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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والثالثون اخلامسةالدورة 
 2020كانون الثاين/يناير   20-31

 بيساو -غينيا جتميع بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

ضاهااادا  االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  الاااوارو     قاااارير ه  اااا  ام
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  امتةااد   ا  اليفاال ، وهااو مقااد     اا ي مااوج  

  قّ داً ابحلد ا قيفى لضدو ال لما ر

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2( )1)اإلنسان

اال فاق ا  امتضلقا  ضفاا حااال  انضادا  ا نسا   واال فاق ا  ب سااو ىل   - انضمت   ن ا -2
، و دقت على اال فاق   الدول   حلماي  2016 عا  امتضلق  بوضع ا  خاص عدميي ا نس    

حقوق مج ع الضمال امهاجريأل وأفراو أساره ، والوو وكاول االيت ااري ال فاق ا  حقاوق ا  اخاص 
 ر (3)201٨ وي اإلعاق    

ب ساو أبن  نظر الدولا    ىلم ان ا  التيفاديح  - ت ك اان  ا م  امتةد      ن ا وأو  -3
)اال فاق ا   2011على ا فاق ا  منظما  الضماي الدول ا  بواعن الضماي الالااح للضماال امنا ل  ، لضاا  

 ر (4)(1٨9رق  
 ب ساااااو -وأو اااات منظماااا  ا ماااا  امتةااااد  للقب اااا  والضلاااا  والثقافاااا  )ال ونساااا و(   ن ااااا  -4

 ر (5)ابلتيفديح على ا فاق   م افة  التم      جمال التضل  
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 (6)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
 فااااق كاااوانكري اأنااا  ر  ااارق أي  قاااد     نف اااذ  201٨ عاااا  الحاااأل ا مااا  الضاااا    -5

 بوااعن  نف ااذ يريراا  جلريااح ا ماعاا  االقتيفاااوي  لاادول  اار  أفريق ااا لتسااوي  ا قماا  الس اساا    
م تاااأل ا مااا  امتةاااد  امت اماااي ل ناااات  وأ اااارر (7)ب سااااو ف ماااا يتضلاااح دراجضااا  الدساااتور -  ن اااا 

اللجن  امخيفيف  التابضا  للجمض ا  الوجلن ا  وامضن ا   ىل  ضرور  أن  نتهيب ساو  -السال      ن ا 
للوماان وراا س ا مهوريا  قيفاد اموافقا ،  وأن  قدما دراجض  الدستور مأل مراجضا  الدساتور احلاا  

 ر (٨)مع االلت اما  التضاهدي  للدول  وأن حترص على أن ي ون الدستور امق ي متما  اً 
 ب سااو - قار امادقع وحقاوق اإلنساان أبن  ضارلع   ن ااابلف  امضن ا  اصا   امقرر  توأو  -6

دراجضاااا   وااااريض    ااااامل  لضاااامان  ق ااااد مج ااااع التوااااريضا ، وال ساااا ما القااااانون اماااادين ابم اااااو  
 ر (9)ف ها وا ح ا  الوارو    اليف وك القانون   الدول   اليت   ون الدول  جلرفاً 

ن اللجنا  الوجلن اا  حلقاوق اإلنسااان ب سااو أ - والحظات ك ااان  ا ماا  امتةاد      ن ااا -7
 ناا  موااقك  باا  الااوقارا  مضن اا  نقااوق اإلنسااان علااى امسااتو  الااوجل ،  تهاو واا  ل هاااجلابض  

وأو اات أبن  تخااذ اللجناا  يرااوا  مضا اا  مسااعل  التااعير    قاادل التقااارير ىل  ا ل ااا  الدول اا  
 ر (10)واإلقل م   حلقوق اإلنسان

ب سااااو  - ن  نواااي   ن ااااأب ب سااااو أيضااااً  - امتةاااد      ن اااا وأ اااار  ك ااااان  ا مااا  -٨
م اااو  امتضلقاا  دركاا  امؤسسااا  الوجلن اا  اب  تق اادوجلن اا  حلقااوق اإلنسااان،  مؤسساا ً  دوجااأل قااانون  

عاأل احل وما ، و تاوفر  اا  لتض ي  حقوق اإلنسان ومحايتها )م ااو  ابرياس(، و  اون مساتقل   امااً 
عضااها عأل جلريح عمل ا  علن   و افاف ، أها ا ساسي على ايت ار اموارو ال اف  ، وينص نظام

 ر (11)تض ي  حقوق اإلنسان ومحايتهالاصو  الالقم    ومي دضايم حمدو  سلفاً 
والحااأل ا ماا  الضااا  أن عمل اا  الوساااجل  الاايت يساارصا ا ماعاا  االقتيفاااوي  لاادول  اار   -9

 وق ااع ىل  ، و 2016أو  ىل  اعتماااو يريراا  جلريااح مااأل ساات نقااات   أيلول/ساا تمو قااد أفريق ااا 
 وااريأل ا ول/أكتااوبر مااأل نفااس الساان ر ور اا  ااادو ا مااي   اميفاااحل   14ا فاااق كااوانكري   

مااأل  ا جلااراا اموقضاا عاا  وو ، فاانن  نف ااذ  قُااول بضجاا  عااأل اال فاااق مااأل و ومااا  اا واالسااتقرار 
 ر (12)من   نف ذ أح ا  را س   علىاال فاق  ألب ساو ع -   ن ا
ب سااو للات    - وأ ار ا م  الضا  ىل  أن الضوامي الرا س   لضاد  االساتقرار     ن اا -10

ضااان  الر قا  الس اسا   ماأل م  ل   التال  : ، ومنها الضوامي ا 2016منذ عا   وون  غ ممضظمها 
انوااقاق حاااو ماارّو  ىل  ميفاااض مجاعااا  ضاا ق  ومتضاااو ذ و  ايااد النفااو  الس اسااي القتيفاااو مااواق  
قاا  على االاار ابمخدرا ذ و  ا  أجها   الدولا ، ال سا ما   امنااجلح الريف ا ، وعاد  فضال تهاا 

قا  لساا او  القااانونذ ومااأل    اا و  انتهاكاااا  ىل  حااد بض ااد، ىلن ُوجااد ذ و اا و  انضاادا  االحااا
حقوق اإلنسان و فوي اإلفال  مأل الضقا ذ ووجاوو جاو عاا  يساوو  االستساال  ح اال الفقارذ 

 ر (13)وعد    ّسر احليفول على اصدما  ا ساس  
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أحكاااا  تنفياااال االلتااماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااان  ماااع مرا ااااة  -رابعاا  
 ةإلنساين الساريالقانون الدويل ا

 املسائل الشاملة -ألف 
  (14)املساواة و د  التمييا -١ 

ابلفقر امدقع ىل  أن انتواار عاد  امسااوا  با  ا نسا      امضن   اصا   امقرر   أ ار  -11
عق اااا  را ساااا   أمااااا  التنم اااا  االقتيفاااااوي  واالجتماع اااا  امسااااتدام ر ويااااؤ ر ا فااااال  يواااا ي ال لااااد

ب ساااو علااى النسااات يا اا  و ظااي فجااو  عااد  امساااوا  باا   - ال وااري      ن ااامؤ اارا  التنم اا  
 ر (15)ا نس  واسض  جداً 

  (16)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
علاى امسااعد    اديداً  ب ساو ال   ال  ضتمد اعتماواً  - الحظت امقرر  اصا   أن   ن ا -12

ب ساااو، فاانن مج ااع الاادول الاايت بوسااضها  - للةالاا  اصراام  للفقاار     ن ااا اً اإلمناا اا  الرة اا ر ونظاار 
امسااااعد  امال ااا  والتقن ااا   عاااأل جلرياااح  قااادل ساااضى ىل  الق اااا  باااذل ، ين غاااي أن  قااادل امسااااعد  

 ر (17)القدرا  وبنات
أل الضقاا  وعاد  االمتثاال للتواريضا  القااما  و كر  امقرر  اصا ا  أن الفسااو واإلفاال  ما -13

ال يسمح ابستغال ا امستدا ، ا مر الذي سا  ون لا  ري ام  يؤوي ىل  استنفاو اموارو الر  ض   استنفاواً 
 ر (1٨)على ىلم ان    نويع ميفاور الديي را سي على س ي مض و   ال    الس ان ويؤ ر سل اً 

ب سااااو يض واااون   منااااجلح ريف ااا   - سااا ان   ن ااااوالحظااات امقااارر  اصا ااا  أن مضظااا   -14
ر وأو اااات أبن   فااااي (19)ساااا ي رققهاااا   ضتمااااد علااااى االسااااتخدا  امسااااتدا  للمااااوارو الر  ض اااا  وأن
ب ساو الق ا  بضمل ا  حماس   ب    ، وأن  قد  ىل  الضدال  مج ع ا  اخاص الضاالض     -   ن ا

 ر (20)ا نور   م اموروع  امتضلق  ابستغالل اموارو الر  ض  

 سياسيةالدنية و املقوق احل -ابء 
  (21)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  لى شخصه -١ 

ب ساااو أن اال ت اااال  الس اساا   و مهااا مااأل  -     ن ااا كاار  ك اااان  ا ماا  امتةااد   -15
االنتهاكا  اصرم  حلقوق اإلنساان الايت حاد ت   اماضاي ر  ات  مضا تهاا، ال سا ما  لا  الايت 

ابسااااتقالل القضااااا    امضن اااا  اصا اااا  امقاااارر   ر وأكااااد(22)2012و 2004ار   اااات باااا  عااااامي 
سابح، ووقيار وفاا  ساابح وعضاو ساابح   الوماان   ا ت ال را س  ا التةق ق نواحملام  على أ

ر  سات مير  اول نها اقاد ُ ار  ف ها 2011وايتفات أحد أعضات الومان   عا   2009 عا   
االنتهاكا  اصرم  حلقاوق اإلنساان، داا   ر يت  التةق ح ابلقدر ال ا    وعالو  على  ل ، 

 11تااي يااارط اإلجلااار القضااااي مااا جمموعااا   لاا  ايتراااا وضاار  الس اساا   امضارضاا ، والق
اصمااوا بتاادبم انقااال  مضاااو، واالحتجاااق التضساافي والق ااوو امفروضاا  علااى حرياا  التض اام   خيفاااً 

 ر (23)2014-2012والتجمع السلمي اليت  ابت الفق  االنتقال   
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ا  امثاام  وأ ااار م تااأل ا ماا  امتةااد  امضاا  ابمخاادرا  وا رمياا  )ام تااأل( ىل  االااهاا -16
للجاا   الاايت سااجلت ف مااا يتضلااح ابالاااار ابمخاادرا ر وقااد أ اار االسااتخدا  امسااتمر للراارق مااأل 
أمري ا ا نوب   ىل  أفريق ا   احلوكم  وا مأل والنمو االقتيفاوي واليفة  الضام ر وأو ى ام تاأل 

ظما  عااأل جلرياح  قاادل الدولا  بتض يا  االسااتجاب  الوجلن ا  للتيفادي لالاااار  ام امواارو  وا رميا  امن
يرااا  الضماااي الوجلن ااا  و  بناااات القااادرا  الوجلن ااا  للمؤسساااا  امضن ااا    اااو امسااااعد  التقن ااا    
 ر (25)، و ض ي  اإلجلار القانوين وامؤسسي م افة  الفساو(24)إبنفا  القانون والضدال 

  (26)إقامة العدل  مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون -٢ 
ابساااتقالل القضاااا  واحملاااام ، أن الو اااول ىل  الضدالااا      امضن ااا  اصا ااا  امقااارر    كااار  -17
ب سااو أمار بض اد امناال ابلنسا   مضظاا  الناامر وال  ضماي احملااك    كثام ماأل أ اات ال لااد،  -   ن اا
  ىل  أقااار  حم مااا  عق ااا  ال مي اااأل   ل  ااا  السااا ان رر هاااار كماااا أن فااارل رساااو  امسااااف و ضاااد

 ر (27)ابلنس     ل    الس ان ييفرا النام عأل اللجوت ىل  احملاك  قضاا   عال   جداً 
أن الواارجل  القضاااا  ، وىلن كااان ايتيفا ااها يواامي كامااي  أيضاااً   اصا اا  امقاارر  توالحظاا -1٨

ىلال   ب سااااو، وال يوجاااد أي طتاااو للراااأل الوااارعي   ال لاااد، كماااا  اإلقلااا  ، فنالاااا ال  وجاااد حال ااااً 
يتاا ح للمفتقااريأل ىل  امااوارو الالقماا  و لاا  جلااابع مؤسسااي ي ااون لمساااعد  القانون اا  ليوجااد باارانم   ال

 ر (2٨)ضد  وجوو حمام  يارط ب ساول اعأل قلقه ت وك ي حما ، وأعرب
ىل  أن الضديااااد مااااأل حاااااال  الضجاااا  امااااا  واماااااوي للساااالر    اصا اااا  امقاااارر   وأ ااااار  -19

ر وال  توفر مضظ  احملاك  أماكأل عماي الضدل بسرع  وعلى النةو امالا ول وون ىلقام   القضاا   
 ر (92)مق ول  ويضرر القضا  ىل  الضمي دوارو ماوي  حمدوو  للغاي 

أل أجاااي ىلنواااات و واااغ ي احملااااك  ضااارور  اراااا   ااادابم عاجلااا  مااا  اصا ااا  امقااارر   و كااار  -20
وم ا أل الن اب  الضام  امنيفوص عل ا    القاانونر وين غاي ىلنواات مراكا  للوارجل  القضااا   و ض يا  
حضاااور احملاااام  ياااارط ب سااااور وين غاااي قخو  ام  ان ااا  امخيفيفااا  للمةااااك  وووااااار الن ابااا  الضامااا  

بيفاااور  سااال م ، وين غاااي ىلضااافات الراااابع قخو  ك ااام  لضااامان  اااوفم اماااوارو امال ااا   اااا حااا   ضماااي 
امؤسسي على برانم  فضال للمساعد  القانون   اجملان   مأل يفتقرون للموارو االقتيفاوي  وريفا ص 

ب سااو  - ر وأو ى برانم  ا م  امتةاد  اإلمناااي )الاوانم  اإلمناااي(   ن اا(30)ل  ال اف   ا موال
 ر (31) ذ ال امي لوانم  ىل الح الضدال ابرا  ام يد مأل اإلجراتا  لتض ي  التنف

امقرر  اصا   أن اللجاوت ىل  اجملتماع احمللاي وال عماات الادين   لتساوي  امناقعاا    و كر  -21
ر وأعربت عاأل قلقهاا ىلقات بضاا ييفاااص (32)ب ساو و قال دها - ل  جذور عم ق     قاف    ن ا

يتضلح دضامل  النسات وا جلفال وساار ا  اخاص س ما ف ما  ، وال‘‘الضدال  التقل دي ’’ىلنفا  هذ  
مع امضايم الدول   حلقوق اإلنسان فةسأل،  ال يتضارل الضديد مأل التقال د والضاوا فالضضفاتر 

 ر (33)تضارل ح  مع وستور وقوان  الدول  نفسهاي  بي ىلن
ما يتوات  مع مضايم  وانم  اإلمنااي الدول  أبن  درط   ا جلر القانون   الوجلن  الوأو ى  -22

 ر (34)حقوق اإلنسان مأل ا ل ا  ال ديل  لتسوي  امناقعا 
ب ساو للت علاى  - ابستقالل القضا  واحملام  أبن   ن ا  امضن   اصا   امقرر   وأفاو -23

ا اااميف   جمااال م افةاا  ا رمياا  امنظماا  الضااابر  للةاادوو الوجلن اا ، سااوات ارااذ   اا ي االاااار 
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صرياااأل ا سااالة  وامخااادرا  أو  ساااي ا ماااوال،   مجلااا  أماااور أيااار ر كماااا  فواااى  وابل وااار، أ
  ر و كاار (35)الفساااو علااى نراااق واسااع، دااا    لاا    أوسااات ا هااا  الفاعلاا    نظااا  الضدالاا 

ابلفقر امدقع أن  جيأل على احل وما  أن  تخاذ مج اع التادابم الالقما    قضااخ   امضن   اصا   امقرر 
الفسااااو لضااامان أال ي اااون أحاااد فاااوق القاااانونر والحظااات فضال ااا  س اساااا  عاااد  التساااامح علاااى 
اإلجلااالق   ضاامان الواافاف   وامساااتل  علااى مج ااع امسااتوخ ، وأ ااار  ىل  أن هااذ  اصرااوا  قااد 

 ر (36)حتويي ا موال الضام  ومنافع اموارو الر  ض   بوسااي  م موروع   ون ضروري  لضمان عد  
ابساااااتقالل القضاااااا  واحملاااااام  ىل  أن عاااااد  االساااااتقرار   امضن ااااا  اصا ااااا  امقااااارر   وأ اااااار  -24

ب سااو وماا أعق ا  ماأل حااال  عفاو رصساي يااص وقاانون عفاو  - الس اسي والضس ري     ن ا
 ر (37)حد ك م    قاف  اإلفال  مأل الضقا  السااد    ال لدقد ساه  ىل   200٨عا    عا  

ب سااااو ىل  أنااا  ر  ااارق أي  قاااد  ملماااوم  - وأ اااار  ك ااااان  ا مااا  امتةاااد      ن اااا -25
 ااو  اميفاااحل   ناا  ال ياا ال مااأل امتضاا  أن يرسااي ال لااد نل ااا  الضدالاا  االنتقال اا ، وأو اات أبن 

 و تما اىضدالا  االنتقال ا  واميفااحل   راعاي حقاوق الضاةاخ ب ساو يرا   اامل  لل -  ضتمد   ن ا
 ر (3٨)مع امضايم الدول   حلقوق اإلنسان

ابساااتقالل القضاااا  واحملاااام  أن اإلفاااال  ماااأل الضقاااا    امضن ااا  اصا ااا  امقااارر  توالحظاا -26
قاااي يقتيفااار علاااى ا اااراا   ا  الااادوافع الس اسااا   واالنتهاكاااا  امتيفااال  م ا ااار  نااااال  القال ال

الااا واط القساااري،  قضااااخالس اسااا  ر فضلاااى سااا  ي امثاااال، ر يضااارل علاااى الضدالااا  ىلال القل اااي ماااأل 
الضناااان  وأاسااااتغالل ا جلفااااال،  وأالضناااان ا نسااااي،  وأ وااااوي  ا عضااااات التناساااال   لاااا ان ،  وأ

مايااا  الضاااةاخ والواااهوو، ر ااا  أح اااا  حلنل ااا   واساااتمرار انضااادا أو االااااار ابمخااادرا ر  الضااااالي
والوااهوو، ال يوااجع  اجملاا  علاا ه قااانون اإلجااراتا  ا ناا اا  الاايت  اانص علااى ىلنوااات وحااد  لاادع  

 ر (39)النام على التضامي مع نظا  الضدال  الرةي
اجملاا  باارانم  مالااا  حلماياا   لوضااعىلعرااات ا ولوياا   ضاارور    أيضاااً اصا اا  امقاارر    كاار و  -27

، وارااا   ااادابم ملموساا  لتنف ااذ التوااريضا  القاامااا ، وال ساا ما القااوان  الااايت (40)وااهوووال علاا ه 
و ووي  ا عضاات التناسال   لا ان ، ىلضااف  ىل  التيفاديح علاى  الضااليبوعن الضنن  سنت مؤيراً 

 ر (41)اليف وك الدول   حلقوق اإلنسان

 (42)واحلياة السياسيةاحلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة  -٣ 
الحظاات ال ونساا و أن التوااهم جرمياا  جناا اا  دوجااأل القااانون ا نااااي، ويُضاقااأل عل اا   -2٨

ر و اجضت احل وما  علاى ىللغاات اارل التواهم (43)واحد  أو ابلغرام  ابلسجأل مد   يفي ىل  سن 
 ر (44)والقذا، وىلوراجهما   القانون امدين، وفقاً للمضايم الدول  

، بضث امقرر اصاص امضا  بتض يا  ومحايا  احلاح   حريا  الارأي والتض ام، 2017  عا  و  -29
ابحلح   حري  التجمع السلمي واحلح     ويأل ا مض ا ، وامقرر اصاص   امضن   اصا   وامقرر 

 عدو امض  نال  امدافض  عأل حقوق اإلنسان رسال  ىل  الدول  بوعن االوعاتا  اليت  ف د نظر
امظاااهرا  الساالم   واالسااتخدا  امفاارت للقااو  ضااد امتظاااهريأل عقااأل اعتماااو امرسااو  الااوقاري  مااأل

2016GMAT//2رقاااا  
أن ا هااااا  الوجلن اااا   اااااح    201٨ر والحااااأل ا ماااا  الضااااا    عااااا  (45)

اميفلة  وا الت اإلعارا  عاأل قلقهاا ىلقات التةادخ  الايت  واجههاا حريا  اليفاةاف ، داا    لا  
ر وأعاار  ا ماا  الضااا  عااأل (46)الرقاباا  والتة اا     ر  ااح القااانون امتضلااح نرياا  التجمااع والتظاااهر
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اب اا  الاايت ارااذصا الساالرا  الوجلن اا  قااد ُقوضاات بفضااي اإلجااراتا  ابلااأ أسااف   ن اصرااوا  اإلجي
 29الااايت اراااذصا مناااع التجماااع السااالمي وامواااارك    احل اااا  الس اسااا  ، وال سااا ما   الفاااق  ماااأل 

، ووعا السلرا  الوجلن   ىل  احقا  حقوق اإلنسان واحلرخ  201٨كانون الثاين/يناير   31 ىل 
 ر (47)  أعمال أير  مأل  عالا أن  قول س او  القانونا ساس   واالمتنا  عأل أي

وأ ار ا م  الضا  ىل  الضمي القا   الاذي يقاو  با  م تاأل ا ما  امتةاد  امت اماي ل ناات  -30
  ا فاال الواضور ابماتالك  ب ساو، ول ن  الحأل أن وجوو  قد سااه  أيضااً  - السال      ن ا

 ر (4٨)اوب س - قاو    ن ا لد الضمل   الس اس   
و كر جملاس ا ماأل أبة ا   نظا   انتخاااب  رصسا    ا  ميفاداق   وحار  ون يها  وسالم    -31
، و اااادو علااااى احلاجاااا  ىل  ىلجاااارات حااااوار  ااااامي مااااع مج ااااع 2019 وااااريأل الثاااااين/نوفمو  24  

ال فاااااق   ب ساااااو، امتثاااااالً  - أ ااااةا  اميفاااالة  مااااأل أجااااي  وجل ااااد السااااال  واالسااااتقرار     ن ااااا
 ر (49)ر  جلريح ا ماع  االقتيفاوي  لدول  ر  أفريق اكوانكري ويري

  (50)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
التقاارير  ىل  امنظم  الدول   للهجر  ومنظم  ا م  امتةد  للرفول  )ال ون س ن( أ ار  -32

ب ساااو  تااع ر بوااد  ابالاااار اب  ااخاص، دااا    لاا  االاااار اب جلفااال  - الاايت  ف ااد أبن   ن ااا
ابلفقار امادقع أن عادو   امضن ا  اصا   امقرر  تر والحظ(51)ال السخر  واالستغالل ا نسي  ر 

ابمقارنااا  ماااع السااانوا   2013حااااال  االااااار اب جلفاااال ام لاااأ عنهاااا   اياااد ف ماااا ي ااادو   عاااا  
السااابق  بسااا أل   اياااد الفقااار وعااد  قااادر  ا سااار علاااى  ااوفم الغاااذات  جلفا اااا ورعاااايته ر وأفااااو  

ابلتسول لفااد   الاراً   التقارير أبن بضا ضةاخ االاار اب جلفال ي رهون على الضمي   الووار 
، ب نما أفاو   قاارير أيار  أبالا  يضملاون   حقاول ل الً مدرس ه    امدارم القرنن  ، والدراس  

 ر (52)القرأل   بلد جماور
ب سااو يوفادون ىل  بلادان  -  ار  ال ونس و ىل  أن الفت ان اليفاغار )الرل ا ( ماأل   ن ااأو  -33

التقاااارير أبن ا مااار ينتهاااي ااااؤالت ا جلفاااال عااااو  ىل  التساااول   القااارنن، و ف اااد لىلساااالم   أيااار  لاااتض
 200وسااوت امضاملاا ر وقااد عملاات احل وماا  مااع بلااد جماااور مااأل أجااي ىلعاااو  ا جلفااال وأع ااد ماانه  

ي، مضظمهاا  فااجل 500ىل   قااارير  ف ااد أبن مااا يقااار   ىل  وجلاانه ر وأ ااار  ال ونساا و أيضاااً جلفااي 
ب سااو وأن احل وما  ر  قاد   ا   - راكا  احلضاري      ن اامأل بلد جماور، يض واون   الواوار    ام

 ر (53)أي  يدما 
وأو ات امنظماا  الدول ا  للهجاار  وال ون سا ن الدولاا  إبنفاا  التوااريضا  امتضلقا  ابالاااار  -34

اب جلفال مأل يالل التةق ح بوعن جراا  االاار ابل ور وامقاضاا  عل هاا، وعقاد اجتماا  للجنا  
للجنا  ماأل  مر اوو وقك  ب  الوقارا  بوعن االااار اب  اخاص، وريفا ص أماوال التوج ه   ام

 ر (54)أجي  نف ذ ير  عمي وجلن  
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 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
  (55)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

وانم  اإلمناااااي وال ون سااا ن قخو    مضاااادال  الاااالحظااات امنظمااا  الدول ااا  للهجاااار ، و  -35
ب سااو ب اذل  - وانم  اإلمناااي أبن  ضجاي   ن ااالاال رال ، ال س ما    افوا الوا ا ، وأ اار 
 ر (56) م ع، و رك  على الو ا  والنسات ومي اا هوو الرام   ىل    ا   س اس  وجلن   للضمال  

أب اا ال الاارق امضا اار ، دااا    لااا    مضن ااا  اصا اا  امقاارر  ت، وجهاا2019و  عااا   -36
أساا ااا وعواق هااا، وامقاارر  اصا اا  امضن اا  ابلضناان ضااد اماارأ ، وأساا اب  وعواق اا  رسااال  ىل  الدولاا  

وأ اا  ت نااروق  بل غاا ساان   ضرضاات إل ااااب   13بوااعن اوعاااتا   تضلااح ضاوماا  من ل اا  عمرهااا 
ابوعااتا   ف اد أبن حالا  الضماال  ان علمااً تن اصا ااتامقارر  ت ديد  على ياد مواغل هار وأحاجلا

ب ساااو  تساا  بظااروا عمااي هواا   ن النوااات  اام ماانظ  وال يتمتااع هااؤالت  - امناا ل       ن ااا
ىل   قاااارير  ف اااد ابلضدياااد ماااأل االوعااااتا  امتضلقااا    أيضااااً اتالضماااال نمايااا  قاااانون الضماااير وأ اااار 

 ر (57)ابلضنن واإليذات ا نسي ضد الضامال  امن ل ا 

 احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
ابلفقاااار اماااادقع أن حيفاااا  اإلنفاااااق احل ااااومي اإلمجااااا    امضن اااا  اصا اااا  امقاااارر  تالحظاااا -37

امخيفااص للخاادما  االجتماع اا  ا ساساا   مااأل ام  ان اا   ضااد مااأل باا  أو  امضاادال    ا ماعاا  
لاااا  امخيفيفاااا  للخاااادما  قخو  نساااا   م  ان اااا  الدو  ألر ف جاااا(5٨)االقتيفاااااوي  لاااادول  اااار  أفريق ااااا

 تاااح  حاا قخو  ك اام ، ويا اا  الرعاياا  اليفااة   والتضلاا  ، وال ن اا  التةت اا  ا ساساا    االجتماع اا 
 ر (59)جمدي لل لد فر   لتةق ح  نم   

وأو ى الاوانم  اإلمناااي وال ون سا ن، احل وما  بوضاع اساقا  ج   للةمايا  االجتماع ا   -3٨
للتيفدي للفقر امتضدو ا بضاو الذي يواجه  السا ان ور اد  نف اذها، وقخو  قادر  التةماي لاد  
مأل ه  أ اد عرضا  صرار التخلان عاأل الركاألذ و او  و نف اذ يرا  لق اام التقاد  احملارق  او  

 ر (60)نم   امستدام حتق ح أهداا الت

  (61)الئقاحلق يف مستوى معيشي  -٣ 
ب ساااو ومفوضاا   ا ماا   - ا ماا  امتةااد  امت امااي ل نااات السااال      ن ااام تااأل  كاار  -39

نرااق واساع ياوق ضاضن مج اع السا ان:  ىحلقاوق اإلنساان أن  فواي الفقار علاالسام   امتةد  
و يض واون حتات عت ا  الفقار ماأل الاديي القاومي، ب ساا -   امااا  ماأل سا ان   ن اا 69.3ن ىلىل  
مااأل الساا ان يض وااون   فقاار متضاادو ا بضاااو، ىل  يضااانون مااأل احلرمااان   جماااال  التضلاا    ٨0.4و

 ر (62)امض و    نفس ا سر  امض و   خ واليفة  ومستو 
ىلنتاج ااا  قراع ااا   اااديد  ب سااااو  - ابلفقااار امااادقع أن لغ ن اااا  امضن ااا  اصا ااا  امقااارر  توالحظااا -40

ك ام يتمثاي   انضادا  ا ماأل   اال فال و ضتمد على حميفول واحد )جوق ال اجو(، مما يضرضاها صرار
أسااضار السااوقر وال ي فااي اإلنتاااط   اانخفااحملا اا ي ضااض ف  أو عناادما   ااون الغااذااي، بااي واجملاعاا ، 

   لااا  ضاااضن ا  اكاااي ا ساسااا   الغاااذااي احمللاااي لتل  ااا  االحت اجاااا  الوجلن ااا   سااا ا  طتلفااا ، داااا 
للنقااي، ورلاان نظاا  التسااويح، وقلاا  فاارص احليفااول علااى القاارول واالفتقااار ىل  الضنا اار الدايلاا    

ب ساااااو  ااااذ   - أبن  تيفااااد    ن ااااا  اصا اااا  امقاااارر  تر وأو اااا(63)اإلنتاااااط ال راعااااي وىل  مرافااااح الااااري
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  اكااي ا ساساا   ال راع اا  والريف اا  التةادخ  و تخرااى االعتماااو علااى حما اا ي جااوق ال ااجو، و رااور ا
 ر (64)ل خو  القدر  اإلنتاج  ، و ض ي  س ي كسأل الرقق وقخو  ا مأل الغذااي

أن ىلم ان   حيفول امرأ  على ا رل واموارو االقتيفااوي  حمادوو    اصا   امقرر  تالحظو  -41
 ، ور اا  أن القااانون احمللااي للغاياا ر ور اا  أالااا هااي امسااتضمي الرا سااي لااررل بيفاافتها م ارعاا  ومنتجاا

 ر (65)فنن امرأ    الواقع ال  تمتع ابحل اق  ا من  لررل ،يؤكد امساوا  ب  ا نس 
وأ ار برانم  ا م  امتةد  للمساتوجلنا  ال واري  )موااي ا ما  امتةاد ( ىل  أنا  ال يوجاد   -42

 الضقاااار أو السااا ألر كماااا أن ك اااان يضاااي بتنم ااا  قراااا  اإلسااا ان وأنااا  لااا س لل لاااد أي نظاااا  لتاااوفم
ال  اااان  امتضلقااا  بظاااروا السااا أل حماادوو  للغايااا ر وأ اااار موااااي ا ماا  امتةاااد  أبن  نخااارت الدولااا  
بفضال اا  علااى اليفااض ديأل الااوجل  واحمللااي   باارانم  أو س اساا   ااامل  للجم ااع ومسااتدام  ومت ناا    

 ر (66)جمال اإلس ان والتنم   احلضري 
ب ساااو وامفوضاا   السااام    - امتةااد  امت امااي ل نااات السااال      ن ااام تااأل ا ماا   رو كاا -43

 ب سااو - حلقوق اإلنسان أن  وافر م ا  الوار  امعمونا ، ومرافاح اليفارا اليفاةي امالاما      ن اا
، ول اااأل ال  ااا ال تااا  حتااادخ ر وعلاااى الااار   ماااأل أن  ال ااا  أراب  السااا ان قاااد  ااادرجي اً  قاااد حتساااأل

باا  امناااجلح  اً ك اام   اً ، فاانن تاا    ايناا2014الو ااول ىل  ميفاااور ام ااا  احملساان    عااا    ناات مااأل 
  اماااا  مااأل ساا ان احلضاار ميفاااور ام ااا  احملساان   92احلضاري  وامناااجلح الريف اا ، ح ااث يسااتخد  

ابلفقار   امضن ا  اصا ا  امقارر  تر والحظا(76)  امااا  ماأل سا ان الريان 61مقابي ماا ال يتضاد  
كانت   واليت مي أل الو ول ىلل هاأن انضدا  القدر  على  وفم ام ا  امعمون  وام سور  الت لف   امدقع

 ر (٨6)ل  عواقأل وي م ، وأن ال لد يواج    رار حاال   فوي ال ولما

  (69)يف الصحة احلق -٤ 
الحظاااات ال ون ساااا ن ومنظماااا  اليفااااة  الضام اااا  أن االعتماااااوا  احل وم اااا  امخيفيفاااا   -44
  اماااا    الساانوا  اصمااس اماضاا  ، وأن  7  اماااا  و 3  اليفااةي قااد ريرجةاات باا  للقرااا 

ر (70)ال لد ل س ل  أي  اسقا  ج   لتمويي اليفة ، ىل  يضتمد مضظ  التمويي علاى ا ماوال اصارج ا 
ب ساااو وامفوضا   السااام   حلقااوق  - و كار م تااأل ا ماا  امتةاد  امت امااي ل نااات الساال      ن ااا

  اماااا ، ممااا يقااي   5.1٨إلنسااان أن احليفاا  الاايت  نفااح مااأل ام  ان اا  احل وم اا  علااى اليفااة  هااي ا
 2001عااأل مسااتو  االلتاا ا  الااذي قرضتاا  احل وماا  علااى نفسااها   أبوجااا   ن سااان/أبريي  كثااماً 

اماااا     15  ان اا  ال يقااي عااأل ام   اعتماااوتخيفاا ص عناادما  ضهااد  بلاادان االحتاااو ا فريقااي ب
  امااا  ماأل ام  ان ا  الضاما  للدولا   1لتةس  القرا  اليفةير وعالو  على  ل ، فنن أقاي ماأل 

 ر (71)ليفة  امرأ  والرفي، ر   الضضن ام مأل لتل  الف ا  الس ان   خييفص حال اً 
ب سااو  -   ن اا   ا ن أبمنظم  ا م  امتةد  للرفول  ومنظم  اليفاة  الضام ا   وأ ار  -45
 او حتق اح التغر ا  اليفاة   الواامل ، مماا سا م أل احل وما      ويي لليفاة  بغ ا  امضاي قادماً نظ

مااأل مجااع ا مااوال للقرااا  اليفااةي، والتقل ااي مااأل الضق ااا  امال اا  الاايت حتااول وون احليفااول علااى 
 ر (72)اصدما  اليفة  ، و ض ي  االستخدا  الفضال وامنيفن لرموال

اساااتجاب  الدولااا  علاااى امساااتو   عاااد للسااا ان ىل  أن وأ اااار  اااندوق ا مااا  امتةاااد   -46
لااوقار  اليفااة  ياادما  محاياا    امناااجلح، ىل  ال  تااوفر  تر فل سااالالمركاا ي ال ياا ال يواا ي حتاادخً 

ىلال   الضا م ، ح ث  قو  منظما  اجملتمع امدين بادور الواركات التنف اذي  الرا سا     كفالا  
 ر (73) وفم يدما  احلماي 
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ابلفقر امدقع احل وم  أبن  ضمأل: بو ي است اقي نوع ا    امضن   اصا   امقرر  توأو  -47
ج ااد    امرافااح والساالع واصاادما  اليفااة   السااهل  امنااال وام سااور  الت لفاا  للجم ااع، وال ساا ما 

و ضا ق الاوام  لضامان  اوفم الرعايا  اليفااة      أو صم واااً  لفاااد  أكثار الف اا  السا ان   ضاضفاً 
 ر (74)اجلح الناا  امن
ب سااااو  - وأ اااار  منظمااا  ا مااا  امتةاااد  للرفولااا  ومنظمااا  اليفاااة  الضام ااا  ىل  أن   ن اااا -4٨
   ٨2  قراااااا  اليفاااااة ، داااااا    لااااا   غر ااااا  التةيفااااا  دضااااادل  ملموسااااااً  حققااااات  قااااادماً  قاااااد
ورفااا ا مضااادل وف اااا  ا جلفاااالر وماااع  لااا ، ال  ااا ال هنااااك حتااادخ  جساااا ر  (،201٨) امااااا 

مولوو حي، أما مضدل وف اا   100 000وفا  نفاس   ل ي  549قدر دضدل  الوف ا  النفاس   ف
 1 000وفااا  ل ااي  ٨9ا جلفااال وون سااأل اصامساا  ف ظااي مااأل أعلااى امضاادال    الضااار ىل  ي لااأ 

  ر (75)، ر  د  ا فال ك م   مضدل وف ا  اموال داماض  مولوو حير و  السنوا  الضور 
موا ل  را سا     اليفاة  الضاما   أن سوت التغذي  الاذي كاان واامااً   اصا   امقرر  تظوالح -49

 ر (76)  ورات وف ا  الرضع واعتال  نمأل ا س ا  ال ام را س اً  ب ساو، ال ي ال س  اً  -     ن ا
  لا  أعاداوهألو كر  ندوق ا م  امتةد  للس ان أن ت  ندر    القابال  ح اث ال  -50
  اماااا  مااأل االحت اجااا ر وين غااي أن  توا ااي ا هااوو امنتظماا  الرام اا  ىل   ااوفم وسااااي  21ىلال 

مناااع احلماااي وا وويااا  امنقاااذ  للة اااا  إلاتحااا  الاااوالو    لاااروا نمنااا  واناااأل حااااال  الوف اااا  
 ر (77)النفاس   ووف ا  اموال د

ب سااو يراوا  فوريا  لتخفا ا وف اا  الرضاع  -أبن  تخاذ   ن اا   اصا ا  امقرر  توأو  -51
وا جلفال وون سأل اصامس ، دا يومي بنات قدر  الضامل    قرا  اليفة  على  وفم رعايا  ج اد  

  والرضاا ع، و ااوفم مرافااح  ااة    تااوفر ف هااا ا ووياا  وامضاادا  الالقماا  وحتساا    جمااال  ااة  ا 
 ر (7٨)س ما   امناجلح الريف   وامناجلح الناا    اجملتمع احمللي، والالنقي ىل  امرافح اليفة    

والحأل  ندوق السا ان أن احلاواج  الثقاف ا  ال  ا ال  ض اح حيفاول الضدياد ماأل الناام،  -52
 تاااع امااارأ  نقاااوق اليفاااة  يظاااي وال سااا ما النساااات، علاااى وساااااي  نظااا   ا سااار  الااايت خيتاروالاااار و 

 ر (79)، وال س ما ف ما يتضلح بتنظ   ا سر اً او حمدووب س - اإل اب       ن ا
ب سااااو ىلم ان ااا  احليفاااول علاااى يااادما   - أبن  ضااامأل   ن اااا  اصا ااا  امقااارر  توأو ااا -53

 ر (٨0)اليفة  ا نس   واإل اب   والرعاي  اليفة   ق ي الوالو  وبضدها للنسات كاف 

 (٨1)احلق يف التعليم -٥ 
 لا   الدولا   2025-2017ير  قراا  التضلا   لفاق   ىل  أن أ ار  ال ونس و وال ون س ن -54

  يوااا ي رفااا ا طيفيفاااا  للتضلااا  ر ولاااذل  ان ااا  ام  امااااا  ماااأل جمماااو   20 أبن ريفاااص  ااادرجي اً 
 ر (٨2)للقلح را س اً    اماا  ميفدراً  10ىل  أقي مأل  201٨التضل     م  ان   الدول  الرة   لضا  

ر ك اااماً   ال ونسااا و وال ون سااا ن أن حتسااا  جاااوو  التضلااا   ال يااا ال يوااا ي حتااادخً و كااار   -55
ب ساو ل ست   جلريقها ىل  حتق ح هدا  ضما   التضلا   االبتادااي الاذي حدو ا  م ااور   - فغ ن ا

ر وال  تاااوفر ساااو  لرباااع امااادارم االبتداا ااا  ىلم ان ااا   اااوفم 2020 اااوفم التضلااا   للجم اااع   عاااا  
)مااأل اليفاان ا ول ىل  اليفاان الساااوم(، ابعت ارهااا اجملموعاا  ال املاا  مااأل   وراساا  ساانوا  ساات

 ر (٨3)التضل   االبتدااي
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والحظاات ال ونساا و أناا    حاا   ضااد  سااع ساانوا  مااأل التضلاا   ا ساسااي ىلل ام اا ، فنناا   -56
ر وقد  دهور مضدل ىل ا  الروريأل ا ول والثاين مأل التضلا    توفر منها سو  ست سنوا  جماانً  ال

ر و  امرحلاا  الثانوياا  2013  اماااا    عااا   59و 2010  اماااا    عااا   64ا ساسااي ىل  
 ر(٨4)  اماا ( 3٨ار فع مضدل االنقرا  عأل الدراس  ق ي ىلالات الرور )

ابلفقاااار اماااادقع ىل  أن عاااادو اماااادارم  اااام كاااااا وأن   امضن اااا  اصا اااا  امقاااارر   وأ ااااار  -57
ا جلفال يضررون للموي أو السفر مسافا  جلويل  مأل أجي االستمرار   اموال   على احلضور 

ر ومأل الضوامي اليت  ضرقي الو ول ىل  التضل   انتواار عماي (٨5)  امدرس  يالل امرحل  االبتداا  
  اارر ويااؤ ر عمااي ا جلفااال علااى الفت ااان والفت ااا ،   حاا  ا جلفااال، واحلمااي ام  اار والاا واط ام

 ر (٨6)ابلدرج  ا و يؤ ر احلمي ام  ر وال واط على الفت ا  
ماااا يضاااربون عاااأل الضماااي وال  ااادفع  ااا  الااادول  وأ اااار  ال ونسااا و ىل  أن امضلمااا  كثاااماً  -5٨

بوااد  ممااا أو  ىل  مظاااهرا   201٨أجااوره  ابنتظااا ر وابلتااا  ري اار  بداياا  الساان  الدراساا   لضااا  
ا خ  ض ا  ام يد ماأل ر و كر  ال ونس و وال ون س ن أن ىلضرااب  امضلم  قد أو  ىل  (٨7)عن ف 

 ر (٨٨)2017/201٨السن  الدراس     الدراس     اماا  مأل ا خ   46الدراس  : ىل  ضا  
ب سااااو علاااى: )أ( اراااا  يراااوا  ملموسااا   - و اااجضت ال ونسااا و وال ون سااا ن   ن اااا -59

منهاا ىلل ام ا ذ و ض يا  التادابم الرام ا   9 على أن   اون ،عاماً  12لتمديد التضل   ا  د واجملاين ىل  
ل امااي ابماادارم وضاامان الو ااول ىل  مج ااع ىل  ضاامان التةاااق مج ااع ا جلفااال   سااأل التضلاا   اإل

مساتوخ  التضلاا     مج اع أ ااات الدولا ذ واحلااد مااأل االنقراا  عااأل الدراسا    اماارحلت  االبتداا اا  
  اا  دفعأن  ا ، واحلارص علاىامدرسا والثانويا  ومواتما  امنااه  الدراسا  ذ وحتسا  لاروا عماي 

 ر (٨9)امؤهال  والتداريأل الالقم      توفرأجوره    اموعد احملدو وعلى أن 
و كااار  اااندوق ا مااا  امتةاااد  للسااا ان وال ون سااا ن أن فااارص  ضلااا   امراهقاااا    ااااو  -60

ابلفقااار اماادقع أن مضااادل   امضن اا  اصا ااا  امقاارر  تر والحظااا(90)  ااون منضدماا    امنااااجلح الريف اا 
 ر (91)اإلما  ابلقرات  وال تاب  لد  الذكور أعلى مأل مث ل  لد  اإلان 

ب سااااو أبن  اااو  ا ولويااا  لتةسااا  التضلااا   عاااأل جلرياااح  -   ن اااا  اصا ااا  امقااارر  توأو اا -61
ارا   اوفم مااا ي فااي مااأل ا  اكاي ا ساساا   امدرساا  ، دااا    لا  امرافااح اليفااة   امراع اا  لالعت اا

ب سااااو علاااى اراااا  التااادابم الرام ااا  ىل   - ر و اااجضت ال ونسااا و وال ون سااا ن   ن اااا(92)ا نساااان  
 ر (93)ضمان حح الفتا  وامرأ    التضل  

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (94)النساء -١ 

ياا  امضااايم اساا  ىل   ض  اماجاا  ىل  احل ااندوق ا ماا  امتةااد  للساا ان وال ون ساا ن  أ ااار -62
االجتماع اا  اإلجياب اا  منااع اممارسااا  الاايت   اا  ضااد اماارأ ر فااالفقر والتقال ااد والثقافاا  أمااور  ااقاب  

وا سااار ’’القواعاااد االجتماع ااا  الضاااار  و اااد قااادرا  اجملتمضاااا  احملل ااا   يرسااا ، مماااا مضقاااداً   رابرااااً 
 ر (59)الالقم على احليفول على اصدما  ‘‘ امض و  

ابلفقاار اماادقع أن النسااات مقارناا  ابلرجااال،  تااوفر  ااأل أسااوأ   امضن اا  اصا اا  امقاارر  توالحظاا -63
 و انخفاالفرص لالستفاو  مأل اصدما  اليفة  ، و ر فع    فوفهأل حاال  اإل ااب  ابإليادق، 
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لقااارات  وال تابااا ، ويااانخفا ويلهاااأل، و ر فاااع مضااادال  ل هاااألابمااادارم و ضلم هألمساااتوخ  التةااااق
ر ور اااا  أن اماااارأ  رك اااا   اجملتمااااع   (96) ااااضواب  أكااااو   التغلااااأل علااااى الفقاااار ويااااواجهأل تهألبرااااال
  منا األ  انع القارار، مماا يضاع ال لاد   ميفااا  انقيفااً  ب ساو، فنالا ال   ال  ثي  ث الً  -   ن ا

 ر (97)الدول ا ضضن أوات   هذا اليفدو   منرق  ا ماع  االقتيفاوي  لدول  ر  أفريق ا
أن الضنن ال دين والنفسي وا نسي ضد امرأ  متفيف علاى نرااق   اصا   رر امق  و كر  -64

 ر (٨9)على السلرا  القانون   الضااليعن ر وانورا ما يضرل الضنن يظي  م م لأ واسع، ل أل 
ا ما  امتةاد  امت اماي  وم تاألوالحأل  ندوق ا م  امتةد  للس ان، وال ون س ن،  -65

 ساو ارل  ووي  ا عضات التناسل   لرنثى وبقها ول أل هاذ  اممارسا  ب - ل نات السال      ن ا
ال  اا ال سااااد ، علااى  اارار الاا واط القسااري وقواط ا جلفااالر وقااد أبااد  الساالرا  الوجلن اا  وك ااار 

إلنفاا  اساقا  ج   م افةا   واوي  ا عضاات التناسال   لا ان  وبقهاا، ر ا   مسؤو  الدول  ريي اداً 
 ر (99)ليت  ارسها بضا ا ماعا  الدين   بغرل عد  ىلنفا هاالضغوت الوديد  ا

أن انتوااار احلمااي ام  اار وقواط ا جلفااال أ اار علااى حااح اماارأ      اصا اا  امقاارر   و كاار  -66
ب ساااو  - ر والحااأل م تااأل ا ماا  امتةااد  امت امااي ل نااات السااال      ن ااا(100)اليفااة  والتضلاا  

وامفوض   السام   حلقوق اإلنسان ار فا  مضدال  محي امراهقا ، وأ ارا ىل  أن  ل  امضدال  
امر فضااا   قاااقن ابلضنااان ا نساااي، ونقاااص فااارص احليفاااول علاااى الرعايااا  اليفاااة  ، وانتواااار قواط 

   أن ممارسا  الا واط القساري  اااض   اصا ا  امقارر  تر كما الحظ(101)ا جلفال وال واط القسري
 ر (102)ب ساو، ال س ما   منرقيت  ابو وابفاات -   ن ا
ب ساااو باا خو  ا هااوو ام ذولاا  م افةاا   وااوي   - وأو اات ال ونساا و وال ون ساا ن   ن ااا -67

 اندوق ا ما  امتةاد  للسا ان، وال ون سا ن، وم تاأل  وأ اارر (103)ا عضات التناسل   لا ان 
احل وماا  دااا يلااي: )أ( وضاااع  قااو  ن أبب ساااو  -     ن اااا ا ماا  امتةااد  امت امااي ل نااات السااال 

ير  واضة  ل ناات قادرا  مقادمي اصادما ، بغ ا  كفالا     انه  ماأل امهاارا  امناسا   والقادر  
على التيفدي علاى النةاو امالاا  حلااال   واوي  ا عضاات التناسال   لا ان  و مهاا ماأل أ ا ال 

 ر (104)الضنن ا نساين
ب ساااو التنف ااذ الفضااال لقااوان  امساااوا  باا   -  ضاامأل   ن ااا أبن  اصا اا  قاارر ام وأ ااار  -6٨

ا نسااا  والس اساااا  الااايت حتماااي حقاااوق امااارأ ، داااا    لااا  الس اسااا  الوجلن ااا  امتضلقااا  ابمسااااوا  
والضدل ب  ا نس ، وقانون منع وم افة  وقمع  ووي  ا عضات التناسل   ل ان ، وقانون منع 
وم افةااا  االااااار اب  اااخاص، وضا ااا  النساااات وا جلفاااال، وقاااانون م افةااا  الضنااان الضاااااليذ 
واال ااارات   أنوااار  التوع ااا  والتثق ااان احلساسااا  بغ ااا   غ ااام امضاااايم التم   يااا  والضاااار  والقوالاااأل 
 النمر ااا  واممارساااا  التقل ديااا ، داااا ف هاااا  لااا  امتضلقااا  بااا واط ا جلفاااال والااا واط القساااريذ ووضاااع
نل ااااا  للتاااادريأل والتةق ااااح وامالحقاااا  القضاااااا   مااااأل أجااااي منااااع ار  ااااا  مج ااااع أعمااااال الضناااان 

 ر (105)امضاق   عل هاالتةق ح بوعالا و ا نساين و 

 (106)األطفال -٢ 
 47 ىلن ، ىل    ااال ته  الساااحق  ب ساااو  اا ا  - أن ساا ان   ن اا  اصا اا  امقاارر  تالحظا -69

ر ومااع  لاا ، للاات حقااوق ا جلفااال ساان  1٨ماااره  عااأل   اماااا  مااأل جممااو  الساا ان  قااي أع
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، بااي و  بضااا احلاااال  والواا ا  مهملاا ر ومااا أحاارق مااأل  قااد    التمتااع ابحلقااوق كااان بر  اااً 
 ر (107)حيفلت انت اسا 

أن النس   ام وي  لرجلفال الذيأل سجلت موال ده  ا فا با    اصا   امقرر  توالحظ -70
ر وأ ااار  (10٨) ان اا  و ااو   ىل  اصاادما  ا ساساا  ، ممااا حااد مااأل ىلم2010و 2006عااامي 

وااؤون الالج ااا  وال ون ساا ن ىل  أن  ساااج ي لامنظماا  الدول اا  للهجااار  ومفوضاا   ا مااا  امتةااد  
 11ب ساو جماين  م ع ا جلفال حا  ساأل الساابض ر  ام أنا  ر يساجي ساو   - اموال د     ن ا

ب سااو  - ر وين غاي أن  واجع   ن اا(109)  ماأل الضمار  امااا  ماأل جمماو  ا جلفاال   السان  ا و 
ر واإلوارا  يف اابلسجي امدين، وقوام  القُ   ىلقام   راك  ب  مؤسسا  الدول  امضن   وج ضا فضل اً 

احملل ااا  ماااأل أجاااي ىلنواااات م ا اااأل  ساااج ي متنقلااا  بغ ااا   اااوفم و  سااام فااارص اساااتفاو  ا م اااع ماااأل 
ذ وأن  ضتمد  دابم يا   للتسج ي أكثر الف ا  ضضفاً لفااد  ، وال س ما يدما  السجي جماانً 

 ر (110)امدين ومحاي  ضةاخ االاار والضضفات مأل امهاجريأل الضااديأل
ف ماا ي ادو، ل األ ميفااور  عامااً  1٨و كر  ال ونسا و أن احلاد ا و  لساأل للا واط هاو  -71

با  دوافقا   د أن قواط ا جلفاال ال يا ال مساموحاً ون ا طتلف  لساأل الا واطر ب ا طتلف   كر  حدوواً 
ر و كااار  اااندوق ا مااا  امتةاااد  للسااا ان، وال ون سااا ن، وم تاااأل ا مااا  امتةاااد  (111)الوالاااديأل

ب سااااو أن  واااريضا  قواط ا جلفاااال ر  اااوات  بضاااد ماااع ا فاق ااا   - امت اماااي ل ناااات الساااال      ن اااا
 ر (112)تم    ضد امرأ حقوق الرفي وا فاق   القضات على مج ع أ  ال ال

ب ساااااو احلااااد ا و  لسااااأل الاااا واط  - وأو اااات ال ونساااا و وال ون ساااا ن أبن  رفااااع   ن ااااا -72
ر وأ اار  اندوق ا ما  امتةاد  للسا ان، وال ون سا ن، وم تاأل (113)وون اساتثنات عاماً  1٨ ىل 

 اادابم فضالاا ،  ب ساااو - ب ساااو أبن  تخااذ   ن ااا - ا ماا  امتةااد  امت امااي ل نااات السااال      ن ااا
   لااا  اعتماااو  واااريضا  أو س اسااا  وجلن ااا  منااع قواط ا جلفاااال والاا واط القساااري، و اااوفم  دااا

 ر (114)الظاهر   ها  االجتماع   لرجلفال الذيأل وقضوا ضةاخ  - امساعد  النفس  
ب ساو ل ست لديها ير  عمي حمادو  للتيفادي لضماي  - وأفاو  ال ون س ن أبن   ن ا -73

ىل  انتوار أسوأ أ  ال عمي ا جلفال   ال لدر ور ا  أن   اصا   امقرر   ر وأ ار (115)ا جلفال
ظااار  واااغ ي ا جلفاااال   ا عماااال  سااان  و  14قاااانون الضماااي  ااادو احلاااد ا و  لساااأل الضماااي   

 ر (116)الواق  أو اصرم ، فنن القانون ال ير ح
ب سااو رفاع احلاد ا و  لساأل الضماي  - وأو ت ال ونس و وال ون س ن أبن   في   ن ا -74
 ر (117)عاماً  15ىل  
وف ماا يتضلااح بضمااي ا جلفااال،  كاار  ال ونسا و أن ا جلفااال   اجملتمضااا  احملل اا  الريف اا   -75

بتلم ع ا حذيا ، يضملون بدون أجر إلعال  أسره ر ويضمي ا جلفال   ال راع  والتضديأل ويقومون 
 ر (11٨)وب ع ا  ذي    الووار  والتسول

احل وماا  ال  ااوفر امااعو    حاااال  الرااوار  لرجلفااال ضااةاخ  و كاار  ال ون ساا ن أن -76
 ر (119)الضنن و وفر امنظما  الدين   وامنظما   م احل وم   مساعد  ورعاي  حمدوو  

 اااامي بواااعن محايااا  الرفاااي، وأو ااات   جياااري  اااو  قاااانون  وأ اااار  ال ون سااا ن ىل  أنااا -77
ب ساااو أبن  ضتمااد الدولاا  هااذا القااانون حلماياا  ا جلفااال مااأل  - ك اااان  ا ماا  امتةااد      ن ااا
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واإلكاارا  علااى التسااول والاا واط   ا نساا واالنتهاااك االاااار ابل واار، وعمااي ا جلفااال واالسااتغالل
 ر (120)القسري وقواط ا جلفال

و كاااااار  ال ون ساااااا ن أن التقااااااد  احملاااااارق لتةق ااااااح امواتماااااا  ال املاااااا  للتاااااادابم القانون اااااا   -7٨
ر وال  وجاد ب ااان  اً  اون منضادمي ااو يوالس اسا    امتضلق  بقضات ا حدا  ماع امضاايم الدول ا  

 نر   اااو يمو اااوق ااااا ف ماااا يتضلاااح اب جلفاااال احملتجااا يألر و وااام التقاااديرا  ىل  أن مضظااا  ا جلفاااال 
  لاروا م ريا   ،ماع ال االغ    مراكا  الوارجل  مانه  تجا  الضدياد ا  أو جاراا  بسا ر  و طالف

 ر (121)  كثم مأل ا ح ان
وأ ااار  ال ون ساا ن ىل  أناا  جيااري وضااع اسااقا  ج   وجلن اا  للةماياا  االجتماع اا  لتااوفم  -79

الف  للقاااانون اصااادما  االجتماع ااا  ا ساسااا   لرجلفاااال الضاااضفات وبااارام  ان اااأل ا جلفاااال امخااا
 ر (122)اإلجراتا  القضاا  

اراا  يراوا  ملموسا   ضارور  ابستقالل القضا  واحملام   امضن   اصا   امقرر  و كر  -٨0
ر وأ ار  ال ون س ن أبن  درط احل وم  قضاات ا حادا  (123) و ىلنوات نظا  لقضات ا حدا 

  اصرااا  الوجلن ااا  و   اااديال   اااركات التنم ااا ، ماااع القك ااا  علاااى ا جلفاااال امخاااالف  للقاااانونر 
وين غي أن  ادع  النظاا  القضاااي   اساتخدا  بادااي لالحتجااق الساابح للمةاكما  والالحاح  اا 

 ر (124)يو  ان أل ا جلفال النظا  القضااي الرة

  (125)األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 
أفاااو  ال ونساا و أبن القااانون ال  ظاار علااى وجاا  التةديااد التم  اا  ضااد ا  ااخاص  وي  -٨1

اإلعاقااا ر و وجاااد أح اااا   سااامح للم فاااوف  والنااااي   ا م ااا  ابمواااارك    االنتخاااااب ، ول اااأل 
 ر (126)ى االستفاو  مأل  ل  ا ح ا الناي   مأل  وي اإلعاقا  الذهن   قد ال ي ونون قاوريأل عل

 األقليات -٤ 
ب سااو وامفوضا   الساام    - م تأل ا م  امتةد  امت امي ل ناات الساال      ن اا أ ار -٨2

ر ول أل كانت اللغ  الو غال   هاي اللغا  الرة ا  ب ساو متنوع  عرق اً  - أن   ن اىل  حلقوق اإلنسان 
، وللةواج  اللغويا  أ ار سال  علاى أيضاً  ا ماعا   ستخد  لغتها اصا  لل لد، فنن الضديد مأل 

 ر (127)ىلم ان   احليفول على الرعاي  اليفة  
ابسااااتقالل القضااااا  واحملااااام  بقلااااح ابلااااأ أن القااااوان    امضن اااا  اصا اااا  امقاااارر  توالحظاااا -٨3

ىلال  يسااتخدمها وال م توباا  ومنوااور  ابللغاا  الو غال اا  علااى ساا  ي احليفاار، وهااي لغاا  ال يتةااد ها
 ر (12٨)  اماا  مأل الس ان 10عأل  ي يد قل الً  ما

 املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء -٥ 
الحظت امنظما  الدول ا  للهجار  أن الضدياد ماأل امهااجريأل الاذيأل عااووا ماأل بلادان  لثا   -٨4

ب ساااو حقااوق  - ن غااي أن  نا اار   ن اااف قااد أبلغااوا عااأل حاااال  مااأل سااوت امضاملاا  واالسااتغاللر 
مواجلن هااا   اصااارط و رالااأل ابحقامهااا، وال ساا ما مااأل يااالل  ااوفم الاادع  القنيفاالي   ال لاادان 

 ر (129)ف ها مواجلنوها ضةاخ سوت امضامل  واالستغالل اليت ي ون



A/HRC/WG.6/35/GNB/2 

GE.19-19039 14 

 Notes 

 1 Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with 

international human rights mechanisms and bodies for Guinea-Bissau will be available at 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/GWIndex.aspx. 

 2 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.1–96.18, 96.33–96.38 and 96.47. 

 3 Joint submission of the International Organization for Migration (IOM), the Office of the United 

Nations High Commissioner for Refugees, the United Nations Children’s Fund (UNICEF), the 

United Nations Development Programme (UNDP), the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO), the United Nations Human Settlements Programme (UN-

Habitat), the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau, the United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC), the United Nations Population Fund (UNFPA), the World 

Food Programme and the World Health Organization (WHO) for the universal periodic review of 

Guinea-Bissau, p. 1. 

 4 Ibid. 

 5 UNESCO submission for the universal periodic review of Guinea-Bissau, para. 9. See also joint 

submission, p. 1. 

 6 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.14–96.15, 96.18–96.28, 96.32 and 96.36. 

 7 S/2018/110, para. 51. 

 8 Joint submission, p. 3. 

 9 A/HRC/29/31/Add.1, para. 73 (d). See also A/HRC/32/34/Add.1, para. 105. 

 10 Joint submission, p. 2. 

 11 Ibid. See also A/HRC/29/31/Add.1, para. 73 (b). 

 12 S/2018/1086, para. 10. 

 13 Ibid., para. 13. 

 14 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.40–96.42, 96.46–96.49, 96.52, 96.66, 

96.73 and 96.88. 

 15 A/HRC/29/31/Add.1, para. 27. 

 16 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, para. 96.151. 

 17 A/HRC/29/31/Add.1, para. 70. 

 18 Ibid., para. 26. 

 19 Ibid., para. 25. 

 20 Ibid., para. 73 (l). 

 21 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.50–96.51 and 96.105. 

 22 Joint submission, p. 5. 

 23 A/HRC/32/34/Add.1, para. 74. 

 24 Joint submission, p. 5. 

 25 Ibid., p. 3. 

 26 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.50–96.51 and 96.83–96.111. 

 27 A/HRC/32/34/Add.1, para. 78. 

 28 Ibid., paras. 52–53, 62 and 66. 

 29 Ibid., paras. 42 and 44. 

 30 Ibid., paras. 102, 113 and 129. 

 31 Joint submission, p. 5. 

 32 A/HRC/32/34/Add.1, para. 83. 

 33 Ibid., para. 85. 

 34 Joint submission, p. 5. 

 35 A/HRC/32/34/Add.1, para. 97. 

 36 A/HRC/29/31/Add.1, para. 20. 

 37 A/HRC/32/34/Add.1, para. 73. 

 38 Joint submission, p. 5. 

 39 A/HRC/32/34/Add.1, para. 77. 

 40 Ibid., para. 128. 

 41 Ibid., para. 107. 

 42 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.105 and 96.112. 

 43 UNESCO submission, para. 4. 

 44 Ibid., para. 11. 

 45 Letter dated 23 June 2017 from the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right 

to freedom of opinion and expression, the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful 

assembly and of association and the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders 

addressed to the Permanent Representative of Guinea-Bissau to the United Nations Office and other 

international organizations in Geneva. Available at 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23175. 

 46 S/2018/110, para. 36. 



A/HRC/WG.6/35/GNB/2 

15 GE.19-19039 

 47 Ibid., para. 97. 

 48 S/2018/1086, para. 30. 

 49 See www.un.org/press/en/2019/sc13870.doc.htm. 

 50 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.75–96.78. 

 51 Joint submission, p. 4. 

 52 A/HRC/29/31/Add.1, para. 48. 

 53 UNESCO submission, para. 8. 

 54 Joint submission, p. 4. 

 55 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.113 and 96.121. 

 56 Joint submission, pp. 7–8. 

 57 Letter dated 13 March 2019 from the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, 

including its causes and consequences, and the Special Rapporteur on violence against women, its 

causes and consequences addressed to the Permanent Representative of Guinea-Bissau to the United 

Nations Office and other international organizations in Geneva. Available at: 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24352. 

 58 A/HRC/29/31/Add.1, para. 22. 

 59 Ibid., para. 73 (i). 

 60 Joint submission, p. 7. 

 61 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.114–96.122. 

 62 Human Rights Section of the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau and 

OHCHR, “Report on the right to health in Guinea-Bissau”, April 2017, para. 14. 

 63 A/HRC/29/31/Add.1, para. 63. 

 64 Ibid., para. 73 (ss) and (uu). 

 65 Ibid., para. 38. 

 66 Joint submission, p. 13. 

 67 Human Rights Section of the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau and 

OHCHR, “Report on the right to health in Guinea-Bissau”, para. 17. 

 68 A/HRC/29/31/Add.1, para. 69. 

 69 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.45, 96.47 and 96.123–96.133. 

 70 Joint submission, p. 8. 

 71 Human Rights Section of the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau and 

OHCHR, “Report on the right to health in Guinea-Bissau”, para. 37. 

 72 Joint submission, p. 8. 

 73 Ibid., p. 9. 

 74 A/HRC/29/31/Add.1, para. 73 (cc) and (gg). 

 75 Joint submission, p. 8. 

 76 A/HRC/29/31/Add.1, para. 46. 

 77 Joint submission, p. 9. 

 78 A/HRC/29/31/Add.1, para. 73 (bb). 

 79 Joint submission, p. 9. 

 80 A/HRC/29/31/Add.1, para. 73 (x). 

 81 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.45, 96.49, 96.69–96.70 and 96.131–96.150. 

 82 Joint submission, p. 10. See also A/HRC/29/31/Add.1, para. 22. 

 83 Joint submission, p. 9. See also UNESCO submission, para. 8. 

 84 UNESCO submission, para. 8. 

 85 A/HRC/29/31/Add.1, para. 49. 

 86 Ibid., para. 60. 

 87 UNESCO submission, para. 8. 

 88 Joint submission, p. 9. See also UNESCO submission, para. 8. 

 89 Joint submission, p. 10, and UNESCO submission, para. 9. 

 90 Joint submission, p. 11. 

 91 A/HRC/29/31/Add.1, para. 30. 

 92 Ibid., para. 73 (oo). 

 93 Joint submission, p. 10, and UNESCO submission, para. 9. 

 94 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.32, 96.39–96.46, 96.52–96.66, 96.69 

and 96.75. 

 95 Joint submission, p. 11. 

 96 A/HRC/29/31/Add.1, para. 30. 

 97 Ibid., para. 37. 

 98 Ibid., para. 31. 

 99 Joint submission, p. 11. See also A/HRC/29/31/Add.1, para. 32. 

 100 A/HRC/29/31/Add.1, para. 35. 

 101 Human Rights Section of the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau and 

OHCHR, “Report on the right to health in Guinea-Bissau”, para. 126. 



A/HRC/WG.6/35/GNB/2 

GE.19-19039 16 

 102 A/HRC/29/31/Add.1, para. 33. 

 103 Joint submission, p. 10, and UNESCO submission, para. 9. 

 104 Joint submission, p. 11. 

 105 A/HRC/29/31/Add.1, para. 73 (o), (q) and (s). 

 106 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.29–96.32, 96.46–96.49, 96.62–96.70, 

96.72–96.82 and 96.107. 

 107 A/HRC/29/31/Add.1, para. 43. 

 108 Ibid., para. 44. 

 109 Joint submission, p. 6. 

 110 Ibid. See also A/HRC/29/31/Add.1, para. 44. 

 111 UNESCO submission, para. 8. 

 112 Joint submission, p. 6. 

 113 Ibid., p. 10, and UNESCO submission, para. 9. 

 114 Joint submission, p. 7. 

 115 Ibid., p. 12. 

 116 A/HRC/29/31/Add.1, para. 47. See also UNESCO submission, para. 8. 

 117 Joint submission, p. 10, and UNESCO submission, para. 9. 

 118 UNESCO submission, para. 8. 

 119 Joint submission, p. 12. 

 120 Ibid., p. 12. 

 121 Ibid., p. 12. 

 122 Ibid., p. 13. 

 123 A/HRC/32/34/Add.1, para. 131. 

 124 Joint submission, p. 12. 

 125 For relevant recommendations, see A/HRC/29/12, paras. 96.47 and 96.71–96.73. 

 126 UNESCO submission, para. 8. 

 127 Human Rights Section of the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau and 

OHCHR, “Report on the right to health in Guinea-Bissau”, para. 12. 

 128 A/HRC/32/34/Add.1, para. 33. 

 129 Joint submission, p. 3. 

    


