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الستعراض الدوري الشامل   إلعداد ا تعرب حكومة بابوا غينيا اجلديدة عن سرورها          -١
وا غينيا اجلديدة، عقب تقدمي     وقد تلقى وفد باب   . ولتقدميه فيما بعد إىل جملس حقوق اإلنسان      

  .التقرير، فيضاً من التعليقات اإلجيابية والتوصيات من أعضاء اجمللس
 ٧٥ توصية، قبلت منها بابوا غينيا اجلديـدة         ١٤٦فقد قّدم جملس حقوق اإلنسان        -٢

 الباقية ملواصلة النظر ٦٩  لاواُحيلت التوصيات  . مايو/أيارتوصية ورفضت اثنتني يف جنيف يف       
  .ها واختاذ قرار بشأهنا يف بورت مورسيبفي
 ٣٩ وقبلـت    ٦٩    لبابوا غينيا اجلديدة مداوالت بشأن التوصيات ا      وأجرت حكومة     -٣

 توصـية   ١١٤وهذا يعين أن بابوا غينيا اجلديـدة تقبـل          . ٣٠منها ورفضت   أخرى  توصية  
  . اليت قدمها اجمللس١٤٦  ل ا من أصل التوصيات٣٢وترفض 

جلديدة بلد دميقراطي فيت يقوم على مبادئ الدميقراطية واحلكم الرشيد          إن بابوا غينيا ا     -٤
ومينح الدستور الوطين للبلد مجيع األشخاص الذين يعيشون فيه حقـوقهم           . وسيادة القانون 

وحرياهتم األساسية اليت تشاطرهم إياها البشرية، بصرف النظر عن العرق أو املعتقد أو الدين              
  .أو اجلنسية

. يضاً قوانني خاصة ملعاجلة خمتلف قضايا حقـوق اإلنـسان يف البلـد            وقد ُسنت أ    -٥
وأنشأت بابوا غينيا اجلديدة أيضاً آلية مؤسسية وإدارية لتتوىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف 

وأود أن أشري هنا إىل أحد اإلجنازات البارزة وهو إنشاء بابوا غينيا اجلديـدة اللجنـة                . البلد
  ٢٠١٢ن اليت ُيفترض أن تبدأ بالعمل يف عام الوطنية حلقوق اإلنسا

واملعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا فيها شرعة األمم املتحدة             -٦
. حلقوق اإلنسان، تكمل متاماً الدستور الوطين وقوانني حقوق اإلنسان ذات الصلة يف البلـد             

لتزاماهتا مبوجب خمتلـف الـصكوك القانونيـة     وبابوا غينيا اجلديدة ملتزمة بتنفيذ تعهداهتا وا      
الدولية، ومنها االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتمييز العنصري وحقوق الطفل والتمييـز ضـد             

 والعهدان الدوليان اخلاصان بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية واحلقـوق االقتـصادية              ،املرأة
  .واالجتماعية والثقافية

بوصفها بلداً فتياً، الكثري من التعقيدات اليت حتـد مـن           وتواجه بابوا غينيا اجلديدة،       -٧
فالقيود املتعلقـة   . يف البلد بقضايا هذه احلقوق    قدرهتا على محاية حقوق اإلنسان والنهوض       

 وخشونة التضاريس اجلغرافية، والتنوع الثقايف، ونقص تطور البنية التحتية،          ،بالقدرة واملوارد 
غينيا اجلديدة اهلادفة إىل تنفيذ تعهـداهتا والتزاماهتـا         أمور تقوض إىل حد خطري جهود بابوا        

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان
القضايا املتعلقة باملعوقات القائمـة يف جمـايل        إىل جانب    ،وقد كانت هذه العوامل     -٨

 توصـية مـن     ٣٢ أهم االعتبارات اليت دفعت بابوا غينيا اجلديدة إىل رفض           ،القدرة واملوارد 
ـ            وتتصل بضع . التوصيات         يذ منها بقانون بابوا غينيا اجلديدة املتعلق بعقوبـة اإلعـدام، ال
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وعلى الرغم من وجود هذا القانون، فـإن بـابوا غينيـا         . ال يستطيع الربملان إبطاله بسهولة    
  .اجلديدة مل تنفذه قط منذ أن سنته

 أن  ويف هذا الصدد، يسرين   . ويتصل اجلزء األساسي من عملنا حبقوق املرأة والطفل         -٩
 أول تصويت على مشروع قانون برملـاين       أجرتأُبلغ اجمللس بأن حكومة بابوا غينيا اجلديدة        

  . مقعداً للنساء كي يتبارين يف االنتخابات العامة٢٢سيخصص 
ل مشروع القانون يف هناية املطـاف إىل قـانون          إن إمتام هذه العملية بنجاح وحتوُّ       -١٠

وسيمثل . القرارات يف البلد  من هيئات اختاذ     يف أعلى هيئة     سيمهدان السبيل لزيادة متثيل املرأة    
ذلك إجنازاً كبرياً للبلد من حيث حقوق املرأة ومتكني املرأة واشتراك املرأة على قدم املساواة               

  .مع الرجل يف تنمية البلد
وُيقدَّم تقرير حكومة بابوا غينيا اجلديدة اخلاص باالستعراض الدوري الـشامل إىل              -١١

  .  لينظر فيه بصورة إجيابية ويعتمدهاجمللس
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  قائمة بالتوصيات اليت حبثتها بابوا غينيا اجلديدة، مع بيان موقفها منها    
  مالحظات إيضاحية  موقف بابوا غينيا اجلديدة  التوصية

 علـى مجيـع     بابوا غينيـا اجلديـدة    ستصدق    قبول  ١-٧٩
إال أهنا سـتقوم بـذلك حـسب        املعاهدات،  

احلسبان القيود املتعلقـة    األولويات، آخذة يف    
بالقدرة واملوارد يف تنفيذ االلتزامات املنـصوص       

  .عليها فيها
 استناداً إىل األولويات    بابوا غينيا اجلديدة  تصدق    رفض  ٢-٧٩

الوطنية وقد ال يكون بإمكاهنا تنفيذ التوصيات       
  .بأكملها

ألن هذه التوصية ال تفرض يف حد ذاهتا التزاماً            قبول  ٣-٧٩
 بالتصديق على هذه الـصكوك الدوليـة    قانونياً

وإمنا تسمح للحكومة بالنظر يف التصديق مع أو        
  .بدون إبداء حتفظات

توجد يف هذا الصدد حقوق دستورية منصوص         قبول  ٤-٧٩
  .بابوا غينيا اجلديدةعليها مبوجب دستور 

  .٣انظر احلواشي يف الفقرة   قبول  ٥-٧٩
  .٣انظر احلواشي يف الفقرة   قبول  ٦-٧٩
  .٣انظر احلواشي يف الفقرة   قبول  ٧-٧٩
اخلاصة هبا وقد   بالوترية   بابوا غينيا اجلديدة  تنفذ    رفض  ٨-٧٩

  . تلبية التعريف الدويلاال يكون بإمكاهن
ينوي جملس حقوق اإلنسان تناول مجيع قضايا          رفض  ٩-٧٩

حقوق اإلنسان وليس قضايا حمـددة تتـصل        
  .بالتعذيب فقط

  .٣شي يف الفقرة انظر احلوا  قبول  ١٠-٧٩
  .٣انظر احلواشي يف الفقرة   قبول  ١١-٧٩
تقوم بابوا غينيا اجلديدة اآلن بعملية التـصديق          قبول  ١٢-٧٩

  .على االتفاقية اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة
  .بدأت بالفعل عملية التصديق على هذه الصكوك  قبول  ١٣-٧٩
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  مالحظات إيضاحية  موقف بابوا غينيا اجلديدة  التوصية
قوم اآلن   وحنن ن  -يتصل ذلك باتفاقية الالجئني       قبول  ١٤-٧٩

بعملية سحب حتفظاتنا على اتفاقية الالجـئني       
  .وسيتم النظر أيضاً يف هذا اجملال املتصل هبا

ليست لدى بابوا غينيا اجلديدة قـضايا تتـصل        رفض  ١٥-٧٩
يكون ال  حبقوق وقضايا الشعوب األصلية وقد      
قـوانني  الصك القانوين متوافقـاً كليـاً مـع         

  .ساهتابابوا غينيا اجلديدة وسيا
 جمهود مستمر تبذله حكومة بابوا غينيـا        هناك  قبول  ١٦-٧٩

  . يف هذا الشأناجلديدة
ينص الدستور على حكـم مناسـب جلميـع           رفض  ١٧-٧٩

  القبيلـة   العـرق أو   املواطنني بصرف النظر عن   
أو مكان املنشأ أو الرأي الـسياسي أو اللـون          

اً وهو يتيح أيـض   . أو املعتقد أو اجلنس أو الدين     
سن تشريع حلماية الرفاه االجتماعي أو النهوض       
به وتوفري مستحقات خاصة للنساء واألطفـال       
والشباب وأفراد اجلماعات احملرومة أو األقـل       

. تقدماً أو املقيمني يف املنـاطق األقـل تقـدماً         
 ال متيـز صـراحة     ومعظم القـوانني القائمـة    

  .ضد املرأة
. معظم القوانني القائمة ال متيز صراحةً ضد املرأة         رفض  ١٨-٧٩

 مبـا يف    -وينص الدستور بالفعل على املساواة،      
وعالوة علـى   . ذلك املساواة بني املرأة والرجل    

ذلك، صيغ بالفعل تشريع مقترح يتيح للمـرأة        
  .مشاركة أكرب يف الربملان

  .١٨ و١٧انظر األسباب املبينة يف الفقرتني   رفض  ١٩-٧٩
أقر الربملان يف القراءة األوىل مـشروع قـانون           قبول  ٢٠-٧٩

 مقعداً للمرأة كي تـشارك      ٢٢برملاين خيصص   
  يف االنتخابات العامة

 جلميع القوانني   يةتشريعمراجعة   تسبق أن أُجري    رفض  ٢١-٧٩
القائمة للتأكد من االمتثال التفاقيـة القـضاء        

واألمـر  . على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة      
ما زال معلقاً يقتـصر علـى اجلانـب          الذي

  .املتعلق بالتنفيذ
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  مالحظات إيضاحية  موقف بابوا غينيا اجلديدة  التوصية
أُجريت تعديالت للقوانني ذات الصلة بـالعنف         قبول  ٢٢-٧٩

ضد املرأة، وعلى سبيل املثال، تعديالت القانون       
اجلنائي اليت مت مبوجبها االعتراف باالغتصاب يف       

جيري العمل اآلن على مشروع     و. إطار الزوجية 
محاية األسرة يتضمن أوامر باحلماية     قانون بشأن   

  .املؤقتة فيما يتصل بالعنف املرتيل
سيتناول مشروع قانون محاية األسرة املقتـرح         قبول  ٢٣-٧٩

  .هذا املوضوع
 تبذله حكومة بابوا غينيـا      هناك جمهود مستمر    قبول  ٢٤-٧٩

  .يف هذا الشأناجلديدة 
 نـا نهناك طعن أمام احملكمـة العليـا وال ميك          رفض  ٢٥-٧٩

  .االفتراض بشأن هذه املسألة
هناك جمهود مستمر تبذله حكومة بابوا غينيـا          قبول  ٢٦-٧٩

  .اجلديدة يف هذا الشأن
تبذله حكومة بابوا غينيـا     مستمر   جمهود   هناك  قبول  ٢٧-٧٩

  .يف هذا الشأناجلديدة 
مـصاحل وأولويـات    بـني   تنـافس   النظراً إىل     رفض  ٢٨-٧٩

ن إعطـاء هـذا     احلكومة، قد ال يكون باإلمكا    
  .املوضوع أعلى درجة من األولوية

كثرياً ما ُتعيق القيود املتعلقة بالقدرة واملـوارد          قبول  ٢٩-٧٩
جهود بابوا غينيا اجلديدة اهلادفـة إىل معاجلـة         

غري أنه ميكن تنفيذ التوصيات على      . االهتمامات
حنو فعال بدعم من األمم املتحدة وغريها مـن         

  .الشركاء يف التنمية
األقليات اإلثنية ال تشكل قضية يف بابوا غينيـا           رفض  ٣٠-٧٩

  .اجلديدة
املوضوع يدخل يف اختصاص الربملان الـوطين         رفض  ٣١-٧٩

ولن يكون من السهل إبطال القانون نظـراً إىل         
  .الربملانيف  الثلثنيأنه يتطلب أكثرية 

  .٣١انظر األسباب املبينة يف الفقرة   رفض  ٣٢-٧٩
  .٣١سباب املبينة يف الفقرة انظر األ  رفض  ٣٣-٧٩
  .٣١انظر األسباب املبينة يف الفقرة   رفض  ٣٤-٧٩
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  مالحظات إيضاحية  موقف بابوا غينيا اجلديدة  التوصية
قد ال يكون من املمكن االرتقاء إىل املـستوى           رفض  ٣٥-٧٩

الدويل نظراً إىل القيود اليت تواجهها حكومـة        
  .بابوا غينيا اجلديدة فيما يتعلق بالقدرة واملوارد

جلديـدة قـصارى    ميكن أن تبذل بابوا غينيا ا       رفض  ٣٦-٧٩
جهدها ولكن قد يتعذر تلبية املعـايري الدوليـة         
بسبب القيـود املتعلقـة بالقـدرة وغريهـا         

  .من املوارد
 على إعادة النظر يف القوانني      حالياًجيري العمل     قبول  ٣٧-٧٩

  .املتعلقة بالعقاب البدين
  .ة للتطبيق كلياً يف بابوا غينيا اجلديدةغري قابل  رفض  ٣٨-٧٩
الكراهية العرقية ال تعترب قضية ُتذكر يف بـابوا           رفض  ٣٩-٧٩

  .غينيا اجلديدة
هناك جمهود تبذله حكومة بابوا غينيا اجلديـدة          قبول  ٤٠-٧٩

  . يف هذا الشأنحالياً
هذه قضية تقوم حكومة بابوا غينيا اجلديدة اآلن          قبول  ٤١-٧٩

  .ةطمبعاجلتها مع قوات الشر
لقيود املتعلقة بالقدرة واملوارد، من غري      نظراً إىل ا    رفض  ٤٢-٧٩

  .املمكن التحقيق يف مجيع احلاالت
  .٤٢انظر األسباب املبينة يف الفقرة   رفض  ٤٣-٧٩
ال تواجه قوات الشرطة يف بابوا غينيا اجلديـدة           رفض  ٤٤-٧٩

متييزاً عنصرياً وكرهاً لألجانـب كـي تركـز         
  .جهودها يف هذين اجملالني

لقـوانني  ل مع استعراضنا اجلـاري      اشىيتمهذا    قبول  ٤٥-٧٩
  .املتعلقة بالسحر

يف هناك جمهود تبذله حكومة بابوا غينيا اجلديدة          قبول  ٤٦-٧٩
   .هذا الشأن، وهي توليه األولوية

    قبول  ٤٧-٧٩
هذا هو املوقف الراهن حلكومة بـابوا غينيـا           قبول  ٤٨-٧٩

  .اجلديدة وما تبذله من جهود
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  مالحظات إيضاحية  موقف بابوا غينيا اجلديدة  التوصية
م ألن الناس الـذين يعيـشون يف        هذا جمال ها    قبول  ٤٩-٧٩

النائية ال تتـاح هلـم إمكانيـة        /املناطق الريفية 
  .احلصول على هذه اخلدمات

هذا يتماشى مع برامج ومشاريع حماكم القـرى     قبول  ٥٠-٧٩
ومع مبادرات العمل اجلارية اليت تقوم هبا اإلدارة        

  .احلكومية املختصة يف بابوا غينيا اجلديدة
مر يتصل باالستقالل السيادي لـسلطتنا      هذا األ   قبول  ٥١-٧٩

ويعود حملاكمنا البت يف أيـة مـسألة      . القضائية
تتعلق باملراجعة القضائية استناداً إىل خـصوصية       

  .كل حالة
 هناك تشاور وطين جارٍ بشأن هـذه املـسألة          رفض  ٥٢-٧٩

  .وال ميكن تقدمي إجابة هنائية يف هذه املرحلة
  .٥٢ املبينة يف الفقرة انظر األسباب  رفض  ٥٣-٧٩
  .٥٢انظر األسباب املبينة يف الفقرة   رفض  ٥٤-٧٩
 هذه قضية مهمة وناشئة سـُتعاجلها حكومـة         قبول  ٥٥-٧٩

  .بابوا غينيا اجلديدة
إن قبول هذه التوصية يتعارض مع روح دسـتورنا           رفض  ٥٦-٧٩

غري أنه ُيسمح عملياً    . املرتكز على املبادئ املسيحية   
  .هاض ألسباب طبية حمددةباإلج

 إهنا إحدى األولويات الراهنة اهلامـة حلكومـة         قبول  ٥٧-٧٩
  .بابوا غينيا اجلديدة

  .٥٧انظر األسباب املبينة يف الفقرة   قبول  ٥٨-٧٩
هذا هو اجتاه السياسة العامة حلكومة بابوا غينيا          قبول  ٥٩-٧٩

  .اجلديدة
 وإىلبالقدرة واملـوارد    نظراً إىل القيود املتعلقة       رفض  ٦٠-٧٩

العوائق اجلغرافية، من غري املمكن حصول مجيع       
  .األطفال على التعليم يف بابوا غينيا اجلديدة

 هذا هو اجتاه السياسة العامة حلكومـة بـابوا          قبول  ٦١-٧٩
  .غينيا اجلديدة

 هذا يتفق مع اجتاه السياسة العامـة حلكومـة          قبول  ٦٢-٧٩
  .ينيا اجلديدةبابوا غ
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  مالحظات إيضاحية  موقف بابوا غينيا اجلديدة  التوصية
هذا هو اجتاه السياسة العامة حلكومة بابوا غينيا          قبول  ٦٣-٧٩

  .اجلديدة
هذا هو اجتاه السياسة العامة حلكومة بابوا غينيا          قبول  ٦٤-٧٩

  .اجلديدة
هذا هو اجتاه السياسة العامة حلكومة بابوا غينيا          قبول  ٦٥-٧٩

  .اجلديدة
ة حلكومة بابوا غينيا    هذا هو اجتاه السياسة العام      قبول  ٦٦-٧٩

  .اجلديدة
هذا هو اجتاه السياسة العامة حلكومة بابوا غينيا          قبول  ٦٧-٧٩

  .اجلديدة
تعتمد بابوا غينيا اجلديـدة اقتـصادياً علـى           رفض  ٦٨-٧٩

مشاريعها التعدينية الكثرية وال ميكن للحكومـة     
  .أن ُتوقف استغالل املناجم يف البلد

صلية ال تشكل قضايا يف     إن حقوق الشعوب األ     رفض  ٦٩-٧٩
بابوا غينيا اجلديدة وقد ال يكون من املنطقـي         

 قـانون البيئـة   ب إعالن األمـم املتحـدة       ربط
  .٢٠٠٠لعام 

        


