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 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق
 والثالثون اخلامسة الدورة
 ٢٠٢٠ الثاين/يناير كانون  ٣١-٢٠

 *غينيا بشأن املصلحة أصحاب من املقدمة للورقات موجز  
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلومات -أوالا  
 دوريا  مراعاا  مع ،١6/٢١و 5/١ اإلنسان حقوق جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُعد -١

 اجلهااا  ماا   هاا  ١٣ ماا  املقدماا  املالومااا  لورقااا  مااو   وهااو الشااام   الاادوري االسااتارا 
 األقصا  ابحلاد تقياداا  ماو   شال  يف ويارد الشام ، الدوري االستارا  إىل ،(١)املصلح  صاحب 
 الللما   لادد

 املصلحة أصحاب من املقدمة املعلومات -اثنياا  
 (٣)اإلنسان حلقوق الدولية واهليئات اآلليات مع والتعاون (٢)الدولية االلتزامات نطاق -ألف 

 امللحااا  الثااااين االختيااااري الربوتوكاااو  علااا  ابلتصااادي  غينياااا 5 املشااا ك  الورقااا  أوصااا  -٢
  (4)اإلعدام عقوب  إلغاء إىل واهلادف والسياسي  املدني  ابحلقوق اخلاص الدويل ابلاهد

 الادويل ابلاهاد امللحا  االختيااري الربوتوكاو  علا  ابلتصادي  8 املشا ك  الورق  أوص و  -٣
 اللجنااا  إىل األويل التقرياار بتقاادم وابإلسااارا  والثقافياا ، واال تماعياا  االقتصاااادي  ابحلقااوق اخلاااص
  (5)والثقافي  واال تماعي  االقتصادي  ابحلقوق املاني 

 يف شاارك  غينياا أن التقادير ماع النووي  األسلح  عل  للقضاء الدولي  احلمل  الحظ و  -4
 ٢٠١8 يف وصااوت  ،٢٠١٧ يف النووياا  األساالح  حلظاار املتحااد  األماا  مااهااد  علاا  التفاااو 
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 التوقياااع إىل الاادو  ويااادعو املااهااد  ابعتمااااد يرحاا  املتحااد  لألمااا  الااماا  للجمايااا  قاارار لصاااح
 غينياا وتصادق توقاع أبن النوويا  األسالح  علا  للقضااء الدولي  احلمل  وأوص  عليها  والتصدي 

 الصاااايد علاا  ملحااا  مسااةل  ابعتبارهاااا النووياا  األساالح  حلظااار املتحااد  األمااا  مااهااد  علاا  اآلن
  (6)الدويل

 (٧)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -ابء 
 حلقااااوق الوطنياااا  املؤسساااا  ٢٠١4 يف أنشااااة  غينيااااا أن إىل ٣ املشاااا ك  الورقاااا  أشاااار  -5

 وابمتثاهلاااا ابساااتقلليتها يتصااا  فيماااا إنشاااائها مناااذ قائمااا  الشاااواغ  تظااا  ذلااا ، وماااع اإلنساااان 
 ياتماااد ومل املالياا   الشاافافي  انااادام بسااب  ٢٠١6 يف فيهااا املفوضاان بااا  واسااتقا  للدسااتور 
 فئاا  يف اإلنسااان حلقااوق الوطنياا  املؤسساا    اإلنسااان حلقااوق الوطنياا  للمؤسسااا  الاااامل  التحااال 

 الوطنياا  املؤسساا  أداء بتا ياا  ٣ املشاا ك  الورقاا  وأوصاا   (8)ابريااس مباااد  متتثاا  الااي املؤسسااا 
 احلماياااا  ماااا  م يااااد وتااااوفر ابريااااس ملباااااد  امتثاهلااااا ضاااامان بغياااا  واسااااتقلليتها اإلنسااااان حلقااااوق

  (9)اإلنسان حقوق ع  للمدافان

 الذذذدوي القذذذانون مراعذذذاة مذذذع اإلنسذذذان  قذذذوقحب املتعلقذذذة الدوليذذذة االلتزامذذذات تنفيذذذ  -جيم 
 الساري اإلنساين

 القطاعات بني املشرتكة املسائل -١ 

 (١٠)التميي  وعدم املساوا   
 املثليااااااا  حقااااااوق أن إىل (.Just Atonement Inc) أتومنناااااا " " ساااااا  مجاياااااا  أشااااااار  -6

 ماا  تاا ا  ال اجلنساااني  اهلوياا  وأحاارار اجلنساااني  اهلوياا  ومغااايري اجلنساا  املياا  وم دو اا  واملثلياان
 ٣٢5 املااد  وتان  قانونيا   غار اإلانث وبان الاذكور بان املثليا  اجلنساي  واألنشط  غينيا  يف احملرما 

 وبغراما  سانوا  ثالث إىل أشاهر سات  ما  ابلساج  يُااقا  أنا"" علا  الغيين الاقواب  قانون م 
 أو للحياااء منافياااا  فاالا  يرتلاا  ما  كاا   غيااين، فرنا  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل ١٠٠ ٠٠٠ ماا  تا او 
 دون قاصاار مااع الفااا  ارتلااا  حااا  ويف اجلاانس  نفااس ماا  شاا   مااع الطبيااا  عاا  شاااذاا  فااالا 
 ارتلابا" حماولا  أو الفاا  اكتماا  حا  ويف القصوى  الاقوب  فر  و   والاشري ، احلادي  س 
 بان تا او  ملاد  ابلساج  املاذن  عل  ُُيل  الان ، استاما  حماول  مع أو الان  استاما  مع

 ومغااايري اجلنسا  املياا  وم دو ا  واملثليان للمثليااا  منظماا  تو اد وال ساانوا  " وعشار مخاس
 السالو  ألن األش اص هؤالء ضد التميي  ممارس  وجتوز اجلنساني   اهلوي  وأحرار اجلنساني  اهلوي 
 وأوصا  املثلا   اجلنسا  للسالو  رفضها كذل   صراح  احللوم  أعلن  وقد مشرو   غر املثل 
 أو دراساااي  حلقاااا  تاقااد وأبن املثلااا ، النشاااا  جتاارم غينياااا تلغااا  أبن أتومنناا " " سااا  مجاياا 
 التمييا  بشاةنانا قاانو  تضاع وأبن املثليا ، األنشاط  حاو  احملرما  طوق للسر أخرى أنشط  تنظ 

  (١١)اجلنس  ميل" بسب  ش   ضد ميي ون الذي  األش اص وحتاك 
 مجيااااع مللافحاااا  شااااامل  اساااا اتيجي  أي تضااااع مل الدولاااا  أن 6 املشاااا ك  الورقاااا  أكااااد و  -٧

 الريفيااااا  املنااااااط  يف واألطفاااااا  اإلعاقااااا  ذوي األطفاااااا  ضاااااد التمييااااا  سااااايما ال التمييااااا ، أشااااالا 
  (١٢)ال و ي  راب  خارج املولودي  واألطفا  الل ئن واألطفا  الفقراء واألطفا 
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 اإلنسان وحقوق التجاري ، واألعما  والبيئ ، التنمي ،  
 إيااارادا   ر  د غينياااا يف البوكساااي  طفااار  أن ووتااا  راياااتس هياااوم  منظمااا  تلحااا  إذ -8

 أكاد  فإهناا الاما ، فارص ما  اآلالف ووفار  إليها، ماس  حا   يف ه  احللوم  عل  ضريبي 
 اجملتمااا  وحلقاوق للبيئا  الشاركا  احا ام تضام  ومل واف حناو علا  القطا  تنظ  مل احللوم  أن

  تااوي  تقادم دون األسالف م  املوروث  ال راعي  األراض  التادي  شركا  صادر  وقد احمللي  
 حااد   وقااد النااا   ماا  اآلالف لاشاارا  الاارزق كساا   سااب  علاا راا خطاا شاال  مااا وهااو كاااف،

 إىل الساالان هجاار  بسااب  عليهااا املت ايااد الطلاا  عاا  فضاالا  املياااه، مبصااادر حلقاا  الااي األضاارار
 واالغتساااا  للشااار  الصااااحل  امليااااه علااا  احملليااا  اجملتمااااا  حصاااو  فااارص مااا  التاااادي ، مواقاااع

 والاااملن األسار ما  ك   أصبح والنق  البوكسي  است لص ع  الناتج الغبار وبسب  والطه  
  (١٣)وبيئته  صحته  عل  اهلواء نوعي  تدين يؤثر أن م  خيشون الصحين

 تطاوير يف ٢٠١5 عاام مناذ بادأ  غينيا أن كذل   ووت  رايتس هيوم  منظم  وذكر  -9
 علاا  احلصااو  تا ياا  إىل أدى مااا وهااو مت ايااد ، بساارع  اللهرمائياا  الطاقاا  ماا  اهلائلاا  إملانياهتااا
 اجملاااااور  الفيضاااااني  السااااهو  يف النااااا  ماااا  اآلالف تشااااريد يف تسااااب  ذلاااا  أن بيااااد اللهاااارابء،
 خا ان م ء يف ٢٠١9 أيلو /سبتمرب يف وشرع  ،٢٠١5 يف كاليتا  سد غينيا ودشن  للسدود 

 املشاارد  اجلماعااا  وتلقاا  نساام   ١6 ٠٠٠ تشااريد يف سيتسااب  مااا وهااو اجملاااور، سااوابيي سااد
 إجياااد علاا  ضااايف  ومساااعد  أراضاايها عاا  كافياا   غاار تاويضااا  اآلن حااى وسااوابيي كاليتااا  إىل

  (١4)أخرى مواقع عد  يف سدود بناء بشةن مشاورا  حالياا  وجتري بديل   رزق مصادر
 تُلا م مفصال  تشرياا  غينيا تس  أن '١' يل : مبا ووت  رايتس هيوم  منظم  أوص و  -١٠

 منهاااااا بوساااااائ  األراضااااا ، عااااا  عااااااد  تااااااوي  بتاااااوفر  اللهرومائيااااا والطاقااااا  التاااااادي  شاااااركا 
 يفقاادون مما  احمللياا  واجملتمااا  األفاراد لفائااد  ،مملنااا  ذلاا  كاان  حيثماا األراضاا  عا  االستااضا 
 املتضارر  احملليا  اجملتمااا  حصاو  فارص تا ز أن '٢و' الطبياي ؛ املوارد استغل  بسب  أراضيه 

 ماااا  وغرهاااا اإلدار  وخطاااا  واال تماعيااا ، البيئياااا  لااا  ر تقيااااي  علااا  املاااادين اجملتماااع ومنظماااا 
 ملشااريع والبيئيا  اال تماعيا  واآل ر اإلنساان حبقاوق املتالق  الشركا  وبياان  احللومي  البياان 
 التنظيمياا  اهليئااا  حتقياا  تلفاا  أن '٣و' الطبياياا ؛ ابملااوارد املتالقاا  املشاااريع ماا  وغرهااا التااادي 
 ومااقبتهاا واال تماعيا  البيئيا  ابإلدار  املتصال  الغينيا  القاوانن تنتها  الي الشركا  مع احللومي 
 اإلنسااان، وحقااوق األماا  بشااةن الطوعياا  املباااد  مااااير ابللاماا  وتنفااذ تاتمااد أن '4و' إايهااا؛
 املتااادد  التااادي  شااركا  وكااربى احللومااا ، ماا  املتاااددي  املصاالح  أصااحا  ماا  مبااادر  وهاا 

 اإلنسااان حقااوق انتهاكااا  خطاار مااجلاا  إىل تسااا  الااي احللومياا  غاار واملنظمااا  اجلنساايا ،
  (١5)والتادي  والغاز النف  صناعا  يف األمني  ال تيبا  ع  النامج 
 مااا وهااو التااادي ، نتيجاا  غينيااا يف يت ايااد البيئاا  تاادمر أن إىل ١ املشاا ك  الورقاا  أشااار و  -١١
 سااااواء  حااااد علاااا  املتضاااارر  املناااااط  يف الرعوياااا  ال راعياااا  األنشااااط  ويف األمطااااار هطااااو  يف يااااؤثر

 السااانوا  ماادى علاا  تاااادي  شااركا  عشاار مااا  أكثاار إنشاااء وضاااواحيها بااوك  مديناا  وشااهد 
 أحلااا  ماااا وهاااو البيئااا ، محايااا  جماااا  يف الت اماهتاااا حتااا م ال الشاااركا  هاااذه أن بياااد املاضاااي   الثمااااين
 اإلنتااااج واخنفاااا  احلااارار  در ااا  وارتفاااا  املائيااا  اجملااااري  فااااف إىل أد  ابلبيئااا ، شاااديد راا أضااارا

 الصاح  مشااك  ما  ابساتمرار وسايغري ودنغاراي فاراي يف التادي  مدن سلان ويشلو ال راع  
 يف الاوارد  البيئيا  الشارو  اح ام بفر  ١ املش ك  الورق  وأوص  البيئ   ابلتلوث املتصل  الاام 
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 البيئاا  التادهور ضاحااي لفائاد  وابلتااوي  التاادي  وشاركا  الدولا  بان املربما  التاادي  اتفاقياا 
   (١6)ادي الت مواقع م  ابلقر  يايشون الذي  السلان م 
 ٢٠ ٠٠٠ علاا  ي ياد مااا قساراا  أخلاا  الغينيا  احللوما  أن علاا  ووتا  رايااتس هياوم  وشادد  -١٢

 ختصاي  أ ا  ما  ،٢٠١9 وأاير/ماايو شابا /فرباير بان الفا   يف كوانكري،  أحياء م  ش  
 ومنحااا  الاامااا   األشاااغا  مااا  وغرهاااا التجاريااا  واألعماااا  األ نبيااا  والسااافارا  للاااوزارا  أرا 

 عا  باديلا  سالناا  هل  تتح ومل أحيائه  م  ُأخلوا الذي  األش اص ملاظ  كافي   غر مهل  احللوم 
 الاديد قا  حلومي ، أرا  ه  ُأخلي  الي املناط  أن تدع  احللوم  أن ورغ  املهدم   املناز 
 منظماا  وأوصاا  عقااود  منااذ ألسااره  األراضاا  مللياا  حقااوق تثباا  و ئاا  حبااوزهت  إن النااا  ماا 

 ما  تاتمل  أن إىل أخارى إخالء عملياا  أي غينياا توقا  أن '١' يل : مبا ووت  رايتس هيوم 
 قبا  التاوطن وإعااد  والتااوي  لألهايل كافي   مهل  منح يشم  مبا السلان حقوق اح ام ضمان
 القساري، اإلخالء عملياا  ما  املتضارري  إىل املسااعد  تقادم أن '٢و' اإلخالء؛ عملياا  تنفياذ
 جلمياااع اللاااايف التااااوي  تقاادم أن '٣و' االنتصااااف؛ ساااب  مااا  وغااره البااادي  السااال  يشااام  مبااا

  (١٧)تاوي  عل  احلصو  دون م راا قس ُأخلوا الذي  األفراد

 اإلرها  وملافح  اإلنسان حقوق  
 ملافحاااا  قااااانون مشاااارو  يف النظاااار بصاااادد الربملااااان أن إىل ٣ املشاااا ك  الورقاااا  أشااااار  -١٣

 لألعمااا  مبهماااا  تاريفاااا  املشاارو  ماا  6 املاااد  وتشاام   ٢٠١9 نيسااان/أبري  ٢4 منااذ اإلرهااا 
 الضرر "إحلاق إملاني  مث  مفاهي  القانون تضمن وإن الصل   ذا  اجلرائ  م  وغرها اإلرهابي 

 أن ميلااا  الاامااا "، لل ااادما  الطبياااا  "األداء وتاطيااا  السااالان" و"تروياااع الاااوطين"، ابالقتصااااد
 قيااوداا  ١٢ املاااد  وتضااع الساالم   والتجمااع اجلمايااا  وتلااوي  التاباار حبرياا  التمتااع بشااد  يقاو  
 ُتساات دم أن وميلاا  اإلرهااا ، طبيااا  بشااةن اال تماااع  التواصاا  شاابلا  علاا  التواصاا  علاا 
 علااا  وعااالو  املاارضااا   أشااالا  مااا  شااال  عااا  تاااار  الاااي الدينيااا  اجلماعاااا  ضاااد ٣٠ املااااد 
 عهااد  يف اإلرهااا  ملافحاا  قااانون مبو اا  علياا" القااب  أُلقاا  بشاا   االحتفااا  ميلاا  ذلاا ،
 غاره أو التااذي  أو اإلعدام عقوب  فيها يوا " بلدان إىل ُيسل  أن وميل  يوماا  ٣٠ لف   الشرط 

  (١8)املاامل  سوء ضرو  م 

 والسياسية املدنية احلقوق -٢ 

 (١9)ش ص" عل  واألمان واحلري  احليا  يف الفرد ح   
 الاقاااااواب  قاااااانون يف اإلعااااادام عقوبااااا  ألغااااا  غينياااااا أن إىل 5 املشااااا ك  الورقااااا  أشاااااار  -١4
 اإلعاااادام عقوباااا  إبلغاااااء الت امهااااا أيضاااااا  غينيااااا وأثبتاااا  أيضاااااا  الاساااالري القااااانون ويف ٢٠١6 يف

 اسااات دام وقااا  أ ااا  مااا  ٢٠١6 لااااام املتحاااد  لألمااا  الاامااا  اجلمايااا  قااارار رعايااا  يف ابملشاااارك 
 وقاا  علاا  التصااوي  عاا  ٢٠١8 يف امتنااا  غينيااا أن إال لصاااحل"  وابلتصااوي  اإلعاادام عقوباا 
 االختيااااري الربوتوكااو  علااا  باااد تصااادق ومل املتحااد  األمااا  أعلنتاا" الاااذي اإلعاادام باقوبااا  الاماا 
  (٢٠)اإلعدام عقوب  إلغاء إىل واهلادف والسياسي  املدني  ابحلقوق اخلاص الدويل للاهد
 يف ضاالان ي الاون ال والادر  الشارط  أفاراد أن إىل ووت  رايتس هيوم  منظم  وأشار  -١5

 ماابااا غال الاي الشاوار  احتجا اا  عل  رده  يف املميت  للقو  املفر  للست دام عديد  حوادث
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 األما  قاوا  ما  للقاو  اسات دام أي يلاون أبن يقض  ٢٠١5 عام قانون أن رغ  عنيف ، تلون
 املاار  أو احملتجان علا  النار إبطلق ٢٠١8 يف قت  حال  ١٢ املنظم  ووثق   ومتناسباا  ضرورايا 

 قاوا  ما  أبفاراد تتالا  ١٢ الاا احلااال  جمماو  ما  حااال  مثااين أن شهود يدع  كوانكري،  يف
 يقاا  ال مااا وقُتاا  شاارط   وظاااب  دركياااا  كااذل   احملتجااون وقتاا  احملتجاان  علاا  النااار أطلقااوا األماا 
 قباااا  جباااارو  الاشاااارا  وُأصااااي  انري، ساااال  اساااات دام نتيجاااا  ساااات  بياااانه  ،ش صاااااا  ١٢ عاااا 

   (٢١)وبادها ٢٠١5 يف نُظ ِّم  الي الرائسي  االنت ااب 
 ح ياااران/ يف اعتماااد  الوطنيااا  اجلمايااا  أن إىل ووتااا  راياااتس هياااوم  منظمااا  وأشاااار  -١6
 الاذي  الادر  أفاراد حلمايا  إليا" االساتناد ميلا  للقاو ، الادر  اسات دام بشاةنانا قاانو  ٢٠١9 يوني"

 - القاو  السات دام ماربرا  عاد  القاانون وُيدد القضائي   امللحق  م  املفرط  القو  يست دمون
 الناريا  األسالح  اساتاما  أن يوضاح مل للنا" - الادر  أفاراد ُيرساها مواقاع عا  الادفا  يشام  مبا

 غينيااا تضاام  أبن وأوصاا  خطاار   إبصاااب  أو ابملااو  وشااي  هتديااد و ااود عنااد إال  ااائ  غاار
 حلقاااوق الدوليااا  املاااااير احااا ام أ ااا  مااا  إليهاااا حتتااااج الاااي واملاااوارد التااادري    األمااا  قاااوا  تلقااا 

 النظااام علاا  احلفااا  قااانون تاااد  أن أيضاااا  للحلوماا  وينبغاا  القااو   ابساات دام املتالقاا  اإلنسااان
 حلقاااوق الدوليااا  املاااااير ماااع مواءمتهماااا هبااادف للقاااو  الشااارط  ابسااات دام املتالااا  والقاااانون الااااام

 عناادما إال قصاد عاا  املميتا  القاو  اساات دام  اواز عاادم إىل بوضاو  اإلشاار  يشاام  مباا اإلنساان،
  (٢٢)ألروا ل  ا محاي جتنبها متاماا  يتاذر
 يتصااا  )فيماااا احملتجااا ي  حالااا  أن اإلنساااان حلقاااوق املساااتقل  الوطنيااا  املؤسسااا  وذكااار  -١٧

 ابالحتجاااز  املتالقاا  الاادنيا النموذ ياا  القواعااد متتثاا  ال الرعاياا ( إىل واالفتقااار الصااحي  ابلنظافاا 
 واالحتجااااز التوقيااا  إ اااراءا  تقااا ن ماااابااااا غالو  للغايااا   م ديااا  الساااجون يف االحتجااااز وأوضاااا 

 بااا  يف حُتاا م وال اجل ائياا   السلساال  طااو  علاا  كثاار   إخاالال  عاا  انجتاا  عديااد  ابنتهاكااا 
 االحتجااز ماد  فيهاا مباا واحملتجا ي ، املاتقلان لألشا اص هباا املاا ف األساسي  احلقوق احلاال 
 اإل اااراءا  قاااانون مااا  8٧ )املااااد  سااااع  وأرباااان مثاااان تتاااادى أن جياااوز ال الاااي الشااارط  لااادى

 ٢4 غضاااون يف أو الفاااور علااا  يُبلااا  أن يف موقاااوف شااا   أي حااا  يُنتهااا  وباااذل  اجلنائيااا ( 
 غضاون يف ومنصاف  عادلا  حماكما  يف واحلا  عليا"، القاب  إلقااء أبسابا  حد أقص  عل  ساع 
 ينتظاارون الااذي  واألشاا اص املاادانن باان  لاا  تفاااو  ذلاا  عاا  وياانج  املاقولاا   ال منياا  احلاادود
 اإل اراءا  بتاجيا  الاد  وزار    اإلنسان حلقوق املستقل  الوطني  املؤسس  وأوص  هنائيا  حلما
 إصادار قبا  املؤقا  اإلفاراج إقارار إملانيا  يف والنظار املنقاولن، ما  الادياد مبلفا  املتالق  اجلاري 
  (٢٣)السج  ع  بديل  أحلام إىل واللجوء اإلملان، قدر النهائي  اإلدان  أحلام

 (٢4)القانون وسياد  الاقا ، م  اإلفل  مسةل  ذل  يف مبا الاد ، إقام   
 الشاام  الادوري استاراضاها يف قبلا  غينياا أن إىل ووتا  راياتس هيوم  منظم  أشار  -١8
 قاوا  انتهاكاا  ادعااءا  يف مساتق  حتقيا  إ اراء تلفا  أبن التوصيا  مجيع ٢٠١5 يف الثاين
 وتضامن  اجلناا   وحماساب  والتااذي ، املشارو  غار القت  أعما  فيها مبا اإلنسان، حلقوق األم 
 الااي اجملاا ر  يف املتااورطن األشاا اص الادالاا  إىل احللوماا  تقاادم أبن حماادد  طلبااا  توصاايا  عااد 

 ١5٠ ماا  أكثاار فيهااا قتلاا  األماا  قااوا  أن يُاادع  والااي ،٢٠٠9 يف كااوانكري  ملااا  شااهدها
 ُُيقاا  مل الغيااين القضااائ  النظااام أن بيااد النساااء  ماا  الاشاارا  واغتصااب  املتظاااهري  ماا  ماارضاااا 
  (٢5)احلديث البلد اتريخ يف احللومي  اجلها  ارتلبتها الي االنتهاكا  أخطر يف الادال 
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  حتاداي تشال  تا ا  ال الاقاا  ما  اإلفال  ملافحا  أن إىل 4 املشا ك  الورقا  أشار و  -١9
 قاااوا  متتاااع نقااا  يو   السياساااي  السااالطا  قطاتهاااا الاااي االلت اماااا  رغااا  غينياااا مجهوريااا  يفاا كبااار 

 الااذي  املااواطنن ضااد الاناا  أعماا  ماارتلي ملحقاا  بااادم الاقاا  ماا  ابإلفاال  واألماا  الادفا 
 تنظمهااااا الااااي االحتجا ااااا  حالاااا  يف وابألخاااا  اإلنسااااان، حقااااوق انتهاكااااا  ضااااحااي وقاااااوا

 بتحديااد 4 املشاا ك  الورقاا  وأوصاا  وفيااا   فيهااا ُتسااج   الااي خاارىاأل املظاااهرا  أو املاارضاا 
 ،٢٠٢٠ هنايا  يف إ راؤهاا املقارر الرائساي  االنت اااب  قبا  أيلو /سابتمرب ٢8 ياوم حماكم  لاقد موعد

 حاااتفه  لقاااوا الاااذي  األشااا اص قضاااااي يف احملاكماااا  وباقاااد اجلاريااا ، التحقيقاااا  وابساااتلما 
 الانااا  أعماااا  يف ٢٠١٢ يف انطلااا  الاااذي التحقيااا  ومبواصااال  السياساااي ، االحتجا اااا  خااال 
  (٢6)٢٠٠٧ يف املرتلب 

 جمااا ر  قضاااي  يف حماكمااا  موعاااد عااا  يُالااا  مل أنااا" ووتااا  راياااتس هياااوم  منظمااا  أكاااد و  -٢٠
 بتنظااي  املللفاا  التو يهياا  اللجناا  ا تمااا  إىل دعاا  ماااراا اند احللوماا  وأن ٢٠٠9 لاااام امللااا 

  ٢٠١٧ الثاااين/نوفمرب تشااري  يف التحقياا  أهنااوا الغينياان القضااا  أن ماا  الاارغ  علاا  وذلاا  احملاكماا ،
 ساااابقاا  الاسااالري اجمللاااس وزعاااي  األساااب  الااارئيس   احلاااادث خلفيااا  علااا  املتهمااان جمموعااا  وتضااا 
 إىل ُيالوا مل الذي  احلالي ، كوندي  الرئيس إدار  يف األم  ضبا  م  وكباراا  كامارا،  داديس موس 
  (٢٧)٢٠١5 لاام الشام  الدوري االستارا  خل  غينيا قبلتها لتوصي  خلفاا  - إداري  إ از 
 قاوا  أفراد مع حُتق  أن '١' يل : مبا ابلقيام غينيا ووت  رايتس هيوم  منظم  أوص و  -٢١

 وفقااااا  قضااائياا  وتلحق هاا  و ارياا ، سااابق  انتهاكااا  عاا  اجلنائياا  مسااؤوليته  تثبُاا  الااذي  األماا 
 امللاا  جما ر  قضاي  يف احملاكم  يف فوراا  الشرو  أتييدها املأل عل  تال  أن '٢و' الدولي ؛ للمااير
 السياسااا  الااادع  كااا   تقااادم وأن االنتهاكاااا ، مااا  وغرهاااا االغتصاااا  وعملياااا  ٢٠٠9 لااااام

 الدولياا  اجلهااا  مااع ابلشااراك  اجلاارائ ، علاا  مصااداقي  ذا  حماكماا  إل ااراء الاالزم واملااايل والتقااين
 خطار ،  ارائ  ابرتلاا  املتهمان احللاومين املاوظفن اإلداري  اإل از  إىل حتي  أن '٣و' املاحن ؛

 قااادرون أهناا  يباادو أو التااةثر علاا  والقااادري  ،٢٠٠9 أيلو /ساابتمرب يف امللااا  جماا ر  يشاام  مبااا
  (٢8)قضائي  وملحق   نائ  حتقي  أي يف التةثر عل 

 (٢9)األساسي  احلراي   
 متااااوز/ منااااذ عماااادوا الغينياااان املسااااؤولن أن إىل ووتاااا  رايااااتس هيااااوم  منظماااا  أشااااار  -٢٢
 وزايد  احملليا  ابالنت اااب  اتصال  عنيفا انا وأحياا متلارر  احتجا اا  أعقا  يف ،٢٠١8 يولي"
 األحا ا  ما  للا  الااما  الحتجا اا ا علا  احلظار تا يا  إىل املدرسن، وإضرااب  الوقود سار

 حتااد  وعناادما التجمااع  حلرياا  انتهااا  يف الاااام، األماا  بااداع  املاادين اجملتمااع ومجاعااا  املاارضاا 
 قااوا  سااا  االحتجا ااا ، علاا  املفاارو  احلظاار أخاارى مجاعااا  أو ماارضاا  سياسااي  أحاا ا 
 أبال وأوصاا  فيهااا  املشاااركن علاا  والقااب  االحتجا ااا  فاا  أو النااا  جتمااع منااع إىل األماا 
 وأبن الاااام، األماا  حلماياا  آخاار باادي  أي غيااا  عنااد إال الشااوار  يف االحتجا ااا  غينيااا حتظاار
 يساااات دمها أن ينبغاااا  اإلنسااااان، حلقااااوق الاااادويل القااااانون مااااع يتساااا  مبااااا مااااااير، وتنشاااار تضااااع

  (٣٠)االحتجا ا  حظر ضرور  لتحديد احملليون املسؤولون
 إىل تاااااؤدي ماااااابااااااا غال الشاااااوار  يف االحتجا اااااا  أن إىل ١ املشااااا ك  الورقااااا  وأشاااااار  -٢٣

 هلاا  مناااوئن وحمتجاان حمتجاان باان اشااتباكا  أو النظااام، حفاا  وقااوا  احملتجاان باان اشااتباكا 
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 تباذهلا الاي اجلهاود مجياع ما  الارغ  علا  وذلا  للحتجا اا ، املنهجا  السلطا  حظر بسب 
 االحتجااااج حريااا  علااا  الرمسااا  احلظااار برفاااع ١ املشااا ك  الورقااا  وأوصااا  االشاااتبا   ملناااع احللومااا 
 للاااادر  جيياااا  الااااذي القااااانون وإبلغاااااء ،٢٠١8 متوز/يولياااا" منااااذ احللوماااا  فرضاااات" الااااذي الساااالم 
 أي مااا  كاااذل   الشااارط  ُيماا  والاااذي الاامااا ، االحتجا اااا  خاال  الناريااا  األسااالح  اساات دام
  (٣١)احملتجن قمع عند قضائي  ملحق 

 ٢٠١8 يف ش صاااا  ٢٣ مقتاا  إىل اإلنسااان حلقااوق املسااتقل  الوطنياا  املؤسساا  وأشااار  -٢4
 ما  حمتجااا  ١6و القاانون إنفااذ ماوظف  ما  أفاراد سابا  مانه  السياساي ، االحتجا ا  سياق يف

 وقُتاا  احملتجاان  أحااد ألقاهااا حبجااار  ٢٠١8 آذار/مااار  ١4 يف دركاا  وقُتاا  املاارضاا   صاافوف
 شاارط  كاذل   وقُتا  راتومااا  ببلاد  وانيادارا يف ٢٠١8 الثاااين/نوفمرب تشاري  ٧ يف شااابن حمتجاان
 الوطنيااا  املؤسسااا  أوصاا  الوضاااع، هااذا وإزاء نفسااا"  احلااا  يف الشاابا  مااا  حمتجاان أيااادي علاا 

 قاانون بشاةن وتوعيته  النظام حف  موظف  تدري  مبواصل  األم  وزار    اإلنسان حلقوق املستقل 
 وبغيا  والتحاري، التفتاي  عملياا  يشام  مباا للجمياع، األما  تا ي  هبدف غينيا يف النظام حف 
 يف املدنياااا  ابملسااااؤولي  والشاااااور املتباااااد  التسااااامح رو  بااااث ماااا  االحتجا ااااا  منظماااا  متلاااان
  (٣٢)منه  الشبان سيما وال الناشطن صفوف

 التابااار حريااا  يف احلااا  يلفااا  ٢٠١٠ عاااام دساااتور أن إىل ٣ املشااا ك  الورقااا  أشاااار و  -٢5
 حقاوق عا  املادافاون يا ا  ال القانونيا ، احلمايا  هذه ورغ  اجلمايا   وتلوي  السلم  والتجمع
 اإلعاالم لوسااائ  الغينياا  احللوماا  قمااع وت ايااد أعماااهل   أداء خاال  حتااداي  يوا هااون اإلنسااان
 يف الااااملن الصاحفين علاا  للضاغ  ٢٠١6 عاام منااذ متلارر  حمااوال  هنااا  وكانا  املساتقل ،
 وت اياااد  اإلنساااان  حقاااوق جماااا  يف احللومااا  سياسااا  ينتقااادون الاااذي  املساااتقل  اإلعااالم وساااائ 

 ماارارا، االحتجا ااا  احللوماا  وحظاار   ٢٠١8 عااام خاال  الساالم  التجمااع حلرياا  التهدياادا 
 وفر قااا  التجماااع، عااا  احملتجااان لااارد  ابنتظاااام األمااا  قاااوا  وُنشااار  الااااام  األمااا  هتدياااد حبجااا 

 اجملتمااع قاااد  ورفااع املياااه  وخااراطي  للاادمو  املسااي  الغاااز ابساات دام عديااد  أحيااان يف املتظاااهري 
 الساالم  التجمااع حرياا  يف احلاا  ينتهاا  الااذي االحتجا ااا ، حظاار قاارار يف طاناااا  دعااوى املاادين
  (٣٣)تابره  حس 

 تنفيااذاا  تُنفااذ مل الصااحاف  حرياا  محاياا  إىل اهلادفاا  القااوانن أن ٣ املشاا ك  الورقاا  وذكاار  -٢6
 ماا أو ينشارون ماا الصاحفين علا  إبملئهاا اإلعالم وساائ  علا  رقابا  احللوما  وفرض   فااالا 
 إلايه  و ههاا هلجماا  وتارضاوا ابلقتا  هتديادا  تلقوا أبهن  صحفيون أفاد ،٢٠١8 ويف يبثون 
 بضاامان ٣ املشا ك  الورقا  وأوصا   (٣4)غينياا شاا  جتماع احلااك ، ابحلا   علقا  تاربطه  أفاراد
 اإلنساااان حقاااوق عااا  املااادافان قااادر  وبصاااون التابااار، حريااا  يف واحلااا  املالوماااا  حريااا  يف احلااا 

 حقاااوق انتهاكاااا  رصاااد فيهاااا مباااا والسااالمي ، املشاااروع  أبنشاااطته  االضاااطل  علااا  والصاااحفين
  (٣5)االنتقام أو للعتداء التار  م  خوف ودون ألمنه  هتديد دون وتوثيقها، اإلنسان

 متااااااوز/ 4 يف واعُتمااااااد نُقااااااح الااااااذي اجلنااااااائ  القااااااانون أبن ٣ املشاااااا ك  الورقاااااا  وأفاااااااد  -٢٧
 ضاااد ذلااا  يف مباااا ،واإلهانااا  والتشاااهر االزدراء جُتااارم أحلاااام علااا  يااان  يااا ا  ال ،٢٠١6 يوليااا"

 األحلام وتظ  وبغرام   أعوام مخس  إىل تص  ملد  ابلسج  عليها وتااق  الاام ، الش صيا 
 الااذي  األشاا اص حماكماا  عنااد للساالطا  واسااا  تقديرياا  ساالط  يتاايح مااا وهااو ومبهماا ، غامضاا 
 حقااااوق عاااا  املاااادافاون فاااايه  مباااا  اإلنسااااان، حقااااوق ابنتهاكااااا  ينااااددون أو خمالفاااا  آراء يباااادون
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 املاادافان وضااع بتا ياا  املتالاا  القااانون مشاارو  ابعتماااد ٣ املشاا ك  الورقاا  وأوصاا   (٣6)اإلنسااان
 عاا  ابملاادافان املتالاا  املتحااد  األماا  إعاالن مااع توافقاا" وبضاامان ومحااايته ، اإلنسااان حقااوق عاا 

  (٣٧)الصل  ذا  واإلقليمي  الدولي  اإلنسان حقوق قواعد م  وغره اإلنسان حقوق
 شاواغ  ملراعاا  اجلهاود ما  يلفا  ما تبذ  مل احللوم  أن إىل ١ املش ك  الورق  وأشار  -٢8

 علاا  الااماا  اإلدار  ماا  احلصااو  ميلاانه  فاال الااماا   سياساااهتا يف اإلنسااان حقااوق عاا  املادافان
 ابعتماااد ١ املشاا ك  الورقاا  وأوصاا  اإلنسااان  حقااوق انتهاكااا  يف للتحقياا  اللزماا  املالومااا 

  (٣8)وُيميه  غينيا يف اإلنسان حقوق ع  املدافان وضع يا ز قانون

 الرق أشلا  مجيع حظر  
 اجلنسااا  االساااتغل  ألغااارا  ابألشااا اص االجتاااار أن علااا  ٢ املشااا ك  الورقااا  شااادد  -٢9

 االجتااااار مللافحاااا  وطنياااا  جلناااا  وتو ااااد غينيااااا  يف الساااالاني  واملراكاااا  احمللياااا  اجملتماااااا  يف مُيااااار 
 االجتاااار عااا  حمااادد  بيااااان  أي إىل النفااااذ يتااااذر للااا  ممارساااا ، مااا  مياثلااا" وماااا ابألشااا اص

  (٣9)الظاهر  هذه و ود رغ  ابألطفا 
 غينياا، حثا  الي الطف  حقوق جلن  توصي  عل   ديد م  ٢ املش ك  الورق  وشدد  -٣٠
 السياساااا  ومتتااان ابألطفاااا  االجتاااار ملافحااا  إىل الراميااا   هودهاااا مضااااعف  علااا  ،٢٠١9 يف

  (4٠)ومساعدهت  اجلنس  واالستغل  االجتار ضحااي األطفا  حتديد هبدف الساري  واإل راءا 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -٣ 

 (4١)ومواتي  عادل  عم  ظروف ويف الام  يف احل   
 عمالاا  أمااام عثاار  حجاار  يقاا  البلااد يف الفقاار ماااد  أن إىل 8 املشاا ك  الورقاا  أشااار  -٣١

 الغينياا  واملاادار  غينيااا، مجهورياا  يف الاماا  عاا  عاااطلون الشاابا  اخلاارجين ماا  فالاديااد الشاابا ؛
 الاما   يف احلا  ياا ز مباا الشاركا  واحتيا اا  الاربامج بن حقيق  تناس  دون التدري  تواص 
 واآلالف املئااا  دفااع مااا وهاو مرئياا ، تلااون ال النتاائج تلاااد  هااود، ماا  احللوما  تبذلاا" مااا ورغا 
 الاديااد خلفا  الاي املشاروع  غار اهلجار  خال  ما  الساااد  حتقيا  إىل الساا  إىل الشابا  ما 
  (4٢)املللوم  األسر م 
 املنااا  ، يف الاماا  يف ابحلاا  متصاال  انتهاكااا  رصااد علاا  8 املشاا ك  الورقاا  شاادد و  -٣٢

 حياث الالياا غينياا منطقا  يشام  مباا التاادي  مواقاع يف للستغل  والنساء األطفا  تار  وعل 
 الاذه  ع  التنقي  كان  وملا   تلف امل نسيا اجل ذوي م  الاديد احلريف التادي  جما  يف يام 
 ما  منااط  عاد  يف األر  زراع  حم  ُي  أصبح فقد ال راع ، ع يلا بدطاا نشا املاض  يف ياترب
 عما  فرص الستحداث تدر ي  إ راءا  ابختاذ احللوم  8 املش ك  الورق  وأوص  الاليا  غينيا
 عمليا  تادابر اختااذ يشام  مباا ،تادرجيياا  الاماا  ظاروف وبتحسان املشاروع  غار اهلجار  ما  للحد
  (4٣)املنا   يف والنساء األطفا  حلماي 

 (44)الئ  مايش  مستوى يف احل   
 نيسااااااااان/أبري  شاااااااهري يف شااااااااغ  أعماااااااا  انااااااادال  إىل 8 املشاااااااا ك  الورقااااااا  أشاااااااار  -٣٣

 باااوك  ماااديني سااالان انتابااا  الاااي الغضااا  حالااا  إثااار باااوك ، منطقااا  يف ٢٠١٧ وأيلو /سااابتمرب
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 ووثقا  للشابا   املتاحا  الاما  وفرص األساسي  اال تماعي  اخلدما  نق  بسب  وكوالبوي،
 أ ااا  مااا  الغياااين والتحاااال  غينياااا يف للحقاااوق املساااتقل  الوطنيااا  املؤسسااا  قادهتاااا مشااا ك ، باثااا 

 ١5 ويف أعدتاا"  تقرياار يف اإلنسااان حقااوق انتهاكااا  والثقافياا ، واال تماعياا  االقتصااادي  احلقااوق
 اخلادما  باا  مساتوى برفاع مطاالبن مانادايان مقاطا  يف شبان انتف  ،٢٠١8 أيلو /سبتمرب
  (45)األحداث هذه خل  النار إبطلق وفا  حال  وُسجل  األساسي   اال تماعي 

 (46)الصح  يف احل   
 يف البلااااااد يف تفشاااااا  الااااااذي اإليبااااااوال فاااااارو  وابء أن إىل 8 املشاااااا ك  الورقاااااا  أشااااااار  -٣4

 الرعايا  جماا  يف وشاركاؤها احللوما  تباذهلا الاي اجلهاود مجياعبااا تقري بلاور قد ،٢٠١4 آذار/مار 
 أكثار وفاا  إثار الصاح  النظاام ودم ار شا  ، ٢ ٠٠٠ ما  أكثر وفا  إىل الوابء وأدى الصحي  

 املالراي مثا  أخارى أبمارا  املصاابن املرضا  هجار يف وتساب  صاح ، وعام  طبي  ١٠٠ م 
 مااا  بااادع  احللومااا ، ومتلنااا  الصاااحي   للمرافااا  البشاااري /اإليدز املناعااا  نقااا  وفااارو  والسااا 
 توعيااا  محلااا  تنظاااي  منهاااا بوساااائ  املااار ، النتشاااار حاااد وضاااع مااا  والااادولين، الاااوطنين الشاااركاء
 مللافحاا  جتااريي بلقااا  واإلذن الضااحااي، دفاا  عمليااا  وأتماان املرضاا ، خمااالط  ورصااد عارماا ،
  (4٧)اإليبوال فرو 
 إلناااا  خطاا  ٢٠١5 نيسااان/أبري  يف أطلقاا  احللوماا  أن 8 املشاا ك  الورقاا  أكااد و  -٣5

 وإقاماااا  وتاااادريبه ، طبياااان مااااوظفن تاياااان علاااا  تركاااا  ،٢٠١٧-٢٠١5 للفاااا   الصااااح  النظااااام
 تشااري  يف اجلمهورياا  رئاايس وأعلاا  الطااي  ابلبحااث والنهااو  بنائهااا، وإعاااد  األساسااي  اهلياكاا 

 مركاا  أكاارب وهااو وتوسااات"، دونلااا يف اجلاااما  املستشااف  جتديااد أعمااا  باادء ،٢٠١5 األو /أكتااوبر
   (48)٢٠٢4-٢٠١5 للف   الصحي  للتنمي  وطني  خط  كذل   احللوم  ووضا  البلد  يف استشفائ 

 (49)التالي  يف احل   
 اإلعاقا  ذوي األطفاا  ما  الادياد أبن اإلنساان حلقوق املستقل  الوطني  املؤسس  أفاد  -٣6

 بتا ي  وأوص  التالي   ني  يف صاوب  جيدون ابمله ، املصابن واألطفا  والاقلي  واحلسي  احلركي 
 ذوو األطفاااا  فاايه  مباا  التلميااذ، جلمياااع ومتاحاا  وملئماا  شااامل  جيالهاااا مبااا األساسااي  اهلياكاا 
 التلمياذ تالاي  تيسار أ ا  ما  مت صصان مالمن وبتدري  ابمله ، املصابون واألطفا  اإلعاق 
  (5٠)اإلعاق  ذوي والتلميذ ابمله  املصابن

 الغيين، التالي  نظام لتحسن كبر داا   هو  بذل  احللوم  أن 8 املش ك  الورق  وأكد  -٣٧
 الفقار  ما  احلد اس اتيجي  تنفيذ إطار يف ُوضع الذي للجميع التالي  برانمج خل  م  سيما ال

 األساسااي  اهلياكاا  يف ملحااو  حتساا  إىل التالااي  قطااا  تليياا  باارانمج أدى ذلاا ، علاا  وعاالو 
 الفسااااد اساااتفحا  أن بياااد اللمرك يااا   واإلدار  والاااتال ، التالاااي  ونوعيااا  التالاااي ، ونيااا  للمااادار ،

 التلمياذ  والادي حا  يفانا أحياا جمحفا  رساوم فار  تشام  بوسائ  اجملاين، التالي  جناع  يقو 
 طاولااا  بتاااوفر  دياااد تلمياااذ كااا   يُلااا م الالياااا، وغينياااا احلر يااا  غينياااا يف الاامااا  املااادار  باااا  ويف

 خااااادما  وبتقاااادم حقليااااا ، أو من لياااا  أعماااااا  يف وابملشااااارك  املاليااااا ، قيمتهمااااا بااااادفع أو ومقاااااد
 هااذه وتااؤثر التلميااذ  والاادي مجاياا  إىل اشاا اكا  دفااع عاا  فضاالا  املالماان، بااا  إىل ش صااي 

  (5١)فاال  أتديبي  تدابر بفر  فيها يتور  م  يُااق  أن وجي  التالي  يف احل  يف املمارسا 
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 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -٤ 

 (5٢)النساء  
 يف واساااع نطااااق علااا راا منتشااا يااا ا  ال اإلانث ختاااان أن إىل 6 املشااا ك  الورقااا  أشاااار  -٣8

 واملتالااااا  ٢٠٠٠ متوز/يوليااااا" ١٠ املاااااؤر  L/2000/010/AN القاااااانون مبو ااااا  مناااااا" رغااااا  غينياااااا،
 القااانون  هااذا خيرقااون ماا  مجيااع ويااقاا  البدنياا  املاارأ  ساالم  ُيماا  والااذي اإلجنابياا ، ابلصااح 
 تشااااوي" مللافحاااا  الوطنياااا  االساااا اتيجي  تنفيااااذ لاااادع  اجلهااااود باااا ايد  6 املشاااا ك  الورقاااا  وأوصاااا 
 لااثانث التناساالي  األعضاااء تشااوي" بشااةن التاادري  وحاادا  وإبدراج لااثانث، التناساالي  األعضاااء

 الوخيما  الاواقا  بشةن احمللي  للمجتماا  وتوعوي  تثقيفي  محل  وبتنظي  الدراسي ، املناهج يف
  (5٣)الضار  التقليدي  املمارسا  م  وغره لثانث التناسلي  األعضاء لتشوي"
 علا  القارار صانع هيئاا  يف للمرأ  متثي  لضا  األس  ع  ٧ املش ك  الورق  أعرب و  -٣9

 الااااوزراء وجماااالس اإلدار  وجماااالس التنفيذيااا  )اجملاااالس املؤسسااااا  وداخااا  احمللااا  اجملتماااع مساااتوى
 الاااي اآل اااا  يف املسااااوا  قاااانون بسااا  ٧ املشااا ك  الورقااا  وأوصااا  الوطنيااا (  واجلمايااا  واحللومااا 

 مبادأ إدراج وبضامان الااام، اجلمهاور صافوف يف با" التاريا  ومبتاباا  الغياين الدستور عليها ين 
 قبااااا  االنت اااااا  طريااااا  عااااا  ُتشاااااغ  الاااااي املناصااااا  مجياااااع ويف االنت ااااااي القاااااانون يف املسااااااوا 

  (54)املقبل  االنت ااب 
 يُادفا  إماا الالي املادار ، يف الفتياا  اساتبقاء تادين بقلا  ٧ املشا ك  الورق  الحظ و  -4٠
 الغذائيااا (  املاااواد وبياااع )الطهااا  املن ليااا  املهاااام يف ُيسااات دم  أو القساااري و/أو املبلااار الااا واج إىل

 وابساااتبقائه  ابملااادار  الفتياااا  إبحلااااق الوالااادي  يلااا م قاااانون بوضاااع ٧ املشااا ك  الورقااا  وأوصااا 
  (55)فيها

 (56)األطفا   
 تنظااااي  يسااااتل م لألطفااااا  اجلنساااا  االسااااتغل  منااااع أن إىل ٢ املشاااا ك  الورقاااا  أشااااار  -4١

 أ اا  ماا  اجملتمااع ملااوان  "فياا ن اار ت حاارا  وإجياااد املسااةل ، هبااذه الاااام الااوع  إلذكاااء محاال 
 اجلنسااين الانا  مبلافحا  املتالقا  اجلدياد  االسا اتيجي  وتركا  لألطفا   اجلنس  االستغل  منع
 غينياا ظلا  حاا  يف ،٢ املشا ك  الورق  وأوص  الاام  الوع  وإذكاء األم  ضبا  تدري  عل 

 علا  الغينيا  احللوما  حتارص أبن التوعيا ، محل  لتنظي  املدين اجملتمع إىل األو  املقام يف تستند
 تقااع مااا عاااد ا  مهماا  وهاا  احلماال ، هااذه تنظااي  أ اا  ماا  املاادين للمجتمااع اللافياا  املااوارد تااوفر

 مبااادى الاااام الااوع  نشاار هاادف ضاام  ذلاا  ويناادرج الدولاا   عااات  علاا  عنهااا األوىل املسااؤولي 
 هاذا يف احمللا  اجملتماع أفاراد م  فرد ك   يؤدي" أن ميل  الذي ابلدور والتذكر الظاهر  هذه تفش 
  (5٧)الصدد
 وينادرج املادين  الساج  لتحديث برانجما أطلق  احللوم  أن 6 املش ك  الورق  أكد و  -4٢

 مباا الصاح ، وقطاا  املدين السج  قطا  بن التآزر أو " تطويرُ  الربانمج هذا اس اتيجيا  ضم 
 التحصااان  بااربامج املشاامولن األطفاااا  تسااجي  ماا  والتةكااد التحقااا  هباادف التحصاان، يشاام 
 الساج  إدارا  يف املالوماا  تلنولو ياا أدوا  نقا  مثا  قائما ، حتاداي  هناا  تا ا  ال ولل 
 شهادا  إصدار وعدم الريفي ، املناط  يف سيما ال التسجي ، مواقع إىل الوصو  وصاوب  املدين،
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 والساالطا  الساالان بتوعياا  6 املشاا ك  الورقاا  وأوصاا  املاادين  السااج  إدارا  يفانا جمااا املاايلد
 اإلقلاااي  أحنااااء مجياااع يف املااادين الساااج  حتاااديث مشااارو  نطااااق وتوسااايع املوالياااد، تساااجي  أبمهيااا 
  (58)جماانا  امليلد شهادا  وإصدار الريفي ، املناط  يشم  مبا الوطين،

 أن األطفا ، ضد متار  الي البدني  الاقوب  أشلا  مجيع إلهناء الااملي  املبادر  أكد و  -4٣
 جلناا  ماا  حبظرهااا املتلاارر  التوصايا  رغاا  غينيااا يف مشااروع  تا ا  ال األطفااا  حباا  البدنياا  الاقوبا 
 املانيااا  األفريقيااا  اخلااارباء وجلنااا  ،املااارأ  ضاااد التمييااا  علااا  ابلقضااااء املانيااا  واللجنااا  الطفااا ، حقاااوق
 االساااتارا  خااال  املساااةل  هاااذه الااادو  تثااار أن يف أملهاااا عااا  وأعربااا  ورفاهااا"  الطفااا  حبقاااوق

 ساابي  علاا  اجلديااد األطفااا  قااانون مشاارو  غينيااا تساا  أبن حماادد  توصااي  تقاادم وأن ٢٠٢٠ يف
 يف منهااا، اخلفيفاا  حااى األطفااا ، حباا  البدنياا  الاقوباا  أشاالا  مجيااع صااراح  حتظاار كاا   األولوياا 
  (59)املن   يشم  مبا األوسا  مجيع

 (6٠)اإلعاق  ذوو األش اص  
 والاقليااا  واحلساااي  احلركيااا  اإلعاقااا  ذوي األطفاااا  أن بقلااا  8 املشااا ك  الورقااا  الحظااا  -44
 وعادم املدرساي  األساساي  اهلياك  ملءم  عدم بسب  إما ابللام ، التالي  يف حبقه  يتمتاون ال

 املالماااااان عاااااادد تاااااادين أو املت صصاااااا ، املؤسسااااااا  عاااااادد نقاااااا  أو إليهااااااا، الوصااااااو  إملانياااااا 
 مالمان بتادري  8 املشا ك  الورقا  وأوص  بتدريبه   املتصل  التاليمي  املواد ونق  املت صصن
  (6١)اإلعاق  ذوي التلميذ تالي  تيسر بغي  مت صصن

 يف املنشاود ابالهتماام ُيظاوا مل اإلعاقا  ذوي األشا اص أن إىل 8 املشا ك  الورق  وأشار  -45
 املاار ، ملافحاا  وسااائ  تااوفر حيااث ماا  وال الوقاياا  حيااث ماا  ال اإليبااوال، فاارو  وابء ملافحاا 

 وبثهااا الدعائياا  املااواد إعااداد سااياق ويف الصااح   يف احلاا  جمااا  يف احللوماا  بااذلتها الااي اجلهااود رغاا 
 ابألشاا اص اخلاصاا  التواصاا  وساايل  احللوما  تاارا  مل الااوابء، ماا  الوقايا  سااب  لشاار  التلف يااون علا 
 التواصا  لتيسار إخباريا  خادما  البلاد مستشافيا  يف تتاا  ال اآلن، وحلاد السماي   اإلعاق  ذوي
  (6٢)الطبي  الرعاي  عل  حصوهل  ياي  ما وهو الص ، واملرض  الطبين املوظفن بن

 (6٣)اللجوء وملتمسو والل ئون املها رون  
 مراعااا  مااع املواليااد تسااجي  بشااةن شااامل  اساا اتيجي  بوضااع 6 املشاا ك  الورقاا  أوصاا  -46
  (64)واملها ري  السابقن والل ئن الل ئن لألطفا  اخلاص  احلال 
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