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التصيدي  عىيا افاقاقييال اليت مل اصيبب اامبيياً  ر يياً : 2-109و 109-1التوصييتا   -1
   يها بعدح، متاشياً مع التوصيال املقبولة خالل اجلولة األوىل لالستعراض.

 الرد 
 نصدق عىا ما خيدم منها مصىحة الدولة. سسندرس اىك افاقاقيال و  

 : التصيييدي 8-109و 7-109و 6-109و 5-109و 4-109و 3-109التوصييييال  -2
لعهييييد الييييدوا اوييييان بييييايقوق املد ييييية وال ياسييييية املىحيييي  باعىييييا الكواواييييول افختيييييار  ال ييييا  
 واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام. 

 الرد 
عقوبييييية اإلعيييييدام منصيييييون عىيهيييييا يف قيييييوا   اامبييييييا  ، أل مر وضييييية الهيييييذه التوصيييييي 

 ودستورها. 
األمم املتحيدة عىا ااقاقية : النظر يف التصدي  21-109إىل  9-109ال من التوصي -3
ناهةييييية التعيييييذير وايييييله مييييين ضيييييروي املعامىييييية ةو العقوبييييية القاسيييييية ةو الالإ  يييييا ية ةو املهينييييية مل

 وبرواواوهلا افختيار ، ومواءمة افاقاقية مع التشريعال الو نية. 
 الرد 
 بالتوصية.  ةححيط عىماً  

افختييييييار  فاقاقيييييية : التصيييييدي  عىيييييا الكواوايييييول 23-109و 22-109التوصيييييتا   -4
 القةاء عىا مجيع ةشكال التمييز ضد املرةة. 

 الرد 
 بأحكام دستور اامبيا.  رهناً  التوصيتا  مقبولتا  

: التصييييييدي  عىييييييا الكواواييييييول افختيييييييار  26-109إىل  24-109 ميييييين التوصيييييييال -5
 عال امل ىحة. قل بشأ  إشراك األ قال يف املناز فاقاقية حقوق الط

 الرد 
 مقبولة. التوصيال  

: النظييييير يف اف ةيييييمام إىل الكواوايييييول افختييييييار  28-109و 27-109التوصييييييتا   -6
 فاقاقية حقوق الطقل املتعى  بإجراء اقدمي البالاال. 

 الرد 
 .  ةححيط عىماً بالتوصيت 
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: النظيير يف التصييدي  عىييا افاقاقييية الدولييية يماييية 30-109و 29-109التوصيييتا   -7
 مجيع العمال املهاجرين وة راد ةسرهم. حقوق 

 الرد 
 .  تةححيط عىماً بالتوصي 

: التصييييدي  عىييييا افاقاقييييية الدولييييية يماييييية 36-109إىل  31-109 ميييين التوصيييييال -8
 مجيع األشخان من افختقاء الق ر . 

 الرد 
 ل. اةححيط عىماً بالتوصي 

: التصييدي  عىييا ااقاقييية حقييوق األشييخان 42-109إىل  37-109 ميين التوصيييال -9
ذو  اإلعاقييية، وضيييما  عيييدم اعيييرض األشيييخان ذو  اإلعاقييية أل  شيييكل مييين ةشيييكال التميييييز 

 وافستبعاد افجتماعي. 
 الرد 
، 2013 مقبولة. وقد جير  يف الواقيع التصيدي  عىيا هيذه افاقاقيية يف متوز يوليي التوصيال  

 . اإلعاقةبشأ  مشروع قا و   وجير  التشاور ةيةاً 
: النظيير يف سييين قييا و  شييامل  ظيير  ارسييية 48-109إىل  43-109ميين  التوصيييال -10

  اشوي  األعةاء التناسىية األ  وية.
 الرد 
 . الةححيط عىماً بالتوصي 

: اسيتخدام رئييغ اامبييا سيىطت  التنقيذيية بافمتنياع 50-109و 49-109التوصييتا   -11
( ميين القييا و  اجلنييائي، وإلغيياء ليي )ة144ار مشييروع قييا و  اعييديل املييادة عىييا إصييدعيين التوقيييع 

 امليل اجلن ي ةو اهلوية اجلن ا ية. جتّرم حكومة اامبيا مجيع التشريعال القائمة الت 
 الرد 
 . التوصيتا  مر وضتا  

 : ة  اىغييي اامبيييا مجيييع ةحكييام القييا و  الييت56-109إىل  51-109 ميين التوصيييال -12
 جترم العالقال بالرتاضي ب  بالغ  من  قغ اجلنغ وضما  محاية حقوق هؤفء األشخان. 

 الرد 
 . ةال مقبولالتوصيال  
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: مراجعيييية التعييييديالل الييييت ةدخىيييي  عىييييا القييييا و  58-109و 57-109التوصيييييتا   -13
الم اجلنيييائي يف  يييال ماملعىوميييال الكاذبيييةم، وذليييك مييين ةجيييل ضيييما  احيييرتام حريييية وسيييائط اإلعييي

 وحرية التعبل. 
 الرد 
 . ت ةححيط عىماً بالتوصي 

: اعيييديل التشيييريعال مييين ةجيييل إزالييية القييييود 64-109إىل  59-109التوصييييال مييين  -14
املييدا ع  عيين حقييوق اإل  ييا  والصييحقي   عىييااملقروضيية عىييا حرييية التعبييل الييت هلييا اييأثل ابييل 

 وةعةاء املعارضة ال ياسية. 
 الرد 
 . مر وضةالتوصيال  

: سييين قييوا   ُتظييير اليييزوال الق يير  واليييزوال املبكييير 66-109و 65-109التوصيييتا   -15
 لىقتيال. 
 الرد 
 . تا مقبولالتوصيتا   

: اسيتكمال املشياورال اجلاريية بشيأ  مشيروع قيا و  68-109و 67-109التوصيتا   -16
  اإلعاقة فعتماده يف ةقري وق   كن.

 الرد 
 . ا تمقبولالتوصيتا   

واييييلة اقييييدم املشيييياورال وضييييما  اعجيييييل : 80-109إىل  69-109التوصيييييال ميييين  -17
  اوا   مهام املؤس ة الو نية يقوق اإل  ا  مع مبادئ باريغ.

 الرد 
 مقبولة. التوصيال  

اييييو ل املييييوارد املالييييية والبشييييرية الالزميييية لتعزيييييز انقيييييذ ال ياسييييال  :81-109التوصييييية  -18
  إىل متك  املرةة يف ايياة افجتماعية والعامة. والكامج الرامية

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

: اعتميياد خطيية عمييل و نييية اتنيياول قييرار  ىييغ األميين بشييأ  املييرةة 82-109التوصييية  -19
 وال الم واألمن. 
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 الرد 
 مقبولة. التوصية  

بالقةياء عىيا  ارسية  : املتابعة القعالة وطة العمل الو نية لىتعجيل83-109التوصية  -20
 اشوي  األعةاء التناسىية األ  وية وانقيذ التدابل الوقائية. 

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

بيييذلتها حكومييية اامبييييا يف إ يييار ال ياسييية ا: مواصيييىة اجلهيييود اليييت 84-109التوصيييية  -21
 . 2020-2010الو نية لىم اواة ب  اجلن   والنهوض باملرةة لىقرتة 

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

: مواصىة ُت   محاية حقيوق اإل  يا  واعزيزهيا يف 86-109و 85-109التوصيتا   -22
 البىد. 

 الرد 
 . تا مقبولالتوصيتا   

: مواصىة اجلهيود الراميية إىل اعزييز اليوعي ب قا ية حقيوق اإل  يا  يف 87-109التوصية  -23
  اجملتمع الغاميب.

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

 : ُت   التعاو  مع هيئال املعاهدال. 88-109التوصية  -24
 الرد 
 مقبولة. التوصية  

إىل الىجنية املقيروض اقيداها منذ  يرتة  ويىية العالقة : اقدمي التقارير 89-109التوصية  -25
  املعنية حبقوق اإل  ا  وإىل جلنة القةاء عىا التمييز العنصر .

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

: اختييياذ مجييييع التيييدابل الالزمييية ملعاجلييية التيييأخر يف اقيييدمي التقيييارير إىل 90-109التوصيييية  -26
  هيئال املعاهدال.
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 الرد 
 مقبولة. التوصية  

: النظييييير يف اوجيييييي  دعيييييوة دائمييييية إىل املكىقييييي  بوفييييييال يف إ يييييار 91-109التوصيييييية  -27
 اإلجراءال اواصة لألمم املتحدة يف  ال حقوق اإل  ا . 

 الرد 
 . ةةححيط عىماً بالتوصي 

: قبييييول زيييييارة املكىقيييي  بوفيييييال يف إ ييييار 95-109إىل  92-109 ميييين لاالتوصييييي -28
 اإلجراءال اواصة جملىغ حقوق اإل  ا  ومتكينهم من العمل دو  قيود. 

 الرد 
 . الةححيط عىماً بالتوصي 

: اختيياذ مجيييع التييدابل الالزميية، التشييريعية منهييا والتعىيمييية عىييا حييد 96-109التوصييية  -29
 سواء، لىقةاء عىا القوالر النمطية وةمناط ال ىوك إزاء املرةة. 

 الرد 
 بتمك  املرةة. املتعىقة مع سياسة ايكومة  مقبولة متشياً التوصية  

ا   اجلنائية اليت اعاقير عىيا : سحر القو 100-109إىل  97-109التوصيال من  -30
  امل ىية اجلن ية واختاذ إجراءال ملكا حة العن  القائم عىا ةساس امليل اجلن ي واهلوية اجلن ا ية.

 الرد 
. بيييد موقيي  اامبييا ميين العالقيال اجلن ييية امل ىيية واضييب جيداً  اييل مقبولية، أل التوصيية  

ةشكال العن  القائم عىا ةسياس املييل  ة   جيدر التنوي  بعدم اعرض ة  شخص أل  شكل من
 لقوا   اامبيا.  و قاً ا املعنيو  اجلن ي. ويقاض

: مواصييييىة الوقيييي  افختيييييار  لتنقيييييذ عمىيييييال 102-109و 101-109التوصيييييتا   -31
  اإلعدام هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام.

 الرد 
 . التوصيتا  مر وضتا  

اختيييار  جديييد لتنقيييذ عمىيييال اإلعييدام : النظيير يف  ييرض وقيي  103-109التوصييية  -32
  هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام يف امل تقبل.

 الرد 
 . ال مقبولةالتوصية  



A/HRC/28/6/Add.1 

7 GE.15-06233 

: اعتميييياد وقيييي  اختيييييار  دائييييم لتنقيييييذ 109-109إىل  104-109التوصيييييال ميييين  -33
  عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها م تقباًل.

 الرد 
 . التوصية مر وضة 

: التحقي  يف مجيع الشكاو  املتعىقة بالتعذير واعتماد التدابل 110-109 التوصية -34
  الوقائية الالزمة لىقةاء عىا هذه املمارسة.

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

 مواصىة ُت   ةوضاع ال جناء.  :112-109و 111-109التوصيتا   -35
 الرد 
 . تا مقبولالتوصيتا   

: اعتميياد وانقيييذ اشييريعال  عاليية  ييدف 116-109إىل  113-109التوصيييال ميين  -36
 إىل حظر اشوي  األعةاء التناسىية األ  وية ومعاقبة مراكبيها. 

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

: اعزييييز املبيييادرال الراميييية إىل 120-109إىل  118-109و 107-109 التوصييييال -37
 وق  اشوي  األعةاء التناسىية األ  وية وما يتصل بذلك من  ارسال ضارة. 

 الرد 
 مقبولة. التوصيال  

اك يييييي  اجلهيييييود الراميييييية إىل ضيييييما   :124-109إىل  121-109التوصييييييال مييييين  -38
 ائم عىا  وع اجلنغ. امل اواة ب  اجلن   والقةاء عىا العن  اجلن ي والعن  الق

 الرد 
 قا و  اجلرائم اجلن ية وقا و  العن  املنزا.  مقبولة. ويف الواقع، سحّن مؤخراً التوصيال  

 : إ قاذ القوا   املتعىقة بعمل األ قال. 125-109التوصية  -39
 الرد 
 مقبولة. التوصيال  



A/HRC/28/6/Add.1 

GE.15-06233 8 

مل ييييتو  الييييدوا : استكشيييياف  وائييييد التعيييياو  والشييييرااال عىييييا ا126-109التوصيييية  -40
واوسيييع  طاقهييا إىل ةقصييا حييد  كيين لييدعم املبييادرال الرامييية إىل مكا حيية افجتييار باألشييخان، 

 وخباصة الن اء واأل قال. 
 الرد 
ميييع  لو نيييية ملكا حيية افجتيييار باألشييخانمقبولييية. ويف الواقييع، اتعييياو  الوااليية االتوصييية  

 مكا حة افجتار باألشخان.  املنظمال الدولية واملنظمال ال ايكومية من ةجل
: التميياس امل يياعدة التقنييية لتح يي  اجلهيياز القةييائي حيي  يت يي  127-109التوصييية  -41

 ل  ةداء مهام  عىا حنو ةوىف. 
 الرد 
 مقبولة. التوصية  

 : ضما  استقالل اجلهاز القةائي. 132-109إىل  128-109التوصيال من  -42
 الرد 
 مقبولة. التوصيال  

: ضيييما  إجيييراء ُتقيقيييال م يييتقىة و عالييية وسيييريعة يف ا تهاايييال 133-109التوصيييية  -43
كىقيو  بواجبيال إ قياذ القيا و ، و اسيبة امل يؤول  املوفقو  املاي  يف حرية التعبل الت يراكبها 

 عن ذلك؛ وإ صاف الةحايا. 
 الرد 
 جتيييير  الييييتيرجييييا، مييييع ذلييييك، مالحظيييية ة  لييييد  اامبيييييا اهليااييييل . و مقبولييييةالتوصييييية  

 ما يتعى  بأ  ا تهااال لىقا و  يراكبها ة  شخص. ُتقيقال م تقىة و عالة  ي
: التنقيييذ ال ييريع ودو  شيروط م ييبقة لقييرار  كمية العييدل التابعيية 134-109التوصيية  -44

واملتعىيي  بةييرورة  2014حزيرا  يو ييي   10الصييادر يف لىجماعيية افقتصييادية لييدول اييري ة ريقيييا 
 مل بشأ  اختقاء الصحقي  ما ي  وهيدارا. إجراء ُتقي  شا

 الرد 
 ةححيط عىماً بالتوصية.  

: التحقي  يف اختقاء املوا ن  األمريكي  اياجي سي ا  وإبراا 135-109التوصية  -45
 جويب. 

 الرد 
 مقبولة. التوصية  
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: اك ي  اجلهود الو نية الرامية إىل اعزيز اإلصالح القةائي، مين 136-109التوصية  -46
 ازايد حافل الىجوء إىل احملاام، الت اعز ، إىل حد ما، إىل منو اقتصاد اامبيا. مواابة ةجل 

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

قا و يية : النظير يف وضيع اشيريعال لر يع ال ين ال138-109و 137-109التوصيتا   -47
 سنة.  18لىزوال إىل 
 الرد 
ال مقبولت . هناك بالقعل قا و   دد سن الطقل و مي  من الزوال املبكر. التوصيتا   

 بيد ة  قوا يننا ختةع لقوا   األحوال الشخصية عىا النحو املنصون عىي  يف الدستور. 
ال واليييييزوال املبكييييير اختييييياذ اوطيييييوال الالزمييييية ملنيييييع زوال األ قييييي :109-139التوصيييييية  -48

 والق ر ، مبا يف ذلك عن  ري  محالل الت قي  والتوعية. 
 الرد 
إىل محايية واعزييز حقيوق  مقبولة، حيي  إايا اتمشيا ميع جهيود ايكومية الرامييةالتوصية  

 . الطقل
لىمعييييايل  : اعزيييييز وضييييما  حرييييية التعبييييل و قيييياً 141-109و 140-109التوصيييييتا   -49

 الدولية، عىا النحو املوصا ب  سابقاً. 
 الرد 
 بأحكام دستور اامبيا.  رهناً  مقبولتا ،التوصيتا   

: افضييطالع، يف القييا و  ويف املمارسيية، 144-109إىل  142-109التوصيييال ميين  -50
يف اني   ة ي يتطيع  يهيا امليدا عو  عين حقيوق اإل  يا  ة  يعمىيوابتهيئة وصو  بيئة آمنة ومتكينيّي

 . 6 22األمن وبال عراقيل و قاً لقرار  ىغ حقوق اإل  ا  
 الرد 
 قوا   اامبيا. أحكام ب مقبولة، ولكن رهناً التوصية  

اجلمعيييييال  رييييية التعبييييل واكييييوينالكييييامال  يتعزيييييز الماييييية و اي :109-145التوصييييية  -51
دو  خييييوف ميييين افحتجييييياز التع ييييقي ةو التخوييييي  ةو املةيييييايقة،  والتجمييييع ال ييييىمي لىجمييييييع

  والتحقي  يف مجيع ادعاءال التعذير ةو إساءة املعامىة، و اسبة مراكيب اىك األ عال.
 الرد 
 بأحكام دستور اامبيا.  مقبولة رهناً التوصية  
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رة املدا ع  عن املتصىة حبرية التعبل وضما  قداجلنب : عدم جترمي 146-109التوصية  -52
 حقوق اإل  ا  والصحقي  عىا افضطالع بعمىهم يف جو من ايرية واألمن. 

 الرد 
إىل ة   بإمكيا  امليدا ع  عين حقيوق  اإلشارة ةيةاً ال ة   جتدر ةححيط عىماً بالتوصية.  

ا   اإل  ييا  والصييحقي  يف اامبيييا ة  يقومييوا بعمىهييم يف جييو ميين ايرييية واألميين، مييع مراعيياة قييو 
 اامبيا. 

: اختاذ مجيع التدابل الالزمة لةيما  متكين مجييع األشيخان، مبين 147-109التوصية  -53
 يييهم الصيييحقيو  وقييادة املعارضييية واملعارضيييو  ال ياسيييو  وامليييدا عو  عييين حقييوق اإل  يييا ، مييين 
إعمال حقوقهم يف حريية التعبيل واكيوين اجلمعييال والتجميع ال يىمي دو  خيوف مين افعتقيال 

 افحتجاز ةو التخوي  ةو املةايقة. ةو 
 الرد 
 قوا   اامبيا. أحكام ب مقبولة رهناً التوصية  

إبيييداء افلتيييزام بةيييما  حريييية التعبيييل، مبيييا يف ذليييك لىعيييامى  يف  :109-148التوصيييية  -54
الصحا ة، عن  ري  متك  األمم املتحدة دو  عوائ  من إامال التحقي  الذ  ةجرا  اامبييا يف 

  .2006واختقاء الصحقي إبراا ما ي  يف عام  2004و اة الصحقي دايدا هيدارا يف عام 
 الرد 
 كن ة  يكو  هناك وصول بدو  قيود إىل ة  مكا . مر وضة، وف االتوصية  

: مواصيىة اطبيي  الينهج اإلجييايب ملكا حية 154-109إىل  149-109التوصيال مين  -55
 ري  اقدمي الدعم الالزم لىهياال األساسية الريقيية وسياسية العمالية الو نيية اليت ارميي عن الققر 

 إىل ايد من البطالة. 
 الرد 
  مقبولة.التوصية  

: مواصىة اعزيز بر امج ايماية افجتماعية الذ   يحّقذ بالقعل، من 155-109التوصية  -56
 ةجل او ل قدر ةاك من الر اهية لشعر اامبيا. 

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

املوجهييية حنيييو  ياسيييال ال: زييييادة اعزييييز 160-109إىل  156-109التوصييييال مييين  -57
 ة. يالصحباودمال اجلميع متتع الصحة، بغية ُتقي  اهلدف املتم ل يف 
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 الرد 
 مقبولة، ألاا اتماشا مع سياسال ايكومة. التوصية  

: اختاذ اإلجراءال الالزمة عىيا مجييع امل يتويال ملعاجلية األسيباي 161-109التوصية  -58
هييا لييد  األ قييال دو  سيين اوام يية، اجلذرييية املرتابطيية لىو يييال واألمييراض الييت اكيين الوقاييية من

والنظر يف استخدام ماإلرشادال التقنية املتعىقية بتطبيي  ايج قيائم عىيا حقيوق اإل  يا  يف انقييذ 
ال ياسال والكامج الرامية إىل ايد من الو يال واألمراض اليت اكين الوقايية منهيا ليد  األ قيال 

 (.(A/HRC/27/31دو  سن اوام ة والقةاء عىيهام 
 الرد 
 مقبولة. التوصية  

وايو ل : مواصىة انقيذ برامج الوقاية من اإلييدز والعيدو  بقلوسي  162-109التوصية  -59
 الرعاية والعالل لزيادة خقض معدل اإلصابال. 

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

 : مواصىة افست مار يف التعىيم والتدرير. 163-109التوصية  -60
 الرد 
 ألاا اتماشا مع سياسال ايكومة.  ،مقبولةالتوصية  

: مواصييىة اطبييي  اليينهج اإلجيييايب يف  ييال 167-109إىل  164-109التوصييال ميين  -61
التعىييييم، وف سييييما بنييياء املزييييد مييين امليييدارس واملراايييز التعىيميييية، اليييذ  ةسيييهم يف زييييادة معيييدفل 

 التحاق الطالي باملدارس يف خمتى  مراحل التعىيم. 
 الرد 
 مقبولة.  التوصية 

املهمىيييي  : اعزيييييز سياسيييية إعييييادة اإلدمييييال افجتميييياعي لأل قييييال 168-109التوصييييية  -62
 واملنقطع  عن الدراسة. 

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

التعىييييييم لألشييييييخان ذو  ايييييو ل : مواصيييييىة اجلهيييييود الرامييييييية إىل 169-109التوصيييييية  -63
 اإلعاقة. 
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 الرد 
 مقبولة. التوصية  

: التماس امل اعدة، يف سياق الشرااال العاملية من ةجل التنمية، 170-109التوصية  -64
من منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك مقوضية األمم املتحدة ال امية لشؤو  الالجئ ، وشرااء 

إل شييياء مراايييز عبيييور الالجئييي  وبنييياء  يميييا يتصيييل بامل ييياعدة املاليييية الالزمييية امليييوارد التنميييية لتعبئييية 
  ال إدارة وانظيم شؤو  الالجئ  وعداي اجلن ية. القدرال يف 

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

الجئيي  ميين ةجييل لشييؤو  ال: اييو ل مييوارد إضييا ية لىجنيية الو نييية 171-109التوصييية  -65
 هلم. املو رة اي ل إعادة إدماجهم، وُت   انظيم ايماية القا و ية 

 الرد 
 مقبولة. التوصية  

    


