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مقدمة
عقددد اليريددق العامدداب املع د ابدوددتعراا الدددور البدداماب ،املنب د وج د ق درار ل د حقددو
-1
اليد د ة م ددن  20إىل  31ك ددانون اللاا/ين دداير  .2020وأُج ددر
اإلنس ددان  ،1/5دورت دده اةامس ددة واللفرتد د
اوددتعراا يينيددا  -بيسدداو اةلسددة اللامنددة املعقددودة  24كددانون اللاا/يندداير  .2020وترأوددف وفددد
يينيددا  -بيس دداو روو م ددونتيو ،وزي ددرة الع دددل وحق ددو اإلنسددان .واعتم ددد اليري ددق العام دداب التقري ددر املتعل ددق
بغينيا  -بيساو جلسته اللاللة عبرة ،املعقودة  28كانون اللاا/يناير .2020
و  14كانون اللاا/يناير  ،2020اختار ل حقو اإلنسان فريق املقررين (ال ويكا) التايل
-2
لتيسي اوتعراا احلالة يينيا  -بيساو :أملانيا وأورويوا والسنغال.
ووفقاً لليقرة  15من ُمرفَق قرار ل حقدو اإلنسدان  1/5ولليقدرة  5مدن مرفدق قدرار ،21/16
-3
صدرت الواثئق التالية أليراا اوتعراا احلالة يينيا  -بيساو:
(أ )

تقرير وط /عرا كتايب مقدم وفقاً لليقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/35/GNB/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته ميوضية األمم املتحدة السامية حلقو اإلنسان وفقاً لليقرة (15ب)
()A/HRC/WG.6/35/GNB/2؛
(ج) مددوجز أعدتدده ميوضددية األمددم املتحدددة السددامية حلقددو اإلنسددان وفق داً لليقددرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/35/GNB/3
وأحال ددف ال ويك ددا إىل ييني ددا  -بيس دداو قائم ددة أو ددللة أع ددد ا و ددلياً أملاني ددا واللتغ ددال وبل يك ددا
-4
وليختنبتاين  ،ابلنيابة عن موعة األصدقاء املعنية ابآلليات الوطنية للتنييذ واإلبفغ واملتابعة ،إوبانيا،
وودلوفينيا ،واململكددة املتحددة للياانيددا العيمددد وأيرلنددا البددمالية ،والددودرت املتحددة األمريكيددة .وميكددن
ادطفع علد ذ األوللة علد املوقع الببكي لفوتعراا الدور الباماب.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
قددممف وزيددرة العدددل وحقددو اإلنسددان التقريددر الددوط لغينيددا  -بيسدداو إىل اليريددق العامدداب املعد
-5
ابدوتعراا الدور الباماب.
وأشار الوفد إىل أن البياانت املستمدة من دلياب التنمية الببدرية لعدام  2018تضدع يينيدا  -بيسداو
-6
املرتبة  178من أصداب  189بلدداً وإقليمداً نُ ِّيدرت حالتده التقريدر ،و دو مدا يضدععا موعدة التنميدة
الببرية املنخيضة.
وم ددع ،ل ددا ،فد د ن التقري ددر نيس دده يب ددي إىل أن متوو ددط العم ددر املتوق ددع عن ددد ال ددوددة ق ددد ارتي ددع
-7
قدار  10,9ونوات ب عامي  1990و .2018وزاد متووط ونوات الدراوة قددار ودنة واحددة ،فيمدا
ارتيع عددد ودنوات الدراودة املتوقعدة قددار  6,8ودنوات .ووفقداً آلخدر البيداانت املتاحدة ،والديت تبدي إىل
عام  ،2014ف ن  67,3املائة من السكان يينيا  -بيساو يعيبون حالة فقر متعدد األبعاد،
ح يعتل  19,2املائة آخرون عرضة له.
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وميلدداب ادع د ات ابلتحدددرت العديدددة الدديت يواجععددا البلددد خاددوة امددة ود يد عنعددا ملواجعددة
-8
ددذ التحدددرت .ويينيددا  -بيسدداو علددد وعددي ابألوددباب الدديت تعيددق وضددع السياوددات واةاددط والدلام
الدديت مددن ش د شا خلددق أنبدداة متواصددلة متكددن مددن إج دراء التغي ديات الفزمددة لتحس د اليددروت املعيبددية
للسكان وكذا متتيععم حبقو اإلنسان اةاصة هبم بصورة كاملة.
ومن ب األوباب عدم ادوتقرار السياوي الذ يعرفه البلد منذ إقامة نيام متعدد األحزاب
-9
ع ددام  .1994وم ددا اني ددا ع دددم ادو ددتقرار ددذا يد دءرتر عل ددد البل ددد من ددذ إجد دراء ادو ددتعراا الس ددابق
عددام  ،2015ممددا أدىل إىل صددعوابت تنييددذ التوصدديات املقبولددة خددفل اةولددة اللانيددة مددن ادوددتعراا
الدور الباماب.
 -10وانتعددف عددام  2014دورة عدددم ادوددتقرار الدديت أعقبددف ادنقددفب العسددكر  ،املن ميددذ
نيسددان/أبرياب  ،2012إبج دراء انتخدداابت تب دريعية ورلوددية الوقددف ،اتدده .وكددان مددن املتوقددع عندئددذ أن
يبددعد اإلطددار السياوددي واملءوسددي للبلددد حتسددناً ،وكددان عقددد اجتمدداع املائدددة املسددتديرة بروكسدداب
عام  2015حيماب وعوداً بتحوياب يينيا  -بيساو .بيدد أنده مل يدتمخ شديء عمدا بددا أنده نقادة حتدول
البلد ،وأدىل ودقو أول حكومدة لللملدان التاودع  12آب/أيسدا  2015إىل نبدوب أزمدة وياودية
جديدددة .وتيدداقم عدددم ادوددتقرار السياوددي ،و ددو مددا تب د مددن إخيددا احلكومددات اللمدداا املتعاقبددة الدديت
شكلف بادرة من الرئي حىت املوافقة علدد بدرانم عمداب حكدومي ،ممدا أدىل إىل إصدابة املءوسدات
العامة البلد ببلاب طوياب األمد.
12

 -11ومددع ،لددا ،فقددد جددرىل ،بدددعم مددن شددركاء البلددد ،توقيددع خرياددة الاريددق ،ات النقددا السددف
املعنونددة تاتيددا ببد ن حدداب األزمددة السياوددية يينيددا  -بيسدداوت واتيددا كددوانكر ببد ن تنييددذ خرياددة
الاري ددق ،ومتك ددن البل ددد عندئ ددذ م ددن تب ددكياب حكوم ددة توافقي ددة .وهتي د ت ب ددذلا الي ددروت الفزم ددة إلج دراء
انتخد دداابت برملانيد ددة  10آ،ار/مد ددار  2019وانتخد دداابت رلود ددية  24تب د درين اللد دداا/نوفمل .2019
وعقدددت اةولددة اللانيددة مددن ادنتخدداابت الرلوددية  29كددانون األول/ديسددمل  ،2019إد أن نتائ عددا
ُ
النعائية أفضف إىل طريق مسدود.
 -12وعلددد الددريم مددن ددذ العوائددق ،ا ددذت احلكومددة مبددادرات امددة لتنييددذ التوصدديات الدديت تلقتعددا
خفل دورات ادوتعراا الدور الباماب السابقة.
 -13و ال اهلياكداب األواودية ،اعتمددت احلكومدة عددة تددابي مدن شد شا أن حتددو حتسدناً كبدياً
ظروت العماب و اةدمات املقدمة ،وأن تتيح للمواطن إمكانية أكل لل وء إىل القضاء.
 -14وقدم الوفد معلومات حول تبييد احملاكم وإنباء مراكدز تسد ياب املواليدد
البلد وتقدمي املساعدة القانونية إىل األشخاص احملروم اقتصادرً.

العديدد مدن أقداليم

 -15ومن ب البدواي اب الرئيسدية للحكومدة عصدرنة اةددمات ومكافحدة اليسداد واخدتف األمدوال.
ومشلف التدابي املتخذة مراقبة اإليرادات احمللية وحووبة اةدمات .وقد متف ابليعداب حوودبة السد فت
اةنائية ابلكاماب ،ومن املقرر حووبة خدمات التس ياب املدا القري العاجاب.
 -16و اجملدال التبدريعيُ ،وددلِّط الضددوء علددد عدددد مدن اإلاددازات ،ومنعددا اعتمدداد النيددام األواوددي
اةديد املتعلق أبجور القضاة؛ واملوافقة علد قانون او داد املوجودات املت تية من اةرمية ،و و أداة امة
ملكافحددة اةرميددة؛ وكددذلا تنييددذ القددانون األواوددي املتعلددق بس د اب السددلاة القضددائية ومكت د املدددعي
العام ،الذ ويمكن من ضبط أفضداب إليدرادات احملداكم ويي دا مدن اةددمات الديت تقددمعا وزارة العددل
علد حد السواء.
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 -17ومن ش ن املوافقة علد اةاة الوطنية لألحوال املدنية واإلحصداءات احليويدة أن تكدون أداة
يايدة األييدة، ،لدا أن البلدد مددا زال يعداا مدن ارتيداع معددل األطيددال والبدالغ الدذين د وجدود هلدم مددن
وجعة نير قانونية وإحصائية ،بسب عدم تس ياب الوددات .وابإلضافة إىل ،لا ،جتر حالياً العملية
املتعلقة ابعتماد اةاة ادو اتي ية الوطنية ملكافحة املخدرات واةرمية املنيمة واحلد من املخاطر.
 -18وتلت ددزم احلكوم ددة ابلتص ددد ملسد د لة اإلف ددفت م ددن العق دداب عل ددد األفع ددال ال دديت ددر حق ددو
اإلنسان ،ا ،لا اددعاءات املتعلقة ابدحت از التعسيي والتعذي وووء املعاملة .وقد حوكم أفراد
مددن ق دوات األمددن وأدين دوا عددن ددذ اة درائم ألول مددرة ري د البلددد .فيددي عددام  ،2016أُديددن أربعددة مددن
عناصر البرطة لتورطعم قتاب مواطن حمت ز لددىل البدرطة ،وأُديدن أحدد أفدراد احلدر الدوط ابلسد ن
للماا ونوات بتعمة ايتصاب مواطن(ة).
 -19وقددد نُيددذ عدددد مددن التوصدديات املنبلقددة ع ددن اةولددة اللانيددة مددن ادوددتعراا الدددور الب دداماب،
ود ودديما تلددا املتعلقددة ابلتصددديق علددد ادتياقيددة الدوليددة حلمايددة حقددو مجيددع العمددال املعدداجرين وأفدراد
أور م واللوتوكول ادختيار دتياقية حقو األشخاص ،و اإلعاقة.
 -20ود تدزال نددااي حتدددرت كبددية العديددد مددن اجملددادت ،علددد النحددو احملدددد خددفل ادوددتعراا
الدددور البدداماب .بيددد أن التحددد الرئيسددي الددذ وددتواجعه يينيددا  -بيسدداو ددو حتقيددق اوددتقرار البلددد،
ود ي هلا ،لا عن دعم شدركائعا .وميكدن حتقيدق التقددم دذا الصددد مدن خدفل مبدادرات حمليدة
وعن طريق التعاون مع األمم املتحدة ويي ا من اآلليات الدولية حلماية حقو اإلنسان وتعزيز ا.
 -21وأش ددار الوف ددد إىل أن مب دداركة ييني ددا  -بيس دداو اليري ددق العام دداب املعد د ابدو ددتعراا ال دددور
البدداماب وددتُ رىل ابتصددال ورتيددق مددع ممللددي اجملتمددع املدددا ،ووددوت تسددتلعم مددن التزامعددا القددو بتعدديددة
األطرات واملبادئ اإلنسانية التقدمية ،وأن يكون ،لا دائماً بروح من التعاون وادنيتاح علد احلوار.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -22أدىل  75وفداً ببياانت خفل جلسة التحاور .وتدرد التوصديات املقدمدة أرتنداء اةلسدة
اللاا من ذا التقرير.

القسدم

ن ت موزامبيق يينيا  -بيساو علد إجدراء ادنتخداابت الرلودية األخدية جدو يابعده السدلم
-23
والب دديافية ،وأعرب ددف ع ددن أملع ددا أن تس ددعم ددذا ادنتخ دداابت إع ددادة البل ددد إىل الوض ددع السياو ددي
واملءوسي الابيعي.
 -24وأعربددف انميبي ددا ع ددن ارتياحع ددا لك ددون ييني ددا  -بيسدداو طرف داً مثاني ددة ص ددكواي دولي ددة أواو ددية
حلقددو اإلنسددان ،وش د عف البلددد علددد ا ددا ،خا دوات لضددمان تعزيددز حقددو اإلنسددان ال دواردة تلددا
الصكواي ومحايتعا علد الصعيد الوط .
 -25ورحبف نيبال ابلتدابي اليت ا ذهتا يينيا  -بيساو ال املساواة ب اةنسد  ،دا ،لدا
اعتمدداد اةاددة ادود اتي ية الوطنيددة املتعلقددة ابلصددحة اإلاابيددة والددلانم الددوط للصددحة اإلاابيددة لددزردة
إمكانية احلصول علد خدمات صحية جيدة.
 -26وأرتنف ولنددا علدد يينيدا  -بيسداو إلنبدائعا البدبكة الوطنيدة للمددافع عدن حقدو اإلنسدان
ددال تكددافء اةنس د  ،إد أشددا د ت دزال تبددعر ابلقلددق إزاء ارتيدداع مسددتوىل
واةعددود الكبددية املبذولددة
اإلففت من العقاب علد انتعاكات حقو اإلنسان.
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 -27ورحبف الني ر ابةعود اليت تبذهلا يينيا  -بيساو ملتابعة التوصيات اليت قبلتعا خفل اةودت
السابقة من ادوتعراا الدور الباماب ،وأرتنف عليعا للمبادرات املتخذة لزردة حتس قااع العدل.
 -28ودحيددف ني ددير بتيدداول اةعددود الدديت تبددذهلا يينيددا  -بيسدداو وددبياب تعزيددز األطددر القانونيددة
واملءوسددية الوطنيددة ميدددان حقددو اإلنسددان ،وأش دادت ابلتدددابي املتخددذة لتقدددمي تعلدديم جيددد النوعيددة
وزردة معدل ادلتحا ابملدار .
 -29وَمثمن ددف ُعم ددان العملي ددة التب دداركية ال دديت انتع تع ددا ييني ددا  -بيس دداو املب دداركة ادو ددتعراا
الدور البداماب ،وودلاف الضدوء علدد ادود اتي يات والدلام الديت ُو ِّضدعف ،ملداب خادة قاداع التعلديم
( )2025-2017واةاة الوطنية للتنمية الصحية.
 -30وأقرت اليلب ابةعود اليت تبذهلا يينيا  -بيساو لتنييذ التوصيات املنبلقة عن اةولة السابقة،
وأشادت بتصديقعا علد اتياقية العمال املعاجرين.
 -31ورحبددف اللتغددال ابملبددادئ التوجيعيددة املتعلقددة بتكددافء اةنس د الدديت اعتم ددهتا يينيددا  -بيسدداو
وابلت دوازن الكامدداب ب د اةنس د علددد مسددتوىل احلكومددة مددن حي د عدددد الددوزراء .بيددد أشددا أشددارت إىل
اوتمرار تيبي العنف ضد املرأة ،ا ،لا تبويه األعضاء التناولية األنلوية.
 -32ورحبددف رواندددا ابةادوات اإلاابيددة الدديت ا ددذهتا يينيددا  -بيسدداو امتلددادً للتوصدديات املقدمددة
إطار ادوتعراا الدور الباماب السابق ،وأرتنف علد اإلصفحات اليت أ ِّ
ُدخلف علد النيام القضائي،
ود ويما اةعود الرامية إىل تعزيز البيافية واملساءلة.
 -33وش عف السدنغال يينيدا  -بيسداو علدد مواصدلة إجدراء اإلصدفحات القضدائية واملءوسدية مدن
أجد د داب مواءم د ددة اإلط د ددار التبد د دريعي والقض د ددائي واإلدار واملع د ددايي الدولي د ددة وحتسد د د التعل د دديم ع د ددن طري د ددق
وضددع اهلياكدداب األواوددية املناوددبة املدددار  .ودعددف السددنغال اجملتمددع الدددويل إىل تقدددمي الدددعم الددفزم
لغينيا  -بيساو لتنييذ التوصيات املقبولة.
 -34ورحبف صربيا ابلتددابي الديت ا دذهتا يينيدا  -بيسداو لتحسد حالدة حقدو اإلنسدان البلدد.
وأشادت ،علد وجه التحديدد ،ابلتددابي املتخدذة دايل التعلديم والصدحة ،والديت مشلدف اعتمداد العديدد
من اةاط وادو اتي يات.
 -35ودحيددف ويبددياب إصدددار يينيددا  -بيسدداو ،عددام  ،2018أمدراً يعيددي الاددفب ،و اإلعاقددة
مددن الرو دوم الدراوددية ،وإحددداو الوقايددة الكيميائيددة مددن املددفرر املومسيددة ،واعتمدداد وياوددة وخاددة عمدداب
وطنيت بب ن املساواة ب اةنس .
 -36وأرتن ددف ود دياليون عل ددد ش ددع ييني ددا  -بيس دداو إلجد دراء ادنتخ دداابت الرلو ددية ج ددو و ددلمي
وبن دداح ،ودع ددف احلكوم ددة إىل وض ددع أول ددورت واض ددحة للتص ددد لليق ددر واليس دداد والب ددبكات الدولي ددة
لفجتار ابملخدرات.
 -37وأشددارت وددلوفينيا إىل التحسددن الددذ ط درأ علددد اإلطددار املعيددار بب د ن محايددة الايدداب ومتك د
املرأة .وأعربف عن قلقعا إزاء اخنياا مستوىل تسد ياب املواليدد وادلتحدا ابملددار  ،فضدفً عدن انتبدار
زواج األطيال.
 -38و ن الصومال يينيدا  -بيسداو علدد تصدديقعا علدد الصدكواي الدوليدة حلقدو اإلنسدان ورحد
إبنب دداء ألوي ددة خاص ددة لألش ددخاص وض ددعية ب ددة ض ددمن الب ددرطة ومراك ددز الوص ددول إىل العدال ددة ل دددعم
ضحار العنف.
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 -39وحلددف جنددوب أفريقيددا يينيددا  -بيسدداو علددد إنبدداء مءوسددات قويددة وفعالددة تدددعم الدميقراطيددة
الدوتورية وعلدد ا لتصدد لألزمدات املءوسدية الدوريدة الديت د تدزال تقدوا األداء العداد للدولدة وتعدو
توطيد ويادة القانون.
 -40و ن ت إودبانيا يينيدا  -بيسداو علدد ادنتخداابت اجملدراة
حكومة قائمة علد التكافء وتعزيز ويادة القانون البلد.

عدام  ،2019والديت أدت إىل توطيدد

 -41وأرت السودان علد يينيا  -بيساو ملا تبذله من جعود لتحس حالة حقو اإلنسان ،وأشار
بوجه خاص إىل التصديق علد اتياقية العمال املعاجرين.
 -42وأعربف تيمور  -ليبيت عن شكر ا لغينيا  -بيساو علد قبوهلا التوصية اليت قدمتعا اةولة
السابقة ،و ن هتا علد التقدم اهلام احملرز قااع الصحة ،ا ،لا ضدمان تغايدة التلقديح بنسدبة 82
املائة.
 -43ورد الوفد علد تعليقات تارقف ملس لة تعزيدز املءوسدة الوطنيدة حلقدو اإلنسدان ومواءمتعدا مدع
املبددادئ املتعلقدة ركددز املءوسددات الوطنيددة لتعزيددز ومحايددة حقددو اإلنسددان (مبددادئ ابريد ) .وتعددذر علددد
البلد تنييدذ دذ التوصدية بسدب نقدا املدوارد ،دا ،لدا املدوارد الببدرية ،وعددم ادودتقرار السياودي.
ومع ،لا ،ار تنييم دورة دراوية بب ن حقو اإلنسان ليائدة احملدام ابدشد ااي مدع مكتد األمدم
املتحددة املتكامدداب لبندداء السددفم يينيدا  -بيسدداو ،و ددو مددا وديتيح للحكومددة ،مجلددة أمددور ،كيالددة أن
تضم املءوسة الوطنية احلقو اإلنسان املوظي املناوب  ،متبياً مع مبادئ ابري .
وجت د ِّدر احلكوم ددة دورة تدريبي ددة
 -44وتس ددعد وزارة الع دددل إىل إجد دراء إص ددفحات قا دداع الع دددلُ .
للقضاة واملدع العام اةدد و ي تعماب أيضاً علد وضع موعة تبريعية جديدة .وتتملاب األ دات
من ،لا تعزيز نزا ة السلاة القضائية وإخضاع اليرع القضائي ملساءلة اليروع احلكومية األخرىل.
 -45وفيمددا يتعلددق بتعلدديم األطيددال ،جددرىل فددتح املزيددد مددن املدددار وتعمدداب احلكومددة علددد ضددمان أن
يد ِّ
ددر أطيددال املندداطق الداخليددة مددن البلددد مدروددون تلقدوا تدددريباً دئقداً ،ومددن  ،حتسد نوعيددة التعلدديم.
ومن أجاب مكافحة ادجتار ابلببر ،عدززت يينيدا  -بيسداو دوررت احلددود ،ومتكندف مدن تيكيدا عددد
من شبكات ادجتار ابلببر وإعادة األطيال إىل أور م.
 -46وأشددار الوفددد إىل أندده مددا مددن حاجددة إىل وضددع تب دريع يتندداول الددزواج القسددر ابلتحديددد ألن
القددانون اةنددائي يُعرفدده وددلياً ك رميددة .وتوجددد يينيددا  -بيسدداو وحدددة بعددة للبددرطة القضددائية تقود ددا
نسدداء ،و ددي مكليددة ابلتعامدداب مددع حددادت الددزواج القسددر  .و،كددر الوفددد أيض داً أن احلكومددة ومنيمددات
اجملتمع املدا واهليلات الدينية حتتضن ءدء األطيال ومتنحعم احلماية.
 -47وأكدددت يينيددا  -بيسدداو مددن جديددد أن مكات د الس د اب املدددا ويي ددا مددن مرافددق تس د ياب
املواليد قد ِّ
أنبلف البلد بدعم من منيمة األمم املتحدة للايولة وشركاء آخرين .ويُ َس اب حالياً عدد
سمح بتس ياب أ طياب دون ون السابعة ابجملان .ومن ب العقبات
كبي من األطيال عند الوددة ،ويُ َ
اليت تع ا التس ياب اليقر املدقع وكون الوالديْن نيسيعما يي مس ل كلي من األحيدان ،و دو مدا
يعرقاب عملية تس ياب أطياهلما.
 -48وأعربدف تويدو عدن ارتياحعددا إلجدراء انتخداابت ودلمية يينيددا  -بيسداو ،وعدن اعتقاد ددا أبن
ادنتخاابت متلاب مرحلدة جديددة مدن شد شا أن تسدعم حتسد محايدة حقدو اإلنسدان .ودعدف اجملتمدع
الدويل إىل دعم اةعود اليت تبذهلا يينيا  -بيساو.
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 -49وأشددادت تددون ابنضددمام يينيددا  -بيسدداو إىل عدددة اتياقيددات دوليددة ،وابعتماد ددا عدددة ق دوان
لتحس حالة حقو اإلنسان ،ا ،لا تنقيح النيام األواوي للمءوسة الوطنية حلقو اإلنسان.
 -50وأرتنف أوكرانيا علد يينيا  -بيساو ملا ا ذته من تددابي عددة دادت ،دا ،لدا تعاوشدا
مددع املكليد بددودرت إطددار اإلجدراءات اةاصددة .وشد عف أوكرانيددا احلكومددة علددد تكليددف أنبدداتعا
لضمان تدري عناصر البرطة وموظيي إنيا ،القانون ال حقو اإلنسان.
 -51وأرتنددف اململكددة املتحدددة علددد يينيددا  -بيسدداو ملددا أحرزتدده مددن تقدددم تنييددذ اإلصددفحات
قااع العدل ،ولكنعا أعربف عن قلقعا لكون عدم ادوتقرار السياوي قد أخر إحراز مزيد من التقدم.
وحلف احلكومة علد ا ا ،تدابي أقوىل ملكافحة اليساد وضمان اح ام حرية الت مع السلمي.
 -52وأشددارت الددودرت املتحدددة إىل ادنتخدداابت الدديت أجريددف مددءخراً يينيددا  -بيسدداو واتسددمف
ابلسددلمية واحلريددة والنزا ددة .بيددد أشددا أعربددف عددن قلقعددا إزاء تقددارير عددن اليددروت الفإنسددانية الدديت تعرفعددا
ادعتددداء علددد األطيددال وادجتددار هبددم ،ددا ،لددا
الس د ون ،فض دفً عددن إفددفت األف دراد الضددالع
السياحة القائمة علد ادوتغفل اةنسي لألطيال ،من العقاب .ودعف احلكومةَ إىل ون تبريعات أو
تعزيز التبريعات القائمة هبدت التصد لتلا اةرائم.
 -53ورحب ددف أورويد دوا ابلت دددابي ال دديت ا ددذهتا ييني ددا  -بيس دداو ملكافح ددة العن ددف اةنس دداا وتعزي ددز
حقددو امل درأة .وش د عف يينيددا  -بيسدداو علددد التصددديق أقددرب اآلجددال علددد نيددام رومددا األواوددي
للمحكمددة اةنائيددة الدوليددة ،متبددياً مددع التوصددية الدديت وددبق أن قدددمتعا اةولددة اللانيددة مددن ادوددتعراا
الدور الباماب واليت قبلعا البلد.
 -54وو ددلاف مجعوري ددة فن ددزويف البوليياري ددة الض ددوء عل ددد أوج دده التحس ددن تس د ياب املوالي ددد .كم ددا
احلص ددول عل ددد التعل دديم ،وتق دددمي الوجب ددات
أب ددرزت الت دددابي املعتم دددة لتقل دديا التي دداوت ب د اةنس د
املدروية ،وضمان الرعاية الصحية اجملانية للحواماب واألطيال وكبار السن.
 -55ورحبف زامبيدا ابةادوات الديت ا دذهتا يينيدا  -بيسداو لضدمان إعيداء األشدخاص ،و الددخاب
املنخي من دفع رووم التملياب القانوا وتعزيز قدرة عناصر السلاة القضائية ال العدالة اةنائية.
 -56و ن د د ت اةزائ ددر ييني ددا  -بيس دداو عل ددد تص ددديقعا عل ددد الص ددكواي الدولي ددة األواو ددية حلق ددو
اإلنسددان ،كاتياقيددة منا ضددة التعددذي ويددي مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاوددية أو الفإنسددانية أو
املعينة ،واتياقية حقو األشخاص ،و اإلعاقة.
 -57و ن ت أنغود يينيا  -بيساو علد مباركتعا آليدات لد حقدو اإلنسدان .ودعدف مجيدع
الدددول القددادرة علددد دعددم يينيددا  -بيسدداو إىل أن تيعدداب ،لددا مددن خددفل تقدددمي املسدداعدة التقنيددة واملاليددة
وبناء القدرات.
 -58و ند ت األرجنتد يينيدا  -بيسدداو علدد انضددمامعا إىل اتياقيدة خيد حدادت انعدددام اةنسددية
وادتياقي ددة بب د ن وض ددع األش ددخاص ع دددميي اةنس ددية ،وتص ددديقعا عل ددد اللوتوك ددول ادختي ددار دتياقي ددة
حقو األشخاص ،و اإلعاقة.
 -59وأقددرت أو د اليا ابلتحدددرت الدديت تواجععددا يينيددا  -بيسدداو ددال حقددو اإلنسددان ورحبددف
عملية ادوتعراا الدور الباماب .يي أشا د تزال تبعر ابلقلق إزاء ووء أوضاع
باركتعا بنبا
الس ون وعدم اوتقفل القضاء وإجراء احملاكمات وفق األصول القانونية.
-60
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 -61وأعربددف بل يكددا عددن تقدددير ا ملبدداركة يينيددا  -بيسدداو عمليددة ادوددتعراا الدددور البدداماب
ورحبف ابةعود املبذولة ملكافحة اإلففت من العقاب علد انتعاكات حقو اإلنسان .يي أشا ارأتت
أنه د يزال يتع حتقيق التقدم محاية األشخاص الضعياء.
 -62ودحيف بنن ابرتياح التقدم الذ أحرزته يينيا  -بيساو منذ اوتعراضعا األخي ،وابلتحديد
إنباء وزارة العدل وحقو اإلنسان والتصديق علد اتياقيت دوليت حلقو اإلنسان.
 -63ورحبددف بوتس دواان ابإلصددفحات الدديت أُجريددف قادداع العدددل لتحس د إمكانيددة الل ددوء إىل
القضدداء ،متبددياً مددع التوصددية الدديت قدددمتعا اةولددة السددابقة .كمددا دحيددف مددع التقدددير اعتمدداد ق دوان
تتعلق بتعري املعاجرين ويساب األموال وأنيمة بب ن القضاء العسكر .
 -64ودحيف اللازياب ابرتياح التقدم احملرز إصفح قااع العدل وش عف يينيا  -بيساو علد
السددعي ددو ضددمان أتا امل دوارد الكافيددة للمحدداكم ومكات د اددعدداء .ودحيددف أيض داً التدددابي املتخددذة
لتيسي تس ياب املواليد.
 -65ونو ددف بلغددارر ابلتدددابي املتخددذة لتعزيددز إمكانيددة وصددول األطيددال ،و اإلعاقددة إىل املدددار
وش عف البلد علد بذل جعود إضافية ملعاةة ابقي التحدرت اليت يواجععا قااع التعليم ،ا ،لا
وقف مبكر.
اةعود الرامية إىل مكافحة انقااع اليتيات عن املدار
 -66ورحبف بوركينا فاوو إبنباء مكت املساواة ب اةنس وتنييم انتخاابت رلوية ودلمية
ع ددام  .2019ي ددي أن القل ددق د ي د دزال يس دداور ا إزاء او ددتمرار تب ددويه األعض دداء التناو ددلية األنلوي ددة وزواج
األطيال.
 -67ودحي ددف بورون ددد ابرتي دداح تل ددف الت دددابي ال دديت اعتم دددهتا ييني ددا  -بيس دداو لتعزي ددز الني ددام
الصدحي ،ورحبدف ابإلجدراءات املتخدذة ةعدداب خددمات تسد ياب املواليددد يدي منحصددرة املركدز وحتسد
إقامة العدل والتعليم البلد.
 -68ودحيف كابو فيد اةعود اليت تبذهلا يينيا  -بيساو للتعاون مع اآلليدات واهليلدات الدوليدة
حلماية حقو اإلنسان وحتس النيام القضائي .وش عف البلد علد مضاعية اةعود لضدمان احلقدو
املدنية والسياوية ةميع مواط يينيا  -بيساو.
 -69و ن د ت كندددا يينيددا  -بيسدداو علددد تعي د حكومددة متسددمة ابلت دوازن اةنسدداا واعتمدداد قددانون
عام .2019
بب ن تكافء اةنس
 -70وأعربددف شدديلي عددن تقدددير ا للتدددابي الدديت ا ددذهتا يينيددا  -بيسدداو هبدددت تعزيددز ودديادة القددانون
والنيام القضائي ،ولكنعا د تزال تبعر ابلقلق إزاء مستوىل اإلففت من العقاب الذ د يزال قائماً
البلد وإزاء عدم وصول املواطن إىل العدالة.
 -71ورحبد ددف الص د د ابةعد ددود الد دديت تبد ددذهلا يينيد ددا  -بيسد دداو ود ددبياب تعزيد ددز التنميد ددة ادقتصد ددادية
وادجتماعية لتحس حياة النا وتاوير التعليم والنيام الصحي بنبا  ،فضفً عن محاية حقو املرأة
والاياب.
 -72ودحي ددف ك ددواب اةع ددود ال دديت تب ددذهلا ييني ددا  -بيس دداو لتنيي ددذ التوص دديات املنبلق ددة ع ددن ج ددودت
ادوتعراا الدور الباماب السابقة ،ريم اليروت املعقدة اليت متر منعا.
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 -73وأشادت الدامنراي ابلتقدم الذ أحرزته يينيا  -بيسداو قاداع الصدحة ،دا ،لدا خيد
معدل وفيات األطيدال .يدي أشدا د تدزال تبدعر ابلقلدق إزاء ارتيداع معددل انتبدار زواج األطيدال والدزواج
القسر  ،وإزاء حمدودية امليزانية املخصصة للتعليم.
 -74ورحب ددف جيب ددوا ابلعملي ددة التب دداركية املتبع ددة إع ددداد التقري ددر ال ددوط وتنيي ددذ ييني ددا  -بيس دداو
التوصيات املقبولة اةولة السابقة من ادوتعراا الدور الباماب ،و و ما تب من خدفل التصدديق
علد موعة كبية من الصكواي الدولية.
 -75و،كددر الوفددد أن عمليددة مراجعددة الدوددتور طددور اإلادداز وأن فريق داً عددامفً مددن اجملل د الددوط
يعكف حالياً علد وضع صيغتعا النعائية قباب تقدميعا إىل اةلسة العامة.
 -76وفيمددا يتعلددق بعمالددة األطيددال ،مددن املقددرر اعتمدداد الددنا النعددائي لقددانون العمدداب اةديددد ،الددذ
ويمض ددي معاة ددة ددذا املوض ددوع ،و ددو عل ددد ج دددول أعم ددال اجمللد د ال ددوط اة دداص ب دددورة ش ددبا /
فلايددر  .2020وابإلضددافة إىل ،لددا ،اددر أيض داً وضددع الصدديغة النعائيددة للقددانون اةديددد املتعلددق حبمايددة
الاياب املتكاملة ،واليصاب الوحيد الذ د يزال معلقاً و ،لا املتعلق بقضاء األحداو .و رد وضدع
الصيغة النعائية للقانون ،وتكون نااي تدابي مناوبة ملعاةة مسائاب من قبياب تبويه األعضداء التناودلية
األنلوية ،وعمالة األطيال ،والزواج القسر والزواج املبكر علد و أفضاب .وجاء مبروع القانون نتي ة
لعملية تباورية واوعة الناا  ،وكان نااي التزام جداد مدن جاند اللملدان واملسدءول احلكدومي  ،بددعم
من شركاء يينيا  -بيساو داخاب منيومة األمم املتحدة ،بكيالة مواءمة القانون والتزامات البلد الدولية.
 -77وا ذت كذلا تدابي امدة كدذلا ملعاةدة وفيدات األطيدال ،دا ،لدا تووديع نادا خادة
وطنيددة للتاعدديم لتبددماب املزيددد مددن األطيددال ،وضددمان إ حددة اةدددمات الصددحية لألطيددال وكيالددة العددفج
اجملاا من املفرر.
 -78وفيمددا ددا املسدداواة ب د اةنس د وجعدداب احلكومددة أكلددر مشددود ،كددان دعتم داد قددانون تكددافء
اةنس د مددءخرا ،فيمددا يتعلددق ابملناص د السياوددية ،أرتددر كبددي ابليعدداب ،وميكددن مفحيددة ،لددا تكددوين
احلكومددة احلاليددة .وعددفوة علددد ،لددا ،مددن املتوقددع أن يكددون للقددانون ،مددع مددرور الوقددف ،أرتددر أكددل علددد
احلكومة.
حتقيق املساواة ب اةنس
 -79وعملددف ةنددة املصدداحلة الوطنيددة ،خددفل السددنوات القليلددة املاضددية ،ضددمن إطددار اجمللد الددوط
علددد املسددائاب املتصددلة ابلعدالددة ادنتقاليددة .وقددد أصدددرت الل نددة  -الدديت عملددف بدددعم مددن بلدددان شدريكة
ملدداب اللتغددال وتيمددور  -ليبدديت وكددذلا األمددم املتحدددة  -تقريدراً حيدددد مسددارات حمددددة للمصدداحلة .وقُدددم
،لا التقرير إ ىل اجملل الوط وإىل السلاات ،وأتمداب احلكومدة عقدد مدءمتر لتوزيعده علدد مجيدع اةعدات
الياعلددة ادجتماعيددة الرئيسددية مددن أجدداب التصددد علددد ددو أفضدداب للدددورات املتعاقبددة مددن عدددم ادوددتقرار
اليت يعرفعا البلد وإىل حتقيق املصاحلة.
 -80ويعد الوصول إىل العدالة يينيا  -بيساو مكلياً للغاية ،وتتخذ احلكومة تدابي لتيسدي دذا
الوصول من خفل كيالة تقدمي الدعم لتمك األشخاص من احلصول علد املساعدة القانونية واملبورة
ابجملان.
 -81وفيما يتعلق س لة السياحة القائمة علد ادودتغفل اةنسدي لألطيدال ،تعتدزم يينيدا  -بيسداو
إنبدداء وحدددة خاصددة للبددرطة القضددائية جددزر بي ددايو مددن أجدداب مكافحددة ددذا النددوع مددن السددياحة
بصورة أفضاب ،و،لا عل إجراء حتقيقات مع مرتكيب ذ املماروات وتقدميعم إىل العدالة.
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 -82وأما فيما يتعلق ابلتنمية املستدامة ،قُدمف خاة ’تيا رانكا‘ ادو اتي ية ( )2025-2015إىل
اجملتمددع الدددويل وحييددف بت ييددد واوددع الناددا  .ومددن الركددائز ادود اتي ية الدديت تقددوم عليعددا اةاددة معاةدةُ
التنمية املسدتدامة عدل اتبداع شد كلدي يتضدمن عناصدر تبدماب نوعيدة احليداة ،ومحايدة البيلدة ،وحقدو املدرأة
والاي دداب ،واهلياك دداب األواو ددية .وم ددن املءو ددف أن ع دددم ادو ددتقرار السياو ددي ال ددذ يواجع دده البل ددد من ددذ
عام  2015حال دون تنييذ اةاة علد و مفئم.
 -83ويُ ِّلزم القانون الدولة بتحديد حد أدىن لي ة التعليم اإللزامي اجملاا .يي أن ذ الي ة ليسدف
طويلة ا يكيي ،وتعتزم وزارة التعليم متديد ا لضمان متدر املزيد من األطيال.
 -84وأشددادت مصددر إبصددفح قادداع األمددن وابةعددود الدديت تبددذهلا يينيددا  -بيسدداو لتعزيددز احل ددق
التعليم والصحة ،ورحبف ابنضمام البلد إىل اتياقية العمال املعاجرين.
 -85وأشارت إرتيوبيا إىل اةعود املب كة الديت تبدذهلا احلكومدة وادحتداد الدوط للعمدال للتمكد مدن
بندداء وحدددات وددكنية للمحتدداج  ،وأعربددف عددن تقدددير ا دعتمدداد بدرام اود اتي ية ملدداب بدرانم قادداع
التعليم.
 -86و ن ت في ي يينيا  -بيساو علد تلف اإلصفحات املوضوعة ،ا ،لا إصفح النيام
القضددائي وقادداع الدددفاع ،واإلصددفحات الراميددة إىل ض ددمان خضددوع أف دراد ق دوات األمددن الددذين ارتكب دوا
انتعاكات حلقو اإلنسان للمحاوبة.
 -87وأشارت فرنسا إىل اةعود اليت تبذهلا يينيا  -بيسداو
يي أن القلق د يزال يساور ا بب ن الوضع البلد.

ودبياب حتسد حالدة حقدو اإلنسدان،

 -88ورحبددف يددابون ابعتمدداد نصددوص تب دريعية وإنبدداء مءوسددات تدددعم حتس د النيددام القضددائي
ددال حقددو اإلنسددان وابلتحسددينات الدديت
ونيددام الس د ون .ورحبددف أيض داً بتدددري مددوظيي األمددن
أُدخلف علد نيام التعليم.
 -89وأرتنددف جورجيددا علددد يينيددا  -بيسدداو دعتماد ددا قددانوانً حييددر واددرم تبددويه األعضدداء التناوددلية
األنلويددة مجيددع أ دداء البلددد ،وإنبدداء مكت د املسدداواة ب د اةنس د  ،واعتمدداد السياوددة وخاددة العمدداب
الوطنيت بب ن املساواة ب اةنس .
 -90وأشادت أملانيا ابلتقدم الذ أحرزته يينيا  -بيساو و حتقيدق املسداواة بد اةنسد ابعتمداد
قدانون التكدافء ،بيدد أشدا د تدزال تبدعر ابلقلدق إزاء اودتمرار انتعاكدات حقدو اإلنسدان ،ود وديما تلدا
املتعلقة حبقو املرأة والاياب ،وإزاء عدم إجراء حتقيقات انتعاكات حقو اإلنسان اليت ارتكبعا أفراد
اةيش السابق.
 -91ودحيف ياان التصديق علد اللوتوكول ادختيدار دتياقيدة حقدو األشدخاص ،و اإلعاقدة
واتياقية العمال املعاجرين.
 -92ورح د الكروددي الروددويل ابةع دود الدديت تبددذهلا السددلاات الوطنيددة
اليروت ادجتماعية ،علد الريم من األزمة السياوية واملءوسية األخية.

يينيددا  -بيسدداو لتحس د

 -93و ند ت ندددورا يينيددا  -بيسدداو علددد التقدددم الددذ أحرزتدده تنييددذ التوصدديات الدديت تلقتعددا
خفل جودت ادوتعراا الدور الباماب السابقة ،ود ويما التصديق علد اتياقية العمال املعاجرين.
 -94ورحبف آيسلندا ابلتقرير الوط الذ قدمته يينيا  -بيساو وابةاوات اليت وامرهتا ،وأعربف
عن أملعا مواصلة تنييذ تلا اةاوات.
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 -95وأعربف اهلند عن شكر ا للوفد علد تقدميه تقرير الوط وأشادت بغينيا  -بيساو ملا أحرزتده
من تقدم منذ اوتعراضعا الدور الباماب اللاا.
 -96ودحي ددف إندونيس دديا التق دددم احمل ددرز حتس د حال ددة حق ددو اإلنس ددان ،ود و دديما م ددن خ ددفل
التصديق علد الصكواي الدولية ،وأعربف عن تالععا إىل تنييذ إصدفح قاداع العددل وإجدراء حتسدينات
ال اإلدارة العامة.
 -97ورحبددف مجعوريددة إي دران اإلوددفمية ابنضددمام يينيددا  -بيسدداو مددءخراً إىل عدددة اتياقيددات حلقددو
اإلنسددان وابلتاددورات اإلاابيددة املتعلقددة بت دوافر امليددا امل مونددة الصدداحلة للبددرب ومرافددق الصددرت الصددحي
املفئمة البلد ،فضف عن التقدم اهلام الذ عرفه قااع الصحة.
 -98ورح د الع درا ابةع ددود الدديت تبددذهلا ييني ددا  -بيسدداو لتنييددذ التوص دديات املقبولددة خددفل اةول ددة
السابقة ،وكذلا جبعود ا إعداد أحكام تبريعية هتدت إىل حتس تعزيز حقو اإلنسان ومحايتعا.
 -99ورحبف أيرلندا ابلتصدديق علدد معا ددات دوليدة ،دا ،لدا معا ددة جتدارة األودلحة واتيدا
ددال تك ددافء اةنس د عل ددد
ابري د بب د ن تغ ددي املن ددام ع ددام  .2018كم ددا دحي ددف التق دددم احمل ددرز
مستوىل احلكومة.
 -100و ن ت إورائياب يينيا  -بيساو علد ادنتقال الدميقراطي والسلمي الذ يعرفه البلد .وأشارت
إىل تنييددذ خاددة ’ت ديا رانكددا‘ ادو د اتي ية ( )2025-2015ووضددع ب درام رئيسددية بب د ن التعلدديم اةددامع
والصحة اإلاابية.
احليدداة العامددة،
 -101وأعربددف إيااليددا عددن تقدددير ا دلت دزام احلكومددة بتعزيددز املسدداواة ب د اةنس د
ومكافحة العنف ضد املرأة ،ا ،لا من خفل القانون املتعلق ابلعنف العائلي ،وتنييذ قانون قواعد
السلواي بب ن مكافحة ادوتغفل اةنسي املرتبط ابلسياحة.
 -102وأرتنددف ليسددوتو علددد يينيددا  -بيسدداو لتصددديقعا علددد اتياقيددة العمددال املعدداجرين واللوتوك ددول
ادختيار دتياقية حقو األشخاص ،و اإلعاقة.
 -103ورحبددف ليبيددا بتنييددذ يينيددا  -بيسدداو عدددداً مددن التوصدديات الدديت قبلتعددا خددفل اةولددة السددابقة.
وأشددادت ابلتاددورات اإلاابيددة ددال محايددة حقددو اإلنسددان وتعزيز ددا ،ددا ،لددا اإلصددفحات الدديت
مشلف نيامي القضاء والدفاع.
 -104ودحيددف جددزر مارشددال ابرتيدداح التصددديق علددد الصددكواي الدوليددة حلقددو اإلنسددان واةادوات
الديت ا ددذهتا احلكومددة لتحسد النيددام القضددائي عددل تنيدديم تدددريبات ليائدددة احملددام ومتخددذ القدرارات
القضائية.
 -105ودحيددف موريتانيددا ابرتيدداح التدزام يينيددا  -بيسدداو ابمللدداب العليددا حلقددو اإلنسددان ومحايددة حقددو
اإلنسان واإلجراءات املتخذة ملكافحة أوجه عدم املساواة ب اةنس والباالة.
 -106وأقددرت املكسدديا ابةعددود الدديت بددذلتعا يينيددا  -بيسدداو ،ددا
علد اتيا ابري  ،بب ن خي انبعااثت يازات الدفيلة.

،لددا التصددديق

عددام

2018

 -107وأرت د اةبدداب األوددود علددد األنبدداة الراميددة إىل زردة معدددل ادلتحددا ابملدددار وحمددو األميددة.
وح اةباب األوود يينيا  -بيساو علد التحقيق مجيع حدادت العندف املرتكبدة ضدد املدرأة ومقاضداة
مرتكبيعا.
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 -108وأرت د املغددرب علددد تصددديق يينيددا  -بيسدداو علددد اتياقيددة العمددال املعدداجرين ودح د ابرتيدداح
التزامعا بدعم احلق التعليم.
 -109ورحب ددف ميامن ددار ابلتص ددديق عل ددد اتياقي ددة العم ددال املع دداجرين واللوتوك ددول ادختي ددار دتياقي ددة
حقو األشخاص ،و اإلعاقة.
 -110ورحبددف كددوت ديي دوار ابنضددمام يينيددا  -بيسدداو إىل اتياقيددة خي د حددادت انعدددام اةنسددية
وادتياقية بب ن وضع األشخاص عدميي اةنسدية عدام  2016وتصدديقعا علدد اللوتوكدول ادختيدار
دتياقية حقو األشخاص ،و اإلعاقة عام .2018
 -111وأرتندف مدايل علدد يينيدا  -بيسداو لتعزيز ددا ومحايتعدا حقدو األشدخاص املنحددرين مدن أووددا
حمرومة .وش عتعا علد مواصلة ذا العماب القيم وعلدد تووديع نادا التزامعدا ليبدماب فلدات أخدرىل مدن
األشخاص الذين تستحق حالتعم بذل ني القدر من اد تمام.
 -112وفيمددا يتعلددق ابحلددق الصددحة ،ود ودديما فيمددا يتعلددق بيدديو نقددا املناعددة البب درية/اإليدز،
أشددار الوفددد إىل أن البلددد قددد أحددرز بع د التقدددم .وارتيعددف نسددبة عددفج األشددخاص املصدداب بيدديو
نقددا املناعددة الببدرية/اإليدز بنسددبة  40املائددة .ومددع ،لددا ،د تدزال بعد املبدداكاب قائمددة ،ود ودديما
تلا املتصلة منعا بنقا وعدم كياية زوانت األدوية الفزمة .وقد عقدت احلكومدة مدءخراً مناقصدة عامدة
وأبرمف عقداً مع شركة خاصة لضمان مراقبة نوعية األدوية املتاحة للسكان ومورتوقيتعا بصورة أكل.
 -113وا خِّ ذت كذلا تدابي لتب يع األشخاص علد إروال أبنائعم إىل املدار  ،ا ،لا توزيع
منح يذائية علد األودر الديت تقدوم بدذلا ،و دو مدا يلد األطيدال عدن ادنقاداع عدن الدراودة مدن جعدة،
ويسعم احلد من اليقر وووء التغذية من جعة أخرىل.

 -114وفيما ا أوضاع الس ون ،واجعف احلكومة بع املباكاب املتعلقة بتموياب عملية إصفح
بعضددعا .بيددد أندده أُبد ِّدرم مددءخراً اتيددا مددع إحدددىل وكددادت األمددم املتحدددة مددن ش د نه أن يسددمح بت ديددد
معدات وإحضار أخرىل جديدة ملءوسة و نية واحدة علد األقاب ،ومن حتسد ظدروت ادحت داز.
وتنيم وزارة العدل ابدش ااي مع ةنة حقو اإلنسان دورات للس ناء لتعليمعم القراءة والكتابة ،فضفً
عن تقدمي التدري املع هلم .وبذلا ،حييد الس ناء ،وأيلدبعم حدديلو السدن ،بيرصدة اكتسداب معندة
ما وإعادة ادندماج اجملتمع رد انقضاء مددة عقدوبتعم .وعدفوة علدد ،لدا ،تلقدف يينيدا  -بيسداو
الدددعم مددن اللازيدداب إلنبدداء مدروددة لتدددري البددرطة .وين ميددذ حالي داً بدرانم لتكددوين املدددرب  ،ووددتتمكن
يينيا  -بيساو قريباً من تويل زمام ذ املبادرة.
 -115وقد ددد ا د ددذت يينيد ددا  -بيسد دداو ،بد دددعم مد ددن شد ددركائعا ،عد دددداً مد ددن التد دددابي ملكافحد ددة ادجتد ددار
ابملخدرات ،وأحرزت بع التقدم علد الريم من مواجعتعا لعدد من التحددرت .ود يوجدد الوقدف
احلاضر ووىل عدد حمدود جداً من ضبا البرطة الدذين تلقدوا التددري الضدرور الدذ يدء لعم لقيدادة
مءوسددات البددرطة ،ات الصددلة والددذين إبمكدداشم ضددمان التواصدداب بد البددرطة اةنائيددة واملنيمددة الدوليددة
للبرطة اةنائية (اإلن بول) .ولذلا ،فمن ش ن وضع تدري لضبا البرطة مساعدة البلد معاةدة
ذ املس لة .وعفوة علد ،لا ،د ميكن أن تقتصدر مكافحدة ادجتدار ابملخددرات علدد قدوات البدرطة،
إ ،يتع علدد احلكومدة أيضداً أن تكيداب نزا دة النيدام القضدائي أدائده وأن تكدون املءوسدات السد نية
للبلد مفئمة.
 -116وفيما يتعلق ابنتعاكات حقو املرأة والاياب ،تتملاب إحدىل املباكاب الرئيسية وجدود معيدم
حماكم يينيا  -بيساو مناطق حضرية ،و ي بذلا بعيددة جدداً عدن األمداكن الديت يعديش فيعدا الندا .
وحتاول احلكومة ضمان إمكانية ةوء مجيع اجملتمعدات احملليدة إىل القضداء ،دا ،لدا عدن طريدق إعدداد
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خرياة قضائية جديدة وإنباء وحدات متنقلة حىت تتمكن احملداكم مدن ادنتقدال إىل املنداطق الديت يعديش
فيع ددا الن ددا وتك ددون متاح ددة لل مي ددع ،ددن ف دديعم النس دداء واألطي ددال ال ددذين يعيب ددون املن دداطق الرييي ددة.
ووتبددماب التحسددينات إدخددال تغي ديات تضددمن تقدددمي املسدداعدة القانونيددة اجملانيددة مجيددع أ دداء البلددد
لألشددخاص الددذين د يقددوون علددد دفددع أتعدداب احملددام  ،ددا ،لددا مددن خددفل إدخددال تغي ديات علددد
النيام األواوي ملركز الوصول إىل العدالة ،املوجود ابليعاب عدة مناطق من البلد.
 -117وأم ددا فيم ددا يتعل ددق ابحل ددق احلص ددول عل ددد املي ددا الص دداحلة للب ددرب ،ف د ن ع دددم الوص ددول إليع ددا
مبكاب شائع كاب مكان خارج العاصمة ،بداب إن الدبع يواجده مبداكاب هبدذا اةصدوص العاصدمة
نيسعا .ومع ،لا ،وريم عددم متكدن احلكومدة مدن إيصدال امليدا إىل كداب مندزل علدد حددة ،فقدد أنبد ت
عدددداً مددن نقددا الوص ددول إىل امليددا أو الن دوافي لتلبي ددة ددذ احلاجددة .وابإلض ددافة إىل ،لددا ،ف د ن الااق ددة
الكعرابئية ،اليت مل تكن موجودة ووىل العاصمة إىل ععد قري  ،قدد ُو ِّودعف اآلن لتبدماب عددداً مدن
املناطق الداخلية.
 -118وبدُدذلف جعددود كلددية لبددحذ الددوعي بب د ن تبددويه األعضدداء التناوددلية األنلويددة ،ود ودديما
املنداطق الريييدة ،وميكدن مفحيدة تغيدي الاريقدة الديت ينيدر هبدا اةمعدور إىل دذ املسد لة .فعلدد ودبياب
امللددال ،بدددأت األمعددات والنسدداء الددفا ماروددن ددذا اإلجدراء اةددروج إىل العلددن وإعددفن تددوقيعن عددن
ذ املماروة .و ذا التغيي ،إىل جان زردة فرص الل وء إىل القضاء ،دلياب علد أن البلدد يسدي علدد
الاريق الصحيح تنييذ القوان ،ات الصلة .و ح كانف ذ التغييات تبدو جيدة علد الور ،
فقد كان الكليون بون البداية من أشا لن تنيذ ابلضرورة علد أرا الواقع.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -119ستتتن ر غينيتتا  -بيستتاو ا التوصتتيات التاليتتةد وستتتقد ردودا عليقتتا ا الو ت املناست د
دون أن يتجاوز ذلك موعد انعقاد دورة جملس حقوق اإلنسان الرابعة واألربعني:
التعجيتتل ابلتيتتديق علتتت اللوتو تتو االختيتتاري التفا يتتة مناالتتة التعت ي
1-119
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املقينة (سرياليون)؛
الن تتر ا التيتتديق علتتت اللوتو تتو االختيتتاري التفا يتتة مناالتتة التع ت ي
2-119
وغ تتريه م تتن ض تتروب املعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو املقين تتة (أوروغ تتواي)
(جورجيا) (غاان) ؛
التيديق علتت اللوتو تو االختيتاري التفا يتة مناالتة التعت ي وغتريه متن
3-119
ضت تتروب املعاملت تتة أو العقوبتتتة القاست تتية أو الالإنست تتانية أو املقين تتة (أس ت تااليا) (بورونت تتدي)
(الدامنرك) (اندوراس)؛
الن تتر ا التي تتديق عل تتت اللوتو تتو االختي تتاري التفا ي تتة حق تتوق ال ف تتل
4-119
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (جورجيا)؛
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الن تتر ا التي تتديق عل تتت االتفا ي تتة الدولي تتة صماي تتة يت ت األ ت ت ا
5-119
االختفاء القسري (أوروغواي)؛

م تتن

امللي دما صوب التيديق علت االتفا ية الدولية صماية ي األ
6-119
من االختفاء القسري ( يلي)؛

ا
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الشتتروع ا التيتتديق علتتت االتفا يتتة الدوليتتة صمايتتة ي ت األ ت ا
7-119
االختفاء القسري (مايل)؛

متتن

التي تتديق عل تتت االتفا ي تتة الدولي تتة صماي تتة يت ت األ ت ت ا
8-119
القسريد املو عة ا عا ( 2013فرنسا)؛

م تتن االختف تتاء

التي تتديق عل تتت االتفا ي تتة الدولي تتة صماي تتة يت ت األ ت ت ا
9-119
القسري (اندوراس)؛

م تتن االختف تتاء

 10-119الن ر ا التيديق علت اللوتو و االختياري امللحق ابلعقد الدويل اخلا
ابصقوق املدنية والسياسية بشأن بو إجراء لتقدمي الشكاوى الفردية (انميبيا)؛
 11-119التيديق علت اللوتو و االختياري امللحق ابلعقد الدويل اخلا
اال تيادية واالجتماعية والثقافية (النيجر)؛

ابصقتوق

 12-119التي تتديق عل تتت اتفا ي تتة من م تتة العم تتل الدولي تتة بش تتأن الش تتعوب األص تتلية
والقبليةد ( 1989ر م )169د (اندوراس)؛
13-119

التيديق علت ن ا روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (اندوراس)؛

 14-119تعزيز تعاوهنا م ايئات معاادات حقوق اإلنسان عن طريق تقدمي التقتارير
الدورية ا الو املناس (اليوما )؛
15-119

(فرنسا)؛

بو طل الزايرة ال ي تقد به الفريق العامل املعتين ابالحتجتاز التعستفي

 16-119تعزيتتز اصتتوار املنتتت م بتتني ستتل ات غينيتتا  -بيستتاو ويليتتات األمتتم املتحتتدة
املواضيعية صقوق اإلنسان (املكسيك)؛
 17-119ملاعفة اجلقود املب ولة لتنفي ما مل ينف بعد متن توصتيات اجلولتة الستابقة
وب اجلقود لتنفي التوصيات املتلقاة خال عملية االستعراض الدوري الشامل اصاليةد
وذلك بدعم من اجملتم الدويل (موزامبيق)؛
18-119

(اليوما )؛

مواص ت تتلة اجلقت ت تتود الرامي ت تتة إمل تنفي ت ت ت التوص ت تتيات املقبولت ت تتة تنفيت ت ت ا ت ت تتامالا

 19-119اعتم تتاد عملي تتة مفتوح تتة و ائم تتة عل تتت االس تتتحقاق عن تتد اختي تتار املر تتحني
الوطنيني النت اابت ايئات معاادات األمم املتحتدة (اململكتة املتحتدة للي انيتا الع متت
وأيرلندا الشمالية)؛
 20-119ب ما بوسعقا من جقود ملواصلة البلد مستاره صتوب الدرقراطيتة وتوطيتد
سيادة القانون (أنغوال)؛
 21-119تكثيتتف اجلقتتود الراميتتة إمل تنفي ت خري تتة ال ريتتق املعتمتتدة ال ت تتتتألف متتن
ست نقتتات واتفتتاق تتوان ريد علتتت ستتبيل األولويتتةد لكفالتتة استتتتباب الستتلم واالستتتقرار
(بوتسواان)؛
 22-119وضت اليتيغة النقائيتتة ملراجعتة الدستتتور وضتمان ا تيه مت التزامتات البلتتد
التعاادية (جنوب أفريقيا)؛
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 23-119اعتماد وانني وطنيتة ا جمتا يايتة حقتوق اإلنستان متن أجتل تعزيتز معتايري
حقوق اإلنسان ا البلد (أذربيجان)؛
 24-119مواص تتلة التع تتاون مت ت األم تتم املتح تتدة وغريا تتا م تتن املن م تتات الدولي تتة ذات
اليتتلة للملتتي تتدم ا ا تعزيتتز وانينقتتا الوطنيتتة ومواءمتقتتا م ت القتتانون التتدويل صقتتوق
اإلنسان (اهلند)؛
 25-119وض وتعزيز سياسات ومؤسسات وطنية إلضفاء ال اب احمللي علت حقوق
اإلنسان (جزر مار ا )؛
 26-119تكثيتتف اجلقتتود املب ولتتة ا ستتبيل وض ت اليتتيغة النقائيتتة ل طتتر التشتتريعية
واعتمادا تتا وتنفيت ت ااد ل تتا ا ذل تتك مش تتاري الق تتوانني املتعلق تتة بق تتانون األح تتوا املدني تتةد
واساداد األصو املتأتية من اجلررةد و انون ياية ال فل املتكاملة (بوتسواان)؛
 27-119مواصتتلة تكثيتتف اجلقتتود الراميتتة إمل تنفي ت خ تتة ’ت تريا رانكتتا‘ االس تااتيجية
والتشغيلية (اهلند)؛
 28-119مواصلة تعبئة املوارد والتماس الدعم الدويل الالز لزايدة درهتا علت تعزيز
حقوق اإلنسان ويايتقا (نيجرياي)؛
29-119

مواصلة العمل صوب تعزيز يليات ياية حقوق اإلنسان (موريتانيا)؛

 30-119الن ر ا النقوض بدور الشرا ات بني الق اعني العا واخلا د لا ا ذلك
صياغة واعتماد القوانني والسياسات ذات اليلة (ميامنار)؛
31-119

اعتماد خ ة وطنية صقوق اإلنسان (اندوراس)؛

 32-119الن تتر ا وضت خ تتة عمتتل وطنيتتة بشتتأن حقتتوق اإلنستتاند لتتا ا ذلتتك متتن
خال التعاون علت اليعيدين اإل ليمي وعل اإل ليمي (إندونيسيا)؛
 33-119تعزيز جقوداا الرامية إمل إنشاء مؤسسة وطنية صقوق اإلنسان وفق ا ملبادئ
ابريس (رواندا)؛
34-119

(النيجر)؛
35-119

الن ر ا إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية صقوق اإلنستان وفقتا ملبتادئ ابريتس
الن ر ا إنشاء جلنة وطنية صقوق اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس (جورجيا)؛

 36-119امللي دم ا ا اعتمتاد تانون بشتأن إنشتاء مؤسستة وطنيتة صقتوق اإلنستان
وفقا ملبادئ ابريس (تونس)؛
37-119

إنشاء جلنة وطنية صقوق اإلنسان وفقا ملبادئ ابريس (السودان)؛

38-119

إنشاء مؤسسة وطنية صقوق اإلنسان وفقا ملبادئ ابريس (العراق)؛

39-119

إنشاء مؤسسة وطنية صقوق اإلنسان وفقا ملبادئ ابريس (زامبيا)؛

40-119

إنشت تتاء مؤسست تتة وطنيت تتة مست تتتقلة صق ت تتوق اإلنست تتان وفق ت تا ملبت تتادئ ابري ت تتس

(أسااليا)؛
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 41-119إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة صقوق اإلنستان تثتل ملبتادئ ابريتس وضتمان
تزويداا ابملوارد املالئمة (انميبيا)؛
 42-119مواصتتلة اذتتاذ تتتدابري لتعزيتتز عمتتل املؤسستتة الوطنيتتة صقتتوق اإلنستتان وفق تا
ملبادئ ابريس (نيبا )؛
 43-119إجت تراء اس تتتعراض ل ن م تتة األساس تتية للمؤسس تتة الوطني تتة صق تتوق اإلنس تتان
ملواءمتقا م مبادئ ابريس ( ابو فريدي)؛
44-119

(اهلند)؛

تعزيز اآللية الوطنية صقوق اإلنستان وإطاراتا التشتريعي وفقتا ملبتادئ ابريتس

 45-119س تتن تش تتريعات وم تتي حق تتوق املثلي تتات واملثلي تتني ومزدوج تتي املي تتل اجلنس تتي
ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسنيد لا ا ذلك توسي ن اق وانني عتد
التمييز لتشمل التمييز علت أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية (ييسلندا)؛
 46-119اعتم تتاد هن تتر تتامل يراع تتي املن تتور اجلنس تتا ويش تتمل ذوي اإلعا تتة إزاء
سياسات التكيف م تغري املناخ والت فيف من ياثرهد لا يتسق م اتفا ية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ وإطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث ( فيجي)؛
 47-119ضتمان أن يعكتتس تقتتدمي اصكومتتة ا عتا  2020للمستتاتات احملتتددة وطنيت ا
املستعرضتتة ت لك هنجتتا صقتتوق اإلنستتاند علتتت النحتتو املبتتني ا ديباجتتة اتفتتاق ابريتتس
(فيجي)؛
 48-119تنفي سياسات للت فيتف متن ياثر تغتري املنتاخد تشتمل ابلفعتل تراجت ميتة
األم ار وارتفاع درجات اصرارة واخنفاض إنتاج األغ ية األساسية (جزر مار ا )؛
 49-119تعزيز العمل علت فالة احاا اصقوق واصرايت األساسية جلمي الستكاند
وال سيما النساء والفتيات والفتيتاند واذتاذ يت التتدابري الالزمتة ملكافحتة اإلفتالت متن
العقابد عن طريق إجراء وقيقات لتحديد اوية مرتكيب أعما العنتف و يت انتقا تات
حقوق اإلنسان (األرجنتني)؛
 50-119وست تتني ت تتروز االحتجت تتاز لعاجلت تتة ا ت ت تتا الست تتجون ووست تتني الشت تتروت
اليحية (فرنسا)؛
 51-119تعي تتني أم تتني م تتامل الس تتجون و كين تته ملعاجل تتة الش تتكاوى املتعلق تتة ابملعامل تتة
الالإنسانية وسوء األوضاع ا السجون ومرا ز االحتجاز (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 52-119توفري تدري ا جمتا حقتوق اإلنستان لعناصتر الشترطة واملتو فني املكلفتني
إبنفاذ القوانني ا البلد (املكسيك)؛
 53-119متابع ت تتة اجلق ت تتود الرامي ت تتة إمل ض ت تتمان إج ت تراء وقيق ت تتات مس ت تتتقلة ونزيق ت تتة ا
االدعاءات املتعلقة ابنتقا ات حقتوق اإلنستان الت ترتكبقتا توات األمتن واذتاذ تتدابريد
وعلت ن اق أعمد لتعزيز مكافحة إفالت مرتكيب االنتقا ات من العقاب (فرنسا)؛
 54-119مواصتتلة إجراءاهتتتا ومبادراهت تا بغيتتة توطيتتد إ امتتة العتتد متتن ختتال اعتمتتاد
نيو تشريعية وتن يمية جديدة ا ا ا اجملا (بنن)؛
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 55-119ذييص ميزانية مناسبة إل امة العد والتعجيل إبجراء إصالحات ا تاع
العتتد متتن أجتتل ضتتمان استتتقال الستتل ة القلتتائية ووستتني إمكانيتتة اللجتتوء إمل ن تتا
احملا م (أملانيا)؛
56-119

اعي القلاء واألمن (سرياليون)؛
تعزيز اجلقود الرامية إمل إصالح
ْ

58-119

اذاذ تدابري عاجلة للمان التنفي الفعا للانمر إصالح العدالة (توغو)؛

 57-119اذت تتاذ تت تتدابري إضت تتافية لتعزيت تتز التنفي ت ت الكامت تتل لت تتلانمر إصت تتالح العدالت تتة
(تيمور  -ليش )؛
 59-119توس تتي ن تتاق مكافح تتة اإلف تتالت م تتن العق تتاب والفس تتاد ابذ تتاذ مزي تتد م تتن
اخل وات صوب التنفي الكامل إلصالح اع العد (بلجيكا)؛
60-119

تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية ا جما إ امة العد (بنن)؛

 61-119مواصلة اجلقود الرامية إمل تعزيز اخلدمة القلائية والن ر ا ذييص متوارد
افية هل ا الق اع (غاان)؛
62-119

إاتحة املزيد من املوارد للمحا م ومكات املدعني العامني (إسبانيا)؛

63-119

تعزيز القدرة املؤسسية للمحا م والقلاة والنيابة العامة (عمان)؛

 64-119التي تتدي الرتف تتاع مس تتتوى اإلف تتالت م تتن العق تتاب ع تتن طري تتق تعزي تتز تتدرة
الستتل ة القلتتائية واستتتقالهلاد لتتا ا ذلتتك عتتن طريتتق ذيتتيص متتوارد ماليتتة افيتتة وتعيتتني
مو فني مؤالني ومستقلني (اولندا)؛
 65-119تفعيل احملا م ومكات االدعاء تفعيالا امالا للمان إ امة العد ومكافحتة
الفساد بيورة مالئمة (جنوب أفريقيا)؛
66-119

اذاذ التدابري املناسبة للمان وصو اجلمي إمل العدالة (العراق)؛

 67-119توسي وتكثيف اجلقود الرامية إمل ضمان إمكانية وصو ي املواطنني إمل
العدالةد واذتاذ تتدابري مثتل إعفتاء أ تد الفئتات حرمتاانا متن تكتاليف اللجتوء إمل القلتاءد
وإ امة ن ا صماية اللحااي والشقود (إسبانيا)؛
 68-119تيستتري وضتتمان إمكانيتتة الوصتتو إمل العدالتتةد ا يت املنتتاطقد متتن ختتال
إنشاء احملا م وتشغيلقا وذفيض رسومقا (الكرسي الرسويل)؛
 69-119مكافحة الفساد بنشات ووسني يليتات مكافحتة اجلررتة عتل الوطنيتة بوجته
عا واالجتار ابمل درات بوجه خا (الكرسي الرسويل)؛
70-119

سن وإنفاذ وانني هتدز إمل مكافحة الفساد واجلرائم عل الوطنية (سرياليون)؛

71-119

اذاذ تدابري لتعزيز مكافحة االجتار ابمل درات (توغو)؛

72-119

تعزيز مكافحة االجتار ابمل درات (أو رانيا)؛

 73-119ض تتمان التنفيت ت الفع تتا خل تق تتا االست تااتيجية الوطني تتة ملكافح تتة امل تتدرات
واجلررة املن مة واصد من امل اطر (الفلبني)؛
74-119
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75-119

اذاذ تدابري للحد من األثر السليب للعدالة التقليدية (أو رانيا)؛

76-119

اذاذ خ وات ملموسة ا سبيل إنشاء ن ا لقلاء األحداث (أو رانيا)؛

 77-119ضمان اصق ا حرية التعبري ابالمتناع عتن التتدخل ا التجمعتات الستلميةد
وضتتمان التحقيتتق علتتت النحتتو املناست ا اصتتاالت الت يفتترت فيقتتا املو فتتون املكلفتتون
إبنفاذ القوانني ا است دا القوة (اولندا)؛
 78-119هتيئتتة بيئتتة يمنتتة و كينيتتة للمجتم ت املتتد واملتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان
واصفا عليقاد ا القانون وا املمارسة العمليةد لا ا ذلك عن طريق فالة ياية افية
للحق ا حرية التعبري والتجمت الستلمي واذتاذ تتدابري متن أجتل جتترمي التشتقري واإلاانتةد
وإدراجقا ا القانون املد د وفقا للمعايري الدولية (أيرلندا)؛
79-119

مواصلة اجلقود الرامية إمل مكافحة االجتار ابلبشر (مير)؛

80-119

تكثيف جقوداا الرامية إمل مكافحة االجتار ابلبشر بيورة فعالة (اللتغا )؛

 81-119وض ت أداة موحتتدة إلج تراءات التشتتغيل للتتمان اتبتتاع الو تتاالت اصكوميتتة
هنج ا منسق ا ا التعرز علت ضحااي االجتار ابأل ا ويايتقم (سيشيل)؛
 82-119تعزيتتز التتتدابري الراميتتة إمل مكافحتتة االجتتتار ابلبشتتر واجلررتتة املن متتةد وتعزيتتز
أجقتتزة إنفتتاذ القتتانون ومؤسستتات العدالتتة الوطنيتتة ذات اليتتلة وضتتمان أن تتتتمكن متتن
ممارسة عملقا بيورة مستقلة ولنأى عن التأثري السياسي (أملانيا)؛
 83-119مواصتتلة جقوداتتا الراميتتة ملكافحتتة االجتتتار غتتري املشتتروع متتن ختتال خ تتة
العمل الوطنية ( قورية إيران اإلسالمية)؛
 84-119إط تتالق خ تتة وطني تتة ملكافح تتة االجت تتار ابلبش تترد وال س تتيما االجت تتار ابلنس تتاء
واألطفا د وضمان توفري موارد افية للمقاضاة علت اجلرائم وإعادة أتايل اللحااي ( يلي)؛
 85-119مواصتتلة ب ت اجلقتتود الراميتتة ملكافحتتة االجتتتار ابلبشتترد وال ستتيما استتتغال
األطفا والنساءد وذلك من خال تعزيز التيدي للمتاجرين (جيبويت)؛
 86-119تكثيتتف اجلقتتود الراميتتة إمل التحقيتتق م ت األ ت ا املستتؤولني عتتن االجتتتار
ابلبشتتر أو املتتتواطئني معقتتم ومقاضتتاهتم وإدانتتتقم بي ترامةد لتتا ا ذلتتك الستتياحة القائمتتة
علت االستغال اجلنسي ل طفا ا جزر بيجاغوس (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 87-119التحقيتتق م ت املستتؤولني عتتن االجتتتار ابألطفتتا والعمتتل القستتري ل طفتتا
ومقاضاهتم وإدانتقمد لا ا ذلك التستو القستري واالجتتار ألغتراض االستتغال اجلنستي
(اململكة املتحدة للي انيا الع مت وأيرلندا الشمالية)؛
 88-119مواصلة تعزيز عمل اللجنة الوطنية ملنت ومكافحتة االجتتار ابلبشتر والشتبكة
املشا ة بني املؤسسات ل خيائيني االجتماعينيد بغية توفري أعلت در ممكن من اصماية
ل طفا اللعفاء وضحااي العنف ( قورية فنزويال البوليفارية)؛
 89-119تعزي تتز اجلق تتود الرامي تتة إمل منت ت ح تتاالت االجت تتار ابألطف تتا والتحقي تتق فيق تتا
ومقاضاة مرتكبيقاد وال سيما تلك املرتب ة ابلتسو القسري والسياحة اجلنسية ( ندا)؛
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 90-119ملت تتاعفة اجلقت تتود الراميت تتة إمل من ت ت ومكافحت تتة االجتت تتار ابألطفت تتا وعمالت تتة
األطفا د واستغالهلم واالعتداء عليقم جنسياد فلالا عن الزواج املبكر والزواج القستري
وزواج األطفا (اللازيل)؛
 91-119ست تتن تشت تتريعات بشت تتأن مكافحت تتة االجتت تتار ابألطفت تتا عت تتل اصت تتدود الوطنيت تتة
والستتياحة القائمتتة علتتت االستتتغال اجلنستتي للقيتترد وتنفي ت يليتتات لتتائية للتحقيتتق ا
ا ه اجلرائم ومقاضاة مرتكبيقا (املكسيك)؛
 92-119اذاذ مزيتد متن التتدابري للتحقيتق ا يت حتاالت االجتتار ابألطفتا وتقتدمي
اخلدمات لللحااي املستغَلِني ا البلدان اجملاورة (اجلبل األسود)؛
 93-119تكثيف املبادرات اصكومية الراميتة إمل التيتدي لب التة الشتباب متن ختال
التدري املقين (الكرسي الرسويل)؛

 94-119مواص ت تتلة توطي ت تتد سياس ت تتاهتا العام ت تتة الش ت تتاملة للجميت ت ت ا جم ت تتا اصق ت تتوق
اال تيادية واالجتماعية والثقافيةد بغيتة وستني نوعيتة حيتاة تعبقاد وذلتك بتعتاون ودعتم
من اجملتم الدويل ( قورية فنزويال البوليفارية)؛
 95-119اذاذ مزيد من اخل وات للمان إعما حق النتاس ا اخلتدمات األساستيةد
ع تتن طري تتق ذي تتيص م تتا يل تتز م تتن ميزاني تتة وم تتوارد وبتترامر ابل تتة للت بي تتقد وال س تتيما ا
اعات التعليم واليحة والعمل (إندونيسيا)؛
 96-119مواصلة جقوداا الرامية إمل صياغة اسااتيجية للحماية االجتماعية وسيلة
جي تتدة للقل تتاء عل تتت الفق تتر ا البل تتد و ي تتاس التق تتد احمل تترز تتو وقي تتق أا تتداز التنمي تتة
املستدامة ( قورية إيران اإلسالمية)؛
97-119

مواصلة اجلقود املب ولة من أجل اصد من الفقر وسوء التغ ية (ليسوتو)؛

 98-119مواص تتلة تعزي تتز تنفيت ت بت ترامر الت في تتف م تتن ح تتدة الفق تتر م تتن خ تتال عق تتد
را ات م اجملتم الدويل (الفلبني)؛
99-119

األ

ا

مواصتتلة تعزيتتز التنميتتة اال تيتتادية واالجتماعيتتة املستتتدامةد وتقلتتيص عتتدد
ال ين يعيشون ا فقر (اليني)؛

 100-119اذ تتاذ ت تتدابري عاجل تتة ملكافح تتة الفق تتر ب تتني الس تتكان وض تتمان الوص تتو إمل
اخلدمات األساسية (توغو)؛
 101-119زايدة التشديد علت األعما ال تر ز علت مكافحة الفقر من خال تعزيز
األنش ة االجتماعية واال تيادية ا املناطق الريفية (املغرب)؛
 102-119اذتتاذ خ تتوات لتعزيتتز اإلنتاجيتتة الزراعيتتةد وتقتتدمي املستتا ند والت فيتتف متتن
حدة الفقر (جنوب أفريقيا)؛
 103-119تنفي ت سياستتات متعلقتتة ابألمتتن الغ ت ائي واملتتوارد املائيتتة واملنتتاطق الستتاحلية
والغاابت (أو رانيا)؛
 104-119مواص تتلة جقودا تتا الرامي تتة إمل زايدة ت تتوافر املي تتاه املأمون تتة الي تتاصة للش تترب
ومرافق اليرز اليحي املالئمة ا املناطق الريفية ( قورية إيران اإلسالمية)؛
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 105-119مواصتتلة تنفي ت تتتدابري فعالتتة ملكافحتتة ستتوء التغ يتتة بغيتتة وقيتتق تراج ت ا
املسب الرئيسي لوفيات األطفا واعتالهلم (أنغوال)؛
 106-119مواص تتلة اجلق تتود الرامي تتة إمل ض تتمان وج تتود ن تتا للرعاي تتة الي تتحية يتس تتم
ابلفعالية والكفاءة (نيجرياي)؛
 107-119تعزيتتز التشتتريعات املرتب تتة ابليتتحة وتنفي ت السياستتات والتوجيقتتات ال ت
هت تتدز إمل وس تتني ف تتر اصي تتو عل تتت خ تتدمات الرعاي تتة الي تتحيةد وال س تتيما لفائ تتدة
األ ا ذوي اإلعا ة والنساء والشباب ( اجلزائر)؛
 108-119املل تتي تتدم ا ا ت تتوير الرعاي تتة الي تتحية ومواص تتلة ياي تتة ح تتق تتعبقا ا
اليحة (اليني)؛
 109-119دعتتم االس تااتيجيات الراميتتة إمل النقتتوض ابلق تتاع اليتتحي وتقتتدمي الرعايتتة
اليحية الشاملة للجمي (ليبيا)؛
 110-119تعزيز السياسة اليحية الوطنية بغية توسي ن اق التغ ية اليحية واهليا ل
األساسية واملوارد البشريةد من أجل ترك أثر إجيايب علت صحة السكاند م الا يز علتت
اصد من وفيات الرض والوفيات النفاسية ( واب)؛
 111-119بناء ن ا لتمويل الرعاية اليحية فيل ابصد من القيور املايل ال ي حيتو
دون الوصو إمل اليحةد وتشجي االست دا الفعا للموارد اال تيادية (الكرسي الرسويل)؛
112-119

اذاذ تدابري لتحسني الرعاية اليحية ل مقات وحديثي الوالدة (تيمور  -ليش )؛

 113-119مواصتتلة اجلقتتود اصاليتتة اهلادفتتة إمل وستتني الق تتاع اليتتحي وخفتتض معتتد
وفيات األطفا (تونس)؛
 114-119مواصتتلة اذتتاذ التتتدابري الالزمتتة خلفتتض معتتدالت وفيتتات املواليتتد والوفيتتات
النفاسية (عمان)؛
 115-119وضت بترامر مت ييتتة للقتتابالت للتتمان استتتمرارية الرعايتتة الت تقتتدمنقا
علت و جيد بغية خفض معدالت وفيات املواليد والوفيات النفاسية (سيشيل)؛
 116-119املل ت تتي ت تتدم ا ا ت ت تتدابرياا الرامي ت تتة إمل خف ت تتض مع ت تتدالت وفي ت تتات الرضت ت ت
والوفيتتات النفاستتية عتتل وستتني تتدرات العتتاملني ا الق تتاع ال تتيب وتتتوفري مرافتتق أ ثتتر
وأفلل ا جما خدمات الرعاية اليحية (ميامنار)؛
117-119

ضمان الوصو إمل خدمات اليحة اجلنسية واإلجنابية (أو رانيا)؛

 118-119ضمان حيو ي النساء علت خدمات اليحة اجلنسية واإلجنابيةد لا ا
ذلك اليحة بل الوالدة وبعداا (إسرائيل)؛
 119-119ضتتمان ال مر زيتتة اخلتتدمات اجلنستتية واإلجنابيتتة علتتت اليتتعيد احمللتتيد لتتا ا
ذل تتك مت تن خ تتال توس تتي ن تتاق خ تتدمات اصماي تتة الت ت تق تتدمقا وزارة الي تتحة واألس تترة
والتماستتك االجتمتتاعي ا يت منتتاطق البلتتدد وضتتمان أن يكتتون مقتتدمو ات ه اخلتتدمات
متتؤالني التأايتتل التتالز للتيتتدي صتتاالت تشتتويه األعلتتاء التناستتلية األنثويتتة وغرياتتا متتن
أ كا العنف اجلنسا (أوروغواي)؛
20
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 120-119وقيق المر زية اخلدمات اجلنسية واإلجنابية علت اليعيد احملليد لا ا ذلك
عتتن طريتتق توستتي ن تتاق ختتدمات اصمايتتة التمثيليتتة ال ت تقتتدمقا وزارة اليتتحة واألستترة
والتماسك االجتماعي ا األ اليم (ييسلندا)؛
121-119

(مير)؛

مواصلة اجلقود الرامية إمل القلاء علت فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز

 122-119تعزي تتز الت تتدابري الرامي تتة إمل ياي تتة ح تتق مواطنيق تتا ا الي تتحةد وال س تتيما ا
جمتتاالت صتتحة األ وال فتتلد واليتتحة اجلنستتية واإلجنابيتتةد والرعايتتة اليتتحية للميتتابني
بفتتريوس نقتتص املناعتتة البشتترية/متالزمة نقتتص املناعتتة املكتستتبة (اإليتتدز) والستتل واملتتالراي
(ليسوتو)؛
123-119

اذاذ خ وات فعالة لتحسني فر اصيو علت التعليم (أو رانيا)؛

 124-119اذاذ تدابري جلعل اصق ا التعلتيم ا متنتاو اجلميت علتت يت املستتوايت
من أجل وقيق التنمية املستدامة (أذربيجان)؛
 125-119امللي دما ا زايدة االستثمار ا التعليم وتعزيز معد التحاق األطفا ا
سن الدراسة ابملدارس (اليني)؛
126-119

(املغرب)؛

مواص ت تتلة العم ت تتل ا جم ت تتا التعل ت تتيم وت ت تتوير اهليا ت تتل األساس ت تتية املدرس ت تتية

 127-119اذاذ ي التتدابري الالزمتة الراميتة إمل تعزيتز اصتق ا التعلتيم للجميت د عتن
طريق التشجي علت زايدة فر التحاق األطفا ابملدارس وبقائقم فيقا (جيبويت)؛
 128-119تعزيتتز اإلصتتالحات واالستتتثمارات ا ميتتدان التعلتتيمد بغيتتة األخ ت ابلتعلتتيم
الشامل للجمي (إسرائيل)؛
129-119

(الدامنرك)؛

الوفاء بشرت ذييص املوارد املاليتة املنيتو

عليته ا خ تة تاع التعلتيم

 130-119ذييص ميزانية مناستبة لق تاع التعلتيم واذتاذ تتدابري جمديتة لتزايدة معتدالت
االلتحاق ابملدارسد وال سيما ا املناطق الريفية وا صفوز الفتيات (أملانيا)؛
 131-119ذيتتتيص ميزانيتتتة مقم ت تة للتعلت تتيم مت تتن أج تتل بنت تتاء م تتدارس جمقت تتزة ابهليا ت تتل
األساستتية املناستتبة ا ي ت أ تتاء البلتتدد لتتا ا ذلتتك متتدارس األ ت ا ذوي اإلعا تتة
(غابون)؛
132-119

اذاذ تدابري للمان جمانية التعليم اإللزامي األساسي (إسبانيا)؛

 133-119زايدة تقلتتيص مستتألة االنق تتاع عتتن املتتدارس متتن الستتنة األومل متتن التعلتتيم
األساسي (إثيوبيا)؛
 134-119تعزيتتز مستتاعيقا الراميتتة إمل زايدة االلتحتتاق ابملتتدارس واصتتد متتن االنق تتاع
عنقاد واتو متا يتتيم جلميت الفتيتات والفتيتان ا يت أ تاء البلتد إ تا التعلتيم األساستي
(ميامنار)؛
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 135-119مكافحة انق اع الفتيات عن الدارسة ا سن مبكرة عن طريق القلاء علت
ممارسات ضارة مثل الزواج املبكتر والتزواج القستري وعمالتة األطفتا والعقوبتة البدنيتة ا
املدارس (غابون)؛
136-119

مواصلة اجلقود الرامية إمل تشجي التحاق الفتيات ابملدارس (موريتانيا)؛

 137-119اعتماد تدابري لتوسي ن اق التعليم اجملا حىت  12عام اد وتعزيز اإلجراءات
الرامية إمل ضمان حيو ي األطفا ا سن التعليم اإللزامتي علتت التعلتيم واصتد متن
االنق اع عن املدارسد وال سيما ا حالة الفتيات (املكسيك)؛
 138-119اذاذ مزيد من اخل وات لتحسني معدالت االلتحاق ابملدارس والبقاء فيقاد
وال سيما بني الفتيات ا املناطق الريفية (الفلبني)؛
 139-119التنفي ت الفعتتا لل تلامر والسياستتات واخل تتة التعليميتتة القائمتتة للحتتد متتن
االنق اع عن املتدارسد وضتمان التغ يتة التعليميتة ووقيتق املستاواة بتني الفتيتات والفتيتان
ا اع التعليمد وال سيما ا املناطق الريفية ( واب)؛
 140-119مواصلة اذاذ التدابري الالزمة لتقليص الفجتوة اصاصتلة بتني املنتاطق الريفيتة
واصلرية ا فر اصيو علت التعليم (عمان)؛
 141-119مواص تتلة اذ تتاذ الت تتدابري التش تتريعية الرامي تتة إمل وقي تتق املس تتاواة ا حي تتو
اجلمي علت التعليمد وال سيما ا املناطق الريفية (ليبيا)؛
 142-119مواص تتلة اجلق تتود الرامي تتة إمل النق تتوض بوضت ت املت ترأة ا اجملتمت ت د ش تتيا مت ت
أاداز التنمية املستدامة (صربيا)؛
 143-119وض سياسة وطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسنيد واعتمتاد تتدابري ملموستة
لتمكني املرأة من املشار ة ا اصياة السياسية واال تيادية للبلد ( يلي)؛
 144-119تعزيتتز اجلقتتود الراميتتة إمل ضتتمان إعمتتا اصقتتوق وتكتتافؤ الفتتر بتتني امل ترأة
والرجل ا اجملاالت املدنية السياسية واال تيادية واالجتماعية (إندونيسيا)؛
 145-119ض تتمان التنفيت ت الفع تتا لق تتوانني وسياس تتات املس تتاواة ب تتني اجلنس تتني صماي تتة
حقوق املرأة ( وت ديفوار)؛
 146-119اإلنفتتاذ الفعتتا للتشتتريعات الراميتتة إمل القلتتاء علتتت ي ت أ تتكا التمييتتز
والعنف ضد املرأة (بور ينا فاسو)؛
 147-119ضتتمان التنفي ت الفعتتا لقتتوانني ومبتتادئ املستتاواة بتتني اجلنستتني ال ت ومتتي
حقوق املرأة (رواندا)؛
 148-119مواصتلة بت
مكافحة الفقر (تونس)؛

اجلقتتود الراميتة إمل تعزيتتز تكتافؤ اجلنستنيد واتتو عامتل اتتا ا

 149-119التنفي الفعا لقانون املساواة بني اجلنسني لعا  2019جلعل ايا ل اصو مة
أ ثر مشوالا وتوازانا بني اجلنسني ( ندا)؛
 150-119مواصتتلة اجلقتتود الراميتتة إمل تعزيتتز ويايتتة حقتتوق امل ترأة وال فتتلد وال ستتيما
إعادة إنشاء وزارة ؤون املرأة ال ألغي ا يذار/مارس ( 2019غاان)؛
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 151-119زايدة اجلقود الرامية إمل تعزيز مشار ة الرجل ا مكافحة عد املستاواة بتني
اجلنست تتني و ت ت لك تعزيت تتز حريت تتة وصت تتو امل ت ترأة إمل األست تتالي اصديثت تتة لتن ت تتيم األست تترة
(ييسلندا)؛
 152-119إنشتتاء يليتتات للتحقيتتق ا يت أعمتتا العنتتف املرتكبتتة ضتتد املترأة والفتتتاة
واملعا بة عليقا (إسبانيا)؛
 153-119زايدة تعزيتتز ويايتتة حقتتوق امل ترأة عتتن طريتتق تنفي ت تتتدابري إضتتافية ملكافحتتة
العنف ضد املرأة (جيبويت)؛
 154-119زايدة اجلقود الرامية إمل مكافحة ي أ تكا التمييتز والعنتف ضتد املترأةد
لا ا ذلك عن طريق ضمان تنفي القوانني القائمة بشأن العنتف العتائلي علتت تو فعتا
(إي اليا)؛
 155-119اذتتاذ تتتدابري زتتددة لتتزايدة اإلب تتالا عتتن ي ت أ تتكا العنتتف واالعت تتداء
املرتكبة ضد املرأة والفتاةد لا ا ذلك متن ختال تن تيم يتالت تثقيفيتةد وتعزيتز تتدري
الشرطة والسل ة القلائيةد وتقدمي خدمات الدعم للناجيات أبرواحقن (أسااليا)؛
 156-119اذتتاذ تتتدابري فعال تتة ملكافحتتة الوص تتم االجتمتتاعي لل تتحااي العنتتف اجلنس تتي
واجلنسا وضمان مقاضاة اجلناة (أملانيا)؛
 157-119اذتتاذ املزيتتد متتن التتتدابري ملن ت ومكافحتتة ي ت أ تتكا العنتتف اجلنستتا د
وال سيما تشويه األعلاء التناسلية األنثوية (اللتغا )؛
 158-119اعتمتتاد تتتدابري إضتتافية للتتمان حقتتوق امل ترأةد لتتا ا ذلتتك التنفي ت الفعتتا
للقوانني والسياسات املتعلقة لكافحة تشويه األعلاء التناستلية األنثويتة واالجتتار ابلبشتر
والعنف العائلي (اللازيل)؛
159-119

وبوجه خا

اعتمتتاد تتتدابري إضتتافية ملكافحتتة املمارستتات التمييزيتتة ضتتد امل ترأة والفتتتاةد
تشويه األعلاء التناسلية األنثوية والزواج القسري ( ابو فريدي)؛

 160-119وض واعتماد تشريعات جديدة ملكافحة الزواج القسري وتشتويه األعلتاء
التناسلية األنثوية والعنف اجلنسي والعنف العائلي علت و أفلل (توغو)؛
 161-119اعتماد التدابري الالزمة ال هتدز إمل القلاء علت املمارسات اللارةد من
بيل زواج األطفا والزواج القسري وتشويه األعلاء التناسلية األنثوية (أو رانيا)؛
162-119

ديفوار)؛

تكثيت تتف جقودات تتا ملكافحت تتة تشت تتويه األعلت تتاء التناست تتلية األنثويت تتة ( ت تتوت

 163-119تعزيز تنفي التدابري الرامية إمل من ومكافحة املمارستات الت تلتر ابملترأةد
لا ا ذلك تشويه األعلاء التناسلية األنثوية (نيبا )؛
 164-119مواص تتلة اجلق تتود الرامي تتة إمل مكافح تتة يت ت أ تتكا العن تتف ض تتد املت ترأةد
وتكثي تتف ي تتالت التوعي تتة للقل تتاء عل تتت املمارس تتات الل تتارة ابملت ترأةد وال س تتيما تش تتويه
األعلاء التناسلية األنثوية (السودان)؛
165-119

(زامبيا)؛
GE.20-04184

ضمان التنفي الفعا للقانون ال ي حي ر تشويه األعلاء التناسلية األنثوية
23

A/HRC/44/11

 166-119اذتتاذ إجتراءات لتتدعم األنشت ة الراميتتة إمل توعيتتة اجملتمعتتات احملليتتة بتتدواعي
وأتية احاا انون عا  2011ملكافحة تشتويه األعلتاء التناستلية األنثويتةد وال ستيما ا
املناطق الريفيةد وضمان إحالة القلااي ذات اليلة إمل احملا م (اململكة املتحدة للي انيتا
الع مت وأيرلندا الشمالية)؛
 167-119زايدة اجلقتتود الراميتتة إمل مكافحتتة تشتتويه األعلتتاء التناستتلية األنثويتتة عتتن
طريق وض خ ة واضحة لبناء درات مقدمي اخلدمات (بلجيكا)؛
 168-119تعزيز اجلقتود الراميتة إمل ضتمان التنفيت الفعتا للقتانون الت ي حي تر تشتويه
األعلاء التناسلية األنثوية (جورجيا)؛
 169-119تعزيز تنفي القانون القائم ال ي حي ر تشويه األعلاء التناسلية األنثويةد لا
ا ذلك عن طريق الاوير صمالت التوعية ا ي أ اء البلد (إي اليا)؛
 170-119التنفي ت الفع تتا للقتتانون االو تتادي ملن ت ممارس تتة تشتتويه األعل تتاء التناس تتلية
األنثوي تتة ومكافحتق تتا والقل تتاء عليق تتاد وال س تتيما م تتن خ تتال أنشت ت ة التوعي تتة واإلنف تتاذد
وخباصة ا املناطق ال تتفشت فيقا ا ه املمارسة ( ندا)؛
 171-119اذتاذ مزيتتد متن اإلجتراءات إلنفتاذ ح تتر تشتويه األعلتتاء التناستلية األنثويتتة
وجت تترمي ض تتلوع الع تتاملني ا اجمل تتا ال تتيب ا أعم تتا تش تتويه األعل تتاء التناس تتلية األنثوي تتة
(أسااليا)؛
 172-119تعزيتز التتدابري الراميتة إمل القلتتاء علتت ممارستات متتن بيتل تشتويه األعلتتاء
التناسلية األنثوية واستئياهلاد و لك الزواج القسري والعنف اجلنسي ضد املترأة والفتتاة
(األرجنتني)؛
 173-119ضت تتمان تقت تتدمي مت تترتكيب العنت تتف اجلنست تتا د لت تتا ا ذلت تتك تشت تتويه األعلت تتاء
التناستتلية األنثويتتة والتتزواج املبكتتر أو القستتري واالغتيتتابد إمل العدالتتة بيتتورة منقجيتتة
وإخلاعقم حملا مات عادلة (فرنسا)؛
 174-119امللتتي تتدم ا ا تعزيتتز إنفتتاذ تتوانني وسياستتات املستتاواة بتتني اجلنستتني ال ت
ومتتي حق تتوق امل ترأة والت تتدابري الرامي تتة إمل التيتتدي لتش تتويه األعلتتاء التناس تتلية األنثوي تتة
(فيجي)؛
 175-119التنفيت الفعتتا لقتتوانني وسياستتات املستتاواة بتتني اجلنستتني الت ومتتي حقتتوق
املترأةد لتتا ا ذلتتك عتتن طريتتق التوعيتتة والتثقيتتف فتتدز تغيتتري القواعتتد والقوالت النم يتتة
واملمارستتات التقليديتتة التمييزيتتة واللتتارةد تلتتك املتعلقتتة بتتزواج األطفتتا والتتزواج املبكتتر
والتتزواج القستتري وتشتتويه األعلتتاء التناستتلية األنثويتتة والعنتتف البتتد والنفستتي واجلنستتي
ضد املرأة (أيرلندا)؛
 176-119ضتتمان التنفيت الفعتتا لقتتوانني وسياستتات املستتاواة بتتني اجلنستتني عتتن طريتتق
اذاذ تدابري ملموسة للتيدي للتمييز والعنف ضد املرأة والفتاةد لا ا ذلتك املمارستات
التقليدية اللارة تشويه األعلاء التناسلية األنثوية وزواج األطفا (سلوفينيا)؛
 177-119القلاء علت ممارسة الزواج املبكر والزواج القستري ومواءمتة التشتريعات ا
ا ا اجملا م اليكوك الدولية (اجلبل األسود)؛
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 178-119االخنرات ا أنش ة التوعيتة والتثقيتف لتغيتري القواعتد واملمارستات التقليديتة
التمييزية واللارةد لا ا ذلك تلك املتعلقة بزواج األطفا والزواج القسري (رواندا)؛
 179-119تعزيت تتز التت تتدابري الراميت تتة إمل من ت ت زواج األطفت تتا د وال ست تتيما التنست تتيق بت تتني
الو تتاالت وتثقيتتف اجلمقتتور وتوعيتتة الفتيتتات والفتيتتان ال ت ين اتتم عرضتتة هل ت ه املمارستتة
( ندا)؛
 180-119اذاذ املزيد من التدابري الفعالةد لا ا ذلك عن طريق اعتمتاد تشتريعات أو
سياستتات وطنيتتة ملن ت زواج األطفتتا والتتزواج املبكتتر والتتزواج القستتري وعمالتتة األطفتتا
اليغار (بلغاراي)؛
 181-119اذاذ ي التدابري املناسبة ملن يت أ تكا العنتف ضتد األطفتا د لتا ا
ذلك عمالتة األطفتا واستتغالهلمد وزواج األطفتا والتزواج املبكتر والتزواج القستريد عتن
طريتتق رف ت اصتتد األد للستتن املستموح فيتته ابلعمتتل ورف ت الستتن التتدنيا القانونيتتة للتتزواج
إمل  18سنة (إي اليا)؛
182-119

مواءمة تشريعات الزواج لا يتما ت واملعايري الدولية (أذربيجان)؛

 183-119تعتتديل املتتادتني (1602أ) و 1649متتن القتتانون اجلنتتائي إللغتتاء أي استتتثناءات
تسمم ابلزواج بل بلوا سن الثامنة عشرة (الدامنرك)؛
 184-119اعتماد انون مكافحة الزواج القسري والزواج املبكر وإنشاء مالجئ مؤ تة
ل طفا ضحااي العنف واالستغال (زامبيا)؛
 185-119اذاذ تدابري فعالةد لا ا ذلك تعزيز التشريعات القائمةد ملن زواج األطفا
والتتزواج املبكتتر والتتزواج القستتري علتتت أرض الوا ت د وجلعتتل التشتتريعات الوطنيتتة تتما تتت
مت ت اتفا ي تتة حق تتوق ال ف تتل واتفا ي تتة القل تتاء عل تتت يت ت أ تتكا التميي تتز ض تتد امل ت ترأة
(ييسلندا)؛
186-119

(إسرائيل)؛

وض ت ت اليت تتيغة النقائيت تتة لعمليت تتة اعتمت تتاد ت تتانون يايت تتة ال فت تتل املتكاملت تتة

 187-119التعجيتتل ابعتمتتاد مشتتروع تتانون يايتتة ال فتتل املتكاملتتةد وإدراج التتتدابري
الشتتاملة صمايتتة األطفتتا متتن االجتتتار ابأل ت ا والتتزواج القستتري واالعتتتداء اجلنستتي
وأسوأ أ كا عمل األطفا فيه (إسبانيا)؛
 188-119اعتم تتاد تتانون ياي تتة ال ف تتل وتنفيت ت أحك تتا صماي تتة األطف تتا م تتن عمال تتة
األطفا واالستغال واالعتداء اجلنسيني واالجتار ابلبشر (بلجيكا)؛
 189-119اعتماد مشروع القانون الشتامل صمايتة ال فتلد بغيتة ضتمان يايتة األطفتا
من ي أ كا العنف (بور ينا فاسو)؛
190-119

مواصلة اجلقود اجلارية املب ولة ا سبيل وض ياية املة لل فل (ليبيا)؛

 191-119سن تشتريعات لتيتنيف إستاءة معاملتة األطفتا
جنائية مناسبة (الوالايت املتحدة األمريكية)؛

جررتة زتددة هلتا عقتوابت

 192-119ضتتمان تتتوافر ختتدمات فعالتتة وإمكانيتتة جلتتوء األطفتتا ضتتحااي العنتتف وستتوء
املعاملة واالستغال إمل القلاء ( ندا)؛
GE.20-04184
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193-119

وض خ ة عمل زددة ملكافحة عمالة األطفا (أو رانيا)؛

 194-119مواصتتلة االستتتعراض اجلتتاري للقتتوانني الوطنيتتة الرامتتي إمل تعزيتتز املمارستتات
املرتب ة حبقوق ال فل وحقوق اإلنسان (غاان)؛
 195-119اعتماد أحكا لتنفي القانون املتعلق بتعزيز حقوق األ ا ذوي اإلعا ة
ويايتقتتاد وتنفي ت سياستتة وطنيتتة واس تااتيجية زتتددة لتعزيتتز استتتقاللية األ ت ا ذوي
اإلعا ة (اجلزائر)؛
 196-119وسني فر حيو األطفا ذوي اإلعا ة علت التعليم من ختال تتدري
املدرسني وتنقيم املناار الدراسية (بلغاراي)؛
 197-119مواص ت تتلة س ت تترياا ص ت تتوب تعزي ت تتز املس ت تتاعدة املي ت تتممة م ت تتن أج ت تتل اإلدم ت تتاج
االجتماعي لل الب ذوي اإلعا ة (إثيوبيا).
 -120و يت االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة ا ات ا التقريتتر تعتتل عتتن مو تتف الدولتتة أو
التتدو ال ت تتدمتقا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وينبغتتي أال يهفقتتم أهنتتا و تتت بتأييتتد الفريتتق
العامل أب مله.
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املرفق
Composition of the delegation
The delegation of Guinea-Bissau was headed by H.E Ms Ruth Monteiro, Minister of
Justice and Human Rights and composed of the following members:
• Ambassador Alfredo Cabral, Special Advisor to the Prime Minister;
• Mr. Vasco Biagué, Legal Advisor to the President of the Assembly;
• Ms. Fatumata Jau, Consultant.
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