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 مقدمة  
عقـد الفريـق العامـمل املعـال بالسـتعراض الـدورم الشـامملأ الـذم أنشـق وفقـاا لقـرار  لـ   -1

تشــرين  82 أ دورتــ  العشــرين ف الفــ ة مــن8002حزيرا /يونيــ   11املــخر   5/1حقــوا اسنســا  
 اجللسـةغامبيـا ف املتعلـق بسـتعراض لم اوُأجـر  .8014تشرين الثـا//نوفم   2األول/أكتوبر إىل 

وتــرأو وفـد بامبيـا النالـب العـار وو يــر  .8014تشـرين األول/أكتـوبر  81ف  تُعقـد ة الـيالثالثـ
 31املعقـودة ف  العاشـرةواعتمـد الفريـق العامـملأ ف جلسـت   .مـاهو/ .ب .باسـوو  العـدل السـيد 

 .بيااملتعلق بغام أ التقرير8014تشرين األول/أكتوبر 
ـــــاير   15وف  -8 ـــــق املقـــــررين 8014كـــــانو  الثا//ين ـــــ  حقـــــوا اسنســـــا  فري ـــــار  ل أ اخت

 .وملديف أوكينيا أ)اجملموعة الثالثية( التايل لتيسو الستعراض املتعلق بغامبيا: فرنسا
أ 16/81مــن مرفـق القــرار  5والفقـرة  5/1مــن مرفـق القــرار  15وعمـالا بححكــار الفقـرة  -3

 الية لغرض الستعراض املتعلق بغامبيا:صدرت الوثالق الت
 (؛A/HRC/WG.6/20/GMB/1)أ( )15تقرير وطال/عرض خطي مقدر وفقاا للفقرة  )أ( 
جتميع للمعلومات أعدت  مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوا اسنسـا  وفقـاا  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/20/GMB/2)ب( )15للفقرة 

 .(A/HRC/WG.6/20/GMB/3)ج( )15ة موجز أعدت  املفوضية وفقاا للفقر  )ج( 
 أإســـبانيا وأحيلــإ إىل بامبيــاأ عــن طريـــق اجملموعــة الثالثيــةأ عالمــة أســـ لة أعــد ا ســلفاا  -4

واململكـة املتحـدة  أواملكسـي  أوليختنشـتاين أوالسـويد أوسـلوفينيا أواجلمهوريـة التشـيكية أوأملانيا
الشبكة  ف موعع الطالع على هذه األس لةوميكن  .وهولندا أل يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 .اخلارجية لالستعراض الدورم الشاممل

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

بــدأ وفــد بامبيــا عرضــ  بــذكر مــا بذلــ  البلــد مــن جهــود كبــوة لتعزيــز حقــوا اسنســا  ف  -5
لـيم والصـحة إىل حقـوا املـرأة والطفـمل واألشـخاا عوم اسعاعـة واحلريـات عدة  التأ مـن التع

اجلانـب األمـال مـن أجـمل ضـما  بي ـة مسـتقرة و  بـ  هـذه اسجـراءاتالتـوا   حفـ  األساسيةأ مع 
 .مواتية للتنمية الجتماعية والعتصادية

ر ف حقـوا وكرر الوفد اسشارة إىل ظرو  بامبيا اخلاصـة الـي جتـب مراعا ـا لـدظ النظـ -6
كيلـوم اا مربعـااأ ويقـمل   11 500اسنسا أ ول سيما حجم البلد الذم ل تكاد مسـاحت  تتجـاو  

خمتلفـة تتعـاي   وأضا  أ  بامبيا دولة علمانية تضم أدياناا  .مليو  نسمة 1.1عدد سكان  عن 
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املنتشـرة ف مع بعضها البعض ف سالر وولارأ وهو احلـال السـالد بـ  العديـد مـن القبالـمل العرعيـة 
 .مجيع أحناء البلد

أ  احلكومة تع   بـ  كحـق أساسـي إىل الوفد  أشارأ بالوصول إىل العدالةوفيما يتعلق  -2
ــــة والعتصــــادية ــــى بي ــــة مســــتقرة للتنميــــة الجتماعي ــــةأ  .ضــــرورم للحفــــائ عل وحتقيقــــاا اــــذه الغاي

الوطنيـــة للمســـاعدة  مـــدت عـــدة مليـــات مـــن أجـــمل حتســـ  الوصـــول إىل العدالـــةأ مثـــمل الوكالـــةاعتُ 
وأضا  الوفد أ  السلطة القضـالية عـد واصـلإ  .فض املنا عات بحساليب بديلةالقانونيةأ وأمانة 

برنـــامك تكـــري  الالمركزيـــة بمنشـــاء  ـــاكم الصـــلي ف مجيـــع املنـــاطقأ وهـــي بصـــدد إنشـــاء  ـــاكم 
كم العليـا باسضـافة إنشـاء املزيـد مـن احملـا عـن شـرعية و ـاكم لفطفـال ف مجيـع أحنـاء البلـد فضـالا 

  .إىل تل  املوجودة ف باجنول وباو وبريكاما
الرالـدة الـي  بلـدا  أفريقيـاوخبصوا احلـق ف التعلـيمأ عكـر الوفـد أ  بامبيـا هـي إحـدظ  -1

حققــإ األهــدا  اسةاليــة لفلفيــة فيمــا يتعلــق باللتحــاا اجملــا/ باملــدارو البتداليــةأ فضــالا عــن 
فتيـا  املتـا  لل توسـيع نطـاا التعلـيم اجملـا/ 8015وتعتزر احلكومة ف عـار  .املساواة ب  اجلنس 

تشــييد املزيــد مــن املــدارو الــي وأضــا  الوفــد أنــ  عــد تســ   .يشــممل املــدارو الثانويــةلوالفتيــات 
 .كيلوم ات بغية توفو فرا التعليم جلميـع األطفـال ف بامبيـا  3تبعد عن السكا  بحكثر من  ل

أ عكـر الوفـد أ  جامعـة بامبيـا ل تـزال تسـجمل  يـادة سـنوية ف عـدد الطـالبأ وعالوة على عل 
 .ف الصحافة اسجا ةحلصول على درجة ا يتيي اا جديد جامعياا وعد أطلقإ برنا اا 

الوفـــــد أ  بامبيـــــا تقـــــدر اخلـــــدمات الصـــــحية  أوضـــــيوفيمـــــا يتعلـــــق بـــــاحلق ف الصـــــحةأ  -2
 .املشـمول بوصـفة طبيـة الـدواءو  الستشارة الطبيـة تغطي معقولة للغايةو للجمهور بحسعار موحدة 

أ ومستشـفيات إحالـة يـديرها أطبـاء ممرضات مـخهالتوتتوفر كمل منطقة على مراكز صحية تضم 
 تتـــا  الرعايــة الصــحية لفمهــات والرعايــة الســابقة للــولدة أ  خــدمات وأضــا  الوفــد .مخهلــو 

أ  بامبيـا عـد اتـذتأ مـع بـدء انتشـار وبـاء وعكـر الوفـد  .باجملا  ف مجيـع املرافـق الصـحية العامـة
فووو إيبولأ خطوات وعالية عويةأ مبا ف عل  توعية اجلمهور و يادة املراعبة ف النقـا  احلدوديـة 

 .فووو إيبولاسصابة باختبار لوا ر  عن وتوفو املالب  الواعية جلميع األشخاا املعني أ فضالا 
عـد واألشخاا عوم اسعاعـةأ أشـار الوفـد إىل أ  بامبيـا وف  ال حقوا املرأة والطفمل  -10

ومـن أجـمل مكافحـة العنـف القـالم علـى نـوع اجلـن أ  .اتذت خطوات كبوة لتعزيـز هـذه احلقـوا
العنـف املنـزيل مسـحلة  ويعـا  عـانو  .8013ف هذا الشح  ف كانو  األول/ديسـم   عانونا  ن  سُ 

العنفأ ول سيما النساء واألطفالأ وجيرر عانو  اجلـرالم العنف املنزيل ويوفر احلماية لضحايا هذا 
 .كمل أشكال العتداء اجلنسي والستغالل اجلنسي والتحر شاجلنسية  

وأشــار الوفــد إىل أ  بامبيــا عــد صــدعإ علــى اتفاعيــة حقــوا الطفــملأ وأدرجــإ أحكــار  -11
عــد تلقــوا القــانو  مــوظفي إنفــاع  أيضــاا أ  وأوضــي .8005هــذه التفاعيــة ف عــانو  الطفــمل لعــار 

القــوان  املتعلقــة بالطفــملأ وأ  مراكــز الشــرطة ف مجيــع أحنــاء البلــد تضــم وحــدات  ف  ــال تــدريباا 
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لرعايــة الطفــمل يشــر  عليهــا موظفــو  مــدربو  علــى معاجلــة القضــايا املتعلقــة باألطفــالأ وأنــ  عــد 
 .تس  إنشاء مراكز إيواء لفطفال

العتـــداء علـــى األطفـــال الت سعكـــاء الـــوعي خبطـــر إطـــالا  ـــإىل الوفـــد أيضـــاا  وأشـــار -18
وجـرت توعيـة أصـحاب املصـلحة ف عطـاع السـياحة لضـما  تـوفو املزيـد مـن واستغالام جنسـيااأ 

 .احلماية لفطفال من الستغالل اجلنسي
وفيما يتعلق بقضـاء األحـدا أ أشـار الوفـد إىل أنـ  عـد تسـ  إنشـاء  كمتـ  إضـافيت   -13

عـن البـالغ أ    لفطفال اجلاحن  التمثيـمل القـانو/ اجملـا/؛ ويُفصـمل األطفـال دالمـاا لفطفال؛ ويتا 
 .من مرحلة التحقيق إىل مرحلة احملاكمة

وخبصوا حقوا األشخاا عوم اسعاعةأ أشار الوفد إىل أ  بامبيا عد صـدعإ علـى  -14
وجيــرم ا   التشــاور عــن بروتوكواــا الختيــارمأ  اتفاعيــة حقــوا األشــخاا عوم اسعاعــةأ فضــالا 

 .بشح  مشروع عانو  اسعاعة
وفيما يتعلق مبكافحة الجتار باألشـخااأ أشـار الوفـد إىل إنشـاء الوكالـة الوطنيـة املعنيـة  -15

أ وإىل أهنا عد 8011مبكافحة الجتار باألشخااأ الي باشرت عملها ف كانو  األول/ديسم  
األخطـار والعواعـب القانونيـة امل تبـة بلـد لتثقيـف اجلمهـور أطلقإ برنا اا للتوعية ف مجيع أحنـاء الب

 .على الجتار باألشخاا
على  8013ف عار  وصدعإ وفيما يتعلق باللجوءأ عك ر الوفد بح  احلكومة عد وععإ -16

اتفاعيــة األمــم املتحــدة بشــح  وضــع األشــخاا عــدميي اجلنســية واتفاعيــة خفــض حــالت انعــدار 
 أ تصدر جلنة بامبيا لشخو  الالج  أ وهي ااي ـة املسـخولة عـن تـوفو وعالوة على عل .اجلنسية

مــــن الســــفر لريــــة داخــــمل الــــدول  لتمكيــــنهماألمـــن واحلمايــــة لالج ــــ أ جــــوا ات مــــرور لالج ــــ  
 .األعضاء ف اجلماعة العتصادية لدول برب أفريقيا

ة )األجـور والبـدلت عانو  القضامشروع وفيما يتعلق بالسلطة القضاليةأ عكر الوفد أ   -12
والســتحقاعات األخــرظ( الــذم جيـــرم التشــاور بشــحن  ا  أ ســـيعز  األمــا  الــوظيفي للمـــوظف  

وأضا  أن  عد تس  إنشاء  كمة جتارية  .إعامة العدلالقضالي  على املدظ الطويمل ويسهم ف 
 .ثانية و كمة ابتدالية أخرظ

لدســتور وعــانو  اسجــراءات اجلناليــة وعــانو  وبشــح  احلريــات األساســيةأ عــال الوفــد إ  ا -11
 .ضمانات لفشخاا عيد التحقيق وف أماكن الحتجا تتيي  أصكوك أخرظالشرطةأ ف مجلة 

 28أيضـــاا أنـــ  جيـــو  احتجـــا  األشـــخاا الـــذين يشـــتب  ف ارتكـــا م جـــرالم ملـــدة تصـــمل إىل وأورد 
ووفقــاا ملــا أورده الوفــدأ فـــم   .ســاعةأ وجيــب أ  ميثــمل هــخلء األشــخاا بعــد علــ  أمــار احملكمــة

اتــذت العديــد مــن التــدابو الراميــة إىل تفيــف اكتظــائ الســجو  وحتســ  ظــرو   عــد احلكومــة
حتديد  أ8013وأضا  أن  عد تس أ ف عار  .السجنأ فضالا عن الرعاية الجتماعية للسجناء

؛ 8ع لسجن مايـمل مواعيد جللسات خاصة للعديد من السجناء ف جنا  احلب  الحتياطي التاب



A/HRC/28/6 

GE.14-25079 6 

 اكمــا م علــى وجــ  الســرعة؛ وبـُــر ل األشــخاا الــذين ف توجــد أدلــة كافيــة لــدعم الــُتهم  وجــرت
 .املوجهة إليهم وأُفرج عنهم

وفيمـا يتعلــق بظـرو  الحتجــا أ عكـر الوفــد أ  و ارة الداخليـة عــد بـذلإأ بالتعــاو  مــع  -12
و يــادة حجــم  جــراءات األمنيــة املعــز ةاسجنــا   إدارة خــدمات الســجو أ اجلهــود الال مــة لتجديــد

وعـــد اتـــذت أيضـــاا خطـــوات عمليـــة لتعزيـــز إعـــادة تحهيـــمل  .تصـــيل الزنزانـــاتحتســـ  الزنزانـــات و 
يـزور  اهنـاك طبيبـوعالوة على علـ أ عكـر الوفـد أ   .السجناء من خالل التعليم والتدريب املهال

وىل أيضــاا ممرضــات مــدربات رعايــة الســجو  يوميــاا لتقــدا اخلــدمات الطبيــة للســجناء املرضــىأ وتتــ
 .نزلء السجو 

اتيـة لعمـمل و بامبيا ملتزمـة بتهي ـة بي ـة مأ  وفيما يتعلق لرية التعبو والتجمعأ عكر الوفد  -80
 .اسعالر لريـة وضـما  التـدفق احلـر للمعلومـات علـى النحـو املنصـوا عليـ  ف الدسـتور طوسال

أ وهــو يــنل علــى إعــادة هيكلــة 8002 عــار ف والتصــالت وعليــ أ فقــد صــدر عــانو  اسعــالر
علـى أ  احلـق ف حريـة التعبـو  الوفد شدد وبعد أ  .والتصالت عالرر وتنظيم عطاعي اسوتطوي

 .إىل أ  القانو  اجلنالي ينل على جرمية التشـهو والتحـريض علـى الفـنأشار أ اا لي  حقاا مطلق
 .1224سعاعة والصحف منذ عار  يادة مطردة ف عدد  طات اأ  البلد شهد  وأضا 
وفيما يتعلق مبسحلة تشوي  األعضاء التناسلية األنثويةأ أوضي الوفد أن  عد تسـ  صـيابة  -81

وعكـر الوفـدأ  .خطة عممل وطنية للتعجيمل بالتخلي عـن ممارسـة تشـوي  األعضـاء التناسـلية األنثويـة
زال ميــارو ف البلــدأ بــح  احلكومــة ف معــرض إعــراره بــح  تشــوي  األعضــاء التناســلية األنثويــة ل يــ

 .اذه املمارسة الضارة من خالل برامك متك  اجملتمعات احمللية تتصدظومنظمات اجملتمع املد/ 
 القـانو  املتعلـق إنشاء مخسسة وطنية حلقوا اسنسـا أ عـال الوفـد إ  مشـروع وخبصوا -88
للمعـايو الدوليـة عبـمل تقدميـ   متثالـ اتنقيي لضـما  ال هو ا   عيداللجنة الوطنية حلقوا اسنسا  ب

 مكتـب أمـ  املظـاف أ يضـطلعاللجنة ف انتظار إنشاء وأضا  أن  .إىل ااي ة التشريعية للنظر في 
بســـوء التصـــر  أو ســـوء اسدارة أو  املتعلقـــةدعـــاءات الف  التحقيـــق بوليـــة واســـعة النطـــااأ مثـــمل

 .ية أو بوها من ااي ات العامةدالرة أو سلطة حكوم ةف أياملمارسات التمييزية 
 1223عد ألغيـإ ف عـار  أ  هذه العقوبةاسعدارأ أشار الوفد إىل  وبالنسبة إىل عقوبة -83
 عــن الدســتور لــدظ اعتمــادقــانو  ك أُعــر   ذمالــ 1225مبرســور  1225ف عــار هــا أعيــدت ولكن

يقتصـر علـى جـرالم وعكـر الوفـد أ  تطبيـق عقوبـة اسعـدار  .1222طريق اسـتفتاء أجـرم ف عـار 
وفضـالا عـن علـ أ يـنل عـانو   .""أشد اجلـرالم خطـورة ول يلجح إلي  إل ف حالةالقتمل واخليانةأ 

بامبيا على ضرورة احـ ار الضـمانات اسجراليـةأ مبـا فيهـا احلـق ف  اكمـة عادلـة تباشـرها  كمـة 
ـــا للـــدفاعأ واحلـــق اجعـــة مـــن جانـــب  كمـــة ف املر  مســـتقلةأ وعرينـــة الـــ اءةأ وتـــوفو ضـــمانات دني

إىل جانــــب احلــــق اخلــــاا ف  واجبــــة التطبيــــقوهــــذه احلقــــوا  .عبــــمل فــــرض عقوبــــة اسعــــدار أعلــــى
 .العفو التماو
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 ةاملثـو  أدت إىل اتاع منظمـات دوليـة بعـض القـرارات وعكر الوفد أ  مسحلة النتخابات -84
عك ـر ومـع علـ أ  .بـاتلالنتخا األحـزاب السياسـية مقاطعـة الي استندت بوجـ  عـار إىلأ للجدل

 تصــيلالــذين  ــق اــم التصـويإ إىل مراكــز التســجيملأ و  الغـامبي يــع مج الوفـد بممكانيــة وصــول
ت النتخابيـة الـي مـالاحل فـ اتجلميـع األحـزاب خـالل  التلفزيـو  الـوطال متسـاوية علـى بثف ة 

 .اللجنة النتخابية املستقلة نظمتها
حـــــ  الوفـــــد أ  احلكومـــــة عـــــد وضـــــعإ عـــــدداا مـــــن فيمـــــا يتعلـــــق باحلـــــد مـــــن الفقـــــرأ لو  -85

  نـــــــامكالو  أةاليـــــــةاسســـــــ اتيجية الو  أ8080السياســـــــات والســـــــ اتيجياتأ مثـــــــمل ر يـــــــة عـــــــار 
ـــةبرنـــامك  املســـمى 8015-8018ســـتثمارم للفـــ ة لا أ وهـــو يعتـــ  خلفـــاا تســـريع النمـــو والعمال

كتفـاء يهـد  إىل حتقيـق ال برنـامك  وعـد أُطلـق مـخخراا  .لل نامك الثا/ لس اتيجية احلـد مـن الفقـر
علــى إىل تشــجيع املــزارع   هــذا ال نــامك ســعىي؛ و 8016ر يــة عــار  ويســمى الــذام مــن الغــذاءأ

ــــاج ال األوســــع نطاعــــااأ الصــــغوة النطــــاا إىل الزراعــــة لنتقــــال مــــن الزراعــــةا كميــــات املطلوبــــة وإنت
هو التعجيـمل  ريع النمو والعمالةتسااد  الرليسي ل نامك  وأوضي الوفد أ  .لستهالك السكا 

األمن الغـذالي بـ وفيمـا يتعلـق .بالنمو والتوظيفأ وبالتايل احلـد مـن الفقـر وحتقيـق الرخـاء للسـكا 
لفســواا احملليــة  ف حتويــمل البلــد إىل مــورد كبــو أولويــة احلكومــة تتمثــملوالزراعــةأ لحــ  الوفــد أ  

  .نتجات الزراعيةبامل والدولية
لتزامــات الناشــ ة عــن املعاهــداتأ أشــار الوفــد إىل أ  بامبيــا عــد خطــإ الوفيمــا  ــل  -86

تقــدا التقـــارير مبوجــب املعاهـــدات منــذ الفـــ ة ب ا املتعلقـــةالوفـــاء بالتزاما ــ  ــال ف كبـــوةخطــوات  
حلقـــة عمـــمل  8018ف عـــار برنـــامك األمـــم املتحـــدة اسةـــالي ونظـــم  .املشـــمولة بـــالتقرير الســـابق

 .إىل هي ـــات املعاهـــدات التابعـــة لفمـــم املتحـــدةالتقـــارير  تقـــدابشـــح   مـــوظفي احلكومـــةلتـــدريب 
 .تقـــدا التقـــارير مبوجـــب املعاهـــدات الوطنيـــةفرعـــة عمـــمل وطنيـــة معنيـــة ب 8013ف عـــار أُنشـــ إ و 

 ف إطــارالتقريــر األويل املقــدر  فيهــامــن التقــاريرأ مبــا  وأضــا  الوفــد أ  بامبيــا عــد عــدمإ عــدداا 
 .8011قوا العتصادية والجتماعية والثقافية ف عار العهد الدويل اخلاا باحل

توصـــيات اجلولـــة  ف إطـــار ســـعيها إىل تنفيـــذ بامبيـــا عـــد شـــكلإأ أ  أشـــار الوفـــد إىلو  -82
األوىل مـن السـتعراض الـدورم الشـامملأ فرعـة عمــمل وطنيـة متعـددة القطاعـات تتـحلف مـن خمتلــف 

خطـة  صـيابةت اجملتمـع املـد/ مـن أجـمل عـن أعضـاء منظمـا الو ارات والوكـالت احلكوميـة فضـالا 
 .العممل الوطنية لتنفيذ التوصيات

ل تبـدم أم أ أشار الوفـد إىل أ  بامبيـا اصة لفمم املتحدةاخلجراءات باس وفيما يتعلق -81
 وأضـا  أ  .جملل  حقوا اسنسـا  التابعو   و   اخلاصو املقرر   يارات يقور  ا أية على اع اض

 وع األول مـــن تشـــرين الثـــا// يـــارة البلـــد خـــالل األســـب يزمعـــو  بالفعـــمل بعـــض املقـــررين اخلاصـــ 
 .8014 نوفم 
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 الدولة موضوع االستعراض جلسة التحاور وردود -باء 
ــــات 68خــــالل جلســــة التحــــاورأ أدىل  -82 وميكــــن الطــــالع علــــى التوصــــيات  .وفــــداا ببيان

 .املقدمة خالل هذه اجللسة ف اجلزء الثا/ من هذا التقرير
وشــجعإ اانــد التعــاو  مــع جهــات شــا منهــا األمــم املتحــدة مــن أجــمل تعزيــز القــوان   -30

وأعربــإ  .8014ف التعجيـمل بســن عـانو  املــوظف  القضـالي  لعــار  االوطنيـةأ وأعربــإ عـن أملهــ
متك  املرأة والتدابو املتخذة ملعاجلة العنف القالم على  مسحلة على ارتياحها إ اء ال كيزااند عن 

 .ع اجلن نو 
ولحظــإ إندونيســيا مــع التقــدير حتقيــق بامبيــا لفهــدا  اسةاليــة لفلفيــة فيمــا يتعلـــق  -31

 .باللتحـــاا اجملـــا/ باملـــدارو البتداليـــةأ واعتمـــاد عـــانو  العنـــف املنـــزيل وعـــانو  اجلـــرالم اجلنســـية
ـــادل  ورحبـــإ أيضـــاا بـــاخلطوات املتخـــذة سنشـــاء مخسســـة وطنيـــة حلقـــوا اسنســـا  اســـتناداا إىل مب

 .باري 
وشجعإ أيرلندا بامبيا على أ  توج  دعـوة دالمـة إىل مجيـع املكلفـ  بوليـات ف إطـار  -38

امتثالا تامـاا  أاسنسا أ بعد إنشالهااسجراءات اخلاصة وأ  تكفمل امتثال املخسسة الوطنية حلقوا 
وأعربــإ  .عــداروحثــإ بامبيــا علــى إعــادة العمــمل بــالوعف الختيــارم لعقوبــة اس .ملبــادل بــاري 

أيرلندا عن علقها إ اء التقارير الواردة بشح  حالت العتقال والحتجا  التعسفي للمدافع  عـن 
 .وفيات األطفال ل تزال مرتفعة نسبةحقوا اسنسا  وتويفهم ومضايقتهمأ وأشارت إىل أ  

صـــلة ملتاجملـــالت ا ولحظـــإ إيطاليـــا إحـــرا  تقـــدر طفيـــفأ منـــذ الســـتعراض األولأ ف -33
وأعربــإ عــن علقهــا إ اء  .لقــوا املــرأة والتشــريعات املتعلقــة بامليــمل اجلنســي ومراعــاة حريــة التعبــو

وأعربإ عن أسـفها إ اء  .تهديدات والعتقالت الي يتعرض اا الصحفيو التقارير الواردة عن ال
 .8018است نا  عمليات اسعدار ف عار 

 ال اللتحـاا باملـدارو والقطـاع الصـحي واملسـاواة ولحظإ الكويإ التقدر احملر  ف  -34
( 8080-8018وأشــادت باعتمــاد السياســة الصــحية الوطنيــة ) .بــ  اجلنســ  وحقــوا الطفــمل

ورحبإ بالتصديق على اتفاعية حقوا األشخاا عوم اسعاعة وبروتوكواا  .وعانو  العنف املنزيل
 .الختيارم

ولحظـإ  .يـذ التوصـيات والتصـديق علـى املعاهـداتولحظإ ليبيا التقـدر احملـر  ف تنف -35
التقــدر احملــر  ف  ــال التعلــيمأ ول ســيما بنــاء املــدارو ومراكــز النمــاء ف مرحلــة الطفولــة املبكــرةأ 

 .وهو ما أدظ إىل  يادة ملحوظة ف معدلت اللتحاا باملدارو ف خمتلف مستويات التعليم
نو  العنـف املنـزيل وعـانو  اجلـرالم اجلنسـيةأ واعتمـاد ورحبإ ماليزيا بسن عـانو  املـرأة وعـا -36

ولحظـإ إحـرا  تقـدر ملحـوئ ف  ـالت  .السياسة الوطنية للمساواة ب  اجلنس  ومتك  املرأة
 .التعليم والصحة والقضاء على الفقر وحقوا الطفمل
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حبــإ ور  .اجملــالت عات األولويـةأهـم ولحظـإ ملـديف التحــديات الـي تواجــ  بامبيـا و  -32
بســن عــانو  العنــف اجلنســا/ وشــجعإ علــى مواصــلة اسصــالحات القانونيــة الراميــة إىل القضــاء 

وأشــارت أيضــاا إىل  .علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات واألشــخاا عوم اسعاعــة
ضرورة ضما  تكافخ الفرا ف اجملال  الجتمـاعي والعتصـادم للجميـعأ بغـض النظـر عـن نـوع 

 .اسعاعةاجلن  أو 
ورحبإ مايل بمنشاء الوكالة الوطنية ملكافحة الجتار باألشخااأ واعتماد خطـة العمـمل  -31

الصـــحية املقدمـــة لفمهـــات الوطنيـــة ملكافحـــة العنـــف القـــالم علـــى نـــوع اجلـــن أ و انيـــة الرعايـــة 
 .تسريع النمو والعمالةأ واعتماد برنامك والرعاية السابقة للولدة

التقـدر الكبــو بباعتمــاد عـانو  العنـف املنــزيل وعـانو  اجلـرالم اجلنســيةأ و  ورحبـإ موريتانيـا -32
وأعربإ عـن اعتقادهـا اجلـا ر  .احملر  ف  انية اللتحاا باملدارو البتدالية واملساواة ب  اجلنس 

وشـجعإ املفوضـية  .أ  السلطات مصممة علـى  ي ـة بي ـة مواتيـة حلريـة الصـحافة وحريـة اسعـالر
 .غامبيالقوا اسنسا  على تقدا الدعم التقال السامية حل

ولحظـــإ اعتمـــاد عـــانو   .ورحبـــإ املكســـي  باعتمـــاد برنـــامك تســـريع النمـــو والعمالـــة -40
وأعربـإ  .وأعربـإ عـن أملهـا ف أ  متـني األولويـة لتنفيـذ ا أالعنف املنزيل وعانو  اجلرالم اجلنسـية

 .لعقوبة اسعدار ف السنوات األخوةعن أسفها للخروعات الي طالإ الوعف الختيارم 
واستفسر اجلبمل األسود عن العقبات الرليسية الي تعوا تقـدا التقـارير الدوريـة املتـحخرةأ  -41

وشجع بامبيا علـى  يـادة تعاوهنـا مـع املفوضـية السـامية حلقـوا اسنسـا  ومليـات حقـوا اسنسـا  
 وعــانو  اجلـرالم اجلنســية ل  ظـرا  تشــوي  وأعــرب عـن أســف  أل  عـانو  العنــف املنـزيل .التابعـة اـا

 .األعضاء التناسلية األنثوية
ولح  املغرب اخلطوات املتخذة لتعزيز املساواة ب  اجلنس  ومتك  املرأة والقضاء على  -48

األطفــال وصـو  حقــوعهم ضــمن ورحــب بمنشـاء وحــدات  ايـة  .العنـف القــالم علـى نــوع اجلـن 
ورحـب أيضــاا بـاخلطوات املتخــذة مـن أجــمل إصـال  املخسســات  .لحةوالقـوات املســعـوات الشــرطة 

 .القضالية
حالــــة حقــــوا اسنســــا  وعــــدر إحــــرا  تقــــدر بشــــحهناأ أعربــــإ هولنــــدا عــــن علقهــــا إ اء و  -43

وأشــارت إىل اســتمرار اضــطهاد وتويــف املــدافع  عــن حقــوا اسنســا  والصــحفي  علــى نطــاا 
وأعربإ عن علقها إ اء  .اضطالعهم بعملهم وحثإ على ضما  سالمتهم وحريتهم لدظ .واسع

)أ( املعدلـــة ف القـــانو  اجلنـــالي علـــى حقـــوا وحريـــات 144املـــادة  القيـــود الشـــديدة الـــي فرضـــتها
 .املثليات واملثلي  ومزدوجي امليمل اجلنسي ومغايرم ااوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس 

تزويـد نظـار التعلـيم بـاملوارد الال مـة أجـمل مـن علـى التـدابو الـي اتـذت  وأثنإ نيكـارابوا -44
 8080أ  اســ اتيجية ر يــة عــار ف وأعربــإ عــن ثقتهــا  .لضــما  متتــع اجلميــع بــاحلق ف التعلــيم

 .ستكو  أداة رليسية للتغلب على نقل املوارد والقضاء على الفقر
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ا/ باملـدارو وأشاد النيجر بتحقيق األهدا  اسةاليـة لفلفيـة فيمـا يتعلـق باللتحـاا اجملـ -45
البتداليةأ واعتماد السياسة الصحية الوطنيـةأ وإنشـاء الوكالـة الوطنيـة للمسـاعدة القانونيـة لتيسـو 
 .وصول ألشخاا املستضعف  إىل العدالةأ واعتماد عانو  العنف املنزيل وعانو  اجلرالم اجلنسية

كافيـة لتنفيـذ بـرامك مكافحـة  ليسـإولحظإ الفلب  أ  املوارد البشرية واملاديـة املتاحـة  -46
وبغية القضاء على الفقرأ شجعإ بامبيـا علـى استكشـا  فـرا احلصـول علـى  .الجتار بالبشر

 .التكنولوجيا الزراعية احلديثة والتماو الدعم من مجيع عطاعات اجملتمع لضما  األمن الغذالي
 .حلقوا اسنسا ورحبإ ال تغال باخلطوات الي اتذت من أجمل إنشاء مخسسة وطنية  -42

أ ولحظــإ إعــادة 8018وأعربــإ عــن علقهــا العميــق إ اء عــدد اسعــدامات الــي نُفــذ ت ف عــار 
وطلبـإ تقـدا املزيـد مـن املعلومـات  .8013العممل بالوعف الفعلي لتنفيذ عقوبة اسعدار ف عار 

ا يتعلــــق أ ول ســــيما فيمــــالنقطــــاع عــــن الدراســــة معــــدلتمســــحلة عــــن التــــدابو املتوخــــاة ملعاجلــــة 
 .بالفتيات

وضما  احلصـول احلد من الفقرأ   ال وأثنإ رواندا على بامبيا ملا أحر ت  من تقدر ف -41
وأشــادت أيضــاا  .بشـكمل منصــف علــى التعلــيمأ وحتسـ  صــحة األمهــات وتفــيض وفيـات الُرض ــع

عضـاء باجلهود الي بُذلإ سصال  القضاءأ وحتس  فـرا الوصـول إىل العدالـةأ ومنـع تشـوي  األ
 .العنف القالم على نوع اجلن أ ومكافحة العنف اجلنسي و األنثويةالتناسلية 

وشجعإ السنغال بامبيا على مواصلة جهودها الرامية إىل إصـال  نظـار العدالـة وتعزيـز  -42
وينبغــي أ  تُتــا   .وينبغــي إيــالء املزيــد مــن الهتمــار للحــق ف احليــاة وأمــن األشــخاا .اســتقالل 

الف  للقانو أ ول سيما احملكور عليهم باسعـدارأ فـرا الوصـول إىل مجيـع سـبمل لفشخاا املخ
 .الست نا 

وأشـــــادت ســــــواليو  وبامبيــــــا بالتقــــــدر الـــــذم أحر تــــــ  بامبيــــــا ف اجملــــــال  الجتمــــــاعي  -50
أ وتعزيـز خطـة العنف القالم على نوع اجلـن والعتصادمأ والتشريعات املتعلقة بالعنف اجلنسي و 

وحثـإ بامبيـا علـى تكثيـف  .نيـة ملكافحـة العتـداء علـى األطفـال واسـتغالام جنسـياا العممل الوط
جهودها الرامية إىل إنشـاء مخسسـة وطنيـة حلقـوا اسنسـا أ ووضـع مليـة حلمايـة الالج ـ أ وتعزيـز 

 .حرية التعبو وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي
حتســ  فــرا احلصــول علــى  ولحظــإ ســنغافورة بارتيــا  اجلهــود الــي بــذلإ مــن أجــمل -51

التعليم وحتقيق األهدا  اسةالية لفلفية فيمـا يتعلـق باملسـاواة بـ  اجلنسـ  ف املـدارو البتداليـة 
ولحظـإ اجلهـود  .واسعداديةأ ورأت أ  املدارو الثانوية تسل  املسـار الصـحيي ف هـذا الشـح 

ة فــووو نقــل املناعــة البشــرية/اسيد أ ملكافحــوأمانتــ  الــي بــذاا اجمللــ  الــوطال ملكافحــة اسيــد  
  .والخنفاض النسيب ف معدل انتشاره ب  البالغ 
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ولحظـــإ ســـلوفاكيا أ  الظـــرو  الســـالدة ف الســـجو  ل تـــزال بـــو مرضـــيةأ وطلبـــإ  -58
وشاطرت املقرر اخلاا املعال باحلق ف حريـة الـرأم  .القالم تقدا املزيد من املعلومات عن الوضع

 .واملقرر اخلاا املعال لالة املدافع  عن حقوا اسنسا  الشوابمل الي أعربا عنهاوالتعبو 
وأشــادت ســلوفينيا بالتصــديق علــى ال وتوكــول الختيــارم لتفاعيــة حقــوا الطفــمل بشــح   -53

وطلبـــإ معلومـــات عـــن التـــدابو  .بيــع األطفـــال واســـتغالل األطفـــال ف البغـــاء وف املــواد اسباحيـــة
تـدابو الالعنـف ضـد األطفـال ف مجيـع األمـاكنأ واخلطـوات املتخـذة مـن أجـمل تنفيـذ املتخـذة ملنـع 

وأعربـــإ عـــن علقهـــا إ اء مـــا  .ملكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأة الال مـــة تشـــريعية وبوهـــا مـــن التـــدابوال
 .أفادت ب  التقارير عن حدو  انتهاكات حلريات التعبو وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي

ملـــا ســـجلت  مـــن حتســـينات ملحوظـــة ف مجيـــع  ـــالت  امبيـــاأفريقيـــا بغ وأشـــادت جنـــوب -54
التنميـة الوطنيــةأ ول ســيما حتقيــق األهــدا  اسةاليــة لفلفيـة فيمــا يتعلــق بتعمــيم التعلــيم البتــدالي 

ورحبـــإ بـــاسعال  املتعلـــق مبجانيـــة التعلـــيم ف مرحلـــة التعلـــيم األساســـي  .واملســـاواة بـــ  اجلنســـ 
 .ستخدار الطاعة املستدامةومتهيد الطريق ل

ورحب جنوب السودا  بتحسن معدلت اللتحاا باملدارو وحتقيق األهدا  اسةاليـة  -55
وحــث بامبيــاأ وعــد لحــ   .لفلفيــة فيمــا يتعلــق مبجانيــة التعلــيم البتــدالي واملســاواة بــ  اجلنســ 

كافحـــة تشـــوي  األعضـــاء التحـــديات الـــي تواجههـــاأ علـــى مواصـــلة اجلهـــود املبذولـــة فيمـــا يتعلـــق مب
ورحــب بالتصـــديق علــى اتفاعيـــة حقــوا األشـــخاا عوم اسعاعــة وبروتوكواـــا  .التناســلية األنثويـــة

 .الختيارم وبالتدابو املتخذة لصاحل األشخاا عوم اسعاعة
وأعـــرت إســـبانيا بـــاجلهود الراميـــة إىل حتســـ  حقـــوا اسنســـا أ ول ســـيما التصـــديق علـــى  -56

وأعربـإ عـن علقهـا إ اء ال اجـع عـن وعـف تنفيـذ عقوبـة  .اا عوم اسعاعـةاتفاعية حقوا األشـخ
ــــة القالمــــة علــــى ال اضــــيأ وادعــــاءات التعــــذيبأ  اسعــــدارأ وإ اء جتــــرا العالعــــات اجلنســــية املثلي

 .ورحبإ بسن تشريعات وطنية حلماية حقوا املرأة .والتشريعات الوطنية الي تقيد حرية التعبو
شاركة بامبيا اسجيابية ف عملية الستعراض الـدورم الشـاممل وعكـر أ  وأشاد السودا  مب -52

ورحـــب بالتصـــديق علـــى اتفاعيـــة  .تشـــكمل عنصـــراا مشـــجعاا  قدمـــة منـــذ الـــدورة األوىلاملعلومـــات امل
واتفاعيــــة حقـــوا األشــــخاا عوم اسعاعــــة وبروتوكواـــا الختيــــارمأ فضــــالا عــــن  أحقـــوا الطفــــمل

 .8080-8010 للف ة والنهوض باملرأةنسانية اجلشخو  لاعتماد السياسة الوطنية ل
عن حالت العنف ضـد الصـحفي   حتدثإوأعربإ السويد عن علقها إ اء التقارير الي  -51

واملدافع  عن حقوا اسنسا  وبوهم ممن ميارسو  حقهم ف حرية التعبوأ وإ اء التعديمل املقـ   
علـى أسـاو ميــمل يخدم إىل تكـري  التمييــز أ لكونــ  سـ8014إدخالـ  علـى القــانو  اجلنـالي لعـار 
 .الشخل اجلنسي الفعلي أو املتصور

وأشادت تايلند بتحقيق األهدا  اسةالية لفلفيـة املتعلقـة باللتحـاا بـالتعليم البتـدالي  -52
ا للجهــود الراميــة إىل حتســ  التشــريعات هــوأعربــإ عــن دعم .وتغذيــة األطفــال ومكافحــة املالريــا
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املــرأة والطفــملأ ولحظــإ اجلهــود املبذولــة مــن أجــمل إنشــاء مخسســة وطنيــة حلقــوا املتعلقــة لقــوا 
 .اسنسا  بالتعاو  مع املفوضية السامية حلقوا اسنسا أ وعرضإ املساعدة ف هذا الصدد

 8014-8004وأعرت توبـو بـاجلهود املبذولـة ف إطـار السياسـة الوطنيـة للتعلـيم للفـ ة  -60
حــاا باملــدارو ف مجيــع املراحــملأ واملســاواة بــ  اجلنســ أ وتــوفو مــن أجــمل حتســ  معــدلت اللت

ورحبـإ بزيـادة التمويـمل املقـدر  .التعليم البتدالي اجملا/أ وتعزيز ااياكمل األساسيةأ وبناء القدرات
لــ امك احلمايــة الجتماعيــةأ مبــا فيهــا تلــ  الــي تعــ  باألطفــال والنســاء وكبــار الســن واألشــخاا 

 .عوم اسعاعة
ولحظـــإ تـــون  التقـــدر احملـــر  فيمـــا يتعلـــق مبكافحـــة العنـــف ضـــد النســـاء واألطفـــالأ  -61

ولحظــإ إنشــاء فريــق وطــال سعــداد التقــارير املقدمــة إىل هي ــات املعاهــدات وشــجعإ  .والتعلــيم
وأشـارت إىل طلبـات  .على توجي  دعوة دالمة إىل املكلفـ  بوليـات ف إطـار اسجـراءات اخلاصـة

ودعــإ مفوضــية حقــوا اسنســا  واجملتمــع الــدويل إىل الســتجابة اــذه  أة التقنيــةالتمــاو املســاعد
 .الطلبات

وأعــرت اململكــة املتحــدة ل يطانيــا العظمــى وأيرلنـــدا الشــمالية بالتقــدر احملــر  فيمــا يتعلـــق  -68
لقــوا املــرأة وحقــوا الطفــملأ والتعلــيمأ واملخسســة الوطنيــة حلقــوا اسنســا  الــي ينبغــي أ  متتثــمل 

وشـــجعإ علـــى اتـــاع اسجـــراءات الال مـــة ملكافحـــة تشـــوي  األعضـــاء التناســـلية  .بـــادل بـــاري مل
األنثويةأ وأعربإ عن علقها إ اء حالة حرية التعبو والتمييز ضـد املثليـات واملثليـ  ومزدوجـي امليـمل 

 .اجلنسي ومغايرم ااوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس 
وأعربــإ عــن  .ريكيــة اســتياءها إ اء حالــة حقــوا اسنســا وأبــدت الوليــات املتحــدة األم -63

علقها إ اء التدخمل ف العمليات النتخابية والتعاممل مع النتقـاداتأ مبـا ف علـ  القيـود املفروضـة 
عـن حـالت التعـذيب والعتقـال والحتجـا  والختفـاء  دثإالـي حتـ على حرية التعبـوأ والتقـارير

التمييـز ضـد املثليـات واملثليـ  ومزدوجـي امليـمل اجلنسـي ومغـايرم وأعربإ عن علقهـا إ اء  .القسرم
ااوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس أ والجتار بالبشرأ والزواج القسرم لفطفالأ واسـتغالل 

 .األطفال ف البغاءأ وعممل األطفال
يم ورحبــــإ أوروبــــوام بتحقيــــق األهــــدا  اسةاليــــة لفلفيــــة فيمــــا يتعلــــق مبجانيــــة التعلــــ -64

ــــة حقــــوا األشــــخاا عوم اسعاعــــة  ــــدالي واملســــاواة بــــ  اجلنســــ ؛ والتصــــديق علــــى اتفاعي البت
وبروتوكواا الختيارم؛ والتقدر احملر  ف  ال التشريعات الوطنية املتعلقة بالعنف القالم على نوع 

رو  ودعإ إىل اتاع املزيد مـن التـدابو لتحسـ  ظـ .اجلن أ وحثإ على تنفيذ هذه التشريعات
 .شى مع املعايو الدوليةاالحتجا  والتخفيف من اكتظائ السجو  مبا يتم

وأشـــادت مجهوريـــة فنـــزويال البوليفاريـــة بتحقيـــق األهـــدا  اسةاليـــة لفلفيـــة فيمـــا يتعلـــق  -65
مبجانية التعليم البتدالي واملساواة بـ  اجلنسـ ؛ وتـوفو اخلـدمات اجملانيـة ف  ـايل رعايـة األمومـة 

األســـرة؛ واتســـاع نطـــاا تـــوفو الرعايـــة الصـــحية األوليـــة والثانويـــةأ مـــع مالحظـــة اخنفـــاض  وتنظـــيم
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ورحبــإ بالتصــديق علــى اتفاعيــة حقــوا األشــخاا  .معــدلت الوفيــات بفضــمل بــرامك التحصــ 
 .عوم اسعاعة وبروتوكواا الختيارم

حتقيــــق  ولحظــــإ اجلزالــــر التــــزار احلكومــــة بتحســــ  حقــــوا اسنســــا أ مثلمــــا تبــــ  مــــن -66
األهــدا  اسةاليــة لفلفيــة فيمــا يتعلــق مبجانيــة التعلــيم البتــدالي واملســاواة بــ  اجلنســ أ واعتمــاد 

وشــجعإ بامبيــا علــى مواصــلة بــذل اجلهــود فيمــا يتعلــق بصــحة األر  .اســ اتيجية التنميــة الوطنيــة
 .تناسلية األنثويةووفيات الرضعأ وحقوا الطفملأ والعدالةأ والجتار بالبشرأ وتشوي  األعضاء ال

 .ورحبــإ أنغــول بــاجلهود الراميــة إىل ضــما  احــ ار حقــوا اسنســا  واحلريــات األساســية -62
شــــادت بزيــــادة نســــبة اللتحــــاا باملــــدارو ف مرحلــــة التعلــــيم الثــــانومأ ول ســــيما ف أوســــا  أو 

 .ألطفـــالالفتيـــاتأ وباسصـــالحات القانونيـــة الراميـــة إىل إنشـــاء  كمتـــ  إضـــافيت  مـــن  ـــاكم ا
ورحبـــإ بالتقــــدر احملــــر  ف  ــــال حقــــوا املــــرأةأ مبـــا ف علــــ  وضــــع تشــــريعات ملكافحــــة العنــــف 

 .اجلنسي
وشــجعإ  أوأعــرت األرجنتــ  بــاجلهود الراميــة إىل إنشــاء مخسســة وطنيــة حلقــوا اسنســا  -61

وعكـرت أ   .بامبيا على ضما  أ  تعممل هـذه املخسسـة بكامـمل طاعتهـا وأ  متتثـمل ملبـادل بـاري 
 يــادة التعــاو  مــع هي ــات رصــد املعاهــدات سيســاعد بامبيــا علــى إحــرا  التقــدر ف  ــال حقــوا 

 .اسنسا 
ورحبإ أس اليا بالتشريعات الوطنية الرامية إىل مكافحة العنف القالم على نوع اجلن أ  -62

وأعربــإ عــن علقهــا إ اء انتشــار  .أ  تنفــذ هــذه التشــريعات بشــكمل صــارر فوأعربــإ عــن أملهــا 
لتمييز والعنف القالم  على أساو امليمل اجلنسي وااوية اجلنسانيةأ والقيـود املفروضـة علـى حريـة ا

 .وسالط اسعالر؛ والتقارير الي تتحد  عن التعذيب والحتجا  التعسفي
النهــــــوض بــــــاملرأة؛ و ورحبــــــإ أعربيجــــــا  باعتمــــــاد سياســــــات وطنيــــــة لتعزيــــــز الصــــــحةأ  -20

وأشـــادت  .األشـــخاا عوم اسعاعـــة؛ ومنـــع العنـــف املنـــزيل والضـــطالع بحنشـــطة الـــدعوة لصـــاحل
بالتصــديق علــى اتفاعيــة حقــوا األشــخاا عوم اسعاعــة وبروتوكواــا الختيــارمأ وإنشــاء هي ــات 

 .وطنية من أجمل حتس  احلماية الجتماعية ومكافحة الجتار بالبشر
ة العنــف ضــد النســاء ملكافحــ تــدابو تشــريعية ملــا اتذتــ  مــنغامبيــا وأشــادت بــنغالدي  ب -21

املعلمـــ  واملمرضـــاتأ وإنشـــاء  ف أوســـا ولحظـــإ اجلهـــود املبذولـــة لبنـــاء القـــدرات  .واألطفـــال
سـيما  بشح  نظـار العدالـةأ ول وأثنإ على بامبيا ملا عدمت  من توضيحات .املخسسات التعليمية

 .فيما يتعلق باجلرالم اخلطوة
اليــة لفلفيــة فيمــا يتعلــق باللتحــاا باملــدارو وأشــادت بوتســوانا بتحقيــق األهــدا  اسة -28

واعتـــ ت عـــانو  العنـــف املنـــزيل والسياســـة الصـــحية  .البتداليـــة واملســـاواة بـــ  اجلنســـ  ف التعلـــيم
وأعربـــإ عـــن علقهـــا إ اء  واج األطفـــال وتشـــوي   .الوطنيـــة دلـــيالا يثبـــإ اللتـــزار لقـــوا اسنســـا 

 .األعضاء التناسلية األنثوية
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ال ا يــمل عــن تقــديرها للتقــدر احملــر  ف اللتحــاا باملــداروأ مبــا ف علــ  مبــادرة وأعربــإ  -23
بيـد أهنـا أعربـإ عـن  .توفو التعليم للجميعأ والتشـريعات املتعلقـة بـالعنف املنـزيل واجلـرالم اجلنسـية

" بالســجن مــدظ املشــدةدة العقوبــةاملثليـة اجلنســية حــالت علقهـا إ اء التشــريع الــذم يعاعــب علــى "
 .عاماا من وعف تنفيذ عقوبة اسعدار 82ياةأ فضالا عن عدد اسعدامات الي نفذت بعد احل
ولحظإ بوركينا فاسو حتقيق األهدا  اسةالية لفلفية فيما يتعلق باللتحاا باملـدارو  -24

البتداليــة والتقــدر احملــر  ف مكافحــة العنــف القــالم علــى نــوع اجلــن أ ورحبــإ بالسياســة الوطنيــة 
ودعإ إىل مواصلة العمـمل مـن أجـمل القضـاء علـى تشـوي   .ساواة ب  اجلنس  والنهوض باملرأةللم

األعضاء التناسلية األنثوية ودعـإ اجملتمـع الـدويل إىل تقـدا الـدعم الكـاف لتحسـ  حالـة حقـوا 
 .اسنسا 
وتســاءلإ كنــدا عــن الطريقــة الــي ميكــن  ــا الســما  للمنظمــات املســتقلة بالوصــول إىل  -25

وحثــإ الــرلي   .مراكــز الحتجــا  وضــما  وصــول املمثلــ  الدبلوماســي  إىل احملتجــزين األجانــب
علـى عـدر إبـداء مالحظــات متييزيـة إ اء املثليـات واملثليـ  ومزدوجــي امليـمل اجلنسـي ومغـايرم ااويــة 

 العنـف القـالم علـى نـوعاجلنسـانية وحـاملي صـفات اجلنسـ ؛ ورحبـإ بالتـدابو املتخـذة ملكافحـة 
 .؛ وأعربإ عن علقها بشح  استقالل السلطة القضاليةاجلن 
تعزيـــز حقـــوا اسنســـا أ  ورحبـــإ مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى بـــاجلهود املبذولـــة مـــن أجـــمل -26
التعليم البتــدالي اجملــا/أ والتشــريعات الــي تتنــاول العنــف املنــزيل واجلــرالم فيمــا يتعلــق بــســيما  ول

 .عجيـمل بـالتخلي عـن ممارسـة تشـوي  األعضـاء التناسـلية األنثويـةوخطة العمـمل الوطنيـة للت أاجلنسية
 .وناشدت اجملتمع الدويل على تقدا املساعدة املالية والتقنية حلكومة بامبيا

ف التقرير الوطالأ وتساءلإ عما إعا كا   شار إلي ولحظإ تشاد احلاجة إىل الدعم امل -22
ة املطلوبــة واتــاع اخلطــوات الال مــة للحصــول علــى املســاعدة املاليــة والتقنيــ حجــم عــد تســ  تقيــيم

 .ودعإ اجملتمع املد/ إىل تقدا املساعدة الال مة .هذه املساعدة من الشركاء ف التنمية
ولحظــــإ شــــيلي مبــــادرة التعلــــيم للجميــــعأ وعــــانو  العنــــف املنــــزيل والسياســــة الصــــحية  -21

ي بامبيــا عــدماا ف هــذه اجملــالت أ وأعربــإ عــن أملهــا ف أ  متضــ8080-8018الوطنيــة للفــ ة 
وشـــجعإ بامبيـــا علـــى التســـريع بالتصـــديق علـــى الصـــكوك الدوليـــةأ مبـــا فيهـــا  .علـــى هـــذا املنـــوال

اتفاعيــة مناهضــة التعــذيب وبــوه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة 
لحق بالعهد الدويل اخلاا باحلقوا املدنية وبروتوكواا الختيارمأ وال وتوكول الختيارم الثا/ امل

  .والسياسيةأ والذم يرمي إىل إلغاء عقوبة اسعدار
ة معــــدلت اللتحــــاا باملــــداروأ وســــلطإ الصــــ  الضــــوء علــــى تعمــــيم التعلــــيم و يــــاد -22
وعــد عــز ت التــدابو التشــريعية وبوهــا مــن التــدابو املتخــذة  ايــة  .ســيما بالنســبة إىل الفتيــات ول
ومــع علــ أ فــال تــزال  . ــات الضــعيفةأ مبــا ف علــ  النســاء واألطفــال واألشــخاا عوو اسعاعــةالف
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وينبغــــي للمجتمــــع الــــدويل أ  يقــــدر اــــا  .بامبيــــاأ باعتبارهــــا دولــــة ناميــــةأ تواجــــ  حتــــديات كثــــوة
 .املساعدة التقنية واملالية

ا باملـــداروأ ن معـــدلت اللتحـــاالتعلـــيم البتـــداليأ وبتحســـجانيـــة ورحـــب الكونغـــو مب -10
ولحــ  اسجــراءات املتخــذة  .ســيما بالنســبة إىل الفتيــاتأ وباملســاواة بــ  اجلنســ  ف التعلــيم ول

ملعاجلة القضايا املتعلقة بصحة األر والطفملأ وحقوا الطفملأ واألشخاا الضـعفاءأ واألشـخاا 
 .عوم اسعاعةأ ونظار العدالة اجلناليةأ والجتار باألشخاا

يكا التنفيــذ الفعــال ل طــار املخسســي املعــز  وتصــيل املــوارد الكافيــة وشــجعإ كوســتار  -11
عـــــــانو  اسعـــــــالر وأعربـــــــإ عـــــــن علقهـــــــا إ اء  .للوكالـــــــة الوطنيـــــــة ملكافحـــــــة الجتـــــــار باألشـــــــخاا

إىل التعــاو  الــدويل ف هــذا الشــح  وتقــدا املســاعدة التقنيــة لضــما  امتثــال والتصــالتأ ودعــإ 
 .معايوه لاللتزامات الدولية

وأبــر ت اجلهــود  .ولحظــإ كوبــا حتقيــق األهــدا  اسةاليــة لفلفيــة فيمــا يتعلــق بــالتعليم -18
املبذولــة مــن أجــمل معاجلــة عضــايا حقــوا األشــخاا عوم اسعاعــةأ وأوضــاع الســجو أ والجتــار 

وحثــإ البلــدا  املتقدمــةأ حتديــدااأ علــى تعزيــز تعاوهنــا وتقــدا املســاعدة املاليــة فيمــا  .باألشــخاا
 .باجملالت املذكورة ف التقرير الوطاليتعلق 
 ورحبإ مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بالسياسـات املتعلقـة بالنسـاء واألطفـالأ ول سـيما -13

تعلـــيم وجنســـية األطفـــال وحتســـ  الوضـــع الجتمـــاعي للمـــرأة مـــن خـــالل أنشـــطة تلـــ  املتعلقـــة ب
عـد أدت إىل تو يـع جغـراف أفضـمل  ولحظـإ أ  السياسـة القضـالية املعتمـدة .احلماية الجتماعية

 .للمحاكم واتاع إجراءات لتيسو إمكانية الوصول إىل العدالة
 اتفاعيــة مناهضــة التعــذيب ف ولحظــإ الــداةرك أنــ  علــى الــربم مــن انضــمار بامبيــا إىل -14
وسلطإ الضـوء  .أ فمهنا ف تتخذ أية خطوات من أجمل التصديق على هذه التفاعية1215 عار

أ وتســـتهد  8014درة جلنـــة مناهضـــة التعـــذيبأ وهـــي املبـــادرة الـــي أطلقـــإ ف عـــار علـــى مبـــا
التصــديق علــى هــذه التفاعيــة وتنفيــذها علــى الصــعيد العــامليأ وعــد تكــو  مفيــدة ف املضــي عــدماا 

 . ذه املسحلة
ولحظـإ مـع الرتيـا  اجلهــود  .ورحبـإ جيبـوم بوفـد بامبيــا وهنحتـ  علـى تقريـره الــوطال -15
لة من أجمل تعزيـز  ايـة حقـوا اسنسـا أ ول سـيما ف  ـال التعلـيم الـوطالأ ومتنـإ لغامبيـا املبذو 

 .النجا  ف حتقيق هدفها املتمثمل ف اسعمال الكاممل حلقوا اسنسا 
السياسـة الوطنيـة وأعربإ مصر عن تقديرها للخطوات املتخذة لتمك  املرأة مـن خـالل  -16

وأشـادت بالتـدابو  .والتشريعات املعتمدة حلمايـة حقـوا الطفـمل ألشخو  اجلنس  والنهوض باملرأة
املتخـذة للحـد مـن الفقـرأ ولحظـإ اسجـراءات املعتمـدة ملكافحـة الجتـار باألشـخااأ وضــما  

 .الوصول إىل العدالة و اية األشخاا املستضعف 
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العنـف وأشادت إثيوبيـا بتحديـد اجملـالت عات األولويـةأ مبـا فيهـا الوصـول إىل العدالـةأ و  -12
أ والوفيـات النفاســية ووفيـات الرضـعأ وحقـوا األطفـال وتشـوي  األعضــاء القـالم علـى نـوع اجلـن 

واعتــ ت  .ولحظــإ بــرامك احلــد مــن الفقــر ومعاجلــة األســباب اجلذريــة للبطالــة .التناســلية األنثويــة
 .اجلهود املبذولة حلماية األطفال من الستغالل اجلنسي ف السياحة عمالا يستحق التشجيع

اجلماعـــة العتصـــادية بامبيـــا ملقـــررات  وتســـاءلإ فرنســـا عـــن الطريقـــة الـــي تســـتجيب  ـــا -11
أ فيمـــا يتعلـــق بالتعـــذيب واسعـــدار خـــارج نطـــاا القضـــاء والختفـــاء القســـرم لـــدول بـــرب أفريقيـــا

 .اللجنـــة األفريقيـــة حلقـــوا اسنســـا  والشـــعوب تعلقـــة لقـــوا اسنســـا  الـــي تعتمـــدهاوللقـــرارات امل
وتساءلإ أيضاا عن املرحلة الي وصمل إليها مشروع القانو  املتعلق بمنشاء مخسسة وطنيـة حلقـوا 

 .اسنسا أ وعن ال تيبات املزمع اتاعها ف هذا الشح 
لدولية حلقوا اسنسـا  واجلهـود املبذولـة مـن بالتعاو  القالم مع ا ليات ا بابو ورحبإ  -12

وأعربــــإ عــــن  .أجــــمل تنفيــــذ التوصــــيات الصــــادرة ف اجلولــــة األوىل لالســــتعراض الــــدورم الشــــاممل
تقــديرها للتــدابو الراميــة إىل بنــاء املــدارو مــن أجــمل تعزيــز و ايــة احلــق ف التعلــيم جلميــع ســكا  

 .لغامبياودعإ اجملتمع الدويل إىل تقدا املساعدة  .بامبيا
التعــاو  مــع الــنظم الدوليــة واسعليميــة حلقــوا اسنســا  وتنفيــذ  عزيــزتوحثــإ أملانيــا علــى  -20

وأعربـــإ عـــن علقهـــا إ اء  .التوصـــيات املتبقيـــة مـــن اجلولـــة األوىل مـــن الســـتعراض الـــدورم الشـــاممل
ول علـى التعديالت الي أدخلإ على عانو  اسعالر والتصالت والـي تقيـد حريـة التعبـو واحلصـ

 .ودعإ احلكومة إىل  اية تل  احلقوا .املعلومات
واع فـــإ بانـــا باملكاســـب الـــي حتققـــإ ف  ـــال احلصـــول علـــى التعلـــيمأ وخاصـــة فيمـــا  -21

يتعلـــق ببنـــاء املزيـــد مـــن املـــدارو وارتفـــاع مســـتويات اللتحـــاا باملـــداروأ ول ســـيما بالنســـبة إىل 
  اجلـرالم اجلنسـيةأ اللـذين يـوفرا  احلمايـة لضـحايا ولحظـإ عـانو  العنـف املنـزيل وعـانو  .الفتيات

 .العنف املنزيلأ وجترا مجيع أشكال العتداء اجلنسي والستغالل والتحرش
وعكر وفد بامبياأ ف معـرض إشـارت  إىل مسـحلة التصـديق علـى التفاعيـاتأ أ  اجلمعيـة  -28

ب املعاملة أو العقوبة القاسية أو اتفاعية مناهضة التعذيب وبوه من ضرو الوطنية عد وافقإ على 
 .وال وتوكول الختيارم امللحق  اأ وهي ا   بصدد التصديق عليها  الالإنسانية أو املهينة

املتعلقـة مبوضــوع الالج ــ أ عـال الوفــد إنـ  عــد تســ  إنشـاء جلنــة تعــ   ســ لةاألورداا علـى  -23
طفــال الالج ــ  ف األعلــى علــ أ عكــر أ  وعــالوة  .بــالالج   ومتــول متــويالا كــامالا مــن احلكومــة

بامبيا ل تتا  ام إمكانية احلصـول علـى التعلـيم فحسـبأ بـمل إ  الرعايـة الطبيـة ف مجيـع املرافـق 
مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية لشـخو   تقـدر أيضـااأ مبوجـب مـذكرة التفـاهم املوععـة بـ  الصحية

واألشــــخاا الــــذين تُعــــ   ــــم املفوضــــية  الالج ــــ  وو ارة الصــــحةأ لالج ــــ  وملتمســــي اللجــــوء
 .وأسرهم
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حتجا أ أكد الوفد أن  يسمي للبعثات الدبلوماسية أ  تتواصمل الوبالنتقال إىل مسحلة  -24
أ  الدسـتور يـنل وعـالوة علـى علـ أ أوضـي الوفـد  .مع مواطنيهـا احملتجـزين وتشـجع علـى علـ 

 .أ  ميثمل أمار احملكمة ساعة دو  28احتجا  أم شخل ألكثر من  جيو أن  ل على 
وفيما يتعلق بالقلق املعرب عن  بشح  املواطن  األمريكي  اللذين ادعي أهنمـا اختفيـا ف  -25

وأكــد التــزار  .بامبيــاأ أكــد الوفــدأ أساســااأ أ  هــذين الشخصــ   مــال  اجلنســية الغامبيــة أيضــاا 
فيهـا دديــةأ وهـو مـا تضـطلع بــ  حكومتـ  التـار باملضـي عـدماا ف التحقيــق ف هـذه املسـحلة والنظـر 

فرعــة عمــمل تتــحلف مــن ضــبا  مــن عــوات األمــن املختلفــةأ وعــد  ار هــخلء الضــبا  مجيــع املراكــز 
 .بيساو جلمع املزيد من املعلومات - احلدوديةأ وانتقلوا أيضاا إىل بينيا

 8وفيمـا يتعلـق بظـرو  الحتجـا أ عكـر الوفـد أنــ  عـد تسـ  مـخخراا جتديـد سـجن مايــمل  -26
وتشممل التحسينات الي أدخلإ بناء جنـا  جديـد للنسـاء ف سـجن جيشـواني اجلديـد؛  .املركزم

وإنشاء جلنة  يارة السجو  ملعاينة حقوا السجناء؛ وضما  وجود أحد األطباء على مدار اليور؛ 
 .واعتماد نظار بذالي متوا  

يـدا هيـداراأ لحـ  الوفـد وفيمـا يتصـمل بـالتحقيق ف عضـيي الـزعيم إبرميـا مانيـ  والسـيد دا -22
أفريقيـــا ف تصـــدر أم حكـــم بشـــح    كمـــة العـــدل التابعـــة للجماعـــة العتصـــادية لـــدول بـــرب أ 

وعكـر الوفـد صـدور عـرار  .عمليات القتـمل خـارج نطـاا القضـاء أو التعـذيب أو الختفـاء القسـرم
ف التحقيــق الســيد دايــدا هيــداراأ وأشــار إىل مــا انطــوظ عليــ  هــذا القــرار مــن تشــكي   ف عضــية

وعكر الوفد بح  بامبيا عد دعإ األمـم املتحـدة إىل فـتي حتقيقـات ف حـالي  .الذم أجرت  بامبيا
الختفاء املزعومت  للزعيم إبرميا ماني  والسيد دايـدا هيـداراأ وأهنـا سـ حب بـحم فريـق حتقيـق تـابع 

 .لفمم املتحدة
ى ممارســـة تشـــوي  األعضـــاء ولحـــ  الوفـــد طلـــب وضـــع تشـــريعات ترمـــي إىل القضـــاء علـــ -21

وأبــر  أنــ  نظــراا إىل عــوة اخللفيــات الثقافيــة واملمارســات التقليديــةأ فقــد عـــررت  .التناســلية األنثويــة
الســلطات تنظــيم  ــالت توعيــة عامــة لتثقيــف اجلمهــور با ثــار النامجــة عــن تشــوي /ب  األعضــاء 

 .التناسلية األنثوية
ا اسنســـا أ عكـــر الوفـــد أنـــ  عـــد تســـنإ صـــيابة وفيمـــا يتعلـــق باملخسســـة الوطنيـــة حلقـــو  -22

وأضـــا  أ  املخسســـة  .التشـــريع املتعلـــق  ـــا وجيـــرم ا   التشـــاور بشـــحن  مـــع أصـــحاب املصـــلحة
ستكو  مستقلة من الناحية املاليةأ وتعمـمل بامبيـا مـع املفوضـية السـامية حلقـوا اسنسـا  لضـما  

 .امتثااا ملبادل باري 
ألشــــخااأ عكــــر الوفــــد أ  الوكالــــة الوطنيــــة ملكافحــــة الجتـــــار وبالنســــبة إىل الجتــــار با -100

باألشــخاا عــد نظمــإ عــدة حلقــات عمــمل للتوعيــة  ــذه املســحلة ف مجيــع أحنــاء البلــدأ وُأجريــإ 
 .عدة حتقيقات ف هذا الشح أ ولكن ف تتخذ أية إجراءات عضالية حا ا  
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 8018الختيارم عد أُلغـي ف عـار وفيما يتعلق بعقوبة اسعدارأ عك ر الوفد بح  الوعف  -101
ومنــذ علــ  احلــ أ أعيــد العمــمل بــالوعف  .بســبب الرتفــاع احلــاد ف عــدد اجلــرالم البشــعة املرتكبــة

 .وأضا  الوفد أ  الدستور ينل على عقوبة اسعدار ف احلالت الستثنالية للغاية .الختيارم
هــا أيضــاا حتمــي البلــدأ عــن طريــق وعكــر الوفــد أ  التشــريعات تكفــمل حريــة التعبــوأ ولكن -108

فــرض عقوبــات جناليــةأ مــن النشــر املفــر  للمعلومــات الكاعبــة الــي عــادة مــا  ــد  إىل  عزعــة 
 .استقرار البلد أو  ديد األمن الوطال

وفيما يتعلق بوفيات األطفالأ عال الوفد إ  بامبيا عـد أحـر ت تقـدماا ف  ـال الوصـول  -103
أ  كــــمل وأضــــا   .الصــــر  الصــــحي ملكافحــــة وفيــــات األطفــــال إىل املرافــــق الصــــحية وخــــدمات

  . ال إليها املرضى وجود مستشفيات عن فضالا أ اا صحي اا مركز مقاطعة تضم 
وفيما يتعلق بالتعليمأ شدد الوفد على حتسـن ااياكـمل األساسـية للمـداروأ ممـا أدظ إىل  -104

لتـوفو التعلـيم اجملـا/ للبنـ  تهاجهـا نااجلـارم  يادة نسبة اللتحاا باملداروأ فضالا عن السياسـة 
ولحـ  الوفـد أ   .ليشـممل املرحلـة الثانويـة اوالي جيرم توسيع نطاعهـ ة البتداليةوالبنات ف املرحل

 .معظم طالب اجلامعة  صلو  على إعانات مالية من احلكومة
ل األسـبوع ورحب الوفد بزيارة املقـررين اخلاصـ  جمللـ  حقـوا اسنسـا  إىل بامبيـا خـال -105

وفيمـــا يتعلـــق بالتصـــديق علـــى التفاعيـــات وإدمـــاج التفاعيـــات  .األول مـــن تشـــرين الثـــا//نوفم 
املصـــدا عليهـــاأ عكـــر الوفـــد أ  احلكومـــة ســـتنظر ف مجيـــع التوصـــيات املقدمـــة أثنـــاء دورة الفريـــق 

 .العاممل وحتدد تل  الي ستقدر إىل اجلمعية الوطنية
  اسســـالمية العدالـــةأ عـــال الوفـــد إ  بامبيـــا تعـــ   بالشـــريعة وفيمـــا يتعلـــق بالوصـــول إىل -106

كمصدر ف مسالمل الزواج والطالا واملوا أ فضالا عـن القـوان  العرفيـة والقـانو  العـار والقـوان  
أ العمــمل ــاكم و  وعــالوة علــى علــ أ فقــد أنشــ إ مليــات مثــمل  ــاكم األطفــالأ .املكتوبــة لغينيــا

جتار باألشخااأ وأمانة املساعدة القانونيةأ واألسـاليب البديلـة لفـض والوكالة املعنية مبكافحة ال
وأضــا  الوفــد أ  الســلطات هــي ا   بصــدد إنشــاء جلنــة مكافحــة الفســاد واللجنــة  .املنا عــات

 .الوطنية حلقوا اسنسا 
وخبصــوا حقــوا النســاء واألطفــالأ أشــار الوفــد إىل ســن  موعــة مــن القــوان أ مثــمل  -102

وعــانو  الطفــمل وعــانو  العنــف املنــزيل وعــانو  اجلــرالم اجلنســيةأ مــن أجــمل متكــ  املــرأة عــانو  املــرأة 
 .و اية األطفال والف ات الضعيفة األخرظ

وف اخلتــارأ لحــ  الوفــد مــع التقــدير املســا ة اسجيابيــة الــي عــدمتها الوفــود والنقــد البنــاء  -101
سـتعراض الـدورم الشـامملأ وأفـاد بـح  بامبيـا وأكد من جديد التزار بامبيا بعملية ال .الذم أبدت 

ستحخذ ف العتبار مجيع التوصيات املطروحة وتقدر تقريراا عن أوضاعها ف الدورة القادمة جمللـ  
 .حقوا اسنسا 
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 **تنتاجات و/أو التوصياتاالس -ثانياا  
علت  ستنظر غامبيا في التوصيات التالية وتقدم ردوداا عليها في الوقت  المناستب   -102

أال يتجتتاوم موعتتد تقتتديمها تتتاري  انعقتتاد التتدورة الثامنتتة والعشتترين لمجلتتس حقتتوق اإلنستتان 
  :5102في آذار/مارس 
طرفتتاا فيهتتا بعتتد    غامبيتتاا  التصتتديق علتت  االتفاقيتتات التتتي لتت  تصتتب  102-1
 شياا مع التوصيات المقبولة خالل الجولة األول  لالستعراض )النيجر(؛اتم

اتفاقيتتتات حقتتتوق اإلنستتتان التتتتي لتتت  تصتتتدق عليهتتتا  التصتتتديق علتتت  102-8
بعتتتد   والشتتتروع فتتتي مواءمتتتة االتفاقيتتتات المصتتتدق عليهتتتا متتتع التشتتتريعات غامبيتتتا 

 المحلية )تشاد(؛
البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي  التصديق عل  102-3

)الجبتتل  الختتاب بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والهتتادء علتت  علعتتاء عقوبتتة اإلعتتدام
 األسود(؛
التصديق عل  البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي  102-4

 الخاب بالحقوق المدنية والسياسية  وعلعاء عقوبة اإلعدام )البرتعال(؛
البروتوكتتتول االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق  النظتتتر فتتتي التصتتتديق علتتت  102-5

ة والهتتادء علتتت  علعتتاء عقوبتتتة بالعهتتد التتتدولي الختتاب بتتتالحقوق المدنيتتة والسياستتتي
 اإلعدام )رواندا(؛

االنضتمام علتت  البروتوكتول االختيتتاري الثتاني الملحتتق بالعهتد التتدولي  102-6
 الخاب بالحقوق المدنية والسياسية والهادء عل  علعاء عقوبة اإلعدام )أنعوال(؛

التوقيع والتصديق عل  البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهتد  102-2
 لدولي الخاب بالحقوق المدنية والسياسية )ألمانيا(؛ا

التصتتتتتديق علتتتتت  البروتوكتتتتتول االختيتتتتتاري للعهتتتتتد التتتتتدولي الختتتتتاب  102-1
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )البرتعال(؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب النظر في التصديق عل   102-2
 )عندونيسيا(؛  الالعنسانية أو المهينة المعاملة أو العقوبة القاسية أو

النظر في التصديق عل  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب  102-10
المعاملتتتتة أو العقوبتتتتة القاستتتتية أو الالعنستتتتانية أو المهينتتتتة وبروتوكولهتتتتا االختيتتتتاري 

 )غابون(؛
__________ 

 ف حُترر الستنتاجات والتوصيات. ** 



A/HRC/28/6 

GE.14-25079 20 

التصديق عل  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيتره متن ضتروب المعاملتة  102-11
 العقوبة القاسية أو الالعنسانية أو المهينة وبروتوكولها االختياري )البرتعال(؛أو 

التصديق عل  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيتره متن ضتروب المعاملتة  102-18
 أو العقوبة القاسية أو الالعنسانية أو المهينة وبروتوكولها االختياري )تونس(؛

غيتتره متتن ضتتروب المعاملتتة أو النظتتر فتتي اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذيب و  102-13
 العقوبة القاسية أو الالعنسانية أو المهينة )غانا(؛

التصديق عل  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيتره متن ضتروب المعاملتة  102-14
 أو العقوبة القاسية أو الالعنسانية أو المهينة )مالي(؛

ة التصديق عل  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيتره متن ضتروب المعاملت 102-15
  أو العقوبة القاسية أو الالعنسانية أو المهينة )سيراليون(؛

التصديق عل  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيتره متن ضتروب المعاملتة  102-16
 )الدانمرك(؛  أو العقوبة القاسية أو الالعنسانية أو المهينة

التصديق عل  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيتره متن ضتروب المعاملتة  102-12
 بة القاسية أو الالعنسانية أو المهينة وبروتوكولها االختياري )توغو(؛أو العقو 
التصديق عل  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيتره متن ضتروب المعاملتة  102-11

أو العقوبتتتة القاستتتية أو الالعنستتتانية أو المهينتتتة ومواءمتتتة االتفاقيتتتة متتتع التشتتتريعات 
 الوطنية )فرنسا(؛

ضة التعذيب وغيتره متن ضتروب المعاملتة التصديق عل  اتفاقية مناه 102-12
أو العقوبتتة القاستتية أو الالعنستتانية أو المهينتتة  والتتتذكير بااللتزامتتات التتتي تعهتتدت 
بهتتتتا ح ومتتتتة غامبيتتتتا ختتتتالل الجولتتتتتة األولتتتت  متتتتن االستتتتتعراض التتتتدوري الشتتتتتامل 

 )أوروغواي(؛
التصديق عل  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيتره متن ضتروب المعاملتة  102-80
لعقوبة القاسية أو الالعنسانية أو المهينة وضتمان التحقيتق فتي ادعتاءات عستاءة أو ا

 المعاملة تحقيقاا مستفيضاا ومستقالا ومساءلة األفراد المسؤولين )أستراليا(؛
التصديق عل  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيتره متن ضتروب المعاملتة  102-81

ضتتمان تنفيتتذها تنفيتتذاا كتتامالا علتت  أو العقوبتتة القاستتية أو الالعنستتانية أو المهينتتة و 
 صعيد القانون والممارسة )بوتسوانا(؛

التصتتديق علتت  البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة القضتتاء علتت  جميتتع  102-88
 أش ال التمييز ضد المرأة )مالي(؛
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النظر في االنضمام عل  البروتوكول االختياري التفاقية القضتاء علت   102-83
 المرأة )تايلند(؛جميع أش ال التمييز ضد 

التصتتديق علتت  البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ال فتتل بشتت ن  102-84
 اشتراك األطفال في المنامعات المسلحة )أوروغواي(؛

النظتتتر فتتتي التصتتتديق علتتت  البروتوكتتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة حقتتتوق  102-85
 ال فل بش ن اشتراك األطفال في المنامعات المسلحة )تايلند(؛

التصتتديق علتت  البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ال فتتل بشتت ن  102-86
 اشتراك األطفال في المنامعات المسلحة )البرتعال(؛

النظتتتر فتتتي االنضتتتمام علتتتت  البروتوكتتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة حقتتتتوق  102-82
 ال فل المتعلق بإجراء تقدي  البالغات )تايلند(؛

التفاقية حقوق ال فتل المتعلتق  التصديق عل  البروتوكول االختياري 102-81
 بإجراء تقدي  البالغات )البرتعال(؛

النظتتتر فتتتي التصتتتديق علتتت  االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتع  102-82
 العمال المهاجرين وأفراد أسره  )عندونيسيا(؛

النظتتتر فتتتي التصتتتديق علتتت  االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتع  102-30
 أسره  )غانا(؛العمال المهاجرين وأفراد 

التصتتتتديق علتتتت  االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتع األشتتتتخاب متتتتن  102-31
 االختفاء القسري )أوروغواي(؛

التصتتتتديق علتتتت  االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتع األشتتتتخاب متتتتن  102-38
 االختفاء القسري )البرتعال(؛

التصتتتتديق علتتتت  االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتع األشتتتتخاب متتتتن  102-33
 اء القسري )تونس(؛االختف
التصتتتتديق علتتتت  االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتع األشتتتتخاب متتتتن  102-34

 االختفاء القسري  ومواءمة االتفاقية مع التشريعات الوطنية )فرنسا(؛
التوقيتع والتصتديق علتت  االتفاقيتة الدوليتة لحمايتتة جميتع األشتتخاب  102-35

 من االختفاء القسري )األرجنتين(؛
التصديق عل  االتفاقية الدوليتة لحمايتة جميتع األشتخاب  النظر في 102-36

 من االختفاء القسري )غانا(؛
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التصتتتديق علتتت  اتفاقيتتتة حقتتتوق األشتتتخاب ذوي اإلعاقتتتة  وضتتتمان  102-32
أشتت ال التمييتتز واالستتتبعاد  متتن عتتدم تعتترض األشتتخاب ذوي اإلعاقتتة ألي شتت ل

 االجتماعي )ملديف(؛
 ي )تونس(؛ التصديق عل  نظام روما األساس 102-31
التصتتتتتتديق علتتتتتت  اتفتتتتتتاق امتيتتتتتتامات المح متتتتتتة الجنا يتتتتتتة الدوليتتتتتتة  102-32

وحصتتتتتاناتها أو االنضتتتتتمام عليتتتتتذ  وتنفيتتتتتذه تنفيتتتتتذاا كتتتتتامالا علتتتتت  الصتتتتتعيد التتتتتوطني 
 )سلوفاكيا(؛

التصتتتديق علتتت  اتفاقيتتتة اليونستتت و الخاصتتتة بم افحتتتة التمييتتتز فتتتي  102-40
 مجال التعلي  )البرتعال(؛

معظت  الصت وك القانونيتة الدوليتة  في تشتريعاتها الوطنيتةغامبيا  دمج 102-41
 لحقوق اإلنسان التي انضم  عليها غامبيا )موريتانيا(؛

االمتثتتال لاللتزامتتات الدوليتتة واإلقليميتتة القا متتة فتتي مجتتال حقتتوق  102-48
 اإلنسان )ألمانيا(؛

 سن تشريعات تحظر تشويذ األعضاء التناسلية األنثوية )سلوفينيا(؛ 102-43
سن وعنفاذ تشريعات فعالة تحظر تشويذ األعضتاء التناستلية األنثويتة  102-44

 )ألمانيا(؛
تشتتويذ  ممارستتة خ توات عاجلتتة متن أجتتل عدرا  حظتر غامبيتتا اتختاذ 102-45

 األعضاء التناسلية األنثوية في قوانينها وعنفاذ ذلك )غانا(؛
التناستلية النظر في سن قانون شامل يحظر ممارسة تشويذ األعضاء  102-46

 األنثوية )الهند(؛
وضتتع تشتتريعات لتجتتري  ممارستتة تشتتويذ األعضتتاء التناستتلية األنثويتتة  102-42

 )كندا(؛
ستتتن تشتتتريع يتعلتتتق بتتتالعنف المنزلتتتي بهتتتدء القضتتتاء علتتت  العنتتتف  102-41

متن قبيتل تشتويذ األعضتاء التناستلية  المنزلي  وسن تشريعات محددة تجترم أعمتاالا 
 األنثوية )ملديف(؛

استتخدام ر تيس غامبيتتا ستل تذ التنفيذيتتة باالمتنتاع عتتن التوقيتع علتت   102-42
)أ( من القانون الجنا ي  وعلعتاء ح ومتة  011مشروع قانون تعديل المادة عصدار 

غامبيتتتا لجميتتتع التشتتتريعات القا متتتة التتتتي تعاقتتتب علتتت  الميتتتل الجنستتتي أو الهويتتتة 
 الجنسانية )هولندا(؛
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انون الجنتتتتا ي المقتتتتترق المتعلقتتتتة أح تتتتام القتتتت رفتتتتي ر تتتتيس غامبيتتتتا 102-50
فتتتتترار متتتتوةفي الدولتتتتتة بحتتتتاالت و المشتتتتدادة العقوبتتتتتة المثليتتتتة الجنستتتتتية حتتتتاالت ب

 )السويد(؛
عالقتتتات القتتتانون الجنتتتا ي التتتتي تجتتترم ال أح تتتام علعتتتاء ر تتتيس غامبيتتتا 102-51

 )السويد(؛ الجنسية المثلية بالتراضي
قات الجنسية بالتراضتي أح ام القوانين التي تجرم العال علعاء جميع 102-58

 بين البالعين وضمان حماية حقوق أولئك األشخاب )أستراليا(؛
علعاء القوانين التي تنص عل  تجتري  المثليتات والمثليتين ومزدوجتي  102-53

 الميل الجنسي ومعايري الهوية الجنسانية  وفقاا لمبدأ عدم التمييز )فرنسا(؛
ة غيتتتتر تمييزيتتتتة  فتتتتي عطتتتتار ضتتتتمان ت بيتتتتق القتتتتانون الجنتتتتا ي ب ريقتتتت 102-54

متن العهتتد التتدولي الختاب بتتالحقوق المدنيتتة  52و 01و 5تتتام للمتتواد الاالمتثتال 
والسياستتية  علتت  النحتتو التتذي فستترتذ اللجنتتة المعنيتتة بحقتتوق اإلنستتان )الممل تتة 

 المتحدة لبري انيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛
التشتريعات الراميتة علت   تجتري  المثليتة الجنستية فتوراا  وتعتديل علعتاء 102-55

العترق واألصتل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لجميتع األشتخاب  بعتي النظتر عتن 
اإلثنتتتتي والتتتتدين والمعتقتتتتدات وا راء الشخصتتتتية واإلعاقتتتتة والستتتتن ونتتتتوع الجتتتتنس 
والميتتل الجنستتي  وفقتتاا اللتزامتتات غامبيتتا  بمتتا فيهتتا تلتتك التتتي تعهتتدت بهتتا كدولتتة 

 لحقوق اإلنسان والشعوب )كندا(؛ موقعة عل  الميثاق األفريقي
االمتنتتتتاع عتتتتن اعتمتتتتاد و/أو علعتتتتاء أيتتتتة تشتتتتريعات تجتتتترم األنشتتتت ة  102-56

الجنستتية التتتي ت متتارس بالتراضتتي بتتين البتتالعين واتختتاذ جميتتع التتتدابير الالممتتة لمنتتع 
التمييتتز علتت  أستتاس الميتتل الجنستتي و/أو الهويتتة الجنستتانية أو التعبيتتر الجنستتاني 

 )ألمانيا(؛
مراجعتتة التعتتديالت التتتي أدخلتت  علتت  القتتانون الجنتتا ي فتتي مجتتال  102-52

ريتة وستا ا اإلعتالم وحريتة احتترام ح "المعلومات ال اذبة"  وذلك من أجل ضمان
 البرتعال(؛) التعبير
علعتتتاء التشتتتريع التتتذي ال يمتثتتتل للقتتتانون التتتدولي لحقتتتوق اإلنستتتان   102-51

فتتي  م واالتصتتاالت  التتذي س تتن  ستتيما التعتتديل التتذي أدختتل علتت  قتتانون اإلعتتال الو 
القتتتتانون الجنتتتتا ي  التتتتذي ستتتتن فتتتتي   والتعتتتتديل التتتتذي أدختتتتل علتتتت  5102 عتتتتام
 )سلوفاكيا(؛ 5102 عام
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تعديل التشريعات من أجل عمالة القيود المفروضة عل  حرية التعبيتر  102-52
التتتتي لهتتتا تتتت ثير كبيتتتر علتتت  المتتتدافعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان والصتتتحفيين وأعضتتتاء 

 لسياسية )عسبانيا(؛المعارضة ا
حريتتتة التعبيتتتر وعتتدم تجتتتري  الجتتترا    ينتهتتكتعتتديل التشتتتريع التتتذي  102-60

 المتصلة بالصحافة مثل التشهير )أستراليا(؛
تعتتتديل القتتتانون الجنتتتا ي لضتتتمان احتتتترام الحتتتق فتتتي حريتتتة التعبيتتتر   102-61

ووضتع مبتتادو توجيهيتة بشتت ن المالحقتة القضتتا ية بتهمتة التشتتهير متن أجتتل ضتتمان 
 ععمال الحق في حرية التعبير دون خوء من الترهيب أو المضايقة )كندا(؛

علعتتتتاء جميتتتتع األح تتتتام القانونيتتتتة التتتتتي تقيتتتتد حريتتتتة التعبيتتتتر وحريتتتتة  102-68
الصتتتحافة  واتختتتاذ جميتتتع التتتتدابير الالممتتتة لتيستتتير عمتتتل المتتتدافعين عتتتن حقتتتوق 

 اإلنسان والصحفيين والمجتمع المدني )ألمانيا(؛
التدابير الالممة لضمان احتترام حريتة التعبيتر وحريتة الصتحافة اتخاذ  102-63

احتراماا كتامالا فتي جميتع الظتروء؛ واالضت الع  فتي هتذا الصتدد  بتعتديل أح تام 
قتتتانون اإلعتتتالم واالتصتتتاالت متتتن أجتتتل مواءمتتتة التشتتتريعات متتتع المعتتتايير الدوليتتتة 

 )فرنسا(؛
ل ضتتتمان حريتتتة اعتمتتتاد تتتتدابير تتفتتتق متتتع المعتتتايير الدوليتتتة متتتن أجتتت 102-64

 اإلعالم )شيلي(؛
ستتتن قتتتوانين تحظتتتر التتتزوا  القستتتري والمب تتتر للفتيتتتات )جمهوريتتتة  102-65

 أفريقيا الوس  (؛
عدرا  أح تتتام فتتتي التشتتتريعات الوطنيتتتة متتتن أجتتتل ضتتتمان اإلعمتتتال  102-66

الحصتتتول علتتت  أجتتتر متستتتاو مقابتتتل العمتتتل  فتتتيالفعلتتتي لحقتتتوق الرجتتتل والمتتترأة 
 )ال ونعو(؛ المتساوي القيمة

المشتتتتتاورات الجاريتتتتتة بشتتتتت ن مشتتتتتروع قتتتتتانون اإلعاقتتتتتة استتتتتت مال   102-62
 العتماده في أقرب وق  مم ن )ال وي (؛

المستتتتارعة علتتتت  اعتمتتتتاد قتتتتانون فتتتتي مجتتتتال حمايتتتتة وتعزيتتتتز حقتتتتوق  102-61
األشخاب ذوي اإلعاقة من أجل تم ين اإلطار القتانوني التالمم متن ت بيتق اتفاقيتة 

 ورية فنزويال البوليفارية(؛حقوق األشخاب ذوي اإلعاقة )جمه
تستتتريع خ تتت  المشتتتاورات وضتتتمان توافتتتق مهتتتام المؤسستتتة الوطنيتتتة  102-62

 لحقوق اإلنسان مع مبادو باريس )الهند(؛
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تستتتريع عمليتتتة عنشتتتاء لجنتتتة وطنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان وفقتتتاا لمبتتتادو  102-20
 باريس )تونس(؛

اا لمبادو باريس التعجيل بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وفق 102-21
 )النيجر(؛

التعجيتتل بإنشتتاء المؤسستتة الوطنيتتة الجديتتدة لحقتتوق اإلنستتان وفقتتاا  102-28
 لمبادو باريس )غابون(؛

متتتن أجتتتل عنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة لحقتتتوق  المبذولتتتة تستتتريع الجهتتتود 102-23
 اإلنسان وفقاا لمبادو باريس )شيلي(؛

وفقاا لمبادو باريس  النظر في عنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان 102-24
 (؛ني اراغوا)

تمتثل امتثاالا تاماا  االنتهاء من عنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان 102-25
 لمبادو باريس )الفئة ألف( )البرتعال(؛

ت ثيتتف الجهتتود الراميتتة علتت  عنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق  102-26
 اإلنسان تمتثل امتثاالا تاماا لمبادو باريس )رواند(؛

الوطنيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان  العمتتتتل علتتتتت  عنشتتتتتاء فعلتتتتتي للمؤسستتتتتة 102-22
 فاسو(؛ )بوركينا
الستتعي علتت  تستتريع العمليتتة الجاريتتة إلنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق  102-21

 اإلنسان بعية مواصلة تحسين الحالة العامة لحقوق اإلنسان في غامبيا )مصر(؛
ستتة وطنيتتة لحقتتوق مواصتتلة الجهتتود المبذولتتة متتن أجتتل عنشتتاء مؤس 102-22

 اإلنسان )السودان(؛
 مواصلة حماية حقوق األم وال فل وتعزيزها )جيبوتي(؛ 102-10
تتتتوفير المتتتوارد الماليتتتة والبشتتترية الالممتتتة لتعزيتتتز تنفيتتتذ السياستتتات  102-11

 والبرامج الرامية عل  تم ين المرأة في الحياة االجتماعية والعامة )ماليزيا(؛
قتتتتتتتتتتترار مجلتتتتتتتتتتتس نيتتتتتتتتتتتة بخصتتتتتتتتتتتوب اعتمتتتتتتتتتتتاد خ تتتتتتتتتتتة عمتتتتتتتتتتتل وط 102-18
 ( بش ن المرأة والسالم واألمن )البرتعال(؛5111)0252 األمن
المتابعة الفعالة لخ ة العمل الوطنية للتعجيل بالقضاء عل  ممارستة  102-13

 تشويذ األعضاء التناسلية األنثوية وتنفيذ التدابير الوقا ية )عسبانيا(؛
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امبيتتتا فتتتي عطتتتار السياستتتة مواصتتتلة الجهتتتود التتتتي بتتتذلتها ح ومتتتة غ 102-14
 5151-5101 الوطنيتتتتتة للمستتتتتاواة بتتتتتين الجنستتتتتين والنهتتتتتوض بتتتتتالمرأة للفتتتتتترة

 )الجزا ر(؛
مواصتتتتتلة تحستتتتتين حمايتتتتتة حقتتتتتوق اإلنستتتتتان وتعزيزهتتتتتا فتتتتتي البلتتتتتد  102-15

 )أذربيجان(؛
مواصتتتلة الجهتتتود الوطنيتتتة المبذولتتتة بتتتدع  ومستتتاعدة متتتن المجتمتتتع  102-16

ستتتان  وال ستتتيما إلعمتتتال الحقتتتوق االقتصتتتادية التتتدولي لتعزيتتتز وحمايتتتة حقتتتوق اإلن
 واالجتماعية والثقافية لشعب غامبيا )بنعالديش(؛

مواصلة الجهود الرامية عل  تعزيز التوعي بثقافتة حقتوق اإلنستان فتي  102-12
 المجتمع العامبي )مصر(؛

 تعزيز التعاون مع هيئات المعاهدات )النيجر(؛ 102-11
منتذ فتترة طويلتة علت  اللجنتة المعنيتة بحقتوق تقدي  التقتارير المعلقتة  102-12

 اإلنسان وعل  اللجنة المعنية بالقضاء عل  التمييز العنصري )سيراليون(؛
تقدي  التقتارير علت   الت خر في اتخاذ جميع التدابير الالممة لمعالجة 102-20

 هيئات المعاهدات )بوركينا فاسو(؛
م لفين بواليات في عطتار الالنظر في توجيذ دعوة دا مة عل  جميع  102-21

 اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان لألم  المتحدة )رواندا(؛
الم لفتتتتين بواليتتتتات فتتتتي عطتتتتار اإلجتتتتراءات الخاصتتتتة قبتتتتول ميتتتتارة  102-28

 دون قيود )أوروغواي(؛ عمله  وعتاحةلمجلس حقوق اإلنسان 
آليتتتتات األمتتتت  المتحتتتتدة لحقتتتتوق توجيتتتتذ دعتتتتوة دا متتتتة علتتتت  جميتتتتع  102-23

 )كوستاري ا(؛ إلنسانا
تيسير ميارة المقرر الخاب المعنتي بحتاالت اإلعتدام ختار  القضتاء  102-24

أو بتتتإجراءات متتتوجزة أو تعستتتفاا والمقتتترر الختتتاب المعنتتتي بمستتت لة التعتتتذيب  دون 
 المزيد من الت خير )الم سيك(؛

 ميتتتارة   االستتتتجابة ل لتتتب المقتتترر الختتتاب المعنتتتي بمستتت لة التعتتتذيب 102-25
 لدانمرك(؛البلد )ا
اتختتاذ جميتتع التتتدابير الالممتتة  التشتتريعية منهتتا والتعليميتتة علتت  حتتد  102-26

 سواء  للقضاء عل  القوالب النم ية وأنماط السلوك عماء المرأة )عي اليا(؛
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سحب القوانين الجنا ية التتي تعاقتب علت  المثليتة الجنستية واتختاذ  102-22
لميتتل الجنستتي والهويتتة الجنستتانية عجتتراءات لم افحتتة العنتتف القتتا   علتت  أستتاس ا

 )عي اليا(؛
اعتمتتاد سياستتات ترمتتي علتت  تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان بعتتي النظتتر عتتن  102-21

 الميل الجنسي لألشخاب )عسبانيا(؛
ضتتمان احتتترام حقتتوق اإلنستتان لجميتتع المتتواطنين العتتامبيين  بعتتي  102-22

وانين التمييزية التي النظر عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية  وذلك بإلعاء الق
 تتعارض مع مبادو حقوق اإلنسان الدولية )الواليات المتحدة األمري ية(؛

ضمان تمتع المثليات والمثليين ومزدوجي الميتل الجنستي ومعتايري  102-100
الهويتتتة الجنستتتانية وحتتتاملي صتتتفات الجنستتتين  علتتت  قتتتدم المستتتاواة متتتع غيتتتره   

 ض للتجري  والوص  )األرجنتين(؛ب امل حقوق اإلنسان  وحمايته  من التعر 
مواصتتتلة الوقتتتف االختيتتتاري لتنفيتتتذ عمليتتتات اإلعتتتدام بهتتتدء علعتتتاء  102-101

 عقوبة اإلعدام )عي اليا(؛
ععادة العمل بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام واحترام هتذا الوقتف  102-108

بعتتتترض ععتتتتداد استتتتتفتاء بشتتتت ن عم انيتتتتة علعا تتتتذ وفقتتتتا ألح تتتتام الدستتتتتور التتتتوطني 
 الم سيك(؛)
النظتتتر فتتتي فتتترض وقتتتف اختيتتتاري جديتتتد لتنفيتتتذ عمليتتتات اإلعتتتدام  102-103 

 بهدء علعاء عقوبة اإلعدام في المستقبل )البراميل(؛
اعتماد وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام بهتدء علعا هتا مستتقبالا  102-104 

 )كوستاري ا(؛
   )فرنسا(؛علعاء عقوبة اإلعدام بالنسبة عل  جميع الجرا  102-105 
 فرض وقف اختياري لعقوبة اإلعدام بهدء علعا ها )توغو(؛ 102-106 
فرض وقف اختياري لعمليات اإلعتدام بهتدء علعتاء عقوبتة اإلعتدام  102-102 

والتصتتتديق علتتت  البروتوكتتتول االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعهتتتد التتتدولي الختتتاب 
 بالحقوق المدنية والسياسية )عسبانيا(؛

ء عقوبتتة اإلعتتتدام بح تت  القتتتانون والشتتروع فتتتي التصتتديق علتتت  علعتتا 102-101 
البروتوكتتتول االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعهتتتد التتتدولي الختتتاب بتتتالحقوق المدنيتتتة 

 والسياسية )أوروغواي(؛
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وقتف اختيتاري رستمي لعقوبتة اإلعتدام بهتدء التصتديق علت  ععالن  102-102 
ي الختتتاب بتتتالحقوق المدنيتتتة البروتوكتتتول االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعهتتتد التتتدول

 والسياسية )أستراليا(؛
التحقيتتق فتتي جميتتع الشتت اوق المتعلقتتة بالتعتتذيب واعتمتتاد التتتدابير  102-110 

 الوقا ية الالممة للقضاء عل  هذه الممارسة )عسبانيا(؛
 مواصلة تحسين أوضاع السجناء )جيبوتي(؛ 102-111 
الحتجتتتام وضتتتمان تحستتتين ةتتتروء االحتجتتتام فتتتي جميتتتع أمتتتاكن ا 102-118 

والعتتتذاء ال تتتافي والمناستتتب حصتتتول الستتتجناء والمحتجتتتزين علتتت  الرعايتتتة ال بيتتتة 
 )سلوفاكيا(؛ووصوله  عل  مرافق النظافة الصحية وممارسة الرياضة 

اعتمتتاد وتنفيتتذ تشتتريعات فعالتتة تهتتدء علتت  حظتتر تشتتويذ األعضتتاء  102-113 
 التناسلية األنثوية ومعاقبة مرت بيها )عي اليا(؛

مواصتتلة الجهتتود الراميتتة علتت  القضتتاء علتت  ممارستتة تشتتويذ األعضتتاء  102-114 
 التناسلية األنثوية )الجبل األسود(؛

تعزيتتز وتستتريع ا ليتتات الراميتتة علتت  القضتتاء علتت  الممارستتة الضتتارة  102-115 
 المتمثلة في تشويذ األعضاء التناسلية األنثوية )أنعوال(؛

ممة لحظتر وعلعتاء ممارستة تشتويذ األعضتاء اتخاذ جميع التدابير الال 102-116 
 التناسلية األنثوية )أستراليا(؛

تعزيز المبادرات الرامية عل  وقف تشويذ األعضاء التناستلية األنثويتة  102-112 
 وما يتصل بذلك من ممارسات ضارة )البراميل(؛

عحتترام المزيتتد متتن التقتتدم فتتي مجتتال القضتتاء علتت  ممارستتة تشتتويذ  102-111 
 التناسلية األنثوية وت كيد حظرها مجدداا )شيلي(؛األعضاء 

ت ثيف الجهود الرامية علت  تعزيتز م افحتة ممارستة تشتويذ األعضتاء  102-112 
 التناسلية األنثوية )عثيوبيا(؛

مواصتتتتلة الجهتتتتود المبذولتتتتة متتتتن أجتتتتل القضتتتتاء علتتتت  الممارستتتتات  102-180 
 )رواندا(؛التقليدية الضارة وتشويذ األعضاء التناسلية األنثوية 

ت ثيف الجهود الرامية عل  ضمان المساواة بتين الجنستين والقضتاء  102-181 
 عل  العنف الجنسي والعنف القا   عل  نوع الجنس )رواندا(؛

ضمان التنفيذ ال امل للقانون الذي اعتمد بشت ن الجترا   الجنستية  102-188 
 والجنسانية المرت بة ضد المرأة )الجبل األسود(؛
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ضتتمان التنفيتتذ ال امتتل للقتتانون التتذي اعتمتتد متتؤخراا بشتت ن العنتتف  102-183 
جهتود الراميتة علت  الجنسي والعنف القا   عل  نوع الجنس ضد المرأة ومواصلة ال

 )بوتسوانا(؛الممارسات الشنيعة  القضاء عل  هذه
مواصتتلة توستتيع ن تتاق الخ تتا والتتتدابير الراميتتة علتت  القضتتاء علتت   102-184 

ف البدني والعنف الجنسي والعنف القا   عل  نوع الجتنس فتي جميع أش ال العن
 البلد )شيلي(؛

 عنفاذ القوانين المتعلقة بعمل األطفال )جمهورية أفريقيا الوس  (؛ 102-185 
است شتتتتاء فوا تتتتد التعتتتتاون والشتتتتراكات علتتتت  المستتتتتوق التتتتدولي  102-186 

  م افحتتتة وتوستتتيع ن اقهتتتا علتتت  أقصتتت  حتتتد مم تتتن لتتتدع  المبتتتادرات الراميتتتة علتتت
 االتجار باألشخاب  وبخاصة النساء واألطفال )الفلبين(؛

التماس المساعدة التقنية لتحسين الجهام القضا ي حتت  يتستن  لتذ  102-182 
 أداء مهامذ عل  نحو أوف  )سيراليون(؛

 ضمان استقالل السل ة القضا ية )جمهورية أفريقيا الوس  (؛ 102-181 
فيتذ المزيتد متن اإلصتالحات لضتمان استتقالل السعي بنشاط علت  تن 102-182 

 السل ة القضا ية )الهند(؛
مواصلة العمل من أجتل ضتمان استتقالل وشتفافية النظتام القضتا ي   102-130 

 فضالا عن تحسين ةروء السجون )تايلند(؛
تعزيتتتز استتتتقالل الستتتل ة القضتتتا ية متتتن ختتتالل اعتمتتتاد  علتتت العمتتتل  102-131 

 )ال وي (؛ 5101مشروع قانون القضاة لعام 
اتختاذ التتدابير الالممتة لضتمان استتقالل الستل ة القضتا ية  بمتا فتي  102-138 

ذلتتتتك عتتتتتن طريتتتتتق علعتتتتتاء نظتتتتتام القتتتترارات الر استتتتتية فيمتتتتتا يتعلتتتتتق بتعيتتتتتين القضتتتتتاة 
 )الم سيك(؛

ضمان عجراء تحقيقات مستقلة وفعالتة وستريعة فتي انتهاكتات الحتق  102-133 
وةفتون م لفتون بواجبتات عنفتاذ القتانون  ومحاستبة في حرية التعبير التي يرت بها م

 المسؤولين عن ذلك؛ وعنصاء الضحايا )السويد(؛
 مح متتة العتتدل التابعتتةالتنفيتتذ الستتريع ودون شتتروط مستتبقة لقتترار  102-134 

 5101حزيران/يونيتتتتذ  01للجماعتتتتة االقتصتتتتادية لتتتتدول غتتتترب أفريقيتتتتا المتتتتؤر  
ختفتتاء الصتتحفيين مانيتتذ وهيتتدارا  والمتعلتتق بضتترورة عجتتراء تحقيتتق شتتامل بشتت ن ا

 )هولندا(؛
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التحقيتتق فتتتي اختفتتتاء متتتواطني الواليتتتات المتحتتتدة  الحتتتا  سيستتتاي  102-135 
 وعبريما جوبي )الواليات المتحدة األمري ية(؛

تعزيز الجهود الوطنية الرامية عل  تعزيز اإلصالق القضا ي  من أجل  102-136 
التي تعزق  عل  حد ما  عل  نمو اقتصتاد  تلبية تزايد حاالت اللجوء عل  المحاك  

 غامبيا )مصر(؛
رفتتع الستتتن القانونيتتة للتتتزوا  النظتتر فتتي وضتتتع تشتتريعات ترمتتتي علتت   102-132 

 سنة )سيراليون(؛ 01 عل 
 )توغو(؛سنة  01 تحديد السن القانوني األدن  للزوا  في 102-131 
  المب تتتتتر األطفتتتتتال والتتتتزوا  موا اتختتتتاذ الخ تتتتوات الالممتتتتتة لمنتتتتع  102-132 

 والقسري  بما في ذلك من خالل حمالت التثقيف والتوعية )كندا(؛
تعزيتتتز وضتتتمان حريتتتة التعبيتتتر وفقتتتا للمعتتتايير الدوليتتتة  علتتت  النحتتتو  102-140 

 )عي اليا(؛ الموص  بذ سابقاا 
التعتتاون متتع الهيئتتات الدوليتتة واإلقليميتتة لحقتتوق اإلنستتان متتن أجتتل  102-141 

 حقوق اإلنسان بوجذ عام في غامبيا )السويد(؛تحسين حالة حرية التعبير و 
ت ثيتتف الجهتتود الراميتتة علتت  ضتتمان بيئتتة مواتيتتة ألنشتت ة الصتتحفيين  102-148 

والمدافعين عن حقوق اإلنسان وغيره  من العناصر الفاعلة فتي المجتمتع المتدني 
 )تونس(؛

ضتتمان اضتت الع المتتدافعين عتتن حقتتوق اإلنستتان ب نشتت ته  بحريتتة  102-143 
 ناع عن مضايقته  وتخويفه  )فرنسا(؛واالمت

االضتت الع  فتتي القتتانون وفتتي الممارستتة  بتهيئتتة وصتتون بيئتتة آمنتتة  102-144 
وتم ينية يست يع فيهتا المتدافعون عتن حقتوق اإلنستان أن يعملتوا فتي كنتف األمتن 

 )أيرلندا(؛ 55/2وبال عراقيل وفقاا لقرار مجلس حقوق اإلنسان 
لتعبيتتر وت تتوين الجمعيتتات والتجمتتع الستتلمي حمايتتة وتعزيتتز حريتتة ا 102-145 

للجميتتتتتع بشتتتتت ل كامتتتتتل  دون ختتتتتوء متتتتتن االحتجتتتتتام التعستتتتتفي أو التخويتتتتتف أو 
المضتتايقة  والتحقيتتق فتتي جميتتع ادعتتاءات التعتتذيب أو عستتاءة المعاملتتة  ومحاستتبة 

 مرت بي تلك األفعال )الممل ة المتحدة(؛
ضمان قدرة المتدافعين عدم تجري  الجرا   المتصلة بحرية التعبير و  102-146 

عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان والصتتتحفيين علتتت  االضتتت الع بعملهتتت  فتتتي جتتتو متتتن الحريتتتة 
 واألمن )الم سيك(؛
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اتخاذ جميع التدابير الالممة لضمان تم ن جميع األشتخاب  بمتن  102-142 
فيه  الصحفيون وقادة المعارضة والمعارضون السياستيون والمتدافعون عتن حقتوق 

قه  فتتي حريتة التعبيتتر وت توين الجمعيتتات والتجمتع الستتلمي اإلنستان  متن ععمتتال حقتو 
 ؛دون خوء من االعتقال أو االحتجام أو التخويف أو المضايقة )سلوفينيا(

عبتتتداء االلتتتتزام بضتتتمان حريتتتة التعبيتتتر  بمتتتا فتتتي ذلتتتك للعتتتاملين فتتتي  102-141 
الصحافة  من خالل تم ين األم  المتحدة دون عوا ق من عكمال التحقيتق التذي 

واختفتتاء الصتتحفي  5111دايتتدا هيتدارا فتتي عتام  رتتذ غامبيتتا فتي وفتتاة الصتحفيأج
 )الواليات المتحدة األمري ية(؛ 5112عبريما مانيذ في عام 

مواصتتلة ت بيتتق التتنهج اإليجتتابي لم افحتتة الفقتتر متتن ختتالل تقتتدي   102-142 
علتت   التتدع  التتالمم للهياكتتل األساستتية الريفيتتة وسياستتة العمالتتة الوطنيتتة التتتي ترمتتي

 الحد من الب الة )ماليزيا(؛
مواصتتلة بتتذل الجهتتود الراميتتة علتت  الحصتتول علتت  المتتوارد الالممتتة  102-150 

 لقيادة غامبيا نحو الت ور )ني اراغوا(؛
ميتتادة التركيتتز علتت  بنتتاء قتتدرات المؤسستتات المستتؤولة عتتن البتترامج  102-151 

 التي وضعتها الح ومة للقضاء عل  الفقر )الفلبين(؛
مواصتتلة التركيتتز علتت  ت تتوير االقتصتتاد وميتتادة فتترب العمتتل وتعزيتتز  102-158 

الجهود المبذولة من أجل الحد من الفقر وتحسين مستويات معيشة شعب غامبيتا 
 )الصين(؛

تعزيتتز الجهتتود الراميتتة علتت  القضتتاء علتت  الفقتتر المتتدقع والجتتوع متتن  102-153 
 )جنوب أفريقيا(؛ تسريع النمو والعمالةخالل التنفيذ ال امل لبرنامج 

مواصلة الجهود المبذولة من أجل ميادة الموارد الماليتة المخصصتة  102-154 
 لتوفير خدمات الرعاية للضعفاء من أفراد المجتمع )السودان(؛

مواصتتلة تعزيتتز برنتتامج الحمايتتة االجتماعيتتة التتذي نت ف تتذ بالفعتتل  متتن  102-155 
 )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛أجل توفير قدر أكبر من الرفاهية لشعب غامبيا 

مواصلة تعزيز السياستات الموجهتة فتي مجتال الصتحة  بعيتة تحقيتق  102-156 
الهتتتتتدء المتمثتتتتتل فتتتتتي عتاحتتتتتة الختتتتتدمات الصتتتتتحية للجميتتتتتع )جمهوريتتتتتة فنتتتتتزويال 

 البوليفارية(؛
علت   5105مواصلة تنفيذ السياسة الصحية الوطنية للفترة من عتام  102-152 

 ر(؛)الجزا  5151 عام
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اتخاذ المزيد من الخ وات  بتدع  متن المجتمتع التدولي  لمواصتلة  102-151 
 تحسين فرب حصول الس ان عل  الخدمات الصحية )كوبا(؛

تعزيتتتتز الجهتتتتود المبذولتتتتة حاليتتتتاا فتتتتي عطتتتتار نظتتتتام تتتتتوفير الختتتتدمات  102-152 
 الصحية  وال سيما للفئات الضعيفة )عثيوبيا(؛

لتعزيتتز مرافتتق الرعايتتة الصتتحية  وتحستتين  بتتذل المزيتتد متتن الجهتتود 102-160 
خدمات الرعاية الصحية المقدمة عل  النستاء واألطفتال  وتجهيتز المرافتق الصتحية 

 بالمعدات واألدوية الالممة )ليبيا(؛
اتخاذ اإلجراءات الالممة عل  جميع المستويات لمعالجة األسباب  102-161 

الوقايتة منهتا لتدق األطفتال دون  الجذرية المتراب ة للوفيات واألمراض التي يم تن
والنظر في استخدام اإلرشتادات التقنيتة المتعلقتة بت بيتق نهتج قتا     سن الخامسة

عل  حقوق اإلنسان في تنفيذ السياسات والبترامج الراميتة علت  الحتد متن الوفيتات 
واألمتتتراض التتتتي يم تتتن الوقايتتتة منهتتتا لتتتدق األطفتتتال دون ستتتن الخامستتتة والقضتتتاء 

 ( )أيرلندا(؛A/HRC/27/31عليها )
مواصتتلة تنفيتتذ بتترامج الوقايتتة متتن اإليتتدم والعتتدوق بفيروستتذ وتقتتدي   102-168 

 الرعاية والعال  لزيادة خفي معدل اإلصابات )سنعافورة(؛
 مواصلة االستثمار في التعلي  والتدريب )جيبوتي(؛ 102-163 
ا بنتتاء مواصتتلة ت بيتتق التتنهج اإليجتتابي فتتي مجتتال التعلتتي   وال ستتيم 102-164 

معتتدالت التحتتاق  المزيتتد متتن المتتدارس والمراكتتز التعليميتتة  التتذي أستته  فتتي ميتتادة
 ال الب بالمدارس في مختلف مراحل التعلي  )ليبيا(؛

مواصتتلة التركيتتز علتت  تعزيتتز فتترب الحصتتول علتت  التعلتتي  وتحستتين  102-165 
 نوعية النظام التعليمي )سنعافورة(؛

لتعليمية السليمة  وال سيما في المتدارس مواصلة تعزيز السياسات ا 102-166 
 الثانوية )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛

مواصلة اإلصالحات التعليمية من أجل الحتد متن معتدل األميتة فتي  102-162 
 البلد )كوبا(؛

تعزيتتتتتز سياستتتتتة ععتتتتتادة اإلدمتتتتتا  االجتمتتتتتاعي لألطفتتتتتال المستتتتتيبين  102-161 
 عو الديمقراطية(؛والمنق عين عن الدراسة )جمهورية ال ون

مواصتتلة الجهتتود الراميتتة علتت  تقتتدي  المزيتتد متتن التعلتتي  لألشتتخاب  102-162 
 ذوي اإلعاقة )جنوب السودان(؛
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التماس المساعدة  في سياق الشراكات العالميتة متن أجتل التنميتة   102-120 
من منظومة األم  المتحدة  بما في ذلك مفوضية األمت  المتحتدة الستامية لشتؤون 

الالممتتة إلنشتاء مراكتتز عبتتور  التدع  المتتالي متتوارد ئتين  وشتتركاء التنميتة لتعبئتتةالالج
الالجئين وبناء القدرات في مجال عدارة وتنظي  شؤون الالجئين وعديمي الجنسية 

 )جنوب أفريقيا(؛
تتوفير متتوارد عضتتافية للجنتة الوطنيتتة لالجئتتين متن أجتتل تيستتير ععتتادة  102-121 

ايتتتة القانونيتتتة المقدمتتتة لهتتت  )جمهوريتتتة ال ونعتتتو عدمتتتاجه   وتحستتتين تنظتتتي  الحم
 الديمقراطية(؛

جميتتتع االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة فتتتي هتتتذا التقريتتتر تعبتتتر عتتتن موقتتتف  -110
ي فهت  أنهتا تحظت   أالينبعي و  .الدولة )الدول( التي قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض

 .بت ييد الفريق العامل ب املذ
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 المرفق

 ة الوفدتش يل  
[English only] 

The delegation of the Gambia was headed by H.E. Mr. Basiru V.P. Mahoney, 

Attorney General and Minister of Justice, and composed of one member: 

 H.E. Mr. Ousman Sonko, Minister of the Interior. 

 
    


