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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الثامنةالدورة 
  ٢٠١٠ مايو/أيار ١٤-٣ جنيف،

 السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً       جتميع للمعلومات أعدته املفوضية         
  ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان) ب(١٥للفقرة 

   بيساو-غينيا     

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومـات الـواردة يف تقـارير هيئـات                 
املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة           

وال يتضمن التقرير   .  ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة        املعنية، ويف غري  
أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان               

وهو يّتبع هيكل املبادئ    . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي     . نسانالتوجيهية الذي اعتمدها جملس حقوق اإل     

وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية       . هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير      
ويف حال عدم وجود معلومـات حديثـة،        . استعراض اجلولة األوىل هي أربع سنوات     

وملا .  صاحلة أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال           
كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن              
االفتقار إىل معلومات بشأن مسائل حمددة أو إىل التركيز عليها قد ُيعـزى إىل عـدم                

لتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات       امستوى  تدن يف   أو إىل   /التصديق على معاهدة ما و    
  .وق اإلنسانالدولية حلق
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو
 االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنـات
 التحفظـات

  االعتراف باالختصاصات
 هليئات املعاهدات احملددة

  - ال يوجد ١٩٩٢يوليه / متوز٢ االجتماعية والثقافيةوباحلقوق االقتصادية العهد الدويل اخلاص 
  - ال يوجد ١٩٨٥أغسطس / آب٢٣  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال       
  التمييز ضد املرأة

 ):٩و ٨ املادتان(ق إجراءات التحقي ال يوجد ٢٠٠٩أغسطس / آب٥
 نعم

 - ال يوجد ١٩٩٠أغسطس / آب٢٠  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكـول  ،  )توقيـع فقـط   ( االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري          :طرفاً فيها بيساو   - ت غينيا املعاهدات األساسية اليت ليس   
 لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية       وا ،)٣()٢٠٠٠توقيع فقط،   (االجتماعية والثقافية   االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و      

 والربوتوكول االختيـاري    ،)٢٠٠٠توقيع فقط،   (  للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      األول والربوتوكول االختياري    ،)٢٠٠٠توقيع فقط   (
، والربوتوكول االختياري   )٢٠٠٠توقيع فقط،   ( واتفاقية مناهضة التعذيب     ،)٢٠٠٠توقيع فقط،   ( ملدنية والسياسية الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا     

 ،)٢٠٠٠توقيـع فقـط،     ( الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة            التفاقية مناهضة التعذيب، و   
 واالتفاقية  ،)٢٠٠٠توقيع فقط،    (اقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية            الربوتوكول االختياري التف  و

الربوتوكول االختيـاري   و،  ألشخاص ذوي اإلعاقة  ، واتفاقية حقوق ا   )٢٠٠٠توقيع فقط،    (الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
 . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريالتفاقية

  
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
)٤(بروتوكول بالريمو

  نعم  

)٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
  ١٩٦١ و١٩٥٤، باستثناء اتفاقييت نعم  

  والربوتوكـوالن اإلضـافيان    ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اتفاقيات جنيـف املؤرخـة يف       
)٦(امللحقان هبا

  
 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث

)٧(دوليةاالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل ال
 ٨٧، باستثناء االتفاقية رقم نعم  

 ال ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

 بيـساو علـى   -، شجعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة غينيا ٢٠٠٩يف عام    -١
دنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على      التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل      

مجيع أشكال التمييز العنصري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد            
، وكذا على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي         ٢٠٠٠أُسرهم، اليت وقّعت عليها مجيعاً عام       

  .)٨( القسرياالختفاء اإلعاقة واتفاقية محاية مجيع األشخاص من
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 بيساو، يف   -، أوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تنظر غينيا            ٢٠٠٩يف    -٢

إطار عملية إصالحها الدستوري، يف اعتماد حكم صريح يضمن ملعاهدات حقوق اإلنـسان           
تها جزءاً من قانوهنا الوطين وأن       بيساو أن يكون هلا أثر قانوين بصف       -اليت وقّعت عليها غينيا     

  .)٩(تعلو على أية قوانني وطنية متعارضة مع هذه املعاهدات
، دعا جملس األمن احلكومة ومجيع أصحاب املـصلحة الـسياسيني إىل            ٢٠٠٩ويف    -٣

العمل مجيعاً من أجل هتيئة أفضل الظروف للمصاحلة الوطنية وتعزيز عملية السالم واألمن يف              
  .)١٠( بيساو-يا مجيع أحناء غين

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
، أبرزت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني أن اللجنـة الوطنيـة       ٢٠٠٩يف    -٤

اجلديدة لشؤون الالجئني واملشردين داخلياً مستعدة للنظر يف طلبات الطعن املقدمـة ضـد              
  .)١١(القرارات الصادرة ابتدائياً

 بيساو مؤسسة وطنية حلقـوق  -، مل يكن لغينيا ٢٠١٠يناير /كانون الثاين  ٤وحىت    -٥
           اإلنسان معتَمدة لدى جلنـة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة             

  .)١٢(حقوق اإلنسان

  تدابري السياسة العامة  -دال   
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(وىل   بيساو خطة العمل للمرحلة األ     -، اعتمدت غينيا    ٢٠٠٥يف    -٦

  .)١٣(من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان مركِّزة على نظام املدارس الوطنية
 بيساو إىل اعتمـاد     -، دعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة غينيا          ٢٠٠٩ويف    -٧

 املوضوع،  سياسة وطنية للمساواة بني اجلنسني تعزِّز تنوُّع اخلطط والسياسات احلالية يف هذا           
وتدعم آليتها الوطنية من أجل النهوض باملرأة وتزودها مبا يلزم من املوارد البشرية واملاليـة،               

  .)١٤(وواليات وسلطة واضحة
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   على أرض الواقع ومحايتهاتعزيز حقوق اإلنسان - اًًثاني 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات -١ 

  )١٥(ملعاهدةهيئة ا
آخر تقريـر
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية قدِّم وُنظر فيه

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
 والثقافية

ارير مـن األول إىل   تأخر تقدمي التق   - - -
، ١٩٩٩، و ١٩٩٤ منذ عام    الثالث
  على التوايل٢٠٠٤

حيل موعد تقدميه    ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٢٠٠٨  ييز ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاء على التم
 ٢٠١١يف 

التقريـر اجلـامع    حيل موعد تقدمي    
 ٢٠١٤ يف والثامن السابعللتقريرين 

 جلنة حقوق الطفل
 

التقرير اجلامع للتقريـرين    تأخر تقدمي    - ٢٠٠٢مايو /أيار ٢٠٠٠
 ٢٠٠٢ و ١٩٩٧الثالث والرابع  منذ     

 على التوايل

  اإلجراءات اخلاصةالتعاون مع   -٢  
 ال ُوجهت دعوة دائمة

  –  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
 - الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 .)٢٠٠٩، ٢٠٠٧(باالحتجاز التعسفي  املعين العامل الفريق الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
 - ثاتالتعاون أثناء البع/التيسري

 -  متابعة الزيارات
ومل ترّد احلكومة على. )١٦(خالل الفترة قيد االستعراض، أرسلت أربعة بالغات الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

 .ئلأيٍّ من هذه الرسا
 استبيانا أرسلها املكلفون٢١ من أصل أي استبيان على بيساو - مل ترد غينيا  الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

 )١٧(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣ 
، ومفوضية حقوق اإلنسان تدعم عنصر حقوق اإلنسان يف مكتب األمم ٢٠٠٧منذ   -٨

يق، والتثقيف   بيساو من أجل املشاركة يف الرصد والتحق       -املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا       
        يف جمال حقوق اإلنسان، والتعاون التقين، ودمـج حقـوق اإلنـسان يف عمـل شـركاء                 

  .)١٨(األمم املتحدة
، ومن خالل عنصر حقوق اإلنسان يف مكتب األمم املتحدة لدعم بناء            ٢٠٠٧ويف    -٩

ني الربملانيني  بيساو، يسرت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان التبادل ب      -السالم يف غينيا    
واجملتمع املدين بشأن مشروع قانون العفو، الذي ُتوِّج بتعديل القانون واعتماده الحقاً من ِقَبل    

، قدمت مفوضية حقوق اإلنـسان ومكتـب األمـم      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦وما بني   . )١٩(الربملان
داد تقريـر    بيساو املساعدة التقنية واملشورة يف إطار إع       -املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا       



A/HRC/WG.6/8/GNB/2 

5 GE.10-10898 

، وبشأن  ٢٠٠٨الدولة عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الذي قُدِّم عام              
  .)٢٠(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفعالية سري العمل فيها

، نظّم عنصر حقوق اإلنسان يف مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم            ٢٠٠٨ويف    -١٠
دريبية لفائدة الصحفيني والعاملني يف قطاع وسائط اإلعالم، ممـا           بيساو دورات ت   -يف غينيا   

ساهم يف زيادة عدد الربامج اإلذاعية املتعلقة حبقوق اإلنسان وإنشاء شبكة من الـصحفيني               
ونظّم العنصر أيضاً دورات تدريبية لفائدة أفراد الـشرطة         . )٢١(املدافعني عن حقوق اإلنسان   

دعم فيما خيص إعداد مدونة قواعـد الـسلوك ألفـراد           واضطلع بأنشطة للتوعية، وقدم ال    
، قام العنصر برصد إجراءات حماكمة املـشتبه بتمـردهم          ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف  . )٢٢(الشرطة

نـوفمرب  /تشرين الثاين ٢٣على إقامة الرئيس يف  العسكري الذين أوِقفوا باالرتباط مع اهلجوم 
 يف التحقيق   )٢٤( حقوق اإلنسان  مدى احترام سيادة القانون ومعايري     ، إضافة إىل رصد   ٢٠٠٨

  .)٢٣(٢٠٠٩يونيه /وحزيرانمارس /آذارالسابق للمحاكمة بشأن اغتياالت 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز   -١  
، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء غياب تعريف             ٢٠٠٩يف    -١١
وحثت اللجنة الدولة على وضـع تعريـف        .  بيساو -تمييز يف الدستور أو يف قانون غينيا        لل

للتمييز ضد املرأة وكذا مبدأ املساواة بني النساء والرجال وفقاً ألحكـام االتفاقيـة ضـمن                
 بيساو أيـضاً علـى أن       -وحثت اللجنة غينيا    . )٢٥(القوانني الوطنية املالئمة أو يف الدستور     

بشكل منتظم، هبدف ضمان عدم التأخر يف تعديل مجيع األحكام           نها الداخلية تستعرض قواني 
التمييزية أو إلغائها صراحةً وجعلها متتثل بالكامل ألحكام االتفاقيـة والتوصـيات العامـة              

 بيساو كذلك على عدم التأخر يف وضع استراتيجية شاملة          -وحثت اللجنة غينيا    . )٢٦(للجنة
ة والقوالب النمطية الضارة باملرأة واملميزة ضدها أو القضاء على هذه           لتغيري املمارسات الثقافي  

 جلنة اخلرباء املعنية بتطبيـق      ٢٠٠٩وأبدت مالحظات مشاهبة يف     . )٢٧(املمارسات والقوالب 
           جلنـة اخلـرباء التابعـة ملنظمـة        (االتفاقيات والتوصيات التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة         

  .)٢٨()العمل الدولية
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء مجلة أمور منها قلّة احتـرام              ٢٠٠٢ويف    -١٢

وأوصت بأن  . )٢٩(حقوق األطفال ذوي اإلعاقة وانتشار التمييز اجملتمعي ضد هؤالء األطفال         
 بيساو قوانني أو تعدهلا من أجل ضمان حظر التمييز على أساس اإلعاقـة وأن               -تضع غينيا   

 اإلعاقة سبل الوصول إىل وسائل النقل العام وإىل املباين العامة مبا فيهـا              تتاح لألطفال ذوي  
مجيع املدارس واملستشفيات؛ وضمان تنفيذ مجيع التدابري التشريعية حلمايـة األطفـال ذوي             
اإلعاقة، ال سيما فيما يتعلق بعدم التمييز، والتنبُّه إىل ممارسات من قبيل قتل األطفال املواليـد      
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عاقات؛ وتعزيز املساعدة املقدمة إىل األطفال ذوي اإلعاقة بقدر كبري وضـمان            اجلدد ذوي إ  
مجلة أمور منها وصوهلم إىل املرافق الصحية والتعليمية واملهنية؛ واستعراض التوصيات املقدمة            
يف املؤمتر الوطين األول املعين باألشخاص املعوقني وتنفيذ تلك التوصيات اليت ال تزال صاحلة؛              

خلدمة اليت اسُتحدثت يف املاضي ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات، واليت مل تعـد             وإنعاش ا 
  .)٣٠(تعمل، أو ال تعمل إال جزئياً

األشخاص الذين  " إىل أن    ٢٠٠٦ بيساو لعام    -وأشار التقييم القطري املشترك لغينيا        -١٣
قيالً على أسرهم   ويشكلون عبئاً ث  . يعيشون بإعاقة ال يتمتعون بأي محاية، وال مبساعدة معينة        

األسرة واجملتمع عموماً بـل      ويعانون اإلمهال املبطّن أو الظاهر، بل أعمال عنف حتظى بقبول         
  .)٣١("بتأييدمها أحياناًً

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
       ، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة عـن قلقهـا ألن               ٢٠٠٩يف عام     -١٤

يساو تفتقر إىل هنج شامل من أجل التصدي إىل مجيع أشكال العنف ضد النـساء                ب -غينيا  
 بيساو على مجلة أمور منها إعطاء األولوية إىل اعتمـاد           -وحثت اللجنة غينيا    . )٣٢(والبنات

وتنفيذ هنج شامل من أجل التصدي إىل مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنـف                 
وجود قيد النظر بصفته جزءاً من إطار قانوين شامل؛ وتوعية اجلمهور           املرتيل، وسن القانون امل   

عرب وسائط اإلعالم وبرامج التثقيف مشرية إىل أن مجيع أشكال العنف ضد املرأة هي غـري                
مقبولة؛ وتدريب العاملني يف اجلهاز القضائي، وموظفي إنفاذ القانون، واملـشتغلني بـاملهن             

عيني ومقدِّمي الرعاية الصحية بشأن العنف ضد املرأة وضمان         القانونية، واألخصائيني االجتما  
التحقيق يف هذه احلاالت كما جيب، ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم واختاذ تدابري فعالة ومراعيـة              
للجنسني لفائدة الضحايا، مبا يف ذلك تقدمي املأوى والدعم القانوين والطيب والنفسي؛ واختاذ             

بنات املتضررات من العنف يف أثناء فترات الـرتاع وعـدم           خطوات مالئمة لدعم النساء وال    
  .)٣٣(االستقرار السياسي واملؤسسي

ويف معرض اإلشارة إىل اخلطوات املتخذة من أجل التصدي آلفة تشويه األعـضاء               -١٥
التناسلية لإلناث، ظلت جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة قلقـة إزاء اسـتمرار هـذه       

 بيساو على مجلة أمور منها عدم التأخر يف سن قـانون            -لجنة غينيا   وحثت ال . )٣٤(املمارسة
حيظر بشكل صريح تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ والعمل على مالحقة اجلناة ومعاقبتهم؛            
وتعزيز جهودها يف جمال التوعية والتثقيف من أجل القضاء على هذه املمارسة وعلى املربرات              

  .)٣٥(الثقافية الكامنة وراءها
، أدان جملس األمن احلاالت األخرية لالحتجاز التعسفي، واهلجمـات          ٢٠٠٩ويف    -١٦

املسلحة، وأعمال الترويع، وطلب تأمني احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية           
  .)٣٦( بيساو-لشعب غينيا 
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 زيـارات    بيساو قام أثناء   -وأفاد األمني العام بأن مكتب دعم بناء السالم يف غينيا             -١٧
، بالتحقق من عدة انتهاكات حلقـوق       ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٧ملراكز االحتجاز يف    

عدم مالءمة املرافق وغياب املستوى األدىن للعيش الالئق؛ ونقـص امليـاه            : اإلنسان، وهي 
؛ )Segunda Esquadra(والغذاء يف مراكز االحتجاز التابعة لـشرطة سـيكوندا إسـكوادرا    

والرجال يف الزنزانات ذاهتا دون احترام احتياجـاهتم اخلاصـة؛ واحتجـاز           واحتجاز النساء   
األطفال مع الكبار؛ ونقص املساعدة الطبية؛ ونقص بـرامج إعـادة التأهيـل واملـساعدة               

وبعد هذه الزيارات، قُدِّمت عدة توصيات، منها إنشاء وتعزيز املساعدة الطبيـة            . االجتماعية
مجيع مرافق السجون؛ وإنشاء مراكز إضافية واختاذ تدابري أمنية         األسبوعية لفائدة احملتجزين يف     

لألطفال واملراهقني، وكذا إنشاء مراكز احتجاز خاصة بالنساء؛ واعتماد آليات لتقدمي املياه            
والغذاء يف مراكز السجون التابعة للشرطة القضائية وشرطة سيكوندا إسكوادرا؛ وإغـالق            

  .)٣٧( بيساو-كز شرطة رميريا وسيكوندا إسكوادرا يف غينيا زنزانات احلجز السري التابعة ملرا
، وبينما رحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة باخلطوات املتخـذة            ٢٠٠٩ويف    -١٨

من أجل مكافحة االجتار باألشخاص مبا يف ذلك إبرام اتفاقات ثنائية مع البلـدان اجملـاورة،                
ا حمدودية نطاق اجلهود الراميـة إىل مكافحـة         أعربت اللجنة عن قلقها إزاء مجلة أمور منه       

وطلبت اللجنة مجلة   . )٣٨(االجتار بالنساء، إذ تركز جهود مكافحة االجتار حالياً على األطفال         
 يف مشروع قانون مكافحة االجتار باألشخاص، تعريفـاً          بيساو -غينيا  أمور منها أن تدرج     

سباب اجلذرية لالجتار؛ وأن حتسن الوضع      لالجتار مطابقاً لربوتوكول بالريمو؛ وأن تتصدى لأل      
  .)٣٩(االقتصادي للنساء من أجل القضاء على سهولة استغالهلن وضعفهن أمام املتاجرين

وأفاد . ، أفاد األمني العام بأن االجتار باألطفال ال يزال مصدر قلق كبري           ٢٠٠٨ويف    -١٩
ء اجملتمعات احمللية تلقـوا     أيضاً بأن شرطة احلدود، ومنظمات محاية األطفال الرئيسية وزعما        

، بشأن أدوات خاصة ملنع هذا    )اليونيسيف(التدريب، بدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولة        
وأضاف أن العالقات القائمة بني املدافعني عن حقوق األطفال الـدوليني واحمللـيني             . االجتار

ري استخدام مـصطلح     عالقات متوترة إذ يعارض هذا األخ       بيساو -غينيا  واجمللس اإلسالمي ل  
  .)٤٠(وحياجج بأن سفر األطفال الطلبة إىل بلد آخر يتم على أسس دينية" االجتار"

، تبني أن ازدياد االجتار باملخـدرات مـؤخراً يف   ٢٠٠٩ويف تقرير لليونيسيف لعام       -٢٠
، طلبت  ٢٠٠٩ويف  . )٤١(مجيع أحناء البلد يعرض األطفال واملراهقني إىل اخلطر بشكل خاص         

خلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تبني التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها              جلنة ا 
من أجل مكافحة االجتار، وما إذا كان الضحايا من األطفال أو الكبار، وأن حتدد الصعوبات               
اليت تواجهها السلطات العامة يف جمال اعتقال ومعاقبة املسؤولني عن أي ترحيل لألشـخاص              

  .)٤٢(دف استغالهلم يف العمل أو ألغراض جنسيةهب
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
مـستوى اخلـدمات    "، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها فيما خيص          ٢٠٠٢يف    -٢١

إىل لكون التشريعات غري كافية وغري فعالة والفتقار النظام القضائي إىل حمـاكم و            " القضائية
  بيساو -غينيا  وأوصت اللجنة بأن تقوم     . )٤٣(موظفني مدربني للتعامل مع األحداث اجلاحنني     

أو اعتماد وتنفيذ تشريعات تنص على التطبيق الكامـل للـهيكل           /جبملة أمور منها تعديل و    
         األساسي والنظام املتعلقني بقضاء األحـداث، وفقـاً ألحكـام االتفاقيـة وغريهـا مـن                

  .)٤٤( الدوليةاملعايري
، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها الفتقار النساء إىل             ٢٠٠٩ويف    -٢٢

. )٤٥(سبل الوصول إىل العدالة ولعجزهن عن إعمال حقوقهن املنصوص عليها يف االتفاقيـة            
ليت قد   أن تقوم جبملة أمور منها ضمان إزالة مجيع العقبات ا           بيساو -غينيا  وطلبت اللجنة إىل    

تواجهها النساء يف جمال الوصول إىل العدالة، ونشر االتفاقية يف أوساط اجلمهور العام علـى               
نطاق واسع، مبا يف ذلك نشرها بلغة الكريولو وغريها من اللغات احمللية، سعياً إىل التوعيـة                

  .)٤٦(حبقوق املرأة
تعاين " أن إقامة العدل  إىل٢٠٠٦ لعام  بيساو-غينيا  وأشار التقييم القطري املشترك ل      -٢٣

مشاكل كثرية منها ضعف عدد القضاة املدربني، واللجوء إىل نواب قـضاة غـري مـدربني            
فعدم تدرب الكثري من األشخاص يؤدي إىل الوقوع يف أخطاء، وإىل           . وغياب نظام للسجون  

. عدم احترام حقوق اإلنسان ووقوع حاالت يقع فيها خلط كبري يف القـرارات القـضائية              
فالكثري . إلضافة إىل ذلك، ُيعدُّ أفراد الشرطة الذين ميثلون القانون متقدمني يف السن نسبياً            وبا

منهم من قدماء الكفاح الوطين من أجل التحرير، بينما يفتقر اجملندون اجلـدد إىل التـدريب      
         بيـساو صـدر     -وأضاف تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي عـن غينيـا           . )٤٧("املالئم
كثرة التآمر بني القطاعني واخلاص إىل جانب احملسوبية السياسية قد نالتا من            " أن   ٢٠٠٦عام  

  .)٤٨("سلطة الدولة ودمرتا كل الثقة يف النظام القضائي
 على مـشروع قـانون      ٢٠٠٨أبريل  /وأفاد األمني العام بأن الرئيس وقع يف نيسان         -٢٤

   /ئم السياسية العـسكرية قبـل تـشرين األول        العفو، ُيعفى مبوجبه مجيع املتورطني يف اجلرا      
 من املالحقة القانونية، مع إعادة احلقوق السياسية واملدنية أيضاً لألشـخاص            ٢٠٠٤أكتوبر  

وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ هذا القانون جلنة املـصاحلة         . الذين فقدوها نتيجة األزمات املاضية    
النقدي للذين تعرضوا إلصابات أو خسائر      الوطنية اليت تقوم بعدة مهام منها تقدمي التعويض         
  .)٤٩(مادية نتيجة الرتاعات السياسية العسكرية املاضية

 بيساو جواو برناردو فـيريا،      -، أدان جملس األمن اغتيال رئيس غينيا        ٢٠٠٩ويف    -٢٥
      .)٥٠(٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢ و ١ورئيس أركان القوات املسلحة، تاغمي نا ويـي يـومي           

 قدم األمني العام تقريراً عن عملية اغتيال املرشـح الرئاسـي ووزيـر اإلدارة    ، أيضاً ٢٠٠٩ويف  
، ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥اإلقليمية السابق باسريو دابو، ووزير الدفاع السابق هيلدر بروينسا يوم           



A/HRC/WG.6/8/GNB/2 

9 GE.10-10898 

ويف هذا الصدد، أشار . )٥١( االنطالق الرمسي للحملة االنتخابية وعما تلى ذلك من توتر   عشية
م إىل أن املدعي العام أعرب يف عدة مناسبات عن قلقه إزاء عدم وجود الظـروف      األمني العا 

املالية والتقنية واألمنية املالئمة للجنة التحقيق يف عمليات االغتيال هذه وأن ذلك يعوق مجلة              
وشككت جلنة التحقيـق يف     . ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢ و ١أمور منها حتقيق اللجنة يف أحداث       

ري املوازي ويف عدم تعاون اجليش من أجل الكشف عـن أمسـاء             صالحية التحقيق العسك  
واشتكت الشرطة . العسكريني الذين كانوا يزاولون مهامهم يف بيت الرئيس فيريا وقت اغتياله

القضائية أيضاً من عدم حترك السلطات العسكرية إلعادة اجلنود الذين كـانوا حمتجـزين يف               
باط مع اهلجوم على إقامة الرئيس فيريا يف تـشرين          زنزانات االحتجاز التابعة للشرطة باالرت    

 ٢ لكن أفرج عنهم الحقاً من قبل مسلحني بـزي عـسكري يـوم               ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
ومن بني خمتلف املشتبه هبم احملتجزين لدى اجليش مـدنيون غـري            . )٥٢(٢٠٠٩مارس  /آذار

ن قبل احملامني وأفـراد     ومل تكن إمكانية الوصول إىل احملتجزين م      . خاضعني للوالية العسكرية  
أسر احملتجزين مسألة منتظمة وحسب العصبة الدولية حلقوق اإلنسان فقد بدت على بعـض              

  .)٥٣(احملتجزين آثار التعذيب
 أيضاً، شدد جملس األمن على أمهية املصاحلة الوطنية وعلـى مكافحـة             ٢٠٠٩ويف    -٢٦

ـ      . اإلفالت من العقاب   ة وشـفافة يف االغتيـاالت    ودعا احلكومة إىل إجراء حتقيقات موثوق
 وإىل تقدمي املسؤولني عن هـذه       ٢٠٠٩يونيه  /مارس وحزيران /السياسية اليت وقعت يف آذار    

وطلب اجمللس أيضاً إىل اجملتمع الدويل أن يقدم الدعم إىل جلنة التحقيـق     . األعمال إىل العدالة  
السلطات املدنيـة    وحث كذلك القوات املسلحة على ضمان التزامها بطاعة          )٥٤(يف حتقيقاهتا 

وقدم األمني العام معلومات عن هـذه املـسألة يف          . )٥٥(واحترام النظام الدستوري بالكامل   
  .)٥٦(مناسبات متعددة

، أفاد األمني العام بأن املوظفني الذين حيققون يف االجتـار باملخـدرات           ٢٠٠٧ويف    -٢٧
ة املنظمة وأن محايـة     تعرضوا بشكل خاص إىل الضغط والتهديد من قبل املتورطني يف اجلرمي          

  .)٥٧(هؤالء املوظفني الشجعان ينبغي ضماهنا عاجالً
، أفاد األمني العام بأن االجتار باملخدرات أدى إىل استشراء الفساد وإىل            ٢٠٠٨ويف    -٢٨

وذكر أيضاً أن وزير العدل قال إن عملية حتقيق خاصة تدعى           . )٥٨(ازدياد ضعف املؤسسات  
 أمور منها عدم وجود قدرة عملية وحتقيقيـة وعـدم كفايـة            عملية بيساالنكا أبرزت مجلة   

استجابة الشرطة القضائية، وكذا احلاجة إىل النظر يف اختاذ إجـراء أشـد ضـد املتجـرين              
  .)٥٩(باملخدرات الوطنيني منهم واألجانب

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
ـ      ٢٠٠٧يف    -٢٩ ار باألشـخاص، ال سـيما النـساء        ، أشار املقرر اخلاص املعين باالجت

 بيساو ال تزال تعمل بقانون الزواج الوطين الذي ينص على إباحة            -واألطفال، إىل أن غينيا     
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الويل، أو  /أو كليهما قبل سن الثامنة عشرة، مبوافقة األب       ) األنثى عموماً (زواج أحد الطرفني    
  .)٦٠(مبوافقة سلطة عامة بعد البت يف أهلية الزواج

، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا إزاء انتـشار              ٢٠٠٩ويف    -٣٠
املمارسات التقليدية الضارة بسبب القانون العريف من قبيل الزواج املبكر والقسري، وتعـدد             

 بيساو على أن تلغي بـشكل       –وحثت اللجنة غينيا    . )٦١(الزوجات والزواج من أرملة األخ    
يف القوانني الوطنية والقانون العـريف يف جمـاالت الـزواج           صريح مجيع األحكام التمييزية     

والعالقات األسرية، وأن تتخذ التدابري املالئمة من أجل القضاء على املمارسـات التقليديـة              
  .)٦٢(الضارة وعلى تلك العادات والتقاليد اليت تربر هذه املمارسات وختلدها

اجلمعيات والتجمع الـسلمي واحلـق يف       حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين          -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد عن أسفها لكـون            ت، أعرب ٢٠٠٧يف    -٣١
 واليت توجه   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٩قدمتها يف    احلكومة مل تستجب لتوصيتها اليت    

فحسب املعلومات اليت وردت املقررة اخلاصـة،    . فة األمحدية املسلمة  اهتمامها إىل مسألة طائ   
 ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشرين األول  ١٤ر يف    بيساو -غينيا  وجه رئيس اجمللس اإلسالمي الوطين ل     

  .)٦٣(نداًء إىل السلطات من أجل طرد تلك اجلماعة من البلد
ـ         ٢٠٠٧ويف    -٣٢ ار باملخـدرات   ، أفاد األمني العام بأن الصحفيني الذين يغطون االجت

، أشار إىل أن هناك قضايا متفرقـة للتحـرش          ٢٠٠٨ويف  . )٦٤(اشتكوا من الضغط والترويع   
وذكر أيضاً أن تلفزيون الدولة يزداد حتيزاً يف أخبـاره الـيت            . بالصحافة جرى اإلبالغ عنها   

ة ينقلها، مركزاً على أنشطة احلزب األفريقي الستقالل غينيا والرأس األخضر على حساب بقي
، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومـة أن            ٢٠٠٩ويف  . )٦٥(األحزاب

 من قانون الصحافة، الذي جيوز مبوجبه       ٤١تقدم معلومات عن أي تعديل أُجري على الفرع         
وطلبت اللجنة أيضاً   . عدم تقدمي أي دليل يف حالة االعتداء على رأس الدولة أو تشويه مسعته            

حلكومة أن حتدد ما إذا كان األشخاص احملكوم عليهم بالسجن ُملزمون، يف املمارسـة،              إىل ا 
  .)٦٦(بالعمل يف السجن وما هي األحكام اليت ُتجيز ذلك إذا كانوا يعملون

، أشارت املقررة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق            ٢٠٠٦ويف    -٣٣
. ية جعل التثقيف يف ميدان حقوق اإلنـسان أمـراً صـعباً        اإلنسان إىل أن ارتفاع نسبة األم     

وأكدت أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أصعب يف داخل البلد، حيث هناك قلـة مـن                 
وعاىن املدافعون عـن    . املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يستطيعون القيام حبمالت التوعية        

د املادية اليت حتد من قدرهتم علـى        حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان نقصاً يف املوار       
  .)٦٧(االضطالع بأنشطتهم
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، استرعى املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري انتباه احلكومـة إىل            ٢٠٠٨ويف    -٣٤
، عندما  ٢٠٠٧يوليه  /حالة ناشط بارز يف جمال حقوق اإلنسان قيل إنه اختفى منذ أول متوز            

والـسبب  . له مصحوبني بأمر إلقاء القبض عليـه      أتى رجال القوات املسلحة الوطنية إىل مرت      
املُفترض العتقاله هو بيان أدىل به عرب حمطة إذاعية حملية يقترح فيه عزل بعض كبار املسؤولني             

وأعرب املقرر اخلاص عن قلقه     . السامني يف القوات املسلحة حلل مشكلة االجتار باملخدرات       
  .)٦٨(هبشأن السالمة البدنية والنفسية للضحية وألسرت

، أشار األمني العام إىل عدة حوادث حترش مرتبطة بعمليات االغتيـال            ٢٠٠٩ويف    -٣٥
 ٢وأفـاد أيـضاً بأنـه يف        . )٦٩(٢٠٠٩يونيه  /مارس وحزيران /السياسية اليت جرت يف آذار    

  بيـساو  -غينيا  ، هدد فرد مسلح أمن رئيس عصبة حقوق اإلنسان يف           ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
بياناً صحفياً يدين فيه االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان الـيت           بعيد إصدار هذا األخري     

 بياناً صحفياً يؤكد فيـه       بيساو -غينيا  وأصدر ممثل األمني العام يف      . ترتكبها عناصر اجليش  
وأنشأ املدعي العام جلنة للتحقيق يف . حق مجيع املواطنني يف حرية التعبري ويدين هذه األحداث 

  .)٧٠(هذه األحداث
، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء تدين مستوى             ٢٠٠٩يف  و  -٣٦

مشاركة النساء يف احلياة السياسية والعامة، وإزاء متثيلها املتدين جداً يف أعلى مستويات صنع              
 إىل وضع أهداف وجداول زمنية ملموسة لزيـادة          بيساو -غينيا  ودعت اللجنة   . )٧١(القرار

عدد النساء يف احلياة السياسة والعامة ويف عمليات صنع القرار، ورصد أثر التدابري املتخـذة               
وأشار مصدر لشعبة إحصاءات األمم املتحدة يف       . )٧٢(والنتائج احملققة، ورفع تقرير عن ذلك     

 يف  ١٤اء يف الربملان الوطين اخنفضت مـن         إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها النس       ٢٠٠٩عام  
  . )٧٣(٢٠٠٩ يف املائة عام ١٠ إىل ٢٠٠٦املائة عام 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
 مجلة أمور    بيساو -غينيا  ، طلبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إىل          ٢٠٠٩يف    -٣٧

ان تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف جمـال سـوق           منها اختاذ مجيع التدابري املالئمة لضم     
املتعلقـة مبـساواة العمـال      ) ١٩٥١(١٠٠العمل؛ وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

والعامالت يف األجر عن عمل بقيمة متساوية؛ وإيالء اهتمام خاص بظروف العـامالت يف              
اء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة       أيضاً، أبدت جلنة اخلرب    ٢٠٠٩ويف  . )٧٤(القطاع غري الرمسي  
  . )٧٥(مالحظات شبيهة

، طلبت جلنة اخلرباء إىل احلكومة أن ُتبقيها على علم بأية تطورات حتصل ٢٠٠٩ويف   -٣٨
فيما يتعلق بالتدابري املتخذة من أجل اعتماد التشريع اخلاص املقرر أن ينظم احلق يف التفاوض               

وطلبت إىل احلكومة أن تتخذ     . شاركني يف إدارة الدولة   اجلماعي ملوظفي القطاع العام غري امل     
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تدابري ملموسة من أجل التشجيع على زيادة اللجوء إىل التفاوض اجلماعي يف املمارسـة يف               
  .)٧٦(القطاعني اخلاص والعام

، الحظت جلنة اخلرباء استمرار غياب تشريع وطين بـشأن التحـرش            ٢٠٠٩ويف    -٣٩
تقدم معلومات عن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها مـن          وطلبت إىل احلكومة أن     . اجلنسي

أجل التصدي للتحرش اجلنسي من قبيل الربامج التعليمية اخلاصة بالعمال وأرباب العمـل يف              
  .)٧٧(القطاعني العام واخلاص

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
التوترات االجتماعية بسبب أسعار الغذاء قد خفّت  ، أفاد األمني العام بأن      ٢٠٠٩يف    -٤٠

مقارنة بالفترة ذاهتا من العام السابق، ويرجع ذلك أساساً إىل الضوابط املفروضة على أسعار              
بيد أن دراسة حتليلية لألمن الغذائي أجرهتا احلكومـة، واجملتمـع           . األغذية األساسية والوقود  

  .)٧٨(حذّرت من إمكانية وقوع أزمة غذائيةاملدين وشركاء التعاون يف جمال التنمية 
 نتائج آخر دراسة استقصائية جملموعة املؤشرات       ٢٠٠٩وأبرز تقرير لليونيسيف عام       -٤١

 والدة ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ١٣٨تشري إىل أن معدل وفيات الرضع بلغ      ) ٢٠٠٦(املتعددة  
 حالة والدة حية    ١ ٠٠٠ حالة لكل    ٢٢٣حية، وأن معدل وفيات من هم دون اخلامسة بلغ          

.  حالـة والدة حيـة     ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ١ ١٠٠وأن نسبة وفيات األمهات بلغت      
وتظل أمراض املالريا وااللتهابات التنفسية احلادة، واإلسهال وسوء التغذية مـن األسـباب             

، أبرزت مفوضية شـؤون الالجـئني أن الالجـئني          ٢٠٠٩ ويف   )٧٩(الرئيسية لوفاة األطفال  
 أيضاً  ٢٠٠٩ويف  . )٨٠(عاملة الرعايا فيما يتعلق بالوصول إىل الرعاية الصحية العامة        ُيعاملون م 

 على مجلة أمور منها اختاذ خطـوات     بيساو -غينيا  حثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        
من أجل حتسني اهلياكل األساسية الصحية للبلد، ال سيما يف املناطق الريفية؛ وخفض حاالت              

ات واحلمل املبكر؛ وحتسني وجود خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبـا يف            وفيات األمه 
ذلك املعلومات واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة والتربية اجلنسية، إضافة إىل الوصـول إىل             
         اخلدمات السابقة للوالدة والالحقة للوالدة وخـدمات التوليـد مـن أجـل احلـد مـن                 

  .)٨١(وفيات األمهات
 خطة وطنية   ٢٠٠٧أكتوبر  /وأفاد األمني العام أن احلكومة اعتمدت يف تشرين األول          -٤٢

اإليدز وأن منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل يظل          /ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    
 علـى   بيساو -غينيا  ، حثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة         ٢٠٠٩ويف  . )٨٢(مصدر قلق 

  .)٨٣(اإليدز/بة بفريوس نقص املناعة البشريةخفض حاالت اإلصا
 يف املائة من السكان فقط هي اليت        ٥٧ أن نسبة    ٢٠٠٩وأبرز تقرير لليونيسيف عام       -٤٣

، أفاد األمني العام بأن عاصمة بيساو تعاين نقـصاً          ٢٠٠٩ويف  . )٨٤(حتصل على مياه الشرب   
يزيد ذلك من تعرض البلـد      و. شديداً يف املياه بسب عدم وجود طاقة لتشغيل معدات الضخ         
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، سبق لألمني العام أن أشار إىل أن      ٢٠٠٨ويف  . )٨٥( بيساو -غينيا  للكولريا، اليت ُتعد وباًء يف      
ظروف العيش يف العاصمة قد تدهورت بسبب النقص الشديد يف املياه الذي اسـتمر لعـدة       

    ممـا يـضر     وعلى غرار ذلك، كاد اإلمداد بالكهرباء، النادر أصـالً، أن يتوقـف،           . أشهر
  .)٨٦(باإلمداد باملياه

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
، بعث املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعلـيم         ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٤يف    -٤٤

 اليت كان من املفروض أن ُتستأنف يف        ٢٠٠٨/٢٠٠٩ببيان يتعلق بتأخر بداية السنة الدراسية       
وحسب املعلومات اليت وردت، فقد ُحرم الطالب والتالميـذ         . ٢٠٠٨أكتوبر  /ين األول تشر

من حقهم يف التعليم، إذ حال إضراب عام شّنه املدرسون بسب متـأخرات األجـور دون                
وذُكر . واُدعي أيضاً أن احلكومة اعترفت بعجزها عن دفع مرتباهتم        . استئناف السنة الدراسية  

، وكذا كون العديد منهم غري مدربني، وأن بعضاً منهم مل يكمل            أيضاً تدين أجور املدرسني   
 ٢٠٠٩وتناول األمني العـام يف تقـاريره ذلـك اإلضـراب يف             . )٨٧(التعليم االبتدائي قط  

  .)٨٩(٢٠٠٦ و)٨٨(٢٠٠٨وإضرابات مماثلة عامي 
  على مجلة أمور بيساو-غينيا ، حثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ٢٠٠٩ويف   -٤٥

منها زيادة استثمارها يف التعليم، ال سيما يف املناطق الريفية، والتوعية بأمهية التعليم بوصـفه               
حقاً من حقوق اإلنسان وأساساً لتمكني املرأة؛ واختاذ تدابري فورية لتنفيذ التدابري الرامية إىل              

ظ بالبنات يف   ضمان املساواة للبنات والنساء يف الوصول إىل مجيع مستويات التعليم واالحتفا          
املدارس، مبا يف ذلك عرب اختاذ تدابري خاصة مؤقتة؛ وبذل جهود حثيثة من أجل حتسني اإلملام                

  .)٩٠(بالقراءة والكتابة يف أوساط البنات والنساء

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
يد بشأن  ، أشار األمني العام إىل أن السلطات الوطنية أعربت عن قلق متزا           ٢٠٠٧يف    -٤٦

ازدياد حاالت اهلجرة غري القانونية، ال سيما وأن السلطات ليست هلا القدرة على التعامل مع          
وأُفيد بأن العديد من املهاجرين هم من البلدان اجملاورة وال ميتلكون           . حجم احلاالت املتراكمة  

  .)٩١(واحُتجز العديد منهم لفترات طويلة دون توجيه هتم إليهم. أية وثائق
، أبرزت مفوضية شؤون الالجئني أن احلكومة أصـدرت يف كـانون            ٢٠٠٩ويف    -٤٧
 الجئ من أحد البلدان اجملاورة على ٦ ٠٠٠ بطاقات هوية لالجئني لفائدة ٢٠٠٢يناير /الثاين

    ، فقد ذُكـر أن احلكومـة       ٢٠٠٦ورغم أن صالحية هذه الوثائق قد انقضت عام         . ما يبدو 
وأدى ذلك إىل تقييد حركة العديد من الالجـئني         . اليةال ترغب يف جتديدها بسبب قيود م      

وقررت الـسلطات أن    . وإىل احلد من وصوهلم إىل التعليم واخلدمات املصرفية وفرص العمل         
 بـأن    بيساو -غينيا  وأوصت مفوضية شؤون الالجئني     . )٩٢(٢٠١٠تصدر وثائق جديدة يف     

ويف هـذا الـصدد،    . ي اللجوء تواصل جهودها من أجل تقدمي احلماية إىل الالجئني وملتمس        
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 قانوناً جديداً لالجئني دخل حيـز النفـاذ يف          ٢٠٠٨ اعتمدت يف     بيساو -غينيا  أبرزت أن   
 ويتضمن أحكاماً مفصلة بشأن الطرد، ووقف العمل، وعـدم الـرد،            ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

  .)٩٣(وتشغيل ملتمسي اللجوء وتوثيقهم

  ت واملعّوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديا  -ثالثاً   
، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن سلسلة من العوامل تعرقل بشكل            ٢٠٠٢يف    -٤٨

وذكرت بوجه خـاص أن     . خطري إعمال حقوق األطفال، ال سيما يف جمايل الصحة والتعليم         
 كان له أثر مدمر جداً يف اهلياكل األساسية، مبا يف ذلك ١٩٩٩ و ١٩٩٨الرتاع املسلح عامي    

وأدركت جلنة حقوق الطفل ضعف الظروف االقتصادية يف البلد، . مات الصحية التعليم واخلد 
وحجم دينها اخلارجي وأن نسبة كبرية من السكان تعيش يف فقر وأن البلد حيتل رتبة متدنية                

وختاماً، أشارت جلنة حقوق الطفل إىل تدين مستوى        . جداً فيما يتعلق مبؤشر التنمية البشرية     
راءة يف أوساط السكان عموماً وإىل عبء التقاليد العريقة الـيت يعـوق             اإلملام بالكتابة والق  

  .)٩٤(بعضها تنفيذ االتفاقية
، أشار الفريق االستشاري املخصص التـابع للمجلـس االقتـصادي           ٢٠٠٨ويف    -٤٩

بيساو إىل أن البلد ال يزال يواجه حتـديات خطـرية، آخرهـا              - واالجتماعي املعين بغينيا  
وأعرب الفريق عن قلقه إزاء هذا التطـور       . ةَ عبور للمتجرين باملخدرات   استخدام إقليمه حمط  

وما يرتبط به من أنشطة إجرامية من شأهنا أن تنال من الدولة وأن تضعفها أكثـر، ودعـا                  
  .)٩٥(اجملتمع الدويل إىل مساعدة البلد من أجل مواجهة هذا التحدي اجلديد

ضد املـرأة بالعقبـات االقتـصادية       ، أقرت جلنة القضاء على التمييز       ٢٠٠٩ويف    -٥٠
واالجتماعية والسياسية النامجة عن فترات الرتاع وعدم االستقرار السياسي واملؤسسي، وكذا           
حبالة البلد اهلشة فيما خيص الفقر املدقع، مما له أثر سليب على السكان بكاملهم، وال سـيما                 

  .)٩٦(على النساء والبنات

  االلتزامات الوطنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات و  -رابعاً   

  توصيات خاصة للمتابعة    
، يف   بيـساو  -غينيا  ، طلبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أن تقدم           ٢٠٠٩يف    -٥١

غضون سنتني، معلومات كتابية عن اخلطوات املتخذة من أجل تنفيذ التوصية املتعلقة بتشويه             
  .)٩٧(األعضاء التناسلية لإلناث وبالتعليم
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -اً خامس
  بيـساو  -غينيـا   ، أبرز األمني العام مالحظة صندوق النقد الدويل بأن          ٢٠٠٧يف    -٥٢

ستستمر يف احتياجها املساعدة يف األجل املتوسط، إذا أُريد هلا أن حتقق أهدافها االقتـصادية               
 وصف على أنه أساسي     واالجتماعية وأن تضمن مستويات عيش أساسية ودنيا، وأن حتقق ما         

  .)٩٨(بالنسبة لتدعيم السالم وبناء الدولة القائمة على سيادة القانون
،  بيساو -غينيا  ، أكد جملس األمن من جديد أمهية إصالح القطاع األمين يف            ٢٠٠٨ويف    -٥٣

 احلكومة على مواصلة جهودها يف جمال تنفيذ برنامج إصالح القطاع األمين الـوطين              وشجع
  .)٩٩( إىل تقدمي اجملتمع الدويل ملزيد من املساعدة املنسقة من أجل تنفيذهوأكد احلاجة

، أشار األمني العام إىل أن السلطات الوطنية مستمرة يف توجيه نـدائها             ٢٠٠٨ويف    -٥٤
للحصول على الدعم الدويل من أجل مكافحة االجتار باملخدرات يف مواجهة ارتفاع وتـرية              

   .)١٠٠(ملنظمة ككلاالجتار باملخدرات واجلرمية ا
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