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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السادسة واألربعون

        ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     

  
  بابوا غينيا اجلديدة    

  
األول والثــاين نظــرت اللجنــة يف تقريــر بــابوا غينيــا اجلديــدة اجلــامع لتقاريرهــا الدوريــة   - ١

ــودتني يف  ٩٤٠ و ٩٣٩ يف جلـــستيها، (CEDAW/C/PNG/3)والثالـــث  ــه / متـــوز٢٢املعقـ يوليـ
 قائمـــة CEDAW/C/PNG/Q/3وتـــرد يف الوثيقـــة ). 940 و CEDAW/C/SR.939انظـــر  (٢٠١٠

ــة         ــرد يف الوثيقــ ــرف فتــ ــة الطــ ــا ردود الدولــ ــة، أمــ ــدهتا اللجنــ ــيت أعــ ــئلة الــ ــسائل واألســ املــ
CEDAW/C/PNG/Q/3/Add.1.  

  
  مقدمة    

وتعـرب عـن    . تثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها علـى االتفاقيـة دون حتفظـات              - ٢
 والثــاين  األولةيــ الدورريرا اجلــامع للتقــ هــاتقــديرها للدولــة الطــرف جلــودة وصــراحة تقرير    

وتعـرب  . التقريـر هـذا   تقـدمي   ل ةسـن  ١٣الـذي اسـتمر      هـا الطويـل   ، لكنها تأسـف لتأخر    والثالث
 إعـداد التقـارير      يف جمـال   الـسابقة للجنـة    تبـع املبـادئ التوجيهيـة     ا التقريـر    قـديرها ألن  أيضا عن ت  

 عمليـة تـشاورية     تيجـة عـد ن  أُ هنـ أل إىل التوصـيات العامـة للجنـة، و        جـوع رالاألولية، مبا يف ذلـك      
  .مبشاركة اهليئات احلكومية

سـة وزيـر التنميـة       رفيـع املـستوى برئا     وتثين اللجنة على الدولـة الطـرف إلرسـاهلا وفـداً            - ٣
. اجملتمعية، وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بني الوفـد وأعـضاء اللجنـة               

ردودهــا اخلطيــة علــى قائمــة القــضايا  ى لــعكمــا تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف   
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احات ، وعلــى البيــان االســتهاليل واإليــضالــدورة العامــل ملــا قبــل هــاواألســئلة الــيت أثارهــا فريق
  . على األسئلة الشفوية اليت طرحتها اللجنةاإلضافية اليت قدمت رداً

ــإقرار الدولـــة الطـــرف   - ٤ لـــدور اهلـــام الـــذي تـــضطلع بـــه املنظمـــات   با وتنـــوِّه اللجنـــة بـ
لقــضاء علــى مجيــع ا األمــر الــذي ُيعــني اللجنــة يف اجلهــود الــيت تبــذهلا يف ســبيل احلكوميــة،  غــري

 .أشكال التمييز ضد املرأة

 للتهديـدات البيئيـة، مبـا يف ذلـك     معرضـة بـشدة   بأن الدولة الطرف    وحتيط اللجنة علماً    - ٥
 الكــوارث وكــذلك جــراء تغــري املنــاخ، راءتآكــل الــسواحل وارتفــاع منــسوب ميــاه البحــر جــ 

ــة، و ــضا و تالوطني ــاعها اجلغــرايف اخلــ ضــالحــظ أي ــودذي يفــرضص ال ــة احلركــة  اً قي  علــى حري
  .واالتصال

  
  يةاجلوانب اإلجياب    

ــة الطــرف    - ٦ ــة باعتمــاد الدول ــانون ( Lukautim Pikinini ترحــب اللجن ــة الطفــل ق ) محاي
  .يتضمن جمموعة من األحكام حلماية الفتيات من التمييزالذي ، ٢٠٠٩ عامل

  الدولـة الطـرف يف   يت اختـذهتا  لـ يـدة ا  عدالوتالحظ اللجنـة بارتيـاح املبـادرات التـشريعية            - ٧
ــةقــانون اجلــنح واجلــرائم اجلنــسية  ا يف ذلــك ســن يتعلــق بــاجلرائم اجلنــسية، مبــ  مــا  ضــد املرتكب

 مـن   جديـدة ةجمموعـ  أدخـل ي الـذ  مبوجـب القـانون اجلنـائي املـنقح،      ،٢٠٠٢يف عام   األطفال،  
 ذى خطـورة األ   حبـسب  متدرِّجـة وهـي    اغتـصاب الـزوج لزوجـه،     اجلرائم اجلديدة، مبا يف ذلـك       

  .سبل االغتصاب اجلنسي للمرأة نمتضتو

اللجنــة مــع التقــدير اعتمــاد عــدد مــن الــسياسات واخلطــط والــربامج املتعلقــة وتالحــظ   - ٨
رؤيـة بـابوا     (٢٠٥٠-٢٠١٠  للفتـرة  ، مثل اخلطة االستراتيجية الوطنية    التنمية اجلنسانية باملرأة و 

 والـشباب  ال البـشري والقـضايا اجلنـسانية   اليت تشمل تنمية رأس املـ ) ٢٠٥٠  عامغينيا اجلديدة 
  .دعامة الرئيسية اليت تعزز املساواة بني اجلنسني واملشاركةالارها ومتكني الناس باعتب

  
  اجملاالت الرئيسية مثار القلق والتوصيات    

ذ بــشكل منــهجي ومــستمر مجيــع تــشري اللجنــة إىل التــزام الدولــة الطــرف بــأن تنفِّــ  - ٩
ظـات  وترى أن اجملـاالت مثـار القلـق والتوصـيات الـواردة يف هـذه املالح               . أحكام االتفاقية 

اخلتامية تستلزم من الدولة الطرف أن توليها االهتمام على سبيل األولوية مـن اآلن وحـىت          
ومن مث، حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التركيـز              . موعد تقدمي تقريرها الدوري القادم    

يف أنشطتها على تلك اجملاالت واإلفادة يف تقريرها الدوري القادم عن اإلجراءات املتخذة 
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وتــدعو الدولــة الطــرف إىل إطــالع مجيــع الــوزارات املختــصة والربملــان   . احملــرزةوالنتــائج 
  .واجلهاز القضائي على هذه املالحظات اخلتامية مبا يكفل تنفيذها بالكامل

  
  الربملان    

تعيــد اللجنــة تأكيــد أن احلكومــة هــي اجلهــة املــسؤولة يف املقــام األول عــن تنفيــذ      - ١٠
لطرف مبوجب االتفاقية على حنو كامل، وأهنا اجلهة اليت ينبغي     االلتزامات املنوطة بالدولة ا   

أن ُتساءل بوجه خاص يف هذا الصدد، وتشدد علـى أن االتفاقيـة ملزمـة للحكومـة جبميـع               
لـى القيـام، يف   عفروعها، إال أهنا تدعو يف الوقت نفسه الدولة الطـرف إىل تـشجيع برملاهنـا              

مـا يتعلـق بتنفيـذ هـذه         ذ اخلطـوات الالزمـة يف     حدود إجراءاته وحيثما اقتضى األمـر، باختـا       
  .املالحظات اخلتامية وعملية إعداد تقرير احلكومة القادم يف إطار االتفاقية

  
  الوضع القانوين لالتفاقية    

 يف النهج الذي ينبغـي اتباعـه يف مـا يتعلـق     تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر حالياً        - ١١
راجعـة تـشريعية    قد قامـا مب   داخلي، وأن وزارة العدل والنائب العام       إنفاذ االتفاقية يف القانون ال    ب

، تـشعر اللجنـة أنـه علـى الـرغم مـن املـصادقة علـى                 ومـع ذلـك   . التفاقيـة ل امتثاالللقوانني احمللية   
ــة ــام  يفاالتفاقي ــانون   وضــعمــنح حــىت اآلن  ا مل ُت، فإهنــ١٩٩٥ ع ــداخلي مبوجــب ق ــانون ال  الق
 من القانون الداخلي لبابوا غينيا اجلديدة، وبالتـايل         تشكل جزءاً قانون برملاين، وال      أو دستوري
  . على الصعيد احمللي أي تأثريليس هلا

التفاقية يف نظامهـا    االدولة الطرف على املضي دون تأخري يف إدماج         واللجنة حتث     - ١٢
ساس  األباعتبارها، من أجل إعطاء أمهية حمورية يف االتفاقية كامل  بشكلالقانوين الداخلي

  .للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني
  

  تعريف املساواة    
 حمظـورا للتمييـز،     تالحظ اللجنة مع القلق أن الدستور ال يتضمن اجلنس باعتباره سـبباً             - ١٣

 وُيقلـق اللجنـة أيـضا أن      . نـوع اجلـنس     أو  بـالتمييز القـانوين علـى أسـاس اجلـنس          إذنمما يـسمح    
تــشريع آخــر ذي صــلة ال ُيجــسِّد مبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل،           أومــن الدســتور  أيَّــا
 مــن االتفاقيــة، مبــا يــشمل ١يــضم أي منــهما تعريفــا للتمييــز ضــد املــرأة، وفقــا للمــادة  ال كمــا

التمييــز املباشــر والتمييــز غــري املباشــر، مبــا يــضم أعمــال اجلهــات الفاعلــة العامــة واخلاصــة وفقــا  
غري أن اللجنة تالحظ باهتمام ما قاله الوفد مـن أن مـسألة تعريـف املـساواة سـُتحل                   . ٢دة  للما

 .من خالل صياغة قانون أساسي بشأن املساواة بني اجلنسني
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 وتوصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف بشكل كامل وبـدون تـأخري يف الدسـتور           - ١٤
واة بني اجلنسني، مبدأ املـساواة  مثل قانون أساسي بشأن املسا من  أي تشريعات أخرى،     أو

 مـن  ١ حظر التمييز على أساس اجلنس، وفقا للتعريف الوارد يف املادةوبني املرأة والرجل    
االتفاقيــة، ميتــد نطاقــه ليــشمل أعمــال التمييــز مــن جانــب اجلهــات العامــة واخلاصــة وفقــا    

  .التمييز ذ حظرلة إلنفاوتوصي اللجنة كذلك بسنِّ تشريعات فعا.  من االتفاقية٢ للمادة
  

  التعريف باالتفاقية    
 باالتفاقيـة يف مجيـع   ةوعيـ ت تالحـظ بعـض اجلهـود املبذولـة لل        على الـرغم مـن أن اللجنـة         - ١٥

ركة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة واجملتمـع      اشاملـ  عـن طريـق  أحناء الدولة الطـرف، مبـا يف ذلـك         
رئيــسية، وأن هنــاك ال  احملليــةلــهجاتالتــرجم إىل  االتفاقيــة مل ُتن تــشعر بــالقلق ألاالــدويل، فإهنــ

وباملفهوم الـوارد فيهـا للمـساواة الفعليـة بـني            نقصا يف املعرفة حبقوق املرأة الواردة يف االتفاقية،       
اجلنــسني وبالتوصــيات العامــة للجنــة يف اجملتمــع عمومــاً، مبــا يف ذلــك يف مجيــع فــروع احلكومــة 

 .ونظام القضاء على شىت الُصُعد

لـهجات احملليـة الرئيـسية      الة الدولة الطرف على ترمجة االتفاقيـة إىل         وتشجع اللجن   - ١٦
ــشرها و ــوعي    ن ــادة ال ــى نطــاق واســع وزي ــشريعات  بعل ــة والت ، وخاصــة األخــرىاالتفاقي

.  وفعلياً رمسياًوالرجلومساواة املرأة   يتعلق مبعىن ونطاق التمييز املباشر وغري املباشر،         فيما
اذ كافـة التـدابري الكفيلـة بكفايـة معرفـة مجيـع فـروع                اللجنة الدولة الطرف على اخت     ثوحت

 لكافــة القــوانني وأحكــام احملــاكم هــا علــى اعتبارهــا إطــاراًإيااحلكومــة باالتفاقيــة وتطبيقهــا 
ــاملرأة   وُتهيــب اللجنــة بالدولــة   .والــسياسات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني وبالنــهوض ب

عات الداخليـة ذات الـصلة جـزءا ال يتجـزأ           الطرف أن تكفل بأن تشكِّل االتفاقية والتشري      
 القــضاة هم فــينقــوانني واملــسؤولني القــضائيني، مبــ مــن تثقيــف وتــدريب مــسؤويل إنفــاذ ال 

واحملامون واملّدعون العامون، كي يتسىن ترسيخ ثقافة قانونية يف البلد تدعم مـساواة املـرأة           
  .وعدم التمييز ضدهابالرجل 

  
  إمكانية اللجوء إىل القضاء    

ا ائد يف بـابوا غينيـا اجلديـدة، فإهنـ         الـس املتعدد   النظام القانوين    اللجنة تالحظ  لئن كانت   - ١٧
قــوانني التــشريعية، لاالــذي، رغــم خــضوعه للدســتور و  القــانون العــريف إزاءتعــرب عــن قلقهــا 

. ممـا يفـضي إىل اسـتمرار التمييـز ضـد املـرأة            ،  يف احملاكم القروية   الرئيسي املطبَّق    يشكّل القانون 
 القلق أيضا إزاء العراقيل اليت حتول دون وصـول املـرأة إىل العدالـة، مبـا يف ذلـك        اللجنة ويساور
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املعلومـات عـن    وافتقـار املـرأة إىل      ،  القـضائية ر احملاكم، وانعدام املـساعدة      اعد املسافات عن مق   ُب
  .املوارد لالستفادة من خدمات احملامنيتوافر ، وعدم هاحقوق
، أحكامهـا يـة، يف  واحملـاكم القر تطّبـق  لة الطرف على ضمان أن      حتث اللجنة الدو  و  - ١٨
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف        .  من االتفاقيـة   ١ املساواة وعدم التمييز وفقا للمادة       أيمبد

 أعـضاء   ومـن ضـمنهم   للتوعيـة حبقـوق املـرأة لـدى عامـة النـاس،             أيضا على اختاذ خطـوات      
وتوصـي اللجنـة     . علـى وجـه اخلـصوص       ووكـاالت إنفـاذ القـانون والنـساء        القرويةاحملاكم  

مبـا يف  مجيـع الوسـائل املناسـبة،     مـستخدمة يف ذلـك   املعلومـات عـن االتفاقيـة       ب بتزويد املـرأة  
 .يةو التقاليـد الـشف     خالل منوكذلك   مثل اإلذاعة واإلنترنت،     ، اإلعالم وسائطعرب  ذلك  
 يف القـضايا    يةالقـضائ تقـدمي املـساعدة     العـودة إىل    تشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى          كما

  .  يف احملاكم املدنيةااملدنية لتمكني املرأة من الدفاع عن حقوقه
  

   وطنية حلقوق اإلنسانوجود مؤسسة مبا يف ذلك ،الشكاوى القانونيةتقدمي آليات     
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفّر الدولة الطرف على نظام قـانوين شـامل وفعـال                   - ١٩
وعـن نتـائج    النـساء  الـيت ترفعهـا  عدم وجود بيانـات عـن الـشكاوى       تأسف ل وي الشكاوى،   قلتل

بـصدد  الدولـة الطـرف     املقدمـة الـيت تفيـد بـأن         وحتيط اللجنة علما باملعلومـات      . هذه الشكاوى 
يف مبركـز املؤسـسات الوطنيــة   املتـصلة   للمبـادئ  امتثــاالًإنـشاء مؤسـسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان      

  )).، املرفق٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة انظر (ريس مبادئ با(تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
لرفع الشكاوى مـن أجـل      حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظامها القانوين         و  - ٢٠

ــساء  فــرص وصــول ضــمان  ــع الن ــة مجي ــةبفعالي ــ.  إىل العدال ــة الطــرف علــى  شجَّوُت ع الدول
 تزويـد باريس، وضـمان    عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ         بالتعجيل  

ا يكفـي مـن     مبـ قـوق اإلنـسان، وكـذلك       مـا يتعلـق حب     في  النطـاق  والية واسـعة  بهذه املؤسسة   
 وبــأن تكــون تركيبتــها  بفعاليــة، لتمكينــها مــن العمــل   املــوارد البــشرية واملاليــة والتقنيــة    

 تعزيــز ومحايــة حقــوق ملــسألةالكامــل ب وتتــصدىلفــوارق بــني اجلنــسني مراعيــة لوأنــشطتها 
 الطرف على مجع بيانـات عـن عـدد الـشكاوى     ع اللجنة الدولةَ  كما تشجّ . ان للمرأة اإلنس

، وتـضمني هـذه املعلومـات يف        ااملقدمة من النساء، وأنواع الشكاوى الـيت تلقتـها ونتائجهـ          
  .تقريرها الدوري املقبل

  
  الوطين للنهوض باملرأةجلهاز ا    

تــشعر بــالقلق إزاء عــدم وجــود  ا ولكّنهــ. ترحــب اللجنــة بإنــشاء مكتــب تنميــة املــرأة    - ٢١
عـن كيفيـة    اصـة   خبمحايـة حقـوق املـرأة، و      ز الـوطين مـن أجـل        اعن كيفية عمـل اجلهـ     معلومات  
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 هذا املكتـب   تالحظ اللجنة مع القلق أن       ،ويف هذا الصدد  . الة املرأة يف مجيع اجملاالت    حل رصده
تنـسيق  لتنفيـذ االتفاقيـة و    لة  فعاليللترويج ب لك السلطة املؤسسية والقدرات واملوارد الالزمة       ميال  

اســتخدام تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مجيــع القطاعــات واملــستويات احلكوميــة، مبــا يف  
  .ذلك يف املناطق الريفية والنائية

 ووهـ اجلهـاز الـوطين،      وجـه الـسرعة      أن تعـّزز علـى    الدولة الطرف   ب اللجنة   هتيبو  - ٢٢
سلطة بـ في من املوارد البشرية واملاليـة والتقنيـة و        تزويده مبا يك  وذلك ب مكتب تنمية املرأة،    

وتعمـيم   تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني          عمل بفعاليـة علـى    ينسِّق و ُيالالزمة لكي   صنع القرار   
ثـر  أ عمليـات تقيـيم   ُتعـزِّز  أيـضا أن  الدولة الطرف إىلتطلب  وهي  .مراعاة الفوارق بينهما  

  .غاياهتا وأهدافهالالتدابري  حتقيق هذه وذلك من أجل ضمانلتدابري املتخذة ا
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
لتطبيـق تـدابري خاصـة    يف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد بذلت بعض اجلهد              - ٢٣

يف  الـواردة التـدابري اخلاصـة املؤقتـة       ، فإّنهـا تـشعر بـالقلق ألنّ         مؤقتة يف جمال املشاركة الـسياسية     
ــ ال ُت٢٥توصــيتها العامــة رقــم   ضــرورية للتعجيــل اســتراتيجية ق بــشكل منــهجي باعتبارهــا  طبَّ

ــة  ب ــساواة الفعلي ــق امل ــشملها        أوتحقي ــيت ت ــع اجملــاالت ال ــرأة والرجــل يف مجي ــني امل املوضــوعية ب
  .االتفاقية، مبا يف ذلك فرص العمل والتعليم وغريها من جماالت احلياة العامة

 مفهـوم   علـى  املعنـيني ؤولني   مجيـع املـس    إطـالع ع اللجنة الدولـة الطـرف علـى         تشّج  - ٢٤
رة يف ن االتفاقيـة، كمـا هـي مفـسّ    مـ  ٤املـادة   مـن  ١الفقرة التدابري اخلاصة املؤقتة املبينة يف    

 وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطـرف يف         . الصادرة عن اللجنة   ٢٥رقم  التوصية العامة   
 املرأة ممثلة متثـيال  ون فيهاتكاليت جملاالت تطبيق أنواع خمتلفة من التدابري اخلاصة املؤقتة يف ا    

النـهوض  بإلسـراع   ل مـوارد إضـافية عنـد احلاجـة          ، وبأن ختّصص   من املزايا  حمرومة  أو ناقصا
دة بـشأن  وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تـدرج يف تـشريعاهتا أحكامـا حمـدّ     . باملرأة

ل مـن القطـاعني    يف كـ  هـذه التـدابري  ع علـى اسـتخدام  شجِّتُـ ، تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتـة   
  .واخلاص العام

  
  املمارسات العرفية والقوالب النمطية    

 وتقاليدها مـن ثـراء ومـا تكتـسيه مـن       الدولة الطرفسم به ثقافة تدرك ما تت    اللجنة إن  - ٢٥
ومــع ذلــك، تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا الــشديد إزاء اســتمرار املعــايري   . يف احليــاة اليوميــةأمهيــة 

املتجـــذِّرة لبية، فـــضال عـــن املواقـــف األبويـــة والقوالـــب النمطيـــة  الـــس واملمارســـات والتقاليـــد
.  يف مجيـع جمـاالت احليـاة       النـساء والرجـال    وهويـات كـلّ مـن     يتعلـق بـأدوار ومـسؤوليات        فيما
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الـصور  و،  )الـدافا ( العـروس    ومهـر تعدد الزوجـات،    تلك املعايري واملمارسات والتقاليد     وتشمل  
، والعـادات الـيت   “القـوي الرجـل  ”لزعامـة   ظـر التقليديـة     وجهـة الن  ، و “اجلّيـدة ” للمرأة   النمطية

 هـــذه العـــادات إزاءعـــرب اللجنـــة عـــن القلـــق وُت. جتعـــل املـــرأة جـــزءا ممـــا ُيـــدفع كتعويـــضات
ــيتواملمارســـات ــّر الـ ــعهن املهّمـــش     تكـ ــّسد يف وضـ ــات وتتجـ ــساء والفتيـ ــد النـ ــز ضـ س التمييـ

ــذكور يف جمــاالت كــثرية،    وغــري ــهااملتكــافئ مــع ال ــاة العامــة وصــنع    جمــاالت التمن ــيم واحلي عل
ــرأة،     ــف ضــد امل ــتمرار العن ــرارات، ويف اس ــاذ الق ــدم اخت ــة الطــرف، حــىت اآلن،   وإزاء ع  الدول

ــ  القوالــــب النمطيــــة والقــــيم واملمارســــات اســــتبعاد  أوردة ومنهجيــــة لتغــــيريإجــــراءات مطّــ
  .السلبية التقليدية

لتـراث باعتبارمهـا جـانبني       الطرف إىل أن تنظـر إىل الثقافـة وا         تدعو اللجنة الدولةَ  و  - ٢٦
. للتغــيريقــابالن ، ومهــا بــذلك  دينــاميني مــن جوانــب حيــاة البلــد ونــسيجه االجتمــاعي      

 شـاملة،   سـتراتيجية احتث الدولة الطـرف علـى أن تـضع موضـع التطبيـق دون إبطـاء                  هيو
والقوالــب النمطيــة الــيت  املمارســات العرفيــة اســتبعاد   أويف ذلــك تــشريعات، لتعــديل  مبــا

. مــن االتفاقيــة) أ (٥و ) و (٢  و٢للمــواد فقــا ذلــك وى متييــز ضــد املــرأة، وتنطــوي علــ
ــذه   ــي هل ــتراتالاوينبغ ــضمن جيةيس ــذل  أن تت ــود ب ــة جه ــى   لتوعي ــرأة والرجــل عل ــع امل مجي

 ذلـك  يف ذلك شيوخ القبائل وزعمـاء اجلـزر والقـساوسة، وأن يـتم         ناجملتمع، مب مستويات  
ع اللجنة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ     وتشّج. لنسائيةبالتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات ا 

تدابري مبتكرة موجهة للناشئة والبـالغني مـن أجـل تعزيـز فهـم املـساواة بـني املـرأة والرجـل                      
ومن أجل العمل، من خالل النظام التعليمي، الرمسي وغري الرمسـي علـى حـد سـواء، ومـع            

وتطلـب  .  مـن القوالـب النمطيـة      جيابيـة ختلـو   إ صـورة    تقـدمي املـرأة يف    وسائط اإلعالم، على    
رصــد، وأن تقــوم، علــى حنــو للأيــضا إىل الدولــة الطــرف أن تــضع موضــع التطبيــق آليــات 

ع الدولـة  شجَّوُت. هذا الصدداملقررة يف منتظم، بتقييم التقدم احملرز صوب بلوغ األهداف   
 هـذا املوضـوع، مبـا يف ذلـك يف اجلـزر اخلارجيـة، وعلـى          عـن   الطرف على إجراء دراسات     

ــتم التوصــل إليهــا   االســتفادة  ــائج الــيت ي ــام بتــدخالت مــستنرية، و يف مــن النت التمــاس القي
  .املساعدة، عند احلاجة، من اجملتمع الدويل لتحقيق هذه الغاية

  
  تعذيب وقتل النساء والفتيات املتهمات مبمارسة السحر    

 جلنـة إصـالح   مع مالحظة اللجنـة أن الدولـة الطـرف قـد أنـشأت جلنـة عاملـة يف إطـار            - ٢٧
القانون الدستوري الستعراض القانون املتعلق بعمليات القتل املتصلة بالـسحر والـشعوذة، فإهنـا     
ــساء          ــات، وخباصــة الن ــساء والفتي ــرض الن ــد بتع ــيت تفي ــارير ال ــا إزاء التق ــالغ قلقه ــرب عــن ب تع
املسنات، املتهمات مبمارسة السحر لتعذيب وحشي وقتـل، وتـشعر بقلـق خـاص مـن أن عـدد                   
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وتأسف اللجنة لعـدم تـوافر معلومـات عـن انتـشار هـذه       . ضحايا من اإلناث آخذ يف االزدياد     ال
وتؤكـد  . الظاهرة، وعن أي حتقيقات أجريت مع مرتكيب هذه اجلـرائم وحماكمتـهم ومعاقبتـهم             

ضارة تشكل انتهاكا خطريا حلقوق اإلنـسان الـيت للفتيـات والنـساء،             اللجنة أن هذه املمارسة ال    
  .دولة الطرف مبوجب االتفاقيةواللتزامات ال

 للتحقيـق يف حـاالت   عالـة على اختـاذ تـدابري فوريـة وف    وحتث اللجنة الدولة الطرف       - ٢٨
تعذيب النساء والفتيات، وال سيما املسّنات، وقتلهن بنـاء علـى اهتـامهن مبمارسـة الـسحر                 

ــا يف املــس      أو ــع تكرُّره ــهم، ومن ــرتكيب هــذه األعمــال ومعاقبت ــشعوذة، وحماكمــة م . تقبلال
وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل تعجيـل مراجعـة قانوهنـا املتعلـق بعمليـات القتـل املتـصلة                  
ــة       ــة الدول ــصلة، وحتــث اللجن ــشريعات ذات ال ــاذ الت ــز إنف ــشعوذة، وإىل تعزي ــسحر وال بال
ــوعي والتثقيــف، الــيت تــستهدف النــساء       ــادة ال ــز جهودهــا يف جمــال زي الطــرف علــى تعزي

م مـن اجملتمـع املـدين وإشـراك قـادة اجملتمعـات احملليـة والقـرى                 والرجال على الـسواء، بـدع     
  .وكبار رجال الدين، للقضاء على هذه املمارسة

  
  العنف ضد املرأة    

مـــع أن اللجنـــة تـــشيد بالتعـــديالت التـــشريعية الـــيت أدخلـــت علـــى القـــانون اجلنـــائي     - ٢٩
ثبـات ملـساعدة ضـحايا       لقـانون اإل   ٢٠٠٣يتعلق باجلرائم اجلنسية وكذلك بتعديالت عـام         فيما

العنف القائم على نوع اجلنس، فإهنا تعرب عـن قلقهـا البـالغ إزاء اسـتمرار العنـف ضـد املـرأة،                 
ــة       ــات اإلحــصائية املتعلق ــسي، وإزاء نقــص املعلومــات والبيان مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل واجلن

روعا مــن واللجنــة قلقــة بــصفة خاصــة مــن أن يبــدو هــذا العنــف مــش . بطبيعتــه ومــداه وأســبابه
الناحية االجتماعيـة وأن يكـون مـصحوبا بثقافـة قائمـة علـى الـصمت واإلفـالت مـن العقـاب،                      

كمـا يـساور اللجنـة قلـق إزاء     . وأن يكون هناك بالتـايل نقـص يف اإلبـالغ عـن حـاالت العنـف        
األنباء املتعلقة باالعتذارات التقليدية كشكل من أشكال تسوية اجلرائم املرتكبة ضد الـضحايا،             

واللجنة قلقة كـذلك إزاء االفتقـار إىل إطـار قـانوين شـامل              .  يف ذلك يف سياق حماكم القرى      مبا
وعــالوة علــى . يتنــاول مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل واجلنــسي

ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن اخلدمات املقدمة للضحايا وتـدابري احلمايـة واإلنفـاذ غـري كافيـة،            
. البيــوت اآلمنــة، وخــدمات املــشورة وغريهــا مــن اخلــدمات  أو إزاء نقــص املالجــئوهــي قلقــة

وباإلضــافة إىل ذلــك، أعربــت اللجنــة عــن بــالغ قلقهــا إزاء التقــارير الــيت تفيــد بوقــوع انتــهاك    
جنسي للنساء عند إلقاء القـبض علـيهن وأثنـاء احلجـز لـدى الـشرطة، علـى يـد كـل مـن أفـراد                       

 وأحيانا يف شـكل اغتـصاب مجـاعي، وأنـه نـادرا مـا جيـري توثيـق                   الشرطة واحملتجزين الذكور،  
  .هذه االنتهاكات والتحقيق فيها وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم
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وتسترعي اللجنـة انتبـاه الدولـة الطـرف إىل الدراسـة املتعمقـة لألمـني العـام بـشأن                      - ٣٠
لطـرف علـى    ، وحتـث الدولـة ا     )A/61/122/Add.1/Corr.1(مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة          

إيالء عناية من بـاب األولويـة لوضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية شـاملة               و اهتاياإلحاطة علما مبحتو  
 وتـدعو اللجنـة     .١٩للتصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة وفقـا للتوصـية العامـة رقـم               

الدولة الطرف أيضا إىل اختاذ خطوات لضمان إلغاء االعتذارات التقليدية وإذكـاء الـوعي              
ســائل منــها وســائط اإلعــالم وبــرامج التثقيــف، وأن تكــون مجيــع أشــكال العنــف العــام، بو

املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل واجلنسي، شكال من أشكال التمييز يف إطار االتفاقية               ضد
وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل ضمان وصـول ضـحايا العنـف مـن               . وغري مقبولة 

ــة    ــات إىل وســائل فوري ــساء والفتي ــك املالجــئ     الن ــا يف ذل ــة، مب ــصاف واحلماي ــة لالنت وفعال
وتوصي اللجنة بتنفيذ تدريبات للموظفني القضائيني والعـامني، وال سـيما           . والبيوت اآلمنة 

موظفي إنفاذ القانون ومقـدمي اخلـدمات الـصحية، هبـدف كفالـة توعيتـهم جبميـع أشـكال                   
 وتوصـي كـذلك بـأن تعـزز     .العنف ضد املرأة وقدرهتم على توفري الـدعم الكـايف للـضحايا      

الدولــة الطــرف جهودهــا يف جمــال مجــع البيانــات وأن تنــشئ آليــة للرصــد والتقيــيم هبــدف  
وتدعو . إجراء تقييم منتظم لتأثري وفعالية التدابري الرامية إىل منع ومعاجلة العنف ضد املرأة
االسـتجابة  الدولة الطرف إىل التماس املساعدة الدولية يف جهودها الرامية إىل وضـع هـذه              

وعــالوة علــى ذلــك، حتــث الدولــة الطــرف علــى اختــاذ التــدابري الالزمــة لكفالــة   . الــشاملة
احملاكمة عن أعمال العنف رهن االحتجاز اليت يرتكبـها املـسؤولون، مبـا يف ذلـك االنتـهاك          

  . اجلنسي للنساء والفتيات، ومعاقبتهم عليها بوصفها جرائم خطرية
  

  البشراستغالل البغاء واالجتار ب    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد التصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         - ٣١

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء             
اجل ومع ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أنه ال توجـد قـوانني حمـددة تعـ    . واألطفال، املكمل لالتفاقية 

ويقلقها أيضا نقص املعلومات والبيانات بـشأن مـدى انتـشار    . املشاكل املرتبطة باالجتار بالبشر 
اسـتغالل البغـاء واالجتـار بالبـشر يف الدولـة الطـرف والزيـادة يف عـدد الـشابات الـاليت                      ظاهريت  

 اإلجـراءات   أوت التـدخال  وقلـة  ، سنة الاليت ميارسـن الـدعارة      ٢٤ و   ١٦تتراوح أعمارهن بني    
وعالوة علـى ذلـك، تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء         .  بصورة منهجية  ية اليت تنفذها الدولة   العقاب

  .االجتار عرب البلد الذي ينطوي على اجلنس لألغراض التجارية وكذلك العمل االستغاليل
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل إعــداد واعتمــاد إطــار تــشريعي بــشأن االجتــار     - ٣٢

ك منع االجتار، وحماكمة املتجرين ومعاقبتهم يف الوقـت املناسـب، وتـوفري             بالبشر، مبا يف ذل   
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وتطلب اللجنة إىل . الوكالء ودعما من نوعية جيدة وبرامج للضحايا/احلماية من املتجرين
الدولة الطرف أن تدرج معلومات وبيانات يف تقريرها املقبـل عـن مـدى انتـشار اسـتغالل                  

للجنـة الدولـة الطـرف علـى إجـراء دراسـات ودراسـات             وتـشجع ا  . البغاء واالجتار بالبشر  
وتـشجع اللجنـة   . استقصائية هلذا الغرض وعلى التماس املساعدة الدولية حسب االقتضاء  

أيضا الدولة الطرف على اإلسـراع بعمليـة التـصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                    
الجتـار باألشـخاص، وخباصـة      اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة ا           

وحتـث اللجنـة علـى زيـادة التعـاون مـع بلـدان املنـشأ                . النساء واألطفال، املكمل لالتفاقيـة    
  . يتعلق بتدابري منع االجتار وحماكمة املتجرين فضال عن محاية الضحايا فيما
  

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة     
ساواة واملــشاركة، املــدرج حاليــا يف ورقــة  ترحــب اللجنــة بإعــداد مــشروع قــانون املــ    - ٣٣

 لكـل   واحـد مقعـد ( مقعدا للنساء يف الربملان ٢٢اإلعالنات يف الربملان، الذي ينص على حجز        
إال أن اللجنـة تعـرب عـن قلقهـا إزاء           ). ٢٢ مقاطعة، أي ما ميثل كل مقاطعة من املقاطعات الـ        

ويات مـشاركة املـرأة يف اجملـاالت األخـرى          متثيل املرأة املتـدين للغايـة يف الربملـان واخنفـاض مـست            
للحياة العامة والسياسية، وخاصة على أعلى مستويات صنع القرار، واحلكـم احمللـي، والـسلطة               

واللجنـة قلقـة أيـضا إزاء املمارسـة         . القضائية، مبا يف ذلك حماكم القرى واخلدمة املدنية الدوليـة         
عادة ما يكـون رب األسـرة   (أفراد األسرة   املتمثلة يف التصويت األسري الذي يصوت فيه أحد         

  . معا يدخل فيه أفراد األسرة إىل خمدع التصويت  أونيابة عن أفراد األسرة اآلخرين،) املعيشية
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اإلســراع باعتمــاد مــشروع قــانون املــساواة      - ٣٤

. ك عـن طريـق برملاهنـا       مقعدا حمجوزا للنساء يف الربملـان، وذلـ        ٢٢واملشاركة الذي يشمل    
وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التـدابري املناسـبة لزيـادة عـدد النـساء يف                   

 مــن ٨ و ٧الوظــائف املنتخبــة واملعينــة علــى مجيــع املــستويات، وذلــك لالمتثــال للمــادتني  
تـدابري  وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة، مبـا يف ذلـك                 . االتفاقية

 ٢٣والتوصـيتني العـامتني رقمـي        مـن االتفاقيـة،      ٤ مـن املـادة      ١للفقـرة   وفقا  خاصة مؤقتة   
، وعلى حتديد أهداف وجداول زمنية ملموسة من أجل التعجيل بزيادة متثيل             للجنة ٢٥ و

كما تشجع الدولة الطرف على تنفيذ محالت للتوعية، . املرأة يف مجيع جماالت احلياة العامة
ك بشأن الغـرض مـن اختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة كاسـتراتيجية ضـرورية للتعجيـل          يف ذل  مبا

بتحقيق املساواة الفعلية للمرأة، مثل نظام احلصص، وإبراز األمهية اليت تكتسيها للمجتمع 
ككل املشاركة التامة للمرأة وعلى قدم املساواة مع الرجل يف الوظـائف القياديـة يف مجيـع                 

وتـدعو اللجنـة أيـضا الدولـة الطـرف إىل اختـاذ التـدابري              . توياتالقطاعات وعلى مجيع املس   
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الالزمة لتمكني املرأة يف اجلزر اخلارجية حـىت تتـسىن هلـن املـشاركة يف شـؤون اجلـزر علـى                     
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد بدقة مدى فعالية التـدابري املتخـذة             . قدم املساواة 

رار يف اســتخدام األهــداف واحلــصص، حــسب والنتــائج املتحققــة وتــشجعها علــى االســتم
  .االقتضاء، يف هذا الصدد

  
  تسجيل املواليد    

وعلى الرغم من أن لدى مكتب السجل املدين يف إدارة التنمية اجملتمعية برناجماً إلزاميـاً                 - ٣٥
يـدت  الزواج، تالحظ اللجنة بقلق أن نسبة ضئيلة فقـط مـن الـسكان قُ             عقود  لتسجيل املواليد و  

 . على الوضع القانوين للنساءميكن أن يؤثر تأثرياً سلبياً ملواليد وأن ذلك يف سجل ا

املواليـد  خذ الدولة الطرف تدابري فعالة إلجناز تـسجيل مجيـع         تتوصي اللجنة بأن ت   و  - ٣٦
توعيـــة، يف مجيـــع أرجـــاء البلـــد، وال ســـيما للتـــدابري ال يف أوانـــه، واختـــاذ وعقـــود الـــزواج

ــة والنائيــ   يف ــاطق الريفي ــرأة      املن ــساواة وضــع امل ــز م ــد لتعزي ــسجيل املوالي ــة ت ــشأن أمهي ة، ب
 . الرجل بوضع

  
 التعليم    

 ٢٠٠٢عــام يف ترحــب اللجنــة ببــدء تنفيــذ سياســة إنــصاف اجلنــسني يف جمــال التعلــيم   - ٣٧
وترحب أيضاً ببـدء العمـل خبطـة التعلـيم          . ملعاجلة التباينات بني اجلنسني يف مجيع مراحل التعليم       

معلومـات  توافر  ولكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم        ٢٠٠٥يف عام   ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(العشرية  
وكــذلك خطــة التعلــيم  امليزانيــة لقطــاع التعلــيم، مبــا يف ذلــك تنفيــذ املبــالغ املخصــصة يفبــشأن 

 ملعـدالت  ة مقارنـ تإزاء عدم وجـود حتلـيال   ويساور اللجنة أيضاً القلق  . خطة بوغانفيل للتعليم  
 األميـة حـسب نـوع اجلـنس وحـسب          حمـو  ت التـسرب، ومعـدالت    االلتحاق بـالتعليم، ومعـدال    

تعلـيم الفتيـات    عيق   بشأن املواقف التقليدية اليت ت     يساورها القلق كما  . املنطقة احلضرية والريفية  
وتعــرب اللجنــة عــن . وألن معــدالت إمتــام الدراســة للفتيــات أدىن بكــثري منــها بالنــسبة للفتيــان 

) تعمــيم التعلــيم (٢د أهــدافها الوطنيــة يف إطــار اهلــدف قلقهــا ألن الدولــة الطــرف مل حتقــق بعــ
من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتـشدد علـى أن التعلـيم هـو                ) املساواة بني اجلنسني   (٣واهلدف  

السبيل للنهوض بـاملرأة وأن تـدين مـستوى تعلـيم النـساء والفتيـات ال يـزال مـن أكثـر العقبـات              
وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا البـالغ،          .  اخلاصـة هبـن    اإلنـسان  خطورة أمام متـتعهن الكامـل حبقـوق       

علــى الــرغم مــن أهنــا تالحــظ أن الدولــة الطــرف اعتمــدت هنــج عــدم التــسامح إطالقــاً يف هــذا  
علـى الفتيـات والتحـرش هبـن جنـسياً يف املـدارس، مبـا يف         الشأن، إزاء ارتفاع مستوى االعتـداء  

 . سبب محلهنرفضهن ب  أو، وكذلك طردهناملدرسني الذكورذلك من جانب 
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مـن   ١٠وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها يف إطـار املـادة                - ٣٨
االتفاقية عن طريق تنفيـذ خطتـها العـشرية للتعلـيم وخطـة بوغانفيـل للتعلـيم هبـدف حتقيـق               

 التعلـيم جبميـع مراحلـه مبـا يتـسق مـع          حلـصول علـى   مساواة مجيع الفتيـات مـع الفتيـان يف ا         
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف اخلطوات الفعالة         . ائية لأللفية األهداف اإلمن 

ــيم الفتيــات والنــساء      لتغلــب علــى ل ــة الــيت قــد تــشكل عقبــات أمــام تعل  املواقــف التقليدي
والتدابري الالزمة لكفالة مساواة الفتيات والنـساء مـع الفتيـان والرجـال يف االسـتفادة مـن                  

ويف هـذا الـصدد، توصـي اللجنـة         . لفتيـات يف املـدارس    اء على   مجيع مراحل التعليم واإلبقا   
بأن تضع الدولة الطرف تدابري منها آليات الرصد والعقوبـات، لكفالـة بقـاء احلوامـل مـن                  

وحتـث اللجنـة الدولـة    . التلميذات يف املدارس أثناء فترة احلمل وعودهتن إليها بعد الوالدة      
 خمتلــف املــشاريع والــربامج وتطلــب إليهــا  الطــرف علــى ختــصيص امليزانيــة الالزمــة لتنفيــذ 

وهتيب أيـضاً   . تضمن تقريرها املقبل معلومات عن التدابري املتخذة وعن أثرها اجلنساين          أن
نها، وأن تبادر إىل يحتسأن تعمد إىل    إحصاءاهتا يف جمال التعليم و     راجعبالدولة الطرف أن ت   

ناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف كمــا ت.  حقــوق اإلنــسان يف مجيــع املــدارسيف جمــالالتثقيــف 
ذلـك عـن طريـق      يف  تعزز جهودها لتوفري بيئـة تعليميـة خاليـة مـن التمييـز والعنـف، مبـا                   أن

ــة األطفــال مــن خــالل       ــهم، وتوعي ــة مــسؤويل املــدارس واملدرســني والطــالب وتدريب توعي
  الثقافات يف خـدمات التعلـيم، وإنـشاء آليـات     ةنظورات املتعدد املوسائط اإلعالم، وتعزيز    

 . اجلناةلإلبالغ واملساءلة لكفالة مقاضاة 
  

 العمالة    

 ٢٠٠٤عــام يف ترحــب اللجنــة باعتمــاد قــانون مراقبــة القطــاع غــري النظــامي وتنميتــه     - ٣٩
وتالحظ أن وزارة العمل وعالقات العمل شـرعت يف برنـامج السـتعراض قـوانني العمـل بـدءاً                   

وترحـب  . لى إنشاء نظام لتقدمي الطعـون مبشروع القانون املقترح لعالقات العمل الذي ينص ع   
 اتفاقيــة هامــة مــن اتفاقيــات منظمــة ٢٤قت علــى اللجنــة أيــضاً بكــون الدولــة الطــرف قــد صــدَّ

حمدوديـة البيانـات الـواردة يف التقريـر         تعـرب عـن أسـفها بـسبب         غري أن اللجنـة     . العمل الدولية 
عـن  تكـوين صـورة واضـحة        ب لجنـة عن وضـع املـرأة يف القـوة العاملـة، األمـر الـذي مل يـسمح ل                 

مشاركة املرأة يف القوة العاملة يف املناطق احلضرية والريفية، ومعـدالت بطالـة املـرأة؛ والفجـوة                  
عـدم تـوافر    ل وهـي تأسـف كـذلك     . يف األجور بني اجلنـسني، وفـصل قـوة العمـل أفقيـاً ورأسـياً              

  .معلومات بشأن حقوق العمل للمرأة، مبا يف ذلك محايتها من التحرش اجلنسي
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف                    - ٤٠

 قـوانني   أن تراجـع   الطـرف إىل     ةوتدعو الدولـ  .  من االتفاقية  ١١سوق العمل، وفقاً للمادة     
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ــشريعات املتعلقــة بالعمــ تطبيــق العمــل اخلاصــة هبــا وأن تكفــل    ــام  لالت  علــى القطــاعني الع
 إطــار  تــوفريوهتيــب اللجنــة أيــضاً بالدولــة الطــرف. ين القطــاعنيواخلــاص وإنفاذهــا يف هــذ

ــة      ــة االجتماعي ــاتنظيمــي للقطــاع غــري النظــامي هبــدف إتاحــة االســتفادة مــن احلماي  واملزاي
 مبا يف ،كما تدعو الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها املقبل معلومات تفصيلية       . االجتماعية

ــات مــص  ــل  نذلــك بيان ــوع اجلــنس؛ وحتلي ــدان العمــل، يف   فة حــسب ن ــرأة يف مي  لوضــع امل
؛ ومعلومات بـشأن التـدابري      مع مرور الوقت  القطاعني النظامي وغري النظامي، واالجتاهات      

 امليـادين   ومـن ضـمنها   املتخذة وأثرها على حتقيق تكافؤ الفـرص للمـرأة يف ميـادين العمـل،               
 تـضمن تقريرهـا     وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن         . اجلديدة للعمالة واألعمال احلـرة    

ــا؛ األجــر        ــة ورصــدها وإنفاذه ــصيلية عــن األحكــام القانوني ــات تف ــل معلوم ــدوري املقب ال
 املتــساوي لقــاء العمــل املتــساوي القيمــة؛ آليــات الــشكاوى القائمــة، وكــذلك معلومــات   

وتطلـب أيـضاً إىل الدولـة الطـرف         .  استخدامها من جانب النساء ونتائجها     بشأنإحصائية  
ن التـدابري التـشريعية وغريهـا مـن التـدابري املتخـذة حلمايـة املـرأة مـن                   أن تقدم معلومات عـ    

  .التحرش اجلنسي يف مكان العمل
  

  الصحة    
 لكنـها  جغرافيـة،    وتقـر بوجـود عوائـق     ،   خمتلفـة  تالحظ اللجنة وجود سياسات وبرامج      - ٤١

ل علـى   ، تـواجهن صـعوبات يف احلـصو       النائيـة اجلزر  قاطنات  تشعر بالقلق ألن النساء، ال سيما       
وتالحظ اللجنة مـع القلـق أن العمـر املتوقـع للمـرأة يف      . الرعاية الصحية املناسبة بأسعار معقولة  

عرب عن القلق الـشديد إزاء االرتفـاع الكـبري          تالدولة الطرف يقل عن العمر املتوقع للرجال، و       
ارتفـاع معـدل    و)  مولـود حـي    ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل        ٩٣٠(يف معدل الوفيات النفاسية     

 اإلجهــاض جرميــة يعاقــب عليهــا القــانون أيــضا مــن أنتــشعر اللجنــة بــالقلق و. فيــات الرضــعو
بالسجن ملدة سبع سنوات دون اسـتثناء، وأن هـذا احلظـر يـدفع النـساء إىل اللجـوء لإلجهـاض                     

وتعــد . غــري املــأمون وغــري املــشروع، مــع مــا يترتــب عليــه مــن خمــاطر علــى حيــاهتن وصــحتهن 
ببا رئيــسيا مــن أســباب الوفيــات النفاســية، وتعــرب اللجنــة عــن عمليــات اإلجهــاض الــسرية ســ

أسفها لعدم وجود بيانات متاحة عن النسبة املئويـة للوفيـات النفاسـية الـيت ُتعـزى إىل عمليـات                    
 تــشعر اللجنــة بــالقلق لعــدم كفايــة الرعايــة الــصحية الوقائيــة، ذلككــ. اإلجهــاض غــري املأمونــة

اإلجنابيــة، واخنفــاض معــدالت اســتخدام موانــع احلمــل يف ذلــك يف جمــال الــصحة اجلنــسية و مبــا
ــة جنــسيا   وباإلضــافة إىل ذلــك، تــشعر  . وارتفــاع معــدالت محــل املراهقــات واألمــراض املنقول

يف ذلــك  ميــع جمــاالت الرعايــة الــصحية، مبــاجل االهتمــام الكــايف مــن عــدم إيــالءاللجنــة بــالقلق 



CEDAW/C/PNG/CO/3
 

14 10-48537 
 

رعايـة متخصـصة، مثـل النـساء     إىل  حيـتجن    املقدمة للنساء اللوايت قـد        واخلدمات الصحة العقلية 
  . والفتيات املعوقات

لــى اختــاذ تــدابري ملموســة لتعزيــز مجيــع جوانــب   عوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف    - ٤٢
 مــن االتفاقيــة وتوصــية اللجنــة العامــة  ١٢الرعايــة الــصحية املقدمــة للنــساء وفقــا للمــادة   

 يف جمـال    املتفاوتـة الحتياجـات    مـن أجـل التـصدي بفعاليـة ل         ، بشأن املرأة والصحة   ٢٤ رقم
ــاملرأة الــصحة العامــة واالحتياجــات الــصحية    االحتياجــات ات، مبــا يف ذلــك ذو اخلاصــة ب

 تـــوفري الرعايـــة الـــصحية الوقائيـــة، أن تكفـــل اللجنـــة الدولـــة الطـــرف ناشـــدوت. اخلاصـــة
 فـرص حـصول     أن تعـزز  و ،وخصوصا الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية، على حنـو كـاف         

وتوصي اللجنة بأن تـستعرض الدولـة الطـرف         .  على هذه اخلدمات   النائية يف اجلزر    النساء
القوانني املتعلقة باإلجهـاض هبـدف إلغـاء األحكـام العقابيـة املفروضـة علـى النـساء اللـوايت                    

حلصول على خدمات جيـدة ملعاجلـة املـضاعفات النامجـة           متكينهن من ا  وخيضعن لإلجهاض،   
طلب إىل الدولة الطرف أن تقدم بيانات عن نـسبة الوفيـات    عن اإلجهاض غري املأمون، وت    

ــل        ــدوري املقب ــا ال ــة يف تقريره ــاض غــري املأمون ــات اإلجه ــزى إىل عملي ــيت ُتع ــية ال . النفاس
تطلــب إىل الدولــة الطــرف تعزيــز جهودهــا الراميــة إىل منــع حــاالت محــل املراهقــات   كمــا
اجلهـود عـن طريـق زيـادة املعرفـة       األمراض املنقولة جنسيا وتوسيع نطاق هذه       الوقاية من   و
املتــوفرة يف هــذا نــع احلمــل، والتوعيــة باخلــدمات واتنظــيم األســرة، مبــا يف ذلــك موســائل ب

راعيـة  وينبغي أن يشمل ذلك توفري خدمات رعاية صحية جنسية وإجنابية شاملة وم           . اجملال
مريـة يف املنـاهج     اسـبة لكـل فئـة ع      ناملنسية  اجلتربية  إدراج ال  و ، وبرامج لبناء الثقة   ،للشباب

وينبغــي هلــذه الــربامج . الرمسيــة وغــري الرمسيــة الــيت تــستهدف الفتيــات والفتيــان التعليميــة 
 املـــرأة يف هـــا التقاليـــد واحلـــواجز املاديـــة الـــيت تواجه   ،تأخـــذ يف االعتبـــار الواجـــب   أن

   .الريفية املناطق
  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
 املبادرات اهلامة اليت تـضطلع هبـا الدولـة         خمتلفبشأن  املقدمة  تالحظ اللجنة املعلومات      - ٤٣

، مبـا يف ذلـك قـانون إدارة          ومكافحتـه  اإليـدز / فريوس نقـص املناعـة البـشرية       للوقاية من الطرف  
 واخلطـة االسـتراتيجية الوطنيـة املعنيـة         ،٢٠٠٣عـام   لاإليـدز   /ومنع فريوس نقـص املناعـة البـشرية       

 أن  بقلـق عميـق    تالحـظ     لكنـها  ،٢٠١٠-٢٠٠٦يـدز للفتـرة     اإل/بفريوس نقص املناعـة البـشرية     
 ماليـني  ٦,٥ يف املائـة مـن سـكاهنا البـالغني     ١,٥ حيـث أن الدولة الطرف تواجه وبـاء خطـريا،    

يؤثر على النساء والفتيات بـصورة       ، وأن فريوس نقص املناعة البشرية      مصابون بالفريوس  نسمة
وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا بوجــه  . بــهابني  يف املائــة مــن املــص٦٠ نــسبة نميــثلحيــث متفاوتــة، 
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ــات مــن  خــاص ــصنب وأن الفتي ــساء ي ــهالن ــان والرجــال،     ب عــدد وأن  يف ســن أصــغر مــن الفتي
 ســنة، وأن الفتيــات ٢٩ و ١٥املــصابات يبلــغ ضــعف عــدد الرجــال املــصابني يف ســن   النــساء
دز يف اإليــ/ أعلــى معــدل لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةيــسجلن ســنة ١٩  و١٥ بــني

ويف هـذا الـصدد،   . الفتيان يف نفـس الـسن  وهو معدل يزيد أربع مرات عن معدل إصابة         البلد،  
 بـشكل خـاص لإلصـابة بـسبب         نعرضـ يتتعرب اللجنة عن قلقهـا مـن أن النـساء والفتيـات قـد               

 بنوع اجلنس، وأن استمرار عالقات القوة غري املتكافئة بني املرأة والرجـل، وتـدين               معايري تتعلق 
 علـى التفـاوض بـشأن املمارسـات اجلنـسية املأمونـة             ن قـدرهت  حيـد مـن   ملرأة والفتيات، قد    وضع ا 

  .للعدوىويزيد تعرضهن 
وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري متواصلة ومستدامة للتصدي ألثـر            - ٤٤

اإليــدز علــى النــساء والفتيــات وكــذلك آثــاره االجتماعيــة /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
ن  تركيزهـا علـى متكـني املـرأة، وأن تـضمَّ           أن تزيـد  وحتـث الدولـة الطـرف علـى         . يةواألسر

منظـورا جنـسانيا واضـحا    اإليـدز  /سياساهتا وبراجمها املتعلقة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية      
وتشجع اللجنة الدولة الطرف    . تعزز دور الرجل يف مجيع التدابري ذات الصلة       أن  وومرئيا  

العـاملني يف  يف صـفوف  ء الوعي يف مجيع أحناء الدولة الطـرف، و       ذكاإلعلى القيام حبمالت    
 من أجل اتباع هنـج منتظمـة        ، يف ما يتعلق بالوقاية واحلماية واحلفاظ على السرية        ،احلكومة
وتوصــي اللجنــة بــأن تقــدم الدولــة الطــرف  .  قطاعــات حكوميــة متعــددة تطــالومتكاملــة

ــا ا الـــصدد ولتـــدابري املتخـــذة يف هـــذعرضـــا لتقريرهـــا املقبـــل  يف العقبـــات الـــيت تواجههـ
  .احملققة والنتائج

  
  املرأة الريفية    

تالحــظ اللجنــة أن أكثــر مــن ثلثــي الــسكان يعيــشون خــارج املراكــز احلــضرية، حيــث   - ٤٥
 مـشاريع وبـرامج      أن الدولة بـدأت يف تنفيـذ        أيضا وتالحظ،  لكسب العيش تعمل غالبية النساء    

 اللجنـة تـشعر بـالقلق مـن أن         بيـد أن  . اجلزر واملنـاطق النائيـة    ، مبا يف ذلك يف      شىتإمنائية   وتدابري
وعــالوة علــى ذلــك، تــشعر  . مــشروعات التنميــة هــذه قــد ال تتــضمن دائمــا منظــورا جنــسانيا  

اللجنة بالقلق ألن انتشار الفقر بـني النـساء وسـوء األوضـاع االجتماعيـة واالقتـصادية مـن بـني                     
، وتـشعر بـالقلق بوجـه       ها للمـرأة والتمييـز ضـد      األسباب اليت أدت إىل انتـهاك حقـوق اإلنـسان         

خاص إزاء حالـة املـرأة الريفيـة، ال سـيما يف ضـوء ظروفهـا املعيـشية احملفوفـة باملخـاطر، وعـدم                        
،  إىل العدالة والرعاية الصحية وملكية األراضي واملـرياث والتعلـيم واخلـدمات اجملتمعيـة              اوصوهل

تعـرب اللجنـة    و. ى مـستوى اجملتمـع احمللـي      يف عمليـات صـنع القـرار علـ        تها أيضا   عدم مشارك و
شكل ، ممـا يـ   املـرأة علـى القـروض والتـسهيالت املـصرفية     انعـدام فـرص حـصول     عن قلقهـا إزاء     
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عـدم  ومـن أن هـذا األمـر مـرتبط ب         عقبة رئيسية أمام مشاركتهن يف املشاريع التجارية الـصغرية،          
ها املـصارف عـادة   طرتة اليت تشغريها من املوارد الرئيسي  أواألراضيعلى  سيطرة معظم النساء    
  .هلا امتالكهن عدم  أوكضمان للقروض

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى جعــل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني عنــصرا       - ٤٦
ــة، ال ســيما   مــن عناصــر واضــحا  ــة الوطني ــها  خططهــا وسياســاهتا اإلمنائي ــا يهــدف من  إىل م

حتث الدولة الطرف على إيالء اهتمام و. التخفيف من حدة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة
 ووصوهلا إىل ، يف عمليات صنع القراراخاص الحتياجات املرأة الريفية، وضمان مشاركته

خصــصة  واخلــدمات امل،الرعايــة الــصحية، واملــرياث، والتعلــيم   حــصوهلا علــى  العدالــة و
ناسـبة للقـضاء    وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اختاذ التدابري امل        . للمجتمعات احمللية 

، وضــمان وراثتــهاعلــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة فيمــا يتعلــق مبلكيــة األراضــي و   
، مبـا يف ذلـك       أمامها لكسب العيش    الفرص إتاحةمشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار و      

 أن تكفـل    ىلإوتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         . الوصول إىل التدريب واألسواق واالئتمـان     
وتوصي اللجنة بـأن  .  يف مجيع خطط واستراتيجيات احلد من الفقر  اينر اجلنس نظوإدراج امل 

هــذه البيانــات ، وأن تــورد بيانــات عــن حالــة املــرأة الريفيــة التقــوم الدولــة الطــرف جبمــع  
 املـساعدة  طلـب وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى       . وحتليلها يف تقريرها الدوري املقبل    

  .المن اجملتمع الدويل يف هذا اجمل
  

 جمموعات النساء املستضعفات    

تنظـر يف إنـشاء     الذي أشار فيـه إىل أهنـا        وفد الدولة الطرف    ببيان   أحاطت اللجنة علما    - ٤٧
 مـع القلـق أنـه       لكنها تالحـظ  ،  ةستضعفاحلماية االجتماعية لبعض الفئات امل    عمل لسياسة   إطار  

عاجلــة مــشاكل النــساء إطــار سياســي مل  أويف الوقــت احلاضــر أي اســتجابة اجتماعيــةال يوجــد 
ــائلي، اللّهـــم إال ةستـــضعفاملنتميـــات إىل الفئـــات امل ــة اوتأســـف . التـــضامن العـ ــاتلقلـ  ملعلومـ

املعوقــات وات عــن الفئــات املستــضعفة مــن النــساء، مبــا يف ذلــك املــسنّ  املقدمــة واإلحــصاءات 
ق باحلـصول   من أشكال متعددة من التمييز، خاصة فيما يتعلـ     تعانني غالبا ما    الاليتواملهاجرات  

مــا ورد يف تقريــر بــشأن   القلــق أيـضا يــساور اللجنــةو. علـى التعلــيم والعمــل والرعايــة الـصحية  
 ضــمنســيما  الغــري رمســي،   أوبــشكل رمســيتــبين األطفــال /عــن أن حــضانةالدولــة الطــرف 

،  األطفــال الــصغار للخطــر بنطاقهــا الواســع، إمنــا هــو ممارســة ثقافيــة أخــرى قــد تعــّرضاألســرة
عـن التـدابري املتخـذة    و ، لعدم توفر معلومات عن مدى انتشار هذه املمارسةسفهاوتعرب عن أ 

 .حلماية هؤالء األطفال
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لحالـة  ل  شامال عرضاوتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل             - ٤٨
املعوقات واملهاجرات، وة من النساء، مبا يف ذلك النساء املسنات ستضعفالفعلية للفئات امل

من  اخلاصة هبن وما حققته   ربامج  المعلومات عن   ويف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية،       
 /حـضانة  الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن مـدى انتـشار            إىلتطلب اللجنة   و. إجنازات

 .عن التدابري املتخذة حلماية هؤالء األطفالو، غري رمسية  أوبصورة رمسيةتبين األطفال 
  

  سريةالعالقات األ    
 يف الدولـة الطـرف، وتـشعر      ساريةتعرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء تعـدد نظـم الـزواج الـ                 - ٤٩

تعــرب و.  ســنة للفتيــان١٨ عامــا للفتيــات و ١٦أن احلــد األدىن لــسن الــزواج هــو مــن بــالقلق 
ــة  ــال بــشكل خــاص  عــن قلقهــا اللجن ــزواج املبكــر   حي  ، ممارســة تعــدد الزوجــات، واملهــر، وال

  ممارسـات عرفيـة  اسـتمرار  وتـشعر بـالقلق أيـضا مـن           أيـضا،  بلزواج املرتّـ   وا ،والزواج القسري 
ــة  ــة،   أخــرىمتييزي ــة والنائي ــات الريفي ــزواج    ، ال ســيما يف اجملتمع ــها ال ــن بين ــدة م يف جمــاالت ع
 . املرياثيهاالعالقات األسرية، مبا فإضافة إىل ، وفسخه

 والدينيـة والعرفيـة مـع        املدنيـة  هاوحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى مواءمـة قوانينـ            - ٥٠
على  وتسريع إصالح القوانني املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية         ، من االتفاقية  ١٦املادة  

وينبغـي أن   .  من االتفاقية  ١٦ و   ١٥أحكام املادتني   مع   إطارها التشريعي    حنو يكفل متاشي  
 الـدينيني، فـضال      والزعماء ة احمللي ات اجملتمع زعماء تشاركية، وأن تضمّ  تكون هذه العملية    

ىل رفـع احلـد األدىن لـسن    إوتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         . عن النـساء مـن اجملتمـع املـدين        
وتـدعو اللجنـة الدولـة      .  سنة للذكور واإلناث، متـشيا مـع املعـايري الدوليـة           ١٨ىل  إالزواج  
توصـية  الا مـع    ، متـشي  ىل تنفيذ تدابري ترمي إىل القضاء علـى تعـدد الزوجـات           إأيضاً  الطرف  

ــم   ــة رق ــة   ٢١العام ــصادرة عــن اللجن ــات األســرية  ال ــزواج والعالق ــساواة يف ال ــشأن امل . ب
 بإجراء حبوث بـشأن  الدولة الطرف على الفور بدأ ذلك، توصي اللجنة بأن ت     عالوة على و

  .استراتيجيات اإلصالحلالستنارة هبا يف صياغة فسخه، مبا يف ذلك املرياث، والزواج 
  

  وغانفيلمنطقة احلكم الذايت يف ب    
اخلـارج مـن الـرتاع،      تمـع   اجمل احلفـاظ علـى الـسالم واملـصاحلة يف           ضـرورة اللجنة  تدرك    - ٥١
 مـشاركة املـرأة     قلـة  مـن  الوضع يف منطقة احلكم الذايت يف بوغانفيل، وتعـرب عـن قلقهـا               وتعي

 قـدامى مـن أن   وتـشعر بـالقلق    ،اعرت الـ  اخلارجة من يف العمليات الرمسية لصنع القرار يف املنطقة        
االعتراف وإعادة التأهيل، مبـا يف ذلـك   ال حيظون بقدر متساو من   الرجال  النساء و احملاربني من   

  .العامة والنفسيةالصحية الرعاية 
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ىل اختاذ التدابري الالزمـة لـضمان مـشاركة املـرأة يف            إوتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٥٢
من بينها تـوفري قـدر      ،  ت عدة  من خالل اختاذ إجراءا    إحالل السالم واملصاحلة يف بوغانفيل    

املشاركة يف عمليات صنع القرار يف مجيع جمـاالت         مستوى متساو من     الفرص و  متساو من 
 أيـضا إىل أن تكفـل قـدرا متـساويا مـن االعتـراف وإعـادة            تـدعو الدولـة الطـرف     و. التنمية

ــك       ــا يف ذل ــال، مب ــساء والرج ــن الن ــدماء م ــل للمحــاربني الق ــة  التأهي ــة العام ــة الطبي   الرعاي
 بوغانفيــل إىل أن تكفــل اختــاذ حكومــةكــذلك  وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف. والنفــسية

بـشأن  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قـرار جملـس األمـن       لتـدابري تراعـي علـى النحـو الواجـب            ةالذاتي
  .املرأة والسالم واألمن

  
  مجع البيانات وحتليلها    

 علـى إنـشاء     عمـل ا ت قدمت بعض اإلحصاءات، وأهن   الدولة الطرف    أن   الحظت اللجنة   - ٥٣
لكنـها تـشعر     املـرأة،    بتنميـة  يف إطـار املكتـب املعـين      قاعدة بيانات مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس           

 يف عـدة جمـاالت تـشملها   صنفة حـسب نـوع اجلـنس والفئـة العرقيـة      املـ بيانـات  قلة ال  إزاء   بالقلق
 وضــع ، ولالســتنارة هبــا يف ضــرورية إلجــراء تقيــيم دقيــق حلالــة املــرأة  وهــي بيانــاتاالتفاقيــة، 

لتقـدم احملـرز واالجتاهـات علـى مـر الـزمن       إلجراء رصـد وتقيـيم منـتظمني ل      و سياسات موجهة، 
  .اقية مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفوالرجل يفملرأة ا  الفعلية بنيتحقيق املساواةل

صنفة املـ شاملة  الـ بيانات  المع  جب االرتقاءىل مواصلة   إوتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٥٤
تقيـيم االجتاهـات يف وضـع       سـتخدامها يف    قابلة للقياس ال  الؤشرات  املجلنس و حسب نوع ا  

، وتوجـه انتباههـا يف هـذا         والرجل ملرأةبني ا املرأة والتقدم احملرز حنو حتقيق املساواة الفعلية        
 املـساعدة   إىل أن تطلـب   وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف       . ٩إىل التوصية العامة رقم      الصدد

تكفـل توافـق    ن  أء، لتطوير عمليات مجع هذه البيانات وحتليلها، و       الدولية، حسب االقتضا  
  .مي البياناتاحتياجات مستخدمع هذه اجلهود 

  
  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة 

تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل التوقيــع علــى الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة   - ٥٥
 ١الطرف أيضا إىل قبول التعديل الذي أدخل على الفقرة والتصديق عليه، وتدعو الدولة 

  . من االتفاقية، املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة٢٠من املادة 
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  إعالن ومنهاج عمل بيجني 
حتث اللجنة الدولة الطرف، لدى الوفاء مبا عليها من التزامات مبوجب االتفاقيـة،               - ٥٦

مــل بــيجني اللــذين يعــززان أحكــام   علــى أن تــستعني علــى حنــو كامــل بــإعالن ومنــهاج ع  
االتفاقيــــة، وتطلــــب إىل الدولــــة الطــــرف أن تقــــدم معلومــــات عــــن ذلــــك يف تقريرهــــا  

  .املقبل الدوري
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية
تشدد اللجنة على أنه ال غىن عن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية إذا أُريد حتقيـق           - ٥٧

 إىل إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع اجلهـود الراميـة إىل            وتدعو.  األهداف اإلمنائية لأللفية  
حتقيق تلك األهداف وأن تعكس هذه اجلهود بـشكل صـريح مـا تـنص عليـه االتفاقيـة مـن            
ــا      ــن ذلــــك يف تقريرهــ ــات عــ ــدم معلومــ ــة الطــــرف أن تقــ ــام، وتطلــــب إىل الدولــ أحكــ

  .املقبل الدوري
  

  التعميم
 يف بـابوا غينيـا       اليت يتضمنها هـذا التقريـر      ةتطلب اللجنة تعميم املالحظات اخلتامي      - ٥٨

اجلديدة على نطاق واسع حىت يكون النـاس، مبـن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون والـساسة                  
والربملانيون واملنظمات النـسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، علـى درايـة بـاخلطوات الـيت                  

التـدابري األخـرى الـالزم       وب ،اختذت لضمان املساواة القانونية والفعليـة بـني الرجـل واملـرأة           
وتوصــي اللجنــة بــأن يــشمل التعمــيم اجملتمعــات احملليــة، وتــشجع . اختاذهــا يف هــذا الــصدد

الدولة الطرف على تنظيم سلسلة مـن االجتماعـات ملناقـشة التقـدم احملـرز يف العمـل هبـذه                    
، لتوصيات العامة للجنـة   اوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصل تعميم         . املالحظات

وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة              
املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن       : ٢٠٠٠املرأة عام    ”حتت عنوان املعقودة  

سـيما علـى املنظمـات النـسائية ومنظمـات           والتعميما واسع النطاق،    ،  “احلادي والعشرين 
  .انحقوق اإلنس
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  التصديق على معاهدات أخرى    
 تالحظ اللجنة أن مـن شـأن انـضمام الدولـة الطـرف إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان            - ٥٩

 تعزيز متتع النساء حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية الواجبـة           )١(الدولية الرئيسية التسعة  
دة علـى النظـر     ولذلك، تشجع اللجنةُ حكومة بابوا غينيا اجلدي      . هلن يف كافة مناحي احلياة    

يف التصديق على املعاهدات اليت مل تصبح بعد طرفا فيهـا، وهـي اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب                   
املهينـة، واالتفاقيـة الدوليـة        أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو وغريه من ضروب املعاملة   

يــع حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مج  
  .األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  
  متابعة املالحظات اخلتامية

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيهـا، يف غـضون سـنتني، مبعلومـات خطيـة                   - ٦٠
  . أعاله٣٤ و ٢٨عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  
  املساعدة التقنية

توصي اللجنة بأن تـستفيد الدولـة الطـرف مـن املـساعدة التقنيـة يف وضـع وتنفيـذ                      - ٦١
 بــدعم مــن ،برنــامج شــامل يهــدف إىل تنفيــذ التوصــيات الــواردة أعــاله واالتفاقيــة ككــل  

وتــدعو اللجنــةُ أيــضا الدولــة الطــرف إىل مواصــلة توطيــد تعاوهنــا مــع الوكــاالت   . اللجنــة
ظومة األمم املتحدة، مبا فيها برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،           املتخصصة والربامج التابعة ملن   

وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصـندوق األمـم             
املتحــدة للــسكان، ومنظمــة الــصحة العامليــة، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان،    

 إدارة الــشؤون يفعبة النــهوض بــاملرأة  وشــيف األمــم املتحــدة  شــعبة اإلحــصاءات   كــذاو
  .)٢(االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة

  
__________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )١(  
والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    

ــرأة، واتفاق    ــز ضــد امل ــة أو     أشــكال التميي ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــية   ي ــة القاس العقوب
املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                     الالإنسانية أو  أو

وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص               
  .اإلعاقة ذوي

، ســوف يــصبح صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة وشــعبة   ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين١اعتبــارا مــن   )٢(  
جهـاز  (النهوض باملرأة جزءا من كيـان األمـم املتحـدة املـشكّل حـديثا للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                      

  .٦٤/٢٨٩امة ؛ انظر قرار اجلمعية الع)األمم املتحدة املعين باملرأة
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  إعداد التقرير املقبل    
 يئــاتتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تكفــل مــشاركة مجيــع الــوزارات واهل    - ٦٢

ــة  ــا املقبـــل، وأن تتـــشاور مـــع املنظمـــات   واســـع نطـــاق علـــى احلكوميـ يف إعـــداد تقريرهـ
  .ة خالل تلك املرحلةاحلكومي غري
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد يف تقريرها الدوري املقبل الذي ستقدمه   - ٦٣

ــادة  ــا يف    ١٨مبوجـــب املـ ــوارد بياهنـ ــثرية للقلـــق الـ ــة، علـــى النقـــاط املـ ــذه  مـــن االتفاقيـ هـ
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تقـدمي تقريرهـا الـدوري املقبـل يف                  . اخلتامية املالحظات

  .٢٠١٤يوليه /متوز
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي التقـارير                 - ٦٤

مبوجب املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك املبـادئ التوجيهيـة لتقـدمي وثيقـة                    
رك أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهـدات بعينـها، املعتمـدة يف االجتمـاع اخلـامس املـشت                

 ٢٠٠٦يونيـــه /حقـــوق اإلنـــسان الـــذي ُعقـــد يف حزيـــرانمعاهـــدات بـــني جلـــان هيئـــات 
)HRI/MC/2006/3 و  Corr.1 .(         وال بد من تطبيق املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير اخلاصة

ينـاير  /يف كـانون الثـاين   املعقـودة   مبعاهدات بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا األربعـني           
فهـي جمتمعـة    . املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي وثيقـة أساسـية موحـدة         ب ، باالقتران ٢٠٠٨

وينبغــي . تفاقيــةاالتــشكِّل املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة املتعلقــة بتقــدمي التقــارير مبوجــب        
 صـفحة، يف حـني ينبغـي أالّ تتجـاوز الوثيقـة             ٤٠تتجاوز الوثيقة اخلاصة مبعاهدة بعينـها        أالّ

  .صفحة ٨٠نة آخر املستجدات حدة املتضمِّاألساسية املو
  


