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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف، 

 السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً أعدته املفوضية للمعلوماتجتميع     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  غينيا    

 واإلجـراءات   هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات           
، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة         وتعليقاهتا مالحظات الدولة املعنية  اخلاصة مبا يف ذلك     

وال يتضمـن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب    . ية ذات الصلـة  الرمس
. يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضيةخبالف ما يرد منها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

قـد  و. وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حقـوق اإلنـسان             
وقـد  . هجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر          بصورة من  ذُكرت

 عدم  وعند.  االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات       دوريةروعي يف إعداد التقرير أن      
تزال  وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال            

 ألمم املتحـدة  اوثائق  جيمع سوى املعلومات الواردة يف      قرير ال   وملا كـان هذا الت   . صاحلـة
عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املـسائل قـد            علومات  الرمسية، فإن االفتقار إىل م    

أو التعاون مع اآلليات إىل تدين مستوى التفاعل أو /ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و
  . اإلنسانالدولية حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  
  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
ديق أو ـتاريخ التص

  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال        

 لتمييز العنصري ا

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٧٧مارس / آذار١٤

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

ينــاير/ كــانون الثــاين٢٤
١٩٧٨  

 من املادة١الفقرة  (نعم  
١ والفقرة   ١٤ واملادة   ٣

 )٢٦من املادة 

- 

ينــاير/ كــانون الثــاين٢٤  نية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املد
١٩٧٨   

 مـن   ١الفقرة  (نعم  
 )٤٨املادة 

املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول     
 ال): ٤١

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 - ال يوجد ١٩٩٣يونيه / حزيران١٧

ل التمييز ضـد    اتفاقية القضاء على مجيع أشكا    
 املرأة

 -  ال يوجد ١٩٨٢أغسطس / آب٩

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو     

 املهينة

أكتـوبر/ تـشرين األول ١٠
١٩٨٩ 

املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد
  ال): ٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

نعم): ٢٠املادة (لتحقيق إجراءات ا

 - ال يوجد  )أ (١٩٩٠يوليه / متوز١٣  اتفاقية حقوق الطفل

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       
  املهاجرين وأفراد أسرهم

املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  )أ (٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول ٧
  ال): ٧٦

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 

  -  ال يوجد  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨  ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقي

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق       
  األشخاص ذوي اإلعاقة

):٧ و ٦املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨
  نعم
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هد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـةالربوتوكول االختياري امللحق بالع   : املعاهدات األساسية اليت ليست غينيا طرفاً فيها      
، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء)٣(والثقافية

تعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أوعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة ال          
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات، و )٢٠٠٥توقيع فقط، يف عام     (الالإنسانية أو املهينة    

االتفاقيـة، وألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء ا ، و املسلحة
  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

    
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 

 نعم نائية الدولية نظام روما األساسي للمحكمة اجل

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١  عامنعم، باستثناء اتفاقية )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 والربوتوكـوالت اإلضـافية١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
 )٦(هبا امللحقة

 نعم، باستثناء الربوتوكول االختياري الثالث

 نعم  )٧( الدوليةاالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل

 نعم اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

تحديـد الوقـائع     اليت أنشأها األمني العـام وكلفهـا ب        دوليةالتحقيق  الجلنة  قالت    -١
واألحداث ذات  اليت شهدهتا غينيا     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨والظروف اليت اكتنفت أحداث     

على معظم االتفاقيات الدولية    صّدقت  وقَّعت و  إن غينيا    ،الصلة اليت وقعت بعد ذلك مباشرة     
  .)٨(واإلقليمية حلقوق اإلنسان

 علـى   غينيـا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        ، حثّت   ٢٠٠٧يف عام   و  -٢
  .)٩(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالتفاقية التصديق على الربوتوكول االختياري 

  ر الدستوري والتشريعياإلطا  -باء   
 / كـانون األول   ٢٤ ُعلّـق يف     ١٩٩٠أفادت جلنة التحقيق الدولية بأن دسـتور          -٣

احلريات األساسية وحقوق املواطنني، هـذا يف       ب باستثناء الباب الثاين املتعلق      ٢٠٠٨ ديسمرب
ني  بالتعاون مع مسؤول،الوقت الذي أقام فيه رئيس الدولة اجلديد السيد موسى داديس كامارا

  .)١٠( الوطين للدميقراطية والتنمية اجمللَس،عسكريني كبار
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 إن الوضـع    مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني       ، قالت   ٢٠٠٩ويف عام     -٤
. )١١( وانعـدام األمـن    املؤسسياالجتماعي والسياسي احلايل يف غينيا يتسم بعدم االستقرار         

ن الالجئني من أجل توفري إطار قـانوين        وأوصت املفوضية بأن تعتمد غينيا قانوناً جديداً بشأ       
أفضل حلماية هذه الفئة من السكان، وبأن تتخذ احلكومة اإلجراءات الـضرورية لـضمان              

  .)١٢(سالمتهم البدنية
 أن االتفاقية تـشكل     الحظتاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         أن   ومع  -٥

 أن عدم وجود نص قانوين خاص يف        ت أيضاً إىل  أشار من القانون الغيين، فإهنا      يتجزأ ال   جزءاً
 عقبة أمام التطبيـق الكامـل لالتفاقيـة         يشكلتشريعاهتا الداخلية يعرِّف التمييز ضد املرأة       

  .)١٣(الدولة يف
 قلق إزاء التأخري يف اعتمـاد       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وساور    -٦

ين، األمر الذي يسمح باستمرار األحكام التمييزية اليت        التعديالت املُدخلة على القانون املد    
 اللجنة الدولـة    ثتوح. )١٤(اجملاالت حترم املرأة من احلقوق املتساوية مع الرجل يف خمتلف        

  .)١٥(هذه التعديالت العملية الضرورية العتماد الستكمالعلى أن متنح أولوية عالية 

  ق اإلنسانوالبنية األساسية حلقواإلطار املؤسسي   -جيم   
بتعزيز اآللية الوطنية للنـهوض     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         رحبت  -٧

، واملرصد  الوزارية معنية باملسائل اجلنسانية يف بعض اإلدارات        تنسيقإنشاء جهات   عرب  باملرأة  
تنفيـذ  لرصـد    حقوق املرأة يف اجلمعية الوطنية، واللجنتني الوطنية واإلقليمية          باحتراماملعين  

ت الوطنية الياآلبتعزيز أهنا أوصت غري ، )١٦(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  اتفاقية  
 منوختصيص ما يكفي     ناهتا حتديداً واضحاً  مكّوواليات ومسؤوليات خمتلف     ريق حتديد طعن  

  .)١٧(املوارد البشرية وموارد امليزانية
 تكن يف غينيا أية مؤسسة وطنية حلقـوق         ، مل ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٥وحىت    -٨

اإلنسان معتمدة لدى جلنـة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة             
  .)١٨(اإلنسان حقوق

جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات        ، سّجلت   ٢٠٠٩ويف عام     -٩
قبة عمل األطفال يتكون من وحدة      والتوصيات قول احلكومة بأهنا أنشأت نظاماً لرصد ومرا       

  .)١٩(وطنية للتنسيق داخل املفتشية الوطنية للعمالة

  ة العامةتدابري السياس  -دال   
ملا اختذته من مبادرات    على غينيا   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         تثنأ  -١٠

 نقـص متصل بفريوس بدء مشروع متعدد القطاعات  عرب سني صحة املرأةحتخمتلفة ترمي إىل  
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اإليدز حتـت إشـراف     باإليدز، ووضع األمانة التنفيذية للجنة الوطنية املعنية        /املناعة البشرية 
تلـك املخصـصة    و  الـصحة  لقطاع املخصصة   الدولة وزيادة ميزانية    ، رئيس الوزراء  ديوان

  .)٢٠( خاصعلى حنولتحسني صحة األم 
املرأة  إىل متكني    ةمياراجلهود ال  ضد املرأة    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     توالحظ  -١١

ـ ربنامج ال ووضعالريفية، مثل إنشاء الدائرة الوطنية للتنمية الريفية واإلرشاد الزراعي،           وطين ال
مرأة على املستوى الـشعيب،     ا ٣٠٠ ٠٠٠جيرى كل ثالث سنوات لفائدة      الذي  األمية   حملو

 إىل أن تضطلع    غينيا اللجنة   تودع .)٢١()لدولةلاخلاصة واململوكة   (واعتماد قانون األراضي    
أن ترصد بصورة منهجيـة تنفيـذ       وملتعلقة باملساواة بني اجلنسني     ابتقييم لسياساهتا وبراجمها    
  .)٢٢(املساواة بني اجلنسنيبسياساهتا وبراجمها املتصلة 

املتعلقة بالربنـامج   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت غينيا خطة العمل      ٢٠٠٥ويف عام     -١٢
وبغيـة  . )٢٣(للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الذي يركز على النظام املدرسي الوطين          العاملي  

وزارة التعليم ما قبل اجلامعي والتربية الوطنية عدداً من األنشطة          تنفيذ الربنامج العاملي أقامت     
  .)٢٤(لتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي

  ومحايتها على أرض الواقعتعزيز حقوق اإلنسان   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٥(هيئة املعاهدة
  آخـر تقرير
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

الثـاينتأخر تقدمي التقارير من       ١٩٩٩أغسطس /آب ١٩٩٨ جلنة القضاء على التمييز العنصري
عشر إىل السادس عشر منذ عام

،٢٠٠٤، و ٢٠٠٢، و ٢٠٠٠
 علــــى٢٠٠٨، و٢٠٠٦و

  التوايل

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    
 واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقـارير األوَّيل إىل - )٢٦(١٩٩٦ مايو/أيار  ال يوجد
ــام  ــذ ع ــع من ،١٩٩٠الراب

٢٠٠٥، و ٢٠٠٠، و ١٩٩٥و
  على التوايل
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  )٢٥(هيئة املعاهدة
  آخـر تقرير
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

تأخر تقدمي التقرير الثالث منـذ - ١٩٩٣أبريل /نيسان  ١٩٩١ لجنة املعنية حبقوق اإلنسانال
١٩٩٤ 

القضاء على التمييز   املعنية ب لجنة  ال
 ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع - ٢٠٠٧يوليه /متوز  ٢٠٠٥
للتقريرين السابع والثامن يف عام

٢٠١١ 

تأخر تقدمي التقـارير األوَّيل إىل - وجدال ي  ال يوجد جلنة مناهضة التعذيب 
،١٩٩٠اخلامس منـذ عـام      

،٢٠٠٢، و ١٩٩٨، و ١٩٩٤و
   على التوايل٢٠٠٦و

تأخر تقدمي التقريـرين الثـاين - ١٩٩٩  ١٩٩٦ جلنة حقوق الطفل
،١٩٩٧والثالث منذ عـامي     

   على التوايل٢٠٠٢و

  اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين

  

خر تقدمي التقرير األّويل منـذتأ  -  ال يوجد  ال يوجد
  ٢٠٠٤عام 

  

األشـخاص ذوي   جلنة حقوق   
  اإلعاقة

حيل موعد تقدمي التقرير األّويل  -  ال يوجد  ال يوجد
 ٢٠١٠يف عام 

   اخلاصةاإلجراءاتالتعاون مع   -٢  
 ال وجهت دعوة دائمة

  -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعـسفا ا من حيث املبدأ عليهاملوافقالزيارات 
)٢٠٠٧ ( 

 -  عليها بعدُيوافقالزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل 

 -  التعاون أثناء البعثات/التيسري



A/HRC/WG.6/8/GIN/2 

7 GE.10-10937 

 - متابعة الزيارات

 .ومل ترد احلكومة على أي منها. )٢٧( رسائلتسعل الفترة قيد االستعراض  خالُوجِّهت ، والنداءات العاجلةالردود على رسائل االدعاء

 استبياناً أرسلها املكلفون بواليات مبوجب٢١ردت غينيا على استبيان واحد من أصل         الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٢٨(إجراءات خاصة

  ان حلقوق اإلنسالساميةفوضية املالتعاون مع   -٣  
 بعثتني تقنيـتني    ٢٠٠٧ عام   مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      أوفدت  - ١٣

 إنشاء حتالف وطين للمنظمات غري احلكومية مـن أجـل إجـراء             للمساعدة على إىل غينيا   
 اليت تعرض هلا املتظاهرون    القتل واجلرح واالعتقال وسوء املعاملة املزعومة        أعمالحتقيقات يف   

  .)٢٩(٢٠٠٧فرباير /يناير وشباط/رتبطة بإضراب كانون الثاينالقالقل امليف 
حقوق اإلنسان إىل غينيـا يف إطـار        جمال  ، أُرسل مستشار يف     ٢٠٠٨ويف عام     - ١٤

 قويف العام ذاته، نظمت املفوضية السامية حلقو      . )٣٠(الفريق القطري التابع لألمم املتحدة    
 املدين بشأن حقوق اإلنسان األساسية، اإلنسان حلقة عمل لفائدة ممثلي احلكومة واجملتمع  

وقد أدى وجود املفوضية السامية يف . واإلجراءات اخلاصة، واالستعراض الدوري الشامل  
 قغينيا إىل أمور منها إنشاء مرصد وطين حلقوق اإلنسان، وإقامـة إدارة معنيـة حبقـو         

  . )٣١( اإلنساناإلنسان داخل وزارة العدل، وتعيني مستشار لرئيس الوزراء يف جمال حقوق

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إزاء  هـا قلق عـن    ٢٠٠٧عام   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       عّبرت  -١٥

فيما خيص أدوار األب وما يقترن هبا من قوالب منطية ثابتة إيديولوجيا تقوم على سلطة انتشار 
بـسبب اسـتمرار    ها  قلقوأعربت أيضاً عن    .  يف األسرة واجملتمع   مااملرأة والرجل ومسؤولياهت  

رة يف اجملتمع، ومن بينها الزجيات القـسرية        املعايري والعادات والتقاليد الثقافية الضارة املتجذّ     
 يف وجه متتـع املـرأة       خطريةناسلية لألنثى، اليت تشكل عقبات      واملبكرة وتشويه األعضاء الت   

تضع دومنا إبطاء استراتيجية شاملة لتعديل      أن   اللجنة الدولة على     وحثت .)٣٢(حبقوق اإلنسان 
 إىل  وطلبت .والقوالبلقضاء على هذه املمارسات     ا النمطية الثقافية أو     والقوالباملمارسات  

 والزعمـاء عاون مع اجملتمع املدين، واملنظمـات النـسائية،         الدولة أن تقوم هبذه اجلهود بالت     
  .)٣٣(ةققاحمل والنتائج ةخذاملُت عن التدابري اجملتمعيني والدينيني، وأن تقدم تقريراً
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 استمرار  جتاه عن قلقها     جمدداً اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       تعربأو  -١٦
ـ .  صنع القـرار   مناصبحلياة السياسية ويف    نقص متثيل املرأة يف احلياة العامة وا        توالحظ

 يف عدد النـساء  ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٢عام  املمتدة ما بني قلق التدين الذي وقع خالل الفترة   ب
وأفـاد  . )٣٤( والـوزيرات ياتلربملانا عددال سيما   و العليا ومواقع صنع القرار،      املناصبيف  

ء يف الربملـان    اعد اليت تشغلها النسا   مصدر بشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة بأن نسبة املق       
  .)٣٥(٢٠٠٨املائة عام  يف ١٩,٣الوطين بلغت 

 خمتلف األحكـام    حيال قلقها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وأبدت  -١٧
مقارنة بـسن  )  عاما١٧ً(التمييزية السارية يف القانون املدين، مثل اخنفاض سن زواج املرأة      

واألحكـام املتعلقـة    ،   رب األسـرة   والنظر إىل الرجل بوصفه    ،)عاماً ١٨(زواج الرجل   
  .)٣٦(يةحبضانة األطفال القاصرين وعدم املساواة يف تقاسم املسؤوليات الزوج

جلنة خرباء منظمة العمل الدولية، يف إشارة إىل املالحظات الـيت أبـدهتا             وعّبرت    -١٨
مارس / آذار ٥ر الصادر يف     من األم  ٢٠، عن أملها يف أن تعدل احلكومة املادة         ٢٠٠٢ عام

اليت متنع التمييز على أساس اآلراء الفلسفية أو        ( بشأن املبادئ العامة للخدمة العامة       ١٩٨٧
 ١من املادة   ) أ(١ مجيع األسس الواردة يف الفقرة       وذلك بغية إدراج  ) الدينية أو اجلنس فقط   

  .)٣٧()دام واملهنةيف االستخ( التمييز  منظمة العمل الدولية بشأناتفاقيةمن 

  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
 عن قلقه العميـق إزاء قتـل مـا          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٣أعرب األمني العام يف       -١٩

وأكد احلاجـة إىل التـسوية      . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٢ أثناء تظاهرات    طالب ١٠ يقارب
  .)٣٨(النفس  السلمية للرتاعات ودعا السلطات إىل ضبط

 من االسـتعمال    الشديد، أبدى األمني العام قلقه      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٢ويف    -٢٠
 وحث بشدة احلكومـة     .املفرط للقوة الذي أدى إىل خسائر يف األرواح يف مواجهات يف غينيا           

 يف حاالت القتل هبدف تقدمي املسؤولني إىل العدالة واختـاذ اإلجـراءات             تعلى إجراء حتقيقا  
ودعا األطراف إىل احلوار من أجـل  . أحناء البلد خمتلف  فالة أمن مجيع املواطنني يف      الضرورية لك 

  .)٣٩(الوصول إىل تسوية سلمية للرتاع
باحلاالت املزعومة   ٢٠٠٧ فرباير/ شباط ١٣حلقوق اإلنسان يف    ونددت املفوضة السامية      -٢١

يف  ولو   قوق اإلنسان األساسية  يف غينيا أياماً قبل ذلك وذكّرت بأنه ال ميكن تقييد ح          لقتل مدنيني   
ويف اليوم ذاته، أعرب األمني العام مرة أخرى عن قلقه البالغ جتـاه الوضـع               . )٤٠(حالة الطوارئ 

السياسي واألمين املتدهور يف غينيا وقال إنه يستنكر تواصل هدر األرواح والتـدمري العـشوائي               
ن والتمسك الصارم بسيادة     ضبط النفس ما أمك    على احلكومة وقوات األمن     وحث. للممتلكات

قادة القوى العاملة على االمتناع عن التحريض علـى         القانون واحترام حقوق اإلنسان، وحث      
  .)٤١(العنف وتدمري املمتلكات
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قالت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إهنا مرتعجة من         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠يف    -٢٢
 ٢٨خـصاً يف مظـاهرة عارمـة يف          ش ١٣٠ مقتل ما يزيد على      تتحدث عن التقارير اليت   

وأعرب . )٤٢(، واغتصاب النساء، واالعتقال التعسفي للمعارضني وهنب بيوهتم       سبتمرب/أيلول
األمني العام عن صدمته بسبب وقوع خسائر يف األرواح وعدد اجلرحى املرتفـع وتـدمري               

  إفراط القوات املسلحة وقـوات األمـن يف اسـتعمال القـوة لتفريـق              نتيجةاملمتلكات  
لغرب أفريقيا عن الشواغل اليت أبداها األمني       وعّبر املمثل اخلاص لألمني العام      . )٤٣(املظاهرات

وأضاف أنه من غري املقبول استعمال القوة وارتكاب االنتهاكات الـسافرة حلقـوق             . العام
اإلنسان مبا فيها االعتداءات البدنية على زعماء األحزاب واغتصاب النساء ومعاملتهن معاملة            

وينبغي مساءلة مرتكيب هذا الظلم كي ال يطول أمد ثقافة اإلفالت مـن             . حتط من كرامتهن  
  .)٤٤(العقاب
  شخصاً قُِتلوا أو اختفـوا     ١٥٦ أن تؤكد هوية      التحقيق الدولية  يف وسع جلنة  كان  و  -٢٣

 شخصاً قُِتلوا وُسلِّمت جثثهم إىل أسرهم،    ٦٧، منهم   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٨أثناء أحداث   
خصاً شوهدوا مقتولني يف امللعب أو يف املشارح واختفت جثـثهم بعـد ذلـك،                ش ٤٠و

 وقد أكـدت اللجنـة    .  شخصاً شوهدوا يف امللعب وما زال مصريهم جمهوالً        ٤٩ وكذلك
هـا   نساء على األقل تعرضَن لالغتصاب ولغريه من أشكال العنف اجلنسي، مبـا في             ١٠٩ أن

نساء متأثرات جبراحهن بعـد  ال د منوتويف عد. تشويه األعضاء التناسلية واالسترقاق اجلنسي 
وتؤكد اللجنة أيضاً وقوع مئات أخرى من       . تعرضهن العتداءات جنسية موِغلة يف الوحشية     

 القبض على عـشرات  يلقوقد أُ. حاالت التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
فا يايا ديالو وكوندارا وكذلك يف ثكنة األشخاص واحُتجِزوا احتجازاً تعسفياً يف معسكري أل  

 قوات األمن أيضاً بصفة منهجيـة       وسلبت. شرطة مكافحة الشغب حيث تعرضوا للتعذيب     
أن اسـتنتاج    اللجنة أنه من املعقـول       أتر و .)٤٥(نهبالملتظاهرين وأقدمت على عمليات     ا

تقع علـى عـاتق     ، وقالت إن املسؤولية     رائم ضد اإلنسانية  جباجلرائم املرتكبة ميكن وصفها     
  .)٤٦(واألفراد الدولة
 الغينية قدمت روايات متناقضة كـل       أن السلطات أيضاً    التحقيق الدولية  جلنة وأبلغت  -٢٤

. إمكانية ارتكاب أعمال اغتصاب أو غريها من أشـكال العنـف اجلنـسي             التناقض ونفت 
 ١ ٣٩٩  شخصاً وجـرح ما ال يقل عـن       ٦٣ مبقتل ما جمموعه     ت السلطات عترفوباملقابل، ا 

 امرأة تعرضن لالغتـصاب     ٣٣ أهنا عاجلت ما ال يقل عن        أكدت املستشفيات   غري أن . شخصاً
  .)٤٧(أثناء األحداث

 القسري أو غري الطـوعي     الفريق العامل املعين حباالت االختفاء     أبلغ،  ٢٠٠٩يف عام   و  -٢٥
  .)٤٨( إىل احلكومة دون أن يتلقى أي رد منهاالعالقة حالة من احلاالت ٢١إحالة عن 
قلقة إزاء انتشار ممارسة العنف ضـد        القضاء على التمييز ضد املرأة    ب اللجنة املعنية  وتظل  -٢٦

ـ  حاالت العنف املرتيل  ويساورها القلق بوجه خاص إزاء      . والفتيات النساء ه واالغتصاب، مبـا في
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 للجنة الدولة  ا توحث. )٤٩(االغتصاب يف إطار الزواج، ومجيع أشكال إساءة املعاملة اجلنسية للمرأة         
 على أن متنح األولوية القصوى لتنفيذ هنج شامل ملعاجلة مجيع أشكال ممارسات العنف ضد املـرأة               

 إىل تدريب أفراد اهليئـة      ودعتها. ذكاء الوعي العام من خالل وسائط اإلعالم والربامج التثقيفية        إو
تعزيز لخلدمات الصحية،    االجتماعيني، ومقدمي ا   واألخصائيني إنفاذ القانون،    وموظفيالقضائية،  

مفوضـية األمـم املتحـدة      ما أكدته   حنو  ، على   حصول الضحايا على سبل االنتصاف القانوين     
ومنها توفري املأوى   ضحايا العنف   النساء  تدابري لدعم   جمموعة من ال   ووضع   ،)٥٠(لشؤون الالجئني 

ضية األمم املتحدة   مثلما أكدت ذلك مفو   ،  وحثت اللجنة غينيا  . والدعم القانوين والطيب والنفسي   
، املرتيلالعنف  أشكال  أن تقوم دومنا تأخري بسن تشريعات بشأن         على   )٥١(أيضاًلشؤون الالجئني   

 اللجنـة إىل    وطلبـت ،   إساءة املعاملة اجلنسية   ضروباالغتصاب يف إطار الزواج، ومجيع      ها  مبا في 
انني وسياسات وبـرامج   الدولة الطرف أن تقدم معلومات يف تقريرها املقبل بشأن ما يوجد من قو   

 ذات  حـصائية والتوجهـات   اإلبيانـات   إىل جانـب تقـدمي ال     وبشأن آثار هـذه التـدابري،       
  .)٥٢(باملوضوع الصلة
تشويه ظاهرة  بالغ إزاء استمرار     قلق   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وساور    -٢٧

ـ و .)٥٣(إفالت اجلناة من العقـاب     وإزاء   األعضاء التناسلية لألنثى ومعدل انتشارها العايل       تحث
 الوعي بقانون الصحة اإلجنابية الذي حيظر مجيع أشكال تشويه األعضاء           إذكاءاللجنة الدولة على    

  الدولة وحثت أيضاً . مقاضاة املخالفني وإنزال العقوبة املناسبة هبم      و التناسلية لألنثى، وكفالة تنفيذه   
عاجلة اآلثار الصحية ملمارسة تشويه األعـضاء التناسـلية          والتثقيفية مل  على تعزيز جهودها التوعوية   
  .)٥٤(لضحايا هذه املمارسةلألنثى وتقدمي الدعم الطيب 

 عن تقـديرها    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       فيه   أعربتويف الوقت الذي      -٢٨
، علـى النحـو     قلق يساورها الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء والفتيات، ال يزال ال        غينيا  جلهود  

تدابري كافية ملكافحة هذه     ماعدان ، جتاه )٥٥(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    الذي أكدته   
 باعتبارها بلد منشأ    غينيا من وضع    ال سيما انطالقاً  والظاهرة، مبا يف ذلك أسباهبا ومدى انتشارها،        

 ،)٥٧(مم املتحدة لشؤون الالجئني   مفوضية األ ما أكدته    حنو على    وأوصت، .)٥٦(وعبور ومقصد 
بتعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار ومنعه، وحتسني األوضاع االقتصادية للمرأة مـن أجـل        

 اللجنة إىل الدولة أن تقدم      وطلبت.  لالستغالل واملتجرين  أوجه الضعف اليت تعرِّضها   القضاء على   
  .)٥٨(ياتمعلومات وبيانات شاملة عن االجتار بالنساء والفت

املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان          وجه،  ٢٠٠٧نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٢٩
 مبـسألة   ةملعني واملقررة اخلاصة ا   املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال      إىل جانب  للمهاجرين،

 تفيـد و. بشأن استغالل األطفال يف العمل املرتيل يف غينيا       مشتركة  ، رسالة ادعاء    العنف ضد املرأة  
 أن  زد على ذلـك   .  اآلالف من الفتيات يعملن خادمات يف املنازل       أن عشرات  ةاملعلومات الوارد 

 احلـصول علـى أيـة معلومـات أو مـساعدة            يستطيعونعدداً كبرياً من هؤالء القاصرين ال       
  .)٥٩(ارجاخل من
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يـد  تفوردت إىل املنظمة معلومات أن جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل   وأشارت    -٣٠
أن غينيا بلد منشأ ومقصد فيما يتعلق ببيع األطفال واالجتار هبم ملمارسة العمل اجلـربي يف                

وطلبت معلومات عن اإلجراءات املعتمدة يف إطار       . الزراعة، ومناجم األملاس، والعمل املرتيل    
 جلنـة حقـوق     ، أبدت ١٩٩٩ويف عام   . )٦٠(اخلطة الوطنية حملاربة بيع األطفال واالجتار هبم      

قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال العاملني يف جماالت منها القطاع غـري النظـامي،          طفل  ال
وينبغي إنفاذ قوانني العمل والنهوض مبفتشيات العمـل        . والزراعة، والعاملني يف إطار األسرة    

  .)٦١(وفرض العقوبات عند وقوع االنتهاكات

  اب، وسيادة القانونمسألة اإلفالت من العقإقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
 إىل إجـراء    ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ٢٤دعت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف         -٣١

حتقيق مستقل يف التقارير اليت حتدثت عن قتل قوات األمن لعشرات املعارضني غري املـسلحني يف                
أنه ال ينبغـي    وأضافت أنه جيب التحقيق يف حاالت القتل هذه على وجه السرعة وبرتاهة و            . غينيا

 ٣٠ويف . )٦٢(يف أي حال من األحوال اإلفالت من العقوبة يف حال انتـهاك حقـوق اإلنـسان    
إجراء حتقيق مستقل يف التقارير اليت أفادت تنفيـذ         ، طلبت املفوضة السامية     ٢٠٠٩مرب  سبت/أيلول

أخـرى  قوات األمن الغينية لكثري من حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة وارتكاهبا النتـهاكات             
وذكّرت بأن كثرياً من حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة        . سبتمرب/أيلول ٢٨حلقوق اإلنسان يف    

وانتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان حصلت حتت حكـم احلكومـة الـسابقة، وال سـيما يف                
وقد أنشئت جلنة حتقيق مستقلة للنظـر يف هـذه          . ٢٠٠٧فرباير  / وشباط ٢٠٠٦ يونيه/حزيران

  .)٦٣( تضطلع مبهمتها قط بسبب انعدام اإلرادة السياسيةاألحداث، ولكنها مل
، أعلن األمني العام أنه قرر إنشاء جلنـة دوليـة           ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ويف    -٣٢

 هبدف حتديد مسؤولية الـضالعني يف هـذه      كوناكري يف   سبتمرب/أيلول ٢٨للتحقيق يف أحداث    
رغبتـه يف   أكتوبر  /األول تشرين   ٢يس غينيا يف    وقد اُتخذ هذا القرار بعد إبداء رئ      . )٦٤(األحداث

فريق االتصال الدويل املعـين      و اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    ذلك من جهة، وتوجيه     
فريقي وبـدعم   يق دولية بالتعاون مع االحتاد األ      لنداءات تطالب األمني العام بإنشاء جلنة حتق       بغينيا

، ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ويف  . )٦٥(هة أخرى من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من ج      
قال األمني العام إنه تلقى من الرئيس ورئيس الوزراء يف غينيا التزامات كتابيـة بـأن الـسلطات      

  .)٦٦(ستتعاون مع جلنة التحقيق الدولية بغية تيسري عملها
أكيد ضرورة   ت ، يف بيان لرئيسه،   جملس األمن  أعاد   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨يف  و  -٣٣

 إىل العدالة، وتعزيـز سـيادة       اجلناةقيام السلطات الوطنية مبكافحة اإلفالت من العقاب، وتقدمي         
القانون، مبا يشمل احترام حقوق اإلنسان األساسية واإلفراج عن األشخاص الذين حرموا مـن               

صادر عـن   ورحب جملس األمن بالبيان ال     .حقهم يف أن يعاملوا حسب األصول القانونية الواجبة       
  حتقيـق مؤمتر قمة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي أيد قرار األمني العام إنشاء جلنـة            

 .جنة يف ظروف مأمونـة    للا عمل بدعم    بأن سلطات غينيا قد التزمت رمسياً       علماً وأحاط. دولية
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 حظـر   ا بفـرض  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقي     قراربكذلك  علماً   جملس األمن    أحاطو
  .)٦٧(لألسلحة على غينيا

، استلم األمني العـام تقريـر جلنـة التحقيـق           ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٧يف  و  -٣٤
ن السلطات الغينية عمـدت     إاللجنة  وقالت   .٢٠١٠يناير  / الذي ُنشر يف كانون الثاين     )٦٨(الدولية

لعب، ونقل جثث ضـحايا     إىل حمو آثار االنتهاكات املرَتكَبة هبدف إخفاء الوقائع، مثل تنظيف امل          
االعتداءات، ودفنهم يف مقابر مجاعية، وحرمان اجلرحى من العناية الطبية، واإلتـالف املقـصود              

وأدت هذه العمليـة إىل     . للوثائق الطبية، وإحكام السيطرة العسكرية على املستشفيات واملشارح       
 احلكومة أنشأت جلنة     وأضافت أن  .)٦٩(إرساء مناخ من الرعب وانعدام األمن يف صفوف السكان        

 عـرب اسـتعمال     أرهبت الشهود أكثر مما شجعتهم على اإلدالء بشهاداهتم       يبدو أهنا   طنية  حتقيق و 
  .)٧٠(ذراعها املسلحأساليب عنيفة، وال سيما تلك األساليب اليت استعملها 

 مستوى مؤسـسة  إىل  اإلفالت من العقاب ارتقى     وخلصت جلنة التحقيق الدولية إىل أن         -٣٥
تسعى غينيا إىل تقصي احلقـائق      وأوصت اللجنة بأن    . )٧١(السنوات األخرية لبلد على مدى    يف ا 

 أوصـت سبتمرب،  / أيلول ٢٨وفيما يتعلق بأحداث     .من أجل تسليط الضوء على ماضيها املؤمل      
األسر املعنية مجيع املعلومات املفيـدة عـن        باإلحلاح على احلكومة الغينية من أجل إعطاء        اللجنة  

 وتقدمي طلب إىل احملكمة اجلنائية الدولية لفتح حتقيق بشأن املسؤولني املفترضـني عـن               املختفني،
 ضـد   حمددة عقوبات   وفرضارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية، ومنح الضحايا تعويضات مناسبة،         

  .)٧٢(مرتكيب االنتهاكات الرئيسيني
عنف يفلـت فيـه     مناخ من ال   إىل أن وجود   جلنة خرباء منظمة العمل الدولية       وأشارت  -٣٦

 واختفائهم من العقاب يشكل عقبة خطرية أمـام ممارسـة           الزعماء النقابيني ن عن قتل    املسؤولو
والتمست جلنـة   . احلقوق النقابية وأن هذه األعمال تستوجب اختاذ السلطات لإلجراءات املناسبة         

  .)٧٣(منظمة العمل من احلكومة تقدمي مالحظاهتا يف هذا الشأن
أحد كبـار مـسؤويل     اإلعدام بإجراءات موجزة إن     االت  خلاص املعين حب  وقال املقرر ا    -٣٧

 فيـه قال  ببيان علين    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢أدىل يف    اجمللس الوطين للدميقــراطية والتنمــية   
ن الـسجون واملراكـز    ألأحيـاءً ينبغي أن يكون حرقهم      املتلبسني اللصوص املسلحني إن مصري   

 مجاعات حقـوق    أبلغتوبعد ثالثة أيام من ذلك،      . يد من الناس  اإلصالحية مل تعد تستوعب املز    
 وحرقـوه ضـربوه   مث   مقتل رجل على يد جمموعة من السكان الذين اهتموه بالسرقة         عن  اإلنسان  

  .)٧٤(حىت املوت

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة                -٤  
  واحلياة السياسية

املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري رسالة ادعاء بشأن املعلومات             جهو  -٣٨
 عن تعليق اجمللـس الـوطين لالتـصاالت لنـشاط           ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٤املتلقاة يف   
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إسـاءة   عن فضائح الفساد و    ذا التعليق مرتبطة بتقارير صحفية    ن أسباب ه  وقيل إ . صحيفتني
وأرسـل املقـرر     .)٧٥(٢٠٠٧ديسمرب  / الصحيفتان يف كانون األول    ة نشرهتا استعمال السلط 

 أن الشرطة اعتقلته واحتجزته ُيزعماخلاص أيضاً نداًء عاجالً خبصوص حالة مراسل قناة إذاعية 
وُزعم أن الشرطة هددته قبل إطالق سـراحه        . ومارست عليه اعتداءات بدنية أثناء احتجازه     

  .)٧٦(ينة إن مل يغادر املد"بتصفيته جسدياً"
 قوات األمن يف    اعتداءعن  تتحدث  وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل تقارير           -٣٩
كمـا  .  جريح ٣٠٠ قتيالً وما يقارب     ٤٠ على املتظاهرين واملضربني، مما أسفر عن        ٢٠٠٧عام  

  .)٧٧(اعُتقل النقابيون وُدمرت مقار النقابات
 قرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري      امل، لفت   ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين    -٤٠

 كانون  ١٠ انتباه احلكومة إىل اإلضراب العام الذي بدأ يف          واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب    
وادعى الـبعض   .  يف كوناكري لالحتجاج على احلكومة وكيفية إدارهتا للبالد        ٢٠٠٧يناير  /الثاين

جرح أشخاص آخرين واعتقال ما ال يقل عـن سـتني           سقوط أربعة قتلى أثناء هذا اإلضراب و      
ومن ناحية أخرى، زعم البعض أن وزيراً من الوزراء زار بنفسه عدداً من احملطـات               . )٧٨(شخصاً

أي تقرير صحفي عن اإلضراب العام وذلك عرب التهديـد          بث  اإلذاعية اخلاصة واجملتمعية لوقف     
  .)٧٩( ميتثل ألوامرهالمبصادرة أجهزة من 

اختاذ مزيد مـن اجلهـود       ب الدولة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      صت  وأو  -٤١
 كذلك  تهاودع.  صنع القرار يف اإلدارة العامة، ويف القطاع اخلاص        مناصبلزيادة أعداد النساء يف     

  .)٨٠( القيادية من أجل تنمية البلداملناصبإىل أن تربز أمهية مشاركة املرأة الكاملة واملتساوية يف 
   عمل عادلة ومالئمةبشروطاحلق يف العمل ويف التمتع   -٥  

 إزاء ارتفاع معدل البطالـة      ها قلق اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       أبدت  -٤٢
إزاء التفرقة املهنية وَتركُّز النساء يف       و بني اإلناث، وال سيما بعد إلغاء وظائف اخلدمة املدنية        

سـاورها  كما  . اتتطلب مهار تاألعمال ذات األجور املنخفضة وقطاعات األعمال اليت ال         
 عدم متتع املرأة باملساواة يف احلصول على فرص عمل، مما يؤدي إىل زيادة متثيـل                جتاهلقلق  ا

تنفذ اللجنة بأن   وأوصت. )٨١(جتماعيةاالماية  احل، الذي ال يوفر     النظامياملرأة يف القطاع غري     
 قدرة املرأة على تنظيم املشاريع، مبا يف ذلك إتاحة التدريب واحلـصول             لتعزيزالدولة تدابري   
  .)٨٢(على القروض

تضمني التـشريعات الوطنيـة      جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلاجة إىل         وأكدت  -٤٣
 وليس فقط مندويب النقابات كمـا هـو         مجيع العمال، جمموعة أحكام منها أحكام حلماية      

 عنـد التوظيـف     النقـابيني التمييـز ضـد     منصوص عليه يف قانون العمل، من ممارسات        
  .)٨٣(العمل وأثناء
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  التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٦  
رتفـاع  استمرار ا انزعاجها من    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       أبدت  -٤٤

بأن تتخذ الدولة التدابري املناسبة لتحـسني إمكانيـة         وأوصت   .)٨٤(الوفيات النفاسية معدل  
 على الرعاية الصحية واخلـدمات واملعلومـات        النساء، مبن فيهن النساء الريفيات،    حصول  

 الدولة إىل حتسني توافر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبـا يف            دعتو. املتعلقة بالصحة 
املتمثـل يف   دف اإلمنائي لأللفية    اهلعلومات واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة، وحتقيق       ذلك امل 

 للحد من   حمدد زمنياً و  بتنفيذ برنامج شامل    اللجنة أيضاً  وأوصت. احلد من الوفيات النفاسية   
إيالء اهتمام خاص ملنع    والتثقيف اجلنسي على نطاق واسع       تشجيع إىل جانب    وفيات الرضع 

كر ومكافحة األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعـة            احلمل املب 
 إىل أن   ٢٠٠٩وأشار مصدر بشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة يف عـام          . )٨٥(اإليدز/البشرية

 والدة حيـة    ١ ٠٠٠ حالـة لكـل      ١٥٠بلـغ   معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة       
  .)٨٦(٢٠٠٧ عام
 انتشار الفقر بـني  من أنالقلق  ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة املعني وساور     -٤٥

التمييـز ضـد   ممارسة  من بني أسباب  سببانالنساء وسوء األوضاع االجتماعية واالقتصادية    
حالة املرأة الريفية، وال سيما بـالنظر إىل        جتاه  خاص  عن القلق بوجه    اللجنة  أعربت  و. املرأة

الرعاية  و القضاء، منها   خدماتمجلة   إىل   الوصولم متكنها من    أوضاعها املعيشية املتردية وعد   
 الدولة علـى أن     وحثّت. )٨٧(والتعليم، والتسهيالت االئتمانية واخلدمات اجملتمعية     الصحية،

 التدابري املناسبة للقضاء على مجيع أشكال  ذخ وتت  الحتياجات املرأة الريفية    خاصاً تويل اهتماماً 
 اللجنة الدولة إىل كفالـة إدراج       تودع. واملرياثعلق مبلكية األرض    التمييز ضد املرأة فيما يت    

  .)٨٨(منظور جنساين يف مجيع خطط واستراتيجيات احلد من الفقر
دل انتـشار    بأن مع  ٢٠٠٦وأفاد تقرير أجنزه صندوق األمم املتحدة اإلمنائي يف عام            -٤٦

وأن مثة  ،  ٢٠٠٢املائة عام   يف   ٤٩,٢ مقارنة بنسبة    ٢٠٠٥ائة عام   امل يف   ٥٣الفقر قُّدر بنسبة    
، واملنـاطق  )ملائـة ا يف ٥٥,٤(، وغينيا الوسطى )املائة يف ٦٧,٥( بني غينيا العليا  تبايناً كبرياً 

وزادت احلالة االجتماعية   . املائة يف املناطق احلضرية    يف   ٢٣,٥مقابل  )  يف املائة  ٥٩,٩(الريفية  
مة، والفساد، واجلهل بالتشريعات، وضعف     واالقتصادية تدهوراً بسبب سوء إدارة املوارد العا      

  .)٨٩(إنفاذ القانون
 الطفل بأن تتخذ الدولة اإلجراءات املناسبة إلنـشاء مراكـز           جلنة حقوق وأوصت    -٤٧

. دعم املراكـز اخلاصـة    ل أو/وطفال احملرومني من الوسط األسري      الرعاية البديلة لفائدة األ   
  .)٩٠(امة واخلاصة للرصد املستقلوأضافت أنه ينبغي أن ختضع مؤسسات الرعاية الع
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  احلق يف التعليم   -٧  
صايف نسبة االلتحاق  أن ٢٠٠٩ عام بشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدةأوضح مصدر   -٤٨

. )٩١(٢٠٠٧املائة عـام     يف   ٧٥,١ إىل   ٢٠٠٦ يف املائة عام     ٧٢,٧ ارتفع من    بالتعليم االبتدائي 
املمارسات التمييزية اليت تعيق متتع املـرأة       "أن   ٢٠٠٥التقييم القطري املشترك لعام     وجاء يف   

قلق، وال سـيما يف أوسـاط النـساء رغـم           وتظل األمية مصدر     .زال منتشرة حبقوقها ال ت  
، طلبت جلنة خرباء    ٢٠٠٩ ويف عام    .)٩٢("املعلومات اليت تفيد إحراز تقدم كبري يف هذا اجملال        

صائية عن مجيـع    ة، مبا فيها بيانات إح    منظمة العمل الدولية من احلكومة تقدمي معلومات مفصل       
 لكفالة املساواة يف حصول النساء والفتيات على التعليم العام واملشاركة فيه            اإلجراءات املتخذة 

  .)٩٣(وحصول النساء على التدريب املهين
  املعدل العـايل جـداً     حيال قلقة   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وكانت  -٤٩

والعـدد املـنخفض    ،   للفتيات يف التعليم العايل     املتدين جداً  العدد، و  النساء والفتيات  لألمية بني 
معدالت االنقطاع عن   ارتفاع  ال سيما يف املناطق الريفية، و     و باملدارس،   نحق اللوايت يلت  لفتياتل

ـ أو. )٩٤( املبكر والقسري  والزواجألسباب من بينها احلمل      لفتيات ا يف صفوف الدراسة   ت وص
التعليم جبميع مستوياته على    بأن تنفذ الدولة تدابري لكفالة حصول الفتيات والنساء على           اللجنة

 من الدولة تنفيذ تدابري حمددة    توطلب. الفتيات يف املدارس  قدم املساواة مع الذكور وضمان بقاء       
 هاة باعتبار والقسري ة املبكر اتجيلتمكني الفتيات من إكمال دراستهن بعد الوالدة، ومكافحة الز        

  .)٩٥(عقبات أمام تعليمهن

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٨  
ن الالجئني يف غينيا يتمتعون مبا      إىل أ  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     أشارت  -٥٠

 أن  زد على ذلك  . يتمتع به الغينيون من حقوق، باستثناء ما يرتبط باحلقوق السياسية واملدنية          
وثائق خلدمات الطبية واالجتماعية األساسية وهلم حق احلصول على         الالجئني حيصلون على ا   

، واحلق يف التعليم، واحلق يف املأوى، واحلق يف اللجوء إىل العدالة، واحلـق يف حريـة                 اهلوية
، استضافت  ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . )٩٦( املمتلكات والسلع  حيازةالتنقل، واحلق يف    

)  ولني فوروموتـا   ١كوانكان  (يف خميمني يف منطقة الغابات       الجئاً يعيشون    ١٥ ٣٣٠غينيا  
  .)٩٧(ويف املناطق احلضرية مثل العاصمة

  واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات   - ثالثاً  
واجهوا تدفقاً   إىل أن غينيا وسكاهنا      مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    أشارت    -٥١

األخري بسبب توايل اندالع الرتاعات املـسلحة يف البلـدان          لالجئني على مدى العقد     كبرياً  
 ٧٥٠ ٠٠٠وت غينيا ما يزيـد علـى        وة أزمة تسعينات القرن العشرين، آ     ويف ذر . اجملاورة
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الكـثري مـن    ذلك فإن   إضافة إىل   و.  أكرب ملوارد شحيحة أصالً    استرتافالجئ، مما أدى إىل     
  .)٩٨(اختاروا اللجوء إىل غينيامواطين بلدان أخرى 

إن احلكومة اجلديدة   : "  ما يلي  ٢٠٠٨عام  ل التقرير السنوي للمنسق املقيم      وجاء يف   -٥٢
تتوىل احلكم يف ظروف صعبة جداً ميكن فيها أن يؤدي انعدام األمن املتزايد، وإفقار الشعب،               
وانتشار الفساد يف اإلدارة العامة، وانتهاك حقوق اإلنسان إىل اندالع احتجـاج اجتمـاعي              

  .)٩٩(" قريبعارم عما

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  ينطبقال     

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 الدولة على أن تلتمس املساعدة      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      شجعت    -٥٣

تـشويه   فيما يتعلق مبسألة     ة العاملية التقنية من صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصح       
التماس دعم تقين من منظمة الصحة العامليـة        إىل  أيضاً  ودعتها  . )١٠٠(األعضاء التناسلية لألنثى  

لـضمان التنفيـذ    اإليدز  /وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية        
  .)١٠١(الفعال لقانوهنا وسياساهتا يف هذا اجملال

 النتـائج   ٢٠١١-٢٠٠٧إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة         وحدَّد  -٥٤
  .)١٠٢(املرتقبة، مبا فيها تعزيز حقوق اإلنسان وتطوير اخلدمات االجتماعية األساسية

بأن يتابع جملس األمن احلالة يف غينيا وبـأن تفـتح           وأوصت جلنة التحقيق الدولية       -٥٥
. ٢٠١٠ سامية حلقوق اإلنسان مكتباً هلا يف البلد، على األقل لـسنة        مفوضية األمم املتحدة ال   

ومن أجل معاجلة أوجه القصور املؤسسية الداخلية، أوصت اللجنة اهليئات الوطنية والدوليـة             
  .)١٠٣(بتوخي مجيع التدابري اليت من شأهنا مساعدة غينيا على إصالح جيشها ونظامها القضائي
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