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ٍ
تأمالت في البلد ونظامه السياسي وإطاره القانوني
أوالً -بعض
ألف -نبذة عن البلد
 -9متتــد غينيــا  -بيســاو علــى مســاحة تبل ـ  06 952كيلــومرتا مربع ـا ويقــدر عــدد ســكا ا
بنحــو  9.7مليــون نســمة ،ومتثــا النســاء نســبة  29.67يف املائــة مــن الســكان بينمــا رثــا الرجــال
نســبة  41.00يف املائــة مــنهم ،اســتنادا إىل البيانــات املســتمدة مــن املعهــد الــوطين ل حصــاءات
وتعــداد الســكان ،ومــن ا يكــاد يكــون هنــا ت ـوازن يف العــدد بــني اجلنســني .ويبل ـ معــدل كثافــة
الســكان مســة  )2أشــخال لكــا كيلــومرت مربــع ،والعملــة املتداولــة هــي فرن ـ اجلماعــة املاليــة
األفريقي ــة ،ول ــه س ــعر ا ــرو ثاب ــت مقاب ــا الي ــورو ه ــو :ي ــورو واح ــد  622.127فرنكـ ـ ا م ــن
فرنكات اجلماعة املالية األفريقية.
 -5ومل تألهد حالة العمالة حتسن ا ملحوظـ ا ،ل سـيما بالنسـبة للألـباب .وبلـ معـدل عمالـة الفئـة
العمريــة مــن  92إىل  54عامـ ا نســبة  93.6يف املائــة يف عــام  ،5331ومثلــت النســاء نســبة  4.6يف
املائــة منهــا .وإ ا أُخــذت البطالــة اجلزئيــة وبطالــة الألــباب يف العتبــار ،يُفــرتد أن يبل ـ معــدل البطالــة
حنــو  03يف املائ ــة .وهلــذا الس ــبب ،ســتكون العمال ــة يــور تركي ــز ا يــارات الس ـرتاتيجية للحكوم ــة يف
جمالت الزراعة ومصائد األمسا وأنألطة املعاجلة.
 -0ويقع البلد يف غرب أفريقيا ،بني خط الستواء ومدار السرطان ،وحتده مجهورية السنغال
مشالا ،وغينيا شرق ا وجنوب ا ،بينما يألكا احمليط األطلسي واجهته الغربيـة .ويتـألف مـن بـر رئيسـي
وجزيــرة أرخبيــا بيجــاغوا) ،معظمهــا لــيس مــأهولا .وتعـ ُـرب البلــد شــبكة
وأكثــر مــن َ 41جزيــرة ُ
كثيفة من األ ار كاشو ،ومانسوا ،وغيبا ،وكوروبال ،وتومبايل) والبحريات ومصبات األ ار.

باء -الوضع السياسي
 -4غينيــا  -بيســاو دولــة علمانيــة موحـ َـدة ات ســيادة ،نظامهــا السياســي شــبه رئاســي ،وتقــوم
علــى أســاا مبــدأ الفصــا بــني الســلطات .وتســتند شــرعية الســلطة التأل ـريعية إىل انتخابــات منتظمــة
ألعضاء الربملان بالقرتاع العام املباشر والسري.
 -2وتلت ــزم الدول ــة بالدس ــتور وتس ــتند إىل الأل ــرعية الدرقراطي ــة .ويتوق ــف اعتم ــاد مجي ــع القـ ـوانني
وغريهــا مــن املراســيم الــن تصــدر عــن الدولــة واحلكومــات احملليــة علــى امتثالــه للدســتور .ويــن الدســتور
على وجوب تفسـري القواعـد املتعلقـة بـاحلقوق األساسـية طبقـا ل عـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان املـادة
 ،)51وعلــى عــدم تطبيــق عقوبــة اإلعــدام حتــت أي ظــرو مــن الظــروو املــادة  ،)06وعلــى حيــاد
قوات الدفاع واألمن املادة .)59
 -6ولكــن البلــد شــهد انقالبــات متعاقبــة ،بعــد اعتمــاد الدرقراطيــة املتعــددة األحـزاب ،إ ُعقــدت
النتخابــات العامــة األوىل يف عــام  ،9114ومل يتســن للهيئــات الســيادية املنبثقــة عنهــا البقــاء يف ســدة
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احلك ــم حـ ـ اي ــة وليته ــا .وإض ــافة إىل لـ ـ  ،كان ــت النت ــائ س ــلبية عل ــى مجي ــع املس ــتويات :فم ــع
انقــالب  95نيســان/أبريا  ،5395أفَــا جنــم دولــة غينيــا  -بيســاو ج ـراء عزلتهــا عــن اجملتمــع الــدويل
وعاىن سكا ا األمرين بسبب العقوبات املفروضة عليها.

جيم -المنهجية
 -7إلعــداد تقريــر غينيــا  -بيســاو عــن حقــوق اإلنســان قصــد تقييمــه يف إطــار الســتعراد
ال ــدوري الأل ــاما ،ف ــود رئ ــيس ال ــوزراء إىل وزي ــر الع ــدل ا ــالحية توجي ــه العم ــا ،بص ــفته عض ــو
احلكومة املسؤول عن قطاع العدل ،أي املؤسسة املعنية بألؤون حقوق اإلنسان.
 -1ويف هذا الصدد ،قرر وزير العدل ،مبوجـب املرسـوم رقـم  27/GMJ/2014املـؤر  7تألـرين
األول/أكتــوبر ،إنألــاء فريـ ٍـق عامــا هلــذا الغــرد ،يض ـم ممثلــني عــن مكتــب رئــيس الــوزراء ،ووزارة
الع ــدل ،واللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان ،ووزارة ا ارجي ــة ،ووزارة الأل ــباب والثقاف ــة والرياض ــة،
واجلمعيــة الوطنيــة ،والــوزارة املعنيــة بألــؤون املـرأة واألســرة والتماسـ الجتمــاعي ،ومكتــب املــدعي
العام ،ووزارة الدفاع ،ووزارة الصحة ،ووزارة التعليم.
 -1وقد أُعد هـذا التقريـر اسـتنادا إىل املبـادت التوجيهيـة الـن يـن عليهـا قـرار جملـس حقـوق
اإلنس ــان  9/2امل ــؤر  91حزيران/يوني ــه  ،5337واملب ــادت التوجيهي ــة العام ــة إلع ــداد املعلوم ــات
املوضوعة لغرد الستعراد الدوري الألاما الوثيقة .)HRC/L.24
 -93ويغط ــي ه ــذا التقري ــر ال ــوطين اإلقل ــيم ال ــوطين بأس ــره ،واس ــتُخدمت يف إع ــداده منهجي ــة
البحــا املرجعــي ،إىل جانــب التحقيــق وأســلوب التحليــا املقــارن بــني العنااــر واملـواد الرمسيــة ،مــع
استقاء عناار حقيقية من احلياة اليومية ،أي التطبيق العملي للصكو الدستورية والقانونية.
 -99والس ــتعراد ال ــدوري الأل ــاما إجـ ـراء وض ــعته اجلمعي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة مبقتض ــى
القرار  529/63املؤر  92آ ار/مارا  5336الذي أُنألئ مبوجبه جملس حقوق اإلنسان.
 -95وتنتمــي غينيــا  -بيســاو إىل جمموعــة البلــدان الــن يتعــني عليهــا تقــد تقريــر عــن مــد
تطبيق حقوق اإلنسان يف البلد.

دال -اإلطار القانوني
 -6المعايير الوطنية لحقوق اإلنسان
 -90ل ــد غيني ــا  -بيس ــاو ا ــكو قانوني ــة حلق ــوق اإلنس ــان بعي ــدة امل ــد  .وتت ــألف ه ــذه
الصكو من القانون األساسي ،أي الدستور ،والقوانني العادية ،واللوائح التنفيذية.
 -94لــذا ،فــاىل جانــب الدســتور والقـوانني العاديــة الــن تقــر القــانون املـدين وقــانون اإلجـراءات
املدنيــة ،والق ــانون اجلنــائي وق ــانون اإلج ـراءات اجلنائي ــة ،والقــانون الع ــام للعمــا ،والق ــانون املتعل ــق
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بوضــع مــوظفي اإلدارة العامــة ،والقــانون املتعلــق بوضــع القصــر ،تــة عــدة اــكو قانونيــة تتعلــق
بتنفيذ الصكو الدولية يف القانون احمللي ،ومن مجلتها ما يلي:
القانون رقم  76/4املؤر  0أيار/مايو ،القاضي باسقاط التمييـز بـني األطفـال
أ)
الألرعيني وغري الألرعيني؛
املتزوجني؛

ب)

القــانون رقــم  76/0امل ــؤر  0أيار/مــايو ،ال ــذي يــنظم مس ــألة الأل ـريكني غ ــري

ج) املرس ـ ــوم بق ـ ــانون رق ـ ــم  5393/99امل ـ ــؤر  94حزيران/يوني ـ ــه ،ال ـ ــذي يكف ـ ــا
للمواطنني حق الحتماء بالقانون واللجوء إىل القضاء؛
د) املرس ــوم بق ــانون رق ــم  5393/4امل ــؤر  94متوز/يولي ــه ،ال ــذي ي ــنظم الق ــانون
األساسي للمحاكم القضائية؛
ه) املرسوم بقانون رقم  5393/1املـؤر  94حزيران/يونيـه ،الـذي يعـ تدل تكـاليف
اإلجراءات القانونية؛
و) املرســوم بقــانون رق ـم  5393/94املــؤر  92تأل ـرين الثــاين/نوفمرب ،الــذي يقــر
النظام األساسي للألرطة القضائية؛
ز) املرسـوم بقــانون رقــم  5393/93املــؤر  94حزيران/يونيـه ،الــذي يقــر الالئحــة
ا ااة مبراكز الحتجاز؛
ح) املرسوم بقـانون رقـم  5399/95املـؤر  0شـباط/فرباير ،الـذي يـن
الدنيا ملعاملة السجناء؛
ط)

علـى القواعـد

القانون رقم  5399/0الذي يقر النظام األساسي حلراا السجون؛

ي) القــانون رقــم  ،5399/7املــؤر  5شــباط/فرباير ،الــذي يقــنن تنظــيم وتألــغيا
وأشكال إجراءات احملاكمة إزاء عقوبة اإلعدام؛
)
اجلنائية؛

ل)

القانون رقم  5399/6الذي يع تدل القانون األساسي للمحاكم؛

القــانون رقــم  5399/92الــذي يقـ تـر اســتعراد منتصــف املــدة لقــانون اإلج ـراءات

م) القــانون رقــم  ،5399/94املــؤر  6متوز/يوليــه ،بألــأن منــع تألــويه األعض ــاء
التناسلية األنثوية ومكافحته وقمعه؛
ن) القــانون رقــم  ،5399/95املتعلــق مبنــع البــار باألشــخال ،ل ســيما النســاء
واألطفال ،ومبكافحته ووضع حد له؛

املدين.
GE.15-00283

ا)

القانون رقم  5399/1بألأن التحقيق اجلنائي؛

ع)

املرسـوم بقـانون رقــم  5399/9الـذي ُوضـعت مبوجبــه ا طـة الوطنيـة للتســجيا
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 -1المعايير اإلقليمية لحقوق اإلنسان
 -92على الصعيد اإلقليمي ،ترد فيما يلي أهم الصكو املألار إليها:
أ)

امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والألعوب؛

ب)

امليثاق األفريقي بألأن حقوق ورفاه الطفا؛

ج) الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقـوق اإلنسـان والألـعوب ،املتعلـق قـوق
املرأة يف أفريقيا بروتوكول مابوتو).
 -3المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 -96اادقت غينيا  -بيساو على الصكو الدولية التالية حلقوق اإلنسان:
أ)

العهد الدويل ا ال باحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية؛

ب)

العهد الدويل ا ال باحلقوق املدنية والسياسية؛

ج)
والسياسية؛

الربوتوك ــول الختي ــاري األول امللح ــق بالعه ــد ال ــدويل ا ــال ب ــاحلقوق املدني ــة

د) الربوتوك ــول الختي ــاري الث ــاين امللح ــق بالعه ــد ال ــدويل ا ــال ب ــاحلقوق املدني ــة
والسياسية واهلادو إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛
ه)

التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛

و)

الربوتوكول الختياري لتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛

ز)

اتفاقية حقوق الطفا؛

ح) الربوتوكــول الختيــاري لتفاقيــة حقــوق الطفــا بألــأن بيــع األطفــال واســتغالل
األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية؛
ط) الربوتوكـ ــول الختي ـ ــاري لتفاقيـ ــة حق ـ ــوق الطفـ ــا بأل ـ ــأن اش ـ ـرتا األطف ـ ــال يف
املنازعات املسلحة؛
ي) اتفاقي ــة مناهض ــة التع ــذيب وغ ــريه م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو
الالإنسانية أو املهينة؛
)

اتفاقية حقوق األشخال وي اإلعاقة؛

ل)

اتفاقية منع جررة اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛

م)

التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري.

 -97وجيري حاليا إدراج هذه الصكو الدولية يف القانون احمللي.
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هاء -التعاون التقني مع المؤسسات الدولية
 -91تعــد مســألة حقــوق اإلنســان مســألة مألــرتكة بــني عتلــف القطاعــات الــن تألــكا جمتمــع
غينيــا  -بيســاو ككــا .ومــن هــذا املنظــور ،ارتــأت الســلطات وحبــذت يف هــذا اجملــال إجـراء حـوار
بنتاء مع الألركاء الوطنيني والدوليني.

 -91ول تفت ــأ احلكوم ــة املنتخب ــة ح ــديث ا تأل ــجع ا ــا ت ــدابري للمض ــي قُــدم ا يف وض ــع إط ــار
ل جـراءات مــن أجــا حتســني التعــاون مــع املؤسســات الدوليــة واإلقليميــة حلقــوق اإلنســان حتســينا
ملحوظا .واستندت هذه العالقة إىل ضرورة التألاور بألأن اإلجنـازات املزمعـة مـن جانـب غينيـا -
بيســاو ،وأســاليب العمــا ،وشـراكة أو مســاعدة املؤسســات الدوليــة ،ل ســيما يف حــالت إعــداد
التقارير عن التفاقيات الن اادقت عليها بالفعا.

 -53وتعــد منظومــة األمــم املتحــدة ش ـريك ا ممي ـزا لغينيــا  -بيســاو يف عمليــات إعــداد التقــارير،
إ تدعم البلد بتلبية احتياجاته التقنيـة واملاليـة وتقـدم مسـاعدة تقنيـة تنفـذ يف إطـار إعـداد التقـارير
القطاعية.
 -59ويف هــذا الصــدد ،بــدر اإلشــارة إىل أن حكومــة غينيــا  -بيســاو قــد وجهــت يف كــانون
الثاين/ينــاير  5399دعــوة مفتوحــة إىل اإلج ـراءات ا ااــة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة/جملس
حقـوق اإلنســان ،ل سـيما إىل املقـررين ا ااــني وا ـرباء املسـتقلني ،لزيــارة غينيــا  -بيســاو يف أي
وقت ،مما يثبت عزمها الواضح على مواالة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد.
 -55لــذا ،ويف هــذا الســياق بالــذات ،قــام املقــرر ا ــال املعــين مبســألة الفقــر ،التــابع جمللــس
حقوق اإلنسان ،بزيارة إىل البلد يف عام  5394خالل الفرتة النتقالية.

ثانياً -تنفيذ التوصييات الايادرة فيي إطيار االسيتعراض اليدوري الشيامل ا ول
الدورة الثامنة لمجلس حقوق اإلنسان  7إلى  66أيار/مايو 1262
تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق اإلنسان
 -6إصالح الجهاز القضائي
 -50الســلطة القضــائية أداة لكفالــة احلقــوق الدســتورية للمـواطنني وتســوية نزاعــاهتم؛ وتعــد خيــارا
اــاحل ا يف إطــار الس ــيادة الدرقراطيــة للقــانون .فبامك ــان امل ـواطنني ،مــن خ ــالل احملــاكم ،الطع ــن يف
األعمال غري املألروعة الن تقـوم اـا اإلدارة العامـة .وإضـافة إىل لـ  ،يتعـني علـى املـواطنني اللجـوء
إىل القانون لتسوية خالفاهتم م تعذرت تسويتها عرب أشكال أخر من التسوية غري القضائية.
 -54ويف ســياق إاــالح الدولــة ،تقــرتح احلكومــة تألــجيع عمليــة ترســي ،املؤسســات العامــة،
مب ــا يف لـ ـ اجله ــاز القض ــائي أو املؤسس ــات ات الص ــلة ،كاحمل ــاكم ،والنياب ــة العام ــة ،والأل ــرطة
القضائية ،وشرطة النظام العام ،إىل جانب رابطة احملامني.
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 -52ولرف ــع ه ــذه التح ــديات ،اعتم ــدت احلكوم ــة يف ك ــانون الثاين/ين ــاير  ،5399سياس ــتها
الوطنية ا ااة باجلهـاز القضـائي للفـرتة  ،5392-5393لضـمان تنفيـذ برنـام إاـالح اجلهـاز
القضائي لغينيا  -بيساو ،عمالا بتوايات جملس حقوق اإلنسان.
 -56ويف إطار هـذه السياسـة ،افتُـتح منتـد وطـين للعدالـة ،ل سـيما لفائـدة اجلهـات الفاعلـة
يف القضاء ،واملؤسسات احلكومية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،بدعم من الألركاء اإلمنائيني.

 -57ويف إطار تنفيذ إاالح اجلهاز القضائي ،تقرتح احلكومـة مباشـرةَ بديـد اهلياكـا األساسـية
القضــائية و/أو تألــييدها ،مبــا يف ل ـ بنــاء مرافــق ضــرورية لعمــا احملــاكم العليــا القطاعيــة اإلقليميــة
والسجون ومراكز الحتجاز ،مبا يتيح الفصا بني الرجال والنساء واملراهقني من السجناء.
 -51وهلذا الغـرد ،بـدر اإلشـارة إىل أننـا نضـطلع حاليـا بأشـغال بنـاء قصـر العدالـة ،بتمويـا
من حكومة مجهورية الصني الألعبية ،يف إطار عالقة التعاون مع غينيا  -بيساو.
 -51وبدر اإلشارة أيض ا إىل التدابري التألريعية الن ا ذهتا احلكومـة يف إطـار إاـالح اجلهـاز
القضائي.
 -03وتتعلــق التــدابري املتخــذة األخــر املقــرر تنفيــذها بأســاليب قضــاء العقوبــات الجتماعيــة
والرتبوي ـة ،أي العقوبــات البديلــة عــن احلــبس واملتماشــية مــع املعــايري الــدنيا املقبولــة دولي ـا ،وحتديــد
املؤسســات العامــة أو مؤسس ــات املنفعــة العام ــة الــن قــد تس ــتفيد مــن ا ط ــة يف تقــد األعم ــال
الجتماعية واملؤسسات الن تستضيف املراهقني املخالفني للقانون.
 -09ول بد مـن إعـادة تنظـيم ا ريطـة القضـائية لغينيـا  -بيسـاو باعتبـار لـ خطـوة أساسـية
لتعزيــز حضــور الدولــة الفعلــي يف مجيــع أحنــاء اإلقلــيم الــوطين تعب ـريا عــن الســيادة وتوخي ـا للســالم
الجتماعي.
 -05وستُبىن مقرات احملاكم أو بدد يف كـا إقلـيم مـن األقـاليم ،مبـا يتـيح أداء املهـام القضـائية
ويضفي طابع الوقار على املهنة.
 -00وستُوفر للمحاكم مجيع الألروط كي تؤدي عملها ،مبا ر تكـن مـن إقامـة العـدل علـى حنـو
أسرع وأجنع ويساهم ،من ا ،يف حتقيق العدالة.
 -1استراتيجية إتاحة التمتع بالحق في العدالة
 -04يكفا دستور غينيا  -بيساو للمواطنني حقوق ا موسعة ل تقتصـر علـى احلـق يف الواـول
إىل العدال ــة فحس ــب ،ب ــا تأل ــما أيضـ ـا احل ــق يف املعلوم ــة ويف محاي ــة الق ــانون طبقـ ـا للم ــادة 05
واملادة  04من الدستور.
 -02وعلــى غ ـرار ل ـ  ،اعتُمــد ،عم ـالا بالتواــيات املنبثقــة عــن الســتعراد الــدوري الألــاما
لعــام  ،5393القــانون رقــم  5393/99الــذي أُنألــئ مبوجبــه مكتــب اإلعــالم واملألــورة القانونيــة
املؤلــف مــن مســة  )2مراكــز للواــول إىل العدالــة موزعــة علــى عتلــف أحنــاء البلــد .وتعمــا هــذه
املراكز بالتعاون مع احملاكم واللجان ومراكز الألرطة ومراكز الحتجاز والسجون.
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 -3قانون السجون في غينيا  -بيساو :الجوانب اإلجرائية واالتفاقيات الدولية
 -06انطلـ ــق نظـ ــام السـ ــجون يف غينيـ ــا  -بيسـ ــاو حقيق ـ ـةا يف الفـ ــرتة مـ ــا بـ ــني عـ ــامي 5393
ِ
جنني ،وتدريب حـراا سـجون جـدد ،واعتمـاد ثالثـة اـكو قانونيـة ،ل سـيما
و 5399ببناء س ن
املرسومني  95و 90يف عام  ،5399إضافة إىل شـهادة اإلقـرار باملعـايري الـدنيا ملعاملـة السـجناء،
إىل جانــب اهليكــا التنظيمــي للســجون .وفضـالا عــن لـ ُ ،ســن املرســوم بقــانون رقــم 5399/0
ال ــذي يق ــر النظ ــام األساس ــي حل ـراا الس ــجون ،والق ــانون رق ــم  5399/7ال ــذي أنأل ــئت مبوجب ــه
يكمة فرد العقوبات.
 -07وعلي ــه ،ل ب ــد أن متتث ــا مجي ــع إجـ ـراءات احلك ــم يف غيني ــا  -بيس ــاو لق ــانون اإلجـ ـراءات
اجلنائية والقانون رقم  5399/7الذي أنألئت مبوجبه يكمة إنفا العقوبات.
 -01وأنألــئت مبوجــب املرســوم بقــانون رقــم  ،5399/92املــؤر  51شــباط/فرباير ،املديريــة
العامة لدائرة السجون ،الن كانت إىل ل احلني دائرةا مدجمَة يف املديرية العامة إلقامة العدل.
 -01وب ــدر اإلش ــارة أيضـ ـ ا إىل أن املديري ــة العام ــة ل ــدوائر الس ــجون هيك ــا تنظيم ــي هرم ــي،
يتــألف ممــا يلــي :ثــالل دوائــر للمــديريات ،أل وهــي مديريــة خــدمات الســجون واملألــورة القانونيــة
للســجناء ،ومديريــة خــدمات املســاعدة والتــدريب وإعــادة اإلدمــاج والرفــاه الجتمــاعي ،ومديريــة
اإلدارة واإلحصــاء واملـريال ،إىل جانــب ســجنني خااـني بالوحــدات العضــوية الفرعيــة اــا ســجنا
مانسوا وبافاتا.
 -4إضفاء الطابع اإلنساني على نظام السجون
 -43كما يُالحظ من خالل التألريعات املعتمدة الن تتضمن باألخ املعايري الـدنيا ملعاملـة
احملتج ـزين ،ســعت غينيــا  -بيســاو إىل الوفــاء باللتزامــات املتعهــد اــا يف هــذا الصــدد بااــدارها
القوانني املذكورة الن بيز إبقاء احملتجزات يف زنزانات منفصلة عن زنزانات احملتجزين.
 -5االحتجاز غير المشروع والتعذيب وسوء المعاملة
 -49تــن الفقــرة  5مــن املــادة  07مــن دســتور مجهوريــة غينيــا  -بيســاو والفقــرة  9مــن املــادة 01
من القانون اجلنائي على أنه "ل جيـوز إخضـاع أحـد لعقوبـة أو معاملـة قاسـية أو ل إنسـانية أو مهينـة".
وعــالوةا علــى ل ـ  ،يــن قــانون اإلج ـراءات اجلنائيــة علــى حظــر مطلــق للجــوء إىل التعــذيب واإلك ـراه
أو املساا عموم ا بالسالمة اجلسدية أو املعنوية لألشخال من أجا احلصول على أدلة.
 -45وكمــا يُستألــف مــن القتباســات الـواردة أعــاله ،فــان غينيــا  -بيســاو تســعى ،إىل جانــب
إنألاء آليات قانونية حلظر الحتجاز غري املألروع والتعذيب وسوء املعاملة ،إىل تنفيذ هـذا احلظـر
يف الواقـع العملــي .ولكــن ،نظ ـرا ألوجــه ضــعف تعــرتي املؤسســات احلكوميــة ،يتعــذر قمــع انتهــا
أشكال احلظر تل قمعا مالئما.
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 -1تنقيح النظام ا ساسي للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -40متاش ــي ا م ــع تعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان والنه ــود ا ــا ،استعرض ــت اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق
اإلنسان نظامها األساسي وهي يف انتظار موافقة اجلمعية الوطنية عليها طبقا ملبادت باريس.

 -7التحقيق في اغتياالت السياسيين وأفراد القوات المسلحة

 -44حيرل مكتب املدعي العـام ،طبقـ ا للدسـتور وقـوانني أخـر  ،علـى املقاضـاة والـدفاع عـن
املصاحل العامة والجتماعية.
 -42وعمالا بالتوايات املنبثقة عن الستعراد الدوري الألاما األول ،كان املدعي العـام قـد
شــرع بالفعــا يف تطبيــق اإلجـراءات القانونيــة يف مكتــب املــدعي العــام بألــأن اغتيــال رئــيس الدولــة
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.
 -8إصالح قطاع الدفاع وا من
 -46ســاهم التــدخا املتكــرر لق ـوات الــدفاع واألمــن يف انعــدام الســتقرار السياســي وتــدهور
البيئة األمنية ،مما شكا عقبة كأداء أمام تعزيز سيادة القانون وتدعيم السالم.
 -47ومل تؤثر ُ التجارب السابقة لربام التسـريح وإعـادة اإلدمـاج يف التغيـري املتوقـع إجـرا ه
ِ
اتيجيات تنفيذ أخـر
يف طريقة عما قوات الدفاع واألمن ،لذا فال بد من اتباع جديد واسرت
إلنألاء جيش وجهاز أمين مجهوريني حقا رتثالن لسيادة القانون.
 -41وتــدر احلكومــة القيــود والتحــديات الــن يطرحهــا النجــاح يف تنفيــذ هــذا اإلاــالح أمــام
احلف ــال عل ــى الس ــالم والس ــتقرار ،إىل جان ــب حساس ــية املس ــألة .وتتجل ــى تل ـ القي ــود خاا ــة
فيمــا يلــي :مقاومــة اإلاــالح يف اــفوو ق ـوات الــدفاع واألمــن؛ والقصــور الــذي يألــوب القــدرة
التنظيمي ــة والتأل ــغيلية يف القطـ ــاع الع ــام؛ وتـ ــدين مس ــتو الت ــدريب؛ وانتألـ ــار األس ــلحة ا فيفـ ــة
والصغرية احلجم؛ وهألاشـة الظـروو املعيألـية ألفـراد قـوات الـدفاع واألمـن؛ وضـعف القـدرة املاليـة
لـ ــد الدولـ ــة علـ ــى معاجلـ ــة الوضـ ــع .وتعتـ ــزم احلكومـ ــة ،يف إطـ ــار اس ـ ـرتاتيجيتها ا ااـ ــة بتنفيـ ــذ
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
أخر  .ومن هذا املنطلق ،فان دعم اجملتمع الدويل ،مبا فيه مألاطرة ا ربة ،سيكون أساسي ا.

 -41ويف هذا السياق ،باشرت احلكومـة ،بـدعم مـن الألـركاء ،برناجمـ ا طموحـ ا إلاـالح قطـاع
الــدفاع واألمــن ا هــدفني رئيســيني اــا ‘9‘ :حتــديا القطــاع مــن خــالل حتســني اإلطــار القــانوين
وتعزيز القدرة املادية والبألرية ‘5‘ ،إنألاء مؤسسات للدفاع واألمـن ضـع للقـانون وخدمـة عامـة
ومواطنــة تــدين مجيعهــا بــالولء للجمهوريــة .ويســتند برنــام اإلاــالح الواســع هــذا باألســاا إىل
العناا ــر التالي ــة ‘9‘ :الرتق ــاء بقـ ـوات ال ــدفاع واألم ــن يف ض ــوء الحتياج ــات احلالي ــة والق ــدرات
القتصادية للبلد ‘5‘ ،حتديا قطاع الدفاع واألمن ‘0‘ ،ضمان كرامة املناضـلني مـن أجـا حريـة
الوطن ‘4‘ ،املألاركة يف تعزيز األمن على الصعيد دون اإلقليمي.
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 -23وستكون هذه السرتاتيجية اجلديدة جزءا من خطة دينامية لتنفيذ إاـالح قطـاع الـدفاع
واألمن عمليا ،الذي ترتبط أنألطته ارتباطا وثيقا بالتوجهات السرتاتيجية واإلجراءات الن حتظـى
باألولويــة يف خارط ــة الطري ــق ال ــن وض ــعها معظــم ر س ــاء دول اجلماع ــة القتص ــادية ل ــدول غ ــرب
أفريقيــا ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة ،بتألــجيع مــن اهليئــات الوطنيــة واجملتمعيــة؛ ول بــد مــن
تنقــيح اإلطــار التنظيمــي لق ـوات الــدفاع واألمــن؛ وينبغــي أن تكــون ا يــارات مــن قبيــا اــندوق
التقاعد/املعاش ــات متماش ــية م ــع مس ــائا إا ــالح اإلدارة العام ــة أو إع ــادة اإلدم ــاج القتص ــادي
املرتبطة بأهداو التنمية القتصادية للبلد.
ـيح م ـ ــن متوز/يولي ـ ــه إىل آب/
 -29ويف س ـ ــياق إع ـ ــادة هيكل ـ ــة وحت ـ ــديا قط ـ ــاع ال ـ ــدفاع ،أُت ـ ـ َ
أغســطس  5390تــدريب لفائــدة ض ــباط احملكمــة العســكرية يف جم ــال القــانون الــدويل اإلنس ــاين
وحقــوق اإلنســان .ويف عــام  ،5395اســتفادت الألــرطة القضــائية العســكرية مــن تــدريب نظمــه
مكتب األمم املتحدة املتكاما لبناء السالم يف غينيا  -بيساو.
 -25ومع لـ  ،ل بـد مـن اإلشـارة يف احلقيقـة إىل أن إاـالح قطـاع الـدفاع واألمـن يعـد مـن
أولويــات دولــة غينيــا  -بيســاو ،رغــم تركيــز اجلانــب الرئيســي منــه علــى إعــداد املعاشــات التقاعديــة
ودفعها ،إ مل تكن متاحة بالكاما.
 -9حماية النساء وا طفال

أ) محاية النساء
 -20يتوقــف تأكيــد اح ـرتام حقــوق اإلنســان يف البلــد بــال ش ـ علــى النهــود باملســاواة بــني
الرجــال والنســاء ،إ يتعــذر مــن دو ــا بنــاء جمتمــع عــادل ومتقــدم .وهلــذا الغــرد ،اعتُــربت املســاواة
واإلنصاو بني اجلنسني جمالا رئيسي ا من جمالت العما السياسي للحكومة متاشي ا مـع األهـداو
اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداو اإلمنائية املتفق عليها دوليا.
 -24ول غــىن بتاتـ ا عــن هــذه األدوات يف إجنــاز أهــداو احلكومــة ،وهــي األســاا الــذي تقــوم
علي ــه السياس ــة الوطني ــة للمس ــاواة واإلنص ــاو ب ــني اجلنس ــني ال ــن ت ــوفر للس ــلطات الوطني ــة إط ــارا
سياسيا لكفالة واـول النسـاء إىل اهلياكـا السياسـية والجتماعيـة والقتصـادية ،مـن أجـا حتسـني
ظــروو عــيش الرجــال والنســاء .وتتمحــور حــول املبــادت التوجيهيــة الس ـرتاتيجية التاليــة :حتســني
اإلطــار القــانوين للنهــود بــاملرأة ومحايتهــا؛ وحتســني املركــز الجتمــاعي والثقــايف والسياســي للمـرأة؛
والرتقاء باملرأة اقتصاديا؛ والتعزيز املؤسسي إلطار النهود باملرأة.
 -22ويف إطــار تنفيــذ التواــيات الصــادرة واملب ــادرات املتخــذة يف اجملــالت احلامســة املبيتن ــة يف
برام عما بيجني ،وغريها من املبادرات والتدابري احملددة خالل الدورة الثالثة والعألـرين للجمعيـة
العامة لألمم املتحدة ،يألار إىل جمالت التدخا التالية بعينها :اعتماد القانون الوطين الذي جيـرم
تألويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة القـانون رقـم  5399/94املـؤر  6متوز/يوليـه) وتنفيـذ برنـام
التوعي ــة بالعواق ــب الوخيم ــة عل ــى ا ــحة املـ ـرأة والسـ ـرتاتيجية الوطني ــة ملكافح ــة تأل ــويه األعض ــاء
GE.15-00283

11

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

التناســلية األنثويــة .وبــدر اإلشــارة كــذل إىل اعتمــاد قــانون مكافحــة العنــف املنــزيل ،الــذي أقرتــه
اجلمعية الوطنيـة بالفعـا ،وبـرام التوعيـة بـالعنف ضـد املـرأة ،والسـرتاتيجية الوطنيـة لتـوفري احلمايـة
الجتماعية لألطفال؛ وا طة الوطنية للطفولة.
 -26وق ــد أث ــارت املأل ــاكا املتعلق ــة مبأل ــاركة النس ــاء يف إدارة الأل ــؤون العام ــة قل ــق الس ــلطات
احلكوميــة .ففــي دوائــر ا ــا الق ـرار ،ضــئيلة هــي نســبة النســاء الالئــي يتمــتعن بتل ـ احلقــوق يف
الواقع .إ يبل عدد الوزيرات يف اـفوو احلكومـة احلاليـة ،علـى سـبيا املثـال ،مـس وزيـرات مـن
أاـا ســتة عألــر وزيـرا إضــافة إىل وزيــرة دولـة مــن بــني مسـة عألــر ســكرتريا للدولـة أي أ ــن رــثلن
ـبن  03يف املائــة و 6.6يف املائــة علــى التـوايل .وعلــى املســتو الربملــاين ،يبلـ عــدد النســاء يف
ن سـ َ
اهليئــة التألـريعية احلاليــة مــس عألــرة امـرأة انتُخبــت أربــع عألــرة امـرأة مــنهن مــن أاــا مــا جمموعــه
مائة وعضوان يف برملان األمة.

ب) محاية األطفال
 -27يــرد مبــدأ املســاواة وعــدم التمييــز يف العديــد مــن الصــكو الوطنيـة والدوليــة الــن اعتمــدها
البلد وكذل يف عتلف السياسات والسرتاتيجيات اإلمنائية.
 -21وقد اضطلعت احلكومة بأنألطة ش للنهود قوق الطفـا ،ومـن أبرزهـا مـا يلـي :إنألـاء
برملان الطفا؛ والقضاء تـدرجييا علـى السـلوكيات واملمارسـات الثقافيـة املؤ يـة للمـرأة والطفـا؛ وتنفيـذ
آليات متابعة إنفا اتفاقية حقوق الطفـا؛ ونألـر نـ اتفاقيـة حقـوق الطفـا؛ وتقـد التقريـر اجلـامع
للتقـ ــارير األول والثـ ــاين والثالـ ــا والرابـ ــع بألـ ــأن تطبيـ ــق اتفاقيـ ــة حقـ ــوق الطفـ ــا ،جنيـ ــف 7 ،متـ ــوز/
يوليــه 5390؛ ووجــود السياســة الوطنيــة للطفولــة واللجنــة الوطنيــة حلمايــة الطفــا؛ وضــمان إتاح ــة
التعليم األساسـي جلميـع األطفـال؛ وخطـة العمـا الوطنيـة ملكافحـة عمـا األطفـال اجلـاري إعـدادها؛
ووجود السياسة الوطنية ملكافحة البار بالبألر.

ج) التدابري املقرر تنفيذها
 -21إعداد خطة العمـا ا ااـة بتنفيـذ السياسـة الوطنيـة للمسـاواة واإلنصـاو بـني اجلنسـني؛
وإنألاء مراكز إقليمية لتطبيق متكاما يف معاجلة املسائا اجلنسـانية وخطـة العمـا الـن يسـتند
إليها؛ وسن قانون مكافحة العنف املنزيل.
 -62قطاع الاحة

أ) مكافحة فريوا نق

املناعة البألرية/اإليدز

 -63يف جم ــال مكافح ــة اإلي ــدز ،أع ــدت حكوم ــة غيني ــا  -بيس ــاو خط ــة اسـ ـرتاتيجية وطني ــة
تنطوي على مكونات مهمة نذكر منها توسيع شبكة مراكز التصال اهلاتفي.
 -69ولتنفيــذ هــذه ا طــة ،أدارت احلكومــة ،مــن خــالل األمانــة الوطنيــة املعنيــة بالوقايــة مــن
اإليدز ،األموال املقدمة من الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسا واملالريا ،يف إطار اجلولة .7
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 -65وفيما يتعلق مبصادر التمويا ،تُظهر النتائ أن نسبة معينة من األموال املوجهة ملكافحـة
اإليدز يف عام  5395قد أتت من املسااات الثنائية املباشرة .وإضافة إىل تل املسااات ،تربز
مت ــويالت ق ــدمتها الوك ــالت متع ــددة األطـ ـراو ،ومس ــااات املنظم ــات الدولي ــة غ ــري احلكومي ــة،
واملسااة الوطنية احلكومية.
 -60و يبدو أن املسااات الثنائية يف معاجلة اإليـدز يف غينيـا  -بيسـاو قـد اضفضـت بألـكا
ملحول يف عـام  .5390لكـن أبـرز الصـعوبات الـن واجههـا الألـركاء التقليـديون لغينيـا  -بيسـاو
يف تعبئــة األم ـوال للوقايــة مــن فــريوا نق ـ املناعــة البأل ـرية/اإليدز والتوعيــة بــه تُعــز إىل األزمــة
القتصادية الدولية.

ب) احلد من وفيات األمهات واألطفال
 -64هن ــا ثالثـ ـة مس ــتويات ملراف ــق الرعاي ــة العام ــة يف غيني ــا  -بيس ــاو تق ــدم الرعاي ــة األولي ــة
والثانوية والثالثية.
 -62ورغــم مــا بذلتــه احلكومــة والألــركاء مــن جهــود يف ســبيا بل ـوأل األهــداو اإلمنائيــة لأللفيــة،
ل تـزال املؤشـرات الصـحية عنــد مســتويات مقلقـة للغايــة .وقـد اضفــض معــدل وفيـات األطفــال علــى
مد ا مس عألرة سنة املاضية ،ولكن بوترية بطيئة نسبي ا .فقد اضفض من  550حالة وفاة لكـا
ألــف ولدة حيــة يف عــام  9112إىل  591حالــة وفــاة لكــا ألــف ولدة حيــة يف عــام 5333؛ ا
اضف ــض مـ ــن  534ح ــالت وفـ ــاة يف عـ ــام  5332إىل  911حال ــة يف عـ ــام 5337؛ ا اضفـ ــض
بعــدها إىل  921حالــة لكــا ألــف ولدة حيــة يف عــام  5393املصــدر :املســح العنقــودي متعــدد
املؤشرات  -اجلولة /4معهد دراسات التنمية) .ويظا معدل وفيات األمهات ،الذي يقـدر ب 133
حالــة وفــاة لكــا  933 333ولدة حيــة ،مرتفعـا للغايــة ،ويفــوق متوســط املعــدل املســجا يف بلــدان
ات خصائ اجتماعية واقتصادية مماثلة.
 -66وللحــد مــن وفيــات األمهــات واألطفــال ،قامــت حكومــة غينيــا  -بيســاو علــى الصــعيد
الــوطين ،بــدعم مــن الألــركاء اإلمنــائيني يف ســياق اهلــدفني  4و 2مــن األهــداو اإلمنائيــة لأللفيــة،
بتنفي ــذ برن ــاجمني ،أل وا ــا :مأل ــروع  ،H4+وه ــو مب ــادرة م ــن احلكوم ــة الس ــويدية ،يق ــوم ك ــا م ــن
اندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية على تنسيقه ويرمـي إىل تـدريب املـوظفني
الرض ــع
وبن ــاء ق ــدراهتم وحتس ــني توري ــد املـ ـواد لتغطي ــة مجي ــع من ــاطق البل ــد؛ وبرن ــام ا ــحة األم و ت
الرضـع،
) ،(PIMIالذي يهدو إىل حتسني أداء ونوعية وتوريد املـواد للحـد مـن وفيـات األمهـات و ت
وترعاه منظمة الصحة العاملية واليونيسيف.
 -67ويف عـام  ،5390بلـ عـدد الــولدات العاديـة ،وفقـ ا للبيانـات املســتمدة مـن املعهـد الــوطين
للصحة العامة 96 732 ،حالت من أاـا  24 110امـرأة حـامالا ،أي بنسـبة  03.4يف املائـة،
نظرا ألن عدد الولدات القيصرية قد بل  9 912حالة ،أي بنسـبة  7.5يف املائـة ،بينمـا بلـ عـدد
حــالت التعــرد ملضــاعفات الــولدة  9 200حال ــة ،أي بنســبة  1.5يف املائــة ومبــا يع ــادل 966
حالــة وف ــاة .ويُستأل ــف مــن ه ــذه النت ــائ أن وفيــات األمه ــات ق ــد اضفضــت بأل ــكا كب ـري خ ــالل
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الســنوات الــثالل ،بيــد أ ــا مل تبلـ بعــد مســتو األداء املتــوخى مــن حيــا احلــد مــن هــذا النــوع مــن
الوفيات.
 -61وفيمــا يتعلــق بوفيــات الرضــع لوحــدها ،ل تـزال حــالت الوفيــات املبكــرة للمواليــد تألــهد
ارتفاع ـ ا يف البلــد اســتنادا إىل املؤش ـرات املقدمــة مــن املعهــد الــوطين للصــحة العامــة .وتظــا أكثــر
استفحالا يف قطاع بيساو وغابو املستقا اتي ا .وبالنسبة لوفيات األطفال الـذين تـرتاوح أعمـارهم
بني سنة و 92سنة ،جراء اإلاابة باملالريا احلادة يف الفرتة ما بني عامي  5399و ،5390فقد
ُسجلت  419حالة وفاة ،من بينها  930حالت بسبب اإلاابة باللتهاب الرئوي و 10حالة
نتيجة اإلاابة باملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة ،والبقية نتيجة اإلاابة بأمراد أخر .
 -61ويف عــام ُ ،5395ســجلت  079حالــة وفــاة ج ـراء اإلاــابة باملالريــا احلــادة .ويف نفــس
الفــرتةُ ،ســجلت  10حالــة وفــاة نتيجــة اإلاــابة بــالكزاز و 73حالــة نتيجــة اإلاــابة باللتهــاب
الرئــوي احلــاد .ويف عــام  ،5390تُظهــر البيانــات  497حالــة وفــاة بســبب املالريــا احلــادة ،و27
حالة وفاة نتيجة اللتهاب الرئوي ،و 25حالة نتيجة اإلاابة بالسا.
 -73وتُظهر البيانات املسجلة أن األسباب الرئيسية للوفيات تتعلق باإلاابة بأمراد املالريا،
والتهابات اجلهاز التنفسي احلادة ،واللتهاب الرئوي.
 -79وقــد ضــاعفت احلكومــة جهودهــا فــض معــدل وفيــات الرضــع ،با ــا إجـراءات وقائيــة
وتنظيم محالت للتلقيح وإعداد خطط واسرتاتيجية يف قطاع الصحة.
 -66قطاع التعليم
 -75بعــد أربعــني عام ـا مــن الســتقالل ،ل ي ـزال نظــام التعلــيم يف غينيــا  -بيســاو بــدائيا وغــري
فع ــال ،فاهلياك ــا األساس ــية عتل ــة وت ــة اعتم ــاد ق ــوي عل ــى املعون ــة األجنبي ــة إلدام ــة النظ ــام .ل ــذا،
يصعب احلديا عن إتاحة التعليم للجميع يف البلد .ول يزال معدل استبقاء الطالب ،يف التعليم
البتــدائي ويف التعلــيم الثــانوي العــام علــى حــد س ـواء ،منخفضـا للغايــة ،خاا ـة يف املراحــا األوىل
من هذين املستويني.
 -70ويألهد معـدل السـتبقاء يف هـذين املسـتويني مـن التعلـيم تفاوتـا سـب األقـاليم والبيئـة ونـوع
اجلــنس .فعلــى ســبيا املقارنــة ،تقــا فــرل الفتيــات يف األريــاو مـتـرتني عــن فــرل الفتيــان يف اســتكمال
الدراسة البتدائية ،أما يف املناطق احلضرية فتقا فراهن بنسبة  9.4يف املائة مقارنةا بالفتيان.
 -74ومنذ عـام  ،5393ا خ ـذت عـدة تـدابري ظـاهرة النتـائ إلاـالح قطـاع التعلـيم مـن أجـا
حتديا وحتسني جودة التعليم الرمسي ،وانصب تركيزها على وضع إطار قانوين خال للمـوظفني،
للمدرســني ،وتقــو منــاه التعلــيم األساســي ،والتمهيــد لــدروا
وإتاحــة تــدريب أويل ومتوااــا ت
الص ــف  ،95وإنأل ــاء فض ــاءات جدي ــدة ،وزي ــادة املـ ـوارد املخصص ــة للقط ــاع وحتس ــني إدارة ه ــذه
املوارد ،وإنألاء قاعدة بيانات ،يف مجلة أمور.
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 -72ول بد من التأكيد على أن اجلهود املبذولة من احلكومة والألركاء لتحسـني نظـام التعلـيم
الوطين كانت قد ُعلقت بسبب حدول انقالب آخر يف نيسـان/أبريا  5395تسـبب يف وقـوع
انتكاســات كب ــرية يف القطاعــات الجتماعي ــة ،ل ســيما يف قط ــاع التعلــيم ،مم ــا حــال دون تط ــوير
القطاع خالل تل الفرتة النتقالية.
 -76وم ــع لـ ـ  ،نـ ـ الق ــانون األساس ــي للتعل ــيم الق ــانون رق ــم  ،5399/34امل ــؤر 51
آ ار/مــارا) علــى كــون التعلــيم البتــدائي جماني ـ ا متام ـ ا إىل غايــة الصــف الســادا ،ويطغــى عليــه
الطابع اجملاين اعتبارا من الصف السابع حسب اإلمكانيات القتصادية للدولة.
 -77ويف نفس النسقُ ،شرع يف إعداد جمموعة من الوثائق اهليكلية لقطاع التعليم ،أل وهي :ميثاق
سياسة التعليم للفرتة  ،5353-5331وخطة تطوير التعليم ثالثية السنوات للفـرتة 5390-5399؛
وخطة العما ملكافحة فريوا نق املناعة البألرية/اإليدز يف قطاع التعليم.
 -71ويف املب ــادت التوجيهي ــة العام ــة للس ــنة الدراس ــية  ،5392/5394أك ــدت وزارة التعل ــيم
إعفاء طالب املرحلتني األوىل والثانية من التعليم األساسي من رسوم التسجيا.
 -71ويف تألـرين األول/أكتـوبر  ،5394أاـدرت وزارة التعلــيم قـرارا باعفـاء الطـالب وي اإلعاقــة
م ــن دف ــع رس ــوم التس ــجيا .ويع ــد التعل ــيم ل ــذوي الحتياج ــات ا اا ــة ج ــزءا م ــن الرتتيب ــات ا اا ــة
للتعلــيم .وقــد أُنألــئ يف إطــار النظــام التعليمــي لغينيــا  -بيســاو مــن أجــا "إتاحــة تعلــيم مالئــم لألف ـراد
وي اإلعاق ــة اجلس ــدية أو الذهني ــة واألطف ــال املوهـ ـوبني" امل ــادة  00م ــن الق ــانون رق ــم 5399/34
در َسـتني مـوجهتني إلتاحـة التعلـيم لـذوي الحتياجـات ا ااــة
املـؤر  51آ ار/مـارا) .ورغـم وجـود َم َ
يف البلــد ،أل واــا املدرســة الوطنيــة للصــم والــبكم ومدرســة العصــا البيضــاء  ،)White Caneل توجــد
سياسة رمسية يددة بألأن التعليم الألاما.
 -13ولكن احتاد رابطات الـدفاع عـن األشـخال وي اإلعاقـة والنهـود اـم يف غينيـا  -بيسـاو،
وب ــدعم م ــن جلن ــة أنأل ــأهتا وزارة التعل ــيم ال ــوطين هل ــذا الغ ــرد ،يعم ــا م ــع املنظم ــة الدولي ــة للمع ــوقني
والحتاد األورويب على إجناز مألروع يهدو إىل تعزيز التعليم الألاما يف غينيا  -بيساو.

مسألة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
 -19إ تــدر وزارة التعلــيم أايــة اح ـرتام احلقــوق األساســية لألف ـراد والــدور الــذي ركــن أن
يؤديـه يف التأهيـا الجتمـاعي املدرسـي مـن أجـا بنـاء جمتمـع أكثـر إنصـافا ،فا ـا خطتطـت اعتبـارا
من هذه السنة الدراسية  5392/5394ملنه مدرسي حتت عنوان "التثقيف من أجـا املواطنـة"
سيعاجل املسائا املتعلقة قوق اإلنسان وثقافة السالم.
 -61استراتيجيات الحد من الفقر
 -15بــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل إعــداد واعتمــاد ورقــة السـرتاتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر
) (PRSP IIللفــرتة  ،5392-5399الــن تكــرا مســائا عديــدة منهــا البعــد اجلنســاين والسياســات
اجلنســانية لتنفيــذ سياســة املســاواة واإلنصــاو بــني اجلنســني .وقــد مكنــت الدراســات والستقصــاءات
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املنج ــزة يف الس ــنوات األخ ــرية ورقـ ـةَ السـ ـرتاتيجية الوطني ــة للحـ ـد م ــن الفق ــر م ــن إظه ــار التف ــاوت ب ــني
اجلنسني وحتسني التعاما مع مسااة املرأة يف النمو القتصادي والتنمية الجتماعية واحلكم الرشيد.
 -10ويتــألف الــنه الــذي تســتند إليــه ورقــة السـرتاتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر مــن شــق شــاما
وش ــق قط ــاعي ،لض ــمان دع ــوة سياس ــية قوي ــة لالرتق ــاء ب ــاملرأة اقتص ــاديا واجتماعي ـا .و س ــب الدراس ــة
الستقص ــائية امل ــوجزة لتقي ــيم مس ــتو الفق ــر ) ،(ILAPش ــباط/فرباير  ،5393تعم ــا نس ــبة  77.9يف
املائـة مـن النســاء العـامالت يف القطـاع األول وحنــو  50يف املائـة مـنهن يف القطــاع الثالـا حيـا تعمــا
نسبة  95يف املائة منهن يف قطاع التجارة الفرعي.
 -63عرض التقارير على هيئات المعاهدات
 -14قــدمت حكومــة غينيــا  -بيســاو تقــارير تراكميــة ،أل وهــي التقريــر األول والثــاين والثالــا
والرابع عن التنفيذ الفعال لتفاقية حقوق الطفا ،يف  7حزيران/يونيه  ،5390يف جنيف.

ثالثاً -التوصيات غير المنفذة من التوصييات المنبثقية عين االسيتعراض اليدوري
الشامل ا ول
 -12فيما يتعلق اذه املسألة ،يرجى الرجوع إىل أمور من بينها ما يلي:

والثقافية؛

أ)

قانون محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني؛

ب)

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛

ج)

الربوتوكــول الختيــاري للعهــد الــدويل ا ــال بــاحلقوق القتصــادية والجتماعيــة

د)

التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخال من الختفاء القسري؛

ه)

الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق األشخال وي اإلعاقة؛

و)

التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛

ز) الربوتوكول الختياري لتفاقية مناهضـة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
ح) تسجيا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لد جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات
الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
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رابعاً -مكافحة تهريب المخدرات
 -16ملكافحـة هتريـب املخـدرات ،تنفيــذ تـدابري عتلفـة منهـا اعتمــاد ا طـة الوطنيـة ملكافحــة
املخــدرات ،وفــتح مكتــب اإلنرتبــول ،وإنألــاء جلنــة مكافحــة املخــدرات ،فض ـالا عــن وجــود وحــدة
ملكافحـة املخـدرات تابعـة للألــرطة القضـائية وإتاحـة عـدة دورات تدريبيــة لبنـاء قـدرات التقنيــني يف
جمال مكافحة املخدرات.

خامساً -اإلنجازات
 -17مراعاة املنظور اجلنساين يف السرتاتيجية الوطنية للحد من الفقر.
 -11واعتم ــاد ـ ـ جنس ــاين ش ــاما يف عملي ــات التص ــميم والتنفي ــذ ووض ــع إط ــار مؤسس ــي
وإدارتــه ،إىل جانــب راــد وتقيــيم تنفيــذه؛ وإنألــاء املنظمــة املعنيــة باألنألــطة القتصــادية للم ـرأة؛
وإقامة شبكة املزا ِرعات؛ ومنح قرود للنساء ،وتطوير أنألـطة مـدرة للـدخا بتمويـا مـن وكـالت
األمم املتحدة والألركاء يف إطار العالقات الثنائية؛ وتدريب النساء يف جمالت أنألطتهن اإلنتاج
واملعاجلة واحلِفظ والتسويق).
 -11وإجنــاز دراســة استكألــافية بألــأن العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس داخــا البيئــة اجلامعيــة؛
ودراســة ع ــن العت ــداء علــى األطف ــال واس ــتغالهلم جنس ــيا والصــكو القانوني ــة ملناهض ــة العن ــف؛
ودراسة استقصائية بألأن العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس؛ وإعـداد خطـة العمـا ا ااـة مبكافحـة
للقصر؛ وتنظيم ياضرات وحلقات عما إىل جانب ورشة عما وطنية بألأن
الستغالل اجلنسي ت
عواقب ممارسة العنف على النساء واألطفال؛ وإقامة شبكات لقائدات الرأي والنسـاء اللـواك ك تـن
خي ـ ت اإلنــال )” (“fanatecasيف تانيــة أقــاليم إداريــة وعلــى الصــعيد الــوطين بغــرد توعيــة النســاء
وتعبئتهن من أجا إدانة املمارسات املؤ ية؛ ووجود شبكة للزعماء الدينيني يف تانيـة أقـاليم وعلـى
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
والفتيات واألطفـال ،والـزواج املبكـر والـزواج القسـري ،والتمييـز علـى أسـاا نـوع اجلـنس ،واحنـراو
الألــباب ،وإنألــاء اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة املمارس ــات املؤ يــة؛ ووضــع ا طــة الوطنيــة ملكافح ــة
العتــداء والســتغالل اجلنســيني؛ وإنألــاء اللجنــة الوطنيــة حلمايــة الطفــا؛ ووجــود ا طــة الوطنيــة
ملكافحة البار بالبألر.
 -13وتنظيم الوزارة املعنية بألـؤون املـرأة واألسـرة والتماسـ الجتمـاعي عـدة حلقـات دراسـية
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
واألطفال؛ ومسااة املنظمات غري احلكومية يف نألر وتعزيز ومحاية حقوق املـرأة؛ وإنألـاء جهـات
تنسيق يف عتلف الوزارات القطاعية ملتابعـة تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد
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امل ـرأة؛ وحتلي ــا حال ــة العن ــف الق ــائم عل ــى ن ــوع اجل ــنس ،برعاي ــة ك ــا م ــن ا ــندوق األم ــم املتح ــدة
للسكان وبرنام األمم املتحدة اإلمنائي.

سادساً -الاعوبات وا ولويات المطروحة
 -19تواج ــه غيني ــا  -بيس ــاو بع ــد انق ــالب  95نيس ــان/أبريا  5395مأل ــكلة الفق ــر إىل جان ــب
اعوبات مالية ،لذا يتطلـب تنفيـذ الربنـام احلكـومي الرامـي إىل تعزيـز التنميـة املسـتدامة ومحايـة حقـوق
اإلنسان دعما من اجملتمع الدويل لتنفيذ األولويات الواردة فيه على مد األعوام األربعة املقبلة.
 -15ومــن الصــعوبات األخــر املطروحــة ارتفــاع معــدل األميــة يف اــفوو النســاء؛ وضــعف
قدرة النساء على الدخار وا ا القـرارات؛ وجهـا عـدد مهـم مـن النسـاء قـوقهن؛ وعـدم كفايـة
اهلياكــا املرجعيــة الــن تعــىن بضــحايا العنــف املنــزيل مــن النســاء؛ وضــعف تنفيــذ الصــكو القانونيــة
ال ــن ا ــدق عليه ــا البل ــد بأل ــأن حق ــوق املـ ـرأة؛ وقل ــة املع ــارو وبهيـ ـزات املعاجل ــة التكنولوجي ــة،
والتسويق ،وإثقال كاها املرأة بأعباء التدبري املنزيل الن تألغا نسبة  13يف املائة من وقتهـا؛ وقلـة
التآزر بني عتلف الألركاء اإلمنائيني يف جمال محاية املرأة.

سابعاً -الممارسات الجيدة
 -10فيمـ ــا خي ـ ـ املمارسـ ــات اجليـ ــدة يف جمـ ــال تعزيـ ــز حقـ ــوق اإلنسـ ــان ومحايتهـ ــا ،حققـ ــت
غينيــا  -بيســاو اإلجنــازات التاليــة :إج ـراء النتخابــات العامــة والرئاســية والتأل ـريعية؛ وفــتح منتــد
العدالة اجلنائية؛ وتنظيم حلقة عما بألأن تنفيذ التوايات الصادرة يف جنيف عقب السـتعراد
الدوري الألاما لعام 5393؛ وتدريب موظفي القضـاء يف جمـال حقـوق اإلنسـان لتحسـني تنفيـذ
الص ــكو القانوني ــة يف ه ــذا اجمل ــال؛ وعق ــد م ـؤمتر بأل ــأن الع ــدل واإلف ــالت م ــن العق ــاب وحق ــوق
اإلنسان؛ وإعـداد ا طـة السـرتاتيجية للمسـاواة واإلنصـاو بـني اجلنسـني اجلـاري إقرارهـا؛ وإعـداد
ورقــة الس ـرتاتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر املألــار إليهــا أعــاله)؛ ووضــع سياســة وطنيــة لقطــاع
العدل وا طة السرتاتيجية لتنفيذها؛ وإطـالق محلـة تسـجيا املواليـد باجملـان؛ وإقامـة مراكـز مـزودة
بتكنولوجيــا الســتدلل األحيــائي يف منــاطق إاــدار بطاقــات اهلويــة؛ وإنألــاء مركــز الواــول إىل
العدالــة؛ وزيــارة املقــرر ا ــال لألمــم املتحــدة املعــين مبســألة الفقــر لغينيــا  -بيســاو؛ وعقــد امل ـؤمتر
الــوطين بألــأن الصــحة ،حيــا نوقألــت املســائا املتصــلة بالنظــام الــوطين للصــحة؛ واعتمــاد ا طــة
الوطنية لتطوير الرعاية الصحية ) (PNDS IIللفرتة 5397-5331؛ واعتمـاد ا طـة السـرتاتيجية
الوطنية ملكافحـة فـريوا نقـ املناعـة البألـرية/اإليدز للفـرتة 5390-5395؛ وعقـد نـدوة حـول
الدرقراطية وتعزيز سيادة القانون؛ وعقد اجتماع مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلررـة
مع برملانيني ومسؤولني حكوميني فيه تناول مألكلن املخدرات واجلررة.
 -14وينبغي تسليط الضوء كذل على التوزيع اجملاين لكتب النصول على طـالب املـرحلتني
األوىل والثانية ،بفضا دعم الألركاء هلذا الغرد.
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ووزع ــت أيضـ ـا ،ب ــدعم م ــن الأل ــركاء اإلمن ــائيني ،ناموس ــيات معاجلَــة باملبي ــدات احلألـ ـرية
ُ -12
).(MILDA
 -16وأا ــدرت أمان ــة الدول ــة املعني ــة ب ــادارة املستأل ــفيات قـ ـرارا يقض ــي مبجاني ــة الستأل ــارات
الطبيـة يف دوائــر الصـحة العامــة لفائـدة الفئــات التاليــة مـن الســكان :األطفـال دون ســن ا امســة،
والنساء احلواما ،واملسنون الذين تتجاوز أعمارهم ستني عام ا.
 -17وعالوةا على ل  ،بدر اإلشارة إىل تنفيذ حقـوق الالجئـني ،وكفالـة وشـرعنة اسـتخدام
األراض ــي يف الفالح ــة وزراع ــة ال ــبال ر ،وم ــنح جنس ــية غيني ــا  -بيس ــاو مللتمس ــيها رهن ـا باس ــتيفاء
الألروط القانونية مبوجب حا دائم.

ثامناً -اآلفاق واالستنتاجات
 -11عقب النتخابات العامة وتدشني احلكومة اجلديـدة ،حـددت غينيـا  -بيسـاو عـددا مـن
األهداو والغايات الن ينبغي بلوغها خالل ولية هـذه احلكومـة ،ل سـيما تنفيـذ التواـيات الـن
مل تُنف ــذ بع ــد ،وحتس ــني أداء املؤسس ــات احلكومي ــة يف محاي ــة وتعزي ــز وإعم ــال حق ــوق اإلنس ــان
يف البلد.
 -11وهلذا الغرد ،تتوقع احلكومة أن حتصا على دعم اجملتمع الدويل يف حتقيـق تلـ النتـائ
املتوخاة ،وتتعهـد ببـذل مجيـع اجلهـود الالزمـة للوفـاء باللتزامـات الـن ا ـذهتا دولـة غينيـا  -بيسـاو
إزاء شركائها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
 -933وتلـتمس احلكومــة دعمـ ا مــن املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان ل ــا إجـراءات املتابعــة الــن
مدعمةا بأنألطة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف غينيا  -بيساو.
حتددها يف الوقت املناسب ت

 -939وحتتـاج غينيـا  -بيسـاو إىل املسـاعدة التقنيـة واملاليـة مـن املؤسسـات الدوليـة مـع السـتناد
إىل مع ــايري دقيق ــة ،مب ــا يت ــيح للجه ــات الفاعل ــة عل ــى الص ــعيد ال ــوطين بمي ــع املأل ــاريع وإع ــدادها
وتنفيذها وفقا لحتياجات البلد احلقيقية.
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