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  مقدمة
، تقدم مجهورية غينيا تقريرها األول يف إطار االستعراض         A/RES/60/251وفقاً للقرار     -١

  .الدوري الشامل
ومجهورية غينيا تعيد هبذه املناسبة التأكيد على التزاماهتا املتعلقة باالعتراف حبقـوق              -٢

اإلنسان وتعزيزها ومحايتها بغية تأمني الضمانة الفضلى على املستوى الداخلي وهـي تلتـزم    
 الصريح والبناء، على املستوى الدويل، ال سيما احلوار مع آليات األمم            مبواصلة وتعزيز احلوار  

  .املتحدة املكلفة حبقوق اإلنسان
ومجهورية غينيا طرف يف معظم االتفاقيات الدولية الناظمة حلقوق اإلنسان، منـها              -٣

وعلى هذا األسـاس،    . بصورة خاصة الصكوك الرئيسية السبعة ذات العالقة حبقوق اإلنسان        
املتعلقـة بتنفيـذ    الدوريـة   حترص على أن ُتقدم، كل ما أمكن ذلك، تقاريرها الوطنية           هي  

إال أن هناك مصاعب داخلية ترتبط باملوارد البشرية وبقدراهتا تـسببت يف عـدم              . التزاماهتا
ومع ذلـك فـإن التوصـيات       . ية على بعض هيئات املعاهدات    رانتظام عرض التقارير الدو   

دوام بعناية خاصـة  ـلى الـ عـىظحت هيئات متابعة املعاهدات     واالستنتاجات الصادرة عن  
  .فيما يتصل بكفالة تنفيذها تنفيذاً كامالً

ر إنشاء وتوسيع الشبكات اجلمعياتيـة      وضع سياسة تلقائية تيسّ   فإن  ومبوازاة ذلك،     -٤
 مستوىوتكرس لتوطيد حقوق اإلنسان وتنم عن       كبري  باستقالل  اليت تتمتع   الدينامية والعاملة   

  . يسهم يف إضفاء الدينامية على عملية محاية وتعزيز حقوق اإلنسان،نضجعال من ال

  إعداد التقارير وعملية منهجية   - أوالً  
توخت مجهورية غينيا، يف عملية صياغة هذا التقرير بوجه خاص، وطبقاً لتوجيهات              -٥

قـوم علـى    حقوق اإلنسان، منهجية متماسكة يسهل بفضلها إتباع هنج تشاوري وي         جملس  
ونقطة االنطالق يف عملية صياغة هذا التقرير متثلت يف إنشاء جلنة مشتركة            . أساس املشاركة 

 / أيلـول ١١ الصادر عن رئيس الوزراء بتـاريخ      ٢٥٢٨بني الوزارات مبوجب املرسوم رقم      
  .٢٠٠٩سبتمرب 

ني أعضاء اللجنة املشتركة ب   قدمت خالله إىل    وانطلقت عملية التشاور بعقد اجتماع        -٦
) ٨(والتأمت منذ هذا التـاريخ مثانيـة        . االستعراض الدوري الشامل  بيانات عن   الوزارات  

 مع املنظمات غـري     نياجتماعات مع الدوائر الوزارية وُعقدت حلقة عمل واحدة دامت يوم         
احلكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان بغية مجع املعلومات الالزمة لـصياغة هـذا التقريـر               

  .  كاملةومناقشتها وتقدميها
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وأثناء هذه االجتماعات، شاركت مجيع األطراف مشاركة فعلية يف إثراء حمتوى هذا         -٧
ويف خامتة العمليـة، مت اعتمـاد       . مالحظات وتوصيات أبدوه من نقد و   التقرير من خالل ما     

  .حمتوى هذا التقرير من طرف شىت املشاركني قبل أن تضع صيغته النهائية جلنة الصياغة

  ة عامة واإلطار املعياري واملؤسسيحمل  - ثانياً  

  حملة عامة  - ألف  
وحتدها من  . ٢ كم ٢٤٥ ٨٥٧تقع مجهورية غينيا يف إفريقيا الغربية وتبلغ مساحتها           -٨

الشمال مايل والسنغال ومن اجلنوب سرياليون وليبرييا ومن الشرق مايل وكوت ديفوار ومن             
أقاليم إدارية وثالث وثالثني    ) ٧( سبعة   وهي تتألف من  . الغرب احمليط األطلسي وغينيا بيساو    

ـ اتجمتمع) ٣٠٤(جمتمعاً حضرياً وثالمثائة وأربعة     ) ٣٨(حمافظة ومثانية وثالثني    ) ٣٣(  ة ريفي
  .اليت تتمتع مبركز خاص) العاصمة(للتنمية ومدينة كوناكري 

 يقدر عـدد الـسكان      ٢٠٠٧اً للتعداد العام للسكان الذي أجري يف عام         ـووفق  -٩
وهؤالء السكان موزعون   .  يف املائة من النسوة    ٥١ نسمة من بينهم     ٩ ١٣٦ ١٧٦  بالغينيني

 ساكناً يف الكيلومتر املربع الواحد ومنو       ٣١على خمتلف أحناء اإلقليم الوطين بكثافة متوسطها        
وتدخل يف التركيبة السكانية لغينيا ثالثون جمموعة إثنية ختتلـف          .  يف املائة  ٣,١سنوي قوامه   

  .وعاداهتا من إثنية إىل أخرىممارساهتا 
وهناك ديانات رئيسية ثالث تتعايش يف كنف الوئام وهـي اإلسـالم واملـسيحية                -١٠

ويقوم اقتصاد غينيا بالدرجة األوىل على أساس الزراعة . والفرنسية هي اللغة الرمسية. واآلنيمية
 دوالراً ٣٢١,٧ ب فرد ال ويقدر الناتج احمللي اإلمجايل حبسب    . وتربية املواشي واستغالل املناجم   

أما متوسط النمو السنوي للنـاتج احمللـي        . ٢٠٠٦من دوالرات الواليات املتحدة يف عام       
ومتثلت . ٢٠٠٧ يف عام ١,٤ إىل ٢٠٠٦ يف املائة عام ١,١اإلمجايل حبسب الفرد فقد منا من       

ات تقـدير  (٢٠٠٢ يف املائة يف عـام       ٤٩,٢ب  مقارنة   ٢٠٠٧ يف عام    ٥٣,٦عتبة الفقر يف    
  ).البنك الدويل واإلدارة الوطنية لإلحصاءاتأجراها 

  اإلطار املعياري حلقوق اإلنسان  -باء   

  على املستوى الوطين  -١  
 ثالثـة  ١٩٥٨أكتـوبر  /تشرين األول  ٢ يف   لتعاقبت على غينيا منذ نيلها االستقال       -١١

 فيـنص يف    ١٩٥٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠أما الدستور األول املؤرخ يف      . أنظمة دستورية 
. ١٩٤٨ديباجته على متسك غينيا مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام     
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ومت اإلعالن فيه عـن  . فريقيا املتحدة أوهذا الدستور يعترف بتعدد األحزاب ويؤيد قيام دول         
نائيـة   اجل مرافعـات لعقوبات وقانون لل  لوجرى اعتماد قانون    . احلقوق األساسية للمواطنني  

 واحلريات من أجل حتديد وتكريس ممارسة احلقـوق األساسـية           حوال الشخصية وقانون لأل 
  .املعترف هبا للمواطنني

وطرأت، يف وقت الحق، تغيريات مؤسسية وسياسية كانت هي منشأ التنظيمـات              -١٢
اجلماعية يف االقتصاد، ومبا أن هذا الوضع اجلديد مل يعد متساوقاً مع اإلطـار الدسـتوري                

 فقد كان ال بد من وضع دستور جديد اشـتراكي           ١٩٥٨املتعدد األطرف والتحرري لعام     
االجتاه يكرس الطابع املاركسي اللينيين للسلطة اليت كانت ماسكة للحكم وأصبح احلـزب             

  .الواحد هو احلزب الدولة
 اجلـيش علـى     ءوزالت هذه اجلمهورية بزوال الرئيس أمحد سيكو توري واستيال          -١٣

 وعلى رأسه العميد النسانا كونيت الذي عمل على اعتماد          ١٩٨٤أبريل  / نيسان ٣  السلطة يف 
. ١٩٩٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢٣القانون األساسي عن طريق االستفتاء الذي أُجري يف         

ويأخذ هذا الدستور يف الباب الثاين منه، أسوة مبا سبقه من الدساتري، بـاحلقوق األساسـية                
املدنية واجلنائية  املرافعات  قانون املدين وقانون العقوبات وقانون      وقد جرى تنقيح ال   . لإلنسان

ووضعت قوانني أخـرى    . لتكون متناغمة مع االتفاقيات الدولية اليت كانت غينيا طرفاً فيها         
  . الغرض منها إكمال اإلطار القانوين لتعزيز حقوق اإلنسان

املرصـد الـوطين    :  وهي وقد أُنشئت أوىل آليات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان أال          -١٤
  .للدميقراطية وحقوق اإلنسان واإلدارة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية

، مت انتخاب اجلنـرال     ١٩٩٣سية األوىل اليت ُنظمت يف عام       اوأثناء االنتخابات الرئ    -١٥
الكثري وقد أثار انتخابه .  رئيساً للجمهورية،استوىل على احلكم، الذي كان قد النسانا كونيت

 على النحـو    ٢٠٠١تعديل القانون األساسي لعام     أوعز ب وخالل واليته الثانية،    . من اآلمال 
  .بشكل ال حمدود وملدة سبع سنوات بدالً من مخسبترشيح نفسه الذي يسمح له 

وانتهت اجلمهورية الثانية بوفاة الرئيس النسانا كونيت واستيالء اجليش مرة أخـرى              -١٦
 بإدارة اجمللس الوطين للدميقراطية والتنمية      ٢٠٠٨ديسمرب  /نون األول  كا ٢٣على السلطة يف    

الذي يرأسه اللواء موسى دادي كامارا، الذي قام بتعليق القانون األساسي وحـل الربملـان               
وتعهد باإلضافة إىل ذلك برد اهليبة للدولة ومكافحة الفساد واالجتار يف املخـدرات             . الوطين

واملؤسـف أن هـذا     . ٢٠٠٩االنتخابات احلرة والشفافة يف عام      وبناء دولة القانون وتنظيم     
وصدرت يف وقت الحق مطالبات ذات طـابع اجتمـاعي          . االلتزام مل يوضع موضع التنفيذ    

واتفاقـات واغـادوغو    . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨وسياسي أدت إىل اضطرابات دموية يف       
تقالية صوب إجراء انتخابات    األسس لعملية ان  ترسي   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٥املؤرخة  

  .إرساء الدميقراطية ودولة القانونفضي إىل وطنية ُيفترض أن ُت
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  على املستوى الدويل  -٢  
صدقت غينيا، بصفتها عضواً يف األمم املتحدة وطبقاً اللتزاماهتا الدولية، على كـل               -١٧

  .االتفاقيات تقريباً اليت تشكل الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان

  املستوى اإلقليمي ودون اإلقليميعلى   -٣  
إن غينيا طرف يف أهم الصكوك اإلقليمية ودون اإلقليمية لتعزيز ومحايـة حقـوق                -١٨

ميثاق االحتاد األفريقي؛ امليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب؛          : اإلنسان وال سيما  
يقي حلقوق اإلنـسان    امليثاق األفريقي لرفاه وحقوق الطفل؛ الربوتوكول امللحق بامليثاق األفر        

والشعوب ذو الصلة حبقوق املرأة واتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا املتعلقـة              
بالتعاون القضائي يف اجملال اجلنائي؛ واتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقـة             

  .بتسليم املتهمني

  اإلطار الدستوري حلقوق اإلنسان   -جيم   

  سات ذات الوالية القضائيةاملؤس  -١  
 القضاء ودرجيت التقاضي واستقاللية     انيةيقوم النظام القضائي الغيين على أساس وحد        -١٩

وافتراض الرباءة، واحلق يف الدفاع، وشرعية      واملساواة أمام القانون واحملاكم،     ونزاهة القضاء،   
واحملاكم واهليئات  .  القضائية واملساعدةواملساعدة اليت يقدمها احملامي،     املخالفات والعقوبات،   

وعلـى هـذا   . على رأسها احملكمة العليا هي اليت تشكل ومتارس السلطة القضائية     والقضائية  
األساس، يتكفل القاضي باإلضافة إىل مهمته املتمثلة يف الفـصل يف الرتاعـات ويف إنفـاذ                

  .انني اإلداريةالقانون، مبراقبة دستورية القوانني ومطابقتها لالتفاقيات وشرعية القو

  مؤسسات دستورية أخرى  -٢  
رئيس اجلمهورية؛ اجلمعيـة    : متلك مجهورية غينيا مؤسسات أخرى تتمثل فيما يلي         -٢٠

  .الوطنية؛ احملكمة العليا؛ حمكمة العدل العليا؛ واجمللس االقتصادي واالجتماعي

  مؤسسات وآليات أخرى  -٣  
اقبة أنشطة وسائط اإلعالم الذي أُنـشئ       اجمللس الوطين لالتصال، املعين بتنظيم ومر       -٢١

  .مبوجب قانون أساسي
وباإلضافة إىل املرصد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان الذي أُنـشئ باملرسـوم              -٢٢

02405/PM/SG/2008   والصادر عن رئيس الوزراء، يوجد      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ املؤرخ 
  .عزيز ومحاية حقوق اإلنسانيف أكثرية الوزارات إدارة وطنية أو دائرة مكلفة بت
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  .عدمية الوالية لألطفال قائم بوصفه مؤسسة ملانوهناك بر  -٢٣

  تنظيم اجملتمع املدين  -٤  
 منظمة غري حكومية وغريها من منظمات اجملتمع     ١ ٣٠٠وافقت غينيا على قيام حنو        -٢٤

 الصبغة اجملانية   وبالرغم عن .  عدد كبري منها يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         يعملاملدين  
، تفرض اإلدارة توخي إجراء     ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٤ املؤرخ   L/013/AN    اليت يؤكدها القانون ال   
  .تسديد رسم يثري مبلغه انشغال املنظمات غري احلكوميةبلتزام الباملوافقة ينطوي على ا

  االختصاص الوطين  -دال   
أدائهـا ألنـشطتها القـضائية،       احملاكم واهليئات القضائية الغينية، يف معرض        قامت  -٢٥

فدائرة االهتام ألغت دعوى قضائية أُقيمت   . بإصدار قرارات شىت تتصل حبماية حقوق اإلنسان      
  .ضد قادة سياسيني جرت مالحقتهم حملاولة النيل من أمن الدولة

وقامت الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا ببحث العديد من الطعون وفصلت             -٢٦
  .ق هذه الطعون باالنتخابات الرئاسية والتشريعيةفيها وتتعل

 منازعات انتخابية عديـدة     صلححماكم أول درجة وجهات قضاء ال     عرضت على   و  -٢٧
  .لبلديات والدوائر البلديةمبناسبة االنتخابات اليت تشهدها ا

ويصدق الشيء نفسه على حمكمة العمل اليت قامت بإصدار عدد ال ُيستهان به من                -٢٨
  . املتعلقة باالنتخابات العمالية وقانون العمال واحلماية االجتماعية واحلرية النقابيةالقرارات

وهناك دوائر اختصاص ُتعىن بالطفولة مكلفة حبماية حقوق الطفل طبقـاً التفاقيـة               -٢٩
  .حقوق الطفل

 املتعلـق حبريـة     ٢٠٠٩ديـسمرب   /ومنذ اعتماد القانون األساسي يف كانون األول        -٣٠
  .الوطنية الفصل يف العديد من املنازعات يف ميدان الصحافةاحملاكم ت الصحافة تول

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف امليدان  -ثالثاً   

  احلقوق املدنية والسياسية  -ألف   
هناك العديد من النصوص القانونية والتنظيمية املتنوعة اليت تنظم احلقـوق املدنيـة               -٣١

ام القانوين الغيين ملبدأ الوحدانية مع األسـبقية للقاعـدة          وخيضع النظ . والسياسية للمواطنني 
ويف إطـار   . الدولية؛ وهبذا املعىن فإن للعهود واالتفاقيات قيمة تفوق قيمة التشريع الـوطين           

للمعاهدات واالتفاقات الـيت    "التشريع الدستوري جلمهورية غينيا، ُنص على الدوام على أن          
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 تطبيقها، حجية أعلى من حجية القوانني الوطنية رهناً ب        يتم التصديق عليها بانتظام، فور نشر     
  ".كل اتفاق أو معاهدةل ملقابلالطرف ا

  حقوق املواطنني يف اختيار قادهتم  -١  
كافة النصوص الدستورية لغينيا حق املواطنني يف االختيار احلـر والـدوري            يرد يف     -٣٢

إال أنه  . وجبها املوطنون حكامهم  وهناك قانون انتخايب حيدد الشروط اليت ينتخب مب       . لقادهتم
  . املواطنون احلق يف اختيار قادهتمارس مل مي٢٠٠٥منذ عام 

  حرية الرأي وحرية التعبري وحرية الصحافة  -٢  
. ملبدأ حرية الرأي وحرية التعبري والصحافة قيمته الدستورية يف النظام التشريعي الغيين  -٣٣

ليا، استتباعاً، على ممارسة هذه احلريات من ِقَبـل  ويسهر اجمللس الوطين لالتصال واحملكمة الع 
  .وهناك العديد من أجهزة اإلعالم اخلاصة العاملة يف امليدان. املواطنني

وتوجه وسائط اإلعالم ومعها املواطنون انتقاداهتـا املفتوحـة إىل احلكومـة وإىل               -٣٤
فزيون ال تغطي عموماً    وأجهزة الصحافة احلكومية، مثل هورويا ودار اإلذاعة والتل       . السلطات

من ناحية  . زاً ضيقاً للمعلومات اليت ختص اخلصم     يسوى أنشطة السلطات العامة وختصص ح     
أخرى، ُسجلت حاالت متكررة من انتهاك هذه احلقوق وبـاألخص اعتقـال الـصحافيني       

  .ومصادرة األجهزة اليت يستخدموهنا وتعليق البث أو النشر
جد اليوم بالفعل صحف عديدة وحمطات إذاعيـة        وتو. والصحافة والطباعة حرتان    -٣٥

 كـانون   ٢٣املؤرخ   L/91/005/CTRNويتوىل القانون   . مستقلة ُتسهم يف التعبري عن احلرية     
وهناك نصان ناظمان حيددان شروط إنشاء حمطـات        .  تنظيم الصحافة  ١٩٩٣ديسمرب  /األول

  .اإلذاعة والتلفزيون اخلاصة

  حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات  -٣  
وهناك اليوم عديد   . ، ظهور مجعيات متنوعة ونقابات    ١٩٨٦يشهد البلد، منذ عام       -٣٦

االحتاد الوطين للعمال الغينيني، واالحتـاد النقـايب        :  ما يلي  امن النقابات اليت تأسست وأمهه    
  .للعمال الغينيني، واالحتاد الدميقراطي للعمال الغينيني والتنظيم الوطين للنقابات احلرة يف غينيا

وحرية تكوين اجلمعيات واالجتماع مبدأ دستوري معترف به وُمعلـن يف مجيـع               -٣٧
بيد أن ممارسة هذه احلرية ختضع، ألسباب األمن واحلفاظ علـى           . الدساتري املتعاقبة يف غينيا   
  .النظام العام، إلعالن مسبق

ة وحرية تكوين اجلمعيات والشركات من أجل املمارسة اجلماعية للحقوق واألنشط           -٣٨
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت هلا مكانتها يف الدستور يرد النص عليهـا يف              

وهناك، يف  . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٤ املؤرخني يف    L/2005/014/AN و L/2005/013/ANالقانونني  
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 منظمة غري حكومية ومجعية ُتمارِس حبرية كافـة         ١ ٣٠٠ حزباً سياسياً و   ١٠١يومنا هذا،   
قائمة أو تثور من حني     ظلت  إال أن هناك مصاعب     . ا يف كافة أحناء اإلقليمي الوطين     أنشطته

  .آلخر تعرقل احلق يف عقد اجتماعات وتنظيم املظاهرات السياسية واالجتماعية
األحـزاب  "وفيما يتعلق مبوضوع األحزاب واملنظمات السياسية، من املسلم به أن             -٣٩

وهي تتشكَّل حبرية ومتارس أنشطتها يف ظل       . االقتراعوالتجمعات السياسية تقوم على أساس      
الشروط اليت ينص عليها القانون ويف كَنف احترام السيادة الوطنيـة والـسالمة اإلقليميـة،       

وقد ُوضع ميثاق   . ) من القانون األساسي   ٣املادة  ( "والوحدة الوطنية، والدميقراطية التعددية   
 / كـانون األول   ٢٣ املؤرخ   L/91/002/CTRNلألحزاب السياسية مبوجب القانون األساسي      

ملنافسة األمينة واملناوبـة    ليضفي على ا  والقانون املتعلق مبركز املعارضة جاء      . ١٩٩١ديسمرب  
  . مغزامهاالسياسية

 ي إطار مـدة   ـة وف ـة ومنصف ـ عادل اكمة واحلق يف حم   احملاكمحق اللجوء الفعلي إىل       -٤  
  زمنية معقولة

دلة ومنصفة يف غضون فترة معقولة، واحلـق يف اللجـوء إىل           إن احلق يف حماكمة عا      -٤٠
القضاء، واحلق يف الدفاع عن النفس واحلق يف التظلم من جراء قرارات اختـذهتا اجلهـات                

 ،ويف هذا اإلطـار   .  دستورياً ويكفلها القانون   هي حقوق منصوص عليها   القضائية واإلدارية   
 نظرت احملكمة العليـا     ٢٠٠٢يونيه  /زيران ح ويف أعقاب االنتخابات التشريعية اليت جرت يف      

ألسباب عدم مشروعية العمليات االنتخابيـة؛      نتائج التصويت    تظلمات ترمي إىل إلغاء      ٤يف  
بإلغـاء النتـائج    طعن يطالب    ُعرض على احملكمة     ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٨كذلك ويف   

 ت جتـاوزات وتـسبَّب . اسـية املؤقتة اليت أعلنت عنها الوزارة املكلفة أثناء االنتخابـات الرئ       
ويعاقب منتظراً  وإن كان ذلك ، السلطات امليدانية والعسكرية يف الشؤون القضائية     التوتدخ
  .نزاهة عملية املقاضاةالقانون يف إعاقة عليه 
وقد مت القبض على أشخاص بسبب خمالفات متفاوتة اخلطورة واحتجـز هـؤالء               -٤١

وهناك نساء وأطفال رهن االحتجـاز املتطـاول        . األشخاص آلماد تتجاوز األجل القانوين    
وال ُيحترم مبدأ الفصل بني فئات احملتجزين وال سيما فيما خيـص القـصر              . بالسجن املدين 

واملـساعدة الـيت    . وحمكمة األطفال معطلة لغياب اخلرباء االستشاريني القانونيني      . والنسوة
كما . دة فعلية ألسباب متنوعة ليست مساع٢٠٠٤مايو /يقدمها حمام وينص عليها قانون أيار 
 ا دوائر االختصاص عفا عليه    يواملرافق األساسية اليت تؤو   . أن املساعدة القضائية ليست فعلية    

وال ميلك حـراس الـسجون      . الزمن إن مل هتدم وهذا يتسبب يف اكتظاظ املنشآت السجنية         
  .تدريباً مهنياً وعددهم غري كاف
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  احلق يف احلياة ومحاية الشخص   -٥  
إن حياة الفرد وشخصه أمران مقدسان، وبالتايل ال ينبغي أن خيضع أحد للتعـذيب                -٤٢

والقوانني الوطنية املتوائمة مع الصكوك القانونية      . وال للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
الدولية تنص وتعاقب على أي اعتداء يستهدف حياة اإلنسان وشخصه وحتظـر يف نفـس               

عاملة القاسية والالإنسانية واملهينة ومع ذلك شـهدت الـسنوات األربـع        الوقت ضروب امل  
األخرية اعتداءات على احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية وضروب خمتلفة من العنف وذلـك              

باعثاً علـى   نتيجة لألزمات السياسية واالجتماعية اليت هزت البلد وشكلت تلك االعتداءات           
أو /وقد تعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان للتعـذيب و        . نالنشغال العميق بالنسبة للسكا   ا

 ٢٨روهتـا يف أحـداث      ذوهذه االنتهاكات متثلت    . رية طيلة هذه األزمات   احلللحرمان من   
ويثري افتراض الرباءة مشكلة أثناء التحقيقات اليت جتريهـا الـشرطة           . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  .واالعتقال يسبق التحقيق

  للتمييز احلق يف عدم التعرض   -٦  
إن مساواة اجلميع أمام القانون مبدأ عام من مبادئ القانون مت تأكيـده يف مجيـع                  -٤٣

ن من كال اجلنسني    وواملواطنون الغيني . الدساتري املتعاقبة اليت شهدهتا غينيا ويف القوانني الوطنية       
على أساس  أما االمتيازات أو احلرمان منها القائمة       . هلم نفس احلقوق وعليهم نفس الواجبات     

. التمييز بسبب املنشأ أو العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو املركز االجتماعي فهي حمظورة          
بيد إن إنصاف املرأة يف جمال مشاركتها يف اجلهات املسؤولة عن اختاذ القرارات يتسم بتدين               

 وتعاقـب   ومن خالل القانون اجلنائي تضع الدولة النصوص املتعلقة بأفعال التمييز         . واهـمست
هذه األفعال وتسهر من خالل القانون املدين والقانون االجتماعي على إزالـة كافـة              على  

أشكال التمييز وال سيما التمييز ضد املرأة وتضمن محاية هذه احلقوق يف مجيع ميادين احلياة               
  .العامة واخلاصة

  احلق يف االقتراع العام  -٧  
ون األساسي، جبانب التسليم حبق اإلنسان يف        من القان  ٢٠ من املادة    ٢تتطرق الفقرة     -٤٤

 أن من واجب كل مواطن أن يشارك يف االنتخابـات ويعـزز             حلقيقةأن ينتخب وُينتَخب،    
وسعياً وراء كفالـة شـفافية وانتظـام        . جانب التسامح وقيم الدميقراطية واإلخالص لألمة     

  . تقلة جلنة انتخابية وطنية مس٢٠٠٧العمليات االنتخابية أُنشئت يف عام 

  املساواة بني الرجل واملرأة  -٨  
بـني  نطوي على التفريـق      من القانون األساسي، ما من نص هناك ي        ٨طبقاً للمادة     -٤٥

وإشكالية نوع اجلنس مأخوذة بعني االعتبـار يف التـشريعات          . حقوق الرجل وحقوق املرأة   



A/HRC/WG.6/8/GIN/1 

11 GE.10-11705 

ية يف جمـاالت     املـسؤول  مناصــب بيد أن النسوة يطالنب باملزيد من       . والسياسات الوطنية 
  .السياسة واإلدارة

. وعلى املستوى التعليمي، ينظم مبدأ التكافؤ يف التحاق الفتيان والفتيات باملـدارس             -٤٦
ومع ذلك هناك متييز إجيايب مسلم بقيامه لفائدة البنت اليت من أجلها وجدت بعض تـدابري                

ة بعدد الفتيـان راجـع       يف املدارس مقارن   التوتدين عدد الفتيات املسج   . التشجيع واملرافقة 
  . باألساس إىل عوامل اجتماعية ثقافية

كما أن احلق يف العمل وسبيل احلصول على وظيفة عمومية مكفول جلميع الغينيني               -٤٧
وهذه احلقـوق تـرد     . دون متييز أياً كان نوعه رهناً بالشروط املتعلقة بكل وظيفة على حدا           

ومية ويف النظم األساسية اخلاصة مثلما أهنا ترد        بوضوح يف النظام األساسي العام للوظيفة العم      
  .وسياسة خلق فرص العمل ليست فعالة بالقدر املرغوب فيه. يف قانون العمل

  احترام شخص اإلنسان  -٩  
إن التقاليد الدستورية جلمهورية غينيا املستمدة من النصوص الدستورية املتعاقبة حتلّ             -٤٨

اهلرم القانوين وتنص علـى أن      حمل القمة من    إلنسان  احلريات واحلقوق األساسية وواجبات ا    
 من القـانون    ٥املادة  " ( وال جيوز أن تنتهك حرمتهما     مقدساناحلياة وشخص اإلنسان    "

 كما هي   ،إلنسان وكذلك احلريات األساسية   واخللقية ل ومحاية السالمة اجلسدية    . )األساسي
  . جتاه اإلنسان على الدولةاًن واردة بوصفها دي،حمددة يف الصكوك الدولية ذات العالقة

لكل فرد احلق يف احلياة واألمان على شخصه واألمن         "ومن املعترف به واملؤكد أن        -٤٩
  . ) من القانون األساسي٦املادة (. "واحلرية ومحاية خصوصيته وممتلكاته

ويتضمن القانون اجلنائي الغيين نصوصاً تتعلق باالعتداءات على احليـاة والـسالمة              -٥٠
ال جيوز تعريض أي شـخص      "سدية للشخص وتورد عقوبات جنائية طبقاً للمبدأ القائل         اجل

للتعذيب وال املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة ال يف بدنه عموماً وال يف أعضائه التناسـلية             
وباإلضافة إىل احلظر القانوين القائم، ُتبذل جهود من أجل املكافحـة           . "على وجه اخلصوص  

ميع أشكال العنف مثل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وحاالت الـزواج املبكـر             الفعالة جل 
والعنف املرتيل واالعتداءات اجلنسية على الشخص ومع ذلك، نادراً ما حيل العقاب مبـرتكيب     

  .التجاوزات من املسؤولني عن تطبيق القوانني

  ملعتقداحرية الوجدان و  -١٠  
صوص متنوعة أخرى احلق يف التعبري وإبداء الـرأي         نومعه  يكفل القانون األساسي      -٥١

  . وحرية التواصل وحرية الوجدان والدين والصحافة والتنقل واملشاركة يف مظاهرات
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وتقييد هذه احلقوق ال جيوز إال يف الظروف اليت ينص عليها القانون وفقط من أجل                 -٥٢
. "من العـام واآلداب العامـة  احترام احلياة واحلريات وحقوق الغري وحتمية احلفاظ على األ   "

  .وانتهاك ذلك يفضي إىل إنزال العقوبات اليت ينص عليها القانون اجلنائي
 غينيا، التأكيد على الفصل بـني الـدين         يفوإن من نتائج مبدأ علمانية اجلمهورية،         -٥٣

وينص القانون اجلنائي الغيين على عقوبات ضد االضطرابات اليت يكون السبب فيها            . والدولة
  .إقامة شعائر عقائدية

  حظر العبودية والسخرة   -١١  
روعيت يف الدستور ويف القوانني االجتماعية األحكام اليت تتضمنها اتفاقيات منظمة             -٥٤

  . العمل الدولية ذات الصلة حبظر السخرة، والعمل الليلي وعمل املرأة وحظر عمل األطفال

  هل وتوفري احلماية اخلاصة لاحلق يف االعتراف بالشخصية القانونية للطف  -١٢  
 ١٣فالقاصر الذي يتراوح سنه ما بـني        . احلق يف احلياة مبدأ يتمتع به الطفل الغيين         -٥٥
ومينع هذا القانون صـدور عقوبـة   .  سنة واملخالف للقانون حممي يف كرامته وشخصه   ١٨و

وينص هذا  . وعقوبة السجن ينبغي أن تكون إجراًء يشكل امللجأ األخري        . باإلعدام ضد قاصر  
  .القانون على تدابري بديلة

وسعياً وراء محاية النسوة واألطفال، ضحايا االجتار باألشخاص وقعت غينيا علـى              -٥٦
 خاصـة  ،اتفاق التعاون اإلقليمي واعتمدت خطة عمل إقليمية ملكافحة االجتار باألشـخاص    

ف هذا االتفاق إىل ويهد.  يف أبوجا بنيجرييا٢٠٠٩يوليه / متوز٧ وذلك يف ،النسوة واألطفال
احليلولة دون االجتار باألشخاص ومالحقة من يتعاطاه وتقدمي املساعدة واحلماية للـضحايا            

اجملتمع والتنسيق على صعيد التحقيقات اليت جتري والقبض        يف  وإعادة تأهيلهم وإعادة دجمهم     
 اجتار بالنسوة   وقد ُعرضت على احملاكم حاالت    . على اجلناة وإدانة املهربني واملتواطئني معهم     

  . وباألطفال وأنزلت هذه احملاكم عقوبات قاسية ورادعة حبق اجلناة واملتواطئني معهم
واألطفال معرضون لتهريبهم أو لتشغيلهم يف جماالت خمالفة للقانون، وذلك بسبب             -٥٧

  .الفقر املدقع يف أغلب األحيان وائتمارهم بأوامر أفراد يفلتون من املالحقات القضائية
 ةوهناك نصوص ناظمة حتظر جتنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عـشر              -٥٨

  . للعمل يف اجليش
. وينتظم برملان لألطفال طبقاً لتوصيات األمم املتحدة من أجل توفري حمفل هلم للتعبري              -٥٩

  .وقد تبنت غينيا مبادئ باريس بشأن عدم إشراك األطفال يف املنازعات املسلحة
إلشارة كذلك إىل األخذ بتعليم القانون الدويل اإلنساين داخـل مـدارس            وجتدر ا   -٦٠

يرمي إىل اإلبقاء على مسعى الدرك والشرطة واحلماية املدنية وكذلك املدارس العسكرية وهو   
  . الضعفاء بعيدين عن الرتاعات
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 متكاملة لألطفال صغار السن يف      إمنائيةوقد وضعت احلكومة الغينية وتبنت سياسة         -٦١
املائـة  يف   تسجيل مائة    ٢٠١٥ الغرض منها أن يتيسر من اآلن وحىت حلول عام           ٢٠٠٥ام  ع

 ومحايتهم من العنف واالستغالل والتمييـز       ةوالدالمن األطفال املواليد وحىت سن الثامنة عند        
واملعـريف واالجتمـاعي    البــدين   ومتتعهم بالصحة اجليدة وبالنماء املتساوق على املستوى        

  .يالعاطفي والنفس
ومسامهة يف االرتقاء مبستوى تسجيل األحوال الشخصية، مت تنفيذ مشروع لتحديث            -٦٢

احلالة املدنية ومشروع داعم لتعزيز احلالة املدنية يف غينيا وذلك مبساندة برنامج األمم املتحدة              
ا وهذا املشروعان ميكن أن يساعد    . اإلمنائي واالحتاد األورويب ومنظمة األمم املتحدة للطفولة      

  .على إنشاء وتشغيل دائرة وطنية للسجالت العدلية

  األمان على الشخص  -١٣  
 من الدستور الغيين محاية األشـخاص وحريتـهم وأمـاهنم علـى             ٥تكفل املادة     -٦٣

واحلريات واحلقوق األساسية معترف هبا وممارستها مـضمونة للمـواطنني يف           . أشخاصهم
  .انوناًالظروف وباألشكال املنصوص عليها دستوراً وق

 ٧٧حيث تنص املادة    . وينظم قانون اإلجراءات اجلنائية إبقاء الشخص قيد احلراسة         -٦٤
أنه ال ميكن لشرطي أن حيتفظ بشخص حتت تصرفه ألغراض التحقيق           "من هذا القانون على     

يقـدم  أن فإن انقضى هذا األجل لزم أن ُيخلى سبيل الشخص أو         .  ساعة ٤٨مدة تزيد على    
.  انتهاكات حدثت مت التبليغ هبا دون أن تقع مالحقة أو معاقبة مقترفيها            وهناك. "للمحاكمة

وتتوىل مفتشية الدوائر القضائية والنيابة العامة لدى احملاكم إجراء تفتيـشات دوريـة ودون              
ولكن حمدودية الوسائل املتاحـة لـدى       . سابق إنذار يف دوائر الشرطة ملكافحة هذه الظاهرة       

  .ة العامة حتد من فعالية التدخالت اليت تقومان هبااملفتشية العامة والنياب
وهناك مراكز رقابة عديدة أقيمت بني املدن والقرى من أجل تكثيف عملية مكافحة              -٦٥

بيد أن مراكز املراقبة    . هتريب املخدرات واالجتار باألشخاص وغري ذلك من أشكال اإلجرام        
 تستخدمها تشكل عقبة جادة أمام تنقل       هذه، حبكم كثرة عددها والطرق املثرية لالستياء اليت       

  .األشخاص حبرية

  احلق يف حماكمة عادلة  -١٤  
والقـانون رقـم    .  منه احلق يف حماكمة عادلة     ٨يضمن القانون األساسي يف املادة        -٦٦

014/AN/2004   واملتعلق بتنظيم مهنة احملاماة يعزز هذا املبـدأ         ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٦، املؤرخ 
ساعد احملامي موكله منذ اللحظة األوىل اليت يتم فيها إيقافه من قبل            بالنص على وجوب أن ي    

  . الشرطة العدلية
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واهنيار اجلهاز القضائي أوجد الفكرة القائلة بأن ينظم بأقرب وقت ممكـن اجمللـس             -٦٧
وقد صيغ مشروع برنامج لإلصالح القضائي على أساس دراسة موهلا االحتاد           . العام للقضاء 

  :لوص إىل ستة حماور رئيسية للتدخل هيومت اخل. األورويب
  ؛إصالح البطاقة القضائية  )أ(  
  تنقيح النصوص التشريعية؛   )ب(  
  القضائية بتوفري املوارد البشرية هلا؛الدوائر  تعزيز  )ج(  
  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛  )د(  
  التدريب واالتصال؛  )ه(  
  املرافق األساسية والتجهيزات؛  )و(  
  ات القضاة وظروف عيشهم وعملهم؛حتسني مرتب  )ز(  
  .مكافحة الفساد واإلفالت من العقاب  )ح(  

ويعترب االحتاد األورويب يف الظرف الراهن هو املمول الوحيد الذي أبدى االسـتعداد       -٦٨
  . ملواكبة عملية اإلصالح اليت مل حتدد تكلفتها بعد

سمح، يف أعقاب تـشكيل     ومن شأن الدعم املايل الذي يقدمه االحتاد األورويب أن ي           -٦٩
اجمللس العام، للحكومة بأن تضع مجلة من اإلجراءات موضع التنفيذ ومنها تقريب العدالة من              

  .املتقاضني والعمل على توفري املساعدة القضائية للمعوزين
مث إن العقوبات اليت فرضها على مجهورية غينيا اجملتمع الدويل يف أعقـاب وصـول         -٧٠

  . قيق هذه املشاريعيعوق حت عن الدميقراطية إىل احلكم تشكل كاحباً اجمللس الوطين للدفاع

  احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة  -١٥  
 يف إطـار    ١٩٨٥ديسمرب  /منذ اإلعالن عن الدميقراطية واحلريات يف كانون األول         -٧١

ُتحترم فيها  ُتبدي غينيا إرادة سياسية لكي تتحول إىل دولة يسودها القانون و،خطاب منهجي
 القانون األساسي يف استفتاء     دوتكّرست هذه اإلرادة باعتما   . حقوق اإلنسان وُتكفل وُتحمى   

وحترير الفضاء السياسي دفع إىل إنشاء األحزاب السياسية وهـي أحـزاب            . ١٩٩٠أُجري يف عام    
ـ  . يضطلع املسؤولون عنها بأنشطتهم السياسية بكل حرية        ٢٠٠٨ديـسمرب   /ون األول ـومنذ كان

  . تشلّ حالة الطوارئ عملية ممارسة الدميقراطية
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  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -باء   

  احلق يف الصحة واألمن واخلدمات االجتماعية  -١  
إزاء ضرورة توفري احلماية املالئمة يف بعض امليادين أو لبعض الفئات من األشخاص               -٧٢

  .تدابري اخلاصة باحلمايةالضعفاء، اضطرت احلكومة لوضع مجلة من ال
وليتسىن للسكان احلصول على خدمات رعاية أساسية أفضل وأعلى جودة، قامـت       -٧٣

املـستوى املركـزي    : وزارة الصحة العامة بإرساء نظام للصحة ذي مستويات ثالثة هـي          
  . واملتوسط والتكميلي

ه خاص وراء   وحرصاً على كفالة محاية خاصة يف جمال الصحة اإلجنابية وسعياً بوج            -٧٤
 احلكومـة القـانون     توضع حد للممارسات التقليدية الضارة يف هـذا املـضمار، سـن           

010/AN/2000   واملتعلق بالنهوض بالصحة اإلجنابية ويعتـرف       ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٠ املؤرخ 
املساواة يف احلقوق ويف الكرامة يف جمال الصحة اإلجنابية دون أي           بهذا القانون جلميع األفراد     

ائم على أساس السن أو اجلنس أو الدين أو العنصر اإلثين أو احلالة الزوجية أو علـى                 متييز ق 
حيق لكل فـرد    "وينص القانون نفسه على ما يلي       ). ٣املادة  (أساس أي وضع من األوضاع      

 بالرعاية الصحية ذات اجلودة الفضلى املمكنة وأن يـأمن املمارسـات         أن يتمّتع ولكل زوج   
ولكل فرد أو زوج احلق يف احلصول على اخلدمات الصحية غـري            . يةالضارة بالصحة اإلجناب  

  ."املباشرة املأمونة والفعالة واملعقولة التكلفة واملقبولة
وسعياً وراء كفالة محاية املعوقني، عملت حكومة مجهورية غينيا على اعتماد القانون              -٧٥

هـذا القـانون علـى أن       ويؤكد  .  واملتعلق حبماية املعوقني   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٣املؤرخ  
املعوقني يتمتعون باحلقوق نفسها املعترف هبا يف الدستور جلميع املواطنني الغينـيني ومحايـة              
املعوقني موضوع من املواضيع الرئيسية اليت تشغل بال الوزارة املكلفة بالعمـل االجتمـاعي              

ارة شـؤون   من خـالل إد   الوزارة على املستوى القانوين،     وتسعى هذه   . والتضامن واألسرة 
وأحوال املعوقني تبعـث علـى   .  جبميع احلقوقاملعوقني، تعزيز متتع هذه الفئة من األشخاص    

  .االنشغال ألكثر من سبب ومن دواعي االستياء غياب مشروع لفائدة هؤالء األشخاص
اإليدز وأفراد أسـرهم،    /وحلماية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية        -٧٦

 واملتعلق مبكافحة   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ املؤرخ   L/2005/02/ANرقم  اعُتمد القانون   
وقد اختذت تدابري منها    . ني به ـاإليدز ومحاية األشخاص املصاب   /فريوس نقص املناعة البشرية   

إال أن  . ما يتعلق باألخص مبجانية الدواء املقدم وإجراء الفحوص املستعجلة والسابقة للوالدة          
  .كتشاف العدوى ومعاجلتها تشكو من قلة املوارد املاليةاحلملة الرامية ال

الربنـامج  : كما وضعت برامج متعددة ترمي إىل تأمني صحة املرأة والطفل منـها             -٧٧
صندوق دعم األنشطة السكانية، والربنامج الوطين  واملوسع للتطعيم، برنامج الصحة والتغذية،      

  .ملكافحة املالريا
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  احلق يف التعليم  -٢  
 من الدسـتور    ٧املادة  وتنص  . القطاعات ذات األولوية يف غينيا    أحد  التعليم  كل  يش  -٧٨

ضمن الوسائل املتاحة وتبذل الدولة قصارى جهدها و    . "لكل مواطن احلق يف التعليم    "على أن   
علـى  لمدرسـني   املـستمر ل  تدريب  ال، و بناء املدارس دفع مرتبات املدرسني، و   لضمان   اهل

يف و.  الالزمة للمدارس   واألثاث واملواد االستهالكية    التعليمية واداملوتأمني  ،  ةخمتلفمستويات  
  . يضمن الدستور جمانية وإلزامية التعليمالواقع، 

. والتعليم الثانوي متاح بوجه عام ويف متناول اجلميع يف مجيع أحناء األراضي الوطنية              -٧٩
حـاملي   جلميع    جلعل التعليم العايل متاحاً    اجلهود حالياً وُتبذل  . االبتدائيكالتعليم   جماينفهو  

  . واخلاصةاحلكومية اجلامعات ويوجد يف غينيا العديد من . لوريااشهادة البك
ـ قطاع التعليم   لسياسة   ٢٠٠٢ُوضعت يف عام    وباملثل،    -٨٠ دخل يف سـياق حتقيـق      ت

تعليم يف  مشروع لدعم إصالح نظام ال     ُوضع أيضاً و. ٢٠٠٢األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام      
وطالب  مبدأ املساواة بني طالب اجلامعات اخلاصة        مت التخلي عن  ،  ٢٠٠٧منذ عام   و. غينيا

احلصول وحيق لطالب اجلامعات اخلاصة      .اجلامعات احلكومية فيما يتعلق مبدة املرحلة اجلامعية      
مـستوى  دراسية لكن عليهم دفع رسوم الدراسة يف        على منحة دراسية تغطي ثالث سنوات       

  . وهي رسوم ال يدفعها طالب اجلامعات احلكوميةتري اجسامل
ال تزال هناك حاجـة     حرزه،  رغم التقدم الكبري الذي أ    حتليل قطاع التعليم أنه     ويبني    -٨١

ظ، مع ذلك،   الَحُيو. حتقيق أهداف التعليم اجليد للجميع    بغية   إىل رفع مستوى جودة التعليم    
ئة يف  ا يف امل  ٦٢املدارس االبتدائية من    بإلمجايل  معدل االلتحاق ا  قفز  : ات التالية النجاححتقيق  

فقد معدل الرسوم الدراسية، وفيما يتعلق بصايف . ٢٠٠٦يف عام  يف املائة ٧٨ إىل ٢٠٠١عام 
العام الدراسي   يف املائة يف     ٦٣إىل   ٢٠٠٢-٢٠٠١العام الدراسي    يف املائة يف     ٥٧ارتفع من   
 ٢٠٠١-٢٠٠٠العام  ئة يف   ا يف امل  ٢٧ائية من   املرحلة االبتد معدل إكمال   وارتفع  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥

وارتفع معدل االلتحاق اإلمجايل باملرحلة اإلعدادية . ٢٠٠٦-٢٠٠٥العام ئة يف ا يف امل٦٠إىل 
. ٢٠٠٦-٢٠٠٥العـام   ئة يف   ا يف امل  ٤٣إىل   ١٩٩٠-١٩٨٩العام  املائة فقط يف     يف   ١٢من  

 ٢٣ىل إئـة  ا يف امل٥لفترة نفسها، من يف ا وارتفع معدل االلتحاق اإلمجايل يف املرحلة الثانوية        
يف التعليم االبتـدائي     ٤٤,١وهي   ،املعلمنيومثة تفاوت كبري يف نسبة التالميذ إىل        . ئةايف امل 
معـدل  ويبلغ  . الريفيةومدارس املناطق    بني مدارس املناطق احلضرية      ،الثانويالتعليم  يف   ٣٥و

  . ئةا يف امل٤٠اإلملام بالقراءة والكتابة 
ئتمـان  االالتوقيع على اتفـاق    بالتعليم للجميع   إىل برنامج توفري    احلكومة  ضمت  وان  -٨٢

3552 GUI مع املؤسسة الدولية للتنمية لتحقيق األهداف اإلمنائية ٢٠٠١أغسطس /آب ٨ يف 
  . يف هذا القطاع لأللفية
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 ٤٥٧ ٦٢٤حمو أمية   متكنت من   و األمية    مركز حمل  ٣ ٧٠٠ افتتاح   التعليم غري الرمسي  وأتاح    -٨٣
إذ . هذا اجملال القيام به يف    الكثري مما يتوجب    على الرغم من هذا التقدم ما زال هناك         و .اًبالغ

 ١,٤الذي ال يتجاوز    اخلدمات وحتسني مستوى التمويل العام للتعليم       جودة  حتسني  يتوجب  
جنـوب  أقل من املتوسط بالنسبة للبلدان األفريقيـة        وهو   املائة من الناتج احمللي اإلمجايل،       يف

  ). ئةا يف امل٤(الصحراء الكربى 

  الصحة احلق يف احلق يف غذاء كاف و  -٣  
استراتيجيات جديدة لـتمكني    ها إىل وضع    غاية انتباه وتوجه  احلكومة دائما   تسعى    -٨٤

ويتم . اًحالياملعيشة املرتفعة  املواطنني من التمتع الكامل باحلق يف غذاء كاف بالنظر إىل تكلفة            
 املـدخالت وغريهـا مـن     على استرياد األدوات واآلالت     بالتشجيع  زراعي  النشاط ال تعزيز  
الوطنية للزراعة واجلمعيـات    الغرفة  أخرى من خالل    وُتتخذ كذلك تدابري حتفيزية     ،  الزراعية

  . ةيالزراعيف غياب القروض  ات يف هذا اجملالضعف السياسويكمن . يةووالتعاونيات القر
تتمثل يف زيادة عدد    ،  بالذكر أيضاً  جديرة   اًجهودة  تبذل احلكوم الصحة،  ويف جمال     -٨٥

املـواد  التدابري املتخذة لتحسني احلصول على      يف  املناطق الريفية، و  املدن و املراكز الصحية يف    
يف هـذه   شـواغل مهمـة     ال تزال هناك    لكن  . يف املناطق احلضرية  االستهالكية الضرورية   

تـتقلص مـساحتها     اليت   األراضي الزراعية  يف   اآلثار السلبية للتعدين  ُتضاف إليها   ،  اجملاالت
الستخدام املرتيل والصناعي، وتدمري احلياة     ل وإزالة الغابات    ،حرائق األدغال وتؤدي  . تدرجيياً

  .  ليصبح كبلدان شريط الساحلغينياإىل تغيري مناخ الربية، واسترتاف وتلوث اجملاري املائية 
خفض معدل  اجملاالت منها أهنا متكنت من       يف عدد من      ملحوظاً اًتقدموحققت غينيا     -٨٦

 يف عام ١ ٠٠٠ لكل ٩١ إىل ١٩٩٩ والدة حية يف عام ١ ٠٠٠ لكل ٩٨وفيات الرضع من 
 ١٠٠ ٠٠٠لكل  حالة   ٩٨٠إذ بلغ    جدا،   عامعدل وفيات األمهات مرتف   وال يزال   . ٢٠٠٥

  . ٢٠٠٥والدة حية يف عام 
 ، والتهابات اجلهـاز التنفـسي     ،ملالرياااملعدية  املعدية وغري   الرئيسية  األمراض  ومن    -٨٧

 ةالتناسـلي واألمـراض    واألمراض اجللدية،    ، وأمراض اإلسهال  ،والتهابات الديدان الطفيلية  
والبولية، واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، والصدمات النفسية، وفقر الـدم والتـهابات          

  . العني، وسوء التغذية
 لدى األشـخاص    فقر الدم اخلبيث  ، و الريا املنجلية األسباب الرئيسية للوفاة هي امل    و  -٨٨

ض ارتفاع ضغط الـدم     امرأووالشرايني،  وأمراض القلب   غري املصابني مبرض اخللية املنجلية،      
والتهاب السحايا وغريها من أمراض اجلهاز اهلضمي، والتهابات اجلهاز التنفـسي احلـادة،             

  . ية، وسوء التغذيةوالصدمات النفسغري املصحوبة برتيف، اإلسهال وحاالت 
مكافحة وقد أدت   . ئةا يف امل  ١,٥يبلغ  نتشار  فإن معدل اال  وباء اإليدز،   وفيما يتعلق ب    -٨٩

الستـشارة  ل اً مركز ١٧ الوبائي، و  للرصد  موقعاً ١٨فريوس نقص املناعة البشرية إىل إنشاء       
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 ٧٢٠ ٠٠٠اخنفاض تكلفة العالج من     وميثل  . لعالجمتنقلة ل مراكز   ٧واالختبار الطوعي، و  
جهـود  خري دليل علـى      ٢٠٠٥منذ عام   فرنك   ٣٥ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠٢يف عام   فرنك غيين   

لقاحات مكافحة  لقاحات مكافحة احلمى الصفراء و    إدراج  نالحظ  و. احلكومة يف هذا اجملال   
  . للتطعيمالتهاب الكبد يف الربنامج املوسع 

علـى  نـتظم   املدويـة   األضمان توافر   سيتعني  التهابات اجلهاز التنفسي،    وملكافحة    -٩٠
  . الرعاية الصحية األساسية وبأسعار معقولةخدمات مستوى 

الربنامج الوطين ملكافحة املالريـا،     مت وضع   للحد من الوفيات النامجة عن املالريا،       و  -٩١
وطنية للوقايـة   الستراتيجية  االاالستراتيجية الوطنية ملعاجلة املالريا، و    : ة التالية ختلفمبكوناته امل 

الناموسيات املعاجلـة   للترويج الستخدام   وطنية  الستراتيجية  االاحلمل، و فترة  ريا أثناء   من املال 
  . ، اخليةبيدات احلشربامل
يف إجراء فحوصات الكشف عن املـرض ومعاجلـة         مكافحة السل   وتتمثل جهود     -٩٢
علـى  السياسات الـصحية    يف  للحد من وفيات األمهات، سيتم التركيز       و. حلاالت املعدية ا

، ومكافحـة تـشويه      املراقبة الوالدةو،  الطارئة على حاالت الوالدة   احلمل اخلطر و   حاالت
، أنشطة التطعـيم   للفتيات، وتشجيع تنظيم األسرة، وتوسيع نطاق تغطية         التناسليةاألعضاء  

  . االتصال اجلنسيعن طريق وإدارة األمراض املنقولة 
ن من اجلـوع وسـوء التغذيـة    نسبة السكان الذين يعانوفإن  الغذاء،  وفيما يتعلق ب    -٩٣

 ٢٠٠٨عـام  ويف . ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٨٥ إىل   ١٩٩٢ئة يف عام    ا يف امل  ٢٥ارتفعت من   
 يف املائـة    ٢٦عند الوالدة   نقص الوزن   نسبة   املائة، و  يف ٨,٨سوء التغذية احلاد    بلغت نسبة   

الغـذاء  شعبة   ( يف املائة  ٣٦النمو  وحاالت تأخر    ،ئةا يف امل  ١٨من النساء   واحلاالت اخلاصة   
يف احلـصول   صعوبة  من   يف املائة من سكان غينيا       ٧ ويعاين. ) لوزارة الصحة  ةوالتغذية التابع 

سوء التغذيـة   وارتفعت نسبة   ،  اخلامسةاألطفال دون سن    كما تدهورت تغذية    . الطعامعلى  
  . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٣٥ إىل ١٩٩٩ئة يف عام ا يف امل٢٦املزمن من 

هتـدف   احلكومة سياسة    وضعت ئي،الغذاالسكان وشروط التوازن     لضمان صحة و  -٩٤
 لف علـى  لنساء احلوامل، واحلديد وفيتامني أ    على ا حتقيق األمن الغذائي، وتوزيع احلديد      إىل  
  . ألطفال، وتعميم استهالك امللح املعاجل باليودا

  الالئقاحلق يف السكن   -٤  
نظرا لعدم وجود سياسة متماسكة يف      ،  املساكن االجتماعية دون حل   مسألة  ال تزال     -٩٥

فهم وبالتايل  غري منظمة،   ئة من سكان غينيا يف مناطق       ا يف امل  ٨٠حنو  يش  ـويع. الـهذا اجمل 
ويعاين . ال يستطيعون احلصول على اخلدمات احلضرية الالزمة لتحقيق مستوى معيشي الئق          

وملواجهة . غري مستقر إسكاين  الفقر املدقع بصورة خاصة من وضع       الذين يعانون من    السكان  
 يف املائة   ٧٥ملا جمموعه   حتسني الظروف املعيشية    : احلكومة تدابري تشمل  اختذت  احلقائق،  هذه  



A/HRC/WG.6/8/GIN/1 

19 GE.10-11705 

 ملنع تكون أحيـاء     أطراف املدن ر األحياء الواقعة يف     ـقرية، وتطوي ـمن سكان األحياء الف   
  . فقرية جديدة

إقامته يف أي جزء من ر سكنه أو مقمحتديد احلق يف السكن لكل غيين حرية ويضمن   -٩٦
  . التراب الوطين

والـذي  ،  ١٩٩٢مارس  /آذار ٣١ املؤرخ   PRG/SGG/92/019 رقماملرسوم  ويضمن    -٩٧
امللكية العقارية وينص يف حالـة       ،٣٩يف مادته   لدولة  مالك العقارية وأمالك ا   يتناول قانون األ  

أي نـزع   يكون  ب أن   يف الواقع، جي  و. مللك العقاري تعويض مساو لقيمة ا   على  نزع امللكية   
  . تعويض عادل بمتبوعاًتحقيق و بمسبوقاًلملكية ل

  احلق يف الثقافة   -٥  
قيمنا الثقافية  مت جتاهل   يف جمال الثقافة، وبعد فترة من اجملد خالل اجلمهورية األوىل،             -٩٨
هبدف بعـث  العودة إىل تلك القيم  من أجل   ملحوظاً اًجهدلكن احلكومة تبذل    . فترة طويلة ل

  .  من جديدلثقافة الوطنية اقطاع
من واجب الدولة محاية وتعزيز القـيم الوطنيـة         ف. لحق يف الثقافة قيمة دستورية    ول  -٩٩
بدعم من الشركاء، يف مشروع لتجديد وبناء بيوت للثقافة         و،  لذا شرعت الدولة  . لحضارةل

 الـوطين  الدولة تعزيز ومحاية التـراث الثقـايف  ضمن تعالوة على ذلك، . والشباب يف البلد 
الـيت تقـع    مجيع القضايا تعاجلالثقافة وهتتم بشؤون زارة  وهناك و .  الفين والثقايف  اجـواإلنت

  . اختصاصهاضمن 

  قتصادية املسائل اال    
معدل النمـو  متوسط وبلغ . ٢٠٠٢األداء االقتصادي منذ أواخر عام  استمر تدهور     -١٠٠

احتياطى أما . ٢٠٠٦ املائة يف عام   يف ٣٩,١وبلغ معدل التضخم    .  يف املائة  ٢,٣السنوي حنو   
واخنفـض  . خدمة الـديون  تغطية  منخفض جدا، والدولة غري قادرة على       فهو   األجنيبالنقد  

ـ  اً دوالر ٣٧٩الناتج احمللي من    إمجايل  نصيب الفرد من      ٣٣٢ إىل   ٢٠٠٢ يف عـام     اً أمريكي
 ٢٠٠٢ة يف عام    ئا يف امل  ٤٩,٢من  فارتفعت نسبته   تفاقم الفقر،   و. ٢٠٠٦ي عام   ـ ف دوالراً

  . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٥٣,٦إىل 

  . احلق يف العمل واحلماية االجتماعية  -٦  
 يف املائة   ٤٢,٣األسر الفقرية و    يف   يف املائة    ٤٩لنشاط االقتصادي   العام ل عدل  امليبلغ    -١٠١

  . يف األسر غري الفقرية
غينية لتعزيـز فـرص     الوكالة ال بيانات  وتشري  . البطالة بشكل خاص الشباب   وتطال    -١٠٢
املائة فقط من بني املائة ألف طلب املقدمة خـالل الـسنوات             يف   ١٢ إىل   ٨تلبية   إىل   العمل
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فـإن  ،  )الرمسية وغري الرمسية معـاً    (التوزيع القطاعي للعمالة    أما فيما يتعلق ب   . السبع األخرية 
ني ـي ح ـ ف ة،ـ يف املائ  ٢١,٦ يف املائة، والقطاع غري الرمسي       ٣,٥وظف  يالقطاع احلديث   

   .تنيالتقليديوتربية املواشي الزراعة  من األيدي العاملة تعمل يف  يف املائة٧٤,٩أن 
 بسبب القيود االقتـصادية     منخفضة جداً  فهي   حالياًأما تغطية الضمان االجتماعي       -١٠٣

 األخطار البيولوجية ، و ) الطبيعية الكوارث(األخطار الطبيعية   وال حتظى   . واملالية واالجتماعية 
  . إال بتغطية ضئيلة) والشيخوخةاألمراض واألوبئة واحلوادث والعجز (

للنساء الرعاية  تعزيز هياكل   من بينها   تدابري  عدة  احلكومة  الوضع، تدرس   هذا  ولتغيري    -١٠٤
الرعاية على  قدرات هياكل   تعزيز  الضعفاء، و وتقوية  والفتيات واألطفال، وحتسني نظام محاية      

لـصندوق  تـصرف ا  حتت  املركز الطيب الدويل    ووضع  الضعيفة،  دعم الفئات   التدخل وعلى   
  . الوطين للضمان االجتماعي

  ومحايتهمالنساء واألطفال لنهوض با  -٧  
  :  ما يلياحلكومة عن طريقتتجسد إرادة   -١٠٥

تعزيز ومحايـة حقـوق النـساء       دوائر الوزارات تتوىل    داخل  أقسام  إنشاء   '١'
الوطنية للتعليم  ملديرية  ا وإنشاء   ؛املرأةع  لوضإنشاء املديرية الوطنية    و ؛واألطفال

 أيضاً مراعاة النهج اجلنساين  ضمان  من أجل   الطفل،  حلماية  وما قبل املدرسي    
  التنمية القطاعية؛ اريع يف برامج ومش

 بشأن الـصحة    ٢٠٠٠يوليه  /متوز ١٠املؤرخ يف    L/2000/010قانون  ال إعمال '٢'
تـشويه األعـضاء     تتعلق ب  اًمأحكامنه   ١٣اإلجنابية والذي يتضمن يف املادة      

  التناسلية لإلناث؛ 
قـانون  مثـل   العنـف   أشكال  كافحة  الوطنية مل قوانني  الاألحكام الواردة يف     '٣'

 ٢٨٢و،  )الضرب واجلرح املتعمـدان    (٣٠٥إىل   ٢٩٥: املواد يف   العقوبات
) االغتصابحاالت  (٣٢١و، )تهديد بالقتلال (٢٩٠و، )أو القتل/واالغتيال (
   ؛)التشهري (٣٧١و

احلق يف  يكتسي  العمل الدويل،   مكتب   التفاقيات منظمة العمل الدولية و     وفقاً '٤'
. الوطين، قيمـة دسـتورية    اإلقليم  كفول جلميع الذين يعيشون على      املالعمل  

جيوز املساس حبق أي شخص يف العمل علـى         ال  "وينسحب ذلك على مبدأ     
الضمانات وهذه  . "اجلنس، أو العرق، أو االنتماء اإلثين، أو الرأي       نوع  أساس  

قانون العمل ضد املرأة يف احلصول      وال مييز   . مدرجة يف قانون العمل   وغريها  
ؤكـد علـى    الذي ي  من القانون األساسي     ٨على فرص العمل، عمال باملادة      

  . املساواة بني الرجل واملرأة
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 يف   بالفعـل  نشروقد  فل  للط قانون   ٢٠٠٩يوليه  /منذ متوز غينيا  أصبح لدى    '٥'
   للجمهورية؛ اجلريدة الرمسية

االجتـار باألطفـال يف غينيـا    عن الشروع يف دراسة استقصائية وطنية     أدى   '٦'
 ،ألشـخاص باإنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتـار       وبتمويل من اليونيسيف،    

اتفاقيـة  لتصديق علـى    وا ،ألشخاصة ملكافحة االجتار با   وطنيخطة  ووضع  
املساعدة املتبادلة يف   بشأن   A/PI/7/92اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا      

 A/PI/8/94  االقتصادية لدول غرب أفريقيـا     اجلماعةواتفاقية  املسائل اجلنائية   
) ١٩٩٤أغسطس  /آب ٦اليت متت املصادقة عليها يف      (بشأن تسليم املطلوبني    

ـ الطفـل   قـوق   حل على امليثاق األفريقي     ١٩٩٨عام  واملصادقة يف    ، هورفاه
ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة       ة  األمم املتحد اتفاقية  على  والتصديق  

 امللحـق   منع وقمع االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال      وبروتوكول  
تغيري ، إىل    يف نيويورك  ٢٠٠٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٥يف  اعتمد   والذي   ،هبا

 يف  ٢٠٠٥يونيـه   /حزيرانقانون العقوبات وتوقيع اتفاق تعاون مع مايل يف         
توقيع اتفاق تعاون مع بنن والنيجر وبوركينـا فاسـو          اله  ـوناكري، ت ـك

 ٢٠٠٥يوليه  /متوزوغو، يف   ـريا وت ـايل ونيجي ـيا وم ريوكوت ديفوار وليب  
  . يف أبيدجان

اعتماد مشروع القانون املدين    فيما يتعلق ب  الدعوة  تعزيز أنشطة   الوعي و إذكاء   '٧'
األفريقـي  الربوتوكول اإلضايف للميثـاق     املنقح وإيداع وثائق التصديق على      

  ؛ حلقوق اإلنسان والشعوب املتصل حبقوق املرأة
اتفاقية القضاء على مجيـع     جملاالت اليت هتم    يف ا القيام بدراسات ومسوحات     '٨'

فيما يتعلـق   و) بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس    (أشكال التمييز ضد املرأة     
  الفتيات؛ /االجتار بالنساءب

نب خطـة   االفتيات، إىل ج  /ءوضع استراتيجية وطنية ملكافحة االجتار بالنسا      '٩'
 لوزارة يةخلمساستراتيجية  االلخطة  لمسألة التطبيق العملي    حول  تنفيذية  عمل  

  ؛ الشؤون االجتماعية وشؤون املرأة والطفل
إلنـاث  تشويه األعـضاء التناسـلية ل  خطة استراتيجية وطنية ملكافحة     وضع   '١٠'

يديـة  املمارسـات التقل  املعنية ب تنسيق  الخلية   جانب من   )٢٠١٠-٢٠٠١(
  . ةاملضرة بصحة املرأة والطفل

  قوق اإلنسان التوعية العامة حب  - جيم  
  : اإلجراءات التاليةمت تنفيذ   -١٠٦
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    عن االجتار باألشخاص؛ وتلفزياً إذاعياً برناجما٢٨ًإنتاج  '١'
تنظيم رابطة األطفال والشباب العاملني يف غينيا أسـبوع توعيـة لـسكان              '٢'

   باألطفال؛  عن االجتار٢٠٠٥كوناكري يف عام 
 مـن املـدربني     ١٥تنظيم رابطة مكافحة استغالل األطفال والنساء دورة لتدريب          '٣'

 حلقات دراسية عن مكافحة االجتار باألطفال بـني         ٨ لقوات األمن و   التابعني
  ؛ السويد واليونيسيف/، بدعم من منظمة إنقاذ الطفولة٢٠٠٦ و٢٠٠٤عامي 

ألطفال بدعم من اليونيسيف ومن    تنظيم محلة يف وسائط اإلعالم عن االجتار با        '٤'
   سفارة الواليات املتحدة األمريكية؛ 

 ٥٤٠  بتـدريب املنظمة غري احلكومية ملكافحة استغالل النساء واألطفال     قيام   '٥'
  مكافحة االجتار باألطفال؛ يف داخل البلد على  يف كوناكري وطالباً

الفتيات والنـساء    املعنية مبكافحة االجتار ب    ٥٢ لاشتراك جلان احلماية احمللية ا     '٦'
  ؛  املتمردينغاراتيف املناطق اليت تعرضت ل) ٢٠٠٥-٢٠٠٣(

القـانون  أن  ـبش ةريـ العسك ةلجنة املدني لعمل  حلقة   - دراسية عقد حلقة  '٧'
  الدويل اإلنساين؛ 

 وهي تضم ، يف وزارة الدفاع،     ٢٠٠٨يف عام    مديرية الشؤون اإلنسانية  ء  إنشا ' ٨'
  .  ومحايتهحلقوق الطفلشعبة  ولقانون اإلنساين الدويلشعبة ل: ما يلي

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   - رابعاً  

  على الصعيد الوطين   - ألف  
لدفاع عن حقوق ا اتمنظممتارس ، املصدق عليها والقوانني الوطنية  التفاقيات  ل وفقاً  -١٠٧

  . بشكل مستقل يف مجهورية غينياأنشطتها اإلنسان 
اع عن حقوق اإلنسان من أجل تعزيز ومحاية حقوق         منظمات الدف تعمل  يف الواقع،     -١٠٨

مواقف من القرارات والتصرفات اليت تؤثر على       اختاذ  والتدريب و التوعية  اإلنسان من خالل    
  . احلريات الفردية واجلماعية

منظمات محاية حقوق اإلنسان والنقابات واهليئات املهنية، من خالل ندوات          تشارك    -١٠٩
ييم السياسات والربامج احلكومية والقوانني والتقارير املقدمة إىل        إعداد وتق يف   عمل   وحلقات
  . عاهداتاملهيئات 
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  على الصعيد اإلقليمي   - باء  
  . مجهورية غينيا بانتظام يف دورات اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسانال تشارك   -١١٠

  على الصعيد الدويل   - جيم  
وك القانونية الدولية، تقارير أولية ودورية      يف إطار تنفيذ الصك   قدمت مجهورية غينيا      -١١١
  :  وتعزيزهاحقوق اإلنساناملتعلقة بالدفاع عن االتفاقيات التالية عن 

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛   )أ(  
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛   )ب(  
  يز العنصري؛ اتفاقية القضاء على التمي  )ج(  
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛   )د(  
  اتفاقية حقوق الطفل؛   )ه(  
  . اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت صادقت عليها مجهورية غينيا  )و(  
تلقـت  بالنسبة للتعاون مع اإلجراءات اخلاصة حلماية وتعزيز حقـوق اإلنـسان،              -١١٢

  . اإلجراءات اخلاصةصادرة عن  زيارة احلكومة الغينية طلبات

  التقدم واملمارسات اجليدة   - خامساً 

  التقدم   - ألف  
روجـت   و  كـبرياً  مجهورية غينيـا تقـدماً    حققت  ،   حقيقية إرادة سياسية بفضل    -١١٣

يف بنـاء الدميقراطيـة وسـيادة       ويف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       للممارسات اجليدة   
  . لى املستويني احمللي والدويلويتجسد ذلك ع. القانون

   على املستوى الوطين  -١  
  :  ما يليالحظُي  -١١٤

  إنشاء مؤسسات اجلمهورية؛   )أ(  
إضـافة إىل   ،   حزب ١٠١ يف غينيا    األحزاب السياسية يبلغ عدد   حىت اآلن،     )ب(  
  اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية واجلماعات والتعاونيات؛  من ١ ٣٠٠أكثر من 
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 هلا مركز اإلذاعة اليت   إذاعة خاصة    ٢٢توجد يف غينيا    رية الصحافة،   ا يتعلق حب  فيم  )ج(  
 ٤ا، و م مرخص هل  ناتتلفزيون خاص  اوحمطت،  اإلذاعة التجارية تبث براجمها جملتمعات حملية أو      

  ؛ حوايل مائة صحيفة مكتوبة حمطة إذاعية حملية، و١٥ريفية، وتبث ملناطق ة يحمطات إذاع
عن آرائهم حبرية يف مجيع مسائل      فاملواطنون يعربون   أيضا  فعلية  حرية التعبري     )د(  

  ). السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية(احلياة الوطنية 
تعزيـز  ب اإلدارات ُتعـىن  داخل  الدوائر  ، على املستوى املؤسسي، العديد من       ويوجد  -١١٥

  . ومحاية حقوق اإلنسان

   على املستوى الدويل  -٢  
ينيا على العديد من االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة حبمايـة حقـوق           غصدقت    -١١٦

  :  منهااإلنسان
 مجيع الصكوك القانونية الدولية املعتمدة يف إطار األمم         تقريباً: على الصعيد العاملي  

  املتحدة، مبا يف ذلك النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ 
 وامليثـاق   ؛ريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب     امليثاق األف : على الصعيد اإلقليمي  
  . ، وامليثاق األفريقي للشباب ورفاههاألفريقي حلقوق الطفل

  وطين على الصعيد ال  -٣  
أنـشئت جلنـة    ومن أجل حتقيق الـشفافية،      . االنتخابات حرة ودميقراطية يف غينيا      -١١٧

وضـمان الـشفافية    لة  االنتخابات املقب مراقبة  تتوىل  ،  ٢٠٠٧انتخابية وطنية مستقلة يف عام      
  . والرتاهة فيها

وهناك جمموعة كبرية من التشريعات تنظم      .  فعلياً تطبيقاًنظام تعدد األحزاب    وُيطبق    -١١٨
  : منها ما يليياة األحزاب والتنظيمات السياسية، ح

 ١٩٩١ديـسمرب   /كـانون األول   ٢٣املـؤرخ    L/91/002القانون األساسي    '١'
  ؛ يثاق األحزاب السياسيةاملتعلق مبو

واملتعلـق   ١٩٩١ديـسمرب   /كانون األول  ٢٣ الصادر يف    L/91/012القانون   '٢'
  قانون االنتخابات؛ ب

   املتعلق بتمويل األحزاب السياسية؛ األساسيالقانون  '٣'
  حزاب السياسية يف املعارضة؛ النظام األساسي لألاملتعلق بالقانون  '٤'
  . مدونة سلوك لألحزاب السياسية '٥'
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إنشاء ب علق الذي يت  ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٤املؤرخ   L/2005/013/ANوال يفرض القانون      -١١٩
 ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ٤املؤرخ  L/2005/014/AN 04وتنظيم وسري عمل اجلمعيات والقانون 

االقتـصادية أي قيـود علـى       التجمعات  إنشاء وتنظيم وتشغيل التعاونيات و    ب علقوالذي يت 
ديـسمرب  /كانون األول  ٢٣ر يف    الصاد L/91/002القانون األساسي   كما ال يفرض    . إنشائها
  قيود على إنشاء األحـزاب الـسياسية       ةألحزاب السياسية، أي  ايثاق  مب علقوالذي يت  ١٩٩١

  . وجتمعات األحزاب
وال بد هنا من ذكر     .  فعلية وسائل اإلعالم وحرية صحافة وتعبري    يف  تنوع  د  ـويوج  -١٢٠
   :ما يلي

 ١٩٩١ديـسمرب   /ولكانون األ  ٢٣ الصادر يف    L/91/005 األساسيالقانون   '١'
  بشأن حرية الصحافة؛ 

 ١٩٩١ديـسمرب   /كانون األول  ٢٣ الصادر يف    L/91/006 األساسيالقانون   '٢'
  املنشئ للمجلس الوطين لالتصاالت؛ 

   ؛يف غينيايونية احلرة ة والتلفزيطات اإلذاعاحملاحتاد  '٣'
 علـى    صـحفياً  صحيفة مكتوبة إضافة إىل حوايل عشرين موقعاً      مائة  حوايل   '٤'

  . نترنتشبكة اإل
القانون وهو استقالل يضمنه استقالل السلطة القضائية وينص القانون األساسي على    -١٢١

L/91/011    والذي يتضمن النظام األساسـي     ،  ١٩٩١ديسمرب  /كانون األول  ٢٣ الصادر يف
والذي  ١٩٩١ديسمرب  /كانون األول  ٢٣ الصادر يف    L/91/010 والقانون األساسي    ،لقضاءل

  . على للقضاءاأللس اجملوجود يكرس 
الـدوائر احلكوميـة    إنشاء   من بني اجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         و  -١٢٢

  .  مؤخراًطفلالقانون املتعلق بالاملذكورة أعاله ونشر 
الـذي   األساسيالقضاء، ومع ذلك، فإن القانون      آلداب مهنة   وجد أي مدونة    تال  و  -١٢٣

وقواعد للـسلوك األخالقـي      يةقواعد أخالق وي على    حيت ةاـيتضمن النظام األساسي للقض   
  . رامةصتتسم بال
هتـز   بعض اجلرائم اخلطرية الـيت       جزاءعقوبة اإلعدام   وينص قانون العقوبات على       -١٢٤

  . ٢٠٠٢عام لكن آخر مرة مت فيها تطبيق هذه العقوبة كانت يف . لضمري اجلماعيا
 يف  ٧٩ىل  إ ٢٠٠٥ عام   ئةا يف امل  ٧٧من  لاللتحاق باملدارس   عدل اإلمجايل   وارتفع امل   -١٢٥

، ٢٠٠٨ يف املائة عام ٧١ و٢٠٠٥يف املائة عام  ٦٨ نسبة الفتيات كانتو، ٢٠٠٨عام ئة اامل
 باملدارس  لفتياتمعدل منو اللتحاق ا   ويف املائة    ٢لاللتحاق باملدارس بلغ    عدل منو إمجايل    أي مب 
  .  يف املائة٣بلغ 
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  . غري متوفر: حيةمعدل الزيادة يف التغطية الص  -١٢٦
 القيصرية يف مجيـع مستـشفيات اجلمهوريـة؛         ةالوالدُتطبق اجملانية على عمليات       -١٢٧

حنـاء اإلقلـيم    أمجيع  يف   سنوات   ٥الذين تقل أعمارهم عن     التطعيم جماين جلميع األطفال     و
يـستمر   و ؛يف البلـد  املقاطعات الفرعية   كافة  إىل  بناء املراكز الصحية    ؛ وتصل جهود    الوطين

 ؛حياء يف املدن واملناطق الريفيـة     األإىل مجيع   ويتسع نطاقه ليصل    لتوزيع اجملاين للناموسيات    ا
. يف اجملتمعات القروية املعدل السنوي للحصول على مياه الشرباالرتوازية اآلبار يرفع حفر   و

باء إمدادات املياه والكهر   حثيثة لتأمني    الغينية جهوداً السلطات  بدأت  ،  ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز 
  .  ثالث سنواتأكثر من منذ كانت حمرومة منها ألحياء احلضرية واليت ل

 منتـشرة أوبئة  السل واحلمى الصفراء واحلصبة والكولريا والتهاب السحايا        ويشكل    -١٢٨
 من األوبئة الـيت تـصيب       اإليدز/، يف حني أن املالريا وفريوس نقص املناعة البشرية        يف البلد 
  .  بكاملهااملنطقة
  .  عاما٥٤ًمتوسط العمر املتوقع بلغ وي  -١٢٩
العالج بالعقاقري املضادة   و،  وعمليات الوالدة القيصرية  الوقاية من املالريا     ّجماناًوتتم    -١٣٠

  . لنساء احلوامل واألطفالعند امرض السل للفريوسات، ومعاجلة 
ئة يف  ا يف امل  ٦٢,٣معدل زيادة فرص احلصول على مياه الشرب املأمونة من          وارتفع    -١٣١

 يف املائة يف املناطق الريفية يف       ٧٠,٣منها   ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٧٣,٢ إىل   ٢٠٠٢ام  ـع
  . ٢٠٠٧عام 
إمكانية تنظيم  ومحايتها  تعزيز حقوق اإلنسان    املتطلعة إىل     السياسية  وأتاحت اإلرادة     -١٣٢

يف جمـال حقـوق     جهات فاعلة حكومية وغري حكوميـة       وتدريب  للمناقشة  حلقات عمل   
حقوق  عن ويتضمن منهاج تعليم القضاة املتدربني وطالب  الشرطة واجليش دروساً. نساناإل

  . اإلنسان والقانون اإلنساين
حلقـات  وتنظم األحـزاب    . يف مجيع املؤسسات واألحزاب السياسية    ممثلة  املرأة  و  -١٣٣

راطي الـوطين،  بدعم من املعهد الدميقملناصب القيادية اتعزيز تويل املرأة دراسية منتظمة حول   
غري النسائية نظمات املعدد من  و "لنعمل معا " الدولية لألنظمة االنتخابية، ومشروع      املؤسسةو
  . االئتالف الوطين الغيين من أجل حقوق ومواطنة املرأةكومية مثل احل

اتفاقيات حقوق الطفـل وحقـوق      على احترام   وزارة الشؤون االجتماعية    وحترص    -١٣٤
تنفيذ  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   األمم املتحدة للسكان    من صندوق   بدعم   ،جيريو. املرأة

وُتنظم . إلناثتشويه األعضاء التناسلية ل   مخس سنوات ملكافحة    برنامج وطين تشاركي مدته     
إشـراك  خـالل   من  تتكثف  محالت ضد ختان اإلناث     بصورة منتظمة على الصعيد الوطين      

  . تدابري قمعيةاختاذ املنظمات غري احلكومية، وقادة الرأي و
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  . غينيا على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومكتب العمل الدويلوصدقت   -١٣٥
  . قانون الطفلونشرت احلكومة الغينية لتوها   -١٣٦
  . بالغنياألطفال والنساء والالفصل بني السجناء يف نظام السجون ويطبق   -١٣٧
 لكـن توجـد     مبادئ باريس ة تطبيق   تتوىل مسؤولي ال توجد جلنة وطنية مستقلة      و  -١٣٨

  . للدفاع عن حقوق اإلنسان، مثل املرصد الوطين حلقوق اإلنسان ما نوعاًهياكل مستقلة 
اجملتمـع املـدين    ُتنشأ منظمات   آنفا  ين   املذكور L/014 و L/013القانونني  مبوجب  و  -١٣٩

باستقاللية كبرية  واحلماية  وهي تتمتع بنوع من     . حبريةوُتدار  العاملة يف جمال حقوق اإلنسان      
  . إجراءاتما تتخذه من في

بعض االنتهاكات، ومـع ذلـك،       ،ومهل االحتجاز إجراءات  دث، على صعيد    وحت  -١٤٠
عمليات تفتيش جتريها النيابـة العامـة واملفتـشية العامـة     السياسية إىل التغيري   إرادة   رجمتت

إنفـاذ  املسؤولني عن    ات عمل لبناء قدر   وحلقاتندوات  وينبثق تنظيم   . للخدمات القضائية 
هي القاعـدة   رية  احلضمان أن تبقى    عن هذه اإلرادة ب   القوانني والسلطات السياسية واإلدارية     

  . االستثناءهو واحلرمان من احلرية 
قوق اإلنـسان   حلنهجي  املتدريس   ال قوات األمن والدفاع  ويتضمن برنامج تدريب      -١٤١

احلكومية يف  الدوائر  نظمات غري احلكومية و   الدولية وامل وتسهم املؤسسات   . والقانون اإلنساين 
حـول مواضـيع   وحلقات عمل تنظيم حلقات دراسية وع من التدريب من خالل   ـهذا الن 
عايري حقـوق اإلنـسان     املواطنني مب توعية  تقوم ب كما  . لقوات األمن والدفاع  خمصصة  حمددة  

  . والقانون اإلنساين
النموذجية الـدنيا السـتخدام القـوة       األمم املتحدة   قواعد  ويتم تدريس ومراعاة      -١٤٢

حتديا للحكومة  تشكل   املؤسفة اليت حتدث أحياناً   احلاالت  ومع ذلك، فإن    . واألسلحة النارية 
  . واجلربالقمع  الوقاية وتيف جماال

  اجليدةاملمارسات   - باء  
  . من كل عام باليوم الدويل حلقوق اإلنسانديسمرب /كانون األول ١٠حتتفل غينيا يف   -١٤٣
بناء دميقراطيـة شـعبية     هتدف إىل   مركزية    سياسة ال  ة احمللي اجملتمعاتقانون  وجيسد    -١٤٤
الريفية تشكل  وجلان التنمية   البلديات احلضرية   " من القانون على أن      ٣املادة  وتنص  . حقيقية

  . "... التنوعة مبا يضمن التعبري عن  احمللياحلياة الدميقراطيةاإلطار املؤسسي ملشاركة املواطنني يف 
املنظمـات  ، تتضافر جهود    حقوق اإلنسان الدفاع عن   منظمات  ويف إطار حتالفات      -١٤٥

مشاريع وبرامج عمل وحلقـات  الدوائر احلكومية لتنفيذ التنمية ويف شركاء  الغري احلكومية و  
  .  ومحايتهابتعزيز حقوق اإلنسانتتعلق دراسية وموائد مستديرة 
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مبراقبة االجتار  الواقعة على احلدود    الريفية  تمعات احمللية   اجملحملية يف   محاية  جلان  وتقوم    -١٤٦
جلرمية ملكافحة ا  املتحدة   األمم واتفاقية   ،قانون الطفل، واتفاقية حقوق الطفل     ل تطبيقاًباألطفال  

  . املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
إىل إدراج  تعليمية أخرى،   ائر  مع دو الوطنية للتربية املدنية، بالتعاون     وتسعى اإلدارة     -١٤٧

  . تدريس حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف املناهج املدرسية واجلامعية
لقادة اوتوعية وتدريب   تثقيف  قوامها  محلة واسعة   تسهم  : رمسيالغري  وعلى املستوى     -١٤٨

ة واملواطنة داخل    يف تكوين ثقافة السلم والدميقراطي     ،يف جمال حقوق اإلنسان   ) األقران املربني(
  . اجملتمعات احمللية

إنشاء  ،الرمسي وغري الرمسي  تعليم  حقوق اإلنسان يف مناهج ال    ومن بني تدابري إدراج       -١٤٩
وجمـالس  دورة للمجالس البلديـة     عقد  حماكم الدرجة األوىل، و   حملية لدى   مراكز معلومات   
  . اجملتمعيةاحملافل و اجملتمعات احمللية

اجلهـاز اإلداري ملكافحـة     تعزيز  يف  كالة الوطنية ملكافحة الفساد     إنشاء الو ويسهم    -١٥٠
  . يةالفساد واجلرائم املالية واالقتصاد

مراكـز  تدريب املساعدين القانونيني وإنشاء مراكز لتقـدمي املـشورة و         ويهدف    -١٥١
تيـسرها  لشباب، وتنظيم برامج تفاعلية يف جمال حقوق اإلنسان         اتوجيه  للمعلومات احمللية و  ل
  . لألشخاص املعوزين إىل توفري املساعدة القانونية ،ذاعات احملليةاإل

  الصعوبات والقيود   - جيم  
.  محاية حقـوق اإلنـسان     انتعترضلتني   ال تني الرئيسي نيالفقر واألمية العقبت  يشكل    -١٥٢

ـ  قـل أي الذين ي  السكان الغينيني الذين يعيشون حتت خط الفقر،        ونسبة    يلفـرد ا همدخل
  . ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٥٣,٦  تتمثل يف،ات دوالر٣٢١,٧ عنالسنوي 
ئة عقبة أخرى يف طريـق تعزيـز حقـوق     ا يف امل  ٦٥البالغة  األمية  ل نسبة   ـوتشك  -١٥٣

  .  ومحايتهااإلنسان
صعوبة سكان  جيد ال اليت  واملمارسات التقليدية اليت تنتهك حقوق اإلنسان،       وتشمل    -١٥٤

ـ       والزوا ،القسريالزواج  ك،  يف تغيريها  ، انع للجمـاع  ج املبكر، وختان اإلناث، واخلتان امل
والعنف ضد النساء واألطفال، وزواج األرملة من شقيق زوجها، والزواج باألخت الصغرى            

  . للزوجة املتوفاة
تعـزز  ألهنا  ان  ـوق اإلنس ـاية حق ـ مح كاحباً يعوق البطالة بني الشباب    وتشكل    -١٥٥

  . واللصوصيةاجلرمية 
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تطاول  عنهما نجمويقوق اإلنسان، انتهاكا حلقيد إجراءات احملاكم    بطء وتع ويشكل    -١٥٦
  . املؤقت وتأخر البت يف القضايااحلبس أمد 
 ، وعدم إنفاذ القانون    وجهلهم ملتقاضني، وفقر املواطنني  جهاز القضاء عن ا   بعد  ن  مث إ   -١٥٧

للمعـاونني  حامني ولمالقوي لتركز ال، واجلهل بالقوانني واحلقوق واملتعلق باملساعدة القانونية  
  . احلصول على احلقوقالوصول إىل العدالة ومجيعها عوامل تعـوق كوناكري يف القضائّيني 

 مبـا يف   ،جهود مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك القانونية الدوليـة        وتتواصل    -١٥٨
نشطة وقانون األ  ،قانون العقوبات، ومدونة اإلجراءات اجلنائية    وذلك مشروع القانون املدين،     

غينيا طـرف يف معاهـدة      و. حتقيق املواءمة على جناح    لطفل مثاالً وميثل قانون ا  . ةاالقتصادي
خاصـاً   قانونـاً هذه املعاهدة اليت أفرزت  منظمة مواءمة قوانني األعمال التجارية يف أفريقيا،        

  .  العمليات التجاريةتيف ميدان القانون التجاري ووحد جبماعة
 الصكوك القانونية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان     ب اإلبالغ يف   هناك مشكلة كبرية  و  -١٥٩

ُيساق عادة  والسبب الذي   . يف كثري من األحيان   املصدق عليها   صكوك  ال ُتنشر ال  و. ونشرها
اجلريـدة الرمسيـة    ُتنـشر   من ناحية أخرى،    و. هو حمدودية امليزانية املخصصة لوزارة العدل     

  . بشكل حمدود للسبب نفسهللجمهورية 
 احلصول علـى    ةقوق اإلنسان وآلياهتا بسبب صعوب    ال إملام هلم حب   ومعظم املواطنني     -١٦٠

  .  ذات الصلةوثائقال
كما جتدر اإلشارة   . دارةويعود ضعف القدرة التشغيلية للجهات الفاعلة إىل سوء اإل          -١٦١
  . املتابعة والتقييمغياب املوارد البشرية املاهرة، ويف نقص الاملوارد املادية واملالية، وضعف إىل 
، أمالك الدولـة  قضايا  فيما يتعلق ب  العريف  والقانون  القانون احلديث    بني   زعومثة تنا   -١٦٢

أشـجار  م تسوية الرتاعات حتـت      وغالبا ما تت  . واملرياث، والزواج، ومحاية النساء واألطفال    
  . وارفة الظل بعد مناقشات طويلة تتسم باللغو والتملق

عمليـة  جيهلـون  ن أو   اجاهل الوالد ويت. من األطفال شهادة ميالد   عدد قليل   وميلك    -١٦٣
ـ         ٢٠٠٨يف عام   ت  ومع ذلك، أنشئ  . تسجيل املواليد  وزارة دائرة للحالـة املدنيـة تابعـة ل

وتشمل مهامها توعية الناس على نطاق واسع وتقدمي املعلومـات          . الالمركزية والتنمية احمللية  
  . فية، وال سيما يف املناطق الريالالزمة هلم

زواج األرملة من شقيق زوجها، والزواج      مثل  استمرار املمارسات التقليدية    ويشكل    -١٦٤
  .  وعمل األطفال انتهاكات حلقوق اإلنسان األساسية،باألخت الصغرى للزوجة املتوفاة

ـ    روح املواطنـة  لفاضح  ال االفتقارلى  عسلوك غالبية السكان    ويدل    -١٦٥ ع ـعلـى مجي
عالية من  الستويات  إىل امل  أيضاًروح املواطنة   االفتقار إىل   ويعود هذا   . ينمستويات اجملتمع الغي  

  . الفساد واالحتيال
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  : مصادر املعلومات اليت مت مجعها    
  ؛ )النسخة الوطنية( DGSPDE/MEPU-TP-ECمن  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ حولية •
  ؛ )DG-AGUIPE/MTRAFP( ٢٠١٠-٢٠٠٩عمل لتعزيز فرص العمل للفترة الخطة  •
 والـصادرة عـن وزارة   ٢٠١٠-٢٠٠٧للفتـرة  يجية احلد من الفقر     ورقة استرات  •

 (٢٠٠٧DSRP2 2007-2010 MEFأغسطس / آب،االقتصاد واملالية يف كوناكري

CONAKRY؛ )٢٠٠٧أغسطس /، آب  
، وزارة التخطيط وتعزيز    تنفيذ استراتيجية احلد من الفقر    ( الكلي   يتأطري االقتصاد ال •

  ؛ )٢٠٠٩يوليه /القطاع اخلاص، متوز
 / تـشرين األول   ،MPC (٢٠٠٧- ٢٠٠٦االقتصادي واالجتمـاعي    لتقرير  ا •

  ؛ )٢٠٠٨أكتوبر 
  . قانون الطفل •

        
 


