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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة السادسة واألربعون

        ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    

 
  بابوا غينيا اجلديدة  

  
 التقرير اجلامع للتقرير األويل والتقريرين الـدوريني  نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف       

 ).CEDAW/C/PNG/3(الثاين والثالث لبابوا غينيا اجلديدة 
  

 معلومات عامة  

ــوع        - ١ ــصلة حــسب ن ــات مف ــع بيان ــاج وجتمي ــر إىل وجــود صــعوبات يف إنت ــشري التقري ي
تقـدم يف هـذا     يرجى تقدمي معلومات عن أي مبادرات حكومية متخذة لضمان إحـراز            . اجلنس

سكان لـ  هذه العمليات اخلاصة جبمع البيانـات        ةمدى تغطي ، وبيان   الصدد يف البلد بصورة عامة    
ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولـة الطـرف تنظـر يف طلـب مـساعدة تقنيـة                   . املناطق الريفية 
 .هلذا الغرض

وتطبيقــه يف ويرجــى تقــدمي معلومــات تفــصيلية بــشأن وضــع القــانون العــريف، وتــأثريه،  - ٢
 يؤخذ به إذا وجد تنازع بـني القـانون العـريف، والقـانون         الذي قانونالاجملال الداخلي، مع بيان     

 .الوطين، والقواعد الدولية حلقوق اإلنسان، مع إعطاء أمثلة عن أي قرارات قضائية ذات صلة

 ،سان يف البلـد   ويشري التقرير إىل التقدم احملرز يف إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـ             - ٣
مبــادئ بــاريس، مــع تكليفهــا مهمــة اســتالم الــشكاوى املتعلقــة بانتــهاكات حقــوق   متــشيا مــع 

اإلنــسان، مبــا يف ذلــك حقــوق اإلنــسان اخلاصــة بــاملرأة والطفــل فــضال عــن التميــز القــائم علــى 
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ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن أي عقبـات تواجـه       . أساس اجلنس، والتحقيق يف تلك الشكاوى     
 .يةهذه العمل

  
 املركز القانوين لالتفاقية، واإلطار التشريعي واملؤسسي   

دمج بعـد يف القـانون احمللـي، وأهنـا بالتـايل غـري قابلـة                يبدو من التقرير أن االتفاقيـة مل تُـ         - ٤
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اختاذ تدابري تـشريعية            . للتطبيق يف احملاكم الوطنية   

  .اقية يف القانون الوطينبغية إدماج االتف

 عـن أي خطـط هتـدف إىل تعـديل الدسـتور إلدراج      مستكملةيرجى تقدمي معلومات   و - ٥
 مـن   ١حظر التمييـز علـى أسـاس اجلـنس، وكـذلك إلدراج تعريـف للتمييـز ينـسجم مـع املـادة                       

يرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات و. االتفاقيــة حبيــث يغطــي كــال مــن التمييــز املباشــر وغــري املباشــر
لغــاء األحكــام التمييزيــة يف التــشريعات إل عــن أي خطــوات اختــذهتا الدولــة الطــرف  ستكملةمــ
سن تـــشريعات مـــن أجـــل جتـــسيد مبـــدأ املـــساواة بـــني املـــرأة والرجـــل يف الدســـتور أو يف  لـــو
 .من االتفاقية) أ( ٢ مع املادة متشيا ،خرىاأل املناسبةتشريعات ال
  

 األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة  

ــة املوجــودة، وال ســيما عــن    مــستكملةجــى تقــدمي معلومــات  ير - ٦  عــن األجهــزة الوطني
.  املــرأة الــذي أنــشئ مــؤخرا يف الدولــة الطــرف وكلــف بتنفيــذ االتفاقيــة  بتنميــةاملكتــب املعــين 

 .يرجى اإلشارة أيضا إىل املوارد البشرية واملالية املخصصة لتلك اهليئةو

املرأة تدعو إىل مشاركة املرأة على قـدم      ب املتعلقةية  ويشري التقرير إىل أن السياسة الوطن      - ٧
ومـع ذلـك،    . املساواة يف مجيع األنشطة الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والدينيـة والثقافيـة             

 يرجـى بيـان مـا إذا كانـت هنـاك خطـوات       . واجهت هذه السياسة صعوبات يف مرحلة التنفيـذ       
  .ئيسية هلذه السياسةإجناز األهداف الرب اختذت من أجل التعجيل قد
 

  التدابري اخلاصة املؤقتة  

يرجــى تقــدمي أمثلــة ملموســة عــن نتــائج سياســة احلكومــة املتمثلــة يف اســتخدام تــدابري    - ٨
، مثـل حتديـد     ٢٥ من االتفاقية، والتوصـية العامـة رقـم          ٤ من املادة    ١خاصة مؤقتة وفقا للفقرة     

تحقيـق  ب احلياة السياسية مـن أجـل التعجيـل          حصص لترشيح النساء أو حوافز ملشاركة املرأة يف       
يرجى أيضا وصف املبـادرات املتخـذة يف جمـاالت التوظيـف والتعلـيم واملـشاركة يف                و. املساواة

 .احلياة السياسية والعامة والسلطة القضائية
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  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية التمييزية  

ود قوالــب وقواعــد ومواقــف وأدوار منطيــة يــشار يف أحنــاء متفرقــة مــن التقريــر إىل وجــ - ٩
 يف مجيــع جمــاالت بــني اجلنــسنياجتماعيــة تقليديــة وعرفيــة متجــذرة تــسهم يف اســتمرار التمييــز 

اجملتمع وتضر باملرأة ضررا شـديدا، مثـل تعـدد الزوجـات، وافتقـار املـرأة إىل األهليـة القانونيـة،                 
ــة القائمــة علــى زعامــة    يرجــى توضــيح التــدابري امللموســة  . “الرجــل الكــبري”والنظــرة التقليدي

 مـع   متـشيا  ،الرجـل و، لتغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك املرأة        املقرر اختاذها ، أو   القائمة
 .من االتفاقية، إىل جانب أي تقدم حمرز يف تنفيذها) أ( ٥املادة 

  
 العنف ضد املرأة  

ال العنــف املختلفــة ضــد يرجــى تقــدمي معلومــات وإحــصاءات عــن مــدى انتــشار أشــك - ١٠
املــرأة، وال ســيما العنــف املــرتيل، كمــا يرجــى بيــان عــدد القــضايا املتعلقــة بــالعنف املــرتيل الــيت   
ــائج تلــك القــضايا، وال ســيما األحكــام الــصادرة       عرضــت علــى النظــام القــضائي وكــذلك نت

ال ســّن ويرجــى اإلشــارة أيــضا إىل التقــدم احملــرز يف جمــ. ووســائل االنتــصاف املتاحــة للــضحايا
 .تشريع حيظر صراحة العنف ضد املرأة

أن حماكم القرى حتاول التوصـل إىل تـسوية مـن          ) CEDAW/C/PNG/3(ويذكر التقرير    - ١١
يرجـى بيـان التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة           . خالل الوساطة قبل ممارسة واليتـها القـضائية الرمسيـة         

 مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل والعنـف        الطرف لتشجيع النـساء الـاليت يتعرضـن للعنـف اجلنـساين،           
اجلنسي، على الـسعي لتحقيـق العدالـة مـن خـالل النظـام القـانوين الرمسـي عوضـا عـن الطريقـة                        

ويرجى أيضا وصف أنواع اخلـدمات االجتماعيـة الـيت تقـدمها الدولـة              . التقليدية حلل الرتاعات  
 اجلنــسي، وعــن مــدى الطــرف لــضحايا العنــف اجلنــساين، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل والعنــف 

 . تلك اخلدماتعلىصول مجيع الفئات من النساء حإمكان 

املرأة والسالم واألمن، يرجى بيـان      ب املتعلق ١٣٢٥ومع مراعاة قرار جملس األمن رقم        - ١٢
 ما إذا كان احملاربون القدماء من رجال ونـساء علـى حـد سـواء يـستفيدون علـى قـدم املـساواة            

ل يف مرحلـة مــا بعـد الــرتاع يف منطقـة بوغانفيــل املتمتعـة بــاحلكم     مـن االعتــراف وإعـادة التأهيــ  
 .الذايت، مبا يف ذلك الرعاية الطبية على صعيد الصحة العامة والصحة العقلية

ــاهرة         و - ١٣ ــة الطــرف ملعاجلــة ظ ــذهتا الدول ــيت اخت ــدابري ال ــن الت ــات ع ــدمي معلوم يرجــى تق
ــات  املوجهــة العنــف ــساء والفتي ــادا بــ  ضــد الن ــل   أهنن ســاعتق ــا يف ذلــك جــرائم القت احرات، مب

 .ارتكاهبا ملدعىا
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  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء  

ــو    - ١٤ ــاليت    ايرجــى تقــدمي معلومــات إحــصائية، إذا ت ــات ال ــساء والفتي فرت، عــن عــدد الن
ــة الطــرف    يرجــى أيــضا تقــدمي  و. ميارســن البغــاء وعــن مــدى انتــشار االجتــار بالنــساء يف الدول

انني الــيت ســنت والتــدابري الــيت اختــذت ملنــع أنــشطة اســتغالل البغــاء واالجتــار  تفاصــيل عــن القــو
 مــن االتفاقيــة، وكــذلك عــن التــدابري املتخــذة  ٦، وذلــك وفقــا للمــادة عليهــاعاقبــة املبالنــساء و

لتوفري فرص إعادة التأهيـل وتقـدمي الـدعم مـن أجـل اإلدمـاج االجتمـاعي للنـساء الراغبـات يف                      
  .ترك البغاء

 
 اركة يف اختاذ القرارات والتمثيل على املستوى الدويلاملش  

بأن متثيل املرأة يف الساحة الـسياسية متـدن جـدا،           ) CEDAW/C/PNG/3(يسلم التقرير    - ١٥
مشريا إىل أن امرأة واحدة فقط تشغل منصب عضو يف الربملـان، وامـرأة واحـدة تـشغل منـصبا                    

عـالوة علـى ذلـك،    .  أي امـرأة   كـام املقاطعـات    بني ح  ال يوجد قضائيا يف احملاكم الوطنية، وأنه      
يــشري التقريــر إىل أن األدوار النمطيــة التقليديــة للنــساء والرجــال تــؤثر علــى مــشاركتهن يف         

ــسياسية       ــاة ال ــشاركتهن يف احلي ــك م ــا يف ذل ــرار الرمســي، مب ــات صــنع الق ــدمي  . عملي يرجــى تق
ة أو يزمـع اختاذهـا لتعزيـز        فرة وعـن أي تـدابري أخـرى متخـذ         امعلومات مفصلة عن الربامج املتو    

مشاركة املرأة يف مناصب صنع القرار الـسياسي والعـام، مثـل اخلدمـة املدنيـة، واإلدارة العامـة،             
 .والسلطة القضائية، مبا فيها التدابري اليت هتدف إىل متكني املرأة يف هذا الصدد

والعامـة، يرجـى    بـشأن احليـاة الـسياسية       الـصادرة    ٢٣مع مراعاة التوصية العامة رقـم       و - ١٦
بيان ما إذا كانت احلكومـة تعتـزم إصـدار التوجيهـات، وحتديـد احلـصص، أو اختـاذ أي تـدابري                      
أخرى حمددة لزيادة متثيل النساء يف املستويات العليا يف احلكومة، والسلطة القـضائية، وكـذلك     

 .على املستوى الدويل
  

 التعليم  

يشري التقرير إىل أن احلمل يف سـن مبكـرة ينـهي املـسرية التعليميـة للفتيـات، ألن طـرد                      - ١٧
يرجــى بيــان الــربامج التعليميــة املتاحــة  . الفتيــات احلوامــل مــن املــدارس أمــر ال حيظــره القــانون  

 والتخـرج، وكـذلك أي تـدابري    إمتـام الدراسـة  للفتيات والنساء الاليت تـركن املدرسـة قبـل سـن            
ا الدولـة الطـرف أو تفكـر يف اختاذهـا للـسماح للفتيـات والنـساء احلوامـل مبتابعـة                     أخرى اختـذهت  

 .حتصيلهن العلمي

 الــيت هتـدف إىل حتـسني نوعيــة احليـاة بتــوفري    ويـشري التقريـر إىل سياســة تعلـيم اجلنـسني     - ١٨
جــرى ختــصيص مــوارد كــان قــد يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن مــا إذا . التعلــيم العــام للجميــع
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 تـدابري لزيـادة   كـان قـد مت اختـاذ   الية مناسبة لتحقيق أهداف هـذه الـسياسة، أو مـا إذا             بشرية وم 
ويرجى أيضا تقدمي تفاصيل عن التـدابري الـيت اختـذهتا           . خمصصات امليزانية املوجهة لتعليم البنات    

 املواقـف النمطيـة املتعلقـة بـأدوار ومـسؤوليات كـل مـن              م عـن  نحذف ما ي  وزارة التعليم بشأن    
لمــني، ونتــائج  تــدريب املعمــواد  الكتــب املدرســية واملنــاهج الدراســية و   مــنالرجــل املــرأة و
 .التدابري تلك

ويــشري التقريــر إىل تعــرض بعــض الفتيــات لالعتــداء اجلنــسي علــى يــد مدرســيهن وإىل  - ١٩
تعرض العديد من الفتيـات يف املنـاطق الريفيـة للعنـف اجلنـساين، مبـا يف ذلـك التحـرش اجلنـسي           

. يـات  املخـدرات أو الكحول    تلعب بعقـوهلم   ممن   “ اهلائجة داألجسا”ان يسمون   اللفظي من شب  
 ويفيرجى وصف التدابري املتخذة حلماية الفتيات من االعتداء والتحرش اجلنـسيني يف املـدارس               

 .الطريق إليها، وملالحقة مرتكيب تلك اجلرائم
 

  العمالة  
إىل أحكام تكفل محاية األمومـة وحظـر   يشري التقرير إىل أن قانون العمل الوطين يفتقر        - ٢٠

يرجى بيان التدابري اليت اختـذهتا الدولـة الطـرف إلدراج مثـل             . التحرش اجلنسي يف مكان العمل    
ــة  ــة األطفــال   . هــذه األحكــام يف التــشريعات احمللي ــان خــدمات رعاي ــوافرةويرجــى أيــضا بي  املت

 . الدولة بتمويل منلألمهات العامالت

ات وإحصاءات عن مـشاركة القـوى العاملـة النـسائية يف القطـاع              ويرجى تقدمي معلوم   - ٢١
دمات اخلــويرجــى بيــان مــا هــو متــاح للمــرأة يف القطــاع غــري الرمســي مــن أنــواع . غــري الرمســي

ــة احلو ــة أو الماي ــة أو غريهــا،  االقانوني ــدابري اُتخــذت لتــسهيل  مــع ذكــر  جتماعي صول حــأي ت
 .ليهاع املرأة

 
  الصحة  

صول النـساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك مـن      حمات وبيانات عن كيفية   يرجى تقدمي معلو   - ٢٢
ويرجـى أيـضا   . لى اخلدمات يف جمال الصحة العامة والصحة العقليـة عيقمن يف املناطق الريفية،   

 .وصف اخلدمات اليت تقدمها الدولة الطرف إىل املسّنات

فيـات النفاسـية يف    أعلى معـدالت الو واحدا منالدولة الطرف لدى  ويذكر التقرير أن     - ٢٣
يرجى وصـف أي تـدابري اختـذهتا احلكومـة أو تفكـر يف اختاذهـا مـن أجـل                    . غرب احمليط اهلادئ  

فرة اتقلــيص املعــدالت املرتفعــة للوفيــات النفاســية ووفيــات الرضــع، مبــا يف ذلــك الــربامج املتــو   
 .ساملة وتوفري املساعدة يف فترة ما قبل الوالدة وما بعدهاالمومة األلضمان 
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ويــذكر التقريــر أن اســتخدام وســائل منــع احلمــل ال يــزال قلــيال وأن قــرار اســتخدامها  - ٢٤
متــروك للرجــال يف معظــم األحيــان، وأن املواقــف الثقافيــة الــيت تــستند إىل أدوار اجلنــسني متنــع  
النــساء واملراهقــات مــن رفــض العالقــات اجلنــسية أو مــن اإلصــرار علــى املمارســات اجلنــسية     

يرجى بيان التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف لتـشجيع التغـيريات            .  باملسؤولية املأمونة واملتسمة 
 عما إذا كان املنظور اجلنساين مـدجما        مستكملةويرجى أيضا تقدمي معلومات     . يف هذه املواقف  

ــو   ــربامج املت ــن ال ــشرية    ايف أي م ــة الب ــريوس نقــص املناع ــن ف ــة م ــه،  /فرة للوقاي ــدز ومكافحت االي
لى خدمات تنظـيم األسـرة وزيـادة    عصول ليت تتخذها احلكومة لتعزيز احل ووصف اإلجراءات ا  

الوعي بشأن األمراض املنقولة عن طريق االتـصال اجلنـسي، مبـا يف ذلـك فـريوس نقـص املناعـة                      
 .االيدز، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الشباب/البشرية

دولـة الطـرف وال يـسمح بـه          يف ال  يشكل فعـال إجراميـا    وورد يف التقرير أن اإلجهاض       - ٢٥
يرجـى تقــدمي تفاصـيل بــشأن أي   . حتـت أي ظـرف كــان، حـىت لــو كانـت حيـاة األم يف خطــر     

خطــط هتــدف إىل تعــديل التــشريعات بغيــة إلغــاء األحكــام الــيت تفــرض عقوبــات علــى النــساء   
 .٢٤جهاض، وذلك وفقا للتوصية العامة رقم اإلاللوايت خيضعن لعمليات 

 
  ادية واالجتماعيةاالستحقاقات االقتص  

يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن مــا إذا كــان بوســع املــرأة احلــصول علــى القــروض           - ٢٦
حتديــد التــدابري املتخــذة لــضمان    ويرجــى . واالئتمــان املــايل علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل      

جهود تبذهلا احلكومة من أجل القـضاء علـى أي شـكل مـن أشـكال عـدم املـساواة الفعليـة                       أي
 .املرأة بشأن هذه املسألةبني الرجل و

 وفقــا ملــا ورد يف التقريــر، أن النــساء أكثــر عرضــة للفقــر بــسبب أدوارهــن        ،يبــدوو - ٢٧
ا احلكومــة يرجـى تقـدمي معلومـات عـن االسـتراتيجيات الـيت قـد تفكـر هبـ         . التقليديـة يف اجملتمـع  
 .ملعاجلة هذه املشكلة

 
  املرأة الريفية  

 يبـت  للملكيـة العرفيـة حيـث    ختـضع  املائة من األراضي  يف٩٠يذكر التقرير أن حوايل   - ٢٨
 يرجـى بيـان التـدابري الـيت         .مجيعهـا كن  ياستخدامها، إن مل    ب املتعلقة القرارات    يف معظم  الرجال
اسـتخداماهتا والـتحكم    البـت يف    لى األراضي و  عصول املرأة   حأو يزمع اختاذها لكفالة     /جيري و 

ــع الرجــل، إىل جانــ      ــساواة م ــدم امل ــى ق ــا عل ــود األخــرى هب ــةب اجله ــتقالل  املبذول ــز اس   لتعزي
 .االقتصادي املرأة
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يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن أي برامج وضعت لتلبية احتياجات املرأة الريفيـة،             و - ٢٩
. لــى اخلــدمات الــصحية والعمالــةعصول وال سـيما يف جمــاالت التعلــيم والتــدريب املهــين، واحلــ 

 .يرجى أيضا وصف نتائج تلك الربامجو
 

  الزواج واحلياة األسرية  

ورد يف التقريـــر أن النـــساء تـــواجهن عقبـــات عديـــدة يف جمـــاالت الـــزواج والطـــالق    - ٣٠
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة . والوصــاية علــى األطفــال واحلــضانة واملــرياث
ة فيمـــا يتعلـــق باجملـــاالت  األحـــوال الشخـــصيجمـــاللـــضمان املـــساواة بـــني املـــرأة والرجـــل يف 

 .أعاله ذكورةامل

ويــشري التقريــر إىل أن الدولــة الطــرف وضــعت حــدين أدنــيني خمــتلفني للــسن القانونيــة  - ٣١
يرجـى تقـدمي بيانـات إحـصائية، مـصنفة          .  سـنة للفتيـات    ١٦ سنة للذكور و     ١٨للزواج، ومها   

حــسب نــوع اجلــنس والــسن، عــن األشــخاص الــذين يتزوجــون قبــل بلــوغ الثامنــة عــشرة مــن  
.  عامـا  ١٨ا إذا كانت احلكومة تعتزم رفع احلد األدىن لـسن زواج الفتيـات إىل               العمر، وبيان م  

يرجى اإلشارة أيضا إىل التدابري املتخذة ملعاجلـة حـاالت الـزواج العـريف لفتيـات قـد ال تتجـاوز                    
 عامـا والــيت تعتـرب ســارية املفعـول مبوجـب القــانون العـريف حينمــا تعتـرب الفتيــات       ١٤أعمـارهن  

  .زواج العريفناضجات جسديا لل
 

 ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة   

يرجى تقدمي معلومات عن التقـدم احملـرز بـشأن االنـضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري             - ٣٢
 مـن  ١ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن التقدم احملرز فيما خيص قبول تعديل الفقـرة          . لالتفاقية

  .وعد اجتماع اللجنةملتعلقة مبا من االتفاقية ٢٠املادة 
  


