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   مقدمة  -أوالً   

   املنهجية  -ألف   
    والبيـان  ٥/١بناء على طلب من جملس حقوق اإلنسان وعمـالً بقـرار اجمللـس          -١

، يتناول هذا التقرير املسائل اليت تعترب وثيقة الصلة واليت مل تلق شرحاً تفصيلياً              ٩/٢الرئاسي  
  .كافياً يف التقرير السابق

   عملية التشاور  - باء  
 حلقوق اإلنسان سـوية مـع الـوزارات         بغية وضع هذا التقرير، عملت اهليئة الوطنية        -٢

واإلدارات احلكومية وغريها من مؤسسات الدولة اليت تشارك بصورة مباشرة أو غري مباشـرة يف               
  .كما أشركت يف هذه العملية منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدينية. مسائل حقوق اإلنسان

   معلومات أساسية عن البلد  - جيم  
وهلا . غرافياً يف غرب أفريقيا، بني خط االستواء ومدار السرطان بيساو ج-تقع غينيا   -٣

مشاالً حدود مع مجهورية السنغال، وجنوباً وشرقاً مع مجهورية غينيا، بينما يـشكل احملـيط               
  .األطلسي حدودها الغربية

   .وتنقسم البالد إدارياً إىل مثانية أقاليم وقطاع مستقل ذاتياً هو بيساو  -٤

    التشريعي واملؤسسي حلقوق اإلنساناإلطار  - ثانياً  

   التشريعات الوطنية  -ألف   
يشكل دستور اجلمهورية وقانون اجلنايات والقانون املدين وقانون العمـل العـام              -٥

ولوائح موظفي اخلدمة املدنية والنظام األساسي للواليات اخلاصة بالقصر، العناصر الرئيـسية            
إضافة لذلك، حيظر الدستور مجيع انتـهاكات       . انللتشريعات الوطنية يف جمال حقوق اإلنس     

  : من الدستور٢٩ومبوجب املادة . القانون الدويل حلقوق اإلنسان
ال تنفي احلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور احلقوق األخرى اليت            )١(

 .تنص عليها قوانني اجلمهورية وقواعد القانون الدويل السارية
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رية والقانونية املتعلقة باحلقوق األساسية وفقاً      يتعني أن تفسر املبادئ الدستو     )٢(
  .لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

   املعاهدات الدولية  - باء  
العهـد  :  بيساو الصكوك الدولية التالية ونشرهتا يف جريدهتا الرمسية        -صادقت غينيا     -٦

ـ              صادية الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقت
واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري              

األطفال يف  الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل
  .البغاء ويف املواد اإلباحية

   قوق اإلنساناإلطار املؤسسي حل  -ثالثاً   
ؤسسي والدستوري دوراً هاماً يف محاية حقوق اإلنسان، وهو منشأ يلعب اإلطار امل  - ٧

 من الدستور ويشمل رئيس اجلمهورية واجلمعيـة الـشعبية الوطنيـة            ٥٩مبوجب املادة   
  . واحلكومة واحملاكم

    ومحايتهاحقوق اإلنسانتعزيز   -رابعاً   

   حقوق الطفل  -ألف   
تقدمي التقرير األويل عن اتفاقية حقـوق       عمالً على الترويج حلقوق الطفل ومحايتها، مت          -٨

وأنـشئت جلنـة     الطفل؛ وأنشئ برملان وطين لألطفال؛ وأنشئت جلنة وطنية لتسجيل الوالدات؛         
وطنية ملنع االجتار بالبشر ومكافحته؛ وأعد مشروع قانون يعىن باالجتار بالبشر يتمشى مـع              

ية؛ وأنشئت جلنـة وطنيـة ملكافحـة    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن      
 بيساو القانوين مع اتفاقية حقوق      -املمارسات الضارة؛ وجيري العمل على مواءمة نظام غينيا         

الطفل وبروتوكوالهتا االختيارية؛ وجيري العمل على اختاذ التدابري لتنبيـه أعـضاء الربملـان              
عضاء التناسلية لألنثى واالجتـار  واجملتمع املدين إىل مسودة مشروع القانون اخلاص بتشويه األ  

  .بالبشر؛ وجيري التفاوض على مشروع اتفاق ثنائي مع البلدان اجملاورة يعىن باالجتار بالبشر

   حقوق املرأة  - باء  
بغية الترويج حلقوق املرأة ومحايتها، جيري العمل حالياً على إعداد سياسة وطنية تعـىن      -٩

مت إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة التقـارير           باملساواة واإلنصاف بني اجلنسني؛ وقد    
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الدورية األولية املوحدة، الثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس، يف دورهتا الرابعة واألربعني            
 يف نيويورك؛ وأنشئت إدارة قانونية يف معهد املرأة والطفل؛ وأدخل           ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣يف  

  .للتمييز جرت مناقشته على املستوى الوطينيف التشريعات الوطنية تعريف واسع 

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - جيم  

   احلق يف الصحة  -١  
سي تشمل األوضاع الطبية املسؤولة عن وفيات الرضع املالريا واإلسهال والفشل التنف            -١٠

مـن    يف املائة  ٦٥، عن   ٢٠٠٠، وفقاً للبيانات العائدة لعام      احلاد، وهي أوضاع كانت مسؤولة    
وقد اخنفض معدل الوفيات باملالريـا،      . وفيات الرضع، مع أنه طرأ حتسن كبري منذ ذلك احلني         

 يف املائـة بـني      ٥,٦ يف املائة بني األطفال و     ٠,٣إىل  ،  ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٣٥وقد كان   
 املائـة؛    يف ١١ إىل   ١٥األمهات احلوامل؛ أما معدل الوفيات املرتبطة باإلسهال فقد هبط من           

: املصدر( يف املائة  ١٥وأما معدل وفيات األطفال املرتبط بالفشل التنفسي احلاد فقد اخنفض من            
     يف املائـة يف    ٤,٣ إىل   ٢٠٠٩يف  ) ٢٠٠٠الدراسة االستقصائية جملموعة املؤشرات املتعـددة،       

الة،  ح ٢٨٧ أن عدد الوفيات بلغ      ٢٠٠٩وتسجل بيانات الوفيات النفاسية لعام      . ٢٠٠٩عام  
         والدة حية، مما يـشكل حتـسناً باملقارنـة بأرقـام            ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١ ٤٦٤أي ما يعادل    

  . اليت وردت يف التقرير األويل، وفقاً لوزارة الصحة واملعهد الوطين للصحة العامة٢٠٠٠عام 

   يدزاإل/فريوس نقص املناعة البشري    
دويل، يدز، وبدعم من اجملتمع ال    اإل/فريوس نقص املناعة البشري    عمالً على مكافحة    - ١١

وقد حصلت الوزارة على    . يدزاإل ستراتيجية الوطنية ملكافحة  أعدت وزارة الصحة اخلطة اال    
فـريوس نقـص املناعـة       متويل من البنك الدويل يف إطار الربنامج املتعدد البلدان ملكافحـة          

لوطنية الثانية، تعتمد غينيـا  ستراتيجية اوعمالً على متويل اخلطة اال. يقيا يف أفر اإليدز/البشري
يدز والسل واملالريا، مبوجـب     اإل  بيساو على مساعدة مالية من الصندوق العاملي ملكافحة        -

وإضافة إىل ما مت احلصول عليـه  . ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة ٧املكون اخلاص بااليدز يف اجلولة  
وضـماناً لفعاليـة    .  بيساو الدعم من منظومة األمم املتحدة      -بالفعل من متويل، تتلقى غينيا      

، جرى تقـسيم الربنـامج إىل الوقايـة،        اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري    جهود مكافحة 
، وتـدابري املتابعـة،     اإليـدز / نقص املناعة البشري   والعالج، واملساعدة للمصابني بفريوس   

  ). يدزاألمانة الوطنية ملكافحة اإل: صدرامل(واستعراض األنشطة 

   جليداحلق يف التعليم ا  -٢  
، ٤٩املـادة   (يتمتع كل مواطن باحلق يف التعليم ويقع عليه واجب طلب التعليم              - ١٢

وتعمل الدولة على ضمان حصول مجيع املواطنني، جماناً وعلى قدم املـساواة،            ). ١الفقرة  
  .والتعليم االبتدائي جماين وإلزامي. على خمتلف مستويات التعليم
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  نظام التعليم    
.  بيساو من نظام رمسي ونظام غـري رمسـي للتعلـيم           -ليم يف غينيا    يتألف قطاع التع    -١٣

احلضانة  )أ: (التعليم العام، وهو يشمل ثالث فئات     : وينقسم التعليم الرمسي إىل أربعة نظم فرعية      
  .التعليم التقين واملهين وتعليم الكبار )ج(التعليم العايل؛  )ب(التعليم االبتدائي والثانوي؛ و

وخـالل الـسنة    . الـبكم -اصة لألطفال املعوقني والعميان والصم    وهناك مدرسة خ    -١٤
 طفالً، وهي مدرسة تعترف هبا وزارة التعليم        ٢٤٤، كان يف املدرسة     ٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسية  

  .وتفي جبميع معايري التشغيل الضرورية
 من األطفال حىت سن السادسة      ٣١٩ ١٨٨ويبلغ عدد األطفال يف مدارس احلضانة         -١٥

 يف  ٥ويبلغ معدل التسجيل اإلمجـايل      ). من اإلناث  ١٥٠ ٧٨٢الذكور و  من   ١٦٠ ٤٠٦(
 أنه قد حتقق تقدم     ٢٠٠٩ بيساو أجري عام     -ووجد استعراض لقطاع التعليم يف غينيا       . املائة

وخلص االستعراض إىل . من حيث التسجيل يف املدارس    ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(كبري خالل العقد    
 ٢٠٠٠ يف املائة عام     ٢مجايل يف مدارس احلضانة من      ارتفع معدل التسجيل اإل   : النتائج التالية 

 يف  ١٠١ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة عام     ٧٠؛ ويف املدارس االبتدائية من      ٢٠٠٦ يف املائة عام     ٥إىل  
 يف  ٣٧بلغ التسجيل   ( يف املائة    ٣٠ملائة إىل    يف ا  ١٩؛ ويف املدارس الثانوية من      ٢٠٠٦املائة يف   

ووفقاً للتقديرات األخرية، فإن ).  يف املائة يف الدورات التكميلية١٩املائة يف الدورات العامة و    
 ٤٠,٨ يف املائة يف املدارس االبتدائيـة و ١١١,٨ سيبلغ  ٢٠١٠معدل التسجيل اإلمجايل لعام     

فنظراً لعدم وجـود سياسـة   : دل األمية يبقى مرتفعاًعلى أن مع. يف املائة يف املدارس الثانوية   
 مـن العمـر     ٣٥ و ١٥ يف املائة للسكان بـني       ٥٨فعالة حملو األمية، فإن معدل األمية يبلغ        

  ).وزارة التعليم: املصدر(

    العدلقطاعإصالح   -خامساً  
 مت إعداد مسودة مشروع قانون وخضع املوضوع ملناقشة عامة واسعة النطاق؛ وحتظر  -١٦

أحكام الدستور التمييز مهما كان نوعه؛ ويوجد مكتب يتعامل مع تقارير االعتداء األسري؛             
ومت إعداد مسودة مشروع قانون يعىن بالعنف األسري؛ واختذ معهد املرأة عدداً من التـدابري               
تتعلق بالزواج القسري؛ ويتضمن الدستور مبادئ تضمن محاية نـشطاء حقـوق اإلنـسان             

سدت هذه املبادئ، بالنسبة للصحفيني، يف قـانون حريـة الـصحافة،        وقد ج (والصحفيني  
وقد اختذت تدابري خمتلفة إلجياد     ). وبالنسبة لنشطاء حقوق اإلنسان، يف اللوائح اخلاصة بذلك       

الشروط الالزمة إلقامة العدل بصورة فعالة، منها إدخال حتسينات على اهلياكل األساسـية             
عم اهليئات السيادية وسيادة القانون؛ وجتديد السجون يف        لوزارة العدل بتمويل من برنامج د     

مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات        مانسوا وبفتا وكانشونغو، وهو مشروع موله       
، ويرمي إىل ضمان الشروط الكافية وإجياد زنزانات منفـصلة للرجـال والنـساء؛              واجلرمية
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شروط العمل املعقولـة للـشرطة      والترويج جلهود مكافحة تعاطي العقاقري، وخصوصاً خلق        
  .القضائية وتأمني التدريب اخلاص للموظفني القضائيني

   إصالح قطاع الدفاع واألمن  -سادساً  
وقد مت استعراض اإلطار    . من الناحية التشريعية، حتقق تقدم يف قطاع الدفاع واألمن          -١٧

تنظيم اجليش؛  :  ما يلي  القانوين واعتمدت جمموعة من القوانني اجلديدة، منها قوانني خبصوص        
الدفاع الوطين واجليش؛ وضع اجليش؛ اخلدمة العسكرية اإللزامية؛ اللوائح العسكرية؛ مدونة           
العدالة العسكرية قواعد االنضباط العسكري؛ تنظيم وزارة الداخلية؛ تنظيم شـرطة النظـام             

التدابري األخرى ما ومن . العام؛ وضع احلرس الوطين؛ اللوائح التأديبية للشرطة واحلرس الوطين     
التعداد احليوي ألفراد اجليش، وكذلك للفدائيني السابقني؛ أعمال جتديد قلعة أمـورا؛            : يلي

بناء قدرة املوظفني يف قطاع الدفاع واألمن وتدريب الشرطة؛ مناقشة مائـدة مـستديرة يف               
ـ      ٢٠٠٩الرأس األخضر يف عام      ع ؛ ومؤمتر عن إصالحات قطاع الدفاع واألمن، حضرته مجي

  .اهليئات السيادية املعنية، أدى إىل إصدار إعالن بيساو

   قوق اإلنسانالتوعية حب  -سابعاً   
 تركز اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان، املنشأة هبدف الترويج حلقوق اإلنسان ومحايتها،            -١٨

وسـريكز شـركاء    . على الترويج للتثقيف والتوعية حبقوق اإلنسان على مجيع املـستويات         
وسيجري . على تدابري بناء القدرات على املستوى الوطين يف ميدان حقوق اإلنسان          احلكومة  

تنقيح النظام األساسي للهيئة ملواءمته مع مبادئ باريس، حبيث ميكن اعتماد اهليئة يف اللجنـة               
  .التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية للترويج حلقوق اإلنسان ومحايتها

   قوق اإلنسانحالتعاون مع مؤسسات   -ثامناً   
 بيساو مع املؤسسات العامة الوطنية ومنظمـات اجملتمـع املـدين            -تتعاون غينيا     -١٩

  .واملنظمات اإلقليمية والدولية العاملة يف جمال الترويج حلقوق اإلنسان ومحايتها

   تجنازااإل  -تاسعاً   
الـصحة  مشاريع اتفاقات مع وزارة     : على املستوى الوطين ما يلي     تشمل اإلجنازات   -٢٠

العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية لتوفري الرعاية الصحية اجملانية لألطفال الضعفاء؛ توحيد            
إجراءات إبالغ الشرطة عن العنف ضد النساء واألطفال؛ اتفاق مع وزارة الداخلية وشـرطة      
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ض النظام العام حول تدابري حتميل األبوين واألوصياء مسؤولية األطفال الشحاذين؛ اسـتعرا           
الورقة الوطنية إلستراتيجية احلد من الفقر؛ تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علـى              
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وغريمها من الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان؛ اإلصـالح              
اجلاري لقطاع الدفاع واألمن وكذلك لنظام القضاء؛ اإلصالح اجلاري للخدمـة املدنيـة؛             

ني للتحقيقات اجلنائية وتنظيم حمكمة إنفاذ األحكام وسـريها والتنـازل عـن             اعتماد قوان 
 العدل؛ وحتـسينات يف أحـوال معيـشة         ماملمتلكات للدولة وتعديالت قانون تنظيم حماك     

  . احملتجزين امتثاالً للمعايري ذات الصلة؛ والتعداد اجلديد حتديثاً لبيانات تعداد السكان

   التحديات  -عاشراً   
ددات االقتصادية للبالد؛ أوجه النقص التشريعية واهليكلية اليت تؤثر على العمـل            احمل  -٢١

السليم لنظام العدل ونظام محاية حقوق اإلنسان، باإلضافة إىل النقص يف متويل األنـشطة؛               
صعوبات توفري الترمجات الرمسية، خصوصاً من الفرنسية واالجنليزية إىل الربتغالية، لنـصوص            

  . تنشر عادة باللغات الرمسية لألمم املتحدةاالتفاقيات اليت

  التدابري األخرى - حادي عشر

 لتصديق اجلمعية الشعبية الوطنية على االتفاقيات       ةستتخذ احلكومة اخلطوات الالزم     -٢٢
وستعني احلكومة مسؤولني قضائيني للتصدي للتحديات، مبـا يف         . األخرى حلقوق اإلنسان  

بعد املناقشة العامة الواسعة وغري املسبوقة   ) الذي جيري حالياً  األمر  (ذلك وضع سياسة قضائية     
والعمل جار بالفعل على إعـادة جتهيـز        . املوجهة حنو حتديد املشاكل والعثور على احللول      

كما تشمل التدابري عقد . السجن املركزي يف بيساو وكذلك السجون يف بوبا وبيسورا وغابو
وتأمل احلكومة بتـشكيل    . ات جملس حقوق اإلنسان   مؤمتر وطين لبناء السالم وتنفيذ توصي     

فريق من إدارات حكومية معينة يكون مسؤوالً، بالتنسيق مع الدوائر التشريعية يف اجلمعيـة              
وستطلب احلكومة إىل اهليئة    . الشعبية الوطنية، عن إيداع صكوك التصديق لدى اجلهة الوديعة        

وهناك حاجة إىل تقدمي الـدعم لترمجـة        . قيةالتشريعية العليا أن تصادق على االتفاقيات املتب      
وهناك حاجة أيـضاً  . النصوص الرمسية لالتفاقيات من لغات عمل األمم املتحدة إىل الربتغالية   

إىل بناء وإصالح خمافر الشرطة، ضمن إطار احلفاظ على النظام العام، مـع التركيـز علـى        
  .املواطن واحلفاظ على النظام العام يف اجملتمع
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  اجليدةاملمارسات   - رثاين عش 

احلوار البناء مع الشركاء يف ميدان حقوق اإلنسان؛ توفري التدريب اخلاص حبقـوق               -٢٣
ـّون واحملامون ومسؤولو احملاكم     (اإلنسان للموظفني القضائيني     ؛ )القضاة واملدعون العامــ

؛ تـوفري  توفري التدريب ملفتشي الشرطة على مكافحة اجلرمية املنظمة واالجتـار باملخـدرات    
التدريب املهين للشباب، باإلضافة إىل تدابري تشجيع عمالة الشباب؛ دفع املرتبات يف وقتها؛             
القيام حبملة توعية باجلهود الرامية إىل منع العنف ضد املرأة، وحتديداً محلة لإلعالم والتوعيـة               

ار؛ إقامة مركز   تنظمها اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان وتستهدف اهليئات السيادية وصناع القر         
تدرييب حاسويب يقدم التدريب اخلاص بالدفاع واألمن ويرمي إىل حتسني مستوى تـدريب             

 ٨٩عناصر األمن الداخلي وضباط التحقيقات اجلنائية، وقد استفاد من ذلـك حـىت اآلن               
عنصراً من شرطة النظام العام والشرطة القضائية ودوائر املعلومات واألمن ودوائر اهلجـرة؛             

  .ب موظفي قوى األمن فيما يتعلق بالعنف اجلنساينوتدري

  بناء القدرات  - ثالث عشر

طرائق وضع تقارير حقوق اإلنسان وتقدميها؛ تدريب القضاة ومسؤويل احملـاكم؛             -٢٤
تدريب قوات الدفاع وقوى األمن؛ تدريب أعضاء اهليئة الوطنية على مبادئ باريس؛ إدراج             

  .دارس الرمسية وغري الرمسيةمسائل حقوق اإلنسان يف مناهج امل

  املساعدة التقنية  - رابع عشر

بتعزيـز حقـوق اإلنـسان       عىنُتدعم املشاريع اإلمنائية؛ دعم خمتلف الوزارات اليت          -٢٥
  .الوطنية حلقوق اإلنساناللجنة  وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان؛ دعم ومحايتها؛

  خامتة  -خامس عشر

 بتنفيذ تدابري تضمن احترام كرامة اإلنـسان، وهـي          تؤكد احلكومة جمدداً التزامها     -٢٦
واحلكومة علـى   . لذلك ستعمل على احلد من عدد احلاالت اليت هتدد نظام حقوق اإلنسان           

يقني من أن انتماءها إىل جمموعة البلدان اليت تضمن احترام حقوق اإلنسان وتسعى لتعزيـز               
السياسي كعامل أساسي يف حتقيق      - الدميقراطية وصالح احلكم سيعزز االستقرار االجتماعي     

 بيساو، من جهة، أن     -وتدرك حكومة غينيا    . تآزر يؤدي إىل التنمية االقتصادية واالجتماعية     
واطنيها بصورة فعالـة    احترام حقوق اإلنسان شرط أساسي لضمان الوضع القانوين األكيد مل         

ـ            وأنه البدّ  . ن العقـاب  ، من جهة أخرى، من مكافحة إفالت منتهكي حقوق اإلنـسان م
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وانطالقاً من معرفتها لذلك، تؤكد احلكومة جمدداً النهج الذي تأخذ به إزاء أهداف حقـوق              
وهي تسعى إىل الترويج للصكوك القانونية والقضائية ومحايتها وإنشائها لـضمان           . اإلنسان

ـ     ات احترام املبادئ املتجسدة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ودستور اجلمهورية واالتفاقي
  . بيساو-واملعاهدات ذات الصلة اليت وقعتها دولة غينيا 

        


