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 مقدمة  
نشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ  عقـــد  -1

ُ
الفريـــق العامـــ  املعـــا بالســـتعراض الـــدورأ الشـــام   امل

 72   دورته التاسـعة عشـرة ا الفـمة مـن7002حزيران/يونيه  12املؤرخ  5/1حقوق اإلنسان 
ا غينيــا الســتوايفية ا ا لســة ال انيــة  . واسُتعرضــا احلالــة7014 أيار/مــايو 9إىل  نيســان/أبري 

تــــرأد وفــــد غينيــــا الســــتوايفية الســــيد ألفونســــو نســــو و  .7014 أيار/مــــايو 5عشــــرة املعقــــودة ا 
 موكوأ. واعتمد الفريق العام  التقرير املتعلق بغينيا الستوايفية ا جلسـته السـابعة عشـرة املعقـودة

 .7014 أيار/مايو 2ا 
  اختار  لـ  حقـوق اإلنسـان فريـق املقـررين التـا  7014يناير كانون ال اين/  15وا  -7

إســــتونيا  وجنــــوا أفريقيـــــا  )اجملموعــــة ال (ثيــــةا لتيســــمل الســــتعراض املتعلــــق بغينيــــا الســــتوايفية  
 واليابان.

  صـدرت 16/71مـن مرفـق القـرار  5والفقـرة  5/1مـن مرفـق القـرار  15للفقرة  وفقاا و  -3
 ستعراض املتعلق بغينيا الستوايفية الوثايفق التالية ألغراض ال

)أا 15تقريـــــــــــــــــــــر و ا/عـــــــــــــــــــــرض خ ـــــــــــــــــــــ  مقـــــــــــــــــــــد  وفقـــــــــــــــــــــاا للفقـــــــــــــــــــــرة  )أا 
(A/HRC/WG.6/19/GNQ/1)؛ 

)اا 15 جتميــل للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان وفقــاا للفقــرة )اا 
(A/HRC/WG.6/19/GNQ/2ا؛ 

)جا 15اا للفقـــــــرة مــــــوجز أعدتــــــه املفوضـــــــية الســــــامية حلقــــــوق اإلنســـــــان وفقــــــ )جا 
(A/HRC/WG.6/19/GNQ/3). 

ـــة  ايفمـــة أســـ لة أعـــد ا ســـلفاا  غينيـــا الســـتوايفيةوأحيلـــا إىل  -4 عـــن  ريـــق اجملموعـــة ال (ثي
اململكـة املتحـدة و واملكسـي،    ليختنشتاينإسبانيا  والربتغال  وا مهورية التشيكية  وسلوفينيا  و 

ا املو ـل الشــبك   ج  وهولنــدا. وهـذأل األسـ لة متاحــة  والنـرويلربي انيـا العممـو وأيرلنــدا الشـمالية
 اخلارج  ل(ستعراض الدورأ الشام .

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 موضوع االستعراضالحالة من جانب الدولة عرض  -ألف 
أعــرا وفــد غينيــا الســتوايفية عــن رضــاأل عــن التقــد  الكبــمل الــذأ ُأحــر  ا  ــال حقــوق  -5

ا  ايفمــة. و ــال إن إصــدار الدســتور ا ديــد  ــد أع ــو  الــ مــاأ ــر بــ ن التحــديات  اإلنســان لكنــه
 للدولة وللتنمية الجتماعية. جديداا   مخاا 
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ا تعزيـز التمتـل الكامـ  باحلريـات.  أساسـياا  وأفـاد الوفـد بـ ن مكافحـة الفقـر تشـك  أمـراا  -6
جتمـاع  واملستشـفيات ا العديـد مـن  ـالت  منهـا بـاألخك السـكن ال توجيرأ اختاذ إجراءا

 واملدارد للتمكني من التمتل احلقيق  باملنافل اليت ت يت هبا الدولة.
غينيـــــا أولـــــا املقدمـــــة أثنـــــاء الســـــتعراض الـــــدورأ الشـــــام  األول  بالتوصـــــيات  وعمـــــ(ا  -2

إىل  لــــ   امد    ُـــيتالـــ تفا يـــة حقــــوق األ ـــخاة ذوأ اإلعا ـــةالعتبـــار الكامـــ  لالســـتوايفية 
 يها.التصديق عل حنوخ وة ك  الشيوخ   النواا و ل

املتعلــق بمدمــاج  179/7004تنفيــذ املرســو  ر ــم جتــدر اإل ــارة إىل وا هــذا الصــدد   -2
ها الراب ــة الو نيــة لص ــخاة ســمل األ ــخاة ذوأ اإلعا ــة ا بــرامج الالــمان الجتمــاع  الــيت ت

 من التفاصي  بش ن هذا املوضوع. . و د  الوفد مزيداا ذوأ اإلعا ة
و ــــال الوفــــد إن الدســــتور يــــنك علــــو اســــتق(لية الســــل ة القالــــايفية و ــــدد بالتفصــــي   -9

ـــز عـــدد مـــن مبـــادرات  صـــ(حيا ا وأعما ـــا. وفالـــ(ا  عـــن األحكـــا  التشـــريعية ذات الصـــلة  يُنبا
 التدريب ا  ال حقوق اإلنسان.

عــــذيب وعلــــو املســــتو  الــــو ا  ي بَّــــق  ــــرار احلكومــــة املتعلــــق بعــــد  التســــام  مــــل الت -10
و ارة والحتبـــا  التعســـف   واعُتمـــدت تـــدابمل صـــارمة هبـــذا الشـــ ن. وا هـــذا الســـياق  وضـــعا 

مقولـة  منهالصفحة األوىل وتُقتب  ا لشر ة بش ن حقوق اإلنسان  ل اا مرجعي اا األمن الو ا كتيب
   هـو رفـاأل  ـعو؛ وحقـه ا السـ(مةه   "إن  غل  الشاغ   اآلن ومستقب(ا  مباسوغو  للريفي 

واحلرية غمل  اب  للتفاوض. وعلو  وات األمن والنمـا  كفالـة هـذأل احلقـوق وضـمان سـ(مة  يـل 
ويتبلــو ا هــذا التصــري  التــزا  احلكومــة  نــل التعــذيب والحتبــا  التعســف  وغمل ــا  .املــوا نني"

 من ضروا املعاملة املهينة.
جـ  جعـ  اللبنـة الو نيـة وأضاف الوفد أن غينيا السـتوايفية بصـدد اختـاذ خ ـوات مـن أ -11

 جبارة حلقوق اإلنسان متسقة مل مبادئ باري . وا الو ا نفسه  تبذل غينيا الستوايفية جهوداا 
تقـد  تقــارير إىل اللبنـة املعنيــة  ب ـرق منهــامتواصــ    بشـك  لتعـاون مـل وكــالت األمـم املتحــدةل

والتحاور  عراض الدورأ الشام الستآلية و   بالقالاء علو التمييز ضد املرأة  و نة حقوق ال ف 
دون حتفظ ا أنش ة املقرر اخلاة املعـا  سـ لة التعـذيب  عن املشاركة   فال(ا معها بشك  بناء

 وغملأل من ضروا املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال(إنسانية أو املهينة.
بيــــل بشـــ ن تفا يــــة حقـــوق ال فــــ  و ـــد أنشـــ ا  نــــة لدراســـة الربوتوكــــول الختيـــارأ ل -17

الربوتوكـول الختيـارأ لتفا يـة حقـوق و ا البغاء وا املواد اإلباحية   األ فال األ فال واستغ(ل
 عـــات املســـلحة  والربوتوكـــول الختيـــارأ لتفا يـــة القالـــاء اناأل فـــال ا امل ا ـــما ال فــ  بشـــ ن 

راء للموافقــة إىل  لــ  الــو   هــذأل الربوتوكــولت  بــ  تقــد   علــو  يــل أ ــكال التمييــز ضــد املــرأة
 .ا و ا لحقمث إىل الربملان   اعليه
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 ريب املهاجرين والجتار باأل خاة   ّط ا  و ال الوفد إن غينيا الستوايفية مل تشار  -13
علـــو التصـــديق علـــو الربوتوكـــول  وأضـــاف أن احلكومـــة  ـــد وافقـــا مســـبقاا  ول ســـيما األ فـــال.

ا البغـــاء وا املـــواد  األ فـــال فـــال واســـتغ(لبيـــل األ بشـــ ن تفا يـــة حقـــوق ال فـــ  الختيـــارأ ل
 .7014  وأن الربملان بصدد النمر فيه خ(ل عا  اإلباحية
وتُتاح للبنة الدولية للصليب األمحر ومم ل   اعات دينية خمتلفة إمكانية الوصول حبريـة  -14

للبنة الو نيـة عن ذل،  جيرأ املدع  العا  وا إىل مراكز الحتبا  علو املستو  الو ا. وفال(ا 
ــــات تفتــــي الحتبــــا  دوريــــة ملراكــــز الحتبــــا . وا القالــــايا املتعلقــــة ب شحلقــــوق اإلنســــان عملي

وتلقو أما  حماكم عسكرية؛  مشاهبة  ُحوكم ا ناة الفعالتعذيب أو أ وأ الخت اف وأ التعسف 
 فهم اوظــايفبالســبن أو فصــلوا مــن  اا أحكامــ األ ــخاة الــذين تبــني أكــم ارتكبــوا هــذأل األفعــال

  .حالت أخر 
إحالة اتفا ية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد     ررت احلكومة7014 نيسان/أبري وا  -15

إىل اللبنة الو نية للشؤون السياسية من أج  احلصول علو رأيها. و د سبق للبنة احلقو يني أن 
ألساســــ   ــــررت ا ــــماح التو يــــل علــــو هــــذا الصــــ،  لكنهــــا أبــــدت حتفمــــات علــــو نمــــا  رومــــا ا

تقريـــر  نـــة الشـــؤون  تتلقـــوا هـــذأل املســـ لة حاملـــا  احلكومـــة ســـتباو  للمحكمـــة ا نايفيـــة الدوليـــة.
 السياسية.

 كافحــة الفســاد  واعــد مصــممة مــن أجــ  القالــاء  ويرســ  مكتــب املــدع  العــا  املعــا -16
 علـــو الفســـاد بشـــك  فعـــال. ويقـــل علـــو عاتقـــه التـــزا  بـــاإلع(ن عـــن احلالـــة املاليـــة لص ــــخاة

 ــد  و املعلومــات الســرية. اســتخدا  لحتمــال تالــارا املصــا  و  لمرا بــة  وذلــ، نمــراا اخلاضــعني ل
 الوفد معلومات مفصلة عن اإلجراءات املتخذة ا هذا الصدد.

ىل الربوتوكـــــول إانالـــــما  غينيـــــا الســـــتوايفية علـــــو احلكومـــــة  وافقـــــا  7014ا عـــــا  و  -12
 أ كـان  ــدذ عـات املسـلحة  الـاناأل فـال ا امل ا ـما الختيـارأ لتفا يـة حقـوق ال فـ  بشـ ن 

وفيمــا  ــك نمــا  رومــا األساســ   إجــراءات النالــما . اســتكمال إىل الربملــان مــن أجــ   أحيــ 
 الحتاد األفريق . نأ رت احلكومة إع(

 علو النحـو املناسـب تهاومشارك رأةعدد من املبادرات القانونية لكفالة مت ي  املاخّتذ  و د -12
ا احلكومـة وا مت ي  املرأة ومشاركتها واسـع  الن ـاق  . ونتيبة لذل،  باتات الدولةا مؤسس

  ل  الشيوخ.
 وأفاد الوفد ب ن هنا   يادة ا اإلنفاق العا  علو الق اعات الجتماعية. -19
واإلسـكان والكهربـاء وسـل احلالـرأ وباإلضافة إىل ذلـ،  اختـذت تـدابمل فيمـا يتعلـق بالت -70

 مـاالوصول إىل املنا ق الريفيـة وبنـاء إمكانية إنشاء ال رق لتحسني  يشم ح    ا والصرف الص
 مسكن ا  يل أحناء البلد. 15 000يزيد علو 
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تدابمل لتحسني الصحة  ول سيما فيما يتعلق بالوفيـات النفاسـية ووفيـات  أيالاا واختذت  -71
املايفـــة مـــن الـــولدات  ســـاعدة ا  90 جتـــرأ ضــمان أنمـــن خـــ(ل األ فــال ا املنـــا ق الريفيـــة  

ا املايفـــة حبلـــول عـــا   50بنســـبة وترمـــ  هـــذأل التـــدابمل إىل احلـــد مـــن الوفيـــات النفاســـية  ـــاب(ت. 
 .7070ا املايفة حبلول عا   20  وبنسبة 7015
تـدابمل ملكافحــة اإليـد  وغــملأل مـن األمــراض املنقولــة العـدد مــن  اختــذوعـ(وة علــو ذلـ،   -77

 (ريا.املو بالتصال ا نس  
النما  التعليم  الـو ا علـو خمتلـف املسـتويات مـن خـ(ل  ُأصل فيما يتعلق بالتعليم  و  -73

 تكييف املناهج الدراسية والكتب املدرسية.
مــن  الماخــيك أك ــر مرونــة فيمــا  ــك معــايمل  وضــلو ارة الداخليــة إجــراءات لوتتخــذ  -74
و ــد ُخفالـــا  عمـــ  ا غينيــا الســـتوايفية.لعديــد مــن الراب ـــات واملنممــات غـــمل احلكوميــة الــيت تل

 القيود املفروضة علو وسايفط اإلع(   وبات جناح العديد من اجملـ(ت واملنشـورات ا البلـد دلـي(ا 
 علو عد  فرض أأ ر ابة.

الـــذأ  476/7014إللغـــاء عقوبـــة اإلعـــدا   اعتمـــدت احلكومـــة املرســـو  ر ـــم  متهيـــداا و  -75
 عقوبة. ذأل ال اا اختياري اا أعلنا فيه و ف

 .مركز حقوق اإلنسان بغية تنشي ههيكلة احلكومة وا و ا  ريب  ستعيد  -76
فيمــا مالــو.  و ــد اســُتبيب للعديــد مــن التوصــيات الــيت مل تقبلهــا غينيــا الســتوايفية متامــاا  -72

علو وجه السرعة  من أجـ   بش كا فسُيستباا  ااختاذ  رار أما التوصيات اليت ما  الا تنتمر 
عمليـة  من خـ(لنزيه والشفاف بني غينيا الستوايفية ومنمومة األمم املتحدة اللو احلوار ع بقاءاإل

 الستعراض الدورأ الشام .

 ع االستعراضو وردود الدولة موضجلسة التحاور  -باء 
جلســة خــ(ل . وتــرد التوصــيات املقدمــة خــ(ل جلســة التحــاور بيانــاتبوفــداا  26أدىل  -72

 من هذا التقرير.ال اين الفرع التحاور ا 
 املقدمــــة اوأعربــــا الســــويد عــــن  لقهــــا إ اء عــــد  إحــــرا  تقــــد  ا تنفيــــذ التوصــــيات  -79
علو الرغم من ارتفاع نصـيب واخنفاض مؤ رات التنمية البشرية ارتفاع الفقر إ اء   و 7009 عا 

 الفرد من الدخ  ا غينيا الستوايفية.
ها إليهـا سـتوايفية  يـل التوصـيات الـيت  ـدمتوأعربا سويسرا عـن تقـديرها لقبـول غينيـا ال -30

  و ـــبعا غينيـــا الســـتوايفية علـــو مواصـــلة الســـابق خـــ(ل الســـتعراض الـــدورأ الشـــام سويســـرا 
 .تل، التوصيات جهودها من أج  تنفيذ
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ا هود اليت تبذ ا غينيا الستوايفية من أج  مكافحة الجتار بالبشر  إىل تايلند  ارت وأ -31
النالما  إىل الربوتوكول الختيارأ لتفا ية القالاء و   ت النفاسية ووفيات الرضلاحلد من الوفياو 

املؤسسـة  مـن أجـ  جعـ اخل وات املتخذة كما أ ارت إىل علو  يل أ كال التمييز ضد املرأة   
غينيــــا الســــتوايفية علــــو  تايلنــــد مــــل مبــــادئ بــــاري . و ــــبعا متســــقة الو نيــــة حلقــــوق اإلنســــان

 عـات انوكـول الختيـارأ لتفا يـة حقـوق ال فـ  بشـ ن ا ـما  األ فـال ا املالنالما  إىل الربوت
 بمجراء تقد  الب(غات.املتعلق تفا ية حقوق ال ف  لوالربوتوكول الختيارأ   املسلحة
ا غينيـــــا الســـــتوايفية باإلصـــــ(ح الدســـــتورأ الـــــذأ أجرتـــــه ليشـــــيت  - وأ ـــــادت تيمـــــور -37
التـزا  احلكومـة و التعليم والصحة وحقـوق ال فـ    ت ال االذأ أحر ته التقد  و   7017 عا 

 ال تصادية والجتماعية. بتحقيق أهدافها
وأ ــــارت توغــــو إىل التــــدابمل الراميــــة إىل حتســــني حالــــة املــــرأة وال فــــ  واأل ــــخاة ذوأ  -33

 ة.اإلعا ة. وأ ادت  ا تبذله غينيا الستوايفية من جهود لكفالة احلقوق ال تصادية والجتماعي
الراميـــة إىل القالــاء علـــو القوالـــب  هــا ــبعا تـــون  غينيــا الســـتوايفية علــو تك يـــف جهودو  -34

 .األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان هي ات النم ية ا نسانية  وتعزيز تعاوكا مل  يل
ورحبا تركيا خب ـة التنميـة وتعيـني نايفـب لـريفي  الـو راء مكلـف حبقـوق اإلنسـان وإنشـاء  -35

 ا  ــالجهــود مك فــة بــذل  نيــة حلقــوق اإلنســان. ودعــا إىل تعزيــز ســيادة القــانون و مؤسســة و 
 حقوق اإلنسان.

األعمـــال ملكـــة املتحــدة لربي انيـــا العممـــو وأيرلنــدا الشـــمالية عــن  لقهـــا إ اء وأعربــا امل -36
وح ـــا غينيـــا  .ادعـــاءات الفســادإ اء املـــدافعني عـــن حقــوق اإلنســـان و  الـــيت تســتهدفالنتقاميــة 

 ضمان حرية التعبمل والتبمل.علو ستوايفية ال
الحتبـــــا   عمليـــــات إ اء عـــــن اســـــتمرار  لقهـــــاالوليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة وأعربـــــا  -32

 ـــوات األمـــن عـــن انتهاكـــات حقـــوق عـــد  مســـاءلة دوافل سياســـية  و بـــالعنـــف أعمـــال التعســـف  و 
وح ـا الوليـات اخل ر. عمـال احملفوفـة بـاإلنسان  والفتقار إىل تشريعات حتم  األ فـال مـن األ

التعبــــمل وتكــــوين ا معيــــات والتبمــــل  اتمحايــــة حريــــعلــــو املتحــــدة األمريكيــــة غينيــــا الســــتوايفية 
 السلم .

 جــرت علــو املســتو  الــو ا بشــ نوأ ــارت أوروغــواأ إىل الدراســات واملنا شــات الــيت  -32
وجــود ســل ة  الــايفية وأعربــا عـن  لقهــا بســبب التقـارير املتعلقــة بالفســاد وعـد   عقوبـة اإلعــدا .

 مستقلة.
 هوريــة فنــزوي( البوليفاريــة بــاخل وات املتخــذة مــن أجــ  التصــديق علــو اتفا يــة ورحبــا  -39

عــن  األ ــخاة ذوأ اإلعا ــة  فالــ(ا عــيش حقــوق األ ــخاة ذوأ اإلعا ــة وحتســني مســتويات 
 ضمان إمكانية احلصول علو التعليم. ما  كالتقد  احملر  في
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با هود املتواصـلة الـيت تبـذ ا غينيـا السـتوايفية مـن أجـ  تعزيـز التمتـل  أ ادت فييا نا و  -40
حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية  ول سـيما احلقـوق السياسـية وال تصـادية والجتماعيـة  مـن 

 امليزانية وبناء القدرات.ا شفافية الخ(ل اإلص(ح الدستورأ و 
ها ا  ــالت املؤسسـية  واسـت مار  اآليا ـ هـازيز تعلوأثنـا  مبـابوأ علـو غينيـا الســتوايفية  -41

املســــاواة بــــني   وكــــذل، ا  ــــال اخلــــدمات العامــــة وامليــــاأل والصــــرف الصــــح و الصــــحة و التعلــــيم 
حتســني سياســة التعلــيم للبميــل وتوســيل ن ــاق  علــوا نســني. وح ــا  مبــابوأ غينيــا الســتوايفية 

 وإذكاء الوع  هبا.حقوق اإلنسان  علو التدريب
مـــن لتـــدابمل الراميــة إىل تعزيـــز خمتلـــف املؤسســـات الو نيـــة لعربــا ا زايفـــر عـــن تقـــديرها وأ -47
بغيــة جهــود ملــا تبذلــه مــن غينيــا الســتوايفية ب  ــادتضــمان أفالــ  محايــة حلقــوق اإلنســان. وأأجــ  

 تعزيز احلقوق ال تصادية والجتماعية وال قافية.
نســان ومواءمــة التشــريعات احملليــة صــكو  دوليــة حلقــوق اإلعلــو ورحبــا أنغــول بالتصــديق  -43
تعليميـة ا غينيـا السـتوايفية. وأعربـا  واعتماد تـدابمل  وإنشاء مؤسسة و نية حلقوق اإلنسانها  مع

 .إىل املدارد من املدارد  وإمكانية وصو ن عن  لقها إ اء معدل تسرا اإلناث
ا غينيــا الســتوايفية و ــبع يت أجريــا تعــدي(ت التشــريعية الــالوأ ــارت األرجنتــني إىل  -44

و ــبعا غينيــا الســتوايفية علــو  .إلغــاء عقوبــة اإلعــدا  هــاعلــو اختــاذ مزيــد مــن اخل ــوات   ــا في
اإلجــراءات اخلاصــة  وأعربــا عــن إىل دعــوة دايفمــة إىل املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان و  توجيـه

 حقوق املرأة.  لقها بش ن
يت ة املــرأة  واستفســرت عــن اإلجــراءات الــحالــشــ ن  لقهــا باســتمرار أرمينيــا عــن وأعربــا  -45

 غينيا الستوايفية من أج  حتسني فرة حصول املرأة علو التعليم. اختذ ا
 .إمكانيـة احلصــول علـو الكهربـاء واملــاء الصـا  للشــراإ اء  وأعربـا أسـماليا عــن  لقهـا -46

لختيــارأ لعقوبــة بــالعنف املنــز   ورحبــا بــالو ف ا ةبــرامج التعلــيم العــا  املتعلقــ علــو و ــبعا
 النفرادأ.  حتبا والالتعسف  اإلعدا . وأعربا عن  لقها املستمر إ اء عمليات التو يف 

إعمــال حقــوق اإلنســان  و ــبعا غينيــا الســتوايفية علــو  ا وأ ــارت بــنن إىل التقــد  احملــر  -42
 .تل، ا هود اغينيا الستوايفية لتقد  املساعدة  علو مواصلة جهودها. وح ا اجملتمل الدو 

قــة شــاريل القـوانني املعلَّ مل ـبعا بوتسـوانا غينيــا السـتوايفية علــو وضـل الصــيغة النهايفيـة و  -42
وح ـــا احلكومـــة علـــو  .فعـــالشـــك  لنتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان ب أن تتصـــد الـــيت مـــن  ـــ كا 

 املمارد علو السبينات.التصدأ للعنف ا نس  
عقوبــة اإلعــدا   ووضــل بــرامج ل اختيــارأ يفية بو ــفورحبــا الربا يــ  بــالتزا  غينيــا الســتوا -49

قوق املـرأة  لكنهـا أ ـارت إىل التحـديات املتبقيـة فيمـا يتعلـق باملسـايف  ا نسـانية ومحايـة خاصة حب
 .الف ات الالعيفة األخر 
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وأ ـــــــارت بوركينـــــــا فاســـــــو إىل التـــــــدابمل الراميـــــــة إىل منـــــــل  ريـــــــب املهـــــــاجرين والجتـــــــار  -50
هبـذأل فيمـا يتعلـق  التحديات الريفيسية اليت تواجههـا غينيـا السـتوايفية عن استفسرتباأل خاة. و 

 من أج  التصدأ  ا.اإلجراءات املتخذة عن و  املس لة
اخلاصــة أ ــادت بورونــدأ بالتــدابمل املؤسســية والتشــريعية املتخــذة لالــمان حقــوق اإلنســان و  -51
 .ألوتعزيز  ا ها  القالايف  إىل إص(حبا هود الرامية  ورحبا أيالاا  أل خاة ذوأ اإلعا ة.با

ـــــاحلقوق صـــــلغينيـــــا الســـــتوايفية علـــــو مواصـــــلة جهودهـــــا املت ا كـــــابو فـــــملدأ ـــــبعو  -57 ة ب
ال تصـــادية  ول ســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــالتعليم وامليـــاأل والصـــرف الصـــح  وإمـــدادات و  الجتماعيـــة

 نسان.إنشاء املؤسسة الو نية حلقوق اإل أ ارت إىلالجتماع . و  والسكن الكهرباء والصحة
 متما ــياا مكتــب أمــني املمــامل  يكــون أن املتخــذة لالــمانواستفســرت كنــدا عــن التــدابمل  -53

 . وتو يفهم . وأعربا عن القلق إ اء مالايقة الصحفينيمل مبادئ باري  ومستق(ا 
 هوريـــة أفريقيـــا الوســـ و غينيـــا الســـتوايفية علـــو مواصـــلة جهودهـــا مـــن أجـــ  و ـــبعا  -54

 اجملتمل الدو  علو مواصلة التعاون مل البلد. امحاية حقوق اإلنسان  وح 
وأ ادت تشاد بالتدابمل املتخذة لتحسني حالة حقوق اإلنسان ا غينيـا السـتوايفية  ول  -55

 األ خاة ذوأ اإلعا ة. بش ن سيما اإلجراءات املتخذة 
   ــا يةغينيــا الســتوايفالــيت أجر ــا  وأ ــارت  ــيل  إىل اإلصــ(حات القانونيــة واملؤسســية -56
حقوق  تعزيزمن الربامج الرامية إىل  ذل،  وما يرتبط ب7017الدستور الذأ اعتمد ا عا  فيها 

 . ومحايتها علو حنو أفال  اإلنسان
التعليم والصحة واخلدمات العامة والجتماعيـة   الت  الست مار ابالصني  وأ ادت -52

تفا يــة حقــوق األ ــخاة للختيــارأ واخل ــوات املتخــذة مــن أجــ  التصــديق علــو الربوتوكــول ا
 عـات اناأل فـال ا امل ا ـما تفا ية حقوق ال ف  بش ن لالربوتوكول الختيارأ و ذوأ اإلعا ة  

وح ـا  بـمجراء تقـد  الب(غـات.املتعلـق تفا يـة حقـوق ال فـ  لاملسلحة  والربوتوكول الختيـارأ 
 غينيا الستوايفية.  إىل ملا اجملتمل الدو  علو تقد  املزيد من الدعم التقا وا

املسـاواة  مـن أجـ  التشـبيل علـوغينيـا السـتوايفية  ليت اختـذ اورحبا كولومبيا بالتدابمل ا -52
 يــادة معــدل التحــاق اإلنــاث و حتســني نوعيــة التعلــيم  و بــني ا نســني وتعزيــز رفــاأل املــرأة ووضــعها  

شــرية/اإليد   ل ســيما مــن خــ(ل والتصــدأ لعمــ  األ فــال وفــملود نقــك املناعــة الب  باملــدارد
 إذكاء الوع .مبادرات 

ومنهـا كونغو عن تقديرأل للبهود اليت تبذ ا غينيا السـتوايفية ا  ـال الصـحة  وأعرا ال -59
بشـ ن انتقــال وبــاء فـملود نقـك املناعـة البشـرية  و ذكـاء الـوع  بشـ ن تنمـيم محـ(ت إل بـاألخك
 من األ  إىل ال ف .  الفملود
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اختيـارأ لعقوبـة اإلعـدا . الـذأ يقالـ  بو ـف قـانون الالت ورات املتعلقـة بإىل سلوفينيا ت  ار وأ -60
 وأعربا عن  لقها املستمر إ اء املمارسات واألعراف اليت تنته، حقوق النساء والفتيات.

التعلـيم ومكافحـة  ا هود اليت تبذ ا غينيا السـتوايفية ا  ـا إىل ت كوت ديفوار  ار وأ -61
ــــا  والوفيــــات النفاســــية.ضــــل وفيــــات الر  و ــــددت علــــو أ يــــة التعــــاون بــــني اجملتمــــل الــــدو  وغيني
 الستوايفية.

وسل ا كوبا الالوء علو ا هود اليت تبذ ا احلكومـة لتنميـة البلـد   ـا ا ذلـ، التـدابمل  -67
ـــة الصـــحية وإمكانيـــة  الراميـــة إىل احلـــد مـــن وفيـــات الرضـــل وحتســـني التعلـــيم وحتســـني نوعيـــة الرعاي

 صول عليها.احل
فـراد التـدريب أل قـد تمـن أجـ  بـذلا  خاصـة  ـد جهـوداا إن  وفد غينيا السـتوايفيةو ال  -63
وُوض ـــ   ميـــل املـــوظفني املـــدنيني والعمـــوميني أن أأ فـــرد  ـــيش والشـــر ة ومـــوظف  الســـبون. ا

 مســؤول عــن التعــذيب  ــالف التفا يــات الــيت و عــا غينيــا الســتوايفية وصــد ا عليهــا  والتــزا 
ويتبلــــو الــــدلي  علــــو ذلــــ، ا كتــــاا تــــدريب الشــــر ة   لــــ  حقــــوق اإلنســــان. جتــــاأل الدولــــة

 .إىل ريفي   ل  حقوق اإلنساننسخة منه أ سلما ذالواملوظفني ذوأ الزأ الرمس   
وأضــاف الوفــد أن هنــا  الك ــمل ممــا أجنــز للقالــاء علــو الفقــر  رغــم أن ا هــود املبذولــة مــن  -64

تقار البلد إىل ا ياك  األساسية املاديـة ال( مـة  نتيبـة فـمة الضـ راا أج  ذل، تعر لا بسبب اف
 ال ويلة اليت عا ها. ولذل، ُخصصا ميزانية ل(ست مار ا ا ياك  األساسية املادية.

وتعمـــ  احلكومـــة بشـــك  وثيــــق مـــل اجملتمـــل املـــدين. وترحــــب بالتوصـــيات الـــيت تقــــدمها  -65
 باهتما   هبدف تنفيذها. لماا منممات اجملتمل املدين وحتيط هبا ع

و د  ررت احلكومة أنه إذا كان الحتبا  التعسف   دث ا املاض   فمنه ل مكان له  -66
األ ــــخاة بالعقوبــــات ســــُتنزل أ ــــد إذا مــــا حــــدث مــــرة أخــــر   و  ا حاضــــر البلــــد ومســــتقبله.

 .عنه املسؤولني
 ـادرة علـو  ساسـية ال( مـة لصـحافةغينيا الستوايفية تفتقر إىل ا ياكـ  األو ال الوفد إن  -62

 ذا الش ن.هب اتاختاذ إجراء  ل بد من   وبالتا أداء عملها
وأضــاف أن الــريفي   باعتبــارأل ريفــي  الدولــة واحلكومــة  ل يتــدخ  ا الســل ة القالــايفية.  -62

 وصلة الريفي  الوحيدة هبذأل السل ة ه  أنه ريفي  الدولة  ومن مث فهو يمأد اجملل  األعلو.
 عمليـةهنـا    و  بملهـا ـام  للتشـريعات الو نيـة  تعدي  تدر  احلكومة ضرورة إجراءو  -69

 .جارية إص(ح
الربوتوكـــول الختيــارأ لتفا يـــة حقـــوق وجيــرأ العمـــ  كــذل، مـــن أجـــ  التصــديق علـــو  -20

 . عات املسلحةاناأل فال ا امل ا ما ال ف  بش ن 
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  وتقـدَّ  عة البشـرية/اإليد  واألوب ـة األخـر فملود نقك املناو د عني  و ير مسؤول عن  -21
وغـملأل مـن األمـراض. وسـيعز  هـذا الـنهج اإليـد  ب املصابنيأل خاة إىل ا باجملان الرعاية الصحية

 بفال  دعم اجملتمل الدو .
 املرأة من املمارسات ال قافية الالارة.وأفاد الوفد ب ن هنا  إجراءات تتخذ حلماية  -27
تـو ع  ا الدخ   أوض  الوفد أن املوارد لة كبمل الالدخ  والفوارق  متوسطوفيما  ك  -23
احلاجة إىل إعادة است مار جـزء كبـمل مـن امليزانيـة الو نيـة ا ا ياكـ  األساسـية بسبب  فشي اا   ي اا 
 .للبلد
الصــحفيني؛ وأكـــدت أن ك فيمــا  ــقدمــة بالتعليقــات امل و ــد أحا ــا احلكومــة علمــاا  -24

 احلماية.سيحالون ب ما اجملتمل  وأك اا هام اا ر دو يؤدون الصحفيني 
السـل ة  يةسـتق(للاألسـ  القانونيـة الصـحيحة  كف  وجـودو ال الوفد إن احلكومة سـت -25

 القالايفية.
وأوض  الوفد أن أأ موظـف حكـوم  ُسسـ، عليـه اسـتغ(ل السـل ة أو انتهـا  حقـوق  -26

 كام   وة القانون.ب  الايفياا  اإلنسان أو يشتبه ا  يامه بذل،  سي(حق
أ لق و مكتب املدع  العا    نسوغو إىلالربوفيسور أوغستني إيسونو  و د أحيلا  الية -22

 سراحه من السبن.
حبريـة   ا ـاعموتنشـر  يـل منممـات الصـحافة أ غينيا السـتوايفية.ول توجد أأ ر ابة ا  -22
  يل املنممات الدولية املعتمدة. ها ا في
تسـب   وملا غينيـا السـتوايفية   ا أأ و ـااملعارضة السياسـية من  فرادأ ومل ُ تبز أأ -29

 .ا املاض  القريب حالت من هذا القبي 
و مـــــر القـــــانون عمـــــ  األ فـــــال. و ـــــد اختـــــذت إجـــــراءات  ـــــديدة ا حـــــالت عمـــــ   -20

 عن خ وات فورية من أج  القالاء عليه. األ فال  فال(ا 
ـــذال جهـــود مـــن أجـــ   -21   وتوســـيل ن ـــاق الـــربامج قدمـــة ا ا امعـــةامل درودالـــحتســـني وتُب

 احلصول علو التعليم.فرصة ك   خك د   الت كد من أن ل بغيةالتعليمية  
مـــل احلكومـــة وتعمـــ    ا الدولـــة تشـــبيل علـــو تعـــدد األحـــزاالل جهـــود خاصـــة لبـــذا وتُ  -27

تكري  بدعم  ال رفانوعد فيه ل اتفاق بني احلكومة واملعارضة    وُ كما  إىل جنب. جنباا املعارضة 
 .املتعددة األحزاا دولةمبدأ ال
  كوسـيلة لتعزيــز ال تصــاد إىل النســاء بــاألخكالصـغر  ةالغــب ـروض ايفتمــان و ـد  ُــدما  -23

 حد أدىن لصجور علو أساد تدرجي .وجيرأ ت بيق   علو مستو  القواعد الشعبية
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ذيب والحتبــا  التعســف   لقالــاء علــو التعــمــن أجــ  اتــدابمل  الــايفية وإداريــة واخُتــذت  -24
 علو الفور. هذأل انتهاكات حقوق اإلنسان ومرتكبيُعا ب و 

والريفي  هو  ايفد الدولة وضامن استق(لية السل ة القالايفية. واختذت احلكومة خ وات  -25
لالــمان أل تُعــرض  الــايا مدنيــة علــو حمــاكم عســكرية  وأل تنمــر هــذأل احملــاكم إل ا القالـــايا 

 العسكرية.
ا  تق  الوفد إىل مسايف  متنوعة  وأوضـ  أن مسـ لة امليـ  ا نسـ  هـو أمـر يُنمـر إليـهوان -26

 وجب القـانون.  سواسية وحمميونوا ا غينيا الستوايفية ميعا أن  يل  مماإ ار احلقوق العامة  
ة  نــة دايفمــهنــا  الشــفافية  و املتعلقــة بســايف  املر ابــة والرصــد لل نــة  تعــاجوباإلضــافة إىل ذلــ،  

  جيـرأ تنمـيم محـ(ت إلذكـاء الـوع  حبقـوق اإلنسـان وحالياا   ل  النواا. هانمعنية بالفساد عيَّ 
  ووضــل بــرامج حلقــوق اإلنســان وإنشــاء إدارات حلقــوق اإلنســان ا عــدد مــن املؤسســات. وأخــملاا 

 للممامل. سيعني اجمللسان التشريعيان أميناا 
وتفكــر ا  املــدافعني عــن حقــوق اإلنســان إن احلكومــة حتــاول ضــمان محايــة الوفــد و ــال -22

  إدارة حقوق اإلنسان اجتماعـات مـل منممـات غـمل حكوميـةو د عقدت  .خاصاا  منحهم مركزاا 
 تنفيذ توصيات الستعراض الدورأ الشام . اونا ش
وُسـن  .7014عقوبة اإلعدا  بدأ ا  باط/فرباير وأضاف الوفد أن الو ف الختيارأ ل -22

للقالــاء علــو التعـــذيب  تـــدابمل اختــذتو  لالـــحايا التعــذيب. اتتعويالــد  تقــ ــانون يــنك علـــو 
  ول دون مربر.الحتبا  املو  والحتبا  التعسف 

متعددة  علو الـرغم مـن أن  ا ما  الا تشعر ببواع   لقا مهورية التشيكية إك و الا -29
احليــز لقهــا إ اء . وأعربــا عــن  7009عــا  املقدمــة ا  غينيــا الســتوايفية  بلــا معمــم التوصــيات

 حقوق اإلنسان. ا  ال املستق  اطلنشاملتاح لبشدة  احملدود
تنفيــذ توصــيات لأ ــادت  هوريــة الكونغــو الدسقرا يــة بــاخل وات الــيت اختــذ ا غينيــا الســتوايفية و  -90

 مني املمامل.ألالستعراض الدورأ الشام  السابقة  ول سيما تل، املتعلقة بمنشاء مكتب 
هود اليت تبـذ ا غينيـا السـتوايفية مـن أجـ  تعزيـز حقـوق اإلنسـان إىل ا جيبويت ت وأ ار  -91

تخلـــو عـــن الـــربامج اخلاصـــة باأل فـــال امل ومحايتهـــا  ول ســـيما إنشـــاء حمكمـــة لصحـــداث  فالـــ(ا 
 عنهم.
ونوهــا إكــوادور بــا هود الــيت تبــذ ا غينيــا الســتوايفية مــن أجــ  تــوفمل التعلــيم للبميــل   -97

رفــل مسـتويات اإلملــا  بــالقراءة والكتابـة وحتســني املرافــق و واملراهقــات  لفتيــات البالغـات هم ا ـن فــي
عــن التصــدأ لفــملود نقــك املناعــة البشــرية/اإليد  ودعــم األ ــخاة املصــابني  املدرســية  فالــ(ا 

 باإليد .
ة لتزامها بعمليلمن جديد  هات كيدو تقريرها الشام  لوأثنا مصر علو غينيا الستوايفية  -93

 الستعراض الدورأ الشام .
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غينيــا الســتوايفية علــو العمــ  مــن أجــ  كفالــة املســاواة بــني ا نســني إســتونيا و ــبعا  -94
املبكـر  ومكافحـة تعـدد و  وحقوق املرأة  ومواصـلة ا هـود الراميـة إىل القالـاء علـو الـزواج القسـرأ

 الزوجات.
الوفيــات النفاســية توايفية للحــد مــن غينيــا الســ بــاإلجراءات الــيت اختــذ اإثيوبيــا وأ ــادت  -95

ودمــج األ ــخاة ذوأ   مكافحـة الفســادو صـحة ا املنــا ق الريفيــة  الالرضــل  وحتســني  ووفيـات
 اإلعا ة ا نما  الالمان الجتماع  الو ا.

أ ــادت فرنســا بتصــديق غينيــا الســتوايفية علــو الربوتوكــول الختيــارأ لتفا يــة القالــاء و  -96
 ز ضد املرأة.علو  يل أ كال التميي

لتنفيــذ توصــيات الســتعراض  مــن خ ــوات غينيــا الســتوايفية  ــا اختذتــه غــابونوأ ــادت  -92
قـــوق املـــرأة عـــن  ريـــق خ ـــة عمـــ  حب للنهـــوض ومـــا تبذلـــه مـــن جهـــودالـــدورأ الشـــام  الســـابقة  

 تعددة الق اعات من أج  النهوض باملرأة وحتقيق املساواة بني ا نسني.املو نية ال
لنهــوض بــاحلقوق لأملانيــا عــن تقــديرها للخ ــوات الــيت اختــذ ا غينيــا الســتوايفية وأعربــا  -92

 من التوصيات. ال تصادية والجتماعية للسكان  و دما عدداا 
وا ياكـــ  ال ـــرق و  تحســـني امليـــاأللغينيـــا الســـتوايفية  الـــيت اختـــذ االتـــدابمل ب ـــادت غانـــا وأ -99

لدعم الـدو  مـن أجـ  لغينيا الستوايفية  ا  لبعمود  للكهرباء ا اجملتمعات الريفية األساسية
 .7070حىت عا  لتنمية ال تصادية والجتماعية اخل ة الو نية ل حتقيق أهداف

حقـــوق اإلنســـان. ال ورحبـــا غواتيمـــال بالتقـــد  الـــذأ أحر تـــه غينيـــا الســـتوايفية ا  ـــ -100
أ يــــة وضــــل  بشــــ نملــــرأة وأبــــدت اتفا هــــا مــــل رأأ اللبنــــة املعنيــــة بالقالــــاء علــــو التمييــــز ضــــد ا
 يز ضد املرأة.يمتفيها  اسماتيبية  املة للقالاء علو املمارسات الالارة والقوالب النم ية اليت

تعـددة الق اعـات مـن أجـ  النهــوض املو نيـة العمـ  الورحبـا إندونيسـيا باعتمـاد خ ـة  -101
إنشـــاء املديريـــة و للبميـــل  بـــاملرأة وحتقيـــق املســـاواة بـــني ا نســـني  واخل ـــة الو نيـــة إلتاحـــة التعلـــيم 

 العامة للصحة األسرية.
ورحــــب العــــراق بتنفيــــذ تشــــريعات إلدمــــاج األ ــــخاة ذوأ اإلعا ــــة ا نمــــا  الالــــمان  -107

 اخل وات املتخذة للتصديق علو اتفا ية حقوق األ خاة ذوأ اإلعا ة.بالجتماع  الو ا  و 
رصــــــد  أ تقريــــــر إىل هي ــــــاتقلــــــق أن غينيــــــا الســــــتوايفية مل تقــــــد  أبيرلنــــــدا أولحمــــــا  -103

إعــدا  أربعــة إ اء املعاهــدات. وأعربــا عــن  لقهــا إ اء اســتمرار ت بيــق عقوبــة اإلعــدا   ول ســيما 
 ة.موجز  بعد حماكمة عسكرية 7010أ خاة ا عا  

علـو ورحبا إي اليا باعتمـاد و ـف اختيـارأ لعمليـات اإلعـدا  وح ـا غينيـا السـتوايفية  -104
الـــيت تشـــمل إىل ممارســـة التقـــارير العديـــدة بســـبب وأعربـــا عـــن  لقهـــا  .ةالبشـــع إلغـــاء هـــذأل العقوبـــة
 معاملتهم.إىل سوء احملتبزين و علو الشر ة للتعذيب 
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ورحبــا ليبيــا بالتــدابمل املتخــذة لصــا  األ ــخاة ذوأ اإلعا ــة. وح ــا اجملتمــل الــدو   -105
نميــــة ال تصــــادية لتاخل ــــة الو نيــــة ل لــــو مســــاعدة غينيــــا الســــتوايفية مــــن أجــــ  حتقيــــق أهــــدافع

 .7070حىت عا   والجتماعية
  (ستعراض الدورأالسابقة ل ةا ولمدغشقر إىل إجنا ات غينيا الستوايفية منذ وأ ارت  -106

لـو عا ها  القالايف  وتعزيز حقوق اإلنسـان. وح ـا اجملتمـل الـدو   قويةول سيما فيما يتعلق بت
 الستوايفية.  - دعم غينيا
الـدايفرة اخلاصـة باأل ـخاة ذوأ اإلعا ـة.  يفهانشـاإلا علو غينيا السـتوايفية وأثنا ماليزي -102

زال هنـا  يـ ا حني اختذت غينيا الستوايفية إجراءات ملكافحـة الجتـار باأل ـخاة  لرأت أنه و 
 .هذأل اإلجراءات  ال لتحسني

بعا و ـــاإلنســـان. لتزامهـــا بتحســـني محايـــة حقـــوق لغينيـــا الســـتوايفية بمـــا  وأ ـــادت  -102
 المان رفاأل موا نيها.لما  غينيا الستوايفية علو تعزيز جهودها 

ارتيــــاح إنشـــــاء املديريـــــة العامــــة للتعلـــــيم اخلــــاة  وانالـــــما  غينيـــــا بولحمــــا موريتانيـــــا  -109
الربوتوكــول الختيــارأ لتفا يـة القالــاء علــو  يـل أ ــكال التمييــز منهـا ىل معاهــدات إالسـتوايفية 
 ضد املرأة.
 وتعزيــــز مكتــــب أمــــني املمــــامل. 7017ملكســــي، بمصــــ(ح الدســــتور ا عــــا  ورحبــــا ا -110

حتســن أن  يــادة الســت مار ا الق اعــات الجتماعيــة مــن الفقــر و حتــد وأعربــا عــن أملهــا ا أن 
 إمكانية احلصول علو الرعاية الصحية والتعليم ا غينيا الستوايفية.

ال بيعيـة  البلـد حلكومـة مـن اسـتخدا  مـواردا نـل ب  األسـود عـن العرا يـ  الـيت متواستفسر ا -111
ميــل. وتسـاءل عمــا إذا كـان جيــرأ وضـل اســماتيبية  ـاملة للقالــاء ا  تكـافؤ الفــرة لصـا تعزيـز ل

 بش ن اإلناث. القوالب النم ية وعلواملبكر  و  الزواج القسرأكعلو ممارسات  
وأ ـــــار إىل  ورحـــــب املغـــــرا بتعيـــــني نايفـــــب لـــــريفي  الـــــو راء مكلـــــف حبقـــــوق اإلنســـــان  -117

 دخلا علو اإل ار التشريع    ا ا ذل، إنشاء مكتـب أمـني املمـامل. ورحـبالتحسينات اليت أُ 
علــو حنــو  القالــايف  مــن أجــ  ضــمان إمكانيــة الوصــول إىل العدالــةهــا  بمصــ(ح ا  أيالــاا  املغــرا
 .أفال 
ز حقــوق وأثنــا مو امبيــق علــو غينيــا الســتوايفية للخ ــوات الــيت اختــذ ا مــن أجــ  تعزيــ -113

 ختيارأ لعقوبة اإلعدا .الو ف ال قانونب املتص  الت وراإلنسان. وأ ارت إىل 
وأعربا هولندا عن  لقها إ اء التمييز القـايفم علـو امليـ  ا نسـ  وا ويـة ا نسـانية  علـو  -114

 التمييز ضد امل ليات وامل ليني ومزدوجـ  امليـ  ا نسـ  ومغـايرأ أن القانون يعا ب علو الرغم من
  .ا وية ا نسانية
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ولحمــــا نيكــــاراغوا التقــــد  احملــــر  ا  ــــال التعلــــيم  و ــــبعا غينيــــا الســــتوايفية علــــو  -115
التعلـيم  واتفا يــة حقـوق األ ـخاة ذوأ اإلعا ــة  مكافحــة التمييـز ا  ـال التصـديق علـو اتفا يـة 
  عات املسلحة.اناأل فال ا امل ا ما تفا ية حقوق ال ف  بش ن لوالربوتوكول الختيارأ 

نشــــاء حمفــــ  للحقــــوق واحلريــــات إلوح ــــا نيبمليــــا غينيــــا الســــتوايفية علــــو إع ــــاء األولويــــة  -116
النالــما  علــو النســاء واأل فــال  و لصــا  رافــق الرعايــة الصــحية  ل ســيما النهــوض  األساســية  بغيــة 

 .ماعية وال قافيةإىل الربوتوكول الختيارأ للعهد الدو  اخلاة باحلقوق ال تصادية والجت
وأعربــــا النــــرويج عــــن  لقهــــا إ اء حالــــة الصــــحفيني واملــــدافعني عــــن حقــــوق اإلنســــان.  -112

و بعا النرويج غينيا الستوايفية علو النالما  إىل الربوتوكـول الختيـارأ ال ـاين امللحـق بالعهـد 
التقيـد  بـادئ علـو و   ا ادف إىل إلغاء عقوبة اإلعـدا و  الدو  اخلاة باحلقوق املدنية والسياسية

 الشفافية ا إدارة املوارد ال بيعية.
عــد  وجـــود تعريـــف واضـــ  للتمييــز ضـــد املـــرأة. و ـــبعا  بقلـــق إىلبـــاراغواأ وأ ــارت  -112

 تقد  التقارير املت خرة إىل هي ات املعاهدات.  من أج غينيا الستوايفية علو تك يف جهودها 
النمر جبدية ا التوصـيات الراميـة إىل محايـة املـرأة الفلبني غينيا الستوايفية علو و بعا  -119

أوثـــق مـــل الشـــركاء اإل ليميـــني  بشـــك العمـــ  علـــو مـــن التمييـــز وســـوء املعاملـــة  وح ـــا احلكومـــة 
 والدوليني لتعزيز احلقوق ال تصادية والجتماعية وال قافية.

اإلنـــاث لتعلـــيم  ورحبــا الربتغـــال بمنشــاء مكتـــب أمــني املمـــامل  وتنفيــذ الربنـــامج الــو ا -170
البالغــات والشــابات واملراهقــات. و ــددت علــو ضــرورة المت ــال الكامــ  للعهــد الــدو  اخلــاة 

 باحلقوق املدنية والسياسية.
كافحـــــة القوالـــــب النم يـــــة مل هوريـــــة كوريـــــا إىل اختـــــاذ مزيـــــد مـــــن اإلجـــــراءات ودعـــــا  -171

 لدعــاءاتيــ(ء مزيـد مــن الهتمـا  املــرأة. ودعـا احلكومـة إىل إ اواملمارسـات الالـارة الــيت تـؤثر 
 باحلقوق املدنية والسياسية. فيما يتعلق منممات اجملتمل املدين

تنفيـــــذ توصـــــيات لالحتـــــاد الروســـــ  بـــــاخل وات الـــــيت اختـــــذ ا غينيـــــا الســـــتوايفية وأ ـــــاد  -177
شـعر يزال يل    بعض التقد إحرا علو الرغم من . و ال إنه السابقة الستعراض الدورأ الشام 

 بالقلق إ اء حالة حقوق اإلنسان ا البلد.
حالـــة حقـــوق اإلنســـان ا غينيـــا الـــيت  ـــهد ا كبـــملة التحســـينات الأ ـــارت روانـــدا إىل و  -173

تعــددة الق اعــات املو نيــة العمــ  الخ ــة ووضــل السـتوايفية  ل ســيما إنشــاء مكتــب أمــني املمــامل 
 من أج  النهوض باملرأة وحتقيق املساواة بني ا نسني.

لتمييـز بـني ا نسـني  وإصـ(ح مـن أجـ  التصـدأ لسـملاليون بالتـدابمل املتخـذة وأ ـادت  -174
 الوصول إىل العدالة.سهلا الدستور والت ورات اليت 
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معـدلت  خفـضنمـا  التعلـيم  والمكيـز علـو ب ات املتعلقـةص(حباإلسنغافورة   ادتوأ -175
علــو نــوع  نيمكافحــة التمييــز والعنــف القــايفم تســرا مــن املدرســة. ورحبــا بالتــدابمل الراميــة إىلال

 ا ن .
  قيـــفحلكوميـــة التتشـــم  اخل ـــط والـــربامج التعليميـــة اا أن  أملهـــاكوســـتاريكا عـــن وأعربـــا   -176

 والتدريب ا  ال حقوق اإلنسان. و بعا غينيا الستوايفية علو إلغاء عقوبة اإلعدا .
ــــــــا بــــــــا هود الراميــــــــة إىل التورحبــــــــا  -172 صــــــــدأ لفــــــــملود نقــــــــك املناعــــــــة جنــــــــوا أفريقي

 .7070حىت عا  لتنمية ال تصادية والجتماعية واخل ة الو نية لالبشرية/اإليد   
ـــــوا الســـــودان وأثـــــى -172 ـــــو جن ـــــيت اختـــــذ ا جـــــراءاتلإلغينيـــــا الســـــتوايفية  عل مـــــن أجـــــ   ال

م وسياســـة التعلـــي  إىل املنممـــات اخلمليـــةاملوجهـــة خمصصـــات امليزانيـــة و األ ـــخاة ذوأ اإلعا ـــة  
 .إىل ا امعة اجملتملمن املستالعفة  وإمكانية وصول الف اتاجملاين 
 ورحبا إسبانيا  شاركة غينيا الستوايفية ا عملية الستعراض الدورأ الشام . -179
وعلـو جهودها الرامية إىل ضمان التعليم اجملاين   تك يف السودان احلكومة علوو بل  -130
الالــارة وغــمل املســؤولة وضــمان املعاملــة  ة املــرأة مــن املمارســاتمايــحلاملزيــد مــن اإلجــراءات  اختــاذ

 العادلة للمرأة علو  يل املستويات. 
أملانيـا  و إكـوادور  و  إسـتونيا و إثيوبيـا   اليت أدلا هبـاالبيانات بوفد غينيا الستوايفية ونوأل  -131

العـــراق  و و الدسقرا يـــة   هوريـــة الكونغــو  ا مهوريــة التشـــيكية و إي اليـــا  و أيرلنـــدا  و إندونيســيا  و 
موريتانيـــا  و مصـــر  و مدغشـــقر  و ماليزيـــا  و مـــا   و   وليبيـــافرنســـا  و غواتيمـــال  و غانـــا  و غـــابون  و 
إىل  هــذأل البلــدان توصــيات الوفــد يـ  . وســوف ا م خــذ ا ــدر ــامــن املســايف  الـيت أث اا عــدد خـذوأ

 بش كا.خ وات سُتتخذ احلكومة والسل ات  و 
النســـاء والفتيـــات بالنســـبة إىل البلـــدان أ يـــة التعلـــيم هـــذأل لـــيت أثار ـــا املســـايف  اومشلـــا  -137

واأل خاة ذوأ اإلعا ة؛ واحلاجة إىل النمر ا إلغاء عقوبة اإلعدا ؛ واحلاجة إىل تعزيـز التعـاون 
التصـــديق علـــو  يـــل  مـــن أجـــ جهـــود بـــذل مـــل املنممـــات الدوليـــة والبلـــدان الصـــديقة؛ وأ يـــة 

وضل ما يلـز  مـن التشـريعات احملليـة  و قة حبقوق األ خاة ذوأ اإلعا ة  املتعلاملناسبة الصكو  
لــيت تــ خر التقــارير ا جــرداحلاجــة إىل و  ؛بالفعــ  ا هــذا الصــددُأجنــز الك ــمل  ــد  أنعلــو الــرغم مــن 

التقـارير  بـدعم مـن هـذأل تقـد  المان اختاذ اخل وات ال( مة لو إىل آليات األمم املتحدة  تقدسها
 نسان. هي ات حقوق اإل

مـا يلـز  مـن  وسـيتخذ  خـر األميـل البيانـات علو النحـو الواجـب جب وأحاط الوفد علماا  -133
 ت.اخل وا
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 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
غينيىىىىا تحظىىىىت التوصىىىىيات المقدمىىىىة أثنىىىىاء جلسىىىىة التحىىىىاور والمدرجىىىىة أدنىىىىا  بت ييىىىىد  -134

 االستوائية:
اإلبىىىىادة الجماعيىىىىة والمعاق ىىىىة اتفاقيىىىىة منىىىى  جريمىىىىة علىىىىت  تصىىىىديقال 134-1
 )غانا(؛ عليها
منظمة األمم المتحىدة للتربيىة والعلىم والفقا ىة  اتفاقيةعلت  تصديقال 134-7

 )اليونسكو( الخاصة بمكا حة التمييز  ي مجال التعليم )غانا(؛
اتفاقيىىىة حقىىىوق األوىىىخاا ةوي اإلعاقىىىة  علىىىت تصىىىديقالالتوقيىىى  و  -134-3

د الىىدولي الخىىاا بىىالحقوق االقتصىىادية واالجتماعيىىة وال روتوكىىول االيتيىىاري للعهىى
 )ال رتغال(؛ والفقا ية
اتفاقيىىىىة منىىىى  جريمىىىىة اإلبىىىىادة الجماعيىىىىة والمعاق ىىىىة نمىىىىما   لىىىىت اال 134-4
 )أرمينيا(؛ عليها
 (؛ي)بوروند اتفاقية حقوق األوخاا ةوي اإلعاقة علت تصديقال 134-5
 )تشاد(؛ عاقةاتفاقية حقوق األوخاا ةوي اإل علت تصديقال 134-6
اتفاقيىىىىىة حقىىىىىوق األوىىىىىخاا ةوي  علىىىىىت تصىىىىىديقالتسىىىىىري  وتيىىىىىرة  134-2

 )الكونغو(؛ اإلعاقة
اتفاقيىة حقىوق األوىخاا علىت  تصىديقلاستكمال العملية الجارية ل 134-2

 )المكسيك(؛ ةوي اإلعاقة
 )توغو(؛ اتفاقية حقوق األوخاا ةوي اإلعاقة علت تصديقال 134-9
اتفاقيىىىىىىىة حقىىىىىىىوق األوىىىىىىىخاا ةوي  علىىىىىىىت تصىىىىىىىديقال النظىىىىىىىر  ىىىىىىىي 134-10

 ) ثيوبيا(؛ اإلعاقة
اتفاقيىىىىىىىة حقىىىىىىىوق األوىىىىىىىخاا ةوي  علىىىىىىىت تصىىىىىىىديقال النظىىىىىىىر  ىىىىىىىي 134-11

 )ماليزيا(؛ اإلعاقة
ال روتوكىىىول االيتيىىىاري التفاقيىىىة منايمىىىة التعىىى يب علىىىت  تصىىىديقال 134-17

 غو(؛)تو  وغير  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو المهينة
 ال روتوكىىىول االيتيىىىاري التفاقيىىىة منايمىىىة التعىىى يبعلىىىت  تصىىىديقال 134-13

 )الجمهورية التشيكية(؛
__________ 

 مل حترر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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 ال روتوكىىىىول االيتيىىىىاري التفاقيىىىىة منايمىىىىة التعىىىى يبعلىىىىت  تصىىىىديقال 134-14
 ) ستونيا(؛
 ال روتوكىىىول االيتيىىىاري التفاقيىىىة منايمىىىة التعىىى يبعلىىىت  تصىىىديقال 134-15

 ومة ) س انيا(؛وجعل ةلك  ي مقدمة عمل الحك
تقىىىديم تقريريىىىا  بوسىىىائل منهىىىامعايىىىدات  المىىى  جميىىى  يي ىىىات التعىىىاون  134-16

   لىىىت لجنىىىة منايمىىىة التعىىى يب 3002األولىىىي  الىىى ي كىىىان يفتىىىرض تقديمىىى   ىىىي عىىىا  
 )غانا(؛
مىىىىىىن يىىىىىىالل تقىىىىىىديم تقاريريىىىىىىا  معايىىىىىىداتالمىىىىىى  يي ىىىىىىات التعىىىىىىاون  134-12

 )الكونغو(؛
 حقوق اإلنسان )مالي(؛لمم المتحدة تحسين التعاون م  آليات األ 134-12
 والمنصىىىىىىوا عليهىىىىىىا  ىىىىىىيتقىىىىىىديم التقىىىىىىارير التىىىىىىي تىىىىىى ير تقىىىىىىديمها  134-19

 وةلىىىك دون  ب،ىىىاء  المعايىىىدات الدوليىىىة لحقىىىوق اإلنسىىىان التىىىي يىىىي  ىىىر   يهىىىا 
والتمىىىال الىىىدعم التقنىىىي مىىىن المفوضىىىية السىىىامية لحقىىىوق اإلنسىىىان عنىىىد االقتمىىىاء 

 (؛أيرلندا)
تقىىديم التقىىارير التىىي تىى ير تقىىديمها  لىىت  مىىا يخىى ر  ييالتىى يتىىدار   134-70

 يي ات المعايدات )بوركينا  اسو(؛
 لىىت يي ىات المعايىىدات المعنيىىة  التىىي تى ير تقىىديمها يىىاتقىديم تقارير  134-71

 )سيراليون(؛
االتفاقية الدولية للقماء علت تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفي   134-77

 واتفاقية منايمة التع يب )مالي(؛  العنصريجمي  أوكال التمييز 
التي لم تنف  بعىد   3002تنفي  جمي  التوصيات المق ولة  ي عا   134-73

 علت وج  االستعجال )السويد(؛
الرامية  لت تحسين التشريعات الو نية  ي الحازمة مواصلة الجهود  134-74

 الروسي(؛)االتحاد  تهامجال تعزيز حقوق الموا نين وحرياتهم وحماي
أن جميى  وضىمان قىانوني   علىت نحىوقمىائية مسىتقلة  سىل،ة نشاء  134-75

 القوانين تتماوت م  م ادئ القانون الدولي )سويسرا(؛
عىىن تيسىىير   نشىىاء مسسسىىة و نيىىة مسىىتقلة لحقىىوق اإلنسىىان   مىىالا  134-76

المىىدا عين عىىن حقىىوق اإلنسىىان  باالعتىىرا  القىىانوني بالمنظمىىات غيىىر الحكوميىىة و 
 ) س انيا(؛ همملبسير عو  مسيط اإلجراءات المتعلقة باالعترا  بهوت 
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تعزيىىز  عاليىىة المىىدعي العىىا  المعنىىي بمكا حىىة الفسىىاد مىىن يىىالل  134-72
ك ىار المسىسولين   وعلت ممتلكاتالرسمية علت المد وعات الرقابة العامة  آليات

  ي الدولة ) س انيا(؛
المدنيىة والسياسىية الحقىوق ز مواصلة ب ل الجهود الراميىة  لىت تعزيى 134-72

واالقتصىىىىىادية واالجتماعيىىىىىة وال ي يىىىىىة والفقا يىىىىىة  ىىىىىي جميىىىىى  مجىىىىىاالت المجتمىىىىى  
 )نيكاراغوا(؛

عمليىىىىىىة وىىىىىىاملة لمتابعىىىىىىة توصىىىىىىيات االسىىىىىىتعراض الىىىىىىدوري وضىىىىىى   134-79
 )النرويج(؛ الشامل
اإلعىىالن المتعلىىق بحىىق ومسىىسولية األ ىىراد والجماعىىات  نشىىر وتنفيىى  134-30

م   ي تعزيز وحماية حقوق اإلنسىان والحريىات األساسىية المعتىر  ويي ات المجت
 )النرويج(؛ بها عالمياا 

 مىىىىن يىىىىالل ضىىىىمان اتسىىىىاقلتعزيىىىىز حقىىىىوق ال،فىىىىل مىىىىنو األولويىىىىة  134-31
التشىىريعات الو نيىىة مىى  التزاماتهىىا بموجىىب صىىكو  حقىىوق اإلنسىىان الدوليىىة ةات 

علىت نحىو تىا  مىن  بىرامجوتنفيى   وضى تو ير مزيد من المىوارد لومن يالل الصلة  
التىىدابير الراميىىة  لىىت القمىىاء علىىت  ن ق يىىل  مىىتهمز أمىىن األ فىىال وسىىالميىىتعز أجىىل 

يىدمات  ىرا الوصىول  لىت  تحسىين ومىن يىاللالعقوبة ال دنية والعنىف المنزلىي  
 )الفل ين(؛وتحسين نوعيتها التعليم والصحة 

ابير التىىىىدب المتعلقىىىىة لىىىىت المعلومىىىىاتع الجمهىىىىور حصىىىىولتحسىىىىين  134-37
خ يا الحكومىة  ىي مجىال حقىوق اإلنسىان )جمهوريىة  تتالقانونية والسياساتية التي 

 كوريا(؛
تهىىىا تو يىىىد اإلنجىىىازات  ىىىي مجىىىال تعزيىىىز حقىىىوق اإلنسىىىان وحماي 134-33
 ديفوار(؛ )كوت
تعزيز الجهود الرامية  لت تخ،يط السياسات العامة من أجل حمايىة  134-34

السياسىىىية واالقتصىىىادية  لتنميىىىةنشىىى،ة  ىىىي احقىىىوق المىىىرأة مىىىن يىىىالل مشىىىاركتها ال
 واالجتماعية لل لد ) كوادور(؛

بشىى ن علىىت مسىىتوم المجتمىى  المحلىىي  إلةكىىاء الىىوعي حمىىالتتنظىىيم  134-35
حقىىىىوق النسىىىىاء والفتيىىىىات  ومكا حىىىىة أي ممارسىىىىات تمييزيىىىىة ضىىىىد النسىىىىاء والفتيىىىىات 

 )ال رتغال(؛
تمييىىىز ضىىىد المىىىرأة  اتخىىىاة جميىىى  التىىىدابير الالزمىىىة للقمىىىاء علىىىت ال 134-36

اسىىتراتيجية وىىاملة تهىىد   لىىت القمىىاء علىىت الممارسىىات التمييزيىىة  باالسىىتناد  لىىت
 والقوالب النم،ية والعنف ضد المرأة )تركيا(؛
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وضىى  اسىىتراتيجية وىىاملة ترمىىي  لىىت القمىىاء علىىت القوالىىب النم،يىىة  134-32
 ضد المرأة )رواندا(؛ تي  يها تمييزال

الوعي علت ن،اق واس   ي صفو  السكان  إلةكاء حمالتتنظيم  134-32
لتغيير عقلية تلك الف ىات التىي تعىارض تحىرر المىرأة وتىديم الممارسىات واألعىرا  

 المخالفة لحقوق اإلنسان )جمهورية الكونغو الديمقرا ية(؛
لمىىىرأة مىىىن ل ةالمتاحىىىمواصىىىلة الجهىىىود الراميىىىة  لىىىت تحسىىىين الفىىىرا  134-39
واة  ىي الحيىاة العامىة و ىي جميى  ق،اعىات علىت قىد  المسىا مشاركتهاضمان  أجل

 المجتم  )السودان(؛
مواصىىلة تعزيىىز تنفيىى  التىىدابير الراميىىة  لىىت القمىىاء علىىت الممارسىىات  134-40

المارة والتمييزية ضد المرأة  بما  ي ةلك التدابير التي تشج  مشاركة المرأة  ىي 
 ؛وظائف الرئيسية لإلدارة العامة )كولوم يا(الالسياسة و ي 

مسىتحكمة تكفيف الجهود الرامية  لت التصدي للقوالىب النم،يىة ال 134-41
 حقىىىوق المىىىرأة  ومكا حىىىة الممارسىىىات التقليديىىىة  ىىىي تىىىسثر سىىىل ياا  تزالىىىمىىىا التىىىي 

 مفل الزواج الم كر والقسري ) ي،اليا(؛ الشنيعة
تعزيىىز بىىرامج التفقيىىف  ىىي مجىىال حقىىوق اإلنسىىان مىىن أجىىل القمىىاء  134-47

  وتي(؛علت التمييز )جي
الحصىىىول علىىىت اتخىىىاة تىىىدابير  ضىىىا ية لتعزيىىىز المسىىىاواة  ىىىي  ىىىرا  134-43
 )مصر(؛ العمل
عقوبة اإلعدا   ي أقرب وقىت ايتياري لسن القانون المتعلق بوقف  134-44

 ممكن )سلو ينيا(؛
وضى  وقىف ايتيىىاري السىتخدا  عقوبىة اإلعىىدا   بهىد   لغىاء يىى    134-45
 يرلندا(؛أ) العقوبة
 ؛)ألمانيا( وقف ايتياري لعقوبة اإلعدا   بهد  وض  حد لت، يقهابدء  134-46
عقوبىىة اإلعىىدا   علىىت النحىىو يتيىىاري لسىىن تشىىريعات بشىى ن وقىىف ا 134-42

 المشار  لي   ي التقرير الو ني )جنوب أ ريقيا(؛
رسىىمي ايتيىىاري الجهىىود الراميىىة  لىىت  ىىرض وقىىف   ىىي ممىىي قىىدماا ال 134-42

ا   لىىت االتفاقيىىات ةات الصىىلة  بمىىا  ىىي ةلىىك اإلعىىدا  بهىىد  االنمىىم لعمليىىات
ال روتوكىىىول االيتيىىىاري الفىىىاني الملحىىىق بالعهىىىد الىىىدولي الخىىىاا بىىىالحقوق المدنيىىىة 

 والسياسية )سيراليون(؛
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بوسىىائل مواصىىلة تكفيىىف جهوديىىا لمكا حىىة االتجىىار باألوىىخاا   134-49
 )ماليزيا(؛لتصدي الستغالل النساء واأل فال من أجل ااعتماد   ار تنظيمي  منها
ممىىىىىاعفة جهوديىىىىىا الراميىىىىىة  لىىىىىت زيىىىىىادة حمايىىىىىة األ فىىىىىال مىىىىىن االتجىىىىىار  134-50

 )الفل ين(؛
النظر  ي  مكانية تحسين ظرو  االحتجاز و صالح نظا  السجون  134-51

 ؛)االتحاد الروسي(
تحسىىىين ظىىىرو  االحتجىىىاز  وال سىىىيما مىىىن يىىىالل السىىىماح لجميىىى   134-57

ض  و لغىاء جميى  أوىكال االحتجىاز التعسىفي  لىت قىا ايايمالمحتجزين بإحالة قمى
 السري )سويسرا(؛ أو

زيىىىىىىىادة الجهىىىىىىىود الم  ولىىىىىىىة لمنىىىىىىى  أي اعتىىىىىىىداء علىىىىىىىت األوىىىىىىىخاا  134-53
 المحتجزين لدم الشر ة  وتحسين الظرو  المعيشية للمحتجزين ) ي،اليا(؛

اتخىىىاة اإلجىىىراءات المىىىرورية لمعالجىىىة حالىىىة النسىىىاء  ىىىي السىىىجون  134-54
التحىىىرا والعنىىىف الجنسىىىي  مىىىن   أوىىىكال العنىىىف  ال سىىىيمامىىىن جميىىى نوحمىىىايته

 )جمهورية أ ريقيا الوس،ت(؛
لعنىىىف ضىىىد النسىىىاء ل وضىىى  حىىىداتخىىىاة  جىىىراءات  عالىىىة مىىىن أجىىىل  134-55

 )ألمانيا(؛ومحاس ة مرتك ي    جرامياا  ي ا العنف  عالا واأل فال  بوسائل منها جعل 
وال سىيما العنىف برنىامج و نىي لمكا حىة العنىف ضىد المىرأة  وض   134-56

 المنزلي )االتحاد الروسي(؛
مواصلة تنفي  التدابير الرامية  لت تعزيز حماية النسىاء والفتيىات مىن  134-52

 العنف )سنغا ورة(؛
علىىت نحىىو العنىىف المنزلىىي القيىىا  بالمزيىىد لمىىمان مالحقىىة مرتك ىىي  134-52
 )أستراليا(؛ عال 
لمىىىىىوظفين ل سىىىىىانقىىىىىديم دورات تدري يىىىىىة  ىىىىىي مجىىىىىال حقىىىىىوق اإلنت 134-59

اإل ىىىالت مىىىن العقىىىاب علىىىت  جهىىىود مكا حىىىةوتكفيىىىف   المكلفىىىين بإنفىىىاة القىىىوانين
 أ عال التع يب )الجمهورية التشيكية(؛

  عليى يعاقىب التعى يب و  الى ي يمنى  6/3006ت، يق القانون رقىم  134-60
بمىىن تىىور هم  ىىي يىى ا النىىوع مىىن الجىىرائم   ىىي األوىىخاا الىى ين يشىىت    الحقىىةوم

 قوات األمن )كندا(؛ أ راد  يهم
  المىعفاء  لت تقديم الدعم  لىت األ فىال ترمي برامج مواصلة وض  134-61

 علت ممارسة العقوبة ال دنية )جي وتي(؛باألي  القماء و 
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علىت ن الحكىوميين وظفياألمن وغيريم مىن المى محاس ة أ راد قوات 134-67
قىىىىال التعسىىىىفي اسىىىىتخدا  التعىىىى يب واالعت  يهىىىىاانتهاكىىىىات حقىىىىوق اإلنسىىىىان  بمىىىىا 

 المعارضة )الواليات المتحدة األمريكية(؛من   رادواحتجاز أ
  ال سىيما بشىكل  عىال مكا حة اإل الت من العقابلاتخاة تدابير  134-63

يكىىون مىىن ت ىى  عنىىدما بىىاألي   يمىىا يتعلىىق ب عمىىال التعىى يب والعنىىف الجنسىىي  و 
 سا(؛إنفاة القانون ) رنمكلفين ب ارتكابهم له   األعمال أوخاصاا 

 ىىىىىي جميىىىىى   ضىىىىىمان التقيىىىىىد بالمحاكمىىىىىة و ىىىىىق األصىىىىىول المرعيىىىىىة 134-64
تقديم المحتجزين أما  قاض مسىتقل  ىي غمىون  ب،رق منهااإلجراءات القمائية  

التعى يب وغيىىر  مىن ضىىروب المعاملىة القاسىىية اسىىتخدا  سىاعة  واالمتنىىاع عىن  23
 أو الال نسانية أو المهينة بغرض انتزاع اعترا ات )ألمانيا(؛

حصىىول  ىىي وقىىت ال  مكانيىىةألقىىي القىى ي علىىيهم  مىىنو جميىى  مىىن 134-65
 تمفيل قانوني )أستراليا(؛علت م كر 
ألحكىا  الدوليىة مىن ل و قىاا أحكا  القىانون الجنىائي المحلىي  مراجعة 134-66

ومنهىىىا بىىىاألي  االعتمىىىاد الفعلىىىي إلجىىىراء أجىىىل  ديىىىال التعىىىديالت ةات الصىىىلة  
 )ويلي(؛اإلحمار أما  المحكمة بمر األ

العمىىل  ىىي مىىن لصىىحفيين والمىىدا عين عىىن حقىىوق اإلنسىىان ا تمكىىين 134-62
توجيىى  أو  همجميىى  المسىىسولين عىىن تخىىويفالحقىىة بي ىىة آمنىىة  ال سىىيما مىىن يىىالل م

 هم ) رنسا(؛ لي تهديدات
وضمان احترا  تعددية وحرة ومستقلة  يي ات التشجي  علت  نشاء  134-62

إلةن بتنظىىىىيم مظىىىىايرات سىىىىلمية  علىىىىت النحىىىىو   وااسىىىىتقاللية الصىىىىحا ة وحمايتهىىىىا
 )سويسرا(؛ سابقاا الموصت ب  

 )بوتسوانا(؛ تهاتعزيز حرية التع ير وحماي من أجلاتخاة تدابير  134-69
مواصىىلة اتخىىاة التىىدابير الراميىىة  لىىت التعجيىىل بزيىىادة مشىىاركة المىىرأة  134-20

لخدمىىة المدنيىىة وا ئيالقمىىا ىىي الجهىىاز و    ىىي مناصىىب اتخىىاة القىىرارات السياسىىية
 )مصر(؛
ضىىمان حريىىة التع يىىر واإلعىىال  مىىن يىىالل اسىىتقالل وسىىائط اإلعىىال   134-21
 ) رنسا(؛ تهاوتعددي
ق الممارسة الحرة للحق  ىي حريىة التع يىر يوض  حد للقيود التي تع 134-27

 والتجم  وتكوين الجمعيات ) س انيا(؛
من األولويىات وبى ل  أولويةمواصلة اإلصرار علت جعل الحد من الفقر  134-23

تحقيىىق تقىىد   يجىىابي  وىىخاا بغيىىةتحسىىين المسىىتويات المعيشىىية لألمىىن أجىىل جهىىود 
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 3030حتىىىىت عىىىىا  لتنميىىىىة االقتصىىىىادية واالجتماعيىىىىة الخ،ىىىىة الو نيىىىىة ل مىىىىا يخىىىى  ي
 )الصين(؛
لخىىدمات لمىىن المىىوارد المتاحىىة  كميىىات كا يىىةالنظىىر  ىىي تخصىىي    134-24

  فيىىىف الجهىىىود الراميىىىة  لىىىت مكا حىىىة الفقىىىروالمسىىىاعدة االجتماعيىىىة  ومواصىىىلة تك
 سيما  ي المنا ق الريفية )مصر(؛ ال

ال سىىيما  ىىي المنىىا ق   تكفيىىف الجهىىود الراميىىة  لىىت مكا حىىة الفقىىر 134-25
الريفيىىىة واألقىىىاليم المحرومىىىة والمهمشىىىة  وتخصىىىي  أمىىىوال كا يىىىة لهىىى ا الغىىىرض؛ 

 جميى علىت نحىو تىا   ىي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والفقا ية تناول وضمان 
 تدابير مكا حة الفقر )جنوب أ ريقيا(؛

 متابعة )توغو(؛للاعتماد ي،ة و نية للحد من الفقر  بدعم من آلية  134-26
تل يىىىة االحتياجىىىات األساسىىىية  و نشىىىاء ل زيىىىادة اإلنفىىىاق االجتمىىىاعي 134-22

 )أستراليا(؛ ي ا اإلنفاق وتقييم وسيلة مستقلة لرصد 
التقد  من أجل تحقيق األيدا  المحددة من ر  ي  حراز االستمرا 134-22

 )كوبا(؛ 3030بحلول عا   لتنمية االقتصادية واالجتماعيةالو نية ليالل ي،تها 
 نحىىىىوبصىىىىورة مالئمىىىىة ووىىىىفا ة  الميزانيىىىىة مىىىىن مخصصىىىىات توجيىىىى  134-29

الصىىر  و التخفيىف مىن حىدة الفقىىر والتعلىيم االبتىدائي والرعايىىة الصىحية األساسىية 
 يخ الحقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية  ال سيما  يما  عمال ي  و الصح

 بشىىىىكل تىىىىا  ةاالجتماعيىىىى والمحاسىىىى ة علىىىىت جميىىىى  النفقىىىىات  أوىىىىد النىىىىال  قىىىىراا 
 )السويد(؛

مواصلة الجهود الرامية  لت تحسين  را الحصىول علىت تشىخي   134-20
 )الجزائر(؛ 3030بحلول عا   ةي الصلةالعالج علت و  مالرياال

تشىىىىىىىىخي   يىىىىىىىىرول نقىىىىىىىى  المناعىىىىىىىىة  ضىىىىىىىىمان تىىىىىىىىو يرمواصىىىىىىىىلة  134-21
  مكانيىىة الحصىىول بالمجىىان علىىت جميىى  النسىىاء الحوامىىل وتىىو يرلال شىىرية/اإليدز 

مىىن األ   لىىت ال،فىىل  الفيىىرول مىىن أجىىل منىى  انتقىىال  العىىالج الممىىاد للفيروسىىات
 )تايلند(؛
ي تحسىىىىين  مكانيىىىىة الحصىىىىول علىىىىت الرعايىىىىة الصىىىىحية المجانيىىىىة  ىىىى 134-27

 (؛لي ياالمنا ق النائية )
صىحة العامىة  مى  التركيىز علىت للتخصي  نس ة ك يرة من ميزانيتهىا  134-23

 اإلمداد بميا  الشرب الم مونة ويدمات الصر  الصحي ) س انيا(؛
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حصىول المىرأة علىت  مكانيىة اتخاة جمي  التىدابير الالزمىة لتحسىين  134-24
 من يدمات )أرمينيا(؛الرعاية الصحية اإلنجابية وما يتصل بها 

مواصىىىلة اتخىىىاة التىىىدابير الراميىىىة  لىىىت وقىىىف انتشىىىار  يىىىرول نقىىى   134-25
 المناعة ال شرية/اإليدز ومن  انتقال  من األ   لت ال،فل )كولوم يا(؛

تحىىىاق بالمىىىدارل لجهوديىىىا الراميىىىة  لىىىت زيىىىادة معىىىدالت اال تكفيىىىف 134-26
 يمىىا يخىى  الفانويىىة  ال سىىيما دراسىىة  ىىي المىىدارل االبتدائيىىة و الومعىىدالت  تمىىا  

 لفتيات )تايلند(؛ا
تنفيى  ال ىرامج ل ما يكفي من الموارد ضمان تخصي االستمرار  ي  134-22

التعليميىىىة بصىىىورة  عالىىىة  وتكفيىىىف جهوديىىىا الراميىىىة  لىىىت معالجىىىة تىىىدني معىىىدالت 
 التعليم االبتدائي والتعليم األساسي )مصر(؛االلتحاق ب

ة  لىت ضىمان الحصىول علىت التعلىيم  بمىا  ىي تكفيف الجهود الراميى 134-22
ةلىىىك الجهىىىود الراميىىىة  لىىىت زيىىىادة معىىىدالت االلتحىىىاق بالمىىىدارل ومعىىىدالت  تمىىىا  

 الدراسة ) ثيوبيا(؛
  واتخىىاة  عىىاالا  تنفيىى اا لتعلىىيم للجميىى  بشىى ن اتنفيىى  الخ،ىىة الو نيىىة  134-29

مىىىن  تسىىىرب الفتيىىىاترتفىىىاع معىىىدل ة العميقىىىي،ىىىوات عاجلىىىة لمعالجىىىة األسىىى اب ال
 )غانا(؛ المدرسة
علىت التعلىيم  الجميى  صولحمواصلة تحسين نظا  التعليم وضمان  134-90
   بالتعاون م  اليونسكو )سنغا ورة(؛دالجي
لجهىىود الراميىىة  لىىت تخفىىيي معىىدالت تسىىرب اإلنىىا  مىىن ا مواصىىلة 134-91

 تنفي  المزيد من التدابير )جنوب السودان(؛ عن  ريقالمدارل 
جهىود الراميىة  لىت ضىمان الحصىول علىت التعلىيم  ىي جميى  تعزيز ال 134-97

 منا ق ال لد  بما  ي ةلك المنا ق الريفية )السودان(؛
 لىىىت بنىىاء القىىدرات مىىىن أجىىل ت،ىىىوير  ترمىىيالنظىىر  ىىي ات ىىىاع سياسىىة  134-93

 ل لد )مصر(؛ا  يالفقا ي  المجال
تغ،يىىىة أوىىىمل  ىىىي مجىىىال  لىىىت ضىىىمان  ترمىىىيتعزيىىىز اعتمىىىاد تىىىدابير  134-94

 تعليم )كولوم يا(؛ال
معىىىىىدالت ر ىىىىى  مواصىىىىىلة الجهىىىىىود الراميىىىىىة  لىىىىىت تحسىىىىىين التعلىىىىىيم و  134-95

 االلتحاق بالمدارل االبتدائية )الصين(؛
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الصىىىىحيحة  وبىىىىرامج الحمايىىىىة  ها التعليميىىىىةمواصىىىىلة تعزيىىىىز سياسىىىىات 134-96
 يمسىىىتوم معيشىىىأ مىىىل االجتماعيىىىة التىىىي يجىىىري تنفيىىى يا  وةلىىىك بهىىىد  تىىىو ير 

  نزويال ال وليفارية(؛ لشع ها )جمهورية
لمواظ ىىة علىىت الدراسىىة معىىدالت ار ىى   مواصىىلة الجهىىود الراميىىة  لىىت 134-92

وحىىل المسىىائل المتعلقىىة بالوصىىول  لىىت المسسسىىات التعليميىىة  دون التغاضىىي عىىن 
تعزيىز ق،اعيىة للنهىوض بىالمرأة و العمىل التنفيى  الخ،ىة ل متواصىل الحاجة  لت رصىد

 (؛المساواة بين الجنسين )أنغوال
االسىىتمرار  ىىي تعزيىىز بىىرامج الحمايىىة االجتماعيىىة التىىي اعتمىىدت مىىن  134-92

 ؛أجل األوخاا ةوي اإلعاقة )جمهورية  نزويال ال وليفارية(
 ي تنفي  التدابير الرامية  لت تحسين حالة األوىخاا  ممي قدماا ال 134-99

 ةوي اإلعاقة )كولوم يا(؛
المقىىرر  كىىل مىىن  ت تنفيىى  توصىىياتمواصىىلة اتخىىاة التىىدابير الراميىىة  لىى 134-100

مىىن الخىىاا المعنىىي بمسىى لة التعىى يب والفريىىق العامىىل المعنىىي باالحتجىىاز التعسىىفي 
 ىىىىي االتصىىىىال بممفلىىىىيهم  بشىىىىكل كامىىىىل لمهىىىىاجرين المحتجىىىىزين الحىىىىقأجىىىىل مىىىىنو ا

 القنصليين )غانا(؛
مىىن المجتمىى  الىىدولي  ينالتعىىاون والمسىىاعدة التقنيىىالتمىىال  ةواصىلم 134-101

الراميىىة  لىىت تىىو ير الخىىدمات  توالسياسىىاتنفيىى  ال ىىرامج  اإلنمىىائيين بغيىىةوالشىىركاء 
 ليشتي(؛ - )تيمور  عاالا  تنفي اا لجمي  الموا نين والتعليم الجيد الصحية 
مىىى  منظومىىىة األمىىىم المتحىىىدة  ىىىي  يالحىىىوار ال نىىىاء والتعىىىاون مواصىىىلة 134-107

 .ليشتي( - حقوق اإلنسان )تيمور جالم
السىىىتوائية التوصىىىيات التاليىىىىة  وسىىىتقد  ردوداا عليهىىىا  ىىىي وقىىىىت غينيىىىا ا وسىىىتدرل -135

  ىىي أيلىىول/ مناسىىب ال يتجىىاوز موعىىد الىىدورة السىىابعة والعشىىرين لمجلىىس حقىىوق اإلنسىىان 
 :3002س تم ر 

علىىت اتفاقيىىة حقىىوق األوىىخاا ةوي اإلعاقىىة  واالتفاقيىىة  تصىىديقال 135-1
ل روتوكىىول االيتيىىاري او الدوليىىة لحمايىىة جميىى  األوىىخاا مىىن االيتفىىاء القسىىري  

 عن نظا  روما األساسي )تونس(؛ التفاقية منايمة التع يب   مالا 
االتفاقيىىىىة الدوليىىىىة لحمايىىىىة حقىىىىوق جميىىىى  العمىىىىال علىىىىت  تصىىىىديقال 135-7

 )غانا(؛المهاجرين وأ راد أسريم 
 تصديق علت االتفاقية المتعلقة بالعمال المهاجرين )مالي(؛ال 135-3
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فاقيىىىىة الدوليىىىىة لحمايىىىىة جميىىىى  األوىىىىخاا مىىىىن االتتصىىىىديق علىىىىت ال 135-4
 )مالي(؛ االيتفاء القسري

عىىن  علىىت اتفاقيىىة حقىىوق األوىىخاا ةوي اإلعاقىىة   مىىالا  تصىىديقال 135-5
 (؛باراغواينظا  روما األساسي )

دوليىىىىة لحقىىىىوق القليميىىىىة و اإلصىىىىكو  العلىىىىت  تصىىىىديقال التوقيىىىى  أو 135-6
ها بعد  وال سيما نظا  روما األساسىي  ي  ر اا غينيا االستوائية اإلنسان التي ليست 

للمحكمىىىة الجنائيىىىة الدوليىىىة  واتفاقيىىىة حقىىىوق األوىىىخاا ةوي اإلعاقىىىة  واتفاقيىىىة 
 من  ومكا حة الفساد )مدغشقر(؛لاالتحاد األ ريقي 

ال روتوكىىول االيتيىىاري التفاقيىىة حقىىوق ال،فىىل بشىى ن نمىىما   لىىت اال 135-2
 أقرب وقت ممكن )سلو ينيا(؛    يزعات المسلحةانماأل فال  ي ال اوترا 
ال روتوكىىول االيتيىىاري التفاقيىىة حقىىوق ال،فىىل بشىى ن تصىىديق علىىت ال 135-2

 ) ستونيا(؛ زعات المسلحةانماأل فال  ي ال اوترا 
ال روتوكىىىول االيتيىىىاري التفاقيىىىة حقىىىوق نمىىىما   لىىىت االالتفكيىىىر  ىىىي  135-9

 ب(؛)المغر  زعات المسلحةانماأل فال  ي ال اوترا ال،فل بش ن 
لتوقيى  وابغية اإللغاء التا  لعقوبىة اإلعىدا   خ،واتاتخاة مزيد من ال 135-10

علىىت ال روتوكىىول االيتيىىاري الفىىاني الملحىىق بالعهىىد   األولويىىة   مىىن بىىابوالتصىىديق
 الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسياسية )ال رتغال(؛

يىىاري الفىىاني لغىىاء عقوبىىة اإلعىىدا  والتصىىديق علىىت ال روتوكىىول االيتإ 135-11
 الملحق بالعهد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسياسية ) رنسا(؛

 نفىىاة العهىىد الىىدولي الخىىاا بىىالحقوق المدنيىىة والسياسىىية بالكامىىل  135-17
 ) ستونيا(؛الملحق ب  واالنمما   لت ال روتوكول االيتياري الفاني 

التصىديق علىت عقوبة اإلعىدا  مىن الىنظم األساسىية الجنائيىة و  ح   135-13
ال روتوكىىىول االيتيىىىاري الفىىىاني الملحىىىق بالعهىىىد الىىىدولي الخىىىاا بىىىالحقوق المدنيىىىة 

 والسياسية )أستراليا(؛
النظىىىر  ىىىىي التصىىىديق علىىىىت ال روتوكىىىىول االيتيىىىاري الفىىىىاني الملحىىىىق  135-14

 )غابون(؛بالعهد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسياسية 
توكىىىىول االيتيىىىاري الفىىىىاني الملحىىىىق النظىىىر  ىىىىي التصىىىديق علىىىىت ال رو  135-15

 بالعهد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسياسية )رواندا(؛
النظر  ي التصديق علت االتفاقيىة الدوليىة لحمايىة جميى  األوىخاا  135-16

 من االيتفاء القسري )بوركينا  اسو(؛
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االتفاقيىىة الدوليىىة لحمايىىة جميىى    لىىت عمليىىة االنمىىما سىىراع  ىىي اإل 135-12
 (؛كابو  يردي) والتصديق عليها  يما بعد وخاا من االيتفاء القسرياأل

االتفاقيىىىة الدوليىىىة لحمايىىىة حقىىىوق جميىىى  علىىىت  تصىىىديقالالنظىىىر  ىىىي  135-12
 )بوركينا  اسو(؛ العمال المهاجرين وأ راد أسريم

االتفاقيىىة الدوليىىة لحمايىىة حقىىوق  لىىت عمليىىة االنمىىما  سىىراع  ىىي اإل 135-19
 (؛كابو  يردي) والتصديق عليها  يما بعد جرين وأ راد أسريمجمي  العمال المها

االتفاقيىىىىة الدوليىىىىة لحمايىىىىة حقىىىىوق جميىىىى  العمىىىىال  لىىىىت االنمىىىىما   135-70
 (؛تشاد) المهاجرين وأ راد أسريم

النظىىىىر  ىىىىي التصىىىىديق علىىىىت اتفاقيىىىىة األمىىىىم المتحىىىىدة لمكا حىىىىة الفسىىىىاد  135-71
 (؛ ثيوبيا)

اقيىىىىة األمىىىىم المتحىىىىدة لمكا حىىىىة الفسىىىىاد النظىىىىر  ىىىىي التصىىىىديق علىىىىت اتف 135-77
 )رواندا(؛
 لىىىت بسىىىرعة بىىى ل مزيىىىد مىىىن الجهىىىود لمكا حىىىة الفسىىىاد واالنمىىىما   135-73

االسىىتفادة  المجتمىى يسىت،ي  مىىمان أن لاتفاقيىة األمىىم المتحىدة لمكا حىىة الفسىاد 
 ل لد )تركيا(؛ل ةوالتجاري ةاالقتصادي التنمية بشكل أ مل من

بوسىائل رامية  لت تعزيز األ ىر القانونيىة وتنفيى يا  مواصلة الجهود ال 135-74
 تما  عمليىة التصىديق علىت اتفاقيىة حقىوق األوىخاا ةوي اإلعاقىة  واتفاقيىة  منها

 مكا حة الفساد ) ندونيسيا(؛
توجيىىىى  دعىىىىوة دائمىىىىة  لىىىىت و التعىىىىاون مىىىى  آليىىىىات حقىىىىوق اإلنسىىىىان   135-75

 اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان )كوستاريكا(؛
المكلفىين بواليىات اآلليىات وجميى  توجي  دعوة مفتوحة  لىت جميى   135-76

  ي   ار اإلجراءات الخاصة واآلليات )أوروغواي(؛
 توجي  دعوة مفتوحة  لت اإلجراءات الخاصة )غواتيماال(؛ 135-72
 توجي  دعوات دائمة  لت جمي  اإلجراءات الخاصة )غانا(؛ 135-72
ت جميى  اإلجىراءات الخاصىة لمجلىس حقىوق توجي  دعىوة دائمىة  لى 135-79

 اإلنسان )جمهورية كوريا(؛
  لىتنزاية تنفي  التشىريعات  و و   لت ضمان  عالية ترمياتخاة تدابير  135-30

 وض  حد لإل الت من العقاب  ي حاالت العنف المنزلي )األرجنتين(؛
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 عر  العنف القائم علت نوع الجنس ب نى  جريمىة ت اتاعتماد تشريع 135-31
 وتقديم المساعدة  لت المحايا )المكسيك(؛

التمييىىىز ضىىىد المىىىرأة  يعىىىر التعجيىىىل بعمليىىىة وضىىى  واعتمىىىاد قىىىانون  135-37
 )باراغواي(؛  ويحظر 
اللجنىىىة الو نيىىىة لحقىىىوق اإلنسىىىان مىىى   مواءمىىىة عمليىىىةتسىىىري  وتيىىىرة  135-33

 م ادئ باريس )تونس(؛
 ىىىي عىىىا   ة منشىىىال مسسسىىىة أمىىىين المظىىىالمالفعليىىىة ل وضىىى  األسىىىس 135-34
   وضمان امتفالها لم ادئ باريس ) رنسا(؛3003
 م ادئ باريس )أستراليا(؛ل و قاا ايتيار أمين المظالم دون ت يير و  135-35
مىىى  م ىىىادئ بىىىاريس متسىىىقة  نشىىىاء مسسسىىىة و نيىىىة لحقىىىوق اإلنسىىىان  135-36

 )ألمانيا(؛عن رقابة الحكومة  مستقلة تماماا و 
 و قىىىاا  واسىىىتقالليتها حقىىىوق اإلنسىىىانضىىىمان  نشىىىاء مسسسىىىة و نيىىىة ل 135-32

 لم ادئ باريس )غانا(؛
مواصىىلة الجهىىود الراميىىة  لىىت تعزيىىز اللجنىىة الو نيىىة لحقىىوق اإلنسىىان  135-32

 م  م ادئ باريس ) ندونيسيا(؛ تماماا  سقةتكون متل
مىى  م ىىادئ اتسىىاقها تفعيىىل اللجنىىة الو نيىىة لحقىىوق اإلنسىىان وكفالىىة  135-39

 باريس )المغرب(؛
اللجنىىىة الو نيىىىة لحقىىىوق اإلنسىىىان مىىى   مواءمىىىة عمليىىىةتسىىىري  وتيىىىرة  135-40

 م ادئ باريس  وةلك من أجل تعزيز واليتها )موزام يق(؛
سياسة مالية واضحة ووفا ة إلدارة اإليرادات  ومكا حىة الفسىاد  وض  135-41

 )السويد(؛ بالتشاور م  المجتم  المدني  والمساءلة عن استخدا  األموال العامة
األمىىوال العامىىة ومكا حىىة ايىىتالل تكفيىىف الجهىىود الراميىىة  لىىت منىى   135-47

 حاالت الفساد )أوروغواي(؛
مواصىىلة وزيىىادة تعزيىىز التىىدابير الراميىىة  لىىت مكا حىىة أ عىىال الفسىىاد  135-43

 األموال العامة )كوت ديفوار(؛ وايتالل
 الىىزواج القسىىري قمىىاء علىىتالتعزيىىز السياسىىات العامىىة التىىي تسىىمو ب 135-44

وزواج األرملىة مىن وىقيق زوجهىا المتىو ت  والممارسىات المىارة األيىرم  والم كر 
 التي تهدد حقوق المرأة )باراغواي(؛
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مىىىىىن   ىىىىىي   ىىىىىار -واك ىىىىىت  االسىىىىىتمرار  ىىىىىي األيىىىىى  باألنمىىىىىا  التىىىىىي 135-45
  مىى  تنفيىى   ىىي ال لىىد الروىىيد حكىىمالالىىديمقرا ي و  المسىىار -المشىىروعية والسىىيادة 

 ضىىمن منظومىىة األعىىرا  واحترامهىىا حقىىوق اإلنسىىان بجميىى   فقا ىىة االعتىىرال عىىال 
لمجتمعات والفقا ات التىي تشىكل  سيفسىاء دولىة غينيىا االسىتوائية ) ييىت الُمميِّزة ل

 نا (؛
تعزيز السياسات القائمة الرامية  لىت مواصىلة تحسىين النظىا  االنتخىابي   135-46

 )ال رازيل(؛ وامل نسانينظور جم ومراعاةبما  ي ةلك بمساعدة التعاون الدولي  
تعزيز الجهود الراميىة  لىت تمكىين المىرأة عىن  ريىق تعىديل التشىريعات  135-42
يز ضد المرأة  ي المسائل المتعلقة بتعدد الزوجىات والميىرا  وحمىانة يتم يها التي 

غتصىىاب الا   بمىىا  يىى العنىىف المنزلىىي  واالغتصىىابشىى ن تشىىريعات ب  وسىىن األ فىىال
القىىىائم علىىىت نىىىوع الجىىىنس العنىىىف كال العنىىىف الجنسىىىي و وغيىىىر  مىىىن أوىىى ي الزوجىىى

 )يولندا(؛
عمليىىىة صىىىياغة قىىىانون بشىىى ن المسىىىاواة بىىىين الجنسىىىين تسىىىري  وتيىىىرة  135-42

 )غواتيماال(؛  واعتماد
 )غواتيماال(؛  التمييز ضد المرأة وحظر  عريفت 135-49
النظىىر  ىىي تنقىىيو قىىانون الىىزواج العر ىىي بهىىد  ضىىمان المسىىاواة  ىىي  135-50

 سنة كحد أدنت للزواج )سيراليون(؛ 01وق اإلر  للمرأة  وتحديد سن حق
وعي بشىىىى ن أيميىىىىة المسىىىىاواة  ىىىىي الحقىىىىوق الىىىىحملىىىىة إلةكىىىىاء بىىىىدء  135-51

مىن أجىل  للمفليات والمفليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغىايري الهويىة الجنسىانية
وائية روح دسىىىىتور غينيىىىىا االسىىىىتلىىىى و قىىىىاا قيقىىىىي  ح ق ىىىىول اجتمىىىىاعيمنىىىىاه  يىىىى  تعزيىىىىز 

 )يولندا(؛
بعىد ةلىك  والنظرإلعدا  لعقوبة ا لتعجيل بعملية سن وقف ايتياريا 135-57
 )تركيا(؛ ةتام  لغائها بصورة ي 
بهىىىىد  عقوبىىىة اإلعىىىىدا   السىىىىتخدا  وقىىىىف ايتيىىىاري رسىىىىمي  قىىىرار  135-53

  لغائها )الج ل األسود(؛
لىىىت عقوبىىىة اإلعىىىدا  والنظىىىر  ىىىي التصىىىديق عل وقىىىف ايتيىىىاري قىىىرار  135-54

ال روتوكىىىول االيتيىىىاري الفىىىاني الملحىىىق بالعهىىىد الىىىدولي الخىىىاا بىىىالحقوق المدنيىىىة 
 الهاد   لت  لغاء عقوبة اإلعدا  )أوروغواي(؛و والسياسية 

 النظر  ي  مكانية  لغاء عقوبة اإلعدا  ) كوادور(؛ 135-55



A/HRC/27/13 

GE.14-07695 30 

وبىدء اإلصىالحات  وتنفيى   وقىف ايتيىاري لعقوبىة اإلعىدا اإلعالن عن  135-56
 بالكامل ) س انيا(؛ء ي   العقوبة ورية والتشريعية التي تهد   لت  لغاالدست
زيىىد مىىن الدراسىات بشىى ن مسىى لة عقوبىىة اإلعىىدا   التكليىف بىىإجراء م 135-52
  لغائها )موزام يق(؛ بهد 
تعزيىىىز التىىىدابير الراميىىىة  لىىىت مكا حىىىة تهريىىىب المهىىىاجرين واالتجىىىار  135-52

ا االسىىىتوائية  و ىىىي المن،قىىىة دون اإلقليميىىىة  ىىىي غينيىىى اللىىى ين قىىىد يىىىزدادانبال شىىىر  
 برمتها )جمهورية الكونغو الديمقرا ية(؛

تعزيىىىىز السياسىىىىات الراميىىىىة  لىىىىت مكا حىىىىة االتجىىىىار بال شىىىىر وتهريىىىىب  135-59
 المهاجرين )كوت ديفوار(؛

 تتعىىرض ن نسىىانية  عىىن السىىجناء الىى ي ج  لىىدواعيالنظىىر  ىىي اإل ىىرا  135-60
 ) ي،اليا(؛ حتجازبس ب االللخ،ر تهم وحيا تهمصح
ي،ة عمل و  ةمحدد اتاعتماد تشريعالمتعلقة بعملية تسري  وتيرة ال 135-61

 ىىي  نعشىىي اللىىواتي  وال سىىيما النسىىاءو نيىىة لمكا حىىة جميىى  أوىىكال العنىىف ضىىد 
والنسىىىىىىاء   اإلعاقىىىىىىة اتةو  نسىىىىىىاء  والراتالمهىىىىىىاج نأوضىىىىىىاع يشىىىىىىة  بمىىىىىىن  ىىىىىىيه

  ي مرا ق االحتجاز )الفل ين(؛الموجودات 
وضىىى  حىىىد لممارسىىىة االحتجىىىاز السىىىري وضىىىمان ات ىىىاع اإلجىىىراءات  135-67

 القانونية الواج ة  بما يتفق م  المعايير الدولية )المكسيك(؛
اتخىاة تىدابير ملموسىة لمىمان احتىرا  الحقىوق والحريىات األساسىية  135-63

المسسولين عىن ايت،ىا   م لجمي  السكان  واتخاة اإلجراءات الالزمة للتحقيق 
االحتجىىىاز التعسىىىفي والتعىىى يب وعمليىىىات اإلعىىىدا  وحىىىاالت االيتفىىىاء و ن الالج ىىىي
 )األرجنتين(؛   ومعاق تهمالقسري
 للسىل،ة القمىائية تخصي  الموارد المالية الالزمة ي  الممي قدماا  135-64

الىىواج تين   وكىى لك ضىىمان الشىىفا ية والكفىىاءة ةالكاملىى يتهابهىىد  تحقيىىق اسىىتقالل
 ؛ ي  قامة العدل )أوروغواي(

اإلصىىىالح القىىىانوني والمسسسىىىي بغيىىىة ضىىىمان عمليىىىة مواصىىىلة تعزيىىىز  135-65
آليىات  عالىة للرصىد يشىمل   بمىا بشكل تا  ووفا يتها السل،ة القمائيةاستقاللية 

 والمساءلة )ويلي(؛
مىىىىن أجىىىىل تعىىىىديل القىىىىانون الجنىىىىائي وقىىىىانون اإلجىىىىراءات الجنائيىىىىة  135-66

ميىىىى  الجوانىىىىب المتعلقىىىىة بظىىىىرو  مىىىى  المعىىىىايير الدوليىىىىة  وتحسىىىىين ج مواءمتهمىىىىا
 (؛كابو  يردياالحتجاز )
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قماء علىت التمييىز ضىد المىرأة  ىي مجىال الىزواج عىن  ريىق حظىر ال 135-62
الىىزواج الم كىىر والىىزواج و  تىىزويج األ فىىال تعىىدد الزوجىىات والقمىىاء علىىت ممارسىىات

 تساوية  ي الميرا  للرجل والمرأة )كندا(؛مالقسري  وكفالة حقوق 
  ىي مجىال خ ىراءالصحفيين والمنظمات غير الحكوميىة و ح للالسما  135-62

عملهىىىم دون معوقىىىات أو أداء غينيىىىا االسىىىتوائية  و  بالىىىديول  لىىىتحقىىىوق اإلنسىىىان 
)المملكىىىة المتحىىىدة ل ري،انيىىىا معهىىىم أل عىىىال انتقاميىىىة يجتمعىىىون  ي،ىىىر تعىىىرض مىىىن

 العظمت وأيرلندا الشمالية(؛
ارضىين السياسىيين وتىوقيفهم ممىايقة المعالعمل بجدية مىن أجىل منى   135-69

  وضمان أن يتمت  يسالء بفىرا متسىاوية واحتجازيم بشكل تعسفيدوا   سياسية ب
جميى  المىىوا نين يُمىنو وسىائط اإلعىال   وأن الوصىول  لىىت و  تمويىلللحصىول علىت ال

 الحق  ي المشاركة الحرة  ي الحياة العامة والسياسية )الجمهورية التشيكية(؛
ممىىايقة الصىىحفيين أعمىىال مىىن التىىدابير الفعالىىة لمنىى   اعتمىىاد مزيىىد 135-20

 يلقىىت  وضىىمان أال والمعاق ىىة علىىت يىى   األعمىىال والمىىدا عين عىىن حقىىوق اإلنسىىان
  ي حرية التع ير ) ي،اليا(؛ حق  أي وخ  لممارست  الق ي علت

حريىىىة التع يىىىر والتجمىىى  وتكىىىوين  تكفىىىل بشىىىكل  عىىىالاتخىىىاة تىىىدابير  135-21
حمايىىىة   و علىىىت وسىىىائط اإلعىىىال غيىىىر الالزمىىىة ابىىىة والسىىىي،رة الجمعيىىىات  ومنىىى  الرق

الصىىىىحفيين والتحقيىىىىق  ىىىىىي جميىىىى  االعتىىىىداءات التىىىىىي يتعرضىىىىون لهىىىىا )الجمهوريىىىىىة 
 التشيكية(؛

لىىىت عصىىىول الجمهىىىور ر  مكانيىىىة حزيىىىادة الشىىىفا ية مىىىن يىىىالل تىىىو ي 135-27
ملكىىة الحكومىىة )الم ىىي وزراء للىىالماليىىة والماديىىة األيىىرم  فوائىىدال بشىى نمعلومىىات 

 المتحدة ل ري،انيا العظمت وأيرلندا الشمالية(؛
 منظمىاتاتخاة الخ،وات الالزمىة  مفىل ت سىيط عمليىات تسىجيل ال 135-23

بي ىة حيى  والسماح لوسىائط اإلعىال  المسىتقلة بالعمىل  ىي ال لىد  مىن أجىل تعزيىز 
غينيىىا  يالصىىحفيين والمجتمىى  المىىدني وجميىى  مىىوا نو  حىىزاب المعارضىىةيمكىىن أل
 ودون يو  )الواليات المتحدة األمريكية(؛حرية واستقاللية ب العمل ئيةاالستوا
مى  المعىىايير الدوليىىة   اعتمىاد تىىدابير لمىىمان حريىة الصىىحا ة تماوىىياا  135-24

  ي ةلك  لغاء تجريم التشهير )ويلي(؛ بما
حيىىز  نشىىاءضىىمان الحىىق  ىىي حريىىة تكىىوين الجمعيىىات مىىن يىىالل   135-25

 ممارسة ي ا الحق دون أي تديل )كندا(؛بين جمي  الموا نل يسموسياسي 
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 سىىىهيلتسىىىجيل جميىى  المنظمىىات غيىىىر الحكوميىىة وت تيسىىير وىىرو  135-26
 هىىىىاالمجتمىىىى  المىىىىدني دون عوائىىىىق  بمىىىىا  ي الجهىىىىات الفاعلىىىىة  ىىىىي عمىىىىل جميىىىى 

 ن عن حقوق اإلنسان )الجمهورية التشيكية(؛و المدا ع
كال عمىىل األ فىىال  لقمىىاء علىىت أسىىوأ أوىىالالزمىىة لالتىىدابير اتخىىاة  135-22

 01جميى  األعمىال الخ،ىرة  لىت العمىل  ىي  ي ةلك ر ى  الحىد األدنىت لسىن  بما
األنشىىىى،ة الخ،ىىىىرة غيىىىىر المسىىىىموح بهىىىىا لأل فىىىىال و المهن بىىىى  ووضىىىى  قائمىىىىة سىىىىنة

 )الواليات المتحدة األمريكية(؛
الخ،ىة الو نيىة تحديد األولويات وتخصىي  المىوارد الالزمىة لتنفيى   135-22

مى  زيىىادة التركيىىز علىىت عمالىىة   3030حتىىت عىىا  تصىىادية واالجتماعيىىة لتنميىة االقل
  الشىىىى اب  والمسىىىىاواة بىىىىين الجنسىىىىين  والتخ،ىىىىيط الحمىىىىري  والسىىىىكن الالئىىىىق

 والتعليم ) ييت نا (؛  والرعاية الصحية
تروىىىيد مىىىن ق يىىىل تعزيىىىز وتوسىىىي  ن،ىىىاق الم ىىىادرات الجىىىديرة بالفنىىىاء  135-29

االجتماعيىىىىة مفىىىىل الهياكىىىىل المسىىىىائل  ت  ىىىىياالسىىىىتفمار لحصىىىىاء الىىىىو ني اإلمعهىىىىد 
األساسىىية الصىىحية  و مكانيىىة الحصىىول علىىت الميىىا  ويىىدمات الصىىر  الصىىحي  

 والحد من  يرول نق  المناعة ال شرية/اإليدز )ال رازيل(؛
مواصىىلة الجهىىود الراميىىة  لىىت تنفيىى  يري،ىىة ال،ريىىق التىىي ترمىىي  لىىت  135-20

 ىي  10  وبنسى ة 3002ف بحلىول عىا  الحد من الو يات النفاسية بمقدار النصى
 )الجزائر(؛ 3030المائة بحلول عا  

  كمىىالاتخىىاة تىىدابير لمىىمان التنفيىى  الفعلىىي للتعلىىيم المجىىاني  وضىىمان  135-21
 )نيكاراغوا(؛ أيماا  أوج  التفاوت بين الجنسين مراعاةتعليمهم االبتدائي  م  ل األ فال
ة لحمايىىىة الفتيىىىات والنسىىىاء   ع،ىىىاء األولويىىى مىىىن أجىىىل اتخىىاة تىىىدابير 135-27

 لحمىايتهن  واعتمىاد تشىريعات محىددة رسىةالمرايقات من المد الحد من تسربو 
 )كوستاريكا(؛القسري الزواج و من العنف 

بىىىى ل كىىىىل جهىىىىد للقمىىىىاء علىىىىت ظىىىىايرة االتجىىىىار غيىىىىر المشىىىىروع  135-23
 ظايرة االتجىار باأل فىال واسىتغاللهم  ال سيما بالمهاجرين واالتجار باألوخاا

 .ألغراض ال غاء )بوروندي(
تجىىدر اإلوىىارة غينيىىا االسىىتوائية  ولىى لك  ولىىم تحىىت التوصىىيات الىىواردة أدنىىا  بت ييىىد -136
  ليها:

 لتصديق علت نظا  روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )غانا(؛ا 136-1
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التصىىىىديق علىىىىت نظىىىىا  رومىىىىا األساسىىىىي للمحكمىىىىة الجنائيىىىىة الدوليىىىىة  136-7
 )بوتسوانا(؛وضمان تنفي   

التصىىىىديق علىىىىت نظىىىىا  رومىىىىا األساسىىىىي للمحكمىىىىة الجنائيىىىىة الدوليىىىىة  136-3
 )أوروغواي(؛

نمىىىما   لىىىت نظىىىا  رومىىىا األساسىىىي للمحكمىىىة الجنائيىىىة الدوليىىىة  الا 136-4
 )الج ل األسود(؛بشكل تا  ومواءمة تشريعاتها الو نية م  نظا  روما األساسي 

 لىت للمحكمة الجنائيىة الدوليىة  و  نمما   لت نظا  روما األساسيالا 136-5
 االتفاق بش ن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها ) ستونيا(؛

التصىىىديق علىىىت نظىىىا  رومىىىا األساسىىىي للمحكمىىىة الجنائيىىىة الدوليىىىة   136-6
 .االتفاقية الدولية لحماية جمي  األوخاا من االيتفاء القسري ) رنسا(و 
التوصىىيات الىىىواردة  ىىي يىى ا التقريىىىر تع ىىر عىىن موقىىىف  وجميىى  االسىىتنتاجات و/أو -132

الدولىىة )الىىىدول( التىىىي قىىدمتها و/أو الدولىىىة موضىىىوع االسىىتعراض. وال ين غىىىي أن يفهىىىم أنهىىىا 
 تحظت بت ييد الفريق العامل بكامل .
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 المر ق

 تشكيلة الو د  

[English only] 

The delegation of Equatorial Guinea was headed by Mr. Alfonso Nsue Mokuy, 

Third Deputy Prime Minister in charge of human rights, and composed of the following 
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• Ms. Ana María Ndje, Assistant for the Third Deputy Prime Minister in charge of 

human rights; 

• Ms Pilar Djombe Ndjangani, Senator; 
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• Mr. Manuel Mba Nchama, General Director of Human Rights; 

• Ms. Claudia Ayecaba Ondo, General Cabinet Director; 

• Ms. Carina Monsterrat Nsue Ndje, General Protocol Director; 

• Mr. José Fernando Siale Ndjangani, Lawyer; 

• Ms. Rosa Mba Nsue, National Focal Point on Human Rights; 

• Mr. Diosdado Ondo Nguema, Journalist; 

• Mr. Frederico Eyegue Obama, Aide-de-camp to the third Deputy Prime Minister in 

charge of Human Rights; 
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