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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 ٢، دورته احلادية عشرة يف الفترة من     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
غينيا اجلديدة يف اجللسة السادسة وأجري االستعراض املتعلق ببابوا  . ٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل  

أيسي، . وترأس وفد بابوا غينيا اجلديدة روبريت ج      . ٢٠١١مايو  / أيار ١١عشرة املعقودة يف    
واعتمد الفريق العامـل التقريـر      . سفري بابوا غينيا اجلديدة وممثلها الدائم لدى األمم املتحدة        

  .٢٠١١مايو / أيار١٣عقودة يف املتعلق ببابوا غينيا اجلديدة يف جلسته السابعة عشرة امل
ولتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف بابوا غينيا اجلديدة، اختار جملس حقوق              -٢

سويـسرا  ): اجملموعة الثالثية ( جمموعة املقررين التالني     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١اإلنسان يف   
  .والكامريون وملديف

وثائق التالية الستعراض حالـة     ، صدرت ال  ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بالفقرة     -٣
  :حقوق اإلنسان يف بابوا غينيا اجلديدة

ــ   )أ(   ــدمان وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ــرة اً تقري ) أ(١٥للفق
)A/HRC/WG.6/11/PNG/1(؛  

 )ب(١٥للفقرة  اً  وفق) املفوضية(جتميع أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان         )ب(  
)A/HRC/WG.6/11/PNG/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/11/PNG/3) (ج(١٥للفقرة اً املفوضية وفقموجز أعدته   )ج(  
اً وأحيلت إىل بابوا غينيا اجلديدة، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلف    -٤

آيرلندا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا وسويسرا والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى           
كن االطالع على هذه األسئلة يف املوقع الشبكي اخلـارجي          ومي. وآيرلندا الشمالية والنرويج  
  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
ذكرت بابوا غينيا اجلديدة أن تقرير استعراضها الدوري الشامل جزء من التزاماهتـا               -٥

وأضـافت أن   . ٥/١ وقرار جملس حقوق اإلنـسان       ٦٠/٢٥١جلمعية العامة   مبوجب قرار ا  
 ويصف سـبل تنفيـذ خمتلـف    اً،صرحياً التقرير يعرض حالة حقوق اإلنسان يف البالد عرض     



A/HRC/18/18 

GE.11-14574 4 

معاهدات حقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها، ويبني اإلجنازات وأفضل املمارسات، ويـربز             
  . اجلديدةالتحديات والعقبات اليت تواجهها بابوا غينيا

وُسلط . مث وصفت بابوا غينيا اجلديدة العملية التشاورية اليت أحاطت بإعداد التقرير            -٦
وزارة الـشؤون   : الضوء على تشكيل جلنة مشتركة بني الوكاالت، تضمنت اجلهات التالية         

، ووزارة العـدل والنيابـة      )رئيسني متشاركني (اخلارجية والتجارة ووزارة التنمية اجملتمعية      
امة، ووزارة التخطيط الوطين والتنمية الريفية، ووزارة املالية، ووزارة العمل والعالقـات            الع

الصناعية، وجلنة أمني املظامل، واملؤسسات اإلصالحية، وجلنة اإلصالح الدستوري والقانوين،          
  .واحملكمة العليا، وجامعة بابوا غينيا اجلديدة، وجهات معنية أخرى

ـ  اً  فرعياً  ديدة أن فريق  وأضافت بابوا غينيا اجل     -٧ للجنـة املـشتركة بـني      اً  أصغر تابع
الوكاالت، وهو فرقة العمل الوطنية املعنية باالستعراض الدوري الشامل، قد كُلف بتجميـع             

  .املدخالت من أصحاب املصلحة وإعداد تقرير االستعراض الدوري الشامل
ملصلحة يف مجيع أحناء    مث ُسلط الضوء على إجراء عملية تشاورية جادة مع أصحاب ا            -٨

الوزارات والوكاالت احلكومية واملنظمـات غـري احلكوميـة    : البالد، مشلت اجلهات التالية 
والكنائس واجملتمع املدين واألوساط األكادميية وقادة اجملتمعات احملليـة وممثلـي الـشباب             

ارك فيها  وكانت فرقة العمل قد نظمت أربع مشاورات إقليمية، ش        . واجلهات املعنية األخرى  
واتسمت تلـك   . أصحاب املصلحة على مستوى املقاطعات واحملافظات وعلى الصعيد احمللي        

  .املشاورات باالنفتاح والشفافية والشمول
وأعلنت بابوا غينيا اجلديدة أهنا تواجه، شأهنا شأن بلدان أخرى، قضايا وحتديات يف               -٩

ن يعزى إىل أسـباب منـها       ورأت أن معظم تلك التحديات ميكن أ      . جمال حقوق اإلنسان  
فهو اً  املرحلة احلالية اليت متر هبا البالد يف جمال التنمية؛ والتنوع الثقايف، الذي وإن مل يكن مربر               

مسة متيز البالد بوجه خاص، ونقص اخلدمات األساسية يف جمايل الرعاية الـصحية والتعلـيم               
  .وغريمها، وصعوبة الوصول إىل اخلدمات احلكومية

ابوا غينيا اجلديدة كذلك أهنا وافقت على ضرورة إمـساك احلكومـات            وذكرت ب   -١٠
بزمام األمور واضطالعها بدور الريادة يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان، غري أن من أكثـر               
الطرق فعالية لتحقيق ذلك العملُ مع األمم املتحدة واجلهات املاحنة والقطاع اخلاص واجلهات             

  .املعنية من اجملتمع املدين
مث أوضحت بابوا غينيا اجلديدة أهنا تعترب عملية االستعراض الدوري الشامل وتقدمي              -١١

من جهودها حلشد الدعم اجلماعي من اجملتمع الدويل      اً  تقريرها إىل جملس حقوق اإلنسان جزء     
وأضافت أن الزيارة األخرية اليت قام هبا املقرر اخلاص         . ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان يف البالد     

ين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تدل على املع
  .استعداد البالد لتكون منفتحة وصرحية يف التعامل مع التحديات اليت تواجهها
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وأكدت بابوا غينيا اجلديدة أن دستورها الوطين مينح مجيع األشخاص الذين يعيشون              -١٢
. احلريات األساسية اليت ينص عليها اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان           يف البلد احلقوق و   

. وأشارت إىل أن البلد قد صدق على معظم اتفاقيات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان              
وأوضحت أن تأخر التصديق على صكوك معّينة يعزى إىل افتقار البلد إىل املوارد الالزمة وإىل 

  .ضعف القدرات
البلد قد وضع ما يلزم من قوانني وآليات مؤسسية ملعاجلة قضايا حقوق            وأضيف أن     -١٣

اإلنسان، غري أنه يعاين من تزايد التحديات يف هذا اجملال، مثل القتل املتصل مبمارسة السحر               
واستعمال خدمات اهلاتف النقال امليسورة التكلفـة والوصـول إىل اإلنترنـت الرتكـاب           

ت بابوا غينيا اجلديدة بضرورة استعراض القوانني القائمـة     واعترف. انتهاكات حلقوق اإلنسان  
  .ملعاجلة تلك الظواهر سريعة التطور

مث أُبرز أن البلد قد وضع القوانني ذات الصلة ملعاجلة قضايا مثـل العنـف املـرتيل                   -١٤
املؤسسات املناسبة ملعاجلة قضايا حقـوق      اً  وُتنشأ حالي . واجلنسي ومحاية األطفال والشباب   

وُعرضت العملية املتواصلة املتعلقة بإنشاء جلنـة وطنيـة         . ان واستكمال العمل اجلاري   اإلنس
، ٢٠١٢على ذلك العمل وأُكد أن اللجنة ستبدأ عملها يف عام             حلقوق اإلنسان باعتبارها مثاالً   

  .بعد حل مشكلة اجلوانب اهليكلية وجوانب التمويل وغريها
حلامسة األخرى اليت يتعني التـصدي هلـا        وذُكر، عالوة على ذلك، أن التحديات ا        -١٥

تشمل حتسني املؤسسات اإلصالحية وخدمات إعادة التأهيل، ومتكني املرأة يف جمايل السياسة            
واألعمال، واملساواة بني اجلنسني، وعدم وجود إطار قانوين مناسب، وانعـدام القـدرات،             

ساسية، والقـضايا املتـصلة     والوصول إىل اخلدمات القانونية والعدالة، وانعدام اخلدمات األ       
اإليدز، وتغـري   /بالصحة والتعليم، وتطوير اهلياكل األساسية، وفريوس نقص املناعة البشري        

  .املناخ والتنوع الثقايف
اً نظـر اً وذكرت بابوا غينيا اجلديدة كذلك أن الوضع االقتصادي احلايل سيتغري كثري      -١٦

فبفضل .  الذي تبلغ تكلفته مليارات الدوالرات     لتطوير مشروع الغاز الطبيعي املسّيل يف البلد،      
غري مسبوق، وُيتوقـع أن يبلـغ       اً  اقتصادياً  ذلك املشروع االقتصادي اهلام ستشهد البالد منو      

  .٢٠٢٠ مليار دوالر حبلول عام ٢٤الناتج احمللي اإلمجايل حنو 
مـو  وأضافت بابوا غينيا اجلديدة أن التحدي األكرب سيتمثل يف ترمجـة ذلـك الن               -١٧

االقتصادي إىل فوائد ملموسة تستجيب للتحديات اإلمنائية اليت يواجهها البلد، مثل حتـسني             
شبكات اهلياكل األساسية احليوية، وتوفري اخلدمات األساسية يف جمـايل التعلـيم والـصحة      

  .وحتسني مستوى عيش غالبية السكان
لإلعجاب، كما يـدل    اً  مثري االقتصادية مل يكن     -وأُقر بأن أداء التنمية االجتماعية        -١٨

 األساسية،  على ذلك ارتفاع نسبة األمية، ونقص التعليم األساسي واخلدمات الصحية واهلياكل          
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البشرية، يف مؤشرات التنمية    اً  وباإلضافة إىل ذلك، فإن البالد متأخرة كثري      . وازدياد الفوضى 
ـ     (اً   بلد ١٧٧ من بني    ١٤٥وحتتل الرتبة    ). ٢٠٠٨صادر يف عـام     يف مؤشر التنمية البشرية ال

 هذا السيناريو حتديات هامة أمام قدرة البلد على حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة               ويطرح
  .٢٠١٥حبلول عام 

وذكرت بابوا غينيا اجلديدة أهنا اختذت، يف إطار جهودها الرامية إىل التصدي لتلك               -١٩
حلصر، إنشاء جلنة بابوا غينيـا      التحديات وغريها، مبادرات هامة منها، على سبيل املثال ال ا         

اجلديدة حلقوق اإلنسان، ووضع الربنامج اخلاص بقطاع القانون والعدالة، والربنامج الـوطين        
وأضيف أن تلك املبادرات اهلامة تتطلـب       . لتنمية األراضي، والسياسة الوطنية بشأن اإلعاقة     

  .الدعم واملساعدة من خالل الشراكات مع اجملتمع الدويل
 أعلن وفد بابوا غينيا اجلديدة عن استعداده إلجـراء مناقـشات صـرحية              اً،وأخري  -٢٠

وأُعرب عن األمل أن يتيح احلوار التفـاعلي        . ومفتوحة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف البالد      
إمكانية مناقشة أفكار بناءة حول كيفية معاجلة التحديات اليت تواجهها البالد يف جمال حقوق              

  .اإلنسان

  ر التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراضاحلوا  - باء  
وأُعرب عن الشكر لوفد بابوا غينيا      . ببياناتاً   وفد ٣٦خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢١

اجلديدة على عرض التقرير بصراحة، وعلى ردوده على األسئلة، وعلى مشاركة البلد البناءة             
 قُدمت خالل احلوار يف اجلـزء       وترد التوصيات اليت  . يف عملية االستعراض الدوري الشامل    

  .الثاين من هذا التقرير
وأثنت أستراليا على بابوا غينيا اجلديدة ملا بذلته من جهود لتعزيـز سـيادة القـانون                  -٢٢

وتدعيم مؤسسات العدالة وملا أحرزته من تقدم حنو حتقيق قدر أكرب من املساواة بني اجلنسني يف            
" Let’s Look Out for Moresby "والحظت جناح برنـامج . نظام العدالة، والوصول إىل العدالة

، وشجعت بابوا غينيا اجلديدة على معاجلة الشواغل اليت أعرب          )لنعمل على رعاية موريسيب   (
  .وقدمت أستراليا توصيات. عنها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عقب زيارته

 الثغرات التشريعية يف جمـال      وأشادت سويسرا جبهود بابوا غينيا اجلديدة لسد بعض         -٢٣
وأعربت عن قلقها إزاء حالـة      . محاية حقوق اإلنسان وشجعتها على مواصلة تلك املبادرات       

وسلطت . املرأة واالستخدام املفرط للقوة من جانب قوات األمن، وال سيما حاالت التعذيب           
  .وقدمت سويسرا توصيات. ١٩٥٤الضوء على أن آخر حالة إعدام جرت يف عام 

وأعربت إندونيسيا عن دعمها التام جلهود بابوا غينيا اجلديدة من أجل رفع مستوى               -٢٤
أحكام   كامالًاً  وشجعت احلكومة على ضمان أن تدمج يف القانون احمللي دجم         . عيش سكاهنا 

وشجعت إندونيسيا البلد على ما يبذله من       . فيهااً  االتفاقيات اليت تعد بابوا غينيا اجلديدة طرف      
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 حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على وسـائل االنتـصاف واحلمايـة    جهود لضمان 
  .وقدمت إندونيسيا توصيتني. الفورية والفعالة

. ورحبت نيكاراغوا مبا أبدته بابوا غينيا اجلديدة من شفافية يف إعداد التقرير الوطين              -٢٥
وختفيـف وطـأة    وأشارت إىل الرؤية الطويلة األجل اليت تتسم هبا خطط وسياسات التنمية            

ودعـت  . الفقر، وال سيما فيما يتعلق مبشاركة املرأة، وإعادة إدماج الـسجناء يف اجملتمـع             
غينيا اجلديدة لالستفادة من املسامهات املقدمة خالل االسـتعراض الـدوري الـشامل       بابوا

وقدمت نيكاراغوا  . ٢٠٥٠ رؤية بابوا غينيا اجلديدة      -لتسهيل خطتها االستراتيجية الوطنية     
  .توصية واحدة

والحظت اجلزائر أن بابوا غينيا اجلديدة بلد فيت خرج من فترة اسـتعمارية طويلـة             -٢٦
ومعقدة، ويقع عليه، مثل اجلزائر، واجب أخالقي يتمثل يف العمل باسـتمرار علـى إهنـاء                

وأشارت إىل أن ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وال سيما احلق يف الغذاء      . االستعمار
بالرغم اً لصحة والسكن واحلصول على مياه الشرب والصرف الصحي، ما زال يشكل حتديوا

  .وقدمت توصيات. من ثروات البلد من املوارد الطبيعية
ورحبت سلوفينيا باعتماد قانون املساواة واملشاركة، وقـانون اجلـرائم اجلنـسية              -٢٧

وأعربت عن القلق   . ة بشأن اإلعاقة  واجلرائم املرتكبة ضد األطفال، وبدء تنفيذ السياسة الوطني       
إزاء استمرار العنف املرتيل والتمييز بني اجلنسني، وإزاء التقارير عن إساءة استخدام الـسلطة              

وأعربت سلوفينيا عن أسفها لتأخر ضمان حقوق األشـخاص ذوي        . على يد رجال الشرطة   
  . وقدمت توصيات.اًوال إلزامياً اإلعاقة وألن التعليم ليس جماني

والحظت اجلمهورية التشيكية بقلق أن نسبة مئوية صغرية فقط من السكان تسجل              -٢٨
إزاء تعـذيب   اً  وأعربت عن قلقها أيض   . يف وضع املرأة القانوين   اً  عند الوالدة، مما قد يؤثر سلب     

احملتجزين وضرهبم بانتظام أثناء االعتقال، أو يف غضون الساعات األوىل من االعتقال، وإزاء             
جزين الذين حياولون الفرار من السجن للتعذيب واإلعاقة يف كثري مـن األحيـان   تعرض احملت 

  . وقدمت توصيات.اًعقب إلقاء القبض عليهم جمدد
وأثنت ماليزيا على بابوا غينيا اجلديدة على التزامها بالتنمية االجتماعية واالقتصادية،             -٢٩

مع الرأي القائـل إن التقـدم يف   وأبدت اتفاقها . ٢٠٥٠كما يتبني من خطتها املعنونة رؤية  
سبيل القضاء على الفقر وتطوير اهلياكل األساسية والنمو االقتصادي وتنمية املوارد البـشرية             

والحظت أن هناك حتديات تتعلق بالبطالة والعنف ضـد         . يسهم يف إعمال حقوق اإلنسان    
وقدمت . ادة القانون اإليدز وإقامة العدل وسي   /النساء والفتيات، وفريوس نقص املناعة البشري     

  .توصيات
ورحبت سلوفاكيا بإدراج جرائم جديدة، مثل االغتصاب الزوجـي، يف القـانون              -٣٠

وأقرت بالتحديات اليت تواجهها بابوا غينيا اجلديدة بسبب التهديدات البيئية النامجة           . اجلنائي
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ء على التمييز ضـد     وأشارت إىل أن اللجنة املعنية بالقضا     . عن تغري املناخ والكوارث الطبيعية    
، إىل تعزيز جهودها لتوفري بيئـة تعليميـة   ٢٠١٠املرأة قد دعت بابوا غينيا اجلديدة، يف عام       

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. خالية من التمييز والعنف
وأعربت الربازيل عن األسف لتأخر بابوا غينيا اجلديدة يف تقدمي تقريرها الـوطين،               -٣١

وأثنت على تنقيح التـشريع  . عوبات اليت واجهتها يف إعدادهوطلبت تقدمي معلومات عن الص   
والحظت أن هناك حاجـة     . اجلنائي املتعلق باالغتصاب وتوفري قدر أكرب من احلماية للمرأة        
وأعربـت عـن تقـديرها      . لبذل مزيد من اجلهود ملكافحة سوء املعاملة والتمييز ضد املرأة         

سة وطنية للتعليم، وأبدت قلقها إزاء العنـف        للمبادرات اليت اختذها البلد من أجل وضع سيا       
  .وقدمت توصيات. ضد األطفال وبغاء األطفال

 حلمايـة  ٢٠٠٣وتساءلت أملانيا عن السبل اليت تكفل هبا احلكومة تطبيق قانون عام       -٣٢
والحظت أن املقـرر    . اإليدز من التمييز  /األشخاص املتضررين بفريوس نقص املناعة البشري     

ألة التعذيب قد أشار إىل أن أفعال الضرب اليت يرتكبها أفراد الشرطة تصل             اخلاص املعين مبس  
يف كثري من األحيان إىل درجة التعذيب كما هو حمدد يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من                

أن اللجنـة   اً  والحظت أملانيا أيض  . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
اء على التمييز ضد املرأة قد أعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تتحـدث عـن                املعنية بالقض 

وقوع حاالت تعذيب وحشي وقتل للنساء والفتيات، ال سيما املسنات املتهمات مبمارسـة             
  .وقدمت أملانيا توصيتني. السحر
ورحبت تايلند باخلطوات اليت اتُّخذت يف سبيل إنشاء مؤسـسة وطنيـة حلقـوق                -٣٣

، وأشارت إىل أن بإمكان هذه املؤسسة أن تنضم فور إنشائها إىل حمفل آسيا واحمليط               اإلنسان
وأعربت عن قلقها إزاء هشاشة وضع النـساء        . اهلادئ للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

وأشارت إىل ضرورة ضمان    . واألطفال بسبب الفقر وانتشار بعض القيم والثقافات التقليدية       
وقدمت . عدل احمللية على صعيد القرى للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان        استيفاء نظام حماكم ال   

  .توصيات
والحظت الصني أن بابوا غينيا اجلديدة تشجع بنشاط مشاركة املرأة يف عملية صنع               -٣٤

وأثنت على جهود البلد الرامية إىل حتسني اخلدمات        . القرار وتعمل على محاية حقوق الطفل     
 وفيات الرضع واألمهات، ومنع انتشار فـريوس نقـص املناعـة    الطبية والصحية، للحد من 

وأهابت الصني باجملتمع الدويل أن يقدم املساعدة الضرورية لبـابوا غينيـا            . اإليدز/البشري
  .وقدمت الصني توصية واحدة. اجلديدة

وذكرت ملديف أن من املهم أن يفهم الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري       -٣٥
ابوا غينيا اجلديدة، مثل ملديف، تواجه حتديات هائلة بسبب حجمها وجغرافيتها           الشامل أن ب  

ويف معرض اإلشارة إىل أن الناتج احمللـي اإلمجـايل املتوقـع            . والقيود اليت حتد من قدراهتا    
، ذكـرت ملـديف أن مـشاريع        ٢٠٢٠حبلول عام   اً  غينيا اجلديدة سيتضاعف تقريب    لبابوا
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ها اإلنسان، وأن ُتنفذ يف ضل احترام حقوق اإلنسان ويف إطار           األعمال ينبغي أن يكون حمور    
وترى ملديف أن تلك املشاريع ميكـن أن تعـزز          . احلذر مما قد تنطوي عليه من خماطر بيئية       

  .وقدمت ملديف توصيات. النهوض حبقوق اإلنسان
مـن  وأبرزت بابوا غينيا اجلديدة أن البلد يدرك أن مسألة التوعية هي مسألة ال بد                 -٣٦

  .معاجلتها، وقد ظهرت خالل املشاورات اإلقليمية اليت أجريت أثناء إعداد التقرير الوطين
وفيما يتعلق باألسئلة اليت طُرحت بشأن وكاالت إنفاذ القانون، أوضح أن املسألة قد     -٣٧

من شأهنا أن تساعد علـى مـساءلة        اً  أثريت مرات عديدة وأن هناك سياسة قيد النظر حالي        
وعالوة على ذلـك، هنـاك      . وأضيف أن تلك هي املناقشات اليت ينبغي إجراؤها       . اجملرمني

وأضـافت  . حاجة إىل وضع برامج التدريب والتوعية يف خمتلف وكاالت إنفـاذ القـانون            
غينيا اجلديدة أن الزيارة اليت قام هبا املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب كانت مفيـدة،                بابوا

  .املقدمةوجيري النظر يف التوصيات 
على التعليقات والتوصيات اليت قُدمت أثناء احلوار التفـاعلي، فيمـا يتعلـق             اً  ورد  -٣٨

باملسائل املثارة بشأن عقوبة اإلعدام، أشري إىل أن عقوبة اإلعدام هي اآلن جزء من قـوانني                
 قضت وكانت احملاكم قد. إىل أن يلغيه الربملان أو يعدلهاً البلد، وأن ذلك القانون سيظل ساري

بيد أن العقوبة ُخففت يف مجيع تلك القضايا إىل الـسجن           . بعقوبة اإلعدام يف بعض القضايا    
ما اً  وأوضح من مث أنه سيكون من اخلطأ نوع       . املؤبد من خالل االستئناف لدى احملكمة العليا      

ومع ذلك،  . القول بوجود وقف اختياري إذا كان املقصود هو عدم إصدار أحكام باإلعدام           
  .ري نقاش كثري حول هذه املسألة وكان من الضروري إجراؤه داخل اجملتمعات احملليةفقد أث
وفيما يتعلق بتسجيل املواليد، أوضح أن وزارة التنمية اجملتمعية قد اضطلعت بدور يف               -٣٩

ويف هذا الصدد، ذُكر أن هناك حاجة مرة أخرى لزيادة الـوعي لـدى         . معاجلة هذه املسألة  
  .احمللية الختاذ اخلطوات الالزمة لتسجيل املواليداآلباء واجملتمعات 

وفيما يتعلق بالعنف املرتيل، ذكرت بابوا غينيا اجلديدة أن اإلجراءات قـد اختـذت               -٤٠
وذكرت كذلك أن   . ملعاجلة املسألة، وشددت على أن أفعال العنف املرتيل تعترب جرائم جنائية          

تطلب وعي وكاالت إنفاذ القانون لـضمان       العنف املرتيل هو مسألة أخرى من املسائل اليت ت        
  .تعاملها املناسب مع هذه املسألة باعتبارها جرمية

وأضافت بابوا غينيا اجلديدة أنه جيري النظر جبدية يف التصديق على اتفاقية حقـوق                -٤١
  .األشخاص ذوي اإلعاقة وأن املشاورات قد متت بالفعل

اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق بفـريوس      مث قدمت بابوا غينيا اجلديدة معلومات عن          -٤٢
اإليدز، وأوضحت أن وصم املصابني هبذا املرض قد ُجرم منذ ما يقرب            /نقص املناعة البشري  
يف معدالت اإلصـابة  اً طفيفاً وأضيف أن اآلونة األخرية شهدت اخنفاض  . من عقد من الزمان   

  .الرجعية للمصابني بالفريوسهبذا املرض نتيجة للتوعية وتوفري األدوية املضادة للفريوسات 
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وفيما يتعلق بالسحر، اعترفت بابوا غينيا اجلديدة بأنه يشكل قضية كـربى لكنـها         -٤٣
 ودعت اجملتمع الـدويل إىل      اً،كررت التأكيد على أن التنوع اهلائل الذي مييز البلد ميثل حتدي          

ه املسألة هي اآلن قيد     وأشارت إىل أن التشريعات املتعلقة هبذ     . مساعدهتا للتصدي هلذا الواقع   
  .االستعراض، وقدمت تفاصيل عن العملية اليت تضطلع هبا جلنة اإلصالح الدستوري والقانوين

وخبصوص األسئلة املتعلقة بالتعليم، أُبرز أن هذه املسألة بدورها قيـد النظـر، وأن                -٤٤
 أن املـدارس    وأوضـح . املشاريع االقتصادية املعروضة سيكون هلا أثر إجيايب يف هذا اجملـال          

 لغة من لغات البلد، وهذه مـسألة ينبغـي أن           ٨٠٠ لغة من أصل     ٤٠٠االبتدائية تستخدم   
  .توضع يف االعتبار

ورحب املغرب بالرؤية الطموحة اليت اعتمدهتا احلكومة من أجل حتقيق التنميـة يف               -٤٥
ما امليزانية  من املعلومات عن املشروع، وال سي     اً   وطلب مزيد  .اً عام ٤٠البلد على مدى فترة     

وناشد املغرب اجملتمع الدويل . عن املساعدة اليت ميكن أن يقدمها اجملتمع الدويل الالزمة، فضالً
لتقدمي املساعدة الالزمة إىل بابوا غينيا اجلديدة ليتسىن هلا مواجهة التحديات وتضمن يف             اً  جمدد

  .واحدةوقدم املغرب توصية . هناية املطاف اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان
وأعربت اليابان عن قلقها إزاء انتشار العنف املرتيل والعنف اجلنسي ضـد النـساء                -٤٦

عن االجتار بالبشر والسخرة، بيد أهنا الحظت بإجيـاب اعتمـاد اخلطـة               واألطفال، فضالً 
والحظت .  بشأن املرأة والتنمية على أساس نوع اجلنس    ٢٠٥٠-٢٠١٠االستراتيجية الوطنية   

ل بسياسة وطنية بشأن اإلعاقة تستند إىل اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي             بدء العم اً  أيض
  .وقدمت اليابان توصيات. اإلعاقة
وأبدت مجهورية كوريا اعتقادها أن التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي              -٤٧

 بـشأن  ٢٠٠٩مثل السياسة الوطنية لعـام      اً  اإلعاقة جيب أن يتبع التدابري اليت اتُّخذت مؤخر       
وأثنت على احلكومة الختـاذ مبـادرات       . قة، واللجنة الوطنية االستشارية بشأن اإلعاقة     اإلعا

  .وقدمت توصيات. هتدف إىل النهوض حبقوق اإلنسان على الرغم من التهديدات البيئية
وأعربت بولندا عن تقديرها العتماد العديد من السياسات واخلطط والربامج يف إطار   -٤٨

، غري أهنا الحظت بقلـق أن       ٢٠٥٠ رؤية بابوا غينيا اجلديدة      -طنية  اخلطة االستراتيجية الو  
 وأعربت  .كامالًاً  اهلياكل األساسية والتشريعات الالزمة حلقوق اإلنسان مل ُتطور بعد تطوير         

بولندا عن القلق إزاء استمرار املمارسات الضارة اليت تؤثر على النساء والفتيات وعدم كفاية              
  .وقدمت توصيات. مييزالتشريعات املناهضة للت

والحظت فرنسا بارتياح أن عقوبة اإلعدام مل تطبق يف بابوا غينيا اجلديـدة منـذ                 -٤٩
وشددت على أن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب قـد الحـظ وجـود        . ١٩٥٤ عام

وسألت عن التقدم احملرز يف إنشاء      . ٢٠١٠مايو  /اختالالت خطرية يف نظام السجون يف أيار      
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طنية حلقوق اإلنسان وشاطرت اللجنةَ املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقها            مؤسسة و 
  .وقدمت توصيات. إزاء استمرار التمييز ضد املرأة

بوقف إزالة الغابات، واعتـربت     اً  ورحبت النرويج بالتزام بابوا غينيا اجلديدة مؤخر        -٥٠
 اإليكولوجية اخلاصة بالـشعوب     ذلك خطوة من شأهنا أن تساعد على محاية املوائل والنظم         

األصلية، بيد أهنا أعربت عن القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن التعـديل الـذي أدخـل يف                  
.  على قانون البيئة يقوض حقوق اجملتمعات األصلية فيما يتعلق بأراضيها العرفية           ٢٠١٠ عام

تخذها احلكومة ملكافحة وأعربت النرويج عن األمل يف رؤية تقارير تتحدث عن التدابري اليت ت          
  .وقدمت النرويج توصيات. االستغالل اجلنسي

ذي ـ ال،  Lakautim Pikininiوأثنت هنغاريا على بابوا غينيا اجلديدة على سن قانون   -٥١
وطلبت تقدمي معلومات عن التـدابري      . يهدف إىل توفري محاية أوسع جلميع األطفال يف البلد        

وأعربت هنغاريا عن القلق    . بسبب الكوارث الطبيعية  اً  خلياملتخذة لضمان حقوق املشردين دا    
ألن اإلطار القانوين احلايل أسفر عن تقسيم الالجئني إىل ثالث فئات، وألن األطفال الـذين               
ُيتبنون بصفة غري رمسية ُيجَبرون على العمل لساعات طويلة وحيرمون من التعليم والعـالج              

  .وقدمت هنغاريا توصيات. الطيب
بت الواليات املتحدة األمريكية عن القلق إزاء انتشار العنـف ضـد النـساء              وأعر  -٥٢

والفتيات على نطاق واسع؛ ونقص متثيل املرأة وغري امليالنيزيني يف الربملان؛ والفساد العـام؛              
واالجتار بالبشر، مبن فيهم النساء واألطفال وإجبارهم على البغاء واخلدمة املرتلية القـسرية؛             

رطة، مبا يف ذلك اإلفراط يف استخدام القوة؛ وتعريض احملتجـزين لإليـذاء             وسوء سلوك الش  
  .وقدمت توصيات. الشديد؛ وسوء ظروف السجون

ورحبت كندا بنظر احلكومة يف إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان واعتماد اخلطـة               -٥٣
شرات االجتماعية   ملعاجلة اخنفاض املؤ   ٢٠٥٠ رؤية بابوا غينيا اجلديدة      -االستراتيجية الوطنية   

بيد أهنا أعربت عن القلق إزاء استمرار التمييز والعنف ضد النساء واألطفـال،             . واالقتصادية
عن استمرار العنف على يد الشرطة وبني القبائل وإفالت           يف ذلك العنف اجلنسي، فضالً     مبا

  .وصياتوقدمت كندا ت. أفراد الفئتني من العقاب، وسوء ظروف السجون، وإيذاء احملتجزين
ورحبت املكسيك بالتدابري التشريعية اليت اختذت يف جمايل الصحة ومحايـة الطفـل               -٥٤

بوجود جلنة أمني املظامل، وأعربت عن      اً  ورحبت أيض . وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة    
وتساءلت عن مـدى ضـعف   . األمل يف جناح املبادرة الرامية إىل إنشاء جلنة حقوق اإلنسان 

  .وقدمت توصيات. ية يف مواجهة الكوارث الطبيعيةالشعوب األصل
وطلبت إسبانيا معلومات عن التدابري املتخذة لتحسني فرص احلصول على خدمات             -٥٥

الصرف الصحي ومياه الشرب يف ضوء انتشار وباءي الكولريا والسل، وارتفاع معـدالت             
شارت إسـبانيا إىل أن     وباإلضافة إىل ذلك، أ   . اإليدز/اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري    
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مشروع قانون يهدف إىل ختصيص عدد معّين من املقاعد للنـساء،           اً  الربملان قد رفض مؤخر   
  .وقدمت توصيات. فسألت عن اإلجراءات املتخذة لضمان املساواة بني اجلنسني

وهنأت شيلي بابوا غينيا اجلديدة على عملية التشاور الواسعة النطاق اليت جرت يف               -٥٦
، مبا يتفق ٢٠١٢اد التقرير الوطين وعلى مشروع إنشاء جلنة حقوق اإلنسان يف عام          إطار إعد 

مبادئ (مع املبادئ املتعلقة بالوضع اخلاص باملؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            
وأشارت إىل التحديات اليت تواجهها بابوا غينيا اجلديدة يف جمايل التنمية االجتماعية            ). باريس
دية والبيئة، وسلطت الضوء على إنشاء هيئة حكومية معنية بتقييم آثار تغـري املنـاخ              االقتصا
  .وقدمت توصيات. والتنمية

وفيما يتعلق بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان، أوضحت بابوا غينيا اجلديدة أن مـشروع              -٥٧
ومع ذلك، أكـد    .  رغم حدوث بعض التأخري    اً،قانون قد اقُترح وهو قيد االستعراض حالي      

  .لوفد استمرار االلتزام بإنشاء هذه اهليئة احليوية اليت تأخر تشكيلهاا
وخبصوص سؤال بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أوضحت   -٥٨

 وأهنا تعمل يف الوقت الراهن على       ٢٠٠٩مايو  /بابوا غينيا اجلديدة أهنا قدمت تقريرها يف أيار       
ويكفل الدسـتور   . وجبه معاجلة قضايا شىت، تشمل التشريع     وضع إطار ستحاول احلكومة مب    

ضمن احلكم املتعلق باملساواة االلتزام حبماية حقوق املرأة وحقوق الطفل، أي االلتزام حبماية             
  .بيد أن املشكلة تكمن يف التنفيذ. حقوق اجلميع

 الطعن  على احملاكم حيث جيري   اً  وفيما يتصل بقانون البيئة، أوضح أنه معروض حالي         -٥٩
  .يف مدى مطابقته للدستور

وبشأن القضايا املتعلقة باالجتار باألشخاص، أوضحت بـابوا غينيـا اجلديـدة أن               -٦٠
إجراءات ُتتخذ ملعاجلة هذه املسألة، اليت ما فتئت بابوا غينيا اجلديدة تتشاور بشأهنا مع بلدان               

  .خمتلفة
واسع النطاق هبـذه    اً  جمتمعي اًوخبصوص قضية الفساد، أشار الوفد إىل أن هناك وعي          -٦١

ويقوم موظفو جلنة أمني املظامل، اليت أنشئت مبوجب الدسـتور          . املسألة اليت ينبغي معاجلتها   
باعتبارها هيئة مستقلة عن احلكومة، بالعمل مع احلكومة ملعاجلة العديد من القضايا الناجتة عن     

وأن بابوا غينيا اجلديـدة قـد       وأضيف أن هناك استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد        . الفساد
  .وقعت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

بالدعوة إىل ضم اجملتمع املدين للمـشاركة يف العمـل املقبـل بعـد              اً  وأحيط علم   -٦٢
. املشاورات اخلاصة باالستعراض الدوري الشامل، وأُكد إجراء مشاورات مع اجملتمع املـدين           

 عديدة تتطلب بالضرورة مشاركة مجيع فئات اجملتمع واحلكومة         والحظ الوفد أن هناك قضايا    
  .يف املشاورات
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أما بالنسبة للمسائل اليت أثريت بشأن زيادة متثيل املرأة يف الربملان، فقد ذُكر أن هذه                 -٦٣
غري أن الوفد أشار إىل     . القضية معروضة على الربملان ومن املقرر أن ينظر فيها هذا األسبوع          

 غينيا اجلديدة ثالثة مستويات من احلكومة وأن القوانني السارية على صـعيد             أن لدى بابوا  
إلزامية يف هذا الصدد، وأن النساء يـشغلن    اً  املقاطعات والصعيد احمللي تتضمن بالفعل أحكام     

  .مناصب يف املستويات احلكومية
ية املتنوعـة   قبيلة بلغاهتا وتقاليدها الثقاف٨٠٠وأشار الكرسي الرسويل إىل أن حوايل       -٦٤

وهنأ البلد على   . جتعل من بابوا غينيا اجلديدة فسيفساء حقيقية من التعايش السلمي واالحترام          
وقـدم  . اجلهود املبذولة لصون ومحاية هوية تلك اجلماعات وضمان حرية الدين والتعـبري           

  .توصيتني
ت طبيعيـة   والحظت كوبا أن بابوا غينيا اجلديدة تواجه، بالرغم مما لديها من ثروا             -٦٥

كثرية، حتديات يف جماالت مثل حتسني اهلياكل األساسية وخدمات التعليم والصحة ومستوى            
. بسبب األزمة املالية العاملية والنظـام االقتـصادي اجلـائر         اً  وقد ازداد الوضع سوء   . املعيشة

دمت وق. وأبرزت كوبا سياسة التعليم األساسي واخلطة الوطنية للصحة يف بابوا غينيا اجلديدة     
  .توصيتني

، وسـألت عـن     ٢٠٥٠-٢٠١٠ورحبت األرجنتني باخلطة االستراتيجية الوطنية        -٦٦
  .وقدمت توصيات. النتائج اليت حتققت حىت اآلن فيما يتعلق بالنهوض باملرأة

وأعربت نيوزيلندا عن قلق عميق إزاء شدة ارتفاع معـدالت وفيـات واعـتالل                -٦٧
خطرية لدى النساء والفتيـات يف بـابوا غينيـا          األمهات، وذكرت أن العنف ميثل مشكلة       

إزاء االعتداءات اجلنسية واجلسدية على النـساء، وعـدم         اً  وأعربت عن قلقها أيض   . اجلديدة
مساءلة مرتكيب تلك االنتهاكات، والتحركات الساعية فيما يبدو إىل احلد من صـالحيات             

  .وقدمت توصيات. أمني املظامل، واملعاملة الالإنسانية والتعذيب يف السجون
وأعربت جنوب أفريقيا عن التقدير ألن التقرير الوطين بّين التحديات اليت تواجهها              -٦٨

وتـشمل تلـك    . جبميع حقوق اإلنسان  اً  فعلياً  بابوا غينيا اجلديدة يف ضمان متتع سكاهنا متتع       
 التحديات تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات ونقص القدرات الالزمـة لتنفيـذ خمتلـف             

 وشجعت جنوب أفريقيا اجملتمع الدويل على تزويد بـابوا غينيـا            .كامالًاً  السياسات تنفيذ 
  .وقدمت توصيات. اجلديدة باملساعدة التقنية الالزمة للتغلب على تلك التحديات

والحظت كوستاريكا الدعوة اليت وجهتها بابوا غينيا اجلديـدة للحـصول علـى               -٦٩
لى االستفادة من مجيع الوسائل املتاحة للحصول على تلك         املساعدة التقنية وشجعت البلد ع    

وهنأت كوستاريكا البلد على ما اختذه من إجراءات ملواجهة العنـف اجلنـسي              . املساعدة
وأقرت بالتحديات  . واملرتيل وعلى التزامه بالتصديق على الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان        
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وقـدمت  .  تغري املنـاخ والتـدهور البيئـي   اليت يواجهها البلد وأعربت عن القلق إزاء تأثري       
  .توصيات

وأعربت اململكة املتحدة عن انشغاهلا إزاء التقارير املقلقة اليت تتحدث عـن سـوء                -٧٠
املعاملة على يد أفراد الشرطة، وحثت بابوا غينيا اجلديدة على وضع حد لإلفالت من العقاب         

رد احلكومة على التقرير الذي أعده      من املعلومات عن    اً  وطلبت مزيد . على تلك االنتهاكات  
وجود صورة سلبية راسخة    اً  والحظت أيض . املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عقب زيارته      

  .وقدمت توصيات. للغاية عن املرأة وازدياد التقارير عن اجلرائم املتصلة مبمارسة السحر
ورحبت هاييت بوفد بابوا غينيا اجلديدة وباتباع هنج منفتح ومشويل يف إعداد التقرير               -٧١

  .وقدمت توصيات. الوطين
والحظت الكامريون باهتمام التدابري التشريعية اليت اختذت لتعزيز احلقـوق املدنيـة            -٧٢

ملتعلقة باجلرائم  عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وال سيما التشريعات ا         والسياسية فضالً 
اإليدز ومحاية األطفال   /اجلنسية ضد القّصر والعالج والوقاية من فريوس نقص املناعة البشري         

  .ودعت جملس حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل لتقدمي املساعدة إىل البلد. وقضاء األحداث
التقريـر  وأعربت ساموا عن التقدير ملا بذلته بابوا غينيا اجلديدة من جهود إلعـداد      -٧٣

الوطين، وسلطت الضوء على الدورة احلادية عشرة لالستعراض الدوري الشامل باعتبارهـا            
غينيا  بابوا وهنأت. دورة استثنائية، ألن االستعراض يشمل أربعة بلدان جزرية من احمليط اهلادئ          

  إىل ٢٠١٠ اجلديدة على التقدم احملرز يف التصديق على املعاهدات، وعلى تقدمي تقرير عـام            
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وعلى التقدم يف إصالح التـشريعات املتعلقـة               

  .وقدمت توصيات. ئم املرتكبة ضد النساء واألطفالاحباالت العنف اجلنسي واجلر
وخبـصوص املـسائل    . وأعربت بابوا غينيا اجلديدة عن الشكر للوفود اليت حتدثت          -٧٤

ئات املعاهدات، كررت بابوا غينيا اجلديدة ما ذُكر بشأن احلاجـة إىل       املتعلقة بالتعاون مع هي   
التعاون مع املنظمات الدولية مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمات اإلقليميـة مثـل              

وأشارت إىل أن عـضويتها يف األمـم        . اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ     
بـسبب  اً  ما يشكل حتـدي   اً  امات بتقدمي التقارير، األمر الذي غالب     املتحدة تفرض عليها التز   

  .وأوضحت أن تلك االلتزامات مهمة للبلد. تعاين منه من مشاكل على صعيد القدرات ما
وفيما يتعلق بالتعديالت املقترحة للحد من صالحيات أمني املظامل، أوضـح أهنـا               -٧٥

لطعن فيها وأن اإلجراءات القضائية سـتعاجل       معروضة يف الوقت الراهن على احملكمة العليا ل       
  .هذه املسألة يف الوقت املناسب

وبشأن التصديق على املعاهدات، أُكد من جديد أن كل اجلهود سُتبذل ملعاجلة هذه               -٧٦
وأوضح، فيما يتعلق بالدعوات املوجهة إىل املقررين اخلاصني، أن البلد سريحب مبزيد        . املسألة

  .ه مفتوحة أمامهامن الزيارات وأن أبواب



A/HRC/18/18 

15 GE.11-14574 

ويف اخلتام، كررت بابوا غينيا اجلديدة أن عملية اإلبالغ كانت مهمة للغاية وشارك               -٧٧
. وحاول تغطية أكرب قدر ممكن من القـضايا    اً  وكان التقرير املقدم صرحي   . فيها مجيع املواطنني  

أوضح أن املساعدة   و. وأهابت بابوا غينيا اجلديدة باجملتمع الدويل أن يقدم املساعدة إىل البلد          
 اجلديدة  وأعربت بابوا غينيا  . املطلوبة ليست مالية يف أكثر األحيان بل تقنية، مثل تبادل اخلربات          

عن تقديرها ملسامهة العديد من اجلهات املاحنة، مبا يف ذلك الشركاء يف احمليط اهلادئ وآسـيا             
 مالحظاهتم ومـسامهاهتم،    وتقدمت بابوا غينيا اجلديدة بالشكر إىل املتكلمني على       . وأوروبا

ن البلد سيبذل قصارى جهده لضمان احترام إطار حقوق اإلنـسان واألحكـام             أوأكدت  
  .الدستورية

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :نظرت بابوا غينيا اجلديدة يف التوصيات املدرجة أدناه وأيدهتا  -٧٨

دولية اهلامة الـيت    يف الصكوك القانونية ال   اً  النظر يف أن تصبح طرف      -١-٧٨
  ؛)إندونيسيا(فيها بعد اً ليست طرف

النظر يف إمكانية التوقيع والتصديق على الصكوك العاملية الرئيسية           -٢-٧٨
  ؛)هاييت(فيها بعد اً حلقوق اإلنسان اليت ليست طرف

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع           -٣-٧٨
ـ         أشكال التمييز ضد املرأة    يف   كـامالً اً   والعمل على دمج هـذه االتفاقيـة دجم

  ؛)اململكة املتحدة(التشريعات احمللية دون تأخري 
دراسة إمكانية التـصديق علـى اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب،              -٤-٧٨

والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة            
  ؛)األرجنتني(اص من االختفاء القسري واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخ

  ؛)بولندا(النظر يف التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب   -٥-٧٨
النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،            -٦-٧٨

مثل الشروع يف تنفيـذ     اً  ألن التصديق ينبغي أن يلي التدابري اليت اختذت مؤخر        
أن اإلعاقة وإنشاء اللجنة االستشارية الوطنيـة        بش ٢٠٠٩السياسة الوطنية لعام    

  ؛)مجهورية كوريا(املعنية باإلعاقة 
الشروع يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           -٧-٧٨

  ؛)أستراليا(
  ؛)سلوفينيا(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٨-٧٨
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 اإلعاقـة وإدمـاج     التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي       -٩-٧٨
 ويف اخلطط والربامج اإلمنائيـة األخـرى        ٢٠٥٠منظور اإلعاقة يف رؤيتها لعام      

  ؛)ملديف(
سحب التحفظات الصادرة على سبع مواد يف االتفاقيـة املتعلقـة      -١٠-٧٨

  ؛)هنغاريا (١٩٥١بوضع الالجئني لعام 
مواصلة العمل من أجل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مـع احلقـوق             -١١-٧٨
لواردة يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعترب بابوا غينيا اجلديدة دولة            ا

  ؛)نيكاراغوا(فيها اً طرف
مواصلة اجلهود مع اجملتمعني اإلقليمـي والـدويل يف الـسعي إىل          -١٢-٧٨

احلصول على املساعدة املالية والتقنية لدمج املعاهدات الدولية املصدق عليها يف           
  ؛)ساموا (التشريع احمللي

إدراج أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،            -١٣-٧٨
  ؛)بولندا(، يف النظام القانوين احمللي ١٩٩٥املصدق عليها يف عام 

مواءمة التشريعات الوطنية وبذل ما يلزم من جهود من أجل تنفيذ             -١٤-٧٨
  ؛)املكسيك(االتفاقية 

  ؛)هنغاريا( كامالًاً ة لتنفيذ االتفاقية تنفيذاختاذ التدابري املناسب  -١٥-٧٨
مواصلة تطوير وتنفيذ سياسات وتـشريعات هتـدف إىل حتقيـق             -١٦-٧٨

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، مبا يف ذلك مكافحة مجيع أشـكال العنـف              
  ؛)الربازيل(املرتبط بنوع اجلنس 

  ؛)األرجنتني( املرأة النظر يف تعزيز اإلطار القانوين ملنع العنف ضد  -١٧-٧٨
اختاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ إطار قانوين شامل يعاجل مجيع أشكال            -١٨-٧٨

  ؛)كندا(العنف ضد النساء واألطفال 
وضع وتنفيذ إطار قانوين شامل حلماية النساء والفتيات من مجيـع             -١٩-٧٨

 أشكال العنف القائم على نوع اجلنس، والعمل بوجه خاص على اعتماد تشريع           
  ؛)النرويج(حيظر العنف املرتيل 

بذل كل جهد ممكن للقضاء على العنف املرتيل، مع إيالء اهتمـام              -٢٠-٧٨
خاص إلصدار وتنفيذ إطار قانوين شامل يعاجل مجيع أشكال العنف ضد املـرأة؛             
وُيعَرب يف هذا الصدد عن الشواغل نفسها اليت أبداها اجملتمع الدويل بشأن عدم             

على وجه التحديد العنف ضد النساء والفتيات داخل األسرة         وجود قوانني حتظر    
  ؛)مجهورية كوريا(
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تسريع وترية استعراض القانون املتعلق بالسحر والقتل املتصل بـه            -٢١-٧٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(وتعزيز إنفاذ التشريعات ذات الصلة 

استعراض القانون املتعلق بالسحر والقتـل املتـصل مبمارسـته            -٢٢-٧٨
  ؛)بولندا(تحقيق مع مرتكيب هذه اجلرائم ومالحقتهم ومعاقبتهم وال
إىل احلـصول   اً  مواصلة اجلهود مع اجملتمعني اإلقليمي والدويل سعي        -٢٣-٧٨

  ؛)ساموا(على املساعدة املالية والتقنية إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 
نية حلقـوق   اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إنشاء اللجنة الوط         -٢٤-٧٨

  ؛)تايلند(اإلنسان بدعم من اجملتمع الدويل 
اختاذ اخلطوات الالزمة حنو إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان،           -٢٥-٧٨
  ؛)كندا(ملبادئ باريس اً وفق
ملبـادئ  اً  مواصلة عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق         -٢٦-٧٨

  ؛)املغرب(باريس 
ـ      مواصلة بذل اجلهود لتدعيم     -٢٧-٧٨ اً  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق

  ؛)كوستاريكا(ملبادئ باريس 
  ؛)ملديف(إكمال إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان   -٢٨-٧٨
  ؛)بولندا(ملبادئ باريس اً إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق  -٢٩-٧٨
ـ         -٣٠-٧٨ ملبـادئ بـاريس    اً  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفق

  ؛)األرجنتني(
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتماشى مع مبادئ باريس            -٣١-٧٨

  ؛)النرويج(
مع مبادئ  اً  ضمان إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، متشي         -٣٢-٧٨

جنـوب  (، على النحو املذكور يف التقرير الـوطين         ٢٠١٢باريس، حبلول عام    
  ؛)أفريقيا
إلنسان، يف أقرب وقت ممكن، إنشاء مؤسسة وطنية حلماية حقوق ا      -٣٣-٧٨
  ؛)فرنسا(ملبادئ باريس اً وفق
الوفاء، دون تأخري، مبا أعلنت عنه من عزم على إنشاء مؤسـسة              -٣٤-٧٨

  ؛)نيوزيلندا(ملبادئ باريس اً وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق
إجراء محلة وطنية للتوعية باآلثار السلبية الدائمة الناجتة عن العنف            -٣٥-٧٨

  ؛)الواليات املتحدة(على نوع اجلنس القائم 
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دعم اجلهود الرامية إىل إنشاء أماكن آمنة للنساء ضحايا العنـف             -٣٦-٧٨
  ؛)نيوزيلندا(القائم على نوع اجلنس 

اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ السياسة الوطنيـة بـشأن اإلعاقـة             -٣٧-٧٨
  ؛)اليابان(

ذوي اإلعاقة، وذلك   تشجيع إنشاء قاعدة بيانات بشأن األشخاص         -٣٨-٧٨
  ؛)املكسيك(هبدف توجيه السياسات ذات الصلة إلعمال حقوقهم 

حتسني تعاوهنا مع هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة من خالل            -٣٩-٧٨
تقدمي التقارير عن تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقيات الـيت صـدقت عليهـا؛             

ية واالجتماعية والثقافية، والعهد سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد وال
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع           
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،           

  ؛)النرويج(واتفاقية حقوق الطفل 
ني إلعداد التقارير وتقدميها    النظر يف طلب التعاون واملساعدة التقني       -٤٠-٧٨

  ؛)شيلي(إىل هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة 
مواصلة اجلهود مع اجملتمعني اإلقليمـي والـدويل يف الـسعي إىل          -٤١-٧٨

احلصول على املساعدة املالية والتقنية لتقدمي التقارير عن املعاهـدات املـصدق            
  ؛)ساموا( الشامل عليها وتنفيذها، وملتابعة االستعراض الدوري

توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات              -٤٢-٧٨
اخلاصة باعتبارها وسيلة إلرشاد ودعم اإلصالحات يف جمال حقـوق اإلنـسان            

  ؛)ملديف(
توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار             -٤٣-٧٨

 هذا الصدد بالدعوة الرمسية اليت ُوجهت       اإلجراءات اخلاصة؛ ويرحَّب بارتياح يف    
  ؛)إسبانيا (٢٠١٠إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف عام 

توجيه دعوة إىل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد املـرأة              -٤٤-٧٨
  ؛)سلوفينيا(وأسبابه وعواقبه 

ـ           -٤٥-٧٨ د املـرأة   توجيه دعوة إىل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ض
  ؛)النرويج(غينيا اجلديدة  لزيارة بابوا

دعوة املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة لزيارة البلـد             -٤٦-٧٨
  ؛)كندا(



A/HRC/18/18 

19 GE.11-14574 

اختاذ مزيد من اخلطوات لتعزيز حقوق املرأة، وإهناء مجيع أشـكال             -٤٧-٧٨
  ؛)يقياجنوب أفر(التمييز اليت تعاين منها اإلناث يف بابوا غينيا اجلديدة 

ىل ضـمان   إ جنسانية وطنية وخطة عمل هتـدفان        اعتماد سياسة   -٤٨-٧٨
  ؛)سويسرا(املساواة بني الرجل واملرأة يف إطار القانون احمللي 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان متثيـل أكـرب للنـساء يف الربملـان               -٤٩-٧٨
  ؛)نيوزيلندا(

عومني على أيدي ضباط    اختاذ تدابري فعالة ملنع االعتداء والعنف املز        -٥٠-٧٨
الشرطة، وتشجيع احلكومة على االستجابة بـشكل مناسـب لـدواعي قلـق             

مجهوريـة  (وتوصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بشأن هـذه املـسألة            
  ؛)كوريا
االستمرار يف اتباع هنج شامل من خالل قوانينها ونظام العدالـة             -٥١-٧٨

ية للتصدي الرتفاع معدالت العنف ضد املرأة فيها واجملتمع املدين والربامج الصح
  ؛)استراليا(

اختاذ تدابري أكثر فعالية ملعاجلة مشكليت اإلفـالت مـن العقـاب              -٥٢-٧٨
والعنف ضد النساء والفتيات، بوسائل تشمل تعزيز إنفـاذ القـانون والنظـام             

  ؛)ماليزيا(القضائي 
سات األخـرى   النظر يف حظر العقاب البدين داخل األسرة واملؤس         -٥٣-٧٨
  ؛)شيلي(اً قانونياً حظر
تعديل تشريعاهتا لضمان أن حتظر أحكامها وتعاقب بيع الفتيـات            -٥٤-٧٨

 سنة واالجتار هبم السـتغالهلم يف اجلـنس         ١٨والفتيان الذين تقل أعمارهم عن      
  ؛)هنغاريا(والعمل 

زيادة اجلهود املبذولة ملالحقة مرتكيب جـرائم االجتـار بالبـشر،             -٥٥-٧٨
يد ضحاياه ومحايتهم، وبذل اجلهود ملنع وقوع جـرائم االجتـار بالبـشر             وحتد

  ؛)الواليات املتحدة(
تعزيز تدريب أفراد قوات الشرطة على حقوق اإلنسان وضـمان            -٥٦-٧٨

  ؛)سلوفينيا(مساءلتهم على احترام تلك احلقوق 
ضمان تقدمي تدريب شامل على حقوق اإلنسان للعاملني يف جمـال     -٥٧-٧٨

لقانون هبدف منع أي استخدام مفرط للقوة والتحقيـق مـع مـرتكيب             إنفاذ ا 
للمعـايري  اً  انتهاكات حلقوق اإلنسان من هذا القبيل ومالحقتهم ومعاقبتهم، وفق        

  ؛)سلوفاكيا(الدولية 
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العمل، يف إطار دعم مستمر من اجملتمع الدويل، على تعزيز قـدرة            -٥٨-٧٨
لشرطة وغريهم من موظفي إنفاذ     سلطات إنفاذ القانون من خالل توعية رجال ا       

القانون لضمان امتثاهلم للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ومن خـالل اعتمـاد            
  ؛)اليابان(التشريعات ذات الصلة 

إجراء التدريب الالزم يف جمال حقوق اإلنسان لكبـار مـوظفي             -٥٩-٧٨
  ؛)نيوزيلندا(الشرطة 

دف إىل إبعاد املراهقني عن     النظر يف تكرار الربامج الناجحة اليت هت        -٦٠-٧٨
  ؛)أستراليا(اً نظام السجون حيثما كان ذلك ممكن

تعزيز الشفافية يف عملية اختاذ القرارات العامة، واستخدام املوارد           -٦١-٧٨
  ؛)الواليات املتحدة(العامة ألغراض عامة 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان تسجيل مجيع األطفال عند الـوالدة            -٦٢-٧٨
  ؛)ية التشيكيةاجلمهور(

ضمان تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة، وبذل كل جهد ممكـن          -٦٣-٧٨
  ؛)سلوفاكيا(لتسجيل مجيع األشخاص الذين مل يسبق تسجيلهم 

زيادة اجلهود املبذولة لضمان تسجيل مجيع األطفال عند الـوالدة            -٦٤-٧٨
  ؛)الربازيل(

تنميـة االقتـصادية    مواصلة اجلهود اليت التزمت هبا يف جماالت ال         -٦٥-٧٨
واالجتماعية وحتسني مستوى عيش السكان، وذلك لتوفري احلماية الفعالة حلقوق          

  ؛)الصني(شعبها 
مواصلة تنفيـذ اسـتراتيجيات وخطـط التنميـة االجتماعيـة             -٦٦-٧٨

  ؛)كوبا(واالقتصادية للبلد 
االستمرار يف تنفيذ الربامج والتدابري الرامية إىل ضـمان تـوفري             -٦٧-٧٨
  ؛)كوبا(ت الصحة والتعليم الشاملة واجليدة جلميع سكاهنا خدما
إعطاء األولوية للجهود الرامية إىل حتقيق اهلدفني اإلمنائيني لأللفية            -٦٨-٧٨

  ؛)أستراليا(املتعلقني بصحة األم والتعليم األساسي 
مضاعفة اجلهود للحد من وفيات األمهات، مبا يف ذلك من خالل             -٦٩-٧٨

وخطة العمل لالسـتجابة    اً  رية املعنية بصحة األم املنشأة مؤخر     فرقة العمل الوزا  
  ؛)نيوزيلندا(للطوارئ 
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العمل، مبساعدة دولية، على تكثيف اجلهود املبذولـة ملكافحـة            -٧٠-٧٨
اإليدز يف البلد، مع زيادة االهتمام بتـوفري        /انتشار فريوس نقص املناعة البشري    
  ؛)ائراجلز(الوقاية والرعاية لألطفال املتضررين 

مواصلة جهودها الدولية الرائدة ملعاجلة ظاهرة االحتباس احلراري،          -٧١-٧٨
مبا يف ذلك من خالل تذكري البلدان املتقدمة وغريها من دول االنبعاثات الرئيسية 
بالتزامها باملساعدة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان خبفض انبعاثـات غـازات            

  ؛)ملديف(الدفيئة إىل مستويات آمنة 
االستمرار يف اختاذ التدابري اليت تساعد علـى زيـادة معـدالت              -٧٢-٧٨

  ؛)شيلي(االلتحاق باملدارس يف مجيع أحناء البلد 
اللتزاماهتا الدولية، من أجـل ضـمان       اً  اختاذ التدابري املناسبة، وفق     -٧٣-٧٨

  ؛)ماليزيا(التعليم للجميع، مبا يف ذلك التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي 
مواصلة جهودها مع اجملتمعني اإلقليمي والـدويل يف الـسعي إىل             -٧٤-٧٨

احلصول على املساعدة املالية والتقنية للنهوض حبقوق اإلنسان يف بـابوا غينيـا             
  ؛)ساموا(اجلديدة 

إشراك اجملتمع املدين يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل           -٧٥-٧٨
  ).بولندا(

دة التوصيات التالية، وستقدم ردودها عليها يف الوقت        وستدرس بابوا غينيا اجلدي     -٧٩
املناسب، ولكن يف موعد ال يتجاوز الدورة الثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنسان املزمـع              

  :٢٠١١سبتمرب /عقدها يف أيلول
اختاذ خطوات للتصديق على مجيع صـكوك حقـوق اإلنـسان             -١-٧٩

  ؛)النرويج(
لصكوك الدولية اهلامة يف جمال   التصديق يف أقرب وقت ممكن على ا        -٢-٧٩

فيها بعد، ومنها اتفاقية مناهـضة التعـذيب        اً  حقوق اإلنسان، اليت ليست طرف    
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال            
التمييز العنصري، وتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات           

  ؛)اليابان(اخلاصة 
النظر يف التصديق على اتفاقية مناهضة التعـذيب والربوتوكـول            -٣-٧٩

  ؛)الربازيل(االختياري امللحق هبا واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
  ؛)سلوفينيا(التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب   -٤-٧٩
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النظر يف االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنـسان      -٥-٧٩
فيها، وال سيما اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب والربوتوكـول           اً   طرف اليت ليست 

  ؛)كوستاريكا(االختياري امللحق هبا 
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، وكـذلك الربوتوكـول           -٦-٧٩

  ؛)سويسرا(االختياري امللحق هبا 
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، واالنضمام إىل الربوتوكول    -٧-٧٩

  ؛)اململكة املتحدة(ي امللحق هبا االختيار
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختيـاري          -٨-٧٩

امللحق هبا، ومواءمة تعريف التعذيب مع املعايري الدولية لتجرمي تلـك املعاملـة             
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختيـاري          -٩-٧٩
لحق هبا، والنظر يف تسمية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، عند تأسيـسها،            امل

  ؛)ملديف(باعتبارها اآللية الوقائية الوطنية يف البلد 
االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختيـاري          -١٠-٧٩

  ؛)نيوزيلندا(امللحق هبا 
تعذيب واتفاقية القـضاء    التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة ال       -١١-٧٩

  ؛)إسبانيا(على التمييز واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
االنضمام، على سبيل األولوية، إىل اتفاقية القضاء علـى التمييـز           -١٢-٧٩

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وإىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية         
  ؛)اجلزائر(حقوق الطفل 

 على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء        التصديق  -١٣-٧٩
واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة           

  ؛)الواليات املتحدة(املنظمة عرب الوطنية 
 بشأن وضع األشخاص عـدميي    ١٩٥٤التصديق على اتفاقية عام       -١٤-٧٩

  ؛)سلوفاكيا( خفض حاالت انعدام اجلنسية  بشأن١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 
 ١٦٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم             -١٥-٧٩

بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، واختاذ اخلطوات         ) ١٩٨٩(
  ؛)النرويج(العملية لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 
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ل دون تأخري على ضمان دمج أحكام اتفاقية القـضاء علـى         العم  -١٦-٧٩
يف القانون احمللي، واختاذ مزيـد مـن          كامالًاً  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة دجم     

  ؛)سلوفينيا(اخلطوات ملنع مجيع أشكال العنف القائم على نوع اجلنس 
وضع تشريعات تضمن املساواة بني الرجل واملرأة وحتظر التمييـز            -١٧-٧٩
  ؛)كندا( املرأة ضد
إلغاء أي تشريع له آثار متييزية ضد املرأة يف األسـرة ويف احليـاة                -١٨-٧٩

مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،           اً  العامة، وذلك متشي  
للتمييز اً  حمظوراً  يف دستورها، باعتباره أساس   " نوع اجلنس "بوسائل تشمل إدراج    

  ؛)النرويج(
 تشريعاهتا الوطنية من أجل إلغاء مجيع القوانني اليت تؤدي         استعراض  -١٩-٧٩

إىل التمييز ضد النساء والفتيات، وذلك هبدف مواءمة النظـام الـداخلي مـع              
  ؛)سويسرا(االلتزامات املقطوعة على الصعيد الدويل 

تعديل تشريعاهتا لتشمل مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة؛ وينبغـي            -٢٠-٧٩
ن قانون املساواة واملشاركة من أجل تعزيز املساواة بني اجلنـسني        أن يعتمد الربملا  

  ؛)النرويج(يف اجملال السياسي 
وضع حزمة إصالحات تشريعية للقضاء على العنف القائم علـى            -٢١-٧٩

  ؛)أملانيا(نوع اجلنس 
سن وتنفيذ إطار قانوين شامل يعاجل مجيع أشكال العنف ضد املرأة             -٢٢-٧٩

  ؛)بولندا(
عتماد إطار قانوين مالئم ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املـرأة           ا  -٢٣-٧٩

ووضع نظام فعال لرفع الشكاوى من أجل إحالة مرتكيب تلك األفعال إىل العدالة    
  ؛)فرنسا(

اعتماد تدابري تشريعية للقضاء على العنف القائم على نوع اجلنس            -٢٤-٧٩
م على نوع اجلـنس     وضمان حصول مجيع النساء والفتيات ضحايا العنف القائ       

على مجلة أمور تشمل اخلدمات الصحية والقانونية والطارئة على حنو ما أوصت            
  ؛)إسبانيا(به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

التخلي عن دعم التعديل املقترح الذي قد حيد من صالحيات جلنة             -٢٥-٧٩
ستقل يف انتـهاكات حقـوق      قدرهتا على إجراء حتقيق م    اً  أمني املظامل، وخصوص  

  ؛)اململكة املتحدة(اإلنسان 
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النظر يف إدراج عنصر التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان            -٢٦-٧٩
يف برناجمها التعليمي الوطين ويف برامج التدريب اخلاصة برجال الشرطة وموظفي           

  ؛)كوستاريكا(سري العدالة 
ية االقتصادية والتحـول    وضع استراتيجيات استباقية لتحقيق التنم      -٢٧-٧٩

االجتماعي الثقايف، مع إعطاء األولوية ملعاجلة مشاكل التمييز ضد املرأة، والعنف           
اإليـدز، وعمالـة    /القائم على نوع اجلنس، ووباء فريوس نقص املناعة البشري        

األطفال، والعقاب البدين لألطفال، وعمليات القتل املتصلة مبمارسـة الـسحر           
  ؛)تايلند(

يز تعاوهنا مع هيئات املعاهدات وإعطاء أكرب قدر ممكـن مـن            تعز  -٢٨-٧٩
االهتمام لتوصيات جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد            

  ؛)هاييت(املرأة وخمتلف التقارير املشتركة الصادرة عن األمم املتحدة 
تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب مـن أجـل              -٢٩-٧٩
تصدي النتهاكات احلقوق األساسية اليت أبرزها خالل زيارته، وال سيما انتشار           ال

سوء معاملة احملتجزين، والغياب التام حلقوق األشخاص املعـتقلني، وظـروف           
االحتجاز املهينة، وعدم وجود آلية للرقابة، األمر الذي يؤدي إىل فرط طول مدد 

  ؛)فرنسا(االحتجاز االحتياطي 
اركة النساء واألقليـات العرقيـة يف شـؤون الدولـة           زيادة مش   -٣٠-٧٩

  ؛)الواليات املتحدة(
يف هذا الصدد بعدم    اً  إلغاء عقوبة اإلعدام يف تشريعاهتا؛ وحياط علم        -٣١-٧٩

  ؛)إسبانيا (١٩٥٤تنفيذ عقوبة اإلعدام يف البلد منذ عام 
فحة إلغاء عقوبة اإلعدام، واعتماد قوانني لصاحل محاية املرأة، ومكا          -٣٢-٧٩

  ؛)الكرسي الرسويل(العنف املرتيل 
  ؛)اجلمهورية التشيكية(إلغاء عقوبة اإلعدام بالكامل   -٣٣-٧٩
 مبـا يف ذلـك      اً،اختاذ اخلطوات الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام كلي        -٣٤-٧٩

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق     
  ؛)لوفاكياس(املدنية والسياسية 

استثمار ما يكفي من املوارد املالية والبشرية لتحـسني أوضـاع             -٣٥-٧٩
السجون واالرتقاء هبا إىل املستوى املطلوب مبوجب التزاماهتا يف جمـال حقـوق             

  ؛)الواليات املتحدة(اإلنسان 
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اختاذ تدابري فعالة لضمان مطابقة ظـروف احتجـاز األشـخاص             -٣٦-٧٩
  ؛)كندا(لة للمعايري الدولية ذات الص

حظر العقاب البدين لألطفال يف مجيع األماكن، وضمان احلماية من            -٣٧-٧٩
  ؛)سلوفينيا(عمالة األطفال وبغاء األطفال 

تنفيذ آليات فعالة للعدالة اجلنائية ملكافحة اإلفالت من العقـاب            -٣٨-٧٩
  ؛)الواليات املتحدة(

ن العقاب، مبـا يف     تنفيذ تدابري قضائية صارمة ملكافحة اإلفالت م        -٣٩-٧٩
ذلك التحقيق يف أفعال الكراهية العنصرية والعنف املتصل هبا ومالحقة مرتكبيها           

  ؛)كندا(عن طريق اإلجراءات القانونية اجلنائية وغريها من التدابري 
اختاذ تدابري أقوى إلضفاء الطابع املهين على قوات الشرطة بفرض            -٤٠-٧٩

ئيسيني، مبا يف ذلك طلب املساعدة من خرباء        املساءلة وإعادة تدريب العاملني الر    
  ؛)الواليات املتحدة(إنفاذ القانون الدويل 

إجراء حتقيقات فعالة ومستقلة يف مزاعم االستخدام املفرط للقوة           -٤١-٧٩
على يد قوات األمن، هبدف إحالة مرتكيب هذه األفعال إىل العدالـة وضـمان              

  ؛)سويسرا(استفادة الضحايا من تعويضات كاملة 
اجلمهورية (التحقيق يف مجيع حاالت التعذيب وتقدمي اجلناة للعدالة           -٤٢-٧٩

  ؛)التشيكية
ضمان التحقيق الكامل يف مجيع الشكاوى من العنف، مبا يف ذلك             -٤٣-٧٩

العنف اجلنسي الذي يرتكبه أو يسهله أفراد الشرطة يف حق احملتجزين، وإحالـة             
 ملعاجلة الشواغل اليت أثارها املقرر اخلـاص   اجلناة املشتبه فيهم إىل العدالة، وذلك     

  ؛)أملانيا(املعين مبسألة التعذيب 
توفري تدريب شامل يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي إنفاذ القانون،            -٤٤-٧٩
يشمل التدريب على القضايا املتصلة باإلخالء القسري والعنف ضد احملتجزين           مبا

  ؛)كندا(وبالتمييز العنصري وكراهية األجانب 
اختاذ تدابري فورية للتحقيق يف حاالت التعذيب والقتل الوحـشيني      -٤٥-٧٩

للفتيات والنساء، وال سيما املسنات منهن، املتهمات مبمارسة السحر، ومالحقة          
  ؛)اجلمهورية التشيكية(مرتكيب تلك األفعال ومعاقبتهم 

التحقيق حبزم يف مجيع التقارير اليت تتحدث عن عمليـات القتـل              -٤٦-٧٩
ملتصلة مبمارسة السحر لضمان تقدمي مرتكبيها إىل العدالـة، ووضـع وتنفيـذ             ا
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استراتيجيات من أهدافها التغيري االجتماعي والثقايف، ملنع وقـوع مزيـد مـن             
  ؛)اململكة املتحدة(عمليات القتل 

من قواعد األمم املتحـدة ملعاملـة       اً  تعميم وتنفيذ ما اعُتمد مؤخر      -٤٧-٧٩
، والتماس الدعم   )قواعد بانكوك (ري االحتجازية للجانيات    السجينات والتدابري غ  

الالزم من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومفوضية األمم املتحدة 
  ؛)تايلند(السامية حلقوق اإلنسان 

ضمان إجراء حتقيق يف مجيع الشكاوى املتعلقة بالعنف القائم على            -٤٨-٧٩
  ؛)ملديف(كبيه، وإحالتها إىل العدالة نوع اجلنس، بغض النظر عن مرت

اختاذ تدابري فعالة لضمان سهولة احلصول على اخلدمات القانونية            -٤٩-٧٩
  ؛)ماليزيا(والقضائية لألشخاص يف املناطق الريفية والنائية 

تنفيذ برامج لزيادة الوعي حبقوق اإلنسان لدى زعمـاء القـرى             -٥٠-٧٩
لضمان مطابقة القرارات اليت تتخذها احملاكم      وقادة اجملتمع احمللي، ووضع تدابري      

القروية للمعايري الدولية، وال سيما مبدأ عدم التمييز، والقيام يف الوقت نفـسه،             
باختاذ التدابري الالزمة لتعزيز وعي مواطنيها حبقوقهم وزيادة الوصول إىل النظام            

  ؛)تايلند(القضائي الرمسي 
قدمي تعويضات كافية فيما يتعلـق      إجراء مراجعة قضائية مالئمة وت      -٥١-٧٩

حباالت املشاريع احلكومية اليت هلا تأثري بيئي سليب على أراضي وموارد املزارعني            
. التقليديني، وذلك لضمان االحترام الواجب حلقوقهم يف امللكية واحلق يف البيئة          

تعزيز العمل مع اجملتمعات احمللية يف عمليـة صـنع القـرار يف أي              اً  وينبغي أيض 
  ؛)تايلند(روع حكومي مش
رفع صفة اجلرمية عن العالقات اجلنسية بني البالغني املتراضني مـن          -٥٢-٧٩

  ؛)سلوفينيا(نفس اجلنس 
رفع صفة اجلرمية عن العالقات اجلنسية بني البالغني املتراضني مـن          -٥٣-٧٩

  ؛)فرنسا(نفس اجلنس 
"  اجلنس نوع"و" امليل اجلنسي "تعديل التشريعات الوطنية لتشمل       -٥٤-٧٩

  ؛)اململكة املتحدة(كأساسني حمظورين للتمييز 
اختاذ تدابري ملموسة وعملية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنـسان            -٥٥-٧٩

الذين يفيد تقرير من تقارير األمم املتحدة املشتركة بتعرضهم للتهديد واالعتداء،           
  ؛)هاييت(بل والقتل يف بعض احلاالت 
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نها املتعلقة باإلجهاض، والعمل بوجه خـاص       إعادة النظر يف قواني     -٥٦-٧٩
على إزالة األحكام العقابية املفروضة على النساء اللوايت جيرين عمليات إجهاض،    
وإتاحة الفرص هلن للحصول على خدمات جيدة ملعاجلة املضاعفات النامجة عـن            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلجهاض غري املأمون 
ة واحلفاظ عليها، بوسائل تشمل تعزيز      تكثيف اجلهود لتحسني البيئ     -٥٧-٧٩

القوانني ذات الصلة وتزويد الناس باملعلومات الالزمة وتثقيفهم وتوعيتهم بشأن          
  ؛)ماليزيا(تأثريات تغري املناخ وتلوث البيئة وتدهورها 

زيادة تدقيقها يف صناعات استخراج املعادن وقطع األخشاب، وما           -٥٨-٧٩
دف احلد من تأثريها السليب على البيئة واحلد        يرتبط هبا من شركات وأعمال، هب     

  ؛)ملديف(بذلك من آثارها السلبية على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان 
استعراض التدابري القانونية املتخذة والقيام عند االقتضاء بطلـب           -٥٩-٧٩

املساعدة التقنية الالزمة لضمان حصول الفتيان والفتيات من مجيع مناطق البالد           
  ؛)املكسيك(عليم االبتدائي اجملاين واإللزامي على الت

ضمان أن يكون التعليم يف متناول مجيع األطفال، بوسائل تـشمل             -٦٠-٧٩
  ؛)سلوفاكيا(تشمله توفري املوارد الالزمة للنظام التعليمي  فيما
النظر يف إمكانية ضمان التعليم اجملاين واإللزامي، على األقـل يف             -٦١-٧٩

  ؛)اجلزائر (املرحلة االبتدائية
للمعاهدات الدولية حلقوق   اً  ضمان التعليم األساسي للجميع، وفق      -٦٢-٧٩

اإلنسان اليت صدقت عليها، وكفالة التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين للجميـع           
  ؛)إندونيسيا(

والعمل . ضمان التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين واملتاح للجميع        -٦٣-٧٩
فر التعليم الثانوي والعايل وفرص احلصول عليهمـا وسـد          على تعزيز توا  اً  أيض

  ؛)سلوفينيا(الفجوة بني اجلنسني يف مجيع مراحل التعليم 
ضمان إلزامية التعليم االبتدائي وجمانيته وإعطاء األولوية لـسهولة           -٦٤-٧٩

للخطة العاملية اجلديـدة  اً وفقاً تدرجيياً احلصول على التعليم الثانوي، وجعله جماني    
  ؛)إسبانيا(ن التعليم األساسي بشأ
اً اختاذ مزيد من التدابري لضمان توفري التعليم االبتدائي للجميع جمان           -٦٥-٧٩

  ؛)الربازيل(
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مواصلة العمل من أجل إلغاء سياسة الدفع لقاء احلـصول علـى              -٦٦-٧٩
ـ           مـن  ٢للهـدف  اً التعليم، وذلك من أجل توفري التعليم االبتدائي اجملاين، وفق

  ؛)جنوب أفريقيا(إلمنائية لأللفية األهداف ا
العمل عن كثب مع مواطنيها، وخاصة السكان األصليني، من أجل   -٦٧-٧٩

  ؛)النرويج(تعزيز احلماية البيئية 
وقف إزالة الغابات املتزايدة واالستغالل العشوائي للمعـادن ألن           -٦٨-٧٩

الزراعيـة  ذلك حيد، من ناحية، من حق الشعوب األصلية يف العيش يف أراضيها             
يف اختالل النظام اإليكولوجي    اً  كبرياً  التقليدية، ويسهم، من ناحية أخرى، إسهام     

  ؛)الكرسي الرسويل(ويسرع تغري املناخ وما يترتب عليه من آثار وخيمة 
 لقانون البيئة مـن أجـل ضـمان         ٢٠١٠استعراض تعديل عام      -٦٩-٧٩

عوب األصـلية   االتساق مع أهداف إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـش          
  ).النرويج(

  :ومل تؤيد بابوا غينيا اجلديدة التوصيتني الواردتني أدناه  -٨٠
االستمرار يف تعليق عقوبة اإلعدام من خالل العمل كخطوة أوىل            -١-٨٠

على اعتماد وقف اختياري حبكم القانون لعمليات اإلعدام، وإلغاء هذه العقوبة           
  ؛)سويسرا(يف هناية املطاف 

ـ        تأكيد  -٢-٨٠ وحبكـم  اً   الوقف حبكم الواقع لعقوبة اإلعدام بإلغائها هنائي
  ).فرنسا(القانون يف مجيع الظروف 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٨١
وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .الفريق العامل ككلحتظى بتأييد 
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  املرفق
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