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 مقدمة  

عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1
 19  دورته احلادية والعشرين يف الفرتة من 2007حزيران/يونيه  18املؤرخ  5/1حقوق اإلنسان 

  20. واسُتعرضت احلالة يف غينيا يف اجللسة الثالثة املعقودة يف 2015كانون الثاين/يناير   30إىل 
. وترأس وفقد غينيا السيد خليفـة كسـاما ديـاو  و يـر حقـوق اإلنسـان 2015الثاين/يناير كانون 

  23يف جلسـته العارـرة املعقـودة يف  املتعلـق بغينيـا واحلريات املدنية. واعتمـد الفريـق العامـال التقريـر
 .2015كانون الثاين/يناير 

فريــق املقــررين التــا     اختــار  لــ  حقــوق اإلنســان2015كــانون الثاين/ينــاير   13ويف  -2
 )اجملموعة الثالثية( لتيسري استعراض احلالة يف غينيا: ألبانيا وبنغالديش والكونغو.

  16/21مــن مرفـق القــرار  5والفقـرة  5/1مــن مرفـق القــرار  15وعمـالا ب حكــال الفقـرة  -3
 صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف غينيا: 

 (؛A/HRC/WG.6/21/GIN/1)أ( )15كتاو مقدل وفقاا للفقرة تقرير وطا/عرض   )أ( 
وفقـاا  )املفوضـية( جتميع أعدته مفوضية األمم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/21/GIN/2)ب( )15للفقرة 

 (.A/HRC/WG.6/21/GIN/3)ج( )15موجز أعدته املفوضية وفقاا للفقرة  )ج( 
طريق اجملموعة الثالثية  ائمة باألسئلة أعدهتا سلفاا إسبانيا وأملانيا  وُأحيلت إىل غينيا عن -4

واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والنرويج والوليات املتحـدة األمريكيـة. وهـذأل األسـئلة متاحـة علـ  
 الشبكة اخلارجية لالستعراض الدورج الشامال.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 ن جانب الدولة موضوع االستعراضعرض الحالة م -ألف 

الــــيت بــــدأت عمليــــة هتــــد  إىل إرســــاء   أكــــد وفــــد يهوريــــة غينيــــا يف البدايــــة أن غينيــــا -5
 ةدميقراطيـ تقاليـددون  هـ  بلـد  الدميقراطية وبناء  تمع يقول عل  أساس احـرتال حقـوق اإلنسـان  

 عزيـــــزقـــــول إن تودون مكاســـــب دميقراطيـــــة حقيقيـــــة علـــــ  املســـــتو  املؤسســـــ . وم ـــــ  الوفـــــد ي
املؤسسات علـ  أسـاس املبـادل الدميقراطيـة مـن أجـال دكـة الدولـة مـن الوفـاء بالتزاماهتـا يف  ـال 

 يشكال ررطاا أساسياا وضرورة مطلقة.  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
ولحظ الوفد أن الستعراض الدورج الشامال يشكال فرصة جيدة لتشخيص تطور حالة  -6

يف  بإحرا  تقدلاملة  وأعرب عن ركرأل جلميع البلدان اليت مسحت لغينيا حقوق اإلنسان دون  
ــ. وذ 2010هــذا اجملــال مــن خــالل مــا  دمتــه مــن توصــيات يف عــال  ر الوفــد أن هــذأل التوصــيات ك 
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أن   دميقراط  وأضـــا الـــنتقـــال ل ُـــد مت يف ســـياق يتســـم بعـــدل الســـتقرار السياســـ  وبعمليـــة ا
مـن أجـال تعزيـز حقـوق اإلنسـان داا جبـاراا هوريـة الثالثـة تبـذل جهـاجلم  يـالاحلكومة مـا فتئـت منـذ 

ومحايتها  ول سيما يف ما يتعلق بوضع توصيات الستعراض الدورج الشـامال موضـع التنفيـذ. لـذا 
أُنشئت يف غينيا للمرة األوىل يف تـاري  البلـد و ارة تُعـص خصيصـاا باملسـائال املتعلقـة حمايـة حقـوق 

 دنية.اإلنسان واحلريات امل
  أرار الوفد إىل اإلصالحات اجلارية اليت تشمال إنشاء اللجنـة دفاعويف  ال العدالة وال -7

الوطنية لتوجيه عمليـة إصـالا املنمومـة الق ـائية؛ وإنشـاء اجمللـ  األعلـ  للق ـاء؛ وسـن القـانون 
رية و ــانون واملراجعــة اجلاريــة لقــانون العدالــة العســك ؛املتعلــق بالقــانون األساســ  اخلــاة بالق ــاة

يف القريــب  عمــال احملكمــة العســكرية وبــدءاإلجــراءات اجلنائيــة و ــانون العقوبــات والقــانون املــدين؛ 
 ؛ وإنشاء املؤسسة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان.املنمور

والســكان املست ــعفة  أرــار  رأةويف  ــال الق ــاء علــ  ييــع أرــكال التمييــز ضــد املــ -8
يقــة الــيت رــرعت فيهــا احلكومــة مــن أجــال ضــمان دتــع هــذأل الفئــات الوفــد إىل اإلصــالحات العم

دتعــاا كــامالا. ويف هــذا اإلطــار  أرــار الوفــد إىل وضــع اســرتاتيجية وطنيــة ملكافحــة العنــف  احقو هــ
املمــارس علــ  املــرأة؛ وتنفيــذ مشــروع لتقــدق املســاعدة القانونيــة ل ــحايا العنــف؛ واعتمــاد  ــانون 

دنــع وجتــر ل تشــويه األع ــاء التناســلية    وهــ  نصــوةتنفيــذ اخلاصــة بــهالصــحة اإلبابيــة وأوامــر ال
           والتصـــــديق علـــــ  ييـــــع التفا يـــــات املتعلقـــــة الجتـــــار؛األنثويـــــة؛ وإنشـــــاء جلنـــــة وطنيـــــة ملكافحـــــة 

 حقوق الطفال.
أمـــا يف  ـــال مكافحـــة التعـــذيب  ف كـــد الوفـــد أن غينيـــا التزمـــت حمـــر هـــذأل املمارســـة  -9

ءات منهـــا فـــرض عقوبـــات علـــ  األرـــخاة الـــذين ميارســـون التعـــذيب. ويف هـــذا واختـــذت إجـــرا
الصدد  أرار الوفد إىل إدانة مسؤول يف الـدر  وضـابر رفيـع الرتبـة وضـابطة سـامية يف اجلـيش 

 عزل ثالثة ضباط رفيع  الرتبة يف الدر .إىل الغيا  و 
  فقد أكد الوفد أن احلكومة التزمت بإجراء 2009أيلول/سبتمرب  28أما عن أحداث  -10

            ومســاعحماكمــة عادلــة ومنصــفة. وأرــار إىل إنشــاء هيئــة تتــ لف مــن  موعــة مــن   ــاة التحقيــق 
ذن إمــن ال ــحايا والشــهود  وإدانــة ســتة أرــخاة صــدر حــق واحــد مــنهم  400مــا يزيــد علــ  

ن  ف الا عن الستماع إىل أرـخاة خـارج إ لـيم الدولـة  وجـب طلـب إنابـة. باإليداع يف السج
غــري أن الوفــد لحــظ أن املراحــال املقبلــة  ــب أن تشــهد تكثيفــاا للجهــود املبذولــة يف هــذا الصــدد 

 احملاكمة. إجراءبغية التعجيال ب
نــذ وهــور وأرــار الوفــد كــذلأل إىل األ مــة الصــحية املنقطعــة النمــري الــيت تشــهدها غينيــا م -11

نــة ا رتنــت حالــة مــن افــذيان املفــرط واخلــارج عــن احلمــ  النزفيــة إيبــول. ولحــظ الوفــد أن هــذأل احمل
السيطرة  مما أد  إىل ممارسات ل مـربر فـا مـن  بيـال وصـم رعايـا البلـدان الـيت تواجـه هـذا الوبـاء  

ألســرة ويف األرــخاة الــذين رــفوا مــن هــذا الوبــاء داخــال ا الــذج يتعــرض لــهف ــالا عــن الوصــم 
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مكــان العمــال ويف اجملتمــع عمومــاا. ورــكر الوفــد األمــم املتحــدة والشــركاء ا خــرين علــ  ت ــامنهم 
 مع غينيا يف هذأل احملنة.

وأكـــد الوفـــد أن احلـــرا  الـــذج تشـــهدأل غينيـــا مـــن أجـــال وضـــع حـــد لنتهاكـــات حقـــوق  -12
واع الشراكة  بال تقبال اإلنسان عملية ل رجعة فيها. وأفاد الوفد كذلأل أن السلطات تقبال كال أن

الــــيت هتــــد  إىل تعزيــــز حقــــوق اإلنســــان ومحايتهــــا  علــــ  أن تُراعــــ  يف ذلــــأل   حــــن النتقــــادات
المــرو  الجتماعيــة والثقافيــة والسياســية للبلــد. وبنــاءا عليــه  الــتم  الوفــد  باســم غينيــا  الــدعم 

 حقوق اإلنسان. املسائال املتعلقة يف ةواملؤسسي ةوالتقني ةالسياسي املساعدةواملعونة و 

 التحاور والردود المقدمة من الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفـداا بيانـات. وتـرد التوصـيات املقدمـة خـالل احلـوار يف الفـرع  77خالل التحاور  أدىل  -13

 الثاين من هذا التقرير.
 أرـــادت ترينيـــداد وتوبـــاغو بالتقـــدل احملـــر   مشـــرية بوجـــه خـــاة إىل إنشـــاء و ارة حقـــوق -14

اإلنســـان واحلريـــات املدنيـــة  وإىل املبـــادرات الراميـــة إىل تعزيـــز التثقيـــف والتـــدريب يف  ـــال حقـــوق 
اإلنسان والتـدابري املتخـذة يف  ـالت الصـحة والتعلـيم والتوويـف ويف سـبيال ةسـة حيـاة النسـاء 

 والفتيات.
ت و ارة وأعربـــت تركيـــا عـــن ت ـــامنها مـــع غينيـــا يف حرهبـــا ضـــد فـــريوس اإليبـــول. ورـــجع -15

حقوق اإلنسان واحلريات املدنية عل  وضع مبادرات هادفة. ورـجعت غينيـا أي ـاا علـ  مواصـلة 
 جهودها من أجال ضمان نيال التعليم دون دييز.

وأرـــادت اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة بـــاجلهود املبذولـــة مـــن أجـــال تنفيـــذ اللتزامـــات الـــيت  -16
عراض الـدورج الشـامال السـابقة. وطلبـت احلصـول أخذهتا غينيا عل  نفسها يف إطار عملية الست

علــ  معلومـــات بشــ ن مرصـــد رــؤون املـــرأة والطفــال الـــذج أُنشــن يف إطـــار و ارة حقــوق اإلنســـان 
 واحلريات املدنية. 

ورجعت اململكة املتحدة لربيطانيـا العممـ  وأيرلنـدا الشـمالية غينيـا علـ  أن تت كـد مـن  -17
األنثويــــة  خــــذة يف الرتاجــــع؛ وأن ةــــر  تقــــدماا يف مســــاءلة التناســــلية  أن ممارســــة تشــــويه األع ــــاء

اجلهات الفاِعلة احلكومية املسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان  ا يكفـال اسـتجابة أفـراد  ـوات 
 األمن ألوامر احل ور أمال هيئات الق اء.

زرة الـيت وطلبت الوليات املتحدة األمريكية أن تقول احلكومة  حاسبة املسؤولة عن اجملـ -18
. ورجعت غينيا عل  أن تواصال تعاوهنا مـع مكتـب 2009حدثت يف ملعب كرة القدل يف عال 

 املمثال اخلاة لألمة العال املعا بالعنف اجلنس  يف حالت النزاع.
وســـلطت أوروغـــواج ال ـــوء علـــ  اخلطـــوات املتخـــذة لتنفيـــذ التوصـــيات املقدمـــة خـــالل  -19

لشــــامال مــــن أجــــال إنشــــاء مؤسســــة وطنيــــة حلقــــوق اإلنســــان الــــدورة األوىل لالســــتعراض الــــدورج ا
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ورجعت غينيا عل  اسـتكمال العمليـة ال ـرورية لتمكـة املؤسسـة مـن الضـطالع بوليتهـا علـ  
 حنو كامال.

غينيـــا واصـــلت تنفيـــذ برا هـــا املتعلقـــة حقـــوق أن ولحمـــت يهوريـــة فنـــزويال البوليفاريـــة  -20
فـريوس اإليبـول. وسـلطت ال ـوء بعـد وهـور  هتادت حـدرغم أ مة نقص املوارد الـيت ارـتاإلنسان 

عل  العمال امل طلع به بة الـو ارات لوضـع سياسـات مـن أجـال معاجلـة   ـايا األسـرة والتصـدج 
 للعنف القائم عل  أساس نوع اجلن .

ولحمت  مبابوج مع التقـدير إنشـاء و ارة حقـوق اإلنسـان واحلريـات املدنيـة واإلصـالا  -21
ــــة النســــاء والبنــــات اجلــــارج يف  طــــاع                 الــــدفاع واألمــــن والتــــدابري العمليــــة املتخــــذة مــــن أجــــال محاي
 وتعزيز املساواة.

وأرــــادت ألبانيــــا بإنشــــاء و ارة لتعزيــــز حقــــوق اإلنســــان. ورحبــــت بــــاإلجراءات املتخــــذة  -22
مـــا لتحســـة اإلطـــار القـــانوين ومكافحـــة املمارســـات ال ـــارة الـــيت تســـتهد  النســـاء واألطفـــال  ك

 رحبت بالتدابري افادفة إىل مكافحة الجتار بالبشر واستغالفم يف البغاء. 
ـــــات  -23 ـــــة وتقـــــدق التقـــــارير إىل هيئ ـــــ  الصـــــكو  الدولي ـــــر إىل التصـــــديق عل وأرـــــارت اجلزائ

املعاهـــدات. ورحبـــت بـــاجلهود الراميـــة إىل مكافحـــة العنـــف املمـــارس علـــ  املـــرأة  و اصـــة تشـــويه 
 ثوية  واملبادرات افادفة إىل محاية حقوق اإلنسان ومكافحة الفقر.األع اء التناسلية األن

وأرـــارت أنغــــول إىل اســـتمرار ممارســــة تشـــويه األع ــــاء التناســـلية األنثويــــة  ل ســــيما يف  -24
املنــاطق الريفيــة  ودعــت غينيــا إىل مواصــلة جهودهــا مــن أجــال استئصــال تلــأل املمارســة. وحثــت 

ة تقــدق املســاعدة إىل غينيــا مــن أجــال ضــمان اســتقرارها وإحــرا  أنغــول اجملتمــع الــدو  علــ  مواصــل
 تقدل يف اجملالة الجتماع  وال تصادج.

وأرــادت األرجنتــة بإنشــاء و ارة حقــوق اإلنســان واحلريــات املدنيــة وحثــت غينيــا علــ   -25
تـــب تعزيــز تعاوهنـــا مـــع املفوضــية الســـامية حلقـــوق اإلنســان  ُمـــرب ةا الفـــرة الــيت يتيحهـــا وجـــود مك

  طرج تابع للمفوضية.
  2010وهنـــ ت أســـرتاليا غينيـــا علـــ  بـــاا النتخابـــات الرئاســـية الـــيت نُممـــت يف عـــال  -26

وعلــ  إنشــاء وحــدة خاصــة تابعــة للشــرطة تُعــص  كافحــة الجتــار  ووضــع مدونــة ســلو  خاصــة 
مــا بــ فراد الشــرطة. وحثــت غينيــا علــ  أن تراعــ  علــ  النحــو الواجــب حقــوق اإلنســان يف إطــار 

 تتخذأل من إجراءات ملكافحة فريوس اإليبول وما تبذله من جهود من أجال ةقيق التعايف.
وأرادت بنغالديش بالتزال غينيا بتنفيذ إصالحات هتد  إىل بناء الدميقراطية. وأرـارت  -27

إىل التقــدل الــذج ُأحــر  بف ــال مــا اخُتــذ مــن إجــراءات متنوعــة  وذلــأل علــ  الــرغم مــن التحــديات 
ولحمت بوجه خاة التقـدل احملـر  يف  طـاع الصـحة واإلجـراءات املتخـذة خلفـ  معـدل  املاثلة 

 الوفيات النفاسية. 
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وأرادت بنن باإلجراءات املتخذة من أجال تنفيذ التوصـيات املقدمـة خـالل السـتعراض  -28
الــدورج الشــامال األول  كمــا أرــادت باعتمــاد الدســتور اجلديــد الــذج يكــرس املبــادل األساســية 

 وق اإلنسان  من  َبيال املساواة وعدل التمييز.حلق
وأعربت بوتسوانا عن ت امنها مع غينيا يف إطار األ مة الصحية الناجتة عن تفش  محـ   -29

اإليبــول. وأرــارت إىل اجلهــود املبذولــة مــن أجــال ضــمان احلقــوق املدنيــة والسياســية وأعربــت عــن 
ــــة إىل إرســــاء ن مــــال دســــتورج والرتقــــاء باجلهــــا  الق ــــائ  تقــــديرها لاصــــالحات اجلاريــــة والرامي

 وإصالا النمال األما.
وأرـــارت الربا يــــال إىل اجلهـــود املبذولــــة مـــن أجــــال مكافحـــة التمييــــز والعـــف ضــــد املــــرأة.  -30

ورحبــت بالعمليــة اجلاريــة مــن أجــال التصــديق علــ  الربوتوكــول الختيــارج لتفا يــة الق ــاء علـــ  
غينيــا علــ  إحــرا  املزيــد مــن التقــدل يف هــذا الصــدد. ييــع أرــكال التمييــز ضــد املــرأة ورــجعت 

وأرــادت الربا يــال بــالتزال غينيــا بالن ــمال إىل الربوتوكــول الختيــارج لتفا يــة مناه ــة التعــذيب 
وغـريأل مــن ضـروب املعاملــة أو العقوبـة القاســية أو الالإنسـانية أو املهينــة  وبتوجيـه دعــوة دائمــة إىل 

 اإلجراءات اخلاصة.
بروين دار السالل  ا ُأحر  من تقدل يف  ال إعمـال حقـوق الفئـات ال ـعيفة  وسلمت  -31

و اصة النساء واألطفال. وسلطت ال وء عل  املبادرات املتخذة يف اجملالت اليت هتم األطفـال  
 و اصة اعتماد  انون األطفال الذج واءل التشريع الوطا مع اتفا ية حقوق الطفال.

ورحبت بوروندج بإنشاء اجملل  األعل  للعدالة وبالزيادة يف أجور الق اة  معتـربةا أهنمـا  -32
تــدبريان مهمــان ل ــمان اســتقالل اجلهــا  الق ــائ . وســلطت ال ــوء علــ  التــدابري املتخــذة مــن 

 أجال حمر عزل النساء ألسباب تتعلق باحلمال. 
  اإلصـالا التشـريع  الواسـع ورحبت كـابو فـريدج بـاجلهود املبذولـة وسـلطت ال ـوء علـ -33

النطـــاق وعلـــ  التـــدابري املتخـــذة إلصـــالا نمـــال الق ـــاء  كمـــا رحبـــت بالقـــانون املتعلـــق بالصـــحة 
والصــحة اإلبابيــة يف ســياق مكافحــة ممارســة تشــويه األع ــاء التناســلية األنثويــة  وباعتمــاد احلــد 

 األدىن لألجور وبوضع خطة عمال خاصة باألطفال.
النتــائج الــيت توصــلت إليهــا احملكمــة اخلاصــة املعنيــة بنمــر اجلــرائم الــيت وســ لت كنــدا عــن  -34

  وتســـاءلت بوجـــه خـــاة عـــن ســـبب عـــدل مثـــول املســـؤولة عـــن تلـــأل 2009ارُتكبـــت يف عـــال 
اجلــرائم أمـــال احملكمـــة. وأرـــادت بالتقـــدل الـــذج أحر تـــه غينيـــا  و اصـــة يف إطـــار عمليـــة النتقـــال 

 الدميقراط .
ريقيا الوسط  باإلصالحات اجلريئة اليت ررعت فيها غينيا من أجـال وأرادت يهورية أف -35

بنـــاء  تمـــع دميقراطـــ  يقـــول علـــ  أســـاس احـــرتال حقـــوق اإلنســـان. ورحبـــت كـــذلأل  هـــود غينيـــا 
 الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
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اض وأرـادت تشـاد  هـود غينيـا مـن أجــال متابعـة وتنفيـذ التوصـيات املنبثقـة عـن الســتعر  -36
السابق  وذلأل عل  الرغم من التحديات املاثلة  و اصة تلأل املتعلقـة بالتصـدج حلمـ  اإليبـول. 

 غينيا يف جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها. وحثت اجملتمع الدو  عل  مساعدة
عقــد يف البلــد  فإهنــا  -37

ُ
أحاطــت وإذ تعــ  رــيل  التحــديات الــيت تواجههــا غينيــا وبــالوا ع امل

 علماا  هود غينيا الرامية إىل النهوض حقوق اإلنسان عن طريق تعزيز إطارها القانوين واملؤسس .
وأرـار الوفـد الغيــا مـن جديــد إىل مسـ لة ذُكــرت يف البيـان الفتتــاح  وتتعلـق باملشــاكال  -38

تعقيـد وأن غينيـا افيكلية اليت تعـاين منهـا غينيـا. وبـة أن تـاري  البلـد املؤسسـ  وافيكلـ  رـديد ال
تواجه اليول ةدية ضخمة: بناء الدولة وبناء الدميقراطية يف الو ت نفسـه. وأضـا  الوفـد  ـائالا 
إنــه ينبغــ  أي ــاا مراعــاة هشارــة املؤسســات العامــة وضــعف الثقافــة الدميقراطيــة واملؤسســية وبعــ  

د أكـد أن ذلـأل ل يعـا أن جوانب املقاومة اليت تُعز  إىل أسباب ثقافية واجتماعية. غري أن الوف
 السلطات العامة لن تتحمال مسؤوليتها يف  ال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.

وفيما يتعلق بالتصديق عل  العديد من الربوتوكولت الختيارية  أكد الوفد أن احلكومة  -39
ت مســتعدة لختــاذ مــا يلــزل مــن إجــراءات مــن أجــال التصــديق علــ  تلــأل الصــكو  وإنشــاء ا ليــا

 ال رورية لذلأل.
ر الوفـد أن غينيـا أعلنـت و فـاا فعليـاا لتنفيـذ العقوبـة منـذ ك ـوفيما يتعلق بعقوبة اإلعـدال  ذ  -40

ســـنوات عديـــدة. وأضـــا  بـــالقول إن إصـــالا  ـــانون العقوبـــات جـــار  وإن و ارة حقـــوق اإلنســـان 
 تعتزل إطالق محلة للتوعية بإلغاء عقوبة اإلعدال.

ات العادلة  أكد الوفد أن اإلركالية تتعلق باجملا ر اليت جدت و صوة مس لة احملاكم -41
وبالصـــعوبات الـــيت تواجههـــا اجملتمعـــات افشـــة الـــيت رـــهدت مثـــال  2009أيلول/ســـبتمرب  28يف 

تطــرا أي ــاا ةــدياا سياســياا.  املســ لةتلــأل امليســ  مــن حيــ  املــوارد البشــرية واخلــربات  مؤكــداا أن 
أيلول/ســـبتمرب ســـُتعقد وستســـتويف  28 صـــوة أحـــداث  وأكـــد الوفـــد مـــن جديـــد أن احملاكمـــة

 ــب إجــراء احملاكمــة دفاعــاا عــن رــر  غينيــا ورــر  ال ــحايا    رــروط اجلديــة والصــرامة. أجــال
 و اصة النساء الالئ  تعرضن لعتداءات وأعمال عنف وحشية. 

أمـــا عـــن تســـجيال األطفـــال عنـــد الـــولدة  فقـــد أكـــد الوفـــد أن احلكومـــة تبـــذل جهـــوداا  -42
ـــة املدنيـــة  ـــة الطـــابع املركـــزج عـــن خـــدمات احلال ضـــخمة يف هـــذا الصـــدد  و اصـــة عـــن طريـــق إ ال

 وتعميمها عل  مستو  البلديات وعن طريق تسليم رهادات احلالة املدنية  اناا.
ا  األطفــال يف ارــرت وفيمــا يتعلــق بــالربوتوكول الختيــارج لتفا يــة حقــوق الطفــال بشــ ن  -43

 الوفد أن صكو  التصديق ستسلم  ريباا لوديع التفا ية.املنا عات املسلحة  أكد 
وفيمـــا يتعلـــق بـــالعنف املمـــارس علـــ  املـــرأة  و اصـــة ممارســـة تشـــويه األع ـــاء التناســـلية  -44

األنثوية  أفاد الوفد أن هذأل املمارسة دثال مشكلة حقيقية تعمال احلكومة عل  التصـدج فـا بكـال 
أسباب ثقافية وإىل عدد مـن املؤسسـات التقليديـة الـيت  حزل رغم ما تواجهه من مقاومة تعز  إىل
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غالباا ما دارس عل  اجملتمع ت ثرياا أ و  من ذلأل الذج دارسه الدولة. و د أطلقت احلكومة محلة 
              توعيــة ورـــرعت يف تغيـــري املعـــايري واختـــذت عـــدداا مــن اإلجـــراءات البتكاريـــة  لكـــن تلـــأل التـــدابري 

يف صـاملرجوة. وبة  الوفد أنه ينبغ  التفكـري يف اجلانـب املـا  والنمـر يف إعـادة تو مل ةقق النتائج 
 األرخاة الذين ميارسون تشويه األع اء التناسلية األنثوية. 

وذك ر الوفد بالدعوة املوج هة إىل املقررين اخلاصة التابعة لألمـم املتحـدة  مشـرياا إىل أن  -45
 تلأل الدعوة ت خرت بسبب األ مة الصحية الناجتة عن فريوس اإليبول.

وأكد الوفد أن احلكومة حريصة عل  مواصلة املعركة من أجـال إعمـال مبـدأ املسـاواة بـة  -46
لفرصة أمال النساء لنيال التعليم واملشاركة يف العمالة واحرتال حق املـرأة يف الرجال والنساء وإتاحة ا

األســرة. وت مــال غينيــا أن تلقــ  الــدعم الــال ل مــن اجملتمــع الــدو  ومفوضــية األمــم املتحــدة الســامية 
 حلقوق اإلنسان من أجال العمال عل  تلأل املسائال. 

الوفــد أن عناصــر  ــوات األمــن  و صــوة أحــداث العنــف الــيت ختللــت املمــاهرات  أفــاد -47
ينبغــ  أن لصــلوا علــ  التــدريب املناســب وأن تكــون لــديهم فكــرة واضــحة عــن مهمــتهم وكــذلأل 

يف األحـزاب السياســية ضـلة عـن التقنيـات املناسـبة حلفــظ النمـال. و ـب أن يشـمال التــدريب املنا
ة من خـالل مـا تفرضـه واملتماهرين أي اا. وأكد الوفد أن من واجب الدولة أن ترسال إرارات  وي
علــ  ممارســتها ل تكــون مــن عقوبــات لكــ  تــذك ر اجلميــع بــ ن احلقــوق ينممهــا إطــار  ــانوين وأن 

حســاب ا خــرين. وأضــا  الوفــد بــالقول إن غينيــا ل تــزال تفكــر يف الســبال الكفيلــة بإهنــاء ثقافــة 
 اإلفالت من العقاب وتعتزل اختاذ ما يلزل من إجراءات من أجال ذلأل.

د الوفد أن احلكومة تعمال ما يف وسعها من أجال إحالة امللفات اخلاصة بالتجاو ات وأفا -48
املرتكبة من جانب  وات األمن اليت ل تدخال يف نطاق اختصاة احملكمة العسـكرية إىل احملـاكم 

 العادية من أجال البت فيها.
مـا يلـزل مـن تـدابري  وفيما يتعلق باملواعيد النتخابيـة  أكـد الوفـد أن احلكومـة تعتـزل اختـاذ -49

 من أجال تنميم النتخابات املقبلة يف أجواء يسودها افدوء ويف وال احرتال املبادل الدميقراطية.
األ مــة الصــحية مؤكــداا أن هــذأل   اهبــة ســاند غينيــا يفت هــات الــيتورــكر الوفــد كــال اجل -50

حقــوق اإلنســان  األ مــة لــن تثــا احلكومــة عــن مواصــلة اإلصــالحات الــيت بــدأهتا مــن أجــال تعزيــز
 ومحايتها. 

الذج أحر ته غينيا منذ السـتعراض األخـري وأرـارت ل وأعربت الصة عن تقديرها للتقد -51
تعزيــــز بنــــاء  اإلجــــراءات الراميــــة إىل إىل صــــياغة عــــدد كبــــري مــــن القــــوانة واللــــوائ  التنميميــــة وإىل

ارسـات التقليديـة ال ـارة املؤسسات  كما أرـارت إىل اجلهـود املبذولـة مـن أجـال الق ـاء علـ  املم
 النساء.األطفال و  ع فا خياليت 
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وســـلطت جـــزر القمــــر ال ـــوء علــــ  النتـــائج الـــيت حققتهــــا غينيـــا يف ســــياق األ مـــة الــــيت  -52
واجهتها يف السنوات األخرية. وأعربت عن أملها يف أن تتمكن غينيا بف ـال دعـم اجملتمـع الـدو  

 ا ويف التوصيات اليت تلقتها.من بلوغ األهدا  املبي نة يف تقريرها الوط
 اتورحب الكونغو  هود غينيا  و اصة اجلهود املبذولة من أجال الق ـاء علـ  املمارسـ -53

التقليدية املؤذية للنسـاء واألطفـال  وبالتصـديق علـ  اتفا يـة مناه ـة التعـذيب وغـريأل مـن ضـروب 
أحـداث  تبعـاتمليـة الراميـة إىل معاجلـة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو املهينـة  وبالع

. ورــجعت غينيــا علــ  تعزيــز تعاوهنــا مــع اإلجــراءات اخلاصــة التابعــة جمللــ  حقــوق 2009عــال 
 اإلنسان.

ورحبت كوستاريكا باجلهود املبذولة مـن أجـال تـدعيم الدميقراطيـة عـن طريـق النتخابـات  -54
شـــاركة. وأرـــارت إىل ضـــرورة إنشـــاء ورـــجعت غينيـــا علـــ  مواصـــلة جهودهـــا الراميـــة إىل تعزيـــز امل

 ليــات حكوميــة مســتقلة لتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتهــا   ــا يف ذلــأل تــوفري ال ــمانات الال مــة 
 ملنع التعذيب.

ورحبت كوت ديفوار باعتماد خطة العمال الوطنية ل مان متابعة التوصيات املنبثقة عن  -55
هــدات واللجنــة الدوليــة لتقصــ  احلقــائق يف الســتعراض الــدورج الشــامال واملقدمــة مــن هيئــات املعا

 اجملالت املتصلة بتعزيز املؤسسات وبسياسات حقوق اإلنسان.
وأبــر ت كوبــا أايــة التعــاون الــدو  يف التصــدج لتفشــ  فــريوس اإليبــول وحثــت اجملتمــع  -56

هبياكلهــا الــدو  علــ  تعزيــز التعــاون و يــادة املســاعدة املاليــة املقدمــة إىل غينيــا مــن أجــال النهــوض 
 األساسية الصحية يف يلة أمور أخر . 

وأعربـــت اجلمهوريـــة التشـــيكية عـــن تقـــديرها للمعلومـــات الـــيت  ـــدمها الوفـــد بشـــ ن تنفيـــذ  -57
 التوصيات املنبثقة عن الستعراض الدورج الشامال السابق.

أجــال  وبينمــا رحبــت يهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــاجلهود الكــرب  الــيت تبــذفا غينيــا مــن -58
التصدج حلالة حقوق اإلنسـان وتنفيـذ التوصـيات املنبثقـة عـن السـتعراض الـدورج الشـامال  فإهنـا 

 أرارت إىل الصعوبات اليت ل تزال  ائمة.
وأرـــادت الـــداير  بغينيـــا لتعاوهنـــا البن ـــاء يف إطـــار عمليـــة الســـتعراض الـــدورج الشــــامال  -59

ن ومحايتهــا. وأعربــت عــن أملهــا يف أن تتخــذ وللتقــدل الــذج أحر تــه يف  ــال تعزيــز حقــوق اإلنســا
غينيــا خطــوات حمــددة مــن أجــال الوفــاء بالتزاماهتــا  صــوة التصــديق علــ  الربوتوكــول الختيــارج 
امللحــق باتفا يــة مناه ــة التعــذيب. وأعربــت الــداير  عــن اســتعدادها لتقــدق املســاعدة إىل غينيــا  

 يق العامل  عل  اتفا ية مناه ة التعذيب.  يف إطار املبادرة املتعلقة بالتصدعند ال ت اء
وأعربــت جيبــو  عــن تقــديرها ملختلــف اإلجــراءات الــيت اختــذهتا غينيــا  ول ســيما التــدابري  -60

مــن أجــال الوفــاء بالتزاماهتــا املتعلقــة بتقــدق التقــارير الــيت حــال موعــد تقــدميها إىل هيئـــات  املتخــذة
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                 ا يف ةقيــــــــق أهــــــــدافها املتعلقــــــــة بإعمــــــــالنجــــــــا بالاملعاهــــــــدات. وأعربــــــــت عــــــــن دنياهتــــــــا لغينيــــــــا 
 حقوق اإلنسان. 

وأ رت مصر بالتدابري افامة اليت اختـذهتا غينيـا مـن أجـال تعزيـز حقـوق اإلنسـان  و اصـة  -61
 ــالت العدالــة والــدفاع واألمــن واإلدارة. وســلطت ال ــوء علــ  إنشــاء  الــيت هتــمبــرامج اإلصــالا 

ــــــذ سياســــــات حقــــــوقو ارة حقــــــوق اإلنســــــان وا ــــــيت ُعهــــــد إليهــــــا  همــــــة تنفي ــــــات املدنيــــــة ال                  حلري
 اإلنسان ورصدها. 

ورحبت غينيا الستوائية باجلهود اليت تبذفا غينيا من أجال امل    دماا عل  درب تعزيـز  -62
 وأرـــارت إىلاملســـاواة. ةقيـــق حقـــوق اإلنســـان ومحايتهـــا  ل ســـيما يف  ـــالت التعلـــيم والعمـــال و 

تعزيز التثقيف يف  الت حقـوق اإلنسـان وضـمان وصـول  هبد  اليت اعتمدهتا غينيا سياساتال
 النساء والفتيات إىل التعليم  ميع مستوياته عل   دل املساواة. 

وأرادت إثيوبيا  هـود غينيـا مـن أجـال ةديـد اجملـالت ذات األولويـة فيمـا يتصـال بتعزيـز  -63
أرــادت بتعزيــز اإلطــار القــانوين. ورــجعت غينيــا علــ  مواصــلة حقــوق اإلنســان ومحايتهــا  كمــا 

 العمال يف  الت التنمية السياسية وال تصادية والجتماعية. 
ورحبـــت فرنســــا بالتقــــدل الـــذج أحر تــــه غينيــــا حنــــو ةقيـــق النتقــــال الــــدميقراط  وإرســــاء  -64

                     انتخابــــــاتمؤسســــــات دميقراطيــــــة وتعزيــــــز ســــــيادة القــــــانون. وأعربــــــت عــــــن أملهــــــا يف أن جُتــــــر 
 يف كنف احرتال املعايري الدميقراطية وحقوق اإلنسان.  2015عال 
ـــا مـــع ا ليـــات الدوليـــة حلمايـــة حقـــوق اإلنســـان و هودهـــا  -65 ورحبـــت غـــابون بتعـــاون غيني

الراميــة إىل تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن الســتعراض الــدورج الشــامال. ورحبــت بالتــدابري املتخــذة 
كافحــة العنــف املمــارس علــ  النســاء والفتيــات  كمــا رحبــت بالتــدابري املتخــذة مــن أجــال إعمــال مل

 احلق يف التعليم. 
وأ رت أملانيا  ا أحر ته غينيا من تقدل يف التصدج للمشـاكال العويصـة الـيت تواجههـا يف  -66

تكـــال يف   ـــال احلوكمـــة الررـــيدة وحقـــوق اإلنســـان. وأثنـــت علـــ  غينيـــا ملـــا تبذلـــه مـــن جهـــود ل
مكافحــة فــريوس اإليبــول وأعربــت عــن تعاطفهــا مــع ال ــحايا وأســرهم. وأعربــت أملانيــا عــن القلــق 

 إ اء الستخدال املفرط وغري املتناسب للقوة خالل املماهرات. 
وأعربــت غانــا عــن ت ــامنها مــع غينيــا يف جهودهــا الراميــة إىل مكافحــة فــريوس اإليبــول.  -67

ملكافحـة املمارسـات التقليديـة املؤذيـة للنسـاء واألطفـال  كمـا أرـادت  وأرادت بالتدابري املعتمـدة
 باجلهود اجلارية والرامية إىل التصدج لالدعاءات املتعلقة  مارسة التعذيب. 

ورحبــت هنــدوراس بــاجلهود املبذولــة مــن أجــال تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن الســتعراض  -68
ا هيئـــات اجملتمـــع املـــدين  تُعـــص باســـتعراض ييـــع األول وأرـــادت بقـــرار إنشـــاء جلنـــة  تشـــار  فيهـــ

 التشريعات الوطنية بغية مواءمتها مع القانون الدو  حلقوق اإلنسان. 
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وأعربت افند عن تقديرها ملا تبديه غينيا من وعـ  بالتحـديات املاثلـة أمـال احلفـا  علـ   -69
بعـة جهـود التنميـة الجتماعيـة السلم والستقرار السياس  الال مة حلماية احلقـوق األساسـية ومتا

 وال تصادية. وأرادت بغينيا ملا تبذله من جهود هبد  تعزيز سيادة القانون وتدعيم الدميقراطية. 
ــــز حقــــوق اإلنســــان ومحايتهــــا  -70 ورحبــــت إندونيســــيا بقــــرار إنشــــاء و ارة مســــؤولة عــــن تعزي

ر إىل هيئـــات املعاهـــدات. ولحمـــت التـــدابري املتخـــذة مـــن أجـــال تـــدار  التـــ خري يف تقـــدق التقـــاري
 وأعربت عن دعمها لغينيا وت امنها معها يف التصدج أل مة اإليبول. 

وأعربت أيرلندا عن انشغافا إ اء القيـود املفروضـة علـ  ممارسـة احلـق يف التجمـع السـلم   -71
 ة. وحيال اخنفاض عدد احملاكمات اليت تشمال أرخاصاا ميارسون تشويه األع اء التناسلية األنثوي

وأرـــــادت إيطاليـــــا بغينيـــــا للتزامهـــــا بتحقيـــــق املســـــاواة بـــــة اجلنســـــة ومحايـــــة املـــــرأة مـــــن  -72
املمارســات ال ــارة  كمــا أرــادت بقــرار غينيــا إدراج تعلــيم حقــوق اإلنســان يف املنــاهج الدراســية. 

 ورحبت أي اا بتصديق غينيا عل  عدد من الصكو  الدولية. 
عديدة حلماية حقوق اإلنسـان منـذ تعـديال الدسـتور ومنـذ ورحبت اليابان بإنشاء  ليات  -73

إجراء انتخابات رئاسية دميقراطية. ورجعت غينيا عل  مواصلة جهودها من أجـال تعزيـز املسـاواة 
 بة اجلنسة والرتقاء بوضع املرأة يف إطار الدستور اجلديد.

للتفكـري يف ســبال ورحـب املغـرب بالتصـديق علـ  اتفا يـة مناه ــة التعـذيب وإنشـاء جلنـة  -74
وضــع  ليـــات لتعــوي  ضـــحايا انتهاكــات حقـــوق اإلنســـان. وهنــ  غينيـــا أي ــاا علـــ  إدراج تعلـــيم 

 حقوق اإلنسان يف خمتلف درجات التعليم. 
وأعربت لكسمربغ عـن ت ـامنها مـع غينيـا ودعمهـا فـا يف جهودهـا الراميـة إىل التصـدج  -75

  رـجعت غينيـا علـ  مواصـلة 2015ت عـال لتفش  فريوس اإليبول. ومـع ا ـرتاب موعـد انتخابـا
 استخدال إطار الدعم السياس  والتنسيق الدو  كما تعكسه تشكيلة غينيا للجنة بناء السالل. 

ورحبت مدغشقر بـاجلهود املبذولـة لتعزيـز مكافحـة املمارسـات والسياسـات التقليديـة يف  -76
ا يف جهودها الرامية إىل تنفيذ التزاماهتا  ال التعليم والعمالة. ودعت اجملتمع الدو  إىل دعم غيني

 املتعلقة حقوق اإلنسان. 
وأ ــرت ماليزيــا  هــود غينيــا يف  ــال تعزيــز ســيادة القــانون وإرســاء الدميقراطيــة وأرــادت  -77

بغينيا ملا تبذله مـن جهـود مـن أجـال وضـع اإلطـار املؤسسـ  ال ـرورج للنهـوض بالنسـاء والفتيـات 
 واألطفال ومحايتهم.

وأرــــادت املكســــيأل بالتقــــدل احملــــر  منــــذ الــــدورة األوىل لالســــتعراض الــــدورج الشــــامال.  -78
ولحمت بوجه خاة التدابري املعتمدة للنهوض بالتعليم والصحة والعمالة. ورحبت أي اا بوضـع 
اســـرتاتيجية وطنيـــة ملكافحـــة العنـــف القـــائم علـــ  أســـاس نـــوع اجلـــن  وباعتمـــاد السياســـة الوطنيـــة 

 حلماية األطفال. 
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وطلب اجلبال األسود احلصول عل  معلومات عن التـدابري املتخـذة ل ـمان تـوفري الرعايـة  -79
املناســبة واحلمايــة الكافيــة لألطفــال احملــرومة مــن بيئــتهم األســرية  وكــذلأل عــن األنشــطة امل ــطلع 

 هبا إلعمال التشريع القائم املتعلق حمر تشويه األع اء التناسلية األنثوية. 
ويت باملبادرات الراميـة إىل إ امـة عال ـات مـع املؤسسـات املاليـة الدوليـة   ـا ورحبت الك -80

 فيها البنأل اإلسالم  للتنمية  يف سبيال النهوض بالتنمية الجتماعية وال تصادية. 
وأرـــادت ناميبيــــا بغينيــــا ملــــا  طعتـــه مــــن أرــــواط كبــــرية يف  ـــال تعزيــــز حقــــوق اإلنســــان  -81

رج الشامال األخري  كما أرادت  هود غينيا الراميـة إىل وضـع حـد ومحايتها منذ الستعراض الدو 
لافالت من العقاب عن العنف املمارس عل  النساء واألطفال. وأعربت عن ت امنها مـع غينيـا 

 يف معركتها من أجال التصدج لتفش  فريوس اإليبول.
عمـــال احلقـــوق وأرــادت هولنـــدا بــاجلهود الراميـــة إىل مكافحـــة تفشــ  فـــريوس اإليبــول وإ -82

الصــحية الجتماعيــة وال تصــادية. وأعربــت عــن انشــغافا ألن ممارســة تشــويه األع ــاء التناســلية 
األنثوية ل تزال دثال مشـكلة خطـرية وواسـعة النطـاق رغـم املسـاع  الـيت تبـذفا احلكومـة مـن أجـال 
ج الق ـــاء عليهـــا. وســـلطت هولنـــدا ال ـــوء علـــ  ضـــرورة مواصـــلة التحقيقـــات مـــن أجـــال التصـــد

 لافالت من العقاب عن انتهاكات حقوق اإلنسان. 
ونوهـــت نيكـــاراغوا بـــاجلهود املبذولـــة يف ســـبيال تعزيـــز نمـــال حقـــوق اإلنســـان رغـــم القيـــود  -83

الجتماعيــــة وال تصــــادية واملشــــاكال الصــــحية ورــــحة املــــوارد. ورــــددت علــــ  أايــــة إ ــــاد إرادة 
 لقانون.سياسية لبناء بلد يعيش يف وال الدميقراطية وسيادة ا

ــــذ الســــتعراض األخــــري  و اصــــة فيمــــا يتعلــــق بعقــــد  -84 ــــرويج بالتقــــدل احملــــر  من وأ ــــرت الن
انتخابات حرة وهتيئـة المـرو  املناسـبة لالنتقـال حنـو حكـم مـدين  ولكنهـا أرـارت إىل ممارسـات 

إ اء  العنف اليت ختللت املماهرات واليت ل تزال تشكال ةدياا حقيقياا. وأعربت عن انشغافا أي اا 
 حقوق الفتيات والنساء.

وأ رت الفلبة بسياسات حكومة غينيا الراميـة إىل مكافحـة املمارسـات التقليديـة املؤذيـة  -85
للنســـاء واألطفـــال  مـــن  بيـــال تشـــويه األع ـــاء التناســـلية األنثويـــة. وأعربـــت عـــن تقـــديرها حلـــرة 

جُتــــَر بشــــ ن عــــدد منهــــا احلكومـــة علــــ  التصــــدج لالنتهاكــــات املتكــــررة حلقــــوق اإلنســـان الــــيت مل 
 ةقيقات كاملة ول حماكمات.

ورحبــت الربتغــال بــاجلهود املبذولــة مــن أجــال النهــوض حقــوق املــرأة  ولكنهــا أعربــت عــن  -86
القلــق إ اء التقــارير الــيت تتحــدث عــن العنــف املمــارس علــ  النســاء والفتيــات وحيــال ارتفــاع نســبة 

ملمارسة تشويه األع اء التناسلية األنثويـة. ورحبـت أي ـاا الفتيات والنساء الال  ل يزلن خي عن 
 بإنشاء اللجنة املشرتكة بة الو ارات املعنية حقوق اإلنسان.

وأ ــرت يهوريــة كوريــا  ــا تبذلــه غينيــا مــن جهــود لتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتهــا منــذ  -87
إنشــــاء و ارة حقــــوق الســــتعراض الــــدورج الشــــامال األول للحالــــة يف غينيــــا  و اصــــة عــــن طريــــق 
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اإلنسان واحلريات املدنية واملرصد الوطا املعـا  كافحـة العنـف املمـارس علـ  النسـاء واألطفـال  
 واعتماد وتنفيذ اخلطة السرتاتيجية للق اء عل  ممارسة تشويه األع اء التناسلية األنثوية. 

  وأرــارت بوجــه 2010ولحمــت روانــدا التقــدل الكبــري الــذج أحر تــه غينيــا منــذ عــال  -88
خـــاة إىل اســـتعادة النمـــال الدســـتورج وإىل إنشـــاء و ارة حقـــوق اإلنســـان واحلريـــات املدنيـــة وإىل 

 اإلصالحات العديدة اليت ررعت فيها احلكومة من أجال ةقيق سيادة القانون بصفة فعلية.
ور اجلديـد ورحبت السنغال بالتدابري افامة اليت اختذهتا غينيـا   ـا يف ذلـأل اعتمـاد الدسـت -89

وإنشاء و ارة معنية حقوق اإلنسان والتصديق علـ  الربوتوكـول الختيـارج لتفا يـة حقـوق الطفـال 
 بش ن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية.

وحثـــت ســـرياليون اجملتمـــع الـــدو  علـــ  تقـــدق املســـاعدة التقنيـــة والـــدعم املـــا  مـــن أجـــال  -90
و فعـــال للتحـــديات الـــيت تطرحهـــا جهــود إعـــادة البنـــاء يف فـــرتة مـــا بعـــد األ مـــة. التصــدج علـــ  حنـــ

وأرـــادت بغينيـــا ملواءمـــة تشـــريعها احمللـــ  مـــع اتفا يـــة حقـــوق الطفـــال وجلهودهـــا الراميـــة إىل إنفـــاذ 
القـــوانة الـــيت ةمـــر الـــزواج املبكـــر والقســــرج لألطفـــال ودنـــع ممارســـة تشـــويه األع ـــاء التناســــلية 

 األنثوية.
أرــــادت ســــنغافورة بغينيــــا ملشــــاركتها البنــــاءة يف عمليــــة الســــتعراض الــــدورج الشــــامال. و  -91

ونوهت أي اا  هودها الرامية إىل تعزيز  درات نمال الق ـاء الـوطا والنهـوض باملسـاواة يف  طـاع 
 الصحة عل  الرغم من التحديات املاثلة والنارئة عن أ مة فريوس اإليبول.

هود املبذولــة مــن أجــال تعزيــز مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب عــن ونو هــت ســلوفاكيا بــاجل -92
انتهاكات حقوق اإلنسان  ورددت عل  ضرورة اختـاذ املزيـد مـن اإلجـراءات احلامسـة. ولحمـت 
أن غينيا مل ةر  منذ دورة الستعراض الدورج الشامال األوىل سو  تقدماا حمدوداا يف  الت من 

 سة األوضاع داخال السجون. بيال حرية التجمع وإ امة العدل وة
ورحبـــت ســـلوفينيا بـــاجلهود املبذولـــة يف ســـبيال تعزيـــز اإلطـــار التنميمـــ  اخلـــاة بـــالعنف  -93

             املمــارس علـــ  املـــرأة واملمارســـات التقليديـــة ال ـــارة  لكنهــا أعربـــت عـــن القلـــق ألن هـــذأل األفعـــال
لت نـــــادرة. وأرـــــارت إىل ل تـــــزال تشـــــكال ممارســـــات عاديـــــة ول خت ـــــع للمحاكمـــــة إل يف حـــــا

التحــديات اجلســيمة املعرتضــة يف  ــالت التعلــيم والوصــول إىل اخلــدمات الصــحية وســوء التغذيــة 
وعمال األطفال. وكررت سلوفينيا أي اا ت كيد التوصـيات الـيت  ـدمتها خـالل السـتعراض الـدورج 

 الشامال السابق.
اء دفــع جديــد للتنميــة ال تصــادية وأرــادت جنــوب أفريقيــا  هــود غينيــا الراميــة إىل إعطــ -94

والجتماعية والتصدج لتفش  فريوس اإليبول. ورجعت غينيـا علـ  مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل 
 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وإعمافا   ا يف ذلأل احلق يف التنمية.

ون وأ ـــرت إســـبانيا بالتقـــدل احملـــر  يف إحالـــة ملفـــات حـــالت القتـــال خـــارج نطـــاق القـــان -95
والغتصاب والتعذيب إىل العدالة  وأرارت إىل أن عدد الق ايا ل يزال مرتفعـاا. واعرتفـت أي ـاا 
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الـــيت رـــهدت مقتـــال  2009بالتقـــدل احملـــر  يف معاجلـــة امللفـــات املتعلقـــة ب حـــداث أيلول/ســـبتمرب 
 عديد األفراد واغتصاب عدد من النساء و موعة من التجاو ات من جانب أفراد الشرطة. 

وأراد السـودان بغينيـا لعتمـاد الدسـتور اجلديـد وإنشـاء و ارة حقـوق اإلنسـان واحلريـات  -96
 املدنية وتشكيال اللجنة الدائمة املشرتكة بة الو ارات املعنية بصياغة التقارير.

وسلطت السويد ال وء عل   واج األطفال الذج يهدد صحة وحيـاة الفتيـات ولـد مـن  -97
إىل أن اجلرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت خالل  زرة  فرة يائهن. وأرارت أي اا 

 مل تف  إىل أية حماكمات. 2009عال 
ــذ سياســات النهــوض بــاملرأة تنفيــذاا فعــالا. وأعربــت  -98 وأعربــت تايلنــد عــن أملهــا يف أن تُنفت

وع  العـال بتـدابري أي اا عن القلق إ اء عدل كفاية افياكـال األساسـية اخلاصـة بالرعايـة الصـحية والـ
 النمافة الصحية الواجب اختاذها من أجال مكافحة األمراض املعدية. 

ليشيت مع التقدير إنشاء جلنة وطنية مؤ تة للمصـاحلة ووحـدة خاصـة  -ولحمت تيمور  -99
تابعة للشرطة تعص  كافحـة الجتـار بالبشـر. وأحاطـت علمـاا أي ـاا بالتـدابري العديـدة الـيت اختـذهتا 

 من أجال ةسة األوضاع داخال مراكز الحتجا . غينيا
ورحبت توغو بالتدابري اليت اختـذهتا احلكومـة لو ـف انتشـار فـريوس اإليبـول  كمـا رحبـت  -100

 باجلهود املبذولة لبناء املؤسسات اجلمهورية بصفة تدر ية.
ــــارج امللحــــق  -101 ــــا علــــ  التصــــديق علــــ  الربوتوكــــول الختي ــــون  غيني باتفا يــــة ورــــجعت ت

مناه ة التعذيب والتفا ية الدولية حلماية ييع األرخاة من الختفاء القسرج  كما رجعتها 
علــــ  إنشــــاء مؤسســــة وطنيــــة مســــتقلة حلقــــوق اإلنســــان وتكثيــــف جهودهــــا يف ســــبيال مكافحــــة 
 التعذيب بفعالية أكرب. ورحبت بإنشاء مكتب  طرج تابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان.

حظ وفد غينيا أن إنشاء و ارة حقـوق اإلنسـان واحلريـات املدنيـة يشـكال خطـوة هامـة ول -102
يف  ــــال محايــــة حقــــوق اإلنســــان  رغــــم أن اإلجــــراء غــــري كــــا   لوضــــع حــــد للمشــــاكال املتصــــلة 
بانتهاكات احلقوق. وأفاد الوفد أن احلكومة تسـع  جاهـدة لتحسـة حالـة حقـوق اإلنسـان رغـم 

 ط الجتماعية والثقافية.ثقال تارخيها السياس  وال غو 
وأعلــن الوفــد أن غينيــا تعتــزل القيــال خــالل األرــهر املقبلــة باســتعراض عــال حلالــة حقــوق  -103

اإلنسان من أجال الو ـو  علـ  املشـاكال األساسـية املاثلـة أمـال إعمـال احلقـوق املدنيـة والسياسـية 
 وال تصادية والجتماعية والثقافية.

كومة  د  ررت إدراج تعليم حقـوق اإلنسـان يف الـربامج الدراسـية وأرار الوفد إىل أن احل -104
 من التعليم البتدائ  إىل التعليم اجلامع .
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وفيما يتعلق بالعنف املمارس علـ  املـرأة  أعلـن الوفـد إنشـاء مرصـد يعـص هبـذأل املشـكلة.  -105
قــوق اإلنســان ولحــظ أن هــذا العنــف يشــكال وا عــاا ل ميكــن ةملــه بالنســبة إىل كــال فــرد يــؤمن ح

 ويناضال من أجال ةقيق املساواة بة اجلنسة.
وأعلـــن الوفــــد كـــذلأل تنمــــيم حلقــــة دراســـية وطنيــــة يف املســــتقبال املنمـــور لتنــــاول مســــ لة  -106

اإلفـالت مـن العقـاب باعتبارهــا مشـكلة ل ميكـن أن خت ـع إلرادة الســلطة العامـة وحـدها  ســيما 
 أن هذأل السلطة العامة يف طور البناء.

وأرــار الوفــد إىل تشــكيال جلنــة مشــرتكة بــة الــو ارات تعــص بصــياغة التقــارير الدوريــة الــيت  -107
 ــب تقــدميها إىل هيئــات املعاهــدات وذلــأل بــدعم مــن املكتــب القطــرج التــابع ملفوضــية حقــوق 
  اإلنســـان. كمــــا أرــــار الوفــــد إىل إنشــــاء جلنــــة معنيــــة  تابعــــة التوصــــيات املنبثقــــة عــــن الســــتعراض

 امال. الدورج الش
و صوة مس لة املصاحلة الوطنية  أفاد الوفد أن غينيا  د أعربـت عـن إرادهتـا السياسـية  -108

من خالل إنشاء جلنة مؤ تة من أجال املصاحلة الوطنية. كمـا أفـاد الوفـد أن و ارة حقـوق اإلنسـان 
ة مـن أجـال ه  جهة التنسيق احلكومية بالنسبة إىل صندوق بنـاء السـالل وأن تعبئـة املـوارد متواصـل

 تعزيز عمال اللجنة.
ــر الوفــد بــ ن غينيــا أحــر ت تقــدماا ملحووــاا يف  ــال  -109 وفيمــا يتعلــق  مارســة التعــذيب  ذك 

مكافحة هذأل املمارسة. وبة  أن هذأل املمارسة كانت تشكال يف و ت لي  بالبعيد ممارسة واسعة 
زيـاا. وأضـا  الوفـد بـالقول إنـه مـن النتشار يف اجملتمع الغيا  لكنها أصبحت اليول تعترب فعالا خم

ال ـــرورج فـــرض عقوبـــات صـــارمة علـــ  املســـؤولة عـــن كـــال فعـــال مـــن أفعـــال التعـــذيب وإنـــه مـــن 
مـن اتفا يـة مناه ـة  1املتوخ  ت مة  انون العقوبات تعريفاا للتعذيب يتوافق مـع أحكـال املـادة 

ائر الـدفاع واألمـن علـ  هـذأل التعذيب. وأفاد الوفد كذلأل أنه ينبغ  تدريب العناصـر التـابعة لـدو 
 املس لة حن يبدوا احرتاماا أكرب حلقوق املواطنة.

أمــا  صــوة املســاواة  فقــد أرــار الوفــد إىل أن القــانون الغيــا يــنص علــ  أن تت ــمن  -110
يف املائــة مــن النســاء. لكنــه أكــد أن افــد  ل يكمــن يف  30القــوائم النتخابيــة مــا ل يقــال عــن 

 بال يكمن يف انتخاهبن.  ترري  النساء فحسب
وفيمــا يتعلــق بــاحلق يف التجمــع والتمــاهر  أفــاد الوفــد أن غينيــا تعمــال علــ  تعزيــز إطارهــا  -111

القــانوين مــن أجــال تنمــيم ممارســة هــذأل احلقــوق تنميمــاا أف ــال. وتشــمال التــدابري املتخــذة ةديــداا 
بــة  الوفــد أن الدولــة تعتــزل تــدريب مناضــل  األحــزاب السياســية علــ  املشــاركة املدنيــة واملواطنــة. و 

           معا بــــــة ييــــــع املســــــؤولة عــــــن أعمــــــال العنــــــف  ســــــواء أكــــــانوا مــــــن  ــــــوات الــــــدفاع واألمــــــن أل 
 من املتماهرين.

و صـوة مسـ لة السـجون  أفـاد الوفـد أن و ارة حقـوق اإلنسـان كانـت  ـد  ارت ييـع  -112
كـز الحتجـا   وهـ  مشـكلة تعـز  السجون ولحمت أن املشكلة األساسية تتعلـق باكتمـا  مرا 
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إىل كون السجون احلالية أنشئت  بـال السـتقالل. وأعلـن الوفـد أنـه مـن املقـرر بنـاء سـجن مركـزج 
جديــــد يســــتجيب للمعــــايري الدوليــــة ذات الصــــلة. وأرــــار الوفــــد كــــذلأل إىل إنشــــاء مرصــــد يعــــص 

 بالسجون يعمال ةت إررا  و ارة حقوق اإلنسان. 
الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان  فقد أرار الوفـد إىل أن القـانون  أما  صوة املؤسسة -113

  د صدر وأن افد  املنشود هو مواءمة األطر القانونية مع مبادل باري .
وفيمـا يتعلــق باملسـائال املتصــلة  مارسـة تشــويه األع ـاء التناســلية األنثويـة  أوضــ  الوفــد  -114

. ولحــظ أن علــ  الســلطات العامــة أن تتصــد  فــذأل أن هــذأل املمارســة راســخة يف اجملتمــع الغيــا
املمارسة حزل وصرامة من خالل فرض عقوبات رادعة مثلما حصال يف حالة ثالث نساء ميارسـن 
ختان اإلناث صدرت حقهـن يف الفـرتة األخـرية أحكـال إدانـة. غـري أن الوفـد لحـظ أن مـن املهـم 

بديلة لألرخاة الـذين يرتز ـون مـن هـذأل  كذلأل اختاذ بع  اإلجراءات البتكارية إل اد حلول
 املمارسة  ول سيما عن طريق إ اد مهن  جديدة فم. 

وفيمـــا يتعلــــق بتوويـــف الفتيــــات والنســــاء  أفـــاد الوفــــد أن احلكومـــة بصــــدد الــــدخول يف  -115
رـــراكة مـــع صـــندوق بنـــاء الســـالل مـــن أجـــال تنفيـــذ مشـــاريع هتـــد  إىل دكـــة هـــذأل الفئـــات مـــن 

وفــد   ــب أي ــاا تعزيــز نمــال التعلــيم عــن طريــق تيســري التحــاق الفتيــات األرــخاة. وحســب ال
 باملدرسة من أجال اكتساب الكفاءات اليت تعد هن لدخول سوق العمال. 

وأرار الوفد من جديد إىل مس لة تشـويه األع ـاء التناسـلية األنثويـة وأعلـن عـن اعتمـاد  -116
انتمــار اعتمــاد  ــانون تكميلــ  جديــد حــول  تــدابري  انونيــة وتشــريعية للتصــدج فــذأل املمارســة يف

هذأل املسـ لة يف القريـب املنمـور. وأرـار الوفـد كـذلأل إىل إنشـاء مرصـد  تمعـ  مـن أجـال وصـول 
 مرض  اإليد  والسال واملالريا إىل العالج واخلدمات الصحية. 

ويف اخلتال  ذكر الوفد أن غينيا تعمال بصدق من أجال محاية حقـوق اإلنسـان. وأضـا   -117
القول إن عل  البلد أن يعمال يف الو ت نفسه عل  تعزيز سـيادة القـانون وإدارة المـر  الصـعب ب

دون الرتاجع عن اإلصالحات املؤسسية ودون املساس  بدأ محاية احلقوق. وأخـرياا  الـتم  الوفـد 
دعم األمم املتحدة والدول األع اء من أجال تكري  تعزيز حقوق اإلنسـان ومحايتهـا علـ  أرض 

 ا ع يف غينيا. الو 

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
ستنظر غينيا في التوصيات التالية وستقدم ردودها في الوقت المناسب، ولكن في  -118

 -موعدددد أق دددار الددددورة التاسدددعة والعشدددرين لمجلدددس حقدددوق اإلنسدددان فدددي حزيران/يونيددد  
  :2015تموز/يولي  

__________ 

 مل ةرر الستنتاجات والتوصيات.  **
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نحددو الت ددديق علددو ال ددكو  أن تنظددر فددي اتخددات إضددوات  ضددافية  -118-1
 الدولية لحقوق اإلنسان التي لم تنضم  ليها بعد )الفلبين(؛

أن توقع وت دق علو البروتوكول االإتياري الملحق بالعهدد الددولي  -118-2
 الخاص بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقافية )البرتغال(؛

ن بالعهددد الدددولي أن ت دددق علددو البروتوكددولين االإتيدداريين الملحقددي -118-3
بددالحقوق االقت ددادية واالجتماعيددة والثقافيددة وباتفاقيددة القضدداء علددو جميددع الخداص 

 أشكال التمييز ضد المرأة )سيراليون(؛
أن ت دق علو البروتوكول االإتياري الثاني الملحدق بالعهدد الددولي  -118-4

ع الحداالت الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بغية  لغاء عقوبة اإلعدام فدي جميد
 )المملكة المتحدة لبريضانيا العظمو وأيرلندا الشمالية(؛

أن ت دق علو البروتوكول االإتياري الثاني الملحدق بالعهدد الددولي  -118-5
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف  لو  لغاء عقوبة اإلعدام )بنن(؛

الملحدق بالعهدد الددولي أن ت دق علو البروتوكول االإتياري الثاني  -118-6
 غواي(؛و الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )أور 

أن تعلدن وقفداا رسدمياا لتنفيدو عقوبدة اإلعددام مدن أجدل الت دديق علدو  -118-7
البروتوكدددول االإتيددداري الثددداني الملحدددق بالعهدددد الددددولي الخددداص بدددالحقوق المدنيدددة 

 والسياسية )أستراليا(؛
حكدم بلخضدوات الضدرورية إلعدون وقدف أن تنظر في اتخات جميدع ا -118-8

القانون لتنفيو أحكام اإلعدام بغيدة اإللغداء التدام لعقوبدة اإلعددام، وأن ت ددق علدو 
البروتوكدددول االإتيددداري الثددداني الملحدددق بالعهدددد الددددولي الخددداص بدددالحقوق المدنيدددة 

 والسياسية ) يضاليا(؛
العهددد الدددولي أن تنضددم  لددو البروتوكددول االإتيدداري الثدداني الملحددق ب -118-9

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتعلن دون تدخإير وقفداا بحكدم القدانون لتنفيدو 
 رغ(؛ عقوبة اإلعدام بشكل دائم )لكسمب أحكام اإلعدام بغية  لغاء

أن ت دق علو البروتوكول االإتياري الثاني الملحدق بالعهدد الددولي  -118-10
ف  لددو  لغداء عقوبددة اإلعددام )الجبددل الخداص بددالحقوق المدنيدة والسياسددية، والهداد

 األسود(؛
أن تنظددر فددي الت دددديق علددو البروتوكددول االإتيددداري الثدداني الملحدددق  -118-11

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن تواصل جهودها فدي سدبيل 
 زيادة الوعي الوطني بغية ضمان  لغاء عقوبة اإلعدام )ناميبيا(؛



A/HRC/29/6 

19 GE.15-07503 

تفاقيدددة مناهضدددة الأن تعجدددل بالت دددديق علدددو البروتوكدددول االإتيددداري  -118-12
التعويب وغيدرر مدن ضدرول المعاملدة أو العقوبدة القاسدية أو الو نسدانية أو المهيندة 

 )تركيا(؛
التعدددويب  ناهضدددةأن ت ددددق علدددو البروتوكدددول االإتيددداري التفاقيدددة م -118-13

  نسانية أو المهينة ) سبانيا(؛ وغيرر من ضرول المعاملة أو العقوبة القاسية أو الو
التعدددويب  ناهضدددةأن ت ددددق علدددو البروتوكدددول االإتيددداري التفاقيدددة م -118-14

وغيددددددرر مددددددن ضددددددرول المعاملددددددة أو العقوبددددددة القاسددددددية أو الو نسددددددانية أو المهينددددددة 
 )أوروغواي(؛

التعدددويب ناهضدددة أن ت ددددق علدددو البروتوكدددول االإتيددداري التفاقيدددة م -118-15
 المعاملة أو العقوبة القاسية أو الو نسانية أو المهينة )بنن(؛وغيرر من ضرول 

التعدددويب  ناهضدددةأن ت ددددق علدددو البروتوكدددول االإتيددداري التفاقيدددة م -118-16
 وغيرر من ضرول المعاملة أو العقوبة القاسية أو الو نسانية أو المهينة )توغو(؛

التعدددويب  ضدددةناهأن ت ددددق علدددو البروتوكدددول االإتيددداري التفاقيدددة م -118-17
وغيددرر مددن ضددرول المعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو الو نسددانية أو المهينددة )الجبددل 

 األسود(؛
أن ت ددددق علدددو البروتوكدددول االإتيددداري التفاقيدددة مناهضدددة التعدددويب  -118-18

 وتنشئ آلية وقائية وطنية في أبكر وقت ممكن )كوستاريكا(؛
تفاقيدددة مناهضدددة التعدددويب أن ت ددددق علدددو البروتوكدددول االإتيددداري ال -118-19

 وتعجل بإنشاء آلية وقائية وطنية وفقاا للبروتوكول )الجمهورية التشيكية(؛ 
أن تكثددف جهودهددا فددي سددبيل الت ددديق علددو البروتوكددول االإتيدداري  -118-20

               التفاقيدددددة مناهضدددددة التعدددددويب وغيدددددرر مدددددن ضدددددرول المعاملدددددة أو العقوبدددددة القاسدددددية
 المهينة )الدانمر (؛أو الو نسانية أو 

أن تشرع في الت ديق علو البروتوكدول االإتيداري التفاقيدة مناهضدة  -118-21
التعويب وغيدرر مدن ضدرول المعاملدة أو العقوبدة القاسدية أو الو نسدانية أو المهيندة 

 )غابون(؛ 
أن تستعرض حالة تنفيو أحكام اتفاقية مناهضة التعويب في القدانون  -118-22

 دق علو البروتوكول االإتياري لوتفاقية )ألمانيا(؛ المحلي وأن ت 
أن ت ددددق علدددو البروتوكدددول االإتيددداري التفاقيدددة مناهضدددة التعدددويب  -118-23

وغيددددددرر مددددددن ضددددددرول المعاملددددددة أو العقوبددددددة القاسددددددية أو الو نسددددددانية أو المهينددددددة 
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والبروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة القضدداء علددو جميددع أشددكال التمييددز ضددد المددرأة 
 )غانا(؛ 
أن تلغدي عقوبددة اإلعدددام وتوقددع وت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري  -118-24

 الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )البرتغال(؛
االإتيدداري التفاقيددة القضدداء علددو أن توقددع وت دددق علددو البروتوكددول  -118-25

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة )البرتغال(؛
أن ت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة القضدداء علددو جميددع  -118-26

 أشكال التمييز ضد المرأة )أوروغواي(؛
أن تشرع فدي الت دديق علدو البروتوكدول االإتيداري التفاقيدة القضداء  -118-27

 التمييز ضد المرأة )غابون(؛علو جميع أشكال 
أن تواصددل وتسددتكمل عمليددة الت ددديق علددو البروتوكددول االإتيدداري  -118-28

التفاقيددددة القضدددداء علددددو جميددددع أشددددكال التمييددددز ضددددد المددددرأة )جمهوريددددة الكونغددددو 
 الديمقراطية(؛ 

أن تيسر عملية الت ديق علو البروتوكول االإتياري التفاقية القضاء  -118-29
أشددكال التمييددز ضددد المددرأة وتحسددن التنسدديق بددين الم سسددات داإددل علددو جميددع 

منظمدددات المجتمددددع المدددددني واإلدارات الوزاريددددة وفدددي صددددفوف الجهددددات الفاعلددددة 
 الوطنية األإرى المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة )المكسيك(؛

ها للتعجيدددددل بعمليدددددة الت دددددديق علدددددو البروتوكدددددول اأن تبدددددول ق دددددار  -118-30
 ية القضاء علو جميع أشكال التمييز ضد المرأة )رواندا(؛االإتياري التفاق

أن ت ددددق علدددو االتفاقيدددة الدوليدددة لحمايدددة جميدددع األشدددخاص مدددن  -118-31
 االإتفاء القسري )أوروغواي(؛ 

أن ت ددددق علدددو االتفاقيدددة الدوليدددة لحمايدددة جميدددع األشدددخاص مدددن  -118-32
 االإتفاء القسري )كابو فيردي(؛

بروتوكدددددول االإتيددددداري التفاقيدددددة حقدددددوق الضفدددددل أن ت ددددددق علدددددو ال -118-33
 المتعلق باشترا  األطفال في المنازعات المسلحة )كابو فيردي(؛

أن ت دق علدو البروتوكدول االإتيداري التفاقيدة حقدوق الضفدل بشدخن  -118-34
 اشترا  األطفال في المنازعات المسلحة )سلوفينيا(؛ 

اري التفاقيدة حقدوق الضفدل أن توقع وت دق علو البروتوكدول االإتيد -118-35
 المتعلق بإجراء تقديم البوغات )سلوفاكيا(؛ 
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أن تدددوائم تشدددريعها الدددوطني مواءمدددة تامدددة مدددع نظدددام رومدددا األساسدددي  -118-36
للمحكمدددة الجنائيدددة الدوليدددة وأن تواصدددل تعاونهدددا الكامدددل مدددع المحكمدددة الجنائيدددة 

 2009أيلول/سدبتمبر  28الدولية في تحقيقهدا األولدي فدي الجدرائم المرتكبدة فدي 
 وبعد تلك التاريخ )هولندا(؛ 

تعلددددق بامتيددددازات المحكمددددة الجنائيددددة أن ت دددددق علددددو االتفدددداق الم -118-37
 وتلتزم بتنفيور الكامل علو ال عيد الوطني )سلوفاكيا(؛ وح اناتها الدولية
أن تواصل تعزيز مواءمدة قوانينهدا بمدا يسدمي بإيجداد اإلطدار القدانوني  -118-38

 ؛ (البوليفارية( - الوزم لتنفيو اتفاقية مناهضة التعويب )فنزويو )جمهورية
تعجل بعمليدة اعتمداد مشدروع قدانون المسداواة بدين الجنسدين مدن  أن -118-39

 للتمييز ضد المرأة )زمبابوي(؛  يأجل تعزيز جهودها الرامية  لو الت د
أن تعددددل قانونهدددا الجندددائي بحيددد  يشدددمل مختلدددف أشدددكال العندددف  -118-40

الجنسي، بما في تلك االغت دال فدي  طدار الدزوال والعندف المنزلدي؛ وأن تحدرص 
 فات جميع التشريعات المتعلقة بالنساء والفتيات )أستراليا(؛علو  ن
أن تعددزز تشددريعها الددوطني لمكافحددة العنددف المنزلددي وبغدداء األطفددال  -118-41

 واالتجار باألطفال )بوتسوانا(؛ 
أن تعتمدددد تددددابير تشدددريعية ومعياريدددة مدددن أجدددل  لغددداء عقوبدددة اإلعددددام  -118-42

 يلها  لو عقوبات بالسجن )شيلي(؛ وتخفيف جميع األحكام باإلعدام وتحو 
أن تعدددزز العمليدددات التشدددريعية الجاريدددة فيمدددا يتعلدددق بالمسددداواة بدددين  -118-43

 الرجل والمرأة )غينيا االستوائية(؛ 
أن تسددتعرض القددوانين واللددوائي التنظيميددة القائمددة لضددمان المسدداواة  -118-44

  الكاملة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة )سلوفينيا(؛
أن تنشئ م سسة وطنية قوية ومستقلة لحقوق اإلنسان وفقاا لمبادئ  -118-45

 باريس )كوستاريكا(؛
أن تنشدددئ م سسدددة وطنيدددة مسدددتقلة لحقدددوق اإلنسدددان وفقددداا لمبدددادئ  -118-46

 باريس )م ر(؛ 
أن تددددعم أنشدددضة وزارة حقدددوق اإلنسدددان والحريدددات المدنيدددة وتتخدددو  -118-47

مواءمة الم سسة الوطنيدة المسدتقلة لحقدوق اإلنسدان مدع التدابير الضرورية لضمان 
 مبادئ باريس )فرنسا(؛

أن تعجِّل بإنشاء الم سسة الوطنيدة لحقدوق اإلنسدان وتكفدل توافقهدا  -118-48
 مع مبادئ باريس )غابون(؛
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أن تُنشدددئ م سسدددة وطنيدددة لحقدددوق اإلنسدددان تكدددون كاملدددة العناصدددر  -118-49
 باريس )غانا(؛ ومتوافقة توافقاا تاماا مع مبادئ

أن تواصددل جهودهددا فددي سددبيل تعزيددز حقددوق اإلنسددان وحمايتهددا عددن  -118-50
طريدددددق  نشددددداء م سسدددددة وطنيدددددة لحقدددددوق اإلنسدددددان اسدددددتناداا  لدددددو مبدددددادئ بددددداريس 

 ) ندونيسيا(؛
أن تنظددر فددي  نشدداء م سسددة وطنيددة مسددتقلة لحقددوق اإلنسددان تتوافددق  -118-51

بدالموارد الوزمدة لوضدضوع بواليتهدا مع مبادئ بداريس وفدي تزويدد هدور الم سسدة 
 علو نحو فعال )ناميبيا(؛

أن تلددددتمس المسدددداعدة مددددن أجددددل  نشدددداء م سسددددة وطنيددددة لحقددددوق  -118-52
 اإلنسان وفقاا لمبادئ باريس )سيراليون(؛

أن تنظددر فددي  نشدداء م سسددة وطنيددة لحقددوق اإلنسددان وفقدداا لمبددادئ  -118-53
 باريس )جنول أفريقيا(؛

ل جهودهدددا فدددي سدددبيل  نشددداء الم سسدددة الوطنيدددة لحقددددوق أن تواصددد -118-54
 اإلنسان )السودان(؛

أن تُنشدددئ م سسدددة وطنيدددة مسدددتقلة لحقدددوق اإلنسدددان وفقددداا لمبدددادئ  -118-55
 ليشتي(؛ -باريس )تيمور 

أن تُنشددددئ م سسددددة وطنيددددة لحقددددوق اإلنسددددان وفقدددداا لمبددددادئ بدددداريس  -118-56
 نحو فعال )كابو فيردي(؛ وتزودها بالموارد الوزمة للقيام بخنشضتها علو

أن تتخددو تدددابير فعالددة لتعزيددز قدددرة الم سسددات المعنيددة بحقددوق اإلنسددان  -118-57
المنشخة حديثاا، بما فدي تلدك وزارة حقدوق اإلنسدان والحريدات المدنيدة والمرصدد الدوطني 

 المعني بالعنف الممارس علو النساء واألطفال )جمهورية كوريا(؛
عمدل الوطنيدة إلعمدال حقدوق الضفدل التدي صديغت ث إضة الد  أن تح -118-58
 )تركيا(؛ 2012 في عام
أن تواصددددل تعزيددددز سياسدددداتها الوطنيددددة الناجحددددة وتددددنه  بالمسدددداواة فددددي  -118-59

 البوليفارية((؛ -مجاالت التعليم وال حة وتوظيف النساء والفتيات )فنزويو )جمهورية 
لددو زيددادة المسدداعدة أن تُنشددئ آليددة لحمايددة ودعددم الضددحايا تهدددف   -118-60

 المقدمة  لو الضحايا والشهود )سلوفاكيا(؛
أن ترسدددم بدددرامة هادفدددة للمسددداعدة التقنيدددة مدددن أجدددل تعزيدددز الهيكدددل  -118-61

 الوطني لحقوق اإلنسان )المغرل(؛
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 أن تواصل جهودها نحو تحقيق الم الحة الوطنية )الجزائر(؛ -118-62
المتحدددة فددي سددياق تنفيددو أن تضلددب المسدداعدة مددن هيمددات األمددم  -118-63

سبيل  صوح اللجنة  فير لها الموارد الوزمة و ف  سياسة شاملة من أجل األطفال تو 
 الغينية لرصد حقوق الضفل وحمايتها والدفاع عنها )كوت ديفوار(؛

أن تواصددددل مشدددداركتها النشددددضة مددددع الشددددركاء الدددددوليين واإلقليميددددين  -118-64
اعدة التقنيدة فدي مجدال حمايدة حقدوق اإلنسدان لتنفيو بدرامة التعداون التقندي والمسد

 )الفلبين(؛
أن تواصل االعتماد علو اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات بغية  -118-65

استكمال التقارير األولية والدورية األإرى المضلول تقديمها  لدو مختلدف هيمدات 
 المعاهدات ) ندونيسيا(؛

لددوزارات المعنيددة بحقددوق اإلنسددان أن تكلددف اللجنددة المشددتركة بددين ا -118-66
بمهمددة صددياغة التقددارير التددي تددخإر تقددديمها  لددو هيمددات معاهدددات حقددوق اإلنسددان 
التابعدددة ل مدددم المتحددددة، بمدددا فدددي تلدددك التقدددارير المقدمدددة بموجدددب العهدددد الددددولي 
الخدددداص بددددالحقوق االقت ددددادية واالجتماعيددددة والثقافيددددة والعهددددد الدددددولي الخدددداص 

سياسية واتفاقية القضاء علو التمييز العن ري واتفاقية حقدوق بالحقوق المدنية وال
 األشخاص توي اإلعاقة )البرتغال(؛

أن تلتددددزم بتقددددديم تقاريرهددددا  لددددو هيمددددات المعاهدددددات بانتظددددام أكبددددر  -118-67
 )السنغال(؛

أن تكثددف الجهددود الجاريددة مددن أجددل تقددديم تقاريرهددا المتددخإرة  لددو  -118-68
 ات ال لة )سيراليون(؛آليات اإلجراءات الخاصة ت

جميددددع الضلبددددات العالقددددة الموجهددددة مددددن اإلجددددراءات لأن تسددددتجيب  -118-69
 الخاصة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة ل مم المتحدة )البرازيل(؛

أن تقبددددل زيددددارة المقددددرر الخدددداص المعنددددي بتعزيددددز الحقيقددددة والعدالددددة  -118-70
ءلة وتعدددوي  الضدددحايا والجبدددر وضدددمانات عددددم التكدددرار مدددن أجدددل تحقيدددق المسدددا

 2009وأسدددرهم فيمدددا يتعلدددق باألحدددداث التدددي جددددت فدددي تشدددرين الثددداني/نوفمبر 
 )البرازيل(؛

أن تنظددر فددي توجيدد  دعددوات دائمددة  لددو جميددع اإلجددراءات الخاصددة  -118-71
 )غانا(؛
أن تعزز تعاونها مع آليات حقوق اإلنسان، وبخاصة مدع اإلجدراءات  -118-72

 الخاصة )النيجر(؛
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أن تواصل تعاونها مع مختلف المنظمات الدولية، وبخاصة مفوضدية  -118-73
 فدي التقددم مدن المزيدد تحقيدقمدن أجدل  ،األمم المتحددة السدامية لحقدوق اإلنسدان

 العربيدددددة اإلمددددارات) والثقافيددددة واالجتماعيددددة االقت دددددادية الحقددددوق  عمددددال مجددددال
 (؛المتحدة
ة السدددامية لحقدددوق أن تواصدددل تعاونهدددا مدددع مفوضدددية األمدددم المتحدددد -118-74

اإلنسددان مددن أجددل تعزيددز التثقيددف فددي مجددال حقددوق اإلنسددان داإددل نظددام القضدداء 
 وفي صفوف قوات الجيش واألمن )غينيا االستوائية(؛

أن تواصل التعاون مع الم سسات الدولية لمكافحة فيدروس اإليبدوال  -118-75
 )الكويت(؛

ددددن نظددددام الرعايددددة  -118-76 أن تددددنه  بالتعدددداون مددددع المجتمددددع الدددددولي وتحسِّ
ال ددحية فددي البلددد وتعددزز قدرتدد  علددو منددع األحددداث ال ددحية العامددة تات النضدداق 

 الواسع، مثل تفشي فيروس اإليبوال، والت دي لها )ال ين(؛
أن تواصل جهودها الوطنية، بددعم ومسداعدة المجتمدع الددولي، فدي  -118-77

سددديما فدددي سدددبيل  عمدددال الحقدددوق  قدددوق اإلنسدددان وحمايتهدددا، والمجدددال تعزيدددز ح
 االقت ادية واالجتماعية والثقافية ألفراد شعب غينيا )بنغوديش(؛

أن تتخدددو تدددددابير  ضددددافية للت دددددي لل ددددعوبات المتعلقددددة بتسددددجيل  -118-78
 األطفال عند الوالدة وتُنفو استراتيجية شاملة لتسجيل المواليد )ألبانيا(؛

أن ُتكثددف جهودهددا لضددمان تسددجيل جميددع األطفددال عنددد الددوالدة،  -118-79
 وبخاصة في المناطق الريفية )تركيا(؛

أن تُنفدددو اسدددتراتيجية شددداملة لتسدددجيل المواليدددد، مراعيدددة فدددي تلدددك  -118-80
الوضددددع الخدددداص ل طفددددال الوجمددددين والوجمددددين السددددابقين والمهدددداجرين )كددددوت 

 ديفوار(؛
مدددة لتسدددجيل البندددين والبندددات عندددد الدددوالدة، أن ُتهيدددئ الظدددروف الوز  -118-81

 ميود مجاناا )المكسيك(؛الوتكفل تسليم شهادات 
ضدددد النسددداء والفتيدددات وتسدددعو جاهددددة  التحيدددز ألوجددد  تت ددددىأن  -118-82

 للقضاء علو القوالب النمضية والممارسات الضارة )ال ين(؛
كال أن تنظدددر فدددي اعتمددداد اسدددتراتيجية شددداملة للت ددددي لجميدددع أشددد -118-83

التمييدز، وبخاصدة مددن أجدل تعزيددز حقدوق النسداء والفتيددات واألطفدال توي اإلعاقددة 
واألطفال الوين يعيشون في المناطق الريفية واألطفال الوين يعيشون في حالة فقر 

 واألطفال الوجمين واألطفال المولودين إارل رابضة الزوال )ألبانيا(؛
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ال التمييز ضد المرأة عن أن تضاعف جهودها لمكافحة جميع أشك -118-84
طريق ضمان التنفيو الفعال للتشريعات القائمة، وتنفيو سياسة تهدف  لدو تكدريس 
مبددأ المسداواة فدي األجددر عدن العمدل المتسداوي القيمددة، ووضدع اسدتراتيجية وطنيددة 
شاملة لتيسير وصول الفتيات والنساء علو قدم المساواة مع األوالد والرجال  لدو 

 تعليم ومجاالت  ) يضاليا(؛جميع مستويات ال
أن تعددددزز جهودهددددا الراميددددة  لددددو مكافحددددة جميددددع أشددددكال التمييددددز،  -118-85

وبخاصددة العنددف الممددارس علددو الفتيددات والنسدداء، مددع التركيددز بوجدد  إدداص علددو 
 مكافحة العنف الجنسي وممارسة تشوي  األعضاء التناسلية األنثوية )لكسمبرغ(؛

ة القوالدب النمضيدة التدي تندتق  مدن مكاندة أن تعتمد تددابير لمكافحد -118-86
النسدداء والفتيددات وتتخددو المزيددد مددن التدددابير مددن أجددل تعزيددز المسدداواة بددين الرجددل 

 والمرأة )توغو(؛
أن تتخو إضوات لضمان حقوق متساوية ل طفال المولودين نتيجدة  -118-87

                عوقدددددات سدددددفاح المحدددددارم أو المولدددددودين إدددددارل رابضدددددة الدددددزوال وفقددددداا ألحكدددددام 
 من القانون المدني ) سبانيا(؛ 378المادة 
 عددن وتمتنددعالمثليددة  األنشددضةأن تشددضب مددن قائمددة الجددرائم جميددع  -118-88
 تدابير تمييزية ضد األشخاص علو أساس ميولهم الجنسي ) يضاليا(؛ ةأي اعتماد
أن تكفدددددل تمتدددددع المثليدددددات والمثليدددددين ومزدوجدددددي الميدددددل الجنسدددددي  -118-89
ري الهوية الجنسية والمتحولين جنسياا بحقدوق اإلنسدان تمتعداا كداموا وتضدمن ومغاي

لهدم المعاملددة المتسدداوية عددن طريددق  لغدداء المعددايير التددي ُتجددر مهم وتُعرضددهم للوصددم 
 )األرجنتين(؛

أن تبددول الجهددود المناسددبة فددي مجددال  تكدداء الددوعي وتعددزز التدددابير  -118-90
لمندداطق المتددخثرة بفيددروس اإليبددوال بحقددوق المتخددوة لضددمان تمتددع المقيمددين فددي ا

 اإلنسان، وتلك بمساعدة من المجتمع الدولي )اليابان(؛
 أن تلغي عقوبة اإلعدام )فرنسا(؛ -118-91
 ليشتي(؛ -أن تلغي عقوبة اإلعدام )تيمور  -118-92
أن تعلدددن وقفددداا لتنفيددددو أحكدددام اإلعددددام بغيددددة  لغددداء عقوبدددة اإلعدددددام  -118-93

 )أوروغواي(؛
 أن تعجِّل بعملية  لغاء عقوبة اإلعدام )رواندا(؛ -118-94
أن تعجددل بددالتحقيق فددي الشددكاوى المتعلقددة بالتعددويب وغيددرر مددن  -118-95

 ضرول  ساءة المعاملة وتكفل  جراء تحقيقات شاملة )شيلي(؛
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أن تكفل منع جميع أعمال التعويب وتحرص علدو  نفدات األحكدام  -118-96
وعلدو  جدراء تحقيدق نزيد  تقدوم بد  محداكم مسدتقلة وعلدو  التي تحظر هور األعمال

 محاكمة األشخاص الوين يُدانون بارتكال تلك األعمال )ألمانيا(؛
أن تكثددددف جهودهددددا لمحاكمددددة المسدددد ولين عددددن جميددددع الجددددرائم  -118-97

المزعومددة المتعلقددة بالتعددويب واالحتجدداز غيددر القددانوني التددي ارتكبهددا أفددراد تددابعون 
 وقوات األمن ) يضاليا(؛ للقوات المسلحة

أن تكفددل ح ددول مددوظفي  نفددات القددانون علددو تدددريب علددو مبددادئ  -118-98
 ومعايير حقوق اإلنسان )م ر(؛

أن تستمر في توفير تدريب فعدال يسداعد فدي بنداء قددرات القدوات  -118-99
المسدددلحة وقدددوات الشدددرطة وغيرهدددا مدددن قدددوات األمدددن فدددي مجدددال حمايدددة حقدددوق 

 وق اإلنسان للفمات الضعيفة ) ثيوبيا(؛اإلنسان؛ وبخاصة حق
أن تستمر فدي تقدديم التددريب علدو حقدوق اإلنسدان لقدوات األمدن  -118-100

والدفاع وتكفل  حالة ملفات االنتهاكدات التدي ارتكبهدا أفدراد تدابعون لهدور القدوات 
  لو القضاء )فرنسا(؛

جانددب أن تواصدل التركيددز علددو مندع االسددتخدام المفددر  للقدوة مددن  -118-101
قددوات األمدددن وال سددديما فددي سدددياق التعددداطي مددع االحتجاجدددات والمظددداهرات، بمدددا 

 يشمل تقديم التدريب المناسب لقوات األمن )ألمانيا(؛
أن تتخددددددو الخضددددددوات الضددددددرورية لضددددددمان التحقيددددددق فددددددي جميددددددع  -118-102

االدعددداءات المتعلقدددة بالتعدددويب علدددو النحدددو الواجدددب ومقاضددداة المسددد ولين عدددن 
 وتعوي  الضحايا تعويضاا موئماا )غانا(؛ أعمال التعويب

أن تكفددل ح ددول أفددراد الشددرطة والدددر  علددو التدددريب المناسددب  -118-103
في مجال مكافحة الشغب وتتخكد من أن أفراد الشرطة والدر  يسدتخدمون القدوة 

 واألسلحة النارية بما يتوافق مع المعايير الدولية )النروية(؛
رامية  لو مكافحة حداالت القتدل إدارل نضداق أن تكثف جهودها ال -118-104

 القانون واالغت ال والتعويب ) سبانيا(؛
            أن تضدددددداعف جهودهددددددا مددددددن أجددددددل تحسددددددين ظددددددروف االحتجدددددداز -118-105

 )جزر القمر(؛
 أن تحسن ظروف االحتجاز )السنغال(؛ -118-106
أن تضدداعف جهودهددا للقضدداء علددو مشددكلة العنددف الممددارس علددو  -118-107

 المرأة بجميع أشكال  )بوروندي(؛
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أن تعزز تدابير منع جميع أشكال العندف القدائم علدو ندوع الجدنس  -118-108
والقضاء عليها وُتضمِّن قانون العقوبات مختلف أشدكال العندف الجنسدي؛ بمدا فدي 

 تلك االغت ال في  طار الزوال )شيلي(؛
يسددتهدف  أن تمنددع جميددع أشددكال العنددف، وبخاصددة العنددف الددوي -118-109

النسدداء والفتيددات، وتعاقددب عليهددا وتكفددل تضددمين القددانون الجنددائي أحكامدداا تغضددي 
 مختلف أشكال العنف الجنسي )م ر(؛

لمنددددع الددددزوال المبكددددر والقسددددري فددددي صددددفوف أن تتخددددو تدددددابير  -118-110
األطفال، بوسائل منها تنظيم حموت للتثقيف والدعاية من أجل  نفات التشدريعات 

 (؛القائمة )كندا
أن تكفل امتثال القدانون الدوطني فيمدا يتعلدق بسدن الدزوال القدانوني  -118-111

لجميدددع الفتيدددات وتتخدددو  جدددراءات صدددارمة لمندددع وقدددوع الفتيدددات ضدددحايا الدددزوال 
 القسري والمبكر، وبخاصة في المناطق الريفية )السويد(؛

أن تُددوكي الددوعي فددي صددفوف القيددادات الدينيددة والقضدداة ومختلددف  -118-112
فدداعلين السياسدديين بغيددة مكافحددة العوامددل االجتماعيددة والثقافيددة التددي تحددول دون ال

 تحقيق تنمية متجانسة داإل المجتمع الغيني )جمهورية الكونغو الديمقراطية(؛
أن تنظددر فددي اتخددات إضددوات نحددو التنفيددو ال ددارم لقوانينهددا التددي  -118-113

 ل )الفلبين(؛تحظر الممارسات التقليدية الم تية للنساء واألطفا
أن تضدددداعف جهودهدددددا للنهددددوض بحقدددددوق المددددرأة والقضددددداء علدددددو  -118-114

 الممارسات الضارة )الهند(؛
أن تواصدددل جهودهددددا الراميددددة  لدددو الت دددددي لتشددددوي /بتر األعضدددداء  -118-115

التناسلية األنثوية بوسائل منهدا  شدرا  الجهدات المعنيدة الحكوميدة وغيدر الحكوميدة 
أشددكال التعلدديم والبرمجددة والتشددريعات الوزمددة للقضدداء فددي حددوار يتندداول بالدددرس 

علددددو هددددور الممارسددددات الضددددارة والنهددددوض بالمسدددداواة بددددين الجنسددددين )الواليددددات 
 المتحدة األمريكية(؛

أن تعزز اإلجراءات الرامية  لدو مكافحدة التمييدز والعندف الممدارس  -118-116
يدددة؛ وتكفدددل الوصدددول علددو النسددداء ومندددع ممارسددة تشدددوي  األعضددداء التناسددلية األنثو 

الفعال  لو العدالة؛ وتعزز تنفيدو العقوبدات المفروضدة علدو هدوا الندوع مدن الجدرائم 
 )األرجنتين(؛

أن تعدددزز وتوسدددع نضددداق الخضدددة االسدددتراتيجية الراميدددة  لدددو التنفيدددو  -118-117
الفعددال لحظددر ممارسددة تشددوي  األعضدداء التناسددلية األنثويددة، بمددا يسدداعد علددو تغييددر 

 )شيلي(؛العادات 



A/HRC/29/6 

GE.15-07503 28 

أن تضدداعف جهودهدددا الراميدددة  لدددو القضددداء بسدددرعة وب دددورة نهائيدددة  -118-118
 علو ممارسة تشوي  األعضاء التناسلية األنثوية )جزر القمر(؛

أن تعتمدددد اسدددتراتيجية شددداملة لمكافحدددة ممارسدددة تشدددوي  األعضددداء  -118-119
مارسدددة التناسدددلية األنثويدددة بمدددا يشدددمل مراقبدددة األشدددخاص المسددد ولين عدددن هدددور الم

وتنفيددو بددرامة للتثقيددف والتوعيددة فضددوا عددن تقددديم الدددعم الضبددي للنسدداء والفتيددات 
 ضحايا هور الممارسة )الجمهورية التشيكية(؛

أن تعزز جهودها في سبيل مكافحة الممارسدات التقليديدة الم تيدة  -118-120
 ) ثيوبيا(؛للنساء واألطفال، وبخاصة ممارسة تشوي  األعضاء التناسلية األنثوية 

أن تكددافي العنددف الممددارس علددو المددرأة، ال سدديما ممارسددة تشددوي   -118-121
األعضدداء التناسددلية األنثويددة، باتخددات اإلجددراءات التددي تكفددل  حالددة الملفددات تات 

 ال لة  لو القضاء وتنظيم حموت إلتكاء الوعي )فرنسا(؛
ارسدددة أن تضددداعف جهودهدددا الراميدددة  لدددو إفددد  معددددل انتشدددار مم -118-122

تشوي  األعضاء التناسلية األنثوية وغيرها من الممارسدات الم تيدة والتدي تميدز ضدد 
 المرأة )غانا(؛

أن تتخددددو جميددددع التدددددابير الضددددرورية التددددي تكفددددل اإلنفددددات الفعددددال  -118-123
، بغيدددة القضددداء علدددو ممارسدددة تشدددوي  األعضددداء التناسدددلية L010/AN/2000للقدددانون 

ة للتوعية بالمخاطر واألضرار المرتبضة بهور الممارسدة األنثوية وتتخو تدابير  ضافي
 وبضرورة حظرها )أيرلندا(؛

أن تبول ما في وسعها من جهود لتنفيو التشريعات الوطنية القائمة  -118-124
بغية إف  معدل تشوي  األعضاء التناسلية األنثوية في البلد، بما في تلدك  جدراء 

الممارسدددة وتنظددديم حمدددوت التوعيدددة  محاكمدددات جنائيدددة فعالدددة فيمدددا يتعلدددق بهدددور
 الموئمة وتوفير التثقيف في المدارس ) يضاليا(؛

أن تتخددددو التدددددابير المناسددددبة لمكافحددددة ممارسددددة تشددددوي  األعضدددداء  -118-125
التناسدلية األنثويددة، أي أن تحددرص علددو  نفددات التشدريعات القائمددة التددي تحظددر هددور 

ألعضدددداء التناسددددلية األنثويددددة الممارسددددة وتكفددددل مقاضدددداة المسدددد ولين عددددن تشددددوي  ا
 )هولندا(؛

     أن تنفددو تدددابير لخفددد  معدددالت العنددف الممدددار س علددو المدددرأة،  -118-126
بما يشمل العنف المنزلي واالغت ال في  طار الدزوال وتشدوي  األعضداء التناسدلية 

 األنثوية )النروية(؛
 أن تكثددف جهودهددا مددن أجددل استم ددال ممارسددة تشددوي  األعضدداء -118-127

 التناسلية األنثوية )البرتغال(؛
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أن تمندددع جميدددع أشدددكال العندددف الممدددار س علدددو المدددرأة وتعاقدددب  -118-128
 عليها، بما في تلك تجريم االغت ال والعنف المنزلي )البرتغال(؛

أن تعدددزز  نفدددات التشددددريعات القائمدددة التدددي تحظددددر ممارسدددة تشددددوي   -118-129
نشددضة التوعيددة قددت نفسدد  علددو تعزيددز أاألعضدداء التناسددلية األنثويددة وتحددرص فددي الو 

عليهددددا هددددور الممارسددددة الضددددارة التركيز علددددو المخدددداطر ال ددددحية التددددي تنضددددوي بدددد
 )جمهورية كوريا(؛

أن تضدددداعف جهودهددددا للقضدددداء علددددو ممارسددددة تشددددوي  األعضدددداء  -118-130
اإلنفددات  هدداالتناسددلية األنثويددة وغيرهددا مددن الممارسددات التقليديددة الضددارة بوسددائل من

علددو هددور الممارسددات و تكدداء الددوعي بتبعاتهددا المفددروض الفعددال للحظددر القددانوني 
 الضارة )سلوفينيا(؛

أن تعزز التدابير الرامية  لدو القضداء علدو ممارسدة تشدوي  األعضداء  -118-131
 التناسلية األنثوية )جنول أفريقيا(؛

مدددارس علدددو أن تواصدددل جهودهدددا الراميدددة  لدددو مكافحدددة العندددف الم -118-132
مشدددداكل المت ددددلة بتشددددوي  لل تسددددعو بوجدددد  إدددداص للت ددددديالنسدددداء والفتيددددات، و 

 األعضاء التناسلية األنثوية )تايلند(؛
أن تواصددددل جهودهددددا الهادفددددة  لددددو مكافحددددة األعبدددداء االجتماعيددددة  -118-133

والثقافيددة والدينيددة مكافحددة فعالددة مددن أجددل القضدداء علددو ممارسددة تشددوي  األعضدداء 
 ثوية )توغو(؛التناسلية األن

أن تواصددل مددا بدأتدد  مددن جهدددود مددن أجددل تحسددين حمايددة حقدددوق  -118-134
 ، وبخاصة النساء واألطفال )السنغال(؛ضعيفةالفمات ال

أن تتددابع تنفيددو المبددادئ التوجيهيددة للمضددي قدددماا فددي تعزيددز حقددوق  -118-135
 األطفال وحمايتها )غينيا االستوائية(؛

يددز تدددابير الحمايددة بغيددة مكافحددة جميددع أن تضدداعف جهودهددا لتعز  -118-136
أشكال اإلساءة واإلهمال التي ُتمارس علو األطفال، بما فدي تلدك جميدع أشدكال 

 عمل األطفال )ترينيداد وتوباغو(؛
أن تواصددل جهودهدددا فددي مجدددال تعزيددز حقدددوق األطفددال وحمايتهدددا  -118-137

 )بروني دار السوم(؛
 األطفال )سلوفينيا(؛ أن تعزز تدابير الحماية من عمل -118-138
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أن تعزز نظامها الخداص بحمايدة األطفدال علدو المسدتوى المحلدي  -118-139
وتحقق فدي حداالت عمدل األطفدال و يدواء األطفدال وتقاضدي المسد ولين عدن تلدك 

 األفعال ) سبانيا(؛
أن تواصدددل جهودهدددا فدددي سدددبيل تعزيدددز سددديادة القدددانون والحوكمدددة  -118-140

 الرشيدة )سنغافورة(؛
أن تتخو إضوات  ضافية لتقديم المس ولين عن انتهاكات حقوق  -118-141

اإلنسدددان  لدددو العدالدددة، وبخاصدددة األشدددخاص المدددوكورة أسدددما هم فدددي تقريدددر لجندددة 
                  أيلدددددول/ 28التحقيدددددق التابعدددددة ل مدددددم المتحددددددة بشدددددخن الجدددددرائم المرتكبدددددة فدددددي 

 أيرلندا الشمالية(؛)المملكة المتحدة لبريضانيا العظمو و  2009سبتمبر 
ريثمدددا  ةا  داريددد ةا المسددد ولين الحكدددوميين المددددانين  جددداز  عضددديأن ت -118-142

              ُيختددتم التحقيددق فددي أعمددال العنددف التددي جددد ت فددي أحددد موعددب كددرة القدددم فددي
وتح  جميع أفراد قوات األمن علو التعاون تعاوناا كاموا مدع الجهدة  2009عام 

 الواليات المتحدة األمريكية(؛القائمة بالتحقيق )
ددل بإحضددار األفددراد المتهمددين بارتكددال جريمددة أمددام قدداض   -118-143 أن تعجِّ

من  9التزامات غينيا بموجب المادة وفائها بلُتبيِّن التزامها باحترام سيادة القانون و 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )الواليات المتحدة األمريكية(؛

 أن تواصل  صوح نظام القضاء ونظام األمن )أنغوال(؛ -118-144
أن تكفل  جراء تحقيقات مستقلة في جميع االدعداءات المتعلقدة  -118-145

بانتهاكات حقوق اإلنسدان علدو يدد قدوات األمدن وتكفدل محاسدبة المسد ولين عدن 
 تلك االنتهاكات )أستراليا(؛

مدن العقدال فدي صدفوف قددوات أن تعدزز تددابير مكافحدة اإلفدوت  -118-146
 األمن وأن تحاسب جميع المخالفين )بوتسوانا(؛

أن تتخدددددو تددددددابير تكفدددددل اسدددددتقول نظدددددام القضددددداء عدددددن السدددددلضة  -118-147
التنفيوية بما يكفل متابعة الجهود الرامية  لو مكافحة الفسداد وتحسدين المسداءلة 

 )كندا(؛
ارتكدددال أعمدددال أن تقاضدددي أفدددراد قدددوات األمدددن المسددد ولين عدددن  -118-148

عندددف ضدددد المتظددداهرين وأعضددداء المعارضدددة وأن تدددوفر فدددي الوقدددت نفسددد  المدددوارد 
واجدب احتدرام القدانون  مراعيدةا فدي تلدك ،الكافية مدن أجدل  جدراء تحقيقدات نزيهدة

 الدولي لحقوق اإلنسان )كندا(؛
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دددل بددداإلجراءات القضدددائية ضدددد المسددد ولين عدددن انتهاكدددات  -118-149 أن تعجِّ
، وأن تُنشددئ آليددات لتعددوي  الضددحايا 2009 لمرتكبددة فددي عددامحقددوق اإلنسددان ا

 وُتسهِّل عملية العدالة والحقيقة والم الحة )فرنسا(؛
أن تتدابع  صدوح قضدداع العدالدة عدن طريددق تنفيدو إضدة اإلجددراءات  -118-150

 تات األولوية، بما يشمل تحسين ظروف االحتجاز )فرنسا(؛
وفعالدة فدي ادعداءات االسدتخدام  أن تكفل  جراء تحقيقات سريعة -118-151

المفدددر  للقدددوة وتضدددمن  نفدددات أوامدددر الحضدددور أمدددام الهيمدددات القضدددائية ومقاضددداة 
 المس ولين عن التجاوزات المرتكبة )ألمانيا(؛

أن تتخدددددو إضدددددوات  ضدددددافية لتعزيدددددز عمليدددددة الم دددددالحة الوطنيدددددة  -118-152
نتهاكددات الجسدديمة والعدالددة االنتقاليددة، وبخاصددة فددي سددبيل  نهدداء التحقيددق فددي اال

ومقاضدددداة المسدددد ولين  2009لحقددددوق اإلنسددددان المرتكبددددة إددددول مجددددزرة عددددام 
 )ألمانيا(؛

أن تستمر في تعزيز جهودها من أجل معالجة القضية القائمة مندو  -118-153
 أمد طويل والمتعلقة بانتشار ظاهرة اإلفوت من العقال )اليابان(؛

 ءاانظدام العدالدة الجنائيدة بددأن تواصل جهودها في سدبيل  صدوح  -118-154
 بالمحاكم الجزئية ومروراا بإدارة السجون )لكسمبرغ(؛

أن تسددتمر فددي تعزيددز جهودهددا الراميددة  لددو مكافحددة اإلفددوت مددن  -118-155
 28العقددال، وبخاصددة فددي سددياق األحددداث المخسددوية التددي شددهدتها كوندداكري فددي 

 )لكسمبرغ(؛ 2009أيلول/سبتمبر 
و تعددداون وثيدددق مدددع المنظومدددة الدوليدددة بهددددف تنفيدددو أن تبقدددي علددد -118-156

بشدددخن الضدددوابم العامدددة، بمدددا يكفدددل تقدددديم  2012 المرسدددوم ال دددادر فدددي عدددام
 التدريب في مجال حقوق اإلنسان للموظفين العامين )المكسيك(؛

أن تختتم التحقيق في مجزرة ملعب كرة القدم بما يكفل محاسبة  -118-157
 )النروية(؛ األشخاص الوين تثبت  دانتهم

أن تضدداعف جهودهددا فددي سددبيل مكافحددة اإلفددوت مددن العقددال،  -118-158
وبخاصددة عددن طريددق التحقيددق فددي انتهاكددات حقددوق اإلنسددان التددي ارتكبتهددا قددوات 

 األمن ومقاضاة المس ولين عن تلك االنتهاكات )جمهورية كوريا(؛
أن تقدددددددم  لددددددو العدالددددددة األشددددددخاص المسدددددد ولين عددددددن موبحددددددة  -118-159
حمايدة الشدهود بالنسدبة  لدو القضدايا الخاصدة لوتُنشئ آليدة  2009ول/سبتمبر أيل

 ) سبانيا(؛
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أن تتخددددو إضددددوات فوريددددة ومحددددددة مددددن أجددددل تحقيددددق العدالدددددة  -118-160
التدددي ومكافحدددة اإلفدددوت مدددن العقدددال عدددن الجدددرائم وانتهاكدددات حقدددوق اإلنسدددان 

 )السويد(؛ 2009عام  يبحق مدنيين عزل في كوناكر ارُتكبت 
أن تكفل وتضمن التمتع الكامل بحرية التعبير وتكوين الجمعيات  -118-161

والتجمدددددع السدددددلمي لل دددددحفيين والناشدددددضين والمددددددافعين عدددددن حقدددددوق اإلنسدددددان 
 والمشاركين في المظاهرات )أوروغواي(؛

وتكفددل  2013أن تنفددو توصدديات بعثددات مراقبددة انتخابددات عددام  -118-162
بحمدوت انتخابيدة حدرة وشداملة للجميدع فدي تنظيم انتخابات حرة وعادلدة مسدبوقة 

 وبعدر )الجمهورية التشيكية(؛ 2015عام 
اإلعدددوم، بمدددا فدددي تلدددك  ن تكفدددل سدددومة ال دددحفيين واسدددتقولأ -118-163

 22إددول تنظدديم االنتخابددات، وتضددمن التنفيددو ال ددارم للقددانون األساسددي المدد ر  
 المتعلق بحرية ال حافة )الجمهورية التشيكية(؛ 2010حزيران/يوني  

أن تتخددو التدددابير الضددرورية لضددمان الحددق فددي التظدداهر السددلمي  -118-164
 ؛)فرنسا(
التعبيددددر وتُنشددددئ مرصددددداا وطنيدددداا يُعنددددو بالكامددددل حريددددة  أن تكفددددل -118-165

 بالمظاهرات، وال سيما تحسباا لونتخابات المقبلة )ألمانيا(؛
أن تحتددددرم بالكامددددل الحددددق فددددي حريددددة التجمددددع السددددلمي وُتجددددري  -118-166

تحقيقات فعالة في جميع ادعاءات االستخدام المفر  وغير المتناسب للقدوة مدن 
اءلة جميددددع المخددددالفين عددددن أفعددددالهم جانددددب مددددوظفي  نفددددات القددددانون وتكفددددل مسدددد

 )أيرلندا(؛
أن تتخو التدابير الضرورية لزيدادة عددد النسداء فدي مناصدب صدنع  -118-167

 القرار وفقاا لنظام الح   المن وص علي  في القانون االنتخابي للبلد )ناميبيا(؛
أن تواصددل  حددراز تقدددم فددي مجددال القضدداء علددو الفقددر عددن طريددق  -118-168

ات اجتماعيدددة سدددليمة مدددن أجدددل تحسدددين نوعيدددة حيددداة أفدددراد شدددعبها، تنفيدددو سياسددد
 وبخاصدددة المعدددوزون مدددنهم، وأن تلدددتمس الددددعم الدددوزم فدددي  طدددار التعددداون الددددولي

 البوليفارية((؛ -)فنزويو )جمهورية 
أن تسعو لخف  معدالت الجوع والفقر وتكفل تدوفير الحاجدات  -118-169

 األساسية للفمات الضعيفة )زمبابوي(؛
أن تواصل جهودهدا وتلدتمس التعداون الددولي فدي سدبيل الحدد مدن  -118-170

 الجوع والفقر )كوبا(؛
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 أن تواصل جهودها الرامية  لو التخفيف من الفقر )الكويت(؛ -118-171
أن تتعدداون مددع م سسددات األمددم المتحدددة مددن أجددل تنميددة القضدداع  -118-172

 للسكان )الكويت(؛ الزراعي بغية تلبية االحتياجات الغوائية اليومية
أن تكثف جهودها للعمل علو استراتيجية الحد من الفقدر وتعزيدز  -118-173

 التنمية المستدامة )نيكاراغوا(؛
أن تعدددزز جهودهدددا فدددي مجدددال تنفيدددو اسدددتراتيجية غينيدددا للحدددد مدددن  -118-174

 الفقر )جنول أفريقيا(؛
أن تواصددددددل جهودهددددددا العتمدددددداد إضددددددة عمددددددل لتوظيددددددف النسدددددداء  -118-175

 الجزائر(؛)
 أن تعتمد إضة عمل لتوظيف النساء والشبال )المغرل(؛ -118-176
أن تواصل تعزيز الحق في العمدل، بضدرق منهدا السدعي  لدو إفد   -118-177

 معدل البضالة )جيبوتي(؛
أن تتخو التدابير الضرورية للنهوض بنوعية مرافق الرعاية ال حية  -118-178

 وتحسينها )تايلند(؛
تخو  جراءات، بدعم من المجتمع الدولي، تهدف  لو زيدادة أن ت -118-179

 فرص وصول السكان  لو ال حة )كوبا(؛
أن تواصدددل، بددددعم مدددن المجتمدددع الدددددولي، تعزيدددز مدددا تدددوفرر مددددن  -118-180

 إدمات صحية ألفراد شعبها، وبخاصة النساء واألطفال )سنغافورة(؛
ظمدات الدوليدة تات أن تواصل تعاونها مع المجتمدع الددولي والمن -118-181

ال لة وتلتمس المساعدة التقنية والمالية مدن أجدل بنداء قددراتها الم سسدية وتعزيدز 
 نظام ال حة العامة )الهند(؛

أن تضاعف جهودها لضمان زيادة فرص وصول النساء واألطفدال  -118-182
 لددو إدددمات الرعايددة ال ددحية الخاصددة باألمهددات واألطفددال، بوسددائل منهددا تددوفير 

 ل األساسية ال حية الوزمة في المناطق الريفية والحضرية )ماليزيا(؛الهياك
أن تضدداعف جهودهددا الراميددة  لددو مكافحددة فيددروس نقدد  المناعددة  -118-183

البشرية/اإليدز عن طريق كفالة الح ول علو العول والوصول  لدو مرافدق الرعايدة 
لمناعددددة ال ددددحية المناسددددبة وضددددمان وصددددول األطفددددال الم ددددابين بفيددددروس نقدددد  ا

 البشرية/اإليدز  لو الرعاية ال حية المناسبة )ناميبيا(؛
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أن تعدددزز التثقيدددف فدددي مجدددال حقدددوق اإلنسدددان والرعايدددة ال دددحية  -118-184
 )ال ين(؛

 )تركيا(؛ مجاناا  االبتدائي التعليم لتوفير الضرورية التدابير تتخو أن -118-185
المسداواة  لدو التعلديم أن تكفل وصدول جميدع األطفدال علدو قددم  -118-186

 مجاناا، وتحرص علو تعزيز حقوق الفتيات في التعليم )ألبانيا(؛
أن تكفددل لجميددع األطفددال الح ددول علددو تعلدديم فعددال بالمجددان  -118-187

 وتضمن نيل التعليم علو قدم المساواة )م ر(؛
أن تواصددل جهودهددا مددن أجددل تعزيددز الحددق فددي التعلدديم بغيددة زيددادة  -118-188

 تحاق البنات والبنين بالتعليم االبتدائي )ماليزيا(؛مستوى ال
أن تنفو تدابير تكفدل للبندين والبندات فرصداا متسداوية لنيدل التعلديم  -118-189

 بجميع مستويات  )النروية(؛
أن تكفددل لجميددع األطفددال فرصدداا متسدداوية لنيددل تعلدديم تي جددودة  -118-190

بغيدددة زيدددادة معددددل اإللمدددام بدددالقراءة بالمجدددان وتتددديي للكبدددار فرصددداا  ضدددافية للدددتعل م 
 والكتابة في صفوف الكبار )سلوفينيا(؛

أن تضددداعف جهودهدددا مدددن أجدددل تعمددديم التعلددديم االبتددددائي وزيدددادة  -118-191
 ليشتي(؛ -فرص التعل م ل ميين )تيمور 

أن تولي عناية إاصة للفمات االجتماعية التي تعيش حالة ضعف،  -118-192
 واألشخاص توي اإلعاقة والمسنين )نيكاراغوا(؛مثل النساء واألطفال 

أن ُتدرل التثقيف في مجال حقوق اإلنسان في المناهة الدراسية  -118-193
 )السودان(؛

 )جيبوتي(. الدراسية البرامة في اإلنسان حقوق تعليمب نه ت أن -118-194
عدددن موقدددف جميدددع االسدددتنتاجات و/أو التوصددديات الدددواردة فدددي هدددوا التقريدددر تُعبِّدددر  -119

الدولددة )الددددول( التدددي قددددمتها و/أو الدولدددة موضددوع االسدددتعراض. وال ينبغدددي أن يُفهدددم أنهدددا 
 تحظو بتخييد الفريق العامل بكامل .
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 تشكيلة الوفد  
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