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مقدمة
 -1عق ــد الفري ــق العام ــال املع ــا بالس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال املنشـ ـ وج ــب ـ ـرار لـ ـ
حقوق اإلنسان  1/5املؤرخ  18حزيران/يونيه  2007دورته احلادية والعشرين يف الفرتة من 19
إىل  30كانون الثاين/يناير  .2015واستُعرضت احلالة يف غينيا يف اجللسة الثالثة املعقودة يف 20
كانون الثاين/يناير  .2015وترأس وفقد غينيا السيد خليفـة كسـاما ديـاو و يـر حقـوق اإلنسـان
واحلريات املدنية .واعتمـد الفريـق العامـال التقريـر املتعلـق بغينيـا يف جلسـته العارـرة املعقـودة يف 23
كانون الثاين/يناير .2015
 -2ويف  13كــانون الثاين/ينــاير  2015اختــار لـ حقــوق اإلنســان فريــق املقــررين التــا
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعراض احلالة يف غينيا :ألبانيا وبنغالديش والكونغو.
 -3وعمـالا ب حكــال الفقـرة  15مــن مرفـق القـرار  1/5والفقـرة  5مــن مرفـق القـرار 21/16
صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف غينيا:
(أ)

تقرير وطا/عرض كتاو مقدل وفقا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/21/GIN/1؛

(ب) جتميع أعدته مفوضية األمم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان (املفوضـية) وفقـا
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/21/GIN/2؛
(ج)

موجز أعدته املفوضية وفقا للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/21/GIN/3

 -4وأُحيلت إىل غينيا عن طريق اجملموعة الثالثية ائمة باألسئلة أعدهتا سلف ا إسبانيا وأملانيا
واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والنرويج والوليات املتحـدة األمريكيـة .وهـذأل األسـئلة متاحـة علـ
الشبكة اخلارجية لالستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أك ــد وف ــد يهوري ــة غيني ــا يف البداي ــة أن غيني ــا ال ــيت ب ــدأت عملي ــة هت ــد إىل إرس ــاء
الدميقراطية وبناء تمع يقول عل أساس احـرتال حقـوق اإلنسـان هـ بلـد دون تقاليـد دميقراطيـة
ودون مكاسـ ــب دميقراطيـ ــة حقيقي ـ ــة عل ـ ـ املس ـ ــتو املؤسس ـ ـ  .وم ـ ـ الوف ـ ــد يقـ ــول إن تعزي ـ ــز
املؤسسات علـ أسـاس املبـادل الدميقراطيـة مـن أجـال دكـة الدولـة مـن الوفـاء بالتزاماهتـا يف ـال
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يشكال ررط ا أساسي ا وضرورة مطلقة.
 -6ولحظ الوفد أن الستعراض الدورج الشامال يشكال فرصة جيدة لتشخيص تطور حالة
حقوق اإلنسان دون املة وأعرب عن ركرأل جلميع البلدان اليت مسحت لغينيا بإحرا تقدل يف
هــذا اجملــال مــن خــالل مــا دمتــه مــن توصــيات يف عــال  .2010وذكـر الوفــد أن هــذأل التوصــيات
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ُــدمت يف س ــياق يتس ــم بع ــدل الس ــتقرار السياسـ ـ وبعملي ــة النتق ــال الـ ـدميقراط وأض ــا أن
احلكومة مـا فتئـت منـذ يـال اجلمهوريـة الثالثـة تبـذل جهـدا جبـارا مـن أجـال تعزيـز حقـوق اإلنسـان
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 خصيصـ ا باملسـائال املتعلقـة حمايـة حقـوق
اإلنسان واحلريات املدنية.
 -7ويف ال العدالة والدفاع أرار الوفد إىل اإلصالحات اجلارية اليت تشمال إنشاء اللجنـة
الوطنية لتوجيه عمليـة إصـالا املنمومـة الق ـائية؛ وإنشـاء اجمللـ األعلـ للق ـاء؛ وسـن القـانون
املتعلــق بالقــانون األساس ـ اخلــاة بالق ــاة؛ واملراجعــة اجلاريــة لقــانون العدالــة العســكرية و ــانون
اإلجـراءات اجلنائيــة و ــانون العقوبــات والقــانون املــدين؛ وبــدء عمــال احملكمــة العســكرية يف القريــب
املنمور؛ وإنشاء املؤسسة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان.
 -8ويف ــال الق ــاء عل ـ ييــع أرــكال التمييــز ضــد امل ـرأة والســكان املست ــعفة أرــار
الوفــد إىل اإلصــالحات العميقــة الــيت رــرعت فيهــا احلكومــة مــن أجــال ضــمان دتــع هــذأل الفئــات
حقو هـا دتعـ ا كــامالا .ويف هــذا اإلطــار أرــار الوفــد إىل وضــع اسـرتاتيجية وطنيــة ملكافحــة العنــف
املمــارس عل ـ امل ـرأة؛ وتنفيــذ مشــروع لتقــدق املســاعدة القانونيــة ل ــحايا العنــف؛ واعتمــاد ــانون
الصــحة اإلبابيــة وأوامــر التنفيــذ اخلاصــة بــه وهـ نصــوة دنــع وجتــرل تشــويه األع ــاء التناســلية
األنثويـ ــة؛ وإنشـ ــاء جلنـ ــة وطنيـ ــة ملكافحـ ــة الجتـ ــار؛ والتصـ ــديق عل ـ ـ ييـ ــع التفا يـ ــات املتعلقـ ــة
حقوق الطفال.
 -9أم ــا يف ــال مكافح ــة التع ــذيب ف ك ــد الوف ــد أن غيني ــا التزم ــت حم ــر ه ــذأل املمارس ــة
واخت ــذت إجـ ـراءات منه ــا ف ــرض عقوب ــات علـ ـ األر ــخاة ال ــذين ميارس ــون التع ــذيب .ويف ه ــذا
الصدد أرار الوفد إىل إدانة مسؤول يف الـدر وضـابر رفيـع الرتبـة وضـابطة سـامية يف اجلـيش
الغيا وإىل عزل ثالثة ضباط رفيع الرتبة يف الدر .
 -10أما عن أحداث  28أيلول/سبتمرب  2009فقد أكد الوفد أن احلكومة التزمت بإجراء
حماكمــة عادلــة ومنصــفة .وأرــار إىل إنشــاء هيئــة تت ـ لف مــن موعــة مــن ــاة التحقيــق ومســاع
مــا يزيــد عل ـ  400مــن ال ــحايا والشــهود وإدانــة ســتة أرــخاة صــدر حــق واحــد مــنهم إذن
باإليداع يف السجن ف الا عن الستماع إىل أرـخاة خـارج إ لـيم الدولـة وجـب طلـب إنابـة.
غــري أن الوفــد لحــظ أن املراحــال املقبلــة ــب أن تشــهد تكثيف ـا للجهــود املبذولــة يف هــذا الصــدد
بغية التعجيال بإجراء احملاكمة.
 -11وأرــار الوفــد كــذلأل إىل األ مــة الصــحية املنقطعــة النمــري الــيت تشــهدها غينيــا منــذ وهــور
احلمـ النزفيــة إيبــول .ولحــظ الوفــد أن هــذأل احملنــة ا رتنــت حالــة مــن افــذيان املفــرط واخلــارج عــن
السيطرة مما أد إىل ممارسات ل مـربر فـا مـن بيـال وصـم رعايـا البلـدان الـيت تواجـه هـذا الوبـاء
ف ـالا عــن الوصــم الــذج يتعــرض لــه األرــخاة الــذين رــفوا مــن هــذا الوبــاء داخــال األســرة ويف
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مكــان العمــال ويف اجملتمــع عمومـ ا .ورــكر الوفــد األمــم املتحــدة والشــركاء ا خـرين علـ ت ــامنهم
مع غينيا يف هذأل احملنة.
 -12وأك ــد الوف ــد أن احل ـرا ال ــذج تش ــهدأل غيني ــا م ــن أج ــال وض ــع ح ــد لنتهاك ــات حق ــوق
اإلنسان عملية ل رجعة فيها .وأفاد الوفد كذلأل أن السلطات تقبال كال أنواع الشراكة بال تقبال
ح ــن النتق ــادات ال ــيت هت ــد إىل تعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان ومحايته ــا علـ ـ أن تُراعـ ـ يف ذل ــأل
المــرو الجتماعيــة والثقافيــة والسياســية للبلــد .وبنــاءا عليــه الــتم الوفــد باســم غينيــا الــدعم
واملعونة واملساعدة السياسية والتقنية واملؤسسية يف املسائال املتعلقة حقوق اإلنسان.

باء -التحاور والردود المقدمة من الدولة موضوع االستعراض
 -13خالل التحاور أدىل  77وفـدا بيانـات .وتـرد التوصـيات املقدمـة خـالل احلـوار يف الفـرع
الثاين من هذا التقرير.
 -14أرــادت ترينيــداد وتوبــاغو بالتقــدل احملــر مشــرية بوجــه خــاة إىل إنشــاء و ارة حقــوق
اإلنســان واحلريــات املدنيــة وإىل املبــادرات الراميــة إىل تعزيــز التثقيــف والتــدريب يف ــال حقــوق
اإلنسان والتـدابري املتخـذة يف ـالت الصـحة والتعلـيم والتوويـف ويف سـبيال ةسـة حيـاة النسـاء
والفتيات.
 -15وأعربــت تركيــا عــن ت ــامنها مــع غينيــا يف حرهبــا ضــد فــريوس اإليبــول .ورــجعت و ارة
حقوق اإلنسان واحلريات املدنية عل وضع مبادرات هادفة .ورـجعت غينيـا أي ـ ا علـ مواصـلة
جهودها من أجال ضمان نيال التعليم دون دييز.
 -16وأر ــادت اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ب ــاجلهود املبذول ــة م ــن أج ــال تنفي ــذ اللتزام ــات ال ــيت
أخذهتا غينيا عل نفسها يف إطار عملية الستعراض الـدورج الشـامال السـابقة .وطلبـت احلصـول
عل ـ معلومــات بش ـ ن مرصــد رــؤون امل ـرأة والطفــال الــذج أُنشــن يف إطــار و ارة حقــوق اإلنســان
واحلريات املدنية.
 -17ورجعت اململكة املتحدة لربيطانيـا العممـ وأيرلنـدا الشـمالية غينيـا علـ أن تت كـد مـن
أن ممارس ــة تش ــويه األع ــاء التناس ــلية األنثوي ــة خ ــذة يف الرتاج ــع؛ وأن ة ــر تق ــدم ا يف مس ــاءلة
اجلهات ِ
الفاعلة احلكومية املسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان ا يكفـال اسـتجابة أفـراد ـوات
األمن ألوامر احل ور أمال هيئات الق اء.
 -18وطلبت الوليات املتحدة األمريكية أن تقول احلكومة حاسبة املسؤولة عن اجملـزرة الـيت
حدثت يف ملعب كرة القدل يف عال  .2009ورجعت غينيا عل أن تواصال تعاوهنا مـع مكتـب
املمثال اخلاة لألمة العال املعا بالعنف اجلنس يف حالت النزاع.
 -19وس ــلطت أوروغـ ـواج ال ــوء عل ـ اخلطـ ـوات املتخ ــذة لتنفي ــذ التوص ــيات املقدم ــة خ ــالل
ال ــدورة األوىل لالس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال م ــن أج ــال إنش ــاء مؤسس ــة وطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان
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ورجعت غينيا عل اسـتكمال العمليـة ال ـرورية لتمكـة املؤسسـة مـن الضـطالع بوليتهـا علـ
حنو كامال.
 -20ولحمــت يهوريــة فنــزويال البوليفاريــة أن غينيــا واصــلت تنفيــذ برا هــا املتعلقــة حقــوق
اإلنسان رغم أ مة نقص املوارد الـيت ارـتدت حـدهتا بعـد وهـور فـريوس اإليبـول .وسـلطت ال ـوء
عل العمال امل طلع به بة الـو ارات لوضـع سياسـات مـن أجـال معاجلـة ـايا األسـرة والتصـدج
للعنف القائم عل أساس نوع اجلن .
 -21ولحمت مبابوج مع التقـدير إنشـاء و ارة حقـوق اإلنسـان واحلريـات املدنيـة واإلصـالا
اجل ــارج يف طـ ــاع الـ ــدفاع واألم ــن والتـ ــدابري العمليـ ــة املتخ ــذة مـ ــن أجـ ــال محاي ــة النسـ ــاء والبنـ ــات
وتعزيز املساواة.
 -22وأر ــادت ألباني ــا بإنش ــاء و ارة لتعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان .ورحب ــت ب ــاإلجراءات املتخ ــذة
لتحســة اإلطــار القــانوين ومكافحــة املمارســات ال ــارة الــيت تســتهد النســاء واألطفــال كمــا
رحبت بالتدابري افادفة إىل مكافحة الجتار بالبشر واستغالفم يف البغاء.
 -23وأر ـ ــارت اجلزائ ـ ــر إىل التص ـ ــديق عل ـ ـ الص ـ ــكو الدولي ـ ــة وتق ـ ــدق التق ـ ــارير إىل هيئ ـ ــات
املعاهــدات .ورحبــت ب ــاجلهود الراميــة إىل مكافحــة العن ــف املمــارس عل ـ امل ـرأة و اصــة تش ــويه
األع اء التناسلية األنثوية واملبادرات افادفة إىل محاية حقوق اإلنسان ومكافحة الفقر.
 -24وأر ــارت أنغ ــول إىل اس ــتمرار ممارس ــة تش ــويه األع ــاء التناس ــلية األنثوي ــة ل س ــيما يف
املنــاطق الريفيــة ودعــت غينيــا إىل مواصــلة جهودهــا مــن أجــال استئصــال تلــأل املمارســة .وحثــت
أنغــول اجملتمــع الــدو علـ مواصــلة تقــدق املســاعدة إىل غينيــا مــن أجــال ضــمان اســتقرارها وإحـرا
تقدل يف اجملالة الجتماع وال تصادج.
 -25وأرــادت األرجنتــة بإنشــاء و ارة حقــوق اإلنســان واحلريــات املدنيــة وحثــت غينيــا عل ـ
تعزيــز تعاوهنــا مــع املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان ُمــرب ةا الفــرة الــيت يتيحهــا وجــود مكتــب
طرج تابع للمفوضية.
 -26وهن ـ ت أس ـرتاليا غينيــا عل ـ بــاا النتخابــات الرئاســية الــيت نُممــت يف عــال 2010
وعل ـ إنشــاء وحــدة خاصــة تابعــة للشــرطة تُعــص كافحــة الجتــار ووضــع مدونــة ســلو خاصــة
ب ـ فراد الشــرطة .وحثــت غينيــا عل ـ أن تراع ـ عل ـ النحــو الواجــب حقــوق اإلنســان يف إطــار مــا
تتخذأل من إجراءات ملكافحة فريوس اإليبول وما تبذله من جهود من أجال ةقيق التعايف.
 -27وأرادت بنغالديش بالتزال غينيا بتنفيذ إصالحات هتد إىل بناء الدميقراطية .وأرـارت
إىل التقــدل الــذج أُحــر بف ــال مــا ُاختــذ مــن إجـراءات متنوعــة وذلــأل علـ الــرغم مــن التحــديات
املاثلة ولحمت بوجه خاة التقـدل احملـر يف طـاع الصـحة واإلجـراءات املتخـذة خلفـ معـدل
الوفيات النفاسية.
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 -28وأرادت بنن باإلجراءات املتخذة من أجال تنفيذ التوصـيات املقدمـة خـالل السـتعراض
الــدورج الشــامال األول كمــا أرــادت باعتمــاد الدســتور اجلديــد الــذج يكــرس املبــادل األساســية
حلقوق اإلنسان من َبيال املساواة وعدل التمييز.
 -29وأعربت بوتسوانا عن ت امنها مع غينيا يف إطار األ مة الصحية الناجتة عن تفش محـ
اإليبــول .وأرــارت إىل اجلهــود املبذولــة مــن أجــال ضــمان احلقــوق املدنيــة والسياســية وأعربــت عــن
تق ــديرها لاص ــالحات اجلاري ــة والرامي ــة إىل إرس ــاء نم ــال دس ــتورج والرتق ــاء باجله ــا الق ــائ
وإصالا النمال األما.
 -30وأر ــارت الربا ي ــال إىل اجله ــود املبذول ــة م ــن أج ــال مكافح ــة التميي ــز والع ــف ض ــد املـ ـرأة.
ورحبــت بالعمليــة اجلاريــة مــن أجــال التصــديق عل ـ الربوتوكــول الختيــارج لتفا يــة الق ــاء عل ـ
ييــع أرــكال التمييــز ضــد امل ـرأة ورــجعت غينيــا عل ـ إح ـرا املزيــد مــن التقــدل يف هــذا الصــدد.
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.
 -31وسلمت بروين دار السالل ا أُحر من تقدل يف ال إعمـال حقـوق الفئـات ال ـعيفة
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.
 -32ورحبت بوروندج بإنشاء اجملل األعل للعدالة وبالزيادة يف أجور الق اة معتـربةا أهنمـا
تــدبريان مهمــان ل ــمان اســتقالل اجلهــا الق ــائ  .وســلطت ال ــوء عل ـ التــدابري املتخــذة مــن
أجال حمر عزل النساء ألسباب تتعلق باحلمال.
 -33ورحبت كـابو فـريدج بـاجلهود املبذولـة وسـلطت ال ـوء علـ اإلصـالا التشـريع الواسـع
النطــاق وعل ـ التــدابري املتخــذة إلصــالا نمــال الق ــاء كمــا رحبــت بالقــانون املتعلــق بالصــحة
والصــحة اإلبابيــة يف ســياق مكافحــة ممارســة تشــويه األع ــاء التناســلية األنثويــة وباعتمــاد احلــد
األدىن لألجور وبوضع خطة عمال خاصة باألطفال.
 -34وسـ لت كنــدا عــن النتــائج الــيت توصــلت إليهــا احملكمــة اخلاصــة املعنيــة بنمــر اجلـرائم الــيت
ارتُكبــت يف عــال  2009وتســاءلت بوجــه خــاة عــن ســبب عــدل مثــول املســؤولة عــن تلــأل
اجل ـرائم أمــال احملكمــة .وأرــادت بالتقــدل الــذج أحر تــه غينيــا و اصــة يف إطــار عمليــة النتقــال
الدميقراط .
 -35وأرادت يهورية أفريقيا الوسط باإلصالحات اجلريئة اليت ررعت فيها غينيا من أجـال
بنــاء تمــع دميقراط ـ يقــول عل ـ أســاس اح ـرتال حقــوق اإلنســان .ورحبــت كــذلأل هــود غينيــا
الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
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 -36وأرـادت تشـاد هـود غينيـا مـن أجــال متابعـة وتنفيـذ التوصـيات املنبثقـة عـن الســتعراض
السابق وذلأل عل الرغم من التحديات املاثلة و اصة تلأل املتعلقـة بالتصـدج حلمـ اإليبـول.
وحثت اجملتمع الدو عل مساعدة غينيا يف جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
 -37وإذ تعـ رــيل التحــديات الــيت تواجههــا غينيــا وبــالوا ع املعقــد يف البلــد فإهنــا أحاطــت
ُ
علما هود غينيا الرامية إىل النهوض حقوق اإلنسان عن طريق تعزيز إطارها القانوين واملؤسس .
 -38وأرـار الوفـد الغيــا مـن جديــد إىل مسـ لة ذُكــرت يف البيـان الفتتــاح وتتعلـق باملشــاكال
افيكلية اليت تعـاين منهـا غينيـا .وبـة أن تـاري البلـد املؤسسـ وافيكلـ رـديد التعقيـد وأن غينيـا
تواجه اليول ةدية ضخمة :بناء الدولة وبناء الدميقراطية يف الو ت نفسـه .وأضـا الوفـد ـائالا
إنــه ينبغـ أي ـ ا مراعــاة هشارــة املؤسســات العامــة وضــعف الثقافــة الدميقراطيــة واملؤسســية وبعـ
جوانب املقاومة اليت تُعز إىل أسباب ثقافية واجتماعية .غري أن الوفد أكـد أن ذلـأل ل يعـا أن
السلطات العامة لن تتحمال مسؤوليتها يف ال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
 -39وفيما يتعلق بالتصديق عل العديد من الربوتوكولت الختيارية أكد الوفد أن احلكومة
مســتعدة لختــاذ مــا يلــزل مــن إجـراءات مــن أجــال التصــديق عل ـ تلــأل الصــكو وإنشــاء ا ليــات
ال رورية لذلأل.
 -40وفيما يتعلق بعقوبة اإلعـدال ذكـر الوفـد أن غينيـا أعلنـت و فـا فعليـا لتنفيـذ العقوبـة منـذ
ســنوات عديــدة .وأضــا بــالقول إن إصــالا ــانون العقوبــات جــار وإن و ارة حقــوق اإلنســان
تعتزل إطالق محلة للتوعية بإلغاء عقوبة اإلعدال.
 -41و صوة مس لة احملاكمات العادلة أكد الوفد أن اإلركالية تتعلق باجملا ر اليت جدت
يف  28أيلول/ســبتمرب  2009وبالصــعوبات ال ــيت تواجههــا اجملتمع ــات افشــة ال ــيت رــهدت مث ــال
تلــأل امليس ـ مــن حي ـ امل ـوارد البش ـرية واخل ـربات مؤكــدا أن املس ـ لة تطــرا أي ـا ةــديا سياســيا.
وأك ــد الوف ــد م ــن جدي ــد أن احملاكم ــة ص ــوة أح ــداث  28أيلول/س ــبتمرب س ــتُعقد وستس ــتويف
رــروط اجلديــة والصـرامة .أجــال ــب إجـراء احملاكمــة دفاعـ ا عــن رــر غينيــا ورــر ال ــحايا
و اصة النساء الالئ تعرضن لعتداءات وأعمال عنف وحشية.
 -42أم ــا ع ــن تس ــجيال األطف ــال عن ــد ال ــولدة فق ــد أك ــد الوف ــد أن احلكوم ــة تب ــذل جه ــودا
ض ــخمة يف ه ــذا الص ــدد و اص ــة ع ــن طري ــق إ ال ــة الط ــابع املرك ــزج ع ــن خ ــدمات احلال ــة املدني ــة
وتعميمها عل مستو البلديات وعن طريق تسليم رهادات احلالة املدنية انا.
 -43وفيمــا يتعلــق بــالربوتوكول الختيــارج لتفا يــة حقــوق الطفــال بش ـ ن ارــرتا األطفــال يف
املنا عات املسلحة أكد الوفد أن صكو التصديق ستسلم ريبا لوديع التفا ية.
 -44وفيم ــا يتعل ــق ب ــالعنف املم ــارس عل ـ امل ـرأة و اص ــة ممارس ــة تش ــويه األع ــاء التناس ــلية
األنثوية أفاد الوفد أن هذأل املمارسة دثال مشكلة حقيقية تعمال احلكومة عل التصـدج فـا بكـال
حزل رغم ما تواجهه من مقاومة تعز إىل أسباب ثقافية وإىل عدد مـن املؤسسـات التقليديـة الـيت
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غالب ا ما دارس عل اجملتمع ت ثريا أ و من ذلأل الذج دارسه الدولة .و د أطلقت احلكومة محلة
توعيــة ورــرعت يف تغيــري املعــايري واختــذت عــددا مــن اإلج ـراءات البتكاريــة لكــن تلــأل التــدابري
مل ةقق النتائج املرجوة .وبة الوفد أنه ينبغ التفكـري يف اجلانـب املـا والنمـر يف إعـادة توصـيف
األرخاة الذين ميارسون تشويه األع اء التناسلية األنثوية.
 -45وذكر الوفد بالدعوة املوجهة إىل املقررين اخلاصة التابعة لألمـم املتحـدة مشـريا إىل أن
تلأل الدعوة ت خرت بسبب األ مة الصحية الناجتة عن فريوس اإليبول.
 -46وأكد الوفد أن احلكومة حريصة عل مواصلة املعركة من أجـال إعمـال مبـدأ املسـاواة بـة
الرجال والنساء وإتاحة الفرصة أمال النساء لنيال التعليم واملشاركة يف العمالة واحرتال حق املـرأة يف
األســرة .وت مــال غينيــا أن تلقـ الــدعم الــال ل مــن اجملتمــع الــدو ومفوضــية األمــم املتحــدة الســامية
حلقوق اإلنسان من أجال العمال عل تلأل املسائال.
 -47و صــوة أحــداث العنــف الــيت ختللــت املمــاهرات أفــاد الوفــد أن عناصــر ـوات األمــن
ينبغـ أن لصــلوا علـ التــدريب املناســب وأن تكــون لــديهم فكــرة واضــحة عــن مهمــتهم وكــذلأل
عـن التقنيـات املناسـبة حلفــظ النمـال .و ـب أن يشـمال التــدريب املناضـلة يف األحـزاب السياســية
واملتماهرين أي ا .وأكد الوفد أن من واجب الدولة أن ترسال إرارات وية من خـالل مـا تفرضـه
مــن عقوبــات لكـ تــذكر اجلميــع ب ـ ن احلقــوق ينممهــا إطــار ــانوين وأن ممارســتها ل تكــون عل ـ
حســاب ا خـرين .وأضــا الوفــد بــالقول إن غينيــا ل تـزال تفكــر يف الســبال الكفيلــة بإهنــاء ثقافــة
اإلفالت من العقاب وتعتزل اختاذ ما يلزل من إجراءات من أجال ذلأل.
 -48وأفاد الوفد أن احلكومة تعمال ما يف وسعها من أجال إحالة امللفات اخلاصة بالتجاو ات
املرتكبة من جانب وات األمن اليت ل تدخال يف نطاق اختصاة احملكمة العسـكرية إىل احملـاكم
العادية من أجال البت فيها.
 -49وفيما يتعلق باملواعيد النتخابيـة أكـد الوفـد أن احلكومـة تعتـزل اختـاذ مـا يلـزل مـن تـدابري
من أجال تنميم النتخابات املقبلة يف أجواء يسودها افدوء ويف وال احرتال املبادل الدميقراطية.
 -50ورــكر الوفــد كــال اجلهــات الــيت تســاند غينيــا يف اهبــة األ مــة الصــحية مؤكــدا أن هــذأل
األ مــة لــن تثــا احلكومــة عــن مواصــلة اإلصــالحات الــيت بــدأهتا مــن أجــال تعزيــز حقــوق اإلنســان
ومحايتها.
 -51وأعربت الصة عن تقديرها للتقدل الذج أحر ته غينيا منذ السـتعراض األخـري وأرـارت
إىل ص ــياغة ع ــدد كب ــري م ــن القـ ـوانة واللـ ـوائ التنميمي ــة وإىل اإلجـ ـراءات الرامي ــة إىل تعزي ــز بن ــاء
املؤسسات كما أرـارت إىل اجلهـود املبذولـة مـن أجـال الق ـاء علـ املمارسـات التقليديـة ال ـارة
اليت خي ع فا األطفال والنساء.
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 -52وس ــلطت ج ــزر القم ــر ال ــوء علـ ـ النت ــائج ال ــيت حققته ــا غيني ــا يف س ــياق األ م ــة ال ــيت
واجهتها يف السنوات األخرية .وأعربت عن أملها يف أن تتمكن غينيا بف ـال دعـم اجملتمـع الـدو
من بلوغ األهدا املبينة يف تقريرها الوطا ويف التوصيات اليت تلقتها.
 -53ورحب الكونغو هود غينيا و اصة اجلهود املبذولة من أجال الق ـاء علـ املمارسـات
التقليدية املؤذية للنسـاء واألطفـال وبالتصـديق علـ اتفا يـة مناه ـة التعـذيب وغـريأل مـن ضـروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو املهينـة وبالعمليـة الراميـة إىل معاجلـة تبعـات أحـداث
عــال  .2009ورــجعت غينيــا عل ـ تعزيــز تعاوهنــا مــع اإلج ـراءات اخلاصــة التابعــة جملل ـ حقــوق
اإلنسان.
 -54ورحبت كوستاريكا باجلهود املبذولة مـن أجـال تـدعيم الدميقراطيـة عـن طريـق النتخابـات
ورــجعت غيني ــا عل ـ مواص ــلة جهوده ــا الراميــة إىل تعزي ــز املش ــاركة .وأرــارت إىل ض ــرورة إنش ــاء
ليــات حكوميــة مســتقلة لتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتهــا ــا يف ذلــأل تــوفري ال ــمانات الال مــة
ملنع التعذيب.
 -55ورحبت كوت ديفوار باعتماد خطة العمال الوطنية ل مان متابعة التوصيات املنبثقة عن
الســتعراض الــدورج الشــامال واملقدمــة مــن هيئــات املعاهــدات واللجنــة الدوليــة لتقصـ احلقــائق يف
اجملالت املتصلة بتعزيز املؤسسات وبسياسات حقوق اإلنسان.
 -56وأبــر ت كوبــا أايــة التعــاون الــدو يف التصــدج لتفش ـ فــريوس اإليبــول وحثــت اجملتمــع
الــدو عل ـ تعزيــز التعــاون و يــادة املســاعدة املاليــة املقدمــة إىل غينيــا مــن أجــال النهــوض هبياكلهــا
األساسية الصحية يف يلة أمور أخر .
 -57وأعربــت اجلمهوريــة التشــيكية عــن تقــديرها للمعلومــات الــيت ــدمها الوفــد بش ـ ن تنفيــذ
التوصيات املنبثقة عن الستعراض الدورج الشامال السابق.
 -58وبينمــا رحبــت يهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــاجلهود الكــرب الــيت تبــذفا غينيــا مــن أجــال
التصدج حلالة حقوق اإلنسـان وتنفيـذ التوصـيات املنبثقـة عـن السـتعراض الـدورج الشـامال فإهنـا
أرارت إىل الصعوبات اليت ل تزال ائمة.
 -59وأر ــادت ال ــداير بغيني ــا لتعاوهن ــا البن ــاء يف إط ــار عملي ــة الس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال
وللتقــدل الــذج أحر تــه يف ــال تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتهــا .وأعربــت عــن أملهــا يف أن تتخــذ
غينيــا خطـوات حمــددة مــن أجــال الوفــاء بالتزاماهتــا صــوة التصــديق علـ الربوتوكــول الختيــارج
امللحــق باتفا يــة مناه ــة التعــذيب .وأعربــت الــداير عــن اســتعدادها لتقــدق املســاعدة إىل غينيــا
عند ال ت اء يف إطار املبادرة املتعلقة بالتصديق العامل عل اتفا ية مناه ة التعذيب.
 -60وأعربــت جيبــو عــن تقــديرها ملختلــف اإلجـراءات الــيت اختــذهتا غينيــا ول ســيما التــدابري
املتخــذة مــن أجــال الوفــاء بالتزاماهتــا املتعلقــة بتقــدق التقــارير الــيت حــال موعــد تقــدميها إىل هيئــات
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املعاه ـ ـ ــدات .وأعرب ـ ـ ــت ع ـ ـ ــن دنياهت ـ ـ ــا لغيني ـ ـ ــا بالنج ـ ـ ــاا يف ةقي ـ ـ ــق أه ـ ـ ــدافها املتعلق ـ ـ ــة بإعم ـ ـ ــال
حقوق اإلنسان.
 -61وأ رت مصر بالتدابري افامة اليت اختـذهتا غينيـا مـن أجـال تعزيـز حقـوق اإلنسـان و اصـة
بـرامج اإلصــالا الــيت هتــم ــالت العدالــة والــدفاع واألمــن واإلدارة .وســلطت ال ــوء علـ إنشــاء
و ارة حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان واحلري ـ ــات املدني ـ ــة ال ـ ــيت ُعه ـ ــد إليه ـ ــا هم ـ ــة تنفي ـ ــذ سياس ـ ــات حق ـ ــوق
اإلنسان ورصدها.
دما عل درب تعزيـز
 -62ورحبت غينيا الستوائية باجلهود اليت تبذفا غينيا من أجال امل
حقــوق اإلنســان ومحايتهــا ل ســيما يف ــالت التعلــيم والعمــال وةقيــق املســاواة .وأرــارت إىل
السياسات اليت اعتمدهتا غينيا هبد تعزيز التثقيف يف الت حقـوق اإلنسـان وضـمان وصـول
النساء والفتيات إىل التعليم ميع مستوياته عل دل املساواة.
 -63وأرادت إثيوبيا هـود غينيـا مـن أجـال ةديـد اجملـالت ذات األولويـة فيمـا يتصـال بتعزيـز
حقــوق اإلنســان ومحايتهــا كمــا أرــادت بتعزيــز اإلطــار القــانوين .ورــجعت غينيــا عل ـ مواصــلة
العمال يف الت التنمية السياسية وال تصادية والجتماعية.
 -64ورحب ــت فرنس ــا بالتق ــدل ال ــذج أحر ت ــه غيني ــا حن ــو ةقي ــق النتق ــال ال ــدميقراط وإرس ــاء
مؤسس ـ ــات دميقراطي ـ ــة وتعزي ـ ــز س ـ ــيادة الق ـ ــانون .وأعرب ـ ــت ع ـ ــن أمله ـ ــا يف أن ُجت ـ ــر انتخاب ـ ــات
عال  2015يف كنف احرتال املعايري الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
 -65ورحب ــت غ ــابون بتع ــاون غيني ــا م ــع ا لي ــات الدولي ــة حلماي ــة حق ــوق اإلنس ــان و هوده ــا
الراميــة إىل تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن الســتعراض الــدورج الشــامال .ورحبــت بالتــدابري املتخــذة
ملكافحــة العنــف املمــارس علـ النســاء والفتيــات كمــا رحبــت بالتــدابري املتخــذة مــن أجــال إعمــال
احلق يف التعليم.
 -66وأ رت أملانيا ا أحر ته غينيا من تقدل يف التصدج للمشـاكال العويصـة الـيت تواجههـا يف
ــال احلوكم ــة الرر ــيدة وحق ــوق اإلنس ــان .وأثن ــت عل ـ غيني ــا مل ــا تبذل ــه م ــن جه ــود ل تك ــال يف
مكافحــة فــريوس اإليبــول وأعربــت عــن تعاطفهــا مــع ال ــحايا وأســرهم .وأعربــت أملانيــا عــن القلــق
إ اء الستخدال املفرط وغري املتناسب للقوة خالل املماهرات.
 -67وأعربــت غانــا عــن ت ــامنها مــع غينيــا يف جهودهــا الراميــة إىل مكافحــة فــريوس اإليبــول.
وأرادت بالتدابري املعتمـدة ملكافحـة املمارسـات التقليديـة املؤذيـة للنسـاء واألطفـال كمـا أرـادت
باجلهود اجلارية والرامية إىل التصدج لالدعاءات املتعلقة مارسة التعذيب.
 -68ورحبــت هنــدوراس بــاجلهود املبذولــة مــن أجــال تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن الســتعراض
األول وأرــادت بق ـرار إنشــاء جلنــة تشــار فيه ـا هيئــات اجملتمــع املــدين تُعــص باســتعراض ييــع
التشريعات الوطنية بغية مواءمتها مع القانون الدو حلقوق اإلنسان.
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 -69وأعربت افند عن تقديرها ملا تبديه غينيا من وعـ بالتحـديات املاثلـة أمـال احلفـا علـ
السلم والستقرار السياس الال مة حلماية احلقـوق األساسـية ومتابعـة جهـود التنميـة الجتماعيـة
وال تصادية .وأرادت بغينيا ملا تبذله من جهود هبد تعزيز سيادة القانون وتدعيم الدميقراطية.
 -70ورحب ــت إندونيس ــيا بق ـ ـرار إنش ــاء و ارة مس ــؤولة ع ــن تعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان ومحايته ــا
ولحمــت التــدابري املتخ ــذة مــن أجــال ت ــدار الت ـ خري يف تقــدق التق ــارير إىل هيئــات املعاه ــدات.
وأعربت عن دعمها لغينيا وت امنها معها يف التصدج أل مة اإليبول.
 -71وأعربت أيرلندا عن انشغافا إ اء القيـود املفروضـة علـ ممارسـة احلـق يف التجمـع السـلم
وحيال اخنفاض عدد احملاكمات اليت تشمال أرخاص ا ميارسون تشويه األع اء التناسلية األنثوية.
 -72وأرـ ــادت إيطاليـ ــا بغينيـ ــا للتزامهـ ــا بتحقيـ ــق املسـ ــاواة بـ ــة اجلنسـ ــة ومحايـ ــة امل ـ ـرأة مـ ــن
املمارســات ال ــارة كمــا أرــادت بقـرار غينيــا إدراج تعلــيم حقــوق اإلنســان يف املنــاهج الدراســية.
ورحبت أي ا بتصديق غينيا عل عدد من الصكو الدولية.
 -73ورحبت اليابان بإنشاء ليات عديدة حلماية حقوق اإلنسـان منـذ تعـديال الدسـتور ومنـذ
إجراء انتخابات رئاسية دميقراطية .ورجعت غينيا عل مواصلة جهودها من أجـال تعزيـز املسـاواة
بة اجلنسة والرتقاء بوضع املرأة يف إطار الدستور اجلديد.
 -74ورحـب املغـرب بالتصـديق علـ اتفا يـة مناه ــة التعـذيب وإنشـاء جلنـة للتفكـري يف ســبال
وضــع ليــات لتعــوي ضــحايا انتهاكــات حقــوق اإلنســان .وهن ـ غينيــا أي ـا عل ـ إدراج تعلــيم
حقوق اإلنسان يف خمتلف درجات التعليم.
 -75وأعربت لكسمربغ عـن ت ـامنها مـع غينيـا ودعمهـا فـا يف جهودهـا الراميـة إىل التصـدج
لتفش فريوس اإليبول .ومـع ا ـرتاب موعـد انتخابـات عـال  2015رـجعت غينيـا علـ مواصـلة
استخدال إطار الدعم السياس والتنسيق الدو كما تعكسه تشكيلة غينيا للجنة بناء السالل.
 -76ورحبت مدغشقر بـاجلهود املبذولـة لتعزيـز مكافحـة املمارسـات والسياسـات التقليديـة يف
ال التعليم والعمالة .ودعت اجملتمع الدو إىل دعم غينيا يف جهودها الرامية إىل تنفيذ التزاماهتا
املتعلقة حقوق اإلنسان.
 -77وأ ــرت ماليزيــا هــود غينيــا يف ــال تعزيــز ســيادة القــانون وإرســاء الدميقراطيــة وأرــادت
بغينيا ملا تبذله مـن جهـود مـن أجـال وضـع اإلطـار املؤسسـ ال ـرورج للنهـوض بالنسـاء والفتيـات
واألطفال ومحايتهم.
 -78وأر ــادت املكس ــيأل بالتق ــدل احمل ــر من ــذ ال ــدورة األوىل لالس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال.
ولحمت بوجه خاة التدابري املعتمدة للنهوض بالتعليم والصحة والعمالة .ورحبت أي ا بوضـع
اس ـرتاتيجية وطنيــة ملكافحــة العنــف القــائم عل ـ أســاس نــوع اجلــن وباعتمــاد السياســة الوطنيــة
حلماية األطفال.
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 -79وطلب اجلبال األسود احلصول عل معلومات عن التـدابري املتخـذة ل ـمان تـوفري الرعايـة
املناســبة واحلمايــة الكافيــة لألطفــال احملــرومة مــن بيئــتهم األسـرية وكــذلأل عــن األنشــطة امل ــطلع
هبا إلعمال التشريع القائم املتعلق حمر تشويه األع اء التناسلية األنثوية.
 -80ورحبت الكويت باملبادرات الراميـة إىل إ امـة عال ـات مـع املؤسسـات املاليـة الدوليـة ـا
فيها البنأل اإلسالم للتنمية يف سبيال النهوض بالتنمية الجتماعية وال تصادية.
 -81وأر ــادت ناميبي ــا بغيني ــا مل ــا طعت ــه م ــن أرـ ـواط كب ــرية يف ــال تعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان
ومحايتها منذ الستعراض الدورج الشامال األخري كما أرادت هود غينيا الراميـة إىل وضـع حـد
لافالت من العقاب عن العنف املمارس عل النساء واألطفال .وأعربت عن ت امنها مـع غينيـا
يف معركتها من أجال التصدج لتفش فريوس اإليبول.
 -82وأرــادت هولنــدا بــاجلهود الراميــة إىل مكافحــة تفش ـ فــريوس اإليبــول وإعمــال احلقــوق
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
الق ــاء عليه ــا .وس ــلطت هولن ــدا ال ــوء عل ـ ض ــرورة مواص ــلة التحقيق ــات م ــن أج ــال التص ــدج
لافالت من العقاب عن انتهاكات حقوق اإلنسان.
 -83ونوهــت نيكــاراغوا بــاجلهود املبذولــة يف ســبيال تعزيــز نمــال حقــوق اإلنســان رغــم القيــود
الجتماعي ــة وال تص ــادية واملش ــاكال الص ــحية ور ــحة املـ ـوارد .ور ــددت علـ ـ أاي ــة إ ــاد إرادة
سياسية لبناء بلد يعيش يف وال الدميقراطية وسيادة القانون.
 -84وأ ــرت الن ــرويج بالتق ــدل احمل ــر من ــذ السـ ــتعراض األخ ــري و اص ــة فيم ــا يتعل ــق بعقـ ــد
انتخابات حرة وهتيئـة المـرو املناسـبة لالنتقـال حنـو حكـم مـدين ولكنهـا أرـارت إىل ممارسـات
العنف اليت ختللت املماهرات واليت ل تزال تشكال ةديا حقيقيا .وأعربت عن انشغافا أي ا إ اء
حقوق الفتيات والنساء.
 -85وأ رت الفلبة بسياسات حكومة غينيا الراميـة إىل مكافحـة املمارسـات التقليديـة املؤذيـة
للنســاء واألطفــال مــن بي ــال تشــويه األع ــاء التناســلية األنثوي ــة .وأعربــت عــن تقــديرها حل ــرة
احلكوم ــة علـ ـ التص ــدج لالنتهاك ــات املتك ــررة حلق ــوق اإلنس ــان ال ــيت مل ُجت ـ َـر بشـ ـ ن ع ــدد منه ــا
ةقيقات كاملة ول حماكمات.
 -86ورحبــت الربتغــال بــاجلهود املبذولــة مــن أجــال النهــوض حقــوق املـرأة ولكنهــا أعربــت عــن
القلــق إ اء التقــارير الــيت تتحــدث عــن العنــف املمــارس علـ النســاء والفتيــات وحيــال ارتفــاع نســبة
الفتيات والنساء الال ل يزلن خي عن ملمارسة تشويه األع اء التناسلية األنثويـة .ورحبـت أي ـا
بإنشاء اللجنة املشرتكة بة الو ارات املعنية حقوق اإلنسان.
 -87وأ ــرت يهوريــة كوريــا ــا تبذلــه غينيــا مــن جهــود لتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتهــا منــذ
الس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال األول للحال ــة يف غيني ــا و اص ــة ع ــن طري ــق إنش ــاء و ارة حق ــوق
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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.
 -88ولحمــت روانــدا التقــدل الكبــري الــذج أحر تــه غينيــا منــذ عــال  2010وأرــارت بوجــه
خ ــاة إىل اس ــتعادة النم ــال الدس ــتورج وإىل إنش ــاء و ارة حق ــوق اإلنس ــان واحلري ــات املدني ــة وإىل
اإلصالحات العديدة اليت ررعت فيها احلكومة من أجال ةقيق سيادة القانون بصفة فعلية.
 -89ورحبت السنغال بالتدابري افامة اليت اختذهتا غينيـا ـا يف ذلـأل اعتمـاد الدسـتور اجلديـد
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.
 -90وحثــت س ـرياليون اجملتمــع الــدو عل ـ تقــدق املســاعدة التقنيــة والــدعم املــا مــن أجــال
التصــدج عل ـ حن ـو فعــال للتحــديات الــيت تطرحهــا جهــود إعــادة البنــاء يف فــرتة مــا بعــد األ مــة.
وأر ــادت بغيني ــا ملواءم ــة تشـ ـريعها احملل ـ م ــع اتفا ي ــة حق ــوق الطف ــال وجلهوده ــا الرامي ــة إىل إنف ــاذ
القـ ـوانة ال ــيت ةم ــر ال ــزواج املبك ــر والقس ــرج لألطف ــال ودن ــع ممارس ــة تش ــويه األع ــاء التناس ــلية
األنثوية.
 -91وأر ــادت س ــنغافورة بغيني ــا ملش ــاركتها البن ــاءة يف عملي ــة الس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال.
ونوهت أي ا 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.
 -92ونوهــت ســلوفاكيا بــاجلهود املبذولــة مــن أجــال تعزيــز مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب عــن
انتهاكات حقوق اإلنسان ورددت عل ضرورة اختـاذ املزيـد مـن اإلجـراءات احلامسـة .ولحمـت
أن غينيا مل ةر منذ دورة الستعراض الدورج الشامال األوىل سو تقدم ا حمدودا يف الت من
بيال حرية التجمع وإ امة العدل وةسة األوضاع داخال السجون.
 -93ورحب ــت س ــلوفينيا ب ــاجلهود املبذول ــة يف س ــبيال تعزي ــز اإلط ــار التنميمـ ـ اخل ــاة ب ــالعنف
املمــارس عل ـ امل ـرأة واملمارســات التقليديــة ال ــارة لكنهــا أعربــت عــن القلــق ألن هــذأل األفعــال
ل ت ـ ـزال تشـ ــكال ممارسـ ــات عاديـ ــة ول خت ـ ــع للمحاكمـ ــة إل يف حـ ــالت نـ ــادرة .وأرـ ــارت إىل
التحــديات اجلســيمة املعرتضــة يف ــالت التعلــيم والوصــول إىل اخلــدمات الصــحية وســوء التغذيــة
وعمال األطفال .وكررت سلوفينيا أي ا ت كيد التوصـيات الـيت ـدمتها خـالل السـتعراض الـدورج
الشامال السابق.
 -94وأرــادت جنــوب أفريقيــا هــود غينيــا الراميــة إىل إعط ـاء دفــع جديــد للتنميــة ال تصــادية
والجتماعية والتصدج لتفش فريوس اإليبول .ورجعت غينيـا علـ مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وإعمافا ا يف ذلأل احلق يف التنمية.
 -95وأ ــرت إس ــبانيا بالتق ــدل احمل ــر يف إحال ــة ملف ــات ح ــالت القت ــال خ ــارج نط ــاق الق ــانون
والغتصاب والتعذيب إىل العدالة وأرارت إىل أن عدد الق ايا ل يزال مرتفعـا .واعرتفـت أي ـا
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بالتق ــدل احمل ــر يف معاجل ــة امللف ــات املتعلق ــة ب ح ــداث أيلول/س ــبتمرب  2009ال ــيت ر ــهدت مقت ــال
عديد األفراد واغتصاب عدد من النساء و موعة من التجاو ات من جانب أفراد الشرطة.
 -96وأراد السـودان بغينيـا لعتمـاد الدسـتور اجلديـد وإنشـاء و ارة حقـوق اإلنسـان واحلريـات
املدنية وتشكيال اللجنة الدائمة املشرتكة بة الو ارات املعنية بصياغة التقارير.
 -97وسلطت السويد ال وء عل واج األطفال الذج يهدد صحة وحيـاة الفتيـات ولـد مـن
فرة يائهن .وأرارت أي ا إىل أن اجلرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتُكبت خالل زرة
عال  2009مل تف إىل أية حماكمات.
 -98وأعربــت تايلنــد عــن أملهــا يف أن تُن تفــذ سياســات النهــوض بــاملرأة تنفيــذا فعــالا .وأعربــت
أي ا عن القلق إ اء عدل كفاية افياكـال األساسـية اخلاصـة بالرعايـة الصـحية والـوع العـال بتـدابري
النمافة الصحية الواجب اختاذها من أجال مكافحة األمراض املعدية.
 -99ولحمت تيمور  -ليشيت مع التقدير إنشاء جلنة وطنية مؤ تة للمصـاحلة ووحـدة خاصـة
تابعة للشرطة تعص كافحـة الجتـار بالبشـر .وأحاطـت علمـ ا أي ـ ا بالتـدابري العديـدة الـيت اختـذهتا
غينيا من أجال ةسة األوضاع داخال مراكز الحتجا .
 -100ورحبت توغو بالتدابري اليت اختـذهتا احلكومـة لو ـف انتشـار فـريوس اإليبـول كمـا رحبـت
باجلهود املبذولة لبناء املؤسسات اجلمهورية بصفة تدر ية.
 -101ور ــجعت ت ــون غيني ــا عل ـ ـ التص ــديق عل ـ ـ الربوتوك ــول الختي ــارج امللح ــق باتفا يـ ــة
مناه ة التعذيب والتفا ية الدولية حلماية ييع األرخاة من الختفاء القسرج كما رجعتها
عل ـ ـ إنش ــاء مؤسس ــة وطني ــة مس ــتقلة حلق ــوق اإلنس ــان وتكثي ــف جهوده ــا يف س ــبيال مكافح ــة
التعذيب بفعالية أكرب .ورحبت بإنشاء مكتب طرج تابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان.
 -102ولحظ وفد غينيا أن إنشاء و ارة حقـوق اإلنسـان واحلريـات املدنيـة يشـكال خطـوة هامـة
يف ــال محاي ــة حق ــوق اإلنس ــان رغ ــم أن اإلجـ ـراء غ ــري ك ــا لوض ــع ح ــد للمش ــاكال املتص ــلة
بانتهاكات احلقوق .وأفاد الوفد أن احلكومة تسـع جاهـدة لتحسـة حالـة حقـوق اإلنسـان رغـم
ثقال تارخيها السياس وال غوط الجتماعية والثقافية.
 -103وأعلــن الوفــد أن غينيــا تعتــزل القيــال خــالل األرــهر املقبلــة باســتعراض عــال حلالــة حقــوق
اإلنسان من أجال الو ـو علـ املشـاكال األساسـية املاثلـة أمـال إعمـال احلقـوق املدنيـة والسياسـية
وال تصادية والجتماعية والثقافية.
 -104وأرار الوفد إىل أن احلكومة د ررت إدراج تعليم حقـوق اإلنسـان يف الـربامج الدراسـية
من التعليم البتدائ إىل التعليم اجلامع .
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 -105وفيما يتعلق بالعنف املمارس علـ املـرأة أعلـن الوفـد إنشـاء مرصـد يعـص هبـذأل املشـكلة.
ولحــظ أن هــذا العنــف يشــكال وا عـا ل ميكــن ةملــه بالنســبة إىل كــال فــرد يــؤمن حقــوق اإلنســان
ويناضال من أجال ةقيق املساواة بة اجلنسة.
 -106وأعل ــن الوف ــد ك ــذلأل تنم ــيم حلق ــة دراس ــية وطني ــة يف املس ــتقبال املنم ــور لتن ــاول مسـ ـ لة
اإلفـالت مـن العقـاب باعتبارهــا مشـكلة ل ميكـن أن خت ـع إلرادة الســلطة العامـة وحـدها ســيما
أن هذأل السلطة العامة يف طور البناء.
 -107وأرــار الوفــد إىل تشــكيال جلنــة مشــرتكة بــة الــو ارات تعــص بصــياغة التقــارير الدوريــة الــيت
ــب تقــدميها إىل هيئــات املعاهــدات وذلــأل بــدعم مــن املكتــب القطــرج التــابع ملفوضــية حقــوق
اإلنس ــان .كم ــا أر ــار الوف ــد إىل إنش ــاء جلن ــة معني ــة تابع ــة التوص ــيات املنبثق ــة ع ــن الس ــتعراض
الدورج الشامال.
 -108و صوة مس لة املصاحلة الوطنية أفاد الوفد أن غينيا د أعربـت عـن إرادهتـا السياسـية
من خالل إنشاء جلنة مؤ تة من أجال املصاحلة الوطنية .كمـا أفـاد الوفـد أن و ارة حقـوق اإلنسـان
ه جهة التنسيق احلكومية بالنسبة إىل صندوق بنـاء السـالل وأن تعبئـة املـوارد متواصـلة مـن أجـال
تعزيز عمال اللجنة.
 -109وفيمــا يتعلــق مارســة التعــذيب ذكــر الوفــد بـ ن غينيــا أحــر ت تقــدما ملحووـا يف ــال
مكافحة هذأل املمارسة .وبة أن هذأل املمارسة كانت تشكال يف و ت لي بالبعيد ممارسة واسعة
النتشار يف اجملتمع الغيا لكنها أصبحت اليول تعترب فعالا خمزيـ ا .وأضـا الوفـد بـالقول إنـه مـن
ال ــرورج ف ــرض عقوبــات ص ــارمة عل ـ املس ــؤولة عــن ك ــال فعــال م ــن أفعــال التع ــذيب وإنــه م ــن
املتوخ ت مة انون العقوبات تعريفا للتعذيب يتوافق مـع أحكـال املـادة  1مـن اتفا يـة مناه ـة
التعذيب .وأفاد الوفد كذلأل أنه ينبغ تدريب العناصـر التـابعة لـدوائر الـدفاع واألمـن علـ هـذأل
املس لة حن يبدوا احرتام ا أكرب حلقوق املواطنة.
 -110أمــا صــوة املســاواة فقــد أرــار الوفــد إىل أن القــانون الغيــا يــنص عل ـ أن تت ــمن
الق ـوائم النتخابيــة مــا ل يقــال عــن  30يف املائــة مــن النســاء .لكنــه أكــد أن افــد ل يكمــن يف
ترري النساء فحسب بال يكمن يف انتخاهبن.
 -111وفيمــا يتعلــق بــاحلق يف التجمــع والتمــاهر أفــاد الوفــد أن غينيــا تعمــال علـ تعزيــز إطارهــا
القــانوين مــن أجــال تنمــيم ممارســة هــذأل احلقــوق تنميم ـا أف ــال .وتشــمال التــدابري املتخــذة ةديــدا
تــدريب مناضــل األحـزاب السياســية علـ املشــاركة املدنيــة واملواطنــة .وبــة الوفــد أن الدولــة تعتــزل
معا ب ـ ــة يي ـ ــع املس ـ ــؤولة ع ـ ــن أعم ـ ــال العن ـ ــف سـ ـ ـواء أك ـ ــانوا م ـ ــن ـ ـ ـوات ال ـ ــدفاع واألم ـ ــن أل
من املتماهرين.
 -112و صـوة مسـ لة السـجون أفـاد الوفـد أن و ارة حقـوق اإلنسـان كانـت ـد ارت ييـع
السجون ولحمت أن املشكلة األساسية تتعلـق باكتمـا مراكـز الحتجـا وهـ مشـكلة تعـز
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إىل كون السجون احلالية أنشئت بـال السـتقالل .وأعلـن الوفـد أنـه مـن املقـرر بنـاء سـجن مركـزج
جدي ــد يس ــتجيب للمع ــايري الدولي ــة ذات الص ــلة .وأر ــار الوف ــد ك ــذلأل إىل إنش ــاء مرص ــد يع ــص
بالسجون يعمال ةت إررا و ارة حقوق اإلنسان.
 -113أما صوة املؤسسة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان فقد أرار الوفـد إىل أن القـانون
د صدر وأن افد املنشود هو مواءمة األطر القانونية مع مبادل باري .
 -114وفيمـا يتعلــق باملسـائال املتصــلة مارسـة تشــويه األع ـاء التناســلية األنثويـة أوضـ الوفــد
أن هــذأل املمارســة راســخة يف اجملتمــع الغيــا .ولحــظ أن علـ الســلطات العامــة أن تتصــد فــذأل
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
كذلأل اختاذ بع اإلجراءات البتكارية إل اد حلول بديلة لألرخاة الـذين يرتز ـون مـن هـذأل
املمارسة ول سيما عن طريق إ اد مهن جديدة فم.
 -115وفيم ــا يتعل ــق بتووي ــف الفتي ــات والنس ــاء أف ــاد الوف ــد أن احلكوم ــة بص ــدد ال ــدخول يف
ر ـراكة مــع صــندوق بنــاء الســالل مــن أجــال تنفيــذ مشــاريع هتــد إىل دكــة هــذأل الفئــات مــن
األرــخاة .وحســب الوفــد ــب أي ـ ا تعزيــز نمــال التعلــيم عــن طريــق تيســري التحــاق الفتيــات
باملدرسة من أجال اكتساب الكفاءات اليت تعدهن لدخول سوق العمال.
 -116وأرار الوفد من جديد إىل مس لة تشـويه األع ـاء التناسـلية األنثويـة وأعلـن عـن اعتمـاد
تــدابري انونيــة وتش ـريعية للتصــدج فــذأل املمارســة يف انتمــار اعتمــاد ــانون تكميل ـ جديــد حــول
هذأل املسـ لة يف القريـب املنمـور .وأرـار الوفـد كـذلأل إىل إنشـاء مرصـد تمعـ مـن أجـال وصـول
مرض اإليد والسال واملالريا إىل العالج واخلدمات الصحية.
 -117ويف اخلتال ذكر الوفد أن غينيا تعمال بصدق من أجال محاية حقـوق اإلنسـان .وأضـا
بالقول إن عل البلد أن يعمال يف الو ت نفسه عل تعزيز سـيادة القـانون وإدارة المـر الصـعب
دون الرتاجع عن اإلصالحات املؤسسية ودون املساس بدأ محاية احلقوق .وأخـريا الـتم الوفـد
دعم األمم املتحدة والدول األع اء من أجال تكري تعزيز حقوق اإلنسـان ومحايتهـا علـ أرض
الوا ع يف غينيا.

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات

**

 -118ستنظر غينيا في التوصيات التالية وستقدم ردودها في الوقت المناسب ،ولكن في
موع ددد أق ددار ال دددورة التاس ددعة والعشد درين لمجل ددس حق ددوق اإلنس ددان ف ددي حزيران/يونيد د -
تموز/يولي :2015
__________

** مل ةرر الستنتاجات والتوصيات.
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 -1-118أن تنظددر فددي اتخددات إضددوات ضددافية نحددو الت ددديق علددو ال ددكو
الدولية لحقوق اإلنسان التي لم تنضم ليها بعد (الفلبين)؛
 -2-118أن توقع وت دق علو البروتوكول االإتياري الملحق بالعهدد الددولي
الخاص بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقافية (البرتغال)؛
 -3-118أن ت دددق علددو البروتوكددولين االإتيدداريين الملحقددين بالعهددد الدددولي
الخداص بددالحقوق االقت ددادية واالجتماعيددة والثقافيددة وباتفاقيددة القضدداء علددو جميددع
أشكال التمييز ضد المرأة (سيراليون)؛
 -4-118أن ت دق علو البروتوكول االإتياري الثاني الملحدق بالعهدد الددولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بغية لغاء عقوبة اإلعدام فدي جميدع الحداالت
(المملكة المتحدة لبريضانيا العظمو وأيرلندا الشمالية)؛
 -5-118أن ت دق علو البروتوكول االإتياري الثاني الملحدق بالعهدد الددولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والهادف لو لغاء عقوبة اإلعدام (بنن)؛
 -6-118أن ت دق علو البروتوكول االإتياري الثاني الملحدق بالعهدد الددولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أوروغواي)؛
 -7-118أن تعلدن وقفدا رسدميا لتنفيدو عقوبدة اإلعددام مدن أجدل الت دديق علدو
البروتوكددول االإتيدداري الثدداني الملحددق بالعهددد الدددولي الخدداص بددالحقوق المدنيددة
والسياسية (أستراليا)؛
 -8-118أن تنظر في اتخات جميدع الخضدوات الضدرورية إلعدون وقدف بحكدم
القانون لتنفيو أحكام اإلعدام بغيدة اإللغداء التدام لعقوبدة اإلعددام ،وأن ت ددق علدو
البروتوكددول االإتيدداري الثدداني الملحددق بالعهددد الدددولي الخدداص بددالحقوق المدنيددة
والسياسية ( يضاليا)؛
 -9-118أن تنضددم لددو البروتوكددول االإتيدداري الثدداني الملحددق بالعهددد الدددولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتعلن دون تدخإير وقفدا بحكدم القدانون لتنفيدو
أحكام اإلعدام بغية لغاء عقوبة اإلعدام بشكل دائم (لكسمبرغ)؛
 -10-118أن ت دق علو البروتوكول االإتياري الثاني الملحدق بالعهدد الددولي
الخداص بددالحقوق المدنيدة والسياسددية ،والهدادف لددو لغداء عقوبددة اإلعددام (الجبددل
األسود)؛
 -11-118أن تنظددر فددي الت ددديق علددو البروتوكددول االإتيدداري الثدداني الملحددق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن تواصل جهودها فدي سدبيل
زيادة الوعي الوطني بغية ضمان لغاء عقوبة اإلعدام (ناميبيا)؛
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 -12-118أن تعجددل بالت ددديق علددو البروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة مناهضددة
التعويب وغيدرر مدن ضدرول المعاملدة أو العقوبدة القاسدية أو الو نسدانية أو المهيندة
(تركيا)؛
 -13-118أن ت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة مناهضددة التع ددويب
وغيرر من ضرول المعاملة أو العقوبة القاسية أو الو نسانية أو المهينة ( سبانيا)؛
 -14-118أن ت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة مناهضددة التع ددويب
وغي د ددرر م د ددن ض د ددرول المعامل د ددة أو العقوب د ددة القاس د ددية أو الو نس د ددانية أو المهين د ددة
(أوروغواي)؛
 -15-118أن ت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة مناهضددة التع ددويب
وغيرر من ضرول المعاملة أو العقوبة القاسية أو الو نسانية أو المهينة (بنن)؛
 -16-118أن ت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة مناهضددة التع ددويب
وغيرر من ضرول المعاملة أو العقوبة القاسية أو الو نسانية أو المهينة (توغو)؛
 -17-118أن ت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة مناهضددة التع ددويب
وغيددرر مددن ضددرول المعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو الو نسددانية أو المهينددة (الجبددل
األسود)؛
 -18-118أن ت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة مناهضددة التع ددويب
وتنشئ آلية وقائية وطنية في أبكر وقت ممكن (كوستاريكا)؛
 -19-118أن ت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة مناهضددة التع ددويب
وتعجل بإنشاء آلية وقائية وطنية وفق ا للبروتوكول (الجمهورية التشيكية)؛

 -20-118أن تكثددف جهودهددا فددي سددبيل الت ددديق علددو البروتوكددول االإتيدداري
التفاقيد ددة مناهض د ددة التعد ددويب وغي د ددرر مد ددن ض د ددرول المعاملد ددة أو العقوب د ددة القاس د ددية
أو الو نسانية أو المهينة (الدانمر )؛
 -21-118أن تشرع في الت ديق علو البروتوكدول االإتيداري التفاقيدة مناهضدة
التعويب وغيدرر مدن ضدرول المعاملدة أو العقوبدة القاسدية أو الو نسدانية أو المهيندة
(غابون)؛
 -22-118أن تستعرض حالة تنفيو أحكام اتفاقية مناهضة التعويب في القدانون
المحلي وأن ت دق علو البروتوكول االإتياري لوتفاقية (ألمانيا)؛
 -23-118أن ت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة مناهضددة التع ددويب
وغي د ددرر م د ددن ض د ددرول المعامل د ددة أو العقوب د ددة القاس د ددية أو الو نس د ددانية أو المهين د ددة
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والبروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة القضدداء علددو جميددع أشددكال التمييددز ضددد الم درأة
(غانا)؛
 -24-118أن تلغدي عقوبددة اإلعدددام وتوقددع وت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري
الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (البرتغال)؛
 -25-118أن توقددع وت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة القضدداء علددو
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (البرتغال)؛
 -26-118أن ت دددق علددو البروتوكددول االإتيدداري التفاقيددة القضدداء علددو جميددع
أشكال التمييز ضد المرأة (أوروغواي)؛
 -27-118أن تشرع فدي الت دديق علدو البروتوكدول االإتيداري التفاقيدة القضداء
علو جميع أشكال التمييز ضد المرأة (غابون)؛
 -28-118أن تواصددل وتسددتكمل عمليددة الت ددديق علددو البروتوكددول االإتيدداري
التفاقي ددة القض دداء عل ددو جمي ددع أش ددكال التميي ددز ض ددد المد درأة (جمهوري ددة الكونغ ددو
الديمقراطية)؛
 -29-118أن تيسر عملية الت ديق علو البروتوكول االإتياري التفاقية القضاء
علددو جميددع أشددكال التمييددز ضددد المدرأة وتحسددن التنسدديق بددين الم سسددات داإددل
منظم ددات المجتم ددع الم دددني واإلدارات الوزاري ددة وف ددي ص ددفوف الجه ددات الفاعل ددة
الوطنية األإرى المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة (المكسيك)؛
 -30-118أن تبد ددول ق د دداراها للتعجي د ددل بعملي د ددة الت د ددديق عل د ددو البروتوك د ددول
االإتياري التفاقية القضاء علو جميع أشكال التمييز ضد المرأة (رواندا)؛
 -31-118أن ت دددق عل ددو االتفاقي ددة الدولي ددة لحماي ددة جمي ددع األش ددخاص م ددن
االإتفاء القسري (أوروغواي)؛
 -32-118أن ت دددق عل ددو االتفاقي ددة الدولي ددة لحماي ددة جمي ددع األش ددخاص م ددن
االإتفاء القسري (كابو فيردي)؛
 -33-118أن ت د دددق علد ددو البروتوكد ددول االإتيد دداري التفاقيد ددة حقد ددوق الضفد ددل
المتعلق باشترا األطفال في المنازعات المسلحة (كابو فيردي)؛
 -34-118أن ت دق علدو البروتوكدول االإتيداري التفاقيدة حقدوق الضفدل بشدخن
اشترا األطفال في المنازعات المسلحة (سلوفينيا)؛
 -35-118أن توقع وت دق علو البروتوكدول االإتيداري التفاقيدة حقدوق الضفدل
المتعلق بإجراء تقديم البوغات (سلوفاكيا)؛
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 -36-118أن ت ددوائم تشد دريعها ال ددوطني مواءم ددة تام ددة م ددع نظ ددام روم ددا األساس ددي
للمحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة وأن تواص ددل تعاونه ددا الكام ددل م ددع المحكم ددة الجنائي ددة
الدولية في تحقيقهدا األولدي فدي الجدرائم المرتكبدة فدي  28أيلول/سدبتمبر 2009
وبعد تلك التاريخ (هولندا)؛
 -37-118أن ت د دددق علد ددو االتفد دداق المتعلد ددق بامتيد ددازات المحكمد ددة الجنائيد ددة
الدولية وح اناتها وتلتزم بتنفيور الكامل علو ال عيد الوطني (سلوفاكيا)؛
 -38-118أن تواصل تعزيز مواءمدة قوانينهدا بمدا يسدمي بإيجداد اإلطدار القدانوني
الوزم لتنفيو اتفاقية مناهضة التعويب (فنزويو (جمهورية  -البوليفارية))؛
 -39-118أن تعجل بعمليدة اعتمداد مشدروع قدانون المسداواة بدين الجنسدين مدن
أجل تعزيز جهودها الرامية لو الت دي للتمييز ضد المرأة (زمبابوي)؛
 -40-118أن تع دددل قانونه ددا الجن ددائي بحيد د يش ددمل مختل ددف أش ددكال العن ددف
الجنسي ،بما في تلك االغت دال فدي طدار الدزوال والعندف المنزلدي؛ وأن تحدرص
علو نفات جميع التشريعات المتعلقة بالنساء والفتيات (أستراليا)؛
 -41-118أن تعددزز تش دريعها الددوطني لمكافحددة العنددف المنزلددي وبغدداء األطفددال
واالتجار باألطفال (بوتسوانا)؛
 -42-118أن تعتمددد تدددابير تش دريعية ومعياريددة مددن أجددل لغدداء عقوبددة اإلعدددام
وتخفيف جميع األحكام باإلعدام وتحويلها لو عقوبات بالسجن (شيلي)؛
 -43-118أن تع ددزز العملي ددات التشد دريعية الجاري ددة فيم ددا يتعل ددق بالمس دداواة ب ددين
الرجل والمرأة (غينيا االستوائية)؛
 -44-118أن تسددتعرض القددوانين واللددوائي التنظيميددة القائمددة لضددمان المسدداواة
الكاملة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة (سلوفينيا)؛
 -45-118أن تنشئ م سسة وطنية قوية ومستقلة لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادئ
باريس (كوستاريكا)؛
 -46-118أن تنش ددئ م سس ددة وطني ددة مس ددتقلة لحق ددوق اإلنس ددان وفقد د ا لمب ددادئ
باريس (م ر)؛
 -47-118أن تدددعم أنشددضة وزارة حقددوق اإلنس ددان والحريددات المدنيددة وتتخ ددو
التدابير الضرورية لضمان مواءمة الم سسة الوطنيدة المسدتقلة لحقدوق اإلنسدان مدع
مبادئ باريس (فرنسا)؛
تعجل بإنشاء الم سسة الوطنيدة لحقدوق اإلنسدان وتكفدل توافقهدا
 -48-118أن ِّ
مع مبادئ باريس (غابون)؛
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 -49-118أن تُنش ددئ م سس ددة وطني ددة لحق ددوق اإلنس ددان تك ددون كامل ددة العناص ددر
ومتوافقة توافقا تاما مع مبادئ باريس (غانا)؛

 -50-118أن تواصددل جهودهددا فددي سددبيل تعزيددز حقددوق اإلنسددان وحمايتهددا عددن
طري د ددق نش د دداء م سس د ددة وطني د ددة لحق د ددوق اإلنس د ددان اس د ددتنادا ل د ددو مب د ددادئ ب د دداريس
( ندونيسيا)؛
 -51-118أن تنظددر فددي نشدداء م سسددة وطنيددة مسددتقلة لحقددوق اإلنسددان تتوافددق
مع مبادئ بداريس وفدي تزويدد هدور الم سسدة بدالموارد الوزمدة لوضدضوع بواليتهدا
علو نحو فعال (ناميبيا)؛

 -52-118أن تلد ددتمس المسد دداعدة مد ددن أجد ددل نشد دداء م سسد ددة وطنيد ددة لحقد ددوق
اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (سيراليون)؛
 -53-118أن تنظددر فددي نشدداء م سسددة وطنيددة لحقددوق اإلنسددان وفق دا لمبددادئ
باريس (جنول أفريقيا)؛

 -54-118أن تواصد دل جهوده ددا ف ددي س ددبيل نش دداء الم سس ددة الوطني ددة لحق ددوق
اإلنسان (السودان)؛
 -55-118أن تُنش ددئ م سس ددة وطني ددة مس ددتقلة لحق ددوق اإلنس ددان وفقد دا لمب ددادئ
باريس (تيمور  -ليشتي)؛
 -56-118أن تُنش ددئ م سس ددة وطني ددة لحق ددوق اإلنس ددان وفقد دا لمب ددادئ ب دداريس
وتزودها بالموارد الوزمة للقيام بخنشضتها علو نحو فعال (كابو فيردي)؛
 -57-118أن تتخددو تدددابير فعالددة لتعزيددز قدددرة الم سسددات المعنيددة بحقددوق اإلنسددان
المنشخة حديث ا ،بما فدي تلدك وزارة حقدوق اإلنسدان والحريدات المدنيدة والمرصدد الدوطني
المعني بالعنف الممارس علو النساء واألطفال (جمهورية كوريا)؛
 -58-118أن تحدث إضة العمدل الوطنيدة إلعمدال حقدوق الضفدل التدي صديغت
في عام ( 2012تركيا)؛
 -59-118أن تواصد ددل تعزيد ددز سياسد دداتها الوطنيد ددة الناجحد ددة وتد ددنه بالمسد دداواة فد ددي
مجاالت التعليم وال حة وتوظيف النساء والفتيات (فنزويو (جمهورية  -البوليفارية))؛
 -60-118أن تُنشددئ آليددة لحمايددة ودعددم الضددحايا تهدددف لددو زيددادة المسدداعدة
المقدمة لو الضحايا والشهود (سلوفاكيا)؛
 -61-118أن ترسددم ب درامة هادفددة للمسدداعدة التقنيددة مددن أجددل تعزيددز الهيكددل
الوطني لحقوق اإلنسان (المغرل)؛
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 -62-118أن تواصل جهودها نحو تحقيق الم الحة الوطنية (الجزائر)؛
 -63-118أن تضلددب المسدداعدة مددن هيمددات األمددم المتحدددة فددي سددياق تنفيددو
سياسة شاملة من أجل األطفال توفر لها الموارد الوزمة وفي سبيل صوح اللجنة
الغينية لرصد حقوق الضفل وحمايتها والدفاع عنها (كوت ديفوار)؛
 -64-118أن تواص ددل مش دداركتها النش ددضة م ددع الش ددركاء ال دددوليين واإلقليمي ددين
لتنفيو بدرامة التعداون التقندي والمسداعدة التقنيدة فدي مجدال حمايدة حقدوق اإلنسدان
(الفلبين)؛
 -65-118أن تواصل االعتماد علو اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات بغية
استكمال التقارير األولية والدورية األإرى المضلول تقديمها لدو مختلدف هيمدات
المعاهدات ( ندونيسيا)؛
 -66-118أن تكلددف اللجنددة المشددتركة بددين الددوزارات المعنيددة بحقددوق اإلنسددان
بمهمددة صددياغة التقددارير التددي تددخإر تقددديمها لددو هيمددات معاهدددات حقددوق اإلنسددان
التابعددة ل مددم المتحدددة ،بمددا فددي تلددك التقددارير المقدمددة بموجددب العهددد الدددولي
الخد دداص بد ددالحقوق االقت د ددادية واالجتماعيد ددة والثقافيد ددة والعهد ددد الد دددولي الخد دداص
بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء علو التمييز العن ري واتفاقية حقدوق
األشخاص توي اإلعاقة (البرتغال)؛
 -67-118أن تلت ددزم بتقد ددديم تقاريرهد ددا لد ددو هيم ددات المعاهد دددات بانتظد ددام أكبد ددر
(السنغال)؛
 -68-118أن تكثددف الجهددود الجاريددة مددن أجددل تقددديم تقاريرهددا المتددخإرة لددو
آليات اإلجراءات الخاصة تات ال لة (سيراليون)؛
 -69-118أن تسد ددتجيب لجميد ددع الضلبد ددات العالقد ددة الموجهد ددة مد ددن اإلج د دراءات
الخاصة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة ل مم المتحدة (البرازيل)؛
 -70-118أن تقبد ددل زيد ددارة المقد ددرر الخد دداص المعند ددي بتعزيد ددز الحقيقد ددة والعدالد ددة
والجب ددر وض ددمانات ع دددم التكد درار م ددن أج ددل تحقي ددق المس دداءلة وتع ددوي الض ددحايا
وأس ددرهم فيم ددا يتعل ددق باألح ددداث الت ددي ج دددت ف ددي تشد درين الث دداني/نوفمبر 2009
(البرازيل)؛
 -71-118أن تنظددر فددي توجي د دعددوات دائمددة لددو جميددع اإلج دراءات الخاصددة
(غانا)؛
 -72-118أن تعزز تعاونها مع آليات حقوق اإلنسان ،وبخاصة مدع اإلجدراءات
الخاصة (النيجر)؛
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 -73-118أن تواصل تعاونها مع مختلف المنظمات الدولية ،وبخاصة مفوضدية
األمم المتحددة السدامية لحقدوق اإلنسدان ،مدن أجدل تحقيدق المزيدد مدن التقددم فدي
مجد ددال عمد ددال الحقد ددوق االقت د ددادية واالجتماعيد ددة والثقافيد ددة (اإلمد ددارات العربيد ددة
المتحدة)؛
 -74-118أن تواص ددل تعاونه ددا م ددع مفوض ددية األم ددم المتح دددة الس ددامية لحق ددوق
اإلنسددان مددن أجددل تعزيددز التثقيددف فددي مجددال حقددوق اإلنسددان داإددل نظددام القضدداء
وفي صفوف قوات الجيش واألمن (غينيا االستوائية)؛
 -75-118أن تواصل التعاون مع الم سسات الدولية لمكافحة فيدروس اإليبدوال
(الكويت)؛
وتحس ددن نظ ددام الرعايد ددة
 -76-118أن ت ددنه بالتع دداون م ددع المجتمد ددع ال دددولي
ِّ
ال ددحية فددي البلددد وتعددزز قدرتد علددو منددع األحددداث ال ددحية العامددة تات النضدداق
الواسع ،مثل تفشي فيروس اإليبوال ،والت دي لها (ال ين)؛
 -77-118أن تواصل جهودها الوطنية ،بددعم ومسداعدة المجتمدع الددولي ،فدي
مج ددال تعزي ددز حق ددوق اإلنس ددان وحمايته ددا ،وال س دديما ف ددي س ددبيل عم ددال الحق ددوق
االقت ادية واالجتماعية والثقافية ألفراد شعب غينيا (بنغوديش)؛
 -78-118أن تتخ ددو ت دددابير ض ددافية للت دددي لل ددعوبات المتعلق ددة بتس ددجيل
األطفال عند الوالدة وتُنفو استراتيجية شاملة لتسجيل المواليد (ألبانيا)؛
 -79-118أن تُكثددف جهودهددا لضددمان تسددجيل جميددع األطفددال عنددد الددوالدة،
وبخاصة في المناطق الريفية (تركيا)؛

 -80-118أن تُنف ددو اس ددتراتيجية ش دداملة لتس ددجيل الموالي ددد ،مراعي ددة ف ددي تل ددك
الوضد ددع الخد دداص ل طفد ددال الوجمد ددين والوجمد ددين السد ددابقين والمهد دداجرين (كد ددوت
ديفوار)؛
 -81-118أن تُهي ددئ الظ ددروف الوزم ددة لتس ددجيل البن ددين والبن ددات عن ددد ال ددوالدة،
وتكفل تسليم شهادات الميود مجان ا (المكسيك)؛
 -82-118أن تت دددى ألوجد د التحي ددز ض ددد النس دداء والفتي ددات وتس ددعو جاه دددة
للقضاء علو القوالب النمضية والممارسات الضارة (ال ين)؛
 -83-118أن تنظ ددر ف ددي اعتم دداد اس ددتراتيجية ش دداملة للت دددي لجمي ددع أشد دكال
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)؛
24

GE.15-07503

A/HRC/29/6

 -84-118أن تضاعف جهودها لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن
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
جميع مستويات التعليم ومجاالت ( يضاليا)؛
 -85-118أن تعد ددزز جهودهد ددا الراميد ددة لد ددو مكافحد ددة جميد ددع أشد ددكال التمييد ددز،
وبخاصددة العنددف الممددارس علددو الفتيددات والنسدداء ،مددع التركيددز بوج د إدداص علددو
مكافحة العنف الجنسي وممارسة تشوي األعضاء التناسلية األنثوية (لكسمبرغ)؛
 -86-118أن تعتمد تددابير لمكافحدة القوالدب النمضيدة التدي تندتق مدن مكاندة
النسدداء والفتيددات وتتخددو المزيددد مددن التدددابير مددن أجددل تعزيددز المسدداواة بددين الرجددل
والمرأة (توغو)؛
 -87-118أن تتخو إضوات لضمان حقوق متساوية ل طفال المولودين نتيجدة
عوق د ددات س د ددفاح المح د ددارم أو المول د ددودين إ د ددارل رابض د ددة ال د ددزوال وفقد د دا ألحك د ددام
المادة  378من القانون المدني ( سبانيا)؛
 -88-118أن تشددضب مددن قائمددة الج درائم جميددع األنشددضة المثليددة وتمتنددع عددن
اعتماد أية تدابير تمييزية ضد األشخاص علو أساس ميولهم الجنسي ( يضاليا)؛
 -89-118أن تكفد ددل تمتد ددع المثليد ددات والمثليد ددين ومزدوجد ددي الميد ددل الجنسد ددي
ومغايري الهوية الجنسية والمتحولين جنسي ا بحقدوق اإلنسدان تمتعد ا كداموا وتضدمن
لهدم المعاملددة المتسدداوية عددن طريددق لغدداء المعددايير التددي تُجددرمهم وتُعرضددهم للوصددم
(األرجنتين)؛
 -90-118أن تبددول الجهددود المناسددبة فددي مجددال تكدداء الددوعي وتعددزز التدددابير
المتخددوة لضددمان تمتددع المقيمددين فددي المندداطق المتددخثرة بفيددروس اإليبددوال بحقددوق
اإلنسان ،وتلك بمساعدة من المجتمع الدولي (اليابان)؛
 -91-118أن تلغي عقوبة اإلعدام (فرنسا)؛
 -92-118أن تلغي عقوبة اإلعدام (تيمور  -ليشتي)؛
 -93-118أن تعل ددن وقفد د ا لتنفي ددو أحك ددام اإلع دددام بغي ددة لغ دداء عقوب ددة اإلع دددام
(أوروغواي)؛
تعجل بعملية لغاء عقوبة اإلعدام (رواندا)؛
 -94-118أن ِّ
 -95-118أن تعجددل بددالتحقيق فددي الشددكاوى المتعلقددة بالتعددويب وغيددرر مددن
ضرول ساءة المعاملة وتكفل جراء تحقيقات شاملة (شيلي)؛
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 -96-118أن تكفل منع جميع أعمال التعويب وتحرص علدو نفدات األحكدام
التي تحظر هور األعمال وعلدو جدراء تحقيدق نزيد تقدوم بد محداكم مسدتقلة وعلدو
محاكمة األشخاص الوين يُدانون بارتكال تلك األعمال (ألمانيا)؛
 -97-118أن تكثد ددف جهودهد ددا لمحاكمد ددة المس د د ولين عد ددن جميد ددع الج د درائم
المزعومددة المتعلقددة بالتعددويب واالحتجدداز غيددر القددانوني التددي ارتكبهددا أف دراد تددابعون
للقوات المسلحة وقوات األمن ( يضاليا)؛
 -98-118أن تكفددل ح ددول مددوظفي نفددات القددانون علددو تدددريب علددو مبددادئ
ومعايير حقوق اإلنسان (م ر)؛
 -99-118أن تستمر في توفير تدريب فعدال يسداعد فدي بنداء قددرات القدوات
المس ددلحة وق ددوات الش ددرطة وغيره ددا م ددن ق ددوات األم ددن ف ددي مج ددال حماي ددة حق ددوق
اإلنسان؛ وبخاصة حقوق اإلنسان للفمات الضعيفة ( ثيوبيا)؛
 -100-118أن تستمر فدي تقدديم التددريب علدو حقدوق اإلنسدان لقدوات األمدن
والدفاع وتكفل حالة ملفات االنتهاكدات التدي ارتكبهدا أفدراد تدابعون لهدور القدوات
لو القضاء (فرنسا)؛
 -101-118أن تواصدل التركيددز علددو مندع االسددتخدام المفددر للقدوة مددن جانددب
قددوات األمددن وال سدديما فددي سددياق التعدداطي مددع االحتجاجددات والمظدداهرات ،بمددا
يشمل تقديم التدريب المناسب لقوات األمن (ألمانيا)؛
 -102-118أن تتخ د ددو الخض د ددوات الضد د ددرورية لض د ددمان التحقيد د ددق ف د ددي جميد د ددع
االدع دداءات المتعلق ددة بالتع ددويب عل ددو النح ددو الواج ددب ومقاض دداة المسد د ولين ع ددن
أعمال التعويب وتعوي الضحايا تعويض ا موئم ا (غانا)؛
 -103-118أن تكفددل ح ددول أف دراد الشددرطة والدددر علددو التدددريب المناسددب
في مجال مكافحة الشغب وتتخكد من أن أفراد الشرطة والدر يسدتخدمون القدوة
واألسلحة النارية بما يتوافق مع المعايير الدولية (النروية)؛
 -104-118أن تكثف جهودها الرامية لو مكافحة حداالت القتدل إدارل نضداق
القانون واالغت ال والتعويب ( سبانيا)؛
 -105-118أن تضد د دداعف جهودهد د ددا مد د ددن أجد د ددل تحسد د ددين ظد د ددروف االحتجد د دداز
(جزر القمر)؛
 -106-118أن تحسن ظروف االحتجاز (السنغال)؛
 -107-118أن تضدداعف جهودهددا للقضدداء علددو مشددكلة العنددف الممددارس علددو
المرأة بجميع أشكال (بوروندي)؛
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 -108-118أن تعزز تدابير منع جميع أشكال العندف القدائم علدو ندوع الجدنس
ضمن قانون العقوبات مختلف أشدكال العندف الجنسدي؛ بمدا فدي
والقضاء عليها وتُ ِّ
تلك االغت ال في طار الزوال (شيلي)؛
 -109-118أن تمنددع جميددع أشددكال العنددف ،وبخاصددة العنددف الددوي يسددتهدف
النسدداء والفتيددات ،وتعاقددب عليهددا وتكفددل تضددمين القددانون الجنددائي أحكام دا تغضددي
مختلف أشكال العنف الجنسي (م ر)؛
 -110-118أن تتخد ددو تد دددابير لمند ددع الد ددزوال المبكد ددر والقسد ددري فد ددي صد ددفوف
األطفال ،بوسائل منها تنظيم حموت للتثقيف والدعاية من أجل نفات التشدريعات
القائمة (كندا)؛
 -111-118أن تكفل امتثال القدانون الدوطني فيمدا يتعلدق بسدن الدزوال القدانوني
لجمي ددع الفتي ددات وتتخ ددو جد دراءات ص ددارمة لمن ددع وق ددوع الفتي ددات ض ددحايا ال ددزوال
القسري والمبكر ،وبخاصة في المناطق الريفية (السويد)؛
 -112-118أن تُددوكي الددوعي فددي صددفوف القيددادات الدينيددة والقضدداة ومختلددف
الفدداعلين السياسدديين بغيددة مكافحددة العوامددل االجتماعيددة والثقافيددة التددي تحددول دون
تحقيق تنمية متجانسة داإل المجتمع الغيني (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
 -113-118أن تنظددر فددي اتخددات إضددوات نحددو التنفيددو ال ددارم لقوانينهددا التددي
تحظر الممارسات التقليدية الم تية للنساء واألطفال (الفلبين)؛
 -114-118أن تضد دداعف جهودهد ددا للنهد ددوض بحقد ددوق الم د درأة والقضد دداء علد ددو
الممارسات الضارة (الهند)؛
 -115-118أن تواص ددل جهوده ددا الرامي ددة ل ددو الت دددي لتش ددوي /بتر األعض دداء
التناسلية األنثوية بوسائل منهدا شدرا الجهدات المعنيدة الحكوميدة وغيدر الحكوميدة
فددي حددوار يتندداول بالدددرس أشددكال التعلدديم والبرمجددة والتش دريعات الوزمددة للقضدداء
عل ددو ه ددور الممارس ددات الض ددارة والنه ددوض بالمس دداواة ب ددين الجنس ددين (الوالي ددات
المتحدة األمريكية)؛
 -116-118أن تعزز اإلجراءات الرامية لدو مكافحدة التمييدز والعندف الممدارس
علددو النسدداء ومنددع ممارسددة تشددوي األعضدداء التناسددلية األنثويددة؛ وتكفددل الوصددول
الفعال لو العدالة؛ وتعزز تنفيدو العقوبدات المفروضدة علدو هدوا الندوع مدن الجدرائم
(األرجنتين)؛
 -117-118أن تع ددزز وتوس ددع نض دداق الخض ددة االس ددتراتيجية الرامي ددة ل ددو التنفي ددو
الفعددال لحظددر ممارسددة تشددوي األعضدداء التناسددلية األنثويددة ،بمددا يسدداعد علددو تغييددر
العادات (شيلي)؛
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 -118-118أن تضدداعف جهودهددا الراميددة لددو القضدداء بسددرعة وب ددورة نهائيددة
علو ممارسة تشوي األعضاء التناسلية األنثوية (جزر القمر)؛
 -119-118أن تعتمددد اس ددتراتيجية ش دداملة لمكافح ددة ممارس ددة تش ددوي األعض دداء
التناسددلية األنثويددة بمددا يشددمل مراقبددة األشددخاص المس د ولين عددن هددور الممارسددة
وتنفيددو بدرامة للتثقيددف والتوعيددة فضدوا عددن تقددديم الدددعم الضبددي للنسدداء والفتيددات
ضحايا هور الممارسة (الجمهورية التشيكية)؛
 -120-118أن تعزز جهودها في سبيل مكافحة الممارسدات التقليديدة الم تيدة
للنساء واألطفال ،وبخاصة ممارسة تشوي األعضاء التناسلية األنثوية ( ثيوبيا)؛
 -121-118أن تكددافي العنددف الممددارس علددو الم درأة ،ال سدديما ممارسددة تشددوي
األعضدداء التناسددلية األنثويددة ،باتخددات اإلج دراءات التددي تكفددل حالددة الملفددات تات
ال لة لو القضاء وتنظيم حموت إلتكاء الوعي (فرنسا)؛
 -122-118أن تضدداعف جهوده ددا الراميددة ل ددو إف د مع دددل انتشددار ممارس ددة
تشوي األعضاء التناسلية األنثوية وغيرها من الممارسدات الم تيدة والتدي تميدز ضدد
المرأة (غانا)؛
 -123-118أن تتخ ددو جمي ددع الت دددابير الض ددرورية الت ددي تكف ددل اإلنف ددات الفع ددال
للق ددانون  ،L010/AN/2000بغي ددة القض دداء عل ددو ممارس ددة تش ددوي األعض دداء التناس ددلية
األنثوية وتتخو تدابير ضافية للتوعية بالمخاطر واألضرار المرتبضة بهور الممارسدة
وبضرورة حظرها (أيرلندا)؛
 -124-118أن تبول ما في وسعها من جهود لتنفيو التشريعات الوطنية القائمة
بغية إف معدل تشوي األعضاء التناسلية األنثوية في البلد ،بما في تلدك جدراء
محاكم ددات جنائي ددة فعال ددة فيم ددا يتعل ددق به ددور الممارس ددة وتنظ دديم حم ددوت التوعي ددة
الموئمة وتوفير التثقيف في المدارس ( يضاليا)؛
 -125-118أن تتخ ددو الت دددابير المناس ددبة لمكافح ددة ممارس ددة تش ددوي األعض دداء
التناسدلية األنثويددة ،أي أن تحددرص علددو نفددات التشدريعات القائمددة التددي تحظددر هددور
الممارس ددة وتكف ددل مقاض دداة المسد د ولين ع ددن تش ددوي األعض دداء التناس ددلية األنثوي ددة
(هولندا)؛
 -126-118أن تنفددو تدددابير لخف د معدددالت العنددف الممددارس علددو الم درأة،
بما يشمل العنف المنزلي واالغت ال في طار الدزوال وتشدوي األعضداء التناسدلية
األنثوية (النروية)؛
 -127-118أن تكثددف جهودهددا مددن أجددل استم ددال ممارسددة تشددوي األعضدداء
التناسلية األنثوية (البرتغال)؛
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 -128-118أن تمن ددع جمي ددع أش ددكال العن ددف المم ددارس عل ددو المد درأة وتعاق ددب
عليها ،بما في تلك تجريم االغت ال والعنف المنزلي (البرتغال)؛
 -129-118أن تع ددزز نف ددات التشد دريعات القائم ددة الت ددي تحظ ددر ممارس ددة تش ددوي
األعضدداء التناسددلية األنثويددة وتحددرص فددي الوقددت نفسد علددو تعزيددز أنشددضة التوعيددة
ب د دالتركيز علد ددو المخد دداطر ال د ددحية التد ددي تنضد ددوي عليهد ددا هد ددور الممارسد ددة الضد ددارة
(جمهورية كوريا)؛
 -130-118أن تضد دداعف جهودهد ددا للقضد دداء علد ددو ممارسد ددة تشد ددوي األعضد دداء
التناسددلية األنثويددة وغيرهددا مددن الممارسددات التقليديددة الضددارة بوسددائل منهددا اإلنفددات
الفعددال للحظددر القددانوني المفددروض علددو هددور الممارسددات و تكدداء الددوعي بتبعاتهددا
الضارة (سلوفينيا)؛
 -131-118أن تعزز التدابير الرامية لدو القضداء علدو ممارسدة تشدوي األعضداء
التناسلية األنثوية (جنول أفريقيا)؛
 -132-118أن تواصددل جهودهددا الراميددة ل ددو مكافحددة العنددف الممددارس عل ددو
النسد دداء والفتيد ددات ،وتسد ددعو بوج د د إد دداص للت د دددي للمشد دداكل المت د ددلة بتشد ددوي
األعضاء التناسلية األنثوية (تايلند)؛
 -133-118أن تواصد ددل جهودهد ددا الهادفد ددة لد ددو مكافحد ددة األعبد دداء االجتماعيد ددة
والثقافيددة والدينيددة مكافحددة فعالددة مددن أجددل القضدداء علددو ممارسددة تشددوي األعضدداء
التناسلية األنثوية (توغو)؛
 -134-118أن تواصددل مددا بدأت د مددن جهددود مددن أجددل تحسددين حمايددة حقددوق
الفمات الضعيفة ،وبخاصة النساء واألطفال (السنغال)؛
 -135-118أن تتددابع تنفيددو المبددادئ التوجيهيددة للمضددي قدددما فددي تعزيددز حقددوق
األطفال وحمايتها (غينيا االستوائية)؛
 -136-118أن تضدداعف جهودهددا لتعزيددز تدددابير الحمايددة بغيددة مكافحددة جميددع
أشكال اإلساءة واإلهمال التي تُمارس علو األطفال ،بما فدي تلدك جميدع أشدكال
عمل األطفال (ترينيداد وتوباغو)؛
 -137-118أن تواصددل جهودهددا فددي مجددال تعزيددز حقددوق األطفددال وحمايتهددا
(بروني دار السوم)؛
 -138-118أن تعزز تدابير الحماية من عمل األطفال (سلوفينيا)؛
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 -139-118أن تعزز نظامها الخداص بحمايدة األطفدال علدو المسدتوى المحلدي
وتحقق فدي حداالت عمدل األطفدال و يدواء األطفدال وتقاضدي المسد ولين عدن تلدك
األفعال ( سبانيا)؛
 -140-118أن تواص ددل جهوده ددا ف ددي س ددبيل تعزي ددز س دديادة الق ددانون والحوكم ددة
الرشيدة (سنغافورة)؛
 -141-118أن تتخو إضوات ضافية لتقديم المس ولين عن انتهاكات حقوق
اإلنسددان لددو العدالددة ،وبخاصددة األشددخاص المددوكورة أسددما هم فددي تقريددر لجنددة
التحقي د ددق التابع د ددة ل م د ددم المتح د دددة بش د ددخن الجد د درائم المرتكب د ددة ف د ددي  28أيل د ددول/
سبتمبر ( 2009المملكة المتحدة لبريضانيا العظمو وأيرلندا الشمالية)؛
 -142-118أن تعض ددي المسد د ولين الحك ددوميين الم دددانين ج ددازةا داريد دةا ريثم ددا
يُختددتم التحقيددق فددي أعمددال العنددف التددي جدددت فددي أحددد موعددب كددرة القدددم فددي
عام  2009وتح جميع أفراد قوات األمن علو التعاون تعاونا كاموا مدع الجهدة
القائمة بالتحقيق (الواليات المتحدة األمريكية)؛
تعجددل بإحضددار األف دراد المتهمددين بارتكددال جريمددة أمددام قدداض
 -143-118أن ِّ
لتُبيِّن التزامها باحترام سيادة القانون ووفائها بالتزامات غينيا بموجب المادة  9من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 -144-118أن تواصل صوح نظام القضاء ونظام األمن (أنغوال)؛
 -145-118أن تكفل جراء تحقيقات مستقلة في جميع االدعداءات المتعلقدة
بانتهاكات حقوق اإلنسدان علدو يدد قدوات األمدن وتكفدل محاسدبة المسد ولين عدن
تلك االنتهاكات (أستراليا)؛
 -146-118أن تعدزز تددابير مكافحدة اإلفدوت مدن العقدال فدي صدفوف قددوات
األمن وأن تحاسب جميع المخالفين (بوتسوانا)؛
 -147-118أن تتخد ددو تد دددابير تكفد ددل اسد ددتقول نظد ددام القضد دداء عد ددن السد ددلضة
التنفيوية بما يكفل متابعة الجهود الرامية لو مكافحة الفسداد وتحسدين المسداءلة
(كندا)؛
 -148-118أن تقاضددي أف دراد ق ددوات األمددن المس د ولين ع ددن ارتكددال أعم ددال
عنددف ضددد المتظدداهرين وأعضدداء المعارضددة وأن تددوفر فددي الوقددت نفس د الم ددوارد
الكافية مدن أجدل جدراء تحقيقدات نزيهدة ،مراعيدةا فدي تلدك واجدب احتدرام القدانون
الدولي لحقوق اإلنسان (كندا)؛
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تعجددل بدداإلجراءات القضددائية ضددد المس د ولين عددن انتهاكددات
 -149-118أن ِّ
حقددوق اإلنسددان المرتكبددة فددي عددام  ،2009وأن تُنشددئ آليددات لتعددوي الضددحايا
سهل عملية العدالة والحقيقة والم الحة (فرنسا)؛
وتُ ِّ
 -150-118أن تتدابع صدوح قضدداع العدالدة عدن طريددق تنفيدو إضدة اإلجدراءات
تات األولوية ،بما يشمل تحسين ظروف االحتجاز (فرنسا)؛
 -151-118أن تكفل جراء تحقيقات سريعة وفعالدة فدي ادعداءات االسدتخدام
المف ددر للق ددوة وتض ددمن نف ددات أوام ددر الحض ددور أم ددام الهيم ددات القض ددائية ومقاض دداة
المس ولين عن التجاوزات المرتكبة (ألمانيا)؛
 -152-118أن تتخد ددو إضد ددوات ضد ددافية لتعزيد ددز عمليد ددة الم د ددالحة الوطنيد ددة
والعدالددة االنتقاليددة ،وبخاصددة فددي سددبيل نهدداء التحقيددق فددي االنتهاكددات الجسدديمة
لحقد ددوق اإلنسد ددان المرتكبد ددة إد ددول مجد ددزرة عد ددام  2009ومقاضد دداة المس د د ولين
(ألمانيا)؛
 -153-118أن تستمر في تعزيز جهودها من أجل معالجة القضية القائمة مندو
أمد طويل والمتعلقة بانتشار ظاهرة اإلفوت من العقال (اليابان)؛
 -154-118أن تواصل جهودها في سدبيل صدوح نظدام العدالدة الجنائيدة بدد اءا
بالمحاكم الجزئية ومرورا بإدارة السجون (لكسمبرغ)؛

 -155-118أن تسددتمر فددي تعزيددز جهودهددا الراميددة لددو مكافحددة اإلفددوت مددن
العقددال ،وبخاصددة فددي سددياق األحددداث المخسددوية التددي شددهدتها كوندداكري فددي 28
أيلول/سبتمبر ( 2009لكسمبرغ)؛
 -156-118أن تبق ددي علد دو تع دداون وثي ددق م ددع المنظوم ددة الدولي ددة به دددف تنفي ددو
المرس ددوم ال ددادر ف ددي ع ددام  2012بش ددخن الض ددوابم العام ددة ،بم ددا يكف ددل تق ددديم
التدريب في مجال حقوق اإلنسان للموظفين العامين (المكسيك)؛
 -157-118أن تختتم التحقيق في مجزرة ملعب كرة القدم بما يكفل محاسبة
األشخاص الوين تثبت دانتهم (النروية)؛
 -158-118أن تضدداعف جهودهددا فددي سددبيل مكافحددة اإلفددوت مددن العقددال،
وبخاصددة عددن طريددق التحقيددق فددي انتهاكددات حقددوق اإلنسددان التددي ارتكبتهددا قددوات
األمن ومقاضاة المس ولين عن تلك االنتهاكات (جمهورية كوريا)؛

 -159-118أن تقد د دددم لد د ددو العدالد د ددة األشد د ددخاص المس د د د ولين عد د ددن موبحد د ددة
أيلول/سبتمبر  2009وتُنشئ آليدة لحمايدة الشدهود بالنسدبة لدو القضدايا الخاصدة
( سبانيا)؛
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 -160-118أن تتخد ددو إضد ددوات فوريد ددة ومحد ددددة مد ددن أجد ددل تحقيد ددق العدالد ددة
ومكافح ددة اإلف ددوت م ددن العق ددال ع ددن الجد درائم وانتهاك ددات حق ددوق اإلنس ددان الت ددي
ارتُكبت بحق مدنيين عزل في كوناكري عام ( 2009السويد)؛
 -161-118أن تكفل وتضمن التمتع الكامل بحرية التعبير وتكوين الجمعيات
والتجم د ددع الس د ددلمي لل د ددحفيين والناش د ددضين والم د دددافعين ع د ددن حق د ددوق اإلنس د ددان
والمشاركين في المظاهرات (أوروغواي)؛
 -162-118أن تنفددو توصدديات بعثددات مراقبددة انتخابددات عددام  2013وتكفددل
تنظيم انتخابات حرة وعادلدة مسدبوقة بحمدوت انتخابيدة حدرة وشداملة للجميدع فدي
عام  2015وبعدر (الجمهورية التشيكية)؛
 -163-118أن تكفددل س ددومة ال ددحفيين واس ددتقول اإلعددوم ،بم ددا ف ددي تل ددك
إددول تنظدديم االنتخابددات ،وتضددمن التنفيددو ال ددارم للقددانون األساسددي المد ر 22
حزيران/يوني  2010المتعلق بحرية ال حافة (الجمهورية التشيكية)؛
 -164-118أن تتخددو التدددابير الضددرورية لضددمان الحددق فددي التظدداهر السددلمي
(فرنسا)؛
 -165-118أن تكفد ددل بالكامد ددل حريد ددة التعبيد ددر وتُنشد ددئ مرصد دددا وطني د د ا يُعند ددو
بالمظاهرات ،وال سيما تحسبا لونتخابات المقبلة (ألمانيا)؛

 -166-118أن تحت ددرم بالكام ددل الح ددق ف ددي حري ددة التجم ددع الس ددلمي وتُج ددري
تحقيقات فعالة في جميع ادعاءات االستخدام المفر وغير المتناسب للقدوة مدن
جان ددب م ددوظفي نف ددات الق ددانون وتكف ددل مسد داءلة جمي ددع المخ ددالفين ع ددن أفع ددالهم
(أيرلندا)؛
 -167-118أن تتخو التدابير الضرورية لزيدادة عددد النسداء فدي مناصدب صدنع
المن وص علي في القانون االنتخابي للبلد (ناميبيا)؛
القرار وفق ا لنظام الح
 -168-118أن تواصددل حدراز تقدددم فددي مجددال القضدداء علددو الفقددر عددن طريددق
تنفي ددو سياسد دات اجتماعي ددة س ددليمة م ددن أج ددل تحس ددين نوعي ددة حي دداة أفد دراد ش ددعبها،
وبخاص ددة المع ددوزون م ددنهم ،وأن تل ددتمس ال دددعم ال ددوزم ف ددي ط ددار التع دداون ال دددولي
(فنزويو (جمهورية  -البوليفارية))؛
 -169-118أن تسعو لخف معدالت الجوع والفقر وتكفل تدوفير الحاجدات
األساسية للفمات الضعيفة (زمبابوي)؛
 -170-118أن تواصل جهودهدا وتلدتمس التعداون الددولي فدي سدبيل الحدد مدن
الجوع والفقر (كوبا)؛
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 -171-118أن تواصل جهودها الرامية لو التخفيف من الفقر (الكويت)؛
 -172-118أن تتعدداون مددع م سسددات األمددم المتحدددة مددن أجددل تنميددة القضدداع
الزراعي بغية تلبية االحتياجات الغوائية اليومية للسكان (الكويت)؛
 -173-118أن تكثف جهودها للعمل علو استراتيجية الحد من الفقدر وتعزيدز
التنمية المستدامة (نيكاراغوا)؛
 -174-118أن تعددزز جهودهددا فددي مجددال تنفيددو اسددتراتيجية غينيددا للحددد مددن
الفقر (جنول أفريقيا)؛
 -175-118أن تواصد د ددل جهودهد د ددا العتمد د دداد إضد د ددة عمد د ددل لتوظيد د ددف النسد د دداء
(الجزائر)؛
 -176-118أن تعتمد إضة عمل لتوظيف النساء والشبال (المغرل)؛
 -177-118أن تواصل تعزيز الحق في العمدل ،بضدرق منهدا السدعي لدو إفد
معدل البضالة (جيبوتي)؛
 -178-118أن تتخو التدابير الضرورية للنهوض بنوعية مرافق الرعاية ال حية
وتحسينها (تايلند)؛
 -179-118أن تتخو جراءات ،بدعم من المجتمع الدولي ،تهدف لو زيدادة
فرص وصول السكان لو ال حة (كوبا)؛
 -180-118أن تواص ددل ،ب دددعم م ددن المجتم ددع ال دددولي ،تعزي ددز م ددا ت ددوفرر م ددن
إدمات صحية ألفراد شعبها ،وبخاصة النساء واألطفال (سنغافورة)؛
 -181-118أن تواصل تعاونها مع المجتمدع الددولي والمنظمدات الدوليدة تات
ال لة وتلتمس المساعدة التقنية والمالية مدن أجدل بنداء قددراتها الم سسدية وتعزيدز
نظام ال حة العامة (الهند)؛
 -182-118أن تضاعف جهودها لضمان زيادة فرص وصول النساء واألطفدال
لددو إدددمات الرعايددة ال ددحية الخاصددة باألمهددات واألطفددال ،بوسددائل منهددا تددوفير
الهياكل األساسية ال حية الوزمة في المناطق الريفية والحضرية (ماليزيا)؛
 -183-118أن تضدداعف جهودهددا الراميددة لددو مكافحددة فيددروس نق د المناعددة
البشرية/اإليدز عن طريق كفالة الح ول علو العول والوصول لدو مرافدق الرعايدة
ال ددحية المناس ددبة وض ددمان وص ددول األطف ددال الم ددابين بفي ددروس نقد د المناع ددة
البشرية/اإليدز لو الرعاية ال حية المناسبة (ناميبيا)؛
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 -184-118أن تع ددزز التثقي ددف ف ددي مج ددال حق ددوق اإلنس ددان والرعاي ددة ال ددحية
(ال ين)؛
 -185-118أن تتخو التدابير الضرورية لتوفير التعليم االبتدائي مجان ا (تركيا)؛

 -186-118أن تكفل وصدول جميدع األطفدال علدو قددم المسداواة لدو التعلديم
مجان ا ،وتحرص علو تعزيز حقوق الفتيات في التعليم (ألبانيا)؛
 -187-118أن تكفددل لجميددع األطفددال الح ددول علددو تعلدديم فعددال بالمجددان
وتضمن نيل التعليم علو قدم المساواة (م ر)؛
 -188-118أن تواصددل جهودهددا مددن أجددل تعزيددز الحددق فددي التعلدديم بغيددة زيددادة
مستوى التحاق البنات والبنين بالتعليم االبتدائي (ماليزيا)؛
 -189-118أن تنفو تدابير تكفدل للبندين والبندات فرصد ا متسداوية لنيدل التعلديم
بجميع مستويات (النروية)؛
 -190-118أن تكفددل لجميددع األطفددال فرص د ا متسدداوية لنيددل تعلدديم تي جددودة
بالمجددان وتتدديي للكبددار فرص د ا ضددافية للددتعلم بغيددة زيددادة معدددل اإللمددام بددالقراءة
والكتابة في صفوف الكبار (سلوفينيا)؛
 -191-118أن تضدداعف جهودهددا مددن أج ددل تعمدديم التعلدديم االبتدددائي وزي ددادة
فرص التعلم ل ميين (تيمور  -ليشتي)؛
 -192-118أن تولي عناية إاصة للفمات االجتماعية التي تعيش حالة ضعف،
مثل النساء واألطفال واألشخاص توي اإلعاقة والمسنين (نيكاراغوا)؛
 -193-118أن تُدرل التثقيف في مجال حقوق اإلنسان في المناهة الدراسية
(السودان)؛
 -194-118أن تنه

بتعليم حقوق اإلنسان في البرامة الدراسية (جيبوتي).

 -119جميددع االس ددتنتاجات و/أو التوص دديات ال ددواردة ف ددي ه ددوا التقري ددر تُعبِّددر ع ددن موق ددف
الدولددة (الدددول) التددي قدددمتها و/أو الدولددة موضددوع االسددتعراض .وال ينبغددي أن يُفهددم أنهددا
تحظو بتخييد الفريق العامل بكامل .
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