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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
      

 مــن اتفاقيــة ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

    
  التقرير الدوري اجملمع البدئي والثاين والثالث للدول األطراف    

  
  *بابوا غينيا اجلديدة    

 
  

 .ر رمسييصدر هذا التقرير دون حتري  *  
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تقرير عن وضع املرأة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة ومنطقـة بوغانفيـل املتمتعـة                     
  ٢٠٠٨باحلكم الذايت، 

  
التقرير الدوري اجملمع البدئي واألول والثاين والثالث عـن اتفاقيـة القـضاء علـى                   

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

  دةحكومة بابوا غينيا اجلدي    



CEDAW/C/PNG/3  
 

09-34914 3 
 

  
  احملتويات

الصفحة  

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصدير  
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقدمة  

٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وا غينيا اجلديدةببا  -اجلزء ألف 
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق الوطين  -اجلزء األول 

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األرض والشعب  - ١  
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخللفية الدستورية والسياسية  - ٢  
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلالة االقتصادية  - ٣  
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أداء القطاعات  - ٤  
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضع املرأة  - ٥  
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحديات  - ٦  

٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعقيب على مواد االتفاقية  -اجلزء الثاين 
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف التمييز  - ١املادة   
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االلتزام بالقضاء على التمييز  - ٢املادة   
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطور املرأة وتقدمها  - ٣املادة   
٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة  - ٤املادة   
٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ني واألدوار النمطيةأدوار اجلنس  - ٥املادة   
٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استغالل املرأة  - ٦املادة   
٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة يف احلياة السياسية والعامة  - ٧املادة   
٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمثيل واالشتراك على املستوى الدويل  - ٨املادة   
٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلنسية  - ٩املادة   
٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم  - ١٠املادة  



CEDAW/C/PNG/3
 

4 09-34914 
 

٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل  - ١١املادة  
٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصحة  - ١٢املادة  
٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلياة االقتصادية واالجتماعية  - ١٣املادة  
١٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة الريفية  - ١٤املادة  
١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساواة أمام القانون ويف الشؤوون املدنية  - ١٥املادة  
١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزواج وقانون األسرة  - ١٦املادة  

١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بوغانفيل املتمتعة باحلكم الذايتمنطقة    -اجلزء باء 
١٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  -ول اجلزء األ
١٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األرض والشعب  - ١  
١٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخللفية الدستورية والسياسية  - ٢  
١٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلالة االقتصادية  - ٣  
١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظام السياسي  - ٤  
١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضع املرأة  - ٥  

١٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعقيب على مواد االتفاقية  -اجلزء الثاين 
١٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف التمييز  - ١املادة   
١٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االلتزام بالقضاء على التمييز  - ٢املادة   
١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطور املرأة وتقدمها  - ٣املادة   
١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة  - ٤املادة   
١٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة يف احلياة السياسية والعامة  - ٧املادة   
١٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمثيل واالشتراك على املستوى الدويل  - ٨املادة   
١٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلنسية  - ٩املادة   
١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم  - ١٠املادة  
١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصحة  - ١٢املادة  



CEDAW/C/PNG/3  
 

09-34914 5 
 

١٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلياة االقتصادية واالجتماعية  - ١٣املادة  
١٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة الريفية  - ١٤املادة  

١٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املراجع  
  قائمة اجلداول

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٠املؤشرات االجتماعية يف تعداد عام   - ١  
٦٧. . . . . . ٢٠٠٧-١٩٦٤يف بابوا غينيا اجلديدة للفترة املرشحات يف االنتخابات الوطنية   - ٢  
٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٠أرقام التعليم يف تعداد عام   - ٣  
٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٠-١٩٩٦التقدم يف التعليم يف الفترة   - ٤  
٨٠. . . . . . . . ٢٠٠٧-٢٠٠١القبول يف املؤسسات التعليمية على أساس التفرغ يف الفترة   - ٥  
٨٠. . . . . . . . . .  واإلناث حسب نوع املؤسسةالنسبة املئوية لتوزيع املقبولني من الذكور  - ٦  
٨٢. . . . . . . . . . . . موجز القبول يف التعليم العايل حسب نوع املؤسسة والرعاية واجلنس  - ٧  
اإليـــدز املكتشفة يف بابوا غينيا اجلديدة يف الفترة/ةـــــاإلصابات بفريوس نقص املناعة البشري  - ٨  

٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٦-١٩٨٧
٩٢. ٢٠٠٦اإليدز املبلغ عنها شهريا يف عام /البشريةاإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة   - ٩  
١٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توزيع السكان يف مناطق بوغانفيل  - ١٠  

  
  



CEDAW/C/PNG/3
 

6 09-34914 
 

  تصدير    
  

نعلم أن بـابوا غينيـا اجلديـدة، منـذ تـصديقها علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                          
قـد جنحنـا يف وضـع       التمييز ضد املرأة، مل تلتزم بأربعة مواعيد هنائية لتقدمي تقريرهـا، أمـا اآلن ف              

إن عملية إعداد هذا التقريـر القطـري البـدئي والثـاين والثالـث والرابـع عـن            . هذا التقرر املفصل  
  .االتفاقية كانت عملية طويلة ومتشابكة غالبا، ومل نوفق يف حماوالت عديدة سابقة

د املـرأة  وأملي أن يعلم األعضاء املوقرون يف جلنة اخلرباء املعنية بالقضاء على التمييز ض              
أنه على الرغم مما تواجهـه املـرأة مـن حتـديات هائلـة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة ومنطقـة بوغانفيـل                        
املتمتعة باحلكم الذايت، فـإن احلكومـة ملتزمـة بالعمـل مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة، مبـن فـيهم                       

  .شركاء التنمية، على إحداث تغيري إجيايب لتحقيق املساواة بني اجلنسني
  

  ول كيدو، احلاصلة على رتبة كوماندور اإلمرباطورية الربيطانية وعضو الربملانالسيدة كار
  وزيرة التنمية اجملتمعية
  بابوا غينيا اجلديدة

  ٢٠٠٨يوليه /متوز
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  مقدمة    
ــرأة يف            ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــى اتفاقي ــصديق عل جنــم عــن الت

 غينيـا اجلديـدة بتقـدمي تقريـر عـن التزاماهتـا        تعهـد حكومـة بـابوا      ١٩٩٥يناير  /كانون الثاين  ١٢
ــة يف غــضون عــام واحــد، وبعــد ذلــك كــل أربعــة أعــوام     ومل يقــدم أي مــن . مبوجــب االتفاقي

التقارير الثالثة األوىل إىل جلنة األمم األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، رغـم                
دخالت مــن املنظمــات الرمسيــة ومنظمــات اجلهــود الــيت بــذلت جلمــع البيانــات وغريهــا مــن املــ 

وكانت العقبة الرئيـسية هـي صـعوبة وضـع وجتميـع بيانـات عـن                . ٢٠٠٤اجملتمع املدين يف عام     
  .طائفة من املواضيع، منها التوزيع حسب اجلنس يف املؤشرات املطلوبة

ث وهذا هو التقرير األول الذي يغطـي التقـارير الدوريـة البـدئي واألول والثـاين والثالـ                   
اتفاقيـة القـضاء   والرابع حلكومة بابوا غينيا اجلديدة ومنطقة بوغانفيل املتمتعة باحلكم الذايت عن  

اجتمــاع وقــد بــدأت األعمــال التحــضريية يف أعقــاب . علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
 بشأن اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               املائدة املستديرة ملنطقة احمليط اهلادئ    

مث طلبــت حكومــة بــابوا غينيــا اجلديــدة  . ٢٠٠٦مــارس /الــذي عقــد يف فيجــي يف آذاراملــرأة، 
إيفاد بعثة مدعومة من اجلهات املاحنة، لتمكني موظفي احلكومة علـى الـصعيد الـوطين وصـعيد                 
املقاطعــات وشــركاء اجملتمــع املــدين مــن حتــسني قــدرهتم علــى توزيــع البيانــات حــسب اجلــنس    

  .توجيهية املعنية باالتفاقيةوالعمل مع اللجنة ال
 عملية جتميـع التقـارير بتوجيـه مـن اللجنـة األساسـية احلكوميـة            ٢٠٠٨وبدأت يف عام      

املشتركة املعنية باالتفاقية، اليت تتـألف مـن وزارات التنميـة اجملتمعيـة، والعـدل ومكتـب النائـب                   
يــذي الــوطين، واجمللــس العــام، واخلارجيــة، والتجــارة واهلجــرة، ورئــيس الــوزراء، واجمللــس التنف

وقد تعزز ذلك بفريق مرجعـي أوسـع يـضم وزارات حكوميـة أخـرى               . الوطين للتنفيذ والرصد  
والُتمــست . ذات صــلة باالتفاقيــة، وقــد عقــدت معــه سلــسلة مــن حلقــات العمــل التــشاركية    

املشورة من اجمللس الوطين للمرأة، وكذلك من عـدد مـن الوكـاالت املتخصـصة التابعـة لألمـم                   
  .دةاملتح

فـاجلزء األول يغطـي بـاقي بـابوا غينيـا اجلديـدة، يف حـني                : وينقسم التقريـر إىل جـزأين       
يتناول اجلزء الثاين منطقة بوغانفيل املتمتعة باحلكم الـذايت، الـيت أجـرت أول انتخاباهتـا يف عـام                 

وتشمل ترتيبات احلكـم الـذايت لبوغانفيـل درجـة أعلـى مـن احلريـة يف اختيـار هياكـل           . ٢٠٠٥
م فيهــا، وإمكانيــة ممارســة ســلطات وأداء وظــائف واســعة، وإقامــة أجهــزة اخلدمــة العامــة احلكــ

وحتتفظ حكومة بابوا غينيا اجلديدة بسيطرهتا على الـشؤون         . والشرطة والقضاء واإلصالحيات  
  .اخلارجية والدفاع والسلطة القضائية
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املتمتعـة بـاحلكم    ونظرا إىل الصراع الـذي دام مثانيـة أعـوام وإىل أن حكومـة بوغانفيـل                   
وقد عرض املتاح منـها     . الذايت ال تزال يف بداياهتا، فإن هناك نقصا يف بيانات ومعلومات معينة           

وجيـري اآلن   . يف مواد االتفاقية ذات الـصلة، ممـا ييـسر وضـع تقريـر مـستقل يف مرحلـة الحقـة                    
  .وضع أول تقرير للتنمية البشرية يف بوغانفيل سيوفر حتليال مستكمال للحالة
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  بابوا غينيا اجلديدة  :اجلزء ألف
  خريطة بابوا غينيا اجلديدة
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  السياق الوطين: اجلزء األول
  األرض والشعب  ‐  ١    

ــدود      ــدة حـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ ــا،     لبـ ــسيا غربـ ــا، وإندونيـ ــتراليا جنوبـ ــع أسـ ــشتركة مـ مـ
اال إىل  سليمان شرقا، وواليات ميكرونيزيا املوحدة مشـاال، وتـصل كتلتـها األرضـية إمجـ               وجزر

بلـدان  ومـن حيـث املقارنـة، تعتـرب بـابوا غينيـا اجلديـدة أكـرب                 . ٢ كـم  ٤٦٥ ٠٠٠ما يقرب مـن     
  . وأكثرها سكانا على اإلطالقجزر احمليط اهلادئ

ومن الناحية الطوبوغرافية هي مـن البلـدان الـشديدة الوعـورة والتنـوع يف العـامل، وهبـا                     
  .جمموعة غري معتادة من النظم اإليكولوجية

ــا   ــر دول العــامل افتقــارا إىل التجــانس   وب ــدة مــن أكث ــا اجلدي ففيهــا مئــات مــن  . بوا غيني
وأغلب هـؤالء الـسكان ال ينتمـون إىل أسـتراليا           . اجلماعات اإلثنية اليت تكّون سكاهنا األصليني     

أمـا البـاقون فمـن     . وميكرونيزيا، فقد وفد أسالفهم إىل منطقة غينيا اجلديدة منذ آالف الـسنني           
يكرونيزيا، وكـان أسـالفهم قـد وصـلوا إىل هـذه املنطقـة قبـل أقـل مـن أربعـة آالف                 أستراليا وم 

ــا اجلديـــدة جنـــسيات أخـــرى، كاآلســـيويني واألوروبـــيني    . عـــام ــابوا غينيـ وهنـــاك أيـــضا يف بـ
، فـإن هبــا تنوعــا  “ميالنيزيــة”ومـع أن بــابوا غينيـا اجلديــدة تعتـرب    . والبـولينيزيني وامليكرونيــزيني 

  .ثقافيا هائال
 حبيث يتضمن ألول مرة استبيانا واحدا موحـدا        ٢٠٠٠ضع التعداد الوطين لعام     وقد وُ   

ويتوزع سـكان بـابوا غينيـا       . حيتوي على بعض األسئلة األساسية عن اخلصوبة ومعدل الوفيات        
علــى أحنــاء البلــد بــشكل  ) ٢٠٠٧يف عــام ( ماليــني نــسمة ٦,٣اجلديــدة البــالغ عــددهم قرابــة  
ومـا زالـت اخلـصوبة عاليـة،     .  يف املائة سنويا٢مو املتوسط على واسع النطاق، ويزيد معدل الن    

 يف املائـة    ٤٠ومن هنا فإن التركيبة الـسكانية الواسـعة مـن حيـث العمـر واجلـنس تـضم حـوايل                     
وينطــوي ذلــك علــى مــستوى عــال جــدا مــن إعالــة . ممــن هــم دون اخلامــسة عــشرة مــن العمــر

ء، واخنفـاض متوسـط العمـر إىل مـا دون           الشباب، فـضال عـن ارتفـاع نـسبة األطفـال إىل النـسا             
  .)١( عاما٢٠ ـال

 يف املائــة مــن جممــوعهم موجــودون يف  ٣٨ويتــوزع الــسكان بــشكل غــري متــساو، فـــ    
ــة، و    ــات الداخليـ ــة املرتفعـ ــسي     ٢٨منطقـ ــرب الرئيـ ــشمايل للـ ــساحل الـ ــة الـ ــة يف منطقـ  يف املائـ

__________ 
اعتمـد اجمللـس التنفيـذي الـوطين        . ٢٠٠٤ تقرير مرحلي عن بابوا غينيا اجلديـدة،         -األهداف اإلمنائية لأللفية      )١(  

 هذا التقرير الذي أعد بدعم متويلي من برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي            ٢٠٠٤ديسمرب  / األول كانون ٢٠يف  
 .جلديدةيف بابوا غينيا ا
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.  يف املائــة يف منطقــة اجلــزر١٤ يف املائــة يف منطقــة الــساحل اجلنــويب، و ٢٠ اجلديــدة، و لغينيــا
 شخص كل عـام، وهـذا الـرقم متوقـع أن يـزداد إىل               ٥٣ ٠٠٠وتزداد القوة العاملة اآلن بواقع      

  .٢٠٢٠ حبلول عام ٦٦ ٠٠٠
  

  الذكور  اإلناث  اجملموع  العام
نسبة اإلناث إىل كل 

   رجل١٠٠

٩٧  ٣ ٢١١,٤  ٣ ١١٩,٦  ٦ ٣٣١,٠  ٢٠٠٧  
  

 لكـل  ٦٤ت الرضع واألمهـات يف فتـرة النفـاس إىل         وصل معدل وفيا   ٢٠٠٠ويف عام     
يف  ٤٠٠( مولـود حـي   ١٠٠ ٠٠٠ لكـل  ٣٧٠، و )١٩٨٠ يف عام   ٧٢( مولود حي    ١ ٠٠٠
ورغـم  . )٢( أطفـال لكـل امـرأة   ٤,٦وبلغ املعدل اإلمجـايل للخـصوبة   . على التوايل) ١٩٨٠عام  

الرضـعاء تزيـد علـى    زيادة عدد الرجـال علـى عـدد النـساء وفقـا لبيانـات التعـداد، فـإن وفيـات                    
ــاد وفيــات  . وفيــات الرضــيعات، وتزيــد وفيــات األطفــال علــى وفيــات الطفــالت     ورغــم ازدي

الرضعاء على وفيات الرضيعات بني مجيع السكان، فإن نسب اجلنـسني تـرتع إىل التـساوي يف                 
 ١٩٩٠وأشـار تعـداد عـام       . األعمار الالحقة، وإن كان ذلك ال حيدث يف بابوا غينيـا اجلديـدة            

أن العمر املتوقع للمرأة يقل عن العمر املتوقع للرجل، وإن كانـت املـرأة قـد حققـت تقـدما        إىل  
وميكن أن يعزى ذلـك إىل أن عـدد النـساء يف األسـر              . ٢٠٠٠طفيفا على الرجل يف تعداد عام       

اليت تتعدد فيها الزوجات يقل عن العدد احلقيقي، باإلضافة إىل أن رب األسـرة ال يبلـغ أحيانـا                   
  .جة الثانية والثالثة والرابعةعن الزو
إن بابوا غينيا اجلديدة بلـد يتـسم بـسمات اجتماعيـة وثقافيـة شـديدة التنـوع، وبثقافـة                      

ومـن املقـدر أن هنـاك أكثـر مـن ألـف مجاعـة ثقافيـة خمتلفـة، وأن          . متعددة اجلوانـب ومتـشابكة    
ة خـارج   إن صـغر حجـم املـستوطنات وتبعثرهـا علـى مـساحة شاسـع              . ملعظمها لغـة خاصـة هبـا      

ومـن  .  لغـة حمليـة اآلن     ٨٠٠احلضر والتباعد الشديد فيما بينها أمور أدت إىل وجود أكثـر مـن              
الصعب توزيع اللغات، وإن كانت لغات الساحل اجلنويب وبعض اجلزر تنتمي بصفة عامـة إىل               

ليـست مـن    ”ولغات املرتفعات أقـدم عهـدا، وتوصـف بأهنـا           . أسرة لغات أستراليا وميكرونيزيا   
ــات  ــا ألغ ــتراليا وميكرونيزي ــسني     “س ــوك بي ــة والت ــي اإلنكليزي ــة ه ــات الرمسي ــدجن(، واللغ ) بي

  .واملوتو، وهي اللغة الرئيسية ملنطقة الساحل اجلنويب
والعرف جزء بالغ األمهية من جمتمع بابوا غينيا اجلديدة، حىت بالنـسبة إىل الـذين تلقـوا                 

ــاطق احلــضري    ــا أو مــن يقيمــون أساســا يف املن  مــن العناصــر “الوانتــوك”ونظــام . ةتعليمــا غربي
__________ 

، مصرف التنمية اآلسـيوي، الوكالـة األسـترالية         االجتاهات االستراتيجية للتنمية البشرية يف بابوا غينيا اجلديدة         )٢(  
 .٢٠٠٧للتنمية الدولية، البنك الدويل، 
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األساسية يف البيئة االجتماعية، فهو مبثابة شبكة السالمة اليت يكون مطلوبـا يف ظلـها مـن أفـراد          
يتعـرض للـضغط اآلن     “ الوانتـوك ”علـى أن نظـام      . خـر األسرة والعشرية أن يعني كل منـهم اآل       

سي آخر هـو مفهـوم زعامـة    وهناك عنصر أسا. بسبب التطورات احلديثة وازدياد عبء اإلعانة    
، الــذي يــرتبط نظــام الــسيطرة الــذي ينطــوي عليــه ارتباطــا قويــا بالــذكورة، والقــوة     ‘الــزعيم’

وكانت هذه الزعامـة تتـوارث   . اجلسدية، والنفوذ، والثروة، وافتراض أن تكون الزعامة للرجل     
ونيـة وشـبكات    املدي(يف املاضي، وخصوصا من خالل نظام الرئيس القـائم علـى املعاملـة باملثـل                

وكان للكثري من هذه املعايري الثقافية أثر سـليب علـى فكـرة             ). التبادل، أي إعطاء السلع وتلقيها    
والزعامــة . املــرأة والزعامــة، وأســهمت يف قلــة ظهــور املــرأة يف وظــائف التعــيني أو االنتخــاب   

  .املعاصرة تتحقق باالكتساب أكثر منها بالتوارث، وعلى أساس صفقة
وكـان  . ديـدة مـن البلـد كـان للمـرأة نفـوذ يف جمتمعهـا أكثـر ممـا هلـا اليـوم                      ويف أحناء ع    

وقـد يكـون    . االستعمار والتطـور مـن العوامـل األساسـية الـيت أسـهمت يف تراجـع وضـع املـرأة                   
ساعد على ذلك بعض املبشرين وأسرهم املسيحية القدوة، اليت يكون الـدور األساسـي للمـرأة                

دت غلبـة العقائـد املـسيحية أيـضا علـى زيـادة هيمنـة زعامـة                 وساع. فيها هو دور الزوجة واألم    
ــذكور ــام    . ال ــداد ع ــن تع ــبني م ــسة     ٩٦ أن ٢٠٠٠ويت ــضاء يف كني ــواطنني أع ــن امل ــة م  يف املائ

مــسيحية، غــري أن كــثريين مــن املــواطنني جيمعــون بــني عقيــدهتم املــسيحية وبعــض املمارســات   
  .التقليدية األصلية

 هتمش املرأة، فإن املـسيحية يف الوقـت ذاتـه فتحـت             ومع أن هناك جوانب يف املسيحية       
جماالت جديدة للمرأة للمـشاركة يف اجملـال العـام، ومنـها علـى سـبيل املثـال متكـني النـساء مـن                        
تـــويل مواقـــع للمـــسؤولية يف الكنيـــسة كإقامـــة الـــصالة، أو التـــدرب علـــى عمـــل املرشـــدات    

انتية والكاثوليكيـة حـافزا للمـرأة       وكانـت املنظمـات النـسائية يف الكنـائس الربوتـست          . الصحيات
وعلى الرغم من أن املسيحية تـوفر فـرص الـتعلم للرجـال والنـساء        . إىل املشاركة يف اجملال العام    

معا يف املدارس والكليات التابعة لوكـاالت الكنـائس، فـإن الزعامـة يف هـذا املـضمار مـا زالـت              
  .وقفا على الرجال

  
  اخللفية الدستورية والسياسية  ‐ ٢

ــا اجلديــدة علــى اســتقالهلا الــسياسي مــن أســتراليا يف    حــص   ــابوا غيني /  أيلــول١٦لت ب
. ، وهي اآلن دميقراطية برملانية على غرار نظام وستمنـستر يف بريطانيـا العظمـى              ١٩٧٥سبتمرب  

وينتخـب  . وملكة اململكة املتحدة هي رأس الدولة، وميثلها احلاكم العـام الـذي ينتخبـه الربملـان               
  .لوزراء الذي خيتار وزراءه من وزراء حزبه أو شركائه يف االئتالفالربملان رئيس ا
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وجيب أن تكون مجيع القوانني العادية اليت يسنها الربملان موافقة للدستور، وللمحـاكم               
ــوانني   ــة البــت يف دســتورية الق ــانون األساســي ”و . والي ــا   “الق ــابوا غيني ــام لب ــانون الع ، أي الق
، )١٩٧٥سـبتمرب   / أيلول ١٦(العام اإلنكليزي عند استقالهلا     اجلديدة، كان يتألف من القانون      

والقــانون األساســي ويــوعز الدســتور، . وبعــد ذلــك مــن قــرارات حمــاكم بــابوا غينيــا اجلديــدة   
 اجملتمعات التقليدية، لتحديد مـا ينطبـق منـها علـى البلـد              “أعراف”مؤخرا، إىل احملاكم مبراعاة     

  .لقانون األساسيقاطبة وما ميكن اعتباره أيضا جزءا من ا
 أعضاء يتألفون من ممثل واحد لكـل        ١٠٩ويضم الربملان الوطين احلايل الوحيد اجمللس         

من املقاطعات التسع عشرة ومنطقـة عاصـمة البلـد، وممثـل واحـد لكـل مـن الـدوائر االنتخابيـة                      
وشكلت حكومات املقاطعات بعد فترة قليلة من االستقالل لتحقيق مطالـب           . ٨٩املفتوحة الـ   

بعض اجلماعات الثقافية يف تقرير املصري، على أن تكون الغاية هي المركزية سـلطات الـشعب      
وتشكلت هذه احلكومات بانتخابات منفـصلة وأصـبحت هلـا        . يف اختاذ القرار وتوفري اخلدمات    

ــة  ــشريعية ووزراء دولـ ــام   . هيئـــات تـ ــانون األساســـي لعـ ــتحدث القـ ــد اسـ  اخلـــاص ١٩٩٥وقـ
مات احملليـة نظامـا جديـدا لتمثيـل املقاطعـات يـضم املمـثلني علـى                 حبكومات املقاطعات واحلكو  

  .املستوى الوطين واملستوى احمللي يف جملس تشريعي واحد
وحيري كل مخسة أعوام انتخاب الزعمـاء الـسياسيني يف نظـام احلكـم ذي الـدرجتني،                   

ت مــن رؤســاء وتتــألف اهليئــة التــشريعية يف املقاطعــا. أي احلكومــة الوطنيــة واحلكومــات احملليــة
والـدائرة  . احلكومات احمللية واملمثلني املعينني للجماعات النسائية وسـائر عناصـر اجملتمـع املـدين             

هـي أصـغر وحـدة سياسـية وميثلـها      ) اليت تـضم عـادة قريـة واحـدة أو جمموعـة قـرى         (االنتخابية  
قتـضاه   جرى تعديل نظـام احلكـم يف املقاطعـات، ومب      ١٩٩٥ويف عام   . عضو يف احلكومة احمللية   

  .أصبح العضو اإلقليمي هو احلاكم
ــا مــا تكــون مفككــة،        ــها غالب وتتنــافس األحــزاب الــسياسية يف كــل انتخابــات، ولكن

وتتخذ شكل حتالفـات مؤقتـة ال منظمـات متماسـكة تقـوم علـى عـضوية عامـة واسـعة النطـاق             
الــذي وقــد أدى العــدد الكــبري مــن املرشــحني لالنتخــاب . تعكــس أيديولوجيــة سياســية متميــزة

 مقترنا بنظام انتخـايب يقـوم علـى الفـوز بأكثريـة األصـوات إىل انتخـاب                  ٢٠٠٧كان حىت عام    
ــة مــن األصــوات، وفقــد مــا يــصل اىل نــصف مجيــع األعــضاء     ١٠األعــضاء بأقــل مــن    يف املائ

 أجريــت إصــالحات انتخابيــة جــاءت  ٢٠٠١ويف عــام . املنتخــبني ملقاعــدهم يف كــل انتخــاب 
، وأدىل فيـه بأصـواهتم      ٢٠٠٧ احملدود، الذي نفـذ يف انتخابـات عـام           بنظام االنتخاب التفضيلي  

يقدر بأربعة ماليني نسمة من سكان بابوا غينيا اجلديـدة البـالغ عـددهم قرابـة سـتة ماليـني،                     ما
  .وكانت هذه أول انتخابات يطبق فيها نظام االنتخاب التفضيلي احملدود
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قرار نظام األحزاب يف أحيـان كـثرية        ويف األعوام األوىل من االستقالل، أدى عدم است         
إىل التــصويت بعــدم الثقــة يف الربملــان، ممــا كــان يــؤدي اىل ســقوط احلكومــة القائمــة وضــرورة  

ويف األعــوام األخــرية ســنت   . إجــراء انتخابــات وطنيــة، عمــال بتقاليــد الدميقراطيــة الربملانيــة      
 شــهرا علــى ١٨ور احلكومــات املتتابعــة تــشريعات متنــع حــدوث مثــل هــذا التــصويت قبــل مــر 

ونتج عن ذلك اسـتقرار أكـرب، ولكـن رمبـا كـان الـثمن احلـد مـن مـساءلة                     . االنتخابات الوطنية 
  .الذراع التنفيذية للحكم

ــة           ــة الثاني ــدة املرتب ــا اجلدي ــابوا غيني ــل ب ــرأة، حتت ــسياسية للم ــشاركة ال ــق بامل ــا يتعل وفيم
فلم تكـن هنـاك سـوى امـرأة واحـدة يف      ، )٣( بلدا١٣٨والثالثني بعد املائة يف الترتيب الدويل لـ    

وهــذا علــى الــرغم مــن أن النــسبة املئويــة للمرشــحات علــى  . الربملــان الــوطين يف العقــد املاضــي
املستوى الوطين يف هـذه الفتـرة زادت، وأنـه جـرى مـؤخرا األخـذ بنظـام االنتخـاب التفـضيلي                      

  .احملدود، املقصود به خدمة املرشحات
  
  احلالة االقتصادية  ‐ ٣

م اقتصاد بابوا غينيا اجلديدة بازدواجيـة عاليـة، فهـو اقتـصاد للتـصدير يعتمـد علـى                  يتس  
شـبه كفـايف خيـدم      /املوارد الطبيعية ويستفيد منـه عـدد قليـل مـن النـاس، واقتـصاد ريفـي كفـايف                  

ويعتمــد معظــم الــسكان علــى أنــشطة كــسب الــرزق  . )٤( يف املائــة مــن الــسكان٨٠أكثــر مــن 
تعمـل نـسبة كـبرية مـن القـوة العاملـة يف االقتـصاد الريفـي، وتكـسب             و. الريفية، ومنها الزراعة  

رزقها بالعمل يف أرض عرفية يف طائفة من احملاصيل النقدية، ومنها النب، والشاى، ولـب جـوز        
وال تزال املناطق الريفية حمرومة من اهلياكـل األساسـية املاديـة            . اهلند، والكاكاو، وزيت النخيل   

  .املالية والعامة، مما يعوق منو الزراعة وإمكاناهتا يف املناطق الريفيةومن احلصول على اخلدمات 
ــصادي،           ــدة مــن النمــو االقت ــا اجلدي ــابوا غيني ــان ب ــد املاضــي حرم واســتمر طــوال العق

تقلص هذا النمو طوال معظم النصف األول مـن القـرن املاضـي، وارتفعـت معـدالت الفقـر                    إذ
. مـنطقيت شـرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ وسـائر العـامل        كثريا، وأصبحت أعلـى باملقارنـة مبعـدالت         

 يف املائة من سكان بابوا غينيا اجلديدة يعيشون على أقل من دوالريـن يف اليـوم،    ٤٠ويقدر أن   
ــل مــن  ٧٠و  ــى أق ــة عل ــل    يف املائ ــوم، يف مقاب ــة و ٣٩دوالر يف الي ــى  ١٢ يف املائ ــة عل  يف املائ

 األمـم املتحـدة اإلمنـائي       برنـامج تقرير  ويضع  . )٥(التوايل يف منطقيت شرق آسيا واحمليط اهلادئ      
__________ 

 .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠املرأة يف الربملانات الوطنية، االحتاد الربملاين الدويل،   )٣(  
 .٢٠٠٦سيوي، مصرف التنمية اآل  )٤(  
ــدة،         )٥(   ــا اجلدي ــابوا غيني ــة، ب ــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي ــدرات  ، ٢٠١٢-٢٠٠٨إطــار عمــل األم تطــوير الق

 .٢٠٠٦نوفمرب / الثاينتشرين، بورت موريسيب، والشراكات من أجل بناء الدولة
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 بابوا غينيا اجلديدة يف املرتبـة اخلامـسة واألربعـني           ٢٠٠٨-٢٠٠٧ للتنمية البشرية للفترة  
  ، وهـــو األدىن يف بلــدان منطقـــة دليـــل التنميــة البــشرية   بلــدا يف  ١٧٧بعــد املائــة ضـــمن   

  .احمليط اهلادئ
ورغـم عـدم وجـود إحـصاءات        . صـغري احلجـم   والقطاع الرمسي يف بابوا غينيا اجلديدة         

 ٧٠ ٠٠٠ وظيفـة، منـها      ١٣٥ ٠٠٠موثوق هبا، فإن العمالة يف القطـاع الرمسـي تقـدر حبـوايل              
 مـن ماليـني     ٢,٦يف القطاع اخلاص، ويصل عدد السكان الـذين هـم يف سـن العمـل إىل قرابـة                   

 ووصـلت الزيـادة يف      ؛١٩٩٠ومل تتغري العمالـة يف القطـاع الرمسـي يف الواقـع منـذ عـام                 . النسم
 تراجـع  ١٩٩٦ يف املائـة، وحـدث منـذ عـام     ٣,٥، إىل  ٢٠٠٢ و   ١٩٩٠ عاما، بني عامي     ١٢

  .)٦( يف املائة٢,٥بنسبة 
ويف املناطق الريفية واحلضرية، ال يوفر القطاع الرمسي، القائم علـى كثافـة رأس املـال،                   

 يكفـي مـن فـرص العمـل         ومل تولد الزراعة وال القطاعات األخرى مـا       . سوى فرص عمل قليلة   
ويف . الستيعاب العاطلني أو العدد املتزايد من الـسكان الـذين انـضموا حـديثا إىل سـوق العمـل        

الوقت ذاته تعاين سوق العمل من تدين التعليم ومعايري املهـارات، وضـعف احلـافز لـدى معظـم         
 بـني الـشباب،     ومن املشاكل األخرى ارتفـاع معـدالت البطالـة، وال سـيما           . أفراد القوة العاملة  

  .مما يساهم يف تدهور حالة القانون والنظام
 إىل أن   األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      عـن    ٢٠٠٤ويذهب تقرير بابوا غينيا اجلديـدة لعـام           

البلد يعجز عن بلوغ املقصود هبذه األهـداف، عـالوة علـى أنـه قـد ال يـتمكن حـىت مـن حتقيـق            
وهنـاك أفـراد عديـدون يف شـطر كـبري مـن             . لفيـة أهدافه الواردة يف إطـار األهـداف اإلمنائيـة لأل         

ــدر حمــدود        ــصحية األساســية إال بق ــة وال ــى اخلــدمات التعليمي ــي ال حيــصلون عل   القطــاع الريف
ويـضاف إىل ذلـك أن الـتمكني احملـدود للمـرأة واملـستوى           . حيصلون عليها على اإلطـالق     أو ال 

  .ر يف بابوا غينيا اجلديدةاملرتفع النعدام املساواة بني اجلنسني يسهمان أيضا يف الفق
 هي خطة بـابوا غينيـا اجلديـدة الرئيـسية للتنميـة        واالستراتيجية اإلمنائية املتوسطة األجل     

وهذه االسـتراتيجية إطـار عـام للـسياسة املتوسـطة األجـل الـيت تتمثـل                 . االقتصادية واالجتماعية 
ة، واحلـد مـن الفقـر، مـن         توجيه النمو صـوب التـصدير، والتنميـة الريفيـ         ”أهدافها األساسية يف    

ــات ومــصائد األمســاك، علــى أســاس مــستدام       ــز الزراعــة والغاب خــالل اإلدارة الرشــيدة، وتعزي
 تأكيــد ٢٠١٠-٢٠٠٥وتعيــد االســتراتيجية اإلمنائيــة املتوســطة األجــل احلاليــة للفتــرة   . “بيئيــا

__________ 
 .، البنك الدويل٢٠٠٤يونيه /حزيرانتقييم الفقر، : بابوا غينيا اجلديدة  )٦(  
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عليميـة ال غـىن     ، وتـسلم بـأن املخرجـات الـصحية والت         باألهداف اإلمنائية لأللفيـة   التزام احلكومة   
  .عنها لبلوغ أهداف التنمية البشرية يف بابوا غينيا اجلديدة

وهتـدف هـذه االسـتراتيجية إىل تـشجيع التحــسني املـستدام لنوعيـة حيـاة مجيـع ســكان           
  ورغم أن قضايا اجلنـسني تعتـرب مـن املـسائل املهمـة يف االسـتراتيجية، فإهنـا                 . بابوا غينيا اجلديدة  

ــة يف اإل ويتــضمن كتــاب اجليــب إلطــار إدارة األداء، الــذي   . نفــاق احلكــوميمل حتــظ باألولوي
أعدته وزارة التخطيط والرصد الوطين، ثالثة مؤشـرات حمـددة للمـساواة بـني اجلنـسني، وعـدة                  

وتتعلق التحديات األساسـية الـيت   . مؤشرات متعلقة باجلنسانية لرصد وتقييم تنفيذ االستراتيجية   
  .كم الرشيد، واالستقرار السياسي، واملساءلة، وسيادة القانونجياهبها التنفيذ باحلاجة إىل احل

  
  أداء القطاعات  ‐ ٤

، الـذي يتـضمن العمـر املتوقـع والتحـصيل الدراسـي        دليل التنمية املـرتبط بـاجلنس     يشري    
وباملثـل يـنخفض مقيـاس      . والدخل، إىل أن إجناز الذكور يف كـل مقاطعـة يفـوق إجنـاز اإلنـاث               

توي على قياس انعدام املساواة بني الرجل واملرأة يف اجملاالت الرئيـسية            متكني اجلنسني، الذي حي   
  .للمشاركة االقتصادية والسياسية واختاذ القرار

والفرق كـبري بـني اجلنـسني يف التعلـيم          . واملرأة يف عدة مقاطعات حمرومة من اخلدمات        
ــشا      ــشري إىل أن الـ ــة تـ ــشواهد القريبـ ــم أن الـ ــة، رغـ ــراءة والكتابـ ــة القـ ــني  (بات ومعرفـ ــا بـ فيمـ

والفـروق بـني البـالغني مـن        . يلحقن اآلن بالشبان  ) عشرة والرابعة والعشرين من العمر     اخلامسة
 عامـا،   ٢٤ و   ١٥اجلنسني يف معرفة القراءة والكتابة أوسع منها بني من تتراوح أعمـارهم بـني               

لفيــة أن  عــن األهــداف اإلمنائيــة لأل٢٠٠٤وورد يف تقريــر عــام . مــع احنيــاز قــوي إىل الــذكور
ــضا علــى   . هــذه الفــروق بــني اجلنــسني أوســع بكــثري يف منطقــة املرتفعــات    ” ــق ذلــك أي وينطب

  .“مؤشرات أساسية أخرى، كالصحة، واالعتالل، والوفيات
 عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة أن املقاطعـات الـيت              ٢٠٠٤ويفيد التقريـر الـوطين لعـام          

منطقــة (هــي أيـضا املقاطعـات األســرع منـوا    ترتفـع فيهـا املــساواة بـني اجلنـسني إىل أقــصى حـد      
ويف منطقـة مومـاس     ). العاصمة، ومقاطعات منطقة اجلزر، واملنطقة اجلنوبية، فيمـا عـدا اخللـيج           

مساواة عالية نسبيا بني اجلنسني، وإن كانت قد تراجعت نتيجـة الخنفـاض األداء يف مؤشـرات              
خفـضة نـسبيا مـن املـساواة بـني          وتـسجل مقاطعـات املرتفعـات نـسبة من        . الفقر واجلوع والوفاة  

اإليـدز أيـضا تـشري      /اجلنسني والتنمية العامة، مع وجود بيانات عن فريوس نقص املناعة البشرية          
  .إىل أن هذه املقاطعات من أكثر مقاطعات البلد تضررا
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  ١اجلدول 
  )٧(٢٠٠٠ تعداد عام  يفاملؤشرات االجتماعية    

  

  اإلناث  الذكور  موعاجمل  النسبة املئوية للسكان فوق العاشرة

  ٥٠,٩  ٦١,٢  ٥٦,٢  امللمني بالقراءة والكتابة
  ٥٠,٩  ٦١,٧  ٥٦,٣  الذين ترددوا على املدارس
  ٣٣,٤  ٤٢,٩  ٣٨,٣  الذين أمتوا الصف السادس

  ٦١  ٦٧  ٦٤  )لكل ألف(معدل وفيات الرضع 
  ٢٣  ٢٧  ٢٥  )لكل ألف(وفيات األطفال 

  ٨٢  ٩٢  ٨٧  )فلكل أل(معدل وفيات األطفال دون اخلامسة 
  ٥٤,٨  ٦٣,٧  ٥٤,١  )باألعوام(العمر املتوقع عند الوالدة 

  ٣٨,١  ٣٧,٧  ٣٧,٩  العمر املتوقع يف سن اخلامسة والعشرين
  

إن األزمة اليت مير هبا النظام الـصحي يف البلـد، والـيت وصـفتها اخلطـة الـصحية الوطنيـة                
جـة إىل هنـج أكثـر اسـتدامة         ، تؤكـد احلا   “لنظـام الـصحي   لاهنيـار   ” بأهنا   ٢٠١٠-٢٠٠١للفترة  

وتقـف  . لدعم اخلدمات الصحية الريفية، مبا يف ذلك سياسات واستراتيجيات جديدة للتمويـل           
قطاعــات التنميــة البــشرية اآلن يف مفتــرق طــرق هــام، فجــدول أعماهلــا الواســع غــري مكتمــل،   

املاضـي،  وقد تعطلت النتائج الصحية طـوال ربـع القـرن           . ويواجه طائفة من التحديات اخلطرية    
وظلت تتراجع طوال العقد األخري، إذ ال تزال معدالت وفيات الرضع واألمهات أثناء النفـاس                

وأصبح فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وباء عاما يبدو أنـه يتبـع             . عالية بشكل غري مقبول   
  .االجتاهات يف البلدان األخرى، ويؤثر على املرأة بشكل غري متناسب

للمرأة يف بابوا غينيا اجلديدة أقل من عمر الرجـل، يف حـني أن العكـس              والعمر املتوقع     
وهـذه العوامـل وغريهـا، مثـل عـبء العمـل الزائـد              . هو الصحيح يف أغلب اجملتمعات يف العـامل       

الذي تتحمله املرأة، وسوء التغذية، وعدم احلصول على املياه اآلمنة، وقلة التـردد علـى املراكـز                 
ات احلمل، وازدياد معـدالت العنـف العـائلي، تـسهم دون شـك يف               الصحية، وارتفاع عدد مر   

  .الفوارق الواسعة بني اجلنسني من حيث العمر املتوقع عند الوالدة
 أطفـال يف حيـاة املـرأة        ٥,١ويف الوقت الذي تراجع فيه معدل اخلـصوبة اإلمجـايل مـن               
 تقريبــا مــن النــساء  يف املائــة٢٠، مــع اســتخدام ٤,٤ إىل املعــدل الــراهن، وهــو ١٩٩٠يف عــام 

__________ 
  /حزيـران بيانـات تقيـيم الفقـر يف حملـة سـريعة،      : بنك الـدويل، تقيـيم الفقـر يف بـابوا غينيـا اجلديـدة، اجلـدول            ال  )٧(  

 .٢٠٠٤يونيه 
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 فـإن بـابوا غينيـا اجلديـدة ال تـزال تعـاين واحـدا مـن أعلــى         ،)٨(للوسـائل احلديثـة لتنظـيم األسـرة    
 ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٩٣٠املعــدالت العامليــة لوفيــات النــساء أثنــاء النفــاس، إذ يــصل املعــدل إىل   

ــود ــام     . مول ــة لع ــصحة الوطني ــات وزارة ال ــن بيان ــضح م ــل  ١٥ ٠٠٠ أن ٢٠٠١ويت ــل تق  طف
 طفـل ميوتـون قبـل بلـوغ اخلامـسة،           ١٣ ٠٠٠عمارهم عن عام واحد ميوتـون كـل عـام، وأن            أ

 يف املائـة مـن احلوامـل علـى          ٦٠وحيـصل زهـاء     .  أم مينت كل عـام بـسبب الـوالدة         ٣ ٧٠٠وأن  
 يف املائـة مـن عمليـات الـوالدة     ٣٥الرعاية من موظفي القطاع الصحي املـدربني، ويـتم حـوايل           

وورد يف اخلطـة الـصحية      . دعم اجملتمعـي للخـدمات الـصحية غـري واف         والـ . يف املرافق الصحية  
ــرة   ــة للفت ــات     ٢٠١٠-٢٠٠١الوطني ــا يتعرضــون للمــضايقات، واملوظف ــوظفني كــثريا م  أن امل

  .)٩(لالغتصاب، واألجهزة للسرقة، واملرافق للتخريب
للفتـــرة (ويـــوفر إطـــار النفقـــات الـــصحية املتوســـطة األجـــل الـــذي حددتـــه احلكومـــة    
ــتراتيجية  ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤ ــة االسـ ــرة (ومـــشروع اخلطـ ــارا راســـخا ) ٢٠٠٨-٢٠٠٦للفتـ إطـ

ألنشطة املساواة بني اجلنسني يف قطاع الصحة، مع اعتبار األولويـات يف جمـال األمومـة الـساملة              
وتنظيم األسرة فرصة ملعاجلة مسائل الصحة اإلجنابية عند إعادة اخلـدمات الـصحية فيمـا يتعلـق                 

وتـوفر  .  احلكومة بشكل بالغ على الكنـائس ومجاعـات اجملتمـع احمللـي            وتعتمد. بتوفري اخلدمات 
ــة مــن مجيــع اخلــدمات  ٥٠الــشبكة الواســعة للكنــائس ومجاعــات اجملتمــع احمللــي قرابــة      يف املائ

ويف الفترة األخرية زادت احلكومة من متويلـها للكنـائس          . الصحية والتعليمية يف القطاع الريفي    
  .تقاء بتوفري اخلدماتومجاعات اجملتمع احمللي لالر

على أن أي تقدم ميكن أن جتّبه مواجهـة بـابوا غينيـا اجلديـدة لواحـد مـن أخطـر أوبئـة                         
فريوس نقص املناعة البـشرية يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ بأمجعهـا، فهنـاك احتمـال واضـح                      

ام ويف عـ  . )١٠(حلدوث وباء منتشر بني مشتهي اجلنس اآلخر ميكـن أن يـنجم عـن وبـاء أفريقـي                 
 يف املائـة مـن الـسكان البـالغ عـددهم      ٢,٤ نسمة، أو ٦٩ ٠٠٠ كان مقدرا أن حوايل      ٢٠٠٥
، مؤكـدة إصـابتهم بفـريوس نقـص     ) عامـا ٤٩ و ١٤يف أعمـار تتـراوح بـني    ( من املاليـني    ٢,٩

وذكرت واحدة من اهليئات الرئيسية لرعايـة الطفـل يف بـابوا غينيـا اجلديـدة أن                 . املناعة البشرية 
قع االجتمـاعي   اإليـدز يف البلـد، مقترنـة بـالوا        /الراهنة لفريوس نقص املناعة البشرية    االجتاهات  ”

__________ 
 .٢٠٠٥منظمة الصحة العاملية،   )٨(  
 .٢٠١٠-٢٠٠١اخلطة الصحية الوطنية للفترة   )٩(  
ــدة،         )١٠(   ــا اجلدي ــابوا غيني ــة، ب ــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي ــدرات  ، ٢٠١٢-٢٠٠٨إطــار عمــل األم تطــوير الق

 .٢٠٠٦نوفمرب / الثاينتشرين، والشراكات من أجل بناء الدولة
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   أن مـستوى إصـابة البـالغني بنــسبة   )١٢( وقـدر .)١١(“والـسياسي واالقتـصادي، هتـدد بوبـاء فريـد     
 سيؤدي إىل تناقص عدد الـسكان الـذين يف سـن العمـل بنـسبة                ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام      ١٨
ومل يتحدد بعد أثـر ذلـك علـى         .  يف املائة  ٣٤جة تقلص القوة العاملة بنسبة       يف املائة، والنتي   ١٣

  .اجلنسني على املدى الطويل
ــام    ــد     ٢٠٠٧ويف ع ــة عن ــالقراءة والكتاب ــالغني ب ــام الب ــدل إمل ــت مع ــة ٦٣,٤ ثب  يف املائ

  ، وتوجــد أعلــى املــستويات يف منطقــة العاصــمة، بواقــع)١٣( يف املائــة لإلنــاث٥٠,٩للــذكور و 
وأقل معدالت اإلملـام بـالقراءة والكتابـة موجـودة     .  يف املائة لإلناث٨٩ملائة للذكور و  يف ا ٩٢

 يف املائـة مـن      ٥٥، حـصل    ٢٠٠٠ويف عام   . يف مقاطعات املرتفعات اخلمس ويف غرب سيبيك      
 أعــوام علــى بعـض التعلــيم املدرســي، ومل تــزد  ٥الـسكان الــذكور الــذين تزيــد أعمـارهم علــى   

وكان عدد التالميذ امللـتحقني باملـدارس مـن اجلنـسني           .  يف املائة  ٤٦ى  نسبة اإلناث يف ذلك عل    
هـــو األعلـــى يف منطقـــة العاصـــمة ومقـــاطعيت مـــانوس وشـــرق بريطانيـــا اجلديـــدة، واألدىن يف   

  .مقاطعات املرتفعات
على أن معدالت القيد باملدارس جيب أن توضع يف سياق مستويات التـسرب املرتفعـة                 

ــا اجل  ــابوا غينيـ ــد اإلنـــاث إىل   . ديـــدةيف مـــدارس بـ ــام الـــصف الـــسادس يـــصل عنـ   فمعـــدل إمتـ
ومعـدالت إمتـام الـصف العاشـر مـا زالـت أدىن       .  يف املائـة للـذكور  ٤٣ يف املائة، يف مقابـل       ٣٣

 يف املائــة مــن ١٤ يف املائــة مــن التلميــذات أمتمــن الــصف العاشــر، يف مقابــل   ٩مــن ذلــك، فـــ  
 يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي والعـايل إىل            وصل إمجايل نسب القيد    ٢٠٠٥ويف عام   . التالميذ

  .)١٤( يف املائة للذكور٤٣ يف املائة لإلناث و ٣٨
، ٢٠٠٥، الـيت بـدأ تنفيـذها يف عـام           )٢٠١٤-٢٠٠٥(وهتتدي خطة التعلـيم العـشرية         

، وهبدف توفري التعلـيم االبتـدائي للجميـع حبلـول     األهداف اإلمنائية لأللفية باألهداف احملددة يف    
ــام  ــام   ٢٠١٤عـ ــوميتني لعـ ــالن جـ ــوارد يف إعـ ــع  ١٩٩٠ الـ ــيم للجميـ ــوفري التعلـ ــدأ يف .  لتـ وبـ
 تنفيـذ سياسـة املـساواة بـني اجلنـسني يف التعلـيم ملعاجلـة التباينـات بـني اجلنـسني يف           ٢٠٠٢ عـام 

  .مجيع مراحل التعليم
  

__________ 
اإليدز وغريهم من األطفـال الـضعاف يف بـابوا غينيـا       /األسر واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية        )١١(  

 .٢٠٠٢اجلديدة، دراسة بتكليف من الوكالة األسترالية للتنمية الدولية، 
 .املرجع نفسه  )١٢(  
 .٢٠٠٧تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن التنمية البشرية،   )١٣(  
 .املرجع نفسه  )١٤(  
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  وضع املرأة  ‐  ٥    
بـابوا غينيـا   على الرغم من أن الدستور يكفـل تـساوي الرجـل واملـرأة يف احلقـوق وأن                  

اجلديدة قد وقعت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، فـإن عـدم املـساواة بـني           
اجلنــسني ال يــزال يــشكل عقبــة خطــرية تعــوق التنميــة وواحــدا مــن أوضــح انتــهاكات حقــوق   

رأة وميكن أن توصف بابوا غينيا اجلديدة بأهنا جمتمع أبـوي ال تـزال تواجـه فيـه املـ                  . )١٥(اإلنسان
ــاة    ــاحي احلي ــع من ــا خطــريا يف مجي ــا تفاوت ــصاديا وسياســيا  : أحيان ــا واقت ــا وثقافي ــد . اجتماعي وق

دليـل التنميـة املـرتبط      حصلت بابوا غينيـا اجلديـدة علـى املرتبـة الرابعـة والعـشرين بعـد املائـة يف                    
، وهو نفـس ترتيبـها يف دليـل التنميـة البـشرية، ممـا يـضعها مـرة                   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ للفترة   باجلنس

  . وفوق السودان وهاييت مباشرةبلدان جزر احمليط اهلادئخرى يف أدىن مستوى بني مجيع أ
إن املركز غري املتساوي وعالقـات الـسيطرة فيمـا يتعلـق بأوضـاع املـرأة يف بـابوا غينيـا                

اجلديدة رمبا تبدو بشكل جلي فيما تعانيه املرأة والفتاة من انعدام األمن الشخصي النـاجم عـن                 
فرطة للعنف اجلنساين، ومنها االغتصاب، ونـصف ضـحايا االعتـداء اجلنـسي املبلـغ         األشكال امل 

ــراوح أعمــارهن بــني        ــداء تت ــه هــن دون اخلامــسة عــشرة مــن العمــر، ومخــس ضــحايا االعت عن
  . عاما٢٠ و ١٦

رغم حـدوث تقـدم يف احلـد مـن          ”وتعترف االستراتيجية اإلمنائية املتوسطة األجل بأنه         
مزيـد مـن العمـل       إىليف القيد بالتعليم الرمسي، فإنه ال تزال هنـاك حاجـة            التفاوت بني اجلنسني    

علـى  . )١٦(“لتحسني احلالة الصحية للمرأة ومـشاركتها يف صـنع القـرار علـى مجيـع املـستويات                
أن القــضايا والنــهج اجلنــسانية ال تــدرج بــشكل صــريح ومنــهجي يف مجيــع مكونــات هــذه          

  . االقتصادية الكربىاالستراتيجية، وبوجه خاص االستراتيجيات
 اجلنـسانية باعتبارهـا     ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفتـرة    برنامج األمم املتحـدة القطـري     لقد حدد     

املوضوع الشامل الواجب إدخاله يف صلب مجيع جماالت النواتج، كما أنه جمـال حمـدد للنـواتج                 
القـات  ومن هنا فإن الربنامج القطري حيـدد، اسـتنادا إىل حتليـل وضـع الع              . يف الربنامج القطري  

بني اجلنسني ومتكني املرأة يف بابوا غينيا اجلديدة، ثالثة مداخل أساسـية ملعاجلـة انعـدام املـساواة          
  .تعليم الفتيات‘ ٣’العنف اجلنساين؛ ‘ ٢’املرأة والزعامة؛ ‘ ١’: بني اجلنسني يف البلد

  

__________ 
 .٢٠٠١التقييم القطري املوحد لبابوا غينيا اجلديدة،   )١٥(  
 .االستراتيجية اإلمنائية املتوسطة األجل لبابوا غينيا اجلديدة  )١٦(  
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  التحديات  ‐  ٦    
بقيـود تعـوق املـضي      إن مناخ العمل يف بابوا غينيا اجلديدة معقد بـشكل عـام، ويتـسم                 

وهنــاك عوائـق عديــدة يف طريـق النــهوض   . قـدما صــوب حتقيـق أهــداف املـساواة بــني اجلنـسني    
  :باملرأة ومتكينها حتتاج إىل اهتمام عاجل

تتسم اجلهود املبذولة ملعاجلة العنف العائلي واجلنسي داخل احلكومـة          : العنف اجلنساين  •
ف بــالعنف العــائلي وغــريه مــن  بــالبطء، بــسبب تــردد صــانعي الــسياسات يف االعتــرا 

أشكال العنف اجلنساين باعتبارها مسائل عامـة، ويف فهـم دينميـات وعواقـب العنـف                
وليست هناك تغطية واسعة هلذه املـسائل وال آلثارهـا علـى حقـوق              . العائلي واجلنسي 

والنهج العام املتبع يف معاجلة مسائل العنف اجلنساين غري مـنظم وال منـسق،              . اإلنسان
هناك إال القليل من االتـصال والتنـسيق بـني األجهـزة، وال توجـد شـبكة تـربط           وليس  

جلنـة إصـالح    والعمـل الـذي تقـوم بـه         . بني األجهزة اليت تعـاجل هـذه املـسائل يف البلـد           
 يكاد يتبدد بسبب عدم كفاية إطارها املؤسـسي وعـدم وجـود مـوارد بـشرية                القوانني
قلـق العـام إزاء العنـف العـائلي بسلـسلة            جتدد التركيز علـى ال     ١٩٩٩ويف عام   . ومالية

ــة التوصــيات      االجتماعــات الــيت يــسرت الــسيدة كــارول كيــدو عقــدها لتحليــل حال
ورغــم هــذه املــساعي  . الــواردة يف تقريــر جلنــة إصــالح القــوانني عــن العنــف العــائلي  

والعمــل الــذي أدتــه اللجنــة املعنيــة بــالعنف العــائلي واجلنــسي مــؤخرا لوضــع مــشروع 
وكـان  . ية األسرة، فإنه ليس هناك حىت اآلن تـشريع حمـدد للعنـف العـائلي              قانون حلما 

األجهـــزة احلكوميـــة وغـــري (مـــن النتـــائج اإلجيابيـــة لالجتماعـــات التـــشاورية اجلاريـــة 
ــة ــداء     ) احلكومي املوافقــة علــى تــشريع معــدل وتــشريع جديــد عــن االغتــصاب واالعت

  .ن البّينةاجلنسي واالستغالل اجلنسي لألطفال، مع تعديالت لقانو
تــصاب الفتيــات والنــساء يف : اإليــدز/الــصحة اإلجنابيــة وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية •

بابوا غينيا اجلديدة يف سن أقل من سن الفتيان والرجال، وعدد املصابات هـو ضـعف              
والفتيات الاليت تتراوح أعمـارهن بـني       .  عاما ٢٩-١٥عدد املصابني يف الفئة العمرية      

اإليـدز يف البلــد؛  /علـى إصــابة بفـريوس نقـص املناعــة البـشرية     عامـا هـن األ  ١٩ و ١٥
وسـبل اإلصـابة عـرب األجيـال     . وعددهن أربعـة أضـعاف عـدد الفتيـان يف نفـس العمـر             

ويـضاف إىل ذلـك     . شائعة، وتزيد املمارسات التقليديـة مـن ضـعف الفتيـات والنـساء            
قـات اجلنـسني   قلة استخدام الرفال، وأن الـزواج لـيس مؤسـسة حتمـي املـرأة، وأن عال            

والقواعد اجلنسانية املتحيزة حتول دون حصول املرأة على املعلومـات          . ليست متكافئة 
وينبغي لالسـتراتيجيات واألنـشطة املتعلقـة بتغـيري الـسلوك أن تعـاجل حتديـدا                . والعالج
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اإليــدز والتعــرض / وخمــاطر فــريوس نقــص املناعــة البــشريةالعنــف اجلنــساينالــصلة بــني 
وجيـب يف اسـتراتيجية اسـتئناف       .  الـشبان والـصبية بوجـه خـاص        هلما، وأن تـستهدف   

اخلدمات الصحية الريفيـة أن تتـضمن إصـالح اهلياكـل والـسياسات، وكـذلك تطـوير             
املوارد البشرية املقترن بـصفة خاصـة خبفـض معـدالت وفيـات األمهـات أثنـاء النفـاس                   

  .ووفيات األطفال
شيد اإلنفـاق العـام إمكانيـات لزيـادة         أوجدت عملية استعراض وتر   : إدارة املالية العامة   •

ويـتعني وضـع برنـامج لبنـاء        . التشاور واملشاركة يف عملية امليزانية والتخطـيط الـوطين        
قدرة اإلدارات احلكومية واملنظمات النـسائية ومجاعـات املطالبـة مبـساواة اجلنـسني يف               

 بـد مـن وضـع       وال. اجملتمع املدين على االشتراك يف عمليات التخطيط وامليزنة الوطنية        
استراتيجيات هلذا الغرض بالتعاون مع وزارة التنمية اجملتمعيـة واجمللـس الـوطين للمـرأة               

ومطلـوب وضـع مؤشـرات واسـتحداث آليـات لتقـدير            . واملكتب املعـين بتطـور املـرأة      
  .وتقييم أثر إصالحات القطاع العام على اجلنسني

ــساء  إن انعــدام املــساواة الواســع النطــاق بــني اجل  : التعلــيم • نــسني ال يتــيح للفتيــات والن
وكان للربامج االسـتباقية اهلادفـة      . احلصول على اخلدمات األساسية على قدم املساواة      

ــر      ــة بعــض األث ــربامج األدوار النموذجي ــيم ول ــات علــى التعل إىل تعجيــل حــصول الفتي
اإلجيايب إحصائيا، وإن كان حتقيق املساواة بني اجلنسني وزيادة حـصول اإلنـاث علـى       

تعليم األساسي واستمرارهن فيه وإمتامه ال يـزاالن ميـثالن حتـديا أساسـيا أمـام حتقيـق                  ال
  .األهداف اإلمنائية لأللفية بالنسبة إىل بابوا غينيا اجلديدة

إن العقبـات اجلنـسانية الـيت تعـوق تطـوير القطـاع             : سـبل الـرزق   /التفاوتات االقتصادية  •
لــى مــستويات صــنع الــسياسة، مــع  اخلــاص واســتراتيجياته حتتــاج إىل معاجلــة علــى أع 

ــة         ــسياسات املراعي ــز ال ــى القطــاع اخلــاص للمــساعدة يف تعزي ــسائية عل إضــفاء حملــة ن
وال بد من تعجيل التقدم الذي حتقق يف جمال متكـني املـرأة مـن             . لالعتبارات اجلنسانية 

مزاولــة األعمــال احلــرة يف االقتــصاد غــري الرمســي، باعتبــار ذلــك مــدخال إىل األعمــال  
اريــة للمــرأة ذات التعلــيم الرمســي احملــدود، علــى أن يــتم ذلــك بزيــادة التــدخالت  التج

وقد أدى أيـضا ازديـاد هتمـيش املـرأة فيمـا يتعلـق حبقـوق االنتفـاع          . احلكومية املوجهة 
يف اجملتمعات اليت يـسود فيهـا نظـام سـيادة األب ونظـام االنتـساب                (باألرض واملوارد   

وأصــبح يــشري إىل احلاجــة إىل اســتحداث سياســات إىل زيــادة تأنــث الفقــر، ) إىل األم
حمددة خاصة باألراضي، وهو ما ال يرد لألسف يف التقرير األخري لفرقة العمل املعنيـة               

  .باإلصالح الزراعي
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وافــق اجمللــس التنفيــذي الــوطين علــى تــدابري العمــل  : عــدم متثيــل املــرأة يف صــنع القــرار •
وقـد سـلم هـذا القـرار احلكـومي          . ي للمـرأة  اإلجيايب الرامية إىل تعجيل التمثيل السياس     

ــصادر يف  ــرانال ــه /حزي ــضا وضــع     ٢٠٠٨يوني ــد أي  باحلاجــة إىل العمــل اإلجيــايب، وأي
ومـن الواضـح غيـاب صـوت        . مشروع قانون أساسـي خـاص باملـساواة بـني اجلنـسني           

املـــرأة يف املـــستويات العليـــا لـــصنع القـــرار يف الوظـــائف العامـــة والـــسلطة القـــضائية، 
  . اختاذ تدابري للعمل اإلجيايب ملعاجلة التفاوتاتيتطلب مما

. تـــأخر كــثريا اســـتعراض الــسياسة اخلاصـــة بـــاملرأة  : الــسياسات واآلليـــات اجلنــسانية   •
ويالحــظ أيــضا أنــه علــى الــرغم مــن وجــود عــدة وثــائق للــسياسات، فإنــه ال توجــد    

مـا يتعلـق    استراتيجية شاملة لتنفيذ تعميم القضايا اجلنسانية يف احلكومة، وخصوصا في         
ومع أن املوافقة على شـىت مبـادرات الـسياسة ال تـسبب أي              . باحلد من الفقر والتنمية   

مــشكلة كــبرية يف بــابوا غينيــا اجلديــدة، فــإن املطلــوب اســتراتيجيات وهياكــل كفــؤة  
لتمكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني، على أن حتظى بكل الـدعم واملـوارد ألداء    

ــابع ا   ــة إضــفاء الط ــها     مهم ــة وأنظمت ــسانية يف مؤســسات احلكوم ــى اجلن ملؤســسي عل
إن تنفيــذ قــرار اجمللــس التنفيــذي الــوطين اخلــاص بإنــشاء املكتــب . وعملياهتــا وبراجمهــا

املعــين بتطــور املــرأة، مبــا يف ذلــك رصــد اعتمــادات للمكتــب مــن امليزانيــة احلكوميــة     
 مــن جمــاالت وتطــوير قــدرات موظفيــه، جيــب أن يتعــزز بوضــعه يف جمــال اســتراتيجي 

  .صنع السياسات احلكومية، وبناء قدرات املوظفني لكي يديروا املكتب بكفاءة
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  تعقيب على مواد االتفاقية  :اجلزء الثاين
  تعريف التمييز  - ١املادة    

أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو       “ التمييـز ضـد املـرأة     ”ألغراض هذه االتفاقيـة يعـين مـصطلح           
مـن آثـاره أو أغراضـه النيـل مـن االعتـراف للمـرأة، علـى                تقييد يتم على أساس اجلنس ويكـون        

ــسياسية         ــادين ال ــات األساســية يف املي ــسان واحلري ــوق اإلن ــرأة، حبق ــساوي الرجــل وامل أســاس ت
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميـدان آخـر، أو إبطـال االعتـراف للمـرأة                  

  . بغض النظر عن حالتها الزوجيةهبذه احلقوق أو متتعها هبا وممارستها هلا،
  

  األهداف الوطنية واملبادئ التوجيهية  ٠-١   
ــع      ١٩٩٥يف عــام    ــة القــضاء علــى مجي ــدة علــى اتفاقي ــا اجلدي ــابوا غيني  صــدق برملــان ب

أشكال التمييـز ضـد املـرأة دون حتفظـات، وبـذلك وافـق علـى جتـرمي التمييـز ضـد املـرأة جبميـع               
ا اجلديــدة مــا يــسمى عــادة األهــداف الوطنيــة واملبــادئ   ويتــضمن دســتور بــابوا غينيــ . أشــكاله
ومـع أهنـا يف حـد ذاهتـا ال تطبـق يف احملـاكم               . وهذه هي املبـادئ املوجهـة للحوكمـة       . التوجيهية

العاديــة، فإنــه يلــزم أن تكــون جلميــع القــوانني الدســتورية الــيت تــؤثر علــى حقــوق الفــرد نقطــة   
  .مرجعية يف هذه األهداف واملبادئ

ــدعم األ   ــدة     وت ــا اجلدي ــابوا غيني ــة لدســتور ب ــادئ التوجيهي ــة واملب ــة هــداف الوطني التنمي
كل فرد ينبغـي أن يـدمج   وجاء يف أول هدف وطين أن      . البشرية املتكاملة واملساواة واملشاركة   

بنشاط يف عملية التحرر مـن أي شـكل مـن أشـكال الـسيطرة أو القمـع، حـىت تتـاح لـه فرصـة                          
ويـنص اهلـدف الـوطين الثـاين علـى تـساوي       .  عالقاتـه بـاآلخرين  النماء باعتبـاره فـردا كـامال يف    

مجيــع املــواطنني، ويوجــه إىل إتاحــة الفرصــة جلميــع املــواطنني للمــشاركة بنــشاط يف األنــشطة     
  .السياسية واالجتماعية وأنشطة النهوض بالتعليم واألنشطة االقتصادية يف البلد

  
  الدستور  ١-١   

ــابو     ــسامي لب ــانون ال ــرار بأهــداف   الدســتور هــو الق ــدة، ويهــدف إىل اإلق ــا اجلدي ا غيني
ومبادئ شـعب بـابوا غينيـا اجلديـدة، ومحايـة احلقـوق، ودعـم إنفـاذ هـذه احلقـوق جلميـع أبنـاء                     

وقد أنشأ الدسـتور، يف دعمـه هلـذه األهـداف الوطنيـة             . غينيا اجلديدة، رهنا بالصاحل العام     بابوا
املطلقة، وكذلك عددا مـن احلقـوق األخـرى         واملبادئ التوجيهية، عددا من احلقوق الدستورية       

  .غري املطلقة، وإن كان ميكن تنظيمها بقانون يسنه الربملان ويفي بعدد من الشروط املسبقة
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ويكفل جزء الديباجة اخلاص باحلقوق األساسية احلقـوق واحلريـات األساسـية لألفـراد        
ــهم األصــلية، أو    ” ــهم، أو مواطن ــراقهم، أو قبائل ــصرف النظــر عــن أع ــسياسية، أو  ب  آرائهــم ال

أن تتـاح لكـل مـواطن     ... وتدعو الديباجة أيـضا إىل      . “...ألواهنم، أو معتقداهتم، أو جنسهم      
االستفادة من اإلجراءات القانونيـة واحلـصول علـى مجيـع اخلـدمات احلكوميـة وغريهـا الالزمـة                   

أجــل املــصلحة ســن قــوانني مــن ” ٥٥وجتيــز املــادة . لــسد احتياجاتــه وحتقيــق تطلعاتــه احلقيقيــة
  .“... تطورهماخلاصة للنساء واألطفال والشباب ورفاهيتهم ومحايتهم أو 

ـــ      ــتور ب ــرف الدس ــواطنني ”ويعت ــساوي امل ــادة  “ت ــسلم امل ــه ٥٥، وت ــذا   بأن ــضى ه مبقت
الدستور، يكون جلميع املواطنني نفس احلقوق واملزايـا وعلـيهم نفـس االلتزامـات والواجبـات،                

 قبائلهم، أو مواطنهم األصلية، أو آرائهم السياسية، أو ألـواهنم،           بصرف النظر عن أعراقهم، أو    
، ويكفــل الدســتور الكــثري مــن احلقــوق واحلريــات الــيت أو معتقــداهتم، أو ديانــاهتم، أو جنــسهم

وميكـن املعاقبـة علـى خمالفـة        . )١٧(تنادي هبا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة            
  .)١٨( أعوام١٠ناهضة التمييز بالسجن لفترة قد تصل إىل مادة الدستور املتعلقة مب

ويعترف الدستور أيضا بأن جمتمع بابوا غينيا اجلديـدة يقـوم علـى األسـرة وأن األسـرة                    
إن التطبيق الـسليم هلـذا املبـدأ التـوجيهي يف دسـتورنا معنـاه أن إعمـال              . هي اليت جيب تدعيمها   

وهذا اهلدف الرئيـسي خيـالف الفلـسفة        . يزهاحقوق الفرد جيب أن يكون ملصلحة األسرة وتعز       
فغلبــة احلقــوق الفرديــة تقــضي علــى األســرة، وتوجــد التــشاحن        . الغربيــة للحقــوق الفرديــة  

ــة    ــار اخلــدمات احلكومي ــؤدي إىل اهني ــشقاق يف اجملتمــع، وت ويكفــل الدســتور احلقــوق  . )١٩(وال
سألة غري قابلة للتصرف مبوجـب      ومن هنا فإن احلق يف احلياة م      . املطلقة، مبا فيها احلق يف احلياة     

وميكــن أن . الدســتور، ولــذلك جيــّرم نظــام القــانون اجلنــائي يف بــابوا غينيــا اجلديــدة اإلجهــاض 
  .يتعذر تعديل هذا احلكم الدستوري

ــه           ــا أن ــز، كم ــضة التميي ــز أو أي حكــم حمــدد ملناه ــف للتميي ــتور تعري ــيس يف الدس ول
وليس هناك تعريف قانوين للتمييز ضـد املـرأة يف   . ةيكفل املساواة اجلوهرية بني الرجل واملرأ   ال

اجملال اخلاص أو العائلي، وملـا كانـت اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة مل                         
تعتــرب قانونــا حمليــا مبوجــب قــانون دســتوري أو قــانون يــسّنه الربملــان، فإهنــا ليــست جــزءا مــن     

وإذا أمكـن وضـع قـانون       . ك ختلـو مـن أي أثـر حملـي         القانون احمللي لبـابوا غينيـا اجلديـدة، ولـذل         
__________ 

 .٣٨-٣٥و ) ١ (٥٥ دستور بابوا غينيا اجلديدة، املواد  )١٧(  
 .٢٣املرجع نفسه، املادة   )١٨(  
املـساواة  : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”بيان بابوا غينيا اجلديدة أمام دورة اجلمعية االستثنائية الثالثة والعشرين املعنونة              )١٩(  

 .٢٠٠٠يونيه /حزيران ٦، “بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين
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أساسـي للمــساواة بــني اجلنــسني، فإنـه ميكــن أن يــشمل هــذه االتفاقيـة، وبالتــايل يكــون أساســا    
  .لسياسة منقحة تتعلق باملرأة

  
  القوانني العرفية  ٢-١   

ــانون األساســي ”ورد يف الدســتور أن    ــا    “الق ــابوا غيني ــستقل لب ــام امل ــانون الع ، أي الق
خمتلـف شـعوب    “ أعـراف ”املـستمد مـن     “ القـانون العـريف   ”يدة، يتألف مـن الدسـتور، و        اجلد

بابوا غينيا اجلديدة، والقانون العام إلنكلترا بـشكله القـائم وقـت اسـتقالل بـابوا غينيـا اجلديـدة             
“ القـانون العـريف   ”ويصف الواضعون األصليون للدستور جـزء       . ١٩٧٥سبتمرب  /أيلول ١٦يف  
بأنـه مـستمد مـن األعـراف اإلقليميـة للبلـد، علـى غـرار القـانون العـام              “ سيالقانون األسا ”يف  

أن مجيع احملاكم ينبغـي أن تقـر األعـراف         ١٩٦٣وورد يف قانون إقرار األعراف لعام       . إلنكلترا
وتطبقها، وجيوز االحتجاج هبا يف هذه احملاكم، إال إذا رأت احملكمة، يف قضية معينـة أو سـياق                  

عراف أو تطبيقها سيؤدي إىل الظلـم أو لـن حيقـق املـصلحة العامـة؛ أو تـرى                   معني، أن إقرار األ   
احملكمة، يف قضية متس رفاهية طفل دون الـسادسة عـشرة مـن العمـر، أن تطبيـق األعـراف لـن                       

  ).١املادة  (حيقق أفضل مصاحل الطفل
، الـذي يهـدف     ٢٠٠٠ لعـام    القانون األساسـي   أصدر الربملان الوطين     ٢٠٠٠ويف عام     

 باعتبــاره عنــصرا مهمــا  القــانون العــريفلــزام احملــاكم بزيــادة االهتمــام بــاألعراف وتطــوير   إىل إ
القــانون جيــب اعتمــاد وتطبيــق  وعنــد تطبيــق مــصادر القــانون األساســي،   . للقــانون األساســي

، وجيـب تطبيـق القـانون        كليهما، باعتبارمها جزءا من القـانون األساسـي        العريف، والقانون العام  
 يتعارض مع قانون مكتوب، أو كـان تطبيقـه وتنفيـذه خمـالفني لألهـداف الوطنيـة                  ما مل العريف،  

واملبادئ التوجيهية ولاللتزامات االجتماعية األساسـية احملـددة يف الدسـتور؛ أو تعـارض تطبيقـه                
 مـن الدسـتور   ) احلقوق األساسية  (٣ ‐وتنفيذه مع احلقوق األساسية املكفولة يف الباب الثالث         

  ).٢ و ١املادتان (
  

  العنف اجلنساين  ٣-١   
العنــف فيمــا يتعلــق بــالعنف، ال توجــد إشــارة أو قــوانني حمــددة تعــاجل مجيــع جوانــب      
ينبــذ العنــف وتــنص ديباجــة الدســتور حتديــدا علــى أن شــعب بــابوا غينيــا اجلديــدة    . اجلنــساين

تعـذيب  ال جيوز تعـريض أي فـرد لل        وأنه   ويسعى إىل توافق اآلراء كوسيلة حلل مشاكلنا العامة،       
، أو للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية، أو املنافيـة الحتـرام الكرامـة                 )البدين أو العقلي  (

وفيما يتعلق مبسائل من قبيل العنـف املـرتيل، ليـست هنـاك محايـة قانونيـة                 . )٢٠(املتأصلة لإلنسان 
__________ 

 ).١ (٣٦ادة املرجع نفسه، امل  )٢٠(  
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ملتكرر الذي حيكـم فيـه      حمددة، وال يرد يف القانون اجلنائي املطبق سوى جرميتني، مها االعتداء ا           
 أشـهر، واالعتـداء اجلـسيم الـذي حيكـم فيـه بالغرامـة أو بالـسجن ملـدة                    ٦باحلبس ملـدة أقـصاها      

  .)٢١(شهرا ١٢
وال يشمل هذان النـصان احلـاالت املختلفـة الـيت تـشكل العنـف العـائلي، وال يلتزمـان                      

ألمــم املتحــدة بــشأن بــإعالن ا، وال )٢٢(باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
 إىل أن جتتهــد االجتــهاد الواجــب يف درء الــدول، الـذي يــدعو  القـضاء علــى العنــف ضــد املــرأة 

أفعال العنف عن املرأة والتحقيق فيها واملعاقبـة عليهـا، وفقـا للقـوانني الوطنيـة، سـواء ارتكبـت                    
‘ مسـاح ’ بتجرمي   ١٩٧٤ويقضي القانون اجلنائي لعام     . )٢٣(الدولة هذه األفعال أو ارتكبها أفراد     

مــن تتجــاوز الثامنــة عــشرة مــن عمرهــا باالتــصال اجلنــسي مــن ِقبــل األب أو األخ أو االبــن أو 
إن التقيـد التـام   . )٢٤(من قبيل الـدفاع  ‘ القسر’غريهم من الساللة املباشرة، ويعترب تصرفها حتت        

، إمـا أن  ‘قـسر لل’باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة يتطلـب تعريفـا واضـحا         
  .يتضمن اختالل القوة التبايين، أو إلغاء احلكم

ويشمل القانون جرمية االغتصاب، ويصف ظـروف القـسر إذا انتفـى الرضـا، أو كـان                   
هناك استخدام للقوة، أو هتديد أو ترهيب، أو خـشية حـدوث أذي بـدين، أو حتريـف لتـصوير                    

ومبوجـب القـانون    .  أو عـدم رضـاها     ويتمثل جـوهر اجلرميـة يف رضـا الـضحية         . )٢٥(طبيعة الفعل 
 يتـضمن نظامـا   ٢٠٠٢اجلنائي املنقح، أصبح قانون اجلنح واجلرائم اجلنسية ضـد األطفـال لعـام           

جديدا لالعتـداء اجلنـسي يـشمل سلـسلة مـن اجلـرائم تغطـي مجيـع أشـكال االعتـداء، متدرجـة                       
  .على أساس خطورهتا على الضحية، مع عقوبات شديدة على هذه اجلرائم

  
   واملعاهدات وااللتزامات الدوليةاالتفاقيات  ٤-١   

باإلضافة اىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، صـدقت بـابوا غينيـا                    
، )٢٦(اتفاقيـة حقـوق الطفـل   : اجلديدة أيضا على مخس اتفاقيـات دوليـة أخـرى حلقـوق اإلنـسان          

ــصري     ــز العن ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــة مبركــز الالجــئني  واال، واتفاقي ــة املتعلق  تفاقي
__________ 

 .٣٤٤ و ٣٤٣، املادتان ١٩٧٤القانون اجلنائي،   )٢١(  
 .٢٠٠٧،  األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج/صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  )٢٢(  
 / األولكــانون ٢٠ املــؤرخ ٤٨/١٠٤إعــالن بــشأن القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة، قــرار اجلمعيــة العامــة     )٢٣(  

 .١٩٩٣ديسمرب 
 .٢٢٤، املادة ١٩٧٤ون اجلنائي، القان  )٢٤(  
 .٣٤٧املرجع نفسه، املادة   )٢٥(  
 .٢٠٠٠قدمت بابوا غينيا اجلديدة تقريرها البدئي إىل جلنة حقوق الطفل يف عام   )٢٦(  
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والعهـد  ،  والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية           ،  )بعـض التحفظـات املقدمـة      مع(
 .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

.  اتفاقيـة ملنظمـة العمـل الدوليـة    ٢٤وصدقت بابوا غينيا اجلديدة أيضا على ما جمموعه      
) املــرأة (اتفاقيــة بــشأن العمــل حتــت ســطح األرضاالتفاقيــات اتــصاال بــاملرأة هــي وأكثــر هــذه 

ــم( ــة   ، )٤٥ رق ــصلة بالعمال ــسياسات املت ــة ال ــم  (واتفاقي ــة   ، )١٢٢رق ــة حبماي ــة املتعلق واالتفاقي
، )١١١رقــم (االتفاقيــة املتعلقــة بــالتمييز يف العمالــة واملهــن ، و)١٠٣رقــم ) (منقحــة (األمومــة

). ١٣٨رقـم   (اتفاقيـة احلـد األدىن للـسن        ، و )١٠٠رقـم   (قة باملساواة يف األجـر      االتفاقية املتعل و
وما زالت املرأة تواجه مشاكل معينـة خـارج اإلطـار القـانوين املتعلـق بالعمـل، ومـع ذلـك فـإن                  

  .هلذه املشاكل تأثريا كبريا على فرص املرأة ومعاملتها يف سوق العمل
 تتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني يف تنفيــذ  وقــد حتملــت احلكومــة أيــضا التزامــات دوليــة   

ــيجني  ــهاج عمــل ب ــهاج عمــل احملــيط اهلــادئ، و  من ــد وقّعــت  . خطــة عمــل الكمنولــث  ومن وق
ــدعم        ــدت ب ــة، وتعه ــشأن التنمي ــة ب ــالن األلفي ــضا إع ــة أي ــة لأللفيــة  احلكوم ــداف اإلمنائي ، األه

أدرجـت األهـداف    وقـد   . تعزيز املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة        ، وهي   ٣وخصوصا الغاية   
-٢٠٠٥اإلمنائيــة لأللفيــة يف االســتراتيجية احلكوميــة اإلمنائيــة املتوســطة األجــل الراهنــة للفتــرة  

الـضعفاء واحملـرومني وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني مهـا التـزام                محايـة   ، اليت تعترف بـأن      ٢٠١٠
  .أخالقي ودستوري معا تتحمله احلكومة

 بـابوا غينيـا اجلديـدة بالفعـل وااللتزامـات الـيت             أما عـن االتفاقيـات الـيت صـدقت عليهـا            
ويف . حتملتها على الصعيدين اإلقليمي والـدويل، فإهنـا ال تـزال حتتـاج إىل خطـة عمـل لتنفيـذها                   

الوقت نفسه فإن اجلمهور غري مدرك هلذه االلتزامات إىل حد كبري، ناهيك عـن معرفـة كيفيـة                   
 .تأثري هذه االتفاقيات يف حياته إذا نفذت

 
  االلتزام بالقضاء على التمييز  -٢ملادة ا   

تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتوافق على أن تنتـهج، بكـل                 
الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، وحتقيقـا لـذلك، تتعهـد                  

  :بالقيام مبا يلي
 يف دســاتريها الوطنيــة أو تــشريعاهتا  جتــسيد مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة    )أ(  

املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيـق العملـي هلـذا                   
  املبدأ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛
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، مبـا يف ذلـك مـا يقتـضيه األمـر           اختاذ املناسب من التدابري التشريعية وغريها       )ب(  
  ت، حلظر كل متييز ضد املرأة؛من جزاءا
إقرار احلمايـة القانونيـة حلقـوق املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل وضـمان                       )ج(  

احلمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق احملــاكم الوطنيــة ذات االختــصاص واملؤســسات العامــة         
  األخرى، من أي عمل متييزي؛

ة ضــد املــرأة، وكفالــة  االمتنــاع عــن االضــطالع بــأي عمــل أو ممارســة متييزيــ    )د(  
  تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أي    )هـ(  
  شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

اختـاذ مجيـع التــدابري املناسـبة، مبــا يف ذلـك التـشريع، لتعــديل أو إلغـاء القــوانني         )و(  
  نظمة واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكل متييزا ضد املرأة؛واأل

  .إلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة  )ز(  
  

  هيئات حقوق اإلنسان  ٠-٢   
ــزام بالقــضاء علــى التمييــز ليــشمل الــسلطات        ــا اجلديــدة االلت ــابوا غيني وّســع دســتور ب

ومـع ذلـك فلـيس هنـاك أحكـام      . فراد واملنظمـات واملؤسـسات اخلاصـة     واملؤسسات العامة واأل  
خاصة تتعلـق بـالتمييز علـى أسـاس اجلـنس، أو جـزاءات أو غرامـات أو عقوبـات معينـة تتعلـق                        

ويكفــل دســتور بــابوا غينيــا اجلديــدة احلقــوق واحلريــات األساســية للفــرد،   . بــالتمييز اجلنــساين
الـسياسي، أو قبيلتـه، أو موطنـه األصـلي، مهتـديا      بصرف النظر عن عرقـه، أو جنـسه، أو رأيـه          

  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانيف ذلك بروح 
، أوفـد   ١٩٩٥ويف عـام    . وليس هناك اآلن جلنة حلقوق اإلنسان يف بابوا غينيا اجلديدة           

مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف جنيف بعثة إىل بابوا غينيا اجلديدة لتقيـيم االحتياجـات                
جمال حقوق اإلنـسان، وأوصـت البعثـة بإنـشاء جلنـة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان، ليكـون ذلـك                      يف  

ــوة رئيــسية صــوب محايــة حقــوق اإلنــسان      ويف أعقــاب ذلــك وافــق اجمللــس التنفيــذي     . خط
، مل تعـد    ١٩٩٧ على اإلنشاء املقترح هلذه اللجنة، ولكن مع تغيري احلكومة يف عـام              )٢٧(الوطين

 وســعيا مــن وزارة العــدل ومكتــب النائــب العــام إىل إحيــاء هــذه .هــذه املــسألة مــن األولويــات
قـوق اإلنـسان يف     حلإنـشاء جلنـة      عـن    ٢٠٠٣السياسة، أعـدت الـوزارة ورقـة خيـارات يف عـام             

__________ 
 .هو جملس الوزراء الذي يعينه احلاكم العام، بناء على توصية رئيس الوزراء  )٢٧(  
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وجيـري  . وقـد وصـل العمـل علـى إنـشاء هـذه اللجنـة إىل مرحلـة متقدمـة                  . بابوا غينيـا اجلديـدة    
ــشاء جل     ــتور وإن ــديل للدس ــى صــياغة تع ــوق    العمــل اآلن عل ــسي حلق ــانون التأسي ــة بالق ــة معني ن

  . األمم املتحدة اإلمنائيبرنامجاإلنسان، مبساعدة تقنية يقدمها 
وجلنــة التحقيــق يف املظــامل مــستقلة يف عملــها عــن احلكومــة، وهــي واحــدة مــن ثــالث    

ويف إطـار مــشروع محايـة ورصــد   . هيئـات وطنيـة تــسعى إىل معاجلـة مــشاكل حقـوق اإلنــسان    
ملــدة (متطوعــو األمــم املتحــدة  و األمــم املتحــدة اإلمنــائي  برنــامجي ميولــه حقــوق اإلنــسان الــذ 

وحـدة  ، أنـشأت جلنـة التحقيـق يف املظـامل        )٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  أشهر انتهت يف   ستة
وتتلقــى هــذه الوحــدة الــشكاوى املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان . مناهــضة التمييــز وحقــوق اإلنــسان

كمــا أنــشأت وزارة العــدل ومكتــب النائــب العــام  . رفوحتيلــها إىل الــسلطات املختــصة للتــص
ووزارة التنميــة اجملتمعيــة مكتبــا حلقــوق اإلنــسان لتيــسري الــوعي بــدور جلنــة حقــوق اإلنــسان،    
وتوعية املواطنني حبقوقهم ومسؤولياهتم املكفولة يف الدسـتور الـوطين واملبـادئ الدوليـة حلقـوق                

  .اإلنسان
ــا      ــابوا غيني ــسلطة القــضائية يف ب ــة، وحتمــي احلقــوق    وال ــستقلة عــن احلكوم ــدة م اجلدي

  .وهلذه السلطة عدة مستويات أعالها احملكمة العليا. الدستورية، وتفسر القوانني
  

  العنف اجلنساين  ١-٢   
 أجريت دراسة حلالـة األطفـال والنـساء يف بـابوا غينيـا اجلديـدة انتـهت                  ١٩٩٧يف عام     

يل يف الـسياق األوسـع للبيئـة االجتماعيـة الـيت            تفـشي العنـف املـرت      إىلجيب النظـر    ”: إىل ما يلي  
وسـواء اختـذ العنـف اجلنـسي شـكل      . تسببت يف ارتفـاع مـستويات العنـف اجلنـسي ضـد املـرأة       

حترش يف مكان العمل، أو فعل جنسي قسري يأتيه الرجل مع خليلته أو زوجتـه، أو اغتـصاب                  
ف قد أوجد حالة تقّيد املـشاركة       عصبة من اجملرمني لضحية جمهولة، فإن املناخ الراهن هلذا العن         

اهلادفة للمرأة يف التنمية وتتحكم يف هذه املشاركة وحتد منها، كما أنـه ينتـهك مـا للمـرأة مـن                     
  .)٢٨(“حقوق إنسان أساسية

إن جـنس العنـف مسـة       ”: وقد جاء مؤخرا يف وثيقة بيضاء عن القانون والعدالة ما يلي            
أكثـر مـرتكيب العنـف مـن        و. نا يف الوقـت الـراهن     الفتة للنظر من مسـات اخـتالل النظـام يف بلـد           

إن أعـراض   . الشبان، يف حني أن عـددا غـري متناسـب مـن الـضحايا هـم مـن النـساء والـشابات                     
ــة      ــة والتنــشئة االجتماعي  ‐اخــتالل النظــام ختفــي حتتــها مــسائل أعمــق تتعلــق بالــذكورة واهلوي

إن فــريوس . لعدالــة وأجهزتــهمــسائل تتجــاوز بكــثري اجملــال الــضيق للقطــاع الرمســي للقــانون وا 
__________ 

 .١٩٩٧ املتحدة للطفولة، حكومة بابوا غينيا اجلديدة ومنظمة األمم  )٢٨(  
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نقص املناعة البشرية واإليدز، ومها قوة ساحقة حمتملـة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة اليـوم، يرتبطـان                    
 الـسقيم للرجـال والقيـادة الـضعيفة         كإن الـسلو  . بشكل وثيق بكيفية معاملتنـا لنـسائنا وأطفالنـا        
  .)٢٩(“حيوالن دون تغيري السلوك املطلوب بإحلاح

، الـصادر عـن قاعـدة بيانـات         حالـة أطفـال العـامل      عـن    ٢٠٠٠قريـر عـام     وقد ورد يف ت     
 يف املائة مـن النـساء       ٥٦,١، أن   )١٩٩٨-١٩٨٤(منظمة الصحة العاملية عن العنف ضد املرأة        

تعرضن العتداء بدين، وال يشمل ذلك االعتداء اجلنـسي أو االغتـصاب، وهـذا هـو ثـاين أعلـى                
 حبثـا موسـعا عـن العنـف     جلنـة إصـالح القـوانني   أجـرت  وقـد  . معدل للعنف ضد املرأة يف العامل   

. العائلي خلص إىل أن زوجتني من كل ثالث يف املتوسط على صـعيد البلـد يتعرضـن للـضرب                  
واتضح من حبث أجراه معهد األحباث الطبية يف بابوا غينيا اجلديدة أن أكثر من نـصف النـساء                  

  .واجهن أو من غريهمالاليت جرت مقابلتهن تعرضن للعنف اجلنسي، سواء من أز
ضـرب  ”وقد يكون عنف العشري، الذي يشار إليه عادة يف بابوا غينيا اجلديـدة بعبـارة             

وجتيز أحكـام   . ، أشيع أشكال العنف العائلي والعنف ضد املرأة بصورة أعم         “الزوجة التحيزي 
مـة واملعاقبـة   القانون اجلنائي الساري اآلن يف بابوا غينيـا اجلديـدة للدولـة، إىل حـد كـبري، احملاك            

وال يفــرق القــانون بــني العنــف الــذي يقــع يف ســياق العالقــة   . علــى أفعــال العنــف ضــد املــرأة 
  .األسرية والعنف الواقع يف سياق احلياة اجملتمعية األوسع نطاقا

 عددا من القـوانني الـيت جتعـل مـن ضـرب           جلنة إصالح القوانني   سنت   ١٩٨٦ويف عام     
ــه    ــا يعاقــب علي ــداء املتكــرر    الزوجــة فعــال إجرامي ــوه جبــرائم مثــل االعت ــهم مرتكب القــانون، ويت

ولفتت جلنة إصالح القوانني االنتباه إىل ضـرورة تعامـل مـوظفي إنفـاذ              . واألذى البدين الشديد  
 ١٩٩٢ويف عـام    . القوانني جبدية مع جرائم االعتداء على الزوجات، على أساس التهم الراهنـة           

 توصـية  ٥٤وُوضع تقرير هنائي حـوى  . العنف العائليطلب إىل اللجنة اختتام عملها يف مسألة  
  :مبزيد من العمل يف عدة جماالت، مثل

اإلصــالحات واإلجــراءات القانونيــة املطلوبــة لتعزيــز تطبيــق القــانون اجلنــائي وتــصدي   •
 الشرطة؛

اإلصالحات واإلجراءات القانونية املطلوبة لتحسني السبل األخرى للحمايـة القانونيـة            •
 الة اجلنائية؛خارج نظام العد

 التدابري املطلوبة الستمرار محالت التوعية العامة والربامج التثقيفية والتدريب املهين؛ •

__________ 
 .٢٠٠٧وثيقة بيضاء عن القانون والعدالة يف بابوا غينيا اجلديدة، : جمتمع عادل وسامل وآمن  )٢٩(  
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ــة       • ــدابري املطلوب ــاة؛ والت ــضحايا واجلن ــة إىل ال ــشورة املقدم ــة لتحــسني امل ــدابري املطلوب الت
 .لتحسني اخلدمات املقدمة إىل الضحايا، وخباصة يف جمال الصحة واإليواء

التقرير إىل الربملان، ولكن احلكومة مل تنفذ التوصيات الداعية إىل اإلصـالح            وقدم هذا     
وبــدال مــن ذلــك قــلّ تركيــز احلكومــة علــى . التــشريعي وال تلــك الداعيــة إىل مزيــد مــن العمــل

وال تــزال أغلبيــة توصــيات اللجنــة رهــن  . العنــف العــائلي، وتبــددت القــوة الدافعــة إىل التغــيري  
  .التنفيذ

  
  )اجلرائم اجلنسية واجلرائم ضد األطفال(ن اجلنائي القانو  ٢-٢   

اجلـرائم الـيت    ”القانون اجلنائي هو القانون الذي يتعامـل مـع مجيـع اجلـرائم اخلطـرية أو                   
أمــا األفعــال . ، والــيت جتــرى احملاكمــة عليهــا أمــام احملكمــة الوطنيــة “تقــع حتــت طائلــة القــانون 

ويف . نون اجلـنح املعمـول بـه يف احملـاكم احملليـة      اإلجرامية األخرى األقـل شـأنا فيتعامـل معهـا قـا           
، غــريت )اجلــرائم اجلنــسية واجلــرائم ضــد األطفــال( ومــع تطبيــق القــانون اجلنــائي ٢٠٠٣عــام 
غينيا اجلديدة نظامها املتعلق باالعتداء اجلنسي، فأدخلت سلسلة من اجلرائم اجلديـدة الـيت               بابوا

ــشمل ســبل االغ     ــيت ت ــدرج حــسب خطــورة األذى، وال ــرأة  تت ــسي للم ــصاب اجلن ــددت . ت وُح
عقوبات أغلظ، وألغيـت احلـصانة الزوجيـة الـيت كانـت حتمـي الـزوج مـن هتمـة االغتـصاب يف                       

  .املاضي، كما ألغى اشتراط الشهادة املؤيدة
وينص القانون على اعتبار الشخص الذي يقْدم على فعل جنـسي بـاإليالج أو اللمـس           

تكون له بالطفل عالقة تقوم على الثقة، مرتكبـا        عاما، و  ١٨ و   ١٦مع طفل يتراوح عمره بني      
وتنــسب هــذه اجلرميــة أساســا إىل األشــخاص الــراعني لألطفــال، الــذين يتحملــون    . )٣٠(جلرميــة

ــة هلــم     ــوفري الرفاهي ــشئتهم وت ــة األطفــال املــسؤولني عنــهم وتن ويــشمل هــؤالء  . مــسؤولية رعاي
نـيني أو األوصـياء، واملدرسـني،    األشخاص األبـوين، وزوج األم أو زوجـة األب، واألبـوين املتب      

واملربني الدينيني، واملستشارين أو العاملني يف قطاع الشباب، ومهنيي الرعاية الـصحية، وأفـراد          
وأْشيع دفـاع يف االهتـام بارتكـاب جرميـة جنـسية ضـد طفـل هـو                 . الشرطة أو موظفي السجون   

  .ه أو يتجاوزهااعتقاد املتهم، ألسباب معقولة، أن الطفل يف السادسة عشرة من عمر
وأصــبحت جرميــة االغتــصاب اآلن يف القــانون اجلديــد تعتــرب جرميــة ميكــن أن يرتكبــها   

ــدان        ــضا للمــرأة أن ت ــسني، وميكــن أي ــضحايا مــن اجلن ــاث، وميكــن أن يكــون ال ــذكور واإلن ال
يف شـخص آخـر     ‘ اإليـالج ’بارتكاب جرمية االغتصاب إذا أقـدمت، علـى النحـو احملـدد، علـى               

ومل يعد الزواج من الضحية جيدي يف الدفاع عن املتـهم، بعـد أن كـان                . اهادون رضاه أو رض   
__________ 

 .من القانون اجلنائي) هاء (٢٩٩املادة   )٣٠(  
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ويقـضي  . القانون القدمي يستثين اغتصاب الزوج لزوجه، وهو مـا أصـبح يف عـداد املاضـي اآلن                
الشخص الذي يقوم باإليالج يف شخص آخر دون رضاه أو رضـاها يعتـرب              القانون اجلديد بأن    

 عامـا؛ وإذا ارتكبـت جرميـة        ١٥] لفتـرة تـصل إىل    [السجن  : بةالعقو. مرتكبا جلرمية االغتصاب  
ــة   ــرة الفرعيـ ــدى     ) ١(واردة يف الفقـ ــسجن مـ ــة للـ ــهم عرضـ ــون املتـ ــشددة، يكـ ــروف مـ يف ظـ

  .)٣١(احلياة
 مــن القــانون أيــضا إىل ســفاح احملــارم، وتــذهب إىل أنــه إذا كــان ٢٢٣وتتطــرق املــادة   

 عامـا، وكـان   ١٨ و ١٦ عمـره بـني   الضحية طفال دون السادسة عـشرة مـن العمـر أو يتـراوح         
على عالقة قائمة على الثقـة باجلـاين أو كـان حتـت سـلطته أو كـان اجلـاين يعولـه، اعتـرب الفعـل                    

واالتـصال اجلنـسي بواحـد مـن احملـارم دون الـسادسة       . إيالجا أو سـلوكا جنـسيا غـري مـشروع        
يالجـا غـري مـشروع يف       عشرة من العمر ال ميكن أن يتم بالرضا، ولذلك يعترب اغتصابا حملـرم وإ             

وعقوبة اإليـالج يف حمـرم طفـل دون الـسادسة عـشرة مـن العمـر، سـواء كـان مـن ذوي               . طفل
 عامــا، أو الــسجن مــدى احليــاة إذا قــل عمــر ٢٥األرحــام أو ال، هــي الــسجن لفتــرة تــصل إىل 

و  عاما، أو كانت تربطه باجلاين، على النحو احملدد، عالقة قائمة على الثقـة، أ              ١٢الضحية عن   
وبــذلك فــإن عقوبــة ســفاح احملــارم اتــسعت اآلن   . كــان حتــت ســلطته، أو كــان اجلــاين يعولــه  

ــة املباشــرة، بــل أيــضا األســرة املمتــدة، باســتثناء       لتــشمل لــيس فقــط الــضحايا مــن ذوي القراب
  .األطفال املتبنني، ما مل يكونوا من ذوي القرابة املباشرة

لدولـة، إىل حـد كـبري، احملاكمـة واملعاقبـة      وجتيز أحكام القانون اجلنـائي الـساري اآلن ل      
وال يفــرق القــانون بــني العنــف الــذي يقــع يف ســياق العالقــة   . علــى أفعــال العنــف ضــد املــرأة 

فمثال ليس من الـدفاع القـانوين       . األسرية والعنف الواقع يف سياق احلياة اجملتمعية األوسع نطاقا        
وباملثل فـإن تعـديالت     . زوجته‘ يؤدب’و  أ‘ يعاقب’يف هتمة االعتداء أن يدعي الزوج أنه كان         

القانون اجلنائي عّدلت تعريف االغتصاب ليشمل اإليالج دون رضا، سـواء حـدث يف الـزواج                
  .أو خارجه
وقد قدمت السيدة كارول كيدو، وزيرة التنمية اجملتمعيـة، هـذه التعـديالت يف شـكل                  

ــانون أعــده أعــضاء الربملــان بــصفتهم الشخــصية، ومتــت صــيا     غتها واملوافقــة عليهــا  مــشروع ق
ويعد النجاح يف مترير التعـديالت      . مبساعدة وضغط جلنة العمل املعنية باألسرة والعنف اجلنسي       

من خالل الربملان إجنازا هائال، وخباصة أهنا كانت متثل حتديا لبعض اآلراء املتجذرة بقـوة فيمـا                 
ــه    القــانوين متاحــا يف ومل يكــن االنتــصاف. يتعلــق بــاحلق املفتــرض للرجــل يف مــضاجعة زوجت

املاضــي للمــرأة الــيت تتعــرض الغتــصاب زوجهــا هلــا، أمــا اآلن فإنــه ميكــن اهتــام الــزوج املــذنب  
__________ 

 . من القانون اجلنائي٣٤٧املادة   )٣١(  
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على أن تردد الشرطة يف توجيه االهتام وفقـا للقـوانني املعدلـة ال يـزال ميثـل حتـديا                     . باالغتصاب
امـات يف حمـاكم     يتعني التغلب عليـه، وهـو مـا ينطبـق أيـضا علـى طريقـة التعامـل مـع هـذه االهت                      

  .القرى
  

  العنف اجلنساينملساعدة ضحايا قانون البّينة تعديالت   ٣-٢   
أدخلت تعديالت تشريعية للتغلـب علـى بعـض مـا يـساور الـضحايا عـادة مـن خـوف                       

ــداء          ــن أشــكال االعت ــريه م ــصاب وغ ــضايا االغت ــشهادهتم يف ق ــد اإلدالء ب ــة عن ــعور باملهان وش
، علـى إمكـان منـع       ٢٠٠٣البّينة، اليت بدأ نفاذها يف عام       وتنص اآلن تعديالت قانون     . اجلنسي

اجلمهور مـن حـضور جلـسات احملكمـة يف قـضايا اجلـرائم اجلنـسية، وإمكـان اسـتعانة الـضحية                      
ويـضاف  . بشخص مساعد يف إدالئها بشهادهتا، وعـدم الـسماح للمتـهم باسـتجواب الـضحية               

 إىل الـضحية بـشأن سـلوكها اجلنـسي     إىل ذلك أن هناك قيودا حتدد األسئلة اليت ميكن أن توجه          
فـإذا ثبـت أن     . يف املاضي، وأنه ال ميكن قبول شهادة تتعلق مبا يشاع عنها من الناحيـة اجلنـسية               

وال يــسمح للمتــهم . ، فــإن احملكمــة حتجــم عــن االســتماع إىل روايتــها‘حمترفــة للبغــاء’الــضحية 
ــه احملــامي أو مم      ــوم ب ــشاكية شخــصيا، فاالســتجواب يق ــاء باســتجواب ال ــل االدع ومبوجــب . ث

القوانني املعدلـة مـؤخرا، أصـبحت تتـاح للـضحية فرصـة إبـداء الـرأي أمـام احملكمـة فيمـا جيـب                         
  .اختاذه إزاء اجلاين

والشهادة الطبية يف مسألة االغتصاب غري إلزامية، فاملسلّم بـه اآلن أنـه يكـاد يـستحيل                   
 يف منـاطق نائيـة أو يف منـاطق          على ضحايا االغتصاب يف بابوا غينيا اجلديدة، ومعظمهن يعشن        

ال يتسىن فيها احلصول على اخلـدمات الـصحية، أن جيـري فحـصهن طبيـا بعـد الواقعـة مباشـرة                
وكـان القـانون القـدمي اخلـاص باالغتـصاب يتطلـب اإلدالء             . وتقدمي تقريـر حـىت تقتنـع احملكمـة        

 تولّــد االقتنــاع بالــشهادة املؤيــدة بوجــه خــاص، وكــان ميكــن للــشهادة الطبيــة أمــام احملكمــة أن
على أن ذلك ال يغـري شـيئا مـن عـبء إثبـات الواقعـة يف احملكمـة، وهـذا يف                      . حبدوث اغتصاب 

  .“يتجاوز أي شك معقول”مجيع القضايا اجلنائية يف بابوا غينيا اجلديدة 
وحيدد هذا القانون الطفل بأنه من هو دون الثامنة عشرة من العمر، ويتـاح للمحكمـة             

 لتيسري اإلدالء بالشهادة يف احملكمة على األطفال ضحايا اجلـرائم اجلنـسية،           حاليا خيارات أكثر  
ومن ذلك مثال االستعانة بعامل يف جمال رعاية األطفال أو بصديق للطفل للمـساعدة يف ترمجـة            

ــة للمحكمــة    ــة الرمسي ــسبق   . شــهادة الطفــل إىل اللغ ــسة ت ــشهادة يف جل وميكــن اآلن اإلدالء بال
  .الفيديواحملاكمة أو تسجيلها ب
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  اإليدز والوقاية منهما/قانون إدارة فريوس نقص املناعة البشرية  ٤-٢   
اإليــدز يف بــابوا غينيــا اجلديــدة متاثــل  /طريقــة اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية    

 االغتــصاب، واالعتــداء اجلنــسي -حيــدث يف أفريقيــا، حيــث تكــون هنــاك أســباب متماثلــة  مــا
 تؤدي إىل وفاة عدد من النـساء أكـرب بكـثري            -لي، والفقر، والبغاء    على األطفال، والعنف العائ   

من الرجال بسبب اإليـدز، بعـد أن تكـون الكـثريات منـهن قـد نقلـن املـرض إىل أطفـاهلن عنـد                         
اإليـدز  /ويقول اجمللـس الـوطين لإليـدز إن أعلـى إصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   . الوالدة

 عاما، وإن إصابتهن بـاملرض تـصل     ١٩ و   ١٥أعمارهن بني   تتحقق بني الفتيات الالئي تتراوح      
وناقلو املـرض هـم غالبـا مـن         . إىل أربعة أضعاف إصابة الفتيان الذين هم يف نفس الفئة العمرية          

الرجال الذين قد ال يدركون أهنـم مـصابون بـه، والـذين يبحثـون عـن فتيـات أصـغر سـنا علـى                         
  .)٣٢(“طاهرات”أمل أن يكّن ما زلن 

اإليـدز والوقايـة منـهما يف عـام     / قانون إدارة فريوس نقص املناعة البـشرية      وأدى إصدار   
وينص هذا القانون علـى     .  إىل إعمال احلقوق األساسية املعترف هبا يف ديباجة الدستور         ٢٠٠٣

اإليدز، وإدارة املمارسات التمييزية للمصابني أو ملن يظنون أهنـم مـصابون       /منع تفشي الفريوس  
  .اية الصحة العامة، وما يرتبط بذلك من أغراضاإليدز، ومح/بالفريوس
 مـن القـانون   ٢٠وملا كان الوباء ميس بوجه خاص الشابات مبعدل متزايـد، فـإن املـادة           

ال تسمح إال ملن يقدم خدمات العالج أو الرعاية أو املشورة للشخص املصاب بـإبالغ العـشري        
ص الذي يقدم املـشورة للمـصاب     وميكن اإلبالغ أيضا إذا رأى الشخ     . بناء على طلب املصاب   

أن هذا املصاب أخفق يف تغيري سلوكه بالشكل املناسب، وإذا رفض املصاب إبالغ العـشري أو                
  .مل يوافق على إبالغه

ويعاجل القانون أيـضا انتقـال املـرض مـن األم إىل الطفـل، ولكـن لـيس هنـاك مـا يتـصل                    
ها، سـواء قبـل والدتـه أو يف أثنائهـا أو            بانتقال فريوس نقص املناعـة البـشرية مـن املـرأة إىل طفلـ             

  .وال يتضمن القانون أي شيء عن العنف أو التمييز اجلنساين. بعدها
  

   حماكم القرى-االنتصاف القانوين سعيا إىل حقوق املرأة   ٥-٢   
للمرأة حقوق متساوية يف متابعة القضايا مـن خـالل احملـاكم الوطنيـة، ومـع ذلـك فـإن            

قانوين واإلجراءات القانونيـة وعـدم وجـود مـساعدة ماليـة للحـصول علـى                االفتقار إىل الفهم ال   
ومنذ فتـرة طويلـة كـف    . إنصاف قانوين جيعالن من الصعب االستفادة من نظام العدالة الرمسي      

. مكتـب املــدعي العــام يف بــابوا غينيــا اجلديــدة عـن تقــدمي املــساعدة القانونيــة يف قــضايا األســرة  
__________ 

  .٢٠٠١مايو /أيار ٣، PINA Nius Onlineوكالة أنباء   )٣٢(  
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اإلملام بالقراءة والكتابة بني النساء وقلة اسـتفادهتن مـن االقتـصاد            وبالنظر إىل اخنفاض معدالت     
النقــدي وضــعف حــراكهن وافتقــارهن إىل ســلطة صــنع القــرار، فــإن النــساء أقــل مــن الرجــال   

وإذا تعرض شخص يف بابوا غينيا اجلديدة لتهديـد عنيـف مـن             . وصوال إىل نظام العدالة الرمسي    
تعهـد  ’’ احمللية احلصول من هذا الشخص اآلخر علـى          آخر، كان بوسعه أن يلتمس من احملاكم      

والواقـع  .  وهذه احملاكم ليست منشأة خصيصا للتعامل مـع العنـف العـائلي     ،“بالتصرف السليم 
  .أن قلة قليلة من النساء هي القادرة على تقدمي طلب للحصول على مثل هذه األوامر املدنية

ــاره وســيلة لتــسوية  لعــريفالقــانون اومــع ذلــك فــإن النــاس يتقبلــون وحيترمــون      ، باعتب
وليس هناك ما يربط الناس يف القرى واملستوطنات احلضرية باحملـاكم الرمسيـة، مثـل               . اخلالفات

واملقـصود مـن حمـاكم القـرى تـسوية اخلالفـات الناشـئة بطريقـة تتفـق والقـانون                    . احملاكم احملليـة  
 حملي قليـل التكلفـة ميكـن الوصـول       العريف احمللي، والعمل يف أحناء البلد على توفري نظام قضائي         

ونظام احملاكم هذا القائم على املبادئ اإلصالحية ال العقابية موجود يف التشريع ومـدعوم               . إليه
ويف حمكمة القرية يكـون للقـانون       . من حكومة البلد وحكومات املقاطعات واحلكومات احمللية      

  .العريف األسبقية على سائر القوانني، ما عدا الدستور
، ‘كفالـة الـسالم والتوافـق     ’لدور األساسي حملكمة القرية يف بابوا غينيـا اجلديـدة هـو             وا  

، والعمل باألعراف على حنو يتفق مع قـانون         ‘تسوية ودية للخالفات  ’والسعي إىل التوصل إىل     
وهلـذه احملـاكم دور يف منـع اتـساع اخلالفـات والرتاعـات البـسيطة                . ١٩٨٩حماكم القرى لعـام     

تشريعها التفويضي، علـى التوصـل إىل تـسوية مـن خـالل الوسـاطة قبـل ممارسـة         والعمل، وفقا ل 
ــأداء أعمــال خلدمــة    . اختــصاصها الرمســي وميكــن للقــضاة فــرض غرامــات، أو إصــدار أوامــر ب

  .اجملتمع، أو األمر بدفع تعويض للطرف املظلوم
  

ــام    ــارس اختـــصاصها يف    ٢٠٠١ويف عـ ــة متـ ــة حمكمـ ــة ألـــف ومائـ ــاك قرابـ  ورد أن هنـ
ومــن بــني مجيــع املؤســسات احلكوميــة تعتــرب حمــاكم   . يف املائــة مــن بــابوا غينيــا اجلديــدة  نيمثــان

العنـف  القرى، مع عدم اإلخالل بقيود االختصاص، هي األقدر على توفري احلماية للمـرأة مـن                
، واملعاقبة على االعتداءات البسيطة اليت تتعـرض هلـا املـرأة، واألمـر بـدفع تعـويض ملـن                 اجلنساين

، ميكن أيـضا أن متـارس   للقانون العريفومع ذلك فإن حماكم القرى، عند تطبيقها   . العنفتعاين  
التمييز ضد املرأة وتنكر عليهـا حقوقهـا، وهـذا يتوقـف علـى مـضمون القـانون العـريف وكيفيـة                      

  .تطبيقه
وإذا كان حملاكم القرى أن تنظر يف اخلالفات املتعلقة مبهر العـروس وحـضانة األطفـال                  

ــسائل  ــزواج        وامل ــة لفــسخ ال ــا غــري مؤهل ــة، فإهن ــسمى املــشاكل العائلي ــصلة مبــا ي وتواجــه . املت
وكــثريا مــا يــؤدي . الــشاكيات أو املبلغــات صــعوبات مجــة يف التعامــل مــع نظــام حمــاكم القــرى
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املعاملــة  إىل الغــريب طوالتطبيقــات اجلاريــة علــى الــنم“ ملعاصــرة التقليديــةا’’خلــيط املمارســات 
وتربط العدالة اإلصـالحية حقـوق املـرأة يف احلمايـة           . جراءات حماكم القرى  املختلفة للمرأة يف إ   

مــن العنــف والتعــويض عــن اإلســاءات الــيت تتعــرض هلــا باهلــدف املتمثــل يف اســتعادة عالقــات   
  .الوفاق داخل اجلماعات اليت يسيطر عليها الرجل وفيما بينها

، ٢٠٠٠ يف عـام     قـرى لقـانون حمـاكم ال    وحيدث ذلك علـى الـرغم مـن تعـديل الربملـان               
مـن قـضاة    (ومبوجبه يتعني على كل حمكمة قرية أن تضم بني أعضائها قاضـية واحـدة أو أكثـر                  

 صـدر كتيـب تنقـيح حمـاكم     ٢٠٠٣ويف عام ). ٥ و ٤احملكمة الذين يتراوح عددهم عادة بني    
 القرى الذي يطلب إىل هذه احملاكم بوضوح إشراك املرأة ومعاملتها بإنـصاف، ولكـن املواقـف              

ــائدة   ــة ال تــزال س ــار االســتراتيجية اجلنــسانية       . العتيق ــود جمــددا يف إط وجيــري اآلن بــذل اجله
احلكوميــة لقطــاع القــانون والعدالــة، الــيت سترصــد أيــضا جتربــة املــرأة يف االســتفادة مــن حمــاكم 

  .القرى وتشغيلها
 واملطلوب من الوحدات االستـشارية حملـاكم األحيـاء أن تتعـاون مـع حمـاكم القـرى يف                

متكني املرأة مـن الوصـول إىل احملكمـة ومـن احلـصول علـى مركـز متـساو ومعاملـة منـصفة مـن                         
وسيتم تنفيذ ذلك من خـالل بـرامج تدريبيـة صـممت لتعزيـز حـق املـرأة يف الوصـول                     . احملكمة

ويتعني علـى حمـاكم القـرى أن        . إىل حمكمة القرية واحلصول على مركز متساو ومعاملة منصفة        
قــف املــتغرية مــن العنــف العــائلي، مــع التعامــل مــع بعــض حــاالت العنــف   تــدعم وتعكــس املوا

ويتعني أيضا علـى قطـاع القـانون والعدالـة تـدريب احملققـني والقـضاة           . العائلي باعتبارها اعتداء  
ــوفري          ــانوين، وت ــسية، ووضــع بروتوكــول طــيب وق ــاجلرائم اجلن ــق ب ــد املتعل ــانون اجلدي ــى الق عل

  .يالتدريب يف جمال االعتداء اجلنس
  

  السياسات واملبادرات احلكومية يف معاجلة التمييز اجلنساين  ٦-٢   
  السياسة السكانية الوطنية  ١‐ ٦‐ ٢   

 أطلقت وزارة املالية والتخطيط السياسة السكانية الوطنيـة         ١٩٩١يونيه  /حزيران ٥يف    
بقـاؤه يف   واهلدف األساسي هلذه السياسة احلد مـن النمـو الـسكاين وإ           . املتكاملة للتقدم والتنمية  

وتعكـس الـسياسة الراهنـة      . مستوى قابل لالستدامة من حيث موارد الدولة ومنوها االقتصادي        
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وتـشدد علـى ضـرورة تنفيـذه              ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(

ــاطق   ــساواة والفــرص بــني     . علــى صــعيد املقاطعــات واملن ــز امل ــأن تعزي ــسياسة ب ــسلم هــذه ال وت
وتطرقـت الـسياسة إىل التمييـز،    . نسبة إىل املرأة مسة أساسـية مـن مسـات بنـاء الدولـة          اجلنسني بال 

احلكومة إىل تعزيـز ودعـم النـهوض بـاملرأة، وخـصوصا فيمـا يتعلـق مبـا هلـا مـن حقـوق                        فدعت  
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اإلنسان وحبرية االختيار فيما يتعلق باإلجناب، ومساندة وتعزيز املنظمات النسائية العاملة علـى             
  .أةدعم وضع املر

زيـادة الفـرص املتاحـة للمـرأة للمـشاركة بـشكل            ’’ إىل   ٦ويرمي هدف الـسياسة رقـم         
، ويقـدم تربيـرا     “أكمل يف احلياة االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعيـة جملتمعهـا وبلـدها           

لعــدد مــن املبــادرات الراميــة لــيس فقــط إىل حتــسني وضــع املــرأة وزيــادة متكينــها، بــل أيــضا إىل 
ــة بوجــه عــام   حتقيــق مز ــاء الدول ــة مباشــرة للمجتمــع ولبن ــا إجيابي ــسياسة  . اي ــذلك حــددت ال ول

وتشمل األنشطة املطلوبة تعديل اإلطـار القـانوين        . السكانية أربعة أهداف رئيسية يتعني بلوغها     
إلزالــة احلــواجز الباقيــة أمــام مــشاركة املــرأة علــى قــدم املــساواة يف التنميــة الوطنيــة، واســتمرار  

تنفيــذ بــرامج خاصــة تكفــل للمــرأة فرصــا متــساوية يف التعلــيم والعمــل واإلســكان احلكومـة يف  
وال يــزال مطلوبــا وضــع وتعزيــز بــرامج حمــددة تزيــل احلــواجز أمــام اســتقالل املــرأة   . والتجــارة

  .اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
  

  ٢٠١٠‐ ٢٠٠٥االستراتيجية اجلنسانية لقطاع القانون والعدالة،   ٢‐ ٦‐ ٢   
ار االستراتيجي لقطاع القانون والعدالة حجيتـه مـن االسـتراتيجية اإلمنائيـة         يستمد اإلط   

، )٢٠٢٠-٢٠٠٣(، واســــتراتيجية احلــــد مــــن الفقــــر  )٢٠١٠-٢٠٠٥(املتوســــطة األجــــل 
وتلتـزم  ). ٢٠٠٠(والسياسة وخطة العمل الـوطنيتني للقـانون والعدالـة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة                 

ون والعدالــة باهلــدف الدســتوري املتعلــق بتحقيــق التنميــة  االســتراتيجية اجلنــسانية لقطــاع القــان 
البشرية املتكاملة للجميع يف تعزيزها للمساواة بني اجلنسني للعـاملني يف مجيـع وكـاالت قطـاع                 

ــا   ــة واملتعــاملني معه وســيتم ذلــك مــن خــالل اســتراتيجيات حتــسني القطــاع     . القــانون والعدال
  .املنصف للخدمات إىل شعب بابوا غينيا اجلديدةلتمكينه من تعظيم موارده البشرية والتقدمي 

وتــشمل هــذه االســتراتيجية تطــوير سياســات وممارســات املــساواة الــيت تتــيح للرجــل      
واملرأة املشاركة على قدم املساواة يف عملهما يف قطـاع القـانون والعدالـة، ووضـع ودعـم هنـج                    

 ومشاركة على نطاق واسـع      وميلك القطاع معرفة  . حلقوق اإلنسان لتقدمي اخلدمات من خالله     
اإليدز وإدارهتما، وستتم االستفادة من هـذه املعرفـة         /يف الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية      

واملشاركة مع تعزيز العالقات بني أجهزة القطاع ومنظمات اجملتمع املدين، من أجـل التـشجيع               
مــن نظــام العدالــة الرمســي،  وتــتعني زيــادة اســتفادة املــرأة  . علــى تــسوية اخلالفــات غــري العنيفــة 

. وتشجيع جتارهبا يف جمال مبادرات العدالـة اإلصـالحية، ورصـد املمارسـات املنـصفة للجنـسني          
وجيــب تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى تــوفري معلومــات تفــصيلية عــن وضــع املــرأة والرجــل أمــام    

  .القانون
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دالــة اإلصــالحية  الــسياسة وخطــة العمــل الوطنيتــان للقــانون والعدالــة اعبتــار العوحتــتم  
ومـع وجـود احتمـاالت      . مبدأ توجيهيا إلصالح قطاع القانون والعدالة يف بابوا غينيـا اجلديـدة           

واسعة للعدالة اإلصالحية يف بابوا غينيا اجلديدة، فإن مـن املهـم تفـادي مبـادرات هـذه العدالـة                    
وهلـذا الـسبب   . جلنـسني اليت تدمي حاالت عدم املساواة الراهنة، مبا يف ذلك انعدام املساواة بني ا 

فإنه إذا كان القطاع الرمسي يدعم العدالة اإلصـالحية واحملافـل غـري الرمسيـة لتـسوية اخلالفـات،            
  .فإنه ال بد من رصد جتارب املرأة يف العدالة اإلصالحية واحملافل غري الرمسية لتسوية اخلالفات

  
  أةقل ال للعنف اجلنسي ضد املر:  وضع ممكنللنكن يف أفض  ٣‐ ٦‐ ٢   

هذا املشروع الذي سيتواله فرع اجلنسانية يف وزارة التنمية اجملتمعية يتعلق بـالتمييز يف                
وعلـى  . تنفيذ القوانني ذات الصلة باغتصاب الزوج لزوجته واالعتداءات اجلنسية على الفتيات          

يـل  أبر/نيـسان الرغم من نشر القوانني اليت جتّرم اغتصاب الزوج لزوجتـه يف اجلريـدة الرمسيـة يف           
ومل يـتم أيـضا سـوى القليـل       . ، مل جتر حىت اليوم أي حماكمـة انتـهت إىل نتيجـة مرضـية              ٢٠٠٣

 ٢٠٠٣مــن احملاكمــات الفّعالــة يف االعتــداءات اجلنــسية علــى الفتيــات منــذ تعــديالت عــام          
  ). باء من الباب الرابع من القانون اجلنائي٢ ألف و ٢اجلزءان (

اجلهــل بتجــرمي اغتــصاب الــزوج  ) ١: (ا يلــيوتــشمل العقبــات الرئيــسية يف التنفيــذ مــ   
القبول الثقايف الواضح للعنـف اجلنـسي يف بعـض          ) ٢(لزوجته واالعتداء اجلنسي على الفتيات؛      

الثقافات، وهو مسة لألشـخاص اخلـارجني علـى تقاليـد جمـتمعهم القـروي تـرتبط غالبـا بتعـاطي                     
ــصلة بامل   . الكجــول واملخــدرات  ــد ال ــد مــن البحــث لتحدي خــدرات والكجــول  ومطلــوب مزي

ــاطق          ــستوطنات املن ــك يف م ــة هــل حيــدث ذل ــسني، ومعرف ــني اجلن ــات ب ــن العالق ــاملواقف م وب
قلة اإلبالغ عـن العنـف اجلنـسي بـسبب مـا ورد       ) ٣(احلضرية أكثر مما حيدث يف القرى أم ال؛         

التمييـز العـام الواسـع      ) ٤(وبسبب اخلوف من إبالغ الشرطة بالعنف اجلنـسي؛         ) ٢(و  ) ١(يف  
ــة؛   النطــا ــة   ) ٥(ق ضــد املــرأة يف قطــاع القــانون والعدال انعــدام اخلــدمات املناســبة املتاحــة لتلبي

  .احتياجات النساء والفتيات املعانيات للعنف اجلنسي أو املعّرضات له
ــود      ــى البنـ ــشروع علـ ــذا املـ ــز هـ ــة  )٥(و ) ٢(و ) ١(ويركـ ــوانني املتعلقـ ــاعال القـ ، جـ

ــداء اجلنــسي ع   ــه واالعت ــزوج لزوجت ــة ومفهومــة لــدى القــادة    باغتــصاب ال لــى الفتيــات معروف
واملختصني ومساعدي املختصني والنـاس العـاديني يف أحنـاء بـابوا غينيـا اجلديـدة، وعـامال علـى                    

وســيجري ربــط هــذا املــشروع . زيــادة الــوعي اجملتمعــي بالعواقــب الالإنــسانية للعنــف اجلنــسي
قـضاة الريـف ومـوظفي إنفـاذ     مبشروع قطاع القـانون والعدالـة الـذي يـسعى إىل زيـادة مراعـاة               

  .القوانني ملسائل املساواة بني اجلنسني وللقوانني ذات الصلة بالعنف اجلنساين
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ــصحة          ــامي يف قطاعــات ال ــدرة عمــال اخلــط األم ــادة ق ــضا إىل زي ويرمــي املــشروع أي
والتعليم والرعايـة االجتماعيـة والقطاعـات غـري احلكوميـة علـى حتديـد النـساء والفتيـات الـاليت              

ضــن للعنــف اجلنــسي ودعمهــن وتــوفري املــشورة هلــن، وإعــداد مــرفقني للتعــاون متعــددي     يتعر
  .الوكاالت يهيئان سبل اخلدمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف اجلنسي

  
  جلنة العمل املعنية باألسرة والعنف اجلنسي  ٤‐ ٦‐ ٢   

اعيـة التابعـة     جلنـة قط   ١٢جلنة العمـل املعنيـة باألسـرة والعنـف اجلنـسي واحـدة مـن الــ                    
ويقوم هذا اجمللس، الذي أقامه اجمللس التنفيذي الـوطين         . للمجلس االستشاري للتنفيذ والرصد   

 بقــرار منــه، بتيــسري االتــصال بــني احلكومــة والقطــاع اخلــاص واملنظمــات غــري   ١٩٩٨يف عــام 
 ويــرأس وزيــر التخطــيط والتنفيــذ هــذا. احلكوميــة والكنــائس واملؤســسات األكادمييــة والبحثيــة

  .اجمللس الذي يعترب، مع ذلك، هيئة مستقلة تقع خارج نطاق اخلدمة العامة
ويتمثــل دور اللجنــة يف تنــسيق األنــشطة يف كــل جمــال مــن جمــاالت التركيــز، ويــشمل    

ذلك التعـاون مـع عـشرات مـن اجلماعـات يف البلـد، ويـأيت التمويـل مـن جهـات ماحنـة خمتلفـة                          
ي اللجنـة البـالغ الـصغر، فإهنـا قـدمت مـسامهات           ورغـم عـدد مـوظف     . ثنائية ومتعـددة األطـراف    

املساعدة يف إصالح التشريع املتعلق بـاجلرائم اجلنـسية ورفاهيـة       : قّيمة بطرائق متعددة كان منها    
الطفل؛ دعم مشروع قانون محاية األسرة؛ توزيع مـواد للتوعيـة القانونيـة؛ إنـشاء فـروع للجنـة                   

 تنظـيم محـالت توعيـة وطنيـة، وخباصـة خـالل             يف املقاطعات؛ إعـداد مـواد للتـدريب والـدعوة؛         
 للنشاط املتعلق بالعنف ضد املرأة؛ مجـع البيانـات مـن مقـدمي اخلـدمات؛ النجـاح           ١٦األيام الـ   

 .يف الضغط من أجل إنشاء مراكز لدعم األسرة يف املستشفيات؛ التكليف بإجراء أحباث
 

  األحوال يف أماكن العمل  ٧-٢   
، قـانون العالقـات الـصناعية     سودة ملـشروع قـانون معنـون        أمام الربملـان اآلن خـامس مـ         

الـنص علـى وجـود نظـام عـادل وفعـال للعالقـات الـصناعية يعـزز تنميـة بـابوا غينيـا                       مقصود به   
اجلديدة ورفاهيـة وازدهـار شـعبها، بإعمـال احلـق الدسـتوري يف احلريـة النقابيـة وحريـة العمـل                      

س العــرق، أو اللــون، أو اجلــنس، مــل علــى أســاواملــساواة بــني املــواطنني؛ ومنــع التمييــز يف الع 
امليول اجلنسية، أو العمر، أو العجـز، أو احلالـة االجتماعيـة، أو األعبـاء العائليـة، أو احلمـل،                     أو

أو الديانة، أو اآلراء الـسياسية، أو احلالـة الفعليـة أو املالحظـة مـن حيـث فـريوس نقـص املناعـة                 
  .جتماعيالبشرية، أو األصل القومي، أو املنبت اال

وسيحظر هذا القانون التمييز املعّرف بأنه يشمل أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل علـى                 
أســـاس العـــرق، أو اللـــون، أو اجلـــنس، أو الديانـــة، أو اآلراء الـــسياسية، أو األصـــل القـــومي،  
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املنبت االجتمـاعي، أو احلالـة الفعليـة أو املالحظـة مـن حيـث فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   أو
. اإليدز، والـذي يـؤدي إىل إلغـاء أو تعطيـل تـساوي الفـرص أو املعاملـة يف العمـل أو املهنـة                        أو

وحيظر هذا القانون أيضا التمييز على أساس التحـرش، مبـا يف ذلـك التحـرش اجلنـسي، بالعامـل                    
أو طالب العمل، وينص على وجوب أن يتخذ صاحب العمل خطوات تـشمل وضـع وإعـالن     

 تلـزم   املـساواة يف األجـور    و. من أجل القضاء على التمييز والتحرش     سياسات يف مكان العمل،     
  .صاحب العمل بدفع أجر متساو للعمال والعامالت عن العمل املتساوي يف القيمة

واملطلوب إنشاء جلنة للعالقات الـصناعية يف بـابوا غينيـا اجلديـدة لإلشـراف علـى هـذا                  
وسـترفض هـذه اللجنـة اعتمـاد        . نة اخلمسة  بني أعضاء اللج   كون هناك امرأة  تعلى أن   القانون،  

يتــضمن أحكامــا ال متلــك اللجنــة ســلطة إدراجهــا يف أي قــرار، أو أن االتفــاق اتفــاق تــرى أنــه 
  .يتضمن أحكاما متييزية

  
  املرأة يف السجون  ٨-٢   

 ١٩٩٥مـايو   /أيـار  من قانون دائرة املؤسسات العقابيـة الـصادر يف           ١٠٦ورد يف املادة      
ــة منفــصلة   احملتجــزين و’’أن   ،“احملتجــزات جيــب بقــدر اإلمكــان وضــعهم يف مؤســسات عقابي
فإذا كانت املؤسسة العقابية تستخدم الحتجاز الذكور واإلناث، فإن جزء املؤسسة العقابيـة             ’’

للمحتجـزات  ’’وعمليـات التفتـيش الـذايت       . “املخصص لإلناث جيـب أن يكـون منفـصال متامـا          
ة العقابيـة أو عـضوة، فـإذا مل تكـن العـضوة موجـودة،       جيب أال تقوم هبـا إال موظفـة يف املؤسـس      

 بــشأن ٣٩وجــاء يف املــادة ). ٨٢املــادة (“ يقــوم بــالتفتيش موظــف يف املؤســسة حبــضور امــرأة
أنه ميكن، بناء على طلب احملتجزة الـيت يكـون هلـا طفـل، أن يـسمح املـدير                   ’’أطفال احملتجزات   

 كان الطفل دون الثالثة مـن عمـره وكـان    ٠٠٠ للطفل مبالزمة احملتجزة يف املؤسسة العقابية إذا   
  .“من مصلحته متاما أن يعيش مع أمه يف املؤسسة العقابية

 ســجنا للنــساء يف بــابوا غينيــا اجلديــدة، وأكــرب عــدد   ١٥ نزيلــة يف ٦٥٧وهنــاك اآلن   
يف ) ١١٠(موجـود يف سـجن بيـسو يف املرتفعـات الغربيـة، ويليـه سـجن بومانـا                   ) ١٦٦(منهن  

 ومــن جممــوع الرتيــالت، هنــاك ٠يف مقاطعــة مــورويب) ٨٠(ة، مث ســجن بوميــو منطقــة العاصــم
 يف املائـة منـهن مـسجونات بتهمـة القتـل، أو القتـل العمـد، أو القتـل غـري املـشروع                        ٢٦حوايل  

العنـف  القتل احلطـأ، وهـي جـرائم ميكـن أن تكـون ذات صـلة بـالرد علـى العنـف املـرتيل أو                        أو
 يف املائـة    ٦٥ أن   ٢٠٠٨ظمـة رصـد حقـوق اإلنـسان يف عـام            وقد جاء يف دراسـة ملن     . اجلنساين

 يف املائـة مـن مجيـع التـهم،          ١٣,٥ومتثل الـسرقة    . تقريبا من النساء مسجونات بتهمة قتل امرأة      
وإذا أجـري مزيـد     .  يف املائـة   ١٠ يف املائة، وخمالفـة أمـر احملكمـة          ١٢وحيازة املخدرات اخلطرة    

وجرائمهن، فإنـه سيـساعد علـى فهـم أسـباب احلـبس             من التحليل لشرائح الرتيالت وأماكنهن      
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وملـا كانـت أغلبيـة هـؤالء النـساء          . وأنواع اخلدمات املوفرة للمحكوم عليهن يف جرائم خطرية       
قد حوكمت وأدينت يف حماكم القرى، فإن من املستصوب حبث سبل االنتـصاف املتاحـة هلـن                 

  .على صعيد القرية
  

  اجملاالت احملتاجة إىل اهتمام  ٩-٢   
العقوبات الدنيا واملالحقة القضائية اإللزامية تكفالن التعامل جبدية مع العنف اجلنـسي              
غري أنه ال توجد يف بابوا غينيا اجلديدة مالحقة قضائية إلزامية وال عقوبات دنيـا يف                . ضد املرأة 

ويضاف إىل ذلك أن التشريع ينص حتديدا علـى االهتـداء بـالعرف يف         . جرائم االعتداء اجلنسي  
  .ملعاقبة على اجلرائم، مما قد خيفض العقوبة يف حالة الصفحا

وبالنسبة إىل الكفالة، الـيت يـتعني عـدم إعطائهـا إذا تعرضـت ضـحية االعتـداء اجلنـسي                   
مـا الكفالــة يف حالـة االغتــصاب   أ. ‘خطــرية’ألي خطـر، فإنــه جيـوز منحهــا مـا مل تكــن التهمـة     

، ‘االعتـداء جـسيما  ’املفتـرض إعطاؤهـا مـا مل يكـن      و. تعطيها إال احملكمـة الوطنيـة أو العليـا         فال
  .)٣٣(عدم االستثناء يف اجلرائم اجلنسية) مع(

تـصف العنـف العـائلي بأنـه        ) املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة        (١٩ومع أن التوصية العامـة        
شكل من أشكال التمييز يقمع قدرة املرأة على التمتـع بـاحلقوق واحلريـات علـى قـدم املـساواة                

  .فإن بابوا غينيا اجلديدة مل تدرج جرائم العنف العائلي بعد يف قوانينها اجلنائيةمع الرجل، 
 على أن املرأة الـيت تتـسبب يف مـوت طفلـها الـذي       ١٩٧٤وينص القانون اجلنائي لعام      

مل يبلغ الشهر الثاين عـشر مـن عمـره بفعـل أو امتنـاع عمـد، يف ظـروف يكـون فيهـا تفكريهـا                          
و بسبب تأثري اإلرضاع بعد والدته، ميكن أن تتـهم بقتـل الطفـل              مشوشا بسبب والدة طفلها أ    

إن االمتثـال التـام التفاقيـة القـضاء         . )٣٤(وأن تعاقب كما لو كانت قد أدينت بقتل الطفل خطأ         
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يتطلب إحالل جرمية قتل األطفال حمل جرمية القتـل العمـد          

 تـسليما بالـضغوط االجتماعيـة الـيت حتمـل املـرأة علـى قتـل                 أو القتل اخلطأ، مع خفـض العقوبـة       
واملرأة اليت يُُقدم علـى ذلـك جيـب أال تكـون مـسؤولة عـن هتمـة القتـل العمـد أو القتـل                      . طفلها
  .اخلطأ

  

__________ 
 .٤، املادة ١٩٧٧الكفالة، قانون   )٣٣(  
 ).ب) (أ) (١ (٣٠١املادة   )٣٤(  
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  تطور املرأة وتقدمها  - ٣املادة     
تتخــذ الــدول األطــراف يف مجيــع امليــادين، وال ســيما امليــادين الــسياسية واالجتماعيــة     

القتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لكفالـة تطـور املـرأة وتقـدمها                 وا
الكــاملني، وذلــك لتــضمن هلــا ممارســة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية والتمتــع هبــا علــى  

  .أساس املساواة مع الرجل
  

  السياسات الوطنية  ٠-٣   
  السياسة اخلاصة باملرأة  ١‐ ٠‐ ٣   

 وضعت احلكومة وأقرت السياسة الوطنيـة اخلاصـة بـاملرأة، الـيت تؤكـد               ١٩٩١يف عام     
. من جديد هدف املساواة واملشاركة والتنمية البشرية املتكاملة، كما ورد يف الدسـتور الـوطين      

وتــدعو هــذه الــسياسة إىل مــشاركة املــرأة علــى قــدم املــساواة يف مجيــع األنــشطة الــسياسية          
تقريـر بـابوا غينيـا اجلديـدة عـن          على أنـه ورد يف      . لدينية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية وا  

أن السياسة اخلاصـة بـاملرأة وبـرامج تقـدم املـرأة تعتـرب               ٠٠٠ الذي أعدته احلكومة     ٥+ بيجني  
تعطى أولويـة منخفـضة للمـشاريع       ) اليت(بصفة عامة امتدادا لربامج الرعاية االجتماعية السابقة        

ــاملرأة  ــصلة ب ــشاملة للمــساواة بــني     أمــا . ذات ال ــة واألهــداف ال ــة االجتماعي مــسألة دعــم التنمي
  .اجلنسني والعدالة وحقوق اإلنسان فلم حتظ إال باهتمام طفيف

، الـذي يركـز علـى دور املـرأة يف     دور املـرأة يف التنميـة  وتستند هذه السياسة إىل إطـار         
وقــد أســبغت هــذه . ا اجملــالالتنميــة، ال علــى دور املــرأة والرجــل يف التنميــة وعالقتــهما يف هــذ 

ــاالعتراف        ــة ب ــا امليالنيزي ــها وقيمه ــى هويت ــرأة، مركــزة عل ــى امل ــرام عل ــة واالحت ــة الكرام الوثيق
وقــد ظهــر بعــض التنــاقض يف املمارســة يف تقــدير املعــايري الثقافيــة   . بأســلوب حياهتــا التقليــدي 

وتتمثــل . ة بــني اجلنــسنيوأســاليب احليــاة التقليديــة واملنــاداة باســتمرارها والــدعوة إىل املــساوا  
واحدة من املبادرات الرئيسية هلذه السياسة يف تعزيز تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع                   
الدوائر احلكومية، من خالل إنشاء مكاتب خاصة باملرأة وتعيني مـوظفني معنـيني بتطـور املـرأة                

 يف ضـوء    ٢٠٠٨ يف عـام     ومن املزمع استعراض هذه الـسياسة     . يف األجهزة واإلدارات الرئيسية   
التطورات اليت حـدثت يف العقـد املاضـي، مـن أجـل توصـية املكتـب املعـين بتطـور املـرأة املنـشأ                         

  .حديثا
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عقد من العمل مـن أجـل املـرأة لتحقيـق الوحـدة      : منهاج عمل بابوا غينيا اجلديدة  ٢‐ ٠‐ ٣   
 املقاطعــات، هــو بيــان وطــين منبثــق عــن تقــارير   ٢٠٠٠‐ ١٩٩٥واالســتدامة الوطنيــة للفتــرة  

وتقارير املنظمات غري احلكومية، وخطة اإلدارة اخلمـسية لـشعبة املـرأة، والتقريـر القطـري عـن                  
ــة وضــع املــرأة التابعــة لألمــم املتحــدة، وخمتلــف حلقــات العمــل       منــهاج العمــل املقــدم إىل جلن

واة ددا، ودعم بوجه خاص أهـداف املـسا        جم الدستوروأكد منهاج العمل    . واحملافل االستشارية 
ومت وضـع منـهاج العمـل مبـدخالت         . واملشاركة والتنمية البشرية املتكاملة واملـستدامة والـسالم       

هذا املنهاج روح الشراكة بني احلكومة واملنظمـات غـري          من املنظمات غري احلكومية، ويعكس      
 احلكومية من حيث الرغبة يف تنسيق إطار عمل معترف به وطنيا من أجل املؤمتر العاملي الرابـع                

  .املعين باملرأة يف بيجني ومن أجل العقد القادم
إن حكومـــة بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة تعتـــرف رمسيـــا : وجـــاء يف ديباجـــة منـــهاج العمـــل  

وهـذا يتـسق مـع      . باحتياجات وإمكانيات املرأة من خالل إقرار السياسة الوطنية اخلاصة باملرأة         
ــاين إىل التن    ــه األول والث ــذي يتطــرق هدف ــوطين ال ــساواة   الدســتور ال ــة وامل ــشرية املتكامل ــة الب مي

مـشاركة املواطنـات علـى قـدم املـساواة يف      ”واملشاركة، والـذي يـدعو باإلضـافة إىل ذلـك إىل          
  .“مجيع األنشطة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية

  
  :وفيما يلي جماالت االهتمام البالغة األمهية  

 الصحة •

 التعليم والتدريب وحمو األمية •

 لتعزيز تقدم املرأة واملشاركة يف صنع القرارآليات  •

 التمكني االقتصادي وفرص وشروط العمل •

 )العنف، الفقر، السالم، الوحدة الوطنية(احلقوق القانونية وحقوق اإلنسان  •

 )الشابات والفتيات واجلماعات اخلاصة(الثقافة واألسرة  •

 النقل، املأوى واملياه، االتصال •

 البيئة والتنمية •

 مصائد األمساكالزراعة و •

 االستثمارات األجنبية اليت تؤثر على املرأة •
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  :ودعت الديباجة إىل إنشاء اآلليتني التاليتني لتنفيذ منهاج العمل بشكل فعال
اللجنة االستشارية املشتركة بني الوكاالت واملعنية باجلنسانية والتنميـة، الـيت اجتمعـت         •

 )واليت كفت عن العمل (١٩٩٧ابتداء من عام 

، ١٩٩٨وقد قُدم بيان إىل اجمللس التنفيذي الوطين يف عـام           . تب املعين بوضع املرأة   املك •
 .واحتاج األمر بعد ذلك إىل عقد من الزمان إلنشاء املكتب املعين بتطور املرأة

عـام  وحبلـول   . ومل ينفذ منهاج العمـل بالـشكل الفعـال الـذي كـان متـوخى يف البدايـة                   
ديـدة يتـدهور بـسبب اضـطرار احلكومـة إىل اعتمـاد برنـامج              ، بدأ اقتصاد بابوا غينيا اجل     ١٩٩٦

وكـان ممـا ركـز عليـه هـذا        . للتكيف اهليكلي من وضـع صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل              
ومـع ختفـيض   . الربنامج خفض النفقـات املاليـة، ممـا أثـر بـشدة علـى قطـاع الرعايـة االجتماعيـة           

ــها  ، فقــدت وحــدة١٩٩٩احلكومــة الكــبري للنفقــات يف عــام   ــة، التابعــة وقت ــسانية والتنمي  اجلن
وبسبب القيود املالية، كان ال بـد مـن         . )٣٥( يف املائة من موظفيها    ٧٠ملكتب التخطيط الوطين،    

أن توضــع جانبــا ألجــل غــري مــسمى مــشاريع تقــدم املــرأة، وخــصوصا خطــة اإلدارة اخلمــسية   
  .لشعبة املرأة

  
  اآلليات املؤسسية  ١-٣   
  املرأة يف احلكومةاآللية اخلاصة ب  ١‐ ١‐ ٣   

 أنــشأت حكومــة بــابوا غينيــا اجلديــدة شــعبة لــشؤون املــرأة يف الــوزارة ١٩٨٣يف عــام   
وأشـرفت هـذه الـشعبة      . السابقة للداخلية والشباب، املسؤولة عن الربنامج الوطين لتطور املـرأة         

ة  موظفـة لـشؤون التنميـة ووضـع سياسـ          ٢٠على إنشاء آلية للتوعيـة يف املقاطعـات، مـع تعـيني             
  .١٩٩٢وطنية خاصة باملرأة يف عام 

وحلّـت شـعبة اجلنـسانية والتنميـة حمـل سـابقتها وأحلقـت بـوزارة التنميـة اجملتمعيـة الــيت             
، يف إحداث تغيريات هيكليـة واسـعة يف حتويـل املـوارد مـن اجملـاالت                 ٢٠٠٢شرعت، بعد عام    

 اجلنـسانية والتنميـة الـيت       وقد أثرت هذه التغيريات يف وضـع شـعبة        . الوظيفية األساسية التقليدية  
، فرعـا تابعـا لـشعبة التنميـة اجملتمعيـة، وعـّدلت مـسؤولياهتا الوظيفيـة               ٢٠٠٤أصبحت، يف عـام     

ويركــز الفــرع أساســا علــى التعبئــة االجتماعيــة   . حبيــث تعمــل وفقــا ملعــايري الــسياسة اجلديــدة  
ــتم    ــة، ومــشاريع ال ــساء، ومتكــني الريفيــات وإشــراكهن يف اإلدارة اجملتمعي كني االقتــصادي، للن

  .وبرامج احلد من الفقر
__________ 

 .٢٠٠٠، ٥+ تقرير بابوا غينيا اجلديدة عن بيجني   )٣٥(  
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ويعمل فرع اجلنسانية والتنمية باعتباره جهـة اتـصال مركزيـة مـع احلكومـة يف مـسائل                    
ويعمــل هــذا الفــرع غالبــا مــع إدارات . املــرأة واملــسائل األوســع نطاقــا للمــساواة بــني اجلنــسني

عـداد التقريـر البـدئي عـن        املقاطعات واملناطق وغريها من اإلدارات احلكوميـة، ويـشمل عملـه إ           
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، وتقـدمي املـشورة يف الـسياسات القطاعيـة،              
مثل دور املرأة يف خطة عمل التعدين، واملساواة بـني اجلنـسني يف التعلـيم، والـسياسة اجلنـسانية               

وقـد وضـع   . لـس الـوطين لإليـدز   اإليدز باالشتراك مـع اجمل   /املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية    
الفــرع برناجمــا وطنيــا للتــدريب علــى مــسائل املــساواة بــني اجلنــسني للنــشر مــن خــالل مراكــز   
التنسيق يف املناطق، كجزء من تنفيذ السياسة املتكاملة للتنمية اجملتمعيـة؛ وميثـل الفـرع حكومـة                 

رأة؛ ويقـدم املـشورة التقنيـة إىل        بابوا غينيا اجلديـدة يف االجتماعـات الدوليـة املتعلقـة مبـسائل املـ              
الـذي متولـه حكومـة    (الكنائس واملنظمات غري احلكومية، وخصوصا إىل اجمللس الوطين للمـرأة         

؛ ويـضطلع بأنـشطة التوعيـة اجلماهرييـة         )بابوا غينيا اجلديـدة مـن خـالل وزارة التنميـة اجملتمعيـة            
  .مبسائل املرأة

  
  :وفيما يلي دور فرع اجلنسانية والتنمية  

ــ • ــا   تـ ــاهتا وبراجمهـ ــزة يف التأكـــد مـــن أن سياسـ وفري آليـــات ملـــساعدة اإلدارات واألجهـ
 ومشاريعها هتييء فرصا متساوية للمرأة كمشاركة ومستفيدة؛

 رصد وضع املرأة من خالل وضع السياسات وتنفيذ الربامج املؤثرة على املرأة؛ •

 ؛تنسيق تعميم املعلومات والتوعية يف املسائل املؤثرة على املرأة •

 تشجيع التمويل الكايف للخدمات والربامج اخلاصة باملرأة؛ •

حتديد وتنسيق األحباث ومجع البيانات الالزمة للتخطـيط ومبـادرات الـسياسة اجلديـدة               •
 اليت توجهها احلكومة بشأن احتياجات املرأة يف بابوا غينيا اجلديدة؛

علـق بالـسياسات    مساعدة وتوجيه املوظفات يف املقاطعات على وضع وتنفيذ بـرامج تت           •
 الوطنية؛

تنسيق األحباث يف جمال مبادرات السياسة اجلديدة اليت توجهها احلكومـة واحتياجـات              •
 املرأة غري امللباة يف بابوا غينيا اجلديدة؛

حتديد ووضع وتنسيق األنشطة اليت حتّسن حيـاة األسـرة وتزيـد مـن مـشاركة املـرأة يف                   •
  .التنمية
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  :ج التاليةويضطلع فرع اجلنسانية بالربام  
 يقوم فرع اجلنسانية، بـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بوضـع                  -قيادة املرأة    •

شــبكة للقياديــات واملــديرات، وســيكون جهــة إيــداع ألمســاء القياديــات واملنظمــات     
ويف ضــوء الــشواغل املتعلقــة   . النــسائية يف قاعــدة بيانــات مركزيــة متاحــة للجميــع     

 يف الربملــان، تقــرر عقــد حلقــة عمــل تــشمل مجيــع منــاطق بــضرورة زيــادة متثيــل املــرأة
 صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة         وباالشـتراك مـع     . غينيـا اجلديـدة األربـع      بابوا

 حلقـــة عمـــل ٢٠٠٧أبريـــل /نيـــسانوبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، عقـــدت يف  
ثـة   مرشـحة يف حلقـة العمـل الـيت اسـتمرت ثال            ٨٠واشترك ما جمموعـه     . للمرشحات

أيــام ومشلــت مــسائل مــن قبيــل اإلجــراءات الربملانيــة، والتــشريع والعمليــة االنتخابيــة،   
واالنتخــــاب التفــــضيلي احملــــدود، ودور أعــــضاء الربملــــان، فــــضال عــــن التخطــــيط   

وتــال ذلــك تقيــيم تشخيــصي بعــد االنتخابــات ألداء املــرأة،    . االســتراتيجي اإلقليمــي
 . باالشتراك مع اجمللس الوطين للمرأةجرى

 كـــان مـــن اجملـــاالت األساســـية األخـــرى للتركيـــز ‐اســـتعراض وتطـــوير الـــسياسات  •
، ١٩٩٠الربناجمي وضع سياسة جنسانية وطنية حتل حمل السياسة اخلاصة بـاملرأة لعـام              

على أن يتم ذلك مع استعراض منهاج عمل بابوا غينيا اجلديدة واخلطـة االسـتراتيجية             
 .اخلمسية الوطنية للمرأة

ــائل  • ــف الع ــة،      ‐ي العن ــة اجملتمعي ــوزارة التنمي ــابع ل ــة الت ــسانية والتنمي ــرع اجلن  ســيقوم ف
باالشتراك مع جلنة العمل املعنية باألسرة والعنف اجلنسي، بإجراء مـشاورات لتحديـد     
وتوثيق املسائل املتعلقة بالعنف العائلي، والتحيزات الثقافية الـيت تـدمي انعـدام املـساواة                

ــسني، وتعــاطي الكحــول و   ــر    بــني اجلن ــيم األث ــة لتقي ــؤثرات، باعتبارهــا مــسائل حبثي امل
وسـيكون مـن    . الكامل على حياة أضعف الفئـات، كالنـساء واألطفـال وكبـار الـسن             

 .املهم للغاية إشراك أعضاء جمالس احلكم احمللي واملنظمات املهتمة بعنف الذكور
  

  املكتب املعين بتطوير املرأة  ٢‐ ١‐ ٣   
انية والتنميـــة إىل نـــشوء فـــراغ يف احلكومـــة    أدى تقلـــيص الـــشعبة الـــسابقة للجنـــس     

يتعلق بتنفيذ توجيهات السياسة الوطنية اخلاصة باملرأة واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال                فيما
وبقـرار اجمللـس    . األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    التمييز ضد املرأة، ومتابعة املؤمترات الدولية، وتنفيذ        

، وافقـت احلكومـة علـى إنـشاء         ٢٠٠٥مـايو   /أيـار  ٢ املؤرخ   ٨٤/٢٠٠٥التنفيذي الوطين رقم    
لزيـادة دور املـرأة يف املـشاركة يف التنميـة يف            “ كيانا مستقال ”مكتب معين بتطور املرأة بصفته      

. بابوا غينيا اجلديدة واالنتفاع هبا، مع التركيز على صنع السياسة على نطاق احلكومـة بأسـرها         
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شــطة، يف عمليــة التنميــة   انوبــصفتها مــستفيدة  زيــادة مــشاركة املــرأة،   ويــدعم بيــان املهمــة   
  .االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، من أجل حتسني نوعية احلياة للمرأة وللجميع

وكان قصد اجمللس التنفيذي الوطين أن يعمل املكتب املعـين بتطـور املـرأة، مـستندا إىل                   
يف جمال الـسياسة بـشأن مـسائل املـرأة          هيكله التنظيمي، على تركيز جهوده على توفري املشورة         

واجلنــسانية، مـــن خـــالل املـــشاريع البحثيـــة املالئمــة، والـــربامج اإلمنائيـــة املراعيـــة لالعتبـــارات   
ومـن خـالل هـذه الترتيبـات املؤسـسية، سـيكون املكتـب عونـا                . اجلنسانية على صعيد األجهزة   

  .نميةللمرأة يف أفضل مساعيها من أجل زيادة املشاركة يف عملية الت
الـصحة، التعلـيم، احلوكمـة، القـانون        (القطـاع االجتمـاعي     : وسيضم املكتـب شـعبتني      
ــة ــة (، والقطــاع االقتــصادي )والعدال ــة ســيكون ). اهلياكــل األساســية، التعــدين، البيئ ويف البداي

وسريكز املكتـب   . موظفا يرأسهم مدير تنفيذي   ) ١٥(أقصى عدد ملوظفي املكتب مخسة عشر       
السياسات، متبعا يف ذلك هنجا شامال للحكومة بأسـرها، والتأكـد مـن أن    يف عمله على وضع  

ــرأة     ــد امل ــرامج تفي ــذ ب ــه ماضــية يف وضــع وتنفي ــذ  . األجهــزة التابعــة ل واملكتــب مــستمر يف تنفي
االستراتيجية اإلمنائية املتوسطة األجل حلكومـة بـابوا غينيـا اجلديـدة، الـيت تلـزم احلكومـة باحلـد                     

وهناك عامل أساسي يـسهم يف ضـعف   . ل واملرأة يف بابوا غينيا اجلديدةمن التفاوتات بني الرج 
تعزيز احلكومـة للمـساواة بـني اجلنـسني، وهـو متـصل بعـدم قـدرة أجهزهتـا احلاليـة علـى رصـد                         

  .وتقييم أثر الربامج على املرأة
  

 :، مسؤول عما يلي٢٠٠٨وهذا املكتب، الذي أنشئ يف عام   

 يـسدي   - والتنفيـذ وتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين         إسداء املشورة يف جمال السياسة       •
املكتب مشورة واضحة ودقيقة ومستندة إىل أحباث وافية وجـديرة بالثقـة إىل الـوزراء              
ــائج املتعلقــة بالــسياسة علــى اجلنــسني،      ــار القــرارات والنت ــوزراء، بــشأن آث ورئــيس ال

زغـة الـيت تـؤثر علـى     ويتشاور مع األجهزة احلكومية يف استقصاء املـسائل اجلديـدة البا     
املرأة، طارحا سياسات ميكن أن تتمخض عن تغـيري هيكلـي لتحـسني وضـع املـرأة يف                 

ويتـوىل املكتـب تنـسيق تنفيـذ الـسياسات علـى نطـاق القطاعـات                . بابوا غينيا اجلديدة  
احلكومية فيما يتصل بتنفيذ السياسات احلكومية ذات الـصلة بـاملرأة، وتـشجيع تـوفري               

رأة يف كــال القطــاعني العــام واخلــاص، ورصــد التقــدم صــوب  فــرص عمــل عادلــة للمــ
وســـيكون املكتـــب علـــى اتـــصال جبميـــع األجهـــزة احلكوميـــة، . بلـــوغ هـــذا اهلـــدف

وسيتــشاور وينــسق معهــا فيمــا يتعلــق باملــشورة يف جمــال الــسياسة، وســيقوم بتحليــل    
الربامج، من أجل حتـسني تعامـل احلكومـة مـع           /ورصد وضع هذه األجهزة للسياسات    

 .ألة املساواة بني اجلنسنيمس
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 سـيطلب املكتـب تنفيـذ مـشاريع حبثيـة، أو يقـوم بأحبـاث        - البحـث والرصـد والتقيـيم    •
منتظمة بـشأن األسـواق تتنـاول مـسائل حمـددة وآراء املـرأة وشـواغلها، باعتبـار ذلـك                    
جزءا من األنشطة التشاورية األخرى، وسيجري تقييما ومراجعـة مليزانيـات احلكومـة        

وسيعد املكتب بيانا مليزانية تتعلق باملرأة يركـز علـى          . تقدير أثرها على املرأة   وبراجمها ل 
الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة، ليكون مبثابة أداة حتليلية توجه انتباه احلكومـة            

ولتيــسري ذلــك سينــشئ املكتــب قاعــدة  . وأصــحاب املــصلحة املعنــيني إىل حمنــة املــرأة 
 .ليات وضع السياساتبيانات للمعلومات ستسهم يف عم

 سيكون املكتب مسؤوال عن تنسيق ورصد التزامات بـابوا غينيـا            - االلتزامات الدولية  •
اجلديدة، وتنفيذ التزاماهتا الدولية واالتفاقيات واملعاهـدات الدوليـة، كاتفاقيـة القـضاء             

يـة  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واشتراك بـابوا غينيـا اجلديـدة يف احملافـل الدول                
وسيكون أيضا علـى اتـصال بفـرع املعونـة األجنبيـة يف وزارة التخطـيط                . املعنية باملرأة 

والرصد الوطين، من أجل االحتفاظ بقاعدة بيانات، والرصد والدعوة يف جمال طلـب             
مساعدة من اجلهات املاحنة للمشاريع املوجهة صـوب النـهوض بوضـع املـرأة وأسـرهتا          

 .وحتسني نوعية حياهتما

 من جماالت املسؤولية الرئيـسية أيـضا بنـاء شـراكات مـع املنظمـات                -راكات  دعم الش  •
النــسائية غــري احلكوميــة وغريهــا مــن منظمــات اجملتمــع املــدين، واألجهــزة احلكوميــة،   

وسيقدم املكتب أيضا مشورة مستنرية وممثلة إىل احلكومة يف مـسائل           . والفئات املهنية 
وسـيدعم املكتـب الـشراكة    . ظـروف املـرأة  السياسة والتنمية ذات الـصلة بـشىت آراء و     

بني احلكومة واجمللس الوطين للمرأة واملنظمات النسائية األخرى، بتوفري الدعم الـتقين            
واملايل لزيادة مسامهتها يف صنع القـرارات احلكوميـة، وعقـد حمافـل تـشاورية موجهـة                 

ــة الــيت تتــيح للمنظمــات النــسائية     فرصــا بــشكل منــتظم لبحــث املــسائل ذات األولوي
 .لطرح القضايا املثرية لالنشغال على احلكومة مباشرة

 من الضروري إعادة النظر يف املوقع الراهن للمكتب إذا أريـد لـه االضـطالع                -املوقع   •
مبــا ورد أعــاله، فإمــا أن يكــون موقعــه يف مــبىن رئاســة الــوزراء، أو أن يكــون، وهــو    

  .ءاألفضل، سلطة قانونية مستقلة مسؤولة أمام رئيس الوزرا
  

  اجمللس الوطين للمرأة  ٣‐ ١‐ ٣   
اهليئة اجلامعة ملنظمات اجملتمع املدين النسائية هـي اجمللـس الـوطين للمـرأة، الـذي أنـشئ          
، وورد االعتـراف بـه رمسيـا يف قـانون تأسـيس            الـسنة الدوليـة للمـرأة      يف أعقاب    ١٩٧٥يف عام   

يات، ويضم عـشرين جملـسا     ومعظم أعضاء اجمللس من الريف    . ١٩٧٩اجمللس الوطين للمرأة لعام     
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 جملــسا نــسائيا حمليــا، ٢٩٦ جملــسا نــسائيا يف املنــاطق، و ٨٩نــسائيا يف املقاطعــات تتــألف مــن 
 جملسا نسائيا على مستوى الدوائر االنتخابيـة، باإلضـافة إىل تـسع منظمـات نـسائية              ٥ ٦٥٣ و

  .كنسية وطنية
ــة النــسائية الكاث     ــة، ومجاعــة نــساء  وتــشمل الكنــائس املنــضمة إىل اجمللــس اجلمعي وليكي

الكنيــسة املتحــدة، واالحتــاد األنغليكــاين لألمهــات، وكنيــسة ووكمــريي اللوثريــة للبــشارة،         
وكنيـــسة ووركمـــريي اللوثريـــة األنغليكانيـــة، واحتـــاد نـــساء دوركـــاس، والكنيـــسة الرســـولية  

ــابوا      ــة لب ــدة، ومجاعــة نــساء الكنيــسة األنغليكاني ــا اجلدي ــابوا غيني ــا للمجلــس النــسائي يف ب غيني
أما املنظمات غري احلكومية املنـضمة فهـي مجعيـة          . اجلديدة، واالحتاد النسائي الرسويل املسيحي    

وانسيف النسائية، ومجعية رامو سوجار النسائية، واجلمعية البهائية النـسائية، ومنظمـة سـيدات              
، ومجعيـة  األعمال واملهنيـات، ومنظمـة دور املـرأة يف الـسياسة، ومنظمـة دور املـرأة يف اإلعـالم        

ممرضات بابوا غينيا اجلديـدة، ومجعيـة املوظفـات العامـات، ومنظمـة سوروبتوميـست الدوليـة،                 
ــا اجلديــدة، واالحتــاد الــوطين      ــابوا غيني واجلمعيــة النــسائية املتحــدة، ومجعيــة خرجيــات جامعــة ب

  .للطالبات
  

  :وتشمل أهداف اجمللس ما يلي  
 .فاهم وهتيئة الفرص لذلكتشجيع النساء يف بابوا غينيا اجلديدة على الت •

عرض آراء النساء على مجيـع املـستويات ونـشر هـذه اآلراء يف البلـد، وتعزيـز التفـاهم                     •
 .وتبادل اآلراء مع املنظمات اإلقليمية والدولية يف املسائل اليت هتم املرأة

  العمل يف تعاون وثيـق مـع سـائر اجلماعـات واملنظمـات، واالضـطالع، بـشكل فـردي               •
ع آخرين مـن األشـخاص أو اهليئـات، بـأي أعمـال أو أنـشطة مـن أي                   أو باالشتراك م  

نــوع مبــا خيــدم اجملتمــع ككــل أو املــرأة بوجــه خــاص، أو االشــتراك يف هــذه األعمــال  
 .واألنشطة

ــاء مؤســسة األســرة         • ــدة وإبق ــا اجلدي ــابوا غيني ــة لب ــة التقليدي ــيم الثقافي ــى الق احلفــاظ عل
  .والزواج سليمة من العنف

انون األساسي اخلاص حبكومـات املقاطعـات واحلكومـات احملليـة،           ومبوجب أحكام الق    
حيق ألعضاء اجمللس الوطين للمرأة متثيل آراء املرأة على مجيـع مـستويات حكومـات املقاطعـات       

وتــنص هــذه األحكــام علــى وجــود ممثلــة واحــدة للنــساء مــن كــل جملــس  . واحلكومــات احملليــة
ت، وممثلــتني للنــساء يف كــل حكومــة حمليــة يف  للمــرأة يف املقاطعــات يف كــل مجعيــات املقاطعــا 

  .الريف، وممثلتني للنساء يف مجيع السلطات احلضرية احمللية
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  :الربامج    
صــحة املــرأة مــن املــسائل البالغــة األمهيــة يف منــهاج العمــل الــوطين، وخباصــة الــصحة       

تركيـز بعـد    ويـضطلع اجمللـس بـربامج توعيـة يف هـذا اجملـال، وجـرى ال               . اإلجنابية وتنظيم األسـرة   
وكـان هنـاك تـشديد أيـضا علـى التـشارك يف             . اإليـدز /ذلك على فريوس نقـص املناعـة البـشرية        

صــنع القــرار، مــع تــدريب جنــساين للمــرأة يــشمل مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرار علــى مجيــع  
ــستويات ــبكته،    . املـ ــالل شـ ــن خـ ــس، مـ ــد عـــني اجمللـ ــة،  ٢٩٦وقـ ــات احملليـ ــرأة يف احلكومـ  امـ

ويــشجع اجمللــس أيــضا الــتمكني االقتــصادي للمــرأة مــن  . ات املقاطعــاتامــرأة يف مجعيــ ٢٠ و
خالل النظام الوطين إلقراض املرأة، وإن كانت هذه املسألة مل تعاجل بالشكل املناسـب النعـدام                

  .املوارد والدعم التقين
  

  :التمويل
ــوطين للمــرأة ســنويا علــى       ــا ١٠٠ ٠٠٠حيــصل اجمللــس ال  دوالر مــن ٣٥ ٠٠٠( كين

من امليزانيـة املتكـررة للحكومـة، وجيـري متويلـه مـن خـالل وزارة                ) لواليات املتحدة دوالرات ا 
ــة  ــة اجملتمعي ــات، وبــدالت     . التنمي ــة، كاملرتب ــشغيل األمان ــل علــى تكــاليف ت وُينفــق هــذا التموي

األعــضاء التنفيــذيني، واالجتماعــات الــسنوية األربعــة للجنــة التنفيذيــة الوطنيــة، والتكــاليف         
هذه األموال فصليا بعد أن يصدق عليها قسم الشؤون املالية يف وزارة التنميـة              وتقدم  . اإلدارية
  .اجملتمعية
وال يزال اجمللس يعاين من نقص التمويل، وعدم وجود موارد بـشرية مؤهلـة ومـاهرة،                  

ومـع ذلـك ال يـزال اجمللـس يعتـرب ذروة املنظمـات النـسائية يف                 . وانعدام املساءلة، وسوء اإلدارة   
م صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة اآلن بإعـداد برنـامج للمـساعدة يف إعـادة                    ويقو. البلد

  .تشكيل اجمللس وبناء قدراته
ويهيئ اجمللس نظريا مسارا منسقا لتوفري التدريب واملعلومات للمنظمات النـسائية مـن            

يـل ميكـن    ويـوفر اجمللـس أيـضا إجـراءات منظمـة للتمث          . املستوى الـوطين إىل املـستويات الـشعبية       
  .مبقتضاها هليئة منسقة مجع آراء النساء والتعبري عنها

  
  استعراض وتنقيح قانون اجمللس الوطين للمرأة

 بالـشكل املناسـب مـع    ١٩٧٩ال يتواءم قـانون اجمللـس الـوطين للمـرأة الـصادر يف عـام            
 علـى أن    واتفـق . اهليكل املتغري للبلـد سياسـيا واجتماعيـا واقتـصاديا وال مـع التطـورات الدوليـة                

هذا القانون حمتاج إىل التنقيح لقصوره يف عدد من اجملاالت، ومنها توفري هيكل إداري واضـح                
وكان هناك أيـضا نقـص يف الوضـوح فيمـا يتـصل          . إلدارة املنظمة، وعدم وجود سلطات مالية     
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اك بأدوار اجمللس وسلطاته، ومهام جمالس املرأة يف املقاطعات واملناطق واحملليـات، ومل يكـن هنـ               
. أي صلة واضحة بني اجمللس وما يتصل باملوضوع من مؤسـسات الدولـة واملنظمـات األخـرى      

  .وتعمل جمالس املرأة يف املقاطعات بشكل مستقل، وقد جنح يف ذلك عدد ال بأس به منها
وقد أوصى استعراض القانون بإلغاء التشريع احلايل، وبأن يستبدل بـه مـشروع قـانون                 

مهــام إداريــة واضــحة وشــفافة، مــع نظــام للــضوابط واملــوازين، يــنص علــى هيكــل وســلطات و
ويـدعو االسـتعراض إىل فـصل       . وصالت واضحة متاما بـني اجمللـس واحلكومـة وسـائر األجهـزة            

وملـا كـان    . السلطات واملهام بني القيادة السياسية واإلدارية، مـع التـزام الدولـة بتمويـل سـنوي               
ع القانون جيب أن يكفـل وجـود صـلة واضـحة         اجمللس منظمة غري حكومية جامعة، فإن مشرو      
وجيب أيضا أن تتيح أحكـام مـشروع القـانون          . بني اجمللس واحلكومة وسائر أصحاب املصلحة     

للمجلس الوفاء بالتزاماته يف إطار االلتزامات الدولية، مثـل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                   
  .التمييز ضد املرأة

  
   الرجل واملرأةالتعجيل باملساواة بني  -٤املادة     

ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملـساواة الفعليـة                ‐ ١
بني الرجل واملرأة متييزا كما حتدده هذه االتفاقية، ولكنه جيب أال يـستتبع بـأي حـال، كنتيجـة                   

لتـدابري عنـدما    له، اإلبقاء على معايري غري متكافئـة أو منفـصلة؛ كمـا جيـب وقـف العمـل هبـذه ا                    
  .تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت

، مبــا يف ذلــك محايــة األمومـة ال يعتـرب اختــاذ الـدول األطــراف تـدابري خاصــة تـستهدف       ‐ ٢
  .تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزيا

أجــل مــصلحة مــن ’أدرجــت بــابوا غينيــا اجلديــدة بعــض التــدابري اخلاصــة يف دســتورها   
  .)٣٦(‘ورعاية ومحاية وتطور املرأة بشكل خاص

  
  ٢٠١٠- ٢٠٠٥االستراتيجية اإلمنائية املتوسطة األجل للفترة   ٠-  ٤   

هتـــدف االســـتراتيجية اإلمنائيـــة املتوســـطة األجـــل الراهنـــة للحكومـــة الوطنيـــة للفتـــرة     
ــة لتوليــد   ٢٠١٠-٢٠٠٥  الــدخل،  إىل حتقيــق منــو اقتــصادي جيــد، وتــسخري مواردهــا الطبيعي

وحتسني اهلياكل األساسية، ورفـع مـستوى التعلـيم، وتـوفري اخلـدمات الـصحية األوليـة، وكـبح                   
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية، وحتسني احلياة الريفية للحد مـن تـدفق اهلجـرة مـن الريـف          

وتتبـع االسـتراتيجية هنجـا      . إىل احلضر، وخفض مستويات الفقر، والـتحكم يف النمـو الـسكاين           
__________ 

 ).٢ (٥٥الدستور الوطين، املادة   )٣٦(  



CEDAW/C/PNG/3  
 

09-34914 53 
 

فتطبيــق هنـج جنــساين معنــاه وجــوب مراعــاة اإلنــصاف  جيابيـا لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني،  إ
ويف معاجلــة مــسائل . والعــدل يف توزيــع املــوارد واخلــدمات حــسب احتياجــات الرجــل واملــرأة 

حمــددة، كــاحلكم احمللــي أو تعلــيم اجملتمــع أو غــري ذلــك مــن جوانــب النمــوذج املتكامــل، جيــب 
  .رأة على املشاركة وإلغاء احلواجز اليت متنع مشاركتهاالتأكد من قدرة امل

وال بــد للــربامج مــن االعتــراف . والرجــل أيــضا يتــأثر بالعالقــات املــتغرية بــني اجلنــسني  
ومثال ذلك إتاحـة    . حباجات الرجل، وإشراك الرجل، واستهدافه بوجه خاص حسب املقتضى        

  .)٣٧(ملسائل ذات الصلة بالعنف العائليالفرصة للرجل التباع مناذج أدوار الذكور يف معاجلة ا
  

  التمثيل السياسي للمرأة  ١- ٤   
يــرد العمــل اإلجيــايب املتعلــق بتمثيــل املــرأة علــى صــعيد املقاطعــات والــصعيد احمللــي يف     

، ١٩٩٥القـانون األساسـي اخلـاص حبكومـات املقاطعـات واحلكومـات احملليـة الـصادر يف عـام          
وجييز هذا القـانون    . ات املقاطعات واحلكومات احمللية   الذي ينص على تعيني ممثالت يف حكوم      

، وتعيني امرأتني يف حكومـات الريـف   ٢٠تعيني ممثلة واحدة يف كل من مجعيات املقاطعات الـ        
وقد شهد هـذا التنقـيح زيـادة سـريعة يف مـشاركة             . احمللية، وواحدة يف حكومات احلضر احمللية     
  .املرأة على صعيد املقاطعات والصعيد احمللي

 املتعلق برتاهـة    ٢٠٠١القانون األساسي لعام     روجع   ٢٠٠٣أكتوبر  / األول تشرينويف    
 وحـل حملـه القـانون األساسـي احلـايل، وأنـشئ مكتـب مـسجل                 األحزاب السياسية واملرشـحني   

ــا للمــادة      ــة وفق ــات الالزم ــه التعيين ــسياسية وأجريــت في ــانون ٤األحــزاب ال ــألف .  مــن الق ويت
ناصـــب الدســـتورية، وهـــم املراقـــب العـــام للربملـــان، ومفـــوض   األعـــضاء مـــن شـــاغلي امل ثلثـــا

ــسجل     ــة، وامل ــة الوطني ــة املالي ــيس اللجن ــات، ورئ وهــؤالء األعــضاء حبكــم مناصــبهم   . االنتخاب
يضمون أيضا اثنني مـن ممثلـي اجملتمـع، أحـدمها مـن الكنيـسة واآلخـر مـن اجلماعـات النـسائية،              

 الرتاهـة بـأن تعلـو علـى الـسياسات احلزبيـة          وهلما دور أساسي يتمثل يف ضـمان اسـتقاللية جلنـة          
  .وعلى أي ضغط سياسي آخر

وهذا القانون ال بد أن يكون قد زاد من فرص املـرأة يف التمثيـل الـسياسي، فباإلضـافة               
إىل رأيها الذي تبديـه يف جلنـة الرتاهـة، فـإن القـانون يـنص علـى وجـود ممثلـة للمجلـس الـوطين               

 مـــن القـــانون حـــوافز ماليـــة ٦٢وتعطـــي املـــادة . ركـــزيللمـــرأة يف جملـــس إدارة الـــصندوق امل
وجــاء يف القــانون أنــه إذا حــصلت املرشــحة علــى  . لألحــزاب الــسياسية الــيت تقــدم مرشــحات 

 يف  ٧٥يف املائة من األصـوات يف دائرهتـا، كـان علـى جملـس إدارة الـصندوق املركـزي رد                      ١٠
__________ 

 .٢٠٠٧يوليه /متوزسياسة التنمية اجملتمعية املتكاملة، وزارة التنمية اجملتمعية،   )٣٧(  
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األحـزاب الـسياسية    املرشـحات    اخلاصـة بتمويـل      ٨٣وتـشجع املـادة     . املائة من تكاليف احلملـة    
املسجلة على مساندة أو تسمية مرشحات النتخابات الربملان، من خالل تقـدمي حـافز مـايل يف            

 كينا إىل احلزب السياسي الذي حتصل فيه املرشحة علـى           ١٠ ٠٠٠ يف املائة من     ٧٥شكل رد   
أن أضـيف إليهـا     وقد عدلت هذه املـادة بـ      . يف املائة من أصوات الناخبني يف هذا االنتخاب        ١٠

األصـوات يف   ) ١(تشمل النسبة املئوية لألصوات املشار إليها يف الفقرة الفرعية          ) ٣(”: ما يلي 
  .)٣٨(“مشلها العّد إذااالنتخابات األولية واالنتخابات التفضيلية 

، خطة احملـيط اهلـادئ لتعزيـز التعـاون والتكامـل اإلقليمـيني      وعلى الصعيد اإلقليمي فإن      
 / األولتــشرينهــا زعمــاء منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ يف اجتمــاعهم املعقــود يف الــيت وافــق علي

حتـسني املـساواة     الذي خط للمنطقة مسارها يف األعوام العشرة القادمـة، تـورد             ٢٠٠٥أكتوبر  
وجاء يف اخلطـة أن مـن مبادراهتـا يف          . )٣٩( باعتباره واحدا من أهدافها االستراتيجية     بني اجلنسني 

ــة ا  ــل يف  األعــوام الثالث وضــع اســتراتيجية  ”، “اإلدارة الرشــيدة”ألوىل، يف إطــار هــدفها املتمث
 الـيت تـدمج فيهـا       )٤٠(“الدميقراطية التشاركية وصنع القـرار بالتـشاور والعمليـة االنتخابيـة          لدعم  

منـهاج  وقـد أيـدت مجيـع بلـدان وأقـاليم احملـيط اهلـادئ             . املرأة وسائر اجلماعات بـشكل أفـضل      
، ٢٠١٥‐٢٠٠٥نقح بـشأن تقـدم املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني للفتـرة                عمل احمليط اهلادئ املـ    

. املـشاركة الكاملـة للمـرأة يف صـنع القـرار الـسياسي والعـام              الذي يؤكد اشـتمال أهدافـه علـى         
اشتراك املرأة والرجل علـى قـدم املـساواة يف احليـاة            ويرمي هذا اهلدف بشكل خاص إىل حتقيق        

  .نات واملنتخبات للمناصب العامة زيادة عدد املعيمن خاللالعامة 
 اعتمد بيان للعمل اإلجيايب قدمته وزيرة التنمية اجملتمعيـة إىل          ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانويف    

ــا اجلديــدة، لتعــديل املــادتني     ــابوا غيني  مــن الدســتور ١٠٢ و ١٠١اجمللــس التنفيــذي الــوطين لب
ساسـي يتعلـق باملـساواة بـني        ويوصـي البيـان أيـضا بـصياغة قـانون أ          . املتعلقتني بتـشكيل الربملـان    

ــة      . اجلنــسني ــي أصــوات األغلبي ــهم بثلث ــة مرشــحني أن يكــون تعيين ــان لثالث ــان املادت ــز هات وجتي
املطلقــة، ويقتــرح البيــان زيــادة هــذا العــدد إىل أربعــة للــسماح بترشــيح امــرأة للربملــان مــن كــل 

  .٢٠١٢دد هلا عام منطقة من املناطق األربع، حىت إجراء االنتخابات الوطنية املقبلة احمل
__________ 

النتخابـات يف بــابوا غينيــا اجلديـدة، القــانون التأسيــسي املتعلـق برتاهــة األحــزاب    القـضايا الــسياسية املتعلقــة با   )٣٨(  
 .السياسية واملرشحني، اللجنة املعنية برتاهة األحزاب السياسية واملرشحني

اعتمدت يف مؤمتر نساء احمليط اهلـادئ التاسـع الـذي يعقـد كـل ثـالث سـنوات، املعقـود يف نـادي بفيجـي يف                  )٣٩(  
، واالجتماع الوزاري الثـاين للمحـيط اهلـادئ املعـين بـاملرأة املعقـود يف       ٢٠٠٤أغسطس /آب ١٩-١٦الفترة  

، علــى ســبيل اســتكمال منــهاج عمــل احملــيط اهلــادئ  ٢٠٠٤أغــسطس /آب ٢٠ و ١٩نــادي بفيجــي يــومي 
 . بشأن تقدم املرأة١٩٩٤األصلي لعام 

 .١٨: ٢٠٠٥أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ،   )٤٠(  
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وملا كان تعديل الدستور يقتضي مناقشة البيـان يف الربملـان وإرجـاء القـرار إىل مـا بعـد                      
الدورة احلالية للميزانية، فقد قرر رئيس الوزراء ونائبه ووزيرة التنمية اجملتمعيـة األخـذ باملقاعـد                

ء يف الربملـان الـراهن إىل       وسيزيد ذلك مـن متثيـل النـسا       . املرشحة الثالثة اليت يسمح هبا الدستور     
 يف املائـة  ٣ يف املائـة اآلن إىل أكثـر مـن    ٩، وبـذلك تـصل النـسبة املئويـة مـن      ٢٠٠٩ يف عام   ٤

  .تقريبا
  

  سياسات فرص العمل املتساوية  ٢- ٤   
وانتـهى  .  طلبت احلكومة استعراض الشرطة امللكية لبابوا غينيا اجلديدة        ٢٠٠٤يف عام     

فقـد عجـزت عـن التعامـل مـع أحـداث            . حـد بعيـد    إىل فعالـة     أهنـا غـري    ٠٠٠”االستعراض إىل   
اجلرائم العنيفة املتصاعدة، وقـد صـدرت عـن بعـض أفرادهـا أفعـال منافيـة لقواعـد املهنـة وغـري                        

وجـرى تنفيـذ بـرامج ممولـة مـن الوكالـة            . )٤١(“أخالقية أفقدهتا ثقة واطمئنان اجملتمع واحلكومة     
الـشرطة يف جمـال اجلنـسانية والعنـف العـائلي وفـريوس             األسترالية للتنمية الدولية لتدريب رجال      

اإليــدز، مــن أجــل زيــادة وعــيهم باملــسائل املرتبطــة باجلنــسانية يف تطبيــق /نقــص املناعــة البــشرية
  .القانون والعدالة

 أن هـدفها هـو التأكـد      ٢٠٠٧-٢٠٠٢وورد يف اخلطة العامـة للـشرطة امللكيـة للفتـرة              
فهــدفنا هــو . رر بــسبب العــرق أو الديانــة أو اجلــنس مــن أن أفــراد الــشرطة ال يتعرضــون للــض  

وألمـد طويـل    . التأكد من اختيار الشخص املناسب للمنـصب والترقيـة والنقـل واملهـام اخلاصـة              
. كانت مراعاة وشائج القرىب تعـين تعـرض الكـثريين للظلـم، وال بـد مـن وقـف هـذه املمارسـة                      

د من حصوهلا علـى فـرص متـساوية يف          ونعتزم التأك . وتؤدي املرأة أيضا دورا مهما يف الشرطة      
  .التعيني والتدريب والترقي

وأشارت اخلطة إىل أن األعوام اخلمسة األخرية شهدت تراجعا يف مستوى اجلـرائم يف                
بعض أحناء البلد، وإن كـان مطلوبـا مزيـد مـن العمـل لتحقيـق سـالمة النـساء واألطفـال بـصفة              

الـــساطع للـــشرطة، وســـتظل واحـــدة مـــن الـــضوء وتعتـــرب خفـــارة اجملتمعـــات احملليـــة . خاصـــة
االســتراتيجيات األساســية للــشرطة، بالتــشارك مــع اجملتمــع احمللــي، للمــضي يف حتــسني مــستوى 

  .األمان يف اجملتمعات احمللية
 أطلقت الشرطة امللكية لبابوا غينيـا اجلديـدة سياسـتني جديـدتني      ٢٠٠٨مايو  /أيارويف    

اإليـدز بـني    /ها والتوعية بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         لتعزيز املساواة بني اجلنسني والدعوة إلي     
__________ 

الستعراض اإلداري للشرطة امللكية لبابوا غينيـا اجلديـدة املقـدم إىل وزيـر األمـن الـداخلي ومعهـد        تقرير جلنة ا   )٤١(  
 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلولالشؤون الوطنية وحكومة بابوا غينيا اجلديدة، 



CEDAW/C/PNG/3
 

56 09-34914 
 

وتــشمل سياســة فــرص العمــل املتــساوية مجيــع جوانــب العمــل، مبــا فيهــا التعــيني . قــوة الــشرطة
والتدريب، واألجر واالستحقاقات، والتطوير الوظيفي، وسائر الفرص يف مكـان العمـل، لـيس          

ملعاجلة التمييـز العـام الـذي تتعـرض لـه املـرأة             فقط لتعيني املزيد من النساء يف الشرطة، بل أيضا          
واعترافا من الشرطة امللكية بالوضع اجملحف للـشرطيات، فقـد تعاونـت مـع جامعـة                . يف الترقي 

  .الكلمة القدسية يف إنشاء دبلوم املرأة يف الدورة الدراسية إلدارة القطاع العام
  

  تطوير القطاع اخلاص  ٣- ٤   
مــال يف القطــاع اخلــاص تــشجع املــساواة بــني اجلنــسني   هنــاك أيــضا أمثلــة إجيابيــة ألع   

. وقـد قـام صـندوق االدخـار الـوطين بطبـع وتوزيـع ملـصقات مناهـضة للتمييـز                . وتشغيل املـرأة  
ــتكمال     ــة الطالبـــات اجلامعيـــات يف اسـ ــامج لرعايـ ــذ برنـ ــة يف تنفيـ وشـــرعت الـــصحف الوطنيـ

همت هـذه املبـادرات   وقد أس. دراستهن، وهو برنامج حيصل اآلن على دعم من عدة شركات     
يف إدراك مناصــري املــساواة بــني اجلنــسني يف احلكومــة واجملتمــع املــدين أن هنــاك فرصــا هائلــة    

  .لتعزيز اعتبارات املساواة بني اجلنسني يف تطوير القطاع اخلاص
  أدوار اجلنسني واألدوار النمطية -  ٥املادة     

  :ا يليتتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق م  
ــق       )أ(   ــرأة، هبــدف حتقي ــسلوك الرجــل وامل ــة ل ــة والثقافي تعــديل األمنــاط االجتماعي

القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكـل املمارسـات األخـرى القائمـة علـى فكـرة دونيـة                
  أو تفوق أحد اجلنسني، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛

ــا     )ب(   ــة األســرية تفهم ــضمن التربي ــة أن تت ــة   كفال ــة بوصــفها وظيف  ســليما لألموم
اجتماعيـــة واالعتـــراف باملـــسؤولية املـــشتركة لكـــل مـــن الرجـــال والنـــساء يف تنـــشئة أطفـــاهلم  
ــع         ــار األساســي يف مجي ــال هــي االعتب ــصلحة األطف ــا أن م ــى أن يكــون مفهوم وتطــورهم، عل

  .احلاالت
  
ط أال يتعـارض    ، بـشر  القـانون العـريف   بـشرعية   يعترف الدستور يف بـابوا غينيـا اجلديـدة            ٠-٥

. )٤٢(مــع اإلنــسانية، أو يــؤدي إىل الظلــم، أو يتعــارض مــع مــصاحل طفــل دون الــسادسة عــشرة 
ورغم النص على شئ من احلماية من التمييز، فإن عدم وجود مـا يـضمن أن يكـون للمـساواة                    
بني الرجل واملرأة األسبقية علـى العـرف يـضفي الـشرعية يف بعـض الظـروف علـى املمارسـات                     

  .اليت تنطوي على متييز ضد املرأةالتقليدية 
__________ 

 .٣، املادة ١٩٦٣قانون إقرار األعراف،   )٤٢(  
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 اختالفـا بّينـا يف أرجـاء بـابوا غينيـا اجلديـدة، وهـي مـستمرة يف                   القوانني العرفية ختتلف    ١-٥
 هتـدف إىل حتديـد      للقوانني العرفية ومع أنه مل تكن هناك على اإلطالق مراجعة         . التغري والتطور 

 غينيا اجلديـدة مبقتـضى اتفاقيـة القـضاء          العادات اليت قد تكون خمالفة للدستور واللتزامات بابوا       
على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، فـإن بعـض قـرارات حمـاكم القـرى الـيت تـؤثر علـى املـرأة               

 املطبــق متييــزي، القــانون العــريفكانــت حمــل طعــن مقبــول يف احملــاكم الوطنيــة، علــى أســاس أن 
  .وبالتايل خمالف للدستور

  
  ‘الزعيم’سيطرة   ٢- ٥  

ولـألب، باعتبـاره رب األسـرة، مكانـة        . يـا اجلديـدة هـي جمتمـع أبـوي أساسـا           بابوا غين   
شــديدة الرســوخ بــسبب التفاصــيل املعقــدة والعويــصة للعالقــات داخــل األســرة وخارجهــا          

وملا كان األبناء يعتربون أرباب األسرة القـادمني، فـإن وضـع األبنـاء وأفـراد                . وللروابط الثقافية 
وتـؤدي كـل هـذه العالقـات إىل ازدهـار وبقـاء العـشرية               . يمةاألسرة من الذكور يكون أعلى ق     

وكانـت عمليـة التغريـب      . والقبيلة بوجه عام كمجتمع حملي، وكذلك األفـراد داخـل اجلماعـة           
هي فقط اليت محلـت بـابوا غينيـا اجلديـدة علـى االهتمـام بـاألفراد ذاهتـم وبرفاهتـهم بـأكثر مـن                         

  .اهتمامها برفاهة اجملتمع
. األبويـة يـؤدي دورا كـبريا يف نظـامي الـسلطة الرمسـي وغـري الرمسـي                 إن نظام الـسلطة       

ويف حـني كـان انتـشار املـسيحية عونـا          . وقد أتت املسيحية معها بعقيدة متجد سـيطرة الـذكور         
للنساء يف تويل مناصب ذات مسؤولية بالكنيسة يف إقامـة الـصالة، فـإن نـساء أخريـات تـدربن                    

سـيطرة الـذكور واألدوار التقليديـة للمـرأة يف اخلدمـة            وهذا دَعم تغلب    . على اإلرشاد الصحي  
  .بإذعان

. اتصاال وثيقـا بعـدم ظهـور املـرأة يف الزعامـة ويف احليـاة العامـة          ‘ الزعيم’وتتصل فكرة     
. ‘احملــارب ومقــيم املــآدب والكــاهن ’يقــوم عــادة علــى منــوذج أدوار  ‘ الــزعيم’ونظــام ســيطرة 

‘ الـزعيم ’ويـرتبط نظـام سـيطرة       . هتمـام بأناسـهم   ويؤكد الزعماء سـيطرهتم بتوزيـع الثـروة واال        
ــذلك يفتــرض يف الزعمــاء أن       ــروة، ول ــذكورة والقــوة اجلــسدية والنفــوذ والث ــا بال ارتباطــا وثيق

والزعامة إمـا أن تكتـسب أو تـورث، وذلـك وفقـا لتقاليـد اجملتمـع، وتـتم علـى                     . يكونوا رجاال 
  . وتلقيهاأساس صفقة، واملديونية، وشبكات التبادل، وإعطاء السلع

وحىت يف اجملتمعات اليت يكـون فيهـا االنتـساب لـألم، فـإن أغلبيـة الرجـال تقـدر املـرأة                        
ويف . وتأخذ برأيها يف صـنع القـرار، وإن كانـت هـذه األغلبيـة هـي يف النهايـة صـاحبة الـسلطة              

بوغانفيل على سبيل املثال فـإن الرجـال الـذين يـديرون املؤسـسات احلديثـة يغفلـون مـسامهات                    
ويف اجملتمعـات الـيت يكـون فيهـا االنتـساب           . أة يف عملية السالم ويف االقتصاد املرتيل واحمللي       املر
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ومــع أن النــسب . لــألم يتبــع الرجــال النظــام األبــوي يف تــصرفاهتم ألن الــسيطرة مــا زالــت هلــم 
  .وعهدة األرض يرجعان إىل األم، فإن احلق يف احلكم ال يزال وقفا على الرجل

 إىل أن االشتراك الرمسي للمـرأة بـصفتها         ١٩٩٨ يف عام    )٤٣(ك الدويل وأشار تقرير للبن    
زعيمة وممثلة لساللتها قد تضاءل على مدى مائة عام، بعد ظهور هياكل اسـتعمارية وتبـشريية                

وقــد اســتبعدت الدولــة املــرأة تارخييــا يف تنظيمهــا      . شــديدة االتــسام بنظــام الــسلطة األبويــة    
ــة  ــسياسات احمللي ــتحكم الرجــال . لل ــساء، حبكــم    وي ــدأت الن ــساء، وب ــع مــصاحل الن  اآلن يف مجي

وممـا زاد مـن ضـعف    . جنسهن، يعتربن أنفسهن غري مشاركات يف السياسات بوضـعها الـراهن     
ويف . وضع املرأة يف اجملتمع اهلياكل التنظيمية املستحدثة الـيت ال تركـز إال علـى سـلطة الـذكور                  

يف القـانون  ‘ القاصـر القـانوين  ’ع يـشبه مفهـوم   العديد من اجملتمعات كانت املرأة تقليديا يف وض 
أي أهنــا مل تكــن تعتــرب مؤهلــة لتمثيــل مــصاحلها بــشكل مــستقل، وكــان ألقربائهــا  . اإلنكليــزي
  .)٤٤(سلطة عليها

ــيطرة       ــوذج س ــرجم من ــد ُت ــزعيم’وق ــع إىل دور     ‘ ال ــادة التوزي ــوم إع ــى مفه ــز عل املرتك
 التخطــيط لألنــشطة الــسياسية (Haus Tambaran)وجيــري يف دار الربملــان . الربملــانيني املنتخــبني
 إىل دار أرواح األسـالف حيـث يتجمـع    Haus Tambaranوتشري عبـارة  . واخناذ قرارات بشأهنا

وتعين العبارة أيضا بيـت الرجـال الـذي ُيحظـر علـى النـساء       . الرجال ويؤدون طقوسهم السرية   
ة معماريــا لتكــون دارا ، وهــي مــصممHaus Tambaranودار الربملــان الــوطين تــسمى . دخولــه

للرجال يف منطقة سيبيك كانت تقليديا خاصة هبم، وكانوا هم فقـط جيتمعـون فيهـا ليتناقـشوا                  
وبذلك فإن رمز الربملان يف حد ذاته حصري من حيث مفهوم الـسيطرة، وبـذلك               . يف شؤوهنم 

  .ال يؤدي إىل مشاركة املرأة
  مهر العروس  ٣- ٥  

بــوين وأفــراد العــشرية يف عمليــات التبــادل املرتبطــة  بتفــاوض األالقــانون العــريفيقـضي    
فإذا أرادوا التحالف مع رجال عشرية أخرى، فإنـه ميكنـهم تـزويج ابنتـهم ألحـد مـن           . بالزواج

وكان جيري التعامل تقليديا مع اإلصابات الـيت تلحـق بالنـساء بتعـويض الرجـال                . هذه العشرية 
وكانـت اسـتعادة    . ها أو زوجها أو شقيقها     والد -الذين انتهكت حقوقهم فيها بسبب اجلرمية       

  .السالم بني اجلماعات أمرا بالغ األمهية، وكان ميكن للتعويض أن يشمل تقدمي فتيات للزواج

__________ 
 .١٩٩٨، البنك الدويل، التحليل اجلنساين يف بابوا غينيا اجلديدة  )٤٣(  
 .١٩٩٨، البنك الدويل، التحليل اجلنساين يف بابوا غينيا اجلديدة  )٤٤(  
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 فـالزواج مل يكـن حـدثا    -وكان ملعظم عمليات التبادل املرتبطة بالزواج عـدة مراحـل       
اء بااللتزامــات مــن  بــل هــو سلــسلة مــن عمليــات تبــادل الثــروة والوفــ   -وقتيــا بــني شخــصني  

اجلــانبني، وبعــد التبــادل األخــري يكتمــل الــزواج، وتبــدأ سلــسلة مــستمرة مــن عمليــات التبــادل  
وبــدأت املــشكلة . حتمــي املــرأة فعــال‘ مهــر العــروس’وعمليــة . وااللتزامــات املتبادلــة إىل األبــد

ــل ختتلــف   ‘ مهــر العــروس ’بإضــفاء الطــابع التجــاري علــى    ــادل بــني قبائ ــزواج املتب عاداهتــا وال
  .يتعلق حبقوق املرأة واألرملة واألطفال وغريهم فيما

، الــذي هــو تبــادل للثــروة بــني أقــارب العــريس وأقــارب العــروس،  ‘مهــر العــروس’إن   
يــزال ســاريا علــى نطــاق واســع يف بــابوا غينيــا اجلديــدة، وال ســيما يف جمتمعــات املرتفعــات    ال

وتـستند فكـرة هـذه      . ه املمارسة أيـضا   ومع مرور الزمن اتبعت مجاعات أخرى هذ      . والسواحل
 مـن أجـل عمليـات التبـادل     -املمارسة إىل الرغبـة يف مجـع مشـل العـائالت يف حتالفـات تعاونيـة                
ــساع أخــرى     ــستقبال، أو التجــارة، أو أي م ــالزواج م ــالغ ميكــن أن   . املرتبطــة ب ــائس واملب والنف

مهـر العـروس هـو املبلـغ        و. ختتلف مـن جمتمـع إىل جمتمـع، ولكـن الثابـت يف ذلـك هـو اخلنـازير                  
وحتدد أسرة العـروس    . التقليدي الذي يقدمه العريس وأسرته وأقاربه إىل أسرة عروسه وأقارهبا         

قيمة املهر اليت يلتزم هبا العريس وأسرته، مث توزع على أسرة العـروس، وحيـصل األخـوال علـى                   
  .النسبة إىل العروسمزايا لقاء استشارهتم يف زواج العروس، وألهنم أهم األخوال واألعمام ب

ومع انتشار االقتصاد النقدي، ارتفعت تكلفة الزواج يف معظم اجلماعـات، وهـو تغـري                 
 أجريـت دراسـة استقـصائية    ١٩٩٦ويف عـام  . اجتماعي كـان لـه العديـد مـن العواقـب الـسلبية        

تكـاليف  ’لألسر املعيشية، كجزء من تقدير الفقر يف بابوا غينيا اجلديـدة، خلـصت إىل أن دفـع                  
ــزواج ومهــر العــروس  ــشية    ‘ ال ــد كــبري يف نفقــات األســرة املعي ــد يــصل إىل ضــعفي  -هــو بن  ق

ــادات املرتبطــة مبهــر العــروس إىل اســتمرار     . ‘الرســوم املدرســية ’ وأدى التكييــف العــصري للع
  .االستغالل التجاري للمرأة

فهـو  وإذا كان العرف حباجة إىل التحليل والتنظيم، فإن إلغاءه جيب أن يعـاجل حبكمـة،                  
وهنـاك أشـخاص اختـاروا الـتخلص منـه بالتـدريج،        . جزء مـن متاسـك اجملتمـع وشـبكة سـالمته          

  .وشباب يرفضون أن تشمل عالقتهم دفع مهر العروس
  

  تعدد الزوجات  ٤- ٥  
وإذا . ال غىن عن صـالت الرجـل بأقاربـه مـن جهـة األم السـتمرار النظـام االجتمـاعي                      

 فـإن أدوار املـرأة يف إنتـاج الطعـام واألطفـال حتظـى               كان الرجل يهيمن على املعامالت العامـة،      
  .بتقدير بالغ، حىت ولو كان الرجل يتحكم يف اإلنتاج
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ويف معظم جمتمعات بابوا غينيـا اجلديـدة، يعمـل تعـدد الزوجـات علـى زيـادة حـصول                      
 وكــذلك علــى - أي مزيــد مــن البــساتني واخلنــازير واألطفــال  -الرجــل علــى مــوارد اإلنتــاج 

وقـد اختـل    . اجاته اجلنسية أثناء احلمـل واالمتنـاع عـن ممارسـة اجلـنس بعـد الـوالدة                إشباع احتي 
احلــق التقليــدي للرجــل يف تعــدد زوجاتــه يف االقتــصاد النقــدي، حيــث يتخــذ الرجــل زوجــات 

ــا   ــوهلن مجيع ــات دون أن يع ــإذا     . ورفيقــات أخري ــة، ف ــر مــن رفيق وكــثري مــن األزواج هلــم أكث
واألشـيع اآلن  . )٤٥(حلق، فإهنا ميكـن أن تتعـرض للـضرب   اعترضت إحدى الزوجات على هذا ا   

  .هو تعدد العالقات اجلنسية غري الشرعية بدال من تعدد الزوجات التقليدي
  

  “الصاحلة”الصور النمطية للمرأة   ٥- ٥  
عن اجلـنس والنـشاط   “ الصاحلة”حتد املعايري اجلنسانية أيضا مما يفترض أن تعرفه املرأة      

رهتا على التحديد الدقيق ملستوى خطر تعرضها لفريوس نقـص املناعـة          اجلنسي، ولذلك تقل قد   
. البشرية واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وعلى إحاطتها بكيفية محاية نفسها مـن املـرض             

وتعتمد املرأة على زوجها يف اإلملام بـذلك، وإن كـان هنـاك أزواج كـثريون ميـاثلون زوجـاهتم                    
  .يف اجلهل
ة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية، فـإن األسـاطري اجلنـسانية تـؤدي إىل                 وإذا أصيبت املرأ    

ويـؤدي اخلـوف مـن عواقـب تـشخيص اإلصـابة إىل امتنـاع           . الوصم مـن جانـب اجملتمـع احمللـي        
بعض احلوامل عـن الـوالدة يف مرفـق صـحي، وكـثريات مـن احلوامـل املـصابات هبـذا الفـريوس                       

نـع انتقـال املـرض إىل أطفـاهلن، ألن ذلـك            حيجمن عن إبالغ العـشري واحلـصول علـى وسـائل م           
وجيــري اليــوم فحــص عــدد قليــل مــن األمهــات احلوامــل فيمــا يتعلــق   . معنــاه افتــضاح حالتــهن

فــإذا ثبتــت . للفــريوس“ حاملــة”والــسبب يف ذلــك أن املــرأة ينظــر إليهــا علــى أهنــا . بــالفريوس
وحـىت إذا  . ر، وحىت القتـل إصابة املرأة بالفريوس وشاعت، فإهنا ميكن أن تتعرض لإليذاء واهلج     

تطلـب اجلـنس خـارج    “ سـيئة ”أصيبت باملرض بعدوى من زوجها، فإنه يقال عنها إهنـا امـرأة         
  .)٤٦(إطار الزواج أو تزاوله مقابل املال

  
  ضرب الزوجة  ٦- ٥    

هو العـادة الدارجـة الرتكـاب العنـف ضـد املـرأة، وهـو خمـالف لتقـدير اجملتمـع للمـرأة                         
نــف العــائلي أو عنــف العــشري شــائع كــثريا يف بــابوا غينيــا اجلديــدة،  والع. والرجــل وأنــشطتهما

__________ 
 .املرجع نفسه  )٤٥(  
اإليدز وغريهم من األطفـال الـضعاف يف بـابوا غينيـا       /األسر واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية        )٤٦(  

 .٢٠٠٢اجلديدة، دراسة بتكليف من الوكالة األسترالية للتنمية الدولية، 
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ورمبـا يكـون سـبب ازديـاد العنـف العـائلي تغـري        .  يف املائـة مـن النـساء    ٧٠ويقدر أنـه يلحـق بــ        
طبيعة وحدة األسرة املمتدة، واحلاجة إىل إعادة تشكيل العالقات واألدوار املتوقعـة يف الوحـدة       

ف العشري، مبا يف ذلك العنف العائلي بني الزوجني، أصبح عالمـة            ويتضح اآلن أن عن   . األسرية
  .على ازدياد خطر األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية

ويكاد يكون من املـستحيل احلـصول علـى إحـصاءات موثـوق هبـا عـن معـدالت هـذا                        
 وقد يكون ذلك مثـاال علـى قبـول          -العنف يف بابوا غينيا اجلديدة، فهذه اإلحصاءات مل جتمع          

 قانونـا يـصف     جلنـة إصـالح القـوانني      سـنت    ١٩٨٦ويف عـام    . هذه العادة وعلـى تـواري املـرأة       
ضرب الزوجة بأنـه فعـل إجرامـي يعاقـب عليـه القـانون، وذلـك يف الوقـت الـذي اعتـربت فيـه                         

ة يعاقـب عليهـا   القوانني احلديثة يف بابوا غينيا اجلديدة ضرب الزوجـة عمـال غـري قـانوين وجرميـ       
ــدين        ــداء املتكــرر، واألذى الب ــل االعت ــدانون إال جبــرائم مــن قبي ــاة ال ي ــانون، وإن كــان اجلن الق

 االنتبــاه إىل ضــرورة أن يتعامــل موظفــو إنفــاذ  جلنــة إصــالح القــوانني ووجهــت . الــشديد، إخل
رأة ال تلجـأ    ومع ذلك فإن املـ    . القوانني جبدية مع االعتداء على املرأة، مستخدمني التهم الراهنة        

  .يف العادة إىل القانون على نطاق واسع، فهذا الضرب ال يزال يعترب شأنا عائليا خاصا
  

  تعقب الساحرات، السحر  ٧- ٥    
على الرغم من أن املسيحية قوة مكينـة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة، فـإن كـثريين مـا زالـوا                     

، فهـذا  )اخلّير والشرير معـا (السحر يؤمنون بقدرة أرواح األسالف على التأثري يف احلياة وبقوة        
غالبــا مــا يفــسر لغــز املــوت واملــرض الغــامض الــذي ُينــسب أحيانــا إىل احلــظ الــسيئ، وكــثريا    

وقـد ارتفـع عـدد الـضحايا مـن النـساء            . يلقى اللوم علـى الـساحرات املـشتبه فـيهن مث ُيقـتلن             ما
. ية القليلـة يف القريـة     يبـدو يف بعـض املنـاطق، وخـصوصا املـسنات ذوات القيمـة االقتـصاد                فيما

ــساء يف منطقــة املرتفعــات الهتــامهن بالــسحر، فقــد شــاع      ٢٠٠٧ويف عــام   قتــل عــدد مــن الن
  .االعتقاد بأهنن تسبنب يف حادث طريق مميت

اإليدز كـثريا مـا يعتـربون ضـحايا للـسحر، ألن            /واملعانون لفريوس نقص املناعة الشرية      
، ومــع تزايــد حــاالت اإلصــابة بــاملرض،  كــثريين مــن النــاس ال يفهمــون كيــف يتفــشى املــرض 

والقرويـون ذوو التعلـيم البـسيط الـذين يقيمـون           . تضاعفت عمليات القتل ذات الصلة بالسحر     
اإليـدز ال إىل  /يف األودية اجلبلية النائية يعزون العدد املتزايد من حاالت الوفـاة بـسبب الفـريوس     

ويف عـام   .  بـل إىل األرواح الـشريرة      العالقات اجلنسية غـري الـشرعية أو عـدم اسـتخدام الرفـال،            
، ويف ضــوء تزايــد القلــق بــسبب ازديــاد حــوادث اهلجــوم علــى املــسنات واألســئلة الــيت ٢٠٠٣

يطرحها الشباب عادة، سعت وزيرة التنميـة اجملتمعيـة، نيابـة عـن اثـنني مـن األطبـاء، إىل تـدبري                      
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، وهو ما قد يكـون      “اتتعقب الساحر ”األموال الالزمة لبحث هذا املظهر اجلديد للسحر يف         
  .نامجا عن اخللط بني السحر واملعتقدات الدينية األصولية

  
  استغالل املرأة -  ٦املادة     

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريع، ملكافحــة مجيــع    
  .أشكال االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة

  
 علــى مجيــع أشــكال اإلجتــار بــاملرأة واســتغالل  مطلــوب مــن الــدول األطــراف القــضاء   

وتـدعو هاتـان   .  القضاء على التمييز ضد املرأة يف العمل١١ و ٢دعارة املرأة، وتطلب املادتان   
املادتــان يف جمموعهمــا إىل محايــة املــشتغالت بــاجلنس مــن االســتغالل، مــع إعطــائهن مــا لــسائر 

  .العمال من حقوق ومحاية
  

  املشتغالت باجلنس  ٠- ٦    
الكثريات من املـشتغالت بـاجلنس يعـّرفن أنفـسهن هبـذه الـصفة، يف حـني يـزاول عـدد                       

وقـد ارتـبط الطريـق الرئيـسي يف منطقـة املرتفعـات بـاجلنس التجـاري منـذ                   . كبري اجلنس مبقابل  
وقـد  . إنشائه ورعايـة منظمـة الـصحة العامليـة يف منتـصف التـسعينيات لدراسـة عـن اجلـنس فيـه                     

ثلة عديدة للجنس التجاري واجلنس مبقابل، وبعضها منظم بطريقـة غـري            وثّقت هذه الدراسة أم   
وهنــاك مــا يــشري منــذ عهــد بعيــد إىل اجنــذاب النــساء إىل املخيمــات   . حمكمــة يف شــكل جتــارة

واملناجم ومصانع األمساك وعديد من املواقع االقتصادية األخرى يف املنـاطق الريفيـة، وال سـيما                
وإذا كان معظـم املـشتغالت بـاجلنس يعملـن بـشكل         . نس للرجال يف أيام دفع األجور، لبيع اجل     

  .)٤٧(مستقل يف أماكن عامة جمهزة لذلك، فإن غريهن يزاولن عملهن يف حمال السكن
ويف دراســة أقــرب عهــدا جــرت مقابلــة مــشتغالت بــاجلنس ذكــرن أهنــن بــدأن يعملــن    

 عامـا   ١٧رئيـسي و     عامـا للمرابطـات يف الطريـق ال        ١٦متوسط العمـر    (باجلنس يف سن مبكرة     
، وأن كـثريات منـهن   ) عامـا لكـال النـوعني   ١٧(، وأهنـن تـزوجن صـغريات    )لغري املرابطات فيـه   

  .طلّقن بعد الزواج بقليل
 مـن كـل     ٣وأبلغت النساء أيضا عـن وقـوع اعتـداء بـدين وعنـف جنـسي، وتعرضـت                    

 مرابطـات يف     يف املائـة   ٧٤(نساء للقسر اجلنسي، وأجربن على مزاولة اجلنس رغـم إرادهتـن             ٤

__________ 
، الوكالـة األسـترالية     ، مصرف التنمية اآلسـيوي    االجتاهات االستراتيجية للتنمية البشرية يف بابوا غينيا اجلديدة         )٤٧(  

 .٢٠٠٧للتنمية الدولية، البنك الدويل، 
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وأبلغ الثلـث مـن كـال النـوعني عـن وقـوع           ).  يف املائة غري مرابطات فيه     ٧٣الطريق الرئيسي و    
  .)٤٨(اغتصاب، وذكر النصف تقريبا التعرض لالعتداء البدين

  األحكام القانونية  ١-  ٦    
جلنـة  وقـد شـرعت     . ليس يف القانون ما يفيد أن البغاء أو اصـطياد الرجـال يعـد جرميـة                 
، يف تنفيـذ مـشروعها إلصـالح نظـام القـانون اجلنـائي              ١٩٧٤، املنشأة يف عـام      لقواننيإصالح ا 

. ‘غري مرضية يف أغلـب األحيـان  ’بأكمله، وفيما يتعلق بالبغاء، قالت اللجنة إن القوانني احلالية   
أن الــشخص الــذي يتعمــد التعــّيش بــشكل كامــل أو   علــى ١٩٧٧ويــنص قــانون اجلــنح لعــام  

ــدعا   ــي مــن مكاســب ال ــة جزئ ــا جلرمي ــساعدة   .)٤٩(رة يعــد مرتكب ــدة امل ــا اجلدي ــابوا غيني وجتــّرم ب
واســتمر اجمللــس الــوطين  . والتحــريض علــى االشــتغال بــاجلنس وتــشغيل أمــاكن جمهــزة لــذلك   

/ لإليدز، عمال بتوصيات اخلطة الوطنية املتوسطة األجل املتعلقة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية              
  .بأشكال خمتلفة لرفع الدعارة من قائمة اجلرائم، يف الضغط ٢٠٠٢-١٩٨٨اإليدز للفترة 

ومع أن هذا القانون َيُجّب قـانون جـرائم الـشرطة يف فتـرة مـا قبـل االسـتقالل، الـذي                        
  البغـــي الـــيت تـــصطاد شخـــصا أو تـــستدرجه أو تـــشاغله هبـــدف البغـــاء،كـــان يـــنص علـــى أن 

 مكـان، أو علـى   أو تتسكع حوله هلـذا الغـرض، يف أي شـارع عـام أو طريـق أو طريـق عـام أو                    
، فإنــه كانــت هنــاك )٥٠(مــرأى ومــسمع أي شــخص ميــر هبــذه األمــاكن، تكــون مرتكبــة جلرميــة

حــاالت هومجــت فيهــا األمــاكن، واعتقلــت املــشتغالت بــاجلنس، وجــرى الــتحفظ علــيهن          
 كــان هنــاك برهــان واضــح علــى التعــدي علــى ٢٠٠٤ويف عــام . وتــرويعهن واالعتــداء علــيهن
ص، عندما دامهـت الـشرطة مـاخورا كـان بـه اثنـان وسـبعون مـن                  املشتغالت باجلنس بوجه خا   

واعتقلــت هــذه اجملموعــة واحتجــزت النــساء،  . الرجــال والنــساء واألطفــال املــشتغلني بــاجلنس 
  .ولكن أطلق سراح الرجال ألن القانون ال يشمل املشتغلني باجلنس

نون اجلـرائم   قـا (القـانون اجلنـائي     ووفرت محاية خاصة لألطفال دون الثامنـة عـشرة يف             
، فهناك طائفة شـاملة مـن اجلـرائم حتمـي اسـتغالل      ٢٠٠٣ لعام )اجلنسية واجلرائم ضد األطفال  

 لعدة أغراض، منها محايـة األطفـال مـن      القانون اجلنائي وقانون اجلرائم اجلنسية يعّدل     . األطفال
. لــدعارةاالعتـداء اجلنــسي واالسـتغالل اجلنــسي التجــاري، مبـا يف ذلــك اسـتغالل األطفــال يف ا    

__________ 
ة التقرير القطري املرحلي لبابوا غينيا اجلديدة عن دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـ       )٤٨(  

 .٢٠٠٨اإليدز، /البشرية
 ).١ (٥٥املادة   )٤٩(  
 .٣٨قانون جرائم الشرطة، املادة   )٥٠(  
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وجيّرم هذا القانون قيام الشخص بالترتيب لـدعارة األطفـال أو الـسماح هبـا، وكـذلك التعامـل                 
  .وكان هذا القانون نتيجة لعمل جلنة العمل املعنية باألسرة والعنف اجلنسي. معها

ويعــّرف قــانون اجلــرائم اجلنــسية واجلــرائم ضــد األطفــال أيــضا اســتغالل األطفــال يف       
  جــزاء أو خدمــة أو مكافــأة ماليــة ’ خدمــة جنــسية يقــدمها الطفــل يف مقابــل  الــدعارة بأنــه أي

وحيظـر القـانون أيـضا اشـتراك        . ، سواء قدم اجلزاء أو املكافأة إىل الطفـل أو إىل غـريه            ‘أو غريها 
  لتجــرمي التعامــل مــع الطفــلوأدخلــت تعــديالت . األطفــال يف إنتــاج أو توزيــع املــواد اإلباحيــة 

 عامـا أو مـدى احليـاة إذا    ١٥يف الدعارة، ويعاقب على ذلـك بالـسجن   أو استغالله أو إشراكه    
 أعـوام علـى الـسماح    ١٠ أحـد األبـوين بالـسجن    كمـا يعاقـب  كان الطفل دون الثانية عـشرة،    
  .باستغالل الطفل أو تسهيله

وهناك جانـب مهـم يف القـانون اجلديـد، وهـو عـدم اهتـام الطفـل، علـى النحـو احملـدد،                 
ذا انعكاس للرأي القائل إن األطفال دون الثامنة عشرة غالبا مـا ينخرطـون            وه. مبزاولة الدعارة 

يف الــدعارة لوقــوعهم ضــحايا الســتغالل البــالغني هلــم ولــيس اختيــارا منــهم، بعكــس نظــرائهم   
 قـام معهـد األحبـاث الطبيـة بدراسـة           ١٩٩٤ويف عـام    . البالغني الذين قد خيتارون ذلك طواعيـة      

ــة مــن ٣٠خلــصت إىل أن  ـــ  يف املائ ــهن كانــت    ٢٥٠ ال ــاجلنس الــاليت جــرت مقابلت  مــشتغلة ب
  . عاما١٩ و ١٣أعمارهن تتراوح بني 

  وهذا القـانون املعـّدل حيظـر علـى أي شـخص اسـتخدام طفـل يف إنتـاج مـواد إباحيـة،                        
ــأن       ــه أو حــضانته ب ــسماح لطفــل يف رعايت ــواد، أو ال ــاج هــذه امل ــاره أو اســتغالله يف إنت أو إجب

والعقوبة القصوى هلذه اجلرمية هـي الـسجن        . ملواد، أو املوافقة على ذلك    ُيستغل يف إنتاج هذه ا    
وجيرم أيضا قيام الشخص عمدا بإنتـاج أو توزيـع أو طبـع أو نـشر أي مـواد إباحيـة                     . عاما ١٥

يشترك فيها أطفال، أو استرياد هذه املواد، أو تصديرها، أو بيعها، أو إطـالع األطفـال عليهـا،                  
  . أعوام١٠وعقوبة هذه اجلرمية السجن . ألي من األغراض السالفةأو حيازة هذه املواد 

ويف حني حيظى األطفال باحلماية، فإن املشتغالت باجلنس حمرومات مـن هـذه احلمايـة         
الفتقــارهن إىل القــوة اجتماعيــا واقتــصاديا، وهــن منبــوذات بــسبب انغماســهن، مــع أنــه لــيس    

وأي حتـرك صـوب رفـع الـدعارة     . نسأمامهن من سبيل للحصول على دخـل سـوى جتـارة اجلـ            
. ٢٠٠٢ يف عـام  القـانون اجلنـائي  من قائمة اجلرائم جيب أيـضا أن يراعـى الـنقص يف تعـديالت            

ويــوفر القــانون اجلنــائي محايــة قليلــة للبالغــات الرافــضات الــاليت جيــربن علــى العمــل اجلنــسي،    
ــاجلنس، مــع شــي      ــة مــن االســتغالل للمــشتغالت ب ــة قليل وع العنــف وليــست هنــاك ســوى محاي

وال تــوفر تـشريعات العمــل، ومنـها التــشريعات اخلاصـة بالــصحة والـسالمة، احلمايــة     . اجلنـسي 
  .‘عمال’للمشتغالت باجلنس، على أساس أن ما يزاولنه ليس 
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   يف بابوا غينيا اجلديدةFriends Frangipaniشبكة   ٢- ٦    
بـاجلنس، وبـدأت   هي شبكة وطنية للمشتغلني باجلنس شكّلها املـشتغلون واملـشتغالت         

وشــكلت هــذه اجلماعــة  . ٢٠٠٦أبريــل /نيــسانعملــها رمسيــا باجتمــاع عقــد يف غوروكــا يف  
، وأقامــت هيكلــها التنظيمــي، ووضــعت    ٢٠٠٦شــبكة وطنيــة للمــشتغلني بــاجلنس يف عــام     

دستورا هلا، وُسجلت الـشبكة لـدى وكالـة تعزيـز االسـتثمار يف بـابوا غينيـا اجلديـدة باعتبارهـا                
. مية، وأصبحت هلا عالقـات عمـل مـع املنظمـات الدوليـة للمـشتغلني بـاجلنس                وكالة غري حكو  

  .وافتتحت هذه الشبكة مؤخرا مكتبا يضم منسقني ومنسقات
وتعمل الشبكة على حتسني حقوق املشتغلني باجلنس يف بابوا غينيـا اجلديـدة بالوسـائل                 
  :التالية
 دة حبقوق اإلنسان؛الدعوة إىل متتع املشتغلني باجلنس يف بابوا غينيا اجلدي •

تيسري حصول املشتغلني واملشتغالت باجلنس علـى اخلـدمات مـن خـالل دعـم األقـران                •
 لألعضاء اجلدد واحلاليني؛

العمل على معاجلة الـشواغل الـصحية ألعـضاء الـشبكة يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة                      •
 البشرية، واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، ومنع احلمل، واحلمل؛

ــاجلنس،     وضــع وتــ  • ــران مــن املــشتغلني ب ــصال لألق ــيم واالت صميم مــواد لإلعــالم والتعل
واالشتراك يف االجتماعات احمللية والوطنية والدوليـة ملناصـرة التـشريعات الراهنـة الـيت               

  .)٥١(تؤثر يف حياة املشتغلني باجلنس
  

  االجتار بالنساء والفتيات  ٣- ٦    
إغـواء أو اصـطحاب فتـاة        القـانون اجلنـائي      يعترب االجتار بامرأة أو فتاة جرمية، إذ حيظـر          

  خاص، ســواء داخــل بــابوا غينيــا اجلديــدةشــأو امــرأة ليــتم اتــصال جنــسي بينــها وبــني أحــد األ 
أعــوام ســجنا، كمــا أن اســتغالل امــرأة  ) ٧(ويعاقــب علــى هــذه اجلرميــة بــسبعة  . أو خارجهــا

ورغـم  . )٥٢(أعـوام ) ٣(ة  تتعاطى املخدرات يف الدعارة يعترب جرمية يعاقب عليها بالـسجن ثالثـ           
أن هذا القانون يوفر بعض احلماية من االجتار بالنساء، فإن االمتثـال لـه جزئـي، ألن العقوبـات             

__________ 
  اإليـــدز، بـــابوا غينيـــا/تقريــر عـــن دورة اجلمعيـــة العامـــة االســـتثنائية املعنيـــة بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية   )٥١(  

 .٢٠٠٨اجلديدة، 
 .٢١٨، املادة ١٩٧٤القانون اجلنائي،   )٥٢(  



CEDAW/C/PNG/3
 

66 09-34914 
 

ولـيس هنـاك قـانون      . بسيطة، والشهادة املؤيدة املطلوبة تلقـي عبئـا غـري معقـول علـى الـضحايا               
  .يتناول السياحة اجلنسية

  
  لعامةاملرأة يف احلياة السياسية وا -  ٧املادة     

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة                     
  :السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف

التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخاب جلميـع            )أ(  
  يت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛اهليئات ال
املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل الوظـائف              )ب(  

  العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛
املشاركة يف مجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت تعىن باحلياة العامـة              )ج(  
  . للبلدوالسياسية

  
  اإلطار الدستوري  ٠- ٧    

اشـتراك املواطنـات   على الصعيد الوطين تـدعو ديباجـة دسـتور بـابوا غينيـا اجلديـدة إىل              
ــة     ــة والديني ــسياسية واالقتــصادية واالجتماعي ، ويقــول علــى قــدم املــساواة يف مجيــع األنــشطة ال

 خـاص الرفاهيـة   بـشكل ال حيـول دون سـّن قـوانني تـوفر     ”الدستور إن تساوي مجيـع املـواطنني     
والرعايــة والتطــور للنــساء واألطفــال والــشباب، أو أفــراد اجلماعــات األكثــر حرمانــا أو األقــل   

األهليـة املتـساوية للتمثيـل       إىل   ٥٠ وتـدعو املـادة      .)٥٣(“تطورا، أو سكان املنـاطق األقـل تطـورا        
ــأذن الــسياسي ــة مــن تكــاليف االنتخابــات   الدســتور، وي ــسبة مئوي ــدفع ن   يف بعــض الظــروف ب
  .للمرشحة
 مقاعـد، وهـي الوحيـدة الـيت         ١٠٩وهناك حاليا امـرأة واحـدة يف الربملـان املكـون مـن                

ويف احملكمـة الوطنيـة قاضـية واحـدة، ولـيس           . تشغل منصبا وزاريا، فهي وزيرة التنمية اجملتمعية      
  .هناك حاكمة ملقاطعة

  
  التمثيل السياسي للمرأة  ١- ٧    

ية يف بابوا غينيا اجلديدة عملية بطيئـة ومتدرجـة،          كان اشتراك املرأة يف الساحة السياس       
ومع أن دستور بابوا غينيا اجلديدة يكفل املساواة الـسياسية للرجـل            . قبل نيل االستقالل وبعده   

__________ 
 .٥٥ من املادة ٢ و ١تان الفقرتان الفرعي  )٥٣(  
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واملرأة يف التصويت والترشح يف االنتخابات، فإن اإلحصاءات تدل على أن مـشاركة املـرأة يف                
ــا   ــيئا م ــات حمــدودة ش ــام  . االنتخاب ــي ع ــى     ١٩٧٥فف ــدة عل ــا اجلدي ــابوا غيني ــد حــصول ب  وبع

ويف االنتخابــات التاليــة يف عـــام   . االســتقالل، ترشــحت أربــع نــساء وفـــازت واحــدة منــهن      
، بلــغ عــدد املرشــحات أكثــر مــن الــضعف، إذ فــازت ثــالث مرشــحات مبقاعــد يف         ١٩٧٧

  .الربملان، وهو إجناز مل يضمن الفوز ملن جئن بعد ذلك
 امـرأة مل تفـز منـهن    ٤٨، ترشـحت  ١٩٩٢ إىل عـام  ١٩٨٢ويف العقد املمتد من عـام      

وعلى الرغم من اجلهود الكبرية اليت تبذهلا منظمات مثل اجمللـس الـوطين للمـرأة               . سوى واحدة 
ومنظمة دور املرأة يف السياسة لتدريب املرشحات احملتمالت وبنـاء القـدرة علـى الزعامـة علـى                  

ويف عـام   . بات التالية صوب زيـادة متثيـل املـرأة        مجيع املستويات، مل يتحقق أي تقدم يف االنتخا       
وعلــى الــرغم مــن    .  امــرأة إىل االنتخابــات، ومل ُينتخــب ســوى اثنــتني     ٥٥ تقــدمت  ١٩٩٧

تضاعف عدد املرشـحات الـسياسيات يف األعـوام العـشرة املاضـية، فإنـه لـيس هنـاك حـىت اآلن                      
  .سوى ممثلة واحدة

  
  ٢اجلدول 

  ٢٠٠٧- ١٩٦٤ة يف بابوا غينيا اجلديدة للفترة املرشحــات يف االنتخابات الوطني    
  عدد املنتخبات  عدد املرشحات  االنتخابات العامة

  ال أحد  ال أحد  ١٩٦٨ و ١٩٦٤
١  ٤  ١٩٧٢  
٣  ١٠  ١٩٧٧  
١  ١٧  ١٩٨٢  
  ال أحد  ١٨  ١٩٨٧
  ال أحد  ١٦  ١٩٩٢
٢  ٥٥  ١٩٩٧  
١  ٦٠  ٢٠٠٠  
١  ٤١  ٢٠٠٢  
١  ١٠٩  ٢٠٠٧  

  
سائل، وأمهها معرفة كيف وملاذا مل يتكرر جنـاح املـرأة يف       ويثري هذا النمط عددا من امل       

. ، وإذا زاد عـدد املرشـحات فلمـاذا تكـون النتيجـة سـلبية إىل هـذا احلـد                   ١٩٧٧انتخابات عام   
وميكن أن يعزى ذلك أساسا إىل اآلراء الثقافية التقليدية يف زعامـة املـرأة، واملعتقـدات الـسائدة                  

لـسياسية الـضعيف الـذي يـشجع عـددا كـبريا مـن املرشـحني         ، ونظام األحزاب ا ‘الزعيم’بشأن  
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. ، وكـل ذلـك ال خيـدم املرشـحات         ‘نظام الفوز يف االنتخابات بأكثرية األصـوات      ’املستقلني و   
ويضاف إىل ذلك أن املطالب املالية للترشح ملنصب سياسي، مقترنـة بالفـساد املـستقر والعنـف            

  .ضة لزعامة املرأةاالنتخايب الذي يسوء مع الوقت، هي عوامل مناه
وظلــت منظمــة دور املــرأة يف الــسياسة تعمــل لفتــرة طويلــة بعــض الــشئ علــى جلــب      

، حـــدد ١٩٩٩يوليـــه /متـــوزويف املـــؤمتر األول هلـــذه املنظمـــة يف . التركيــز علـــى زعامـــة املـــرأة 
املشاركون عدة استراتيجيات، كان منها تـشجيع املـرأة علـى املـشاركة يف الـسياسات الوطنيـة           

 احملافــل النــسائية، وتكثيــف التعلــيم، والتوعيــة الــسياسية للــسياسيات والراغبــات يف  مــن خــالل
شغل الوظائف العامة، وتشجيع املرأة على االنضمام إىل األحزاب السياسية والتقدم للوظـائف             

 قدمت املنظمـة ورقـيت سياسـات، واحـدة عـن إدراج حـصة               ٢٠٠٠مارس  /آذارويف  . التنفيذية
رشحات يف القانون األساسي املتعلق برتاهة األحـزاب الـسياسية، واألخـرى             يف املائة للم   ٣٠الـ  

وكـان مـن نتيجـة هـاتني الـورقتني          . عن مسائل اإلصـالح االنتخـايب، إىل جلنـة تطـوير الدسـتور            
الــنص يف القــانون األساســي املتعلــق بــاألحزاب الــسياسية واملرشــحني علــى ترشــيح أي حــزب  

  .سياسي واحد المرأة واحدة
ر املنظمة توسيع برناجمها لتثقيف الناخبني من خالل احملافل واحللقـات الدراسـية      إن قرا   

وحلقات العمل التدريبية، اليت يتعني توجيهها صوب التوعية بأمهيـة زيـادة املـشاركة الـسياسية                
وهــذه . للمــرأة، وتــصحيح ســوء الفهــم العــام لــدور املــرأة يف الــسياسة، قــرار جــدير بالتزكيــة   

لسليمة متاما حتتاج إىل زعامة قوية لتنفيذها، ولو كانـت املنظمـة قـد اسـتمرت                االستراتيجيات ا 
وقد أسـهم إخفاقهـا يف      . يف عملها الستطاعت بالفعل إحداث تغيريات حقيقية يف زعامة املرأة         

حتقيق ذلـك يف غيـاب الوجهـة ويف التفكـك، وأدى إىل زيـادة ضـعف الفـرص املتاحـة لتوسـيع                       
  .دور املرأة يف صنع القرار

القـانون األساسـي املتعلـق برتاهـة األحـزاب          وعلى الرغم من احلـوافز املاليـة الـواردة يف             
 حلـث األحـزاب الـسياسية علـى تقـدمي مرشـحات، فـإن عـدد املرشـحات                 السياسية واملرشـحني  

 حزبـا سياسـيا   ٣٤فمن الـ .  كان قليال نسبيا٢٠٠٧الاليت ساندهتن األحزاب السياسية يف عام  
وقـدم  .  امـرأة ٣٦ حزبا، وكان إمجايل عـددهن     ٢١مل يساند املرشحات سوى     املسجلة رمسيا،   

حزب العمل الشعيب مخـس مرشـحات، يف حـني قـدم كـل مـن أربعـة أحـزاب سياسـية أخـرى                        
وكـان معظـم    . ثالث مرشحات، ومل تدعم أغلبية األحزاب سوى مرشـحة واحـدة لكـل منـها              

 عـدد متزايـد مـن النـساء علـى           ورغم حصول . )٥٤(من املرشحات املستقالت  ) ٦٥(املرشحات  
__________ 

ــدى الكمنولــث       )٥٤(   ــابع ملنت ــات الت ــيم االنتخاب ــق تقي ــر فري ــة يف   جــزر احملــيط اهلــادئ ‐تقري ــات الوطني ، االنتخاب
 .٢٠٠٧أغسطس /آب -يونيه /حزيرانغينيا اجلديدة،  بابوا
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دعــم األحــزاب، فــإن املرشــحات مل حيــصلن إال علــى توجيــه حمــدود، ومل يكــن التمويــل املتــاح 
  .كافيا، وذهب معظم الدعم إىل الرجال

ــه       ــات يف الكمنولــث واحملــيط اهلــادئ إىل أن ــو االنتخاب مــع ارتفــاع عــدد  وأشــار مراقب
الت انتخــاب املرشــحات بنظــام االنتخــاب  املرشــحني وهيئــات االقتــراع الفــردي، فــإن احتمــا 

ومـا مل جيـر     . التفضيلي احملدود ليست فيما يبدو أفضل منها يف نظـام الفـوز بأكثريـة األصـوات               
النظر يف مزيد من اآلليات التمكينية لسرعة البحـث عـن املرشـحات للربملـان وزيـادة عـددهن،                   

  .)٥٥(ة لفترة طويلةفإن الفريق يرى أن أعداد املمثالت يف الربملان ستظل منخفض
  

  حكومات املقاطعات واحلكومات احمللية  ٢- ٧    
القــانون األساســي اخلــاص حبكومــات املقاطعــات واحلكومــات احملليــة هــو مبــادرة مــن    

احلكومــة جــاءت بــضغط مــن املنظمــات النــسائية، مــن أجــل تــشجيع مزيــد مــن النــساء علــى     
وســتكون . حلكومـات احملليـة  املـشاركة يف صـنع القـرار علــى مـستوى حكومـات املقاطعــات وا     

، بواقع اثنتني يف كل حكومـة حمليـة      ٢٩٦ امرأة معينة يف مجيع احلكومات احمللية الـ         ٥٦٦هناك  
وستكون هناك امرأة معينة واحـدة يف كـل   . يف الريف وواحدة يف كل حكومة حملية يف احلضر  

  ).باستثناء بوغانفيل ومنطقة العاصمة (١٩مجعيات املقاطعات الـ 
  

   احلكومات احملليةجمالس
 الفـوز بأكثريـة األصـوات   يتم انتخاب أعضاء جمالس احلكومـات احملليـة مباشـرة بنظـام           

وغـري معـروف عـدد      . ونظام الـدوائر االنتخابيـة، فتنتخـب كـل دائـرة عـضوا واحـدا للمجلـس                
ــة، وإىل أي مــدى طبقــت هــذه احلكومــات احلكــم اخلــاص      ــا يف احلكومــات احمللي النــساء حالي

وميكن أيضا لكل جملس أن يـضم علـى األكثـر ثالثـة أعـضاء آخـرين يعّينـون لتمثيـل          . باملعّينات
  :خمتلف مجاعات املصاحل

 عضو يرشحه جملس النقابات يف بابوا غينيا اجلديدة •

 عضو يرشحه احتاد أصحاب األعمال •

وقد كفل ذلك ضـم     . وترشح امرأتان يف املناطق الريفية    . عضو ميثل املنظمات النسائية    •
. ٢٩٩احدة على األقل إىل عـضوية اجمللـس يف كـل مـن احلكومـات احملليـة الــ           امرأة و 

  . يف املائة من مجيع أعضاء اجملالس١٠وتشكل النساء 
  

__________ 
 .املرجع نفسه  )٥٥(  
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  توعية الناخبني والتربية الوطنية  ٣- ٧    
تعد برامج توعية الناخبني والتربية الوطنية جمـاال آخـر مـن اجملـاالت ذات األثـر املباشـر                     

 جـرى تنفيـذ برنـامج رئيـسي     ٢٠٠٧وقبـل انتخابـات عـام       . يف االنتخابـات  على اشتراك املـرأة     
وكــان التركيــز يف توعيــة النــاخبني علــى  . لتوعيــة النــاخبني، مبــساعدة مجاعــات اجملتمــع املــدين  

ضمان فهم النظام اجلديد لالنتخاب التفضيلي احملدود، وجـرى تنفيـذ ذلـك يف أحنـاء البلـد مـن             
ا، اليت متثلت يف اجتماعات ومناقـشات مجاعيـة، ومناقـشات           خالل االجتماعات املباشرة أساس   

مجاعية منفصلة للرجال والنساء، وحماكاة عملية التـصويت واإلحـصاء، باإلضـافة إىل موسـيقى               
والسـتحالة مشـول كـل اجملتمعـات يف بـابوا غينيـا اجلديـدة هبـذه         . ومتثيل من أداء فـرق مـسرحية   

عية للوصول إىل املنـاطق املعزولـة الـيت تعجـز فـرق             الطريقة، فقد استخدمت أيضا الرسائل اإلذا     
  .التوعية عن الوصول إليها من خالل برنامج دعم االنتخابات

، التـدريب علـى توعيـة اجملتمـع املـدين     ! هـذا شـأن اجلميـع    وأعد كتيـب تـدرييب معنـون          
ــدميقراطي     ــسليمة واحلكــم ال ــة ال ــم الزعام ــادة فه ــو     . لزي ــه، ه ــصل في ــسم منف ــم وجــود ق ورغ

املـسائل   فإن،  “أمام تصويت املرأة   عوائق   ‐املرأة واالنتخابات   ” الذي يتطرق إىل     ٥ املوضوع
وإذا أريـد لتثقيـف     . املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وزعامة املـرأة مل تعمـم يف املواضـيع األخـرى              

النــاخبني هــذا أن يكــون مراعيــا لالعتبــارات اجلنــسانية، فــال بــد مــن أن يــضع يف اعتبــاره أيــضا 
اف الناخبات بصفة خاصة يف املسائل اليت تؤثر علـيهن بالـذات، ومـواد توعيـة النـاخبني                  استهد

  .اليت تعدها األحزاب السياسية أو اجملتمع املدين أو وسائل اإلعالم
. وال بد أيضا مـن دعـم العديـد مـن املـسائل اجملتمعيـة الـيت هتـم املرشـحات والناخبـات                     

تــصويت العــائلي، حيــث يــديل أحــد أفــراد األســرة  ويــتعني زيــادة علــى ذلــك معاجلــة ممارســة ال 
بصوته نيابة عن سائر أفـراد األسـرة، أو الـدخول اجلمـاعي ألفـراد األسـرة                 ) األسرة عادة  رب(

إىل مقصورة التصويت، على أن تـشمل املعاجلـة الرجـال والنـساء معـا إلفهـامهم أن التـصويت                    
  .العائلي حيرم املرأة من حقوقها السياسية

  
  االنتخاباتجلنة   ٤- ٧    

ــا اجلديــدة هــي اهليئــة املــسؤولة عــن إدارة االنتخابــات        ــابوا غيني جلنــة االنتخابــات يف ب
وقـد أنـشئت    . وهلذه اللجنة سلطات واسعة وتشرف على عملية االنتخابـات بأسـرها          . الوطنية

هــذه اللجنــة مبقتــضى القــانون األساســي اخلــاص باالنتخابــات الوطنيــة وانتخابــات احلكومــات  
.  ومفوض االنتخابات، وهو شاغل ملنصب دستوري، هو الذي يرأس جلنـة االنتخابـات             .احمللية

ودرجة التوازن بني اجلنسني يف هذه اهليئات هي اليت ميكن أن تساعد على ضمان حبث قـضايا                 
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املرأة وشـواغلها يف صـنع القـرار املتعلـق بـإدارة االنتخابـات، ولـذلك فإنـه ال غـىن عـن اشـتراك                
  .دارة االنتخاباتاملرأة يف هيئات إ

ومن بني املناصب األرفع الـسبعة يف اللجنـة، ال تـشغل املـرأة سـوى منـصب واحـد يف                       
املقر، هو منصب مدير اإلعالم والتوعية اجملتمعية، وعلى مستوى املقاطعات ليس هنـاك سـوى               

ع وتعّين جلنة االنتخابات مجيـ    . بني مديري االنتخابات العشرين   ) مقاطعة مانوس (امرأة واحدة   
مــوظفي االنتخابــات، ومنــهم رؤســاء اللجــان واملــشرفون علــى االنتخابــات، ويعــني املــشرفون  

ــات،   ٢٠٠٧ويف عــام . بتوصــية مــن حــاكم املقاطعــة   ــاك مــشرفات علــى االنتخاب  مل تكــن هن
  .تشترك املرأة يف عملية تسجيل الناخبني يف املنازل ومل

ن، فأنـشأت مراكـز اقتـراع    وعاجل بعض البلـدان مـسألة ترويـع الناخبـات والتحـرش هبـ            
ويعد توفري األمن املناسب يف مراكز االقتراع وسـيلة أخـرى ملعاجلـة هـذه               . خاصة بالنساء فقط  

وقد قررت جلنة االنتخابات، من أجل تـوفري األمـن للناخبـات، هتيئـة عـدد حمـدود مـن                    . املسألة
املقاصــري يف ولكــن مل تــستخدم هــذه  . يف منــاطق املرتفعــات“ للنــساء فقــط”مقاصــري اقتــراع 

مقاطعة املرتفعات الغربية، وال بد من النظر يف جدواها بالنسبة إىل ظـروف اقتـراع النـساء ويف       
حكم النساء على جتربتهن االنتخابيـة، ملعرفـة تـأثري هـذه املقاصـري علـى طريقـة اقتـراع النـساء،                      

  .وهل سيتمخض استخدامها مستقبال عن نتائج إجيابية للمرشحات أم ال
  

  ربامجال  ٥- ٧    
  االرتقاء مبهارات املرأة يف القيادة  ١‐ ٥‐ ٧    

برنــامج ســتؤدي الــشراكة مــع بــرامج التــدريب الراهنــة واملنظمــات النــسائية، يف إطــار   
 إىل دعم حلقات العمل التدريبية وتدريب املـرأة       ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة   األمم املتحدة القطري  

 االضـطالع بـاألدوار القياديـة واإلداريـة،         على املناصب القيادية واإلدارية، حتسينا لقدرهتا علـى       
ــدريب     ــوفريا للت ــات احملــتمالت، وت ــات واإلداري ــدا للقيادي ــل   . وحتدي ــامج بالفع ــذا الربن ــام ه وق

، وتـاله تقيـيم تشخيـصي ألداء املرشـحات يف       ٢٠٠٧بتدريب املرشـحات قبـل انتخابـات عـام          
  .ةهذه االنتخابات، وكانت النتيجة تقريرا موثقا لتنظر فيه احلكوم

  
النهوض باملساواة بني اجلنسني يف إطار احلوكمة يف منطقة احمليط اهلادئ للفتـرة             ٢‐ ٥‐ ٧    

٢٠١٣‐ ٢٠٠٨  
سيضطلع صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة يف منطقـة احملـيط اهلـادئ، يف األعـوام            

ــه      ــامج تدعم ــذ برن ــة، بتنفي ــسة القادم ــة   اخلم ــة الدولي ــترالية للتنمي ــة األس ــابوا الوكال ــا  يف ب غيني
اجلديدة، هبدف زيادة فهم املرأة للدميقراطية واملواطنة والقيادة، وخباصة على صـعيد اجملتمعـات              
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واحلكومات احمللية، ودعم تنفيذ املبادئ الدميقراطية ومساءلة زعماء املنظمـات احملليـة، مبـا فيهـا                
  .املنظمات النسائية احمللية والوطنية

مـا باملكاسـب املتحققـة يف املنـاطق األخـرى مـن           وسيحيط الربنامج النساء والرجال عل      
خالل تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة لزيادة التمثيل السياسي للمرأة، مبا يف ذلك حصص للحـصول               
علــى مزيــد مــن تأييــد األحــزاب الــسياسية للمــرأة، وإنــشاء مقاعــد خمصــصة للمــرأة يف الربملــان  

  .ونظم احلكومات احمللية
 للنـهوض باملـساواة بـني       والوكالـة األسـترالية   اإلمنـائي   وستعمل الشراكة بني الـصندوق        

اجلنسني يف إطار احلوكمة على التماس مشاركة اآلليات النسائية، ووسـائل اإلعـالم الرئيـسية،               
وعدد خمتار من املناصرين احلقيقـيني للمـساواة بـني اجلنـسني، واهليئـات االنتخابيـة، واألحـزاب                  

 والتثقيـف واحلـوافز لتـشجيع هـذه الوكـاالت واهليئـات             وسيوفر الربنـامج املعلومـات    . السياسية
واملؤسسات االجتماعية والسياسية الرئيسية على أن تكون جزءا مكمال للعمل املتواصـل علـى              

  .إحداث تغيري واسع يؤدي إىل زيادة املشاركة السياسية والتمثيل السياسي للمرأة
لتابعـة للربملـان واحلكومـات    وسيعمل الربنامج علـى التواصـل مـع اهلياكـل والعمليـات ا            

وســيجري تــشجيع ومــساندة اشــتراك املــرأة بقــدر أكــرب يف وضــع    . احملليــة وتوعيتــها جنــسانيا 
الــسياسات الوطنيــة واحملليــة، وعمليــات املراجعــة والتغــيري التــشريعية، ووضــع امليزانيــة، للداللــة  

ة وداعيــة وناشــطة، علــى أن بإمكــان املــرأة أن تكــون نــشطة وفعالــة سياســيا، باعتبارهــا مواطنــ 
  .وبصفتها عضوا منتخبا يف اجلمعيات التشريعية

ويف فترة تنفيذ الربنـامج الـيت تـستغرق مخـسة أعـوام، سـتعكف احلكومـات والـشركاء                  
على مجع بيانات أساسية عالية اجلـودة وموزعـة حـسب اجلـنس، ووضـع أنظمـة سـليمة لرصـد                

وستساهم هـذه العمليـة ونتائجهـا يف    . رتقبةوتقييم التقدم يف بلوغ أهداف املشروع والنتائج امل      
، األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة، وحتقيـق        

  .وتنفيذ منهاج العمل املنقح ملنطقة احمليط اهلادئ لتقدم املرأة
  

  دور املرأة يف احلكومة والقانون  ٦- ٧    
بقة للجنسانية والتنمية دراسة استقصائية تبّين منـها         أجرت الشعبة السا   ٢٠٠٣يف عام     

 يف املائـة، يعملـن يف القطـاع         ١٥أن األغلبية الساحقة للعامالت يف القطاع الرمسـي، ونـسبتهن           
 ٧٦ ٠٠٠ كـان يف بـابوا غينيـا اجلديـدة مـا جمموعـه               ٢٠٠٧ديـسمرب   / األول كـانون ويف  . العام

وجهــازا علــى صــعيد البلــد واملقاطعــات،   إدارة ١١٦شــخص يعملــون يف الوظــائف العامــة يف 
ــة  ــات القانوني ــدد  . وكــذلك يف اهليئ ــدخل يف هــذا الع ــسبة  ١٨ ٧٤٠وت ــرأة بن ــة ٢٥ ام  يف املائ
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مناصـب عليـا يف اإلدارة      ) ٣٥(امـرأة مـن اخلمـس والـثالثني         ) ١٢(تقريبا، وتشغل اثنتا عـشرة      
كــاد يبلــغ ثلــث النــساء يف وهــذا الــرقم الــذي ي. التنفيذيــة، مثــل األمــني اإلداري ونائــب الــوزير

ــا يف الفــرع التنفيــذي للحكومــة هــو أعلــى رقــم علــى الــصعيد الــوطين للنــساء يف      اإلدارة العلي
  .مناصب صنع القرار

ويتناقض ذلك بشكل حـاد مـع مـا كـان مـن قبـل مـن وجـود قاضـية واحـدة فقـط يف                            
ة وطنيـة، ويف     عّينـت قاضـي    ٢٠٠٣غينيا اجلديدة، وكانت مـن املغتربـات، ولكـن يف عـام              بابوا
 يف املائـة مـن املهنـة    ٩٠ويهـيمن الرجـل علـى    .  عّينت ُمدرسـة للقـانون يف اجلامعـة   ٢٠٠٥عام  

ويف الوقت الذي تشهد فيه املؤسسات القانونية هـذا الغيـاب الواسـع النطـاق للمـرأة                 . القانونية
هـن األخـرى،    يف املهنة القانونية، يزداد بـبطء اهتمـام املـرأة ومـشاركتها، ويتماثـل ذلـك مـع امل                  

سيما اليت تعتـرب وقفـا علـى الرجـال، وهـي اهلندسـة، والتعلـيم اجلـامعي، والطـب، واإلدارة                   وال
  .والتنظيم يف مجيع املؤسسات

  
  التمثيل واالشتراك على املستوى الدويل -  ٨املادة     
تخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للمـرأة، علـى قـدم املـساواة مـع                 ت      

ل ودون أي متييز، فرصة متثيل حكومتـها علـى املـستوى الـدويل واالشـتراك يف أعمـال                   الرج
  .املنظمات الدولية

  
هنــاك إمجــاال اثنتــا عــشرة امــرأة يف الــسلك الدبلوماســي واألجــنيب يف البلــد وخارجــه،    ٠-٨

وهناك اآلن نائبة لوزير اخلارجيـة تولـت هـذا املنـصب بعـد              . منهن اثنتان على مستوى السفارة    
ن ترأســت بعثــات متعــددة يف اخلــارج، وكانــت ســفرية يف كوريــا اجلنوبيــة، ومفوضــة ســامية  أ

أما الثانية فهي املفوضـة الـسامية لـدى اململكـة املتحـدة، ومعتمـدة لـدى بلـدان              . لدى نيوزيلندا 
وهي رئيسة وفـد لـدى اجتماعـات أمانـة          . مشال أفريقيا اليت ليس فيها متثيل لبابوا غينيا اجلديدة        

وهناك ثالث نساء أخريات ميثلن وزارة اخلارجيـة، منـهن نائـب رئـيس بعثـة لـدى                  . لثالكمنو
مقر األمم املتحدة بنيويورك؛ وموظفتان يف السلك الدبلوماسي لدى جلنيت بابوا غينيـا اجلديـدة               

 بعثــــة دبلوماســــية يف اخلــــارج ١٨وهنــــاك إمجــــاال . الــــرفيعيت املــــستوى يف ماليزيــــا وفيجــــي
  ).قنصليتان منها(
  
ومــع أنــه لــيس هنــاك مــانع قــانوين حيــول دون متثيــل النــساء حلكومــاهتن يف بــابوا غينيــا    ١-٨

اجلديــدة، فــإن حالــة القلــة مــن النــساء القائمــات بــذلك تــستدعي حتلــيال ألســباهبا، وتــستوجب 
  .النظر يف حتديد حصص لزيادة املشاركة
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هلـادئ ومجاعـة جنـوب      ملنتـدى جـزر احملـيط ا      وتشترك املرأة يف االجتماعـات اإلقليميـة          ٢-٨
ــادئ  ــها      . احملــيط اهل ــة، ومن ــؤمترات الدولي ــل وامل ــضا يف احملاف ــرأة أي ــشترك امل ــاون  وت ــة التع رابط

  .، وهي ممثلة يف الوفود لدى املؤمترات واالجتماعات الدوليةاالقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ
  

  اجلنسية  - ٩املادة     
ــق       ‐ ١ ــساويا حلـ ــا مـ ــرأة حقـ ــراف املـ ــدول األطـ ــنح الـ ــسيتها متـ ــساب جنـ ــل يف اكتـ   الرجـ

وتضمن بوجه خاص أال يترتـب علـى الـزواج مـن أجـنيب أو تغـيري                 . أو االحتفاظ هبا أو تغيريها    
جنسية الزوج أثنـاء الـزواج أن تـتغري تلقائيـا جنـسية الزوجـة، أو أن تـصبح بـال جنـسية، أو أن                   

  .تفرض عليها جنسية الزوج
  .ق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلامتنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حل  ‐ ٢
  
ــوم االســتقالل       ٠-٩ ــد يف ي ــود يف البل ــسب تكــون للمول ــة بالَن ــأن املواطن   يقــضي الدســتور ب

أو بعده، على أن يكون أحد والديه مواطنا أو كان سيـصبح مواطنـا أو مـستحقا للمواطنـة لـو             
ــوم االســتقالل    ــود يف   . كــان قــد عــاش حــىت ي ــضا علــى املول ــوم  وينطبــق ذلــك أي اخلــارج يف ي

االستقالل أو بعده، على أن يكـون أحـد والديـه مواطنـا أو كـان سيـصبح مواطنـا أو مـستحقا                 
  للمواطنــة لوكــان قــد عــاش حــىت يــوم االســتقالل، وأن يــسجل مولــده علــى النحــو الواجــب     

  .)٥٦(أو مبوجب قانون للربملان يسّن ألغراض هذه الفقرة الفرعية
  
وال يغـري القـانون     . املرأة من أجنيب أي أثر على جنسيتها      وينبغي أال يترتب على زواج        ١-٩

من جنسية املواطنة عند الزواج، ومن هنا فإن االلتزام تـام باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                     
  .وغري مسموح بازدواج اجلنسية للرجال والنساء. التمييز ضد املرأة

  
ن ملواطنــات بــابوا غينيــا  أ١٩٨٢ مــن قــانون جــوازات الــسفر لعــام  ٥وورد يف املــادة   ٢-٩

جيـوز للـوزير أو ملـن    اجلديدة نفس احلـق الـذي للرجـال يف احلـصول علـى جـواز سـفر، مـا دام             
  .يأذن له الوزير إصدار جواز سفر بابوا غينيا اجلديدة للمواطن

  
وللمرأة نفس حقوق الرجل عند الزواج من أجنيب، إذ حيق هلـا مـشاركة والـد أطفاهلـا        ٣-٩

ة يف حتديد مواطنة وجنسية أطفاهلـا، وهلـا نفـس احلقـوق يف اكتـساب املواطنـة                  على قدم املساوا  
  .واحلصول عليها

__________ 
 .٦٦، املادة ١٩٧٥دستور دولة بابوا غينيا اجلديدة املستقلة،   )٥٦(  
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  التعليم  - ١٠املادة     
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفـل            

على أسـاس   للمرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل،             
  :تساوي الرجل واملرأة

نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين، وللوصول إىل الدراسـات واحلـصول           )أ(  
على الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليمية من مجيع الفئـات، يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية                 

درسـة ويف التعلـيم   على السواء؛ وتكون هذه املساواة مكفولة يف املرحلة الـسابقة لاللتحـاق بامل         
  العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛

تــوفر نفــس املنــاهج الدراســية، ونفــس االمتحانــات وهيئــات تدريــسية تتمتــع     )ب(  
  مبؤهالت من نفس املستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

 عـــن دور الرجـــل ودور املـــرأة علـــى مجيـــع القـــضاء علـــى أي مفهـــوم منطـــي  )ج(  
مستويات التعليم ويف مجيع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنـواع التعلـيم             
اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسـية                

  وتكييف أساليب التعليم؛
  ملنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية؛نفس الفرص لالستفادة من ا  )د(  
نفس الفرص للوصول إىل برامج التعلـيم املتواصـل، مبـا يف ذلـك بـرامج تعلـيم                    )هـ(  

الكبار وحمو األمية الوظيفية، وال سـيما الـيت هتـدف إىل أن تـضيق، يف أقـرب وقـت ممكـن، أي                       
  فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛

ــر    )و(   ــرامج     خفــض معــدالت ت ــات وتنظــيم ب ــني الطالب ــل األوان ب ك املدرســة، قب
  للفتيات والنساء الالئي تركن املدرسة قبل األوان؛

  اب الرياضية والتربية البدنية؛عنفس الفرص للمشاركة النشطة يف األل  )ز(  
الوصــول إىل معلومــات تربويــة حمــددة للمــساعدة يف ضــمان صــحة األســر          )ح(  
  .ومات والنصح عن ختطيط األسرةها، مبا يف ذلك املعليتورفاه

  
  نظرة عامة  ٠- ١٠    

التعلـيم  ‘ ٢’التعلـيم العـام، و      ‘ ١’يشمل نظـام التعلـيم الـوطين يف بـابوا غينيـا اجلديـدة                 
وتتـوىل اإلدارة الوطنيـة للتعلـيم يف وزارة    . التـدريب أثنـاء العمـل     ‘ ٣’والتدريب قبل العمـل، و      

ــسيا     ــذ ال ــسيق تنفي ــسؤولية إجــراء وتن ــيم م ــات يف   التعل ــة، ودعــم املقاطع سات واخلطــط الوطني
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ــة للمدرســني األصــليني،         ــل اخلدم ــايري، وإدارة التــدريب قب ــة واملع ــيط واخلــدمات املهني التخط
واإلشــراف علــى املنــاهج، وتوزيــع إعانــات املــصاريف املدرســية، وإدارة كــشوف مرتبــات         

ــة فهــي الــيت تقــوم بتــشغيل املدر     ــة اخلــدمات التعليمي ــيم  املدرســني؛ أمــا جلن ســني يف نظــام التعل
الــوطين، وحتــدد املرتبــات وشــروط العمــل، وتوافــق علــى تعــيني املدرســني، وتعــاجل العالقــات     

  .)٥٧(الصناعية
، ١٩٩٣وخــالل العقــد الــذي انقــضى منــذ اإلصــالح الواســع للتعلــيم الــوطين يف عــام   

كـومي أوال   وركـز اإلصـالح احل    . شهدت بابوا غينيا اجلديدة توسعا مـثريا يف نظامهـا التعليمـي           
على زيادة الوصول على قـدم املـساواة إىل مجيـع مـستويات التعلـيم واالسـتمرار فيهـا، وبـذلك              
ــة إىل تعمــيم التعلــيم       ــة ومقاصــد تــوفري التعلــيم للجميــع الرامي ــة لأللفي تتــدعم األهــداف اإلمنائي

ساســي  وهــو مــا يعــادل يف حالــة بــابوا غينيــا اجلديــدة تــسعة أعــوام مــن التعلــيم األ -االبتــدائي 
  ).ثالثة أعوام للتعليم األّويل وستة أعوام لالبتدائي(املعمم 

  
  ٣اجلدول 

  )٥٨(٢٠٠٠عام تعداد التعليم يف أرقام 
  

  اإلناث  الذكور  اجملموع  النسبة املئوية للسكان يف العاشرة وما فوقها

  ٥٠,٩  ٦١,٢  ٥٦,٢  امللمني بالقراءة والكتابة
  ٥٠,٦  ٦١,٧  ٥٦,٣  الذين ترددوا على املدارس
  ٣٣,٤  ٤٢,٩  ٣٨,٣  الذين أمتوا الصف السادس

  
، الـيت هتـدف     )٢٠١٤-٢٠٠٥( بدأ تنفيذ خطة التعليم الوطين الثانية        ٢٠٠٥ويف عام     

 ١ ٣٧٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٥ يف عــام  ٩٥٧ ٠٠٠إىل زيــادة االلتحــاق بــالتعليم األساســي مــن     
دراسـي األول حبلـول   ، وتعميم التحاق األطفال يف سن الـسادسة بالـصف ال  ٢٠١٤حبلول عام   

وال يزال االستمرار يف دورة التعليم األساسي مشكلة كربى، فلم يكمل الـصف             . ٢٠١٢عام  
 يف املائة من األطفال الذين قيـدوا يف الـصف األول يف عـام               ٥٣ سوى   ٢٠٠٣السادس يف عام    

 ومل يلتحـق  ). ١٩٩٣ يف املائـة للملـتحقني باملـدارس يف عـام            ٦١تراجع عن نـسبة الــ        (١٩٩٨

__________ 
، مصرف التنمية اآلسـيوي، الوكالـة األسـترالية         االجتاهات االستراتيجية للتنمية البشرية يف بابوا غينيا اجلديدة         )٥٧(  

 .٢٠٠٧للتنمية الدولية، البنك الدويل، 
 .٢٠٠٠تعداد عام   )٥٨(  
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 يف املائة من األطفـال الـذين هـم يف سـن التعلـيم األساسـي، وتـصل        ٣٠باملدارس ما يقرب من   
  .)٥٩( يف املائة١٩نسبة من مل يلتحقوا باملدارس أصال إىل 

وتــشري البيانــات التعليميــة إىل أن االلتحــاق بــالتعليم االبتــدائي علــى املــستوى الــوطين،    
 يف املائـة، ولكـن   ٨١ا إىل حد بعيد بنسبة تـصل إىل     وهو أبعد ما يكون عن التعميم، يعترب عالي       

وقـد مـدت   .  يف املائـة ٦٠معدالت االلتحاق بـالتعليم االبتـدائي يف بعـض املقاطعـات تقـل عـن        
اإلصالحات األخرية يف التعليم االبتدائي إىل الصف الثامن، وأضافت صـفا متهيـديا ملـن هـم يف        

الحات مـن عـدد األمـاكن املتاحـة يف الـصفني      واملنتظر أن تزيد هـذه اإلصـ  . السادسة من العمر 
  .السابع والثامن، وأن تعّجل السري صوب هدف تعميم التعليم االبتدائي

  
  تعميم التعليم االبتدائي  ١- ١٠    

واملعــدل اإلمجــايل . تزيــد نــسبة الــذكور علــى نــسبة اإلنــاث يف كــل مــستوى تعليمــي    
ئــة، بينمــا ال يزيــد معــدل اإلنــاث علــى   يف املا٨١,٦اللتحــاق الــذكور بــالتعليم االبتــدائي هــو  

ــة تـــصل نـــسبة الـــذكور إىل   .  يف املائـــة٧٣,٠ ــدارس الثانويـ ــة واإلنـــاث ٢٥,٢ويف املـ  يف املائـ
 يف املائـة مـن األمـاكن يف    ٤٦ و ٤٤ شغلت الفتيات مـا بـني    ٢٠٠٣ويف عام   . يف املائة  ١٩,٩

سبتهن إىل مـا متوسـطه   املدارس على صعيد املقاطعات يف دورة التعليم األساسي، وتراجعـت نـ           
 يف املائــة يف الــصفني احلــادي عــشر والثــاين عــشر، وهــو ٣٥ يف املائــة يف الــصف العاشــر و ٤٠
وال غىن عن النص علـى التعلـيم اإللزامـي لـضمان املـساواة              . ال خيتلف كثريا عن عقد مضى      ما

 بـالتعليم االبتـدائي     على أنه ال إلزام   . للفتيات يف األولوية وعدم التمييز ضدهن يف التعليم املبكر        
  .وال الثانوي للفتيان والفتيات يف بابوا غينيا اجلديدة

  
  ٤اجلدول 

  )٦٠(٢٠٠٠-١٩٩٦يف الفترة التقدم يف التعليم 
  إناث  ذكور  اجملموع  

  ٢٠٠٠  ١٩٩٦  ٢٠٠٠  ١٩٩٦  ٢٠٠٠  ١٩٩٦  النسبة املئوية للسكان يف العاشرة وما فوقها

  ٥٠,٩  ٤٣,١  ٦١,٢  ٥٧,٣  ٥٦,٢  ٥٠,٥  امللمني بالقراءة والكتابة
  ٥٠,٦  ٥٦,١  ٦١,٧  ٧١,٧  ٥٦,٣  ٦٤,٢  الذين ترددوا على املدارس
  ٣٣,٤  ٣١,٨  ٤٢,٩  ٤١,٧  ٣٨,٣  ٣٦,٩  الذين أمتوا الصف السادس

__________ 
 .املرجع نفسه  )٥٩(  
التعــداد الــوطين لعــام  : ةنظــام مالمــح الفئــات االجتماعيــ ، )٢٠٠٢(املكتــب الــوطين لإلحــصاءات  : املــصدر  )٦٠(  

٢٠٠٠. 
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  تعليم الفتيات  ٢- ١٠    
 اعتمــدت سياســة التعلــيم اجلنــساين الداعمــة الســتراتيجية الــسياسة       ٢٠٠٣يف عــام   

وتؤكـد األطـر   . عية احلياة مـن خـالل تـوفري التعلـيم العـام للجميـع        السكانية الوطنية لتحسني نو   
القانونية وأطر السياسات التزام احلكومة حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة،        

وال تزال مستويات التعليم وحمو األميـة منخفـضة،   . وإن كان ال يزال يتعني مواجهة التحديات  
ان تعمـيم التعلـيم االبتـدائي هـدفا منـذ الـسبعينيات، ولكنـه مـا زال                  وكـ . وخباصة بني الريفيات  

  .وااللتحاق باملدارس ليس إلزاميا. فيما يبدو بعيدا عن التحقيق
ويف الثمانينيـــات والتـــسعينيات طـــرأ حتـــّسن تـــدرحيي علـــى مـــستوى اإلملـــام بـــالقراءة    

وينطبـق  . ال يـزال منخفـضا    والكتابة، الذي ميكن أن يعد مقياسا لإلجناز يف التعلـيم، وإن كـان              
وهنـاك تبـاين واسـع    ). فوق اخلامسة عشرة من العمـر (ذلك بصفة خاصة على حمو أمية الكبار        

ــشابات         ــشري إىل أن ال ــة ت ــشواهد احلديث ــت ال ــة، وإن كان ــيم وحمــو األمي ــسني يف التعل ــني اجلن ب
ملــام يلحقــن بنظــرائهن، وهــذا راجــع جزئيــا علــى األقــل إىل تراجــع إ )  عامــا٢٤-١٥ســن  يف(

والفـروق بـني اجلنـسني يف حمـو أميـة الكبـار أوسـع مـن الفـروق بـني                     . الذكور بالقراءة والكتابة  
  .، مع وجود اجتاه قوي لصاحل الذكور) عاما٢٤-١٥(الشباب 
وتسعى احلكومة بوجه عام إىل التعجيل بتعليم الفتيات، اتساقا مع سياستها للمـساواة               

يف “ التعجيـل بتعلـيم الفتيـات     ”جلديـدة يف املبـادرة العامليـة        بني اجلنسني، إذ تشارك بابوا غينيا ا      
غــري أن عــدم االلتحــاق باملــدارس أو التــسرب منــها، وخــصوصا بالنــسبة إىل . ســت مقاطعــات

  :الفتيات، ميكن أن يعزى إىل األسباب التالية
تشري الدراسات إىل أن اخنفاض مشاركة الفتيـات يف التعلـيم نـاجم عـن عـدة عوامـل،                    •

 سوم املدرسية والفقر واألمان؛منها الر

يؤدي ارتفاع مستويات الفقر إىل جعل دفع الرسوم املدرسية املتزايدة مـشكلة مطـردة               •
للكــثريين مــن أوليــاء األمــور، وهنــاك أســر كــثرية حتجــم أو تعجــز عــن دفــع الرســوم   

 املدرسية، وخصوصا للفتيات؛

ــات، وذ     • ــه للفتي ــان من ــيم أهــم للفتي ــرب جمتمعــات كــثرية التعل ــاة  تعت ــا ألن الفت لــك جزئي
ويف منطقـة املرتفعـات بالـذات ال تـزال      . تكون بعد زواجها عونا لألسرة والعشرية      ال

الفتيـــات يتـــزوجن يف ســـن مبكـــرة، وغالبـــا مـــا يلـــزمن املـــرتل، ألن املفـــروض أهنـــن  
 سيصبحن ربات للبيوت؛
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. نويـة من الواضح أن لذلك أثرا سلبيا علـى معـدالت اسـتمرار الفتيـات يف املرحلـة الثا                  •
تقـع علـى مبعـدة أربـع سـاعات          ) وهي صغرية العـدد   (واملدارس الثانوية يف املقاطعات     

 حــــوايل مخــــس ســــاعات يف املنــــاطق الفقــــرية  -مــــن املدرســــة االبتدائيــــة العاديــــة 
 ساعات يف املناطق النائية؛ وست

ويف بعـض   . حيرب سوء املرافق الصحية والبيئات غري الودية الفتيـات علـى تـرك املدرسـة               •
دارس تشكو الفتيات مـن دورات امليـاه الـيت يـشاركهن فيهـا الفتيـان والـيت جتعلـهن               امل

وتتعــرض بعــض الفتيــات لالعتــداء اجلنــسي مــن جانــب       . عرضــة لالعتــداء علــيهن  
 مدرسيهن؛

ــة للعنــف اجلنــساين، مبــا يف ذلــك التحــرش       • ــاطق الريفي تتعــرض فتيــات كــثريات يف املن
، ممن تفقدهم املخـدرات     ‘جسام اهلائجة األ’اجلنسي اللفظي من جانب شبان يسمون       

 ؛)٦١(والكحول رشدهم

. ما زال التمييز شائعا يف املدارس حيث تتعرض الفتيات والنساء للطرد بـسبب احلمـل              •
إن عــدم وجــود حظــر لطــرد الفتيــات احلوامــل مــن املدرســة يــؤدي إىل اســتمرار هــذا  

  .التمييز
  

  قطاع اخلدمات وما قبل التوظيف  ٣- ١٠    
ــا مقيــــدين، منــــهم  ١١ ١٧٠ كــــان هنــــاك ٢٠٠٧يف عــــام     ٦ ٩٢١ طالبــــا متفرغــ

وقد حـدث اخنفـاض أيـضا       . من اإلناث )  يف املائة  ٣٨ (٤ ٢٤٩من الذكور، و    ) املائة يف ٦٢(
ــدين املتفــرغني مــن    ، بواقــع ١١ ١٧٠ إىل ٢٠٠٦ يف عــام ١٣ ٧٥٠يف العــدد اإلمجــايل للمقي

 ويعــزى االخنفــاض إىل حــد .واخنفــض كــذلك عــدد املقيــدين مــن الــذكور واإلنــاث . ٢ ٣٣٧
كـــبري إىل قـــصور املؤســـسات يف إمتـــام التـــسجيل، أو إىل نقـــص البيانـــات الكاملـــة يف بعـــض    

وعلى الرغم من استمرار قلة وجود اإلناث يف مرحلة التعلـيم العـايل، فـإن متثيلـهن       . املؤسسات
املائـة مـن احلاصـلني      يف   ٤١,٨ يف املائة من الطلبة يف املدارس الثانوية العليـا إىل            ٣٤قد زاد من    

ويف احلـصول علـى هـذه املـنح       . على املنح الدراسية يف التعليم العايل يف إطـار خطـة املـساعدة            
ــسبة لوجــودهن تكــون يف         ــأعلى ن ــسني، ف ــة للجن ــة التقليدي ــصورة النمطي ــهن ال ــع متثيل يتب

  .)٦٢(، وأدناها يف الكليات التقنيةضالتمري

__________ 
 .، منظمة األمم املتحدة للطفولة٢٠٠٤، وضع الربامج اإلمنائية ورعاية الطفلة  )٦١(  
 .٢٠٠٣اإلدارة الوطنية للتعليم، تعداد املدارس،   )٦٢(  
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  ٥اجلدول 
  )٦٣(٢٠٠٧-٢٠٠١يف الفترةعلى أساس التفرغ  عايلات التعليم الــ يف مؤسسالقبول

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  وركذ  إناث  ذكور  إناث  ذكور  

  ١ ٦٧٧  ٣ ٠٥٨  ٣ ١٣٥  ٥ ٢٤٤  ٣ ٢٨٩  ٥ ٩٢٥  ٢ ٩٢٤  ٥ ١٩٧  ٢ ٦٩٦  ٥ ٢٣٨  ١ ٩٥٣  ٣ ٦٣٩  اجلامعات
  ١ ٠٩١  ١ ٢٠٤  ١ ١٩٢  ١ ٣٦٣  ١ ١٨٦  ١ ٣١٠  ١ ١٣٢  ١ ١٦١  ١ ١٦٧  ١ ٣٦٩  ٨٢٠  ١ ٣٩٩  كليات املعلمني
  ٣٠٢  ١ ٣٥٨  ٢١٧  ١ ٠١٣  ٤٠٥  ١ ٢٥٠  ٣٧٢  ١ ٢٣٩  ٣١٩  ١ ٢٧١  ٢٩٧  ١ ٢٤٥  الكليات التقنية
  ٦٦٧  ٧٠٠  ٢٨٦  ٣٦٩  ٣٣٦  ٣٥٩  ٤٢٢  ٤٣٨  ٤٠١  ٣٧٩  ٣٩٨  ٢٥٠  كليات األعمال
  ٣٦١  ١٢٨  ١٩٤  ٧٥  ٢٩٦  ١١١  ٣٥١  ١٣٢  ٢٧٣  ١٢٨  ٣٠٥  ١١٥ كليات التمريض

  ٤ ٠٩٨  ٧ ٤٤٨  ٥ ٠٢٤  ٨ ٠٦٤  ٥ ٥١٢  ٨ ٩٥٥  ٥ ٥٠١  ٨ ٠٦٧  ٤ ٨٥٦  ٨ ٣٦٥  ٣ ٨٧٢  ٦ ٥٤٨  اجملموع
  

وحيـصل الطلبـة   . يف بابوا غينيا اجلديدة أربع جامعات حكومية وجامعتـان خاصـتان    : اجلامعات
ــة     ــة مــن احلكوم ــى مــساعدة ممول ــع اجلامعــات الــست عل وباإلضــافة إىل ذلــك حتــصل  . يف مجي

ــة      اجلامعــات  ــوظفني والتكــاليف الرأمسالي ــة لتكــاليف امل ــى خمصــصات مــن امليزاني ــة عل احلكومي
  .وتكاليف الصيانة وتكاليف التشغيل

  
  ٦اجلدول 

  )٦٤( الذكور واإلناث حسب نوع املؤسسةاملقبولني منالنسبة املئوية لتوزيع 
  النسبة املئوية لإلناث  النسبة املئوية للذكور  املؤسسات

  ٣٥  ٦٥  اجلامعات
  ٤٨  ٥٢  كليات املعلمني
  ١٩  ٨١  الكليات التقنية
  ٤٩  ٥١  كليات األعمال
  ٧٨  ٢٢  كليات التمريض

  
ــة   ــة االبتدائي ــات معلمــي املرحل ــسة     : كلي ــة للكني ــة تابع ــة االبتدائي ــات ملعلمــي املرحل ــاك كلي هن

ة مادانغ وبالوب تتبعان جامعـ    : وأربع منها تتبع اجلامعات اآلن    . وواحدة تابعة لوكالة حكومية   
ومقّيــد يف مخــس مــن . غوروكــا، وســانت بنــديكت وكابــاليو تتبعــان جامعــة الكلمــة القدســية 

__________ 
 .٢٠٠٧إحصاءات التعليم العايل يف بابوا غينيا اجلديدة، حكومة بابوا غينيا اجلديدة،   )٦٣(  
 .سهاملرجع نف  )٦٤(  
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 يف املائـة مـن جممـوع الطلبـة املتفـرغني، منـهم              ٢١ طالبا ميثلون    ٢ ٢٨٣كليات املعلمني السبع    
  .)٦٥(من اإلناث)  يف املائة٤٨ (١ ٠٨٥من الذكور، و )  يف املائة٥٢ (١ ١٩٨

هناك أربع كليات تقنية حكومية وثـالث كليـات حكوميـة           : ألعمالالكليات التقنية وكليات ا   
مبـا يف ذلـك     (واإلدارة الوطنية للتعلـيم مـسؤولة عـن تـوفري خـدمات الـدعم املركزيـة                 . لألعمال

ــشية     ــية، واخلــدمات التفتي ــاهج الدراس ــسيق، والبحــث، واملن ــوظفني،  )اإلدارة والتن ــدبري امل ، وت
وأصــحاب املــصلحة  . الرســوم أساســا مــوارد إضــافية   وتــوفر . وتــوفري رأس املــال، والــصيانة  

وتتحمـل  . الرئيسيون يف املراكز املهنية هم إىل حد كبري أصحاب املصلحة يف املـدارس الثانويـة              
وميكـــن للوكـــاالت الكنـــسية . احلكومـــة الوطنيـــة وحكومـــات املقاطعـــات نفـــس املـــسؤوليات

  .زواجملتمعات احمللية القيام بدور أنشط يف إدارة هذه املراك
وتقوم احلكومة، من خالل مكتب التعليم العايل، بتوفري دعم مايل كبري لرسوم احلاصـلني علـى        
منح دراسية املنخرطني يف الدورات الدراسية للحصول على شـهادة التـدريب الـتقين، يف حـني                 

تـرة  ومت أيضا يف الف   . يتكفل أولياء األمور والصناعة برسوم الطلبة املعتمدين على الرعاية الذاتية         
األخرية جتهيز الكليات التقنية لتكون مراكـز االختبـار الرئيـسية لـربامج اختبـار احلـرف اسـتنادا                

وهنـاك  . إىل الكفاءة، وهي الربامج التابعة للمجلـس الـوطين الختبـار احلـرف يف جمـال التـدرب           
 كــان يف كليــات األعمــال الــثالث ٢٠٠٧ويف عــام . يف البلــد ثــالث كليــات أعمــال حكوميــة

مــن )  يف املائــة٤٩ (٦٦٧ مــن الــذكور، و)  يف املائــة٥١ (٧٠٠ طالبــا، منــهم ١ ٣٦٧ إمجــاال
وهــذا يــدل علــى أن دروس  . اإلنــاث، وهــذا العــدد مــوزع بالتــساوي بــني الــذكور واإلنــاث   

ويف الكليات التقنية اخلمـس كـان العـدد اإلمجـايل          . األعمال مفضلة لدى الطلبة والطالبات معا     
 يف املائــة مــن إمجــايل املقيــدين املتفــرغني، ويــشمل هــذا العــدد    ١٣، بنــسبة ١ ٤٩٥للمقيــدين 

  .من اإلناث)  يف املائة١٩ (٢٨٧من الذكور، و )  يف املائة٨١ (١ ٢٠٨
إن بعـــض مؤســـسات مـــا قبـــل : مؤســـسات التمـــريض وغـــريه مـــن العمـــل يف وظيفـــة واحـــدة

لـصحة والوكـاالت    التوظيف، مثل كليات التمريض يف إطار األجهزة التابعة لـإلدارة الوطنيـة ل            
الكنسية، فيها عالقة متماثلة فيما بني أصحاب املصلحة الرئيسيني، على غـرار كليـات معلمـي                

وباملثل حيـصل الطلبـة علـى متويـل كـبري مـن خـالل احلكومـة أو مـن الرعايـة                      . املرحلة االبتدائية 
، منــــهم ٤٨٨وتعمــــل يف البلــــد ســــبع كليــــات للتمــــريض يبلــــغ جممــــوع طلبتــــها  . الذاتيــــة
  .من اإلناث)  يف املائة٧٤ (٣٦٠من الذكور، و ) يف املائة ٢٦( ١٢٨

  

__________ 
 .املرجع نفسه  )٦٥(  
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  ٧اجلدول 
   يف التعليم العايل حسب نوع املؤسسة والرعاية واجلنسالقبولموجز 

  
  احلكومات األجنبية  الرعاية غري احلكومية  املنح الدراسية احلكومية  

 /ةــــة الذاتيـــــالرعاي
  املؤسسات/اخلاصة

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  إلناثا  الذكور  املؤسسة

  ٩٩  ١٠٤  ١٢٥  ١١٢  ٢٠٠  ٤٥٣  ٣٦٢  ٨٩٨  اجلامعات
      ٧٢  ١٥١  ٥٢٤  ٤٧٣  ٤٩٥  ٥٨٠  كليات املعلمني
      ٤٠  ٣٧  ٥٤٠  ٥٧٠  ٨٧  ٩٩  كليات األعمال
      ١٨  ٥٧  ٢٤٧  ١ ٠٤٢  ٣٧  ٢٥٩  الكليات التقنية
  ١        ٧٨  ٣٠  ٢٨٢  ٩٨  كليات التمريض

  ١٠٠  ١٠٤  ٢٥٥  ٦٥٧  ١ ٥٨٩  ٢ ٥٦٨  ١ ٢٥٩  ١ ٩٣٢  موعاجمل
    

  مهنة التدريس  ٤- ١٠    
تراوحت النسب املئوية لإلناث يف مؤسسات تدريب املدرسني على مجيـع املـستويات                
 يف املائـة للتعلـيم االبتــدائي،   ٤٥ يف املائــة مـن الطلبـة للتعلــيم األويل و   ٤١ بـني  ٢٠٠٢يف عـام  

 يف  ٢٥ يف املائـة مـن الطلبـة، ويف التعلـيم الـتقين              ٣٠هين حـوايل    وتشكل اإلناث يف التدريب امل    
ــة ــام . املائـ ــة   ٢٠٠٤ويف عـ ــز املهنيـ ــة املراكـ ــدد طلبـ ــغ عـ ــهم ١٣ ٨٦٠ بلـ ــان منـ  ٣ ٨٥٠، كـ

  .)٦٦(من اإلناث) يف املائة ٢٧,٨(
وهتيمن النساء على املـستويات الـدنيا مـن مهنـة التـدريس، وعلـى الـرغم مـن أن نـسبة                  

 يف املائـة، فإهنـا مل تـزد إال بـشكل            ٤١ إىل   ٣٥م األساسي قد ارتفعـت مـن        املدرسات يف التعلي  
ــة ٣٥ إىل ٣٤هامــشي مــن   ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة زادت أعــداد  . )٦٧( يف املائ ــة األولي ويف املرحل

ــسبة   ــن  ٨٤٣املدرســـني بنـ ــة، مـ ــام ٨٠١ يف املائـ ــام ٧ ٥٥٣ إىل ١٩٩٧ يف عـ ، ٢٠٠٢ يف عـ
 الفترة ذاهتا زادت أعداد املدرسني يف املرحلـة االبتدائيـة           ويف.  يف املائة  ٤١وبلغت نسبة اإلناث    

، وبلغــت ٢٠٠٢ يف عــام ١٦ ٥٩٦ إىل ١٩٩٧ يف عــام ١٦ ١٤٠ يف املائــة، مــن ٢,٨بنــسبة 
 يف املائـة علـى      ٢,١ويف املرحلة الثانوية طرأت زيـادة طفيفـة بنـسبة           .  يف املائة  ٣٩نسبة اإلناث   

__________ 
 .شعبة التدريب على التعليم التقين واملهين، اإلدارة الوطنية للتعليم  )٦٦(  
، مصرف التنمية اآلسـيوي، الوكالـة األسـترالية         االجتاهات االستراتيجية للتنمية البشرية يف بابوا غينيا اجلديدة         )٦٧(  

 .٢٠٠٧للتنمية الدولية، البنك الدويل، 
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 يف املائـة  ٣٠قين زادت أعداد املدرسـني، وتـشكل النـساء     أعداد اإلناث، ويف اجملالني املهين والت     
  .)٦٨(يف كال اجملالني

 مدّرسـة وطنيـة متفرغـة يف كـل اجلامعـات، يف             ٣٩وعلى مستوى التعليم العايل هنـاك         
 مدرسـا وطنيـا متفرغـا، يف    ٧٦وتـضم كليـات املعلمـني    .  مـن املدرسـني املتفـرغني   ٢٠٢مقابل  
 مدرسـا وطنيـا متفرغـا،       ٨٨األعمـال والكليـات التقنيـة       ويعمل يف كليات    .  مدّرسة ٣٦مقابل  

 مدرســا متفرغــا، يف مقابــل ١٩أمــا كليــات التمــريض ففيهــا  .  مدّرســة متفرغــة٥٥يف مقابــل 
  .مدّرسة وطنية متفرغة ٢٨

والقيادة يف قطاع التعليم يغلب عليهـا الـذكور، ويتـضح مـن دراسـة إلدارة التعلـيم أن           
  .ن من أن تؤدي بأزواجهن إىل معاملتهن مبزيد من العنفاملدرسات يرفضن الترقية خلشيته

  
  برنــــامج بنــــاء القــــدرات يف جمــــال التعلــــيم، : اجلنــــسانيـة وسياســــــة التعلــــيم  ٥- ١٠    

٢٠٠٨- ٢٠٠٣  
عكــف قطــاع التعلــيم يف بــابوا غينيــا اجلديــدة، يف العقــد املاضــي، علــى تنفيــذ برنــامج    

ــيم اال     ــيم التعل ــيم يهــدف إىل تعم ــسكان، وتطــوير    عمــل إلصــالح التعل ــة ال ــدائي، وحمــو أمي بت
ــاة   ــة للحي ــارات الالزم ــام     . امله ــدأت يف ع ــيت ب ــذه اإلصــالحات ال ــدمت بالفعــل  ١٩٩٥وه  ق

إســهامات كــبرية إىل التعلــيم املدرســي الرمســي، مــن خــالل حتقيــق معــدالت أعلــى لاللتحــاق     
امج للتعلـيم  واالستمرار، وحتسني املناهج الدراسـية، واالرتقـاء بتـدريب املدرسـني، ووضـع برنـ           

ــة  ــها بعــد      . األّويل باللغــات احمللي ــإن اإلصــالحات علــى مــستوى املــدارس مل متاثل ومــع ذلــك ف
  .اإلصالحات املؤسسية اليت تساعد على التخطيط والتمويل الكافيني لتوسيع النظام التعليمي

وتعـــاجل املـــساواة بـــني اجلنـــسني مـــسائل تتعلـــق باحلـــصول علـــى املـــوارد واملعلومـــات    
إىل صــنع القــرار، يف ســياق التغــيري التنظيمــي وعلــى مــستويات خمتلفــة مــن النظــام     والوصــول 
ويــدعم برنــامج بنــاء القــدرات يف جمــال التعلــيم األنــشطة املــصممة ملعاجلــة جوانــب   . التعليمــي

واألهــداف األساســية . املــساواة هــذه، مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى املــساواة بــني اجلنــسني
ة حصول املرأة على التعلـيم، وتـشجيع اشـتراكها وقيادهتـا يف صـنع       للسياسة اجلنسانية هي زياد   

ــع املــستويات   ــسية    . القــرار علــى مجي ــق األهــداف الرئي ــاء القــدرات يف حتقي ــامج بن ــسهم برن وي
للــسياسة بتركيــزه علــى اســتعراض ودعــم القــدرة التنظيميــة إلدارة التعلــيم، وحتــسني إجــراءات 

التحـسني الـذي سيـساعد علـى كفالـة النظـر بالـشكل               هـذا    -وممارسات إدارة املوارد البشرية     
  .املناسب يف احتياجات املرأة والرجل وأولوياهتما وجوانب قوهتما واهتماماهتما

__________ 
 .املرجع نفسه  )٦٨(  
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وتقوم االستراتيجية اجلنسانية العامة لربنامج بناء القدرات يف جمال التعليم علـى تعمـيم                
رة التعليم علـى تعمـيم هـذا املنطـور     املنظور اجلنساين يف مجيع أنشطة الربنامج، ويف مساعدة إدا  

. ويقتضي تعمـيم املنظـور اجلنـساين فهـم كـل مـشارك يف الربنـامج والتزامـه بتنفيـذه                   . يف عملها 
ويف كل مرحلة من مراحل ختطيط وتنفيذ ورصد وتقيـيم أنـشطة الربنـامج، سـيجري النظـر يف                   

ــها، عمــال علــى      ــاة والفــىت ومعاجلت ــرأة والرجــل والفت ــق املــساواة بــني  شــىت احتياجــات امل حتقي
  :وتركز االستراتيجية اجلنسانية للربنامج على اجملاالت التالية بوجه خاص. اجلنسني

 .حتسني التوازن بني اجلنسني يف العضوية واملشاركة •

 .متكني املرأة لتحقيق إمكانياهتا كاملة •

سانية التأكد من أن مجيع املواد واالتصاالت ووسائل اإلعالم مراعيـة لالعتبـارات اجلنـ              •
 .وتشجع املساواة بني اجلنسني

حتسني مراعاة اجملتمع املدرسي للمنظور اجلنساين من خالل املشروع املتكامل لـإلدارة             •
احمللية، ومراعاة كبار مديري التعليم هلذا املنظور من خالل وضع خطة عمل لتحقيـق              

 أنـشطة إدارة    املساواة بني اجلنسني يف سياسة التعليم تعمم املنظـور اجلنـساين يف مجيـع             
 .التعليم

. التأكــد مــن مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مجــع وحتليــل البيانــات ويف الرصــد والتقيــيم   •
وسيشمل ذلـك مجـع البيانـات املوزعـة حـسب اجلـنس، والتأكـد مـن حتديـد التحليـل                     
لقضايا اجلنسني، ووضع مؤشرات مراعية للمنظـور اجلنـساين لرصـد الربنـامج ونتـائج               

  .لوطينبرنامج التعليم ا
  

  العمل  - ١١املادة     
تتخذ الدول األطراف مجيع مـا يقتـضي احلـال اختـاذه مـن تـدابري للقـضاء علـى التمييـز                        ‐ ١

ضد املرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، نفـس احلقـوق                     
  :وال سيما
  احلق يف العمل بوصفه حقا غري قابل للتصرف لكل البشر؛  )أ(  
احلــق يف التمتــع بــنفس فــرص التوظيــف، مبــا يف ذلــك تطبيــق معــايري االختيــار    )ب(  

  نفسها يف شؤون التوظيف؛
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احلق يف حرية اختيار املهنة والعمـل، واحلـق يف الترقـي واألمـن الـوظيفي، ويف                   )ج(  
مجيــع مزايــا وشــروط اخلدمــة، واحلــق يف تلقــي التــدريب وإعــادة التــدريب املهــين، مبــا يف ذلــك 

  لصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛التلمذة ا
احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلـك االسـتحقاقات، واحلـق يف املـساواة يف               )د(  

  املعاملة فيما يتعلق بالعمل املتعادل القيمة، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل؛
ــة،  احلـــق يف الـــضمان االجتمـــاعي، وال    )هـ(   ــيما يف حـــاالت التقاعـــد، والبطالـ سـ

واملرض، والعجز، والـشيخوخة، وأي شـكل مـن أشـكال عـدم القـدرة علـى العمـل، وكـذلك                
  احلق يف إجازة مدفوعة األجر؛

احلــق يف الرقابــة الــصحية وســالمة ظــروف العمــل، مبــا يف ذلــك محايــة وظيفــة   )و(  
  .اإلجناب

 أو األمومـة، ولـضمان حقهـا الفعلـي يف           توخيا ملنـع التمييـز ضـد املـرأة بـسبب الـزواج              ‐ ٢
  :العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة

حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجـازة األمومـة والتمييـز يف الفـصل                  )أ(  
  من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛

ألجـر أو مـع التمتـع مبزايـا اجتماعيــة     إلدخـال نظـام إجـازة األمومـة املدفوعـة ا       )ب(  
  مماثلة دون أن تفقد املرأة الوظيفة اليت تشغلها أو أقدميتها أو العالوات االجتماعية؛

لتشجيع توفري ما يلزم من اخلدمات االجتماعية السائدة لتمكني الوالـدين مـن               )ج(  
يـاة العامـة، وال سـيما       اجلمع بني التزاماهتما األسرية وبـني مـسؤوليات العمـل واملـشاركة يف احل             

  عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال؛
ــا          )د(   ــيت يثبــت أهن ــرة احلمــل يف األعمــال ال ــاء فت ــة خاصــة للمــرأة أثن ــوفري محاي لت
  .هلا مؤذية
جيب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة هبـذه املـادة استعراضـا                ‐ ٣

وء املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا أو توسـيع نطاقهـا                    دوريا يف ض  
  .حسب االقتضاء

  
وللنـساء يف   .  الدول األطراف بالقضاء على التمييـز يف ميـدان العمـل           ١١تلزم املادة     ٠-١١

ومع ذلك فـإن هنـاك يف قـانون العمـل           . بابوا غينيا اجلديدة الكثري من حقوق الرجال يف العمل        
يف بابوا غينيا اجلديدة عددا من اجلوانـب الـيت متيـز ضـد املـرأة وال تراعـي اتفاقيـة القـضاء علـى                          
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مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، ومنــها عــدم وجــود أحكــام مناهــضة للتمييــز يف تــشريعات    
ورغـم  . وحيظر القانون علـى املـرأة االشـتغال لـيال يف املنـاجم ومزاولـة األعمـال الـشاقة                  . العمل

استثناءات من هذه األحكام اخلاصـة باحلمايـة، فإهنـا حتـد مـن اسـتقالل املـرأة يف اختيـار           وجود  
  .مهنتها حبرية

وفيما يتعلق بإجازة األمومة، فإن القطـاع اخلـدمي العـام يف بـابوا غينيـا اجلديـدة يقـدم                      
وال يفـي أي مـن القطـاعني        . بدالت أسخى من املستويات الـدنيا املمنوحـة يف القطـاع اخلـاص            

 أسـبوعا، الـيت توصـي هبـا االتفاقيـة ومنظمـة العمـل               ١٤عايري إجازة األمومة املدفوعة، ومدهتا      مب
ــة ــازة أمومــة ملــدة          . الدولي ــاع العــام حيــق للموظفــات املــدنيات احلــصول علــى إج ففــي القط

 أسـبوعا   ١٢ويعطي القطاع اخلاص إجازة ملدة      .  أسابيع مدفوعة بالكامل   ٦أسبوعا، منها    ١٢
واحلماية من الفصل من اخلدمة تنتـهي بانتـهاء فتـرة إجـازة األمومـة               . ري مدفوعة أيضا ولكنها غ  

املعتمــدة، ممــا يــضع النــساء يف موقــف هــش مــن حيــث األمــن الــوظيفي إذا احــتجن إىل إجــازة  
  ).أو اخترن ذلك(أخرى 

، فـإن  ‘آمنـة ’ومع أن التشريع ينص على التزام عام ألرباب العمل بتوفري ظروف عمل     
وحتـصل األمهـات    . ا اجلديدة مل تنص على أي محاية صحية حمددة للعامالت احلوامل          بابوا غيني 

ومع ذلـك فـإن هـذه الظـروف         . املرضعات على فتريت راحة يوميا مدة كل منهما نصف ساعة         
ال تكفــي لــتمكني األمهــات احلوامــل مــن التوفيــق بــني احتياجــات األطفــال الــصغار ومطالــب   

ــة أو أربــاب العمــل يف    وباملثــل فــإن عــدم وجــود مر . العمــل ــة األطفــال متوهلــا الدول افــق لرعاي
غينيـا اجلديـدة ميكـن أن يزيـد مـن الـصعاب الـيت تواجههـا األمهـات املرضـعات يف مكـان                بابوا
  .العمل

ويوفر القطاع العام احلماية من التحرش اجلنسي، وإن كانـت هـذه احلمايـة غائبـة عـن             
  .اخلاص من أي وسيلة لالنتصافقانون العمل، مما حيرم العاملني يف القطاع 

  
  املشاركة االقتصادية  ١- ١١    

 يف املائــة ســـنويا، واملتوقـــع أن تتـــسارع زيادهتـــا يف  ٢,٦تــزداد القـــوة العاملـــة بنـــسبة    
 يف املائة فقـط مـن القـوة العاملـة هـي الـيت تـشتغل يف العمـل الرمسـي املـأجور،                        ١٥و  . املستقبل
 القـوة العاملـة بأهنـا مجيـع األشـخاص           ٢٠٠٠عـداد عـام     ويعّرف ت .  يف املائة من النساء    ٥ومنها  

الــذين تتجــاوز أعمــارهم عــشرة أعــوام والناشــطني اقتــصاديا، ومنــهم العــاملون يف الزراعــة          
ونـسبة مـشاركة القـوة العاملـة        .  يف املائـة لإلنـاث     ٦٧ يف املائـة للـذكور و        ٦٨الكفافية، بنسبة   

  . يف املائة للنساء٣٦ يف املائة للرجال و ٥٨يف القطاع احلضري تبلغ 
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ويف القطاع الريفي كانت مشاركة القوة العاملة مـن النـساء هـي األعلـى، إذ وصـلت                    
وكانـت العمالـة املعيـشية للنـساء أعلـى      .  يف املائة للرجـال ٧٠ يف املائة، يف مقابل  ٧١إىل قرابة   

  . الريفية يف املائة للرجال يف املناطق٦٦ يف املائة، يف مقابل ٧٧,٥بكثري أيضا، فبلغت 
وتعــد معــدالت مــشاركة النــساء يف القــوة العاملــة والعمالــة يف بــابوا غينيــا اجلديــدة يف   

القطـــاع الريفـــي عاليـــة جـــدا باملعـــايري الدوليـــة، وال ســـيما يف املقاطعـــات اخلمـــس يف منطقـــة  
هـذا القطـاع بالزراعـة      ) وكذلك رجال (املرتفعات، ولكن ذلك ناجم عن اشتغال معظم نساء         

  .، ولذلك فإهنم نظريا يعملون)االستهالك املرتيل(األمساك للتعّيش أو صيد /و
  

  الصحة  - ١٢املادة     
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف ميـدان                    ‐ ١

الرعاية الصحية مـن أجـل أن تـضمن هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، احلـصول علـى                         
  . الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرةخدمات الرعاية

 مـن هـذه املـادة تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة اخلـدمات           ١بالرغم من أحكام الفقرة       ‐ ٢
املناسبة فيما يتعلـق باحلمـل والـوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة، وتـوفر هلـا اخلـدمات اجملانيـة عنـد                          

  .احلمل والرضاعةاالقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء 
  

على الدول األطراف التأكد مـن حـصول املـرأة علـى خـدمات الرعايـة الـصحية، مبـا                      ٠-١٢
ويف بابوا غينيا اجلديدة فإن أهـم ثالثـة جمـاالت تـؤثر أسـوأ األثـر                 . فيها ما يتصل بتنظيم األسرة    

يــدز؛ اإل/علـى صــحة املـرأة هــي الـصحة اإلجنابيــة وصــحة األم؛ وفـريوس نقــص املناعـة البــشرية     
  .والعنف اجلنساين

  
  “٢٠١٠املنظور الصحي ” ٢٠١٠- ٢٠٠١اخلطة الصحية الوطنية للفترة   ١- ١٢    

يعزى التدهور الشامل يف احلالة الصحية منـذ التـسعينيات يف جانـب منـه إىل اسـتمرار                    
ــصعيد احمللــي          ــى ال ــاطق الريفيــة وعل ــة، وخباصــة يف املن ــام الــصحة العام ــل نظ ــل عم ويف . تعط

التفكــك ” تــبني أن اخلــدمات الــصحية الريفيــة متــر حبالــة مــن ٢٠٠١يف عــام اســتعراض جــرى 
  .“يءواالهنيار بشكل بط

وحتدد اخلطة األهـداف الواجـب حتقيقهـا ومؤشـرات قيـاس اإلجنـاز يف مخـسة جمـاالت                     
ــة     ــة للمجــــاالت املتعلقــ ــاء األولويــ ــة، مــــع إعطــ رئيــــسية تــــشمل اخلــــدمات الــــصحية العامــ

ــا، و مكافحــة ‘ ٢’بالتحــصني، و  ‘١’ ــساملة، و  ‘ ٣’املالري ــة ال ــة  ‘ ٤’األموم ــراض املنقول األم
وفيمـا بـني    . مكافحـة الـسل   ‘ ٥’باالتصال اجلنسي وفريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز، و             
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 منا احلجـم العـام للقـوة العاملـة يف جمـال الـصحة واملمولـة مـن القطـاع          ٢٠٠٤  و ١٩٨٨عامي  
 كـان حـوايل    ٢٠٠٤ويف عـام    . ١٢ ٣٥٥ إىل   ٩ ٠٨٢يف املائـة، فـزادت مـن         ٣٦العام بنـسبة    

ــة كــوادر     ٨٥ ــألفون مــن أربع ــصحة يت ــوظفي ال ــة مــن م ــوظفي اإلرشــاد  :  يف املائ ــاء، وم األطب
  .)٦٩(الصحي، واملمرضني، والعاملني يف اجملال الصحي احمللي

وســريكز دعــم منظومــة األمــم املتحــدة أساســا علــى توطيــد اخلــدمات الــصحية العامــة    
الـصحة  (؛ صـحة األم  )بقاء الطفـل علـى قيـد احليـاة    (صحة الطفل . الرئيسيةومكوناهتا اخلمسة   

. ؛ الوقايــة مــن األمــراض ومكافحتــها؛ صــحة البيئــة؛ تعزيــز الــصحة)اإلجنابيــة واألمومــة الــساملة
ــادة واإلدارة لتحقيــق       ــز القي وســريكز هــذا الــدعم أيــضا علــى جمــالني لإلصــالح يتــصالن بتعزي

 العامـــة، واألداء التنظيمـــي لـــوزارة الـــصحة علـــى مـــستوى االجتاهـــات االســـتراتيجية للـــصحة
  .املقاطعات

  
  الصحة اإلجنابية وصحة األم  ٢- ١٢    

إن اإلصــابة بــاملرض يف بــابوا غينيــا اجلديــدة تغلــب عليهــا املعــدالت املرتفعــة لوفيــات      
 يف املائـة مـن      ٦٠األمهات أثناء النفـاس ووفيـات الرضـع واألمـراض املعديـة، وهـي متثـل زهـاء                   

 ٤,٦ قـّدر املعـدل بــ        ٢٠٠٠ومعدالت اخلصوبة اإلمجالية مرتفعـة؛ ففـي عـام          . صابة باملرض اإل
 عامـا، وهـو أقـل مـن معـدل عـام             ٤٩ و   ١٥أطفال لكل النـساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني             

ونصف األمهـات احلوامـل فقـط يف البلـد هـن الـاليت تـتم والدهتـن                  .  أطفال ٥,٤ البالغ   ١٩٨٠
 امـرأة كـل عـام بـسبب مـضاعفات         ٥٠٠وميـوت زهـاء     . موظفي الصحة مبساعدة املؤهلني من    

.  يف املائــة منــهن يف بيــوهتن خــارج النظــام الــصحي الرمســي٩٠احلمــل أو الــوالدة، وتقــع وفــاة 
  .)٧٠( امرأة أخرى بعجز بالغ١٥ ٠٠٠وتؤدي هذه املضاعفات إىل إصابة 

اء خـارج النطـاق     ومن املهم أيضا مالحظـة أن نـسبة عاليـة مـن األطفـال يولـدون لنـس                   
ومحل املراهقات شائع، ويغلب الـضعف علـى املباعـدة بـني الـوالدات              .  عاما ٣٤-٢٠العمري  

ويـــصل معـــدل وفيـــات األمهـــات أثنـــاء النفـــاس يف البلـــد إىل  . والعمـــل علـــى تنظـــيم األســـرة
.  مولود حي، وهو من أعلى املعدالت يف منطقـة غـرب احملـيط اهلـادئ               ١٠٠ ٠٠٠لكل   ٣٠٠

وقد ألغيت رسوم مجيـع اخلـدمات املقدمـة         . ت الصحية إىل حتسني صحة املرأة     وهتدف السياسا 

__________ 
، مصرف التنمية اآلسـيوي، الوكالـة األسـترالية         االجتاهات االستراتيجية للتنمية البشرية يف بابوا غينيا اجلديدة         )٦٩(  

 .٢٠٠٧للتنمية الدولية، البنك الدويل، 
 .، منظمة األمم املتحدة للطفولة٢٠٠٤وضع الربامج اإلمنائية ورعاية الطفلة،   )٧٠(  
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 بــدأ تنفيــذ برنــامج لتحــسني قطــاع الــصحة لتطبيــق ٢٠٠٤قبــل الــوالدة ويف أثنائهــا، ويف عــام 
  .السياسة الصحية الوطنية

ــسجن        ــه بال ــدة ويعاقــب علي ــا اجلدي ــابوا غيني ــرب جرميــة يف ب  أعــوام، ٧واإلجهــاض يعت
إن عدم رفع اإلجهاض من قائمـة اجلـرائم وعـدم تـوفري             . يف ذلك محاية لصحة األم    استثناء   وال

مرافق آمنة وميسورة للراغبات يف اإلجهاض يعـّرض للخطـر صـحتهن وصـحة أي طفـل يولـد                   
ألسباب منـها اإلجهـاض غـري      (بعد إجهاض غري مكتمل، فاألحباث تشري إىل أنه عند وفاة األم            

البقــاء علــى قيــد احليــاة ألطفاهلــا دون اخلامــسة البــاقني مــن  ، تقــل إىل حــد كــبري فرصــة )اآلمــن
  .بعدها

وتــشترك وزارة الــصحة مــع منظمــة الــصحة العامليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة      
وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف العمــل علــى تــوفري التــدريب للعــاملني يف اجملــال الــصحي 

 املتصلة ببقاء الطفـل، وال سـيما مـا يتـصل منـها           وتعزيز النظام الصحي، لتنفيذ جمموعة العناصر     
، وصــحة املــرأة، واألمومــة الــساملة،  ) مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ٤الغايــة (بــصحة الطفــل 

 مـن األهـداف اإلمنائيـة       ٥الغايـة   ) (مبا يف ذلك الـصحة اإلجنابيـة للمراهقـات        (والصحة اإلجنابية   
ات بصفة خاصـة يف تنفيـذ مـا انتـهت إليـه اخلطـة       وتتعاون هذه اجله  . ، ومسائل التغذية  )لأللفية

اخلـدمات الـصحية املعـززة لألسـرة املكونـة مـن أنـشطة صـحية         ”الصحية الوطنية فيما يتصل بـ     
  .“وقائية وعالجية تعاجل صحة األم والطفل

إن عبء الرعاية غري املتناسب الذي تتحمله األم يف بـابوا غينيـا اجلديـدة يكـشف عـن                
ني على األقل من مبادئ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،              عدم االمتثال الثن  

ومها أن علـى الدولـة ووضـع الـربامج اإلمنائيـة تـوفري اخلـدمات الالزمـة لتلبيـة احتياجـات املـرأة                       
بصفتها امرأة، وأن على الدولـة ووضـع الـربامج اإلمنائيـة تعزيـز فهـم األمومـة باعتبارهـا وظيفـة                

  .سؤولية املشتركة بني الرجل واملرأة يف تنشئة األطفال ومنائهماجتماعية وامل
  

  التغذية  ٣- ١٢    
يقل وزن األم، بسبب سوء التغذية وارتفاع معدل املواليد، كلمـا زاد عـدد األطفـال،                  

ومتوسـط فتـرة الرضـاعة      . مع طول فترة الرضاعة الطبيعية وما يرتبط هبا من فقد دهون اجلـسم            
.  أعـوام  ٣ قلـة العمـل علـى تنظـيم األسـرة وتباعـد الـوالدات بأقـل مـن                     شهرا، مع  ٤٣الطبيعية  

وتعجز نساء كثريات عـن الوفـاء باملتطلبـات التغذويـة املختلفـة، وخباصـة تنـاول مـا يكفـي مـن                       
واألغلب يف األطفال الذين حيـصلون علـى تغذيـة        . املغذيات الدقيقة والربوتينات يف أول احلمل     

امة عندما يكربون، وأن يقـل حتـصيلهم الدراسـي، وأن ينجبـوا             غري كافية أن يصبحوا قصار الق     
  .أطفاال أقل حجما، مع ارتباط التغذية غري الكافية أيضا بوضع اقتصادي هابط يف الكرب
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  اإليدز واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي/فريوس نقص املناعة البشرية  ٤- ١٢    

وا غينيــا اجلديــدة هــو األعلــى يف معــدل اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف بــاب  
ويف الفترة األخرية سن برملان بابوا غينيا اجلديدة قـانون الوقايـة مـن            . منطقة جزر احمليط اهلادئ   

فريوس نقص املناعة البـشرية وإدارتـه، الـذي يـنص علـى محايـة الـضحايا مـن الوصـم والتمييـز،            
كان، مبــا يف ذلــك املــسائل  وجيــري تــدريس منــهج توعيــة الــس . وجيــّرم النــشر العمــد للفــريوس 

  .اإليدز، يف الصفوف العليا بالتعليم االبتدائي يف بعض املقاطعات/املتصلة بالفريوس
ويرجع وباء هذا الفريوس يف بابوا غينيـا اجلديـدة أساسـا إىل انتقالـه فيمـا بـني مـشتهي             

غ عــن ومنــذ اإلبــال.  يف املائــة مــن احلــاالت املكتــشفة ٩٠اجلــنس اآلخــر، وهــو املــسؤول عــن  
. ، أصيبت بـاملرض أعـداد متـساوية تقريبـا مـن الرجـال والنـساء              ١٩٨٧احلاالت األوىل يف عام     

ويف ثقافـــة ال يكـــون فيهـــا للمـــرأة رأي يعتـــد بـــه يف العالقـــات اجلنـــسية وكـــثريا مـــا تتعـــرض  
لالستغالل اجلنسي العنيف، تكون املرأة املتزوجـة عرضـة خلطـر بـالغ، إذ ينتقـل إليهـا الفـريوس                    

  .وهذا يشكل نصف اإلصابات اجلديدة كلها يف بابوا غينيا اجلديدة. امن زوجه
وقد انتشر الوباء بسرعة نسبيا يف املناطق الريفية من خالل اهلجـرات الدائريـة للرجـال                  
املـرض  /ورغم أن النظم الوطنية جلمع البيانات حتايب البيئـات احلـضرية، فـإن الفـريوس              . والنساء

ويــشري تقيــيم البنــك الــدويل لعــام  . مــشكلة ريفيــة بــشكل ســاحق يف بــابوا غينيــا اجلديــدة هــو  
ــف  )٧١(٢٠٠٢ ــز للري ــذا التحي ــسكان،     ”:  إىل ه ــشكل راســخ يف عمــوم ال ــوطن ب ــريوس مت الف

 يف املائـة  ٤,٣ عاما من العمر تتراوح بـني       ٤٩ و   ١٥ومعدالت االنتشار بني السكان فيما بني       
ملنــاطق احلــضرية األخــرى، وأكثــر مــن  يف املائــة يف ا٢يف بــورت موريــسيب، وأكثــر بكــثري مــن 

ولكــن معــدالت اإلصــابة املتفاوتــة هــذه جيــب النظــر إليهــا يف . “يف املائــة يف املنــاطق الريفيــة ١
 يف املائـة مـن   ٧٠وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن     .  يف املائة منـهم ريفـيني  ٨٣سياق سكان ال يزال   

 يف املائـة    ١٥، و   )اإلصـابة رغم اخنفـاض معـدالت      (مجيع اإلصابات توجد يف السكان الريفيني       
.  يف املائـة الباقيـة يف سـائر املنـاطق احلـضرية            ١٥من مجيع اإلصابات يف بـورت موريـسيب، والــ           

وعلى عكس توزيع احلاالت بني احلضر والريف الذي يتضح من التقديرات غري املباشرة، فـإن               
الـيت يكثـر الفحـص     يف املائة من احلاالت املعروفة قد اكتشفت يف بورت موريـسيب             ٧٠حوايل  

أما اختبار فريوس نقص املناعة البشرية يف املناطق الريفية فال يزال حمـدودا             . يف مستشفاها العام  
  .للغاية

__________ 
 .٢٠٠٢البنك الدويل،   )٧١(  
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  ٨اجلدول 
  يف الفترةاإليدز املكتشفة يف بابوا غينيا اجلديدة/اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشرية    

٧٢(٣١/١٢/٢٠٠٦- ١٩٨٧(  
  املبلغ عنهاأعوام التشخيص واحلاالت     

  
  اجملموع  مل حيدد اجلنس  اإلناث  الذكور  العام

  ٦  صفر  ٤  ٢  ١٩٨٧
  ١٣  صفر  ٥  ٨  ١٩٨٨
  ١٨  صفر  ٧  ١١  ١٩٨٩
  ٣٦  صفر  ١٢  ٢٤  ١٩٩٠
٣٥  ٢  ١٦  ١٧  ١٩٩١  
  ٣٠  صفر  ١٨  ١٢  ١٩٩٢
  ٤٠  صفر  ٢١  ١٩  ١٩٩٣
٧٤  ١  ٣١  ٤٢  ١٩٩٤  
١٢٦  ١  ٥٧  ٦٨  ١٩٩٥  
١٩٢  ٢  ٩٦  ٩٤  ١٩٩٦  
٣٤٨  ١  ١٧٤  ١٧٣  ١٩٩٧  
٦٦١  ٢٣  ٣٠٧  ٣٣١  ١٩٩٨  
٧٩٠  ٣٧  ٣٣٥  ٤١٨  ١٩٩٩  
١ ٠٧٣  ٢٧  ٤٤٨  ٥٩٨  ٢٠٠٠  
١ ٣١٣  ٥٦  ٦١٥  ٦٤٢  ٢٠٠١  
١ ٧١٤  ٧٨  ٧٩٦  ٨٤٠  ٢٠٠٢  
٢ ٣١٦  ١٢١  ١ ١٣٧  ١ ٠٥٨  ٢٠٠٣  
٢ ٦٢٩  ٢٨٤  ١ ١٩٣  ١ ١٥٢  ٢٠٠٤  
٣ ٠٥٣  ١٥٦  ١ ٥٨٧  ١ ٣١٠  ٢٠٠٥  
٤ ٠١٧  ٣٤١  ١ ٩٦٥  ١ ٧١١  ٢٠٠٦  
  ١٨ ٤٨٤  ١ ١٣٠  ٨ ٨٢٤  ٨ ٥٣٠  اجملموع

    ٦,١١  ٤٧,٧٤  ٤٦,١٥  النسبة املئوية
  

__________ 
اإليــدز، /انــة اجمللــس الــوطين لإليــدز ووزارة الــصحة، التقريــر الفــصلي عــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    أم  )٧٢(  

 .٢٠٠٦ديسمرب /األول كانون
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ونظرا إىل اخنفاض املستوى التعليمي واإلملام بالقراءة والكتابة، فإن الـوعي قليـل خبطـر          
ويقتـرن بـذلك قلـة متكـني املـرأة ومـستوى       . اإليدز، وال سيما يف قطاع القرى الريفية     /الفريوس

ر هـو أن االهتمـام بـاألخالق والقـيم          وهنـاك عامـل آخـ     . عال من انعدام املـساواة بـني اجلنـسني        
واحلصول على الرفال حمـدود للغايـة ألنـه         . املسيحية كثريا ما يتغلب على مسائل الصحة العامة       

ومـا زال هنـاك     . ال يوزع إال على نطاق ضيق جدا ، وال سيما يف معظم قطاع القـرى الريفيـة                
توى صنع القـرار، إذ ال يعتـرب        اإليدز على مس  /قدر كبري من التساهل فيما يتعلق خبطر الفريوس       

  .)٧٣(وهذا جيعل التصدي الفعال على الصعيد املتعدد القطاعات صعبا. جماال ذا أولوية
  

  ٩اجلدول 
  اإلصـــابات اجلديـــدة بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية واإليـــدز املبلـــغ عنـــها شـــهريا يف     

  )٧٤(٢٠٠٦عام 
  
  الذكور  ر االكتشافهش

ــسبة  النـــــ
  اإلناث  املئوية

ــسبة  النــــ
  ئويةامل

مل حيدد  
  اجلنس

ــسبة  النـــــ
  اجملموع  املئوية

ــسبة  النـــــ
  املئوية

  ٨,٨١  ٣٥٤  ١١,١٤  ٣٨  ٨,٣٥  ١٦٤  ٨,٨٨  ١٥٢  يناير / الثاينكانون
  ٨,٨٦  ٣٥٦  ٩,٣٨  ٣٢  ٨,٦٥  ١٧٠  ٩,٠٠  ١٥٤  فرباير /شباط
  ١١,٥٠  ٤٦٢  ١٦,٧٢  ٥٧  ١١,٣٥  ٢٢٣  ١٠,٦٤  ١٨٢  مارس /آذار

  ٧,٣٢  ٢٩٤  ١٧,٠١  ٥٨  ٦,٥١  ١٢٨  ٦,٣١  ١٠٨  أبريل /نيسان
  ٨,٢٩  ٣٣٣  ١١,١٤  ٣٨  ٨,٨٥  ١٧٤  ٧,٠٧  ١٢١  مايو /أيار

  ٨,٨٤  ٣٥٥  ٥,٥٧  ١٩  ٨,١٩  ١٦١  ١٠,٢٣  ١٧٥  يونيه /حزيران
  ٩,٧٨  ٣٩٣  ٨,٥٠  ٢٩  ٩,٩٢  ١٩٥  ٩,٨٨  ١٦٩  يوليه /متوز
  ٩,٨١  ٣٩٤  ٤,٤٠  ١٥  ٩,٨٢  ١٩٣  ١٠,٨٧  ١٨٦  أغسطس /آب
  ٢,٨٤  ١١٤  ٢,٠٥  ٧  ٢,٩٠  ٥٧  ٢,٩٢  ٥٠  سبتمرب /أيلول
  ٢,٣٢  ٩٣  ٠,٥٩  ٢  ٢,٣٩  ٤٧  ٢,٥٧  ٤٤  أكتوبر / األولتشرين
  ٣,٦٨  ١٤٨  ١,٤٧  ٥  ٤,٠٧  ٨٠  ٣,٦٨  ٦٣  نوفمرب / الثاينتشرين
  ٢,٩٩  ١٢٠  ١,٤٧  ٥  ٣,٥٦  ٧٠  ٢,٦٣  ٤٥  ديسمرب / األولكانون

  ١٤,٩٦  ٦٠١  ١٠,٥٦  ٣٦  ١٥,٤٢  ٣٠٣  ١٥,٣١  ٢٦٢  غري معروف
    ٤ ٠١٧    ٣٤١    ١ ٩٦٥    ١ ٧١١  اجملموع

    
__________ 

 .٢٠٠٤ تقرير مرحلي لبابوا غينيا اجلديدة، -األهداف اإلمنائية لأللفية   )٧٣(  
اإليــدز، /وس نقــص املناعــة البــشرية أمانــة اجمللــس الــوطين لإليــدز ووزارة الــصحة، التقريــر الفــصلي عــن فــري     )٧٤(  

 .٢٠٠٦ديسمرب /األول كانون
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لعوامــل املــسهمة يف انتــشار الوبــاء املعــدالت العاليــة للعالقــات اجلنــسية املتعــددة ومــن ا 
واملتزامنــة؛ وتــبكري الــشباب يف بــدء ممارســة اجلــنس، وبوجــه أخــص بــني الفتيــات؛ والعالقــات  

ومما زاد من تفاقم املـشكلة أيـضا ارتفـاع معـدالت            . اجلنسية بني الشابات والرجال األكرب سنا     
قسر اجلنسي ضد املرأة، مع املعدالت املرتفعة لألمراض املنقولة بـني مـشتهي        العنف اجلنسي وال  

الوكالــة األســترالية وتــشري تقــديرات . اجلــنس اآلخــر واملعــدالت املنخفــضة الســتخدام الرفــال 
 إىل أن عدم وجود تدخل فعال قد يؤدي إىل زيـادة عـدد املرضـى بـالفريوس إىل         للتنمية الدولية 

علـى أن   . ٢٠٢٥ يف املائـة مـن الـسكان البـالغني، حبلـول عـام               ١٠ أكثر من نـصف مليـون، أو      
التدخل الفعال ميكن أن يقلل عدد احملتمل إصابتهم بالفريوس بثالثـة أضـعاف تقريبـا ليـصل إىل      

  .)٧٥(٢٠٢٥ يف املائة من السكان البالغني، حبلول عام ٤، أو ٢٠٠ ٠٠٠
نــسانية املتحيــزة حتــرم الفتيــات  إن العالقــات غــري املتــساوية بــني اجلنــسني واملعــايري اجل    

والنساء من احلصول على املعلومات، والبحث عن عالج لألمراض اجلنسية، والتفاوض بـشأن             
إن الفـروق يف معرفـة      . جنس أكثر أمنا، وتؤدي إىل عالقات جنسية غري متساوية إىل حد بعيد           

علومـات ذات الـصلة     اجلنس والنشاط اجلنسي واملوانـع الثقافيـة حلـصول الرجـل واملـرأة علـى امل               
وتتحمــل املــرأة عبئــا غــري متناســب . حترمهمــا مــن االســتفادة مــن خيــارات اجلــنس األكثــر أمنــا

. بسبب الفريوس يف توفري الرعاية، وتعاين مستويات أكرب مـن الوصـم والتمييـز وعنـف العـشري                 
، وال حيـصلون    وسكان املناطق الريفية أقل إملاما وثقافة، واستفادهتم من املرافق الـصحية متدنيـة            

بالقــدر الكــايف علــى امليــاه واملرافــق الــصحية، ومــشاهدهتم لوســائل اإلعــالم منخفــضة، ويقــل     
وهــم األقــل . اســتخدامهم للرفــال، وال حيــصلون علــى اخلــدمات احلكوميــة األخــرى إال قلــيال  

  .)٧٦(استعدادا ملنع انتقال الفريوس يف جمتمعاهتم
  

  اإليدز وإدارته/ناعة البشريةقانون الوقاية من فريوس نقص امل  ١‐ ٤‐ ١٢    
/ هــذا القــانون ســارٍ اآلن وينــصف مــن التمييــز املتــصل بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
ومــن أمثلــة هــذا التمييــز إســاءة معاملــة املــرأة للظــن أهنــا بّغــي، والبغايــا يفتــرض أهنــن     . اإليــدز

شخـصا آخـر   مسؤوالت عن نقل الفريوس؛ أو افتراض إصابة شـخص مـا باإليـدز ألنـه خيـالط                  
اإليــدز إىل البلــد؛ أو افتــراض /يقــال إنــه لــوطي، واملثليــون املغتربــون هــم الــذين أتــوا بــالفريوس 

. اإليدز أو خمالطته لناقلي الفـريوس ألنـه حيمـل أو يـوزع الرفـاالت              /إصابة شخص ما بالفريوس   
ــاء اإلصــابة          ــع الوصــول إىل وســيلة التق ــضا من ــانون أي ــذا الق ــضى ه ــشروع مبقت ــن امل ــيس م ول

__________ 
برنامج األمم املتحدة القطـري لبـابوا غينيـا اجلديـدة     جهاز األمم املتحدة اإلمنائي،  /حكومة بابوا غينيا اجلديدة     )٧٥(  

 .شراكة من أجل بناء الدولة: ٢٠١٢‐٢٠٠٨للفترة 
 . منظمة األمم املتحدة للطفولة،٢٠٠٤، وضع الربامج اإلمنائية ورعاية الطفلة  )٧٦(  
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ــا ــادة (لفريوس ب ــن املــرض       )١١امل ــائل احلمايــة م ــدا مــن وس ــاالت تعتــرب حتدي . ، وحيــازة الرف
كانت الشرطة تستند إىل التقارير الراهنة عن حيازة الرفاالت إلثبات وقـوع أي عـدد مـن                  وملا

  .األنشطة اإلجرامية، فإنه حيتمل أن يكون هذا احلكم جمديا يف إجراءات احملاكم
  

اتيجية الوطنية لبـابوا غينيـا اجلديـدة املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة              اخلطة االستر   ٢‐ ٤‐ ١٢    
  ٢٠٠٦/٢٠١٠اإليدز للفترة /البشرية

تــسلم اخلطــة بــأن اجلنــسانية عامــل أساســي يف تــشكيل التــصدي للوبــاء والتعامــل معــه   
فالنـساء والفتيـات    : ويتنـاول إطـار الـسياسة عـدم املـساواة بـني اجلنـسني             . على الـصعيد الـوطين    

 مـن الرجـال إزاء اإلصـابة بـالفريوس وأقـل قـدرة علـى اتقائـه بـسبب حالـة التبعيـة الـيت                          أضعف
وتعزز اخلطة املساواة بني اجلنسني يف الوصول إىل الوقايـة والعـالج والرعايـة، وتـدعم                . يعشنها

قيادة املرأة، وتزيد من قدرة النساء والشابات على محاية أنفسهن باعتماد أقـل علـى اختيـارات      
، وتنشئ شراكات للحد من انعدام املساواة بني اجلنسني، وتعمـم املنظـور اجلنـساين يف                الرجال

ويعتـرب العنـف اجلنـساين، البـدين منـه واجلنـسي،            . مجيع األنشطة ذات الصلة بالفريوس واإليـدز      
مــصدرا أساســيا للخطــر علــى النــساء والفتيــات، ولــذلك حيتــاج إىل التركيــز الــشديد يف وضــع 

  .الربامج
العنايـــة باملـــصابني بـــالفريوس تكـــاد تكـــون غـــري  ” إىل أن )٧٧(اخلطـــة الوطنيـــةوتـــشري   
كمـا تـشري   . “، إال حيث تضع الدوائر الصحية التابعة للكنـائس بـرامج للرعايـة احملليـة        موجودة
انعدام املساواة بني اجلنسني يـشيع يف كـثري مـن اجلماعـات الثقافيـة، ويعبَّـر عنـه هبيمنـة                     ’إىل أن   

ولـذلك فلـيس مـن العـدل لـوم املـرأة       . ‘قـرار يف األسـرة والعـشرية واجملتمـع        الرجل على صـنع ال    
إن التحيز ضد املرأة يساعد علـى انتـشار األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي،                 ”. على اإليدز 

وحيجب العالقات االجتماعية اليت حيدث االنتقال من خالهلا، ومما يزيد من القلق على الطفلـة               
صحة العامة، إذ تساعد على اخلطأ يف حتديد العوامل الـيت تعـّرض املـرأة             أن املخدرات تدهور ال   

  .“...غالبا خلطر اإلصابة 
ــساين إزاء           ــج جنـ ــيم هنـ ــدة لتعمـ ــة الرائـ ــي الوكالـ ــدز هـ ــوطين لإليـ ــس الـ ــة اجمللـ وأمانـ
اإليدز يف مجيع القطاعات، وتقـوم بتـوفري اآلليـات وتـدريب املـوظفني للتأكـد مـن أن                /الفريوس

ويف . اجلنسانية مدرجة يف ختطيط إجراءات التـصدي وتنفيـذها ورصـدها وتقييمهـا            االعتبارات  
ــشرية     أُطلقــت ٢٠٠٧ديــسمرب / األولكــانون خطــة طمــوح تتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة الب

ــرة  ــة ٢٠١٠‐٢٠٠٦واإليــدز للفت وتعتــرف هــذه اخلطــة  .  يف إطــار الــسياسة اجلنــسانية الوطني

__________ 
 .اخلطة االستراتيجية الوطنية  )٧٧(  
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وحتــدد الــسياسة . التــصدي للوبــاء وتعامــل البلــد معــه باألمهيــة احلامســة للجنــسانية يف تــشكيل  
عــدم املــساواة بــني اجلنــسني، وتعمــيم     : اجلنــسانية الوطنيــة مثانيــة جمــاالت أساســية للــسياسة     

االعتبارات اجلنسانية، والعنف اجلنساين، والفقر، وإشراك الرجـل، والتمييـز بالوصـم وخطـره،              
نـسانية مل تـدرج يف ميزانيـة التنميـة لعـام            ويبـدو أن خطـة العمـل اجل       . وعبء الرعاية، والشباب  

  .)٧٨(٢٠٠٨، ولذلك مل تدرج كما جيب يف خطط العمل لعام ٢٠٠٨
  

  شبكة املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف بابوا غينيا اجلديدة  ٣‐ ٤‐ ١٢    
 تـشرين هـي شـبكة وطنيـة تألفـت مـؤخرا مـن املـصابات بـالفريوس وبـدأت عملـها يف             

وهلذه الشبكة هيكل تنظيمـي وخطـة عمـل تتعلـق مبـسائل منـع االنتقـال                 . ٢٠٠٧رب  نوفم/الثاين
وختطـط الـشبكة لالسـتعانة مبنـسق        . ، والوصـم، والتمييـز    والعنف اجلنـساين  من األم إىل الطفل،     

  .ودعم فريقها العامل األساسي قبل أن توسع عملها ليشمل مقاطعات أخرى
  

  نسياألمراض املنقولة باالتصال اجل  ٤‐ ٤‐ ١٢    
اإليـدز، معـدالت   /هناك، باإلضـافة إىل تفـشي اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 

 ٢٠٠٠وتقول حلقة العمـل التوافقيـة لعـام         . بالغة االرتفاع لألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي     
املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية واألمراض املنقولة باالتـصال اجلنـسي إنـه حيـدث كـل عـام                   

وهنـاك عـامالن هلمـا      . د على مليون حالة إصابة جديدة هبـذه األمـراض، ثلثاهـا باملتـدثّرة             ما يزي 
التأخر النسيب لوصول هـذه األمـراض إىل البلـد، وعـدم وجـود ختـان للـذكور علـى                    : دور بالغ 

نطاق واسع، الذي يرتبط بازدياد اإلصابة هبذه األمراض، ومنها فريوس نقص املناعـة البـشرية؛               
ــق باألهــداف      واخنفــاض مــستو  ــر املتعل ــال واســتخدامه، ويقــول التقري ــى الرف يات احلــصول عل

، “توزع بكميات غري وافية، وال سيما يف قطـاع القـرى الريفيـة            ”اإلمنائية لأللفية إن الرفاالت     
  .)٧٩( يف املائة من السكان٨٣مع أن القطاع الريفي يضم قرابة 

 ١٩٩٧ويف عـام    . كور واإلنـاث  ومعدل انتشار األمراض املنقولة جنسيا عـال بـني الـذ            
أجريت دراسـة استقـصائية للمـشتغلني بـاجلنس يف بـورت موريـسيب والى وجـدت مـستويات                   

، والـــــسيالن ) يف املائـــــة٣٢(، والزهـــــري ) يف املائـــــة٣١(عاليـــــة مـــــن اإلصـــــابة باملتـــــدثرة 
يـة  وأجريت دراسة استقـصائية بالعّينـة للقرويـات املقيمـات قـرب الطـرق الفرع       ). املائة يف ٣٦(

__________ 
اإليـدز،  /تقرير بابوا غينيا اجلديدة عن دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                       )٧٨(  

٢٠٠٨. 
ال الـضعاف يف بـابوا غينيـا    اإليدز وغريهم من األطفـ   /األسر واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية        )٧٩(  

 .٢٠٠٢، دراسة بتكليف من الوكالة األسترالية للتنمية الدولية، اجلديدة
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 يف ٢٦,٥يف منطقــة املرتفعــات الــشرقية، وتــبني منــها أن مــستويات اإلصــابة باملتــدثرة مماثلــة،    
ويف عـام   .  يف املائـة   ١٨,٢ يف املائة فقط، والسيالن،      ٤املائة، ولكنها أقل بالنسبة إىل الزهري،       

ارة  أجرى معهد األحبـاث الطبيـة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة، وهـو هيئـة نظاميـة تابعـة لـوز                       ٢٠٠٥
أوضـحت وجـود مـستويات عاليـة مـن الزهـري بـني              ) عينة طوعية (الصحة، دراسة يف بورغريا     

  .)٨٠(معا)  يف املائة٩,٥(والنساء )  يف املائة٦,٩(الرجال 
  

  العنف اجلنساين  ٥- ١٢    
مما ال شك فيه أن مستويات العنف ضد النساء واألطفال يف بـابوا غينيـا اجلديـدة تعـد                     

؛ “مــسألة عائليــة” تــزال الــشرطة تعامــل ضــرب الزوجــة علــى أنــه وال. مــسألة صــحية خطــرية
توفر حمـاكم القـرى الـيت يهـيمن عليهـا الـذكور أي محايـة للزوجـات املـضروبات، وتعامـل              وال

ولــيس لــدى وزارة الــصحة أي . االغتــصاب علــى أنــه تعــويض ألقــارب الــضحية مــن الــذكور 
تصاب، وليس هناك سوى الرتر اليـسري       سياسة أو إجراءات وطنية بشأن العنف العائلي أو االغ        

للـضحايا وأطفـاهلن،    “ مـآو ”أو  “ بيـوت آمنـة   ”من خـدمات دعـم ضـحايا االعتـداء، كتـوفري            
وقليلة هي أماكن العمل اليت تـضع       . وهذه البيوت واملآوي تكاد تنعدم خارج بورت موريسيب       

  .سياسات عن التحرش اجلنسي، وال حيصل املستشارون إال على تدريب طفيف
، الذي يقـوم علـى      بروتوكول وزارة الصحة عن العنف العائلي      طُرح   ٢٠٠٣يف عام   و  

فمطلوب مـن املرشـد الـصحي أن يـسأل     .  خطوات٦قائمة مرجعية مكتبية مبسطة تتكون من    
ــا        ــة أن مــن حقه ــغ العميل ــسرية، ويبل ــة، وأن يكفــل ال ــائلي يف الظــروف الراهن عــن العنــف الع

 وخيطـط مـع العميلـة لكيفيـة احلـد مـن اخلطـر مـستقبال،                 احلصول على احلماية، ويوفر العـالج،     
ومطلــوب مــن كــل مرشــد صــحي إعــداد شــبكة . ويقيــد اإلصــابات يف الــدفتر الــصحي للمــرأة

ومت إعداد وتوزيع ملصق للتوعية ونشرات منفـصلة        . إحالة حملية تسجل داخل القائمة املرجعية     
وجـرى هتيئـة جمموعـة      . لعمـالء للرجال والنـساء تـستخدم يف أنـشطة تعزيـز الـصحة أو تعطـي ل               

 ُدرِّب علــى اســتخدامها مدرســو مجيــع كليــات   ٢٠٠٤كاملــة مــن مــواد التــدريب، ويف عــام   
  .العمل الصحي والتمريض

وبالنسبة إىل الكثريات من ضحايا االعتداء تكون املساعدة األوىل وغالبا الوحيدة الـيت           
ــها هــي العــالج الطــيب مــن اإلصــابات   ة الــصحة إنــشاء مراكــز يف  ولــذلك قــررت وزار. يطلبن

املستشفيات ملن يتعرضن لالعتداء البدين أو االغتصاب، حيث حيـصلن علـى العـالج واملـشورة                

__________ 
، مصرف التنمية اآلسـيوي، الوكالـة األسـترالية         االجتاهات االستراتيجية للتنمية البشرية يف بابوا غينيا اجلديدة         )٨٠(  

 .٢٠٠٧للتنمية الدولية، البنك الدويل، 



CEDAW/C/PNG/3  
 

09-34914 97 
 

واإلحالة يف سرية، وحيث ال يطاردهن أزواجهن، وحيث ميكن مجـع األدلـة الطبيـة والقانونيـة                  
الية للتنميــة الوكالــة األســتروهــذه املراكــز تــسمى عــادة مراكــز دعــم األســرة، ومتوهلــا . بــسرعة
  .، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة أطباء بال حدودالدولية

، حيث يقوم املوظفون العاملون بـأجر       “مركز الوقفة الواحدة  ”والنموذج املفضل هو      
واملتطوعون املدربون بتوفري العـالج واملـشورة واملـساعدة القانونيـة بـشكل منـوذجي يف املوقـع،                  

وهذا يوفر على املـرأة الكـثري مـن املـشاكل واألخطـار والتكـاليف               . ةوحيث تعد حماضر الشرط   
وتتاح اإلقامة على أسـاس يـومي يف حـاالت الطـوارئ،            . املتصلة بزيارة مرافق أخرى يف املدينة     

ويوجد يف مستشفى أنغاو يف الى أفضل منـوذج         . مع اإلحالة إىل املآوي لإلقامة لفترات طويلة      
  .٢٠٠١ذه يف عام عملي يف البلد، وقد بدأ تنفي

تستخدمه املستشفيات اليت ال متلك بعد مرافق متسعة بـشكل          “ اجملال اآلمن ”ومنوذج    
ومركــزا دعــم األســرة يف مستــشفيي غوروكــا     . “للوقفــة الواحــدة ”يكفــي لتكــون مركــزا   

وكاينانتو يتكون كل منهما من غرفة واحدة، وبه موظف واحد يعمل بأجر، وجيـري التوسـع                
ــة    .  هبمــايف ســجل املتطــوعني  ــسيق هــذين املركــزين منظم ــوىل تن غــري “ صــوت األســرة ”وتت

احلكومية، اليت هتتم باحلد من العنف اجلنساين، وتقدم الدعم يف جمـال املتابعـة، وتـوفر االتـصال        
  .باملنظمات األخرى

 زادت وزارة   ٢٠٠٧ويف عـام    . وال يوجد يف املنطقة أماكن إقامة أو مآو آمنـة للمـرأة             
ا لتحـــسني وتوحيـــد مراكـــز دعـــم األســـرة ومشـــول مستـــشفيات مجيـــع الـــصحة مـــن جهودهـــ

املقاطعــات هبــا، وإضــفاء الطــابع الرمســي علــى الربوتوكــوالت وإجــراءات اإلحالــة، وتــوفري          
  .التدريب

  
  احلياة االقتصادية واالجتماعية  - ١٣املادة     

يف اجملـاالت   تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة              
األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفـل هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة،               

  :نفس احلقوق، وال سيما
  احلق يف االستحقاقات األسرية؛  )أ(  
احلق يف احلصول على القروض املـصرفية، والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن                    )ب(  

  أشكال االئتمان املايل؛
الشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيـع جوانـب        احلق يف ا    )ج(  

  .احلياة الثقافية



CEDAW/C/PNG/3
 

98 09-34914 
 

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة علـى أن            ) ب (١٣تنص املادة     ٠-١٣
تكفل للمرأة حقوق متساوية يف القروض املصرفية والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن أشـكال                   

وعلى الرغم من أنه لـيس يف بـابوا غينيـا اجلديـدة موانـع تـشريعية               . ون أي متييز  االئتمان املايل د  
حتول دون حصول املـرأة علـى هـذه اخلـدمات، فـإن التمييـز مـا زال مينعهـا مـن احلـصول علـى                          
ائتمانات وقروض لشراء عقار أو مشروع جتاري، وبذلك حترم مـن اسـتقالليتها وقـدرهتا علـى        

من االتفاقيـة إىل أن يكـون للمـرأة علـى أسـاس املـساواة               ) ج (١٣وتدعو املادة   . كسب الرزق 
. احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعـاب الرياضـية ويف مجيـع جوانـب احليـاة الثقافيـة                  

  .وليس يف بابوا غينيا اجلديدة موانع تشريعية حترم املرأة من ذلك
  

  دور املرأة يف االقتصاد  ١- ١٣    
ــا اجلديــدة الــذين   ٢٠٠٢و  ١٩٩٦فيمــا بــني عــامي     ــابوا غيني  قــدر أن عــدد ســكان ب

ــد زاد مــن        ــوم ق ــات املتحــدة يف الي ــل مــن دوالر واحــد مــن دوالرات الوالي ــى أق ــشون عل يعي
 يف األغلب يف املناطق الريفية، وأعلى األعداد توجد يف األسـر املعيـشية   - يف املائة   ٤٠إىل   ٢٥

لى معـدل ملـشاركة القـوة العاملـة، ويرجـع ذلـك إىل              ويف منطقة املرتفعات أع   . اليت تعوهلا املرأة  
  .)٨١(عمل املرأة يف الزراعة الكفافية، وزراعة غذاء األسرة يف مزارع األسرة وبساتينها

ــاث         ــسبة إىل اإلن ــة بالن ــك حمــدودة للغاي ــع ذل ــارات العمــل الرمســي م ــن  . وخي ــل م فأق
عاملة الرمسية العاملة بـأجر يف غـري       يف املائة من النساء يف القوة العاملة يشتركن يف القوة ال           ٥,٧

 وهــذا أقــل معــدل يف منطقــة احملــيط   - يف املائــة مــن الرجــال  ١٥,٢جمــال الزراعــة، يف مقابــل  
ــصادية غــري      . )٨٢(اهلــادئ ــشطة االقت ــرأة يف األن ــادة مــشاركة امل ــة تعــوق زي ــود حقيقي ــاك قي وهن
 املرتليـة والتقليديـة،     وتنخـرط نـساء كـثريات بالفعـل اآلن بـشكل كامـل يف األنـشطة               . التقليدية

  .“عبئا مضاعفا”مل يتحمل آخرون بعض هذه املسؤوليات، فإهنن سيتحملن ببساطة  وما
ــة        ــة الكفافي ــرتيل ويف الزراع ــا امل ــرأة أساســا يف دوره ــل اشــتراك امل ــة . ويتمث ويف مرحل

بعد االستعمار، مـن االسـتقالل وحـىت اليـوم، كـان هنـاك عـدد أكـرب مـن النـساء املتعلمـات                 ما
العامالت، ولكن ذلك ال ميثـل املـرأة بوضـوح حـىت اآلن يف املـستويات التنفيذيـة ومـستويات                    و

  .صنع القرار يف القوة العاملة بالبلد، دون التطرق إىل الساحة السياسية الوطنية

__________ 
 . عن األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠٠٤تقرير عام   )٨١(  
، مصرف التنمية اآلسـيوي، الوكالـة األسـترالية         االجتاهات االستراتيجية للتنمية البشرية يف بابوا غينيا اجلديدة         )٨٢(  

 .٢٠٠٧للتنمية الدولية، البنك الدويل، 
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 أن املرأة تبيـع منتجاهتـا       ٢٠٠٢ويتضح من دراسات وزارة الرعاية االجتماعية يف عام           
ــة املباشــرة ألســرهتا  الطازجــة وغريهــا مــن الــس  ومتثــل . لع يف الــسوق لتلبيــة االحتياجــات املرتلي

ــرأة        ــزوج أولويــات اإلنفــاق مــن دخــل امل ــة دخــل ال ــة وتكمل الرســوم املدرســية ورســوم احلافل
أو سيطرة أسرهتا وعـشريهتا، باإلضـافة إىل عـدم قـدرة     /وخيضع دخل املرأة ملراقبة و  . ومدخراهتا

  .استثمارهاملرأة على ادخار دخلها وإعادة 
ويقول مسجل الشركات إنه يتضح مـن قـوائم املـديرين يف القطـاع الرمسـي أن ملكيـة                     

ويقـدر املـسجل أن عـدد املختـصات بـالتوقيع           . الشركات يهيمن عليها الرجال كما هو متوقع      
من أعضاء جمالس املـديرين أو مـن مـديري الـشركات يف املتوسـط سـيكون أقـل مـن ثـالث يف                        

  .)٨٣( األسبوع طلبات تقدم يف١٠كل 
وإذا كان بعض الصعوبات اليت حددهتا املشتغالت باألعمال احلرة يف القطـاع اخلـاص                

مياثل الصعوبات اليت يواجهها نظـراؤهن، مثـل انعـدام املعرفـة بـإدارة العمـل التجـاري والقـدرة                    
افيـة الـيت    على ذلك حىت مع توافر رأمسال بدء التشغيل، فإن املرأة جتابه املزيد من املعوقـات الثق               

ويـؤدي ذلـك إىل   . تغذي فكرة أن املرأة ال حتقق مبفردها النجاح يف أنـشطة األعمـال التجاريـة              
غياب الدعم عن املشتغالت باألعمال احلـرة وعـن أسـرهن وعـن اجملتمـع بوجـه عـام، فيتحـول                     

 ومع ذلك فإن هناك أمثلة عديدة ألعمال جتارية ناجحـة متلكهـا           . األمر إىل عراقيل يف األسواق    
  .النساء يف القطاع اخلاص، سواء يف املناطق احلضرية أو يف الزراعة التجارية

  
  تنمية املوارد الطبيعية  ٢- ١٣    

ــة يف             ــوارد الطبيعي ــة امل ــق بتنمي ــا يتعل ــر فيم ــيت تظه ــسية ال ــسانية الرئي ــسائل اجلن ــن امل م
ترتيبـات االنتفـاع   غينيـا اجلديـدة انعـدام املـساواة، مبـا يف ذلـك املـساواة بـني اجلنـسني، يف              بابوا

فاالستحقاقات النقدية اليت توزع على اجملتمع، على سـبيل املثـال، تـذهب             . بالعائدات اجملتمعية 
  .يف العادة إىل زعماء العشرية واملسنني

وقــد صــاغ فريــق تقــين مــشترك بــني اإلدارات برئاســة وزارة التعــدين، باالشــتراك مــع    
ة اجملتمعيـة ووزارة البيئـة ومكتـب النائـب العـام،      وزارة التخطيط والرصد الوطين ووزارة التنميـ    

ــرة      ــدين للفت ــرأة يف التع ــدور امل ــة ل ــك   ٢٠١٢‐٢٠٠٧خطــة العمــل الوطني ــدعمها البن ــيت ي ، ال
 باملعلومــات، )٨٤(وســاهم موظفــو التنميــة اجلنــسانية يف كــل مــن مواقــع التعــدين الــستة. الــدويل

  .يط ملواقع التعدينونسقوا الزيارات التشاورية اليت قامت هبا أفرقة التخط
__________ 

 .، مصرف التنمية اآلسيوي٢٠٠٦التقييم اجلنساين القطري لبابوا غينيا اجلديدة،   )٨٣(  
 .أوكي تيدي، بروغريا، الوادي احملجوب، ليهري، تولوكوما، كاينانتو  )٨٤(  
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وخطة دور املـرأة يف التعـدين وثيقـة شـاملة تـربط مفاهيميـا بـني االسـتراتيجية اإلمنائيـة                       
املتوسطة األجل واألهداف اإلمنائية لأللفية ومنهاجي عمل بيجني واحملـيط اهلـادئ وااللتزامـات        

وممـا ترمـي إليـه      . رأةوتعتـرب اخلطـة مـشروعا لـتمكني املـ         . التعاهدية الدولية لبابوا غينيـا اجلديـدة      
  .هذه اخلطة زيادة استفادة املرأة من دخل التعدين

  :وللخطة مثاين غايات تشمل ما يلي  
التأكـد مـن أن خـدمات رعايـة الـصحة اإلجنابيـة، مبـا فيهـا تنظـيم األسـرة، متاحــة ويف            •

 املتناول ومتفقة مع القيم واملعايري اجملتمعية؛

ومنـها فـريوس نقـص املناعـة     (باالتـصال اجلنـسي   الوقاية مـن الـسل واألمـراض املنقولـة         •
ومكافحتــها، واحلــد مــن اآلثــار االجتماعيــة واالقتــصادية لألمــراض املنقولــة  ) البــشرية

 باالتصال اجلنسي على األسر؛

ــسياسية        • ــصادية وال ــاة االقت ــات لالشــتراك يف احلي ــساء والفتي ــادة الفــرص املتاحــة للن زي
 ستفادة منها؛واالجتماعية والثقافية جملتمعاهتن واال

 تعزيز قدرة اجلمعيات النسائية على العمل بعد إغالق املناجم؛ •

 التأكد من قدرة اجملتمعات على إدامة سبل كسب رزقها؛ •

  .تعزيز وصون السالمة واألمن والسالم يف اجملتمعات •
بعـــدة ســـبل، منـــها الرســـوم  (وستـــشجع أنـــشطة اخلطـــة التحـــاق اإلنـــاث باملـــدارس    
م القــضايا اجلنــسانية مــن خــالل تثقيــف العامــة، وتــوفري التــدريب علــى  ، وتعزيــز فهــ)املدعومــة

الصناعات املرتلية والتمويل البالغ الصغر، وتوعية الذكور حبقوق اإلنسان فيمـا يتعلـق بـاألرض               
وتـدعم  . والزراعة، وإطـالع الرجـال والنـساء علـى حقـوقهم يف التحـرر مـن االعتـداء والعنـف           

 يف املائــة مــن عائــدات ٥يــع إنتــاج األغذيــة والفواكــه، وتوزيــع اخلطــة أيــضا تربيــة املاشــية وتنو
  .)٨٥( ضمن آخرين٢٠١٢املناجم على النساء حبلول عام 

  
ــوزارة التجــارة        ٣- ١٣     ــسانية ل ــارات اجلن ــة لالعتب ــة املراعي ــسياسات العام ــادرات ال مب

  والصناعة
ــارات      ــة لالعتبـ ــة مراعيـ ــرامج داعمـ ــصناعة سياســـات وبـ ــارة والـ ــاغت وزارة التجـ  صـ

اجلنسانية، وهي عازمة على هتيئة وتعزيز بيئة اقتصادية مواتية لتطوير ودعم قطاع خاص نـشط               

__________ 
 .٢٠٠٧صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة،   )٨٥(  
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اجمللـدات األول  (وهذه السياسات والربامج هي سياسة االستثمار الوطنيـة       . وقادر على املنافسة  
 ، واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، والصندوق الدائر، وسياسـة التمويـل البـالغ           )والثاين والثالث 

العـرض علـى اجمللـس التنفيـذي        (الصغر، وسياسة امللبوسات واملنسوجات، والـسياسة التعاونيـة         
  ). لإلقرار واملوافقة٢٠٠٨الوطين يف عام 

ويقدم اجمللد األول من سياسة االستثمار الوطنية إطارا يـستند إىل اإلجنـازات الـسابقة،                
وكان ال بد مـن ذلـك لتـوفري مـا     . تثمارويهدف إىل هتيئة بيئة دائمة مواتية لنمو األعمال واالس      

حيتاج إليه القطاع اخلاص من شفافية ومعاملة متساوية واتساق، حـىت يتـسىن لـه اختـاذ قـرارات             
ونظـر اجمللـد الثـاين مـن سياسـة      . استراتيجية متوسطة األجـل لالسـتثمار يف بـابوا غينيـا اجلديـدة         

وهــذه . ســتثمار يف بــابوا غينيــا اجلديــدة االســتثمار الوطنيــة يف احلــوافز والــروادع املــؤثرة يف اال 
  .اإلصالحات ستوفر مزيدا من الفرص للمرأة لالندماج يف القطاع اخلاص

ــة لقطــاع          ــوفري اخلــدمات الفعال ــدعم ت ــصغر ل ــالغ ال ــل الب ــد وضــعت سياســة التموي وق
 التمويل وقطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة، وللمـساعدة يف التنفيـذ الفعـال لـسياسة املـشاريع               

وهــدف هــذه الــسياسة هــو إعــداد إطــار يقــود مؤســسات التمويــل البــالغ . الــصغرية واملتوســطة
. الــصغر صــوب امــتالك قــدرة مؤســسية معــززة، وزيــادة االســتفادة مــن آليــات إعــادة التمويــل 

واملقصود بذلك متكني مؤسسات التمويل البـالغ الـصغر مـن دعـم إنـشاء مـشاريع رمسيـة وغـري                  
أو تـديرها نـساء مـستبعدات اآلن        /، وخصوصا املشاريع اليت متلكها و     رمسية واملساعدة يف ذلك   

  .من احلصول على اخلدمات املالية السائدة
إن خربة صناعة التمويل البالغ الصغر يف بابوا غينيا اجلديدة، مبا يف ذلك األنشطة الـيت                  

اص يف  يدعمها مصرف التنمية اآلسـيوي يف قطـاع التمويـل البـالغ الـصغر مثـل مركـز االختـص                   
ــرد ضــمن أهــداف املــشروع       ــالغ الــصغر، تــشري إىل أن املــساواة بــني اجلنــسني ال ت التمويــل الب

وهنـاك بـرامج    . تدرج يف تصميمه، ومـع ذلـك فـإن مـشاركة املـرأة يف هـذا القطـاع عاليـة                    وال
ــصغري يف غوروكــا،        ــامج االئتمــان ال ــل برن ــة أساســا للمــرأة، مث ــصغر موجه ــالغ ال ــل الب للتموي

داع والـسحب املـدعوم مـن منظمـة اخلـدمات اإلمنائيـة اللوثريـة يف الى، والرابطـة              وبرنامج اإلي 
وهنــاك بــرامج أخــرى، مثــل مــصرف كــوكي املمــول مــن شــركة   . النــسائية الوطنيــة لالئتمــان

 يف بوغانفيـل، ليـست   Haus Moniالتنميـة املـستدامة احملـدودة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة وبرنـامج        
والـدروس املـستفادة    . ص، وإن كان هبـا عـدد كـبري مـن املودعـات            موجهة إىل النساء بوجه خا    

املــرأة أفــضل ســدادا للقــروض مــن الرجــل؛ املــرأة : يف هــذا القطــاع تتفــق مــع اخلــربات الدوليــة
  .املستفيدة يف هذا القطاع تترجم استفادهتا بشكل أكثر موثوقية إىل مزايا ألسرهتا
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  سوجاتدور املرأة يف صناعة امللبوسات واملن  ٤- ١٣    
ــة،        ــها باجتاهــات البطال ــة، تــسليما من ــة الريفي ــوطين والتنمي وضــعت وزارة التخطــيط ال

وخصوصا بني النساء والشباب، مشروعا لتدريب النساء يف جمال النسيج تتوىل وزارة التجـارة              
وجرى متويل املشروع يف إطار برنامج االستثمار العام ملـدة          . ٢٠٠١والصناعة إدارته منذ عام     

، هبــدف تــوفري التــدريب األساســي علــى صــناعة امللبوســات،  )٢٠٠٥-٢٠٠١(وام مخــسة أعــ
 ٢٠٠١ومنــذ عــام . ميكّــن املــشاركني مــن االضــطالع بأنــشطة صــغرية يف جمــال امللبوســات مبــا

  . من النساء والشباب٦٠٠جرى تدريب أكثر من 
  

  دور املرأة يف االقتصاد غري الرمسي  ٥- ١٣    
االقتـصاد النقـدي املنتجـات الزراعيـة، عـالوة علـى            كان ممـا سـاعد املـرأة علـى ولـوج              

ففي منطقـة املرتفعـات مـثال جـرت االسـتفادة القـصوى             . اخلضراوات اليت تزرع املرأة معظمها    
مــن مهــارات املــرأة يف البــستنة لرعايــة أشــجار الــنب، وبــذلك اتــسع نطــاق عملــها مــن البــستنة   

ملــرأة يف االقتــصاد النقــدي ليــست هلــا ومــع ذلــك فــإن مــسامهة ا. الكفافيــة إىل الزراعــة النقديــة
وعنـدما ترتـب   . عائد نقدي ضـئيل، ألن الرجـل حيـتفظ مبعظـم النقـد الـذي يـدره بيـع الـنب                     إال

على منو املدن االحتياج إىل الفواكه واخلضراوات، كان بإمكان القرويات الـاليت يزرعنـها بيـع             
وهذا وَضع املرأة على هـامش      . منتجاهتن، ولكن دخلهن كان ال يذكر باملقارنة بدخل الرجال        

  .االقتصاد النقدي
ومعظم النساء يعملن حلساهبن اخلاص يف االقتصاد غري الرمسي، ومل يؤخذ هذا العامـل                

وكــان قــانون تنميــة ومراقبــة القطــاع غــري  . يف االعتبــار الواجــب يف رســم الــسياسة االســتباقية 
وقــد حتقــق تقــدم يف . د الــدخل يعتــرب يف نظــر الكــثريات مــدخال إىل توليــ ٢٠٠٤الرمســي لعــام 

جمــاالت مــن قبيــل املنــسوجات وزراعــة األزهــار، مبــا يف ذلــك صــياغة الــسياسة وخطــة العمــل   
  .املتعلقتني باالقتصاد غري الرمسي

ويتبني بوضوح من البيانات احملدودة اليت مجعت عن االقتـصاد غـري الرمسـي أمهيـة هـذا                    
 يف املائـة مـن   ٦٣وتـشكل النـساء     . يم الرمسـي  االقتصاد للنساء احلاصـالت علـى قليـل مـن التعلـ           

 يف املائــة مــن هــؤالء النــساء متزوجــات،  ٦٩ يف املائــة، و ٣٧القطــاع غــري الرمســي، والرجــال  
حاصـالت علـى تعلـيم    )  يف املائـة ٤١(وغالبيـة النـساء   .  عامـا ٣٣ويصل متوسط أعمارهن إىل     

املرة علــى أي تعلــيم رمســي، غــري حاصــالت بــ)  يف املائــة٣٢(ابتــدائي أساســي، وثلــثهن تقريبــا 
)  يف املائـة   ٧٧(والغالبيـة العظمـى مـن هـؤالء النـساء           .  يف املائة جتـاوزن الـصف الـسادس        ٢٧ و

 يف املائـة منـهن هـو الـدخل األسـبوعي        ٦٩يعملن حلساهبن اخلاص، ومصدر الدخل الوحيـد لــ          
 يــصل  كينــا، ويعــول هــؤالء أســرا ٦٠,٥٠الــذي حيــصلن عليــه والــذي يــصل يف املتوســط إىل  
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وقد قضى ما يقرب من نـصف النـساء العـامالت يف القطـاع غـري      . ٧متوسط عدد أفرادها إىل    
  . أعوام يف العمل٦الرمسي أكثر من 

وقد أجريت مؤخرا دراسة استقصائية للبائعات على قارعة الطريق يف مقاطعـة مـادانغ                
ىن لألجـور يف    اتضح منها أهنن حيصلن على متوسط دخل مرجح يفوق ثالث مـرات احلـد األد              

والنجــاح االقتــصادي النــسيب هلــؤالء البائعــات يرجــع إىل حــد كــبري إىل االســتفادة مــن    . البلــد
  .أراض عرفية جيدة والقرب من الطرق الرئيسية

ُينظـر  ”: ويتحدث االقتباس التايل عن بعض العراقيل الـيت تـصادفها النـساء يف جتـارهتن                
ال بـد للرجـل مـن       ”،  )بونغتابو براون، سيدة أعمـال    (“ املرأة عادة بصفتها داعمة ال مديرة      إىل

كـاثي رومينـت،   (“ تغيري فكرته عن املرأة وإعطائهـا احلـق يف كيفيـة إنفـاق مـا تكـسبه بنفـسها             
احلـصول  من الصعب للغاية على املرأة، بسبب الطبيعة املتقلبة لسوق املال،           ”،  )فةريصناعة الص 

لى ضـرورة تقـدمي ضـمان إضـايف ولـيس علـى             وجيري التشديد يف العادة ع    . على مساعدة مالية  
  ).سيسيليا كومان، صناعة الصريفة(“ سالمة املشروع وبراعة اإلدارة لدى النساء املعنيات

  
  القروض والرهون العقارية واالئتمان  ٦- ١٣    

ميثل عدم حصول املرأة على االئتمان والتسهيالت املصرفية العقبة الرئيـسية الـيت حتـول           
ومعظـم النـساء ال يـتحكمن يف األرض أو          . ركة يف املشاريع التجاريـة الـصغرية      بينها وبني املشا  

غريها من املوارد املهمة اليت تشترط املصارف ضمان القـروض هبـا، أو ال ميـتلكن هـذه األرض                   
  .أو املوارد
فــإن أرادت احلــصول علــى قــرض مــن   . وحــصول املــرأة علــى االئتمــان املــايل حمــدود    

، وجب عليها تقدمي طلب بذلك مرفق به ثـالث قـسائم لبيـان              مصرف خاص أو مؤسسة مالية    
املرتب، وخطاب تأكيد مـن صـاحب العمـل، باإلضـافة إىل بيـان باألسـعار أو فـواتري ألغـراض                  

وملـا كانـت األغلبيـة العظمـى مـن النـساء خـارج        . القرض، عالوة على ما يؤكد امتالك أصول   
املتــساوية إلدارة املمتلكــات، فــإن امللكيــة  القطــاع الرمســي للعمــل املــأجور واحلقــوق القانونيــة  

ويف األعـوام  . العرفية لـألرض متيـز ضـدهن، وبـذلك تـصبح متطلبـات القـروض بالغـة الـصعوبة                
القريبــة شــرعت وكــاالت املعونــة يف تنفيــذ عــدد مــن خطــط االئتمــان البــالغ الــصغر، وجــرى    

وهنــاك .  التجاريــةتــدريب النــساء علــى االضــطالع بــاإلدارة وتوعيــة املــشاركني باملمارســات  
  .صعوبات جتابه إدارة هذه املشاريع واستدامتها، وخباصة يف املناطق األبعد
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  الضمان االجتماعي  ٧- ١٣    
ليس هناك يف بابوا غينيا اجلديدة شبكات لألمان االجتماعي، وال تأمني ضـد البطالـة،      

مراعـاة وشـائج    ’علـى   وقـد أدى اهنيـار نظـام املـساندة القائمـة            . وال أنظمة للضمان االجتماعي   
يف بابوا غينيـا اجلديـدة إىل معانـاة العديـد مـن املـسنني، املفتقـرين إىل املـساندة العائليـة،                      ‘ القرىب

وكانــت . وكــان هــذا النظــام ميكّــن الفــرد مــن تلبيــة احتياجــات أســرته املمتــدة   . للفقــر املــدقع
  .احلكومة تعتمد على هذا النظام دون إجياد أنظمة بديلة

    
  املرأة الريفية  - ١٤املادة     

ــة،          ‐ ١ ــرأة الريفي ــا امل ــيت تواجهه ــشاكل اخلاصــة ال ــا امل ــدول األطــراف يف اعتباره ــضع ال ت
واألدوار اهلامة الـيت تؤديهـا يف تـأمني أسـباب البقـاء اقتـصاديا ألسـرهتا، مبـا يف ذلـك عملـها يف                         

حكــام هــذه قطاعــات االقتــصاد غــري النقديــة، وتتخــذ مجيــع التــدابري املناســبة لــضمان تطبيــق أ   
  .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف املنـاطق                  ‐ ٢
الريفيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس التــساوي مــع الرجــل، املــشاركة يف التنميــة الريفيــة            

  : يفواالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق
  املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛  )أ(  
ــة الــصحية املالئمــة، مبــا يف ذلــك املعلومــات والنــصائح       )ب(   نيــل تــسهيالت العناي

  واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛
  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  )ج(  
 التدريب والتعليم الرمسي وغري الرمسـي مبـا يف ذلـك            احلصول على مجيع أنواع     )د(  

مــا يتــصل منــه مبحــو األميــة الوظيفيــة، واحلــصول كــذلك، يف مجلــة أمــور، علــى فوائــد كافــة     
  اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءهتا التقنية؛

رص تنظيم مجاعات املـساعدة الذاتيـة والتعاونيـات مـن أجـل احلـصول علـى فـ               )هـ(  
  اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛

  املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛  )و(  
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فرصــة احلــصول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتــسهيالت التــسويق     )ز(  
زراعـي  والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مـشاريع إصـالح األراضـي واإلصـالح ال              

  وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛
التمتــع بظــروف معيــشية مالئمــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باإلســكان واملرافــق     )ح(  

  . والنقل، واالتصاالت،الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء
  

يقيم أكثر من ثلثي سكان بابوا غينيا اجلديدة خارج املراكز احلضرية، حيث تعكـف                ٠-١٤
: وتنقـسم الزراعـة إىل قطـاعني رئيـسيني        .  على كسب الـرزق مبـا يكفـل الكفـاف          غالبية السناء 

وتوفر الزراعة القروية اإلعاشـة والـدخل النقـدي حلـوايل           . الزراعة القروية والزراعة غري القروية    
احليـازات الكـبرية   : وتضم الزراعة غري القروية ثالثة قطاعـات فرعيـة   .  يف املائة من السكان    ٨٥

ــشا  ــزب؛ وم ــستنة احلــضرية    أو الع ــصغار احلــائزين؛ والب ــة ل ــستوطنات الريفي ويف ريــف . ريع امل
. غينيا اجلديدة حتديد صارم ألدوار اجلنـسني ومـا يتـصل بـذلك مـن تقـسيم العمـل بينـهما           بابوا

ومن حيث سبل الرزق يف الريـف، تـضطلع املـرأة بالـدور الرئيـسي يف إنتـاج احملاصـيل الغذائيـة                      
، وتربيـة اخلنـازير والـدجاج لإلعاشـة، واملـسامهة يف املناسـبات              )اصيلوالتسويق احمللي هلذه احمل   (

  .الزراعية، والتبادل، وأحيانا أيضا للحصول على املال
وتؤدي املرأة الريفية دورا مهمـا يف تـأمني أسـباب البقـاء اقتـصاديا ألسـرهتا وجمتمعهـا،                    

. والتعلـيم، والـدخل  وإن كانت يف األغلـب حمرومـة يف جمـاالت مثـل متلـك األرض، والـصحة،        
ومل تـدرج بــابوا غينيــا اجلديــدة حــىت اآلن أي تـدابري خاصــة مؤقتــة يف الدســتور أو التــشريعات   

  .لضمان املساواة اجلوهرية للمرأة الريفية
  

  )٨٦(حيازة األرض  ١- ١٤    
ــسانية          ــسائل اجلن ــن م ــسألة حــساسة م ــضا م ــازة األرض هــي أي ــة حبي ــات املتعلق الترتيب
الذي يتمتع فيه البلـد مبـوارد طبيعيـة سـخية مثـل الـنفط والغـاز والنحـاس                   ففي الوقت   . والتنمية

 يف املائــة مــن ٩٠واملــوارد البحريــة واخلــشب املــداري واألرض الــصاحلة للزراعــة، فــإن حــوايل 
األراضي ختضع للملكية العرفية، حيث يبت الرجـل يف معظـم القـرارات املتعلقـة باسـتخدامها،               

ويف معظـم جمتمعـات الـرب الرئيـسي يف بـابوا غينيـا اجلديـدة                . تإن مل يكن يف كل هـذه القـرارا        
ــة        ــربى اخلاصـ ــرارات الكـ ــذ القـ ــوارد، وتتخـ ــي واملـ ــى األراضـ ــال علـ ــات الرجـ ــسيطر مجاعـ تـ

وتفــضي إجــراءات تــسجيل األراضــي دائمــا إىل التقلــيص الفعلــي حلقــوق املــرأة   . باســتخدامها
  .التقليدية يف األرض

__________ 
 .١٩٩٧، البنك الدويل، التحليل اجلنساين يف بابوا غينيا اجلديدة  )٨٦(  
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 الناس لـألرض، فـإن الرجـال هـم الـذين ُيستـشارون             وعند اإلقرار بامتالك جمموعة من      
عادة، وهم املوقعون على أي مستند قانوين، وهم غالبـا املـستفيدون مـن أي تغـيري يف املـرياث،        

وينطبق ذلـك أيـضا علـى نظـم االنتـساب إىل األم، حيـث يكـون للرجـل                   . على حساب النساء  
 ألوالده، وهذه ممارسـة غـري مـسبوقة         حق دائم يف األرض، مث يورثها، استنادا إىل سيادة األب،         

ويف النظم اليت تكون فيها الـسيادة لـألب، كـثريا مـا ُتـستبعد املـرأة متامـا مـن متلـك                       . يف العرف 
ويف ثقافات بابوا غينيا اجلديدة الـيت تغلـب فيهـا سـيادة األب، يعتـرب الرجـال                  . األرض املسجلة 

ألرض والتملـك، وال املطالبـة      وليس بوسع املـرأة فـرض حقوقهـا يف ا         . )٨٧(“أصحاب األرض ”
بالدخل من احملاصيل النقدية أو تأجري األرض إما للتعدين، أو قطـع األشـجار، أو بنـاء اهلياكـل              

  .األساسية
  

  دور املرأة يف الزراعة واألمن الغذائي  ٢- ١٤    
يهـــيمن معظـــم النـــساء يف املنـــاطق الريفيـــة علـــى القطـــاع غـــري الرمســـي والكفـــايف يف     

وبالنسبة إىل معظم األسر يتوقف أمن األسرة على الزراعة، الـيت يغلـب أن              . ديدةغينيا اجل  بابوا
يكون إنتاجها لإلعاشة، وأن تديرها األيدي العاملة يف األسرة اليت تفـرق بينـها أدوار اجلنـسني                 

  .يف منتجات األسرة
وتنظيم العمـل حـسب اجلـنس يف األسـرة يلقـي علـى املـرأة مـسؤولية إنتـاج الغـذاء يف                         

واملــرأة مــسؤولة عــن . زارع الــصغرية، مبــا يف ذلــك إدارة املاشــية والبــساتني املرتليــة الــصغرية املــ
.  يف املائة من غذاء البلـد ٨٠ يف املائة من العمل يف إنتاج الغذاء، وهي تنتج أكثر من             ٧٠-٦٠

ومعظم النساء الـاليت يـزرعن الغـذاء لالسـتهالك الشخـصي يبعنـه أيـضا، وحيـصل حـوايل ثلثـي                      
األســر املنتجــة للمحاصــيل الغذائيــة أيــضا علــى قــدر مــن الــدخل النقــدي مــن عمليــات     مجيــع 
وعلى الرغم من ذلك فإن مشاركة املرأة يف إنتاج الغذاء نادرا مـا حتظـى بـاإلقرار أو                  . )٨٨(البيع

  .التعويض خبدمات حمّسنة لزيادة هذه املشاركة
را مكمـال إلنتـاج الغـذاء       وقد حتّول اإلنتاج الزراعـي مـن نظـام كانـت فيـه املـرأة عنـص                  

واملعيشة ألسرهتا إىل اقتصاد موجـه إىل الـصناعة يـشرف عليـه الرجـال ويديرونـه، وحتـّول دور                    
وأصبح الرجل هو العائل الوحيـد، وكـثريا مـا يقـل إسـهام املـرأة يف دخـل                   . املرأة فيه إىل التبعية   

 يف القريـة ال تـزال تقـوم       وعلى العكس من ذلـك فـإن املـرأة        . أسرهتا يف املدينة إذا كانت عاطلة     

__________ 
االنتـساب لـألم، باسـتثناء اجملتمعـات     ينطبق ذلك أيضا على اجملتمعات القليلة يف املنطقة اليت يكون فيها نظـام      )٨٧(  

 .اليت ترتبط فيها اإلقامة مبحل الزوجة، مبعىن أن تلزم املرأة أرض عشريهتا وينتقل الزوج لإلقامة معها
 .البنك الدويل. ٢٠٠٤يونيه /حزيرانتقييم الفقر، : بابوا غينيا اجلديدة  )٨٨(  
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وهـذا االمتيـاز مـتقلّص يف       . بأنشطة يف جمال البـستنة لتكملـة مـا يـساهم بـه زوجهـا يف األسـرة                 
واملــرأة ال تــزال منتجــة يف اقتــصاد الكفــاف، وإن كانــت ال حتــصل علــى قيمــة نقديــة    . املدينــة

  .مقابل عملها
  

  )٢٠٠٠(السياسة الوطنية لألمن الغذائي   ١‐ ٢‐ ١٤    
 وافقت احلكومة على السياسة الوطنية لألمن الغذائي وفقـا خلطـة            ٢٠٠٠مايو  /أياريف    

ــة والزراعــة   وحتــدد هــذه الــسياسة أهــداف احلكومــة، وتقــدم   ). ١٩٩٧(عمــل منظمــة األغذي
استراتيجية لتحقيق هـذه األهـداف، حـىت يتـسىن لبـابوا غينيـا اجلديـدة أن تعـاجل بفعاليـة املـسألة             

كفالـة حـصول مجيـع      ”واهلـدف األول للـسياسة الوطنيـة هـو          . ذائياألساسية النعدام األمن الغ   
ســكان بــابوا غينيــا اجلديــدة يف كــل األوقــات علــى الغــذاء الكــايف واملغــذي بالنوعيــة والكميــة   

ضــمان ”وهتــدف الــسياسة أيــضا إىل  . “املناســبتني للمحافظــة علــى احليــاة الــصحية والنــشيطة  
  .“الزراعيأقصى مشاركة للمرأة يف مجيع جوانب اإلنتاح 

وتــسلم وزارة الزراعــة والثــروة احليوانيــة بأمهيــة وضــع برنــامج فعــال لتحديــد وتعزيــز      
ــة     ــة الغذائيـ ــوردا بـــشريا رئيـــسيا يف التنميـ ــا مـ ــرأة باعتبارهـ ــة للمـ واســـتخدام الطاقـــات الكاملـ

وينــاط بــالوزارة، باعتبارهــا وكالــة تقنيــة . والتغذويــة، حتقيقــا لألمــن الغــذائي املــستدام لألســرة
خصصة، مهمة حتسني اإلنتاج الغذائي يف بابوا غينيا اجلديدة، ضـمانا لألمـن الغـذائي لألسـر                 مت

  .والسبل املستدامة لكسب رزقها يف بيئة من املوارد اهلشة
واستنادا إىل عملية اإلصالح وإعادة التنظيم اهليكلـي، أنـشئت وحـدة إدمـاج املـرأة يف                   

  .ألمن الغذائي ملعاجلة هذه املسائلالتنمية الزراعية وصيغت السياسة الوطنية ل
  

  وحدة إدماج املرأة يف التنمية الزراعية  ٢‐ ٢‐ ١٤    
ــة         ــشطة الزراعي ــرأة يف األن ــسيق ورصــد مــشاركة امل أنــشئت هــذه الوحــدة لتيــسري وتن

  .الرمسية وغري الرمسية من خالل التشاور فيما بني القطاعات
أمـور، إىل تعمـيم املنظـور اجلنـساين         وهتدف اخلطة اإلمنائية اخلمسية للوحـدة، يف مجلـة            

، لتيـسري تـدريب     ٢٠يف القطاع الزراعي، من خالل إنشاء مكاتـب للوحـدة يف املقاطعـات الــ                
  .اجلنسني، وإعداد وتعهد قاعدة بيانات موزعة حسب اجلنس ألغراض التخطيط

ورغم أن تنفيذ هذه اخلطة عاىن مـن انعـدام التمويـل، فـإن الوحـدة متكنـت مـن تعـيني                        
 مقاطعة، ومجع بيانات ومواجيز للمناطق، ونشر املعلومات، فـضال عـن تـوفري      ١٨ثلني هلا يف    مم
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هــو جهــد منــسق ‘ برنــامج إدمــاج املــرأة يف التنميــة الزراعيــة’و . )٨٩(تــدريب حمــدود للجنــسني
ويهـدف هـذا الربنـامج إىل تيـسري وتنـسيق مـشاركة       . إلدماج املرأة يف التنمية الزراعية والريفيـة     

 من خـالل التـشاور والتعـاون فيمـا بـني القطاعـات، وذلـك أساسـا اللتمـاس الـدعم لبنـاء                        املرأة
القدرات هبدف تعزيز الربامج اإلمنائية املستهدفة للمرأة والشباب، وخباصة دور املرأة يف األمـن              

  .الغذائي لألسرة
  
 يف ٢٠٠٢ بدأ تنفيذ هذا الربنـامج يف عـام         - الربنامج املتكامل للتدريب الزراعي     ٣‐٢‐١٤

الوكالـة األسـترالية للتنميـة    وشكل شراكة بني جامعة فودال يف مقاطعة شرق بريطانيا اجلديـدة      
ــة ــة       . الدولي ــات احمللي ــا يف ذلــك احلكوم ــيني، مب ــصلحة احملل ــع أصــحاب امل ــامج م ــاون الربن ويتع

ويهدف هذا الربنـامج إىل حتـسني سـبل كـسب           . واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات البحثية    
زق يف اجملتمعـــات احملليـــة الريفيـــة يف مقاطعـــة شـــرق بريطانيـــا اجلديـــدة، بتـــوفري خـــدمات  الـــر

 الوكالـة األسـترالية  ويف فترة التمويل املقـدم مـن      . واملعلومات للرجـــال والنســـاء معــا    التدريب
 منوذجا تـدريبيا منفـصال أرسـلت فيمـا بعـد إىل اجملتمعـات احملليـة                 ١٦، أعد   )٢٠٠٥-٢٠٠٢(

ــة ــدة الريفيـ ــا اجلديـ ــرق بريطانيـ ــون   .  يف شـ ــادة اجملتمعيـ ــات والقـ ــون واملزارعـ ــترك املزارعـ واشـ
واملنظمات احملليـة ألصـحاب املـصلحة يف حتديـد االحتياجـات يف جمـال التـدريب، ويف تـصميم                    

 رجـل وامـرأة علـى التـدريب مـن هـذا الربنـامج،               ٦ ٠٠٠وحصل أكثر من    . النماذج التدريبية 
  .ته ويعمل يف مقاطعات أخرىالذي أصبح اآلن مكتفيا بذا

  
  التسويق واحلصول على االئتمان  ٣- ١٤    

منــوذج االدخــار واالئتمــان يهــم أيــضا املــرأة بــشكل خــاص، ألنــه ميكّنــها مــن زيــادة       
احلصول على رأس املال بـالطرائق الرمسيـة وغـري الرمسيـة معـا، هبـدف تطـوير أنـشطتها لكـسب                   

يــة، ومتكينــها مــن االدخــار لــسد االحتياجــات الــرزق، واحلــد مــن الــضعف إزاء الــصدمات املال
وكانـت هنـاك خطـوة مهمـة أخـرى          . التعليمية والصحية، والوفاء بااللتزامات يف جمال الزراعـة       

لـــضمان إدراج اهتمامـــات املـــرأة يف الربنـــامج، هـــي الرصـــد والتقيـــيم املراعيـــان لالعتبـــارات   
م الربنامج، ليتسىن بـذلك إدراج      ويوفر الرصد وسائل التعلم من املشاركات مع تقد       . اجلنسانية

  .شواغل املرأة واحتياجاهتا يف الربنامج
ومع تسليم احلكومة واعترافها مبـسامهات املـرأة الريفيـة، فـإن هـذه املـرأة ال حتـصل يف                      

ــة    ــا احملــّسنة أو املــوارد البــشرية واملالي وغيــاب اخلــدمات . الواقــع علــى التــدريب أو التكنولوجي
__________ 

، وزارة الزراعـة  ٢٠٠٥روة احليوانيـة، التقريـر الـسنوي لعـام          تعميم املنظور اجلنساين واإلمنائي يف الزراعة والث        )٨٩(  
 .والثروة احليوانية
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ــاج، وتطبيــق ممارســات أجنــع، وضــمان األمــن    اإلرشــادية عــن املــرأة ضــر   وري الســتدامة اإلنت
ويف الوقــت الـذي ميكـن فيـه للرجــل ربـط نـشاطه التجـاري بالوكــاالت       . الغـذائي طـوال العـام   

السلعية أو من خالل مجاعـات ضـغط صـناعي أكـرب، فـإن املـرأة تعجـز عـن الوصـول إىل هـذه                         
  .قل بكثرياجلماعات، وبالتايل فهي تعمل على مستوى اقتصادي أ

وللمــرأة الريفيــة خــربة حمــدودة باألعمــال احلــرة أو التــسويق أو القــدرة علــى إدارة           
وعلــى الــرغم مــن أغلبيــة املــشاركات يف النــشاط التــسويقي، فــإن الرجــال  . األعمــال التجاريــة

وللمرأة أيضا خربة قليلة يف أعمـال الـصريفة بوجـه عـام،     . يهيمنون على معظم هيئات التسويق    
لـــك باخنفـــاض املـــستوى التعليمـــي الـــذي يعـــين أن اآلليـــات واإلجـــراءات املرتبطـــة  ويـــرتبط ذ

ومتطلبات القروض معقـدة، وقـد تعجـز        . بالتسهيالت االئتمانية غري مفهومة على نطاق واسع      
ــات        ــد خطــط العمــل التجــاري، أو تقــدمي ضــمان، أو إثب ــات، أو حتدي ــة الطلب ــرأة عــن كتاب امل

وممـا يزيـد مـن تفـاقم ذلـك عـدم وجـود تـسهيالت مـصرفية                  . سيطرهتا على املال الذي تكـسبه     
  .)٩٠(مضمونة يف املناطق الريفية

  
  ٢٠١١- ٢٠٠٨برنامج البائعات يف األسواق للفترة   ٤- ١٤    

ــة ضــرائب باهظــة علــى البائعــات يف األســواق مــن        تفــرض ســلطات احلكومــات احمللي
قهن، وال مطلعـات علـى      وليست النساء متناظمـات، وال واعيـات حبقـو        . خالل اجلباة األفظاظ  

وتشري النتائج األولية إىل أن احلكومات احمللية تـستمد نـصف           . خبايا االقتصاد السوقي احلقيقي   
إيراداهتــا علــى األقــل مــن الــضرائب اليوميــة املفروضــة علــى الباعــة يف األســواق، وأغلبــهم مــن   

الروتينيـــة وترصـــد احلكومـــات احملليـــة جـــزءا يـــسريا مـــن هـــذه الـــضرائب للـــصيانة . الريفيـــات
  .لألسواق، ونادرا للغاية ما ترصد مبالغ للتحسينات اجلوهرية لألسواق

ــستعني باألحبــاث         ــائي للمــرأة سي ــصندوق األمــم املتحــدة اإلمن ــابع ل ــامج الت وهــذا الربن
التشاركية واستراتيجيات التخطيط الـشامل ملـساندة البائعـات الريفيـات يف أسـواق بـابوا غينيـا            

مــع احلكومــات احملليــة مــن أجــل حتليــل وفهــم وحتــسني الظــروف املاديــة   اجلديــدة، يف تعــاوهنن 
ــصادية لألســواق   ــة واالقت ــساء      . واالجتماعي ــصبح الن ــة، ست ــة التعليمي ــذه العملي ــن خــالل ه وم

واعيات وقادرات على التأثري يف مجيع مراحل التخطيط املقبل مع احلكومات احمللية، مـن أجـل                
 احلكومــات احملليــة إلجيــاد إدارة لألســواق تكــون  وضــع وتنفيــذ سياســات وبــرامج وميزانيــات 

  .أفضل وأنسب للمرأة

__________ 
 .١٩٩٧، البنك الدويل، التحليل اجلنساين يف بابوا غينيا اجلديدة  )٩٠(  
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. وســـيتوىل املـــشروع التوعيـــة اجلنـــسانية للرجـــال والـــسياسات يف احلكومـــات احملليـــة  
وســـيتيح للمـــرأة حتليـــل وضـــعها، وإدراك مـــسامهتها القّيمـــة يف دخـــل األســـرة ويف إيـــرادات    

مــل علــى تعزيــز حقوقهــا يف جتديــد وضــعها  احلكومــات احملليــة، وســيحملها علــى التنــاظم والع 
ــع        . وحتــسينه ــشارك م ــدة لألســواق بالت ــشاريع هلياكــل جدي ــى وضــع م ــساء عل ــشجع الن وسُت

وتــشمل النتــائج املرتقبــة مزيــدا مــن اللــوائح واألنظمــة احلاكمــة لعمليــات    . احلكومــات احملليــة
ذابـة وآمنـة، فيهـا      األسواق اليت تكون أنسب للمرأة، وحتويل األسواق إىل مراكـز اجتماعيـة ج            

  .جمموعة من اخلدمات األساسية والفرص اليت تتيح للريفيات زيادة قيمة منتجاهتن
  

  األنشطة الريفية األخرى  ٥- ١٤    
ــة مــصائد األمســاك    ١‐٥‐١٤ ــامج دور املــرأة يف تنمي ــامج يف عــام   . برن ــذ هــذا الربن ــدأ تنفي ب

ا الربنــامج تغذويــة وأهــداف هــذ. ، وهــو مــدعوم مــن التمويــل اخلــارجي للمــساعدات  ١٩٨٩
واقتصادية معا، واملستفيدون املستهدفون، وهم نساء القـرى وأطفاهلـا وشـباهبا، يعتـربون دائمـا             

ــاهتم   ــة اآلســيوي  ٢٠٠٢ويف عــام . حمــرومني يف هــذه اجلوانــب مــن حي  أجــرى مــصرف التنمي
عمليـات  تقييما أوليا ملشروع يتعلق بإدارة وتنمية مصائد األمساك الساحلية اتضحت منه أمهيـة              

صيد األمساك اليت تقوم هبا املرأة على النطاق الصغري والكبري، وهيمنة املرأة علـى عمليـة الـصيد                  
وضم املشروع الناجم عن ذلك املرأة يف مراقبة اجلودة، والتسويق، والتدريب علـى             . والتسويق

  .مهارات إدارة العمل التجاري
 اليت هلـا آثـار      زارع خنيل الزيت  ماك مسألة مل تلق سوى اهتمام قليل، وهي         وكانت هن   

فمـثال ال تـدفع شــركات خنيـل الزيـت أجــرا إال للرجـل وحـده، مــع أن       . متباينـة علـى اجلنــسني  
وهـذا معنـاه أن مبقـدور       . املرأة بل األسـرة بأكملـها تعمـل أيـضا يف جـين حمـصول خنيـل الزيـت                  

ويـضاف إىل   . رأةالرجل إنفاق املال الذي حيصل عليه كيفما شـاء، يف حـني ال ُيـدفع شـئ للمـ                  
ذلــك أن املــرأة تقــضي ســاعات طويلــة يف عمــل مــضن يف مــزارع خنيــل الزيــت وال تكافــأ           

قليال، ومعىن ذلك أهنا تكون يف هناية اليوم منهكة للغايـة، فتعجـز عـن االضـطالع بالـشكل              إال
  .الواجب بالعبء اإلضايف املتمثل يف الطبخ ورعاية األطفال

وتبيـع  .  عنه جزء مهـم مـن ثقافـة بـابوا غينيـا اجلديـدة           إن زراعة الغذاء ومجعه والبحث      
ويف الوقـت ذاتـه يتـيح هـذا النـشاط           . املرأة السلع يف أسواق القرية فتحـصل بـذلك علـى دخـل            

وعنـد حتويـل األرض العرفيـة إىل خنيـل الزيـت،            . وقتا قّيما للتواصل مع نساء القريـة األخريـات        
  .املرأة نفسها بال دخل وال فرصة للتعارفيضيع الكثري من هذه التقاليد العريقة، وجتد 
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  احلراجة وقطع األشجار والتعدين  ٢‐ ٥‐ ١٤    
 املنــاجم واملــزارع ومعــسكرات -االقتــصادية “ املنــاطق احملــصورة”تــشيع اهلجــرة إىل   

ويهاجر بعض سـكان الريـف إىل املنـاطق احلـضرية      .  يف املناطق الريفية والنائية    -قطع األشجار   
ويبحـث الرجـل عـن عمـل وعـن فـرص أخـرى للتجـارة،           . بلي يف جمتمعاهتم  هربا من العنف الق   

وقــد حتــّول اإلنتــاج . يف حــني تــذهب املــرأة إىل املدينــة، مــع أســرهتا أحيانــا، لالشــتغال بــاجلنس
الزراعي من نظام كانت فيه املرأة عنـصرا مكمـال إلنتـاج الغـذاء واملعيـشة ألسـرهتا إىل اقتـصاد                     

  . الرجال ويديرونه، وحتّول دور املرأة فيه إىل التبعيةموجه إىل الصناعة يشرف عليه
واحلراجة وقطع األشجار، على غرار التعدين، هتيمن عليهما شركات أجنبيـة، ويتـوىل          

وليست هناك برامج لتدريب املرأة، وتؤكـد املواقـف الثقافيـة           . املغتربون معظم مناصب اإلدارة   
  .د املرأة فعال من العمل يف عمليات قطع األشجارلشعب بابوا غينيا اجلديدة واملغتربني استبعا

إن وضع املرأة يف قطاع التعدين يعكـس يف جوانـب عديـدة منـه إغفـال اسـتراتيجيات                     
التنميـة االقتـصادية لألوضـاع االجتماعيــة والثقافيـة احملـددة للمــرأة، وعـدم تطبيقهـا الــسياسات        

 والوظــائف املتاحــة للمــرأة إمــا يف  .الــيت تكفــل اســتفادة املــرأة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل   
ومل حيـدث حـىت اليـوم أن    . وظائف كتابية أو أعمـال داخليـة ال حتتـاج إىل مهـارة        / السكرتارية

ــا أو رقّيــت إليهــا     ــة علي ــة إداري ــرأة ألي وظيف ــق مــشترك بــني وزارة   . عّينــت ام ــوىل فري ــد ت وق
  .سانيةالتخطيط الوطين والتنمية الريفية ووزارة التعدين وضع خطة عمل جن

  
  املساواة أمام القانون ويف الشؤون املدنية  - ١٥املادة     

  .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون  ‐ ١
متــنح الــدول األطــراف املــرأة يف الــشؤون املدنيــة أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجــل،      ‐ ٢

اص، حقوقــا مــساوية حلقــوق وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــ . ونفــس فــرص ممارســة تلــك األهليــة 
الرجــل يف إبــرام العقــود وإدارة املمتلكــات، وتعاملــها علــى قــدم املــساواة يف مجيــع مراحــل          

  .اإلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائية
توافق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت هلـا                ‐ ٣

  . األهلية القانونية للمرأة باطلة والغيةأثر قانوين يستهدف تقييد
متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيمـا يتعلـق بالقـانون املتـصل حبركـة                   ‐ ٤

  .األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم
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ال تكفل بابوا غينيا اجلديدة مساواة املرأة أمام القانون مبوجب الدسـتور، ومـع ذلـك                  ٠-١٥
ــاكم     ال توجــد م ــرأة يف إجــراءات احمل ــشاركة امل ــة حتــول دون م ــع قانوني ــوق  . وان ــرأة حق وللم

متــساوية، بــصرف النظــر عــن احلالــة االجتماعيــة، يف إبــرام عقــود تتعلــق باالئتمــان والعقــارات  
وللمرأة احلـق أيـضا يف إدارة املمتلكـات         . وغريها من املمتلكات، وكذلك باملعامالت التجارية     

 موافقته، سـواء حـدثت حيازهتـا يف أثنـاء الـزواج، أو انتقلـت إليهمـا                  دون تدخل من الرجل أو    
  .بعد الزواج، أو كانا غري متزوجني

وليس هناك مـا مينـع قانونـا مـشاركة املـرأة يف مجيـع احملـاكم بأنواعهـا، كمـا أنـه لـيس                           
هناك تشريع معني يقضي بأن مجيع العقود ومجيع الصكوك اخلاصة األخرى اليت يترتـب عليهـا                

وميكـن للمـرأة أيـضا أن تقاِضـي     . ر قانوين حيد من األهلية القانونية للمرأة تعترب باطلة والغيـة        أث
  .وتقاَضى بامسها هي

وُيكفل للرجل واملرأة على قدم املساواة حرية احلركـة واختيـار حمـل اإلقامـة، وال حيـد                    
  .الزواج من حق املرأة يف اختيار حمل إقامتها

  
  ون األسرةالزواج وقان  - ١٦املادة     

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف كافـة                      ‐ ١
األمور املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تـساوي الرجـل              

  :واملرأة
  نفس احلق يف عقد الزواج؛  )أ(  
قـد الـزواج إال برضـاها احلـر      نفس احلق يف حريـة اختيـار الـزوج، ويف عـدم ع              )ب(  
  الكامل؛
  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  )ج(  
نفــس احلقــوق واملــسؤوليات كوالــدة، بغــض النظــر عــن حالتــها الزوجيــة، يف    )د(  

  األمور املتعلقة بأطفاهلا، ويف مجيع األحوال، تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛
 حبرية وبـشعور مـن املـسؤولية عـدد أطفاهلـا والفتـرة              نفس احلقوق يف أن تقرر      )هـ(  

بني إجناب طفل وآخـر، ويف احلـصول علـى املعلومـات والتثقيـف والوسـائل الكفيلـة بتمكينـها                    
  من ممارسة هذه احلقوق؛
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ــى        )و(   ــة والوصــاية عل ــة والقوام ــق بالوالي ــسؤوليات فيمــا يتعل نفــس احلقــوق وامل
نظمــة املؤســسية االجتماعيــة، حــني توجــد هــذه   األطفــال وتبنــيهم، أو مــا شــابه ذلــك مــن األ  

  املفاهيم يف التشريع الوطين؛ ويف مجيع األحوال تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛
نفس احلقوق الشخـصية للـزوج والزوجـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف اختيـار اسـم               )ز(  

  األسرة، واملهنة، والوظيفة؛
ــق مبلك     )ح(   ــا يتعلـ ــزوجني فيمـ ــال الـ ــوق لكـ ــات،  نفـــس احلقـ ــازة املمتلكـ ــة وحيـ يـ

واإلشراف عليها، وإدارهتـا، والتمتـع هبـا، والتـصرف فيهـا، سـواء بـال مقابـل أو مقابـل عـوض                       
  .ذي قيمة

ال يكون خلطوبـة الطفـل أو زواجـه أثـر قـانوين، وتتخـذ مجيـع اإلجـراءات الـضرورية،              ‐ ٢
ل رمسـي أمـرا     لسن الزواج وجلعـل تـسجيل الـزواج يف سـج          أدىن  فيها التشريع، لتحديد حد      مبا

  .إلزاميا
  

  الزواج  ٠- ١٦  
ــزواج لعــام      ــانون ال ــدأ نفــاذه يف عــام   ١٩٦٣أتــى ق ، بنظــام مــزدوج  ١٩٦٥، الــذي ب

 مـن قـانون     ٣وورد يف املـادة     . الزواج العريف، والزواج القـانوين    : للزواج يف بابوا غينيا اجلديدة    
 أن ٠٠٠، ]نوينقــا [للمــواطن األصــلي، غــري َمــن يكــون طرفــا يف زواج دائــم       ”الــزواج أن 

 زواجا عرفيا وفقا للعادات املرعية يف القبيلة أو اجلماعة الـيت ينتمـي إليهـا الزوجـان                  ٠٠٠ يعقد
فـإذا وقـع خـالف،      . غـري مراعـاة العـادات     ‘ إثبـات ’وال ُيطلب يف الـزواج العـريف        . “أو أحدمها 

املـرأة علـى   إذا اعترضـت  وال ُيسمح بـالزواج العـريف   . كان للمحكمة أن حتدد عادات الطرفني   
الزواج، أو كان هناك زعم حبدوث زواج ومورس على املرأة ضغط مفرط إلقناعهـا بـالزواج؛                

وكل مـن خيـالف ذلـك       . أو يف احلاالت اليت تكون فيها مشقة يف محلها على الرضوخ للعادات           
أو سجنه لفترة ال تزيد على سـتة أشـهر، أو حيكـم عليـه               /يتهم بارتكاب جرمية وميكن تغرميه و     

  .تا العقوبتنيبكل
وميكــن أن يعقــد الـــزواج القــانوين راعـــي الكنيــسة، أو موظـــف املنطقــة، أو كاتـــب        
وجيب اإلخطار بنية الزواج قبل عقده بسبعة أيام، ويتعني على الطـرفني بيـان عمرمهـا                . احملكمة

يــشترط فــيمن هــم دون احلاديــة ( عامــا ٢١وأهليتــهما للــزواج، وجيــب أن يزيــد عمرمهــا علــى 
، وجيــب وجــود )أن يــتم الــزواج مبوافقــة األبــوين، مــا مل ترفــع احملكمــة هــذا الــشرطوالعــشرين 

  .شاهدين يف احلفل، وأن يتلو ذلك إعداد وثيقة الزواج
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إن الزواج من طقوس تبّدل احلال، وبلغ مـن أمهيتـه يف بـابوا غينيـا اجلديـدة أنـه يـؤدي                        
 طفـال علـى األقـل،       ٣ ٧٨٠ن  وجـاء يف دراسـة حديثـة أ       . إىل خطوبة األطفال والـزواج املبكـر      

 ويقيمــون يف منــاطق ٢٠٠٠ عامــا، تزوجــوا يف عــام ١٤ أعــوام و ١٠تتــراوح أعمــارهم بــني 
، انفـصل  ٤ ٥٠٣ومـن جممـوع الفتيـات البـالغ        .  يف املنـاطق احلـضرية     ٦٣٣وبلـغ الـرقم     . ريفية

أشـارت  ، ٢٠٠٠واسـتنادا إىل أرقـام تعـداد عـام         . زهاء ربع هؤالء الفتيات أو طلقن أو تـرّملن        
 عامـا مـن العمـر،    ١٤ أعـوام و    ١٠ أسرة يعوهلا أطفال فيما بني       ٦٧٦هذه الدراسة إىل وجود     

  .)٩١( يف نفس الفئة العمرية يف املناطق احلضرية٧٦يف مقابل 
 عامـا   ١٦ عامـا للـذكور و       ١٨ يف بـابوا غينيـا اجلديـدة هـو           سّن الـزواج  واحلد األدىن لِ    

ويف حــاالت . قبــل الفتيــان بكــثري ‘ يــبلغن’ الفتيــات لإلنــاث، وهــو مــا يعــزز الــرأي القائــل إن  
ميكــن للمحكمــة أن تــأذن بــالزواج لــذكور يف الــسادسة عــشرة وإنــاث يف الرابعــة   ‘ اســتثنائية’

والسماح بزواج الفتيات يف سن الرابعة عشرة يقل بكثري عـن الـسن املقبولـة               . عشرة من العمر  
 مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة        للزواج اليت أوصت هبـا اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى            

وبـذلك فـإن مـن يـّدعي أنـه َواقَـع الفتـاة بـصفته زوجهـا                . حقوق الطفـل، ويعتـرب زواج أطفـال       
ــشروع حــىت           ــري م ــشاط غ ــو ن ــايل فه ــانون، وبالت ــه الق ــسي مينع ــشاط جن ــسا يف ن يكــون منغم

عتــها بــابوا غينيــا ، الــيت وقاتفاقيــة حقــوق الطفــلوتعــّرف . ‘املتزوجــة’رضــيت بــه الطفلــة  ولــو
اجلديدة، الطفل بأنه َمن مل يبلغ الثامنة عشرة من العمـر، أو سـن البلـوغ الـيت حيـددها البلـد إن             

  . عاما١٨والسن القانونية للبلوغ هي . كانت أقل من ذلك
وأشارت دراسة قطرية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة أيضا إىل أن الـسن القانونيـة الـيت                  

 عامــا، ومــع ذلــك فــإن يف بعــض املنــاطق الريفيــة حــاالت زواج    ١٦هــي ميكــن فيهــا الــزواج  
ألطفال يف الثالثة عشرة من العمر، وجرت العادة على أن يتوىل ترتيـب هـذه الزجيـات األهـل،                   

ويقـضي القـانون املكتـوب    . )٩٢(أو سواهم من أفراد األسرة، أو شيوخ القريـة نيابـة عـن األسـر             
ا للرضا بالزواج أو عقـده، بـصرف النظـر عـن رغبتـها               عام ١٤بعدم أهلية من يقل عمرها عن       

القــانون وعلــى العكــس مــن ذلــك فإنــه مبقتــضى  . ومثــل هــذا الــزواج باطــل . وحالتــها البدنيــة
، الذي يهتم بالنضج البدين ال بـالعمر الـزمين، ميكـن لفتـاة يف الرابعـة عـشرة مـن عمرهـا                       العريف
ورضاها بالزواج ال يهم بـصفة عامـة،   . حيحاالبدنية أن تتزوج زواجا عرفيا ص     ‘ باللياقة’تتمتع  

وملا كان القانون احلـايل يعتـرف بـالزواج العـريف،           . ألن أهلها هم الذين يعقدون الزواج بامسها      

__________ 
 .، منظمة األمم املتحدة للطفولة٢٠٠٤، وضع الربامج اإلمنائية ورعاية الطفلة  )٩١(  
طفـــــال واالســـــتغالل اجلنـــــسي التجـــــاري لألطفـــــال يف     حتليـــــل حالـــــة االعتـــــداء اجلنـــــسي علـــــى األ      )٩٢(  

  .٢٠٠٤منظمة األمم املتحدة للطفولة، بابوا غينيا اجلديدة، موريسيب،  اجلديدة، غينيا بابوا
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وهـذا يـثري    . فإننا ميكن أن نستنتج أن التضارب بني هذين النوعني من الزواج معترف به قانونا             
  .بعض األنشطة اجلنسية اليت تشمل األطفالمشاكل يف تطبيق القوانني املكتوبة اليت جتّرم 

 مـــن الدســـتور ال جيـــري تطبيـــق وإنفـــاذ العـــرف إذا تعـــارض مـــع ١-٢ويف اجلـــدول   
 ٣وعالوة علـى ذلـك تـنص املـادة     . ‘تنافر مع املبادئ العامة لإلنسانية’ أو القانون، أو    الدستور

ترتـب علـى تطبيقهـا       على عدم األخـذ بـاألعراف إذا         قانون إقرار األعراف   من   ١٩من الفصل   
وإنفاذهــا وقــوع ظلــم، أو أخلّــت مبتطلبــات املــصلحة العامــة، أو تعارضــت مــع أفــضل مــصاحل  

ومـن هنـا فـإن الـزواج العـريف لطفلـة دون الرابعـة عـشرة         . طفل دون السادسة عشرة من العمر    
  .يكون خمالفا لكل املعايري أو االعتبارات الواردة أعاله

  مسات األسرة  ١- ١٦    
جتماعية التقليدية يف بـابوا غينيـا اجلديـدة تـتحكم يف قـدرة املـرأة علـى اجلهـر                    النظم اال   

برأيهـا سـواء يف أســرهتا أو يف مناسـبات عامـة، وتــصّعب علـى املـرأة، مــا مل يـساعدها الرجــل،        
وحتــدد نظــم القرابــة أيــن تعــيش اإلنــاث يف      . أو حتقيــق األمــن االقتــصادي  /حيــازة أمــالك و 

ويعتـرب األطفـال والنـساء مـن     . ود اإلعـراب عـن رأيهـا يف حياهتـا      طفولتهن، وحتـدد للمـرأة حـد      
املمتلكات يف األسر التقليدية يف بابوا غينيا اجلديدة، والزواج لـدى معظـم النـساء هـو الوسـيلة                   

وعلـى الـرغم مـن أن التـشريعات الوطنيـة           . األساسية للعـيش واحلـصول علـى مركـز يف اجملتمـع           
ث، فإهنا ال تنطبق على األرض العرفية القائمة علـى سـيادة   تكفل تساوي الرجل واملرأة يف اإلر 

  .األب، وميكن أن متّيز ضد املرأة
وقــد أســهمت البطالــة والفقــر وتذبــذب العالقــات األســرية يف نبــذ األطفــال وإســاءة       
التبين الرمسية وغـري الرمسيـة لألطفـال، وخـصوصا يف األسـرة             /وتزايد حاالت الكفالة  . معاملتهم

ويف فتــرة تعــداد . ممارســة ثقافيــة أخــرى حمتملــة الــضرر تعــّرض األطفــال للخطــر املمتــدة، يعــد 
. )٩٣( يف املائـة ٢٢,٤، وصلت نسبة األطفال البعيدين عـن أبـويهم البيولـوجيني إىل           ٢٠٠٠ عام

الكفالـة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة تقليـدي وقـانوين، ومـع ذلـك ال حتظـى معظـم حـاالت                        /والتبين
وحيــتفظ هــؤالء األطفــال حبقــوقهم ومــسؤولياهتم يف أســرهم  . رمســيالتــبين والكفالــة بــاعتراف 

األصلية، وإن كانوا يتحملون أيضا مـسؤوليات عائليـة يف األسـر الكفيلـة، وينتظـر منـهم غالبـا                    
  .)٩٤(مساندة كال النوعني من األسر عندما يكربون

__________ 
 .، منظمة األمم املتحدة للطفولة٢٠٠٤، وضع الربامج اإلمنائية ورعاية الطفلة  )٩٣(  
 .املرجع نفسه  )٩٤(  
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  العنف العائلي  ٢- ١٦    
 بـشأن طبيعـة   ١٩٩٢يها يف عام   اليت انتهت إل   جلنة إصالح القوانني  ُتعرض استنتاجات     

ــدة   ــا اجلديـ ــابوا غينيـ ــائلي يف بـ ــضربون . ومـــدى العنـــف العـ ــائج إىل أن األزواج يـ ــشري النتـ   وتـ
 يف املائـة مـن الزوجـات احلـضريات املنخفـضات            ٥٦ يف املائة مـن الزوجـات الريفيـات، و           ٦٧

ن فقـد   أما ضرب الزوجات ألزواجهـ    .  يف املائة من صفوة الزوجات احلضريات      ٦٢ الدخل، و 
 يف املائــة مــن األزواج احلــضريني املنخفــضي ٣٧ يف املائــة مــن األزواج الــريفيني و ٣٠ورد أن 
وهـذا يـدل علـى أن       .  يف املائـة مـن صـفوة األزواج احلـضريني تـضرهبم زوجـاهتم              ٥٠ الدخل و 

ــن ضــرب األزواج      ــشكلة أخطــر بكــثري م ــل أخــرى إىل أن  . ضــرب الزوجــات م ــشري دالئ   وت
   يف املائـة فقـط مـن األزواج يعـاجلون مـن العنـف العـائلي ملـدة        ٣وجـات و   يف املائة مـن الز    ٩٧
  . أسابيع١٠

واالستنتاج الذي خنـرج بـه مـن هـذه الفـروق يف مواقـف الريـف واحلـضر مـن ضـرب                          
ــول ضــرب الزوجــات       ــاطق احلــضرية إىل عــدم قب ــة يف املن ــاك نزعــة قوي . الزوجــات هــو أن هن

تـؤدي إىل الـشجار العـائلي ويف النهايـة إىل العنـف             وأسباب املشاكل الزوجية هي العوامل اليت       
وأول مــشكلة يف املنطقــة الريفيــة هــي الغــرية اجلنــسية، أمــا يف املنــاطق احلــضرية فــإن    . العــائلي

تبـاين  : على أن األسباب الدفينة ذكـرت أيـضا       . الكحول هو السبب األساسي للشجار العائلي     
  .لثقافة؛ التعديوضع الرجل واملرأة؛ اإلجهاد؛ انقطاع التواصل؛ ا

 إىل أن العنــــف العــــائلي، الــــذي يوصــــف بأنــــه جلنــــة إصــــالح القــــواننيوتوصــــلت   
حيدث يف أكثـر مـن ثلثـي مجيـع أسـر بـابوا غينيـا اجلديـدة،                   ،“بدين بني الزوجني  عنف   ٠٠٠”
جلنـة بـابوا غينيـا اجلديـدة إلصـالح القـوانني،            (هو العنف العائلي األشـيع      ‘ ضرب الزوجات ’ و

 علـى األسـباب الدفينـة للعنـف العـائلي، مثـل تبـاين وضـع الرجـل واملـرأة يف                      وعالوة). ١٩٩٢
ــة        ــات احملليـ ــداء يف الثقافـ ــف واالعتـ ــشار العنـ ــل، وانتـ ــاع التواصـ ــاد، وانقطـ ــع، واإلجهـ اجملتمـ

  ‘الــسطحية’، حتــددت األســباب )٢٣: ١٩٩٢غينيــا اجلديــدة إلصــالح القــوانني،   بــابوا جلنــة(
  .للخالفات العائلية‘ املفّجرة’أو 

وقال اجمليبون الريفيون إن األسباب املباشـرة أكثـر مـن غريهـا للمـشاكل الزوجيـة هـي                     
ــار          ــه، يف حــني أش ــة الرجــل لزوجت ــا، وكراهي ــصور أداء الزوجــة لواجباهت ــسية، وق ــرية اجلن الغ
ــة       ــدخل وصــفوة احلــضريني مــن اجمليــبني إىل الكحــول واملــشاكل املالي احلــضريون املنخفــضو ال

وثبـت أن القـانون     ). ٢١: ١٩٩٢نة بابوا غينيا اجلديدة إلصالح القـوانني،        جل(والغرية اجلنسية   
اجلنائي ال يوفر سوى محاية قليلة لضحايا العنف العائلي، حيـث ُيمنـع الزوجـان مـن أن يـشهد             



CEDAW/C/PNG/3  
 

09-34914 117 
 

أحدمها ضـد اآلخـر يف احملكمـة، وختلـق خيـارات العقوبـة مـصاعب أخـرى، لألسـر، وال ُتقبـل                       
  .الستشهاد هبا كدافع إىل القتليف ا‘ الزوجة املضروبة’ظاهرة 

. وغالبا ما ينشأ العنف الذي تتعرض له املرأة مـن امـرأة أخـرى مـن اخلالفـات العائليـة                     
ويف املناطق اليت يسمح فيها العرف بتعدد الزوجات، ُيتهم عدد متزايد من النساء بقتـل زوجـة                 

  لــى امــرأة أخــرى  يف املائــة مــن النــساء مــسجونات بتهمــة االعتــداء ع  ٦٥أخــرى لزوجهــا، و 
  .أو قتلها
 اختـــذت اللجنـــة إجـــراءات يف كـــل مـــن هـــذه  ٢٠٠٠ و ١٩٨٦وفيمـــا بـــني عـــامي   

ــة       ــرة مراقب ــرامج للتــدريب اخلــاص للــشرطة وحمــاكم القــرى ودائ اجملــاالت، وال ســيما وضــع ب
وليست هناك اليوم سياسة متصلة باملوضوع، واخلدمات األساسـية للـضحايا واجلنـاة              . السلوك

 الواقع، وحيجم رجال الشرطة عن االستجابة حلـاالت العنـف العـائلي، ونظـام               غري موجودة يف  
ومنـذ نـشر التقريـر اخلتـامي     . العدالة يهـيمن عليـه الرجـال، والتركيـز قليـل علـى التوعيـة واملنـع            

  .، قلّ اهتمام احلكومة بالعنف العائلي إىل حد كبري١٩٩٢ يف عام للجنة إصالح القوانني
  

  فصال والنفقة واحلضانةالطالق واالن  ٣- ١٦    
إن كل مشتمالت قـانون األسـرة فيمـا يتعلـق بـالطالق واالنفـصال وتقـسيم ممتلكـات                     

ــه،           ــت ذات ــرأة يف الوق ــة ضــد امل ــسة ومتييزي ــال ملتب ــة وحــضانة األطف ــرارات النفق ــزوجني وق ال
فهـذا  يصّعب على املرأة كثريا ترك الزواج القائم على اإلساءة والطـالق املـبين علـى اخلطـأ،                   مما

يتطلب دليال على وقوع جرمية يف إطـار الـزواج كـاهلجر أو االغتـصاب املتكـرر، ويـضع املـرأة           
يف موقف صعب ُيطلب منها فيـه تقـدمي أدلـة علـى حـدوث مواقـف ميكـن أن تـشعرها بـاهلوان                     

  .والضيق، أو تنال من كرامتها، أو هتتك خصوصيتها
ريف معناه عجز املرأة يف كـثري مـن         إن عدم وجود قوانني تقّر خمتلف أشكال الزواج الع          

وليس للزواج حبكـم الواقـع أي أسـاس قـانوين، وتترتـب      . األحيان عن املطالبة حبقوقها كزوجة 
وجتابـه املـرأة التمييـز أيـضا يف إثبـات           . عليه نفس اآلثار بالنسبة إىل النساء واألطفال املهجورين       
هادة أو رغبـت عـن حـضور إجـراءات          الواقعة، وال سيما القسوة والزنا، إذا اختارت عدم الـش         

مبــا يف ذلــك الزنــا واهلجــر (ويقــع الطــالق يف بــابوا غينيــا اجلديــدة وفقــا ملعــايري اخلطــأ . احملكمــة
  .، وبالتايل ال يتفق مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة)والقسوة
ــذا احل        ــة، وه ــوق الزوجي ــة رد احلق ــدور احملكم ــك أن مبق ــضاف إىل ذل ــزي  وي كــم متيي
وهذه األحكـام   . وهناك أيضا حكم يتعلق بالتعويض عن الزنا، الذي هو فعل جرمي          . بوضوح

وميكـن صـدور قـرارات      . ملك لآلخـر  ) وهو هنا الزوجة  (متييزية تشي بفكرة أن أحد الزوجني       
النفقة لألطفال والزوجة يف فترة االنفصال وبعد الطالق، ومـع ذلـك ُيتـرك للمحكمـة إىل حـد         
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مـوارد الطـرفني وقـدرهتما      ’دير أساس حتديد النفقة، مع تطبيق املعيار الواسع املتعلـق بــ             كبري تق 
ــى الكــسب وســلوكهما   ــال       . ‘عل ــز ضــد األطف ــى متيي ــة عل ــأ املنطوي ــشي بفكــرة اخلط ــذا ي وه

يتعلــق  ولــيس مــن احملتمــل إعطــاء األولويــة للمعــايري الــيت توصــي هبــا االتفاقيــة فيمــا   . والزوجــة
لطرفني، وااللتزامات املالية للطرفني إزاء أنفسهما واآلخرين، وقـدرة كـل           باحتياجات وموارد ا  

  .منهما على الكسب، واحتياجات األطفال املطلوب النفقة هلم
ومع أن احلق يف امتالك املمتلكات وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها هو جوهر حـق                 

ا اجلديدة ال تتمتع باملـساواة فيمـا يتعلـق          املرأة يف االستقالل االقتصادي، فإن املرأة يف بابوا غيني        
بامتالك املمتلكات وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها، ألن حيازة األرض تقوم علـى العـرف،             

وقــد اعتمـــدت  . ممــا يعطـــي الرجــل الـــسيطرة علــى جوانـــب عديــدة يف األرض واملمتلكـــات    
بح هــو املعيــار األعلــى يف غينيــا اجلديــدة املعيــار املوصــى بــه ألفــضل مــصاحل الطفــل، فأصــ بــابوا

على أن االفتقار إىل االستقالل االقتـصادي والعجـز     . خالفات احلضانة بعد االنفصال والطالق    
عن حضانة األطفال عقب االنفصال جيربان الكثريات من النساء على الرضا بعالقات يكتنفهـا              

هـذا ال يـضع     ، و ‘عـادل ومنـصف   ’ويـستند تقـسيم املمتلكـات إىل مـا هـو            . العنف أو املـشاكل   
ومــن غــري احملتمــل أن تــشمل هــذه املعــايري مــسامهات املــرأة غــري  . أمــام القــضاة معيــارا واضــحا

  .املأجورة يف األسرة
ويف بابوا غينيا اجلديدة ميكن نظريا إتاحة الوصـول جمانـا إىل املـدعني العـامني، غـري أن                     

وارد البـشرية والتمويـل   احلصول على هذه اخلدمات ضئيل يف الواقـع، نظـرا إىل عـدم كفايـة املـ       
وليس هناك مساعدة قانونية متاحـة، وإذا مل يكـن هنـاك حمـام، فـإن البـديل الوحيـد                    . احلكومي

هو االلتجاء إىل املنظمات غري احلكومية، فهي ماهرة يف مساعدة الـشاكني يف مـلء املـستندات         
بــت أن الطــالق وقــع وجتــد املــرأة أيــضا صــعوبة يف االســتمرار يف الطــالق، ألنــه إذا ث. املطلوبــة

وعندئـذ قـد ال ترحـب أسـرهتا       . خلطأ منها ال مـن زوجهـا، فإنـه يـتعني علـى أسـرهتا رد مهرهـا                 
بعودهتــا، فــإذا كانــت تنتمــي إىل جمتمــع قــائم علــى ســيادة األب، فإهنــا ال تــستطيع اصــطحاب   

 .أوالدها عندما تترك زوجها ألهنم ينتمون إىل عشريته
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  ملتمتعة باحلكم الذايتمنطقة بوغانفيل ا  - اجلزء باء  

 

  
  
  

 .٢٠٠٥، ٢، العدد ٢٨، اجمللد جملة دراسات احمليط اهلادئ: املصدر

مناطق التعداد
املناطق الفرعية
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  معلومات أساسية  :اجلزء األول
  األرض والشعب  ٠‐ ١    

منطقة بوغانفيل املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، املعروفـة أيـضا جبـزر سـليمان الـشمالية، هـي                      
ــة مــن االســتقالل          ــدة حتظــى بدرجــة عالي ــا اجلدي ــابوا غيني ــذايت يف ب ــاحلكم ال ــة ب ــة متمتع منطق

طعة بوغانفيل جزء من بابوا غينيـا اجلديـدة مـن الناحيـة الـسياسية، فإهنـا                 ومع أن مقا  . السياسي
ــا جــزء مــن جــزر ســليمان   ــا وثقافي وتــضم املقاطعــة جزيــرتني كــبريتني مهــا بوغانفيــل   . جغرافي

وبوكــا، وعــددا مــن اجلــزر الــصغرية املتامخــة، واجلــزر املرجانيــة األبعــد نيــسان وكــاترييتس          
وغانفيل جبلية يف معظمها، ويزيد ارتفـاع أعلـى القمـم هبـا     وجزيرة ب. ومورتلوك وتامسان وفيد 

أمـا النـصف اجلنـويب مـن اجلزيـرة فيـضم منـاطق              .  متـر، وهبـا أهنـار كـبرية عديـدة          ٢ ٠٠٠على  
وعاصـمة املقاطعـة مؤقتـا      . واملناخ اسـتوائي، مـع أمطـار سـنوية غزيـرة          . شاسعة من املستنقعات  

  . مرة أخرىهي بوكا، ومن املتوقع أن تصبح أراوا العاصمة
ــاطق     ٢٠٠٠ويف عــام    ــسكان يف املن ــشري إىل أن عــدد ال ــداد غــري مكتمــل ي  أجــري تع

ــغ   ــشمولة بلــ ــسمة١٤١ ١٦١املــ ــام  .  نــ ــات لعــ ــراوح التوقعــ ــني ٢٠٠٠وتتــ  ١٥٠ ٠٠٠ بــ
ويتتبع كثريون من سكان بوغانفيل عشريهتم مـن خـالل أمهـاهتم، ومـن              .  نسمة ٢٠٠ ٠٠٠ و

وعلى الرغم مـن أن دور املـرأة        . ألرض يف معظم اجملتمعات   خالل األم يتم االهتداء إىل ملكية ا      
ووضــعها خيتلفــان كــثريا بــاختالف اجلماعــات اللغويــة والثقافيــة، فــإن فكــرة التــوازن واملعاملــة  

واملـرأة والرجـل واعيـان مبكاهنمـا يف         . باملثل تسند مسؤوليات اجتماعية إىل املـرأة والرجـل معـا          
  .اجملتمع ألن هلما أدوارا حمددة

  
  ١٠جلدول ا

  )٩٥(توزيع السكان يف مناطق بوغانفيل    
    +٥٠  ٤٩‐ ٢٠  ١٩‐ ١٥  ١٤‐ ١٠  ٩‐٥   أعوام٥أكثر من   األعمار
  اجملموع  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  املناطق

  ٨١ ٣٣٧  ٢٦٦  ٣٢١  ١ ٥٨١  ١ ٦٤٧  ٥ ٥٦٩  ٥ ٧٥٦  ٥ ٧٥٦  ٦ ٠٦٩  ٥ ٠١٧  ٥ ٤١٢  ٤ ٧٧٢  ٥ ٤٦٤  الشمال

  ٤١ ١٧٧  ١١٠  ١٤٥  ٧ ٧٣٠  ٨ ١٩٥  ٢ ٩٥٢  ٣ ١١٠  ٢ ٨٧٦  ٢ ٩٨٧  ٢ ٧٤٢  ٢ ٩٤٦  ٢ ١٦٦  ٢ ٩١٤  الوسط

  ٦٨ ١٠٩  ٢٨٣  ٣٠٤  ١ ٣٨٥  ١ ٤٠٤  ٤ ٢٢١  ٤ ٤١٢  ٤ ١١٨  ٤ ٦٦٨  ٤ ٣٦٢  ٤ ٧٤٦  ٣ ٥٢٤  ٤ ٢٧٠  اجلنوب

  ١٩٢ ٢٢٥  ٦ ٦٠٨  ٧ ٦٣٠  ٣٧ ٤٠٤  ٣٨ ٧١٢  ١٢ ٣٦٩  ١٣ ٠٩١  ١٢ ٧٥٠  ١٣ ٧٢٤  ١٢ ١٢١  ١٣ ١٠٤  ١٠ ٤٦٢  ١٢ ٦٤٨  اجملموع
  

__________ 
 .٢٠٠٨منطمة الصحة العاملية،   )٩٥(  
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ــل  ــوب،     ٢٣يف بوغانفيـ ــا، وتيـ ــانوين، وهاليـ ــاغوفيس، وبـ ــيواى، ونـ ــوين، وسـ ــا بـ ــة، أمههـ  لغـ
  .وتوك بيسني هي اللعة الثانية الرئيسية. وسولوس، ونيهن، وناسيووي، وروتوكاس، وإييفو

  اخللفية الدستورية والسياسية  ٠‐ ٢    
 مشـال جـزر سـليمان يف بـابوا غينيـا            كانت جزيرتا بوكا وبوغانفيل جـزءا مـن مقاطعـة           
ــدة ــام . اجلدي ــركة        ١٩٧٢ويف ع ــام ش ــى قي ــضض عل ــى م ــون عل ــالك األراضــي احمللي ــق م  واف

بوغانفيــل احملــدودة للنحــاس بإنــشاء مــنجم بانغونــا الــضخم للنحــاس، وتوقيــع اتفــاق بوغانفيــل 
ــة يف عــام       ــت قائم ــة الــيت كان ــع احلكوم ــام . ١٩٧٤للنحــاس م ــت مجعيــة ١٩٨٧ويف ع    طلب

ــدره     ب ــضا ق ــالك األراضــي تعوي ــا مل ــون دوال١٥انغون ــات املتحــدة،   ملي ــن دوالرات الوالي   ر م
 كـانون ويف . جيش بوغانفيل الثـوري وملا مل ُيستجب هلذه الطلبات، اختذ إجراء نضايل فتكّون    

  . قرر مشغلو املنجم إغالقه، مما أدى إىل إعالن حالة الطوارئ١٩٩٠يناير /الثاين
 جيش بوغانفيل الثوري وقـوات دفـاع بـابوا غينيـا اجلديـدة إىل               وزادت املناوشات بني    

، تقـرر سـحب مجيـع مـوظفي احلكومـة           ١٩٩٠درجة جعلت احلكومة املركزية، يف مطلع عام        
ــة     ــع اخلــدمات احلكومي ــرة وحرمــان الــسكان مــن مجي وعــالوة علــى ذلــك  . وقواهتــا مــن اجلزي

د من املصاحل العامـة واملؤسـسات       ، مع تزايد العنف، العدي    ١٩٩٠انسحب من املقاطعة يف عام      
ــدة حظــرا يف جمــال      . اخلاصــة، كاملــصارف  ــا اجلدي ــابوا غيني ــة ب ــاء بعــد فــرض حكوم وزاد العن

، وأدى ذلك إىل نقص حاد يف األدويـة والغـذاء           ١٩٩٠االقتصاد واالتصاالت يف منتصف عام      
  .والوقود يف املناطق اليت يسيطر عليها جيش بوغانفيل الثوري

. ١٩٩٠مـايو  /أيـار يش على ذلك بإعالن االستقالل من جانب واحد يف          ورّد هذا اجل    
 ١٢ ٠٠٠وأفضت األعمال العدائيـة يف األعـوام الثمانيـة التاليـة إىل اإلبـالغ عـن وفـاة مـا بـني                       

 فريـق  ١٩٩٧وتوىل مراقبة اهلدنة املعقودة يف عـام    .  شخص ونزوح آالف آخرين    ١٥ ٠٠٠ و
ــة تقــوده نيوزيلنــدا، ويــ   ــة اهلدن ــدا وأســتراليا    ملراقب ضم حفظــة ســالم غــري مــسلحني مــن نيوزيلن

.  اسـتبدل هبـذا الفريـق فريـق ملراقبـة الـسالم تقـوده أسـتراليا        ١٩٩٨ويف عـام   . وفيجي وفـانواتو  
وكانت مهمة هذا الفريق تيسري عملية بناء الـسالم مبراقبـة وقـف إطـالق النـار ومجـع األسـلحة         

ق بوغانفيــل االنتقـايل حمــل فريـق مراقبــة    حــل فريـ ٢٠٠٣يوليـه  /متــوزويف . وحـصر اسـتخدامها  
  .السالم

فريـق متعـدد     ُوقِّع اتفاق لوقف دائم إلطالق النار وبدأ نـشر           ١٩٩٨أبريل  /نيسانويف    
ــسالم   ــة ال ــسيات ملراقب ــاق ســالم يعطــي    ٢٠٠١أغــسطس /آب ٣٠ويف . اجلن ــاق اتف ــع اتف  وق

ع بـاحلكم الـذايت لتـصريف       بوغانفيل مركزا خاصا باعتبارها مقاطعة حيـق هلـا إنـشاء إدارة تتمتـ             
  .شؤوهنا
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  احلالة االقتصادية  ٠‐ ٣    
جنم عن الرتاع يف بوغانفيل وفاة الكثريين وتكاليف اجتماعية أخرى، منـها اضـطراب                

. التعليم أو انعدامه، وهجرة عديدين من املهرة، وختريـب معظـم اهلياكـل األساسـية يف اجلزيـرة                 
 اخلـدمات الـصحية والتعليميـة، فـإن اهلياكـل           ورغم عـودة بعـض املهـاجرين وإعـادة الكـثري مـن            

  .األساسية ال تزال يف حالة سيئة
ويف املناطق اليت أثرت فيها الفترات الطويلة مـن القالقـل والـرتاع املـسلح علـى التنميـة                     

االجتماعية واالقتصادية، كان مـن الـشواغل البالغـة تـسخري القـدرات احملليـة مـن أجـل الـسالم                     
أن ) ٢٠١٦-٢٠٠٧(وورد يف خطة بوغانفيـل الراهنـة للتعلـيم          . العمالةوتوليد الدخل وتعزيز    

ــة أوجــد       ــديرات إقليمي ــة مل خيــضع لدراســة جــادة، فعــدم وجــود تق ــصادي للمنطق األداء االقت
ــدقيق لــألداء يف املنطقــة منــذ عــام     واالقتــصاد زراعــي أساســا،  . ١٩٩٨مــشاكل يف التقــدير ال

  .وهناك إنتاج واسع للكاكاو وجوز اهلند
ــل      و   ــطة األجـ ــة املتوسـ ــتراتيجية اإلمنائيـ ــدي باالسـ ــل هتتـ ــة يف بوغانفيـ ــات التنميـ أولويـ
، الــيت هــي وثيقــة الــسياسة اإلمنائيــة حلكومــة بوغانفيــل )٢٠١٠-٢٠٠٥(غينيــا اجلديــدة  لبــابوا

وهتدف اخلطة اإلمنائية هلذه احلكومة إىل حتقيق التنمية البشرية املتكاملـة           . املتمتعة باحلكم الذايت  
ل متكني الوحدات األسرية من زيادة إنتاجيتها، ومزاولة األعمال احلرة، والقدرة علـى             من خال 

املنافسة دوليا، حىت يتسىن هلا زيادة ملكيتـها ومـسؤوليتها عـن حتـسني واسـتدامة نوعيـة حياهتـا                    
واهلــدف اإلمنــائي للحكومــة هــو حتــسني واســتدامة نوعيــة حيــاة مجيــع أســر    . وحيــاة جمتمعاهتــا
ــسلع واخلــدمات     بوغانفيــل، مــن ــوفري ال  خــالل احلكــم االســتباقي والكــفء والفعــال ونظــام ت

  .العامة
ــل مــن      ــل اآلن أق ــوفر بوغانفي ــدخل  ٢,٥وت ــة مــن ضــريبة ال ــدعم  .  يف املائ ــا زال ال وم

اخلارجي مطلوبا لتنفيذ خطة العمل االستراتيجية اخلمسية يف خدمات مثـل الـصحة، والتعلـيم،         
ومـا زالـت هنـاك      . جتديـد الطـرق واجلـسور     /صادية، أو إصـالح   االقتـ /وتنمية األعمـال التجاريـة    

ومـا زال نقـص مـواد       . حتديات هائلة تواجه توفري اخلـدمات التعليميـة والـصحية العاليـة اجلـودة             
التدريس األساسية واملناهج التعليمية يعوق توفري اخلدمات التعليمية، يف الوقـت الـذي ال يـزال                

ستعماال وغريها من اللوازم الطبية حيول دون تقـدمي مـستوى     فيه النقص املزمن لألدوية األكثر ا     
  .مقبول من اخلدمة الصحية للجمهور، وخصوصا األغلبية الريفية

وتعتمد بوغانفيل على حكومة بابوا غينيا اجلديدة والوكاالت املاحنة يف توفري التمويـل               
يف تنفيــذ اإلمنــائي  األمــم املتحــدة برنــامج شــرع ١٩٩٩ومنــذ عــام . الــالزم إلنعــاش االقتــصاد

برنامج يركز على التنمية االقتصادية من خالل إصالح قطـاع الزراعـة يف بوغانفيـل، وتـدريب        
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احملاربني السابقني، وأنشطة العمالة، ومشروع التدريب املهـين لنـساء أراوا، فـضال عـن التنميـة                  
  .اجملتمعية

  
  النظام السياسي  ٠‐ ٤    

حلكـم الـذايت لبوغانفيـل، ومسـح بـالتخلص           ا ٢٠٠١كفل اتفاق سـالم بوغانفيـل لعـام           
ــشكيل         ــات لت ــذايت، وإجــراء انتخاب ــل ذات احلكــم ال ــن األســلحة، ووضــع دســتور لبوغانفي م

 وافقـــت احلكومـــة املؤقتـــة ملقاطعـــة ٢٠٠٥ويف مطلـــع عـــام . حكومـــة تتمتـــع بـــاحلكم الـــذايت
 -مـايو   /يـار أبوغانفيل وحكومة بابوا غينيـا اجلديـدة علـى الدسـتور، وأجريـت االنتخابـات يف                 

واملقرر إجراء استفتاء لسكان بوغانفيل يتعلق بالوضـع الـسياسي املقبـل      . ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
حكومـة بوغانفيـل املتمتعـة     عاما، عقب انتخاب ١٥ أعوام وليس بعد   ١٠لبوغانفيل ليس قبل    

نيـا  ، على أن حيدد املوعد الفعلي باالتفـاق بـني هـذه احلكومـة وحكومـة بـابوا غي                  باحلكم الذايت 
اجلديدة، مع مراعاة االنتهاء من وضع معايري احلكم الرشـيد يف بوغانفيـل والتقـدم يف الـتخلص                 

ــة يف صــنع القــرار للربملــان الــوطين    . مــن األســلحة وستخــضع نتيجــة االســتفتاء للــسلطة النهائي
  .غينيا اجلديدة لبابوا

لتـشاور مـع مـؤمتر    وينص اتفاق السالم على قيام احلكومة املؤقتة ملقاطعـة بوغانفيـل، با        
شعب بوغانفيل، بتـشكيل جلنـة دسـتورية لـيس مطلوبـا منـها أن تـضم نـساء، وإن كـان يـتعني                        

ودعـا  . “متثيلـه علـى نطـاق واسـع    ”مع شعب بوغانفيل و “ التشاور على نطاق واسع   ”عليها  
، وسلطة قضائية، ونظـام حكـم يوافـق معـايري           “متثيلية”االتفاق أيضا إىل إنشاء مجعية تأسيسية       

وكان هناك أيـضا خطـة مركبـة مـن ثـالث مراحـل للـتخلص مـن               . حلكم الرشيد املقبولة دوليا   ا
. أسلحة احملاربني السابقني، ستنفذ حتت إشراف مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي يف بوغانفيـل                

ويكمل االتفاق احتمال أبعد مدى الستفتاء بـشأن االسـتقالل احملتمـل جيـري يف موعـد أقـصاه                  
ان االستقالل خيارا، فإن هذا االستفتاء مشروط مبوافقة أغلبيـة الثلـثني مـن    وملا ك. ٢٠١٥عام  

  .أعضاء برملان بابوا غينيا اجلديدة
ــه /حزيــرانويف    ــة األمــم املتحــدة للمــراقبني الــسياسيني بــشأن   ٢٠٠٣يوني  حتققــت بعث

 بوغانفيل من إجناز املرحلة الثانية خلطة الـتخلص مـن األسـلحة وصـدقت علـى ذلـك، ممـا مسـح                     
بتشكيل اجلمعية التأسيسية، وتنفيـذ التعـديالت الدسـتورية، وتطبيـق القـانون األساسـي املتعلـق                 

وأعطـــى الربملـــان الـــوطين . بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة، بـــشكل كامـــل/ببنـــاء الـــسالم يف بوغانفيـــل
 دســتور بــابوا غينيــا اجلديــدة  أثــرا قانونيــا بتعــديل اتفــاق ســالم بوغانفيــلغينيــا اجلديــدة  لبــابوا
  .القانون األساسي املتعلق ببناء السالم يف بوغانفيلار وإصد
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وسعيا إىل إجيـاد توافـق آراء وطـين وبنـاء الـسالم، أُقـر هـذا االتفـاق مـن خـالل برملـان                   
ــة األســلحة       ــق مبراقب ــديل واحــد فقــط يتعل ــدة بتع ــا اجلدي ــابوا غيني ــديالت   . ب ــد مهــدت التع وق

بـابوا غينيـا اجلديـدة، ويف       /عة باحلكم الذايت  الدستورية السبيل النتخاب حكومة بوغانفيل املتمت     
 انتهت املرحلة الثالثة من عمليـة الـسالم بعـد اتفـاق أطـراف الـصراع علـى إتـالف             ٢٠٠٣عام  

  .األسلحة اجملمعة
وفيما يتعلق باملؤسسات السياسية، مت وضـع دسـتور بوغانفيـل املتمتعـة بـاحلكم الـذايت                 

وكانـت  . وغانفيـل ومـع بـابوا غينيـا اجلديـدة         من خالل سلسلة طويلـة مـن املـشاورات داخـل ب           
عملية وضع الدستور جامعة وتـشاركية وواسـعة، وكانـت عمليـة مـصاحلة وبنـاء توافـق اآلراء                   

وكُفلت احلصانة والعفو كجـزء مـن مفاوضـات الـسالم، واشـتركت املنظمـات غـري                 . اجملتمعي
  .وى احمللياحلكومية يف توفري املشورة للمصدومني وحتقيق املصاحلة على املست

حكومـة بوغانفيـل     أحريـت انتخابـات لتـشكيل        ٢٠٠٥يونيـه   /حزيرانومايو  /أيارويف    
 اآلن علــى تطبيــق دســتور احلكومــة مــن خــالل احلكومــةوتعمــل هــذه . املتمتعــة بــاحلكم الــذايت

معـا ملـساعدة سـكان القـرى        وبيـان مهمـة هـذه اخلطـة هـو           . خطة العمل االستراتيجية اخلمسية   
معاجلـة األهـداف    وتتمثل أهداف اخلطـة يف      . هم من خالل هنج حملي مستدام     على زيادة رفاهيت  

 وخفض مستويات الفقر، ومساعدة الناس علـى حتـسني    ٠٠٠ذات األولوية اليت حددها قادتنا      
 والــسعي إىل حتقيــق االزدهــار االقتــصادي واالعتمــاد علــى الــذات، ٠٠٠مــستويات معيــشتهم 

  .واحلث على السالم والوفاق بني شعبنا
  

   املرأةوضع  ٠‐ ٥    
أشـــياء كـــثرية، لـــيس أقلـــها أدوار ) ١٩٩٧-١٩٨٨(غّيـــر انـــدالع الـــصراع املـــسلح   

فـاملرأة بالـذات   . ومسؤوليات املرأة والرجل والطفل، واألهم من ذلـك العالقـات بـني اجلنـسني             
عانت فَقـد األسـرة واألصـدقاء، وتراجـع مـستويات الثقـة واألمـن يف جمتمعهـا، وتزايـد العنـف                      

، إىل درجـة اخلـشية      ١٩٨٨ وقد تفشى العنف بأشكال خمتلفة بأكثر مما كان قبـل عـام              .ضدها
  .من أن تكون املستويات العالية للعنف عاقبة طويلة املدى للصراع

وكان معـىن احلـصار البحـري للجزيـرة، وخـصوصا املنـاطق الـيت يـسيطر عليهـا جـيش                    
وكـان أثـر الـصراع أبعـد        . لتعلـيم بوغانفيل الثوري، انقطـاع اخلـدمات األساسـية، كالـصحة وا          

ــدمار الواســع النطــاق        ــد تقــدما، وال ــر مقاطعــات البل ــادي لواحــدة مــن أكث ــاخلراب امل مــدى ب
وكثريا مـا كانـت املـرأة طـوال األزمـة           . للهياكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية واحلكومية    

 غريهـن قتـل     واغُتصب عدد منهن أو ُبتـرت أعـضاؤهن، وشـهدت         . تتعرض للترهيب والتهديد  
ــاهتن    ــصاب بن ــن واغت ــال     . أوالدهــن وأزواجه ــل إىل األدغ ــساء بوغانفي ــن ن ــّرت كــثريات م وفَ
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وتــأقلمن مــع احليــاة فيهــا، ولكــن حمدوديــة حــصوهلن علــى الرعايــة الــصحية أدت إىل ارتفــاع    
  .معدالت وفيات األمهات أثناء النفاس

فيـة يف بوغانفيـل، ممـا يعـين         ونظام االنتساب إىل األم متبـع يف اجلماعـات اللغويـة والثقا             
وهــذا االحتــرام . اســتقاللية وضــع املــرأة، وإعمــال احلقــوق يف األرض مــن خالهلــا هــي وبناهتــا 

الثقايف والتارخيي للمرأة جعلها بالغة النشاط يف جهود السالم واملصاحلة على الـصعيدين احمللـي             
ل املتحاربـة حفاظـا علـى       واستفادت املرأة أيـضا مـن نفوذهـا يف التوسـط بـني الفـصائ              . والوطين

ــاء ــائهن إىل البيــت   . احلــوار البّن ــة للعــودة بأبن . وكانــت األمهــات يــذهنب إىل األدغــال يف حماول
واضطلعت املرأة بدور حاسم يف تعزيز عملية السالم، مـن خـالل مـشاركة الرجـل يف الـضغط                 

وة إىل عـودة    من أجل إلقاء الـسالح والعـودة إىل حيـاة اجملتمـع واملنـاداة بـذلك، وكـذلك الـدع                   
  .السالم والوئام

وكانــت نــساء بوغانفيــل مــن الناشــطات مــن أجــل الــسالم، باالشــتراك مــع قياديــات      
منشغالت بتهيئة عملية تفاوض بني زعماء بوغانفيل وحكومة بابوا غينيـا اجلديـدة لوضـع حـد                

وطالبت النـساء بـإعالن لوقـف إطـالق النـار يـسري مـع وصـول أول وحـدة لقـوات                      . للحرب
لـسالم، ودعـوة قـوة حمايـدة حلفـظ الـسالم تابعـة لألمـم املتحـدة إىل بوغانفيـل يف بدايـة                        حفظ ا 

، عرضـت   ١٩٩٧يوليـه   /متـوز  -يونيـه   /حزيـران ويف  .  أعـوام  ٣عملية الـسالم ملـا ال يزيـد علـى           
حكومة نيوزيلندا مرة أخرى تيسري استئناف حمادثات السالم بني حكومـة بـابوا غينيـا اجلديـدة            

 مــن هــؤالء الزعمــاء، وكــانوا ميثلــون كــل مجاعــات املــصاحل   ٧٥وحــضر . وزعمــاء بوغانفيــل
الرئيسية يف اجلزيـرة، مبـا يف ذلـك الرؤسـاء التقليـديون، والـشباب، والنـساء، وممثلـو الكنـائس،                     

  .والزعماء السياسيون
وكان للجماعات النسائية يف املنطقة، مثل وكالة ليتانا نيهان لتطور املـرأة، دور فعـال                  
وهيـأت املـرأة فرصـا لـدفع        .  السالم واملـصاحلة علـى املـستوى احمللـي الـوطين والـدويل             يف حتقيق 

ــاء         ــة بن ــك كانــت شــريكة يف عملي ــن ذل ــسالم، واألهــم م ــات ال احلــوار، واشــتركت يف حمادث
 األطراف املتحاربة، واألمـم املتحـدة، والوكـاالت         -واعترفت مجيع اجلهات الفاعلة     . الدستور

.  بدور املرأة الفعال يف وقـف إطـالق النـار وعمليـة الـسالم              - احلكومية   املاحنة، واملنظمات غري  
وهــذا االعتــراف الواســع النطــاق بــدور املــرأة يف هتيئــة وصــون ظــروف الــسالم ينــاقض بــشكل 
صارخ غياب املرأة عن عملية السالم واخلطة املركبة الثالثية املراحـل لـرتع الـسالح والـتخلص           

هما، وهـذه اخلطـة كانـت مرتبطـة بـشكل متـشابك بالتقـدم يف        من األسلحة واستبعاد املـرأة منـ      
املــسائل الــسياسية والدســتورية يف اتفــاق ســالم بوغانفيــل، الــذي وضــع يف شــكله النــهائي يف    

  .٢٠٠٠أغسطس /آب
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  تعقيب على مواد االتفاقية  :اجلزء الثاين 
  تعريف التمييز - ١املادة     
  ذي يكفل احلقوق املتساويةاإلطار الدستوري والقانوين لبوغانفيل ال  ٠- ١    

مبوجب اتفاق سالم بوغانفيل، أنـشأ األطـراف هيئـة مراقبـة مـشتركة مؤقتـة باعتبارهـا           
وأنـشأ االتفـاق   . احملفل الرئيسي الذي تتشاور احلكومة الوطنية من خالله مع زعمـاء بوغانفيـل       

. يــة واســعة  باعتبارهــا هيئــة متثيل ٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــولأيــضا جلنــة بوغانفيــل الدســتورية يف    
وشـكلت احلكومـة    . وأجرت اللجنة مشاورات موسعة يف بوغانفيل ووضعت مشروع دسـتور         

ــن         ــة دســتورية م ــل ومــؤمتر شــعب بوغانفيــل جلن ــة ملقاطعــة بوغانفي  عــضوا ضــمت  ٢٤املؤقت
ــالث ــساء     ث ــاين ن ــسية ضــمت مث ــة تأسي ــساء، ومجعي ــشاريع    . ن ــة الدســتورية م ووضــعت اللجن

وتـداولت هـذه اجلمعيـة وعـّدلت املـشاريع      . معيـة التأسيـسية  مقترحات دستورية لتنظر فيهـا اجل  
قبل عـرض مـشروع هنـائي علـى حكومـة بـابوا غينيـا اجلديـدة، الـيت صـدقت عليـه التفاقـه مـع                           

  .غينيا اجلديدة دستور بابوا
ويــنص دســتور منطقــة بوغانفيــل املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، الــذي صــدق عليــه اجمللــس      

، علــى أن تقــوم ٢٠٠٤ديــسمرب / األولكــانون ١٥ا اجلديــدة يف التنفيــذي الــوطين لبــابوا غينيــ 
بتحديـد مـستوى أو مـستويات حلكومـة رمسيـة، دون             حكومة بوغانفيل املتمتعة باحلكم الـذايت     

 الـيت يعتـرف هبـا هـذا        مـع جمـالس احلكمـاء     مستوى حكومة بوغانفيـل املتمتعـة بـاحلكم الـذايت،           
حكومــة بوغانفيــل املتمتعــة بــاحلكم ستوى الدســتور باعتبارهــا مــستوى حلكومــة رمسيــة دون مــ

تكـون باالنتخـاب أساسـا، وإن كـان يـتعني أن تعتـرف              وهذه املستويات مـن احلكومـة       . الذايت
كمة للرؤساء التقليديني وغريهم من الزعماء التقليديني؛ ويـتم حـسب           وبالدور التقليدي يف احل   

  . احلكومة الرمسيةاالقتضاء واإلمكان إدماج نظم احلوكمة التقليدية يف مستويات
ــذايت   وخيــّول الدســتور     ــاحلكم ال ــة ب ــل املتمتع ــة بوغانفي ــستوى   حكوم  ســلطة وضــع م

املنطقـة الـشمالية؛ املنطقـة الوسـطى؛ املنطقـة اجلنوبيـة،           : حلكومة إقليمية ملناطق بوغانفيل التاليـة     
راف وجيب أيـضا االعتـ  . وميكنها بعد ذلك تقسيم مستوى احلكومة اإلقليمية إىل مناطق أخرى         

بنظم احلكم التقليدية وأدوار ومسؤوليات الرؤساء التقليديني وسـواهم مـن الزعمـاء التقليـديني            
املسائل املتعلقة بـاألرض العرفيـة، وصـون        ونظام العشائر، وستشمل هذه األدوار واملسؤوليات       

  .البيئة، واملسائل العائلية، وتسوية اخلالفات، وصون السالم والنظام التام
إنه جيـوز للبوغـانفيلي      مبلكية األرض العرفية واالنتخابات، يقول الدستور        وفيما يتصل   

، وفقا هلذا الدستور وقوانني بوغانفيـل املوافقـة للعـرف، متلـك أرض عرفيـة يف                 )وال أحد غريه  (
بوغانفيــل؛ وللمــواطن أن يترشــح يف أي انتخابــات جمللــس النــواب وألي هيئــة منتخبــة أخــرى   
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كل مبقتـضاه؛ وللمـواطن اإلدالء بـصوته يف أي انتخابـات مـشار              يشكلها هـذا الدسـتور أو تـش       
  .)ب(إليها يف الفقرة 

ــتور،      ــا للدســ ــانفيلي، وفقــ ــات البوغــ ــشمل واجبــ ــايف يف  وتــ ــصاحلة والتعــ ــز املــ تعزيــ
 ومزاولة عمل مربح خيدمه وخيـدم أسـرته والـصاحل العـام، واملـسامهة يف رفاهيـة                  ٠٠٠ بوغانفيل

  .لك تعزيز األبوة املسؤولة والدميقراطية وحكم القانوناجملتمع الذي يعيش هو فيه، وكذ
تعــاجل مــسائل حقــوق وجييــز الدســتور للمجلــس التنفيــذي لبوغانفيــل وضــع سياســات   

  .اإلنسان وضحايا مسائل حقوق اإلنسان
الكلمـات الـيت    ”ويستخدم دستور بوغانفيل املعتمد صيغة املذكر يف متنـه، ويقـول إن               

وعـالوة  . ، وإن كـان يتـضمن أحكامـا خاصـة تتعلـق بـاملرأة             “نـاث الذكور تـشمل اإل    إىلتشري  
على األحكام اليت تلزم بتمثيل النساء وضمهن يف احلكومة اجلديدة، يـورد الدسـتور عـددا مـن                  

، الـيت تـشمل التمثيـل العـادل للنـساء وغريهـن مـن اجلماعـات                 “األهداف واملبادئ التوجيهية  ”
ويؤكـد الدسـتور أيـضا أن       . امى واملـسنني واملعـوقني    املهمشة، ورعايـة األرامـل واألطفـال واليتـ        

دور ورفاهيـــة املـــرأة يف جمتمـــع بوغانفيـــل التقليـــدي واحلـــديث جيـــب أن حيظيـــا بـــاالعتراف ”
  .“والتشجيع، وأن يلحقهما التطوير ملراعاة الظروف املتغرية

ــة ”وال تــسبغ    ــادئ التوجيهي ــا تــؤدي إىل االنتــصاف القــانوين،  “ األهــداف واملب حقوق
قصود هبا توجيه احلكومة يف تطبيق الدسـتور وتفـسريه، وصـنع وتنفيـذ القـرارات والقـوانني             وامل

وفيما يتـصل باملـشاركة الـسياسية يـنص الدسـتور علـى وجـوب أن يـضم                  . املتعلقة بالسياسات 
تمثيـل  ل”جملس النواب ثالث عضوات ميـثلن منـاطق بوغانفيـل الـشمالية والوسـطى واجلنوبيـة،                 

وسيضم جملس بوغانفيل التنفيذي عضوة واحـدة مـن جملـس النـواب        . “ملنطقةمصاحل املرأة يف ا   
  .تسميها سائر عضوات اجمللس ويعينها الرئيس

  
  االلتزام بالقضاء على التمييز - ٢املادة     

التمثيل العادل للنـساء واجلماعـات املهمـشة يف مجيـع            من الدستور إىل     ١٩تدعو املادة     
 املمارسـات العرفيـة يف تـوفري الرعايـة لألرامـل            ٢٠ع املـادة    ، وتـشج  اهليئات الدسـتورية وغريهـا    

 لــدور ورفاهيــة  تقـديرا وتــشجيعا ٢٨وتتــضمن املــادة . واألطفـال واليتــامى واملــسنني واملعـوقني  
املرأة يف جمتمع بوغانفيل التقليدي واحلديث، ووجـوب أن يلحقهمـا التطـوير ملراعـاة الظـروف                

  .املتغرية
ا نيهـان، وهـي منظمـة نـسائية غـري حكوميـة رائـدة، مـع جلنـة                   وقد التقـت وكالـة ليتانـ        ٠-٢

، للـضغط مـن أجـل تـضمني         )اليونيـسيف (بوغانفيل الدستورية ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة        



CEDAW/C/PNG/3
 

128 09-34914 
 

وقامت هذه الوكالة أيضا، بالشراكة مـع       . الدستور اجلديد أحكاما تدعم حقوق املرأة والطفل      
ألحيـاء ملناقـشة حقـوق املـرأة والطفـل مـع املدرسـني              اليونيسيف، بزيارة املـدارس االبتدائيـة يف ا       

ــور  ــاء األم ــائلي       . وأولي ــف الع ــسائل العن ــشة م ــشرطة ملناق ــراد ال ــة بأســر أف . واجتمعــت الوكال
 تقـول إن هـذه املنظمـة        ٢٠٠٧-٢٠٠٤وباإلضافة إىل ذلـك فـإن خطتـها االسـتراتيجية للفتـرة             

واتفاقيـة  أشكال التمييز ضد املرأة     كما وردت يف اتفاقية القضاء على مجيع        ’تعزز هذه احلقوق    
  .‘حقوق الطفل

  
  ‘دعم اجملتمعات من أجل السالم’  ١‐ ٢    

دعـم اجملتمعـات    ’ أطلقـت وكالـة ليتانـا نيهـان برناجمـا معنونـا              ١٩٩٩سبتمرب  /أيلوليف    
الوكالـة  ، برعاية الوكالة الدولية لتطور املرأة، الكائنة يف أستراليا، ومتويل مـن            ‘من أجل السالم  

ــة األســ ــة الدولي ــل   ترالية للتنمي ــا إلعــادة تعمــري بوغانفي ــضى دســتور  .  كجــزء مــن برناجمه ومبقت
الوكالــة، ركــز املــشروع علــى األهــداف الرئيــسية للمنظمــة، وهــي بنــاء بوغانفيــل األقــل عنفــا  
  .واألكثر سالما، والتركيز بشكل خاص على مكافحة العنف ضد املرأة، وتعزيز حقوق املرأة

ن املشروع أنشطة حمليـة خمتلفـة لبنـاء الـسالم، عـالوة علـى تطـوير         م١ومشلت املرحلة    
املنظمة وتـوفري التـدريب هلـا، وهـي الـيت تعمـل علـى بنـاء قـدرات مثينـة للمـوظفني واملتطـوعني                         

وكـان اهلـدف الرئيـسي يف جمـال بنـاء الـسالم ملـشروع               . بصفتهم عاملني يف املـشروع ومديريـه      
 قدرة النساء واجملتمعات احمللية وقـادة اجملتمـع ومـدريب    دعم اجملتمعات من أجل السالم هو دعم    

  .الوكالة على معاجلة العنف يف بوغانفيل عموما والعنف ضد النساء خصوصا
وتبـّين مـن تقيـيم للربنـامج أن النـساء ذوات االرتبـاط الوثيـق بوكالـة ليتانـا نيهـان هــن             

ــصلة     ــسائل املت ــآرائهن يف امل ــاليت يف أغلــب األحــوال جيــاهرن ب ــق   ال ــرأة وحتقي ــالعنف ضــد امل  ب
ومشلت هذه املسائل تعيني عدد من النساء يف قـوة الـشرطة            . املساواة للمرأة يف األدوار القيادية    

اجلديدة يف بوغانفيل، وتعيني ثالث ممثالت يف جلنة بوغانفيل الدستورية، وهي اهليئـة املـسؤولة               
إبـراز قـدرة املـرأة علـى القيـادة          عن وضع دستور للمنطقة احلاصلة مؤخرا على احلكم الذايت، و         

يف الوكالة واستعداد الرجل للعمل حتت قيادهتا، وتثقيف املرأة وإعـدادها للمـشاركة يف جمتمـع              
  .جديد وللدفاع عن حقوقها واالعتراض على العنف

 حــصلت الوكالــة مــن صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة علــى  ٢٠٠١ويف عــام   
، وهـدفها  “النـساء ينـسجن معـا   ”وشـعار الوكالـة هـو    . الم للمـرأة جائزة األلفية الداخليـة للـس   

بـابوا غينيـا اجلديـدة مـن حقـوق إنـسان، وإعادةالـسالم إىل اجملتمعـات            /إنقاذ ما لنساء بوغانفيل   
وقـد  . وشرعت الوكالـة يف بنـاء الثقـة الـيت اضـمحلّت بـني اجلـريان وداخـل اجملتمعـات                . املدمرة

ــة إىل نــسج    ــشباب، فــساعدت بــذلك يف رأب   عمــدت حلقــات عمــل الوكال عالقــات بــني ال
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ودعت الوكالة احلكومة إىل رصد األموال الالزمـة للتوعيـة العامـة            . الصدع الناجم عن احلرب   
ودراسـة األسـباب الدفينــة للعنـف، ودعــت الـشرطة إىل تغــيري مواقفهـا وتركيــز اهتمامهـا علــى       

  .مسألة العنف ضد املرأة
  

  اتطور املرأة وتقدمه -  ٣املادة     
  اآللية النسائية  ٠- ٣    

ــة قــرب أواخــر عــام        ــة واملنظمــات غــري احلكومي أنــشئت شــعبة املــرأة والــشؤون الديني
وأنشئت ثالث عشرة وظيفة أخرى للموظفـات يف املنـاطق    . ، وجمموع موظفيها مخسة   ٢٠٠٧

حكومـة بوغانفيـل   وكانت الشعبة كائنة مـن قبـل يف وزارة التنميـة اجملتمعيـة يف       . الثالث عشرة 
 وافق اجمللس التنفيـذي لبوغانفيـل علـى إنـشاء           ٢٠٠٧أبريل  /ويف نيسان . ملتمتعة باحلكم الذايت  ا

  .وزارة الشؤون الدينية واملنظمات غري احلكومية اليت تؤوي الشعبة اآلن
ومنذئــذ ركــزت الــشعبة أساســا علــى إعــادة إنــشاء وتعزيــز شــبكة اجمللــس النــسائي يف    

وتــشمل املــسؤولية الرئيــسية للــشعبة  . ٢٠٠٦ عــام بوغانفيــل، وهــي شــبكة شــاملة أنــشئت يف 
  :أربعة جوانب هي

 الرصد الفعال لتوفري السلع واخلدمات؛ •

 توحيد وتدعيم املنظمات النسائية؛ •

 أن تكون هيئة متثيلية لنساء بوغانفيل؛ •

  .تشجيع النساء على االشتراك يف األنشطة االقتصادية والتجارية •
. لــشبكة النــسائية وتطــوير الــسياسة اخلاصــة بــاملرأة  ومــن املهــام ذات األولويــة تعزيــز ا   

التـشاور مـع أصـحاب املـصلحة لتيـسري وضـع        األمـم املتحـدة اإلمنـائي     برنـامج وجرى مبساعدة   
  .سياسة خاصة باملرأة

وشــرعت الــشعبة يف تنفيــذ بــرامج لتــدريب صــغار ســيدات األعمــال علــى املهــارات،     
  .لقيادةوتطوير القرى واملنازل، وتدريب املرأة على ا

تعزيـز احليـاة    يف موضـوع    ‘ تـدريب املـدربني   ’ عقدت حلقة عمل عن      ٢٠٠٧ويف عام     
ومشلـت حلقـة    . الوكالة األسترالية للتنمية الدولية   ، بتمويل من    األكثر أمنا وسالمة يف بوغانفيل    

اإليـدز،  /العمل أيضا الرعاية الصحية األولية، ونشر املعلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية           
  .ألمومة الساملة، والتغذيةوا
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  دور املنظمات النسائية يف بناء السالم والتعمري  ١- ٣    
رتبت وكالة ليتانا ليهان لتطور املرأة، عالوة على الزيارات الرصـدية، اجتماعـا لنـساء            

، )املرحلــة الثالثــة مــن عمليــة الــسالم(بوغانفيــل الســتطالع آرائهــن يف الــتخلص مــن األســلحة 
، ومـشاركة املـرأة يف عمليـة الـسالم، مبـا يف ذلـك               لفريـق مـراقيب الـسالم      واالنسحاب الوشـيك  
 امــرأة يف هــذا االجتمــاع الرامــي إىل النــهوض ٢٠٠واشــترك أكثــر مــن . اإلصــالح الدســتوري

وقـد قـدمت هـؤالء النـساء مـن مجيـع منـاطق بوغانفيـل، مبـا فيهـا                    . بدور املـرأة يف صـنع القـرار       
ة أيضا يف اجتماعني للمجـالس النـسائية احملليـة بـشأن فريـق              واشتركت الوكال . املنطقة احملظورة 

مراقيب السالم وبعثة مراقيب األمم املتحدة، ملناقشة االستراتيجيات املتعلقة بتسريع التخلص مـن             
  .األسلحة
وكان ال بد من التخلص من مجيـع األسـلحة قبـل إجـراء االنتخابـات اخلاصـة بـاحلكم                      
ة مباشــرة بأهــداف املرحلــة الثانيــة الــيت كــان يــتعني فيهــا   وكانــت هــذه املــسائل متــصل . الــذايت

واشـتركت الوكالـة يف     . سحب الرشاشات من اجلماعات املسلحة للحد من العنف يف اجملتمـع          
 وحــضره ســفري األمــم ٢٠٠٣يونيــه /حزيــراناجتمــاع للقياديــات يف مشــال بوغانفيــل عقــد يف  

الجتمـاع مناقـشة التـدابري األمنيـة        وكـان الغـرض مـن ا      . املتحدة ومستشار من شرطة نيوزيلنـدا     
املفــضية إىل االنتخابــات، والــتخلص مــن األســلحة، وتــدريب املزيــد مــن النــساء لقــوة شــرطة    

  .بوغانفيل االنتقالية
ويــضاف إىل ذلــك أن مركــز نــساء فيجــي لألزمــات عقــد دورة تدريبيــة يف مهــارات     

أغـــسطس /آبكـــا يف ، يف بو) رجـــال١٨ امـــرأة و ٢٤( مـــشتركا ٤٢املـــشورة األساســـية لــــ 
وكانــت املهــارات املكتــسبة حــديثا عونــا للمــشتركني يف التعامــل مــع تزايــد طلبــات    . ٢٠٠٣

. ضحايا العنف، مبا يف ذلك االغتصاب، يف جزيرة بوغانفيـل بأسـرها للحـصول علـى املـشورة                 
وقـد أبلغـت األفرقـة امليدانيـة أن النـساء أصـبحن اآلن أكثـر اسـتعدادا لالعتـراض علـى العنـف،            

  .إلبالغ عن احلوادث العنيفة، والتمسك حبقوقهن بثقة عند جماهبة العنفوا
 دعا فريق بوغانفيل االنتقايل الوكالة إىل العمل مـع          ٢٠٠٣ويف النصف الثاين من عام        

ــلحة        ــن األس ــتخلص م ــن ال ــف م ــاذ موق ــل الخت ــسائية يف بوغانفي ــات الن ــك  . اجلماع وكــان ذل
 غينيا اجلديدة ومؤمتر شـعب بوغانفيـل وبعثـة مـراقيب            استعدادا لالجتماع املشترك حلكومة بابوا    

  .األمم املتحدة، للتفاوض بشأن شروط احلكم الذايت قبل حتديد موعد لالنتخابات
ــولويف   ــبتمرب /أيلـ ــادة   ٢٠٠٣سـ ــة لقـ ــة خاصـ ــة وأدارت دورة تدريبيـ  نظمـــت الوكالـ

ة، واملدرسـني،   ومشل املشتركون املمرضني، وأفـراد الـشرط      . املؤسسات يف جمال حتويل الصراع    
ــضاة   ــدارس، والق ــديري امل ــشرطة      . وم ــد ال ــدريب إىل تعه ــد الت ــع بع ــات اجملتم وأشــارت تعليق
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االغتـصاب،  (بتحسني طريقة تعاملها مع حاالت العنف، فيما يتصل حبقـوق النـساء واألطفـال           
  وكــان هنــاك اســتعداد أكــرب وخــوف أقــل). سـفاح احملــارم، العنــف العــائلي، التحــرش اجلنــسي 

  .ق بعرض القضايا على احملاكمفيما يتعل
وفيما عدا الوكالة، هناك منظمات أخرى مثـل حمفـل بوغانفيـل النـسائي املـشترك بـني                    

الكنائس، ومنظمة نساء بوغانفيل من أجل الـسالم واحلريـة، والوكالـة احملليـة للتنميـة املتكاملـة                  
ــة،       ــسالم امليالنيزيـ ــسة الـ ــة، ومؤسـ ــسائية الكاثوليكيـ ــة النـ ــة للجمعيـ ــل  التابعـ ــد بوغانفيـ ومعهـ

ــة العاجــل،       ــل حمــو األمي ــصلة يف جمــاالت مث للــصدمات، تقــدم جمموعــة مــن اخلــدمات ذات ال
  .والصحة اإلجنابية، وإدارة األعمال التجارية الصغرية، وتقدمي املشورة، والتنمية اجملتمعية

  
  التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة  -  ٤املادة     
  العمل اإلجيايب  ٠- ٤    

 من الدستور أنه لتحديد وجود أو عدم وجـود تربيـر معقـول ألي               ١٨٠املادة  ورد يف     
قــانون أو مــسألة أو شــىء يتعلــق ببوغانفيــل يف جمتمــع دميقراطــي يهــتم اهتمامــا مناســبا حبقــوق  
البــشر وكرامتــهم، ميكــن للمحكمــة الرجــوع إىل الــصكوك الدوليــة كميثــاق األمــم املتحــدة،    

 وغـري ذلـك مـن إعالنـات أو توصـيات أو قـرارات اجلمعيـة        واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان،    
  .العامة لألمم املتحدة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

وســتكون هنــاك مراعــاة أيــضا لالتفاقيــة األوروبيــة حلمايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات   
ات الدوليـة املتعلقـة   األساسية وبروتوكوالهتا، وغريهـا مـن االتفاقيـات أو االتفاقـات أو اإلعالنـ          

حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية، وكـذلك أحكـام وتقـارير وآراء حمكمـة العـدل الدوليـة،                
ــسان، وســائر احملــاكم        ــة حلقــوق اإلن ــسان، واحملكمــة األوروبي ــة حلقــوق اإلن ــة األوروبي واللجن

أيــضا وباإلضــافة إىل كــل ذلــك ميكــن  . الدوليــة املهتمــة حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية 
االعتداد مبا سبق من القوانني واملمارسات والقرارات واآلراء القضائية يف بوغانفيـل وخارجهـا              
ــدان       ــضائية يف البلـ ــرارات واآلراء القـ ــات والقـ ــوانني واملمارسـ ــدة، والقـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ يف بـ

  .األخرى، وإعالنات جلنة فقهاء القانون الدولية، وغري ذلك من املنظمات املثيلة
 تكـون هلـا سـلطة       هيئـة متخصـصة إلعمـال حقـوق اإلنـسان          أن ينشئ الدستور     وميكن  

محاية حقوق اإلنسان وإعماهلا، واحلـث علـى احتـرام حقـوق اإلنـسان والوفـاق بـني األطـراف                    
مبا يف ذلك مجيـع األطـراف الداخلـة يف          (املشتركة يف التعدي على حقوق اإلنسان أو انتهاكها         

ــل  ــصلة حبقــوق    تثقيــف األ، وكــذلك )صــراع بوغانفي ــسائل املت ــع امل ــات يف مجي شــخاص واهليئ
  .اإلنسان
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 واألساليب العرفية يف التعامـل مـع التعـدي علـى حقـوق اإلنـسان       القانون العريفودور    
يف أي حكم من أحكام هذا اجلزء يتصل بالتعـدي          :  من الدستور  ١٨٦مسلّم به أيضا يف املادة      

ة يف التعامـــل مـــع هـــذا التعـــدي لعرفيـــعلـــى حقـــوق اإلنـــسان، جيـــب اللجـــوء إىل األســـاليب ا
هيئــة إعمــال  (١٨٥ املــادةأمكــن ذلــك، وتراعــي مجيــع احملــاكم واهليئــة املــشار إليهــا يف    كلمــا

أي تــسوية عرفيــة ألي مــسألة مزعومــة مطروحــة عليهــا فيمــا يتعلــق بإعمــال ) حقــوق اإلنــسان
  .حقوق اإلنسان

ن متثيل املرأة، إذ يـنص علـى        ويشتمل الدستور على تدابري خاصة للعمل اإلجيايب لضما         
ــة احملــددة ألول انتخابــات عامــة يف بوغانفيــل النتخــاب عــضوة وحمــارب    أن  الــدوائر االنتخابي

تـشمل الـدوائر الـيت كانـت حـدودها هـي            ) الشمال والوسـط واجلنـوب    (سابق عن كل منطقة     
  .٢٠٠٢حدود الدوائر املفتوحة لالنتخابات العامة للربملان الوطين يف عام 

، فقـد عجـزت الـشرطة       ٢٠٠٣ حدوث جتاهل للقانون والنظام يف أواسـط عـام           وثبت  
والتقت وكالة ليتانا نيهان بالشرطة احملليـة ملعاجلـة       . عن حقظ القانون أو محاية املرأة من العنف       

هذه املسألة، وضغطت على الزعماء واحلكومة إلعادة بناء مقـر احملكمـة، حـىت يتـسىن حماكمـة                  
القاضي علـى النحـو الواجـب، وهـو حتـرك صـوب إعـادة النظـام القـضائي                   خمالفي القانون أمام    

وأبلغت املنظمة غري احلكومية عن تصاعد العنـف ضـد    . الذي تعرض خللل تام يف أثناء الصراع      
املرأة، وطالبت الشرطة واهليئـة القـضائية بتنفيـذ القـانون واختـاذ اإلجـراءات الالزمـة للحـد مـن                     

  .ول يف اجملتمعاملشاكل املتعلقة بتعاطي الكح
ويتزايد العنف ضد املرأة على الرغم من حلقات العمـل العديـدة الـيت عقـدت للتوعيـة                    

وهــذا التواصــل مــع الــشرطة وحكومــة . مـن أجــل احلــد مــن العنــف يف بوغانفيــل بعــد الــصراع 
غينيــا اجلديــدة ووكــاالت املعونــة الثنائيــة يوضــح مــدى رغبــة الوكالــة يف جتــاوز دورهــا     بــابوا

ري حكومية تدير املشاريع إىل معاجلة املسائل اليت تتصل مباشرة بعملـها الرئيـسي يف               كمنظمة غ 
  .الذود عن حقوق املرأة والقضاء على العنف ضد املرأة

  
  املرأة يف احلياة السياسية والعامة  -  ٧املادة     

أجــاز الدســتور إنــشاء اهليئــة التــشريعية لبوغانفيــل الــيت تعــرف باســم جملــس النــواب،      
ــذايت  ن مــن وتتكــو  عــضوا باالنتخــاب ٣٣، ومــن رئــيس منطقــة بوغانفيــل املتمتعــة بــاحلكم ال

 على األقل مـن األعـضاء الـذين ميثـل كـل منـهم               ٢٨ على األكثر و     ٣٨املباشر، وفيما بعد من     
وحــدد الدســتور أيــضا اإلطــار القــانوين واإلداري  . دائــرة انتخابيــة ينتخــب فيهــا عــضو واحــد 

الفــوز ’ باســتخدام نظــام التــصويت القــائم علــى  ٢٠٠٥يف عــام إلجــراء أول انتخابــات عامــة  
أمـــا . مـــن الدســـتور) أ (١٠٩، علـــى النحـــو املنـــصوص عليـــه يف املـــادة  ‘بأكثريـــة األصـــوات
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االنتخابات التاليـة لـرئيس وأعـضاء جملـس النـواب فـستتم بنظـام االنتخـاب التفـضيلي احملـدود،              
  ).ب (١٠٩كما هو مبني يف املادة 

  
  ٢٠٠٥ عام انتخابات  ٠- ٧    

عندما تشاورت جلنة بوغانفيـل الدسـتورية مـع شـعب بوغانفيـل يف موضـوع تـسجيل                    
األحزاب السياسية املنصوص عليه يف الدستور، كانـت هنـاك معارضـة واسـعة إلنـشاء أحـزاب           

وكان من أهم أسباب هذا الرأي أن الصراع يف بوغانفيل قد أدى بالفعل إىل تفكـك                . سياسية
لــشعب ال يريــد أحزابــا سياســية تــأيت مبزيــد مــن الــشقاق يف االنتخابــات   واســع النطــاق، وأن ا

ومـــع ذلـــك، وأخـــذا باملمارســـة الدوليـــة، أُدرج يف الدســـتور نظـــام لتـــسجيل   . العامـــة األوىل
  .األحزاب السياسية

 من الدستور على تسجيل األحـزاب الـسياسية لالنتخابـات األوىل،       ٢٣٧وتنص املادة     
وكانـت  . املشارك يف العملية االنتخابيـة عـضوا يف حـزب سياسـي           ولكنها ال تشترط أن يكون      

 هي حزب حركة استقالل بوغانفيـل،       ٢٠٠٥األحزاب السياسية اليت سجلت النتخابات عام       
  .وحزب العمل يف بوغانفيل، وحزب مؤمتر شعب بوغانفيل، وحزب بوغانفيل اجلديدة

منـائي للمـرأة بتـدريب    ، اضطلع صندوق األمـم املتحـدة اإل    ٢٠٠٥وقبل انتخابات عام      
واشــتركت نــساء مــن بوغانفيــل يف تــوفري التــدريب . علــى تثقيــف النــاخبني وإعــدادهم للقيــادة

اإلقليمي على القيادة واملواطنة اهلادفتني إىل التغيري، مع مؤمتر إقليمي معين باملـشاركة الـسياسية             
لثالثــة املخصــصة مــن  امــرأة يتنافـسن علــى املقاعــد ا ٢٥ويف الوقــت الــذي كانــت فيــه . للمـرأة 

جمموع تسعة وثالثني مقعدا، مل يتنافس أي منهن على مقاعد الدوائر االنتخابية اليت كان حيـق                
وقالت جلنة بابوا غينيا اجلديـدة لالنتخابـات إنـه كـان هنـاك مائـة ومثانيـة          . هلن أيضا الترشح هلا   

ات املقاعــد مرشـحني ملنطقــة الــشمال، وكــان منــهم سـت نــساء، وكــان يف وســط بوغانفيــل ذ  
الثمانية سـتة وأربعـون مرشـحا، كـان منـهم مثـاين نـساء، وكـان جلنـوب بوغانفيـل أحـد عـشر                         

وكانـت املـرأة    . مقعدا يتنافس عليها ثالثة وتـسعون مرشـحا، كـان منـهم إحـدى عـشرة امـرأة                 
  .ممثلة يف مراكز االقتراع وفرز األصوات

ــابع للكمنولــث وجــزر احملــيط اهلــ        ــراقبني الت ــق امل ــبعض رأوا أن والحــظ فري ادئ أن ال
ــة، ورأى        ــشهن يف العملي ــصد إىل هتمي ــؤدي دون ق ــد ي ــساء فقــط ق ــة مقاعــد للن ختــصيص ثالث
املراقبون أنـه ينبغـي يف املـستقبل تـشجيع النـساء علـى الترشـح ملقاعـد الـدوائر العامـة، وأوصـوا             
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لنـساء  بدراسة أسباب اخنفاض عدد املرشحات للدوائر االنتخابية، هبدف حث عدد أكرب مـن ا             
  .)٩٦(على الترشح يف االنتخابات القادمة

 يف املائـة،    ٧,٥وحبصول النـساء علـى ثالثـة مقاعـد مـن أربعـني، تكـون نـسبة متثيلـهن                      
وهـذا إجنـاز    . وهي أعلى بكثري من متوسطات متثيل املرأة يف البلد ومعظم مناطق احمليط اهلـادئ             

نتقــال مــن التقاليــد الثقافيــة املانعــة   جــدير بالثنــاء لبوغانفيــل يف دعمهــا للنــساء الــذي ييــسر اال  
  .ملشاركة النساء يف اجملاالت السياسية العامة إىل نظام دميقراطي حديث

  
  املرأة يف املناصب التنفيذية يف احلكومة  ١- ٧    

ــران ١٥يف    ــه /حزي ــها     ٢٠٠٥يوني ــاليت ميثلن ــساء ال ــل واحــدة مــن الن  انتخبــت بوغانفي
وعينـت ممثلـة    . يل اجلديـدة املتمتعـة بـاحلكم الـذايت        لتكون نائب املتحدث باسم حكومة بوغانف     

  .وسط بوغانفيل وزيرة لشؤون املرأة واألديان والسلطة التقليدية
  

  املرأة يف املنظمات غري احلكومية  ٢- ٧    
، الــشراكات مــع الكنــائس واملنظمــات احملليــة غــري ٣٥يؤيــد الدســتور، مبقتــضى املــادة   

 االعتـراف   حكومـة بوغانفيـل املتمتعـة بـاحلكم الـذايت         يـتعني علـى     : احلكومية وسـائر املنظمـات    
بالشراكة املتوافقة الـيت عقـدت يف املاضـي مـع الكنـائس الرئيـسية الـثالث يف بوغانفيـل لتطـوير             
ــائس األخــرى       ــائس والكن ــوفري اخلــدمات، وعليهــا أن جتتهــد إلقامــة شــراكة مــع هــذه الكن وت

قبال على تطوير وتـوفري اخلـدمات لكـل      واملنظمات غري احلكومية وسائر املنظمات، للعمل مست      
  .سكان بوغانفيل

واشتركت نساء بوغانفيل بنشاط يف العمل املتعلق حبقـوق اإلنـسان ويف محلـة الـدعوة                  
إىل السالم قبل إطالق عملية السالم بوقت طويل، واضـطلعن بأنـشطة داخـل البلـد وخارجـه،                  

، واشتركن يف جلنـة     ملي الرابع املعين باملرأة   املؤمتر العا فحضرن املؤمترات الدولية الرئيسية، ومنها      
ووضـعت منظمــة نـساء بوغانفيــل مـن أجــل الـسالم واحلريــة برناجمـا حلقــوق      . حقـوق اإلنــسان 

وكان هـذا الربنـامج جتاوبـا مـع أسـى اجملتمـع             . اإلنسان يف مناطق بوغانفيل اليت كانت حماصرة      
علــى أمــل معاجلــة هــذا الــنقص  وصــدمته، واحلاجــة امللحوظــة إىل االعتــراف مبعانــاة الــشعب،   

  .املستمر يف جمتمعاته
  

__________ 
تقريـر فريـق   ، ٢٠٠٥يونيـه  /حزيران -مايو /أياراالنتخابات العامة حلكومة بوغانفيل املتمتعة باحلكم الذايت،     )٩٦(  

 . جزر احمليط اهلادئ‐اخلرباء التابع ملنتدى الكمنولث 
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  مؤمتر قمة نساء بوغانفيل  ٣- ٧    
كان هناك جمال رئيسي آخر لظهور املرأة يف اجملال العام تولته النساء بـصفتهن عناصـر             

فقــد عملــت مجاعــات نــسائية عديــدة علــى تنظــيم مــؤمتر قمــة نــساء    . فاعلــة يف اجملتمــع املــدين
وكـان  . ، بتمويل مـن حكومـة نيوزيلنـدا    ٢٠٠١أغسطس  /آب اجلديدة يف    بابوا غينيا /بوغانفيل

املؤمتر يهدف إىل تدعيم وزيادة شـبكات املنظمـات النـسائية، وحتديـد الـسبل الـيت متكّـن املـرأة                     
  .بابوا غينيا اجلديدة/من تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية لبوغانفيل

 يرنو إىل وضـع صـكوك للـسياسة العامـة           ٢٠٠١لعام  وكان مؤمتر قمة نساء بوغانفيل        
تدعي مبوجبها النساء ومنظماهتن إىل االشتراك يف احلكومة اجلديدة ويف جلان التخطـيط التابعـة               
هلا، اليت كانت يف هـذه املرحلـة حتـدد توجيهـات لالسـتراتيجيات والـسياسات يف جمـاالت مـن                    

 دعـوة قويـة     ٢٠٠١درت عن مؤمتر قمـة عـام        وص. قبيل السياسة، والبيئة، واالقتصاد، والتعليم    
إىل اعتبار التعليم مفتاح تطور املرأة، ووجوب احترام اجملتمع حلقوق املـرأة وكرامتـها وللتنـوع                

  .الثقايف، وضمان املساواة للمرأة والقدرة على املشاركة يف صنع القرار
ــة ملــسؤولية حكومــة بوغانفيــل      ــاب/وحــدد مــؤمتر القمــة أيــضا مبــادئ توجيهي ــا ب وا غيني

ونــتج عــن مــؤمتر القمــة االتفــاق علــى إنــشاء هيئــة نــسائية يف إطــار . اجلديــدة عــن قــضايا املــرأة
  .بابوا غينيا اجلديدة املتمتعة باحلكم الذايت/حكومة بوغانفيل

  
  التوصيات وخطط العمل    

إن اسـتمرار وجـود األسـلحة يف اجملتمعـات يـؤدي إىل الترويـع               : التخلص من األسلحة   •
وقـد ُوضـعت املـرأة علـى هـامش املناقـشات واملفاوضـات              . العنف واملوت والصراع و 

وقد أحـّست الكـثريات     . “ليس هذا شأنك  ”املتعلقة بالتخلص من األسلحة وقيل هلا       
ــة يف هــذه املــسألة    ــتكلم حبري ــار   . بــاخلوف والعجــز عــن ال ــاك توصــية باعتب وكــان هن

ملـستويات أمـرا ال غـىن       اشتراك املرأة يف مفاوضات التخلص من األسلحة على مجيـع ا          
ــتخلص مــن        ــشات ال ــشترك يف مناق ــا، وأن ت ــرأة برأيه ــأن جتــاهر امل ــا، وب ــه ومطلوب عن

 .األسلحة رغم خوفها

لوحظ أن حالة القـانون والنظـام جيـب أن تعـاجل علـى كـل مـستوى،                  : القانون والنظام  •
ــات        ــل اجملتمعـ ــات داخـ ــز العالقـ ــع تعزيـ ــدأ مـ ــام بـ ــانون والنظـ ــة القـ ــّسن حالـ وأن حتـ

وكـان ال بـد مـن قيـام اجملتمعـات بتـوفري املـوارد والـدعم لنظـام الـشرطة                     . بينـها  وفيما
علــى النحــو الواجــب حــىت يكــون فعــاال، واعتــرب تعــاطي الكحــول وســائر املخــدرات 

. عامال رئيسيا يف خلق مشاكل القـانون والنظـام، ومنـها االغتـصاب والعنـف العـائلي        
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 وجلان للقـانون والنظـام، باإلضـافة        وكان من التوصيات إنشاء عمليات حملية للشرطة      
ــال         ــشكل فع ــرى ب ــك إدارة حمــاكم الق ــا يف ذل ــضائي، مب ــام الق ــدرات النظ ــاء ق إىل بن
ــاهتن        ــة يف جمتمع ــع اخلمــور املرتلي ــاج وبي ــد لألمهــات مــن معارضــة إنت وعــادل؛ وال ب

 .وأحيائهن، وكذلك املطالبة بعودة أبنائهن

ــشعب الدســتور  : إصــالح الدســتور  • ــة ال ــم عام ــة اإلصــالح  ال تفه ــرح وال عملي   . املقت
وملـــا كـــان اإلملـــام بـــالقراءة والكتابـــة يـــشكل عقبـــة كـــؤودا أمـــام االشـــتراك الفعـــال 
للمواطنني يف العمليات السياسية، فـإن حقـوق املـرأة والطفـل ليـست مـصونة بالقـدر                   
الكـايف يف الدســتور املقتــرح، وال مفــر مــن إدراج اتفاقيـة القــضاء علــى مجيــع أشــكال   

إن املـرأة تتطلـع إىل الربملـانيني الـذين ميثلـون            . د املرأة واتفاقية حقوق الطفل    التمييز ض 
 مقاعـد يف احلكومـة اجلديـدة،        ١٠وأوصت النـساء بإعطـائهن      . حبق رأي عامة النساء   

وبتعديل الدسـتور املقتـرح حبيـث يعـزز حقـوق املـرأة والطفـل ويـستعاد الوضـع طبقـا                     
  .قت عليها حكومة بابوا غينيا اجلديدةللعرف والتفاقيات حقوق اإلنسان اليت صد

  
  التمثيل واالشتراك على املستوى الدويل -  ٨املادة     

، مـا مينـع املـرأة       حكومـة بوغانفيـل املتمتعـة بـاحلكم الـذايت         ليس هناك، مبقتضى دستور       ٠-٨
ــة؛     ــة بـــصفة مراقـــب يف اجتماعـــات املنظمـــات اإلقليميـ ــل احلكومـ ــن متثيـ ــود إىل مـ أو يف الوفـ

واملنظمــات اإلقليميــة الــيت هتــم بوغانفيــل بــشكل واضــح وخــاص؛ أو يف اشــتراك االجتماعــات 
حكومة بوغانفيل املتمتعة باحلكم الـذايت أو اخنراطهـا املباشـر يف مفاوضـات االتفاقـات الدوليـة             
ذات األمهية اخلاصة لبوغانفيل؛ أو يف مشاركة بوغانفيل أو اخنراطها يف التبادل الثقـايف الـدويل                

  .واالستثمار وترويج السياحة واأللعاب الرياضية على املستوى الدويلويف التجارة 
  

  اجلنسية -  ٩املادة     
  بامليالد(من يكون فردا ورد بالتفصيل يف الدستور أن املواطن البوغانفيلي هو   ٠-٩



CEDAW/C/PNG/3  
 

09-34914 137 
 

ــشرية     ــساللة الع ــق ب ــا يتعل ــبين حــسب العــرف فيم ــل   ) أو الت يف ســاللة إحــدى عــشائر بوغانفي
مـن  ) قانونـا أو عرفـا    (وميلك أرضا عرفية يف بوغانفيل، أو متزوجـا         ) م أو األب  املنتسبة إىل األ  (

  ).أ(بنا ألبوين أحدمها بوغانفيلي مبقتضى الفقرة ا؛ أو )أ(شخص تنطبق عليه الفقرة 
  

  التعليم  - ١٠املادة     
حتقيــق  مــن الدســتور، حيــث تــسعى احلكومــة إىل  ٣٢تــرد أهــداف التعلــيم يف املــادة   ٠-١٠

عليم االبتدائي والثانوي وتعليم الكبار، وتوفري أوسع نطاق ممكـن، ابتـداء مـن املرحلـة                تعميم الت 
؛ )املناســب الحتياجــات بوغانفيــل مــن وقــت إىل آخــر     (األوليــة واالبتدائيــة، للتعلــيم الــتقين    

واملــستويات املناســبة مــن التعلــيم العــايل بــأعلى معيــار ممكــن، حبيــث يــتمكن كــل الطلبــة مــن     
حكومــة بوغانفيــل يف حيــوات جمتمعــات بوغانفيــل الــيت ينتمــون إليهــا، وعلــى  االشــتراك التــام 

، يف سـعيها إىل حتقيـق هـذه األهـداف، أن تعمـل بالتـشارك مـع اهليئـات                    املتمتعة باحلكم الـذايت   
  .األخرى اليت تقدم اخلدمات التعليمية يف بوغانفيل

  
  خطة التعليم  ١- ١٠    

ــرة واالعتمــاد علــى الــذات االســتدامة إن خطــة التعلــيم يف بوغانفيــل،     -٢٠٠٧، للفت
، اليت تسترشد باملبادئ التوجيهية الوطنية الواردة يف الدستور، تتفق وأهداف جـومتيني             ٢٠١٦

-٢٠٠٥(لتوفري التعليم للجميع، واالستراتيجية اإلمنائية املتوسطة األجـل لبـابوا غينيـا اجلديـدة               
). ٢٠١٠-٢٠٠٦ (عـة بـاحلكم الـذايت   حلكومـة بوغانفيـل املتمت    ، واخلطة االستراتيجية    )٢٠١٠

وتعرض اخلطـة رؤيـة وأهـداف حكومـة بوغانفيـل املتمتعـة بـاحلكم الـذايت فيمـا يتعلـق بالتنميـة                       
  .وتوفري التعليم يف العقد القادم

 دائــرة انتخابيــة، واالجتــاه العــام لــسياسة   ٣٣وتــضم بوغانفيــل اثــنيت عــشرة منطقــة و     
بوغانفيـل، الـذي يتـوىل تنـسيق رصـد املـوارد ويـضمن              التعليم حيدده ويصوغه جملس التعليم يف       

ــه  ــصاف في ــو حتــسني        . اإلن ــيم املهــين ه ــده والتعل ــا بع ــدائي وم ــيم االبت ــة يف التعل وهــدف اخلط
  . على األقل٥٠-٥٠اإلنصاف بني اجلنسني ليصبح 

وتوصي اخلطة بوضع سياسة دائمـة وممكنـة لـدعم الرسـوم املدرسـية، مـع حتديـد هـذه                      
قــدرات أوليــاء األمــور والــسماح بــسدادها مبــدفوعات غــري نقديــة، وتــشجع الرسـوم مبــا يالئــم  

وال شـك   . املدارس على وضع مشاريع لالعتماد على الذات لتوليد دخل أكرب يعوض الرسـوم            
ومـن  . يف أن هذه التدابري مجيعها ستسهم يف زيادة التحاق الفتيات باملدارس واستمرارهن فيها            

اخلطة يف االلتحاق باملدارس الثانوية عدد الفتيـات الـاليت ينـتقلن            املؤشرات الرئيسية لتقييم أداء     
  .إىل الصفني التاسع واحلادي عشر
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  التعليم الرمسي  ٢- ١٠    
ــه       ــا جمموع ــل م ــة    ٢٥ ٤٤٥يوجــد اآلن يف بوغانفي ــدارس االبتدائي ــدا يف امل ــال مقي  طف

ــة، منــهم   يف تــسع وإمجــايل املقيــدين.  مــن اإلنــاث١٢ ٤٥٧ مــن الــذكور و ١٣ ٢٥٨واحمللي
، والـذكور   ١ ٧١٢اإلناث متقاربة، فاإلناث    /، وأعداد الذكور  ٣ ٥٠٦مدارس عليا يصل إىل     

 مـن املقيـدين حاليـا البـالغ         ٤٥٣أما املدارس املهنية فيغلب عليها الـذكور، إذ ميثلـون           . ١ ٧٩٤
  . فتاة٨٢، وال يصل عدد املقيدات إال إىل ٥٣٥جمموعهم 
يا السبع، وعدد كبري من املدارس األولية ومـدارس      وتعمل من جديد اآلن املدارس العل       

وجرى االرتقاء مبدرسة أراوا العليـا فأصـبحت تـضم الـصفني            . القرى اليت تستخدم اللغة احمللية    
“ تـأثرت ”واستأنف الدراسة العديد من الشباب واملـسنني، الـذين          . احلادي عشر والثاين عشر   

وجيـري اآلن تنفيـذ بـرامج لتثقيـف املدرسـني           . طفولتهم باحلرب، لتعويض ما فاهتم مـن التعلـيم        
  .وأعيد افتتاح كلية أراوا للتعليم من ُبعد. بدعم ثنائي

 إطـارا للمبـادئ واملمارسـات       ٢٠٠٣وتتضمن سياسة مساواة اجلنسني يف التعليم لعام          
وقـد ورد يف خطـة التعلـيم يف        . لتحسني حياة األطفال، وتعزيـز املـساواة بـني الفتيـات والفتيـان            

  .نفيل أن تنفيذ هذه السياسة كان بطيئا، بسبب دعمها مبوارد قليلة أو معدومةبوغا
، ٢٠٠٦ففيمـا عـدا عـام       . وأكرب الشواغل يف التعليم هو زيـادة تكلفـة تعلـيم األطفـال             

ومع أن احلكومـة الوطنيـة تـساهم بـدفع مرتبـات املدرسـني،              . كانت تكلفة التعليم تزداد سنويا    
 لــدفع الرســوم املطلوبــة، مــن املرحلــة االبتدائيــة إىل املــستوى       فــإن أوليــاء األمــور يكــافحون   

 للمـساعدة   ٢٠٠٦ومن هنا فإن خطة حكومة بوغانفيل املتمتعة باحلكم الـذايت لعـام             . اجلامعي
يف الرسوم املدرسية اعتبارا مـن العـام احلـادي عـشر فمـا بعـده كانـت ختفيفـا رحـب بـه أوليـاء                          

  .أمور كثريون
  

  رمسيالتعليم غري ال  ٣- ١٠    
جــاء يف خطــة التعلــيم يف بوغانفيــل أن األميــات يالقــني صــعوبات أشــد يف االلتحــاق      

  . يف املائة٦٠بالتعليم غري الرمسي وبرامج التدريب، إذ تقدر نسبة األميات مبا يقارب 
  

  املدرسون  ٤- ١٠    
هنــاك اســتراتيجية أساســية خلطــة التعلــيم تتمثــل يف تــوفري تــدريب علــى القيــادة طــوال     
 بأكملــه ملدرســات املرحلــة االبتدائيــة، والتأكــد مــن تــوفري البــدالت واإلســكان وإعانــة    العقــد

ويف قطـاع التعلـيم   . االنتقال، اليت سـتحفز املدرسـات بـال شـك إىل العمـل يف املنـاطق احملرومـة              
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االبتدائي تدعو اخلطة إىل املساواة بـني اجلنـسني يف جمـالس اإلدارة ويف القيـادة وفـرص تـدريب                  
  . األولياتاملدرسات

  
  الصحة  - ١٢املادة     

 حكومـة بوغانفيـل املتمتعـة بـاحلكم الـذايت      مـن الدسـتور بـأن تتخـذ     ٣٣تقضي املادة     ٠-١٢
مجيع التدابري العملية لتعزيز الرعاية الصحية األولية، وتوفري الرعاية الصحية للجميع على أعلـى              

تــشجيع النــاس علــى  وكــذلكمــستوى، وضــمان تــوفري اخلــدمات الطبيــة األساســية للــشعب،   
 املتعلقــة بفــريوس ٣٤وورد يف املــادة . زراعــة الطعــام الكــايف وختزينــه، وتعزيــز التغذيــة الــسليمة

 أن جتعـل مـن   اإليـدز أن علـى حكومـة بوغانفيـل املتمتعـة بـاحلكم الـذايت             /نقص املناعـة البـشرية    
فيــل أولويــة اإليــدز وهتديــده للعــشائر وملــستقبل بوغان /مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

  .أساسية
ــل          ــسعينيات لبوغانفي ــع الت ــدة يف مطل ــا اجلدي ــابوا غيني ــاع ب ــوات دف / وكــان حلــصار ق

فقـد تـسبب حـصار اجلزيـرة يف وفـاة الكـثريين             . غينيا اجلديدة أثر غري متناسب على املرأة       بابوا
رضــى وحتملــت املــرأة العــبء اجملــاين لرعايــة امل . بــأمراض كــان ميكــن الوقايــة منــها، كاملالريــا  

وأدى تــدمري وإغــالق املستــشفيات واملــستوصفات وحمدوديــة اللــوازم . واملــشرفني علــى املــوت
  .الطبية وأدوية معاجلة املالريا إىل حدوث مشاكل كبرية يف جمال صحة األم والطفل

وكان لتجارب املرأة يف فترة الصراع أثر بالغ على سالمتها البدنية واعتدادها بنفـسها                 
ووقع اضطراب شديد يف اخلدمات الصحية نتيجـة لـسنوات الـصراع، إذ             . معومركزها يف اجملت  

ومنـذ انتـهاء   . ، ونـزح كـثري مـن املرشـدين الـصحيني     ١٤٩دمر الكـثري مـن املرافـق الـصحية الــ         
فبحلـول منتـصف    : األعمال العدائية حلت فترة من التقدم الـسريع يف إصـالح املرافـق الـصحية              

 ٧٨ مركـزا صـحيا أو مركـزا فرعيـا صـحيا، و              ٣١، و    عاد إىل العمل مستـشفيان     ٢٠٠٠عام  
  .مركز إسعاف

  
  الصحة اإلجنابية  ١- ١٢    

اإليدز من أنـشطتها يف جمـال       /قلصت جلنة املقاطعة املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية         
ــة  ــة اجملتمعي ــه مستــشفى بوكــا احمللــي جيــري بعــض     . الــدعوة والتعبئ ويف الوقــت الــذي كــان في

اإليــدز، مل تــتمكن منظمــة الــصحة العامليــة مــن احلــصول علــى   /ل الفــريوساالختبــارات يف جمــا
بيانات عن برامج الوقاية املوضوعة للسكان املعرضني خلطر شديد، أو عن معدل اإلصـابة بـني                

ــا مــن املنطقــة القيــام بتعبئــة سياســية   . متعــاطي املخــدرات واملــشتغلني بــاجلنس  ومــا زال مطلوب
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م املساواة بني اجلنسني واملعايري اجلنسية ودورهـا يف زيـادة خطـر        واجتماعية مكثفة ملعاجلة انعدا   
  .الفريوس والضعف إزاءه

  
  املعلومات الصحية  ٢- ١٢    

إن اخلــدمات الــصحية تعــاود نــشاطها، ومــع  ) ٢٠٠٨(تقــول منظمــة الــصحة العامليــة    
اإلفـراج  صنع القـرار فيمـا يتعلـق باهلياكـل الـصحية، و           /ذلك فإن ما يعوقها هو البطء يف التعاقد       

. عن األموال لتعيني مـوظفني صـحيني جـدد، والتـدفق غـري املتماثـل لألدويـة واملـوارد األخـرى                    
إن . ولذلك فـإن اخلـدمات الـصحية احلكوميـة تعجـز عـن الوصـول إىل مجيـع قطاعـات اجملتمـع                     

وعورة األراضي، وخصوصا الرب الرئيسي لبوغانفيل، وعزلة بعـض اجلـزر الـصغرية تزيـدان مـن                 
  .اس يف الوصول إىل اخلدمات الصحية األساسيةمشكلة الن
وقــد وضــعت بوغانفيــل، باعتبارهــا منطقــة متمتعــة بــاحلكم الــذايت داخــل بــابوا غينيــا      

 تركز على املرافـق الـصحية، واألمومـة      ٢٠١٠-٢٠٠٦اجلديدة، خطة عمل استراتيجية للفترة      
طنيـة الـربامج التعليميـة الـيت        وتـدعم اخلطـة الـصحية الو      . الساملة، والتحصني، والربامج اجملتمعيـة    

  .ستستهدف األحوال الصحية والسلوكيات السليمة
  

  العنف ضد املرأة  ٣- ١٢    
ــابوا غينيــا اجلديــدة النــسائي املعــين  / أصــدر منتــدى بوغانفيــل ٢٠٠٣مــارس /آذاريف    ب

بــالتخلص مــن األســلحة تقريــرا عــن تعــاطي اخلمــور املرتليــة وكيــف يــؤدي إىل تعطيــل عمليــة    
فقــد خــّرب الــسكارى أمــالك وكــاالت املعونــة، وســرقوا املركبــات،  . األســلحةالــتخلص مــن 

 قامـت نـساء مـن بوغانفيـل     ٢٠٠٣نـوفمرب  / الثـاين تشرينويف . وعّرضوا أرواح األبرياء للخطر   
. مبــسرية احتجــاج يف العاصــمة بوكــا وطــالنب بتغلــيظ القــوانني للتعامــل مــع اجلــرائم يف اجلزيــرة

لتطور املـرأة بإنفـاذ القـوانني يف اجلـرائم اجلنـسية، كـِسفاح احملـارم،                وطالبت وكالة ليتانا نيهان     
  .واالغتصاب، والتحرش اجلنسي

وأقامت النساء مكاتـب لـإلدارة ومكاتـب إحالـة للنـساء واألطفـال هتـدف إىل توحيـد            
وهـذا يتـيح   . مجيع خدمات املشورة اليت تقدمها املنظمـات غـري احلكوميـة واألجهـزة احلكوميـة       

عنف احلصول على املساعدة بطريقة حمايـدة وآمنـة ووديـة، واالتـصال بالـشرطة عنـد                 لضحايا ال 
. واخلدمــة يف هــذه املكاتــب طــوال اليــوم . احلاجــة لتــديل الــضحية بأقواهلــا ويفحــصها الطبيــب 

ويتنــاول مقــدمو املــشورة املــسائل النــسائية األخــرى، ومنــها طلبــات النفقــة الــيت تقــدمها األم     
وهناك أيـضا برنـامج إذاعـي أسـبوعي يركـز خـصوصا علـى العنـف               . وجةاملهجورة أو غري املتز   

  .اجلنسي وإساءة معاملة األطفال
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  احلياة االقتصادية واالجتماعية  - ١٣املادة     
اجلانبان الشرقي والشمايل لبوغانفيل يتـسمان باالرتفـاع البـالغ، وهـذا هـو الـسبب يف                  ٠-١٣

ل الفيضاين اجلنويب والغريب فيتميز بالعديـد       أما السه . وجود معظم مزارع الكاكاو وجوز اهلند     
وتنتـشر أنـشطة قطـاع الـسياحة     . من احليازات األسـرية الـصغرية ملـزارع الكاكـاو وجـوز اهلنـد         

  .الصغري، ويسيطر الشماليون على العمليات الكربى
 مــادة لنتائجهــا ١٣ومــع أن دســتور بوغانفيــل ال حيــاول تعريــف التنميــة، فإنــه يكــرس   

ــواد ( ــادة  ). ٣٥-٢٢امل ــصادية  ، ٢٢فمــثال ورد يف امل ــة واالقت ــة االجتماعي ، أن األهــداف العام
 أن تـسعى إىل إعمـال احلقـوق األساسـية جلميـع             حكومة بوغانفيل املتمتعة بـاحلكم الـذايت      على  

ســكان بوغانفيــل يف العدالــة االجتماعيــة والتنميــة االقتــصادية، وأن تكفــل، بــصفة خاصــة،         
ميـة صـوب حتقيـق أقـصى قـدر مـن الرفاهيـة االجتماعيـة والثقافيـة                  اجتاه مجيع اجلهود احلكو    )أ(

متتــع مجيــع ســكان بوغانفيــل بــاحلقوق والفــرص،  ) ب(والروحيــة جلميــع ســكان بوغانفيــل، و 
وحصوهلم على اخلدمات التعليمية والصحية، واملياه النظيفة واآلمنة، والعمل، واملأوى الالئـق،            

  .وما يكفي من امللبس واملأكل واألمن
على أن االقتصاد القائم غالبا على إنتاج املنتجات األساسية مثل الكاكـاو ولـب جـوز           

ويف الوقت ذاته تعترب حكومـة    . اهلند ال ميكنه دعم التنمية فيما تواجهه من حتديات االستقاللية         
بوغانفيل املتمتعة باحلكم الذايت قطاعات مصائد األمسـاك والغابـات مـصادر حمتملـة للـدخل يف                 

  .ةاملنطق
  دور املرأة يف االقتصاد  ١- ١٣    

بـابوا غينيـا اجلديـدة، ويف فتـرة     /هناك أكثـر مـن ألفـني مـن أرامـل احلـرب يف بوغانفيـل               
وقـد أجـرب الرجـال والنـساء علـى تـرك            . الصراع زاد معدل األسر اليت تعوهلا امرأة زيادة كبرية        

  .بيوهتم وبساتينهم، مما حرمهم متاما من مواردهم االقتصادية
  املرأة الريفية -  ١٤ادة امل    

سـتعمل،   حكومة بوغانفيل املتمتعة باحلكم الـذايت      من الدستور أن     ٤٤ورد يف املادة      ٠-١٤
وغانفيــل، وســتعترف بقــدر اإلمكــان  بيف أقــرب وقــت ممكــن، علــى وضــع سياســة لألراضــي ل  

يمـا يتعلـق    بأدوار الرؤساء التقليديني وغريهم من الزعمـاء التقليـديني ومـالّك األرض العرفيـة، ف              
مبسائل األرض العرفية، وستدرج املمارسات والقواعـد العرفيـة يف عمليـة وضـع وتنفيـذ قـانون                  

وستنص على محايـة الـسلطات العرفيـة لرؤسـاء اجملتمعـات الـيت تطبـق                ... األرض يف بوغانفيل    
  .نظام االنتساب لألم ولألب واملالّك العرفيني، فيما يتعلق بالعرف
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  )غري موجودتني ١٦ و ١٥املادتان (    
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  املراجع    
 .التقييم اجلنساين القطري، بابوا غينيا اجلديدة، ٢٠٠٦، مصرف التنمية اآلسيوي  

. ٢٠٠٧مصرف التنمية اآلسيوي، الوكالة األسترالية للتنميـة الدوليـة، البنـك الـدويل،        
  .االجتاهات االستراتيجية للتنمية الدولية يف بابوا غينيا اجلديدة

بفـريوس نقـص    املـصابون   األسر واألطفـال    . ٢٠٠٢رالية للتنمية الدولية،    الوكالة األست  
  .يف بابوا غينيا اجلديدةالضعاف اإليدز وغريهم من األطفال /املناعة البشرية

تقريــر االنتخابــات العامــة . ٢٠٠٥ منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ،  ‐أمانــة الكمنولــث  
  .٢٠٠٥ يونيه/حزيران ‐يو ما/أيارحلكومة بوغانفيل املتمتعة باحلكم الذايت، 

تقرير فريق تقييم االنتخابـات     . ٢٠٠٧ منتدى جزر احمليط اهلادئ،      ‐أمانة الكمنولث     
 جـزر احملـيط اهلـادئ، االنتخابـات الوطنيـة يف بـابوا غينيـا اجلديـدة،                  ‐التابع ملنتدى الكمنولـث     

 .٢٠٠٧أغسطس /آب ‐يونيه /حزيران

  .١٩٧٥دستور بابوا غينيا اجلديدة،   
تقريــر مرحلــي  : ، األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  ٢٠٠٤مــة بــابوا غينيــا اجلديــدة،    حكو  
   .غينيا اجلديدة لبابوا

ــا اجلديــدة، املكتــب الــوطين لإلحــصاءات،      ــابوا غيني نظــام مالمــح . ٢٠٠٢حكومــة ب
  .٢٠٠٠التعداد الوطين لعام : الفئات االجتماعية

تعمـيم املنظـور    . ٢٠٠٥ احليوانيـة،    حكومة بابوا غينيا اجلديدة، وزارة الزراعة والثروة        
  .٢٠٠٥اجلنساين واإلمنائي يف الزراعة والثروة احليوانية، التقرير السنوي لعام 

‐٢٠٠١اخلطـة الـصحية الوطنيـة للفتـرة         حكومة بابوا غينيا اجلديـدة، وزارة الـصحة،           
٢٠١٠.  

الــسياسة  .٢٠٠٧يوليــه /متــوزحكومــة بــابوا غينيــا اجلديــدة، وزارة التنميــة اجملتمعيــة،    
  .املتكاملة للتنمية اجملتمعية

االستراتيجيـــــــة اإلمنائيـــة املتوســـطة األجـــل للفتـــرة  حكومـــة بـــابوا غينيـــا اجلديـــــــدة،  
٢٠١٠‐٢٠٠٥.  

. ٢٠٠٦حكومــة بــابوا غينيــا اجلديــدة، أمانــة اجمللــس الــوطين لإليــدز ووزارة الــصحة،   
  .٢٠٠٦ديسمرب / األولكانون اإليدز،/التقرير الفصلي عن فريوس نقص املناعة البشرية
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  .٢٠٠٠، ٥+تقرير عن بيجني. ٢٠٠٠حكومة بابوا غينيا اجلديدة،   
تقريـر جلنـة االسـتعراض اإلداري       . ٢٠٠٤سـبتمرب   /أيلـول حكومة بابوا غينيا اجلديدة،       
 وزير األمن الداخلي ومعهد الشؤون الوطنيـة وحكومـة          ة امللكية لبابوا غينيا اجلديدة إىل     للشرط
  .يا اجلديدةبابوا غين
البيــان املــدىل بــه يف الــدورة االســتثنائية الثالثــة  . ٢٠٠٠حكومــة بــابوا غينيــا اجلديــدة،   

: ٢٠٠٠املــرأة عــام . ٢٠٠٠يونيــه /حزيــران ٦، ٥+ والعــشرين للجمعيــة العامــة عــن بــيجني  
  .املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

التقريــر القطــري املرحلــي عــن دورة اجلمعيــة  . ٢٠٠٨يــدة، حكومــة بــابوا غينيــا اجلد   
  .٢٠٠٨اإليدز، /العامة االستثنائية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية

  .املرأة يف الربملانات الوطنية. ٢٠٠٨االحتاد الربملاين الدويل،   
  .تقرير التنمية البشرية. ٢٠٠٧،  األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج  
  .التقييم القطري املوحد لبابوا غينيا اجلديدة. ٢٠٠١املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم   
، ٢٠١٢‐٢٠٠٨إطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، بـابوا غينيـا اجلديـدة،                  
  .تطوير القدرات والشراكات من أجل بناء الدولة. ٢٠٠٦نوفمرب / الثاينتشرين

  .ربامج اإلمنائية ورعاية الطفلةوضع ال، ٢٠٠٤منظمة األمم املتحدة للطفولة،   
حتليـل حالـة االعتـداء اجلنـسي علـى األطفـال       . ٢٠٠٤منظمة األمم املتحـدة للطفولـة،       

  .واالستغالل اجلنسي التجاري لألطفال يف بابوا غينيا اجلديدة
  .التحليل اجلنساين يف بابوا غينيا اجلديدة. ١٩٩٨ البنك الدويل،  
  .تقييم الفقر: بابوا غينيا اجلديدة. ٢٠٠٤يونيه /حزيرانالبنك الدويل،   

  


