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  مقدمة    
الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ مبوجب قرار جملـس           عقد    -١

، دورته التاسعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف غينيـا االسـتوائية يف       واسُتعرضت احلالة . ٢٠١٤ مايو/أيار ٩ إىل   أبريل/نيسان ٢٨ من

ترأس وفد غينيا االسـتوائية الـسيد        و .٢٠١٤ مايو/أيار ٥اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف      
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بغينيا االسـتوائية يف جلـسته           . ألفونسو نسو موكوي  
  .٢٠١٤ مايو/أيار ٨يف  السابعة عشرة املعقودة

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
إستونيا، وجنوب أفريقيا،   : لتيسري االستعراض املتعلق بغينيا االستوائية    ) اجملموعة الثالثية (التايل  
  .واليابان

، ١٦/٢١ مـن مرفـق القـرار      ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   وفقاًو  -٣
  :ستعراض املتعلق بغينيا االستوائيةصدرت الوثائق التالية ألغراض اال

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
(A/HRC/WG.6/19/GNQ/1)؛  

) ب(١٥ جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة          )ب(  
)A/HRC/WG.6/19/GNQ/2(؛  

ـ          )ج(   ) ج(١٥اً للفقـرة    موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفق
(A/HRC/WG.6/19/GNQ/3).  

 عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعـدهتا سـلفاً           غينيا االستوائية وأحيلت إىل     -٤
اململكـة  وواملكسيك،   ،ليختنشتاينإسبانيا، والربتغال، واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا، و     

يف  وهذه األسـئلة متاحـة    . ج، وهولندا ، والنروي املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    
  .املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  موضوع االستعراضاحلالة من جانب الدولة عرض   -ألف  
أعرب وفد غينيا االستوائية عن رضاه عن التقدم الكبري الذي أُحرز يف جمال حقوق                -٥

وقال إن إصدار الدستور اجلديد قد أعطـى     . ت قائمة زال ما أقر بأن التحديات     اإلنسان لكنه 
  . للدولة وللتنمية االجتماعية جديداًزمخاً
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.  يف تعزيز التمتع الكامل باحلريات      أساسياً وأفاد الوفد بأن مكافحة الفقر تشكل أمراً        -٦
جتماعي واملستشفيات  يف العديد من جماالت، منها باألخص السكن اال     توجيري اختاذ إجراءا  

  .واملدارس للتمكني من التمتع احلقيقي باملنافع اليت تأيت هبا الدولة
غينيـا  أولـت   املقدمة أثناء االستعراض الدوري الشامل األول،        بالتوصيات   وعمالً  -٧

ـ  يتال تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    االعتبار الكامل ال  االستوائية    إىل جملـس    تمدِّ قُ
  .يها التصديق علحنوخطوة كس الشيوخ، النواب وجمل

 املتعلق بإدماج   ١٢٩/٢٠٠٤تنفيذ املرسوم رقم    جتدر اإلشارة إىل    ويف هذا الصدد،      -٨
ها الرابطة الوطنية لألشخاص    سرياألشخاص ذوي اإلعاقة يف برامج الضمان االجتماعي اليت ت        

  . من التفاصيل بشأن هذا املوضوعوقدم الوفد مزيداً. ذوي اإلعاقة
وقال الوفد إن الدستور ينص على استقاللية السلطة القضائية وحيـدد بالتفـصيل               -٩

 عن األحكام التشريعية ذات الصلة، ُينَجز عدد مـن مبـادرات            وفضالً. صالحياهتا وأعماهلا 
  .التدريب يف جمال حقوق اإلنسان

عـذيب  وعلى املستوى الوطين، يطبَّق قرار احلكومة املتعلق بعدم التـسامح مـع الت              -١٠
وزارة ويف هذا السياق، وضـعت  . واالحتجاز التعسفي، واعُتمدت تدابري صارمة هبذا الشأن 

 منـه الصفحة األوىل   وُتقتبس يف   لشرطة بشأن حقوق اإلنسان،     ل اً مرجعي اًاألمن الوطين كتيب  
، هو رفاه شعيب؛ وحقه يف      إن شغلي الشاغل، اآلن ومستقبالً    : " هي  مباسوغو، مقولة للرئيس 

وعلى قوات األمن والنظام كفالة هذه احلقوق وضمان        .  واحلرية غري قابل للتفاوض    السالمة
 ويتجلى يف هذا التصريح التزام احلكومة مبنع التعذيب واالحتجـاز           ."سالمة مجيع املواطنني  

  .التعسفي وغريمها من ضروب املعاملة املهينة
جل جعل اللجنة الوطنية  وأضاف الوفد أن غينيا االستوائية بصدد اختاذ خطوات من أ           -١١

 ويف الوقت نفسه، تبذل غينيا االستوائية جهـوداً       . حلقوق اإلنسان متسقة مع مبادئ باريس     
 تقـدمي تقـارير إىل      بطرق منها  متواصل،    بشكل لتعاون مع وكاالت األمم املتحدة    ل جبارة

عراض الدوري  االستآلية   و ،اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل         
دون حتفظ يف أنشطة املقرر اخلـاص      عن املشاركة  ، فضالً  والتحاور معها بشكل بناء    الشامل

  .املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
بيـع  بشأن  تفاقية حقوق الطفل    وقد أنشئت جلنة لدراسة الربوتوكول االختياري ال        -١٢

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    و يف البغاء ويف املواد اإلباحية،        األطفال األطفال واستغالل 
زعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية     ان األطفال يف امل   اشتراكحقوق الطفل بشأن    

راء  إىل جملس الوز    هذه الربوتوكوالت   قبل تقدمي  ،القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
  .يف وقت الحقمث إىل الربملان ، اللموافقة عليه
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هتريـب املهـاجرين واالجتـار      قـطّ يف     وقال الوفد إن غينيا االستوائية مل تشارك        -١٣
 على التصديق على     وأضاف أن احلكومة قد وافقت مسبقاً      .باألشخاص، وال سيما األطفال   

 يف البغاء    األطفال فال واستغالل بيع األط بشأن  تفاقية حقوق الطفل    الربوتوكول االختياري ال  
  .٢٠١٤، وأن الربملان بصدد النظر فيه خالل عام ويف املواد اإلباحية

وُتتاح للجنة الدولية للصليب األمحر وممثلي مجاعات دينية خمتلفة إمكانية الوصـول              -١٤
 عن ذلك، جيـري املـدعي العـام         وفضالً. حبرية إىل مراكز االحتجاز على املستوى الوطين      

ويف القضايا املتعلقة   .  دورية ملراكز االحتجاز   شللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عمليات تفتي     وا
 أمام حمـاكم     مشاهبة، ُحوكم اجلناة   الفعالتعذيب أو أ   و أ االختطاف وأ االحتجاز التعسفي ب

 بالسجن أو فصلوا    اًأحكام األشخاص الذين تبني أهنم ارتكبوا هذه األفعال      وتلقى  عسكرية؛  
   . حاالت أخرىفهم يفوظائمن 
إحالة اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة        ، قررت احلكومة  ٢٠١٤ أبريل/نيسانويف    -١٥

وقد سبق للجنـة    . الفساد إىل اللجنة الوطنية للشؤون السياسية من أجل احلصول على رأيها          
احلقوقيني أن قررت اقتراح التوقيع على هذا الصك، لكنها أبدت حتفظات على نظام رومـا               

 تقرير جلنة   تتلقىيف هذه املسألة حاملا       احلكومة ستبت و .ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   ا
  .الشؤون السياسية

مبكافحة الفساد قواعد مصممة من أجل القـضاء         ويرسي مكتب املدعي العام املعين      -١٦
 ويقع على عاتقه التزام باإلعالن عن احلالـة املاليـة لألشـخاص           . على الفساد بشكل فعال   

قدم و. املعلومات السرية استخدام   الحتمال تضارب املصاحل و    لمراقبة، وذلك نظراً  اخلاضعني ل 
  .الوفد معلومات مفصلة عن اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد

ىل الربوتوكـول   إانضمام غينيا االسـتوائية     على   احلكومة   وافقت،  ٢٠١٤يف عام   و  -١٧
 ي كان قد ذزعات املسلحة، ال  ان األطفال يف امل   اشتراكاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن      

وفيما خيص نظام روما األساسـي،      . إجراءات االنضمام استكمال   إىل الربملان من أجل      أحيل
  . االحتاد األفريقينأقرت احلكومة إعال

علـى النحـو     تها ومشارك رأةعدد من املبادرات القانونية لكفالة متثيل امل      اّتخذ   وقد  -١٨
يف متثيل املرأة ومشاركتها واسعي النطاق       ونتيجة لذلك، بات  . ات الدولة  يف مؤسس  املناسب

  .احلكومة ويف جملس الشيوخ
  .وأفاد الوفد بأن هناك زيادة يف اإلنفاق العام على القطاعات االجتماعية  -١٩
واإلسـكان  وسـع احلـضري     وباإلضافة إىل ذلك، اختذت تدابري فيما يتعلـق بالت          -٢٠

الوصول إىل املنـاطق    إمكانية   إنشاء الطرق لتحسني     يشملحي، مبا   والكهرباء والصرف الص  
  . مسكن يف مجيع أحناء البلد١٥ ٠٠٠ يزيد على ماالريفية وبناء 
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 تدابري لتحسني الصحة، وال سيما فيما يتعلـق بالوفيـات النفاسـية             أيضاًواختذت    -٢١
املائة من الـوالدات     يف   ٩٠  جتري ضمان أن من خالل   ووفيات األطفال يف املناطق الريفية،      

 يف املائة حبلول    ٥٠بنسبة  وترمي هذه التدابري إىل احلد من الوفيات النفاسية         . مبساعدة قابالت 
  .٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام ٨٠، وبنسبة ٢٠١٥عام 
تدابري ملكافحة اإليدز وغريه من األمراض املنقولة       ال عدد من    اختذوعالوة على ذلك،      -٢٢

  .الريااملوباالتصال اجلنسي 
 النظام التعليمي الوطين على خمتلف املستويات من خالل         أُصلحفيما يتعلق بالتعليم،    و  -٢٣

  .تكييف املناهج الدراسية والكتب املدرسية
منح التراخيص  أكثر مرونة فيما خيص      معايري   وضعوزارة الداخلية إجراءات ل   وتتخذ    -٢٤
 وقد ُخفـضت    .عمل يف غينيا االستوائية   لعديد من الرابطات واملنظمات غري احلكومية اليت ت       ل

القيود املفروضة على وسائط اإلعالم، وبات جناح العديد من اجملالت واملنشورات يف البلـد              
  . على عدم فرض أي رقابةدليالً
 الـذي   ٤٢٦/٢٠١٤ إللغاء عقوبة اإلعدام، اعتمدت احلكومة املرسوم رقم         متهيداًو  -٢٥

  .عقوبة هلذه الاً اختيارياًأعلنت فيه وقف
  .مركز حقوق اإلنسان بغية تنشيطههيكلة احلكومة ويف وقت قريب، ستعيد   -٢٦
.  فيما مضى  وقد اسُتجيب للعديد من التوصيات اليت مل تقبلها غينيا االستوائية متاماً            -٢٧

 على وجه السرعة، مـن      بشأهنا فسُيستجاب هلا  اختاذ قرار   أما التوصيات اليت ما زالت تنتظر       
مـن  رتيه والشفاف بني غينيا االستوائية ومنظومة األمم املتحـدة          اللى احلوار    ع بقاءأجل اإل 
  . عملية االستعراض الدوري الشاملخالل

  ع االستعراضووردود الدولة موضجلسة التحاور   -باء  
جلسة خالل  وترد التوصيات املقدمة    .  خالل جلسة التحاور   بياناتب وفداً   ٧٦أدىل    -٢٨

  .من هذا التقريرالثاين الفرع التحاور يف 
 املقدمـة يف  وأعربت السويد عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم يف تنفيذ التوصـيات               -٢٩
على الرغم من ارتفـاع     واخنفاض مؤشرات التنمية البشرية     ارتفاع الفقر   إزاء  ، و ٢٠٠٩ عام

  .نصيب الفرد من الدخل يف غينيا االستوائية
ـ     وأعربت سويسرا عن تقديرها لقبول غينيا اال        -٣٠ ها ستوائية مجيع التوصيات اليت قدمت

، وشجعت غينيا االسـتوائية علـى        السابق خالل االستعراض الدوري الشامل   إليها سويسرا   
  . تلك التوصياتمواصلة جهودها من أجل تنفيذ
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اجلهود اليت تبذهلا غينيا االستوائية من أجل مكافحـة االجتـار           إىل  تايلند  شارت  وأ  -٣١
االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري     و ،ت النفاسية ووفيات الرضع   احلد من الوفيا  وبالبشر،  

مـن  اخلطوات املتخذة كما أشارت إىل   التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،         
 غينيا   تايلند وشجعت.  مع مبادئ باريس    متسقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    أجل جعل 

وكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك     االستوائية على االنضمام إىل الربوت    
بإجراء املتعلق  تفاقية حقوق الطفل    ال والربوتوكول االختياري    ،زعات املسلحة اناألطفال يف امل  
  .تقدمي البالغات

يف غينيـا االسـتوائية     باإلصالح الدستوري الذي أجرته     ليشيت   - وأشادت تيمور   -٣٢
التـزام  و التعليم والصحة وحقوق الطفـل،       ت جماال يفالذي أحرزته   التقدم  و،  ٢٠١٢ عام

  . االقتصادية واالجتماعيةبتحقيق أهدافهااحلكومة 
وأشارت توغو إىل التدابري الرامية إىل حتسني حالة املرأة والطفل واألشـخاص ذوي               -٣٣

  .ةوأشادت مبا تبذله غينيا االستوائية من جهود لكفالة احلقوق االقتصادية واالجتماعي. اإلعاقة
 الرامية إىل القضاء على القوالـب       هاشجعت تونس غينيا االستوائية على تكثيف جهود      و  -٣٤

  . األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان هيئاتالنمطية اجلنسانية، وتعزيز تعاوهنا مع مجيع
ورحبت تركيا خبطة التنمية وتعيني نائب لرئيس الوزراء مكلف حبقـوق اإلنـسان               -٣٥

جهود مكثفة  بذل  ودعت إىل تعزيز سيادة القانون و     . طنية حلقوق اإلنسان  وإنشاء مؤسسة و  
  . حقوق اإلنسانيف جمال

األعمال ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن قلقها إزاء          وأعربت امل   -٣٦
 وحثت غينيـا    .ادعاءات الفساد إزاء   املدافعني عن حقوق اإلنسان و     اليت تستهدف االنتقامية  

  .ضمان حرية التعبري والتجمععلى ستوائية اال
 االحتجـاز    عمليـات   إزاء عن استمرار قلقها  الواليات املتحدة األمريكية    وأعربت    -٣٧

قوات األمن عن انتهاكات حقـوق      عدم مساءلة   دوافع سياسية، و  بالعنف  أعمال  التعسفي و 
ـ    اإلنسان، واالفتقار إىل تشريعات حتمي األطفال من األ        وحثـت  . اخلطرعمال احملفوفـة ب

 التعبري وتكـوين اجلمعيـات      اتمحاية حري على  الواليات املتحدة األمريكية غينيا االستوائية      
  .والتجمع السلمي

جرت على املـستوى الـوطين      وأشارت أوروغواي إىل الدراسات واملناقشات اليت         -٣٨
وجود سلطة   وأعربت عن قلقها بسبب التقارير املتعلقة بالفساد وعدم          . عقوبة اإلعدام  بشأن

  .قضائية مستقلة
مجهورية فرتويال البوليفارية باخلطوات املتخذة من أجل التـصديق علـى           ورحبت    -٣٩

األشخاص ذوي اإلعاقـة،    عيش  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسني مستويات        
  . ضمان إمكانية احلصول على التعليمما خيص عن التقدم احملرز فيفضالً
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 باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا غينيا االستوائية من أجل تعزيز التمتع    أشادت فييت نام  و  -٤٠
حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وال سيما احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة،           

  .امليزانية وبناء القدراتيف شفافية المن خالل اإلصالح الدستوري و
ها يف   املؤسـسية، واسـتثمار    ا آلياهت هازيزتعلوأثنت زمبابوي على غينيا االستوائية        -٤١

املساواة ، وكذلك يف جمال     اخلدمات العامة واملياه والصرف الصحي    والصحة  والتعليم  جماالت  
 حتسني سياسة التعليم للجميع وتوسـيع       علىوحثت زمبابوي غينيا االستوائية     . بني اجلنسني 

  .وإذكاء الوعي هبا حقوق اإلنسان  علىنطاق التدريب
من لتدابري الرامية إىل تعزيز خمتلف املؤسسات الوطنية        لعربت اجلزائر عن تقديرها     وأ  -٤٢

بغية جهود  ملا تبذله من    غينيا االستوائية   ب شادتوأ. ضمان أفضل محاية حلقوق اإلنسان    أجل  
  .تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نسان ومواءمـة التـشريعات     صكوك دولية حلقوق اإل   على  ورحبت أنغوال بالتصديق      -٤٣
. تعليمية يف غينيا االستوائية     واعتماد تدابري  ،وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    ها،  احمللية مع 

  . إىل املدارس من املدارس، وإمكانية وصوهلنوأعربت عن قلقها إزاء معدل تسرب اإلناث
ت غينيا االستوائية    وشجع يت أجريت، تعديالت التشريعية ال  الوأشارت األرجنتني إىل      -٤٤

 وشجعت غينيا االستوائية علـى      . إلغاء عقوبة اإلعدام   هاعلى اختاذ مزيد من اخلطوات، مبا في      
اإلجراءات اخلاصة، وأعربـت    إىل   دعوة دائمة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان و        توجيه
  . حقوق املرأةقلقها بشأنعن 
ة املرأة، واستفسرت عن اإلجـراءات      حالشأن  قلقها ب استمرار  أرمينيا عن   وأعربت    -٤٥
  . غينيا االستوائية من أجل حتسني فرص حصول املرأة على التعليميت اختذهتاال

إمكانية احلصول على الكهربـاء واملـاء الـصاحل         إزاء   وأعربت أستراليا عن قلقها     -٤٦
 بـالعنف املـرتيل، ورحبـت بـالوقف         ة برامج التعليم العام املتعلق     على  وشجعت .للشرب

التعـسفي  وأعربت عن قلقها املستمر إزاء عمليـات التوقيـف          . الختياري لعقوبة اإلعدام  ا
  .  االنفراديحتجازواال
 إعمال حقوق اإلنسان، وشجعت غينيا االستوائية على        يف وأشارت بنن إىل التقدم احملرز      -٤٧

  .تلك اجلهود يفغينيا االستوائية ل تقدمي املساعدة  علىوحثت اجملتمع الدويل. مواصلة جهودها
قة شاريع القوانني املعلَّملشجعت بوتسوانا غينيا االستوائية على وضع الصيغة النهائية     و  -٤٨

 وحثت احلكومة علـى     .فعالشكل   النتهاكات حقوق اإلنسان ب    أن تتصدى اليت من شأهنا    
  .املمارس على السجيناتالتصدي للعنف اجلنسي 

عقوبة اإلعـدام، ووضـع     ل  اختياري ئية بوقف ورحبت الربازيل بالتزام غينيا االستوا      -٤٩
قوق املرأة، لكنها أشارت إىل التحديات املتبقية فيما يتعلق باملسائل اجلنسانية           خاصة حب برامج  

  .ومحاية الفئات الضعيفة األخرى
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وأشارت بوركينا فاسو إىل التدابري الرامية إىل منع هتريـب املهـاجرين واالجتـار                -٥٠
فيما يتعلـق     التحديات الرئيسية اليت تواجهها غينيا االستوائية       عن استفسرتو. باألشخاص
  .من أجل التصدي هلااإلجراءات املتخذة عن  وهبذه املسألة

اخلاصة أشادت بوروندي بالتدابري املؤسسية والتشريعية املتخذة لضمان حقوق اإلنسان          و  -٥١
  .هوتعزيز  اجلهاز القضائيإىل إصالح باجلهود الرامية  ورحبت أيضاً.ألشخاص ذوي اإلعاقةبا

ـ   ت كابو فريدي  شجعو  -٥٢ ة بـاحلقوق  صل غينيا االستوائية على مواصلة جهودهـا املت
االقتصادية، وال سيما فيما يتعلق بالتعليم واملياه والصرف الصحي وإمـدادات            و االجتماعية

  .نسان إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلأشارت إىلو.  االجتماعيوالسكن الكهرباء والصحة
 متماشياً مكتب أمني املظامل      يكون  أن املتخذة لضمان واستفسرت كندا عن التدابري       -٥٣

  .  وتوقيفهموأعربت عن القلق إزاء مضايقة الصحفيني. مع مبادئ باريس ومستقالً
مجهورية أفريقيا الوسطى غينيا االستوائية على مواصلة جهودها من أجل          وشجعت    -٥٤

  . اجملتمع الدويل على مواصلة التعاون مع البلدتمحاية حقوق اإلنسان، وحث
وأشادت تشاد بالتدابري املتخذة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف غينيا االسـتوائية،              -٥٥

  . األشخاص ذوي اإلعاقةبشأن وال سيما اإلجراءات املتخذة 
، مبا  يةغينيا االستوائ  اليت أجرهتا    وأشارت شيلي إىل اإلصالحات القانونية واملؤسسية       -٥٦

 تعزيـز  من الربامج الراميـة إىل       ذلك، وما يرتبط ب   ٢٠١٢الدستور الذي اعتمد يف عام      فيها  
  .  ومحايتها على حنو أفضلحقوق اإلنسان

التعلـيم والـصحة واخلـدمات العامـة        جمـاالت    االستثمار يف ب الصني   وأشادت  -٥٧
تفاقيـة  الالختيـاري   واالجتماعية، واخلطوات املتخذة من أجل التصديق على الربوتوكول ا        

تفاقية حقـوق الطفـل بـشأن    الالربوتوكول االختياري وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،   
املتعلق تفاقية حقوق الطفل    الزعات املسلحة، والربوتوكول االختياري     ان األطفال يف امل   اشتراك

  إىل ملـايل وحثت اجملتمع الدويل على تقدمي املزيد من الدعم التقين وا          .بإجراء تقدمي البالغات  
  . غينيا االستوائية

 من أجـل التـشجيع علـى    غينيا االستوائية ليت اختذهتاورحبت كولومبيا بالتدابري ا     -٥٨
زيادة معدل التحاق وحتسني نوعية التعليم، واملساواة بني اجلنسني وتعزيز رفاه املرأة ووضعها، 

اإليدز، ال سيما من    /شرية والتصدي لعمل األطفال وفريوس نقص املناعة الب       ،اإلناث باملدارس 
  .إذكاء الوعيخالل مبادرات 

كونغو عن تقديره للجهود اليت تبذهلا غينيا االستوائية يف جمـال الـصحة،   وأعرب ال   -٥٩
بشأن وباء فريوس نقص املناعة البشرية، و     ذكاء الوعي بشأن     تنظيم محالت إل   ومنها باألخص 
  .  من األم إىل الطفلانتقال الفريوس
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اختيـاري لعقوبـة    الذي يقضي بوقف    قانون  الالتطورات املتعلقة ب  إىل  سلوفينيا  ت  شاروأ  -٦٠
  .وأعربت عن قلقها املستمر إزاء املمارسات واألعراف اليت تنتهك حقوق النساء والفتيات. اإلعدام
 التعلـيم   اجلهود اليت تبذهلا غينيا االسـتوائية يف جمـايل        إىل  ت كوت ديفوار    شاروأ  -٦١

 وشددت على أمهية التعاون بني اجملتمع الـدويل         .والوفيات النفاسية ضع  ومكافحة وفيات الر  
  .وغينيا االستوائية

وسلطت كوبا الضوء على اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتنمية البلد، مبـا يف ذلـك                 -٦٢
 التدابري الرامية إىل احلد من وفيات الرضع وحتسني التعليم وحتسني نوعية الرعايـة الـصحية              

  .صول عليهاوإمكانية احل
فراد  التدريب ألقدميتمن أجل  بذلت  خاصة قد  جهوداًإن   وفد غينيا االستوائية  وقال    -٦٣
وُوضِّح جلميع املوظفني املدنيني والعموميني أن أي فـرد  . جليش والشرطة وموظفي السجون ا

 مسؤول عن التعذيب خيالف االتفاقيات اليت وقعت غينيا االستوائية وصدقت عليها، والتـزام        
 ويتجلى الدليل على ذلك يف كتاب تـدريب الـشرطة           . جملس حقوق اإلنسان   جتاه الدولة

  .إىل رئيس جملس حقوق اإلنساننسخة منه ي سلمت ذالواملوظفني ذوي الزي الرمسي، 
وأضاف الوفد أن هناك الكثري مما أُجنز للقضاء على الفقر، رغم أن اجلهود املبذولة من                 -٦٤

تقار البلد إىل اهلياكل األساسية املاديـة الالزمـة، نتيجـة فتـرة             أجل ذلك تعرقلت بسبب اف    
  .ولذلك ُخصصت ميزانية لالستثمار يف اهلياكل األساسية املادية. االضطراب الطويلة اليت عاشها

وترحب بالتوصيات الـيت تقـدمها      . وتعمل احلكومة بشكل وثيق مع اجملتمع املدين        -٦٥
  . باهتمام، هبدف تنفيذهالماًمنظمات اجملتمع املدين وحتيط هبا ع

وقد قررت احلكومة أنه إذا كان االحتجاز التعسفي حيدث يف املاضي، فإنه ال مكان                -٦٦
األشـخاص  بالعقوبات  سُترتل أشد   إذا ما حدث مرة أخرى،      و .له يف حاضر البلد ومستقبله    

  . عنهاملسؤولني
 قـادرة   ساسية الالزمة لصحافة  غينيا االستوائية تفتقر إىل اهلياكل األ     وقال الوفد إن      -٦٧

  .ذا الشأنهب اتاختاذ إجراء، ال بد من ، وبالتايلعلى أداء عملها
وأضاف أن الرئيس، باعتباره رئيس الدولة واحلكومـة، ال يتـدخل يف الـسلطة                -٦٨

وصلة الرئيس الوحيدة هبذه السلطة هي أنه رئيس الدولة، ومن مث فهـو يتـرأس               . القضائية
  .اجمللس األعلى

هنـاك  ، و مبجملها شامل للتشريعات الوطنية      تعديل تدرك احلكومة ضرورة إجراء   و  -٦٩
  . جاريةإصالح عملية
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    وجيري العمل كذلك من أجل التصديق على          -٧٠

  .زعات املسلحةان األطفال يف املاشتراكالطفل بشأن 
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، اإليدز واألوبئة األخـرى   /عة البشرية فريوس نقص املنا  وقد عيِّن وزير مسؤول عن        -٧١
وسـيعزز  . وغريه من األمراض  اإليدز  ب املصابنيألشخاص  إىل ا   باجملان الرعاية الصحية وتقدَّم  

  .هذا النهج بفضل دعم اجملتمع الدويل
  .املرأة من املمارسات الثقافية الضارةوأفاد الوفد بأن هناك إجراءات تتخذ حلماية   -٧٢
يف الدخل، أوضح الوفد أن املـوارد       ة  كبريال الدخل والفوارق    متوسطوفيما خيص     -٧٣
احلاجة إىل إعادة استثمار جزء كبري من امليزانية الوطنية يف اهلياكل  بسبب  فشيئاًتوزع شيئاً ال

  .األساسية للبلد
الصحفيني؛ وأكـدت أن    ص  فيما خي قدمة   بالتعليقات امل  وقد أحاطت احلكومة علماً     -٧٤

  .احلمايةسيحضون ب م يف اجملتمع، وأهناً هاماًردويؤدون الصحفيني 
 يةسـتقالل ال األسس القانونيـة الـصحيحة    كفل وجود وقال الوفد إن احلكومة ست      -٧٥

  .السلطة القضائية
وأوضح الوفد أن أي موظف حكومي ُيمسك عليه استغالل الـسلطة أو انتـهاك                -٧٦

  .كامل قوة القانونب  قضائياًحقوق اإلنسان أو يشتبه يف قيامه بذلك، سيالحق
 مكتب املدعي العـام،     نسوغو إىل  الربوفيسور أوغستني إيسونو     وقد أحيلت قضية    -٧٧
  .أطلق سراحه من السجنو

ـ اعم وتنشر مجيع منظمات الـصحافة أ      .غينيا االستوائية وال توجد أي رقابة يف        -٧٨  اهل
  . مجيع املنظمات الدولية املعتمدةهاحبرية، مبا في

 يف غينيـا االسـتوائية،      يف أي وقـت   املعارضة السياسية   من   فراد أ ومل ُيحتجز أي    -٧٩
  . يف املاضي القريبتسجل حاالت من هذا القبيل ومل
وقد اختذت إجراءات شـديدة يف حـاالت عمـل          . وحيظر القانون عمل األطفال     -٨٠

  . عن خطوات فورية من أجل القضاء عليهاألطفال، فضالً
، وتوسيع نطاق الـربامج     قدمة يف اجلامعة   امل دروسالحتسني  وُتبذَل جهود من أجل       -٨١

  .احلصول على التعليمفرصة كل شخص دى  التأكد من أن لبغيةالتعليمية، 
مـع  احلكومة  وتعمل  ،   يف الدولة  تشجيع على تعدد األحزاب   لل جهود خاصة ل   بذَوُت  -٨٢

 بـدعم  الطرفـان وعد فيه   ع اتفاق بني احلكومة واملعارضة      قُِّوكما   . إىل جنب  جنباًاملعارضة  
  . املتعددة األحزابدولةتكريس مبدأ ال

، كوسيلة لتعزيز االقتصاد    إىل النساء باألخص   الصغر   ةالغبقروض ائتمان   وقد قُدمت     -٨٣
  .حد أدىن لألجور على أساس تدرجييوجيري تطبيق  ،على مستوى القواعد الشعبية



A/HRC/27/13 

GE.14-07695 12 

ذيب واالحتجاز التعسفي،   لقضاء على التع  من أجل ا  تدابري قضائية وإدارية    واُتخذت    -٨٤
  . على الفور هذه انتهاكات حقوق اإلنسانومرتكبُيعاقب و

واختـذت احلكومـة    . والرئيس هو قائد الدولة وضامن استقاللية السلطة القضائية         -٨٥
خطوات لضمان أال ُتعرض قضايا مدنية على حماكم عسكرية، وأال تنظر هذه احملاكم إال يف               

  .القضايا العسكرية
 تقل الوفد إىل مسائل متنوعة، وأوضح أن مسألة امليل اجلنسي هو أمر ُينظر إليـه              وان  -٨٦

 مبوجـب   سواسية وحمميون واطين غينيا االستوائية    م يعين أن مجيع     ممايف إطار احلقوق العامة،     
هنـاك  الشفافية، و املتعلقة ب سائل  املرقابة والرصد   لل جلنة   تعاجلوباإلضافة إىل ذلك،    . القانون

، جيري تنظيم محالت إلذكاء الـوعي        وحالياً . جملس النواب  هانة معنية بالفساد عيَّ   جلنة دائم 
حبقوق اإلنسان ووضع برامج حلقوق اإلنسان وإنشاء إدارات حلقوق اإلنسان يف عدد مـن              

  . للمظامل، سيعني اجمللسان التشريعيان أميناًوأخرياً. املؤسسات
 وتفكر يف    املدافعني عن حقوق اإلنسان     إن احلكومة حتاول ضمان محاية      الوفد وقال  -٨٧

إدارة حقوق اإلنسان اجتماعات مـع منظمـات غـري          وقد عقدت    . خاصاً منحهم مركزاً 
  . تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشاملتوناقش، حكومية

 .٢٠١٤فربايـر   /عقوبة اإلعدام بدأ يف شباط    وأضاف الوفد أن الوقف االختياري ل       -٨٨
 للقـضاء علـى    تـدابري  اختذت و . لضحايا التعذيب  اتتعويضدمي  تققانون ينص على    وُسن  

  .طول دون مربراالحتجاز امل والتعذيب واالحتجاز التعسفي
 متعددة، على الرغم من     ا ما زالت تشعر ببواعث قلق      اجلمهورية التشيكية إهن   وقالت  -٨٩

لقهـا إزاء   وأعربت عن ق  . ٢٠٠٩عام   املقدمة يف    أن غينيا االستوائية قبلت معظم التوصيات     
  . حقوق اإلنسان يف جمال املستقلاطلنشاملتاح ل بشدة احليز احملدود

تنفيـذ  لأشادت مجهورية الكونغو الدميقراطية باخلطوات اليت اختذهتا غينيـا االسـتوائية            و  -٩٠
  .مني املظاملألتوصيات االستعراض الدوري الشامل السابقة، وال سيما تلك املتعلقة بإنشاء مكتب 

هود اليت تبذهلا غينيا االستوائية من أجـل تعزيـز حقـوق            إىل اجل جيبويت  ت  وأشار  -٩١
 عن الربامج اخلاصة باألطفـال      اإلنسان ومحايتها، وال سيما إنشاء حمكمة لألحداث، فضالً       

  .تخلى عنهمامل
ونوهت إكوادور باجلهود اليت تبذهلا غينيا االستوائية من أجل توفري التعليم للجميع،              -٩٢

رفع مستويات اإلملام بالقراءة والكتابـة وحتـسني        وواملراهقات،  لفتيات البالغات   هم ا مبن في 
اإليدز ودعم األشـخاص    / عن التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية      املرافق املدرسية، فضالً  

  .املصابني باإليدز
لتزامهـا  ال من جديد    هاتأكيدوتقريرها الشامل   لوأثنت مصر على غينيا االستوائية        -٩٣
  .ة االستعراض الدوري الشاملبعملي
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غينيا االستوائية على العمل من أجل كفالة املساواة بني اجلنـسني           إستونيا  وشجعت    -٩٤
املبكر، ومكافحـة    و وحقوق املرأة، ومواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على الزواج القسري         

  .تعدد الزوجات
الوفيات النفاسية  توائية للحد من     غينيا االس  باإلجراءات اليت اختذهتا  إثيوبيا  وأشادت    -٩٥

 ودمـج األشـخاص     ،مكافحة الفساد وصحة يف املناطق الريفية،     ال الرضع، وحتسني    ووفيات
  .ذوي اإلعاقة يف نظام الضمان االجتماعي الوطين

أشادت فرنسا بتصديق غينيا االستوائية على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء        و  -٩٦
  .ز ضد املرأةعلى مجيع أشكال التميي

 لتنفيذ توصيات االستعراض     من خطوات   غينيا االستوائية   مبا اختذته  غابونوأشادت    -٩٧
قوق املرأة عن طريق خطة عمـل       حب للنهوض وما تبذله من جهود   الدوري الشامل السابقة،    

  .تعددة القطاعات من أجل النهوض باملرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسنياملوطنية ال
لنهوض باحلقوق  لأملانيا عن تقديرها للخطوات اليت اختذهتا غينيا االستوائية         وأعربت    -٩٨

  . من التوصياتاالقتصادية واالجتماعية للسكان، وقدمت عدداً
واهلياكـل  الطرق   و تحسني املياه ل غينيا االستوائية    اليت اختذهتا التدابري  بشادت غانا   وأ  -٩٩

لدعم الدويل مـن    ل غينيا االستوائية    ت طلب عم ود ، للكهرباء يف اجملتمعات الريفية    األساسية
  .٢٠٢٠حىت عام لتنمية االقتصادية واالجتماعية  اخلطة الوطنية لأجل حتقيق أهداف

. حقوق اإلنـسان  ال  ورحبت غواتيماال بالتقدم الذي أحرزته غينيا االستوائية يف جم          -١٠٠
 أمهيـة وضـع     بـشأن ملرأة  وأبدت اتفاقها مع رأي اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا          

  .يز ضد املرأةيمت فيها استراتيجية شاملة للقضاء على املمارسات الضارة والقوالب النمطية اليت
تعددة القطاعات من أجل النهوض     املوطنية  العمل  الورحبت إندونيسيا باعتماد خطة       -١٠١

إنشاء املديريـة   وللجميع،  باملرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني، واخلطة الوطنية إلتاحة التعليم          
  .العامة للصحة األسرية

ورحب العراق بتنفيذ تشريعات إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف نظـام الـضمان               -١٠٢
  .اخلطوات املتخذة للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةباالجتماعي الوطين، و

رصـد   ي تقريـر إىل هيئـات     قلق أن غينيا االستوائية مل تقدم أ      بيرلندا  أوالحظت    -١٠٣
إعدام أربعة  إزاء  وأعربت عن قلقها إزاء استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام، وال سيما           . املعاهدات

  .ةموجز  بعد حماكمة عسكرية٢٠١٠أشخاص يف عام 
ورحبت إيطاليا باعتماد وقف اختياري لعمليات اإلعدام وحثت غينيا االسـتوائية             -١٠٤
الـيت تـشري إىل     التقارير العديدة   بسبب   وأعربت عن قلقها     .ةالبشع إلغاء هذه العقوبة  على  

  .معاملتهمإىل سوء احملتجزين وعلى الشرطة للتعذيب ممارسة 
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وحثت اجملتمع الدويل   . ورحبت ليبيا بالتدابري املتخذة لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة         -١٠٥
نميـة االقتـصادية    لت اخلطة الوطنيـة ل    لى مساعدة غينيا االستوائية من أجل حتقيق أهداف       ع

  .٢٠٢٠ حىت عام واالجتماعية
السـتعراض   الـسابقة ل   ةاجلولمدغشقر إىل إجنازات غينيا االستوائية منذ       وأشارت    -١٠٦

وحثت اجملتمع  .  اجلهاز القضائي وتعزيز حقوق اإلنسان     قويةوال سيما فيما يتعلق بت    ،  الدوري
  . االستوائية - لى دعم غينياعالدويل 
 الـدائرة اخلاصـة باألشـخاص ذوي        ئهانشاإلا على غينيا االستوائية     وأثنت ماليزي   -١٠٧
يف حني اختذت غينيا االستوائية إجراءات ملكافحة االجتار باألشـخاص،          رأت أنه   و. اإلعاقة

  . هذه اإلجراءاتزال هناك جمال لتحسنيي ال
ـ . اإلنسانلتزامها بتحسني محاية حقوق     الغينيا االستوائية   بمايل  وأشادت    -١٠٨ جعت وش

  .ضمان رفاه مواطنيهالمايل غينيا االستوائية على تعزيز جهودها 
ارتياح إنشاء املديرية العامة للتعليم اخلاص، وانـضمام غينيـا          بوالحظت موريتانيا     -١٠٩

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         منها  ىل معاهدات   إاالستوائية  
  .التمييز ضد املرأة

 . وتعزيز مكتب أمني املظـامل     ٢٠١٢ملكسيك بإصالح الدستور يف عام      ورحبت ا   -١١٠
حتسن أن  زيادة االستثمار يف القطاعات االجتماعية من الفقر و       حتد  وأعربت عن أملها يف أن      

  .إمكانية احلصول على الرعاية الصحية والتعليم يف غينيا االستوائية
  البلـد  حلكومة من اسـتخدام مـوارد      ا نعجلبل األسود عن العراقيل اليت مت     واستفسر ا   -١١١

وتساءل عما إذا كان جيري وضـع اسـتراتيجية         . ميعاجل تكافؤ الفرص لصاحل  تعزيز  لالطبيعية  
  . بشأن اإلناث القوالب النمطيةوعلىاملبكر،  والزواج القسريكشاملة للقضاء على ممارسات 

 وأشـار إىل    ورحب املغرب بتعيني نائب لرئيس الوزراء مكلف حبقوق اإلنـسان،           -١١٢
. دخلت على اإلطار التشريعي، مبا يف ذلك إنشاء مكتـب أمـني املظـامل             التحسينات اليت أُ  

 القضائي من أجل ضمان إمكانية الوصول إىل العدالـة        هاز   بإصالح اجل   أيضاً  املغرب ورحب
  .على حنو أفضل

ز حقـوق  وأثنت موزامبيق على غينيا االستوائية للخطوات اليت اختذهتا من أجل تعزي        -١١٣
  .ختياري لعقوبة اإلعداماالوقف ال قانونب املتصل التطوروأشارت إىل . اإلنسان
وأعربت هولندا عن قلقها إزاء التمييز القائم على امليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية،               -١١٤

 التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي         أن القانون يعاقب على    على الرغم من  
   . اهلوية اجلنسانيةومغايري
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والحظت نيكاراغوا التقدم احملرز يف جمال التعليم، وشجعت غينيا االسـتوائية علـى               -١١٥
التعليم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،      مكافحة التمييز يف جمال     التصديق على اتفاقية    

  .زعات املسلحةان األطفال يف املاشتراكتفاقية حقوق الطفل بشأن الوالربوتوكول االختياري 
نشاء حمفل للحقـوق واحلريـات      إلوحثت نيجرييا غينيا االستوائية على إعطاء األولوية          -١١٦

االنضمام على  النساء واألطفال، و  لصاحل  رافق الرعاية الصحية، ال سيما      النهوض مب األساسية، بغية   
  .ماعية والثقافيةإىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجت

. وأعربت النرويج عن قلقها إزاء حالة الصحفيني واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان              -١١٧
وشجعت النرويج غينيا االستوائية على االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق            

علـى   و،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام    و بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
  .التقيد مببادئ الشفافية يف إدارة املوارد الطبيعية

وشجعت .  عدم وجود تعريف واضح للتمييز ضد املرأة       بقلق إىل باراغواي  وأشارت    -١١٨
  .  تقدمي التقارير املتأخرة إىل هيئات املعاهداتمن أجلغينيا االستوائية على تكثيف جهودها 

النظر جبدية يف التوصيات الرامية إىل محايـة        الفلبني غينيا االستوائية على     وشجعت    -١١٩
 أوثـق مـع الـشركاء       بشكلالعمل  على  املرأة من التمييز وسوء املعاملة، وحثت احلكومة        

  .اإلقليميني والدوليني لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اإلنـاث   لتعليم   ورحبت الربتغال بإنشاء مكتب أمني املظامل، وتنفيذ الربنامج الوطين          -١٢٠

وشددت على ضرورة االمتثال الكامل للعهد الدويل اخلاص        . البالغات والشابات واملراهقات  
  .باحلقوق املدنية والسياسية

كافحة القوالـب النمطيـة     ملمجهورية كوريا إىل اختاذ مزيد من اإلجراءات        ودعت    -١٢١
يـالء مزيـد مـن االهتمـام        ودعت احلكومة إىل إ   .  املرأة يفواملمارسات الضارة اليت تؤثر     

  . باحلقوق املدنية والسياسية فيما يتعلق منظمات اجملتمع املدينالدعاءات
تنفيـذ توصـيات    لاالحتاد الروسي باخلطوات اليت اختذهتا غينيا االسـتوائية         وأشاد    -١٢٢

ـ ال  م،   بعض التقد  إحرازعلى الرغم من    وقال إنه   . السابقة االستعراض الدوري الشامل   زال ي
  .بالقلق إزاء حالة حقوق اإلنسان يف البلدشعر ي

حالة حقوق اإلنسان يف غينيـا      اليت شهدهتا   كبرية  التحسينات  الأشارت رواندا إىل    و  -١٢٣
تعددة القطاعات  املوطنية  العمل  الخطة  ووضع  االستوائية، ال سيما إنشاء مكتب أمني املظامل        

  .من أجل النهوض باملرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني
لتمييز بني اجلنسني، وإصالح    من أجل التصدي ل   سرياليون بالتدابري املتخذة    وأشادت    -١٢٤

  .الوصول إىل العدالةسهلت الدستور والتطورات اليت 
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 خفـض نظام التعليم، والتركيـز علـى       ب ات املتعلقة صالحباإل سنغافورة   شادتوأ  -١٢٥
 نيمكافحة التمييز والعنف القائم    ورحبت بالتدابري الرامية إىل   . تسرب من املدرسة  معدالت ال 

  .على نوع اجلنس
 ثقيفحلكومية الت تشمل اخلطط والربامج التعليمية ا     يف أن    أملهاكوستاريكا عن   وأعربت    -١٢٦

  .وشجعت غينيا االستوائية على إلغاء عقوبة اإلعدام. والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان
ـ      ورحبت    -١٢٧ صدي لفـريوس نقـص املناعـة       جنوب أفريقيا باجلهود الرامية إىل الت
  .٢٠٢٠حىت عام لتنمية االقتصادية واالجتماعية واخلطة الوطنية لاإليدز، /البشرية
مـن أجـل      اليت اختـذهتا   جراءاتلإل غينيا االستوائية     على جنوب السودان   وأثىن  -١٢٨

م  وسياسة التعلي  ،إىل املنظمات اخلريية  املوجهة  خمصصات امليزانية   واألشخاص ذوي اإلعاقة،    
  . إىل اجلامعةاجملتمعمن  املستضعفة وإمكانية وصول الفئاتاجملاين 
  .ورحبت إسبانيا مبشاركة غينيا االستوائية يف عملية االستعراض الدوري الشامل  -١٢٩
 جهودها الرامية إىل ضمان التعليم اجملـاين،         تكثيف السودان احلكومة على  وشجع    -١٣٠

الضارة وغري املسؤولة وضمان     ة املرأة من املمارسات   مايحل املزيد من اإلجراءات     وعلى اختاذ 
  . املعاملة العادلة للمرأة على مجيع املستويات

إكـوادور،   و إسـتونيا، و إثيوبيا،   اليت أدلت هبا  البيانات  بوفد غينيا االستوائية    ونوه    -١٣١
ـ    و اجلمهوريـة التـشيكية،   وإيطاليا،  وأيرلندا،  وإندونيسيا،  وأملانيا،  و و مجهوريـة الكونغ

ماليزيـا،  ومـايل،   و،  وليبيـا فرنسا،  وغواتيماال،  وغانا،  وغابون،  والعراق،  والدميقراطية،  
 يلحيوسوف  . ا مأخذ اجلد  رهتا من املسائل اليت أث    اً عدد خذموريتانيا، وأ ومصر،  ومدغشقر،  و

  .بشأهناخطوات سُتتخذ  إىل احلكومة والسلطات، و هذه البلدان توصياتالوفد
النـساء والفتيـات    بالنسبة إىل   البلدان أمهية التعليم    هذه  ليت أثارهتا   املسائل ا ومشلت    -١٣٢

واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ واحلاجة إىل النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام؛ واحلاجـة إىل تعزيـز               
 التصديق علـى    من أجل جهود  بذل  التعاون مع املنظمات الدولية والبلدان الصديقة؛ وأمهية        

وضع ما يلزم من التشريعات وقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املتعلاملناسبة مجيع الصكوك 
ليت  التقارير ا جرداحلاجة إىل   و ؛بالفعل يف هذا الصدد   أُجنز   الكثري قد    أناحمللية، على الرغم من     

التقـارير،  هذه  تقدمي  ضمان  اختاذ اخلطوات الالزمة ل   و إىل آليات األمم املتحدة      تأخر تقدميها 
  . نسانبدعم من هيئات حقوق اإل

 ما يلـزم    وسيتخذ ،خرىاألميع البيانات    على النحو الواجب جب    وأحاط الوفد علماً    -١٣٣
  .تمن اخلطوا
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :غينيا االستوائيةحتظى التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور واملدرجة أدناه بتأييد   -١٣٤

اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة      اتفاقية منع جرميـة     على   تصديقال  ١-١٣٤
  ؛)غانا( عليها
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       اتفاقيةعلى   تصديقال  ٢-١٣٤

  ؛)غانا(اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم ) اليونسكو(
 اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة   على تصديقالالتوقيع و   -٣-١٣٤

د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       والربوتوكول االختياري للعه  
  ؛)الربتغال (والثقافية
اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة          نضمام إىل   اال  ٤-١٣٤
  ؛)أرمينيا( عليها
  ؛)يبوروند ( اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةعلى تصديقال  ٥-١٣٤
  ؛)تشاد (عاقة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعلى تصديقال  ٦-١٣٤
 اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي        على تصديقالتسريع وترية     ٧-١٣٤
  ؛)الكونغو( اإلعاقة
اتفاقية حقوق األشخاص   على   تصديقلاستكمال العملية اجلارية ل     ٨-١٣٤

  ؛)املكسيك (ذوي اإلعاقة
  ؛)توغو ( اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةعلى تصديقال  ٩-١٣٤
 اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي        علـى  تـصديق ال النظر يف   ١٠-١٣٤
  ؛)إثيوبيا( اإلعاقة
 اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي        علـى  تـصديق ال النظر يف   ١١-١٣٤
  ؛)ماليزيا( اإلعاقة
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      على   تصديقال  ١٢-١٣٤

  ؛)غوتو (وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب     على   تصديقال  ١٣-١٣٤

  ؛)اجلمهورية التشيكية(

__________ 

  .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب      على   تصديقال  ١٤-١٣٤
  ؛)إستونيا(

 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب     على   تصديقال  ١٥-١٣٤
  ؛)إسبانيا(ومة وجعل ذلك يف مقدمة عمل احلك

 تقـدمي تقريرهـا     بوسائل منـها  عاهدات،  املمع مجيع هيئات    التعاون    ١٦-١٣٤
  ؛)غانا(، إىل جلنة مناهضة التعذيب ٢٠٠٣األويل، الذي كان يفترض تقدميه يف عام 

  ؛)الكونغو( من خالل تقدمي تقاريرها عاهداتاملمع هيئات التعاون   ١٧-١٣٤
  ؛)مايل(قوق اإلنسان حلمم املتحدة حتسني التعاون مع آليات األ  ١٨-١٣٤
 املعاهـدات   واملنصوص عليها يف  تقدمي التقارير اليت تأخر تقدميها        ١٩-١٣٤

 والتماس الدعم    وذلك دون إبطاء،   الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها،      
  ؛)أيرلندا(التقين من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عند االقتضاء 

 تقدمي التقارير اليت تـأخر تقـدميها إىل         ما خيص  في ريالتأختدارك    ٢٠-١٣٤
  ؛)بوركينا فاسو(هيئات املعاهدات 

 إىل هيئات املعاهـدات املعنيـة        اليت تأخر تقدميها   هاتقدمي تقارير   ٢١-١٣٤
  ؛)سرياليون(

االتفاقية الدولية للقضاء على      تقدمي التقارير الدورية املتعلقة بتنفيذ        ٢٢-١٣٤
  ؛)مايل( واتفاقية مناهضة التعذيب  العنصريمجيع أشكال التمييز 

 اليت مل تنفذ بعـد،      ٢٠٠٩تنفيذ مجيع التوصيات املقبولة يف عام         ٢٣-١٣٤
  ؛)السويد(على وجه االستعجال 

الرامية إىل حتسني التشريعات الوطنيـة يف       احلازمة  مواصلة اجلهود     ٢٤-١٣٤
  ؛)الروسياالحتاد  (تهاجمال تعزيز حقوق املواطنني وحرياهتم ومحاي

أن مجيـع   وضـمان    قانوين،   على حنو  قضائية مستقلة    سلطةإنشاء    ٢٥-١٣٤
  ؛)سويسرا(القوانني تتماشى مع مبادئ القانون الدويل 

 عن تيـسري    إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، فضالً        ٢٦-١٣٤
املدافعني عن حقـوق اإلنـسان،      باالعتراف القانوين باملنظمات غري احلكومية و     

  ؛)إسبانيا (همملبسري ع ومسيط اإلجراءات املتعلقة باالعتراف هبوتب
تعزيز فعالية املدعي العام املعين مبكافحة الفـساد مـن خـالل              ٢٧- ١٣٤
 كبار املسؤولني يف    وعلى ممتلكات الرمسية  على املدفوعات   الرقابة العامة     آليات

  ؛)إسبانيا(الدولة 
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املدنية والـسياسية   احلقوق  ز  مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزي       ٢٨-١٣٤
  ؛)نيكاراغوا(واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية يف مجيع جماالت اجملتمع 

عملية شاملة ملتابعـة توصـيات االسـتعراض الـدوري          وضع    ٢٩-١٣٤
  ؛)النرويج( الشامل
اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعـات        نشر وتنفيذ   ٣٠-١٣٤

مع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبـا       وهيئات اجملت 
  ؛)النرويج (عاملياً
 من خـالل ضـمان اتـساق      لتعزيز حقوق الطفل    منح األولوية     ٣١-١٣٤

التشريعات الوطنية مع التزاماهتا مبوجب صكوك حقوق اإلنسان الدوليـة ذات           
 على حنو تام مـن     برامج وتنفيذ   وضعتوفري مزيد من املوارد ل    ومن خالل   الصلة،  

 التدابري الرامية إىل القـضاء علـى   ن قبيل، م تهمز أمن األطفال وسالم   يتعزأجل  
خـدمات  فرص الوصـول إىل    حتسنيومن خاللالعقوبة البدنية والعنف املرتيل،  

  ؛)الفلبني(وحتسني نوعيتها التعليم والصحة 
ابري القانونية  التدب  املتعلقة لى املعلومات  ع  اجلمهور حصولحتسني    ٣٢-١٣٤

  ؛)مجهورية كوريا(خذها احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان تتوالسياساتية اليت 
تـها  توطيد اإلجنازات يف جمال تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحاي            ٣٣- ١٣٤

  ؛)ديفوار  كوت(
تعزيز اجلهود الرامية إىل ختطيط السياسات العامة من أجل محايـة             ٣٤-١٣٤

 الـسياسية واالقتـصادية     لتنميـة نشطة يف ا  حقوق املرأة من خالل مشاركتها ال     
  ؛)إكوادور(واالجتماعية للبلد 

حقوق بشأن   على مستوى اجملتمع احمللي       إلذكاء الوعي  محالتتنظيم    ٣٥-١٣٤
  ؛)الربتغال(النساء والفتيات، ومكافحة أي ممارسات متييزية ضد النساء والفتيات 

تمييـز ضـد املـرأة،      اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على ال        ٣٦-١٣٤
 استراتيجية شاملة هتدف إىل القضاء على املمارسـات التمييزيـة           باالستناد إىل 

  ؛)تركيا(والقوالب النمطية والعنف ضد املرأة 
وضع استراتيجية شاملة ترمي إىل القضاء على القوالب النمطيـة            ٣٧-١٣٤
  ؛)رواندا( ضد املرأة يت فيها متييزال

 الوعي على نطاق واسع يف صفوف السكان         إلذكاء محالتتنظيم    ٣٨-١٣٤
لتغيري عقلية تلك الفئات اليت تعارض حترر املرأة وتدمي املمارسـات واألعـراف          

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(املخالفة حلقوق اإلنسان 
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ـ مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني الفرص         ٣٩-١٣٤ لمـرأة مـن     ل ةاملتاح
واة يف احلياة العامة ويف مجيـع قطاعـات          على قدم املسا   مشاركتهاضمان   أجل

  ؛)السودان(اجملتمع 
مواصلة تعزيز تنفيذ التدابري الرامية إىل القضاء على املمارسـات            ٤٠-١٣٤

الضارة والتمييزية ضد املرأة، مبا يف ذلك التدابري اليت تشجع مشاركة املـرأة يف              
  ؛)كولومبيا(وظائف الرئيسية لإلدارة العامة الالسياسة ويف 

ـ          ٤١-١٣٤ ستحكمة تكثيف اجلهود الرامية إىل التصدي للقوالب النمطية امل
  الشنيعة  حقوق املرأة، ومكافحة املمارسات التقليدية     يف  تؤثر سلبياً  تزالما  اليت  

  ؛)إيطاليا(مثل الزواج املبكر والقسري 
تعزيز برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من أجـل القـضاء              ٤٢-١٣٤

  ؛)بويتجي(على التمييز 
احلـصول علـى    اختاذ تدابري إضافية لتعزيز املساواة يف فـرص           ٤٣-١٣٤
  ؛)مصر( العمل
عقوبة اإلعدام يف أقرب وقت     اختياري ل سن القانون املتعلق بوقف       ٤٤-١٣٤
  ؛)سلوفينيا(ممكن 
وضع وقف اختياري الستخدام عقوبة اإلعدام، هبدف إلغاء هذه           ٤٥-١٣٤
  ؛)يرلنداأ( العقوبة
  ؛)أملانيا (وقف اختياري لعقوبة اإلعدام، هبدف وضع حد لتطبيقهابدء   ٤٦-١٣٤
عقوبة اإلعدام، على النحـو     ختياري ل سن تشريعات بشأن وقف ا      ٤٧-١٣٤

  ؛)جنوب أفريقيا(املشار إليه يف التقرير الوطين 
رمسـي  اختيـاري    اجلهود الرامية إىل فرض وقف        يف ضي قدماً امل  ٤٨-١٣٤

ام إىل االتفاقيات ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك            اإلعدام هبدف االنضم   لعمليات
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

  ؛)سرياليون(والسياسية 
 بوسائل منها مواصلة تكثيف جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص،         ٤٩-١٣٤

  ؛)ماليزيا(لتصدي الستغالل النساء واألطفال من أجل ااعتماد إطار تنظيمي 
  ؛)الفلبني(مضاعفة جهودها الرامية إىل زيادة محاية األطفال من االجتار   ٥٠-١٣٤
النظر يف إمكانية حتسني ظروف االحتجاز وإصالح نظام السجون           ٥١-١٣٤

  ؛)االحتاد الروسي(
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حتسني ظروف االحتجاز، وال سيما من خالل الـسماح جلميـع             ٥٢-١٣٤
ض، وإلغاء مجيع أشكال االحتجـاز التعـسفي         إىل قا  اياهماحملتجزين بإحالة قض  

  ؛)سويسرا(السري  أو
زيادة اجلهود املبذولة ملنع أي اعتداء على األشخاص احملتجـزين            ٥٣-١٣٤

  ؛)إيطاليا(لدى الشرطة، وحتسني الظروف املعيشية للمحتجزين 
اختاذ اإلجراءات الضرورية ملعاجلة حالـة النـساء يف الـسجون             ٥٤-١٣٤
مجهورية ( التحرش والعنف اجلنسي  منع أشكال العنف، ال سيما من مجينومحايته

  ؛)أفريقيا الوسطى
لعنـف ضـد النـساء      ل وضع حد اختاذ إجراءات فعالة من أجل        ٥٥-١٣٤

  ؛)أملانيا(وحماسبة مرتكبيه   إجرامياًهذا العنف فعالًواألطفال، بوسائل منها جعل 
وال سيما العنـف    برنامج وطين ملكافحة العنف ضد املرأة،       وضع    ٥٦-١٣٤

  ؛)االحتاد الروسي(املرتيل 
مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز محاية النساء والفتيات من            ٥٧-١٣٤

  ؛)سنغافورة(العنف 
على حنو فعال   العنف املرتيل   القيام باملزيد لضمان مالحقة مرتكيب        ٥٨-١٣٤

  ؛)أستراليا(
لموظفني املكلفني  ل سانقدمي دورات تدريبية يف جمال حقوق اإلن      ت  ٥٩-١٣٤

 اإلفالت من العقاب على أفعال التعذيب       جهود مكافحة وتكثيف  ،  بإنفاذ القوانني 
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

 ،عليهيعاقب   التعذيب و  الذي مينع  ٦/٢٠٠٦تطبيق القانون رقم      ٦٠-١٣٤
 مبن فيهم تورطهم يف هذا النوع من اجلرائم،       يف   األشخاص الذين يشتبه     الحقةوم

  ؛)كندا( قوات األمن أفراد
،  الضعفاء  إىل تقدمي الدعم إىل األطفال      ترمي  برامج مواصلة وضع   ٦١-١٣٤
  ؛)جيبويت(على ممارسة العقوبة البدنية باألخص القضاء و

علـى   احلكوميني   وظفني األمن وغريهم من امل    حماسبة أفراد قوات    ٦٢-١٣٤
قـال التعـسفي     استخدام التعـذيب واالعت    فيهاانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا     

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(املعارضة من  فرادواحتجاز أ
، ال سـيما     بشكل فعال  كافحة اإلفالت من العقاب   ملاختاذ تدابري     ٦٣-١٣٤

يكون من تبـث    عندما  باألخص  فيما يتعلق بأعمال التعذيب والعنف اجلنسي، و      
  ؛)سافرن(إنفاذ القانون  مكلفني بارتكاهبم هلذه األعمال أشخاصاً
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 يف مجيع اإلجـراءات     ضمان التقيد باحملاكمة وفق األصول املرعية       ٦٤-١٣٤
 سـاعة،   ٧٢ تقدمي احملتجزين أمام قاض مستقل يف غضون         بطرق منها القضائية،  

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية استخدام واالمتناع عن 
  ؛)أملانيا(أو املهينة بغرض انتزاع اعترافات 

مبكر صول يف وقت     احل إمكانيةألقي القبض عليهم     منح مجيع من    ٦٥-١٣٤
  ؛)أستراليا(متثيل قانوين على 
ألحكام الدولية مـن    ل وفقاً أحكام القانون اجلنائي احمللي      مراجعة  ٦٦-١٣٤

ومنها باألخص االعتماد الفعلـي إلجـراء       أجل إدخال التعديالت ذات الصلة،      
  ؛)شيلي(اإلحضار أمام احملكمة بمر األ

العمل يف بيئة   من  لصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان      ا متكني  ٦٧-١٣٤
 هتديداتتوجيه   أو   هممجيع املسؤولني عن ختويف   الحقة  آمنة، ال سيما من خالل م     

  ؛)فرنسا(هم إلي
وضـمان  تعددية وحرة ومـستقلة،     هيئات  التشجيع على إنشاء      ٦٨-١٣٤

إلذن بتنظيم مظاهرات سلمية، على النحو      ، وا احترام استقاللية الصحافة ومحايتها   
  ؛)سويسرا (سابقاًاملوصى به 

  ؛)بوتسوانا (تها تعزيز حرية التعبري ومحايمن أجلاختاذ تدابري   ٦٩-١٣٤
مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل التعجيل بزيادة مشاركة املرأة يف            ٧٠-١٣٤

  ؛)مصر(خلدمة املدنية  وائيالقضايف اجلهاز  و،مناصب اختاذ القرارات السياسية
ضمان حرية التعبري واإلعالم من خالل استقالل وسائط اإلعـالم          ٧١-١٣٤
  ؛)فرنسا (تهاوتعددي
ق املمارسة احلرة للحق يف حرية التعـبري        يوضع حد للقيود اليت تع      ٧٢-١٣٤

  ؛)إسبانيا(والتجمع وتكوين اجلمعيات 
مـن األولويـات     أولويةمواصلة اإلصرار على جعل احلد من الفقر          ٧٣-١٣٤

 حتقيق تقدم إجيـايب     شخاص بغية حتسني املستويات املعيشية لأل   من أجل   وبذل جهود   
  ؛)الصني( ٢٠٢٠حىت عام لتنمية االقتصادية واالجتماعية اخلطة الوطنية ل ما خيصفي

لخـدمات  ل من املوارد املتاحـة      كميات كافية النظر يف ختصيص      ٧٤-١٣٤
 ،ثيف اجلهود الرامية إىل مكافحـة الفقـر       واملساعدة االجتماعية، ومواصلة تك   

  ؛)مصر(سيما يف املناطق الريفية  ال
 ال سـيما يف املنـاطق       ،تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر       ٧٥-١٣٤

الريفية واألقاليم احملرومة واملهمشة، وختصيص أموال كافية هلذا الغرض؛ وضمان          
تـدابري   مجيـع على حنو تام يف     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     تناول  

  ؛)جنوب أفريقيا(مكافحة الفقر 
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  ؛)توغو(متابعة للاعتماد خطة وطنية للحد من الفقر، بدعم من آلية   ٧٦-١٣٤
تلبية االحتياجات األساسية، وإنـشاء      ل زيادة اإلنفاق االجتماعي    ٧٧-١٣٤

  ؛)أستراليا (هذا اإلنفاق وتقييمهوسيلة مستقلة لرصد 
التقدم من أجل حتقيق األهداف احملددة مـن        ر يف إحراز    االستمرا  ٧٨-١٣٤

  ؛)كوبا (٢٠٢٠ حبلول عام لتنمية االقتصادية واالجتماعيةالوطنية لخالل خطتها 
 التخفيف  حنوبصورة مالئمة وشفافة      امليزانية  من  خمصصات توجيه  ٧٩-١٣٤

ي، الصرف الصح ومن حدة الفقر والتعليم االبتدائي والرعاية الصحية األساسية         
 أشـد   خيـص احلقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية، ال سيما فيما        إعمال  و

  ؛)السويد (بشكل تام ة االجتماعيواحملاسبة على مجيع النفقات، الناس فقراً
مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني فرص احلصول على تـشخيص            ٨٠-١٣٤
  ؛)اجلزائر (٢٠٢٠ حبلول عام ذي الصلةالعالج على و الرياامل

اإليدز / تشخيص فريوس نقص املناعة البشرية     ضمان توفري مواصلة    ٨١-١٣٤
 العـالج املـضاد      إمكانية احلصول باجملان علـى     ميع النساء احلوامل وتوفري   جل

  ؛)تايلند( من األم إىل الطفل  الفريوسمن أجل منع انتقال، للفريوسات
 املنـاطق  حتسني إمكانية احلصول على الرعاية الصحية اجملانيـة يف     ٨٢-١٣٤

  ؛)ليبيا(النائية 
صحة العامة، مع التركيز على     للختصيص نسبة كبرية من ميزانيتها        ٨٣-١٣٤

  ؛)إسبانيا(اإلمداد مبياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي 
حصول املـرأة علـى     إمكانية  اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحسني        ٨٤-١٣٤

  ؛)أرمينيا(من خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية وما يتصل هبا 
مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل وقف انتشار فريوس نقص املناعة            ٨٥-١٣٤

  ؛)كولومبيا(اإليدز ومنع انتقاله من األم إىل الطفل /البشرية
تحـاق باملـدارس    ل جهودها الرامية إىل زيادة معدالت اال      تكثيف  ٨٦-١٣٤

فيمـا خيـص   الثانوية، ال سـيما     دراسة يف املدارس االبتدائية و    الومعدالت إمتام   
  ؛)تايلند(لفتيات ا

تنفيذ الـربامج   ل  ما يكفي من املوارد    ضمان ختصيص االستمرار يف     ٨٧-١٣٤
التعليمية بصورة فعالة، وتكثيف جهودها الرامية إىل معاجلـة تـدين معـدالت             

  ؛)مصر(التعليم االبتدائي والتعليم األساسي االلتحاق ب
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ة إىل ضمان احلصول على التعلـيم، مبـا يف          تكثيف اجلهود الرامي    ٨٨-١٣٤
ذلك اجلهود الرامية إىل زيادة معدالت االلتحاق باملـدارس ومعـدالت إمتـام             

  ؛)إثيوبيا(الدراسة 
، واختـاذ   فعـاالً  تنفيذاًلتعليم للجميع   بشأن ا تنفيذ اخلطة الوطنية      ٨٩-١٣٤

 مـن   تسرب الفتيـات  رتفاع معدل   ة ال عميقخطوات عاجلة ملعاجلة األسباب ال    
  ؛)غانا (املدرسة
 على التعلـيم   اجلميعصولحمواصلة حتسني نظام التعليم وضمان      ٩٠-١٣٤
  ؛)سنغافورة(، بالتعاون مع اليونسكو داجلي

جلهود الرامية إىل ختفيض معدالت تسرب اإلناث مـن         ا مواصلة  ٩١-١٣٤
  ؛)جنوب السودان( تنفيذ املزيد من التدابري عن طريقاملدارس 
هود الرامية إىل ضمان احلصول على التعلـيم يف مجيـع           تعزيز اجل   ٩٢-١٣٤

  ؛)السودان(مناطق البلد، مبا يف ذلك املناطق الريفية 
 اجملال إىل بناء القدرات من أجل تطوير ترميالنظر يف اتباع سياسة    ٩٣-١٣٤

  ؛)مصر(لبلد ا يفالثقايف 
تعلـيم  التغطية أمشل يف جمال      إىل ضمان    ترميتعزيز اعتماد تدابري      ٩٤-١٣٤

  ؛)كولومبيا(
معدالت االلتحاق  رفع  مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني التعليم و        ٩٥-١٣٤

  ؛)الصني(باملدارس االبتدائية 
 الصحيحة، وبـرامج احلمايـة      ا التعليمية مواصلة تعزيز سياساهت    ٩٦-١٣٤

 لشعبها  يمستوى معيش أفضل  االجتماعية اليت جيري تنفيذها، وذلك هبدف توفري        
  ؛) فرتويال البوليفاريةمجهورية(

ملواظبة على الدراسـة    معدالت ا  رفع   مواصلة اجلهود الرامية إىل     ٩٧-١٣٤
وحل املسائل املتعلقة بالوصول إىل املؤسسات التعليمية، دون التغاضـي عـن            

تعزيـز  قطاعية للنهوض باملرأة و   العمل  التنفيذ اخلطة   ل  متواصل احلاجة إىل رصد  
  ؛)أنغوال(املساواة بني اجلنسني 

االستمرار يف تعزيز برامج احلماية االجتماعية اليت اعتمدت مـن            ٩٨-١٣٤
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(أجل األشخاص ذوي اإلعاقة 

 يف تنفيذ التدابري الرامية إىل حتسني حالة األشـخاص          ضي قدماً امل  ٩٩-١٣٤
  ؛)كولومبيا(ذوي اإلعاقة 
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 املقـرر    كل مـن    تنفيذ توصيات  مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل      ١٠٠-١٣٤
من أجـل   اخلاص املعين مبسألة التعذيب والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي          

  ؛)غانا( يف االتصال مبمثليهم القنصليني  بشكل كاململهاجرين احملتجزين احلقمنح ا
 من اجملتمـع الـدويل      نيالتعاون واملساعدة التقني  التماس   ةواصلم  ١٠١-١٣٤

 الرامية إىل توفري اخلـدمات      توالسياسا تنفيذ الربامج    اإلمنائيني بغية والشركاء  
  ؛)ليشيت - تيمور(  فعاالًتنفيذاًجلميع املواطنني والتعليم اجليد الصحية 
ـ  احلوار البناء والتعاوين مواصلة  ١٠٢-١٣٤  ال مع منظومة األمم املتحدة يف جم

  .)ليشيت - تيمور(حقوق اإلنسان 
الستوائية التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليهـا يف وقـت          غينيا ا  وستدرس  -١٣٥

 / يف أيلـول   مناسب ال يتجاوز موعد الدورة السابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنـسان،          
  :٢٠١٤سبتمرب 

 على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيـة         تصديقال  ١-١٣٥
لربوتوكول االختيـاري   اوالدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،        

  ؛)تونس( عن نظام روما األساسي التفاقية مناهضة التعذيب، فضالً
االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال         على   تصديقال  ٢-١٣٥

  ؛)غانا(املهاجرين وأفراد أسرهم 
  ؛)مايل(تصديق على االتفاقية املتعلقة بالعمال املهاجرين ال  ٣-١٣٥
فاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       االتتصديق على   ال  ٤-١٣٥

  ؛)مايل (القسري
 عـن    على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً       تصديقال  ٥-١٣٥

  ؛)باراغواي(نظام روما األساسي 
دوليـة حلقـوق    القليمية و اإلصكوك  العلى   تصديقال التوقيع أو   ٦-١٣٥

ها بعد، وال سـيما نظـام رومـا          في طرفاًغينيا االستوائية   اإلنسان اليت ليست    
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،          

  ؛)مدغشقر(نع ومكافحة الفساد ملواتفاقية االحتاد األفريقي 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن      نضمام إىل   اال  ٧-١٣٥
  ؛)سلوفينيا( أقرب وقت ممكن ، يفزعات املسلحةان األطفال يف املاشتراك
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن      تصديق على   ال  ٨-١٣٥
  ؛)إستونيا (زعات املسلحةان األطفال يف املاشتراك
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الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     نضمام إىل   االالتفكري يف     ٩-١٣٥
  ؛)باملغر (زعات املسلحةان األطفال يف املاشتراكالطفل بشأن 

لتوقيع وا بغية اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام       طواتاختاذ مزيد من اخل     ١٠-١٣٥
 على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد        ، األولوية ، من باب  والتصديق

  ؛)الربتغال(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
ياري الثاين  لغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االخت      إ  ١١-١٣٥

  ؛)فرنسا(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
إنفاذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية بالكامـل            ١٢-١٣٥

  ؛)إستونيا(امللحق به واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين 
التصديق على   عقوبة اإلعدام من النظم األساسية اجلنائية و       حذف  ١٣-١٣٥

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            
  ؛)أستراليا(والسياسية 

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد           ١٤-١٣٥
  ؛)غابون(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

توكول االختياري الثاين امللحق بالعهد     النظر يف التصديق على الربو      ١٥-١٣٥
  ؛)رواندا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من            ١٦-١٣٥
  ؛)بوركينا فاسو(االختفاء القسري 

 االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع        إىل عملية االنضمام سراع يف   اإل  ١٧-١٣٥
  ؛)كابو فريدي ( والتصديق عليها فيما بعدشخاص من االختفاء القسرياأل

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      على   تصديقالالنظر يف     ١٨-١٣٥
  ؛)بوركينا فاسو (املهاجرين وأفراد أسرهم

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     إىل  عملية االنضمام   سراع يف   اإل  ١٩-١٣٥
  ؛)كابو فريدي ( والتصديق عليها فيما بعدجرين وأفراد أسرهممجيع العمال املها

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين       إىل  االنضمام    ٢٠-١٣٥
  ؛)تشاد( وأفراد أسرهم

  ؛)إثيوبيا(النظر يف التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   ٢١-١٣٥
  ؛)رواندا(اقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد النظر يف التصديق على اتف  ٢٢-١٣٥
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إىل اتفاقية بسرعة بذل مزيد من اجلهود ملكافحة الفساد واالنضمام      ٢٣-١٣٥
بشكل أفضل   االستفادة   اجملتمعيستطيع  ضمان أن   لاألمم املتحدة ملكافحة الفساد     

  ؛)تركيا(لبلد ل ة والتجارية االقتصادي التنميةمن
بوسائل رامية إىل تعزيز األطر القانونية وتنفيذها،       مواصلة اجلهود ال    ٢٤-١٣٥
 إمتام عملية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقيـة            منها

  ؛)إندونيسيا(مكافحة الفساد 
توجيـه دعـوة دائمـة إىل       والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان،        ٢٥-١٣٥

  ؛)كوستاريكا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
املكلفني بواليات يف   اآلليات ومجيع   توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع        ٢٦-١٣٥

  ؛)أوروغواي(إطار اإلجراءات اخلاصة واآلليات 
  ؛)غواتيماال(توجيه دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة   ٢٧-١٣٥
  ؛)غانا(توجيه دعوات دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة   ٢٨-١٣٥
 مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق        توجيه دعوة دائمة إىل     ٢٩-١٣٥

  ؛)مجهورية كوريا(اإلنسان 
 إىلنزاهة تنفيذ التشريعات، و    و  إىل ضمان فعالية   ترمياختاذ تدابري     ٣٠-١٣٥

  ؛)األرجنتني(وضع حد لإلفالت من العقاب يف حاالت العنف املرتيل 
 عرف العنف القائم على نوع اجلنس بأنه جرمية،       ت اتاعتماد تشريع   ٣١-١٣٥

  ؛)املكسيك(وتقدمي املساعدة إىل الضحايا 
 التمييز ضـد املـرأة      يعرفالتعجيل بعملية وضع واعتماد قانون        ٣٢-١٣٥
  ؛)باراغواي(ه وحيظر
 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان مـع         مواءمة عمليةتسريع وترية     ٣٣-١٣٥

  ؛)تونس(مبادئ باريس 
، ٢٠١٢يف عام   أة  نشامل ؤسسة أمني املظامل  الفعلية مل  وضع األسس   ٣٤-١٣٥

  ؛)فرنسا(وضمان امتثاهلا ملبادئ باريس 
  ؛)أستراليا(بادئ باريس مل وفقاًاختيار أمني املظامل دون تأخري و  ٣٥-١٣٥
مع مبـادئ بـاريس     متسقة  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        ٣٦-١٣٥
  ؛)أملانيا(عن رقابة احلكومة  مستقلة متاماًو

  وفقـاً  واسـتقالليتها قوق اإلنسانضمان إنشاء مؤسسة وطنية حل      ٣٧-١٣٥
  ؛)غانا(ملبادئ باريس 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان            ٣٨-١٣٥
  ؛)إندونيسيا( مع مبادئ باريس  متاماًسقةتكون متل

مع مبـادئ   اتساقها  تفعيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وكفالة         ٣٩-١٣٥
  ؛)املغرب(باريس 
 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان مـع         مواءمة عمليةتسريع وترية     ٤٠-١٣٥

  ؛)موزامبيق(مبادئ باريس، وذلك من أجل تعزيز واليتها 
 سياسة مالية واضحة وشفافة إلدارة اإليـرادات، ومكافحـة          وضع  ٤١-١٣٥

  ؛)السويد( بالتشاور مع اجملتمع املدين، الفساد واملساءلة عن استخدام األموال العامة
األموال العامة ومكافحـة    اختالس  تكثيف اجلهود الرامية إىل منع        ٤٢-١٣٥

  ؛)أوروغواي(حاالت الفساد 
مواصلة وزيادة تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة أفعال الفـساد            ٤٣-١٣٥

  ؛)كوت ديفوار( األموال العامة واختالس
  الزواج القسري  قضاء على التعزيز السياسات العامة اليت تسمح ب       ٤٤-١٣٥

 وزواج األرملة من شقيق زوجها املتوىف، واملمارسات الضارة األخـرى           واملبكر،
  ؛)باراغواي(اليت هتدد حقوق املرأة 

من املشروعية    يف إطار  -واكبت   االستمرار يف األخذ باألمناط اليت      ٤٥-١٣٥
ثقافـة  ل، مع تنفيذ فعـال       يف البلد  الرشيد كماحلالدميقراطي و  املسار -والسيادة  
املُميِّـزة   ضمن منظومـة األعـراف      واحترامها  حقوق اإلنسان  جبميعف  االعترا

  ؛)فييت نام(لمجتمعات والثقافات اليت تشكل فسيفساء دولة غينيا االستوائية ل
تعزيز السياسات القائمة الرامية إىل مواصلة حتسني النظام االنتخـايب،            ٤٦-١٣٥

  ؛)الربازيل ( شاملنسايننظور جم ومراعاةمبا يف ذلك مبساعدة التعاون الدويل، 
تعزيز اجلهود الرامية إىل متكني املرأة عن طريق تعديل التشريعات اليت   ٤٧-١٣٥
، يز ضد املرأة يف املسائل املتعلقة بتعدد الزوجات واملرياث وحضانة األطفال          يمتفيها  

ـ   ال ا ، مبا فيه  العنف املرتيل، واالغتصاب  شأن  تشريعات ب وسن    ي،غتـصاب الزوج
  ؛)هولندا(القائم على نوع اجلنس العنف كال العنف اجلنسي ووغريه من أش

عملية صياغة قانون بشأن املساواة بـني اجلنـسني         تسريع وترية     ٤٨-١٣٥
  ؛)غواتيماال(ه واعتماد
  ؛)غواتيماال (ه التمييز ضد املرأة وحظرعريفت  ٤٩-١٣٥
النظر يف تنقيح قانون الزواج العريف هبدف ضـمان املـساواة يف              ٥٠-١٣٥
  ؛)سرياليون( سنة كحد أدىن للزواج ١٨وق اإلرث للمرأة، وحتديد سن حق
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للمثليـات  وعي بشأن أمهية املساواة يف احلقوق   المحلة إلذكاء   بدء    ٥١-١٣٥
منـاخ   من أجل تعزيز     واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية      

  ؛)هولندا(وائية روح دستور غينيا االست لوفقاًقيقي،  حقبول اجتماعيفيه 
 بعـد   والنظـر إلعدام  لعقوبة ا  لتعجيل بعملية سن وقف اختياري    ا  ٥٢-١٣٥

  ؛)تركيا( ةتام إلغائها بصورةذلك يف 
إلغائها هبدف  عقوبة اإلعدام،   الستخدام  وقف اختياري رمسي    إقرار    ٥٣-١٣٥

  ؛)اجلبل األسود(
لـى  عقوبة اإلعدام والنظر يف التـصديق ع      ل وقف اختياري إقرار    ٥٤-١٣٥

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            
  ؛)أوروغواي(اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ووالسياسية 

  ؛)إكوادور(النظر يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام   ٥٥-١٣٥
 وبدء اإلصالحات    وتنفيذه وقف اختياري لعقوبة اإلعدام   اإلعالن عن     ٥٦-١٣٥
  ؛)إسبانيا(بالكامل ء هذه العقوبة ورية والتشريعية اليت هتدف إىل إلغاالدست
زيد من الدراسات بشأن مسألة عقوبة اإلعدام،       التكليف بإجراء م    ٥٧-١٣٥
  ؛)موزامبيق( إلغائها هبدف
تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة هتريـب املهـاجرين واالجتـار             ٥٨-١٣٥

ا االستوائية، ويف املنطقة دون اإلقليمية برمتها        يف غيني  اللذين قد يزدادان  بالبشر،  
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(

تعزيز السياسات الرامية إىل مكافحة االجتـار بالبـشر وهتريـب             ٥٩-١٣٥
  ؛)كوت ديفوار(املهاجرين 

 تتعـرض  ن إنسانية، عن السجناء الذي    ج، لدواعي النظر يف اإلفرا    ٦٠-١٣٥
  ؛)إيطاليا (حتجازبسبب االللخطر هتم  وحياتهمصح
خطة عمل  و ة حمدد اتاعتماد تشريع املتعلقة ب عملية  تسريع وترية ال    ٦١-١٣٥

 يف نعـش ي اللـوايت ، وال سـيما  النساءوطنية ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد      
املوجودات والنساء  ،   اإلعاقة ات ذو نساء، وال رات املهاج نأوضاع هشة، مبن فيه   

  ؛)الفلبني(يف مرافق االحتجاز 
وضع حد ملمارسة االحتجاز السري وضمان اتبـاع اإلجـراءات       ٦٢-١٣٥

  ؛)املكسيك(القانونية الواجبة، مبا يتفق مع املعايري الدولية 
اختاذ تدابري ملموسة لضمان احترام احلقوق واحلريات األساسـية           ٦٣-١٣٥

 املسؤولني عن اختطـاف     معجلميع السكان، واختاذ اإلجراءات الالزمة للتحقيق       
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االحتجاز التعسفي والتعذيب وعمليات اإلعدام وحاالت االختفـاء        و  الالجئني
  ؛)األرجنتني (، ومعاقبتهمالقسري
  للـسلطة القـضائية    ختصيص املوارد املالية الالزمة    يف   املضي قدماً   ٦٤-١٣٥

يف الواجبتني  ، وكذلك ضمان الشفافية والكفاءة      ة الكامل يتهاهبدف حتقيق استقالل  
  ؛)أوروغواي(إقامة العدل 

اإلصالح القانوين واملؤسسي بغيـة ضـمان       عملية  مواصلة تعزيز     ٦٥-١٣٥
آليات فعالة للرصد   يشمل  ، مبا    بشكل تام وشفافيتها   السلطة القضائية استقاللية  
  ؛)شيلي(واملساءلة 

مـن أجـل    تعديل القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائيـة          ٦٦-١٣٥
يع اجلوانب املتعلقة بظروف االحتجـاز       مع املعايري الدولية، وحتسني مج     مواءمتهما

  ؛)كابو فريدي(
قضاء على التمييز ضد املرأة يف جمال الزواج عن طريـق حظـر        ال  ٦٧-١٣٥

الزواج املبكر والزواج   و  تزويج األطفال  تعدد الزوجات والقضاء على ممارسات    
  ؛)كندا(تساوية يف املرياث للرجل واملرأة مالقسري، وكفالة حقوق 

ـ صحفيني واملنظمات غري احلكومية و    ح لل السما  ٦٨-١٣٥   يف جمـال   رباءاخل
عملهم دون معوقـات أو     أداء   غينيا االستوائية، و   بالدخول إىل حقوق اإلنسان   
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    (معهم ألفعال انتقامية     جيتمعون   خطر تعرض من  
  ؛)وأيرلندا الشمالية

ارضني السياسيني وتـوقيفهم    مضايقة املع العمل جبدية من أجل منع        ٦٩-١٣٥
، وضمان أن يتمتـع هـؤالء بفـرص         واحتجازهم بشكل تعسفي  دوافع سياسية   ب

مجيـع  ُيمنح  وسائط اإلعالم، وأن    الوصول إىل    و تمويلمتساوية للحصول على ال   
  ؛)اجلمهورية التشيكية(املواطنني احلق يف املشاركة احلرة يف احلياة العامة والسياسية 

مـضايقة الـصحفيني    أعمال   من التدابري الفعالة ملنع      اعتماد مزيد   ٧٠-١٣٥
 يلقـى ، وضـمان أال      واملعاقبة على هذه األعمال    واملدافعني عن حقوق اإلنسان   

  ؛)إيطاليا( يف حرية التعبري حقه  أي شخص ملمارستهالقبض على
 حرية التعـبري والتجمـع وتكـوين     تكفل بشكل فعال  اختاذ تدابري     ٧١-١٣٥

محايـة  ، و على وسـائط اإلعـالم    غري الالزمة   ابة والسيطرة   اجلمعيات، ومنع الرق  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(الصحفيني والتحقيق يف مجيع االعتداءات اليت يتعرضون هلا 

لـى  عصول اجلمهـور     إمكانية ح  زيادة الشفافية من خالل توفري      ٧٢-١٣٥
ملكـة  امل(احلكومـة   يف  وزراء  لل املالية واملادية األخرى     فوائد ال بشأنمعلومات  

  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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 نظمـات اختاذ اخلطوات الالزمة، مثل تبسيط عمليات تسجيل امل         ٧٣-١٣٥
بيئة حيـث   والسماح لوسائط اإلعالم املستقلة بالعمل يف البلد، من أجل تعزيز           

 ئية غينيا االستوا  الصحفيني واجملتمع املدين ومجيع مواطين     و حزاب املعارضة ميكن أل 
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ودون خوف رية واستقاللية  حبالعمل
 مع املعايري الدوليـة،     اعتماد تدابري لضمان حرية الصحافة متاشياً       ٧٤-١٣٥
  ؛)شيلي(يف ذلك إلغاء جترمي التشهري  مبا

 حيـز  نـشاء ضمان احلق يف حرية تكوين اجلمعيات من خـالل إ        ٧٥-١٣٥
  ؛)كندا(مارسة هذا احلق دون أي تدخل مبني ميع املواطنجل يسمحسياسي 
 عمل  سهيل تسجيل مجيع املنظمات غري احلكومية وت      تيسري شروط   ٧٦-١٣٥
ن عن حقوق   و املدافع ها اجملتمع املدين دون عوائق، مبا في       اجلهات الفاعلة يف   مجيع

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلنسان 
كال عمل األطفـال،    لقضاء على أسوأ أش   الالزمة ل التدابري  اختاذ    ٧٧-١٣٥
، سـنة  ١٨مجيع األعمال اخلطرة إىل     العمل يف   يف ذلك رفع احلد األدىن لسن        مبا

الواليـات  (األنشطة اخلطرة غري املسموح هبـا لألطفـال         واملهن  بووضع قائمة   
  ؛)املتحدة األمريكية

اخلطة الوطنيـة   حتديد األولويات وختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ         ٧٨-١٣٥
مع زيادة التركيز على عمالة      ،٢٠٢٠حىت عام   تصادية واالجتماعية   لتنمية االق ل

 والرعاية  ،الشباب، واملساواة بني اجلنسني، والتخطيط احلضري، والسكن الالئق       
  ؛)فييت نام( والتعليم ،الصحية
ترشيد معهد من قبيل تعزيز وتوسيع نطاق املبادرات اجلديرة بالثناء   ٧٩-١٣٥
االجتماعية مثل اهلياكـل األساسـية      املسائل   ت يف االستثمارلحصاء الوطين   اإل

الصحية، وإمكانية احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي، واحلـد مـن           
  ؛)الربازيل(اإليدز /فريوس نقص املناعة البشرية

مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيذ خريطة الطريق اليت ترمي إىل احلد             ٨٠-١٣٥
 يف املائـة    ٨٠، وبنسبة   ٢٠١٥ف حبلول عام    من الوفيات النفاسية مبقدار النص    

  ؛)اجلزائر (٢٠٢٠حبلول عام 
 إكمـال اختاذ تدابري لضمان التنفيذ الفعلي للتعليم اجملـاين، وضـمان             ٨١-١٣٥

  ؛)نيكاراغوا ( أيضاً أوجه التفاوت بني اجلنسنيمراعاةتعليمهم االبتدائي، مع  لاألطفال
احلد ة حلماية الفتيات والنساء، و إعطاء األولوي من أجلاختاذ تدابري  ٨٢-١٣٥

 من العنف   حلمايتهن، واعتماد تشريعات حمددة     رسة املراهقات من املد   من تسرب 
  ؛)كوستاريكا(القسري الزواج و
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بذل كل جهد للقضاء على ظـاهرة االجتـار غـري املـشروع               ٨٣- ١٣٥
 ظاهرة االجتار باألطفال واسـتغالهلم    ، ال سيما    باملهاجرين واالجتار باألشخاص  

  .)بوروندي(ألغراض البغاء 
  :جتدر اإلشارة إليهاغينيا االستوائية، ولذلك  ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد  -١٣٦

  ؛)غانا(لتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ا  ١-١٣٦
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            ٢-١٣٦

  ؛)بوتسوانا(وضمان تنفيذه 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            ٣-١٣٦

  ؛)أوروغواي(
نضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة،          الا  ٤-١٣٦

  ؛)اجلبل األسود(بشكل تام ومواءمة تشريعاهتا الوطنية مع نظام روما األساسي 
إىل  للمحكمة اجلنائية الدولية، و    نضمام إىل نظام روما األساسي    الا  ٥-١٣٦

  ؛)إستونيا(االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة،            ٦-١٣٦
  .)فرنسا(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري و

 التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           أو/ومجيع االستنتاجات و    -١٣٧
وال ينبغي أن يفهم أهنـا      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 
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• Mr. José Fernando Siale Ndjangani, Lawyer; 
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charge of Human Rights; 

• Ms. Sinforosa, member of civil society. 

        


