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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشـامل  املنشـو وفقـاا لقـرار حلـق  قـو   -1

              19  دورتــــ  احلاديــــة والعشــــرين   الفــــ ة مــــن 2007 زيرا /يونيــــ   18املــــ ر   5/1اإلنســــا  
بيســـــاو   ا لســـــة  -. وُأجـــــري الســـــتعراض املتعلــــق بغينيـــــا 2015كــــانو  الياا/ينـــــاير   30إىل 

بيسـاو ووسـي  أننونيـو  -. وتـرأ  وفـد نينيـا 2015كـانو  الياا/ينـاير   23التاسعة املعقودة   
ق  املستشار لـد  وييـر العـدل املعـين بـالتانيرت السـ اتيعي. واعتمـد الفريـق داسليفا نونسالفي

                  التقريــــر املتعلــــق 2015كــــانو  الياا/ينــــاير   27العامــــل    جلســــت  الرابعــــة عشــــرة املعقــــودة   
 بيساو. -بغينيا 

قــــررين   اوتـــار حلــــق  قـــو  اإلنســــا  حموعـــة امل2015كـــانو  الياا/ينــــاير   13و   -2
ينتمـــو  إىل البلـــدا  التاليـــة  وهـــم بيســـاو   -التاليـــة ماعموعـــة اليلثيـــةس لتيســـن اســـتعراض نينيـــا 

 إستونيا وبوتسوانا وكاياوستا .
  صــدرت 16/21مــن مرفــق القــرار  5والفقــرة  5/1مــن مرفــق القــرار  15ووفقــاا للفقــرة  -3

 بيساو  -نينيا الوثائق التالية من أجل استعراض  الة  قو  اإلنسا    
 س؛A/HRC/WG.6/21/GNB/1مأس م15تقرير وطين/عرض وني وفقاا للفقرة  مأس 
مبس 15جتميـــل للمعلومـــات أعدتـــ  املفوضـــية الســـامية حلقـــو  اإلنســـا  وفقـــاا للفقـــرة  مبس 

 س؛A/HRC/WG.6/21/GNB/2م
مجس 15مـــــــوجز أعدتـــــــ  املفوضـــــــية الســـــــامية حلقـــــــو  اإلنســـــــا  وفقـــــــاا للفقـــــــرة  مجس 

 س.A/HRC/WG.6/21/GNB/3م
أعـدها سـلفاا كـل  أسـللةبيساو  عن طريق اعموعة اليلثية  قائمـة  -وُأ يلت إىل نينيا  -4

من إسبانيا وسلوفينيا واململكة املتحدة لربينانيا العظمـ  وأيرلنـدا الشـمالية. وهـذس األسـللة متا ـة 
 عل  املوقل الشبكي اخلارجي للستعراض الدوري الشامل.

 داوالت عملية االستعراضموجز م -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ـــــا  أشـــــار -5 ـــــد نيني ـــــدوري الشـــــامل األوـــــن     أنـــــ إىل بيســـــاو  -وف            بعـــــد الســـــتعراض ال
بيساو بعض العراقيل   طريق ترسيخ الدميقراطيـة وسـيادة القـانو   -  واجهت نينيا 2010عام 

 دستورياا.ديد باحلكومة املنتابة لعسكريني قد أطا وا من جاتنمية  ذلك أ  و قو  اإلنسا  وال
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بيســاو واأليمــة السياســية الــيت  -وطــوال ســنتني أثــرت العزلــة الدوليــة الــيت شــهد ا نينيــا  -6
القتصــــادي للســــكا  وأدت إىل عــــودة  هــــور بعــــض  -    الوضــــل الجتمــــاعي عصــــفت هبــــا

 ي سف هلا.  الت انتهاكات  قو  اإلنسا  اليت
ُأجريــت انتاابــات عامــة وــلل   و  هــذا الســيا  امل ــنرب الــذي ديــز بانعــدام األمــن -7

بف ـل ارـراا اعتمـل الـدوال  ول سـيما األمـم املتحـدة  وال ـاد  2014النصف األول من عام 
تغاليـــة. األورويب  واعموعـــة القتصـــادية لـــدول نـــرب أفريقيـــا  وناعـــة البلـــدا  الناطقـــة باللغـــة الرب 

عادي للم سسات الدميقراطية   إطار  وار سياسي السن الوهكذا مت  ديد أهداف العودة إىل 
 مسح بإقامة  كومة شاملة ومميلة للعميل.

و  إطــار تنفيــذ التوصـــيات املقدمــة   ا ولـــة األوىل مــن الســـتعراض الــدوري الشـــامل   -8
ل بو  ب  من هذس التوصيات. والبعض من  بيساو جهوداا مكنتها من تنفيذ عدد -بذلت نينيا 
ل يزال قيد التنفيذ  ول سيما   قناعات الـدفاع واألمـن والعـدل واإلدارة املوص  هبا اإلجراءات 

العمومية؛ ويتوقـف تنفيـذها لـيق فقـرت علـ  اإلرادة السياسـية وإاـا أي ـاا علـ  اللتـزام القـوي مـن 
 جانب اعتمل الدوال.

ورنم نيل القيود املتوصلة   اإلدارة احلاليـة للـبلد والنابعـة عـن وضـل  و  هذا السيا   -9
اقتصادي نن ملئم من النا يتني القتصادية واملالية  ضـاعف املسـ ولو  احلكوميـو  علـ  أعلـ  
املستويات التصالت عل  الصعيدين دو  اإلقليمي والدوال لكي يكلل بالنعاح اجتماع املائدة 

 املوارد لتنفيذ برنامج التنمية  الذي سُيعقد قريباا مل الشركاء الدوليني.املستديرة حلشد 
بيســاو علــ  إنشــاء إدارة  -وفيمــا يتعلــق بالتوصــيات الــيت مت تنفيــذها  شــدد وفــد نينيــا  -10

واصـــة معنيـــة باملســـولة ا نســـانية لـــد  ويارة الداوليـــة  وإنشـــاء أفرقـــة واصـــة معنيـــة باألشـــاا  
الشــرطة الق ــائية  وإنشــاء مراكــز للوصــول إىل العدالــة مــزودة بــوموال لــدعم ضــعفاء احلــال لــد  

ضــحايا العنــف  مــن وــلل ويارة العــدل    إطــار إصــلح قنــاع الــدفاع واألمــن والعدالــة  قصــد 
 تقدمي مساعدة قانونية لألشد هشاشة.

  ملشــــروع 2011بيســـاو علـــ  إقـــرار حلـــق الـــويراء    عـــام  -كمـــا أكـــد وفـــد نينيـــا  -11
القانو  املتعلق حبماية الشهود الذي يرمي إىل ضما  قدر أكرب مـن األمـا  للشـهود علـ   تلـف 

أ ـاا الوفـد علمـاا بوضـل   انتهاكات  قو  اإلنسا   مبا   ذلك النتهاكات حبق املرأة. وأوناا 
. وأشـار الوفـد 2013اخلنة الس اتيعية للق ـاء علـ  العنـف القـائم علـ  نـوع ا ـنق    عـام 

  وقـــانو  لإلنـــا إىل مـــا ُســـعل مـــ وراا مـــن اعتمـــاد للقـــانو  املتعلـــق بتشـــوي  األع ـــاء التناســـلية 
مكافحة الجتار باألشاا   ول سيما النساء واألطفال  وقانو  مكافحة العنـف املنـزال  ف ـلا 

  ذلك النساء واألطفال  ميل تشغيل  مبنعن اعتماد تدابن معينة لدعم  الت األشد ضعفاا  
مهنيــي اخلــدمات الجتماعيــة  وعلمــاء الجتمــاع  ونــن ذلــك مــن األشــاا   قصــد تــوفن دعــم 

 أمام احملاكم.
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بيســاو  فيمــا يتعلــق بــالنهوض بامليــل  -ورداا علــ  األســللة املعــدة ســلفاا  أشــارت نينيــا  -12
م  ذلـك ا نسي واهلوية ا نسانية وا  امهما  إىل أ  هذس املسولة مل تنرح مـن قبـل   نقـاا عـا

األولوية   جـدول أعمـال السـلنة التشـريعية  هاأ  هذس الظاهرة مل تبلغ بعد أبعاداا تتنلب إعناء
الوطنيــة. والبلــد يواجــ  مســائل عديــدة أوــر  تتنلــب ردوداا عاجلــة. وهــذا املوضــوع بنبيعــة احلــال 

األولويـة  إىل إعنـاء    الوقـت احلاضـر  م ـنر يبعث علـ  النشـغال بالنسـبة للبلـد ولكـن البلـد
بيسـاو أ  تتاـذ  -ل ميكـن لغينيـا   ملسائل أور  هلا صلة حبقو  اإلنسا . وباإلضـافة إىل ذلـك

إجــراءات لوضــل  ــد لتعــرمي العلقــات ا نســانية بــني امليليــني  مبــا أ  التشــريل ل  ــر م ميــل هــذس 
 العلقات. والدستور ي من تساوي نيل األشاا .

اإلجـراءات اهلامـة املتاـذة لتشـعيل مشـاركة املـرأة   احليـاة  وأكد الوفد أي ـاا أ  إ ـد  -13
السياســـية وتســـاوي ا نســـني   ارـــاذ القـــرارات   اعـــالت السياســـية تتميـــل   اعتمـــاد اخلنـــة 
الوطنيــة للمســاواة واإلنصــاف بــني ا نســني  وكــذلك تعيــني نســاء   مناصــب عليــا   احلكومــة 

وويارة التعلــــــيم وويارة العــــــدل وويارة املــــــرأة واألســــــرة والوئــــــام  احلاليــــــة  ول ســــــيما   ويارة الــــــدفاع
الجتماعي  وويارة الصحة  وأمانة الدولة للميزانية  واإلدارة العامة للشـرطة الق ـائية  ف ـلا عـن 

 ييادة عدد النائبات   ا معية الوطنية الربملانية ومس وليا ن.

 ستعراضالحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع اال -باء 
وفــداا ببيانــات. وتــرد   الفــرع اليــاا مــن هــذا التقريــر  59وــلل احلــوار التفــاعلي  أدىل  -14

 التوصيات املقدمة أثناء احلوار.
أشارت أورونواي إىل التوقيل و/أو املصادقة عل  صـكو  دوليـة  تلفـة والـدعوة الدائمـة  -15

الشـروع بيسـاو علـ   -اصـة. و يـت نينيـا املوجهة إىل املكلفني بوليـات   إطـار اإلجـراءات اخل
اإلصــل ات الليمــة لتحقيــق الســتقرار السياســي  ورصــيش املــوارد البشــرية واملاليــة الليمــة   

للعنة الوطنية حلقو  اإلنسا  كي تتمكن من الضـنلع بوليتهـا بفعاليـة واسـتقللية. وتقـدمت 
 أورونواي بتوصيات.

بيساو للمتيـال للتوصـيات  -ليفارية ا هود اليت بذلتها نينيا ومثنت نهورية فنزويل البو  -16
تقـدماا   حـال  قـو  قـد أ ـريت بيسـاو  -نينيـا  انت قـد تلقتهـا مـن قبـل. ول ظـت أ اليت ك

  مشــنةا إىل ونــة العمــل الوطنيــة بشــو  املســاواة واإلنصــاف بــني علــ  الــرنم مــن القيــود اإلنســا 
ف املنــــزال  والتمتــــل اعــــاا ةــــدمات الرعايــــة الصــــحية بالنســــبة ا نســــني  والقــــانو  املتعلــــق بــــالعن

عموعات ضعيفة معينة. وأشارت إىل أ  اعتمل الـدوال  ـب أ  يقـدم تعاونـ  ومسـاعدت  التقنيـة 
 .رية بتوصيةقصد دكني البلد من مواصلة تقدم . وتقدمت نهورية فنزويل البوليفا

 ا تواجههــة بشــكل وــا  الــيتالصــعب الظــروفمــن  وأشــارت ا زائــر إىل أنــ  علــ  الــرنم -17
بيساو فإهنا قد أقدمت بشكل يستحق اليناء عل  تشريعات م سسية وتشريعية لتحسني  -نينيا 

كـا  البلـد قـد ان ـم إىل عـدد مـن الصـكو  الدوليـة     الة  قو  اإلنسا . وباإلضـافة إىل ذلـك
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ذولـــــة مـــــن أجـــــل النهـــــوض بـــــاحلقو  واإلقليميـــــة حلقـــــو  اإلنســـــا . ور بـــــت ا زائـــــر بـــــا هود املب
القتصادية والجتماعيـة واليقافيـة  مـن وـلل اعتمـاد سياسـات وبـرامج متعلقـة بالصـحة والتعلـيم 
              واحلــــد مــــن الفقـــــر والســــ اتيعيات الراميـــــة إىل إصــــلح نظــــامي العدالـــــة والســــعو . وشـــــععت 

رأة  وبشـــكل وــــا   تشــــوي  املــــ ضــــدبيســــاو علــــ  مواصـــلة جهودهــــا ملكافحــــة العنـــف  -نينيـــا 
 . وتقدمت ا زائر بتوصيات.لإلنا األع اء التناسلية 

بيســاو الراميــة إىل العــودة إىل النظــام الدســتوري   -وأ اطــت أنغــول علمــاا يهــود نينيــا  -18
مشـــنة إىل أ  ذلـــك مـــن شـــون  أ  ميكـــن احلكومـــة مـــن تشـــعيل التـــدابن لتحســـني  ايـــة  قـــو  

معظــم صــكو   قــو  اإلنســا  الدوليــة  ف ــلا إىل بيســاو  -نينيــا اإلنســا . ور بــت بان ــمام 
عـن اإلجــراءات الـيت ارــذ ا لتحقيـق اســتقرار امل سسـات الوطنيــة  والوصـول إىل العدالــة  والرعايــة 
الصــحية واحلقــو  الجتماعيــة والقتصــادية والتعــاو  مــل إلليــات  قــو  اإلنســا   ول ســيما مــل 

دقل و قــو  اإلنســا . و يــت اعتمــل الــدوال علــ  مواصــلة دعمــ  املقــرر اخلــا  املعــين بــالفقر املــ
 بيساو. وتقدمت أنغول بتوصيات. - هود نينيا 

وفـــد وبعــــرض التقريــــر الـــوطين. وكانــــت قــــد تابعـــت بقلــــق الوضــــل الور بـــت األرجنتــــني ب -19
 بيســاو  كمــا ورد بيــا  ذلــك   -السياســي واألمــين والوضــل   حــال  قــو  اإلنســا    نينيــا 

 . وتقدمت األرجنتني بتوصيات.2186قرار حلق األمن 
بيســاو علــ  التقــدم احملــري منــذ ا ولــة األوىل مــن الســتعراض   -وهنــوت أســ اليا نينيــا  -20

وهو التقدم الذي مشل اعتماد قانو  العنف املنزال والتشريل املتعلـق بالجتـار بالبشـر. وأثنـت علـ  
  والتصديق عل  الربوتوكول الوتياري الياا امللحـق 2014النتاابات احلرة اليت جرت   عام 

بالعهـــد الـــدوال اخلـــا  بـــاحلقو  املدنيـــة والسياســـية  هبـــدف إلغـــاء عقوبـــة اإلعـــدام  واإلجـــراءات 
املتاــــذة إلصــــلح قناعــــات الــــدفاع واألمــــن والعــــدل. ور بــــت أي ــــاا بتعــــرمي تشــــوي  األع ــــاء 

التقـــارير الـــيت تفيـــد بتزايـــد هـــذس الظـــاهرة. وتقـــدمت  التناســـلية لإلنـــا  ولكنهـــا ل تـــزال قلقـــة إياء
 أس اليا بتوصيات.

وأ اطــت بوتســوانا علمــاا بــا هود الراميــة إىل تنفيــذ التوصــيات الســابقة  ول ســيما منهــا  -21
الــيت مشلــت جتــرمي تشــوي  األع ــاء التناســلية   اعتمــاد القــوانني الراميــة إىل  ايــة  قــو  اإلنســا 

لإلنــا  والجتـــار بالبشـــر والعنـــف املنـــزال. وأثنـــت علـــ  تعزيـــز قناعـــات العدالـــة والـــدفاع واألمـــن. 
بيســـاو  -ول ظـــت أ  عـــدم الســـتقرار السياســـي والقتصـــادي  عـــل مـــن الصـــعب علـــ  نينيـــا 

 تقدمت بوتسوانا بتوصيات.الضنلع بربامج وسياسات ترمي إىل  اية  قو  اإلنسا . و 
مـ وراا   ميـادين  تلفـة مـن ميـادين تعزيـز  املسـعللةور بت الرباييل بـالتنورات اإل ابيـة  -22

و ايـــة  قـــو  اإلنســـا   علـــ  الـــرنم مـــن التحـــديات ذات الصـــلة بالتوصـــل إىل إعمـــال احلقـــو  
النتاابات األونة ميلت   املدنية والسياسية. وشددت عل  أالقتصادية والجتماعية واحلقو  

ونـــوة هامـــة إىل األمـــام  ودعـــت احلكومـــة إىل مواصـــلة جهودهـــا مـــن أجـــل ترســـيخ امل سســـات 
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بيســاو للتنــوع. وتقــدمت الرباييــل  -الدميقراطيــة   البلــد. وأ اطــت الرباييــل علمــاا بــا  ام نينيــا 
 بتوصيات.

            بيســـاو ور ـــب  -نينيـــا  وأشـــار الـــرأ  األو ـــر إىل التحـــديات املتعـــددة الـــيت تواجههـــا -23
اتيـة لتعزيـز  قـو  اإلنسـا . وأبـري القيـود القائمـة    ل مـ وراا مـن  هـور أوضـاع سياسـية ممبا سـع

مــن قبيــل القــدرة امل سســية واملاليــة واإلداريــة احملــدودة لوضــل اإلصــل ات الليمــة والتفــاوض فيهــا 
واقعيتها  كما و يل عزم احلكومة ا ديدة التشع ل ا يبعث عمموتنفيذها. ورأ  الرأ  األو ر أ  

ــــت قــــد اســــتنبنت أو ا ــــاري اســــتنباطها. ودعــــا شــــركاء  تــــدل ــــيت كان ــــك اإلجــــراءات ال         علــــ  ذل
 بيساو الدوليني إىل مدها بالدعم اإلضا . وتقدم الرأ  األو ر بتوصيات. -نينيا 
ت ونــوة هامــة   بيســاو الــيت ســعل -  نينيــا  2014ور بــت كنــدا بانتاابــات عــام  -24

بيسـاو. ور بـت  -و ايـة  قـو  اإلنسـا  لشـعب نينيـا  عودة البلد إىل احلكم الدميقراطيطريق 
أ كــــام تشــــريعها حلظــــر تشــــوي  األع ــــاء التناســــلية  لعلــــ  تعــــدي 2010افقــــة البلــــد   عــــام مبو 

بيســـاو تقــــدمي  -مــــن نينيـــا  ت  وطلبـــ2011  وإصـــدار قـــانو  لــــذلك الغـــرض   عـــام لإلنـــا 
ات عـــن التقـــدم احملـــري   تنفيـــذ القـــانو  املـــذكور واستلصـــال تلـــك البليـــة. وتقـــدمت كنـــدا معلومـــ

 بتوصيات. 
وأ اطــــت شــــيلي علمــــاا بالتقــــدم احملــــري منــــذ ا ولــــة األوىل مــــن الســــتعراض  ول ســــيما  -25

التصـديق علــ  صــكو   قـو  اإلنســا   وتنفيــذ القـوانني والــربامج ا ديــدة  مبـا   ذلــك إصــلح 
وجتــرمي تشــوي  األع ــاء التناســلية لإلنــا   وســن تشــريل بشــو  العنــف املنــزال والصــحة الق ــاء  

بيساو عل  امل ي   تلك العملية بدعم من اعتمل الـدوال. وتقـدمت  -اإلجنابية. و يت نينيا 
 شيلي بتوصيات. 

الصني عن تقـديرها للتصـديق علـ  العديـد مـن املعاهـدات وييـادة السـتيمار    وأعربت -26
القنــاع العــام  مبــا   ذلــك   حــالت التعلــيم والصــحة واخلــدمات العموميــة وتعزيــز دور املــرأة   

النساء واألطفال  وتنفيذ ونيت  جتاسالسياسة  ومكافحة اآلراء املسبقة والقوالب النمنية القائمة 
الوطنيتني املتعلقتني بالتافيف من  دة الفقر وبالتعليم. ودعت الصني اعتمـل الـدوال إىل العمل 

 الصني بتوصيات. متبيساو باملساعدة التقنية. وتقدل  -مد نينيا 
بيساو عل   -بالتصديق عل  الصكو  الدولية و يت نينيا  علماا وأ اطت كوستاريكا  -27

بيساو مبناسبة  -دوال وضما  تنفيذس الفعلي. وهنوت نينيا مواءمة تشريعها الوطين مل القانو  ال
بشــــكل           البلــــد  عــــودةوأعربــــت عــــن أملهــــا   أ  يســــعل ذلــــك  2014العمليــــة النتاابيــــة لعــــام 

رجعة في  إىل الدميقراطية. ول ظت التقدم احملري فيما يتصل باملساواة بـني ا نسـني وشـععت  ل
           املـــرأة   نيــــل حـــالت اعتمــــل   إشــــرا دهـــا ل ــــما  مزيـــد بيســــاو علـــ  مواصــــلة جهو  -نينيـــا 

 ول سيما   احلياة العامة والسياسية. وتقدمت كوستاريكا بتوصيات.
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بيساو حبقو  اإلنسا  عل  الـرنم مـن التحـديات العديـدة  -وسلمت كوبا بالتزام نينيا  -28
  قناعــات العدالــة والــدفاع واألمــن الــيت تواجههــا. وأشــارت إىل أ  اإلصــل ات الــيت أدولــت 

مــن األوىل بيســاو أثنــاء ا ولــة  -ونــوة هامــة صــوب تنفيــذ بعــض التوصــيات الــيت تلقتهــا نينيــا 
السـتعراض الـدوري الشــامل. و يـت اعتمــل الـدوال علـ  مواصــلة دعـم جهــود البلـد   مكافحــة 

ميــة إىل مكافحـــة الفقــر و ســـني /اإليدي. وأبــريت أي ـــاا التــدابن الراالبشــرية فــنو  نقــش املناعـــة
 التعليم. وتقدمت كوبا بتوصيات. 

بيســاو علــ   -وأ اطــت نهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علمــاا بــا هود الــيت بــذلتها نينيــا  -29
الرنم من توقف املعونات الدولية علـ  إثـر عـدم السـتقرار السياسـي الـذي شـهدس البلـد. وأبـريت 

وجترمي تشوي  األع اء التناسلية لإلنا . وأ اطـت علمـاا  الجتارة اعتماد التشريل املتعلق مبكافح
بيســاو  مبــا   ذلــك   مكافحــة الفقــر و  مكافحــة  -بالتهديــدات اهلائلــة الــيت تواجههــا نينيــا 

ني تـردد سـباملاـدرات ونسـيل األمـوال و  الجتـارا رمية العابرة للحدود بشكل فعـال  ول سـيما 
ريقـة إل بـاا الـزواج القسـري والـزواج   سـن مبكـر   املنـاطق الريفيــة. الفتيـات علـ  املـدار  كن

 وتقدمت نهورية الكونغو الدميقراطية بتوصيات.
  عمليـــــة الســـــتعراض الـــــدوري  ةبيســـــاو البنـــــاء -نينيـــــا وامتـــــد ت الـــــداار  مشـــــاركة  -30

األوـــن.  الشـــامل  ف ـــلا عـــن التقـــدم الـــذي أ ريتـــ     ايـــة  قـــو  اإلنســـا  منـــذ استعراضـــها
بيسـاو قـد صـادقت  -ثر ا ولة األوىل من الستعراض  كانت نينيـا إعل  أن  ول ظت الداار  

           علـــ  اتفاقيـــة مناه ـــة التعـــذيب ونـــنس مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللإنســـانية
. 2013أو املهينـــة  ووقعـــت علـــ  الربوتوكـــول الوتيــــاري لتفاقيـــة مناه ـــة التعـــذيب    عــــام 

وأشارت إىل أ  مبادرة اتفاقية مناه ة التعذيب اليت ترمي إىل مسـاعدة احلكومـات علـ  التغلـب 
علــ  العراقيــل التقنيــة الــيت  ــول دول التصــديق مســتعدة لستكشــاف ســبل تقــدمي املســاعدة إىل 

 ما اعتربت أ  ذلك ميكن أ  يساعدها. وتقدمت الداار  بتوصية. إذابيساو  -نينيا 
بيساو عل  تقـدمي تقريرهـا الـوطين  وأ اطـت علمـاا مـل الرتيـاح  -وهنوت جيبويت نينيا  -31

بــــاإلجراءات الــــيت كانــــت قــــد ارــــذ ا لتعزيــــز و ايــــة  قــــو  اإلنســــا   ول ســــيما اعتمــــاد ونــــة 
 بشكل وا  النساء واألطفال. وتقدمت جيبويت بتوصيات. ملكافحة الجتار بالبشر  و 

لتعزيـز  قـو  اإلنسـا   ول ســيما سـن القـانو  املتعلــق  املتاــذةوسـلمت مصـر بالتـدابن  -32
بيساو  -مبنل الجتار بالبشر ومكافحت   وبشكل وا  الجتار بالنساء واألطفال. و يت نينيا 

 ادة تعزيز  قو  اإلنسا . وتقدمت مصر بتوصيات.عل  امل ي   نفق املسار اإل ايب بغية يي
بيسـاو علـ   -وأشادت إستونيا بالتصديق علـ  العديـد مـن املعاهـدات وشـععت نينيـا  -33

مواصلة جهودها لكي تصبح طرفاا   نيـل صـكو   قـو  اإلنسـا  الدوليـة الرئيسـية. وأ اطـت 
قـــد مشلـــت جتـــرمي تشـــوي  األع ـــاء  علمـــاا بالتقـــدم احملـــري   تنفيـــذ التوصـــيات الســـابقة الـــيت كانـــت

  التناســـلية لإلنـــا  واعتمـــاد قـــانو  العنـــف املنـــزال. بيـــد أهنـــا قلقـــة إياء تكـــرر املمارســـات ال ـــارة
ة أي ــاا ستلصــال ميــل هــذس املمارســات. وهــي قلقــلت بشــدة علــ  تســريل ا هــود و يـت الســلنا
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تمييـز ضـد الفتيـات. وتقـدمت وارفاض معدل الـ دد علـ  املـدار   وال  إياء ارتفاع معدل األمية
 توصيات.بإستونيا 

  والورقـــة نينيـــة للمســـاواة واإلنصـــاف بـــني ا نســـوأشـــادت إثيوبيـــا باعتمـــاد اخلنـــة الوط -34
. وأشارت إىل الهتمام اخلا  2015-2011الس اتيعية الوطنية بشو  احلد من الفقر للف ة 

التعلـــيم األساســـي تـــوفن يـــل    ســـني املـــوىل حلقـــو  األطفـــال والنمـــوح إىل  قيـــق اهلـــدف املتم
              ميــــل األطفـــــال  ف ــــلا عـــــن التقــــدم احملـــــري   مكافحــــة وفيـــــات األطفــــال. وشـــــععت إثيوبيـــــا

بيســـاو علـــ  مزيـــد العمـــل بشـــو  اآلليـــات القائمـــة مـــن أجـــل التنفيـــذ الكامـــل للتوصـــيات  -نينيـــا 
 الشامل. وتقدمت إثيوبيا بتوصيات.املنبيقة عن ا ولة األوىل من عملية استعراضها الدوري 

بيســاو   إعــادة إقــرار الدميقراطيــة وتعزيــز  -ور بــت فرنســا بالتقــدم الــذي أ ريتــ  نينيــا  -35
              ســـيادة القـــانو   ول ســـيما مـــن وـــلل إجـــراء انتاابـــات برملانيـــة ورئاســـية علـــ  النحـــو امللئـــم  

  قنـــــاع األمـــــن. وتقـــــدمت فرنســـــا إصـــــل ات هامـــــة  الشـــــروع    ف ـــــلا عـــــن 2014عـــــام 
 بتوصيات.

بيساو سـتظل تبـذل ا هـود مـن أجـل  -بيساو للمتداولني أ  نينيا  -وأكد وفد نينيا  -36
 التصديق عل  الصكو  الدولية املشار إليها.

بيســـاو علـــ  األســـللة املنرو ـــة ةصـــو  تشـــوي  األع ـــاء التناســـلية  -ورد وفـــد نينيـــا  -37
بكــر  وامل سســة الوطنيــة املوالــزواج   وعمــل األطفــال  والــزواج القســري لإلنــا   وتعلــيم الفتيــات

 حلماية  قو  اإلنسا   وإصلح النظام الق ائي.
وواصــلت احلكومــة عمــل التوعيــة بعــد اعتمــاد القــانو  بشــو  تشــوي  األع ــاء التناســلية  -38

هــذس املمارســة. و دانــات حبــق أشــاا  شــاركوا   هــذس بعــض اإلعلت بالفعــل لإلنــا . وقــد ُســ
النســاء الــليت احلكومــة امل ـي   ارــاذ التــدابن  ول سـيما بتوعيــة  املسـاعي إاــا هــي بدايـة وتنــوي

يد    هذس املمارسات  وتشعيل النساء الليت يتالني عن هذس املمارسات  يشاركن  حبكم التق
مارسـات مـن أضـرار من أجل املشاركة    لت التوعيـة وشـرح كـل مـا تتسـبب فيـ  ميـل هـذس امل

 عل  صحة األطفال. 
فيمــا يتعلــق بالتــدابن املتاــذة لصــا  التعلــيم  وبشــكل وــا  تشــعيل تعلــيم الفتيــات   -39

بيســاو إىل أ  برنــامج املنــاعم املدرســية قــد تعــزي  بف ــل الشــركاء مــن اعتمــل  -أشــار وفــد نينيــا 
مـــاد سلســـلة مـــن التـــدابن الراميـــة إىل املـــدا وبرنـــامج األنذيـــة العـــاملي. وتعتـــزم احلكومـــة أي ـــاا اعت
  سني التمدر  ومعدل ال تفاظ بالفتيات   املدرسة.

             وعمــل األطفــال إلفــة  قيقــة  وبشــكل وــا  أســوأ أشــكال عمــل األطفــال. واحلكومــة -40
               أجـــري مـــ وراا  قيـــق وطـــين  ل تـــدور جهـــداا للتوصـــل إىل استلصـــال هـــذس اآلفـــة. وهلـــذا الغـــرض

أسرة معيشية للتوصل إىل تشايش للوضل. واننلقـاا مـن هـذس املبـادرة  ومبسـاعدة  5 000 مشل
 الشركاء  تنوي احلكومة وضل برامج وإجراءات ملكافحة هذس الظاهرة.
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بيســاو إىل أ  احلكومــة قامــت مــ وراا بــإقرار برنــامج إصــلح لقنــاع  -وأشــار وفــد نينيــا  -41
نش   حماورس الرئيسـية علـ  ارـاذ إجـراءات ملكافحـة اإلفـلت   ي2019-2015العدل  للف ة 

مــــن العقـــــاب والفســـــاد  و ســــني فـــــر  وصـــــول املـــــواطنني إىل العدالــــة  و ســـــني البـــــ  التحتيـــــة 
الق ــائية  وتعزيــز قــدرات الفنيــني   قنــاع العدالــة. وســوف يــتم إجنــاي هــذا الربنــامج   اإلطــار 

 ح قناعي الدفاع واألمن.األوسل إلصلح الو يفة العمومية وإصل
وذكــر الوفــد بــو  البلــد قــد قــام منــذ فــ ة ليســت ببعيــدة بإعــادة إقــرار النظــام الــدميقراطي   -42

وأكد أ  التحديات ضامة. وتومل احلكومة القيـام  ونـوة ونـوة  مبـا أوتيـت مـن مـوارد قائمـة  
ة الوطنيـة حلقـو  اإلنسـا  اللعنـ  ظـ اراذ التدابن لكـي باعتمل الدوال  من ولكن أي اا بدعم 

 باملوارد الليمة وتكو  متوافقة مل مبادئ باريق.
ــ -43 ر الوفــد بــو  هــذس الظــاهرة متوصــلة   وفيمــا يتعلــق بــالزواج القســري و  ســن مبكــر  ذكل

اليقافة التقليدية. والق اء عل  هذس املمارسات سوف يتنلب مزيداا من الوقت وسيقت ـي ارـاذ 
راعــي هــذس املســائل. نــن أنــ  ميكــن مل ظــة إ ــراي تقــدم   امليــدا  وتنــوي تــدابن وتــووي هُنــج ت

 احلكومة امل ي   العمل بشو  هذا املوضوع.
ـــاا ارـــاذ التـــدابن لتحســـني  -يوجـــد   نينيـــا ول  -44 بيســـاو ســـعناء سياســـيو  و ـــري  الي

  روف ال تعاي   إطار إصلح النظام الق ائي املشار إلي .
               تعلـــــق مبســـــولة املســـــاواة بـــــني الرجــــل واملـــــرأة فـــــإ  هـــــذا املبـــــدأ معـــــ ف بـــــ    أمــــا فيمـــــا ي -45

 من الدستور. 25و 24املادتني 
ول ظـــت نـــابو  أ  الصـــعوبات الـــيت هلـــا صـــلة بالوضـــل السياســـي كانـــت قـــد أعاقـــت  -46

 . التعـــاو  الكامـــل مـــل إلليـــات  قـــو  اإلنســـا  الدوليـــة مـــن أجـــل تعزيـــز و ايـــة  قـــو  اإلنســـا
  حــــــاال املســــــاواة بــــــني ا نســــــني وعــــــدم التمييــــــز   املتاــــــذةوأعربــــــت عــــــن تقــــــديرها للتــــــدابن 

            ولإلصـــــــل ات   قنـــــــاعي العدالـــــــة واألمـــــــن. و يـــــــت اعتمـــــــل الـــــــدوال علـــــــ  تعزيـــــــز دعمـــــــ  
 قدمت نابو  بتوصيات.تبيساو. و  -لغينيا 
            الســــتقرار واألمــــن   البلــــد املتعــــدد بتحقيــــق  بيســــاو -نينيــــا ور بــــت أملانيــــا بتعهــــد  -47

 قــو  أمــام  ــديات هائلــة   هــورإىل  كانــت قــد أدتول ســيما ملكافحــة جتــارة املاــدرات الــيت  
اإلنســا . وأعربــت عــن تقــديرها للعهــود املبذولــة ملكافحــة الفقــر وإلدوــال  ســينات فيمــا يتعلــق 

إياء تواصــل املشــاكل   حــال  قــو  حبريــة الصــحافة و ريــة الــرأي. نــن أهنــا تشــعر ببــالغ القلــق 
 اإلنسا . وتقدمت أملانيا بتوصيات. 

قــد تلقتهــا  وأ اطــت نانــا علمــاا مــل التقــدير بتنفيــذ الــبعض مــن التوصــيات الــيت كانــت -48
ـــة األوىل مـــن الســـتعراض والـــيت مشلـــت املصـــادقة علـــ  العديـــد مـــن صـــكو   قـــو   وـــلل ا ول

إىل الن ــمام إىل اعموعـــة األساســية ملبـــادرة  بيســـاو - نينيــااإلنســا  الدوليـــة الرئيســية. ودعـــت 
اتفاقيــة مناه ــة التعــذيب  قصــد جعلهــا تســتفيد مــن املســاعدة الدوليــة   تنفيــذ اتفاقيــة مناه ــة 
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التعـذيب بعـد املصــادقة عليهـا. وأ اطـت نانــا علمـاا بنعـاح النتاابــات الرئاسـية والتشـريعية الــيت 
 دام عدة أعوام. وتقدمت نانا بتوصيات.بعد نزاع عسكري  2014جرت   عام 

ــــيت واجهت -49 ــــدة ال ــــا  هــــاوأشــــارت إندونيســــيا إىل التحــــديات العدي بيســــاو   الفــــ ة  -نيني
  وأعربت عن أملهـا   أل تـدور 2012النتقالية عل  إثر التنورات السياسية الداولية   عام 

يــــة  قـــو  اإلنســــا    البلــــد. احلكومـــة أي جهــــد   مواصـــلة ســــن تـــدابن ترمــــي إىل تعزيـــز و ا
ور بـــــت إندونيســـــيا باســـــتعراض قـــــوانني اللعنـــــة الوطنيـــــة حلقـــــو  اإلنســـــا  ولوائحهـــــا. وأشـــــارت 

بيســاو والــيت تشــمل ارتفــاع  -إندونيســيا باإلضــافة إىل ذلــك إىل التحــديات الــيت تواجههــا نينيــا 
احلــاد واللتهــاب معــدلت وفيــات األمهــات واألطفــال بســبب امللريــا والتهــاب ا هــاي التنفســي 

 . وتقدمت إندونيسيا بتوصيات.الرئوي
               ول ظـــت أيرلنـــدا ا هـــود املبذولـــة ملعا ـــة مســـولة تشـــوي  األع ـــاء التناســـلية لإلنـــا   -50

العمـل  ناسلية لإلنـا  والق ـاء عليـ   وونـةتشوي  األع اء الت ملنل 2011ول سيما قانو  عام 
طنية املعنية بالق اء عل  املمارسات ال ارة. نن أهنا تعـرب عـن قلقهـا الوطنية  وتعزيز اللعنة الو 

إياء استمرار انتشار  اهرة تشوي  األع اء التناسلية لإلنـا   ف ـلا عـن  ـالت القتـل   إطـار 
 طقو  معينة كانت  نة  قو  النفل قد أشارت إليها. وتقدمت أيرلندا بتوصيات.

او لقيامهــــا مـــ وراا باعتمــــاد تشــــريل يرمــــي إىل مكافحــــة بيســــ -غينيــــا بإيناليــــا  وأشـــادت -51
العمــل الوطنيــة ملكافحــة تشــوي  األع ــاء  املــرأة. ور بــت إيناليــا أي ــاا ةنــةالتمييــز والعنــف ضــد 

أشادت بإدراج أ كام حلماية  قو  النفل   عدد من القـوانني احملليـة. كما   التناسلية لإلنا 
 وتقدمت إيناليا بتوصيات.

 -تقريرس الوطين ور بت بالتقدم الذي أ ريت  نينيا  الكويت الوفد عل  عرضوشكرت  -52
بيساو   العديد من اعالت  ول سيما  اية  قو  اإلنسا  واملساواة بني ا نسني. وشععت 

بيســـــاو علـــــ  مواصـــــلة العمـــــل بشـــــو  مســـــائل الصـــــحة. وتقـــــدمت الكويـــــت  -الكويـــــت نينيـــــا 
 بتوصيات.

م احملري الذي مشل تنفيذ البعض من التوصـيات الـيت مت التقـدم هبـا   ور بت ليبيا بالتقد -53
ا ولــة الســابقة مـــن الســتعراض الـــدوري الشــامل واملصــادقة علـــ  العديــد مـــن معاهــدات  قـــو  
ـــة  ـــوائح اللعنـــة الوطني اإلنســـا . وأ اطـــت ليبيـــا علمـــاا أي ـــاا بـــا هود املبذولـــة إلعـــادة النظـــر   ل

مل املبـادئ املتعلقـة مبركـز امل سسـات الوطنيـة لتعزيـز  قـو  اإلنسـا   حلقو  اإلنسا   علها تتفق
 ممبادئ باريقس. وتقدمت ليبيا بتوصيات.و ايتها 

  إجراء النتاابات الرئاسية والتشريعية   عل  توفلقها بيساو  -وهنوت ملديف نينيا  -54
أولويــة مــن أوليا ــا. و يــت احلكومــة علــ  جعــل  فــال الســلم والســتقرار   البلــد  2014عــام 

بيســاو إىل معا ــة الوضــل القتصــادي علــ  ســبيل الســتععال  وارــاذ ونــوات  -ودعــت نينيــا 
بيسـاو املوجهـة إىل  -عـادت ملـديف توكيـد نـداءات نينيـا أذات شو  للحد مـن الفقـر املـدقل. و 
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قــدماا   وننهــا اعتمــل الــدوال ملــدها باملســاعدة التقنيــة واملاليــة الــيت هــي أساســية للبلــد للم ــي 
 من أجل التنمية املستدامة. وتقدمت ملديف بتوصيات.

    املوجهـــة إىل ور بـــت مـــاال بـــا هود الـــيت كانـــت قـــد ارـــذت لتحســـني تنفيـــذ التوصـــيات  -55
ا ولــة األوىل مــن الســتعراض. وأعربــت عــن ســرورها ملل ظــة التصــديق علــ    بيســاو  -نينيــا 

عــدد مــن صــكو   قــو  اإلنســا  الدوليــة  وجتــرمي تشــوي  األع ــاء التناســلية لإلنــا   واعتمــاد 
بيســـاو علـــ  مواصـــلة وتعزيـــز ا هـــود ا اريـــة  -تشـــريل بشـــو  الجتـــار بالبشـــر. وشـــععت نينيـــا 

  بتوصية.ل ما  رفاس سكاهنا. وتقدمت ماال
  أنلبيـــة صـــكو   قـــو   اا بيســـاو طرفـــ -وأعربـــت موريتانيـــا عـــن ســـرورها لكـــو  نينيـــا  -56

اإلنســا  الدوليــة ولكوهنــا اعتمــدت عــدداا مــن القــوانني لتحســني  ايــة تلــك احلقــو . ول ظــت 
أي ــاا أ  البلــد كــا  قــد أقــدم علــ  عــدد مــن اإلصــل ات  ول ســيما   حــال التعلــيم. وتقــدمت 

 يا بتوصية.موريتان
بـــا هود  وأشـــادت 2014وســـلمت نيوييلنـــدا بالتقـــدم احملـــري منـــذ انتاابـــات أيار/مـــايو  -57

املبذولة إلعادة إقـرار الدميقراطيـة وسـيادة القـانو . وشـععت علـ  السـتمرار   تعزيـز امل سسـات 
 بيســاو علــ  العمــل مــن أجــل تــومني -الدميقراطيــة وإصــلح قنــاع األمــن. وشــععت أي ــاا نينيــا 

 املساءلة عن العنف السياسي املسعل أثناء النقلب. وتقدمت نيوييلندا بتوصية.
ول ــــال ا بــــل األســــود املشــــانل املتعلقــــة بــــالتمييز ضــــد األطفــــال املصــــابني بإعاقــــات   -58

/اإليدي  والفتيـــات الـــليت يتعرضـــن ألشـــكال ةواألطفـــال املصـــابني بفـــنو  نقـــش املناعـــة البشـــري
اســلية لإلنــا  التمييــز القــائم علـ  نــوع ا ــنق مـن قبيــل تشــوي  األع ـاء التنمتعـددة مــن أشـكال 

احلكومــة علــ  ارــاذ التــدابن الليمــة للق ــاء علــ  املواقــف واملمارســات  ويواج األطفــال. و ــث
السلبية جتاس الفتيات  ول سيما   املناطق الريفيـة. وسـول ا بـل األسـود عمـا إذا كانـت احلكومـة 

           اعتمــــاد أو تنفيــــذ التشــــريل الــــوطين ملكافحــــة ا رميــــة املنظمــــة العــــابرة للحــــدود  تنــــوي مراجعــــة أو
 ل األموال. وتقدم ا بل األسود بتوصيات.يول سيما الجتار باملادرات ونس

 نعكق  كمـا يـة قـو  اإلنسـا  الوطنيـبنيـة وأ اا املغرب علماا با هود املبذولـة لتعزيـز  -59
بيســاو. ور ــب باســتعراض  -اســعة الننــا  الــيت أقــدمت عليهــا نينيــا ذلــك   اإلصــل ات الو 

منتصف املدة لقانو  اإلجـراءات ا نائيـة  واخلنـة الوطنيـة للتسـعيل الـوطين  وإنشـاء حمفـل وطـين 
جنـاح ييـارة املقـرر اخلـا  عل  بيساو أي اا  -و نينيا للعدالة وإعادة تنظيم اخلارطة الق ائية. وهنل 

  وأ ــاا علمــاا مبوافقــة الربملــا  علــ  النظــام 2014قل و قــو  اإلنســا    عــام املعـين بــالفقر املــد
 األساسي للعنة الوطنية حلقو  اإلنسا . وتقدم املغرب بتوصيات.

ذ التوصــيات الــيت كانــت قــد بيســاو كــا  عليهــا أ  تنفــ -نينيــا  وأبــريت مويامبيــق كــو  -60
اسـتقرار سياسـي طـال أمـدس  وامتـد ت قبلت هبا أثناء جولـة السـتعراض األوىل    ـروف عـدم 

مل يشـهد انقلبـاا أنـ  تصديقها عل  عدد من صكو   قـو  اإلنسـا . وأشـارت إىل أ  البلـد لـو 
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لكــا  بإمكانــ  أ  مــري مزيــداا مــن التقــدم. وناشــدت اعتمــل الــدوال التعــاوب مــل نــداء احلكومــة 
 .ةقدمت مويامبيق بتوصيا ديدة لتقدمي املساعدة املتعددة األوج  وبناء القدرات. وت

وامتــد ت ا هــود  2012وأ اطــت ناميبيــا علمــاا بالوضــل السياســي   البلــد منــذ عــام  -61
املبذولــة علــ  الـــرنم مــن التحــديات الـــيت يواجههــا البلـــد نتيعــة لــذلك. وأوصـــت باعتمــاد قـــانو  

ال  واخلنة الوطنية مناه ة العنف املنزال  والس اتيعية الوطنية لتوفن احلماية الجتماعية لألطف
 للنفولة. وتقدمت ناميبيا بتوصيات.

بيســــاو لنعــــاح انتاابا ــــا الرئاســــية والتشــــريعية  وللرتفــــاع  -وامتــــد ت هولنــــدا نينيــــا  -62
امللحــوظ   أعــداد النســاء املعينــات كــوييرات. وأعربــت عــن قلقهــا أل  الفتيــات مــا يلــن يتعرضــن 

لــ  نــوع ا ــنق وانتهاكــات  قــو  اإلنســا   مــن ألشــكال متعــددة مــن أشــكال التمييــز القــائم ع
لقســـري  وقلـــة بكـــر والـــزواج ااملقبيـــل تشـــوي  األع ـــاء التناســـلية لإلنـــا   ويواج األطفـــال والـــزواج 

 إدام الدراسة. وتقدمت هولندا بتوصيات.أو التسعيل   التعليم 
ر اإلجــراءات وســلمت املكســيك بالــدعوة الدائمــة املوجهــة إىل املكلفــني بوليــات   إطــا -63

نـــت اخلاصــة  وبالتصــديق علـــ   تلــف الصــكو  الدوليـــة منــذ ا ولــة األوىل مـــن الســتعراض. ومثل 
اعتمـاد العديـد مـن اخلنـرت الوطنيــة  مبـا فيهـا ونـة مكافحــة الجتـار بالبشـر. وتقـدمت املكســيك 

 بتوصيات.
ـــو النيعـــر نينيـــا  -64 لـــد إىل الســـلم بيســـاو بإعـــادة إقـــرار املســـار الـــدميقراطي وعـــودة الب -وهن

والســتقرار بعــد األيمــات املتكــررة الــيت واجههــا   األعــوام القليلــة املاضــية. ور ــب النيعــر بــالعزم 
علـ  مكافحــة نيــل أشــكال الجتـار  والتصــديق علــ  عــدد كبـن مــن الصــكو  القانونيــة الدوليــة.  

ريعية ل ــما  اعتمــاد حموعــة متنوعــة مــن النصــو  واللــوائح التشــعلــ  بيســاو  -كمــا هنــو نينيــا 
الوصــول إىل العدالــة  وإقامــة معــاين دنيــا ملعاملــة احملتعــزين  ومكافحــة تشــوي  األع ــاء التناســلية 

 لإلنا   ومكافحة الجتار. وتقدم النيعر بتوصية.
ور بــــت الربتغــــال بشــــكل وــــا  بــــاخلنوات املتاــــذة مــــن أجــــل تعزيــــز و ايــــة النســــاء  -65

ع ـاء التناسـلية لإلنـا  واعتمـاد ونـة عمـل وطنيـة بشـو  والفتيات  مبا   ذلك جتـرمي تشـوي  األ
علـ  تعاوهنـا   قنـاعي التعلـيم والصـحة.  اإلبقـاء. وأبـدت اسـتعدادها 1325قرار حلـق األمـن 

 25بيســــاو   هــــذين اعــــالني   مــــ در املــــا ني    -ودعــــت اعتمــــل الــــدوال إىل دعــــم نينيــــا 
 . وتقدمت الربتغال بتوصيات.2015إلذار/مار  

  ولتعاوهنــا مــل 2014بيســاو إلجرائهــا النتاابــات   عــام  -وامتــد ت رومانيــا نينيــا  -66
بيســـاو لـــدعوة دائمـــة إىل املكلفـــني بوليـــات   إطـــار  -اعتمـــل الـــدوال. ور بـــت بتوجيـــ  نينيـــا 

 اإلجراءات اخلاصة. وتقدمت رومانيا بتوصيات.
كانـــت احلكومـــة قـــد ارـــذ ا والـــيت   وأ اطـــت روانـــدا علمـــاا بشـــكل إ ـــايب بالتـــدابن الـــيت -67

 2011 ــدف إىل تنفيـــذ التزاما ـــا الدوليـــة   حـــال  قــو  اإلنســـا   ول ســـيما قيامهـــا   عـــام 
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باعتماد السياسة الوطنية لقناع العدالة. كما أعربت رواندا عـن تقـديرها لعتمـاد القـانو  الـوطين 
توعيـة بـالعنف ضـد املـرأة  وإنشـاء برملـا    و ـلت اللإلنا الذي  رم تشوي  األع اء التناسلية 
 األطفال. وتقدمت رواندا بتوصيات.

بيسـاو قـد واصـلت  علـ  الـرنم مـن املنـا  القتصـادي  -ور بت السنغال بكـو  نينيـا  -68
الصعب  العمـل مـن أجـل تعزيـز و ايـة  قـو  اإلنسـا . ور بـت أي ـاا باعتمـاد قـانو  مكافحـة 

ة العنـــف املنـــزال  ف ـــلا عـــن املبـــادرات الـــيت أقـــدمت عليهـــا الجتـــار باألشـــاا  وقـــانو  مكافحـــ
لتشــعيل الفلــات ال ــعيفة مــن قبيــل النســاء واألطفــال. ودعــت اعتمــل الــدوال إىل تقــدمي الــدعم 

 التقين واملاال لتنفيذ توصيات ا ولة اليانية. وتقدمت السنغال بتوصيات.
. 2014ت الــيت أجر ــا   عــام جنــاح النتاابــاعلــ  بيســاو  -وهنــوت ســناليو  نينيــا  -69

بيســاو علــ   -وســولت عــن كيفيــة عمــل برملــا  األطفــال واملســائل الــيت يتنــر  هلــا. و يــت نينيــا 
التمــا  املســاعدة الدوليــة ملواجهــة التحــديات املاليــة والتقنيــة الــيت كانــت قــد عرقلــت نشــر  قــو  

ادئ باريق. وأعربت عن مبتتفق مل اإلنسا    البلد. وأوصت بإنشاء م سسة حلقو  اإلنسا  
قلقهـــا إياء ضـــعف األداء   القناعـــات الجتماعيـــة   حـــاال الصـــحة والتعلـــيم  و يـــت اعتمـــل 
الــدوال علــ  املســاعدة   التنــر  لل تياجــات املتعــددة   تلــك القناعــات. وتقــدمت ســناليو  

 بتوصيات.
وـلل  ـلت التوعيـة  وسلمت سـنغافورة بـاخلنوات املتاـذة لتيقيـف املـرأة حبقوقهـا مـن -70

العامة. ول ظت أ  منظمة النشاا القتصادي النسائي وشبكة النساء املزارعات كانتا قد لعبتـا 
دوراا هامــاا   دكــني املــرأة مــن وــلل التــدريب وتــوفن الئتمــا  وتنــوير األنشــنة املــدرة للــدول. 

ل توسيل ننا  التعليم البتـدائي وأ اطت سنغافورة علماا با هود املبذولة لتعزيز التعليم من ول
اعــــاا ليشــــمل التلميــــذ  ــــا الفصــــل الســــاد  واإلعفــــاء مــــن رســــوم التســــعيل بالنســــبة للســــنة 

  ف ـــــلا عـــــن اإلصـــــل ات   قنـــــاع العدالـــــة. وتقـــــدمت ســـــنغافورة 2014/2015الدراســـــية 
 بتوصيات.

ور بت سلوفينيا بالتصديق عل  العديد مـن معاهـدات  قـو  اإلنسـا   وبتوجيـ  دعـوة  -71
دائمــة إىل املكلفــني بوليــات   إطــار اإلجــراءات اخلاصــة  و ظــر عقوبــة اإلعــدام  وجتــرمي تشــوي  
األع ـــاء التناســـلية لإلنـــا   واعتمـــاد تشـــريل بشـــو  العنـــف املنـــزال والجتـــار بالبشـــر. وشـــاطرت 

األمــن قلقــ  إياء النتهاكــات والعتــداءات املتعلقــة حبقــو  اإلنســا  وجــو التــوتر ســلوفينيا حلــق 
يـــزال ســـائداا   البلـــد  وأشـــارت إىل مل ظـــات األمـــني العـــام ومفادهـــا أنـــ   لالسياســـي الـــذي 

سيكو  من احليوي للسلنات أ  ت من سن م سسات الدولة بشكل مستدام وتوفن اخلـدمات 
 ت سلوفينيا بتوصيات.األساسية    ينها. وتقدم

بيســاو ةصــو  النتاابــات العامــة الســلمية الــيت  -وأثنــت جنــوب أفريقيــا علــ  نينيــا  -72
بتعهــد احلكومــة ا ديــدة  كمــا أشــادت  والعــودة إىل النظــام الدســتوري   2014أجريــت   عــام 

بيســاو علــ  مواصــلة جهودهــا  -بالشــمولية والتســامح والبــدء   اإلصــل ات. وشــععت نينيــا 
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لتعزيـــز  قـــو  اإلنســـا  و ايتهـــا وإعماهلـــا  مبـــا فيهـــا احلـــق   التنميـــة. وتقـــدمت جنـــوب أفريقيـــا 
 بتوصيات.

وأ اطت إسبانيا علماا باحلاجة إىل إصلح نظامي الق اء والسعو . ور بت بالقانو   -73
عامــاا  لكــن أعربــت عــن قلقهــا إياء  18املتعلــق بالصــحة اإلجنابيــة الــذي  ــدد ســن الــزواج بســن 

الـــذي مظـــر  2011الرتفـــاع   عـــدد  ـــالت الـــزواج املبكـــر والقســـري. وامتـــد ت قـــانو  عـــام 
تشوي  وب  األع اء التناسلية لإلنـا   واللعنـة الوطنيـة للق ـاء علـ  املمارسـات ال ـارة  لكنهـا 
ل ظــت أنــ  يبــدو أ   ــالت تشــوي  األع ــاء التناســلية لإلنــا    تزايــد   صــفوف الفتيــات. 

 بانيا بتوصيات.وتقدمت إس
 ومثــــنل  2014 عـــام بيســـاو إلجــــراء النتاابـــات الســـلمية   -وامتـــدح الســـودا  نينيـــا  -74

                     التنــــــــورات التشــــــــريعية واملتعلقــــــــة بوضــــــــل السياســــــــات الراميــــــــة إىل تــــــــوفن املزيــــــــد مــــــــن احلمايــــــــة
                  قنــــــاع العدالــــــةحلقــــــو  اإلنســــــا . وأ ــــــاا الســــــودا  علمــــــاا مــــــل الرتيــــــاح بالسياســــــة الوطنيــــــة ل

  واخلنـــة الوطنيـــة للنهـــوض بالصـــحة  والســـ اتيعية الوطنيـــة للحـــد مـــن 2015-2010للفـــ ة 
 الفقر  واخلنة الوطنية ملكافحة املادرات. وتقدم السودا  بتوصيات. 

وذكــــــرت الســــــويد أ  اإلفــــــلت مــــــن العقــــــاب يظــــــل مشــــــكلا هيكليــــــاا رئيســــــياا للدولــــــة  -75
ذل ا هـــود ملكافحـــة اإلفـــلت مـــن العقـــاب أمـــر هـــام للمســـا ة   الســـتقرار   وللمعتمـــل؛ وبـــ
السويد أ  القانو  الذي  يز فـرض عقوبـات بالسـعن تصـل إىل عشـرة أعـوام  تاعتمل. ول ظ

نفـــذ تنفيـــذاا فعليـــاا وأ  الفســـاد يُ مل  ناصـــب العموميـــة واإلدارة يبـــدو أنـــ    ـــالت الفســـاد   امل
الفسـاد تفيـد بـو ل ستويات و  نيل فروع احلكم. وأشارت إىل وجود تقـارير موجود عل  نيل امل

 السويد بتوصيات. تمشكل  قيقي وونن وأ  احلالة قد تدهورت عل  مر الزمن. وتقدم
بيســاو جترميهــا لتشــوي  األع ــاء التناســلية لإلنــا  واعتمادهــا  -وشــكرت تايلنــد لغينيــا  -76

املتعلـق بالجتـار باألشـاا . وأعربـت عـن قلقهـا إياء السـتغلل لقانو  العنـف املنـزال وتشـريعها 
ا نسي لأل دا   الذي مصل باألسا    املناطق السـيا ية. وعرضـت مسـاعد ا مـن وـلل 

األفريقيــة   حــالت مــن قبيــل الزراعــة وتربيــة احليوانــات  قصــد تعزيــز األمــن  - ةمبادر ــا التايلنديــ
 غذاء   البلد. وتقدمت تايلند بتوصيات.الغذائي وضما   ق الشعب   ال

املصــــادقة علــــ  صــــكو  دوليــــة  تلفــــة وتنفيــــذ عــــدد مــــن بليشــــيت  -تيمــــور  أشــــادتو  -77
التوصـــيات الـــيت مت التقـــدم هبـــا   ا ولـــة األوىل مـــن الســـتعراض  مـــن قبـــل إقـــرار قـــانو  مكافحـــة 
العنف املنـزال  وجتـرمي تشـوي  األع ـاء التناسـلية لإلنـا   واعتمـاد تـدابن قانونيـة ملكافحـة الجتـار 

انتاابا ا الرئاسية والتشريعية بيساو أي اا عل   -نينيا مشلت اعتماد ونة عمل وطنية. وهنوت 
 .ليشيت بتوصية -اركة. وتقدمت تيمور اليت كانت قد سعلت أرقاماا قياسية من  يث املش

ول ظـــت تونـــو بقلـــق أ  عـــدم الســـتقرار السياســـي كـــا  قـــد أعـــا  تنفيـــذ التوصـــيات  -78
بيســـاو علـــ   -لشـــامل. وشـــععت نينيـــا ولـــة األوىل مـــن الســـتعراض الـــدوري اء ا املقدمـــة أثنـــا
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مواصــلة جهودهــا للمتيــال للتزاما ــا الدوليــة  ول ســيما التصــديق علــ  الصــكو  الرئيســية لتعزيــز 
و ايــة  قـــو  اإلنســـا  وتقــدمي التقـــارير املقـــرر تقـــدميها إىل هيلــات املعاهـــدات. وأ اطـــت علمـــاا 

املسـاواة وعـدم التمييـز  مـن قبيـل اعتمـاد  بيسـاو قـد ارـذ ا   حـال -بالتدابن اليت كانـت نينيـا 
 ونة اس اتيعية للق اء عل  العنف القائم عل  نوع ا نق  وتقدمت تونو بتوصيات.

ــــا  -79 ــــداد وتوبــــانو بغيني بيســــاو لقــــدر ا علــــ  الصــــمود أمــــام الصــــعوبات  -وأشــــادت تريني
علمـاا بالبعيـة الرفيعــة والتزامهـا بتحقيـق وننهـا العاجلـة   األجلـني املتوســرت والنويـل. وأ اطـت 

املســـتو  الـــيت أجراهـــا األمـــني العـــام املســـاعد لشـــ و   قـــو  اإلنســـا  بنـــاءا علـــ  طلـــب احلكومـــة 
وأثنـــت علـــ  ا هـــود الراميـــة إىل تـــوفن التـــدريب   حـــال  قـــو  اإلنســـا    إدارة العـــدل ودعـــم 

 اللعنة الوطنية حلقو  اإلنسا . وتقدمت ترينيداد وتوبانو بتوصيات.
بيساو وأعربت عـن سـرورها للنريقـة  -أشارت تركيا إىل الصعوبات اليت واجهتها نينيا و  -80

. وأ اطت علماا يهـود اإلصـلح الـيت بـذلت بعـد 2014السلمية اليت جرت هبا انتاابات عام 
بيســـاو علـــ   -. وهنـــوت نينيـــا   قنـــاعي األمـــن واخلدمـــة العموميـــة النتاابـــات  مبـــا   ذلـــك

ة إىل نيــل املكلفــني بوليــات   إطــار اإلجــراءات اخلاصــة وعلــ  اعتمادهــا توجيههــا لــدعوة دائمــ
لتشــريل بشــو  العنــف املنــزال والجتــار. وأشــارت إىل التحــديات املتعلقــة بــاألمن الغــذائي وتســعيل 
الــولدات  ودعمــت ا هــود املبذولــة للحــد مــن الفقــر و ايــة األطفــال ضــعفاء احلــال. وشــععت 

 لة جهودها   حال التعليم. وتقدمت تركيا بتوصيات.بيساو عل  مواص -نينيا 
ور بـــــت اململكـــــة املتحـــــدة لربينانيـــــا العظمــــــ  وأيرلنـــــدا الشـــــمالية بـــــالعودة إىل النظــــــام  -81

. كما ر بت بالتزام احلكومة بتنفيـذ بـرامج إصـلح القنـاع 2014الدستوري بعد انتاابات عام 
يـــة والتقليـــل مـــن ة تعزيـــز ســـيادة الســـلنة املدناألمـــين وأعربـــت عـــن أملهـــا   أ  تعيـــد تلـــك العمليـــ

بيســاو علــ   - قــو  اإلنســا  علــ  أيــدي أفــراد قــوات األمــن. و يــت نينيــا  ا تمــالت انتهــا 
زيـــادة تيســـن فرصـــة الوصـــول إليـــ  وجعلـــ  موثوقـــاا ومســـتقلا. بتســـريل اخلنـــرت لتعزيـــز قنـــاع العدالـــة 

ال ــارة  ول ســيما تشــوي  األع ــاء ول ظــت ا هــود املبذولــة لتشــعيل التالــي عــن املمارســات 
 التناسلية لإلنا . وتقدمت اململكة املتحدة بتوصيات.

  الــيت جــرت عمليــة النتاابــات احلــرة والنزيهــة بالوليــات املتحــدة األمريكيــة  وأشــادت -82
ـــة لتنفيـــذ قـــانو  مناه ـــة تشـــوي  أو بـــ  األع ـــاء 2014عـــام  . كمـــا أثنـــت علـــ  ا هـــود املبذول

نـــوع  ملنــل نيــل أشـــكال العنــف القــائم علــ  نــا   وشــععتها علــ  مواصـــلة ا هــودالتناســلية لإل
أشـــكال عمـــل األطفـــال  أا ـــنق والتصـــدي هلـــا. نـــن أهنـــا تظـــل قلقـــة إياء التقصـــن   منـــل أســـو 

بيساو دتلـك قـوانني  ظـر الجتـار بالبشـر إل أ   -والتنر  للجتار باألطفال. وللن كانت نينيا 
تلـــك القـــوانني ملقاضـــاة األشـــاا  املشـــتب    اجتـــارهم بالبشـــر. وتقـــدمت  احلكومـــة مل تســـتادم

 الوليات املتحدة األمريكية بتوصيات.
بيســـاو إلقــدامها علــ  إجـــراء إصــل ات   قنــاعي الـــدفاع  -وأشــادت الفلبــني بغينيــا  -83

واألمــن  األمـــر الــذي مـــن شــون  أ  يعـــزي ســيادة القـــانو  ويســاعد علـــ  ترســيخ الســـلم. ور بـــت 
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لشــباب والبنالــة   صــفوفهم  املشــكلة نقــش فــر  عمــل بيســاو  -نينيــا  مبعا ــةالفلبــني أي ــاا 
ودعـــت اعتمـــل الـــدوال إىل تقـــدمي التعـــاو  التقـــين ونـــنس مـــن  .علـــ  الـــرنم مـــن مواردهـــا ال ـــليلة

 بيساو. وتقدمت الفلبني بتوصيات. -أشكال املساعدة إىل نينيا 
وفيما يتعلق با رمية املنظمـة والفسـاد واإلفـلت مـن العقـاب  أعـاد الوفـد توكيـد أنـ  مـن  -84

  ارــاذ إجــراءات ملكافحــة هــذس 2019-2015املقــرر    إطــار برنــامج إصــلح العدالــة للفــ ة 
الظواهر و سني إمكانية الوصول إىل العدالة. ويتولف هذا الربنامج من مخسة حماور رئيسية هي  

ل العدالــة  ونظــام عدالــة شــفاف  ونظــام عدالــة فعــال  ونظــام عدالــة ميتلــك املــوارد البشــرية اســتقل
املادية الكافية وامللئمة للغرض  وإصلح اإلطار القانوا. وتشن هذس النقنة األونة لـيق فقـرت 
               إىل الصـــــــكو  الوطنيـــــــة وإاـــــــا أي ـــــــاا إىل تنســـــــيق التشـــــــريل الـــــــوطين ملواءمتـــــــ  مـــــــل التشـــــــريعات 

 والصكو  الدولية.
وإضــافة إىل هــذا الربنــامج  اســتونفت احلكومــة تعاوهنــا مــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  -85

املاـدرات   املنـارات.  بباملادرات وا رمية  ومن املقرر إنشاء و دة هذا العام ملكافحة الجتار 
عــــين باملاـــدرات وا رميــــة بيســــاو تعاوهنـــا مــــل مكتـــب األمــــم املتحـــدة امل -كمـــا اســــتونفت نينيـــا 

ملكافحــة الفســاد مــن وــلل و ــدة ســوف تــدمج أي ــاا مبســاعدة املنظمــة الدوليــة للشــرطة ا نائيــة 
 مإن بولس.

واحلكومة أي اا بصدد اراذ تـدابن للتحقيـق   ا ـرائم الـيت أشـارت إليهـا بعـض الوفـود.  -86
حلة الوطنيــة  كــي ل رــل متابعــة ملصــامــن أجــل انــن أ  احلكومــة تنــوي التوصــل إىل  ــوار شــامل 

 هذس التحقيقات بالتقدم احملري وكي تتم هذس التحقيقات   إطار املصاحلة والعدالة النتقالية. 
بيســـاو  مـــن املقـــرر  -و  إطـــار مواءمـــة التشـــريل الـــوطين مـــل اللتزامـــات الدوليـــة لغينيـــا  -87

ميـل هـذا املفهـوم نـن موجـود   الوقـت اعتماد أ كام قانونية ملكافحة ا رمية املنظمـة  ذلـك أ  
 احلاضر   تشريل البلد.

بيســاو أ  احلكومـــة احلاليـــة قـــد  -وفيمــا يتعلـــق بالوصـــول إىل العدالــة  أعلـــن وفـــد نينيـــا  -88
شرعت بالفعل    األشهر الستة األوىل منذ توال مهامها    إنشاء حمكمتني إقليميتني لـيق   

 الداولية  بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلاائي. العاصمة وإاا   مناطق البلد
وفيما يتعلق بتسعيل الولدات  من املقرر تنظيم  لة وطنية لكي تكو  نيل عمليـات  -89

 حانية ملدة سنة  لتمكني األشاا  نن املسعلني من تسعيل أنفسهم. التسعيل
اض التعــارة وا ــنق  أشــارت وفيمــا يتعلــق بالجتــار باألطفــال واســتغلل الفتيــات ألنــر  -90
بشـو   138بيساو إىل أ  البلد كا  قد صـاد  علـ  اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم  -نينيا 

بشــو  أســوأ أشــكال عمــل األطفــال. ووــلل  182احلــد األدل لســن الســتادام والتفاقيــة رقــم 
عملــي ملنظمــة العمــل بيســاو مــن الـدعم الفعلــي مــن برنــامج  -الفـ ة الــيت اســتفادت ولهلــا نينيــا 

الدولية  اُرذ العديد من التدابن ملكافحة هذس الظواهر. وذكلـر الوفـد بوجـود  نـة وطنيـة ملكافحـة 
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الجتار بالبشر وكـذلك اللعنـة الوطنيـة ملكافحـة عمـل األطفـال. واملشـكل الـذي ينـرح نفسـ  هـو 
مـة العمـل الدوليـة مــن بيسـاو مـن الـدعم املقـدم مــن منظ -قلـة اإلمكانـات. وقـد اسـتفادت نينيــا 

  لكن البلد اضـنُر ملواصـلة هـذا العمـل بإمكاناتـ  2014إىل شباا/فرباير  2010أيلول/سبتمرب 
 اخلاصة   هناية املشروع.

وقــدم الوفــد معلومــات عــن برملــا  األطفــال  وهــو م سســة تتــولف مــن أع ــاء نعيــات  -91
نة وتتـــابل نيـــل املســـائل ذات الصـــلة بيســـاو وتتمتـــل مبيزانيـــة صـــغ -شـــبابية يـــدعمها برملـــا  نينيـــا 

 حبقو  النفل.
وفيمــــا يتصــــل مبكافحــــة الفقــــر  أشــــار الوفــــد إىل التــــدابن املعتمــــدة   إطــــار الصــــكو   -92

الس اتيعية من قبيل الوثيقة اليانية للس اتيعية الوطنية للحد من الفقر  ونن ذلك من التدابن 
مــن الفقــر املــدقل  ومكافحــة عــدم تســعيل الفتيــات      الربنــامج الجتمــاعي الرامــي إىل احلــد

 املدار   وجعل النظام الق ائي أكير استقللية وفعالية  ومكافحة الفساد.
بيساو بو  الوضل   البلد صعب و ث اعتمل الدوال عل  مواصلة  -وذكلر وفد نينيا  -93

ئـــدة املســـتديرة الـــذي ســـينعقد بيســـاو  ول ســـيما اجتمـــاع املا -دعمـــ  للعهـــود الـــيت تبـــذهلا نينيـــا 
والـــذي ســـتقدم احلكومـــة وللـــ  أولويا ـــا الســـ اتيعية وا تياجا ـــا لتنـــوير البلـــد و ســـني  الـــة 

  قو  اإلنسا . 
بيساو توكيد استعدادس للتعـاو  بشـكل دائـم مـل اإلجـراءات اخلاصـة  -وأعاد وفد نينيا  -94

 التابعة لألمم املتحدة.
 ل املشاركني عل   سن اهتمامهم وتشعيعا م. وأوناا شكر الوفد ني -95

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
بيساو فيي التوصييات التاليية وسيتقدو ردوداا فيي الوميا المناسيب  ول ين  -ستنظر غينيا  -96

 :2015في موعد أمصاه دورة مجلس حقوق اإلنسان التاسعة والعشرون في حزيران/يونيه 
 التصديق على الص وك القانونية الدولية )غابون(؛إتماو عملية  -96-1
توسيع نطاق التصديق عليى ااميل مجموعية الصي وك الدوليية لحقيوق  -96-2

اإلنسييان إلييى أمصييى مييدر مم يين  واييي الصيي وك التييي تمييا التوصييية بالمصييادمة 
ول يين لييم تييتم المصييادمة  2010 عليهييا لييالس االسييتعراض الييدوري الشييامل لعيياو

 يردي(؛عليها بعد )اابو ف

__________ 

 مل  رر الستنتاجات والتوصيات. **
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المصادمة على البروتواوس االلتياري التفامية منااضة التعذيب وغيره  -96-3
العقوبييية القاسيييية أو الالإنسيييانية أو المهينييية )اليييدانمرك(؛  وأمييين ضيييروا المعاملييية 

والمصادمة على البروتواوس االلتياري التفامية منااضة التعذيب )الجبل األسود(؛ 
 ياري التفامية منااضة التعذيب )رومانيا(؛والمصادمة على البروتواوس االلت

النظييير فيييي المصيييادمة عليييى االتفاميييية الدوليييية لحمايييية حقيييوق جمييييع  -96-4
 العماس المهاجرين وأفراد أسرام )جمهورية ال ونغو الديمقراطية(؛

النظييير فيييي المصيييادمة عليييى االتفاميييية الدوليييية لحمايييية حقيييوق جمييييع  -96-5
 )غانا(؛ العماس المهاجرين وأفراد أسرام

اعتمييياد االتفاميييية الدوليييية لحمايييية حقيييوق جمييييع العمييياس المهييياجرين  -96-6
وأفيييراد أسيييرام والمصيييادمة عليهيييا )المغيييرا(؛ والمصيييادمة عليييى االتفاميييية الدوليييية 

 ليشتي(؛ -لحماية حقوق جميع العماس المهاجرين وأفراد أسرام )تيمور 
تنضييم  التييي لييم النظيير فييي التصييديق علييى معااييدات حقييوق اإلنسييان -96-7

 بيساو بعد  مثل اتفامية حقوق األشخاص ذوي اإلعامة )البرازيل(؛ -إليها غينيا 
النظيييير فييييي المصييييادمة علييييى البروتواييييوس االلتييييياري التفامييييية حقييييوق  -96-8

 األشخاص ذوي اإلعامة )غانا(؛
المصادمة على البروتواوس االلتياري الملحق بالعهيد اليدولي الخياص  -96-9

 -غينيييا  الثقافييية الييذي سييبق أن وميعييا عليييهمتصييادية واالجتماعييية و بييالحقوق اال
 بيساو )إسبانيا(؛

المصادمة على البروتواوس االلتياري الملحق بالعهيد اليدولي الخياص  -96-10
بييالحقوق االمتصييادية واالجتماعييية والثقافييية والقبييوس بحلياتييه للتحقيييق والبالغييات 

 المقدمة من الدوس )أوروغواي(؛
النظييير فيييي التصيييديق عليييى نظييياو روميييا األساسيييي للمح مييية الجنا يييية  -96-11

 الدولية )غانا(؛
المصييييادمة علييييى نظيييياو رومييييا األساسييييي للمح ميييية الجنا ييييية الدولييييية  -96-12

)رومانيييييا(؛ والتصييييديق علييييى نظيييياو رومييييا األساسييييي للمح ميييية الجنا ييييية الدولييييية 
نا يية الدوليية )الجبيل )ملديف(؛ والتصديق على نظاو روما األساسي للمح مة الج

 األسود(؛
 المصادمة في أمرا وما مم ن على نظاو روما األساسي )إسبانيا(؛ -96-13
المصييييادمة علييييى نظيييياو رومييييا األساسييييي للمح ميييية الجنا ييييية الدولييييية  -96-14

( وإدراجييييه فييييي التشييييريع الييييوطني )أوروغييييواي(؛ 2000)الموميييييع عليييييه فييييي عيييياو 
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للمح مة الجنا ية الدولية وإدراجه في القانون المصادمة على نظاو روما األساسي 
 الوطني )فرنسا(؛

المصييييادمة علييييى نظيييياو رومييييا األساسييييي للمح ميييية الجنا ييييية الدولييييية  -96-15
 ومواءمته الياا مع التشريع الوطني )اولندا(؛ 

التصييييديق علييييى نظيييياو رومييييا األساسييييي للمح ميييية الجنا ييييية الدولييييية  -96-16
 الوطني )إستونيا(؛ومواءمته الياا مع التشريع 

االنضييماو إلييى اتفيياق امتيييازات المح ميية الجنا ييية الدولييية وحصيياناتها  -96-17
 )إستونيا(؛ 

االنضييماو إلييى اتفامييية عييدو تقييادو جييرا م الحييرا والجييرا م المرت بيية  -96-18
ضييد اإلنسييانية دون إبييداء أي تحفيي  وإدرات اييذه االتفامييية فييي التشييريع الييوطني 

 )أوروغواي(؛
إعادة اي لة اللجنية الوطنيية لحقيوق اإلنسيان وإعطادايا دفعياا جدييداا  -96-19

 )غابون(؛
وضييع اللمسييات األليييرة علييى عملييية تعييديل النظيياو األساسييي للجنيية  -96-20

الوطنييييية لحقييييوق اإلنسييييان لجعلييييه يتفييييق مييييع مبيييياد  بيييياريس )جمهورييييية ال ونغييييو 
 الديمقراطية(؛

تعييديل النظيياو األساسييي للجنيية وضييع اللمسييات األليييرة علييى عملييية  -96-21
 الوطنية لحقوق اإلنسان لجعله يتفق مع مباد  باريس )فرنسا(؛

التعجييييل بحصيييالن اللجنييية الوطنيييية لحقيييوق اإلنسيييان ومواصيييلة دعيييم  -96-22
 تنفيذ واليات اللجنة بحيادية ونزااة )تايلند(؛

 تعجيييل الجهييود فييي مراجعيية النظيياو األساسييي للجنيية الوطنييية لحقييوق -96-23
 اإلنسان بغية جعل اللجنة تمتثل الياا لمباد  باريس )إندونيسيا(؛

االنتهيياء ميين تعييديل النظيياو األساسييي للجنيية الوطنييية لحقييوق اإلنسييان  -96-24
لجعلييييييه يتفييييييق مييييييع مبيييييياد  بيييييياريس  وأيضيييييياا مييييييع إعييييييالن وبروتواييييييوس لشييييييبونة 

دان   المنشئ لشب ة المؤسسات الوطنية لحقيوق اإلنسيان للبلي2013 أليار/مايو
 الناطقة باللغة البرتغالية )البرتغاس(؛

مواصييلة اسييتعراض النظيياو األساسييي للجنيية الوطنييية لحقييوق اإلنسييان  -96-25
لجعله يتفق مع مباد  بياريس للتوصيل إليى اعتمياد نظياو أساسيي جدييد فيي أميرا 

 وما مم ن )ليبيا(؛



A/HRC/29/12 

21 GE.15-07683 

  اعتميياد لطيية عمييل وطنييية شيياملة لحقييوق اإلنسييان ترمييي إلييى معالجيية -96-26
 اافة انتهااات حقوق اإلنسان )بوتسوانا(؛

تحسين أداء المؤسسات العموميية فيي حمايية وتعزييز حقيوق اإلنسيان  -96-27
 وإعمالها في البلد )جنوا أفريقيا(؛

اتخاذ التدابير لتعزيز الشفافية في اإلدارة العامة مصد بعي  الثقية فيي  -96-28
السيييتقرار فيييي مجتميييع صيييفوا عامييية الجمهيييور ومييين ثيييم المسييياامة فيييي تحقييييق ا

 بيساو )السويد(؛ - غينيا
سيييما ميين  إيييالء أابيير مييدر مم يين ميين االاتميياو بحقييوق الطفييل  وال -96-29

 لالس اعتماد مانون شامل بشأن حقوق الطفل )اابو فيردي(؛
 صياغة استراتيجية وطنية واعتماد مانون لحماية األطفاس )ترايا(؛ -96-30
دني مصييد تسييجيل جميييع األطفيياس عنييد تحسييين نظيياو التسييجيل الميي -96-31

 الوالدة )ترايا(؛
زيادة الجهود الرامية إلى توعية عامة الجمهور بحقيوق الميرأة والطفيل  -96-32

 األساسية )السودان(؛
مواصييييلة التعيييياون مييييع األمييييم المتحييييدة فييييي مجيييياس حقييييوق اإلنسييييان  -96-33

 )رومانيا(؛
المنبثقية عين الجولية األوليى االنتهاء من تنفيذ التوصيات غير المنفذة  -96-34

 من االستعراض الدوري )ال ويا(؛
السعي إلى تنفيذ ما تبقى من توصيات منبثقة عن عمليتي االستعراض  -96-35

 الدوري الشامل السابقة والحالية )موزامبيق(؛
إنشياء لجنية مشيتراة بيين اليوزارات مسيؤولة عين تنفييذ التزاميات البلييد  -96-36

اإلنسييييان  وذليييية فييييي جمليييية أمييييور لتنفيييييذ توصيييييات  الدولييييية فييييي مجيييياس حقييييوق
االستعراض الدوري الشامل وصياغة التقارير التي تألر موعد تقيديمها إليى ايتيات 

 معاادات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة )البرتغاس(؛
تقييييديم مختلييييف التقييييارير التييييي تيييييألر موعييييد تقييييديمها إلييييى ايتيييييات  -96-37

 ليون(؛المعاادات ذات الصلة )سيرا
 تعزيز التعاون مع ايتات المعاادات )النيجر(؛ -96-38
 مواصلة اتخاذ التدابير لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها )سنغافورة(؛ -96-39
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تضمين التشريع تعريفاا للتمييز ضد المرأة ومبدأ المسياواة بيين الرجيل  -96-40
جمييع أشي اس التميييز والمرأة  مع مراعاة االلتزامات بموجب اتفامية القضاء على 

 ضد المرأة )اندا(؛
جعل تأمين المساواة بين الجنسين في جمييع مجياالت الحيياة أولويية  -96-41

ميين أولويييات الح وميية  بمييا فييي ذليية عيين طريييق وضييع اسييتراتيجية شيياملة للقضيياء 
 على الموامف والممارسات التي ُتميِّز ضد النساء والفتيات )سلوفينيا(؛

المسيييياواة فييييي جميييييع مجيييياالت الحييييياة أولوييييية ومييييياو جعييييل ضييييمان  -96-42
بيسييياو بوضيييع اسيييتراتيجية شييياملة للقضييياء عليييى المواميييف والممارسيييات  - غينييييا

 السلبية التي تمس النساء والفتيات )اولندا(؛
زيادة تعزيز المساواة بين الجنسيين ومشياراة الميرأة فيي الحيياة العامية  -96-43

 )رواندا(؛
لزيييادة مشيياراة المييرأة فييي المجتمييع  فضييالا عيين زيييادة  اتخيياذ التييدابير -96-44

 تأمين حقوق النساء والفتيات )ترينيداد وتوباغو(؛
 حقوق المرأة في مجالي التعليم والصحة )النيجر(؛بزيادة النهوض  -96-45
تعزييييز التيييدابير الراميييية إليييى م افحييية التميييييز ضيييد النسييياء واألطفييياس   -96-46
 فية )السنغاس(؛سيما في المناطق الري وال
المضييييي فييييي إحييييراز التقييييدو فييييي تنفيييييذ األح يييياو التشييييريعية لحظيييير  -96-47

وم افحيييية التمييييييز ضييييد األطفيييياس المعييييامين واألطفيييياس المصييييابين بفيييييرو  نقيييي  
 المناعة البشرية/اإليدز  والفتيات  تمشياا مع توصية لجنة حقوق الطفل )شيلي(؛

ز ضيييد فتيييات معينييية مييين النظييير فيييي سييين تشيييريع محيييدد يحظييير التمييييي -96-48
سيما ضد الفتيات  واألطفاس المعامين  واألطفاس المصابين بفيرو   األطفاس  وال

 نق  المناعة البشرية/اإليدز )ناميبيا(؛
اتخاذ تدابير ملموسة لم افحة التميييز ضيد جمييع األطفياس  بميا فيي  -96-49

ذلييييية مييييين ليييييالس وضيييييع اسيييييتراتيجية شييييياملة محيييييددة للقضييييياء عليييييى المواميييييف 
والممارسييات السييلبية التييي تميييز ضييد األطفيياس  وتشييجيع الفتيييات علييى االلتحيياق 

 بالمدار  )إستونيا(؛
 مواصلة تحسين ظروا االحتجاز )جيبوتي(؛ -96-50
سيييييما النسييييياء والشيييييباا  تحسييييين ظيييييروا االحتجيييياز للجمييييييع  وال -96-51

 )رواندا(؛
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امييي إلييى م افحيية ضييمان التنفيييذ الفعلييي للتشييريع المعتمييد مييؤلراا والر  -96-52
 التمييز والعنف ضد المرأة )إيطاليا(؛

إنفييياذ القيييوانين القا مييية لمقاضييياة العنيييف الجنسيييي والقيييا م عليييى نيييوع  -96-53
سييييما تشيييويه األعضييياء التناسيييلية لانييياا  وايييذلة العنيييف المنزليييي   الجييينس  وال

العنيف ومعالجة الثغرات القانونية وغيراا مين النقيا   القا مية فيي تيدابير م افحية 
 الجنسي والعنف القا م على نوع الجنس بش ل فعاس )ألمانيا(؛

ت مييييل الجهيييود التشيييريعية لتحسيييين حقيييوق الميييرأة بتنظييييم حميييالت  -96-54
توعييية عمومييية بخصييوص تشييويه األعضيياء التناسييلية لانيياا أو بتراييا والوماييية ميين 

 االعتداء والعنف الجنسي )الواليات المتحدة األمري ية(؛
ييادة الييوعي بتجييريم تشييويه األعضياء التناسييلية لانيياا وأيضيياا ضييمان ز  -96-55

 مقاضاة مرت بي أفعاس تشويه األعضاء التناسلية لاناا أماو العدالة )أستراليا(؛
تعجييييل تنفييييذ الخطييية الوطنيييية لم افحييية تشيييويه األعضييياء التناسيييلية  -96-56

وإضييافة إلييى لانيياا ميين أجييل استتصيياس اييذه الممارسيية وتجريمهييا بشيي ل فعلييي 
 ذلة تعزيز برامج التعليم والتوعية )شيلي(؛

اتخيياذ التييدابير إلنفيياذ تجييريم تشييويه األعضيياء التناسييلية لانيياا  بمييا  -96-57
ي فييل مقاضيياة المييذنبين ومعييامبتهم وفقيياا للقييانون  فضييالا عيين إعييادة تعزيييز بييرامج 

 ا(؛التعليم والتوعية الرامية إلى القضاء على اذه الممارسة )أيرلند
تقييييييم تنفيييييذ لطيييية العمييييل الوطنييييية لم افحيييية تشييييويه/بتر األعضيييياء  -96-58

 التناسلية لاناا )إيطاليا(؛
تحديد اليدرو  المسيتفادة واسيتنباط لطية عميل جدييدة للتقلييل مين  -96-59

 آثار الممارسة البشعة المتمثلة في تشويه/بتر األعضاء التناسلية لاناا )إيطاليا(؛
ابعيييية لطيييية العمييييل لم افحيييية تشييييويه وبتيييير األعضيييياء وضييييع لطيييية لمت -96-60

التناسلية لاناا  تشمل آليات لتقييم النتا ج والتيدابير الراميية إليى جعيل المعامبية 
على مثل اذه الممارسيات أميراا فعليياا  فضيالا عين رصيد االعتميادات المال مية فيي 

 الميزانية لتنفيذاا في المناطق الريفية )الم سية(؛
اء التناسييلية  نفيييذ لطيية العمييل الوطنييية بشييأن تشييويه األعضييتحسييين ت -96-61

حمييالت توعييية وعيين طريييق العمييل مييع القييادة التقليييديين مصييد عيين طريييق تعزيزاييا ب
القضاء على اذه الممارسة مضاءا الياا وفي نفس الوما تعزيز إم انات ومبادرات 

 اللجنة الوطنية للقضاء على الممارسات الضارة )إسبانيا(؛
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مواصييلة م افحيية تشييويه األعضيياء التناسييلية لانيياا والييزوات المب يير  -96-62
 )جيبوتي(؛

اتخيياذ إجييراءات عملييية  بمييا فييي ذليية ميين لييالس حمييالت اإلعييالو  -96-63
العاو وزيادة المشاراة على مستوى المجتمع المحلي  للتعجييل باستتصياس ظياارة 

وات األطفياس واليزوات تشويه األعضاء التناسلية لاناا والتقليل من عدد حياالت ز 
 وأيرلندا الشمالية(؛ ىالمب ر والزوات القسري )الممل ة المتحدة لبريطانيا العظم

تعزييييز الجهيييود الراميييية إليييى القضييياء عليييى تشيييويه األعضييياء التناسيييلية  -96-64
 لاناا  واذلة الزوات المب ر والزوات القسري للفتيات )البرتغاس(؛

الرامية إلى التوصل إلى استتصياس الممارسيات مواصلة تعميق التدابير  -96-65
مييين مبييييل تشيييويه وبتييير األعضييياء التناسيييلية لانييياا  فضيييالا عييين اليييزوات القسيييري 

 )األرجنتين(؛
مواصيييلة الجهيييود الراميييية إليييى م افحييية التميييييز والعنيييف ضيييد الميييرأة   -96-66
 )فرنسا(؛سيما فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية والزوات القسري والمب ر  وال
إنفيياذ التشييريع الييوطني فييي المنيياطق الريفييية مصييد منييع زوات األطفيياس  -96-67

 والزوات المب ر والزوات القسري )سيراليون(؛
تعزييييييز الجهيييييود للقضييييياء عليييييى ظييييياارتي اليييييزوات المب ييييير والقسيييييري  -96-68

 )ملديف(؛
فيي اتخاذ التدابير لمنع زوات األطفاس والزوات المب ر والقسيري  بميا  -96-69

ذلة من لالس تنظيم حميالت توعيية واتخياذ تيدابير لرصيد تنفييذ التشيريع القيا م  
 وعن طريق تشجيع تسجيل الفتيات في المدار  )اندا(؛

اعتماد تدابير ت فل االمتثاس للقانون المتعلق بالصحة اإلنجابيية  عين  -96-70
طرييييق تيييوفير عيييالوات تعلييييم فيييي المنييياطق التيييي توجيييد فيهيييا معيييدالت مرتفعييية مييين 

 )إسبانيا(؛ والمب رحاالت الزوات القسري 
التحقيق في الجرا م المرت بية بحيق المجموعيات الضيعيفة  مين مبييل  -96-71

لمصييابين بييالمهق ومقاضيياة مرت بييي اييذه الجييرا م بصييرامة المعييامين واألشييخاص ا
 )سيراليون(؛

اتخيييياذ التييييدابير الالزميييية لمنييييع متييييل األشييييخاص المصييييابين بييييالمهق  -96-72
واألطفيياس المعييامين والتييوا م واألطفيياس المتهمييين بممارسيية الشييعوذة والسييحر فييي 

ذه الجيرا م  إطار الطقو  التقليدية  ومقاضاة األشخاص المشتبه في ارت ابهم لهي
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وزيييادة الجهييود ميين أجييل التوعييية بالحاجيية إلييى استتصيياس مثييل اييذه الممارسييات 
 )أيرلندا(؛

اعتمييياد مييييوانين محيييددة تحظيييير التمييييييز وتحميييي الفتيييييات واألطفيييياس  -96-73
المعيييامين واألطفييياس المصيييابين بفييييرو  نقييي  المناعييية البشيييرية/اإليدز؛ والقيييياو  

وعييية للنهييوض ب راميية وحقييوق األشييخاص باإلضييافة إلييى ذليية  بتنظيييم حمييالت ت
المصييييابين بييييالمهق والتييييوا م واألطفييييياس المعييييامين واألطفيييياس المتهمييييين بالسيييييحر 

اييييؤالء  يتعييييرض لهمييييااإلعييييداو اللييييذين أو /و والشييييعوذة  مصييييد م افحيييية التخلييييي
 األطفاس )الم سية(؛

فييييرض حظيييير صييييرية علييييى العقوبيييية الجسييييدية لألطفيييياس فييييي جميييييع  -96-74
 يا(؛)سلوفين األوساط

اتخاذ التدابير لمنع العنف ضد النساء والفتيات  وال سيما من لالس  -96-75
اسيييتنباط اسيييتراتيجية للحمايييية واإلدميييات االجتمييياعي مصيييد التقلييييل مييين حييياالت 

 االتجار باألطفاس واالعتداء عليهم جنسياا )اندا(؛
 اتخاذ الخطوات الالزمة لم افحة االتجار باألطفاس ألغراض الجينس -96-76

واالعتيييداء علييييهم  بميييا فيييي ذلييية مييين ليييالس تحسيييين النظييياو القضيييا ي  وتعزييييز 
الييييدعم التعليمييييي واإلصييييالحي للضييييحايا  وتييييوفيرمؤسسييييات الح ييييم ذات الصييييلة 

 )تايلند(؛
إنفياذ تشيريع يجيرو االتجيار باألطفيياس  مين ليالس التحقييق فيي جييرا م  -96-77

بيييين اليييوزارات والمعنيييية  االتجيييار ومقاضييياتها  ودعيييوة اللجنييية التوجيهيييية المشيييتراة
باالتجييار إلييى االنعقيياد ميين جديييد  ورصييد أمييواس لاصيية للجنيية لتنفيييذ لطيية عمييل 

 وطنية )الواليات المتحدة األمري ية(؛
أشي اس عميل األطفياس   من أسيوأوضع تشريع لحماية جميع األطفاس  -96-78

 ي ية(؛بما في ذلة االستغالس الجنسي ألغراض تجارية )الواليات المتحدة األمر 
طفيياس تييين   بشيي ل ليياص  عليييى اعتميياد سياسيية شييياملة لحماييية األ -96-79

 م افحة عمل األطفاس واالتجار بهم )فرنسا(؛تعزيز 
النظر في جدوى تنفيذ برامج الحمايية االجتماعيية التيي مين شيأنها أن  -96-80

 تساعد على معالجة مش لة عمل األطفاس )مصر(؛ 
نها يييية عليييى إعيييداد لطييية العميييل الوطنيييية لم افحييية الصيييبغة الإضيييفاء  -96-81

 عمل األطفاس )إثيوبيا(؛ 
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اتخييياذ التيييدابير المناسيييبة لمعالجييية االسيييتغالس االمتصيييادي لألطفييياس  -96-82
والسييهر علييى االحتييراو التيياو لحقييومهم امتثيياالا للمعييايير الدولييية المبينيية فييي اتفامييية 

 ساسية )إيطاليا(؛منظمة العمل الدولية األ اتحقوق الطفل واتفامي
 مواصلة اإلصالحات في مطاع العدس )الجزا ر(؛ -96-83
 مواصلة عملية إصالن نظاو العدالة )أنغوال(؛ -96-84
 المضي في اتخاذ التدابير لتعزيز نظاو العدالة )سنغافورة(؛ -96-85
تدابير لتعزييز النظياو القضيا ي لتيوفير ليدمات فعالية ومسيتقلة الاتخاذ  -96-86

 (؛ بوتسواناة )وموثوم
تسيييريع و تعجييييل عمليييية إصيييالن نظيييامي القضييياء والسيييجون لضيييمان  -96-87

إم انية الوصوس إلى العدالة بصرا النظر عين المرايز االمتصيادي أو نيوع الجينس 
 أو األصل االجتماعي أو المراز السياسي )إسبانيا(؛

 ىطبقيياا ألعلييتسيريع اإلصييالحات القضيا ية مصييد ضيمان سييير القضياء  -96-88
معايير حقوق اإلنسان الدولية  وبش ل لاص تيسيير الوصيوس إليى العدالية لجمييع 

 األشخاص على مدو المساواة دون تمييز )اوستاري ا(؛
 اتخاذ لطوات ملموسة لضمان استقالس القضاء )السويد(؛ -96-89
تعزيز الخطط والبرامج لترسيخ وضمان استقاللية وفعالية المؤسسيات  -96-90

 ن طريق تزويداا بالهياال والموارد المالية المال مة )شيلي(؛القضا ية  ع
اتخاذ المزيد من اإلجراءات من أجل ضمان توافر ليدمات المحياام  -96-91

ت يون الرسيوو ذات الصيلة بياإلجراءات أمياو  أالا في جميع المنياطق  والسيهر عليى 
 المحاام مفرطة )نيوزيلندا(؛

عدالة الوطنية تشيمل التيدابير اإلداريية اتخاذ إجراءات لمتابعة لطة ال -96-92
لضمان الوصوس إلى نظياو العدالية  وبيرامج التيدريب  والتيدابير التشيريعية المتعلقية 

 بالضمانات لتأمين استقاللية القضاء )الم سية(؛
تييوفير مييا ي فييي ميين المييوارد  بمييا فييي ذليية اتخيياذ تييدابير بنيياء ثقيية  -96-93

 )السويد(؛ اما ينبغيمن العمل   لتم ين القضاء والسلطات القانونية
القيياو عليى وجيه االسيتعجاس بتسيريع إصيالحات مطياع العدالية مصيد  -96-94

تمهييييداا لتعييييينهم  ضيييمان تلقيييي أعضييياء الهيتييية القضيييا ية لتيييدريب ميييانوني مال يييم 
لسيهر علييى تيسييير الوصييوس إليى المحيياام عيين طريييق ضيمان تييوافر مييا ي فييي ميين وا

ضييالا عيين اتخيياذ تييدابير لتم ييين األشييخاص الييذين المحيياام فييي جميييع المنيياطق  ف
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أيضييياا إليييى نظييياو المحييياام  مييين الوصيييوس لهيييمليسيييا ليييديهم اإلم انييييات ال افيييية 
 )ألمانيا(؛ 

مواصلة تعزيز سييادة القيانون والنهيوض بهيا باالسيتناد إليى مؤسسيات  -96-95
 ح ومييية فعاليية ومسييؤولة ميين لييالس أمييور ميين بينهييا إصييالن مطيياع العداليية واتخيياذ

 تدابير لتشجيع استقاللية القضاء )البرازيل(؛
مواصييلة االسييتعانة بالشييرااء الييدوليين واإلمليميييين فييي التنمييية لييدعم  -96-96

إصالن مطاعي الدفاع واألمن  واتخاذ تدابير أولية لضمان مبادرات مواصلة تنفيذ 
 تزويييد مييوظفي اإلنفيياذ بييالتثقيف والتييدريب المال مييين فييي مجيياس حقييوق اإلنسييان

 )الفلبين(؛
القييييياو بحصييييالحات فييييي مطيييياعي الييييدفاع واألميييين لتفييييادي التييييدلل  -96-97

سيييادة القييانون  لترسيييخوللييق الظييروا الالزميية   العسيي ري فييي شييؤون الح وميية
 )اوستاري ا(؛

ترسيييييخ إصييييالحات مطاعييييات العييييدس واألميييين والييييدفاع لمنييييع ت ييييرر  -96-98
 بيساو )غانا(؛ -االنقالبات وتأمين نظاو دستوري مستداو في غينيا 

مقاضيياة انتهااييات حقييوق اإلنسييان التييي يرت بهييا أفييراد دوا يير األميين  -96-99
ميين جانييب واتخيياذ التييدابير التييي ت فييل سييير القضيياء بطريقيية مسييتقلة دون عرمليية 

أشييخاص لهييم صييلة بالجريميية المنظميية أو بقطيياع األميين أو غيييرام ميين األشييخاص 
 )ألمانيا(؛

من مصد ضيمان تطابقيه عليى المعيايير الدوليية إتماو إصالن مطاع األ -96-100
 وضمان احتراو موات األمن لحقوق اإلنسان احتراماا اامالا )فرنسا(؛

تعزيييز القضيياء مصييد م افحيية اإلفييالت ميين العقيياا وجميييع أشيي اس  -96-101
 الجريمة )جمهورية ال ونغو الديمقراطية(؛

اع عيين حقييوق م افحيية اإلفييالت ميين العقيياا السييا د وميين ثييم الييدف -96-102
 الضحايا والنهوض باحتراو حقوق اإلنسان )البرتغاس(؛

اتخيياذ التييدابير الالزميية لم افحيية اإلفييالت ميين العقيياا فيمييا يتصييل  -96-103
 بانتهااات حقوق اإلنسان  بصرا النظر عن اوية مرت بيها )فرنسا(؛

اتخييييياذ التيييييدابير لوضيييييع حيييييد لافيييييالت مييييين العقييييياا  وإلحضيييييار  -96-104
عيييين االعتييييداءات علييييى حقييييوق اإلنسييييان أو انتهاااتهييييا أميييياو القضيييياء المسييييؤولين 

 وأيرلندا الشمالية(؛ ى)الممل ة المتحدة لبريطانيا العظم
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التطرق لمسا ل اإلفالت مين العقياا الخطييرة فيميا يتصيل بعملييات  -96-105
 التوميف التعسفي المزعومة واالحتجاز المطويس لمنتقدي الح ومة )أستراليا(؛

ضيييييمان احتيييييراو الحقيييييوق والحرييييييات األساسيييييية لجمييييييع السييييي ان   -96-106
سيييييما النسيييياء واألطفيييياس  واعتميييياد اافيييية التييييدابير الالزميييية لضييييمان م افحيييية  وال

اإلفييالت مييين العقيياا عييين طرييييق إجييراء تحقيقيييات مصيييد تحديييد مرت بيييي أعمييياس 
 العنف وجميع انتهااات حقوق اإلنسان )األرجنتين(؛

 تتماشى مع اتفامية حقوق الطفل )مالي(؛ جعل عدالة األحداا -96-107
وضيييع إطيييار ميييانوني ييييوفر حمايييية اافيييية اللمبلغيييين عييين االنتهااييياتا  -96-108

 الذين ي ونون شهوداا في الجرا م ذات الصلة بالفساد )السويد(؛
تييوفير مييا ي فييي ميين المييوارد المالييية والمييوارد ميين المييوظفين لتم ييين  -96-109

عن سلطات إنفاذ القيوانين  مين م افحية الفسياد فيي  م تب المدعي العاو  فضالا 
 البلد )السويد(؛

النظييير فيييي إنفييياذ آلييييات تشيييريعية مم نييية مييين شيييأنها أن تسييياعد فيييي  -96-110
سيما االتجيار بالمخيدرات وغسييل  م افحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود  وال

 األمواس )مصر(؛
ابير المناسيبة لم افحية األسيباا اتخاذ التدابير العاجلة العتماد التد -96-111

بيسيياو  بمييا فييي ذليية معالجيية  -الجذرييية النعييداو االسييتقرار السياسييي فييي غينيييا 
مسييألتي الفسيياد المتصييل باالتجييار غييير المشييروع بالمخييدرات  وغسيييل األمييواس 

 )غانا(؛
 إعطاء األولوية لضمان حماية حرية التعبير )أستراليا(؛ -96-112
البيرامج مين أجيل تشيغيل الشيباا فيي مطياعي الزراعية مواصلة تعزييز  -96-113

 وصيد األسماك )الفلبين(؛
سيييما  المضييي فييي ت ثيييف الجهييود فييي ميييدان حقييوق اإلنسييان  وال -96-114

الحقييييوق االمتصييييادية واالجتماعييييية والثقافييييية ميييين أجييييل تحسييييين ظييييروا عييييي  
 ؛البوليفارية(( -الس ان  وبش ل لاص أضعف الفتات )فنزويال )جمهورية 

 مواصلة م افحة الفقر اححدى أولويات البلد الر يسية )اوبا(؛ -96-115
 تعزيز السياسات الرامية إلى الحد من الفقر )أنغوال(؛ -96-116
اتخيياذ التييدابير المناسييبة للحييد ميين ارتفيياع معييدس األشييخاص الييذين  -96-117

 يعانون من فقر مدمع )توغو(؛
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من حدة الفقر فيي الجهيود الراميية  مواصلة إعطاء األولوية للتخفيف -96-118
 إلى رفع مستويات عي  الس ان )الصين(؛

سيييييما ميييين لييييالس تنفيييييذ  مواصييييلة الجهييييود للحييييد ميييين الفقيييير  وال -96-119
 )الجزا ر(؛ 2015-2011االستراتيجية الوطنية للفترة 

سييما ميع مراعياة حقيوق  اتخاذ تدابير ملموسية للحيد مين الفقير  وال -96-120
 )ملديف(؛الطفل 
مواصلة النشاط في التميا  اليدعم المتواصيل مين المجتميع اليدولي  -96-121

 إلنفاذ برامج للق العمالة والتخفيف من حدة الفقر )الفلبين(؛
وضع آلية مستدامة لحماية السي ان مين انعيداو األمين الغيذا ي  مين  -96-122

 (؛لالس استراتيجيات للوماية وتنفيذ البرامج االجتماعية )ترايا
است شييييياا السيييييبل المم نييييية لتيييييوفير تخصيييييي  الميييييوارد البشيييييرية  -96-123

والمالييية والتقنييية ال افييية لقطيياع الصييحة ميين أجييل ضييمان التمتييع بخييدمات صييحية 
 عالية الجودة )مصر(؛

 زيادة تعزيز الجهود للحد من وفيات الرضع واألمهات )إثيوبيا(؛ -96-124
 مهات واألطفاس )جنوا أفريقيا(؛تعزيز الجهود للحد من وفيات األ -96-125
تعزييييز الجهيييود للحيييد مييين ارتفييياع معيييدالت وفييييات األمهيييات ووفييياة  -96-126

 ومرض األطفاس دون سن الخامسة )البرتغاس(؛
ت ثيييف الجهييود للحييد بشيي ل ملمييو  ميين معييدس وفيييات األمهييات  -96-127

 ووفاة األطفاس دون سن الخامسة وإصابتهم بالمرض )توغو(؛
صيييلة الجهيييود للحيييد مييين معيييدالت وفييييات األمهيييات واألطفييياس  موا -96-128
سييييما باتخييياذ تيييدابير وما يييية  وتنظييييم حميييالت تلقيييية  وايييذلة وضيييع لطيييط  وال

 واستراتيجيات شاملة في مطاعات الصحة )إندونيسيا(؛
زيادة مخصصات الصحة في الميزانية إلى الحد األدنى الموصيى بيه  -96-129
المحليي اإلجميالي  تمشيياا ميع االلتزاميات المتعهيد في الما ة من النياتج  15واو 

بهييييا بموجييييب إعييييالن أبوجييييا  مصييييد التصييييدي لمعييييدالت وفيييياة ومييييرض األمهييييات 
 واألطفاس دون سن الخامسة  التي تبع  على بالغ القلق )سلوفينيا(؛

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لخفض عيدد اإلصيابات بفييرو  نقي   -96-130
عيين طريييق تعزيييز بييرامج التثقيييف الوطنييية  وزيييادة الجهييود المناعيية البشييرية/اإليدز 

لضيييمان تيييوافر أدويييية العيييالت بمضيييادات الفيروسيييات الع وسييية والحصيييوس عليهيييا 
 )ناميبيا(؛
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 تحسين نظامي الصحة والتعليم )أنغوال(؛ -96-131
مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق اإلنسان  إضافة إلى  -96-132

 تعليم والصحة )ال ويا(؛تحسين نظامي ال
للق الظروا المؤاتية لتم ين أضيعف الفتيات مين التمتيع بخيدمات  -96-133

 التعليم والصحة األساسية )رواندا(؛
تنفييييذ جميييييع التيييدابير المم نيييية لتحسيييين نظيييياو التعلييييم فييييي البلييييد  -96-134

 )اوبا(؛
تحسيييين تطيييوير التعلييييم عييين طرييييق زييييادة التسيييجيل فيييي الميييدار   -96-135
 تحسين نوعية التعليم )الصين(؛و 

 المضي في اتخاذ التدابير لرفع مستويات التعليم )سنغافورة(؛ -96-136
مواصيييلة الجهيييود لتحسيييين نظييياو التعلييييم اليييوطني وإلدرات التثقييييف  -96-137

 بحقوق اإلنسان في المنهات الدراسي )السودان(؛
اإلجبيياري لجميييع زيييادة التمويييل ميين أجييل التعليييم وإعميياس التعليييم  -96-138

 األطفاس )سلوفينيا(؛
التييييدابير الالزميييية لضييييمان الوصييييوس إلييييى التعليييييم دون تمييييييز اتخييياذ  -96-139

 وإمرار التعليم االبتدا ي المجاني للجميع )ترايا(؛
 مواصلة الجهود لتوفير التعليم لجميع األطفاس )توغو(؛ -96-140
ألطفييياس إليييى التعلييييم اتخييياذ تيييدابير لزييييادة إم انيييية وصيييوس جمييييع ا -96-141

 وتحسين البنى التحتية التعليمية وجودة التعليم )ترينيداد وتوباغو(؛
السيييعي إليييى ضيييمان إم انيييية وصيييوس جمييييع األطفييياس إليييى التعلييييم  -96-142

 وتحسين الهياال األساسية التعليمية ونوعية التعليم )مصر(؛
تعليييييم وضييييع لطيييية وطنييييية لتييييأمين إم انييييية وصييييوس الجميييييع إلييييى ال -96-143

 )المغرا(؛
مواصيييلة الجهيييود الراميييية إليييى تم يييين جمييييع األطفييياس مييين التمتيييع  -96-144

 بالتعليم  والتطرق إلى أوجه التفاوت في التمتع بالتعليم )موريتانيا(؛
تعزيييز الجهييود لضييمان حصييوس جميييع األطفيياس علييى تعليييم ابتييدا ي  -96-145

 مجاني وإجباري من نوعية جيدة )البرتغاس(؛
تأمين التعليم االبتيدا ي المجياني للجمييع دون تميييز  بميا فيي ذلية  -96-146

 عن طريق زيادة توفير األمواس للتعليم )إستونيا(؛
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العمييل ميين أجييل إنفيياذ القييانون المتعلييق بنظيياو التعليييم وزيييادة تقييديم  -96-147
اليييدعم الميييالي الموجيييه لصيصييياا للتعلييييم لضيييمان تمتيييع جمييييع األطفييياس بيييالتعليم  

 بالهياال األساسية التعليمية وجودة التعليم )ليبيا(؛والنهوض 
إمامة الظروا الالزمة لتوفير إم انية وصوس أشد الس ان ضعفاا إلى  -96-148

التعليم األساسي وإعادة إطالق السياسة الرامية إلى تسجيل الفتيات في المدار  
 )غابون(؛

ع  عيين طريييق إماميية بحعميياس الحييق فييي التعليييم للجمييي القييياو تييدريجياا  -96-149
الظروا التي يم ن فيها لألشد ضيعفاا التمتيع بيالتعليم األساسيي والقيياو  فيي ايذا 

 السياق  بتنفيذ سياسة ُتشجِّع أيضاا الفتيات على االلتحاق بالمدار  )ألمانيا(؛
زيييادة تمويييل التعليييم؛ وضييمان وصييوس جميييع األطفيياس إلييى التعليييم؛  -96-150

ت بيين الجنسيين فيي التمتيع بيالتعليم وتحسيين الهياايل والتغليب عليى أوجيه التفياو 
 األساسية التعليمية وجودة التعليم )ناميبيا(؛

مواصلة مناشدة المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي والتقني مصيد  -96-151
تعزييييييز تمتيييييع السييييي ان بحقيييييوق اإلنسيييييان وتحقييييييق األايييييداا اإلنما يييييية لأللفيييييية 

 )السنغاس(؛
و/أو التوصيات الواردة في اذا التقريير تع يس موميف الدولية  جميع االستنتاجات -97

ينبغيي تأوييل ايذه االسيتنتاجات  )الدوس( التي مدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال
 و/أو التوصيات على أنها مد حظيا بتأييد الفريق العامل ا ل.
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 المرفق

 تش يلة الوفد  
 [English only] 

The delegation of Guinea-Bissau was headed by Mr. José António Gonçalves, 

Adviser to the Minister of Justice on Strategic Planning, and was composed of the 

following members: 

• Ms. Aida Injai Fernandes, President of the National Human Rights Commission; 

• Mr. Cletche Sanhá, Director of the Treaties Section of the Ministry of Foreign 

Affairs; 

• Mr. Luís Vaz Martins, President of the National Human Rights League. 

    


