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را غينيييا االسييتوائية بشييأن التوصيييات املقدميية ثيين اجلوليية الثالثيية ميين
االستعراض الدوري الشامل
النظررر يف التيررديى علررا اة ااقيررة الدوليررة امايررة مجيررخ األءر ا مررن اة تاررا
1-123
القسري ،يف إطار متابعة التوصية الواردة يف الاقرة  16-135من قرير الاريى العامل عن اجلولة
الثانية (بوركينا فاسو)؛ مقبولة
التيررديى علررا اة ااقيررة الدوليررة امايررة مجيررخ األءر ا
2-123
(أملانيا) (أوكرانيا)؛ مقبولة

مررن اة تاررا القسررري

اةنضررماإ إىل اة ااقيررة الدوليررة امايررة مجيررخ األء ر ا
3-123
(ابراغواي)؛ مقبولة

مررن اة تاررا القسررري

التيررديى علررا اليرركو الدوليررة األ رررت ااص اليررلة اقررو ا نسررا  ،مبررا فيهررا
4-123
الربو وكول اة تياري الثاين امللحى ابلعهد الدويل اخلا اباقو املدنية والسياسية ،اهلراد إىل
إلغا عقوبة ا عداإ ،والربو وكول اة تياري امللحى اب ااقية مناهضة التعذيب (إسبانيا)؛ مقبولة
كثير ررا امل ر رراوراص الدا لير ررة للتير ررديى علر ررا الربو وكر ررول اة تير رراري ة ااقير ررة
5-123
مناهض ررة التع ررذيب والربو وك ررول اة تي رراري امللح ررى ابلعه ررد ال رردويل اخل ررا اباق ررو اةقتي ررادية
واةجتماعية والثقافية (كوستاريكا)؛ مقبولة
اةنضماإ إىل الربو وكول اة تياري ة ااقية مناهضة التعذيب وغريه مرن رررو
6-123
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( وغو)؛ مقبولة
التيديى علا الربو وكرول اة تيراري ة ااقيرة مناهضرة التعرذيب وغرريه مرن رررو
7-123
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (كابو فريدي) (أوكرانيا) (الدامنر )؛ مقبولة
التير ررديى علر ررا الربو وكر ررول اة تير رراري ة ااقير ررة مناهضر ررة التعر ررذيب وغر ررريه مر ررن
8-123
رر ر رررو املعاملر ر ررة أو العقوبر ر ررة القاسر ر ررية أو الالإنسر ر ررانية أو املهينر ر ررة ،والتناير ر ررذ الكامر ر ررل للقر ر ررانو
رقم  2006/6الذي حيظر التعذيب ويضمن اجلرب ،مبا يف الك التعويض (أملانيا)؛ مقبولة
كثيررا جهودهررا مررن أجررل اةنضررماإ إىل الربو وكررول اة تيرراري ة ااقيررة مناهضررة
9-123
التعذيب وغريه من ررو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (جورجيا)؛ مقبولة
 10-123كثيررا اجلهررود مررن أجررل اةنضررماإ إىل الربو وكررول اة تيرراري ة ااقيررة مناهضررة
التعذيب وغريه من ررو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (غاان)؛ مقبولة
11-123

التيديى علا ا ااقية منخ جرمية ا ابدة اجلماعية واملعاقبة عليها (رواندا)؛ مقبولة

 12-123سرريخ عمليررة التيررديى علررا ا ااقيررة منررخ جرميررة ا ابدة اجلماعيررة واملعاقبررة عليهررا
(بوروندي)؛ مقبولة
 13-123التير ر ررديى علر ر ررا امليثر ر ررا األفريقر ر ررط ب ر ر رراب الدميقراطير ر ررة واةنت ر ر رراابص وااكر ر ررم
(السنغال)؛ مرفوضة
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 14-123التيررديى علررا امليثررا األفريقررط ب رراب الدميقراطيررة واةنت رراابص وااكررم ،الررذي
اعتمده اةُتاد األفريقط يف أديس أاباب يف  30كانو الثاين /يناير ( 2007زامبيا)؛ مرفوضة
15-123

وجيه دعوة دائمة إىل مجيخ ا جرا اص اخلاصة لألمم املتحدة (أوكرانيا)؛ مرفوضة

 16-123السر ررمااي بر رريقرة الارير ررى العامر ررل املعر ررل ابةاتتر رراز التعسر رراط (اململكر ررة املتحر رردة
لربيطانيا العظما وأيرلندا ال مالية)؛ مرفوضة
 17-123النظ ر ررر يف مس ر ررابلة وجي ر رره دع ر رروة دائم ر ررة إىل مجي ر ررخ املكلار ر ر ب ر رروةقص يف إط ر ررار
ا جرا اص اخلاصة جمللس اقو ا نسا (ة ايا)؛ مرفوضة
 18-123التطبيررى الاعلررط عررال األمررم املتحرردة املتعلررى ابملرردافع عررن اقررو ا نسررا
و وجيرره دعرروة دائمررة إىل ا ج ررا اص اخلاصررة جمللررس اقررو ا نسررا  ،مبررا يف الررك املقرررر اخلررا
املعل حبالة املدافع عن اقو ا نسا (الرب غال)؛ مرفوضة
 19-123رما اةستقالل التراإ ملكترب أمر املظرامل يف عيينره وو ياتره اءريا مرخ مبراد
ابريس (مجهورية كورق)؛ مقبولة
 20-123مواص ررلة جهوده ررا الرامي ررة إىل إرس ررا س رريادة الق ررانو يف مجي ررخ جوانبه ررا لتمكر ر
جمتم ررخ غيني ررا اةس ررتوائية م ررن اةس ررتاادة ب رركل أفض ررل م ررن التنمي ررة اةقتي ررادية والتتاري ررة للبل ررد
( ركيا)؛ مقبولة
 21-123التحقي ررى م ررخ قر رواص األم ررن وغ ررريهم م ررن املسر ر ول ااك ررومي ومس ررا لتهم ع ررن
انتهاكاص وجتاوزاص اقو ا نسا  ،مبا يف الك مرا أفرادص بره التقرارير مرن عمليراص قترل رار
نطا القضا  ،و عذيب ،واعتقال عساط وااتتاز لليحاي والااعل يف اجملتمخ املدين وأفراد
املعاررة السياسية (الوةقص املتحدة األمريكية)؛ مرفوضة
 22-123التناي ر ر ررذ الكام ر ر ررل للق ر ر ررانو رق ر ر ررم  2006/6ب ر ر رراب اظ ر ر ررر التع ر ر ررذيب وإجر ر ر ررا
ُتقيقرراص مسررتقلة مررخ مررر كل أعمررال التعررذيب امليعرروم  ،عقبهررا إجررا اص قانونيررة عنررد الضرررورة
(بلتيكا)؛ مقبولة
 23-123ورررخ اررد لالاتترراز ررار أي إطررار قررانوين سن ررا هي ررة مسررتقلة ملراقبررة أمرراكن
سلب اارية (فرنسا)؛ مرفوضة
 24-123إلغ ررا أو ع ررديل الت ر رريخ ال ررذي ينته ررك اري ررة التعب ررري وااري ررة النقابي ررة والتتم ررخ
السلمط وورخ إطار قانوين حيمط هذه اارقص األساسية ويعاقب منتهكيها (أسرتاليا)؛ مقبولة
 25-123عييي ارية التعبرري يف اليرحافة ووسرائإل ا عرالإ والكرا عرن سرتن اليرحاي عرن
طريى نيع صاة اجلرمية عن الت هري (اململكة املتحدة لربيطانيا العظما وأيرلندا ال مالية)؛ مقبولة
 26-123اختراا رردابري فعالرة مررن أجرل ُتسر يفايرة ااررى يف اريرة التعبررري والتتمرخ وااريررة
النقابي ررة ،والتحقي ررى يف مجي ررخ التهدي ررداص واةعت رردا اص املر كب ررة يف ا ررى امل رردافع ع ررن اق ررو
ا نسا ومقاراة املتورط فيها (أملانيا)؛ مقبولة
 27-123سن ريخ لضرما اامايرة التامرة والكافيرة للمردافع عرن اقرو ا نسرا ار
يتمكنوا من ممارسة أن طتهم يف ايي دميقراطط ال من القيود (سويسرا)؛ مقبولة
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 28-123اعتمرراد وسررن قروان فعالررة عرررت فعرالا ابملرردافع عررن اقررو ا نسررا وُتمرريهم،
وكاالة إجرا ُتقيقاص فورية ومستقلة وءاملة يف مجيخ ادعا اص انتهاكاص اقرو ا نسرا املر كبرة
رد املدافع عن اقو ا نسا و قدمي مر كل هذه اجلرائم للعدالة (أوروغواي)؛ مقبولة
 29-123اعتماد و نايذ ريعاص عرت ابملدافع عن اقو ا نسا و وفر هلم اامايرة
(غاان)؛ مرفوضة
 30-123اخت رراا اخلطر رواص الالزم ررة لض ررما اري ررة التعب ررري للم رردافع ع ررن اق ررو ا نس ررا
واليررحاي  ،ة س رريما عررن طري ررى التحقيررى يف م ررا يتعررررو ل رره مررن عدي ررداص وأعمررال انتقامي ررة
ومقاراة املتورط فيها (األرجنت )؛ مرفوضة
 31-123اعتماد و طبيى ريعاص نص علا اةعرتا اباقو األساسية للمردافع عرن
اقو ا نسا ويفايتها (بلتيكا)؛ مقبولة
 32-123إزال ررة القي ررود املارور ررة دو م ررربر عل ررا اجملتم ررخ امل رردين ووس ررائإل ا ع ررالإ م ررن ررالل
إصالاي القانو رقم  1999/1ار يتسرى مرخ اةلتيامراص الدوليرة ب راب اارى يف اريرة التعبرري وااريرة
النقابية والتتمخ السلمط ،و بسيإل إجرا اص التستيل (الوةقص املتحدة األمريكية)؛ مقبولة
 33-123عررديل القررانو رقررم  1999/1لتيسررري ا سرراع بتسررتيل منظمرراص اجملتمررخ املرردين
اليت قدمت طلباص و قييم مجيخ الطلباص بنا علا أسسها املوروعية (أسرتاليا)؛ مقبولة
 34-123موا مة الت ريعاص املتعلقة حبرية التعبري وااريرة النقابيرة مرخ املعرايري الدوليرة ،بسربل
منها عديل قانو نظيم املنظماص غري ااكومية رقم ( 1999/1هولندا)؛ مرفوضة
 35-123إلغ ررا الق ر روان ال رريت قير ررد أن ررطة املنظم رراص غر ررري ااكومي ررة وإص ررالاي القر ررانو
رقم  1999/1الذي ينظم املنظماص غرري ااكوميرة لتيسرري سرتيلها و كينهرا مرن القيراإ بعملهرا
بيورة كاملة ومستقلة (آيسلندا)؛ مقبولة
 36-123اختاا طواص فعالة ملنخ ااةص مضايقة و رهيب املدافع عرن اقرو ا نسرا
ومعاقبة املتورط فيها (ءيلط)؛ مقبولة
 37-123اعتماد دابري فعالة ملنخ ااةص مضرايقة و رهيرب املردافع عرن اقرو ا نسرا
ومعاقبة املتورط فيها (الدامنر )؛ مقبولة
 38-123اخترراا مجيررخ الترردابري الالزمررة امايررة ودعررم أعضررا املعاررررة واليررحاي واملرردافع
عن اقو ا نسا  ،مبن فيهم املردافعاص عرن اقرو ا نسرا ومنظمراص اجملتمرخ املردين ،والتحقيرى
يف مجيخ اةعتدا اص اليت يتعررو هلا وعرض مر كبيها علا العدالة (آيسلندا)؛ مقبولة
 39-123س ررن ق ررانو حيظ ررر التميي رري ر ررد املر ررأة بور ررواي وإلغ ررا الق ررار ال رروزاري املر ر ر 18
وز/يوليرره  2017الررذي مينررخ الاتيرراص مررن التسررتيل ابملرردارب و/أو الررذها إىل املدرسررة ررالل
فرتة اامل (كندا)؛ مرفوضة
 40-123ررما ااررى يف التعلريم واليررحة ،وة سريما ابلنسرربة لألطارال ،مبررا يف الرك إاررا
سياسة استبعاد القاصراص ااوامل من املدرسة (فرنسا)؛ مرفوضة
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 41-123اس ررتكمال عملي ررة اعتم رراد ق ررانو األار روال ال ي ررية واألس رررة وعملي ررة ص ررياغة
واعتماد م روع القانو املتعلى مبسابلة العنا اجلنساين (غابو )؛ مقبولة
 42-123املضررط يف سياسررتها الراميررة إىل مكافحررة أوجرره التارراوص ب ر الرجررل وامل ررأة ،مررن
الل اعتماد م روع قانو األاوال ال يية واألسرة (كوص دياوار)؛ مقبولة
 43-123التعتيررل ابملوافقررة علررا قررانو األسرررة الررذي يهررد إىل القضررا علررا التارراو ص
اجلنسانية ومنخ العنا رد املرأة (سرياليو )؛ مقبولة
44-123

التعتيل ابملوافقة علا قانو األاوال ال

يية واألسرة (أوكرانيا)؛ مقبولة

 45-123التعتيل بيياغة واعتمراد قرانو ب راب املسراواة بر اجلنسر يرنص بوررواي علرا
اظر التمييي رد املرأة ،اءيا مخ املعاهداص واة ااقياص اليت صد عليها البلد ،وررما ن رره
واةطالع عليه واارتامه ابلقدر الكايف (ءيلط)؛ مقبولة
 46-123رروفري مسرراعدة ماليررة سررنوية كافيررة للررباما القطريررة الراميررة إىل غيررري فهررم الررذكورة
و عييرري املسرراواة بر اجلنسر  ،والنظررر يف إمكانيررة وسرريخ نطررا هررذه الررباما يف مجيررخ أ ررا البلررد
(هاييت)؛ مقبولة
 47-123جترمي العنا العائلط والعنا دا ل األسرة ،وة سريما العنرا ررد املررأة والطارل،
واعتماد التدابري الالزمة لضما دريب السلطاص امل تية (املكسيك)؛ مقبولة
 48-123القياإ دو إبطا ابعتماد قانو حيظر العقوبة البدنية لألطاال يف مجيخ األماكن،
مبا يف الك دا ل األسرة (السنغال)؛ مقبولة
 49-123إعطررا األولويررة امايررة اقررو الطاررل ،والقضررا علررا العقوبررة البدنيررة يف مجيررخ
األماكن ،مبا يف الك يف املنيل ،وإلغا اتا الدفاع لتربيره (اجليائر)؛ مقبولة
 50-123إعط ررا األولوي ررة اماي ررة اق ررو الطا ررل ،والقض ررا عل ررا العقوب ررة البدني ررة والعن ررا
العائلط ،و عييي الوصول إىل اخلدماص التعليمية (قريغييستا ) .مقبولة
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