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 مقد ِّمة  
 حقوو  جملس بقرار عملا  املنشأ الشامل، الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق عقد -1

 وُأجوووووري .2019 أاير/موووووايو 17 إىل 6 مووووون الفووووو ة يف الثلثووووون الثالثوووووة دورتووووو  ،5/1 اإلنسوووووان
 .2019 أاير/مووايو 13 يف املعقووودة عشورة يووةالثان اجللسوة يف االسووتواةية بغينيوا املتعلووق االسوتعراض

 حبقوو  املكلو  الووررا،، لورةيس الثالو  الناةو  موويي، نسوو ألفونسوو االسوتواةية غينيوا وفد وترأس
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بغينيا االستواةية يف جلست  السابعة عشرة املعقودة  اإلنسان.

 يف 16 أاير/مايو 2019. 
 التوواي املقووررين فريووق اإلنسووان حقووو  جملووس اختووار ،2019 الثاين/ينوواير يووانون  15 ويف -2

 وأويرانيا. آيسلنداو  فاسو، بوريينا االستواةية: بغينيا املتعلق االستعراض لتيسري الثلثية( )اجملموعة
 موون 5 والفقوورة 5/1 اإلنسووان حقووو  جملووس قوورار مرفووق موون 15 الفقوورة حكووامأل ووفقوواا  -3

 االستواةية: بغينيا املتعلق االستعراض ألغراض التالية الواثةق صدرت ،16/21 لساجمل قرار مرفق
 (؛A/HRC/WG.6/33/GNQ/1) )أ(15 للفقرة وفقاا  مقدم يتايب  وطين/عرض تقرير )أ( 
 اإلنسووووان حلقووووو  السووووامية املتحوووودة األموووم مفوضووووية أعدتوووو  للمعلومووووات جتميووو  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/33/GNQ/2) )ب(15 للفقرة وفقاا  السامية( )املفوضية
 (.A/HRC/WG.6/33/GNQ/3) )ج(15 للفقرة وفقاا  السامية املفوضية أعدت  موجز )ج( 

 أملانيوووا سوولفاا  أعوود ا أسووو لة قاةمووة الثلثيووة اجملموعوووة طريووق عوون االسوووتواةية غينيووا إىل وأحيلوو  -٤
 الصوووعيد علووو  واملتابعوووة بووول واإل ابلتنفيووو  املعنيوووة األصووودقا، جمموعوووة عووون ابلنيابوووة وبلجيكوووا والربتغوووال
 املتحوودة والوووالايت الشوومالية وأيرلنوودا العظموو  لربيطانيووا املتحوودة واململكووة وسوولوفينيا وإسووبانيا الوووطين،

 لشامل.ا الدوري للستعراض الشبكي املوق  يف األس لة ه ه عل  االطلع وميكن األمريكية.

 االستعراض عملية مداوالت موجز -أوالا  
 االستعراض موضوع الدولة جانب من الةاحل عرض -ألف 

 التقريور أن وذيور اإلنسوان. حقوو  جملوس أموام ميثول أن سوروره دواعوي مون إن الوفود قال -5
 الووودوري االسووتعراض إطووار يف السووابق التقيوويم يف املقبولوووة التوصوويات تنفيوو  يغطووي الثالوو  الوووطين
 التوصوويات وتنفيو  اإلنسووان، و حقو حلالووة الشوفافية، مون بوورو  دراسوة، التقريوور ويتضومن الشوامل.
 التنفي . عملية أثنا، صودف  اليت والتحدايت املختلفة، الدولية وااللتزامات املقبولة

 العدالوووووة أريوووووان لتوطيووووود األولويوووووة إيووووول، تقووووورر الثالووووو ، الووووووطين االقتصوووووادي املووووو  ر ويف -6
 يف واالجتماعيوة تصواديةقاال للتنميوة الوطنيوة األهداف حتقيق بغية الفقر عل  والقضا، االجتماعية

 :2063 لعووام األفريقووي االحتوواد وخطووة 2030 لعووام املسووتدامة التنميووة وخطووة ،2020 عووام أفووق
 تكوريس علو  والتصوميم السياسوية اإلرادة أتييد االستواةية غينيا وأعادت إليها. نصبو اليت أفريقيا
 قوويم أمسوو  اإلنسووان حقووو  فيوو  تشووكل الوو ي اجملتموو  لبنووا، الوطنيووة والقوودرات اجلهووود موون املزيوود

 والدميقراطي. السلمي التعايش
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 201٨ حزيران/يونيوووو  يف أنشوووو   الشووووامل، الوووودوري االسووووتعراض مبتابعووووة يتعلووووق وفيمووووا -7
 ومكت  املريزية، اإلدارة دواةر مجي  من أعضا، من امل لفة القطاعات، بن املش ية التقنية اللجنة
 صووياغة مسوو ولة وتولوو  اإلنسووان، حقووو  ومريووز ملووان،لرب وا العليووا، العوودل وحمكمووة املظووا ، أموون
 الوطين. التقرير

 املتحوودة األمووم بوورجم  موون تقنيووة مبسوواعدة الصوولة، ذات اإلدارة دواةوور مجيوو  توودري  وجيووري -٨
 الصولة ذات واملعلوموات التقوارير مون وغريهوا اإلحصواةية البيواجت جلمو  اإلمناةي(، )الربجم  اإلمناةي

 مبوجوووو  املنشووووأة اهلي ووووات موووون والووووواردة الشووووامل الوووودوري االسووووتعراض خوووولل مووووةاملقد ابلتوصوووويات
 هي وات إنشوا، ولعول اإلنسوان. حلقوو  اإلقليمية واهلي ات واألجهزة اخلاصة، واإلجرا،ات معاهدات،

 إبنشوا، مسوتقبلا  القيوام عنود بو  يس شود وأن طوطاخل يعزر أن شأن  من القبيل ه ا من ورارية تنسيق
 اإلنسان. حقو  آليات مجي  عن الصادرة ابلتوصيات يتعلق فيما واملتابعة بل إلل وطنية آلية
 القووووانون ومبوجوووو  واآلرا،، واألفكووووار والفكوووور التعبووووري حبريووووة اعوووو ف الدسووووتور، ومبوجوووو  -9
 إنشوا، حريوة أُقورت والبصورية، السومعية اإلعولم ووساةط والنشر ابلصحافة املتعلق 6/1997 رقم
 للمق حوات مناقشوات إلجورا، اسوتعداد علو  واحلكوموة مسوبقة. رقابوة دون اإلعولم وساةط مجي 
 لغاايت . االمتثال حتسن هبدف القانون ه ا مراجعة إىل الرامية
 واتسواب. وتطبيوق واإلن ن  التلفزيون وشبكات الصح  خمتل  حالياا  البلد يف وتعمل -10
 يانووووو   وإن االجتماعيوووووة، ماإلعووووول وسووووواةط إىل الوصوووووول إمكانيوووووة علووووو  قيوووووود أيوووووة تفووووورض وال

 اإللك ونيووة ابلصووحيفة يتعلووق وفيمووا التقنيووة. التشووغيلية الصووعوابت بعوو  ابسووتمرار تقوور احلكومووة
Diario Rombe اإلذاعيوووووة واحملطوووووة Radio Macuto،  وهوووووو الصووووولة، اذ القوووووانون احلكوموووووة طبقووووو 

 السومعة يو طو  الشورف يف وامل سسوات األشوخا  حلق األولوية وأول  ،6/1997 رقم القانون
 الدستور. يف ب  املع ف النحو عل  والصي ،

 مووون احلكوموووة جعلوو  الثالووو ، الوووطين االقتصوووادي املوو  ر عووون الصووادر للتكليووو  ووفقوواا  -11
 للبلد. سياسية أولوية 1/1999 قانون مراجعة
 إضوووفا، القضووواةي النظوووام اسوووتقللية لضووومان الدولوووة اختووو  ا الووويت الرةيسوووية التووودابري ومووون -12
 الودور وتقويوة القوانونين الفاعلن قدرة لتعزيز التدري  وتوفري القضاةي، اجلهار عل  املهين ب طاال

 ،حووود أدىن إىل التقليووول وبغيوووة ذلووو ، إىل وابإلضوووافة للقضوووا،. األعلووو  اجمللوووس بووو  يضوووطل  الووو ي
 التووأديي النظووام أيوورب بقوودر ُعووزر السوولطة، اسووتعمال يف التعسوو  حوواالت موون ،اإلمكووان قوودربو 
 القضاةية. اهلي ات ل  ختض   يلا

 أنشو   الغايوة، هلو ه وحتقيقواا  املهوين. للطواب  تودرجيي إضوفا، لعملية األمن قوات وختض  -13
 م  التعاون عل  منفتحة احلكومةو  تعزيزمها. وجيري القضاةي واملعهد العسكرية EMIGO أيادميية
 التنمية. يف الشريكة والدول حدةتامل األمم م  ذل  يف مبا املساةل، ه ه بشأن الدوي اجملتم 
 اإلنسوان حلقوو  الدوليوة الصوكو  علو  البلود صود  األطفال، عمل مبسألة يتعلق وفيما -1٤
 الطفل. حبقو  معنيةا  وطنيةا  جلنةا  الرائسة هي ة وأنشأت الصلة ذات
 مناحملوا نقابوةل حموددة ميزانيوة وخصص  للمحتجزين اجملانية القانونية املساعدة من وضُ  -15
 يلقو  ال ين األشخا  وحيتجز القانون. علي  ينص ما حنو عل  الغرض، هل ا االستواةية غينيا يف

 قضووواةية، سووولطة علووو  يتعووون وبعووودها سووواعة، 72 إىل تصووول ملووودة الشووورطة لووود  القوووب  علووويهم
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 أوفينوو  ويف ابات يف جديوودة سووجون وشوويدت ابالحتجووار. صوورحياا  إذجا  تصوودر أن القووانون، مبوجوو 
 الرعايوووة لكفالوووة السوووجون يف عيوووادات احلكوموووة أنشوووأت ذلووو ، علووو  وعووولوة نغوموووو.و م أسووويم،
 يف العولج تلقوي للسوجنا، يتوي  اتفوا  إىل والصوحة العودل ورارات وتوصول  األساسوية، الصحية

 وهووي االحتجووار، أثنووا، وفيوات حوواالت هنووا  يانوو   أبنو  احلكومووة وأقوورت الرةيسووية. املستشوفيات
 هي ووات موو  ابلتنسوويق االحتجووار ومرايووز السووجون بووزايرة نيحمايوود ناقبملوور  للسووما  اسووتعداد علوو 
 واإلرشاد. امللحظات وتقدمي الوطنية، الرقابة
 قوووات جانوو  موون املعاملووة سووو، علوو  يافيووة  أدلووة بشووأ ا تتوووفر حوواالت مثووة يانوو   ويلمووا -16

 ويعواقبون احملوايم إىل وحيوالون مهوامهم، مون ويعفوون مرتكبيهوا ضد أتديبية إجرا،ات  ُ خ  ت  توُ  األمن،
 للقانون. وفقاا 
 واألحوزاب احلكوموة بون لوزمامل الووطين تفوا اال يف السولمي التجمو  يف احلوق عل  نص وقد -17

 ماالبو. يف م خراا  عقد ال ي الوطين السياسي للحوار اخلتامية الوثيقة يف وي ل  السياسية،
 ممارسوة ويونظم والوتظلم، والتظاهر ،اإلضراب يف واحلق النقابية احلرية عل  الدستور ونص -1٨
 حبريووة املتعلووق 5/2015 رقووم والقووانون ابلنقوواابت املتعلووق 12/1992 رقووم القووانون احلقووو  تلوو 

 تلوو  أهووداف لتحقيووق التشووريعات مراجعووة اق احووات علوو  منفتحووة احلكومووةو  والتظوواهر. التجموو 
 وج . أحسن عل  القوانن
 هبوو ه للتوعيووة األولويووة إعطووا، احلكومووة قووررت ابألشووخا ، االجتووار مكافحووة أجوول وموون -19

 العاموة املديريوة سويما وال لو ، التصودي عون املسو ولة اهلي ات وساطأ ويف عموماا  اجملتم  يف املسألة
 علوو  اتفووق اإلمنوواةي، املتحوودة األمووم وبوورجم  املظووا  أموون مكتوو  موو  وابلتعوواون اإلنسووان. حلقووو 
 االستواةية. غينيا يف ابألشخا  االجتار ةومكافح من  بشأن سنوات مخس مدت  مشروع
 فوو ن اإلنسووان، حقووو  جمللووس اخلاصووة اإلجوورا،ات إىل داةمووة دعوووة إبصوودار يتعلووق وفيمووا -20

 عنودما اخلاصوة اإلجورا،ات إطوار يف بووالايت املكلفوون هبوا يقووم الويت الزايرات تعارض ال احلكومة
 ةم.املل النحو عل  الزايرات ه ه عل  للحصول طلبات تقدم
 احلقووو  يف املسوواواة مببوودأ فيهووا لووبس ال اع افوواا  االسووتواةية لغينيووا القووانوين النظووام ويعوو ف -21
 بشوأن اإلنسوان حلقوو  الرةيسوية الدوليوة الصوكو  علو  البلود صود  وقود ،ايناجلنس التمييز وعدم
 بون املسواواة رالدسوتو  مون 13 املوادة تضمن إذ واملرأة الرجل بن  ييز أي يوجد وال املسألة. ه ه

 األموور اجلنسواين، العنوو  بشوأن قوانون مشووروع الشوي  جملوس  صووا  وقود سووا،. حوود علو  اجلنسون
 النظر. قيد حالياا  وهو اجلنسي، والتحرش املنزي للعن  التصدي شأن  من ال ي

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -ابء 
 جلسوووة أثنوووا، املقدموووة التوصووويات وتووورد جت.ببيوووا وفوووداا  ٨2 أدىل التحووواور، جلسوووة أثنوووا، -22

 التقرير. ه ا من الثاين الفرع يف التحاور
 أفضووووول صوووووحية رعايوووووة بووووورجم ’’ العتمادهوووووا االسوووووتواةية غينيوووووا علووووو  مورامبيوووووق وأثنووووو  -23

 ،2020 عووووووام أفوووووق يف واالجتماعيوووووة االقتصوووووادية للتنميوووووة الوطنيوووووة اخلطوووووة إطوووووار يف ‘‘للجميووووو 
 الفساد. ملكافحة املتحدة ممألا اتفاقية إىل نضمامهاوال
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 االسووووتعراض مووون السووووابقة الووودورة منووو  الدولووووة تبووو هلا الووويت دو اجلهوووو إىل ميامنوووار وأشوووارت -2٤
 بووون املسووواواة وعووودم الفقووور ومكافحوووة والتعلووويم العووويش نوعيوووة حتسووون أجووول مووون الشوووامل الووودوري
 والثانوية. اةيةبتداال ابملدارس االلتحا  معدالت رايدة يف إجنارا ا عل  وأثن  اجلنسن،

 تنفيو  يف املتبو  الشوامل الونه  وعلو  الووطين تقريرها عل  االستواةية غينيا جميبيا وهنأت -25
 الدولية. االتفاقيات من العديد عل  التصديق وعل  السابق، االستعراض من املقبولة التوصيات

 التشووووريعي، اإلصوووول  بشووووأن تقوووودم أي إحوووورار عوووودم إرا، قلقهووووا عوووون هولنوووودا وأعربوووو  -26
 الصوكو  من العديد عل  التصديق يف والتأخري القضاةي، اجلهار ابستقلل يتعلق فيما سيما وال

 األساسية. احلرايت بع  عل  املفروضة والقيود الدولية
 إىل أد  الووو ي األمووور للحكوموووة، العاموووة امل سسوووات بعمووول علمووواا  نيكووواراغوا وأحاطووو  -27

 للسكان. الواجبة اناإلنس حقو  جمال يف حقيقية حتسينات
 وامل سسوي القوانوين إطارهوا لتعزيوز االسوتواةية غينيا تب هلا اليت اجلهود عل  يجرياين وأثن  -2٨

 الراميوة اواسو اتيجيا  وجهودهوا اإلنسوان، حقوو  آليوات مو  العمول ذل  يف مبا اإلنسان، حلقو 
 الفساد. مكافحة إىل
 لكنها التع ي ، ادعا،ات يف التحقيقات إليمال احلكومة ابستعداد ابراغواي وسلم  -29
 رغووم القضووا،، نطووا  خووارج إعوودام حوواالت بوقوووع تفيوود الوويت التقووارير إرا، القلووق يسوواوها يووزال ال

 اإلعدام. عقوبة لتطبيق االختياري الوق 
 ورحبوو  الصووحية. والرعايووة االجتموواعي األموون لتعزيووز املتخوو ة التوودابري الفلبوون والحظوو  -30

 املوووورأة ضوووود والتمييووووز اجلنسوووواين ابلعنوووو  املتعلقووووة ابلتحوووودايت ميابلتسوووول االسووووتواةية غينيووووا ابنفتووووا 
 املساةل. هل ه ابلتصدي والتزامها

 االقتصووووادية للتنميووووة الوطنيووووة اخلطووووة خوووولل موووون اختوووو ت الوووويت التوووودابري قطوووور والحظوووو  -31
 سوويما وال السووكان، معيشووة مسووتوايت وحتسوون الفقوور ملكافحووة 2020 عووام أفووق يف واالجتماعيوة

 والصحة. التعليم جماالت يف
 حوق وهو اجلنسن، بن املساواة مفهوم ترمجة يف احملرر التقدم عل  يوراي  مجهورية وأثن  -32

 قيود هوو الو ي القوانون مشروع قبيل من ملموسة قانونية مبادرات إىل ،2012 دستور يف مكرس
 اجلنساين. العن  من احلماية إبطار يتعلق وال ي النظر
 عون املنبثقوة التوصويات لتنفي  االستواةية غينيا تب هلا اليت ابجلهود الروسي االحتاد ح ور  -33

 تووزال ال اإلنسووان حقووو  حالووة أن إىل أشووارت لكنهووا الشووامل، الوودوري للسووتعراض الثانيووة الودورة
 .حتدايت تشهد
 السوابقة، ورةالود عن املنبثقة التوصيات لتنفي  املتخ ة اإلجيابية ابخلطوات رواندا ورحب  -3٤

 واالقتصوووادي االجتمووواعي الوضووو  لتحسووون جهوووود مووون تب لووو  ملوووا االسوووتواةية غينيوووا علووو  وأثنووو 
 املساواة. لعدم والتصدي للمواطنن

 يف واالجتماعيوووة االقتصوووادية للتنميوووة الوطنيوووة اخلطوووة وتنفيووو  ابعتمووواد السووونغال ورحبووو  -35
 اخلطة. تل  إطار يف الرصد ونظم العامة املالية تعزيز سيما وال ،2020 أفق
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 مووو  شوووراية إطوووار يف اإلنسوووان، حلقوووو  العاموووة املديريوووة لقيوووام الدولوووة علووو  صوووربيا وأثنووو  -36
 والدوليوووة اإلقليميوووة واآلليوووات الصوووكو  بشوووأن عمووول حلقوووات بتنظووويم احلكوميوووة، غوووري املنظموووات
 تحدة.ملا مماأل من الواردة التوصيات تنفي  يسهل أن شأن  من ال ي األمر ،اإلنسان حلقو 
 األشووخا  حقووو  اتفاقيووة علوو  التصووديق يف البلوود أتخوور رغووم أنوو  سوورياليون والحظوو  -37
 اإلعاقوة. ذوي لألشوخا  املعيشوية الظوروف لتحسون اللرموة اخلطوات يتخ  ف ن  اإلعاقة، ذوي
 .2020 عام أفق يف واالجتماعية االقتصادية للتنمية الوطنية اخلطة العتمادها الدولة عل  وأثىن
 ومحايووة والفتوواة، املوورأة  كوون أجوول موون املب ولووة للجهووود تقووديرها عوون سوولوفينيا وأعربوو  -3٨

 احلوورايت علوو  املفروضووة القيووود إرا، القلووق عوون نفسوو  الوقوو  يف وأعربوو  الطفوول، حقووو  وتعزيووز
 الصحفين. وعل  اإلنسان حقو  عن املدافعن عل  ت ثر اليت القيود تل  وخاصة األساسية،

 اإلنسان. حلقو  الدولية الصكو  عل  االستواةية غينيا بتصديق أفريقيا جنوب ورحب  -39
 الوفود وشوكرت السوابقة، االسوتعراض دورة منو  اختو ت الويت التودابري عل  إسبانيا وأثن  -٤0
 املسبقة. األس لة عل  قدمها اليت الردود عل 
 وتنفيووو  ومحايتهوووا اإلنسوووان حقوووو  تعزيوووز أجووول مووون املب ولوووة ابجلهوووود السوووودان ورحبووو  -٤1

 والووربام  الفقوور ملكافحووة الوطنيووة للخطووة الدولووة علوو  وأثنوو  السووابقة. االسووتعراض دورة توصوويات
 االقتصادية. األهداف لبلو  عنها أعلن اليت
 علمواا  أحاطو  ف  وا البلد، يف اإلنسان حقو  حالة إرا، القلق عن سويسرا أعرب  ول ن -٤2

 علوووو  التصووووديق علوووو  االسووووتواةية غينيووووا  وشووووجع عوووودام،إلا عقوبووووة لتنفيوووو  االختيوووواري ابلوقوووو 
 إىل اهلوادف والسياسية، املدنية ابحلقو  اخلا  الدوي ابلعهد امللحق الثاين االختياري الربوتويول

 اإلعدام. عقوبة إلغا،
 يف دورهوا يتمثول الويت للتودوين، الوطنية اللجنة إلنشاةها الدولة عل  ليشيت - تيمور وأثن  -٤3

 علوو  القضووا، إىل الراميووة االسوو اتيجيات موون جمموعووة إىل وأشووارت التشووريعي. اإلصوول  يف الشووروع
 وشجع  اعتماد اخلطة الوطنية حلقو  اإلنسان. املرأة. ضد العن  ومن  اجلنسانية التفاواتت

 يبوووار  فووويهم مبووون ، ميشووواا  األيثووور الف وووات رفووواه رايدة إىل الراميوووة ابجلهوووود توغوووو ورحبووو  -٤٤
 عقوبووووة لتنفيووو  االختيووواري لوقووو اب وأقووورت اإلعاقووووة. ذوو واألشوووخا  واألطفوووال ،نسووواوال السووون

 حتسووون إىل سوووي دي مموووا حديثوووة، سوووجون بنوووا،بو  ،201٤ عوووام منووو  قاةمووواا  ظووول الووو ي اإلعووودام،
 االحتجار. ظروف
 الوقوو  وعلوو  الدوليووة االتفاقيووات موون عوودد علوو  لتصووديقها الدولووة علوو  تووونس وأثنوو  -٤5

 أن شووأ ا موون الوويت الفقوور، ملكافحووة الوطنيووة اخلطووة والحظوو  اإلعوودام. عقوبووة لتنفيوو  االختيوواري
 املستدامة. التنمية تضمن
 الووودخل مووون الفووورد نصوووي  مسوووتوايت أعلووو  أحووود االسوووتواةية لغينيوووا أن ترييوووا والحظووو  -٤6

 وأثنو  االقتصوادية. الثوروة مو  يتماشو  مبوا القوانون سويادة تعزيوز علو  وشجع  أفريقيا يف القومي
 الفساد. ملكافحة املتحدة األمم التفاقية النضمامها الدولة عل  ييار ت
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 ولكنهووووا اإلنسووووان، حقووووو  محايووووة جمووووال يف احملوووورر للتقوووودم الدولووووة علوووو  أوغنوووودا وأثنوووو  -٤7
 بووون سووويما وال اإليدر،/البشووورية املناعوووة نقوووص فوووريوس انتشوووار معووودل ارتفووواع القلوووق مووو  الحظووو 
 اآلفة. ه ه ملعاجلة ودهاهج تعزيز عل  احلكومة وشجع  الشباب،

 تعزيوز علو  االسوتواةية غينيوا وشوجع  اإلعودام. لعقوبوة امل ق  الوق  أويرانيا والحظ  -٤٨
 علو  للقضوا، فعالة خطوات اذابخت املرأة وحقو  اجلنسن بن املساواة ضمان إىل الرامية جهودها
 اجلنسي. االعتدا، أشكال ومجي  املنزي العن 
 للجتووار التصوودي إىل الراميووة اجلهووود مواصوولة علوو  االسووتواةية غينيووا تحوودةملا اململكووة وحثوو  -٤9

 منووو  البلوود يف اإلنسووان حقووو  جموووال يف احملوورر التقوودم حمدوديووة إرا، قلقوووة تووزال ال إ ووا وقالوو  ابلبشوور.
 الدميقراطي. احليز عل  املفروضة الشديدة القيود استمرار والحظ  201٤ لعام القطري االستعراض

 بوو  تقوووم مبوا تفيوود الويت التقووارير إرا، القلوق يسوواورها يوزال ال إ ووا املتحودة الوووالايت  الووق -50
 نطووا  خووارج قتوول حوواالت موون ادعووي مووا ذلوو  يف مبووا وعنوو ، تعسووفي احتجووار موون األموون قوووات
 ،والصوحفين املودين اجملتمو  ل هيو  حد وض  عل  احلكومة وحث  التع ي . إىل وجلو، القضا،

 السياسية. ةاملعارض أعضا،و 
 غينيوووا وحثووو  الدوليوووة، الصوووكو  علووو  للتصوووديق املب ولوووة ابجلهوووود أوروغوووواي وسووولم  -51

 الراميوة هودهواج وتعزيز األخر ، اإلنسان حقو  اتفاقيات عل  التصديق مواصلة عل  االستواةية
  ييز. أي دون األشخا  جلمي  الواجبة اإلنسان حقو  ضمان إىل
 اخلووودمات علووو  احلصوووول فووور  لوووزايدة الدولوووة علووو  البوليفاريوووة فنوووزويل مجهوريوووة وأثنووو  -52

 األحيووا، وبنووا، وارد،املوو احملودودي اإلعاقووة ذوي األشووخا  أسوور لودعم إجوورا،ات واختوواذ األساسوية،
 املنارل. من اآلالف ورع اليت ‘‘للجمي  السكن’’ الرةيسي ربجم لول اجلامعية

 اجلنسووي للتحوورش املعرضووات السووجينات بشووأن قلووق موون يسوواورها مووا إىل رامبيووا وأشووارت -53
 اسوووتمرار إرا، قلقهوووا عووون أيضووواا  وأعربووو  السوووجنا،. ورملةهووون احلوووراس يووود علووو  اجلنسوووي والعنووو 
 السياسين. واملعارضن والصحفين اإلنسان حقو  عن املدافعن وختوي  مضايقة
 أفووووق يف واالجتماعيووووة االقتصووووادية للتنميووووة الوطنيووووة اخلطووووة ابعتموووواد رمبووووابوي وسوووولم  -5٤
 ذلووو  يف مبووا امليزانيوووة، يف اعتمووادات مووون االجتموواعي للقطووواع خصووص موووا وأبووررت .2020 عووام
 الصحية. والرعاية التعليم ومرايز واملستوصفات املستشفيات إنشا،
 املتعلقوة اإلطاريوة املتحودة األموم اتفاقيوة إىل الدولوة النضومام تقوديرها عون اجلزاةر وأعرب  -55
 موون والثقافيووة واالجتماعيووة االقتصووادية التنميووة تعزيووز إىل راميووة جهووود موون لوو تب  ومووا املنووا  بتغووري
 .2020 عام أفق يف واالجتماعية االقتصادية للتنمية الوطنية اخلطة خلل
 التزاموووات مووو  الوووطين التشوووريعي اإلطووار ملوا،موووة املب ولووة ابجلهوووود علموواا  أنغووووال وأحاطوو  -56
 جلهودهووا الدولووة علوو  وأثنوو  الفسوواد، مبكافحووة اللجنووة ورحبوو  اإلنسووان. حلقووو  الدوليووة البلوود
 الوطين. االقتصاد تنوي  إىل الرامية
 201٨ حزيران/يونيو  يف القطاعوات بون املشو ية التقنيوة اللجنوة إبنشوا، األرجنتن ورحب  -57
 االستعراض. توصيات تنفي  ملتابعة شاملة عملية وض  أجل من
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 إجورا، علو  االسوتواةية غينيوا وحثو  السياسوي. احليز قييتضل قلقها عن أس اليا وأعرب  -5٨
 اإلنسان. حلقو  الدولية االلتزامات م  احمللية قوانينها توافق وضمان تشريعي، تغيري
 تنفيووو  أجووول مووون االسوووتواةية غينيوووا بووو لتها الووويت للجهوووود تقوووديرها عووون بلجيكوووا وأعربووو  -59

 للقلق. رةيسية مصادر عدة مثة تزال ال أن  غري السابقة. االستعراض دورة عن املنبثقة التوصيات
 تمواداع سويما وال وامل سسوي، التنظيموي اإلطوار تعزيوز بغيوة املتخ ة ابلتدابري بنن ورحب  -60
 اإلعاقة. ذوي األشخا  حالة لتحسن تنظيمية تدابري اختاذو  الفقر ملكافحة وطنية خطة
 الربوتويووووول إىل للنضوووومام ب ولووووةملا اجلهووووود القوميووووات املتعووووددة بوليفيووووا دولووووة والحظوووو  -61

 اللإنسوانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التع ي  مناهضة التفاقية االختياري
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقو  اخلا  الدوي للعهد االختياري والربوتويول املهينة، أو

 اجلهود. بتل  ورحب 
 الضوووووومان آليوووووة يف اإلعاقوووووة ذوي األشوووووخا  إلدراج تقووووووديرها عووووون بوتسوووووواج وأعربووووو  -62

  االجتماعي. للضمان الوطين املعهد يف اإلعاقة ذوي لألشخا  خاصة داةرة وإنشا، االجتماعي
 اجلنسانية. التفاواتت عل  القضا، إىل الرامية ابالس اتيجيات رحب  يما
 امللةم السكن يف احلق لضمان جهود من تب ل  ما عل  االستواةية غينيا الرباريل وهنأت -63

 املناعوة نقوص فوريوس ملكافحوة تودابري اختواذ علو  البلود الرباريول وحثو  لسوكا ا. والتعليم والصحة
 التع ي . مناهضة التفاقية االختياري الربوتويول عل  والتصديق البشرية/اإليدر

 السووابقة الوودورة أثنووا، ةاردالووو  التوصوويات تنفيوو  إىل الراميووة ابجلهووود فاسووو بوريينووا ورحبوو  -6٤
 امليدان. يف اناإلنس حقو  ومحاية لتعزيز وامل سسي التشريعي اإلطار إنشا، إىل أدت واليت
 وشوودد مفيوودة، وتوصوويات مق حووات قوودم  الوويت البلوودان االسووتواةية غينيووا وفوود وشووكر -65
 وامل سسات. القوانن حتسن هو الدولة هدف أن عل 
 مرسووووماا  وأعووودت اإلعووودام، عقوبوووة إلغوووا، احلكوموووة قوووررت اإلعووودام، بعقوبوووة يتعلوووق وفيموووا -66

 عمليا. حتقق قد اإلعدام عقوبة إلغا، ف ن علي  وبنا، عليها. للموافقة الربملان عل  عرض
 عووون تنقطووو  الووويت هوووي التلميووو  مووون القليلوووة والقلوووة التعلووويم. جموووال يف يبوووري  تقووودم وأحووورر -67

 احلكومووة أهووداف موون فوو ن ذلوو ، وموو  املسووتوايت. مجيوو  علوو  للمعلموون التوودري  ويوووفر الدراسووة
 مواالبو يف جوامعي حوي بنوا، أجنوز وقود الدراسوة. عون االنقطاع إىل ت دي اليت املتبقية املساةل حل
 أخر . جامعية أحيا، بنا، من تقريباا  االنتها، ومت
 غينيووا ننقوووا جلميوو  ةشووامل مراجعووة إجوورا، تقوورر الثالوو ، الوووطين االقتصووادي املوو  ر ويف -6٨

 ملتزموة االسوتواةية وغينيوا الودوي. اجملتمو  وشوروط البلود احتياجوات تلي أ ا من للتأيد االستواةية
 الدستور. يف املكرسة األساسية واحلرايت احلقو  مجي  حبماية
 املعيشوووية، الظوووروف حتسووون إىل جاهووودة وتسوووع  اجلبهوووات، مجيووو  علووو  حاضووورة الدولوووةو  -69
 جلميووو  الصوووحية واملرافوووق والتعلووويم والصوووحة، والكهوووراب،، واإلسوووكان، ه،امليوووا ضووومان ذلووو  يف مبوووا

 الفقور، ملكافحوة عمول خطوة إعوداد علو  االسوتواةية غينيوا وتعمول البلود. يف املوجوودين األشخا 
 االجتماعية. احلماية حتسن إىل وستسع 
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 خولل تقورر يمواو  األحفووري. الوقوود علو  البلد اقتصاد من املاةة يف ٨0 حواي ويعتمد -70
 الزراعووة تنميووة طريووق عوون اقتصوواده، تنويوو  إىل يسووع  البلوود فوو ن الثالوو ، الوووطين االقتصووادي املوو  ر

 أفوووق يف واالجتماعيوووة االقتصوووادية للتنميوووة الوطنيوووة اخلطوووة وتتضووومن األمسوووا . ومصووواةد والسوووياحة
 فعولا  حقوق قود البلود أن مون الورغم وعلو  األساسية. اهليايل تحسنب ياا سياس اا التزام 2020 عام

 املسووووتو  إىل بعووود يصوووول   ف نووو  القوووودرات، مووون وغريهوووا التحتيووووة البنيوووات تنميووووة جموووال يف الكثوووري
 .2035 عام حىت األفق خطة أجل احلكومة ستمدد السب   اهلو  جشئ، القتصاد املطلوب

 والرجوووال النسوووا، بووون الفصووول أن يموووا  السوووجون. أحووووال لتحسووون تووودابري اختووواذ وجيوووري -71
 البلد. سجون مجي  يف مكفول
 اإلنسوووان. حقوووو  عووون ابملووودافعن املتعلقوووة املعوووايري ابسوووتعراض االسوووتواةية غينيوووا وسوووتقوم -72

 وينبغووي السياسووي، الووزعيم بوودور نفسوو ، الوقوو  يف اإلنسووان، حقووو  عوون املووداف  يقوووم أال وينبغووي
 بودور اإلنسوان حقوو  عون املدافعون فيها يقوم اليت احلاالت ويف امليدانن. ه ين بن اخللط عدم

 معهم. صراع يف تدخل قد األمن قوات ف ن امل سسات، ويهامجون السياسين الفاعلن
 ذيوره، سوبق يموا  ،البلود أن غوري االسوتواةية. غينيوا يف حيتجز أو صحفي أي يضطهد و  -73

 ةوعوولو  .حاليوواا  هبووا املعمووول املعووايري موو  يتماشوو  جلعلوو  نطاقوو  ويوسوو  الصووحافة قووانون سيحسوون
 والدولة. املدين اجملتم  بن التعاون لتعزيز املدين اجملتم  قوانن ستسن ذل ، عل 
 إىل احلكوموة وستسوع  االسوتواةية غينيوا يف اإلنسوان حقوو  م سسوات مون عودد ويوجد -7٤

 ومحاية لتعزيز الوطنية امل سسات مبريز املتعلقة ابملبادئ اإلنسان حلقو  الوطنية جلا ا تقيد ضمان
 يف العاموة الوظواة  مجيو  أن يف القاةم الوحيد التحدي ويتمثل ابريس(. )مبادئ اإلنسان حقو 
 يف ةصوعوب يشوكل أن ميكون الو ي األمور البلود، لتشوري  وفقواا  الورةيس، عليهوا يوافوق أن يتعن البلد
 بعناية. املسألة ه ه يف سينظر ذل  وم  يه ه.  م سسة إنشا،
 غورار وعلو  أنو ، غوري اإلنسان. حلقو  إضافية ليةو د صكو  عل  أيضاا  البلد وسيصد  -75
 رومووا نظووام يف طرفوواا  تصووب  لوون االسووتواةية غينيووا فوو ن األفريقووي، االحتوواد يف آخوورون أعضووا، قوورره مووا

 الدولية. اجلناةية للمحكمة األساسي
 ذوي لألشوووخا  خاصووواا  اهتمامووواا  احلكوموووة وتووووي املهووواجرين العموووال حقوووو  وسوووتحم  -76

 اجملتم . يف اجهموإلدم اإلعاقة
 واالجتماعيووة االقتصووادية للتنميووة الوطنيووة اخلطووة العتموواد تقووديرها عوون بورونوودي وأعربوو  -77
 ابلتودابري رحبو  يموا  املعيشوة. مسوتوايت رفو  علو  فعولا  تنفيو ها عمل واليت 2020 عام أفق يف

 دة.و اجل يةالعال الصحية الرعاية عل  جماجا  احلصول تعميم إمكانية لتحسن املتخ ة
 وابختواذ الفسواد ملكافحوة املتحودة األموم اتفاقيوة إىل الدولوة ابنضومام فريدي يابو  ورحب  -7٨

 احلصووول فوور  حتسوون علوو  السوولطات وحثوو  واألطفووال. النسووا، حالووة حتسوون إىل ترمووي توودابري
 للجمي . والدخل العمالة عل 
 عوووون والعفووووو 201٨  ور/يوليوووو  يف الصووووادر العووووام للعفووووو احلكومووووة علوووو  ينوووودا  أثنوووو و  -79

 الووودميقراطي، احليوووز توسوووي  علووو  وحثووو  .201٨ األول/أيتووووبر تشووورين يف السياسوووين السوووجنا،
 املدين. اجملتم  ملنظمات ابلنسبة سيما وال



A/HRC/42/13 

GE.19-11126 10 

 التشووريعي اإلصوول  يف الشووروع هبوودف للتوودوين، الوطنيووة اللجنووة إبنشووا، تشوواد ورحبوو  -٨0
 والفعووووال، احلوووودي  العدالووووة نظووووام متطلبووووات موووو  يتفووووق للبلوووود القووووانوين اإلطووووار أن موووون والتأيوووود
 الدولية. الصكو  عل  والتصديق

 توعيوووة أجووول مووون اإلنسوووان حلقوووو  العاموووة املديريوووة تبووو هلا الووويت ابجلهوووود شووويلي ورحبووو  -٨1
 علو  التصوديق وآجوال عملوة بشوأن شويلي وتسا،ل  اإلنسان. حقو  حبماية العمومين املوظفن
 التع ي . مناهضة التفاقية االختياري الربوتويول

 2020 عوووام أفوووق يف واالجتماعيوووة االقتصوووادية للتنميوووة الوطنيوووة ابخلطوووة الصووون ورحبووو  -٨2
 الفقوور، علوو  والقضووا، واالقتصووادية االجتماعيووة التنميووة بعجلووة الوودف  أجوول موون املب ولووة واجلهووود
 الوقايوة علو  يالفعلو والعمول ابملدارس االلتحا  معدالت ورف  والصحية، التعليمية الربام  وتعزيز
 ومعاجلتهما. اإليدر/البشرية املناعة نقص وفريوس امللراي من
 الوطنيووة ابخلطووة ورحبوو  اإلعوودام، عقوبووة لتطبيووق االختيوواري الوقوو  الكونغووو والحظوو  -٨3

 مسوتوايت يف حتسون إىل نتاةجهوا تشوري الويت 2020 عوام أفوق يف واالجتماعيوة االقتصادية للتنمية
 الناس. معيشة
 والتقوارير الصوحافة، وحرية التعبري حرية تقييد ادعا،ات إرا، قلقها عميق عن يوستاريكا  ب وأعر  -٨٤

 القضاةية. السلطة استقلل وعدم التعسفي، واالحتجار السياسي واالضطهاد ابلتع ي  املتعلقة
 إليهوووووا، واالنضووووومام الدوليوووووة الصوووووكو  بعووووو  علووووو  ابلتصوووووديق ديفووووووار يووووووت  ورحبووووو  -٨5
 ملكافحوووة املتحووودة األموووم واتفاقيوووة املنوووا ، تغوووري بشوووأن اإلطاريوووة املتحووودة األموووم اتفاقيوووة سووويما وال

 اجلهود. ه ه مواصلة عل  احلكومة وحث  الفساد،
 املب ولوة وابجلهوود اإلنسوان، حقوو  صوكو  مون عدد إىل الدولة ابنضمام يرواتيا  وأقرت -٨6

 ارتفووواع إرا، قلقهوووا عووون وأعربووو  اإلعاقوووة. ذوي األشوووخا  حقوووو  اتفاقيوووة إىل االنضووومام بشوووأن
 املراهقات. ومحل املبكر الزواج معدالت

 التشووريعات حتوودي  يف االسووتواةية غينيووا أحررتوو  الوو ي للتقوودم تقووديرها عوون يووواب  وأعربو  -٨7
 قبيووول مووون جمووواالت يف تقووودم وإحووورار الفقووور مووون للحووود بووو لتها الووويت واجلهوووود املختلفوووة اجملووواالت يف

 والتعليم. الصحية الرعاية
 االقتصوووادية للتنميوووة الوطنيوووة اخلطوووة بتنفيووو  الدميقراطيوووة الشوووعبية يووووراي  مجهوريوووة  حبوووور  -٨٨

 النهوووض أجوول موون القطاعووات املتعووددة الوطنيووة العموول وخطووة ،2020 عووام أفووق يف واالجتماعيووة
 اإلعاقة. ذوي األشخا  محاية إىل الرامية العامة ةالسياس وتدابري اجلنسن بن واملساواة ابملرأة
 توزال ال ولكنهوا اإلعودام، عقوبوة لتنفيو  اختيواري بوقو  لعملها الدولة عل  الدامنر   ثنوأ -٨9
 وأيودت اإلنسان. حقو  عن املدافعن وختوي  مبضايقة تفيد اليت الواردة التقارير إرا، ابلقلق تشعر
 نسان.إلا حقو  محاية يف األمهية ابل  أمر اإلنسان حقو  عن واملدافعن املدين اجملتم  محاية أن
 وإنشوووا، الفسووواد، ملكافحوووة املتحووودة األموووم اتفاقيوووة إىل الدولوووة ابنضووومام جيبووووي ورحبووو  -90

 العامة. ابإلدارة يتعلق فيما واجلماعية الفردية احلقو  حبماية املكل  املظا ، أمن مكت 
 زيوزلتع امل سسوي اإلطوار ضومن الدولوة تب هلا اليت ابجلهود الدومينيكية اجلمهورية ورحب  -91

 اإلعدام. عقوبة لتطبيق االختياري الوق  سيما الو  اإلنسان، حقو  ومحاية
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 بون املسواواة وتعزيوز املرأة و كن والفساد، الفقر ملكافحة املب ولة ابجلهود مصر ورحب  -92
 وحتسووون التعووو ي  ومكافحوووة والصوووحة التعلووويم جمووواي يف املب ولوووة ابجلهوووود رحبووو  يموووا  اجلنسووون.
 .جونالس يف األوضاع

 والسوكن األساسوية اخلودمات علو  احلصوول فر  توفري يف احملرر ابلتقدم إثيوبيا ورحب  -93
 إىل الودوي اجملتم  ودع  العامة. االستثمارات طريق عن التحتية البنيات وتنمية والكهراب، واملياه
 .البلد الحتياجات وفقاا  دعم من يقدم  ما رايدة
 وضوو  ضوورورة م يوودة املنووا ، تغووري مكافحووة يف ققوو حت الوويت ابإلجنووارات فيجووي ورحبوو  -9٤
 .فعلياا  تنفي اا  وتنفي ها والبي ة املنا  بتغري املتعلقة املختلفة والسياساتية التشريعية األطر
 عمووول تعووو ض الووويت والعقبوووات السياسوووي، احليوووز إغووول  إرا، القلوووق عووون فرنسوووا وأعربووو  -95

 عقوبوة إلغوا، إبعلن رحب  نفس ، الوق  ويف ة.االجتماعي اخلدمات يفاية  وعدم املدين، اجملتم 
 القري . املستقبل يف اإلعدام
 االجتموووووواعي. الضوووووومان نظووووووام يف اإلعاقووووووة ذوي األشووووووخا  إبدموووووواج غووووووابون ورحبوووووو  -96

 علوو  والقضووا، املوورأة، ضوود العنوو  منوو  إىل الراميووة ابالسوو اتيجيات االرتيووا  موو  علموواا  وأحاطوو 
 بفوووريوس املصوووابون فووويهم مبووون للجميووو ، اجملانيووة الصوووحية ايوووةالرع وضووومان اجلنسووون، بووون التفوواوت
 البشرية/اإليدر. املناعة نقص
 اإلنسوووان. حلقوووو  الدوليوووة الصوووكو  علووو  االسوووتواةية غينيوووا بتصوووديق جورجيوووا ورحبووو  -97

 توزال ال أ وا الحظو  حون يف الدسوتور مبوجو  املظوا  أمون مكتو  إلنشاةها الدولة عل  وأثن 
 ابريس. مبادئ يف الواردة ابملعايري ت   

 معاملوة سوو، إرا، قلقهوا عون وأعربو  اإلعودام. لعقوبوة االختيواري ابلوقو  أملانيا ورحب  -9٨
 وأنشوطة األساسية السياسية احلقو  عل  املفروضة القيود واستمرار اإلنسان حقو  عن املدافعن
 السياسية. واألحزاب احلكومية غري املنظمات

 اجلوووودة عاليووة صووحية رعايووة لتووووفري االسووتواةية غينيووا اختوو  ا الووويت بريابلتوودا غوواج ورحبوو  -99
 االقتصوووادية للتنميوووة الوطنيوووة اخلطوووة إىل وأشوووارت اإلعاقوووة. ذوو األشوووخا  ذلووو  يف مبوووا لشووعبها،

 االجتماعيوة التودخلت تنفيو  مواصولة علو  احلكوموة وشوجع  2020 عوام أفق يف واالجتماعية
 فيها. الواردة اإلجيابية
 موون ابلوورغم االسووتواةية، غينيووا شووع  ظووروف لتحسوون املب ولووة اجلهووود هوواييت والحظوو  -100

 االقتصادي. النمو تباط  ذل  يف مبا البلد، يواجهها اليت العديدة التحدايت
 عوون املنبثقووة التوصوويات تنفيوو  أجوول موون املب ولووة للجهووود تقووديرها عوون هنوودوراس وأعربوو  -101
 االقتصوووووووادية للتنميووووووة الوطنيووووووة اخلطووووووة إطووووووار يف العموووووول ماسووووووي وال السووووووابقة، االسووووووتعراض دورة

 .2020 عام أفق يف واالجتماعية
 املعارضوة وأعضوا، والناشوطن اإلنسوان حقوو  عون املدافعن حالة أن آيسلندا والحظ  -102

 أعموال بوقووع تفيود الويت التقوارير إرا، القلوق عون أعربو  يموا  السوابق. االسوتعراض منو  تتحسن  
 اهلويوووة ومغووايري اجلنسووي امليوول ومزدوجووي واملثليوون واملثليووات املوورأة ضوود وعنوو  ة،ونيووقان غووري قتوول

 العقاب. من اإلفلت ظاهرة وانتشار اجلنسن، صفات وحاملي اجلنسانية
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 وطنيوة خطوة واعتمواد اإلنسوان حلقوو  دوليوة صوكو  علو  ابلتصوديق إندونيسيا ورحب  -103
 التقوودم يف أسووهم ممووا ،٤1/2016 رقووم املرسوووم يوو نفلت تقووديرها عوون أعربوو  يمووا  الفقوور. ملكافحووة
 الرض . وفيات معدل خف  يف احلاصل
 اإلعاقووووة ذوي األشووووخا  ظووووروف حتسوووون أجوووول موووون املب ولووووة ابجلهووووود العوووورا  ورحوووو  -10٤

 الفقر. ومكافحة
 السوولطات ودعوو  اإلعوودام، عقوبووة إللغووا، قووانون مشووروع عوون ابإلعوولن أيرلنوودا ورحبوو  -105
 تقودم، إحورار لعودم قلقهوا عون أعرب  أ ا غري السري . التنفي  لضمان اللرمة واتاخلط اختاذ إىل
 النقابية. واحلرية التعبري حبرية يتعلق فيما سيما وال

 تودابري واختاذ الفساد، ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية إىل الدولة ابنضمام إيطاليا ورحب  -106
 اجلنسون، بون املسواواة وتعزيوز املورأة ضود والعنو  ناجرياملهو و ري  ابلبشر االجتار ملكافحة هامة

 .201٤ عام يف داماإلع عقوبة لتطبيق اختياري وق  واعتماد
 جمووووواي يف الدوليوووووة الصوووووكو  إىل االنضووووومام إىل الراميوووووة اجلهوووووود قريغيزسوووووتان  ظووووووالح -107
 اجملواالت هو ه يف املتخو ة التشريعية اخلطوات وأيدت الطفل. حقو  ومحاية اجلنسن بن املساواة
 .اخلطوات من املزيد اختاذ ابإلمكان أبن اعتقادها عن معربة
 تعزيوز ميودان يف األخري االستعراض من  احلكومة اخت  ا اليت التدابري إىل التفيا وأشارت -10٨
 ابلتزاما وا للوفوا، اجلهوود مون مزيود بو ل علو  االسوتواةية غينيوا وشوجع  ومحايتها اإلنسان حقو 
 اإلنسان. حبقو  املتعلقة اوتعهدا 
 الودورات عون الصوادرة التوصويات لتنفيو  االسوتواةية غينيا ب لتهات اليت اجلهود عل  ليبيا وأثن  -109

 الفساد. ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية إىل انضمامها وعل  القانون، سيادة وتعزيز السابقة،
 دورة أثنوا، يف قبلتهوا الويت التوصويات يو لتنف الدولوة تبو هلا الويت ابجلهوود مدغشقر ورحب  -110

 الصدد. ه ا يف قدماا  املضي عل  وشجعتها السابقة، االستعراض
 يف مبوا التعلويم، علو  األطفوال مجيو  حصوول فور  لتحسون املتخ ة ابلتدابري ماي ورحب  -111
 االسوتواةية غينيوا وشجع  اإلعاقة. ذوي التلمي  لدعم التعليم ورارة داخل خاصة داةرة إنشا، ذل 
 اإلنسان. حقو  عن الدفاع عل  العامة امل سسات قدرة تعزيز إىل الرامية جهودها مواصلة عل 
 تنفيو  خاصوة بصوفة والحظو  االسوتواةية، غينيوا أحررتو  الو ي ابلتقودم موريتانيا ورحب  -112

 ميووواه شوووبكة إىل الوصوووول فووور  ضووومان إىل يرموووي الووو ي للجميووو  امليووواه لتووووفري الرةيسوووي الوووربجم 
 الرةيسوية املودن يف الشوبكات نطوا  توسوي  خولل من الصحي الصرف وخدمات املأمونة الشرب
 احملافظات. وعواصم
 االختيواري الوقو  سويما وال السوابقة، االسوتعراض دورة منو  احملرر ابلتقدم املكسي  ورحب  -113
 الربملان. عل  حالياا  املعروض اإلعدام، عقوبة إللغا، املق   القانون ومشروع اإلعدام لعقوبة
 خولل مون اإلنسوان حقوو  تعزيوز إىل الرامية ألنشطتها الدولة عل  األسود اجلبل وأثن  -11٤

 غينيوووا وحثوو  املنووزي، العنوو  انتشووار معوودل ارتفوواع إرا، قلقهووا عوون وأعربوو  .والتثقيوو  التوودري 
 للعقوواب القوانون  وجوومب الصوري  ابحلظوور األطفوال حلقووو  الكاملوة احلمايووة يفالوة  علوو  االسوتواةية

 األطفال. وعمل لألطفال البدين
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 الوطين. التقرير تقدمي عل  وشكرت  ابلوفد الربتغال ورحب  -115
 علووو  احلصوووول فووور  تووووفري يف االسوووتواةية غينيوووا أحررتووو  الووو ي ابلتقووودم ملووودي  وأقووورت -116
 يف مبوا االبتوداةي، يمابلتعلو االلتحوا  معودل يف الوزايدة إىل إجيوايب بشكل وأشارت لألطفال التعليم
 اإلعاقة. ذوي األطفال صفوف يف ذل 
 بشوووأن قووودم  الووويت والتوصووويات أثوووريت الووويت األسووو لة إىل االسوووتواةية غينيوووا وفووود وأشوووار -117
 اجلهووار وحتسوون اإلعوودام، وعقوبووة والفسوواد، الدوليووة، الصووكو  علوو  التصووديق بينهووا موون مسوواةل

 وفوت  اإلنسوان، حقوو  عون واملودافعن احلكوميوة غوري املنظمات وعمل اإلعلم، وحرية القضاةي،
 الوطنيوة واخلطوة التعليموي، النظوام وتعزيز الفقر، ومكافحة للجمي ، العمل وتوفري السياسي، احليز

 املوورأة، ضوود والعنوو  والتمييووز املنووا ، وتغووري ،2020 عووام أفووق يف واالجتماعيووة االقتصووادية للتنميووة
 التنميوووة ألهوووداف وفقووواا  اإلحصوووا،ات مجووو  وحتسووون جرينواملهوووا اإلعاقوووة ذوي األشوووخا  ومحايوووة

 توضوووويحات وقوووودم الدراسووووة موووون ملزيوووود ستخضوووو  املسوووواةل هوووو ه أن إىل الوفوووود وأشووووار املسووووتدامة.
 املساةل. ببع  يتعلق فيما
 يطبوق   ابملودارس، االلتحوا  مون احلوامول الفتيوات حيظور ال ي الوراري ابألمر يتعلق وفيما -11٨
 يكون أن ينبغي وال ،يثرياا   السن صغريات وهن االبتداةية، املدارس يف الفتيات  عل إال اإلجرا، ذل 
 يف أحود ألي جيور ال املبكر، الزواج وخبصو  احلمل. أثنا، الفتيات من نهغري  م  جن  إىل جنباا 
 تغيري. دون احلالة بقا، لضمان تدابري وستتخ  سنة، 1٨ سن قبل قانوجا  يتزوج نأ البلد
 أصولية شوعوب توجود ال إنو  دفالو  قال األصلية، ابلشعوب املتعلقة ابملساةل قعليت وفيما -119
 هنووا  عوودي   إنوو  دفووالو  قووال ابجلوو ام، املصووابن األشووخا  ضوود ابلتمييووز يتعلووق وفيمووا البلوود. يف
 بفوريوس املصوابن ابألشوخا  الشوواغل معظوم وتتعلوق البلود يف املرض ه ا من يعاين شخص أي

 در.ة/اإليالبشري املناعة نقص
 املتعلووووق الثالوووو  الوووووطين االقتصووووادي املوووو  ر أصوووودر املنووووا ، تغووووري مبسووووألة يتعلووووق وفيمووووا -120

 السلبية. وآاثره املنا  تغري بشأن توصية 25 البي ية ابالستدامة
 مشاريتها. عل  األخر  الوفود الوفد شكر اخلتام، ويف -121

 التوصيات و/أو االستنتاجات -اثنياا  
االسررتوائية ا التوصرريات املقدمررة ألنرراء جلسررة التحرراور الررواردة أد     يررانظرررت غين -122

 وأعربت عن أتييدها:
التصررررديق علرررر  الصرررراوخ الدوليررررة األاررررر  حلقرررروق اإلنسرررران الرررر   122-1

 تنضم إليها غينيا االستوائية بعد )السنغال(؛ مل
مجيررر  النظررر ا مسررالة التصررديق علرر  االتفاليررة الدوليررة حلمايررة حقرروق  122-2

 18-135اد أسرهم  ا إطار متابعرة التوصرية الرواردة ا الفقررة ملهاجرين وأفر العمال ا
 ( )بوركينا فاسو(؛A/HRC/27/13تقرير الفريق العامل عن الدورة الثانية )من 
النظر ا مسالة التصديق عل  االتفاليرة الدوليرة حلمايرة حقروق مجير   122-3

 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم )الفلبني(؛ 
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إىل الربوتوكررول االاتيرراري الثرراق امللحررق ابلعهررد  تسررري  عمليررة االنضررما  ٤-122
 الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا  )موزامبيق(؛

خترراا الترردابض الضرررورية ل نضررما  إىل الربوتوكررول االاتيرراري الثرراق ا 122-5
ية والسياسرية  واهلرادف إىل إلغراء عقوبرة امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدن

 اإلعدا  )تيمور ليش (؛
االنضرررما  إىل الربوتوكرررول االاتيررراري الثررراق امللحرررق ابلعهرررد الررردويل  122-6

 ية  واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا  )أوكرانيا(؛اخلاص ابحلقوق املدنية والسياس
امللحرق ابلعهرد النظر ا مسرالة االنضرما  إىل الربوتوكرول االاتيراري الثراق  122-7

 الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا  )أوروغواي(؛
الرردويل التصررديق علرر  الربوتوكررول االاتيرراري الثرراق امللحررق ابلعهررد  ٨-122

اخلررراص ابحلقررروق املدنيرررة والسياسرررية  اهلرررادف إىل إلغررراء عقوبرررة اإلعررردا  )سرررلوفينا( 
 الربازيل( )أنغوال(؛)اجلبل األسود( )توغو( )

التصررديق علرر  الربوتوكررول االاتيرراري الثرراق امللحررق ابلعهررد الرردويل  122-9
 اخلرررراص ابحلقرررروق املدنيررررة والسياسررررية  واهلررررادف إىل إلغرررراء عقوبررررة اإلعرررردا  وتنفيرررر 

 الربوتوكول )أملانيا(؛
االنضرررما  إىل الربوتوكرررول االاتيررراري الثررراق امللحرررق ابلعهرررد الررردويل  122-10

ية والسياسية  واهلادف إىل إلغراء عقوبرة اإلعردا   واختراا مجير  اخلاص ابحلقوق املدن
 اخلطوات الضرورية إللغاء عقوبة اإلعدا  )أسرتاليا(؛

إىل الربوتوكرررررول  النضرررررما ابمتابعرررررة إعررررر ن الررررررئيس أوبيررررران  نغيمرررررا  122-11
االاتياري الثاق امللحق ابلعهد الدويل اخلراص ابحلقروق املدنيرة والسياسرية  اهلرادف 

 عقوبة اإلعدا  )بلجياا(؛ إىل إلغاء 
مواصررررررلة إجراءااررررررا ومبادرااررررررا ورررررردف االنضررررررما  إىل الربوتوكررررررول  122-12

اهلرادف  االاتياري الثاق امللحق ابلعهد الدويل اخلراص ابحلقروق املدنيرة والسياسرية 
 إىل إلغاء عقوبة اإلعدا  )بنن(؛ 

 إلرار ولف دائم للعمل بعقوبة اإلعردا  وتسرري  وترضة اجلهرود الراميرة 122-13
إىل التصرررديق علرررر  الربوتوكررررول االاتيررراري الثرررراق امللحررررق ابلعهرررد الرررردويل اخلرررراص 

 ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا  ) ميبيا(؛
اجلهود الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدا   عن طريق االنضرما  مواصلة  122-1٤

حلقرروق املدنيررة والسياسررية  إىل الربوتوكررول االاتيرراري الثرراق للعهررد الرردويل اخلرراص اب
الرامررإ إىل إلغرراء عقوبررة اإلعرردا   وإبقرراء الولررف املقلررت لتطبيررق عقوبررة اإلعرردا  إىل 

 حني التصديق)جورجيا(؛
إلعدا  والتصديق علر  الربوتوكرول االاتيراري اإللغاء الرمسإ لعقوبة ا 122-15

إىل إلغراء  الثاق امللحق ابلعهد الردويل اخلراص ابحلقروق املدنيرة والسياسرية  واهلرادف
 عقوبة اإلعدا  )رواندا(؛
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اخترراا اطرروات ملموسررة غررو اإللغرراء التررا  لعقوبررة اإلعرردا   علرر  سرربيل  122-16
ري الثراق امللحرق ابلعهرد الردويل األولوية  والتولي  والتصديق عل  الربوتوكول االاتيرا

 اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا  )الربتغال(؛
تولي  والتصديق عل  الربوتوكول االاتياري التفالية حقروق الطفرل ال 122-17

 املتعلق إبجراء تقدمي الب غات )كرواتيا(؛
( 1960تعلررريم )االنضرررما  إىل اتفاليرررة ماافحرررة التمييرررز ا جمرررال ال 122-1٨

 )جنوب أفريقيا(؛
( 1960لرر  اتفاليررة ماافحررة التمييررز ا جمررال التعلرريم )ع التصررديق 122-19

 )مدغشقر(؛
الراميررررة إىل مواءمررررة تشرررريعااا الوطنيررررة مرررر  أحاررررا   تاثيرررف اجلهررررود 122-20

 املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ال  هإ طرف فيها ) ميبيا(؛
برررادر ابريرررس تارررون مل إنشررراء مقسسرررة وطنيرررة حلقررروق اإلنسررران وفقررراا  122-21

 عن احلاومة )شيلإ(؛ مستقلة متاماا 
مررر  مبرررادر  إنشررراء مقسسرررة وطنيرررة مسرررتقلة حلقررروق اإلنسررران متاشرررياا  122-22
 س )الربتغال(؛ابري

ملبرررادر ابريرررس تارررون  إنشررراء مقسسرررة وطنيرررة حلقررروق اإلنسررران وفقررراا  122-23
 عن احلاومة وياون هلا متويل كاف للقيا  بعملها )كوستارياا(؛ مستقلة متاماا 

 وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادر ابريس )السنغال(؛ جلنة إنشاء 122-2٤
ملبرادر ابريرس  إنشاء مقسسة وطنيرة مسرتقلة حلقروق اإلنسران امتثراالا  122-25

 )أوكرانيا(؛
إنشرراء مقسسررة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق اإلنسرران وفقرراا ملبررادر ابريررس  122-26

 )املاسيك(؛
إبنشرراء مقسسررة إحررراز تقررد  فيمررا يتعلررق ققسسررات حقرروق اإلنسرران  122-27

 وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادر ابريس )إسبانيا(؛
ق اإلنسرران مررن اختراا ترردابض لضرمان اسررتق ل املقسسرة الوطنيررة حلقرو  122-2٨

 أجل التقيد التا  قبادر ابريس )توغو(؛
تعزيرررز صررر حيات املقسسرررة الوطنيرررة حلقررروق اإلنسررران وفقررراا ملبرررادر  122-29

 ابريس )تونس(؛
تررردابض مناسررربة ملرررن  االسرررتق ل الترررا  للجنرررة الوطنيرررة حلقررروق اختررراا  122-30

 اإلنسان وضمان تقيدها قبادر ابريس )تشاد(؛
األداء السرليم واالسرتق ل الترا  مواصلة جهودهرا الراميرة إىل ضرمان  122-31

 ملبادر ابريس )جيبويت(؛ للمقسسات املعنية حبقوق اإلنسان  وفقاا 
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ة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق مواصررلة جهودهررا الراميررة إىل إنشرراء مقسسرر 122-32
 اإلنسان ل متثال التا  ملبادر ابريس )جورجيا(؛

يتماشررر  مررر   ضرررمان تشرررغيل املقسسرررة الوطنيرررة حلقررروق اإلنسررران قرررا 122-33
 عن احلاومة )ملديف(؛ اتماا  استق هلا استق الا  ابريس  وضمانمبادر 
وضررررر  اطرررررة وطنيرررررة لتنفيررررر  التوصررررريات املتعلقرررررة حبقررررروق اإلنسررررران  122-3٤

 داف التنمية املستدامة )كابو فضدي(؛يتواء  م  أه قا
التعاون من مفوضرية األمرم املتحردة السرامية حلقروق اإلنسران إلنشراء  122-35

 نبثقة عن آليات حقوق اإلنسان )ابراغواي(؛عملية شاملة ملتابعة التوصيات امل
حتسني سبل وصول اجلمهور إىل املعلومات املتعلقرة ابلقروانني وتردابض  122-36

ة حبقرروق اإلنسرران والتقررارير الوطنيررة املقدمررة إىل آليررات السياسررة العامررة اات الصررل
 وهيئات حقوق اإلنسان )مجهورية كوراي(؛

ات الوطنيررة املتعلقررة مواصررلة اخترراا اطرروات هادفررة لتحسررني التشررريع 122-37
 ابحرتا  حقوق اإلنسان واحلرايت )االحتاد الروسإ(؛

تنشررررين النظررررا  اإلحصررررائإ الرررروطين لترررروفض البيررررا ت واسررررت دامها   122-3٨
يترري  الت طررين والتنفيرر  والتقيرريم بغيررة ضررمان حتقيررق أهررداف التنميررة املسررتدامة  ممررا

 )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛
 يد البيا ت )كابو فضدي(؛إنشاء نظا  إحصائإ لتول 122-39
مواصلة تطوير اإلجراءات ال  تقو  غينيا االستوائية بتنفي ها ابلفعل  ٤0-122

 الساان )نيااراغوا(؛لفائدة  اإلنسانحبقوق  ةتوعيالتدريب و الواملوجهة غو 
تعزيررز اجلهررود الراميررة إىل التصرردي للتحرردايت االجتماعيررة والثقافيررة  ٤1-122

 واحرتا  حقوق اإلنسان )إليوبيا(؛
بررراما التوعيررة والترردريب ا جمررال  إطررار مواصررلة اجلهررود املب ولررة ا ٤2-122

 حقوق اإلنسان )ليبيا(؛
بنرراء القرردرات ا مواصررلة تاثيررف إجررراء بررراما التوعيررة والترردريب و  ٤3-122

 جمال حقوق اإلنسان )الفلبني(؛
 تعزيز التوعية والتثقيف ا جمال حقوق اإلنسان )موريتانيا(؛ ٤٤-122
عزيررز التوعيررة والترردريب ا جمررال حقرروق تاثيررف اجلهررود الراميررة إىل ت ٤5-122

 اإلنسان )لطر(؛
اختاا اخلطروات السياسرية والتشرريعية ال زمرة ملاافحرة التمييرز القرائم  ٤6-122

 ل اجلنسإ واهلوية اجلنسانية )اجلمهورية الدومينياية(؛عل  أساس املي
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اخترراا مجيرر  الترردابض ال زمررة ملاافحررة الوصررم والتمييررز ضررد املثليررات  ٤7-122
دوجررررإ امليررررل اجلنسررررإ ومغررررايري اهلويررررة اجلنسررررانية وحرررراملإ صررررفات واملثليررررني ومز 

 (؛آيسلندااجلنسني  وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )
الوطنية للتنمية االلتصادية واالجتماعيرة ا أفرق مواصلة تنفي  اخلطة  ٤٨-122
 )السودان(؛ ٢0٢0عا  
اخلطة الوطنية للتنمية االلتصادية واالجتماعيرة ا أفرق  مواصلة تنفي  ٤9-122
 وتعزيز التنمية االلتصادية واالجتماعية املستدامة )الصني(؛ ٢0٢0عا  
اعيرة ا أفرق مواصلة تعزيز تنفي  اخلطة الوطنية للتنمية االلتصرادية واالجتم 122-50
   وخباصة ا جماالت احلقوق االلتصادية واالجتماعية والثقافية )الفلبني(؛٢0٢0 عا 

اإلطرار التشرريعإ مواصلة تاثيرف جهودهرا الراميرة إىل إعرداد وتعزيرز  122-51
ال ز  للتصدي للتحدايت البيئية ا القطاعات املتعددة  قا ا الك الت فيف من 

 فيجإ(؛آاثر تغض املناخ والتايف معه )
ضررمان متاررني النسرراء واألطفررال والشررباب وكبررار السررن واألشرر اص  122-52

 اوي اإلعالة والشعوب األصلية والفئات املهمشة األار  من املشراركة الفعليرة ا
 وض  وتنفي  األطر ال زمة املتصلة بتغض املناخ وإدارة خماطر الاوارث )فيجإ(؛

ف مررن أجررل إدمررا  مواصررلة بنرراء القرردرة املقسسررية والبيررا ت واملعررار  122-53
 اعتبارات البيئة واملناخ عل  أكمل وجه ا اإلطار التنظيمإ الوطين )فيجإ(؛

 النظر ا مسالة إلغاء عقوبة اإلعدا  )موزامبيق(؛ 122-5٤
 نظر ا مسالة اإللغاء التا  لعقوبة اإلعدا  )تركيا(؛ال 122-55
الوطنيررررة اعتمرررراد الترررردابض الضرررررورية إللغرررراء عقوبررررة اإلعرررردا  ا تشررررريعااا  122-56

 (؛األرجنتني)
 )كابو فضدي(؛ وهنائياا  إلغاء عقوبة اإلعدا  رمسياا  122-57
 (؛آيسلنداإلغاء عقوبة اإلعدا  ) 122-5٨
 )إيطاليا(؛ النظر ا مسالة اإللغاء الرمسإ لعقوبة اإلعدا  122-59
مواصررلة اخترراا مجيرر  الترردابض ال زمررة للقضرراء علرر  أعمررال التعرر يب   122-60

 انيا(؛وضمان تقدمي مرتابيها إىل العدالة )إسب
التحقيررق ا مجيرر  ادعرراءات التعرر يب وإسرراءة املعاملررة بغيررة ضررمان  122-61

 املساءلة الااملة ومن  تارارها )أسرتاليا(؛
حيظرررررر التعررررر يب الررررر ي  6/٢006التنفيررررر  الاامرررررل للقرررررانون رلرررررم  122-62

 ومقاضاة املوظفني األمنيني املسقولني عن االنتهاكات )كندا(؛
سرررريما أعمررررال التعرررر يب  املاافحررررة الفعليررررة لافرررر ت مررررن العقرررراب  وال 122-63

 والعنف اجلنسإ  قا ا الك عندما ترتاب ه   األعمال أجهزة إنفاا القانون )فرنسا(؛
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ة والسرجون ضمان معالبرة مررتاأ أعمرال التعر يب ا مراكرز الشررط 122-6٤
 قوجب القانون وتقدميهم إىل العدالة )مدغشقر(؛

من  وماافحة التع يب بعد االعتقرال وار ل االسرتجواب ا مراكرز  122-65
الشرطة ومن  وماافحة العنف اجلنسإ ضد النسراء السرجينات واملثليرات واملثليرني 

نون   وتقرردمي مجيرر  مسررقويل إنفرراا القرراومزدوجررإ امليررول اجلنسررية واملتحررولني جنسررياا 
 لة )اجلبل األسود(؛ال ين يشتبه ا أهنم شاركوا ا ه   األفعال إىل العدا

تاثيررف اجلهررود الراميررة إىل حتسررني ظررروف االحتجرراز وإصرر   عمررل  122-66
 )االحتاد الروسإ(؛ نظا  السجون عموماا 

التصدي الفعلإ الدعاءات االضطهاد السياسإ واالعتقال التعسرفإ  122-67
 األش اص احملتجزين )سضاليون(؛والظروف العامة ال  تقوض كرامة 

سرررريما ابلسررررما  جلميرررر  احملتجررررزين حتسررررني ظررررروف االحتجرررراز  وال  122-6٨
علر  إبماانية الوصول إىل لاض وإلغاء مجي  أشاال االحتجاز التعسرفإ والسرري  

 )سويسرا(؛ به سابقاا النحو املوص  
مضرررررراعفة جهودهررررررا الراميررررررة إىل ضررررررمان حتسررررررني ظررررررروف السررررررجن  122-69

 سلويب احلرية ا إطار إجراءات اهلجرة )بوركينا فاسو(؛واالحتجاز لألش اص امل
زيررز اجلهررود الراميررة إىل ماافحررة االحتجرراز غررض القررانوق والتعسررفإ تع 122-70

أبمررور منهررا الفصررل بررني النسرراء والرجررال  وحتسررني ظررروف االحتجرراز ا السررجون 
 واألطفال )أوغندا(؛

اسرررية اختررراا تررردابض ملموسرررة لضرررمان احررررتا  احلقررروق واحلررررايت األس 122-71
عرن االحتجراز التعسرفإ  جلمي  الساان  ال سيما عن طريق التحقيق م  املسرقولني

 والتع يب واإلعدامات وغضها من انتهاكات حقوق اإلنسان )األرجنتني(؛
مواصررلة اجلهررود املب ولررة ا جمررال إلامررة العرردل واخترراا ترردابض إضررافية  122-72

 لضمان استق ل القضاء ونزاهته )سويسرا(؛
 د لضمان استق ل القضاء )اجلمهورية الدومينياية(؛مواصلة اجلهو  122-73
ترردابض تشررريعية وإداريررة ملموسررة مررن أجررل ضررمان اسررتق ل اعتمرراد  122-7٤

 القضاء  ال سيما ا ع لته ابلسلطة التنفي ية )الربازيل(؛
وض  آليات مناسبة لضمان استق ل السلطة القضرائية عرن السرلطة  122-75

 التنفي ية )كوستارياا(؛
 لرامية إىل تعزيز استق ل القضاء )مصر(؛مواصلة اجلهود ا 122-76
كمررة عادلررة مررن ارر ل ضررمان اسررتق ل السررلطة ضررمان احلررق ا  ا  122-77

 القضائية )فرنسا(؛
 ضمان الفصل بني السلطات  وال سيما االستق ل التا  للقضاء )أملانيا(؛ 122-7٨
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قررا يتماشرر    اتمرراا  ضررما ا  ضررمان اسررتق ل للقضرراء ا إطررار  القررانوق 122-79
 ن الدويل )أيرلندا(؛م  مبادر القانو 

ما ت اإلجرائيرة الواجبرة ضمان استق ل القضاء لافالة حقروق الضر ٨0-122
 جلمي  الناس  قن فيهم احملتجزون )إيطاليا(؛

لضرررمان متتيررر  احملررراكم ابلضرررما ت الاافيرررة  ءتعزيرررز اسرررتق ل القضرررا ٨1-122
 ل ضط ع أبعماهلا عل  أحسن وجه ممان )املاسيك(؛

 افحة الفساد )تركيا(؛مواصلة اجلهود الرامية إىل ما ٨2-122
االسررتمرار ا اخترراا مجيرر  الترردابض ال زمررة لضررمان املمارسررة الااملررة  ٨3-122

تعددية سياسية وحرية  حلرية التعبض واحلرية النقابية وحرية التجم  السلمإ من أجل
 فعلية وحقيقية للصحافة )إسبانيا(؛

يض تعزيرررز جهودهرررا الراميرررة إىل مواءمرررة لوانينهرررا وممارسرررااا مررر  املعرررا ٨٤-122
 ؛الدولية حلرية الصحافة وحرية التعبض)تيمور ليش (

مراجعررة التشررريعات الوطنيررة لضررمان حريررة التعبررض وحريررة الصرررحافة  ٨5-122
 ؛للمعايض الدولية )ملديف( وفقاا 
سن لانون بشان حرية املعلومات قا يتفق م  املعايض الدولية لضمان  ٨6-122

ة املسرررتدامة  املتعلقرررة مرررن أهرررداف التنميررر 10-16إحرررراز تقرررد  غرررو بلرررو  الغايرررة 
 ؛إبماانية وصول اجلمهور إىل املعلومات )غا (

للمعررايض الدوليررة  النظررر ا مسررالة سررن لررانون حلريررة املعلومررات وفقرراا  ٨7-122
 من أهداف التنمية املستدامة )هاي (؛ 10-16لضمان بلو  اهلدف 

إزالة مجي  القيود املفروضة عل  النشرا  الصرحفإ  قرا ا الرك عرن  ٨٨-122
 (؛آيسلنداممارسة الرلابة لبل النشر ال  تتبعها احلاومة ) طريق ولف

 والررررأي زايدة اجلهرررود الراميرررة إىل ضرررمان حريرررة املرررواطنني ا التعبرررض ٨9-122
 السياسإ وضمان احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان )إيطاليا(؛

ضمان بيئة آمنة ومتاينية للمردافعني عرن حقروق اإلنسران ا القرانون  122-90
 تمانوا من القيا  بعملهم دون مضايقة أو انتقا  )مجهورية كوراي(؛واملمارسة  حىت ي

وق اإلنسران وض  الوسائل امل ئمة لضمان ممارسة املردافعني عرن حقر 122-91
 أمان )إسبانيا(؛ا لعملهم املشروع 

اعتماد تدابض لتماني املنظمات غض احلاومية واملدافعني عن حقروق  122-92
 فرنسا(؛أمان واستق لية )ا اإلنسان عل  العمل 

تعرررض هلررا املرردافعون يالتحقيررق ا مجيرر  التهديرردات واالعتررداءات الرر   122-93
  املسقولني عنها إىل العدالة )زامبيا(؛عن حقوق اإلنسان والصحفيون والنشطاء وتقدمي
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وتعهررد بيئررة آمنررة ومواتيررة للمجتمرر  املرردق واملرردافعني عررن حقرروق  ايئررة 122-9٤
لك عن طريق إجرراء حتقيقرات فوريرة وشراملة اإلنسان  ا القانون وا املمارسة  قا ا ا

 لندا(؛ونزيهة ا ادعاءات الرتهيب واالنتقا  ضدهم وتقدمي مرتابيها إىل العدالة )أير 
اختاا اخلطوات ال زمة الحرتا  حرق املرواطنني ا حريرة التعبرض وحريرة  122-95

 التجم  السلمإ واحلرية النقابية )كوستارياا(؛
السياسررررإ إبهنرررراء مررررا ادعررررإ مررررن اخترررراا اخلطرررروات لتعزيررررز التسررررام   122-96

م  تردابض  اضطهاد سياسإ واعتقال تعسفإ وإساءة ملعاملة السجناء  والك متاشياا 
 احلاومة )غا (؛ اأعلنت عنه  العفو ال
اإلفرررا  عرررن املعارضرررني السياسررريني واملرردافعني عرررن حقررروق اإلنسررران  122-97

التعبرض واحلريرة  والصحفيني ال ين مت احتجازهم ملمارستهم املشروعة حلقهم ا حرية
 النقابية والتجم  السلمإ )أسرتاليا(؛

ضرررمان حريرررة التعبرررض للنشرررطاء والصرررحفيني واملعارضرررني السياسررريني   122-9٨
ا الررك احلررق ا املشرراركة ا انت رراابت حرررة ونزيهررة وعادلررة وشررفافة  تنظمهررا  قررا

 هيئات انت ابية وطنية خمتصة ومستقلة ونزيهة )كندا(؛
 1/٢00٤ مررن أجررل التطبيررق الفعلررإ للقررانون رلررم اخترراا الترردابض ال زمررة 122-99

 بشان اريب املهاجرين واالجتار ابألش اص )سضاليون(؛
التررردابض الراميرررة إىل ضرررمان التطبيرررق الفعلرررإ للقرررانون املتعلرررق تعزيرررز  122-100

 بتهريب املهاجرين واالجتار ابألش اص )هندوراس(؛
واريرب التنفي  الاامل لل طرة الوطنيرة ملاافحرة االجترار ابألشر اص  122-101

  قا ا الك وض  إجراءات لتحديد هوية الضرحااي  وضرمان استبالياا  البشر تنفي اا 
 من احلماية والرعاية للضحااي )اململاة املتحدة لربيطانيا العظم  توفض القدر الااا
 وأيرلندا الشمالية(؛

 تعزيز تدابض ماافحة اريب املهاجرين واالجتار ابلبشر )كوت ديفوار(؛ 122-102
تعزيرررز العدالرررة االجتماعيرررة وتررروفض املزيرررد مرررن فررررص العمرررل مواصرررلة  122-103

 ودعم الفئات الضعيفة )لطر(؛
للحمايرررة االجتماعيرررة لفائررردة السررراان  مررر   مواصرررلة تعزيرررز براجمهرررا 122-10٤

 الرتكيز بوجه ااص عل  أضعف الشرائ  )مجهورية فنزوي  البوليفارية(؛
 مواصلة  اربة الفقر والفساد )نيجضاي(؛ 122-105
اخلطة الوطنية ملاافحة الفقر وآليات رصد تنفي ها  التعجيل ابعتماد 122-106

 )جنوب أفريقيا(؛
 وماافحة الفقر )السودان(؛تعزيز العدالة االجتماعية  122-107
توسي  نطاق بر ما ختفيف حدة الفقر لزايدة تعزيرز الرفرا  االجتمراعإ  122-10٨

 واإلنصاف )زمبابوي(؛
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وضرر  اطرررة  رررددة ملاافحرررة الفقرررر  وال سررريما فيمرررا يتعلرررق بتحقيرررق  122-109
  وحتسررني فرررص ٢030مررن أهررداف التنميررة املسررتدامة خلطررة عررا   ٤و 3دفني اهلرر

 ية الصحية ا املناطق الريفية )كابو فضدي(؛احلصول عل  التعليم والرعا
ختصرريا املرروارد الاافيررة للحررد مررن الفقررر  والرعايررة الصررحية األساسررية  122-110

 للناس )كندا(؛ والتعليم االبتدائإ  من أجل إحقاق احلقوق االلتصادية واالجتماعية
 مواصلة من  األولوية للعمل عل  القضاء عل  الفقر )كواب(؛ 122-111
ة االلتصررادية واالجتماعيررة ورردف القضرراء علرر  مواصررلة تعزيررز التنميرر 122-112

 الفقر ورف  مستوايت معيشة الناس )جيبويت(؛
للرردفاع عررن حقرروق  مواصررلة تطرروير اإلجررراءات الرر  ش رررع فيهررا فعرر ا  122-113

  وادمات الصرف الصرحإ عرن طريرق إنشراء شرباة الساان ا احلصول عل  امليا
 ا املدن  والعاصمة وعواصم احملافظات )نيااراغوا(؛

مواصرررلة اجلهرررود املب ولرررة ا برررراما تنميرررة لطررراعإ التعلررريم والصرررحة  122-11٤
 لفائدة أكرب حصة من الساان )ليبيا(؛

مواصلة بر ل اجلهرود لتحسرني إماانيرة الوصرول إىل اردمات الرعايرة  122-115
قرا ا الرك توسري    وحتسرني جودارا   ال سيما ا املناطق الريفية الصحية والتعليم

 (؛نطاق براما  و األمية )كواب
 كررام ا   تطرروير مبررادرة غينيررا االسررتوائية للقررا  املرر راي وتنفيرر ها تنفيرر اا  122-116

 وتبادل اخلربات اجليدة ا ه ا الصدد )مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية(؛
ىل ضرررمان متتررر  مجيررر  املرررواطنني ابحلرررق ا مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة إ 122-117

 الصحة دون متييز )مصر(؛
التصدي للوصم والتمييز ضرد األشر اص اختاا تدابض ملموسة من أجل  122-11٨

 املصابني ابجل ا  وأفراد أسرهم  أبمور منها القيا  حبم ت توعية )الربتغال(؛
مضاعفة جهودها للتوعية بشان فضوس نقرا املناعرة البشررية/اإليدز  122-119

 املدارس ا مجي  أغاء البلد )ميامنار(؛ ا
قرررا املناعرررة تاثيرررف اجلهرررود الراميرررة إىل احلرررد مرررن انتشرررار فرررضوس ن 122-120

 البشرية/اإليدز )الاونغو(؛
شن مح ت توعية مجاهضية ملاافحة التمييز ضرد األشر اص املصرابني  122-121

اإليدز ووصمهم  وتشرجيعهم علر  اسرت دا  اخلردمات /نقا املناعة البشرية بفضوس
 ا أوسا  الساان )أنغوال(؛ الداء لصحية من أجل افض معدالت انتشارا

لررررررباما ا القطرررراع الصررررحإ للولايرررررة مواصررررلة تعزيررررز السياسررررات وا 122-122
 والتثقيف بشان فضوس نقا املناعة البشرية )اجلمهورية الدومينياية(؛

مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة إىل ماافحرررة انتشرررار فرررضوس نقرررا املناعرررة  122-123
 بني النساء من ا ل مح ت للتوعية )غابون(؛البشرية/اإليدز 
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نقرررا  وسماافحررة الوصررم والتمييررز ضرررد األشرر اص املصررابني بفررض  122-12٤
اإليدز وتنفير  سياسرة الرتبيرة املتعلقرة ابلصرحة اجلنسرية واإليفابيرة ا /املناعة البشرية

علر  فرضوس نقرا املناعرة  ركز حتديداا تالنظا  املدرسإ ا مجي  أغاء البلد عل  أن 
 بشرية/اإليدز )الربتغال(؛ال

مواصرررلة تعزيرررز سياسرررااا التعليميرررة ألغرررراض التنميرررة والرفرررا  لفائررردة  122-125
 سااهنا )مجهورية فنزوي  البوليفارية(؛

جترررا   للجميررر  هنرررا شررراملاتبررراع مواصرررلة تنفيررر  التررردابض الررر  تررردعم  122-126
 للتعلررريم ا مرحلرررة مرررا لبرررل املدرسرررة والتعلررريم االبتررردائإ  واحلرررد مرررن االنقطررراع عرررن

 الدراسة ا التعليم الثانوي والعايل  ال سيما ا صفوف الفتيات )صربيا(؛
فرص حصول اجلمي  علر   اافق  تتطوير التعليم  براما تضمنيكفالة  122-127

التعلرررريم  قررررن فرررريهم األطفررررال املصررررابون بفررررضوس نقررررا املناعررررة البشرررررية/اإليدز  
ئل املاليررة واألطفررال والفتيرات احلوامررل  واألطفررال الصررغار الر ين يفتقرررون إىل الوسررا

 اوو اإلعالة )ميامنار(؛
الدراسررة وحتسررني  مواصررلة اجلهررود الراميررة إىل ماافحررة االنقطرراع عررن 122-12٨

 نوعية التعليم )تونس(؛
تعزيررز اجلهررود الراميررة إىل حتسررني فرررص حصررول األشرر اص الضررعفاء  122-129

علرر  التعلرريم  قررا ا الررك عررن طريررق إزالررة مجيرر  العقبررات الرر  حتررول دون حصررول 
 ات  والشعوب األصلية عل  التعليم )أوغندا(؛الفتي
  واإللزامإ )اجلزائر(؛تعزيز التشري  املتعلق ابحلق ا التعليم اجملاق 122-130
 1٢تعزيررز اإلطررار القررانوق للضررمان الفعلررإ جملانيررة التعلرريم حررىت سررن  122-131

 سنة )الاونغو(؛
عرررد  الترررواق ا جهودهرررا الراميرررة إىل تررروفض التعلررريم اجليرررد واررردمات  122-132

 الصحية لشعبها )نيجضاي(؛الرعاية 
اجملرراق واإللزامررإ تعزيررز األحاررا  القانونيررة املتعلقررة ابحلررق ا التعلرريم  122-133

 )هندوراس(؛
مضاعفة جهودها الرامية إىل حتقيق اخلطة الوطنية للتنمية االلتصرادية  122-13٤

  وال سريما عرن طريرق تروفض فررص احلصرول علر  ٢0٢0واالجتماعية ا أفق عرا  
 ساسية اات النوعية اجليدة )إندونيسيا(؛اخلدمات التعليمية األ

 ؛)العراق(ب ل اجلهود لضمان احلصول عل  التعليم  122-135
التصرردي الحتمررال انقطرراع البنررات عررن الدراسررة مررن ارر ل معاجلررة  122-136

 الزوا  املبار لألطفال )ميامنار(؛
اختررراا املزيررررد مرررن الترررردابض لرررزايدة عرررردد النسررراء ا الترررردريب املهررررين  122-137

 رية كوراي الشعبية الدميقراطية(؛والتعليم اجلامعإ )مجهو 
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النهرروض ابملسرراواة بررني اجلنسررني  مواصررلة تعزيررز اجلهررود الراميررة إىل  122-13٨
ا الررك مررن ارر ل محرر ت تثقيفيررة  مرر  إيرر ء عنايررة ااصررة الحتياجررات املرررأة  قررا

 الريفية )جنوب أفريقيا(؛
مضرراعفة اجلهررود الراميررة إىل معاجلررة أوجرره عررد  املسرراواة اجلنسررانية   122-139
 )غابون(؛ األرضيما ا جمال العمل السياسإ وا جمال احلصول عل  س وال

 عفة اجلهود للنهوض ابملساواة بني اجلنسني )هندوراس(؛مضا 122-1٤0
تصميم اسرتاتيجية وطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة وردف  122-1٤1

 )كوستارياا(؛ وتشجي  مشاركتها ا احلياة العامة واحلياة السياسية متاني املرأة التصادايا 
نررف ضررد املرررأة  تعزيررز الترردابض الراميررة إىل القضرراء علرر  التمييررز والع 122-1٤2

بوسررائل منهررا اعتمرراد تشررريعات بشرران املسرراواة بررني اجلنسررني حتظررر بوضررو  التمييررز 
 ضد املرأة )رواندا(؛

 حظر مجي  أشاال التمييز والعنف ضد املرأة )لضغيزستان(؛ 122-1٤3
 لتصد  للعنف ضد املرأة )الفلبني(؛ل مضاعفة اجلهود لضمان اختاا تدابض 122-1٤٤
إشررراخ املرررأة ا احليرراة السياسررية تاثيررف اجلهررود وتعزيزهررا مررن أجررل  122-1٤5

 والعامة ومتثيلها ا هيئات صن  القرار )إليوبيا(؛
إزالررة مجيرر  العقبررات الرر  حتررول دون انت رراب املزيررد مررن النسرراء ا  122-1٤6

مرن الدسرتور وابلتشراور  ٢-13للمرادة  غينيا االستوائية ملناصب صن  القرار وفقراا 
 التا  م  صاحبات املصلحة )هاي (؛

  اإلطار القانوق ال ي حيظر صراحة التمييز والعنف ضد ضمان تنفي 122-1٤7
 من أهداف التنمية املستدامة )هولندا(؛ 5م  اهلدف  املرأة  متاشياا 

التعجيل ابعتماد تشريعات وطنيرة فيمرا يتعلرق قنر  وماافحرة العنرف  122-1٤٨
 اد الروسإ(؛ضد املرأة )االحت

 ونس(؛مواصلة ماافحة العنف ضد املرأة  وااصة العنف اجلنسإ )ت 122-1٤9
اختاا مزيد من التدابض الرامية إىل احلد من العنف اجلنساق  ال سريما  122-150

 العنف ضد النساء والفتيات ) ميبيا(؛
 التصدي جلمي  أشاال العنف ضد املرأة وجترمي العنف املنزيل )زامبيا(؛ 122-151
يررة وتردريب وتثقيرف وولايررة ملاافحرة العنرف ضررد القيرا  حبمر ت توع 122-152
 )زمبابوي(؛املرأة 
تعزيرررز االسررررتاتيجيات الراميرررة إىل القضررراء علررر  أوجررره التفررراوت برررني  122-153

 اجلنسني  ومن  العنف ضد املرأة )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛
ضمان تنفي  اسرتاتيجيات ماافحة ومن  العنرف ضرد املررأة  ومتارني  122-15٤

 )بوتسوا (؛ من تاافق الفرص ملعاجلة أوجه التفاوت بني اجلنسني املرأة والفتاة
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 زايدة محاية حقوق املرأة  ومواصلة ماافحة العنف ضد املرأة )الصني(؛ 122-155
تاريس املزيد مرن اجلهرود ا الولايرة واحلرد مرن مجير  أشراال العنرف  122-156

 ضد املرأة  وك لك تقدمي املساعدة الاافية للضحااي )كرواتيا(؛
 (؛ آيسلنداصاب الزوجإ والتحرش اجلنسإ )جترمي االغت 122-157
ها القانوق حلمايرة حقروق املررأة ومنر  العنرف اجلنسرإ ضرد تعزيز إطار  122-15٨

 املرأة  بوسائل منها التعاون م  البلدان األار  )إندونيسيا(؛
 اختاا التدابض ال زمة ملاافحة العنف املنزيل )العراق(؛ 122-159
ة والفترراة  أبمررور منهررا مضرراعفة اجلهررود الراميررة إىل محايررة حقرروق املرررأ 122-160

املناسبة ملن  وماافحة الزوا  املبار وزوا  األطفال والزوا  القسرري اختاا التدابض 
 والعنف املنزيل )إيطاليا(؛

 املاافحة القوية للزوا  املبار )الاونغو(؛ 122-161
اعتمررراد تررردابض تثقيفيرررة م ئمرررة ملاافحرررة الرررزوا  املبارررر للفتيرررات ا  122-162

 املناطق الريفية )أنغوال(؛
السياسررررإ علرررر  الصررررعيدين تشررررجي  زايدة مشرررراركة املرررررأة ا اجملررررال  122-163

 الوطين واحمللإ )إندونيسيا(؛
 السعإ إىل ماافحة تقز  األطفال دون سن اخلامسة )بوتسوا (؛ 122-16٤
مواصلة توسي  نطاق اإلطار التنظيمإ وتنفي  التدابض املتعلقة حبقوق  122-165

الاامررل  قررا ا الررك  األشرر اص اوي اإلعالررة  بغيررة ضررمان إدمرراجهم االجتمرراعإ
 الصحية والتعليم والعمل )كواب(. يتعلق ابلرعاية ما

سرتقو  غينيرا االسررتوائية بدراسرة التوصريات الررواردة أد   وتقردمي ردودهرا عليهررا ا و  -123
 ولت مناسب  ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:

 االتفالية الدولية حلمايرة مجير  األشر اصالنظر ا مسالة التصديق عل   123-1
مرن تقريرر  16-135من االاتفاء القسري  ا إطار متابعة التوصرية الرواردة ا الفقررة 

 الفريق العامل عن الدورة الثانية )بوركينا فاسو(؛
التصديق عل  االتفالية الدولية حلماية مجي  األش اص من االاتفاء  123-2

 القسري )أملانيا( )أوكرانيا(؛
ير  األشر اص مرن االاتفراء نضما  إىل االتفالية الدولية حلماية مجاال 123-3

 القسري )ابراغواي(؛
التصررررديق علرررر  املعاهرررردات الدوليررررة األاررررر  اات الصررررلة حلقرررروق  ٤-123

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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تاثيررف املشرراورات الدااليررة للتصررديق علرر  الربوتوكررول االاتيرراري  123-5
التفاليررة مناهضررة التعرر يب والربوتوكررول االاتيرراري امللحررق ابلعهررد الرردويل اخلرراص 

 (؛ابحلقوق االلتصادية واالجتماعية والثقافية )كوستارياا
التفالية مناهضة التعر يب وغرض  االنضما  إىل الربوتوكول االاتياري  123-6

 من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة )توغو(؛
التصديق عل  الربوتوكول االاتيراري التفاليرة مناهضرة التعر يب وغرض   123-7

هينرررة )كرررابو فرررضدي( مرررن ضرررروب املعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو ال إنسرررانية أو امل
 )أوكرانيا( )الدامنرخ(؛

التصرررديق علررر  الربوتوكررررول االاتيررراري التفاليررررة مناهضرررة التعرررر يب  ٨-123
وغررض  مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو ال إنسررانية أو املهينررة  والتنفيرر  

الرر ي حيظررر التعرر يب ويضررمن اجلرررب  قررا ا الررك  6/٢006الاامررل للقررانون رلررم 
 انيا(؛التعويض )أمل

د من أجل االنضما  إىل الربوتوكول االاتياري التفاليرة تاثيف اجلهو  123-9
مناهضرررة التعررر يب وغرررض  مرررن ضرررروب املعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو ال إنسرررانية 

 املهينة )جورجيا(؛ أو
تاثيف اجلهود من أجل االنضما  إىل الربوتوكول االاتياري التفاليرة  123-10

القاسرررية أو ال إنسرررانية  املعاملرررة أو العقوبرررةمناهضرررة التعررر يب وغرررض  مرررن ضرررروب 
 املهينة )غا (؛ أو

 التصديق عل  اتفالية من  جرمية اإلابدة اجلماعية واملعالبة عليها )رواندا(؛ 123-11
تسرررري  عمليرررة التصرررديق علررر  اتفاليرررة منررر  جرميرررة اإلابدة اجلماعيرررة  123-12

 واملعالبة عليها )بوروندي(؛
ابت لدميقراطيررررة واالنت رررراالتصررررديق علرررر  امليثرررراق األفريقررررإ بشرررران ا 123-13

 واحلام )السنغال(؛
التصررررديق علرررر  امليثرررراق األفريقررررإ بشرررران الدميقراطيررررة واالنت رررراابت  123-1٤

 كررررانون الثرررراق/  30واحلاررررم  الرررر ي اعتمررررد  االحترررراد األفريقررررإ ا أديررررس أاباب ا 
 )زامبيا(؛ ٢00٧ يناير
توجيررره دعررروة دائمرررة إىل مجيررر  اإلجرررراءات اخلاصرررة لألمرررم املتحرررردة  123-15

 ا(؛)أوكراني
بررزايرة الفريررق العامررل املعررين ابالحتجرراز التعسررفإ )اململاررة السررما   123-16

 املتحدة لربيطانيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛
النظررر ا مسررالة توجيرره دعرروة دائمررة إىل مجيرر  املالفررني برروالايت ا  123-17

 إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان )التفيا(؛
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ابملردافعني عرن حقروق دة املتعلرق التطبيق الفعلإ إلع ن األمرم املتحر 123-1٨
اإلنسان وتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصرة جمللرس حقروق اإلنسران  قرا ا 

 الك املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان )الربتغال(؛
 ضمان االستق ل التا  ملاترب أمرني املظرامل ا تعيينره ووظيفتره متاشرياا  123-19

 (؛هورية كورايم  مبادر ابريس )مج
مواصررلة اجلهررود الراميررة إىل إرسرراء سرريادة القررانون ا مجيرر  جوانبهررا  123-20

لتماني جمتم  غينيا االستوائية من االستفادة بشال أفضل مرن التنميرة االلتصرادية 
 والتجارية للبلد )تركيا(؛

التحقيرررررق مررررر  لررررروات األمرررررن وغرررررضهم مرررررن املسرررررقولني احلاررررروميني  123-21
سرران  قررا ا الررك مررا أفررادت برره ت حقرروق اإلنومسرراءلتهم عررن انتهاكررات وتعسررفا

التقررررارير مررررن عمليررررات لتررررل اررررار  نطرررراق القضرررراء  وتعرررر يب  واعتقررررال تعسررررفإ 
واحتجررررراز للصرررررحفيني والفررررراعلني ا اجملتمررررر  املررررردق وأفرررررراد املعارضرررررة السياسرررررية 

 )الوالايت املتحدة األمرياية(؛
بشرررران حظررررر التعرررر يب  6/٢006التطبيررررق الاامررررل للقررررانون رلررررم  123-22
إجرراءات  تعقبهرامسرتقلة مر  مررتاأ أعمرال التعر يب املزعرومني   راء حتقيقراتوإج

 لانونية عند الضرورة )بلجياا(؛
وضرر  حررد ل حتجرراز اررار  أي إطرررار لررانوق إبنشرراء هيئررة مسرررتقلة  123-23

 للرلابة عل  أماكن سلب احلرية )فرنسا(؛
ة إلغاء أو تعديل التشري  ال ي ينرال مرن حريرة التعبرض واحلريرة النقابير 123-2٤

لسلمإ ووض  إطار لانوق حيمإ ه   احلرايت األساسية ويعالرب أولئرك والتجم  ا
 ال ين ينتهاوهنا )أسرتاليا(؛

تعزيز حرية التعبض ا الصحافة ووسائن اإلع   والاف عن سجن الصحفيني  123-25
 عد  جترمي التشهض )اململاة املتحدة لربيطانيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛ عن طريق
ابض فعالرررة مرررن أجرررل حتسرررني محايرررة احلرررق ا حريرررة التعبرررض اختررراا ترررد 123-26

 والتجم  واحلرية النقابية  والتحقيق واملقاضاة بشان مجي  التهديدات واالعتداءات
 يا(؛ا حق املدافعني عن حقوق اإلنسان )أملان املرتابة
الاافية للمدافعني عرن حقروق اإلنسران التامة و سن تشري  لضمان احلماية  123-27

 من ممارسة أنشطتهم ا حيز دميقراطإ اال من القيود )سويسرا(؛ حىت يتمانوا
ابملدافعني عن حقوق اإلنسان  اعتماد وسن لوانني فعالة تعرتف فع ا  123-2٨

مجيرررر  ادعرررراءات  وحتمرررريهم  وكفالررررة إجررررراء حتقيقررررات فوريررررة ومسررررتقلة وشرررراملة ا
ضرررد املررردافعني عرررن حقررروق اإلنسررران وتقررردمي املرتابرررة انتهاكرررات حقررروق اإلنسررران 

 مرتاأ ه   اجلرائم للعدالة )أوروغواي(؛
اعتمررراد وتنفيررر  تشرررريعات تعررررتف ابملررردافعني عرررن حقررروق اإلنسررران  123-29

 وحتميهم )غا (؛



A/HRC/42/13 

27 GE.19-11126 

اخترراا اخلطرروات ال زمررة لضررمان حريررة التعبررض للمرردافعني عررن حقرروق  123-30
ن والصحفيني  ال سيما عن طريق التحقيق ا مرا يتعرضرون لره مرن اديردات اإلنسا

 وامل حقة القضائية ملرتابيها )األرجنتني(؛ وأعمال انتقامية 
اعتمرراد وتطبيررق تشررريعات تعرررتف ابحلقرروق األساسررية للمرردافعني عررن  123-31

 حقوق اإلنسان وحتميها )بلجياا(؛
ملردق ووسرائن اإلعر   إزالة القيود املفروضرة دون داع علر  اجملتمر  ا 123-32

لية بشان حىت يتسق م  االلتزامات الدو  1/1999من ا ل إص   القانون رلم 
احلررررق ا حريررررة التعبررررض واحلريررررة النقابيررررة والتجمرررر  السررررلمإ  وتبسررررين إجررررراءات 

 التسجيل )الوالايت املتحدة األمرياية(؛
لتيسررض اإلسررراع بتسررجيل منظمررات  1/1999تعررديل القررانون رلررم  123-33
مرررر  املرررردق الرررر  لرررردمت طلبررررات وتقيرررريم مجيرررر  الطلبررررات بنرررراء علرررر  أسسررررها اجملت

 ؛املوضوعية )أسرتاليا(
العمل عل  مواءمرة التشرريعات املتعلقرة حبريرة التعبرض واحلريرة النقابيرة  123-3٤

مررر  املعرررايض الدوليرررة  أبمرررور منهرررا تعرررديل لرررانون تنظررريم املنظمرررات غرررض احلاوميرررة 
 )هولندا(؛ 1/1999 رلم

 الرر  تقيررد أنشررطة املنظمررات غررض احلاوميررة وإصرر   إلغرراء القرروانني 123-35
مرررات غرررض احلاوميرررة لتيسرررض تسرررجيلها الررر ي يرررنظم املنظ 1/1999القرررانون رلرررم 

 (؛آيسلنداومتاينها من القيا  بعملها بصورة كاملة ومستقلة )
اختاا اطوات فعالة من أجل من  حاالت مضايقة وترهيب املردافعني  123-36

 )شيلإ(؛ املسقولني عنهاعن حقوق اإلنسان ومعالبة 
اعتمررراد تررردابض فعالرررة ملنررر  حررراالت مضرررايقة وترهيرررب املررردافعني عرررن  123-37
 )الدامنرخ(؛ املسقولني عنهاق اإلنسان ومعالبة حقو 
اخترررررراا مجيرررررر  الترررررردابض ال زمررررررة حلمايررررررة ودعررررررم أعضرررررراء املعارضررررررة  123-3٨

والصررحفيني واملرردافعني عررن حقرروق اإلنسرران  قررا ا الررك املرردافعات عررن حقرروق 
ان  ومنظمات اجملتمر  املردق  والتحقيرق ا مجير  االعترداءات الر  يتعرضرون اإلنس

 (؛آيسلندابيها إىل العدالة )هلا وتقدمي مرتا
سررن لررانون حيظررر التمييررز ضررد املرررأة بوضررو  وإلغرراء القرررار الرروزاري  123-39

الررررر ي مينررررر  الفتيرررررات مرررررن التسرررررجيل ابملررررردارس  ٢01٧متوز/يوليررررره  18 املرررررقرخ
 رسة ا ل فرتة احلمل )كندا(؛ال هاب إىل املد و/أو
ا ا ضمان احلق ا التعلريم والصرحة  وال سريما ابلنسربة لألطفرال  قر ٤0-123

 الك إهناء سياسة استبعاد القاصرات احلوامل من املدرسة )فرنسا(؛
عملية اعتمراد لرانون األحروال الش صرية واألسررة وعمليرة  استامال ٤1-123

 صياغة واعتماد مشروع القانون املتعلق ابلعنف اجلنساق )غابون(؛
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مواصلة سياسة ماافحة أوجه التفاوت بني الرجل واملرأة  من ار ل  ٤2-123
 وع لانون األحوال الش صية واألسرة )كوت ديفوار(؛اعتماد مشر 

األسرة  ال ي يهردف إىل القضراء علر   التعجيل ابملوافقة عل  لانون ٤3-123
 التفاواتت اجلنسانية ومن  العنف ضد املرأة )سضاليون(؛

 التعجيل ابملوافقة عل  لانون األحوال الش صية واألسرة )أوكرانيا(؛ ٤٤-123
ان املسرراواة بررني اجلنسررني يررنا التعجيررل بصررياغة واعتمرراد لررانون بشرر ٤5-123

عاهدات واالتفاليات ال  صدق م  امل بوضو  عل  حظر التمييز ضد املرأة  متاشياا 
 عليها البلد  وضمان نشر  واالط ع عليه واحرتامه ابلقدر الااا )شيلإ(؛

ترروفض مررا يافررإ مررن بررراما املسرراعدة املاليررة السررنوية ا البلررد بغرررض  ٤6-123
يررز املسرراواة بررني اجلنسررني  والنظررر ا إماانيررة توسرري  نطرراق تغيررض فهررم الرر كورة وتعز 
 أغاء البلد )هاي (؛ه   الرباما ا مجي  

العنف املنزيل والعنف داال األسرة  وال سيما العنرف ضرد املررأة  جترمي ٤7-123
 والطفل  واعتماد التدابض ال زمة لضمان تدريب السلطات امل تصة )املاسيك(؛

لررانون حيظررر العقرراب البرردق لألطفررال ا  القيررا  دون إبطرراء ابعتمرراد ٤٨-123
 )السنغال(؛مجي  البيئات  قا ا الك داال األسرة 

إعطاء األولويرة حلمايرة حقروق الطفرل  والقضراء علر  العقوبرة البدنيرة  ٤9-123
 ا مجي  األماكن  قا ا الك ا املنزل  وإلغاء حجا الدفاع لتربير  )اجلزائر(؛

والقضراء علر  العقراب البرردق  إعطراء األولويرة حلمايرة حقروق الطفرل  123-50
 يمية )لضغيزستان(.والعنف املنزيل  وتعزيز الوصول إىل اخلدمات التعل

 االسرتوائية ا التوصريات املقدمرة ألنراء جلسرة التحراور الرواردة أد    ونظرت غينيرا -12٤
 وأحاطت علماا وا:

 اإللغاء الرمسإ لعقوبة اإلعدا  والتصديق علر  الربوتوكرول االاتيراري 1-12٤
واهلرادف إىل إلغراء الثاق امللحق ابلعهد الردويل اخلراص ابحلقروق املدنيرة والسياسرية  

 عقوبة اإلعدا  )فرنسا(؛
إلغاء عقوبة اإلعردا   والتحقيرق ا مجير  أعمرال القترل غرض املشرروع  2-12٤

رتابهرا أفرراد أجهرزة إنفراا القرانون  واالنضرما  اواإلعدا  اار  نطاق القضراء الر  
االاتيررراري الثررراق امللحرررق ابلعهرررد الررردويل اخلررراص ابحلقررروق املدنيرررة إىل الربوتوكرررول 

 لسياسية  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا  )ابراغواي(؛وا
إىل نظا  روما األساسإ للمحامرة اجلنائيرة  االنضما  مسالةالنظر ا  3-12٤

 الدولية والتصديق عليه )أوروغواي(؛
ألساسرررررإ أارررررر  غرررررو االنضرررررما  إىل نظرررررا  رومرررررا ا تاختررررراا اطررررروا ٤-12٤

 للمحامة اجلنائية الدولية )أملانيا(؛
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مررررا األساسررررإ للمحامررررة اجلنائيررررة الدوليررررة التصررررديق علرررر  نظررررا  رو  5-12٤
ومواءمة التشريعات الوطنية مواءمة اتمة م  مجي  التزامات البلد قوجب نظا  رومرا 

 األساسإ )التفيا(؛
السررررما  لألعضرررراء املنت بررررني مررررن األحررررزاب السياسررررية  قررررن فرررريهم  6-12٤

  إىل شررغل مقاعرردهم علرر  الفررور ‘‘مواطنررون مررن أجررل االبتاررار’’ظمررة أعضرراء من
 والايت املتحدة األمرياية(.)ال

ومجي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ا ه ا التقرير تعرب  عن مولرف الدولرة  -125
)الرردول( الرر  لرردمتها و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض. وينبغررإ أال  ي فهررم أهنررا حتظرر  بتاييررد 

 فريق العامل ك ال.ال
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