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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
   ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٩

املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً       موجز أعدته مفوضية األمم         
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

   ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  * بيساو-غينيا     

 إىل عمليـة    )١(صـاحبيت مـصلحة    موجز للمعلومات املقدمة من جهتني     هذا التقرير   
ئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس       وهو يتبع هيكل املباد   . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار        
الـنص مراجـع    وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية        . بادعاءات حمدَّدة  فيما يتصل 

. على النصوص األصلية دون تغيري     املعلومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء        
، ُخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل       ١٦/٢١وعمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان      

إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء           
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . لى التقيد الكامل مببادئ باريس    ع

وقد روعيت يف إعداد هـذا      . اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة     اإلنسان النصوص الكاملة  
  .االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة دورية التقرير

__________ 

 .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدمة من اجلهات املعنية    
  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية   -١  
 أن انعدام االستقرار السياسي واملؤسسي الذي واجهـه         ١الحظت الورقة املشتركة      -١

. على عملية اعتماد الصكوك القانونية الدولية     اً  البلد خالل السنوات األربع املاضية قد أثر سلب       
لإلجراءات العاديـة  اً فاقيات، مل تودع هذه االتفاقيات وفق  وحىت يف حاالت التصديق على ات     
  .)٢(الالزمة ليصبح البلد دولة طرفاً

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 أن عدم اعتماد الصكوك الدولية ال ميكن أن يتخذ تعلة           ١الحظت الورقة املشتركة      -٢

من الدسـتور الـوطين      ٢٩دامت املادة    لتربير ما حدث من انتهاكات حلقوق اإلنسان، ما       
  .)٣(مباشراًاً  النظام الدويل تطبيقتقضي بأن تطبق قواعد حقوق اإلنسان وممارساهتا املكرسة يف

   وتدابري السياسة العامة والبنية األساسية حلقوق اإلنسان اإلطار املؤسسي  -٣  
خمتلفة أبرزت خالل جولـة االسـتعراض       اً   إىل أن وفود   ١أشارت الورقة املشتركة      -٣
بيـد أن   . ملبادئ باريس اً  الشامل السابقة ضرورة إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفق        لدوري  ا

اللجنة الوطنية احلالية تفتقر إىل االستقالل الوظيفي واملوارد املادية واملالية الالزمة ألداء مهامها 
 الوطنيـة    بإعادة تنظيم اللجنـة    ١وأوصت الورقة املشتركة     .)٤(وتنفيذ خطة عملها وبراجمها   

حلقوق اإلنسان وتنشيطها عن طريق تزويدها باحلد األدىن من الظروف الالزمة لالضـطالع             
   .)٥(بأنشطتها يف كنف احلياد والرتاهة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -باء  
 بإنشاء آليات لتنفيذ ورصد االلتزامات املترتبـة علـى          ١أوصت الورقة املشتركة      -٤

صكوك القانونية الدولية على أن تكفل هذه اآلليات مشاركة منظمـات           انضمام البلد إىل ال   
   .)٦(اجملتمع املدين، وال سيما اجملتمعات احمللية، يف تنفيذ تلك االلتزامات

 الـدويل   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون          -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  التمييزدم املساواة وع  -١  
 إنشاء إدارة خاصة بالقضايا اجلنـسانية ضـمن وزارة          ١الحظت الورقة املشتركة      -٥

 بإعداد واعتماد اخلطة االستراتيجية للقضاء علـى العنـف          ٢٠١٣الداخلية؛ والقيام يف عام     
   .)٧(اجلنساين؛ واملوافقة على السياسة الوطنية للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني
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  وأمنه الشخصي ياة واحلريةحق الفرد يف احل  -٢  
، بعد مرور   ٢٠١٠مايو  / أن التقرير السابق قُدِّم يف أيار      ١الحظت الورقة املشتركة      -٦

 على السلطة املنشأة بـصورة      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١شهر على اهلجوم الذي شنه اجليش يف        
س قانونية، واختطاف رئيس الوزراء السابق السيد كارلوس غوميز جونيور، وإرغـام رئـي            

ومنذ ذلك التاريخ، باتت العالقة     . األركان العامة للقوات املسلحة على االستقالة من منصبه       
بني السلطة السياسية املنشأة بصورة شرعية واجلهاز العسكري تتسم بتدخل هذا األخـري يف              

وتصاعدت موجة انتهاكات حقوق اإلنـسان      . الشؤون السياسية وحىت يف النظام القضائي     
ت االختطاف والضرب واالضطهاد مستهدفة على وجه اخلصوص املـدافعني    وتزايدت عمليا 

وتفاقمت األوضاع بوفاة رئيس اجلمهورية ماالم باكـاي سـاهنا، يف           . عن حقوق اإلنسان  
  .)٨(، ما اضطر البلد إىل الدعوة إىل انتخابات رئاسية سابقة ملوعدها٢٠١٢يناير /كانون الثاين

، ٢٠١٢مـارس  / أن االنتخابات أجريـت يف آذار     إىل ١وأشارت الورقة املشتركة      -٧
وقـد أدى   . ولكنها مل تستكمل ألن اجلولة الثانية تعطلت جراء عملية انقالب قادها اجليش           

هذا بدوره إىل دخول فترة انتقالية اتسمت بتشكيل حكومة تضم خمتلف األحزاب السياسية             
 عملها لكنه تعـذر عليهـا       وواصلت اجلمعية الشعبية الوطنية   . بقيادة رئيس مجهورية مؤقت   

اً  ليغدو البلد حمكوم   اً،وُعلِّق العمل بدستور اجلمهورية جزئي    . ممارسة مجيع مهامها الدستورية   
  .)٩(بوثيقة انتقالية ووثائق مرفقة

يف تنفيذ اإلصـالحات    اً   بيساو قدم  - بأن متضي غينيا     ١وأوصت الورقة املشتركة      -٨
على جتنب تدخل اجليش باستمرار يف شؤون     اً  ن، حرص يف قطاعي الدفاع واألم   اً  األكثر إحلاح 

 احلكم؛ وأن هتيئ ظروف احلكم واالستقرار املؤسسي مبا يسمح بتنفيذ خطط واستراتيجيات           
 بأن حتسن احلكومة ظـروف      ١كما أوصت الورقة املشتركة      .)١٠(لألمدين املتوسط والطويل  

ه الظروف سبب أساسـي يف      سالمة األشخاص وممتلكاهتم، آخذة يف االعتبار أن غياب هذ        
  .)١١(العديد من الصراعات

 أن العنف بالنساء ينشأ باألساس داخـل األسـرة أو           ١والحظت الورقة املشتركة      -٩
وحبسب عمر النساء وحالتهن الزوجية، عادة ما يكون املعتدون املباشـرون           . األسرة احلاضنة 

وميكن أن حيـدث    ).  يف املائة  ٦٧(الرئيسيون من الوالدين واإلخوة، وبدرجة أكرب، األزواج        
، وقد حيـدث يف بعـض       ) يف املائة  ٨٥(االعتداء يف املدرسة ومكان العمل إضافة إىل املرتل         

يف الشوارع أو يف املؤسسات العامة، مبا فيها الشرطة، بل حـىت يف املراكـز               اً  األحيان أيض 
  .)١٢(مقبوالًاً  يف املائة من النساء ضرب أزواجهن هلن أمر٥١وتعترب . الصحية

املمارسات اً  إىل أن العنف اجلنسي واجلنساين يشمل أيض١وأشارت الورقة املشتركة   -١٠
الثقافية اليت تضر بصحة النساء ناهيك من أهنا تطبق دون مراعاة قـرارهن أو اختيـارهن أو                

وينطبق هذا على تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث، واملمارسـات املتـصلة            . مساع رأيهن 
تقوم اً  ويتبع العنف اجلنسي واجلنساين طقوس    .  واخلالفة يف حاالت انفصال الزوجني     بالزواج،



A/HRC/WG.6/21/GNB/3 

GE.14-19996 4 

ويتفـشى يف إطـار     . من العقاب البدين واإلهانة   اً  على تعليم خضوع املرأة، وتشمل ضروب     
الزواج القسري أو املرتب استغالل الفتيات يف بيوت أزواجهن من قبـل أفـراد األسـرة                 

  .)١٣( االغتصابواألزواج أنفسهم، ويشمل ذلك
مـن  اً حمدوداً  أن السلطات احلكومية قد اعتمدت عدد   ١والحظت الورقة املشتركة      -١١

والحظـت  . التدابري للتقليل إىل أدىن حد من تأثريات هذه املمارسـات وحلمايـة النـساء             
باخلصوص إنشاء نظام الوصاية على القصر ألغراض الدعوى، وقسم األسرة والقصر داخـل          

وباإلضافة إىل ذلـك،    . اإلقليمية، الذي تبني أنه أداة جيدة لرصد حقوق املرأة        حمكمة بيساو   
 .)١٤(عني أخصائيون اجتماعيون وخرباء يف علم االجتماع بغرض تقدمي الـدعم يف احملكمـة         

بشأن تشويه األعضاء التناسلية    اً  أن القانون الصادر مؤخر   اً   أيض ١والحظت الورقة املشتركة    
 املرتيل، واإلصالحات السياسية واملؤسسية وإصالحات االقتـصاد        لإلناث ومكافحة العنف  

، أدوات مهمـة  ١٣٢٥الكلي، إىل جانب خطة العمل الرامية إىل تنفيذ قرار األمم املتحـدة   
إضافية ميكن أن تساعد على احلد من ظاهرة العنف اجلنسي واجلنساين، شأهنا يف ذلك شأن               

توى اجملتمع املدين من أجل تسليط الضوء علـى         اآلليات املنشأة على مستوى الواليات ومس     
  .)١٥(لسكان حبقوقهم، ال سيما النساءهذه املسألة، وإذكاء وعي ا

نقائص خطرية يف هـذا       إىل استمرار وجود   ١ومع ذلك، أشارت الورقة املشتركة        -١٢
جملال، الثغرات القانونية، ونقص اهلياكل الالمركزية لآلليات املختصة يف هذا ا         : الصدد، ومنها 

وضعف القدرة على التدخل، والتركيز بقدر أكرب على ضروب معينة من العنـف اجلنـسي               
وعالوة على ذلك، يوجـد     . واجلنساين على حساب حاالت أخرى عادة ما يغمرها النسيان        

  .)١٦(انونية وآليات احلماية القائمةنقص واضح يف الوصول إىل املعلومات الق
) املبادرة العاملية (إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال       وأشارت املبادرة العاملية      -١٣

 بيساو ال جتيز العقاب البدين لألطفال كجزاء على ارتكـاب جرميـة،      -إىل أن قوانني غينيا     
ويرجح أن يكون احلال كذلك يف السجون واملدارس، لكن هذا العقاب غري حمظور يف املرتل               

  .)١٧(لنهاريةاية البديلة والرعاية اومؤسسات الرع
والحظت املبادرة العاملية أن احلكومة صرحت بأن احلكم الوارد يف القـانون املـدين                -١٤
، قـد   "تأديب أبنائهم باعتدال على ما يرتكبون من أخطاء       "، الذي جييز للوالدين     ١٨٨٤ لعام
وء بيد أنه ال يوجد أي حظر صريح للعقاب البدين، كما أن األحكام املناهضة للعنف وس              . ألغي

.  ال ُتفسَّر على أهنا حتظر العقـاب البـدين لألطفـال           ١٩٩٣املعاملة يف قانون العقوبات لعام      
وأشارت إىل حتليل البيانات الرئيسي املتعلق بتأديب األطفال يف املرتل على مدى الفترة ما بـني                

، خلص إىل   ٢٠١٠، الذي أجرته منظمة األمم املتحدة للطفولة يف عام          ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عامي  
 بيـساو   - سـنة يف غينيـا       ١٤ و  يف املائة من األطفال املتراوحة أعمارهم بني سنتني        ٨٢ أن

يف الشهر الـذي سـبق      ) أو االعتداء النفسي  /بواسطة العقاب البدين و   (لتأديب عنيف    خضعوا
إىل أن جلنـة حقـوق الطفـل        اً  وأشارت املبادرة العاملية أيض    .)١٨(إعداد الدراسة االستقصائية  
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تطبيق العقوبة البدنية يف األسرة ويف سـياقات أخـرى           لقها يف مناسبتني إزاء   أعربت عن ق   قد
  .)١٩(رسة واختاذ تدابري أخرى بشأهنا بيساو، وأوصت حبظر هذه املما-غينيا  يف
 بيساو ماضية يف تنفيذ عملية ملواءمة القوانني        -وأشارت املبادرة العاملية إىل أن غينيا         -١٥

مع اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه، وأن من املقـرر صـياغة               
وأعربت عن أملها يف أن حيث الفريـق العامـل          . مشروع قانون شامل بشأن محاية األطفال     

ضمان اغتنام الفرصة اليت تتيحها هذه اإلصالحات إلقرار حظرٍ وملنع العقـاب        احلكومة على 
  .)٢٠(البدين يف مجيع السياقات، مبا فيها املرتل، على سبيل األولوية

 إىل أن عمل األطفال ظريف يف معظم األحيان، ويزاول          ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٦
من أشـكال   اً  ات أسرية، وال يعترب عموم    يف الغالب على أساس غري منتظم هبدف تغطية نفق        

  .)٢١(العنف اجلنسي واجلنساين إال إذا أجرب األطفال على أدائه
 كذلك أن البلـد     ١وخبصوص عمل األطفال يف املنازل، الحظت الورقة املشتركة           -١٧
زال يفتقر إىل هياكل وأدوات وطنية ملكافحة هذه الظاهرة بصورة فعالة رغم أنه قد صدق  ما

  .)٢٢(عض االتفاقيات الدولية ذات الصلةعلى ب
 بأن االستغالل اجلنسي للقصر بات مصدر قلق يف اآلونة          ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٨

بـسبب هـشاشة     وتنامت هذه الظاهرة باألساس يف املناطق السياحية والفنـادق        . األخرية
ير عن حاالت يتجر    وتتواتر التقار . مؤسسات الدولة وحضورها الباهت يف معظم أحناء البلد       

فيها بالفتيات ألغراض االستغالل اجلنسي يف حانات ومطاعم صغرية، على الرغم من عـدم              
  .)٢٣(نات عن مدى انتشار هذه املشكلةوجود بيا

 إىل استمرار ظاهرة إرسال األطفال إىل اخلـارج بتعلـة           ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٩
 التسول يف الشوارع، ال سيما شوارع املدن الكربى،         الذهاب لتعلم القرآن فينتهي هبم األمر إىل      

غري أهنا أبرزت أن السلطات، ال سيما دوائر اهلجـرة          . وهو ما يعرف بظاهرة األطفال الطالبني     
  .)٢٤( وتعمل على مكافحتها بقوة أكربهبذه املشكلةاً ومراقبة احلدود، باتت أكثر وعي

ىل أن اعتماد قانون مكافحة االجتـار        إ ١ويف هذا الصدد، أشارت الورقة املشتركة         -٢٠
، سـاهم يف    ٢٠١١بالبشر، وال سيما النساء واألطفال، مبن فيهم األطفال الطالبون، يف عام            

  .)٢٥( األشخاص املتورطني يف االجتارردع العديد من

   العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من  -٣  
 اعتماد بعض التدابري من أجل مكافحة العنـف، مبـا يف            ١ة  الحظت الورقة املشترك    -٢١
تشكيل فرق خاصة بالفئات الضعيفة يف إطار الشرطة القضائية؛ وإنشاء مراكز للوصول            : ذلك

وقد أنشأت احلكومة هذه املكاتب عن طريـق وزارة         . إىل العدالة من أجل دعم ضحايا العنف      
مين، هبدف تقدمي املساعدة القانونية إىل أضعف      العدل يف إطار إصالح قطاع العدالة والقطاع األ       

، على مشروع قانون ٢٠١١والحظت عالوة على ذلك موافقة جملس الوزراء، يف عام       . الفئات
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حلماية الشهود من أجل ضمان املزيد من السالمة واألمن للشاهدين على خمتلـف انتـهاكات               
  .)٢٦(ا حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأةحقوق اإلنسان، مبا فيه

 أن احملاكم القطاعيـة     ١وفيما يتعلق بسري عمل احملاكم، الحظت الورقة املشتركة           -٢٢
كانت تعمل يف فترة اإلبالغ السابقة، عندما قُدم تقرير االستعراض الدوري الـشامل يف               اليت

.  حمكمة وقد كان من املتوخى أن تكون ستة وعشرين         ٢٠، اقتصر عددها على     ٢٠١٠عام  
ومعظم قضاة هذه احملاكم غـري  . ٢٠١٤من عام   اً   حمكمة اعتبار  ١١ض إىل   أن العدد اخنف   إال

أمـا احملـاكم    . حاصلني على تدريب قانوين، ويراكمون الوظائف يف حمكمتني أو ثـالث          
اإلقليمية، اليت كان من املقرر إنشاؤها يف مجيع املناطق، فال تعمل إال يف مخس مناطق، منـها    

  .)٢٧(ة، من فرصة اللجوء إىل احملاكما يف املناطق اجلنوبيبيساو، ما حيرم الكثريين، ال سيم
 أن مراكز الوصول إىل العدالة أنشئت لتشجيع ودعـم  ١والحظت الورقة املشتركة     -٢٣

بيد أن نقص اإلمكانات واالفتقـار      . اللجوء إىل جهاز القضاء الرمسي وجتنب القضاء اخلاص       
  .)٢٨(ىل إطار قانوين يعوقان كفاءهتاإ

 أن العقبة األخرى اليت حتول دون جلوء الناس إىل احملاكم           ١ت الورقة املشتركة    وأضاف  -٢٤
، غـدا مجيـع     ٢٠١١ يف عام    ٨/٢٠١٠فمنذ الشروع يف تطبيق القانون      . تكمن يف األتعاب  

وحـىت  . األشخاص غري القادرين على دفع الرسوم األولية حمرومني من اللجـوء إىل احملـاكم             
االعتراض على الشكوى قبل دفع مبلغ معني للمحكمة قد يتجاوز          الطرف املدعى عليه ال ميكنه      

أن حيصل غري القادرين    اً  ومن الصعب أيض  .  يف املائة من إمجايل التكاليف     ١٠يف بعض احلاالت    
  .)٢٩(طويالًاً ويستغرق وقتاً لعجز مكلفعلى الدفع على إعفاء من األتعاب ملا كان إثبات هذا ا

أن  فيما يتعلق بالدفاع عن النظام املنشأ مبوجب الدستور،        ،١وذكرت الورقة املشتركة      -٢٥
مل ختـضع    حاالت الفساد واجلرائم العنيفـة، وبعـض القـضايا ذات الطـابع الـسياسي،             

بل على العكس من ذلك، قُوِّض النظام الدستوري بعملية انقالب وبتعليق           . واملقاضاة للتحقيق
قالية مقاليد احلكم، مل ُيمنح رئيس اجلمهورية       وعندما استلمت احلكومة االنت   . العمل بالدستور 

  .)٣٠(اإلدارة  التعذيب والفساد وسوءاملؤقت صالحيات فعالة، ومل يتمكن من التصدي ألعمال
 بيساو بتنفيذ اإلصالحات يف قطاع      - بأن تعجل غينيا     ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢٦

ن الظـروف االقتـصادية     على ضمان الوصول إىل اخلدمات، بصرف النظر ع       اً  العدل حرص 
  .)٣١(صل االجتماعي واملوقف السياسيونوع اجلنس واأل

 بأن يتقيد البلد باملمارسات املتعلقة مبكافحـة الفـساد          ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢٧
   .)٣٢(وانعدام الشفافية يف إدارة املؤسسات العامة، ال سيما فيما يتصل باملوارد الطبيعية

بيـد أن ظـروف     .  بناء سجنني بدعم من الـشركاء      ١ركة  والحظت الورقة املشت    -٢٨
وأظهـرت الـشكاوى    . احتجاز السجناء كافة، ال سيما النساء والشباب، ال تزال متردية         

 واإلجراءات التأديبيـة  ٢٠١٣ و٢٠١٢املرفوعة على موظفني وحراس يف السجون يف عامي       
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ـ           ور الـسجون، أن هـذه      اليت اختذهتا ضدهم وزارة العدل، بصفتها اجلهة املسؤولة عن أم
للمعـايري  اً  وفقاملؤسسات تفتقر إىل شيء جيعل موظفيها حيترمون حقوق اإلنسان ويتصرفون    

  .)٣٣(الدولية الدنيا

  اركة يف احلياة العامة والسياسيةحق املش  -٤  
 أن املساواة بني اجلنسني ما زالـت بعيـدة التحقيـق،            ١ذكرت الورقة املشتركة      -٢٩

 ٢٠١٤ة الدستورية اليت نشأت عقب االنتخابات التـشريعية لعـام   وأشارت إىل أن احلكوم   
  .)٣٤( من بينهم مخس وزيرات فقطاً،عضو ٣١مؤلفة من 

   التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف  -٥  
، فيما يتعلق بالعمالة، أن األفراد الذين ينجحون يف نيل          ١الحظت الورقة املشتركة      -٣٠

صـعوبات يف التوظيـف     اً  تقين أو الثانوي أو اجلامعي يواجهون هم أيض       قسط من التعليم ال   
  .)٣٥(شباب على مباشرة األعمال احلرةبسبب االفتقار إىل سياسات وطنية للعمالة وتشجيع ال

  احلق يف الصحة  -٦  
 بأن اخلدمات الصحية ال تزال باهظة التكلفـة بالنـسبة           ١أفادت الورقة املشتركة      -٣١
أن الرسوم املفروضة يف املستشفيات تثين املرضى عن السعي إىل احلـصول            النساء، ذلك    إىل

  .)٣٦(تشجع جلوءهم إىل الطب التقليديعلى اخلدمات املناسبة هلم، و

  احلق يف التعليم   -٧  
، فيما يتعلق بالتعليم، نقص الفرص املتاحـة، ال سـيما           ١الحظت الورقة املشتركة      -٣٢

ة عن الصراعات االجتماعية بني احلكومات ونقابات العمال،        للفتيات، وتواتر اإلضرابات الناجت   
  .)٣٧(جل أدىن معدالت احلضور املدرسي بيساو تعّد من البلدان اليت تس-ما جعل غينيا 

 بيساو ألضـعف الفئـات ظـروف        - بأن هتيئ غينيا     ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٣
وأن تعيد تطبيق سياسة تشجيع     احلصول على التعليم األساسي واخلدمات الصحية األساسية،        

  .)٣٨(لفتيات على الذهاب إىل املدرسةا

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٨  
يف مجيـع   اً   أن األشخاص ذوي اإلعاقة هم األشد حرمان       ١ذكرت الورقة املشتركة      -٣٤

فهم يعانون داخل جمتمعاهتم احمللية ويف مجيع اجملاالت كالـصحة والتعلـيم            . جوانب احلياة 
ما تكون رعاية هذه الفئة واحتياجاهتا اخلاصة آخر اهتمامـات          اً  وكثري. جتماعيةواحلماية اال 

وعلى مدى السنوات األربع املاضية، مل تعتمد أي سياسات لتلبية احتياجاهتم اخلاصة،       . الدولة
فيما عدا توقيع االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري،            

  .)٣٩(تعني التصديق عليهمان ما زال ياللذي
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