان الـزواج التقـدم بطلـب                 . مطلوبة

  . منح موافقة قضائية هلذا الزواجإىل احملكمة الوطنية، ويتخذ القاضي قرارا مبنح أو عدم
 بيانـــات إحـــصائية مـــصنفة حـــسب اجلـــنس والـــسن، عـــن   يرجـــى تقـــدمي  )ج(  

وبيــان الثامنــة عــشرة مــن العمــر، األشــخاص الــذين يتزوجــون قبــل بلــوغ 
ــزم رفــع احلــد  كانــت إذا مــا  األدىن لــسن زواج الفتيــات إىل   احلكومــة تعت
  .سنة ١٨

  :الرد    
ة مــصنفة حــسب اجلــنس والــسن لألشــخاص الــذين  ال توجــد بيانــات إحــصائية متاحــ   

لوكــاوتيم ’، يــنص قــانون ‘الطفــل’ ســنة، إال أنــه حتــت تعريــف ١٨يتزوجــون قبــل بلــوغ ســن 
 ســنة يكــون طفــال، وتؤيــد أحكــام القــانون   ١٨علــى أن أي شــخص مل يبلــغ ســن  ‘ بيكينــيين

‘ ة لألطفـال أفـضل مـصلح  ’األخرى ذات الصلة هذا التعريف، بينما تراعى األمهية القـصوى لــ        
شـهادة  ’والوثيقـة املطلوبـة قبـل الـزواج هـي           .  سـنة  ١٨مبن فيهم الفتيـات الـاليت مل يـبلغن سـن            

  .كل من الطرفني‘ ميالد
ة حـاالت الـزواج العـريف لفتيـات          التدابري املتخـذة ملعاجلـ     يرجى اإلشارة إىل    )د(  

والـيت تعتـرب سـارية املفعـول مبوجـب القـانون             عامـا    ١٤تتجاوز أعمارهن    ال
  .للزواج العريف“ ناضجات جسديا”العريف حينما تعترب الفتيات 

  :الرد    
  برامج التنفيذ اخلاصة بالسجل املدين    

يشن مكتب السجل املدين، ضمن جهوده ملعاجلة مسألة الزجيات العرفية لفتيـات دون               
يــد احلــد األدىن القــانوين لــسن الــزواج، محلــة توعيــة علــى الــصعيد الــوطين بــشأن تــسجيل املوال 

  .والزجيات
ويطلب مـن مجيـع املتـزوجني زجيـات عرفيـة التـسجيل لـدى مكتـب التـسجيل املـدين،                       

وستساعد هذه املمارسـة احلكومـة علـى التخطـيط لـسري العمـل القـادم بالنـسبة ملعاجلـة زجيـات               
  .القصر يف إطار املمارسات العرفية

 ٢٢ات البلـد الــ    مقاطعـة مـن مقاطعـ   ١٧ مكتبا للتسجيل املدين يف ١٧وأنشأ املكتب     
ومخس مكاتب للتسجيل املدين يف وزارة التنمية اجملتمعية ومراكز التعلم والتنميـة يف اجملتمعـات             

  .احمللية
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  إنشاء جمالس لوكاوتيم بيكينيين على صعيد املقاطعات    
جمــالس لوكــاوتيم بيكينــيين علــى ’ينــشئ مكتــب رفــاه الطفــل بــوزارة التنميــة اجملتمعيــة   

 قيـد التنفيـذ إلنـشاء       ٢٠١٠وتوجـد خطـط هـذا العـام         .  يف مجيع املقاطعـات    ‘صعيد املقاطعات 
  .مخسة من تلك اجملالس

ــان      ــان اهلام ــسعى هــذان املكتب ــاه الطفــل  (وي ــسجيل املــدين ورف ــة  ) الت ــز ومحاي إىل تعزي
  .حقوق األطفال يف املمارسات العرفية مبا فيها الزواج
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  الثالثاجلزء 
  م الذايتمنطقة بوغانفيل املتمتعة باحلك    

    
 ما إذا كان احملاربون القدماء من الرجال والنساء قد استفادوا  يرجى توضيح   )أ(  

يف منطقـة بوغانفيـل املتمتعـة      من االعتراف هبـم علـى قـدم املـساواة وتأهيلـهم             
  .الرعاية الطبية العامة والعقليةاإلستفادة من  باحلكم الذايت، مبا يف ذلك

  :الرد    
  اربني القدماءإنشاء شعبة شؤون احمل    

‘ شــؤون احملــاربني القــدماء’أنــشأت حكومــة بوغانفيــل املتمتعــة بــاحلكم الــذايت شــعبة     
داخل إدارة بوغانفيل، املـسؤولة عـن إدارة عمليـة تأهيـل وإعـادة إدمـاج اجملتمعـات احملليـة الـيت                      

  .تضررت أثناء الصراع املدين يف املنطقة
مناصـب تـسعى أساسـا لكفالـة        ) ٨(ة  وقد أعيد تشكيل املكتب مـؤخرا وأُنـشئت مثانيـ           

وخصصت حكومة بابوا غينيا اجلديـدة بـدعم مـن          . اضطالعه بأدواره ووظائفه بفعالية وكفاءة    
ــة مبلــغ    ــة الدولي ــة األســترالية للتنمي ــا  ١٠الوكال ــون دوالر٣,٣مــا يــساوي  ( ماليــني كين )  ملي

  .للمكتب
األفـراد  /ليـة املتـضررة  ومتكن املكتب من خالل هذا التمويل من مساعدة اجملتمعـات احمل       

. املتــضررين، وخباصــة احملــاربني الــسابقني، علــى االنــدماج مــرة أخــرى يف جمتمعــاهتم احملليــة        
واستخدمت املبالغ لشراء معدات املهارات احلياتيـة الـيت وزعـت علـى أسـر احملـاربني الـسابقني                   

  .وجمتمعاهتم احمللية
جـود مبـادئ توجيهيـة تـستعمل        والشاغل الرئيسي الذي أُلقي الضوء عليـه هـو عـدم و             

اجملتمعـات احملليـة املتـضررة      /ونتيجة لذلك مل يستفد األفراد املتـضررون      . يف توزيع تلك املعدات   
. ولوحظ أن النساء كن غري مرئيات وفاتتهن فرصة اإلفـادة مـن هـذا التمويـل               . بالشكل املالئم 

واليس أثنــاء نــزاع ومــع ذلــك ســاعدت النــساء الرجــال ودعمــن احملــاربني الــسابقني خلــف الكــ 
  .بوغانفيل
الـيت  ‘ نزع السالح والـتخلص مـن األسـلحة       ’وأشرفت األمم املتحدة أيضا على عملية         

اســتهدفت نــزع ســالح احملــاربني فقــط ولــيس مقــاتلي املقاومــة الــذين كــانوا احملــاربني املــواليني  
  .ونتيجة لذلك، ما زالت هناك أسلحة حبوزة مقاتلي املقاومة. للحكومة



CEDAW/C/PNG/Q/3/Add.1
 

58 10-28670 
 

الــيت متثــل املنــاطق ‘ رابطــة احملــاربني القــدماء’خطــط اآلن قيــد التنفيــذ إلنــشاء وتوجــد   
ومـا أن يـتم إنـشاء هـذه     . الثالث، وهي وسـط بوغانفيـل ومشـال بوغانفيـل وجنـوب بوغانفيـل             

ومــن . املكاتــب ستــشرف علــى عمليــة إعــادة اإلدمــاج والتأهيــل وتنــسقها يف املنــاطق الــثالث   
  .لديه توعية جنسانية ويفتقر ختطيطه إىل االستيعاب اجلنسايناملعلوم أن هذا القسم ال توجد 

  تقرير بناء السالم يف بوغانفيل    
ــدماء       ــذ مكتــب شــؤون احملــاربني الق ــسالم ”نف ــة ال ــر مراجع ــران“ تقري ــه /يف حزي يوني
 بــدعم مــن الوكالــة األســترالية للتنميــة الدوليــة مــن خــالل برنــامج مرحلــة ٢٠٠٩يوليــه /ومتــوز

  . م الدميقراطيالتحول إىل احلك
وكــان الغــرض مــن املراجعــة هــو تقيــيم حالــة الــسالم والنـــزاع يف بوغانفيــل، وتقــدمي      

النصح بشأن السياسات والربامج إىل حكومة بوغانفيل املتمتعة باحلكم الذايت من أجـل تـدعيم        
  .مجيع املناطق الثالث يف بوغانفيل‘ مراجعة السالم’وقد غطت . عملية السالم

العوامـل الـيت سـامهت يف محـل األفـراد للـسالح يف              : ير الضوء على ما يلـي     وألقى التقر   
كــل جمتمــع حملــي أثنــاء احلــرب، والــدمار الــذي حــدث، مبــا فيــه اخلــسائر يف األرواح، وعمليــة 
املصاحلة وإعادة اإلدماج اجلارية، مبا فيهـا اخلـدمات احلكوميـة الـيت تـصل إىل اجملتمعـات احملليـة                    

  .املتضررة
  ليت سامهت يف محل اجملتمعات احمللية السالحالعوامل ا    

كانت العوامل الرئيسية اليت سامهت يف محل األفراد السالح التنازع علـى القيـادة بـني                 
طرفني مهـا جلنـة التخطـيط التابعـة جمللـس الرؤسـاء وجلنـة التخطـيط واالستـشارة التابعـة جمللـس                       

ويف هنايـة   . تبـع الطـرف الثـاين املتمـردين       الرؤساء، ويتبع الطرف األول احلكومة الوطنية بينمـا ي        
وأدى .  قام أفراد الطرف الثاين باختطاف وقتل العديـد مـن زعمـاء الطـرف األول               ١٩٨٩عام  

  .قتل هؤالء الزعماء يف هناية املطاف إىل انقسام رئيسي بني األفراد، وخباصة أسر الضحايا
  :ناك فترة عصيبة حيث كان ه١٩٩٩ و ١٩٨٩وكانت الفترة بني عامي   

    قمع حلرية التعبري  
    ارتكاب فظائع يف حق سكان بوغانفيل غري املسلحني  
    لألسر وذهاهبم إىل مراكز الرعاية املؤقتةتشريد   
    تقييد حلرية احلركة  
    االعتداء على الشباب والنساء والتحرش هبم  
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    حرق وهنب القرى واملمتلكات اخلاصة والعامة  
    ى الكسب دون املستوى املناسباخنفاض قدرة األسر عل  
    ارتفاع معدل الوفيات  
    الزجيات القسرية  
    املشتبه فيهم/فرض االغتصاب واألنشطة اجلنسية الشاذة على السجناء  
    حظر تام على الكحوليات  
    ازدياد عمل األيتام واألطفال  
    االعتداء على األيتام من جانب أقارهبم  

ومل يقتـل   . ال التجارية تضررا شديدا من جراء احلـرب       وتضررت معظم األسر واألعم     
اجلنود وغريهم مـن املـشاركني يف القتـال بـصورة مباشـرة فحـسب، بـل جـرى أيـضا قتـل غـري                         

وألقـى التقريـر الـضوء علـى فقـدان          . احملاربني وجرحهم وتدمري حدائقهم وطرقهم وجـسورهم      
  .م، مبا يف ذلك أعماهلم احلرة الصغريةأفراد اجملتمعات احمللية املتضررة أفراد أسرهم وممتلكاهت

وبينما تـستمر عمليـة بنـاء الـسالم ال ميكـن حتاشـي النــزاعات يف بعـض أجـزاء املنطقـة               
  :نظرا ملا يلي

  انتشار األسلحة  •  
  عدم فعالية تقدمي اخلدمات وعدم كفايتها  •  
  وجود قضايا تتعلق باألزمة مل حتسم ومل جتر تسويتها مع جمموعات وأفراد  •  
  الصراعات على القيادة  •  
ــة          •   ــضايا القانوني ــع الق ــا يف التعامــل م ــا يوجــد فراغ ــسوي مم ــانون والنظــام ال ــاب الق غي

  والنظامية
  الصراعات يف اهليكل االجتماعي  •  
  نقص تنمية اهلياكل األساسية، مما يؤدي إىل عدم توفر الفرص  •  
ربني السابقني املصابني جبـروح     عدم وجود تأهيل مناسب، مبا فيه التغطية الطبية للمحا          •  

شديدة، وهي التغطية اليت تيسر إدماجهم يف اجملتمعات احمللية؛ وجيري انتقـال الـسلوك              
  .املختل للمحاربني السابقني إىل الشباب، كما يعوق أنشطة بناء السالم
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  عملية املصاحلة وإعادة اإلدماج    
 اآلن بصفة رئيسية على الزراعـة       وتركز أسر كثرية  . يتعاىف االقتصاد يف بوغانفيل ببطء      

ويــرد أدنــاه بعــض األنــشطة الرئيــسية اجلاريــة يف املنطقــة إلعــادة التأهيــل    . واألنــشطة الزراعيــة
  :والتعمري

  حظائر اخلنازير  •  
  الكاكاو  •  
  منتجات احلدائق  •  
  استراتيجية إدارة األراضي  •  
  االتصاالت  •  
ي ترتيبات على املـستوى الـشعيب للتمويـل          وه -البالغ الصغر   /ترتيبات للتمويل الصغري    •  

  البالغ الصغر قدمتها حكومة بوغانفيل املتمتعة باحلكم الذايت
مــشاريع تعدينيــة صــغرية احلجــم واألنــشطة الــصغرية احلجــم للتنقيــب عــن الــذهب يف     •  

  مقطورات كاويرون اليت تعمل من بانا إىل بوكا وآراوا وسيواي وبوين
 توجـــد مخـــس شـــركات صـــغرية تـــصنع فيهـــا  -جـــم مـــشاريع أخـــشاب صـــغرية احل  •  

  األخشاب وتعمل يف بانا
  . هذه أنشطة فردية وأسرية-تربية الدواجن والسمك   •  

ويتــضمن تطــوير اهلياكــل األساســية مــبىن الربملــان اجلديــد حلكومــة بوغانفيــل املتمتعــة      
 بـه  باحلكم الذايت ومستشفيات عصرية جديدة ومراكز صحية متجـددة ورصـيف مينـاء جديـد             

ــوزارات يف بوغانفيــل، مبــا يف ذلــك مقــر       مــساحة أكــرب للتخــزين، وقــد جــرى إنــشاء مجيــع ال
الشرطة واملؤسسات التعليمية ومركز اجلامعة، والتعليم املرن املفتـوح عـن بعـد، وإدارة التعلـيم                
ــة جديــدة واملزيــد مــن املــدارس       ــا الثانويــة، ومــدارس مهني املفتــوح عــن بعــد، ومدرســة هوجتين

ة، وتشييد مدرسة ثانوية جديدة يف هاكو وطريق معبـد يف بلـدة بوكـا، وحتـسني نظـام                 االبتدائي
، وعدد أكرب من حمـالت اجلملـة والتجزئـة مـع إنـشاء حمـالت جديـدة،                  )يف الرب والبحر  (الطرق  

وعدد أكرب من املطاعم ودور الضيافة، ومطـار معبـد، وزيـادة حجـم مبيعـات لـب جـوز اهلنـد                      
) مراكـز املعونـة   (واخلدمات الصحية   ) دارس األولية واالبتدائية والثانوية   امل(والكاكاو، والتعليم   

  ).V-Satراديو اإلرسال واالستقبال و (وحمكمة القرية والنقل البحري واالتصاالت 
وقـد أنـشئت جلنـة لبنـاء     . وقد جرى أيضا إحراز تقدم يف هنـج ومبـادرات بنـاء الـسالم           

خ واملنظمـات غـري احلكوميـة والكنـائس والـشباب           السالم تتألف من ممـثلني عـن جمـالس الـشيو          
  .واحملاربني السابقني والزعماء وممثلي املنظمات اجملتمعية


