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ِّ
مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عملا بقرار جملس حقوو
اإلنس و ووان  ،1/5دورتو و و الثالث و ووة الثلث و وون يف الفو و و ة م و وون  6إىل  17أاير/م و ووايو  .2019وأُج و ووري
االسوتعراض املتعلووق بغينيوا االسووتواةية يف اجللسوة الثانيووة عشورة املعقووودة يف  13أاير/مووايو .2019
وترأس وفد غينيوا االسوتواةية ألفونسوو نسوو موويي ،الناةو الثالو لورةيس الووررا ،،املكلو حبقوو
اإلنسان .واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بغينيا االستواةية يف جلست السابعة عشرة املعقودة
يف  16أاير/مايو .2019
 -2ويف  15يووانون الثاين/ينوواير  ،2019اختووار جملووس حقووو اإلنسووان فريووق املقووررين التوواي
(اجملموعة الثلثية) لتيسري االستعراض املتعلق بغينيا االستواةية :بوريينا فاسو ،وآيسلندا وأويرانيا.
 -3ووفق و ا ألحكووام الفقوورة  15موون مرفووق ق ورار جملووس حقووو اإلنسووان  1/5والفقوورة  5موون
مرفق قرار اجمللس  ،21/16صدرت الواثةق التالية ألغراض االستعراض املتعلق بغينيا االستواةية:
(أ)

تقرير وطين/عرض يتايب مقدم وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/33/GNQ/1؛

(ب) جتميو و للمعلوم ووات أعدتو و مفوض ووية األم ووم املتح وودة الس ووامية حلق ووو اإلنس ووان
(املفوضية السامية) وفق ا للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/33/GNQ/2؛
(ج)

موجز أعدت املفوضية السامية وفق ا للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/33/GNQ/3

 -٤وأحيل و إىل غينيووا االسووتواةية عوون طريووق اجملموعووة الثلثيووة قاةمووة أس و لة أعوود ا سوولف ا أملانيووا
والربتغ ووال وبلجيك ووا ابلنياب ووة عوون جمموع ووة األص وودقا ،املعني ووة ابلتنفي و واإلب وول واملتابع ووة عل و الص ووعيد
الوووطين ،وإسووبانيا وسوولوفينيا واململكووة املتحوودة لربيطانيووا العظمو وأيرلنوودا الشوومالية والوووالايت املتحوودة
األمريكية .وميكن االطلع عل ه ه األس لة يف املوق الشبكي للستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5قال الوفود إن مون دواعوي سوروره أن ميثول أموام جملوس حقوو اإلنسوان .وذيور أن التقريور
الوووطين الثال و يغطووي تنفي و التوصوويات املقبولووة يف التقيوويم السووابق يف إطووار االسووتعراض الوودوري
الشوامل .ويتضومن التقريوور دراسوة ،بوورو مون الشوفافية ،حلالووة حقوو اإلنسووان ،وتنفيو التوصوويات
املقبولة وااللتزامات الدولية املختلفة ،والتحدايت اليت صودف أثنا ،عملية التنفي .
 -6ويف امل و و ر االقتصو ووادي الو وووطين الثال و و  ،تقو وورر إيو وول ،األولويو ووة لتوطيو وود أريو ووان العدالو ووة
االجتماعية والقضا ،عل الفقر بغية حتقيق األهداف الوطنيوة للتنميوة االقتصوادية واالجتماعيوة يف
أفووق عووام  ،2020وخطووة التنميووة املسووتدامة لعووام  2030وخطووة االحتوواد األفريقووي لعووام :2063
أفريقيا اليت نصبو إليها .وأعادت غينيا االستواةية أتييد اإلرادة السياسوية والتصوميم علو تكوريس
املزيوود موون اجلهووود والقوودرات الوطنيووة لبنووا ،اجملتم و ال و ي تشووكل في و حقووو اإلنسووان أمس و قوويم
التعايش السلمي والدميقراطي.
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 -7وفيم ووا يتعل ووق مبتابع ووة االس ووتعراض ال وودوري الش ووامل ،أنش و و يف حزيران/يوني و و 201٨
اللجنة التقنية املش ية بن القطاعات ،امل لفة من أعضا ،من مجي دواةر اإلدارة املريزية ،ومكت
أموون املظووا  ،وحمكمووة العوودل العليووا ،والربملووان ،ومريووز حقووو اإلنسووان ،وتول و مس و ولة صووياغة
التقرير الوطين.
 -٨وجيووري توودري مجيو دواةوور اإلدارة ذات الصوولة ،مبسوواعدة تقنيووة موون بوورجم األمووم املتحوودة
اإلمناةي (الربجم اإلمناةي) ،جلمو البيواجت اإلحصواةية وغريهوا مون التقوارير واملعلوموات ذات الصولة
ابلتوص وويات املقدمو ووة خو وولل االسو ووتعراض الو وودوري الش ووامل وال و وواردة مو وون اهلي و ووات املنشو ووأة مبوج و و
معاهدات ،واإلجرا،ات اخلاصة ،واألجهزة واهلي ات اإلقليمية حلقوو اإلنسوان .ولعول إنشوا ،هي وات
تنسيق ورارية من ه ا القبيل من شأن أن يعزر اخلطوط وأن يس شود بو عنود القيوام مسوتقبلا إبنشوا،
آلية وطنية لإلبل واملتابعة فيما يتعلق ابلتوصيات الصادرة عن مجي آليات حقو اإلنسان.
 -9ومبوجو و الدس ووتور ،اعو و ف حبري ووة التعب ووري والفك وور واألفك ووار واآلرا ،،ومبوجو و الق ووانون
رقم  1997/6املتعلق ابلصحافة والنشر ووساةط اإلعولم السومعية والبصورية ،أُقورت حريوة إنشوا،
مجي وساةط اإلعولم دون رقابوة مسوبقة .واحلكوموة علو اسوتعداد إلجورا ،مناقشوات للمق حوات
الرامية إىل مراجعة ه ا القانون هبدف حتسن االمتثال لغاايت .
 -10وتعمل يف البلد حاليا خمتل الصح وشبكات التلفزيون واإلن ن وتطبيوق واتسواب.
وال تف و وورض أي و ووة قي و ووود علو و و إمكاني و ووة الوص و ووول إىل وس و وواةط اإلع و وولم االجتماعي و ووة ،وإن يانو و و
احلكومووة تقوور ابسووتمرار بع و الصووعوابت التشووغيلية التقنيووة .وفيمووا يتعلووق ابلصووحيفة اإللك ونيووة
 Diario Rombeواحملط و ووة اإلذاعي و ووة  ،Radio Macutoطبق و و احلكوم و ووة الق و ووانون ذا الص و وولة ،وه و ووو
القانون رقم  ،1997/6وأول األولوية حلق األشوخا وامل سسوات يف الشورف وطيو السومعة
والصي  ،عل النحو املع ف ب يف الدستور.
 -11ووفق وا للتكلي و الصووادر عوون امل و ر االقتصووادي الوووطين الثال و  ،جعل و احلكومووة موون
مراجعة قانون  1999/1أولوية سياسية للبلد.
 -12وموون الت وودابري الرةيس ووية الوويت اخت و ا الدول ووة لض وومان اسووتقللية النظ ووام القض وواةي إض ووفا،
الطاب املهين عل اجلهار القضاةي ،وتوفري التدري لتعزيز قدرة الفاعلن القوانونين وتقويوة الودور
ال و ي يضووطل ب و اجمللووس األعل و للقض ووا .،وابإلضووافة إىل ذل و  ،وبغيووة التقليوول إىل أدىن ح وود،
وبقوودر اإلمكووان ،موون حوواالت التعس و يف اسووتعمال السوولطةُ ،عووزر بقوودر أيوورب النظووام التووأديي
ال ي ختض ل اهلي ات القضاةية.
 -13وختض قوات األمن لعملية إضوفا ،تودرجيي للطواب املهوين .وحتقيقوا هلو ه الغايوة ،أنشو
أيادميية  EMIGOالعسكرية واملعهد القضاةي وجيري تعزيزمها .واحلكومة منفتحة عل التعاون م
اجملتم الدوي بشأن ه ه املساةل ،مبا يف ذل م األمم املتحدة والدول الشريكة يف التنمية.
 -1٤وفيما يتعلق مبسألة عمل األطفال ،صود البلود علو الصوكو الدوليوة حلقوو اإلنسوان
ذات الصلة وأنشأت هي ة الرائسة جلنةا وطنيةا معنيةا حبقو الطفل.

وضمن املساعدة القانونية اجملانية للمحتجزين وخصص ميزانيوة حموددة لنقابوة احملوامن
ُ -15
يف غينيا االستواةية هل ا الغرض ،عل حنو ما ينص علي القانون .وحيتجز األشخا ال ين يلقو
عل وويهم الق ووب ل وود الش وورطة مل وودة تص وول إىل  72س وواعة ،وبع وودها يتع وون علو و س وولطة قض وواةية،
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مبوجو القووانون ،أن تصوودر إذجا صوورحيا ابالحتجووار .وشوويدت سووجون جديوودة يف ابات ويف أوفينو
أس وويم ،مونغوم ووو .وع وولوة علو و ذلو و  ،أنش ووأت احلكوم ووة عي ووادات يف الس ووجون لكفال ووة الرعاي ووة
الصحية األساسوية ،وتوصول ورارات العودل والصوحة إىل اتفوا يتوي للسوجنا ،تلقوي العولج يف
املستشوفيات الرةيسووية .وأقوورت احلكومووة أبنو يانو هنووا حوواالت وفيوات أثنووا ،االحتجووار ،وهووي
علو اسووتعداد للسووما ملووراقبن حمايوودين بوزايرة السووجون ومرايووز االحتجووار ابلتنسوويق م و هي ووات
الرقابة الوطنية ،وتقدمي امللحظات واإلرشاد.
 -16ويلمووا يانو مثووة حوواالت تتوووفر بشووأ ا أدلووة يافيووة علو سووو ،املعاملووة موون جانو قووات
األمن ،تُوتخ ُ إجرا،ات أتديبية ضد مرتكبيهوا ويعفوون مون مهوامهم ،وحيوالون إىل احملوايم ويعواقبون
وفق ا للقانون.
 -17وقد نص عل احلوق يف التجمو السولمي يف االتفوا الووطين امللوزم بون احلكوموة واألحوزاب
السياسية ،وي ل يف الوثيقة اخلتامية للحوار السياسي الوطين ال ي عقد م خرا يف ماالبو.
 -1٨ونص الدستور عل احلرية النقابية واحلق يف اإلضراب ،والتظاهر والوتظلم ،ويونظم ممارسوة
تل و احلقووو القووانون رقووم  1992/12املتعلووق ابلنقوواابت والقووانون رقووم  2015/5املتعلووق حبريووة
التجمو والتظوواهر .واحلكومووة منفتحووة عل و اق احووات مراجعووة التشوريعات لتحقيووق أهووداف تل و
القوانن عل أحسن وج .
 -19وموون أجوول مكافحووة االجتووار ابألشووخا  ،قووررت احلكومووة إعطووا ،األولويووة للتوعيووة هبو ه
املسألة يف اجملتم عموما ويف أوساط اهلي ات املسو ولة عون التصودي لو  ،وال سويما املديريوة العاموة
حلقووو اإلنسووان .وابلتعوواون مو مكتو أموون املظووا وبوورجم األمووم املتحوودة اإلمنوواةي ،اتفووق علو
مشروع مدت مخس سنوات بشأن من ومكافحة االجتار ابألشخا يف غينيا االستواةية.
 -20وفيمووا يتعلووق إبصوودار دعوووة داةمووة إىل اإلجورا،ات اخلاصووة جمللووس حقووو اإلنسووان ،ف و ن
احلكومة ال تعارض الزايرات الويت يقووم هبوا املكلفوون بووالايت يف إطوار اإلجورا،ات اخلاصوة عنودما
تقدم طلبات للحصول عل ه ه الزايرات عل النحو امللةم.
 -21ويعو ف النظووام القووانوين لغينيووا االسووتواةية اع افو ا ال لووبس فيهووا مببوودأ املسوواواة يف احلقووو
وعدم التمييز اجلنساين ،وقود صود البلود علو الصوكو الدوليوة الرةيسوية حلقوو اإلنسوان بشوأن
ه ه املسألة .وال يوجد أي ييز بن الرجل واملرأة إذ تضمن املوادة  13مون الدسوتور املسواواة بون
اجلنسون علو حوود سووا .،وقود صووا جملوس الشوي مشووروع قوانون بشوأن العنو اجلنسواين ،األموور
ال ي من شأن التصدي للعن املنزي والتحرش اجلنسي ،وهو حالي ا قيد النظر.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -22أثن ووا ،جلس ووة التح وواور ،أدىل  ٨2وف وودا ببي وواجت .وت وورد التوص وويات املقدم ووة أثن ووا ،جلس ووة
التحاور يف الفرع الثاين من ه ا التقرير.
 -23وأثن و و مورامبيو ووق عل و و غينيو ووا االسو ووتواةية العتمادهو ووا ’’بو وورجم رعايو ووة صو ووحية أفض و وول
للجميو و و ‘‘ يف إط و ووار اخلط و ووة الوطني و ووة للتنمي و ووة االقتص و ووادية واالجتماعي و ووة يف أف و ووق ع و ووام ،2020
والنضمامها إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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 -2٤وأش ووارت ميامن ووار إىل اجلهو وود ال وويت تبو و هلا الدول ووة منو و ال وودورة الس ووابقة م وون االس ووتعراض
ال وودوري الش ووامل م وون أج وول حتس وون نوعي ووة الع وويش والتعل وويم ومكافح ووة الفق وور وع وودم املس وواواة ب وون
اجلنسن ،وأثن عل إجنارا ا يف رايدة معدالت االلتحا ابملدارس االبتداةية والثانوية.
 -25وهنأت جميبيا غينيا االستواةية عل تقريرها الووطين وعلو الونه الشوامل املتبو يف تنفيو
التوصيات املقبولة من االستعراض السابق ،وعل التصديق عل العديد من االتفاقيات الدولية.
 -26وأعرب و و هولنو وودا عو وون قلقهو ووا إرا ،عو وودم إح و ورار أي تقو وودم بشو ووأن اإلصو وول التش و وريعي،
وال سيما فيما يتعلق ابستقلل اجلهار القضاةي ،والتأخري يف التصديق عل العديد من الصوكو
الدولية والقيود املفروضة عل بع احلرايت األساسية.
 -27وأحاطو و نيك وواراغوا علمو و ا بعم وول امل سس ووات العام ووة للحكوم ووة ،األم وور الو و ي أد إىل
حتسينات حقيقية يف جمال حقو اإلنسان الواجبة للسكان.
 -2٨وأثن نيجرياي عل اجلهود اليت تب هلا غينيا االسوتواةية لتعزيوز إطارهوا القوانوين وامل سسوي
حلقو اإلنسان ،مبا يف ذل العمول مو آليوات حقوو اإلنسوان ،وجهودهوا واسو اتيجيا ا الراميوة
إىل مكافحة الفساد.
 -29وسلم ابراغواي ابستعداد احلكومة إليمال التحقيقات يف ادعا،ات التع ي  ،لكنها
ال ي وزال يسوواوها القلووق إرا ،التقووارير الوويت تفيوود بوقوووع حوواالت إعوودام خووارج نطووا القضووا ،،رغووم
الوق االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام.
 -30والحظو الفلبوون التوودابري املتخو ة لتعزيووز األموون االجتموواعي والرعايووة الصووحية .ورحبو
ابنفت ووا غيني ووا االس ووتواةية ابلتس ووليم ابلتح وودايت املتعلق ووة ابلعنو و اجلنس وواين والتميي ووز ض وود امل و ورأة
والتزامها ابلتصدي هل ه املساةل.
 -31والحظو و قط وور الت وودابري ال وويت اخت و و ت م وون خ وولل اخلط ووة الوطني ووة للتنمي ووة االقتص ووادية
واالجتماعيوة يف أفووق عووام  2020ملكافحووة الفقوور وحتسوون مسووتوايت معيشووة السووكان ،وال سوويما
يف جماالت التعليم والصحة.
 -32وأثن مجهورية يوراي عل التقدم احملرر يف ترمجة مفهوم املساواة بن اجلنسن ،وهو حوق
مكرس يف دستور  ،2012إىل مبادرات قانونية ملموسة من قبيل مشروع القوانون الو ي هوو قيود
النظر وال ي يتعلق إبطار احلماية من العن اجلنساين.
 -33ورح االحتاد الروسي ابجلهود اليت تب هلا غينيا االستواةية لتنفي التوصويات املنبثقوة عون
الودورة الثانيووة للسووتعراض الوودوري الشووامل ،لكنهووا أشووارت إىل أن حالووة حقووو اإلنسووان ال توزال
تشهد حتدايت.
 -3٤ورحب رواندا ابخلطوات اإلجيابية املتخ ة لتنفي التوصيات املنبثقة عن الودورة السوابقة،
وأثنو و علو و غيني ووا االس ووتواةية مل ووا تب لو و م وون جه ووود لتحس وون الوضو و االجتم وواعي واالقتص ووادي
للمواطنن والتصدي لعدم املساواة.
 -35ورحبو و الس وونغال ابعتم وواد وتنفيو و اخلط ووة الوطني ووة للتنمي ووة االقتص ووادية واالجتماعي ووة يف
أفق  ،2020وال سيما تعزيز املالية العامة ونظم الرصد يف إطار تل اخلطة.
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 -36وأثن و ص وربيا عل و الدولووة لقيووام املديريووة العامووة حلقووو اإلنسووان ،يف إطووار ش وراية م و
املنظم ووات غ ووري احلكومي ووة ،بتنظ وويم حلق ووات عم وول بش ووأن الص ووكو واآللي ووات اإلقليمي ووة والدولي ووة
حلقو اإلنسان ،األمر ال ي من شأن أن يسهل تنفي التوصيات الواردة من األمم املتحدة.
 -37والحظ و س ورياليون أن و رغووم أتخوور البلوود يف التصووديق عل و اتفاقيووة حقووو األشووخا
ذوي اإلعاقة ،ف ن يتخ اخلطوات اللرموة لتحسون الظوروف املعيشوية لألشوخا ذوي اإلعاقوة.
وأثىن عل الدولة العتمادها اخلطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفق عام .2020
 -3٨وأعرب و سوولوفينيا عوون تقووديرها للجهووود املب ولووة موون أجوول كوون امل ورأة والفتوواة ،ومحايووة
وتعزيووز حقووو الطفوول ،وأعرب و يف الوق و نفس و عوون القلووق إرا ،القيووود املفروضووة عل و احل ورايت
األساسية ،وخاصة تل القيود اليت ت ثر عل املدافعن عن حقو اإلنسان وعل الصحفين.
 -39ورحب جنوب أفريقيا بتصديق غينيا االستواةية عل الصكو الدولية حلقو اإلنسان.
 -٤0وأثن إسبانيا عل التودابري الويت اختو ت منو دورة االسوتعراض السوابقة ،وشوكرت الوفود
عل الردود اليت قدمها عل األس لة املسبقة.
 -٤1ورحب و الس ووودان ابجله ووود املب ول ووة م وون أج وول تعزي ووز حق ووو اإلنس ووان ومحايته ووا وتنفيو و
توصوويات دورة االسووتعراض السووابقة .وأثنو علو الدولووة للخطووة الوطنيووة ملكافحووة الفقوور والوربام
اليت أعلن عنها لبلو األهداف االقتصادية.
 -٤2ول ن أعرب سويسرا عن القلق إرا ،حالة حقو اإلنسان يف البلد ،ف وا أحاطو علموا
ابلوق و و االختي وواري لتنفي و و عقوب ووة اإلع وودام ،وش ووجع غيني ووا االس ووتواةية عل و و التص ووديق عل و و
الربوتويول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدوي اخلا ابحلقو املدنية والسياسية ،اهلوادف إىل
إلغا ،عقوبة اإلعدام.
 -٤3وأثن تيمور  -ليشيت عل الدولة إلنشاةها اللجنة الوطنية للتودوين ،الويت يتمثول دورهوا يف
الشووروع يف اإلصوول التش وريعي .وأشووارت إىل جمموعووة موون االسو اتيجيات الراميووة إىل القضووا ،عل و
التفاواتت اجلنسانية ومن العن ضد املرأة .وشجع اعتماد اخلطة الوطنية حلقو اإلنسان.
 -٤٤ورحب و توغووو ابجلهووود الراميووة إىل رايدة رفوواه الف ووات األيثوور ميش و ا ،مبوون فوويهم يبووار
الس وون والنس ووا ،واألطف ووال واألش ووخا ذوو اإلعاق ووة .وأق وورت ابلوقو و االختي وواري لتنفيو و عقوب ووة
اإلع وودام ،ال و ي ظ وول قاةم وا من و ع ووام  ،201٤وببن ووا ،س ووجون حديث ووة ،مم ووا س ووي دي إىل حتس وون
ظروف االحتجار.
 -٤5وأثن و تووونس عل و الدولووة لتصووديقها عل و عوودد موون االتفاقيووات الدوليووة وعل و الوق و
االختيوواري لتنفي و عقوبووة اإلعوودام .والحظ و اخلطووة الوطنيووة ملكافحووة الفقوور ،الوويت موون شووأ ا أن
تضمن التنمية املستدامة.
 -٤6والحظ و تريي ووا أن لغينيووا االس ووتواةية أح وود أعل و مس ووتوايت نص ووي الفوورد م وون ال وودخل
القومي يف أفريقيا وشجع علو تعزيوز سويادة القوانون مبوا يتماشو مو الثوروة االقتصوادية .وأثنو
ترييا عل الدولة النضمامها التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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 -٤7وأثن و و أوغن وودا عل و و الدول ووة للتق وودم احمل وورر يف جم ووال محاي ووة حق ووو اإلنس ووان ،ولكنه ووا
الحظ و م و القلووق ارتفوواع معوودل انتشووار فووريوس نقووص املناعووة البش ورية/اإليدر ،وال سوويما بوون
الشباب ،وشجع احلكومة عل تعزيز جهودها ملعاجلة ه ه اآلفة.
 -٤٨والحظ أويرانيا الوق امل ق لعقوبوة اإلعودام .وشوجع غينيوا االسوتواةية علو تعزيوز
جهودها الرامية إىل ضمان املساواة بن اجلنسن وحقو املرأة ابختاذ خطوات فعالة للقضوا ،علو
العن املنزي ومجي أشكال االعتدا ،اجلنسي.
 -٤9وحث و اململكووة املتحوودة غينيووا االسووتواةية عل و مواصوولة اجلهووود الراميووة إىل التصوودي للجتووار
ابلبشوور .وقال و إ ووا ال ت وزال قلقووة إرا ،حمدوديووة التقوودم احملوورر يف جمووال حقووو اإلنسووان يف البلوود من و
االستعراض القطري لعام  201٤والحظ استمرار القيود الشديدة املفروضة عل احليز الدميقراطي.
 -50وقالو الوووالايت املتحودة إ ووا ال يوزال يسوواورها القلوق إرا ،التقووارير الويت تفيوود مبوا تقوووم بو
قووات األموون موون احتجووار تعسووفي وعنو  ،مبووا يف ذلو مووا ادعووي موون حوواالت قتوول خووارج نطووا
القضا ،وجلو ،إىل التع ي  .وحث احلكومة عل وض حد ل هيو اجملتمو املودين والصوحفين،
وأعضا ،املعارضة السياسية.
 -51وس وولم أوروغ وواي ابجله ووود املب ول ووة للتص ووديق عل و الص ووكو الدولي ووة ،وحث و غيني ووا
االستواةية عل مواصلة التصديق عل اتفاقيات حقو اإلنسان األخر  ،وتعزيز جهودهوا الراميوة
إىل ضمان حقو اإلنسان الواجبة جلمي األشخا دون أي ييز.
 -52وأثن و مجهوريووة فن ووزويل البوليفاريووة عل و الدولووة ل وزايدة فوور احلص ووول عل و اخل وودمات
األساسوية ،واختوواذ إجورا،ات لودعم أسوور األشووخا ذوي اإلعاقووة احملودودي املووارد ،وبنووا ،األحيووا،
اجلامعية وللربجم الرةيسي ’’السكن للجمي ‘‘ اليت ورع اآلالف من املنارل.
 -53وأشووارت رامبيووا إىل مووا يسوواورها موون قلووق بشووأن السووجينات املعرضووات للتحوورش اجلنسووي
والعن و اجلنسووي عل و يوود احل وراس ورملةهوون السووجنا .،وأعرب و أيض وا عوون قلقهووا إرا ،اسووتمرار
مضايقة وختوي املدافعن عن حقو اإلنسان والصحفين واملعارضن السياسين.
 -5٤وسو وولم رمبو ووابوي ابعتمو وواد اخلطو ووة الوطنيو ووة للتنميو ووة االقتصو ووادية واالجتماعيو ووة يف أفو ووق
عووام  .2020وأبووررت مووا خصووص للقطوواع االجتموواعي موون اعتمووادات يف امليزانيووة ،مبووا يف ذل و
إنشا ،املستشفيات واملستوصفات ومرايز التعليم والرعاية الصحية.
 -55وأعرب اجلزاةر عون تقوديرها النضومام الدولوة إىل اتفاقيوة األموم املتحودة اإلطاريوة املتعلقوة
بتغووري املنووا ومووا تب ل و موون جهووود راميووة إىل تعزيووز التنميووة االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة موون
خلل اخلطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفق عام .2020
 -56وأحاط و أنغوووال علم و ا ابجلهووود املب ولووة ملوا،مووة اإلطووار التش وريعي الوووطين م و التزامووات
البلوود الدوليووة حلقووو اإلنسووان .ورحب و اللجنووة مبكافحووة الفسوواد ،وأثن و عل و الدولووة جلهودهووا
الرامية إىل تنوي االقتصاد الوطين.
 -57ورحب األرجنتن إبنشوا ،اللجنوة التقنيوة املشو ية بون القطاعوات يف حزيران/يونيو 201٨
من أجل وض عملية شاملة ملتابعة تنفي توصيات االستعراض.
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 -5٨وأعرب أس اليا عن قلقها لتضييق احليز السياسوي .وحثو غينيوا االسوتواةية علو إجورا،
تغيري تشريعي ،وضمان توافق قوانينها احمللية م االلتزامات الدولية حلقو اإلنسان.
 -59وأعرب و بلجيك ووا ع وون تق ووديرها للجه ووود ال وويت ب و لتها غيني ووا االس ووتواةية م وون أج وول تنفيو و
التوصيات املنبثقة عن دورة االستعراض السابقة .غري أن ال تزال مثة عدة مصادر رةيسية للقلق.
 -60ورحب بنن ابلتدابري املتخ ة بغيوة تعزيوز اإلطوار التنظيموي وامل سسوي ،وال سويما اعتمواد
خطة وطنية ملكافحة الفقر واختاذ تدابري تنظيمية لتحسن حالة األشخا ذوي اإلعاقة.
 -61والحظو و دول ووة بوليفي ووا املتع ووددة القومي ووات اجله ووود املب ول ووة للنض وومام إىل الربوتوي ووول
االختياري التفاقية مناهضة التع ي وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسوانية
أو املهينة ،والربوتويول االختياري للعهد الدوي اخلا ابحلقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ورحب بتل اجلهود.
 -62وأعربو و و بوتسو و وواج ع و وون تق و ووديرها إلدراج األش و ووخا ذوي اإلعاق و ووة يف آلي و ووة الض و وومان
االجتماعي وإنشا ،داةرة خاصة لألشخا ذوي اإلعاقة يف املعهد الوطين للضمان االجتماعي.
يما رحب ابالس اتيجيات الرامية إىل القضا ،عل التفاواتت اجلنسانية.
 -63وهنأت الرباريل غينيا االستواةية عل ما تب ل من جهود لضمان احلق يف السكن امللةم
والصحة والتعليم لسوكا ا .وحثو الرباريول البلود علو اختواذ تودابري ملكافحوة فوريوس نقوص املناعوة
البشرية/اإليدر والتصديق عل الربوتويول االختياري التفاقية مناهضة التع ي .
 -6٤ورحبو بوريينووا فاسووو ابجلهووود الراميووة إىل تنفيو التوصوويات الووواردة أثنووا ،الوودورة السووابقة
واليت أدت إىل إنشا ،اإلطار التشريعي وامل سسي لتعزيز ومحاية حقو اإلنسان يف امليدان.
 -65وشووكر وفوود غينيووا االسووتواةية البلوودان الوويت قوودم مق حووات وتوصوويات مفيوودة ،وشوودد
عل أن هدف الدولة هو حتسن القوانن وامل سسات.
 -66وفيمووا يتعلووق بعقوبووة اإلعوودام ،قووررت احلكومووة إلغووا ،عقوبووة اإلعوودام ،وأعوودت مرسوووما
عرض عل الربملان للموافقة عليها .وبنا ،علي ف ن إلغا ،عقوبة اإلعدام قد حتقق عمليا.
 -67وأح وورر تق وودم يب ووري يف جم ووال التعل وويم .والقل ووة القليل ووة م وون التلمي و ه ووي ال وويت تنقط و ع وون
الدراسووة ويوووفر التوودري للمعلموون علو مجيو املسووتوايت .ومو ذلو  ،فو ن موون أهووداف احلكومووة
حل املساةل املتبقية اليت ت دي إىل االنقطاع عون الدراسوة .وقود أجنوز بنوا ،حوي جوامعي يف مواالبو
ومت االنتها ،تقريبا من بنا ،أحيا ،جامعية أخر .
 -6٨ويف امل و ر االقتصووادي الوووطين الثال و  ،تقوورر إج ورا ،مراجعووة شوواملة جلمي و ق ووانن غينيووا
االستواةية للتأيد من أ ا تلي احتياجوات البلود وشوروط اجملتمو الودوي .وغينيوا االسوتواةية ملتزموة
حبماية مجي احلقو واحلرايت األساسية املكرسة يف الدستور.
 -69والدولووة حاضوورة عل و مجي و اجلبهووات ،وتسووع جاهوودة إىل حتسوون الظووروف املعيشووية،
مب ووا يف ذل و ض وومان املي وواه ،واإلس ووكان ،والكه وراب ،،والص ووحة ،والتعل وويم واملراف ووق الص ووحية جلمي و
األشخا املوجوودين يف البلود .وتعمول غينيوا االسوتواةية علو إعوداد خطوة عمول ملكافحوة الفقور،
وستسع إىل حتسن احلماية االجتماعية.
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 -70ويعتمد حواي  ٨0يف املاةة من اقتصاد البلد علو الوقوود األحفووري .ويموا تقورر خولل
املو ر االقتصووادي الوووطين الثالو  ،فو ن البلوود يسووع إىل تنويو اقتصوواده ،عوون طريووق تنميووة الزراعووة
والسووياحة ومص وواةد األمس ووا  .وتتض وومن اخلط ووة الوطني ووة للتنمي ووة االقتص ووادية واالجتماعي ووة يف أف ووق
عام  2020التزاما سياسيا بتحسن اهليايل األساسية .وعلو الورغم مون أن البلود قود حقوق فعولا
الكث ووري يف جم ووال تنمي ووة البني ووات التحتي ووة وغريه ووا م وون الق وودرات ،ف نو و يص وول بع وود إىل املس ووتو
املطلوب القتصاد جشئ ،وهل ا السب ستمدد احلكومة أجل خطة األفق حىت عام .2035
 -71وجي ووري اخت وواذ ت وودابري لتحس وون أح ووال الس ووجون .يم ووا أن الفص وول ب وون النس ووا ،والرج ووال
مكفول يف مجي سجون البلد.
 -72وسووتقوم غيني ووا االس ووتواةية ابس ووتعراض املع ووايري املتعلقووة ابمل وودافعن ع وون حق ووو اإلنس ووان.
وينبغووي أال يقوووم املووداف عوون حقووو اإلنسووان ،يف الوقو نفسو  ،بوودور الووزعيم السياسووي ،وينبغووي
عدم اخللط بن ه ين امليدانن .ويف احلاالت اليت يقوم فيها املدافعون عون حقوو اإلنسوان بودور
الفاعلن السياسين ويهامجون امل سسات ،ف ن قوات األمن قد تدخل يف صراع معهم.
 -73و يضطهد أي صحفي أو حيتجز يف غينيوا االسوتواةية .غوري أن البلود ،يموا سوبق ذيوره،
سيحسوون قووانون الصووحافة ويوس و نطاق و جلعل و يتماش و م و املعووايري املعمووول هبووا حالي وا .وعوولوة
عل ذل  ،ستسن قوانن اجملتم املدين لتعزيز التعاون بن اجملتم املدين والدولة.
 -7٤ويوجد عودد مون م سسوات حقوو اإلنسوان يف غينيوا االسوتواةية وستسوع احلكوموة إىل
ضمان تقيد جلا ا الوطنية حلقو اإلنسان ابملبادئ املتعلقة مبريز امل سسات الوطنية لتعزيز ومحاية
حقو اإلنسان (مبادئ ابريس) .ويتمثل التحدي الوحيد القاةم يف أن مجيو الوظواة العاموة يف
البلد يتعن أن يوافوق عليهوا الورةيس ،وفقو ا لتشوري البلود ،األمور الو ي ميكون أن يشوكل صوعوبة يف
إنشا ،م سسة يه ه .وم ذل سينظر يف ه ه املسألة بعناية.
 -75وسيصد البلد أيض ا عل صكو دولية إضافية حلقو اإلنسان .غوري أنو  ،وعلو غورار
مووا قوورره أعضووا ،آخوورون يف االحتوواد األفريقووي ،فو ن غينيووا االسووتواةية لوون تصووب طرفوا يف نظووام رومووا
األساسي للمحكمة اجلناةية الدولية.
 -76وسووتحم حقووو العمووال املهوواجرين وتوووي احلكومووة اهتمام وا خاص وا لألشووخا
اإلعاقة وإلدماجهم يف اجملتم .

ذوي

 -77وأعربو بورونوودي عوون تقووديرها العتموواد اخلطووة الوطنيووة للتنميووة االقتصووادية واالجتماعيووة
يف أفق عام  2020واليت عمل تنفيو ها فعولا علو رفو مسوتوايت املعيشوة .يموا رحبو ابلتودابري
املتخ ة لتحسن إمكانية تعميم احلصول جماجا عل الرعاية الصحية العالية اجلودة.
 -7٨ورحب يابو فريدي ابنضومام الدولوة إىل اتفاقيوة األموم املتحودة ملكافحوة الفسواد وابختواذ
توودابري ترمووي إىل حتسوون حالووة النسووا ،واألطفووال .وحث و السوولطات عل و حتسوون فوور احلصووول
عل العمالة والدخل للجمي .
 -79وأثن و و ين وودا عل و و احلكوم ووة للعفو ووو الع ووام الص ووادر يف ور/يولي و و  201٨والعف ووو عو وون
السووجنا ،السياس ووين يف تش ورين األول/أيت وووبر  .201٨وحث و عل و توسووي احلي ووز ال وودميقراطي،
وال سيما ابلنسبة ملنظمات اجملتم املدين.
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 -٨0ورحب و تشوواد إبنشووا ،اللجنووة الوطنيووة للتوودوين ،هبوودف الشووروع يف اإلصوول التش وريعي
والتأي وود م وون أن اإلط ووار الق ووانوين للبل وود يتف ووق م و و متطلب ووات نظ ووام العدال ووة احل وودي والفعو ووال،
والتصديق عل الصكو الدولية.
 -٨1ورحبو و ش وويلي ابجله ووود ال وويت تبو و هلا املديري ووة العام ووة حلق ووو اإلنس ووان م وون أج وول توعي ووة
املوظفن العمومين حبماية حقو اإلنسان .وتسا،ل شويلي بشوأن عملوة وآجوال التصوديق علو
الربوتويول االختياري التفاقية مناهضة التع ي .
 -٨2ورحب و الصوون ابخلطووة الوطنيووة للتنميووة االقتصووادية واالجتماعيووة يف أفووق عووام 2020
واجلهووود املب ولووة موون أجوول الوودف بعجلووة التنميووة االجتماعيووة واالقتصووادية والقضووا ،عل و الفقوور،
وتعزيز الربام التعليمية والصحية ،ورف معدالت االلتحا ابملدارس والعمول الفعلوي علو الوقايوة
من امللراي وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدر ومعاجلتهما.
 -٨3والحظ و الكونغووو الوقو االختيوواري لتطبيووق عقوبووة اإلعوودام ،ورحب و ابخلطووة الوطنيووة
للتنمية االقتصادية واالجتماعيوة يف أفوق عوام  2020الويت تشوري نتاةجهوا إىل حتسون يف مسوتوايت
معيشة الناس.
 -٨٤وأعرب يوستاريكا عن عميق قلقها إرا ،ادعا،ات تقييد حرية التعبري وحرية الصوحافة ،والتقوارير
املتعلقة ابلتع ي واالضطهاد السياسي واالحتجار التعسفي ،وعدم استقلل السلطة القضاةية.
 -٨5ورحب و و يو وووت ديف و ووار ابلتصو ووديق عل و و بع و و الصو ووكو الدوليو ووة واالنضو وومام إليهو ووا،
وال س وويما اتفاقي ووة األم ووم املتح وودة اإلطاري ووة بش ووأن تغ ووري املن ووا  ،واتفاقي ووة األم ووم املتح وودة ملكافح ووة
الفساد ،وحث احلكومة عل مواصلة ه ه اجلهود.
 -٨6وأقرت يرواتيا ابنضمام الدولة إىل عدد مون صوكو حقوو اإلنسوان ،وابجلهوود املب ولوة
بش ووأن االنض وومام إىل اتفاقي ووة حق ووو األش ووخا ذوي اإلعاق ووة .وأعرب و ع وون قلقه ووا إرا ،ارتف وواع
معدالت الزواج املبكر ومحل املراهقات.
 -٨7وأعربو يووواب عوون تقووديرها للتقوودم الو ي أحررتو غينيووا االسووتواةية يف حتوودي التشوريعات
يف اجملوواالت املختلفووة واجلهووود الوويت ب و لتها للحوود موون الفقوور وإح ورار تقوودم يف جموواالت موون قبيوول
الرعاية الصحية والتعليم.
 -٨٨ورحب و مجهوري ووة ي وووراي الش ووعبية الدميقراطي ووة بتنفي و اخلط ووة الوطني ووة للتنمي ووة االقتص ووادية
واالجتماعيووة يف أفووق عووام  ،2020وخطووة العموول الوطنيووة املتعووددة القطاعووات موون أجوول النهوووض
ابملرأة واملساواة بن اجلنسن وتدابري السياسة العامة الرامية إىل محاية األشخا ذوي اإلعاقة.
 -٨9وأثن الدامنر عل الدولة لعملها بوقو اختيواري لتنفيو عقوبوة اإلعودام ،ولكنهوا ال توزال
تشعر ابلقلق إرا ،التقارير الواردة اليت تفيد مبضايقة وختوي املدافعن عن حقو اإلنسان .وأيودت
أن محاية اجملتم املدين واملدافعن عن حقو اإلنسان أمر ابل األمهية يف محاية حقو اإلنسان.
 -90ورحب و جيبوووي ابنضوومام الدولووة إىل اتفاقيووة األمووم املتحوودة ملكافحووة الفسوواد ،وإنشووا،
مكت أمن املظا  ،املكل حبماية احلقو الفردية واجلماعية فيما يتعلق ابإلدارة العامة.
 -91ورحب اجلمهورية الدومينيكية ابجلهود اليت تب هلا الدولوة ضومن اإلطوار امل سسوي لتعزيوز
ومحاية حقو اإلنسان ،وال سيما الوق االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام.
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 -92ورحب مصر ابجلهود املب ولة ملكافحة الفقر والفساد ،و كن املرأة وتعزيوز املسواواة بون
اجلنسوون .يمووا رحب و ابجلهووود املب ولووة يف جموواي التعلوويم والصووحة ومكافحووة التع و ي وحتسوون
األوضاع يف السجون.
 -93ورحب إثيوبيا ابلتقدم احملرر يف توفري فر احلصوول علو اخلودمات األساسوية والسوكن
واملياه والكهراب ،وتنمية البنيات التحتية عن طريق االستثمارات العامة .ودع اجملتم الودوي إىل
رايدة ما يقدم من دعم وفقا الحتياجات البلد.
 -9٤ورحب و فيجووي ابإلجنووارات الوويت حتقق و يف مكافحووة تغووري املنووا  ،م يوودة ضوورورة وض و
األطر التشريعية والسياساتية املختلفة املتعلقة بتغري املنا والبي ة وتنفي ها تنفي ا فعليا.
 -95وأعرب و فرنس ووا ع وون القل ووق إرا ،إغ وول احلي ووز السياس ووي ،والعقب ووات ال وويت تع و ض عم وول
اجملتم املدين ،وعدم يفاية اخلدمات االجتماعية .ويف الوق نفس  ،رحب إبعلن إلغوا ،عقوبوة
اإلعدام يف املستقبل القري .
 -96ورحبو و و غ و ووابون إبدم و وواج األش و ووخا ذوي اإلعاق و ووة يف نظ و ووام الض و وومان االجتم و وواعي.
وأحاط و علم وا م و االرتيووا ابالس و اتيجيات الراميووة إىل من و العن و ضوود امل ورأة ،والقضووا ،عل و
التفوواوت بوون اجلنسوون ،وضوومان الرعايووة الصووحية اجملانيووة للجمي و  ،مبوون فوويهم املصووابون بفووريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدر.
 -97ورحبو و جورجي ووا بتص ووديق غيني ووا االس ووتواةية علو و الص ووكو الدولي ووة حلق ووو اإلنس ووان.
وأثن عل الدولة إلنشاةها مكتو أمون املظوا مبوجو الدسوتور يف حون الحظو أ وا ال توزال
ت ابملعايري الواردة يف مبادئ ابريس.
 -9٨ورحب أملانيا ابلوقو االختيواري لعقوبوة اإلعودام .وأعربو عون قلقهوا إرا ،سوو ،معاملوة
املدافعن عن حقو اإلنسان واستمرار القيود املفروضة عل احلقو السياسية األساسية وأنشوطة
املنظمات غري احلكومية واألحزاب السياسية.
 -99ورحب و غوواج ابلتوودابري الوويت اخت و ا غينيووا االسووتواةية لتوووفري رعايووة صووحية عاليووة اجلووودة
لشووعبها ،مبووا يف ذل و األشووخا ذوو اإلعاقووة .وأشووارت إىل اخلطووة الوطنيووة للتنميووة االقتصووادية
واالجتماعية يف أفق عوام  2020وشوجع احلكوموة علو مواصولة تنفيو التودخلت االجتماعيوة
اإلجيابية الواردة فيها.
 -100والحظ و هوواييت اجلهووود املب ولووة لتحسوون ظووروف شووع غينيووا االسووتواةية ،ابلوورغم موون
التحدايت العديدة اليت يواجهها البلد ،مبا يف ذل تباط النمو االقتصادي.
 -101وأعربو هنوودوراس عوون تقووديرها للجهووود املب ولووة موون أجوول تنفيو التوصوويات املنبثقووة عوون
دورة االسو و ووتعراض السو و ووابقة ،وال سو و وويما العمو و وول يف إطو و ووار اخلطو و ووة الوطنيو و ووة للتنميو و ووة االقتصو و ووادية
واالجتماعية يف أفق عام .2020
 -102والحظ آيسلندا أن حالة املدافعن عون حقوو اإلنسوان والناشوطن وأعضوا ،املعارضوة
تتحسن منو االسوتعراض السوابق .يموا أعربو عون القلوق إرا ،التقوارير الويت تفيود بوقووع أعموال
قتوول غووري قانوني وة ،وعن و ضوود امل ورأة واملثليووات واملثليوون ومزدوجووي امليوول اجلنسووي ومغووايري اهلويووة
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسن ،وانتشار ظاهرة اإلفلت من العقاب.
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 -103ورحب إندونيسيا ابلتصوديق علو صوكو دوليوة حلقوو اإلنسوان واعتمواد خطوة وطنيوة
ملكافحووة الفقوور .يمووا أعربو عوون تقووديرها لتنفيو املرسوووم رقووم  ،2016/٤1ممووا أسووهم يف التقوودم
احلاصل يف خف معدل وفيات الرض .
 -10٤ورحو و العو ورا ابجله ووود املب ول ووة م وون أج وول حتس وون ظ ووروف األش ووخا
ومكافحة الفقر.

ذوي اإلعاق ووة

 -105ورحبو أيرلنوودا ابإلعوولن عوون مشووروع قووانون إللغووا ،عقوبووة اإلعوودام ،ودعو السوولطات
إىل اختاذ اخلطوات اللرمة لضمان التنفي السري  .غري أ ا أعرب عون قلقهوا لعودم إحورار تقودم،
وال سيما فيما يتعلق حبرية التعبري واحلرية النقابية.
 -106ورحب إيطاليا ابنضمام الدولة إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،واختاذ تودابري
هامة ملكافحة االجتار ابلبشر و ري املهواجرين والعنو ضود املورأة وتعزيوز املسواواة بون اجلنسون،
واعتماد وق اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام يف عام .201٤
 -107والحظ و و قريغيزسو ووتان اجلهو ووود الراميو ووة إىل االنضو وومام إىل الصو ووكو الدوليو ووة يف جمو وواي
املساواة بن اجلنسن ومحاية حقو الطفل .وأيدت اخلطوات التشريعية املتخو ة يف هو ه اجملواالت
معربة عن اعتقادها أبن ابإلمكان اختاذ املزيد من اخلطوات.
 -10٨وأشارت التفيا إىل التدابري اليت اخت ا احلكومة من االستعراض األخري يف ميودان تعزيوز
حقو اإلنسان ومحايتها وشوجع غينيوا االسوتواةية علو بو ل مزيود مون اجلهوود للوفوا ،ابلتزاما وا
وتعهدا ا املتعلقة حبقو اإلنسان.
 -109وأثن ليبيا عل اجلهود اليت تب لتها غينيا االسوتواةية لتنفيو التوصويات الصوادرة عون الودورات
السابقة ،وتعزيز سيادة القانون ،وعل انضمامها إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
 -110ورحب مدغشقر ابجلهوود الويت تبو هلا الدولوة لتنفيو التوصويات الويت قبلتهوا يف أثنوا ،دورة
االستعراض السابقة ،وشجعتها عل املضي قدم ا يف ه ا الصدد.
 -111ورحب ماي ابلتدابري املتخ ة لتحسون فور حصوول مجيو األطفوال علو التعلويم ،مبوا يف
ذل إنشا ،داةرة خاصة داخل ورارة التعليم لدعم التلمي ذوي اإلعاقة .وشجع غينيوا االسوتواةية
عل مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز قدرة امل سسات العامة عل الدفاع عن حقو اإلنسان.
 -112ورحب موريتانيا ابلتقودم الو ي أحررتو غينيوا االسوتواةية ،والحظو بصوفة خاصوة تنفيو
الووربجم الرةيس ووي لت وووفري املي وواه للجمي و ال و ي يرم ووي إىل ض وومان فوور الوص ووول إىل ش ووبكة مي وواه
الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي من خولل توسوي نطوا الشوبكات يف املودن الرةيسوية
وعواصم احملافظات.
 -113ورحب املكسي ابلتقدم احملرر منو دورة االسوتعراض السوابقة ،وال سويما الوقو االختيواري
لعقوبة اإلعدام ومشروع القانون املق إللغا ،عقوبة اإلعدام ،املعروض حالي ا عل الربملان.
 -11٤وأثن اجلبل األسود عل الدولة ألنشطتها الرامية إىل تعزيوز حقوو اإلنسوان مون خولل
التوودري والتثقي و  .وأعرب و عوون قلقهووا إرا ،ارتفوواع معوودل انتشووار العن و املنووزي ،وحث و غينيووا
االسوتواةية علو يفالوة احلمايووة الكاملوة حلقووو األطفوال ابحلظوور الصوري مبوجو القوانون للعقوواب
البدين لألطفال وعمل األطفال.
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 -115ورحب الربتغال ابلوفد وشكرت عل تقدمي التقرير الوطين.
 -116وأقوورت مل وودي ابلتق وودم ال و ي أحررت و غيني ووا االس ووتواةية يف توووفري ف وور احلص ووول عل و
التعليم لألطفال وأشارت بشكل إجيوايب إىل الوزايدة يف معودل االلتحوا ابلتعلويم االبتوداةي ،مبوا يف
ذل يف صفوف األطفال ذوي اإلعاقة.
 -117وأش ووار وف وود غيني ووا االس ووتواةية إىل األسو و لة ال وويت أث ووريت والتوص وويات ال وويت ق وودم بش ووأن
مسوواةل موون بينهووا التصووديق عل و الصووكو الدوليووة ،والفسوواد ،وعقوبووة اإلعوودام ،وحتسوون اجلهووار
القضاةي ،وحرية اإلعلم ،وعمل املنظمات غوري احلكوميوة واملودافعن عون حقوو اإلنسوان ،وفوت
احليز السياسي ،وتوفري العمل للجمي  ،ومكافحة الفقر ،وتعزيز النظوام التعليموي ،واخلطوة الوطنيوة
للتنميووة االقتصووادية واالجتماعيووة يف أفووق عووام  ،2020وتغووري املنووا  ،والتمييووز والعنو ضوود املورأة،
ومحايووة األشووخا ذوي اإلعاق ووة واملهوواجرين وحتس وون مج و اإلحصووا،ات وفق و ا ألهووداف التنمي ووة
املس ووتدامة .وأش ووار الوف وود إىل أن هو و ه املس وواةل ستخضو و ملزي وود م وون الدراس ووة وق وودم توض وويحات
فيما يتعلق ببع املساةل.
 -11٨وفيما يتعلق ابألمر الوراري ال ي حيظور الفتيوات احلوامول مون االلتحوا ابملودارس ،يطبوق
ذل اإلجرا ،إال عل الفتيات يف املدارس االبتداةية ،وهن صغريات السن يثريا ،وال ينبغي أن يكون
جنبا إىل جن م غريهن من الفتيات أثنا ،احلمل .وخبصو الزواج املبكر ،ال جيور ألي أحود يف
البلد أن يتزوج قانوجا قبل سن  1٨سنة ،وستتخ تدابري لضمان بقا ،احلالة دون تغيري.
 -119وفيما يتعلق ابملساةل املتعلقة ابلشعوب األصلية ،قال الوفد إنو ال توجود شوعوب أصولية
يف البلوود .وفيمووا يتعلووق ابلتمييووز ضوود األشووخا املصووابن ابجل و ام ،قووال الوف ود إن و يعوود هنووا
أي شخص يعاين من ه ا املرض يف البلود وتتعلوق معظوم الشوواغل ابألشوخا املصوابن بفوريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدر.
 -120وفيمو ووا يتعلو ووق مبسو ووألة تغو ووري املنو ووا  ،أصو وودر امل و و ر االقتصو ووادي الو وووطين الثال و و املتعلو ووق
ابالستدامة البي ية  25توصية بشأن تغري املنا وآاثره السلبية.
 -121ويف اخلتام ،شكر الوفد الوفود األخر عل مشاريتها.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -122نظرررت غينيررا االسررتوائية ا التوصرريات املقدمررة ألنرراء جلسررة التحرراور الررواردة أد
وأعربت عن أتييدها:
 1-122التصر ررديق عل ر ر الصر رراوخ الدولير ررة األار ررر حلقر رروق اإلنسر رران ال ر ر
مل تنضم إليها غينيا االستوائية بعد (السنغال)؛
 2-122النظررر ا مسررالة التصررديق عل ر االتفاليررة الدوليررة حلمايررة حقرروق مجي ر
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ا إطار متابعرة التوصرية الرواردة ا الفقررة 18-135
من تقرير الفريق العامل عن الدورة الثانية (( )A/HRC/27/13بوركينا فاسو)؛
 3-122النظر ا مسالة التصديق عل االتفاليرة الدوليرة حلمايرة حقروق مجير
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (الفلبني)؛
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تس رري عمليررة االنضررما إىل الربوتوكررول االاتيرراري الثرراق امللحررق ابلعهررد
٤-122
الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (موزامبيق)؛
 5-122اخترراا الترردابض الضرررورية ل نضررما إىل الربوتوكررول االاتيرراري الثرراق
امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسرية واهلرادف إىل إلغراء عقوبرة
اإلعدا (تيمور ليش )؛
 6-122االنض ررما إىل الربوتوك ررول االاتي رراري الث رراق امللح ررق ابلعه ررد ال رردويل
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (أوكرانيا)؛
النظر ا مسرالة االنضرما إىل الربوتوكرول االاتيراري الثراق امللحرق ابلعهرد
7-122
الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (أوروغواي)؛
 ٨-122التصررديق عل ر الربوتوكررول االاتيرراري الثرراق امللحررق ابلعهررد الرردويل
اخلرراص ابحلقرروق املدنيررة والسياسررية اهلررادف إىل إلغرراء عقوبررة اإلعرردا (سررلوفينا)
(اجلبل األسود) (توغو) (الربازيل) (أنغوال)؛
 9-122التصررديق عل ر الربوتوكررول االاتيرراري الثرراق امللحررق ابلعهررد الرردويل
اخل رراص ابحلق رروق املدني ررة والسياس ررية واهل ررادف إىل إلغ رراء عقوب ررة اإلع رردا وتنفير ر
الربوتوكول (أملانيا)؛
 10-122االنض ررما إىل الربوتوك ررول االاتي رراري الث رراق امللح ررق ابلعه ررد ال رردويل
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغراء عقوبرة اإلعردا واختراا مجير
اخلطوات الضرورية إللغاء عقوبة اإلعدا (أسرتاليا)؛
 11-122متابع ر ررة إعر ر ر ن الر ر ررئيس أوبي ر رران نغيم ر ررا ابالنض ر ررما إىل الربوتوك ر ررول
االاتياري الثاق امللحق ابلعهد الدويل اخلراص ابحلقروق املدنيرة والسياسرية اهلرادف
إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (بلجياا)؛
 12-122مواصر ر ررلة إجراءاار ر ررا ومبادراار ر ررا ور ر رردف االنضر ر ررما إىل الربوتوكر ر ررول
االاتياري الثاق امللحق ابلعهد الدويل اخلراص ابحلقروق املدنيرة والسياسرية اهلرادف
إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (بنن)؛
 13-122إلرار ولف دائم للعمل بعقوبة اإلعردا وتسرري وترضة اجلهرود الراميرة
إىل التص ررديق علر ر الربوتوك ررول االاتي رراري الث رراق امللح ررق ابلعه ررد ال رردويل اخل رراص
ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا ( ميبيا)؛
 1٤-122مواصلة اجلهود الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدا عن طريق االنضرما
إىل الربوتوكررول االاتيرراري الثرراق للعهررد الرردويل اخلرراص ابحلقرروق املدنيررة والسياسررية
الرامررإ إىل إلغرراء عقوبررة اإلعرردا وإبقرراء الولررف املقلررت لتطبيررق عقوبررة اإلعرردا إىل
حني التصديق(جورجيا)؛
 15-122اإللغاء الرمسإ لعقوبة اإلعدا والتصديق علر الربوتوكرول االاتيراري
الثاق امللحق ابلعهد الردويل اخلراص ابحلقروق املدنيرة والسياسرية واهلرادف إىل إلغراء
عقوبة اإلعدا (رواندا)؛
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 16-122اخترراا اطروات ملموسررة غررو اإللغرراء التررا لعقوبررة اإلعرردا علر سرربيل
األولوية والتولي والتصديق عل الربوتوكول االاتيراري الثراق امللحرق ابلعهرد الردويل
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (الربتغال)؛
 17-122التولي والتصديق عل الربوتوكول االاتياري التفالية حقروق الطفرل
املتعلق إبجراء تقدمي الب غات (كرواتيا)؛
 1٨-122االنض ررما إىل اتفالي ررة ماافح ررة التميي ررز ا جم ررال التعل رريم ()1960
(جنوب أفريقيا)؛
19-122
(مدغشقر)؛

التصررديق عل ر اتفاليررة ماافحررة التمييررز ا جمررال التعلرريم ()1960

 20-122تاثي ررف اجله ررود الرامي ررة إىل مواءم ررة تشر رريعااا الوطني ررة مر ر أحا ررا
املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ال هإ طرف فيها ( ميبيا)؛
 21-122إنشرراء مقسسررة وطنيررة حلقرروق اإلنسرران وفق ر ا ملبررادر ابريررس تاررون
مستقلة متام ا عن احلاومة (شيلإ)؛
 22-122إنشرراء مقسسررة وطني ررة مسررتقلة حلق رروق اإلنسرران متاش رري ا م ر مب ررادر
ابريس (الربتغال)؛
 23-122إنشرراء مقسسررة وطنيررة حلقرروق اإلنسرران وفق ر ا ملبررادر ابريررس تاررون
مستقلة متام ا عن احلاومة وياون هلا متويل كاف للقيا بعملها (كوستارياا)؛
2٤-122

إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق ا ملبادر ابريس (السنغال)؛

25-122
(أوكرانيا)؛

إنشاء مقسسة وطنيرة مسرتقلة حلقروق اإلنسران امتثراالا ملبرادر ابريرس

26-122
(املاسيك)؛

إنشرراء مقسسررة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق اإلنسرران وفق را ملبررادر ابريررس

 27-122إحرراز تقررد فيمررا يتعلررق ققسسررات حقرروق اإلنسرران إبنشرراء مقسسررة
وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق ا ملبادر ابريس (إسبانيا)؛
 2٨-122اختراا ترردابض لضرمان اسررتق ل املقسسرة الوطنيررة حلقروق اإلنسرران مررن
أجل التقيد التا قبادر ابريس (توغو)؛
 29-122تعزي ررز صر ر حيات املقسس ررة الوطني ررة حلق رروق اإلنس رران وفقر را ملب ررادر
ابريس (تونس)؛
 30-122اخت رراا ت رردابض مناس رربة مل ررن االس ررتق ل الت ررا للجن ررة الوطني ررة حلق رروق
اإلنسان وضمان تقيدها قبادر ابريس (تشاد)؛
 31-122مواصلة جهودهرا الراميرة إىل ضرمان األداء السرليم واالسرتق ل الترا
للمقسسات املعنية حبقوق اإلنسان وفق ا ملبادر ابريس (جيبويت)؛
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 32-122مواصررلة جهودهررا الراميررة إىل إنشرراء مقسس رة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق
اإلنسان ل متثال التا ملبادر ابريس (جورجيا)؛
 33-122ضررمان تش ررغيل املقسسررة الوطني ررة حلقرروق اإلنس رران قررا يتماشر ر مر ر
مبادر ابريس وضمان استق هلا استق الا اتم ا عن احلاومة (ملديف)؛

 3٤-122وض ر ر اطر ررة وطنير ررة لتنفي ر ر التوصر رريات املتعلقر ررة حبقر رروق اإلنسر رران
قا يتواء م أهداف التنمية املستدامة (كابو فضدي)؛
 35-122التعاون من مفوضرية األمرم املتحردة السرامية حلقروق اإلنسران إلنشراء
عملية شاملة ملتابعة التوصيات املنبثقة عن آليات حقوق اإلنسان (ابراغواي)؛
 36-122حتسني سبل وصول اجلمهور إىل املعلومات املتعلقرة ابلقروانني وتردابض
السياسررة العامررة اات الصررلة حبقرروق اإلنسرران والتقررارير الوطنيررة املقدمررة إىل آليررات
وهيئات حقوق اإلنسان (مجهورية كوراي)؛
 37-122مواصررلة اخترراا اطرروات هادفررة لتحسررني التشرريعات الوطنيررة املتعلقررة
ابحرتا حقوق اإلنسان واحلرايت (االحتاد الروسإ)؛
 3٨-122تنش ررين النظ ررا اإلحص ررائإ ال رروطين لت رروفض البي ررا ت واس ررت دامها
ممررا يترري الت طررين والتنفير والتقيرريم بغيررة ضررمان حتقيررق أهررداف التنميررة املسررتدامة
(دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
39-122

إنشاء نظا إحصائإ لتوليد البيا ت (كابو فضدي)؛

 ٤0-122مواصلة تطوير اإلجراءات ال تقو غينيا االستوائية بتنفي ها ابلفعل
واملوجهة غو التدريب والتوعية حبقوق اإلنسان لفائدة الساان (نيااراغوا)؛
 ٤1-122تعزيررز اجلهررود الراميررة إىل التصرردي للتحرردايت االجتماعيررة والثقافيررة
واحرتا حقوق اإلنسان (إليوبيا)؛
 ٤2-122مواصررلة اجلهررود املب ولررة ا إطررار ب رراما التوعيررة والترردريب ا جمررال
حقوق اإلنسان (ليبيا)؛
 ٤3-122مواصررلة تاثيررف إج رراء ب رراما التوعيررة والترردريب وبنرراء القرردرات ا
جمال حقوق اإلنسان (الفلبني)؛
٤٤-122

تعزيز التوعية والتثقيف ا جمال حقوق اإلنسان (موريتانيا)؛

 ٤5-122تاثيررف اجلهررود الراميررة إىل تعزيررز التوعيررة والترردريب ا جمررال حقرروق
اإلنسان (لطر)؛
 ٤6-122اختاا اخلطروات السياسرية والتشرريعية ال زمرة ملاافحرة التمييرز القرائم
عل أساس امليل اجلنسإ واهلوية اجلنسانية (اجلمهورية الدومينياية)؛
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 ٤7-122اخترراا مجير الترردابض ال زمررة ملاافحررة الوصررم والتمييررز ضررد املثليررات
واملثلير ررني ومزدوجر ررإ املير ررل اجلنسر ررإ ومغر ررايري اهلوير ررة اجلنسر ررانية وحر رراملإ صر ررفات
اجلنسني وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (آيسلندا)؛
 ٤٨-122مواصلة تنفي اخلطة الوطنية للتنمية االلتصادية واالجتماعيرة ا أفرق
عا ( ٢0٢0السودان)؛
 ٤9-122مواصلة تنفي اخلطة الوطنية للتنمية االلتصادية واالجتماعيرة ا أفرق
عا  ٢0٢0وتعزيز التنمية االلتصادية واالجتماعية املستدامة (الصني)؛
 50-122مواصلة تعزيز تنفي اخلطة الوطنية للتنمية االلتصرادية واالجتماعيرة ا أفرق
عا  ٢0٢0وخباصة ا جماالت احلقوق االلتصادية واالجتماعية والثقافية (الفلبني)؛
 51-122مواصلة تاثيرف جهودهرا الراميرة إىل إعرداد وتعزيرز اإلطرار التشرريعإ
ال ز للتصدي للتحدايت البيئية ا القطاعات املتعددة قا ا الك الت فيف من
آاثر تغض املناخ والتايف معه (فيجإ)؛
 52-122ضررمان متاررني النسرراء واألطفررال والشررباب وكبررار السررن واألش ر اص
اوي اإلعالة والشعوب األصلية والفئات املهمشة األار من املشراركة الفعليرة ا
وض وتنفي األطر ال زمة املتصلة بتغض املناخ وإدارة خماطر الاوارث (فيجإ)؛
 53-122مواصررلة بنرراء القرردرة املقسسررية والبيررا ت واملعررارف مررن أجررل إدمررا
اعتبارات البيئة واملناخ عل أكمل وجه ا اإلطار التنظيمإ الوطين (فيجإ)؛
5٤-122

النظر ا مسالة إلغاء عقوبة اإلعدا (موزامبيق)؛

55-122

النظر ا مسالة اإللغاء التا لعقوبة اإلعدا (تركيا)؛

56-122
(األرجنتني)؛

اعتم رراد الت رردابض الض رررورية إللغ رراء عقوب ررة اإلع رردا ا تشر رريعااا الوطني ررة

57-122

إلغاء عقوبة اإلعدا رمسي ا وهنائي ا (كابو فضدي)؛

5٨-122

إلغاء عقوبة اإلعدا (آيسلندا)؛

59-122

النظر ا مسالة اإللغاء الرمسإ لعقوبة اإلعدا (إيطاليا)؛

 60-122مواصررلة اخترراا مجير الترردابض ال زمررة للقضرراء علر أعمررال التعر يب
وضمان تقدمي مرتابيها إىل العدالة (إسبانيا)؛
 61-122التحقيررق ا مجي ر ادعرراءات التع ر يب وإسرراءة املعاملررة بغيررة ضررمان
املساءلة الااملة ومن تارارها (أسرتاليا)؛
 62-122التنفي ر ر الاامر ررل للقر ررانون رلر ررم  ٢006/6ال ر ر ي حيظر ررر التع ر ر يب
ومقاضاة املوظفني األمنيني املسقولني عن االنتهاكات (كندا)؛
 63-122املاافحر ررة الفعلير ررة لاف ر ر ت مر ررن العقر رراب وال سر رريما أعمر ررال التع ر ر يب
والعنف اجلنسإ قا ا الك عندما ترتاب ه األعمال أجهزة إنفاا القانون (فرنسا)؛
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 6٤-122ضمان معالبرة مررتاأ أعمرال التعر يب ا مراكرز الشررطة والسرجون
قوجب القانون وتقدميهم إىل العدالة (مدغشقر)؛
 65-122من وماافحة التع يب بعد االعتقرال وار ل االسرتجواب ا مراكرز
الشرطة ومن وماافحة العنف اجلنسإ ضد النسراء السرجينات واملثليرات واملثليرني
ومزدوجررإ امليررول اجلنسررية واملتحررولني جنسرري ا وتقرردمي مجير مسررقويل إنفرراا القررانون
ال ين يشتبه ا أهنم شاركوا ا ه األفعال إىل العدالة (اجلبل األسود)؛
 66-122تاثيررف اجلهررود الراميررة إىل حتسررني ظررروف االحتجرراز وإصر
نظا السجون عموما (االحتاد الروسإ)؛

عمررل

 67-122التصدي الفعلإ الدعاءات االضطهاد السياسإ واالعتقال التعسرفإ
والظروف العامة ال تقوض كرامة األش اص احملتجزين (سضاليون)؛
 6٨-122حتسر ررني ظر ررروف االحتجر رراز وال سر رريما ابلسر ررما جلمي ر ر احملتج ر رزين
إبماانية الوصول إىل لاض وإلغاء مجي أشاال االحتجاز التعسرفإ والسرري علر
النحو املوص به سابقا (سويسرا)؛
 69-122مض ر رراعفة جهوده ر ررا الرامي ر ررة إىل ض ر ررمان حتس ر ررني ظ ر ررروف الس ر ررجن
واالحتجاز لألش اص املسلويب احلرية ا إطار إجراءات اهلجرة (بوركينا فاسو)؛
 70-122تعزيررز اجلهررود الراميررة إىل ماافحررة االحتجرراز غررض القررانوق والتعسررفإ
وحتسررني ظررروف االحتجرراز ا السررجون أبمررور منهررا الفصررل بررني النسرراء والرجررال
واألطفال (أوغندا)؛
 71-122اخت رراا ت رردابض ملموس ررة لض ررمان احر ررتا احلق رروق واحل رررايت األساس ررية
جلمي الساان ال سيما عن طريق التحقيق م املسرقولني عرن االحتجراز التعسرفإ
والتع يب واإلعدامات وغضها من انتهاكات حقوق اإلنسان (األرجنتني)؛
 72-122مواصررلة اجلهررود املب ولررة ا جمررال إلامررة العرردل واخترراا ترردابض إضررافية
لضمان استق ل القضاء ونزاهته (سويسرا)؛
73-122

مواصلة اجلهود لضمان استق ل القضاء (اجلمهورية الدومينياية)؛

 7٤-122اعتمرراد ترردابض تش رريعية وإداريررة ملموسررة مررن أجررل ضررمان اسررتق ل
القضاء ال سيما ا ع لته ابلسلطة التنفي ية (الربازيل)؛
 75-122وض آليات مناسبة لضمان استق ل السلطة القضرائية عرن السرلطة
التنفي ية (كوستارياا)؛
76-122

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز استق ل القضاء (مصر)؛

 77-122ضررمان احلررق ا اكمررة عادلررة مررن ا ر ل ضررمان اسررتق ل السررلطة
القضائية (فرنسا)؛
7٨-122
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 79-122ضررمان اسررتق ل للقضرراء ا إطررار القررانوق ضررما ا اتمرا قررا يتماشر
م مبادر القانون الدويل (أيرلندا)؛
 ٨0-122ضمان استق ل القضاء لافالة حقروق الضرما ت اإلجرائيرة الواجبرة
جلمي الناس قن فيهم احملتجزون (إيطاليا)؛
 ٨1-122تعزي ررز اس ررتق ل القض رراء لض ررمان متتير ر احمل رراكم ابلض ررما ت الاافي ررة
ل ضط ع أبعماهلا عل أحسن وجه ممان (املاسيك)؛
٨2-122

مواصلة اجلهود الرامية إىل ماافحة الفساد (تركيا)؛

 ٨3-122االسررتمرار ا اخترراا مجي ر الترردابض ال زمررة لضررمان املمارسررة الااملررة
حلرية التعبض واحلرية النقابية وحرية التجم السلمإ من أجل تعددية سياسية وحرية
فعلية وحقيقية للصحافة (إسبانيا)؛
 ٨٤-122تعزي ررز جهوده ررا الرامي ررة إىل مواءم ررة لوانينه ررا وممارس ررااا مر ر املع ررايض
الدولية حلرية الصحافة وحرية التعبض(تيمور ليش )؛
 ٨5-122مراجعررة التش رريعات الوطنيررة لضررمان حريررة التعبررض وحريررة الصررحافة
وفق ا للمعايض الدولية (ملديف)؛
 ٨6-122سن لانون بشان حرية املعلومات قا يتفق م املعايض الدولية لضمان
إح رراز تقررد غررو بلررو الغايررة  10-16مررن أهررداف التنمي رة املسررتدامة املتعلقررة
إبماانية وصول اجلمهور إىل املعلومات (غا )؛
 ٨7-122النظررر ا مسررالة سررن لررانون حلريررة املعلومررات وفق ر ا للمعررايض الدوليررة
لضمان بلو اهلدف  10-16من أهداف التنمية املستدامة (هاي )؛
 ٨٨-122إزالة مجي القيود املفروضة عل النشرا الصرحفإ قرا ا الرك عرن
طريق ولف ممارسة الرلابة لبل النشر ال تتبعها احلاومة (آيسلندا)؛
 ٨9-122زايدة اجله ررود الرامي ررة إىل ض ررمان حري ررة امل ررواطنني ا التعب ررض والر ررأي
السياسإ وضمان احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان (إيطاليا)؛
 90-122ضمان بيئة آمنة ومتاينية للمردافعني عرن حقروق اإلنسران ا القرانون
واملمارسة حىت يتمانوا من القيا بعملهم دون مضايقة أو انتقا (مجهورية كوراي)؛
 91-122وض الوسائل امل ئمة لضمان ممارسة املردافعني عرن حقروق اإلنسران
لعملهم املشروع ا أمان (إسبانيا)؛
 92-122اعتماد تدابض لتماني املنظمات غض احلاومية واملدافعني عن حقروق
اإلنسان عل العمل ا أمان واستق لية (فرنسا)؛
 93-122التحقيررق ا مجي ر التهديرردات واالعتررداءات ال ر يتعرررض هلررا املرردافعون
عن حقوق اإلنسان والصحفيون والنشطاء وتقدمي املسقولني عنها إىل العدالة (زامبيا)؛
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 9٤-122ايئررة وتعهررد بيئررة آمنررة ومواتيررة للمجتم ر املرردق واملرردافعني عررن حقرروق
اإلنسان ا القانون وا املمارسة قا ا الك عن طريق إجرراء حتقيقرات فوريرة وشراملة
ونزيهة ا ادعاءات الرتهيب واالنتقا ضدهم وتقدمي مرتابيها إىل العدالة (أيرلندا)؛
 95-122اختاا اخلطوات ال زمة الحرتا حرق املرواطنني ا حريرة التعبرض وحريرة
التجم السلمإ واحلرية النقابية (كوستارياا)؛
 96-122اختر رراا اخلطر رروات لتعزير ررز التسر ررام السياسر ررإ إبهنر رراء مر ررا ادعر ررإ مر ررن
اضطهاد سياسإ واعتقال تعسفإ وإساءة ملعاملة السجناء والك متاشي ا م تردابض
العفو ال أعلنت عنها احلاومة (غا )؛
 97-122اإلف ررا عررن املعارضررني السياسرريني واملرردافعني عررن حقرروق اإلنسرران
والصحفيني ال ين مت احتجازهم ملمارستهم املشروعة حلقهم ا حرية التعبرض واحلريرة
النقابية والتجم السلمإ (أسرتاليا)؛
 9٨-122ضررمان حريررة التعبررض للنشررطاء والصررحفيني واملعارضررني السياسرريني
قررا ا الررك احلررق ا املشرراركة ا انت رراابت حرررة ونزيهررة وعادلررة وشررفافة تنظمهررا
هيئات انت ابية وطنية خمتصة ومستقلة ونزيهة (كندا)؛
 99-122اخترراا الترردابض ال زمررة مررن أجررل التطبيررق الفعلررإ للقررانون رلررم ٢00٤/1
بشان اريب املهاجرين واالجتار ابألش اص (سضاليون)؛
 100-122تعزي ررز الت رردابض الرامي ررة إىل ض ررمان التطبي ررق الفعل ررإ للق ررانون املتعل ررق
بتهريب املهاجرين واالجتار ابألش اص (هندوراس)؛
 101-122التنفي الاامل لل طرة الوطنيرة ملاافحرة االجترار ابألشر اص واريرب
البشر تنفي ا استبالي ا قا ا الك وض إجراءات لتحديد هوية الضرحااي وضرمان
توفض القدر الااا من احلماية والرعاية للضحااي (اململاة املتحدة لربيطانيا العظم
وأيرلندا الشمالية)؛
 102-122تعزيز تدابض ماافحة اريب املهاجرين واالجتار ابلبشر (كوت ديفوار)؛
 103-122مواصررلة تعزيررز العدالررة االجتماعيررة وترروفض املزيررد مررن فرررص العمررل
ودعم الفئات الضعيفة (لطر)؛
 10٤-122مواص ررلة تعزي ررز براجمه ررا للحماي ررة االجتماعي ررة لفائ رردة الس رراان مر ر
الرتكيز بوجه ااص عل أضعف الشرائ (مجهورية فنزوي البوليفارية)؛
 105-122مواصلة اربة الفقر والفساد (نيجضاي)؛
 106-122التعجيل ابعتماد اخلطة الوطنية ملاافحة الفقر وآليات رصد تنفي ها
(جنوب أفريقيا)؛
 107-122تعزيز العدالة االجتماعية وماافحة الفقر (السودان)؛
 10٨-122توسي نطاق بر ما ختفيف حدة الفقر لزايدة تعزيرز الرفرا االجتمراعإ
واإلنصاف (زمبابوي)؛
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 109-122وض ر اطررة ررددة ملاافحررة الفقررر وال سرريما فيمررا يتعلررق بتحقيررق
اهل ردفني  3و ٤مررن أهررداف التنميررة املسررتدامة خلطررة عررا  ٢030وحتسررني فرررص
احلصول عل التعليم والرعاية الصحية ا املناطق الريفية (كابو فضدي)؛
 110-122ختصرريا امل روارد الاافيررة للحررد مررن الفقررر والرعايررة الصررحية األساسررية
والتعليم االبتدائإ من أجل إحقاق احلقوق االلتصادية واالجتماعية للناس (كندا)؛
 111-122مواصلة من األولوية للعمل عل القضاء عل الفقر (كواب)؛
 112-122مواصررلة تعزيررز التنميرة االلتصررادية واالجتماعيررة ورردف القضرراء علر
الفقر ورف مستوايت معيشة الناس (جيبويت)؛
 113-122مواصررلة تطرروير اإلجرراءات الر شرررع فيهررا فعر ا للرردفاع عررن حقرروق
الساان ا احلصول عل امليا وادمات الصرف الصرحإ عرن طريرق إنشراء شرباة
ا املدن والعاصمة وعواصم احملافظات (نيااراغوا)؛
 11٤-122مواصررلة اجله ررود املب ولررة ا بر رراما تنمي ررة لطرراعإ التعل رريم والص ررحة
لفائدة أكرب حصة من الساان (ليبيا)؛
 115-122مواصلة بر ل اجلهرود لتحسرني إماانيرة الوصرول إىل اردمات الرعايرة
الصحية والتعليم ال سيما ا املناطق الريفية وحتسرني جودارا قرا ا الرك توسري
نطاق براما و األمية (كواب)؛
 116-122تطرروير مبررادرة غينيررا االسررتوائية للقررا املر راي وتنفي ر ها تنفير ا كررام ا
وتبادل اخلربات اجليدة ا ه ا الصدد (مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية)؛
 117-122مواص ررلة اجله ررود الرامي ررة إىل ض ررمان متتر ر مجير ر امل ررواطنني ابحل ررق ا
الصحة دون متييز (مصر)؛
 11٨-122اختاا تدابض ملموسة من أجل التصدي للوصم والتمييز ضرد األشر اص
املصابني ابجل ا وأفراد أسرهم أبمور منها القيا حبم ت توعية (الربتغال)؛
 119-122مضاعفة جهودها للتوعية بشان فضوس نقرا املناعرة البشررية/اإليدز
ا املدارس ا مجي أغاء البلد (ميامنار)؛
 120-122تاثيررف اجلهررود الرامي ررة إىل احلررد م ررن انتشررار ف ررضوس نقررا املناع ررة
البشرية/اإليدز (الاونغو)؛
 121-122شن مح ت توعية مجاهضية ملاافحة التمييز ضرد األشر اص املصرابني
بفضوس نقا املناعة البشرية/اإليدز ووصمهم وتشرجيعهم علر اسرت دا اخلردمات
الصحية من أجل افض معدالت انتشار الداء ا أوسا الساان (أنغوال)؛
 122-122مواصر ررلة تعزير ررز السياسر ررات وال ر ررباما ا القطر رراع الصر ررحإ للولاير ررة
والتثقيف بشان فضوس نقا املناعة البشرية (اجلمهورية الدومينياية)؛
 123-122مواص ررلة اجله ررود الرامي ررة إىل ماافح ررة انتش ررار ف ررضوس نق ررا املناع ررة
البشرية/اإليدز بني النساء من ا ل مح ت للتوعية (غابون)؛
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 12٤-122ماافحررة الوصررم والتمييررز ضررد األش ر اص املصررابني بفررضوس نقررا
املناعة البشرية/اإليدز وتنفير سياسرة الرتبيرة املتعلقرة ابلصرحة اجلنسرية واإليفابيرة ا
النظا املدرسإ ا مجي أغاء البلد عل أن تركز حتديدا علر فرضوس نقرا املناعرة
البشرية/اإليدز (الربتغال)؛
 125-122مواصررلة تعزي ررز سياسررااا التعليمي ررة ألغر رراض التنميررة والرف ررا لفائ رردة
سااهنا (مجهورية فنزوي البوليفارية)؛
 126-122مواصررلة تنفي ر الترردابض ال ر ترردعم اتبرراع هنررا شررامل للجمي ر جتررا
للتعلرريم ا مرحلررة مررا لبررل املدرسررة والتعلرريم االبترردائإ واحلررد مررن االنقطرراع عررن
الدراسة ا التعليم الثانوي والعايل ال سيما ا صفوف الفتيات (صربيا)؛
 127-122كفالة تضمني براما تطوير التعليم تاافق فرص حصول اجلمي علر
التعلر رريم قر ررن فر رريهم األطفر ررال املصر ررابون بفر ررضوس نقر ررا املناعر ررة البش ر ررية/اإليدز
والفتيرات احلوامررل واألطفررال الصررغار الر ين يفتقرررون إىل الوسررائل املاليررة واألطفررال
اوو اإلعالة (ميامنار)؛
 12٨-122مواصررلة اجلهررود الراميررة إىل ماافحررة االنقطرراع عررن الدراسررة وحتسررني
نوعية التعليم (تونس)؛
 129-122تعزيررز اجلهررود الراميررة إىل حتسررني فرررص حصررول األش ر اص الضررعفاء
علر التعلرريم قررا ا الررك عررن طريررق إزالررة مجير العقبررات الر حتررول دون حصررول
الفتيات والشعوب األصلية عل التعليم (أوغندا)؛
 130-122تعزيز التشري املتعلق ابحلق ا التعليم اجملاق واإللزامإ (اجلزائر)؛
 131-122تعزيررز اإلطررار القررانوق للضررمان الفعلررإ جملانيررة التعلرريم حررىت سررن 1٢
سنة (الاونغو)؛
 132-122عررد التررواق ا جهودهررا الراميررة إىل ترروفض التعلرريم اجليررد وارردمات
الرعاية الصحية لشعبها (نيجضاي)؛
 133-122تعزيررز األحاررا القانونيررة املتعلقررة ابحلررق ا التعلرريم اجملرراق واإللزامررإ
(هندوراس)؛
 13٤-122مضاعفة جهودها الرامية إىل حتقيق اخلطة الوطنية للتنمية االلتصرادية
واالجتماعية ا أفق عرا  ٢0٢0وال سريما عرن طريرق تروفض فررص احلصرول علر
اخلدمات التعليمية األساسية اات النوعية اجليدة (إندونيسيا)؛
 135-122ب ل اجلهود لضمان احلصول عل التعليم (العراق)؛
 136-122التصرردي الحتمررال انقطرراع البنررات عررن الدراسررة مررن ا ر ل معاجلررة
الزوا املبار لألطفال (ميامنار)؛
 137-122اخت رراا املزي ررد م ررن الت رردابض ل ررزايدة ع رردد النس رراء ا الت رردريب امله ررين
والتعليم اجلامعإ (مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية)؛
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 13٨-122مواصررلة تعزيررز اجلهررود الراميررة إىل النهرروض ابملسرراواة بررني اجلنسررني
قررا ا الررك مررن ار ل محر ت تثقيفيررة مر إير ء عنايررة ااصررة الحتياجررات امل ررأة
الريفية (جنوب أفريقيا)؛
 139-122مضرراعفة اجلهررود الراميررة إىل معاجلررة أوجرره عررد املسرراواة اجلنسررانية
وال سيما ا جمال العمل السياسإ وا جمال احلصول عل األرض (غابون)؛
 1٤0-122مضاعفة اجلهود للنهوض ابملساواة بني اجلنسني (هندوراس)؛
 1٤1-122تصميم اسرتاتيجية وطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة وردف
متاني املرأة التصادايا وتشجي مشاركتها ا احلياة العامة واحلياة السياسية (كوستارياا)؛

 1٤2-122تعزيررز الترردابض الراميررة إىل القضرراء عل ر التمييررز والعنررف ضررد امل ررأة
بوسررائل منهررا اعتمرراد تشرريعات بشرران املسرراواة بررني اجلنسررني حتظررر بوضررو التمييررز
ضد املرأة (رواندا)؛
 1٤3-122حظر مجي أشاال التمييز والعنف ضد املرأة (لضغيزستان)؛

 1٤٤-122مضاعفة اجلهود لضمان اختاا تدابض للتصد للعنف ضد املرأة (الفلبني)؛
 1٤5-122تاثيررف اجلهررود وتعزيزهررا مررن أجررل إش رراخ امل ررأة ا احليرراة السياسررية
والعامة ومتثيلها ا هيئات صن القرار (إليوبيا)؛
 1٤6-122إزالررة مجي ر العقبررات ال ر حتررول دون انت رراب املزيررد مررن النسرراء ا
غينيا االستوائية ملناصب صن القرار وفقرا للمرادة  ٢-13مرن الدسرتور وابلتشراور
التا م صاحبات املصلحة (هاي )؛
 1٤7-122ضمان تنفي اإلطار القانوق ال ي حيظر صراحة التمييز والعنف ضد
املرأة متاشي ا م اهلدف  5من أهداف التنمية املستدامة (هولندا)؛
 1٤٨-122التعجيل ابعتماد تشريعات وطنيرة فيمرا يتعلرق قنر وماافحرة العنرف
ضد املرأة (االحتاد الروسإ)؛
 1٤9-122مواصلة ماافحة العنف ضد املرأة وااصة العنف اجلنسإ (تونس)؛
 150-122اختاا مزيد من التدابض الرامية إىل احلد من العنف اجلنساق ال سريما
العنف ضد النساء والفتيات ( ميبيا)؛
 151-122التصدي جلمي أشاال العنف ضد املرأة وجترمي العنف املنزيل (زامبيا)؛
 152-122القيرا حبمر ت توعيررة وتردريب وتثقيرف وولايررة ملاافحرة العنرف ضررد
املرأة (زمبابوي)؛
 153-122تعزيررز االسر ررتاتيجيات الراميررة إىل القض رراء عل ر أوج رره التفرراوت ب ررني
اجلنسني ومن العنف ضد املرأة (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 15٤-122ضمان تنفي اسرتاتيجيات ماافحة ومن العنرف ضرد املررأة ومتارني
املرأة والفتاة من تاافق الفرص ملعاجلة أوجه التفاوت بني اجلنسني (بوتسوا )؛
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 155-122زايدة محاية حقوق املرأة ومواصلة ماافحة العنف ضد املرأة (الصني)؛
 156-122تاريس املزيد مرن اجلهرود ا الولايرة واحلرد مرن مجير أشراال العنرف
ضد املرأة وك لك تقدمي املساعدة الاافية للضحااي (كرواتيا)؛
 157-122جترمي االغتصاب الزوجإ والتحرش اجلنسإ (آيسلندا)؛
 15٨-122تعزيز إطارها القانوق حلمايرة حقروق املررأة ومنر العنرف اجلنسرإ ضرد
املرأة بوسائل منها التعاون م البلدان األار (إندونيسيا)؛
 159-122اختاا التدابض ال زمة ملاافحة العنف املنزيل (العراق)؛
 160-122مضرراعفة اجلهررود الراميررة إىل محايررة حقرروق امل ررأة والفترراة أبمررور منهررا
اختاا التدابض املناسبة ملن وماافحة الزوا املبار وزوا األطفال والزوا القسرري
والعنف املنزيل (إيطاليا)؛
 161-122املاافحة القوية للزوا املبار (الاونغو)؛
 162-122اعتمرراد ت رردابض تثقيفيررة م ئم ررة ملاافحررة ال ررزوا املباررر للفتي ررات ا
املناطق الريفية (أنغوال)؛
 163-122تش ررجي زايدة مش رراركة املر ررأة ا اجمل ررال السياس ررإ علر ر الص ررعيدين
الوطين واحمللإ (إندونيسيا)؛
 16٤-122السعإ إىل ماافحة تقز األطفال دون سن اخلامسة (بوتسوا )؛
 165-122مواصلة توسي نطاق اإلطار التنظيمإ وتنفي التدابض املتعلقة حبقوق
األشر اص اوي اإلعالررة بغيررة ضررمان إدمرراجهم االجتمرراعإ الاامررل قررا ا الررك
ما يتعلق ابلرعاية الصحية والتعليم والعمل (كواب).
 -123وسرتقو غينيرا االسررتوائية بدراسرة التوصريات الررواردة أد وتقردمي ردودهرا عليهررا ا
ولت مناسب ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
النظر ا مسالة التصديق عل االتفالية الدولية حلمايرة مجير األشر اص
1-123
من االاتفاء القسري ا إطار متابعة التوصرية الرواردة ا الفقررة  16-135مرن تقريرر
الفريق العامل عن الدورة الثانية (بوركينا فاسو)؛
 2-123التصديق عل االتفالية الدولية حلماية مجي األش اص من االاتفاء
القسري (أملانيا) (أوكرانيا)؛
 3-123االنضما إىل االتفالية الدولية حلماية مجير األشر اص مرن االاتفراء
القسري (ابراغواي)؛
 ٤-123التص ررديق علر ر املعاه رردات الدولي ررة األا ررر اات الص ررلة حلق رروق
اإلنسان قا فيها الربوتوكول االاتياري الثاق امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق
املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا والربوتوكول االاتياري امللحق
ابتفالية مناهضة التع يب (إسبانيا)؛
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 5-123تاثيررف املشرراورات الدااليررة للتصررديق عل ر الربوتوكررول االاتيرراري
التفاليررة مناهضررة التع ر يب والربوتوكررول االاتيرراري امللحررق ابلعهررد الرردويل اخلرراص
ابحلقوق االلتصادية واالجتماعية والثقافية (كوستارياا)؛
 6-123االنضما إىل الربوتوكول االاتياري التفالية مناهضة التعر يب وغرض
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة (توغو)؛
التصديق عل الربوتوكول االاتيراري التفاليرة مناهضرة التعر يب وغرض
7-123
م ررن ض ررروب املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو ال إنس ررانية أو املهين ررة (ك ررابو ف ررضدي)
(أوكرانيا) (الدامنرخ)؛
 ٨-123التص ررديق علر ر الربوتوك ررول االاتي رراري التفالي ررة مناهض ررة التعر ر يب
وغررض مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو ال إنسررانية أو املهينررة والتنفي ر
الاامررل للقررانون رلررم  ٢006/6الر ي حيظررر التعر يب ويضررمن اجلرررب قررا ا الررك
التعويض (أملانيا)؛
 9-123تاثيف اجلهود من أجل االنضما إىل الربوتوكول االاتياري التفاليرة
مناهضررة التعر ر يب وغ ررض م ررن ضررروب املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو ال إنس ررانية
أو املهينة (جورجيا)؛
 10-123تاثيف اجلهود من أجل االنضما إىل الربوتوكول االاتياري التفاليرة
مناهضررة التعر ر يب وغ ررض م ررن ضررروب املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو ال إنس ررانية
أو املهينة (غا )؛
11-123

التصديق عل اتفالية من جرمية اإلابدة اجلماعية واملعالبة عليها (رواندا)؛

 12-123تسر رري عملي ررة التص ررديق علر ر اتفالي ررة منر ر جرمي ررة اإلابدة اجلماعي ررة
واملعالبة عليها (بوروندي)؛
 13-123التصر ررديق عل ر ر امليثر رراق األفريقر ررإ بشر رران الدميقراطير ررة واالنت ر رراابت
واحلام (السنغال)؛
 1٤-123التصر ررديق عل ر ر امليثر رراق األفريقر ررإ بشر رران الدميقراطير ررة واالنت ر رراابت
واحلار ررم ال ر ر ي اعتمر ررد االحتر رراد األفريقر ررإ ا أدير ررس أاباب ا  30كر ررانون الثر رراق/
يناير ( ٢00٧زامبيا)؛
15-123
(أوكرانيا)؛

توجي رره دع رروة دائم ررة إىل مجير ر اإلجر رراءات اخلاص ررة لألم ررم املتح رردة

 16-123السررما بررزايرة الفريررق العامررل املعررين ابالحتجرراز التعسررفإ (اململاررة
املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 17-123النظررر ا مسررالة توجيرره دعرروة دائمررة إىل مجي ر املالفررني برروالايت ا
إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان (التفيا)؛
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 1٨-123التطبيق الفعلإ إلع ن األمرم املتحردة املتعلرق ابملردافعني عرن حقروق
اإلنسان وتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصرة جمللرس حقروق اإلنسران قرا ا
الك املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان (الربتغال)؛
 19-123ضمان االستق ل التا ملاترب أمرني املظرامل ا تعيينره ووظيفتره متاشري ا
م مبادر ابريس (مجهورية كوراي)؛
 20-123مواصررلة اجلهررود الراميررة إىل إرسرراء سرريادة القررانون ا مجي ر جوانبهررا
لتماني جمتم غينيا االستوائية من االستفادة بشال أفضل مرن التنميرة االلتصرادية
والتجارية للبلد (تركيا)؛
 21-123التحقي ر ررق مر ر ر ل ر رروات األم ر ررن وغ ر ررضهم م ر ررن املس ر ررقولني احلا ر رروميني
ومسرراءلتهم عررن انتهاكررات وتعسررفات حقرروق اإلنسرران قررا ا الررك مررا أفررادت برره
التق ررارير مر ررن عملير ررات لتر ررل ار ررار نط رراق القضر رراء وتع ر ر يب واعتقر ررال تعسر ررفإ
واحتج ر رراز للص ر ررحفيني والف ر رراعلني ا اجملتمر ر ر امل ر رردق وأفر ر رراد املعارض ر ررة السياس ر ررية
(الوالايت املتحدة األمرياية)؛
 22-123التطبير ررق الاامر ررل للقر ررانون رلر ررم  ٢006/6بشر رران حظر ررر التع ر ر يب
وإجراء حتقيقرات مسرتقلة مر مررتاأ أعمرال التعر يب املزعرومني تعقبهرا إجرراءات
لانونية عند الضرورة (بلجياا)؛
 23-123وض ر حررد ل حتجرراز اررار أي إطررار لررانوق إبنشرراء هيئررة مسررتقلة
للرلابة عل أماكن سلب احلرية (فرنسا)؛
 2٤-123إلغاء أو تعديل التشري ال ي ينرال مرن حريرة التعبرض واحلريرة النقابيرة
والتجم السلمإ ووض إطار لانوق حيمإ ه احلرايت األساسية ويعالرب أولئرك
ال ين ينتهاوهنا (أسرتاليا)؛
 25-123تعزيز حرية التعبض ا الصحافة ووسائن اإلع والاف عن سجن الصحفيني
عن طريق عد جترمي التشهض (اململاة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 26-123اخت رراا ت رردابض فعال ررة م ررن أج ررل حتس ررني محاي ررة احل ررق ا حري ررة التعب ررض
والتجم واحلرية النقابية والتحقيق واملقاضاة بشان مجي التهديدات واالعتداءات
املرتابة ا حق املدافعني عن حقوق اإلنسان (أملانيا)؛
 27-123سن تشري لضمان احلماية التامة والاافية للمدافعني عرن حقروق اإلنسران
حىت يتمانوا من ممارسة أنشطتهم ا حيز دميقراطإ اال من القيود (سويسرا)؛
 2٨-123اعتماد وسن لوانني فعالة تعرتف فع ا ابملدافعني عن حقوق اإلنسان
وحتمر رريهم وكفالر ررة إج ر رراء حتقيقر ررات فورير ررة ومسر ررتقلة وشر رراملة ا مجي ر ر ادعر رراءات
انتهاك ررات حق رروق اإلنس رران املرتاب ررة ض ررد امل رردافعني ع ررن حق رروق اإلنس رران وتق رردمي
مرتاأ ه اجلرائم للعدالة (أوروغواي)؛
 29-123اعتم رراد وتنفير ر تشر رريعات تع رررتف ابمل رردافعني ع ررن حق رروق اإلنس رران
وحتميهم (غا )؛
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 30-123اخترراا اخلطرروات ال زمررة لضررمان حريررة التعبررض للمرردافعني عررن حقرروق
اإلنسان والصحفيني ال سيما عن طريق التحقيق ا مرا يتعرضرون لره مرن اديردات
وأعمال انتقامية وامل حقة القضائية ملرتابيها (األرجنتني)؛
 31-123اعتمرراد وتطبيررق تشرريعات تعرررتف ابحلقرروق األساسررية للمرردافعني عررن
حقوق اإلنسان وحتميها (بلجياا)؛
 32-123إزالة القيود املفروضرة دون داع علر اجملتمر املردق ووسرائن اإلعر
من ا ل إص القانون رلم  1999/1حىت يتسق م االلتزامات الدولية بشان
احلر ررق ا حرير ررة التعبر ررض واحلرير ررة النقابير ررة والتجم ر ر السر ررلمإ وتبسر ررين إج ر رراءات
التسجيل (الوالايت املتحدة األمرياية)؛
 33-123تعررديل القررانون رلررم  1999/1لتيسررض اإلس رراع بتسررجيل منظمررات
اجملتمر ر املر رردق ال ر ر لر رردمت طلبر ررات وتقي رريم مجي ر ر الطلبر ررات بنر رراء عل ر ر أسسر ررها
املوضوعية (أسرتاليا)؛
 3٤-123العمل عل مواءمرة التشرريعات املتعلقرة حبريرة التعبرض واحلريرة النقابيرة
مر ر املع ررايض الدولي ررة أبم ررور منه ررا تع ررديل ل ررانون تنظ رريم املنظم ررات غ ررض احلاومي ررة
رلم ( 1999/1هولندا)؛
 35-123إلغرراء القرروانني ال ر تقيررد أنشررطة املنظمررات غررض احلاوميررة وإص ر
الق ررانون رل ررم  1999/1الر ر ي ي ررنظم املنظم ررات غ ررض احلاومي ررة لتيس ررض تس ررجيلها
ومتاينها من القيا بعملها بصورة كاملة ومستقلة (آيسلندا)؛
 36-123اختاا اطوات فعالة من أجل من حاالت مضايقة وترهيب املردافعني
عن حقوق اإلنسان ومعالبة املسقولني عنها (شيلإ)؛
 37-123اعتمرراد ترردابض فعالررة ملن ر حرراالت مضررايقة وترهيررب املرردافعني عررن
حقوق اإلنسان ومعالبة املسقولني عنها (الدامنرخ)؛
 3٨-123اختر ر رراا مجي ر ر ر التر ر رردابض ال زمر ر ررة حلماير ر ررة ودعر ر ررم أعضر ر رراء املعارضر ر ررة
والصررحفيني واملرردافعني عررن حقرروق اإلنسرران قررا ا الررك املرردافعات عررن حقرروق
اإلنسان ومنظمات اجملتمر املردق والتحقيرق ا مجير االعترداءات الر يتعرضرون
هلا وتقدمي مرتابيها إىل العدالة (آيسلندا)؛
 39-123سررن لررانون حيظررر التمييررز ضررد امل ررأة بوضررو وإلغرراء الق ررار الرروزاري
املر ررقرخ  18متوز/يولي ر رره  ٢01٧الر ر ر ي مينر ر ر الفتي ر ررات م ر ررن التس ر ررجيل ابمل ر رردارس
و/أو ال هاب إىل املدرسة ا ل فرتة احلمل (كندا)؛
 ٤0-123ضمان احلق ا التعلريم والصرحة وال سريما ابلنسربة لألطفرال قرا ا
الك إهناء سياسة استبعاد القاصرات احلوامل من املدرسة (فرنسا)؛
 ٤1-123استامال عملية اعتمراد لرانون األحروال الش صرية واألسررة وعمليرة
صياغة واعتماد مشروع القانون املتعلق ابلعنف اجلنساق (غابون)؛
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 ٤2-123مواصلة سياسة ماافحة أوجه التفاوت بني الرجل واملرأة من ار ل
اعتماد مشروع لانون األحوال الش صية واألسرة (كوت ديفوار)؛
 ٤3-123التعجيل ابملوافقة عل لانون األسرة ال ي يهردف إىل القضراء علر
التفاواتت اجلنسانية ومن العنف ضد املرأة (سضاليون)؛
٤٤-123

التعجيل ابملوافقة عل لانون األحوال الش صية واألسرة (أوكرانيا)؛

 ٤5-123التعجيررل بصررياغة واعتمرراد لررانون بشران املسرراواة بررني اجلنسررني يررنا
بوضو عل حظر التمييز ضد املرأة متاشيا م املعاهدات واالتفاليات ال صدق
عليها البلد وضمان نشر واالط ع عليه واحرتامه ابلقدر الااا (شيلإ)؛
 ٤6-123ترروفض مررا يافررإ مررن برراما املسرراعدة املاليررة السررنوية ا البلررد بغرررض
تغيررض فهررم الر كورة وتعزيررز املسرراواة بررني اجلنسررني والنظررر ا إماانيررة توسرري نطرراق
ه الرباما ا مجي أغاء البلد (هاي )؛
 ٤7-123جترمي العنف املنزيل والعنف داال األسرة وال سيما العنرف ضرد املررأة
والطفل واعتماد التدابض ال زمة لضمان تدريب السلطات امل تصة (املاسيك)؛
 ٤٨-123القيررا دون إبطرراء ابعتمرراد لررانون حيظررر العقرراب البرردق لألطفررال ا
مجي البيئات قا ا الك داال األسرة (السنغال)؛
 ٤9-123إعطاء األولويرة حلمايرة حقروق الطفرل والقضراء علر العقوبرة البدنيرة
ا مجي األماكن قا ا الك ا املنزل وإلغاء حجا الدفاع لتربير (اجلزائر)؛
 50-123إعطراء األولويرة حلمايرة حقروق الطفرل والقضراء علر العقراب البرردق
والعنف املنزيل وتعزيز الوصول إىل اخلدمات التعليمية (لضغيزستان).
 -12٤ونظرت غينيرا االسرتوائية ا التوصريات املقدمرة ألنراء جلسرة التحراور الرواردة أد
وأحاطت علم ا وا:

 1-12٤اإللغاء الرمسإ لعقوبة اإلعدا والتصديق علر الربوتوكرول االاتيراري
الثاق امللحق ابلعهد الردويل اخلراص ابحلقروق املدنيرة والسياسرية واهلرادف إىل إلغراء
عقوبة اإلعدا (فرنسا)؛
 2-12٤إلغاء عقوبة اإلعردا والتحقيرق ا مجير أعمرال القترل غرض املشرروع
واإلعدا اار نطاق القضراء الر ارتابهرا أفرراد أجهرزة إنفراا القرانون واالنضرما
إىل الربوتوك ررول االاتي رراري الث رراق امللح ررق ابلعه ررد ال رردويل اخل رراص ابحلق رروق املدني ررة
والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (ابراغواي)؛
 3-12٤النظر ا مسالة االنضما إىل نظا روما األساسإ للمحامرة اجلنائيرة
الدولية والتصديق عليه (أوروغواي)؛
 ٤-12٤اخت ر رراا اط ر رروات أا ر ررر غ ر ررو االنض ر ررما إىل نظ ر ررا روم ر ررا األساس ر ررإ
للمحامة اجلنائية الدولية (أملانيا)؛
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 5-12٤التصر ررديق عل ر ر نظر ررا رومر ررا األساسر ررإ للمحامر ررة اجلنائير ررة الدولير ررة
ومواءمة التشريعات الوطنية مواءمة اتمة م مجي التزامات البلد قوجب نظا رومرا
األساسإ (التفيا)؛
 6-12٤الس ررما لألعض رراء املنت ب ررني م ررن األحر رزاب السياس ررية ق ررن ف رريهم
أعضرراء منظمررة ’’مواطنررون مررن أجررل االبتاررار‘‘ إىل شررغل مقاعرردهم عل ر الفررور
(الوالايت املتحدة األمرياية).
 -125ومجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ا ه ا التقرير تعرب عن مولرف الدولرة
(الرردول) الر لرردمتها و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض .وينبغررإ أال يفهررم أهنررا حتظر بتاييررد
الفريق العامل كال.
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