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 مقدمة  
بعد تقرير غينيا الثاين، الذي نظر فيه الفريق العامال املعاين ابالساتعراض الادوري الشاامل  -1
 ، تقاادت وهوريااة غينيااا هااذا التقرياار إث اثولااة الثالثااة ماان االسااتعراض2015كااانون الثاين/يناااير   20يف 

  الدوري الشامل.

 عملية إعداد التقرير -أول   
يتبااه هااذا التقرياار املباااده التوجيهيااة العامااة الاايت اعتماادها للااس حقااوق اإلنسااان لل ولااة  -2

الثالثاااة. ويتفاااق الفصااال األول بشاااأن عملياااة وطريقاااة لاااياغة التقريااار ماااه الفقااارة ألاااف مااان املبااااده 
؛ 17/119ماان مقااّرر للااس حقااوق اإلنسااان  التوجيهيااة، علاان النحااو املااذكور يف الفصاال الثاااين

والفصال الثاااين يتفااق مااه النقطااة ابء، التطااورات املعيارياة واملؤسسااية اثدياادة؛ والفصاال الثالاا  مااه 
النقاا  جاايم ودال وهاااء وواو وواي؛ والفصال الرابااه يتظاامن املالحظاات اخلتاميااة. ويناادر  التقرياار 

 ،2015لقاامج وهوريااة غينيااا يف كااانون الثاين/يناااير يف إطااار اإلعااالن العاااملي إلقااوق اإلنسااان. وقااد ت
تولااية وأباادت تفظااات علاان  179تولااية قبلاامج منهااا  194أثناااء عمليااة استعرااااها الثانيااة، 
 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4-118تولاية  التولاايات  15التولايات األخارو وعااددها 

 ا.94و 93و 92و 91و 90و 89و 88و
ا شااملة وتشااركية سااهم فيهاا وياه ألاحاح املصالحة وكانمج عملية لاياغة تقريار غينيا -3

 يف اجملتمه الغيين. 
وقد بدأت العملية بت ديد معارف أعظاء الل نة املشرتكة با  الاووارات، مان قبال ووارة  -4

املواطَنة والوحدة الوطنية بدعم تقين ومايل من مفواية األمم املتحدة الساامية إلقاوق اإلنساان يف 
 بكينداي. 2019أبريل /نيسان 3إث  1الفرتة من 

واسااتعداداا لصااياغة املشاارو  األول لتقرياار غينيااا، نّظماامج ووارة املواطَنااة والوحاادة الوطنيااة،  -5
 23إث  17ابلتعااااون ماااه املفوااااية الساااامية إلقاااوق اإلنساااان يف غينياااا، معتكفااااا يف الفااارتة مااان 

 يف كينداي. 2019حزيران/يونيه 
 . 2019أكتوبر /تشرين األول 3التقرير يف جلسة للس الووراء يف ومت التصديق علن  -6
وأُطله أعظاء الل نة املشرتكة با  الاووارات ومنظماات اجملتماه املادين علان التقريار الاذي  -7

 2019تشاارين األول/أكتااوبر  24و 23وافااق عليااه للااس الااووراء، وءلااق أثناااء حلقااة عماال يف يااومي 
 نُظممج بدعم تقين ومايل من مفواية األمم املتحدة السامية إلقوق اإلنسان. 

 تطول اإلطال املعيالي واملؤسسي -اثنيا   
 اإلطال املعيالي -ألف 

اعتمدت وهورية غينيا، منذ استعرااها الدوري الشاامل الثااين، العدياد مان التشاريعات  -8
. وماان باا  هااذه التشااريعات نصااو  قااوان  هباادف موالاالة وتعزيااز عمليااة محايااة حقااوق اإلنسااان

 تتعلق حبقوق الفئات واستقالل العدالة وقمه انتهاكات حقوق اإلنسان.



A/HRC/WG.6/35/GIN/1 

GE.19-18000 4 

وقااد أخااذت هااذه التشااريعات بعاا  االعتبااار خطاااح السياسااة الوطنيااة لتعزيااز ومحايااة حقااوق  -9
 . 2019آح/أغسطس  25اإلنسان، الذي لادق عليه للس الووراء يف جلسته املعقودة يف 

وتسهم الصكوك املختلفة املشار إليها أدانه بشكل شامل يف ترسيخ اإلطار العات لتعزيز  -10
 ومحاية حقوق اإلنسان:

واملتعلااااق حبفاااا   2015حزيران/يونيااااه  4الصااااادر يف  L/2015/009/ANالقااااانون  •
 النظات العات يف وهورية غينيا؛

تعلااااق بتنظاااايم وامل 2015آح/أغسااااطس  13الصااااادر يف  L/2015/019/ANالقااااانون  •
 القظاء يف وهورية غينيا؛

 واملتعلااق نماان الفظاااء 2016متوو/يوليااه  28الصااادر يف  L/2016/037/ANالقااانون  •
 اإللكرتوين ومحاية البياانت الشخصية؛

 واملتعلااااق 2016كااااانون األول/ديساااامّب   30الصااااادر يف  L/2016/075/ANلقااااانون ا •
       بصاااايغته املعدلااااة اوجااااب القااااانونابإلدارة املاليااااة للمؤسسااااات العامااااة يف غينيااااا، 

L 2017/056/AN  ؛2017كانون األول/ديسمّب   8الصادر يف 
 واملتعلااااق ابلقااااانون 2017شاااابا /فّباير  24الصااااادر يف  L/2017/039/ANالقااااانون  •

 27الصاادر يف  D/2017/193/PRG/SGGاالنتخايب املعادل الصاادر اوجاب املرساوت 
 ؛2017يوليه /متوو

واملتعلااااق بقااااانون  2017أاير/مااااايو  31الصااااادر يف  L/2017/037/ANالقااااانون  •
 العدالة العسكرية؛

واملتعلااق انااه  2017آح/أغسااطس  17الصااادر يف  L/041/2017/ANالقااانون  •
 الصاااادر D/2017/219/PRG/SGGالفساااد وكشاافه وقمعااه، الصاااادر اوجااب املرسااوت 

 ؛2017متوو/يوليه  4يف 
اوجااااب املرسااااوت  2018أاير/مااااايو  15الصااااادر يف  L/2018/021/ANالقااااانون  •

D/2018/108/PRG/SGG  واملتعلاااااق بتكاااااافؤ  2018متوو/يولياااااه  13الصاااااادر يف
 الفر  لصاحل األشخا  ءوي اإلعاقة؛

 واملتعلااااق 2016أح/أغسااااطس  25الصااااادر يف  D/2016/261/PRG/SGGاملرسااااوت  •
 مله؛بتكوين اجمللس التأدييب للشرطة الوطنية واإلماية املدنية وتنظيمه وع

 واملتعلااااق 2016آح/أغسااااطس  25الصااااادر يف  D/2016/262/PRG/SGGاملرسااااوت  •
 ادونة أخالقيات الشرطة الوطنية؛

 واملتعلااااق 2016آح/أغسااااطس  25الصااااادر يف  D/2016/263/PRG/SGGاملرسااااوت  •
 ادونة أخالقيات اإلماية املدنية؛

 املتعلاااق ابلقاااانون التاااأدييب للشااارطة الوطنياااة واإلماياااة MSPC/2016/6023األمااار رقااام  •
 املدنية؛

 2016تشااارين األول/أكتاااوبر  26الصاااادر يف  MSPC/CAB/16/005التعمااايم رقااام  •
 واملتعلق ابإلجراءات التأديبية املنطبقة علن موظفي ووارة األمن واإلماية املدنية.
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 إلقوق اإلنسان، وال سيما منهاا الصاكوكووهورية غينيا طرف يف أغلبية االتفاقيات الدولية  -11
 الر يسية ءات الصلة:

 العهد الدويل اخلا  ابإلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  أا 
 العهد الدويل اخلا  ابإلقوق املدنية والسياسية؛  حا 
 االتفاقية الدولية للقظاء علن ويه أشكال التمييز العنصري؛   ا 
 القظاء علن ويه أشكال التمييز اد املرأة؛اتفاقية   دا 
 اتفاقية مناهظة التعذيب وغاهه مان ااروح املعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالإنساانية  ها 
 أو املهينة؛
 اتفاقية حقوق الطفل؛  وا 
 االتفاقية الدولية إلماية حقوق ويه العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛  وا 
 خا  ءوي اإلعاقة؛اتفاقية حقوق األش  حا 
 نظات روما األساسي للمحكمة اثنا ية الدولية.   ا 

، لّدقمج وهورية غينيا علن العهد الدويل اخلا  3و 2و 1-118وعمالا ابلتوليات  -12
ابإلقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة. وابلتوقيااه علاان هااذا العهااد، تعهاادت الدولااة الغينيااة 

ابسااتخدات أقصاان مواردهاااا املتاحااة ماان أجاال اااامان  2مااان مادتااه  1ابلعماال طبقاااا لااروح الفقاارة 
التمتااه التاادرلي الكاماال هبااذه اإلقااوق املعاارتف هبااا يف العهااد، وكااذلق ةعمااال اإلااق يف التنميااة، 

 . 1986لعات  42/23وءلق وفقاا إلعالن اثمعية العامة لألمم املتحدة 
هااد الاادويل اخلااا  ابإلقااوق االقتصااادية وفيمااا يتعلااق ابلّبوتوكااول االختياااري امللحااق ابلع -13

 واالجتماعيااة والثقافيااة، ال تاازال هناااك تاادايت ال بااد ماان التغلااب عليهااا للتوقيااه علاان هااذا الّبوتوكااول
 واملصادقة عليه.

 92و 91و 24و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4-118وفيمااا يتعلااق ابلتولاايات  -14
. األمار الاذي وااه البلاد 2003يا منذ عاات ، مل ُتطبق عقوبة اإلعدات يف وهورية غين94و 93و

فعلياا يف وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدات. ويف إطار اإللالحات الكّبو اليت أقادممج عليهاا 
، 2016تشرين األول/أكتاوبر  26اإلكومة الغينية مل يعد القانون اثنا ي اإلايل، الذي لدر يف 

هاذا  إرادة السالطات الغينياة ورغبتهاا يف التصاديق علان يشه إث عقوبة اإلعدات. األمار الاذي ياّبهن علان
 الصاااق الا ااال إلماياااة حقاااوق اإلنساااان املتمثااال يف الّبوتوكاااول االختيااااري الثااااين امللحاااق ابلعهاااد الااادويل

 اخلا  ابإلقوق املدنية والسياسية. 
 21و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14و 13و 12-118وفيمااااا يتعلااااق ابلتولاااايات  -15
 علاااان اتفاقيااااة مناهظااااة 1989، لااااّدقمج وهوريااااة غينيااااا منااااذ تشاااارين األول/أكتااااوبر 38و 23و 22و

 التعاااذيب وغاااهه مااان ااااروح املعاملاااة أو القاساااية أو الالإنساااانية أو املهيناااة. فعاااالا ف ناااه، عماااالا نحكاااات
 نيةماان الدسااتور  ... ال لااوو إخظااا  أحااد للتعااذيب أو املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو الالإنسااا 6 املااادة

 أو املهينة ... . 
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فمااا بعاادها. وقااد ماا  اعتماااد  232ويُعااّرف القااانون اثنااا ي ولااّرت التعااذيب يف مادتااه  -16
 اثمعية الوطنية لذا القانون بسّد ثغرة قظا ية. 

ومااا وال األماار  تااا  إث بااذل جهااود فيمااا يتعلااق ابلتصااديق علاان الّبوتوكااول االختياااري  -17
 ب وغهه من اروح العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.التفاقية مناهظة التعذي

، متتلاااق وهورياااة غينياااا 30و 29و 28و 27و 26و 25-118وابلنسااابة للتولااايات  -18
ترساااانة قانونياااة تظااامن مبااادأ املسااااواة بااا  الرجااال واملااارأة  الدساااتور، وقاااانون العقاااوابت، واتفاقياااة 

املتعلاق ابلصاحة اإلبابياة  L/10/AN/2000، والقاانون القظاء علن ويه أشكال التمييز اد املارأة
 الااذي  مااي سااالمة املاارأة اثساادية وياانأ أيظاااا علاان أحكااات جنا يااة اااد ماان ينتهااق هااذا القااانونا.

 ولّدق البلد أيظاا علن الصكوك الدولية واإلقليمية الر يسية املتعلق حبقوق املرأة.
االختياري التفاقية القظاء علان وياه أشاكال التميياز وعملية التصديق علن الّبوتوكول  -19

 اد املرأة جارية حالياا.
علااان  225، يااانأ القاااانون اثناااا ي يف مادتاااه 32و 31-118وخبصاااو  التولااايت   -20
 يلااي:  يعتااّب اختفاااءا قساارايا التوقيااف أو االحت اااو أو االختطاااف أو أي شااكل آخاار ماان أشااكال مااا

ترمااه ماان محايااة القااانون علاان أياادي عااون أو أكثاار ماان  حرمااان شااخأ ماان اإلريااة، يف ظااروف
أعاااوان الدولاااة أو علااان أيااادي شاااخأ أو لموعاااة مااان األشاااخا  يتصااارفون بنااااءا علااان تااارخيأ 

 دعاام أو موافقااة ماان ساالطات الدولااة، عناادما تااؤّدي هااذه التصاارفات إث اختفاااء الشااخأ ويرافقهااا أو
هه أو املكاان الاذي يتواجاد باه. واالختفااء إما إنكار لالعرتاف ابإلرمان من اإلرية أو إخفااء مصا

 القسري يعاقب عليه ابلس ن املؤبّد .
ويدل هذا الت رمي علن رغبة السلطات الغينية يف التصديق علن االتفاقية الدولية إلماية  -21

 ويه األشخا  من االختفاء القسري.
، ابملشااااركة يف 703دتاااه وقاااانون اإلجاااراءات اثنا ياااة اثدياااد يلااازت وهورياااة غينياااا، يف ما -22

قمه املخالفاات مان قبيال دنياد األطفاال الاذي يعتاّب جر اة حارح، والتعااون ماه احملكماة اثنا ياة 
 الدولية اوجب الشارو  الايت حاددها القاانون املاذكور. وهكاذا فا ن القاانون اثناا ي وقاانون اإلجاراءات

  .34و 33-118ثنا ية الدولية: اثنا ية يتظمنان ويه أحكات نظات روما األساسي للمحكمة ا
، لّدقمج وهورية غينياا علان الّبوتوكاول  االختيااري  35-118وفيما يتعلق ابلتولية  -23

األول  امللحق  حبقوق الطفل؛ ومل تصادق بعد علن الّبوتوكول الثال  الاذي  ادد إجاراء تقادمي 
 البالغات.

الصلة دالة الدولية يف إطار التحقيقات ءات وتعتزت وهورية غينيا التعاون الكامل مه الع -24
اثنا يااة  أيلول/ساابتمّب. ولااذا الغاارض، أخااذ تعااديل القااانون اثنااا ي وقااانون اإلجااراءات 28نحاادا  

 . 36-118بع  االعتبار أحكات نظات روما األساسي: 
 راهبااا، فقااد أءتنامج اإلكومااة ابلفعال للمحققاا  بادخول ت37-118أّماا فيماا يتعلااق ابلتولاية  -25

 أيلول/سبتمّب ونشر نتا ج أعمالم.  28فيما يتعلق نحدا  
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 اإلطال املؤسسي -ابء 
، عملياة إلنشااء وتعزياز مؤسساات الادفا  عان 2015أطلقمج وهورياة غينياا، مناذ عاات  -26

 حقوق اإلنسان. وددر اإلشارة إث ما يلي:
 احملكمة الدستورية؛ •
 اثمعية الوطنية؛ •
 اثمهورية؛وسيط  •
 املؤسسة الوطنية املستقلة إلقوق اإلنسان؛ •
 اليئة العليا لالتصال؛ •
 حمكمة اإلساابت؛ •
 ووارة املواطَنة والوحدة الوطنية املكلفة اآلن حبقوق اإلنسان؛ •
 احملكمة العسكرية؛ •
 اجمللس األعلن للقظاء؛ •
 احملكمة الت ارية. •

م مااان ساااياق اقتصاااادي لاااعب ، وعلااان الااارغ61و 57-118وفيماااا يتعلاااق ابلتولااايت   -27
للغاية، باذلمج اإلكوماة الغينياة تظاحيات جسايمة إلنشااء و/أو تعزياز املؤسساات املكلفاة حبقاوق 
 اإلنسان، مسامهة بذلق بطريقة ملحوظة يف تعزيز اإلطار الوطين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.

 54و 53و 52و 51و 50و 49و 48و 47و 46و 45-118وفيماااا يتصااال ابلتولااايات  -28
وعماالا  أساساا ابملؤسسة الوطنياة املساتقلة إلقاوق اإلنساان. 147و 146، تتعلق املاداتن 56و 55و

هبااااات  املااااادت  أنشااااأت اإلكومااااة الغينيااااة املؤسسااااة الوطنيااااة املسااااتقلة إلقااااوق اإلنسااااان اوجااااب 
 وانطلقااامج هاااذه املؤسساااة يف 2011متوو/يولياااه  14الصاااادر يف  L/008/CNT/2011العظاااوي  القاااانون
 . 2014كانون األول/ديسمّب   30الصادر يف  D/2014/261/PRG/SGGاوجب املرسوت  2014عات 
عظااواا، ةعانااة  33وتتمتااه املؤسسااة الوطنيااة املسااتقلة إلقااوق اإلنسااان، الاايت تتااألف ماان  -29

دوالر ماان دوالرات  751 000فرنااق غيااين، أي مااا يعااادل  6 910 170 000ماليااة قاادرها 
ا. وتنوي اإلكومة مواللة جهودها بغية 2018الوالايت املتحدة  املصدر: مؤسسة مالية حملية، 

 املستقلة إلقوق اإلنساان ابملزياد مان اإلمكانياات ااا يسام  لاا بتعزياز اساتقالليتها مّد املؤسسة الوطنية
وابلتايل امان استقاللا التات. وقد شهدت مؤخراا تويراا جز يااا يف مكتبهاا  اا أفظان إث ولاول 

 أعظاء ُجدد.
ن يف وقدممج املؤسسة الوطنية املستقلة إلقوق اإلنسان تقريرين عن حالاة حقاوق اإلنساا -30
وعقدت سبه جلسات منذ إنشا ها، وكانامج جلساتها األخاهة قاد  2019ويف عات  2018عات 

 . 2019ُعقدت يف حزيران/يونيه 
 وسيتعلق إلالح املؤسسة املقبل بسحب حق التصويمج من  ثلي اإلدارة العمومية. -31
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 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -اثلثا   
ماا  اإلعاالن العاااملي إلقااوق اإلنسااان   7و 2و 1 املساااوا  وعاادم التمييااز  املااواد -ألف 

 واملسائل املتعلقة حبقوق حمدد 
ينأ الدستور الغيين يف املادة اخلامساة، البااح الثااين، علان ماا يلاي:  شاخأ اإلنساان  -32

ساردها  وكرامته مقدسان. ويقه علن الدولة واجب احرتات اإلنساان وكرامتاه. واإلقاوق والواجباات الاوارد
 تُنتهااق وهااي غااه قابلااة للتصاارف وال للتقااادت. وهااي أسااات كاال لتمااه بشااري وتظاامن فيمااا يلااي ال

علاان مااا يلااي:  ويااه البشاار سواسااية أمااات القااانون. وللرجاال  8الساالم والعدالااة يف العااامل . وتاانأ املااادة 
مولاده  واملرأة نفس اإلقوق. وال لوو من  امتياوات لشخأ أو حرماناه منهاا بسابب ناو  جنساه أو

 ه أو إثنيته أو لغته أو معتقداته أو آرا ه السياسية أو الفلسفية أو الدينية . عرق أو
 وإلنفاء هذه األحكات اعتمدت وهورية غينيا العديد من القوان ، من بينها: -33

واملتعلاااق ابلصاااحة  2000متوو/يولياااه  10الصاااادر يف  L/010/AN/2000القااانون  •
 ساالمة املاارأة اثساادية ويانأ أيظاااا علااناإلبابياة الااذي  ظار ختااان اإلان  و مااي 

 أحكات جنا ية؛
 القانون املتعلق ابملساواة ب  الرجل واملرأة؛ •
وياه أشاكال التميياز  318إث  313القانون اثنا ي الذي  ظر يف ماواده مان  •

يف خمتلف لاالت اإلياة اليت يرتكبها أشخا  طبيعيون أو ترتكبهاا شخصايات 
والتمييز يعاَقب عليه ابلس ن ملدة ترتاوح ب  عات وثالثة أعوات وبغرامة اعتبارية. 
 فرنق غيين؛ 10 000 000و 500 000ترتاوح ب  

 قانون العمل؛ •
 قانون اثمعيات احمللية؛ •
 قانون الصحة؛ •
 قانون حقوق الطفل. •

 ومت اعتماد نصو  تنظيمية أخرو: -34
لنهااوض ابملاارأة والطفاال والصااحة األماار املشاارتك باا  ووارات العماال االجتماااعي وا •

العامة واألمن واإلماية املدنياة والعادل وإدارة الارتاح والالمركزياة، الراماي  والصحة
إث حظاار تشااويه األعظاااء التناساالية لاافان  يف املرافااق الصااحية العامااة واخلالااة 

 يف غينيا؛
لقااة أماار ووياار االتصااال املتعلااق حبظاار نشاار اإلعااالانت والبالغااات والطقااوت املتع •

 بتشويه األعظاء التناسلية لفان  والرتويج لا؛ 
أمر ووارة األمان واإلماياة املدنياة املتعلاق اتابعاة التطبياق الفعلاي لنصاو  القاانون  •

 اليت تعاقب علن  ارسة تشويه األعظاء التناسلية لفان .
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 املتعلقااة حبقااوقولااّدقمج وهوريااة غينيااا علاان الصااكوك الدوليااة الر يسااية واإلقليميااة الر يسااية  -35
 األشخا  املستظعف :

 العهد الدويل اخلا  ابإلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  أا 
 اتفاقية القظاء علن ويه أشكال التمييز اد املرأة؛  حا 
 اتفاقية حقوق الطفل؛   ا 
 اتفاقية حقوق األشخا  ءوي اإلعاقة؛  دا 
 اهه.امليثاق األفريقي إلقوق الطفل ورف  ها 

 . 2018كما اعتمدت وهورية غينيا سياسة جنسانية وطنية نُقحمج يف عات  -36
 وهذه السياساة الايت تسات يب للتحادايت والرهااانت اإلالياة املتمثلاة يف تنمياة البلاد واحتياجاات -37

 بنااء لتماه االقتصادية والثقافياة والدينياة والبيئياة، تتاوخن  -املرأة يف خمتلف اجملاالت االجتماعية 
 خااالم ماان ويااه أشااكال الالمساااواة وعاادت اإلنصاااف اااا يظاامن لل ميااه  رجاااالا ونساااءا، فتيااات وفتيااااناا

 النهوض ةمكاانهتم من أجل تقيق منا هم الكامل واودهارهم .
املتعلقة ابلتدابه  134و 86و 83و 82و 43و 40و 39-118ويف إطار التوليات  -38

 والسياساات الواجااب اعتمادهااا ماان أجاال تساا  مكافحاة التمييااز، أطلقاامج وهوريااة غينيااا عاادة باارامج
 ومشاريه إجراءات من بينها ما يلي:

 برانمج أتني  وتشبيب اإلدارة العامة؛ •
 اإلبابياة ولاحة األت ولاحة األطفاال واملاراهق اخلطة االسرتاتي ية الوطنية للصحة  •

 ؛2020-2016والشبان للفرتة 
اخلطااااة االساااارتاتي ية الوطنيااااة للتخلااااي عاااان تشااااويه األعظاااااء التناساااالية لاااافان   •

 ؛2023-2019 للفرتة
 ؛2018-2015خطة املساواة ب  املرأة والرجل يف الفرتة  •
 مشرو  دعم املساواة ب  الرجل واملرأة ومتك  املرأة؛  •
 إنشاء التعاونيات املالية للمرأة األفريقية؛  •
 املرلد الوطين ملكافحة العنف القا م علن نو  اثنس؛  •
 املكتب الوطين للحماية اثنسانية ومحاية الطفل واألخالق؛  •
 ق من  ارسات؛ الل نة الوطنية ملكافحة االدار ابألشخا  وما اتصل بذل •
 إنشاء الفريق املواايعي املوسه املعين بنو  اثنس؛  •
إنشاااء ثااان إقليميااة لتشاا يه التخلااي عاان تشااويه األعظاااء التناساالية لفان /ختااان  •

 اإلان ؛ 
 إنشاء مراكز لتمك  املرأة والنهوض هبا؛  •
 إعداد تقرير وطين عن القظاء علن العنف اد النساء/الفتيات ومنعه؛  •
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 ؛ 20لتقرير الوطين بشأن تقييم إنفاء برانمج عمل بي  +إعداد ا •
 واه برامج متعددة الوظا ف. •

بشاااأن ابلتااادابه الواجاااب  176و 175و 167و 84-118وفيماااا يتعلاااق ابلتولااايات  -39
اختاءها لتيسه ولول املرأة إث العمل ووايدة عدد النساء يف منالاب لانه القارار، يكارت قاانون 

 ، مباادأ عااادت التمييااز يف لااال العمالاااة4، يف مادتااه 2014انون الثاين/ينااااير كاا  10العماال الصااادر يف 
 والعمل يف وهورية غينيا. 

وهااذا القااانون  ظاار علاان أي لاااحب عماال أو  ثلااه أن يسااتند إث نااو  اثاانس والساان  -40
واأللاال القااومي والعاارق والاادين واللااون والاارأي السياسااي والااديين واأللاال االجتماااعي واالنتماااء 

عادت االنتمااء إث نقاباة أو نشااا  نقاايب أو اإلعاقاة، الختااء قراراتااه خبصاو  التوظياف وتنظاايم  أو
العماال وتوويعااه والتاادريب املهااين والتطااور الااوظيفي والرتقيااة واملكافااأة وماان  االمتياااوات االجتماعيااة 

 التأديب أو إهناء عقد العمل. أو
يااداا أطلقاامج اإلكومااة الغينيااة باارانمج أتنياا  وماان منظااور التنفيااذ الفعلااي لااذا القااانون تد -41

 وتشبيب مالك اإلدارة العمومية.
، ماان 369امارأة ماان ألال لمااو   64ويف املنظوماة القظااا ية، يبلاد عاادد النسااء حالياااا  -42

 امرأة يف منالب مسؤولية. 41بينهن 
لظامان بشاأن التادابه الواجاب اختاءهاا  189و 187و 186-118وفيما يتعلق ابلتولايات  -43

تساوي الفتيات مه الفتيان يف فر  االلتحاق ابملدارت، أقدممج اإلكومة علن مباادرات عديادة 
 لتش يه الفتيات علن االلتحاق ابملدارت يف وهورية غينيا، من بينها ما يلي: 

 إنشاء كرسي جنساين جبامعة النساان العامة بسونفونيا؛ •
 عايل والبح  العلمي؛واه برامج لدعم الفتيات/النساء يف التعليم ال •
إنشاء وحدات للمسا ل اثنسانية واملساواة ب  اثنس  يف ويه معاهد التعلايم  •

 العايل والبح ؛
 امرأة سيصبحن مدرسات يف املستقبل؛ 16متويل التدريب لّبانمج املاجسته لا  •
 إنشاء جا زة االمتياو للفتيات/النساء تُقدت يف بداية كل سنة تقو ية؛ •
 ة ألخالقيات النظات التعليمي؛إنشاء ثن •
 إنشااااء جاااا زة امتيااااو للفتياااات الاااالا يااان حن يف االمتحااااانت الوطنياااة، اوجاااب األمااار •

A/2016/908/MESRS/CAB/SGG  ؛ 2016أبريل /نيسان 7الصادر يف 
مااان  جاااا زة تشااا يعية إلفاااز األسااار الااايت تاااوفّر أكثااار مااان غههاااا فرلاااة التحااااق  •

 الفتيات ابملدارت؛
 متن  دراسية للفتيات املتفوقات؛تقدمي  •
 إقامة نظات دروت خصولية؛ •
 إنشاء لندوق وطين لدعم تعليم الفتيات. •
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 68، تشامل األميااة نساابة 2014ووفقااا لنتااا ج التعاداد العااات للسااكان والساكن يف عااات  -44
ن يف املا ة فقط م 24.7يف املا ة من بينها يف لفوف النساء. و 75يف املا ة من السكان بنسبة 
يف املا ااة  54.9عاماااا فااأكثر كاان يعاارفن القااراءة والكتابااة مقاباال  15النساااء البالغااات ماان العماار 

 ابلنسبة للرجال. 
يف املا اة يف  84.5ويبلد املعادل اإلواايل لاللتحااق ابملادارت يف التعلايم االبتادا ي نسابة  -45

يف املا اااة يف  68.8بلاااد ويف املا اااة ابلنسااابة للفتياااات يف كامااال ال 75.6البلاااد ككااال مقابااال نسااابة 
 املناطق الريفية.

يف املا اة  98.9ويبلد املعدل اإلوايل للتس يل يف املرحلة اإلعدادياة للسانة األوث نسابة  -46
 يف املا ة ابلنسبة للفتيان. 104.4يف املا ة ابلنسبة للفتيات و 93.1ابلنسبة للبلد ككل مقابل 

             بتدا ياااااااااة والثانوياااااااااةا سااااااااا ل خاااااااااالل السااااااااانةوالتعلااااااااايم الثاااااااااانوي العاااااااااات  ارحلتياااااااااه اال -47
            فتاااااااااااااتا  258 871تلميااااااااااذاا مااااااااااان بياااااااااانهم  673 633التحااااااااااااق  2016-2015الدراسااااااااااية 
 1 772 348فتاااة ماان ألاال عاادد إوااايل لألطفااال يف ساان الدراسااة يبلااد  414 762مقاباال 

املعدل اإلوايل لاللتحااق فىت. وهكذا بلد  846 318فتاة مقابل  926 030طفالا من بينهم 
يف املا اااة  49يف املا اااة ابلنسااابة للفتياااات مقابااال  28يف املا اااة ابلنسااابة للم ماااو  و 38ابملااادارت 

 ابلنسبة للفتيان.
فتاااة  72 269تلميااذاا ماان بياانهم  202 544ويف التعلاايم الثااانوي يبلااد عاادد التالميااذ  -48

طفاالا  687 951ن الدراساة يبلاد فىت من ألل عدد إواايل لألطفاال يف سا 130 275مقابل 
 فااىت. وهااذا مااا  ثاال معاادل التحاااق ابملاادارت إوااايل 324 440فتاااة مقاباال  363 511ماان بياانهم 
يف املا اة  40.2يف املا ة ابلنسبة للفتيات مقابل  19.9يف املا ة ابلنسبة للم مو  و 29.4بنسبة 

 ابلنسبة للفتيان.
ف ناه علان الارغم مان أن معادل  2017-2016رتة ووفقاا لتقرير التحليل اإلحصاا ي للفا -49

االلتحاق ابلتعليم العايل آخذ يف التنامي تدرلياا ف ن معدل التحاق الفتياات ابلتعلايم العاايل يظال 
 يف املا ةا، وال سيما يف الُشعب العلمية والتقنية. 29.62منخفظاا  

ثاال يف تكااافؤ الفاار  يف واثاال هااذه النتااا ج ال تاازال هناااك تاادايت ورهاااانت قا مااة تتم -50
 العمل والتعليم:

 عدت كفاية موظفي التعليم املدرب  يف لال املسا ل اثنسانية؛ •
 عدت كفاية تفيز الفتيات الختيار الُشعب العلمية والتقنية؛ •
 عدت كفاية هياكل إيواء الفتيات يف معاهد التعليم العايل؛ •
ل املنزلياااة، واإلمااال غااااه الثقافياااة  عاااابء األشاااغا -عوا اااق العوامااال االجتماعياااة  •

 املرغوح فيه ...ا.
 119و 118و 117و 116و 115و 114و 113و 85-118وفيمااا يتعلااق ابلتولاايات  -51
 132و 131و 130و 129و 127و 126و 125و 124و 123و 122و 121و 120و
بشاأن تشاويه األعظااء التناساالية لافان  ال باد مان اإلشااارة إث اساتمرار بعا   ارسااات  133و

 اإلان  علن الرغم من حظرها.ختان 
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وباذلمج اإلكوماة، ابلتعاااون ماه شاركا ها، جهااوداا كباهة لتغياه العقليااات وتغياه الساالوك:  -52
تنظاايم محلااة توعيااة إللقاااء السااكاك ، وباارانمج مشاارتك، وخطااة اساارتاتي ية وطنيااة، إ  ... كمااا 

التناسااالية لفان /اخلتاااان،  اعتمااادت نصولااااا تشاااريعية وتنظيمياااة تظااار وتعاقاااب بشااادة تشاااويه األعظااااء
وأقاماامج هياكاال، ودرّباامج مااوظف ، وقاماامج بتوعيااة املهنياا ، والساالطات احملليااة والدينيااة وعامااة اثمهااور 

مكافحااة تشااويه األعظاااء التناساالية لفان /اخلتااان. وحسااب مااا جاااء يف تقرياار اليونيساايف  بغيااة
النساااء واألطفااال  كتااب محايااةحالااة ختااان إان  ماان خااالل م 23أُحيلاامج علاان احملاااكم  2018 لعااات

 امرأة مارسن ختان اإلان  من بينهن  راة. 17واألخالق العامة. وحىت اآلن أُدينمج 
ومعّدل حصول املرأة علن الرعاية الصحية اثنسية واإلبابية والرعاياة قبال الاوالدة مارضم  -53

 من حي  التغطية.يف املا ةا  84  2016يف املا ةا و 82  2005ابلفعل يف وهورية غينيا: 
يف  31وابلنساابة لاانفس الفاارتة ارتفعاامج نساابة النساااء الااالا يلاادن يف مرفااق لااحي ماان  -54

يف املا ااة؛ فيمااا كااادت نساابة حاااالت الااوالدة تاامج إشااراف عااامل  لااحي  مهاارة  57املا ااة إث 
 يف املا ة. 63يف املا ة إث  38تتظاعف إء ارتفعمج من 

ل قا ماة حبساب مكاان اإلقاماة ومساتوو الرفااه االقتصاادي غه أن أوجاه التفااوت ال تازا -55
 لألسر.
يف الوسط اإلظري  10نساء من ألل  9، فيما كان أكثر من 2016فعالا، ففي عات  -56

يتمااتعن بااوالدة تاامج إشااراف مااوظف  لااحي  مااؤهل  فاا ن اماارأة ماان ألاال كاال اماارأت  كاناامج 
كثاار ماان اماارأة بقلياال تعاايُ يف أشااد اأُلساار تتمتااه هبااذه الرعايااة يف الوسااط الريفااي. وكااذلق فاا ن أ

املعيشااية فقااراا ماان ألاال أربااه نساااء متااتعن اساااعدة عااامل  لااحي  مااؤهل  أثناااء الااوالدة مقارنااة 
 لمو  النساء تقريباا الالا يعشن يف اأُلسر املعيشية األكثر ثراءا. مه
دة والرعاياة أثنااء الاوالدة تامج وقد دسد التقّدت احملرو يف إطار التغطية ابلرعاية قبل الوال -57

إشراف ماوظف  لاحي  ماؤهل  ابضفااض ملحاوع يف معادل وفياات األمهاات إء اضفا  عادد 
 724إث  2005يف عااات  والدة حيااة 100 000لكاال  حالااة وفاااة 980ماان وفيااات األمهااات 
يف  7 بنسابة، أي ماا  ثال اضفااااا 2016حالة يف عاات  550مث إث  2012حالة وفاة يف عات 

 . 2016و 2012العات يف الفرتة ما ب  خالل املا ة 
ورغام محاالت التوعياة الواساعة النطااق يف لااال تنظايم األسارة، ال يازال اساتخدات وسااا ل  -58

 منه اإلمل اإلديثة حمدوداا جداا.
املتعلقاااة ابلعناااف املنااازيل، عانااامج  128و 109و 108و 107-118ويف إطاااار التولااايات  -59

 ألل عشار نسااء مان شاكل ماا مان أشاكال العناف مناذ أن بلغان سان اخلامساة عشارةمثاين نساء من 
 . 2009مقابل تسه نساء من ألل عشر نساء يف عات  2016يف عات 
ا 2009يف املا ااة يف عااات  77مقاباال  2016يف املا ااة يف عااات  56والعنااف اثساادي   -60

ا ظااااهراتن 2009ة يف عااات يف املا اا 50مقاباال  2016يف املا ااة يف عااات  29والعنااف اثنسااي  
 آخذاتن يف التناقأ. 

ويتاااي  التشاااريه الغياااين سااابل انتصااااف خمتلفاااة لظاااحااي العناااف القاااا م علااان أساااات ناااو   -61
اثنس. وسبل االنتصاف هذه  كن أن تكون إما طبية أو نفسانية أو قانونية أو قظاا ية. ولكان 

نااو  اثاانس ماان النساااء والفتيااات  نظااراا لكااون األغلبيااة العظماان ماان اااحااي العنااف القااا م علاان
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الااالا يعااان  ماان هشاشااة اقتصااادية ترافقهااا عواماال أخاارو لااا لاالة ابلتقاليااد والعااادات، وسااوء 
تفسااه الاادين، واخااتالل سااه جهاااو الدولااة يف بعاا  اجملاااالت، فاا ن ساابل االنتصاااف هااذه قليلااة 

 االستخدات إث حد كبه ونتا  ها غه مراية.
املتعلقتاا  ابلاازوا  املبكاار، تزوّجاامج أكثاار  111و 110-118ولاايت  وفيمااا يتصاال ابلت -62

من فتاة من ألل مخس فتيات قبل سن اخلامسة عشرة وأكثر من النصف قبل سن الثامنة عشرة 
يف الوسااط الريفااي. األماار الااذي يعااّرض الفتيااات للعنااف واالعتااداء اااا  اانعهن ماان عاايُ حياااهتن  

 تهن استقبل أفظل.كما  لو لن ويقلأ إث حد كبه فرل
عاماااا ابلنساابة لل ميااه  18والقااانون املاادين اثديااد  اادد اآلن الساان القانونيااة للاازوا  بااا  -63

ا.   فتياانا وفتياتم
بشااأن تاادابه تعزيااز ومحايااة  137و 135و 134و 58-118وفيمااا يتعلااق ابلتولاايات  -64

يراعااي  2008عااات  حقااوق الطفاال، واااعمج وهوريااة غينيااا واعتماادت مدونااة إلقااوق الطفاال منااذ
 مظموهنا أحكات اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي إلقوق الطفل ورفاهه. 

وتقاادت غينيااا ابنتظااات تقاريرهااا عاان حالااة الطفاال إث ثنااة حقااوق الطفاال يف إطااار تعاوهنااا  -65
 مه آليات حقوق اإلنسان وواعمج خطة عمل وطنية من أجل إعمال حقوق الطفل.

اااه باارانمج ملواءمااة مظاامون اتفاقيااة حقااوق الطفاال مااه التشااريه الااوطين. ولااري حالياااا و  -66
والقااانون املاادين اثديااد ألااب   اان  نفااس املركااز ونفااس اإلقااوق ثميااه األطفااال أياااّاا كااانوا: سااواء  
 18كانوا أطفاالا طبيعي  أو أطفال وان أو أطفال سفاح. ويف نفاس الساياق، ألاب  سان الرشاد 

 والفتيان علن حد سواء.عاماا ابلنسبة للفتيات 
 ويف إطااار تنفيااذ خطااة عماال ووارة العماال االجتماااعي ومحايااة املاارأة والطفاال، تنشااد اثمهوريااة -67

 الغينية األهداف االسرتاتي ية التالية:
 محاية لحة األطفال يف الوسط املدرسي؛ •
 محاية األطفال من سوء املعاملة واالستغالل والعنف؛ •
 ي واثنسي؛اإلماية من االعتداء اثسد •
 اإلماية القظا ية لألحدا ؛ •
 األحدا  اثاحنون؛ •
 التأطه اجملتمعي لألطفال الصغار. •

وأتا بعا  هياكاال منظماات اجملتمااه املاادين لتكّمال التاادابه اإلكوميااة يف إطاار تعزيااز ومحايااة  -68
 حقوق الطفل: 

 برملان أطفال غينيا؛ •
 حة العنف اد األطفال؛اجمللس االستشاري ألطفال وشباح غينيا من أجل مكاف •
 حركة األطفال والشباح العامل  يف غينيا؛ •
 النوادي املدرسية؛ •
 اندي القيادايت الشاابت. •
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 بشااأن تساا يل الااوالدات، يف إطااار 81و 80و 79و 78-118وفيمااا يتعلااق ابلتولاايات  -69
 امان هوية قانونية وحق أساسي لألطفال، أحروت وهورية غينيا تقدماا هاماا. 

كان ثالثاة أطفاال مان با  ألال كال أربعاة أطفاال مسا ل  يف   2016فعالا، ففي عات  -70
سااا ل اإلالاااة املدنياااة فتيااااانا كاااانوا أت فتياااات. وهاااذا املعااادل لااايس موّحاااداا علااان املساااتوو الاااوطين: 

يف املا ااة يف املناااطق  67ملا ااة يف املناااطق اإلظاارية إالّ أنااه ال يبلااد إال نساابة يف ا 90أنااه يبلااد  ولااو
 الريفية اليت يقطنها ثلثا سكان البلد.

وتُاانّظم محااالت توعيااة عدياادة تاادعو إث تساا يل الااوالدات علاان كاماال الاارتاح. ويساااهم   -71
الااوالدات. وُتساالم  كاال ماان اإلكومااة واليونيساايف وخطااة غينيااا مااادايا ومالياااا يف عمليااات تساا يل

ا 6شهادة الوالدة لاانا وأجل طلب التسا يل الاذي كاان يف البداياة أسابوعاا مت متدياده إث ساتة  
 أشهر لتمك  ويه األطفال من التس يل والسماح للوالدين املتأخرين ابلقيات اا يلزت.

بشااأن عماال األطفااال، لااّدقمج  139و 138و 136-118وفيمااا يتعلااق ابلتولاايات  -72
يف كاانون  182و 138هورية غينيا علان اتفااقييت منظماة العمال الدولياة/مكتب العمال الادويل و

 خبصو  عمل األطفال. 2001األول/ديسمّب 
بشأن محاياة األطفاال مان تاداعيات النزاعاات  34و 33-118وفيما يتعلق ابلتوليت   -73

د األطفااال ماان ألاال غيااين املساالحة، ماا  باارانمج مشاارتك باا  اإلكومة/الشااركاء التقنياا  بتحدياا
وإعااادة إدمااااجهم يف اجملتمااه الغياااين بعاااد أن كااانوا يقااااتلون يف ساااهاليون و/أو ليااّباي أثنااااء اإلااارب  

 األهليت . وتعلقمج نفس العمليات ابألطفال األجانب الالجئ  يف غينيا.

 اإلق يف اإليا ، وإاامة العدل، ومسألة التعذيب -ابء 
 علاان مااا يلااي:  لفنسااان اإلااق يف تطااوير شخصاايته حبريااة. 6 مادتااه ياانأ الدسااتور الغيااين يف -74

 ولااه اإلااق يف اإلياااة ويف السااالمة اثساادية واملعنويااة؛ وال لااوو إخظااا  أحااد للتعااذيب أو املعاملااة
العقوبااة القاسااية أو الالإنسااانية أو املهينااة. وال لااوو إرغااات أحااد علاان تنفيااذ أماار يكااون غااه قااانوين  أو

دد القاااانون األمااار غاااه القاااانوين بشاااكل وااااا . وال لاااوو ألحاااد التاااذر  نوامااار بشاااكل وااااا . و ااا
تعليماااات يتلقاهاااا لتّبيااار  ارساااة التعاااذيب أو املعاملاااة أو العقوباااة القاساااية أو الالإنساااانية أو املهيناااة  أو

 املرتكبة يف  ارسة وظا فه. ولب أال يّبر أي واه استثنا ي أو طاره انتهاكات حقوق اإلنسان .
وإءا كان الدستور يكرت التمتاه هباذه اإلقاوق بشاكل عاات فا ن نصولااا تشاريعية أخارو  -75

تعاقب علان انتهاكهاا علان وجاه التحدياد، وال سايما القاانون اثناا ي وقاانون اإلجاراءات اثنا ياة 
 ومدونة حقوق الطفل وقانون العدالة العسكرية. 

أن إلاالح النظاات القظاا ي، بشا 154و 150و 144-118وفيماا يتعلاق ابلتولايات  -76
اختاااذت وهورياااة غينياااا العدياااد مااان التااادابه الرامياااة إث تسااا  إدارة القظااااء ومكافحاااة اإلفاااالت 

 العقاح. من
 وهذه التدابه نوعان: تشريعي وتنظيمي:  -77

 بشأن تنظيم القظاء؛ 2015أغسطس /آح 13الصادر يف  L 019/ANالقانون  •
بشااأن  2016تشاارين األول/أكتااوبر  26يف الصااادر  L 059/2016/ANالقااانون  •

 القانون اثنا ي؛
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بشااأن  2016تشاارين األول/أكتااوبر  26الصااادر يف  L 060/2016/ANالقااانون  •
 قانون اإلجراءات اثنا ية؛

 بشااأن األماان اإللكاارتوين 2016متوو/يوليااه  28الصااادر يف  L 037/2016/ANالقااانون  •
 ر ة اإللكرتونية؛ومحاية البياانت الشخصية وهياكل مكافحة اث

 بشااأن لااالحيات 2017شاابا /فّباير  23الصااادر يف  L 003/2017/ANالقااانون  •
 احملكمة العليا وتنظيمها؛

 بشااأن منااه الفساااد 2017آح/أغسااطس  17الصااادر يف  L/041/2017/ANالقااانون  •
 يتصل به من خمالفات وكشفه واملعاقبة عليه؛ وما

 2017كانون األول/ديسامّب   28الصادر يف  D/2017/337/PRG/SGGاملرسوت  •
 بشاااااأن 2017أاير/ماااااايو  31الصااااادر يف  L/2017/037/ANبشااااأن إلااااادار القاااااانون 
 قانون العدالة العسكرية؛

 2016تشاارين األول/أكتااوبر  31الصااادر يف  D/309/SGG/PRG/2016املرسااوت  •
 بشأن النظات القظا ي ومؤسسات الس ون؛

 2016تشاارين األول/أكتااوبر  31الصااادر يف  D/310/SGG/PRG/2016املرسااوت  •
 بشأن النظات األساسي ملوظفي إدارة الس ون.

 التدابه املؤسسية:  -78
 إنشاء احملكمة العسكرية؛ •
 13الصااااااااااااادر يف  L 019//2015/ANإنشاااااااااااااء احملكمااااااااااااة الت اريااااااااااااة: القااااااااااااانون  •

 4الصاادر يف  L 033/2017/ANواملانق  اوجاب القاانون  2015أغساطس /آح
 ؛2017يوليه /متوو

 إنشاء الل نة الوطنية ملكافحة االداار ابألشاخا  وماا يتصال باذلق مان  ارساات: •
 ؛2017شبا /فّباير  17الصادر يف  D 039/2017/PRG/SGGاملرسوت 

 إنشاء احملكمة الدستورية؛ •
 .إنشاء حمكمة اإلساابت •

لعدالاة، وأُنشئمج، يف للب ووارة العادل، مديرياة وطنياة معنياة ةعماال اإلاق يف الولاول إث ا -79
ومديرياااة وطنياااة للتشاااريه، ومديرياااة وطنياااة لتعلااايم الشاااباح اخلاااااه لفشاااراف واإلماياااة القظاااا ية. 

 قانونية يف خمتلف مناطق البلد.  وهناك أيظاا ُدور عدالة تظطله هي األخرو بدور مكاتب
حمكماة لاال   26ويف ساياق القاانون اثدياد املتعلاق بتنظاايم القظااء يف غينياا، مت تويال  -80

إث حماكم ابتدا ية  إلغاء حمكمة اثناايتا خمتصة يف اجملال اثنا ي. األمر الذي أدو إث الفصل 
 ب  سلطة املقاااة واإلكم. وهاذا القاانون يسام  للمتقاااي ابالساتفادة مان مبادأ درجاة االختصاا 

ومتوساط  املزدو  يف اجملال اثنا ي وخبف  مدة اإلبس االحتياطي إث حد كبه، وكذلق التكلفة
 معدل املسافة اليت يقطعها املتقااون.
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 وفيما يتصل ابلّبامج واملشاريه ددر اإلشارة إث ما يلي: -81
السياسة الوطنية إللالح العدالة، اليت كّملتها خطة عمل ءات أولوية إللاالح  •

 ا؛2019-2015العدالة  
 برانمج دعم إلالح قطا  العدالة؛ •
 أيلول/سبتمّب والنهوض حبقوق اإلنسان؛ 28تكبة يف املشرو  املتعلق ابلفظا ه املر  •
 مشرو  دعم تعزيز السلسلة اثنا ية ومكافحة اإلفالت من العقاح. •

 146و 145و 143و 104و 102و 97و 96و 95-118وفيمااااا يتصاااال ابلتولاااايات  -82
خبصااو  مكافحااة اإلفااالت ماان العقاااح والتعااذيب، فاا ن  158و 53و 151و 148و 147و

 ستور تظر اإلفالت من العقاح والتعذيب.من الد 6 املادة
فماااا بعااادها. وأعماااال  232والقاااانون اثناااا ي اثدياااد يعاااّرف وُلااارت التعاااذيب يف ماااواده  -83

مالي  فرنق غيين  5 000 000و 500 000التعذيب ألب  يُعاَقب عليها بغرامة ترتاوح ب  
   بسّد الفراغ القظا ي.وابلس ن ملدة ترتاوح ب  مخسة أعوات وعشرين عاماا. وهذا يسم

وإث يومنااا هااذا تنظاار احملاااكم يف القظااااي املتعلقااة حباااالت التعااذيب واملعاملااة الالإنسااانية  -84
 أو املهينة املرتكبة علن أيدي قوات الدفا  واألمن، ومن بينها: 

قظااية قا ااد اللااواء السااابه ملكافحااة اثر ااة وغااهه ماان األشااخا  الااذين متاامج حماااكمتهم  -85
ت النيابة العمومية بناءا علن شكوو من املنظمة الغينياة إلقاوق اإلنساان ومنظماة نفاس اإلقاوق أما

لل مياااه بااادعم مااان االتااااد الااادويل إلقاااوق اإلنساااان بتهماااة تعاااذيب السااايد أمحااادو ديوغوساااو يف 
 بكاكيمبو بعد أن أوقف أثناء مظاهرات سياسية نظمتها املعاراة. 2016 عات
الشارطة السايد ساليفو والتاو ساو مااورو وأشاخا  آخارين متامج حمااكمتهم امللاف املتعلاق بنقياب  -86

فرنااق  مالياا  أعااوات وباادفه غرامااة قاادرها عشاارة 6بتهمااة التعااذيب والعنااف وأُدينااوا ابلساا ن املشااد ملاادة 
فّبايار /شابا  4الصاادر يف  08فرنق غيينا ك ّب لألارار اوجب اإلكم رقم  10 000 000غيين  
 عن احملكمة االبتدا ية يف ديكس  بكوانكري. 2019
ملااااف النيابااااة العموميااااة اااااد نقيااااب الشاااارطة كااااايل دايلااااو الااااذي متاااامج مقاااااااته بتهمااااة  -87

االعتااداء ابلعناااف غاااه املتعماااد الاااذي أدو إث الوفااااة دون نياااة القتااال علااان شاااخأ تهناااو محيااادو 
ا أعوات وبدفه غرامة 10ه ابلس ن ملدة عشرة  دايلو وبتهمة االعتداء ابلعنف املتعمد وُحكم علي

الصاادر  9ا مليون فرنق ك ّب لألاارار لصااحل املادع ، اوجاب القارار رقام 50قدرها مخسون  
 عن احملكمة االبتدا ية بديكس . 2019شبا /فّباير  4يف 
فاا  واملتعلااق حب 2015حزيران/يونيااه  4الصااادر يف  L 009/2015/ANوجاااء اعتماااد القااانون  -88
 العات لتعزيز أتطه التظاهرات العامة بشكل أفظل.  األمن
واوجب هذا القانون ال تُقبل إال األسلحة التقليدية يف حفا  األمان: الغااوات املسايلة للادمو ،  -89

وغااااو الكّبيااامج، وخاااراطيم املااااء، والاااراوات ... واساااتخدات األسااالحة النارياااة تكماااه ظاااروف الااادفا  
 الشرعي عن النفس أو حاالت الظرورة القصوو شريطة رد الفعل املال م واملتناسب مه الواه. 

 ةواالنتقات الشعيب وقصا  الغوغااء اللاذان ألابحا ظااهرت  تبعثاان علان القلاق لكوهنماا اثابا -90
 اعتداء متعمد ابلعنف وجر ة قتل، حسب اإلالة، يف القانون اثنا ي.
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وإواء هاذه الظاااهرة املتناميااة أكثار فااأكثر ابشاارت الدولاة مالحقااات قظااا ية ااد بعاا  اثناااة  -91
 6يف  املزعااوم . فهااذا هااو اإلااال يف ساايغهي حياا  أُدياان ثالثااة شاابان وُحكاام علاايهم ابلساا ن املؤبااد

 .2018حزيران/يونيه 
ويف سياق مكافحة اإلفالت من العقاح، حاكممج حمكمة اثناايت يف نزيريكاوري، يف  -92

، سااتة وعشاارين شخصاااا متهماا  بقتاال مثانيااة أشااخا  2015آءار/مااارت  23جلسااتها املعقااودة يف 
يف وومااي. وعلاان إثاار احملاكمااة  2014ينتمااون إث فريااق توعيااة اااد وابء إيبااوال يف أيلول/ساابتمّب 

 اا وُحكم عليهم ابلس ن املؤبد وبرّأت مخسة عشر شخصاا آخرين لعدت ثبوت الُتهم.متهم 11 أُدين
 1048بشااأن ظااروف االحت اااو، تاانأ املااادة  106و 105-118وطبقاااا للتولاايت   -93

مااان قاااانون اإلجاااراءات اثنا يااااة اثدياااد علااان أن  املااادان  واحملكااااوت علااايهم واملتهمااا  احملت اااازين 
 س ن. وال بد من وجود س ن ابلقارح مان كال حمكماة ابتدا ياة وكال احتياطياا يتم احت اوهم يف

 حمكمة استئناف .
 وهناك إمكانية الطعان يف شارعية االحت ااو مان قتبال احملت ازين أماات حمكماة: لاوو للمحت از -94

أو حماميه طلب اإلفرا  املؤقامج يف أي إلظاة أثنااء اإلجاراء. وقاااي التحقياق يكاون عند اذ ملزمااا 
 ساعة. 48لب إث املدعي العات يف غظون ةحالة الط

 من قانون اإلجراءات اثنا ية علان أن  املادان  واملتهما  املوااوع  1051وتنأ املادة  -95
رهاااان االحت اااااو االحتياااااطي يودعااااون يف ونزانااااة فرديااااة. وال لااااوو اخلاااارو  عاااان هااااذا املباااادأ إال يف 

 اإلاالت التالية:
 إءا طلب ءلق املعنيون ابألمر؛ •
 بررت شخصيتهم، من أجل مصلحتهم، أال يرتكوا افردهم؛ إءا •
إءا أُءتن لم ابلعمل واتابعة تدريب مهين أو مدرسي إءا ما فرامج ءلق اارورة  •

 التنظيم؛
عناادما يااود  املتهمااون واملاادانون يف ونزانااة واعيااة لااب أن تكااون الزنزانااة مكيفااة  •

 يكااون هااؤالء األشااخا  إليااواء عاادد األشااخا  احملت اازين املااودع  هبااا. ولااب أن
 قادرين علن التعايُ. وال بد من امان أمنهم وكرامتهم .

 وقد فرغمج اإلكومة منذ قليل من اعتماد نّصي مرسوم : -96
 2016تشاارين األول/أكتااوبر  31الصااادر يف  D/309/SGG/PRG/2016املرسااوت  •

 واملتعلق ابلنظات القظا ي ملؤسسات الس ون؛
 2016تشاارين األول/أكتااوبر  31الصااادر يف  D/310/SGG/PRG/2016املرسااوت  •

 بشأن النظات األساسي إلدارة الس ون.
به واختااذت اإلكومااة تاادابه خمتلفااة ترمااي إث تساا  ظااروف االحت اااو. وأفظاامج هااذه التاادا -97

 إث تس  الدوا ر املكلفة ابلتغذية يف الس ون خالة.
 وأقدممج اإلكومة علن إجراءات/مشاريه أخرو: -98

 برانمج بناء وترميم الس ون؛ •
باارانمج اإللااالح بشااأن حرفيااة الشاارطية والاادرك ماان خااالل واااه مدونااة قواعااد  •

 سلوك وتوفه فر  التدريب والتوعية املوجهة إث الشرطة والدرك؛
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 بناء وترميم البىن التحتية القظا ية؛ مشرو  •
 توفه التدريب املستمر ثميه الفاعل  يف السلسلة اثنا ية، ان يف ءلق احملامون؛ •
 اإلءن ابملراقبة املستقلة للس ون ومراكز االحت او التابعة للدرك؛ •
 إنشاء مديرية وطنية إلدارة الس ون وإعادة اإلدما ؛ •
 الس ون.برانمج تدريب موظفي  •

 تعاد وهوريااة غينياا مثانيااة مراكاز احت اااو  مخساة اتبعااة حملكماة االسااتئناف بكاوانكري وثالثااة -99
 ساا ناا اتبعاااا حملكمااة االسااتئناف 13ساا ناا ماادنياا   23اتبعااة حملكمااة االسااتئناف بكانكااانا. ويوجااد 

 س ون اتبعة حملكمة استئناف كانكانا. 10بكوانكري و
اليت أتوي حماكم لل  س ن مادين، ابساتثناء ماسانتا يف منطقاة الغااابت وألغلبية احملافظات  -100

 ويف ماندايان بغينيا العليا وكوبيا وتوغوي يف غينيا الوسطن.
وتوجااد يف كاال منطقااة إداريااة غاارف أمنيااة لفياادا  رهاان االحت اااو االحتياااطي علاان مسااتوو  -101

ركاااز الشاارطة اإلظاااري، وفرقاااة التااادّخل املديريااة العاماااة لألمااان التابعاااة للشاارطة، ومركاااز الشااارطة، وم
 واألمن املتنقلة، والادرك الاوطين، وفرقاة الادرك اإلقليماي، ووحادة الادرك املتنقلاة. أماا احملافظاات األخارو

 فهي ال متتلق أماكن احت او احتياطي يف مراكز الشرطة والدرك. 
ن، ءلااق أهنااا قااد واخلالااية املشاارتكة باا  مراكااز االحت اااو هااذه هااي أهنااا عفااا عنهااا الاازم -102

 بُنيمج ويعها تقريباا أثناء اإلقبة االستعمارية أو خالل سنوات االستقالل األوث بعادد حمادود جاداا مان
احملت اازين. وويااه هااذه املراكااز تعماال نكثاار ماان طاقااة اسااتيعاهبا اإلقيقيااة. فعلاان ساابيل املثااال فاا ن 

حمت ازاا  1 573د، كاان ووي الس ن املركازي بكاوانكري، الاذي هاو أكاّب مركاز احت ااو يف البلا
 شخأ. 300بطاقة استيعاح  2017يف عات 
وعلن مستوو التكّفل، ف ن املؤسسة الوحيدة املعنية ابلطب النفساين للمحت زين الذين  -103

 تااجون إث متابعااة نفسااانية وطبيااة هاي املركااز الطاايب اثااامعي بادونكا الواقااه يف كااوانكري. وهااذا 
 يم حمت زي احملافظات والتكفل هبم.الواه لعل من الصعب تقي

وأخهاا، خالل األعوات املااية كان اثزء األعظم من أحكات قواعد الهاي  قواعد األمم  -104
املتحدة الدنيا إلماية األحدا  احملروم  من حريتهم، اليت اعتمدهتا اثمعية العامة لألمم املتحدة 

 ة قواعد األمم املتحدة الادنيا ملعاملاة احملت ازين ا وكذلق  لموع1990كانون األول/ديسمّب   14يف 
 مرجعاااا لل نااة الوطنيااة املكلفااة ةلااالح التشااريه اثنااا ي  القااانون اثنااا ي وقااانون اإلجااراءات اثنا يااة

 ومدونة الطفلا. 
 من العهاد الادويل اخلاا  ابإلقاوق املدنياة والسياساية، 10من املادة  3و 2وعمالا ابلفقرت   -105
ماان  لموعااة قواعااد األماام املتحاادة الاادنيا ملعاملااة الساا ناء ، ال بااد ماان الفصاال  8لنقطااة وطبقاااا ل

 اثسدي ب  احملت زين حبسب نو  جنسهم وسنهم وسوابقهم وسبب احت اوهم ومتطلبات معاملتهم.
واوجااب أحكااات املرسااوم  اثدياادين املتعلقاا  ةدارة الساا ون املشااار إليهمااا أعاااله، لااب  -106
ؤسسااات الساا ون حبياا  تااود  خمتلااف فئااات احملت اازين يف أماااكن أو أجنحااة خمتلفااة حبسااب تنظاايم م

 ناااو  جنساااهم ومركااازهم وسااانهم، ولاااب تاااوفه ماااوظف  بعااادد كاااافم وماااؤهل  وءوي كفااااءة و رتماااون
 حقوق اإلنسان. 
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وال وجود لس ون خمصصة للنساء. فالنساء  ت ازن نجنحاة أو ونازاانت خالاة داخال  -107
  ون. خمتلف الس

 وفيماا يتعلاق ابألحادا ، ويف غيااح مركاز متخصااأ إلعاادة التأهيال، فا ن األحادا  اثاااحن  -108
ُ ت زون يف نفس األماكن اليت ُ ت ز هبا الكباار يف معظام سا ون البلاد، ااا يف ءلاق يف سا ن  

 كوانكري املركزي.
 وتفااادايا الحت اااو األحاادا  اثاااحن  أو إيااداعهم الساا ن االحتياااطي تتاادخل الااووارة املكلفاااة -109

نظمااات اجملتمااه املاادين ابلطفولااة ومفواااية األماام املتحاادة السااامية إلقااوق اإلنسااان والعديااد ماان م
 - اللتماات اإلفارا  عان األحادا  ووااعهم تامج تصارف أسارهم ألغاراض إعاادة إدمااجهم االجتماااعي

 املهين أو التولل إث اتفاق ابلرتااي مه املدعي.
أنشاائمج ثنااة متابعااة خبصااو  اإلاابس االحتياااطي اتبعااة لااووارة العاادل  2016ويف عااات  -110

الل ناااة ا. وكانااامج هاااذه 2016كاااانون الثاين/ينااااير   15صاااادر يف ال/MJ/CAB/2016/007 األمااار رقااام 
وكانامج  مكلفة بتقييم الواه وةجراء إحصاء شامل لألشاخا  احملت ازين مؤقتااا يف مؤسساات السا ن.

طريقااة لتحساا   مكلفااة أيظاااا ابقاارتاح طريقااة لتيسااه اإلفاارا  عاان األشااخا  احملت اازين مؤقتاااا وكااذلق
 حتياطي يف الس ون. اإلدارة العملية لالحت او اال

محاااامج لل ناااااة  2016مؤسسااااة ساااا ن متاااامج وايرهتااااا يف عااااات  27والبياااااانت الاااايت قاااادمتها  -111
با   شخصااا حمت ازاا بشاكل مؤقامج كانامج مادة احت ااوهم االحتيااطي تارتاوح 1 548ابلتولل إث رقام 
 700شخصااااا كاااان  1 548عامااااا. ومااان ألااال هاااؤالء احملت ااازين مؤقتااااا وعاااددهم  13عاااات وأكثااار مااان 

 شخأ حمت زين ألفعال جنا ية واآلخرون ألسباح إلالحية.
 وألاابحمج الساالطات العامااة أتءن للمنظمااات اإلنسااانية والدينيااة احملليااة ابلتحااول إث الساا ون -112

 لتقدمي رعاية طبية وغذاء ألشد احملت زين حاجة، وال سيما يف س ن كوانكري املركزي.
 149و 142و 141و 112و 70و 62و 60و 36-118وفيمااا يتعلااق ابلتولاايات  -113
 أيلول/ساااابتمّب واملصاااااإلة الوطنيااااة، ختطّاااان 28بشااااأن أحاااادا   160و 159و 157و 155و 152و

 13مرحلااة جدياادة ةنشاااء ثنااة توجيهيااة للقظااية يف  2009أيلول/ساابتمّب  28ملااف أحاادا  
 .2018نيسان/أبريل 

وارد املاليااة الالومااة، وإنفاااء آليااة وهااذه الل نااة مكلفااة بتنظاايم القظااية يف غينيااا وتعبئااة املاا -114
 إلماية القظاة والظحااي والشهود وويه املتداخل  يف القظية وإقامة آلية لتعوي  الظحااي. 

 ،2019حزيران/يونيااه  26ورفظاامج احملكمااة العليااا، يف جلسااتها الاايت ُعقاادت يااوت األربعاااء  -115
 2009أيلول/ساابتمّب  28ف أحاادا  الطعاان الااذي تقاادت بااه املاادعون ابإلااق املاادين اااد إعااادة ولاا

  جرا م عادية  واد اإلكم بعدت ما  الدعوو لصاحل اابط  عسكري  ومها متورطان مزعومان. ب
 28وهااااذا القااااارار، الاااااذي ال  كاااان الطعااااان فياااااه، يفااااات  اجملااااال أماااااات حماكماااااة أحااااادا   -116
 سبتمّب يف غينيا. /أيلول
تفكاه املؤقتاة إث ر ايس اثمهورياة التقريار املنبثاق ويف إطار عملية املصاإلة قدممج ثناة ال -117

 .2016عن املشاورات يف حزيران/يونيه 
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ووفقاا لتوليات هذا التقرير أُعتد مشرو  قانون أويل يتعلق ةنشاء ثنة للحقيقة والعدالاة  -118
ة بادعم مان مفواااية األمام املتحااد 2016واملصااإلة وأُقار هااذا املشارو  أثنااء حلقااة عمال يف عااات 

 السامية إلقوق اإلنسان وه كافة اثهاات الفاعلاة  السالطات السياساية، والشاركاء التقنياون واملااليون،
 ووعيات الظحااي واجملتمه املدينا.

ويف الرتكيبااااة اثدياااادة للااااووارة املكلفااااة ابملواطَنااااة والوحاااادة الوطنيااااة توجااااد مديريااااة وطنيااااة  -119
 ملية املصاإلة املكيفة وفقاا للسياق الغيين.للمصاإلة مكلفة اهمة التفكه يف أدوات ع

 بشاااأن تااادريس 156و 103و 101و 100و 99و 98-118وفيماااا يتعلاااق ابلتولااايات  -120
مان الدساتور علان ماا يلاي:  25مان املاادة  2حقوق اإلنسان لقوات الدفا  واألمن، تنأ الفقرة 

 ... يتع  علان الدولاة إدرا  حقاوق اإلنساان يف بارامج حماو األمياة والتعلايم علان خمتلاف مراحال 
ل التعليم الثانوي واثامعي ويف ويه برامج تادريب القاوات املسالحة وقاوات األمان العاات وماا اتصا

 بذلق من قوات أخرو . 
 ويف هذا السياق أطلقمج اإلكومة برامج عّدة: -121

بارانمج تاادريب األعاوان علاان تقنيااات التادّخل وتقنيااات الرماي وحركااات التاادّخل  •
 ا؛2017االحرتافية  كانون الثاين/يناير وشبا /فّباير 

يف  خلطارينبرانمج تدريب األعوان علن تقنيات املراقبة والتتبّاه، وتوقياف األشاخا  ا •
 ا؛2017و 2016الطريق العات  

بااارانمج تعزياااز الكفااااءات اثااااري لتطاااوير شااارطة لتمعياااة أكثااار وقا ياااة وأقااال ردة  •
 فعل. والشرطة اجملتمعية هذه تعمل ابلفعل يف مناطق اختبارية؛

 ؛2016برانمج الدعم التقين لفرقة املباحثات والتدّخل يف عات  •
 ؛2016سبتمّب /واإلماية املدنية يف أيلولإعادة فت  املدرسة الوطنية للشرطة  •
 تقدمي الدعم ملدارت الدرك  سونفونيا وكالياا. •

وتوالاال وهوريااة غينيااا العماال لتعزيااز املؤسسااات املكلفااة بتعزيااز ومحايااة حقااوق اإلنسااان  -122
 املؤسسة الوطنية املستقلة إلقوق اإلنساان واحملكماة الدساتورية والسالطة العلياا لالتصاال ومكتاب 

 وسيط اثمهورية وووارة املواطَنة والوحدة الوطنية ...ا. 
ثديااادة وّساااعمج نطااااق تااادّخل ووارة حقاااوق اإلنساااان وعملياااة إعاااادة التنظااايم اإلكاااومي ا -123

واإلاارايت العامااة السااابقة الاايت ألاابحمج تُعاارف بااووارة املواطَنااة والوحاادة الوطنيااة. وابإلاااافة إث حقااوق 
 اإلنسااان فاا ن مسااا ل املواطَنااة ومنااه اخلالفااات وحفاا  الساالم واملصاااإلة هااي األخاارو ماان مشااموالت

 اإلدارة اثديدة.
ور املؤسسي مت تويل الغرفة اإلدارية والدستورية ابحملكمة العليا إث حمكمة ويف إطار التط -124

دسااتورية مكلفااة ابلسااهر علاان دسااتورية القااوان  واللااوا   وهااي خمتصااة يف لااال حقااوق اإلنسااان 
 واإلرايت األساسية.

 وحّولمج أيظاا دا رة اإلساابت ابحملكمة العليا إث ديوان حماسبة.  -125
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 األساسيةاإلرايت  -جيم 
 ماان الدسااتور علاان مااا يلااي:  لكاال شااخأ اإلااق يف حريااة االعتقاااد والتفكااه 7تاانأ املااادة  -126

عان  واجملاهرة بدينه وآرا ه السياسية والفلسفية. فالفرد حر يف التعبه عن أفكاره وآرا اه وإبادا ها ونشارها
 صااادر املتاحااة لل ميااه.طريااق الكلمااة والكتابااة والصااورة. وهااو حاار يف تثقيااف نفسااه واالطااال  علاان امل

وحرية الصحافة مظمونة وحممية. وحرية إنشاء هيئة لاحافة أو وساا ل إعاالت لفعاالت السياساي 
أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو الراياي أو الرتفيهي أو العلمي مظمونة حبرية. واإلق 

شارو   ارساة هاذه اإلقاوق  يف الولول إث املعلومات العامة مظمون للماواطن . و ادد القاانون
 ونظات وظروف أتسيس الصحافة ووسا ل اإلعالت .

مااا يلاااي:  ثمياااه املااواطن  اإلاااق يف التظاااهر ويف تنظااايم املساااهات.  10وتظاايف املاااادة  -127
واإلق يف التقدت بعرا   معرتف به لكل لموعة من املواطن . وثميه املاواطن  اإلاق يف تكاوين 

 ملمارسااة حقااوقهم وأنشااطتهم السياسااية أو االقتصااادية أو االجتماعيااة أو الثقافيااةاثمعيااات والرابطااات 
بشاااكل وااااعي. وثمياااه املاااواطن  اإلاااق يف اإلقاماااة علااان تاااراح اثمهورياااة والتنقااال باااه ودخولاااه 

 ومغادرته حبرية . 
بشاأن حرياة التظااهر  166و 165و 164و 163و 161-118وفيماا يتعلاق ابلتولايات  -128

 كوين اثمعيات والتعبه، ال بد من اإلشارة إث أن هذه اإلرايت مظمونة يف غينيا. والت مه وت
 ولت سيد األحكات الدستورية توجد القوان  التالية: -129

 بشأن حرية الصحافة الذي ألغن درمي اثُن  الصحفية؛ L/002القانون  •
لسالطة بشاأن ا 2010حزيران/يونيه  22الصادر يف  L/2010/003/CNTالقانون  •

 العليا لالتصال؛
 قانون الولول إث املعلومات العامة؛ •
 قانون ترير موجات الب ؛ •
بشاااااأن حفااااا   2015حزيران/يونياااااه  4الصاااااادر يف  L/2015/009/ANالقاااااانون  •

 النظات العات؛
 أحكات القانون اثنا ي املتعلقة ابلتظاهرات العامة. •

أربااه قنااوات تلفزيونيااة خالااة علاان  وحااىت اليااوت، تباا  أكثاار ماان ما ااة حمطااة راديااو حاارة و  -130
 كامل الرتاح الوطين ويتمته الصحفيون حبرية تعبه اتمة.

 وتصاادر ابنتظااات لااحف مكتوبااة جدياادة كمااا أن الصااحافة اإللكرتونيااة آخااذة هااي األخاارو -131
 يف االنتشار.

لناشاري  وكافة اثمعيات الصحفية  الرابطة الغينية للصحافة اإللكرتونية، والرابطة الغينية -132
 غينيااا الصحافة املستقلة، واتاد احملطاات والقناوات اإلءاعياة والتلفزيونياة يف غينياا، وجامعاة املادون  يف

 تتلقن ابنتظات إعاانت من اإلكومة.
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 بشاأن شافافية االنتخاااابت التشاريعية والروساية والبلديااة، 162-118وفيماا يتعلاق ابلتولااية  -133
طبقاا اعتمد لمو  النواح بتوافق اآلراء القانون اثديد املتعلق ابلل نة الوطنية االنتخابية املستقلة 
 .2016لتولااايات اإلاااوار السياساااي بااا  األغلبياااة الروساااية وأحااازاح املعارااااة يف أيلول/سااابتمّب 
 يااه مااديريولاادرت أيظاااا تعليمااات وقاارارات عاان ووارة إدارة الاارتاح والالمركزيااة أوعاازت إث و

 الرتاح التزات اإلياد والنزاهة يف العمليات االنتخابية.
بشااأن املمارسااة الكاملااة إلقااوق األشااخا   89و 88-118وفيمااا يتعلااق ابلتولاايت   -134

 حبسب توجههم اثنسي ف ن هؤالء األشخا  ال خيظعون ألي متييز يف غينيا.

 اإلقوق الجتماعية والاتصادية والثقافية -دال 
 174و 173و 172و 171و 170و 169و 168و 77-118فيما يتعلق ابلتولايات  -135

بشأن اإلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمدت اإلكومة ونفذت، بدعم من شاركا ها، 
العديااد ماان املشاااريه والااّبامج يف إطااار اإلااد ماان الفقاار وتشاا يه العمالااة ووايدة املااردود الزراعااي. 

ءلق تشدد اإلكومة علن مركزية حقوق اإلنساان يف إنفااء خطتهاا الوطنياة للتنمياة وابإلاافة إث 
االقتصااااادية واالجتماعيااااة، وكااااذلق جهااااود الراميااااة إث تقيااااق أهااااداف التنميااااة املسااااتدامة حبلااااول 

. ومتشياا مه توخي هنج برلة وتطبيق يقوت علن أسات حقوق اإلنسان، ترمي جهود 2030 عات
 إث إعمال حق مواطنيها ولموعاهتا احمللية يف التنمية.وهورية غينيا أيظاا 

 وهكذا أطلقمج اإلكومة برامج ومشاريه عديدة من قبيل: -136
 الّبانمج الوطين للتنمية االقتصادية واالجتماعية؛ •
 الّبانمج الوطين لالستثمار والدعم يف القطا  الزراعي؛ •
 الّبانمج الوطين لدعم القطاعات الزراعية؛ •
 فيز الكفاءات من أجل تشغيل الشباح؛برانمج ت •
 الوكالة الوطنية للزراعات املا ية يف غينيا؛ •
 الوكالة الوطنية لتمويل اجملتمعات احمللية؛ •
 الوكالة الوطنية لفدما  االقتصادي واالجتماعي؛ •
 التعاونية املالية للمرأة األفريقية؛ •
 تعاونية الشباح؛ •
 الصندوق الوطين إلدما  الشباح؛ •
 أُلسرية، القدرة علن التكّيف واألسواق؛الزراعة ا •
 احملتوي احمللي أو املسؤولية االجتماعية للمؤسسات املن مية. •

 L/2014/072/CNTبشأن اإلق يف العمل، كاّرت القاانون  177-118يف إطار التولية  -137
يف  تميياز، مبادأ عادت ال4واملتعلاق بقاانون العمال، يف مادتاه  2014ينااير /كاانون الثاين  10الصاادر يف 

لال العمالة والعمال يف وهورياة غينياا. و ظار هاذا القاانون علان كال لااحب عمال أو  ثلاه أن 
يسااتند إث نااو  اثاانس والساان واأللاال القااومي والعاارق والاادين واللااون والاارأي السياسااي والااديين 
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ختاء قراراته واأللل االجتماعي واالنتماء أو عدت االنتماء إث نقابة أو نشا  نقايب، واإلعاقة، ال
خبصااو  التوظيااف وتصااريف العماال وتوويعااه والتاادريب املهااين والتطااور الااوظيفي والرتقيااة واألجاار 

 ومن  االمتياوات االجتماعية والتأديب وإهناء عقد العمل.
 191و 190و 189و 188و 187و 186و 185-118وفيما يتعلق ابلتوليات  -138
 إث تعلاايم الشااباح 23و 19و 18سااتور يف مااواده بشااأن اإلااق يف التعلاايم، يشااه الد 194و 193و

الااذي هااو واجااب علاان الدولااة. وهكااذا لااّدقمج وهوريااة غينيااا علاان أغلبيااة االتفاقيااات الدوليااة 
ءات الصلة هبذه املسألة وهي تنفذ سياسات وبرامج لتأم  حصول اثميه علن تعليم من نوعياة 

 من أهداف التنمية املستدامةا. 4 الدف جيدة ابلتساوي وتنه  ةمكانيات التعّلم مدو اإلياة 
 وهكذا فقد مت تنفيذ العديد من الّبامج: -139

 برانمج التعليم القطاعي؛ •
 برانمج املطاعم املدرسية املدعوت من برانمج األغذية العاملي؛ •
 لوكالة التعاون األملانية؛ BMZ 2015 – 68565الّبانمج  •
 القطاعات الزراعية واملن مية؛مشرو  تس  التدريب واإلدما  يف  •
 ا مدارت إقليمية للحرف واملهن؛8مشرو  بناء مثاين   •
 برانمج التوجيه املباشر للناجح  يف البكالوراي؛ •
 الوكالة الوطنية لتأم  اثودة. •

يشكل التعليم والتادريب عاامل  راساخ  يف اإلدماا  االجتمااعي وتسا  اإلنتاجياة وفار   -140
فااراد بولااف ءلااق ماان املكااوانت األساسااية لاارأت املااال البشااري. وقااد دأباامج الكسااب ابلنساابة لأل

 الغينية، وعيااا منهاا هباذه اإلقيقاة، علان التشاديد علان التعلايم والتادريب وإدراجهاا يف لالب السلطات
 اهتماماهتا وانشغاالهتا. والتعليم لاين وإلزامي ثميه األطفال.

 طنااة والوحاادة الوطنيااة والااووارة املكلفااة ابلتعلاايم الااوطين،وتعماال اإلكومااة، ماان خااالل ووارة املوا -141
الساياق علن مشرو  إلدرا  تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية للنظات الرتباوي. ويف نفاس 
 أُنشئ برانمج ماجسته يف حقوق اإلنسان جبامعة اثنرال النساان كونيت بسونفونيا  كوانكريا.

 بشااأن 184و 183و 182و 181و 180و 179و 178-118ابلتولاايات وفيمااا يتعلااق  -142
الصااحة، تبااذل اإلكومااة كاال مااا يف وسااعها لتزويااد البلااد بنظااات لااحة جيااد األداء. وبعاا  اخلاادمات 

 الُسل. الصحية لانية مثل العمليات القيصرية وتوفه مظادات فهوسات النسخ العكسي ومعاثة
 العديد من املشااريه/الّبامج اإلكومياة قصاد تلبياة االحتياجااتوهكذا ف نه لري حالياا تنفيذ  -143

 يف لال الصحة:
 الّبانمج الوطين ملكافحة الُسل؛ •
 الّبانمج الوطين ملكافحة اثّذات؛ •
 الّبانمج الوطين ملكافحة املالراي؛ •
 الّبانمج املوّسه للتلقي ؛ •
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 الّبانمج الوطين للتغذية والصحة؛ •
 ؛2025-2015للفرتة  الّبانمج الوطين للصحة العامة •
 الّبانمج الوطين ملكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة؛ •
 معهد أحبا  األمراض الفهوسية؛ •
 الوكالة الوطنية لألمن الصحي؛ •
 الل نة الوطنية ملكافحة السيدا/اإليدو؛ •
 .2022-2018االسرتاتي ية الوطنية للصحة للفرتة  •

االهتمااات بشااكل خااا  ابلشاارا   الظااعيفة بشااأن  192-118وفيمااا يتعلااق ابلتولااية  -144
 2018مايو /أاير 15الصادر يف  L/2018/021/AN النساء واألطفال واملعاقون واملسنونا، يرمي القانون 

إث اامان تساااوي  2018يوليااه /متوو 13الصاادر يف  D/2018/108/PRG/SGGاوجاب املرسااوت 
 ويه أشكال التمييز.الفر  لصاحل املعاق  وكذلق لتعزيز ومحاية حقوقهم من 

 وأنشأت وهورية غينيا لندوق التنمية االجتماعية والتظامن. -145
 بشااأن التعاااون يف لااال حقااوق اإلنسااان، 74و 73و 64-118وفيمااا يتعلااق ابلتولاايات  -146

 هتناائ وهوريااة غينيااا تعااّّب عاان ارتياحهااا للعالقااات اثياادة الاايت تربطهااا انظومااة األماام املتحاادة وبشااكل
ه مفواااية األماام املتحاادة السااامية إلقااوق اإلنسااان، الاايت تغطااي شااراكتها مااه اإلكومااة خااا  ماا

 برامج ومشاريه خمتلفة، وخالة منها ما يلي:
يف لاااال النهاااوض حبقاااوق اإلنساااان، تكفااال املفوااااية الساااامية إلقاااوق اإلنساااان  •

تعزيز قدرات قوات الدفا  واألمن، ومؤسسات تعزيز حقوق اإلنسان، واثهاات 
ة يف لااااال العدالااااة، واجملتمااااه املاااادين، ووسااااا ط اإلعااااالت، واملاااادافع  عاااان الفاعلاااا

 حقوق اإلنسان؛
 يف لال محاية حقوق اإلنسان، تتدخل املفواية يف رلد أمااكن السا ن وعملياات •

رلد انتهاكات حقوق اإلنسان، وتعزيز قدرات اثهات الفاعلاة اإلكومياة وغاه 
 لدو السلطات املركزية والالمركزية. اإلكومية، واإلبالغ، والدعوة واملنالرة

بشأن سه عمل الل نة املشارتكة  68و 67و 66و 65-118وفيما يتعلق ابلتوليات  -147
باا  الااووارات واملعنيااة حبقااوق اإلنسااان، داادر اإلشااارة إث أن هااذه اليئااة املكلفااة بصااياغة التقااارير 

 يااة غينيااا بتحاادي  عمليااة تقااد ها للتقاااريراألوليااة والدوريااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان قااد محاامج ثمهور 
 أمات اليئات املنشأة اوجب معاهدات.

، سلط وابء فاهوت إيباوال الظاوء علان حادود 90و 75-118وفيما يتعلق ابلتوليت   -148
إمكاانت النظات الصحي يف لال األوبئة. وانطالقاا مان هاذه املالحظاة اختاذت السالطات، بادعم 

لتاادابه لتعزيااز قاادرة النساايج الصااحي علاان املقاومااة. وهكااذا أنشاائمج الوكالااة ماان اجملتمااه الاادويل، ا
الوطنية لألمن الصحي. وواعمج هذه الوكالاة خطاة وطنياة لألمان الصاحي وعملامج علان إقرارهاا 
 لكااي يصااب  البلااد، يف املسااتقبل، أكثاار قاادرة علاان املقاومااة، ومسااتعداا بشااكل أفظاال لكشااف األوبئااة

 مكافحتها.والكوار  واالست ابة لا و 
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 ملحظات ختامية -لابعا   
يعطي هذا التقرير فكرة عن التقادت احملارو ويقاّيم وااه التحادايت الايت تواجههاا وهورياة  -149

 غينيا يف إعمال حقوق اإلنسان.
ووهوريااة غينيااا تؤكااد ماارة أخاارو وداادد رغبتهااا يف موالاالة جهااود تعزيااز ومحايااة حقااوق  -150

اإلنسااان ةيااالء عنايااة متساااوية ثميااه فئااات اإلقااوق االقتصااادية واملدنيااة واالجتماعيااة والثقافيااة 
والسياسااية وكااذلق اإلااق يف التنميااة. وهااذه اثهااود القا مااة علاان التولاايات الوجيهااة املنبثقااة عاان 

 هوريااة غينيااا يف املناساابت  األخهتاا  يف إطااار االسااتعراض الاادوري الشااامل تتطلااب مسااامهةحظااور و
 وأتطه اجملتمه الدويل. 

 وهورية غينيا حباجة إث تعزيز قادرات اثهاات اإلكومياة الفاعلاة واجملتماه املادين واملؤسساات -151
سااايما يف لاااال اإلقاااوق  الوطنياااة للااادفا  عااان حقاااوق اإلنساااان، فظاااالا عااان وساااا ط اإلعاااالت، وال

الثقافياة، واإلاق يف التنمياة الايت، وإن كانامج وجيهاة يف اإلنفااء الفعلاي  -االقتصادية واالجتماعياة 
للّبانمج الوطين للتنمياة االقتصاادية واالجتماعياة وتقياق أهاداف التنمياة املساتدامة، إال أهناا تظال 

ال إنفاء هنج يقوت علان حقاوق اإلنساان يف أقل بروواا نسبياا من اإلقوق املدنية والسياسية. ويف ل
 تديد وتنفيذ السياسات العامة يف ويه القطاعات، تتا  غينيا أيظاا إث تعزيز القدرات.

 وهورية غينيا بلد لديه إمكاانت ها لة يف لال التعدين ومتثل إشاكالية محاياة البيئاة واملشااركة -152
ت النادة عن استغالل املاوارد مصادر نازا  حماتمالا. ومان الشاملة واإلنصاف يف إعادة توويه الثروا

مث اإلاجة القصوو إث أتطهها يف لال تعزيز قدرات كل من اثهاات اإلكومياة الفاعلاة والقطاا  
اخلااا  والسااكان اجملاااورين ملناااطق االسااتغالل ومنظمااات اجملتمااه املاادين ووسااا ط اإلعااالت قصااد 

 ق يف التنمية والنهج القا م علن حقوق اإلنسان.اإلفادة نفظل ما  كن من مباده اإل
 ومن أجل االستفادة نكثر ما  كان مان التولايات املنبثقاة عان االساتعراض الادوري الشاامل -153

 ومتابعتهاا بشااكل أفظاال، وكااذلق التولاايات املنبثقااة عان اليئااات املنشااأة اوجااب معاهاادات واإلجااراءات
اخلالة، ترغب وهورية غينيا يف االستفادة من الدعم واالبتكارات التكنولوجية يف منظومة األمام 
املتحدة يف هذا اجملال. وتعتزت غينيا تنظيم أنشاطة توعياة مكثفاة مان خاالل ورشاات عمال عديادة 
لواه التوليات يف نصاهبا وشرحها. وواه خطة عمل جديدة ملتابعة التوليات والسه الفعلي 
لل ناااة املشااارتكة بااا  الاااووارات تتطلاااب إمكااااانت مالياااة هاماااة ودعمااااا يف إطاااار امليزانياااة لتمكااا  

 وهورية غينيا من تقيق نتا ج ءات شأن يف إنفاء التزاماهتا الدولية.
وماااه مراعااااة إرادة السااالطات الغينياااة الواااااحة الرامياااة إث إدخاااال البلاااد بشاااكل دا ااام يف  -154

ق اإلنسان، لب أن تتوفر لووارة املواطَنة والوحدة الوطنية املكلفاة باذلق عملية تعزيز ومحاية حقو 
 املااوارد التقنيااة واملاليااة الكافيااة ملواجهااة التحاادايت العدياادة يف لاااالت التاادريب والتوعيااة والرلااد اليااومي

 الحرتات حقوق اإلنسان.
شااامل وداادد اإلعااراح تعيااد وهوريااة غينيااا أتكيااد التزامهااا بعمليااة االسااتعراض الاادوري ال -155

 عن استعدادها لقبول توليات جديدة ستسم  بزايدة تس  حالة حقوق اإلنسان.
    


