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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
   ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٩

من ) ج(١٥ضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعّدته املفو      
 من مرفـق قـرار      ٥ والفقرة   ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان      

   ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *غينيا    

 إىل عمليـة    )١(جهات صاحبة مصلحة   سبع هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من       
التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق       وهو يتَّبع املبادئ    . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من           . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وال أي حكم أو قرار فيمـا يتـصل                

مراجـع املعلومـات    وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص         . بادعاءات حمددة 
وعمالً بقـرار   . الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري           

، خيّصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسـهامات         ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان    
 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد           

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان           . الكامل مببادئ باريس  
وقد روعي يف إعداد هـذا التقريـر        . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      

  .دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  *  
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   املصلحةاملعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة     

  املعلومات األساسية واإلطار   -والًأ  

  )٢(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن غينيا قبلت التوصيات املقدمـة إليهـا يف                -١

 لكنـها   ،)٣( من االستعراض الدوري الشامل السابق اخلاص هبـا        ٢٠١٠اجلولة السابقة لعام    
تفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب        تصدق بعُد على الربوتوكول االختياري ال      مل

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء             
 وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش غينيـا بـأن          .)٤(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

  .)٥(ذيبتصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع
بأن تصدق على الربوتوكـول االختيـاري       اً   غينيا أيض  ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٢

التفاقية مناهضة التعذيب هبدف وضع آلية وطنية ملنع التعذيب، وأن تنضم إىل الربوتوكـول              
اً وأوصت غينيا أيض  . االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

  .)٦(تنضم إىل صكوك دولية أخرى متعلقة حبقوق اإلنسانبأن 
وأوصت منظمة األطباء املدافعني عن حقوق اإلنسان غينيا بـأن تـصدق علـى                -٣

  .)٧(الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ومكافحـة  وأوصى حتالف املنظمات غري احلكومية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان            -٤

غينيا بأن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق        ) التحالف(االجتار باألشخاص   
  .)٨(الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

وأوصى التحالف غينيا بأن توقع نصوص تطبيق اتفاقييت منظمـة العمـل الدوليـة                -٥
  .)٩( وقائمة األعمال اخلطرية بالنسبة إىل األطفال١٨٢ و١٣٨ رقم

  اإلطار الدستوري والتشريعي   -٢  
أوصت منظمة هيومان رايتس ووتش غينيا بأن تسرع إىل اعتماد القوانني اليت تنفذ               -٦

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جلعل جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلـرب             
  .)١٠(للمعايري الدوليةاً فقواجلرائم يف حق اإلنسانية جرائم يعاقب عليها القانون احمللي و

والحظت منظمة هيومان رايتس ووتش أن غينيا بصدد تنقـيح نـصوص قانونيـة          -٧
أساسية عدة تشمل قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون القضاء العـسكري،            

  .)١١(وذلك مبساعدة االحتاد األورويب
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ء مشلت إدراج بعض الصكوك      أن عملية إصالح القضا    ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٨
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب         الدولية يف القانون احمللي، مبا فيها ميثاق روما و        

وأضـافت  . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإنشاء اجمللس األعلى للقضاء        
غاء عقوبة اإلعدام وجترمي املتورطني      أن جلنة التنقيح بصدد مناقشة مسألة إل       ٢الورقة املشتركة   

  .)١٢(يف تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
 غينيا بأن تضّمن قانوهنا الـداخلي أحكـام خمتلـف           ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٩

  .)١٣(فيهااً هي طرف املعاهدات اليت
لـشامل  وذكّر التحالف مبا قُدِّم إىل غينيا يف اجلولة األوىل من االستعراض الدوري ا              -١٠

ـ              اللتزاماهتـا  اً  اخلاص هبا من توصيات بشأن اختاذ تدابري فعالة حلماية حقوق الطفـل وفق
 علـى أرض   ٢٠٠٨ والحظ التحالف أن تطبيق مدونة الطفل املعتمدة يف عـام            .)١٤(الدولية

الواقع تشوبه أوجه قصور نامجة باألساس عن غياب نصوص تطبيق؛ فقد وضـع مـشروع               
 وأضاف التحالف أنه جيب حتديث حمتوى املدونة إلدمـاج      .)١٥(رنصوص لكنه مل يوقع وينش    

  .)١٦(مواضيع جديدة ومراعاة وضع بعض فئات األطفال
وأوصى التحالف غينيا بأن تبدأ تنقيح مدونة الطفـل والقـانون املـدين ملواءمـة                 -١١

  .)١٧(مضموهنما مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل
ن التأخري يف إجراء االنتخابات الربملانيـة        رايتس ووتش أ   هيومانوالحظت منظمة     -١٢

أدى إىل إذكاء التوترات العرقية وتباطؤ وترية جهود اإلصالح وزيادة تركّز السلطة يف يـد               
وذكرت . اجلهاز التنفيذي، وأسفر عن اندالع احتجاجات عنيفة أودت حبياة عشرات الناس          

ى ما شاهبا من خمالفـات،      ، عل ٢٠١٣منظمة هيومان رايتس ووتش أن إجراء انتخابات عام         
ساعد يف زيادة توطيد العملية االنتقالية يف غينيـا مـن احلكـم االسـتبدادي إىل احلكـم                  

    .)١٨(الدميقراطي

  اإلطار املؤسسي واهليكل األساسي حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية   -٣  
ل املؤسسة  بأن دستور غينيا ينص على إنشاء مؤسسات مث٢ذكّرت الورقة املشتركة   -١٣

الوطنية حلقوق اإلنسان، ووسيط اجلمهورية، وهيئة االتصال العليا، واحملكمة الدستورية مـن      
  .)١٩(أجل ضمان احترام حقوق املواطنني وحرياهتم األساسية

والحظت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان أن غينيا مل تنـشئ بعـُد جلنـة                 -١٤
  .)٢٠(اإلنسانللمصاحلة ومؤسسة وطنية مستقلة حلقوق 

 التوصية اليت   ٢٠١٠وذكّرت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن غينيا قبلت يف عام             -١٥
 وأشـارت إىل أن     .)٢١("ملبادئ باريس اً  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق     "تدعو إىل   

التأخري يف إجراء انتخابات تشريعية حيول دون املضي يف إنشاء هذه املؤسسة، مبا أن الدستور               
  .)٢٢(شترط إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبوجب قانوني
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مـة اخلدمـة     ومنظ )٢٤( ومنظمة هيومان رايتس ووتش    )٢٣(٢وأوصت الورقة املشتركة      -١٦
ـ   )٢٥(الدولية حلقوق اإلنسان   اً  غينيا بأن تنشئ مؤسسة وطنية قوية ومستقلة حلقوق اإلنـسان وفق

  .ملبادئ باريس
 وزارة  ٢٠١٢ رايتس ووتش أن الرئيس كوندي أنشأ يف عـام           والحظت منظمة هيومان    -١٧

وأضـافت  . معنية حبقوق اإلنسان واحلريات العامة ومكلّفة بوضع سياسة وطنية حلقوق اإلنـسان           
منظمة هيومان رايتس ووتش أن الوزارة تفتقر إىل املوارد لكن الوزير دافع بنشاط عن تعزيز السلطة                

   .)٢٦(التجاوزات من العقاب واحترام حرية الصحافةالقضائية ووضع حد إلفالت مرتكيب 
 توصـيات االسـتعراض الـدوري       وأشار التحالف إىل أن غينيا أخذت بإحـدى         -١٨

 خطة عمل وطنية إلعمال حقوق اإلنسان وعرضتها على ٢٠١٢ فوضعت يف عام )٢٧(الشامل
ّدث هذه اخلطة  وأوصى التحالف غينيا بأن حت     .)٢٨(احلكومة وخمتلف الشركاء من أجل متويلها     

  .)٢٩(وتعّبئ املوارد املالية الضرورية لتنفيذها

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات   -١  
 بأن تقدم ٢٠١٠ذكّر التحالف بأن االستعراض الدوري الشامل أوصى غينيا يف عام   -١٩

 ،)٣٠( خمتلف هيئـات املعاهـدات     يف أسرع وقت ممكن التقارير اليت حل موعد تقدميها إىل         
فأوصاها بأن تتخذ التدابري الضرورية الحترام آجال إعداد التقارير الدورية وإحالتـها مـن              

  .)٣٢( توصية مماثلة٢ وقدمت الورقة املشتركة .)٣١(خالل وضع إطار صياغة وزاري دائم

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة   -٢  
وق اإلنسان غينيا بأن توافق على زيـارة املقـرر          أوصت منظمة اخلدمة الدولية حلق      -٢٠

   .)٣٣(اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم التكرار

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون الـدويل              -جيم  
        اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز   -١  
حظت منظمة األطباء املدافعني عن حقوق اإلنسان أن املدونات القانونية املوجودة           ال  -٢١

وأشارت إىل القانون املدين الذي يتضمن مواد عديدة تنظّم         . ترسخ عدم املساواة بني اجلنسني    
تبعية املرأة، مثل أن الزوج هو رب األسرة، وله من مث حق اختيار حمل إقامة األسـرة؛ وأن                  

الف الرجل، أن تنتظر مائة يوم قبل أن تستطيع الزواج من جديد بعد الطالق،              على املرأة، خب  
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وأضافت منظمة  . وأن املرأة ال ميكنها أن متارس مهنة من اختيارها إال إذا وافق عليها زوجها             
األطباء املدافعني عن حقوق اإلنسان أن هذه القوانني متثل موافقة ضمنية من احلكومة علـى               

عن أهنا    فضالًاً  واالعتداء وإساءة املعاملة والتمييز اليت تتعرض هلا املرأة يومي        أفعال االستصغار   
  .)٣٤(تكرس تبعية املرأة من الناحية القانونية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي   -٢  
 وأوصـت   .)٣٥(أوصت منظمة هيومان رايتس ووتش غينيا بأن تلغي عقوبة اإلعدام           -٢٢

لتنفيذ عقوبة اإلعدام يف انتظار     اً  مؤقتاً  غينيا بأن تعلن دون تأخري وقف     اً   أيض ٢الورقة املشتركة   
  .)٣٦(إلغائها هنائياً

أن "وذكّرت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن غينيا قبلت التوصيات الداعيـة إىل               -٢٣
لقـانون حقـوق اإلنـسان      اً  فقواً  تصدر تعليمات واضحة إىل قوات األمن كي تعمل دوم        

تقاضي أفراد القوات املسلحة وموظفي األمن املدانني بارتكـاب جـرائم           " وأن   )٣٧("الدويل
 .)٣٨("خطرية وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وتعاقبهم متاشـياً مـع املعـايري الدوليـة             

 .)٣٩(والحظت اجلهود املبذولة يف سبيل إضفاء صبغة مهنية على قطاع األمن وتقليص حجمه            
 ووتش، يبدو أن االنضباط داخـل قـوات األمـن واجلـيش             ملنظمة هيومان رايتس  اً  ووفق

تقدم اً  وأحرز أيض . ٢٠١٠منذ عام   اً  والدرك والتحكم املدين يف هذه اجملاالت حتّسن       والشرطة
   .)٤٠(فيما يتعلق بضمان رّد مناسب من جانب القوات املعنية

صرف بطريقة  ما تت اً  ومع ذلك، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن قوات األمن غالب            -٢٤
موالية، وتورطت يف عدة أعمال متصلة باإلجرام واالستخدام املفرط للقوة املميتة عنـد التـصدي               

 .)٤٢(؛ واحتجزت هذه القوات كذلك متظاهرين بصورة متعسفة وضربت آخـرين          )٤١(للمظاهرات
يـد  ويف مرات عديدة، وّجهت قوات األمن إهانات عرقية إىل أفراد اجملموعات العرقيـة الـيت تؤ               

عن قلقها  اً   وأعربت منظمة هيومان رايتس ووتش أيض      .)٤٣(املعارضة بقوة وهنبت ممتلكاهتم وسرقتها    
  .)٤٤(إزاء الغياب شبه الكامل للمساءلة عما يرتكبه أفراد قوات األمن من انتهاكات جسيمة

وأبرزت منظمة هيومان رايتس ووتش أن العنف السياسي والطائفي قد خلّف مئات              -٢٥
 وأشارت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنـسان إىل         .)٤٥(٢٠١٠واجلرحى منذ عام    القتلى  

آخر خالل الصدامات   اً   شخص ٧٥٠وإصابة ما ال يقل عن      اً   متظاهر ٣١مقتل ما ال يقل عن      
العنيفة اليت نشبت بني السلطات احلكومية واألتباع من جهة واملتظاهرين وأنصار املعارضـة             

  .)٤٦(٢٠١٣يوليه /فرباير إىل متوز/ن شباطمن جهة أخرى يف الفترة م
 / أن قوات الـدفاع واألمـن أطلقـت النـار يف آب            ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٢٦

اً  على سكان زوغوتا مما تسبب يف سقوط العديد من الضحايا وذلـك ردّ             ٢٠١٤ أغسطس
 أن العـشرات   ٢والحظت الورقة املشتركة    . على مظاهرة أسفرت عن ختريب شركة معادن      

ن سكان األرياف أوقفوا وُعذبوا وتعرضوا لسوء املعاملة يف خميم نزيريكوريـه العـسكري       م
  .)٤٧(حيث كانوا حمتجزين
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أن الدولة مل تتخذ أي إجراء حلمايـة مواطنيهـا          اً   أيض ٢وأوردت الورقة املشتركة      -٢٧
 عـن   وأسفرت٢٠١٣يوليه /خالل الصدامات العرقية اليت شهدهتا مدينة نزيريكوريه يف متوز       

  .)٤٨(مقتل مئات األشخاص وخسائر مادية بالغة
 غينيا بأن تعزز، بالتعاون مع املفوضية السامية حلقـوق          ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٢٨

اإلنسان، التعليم املقدم إىل قوات األمن واجليش فيما يتعلق بالتزامها باحترام حقوق اإلنسان             
ة لألمم املتحـدة املتعلقـة باسـتخدام القـوة          والقانون الدويل اإلنساين، وباملبادئ األساسي    

  .)٤٩(واألسلحة النارية من قبل املكلفني بإنفاذ القانون
وأوصت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان غينيا بأن تتأكد من امتثال قـوات               -٢٩

لإلعدام خارج القضاء والتعذيب وإسـاءة      اً  األمن للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وتضع حد      
بـأن  اً  وأوصتها أيـض  . لة واالغتصاب وغريها من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان       املعام

تسعى إىل إقامة العدل فيما يتعلق باالعتداءات املرتكبة يف حق املتظاهرين، وذلك بطرق منها              
  .)٥٠(توفري موارد حكومية كافية لدعم إجراء التحقيقات واحملاكمات بصورة سريعة ونزيهة

ة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان أن العديد من املدافعني عن حقـوق            وذكرت منظم   -٣٠
وأشارت إىل  .  ملضايقات وهتديدات  ٢٠١٠اإلنسان تعرضوا خالل االنتخابات الرئاسية لعام       

أن قوات األمن اعتدت على رئيس املرصد الـوطين للدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان يف                
رست احلكومة مضايقات على ناشطني     ، ما ٢٠١١ويف عام   .  وضربته واحتجزته  ٢٠١٠ عام

املدافعة عن حقـوق اإلنـسان      » Mêmes Droits pour Tous«اثنني من املنظمة غري احلكومية      
" االحتاد الوطين للعمال يف غينيا    "   تعرض مساعد األمني العام ل     ٢٠١٢ ويف عام . واحتجزهتما

  .)٥١(وأفراد أسرته العتداء نفّذه مهامجون يرتدون الزي العسكري
 أن اللجوء إىل تعذيب األشخاص املوقـوفني بـسبب          ٢وأوردت الورقة املشتركة      -٣١

أو معاقبتهم علـى    /جرائم خطرية وإساءة معاملتهم يظل ممارسة مألوفة النتزاع اعترافاهتم و         
 أن التعذيب كان يستخدم باألساس خالل       ٢وأضافت الورقة املشتركة    . األفعال املتهمني هبا  
التعذيب يف  اً  ، متارس قوات الدفاع واألمن أيض     ٢للورقة املشتركة   اً  ووفق. التحقيقات األولية 

  .)٥٢( خالل املظاهرات السياسيةسيما الإطار احلفاظ على األمن، 
 أن أفراد الشرطة، يف ظل غياب األدوات اليت تـسمح           ٢والحظت الورقة املشتركة      -٣٢

وى عن أخذ اعترافات املتـهمني،      هلم بإجراء خربة تقنية وعلمية جيدة، مل يكونوا يبحثون س         
وأهنم كانوا يلجأون إىل وسائل غري قانونية مثل االحتجاز التعسفي والتهديد وإساءة املعاملة             

  .)٥٣(للحصول على هذه االعترافات
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن السجون ومراكـز االحتجـاز تـشهد               -٣٣

رون إىل ما يكفي من التغذية واملرافق الـصحية         ، وأن السجناء واملعتقلني يفتق     شديداً اكتظاظاً
 يف معدالت سوء التغذيـة      ٢٠١٠ومع ذلك ُسّجل بعض التحسن منذ عام        . والرعاية الطبية 
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 وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش غينيا بـأن  .)٥٤(والرعاية الصحية، ويف إدارة السجون    
فق الصحية والرعاية الطبية    حتّسن الظروف يف السجون بأن تضمن ما يكفي من التغذية واملرا          

  .)٥٥(وفرص التعليم
 عـدم   ٢الحظت الورقة املـشتركة     اً،  وعالوة على ظروف االحتجاز اهلشة عموم       -٣٤

 ٢ وأوصت الورقة املـشتركة      .)٥٦(الفصل بني خمتلف فئات احملتجزين وبني النساء والرجال       
  .)٥٧(غينيا بأن حتسن ظروف االحتجاز

م يف قانون العقوبات ومدونة الطفل تنـدد جبميـع          والحظ التحالف وجود أحكا     -٣٥
وأضاف التحالف أن أفعال إسـاءة      . أشكال االعتداء والعنف ضد األطفال، لكنها ال تطبق       

  .)٥٨(املعاملة اليت يرتكبها ضباط الشرطة القضائية خالل التحقيقات األولية ممارسة شائعة
ية املتعلقة باملمارسات التقليدية     إىل أن النصوص التشريع    ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٦

الضارة ناقصة أو غري متناسقة وتفرض عقوبات خمتلفة على املتورطني يف تـشويه األعـضاء               
التناسلية لإلناث، فشددت على ضرورة مجع هذه النصوص وتوحيدها يف نص واحد لكـي              

  .)٥٩(تكافح هذه املمارسات بصورة فعالة
 بشأن مكافحة العنـف     ٢٠١٠ة املقدمة يف عام     وذكّر التحالف بالتوصيات العديد     -٣٧

على أرض الواقـع    اً   فأشار إىل أن احلكومة وشركاءها بذلوا جهود       ،)٦٠(ضد النساء والفتيات  
علـى    من خالل تنظيم محالت للتوعية بآثار اخلتان السلبية واستحداث أنشطة تدّر دخـالً            

ارسة اخلتان ال تزال تشكل عادة      ومع ذلك، الحظ التحالف أن مم     . ميتهّن اخلتان  النساء الالئي 
 خيضعن للختان وأن معدل     ١٠ وأن ما يزيد عن تسع فتيات من أصل          ،)٦١(اجتماعية راسخة 

 وقدمت منظمـة    .)٦٢(٢٠٠٥اخلتان يزيد منذ عام     /انتشار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
  . مماثلة تعليقات)٦٤(٢ والورقة املشتركة )٦٣(طباء املدافعني عن حقوق اإلنساناأل
 هوأوصى التحالف غينيا بأن تعزز أنشطة التوعية واإلعالم يف جمال مكافحة تـشوي              -٣٨

اخلتان بالنظر إىل خماطر هذه املمارسة على الصحة، وبأن تكـافح           /األعضاء التناسلية لإلناث  
  .)٦٥(ممارسة اخلتان

 عـن   وذكرت منظمة األطباء املدافعني عن حقوق اإلنسان أن احلكومة مسؤولة           - ٣٩
العنف ضد املرأة بعدم ممارسة العناية الواجبة ملنع انتهاكات حقوق املرأة ومحاية املرأة من           

 وأضافت املنظمة .)٦٦(العنف ومعاقبة املذنبني وتوفري سبل االنتصاف للنساء ضحايا العنف
أن قانون العقوبات ينص على فرض عقوبات على األفـراد الـذين جيـرون عمليـات      

، طُبِّقـت أصـالً    ، إن اء التناسلية لإلناث، بيد أهنا مل تطبق إال نـادراً         بتر األعض /تشويه
بتر األعـضاء   /يتابع أي فرد قط بتهمة إجراء، أو الترخيص بإجراء، عمليات تشويه            ومل

  .)٦٧(التناسلية لإلناث
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بشأن عدم مشروعية إجراء عمليـات      اً  صرحياً  وأوصت املنظمة غينيا بأن تصدر بيان       -٤٠
عضاء التناسلية لإلناث وتنشره على نطاق واسع، وأن تطلق محلة توعية وطنية            بتر األ /تشويه

بأن حيقق يف التقارير املتعلقة بـالعنف ضـد املـرأة           اً  وأوصت املنظمة أيض  . يف هذا الصدد  
البتر وغريمها من أعمال العنف،     /وتستحدث مساحة آمنة للمرأة من أجل اإلبالغ عن التشويه        

للعزلـة  اً  شبكة اجتماعية تضم النساء ضحايا العنف وتضع حـد وتوضع برامج توعية تنشئ  
  .)٦٨(والوصم املرتبطني باالعتداء

 إىل أن العنف املرتيل واالغتصاب يـشكّالن جـرائم          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٤١
مبوجب قانون العقوبات لكن انتشار اإلفالت من العقاب يف الواقع حيد بصورة كبرية مـن               

   .)٦٩(ألفعال والتصدي هلااإلبالغ عن هذه ا
وذكّرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال بأن االستعراض             -٤٢

 مل يقدم أي توصية حمددة فيما يتعلق بالعقوبة البدنية لألطفـال            ٢٠١٠ الدوري الشامل لعام  
ـ  اختاذ تدابري فعالة لضمان محاية "لكن احلكومة قبلت توصية تدعو إىل        اً  حقوق الطفـل وفق

 وأشارت إىل أن العقوبة البدنية لألطفال غري مشروعة كعقاب علـى            .)٧٠("اللتزاماهتا الدولية 
ارتكاب جرمية، لكنها غري حمظورة يف املرتل ومؤسسات الرعاية البديلة والرعايـة النهاريـة              

ظر العقوبـة    وأوصت املبادرة بأن يصاغ ويسن تشريع حي       .)٧١(واملدارس واملؤسسات العقابية  
  .)٧٢(البدنية لألطفال يف مجيع البيئات، مبا يف ذلك املرتل

 أن النساء واألطفال يتعرضون لالجتار ألغراض السخرة ٢والحظت الورقة املشتركة   -٤٣
  .)٧٣(أو االستغالل اجلنسي يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية وأوروبا/و

 بأن تكـافح االجتـار باألطفـال        ٢٠١٠وأشار التحالف إىل توصية غينيا يف عام          -٤٤
للقلق اً   بيد أنه الحظ أن الوضع املتعلق بعمل األطفال يظل مثري          .)٧٤(ألغراض السخرة ومتنعه  

. ألن احلكومة مل تتخذ التدابري الضرورية لتنفيذ األحكام الـواردة يف االتفاقيـات الدوليـة              
 يف املائـة منـهم      ٢٣ و  يف املائة من األطفال يعملون؛     ٤٨وخلصت حتقيقات عديدة إىل أن      

 يف املائة منهم جيمعون بني املدرسة والعمل، وإىل أن أغلبيـة األطفـال              ٢٢يعملون فقط؛ و  
  .)٧٥() يف املائة٢٣(ويف اخلدمات )  يف املائة٧٢(يعملون يف الزراعة 

وأوصى التحالف غينيا بأن تعّزز تدابري احلماية ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال              -٤٥
رص على أن حتترم مجيع اجلهات املعنية املعاهدات الدولية؛ ودعـم تـسجيل             من خالل احل  

واستبقائهم فيها، وكذا تفعيل آليـات متابعـة         األطفال يف املدارس ومراكز التدريب املهين     
االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف املوقعة بني غينيا وبلدان غرب أفريقيا يف جمال مكافحـة             

  .)٧٦(االجتار باألطفال
 رايتس ووتش أن احلكومة اختذت بعض اخلطوات ملكافحة         هيومانوالحظت منظمة     -٤٦

مشاكل عمل األطفال واالجتار هبم وأن حتقيقات وحدة الشرطة اخلاصة املعنية بـالتحقيق يف              
بغاء األطفال وعملهم واالجتار هبم وغري ذلك مـن االنتـهاكات أفـضت إىل مالحقـات       
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 رايتس ووتش غينيا بأن تنفذ مدونـة الطفـل          هيومانمنظمة   ومع ذلك، أوصت     .)٧٧(قليلة
أن تعزز نظم محاية الطفل، مبا يف ذلك على الصعيد احمللي، وحتقّق يف حاالت               و ؛٢٠٠٨ لعام

  .)٧٨(عمل األطفال واالعتداء عليهم ومالحقة املذنبني

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون   -٣  
 توصيات عديدة   ٢٠١٠الحظت منظمة هيومان رايتس ووتش أن غينيا قبلت يف عام             -٤٧

.  لكن مل يسّجل تقدم كاف يف هذا الصدد        ،)٧٩(بشأن ضمان استقاللية وعمل السلطة القضائية     
وأسفرت عقود من اإلمهال عن نقائص مذهلة يف هذا القطاع مسحت للمذنبني باإلفالت مـن               

 رايتس ووتش أن النقص احلاد يف املوظفني القضائيني وضعف          نهيوماوأضافت منظمة   . العقاب
البنية األساسية واملوارد، إىل جانب وجود ممارسات فاسدة وغـري مهنيـة وسـوء مـسك                

  .)٨٠(السجالت، أمور سامهت إىل حد كبري يف انتشار االنتهاكات املتعلقة باالحتجاز
 رايتس ووتش أن اجمللس األعلى للقضاء املكلف بتأديـب          هيومانوذكرت منظمة     -٤٨

  .)٨١( لكنه مل يشّغل بعُد٢٠١٣القضاة واختيارهم وترقيتهم أنشئ يف عام 
 رايتس ووتش غينيا بأن تعاجل أوجه القـصور يف ظـروف            هيومانوأوصت منظمة     -٤٩

 .)٨٢(عمل القضاة وضمان اإلنشاء الفوري للمجلس األعلى للقـضاء وضـمان اسـتقالله            
بتحسني إدارة احملاكم والقضايا عن طريق التعجيل بإنـشاء نظـام ملـسك             اً  وأوصت أيض 
لضبط املعلومات، وحماكمة مجيع الـسجناء       وتدوين تقارير احملاكم، ووضع نظم     السجالت،

  .)٨٣(احملتجزين فترة طويلة قبل احملاكمة أو تسرحيهم
ـ    أن بطء نظام القضاء ي     ٢والحظت الورقة املشتركة      -٥٠ إىل احتجـاز   اً  فـضي عموم

املوقوفني رهن احملاكمة فترة أطول مما ينص عليه القانون، وأن اخلاضعني لالحتجاز التحفظي             
إىل أن  اً   أيـض  ٢وأشارت الورقة املـشتركة     .  يف املائة من السجناء    ٨٠ و ٧٥ميثلون ما بني    

وات وأن امللفات   ما ميكثون يف السجن لعدة سن     اً  األشخاص املوقوفني جبرائم أقل خطورة غالب     
 أن ٢وأضافت الورقـة املـشتركة   . عادة ما تضيع أو ال تسلمها مراكز الشرطة إىل القاضي         

ما تترتب على غياب قواعد واضحة تنظم عمل        اً  اإلدارة الداخلية للسجون تثري مشاكل غالب     
  .)٨٤(هذه املؤسسات

ـ             -٥١ سابقة مـن   وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن غينيا قبلت خالل اجلولة ال
االستعراض الدوري الشامل اخلاص هبا، مجيع التوصيات ذات الصلة بضمان مساءلة املتهمني            

فيما يتعلق  اً   وأشارت إىل أن غينيا أحرزت تقدم      .)٨٥(بارتكاب انتهاكات جسيمة ومقاضاهتم   
ذا بضمان املساءلة عن االنتهاكات اليت ارتكبها أو يرتكبها أفراد من األجهزة األمنية، لكن ه             

ويف حني فُتحت العديد من التحقيقات وأدين عدد قليل من كبار الضباط            . التقدم غري كاف  
  .)٨٦(مل يالحق بعُد أي فرد من أفراد قوات األمن بسبب االنتهاكات املرتكبة
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 عـدة   ٢٠١٠ رايتس ووتش أن السلطة القضائية فتحت منـذ          هيومانوالحظت    -٥٢
هات حكومية، مبا يف ذلك التحقيق يف مقتل ستة         حتقيقات يف انتهاكات جسيمة ارتكبتها ج     

 على يد أفراد من قوات األمن يف قرية تقع جنوب شرق غينيـا؛ ويف               ٢٠١٢رجال يف عام    
، ويف ذبح واغتصاب أنصار للمعارضة يف ملعـب    ٢٠١٠تعذيب معارضني سياسيني يف عام      

دم استجابة ومع ذلك، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن ع. ٢٠٠٩كوناكري يف عام 
أفراد اجليش والدرك والشرطة إىل أوامر املثول أمام القضاء عرقل بشدة املضي يف التحقيق يف               

  .)٨٧(جل القضايا املذكورة أعاله
، ذكرت منظمة هيومـان رايـتس ووتـش أن نتـائج     ٢٠٠٩وفيما يتعلق مبذحبة عام     -٥٣

. امـرأة مل تـصدر بعـدُ       ١٠٠واغتصاب أكثر من    اً   شخص ١٥٠التحقيقات الداخلية يف مقتل     
أن اً أفاد بأن من احملتمل جـد اً وأضافت أن جلنة التحقيق الدولية التابعة لألمم املتحدة أعّدت تقرير       

وقطع فريق القضاة املعـين بـالتحقيق يف        . تشكل جتاوزات قوات األمن جرائم يف حق اإلنسانية       
تش الحظت أن إخالل احلكومـة      هامة يف عمله، إال أن منظمة هيومان رايتس وو        اً  املذحبة أشواط 

بواجباهتا، مثل توقيف املتهمني األساسيني عن أداء وظائفهم احلكومية إىل حني إجراء التحقيقات             
  .)٨٨( حيول دون إحراز تقدم يف هذا الصددزال ماالقضاء،  وضمان امتثال أفراد قوات األمن ألوامر

تثال أفراد قوات األمـن      رايتس ووتش غينيا بأن تضمن ام      هيومانوأوصت منظمة     -٥٤
أوامر املثول أمام القضاء وتوفري ما يكفي من األمن للقضاة وغريهم من املوظفني القـضائيني               

بأن متنح إجـازة إداريـة للمـوظفني        اً  وأوصت أيض . املكلفني بالتحقيق يف قضايا حساسة    
ت، وأن تنشأ   تبّين أهنم متورطون يف جرائم خطرية إىل حني إجراء التحقيقا          احلكوميني الذين 

  .)٨٩(آلية حلماية الشهود ودعمهم
وذكرت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان أن عدم اختاذ إجـراءات حكوميـة               -٥٥

مناسبة أّدى إىل إفالت العديد من مرتكيب أعمال العنف من العقاب، مبن فيهم املتورطون يف               
فربايـر  / أحـداث شـباط  وأضافت أن غينيا مل جتر حتقيقات مستقلة يف. ٢٠٠٩مذحبة عام   

، ٢٠٠٨خالل املظاهرات، ومنذ عام     اً   شخص ٥٠، عندما قُتل أكثر من      ٢٠١٣مارس  /وآذار
مل يساءل أّي من املتورطني يف االعتداءات اليت تـستهدف العـاملني يف قطـاع وسـائط                 

 والحظت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان أن عـدم معاقبـة املـوظفني              .)٩٠(اإلعالم
، وهـو   رئيـسياً  يشكل شاغالً  زال ما بإنفاذ القانون الذين انتهكوا حقوق اإلنسان        املكلفني

   .)٩١(ينال من مصداقية نظام القضاء وحيول دون تقدمي التعويضات إىل ضحايا االنتهاكات ما
 غينيا بأن تتخذ التدابري الضرورية لتكثيف املالحقـات         ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٥٦

 جبميع أعمال التعذيب والعنف املزعوم ارتكاهبا من جانب أفراد ينتمـون       القضائية فيما يتعلق  
وأوصت الورقـة   . ٢٠٠٩سبتمرب  / خالل أحداث أيلول   سيما الإىل قوات الدفاع واألمن،     

غينيا بأن تالحق املتورطني يف مجيع االنتهاكات األخرية حلقوق اإلنـسان           اً   أيض ٢املشتركة  
  .)٩٢(نتهاكات وأسرهم على تعويضاتوحترص على أن حيصل ضحايا هذه اال
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 ٢٠١١والحظت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان أن الرئيس أصدر يف عـام               -٥٧
إلنشاء جلنة مؤقتة للتفكري يف املصاحلة الوطنية، لكنها أضافت أن اجملتمـع املـدين              اً  مرسوم

  .)٩٣(يسُتشر مبا يكفي فيما يتعلق بوالية هذه املؤسسة وتشكيلتها مل
أداء   ملنظمة هيومان رايتس ووتش، مل حترز اللجنة املؤقتة أي تقدم ملموس يف            ووفقاً  -٥٨

واليتها ويبدو أن الرئيسني املؤقتني حيصران والية اللجنة يف تشجيع املصاحلة إىل حد كبري من               
خالل إقامة الصلوات، يف حني دافعت جمموعات حملية حلقوق اإلنسان عن إنشاء جلنة ميكنها              

  .)٩٤(دى على حنو جمد لإلفالت من العقابأن تتص
 من قبيل عـدم     سيما الوفيما يتعلق بقضاء األحداث، أثار التحالف مشاكل كثرية           -٥٩

احترام آجال االحتجاز لدى الشرطة وسوء أداء معظم حماكم األطفال وغيـاب مؤسـسة              
  .)٩٥(حكومية معنية مبتابعة األطفال اجلاحنني ودعمهم

ن وضع األطفال يف السجون يظل يشكل مصدر قلق فيما يتعلق           والحظ التحالف أ    -٦٠
 يف سجون نزيريكوريه،    سيما البفصل مرافق احتجاز األحداث عن مرافق احتجاز الكبار،         

  .)٩٦(وكيسيدوغو، وفراناح، وبنقص األغذية الذي يفضي إىل حاالت سوء تغذية عديدة
 ،)٩٧(ال األمن ومـوظفي القـضاء     وأوصى التحالف غينيا بأن تعزز قدرات وجتهيزات رج         -٦١

  .)٩٨(وتنشئ حماكم لألطفال يف مجيع مقاطعات البلد ومراكز استقبال وعبور لألطفال اجلاحنني
 وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش غينيا بأن تنشئ هيئة معنية مبكافحة الفـساد              -٦٢

احلكوميني املتورطني  تتسم باالستقاللية التامة والتمويل اجليد وتكلّف بالتحقيق مع املوظفني          
   .)٩٩(يف ممارسات الفساد وباستدعائهم وإدانتهم

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -٤  
 فيما يتعلق بـسّن     سيما الالحظ التحالف وجود أشكال من التمييز يف القانون املدين،            -٦٣

  .)١٠٠(شرة يف حالة الفتياتالزواج إذ يشترط بلوغ سن الثامنة عشرة يف حالة الفتيان والسادسة ع
ينظّم محاية البيانـات الشخـصية      اً   أن غينيا مل تسن قانون     ١وذكرت الورقة املشتركة      -٦٤

 وأضافت أن احلكومة ميكنها الوصول على       .)١٠١(وتفتقر إىل سلطة مستقلة معنية حبماية البيانات      
  .)١٠٢(تنظيم هذا الوصولنطاق واسع إىل البيانات الشخصية لكنها تفتقر إىل األطر الالزمة ل

، بدعم من برنـامج     ٢٠١٣أمتّت يف عام      أن احلكومة  ١والحظت الورقة املشتركة      -٦٥
ويف . وفـق مواصـفات االسـتدالل احليـوي      األمم املتحدة اإلمنائي، تسجيل أفراد اجليش     

، أعلنت احلكومة الشروع يف عملية تسجيل مجيع املسؤولني احلكوميني          ٢٠١٤أبريل  /نيسان
 أن  ١ وذكرت الورقة املشتركة     .)١٠٣(مبوظفي الشرطة واجلمارك  اً  ، بدء تتلك املواصفا وفق  

تكنولوجيا االستدالل احليوي قد متثل مشكلة ألسباب منها أن البيانات املعاجلة معرضة لسوء             
  .)١٠٤(االستخدام واالحتيال
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الشخصية يشمل  حلماية البيانات   اً   غينيا بأن تعتمد قانون    ١وأوصت الورقة املشتركة      -٦٦
   .)١٠٥(توفري ضمانات وأن تعاجل مسألة البيانات احليوية

  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي   -٥  
ذكرت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان أن الصحفيني يواجهون هتديدات وخماطر             -٦٧

ة اخلدمة الدولية غينيـا      وأوصت منظم  .)١٠٦(عديدة تشمل الرقابة واالحتجاز واالعتداء اجلسدي     
  .)١٠٧(وتالحق اجلناة قضائياً بأن حتقّق يف قضايا ممارسة الترهيب والعنف ضد الصحفيني

والحظت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان أن غينيا قبلت ثالث توصيات من              -٦٨
واحدة االستعراض الدوري الشامل بشأن احترام احلق يف حرية التعبري والتجمع، مبا يف ذلك              

  .)١٠٩(على حرية التجمع والتعبرياً  بيد أهنا ال تزال تفرض قيود،)١٠٨(تتعلق باحلملة االنتخابية
وأشارت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان إىل أن اإلطـار القـانوين حلريـة                -٦٩

 أصبح أكثر مالءمة، لكن احلكومـة  ٢٠١٠املنشأ مبوجب قانونني معتمدين يف عام   الصحافة
مبا يف ذلك أثنـاء  اً،  قمع حرية الصحافة واالعتداء على الصحفيني ومضايقتهم جسدي  تواصل

  .)١١٠(تغطية املظاهرات العامة
وذكرت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنـسان أن أنـصار احلكومـة شـّنوا يف                -٧٠
يف ) FM(على حمطة إذاعية من حمطات التـضمني التـرددي          اً   هجوم ٢٠١٣أغسطس  /آب

احملطة اإلذاعية  اً  وأغلقت احلكومة أيض  . ة الزيارة اليت أجراها الرئيس إىل كانكان      أعقاب تغطي 
اليت تبث على موجة التضمني التـرددي، بـدعوى منعهـا مـن تغطيـة               " ليربيت"اخلاصة  

وأضافت منظمة اخلدمة الدولية حلقـوق      . االحتجاجات اليت تقودها املعارضة يف كوناكري     
 تـدابري   ٢٠١٢ملنظمة لوسائط اإلعالم اختذت يف أواخر عام        اإلنسان أن اجلهات احلكومية ا    

  .)١١١(رقابة ضد ثالثة برامج حوارية شعبية
 إىل ما كان يردها من معلومـات        ٢وأشارت اجلهات اليت قدمت الورقة املشتركة         -٧١

منتظمة بشأن ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان خالل املظـاهرات ذات            
. ٢٠١١ أو االجتماعي وأثارت حاالت انتهاك عديدة شهدهتا غينيا منذ عام            الطابع السياسي 

إىل أن أعمال العنف كانت شبه يومية، بدنّو موعد االنتخابات التشريعية يف            اً  وأشارت أيض 
  .)١١٢(، وأسفرت عن وفيات وإصابات واعتقاالت وخسائر مادية٢٠١٣عام 
 ١٣٠٠وأكثر مـن    اً  سياسياً   حزب ١٥٠ إىل أن حوايل     ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٧٢

منظمة غري حكومية ومجعية كانت متارس أنشطتها حبرية، لكن املشاكل اليت تعوق ممارسـة              
 أن مـشاكل عديـدة   ٢والحظت الورقة املـشتركة  . احلق يف التجمع والتظاهر تظل قائمة     

يم تعترض إنشاء منظمة غري حكومية، مثل تباطؤ الـسلطات اإلداريـة املختـصة يف تـسل               
التراخيص ذات الصلة وطلب مبالغ مالية باهظة للحصول على التراخيص ووجود مـشاكل             

  .)١١٣(متصلة بتجديدها
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 ٢٨ أن قرار جملس االتـصاالت الـوطين الـصادر يف            ٢وأعلنت الورقة املشتركة      -٧٣
ذات الصلة باهلجوم الـذي      مجيع برامج احلوار  اً   القاضي بأن تعلّق مؤقت    - ٢٠١١يوليه  /متوز
 اعتربته مجيع وسائط اإلعالم الوطنية غري قانوين وقررت من          -هدف مرتل رئيس الدولة     است

  .)١١٤(مث عدم احترامه
  .)١١٥( غينيا بأن تتخذ تدابري فعالة حلماية احلق يف حرية التعبري٢وأوصت الورقة املشتركة   -٧٤
مولـة يف    غينيا بأن تضمن حقوق مشتركي اهلواتف احمل       ١وأوصت الورقة املشتركة      -٧٥

  .)١١٦(اخلصوصية ومحاية بياناهتم الشخصية

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية   -٦  
ذكرت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان أن العمال الذين ينشئون منظمـات              -٧٦

. للدفاع عن حقوقهم يواجهون حتديات خاصة تشمل الترهيب والتهديد اجلسدي والقتـل           
، وتضمن حرية   للجنة غينيا بأن تصلح القوانني املتعلقة بالنقابات جلعلها أقل تقييداً         وأوصت ا 

   .)١١٧(تكوين اجلمعيات بشكل فعال، وتوفر محاية كافية من التمييز ضد النقابات

  احلق يف الصحة   -٧  
ذكّر التحالف بالتوصيتني املقدمتني إىل غينيا بشأن احلق يف الصحة خـالل اجلولـة            -٧٧
 فالحظ أن احلكومة اختذت بعـض       ،)١١٨(ىل من االستعراض الدوري الشامل اخلاص هبا      األو

 غـري أن التحـالف      .)١١٩(التدابري لتنفيذ هذه التوصيات بوضع عدة برامج ومشاريع ميدانية        
الحظ أن السكان الغينيني يواجهون، على الرغم من هذه األحكام، صعوبات يف احلـصول              

عزي التحالف هذه املشاكل باألساس إىل غياب هياكل صحية         وي .على العالج الصحي اجليد   
يف بعض املناطق الريفية وغياب مستوصفات يف املدارس لتقدمي العالج األويل ونقص املوظفني        

  .)١٢٠(الطبيني املؤهلني واألدوية وخمابر التحليل
ومبوظفني  يةوأوصى التحالف غينيا بأن تزود املناطق الريفية واحلضرية مبرافق صحية كاف            -٧٨

اً وأوصى التحالف أيـض   . طبيني مؤهلني وأدوية وخمابر حتليل لكشف فريوس نقص املناعة البشرية         
  .)١٢١(بأن تتخذ تدابري ملنع انتشار أوبئة اإليبوال والكولريا واحلمى الصفراء والتهاب السحايا

دة، لكنـه   والوال وأشار التحالف إىل أن احلكومة أعلنت جمانية العمليات القيصرية          -٧٩
الحظ أن املشكلة تكمن يف العالج الطيب املقدم إىل األطفال ألن خدمات طـب األطفـال                

 بيد أنه الحـظ  .)١٢٢(والصحة املدرسية تفتقر إىل اإلمكانيات الالزمة لرعاية األطفال املرضى 
 ٢٠٠٥أن مستوى وفيات األطفال دون سن اخلامسة تراجع بـصورة كـبرية منـذ عـام       

  .)١٢٣( طفل١ ٠٠٠ لكل  وفاة١٢٣ ويبلغ
وأوصى التحالف غينيا بأن تضمن تقدمي العالج الطيب األساسي باجملان إىل األطفال حـىت                -٨٠

  .)١٢٤(يبلغوا سن اخلامسة وأن توفر اإلمكانيات الضرورية خلدمات طب األطفال والصحة املدرسية
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ون من سـوء     يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة يعان        ٣١والحظ التحالف أن      -٨١
 يف املائة يعانون مـن  ٢٠ يف املائة منهم يعانون من سوء التغذية الشديد و        ١٠التغذية املزمن و  
  .)١٢٥(وأضاف أن امرأة من أصل عشر نساء تعاين سوء تغذية مزمن. نقص يف الوزن

وأشار التحالف إىل أن تدابري الوقاية والرعاية املتخذة على صعيد مكافحة اإليدز تظل               -٨٢
 كافية وأن معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف صـفوف الـسكان املتراوحـة                غري

أن نسبة كبرية من األشـخاص      اً  والحظ أيض .  يف املائة  ١,٧  سنة يبلغ  ٤٩ و ١٥أعمارهم بني   
 .)١٢٦(مل خيضعوا قط الختبار الكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية         )  يف املائة  ٨١(املصابني  

   .)١٢٧(نيا بأن تعزز األنشطة اإلعالمية املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابيةوأوصى التحالف غي

  احلق يف التعليم   -٨  
أشار التحالف إىل التوصيتني املقدمتني إىل غينيا بشأن تعزيز احلق يف التعليم خـالل                -٨٣

ي  والحظ أن اهلدف اإلمنـائ     .)١٢٨(خلاص هبا اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل ا      
واستبقائهم  يف تسجيل األطفال يف املدارس      يف املائة  ١٠٠بلوغ نسبة   (لأللفية املتعلق بالتعليم    

ويف . وجتهيزها قاعات الدرس  مل يتحقق رغم ما بذلته احلكومة من جهود يف جمال بناء          ) فيها
 الفتيات يف املائة بالنسبة إىل      ٧٤,٦ الواقع، يبلغ معدل التسجيل املدرسي يف التعليم االبتدائي       

 وأوضح التحالف أن النقص يف تسجيل األطفـال         .)١٢٩( يف املائة بالنسبة إىل الفتيان     ٨٩,٥و
تسديد الوالدين اشتراكات من     يف املقام األول إىل ضرورة     واستبقائهم فيها يعزى   يف املدارس 

  .)١٣٠(أجل اشتغال املدرسة وإىل بعد مسافة بعض املدارس
قاعات درس جديدة وجتهزها وتوظف مدرسـني        بينوأوصى التحالف غينيا بأن ت      -٨٤

مؤهلني وأكفاء وتدرهبم وتنشرهم، وتقدم إعانات إىل املدارس االبتدائية والثانوية من أجل أن          
  .)١٣١(وتتخذ تدابري خاصة تليب احتياجات األطفال املعوقني، يقدم التعليم باجملان فعالً
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