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 بعض تأمالٍت في البلد ونظامه السياسي وإطاره القانوني -أوالً  
 نبذة عن البلد -ألف 

كيلــومرتاا مربعــاا ويقــد ر عــدد ســكا ا   06 952بيســاو علــى مســاحة تبلــ   -متتــد غينيــا  -9
مــن الســكان بينمــا رثــا الرجــال  يف املائــة 29.67مليــون نســمة، ومتثــا النســاء نســبة  9.7حــو بن

مـــنهم، اســتناداا إىل البيانـــات املســتمدة مــن املعهـــد الــوطين ل حصـــاءات  يف املائــة 41.00نســبة 
تــوازن يف العــدد بــني اجلنســني. ويبلــ  معــدل كثافــة  د الســكان، ومــن ا يكــاد يكــون هنــا وتعــدا

( أشــخال لكــا كيلــومرت مربــع، والعملــة املتداولــة هــي فرنــ  اجلماعــة املاليــة 2ســة  الســكان م
فرنكــــاا مــــن  622.127األفريقيــــة، ولــــه ســــعر اــــرو ثابــــت مقابــــا اليــــورو هــــو: يــــورو واحــــد   

 فرنكات اجلماعة املالية األفريقية.
ل عمالـة الفئـة ومل تألهد حالة العمالة حتسناا ملحوظـاا، ل سـيما بالنسـبة للألـباب. وبلـ  معـد -5

يف  4.6، ومثلــت النســاء نســبة 5331يف عــام  يف املائــة 93.6عامــاا نســبة  54إىل  92العمريــة مــن 
منهــا. وإ ا أُخــذت البطالــة اجلزئيــة وبطالــة الألــباب يف العتبــار، يُفــرتد أن يبلــ  معــدل البطالــة  املائــة
ات الســـرتاتيجية للحكومـــة يف . وهلـــذا الســـبب، ســـتكون العمالـــة يـــور تركيـــز ا يـــار يف املائـــة 03حنـــو 

 جمالت الزراعة ومصائد األمسا  وأنألطة املعاجلة.
يقع البلد يف غرب أفريقيا، بني خط الستواء ومدار السرطان، وحتده مجهورية السنغال و  -0

بـر رئيسـي مشالا، وغينيا شرقاا وجنوباا، بينما يألكا احمليط األطلسي واجهته الغربيـة. ويتـألف مـن 
َجزيــرة وُجزيــرة  أرخبيــا بيجـــاغوا(، معظمهــا لــيس مــأهولا. وتعــرُب البلــد شـــبكة   41 وأكثــر مــن

 كثيفة من األ ار  كاشو، ومانسوا، وغيبا، وكوروبال، وتومبايل( والبحريات ومصبات األ ار.

 الوضع السياسي -باء 
ـــَدة  ات ســـيادة، نظامهـــا السياســـي شـــبه رئاســـي، بيســـاو دولـــة -غينيـــا  -4 وتقـــوم  علمانيـــة موح 

علـــى أســـاا مبـــدأ الفصـــا بـــني الســـلطات. وتســـتند شـــرعية الســـلطة التألـــريعية إىل انتخابـــات منتظمـــة 
 ألعضاء الربملان بالقرتاع العام املباشر والسري.

مجيــــع القــــوانني ويتوقــــف اعتمــــاد وتســــتند إىل الألــــرعية الدرقراطيــــة. تلتــــزم الدولــــة بالدســــتور و  -2
الدولــة واحلكومــات احملليــة علــى امتثالــه للدســتور. ويــن  الدســتور وغريهــا مــن املراســيم الــن تصــدر عــن 

على وجوب تفسـري القواعـد املتعلقـة بـاحلقوق األساسـية طبقـاا ل عـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان  املـادة 
(، وعلـــى حيـــاد 06(، وعلـــى عـــدم تطبيـــق عقوبـــة اإلعـــدام حتـــت أي ظـــرو مـــن الظـــروو  املـــادة 51

 (.59 قوات الدفاع واألمن  املادة
، بعــد اعتمــاد الدرقراطيــة املتعــددة األحــزاب، إ  ُعقــدت ولكــن البلــد شــهد انقالبــات متعاقبــة -6

، ومل يتســن للهيئــات الســيادية املنبثقــة عنهــا البقــاء يف ســدة 9114النتخابــات العامــة األوىل يف عــام 
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ســـتويات: فمـــع احلكـــم حـــ   ايـــة وليتهـــا. وإضـــافة إىل  لـــ ، كانـــت النتـــائ  ســـلبية علـــى مجيـــع امل
بيســـاو جـــراء عزلتهـــا عـــن اجملتمـــع الـــدويل  -أفَـــا جنـــم دولـــة غينيـــا  ،5395نيســـان/أبريا  95 انقـــالب

 بسبب العقوبات املفروضة عليها. وعاىن سكا ا األمر ين

 المنهجية -جيم 
بيســاو عــن حقـــوق اإلنســان قصــد تقييمــه يف إطــار الســـتعراد  -إلعــداد تقريــر غينيــا  -7

ـــه العمـــا، بصـــفته الـــدوري الألـــاما،  عضـــو فـــود رئـــيس الـــوزراء إىل وزيـــر العـــدل اـــالحية توجي
 احلكومة املسؤول عن قطاع العدل، أي املؤسسة املعنية بألؤون حقوق اإلنسان.

تألـرين  7املـؤر   GMJ/2014/27قرر وزير العدل، مبوجـب املرسـوم رقـم ويف هذا الصدد،  -1
م ممثلـــني عـــن مكتـــب رئـــيس الـــوزراء، ووزارة األول/أكتـــوبر، إنألـــاء فريـــٍق عامـــا هلـــذا الغـــرد، يضـــ

العـــدل، واللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان، ووزارة ا ارجيـــة، ووزارة الألـــباب والثقافـــة والرياضـــة، 
التماســ  الجتمــاعي، ومكتــب املــدعي واجلمعيــة الوطنيــة، والــوزارة املعنيــة بألــؤون املــرأة واألســرة و 

 ة التعليم.العام، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووزار 

قد أُعد هـذا التقريـر اسـتناداا إىل املبـادت التوجيهيـة الـن يـن  عليهـا قـرار جملـس حقـوق و  -1
إلعـــداد املعلومـــات ، واملبـــادت التوجيهيـــة العامـــة 5337حزيران/يونيـــه  91املـــؤر   2/9اإلنســـان 

 (.HRC/L.24املوضوعة لغرد الستعراد الدوري الألاما  الوثيقة 
ريـــر الــــوطين اإلقلــــيم الـــوطين بأســــره، واســـُتخدمت يف إعــــداده منهجيــــة ويغطـــي هــــذا التق -93

الرمسيــة، مــع  واملــواد البحــا املرجعــي، إىل جانــب التحقيــق وأســلوب التحليــا املقــارن بــني العنااــر
 استقاء عناار حقيقية من احلياة اليومية، أي التطبيق العملي للصكو  الدستورية والقانونية.

لألــــاما إجــــراء وضــــعته اجلمعيــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة مبقتضــــى الســــتعراد الــــدوري او  -99
 الذي أُنألئ مبوجبه جملس حقوق اإلنسان. 5336آ ار/مارا  92املؤر   63/529 القرار
إىل جمموعـــة البلـــدان الـــن يتعـــني عليهـــا تقـــد  تقريـــر عـــن مـــد  بيســـاو  -وتنتمـــي غينيـــا  -95

 تطبيق حقوق اإلنسان يف البلد.

 نونياإلطار القا -دال 
 المعايير الوطنية لحقوق اإلنسان -6 

بيســــاو اــــكو  قانونيــــة حلقــــوق اإلنســــان بعيــــدة املــــد . وتتــــألف هــــذه  -لــــد  غينيــــا  -90
 العادية، واللوائح التنفيذية.الصكو  من القانون األساسي، أي الدستور، والقوانني 

دين وقــانون اإلجــراءات لــذا، فــاىل جانــب الدســتور والقــوانني العاديــة الــن تقــر القــانون املــ -94
املدنيـــة، والقـــانون اجلنـــائي وقـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة، والقـــانون العـــام للعمـــا، والقـــانون املتعلـــق 
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بوضـــع مـــوظفي اإلدارة العامـــة، والقـــانون املتعلـــق بوضـــع القصـــر، تـــة عـــدة اـــكو  قانونيـــة تتعلـــق 
 بتنفيذ الصكو  الدولية يف القانون احمللي، ومن مجلتها ما يلي:

أيار/مايو، القاضي باسقاط التمييـز بـني األطفـال  0املؤر   4/76القانون رقم   أ( 
 الألرعيني وغري الألرعيني؛

أيار/مـــايو، الـــذي يـــنظم مســـألة الألـــريكني غـــري  0املـــؤر   0/76القـــانون رقـــم   ب( 
 املتزوجني؛
حزيران/يونيـــــه، الـــــذي يكفــــــا  94املـــــؤر   99/5393املرســـــوم بقـــــانون رقـــــم   ج( 
  حق الحتماء بالقانون واللجوء إىل القضاء؛للمواطنني
متوز/يوليــــه، الــــذي يــــنظم القــــانون  94املــــؤر   4/5393املرســــوم بقــــانون رقــــم   د( 

 األساسي للمحاكم القضائية؛

حزيران/يونيـه، الـذي يعـدتل تكـاليف  94املـؤر   1/5393املرسوم بقانون رقم   ه( 
 اإلجراءات القانونية؛

تألــرين الثــاين/نوفمرب، الــذي يقــر  92املــؤر   94/5393م املرســوم بقــانون رقــ  و( 
 النظام األساسي للألرطة القضائية؛

حزيران/يونيـه، الــذي يقــر الالئحــة  94املــؤر   93/5393املرسـوم بقــانون رقــم   ز( 
 ا ااة مبراكز الحتجاز؛

شـباط/فرباير، الـذي يـن  علـى القواعـد  0املـؤر   95/5399املرسوم بقـانون رقـم   ح( 
 دنيا ملعاملة السجناء؛ال

 الذي يقر النظام األساسي حلراا السجون؛ 0/5399القانون رقم   ط( 
شـــباط/فرباير، الـــذي يقـــنن تنظـــيم وتألـــغيا  5، املـــؤر  7/5399القـــانون رقـــم   ي( 
 اإلعدام؛ عقوبة إزاءاحملاكمة  إجراءات وأشكال
 ؛الذي يعدتل القانون األساسي للمحاكم 6/5399القانون رقم    ( 
الــذي يقــرت اســتعراد منتصــف املــدة لقــانون اإلجــراءات  92/5399القــانون رقــم   ل( 
 اجلنائية؛
متوز/يوليـــه، بألـــأن منـــع تألـــويه األعضـــاء  6، املـــؤر  94/5399القـــانون رقـــم   م( 

 التناسلية األنثوية ومكافحته وقمعه؛

نســاء ، املتعلــق مبنــع البــار باألشــخال، ل ســيما ال95/5399القــانون رقــم   ن( 
 واألطفال، ومبكافحته ووضع حد له؛

 بألأن التحقيق اجلنائي؛ 1/5399القانون رقم   ا( 
الـذي ُوضـعت مبوجبــه ا طـة الوطنيـة للتســجيا  9/5399املرسـوم بقـانون رقــم   ع( 
 املدين.
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 لحقوق اإلنسان اإلقليمية المعايير -1 
 ليها:على الصعيد اإلقليمي، ترد فيما يلي أهم الصكو  املألار إ -92

 امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والألعوب؛  أ( 
 امليثاق األفريقي بألأن حقوق ورفاه الطفا؛  ب( 
الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقـوق اإلنسـان والألـعوب، املتعلـق  قـوق   ج( 

 املرأة يف أفريقيا  بروتوكول مابوتو(.
 ية لحقوق اإلنساندولالمعايير ال -3 

 بيساو على الصكو  الدولية التالية حلقوق اإلنسان: -غينيا اادقت  -96
 ؛  العهد الدويل ا ال باحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية  أ( 
 ؛  العهد الدويل ا ال باحلقوق املدنية والسياسية  ب( 
امللحــــق بالعهـــد الـــدويل ا ــــال بـــاحلقوق املدنيــــة  األول الربوتوكـــول الختيـــاري  ج( 

 ؛ياسيةوالس
الربوتوكـــول الختيـــاري الثـــاين امللحـــق بالعهـــد الـــدويل ا ـــال بـــاحلقوق املدنيـــة   د( 

 ؛والسياسية واهلادو إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

 ؛لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةل الدولية تفاقيةلا  ه( 
 ؛د املرأةالربوتوكول الختياري لتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض  و( 
 اتفاقية حقوق الطفا؛  ز( 
الربوتوكـــول الختيـــاري لتفاقيـــة حقـــوق الطفـــا بألـــأن بيـــع األطفـــال واســـتغالل   ح( 

 ؛األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

الربوتوكـــــول الختيـــــاري لتفاقيـــــة حقـــــوق الطفـــــا بألـــــأن اشـــــرتا  األطفـــــال يف   ط( 
 ؛املنازعات املسلحة

ـــة القاســـية أو اتفاقيـــة مناهضـــة ال  ي(  تعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوب
 ؛ الالإنسانية أو املهينة

 ؛اتفاقية حقوق األشخال  وي اإلعاقة   ( 

 ؛اتفاقية منع جررة اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها  ل( 
 . التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  م( 

 ج هذه الصكو  الدولية يف القانون احمللي.جيري حالياا إدرا و  -97
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 التعاون التقني مع المؤسسات الدولية -هاء 
حقــوق اإلنســان مســألة مألــرتكة بــني عتلــف القطاعــات الــن تألــكا جمتمــع  تعــد مســألة -91

بيســاو ككــا. ومــن هــذا املنظــور، ارتــأت الســلطات وحبــذت يف هــذا اجملــال إجــراء حــوار  -غينيــا 
 وطنيني والدوليني.بنتاء مع الألركاء ال

ول تفتـــأ احلكومـــة املنتخبـــة حـــديثاا تألـــجع ا ـــا  تـــدابري للمضـــي قُـــدماا يف وضـــع إطـــار  -91
ل جــراءات مــن أجــا حتســني التعــاون مــع املؤسســات الدوليــة واإلقليميــة حلقــوق اإلنســان حتســيناا 

 -انـب غينيـا املزمعـة مـن جملحوظاا. واستندت هذه العالقة إىل ضرورة التألاور بألأن اإلجنـازات 
، وشــراكة أو مســاعدة املؤسســات الدوليــة، ل ســيما يف حــالت إعــداد أســاليب العمــابيســاو، و

 التقارير عن التفاقيات الن اادقت عليها بالفعا.
بيســاو يف عمليــات إعــداد التقــارير،  -وتعــد منظومــة األمــم املتحــدة شــريكاا مميــزاا لغينيــا  -53
التقنيـة واملاليـة وتقـدم مسـاعدة تقنيـة تنف ـذ يف إطـار إعـداد التقـارير تدعم البلد بتلبية احتياجاته  إ 

 القطاعية.
بيســاو قــد وجهــت يف كــانون  -ويف هــذا الصــدد، بــدر اإلشــارة إىل أن حكومــة غينيــا  -59

دعــوة مفتوحـــة إىل اإلجــراءات ا ااــة التابعـــة ملنظومــة األمــم املتحـــدة/جملس  5399الثاين/ينــاير 
بيســاو يف أي  -يما إىل املقـررين ا ااــني وا ــرباء املسـتقلني، لزيــارة غينيــا حقـوق اإلنســان، ل ســ

 وقت، مما يثبت عزمها الواضح على مواالة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد.
لـــذا، ويف هـــذا الســـياق بالـــذات، قـــام املقـــرر ا ـــال املعـــين مبســـألة الفقـــر، التـــابع جمللـــس  -55

 خالل الفرتة النتقالية. 5394بلد يف عام حقوق اإلنسان، بزيارة إىل ال

تنفيذ التوصييات الايادرة فيي إطيار االسيتعراض اليدوري الشيامل ا ول   -ثانياً  
 1262أيار/مايو  66إلى  7ة الثامنة لمجلس حقوق اإلنسان  دور ال

 تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق اإلنسان  
 إصالح الجهاز القضائي -6 

أداة لكفالــة احلقــوق الدســتورية للمــواطنني وتســوية نزاعــاهتم؛ وتعــد خيــاراا  الســلطة القضــائية -50
فبامكـــان املـــواطنني، مـــن خـــالل احملـــاكم، الطعـــن يف  يف إطـــار الســـيادة الدرقراطيـــة للقـــانون. اـــاحلاا 

األعمال غري املألروعة الن تقـوم اـا اإلدارة العامـة. وإضـافة إىل  لـ ، يتعـني علـى املـواطنني اللجـوء 
 القانون لتسوية خالفاهتم م  تعذرت تسويتها عرب أشكال أخر  من التسوية غري القضائية.إىل 
ويف ســياق إاــالح الدولــة، تقــرتح احلكومــة تألــجيع عمليــة ترســي، املؤسســات العامــة،  -54
أو املؤسســـات  ات الصـــلة، كاحملـــاكم، والنيابـــة العامـــة، والألـــرطة يف  لـــ  اجلهـــاز القضـــائي  مبـــا

 ة النظام العام، إىل جانب رابطة احملامني.القضائية، وشرط
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، سياســــتها 5399ولرفــــع هــــذه التحــــديات، اعتمــــدت احلكومــــة يف كــــانون الثاين/ينــــاير  -52
، لضـمان تنفيـذ برنـام  إاـالح اجلهـاز 5392-5393الوطنية ا ااة باجلهـاز القضـائي للفـرتة 

 بيساو، عمالا بتوايات جملس حقوق اإلنسان. -القضائي لغينيا 
ويف إطار هـذه السياسـة، افتُـتح منتـد  وطـين للعدالـة، ل سـيما لفائـدة اجلهـات الفاعلـة  -56

 يف القضاء، واملؤسسات احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، بدعم من الألركاء اإلمنائيني.
ويف إطار تنفيذ إاالح اجلهاز القضائي، تقرتح احلكومـة مباشـرَة بديـد اهلياكـا األساسـية  -57

ية و/أو تألــييدها، مبـــا يف  لــ  بنـــاء مرافــق ضــرورية لعمـــا احملــاكم العليـــا القطاعيــة اإلقليميـــة القضــائ
 والسجون ومراكز الحتجاز، مبا يتيح الفصا بني الرجال والنساء واملراهقني من السجناء.

وهلذا الغـرد، بـدر اإلشـارة إىل أننـا نضـطلع حاليـاا بأشـغال بنـاء قصـر العدالـة، بتمويـا  -51
 بيساو. -ومة مجهورية الصني الألعبية، يف إطار عالقة التعاون مع غينيا من حك
وبدر اإلشارة أيضاا إىل التدابري التألريعية الن ا ذهتا احلكومـة يف إطـار إاـالح اجلهـاز  -51

 القضائي.
وتتعلــق التــدابري املتخــذة األخــر  املقــرر تنفيــذها بأســاليب قضــاء العقوبــات الجتماعيــة  -03

ة، أي العقوبــات البديلــة عــن احلــبس واملتماشــية مــع املعــايري الــدنيا املقبولــة دوليــاا، وحتديــد والرتبويــ
مؤسســـات املنفعـــة العامـــة الـــن قـــد تســـتفيد مـــن ا طـــة يف تقـــد  األعمـــال املؤسســـات العامـــة أو 

 الجتماعية واملؤسسات الن تستضيف املراهقني املخالفني للقانون.
بيسـاو باعتبـار  لـ  خطـوة أساسـية  - ا ريطـة القضـائية لغينيـاول بد مـن إعـادة تنظـيم  -09

لتعزيــز حضـــور الدولـــة الفعلــي يف مجيـــع أحنـــاء اإلقلــيم الـــوطين تعبـــرياا عــن الســـيادة وتوخيـــاا للســـالم 
 الجتماعي.

وسُتبىن مقرات احملاكم أو بد د يف كـا إقلـيم مـن األقـاليم، مبـا يتـيح أداء املهـام القضـائية  -05
 ع الوقار على املهنة.ويضفي طاب

علـى حنـو  عملها، مبا ركتـن مـن إقامـة العـدلر للمحاكم مجيع الألروط كي تؤدي ف  وسُتو  -00
 أسرع وأجنع ويساهم، من ا، يف حتقيق العدالة.

 استراتيجية إتاحة التمتع بالحق في العدالة -1 
احلـق يف الواـول  بيساو للمواطنني حقوقاا موسعة ل تقتصـر علـى -يكفا دستور غينيا  -04

 05إىل العدالـــة فحســـب، بـــا تألـــما أيضـــاا احلـــق يف املعلومـــة ويف محايـــة القـــانون طبقـــاا للمـــادة 
 من الدستور. 04 واملادة
وعلــى غــرار  لــ ، اعُتمــد، عمــالا بالتواــيات املنبثقــة عــن الســتعراد الــدوري الألــاما  -02
إلعــالم واملألــورة القانونيــة الــذي أُنألــئ مبوجبــه مكتــب ا 99/5393، القــانون رقــم 5393لعــام 

عتلــف أحنــاء البلــد. وتعمــا هــذه ( مراكــز للواــول إىل العدالــة موزعــة علــى 2املؤلــف مــن مســة  
 ومراكز الألرطة ومراكز الحتجاز والسجون. املراكز بالتعاون مع احملاكم واللجان
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 بيساو: الجوانب اإلجرائية واالتفاقيات الدولية -قانون السجون في غينيا  -3 
 5393بيســـــاو حقيقـــــةا يف الفـــــرتة مـــــا بـــــني عـــــامي  -انطلـــــق نظـــــام الســـــجون يف غينيـــــا  -06
، وتدريب حـراا سـجون جـدد، واعتمـاد ثالثـة اـكو  قانونيـة، ل سـيما  5399و ببناء ِسجننين

شـهادة اإلقـرار باملعـايري الـدنيا ملعاملـة السـجناء، ، إضافة إىل 5399يف عام  90و 95املرسومني 
 0/5399التنظيمــي للســجون. وفضــالا عــن  لــ ، ُســن املرســوم بقــانون رقــم  إىل جانــب اهليكــا

الـــذي أنألـــئت مبوجبـــه  7/5399الـــذي يقـــر النظـــام األساســـي حلـــراا الســـجون، والقـــانون رقـــم 
 يكمة فرد العقوبات.

بيســـاو لقـــانون اإلجـــراءات  -وعليـــه، ل بـــد أن متتثـــا مجيـــع إجـــراءات احلكـــم يف غينيـــا  -07
 إنفا  العقوبات.الذي أنألئت مبوجبه يكمة  7/5399رقم اجلنائية والقانون 

شـــباط/فرباير، املديريـــة  51، املـــؤر  92/5399وأنألـــئت مبوجـــب املرســـوم بقـــانون رقـــم  -01
 العامة لدائرة السجون، الن كانت إىل  ل  احلني دائرةا مدجَمة يف املديرية العامة إلقامة العدل.

يريـــة العامـــة لـــدوائر الســـجون هيكـــا تنظيمـــي هرمـــي، وبـــدر اإلشـــارة أيضـــاا إىل أن املد -01
يتــألف ممــا يلــي: ثــالل دوائــر للمــديريات، أل وهــي مديريــة خــدمات الســجون واملألــورة القانونيــة 
للســـجناء، ومديريـــة خـــدمات املســـاعدة والتـــدريب وإعـــادة اإلدمـــاج والرفـــاه الجتمـــاعي، ومديريـــة 

ني بالوحــدات العضــوية الفرعيــة اــا ســجنا اإلدارة واإلحصــاء واملــريال، إىل جانــب ســجنني خااــ
 مانسوا وبافاتا.

 إضفاء الطابع اإلنساني على نظام السجون -4 
كما ُيالحظ من خالل التألريعات املعتمدة الن تتضمن باألخ  املعايري الـدنيا ملعاملـة  -43

بااـــدارها بيســـاو إىل الوفـــاء باللتزامـــات املتعهـــد اـــا يف هـــذا الصـــدد  -احملتجـــزين، ســـعت غينيـــا 
 احملتجزات يف زنزانات منفصلة عن زنزانات احملتجزين.القوانني املذكورة الن بيز إبقاء 

 االحتجاز غير المشروع والتعذيب وسوء المعاملة -5 
 01مــن املــادة  9والفقــرة بيســاو  -دســتور مجهوريــة غينيــا مــن  07مــن املــادة  5تــن  الفقــرة  -49

. جيـوز إخضـاع أحـد لعقوبـة أو معاملـة قاسـية أو ل إنسـانية أو مهينـة""ل أنه من القانون اجلنائي على 
وعــالوةا علــى  لــ ، يــن  قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى حظــر مطلــق للجــوء إىل التعــذيب واإلكــراه 

 املساا عموماا بالسالمة اجلسدية أو املعنوية لألشخال من أجا احلصول على أدلة. أو
بيســاو تســعى، إىل جانــب  -، فــان غينيــا الــواردة أعــاله وكمــا ُيستألــف مــن القتباســات -45

إنألاء آليات قانونية حلظر الحتجاز غري املألروع والتعذيب وسوء املعاملة، إىل تنفيذ هـذا احلظـر 
تعــرتي املؤسســات احلكوميــة، يتعــذر قمــع انتهــا  ع العملــي. ولكــن، نظــراا ألوجــه ضــعف يف الواقــ

 أشكال احلظر تل  قمعاا مالئماا.



A/HRC/WG.6/21/GNB/1 

GE.15-00283 10 

 تنقيح النظام ا ساسي للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان -1 
اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق متاشـــياا مـــع تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان والنهـــود اـــا، استعرضـــت  -40

 اإلنسان نظامها األساسي وهي يف انتظار موافقة اجلمعية الوطنية عليها طبقاا ملبادت باريس.
 وات المسلحةالتحقيق في اغتياالت السياسيين وأفراد الق -7 

املقاضـاة والـدفاع عـن رل مكتب املدعي العـام، طبقـاا للدسـتور وقـوانني أخـر ، علـى حي -44
 املصاحل العامة والجتماعية.

وعمالا بالتوايات املنبثقة عن الستعراد الدوري الألاما األول، كان املدعي العـام قـد  -42
عي العــام بألــأن اغتيــال رئــيس الدولــة اإلجــراءات القانونيــة يف مكتــب املــد شــرع بالفعــا يف تطبيــق

ورئيس األركان العامة للقوات املسلحة آنـذا ، وقضـايا اغتيـال أخـر . وبلغـت اإلجـراءات مرحلـة 
 متقدمة من التحقيق، ويلزم ا ا  بعض ا طوات للتواا من ا إىل استنتاجات.

 إصالح قطاع الدفاع وا من -8 
األمـــن يف انعـــدام الســـتقرار السياســـي وتـــدهور ســـاهم التـــدخا املتكـــرر لقـــوات الـــدفاع و  -46

 البيئة األمنية، مما شكا عقبة كأداء أمام تعزيز سيادة القانون وتدعيم السالم.
مل تؤثر ُ   التجارب السابقة لربام  التسـريح وإعـادة اإلدمـاج يف التغيـري املتوقـع إجـرا ه و  -47

اع    جديد واسرتاتيجياِت تنفيذ أخـر  يف طريقة عما قوات الدفاع واألمن، لذا فال بد من اتب
 إلنألاء جيش وجهاز أمين مجهوريني حقاا رتثالن لسيادة القانون.

وتــدر  احلكومــة القيــود والتحــديات الــن يطرحهــا النجــاح يف تنفيــذ هــذا اإلاــالح أمــام  -41
احلفـــال علـــى الســـالم والســـتقرار، إىل جانـــب حساســـية املســـألة. وتتجلـــى تلـــ  القيـــود خااـــة 

يلــي: مقاومــة اإلاــالح يف اــفوو قــوات الــدفاع واألمــن؛ والقصــور الــذي يألــوب القــدرة  يمــاف
ــــدريب؛ وانتألــــار األســــلحة ا فيفــــة  ــــة والتألــــغيلية يف القطــــاع العــــام؛ وتــــدين مســــتو  الت التنظيمي
والصغرية احلجم؛ وهألاشـة الظـروو املعيألـية ألفـراد قـوات الـدفاع واألمـن؛ وضـعف القـدرة املاليـة 

علـــــى معاجلـــــة الوضـــــع. وتعتـــــزم احلكومـــــة، يف إطـــــار اســـــرتاتيجيتها ا ااـــــة بتنفيـــــذ  لـــــد  الدولـــــة
اإلاالح، حألد الدعم الفعال من مجيع اجلهات املعنية  اجملتمع املدين وعامـة اجلمهـور والألـركاء 
يف جمال التنمية( من جهة، وحألد أقصى قدر من املوارد التقنية واملالية لدعم اإلاالح من جهة 

 ذا املنطلق، فان دعم اجملتمع الدويل، مبا فيه مألاطرة ا ربة، سيكون أساسياا.أخر . ومن ه
ويف هذا السياق، باشرت احلكومـة، بـدعم مـن الألـركاء، برناجمـاا طموحـاا إلاـالح قطـاع  -41

حتــديا القطــاع مــن خــالل حتســني اإلطــار القــانوين  ‘9‘الــدفاع واألمــن  ا هــدفني رئيســيني اــا: 
إنألاء مؤسسات للدفاع واألمـن  ضـع للقـانون وخدمـة عامـة  ‘5‘ية والبألرية، وتعزيز القدرة املاد

ومواطنــة تــدين مجيعهــا بــالولء للجمهوريــة. ويســتند برنــام  اإلاــالح الواســع هــذا باألســاا إىل 
الرتقـــاء بقـــوات الـــدفاع واألمـــن يف ضـــوء الحتياجـــات احلاليـــة والقـــدرات  ‘9‘العنااـــر التاليـــة: 
ضمان كرامة املناضـلني مـن أجـا حريـة  ‘0‘حتديا قطاع الدفاع واألمن،  ‘5‘القتصادية للبلد، 

 املألاركة يف تعزيز األمن على الصعيد دون اإلقليمي. ‘4‘الوطن، 
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وستكون هذه السرتاتيجية اجلديدة جزءاا من خطة دينامية لتنفيذ إاـالح قطـاع الـدفاع  -23
بالتوجهات السرتاتيجية واإلجراءات الن حتظـى  واألمن عملياا، الذي ترتبط أنألطته ارتباطاا وثيقاا 

باألولويـــة يف خارطـــة الطريـــق الـــن وضـــعها معظـــم ر ســـاء دول اجلماعـــة القتصـــادية لـــدول غـــرب 
أفريقيــا ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة، بتألــجيع مــن اهليئــات الوطنيــة واجملتمعيــة؛ ول بــد مــن 

مـــن؛ وينبغـــي أن تكـــون ا يـــارات مـــن قبيـــا اـــندوق تنقـــيح اإلطـــار التنظيمـــي لقـــوات الـــدفاع واأل
التقاعد/املعاشـــات متماشــــية مـــع مســــائا إاـــالح اإلدارة العامــــة أو إعـــادة اإلدمــــاج القتصــــادي 

 املرتبطة بأهداو التنمية القتصادية للبلد.
ــــــه إىل آب/ -29 ــــــيَح مــــــن متوز/يولي ــــــدفاع، أُت ــــــة وحتــــــديا قطــــــاع ال       ويف ســــــياق إعــــــادة هيكل

تـــدريب لفائـــدة ضـــباط احملكمـــة العســـكرية يف جمـــال القـــانون الـــدويل اإلنســـاين  5390أغســـطس 
، اســتفادت الألـــرطة القضـــائية العســكرية مـــن تـــدريب نظمـــه 5395وحقــوق اإلنســـان. ويف عـــام 

 بيساو. -مكتب األمم املتحدة املتكاما لبناء السالم يف غينيا 
 أن إاـالح قطـاع الـدفاع واألمـن يعـد مـن ومع  لـ ، ل بـد مـن اإلشـارة يف احلقيقـة إىل -25

بيســاو، رغــم تركيــز اجلانــب الرئيســي منــه علــى إعــداد املعاشــات التقاعديــة  -أولويــات دولــة غينيــا 
 ودفعها، إ  مل تكن متاحة بالكاما.

 حماية النساء وا طفال -9 
 محاية النساء  أ( 

النهــود باملســاواة بــني يتوقــف تأكيــد احــرتام حقــوق اإلنســان يف البلــد بــال شــ  علــى  -20
املســاواة الرجــال والنســاء، إ  يتعــذر مــن دو ــا بنــاء جمتمــع عــادل ومتقــدم. وهلــذا الغــرد، اعتُــربت 

واإلنصاو بني اجلنسني جمالا رئيسياا من جمالت العما السياسي للحكومة متاشياا مـع األهـداو 
 ولياا.اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداو اإلمنائية املتفق عليها د

ول غــىن بتاتــاا عــن هــذه األدوات يف إجنــاز أهــداو احلكومــة، وهــي األســاا الــذي تقــوم  -24
ـــه السياســـة الوطنيـــة  ـــة إطـــاراا علي للمســـاواة واإلنصـــاو بـــني اجلنســـني الـــن تـــوفر للســـلطات الوطني

سياسياا لكفالة واـول النسـاء إىل اهلياكـا السياسـية والجتماعيـة والقتصـادية، مـن أجـا حتسـني 
ظــروو عــيش الرجـــال والنســاء. وتتمحـــور حــول املبـــادت التوجيهيــة الســـرتاتيجية التاليــة: حتســـني 
اإلطــار القــانوين للنهــود بــاملرأة ومحايتهــا؛ وحتســني املركــز الجتمــاعي والثقــايف والسياســي للمــرأة؛ 

 والرتقاء باملرأة اقتصادياا؛ والتعزيز املؤسسي إلطار النهود باملرأة.
يف املبيتنـــة نفيـــذ التواـــيات الصـــادرة واملبـــادرات املتخـــذة يف اجملـــالت احلامســـة ويف إطـــار ت -22

برام  عما بيجني، وغريها من املبادرات والتدابري احملددة خالل الدورة الثالثة والعألـرين للجمعيـة 
م العامة لألمم املتحدة، يألار إىل جمالت التدخا التالية بعينها: اعتماد القانون الوطين الذي جيـر 

متوز/يوليـه( وتنفيـذ برنـام   6املـؤر   94/5399تألويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة  القـانون رقـم 
التوعيـــة بالعواقـــب الوخيمـــة علـــى اـــحة املـــرأة والســـرتاتيجية الوطنيـــة ملكافحـــة تألـــويه األعضـــاء 
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ي أقرتــه التناســلية األنثويــة. وبــدر اإلشــارة كــذل  إىل اعتمــاد قــانون مكافحــة العنــف املنــزيل، الــذ
اجلمعية الوطنيـة بالفعـا، وبـرام  التوعيـة بـالعنف ضـد املـرأة، والسـرتاتيجية الوطنيـة لتـوفري احلمايـة 

 الجتماعية لألطفال؛ وا طة الوطنية للطفولة.
وقـــد أثـــارت املألـــاكا املتعلقـــة مبألـــاركة النســـاء يف إدارة الألـــؤون العامـــة قلـــق الســـلطات  -26

رار، ضـــئيلة هـــي نســـبة النســـاء الالئـــي يتمـــتعن بتلـــ  احلقـــوق يف احلكوميـــة. ففـــي دوائـــر ا ـــا  القـــ
علـى سـبيا املثـال، مـس وزيـرات مـن  الواقع. إ  يبل  عدد الوزيرات يف اـفوو احلكومـة احلاليـة،

أاـا ســتة عألــر وزيـراا إضــافة إىل وزيــرة دولـة مــن بــني مسـة عألــر ســكرترياا للدولـة أي أ ــن رــثلن 
وعلــى املســتو  الربملــاين، يبلــ  عــدد النســاء يف  علــى التــوايل. ائــةيف امل 6.6و يف املائــة 03نســبَن 

اهليئــة التألــريعية احلاليــة مــس عألــرة امــرأة انُتخبــت أربــع عألــرة امــرأة مــنهن مــن أاــا مــا جمموعــه 
 مائة وعضوان يف برملان األمة.

 محاية األطفال  ب( 

ة والدوليــة الــن اعتمــدها يــرد مبــدأ املســاواة وعــدم التمييــز يف العديــد مــن الصــكو  الوطنيــ -27
 البلد وكذل  يف عتلف السياسات والسرتاتيجيات اإلمنائية.

وقد اضطلعت احلكومة بأنألطة ش  للنهود  قوق الطفـا، ومـن أبرزهـا مـا يلـي: إنألـاء  -21
برملان الطفا؛ والقضاء تـدرجيياا علـى السـلوكيات واملمارسـات الثقافيـة املؤ يـة للمـرأة والطفـا؛ وتنفيـذ 

ونألـر نـ  اتفاقيـة حقـوق الطفـا؛ وتقـد  التقريـر اجلـامع يات متابعة إنفا  اتفاقية حقوق الطفـا؛ آل
          متــــوز/ 7للتقــــارير األول والثــــاين والثالــــا والرابــــع بألــــأن تطبيــــق اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــا، جنيــــف، 

ن إتاحـــة ؛ ووجـــود السياســـة الوطنيـــة للطفولـــة واللجنـــة الوطنيـــة حلمايـــة الطفـــا؛ وضـــما5390يوليـــه 
التعليم األساسـي جلميـع األطفـال؛ وخطـة العمـا الوطنيـة ملكافحـة عمـا األطفـال اجلـاري إعـدادها؛ 

 ووجود السياسة الوطنية ملكافحة البار بالبألر.
 ذهاتنفيالتدابري املقرر   ج( 

إعداد خطة العمـا ا ااـة بتنفيـذ السياسـة الوطنيـة للمسـاواة واإلنصـاو بـني اجلنسـني؛  -21
مراكز إقليمية لتطبيق    متكاما يف معاجلة املسائا اجلنسـانية وخطـة العمـا الـن يسـتند  وإنألاء

 إليها؛ وسن قانون مكافحة العنف املنزيل.
 قطاع الاحة -62 

 /اإليدزةمكافحة فريوا نق  املناعة البألري  أ( 

بيســــاو خطــــة اســــرتاتيجية وطنيــــة  -يف جمــــال مكافحــــة اإليــــدز، أعــــدت حكومــــة غينيــــا  -63
 توسيع شبكة مراكز التصال اهلاتفي.تنطوي على مكونات مهمة نذكر منها 

ولتنفيـــذ هـــذه ا طـــة، أدارت احلكومـــة، مـــن خـــالل األمانـــة الوطنيـــة املعنيـــة بالوقايـــة مـــن  -69
 .7اجلولة  إطار يف يدز والسا واملالريا،اإل الصندوق العاملي ملكافحةاإليدز، األموال املقدمة من 
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مبصادر التمويا، ُتظهر النتائ  أن نسبة معينة من األموال املوجهة ملكافحـة  وفيما يتعلق -65
قد أتت من املسااات الثنائية املباشرة. وإضافة إىل تل  املسااات، تربز  5395اإليدز يف عام 

متــــويالت قــــدمتها الوكــــالت متعــــددة األطــــراو، ومســــااات املنظمــــات الدوليــــة غــــري احلكوميــــة، 
 ية احلكومية.واملسااة الوطن

بيسـاو قـد اضفضـت بألـكا  -و يبدو أن املسااات الثنائية يف معاجلة اإليـدز يف غينيـا  -60
بيسـاو  -. لكـن أبـرز الصـعوبات الـن واجههـا الألـركاء التقليـديون لغينيـا 5390يف عـام  ملحول

إىل األزمـــة  يف تعبئـــة األمـــوال للوقايـــة مـــن فـــريوا نقـــ  املناعـــة البألـــرية/اإليدز والتوعيـــة بـــه تُعـــز 
 القتصادية الدولية.

 احلد من وفيات األمهات واألطفال  ب( 

بيســـاو تقـــدم الرعايـــة األوليـــة  -غينيـــا ملرافـــق الرعايـــة العامـــة يف مســـتويات  ةثالثـــهنـــا   -64
 والثانوية والثالثية.

ورغــم مــا بذلتــه احلكومــة والألــركاء مــن جهــود يف ســبيا بلــوأل األهــداو اإلمنائيــة لأللفيــة،  -62
تـزال املؤشــرات الصـحية عنــد مســتويات مقلقـة للغايــة. وقـد اضفــض معــدل وفيـات األطفــال علــى  ل

حالة وفاة لكـا  550مد  ا مس عألرة سنة املاضية، ولكن بوترية بطيئة نسبياا. فقد اضفض من 
؛ ا 5333حالــة وفـــاة لكــا ألـــف ولدة حيــة يف عـــام  591إىل  9112ألــف ولدة حيــة يف عـــام 

ــــة يف عــــام  911إىل  5332حــــالت وفــــاة يف عــــام  534اضفــــض مــــن  ؛ ا اضفــــض 5337حال
 املصــدر: املســـح العنقـــودي متعـــدد  5393حالـــة لكـــا ألــف ولدة حيـــة يف عـــام  921إىل  بعــدها

 133  (. ويظا معدل وفيات األمهات، الذي يقـدر ب/معهد دراسات التنمية4اجلولة  -املؤشرات 
مرتفعــاا للغايــة، ويفــوق متوســط املعــدل املســجا يف بلــدان ولدة حيــة،  933 333حالــة وفــاة لكــا 

  ات خصائ  اجتماعية واقتصادية مماثلة.
بيســاو علــى الصــعيد  -وللحــد مــن وفيــات األمهــات واألطفــال، قامــت حكومــة غينيــا  -66

مــن األهــداو اإلمنائيــة لأللفيـــة،  2و 4الــوطين، بــدعم مــن الألــركاء اإلمنــائيني يف ســياق اهلــدفني 
، وهـــو مبـــادرة مـــن احلكومـــة الســـويدية، يقـــوم كـــا مـــن +H4مألـــروع  نـــاجمني، أل واـــا:بتنفيـــذ بر 

اندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية على تنسيقه ويرمـي إىل تـدريب املـوظفني 
ــــع  وبنــــاء قــــدراهتم وحتســــني توريــــد املــــواد لتغطيــــة مجيــــع منــــاطق البلــــد؛ وبرنــــام  اــــحة األم والرضت

(PIMI)دو إىل حتسني أداء ونوعية وتوريد املـواد للحـد مـن وفيـات األمهـات والرضتـع، ، الذي يه
 وترعاه منظمة الصحة العاملية واليونيسيف.

، بلـ  عـدد الــولدات العاديـة، وفقـاا للبيانـات املســتمدة مـن املعهـد الــوطين 5390ويف عـام  -67
، يف املائـة 03.4بة امـرأة حـامالا، أي بنسـ 24 110حالت من أاـا  96 732للصحة العامة، 

، بينمـا بلـ  عـدد يف املائـة 7.5حالة، أي بنسـبة  9 912نظراا ألن عدد الولدات القيصرية قد بل  
 966ومبـــا يعـــادل  يف املائـــة 1.5حالـــة، أي بنســـبة  9 200حـــالت التعـــرد ملضـــاعفات الـــولدة 

ري خـــالل حالـــة وفـــاة. وُيستألـــف مـــن هـــذه النتـــائ  أن وفيـــات األمهـــات قـــد اضفضـــت بألـــكا كبـــ
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الســنوات الــثالل، بيــد أ ــا مل تبلــ  بعــد مســتو  األداء املتــوخى مــن حيــا احلــد مــن هــذا النــوع مــن 
 الوفيات.

وفيمــا يتعلــق بوفيــات الرضــع لوحــدها، ل تــزال حــالت الوفيــات املبكــرة للمواليــد تألــهد  -61
لعامـــة. وتظـــا أكثـــر ارتفاعـــاا يف البلـــد اســـتناداا إىل املؤشـــرات املقدمـــة مـــن املعهـــد الـــوطين للصـــحة ا

استفحالا يف قطاع بيساو وغابو املستقا  اتياا. وبالنسبة لوفيات األطفال الـذين تـرتاوح أعمـارهم 
، فقد 5390و 5399سنة، جراء اإلاابة باملالريا احلادة يف الفرتة ما بني عامي  92بني سنة و
حالة  10الرئوي وحالت بسبب اإلاابة باللتهاب  930حالة وفاة، من بينها  419ُسجلت 

 نتيجة اإلاابة باملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة، والبقية نتيجة اإلاابة بأمراد أخر .
حالــة وفــاة جــراء اإلاــابة باملالريــا احلــادة. ويف نفــس  079، ُســجلت 5395ويف عــام  -61

هـــاب حالـــة نتيجـــة اإلاـــابة باللت 73حالـــة وفـــاة نتيجـــة اإلاـــابة بـــالكزاز و 10الفـــرتة، ُســـجلت 
 27حالــة وفــاة بســبب املالريــا احلــادة، و 497، ُتظهــر البيانــات 5390الرئــوي احلــاد. ويف عــام 

 حالة نتيجة اإلاابة بالسا. 25حالة وفاة نتيجة اللتهاب الرئوي، و
وُتظهر البيانات املسجلة أن األسباب الرئيسية للوفيات تتعلق باإلاابة بأمراد املالريا،  -73

 لتنفسي احلادة، واللتهاب الرئوي.والتهابات اجلهاز ا
وقــد ضــاعفت احلكومــة جهودهــا  فــض معــدل وفيــات الرضــع، با ــا  إجــراءات وقائيــة  -79

 وتنظيم محالت للتلقيح وإعداد خطط واسرتاتيجية يف قطاع الصحة.

 قطاع التعليم -66 

بــدائياا وغــري  بيســاو -بعــد أربعــني عامــاا مــن الســتقالل، ل يــزال نظــام التعلــيم يف غينيــا  -75
ـــذا، فعـــال، فاهلياكـــا األساســـية عتلـــة وتـــة اعتمـــاد قـــوي علـــى املعونـــة األجنبيـــة  إلدامـــة النظـــام. ل

يصعب احلديا عن إتاحة التعليم للجميع يف البلد. ول يزال معدل استبقاء الطالب، يف التعليم 
ة يف املراحــا األوىل البتــدائي ويف التعلــيم الثــانوي العــام علــى حــد ســواء، منخفضــاا للغايــة، خااــ

 من هذين املستويني.
ويألهد معـدل السـتبقاء يف هـذين املسـتويني مـن التعلـيم تفاوتـاا  سـب األقـاليم والبيئـة ونـوع  -70

اجلــنس. فعلــى ســبيا املقارنــة، تقــا فــرل الفتيــات يف األريــاو مــرتتني عــن فــرل الفتيــان يف اســتكمال 
 مقارنةا بالفتيان. يف املائة 9.4ة فتقا فراهن بنسبة الدراسة البتدائية، أما يف املناطق احلضري

ـذت عـدة تـدابري ظـاهرة النتـائ  إلاـالح قطـاع التعلـيم مـن أجـا 5393ومنذ عـام  -74 ، ا خ
حتديا وحتسني جودة التعليم الرمسي، وانصب تركيزها على وضع إطار قانوين خال للمـوظفني، 

منـــاه  التعلـــيم األساســـي، والتمهيـــد لـــدروا وإتاحـــة تـــدريب أويل ومتوااـــا للمدرتســـني، وتقـــو  
، وإنألـــاء فضـــاءات جديـــدة، وزيـــادة املـــوارد املخصصـــة للقطـــاع وحتســـني إدارة هـــذه 95الصـــف 

 املوارد، وإنألاء قاعدة بيانات، يف مجلة أمور.
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ول بد من التأكيد على أن اجلهود املبذولة من احلكومة والألركاء لتحسـني نظـام التعلـيم  -72
تسـبب يف وقـوع  5395قد ُعلقت بسبب حدول انقالب آخر يف نيسـان/أبريا  الوطين  كانت

انتكاســـات كبـــرية يف القطاعـــات الجتماعيـــة، ل ســـيما يف قطـــاع التعلـــيم، ممـــا حـــال دون تطـــوير 
 القطاع خالل تل  الفرتة النتقالية.

 51، املــــؤر  34/5399ومــــع  لــــ ، نــــ  القــــانون األساســــي للتعلــــيم  القــــانون رقــــم  -76
ر/مــارا( علـــى كــون التعلـــيم البتــدائي جمانيـــاا متامـــاا إىل غايــة الصـــف الســادا، ويطغـــى عليـــه آ ا

 الطابع اجملاين اعتباراا من الصف السابع حسب اإلمكانيات القتصادية للدولة.
ويف نفس النسق، ُشرع يف إعداد جمموعة من الوثائق اهليكلية لقطاع التعليم، أل وهي: ميثاق  -77

؛ 5390-5399، وخطة تطوير التعليم ثالثية السنوات للفـرتة 5353-5331يم للفرتة سياسة التعل
 وخطة العما ملكافحة فريوا نق  املناعة البألرية/اإليدز يف قطاع التعليم.

، أكــــدت وزارة التعلــــيم 5394/5392ويف املبــــادت التوجيهيــــة العامــــة للســــنة الدراســــية  -71
 من التعليم األساسي من رسوم التسجيا. إعفاء طالب املرحلتني األوىل والثانية

، أاـدرت وزارة التعلــيم قـراراا باعفـاء الطـالب  وي اإلعاقــة 5394ويف تألـرين األول/أكتـوبر  -71
مـــن الرتتيبـــات ا ااـــة  مـــن دفـــع رســـوم التســـجيا. ويعـــد التعلـــيم لـــذوي الحتياجـــات ا ااـــة جـــزءاا 

بيســاو مــن أجــا "إتاحــة تعلــيم مالئــم لألفــراد  -للتعلــيم. وقــد أُنألــئ يف إطــار النظــام التعليمــي لغينيــا 
 34/5399مــــن القــــانون رقــــم  00 وي اإلعاقــــة اجلســــدية أو الذهنيــــة واألطفــــال املوهــــوبني"  املــــادة 

آ ار/مـارا(. ورغـم وجـود َمدَرَسـتني مـوجهتني إلتاحـة التعلـيم لـذوي الحتياجـات ا ااــة  51 املـؤر 
(، ل توجــد White Cane  والــبكم ومدرســة العصــا البيضــاءيف البلــد، أل واــا املدرســة الوطنيــة للصــم 
 سياسة رمسية يددة بألأن التعليم الألاما.

بيسـاو،  -ولكن احتاد رابطات الـدفاع عـن األشـخال  وي اإلعاقـة والنهـود اـم يف غينيـا  -13
ني وبــــدعم مــــن جلنــــة أنألــــأهتا وزارة التعلــــيم الــــوطين هلــــذا الغــــرد، يعمــــا مــــع املنظمــــة الدوليــــة للمعــــوق

 بيساو. -األورويب على إجناز مألروع يهدو إىل تعزيز التعليم الألاما يف غينيا  والحتاد
 مسألة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  

إ  تـــدر  وزارة التعلـــيم أايـــة احـــرتام احلقـــوق األساســـية لألفـــراد والـــدور الـــذي ركـــن أن   -19
مـع أكثـر إنصـافاا، فا ـا خطتطـت اعتبـاراا التأهيـا الجتمـاعي املدرسـي مـن أجـا بنـاء جمتيؤديـه يف 

ملنه  مدرسي حتت عنوان "التثقيف من أجـا املواطنـة"  5394/5392من هذه السنة الدراسية 
 سيعاجل املسائا املتعلقة  قوق اإلنسان وثقافة السالم.

 استراتيجيات الحد من الفقر -61 
لســرتاتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر بــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل إعــداد واعتمــاد ورقــة ا -15

(PRSP II)  الـــن تكـــرا مســـائا عديـــدة منهـــا البعـــد اجلنســـاين والسياســـات 5392-5399للفـــرتة ،
اجلنســانية لتنفيــذ سياســة املســاواة واإلنصــاو بــني اجلنســني. وقــد مكنــت الدراســات والستقصــاءات 
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د مـــن الفقـــر مـــن إظهـــار التفـــاوت بـــني املنجـــزة يف الســـنوات األخـــرية ورقـــَة الســـرتاتيجية الوطنيـــة للحـــ
 اجلنسني وحتسني التعاما مع مسااة املرأة يف النمو القتصادي والتنمية الجتماعية واحلكم الرشيد.

ويتــألف الــنه  الــذي تســتند إليــه ورقــة الســرتاتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر مــن شــق شــاما  -10
رأة اقتصـــادياا واجتماعيـــاا. و ســـب الدراســـة لضـــمان دعـــوة سياســـية قويـــة لالرتقـــاء بـــاملوشـــق قطـــاعي، 

يف  77.9، تعمـــا نســــبة 5393، شـــباط/فرباير (ILAP)الستقصـــائية املـــوجزة لتقيـــيم مســـتو  الفقـــر 
مـنهن يف القطــاع الثالـا حيـا تعمــا  يف املائـة 50مـن النســاء العـامالت يف القطـاع األول وحنــو  املائـة
 فرعي.منهن يف قطاع التجارة ال يف املائة 95نسبة 

 عرض التقارير على هيئات المعاهدات -63 
بيســاو تقــارير تراكميــة، أل وهــي التقريــر األول والثــاين والثالــا  -قــدمت حكومــة غينيــا  -14

 ، يف جنيف.5390حزيران/يونيه  7 والرابع عن التنفيذ الفعال لتفاقية حقوق الطفا، يف

ة عين االسيتعراض اليدوري التوصيات غير المنفذة من التوصييات المنبثقي -اً ثالث 
 الشامل ا ول

 فيما يتعلق اذه املسألة، يرجى الرجوع إىل أمور من بينها ما يلي: -12
 قانون محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني؛  أ( 

 ؛نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  ب( 
ق القتصــادية والجتماعيــة الربوتوكــول الختيــاري للعهــد الــدويل ا ــال بــاحلقو   ج( 
 ؛والثقافية
 ؛التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخال من الختفاء القسري  د( 

 ؛الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق األشخال  وي اإلعاقة  ه( 
 ؛التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  و( 
لتفاقية مناهضـة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو  الربوتوكول الختياري  ز( 

 ؛العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
تسجيا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لد  جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات   ح( 

 الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
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 مكافحة تهريب المخدرات -اً رابع 
خـدرات،   تنفيــذ تـدابري عتلفـة منهـا اعتمــاد ا طـة الوطنيـة ملكافحــة ملكافحـة هتريـب امل -16

املخــدرات، وفــتح مكتــب اإلنرتبــول، وإنألــاء جلنــة مكافحــة املخــدرات، فضــالا عــن وجــود وحــدة 
ملكافحـة املخـدرات تابعـة للألــرطة القضـائية وإتاحـة عـدة دورات تدريبيــة لبنـاء قـدرات التقنيــني يف 

 جمال مكافحة املخدرات.

 اإلنجازات -اً مسخا 
 مراعاة املنظور اجلنساين يف السرتاتيجية الوطنية للحد من الفقر. -17
واعتمــــاد  ــــ  جنســــاين شــــاما يف عمليــــات التصــــميم والتنفيــــذ ووضــــع إطــــار مؤسســــي  -11

وإدارتــه، إىل جانــب راــد وتقيــيم تنفيــذه؛ وإنألــاء املنظمــة املعنيــة باألنألــطة القتصــادية للمــرأة؛ 
زارِعات؛ ومنح قرود للنساء، وتطوير أنألـطة مـدرة للـدخا بتمويـا مـن وكـالت وإقامة شبكة امل

األمم املتحدة والألركاء يف إطار العالقات الثنائية؛ وتدريب النساء يف جمالت أنألطتهن  اإلنتاج 
 واملعاجلة واحلِفظ والتسويق(.

يئــة اجلامعيــة؛ وإجنــاز دراســة استكألــافية بألــأن العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس داخــا الب -11
ودراســـة عـــن العتـــداء علـــى األطفـــال واســـتغالهلم جنســـياا والصـــكو  القانونيـــة ملناهضـــة العنـــف؛ 
ودراسة استقصائية بألأن العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس؛ وإعـداد خطـة العمـا ا ااـة مبكافحـة 
ن الستغالل اجلنسي للقصتر؛ وتنظيم ياضرات وحلقات عما إىل جانب ورشة عما وطنية بألأ

عواقب ممارسة العنف على النساء واألطفال؛ وإقامة شبكات لقائدات الرأي والنسـاء اللـواك كـنت 
يف تانيــة أقــاليم إداريــة وعلـــى الصــعيد الــوطين بغــرد توعيــة النســـاء  (”fanatecas“)خيــ ت اإلنــال 

أقـاليم وعلـى وتعبئتهن من أجا إدانة املمارسات املؤ ية؛ ووجود شبكة للزعماء الدينيني يف تانيـة 
الصعيد الوطين؛ وبا الربام  اإل اعية؛ وإتاحة دورات التدريب والتوعية ومنصات التدخا بألأن 
مسائا تألويه األعضاء التناسلية األنثوية، والعنف املنزيل، والبـار باألشـخال مبـن فـيهم النسـاء 

نـوع اجلـنس، واحنـراو والفتيات واألطفـال، والـزواج املبكـر والـزواج القسـري، والتمييـز علـى أسـاا 
الألـــباب، وإنألـــاء اللجنـــة الوطنيـــة ملكافحـــة املمارســـات املؤ يـــة؛ ووضـــع ا طـــة الوطنيـــة ملكافحـــة 
العتـــداء والســـتغالل اجلنســـيني؛ وإنألـــاء اللجنـــة الوطنيـــة حلمايـــة الطفـــا؛ ووجـــود ا طـــة الوطنيـــة 

 ملكافحة البار بالبألر.
التماسـ  الجتمـاعي عـدة حلقـات دراسـية سـرة و الوزارة املعنية بألـؤون املـرأة واألوتنظيم  -13

لتوعية اجلمهور باحلقوق األساسية للمرأة؛ وتنظيم دورات ومحالت حتسيسية تنادي بواـول املـرأة 
إىل منااب ا ا  القـرارات؛ وسـن قـانون مكافحـة البـار بالبألـر، مـع الرتكيـز أكثـر علـى النسـاء 

نألر وتعزيز ومحاية حقوق املـرأة؛ وإنألـاء جهـات  واألطفال؛ ومسااة املنظمات غري احلكومية يف
تفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد تنسيق يف عتلف الوزارات القطاعية ملتابعـة تنفيـذ ا



A/HRC/WG.6/21/GNB/1 

GE.15-00283 18 

اـــندوق األمـــم املتحـــدة ؛ وحتليـــا حالـــة العنـــف القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس، برعايـــة كـــا مـــن املـــرأة
 للسكان وبرنام  األمم املتحدة اإلمنائي.

 الاعوبات وا ولويات المطروحة -اً سساد 
مألـــكلة الفقــــر إىل جانــــب  5395نيســــان/أبريا  95بيســـاو بعــــد انقـــالب  -تواجـــه غينيــــا  -19

اعوبات مالية، لذا يتطلـب تنفيـذ الربنـام  احلكـومي الرامـي إىل تعزيـز التنميـة املسـتدامة ومحايـة حقـوق 
 اردة فيه على مد  األعوام األربعة املقبلة.اإلنسان دعماا من اجملتمع الدويل لتنفيذ األولويات الو 

ومـــن الصـــعوبات األخـــر  املطروحـــة ارتفـــاع معـــدل األميـــة يف اـــفوو النســـاء؛ وضـــعف  -15
قدرة النساء على الدخار وا ا  القـرارات؛ وجهـا عـدد مهـم مـن النسـاء  قـوقهن؛ وعـدم كفايـة 

؛ وضــعف تنفيــذ الصــكو  القانونيــة اهلياكــا املرجعيــة الــن تعــىن بضــحايا العنــف املنــزيل مــن النســاء
الــــن اــــدق عليهــــا البلــــد بألــــأن حقــــوق املــــرأة؛ وقلــــة املعــــارو وبهيــــزات املعاجلــــة التكنولوجيــــة، 

من وقتهـا؛ وقلـة  يف املائة 13والتسويق، وإثقال كاها املرأة بأعباء التدبري املنزيل الن تألغا نسبة 
 ة املرأة.التآزر بني عتلف الألركاء اإلمنائيني يف جمال محاي

 الممارسات الجيدة -اً سابع 
           فيمـــــا خيـــــ  املمارســـــات اجليـــــدة يف جمـــــال تعزيـــــز حقـــــوق اإلنســـــان ومحايتهـــــا، حققـــــت -10

بيســاو اإلجنــازات التاليــة: إجــراء النتخابــات العامــة والرئاســية والتألــريعية؛ وفــتح منتــد   -غينيــا 
وايات الصادرة يف جنيف عقب السـتعراد العدالة اجلنائية؛ وتنظيم حلقة عما بألأن تنفيذ الت

؛ وتدريب موظفي القضـاء يف جمـال حقـوق اإلنسـان لتحسـني تنفيـذ 5393الدوري الألاما لعام 
الصـــكو  القانونيـــة يف هـــذا اجملـــال؛ وعقـــد مـــؤمتر بألـــأن العـــدل واإلفـــالت مـــن العقـــاب وحقـــوق 

ني اجلـاري إقرارهـا؛ وإعـداد اإلنسان؛ وإعـداد ا طـة السـرتاتيجية للمسـاواة واإلنصـاو بـني اجلنسـ
ورقــة الســرتاتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر  املألــار إليهــا أعــاله(؛ ووضــع سياســة وطنيــة لقطــاع 
العدل وا طة السرتاتيجية لتنفيذها؛ وإطـالق محلـة تسـجيا املواليـد باجملـان؛ وإقامـة مراكـز مـزودة 

ويـــة؛ وإنألـــاء مركـــز الواـــول إىل بتكنولوجيـــا الســـتدلل األحيـــائي يف منـــاطق إاـــدار بطاقـــات اهل
بيســاو؛ وعقــد املــؤمتر  -العدالــة؛ وزيــارة املقــرر ا ــال لألمــم املتحــدة املعــين مبســألة الفقــر لغينيــا 

الــوطين بألــأن الصــحة، حيــا نوقألــت املســائا املتصــلة بالنظــام الــوطين للصــحة؛ واعتمــاد ا طــة 
؛ واعتمـاد ا طـة السـرتاتيجية 5397-5331للفرتة  (PNDS II)الوطنية لتطوير الرعاية الصحية 

؛ وعقـد نـدوة حـول 5390-5395الوطنية ملكافحـة فـريوا نقـ  املناعـة البألـرية/اإليدز للفـرتة 
الدرقراطية وتعزيز سيادة القانون؛ وعقد اجتماع مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلررـة 

 خدرات واجلررة.مع برملانيني ومسؤولني حكوميني   فيه تناول مألكلن امل
وينبغي تسليط الضوء كذل  على التوزيع اجملاين لكتب النصول على طـالب املـرحلتني  -14

 األوىل والثانية، بفضا دعم الألركاء هلذا الغرد.
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ناموســــيات معاجلَـــة باملبيــــدات احلألــــرية وُوزعـــت أيضــــاا، بـــدعم مــــن الألــــركاء اإلمنـــائيني،  -12
(MILDA). 

ملعنيـــة بـــادارة املستألـــفيات قـــراراا يقضـــي مبجانيـــة الستألـــارات وأاـــدرت أمانـــة الدولـــة ا -16
الطبيـة يف دوائــر الصـحة العامــة لفائـدة الفئــات التاليــة مـن الســكان: األطفـال دون ســن ا امســة، 

 والنساء احلواما، واملسنون الذين تتجاوز أعمارهم ستني عاماا.
ني، وكفالـة وشـرعنة اسـتخدام وعالوةا على  ل ، بدر اإلشارة إىل تنفيذ حقـوق الالجئـ -17

ـــبال ر، ومـــنح جنســـية غينيـــا  ـــاا باســـتيفاء  -األراضـــي يف الفالحـــة وزراعـــة ال بيســـاو مللتمســـيها رهن
 الألروط القانونية مبوجب حا دائم.

 اآلفاق واالستنتاجات -ثامناً  
بيسـاو عـدداا مـن  -عقب النتخابات العامة وتدشني احلكومة اجلديـدة، حـددت غينيـا  -11

و والغايات الن ينبغي بلوغها خالل ولية هـذه احلكومـة، ل سـيما تنفيـذ التواـيات الـن األهدا
ــــز وإعمــــال حقــــوق اإلنســــان  ــــة وتعزي ــــة يف محاي ــــذ بعــــد، وحتســــني أداء املؤسســــات احلكومي مل تُنف 

 البلد. يف
وهلذا الغرد، تتوقع احلكومة أن حتصا على دعم اجملتمع الدويل يف حتقيـق تلـ  النتـائ   -11

بيسـاو  -املتوخاة، وتتعهـد ببـذل مجيـع اجلهـود الالزمـة للوفـاء باللتزامـات الـن ا ـذهتا دولـة غينيـا 
 إزاء شركائها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.

وتلـتمس احلكومــة دعمــاا مــن املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان ل ــا  إجــراءات املتابعــة الــن  -933
 بيساو. -مدعتمةا بأنألطة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف غينيا حتددها يف الوقت املناسب 

بيسـاو إىل املسـاعدة التقنيـة واملاليـة مـن املؤسسـات الدوليـة مـع السـتناد  - وحتتـاج غينيـا -939
إىل معـــايري دقيقـــة، مبـــا يتـــيح للجهـــات الفاعلـــة علـــى الصـــعيد الـــوطين بميـــع املألـــاريع وإعـــدادها 

 ت البلد احلقيقية.وتنفيذها وفقاا لحتياجا
    


