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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
   ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف، 

من ) ج(١٥وق اإلنسان وفقاً للفقرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلق        
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  * بيساو-غينيا     

هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من أربع جهات معنية إىل عملية االستعراض               
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حقـوق            . )١(الدوري الشامل 

تضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم             وال ي . اإلنسان
وقـد  . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمددة            

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي    
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة       . األصلية دون تغيري  قدر اإلمكان على النصوص     

أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد ُيعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه                
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . املسائل بعينها 

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر أن دوريـة          .  الواردة الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات    
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  
  

__________ 

 .هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرر   *  

 
 A/HRC/WG.6/8/GNB/3  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

29 January 2010 
Arabic 
Original: English/French 



A/HRC/WG.6/8/GNB/3 

GE.10-10589 2 

  املعلومات األساسية واإلطار العام  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 بيساو على مجيع معاهدات حقوق      -أوصت منظمة العفو الدولية بأن ُتصدِّق غينيا          -١

مل ُتصدِّق عليها بعد، ال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية             اإلنسان اليت   
والربوتوكوالن االختياريان األول والثاين امللحقان به، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن            

  .)٢(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
حقـوق اإلنـسان    " يكفل   ١٩٩٣أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن دستور عام           -٢

وبيَّنت أن اإلجراءات الدستورية والقانونية املتصلة حبقـوق اإلنـسان          " واحلريات األساسية 
  . )٣(األساسية جيب أن ُتفسَّر تفسرياً يتماشى واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 بيساو دمج أحكام مجيع املعاهدات      -ة بأن تكفل غينيا     وأوصت منظمة العفو الدولي     -٣
  . )٤(الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون احمللي بعد التصديق عليها

  التدابري السياساتية  -جيم   
شددت الرابطة الغينية حلقوق اإلنسان واحلركة الوطنية للمجتمع املدين مـن أجـل      -٤

صالح املقررات الدراسية باختاذ تدابري منها دمـج       السالم والدميقراطية والتنمية على ضرورة إ     
  .)٥(التربية على ثقافة السلم والدميقراطية وحقوق اإلنسان واملواطَنة

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أرض الواقع  -ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان    

  صهحق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخ  -١  
أفادت منظمة العفو الدولية بأن القوات املسلحة مسؤولة عن اغتيال جمموعـة مـن        -٥

، مبن فيهم الرئيس جـواو برنـاردو        ٢٠٠٩مارس  /ضباطها ومن السياسيني املدنيني يف آذار     
وإضافة إىل ذلك، أفادت منظمة العفو الدوليـة   . )٦(فيريا وقائد أركان القوات املسلحة    " نينو"

 مسؤولون أيضاً عن اغتيال أربعة أشخاص يف أثناء محلة االنتخابات الرئاسية            بأن بعض اجلنود  
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وسردت الرابطة الغينية حلقوق اإلنـسان واحلركـة الوطنيـة          . )٧(٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران 
  .)٨(للمجتمع املدين هذه األحداث أيضاً

لدستور وأفادت منظمة العفو الدولية بأن التعذيب وسوء املعاملة حمظوران مبوجب ا            -٦
غري أن بعض التقارير حتدثت يف األعوام األخرية، ال سيما يف           . وال مياَرسان على نطاق واسع    

، عن قيام أفراد القوات املسلحة بضرب وتعذيب نشطاء سياسيني وجنود آخرين            ٢٠٠٩عام  
وأقدمت القوات املسلحة مؤخراً على تعذيب منتقديها . متهمني بالتخطيط لإلطاحة باحلكومة

ة معاملتهم، وخباصة أولئك الذين أحملوا إىل إمكانية ضلوع القوات املسلحة يف االجتـار        وإساء
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن جنوداً قاموا تعسفاً، غداة اغتيال السياسيني           . )٩(باملخدرات
، بتوقيف واحتجاز سياسيني آخرين ُيزعم أهنم تعرضوا للتعذيب يف          ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران 

  . )١٠(الحتجازأثناء ا
وأشارت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقاب البدين لألطفـال إىل أن               -٧

ويف حني ُيحظر تطبيق العقاب البدين يف املدارس ويف النظام          . العقاب البدين مشروع يف املرتل    
ومل يتسن  . قاجلزائي، أفادت املبادرة العاملية بعدم توافر تفاصيل عن التشريعات واجبة التطبي          

وأوصت باإلسراع  . للمبادرة العاملية التأكد من شرعية العقاب البدين يف مرافق الرعاية البديلة          
يف اعتماد تشريع حيظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفـال داخـل األسـرة ويف مجيـع              

  .)١١(األخرى املرافق
تمع املدين بأن ممارسة    وأفادت الرابطة الغينية حلقوق اإلنسان واحلركة الوطنية للمج         -٨

وُيذكر على سبيل املثال    .  بيساو -تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ما فتئت تتفشى يف غينيا          
  .)١٢(٢٠٠٧ حالة قد أُحصيت يف العاصمة وحدها يف عام ٣ ٧٣٢أن 
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن قوات األمن كثرياً ما ُتقدم تعسفاً علـى توقيـف                 -٩

ص بسبب ممارستهم حقهم يف حرية التعبري والتجمع، رغـم أن الدسـتور             واحتجاز أشخا 
وأوصت منظمة العفو الدوليـة     . )١٣(والقانون الوطين حيظران التوقيف واالحتجاز التعسفيني     

 بيساو عدم تعّرض أي فرد للتوقيف أو االحتجاز تعسفاً بسبب ممارسـة             -بأن تكفل غينيا    
أن تضمن تنفيذ عمليات التوقيف وفقاً للقانون ومن        حقه يف حرية التعبري أو حقوق أخرى و       

  .)١٤(ِقبل موظفي إنفاذ القانون
ورغم أن السلطات العسكرية خمتصة يف توقيف األفراد ألسباب عـسكرية حمـض               -١٠

فقط، فقد أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن أفراداً يف اجليش مسؤولون عن القيام تعـسفاً                
وكثرياً ما  . ني بالتخطيط لإلطاحة باحلكومة أو بقادة عسكريني      باحتجاز مدنيني وجنود متهم   

ُيحتجز املوقوفون يف مرافق عسكرية دون أن توجَّه إليهم ُتهم أو دون حماكمة لفترات طويلة               
  .)١٥( ساعة املنصوص عليها قانونا٤٨ًُتقدر بالشهور غالباً وتتجاوز بكثري مدة 
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عهد هبم إىل معلمني لتلقي تعلـيم ديـين         وخبصوص مسألة األطفال الطالب الذين يُ       -١١
داخل البلد أو خارجه، أشارت الرابطة الغينية حلقوق اإلنسان واحلركة الوطنيـة للمجتمـع             
املدين إىل أن هؤالء األطفال غالباً ما ُيجربون على العمل ويتعرضون إلساءة املعاملة يف إطار               

 ٢٠٠٧حلوا إىل اخلـارج يف عـام         طفل ر  ٣ ٠٠٠وُيفيد أحد التقديرات بأن     . هذا التعليم 
وأفادت اهليئتان بأن الكثريين من هؤالء األطفال يتركون املـدارس          . لاللتحاق بتلك املدارس  

  .)١٦(القرآنية للسقوط يف أدران الدعارة وإدمان العقاقري والتخريب وآفات أخرى

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٢  
أفادت منظمة العفو الدولية بعدم إجراء حتقيقات يف اغتياالت اجلنود لشخـصيات              -١٢

 الرئيس  ٢٠٠٩سبتمرب  /سياسية وأفراد يف القوات املسلحة، رغم الوعود اليت قطعها يف أيلول          
كذلك أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات مل ُتحقـق          . )١٧(املُنَتخب حديثاً والسلطات  

 ومل تسلِّم إىل القضاء أفراد القوات املـسلحة الـذين ارتكبـوا تلـك               يف حوادث التعذيب  
 بيساو التحقيق الفوري والرتيه والفعال      -وأوصت املنظمة بأن تكفل غينيا      . )١٨(االنتهاكات

يف مجيع قضايا االغتيال وأن ُيسلَّم مجيع املشَتبه بضلوعهم يف تلك اجلرائم إىل العدالة يف إطار                
وإضافة إىل ذلك، أوصت منظمة العفو      . )١٩(ايري الدولية للمحاكمة العادلة   حماكمات حتترم املع  

 بيساو يف مجيع التقارير اليت تتحدث عن ضلوع ضباط يف اجلـيش             -الدولية بأن حتقق غينيا     
وأفراد آخرين يف أعمال تعذيب وإساءة معاملة، بغية تسليم املشَتبه بـضلوعهم يف أعمـال               

عاملة السيئة إىل العدالة وفقاً للمعايري الدولية للمحاكمـة         التعذيب وغري ذلك من ضروب امل     
  .)٢٠(العادلة، وأن تكفل للضحايا جرب األضرار بطرق منها التعويض املنصف والكايف

وأشارت الرابطة الغينية حلقوق اإلنسان واحلركة الوطنية للمجتمع املدين إىل تدّخل             -١٣
. )٢١(سلطة القضائية مبا يتناىف وأحكام الدستور     اجلهاز العسكري يف الشؤون السياسية ويف ال      

 ٢٠٠٨يوليـه   /وأفادت منظمة العفو الدولية بأن النائب العام ووزير العدل صرحا يف متـوز            
. بأهنما ُهددا بالقتل بغية محلهما على وقف التحقيق يف قضية حجز كميات من املخـدرات              

 وعـسكرية وأمنيـة مرموقـة       وكان كالمها قد وجَّه اهتامات علنية إىل شخصيات سياسية        
  .)٢٢(خبصوص الضلوع يف االجتار باملخدرات وعرقلة سري التحقيق

وأعلنت الرابطة الغينية حلقوق اإلنسان واحلركة الوطنية للمجتمع املدين أيـضاً أن              -١٤
  . )٢٣(ظاهرة الفساد طالت النظام القضائي

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري واحلرية النقابية وحرية التجمـع الـسلمي وحـق                 -٣  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 يف املائـة مـن الـسكان        ٤٠أشار معهد األديان والسياسات العامة إىل أن قرابة           -١٥
أن النشاط التبشريي ، و)أغلبهم يف املراكز احلضرية( يف املائة مسيحيون ١٠مسلمون سنيون و

  .)٢٤(الذي ظهر مؤخراً أدى إىل منو طائفة الربوتستانت
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وأفاد املعهد بأن الدستور ينص على الكثري من احلريات البشرية األساسية، مبـا يف                -١٦
ورغم حدوث متييز ديين يف حاالت قليلة، فإن احلرية الدينية حممية بصفة            . ذلك احلرية الدينية  

 على تصحيح أوجه التمييز املاضية وذلك مثالً بتمكني مسلمي الطائفة           عامة واحلكومة عازمة  
  .)٢٥(األمحدية من ممارسة شعائرهم حبرية

وأفاد املعهد بأن املسيحيني اإلجنيليني يعانون فيما يبدو شيئاً من التحيز االجتمـاعي               -١٧
إىل اتفاق رمسي كما أشار املعهد . )٢٦(احملدود، لكن احلكومة حتمي حقوقهم كأفراد وكطائفة      

 اإلسالمية  ريكوم الكاثوليكية وإذاعة    سول مانسي  بني إذاعة    ٢٠٠٩أغسطس  /موقع يف آب  
  .)٢٧(بغرض تبادل الربامج اإلذاعية سعياً إىل ترويج احلوار بني األديان

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها ألن السلطات ما زالت تلغي حرية التعبري،               -١٨
. لصحافة، رغم أن هذين احلقني مكفوالن يف الدستور ويف القانون الوطين          مبا يف ذلك حرية ا    

 املـستقلة للتهديـد بـاإلغالق    بومبولومففي السنوات القليلة املاضية، تعرضت إذاعة راديو  
وتعرض صحفيوها للتوقيف والضرب والتهديد بسبب تناوهلم لكيفية تعامل قوات األمن مع            

  .)٢٨(تقادهم القوات املسلحةاملظاهرات ولتجارة املخدرات وان
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن اجليش مسؤول أيضاً عن إلغاء حرية التعبري مـن                -١٩

خالل هتديد وضرب منتقديه من الصحفيني واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان واملـسؤولني              
مـل يف   بيساو االحترام الكا   -وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل غينيا        . )٢٩(احلكوميني

الواقع العملي للحق يف حرية التعبري، على النحو املنصوص عليه يف الدسـتور ويف القـانون                
وأبرزت الرابطة الغينيـة    . )٣٠(الوطين وكذلك يف املعايري الدولية ذات الصلة حلقوق اإلنسان        

حلقوق اإلنسان واحلركة الوطنية للمجتمع املدين أيضاً ما ميارسـه مـسؤولون سياسـيون              
ون من رقابة وختويف جتاه وسائط اإلعالم، وأضافتا أن حرية الصحافة مقيدة أيضاً             وعسكري

  .)٣١(بسبب الظروف املادية وقلة واملوارد البشرية املتاحة
وأفاد املعهد بأن البلد، رغم تارخيه السياسي العنيف، مير حالياً بتجربة االنتخابـات               -٢٠

مشرياً إىل أن الرئيس ماالم باكاي ساهنا باشر        احلرة والعادلة يف إطار نظام مجهوري تعددي،        
 بعــد انتخابـه دميقراطيـاً ومـشاركته يف انتقــال    ٢٠٠٩يونيـه  /مهامـه يف حزيـران  

  .)٣٢(للسلطة سلمي

   الئقياحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيش  -٤  
ن احلق  أشارت الرابطة الغينية حلقوق اإلنسان واحلركة الوطنية للمجتمع املدين إىل أ            -٢١

يف الصحة مكرس يف الدستور لكن إعماله متأثر بنقائص خطرية وبفرض رسوم غري قانونيـة               
على املستخدمني وبانعدام احلس األخالقي واألخالقيات املهنية لدى بعض األطباء واملمرضني           

  .)٣٣(فضالً عن ظاهرة الفساد
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ملالريا هو الـسبب    وأضافت اهليئتان أن معدل وفيات الرضع مرتفع جداً وأن داء ا            -٢٢
 يف املائـة    ٨٠كما أشارتا إىل أن ما يزيد عن        . )٣٤(األول يف وفاة األطفال دون سن اخلامسة      

  .)٣٥(من األدوية املبيعة يف الصيدليات رديئة النوعية
وأشارت اهليئتان إىل أن الوصول إىل املاء واإلصحاح مل يتحسن يف السنوات األخرية            -٢٣

 يف املائة فقط من السكان يصلون إىل املاء         ٥٤,٦ويقال إن   . اربسبب اخنفاض كميات األمط   
 يف املائة من السكان يفتقرون إىل مراحيض        ٣٥وتفيد اهليئتان أيضاً بأن     . )٣٦(الصاحل للشرب 

ويف . وأن ظروف اإلصحاح يف بعض أحياء العاصمة غري مالئمة بالنظر إىل النمو الـدميغرايف             
ري القانونية يف تفاقم املشكلة نظراً إىل افتقار تلك املساكن          هذا السياق، تسبب بناء املساكن غ     

وتفيد التقديرات بأن األمراض النامجة عن املاء تتسبب يف ثالثـة           . إىل نظم إصحاح مالئمة   
وأخرياً، أشارت اهليئتـان    . )٣٧(أرباع األمراض املنقولة ويف ما يزيد عن نصف حاالت الوفاة         

  .)٣٨(٢٠٠٩لعاصمة ارتفع إىل حد كبري يف عام إىل أن سعر املاء يف بعض أحياء ا

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٥  
الحظت الرابطة الغينية حلقوق اإلنسان واحلركة الوطنية للمجتمع املدين أن احلق يف              -٢٤

وافـق النظـام   التعليم مكرس يف الدستور لكن إعماله لن يتسىن ما مل تتوفر الشروط الدنيا لت      
وأشارت اهليئتان أيضاً إىل عدم تـوافر       . التعليمي مع واقع البلد من الناحيتني الكمية والنوعية       

وتفيد اهليئتان بأن ضعف معـدل التـسجيل يف التعلـيم           . )٣٩(اإلرشاد والتوجيه املدرسيني  
ىن األساسية  االبتدائي يفسر بعوامل منها نقص املدرسني وفتور محاس اهليئة التربوية وتردي الب           

  .)٤٠(املدرسية ونقص املواد التعليمية وُبعد املدارس
 ٦ إىل   ٣ يف املائة فقط من األطفال املتراوحة أعمارهم من          ١٩وأضافت اهليئتان أن      -٢٥

وبالنسبة إىل األطفال دون سن الثالثـة، ال يوجـد سـوى            . سنوات يتلقون تعليماً حتضريياً   
وباملثل، ال ترقى طاقة استيعاب التعليم العايل       . )٤١(مبادرات خاصة يف غياب أي خدمة عامة      

وعالوة على ذلك، أشارت اهليئتان إىل أن احلصول علـى منحـة            . )٤٢(إىل مستوى الطلب  
  .)٤٣(للدراسة يف اخلارج يتوقف على وجود صالت قرابة مع احلزب احلاكم

قص املساكن  وإضافة إىل ذلك، الحظت اهليئتان أن عوامل منها اخنفاض الرواتب ون            -٢٦
تساهم يف تدهور قطاع التعليم إذ جتعل من الصعب توظيف أساتذة مـؤهلني ال سـيما يف                 

 يف املائة فقط من املدرسني حائزون لشهادات وأن         ١٠وتفيد اهليئتان بأن    . )٤٤(املناطق النائية 
انيـة   يف املائة من امليز    ٩٧أضف إىل ذلك أن     . )٤٥(عدداً كبرياً منهم اختار العمل يف اخلارج      

 يف املائة من االستثمارات     ٩٩املخصصة للتعليم تستخدم لدفع أجور املدرسني يف حني يعتمد          
  .)٤٦(يف قطاع التعليم على متويالت خارجية
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  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
  .ال يوجد

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .جدال يو

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  . ال يوجد
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