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  مقدمة    
الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس             عقد  -١

وجـرى  . ٢٠١٠ مـايو /أيار ١٤ إىل   ٣من  الثامنة يف الفترة    ، دورته   ٥/١حقوق اإلنسان   
. ٢٠١٠ مـايو / أيار ٧ عقودة يف يوم  يف اجللسة التاسعة امل     بيساو -املتعلق بغينيا   ستعراض  اال

اعتمد الفريق العامـل     و .العدل، مامدو ساليو جالو برييس    وزير   بيساو   -غينيا   وفَدوترأس  
  . ٢٠١٠ مايو/ أيار١١ املعقودة يف ١٣جلسته  يف  بيساو-املتعلق بغينيا التقرير 

لتـايل  فريق املقـررين ا   ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
املتحـدة   والواليـات جيبويت  :  بيساو -املتعلق بغينيا   ستعراض  اال لتيسري   )الثالثيةاجملموعة  (

  .  ومجهورية كوريااألمريكية
غـراض  ، صدرت الوثائق التالية أل    ٥/١ من مرفق القرار     ١٥لفقرة  وعمالً بأحكام ا    -٣
  : بيساو-املتعلق بغينيا ستعراض اال

ــين  )أ(   ــر وط ــ/تقري ــرض خط ــ يع ــرة دَّمُمقَ ــاً للفق             ) أ(١٥ وفق
)A/HRC/WG.6/8/GBN/1(؛  

 حلقوق اإلنـسان    ةالسامياألمم املتحدة    يةه مفوض تأعّدللمعلومات  جتميع    )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/8/GBN /2) (ب(١٥للفقرة وفقاً 

) ج(١٥وفقـاً للفقـرة     السامية حلقوق اإلنـسان     موجز أعدته املفوضية      )ج(  
)A/HRC/WG.6/8/GBN/3.(  
سـلفاً   هتاعّدأ قائمة أسئلة    ، الثالثية اجملموعة  بيساو، عن طريق   - غينيا   ىلإ تحيلوأُ  -٤

التفيا، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا      ووسلوفينيا،   ،منركاالدأملانيا، واجلمهورية التشيكية، و   
علـى  تلك األسـئلة    وميكن االطالع على    . وهولنداالعظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج،     

  . بكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشاملالش

   عملية االستعراض موجز مداوالت  -أوالً   

   االستعراض موضوعالدولة احلالة من جانب عرض   -ألف   
مامـدو   ، أشار سعادة الـسيد    ٢٠١٠مايو  / أيار ٧يف اجللسة التاسعة، املعقودة يوم        -٥

 بيساو بلد اسـتقل يف عـام   -غينيا أن  إىل  بيساو،-العدل لغينيا   وزير  ساليو جالو برييس،    
احلـزب األفريقـي     بعد خوض كفاح وطين مسلح من أجل التحرير أنشأ خاللـه             ١٩٧٤

  .الستقالل غينيا والرأس األخضر جيشا خاصا به حتول بعدئٍذ إىل القوات املسلحة الوطنية
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ددة وقال إن البلد شرع، يف غضون تسعينات القرن العشرين، يف بناء دميقراطية متع              -٦
ومن هذا املنظور، راجع دستوره الذي أصـبح        . األحزاب ابتغاء إقامة دولة قانون دميقراطية     

  . مدوناً فيه مبدأ الفصل بني السلطات، واحترام كرامة البشر، واحترام حقوق اإلنسان
وذكر أن مبدأ عدم التمييز لدواعي اجلنس والدين والوضع االقتصادي أو االجتماعي            -٧

فالرجال والنساء سواسية أمام القانون، واحلقوق األساسـية        . ون يف الدستور  أو السياسي مد  
  . بيساو مصونة بالنظام القانوين للبلد-ملواطين غينيا 

سيما العقد األخري، كـان عـصيباً        ، وال للبلدتاريخ احلديث   الإال أن الوفد أوضح أن        -٨
 العسكرية أدت إىل أعمال     -لسياسية   بيساو من جراء دورة من األزمات ا       -بالنسبة ملواطين غينيا    

  .عنف خطرية ضد أفراد كان عدد كبري منهم يشغل مناصب سياسية أو عسكرية هامة
ورغم تلك الصعوبات اهلائلة، باشرت احلكومة برناجما واسع النطاق إلصالح قوات             -٩

ـ       هاالدفاع واألمن بغية عصرنتها وضماناً لطابع      ى  اجلمهوري األساسي، وأيضا للقـضاء عل
الذي طبع البالد يف السنوات اإلحدى عشرة أو االثنتا عشرة األخرية، والـذي آذى               العنف

ويهدف هذا اإلصالح إىل .  بيساو يف الداخل ويف اخلارج على حد سواء-كثريا صورة غينيا   
  . إحداث ختفيض كبري يف األعداد وبالتايل إجياد ظروف حياة أفضل يف الثكنات

 احلكومة اليت أدرجـت يف      شواغلق اإلنسان تقع يف صلب      وما فتئت مسألة حقو     -١٠
ح هبا اإلفـالت مـن      برناجمها إجراءات ملموسة ميكن أن ُتضمن هبا حقوق اإلنسان ويكافَ         

  . العقاب مكافحة حامسة
. اتفاقية مناهضة التعـذيب    بيساو ليست بعد طرفاً يف       - واسترسل يقول إن غينيا       - ١١

 وستبذل اجلهود الضرورية لكي يصّدق عليها يف أقرب         غري أهنا وقعت على تلك االتفاقية     
وليس البلد بعد طرفا يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، لكنه ما . اآلجال

وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو زال ملزماً بصكوك قانونية دولية أخرى حتّرم التعذيب 
اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة       الالإنسانية، مثل اإلعالن العاملي حلقوق      

وعالوة على ذلك، فإن دسـتور      . والسياسية، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب     
   . بيساو حيظر التعذيب- غينيا 
وذكر الوفد أن حكومته ستكون دائما مستعدة للتعاون مع آليات حقوق اإلنـسان               -١٢

ة البلد لكي يكوّنوا فكرةً سليمة عن حالة حقوق اإلنـسان           ودعا املقررين اخلاصني إىل زيار    
  . بيساو-غينيا  يف
، مـسرحا ألحـداث     ٢٠٠٩ بيساو كانت، طوال سـنة       -وذكّر الوفد بأن غينيا       -١٣

يونيه، ممـا أفـضى إىل اغتيـال رئـيس     / حزيران٥مارس و/ آذار٢ و١مأساوية وقعت يف   
إلدارة اإلقليمية السابق ووزيـر الـدفاع       اجلمهورية ورئيس أركان القوات املسلحة ووزير ا      
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وأوضح أن اجملتمع الدويل قد طالب بإلقاء الضوء على مجيع تلك احلاالت ومثـول              . السابق
  .اجلناة أمام العدالة، وهذه هي أيضاً رغبة احلكومة

 بيساو،  - قد سودت من جديد صورة غينيا        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١كما أن أحداث      -١٤
حدوث تدخل عسكري آخر غري شرعي مناف للدستور نتج عنه حـبس            مبا انطوت عليه من     

رئيس الوزراء واالحتجاز غري القانوين للعميد البحري جوزيه زامورا إندوتا، مما أوجد حالـةً              
  .مقلقة للغاية للحكومة والربملان ورئاسة اجلمهورية

 ٥، ومثلها يف ذلك مثل ما وقـع يف          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢ و ١وخبصوص أحداث     -١٥
يونيه من السنة نفسها، وضعت احلكومة حتت تصرف النيابة العامة كافة الوسـائل             /حزيران

  . املتوفرة إلجراء التحقيقات بدعم من الشرطة القضائية وفقا للدستور وقانون العقوبات
مكتب وبناء على طلب النائب العام للجمهورية، التمست احلكومة دعماً مالياً من              -١٦

 بيساو بغية حتمل نفقات التحقيق يف اغتيال الرئيس -م بناء السالم يف غينيا  األمم املتحدة لدع  
جاو برناردو فيريا، حبكم أن الشهود الرئيسيني متواجدون يف اخلارج، وخاصة يف بلجيكـا              

وأبلغ النائب العام للجمهورية احلكومة أن التحقيقات املتعلقة بأحـداث          . والسنغال وفرنسا 
  .من ذلك كله يونيه تتقدم بالرغم/ حزيران٥أيضاً أحداث مارس و/ آذار٢ و١يومي 
ويف الوقت احلاضر، جترى اتصاالت سياسية مكثفة، حتت رعاية رئيس اجلمهورية،             -١٧

ومبشاركة من احلكومة والقادة العسكريني والنواب واألحزاب السياسية واجملتمـع املـدين            
هـذا  . لي هبا البلـد   زمات الدورية اليت ابتُ   وقدماء احملاربني، حبثاً عن أفضل احللول إلهناء األ       

وحده هو الذي سيسمح للسلطة الـسياسية بـأن متـارس بكـل حريـة اختـصاصاهتا                 
ذلك هو الشرط الضروري لتدعيم سيادة القانون       . وتضمن إخضاع العسكريني هلا    الدستورية
عادة هيكلـة   ويلزم توطيد دعائم املؤسسات السياسية والقضائية وأيضاً إ       .  بيساو -يف غينيا   

  .اجليش من أجل حتديث البلد وكذلك لضمان إحالل السالم واالستقرار على الدوام
أما مسألة االحتجاز غري القانوين لرئيس أركان القوات املسلحة جوزيـه زامـورا               -١٨

، فإن النائـب العـام   ٢٠١٠أبريل / نيسان١إندوتا، وحبس رئيس الوزراء، اللذين حدثا يف   
  . هماللجمهورية حيقق في

وإن أوجه القلق املتصلة باالعتقاالت التعسفية واالحتجازات غري القانونيـة وثيقـة              -١٩
الصلة هبشاشة الوضع السياسي للبلد اليت يسعى رئيس اجلمهورية واحلكومـة إىل عالجهـا              

ب اإلفالت من العقاب حماربة فعالة واّتقاًء لألزمات       ولكي حيارَ . بواسطة حوار سياسي جامع   
 العسكرية اليت توهن الدولة، حتتاج احلكومة إىل النجاح يف برناجمهـا اإلصـالحي              السياسية

  .لقطاعي الدفاع واألمن، وأيضاً ذلك الذي خيص قطاع العدالة
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   االستعراض موضوعاحلوار التفاعلي وردود الدولة   - باء  
  واعتـرف عـدد مـن الوفـود        . ببيانات اًوفد ٣٢  أدىل يف أثناء احلوار التفاعلي،     -٢٠

 بيساو نتيجة لفترات الرتاع وعدم االسـتقرار الـسياسي          -بالصعوبات اليت تواجهها غينيا     
  . ّدمت خالل احلوار التوصيات اليت قُ،الثاين من هذا التقريرالفرع يف وترد،  .واملؤسسي

 بيساو ما برحت، مذ نالت استقالهلا، تعيش يف ظـل           -والحظت اجلزائر أن غينيا       -٢١
ياسي والفقر املدقع، مع ما لذلك من عواقب سلبية على متّتع شرحية واسعة     عدم االستقرار الس  

والحظت باهتمام التدابري املتخذة يف سبيل احلكم الرشيد، من         . من السكان حبقوق اإلنسان   
حماربة لالجتار باملخدرات وعقٍد ملؤمتر للمصاحلة الوطنية وخلقٍٍ للظروف املواتية إلحالل سالم 

  .وقدمت اجلزائر توصيات. اسي يف البلد على الدواموأمن واستقرار سي
وأشارت الربازيل إىل أن االضطراب السياسي واالجتماعي الطويل األمد قد عرقـل          -٢٢

ورحبـت  .  بيـساو  -إجياد الظروف الدنيا الالزمة للتنمية االقتصادية والدميقراطية يف غينيا          
الية من الفقر واجلـوع، واملـستويات       وقالت إن املستويات الع   . بإنشاء وزارة لشؤون املرأة   

 سيادة القانون والنظام األمين كلها أشياء تقع        وعدم استقرار املتدنية لإلملام بالقراءة والكتابة،     
ورغم ذلك، ما فتئ بناء املؤسسات يتطور بـصورة         . يف صميم التحديات اليت يواجهها البلد     

وترى الربازيـل أن    . أبريل/يف نيسان مستمرة إىل أن أوقفت تطوره حماولة االنقالب الفاشلة         
كما أنـه   . التحسني يف جمال حقوق اإلنسان يستلزم من احلكومة والشعب جرأة يف االلتزام           

مرهون باحلصول على دعم من اجملتمع الدويل للتغلب على األسباب اجلذريـة النتـهاكات              
  . توصياتالربازيل قّدمت و. حقوق اإلنسان

، ٢٠٠٨أكتوبر  / وطنية حلقوق اإلنسان يف تشرين األول       ورحبت كندا بإنشاء جلنة     -٢٣
والحظت .  بيساو - دوراً هاماً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف غينيا           تؤديمن شأهنا أن    

كندا، وهي حتيط علماً بالتقارير األخرية املتعلقة بتدخل الـسلطة العـسكرية يف الـشؤون               
مارس /ق يف أعمال القتل اليت وقعت يف آذار       السياسية، استعداد احلكومة إلنشاء جلان للتحقي     

وأضافت أهنا قلقة ملا تفيده التقارير مـن تزايـد          .  يف هذا الشأن   كما الحظت التقّدم احملقق   
خطط مفصلة ملكافحة مجيع    وجود  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والحظت انعدام       حاالت  

  .اتوقدمت كندا توصي. أشكال العنف املوجه ضد النساء والبنات
 بيساو لتصديقها على عدد مـن الـصكوك الدوليـة           -وأثنت نيجرييا على غينيا       -٢٤

األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وقالت إن يف ذلك داللة على استعدادها للـتالحم مـع               
 بيساو تواجه حتديات هائلة يف الوفاء بالتزاماهتا فيمـا          -واعترفت بأن غينيا    . اجملتمع الدويل 

سيما خبصوص الصحة والتعليم وعـبء التقاليـد       محاية حقوق اإلنسان، وال   يتصل بتعزيز و  
الضاربة يف القدم، والديون اخلارجية، وكوهنا نقطة عبور لالجتار باملخدرات، واحلالة الـيت             

  . توصياتنيجرييا قّدمت و. توجد عليها بنيتها التحتية
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قوق اإلنسان يف تـشرين     وعربت إندونيسيا عن ارتياحها إلنشاء اللجنة الوطنية حل         -٢٥
كما أهنا أعربت عن تقديرها لصراحة التقرير الوطين يف تبيني جوانب           . ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

والحظت أن الفقر ونقص البنية التحتية العصرية والتمويل،        . التقصري يف إنفاذ حقوق اإلنسان    
 طريق التعزيز   واملعدل املنخفض للقراءة والكتابة، والفساد املستشري، كلها عقبات تقف يف         

  . توصياتإندونيسيا  وقّدمت .واحلماية الفعالني حلقوق اإلنسان وتنمية البلد
والحظت فرنسا أن التقرير الوطين يشدد على انعدام الرقابة املدنية علـى القـوات                -٢٦

املسلحة، مثلما يتجلى يف إفالت العسكريني من العقاب وهم متهمون بالقتل وغـريه مـن               
هوية  بيساو اختاذها لتحديد -وسألت عن التدابري اليت تعتزم غينيا . اإلنسانانتهاكات حقوق 

ومقاضاة العسكريني املسؤولني عن ارتكاب تلك اجلرائم وإلعادة االنـضباط يف صـفوف             
والحظت حجم التمييز والعنف ضد النساء والبنات وأن الـزواج املبكـر            . القوات املسلحة 

 والعنف املرتيل ما زالت ممارسات شائعة، تزيد من وطأهتا          تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   و
 وعّبرت فرنسا عن قلقها إزاء التطور اهلائل لشكل معّين          .نسبة األمية العالية جدا عند النساء     

 بيـساو   -وسألت عن اإلجراءات اليت ختطط غينيـا        ". طالبة"من سخرة األطفال املسمون     
   .توصياتفرنسا قّدمت و .الختاذها يف هذا املضمار

والحظت مصر أن من األولويات املبينة يف التقرير الوطين حتقيق السالم واالستقرار              -٢٧
والحظت أيضا أنه قد جرى التأكيد على حقوق اجملموعات الضعيفة وأن عددا من             . والتنمية

ودعت مـصر   . االستراتيجيات قد ُوضع يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
 بيساو لتفي بالتزاماهتا املتعلقة بتعزيز حقوق       -مع الدويل إىل تقدمي املساعدة الالزمة لغينيا        اجملت

  . توصياتمصر  وقّدمت .اإلنسان
 بيساو بلد متأثر بالفقر، لكنه يعمل من أجـل التنميـة            -وذكرت كوبا أن غينيا       -٢٨

حظت كوبا عددا مـن     وال. االجتماعية واالقتصادية جملتمعه يف سياق عاملي حافل باألزمات       
ملكافحة فريوس نقـص املناعـة      املبادرات، مثل خطة التنمية الصحية؛ واخلطة االستراتيجية        

وقالت . اإليدز؛ وحماربة األمية، اليت هي من أولويات احلكومة؛ وتوفري التعليم اجملاين          /البشرية
سيما كطريقة لزيادة    الوية،   التعاون واملساعدة املالية والتقن    إنه ينبغي أن توفر البلدان املتقدمة     

  . ا توصياتوبقّدمت كو. تشجيع الربامج احلكومية يف ميدان حقوق اإلنسان
ورحبت إسبانيا بإنشاء اللجنة الوطنية للمصاحلة وجلنة التحقيق الراميـة إىل إجـراء       -٢٩

 بيساو حتظر عقوبة اإلعـدام      -وأبرزت أن غينيا    . ٢٠٠٩مارس  /حتقيقات يف أحداث آذار   
. القضاءشؤون  بة لكافة اجلرائم وساندت عزمها على إهناء تدخل السلطة العسكرية يف            بالنس

 .تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث      بيساو اعتماد تشريع حمدد ضد       -ورحبت بقرار غينيا    
   .وقدمت إسبانيا توصيات

 بيساو املبذولة لتعزيز حقوق اإلنـسان، مـسلطةً       -وسلّمت املكسيك جبهود غينيا       -٣٠
. لضوء خصوصا على التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية لدعم قـدرهتا يف هـذا اجملـال      ا
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والحظت، مع التقدير، إلغاء البلد لعقوبة اإلعدام، وإجراء انتخابـات دميقراطيـة مـؤخرا              
واعترفت املكسيك بالتحديات اخلطرية اليت     . واجملهودات املبذولة للتقليل من وفيات األطفال     

أن تفضي اجلهود الرامية إىل إهناء اإلفالت من العقـاب          يف  لد وأعربت عن األمل     يواجهها الب 
   . وقدمت املكسيك توصيات.االستقرار السياسي والسالمحتقيق إىل 
اللتزامات احلالية بشأن   ل الفعال   للتنفيذأولوية  إيالء    ينبغي أيضاً  هوذكرت هنغاريا أن    -٣١

مييز ضد املرأة، وأن احلكومة لعلها تفكـر يف         حقوق اإلنسان، مثل حقوق الطفل وعدم الت      
وشددت علـى   . طلب املساعدة التقنية واملساعدة على بناء القدرات للوفاء بتلك االلتزامات         

أنه ينبغي أال يكون التعاون الدويل بديال عن مسؤولية الدول يف املقام األول عن تعزيز حقوق           
  . وقدمت هنغاريا توصيات. اإلنسان ومحايتها

وقالت جنوب أفريقيا إهنا تدرك التحديات الواجب التغلب عليها لتحقيـق األمـن               -٣٢
وأكدت علـى أمهيـة فعاليـة       . واالستقرار السياسي وإعادة الوضع الدستوري إىل نصابه      

والحظت اجلهود الرامية إىل توطيد السلم، وكذا مواجهة        . السياسات واملؤسسات احلكومية  
اإليدز، وارتفاع  /فريوس نقص املناعة البشرية   تصلة مبحاربة   التحديات، وخاصة يف اجملاالت امل    

معدالت وفيات األطفال واألمهات، وعدم وجود تـشريع حيظـر االجتـار باألشـخاص،              
وأعربـت عـن    . والوصول إىل املرافق التعليمية والصحية، واإلمداد باملياه النظيفة والكهرباء        

  .اتتوصيجنوب أفريقيا  قّدمتو. قلقها حيال التمييز املتواصل ضد املرأة
. ورحبت بولندا باخلطوات املتخذة ملكافحة االجتار باألشخاص، وخاصة األطفـال           -٣٣

قد أبرزت، يف تقريرهـا     ) اليونيسيف(والحظت مع ذلك أن منظمة األمم املتحدة للطفولة         
وسـألت  . ، حصول زيادة يف االجتار باملخدرات مما يشكل خطراً على األطفال          ٢٠٠٩ لعام

وسألت بولندا أيضا عـن     . خلطوات املتخذة ملنع توريط األطفال يف االجتار باملخدرات       عن ا 
التدابري اليت ستتخذ إلنفاذ التشريع الذي ينص على تطبيق اهلياكل األساسية لقضاء األحداث             

  .  توصيات بولنداقّدمتو .ونظامه، عمال باتفاقية حقوق الطفل
ربت عنها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد        والحظت أملانيا أوجه القلق اليت أع       -٣٤

املرأة وجلنة حقوق الطفل بشأن االجتار بالنساء واألطفال، وسألت عن التدابري املتخذة يف هذا       
والحظت تقارير الشكاوى من الضغط والترهيب املوجهني إىل الـصحفيني الـذين            . الصدد

تتحدث عن احلاالت العشوائية اليت تنطوي يغطون موضوع االجتار باملخدرات، والتقارير اليت 
وأشارت أملانيا أيضا إىل أن التلفزة التابعة للدولة تزداد حتيزا يف نقـل         . على مضايقة الصحافة  

 بيساو احترام حريـة التعـبري وحريـة         -األخبار وسألت عن الكيفية اليت حتسن هبا غينيا         
  . اتتوصيأملانيا قّدمت و. الصحافة

 بيساو الوطين يكشف عـن النـهج        -ن الفحص املتأين لتقرير غينيا      وذكر املغرب أ    -٣٥
 بيساو يف املوازنة بني اجلهود املبذولة والنقـد         -املتفتح والشجاع الذي تتبعه سلطات غينيا       

وهذا االلتزام الصادق بشأن آلية االسـتعراض الـدوري         . الذايت فيما يتعلق بالوضع الراهن    
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والحظ املغرب أن مـن     . اليت تستحق املزيد من التشجيع    الشامل هو مثال للممارسة اجليدة      
اإلجنازات األخرى إنشاء الربملان الوطين لألطفال ومنتدى الطفولة ملناقشة املـسائل املتـصلة         

  . توصياتاملغرب قّدم و. مبعيشة األطفال والشباب يف البلد
ألمم املتحدة مكتب ا بيساو على االستمرار يف التعاون مع    -وشجعت إسرائيل غينيا      -٣٦

سيما مع قطاع حقوق اإلنسان يف مفوضية األمـم املتحـدة             لدعم بناء السالم، وال   
 بيساو وتتعهد   - وذكرت أهنا تظل مستعدة للعمل مع غينيا        . السامية حلقوق اإلنسان  

بتقدمي املساعدة يف جمايل حماربة الفقر ومتكني املرأة ويف جمـاالت الـصحة والزراعـة               
  .توصياتسرائيل إوقّدمت . والتعليم

  . توصياتوقدمت األرجنتني   -٣٧
 بيـساو الراميـة إىل إحـالل    -وذكرت أنغوال أهنا تتابع عن كثب جهود غينيـا        -٣٨

. االستقرار السياسي يف البلد، الذي يعد شرطا مسبقا لضمان احلقوق األساسية لشعبها
 أنغوال عن اخلطوات وسألت. ورأت أنه، وإن حتقق الكثري، فما زال الكثري ينتظر اإلجناز

 وقـدمت . املتخذة لتمتني النظام القضائي، الذي ُحدد بأنه أحد أضعف فروع الدولة          
  . توصيةأنغوال
واعترفت النرويج بالتحديات االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت تواجههـا           - ٣٩

النرويج وقالت .  بيساو نتيجة لفترات الرتاع وعدم االستقرار السياسي واملؤسسي- غينيا 
إهنا، وهي تأخذ يف احلسبان أن احلالة السياسية غري املستقرة قد كان هلا وطأة على غينيا                

 بيساو إذ صّعبت عليها االستعداد للتصديق على خمتلف صكوك وبروتوكوالت حقوق         - 
يف عـام    بيـساو    - اإلنسان والتصديق الفعلي عليها، تقدر العمل الذي قامت به غينيا           

تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد         توكول االختياري ال  بشأن الربو  ٢٠٠٩
وأعربت النرويج عن قلقها فيما يتعلق بأمور منها حالة املدافعني عـن حقـوق              . املرأة

وقدمت . اإلنسان واألفراد املنتقدين للمتجرين باملخدرات وللجيش الوطين، وحالة املرأة        
  .النرويج توصيات

ها عدم  جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يقلق       والحظت هولندا أن الل     - ٤٠
، وطلبت معلومات عن التقدم احملرز يف هـذا         تعريف التمييز يف الدستور والتشريعات    

أوجه القلق اليت عربت عنها جلنة حقوق الطفل بشأن قلـة احتـرام              والحظت. الباب
 والحظـت أيـضا     .حقوق األطفال ذوي اإلعاقة والتمييز االجتماعي السائد ضدهم       

توصية جلنة حقوق الطفل خبصوص تطوير أو تعديل التشريعات لضمان حظر التمييـز             
 حلـاالت  ٢٠٠٩وأشارت هولندا إىل إدانة جملس األمن يف عـام      . على أساس اإلعاقة  

وتساءلت عن متابعة التوصيات الواردة . االحتجاز التعسفي واهلجوم املسلح والتخويف
  . توصيات هولنداوقدمت. ن ظروف االحتجازيف تقرير األمني العام ع
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 بيساو تقدمي   -ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية باعتزام غينيا            -٤١
الدعوة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، والحظـت أن االنتخابـات احلـسنة              

.  قد أتاحت للناس التعبري عن اختيارهم للرئيس       ٢٠٠٩يوليه  /يونيه ومتوز /التنظيم اجملراة يف حزيران   
تـزال   احلالة السياسية ال ، أن٢٠١٠أبريل /إال أن اململكة املتحدة يقلقها، نظراً إىل أحداث نيسان 

هشة وسألت عن اخلطوات اليت تتخذها احلكومة لضمان إدراك أفراد األمن واجليش اللتـزامهم              
  .ملكة املتحدة توصياتوقدمت امل. باحترام ومحاية حقوق اإلنسان

 بيـساو لتعزيـز   -وأحاطت اجلماهريية العربية الليبية علماً باجلهود اليت تبذهلا غينيا    -٤٢
وبينما الحظت أن األفارقة شديدو التأثر بالتمييز العنـصري بـسبب مـا             . حقوق اإلنسان 

ترقى إىل  ارُتكب ضدهم من حيف يف زمن االستعمار، فإهنا دعت الدول االستعمارية إىل أن              
 اجلماهريية العربيـة    وقدمت. مستوى مسؤولياهتا عن طريق التعويض واجلرب واالعتذار العام       

  . توصياتالليبية
وأعربت الصني عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا احلكومة يف سـبيل تعزيـز حقـوق                 -٤٣

ن متـارس   وعربت أيضا عن تفهمها للحالة اخلاصة السائدة يف البلد وعن األمل يف أ            . اإلنسان
خمتلف األطراف ضبط النفس وتركز على الوحدة الوطنية واالستقرار وتفّض منازعاهتا باحلوار            

  .وقدمت الصني توصيات. والتشاور بقصد استعادة النظام، حتسيناً حلماية حقوق اإلنسان
 بيساو يضمن حقوق    -وأعربت سلوفينيا عن سرورها إذ الحظت أن دستور غينيا            -٤٤

. يات األساسية ويسمح بالتطبيق التلقائي للحقوق والقواعد األساسية الدوليـة         اإلنسان واحلر 
احتمال التصديق على معاهدات حقـوق      مدى   بيساو عن    -وسألت سلوفينيا حكومة غينيا     

وامتدحت سلوفينيا احلكومة على اعتمادها خلطة العمل للمرحلة        . اإلنسان اليت وقعت عليها   
تثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مركزةً على الـنظم التعليميـة           للاألويل من الربنامج العاملي     

. الوطنية، وشجعتها على مواصلة تكريس اهتمام كبري للتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان             
ورحبت سلوفينيا بتصميم احلكومة على أن تسعى جاهدةً من أجل املصاحلة الوطنية وحملاربة             

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. اإلفالت من العقاب
 بيـساو بارتيـاح أن   -ورداً على األسئلة اليت طرحها بعض الوفود، الحظت غينيا     -٤٥
 تواجه حالة يف غاية الصعوبة يف سعيها إىل          هي جد كبرية من البلدان قد اعترفت بأهنا       أغلبية

  .إجياد الظروف الضرورية حلكم ذي مصداقية ومستقر
 بيـساو إىل أن وزارة      -ينيا  وفيما خيص التصديق على الصكوك الدولية، أشارت غ         -٤٦

اخلارجية ستلتمس املساعدة التقنية عند اللزوم يف هذا الشأن، ابتغاء الشروع يف أقرب اآلجال              
  .يف عملية التصديق على الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان املوقّع عليها

لتمتع  بيساو بأمهية مكافحة الفقر، الذي له أثر ذو بالٍ على ا           -وتسلّم سلطات غينيا      -٤٧
وإن هشاشة بعض املؤسسات مرّدها أساسا إىل نقص تدريب أعـوان   . بشىت حقوق اإلنسان  

وإن احلكومة تتعهد مبحاربة الفقر جبميع مظاهره ضـماناً لتمتـع           . الدولة وأيضا إىل الفساد   
وتوجد بالفعل سلسلة من الربامج واهلياكل يف هـذا امليـدان،           . السكان باحلقوق األساسية  
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كما تتعهـد   . كلفة حتديداً مبكافحة الفقر وإزالة الفوارق املرتبطة بنوع اجلنس        وزارة م  منها
 بيساو بتخفيض معدالت وفيات األمهات واألطفال بفضل برنـامج تـسّيره وزارة             -غينيا  
غري أنه من الضروري، للنجاح يف مجيع هذه الربامج، توفر االسـتقرار الـسياسي              . الصحة

  . اجملتمع الدويلوإمكانية التعويل على الدعم من
سيما املعوقني منهم، فهم حممّيون بقواعـد قـانون          وفيما يتصل حبالة األطفال، وال      -٤٨

. العقوبات، وكذا مبؤسسات معّينة ملحقة إما بوزارة العدل أو بالوزارة املكلفة حبماية األسرة            
اية املرأة  وهناك، عالوة على ذلك، معهد لشؤون املرأة والطفل مكلف بتنفيذ مجيع برامج مح            

  .والطفل والنهوض هبما
 بيساو مقتنعة بأن عليها أن تفعـل  -وإن الدستور يكفل حقوق املرأة، غري أن غينيا       -٤٩

وخبـصوص تـشويه األعـضاء      . املزيد لضمان االحترام الفعال هلذه احلقوق يف البلد بأسره        
ربملان هبدف القـضاء    التناسلية لإلناث، مثة مشروع ُيحّضر له حالياً سيحال عما قريب إىل ال           

وزيادة على ذلك، جتري عملية إصالح واسعة النطاق، بقيـادة          . على هذه املمارسة املذمومة   
وإن البلد يعـّول علـى    . وزارة العدل، هدفها تعزيز محاية حقوق اإلنسان وتشجيع املساواة        

حلمايـة  احلصول على الدعم من اجملتمع الدويل لالنتهاء من عملية إصالح اإلطار املعيـاري              
وباإلضافة إىل ذلك، ومبا أن البلد ليس له نظام حقيقي خاص بالسجون، أي . حقوق اإلنسان

 ينفَّذبالسجون اليت تديرها وزارة العدل مباشرة يف ظل تشريع واضح يتعلق بتسيري السجون،              
 يشمل وضع تشريع مالئم،     اإلمنائي برنامج إصالحي مدعوم من برنامج األمم املتحدة         حالياً
  .عادة تأهيل السجون، وتدريب موظفي إدارة السجونوإ
وبالنسبة إىل االجتار بالبشر، وخاصة النساء واألطفال، جيري إعداد مشروع قـانون          -٥٠
خصِّيـصاً،  " الطالبة"وفيما يتصل باألطفال    . عرض على الربملان بقصد مكافحة هذه اآلفة      سُي

مات غري حكومية وطنية ودولية تعمل      حتاول احلكومة مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع منظ       
وسُيعد أيضاً قانون حمدد، وكذا اتفاق للتعاون مع البلدان اجملاورة، نظـراً إىل          . يف هذا امليدان  

  .ستغلون يف التسّولرسلون إىل خارج احلدود وُيأن العديد من هؤالء األطفال ُي
، وهذا هو   اً حيوي اً مسبق اً بيساو، يشكل السلم واالستقرار السياسي مطلب      -ويف غينيا     -٥١

  .السبب يف أنه جيري اإلعداد ملؤمتر وطين يشمل كافة الفاعلني يف احلياة السياسية
 بيساو من جراء الـرتاع      -والحظت سلوفاكيا املصاعب اليت ما فتئت تواجهها غينيا           -٥٢

ـ        . املسلح وعدم االستقرار السياسي والفقر املدقع      ى وأثنت على اعتماد خطة عمل تركـز عل
والحظت سلوفاكيا التقارير اليت تتحدث عن التعذيب وغـريه مـن           . النظام التعليمي الوطين  

ضروب املعاملة الالإنسانية، ومنها االعتقاالت واالحتجازات التعسفية اليت يقوم هبا عسكريون،           
وأشارت سلوفاكيا إىل أوجه القلق اليت أعرب عنها األمني         . سيما ضد املعارضني السياسيني    ال
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات.  بصدد احلالة السائدة يف مراكز االحتجاز٢٠٠٨لعام يف عام ا
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، ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ١واستنكرت الواليات املتحدة األمريكيـة القيـام، يف           -٥٣
باختطاف واحتجاز رئيس الوزراء ورئيس األركان وآخرين من جانب عناصر مارقـة مـن       

ملشروط عن الذين ما زالوا حمتجزين بصفة غري شـرعية  ودعت إىل اإلفراج غري ا   . العسكريني
وقالـت  . كما دعت القوات املسلحة إىل احترام السيطرة املدنية على املؤسسة العـسكرية           

الواليات املتحدة إهنا ال يزال يقلقها بشدة اغتيال الرئيس السابق فـيريا والـرئيس الـسابق                
ك اغتيال عضو يف الربملان ومرشـح     ، وكذل ٢٠٠٩مارس  /ألركان القوات املسلحة، يف آذار    

  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. ٢٠٠٩يونيه /للرئاسة، يف حزيران
أصحاب الواليات يف إطـار     والحظت التفيا أنه ما زال مل ُيبت يف طلب اثنني من              -٥٤

  . بيساو-زيارة غينيا اإلجراءات اخلاصة 
تعراض الدوري الشامل مفخرة     بيساو يف االس   -وذكرت السنغال أن مشاركة غينيا        -٥٥

ورأت أن املساعدة  . قد أتاحت هلا الفرصة لكي تؤكد دعمها جلهود البلد اإلمنائية         أهنا  كبرية و 
 بيساو على التغلب على     -الزمة، أكثر من أي وقت مضى، يف مجيع املناحي بغية إعانة غينيا             

. داً إىل أن يبدأ بداية جديدة     التحديات املتعددة اليت تواجهها، بالنظر إىل أن البلد يسعى جاه         
  . توصيات السنغالوقدمت.  بيساو الشقيقة-وأعادت السنغال تأكيد تضامنها مع دولة غينيا 

 بيساو بلد جمتمعه املدين مفعٌم باحليوية يـشارك         - والحظت موزامبيق أن غينيا       - ٥٦
ية، مثل  بنشاط يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وقد اشتّد عضده بسبب احلريات الفرد           

والحظـت  . حرية التعبري وتكوين اجلمعيات وأن الصحافة حتظى باحلماية الدسـتورية         
.  بيساو هي دميقراطية ال عقوبة إعدام فيها وحيّرم دستورها التعذيب     - موزامبيق أن غينيا    

  .وقدمت موزامبيق توصية
 بيساو تتصدى جلائحة اإليـدز      -والحظت مجهورية الكونغو الدميقراطية أن غينيا         -٥٧

. وحتمي احلرية الدينية وما زالت بلداً مضيافاً، يتلقى بانتظام عددا ضـخما مـن الالجـئني               
 االقتصادية الكثرية اليت تواجهها     -وأبرزت مجهورية الكونغو الدميقراطية املشاكل االجتماعية       

ساو، مشريةً إىل انعدام األمن العام الذي يقّوض احلـق يف احليـاة، وإىل تـشويه                 بي -غينيا  
األعضاء التناسلية لإلناث، والزواج القسري، واالجتار بالبشر، وعدم كفاية الدعم املقدم إىل            

 مجهوريـة   متوقـدَّ . األطفال، وانعدام األمن الغذائي، ونقص اهلياكل األساسية الـصحية        
  . توصياتةالكونغو الدميقراطي

وأعربت . ورحبت بنغالديش باملنجزات املتحققة يف جمايل الصحة والتعليم االبتدائي          -٥٨
متالزمة نقص املناعة   /فريوس نقص املناعة البشرية   عن تقديرها العتماد خطة وطنية ملكافحة       

وعـربت  . وعن تقديرها للخطوات املتخذة ملكافحة االجتار غري املشروع       ) اإليدز(املكتسب  
ا عن تفهمها للتحديات املتعددة اليت يواجهها البلد، واليت يتفاقم العديد منها بفعل عدم               أيض

  . توصيات بنغالديشوقدمت. االستقرار السياسي والرتاع املسلح



A/HRC/15/10 

13 GE.10-14444 

سيما   بيساو، وال  -وذكرت الفلبني أهنا تتفهم التحديات املعقدة اليت تواجهها غينيا            -٥٩
، األمر الذي كان شديد التأثري على تعزيز حقوق اإلنسان،     احلاجة املستمرة إىل مكافحة الفقر    

تتفهم احلاجة إىل حتسني سيادة القانون، وإىل معاجلة احلالة األمنية والسياسية حبزم وعزم             أهنا  و
وأبرزت الفلبني دور اجملتمع الدويل يف مساعدة . وبروح من احلوار واملصاحلة الوطنية الشاملني

كومة على اعتمادها خلطة عمل املرحلة األوىل للربنـامج العـاملي            بيساو وهنأت احل   -غينيا  
  .وقدمت الفلبني توصيات. للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

 بدون دعمه،   ه بيساو على أن من املهم أن يدرك اجملتمع الدويل أن          -وشددت غينيا     -٦٠
ة بالنـسبة إىل  وقالت إن هناك ثالث مسائل أساسي   . سيجد البلد نفسه جمددا يف حلقة مفرغة      

يونيه، /أوال، وقبل كل شيء، ُيتوقع عقد مؤمتر دويل رفيع املستوى يف حزيران.  بيساو-غينيا 
  .يف نيويورك، من أجل تعبئة جهود الشركاء لوضع برنامج إلصالح قوات الدفاع واألمن

يف وعالوة على املؤمتر الرفيع املستوى، تعد احلكومة الجتماع مائدة مستديرة ُيعقد              -٦١
 بيساو خاللـه إىل  -نوفمرب، من هذا العام، تقدم غينيا /أكتوبر أو تشرين الثاين /تشرين األول 

اجملتمع الدويل برناجمها ملكافحة الفقر وللنهوض بالنمو، حبيث يستطيع البلد بالدعم والتضامن            
  .الدوليني السري من جديد على درب التنمية املستدامة

 صندوق النقد الدويل باستعراض منتصف املدة لربنامج        وينتظر أن يقوم جملس إدارة      -٦٢
وإن مناسبة وأمهية هذا الربنامج أصبحتا غنيتني عن البيان ألن هذا الربنامج له             .  بيساو -غينيا  

انعكاس مباشر على قدرات احلكومة ووسائلها ملكافحة الفقر مكافحة فعالة وخللق الظروف            
  .املالئمة لتحقيق منو اقتصادي

 بيساو، يف مالحظاهتا اخلتامية، دعوهتا الدائمة إىل املقررين اخلاصني          -ت غينيا   وكرر  -٦٣
وسيكون بإمكـاهنم هكـذا    . لزيارة البلد وتكوين فكرة يف امليدان عن حالة حقوق اإلنسان         

تقدير اجلهود اليت تبذهلا احلكومة وأيضا تقدير ضرورة استفادة البلد من دعم اجملتمع الـدويل          
  . اإلصالح اجلاريةيف تنفيذ برامج

 بيساو وعداً قاطعاً بأن التوصيات سُتؤخذ كما ينبغي بعني االعتبار           -وأعطت غينيا     -٦٤
وأهنا ستكون مبثابة دعم كبري للسلطات واملؤسسات الوطنية يف جهودها الرامية إىل تعزيـز              

  . ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد

  أو التوصيات/االستنتاجات و -ثانياً  
التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة فيمـا         بيساو يف    - غينيا   نظرت -٦٥

   : وهي حتظى بدعمهايلي
النظر يف التصديق على الصكوك الدولية األساسية يف جمال حقـوق         -١-٦٥  

سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقيـة          اإلنسان، وال 
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االتفاقية الدولية حلمايـة     أشكال التمييز العنصري، و    الدولية للقضاء على مجيع   
مناهضة التعذيب وغـريه    ، واتفاقية   حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

   ؛)اجلزائر(املهينة من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
قضاء على  االتفاقية الدولية لل  أو التصديق على    /النظر يف التوقيع و    -٢-٦٥  

املدنية والسياسية  العهد الدويل اخلاص باحلقوق     ، و مجيع أشكال التمييز العنصري   
مناهضة التعذيب وغـريه مـن      والربوتوكولني االختياريني امللحقني به، واتفاقية      

 املهينـة والربوتوكـول   ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو     
اتفاقيـة  ما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واالختياري امللحق هبا، ونظام رو    

  ؛)الربازيل(منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
النظر يف التصديق على مجيع صكوك حقوق اإلنسان اليت مل تصدق             -٣-٦٥  

  ؛)نيجرييا(عليها ويف االنضمام إليها 
الـسياسية   العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة و         على التصديق  -٤-٦٥  

والربوتوكول االختياري امللحق به، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال           
لعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق        التمييز العنصري، والربوتوكول االختياري ل    

مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب      ، واتفاقية   االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 املهينة والربوتوكول االختياري امللحق     إنسانية أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال     

هبا، والربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل؛ والتوقيع والتصديق         
اتفاقية حقوق  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، و        على  

  ؛)إسبانيا( والربوتوكول االختياري امللحق هبا األشخاص ذوي اإلعاقة
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل         -٥-٦٥  

  ؛)إسبانيا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
كجزء من عملية التعمري الوطين وتعزيز سيادة القانون، التـصديق           -٦-٦٥  

  ؛)املكسيك(على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وتنفيذه 
النظر جبّدية يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان األساسـية           -٧-٦٥  

العهـد الـدويل اخلـاص      : ومن تلك املعاهدات  . اليت سبق هلا أن وقعت عليها     
باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز           

  ؛)هنغاريا (مناهضة التعذيبالعنصري، واتفاقية 
االنضمام كطرف إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              -٨-٦٥  

والسياسية والربوتوكولني االختياريني امللحقني به؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على         
والربوتوكول امللحـق   مناهضة التعذيب   مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية      

اتفاقية حقـوق   وقوق الطفل؛   هبا؛ والربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية ح     
واالتفاقية الدوليـة    والربوتوكول االختياري امللحق هبا؛      األشخاص ذوي اإلعاقة  

  ؛)األرجنتني(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
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التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            -٩-٦٥  
  ؛)اململكة املتحدة(مل ألحكامهما واتفاقية مناهضة التعذيب وضمان التنفيذ الكا

االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ما زالت الدولة            -١٠-٦٥  
مل تصبح طرفا فيها، وخاصة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز             

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(العنصري، اليت مل تزد على أن وقعت عليها 
يل باالنضمام إىل عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان بقـصد          لتعج  -١١-٦٥  

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(تدارك التأخر يف هذا اجملال 
النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية األساسية األخرى حلقوق           -١٢-٦٥  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     سيما   اإلنسان اليت ما زالت مل تصدق عليها، وال       
          اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة           ، و ة والسياسية املدني

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      ، و أو املهينة  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية    
  ؛)الفلبني(اإلعاقة 

مناصــرة النظــام الدســتوري وإجــراء إصــالح يف املؤســسة   -١٣-٦٥  
  ؛)الربازيل( العسكرية

 التزاماهتا بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان عن طريق        إعادة تأكيد   -١٤-٦٥  
هذه االلتزامات إىل تشريعها الوطين أو إدماجها فيه، وتكثيـف جهودهـا            نقل  

  ؛)إسبانيا(الرامية إىل تقدمي التقارير املتأخرة عليها إىل هيئات املعاهدات 
ام أو اعتماد وتنفيذ تشريع ينص على التطبيق الكامل لنظ        /تعديل و   -١٥-٦٥  

 واملعـايري   فاقية حقوق الطفـل   قضاء األحداث وبنيته األساسية، وفقا ألحكام ات      
  ؛)أملانيا(الدولية األخرى 

ضمان إدماج أحكام مجيع املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان يف         -١٦-٦٥  
  ؛)هولندا(القانون الداخلي، مبجّرد التصديق عليها 

 حتقيق االمتثال فيهـا متامـاً       مراجعة كافة التشريعات الداخلية بغية      -١٧-٦٥  
ألحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتوصيات العامـة            

  ؛)سلوفينيا( التمييز ضد املرأة  علىالقضاءللجنة 
النظر يف إمكانية إنشاء هيئة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان             -١٨-٦٥  

  ؛)اجلزائر(طبقا ملبادئ باريس 
مـن   صلة التماس املساعدة التقنية من اجملتمع الدويل وكـذلك        موا  -١٩-٦٥  
 بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان     قوق اإلنسان السامية حل  يةفوضامل

  ؛)نيجرييا(طبقاً ملبادئ باريس 
  ؛)مصر(تعزيز البنية األساسية الوطنية حلقوق اإلنسان   -٢٠-٦٥  
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دها جلنة التنسيق الدوليـة  إقامة مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعتم   -٢١-٦٥  
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

تكثيف وتركيز اجلهود بشأن تشجيع املبادرات الكفيلـة بتعزيـز            -٢٢-٦٥  
املصاحلة الوطنية وكذا إعادة إحالل السلم واستتباب األمـن وترسـيخهما يف               

  ؛)اجلزائر(البلد 
وتكثيف الربامج الرمية إىل حماربة الفقر، اليت ميكن أن         رفع مستوى     -٢٣-٦٥  

  ؛)اجلزائر(ن التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حتّس
   ؛)جنوب أفريقيا(تعزيز تنفيذ استراتيجيات استئصال الفقر   -٢٤-٦٥  
اعتماد خطط قطاعية للنهوض حبقوق اإلنسان من أجل تعزيز حقوق   -٢٥-٦٥  

  ؛)اجلزائر(مجموعات الضعيفة مثل النساء واألطفال واملعوقني اإلنسان لل
النظر يف استعراض استراتيجيات تستهدف محاية األطفـال، بغيـة            -٢٦-٦٥  

اتفاقية حقوق الطفـل    وضع خطة شاملة لرعاية األطفال، ومواءمتها مع أحكام         
 بيساو -ا قوق اإلنسان اليت تكون غيني   املتعلقة حب وكافة الصكوك الدولية املنطبقة     

  ؛)جنوب أفريقيا(طرفاً فيها 
ضمان بقاء إصالح القطاع األمين أولويةً واحتفاظ احلكومة بالسيطرة           -٢٧-٦٥  

  ؛)اململكة املتحدة(على املؤسسة العسكرية وضمان احترامها لسيادة القانون 
ضمان تسوية مجيع األطراف خلالفاهتم سلميا ويف إطـار الدسـتور            -٢٨-٦٥  

  ؛)الواليات املتحدة(نني الوطنية الوطين والقوا
بذل قصارى اجلهود لتقدمي التقارير املتأخرة إىل هيئات املعاهـدات            -٢٩-٦٥  

  ؛)النرويج(والتصديق على املعاهدات املوقع عليها بالفعل 
زيادة تعاوهنا مع هيئات املعاهدات والنظر يف أن تكـون طرفـا يف               -٣٠-٦٥  

العهـد  نسان، وذلك مثالً باالنـضمام إىل       املزيد من الصكوك الدولية حلقوق اإل     
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      و ،الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

االتفاقية الدوليـة   و ،أو املهينة ة  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني      
  ؛)إندونيسيا(للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

ار يف التعاون مع منظومة األمم املتحدة، وخاصة عن طريق          االستمر  -٣١-٦٥  
  ؛)الربازيل(جلنة بناء السالم 

توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار              -٣٢-٦٥  
  ؛)إسبانيا(اإلجراءات اخلاصة 
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النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار               -٣٣-٦٥  
  ؛)الربازيل والتفيا(خلاصة جمللس حقوق اإلنسان اإلجراءات ا

مواصلة اجلهود الرامية إىل تقدمي التقارير الوطنية املتـأخرة بـشأن             -٣٤-٦٥  
حقوق اإلنسان واالستجابة لطلبات أصحاب الواليات يف إطـار اإلجـراءات           

  ؛)هنغاريا(اخلاصة 
 باالحتجـاز    القيام هبا الفريق العامل املعـين      طَلَبالسماح بزيارة     -٣٥-٦٥  

  ؛)سلوفاكيا(التعسفي 
  الـسامية  مفوضية األمم املتحـدة   التماس املساعدة الضرورية من       -٣٦-٦٥  

  ؛)اجلزائر( وغريها من هيئات األمم املتحدة ذات الصلة حلقوق اإلنسان
التماس املساعدة من اجملتمع الدويل واألمـم املتحـدة ووكاالهتـا             -٣٧-٦٥  

دعم الذي حيتاجه وهو جيابه هذه التحديات يف سبيل املتخصصة يف تزويد البلد بال   
  ؛)نيجرييا(ضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وبلوغ أهدافه اإلمنائية لأللفية 

العمل على حنو أوثق مع آليات حقوق اإلنسان حبثاً عـن حلـول               -٣٨-٦٥  
عملية ملختلف العناصر القادرة على أن هتـدد الـسلم واالسـتقرار هتديـداً                    

  ؛)إندونيسيا(طرياً خ
طلب املساعدة التقنية فيما خيص حقوق اإلنسان لألشـخاص ذوي            -٣٩-٦٥  

 املوارد والقـدرة الالزمـة لتفعيـل         بيساو - غينيا   اإلعاقات لضمان أن متتلك   
  ؛)املكسيك(حقوقهم 

التماس املساعدة من اجملتمع الدويل بواسطة برامج املساعدة التقنية           -٤٠-٦٥  
  ؛ )جنوب أفريقيا(وبناء القدرات 

حتديد توقعاهتا من منظمات ووكاالت األمم املتحدة فيما يتعلق           -٤١-٦٥  
باملساعدة التقنية واملالية، وطلب الدعم الدويل الضروري لكـي يتـسىن           

 البنية التحتية، كما هو مبّين يف تقريرها ومعوقات املادية للمعوقاتالتصدي 
  ؛)املغرب(الوطين 

جات بوضوح من حيث املـساعدة التقنيـة وبنـاء          حتديد االحتيا   -٤٢-٦٥  
  ؛)السنغال(القدرات يف ميدان حقوق اإلنسان 

مضاعفة اجلهود اللتماس املساعدة من شركائها، ومنـهم األمـم            -٤٣-٦٥  
املتحدة، مبا أن البلد حمدود القدرة على تنفيذ كثري من الربامج يف ميدان حقوق              

  ؛)موزامبيق(اإلنسان 
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جه النقص املوصوفة يف التقرير الوطين، طلـب املـساعدة     نظراً ألو   -٤٤-٦٥  
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(التقنية الدولية 

إدراج تعريف للتمييز ضد املرأة ومبدأ التساوي بني املرأة والرجل،            -٤٥-٦٥  
  ؛)الربازيل (تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةيف تشريعها، وفقا ال

ع استراتيجية للتخلص من املمارسات والقوالب النمطية الثقافية        وض  -٤٦-٦٥  
التمييزية وإلغاء كل القوانني املميزِّة ضد املرأة، واعتماد قـانون جيـّرم تـشويه              

  ؛)فرنسا(األعضاء التناسلية لإلناث 
اعتماد سياسة وطنية للمساواة اجلنسانية من شأهنا أن ترّسـخ          ) أ(  -٤٧-٦٥  

النظر يف اعتمـاد    ) ب( و ؛ املرتقبة بشأن هذا املوضوع    شىت اخلطط والسياسات  
حكم صريح يضمن أن يكون ملعاهدات حقوق اإلنسان اليت ُصدِّق عليها مفعول            

اعتماد تشريع جيّرم تـشويه األعـضاء       ) ج(قانوين كجزء من القانون الوطين؛ و     
إدراج تعريف للتمييز، يف تـشريعها الـوطين، يكـون          ) د(التناسلية لإلناث؛ و  

  ؛)أملانيا( مالًشا
د هبا التغلب على التمييز اجلنساين الناشئ عـن         قَصاعتماد تدابري يُ    -٤٨-٦٥  

التشريع الـوطين وعـن القـانون العـريف يف ميـدان الـزواج والعالقـات                
  ؛)األرجنتني( األسرية

ضمان احترام حقوق اإلنسان لألطفال ذوي اإلعاقات، ومراعـاة           -٤٩-٦٥  
  ؛)هولندا(ق الطفل أمور منها توصيات جلنة حقو

اجلماهريية (اعتماد سياسة وطنية تضمن املساواة بني الرجل واملرأة           -٥٠-٦٥  
  ؛)العربية الليبية

  ؛)بنغالديش( تقوية آليتها الوطنية حلماية النساء والبنات والنهوض هبن  -٥١-٦٥  
دعم برامج التعاون الدويل الرامية إىل تشجيع املساواة بني اجلنسني            -٥٢-٦٥  

  ؛)الفلبني(كافحة االجتار بالنساء واألطفال وم
صياغة وتنفيذ قانون بشأن العنف املرتيل يف أقـرب وقـت ممكـن            -٥٣-٦٥  

  ؛)١()إندونيسيا(
االضطالع بربامج جديدة للتوعية، يف إطار وزارة شـؤون املـرأة،       -٥٤-٦٥  

بشأن العنف املرتكب ضد املرأة، مع توخي أهداف قـصرية األجـل وحتديـد              

__________ 

       القيام فورا بـصياغة وتنفيـذ قـانون بـشأن العنـف            : "رئ يف احلوار التفاعلي هو    نص التوصية كما قُ    )١(
 ).إندونيسيا" (املرتيل
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 ملموسة، واإلمداد مبعلومات تفيـد بـأن هـذه األفعـال ُيعاقـب              مؤشرات
  ؛)إسبانيا( عليها

وضع استراتيجية وطنية تضمن القيام، قانوناً وممارسةً، باستئصال كل           -٥٥-٦٥  
عنف ضد املرأة، ومنه العنف املرتيل وممارسة تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث،             

  ؛)إسرائيل (لى التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاء عحسبما أوصت به 
سن تشريع حيظر صراحةً تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وكفالة           -٥٦-٦٥  

  ؛)الربازيل(مقاضاة ومعاقبة اجلناة 
القيام، يف أقرب وقت ممكن، باعتماد تشريع حيّرم بوضوح تـشويه             -٥٧-٦٥  

  ؛)كندا(األعضاء التناسلية لإلناث 
 مضمار مكافحة تشويه األعـضاء التناسـلية        مواصلة جهودها يف    -٥٨-٦٥  

  ؛)مصر(لإلناث، وذلك بتدابري منها تنفيذ برامج توعِّي السكان مبضاره 
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد        متابعة وتنفيذ توصيات      -٥٩-٦٥  

سيما ما يشري منها إىل اعتماد تشريع وسياسات للقضاء على العنـف             ، وال املرأة
  ؛)املكسيك(لى تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتزويج األطفال ضد املرأة وع

اعتماد أحكام تشريعية حلظر ممارسة تشويه األعـضاء التناسـلية             -٦٠-٦٥  
  ؛)األرجنتني (فعاالً واملعاقبة عليها ومنعها منعاً لإلناث

اعتماد تشريع مالئم للتعامل مـع تـشويه األعـضاء التناسـلية              -٦١-٦٥  
  ؛)أنغوال( لإلناث

 وتعزيـز   ،سن قانون حيظر تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث           -٦٢-٦٥  
املتعلقة بالتوعية والتعليم للتخلص من تلك املمارسـة ومـن مربراهتـا             جهودها
  ؛)النرويج(الثقافية 

سن تشريع حيظر صراحةً تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ وتعزيز           -٦٣-٦٥  
 للتخلص من تلك املمارسـة ومـن مربراهتـا          جهودها املتعلقة بالتوعية والتعليم   

  ؛)سلوفينيا(الثقافية األساسية؛ وضمان مقاضاة ومعاقبة اجلناة 
وضع واعتماد استراتيجيات شاملة للتصدي جلميع أشكال العنف          -٦٤-٦٥  

ضد املرأة وزيادة الوعي التعليمي من أجل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية            
  ؛)ةالواليات املتحد( لإلناث

تشديد مكافحة االجتار باألطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث          -٦٥-٦٥  
   ؛)السنغال(ووفيات األمهات واالجتار باملخدرات وانعدام األمن 

مكافحة كافة أشكال االجتار باألطفال ورسم سياسة حلماية الطفـل     -٦٦-٦٥  
  ؛)فرنسا(ضماناً إلجياد نظام أفضل يصون حقوق الطفل 
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  ؛)مصر(ابتكار وتنفيذ خطط ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال   -٦٧-٦٥  
زيادة اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء والسعي إىل إزالـة             -٦٨-٦٥  

  ؛)بولندا(أسباب ضعف املرأة أمام استغالهلا واالجتار هبا 
إدراج تعريف لالجتار، يف التشريع الوطين، يتمشى مع بروتوكـول            -٦٩-٦٥  
  ؛)بولندا(لريمو با
إدراج تعريف لالجتار متمشٍّ مع بروتوكول بالريمو، يف مـشروع            -٧٠-٦٥  

التشريع املناهض لالجتار، مع ضمان أن يشمل نطـاق هـذا التـشريع مجيـع               
األشخاص، وحتديد وتنفيذ مجيع التدابري املناسبة للتصدي لألسـباب اجلذريـة           

  ؛)إسرائيل( بيساو -لالجتار واالستغالل اجلنسي يف غينيا 
اعتماد أحكام تشريعية للمعاقبة على االجتار باألشـخاص ومنعـه            -٧١-٦٥  

  ؛)األرجنتني(واستئصال أسبابه، طبقا للمعايري الدولية 
وضع إستراتيجيات شاملة وشن محالت لتوعية اجلمهور من أجـل            -٧٢-٦٥  

ري التصدي لالجتار باألشخاص، وخاصة األطفال املتجر هبم لغرض التسول القس         
  ؛)الواليات املتحدة(يف البلدان اجملاورة 

مضاعفة اجلهود حملاربة الباليا املؤدية إىل انتهاك حقوق األطفال كما            -٧٣-٦٥  
  ؛)املغرب( من التقرير الوطين ٣٨ُعّددت يف الفقرة 

اختاذ تدابري لضمان سالمة من جياهرون بانتقاد اجليش أو أنـشطة             -٧٤-٦٥  
وينبغي محاية املسؤولني الذين حيققـون يف االجتـار         . لداالجتار باملخدرات يف الب   

   ؛)النرويج(باملخدرات من ضغوط اجلرمية املنظمة وهتديداهتا هلم 
االضطالع بتحقيقات موثوقة وشفافة يف قتل الـسياسيني وأعـضاء            -٧٥-٦٥  

  ؛)كندا(، وحماكمة مرتكيب هذه اجلرائم ٢٠٠٩يونيه /القوات املسلحة يف حزيران
السماح باالستقالل الكامل والسري الفعال للقضاء والنيابة العامـة           -٧٦-٦٥  

ووزارة العدل، من دون أي تدخل من جانب العسكريني يف الشؤون القضائية أو           
  ؛)إسرائيل( السياسية

اختاذ مجيع اخلطوات املالئمة ملنع االعتقال التعسفي والتعذيب وغري           -٧٧-٦٥  
لذين ميارسون حقوقهم األساسية، ومنها     ذلك من ضروب سوء املعاملة ألولئك ا      

حرية التعبري أو الرأي والتجمع، وتقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل احملاكمة وفقـاً             
  ؛)إسرائيل(للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة 

ضمان التمتع الكامل باحلقوق املدنية والسياسية ترسيخاً لـسيادة           -٧٨-٦٥  
  ؛)األرجنتني(القانون 
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ان التحقيق يف اجلرائم واالنتهاكات املرتكبة ضد املدافعني عـن          ضم  -٧٩-٦٥  
حقوق اإلنسان والصحفيني واحملاكمة عليهـا، بفعاليـة، ومعاقبـة املـسؤولني            

  ؛)النرويج( عنها
ضمان إجراء حتقيقات مستقلة يف مجيع حاالت التعذيب أو القتـل             -٨٠-٦٥  

ها أمام العدالة ليحـاكَموا   ومثول مجيع املشتبه يف أهنم مسؤولون عنغري املشروع 
  ؛)اململكة املتحدة(حماكمة تراعي املعايري الدولية للمحاكمة العادلة 

اعتماد كافة التدابري الضرورية ملنع التعذيب وغريه مـن ضـروب             -٨١-٦٥  
املعاملة الالإنسانية أو املهينة وتنفيذ هذه التدابري كما جيب، وضـمان املـساءلة             

  ؛)سلوفاكيا(ت حقوق اإلنسان الواجبة ملرتكيب انتهاكا
بدء إصالح القوات املسلحة واختاذ مجيع التدابري الضرورية حملاربـة            -٨٢-٦٥  

سيما بإنشاء جلان حتقيق مستقلة تكون شـفافة وذات          اإلفالت من العقاب، وال   
مصداقية، بغية القيام، يف أقرب وقت ممكن، مبحاكمة املسؤولني عن انتـهاكات            

  ؛)٢()فرنسا(حقوق اإلنسان 
التصدي لإلفالت من العقاب بتوفري املوارد الالزمـة مـن أجـل              -٨٣-٦٥  

 موثوق هبا وشفافة يف هـذه اجلـرائم     حتقيقاتالتحقيق اليت أُنشئت إلجراء      جلنة
  ؛)الواليات املتحدة(
ضمان أن تكون احلالة يف مرافق االحتجاز متفقة مع املعايري الدولية             -٨٤-٦٥  

  ؛)هولندا(حلقوق اإلنسان 
ضمان كون موظفي إنفاذ القوانني هم الذين يقومون بإلقاء القبض            -٨٥-٦٥  

ه التهم حسب األصول لألشخاص احملتجزين وأن حياكَموا حماكمة عادلة          وأن توجَّ 
  ؛)سلوفاكيا(طبقا للمعايري الدولية أو ُيفرج عنهم 

تكثيف جهودها ألََْنسنة نظام العقوبات لديها، مع التركيز بوجـه            -٨٦-٦٥  
  ؛)سلوفاكيا(خاص على فصل السجينات واملسجونني األحداث عن غريهم 

محاية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والتحقيـق يف أيـة             -٨٧-٦٥  
  ؛)كندا(هتديدات ضدهم 

منح املشروعية واالعتراف ألفراد ومجاعات وهيئات اجملتمـع          - ٨٨- ٦٥  
اً عـن آرائهـم أو عـن        للقيام بتعزيز حقوق اإلنسان وأيضاً للتعبري جهار      

  ؛)النرويج(مواقفهم املخالفة 

__________ 

ات املسلحة، واختاذ مجيع التدابري والبدء فورا بإصالح الق   : "نص التوصية كما قرئت أثناء احلوار التفاعلي هو        )٢(
، بغيـة   وذات مـصداقية  سيما بإنشاء جلان حتقيق تكون شفافة        الوالضرورية حملاربة اإلفالت من العقاب،      

 ).فرنسا" (حماكمة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان
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ضمان ممارسة كل مواطن، ذكراً كان أم أنثـى، حلقـه يف حريـة                   -٨٩-٦٥  
  ؛)سلوفينيا(التعبري 

وضع أهداف ملموسة لزيادة مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية             -٩٠-٦٥  
  ؛)النرويج(والعامة 

يذ خطة العمل الوطنيـة لزيـادة       التدليل على التزامها الكامل بتنف      -٩١-٦٥  
يف اآلليات الوطنية واإلقليمية لتوطيد الـسلم،       ومشاركة املرأة يف صنع القرار،      

ويف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ويف الشؤون السياسية، عن طريق توفري            
املوارد البشرية واملالية الضرورية وتكليف املؤسسات واآلليات احلكومية املختصة 

  ؛)الواليات املتحدة(ت واضحة ورمسية بواليا
االستمرار يف إطالق مبادرات القصد منها مساعدة األشخاص الذين           -٩٢-٦٥  

  ؛)كوبا( يعانون الفقر
مواصلة تنفيذ الربامج والتدابري الكفيلة بضمان تـوفري اخلـدمات            -٩٣-٦٥  

  ؛)كوبا(الصحية اجليدة والتعليم اجليد باجملان 
 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية املمكنة ملكافحة  بذل كل اجلهود    -٩٤-٦٥  

ومنع نقل الفريوس من األم إىل الطفل، وطلب املساعدة التقنيـة واملاليـة مـن               
الوكاالت الدولية، مبا فيها منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة           

   ؛)اجلماهريية العربية الليبية) (اليونيسيف(
ظ أن املالريا وااللتهابات احلادة يف القصبة اهلوائية وسـوء          إذ يالَح   -٩٥-٦٥  

 نسبياً، دعوة اجملتمـع     اًالتغذية تتسبب يف أن يكون معدل وفيات األطفال مرتفع        
  ؛)الصني(الدويل إىل تقدمي املساعدة لتخفيض معدالت وفيات األطفال 

 مواصلة بذهلا اجلهود للتغلب على حتديات الفقـر املـدقع بـدعم             -٩٦-٦٥  
  ؛)بنغالديش(ومساندة من اجملتمع الدويل 

فـريوس نقـص املناعـة      مواصلة جهودها املبذولـة يف حماربـة          -٩٧-٦٥  
  ؛)بنغالديش (اإليدز/البشرية

تكثيف جهودها يف جمايل التثقيف املتعلق حبقوق اإلنـسان وبنـاء             -٩٨-٦٥  
ا وتنظيم حلقات دراسية تدريبية بشأن حقوق اإلنسان يستفيد منـه           القدرات،

  ؛)مصر(العاملون يف املؤسسات واألجهزة املختصة 
لنـساء  لاختاذ تدابري مالئمة ملكافحة األمية، وضمان تكافؤ الفرص           -٩٩-٦٥  

والرجال يف سوق العمل، وإتاحة املشاركة يف احلياة السياسية والعامة والتساوي           
  ؛)سلوفينيا(يف إمكانية اللجوء إىل القضاء 

  ؛)السنغال(يع انتظام البنات باملدارس االستمرار يف تشج -١٠٠-٦٥  
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مواصلة النهوض بالتعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان علـى           -١٠١-٦٥  
   ).الفلبني(مجيع مستويات النظام التعليمي 

 بيساو، اليت ترى أهنا قد ُنفذت بالفعل أو         - غينيا   بتأييد التوصيات التالية    حتظى  -٦٦
  : يف طور التنفيذ

 يف دستورها وتشريعها تعريفا واضحا للتمييز ضد املرأة،         أن تدرج   -١-٦٦  
  ؛)فرنسا(وتكّرس يف قانوهنا مبدأ املساواة بني املرأة والرجل 

أن تضمن حظر دستورها وتشريعها للتمييز حظـراً صـرحياً؛ وأن             -٢-٦٦  
تكفل أموراً منها مبدأ املساواة بني املرأة والرجل؛ وأن تراعي، يف مجلة ما تراعيه،              

  ).هولندا (اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةصيات تو
  : بيساو-مل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد غينيا   -٦٧

استعراض تدابريها التشريعية واإلدارية هبدف القضاء على التمييـز           -١-٦٧  
  ؛)جنوب أفريقيا(اجلنساين 

ال حقـوق اإلنـسان   أن يكون هلا برنامج للتثقيف والتدريب يف جم        -٢-٦٧  
  ؛)إسبانيا(كشرط مسبق لكل من يروم االلتحاق بالقوات املسلحة 

إلغاء أو تعديل التشريعات اليت متيز ضد املعوقني واألطفـال، مـع              -٣-٦٧  
التركيز على التخلص من ممارسة قتل األطفال حديثي الـوالدة ذوي اإلعاقـة،             

 عموما، وضمان التساوي    وعلى منع العنف الصادر عن أعضاء األسرة واجملتمع       
  ؛)إسرائيل(الوصول إىل مجيع وسائل النقل واملباين العمومية إمكانية يف 

تكثيف اجلهود بقصد حتسني حقوق اإلنسان للمرأة، واختاذ تـدابري            -٤-٦٧  
حملاربة املمارسات التقليدية الضارة القائمة يف إطار القانون العريف، مثل الـزواج            

 واالجتار، وتعدد األزواج أو الزوجات، والزواج بأرملة        املبكر والزواج القسري،  
  ؛)النرويج(األخ 

سمح ألفراد اجليش بـأن ينتـهكوا       إرسال إشارة واضحة بأنه لن يُ       -٥-٦٧  
حقوق اإلنسان، واختاذ تدابري حمددة لتقـدمي املـسؤولني عنـها إىل العدالـة،              

  ).كندا(استثناء وبغض النظر عن رتبتهم  بال
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقـف          /ستنتاجات و إن مجيع اال    -٦٨

وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
   .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق
  تشكيلة الوفد    

        
The delegation of Guinea-Bissau was headed by the Minister of Justice, Mamadu Saliu 

Jalo Pires, and was composed of seven members:  

• Alfredo Lopes Cabral, Ambassadeur, Représentant permanent de la Guinée-Bissau auprès de 
l’ONU à New York ;  

• Lassana Ture, Secrétaire d’Etat à la Coopération Internationale ;  

• Carlos Pinto Pereira, Conseiller Juridique du Premier Ministre ;  

• Aida Costa Fernandes, Présidente de la Commission Nationale des Droits Humains;  

• Cletche Sanha, Juriste au Ministère des Affaires Etrangères ;  

• Nelson Soares, Ministère de la Santé.  

        
  


