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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة اخلامسة والثالثون
 ٣١-٢٠كانون الثاين/يناير ٢٠٢٠

موجز للورقات املقدمة من أصحاب املصلحة بشأن

غينيا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاا دوريا
االسااتارا الاادوري الشااام وهااو مااو لورقااا املالومااا املقدما ما  ١٣ها ما اجلهااا
صاحب املصلح ( ،)١إىل االستارا الدوري الشام  ،ويارد يف شال ماو تقيادا ابحلاد األقصا
لادد الللما

اثنيا -املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )٢والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()٣

 -٢أوص ا الورق ا املش ا ك  5غيني ااا ابلتص اادي عل ا الربوتوك ااو االختي اااري الث اااين امللح ا
( )4
ابلاهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدني والسياسي واهلادف إىل إلغاء عقوب اإلعدام
 -٣وأوص الورق املشا ك  8ابلتصادي علا الربوتوكاو االختيااري امللحا ابلاهاد الادويل
اخلاااص ابحلقااوق االقتصااادي واال تماعي ا والثقافي ا  ،وابإلس ارا بتقاادم التقرياار األويل إىل اللجن ا
( )5
املاني ابحلقوق االقتصادي واال تماعي والثقافي
 -4والحظ احلمل الدولي للقضاء عل األسلح النووي ماع التقادير أن غينياا شاارك يف
التفاااو عل ا مااهااد األم ا املتحااد حلظاار األساالح النووي ا يف  ،٢٠١٧وصااوت يف ٢٠١8
__________

*

مل حترر هذه الوثيق قب إرساهلا إىل دوائر ال مج التحريري ابألم املتحد
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لصاااح ق ارار للجماي ا الاام ا لألم ا املتحااد يرح ا ابعتماااد املااهااد وياادعو الاادو إىل التوقيااع
والتصدي عليها وأوص احلمل الدولي للقضااء علا األسالح النوويا أبن توقاع وتصادق غينياا
اآلن عل ا مااهااد األم ا املتحااد حلظاار األساالح النووي ا ابعتبارهااا مسااةل ملح ا عل ا الصااايد
( )6
الدويل

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )٧

 -5أش ااار الورقا ا املشا ا ك  ٣إىل أن غيني ااا أنش ااة يف  ٢٠١4املؤسسا ا الوطنيا ا حلق ااوق
اإلنس ااان وم ااع ذلا ا  ،تظا ا الشا اواغ قائما ا من ااذ إنش ااائها فيم ااا يتصا ا ابس ااتقلليتها وابمتثاهل ااا
للدسااتور واسااتقا با ا املفوضاان فيهااا يف  ٢٠١6بسااب انااادام الشاافافي املالي ا ومل ياتمااد
التحااال الاااامل للمؤسسااا الوطنيا حلقااوق اإلنسااان املؤسسا الوطنيا حلقااوق اإلنسااان يف فئ ا
املؤسسااا الااي متتثا مباااد ابريااس( )8وأوصا الورقا املشا ك  ٣بتا يا أداء املؤسسا الوطنيا
حلق ااوق اإلنس ااان واسا ااتقلليتها بغي ا ا ض اامان امتثاهلا ااا ملب اااد ابري ااس وتا ااوفر م ي ااد م ا ا احلماي ا ا
( )9
للمدافان ع حقوق اإلنسان

جيم -تنفي ذ االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة حبقذذوق اإلنسذذان مذذع مراعذذاة القذذانون الذذدوي
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطاعات

املساوا وعدم التميي

()١٠

 -6أش ا ااار مجاي ا ا ا " س ا ا ا أتومنن ا ا ا " ) (Just Atonement Inc.إىل أن حق ا ااوق املثلي ا ااا
واملثلياان وم دو ا املي ا اجلنس ا ومغااايري اهلوي ا اجلنساااني وأح ارار اهلوي ا اجلنساااني ال ت ا ا م ا
احملرما يف غينيا واألنشط اجلنساي املثليا بان الاذكور وبان اإلانث غار قانونيا وتان املااد ٣٢5
م قانون الاقواب الغيين علا أنا"" يُااقا ابلساج ما سات أشاهر إىل ثالث سانوا وبغراما
تا او ما  ١٠٠ ٠٠٠إىل  ١ ٠٠٠ ٠٠٠فرنا غيااين ،كا ما يرتلا فاالا منافياا للحياااء أو
ما نفااس اجلاانس ويف حااا ارتلااا الفاا مااع قاصاار دون
فاالا شاااذا عا الطبياا مااع شا
س احلادي والاشري  ،و فر الاقوب القصوى ويف حا اكتماا الفاا أو حماولا ارتلابا"
مع استاما الان أو مع حماول استاما الان ُُ ،يل عل املاذن ابلساج ملاد تا او بان
مخاس وعشار ساانوا " وال تو اد منظماا للمثليااا واملثليان وم دو ا امليا اجلنسا ومغااايري
اهلوي اجلنساني وأحرار اهلوي اجلنساني وجتوز ممارس التميي ضد هؤالء األش اص ألن السالو
املثل غر مشرو وقد أعلن احللوم صراح كذل رفضها للسالو اجلنسا املثلا وأوصا
مجاي ا " س ا أتومنن ا " أبن تلغ ا غينيااا جتاارم النشااا املثل ا  ،وأبن تاقااد حلقااا دراسااي أو
تنظ أنشط أخرى للسر طوق احملرما حاو األنشاط املثليا  ،وأبن تضاع قاانوانا بشاةن التمييا
()١١
بسب ميل" اجلنس
وحتاك األش اص الذي ميي ون ضد ش
 -٧وأك ااد الورقا ا املشا ا ك  6أن الدولا ا مل تض ااع أي اسا ا اتيجي ش ااامل مللافحا ا مجي ااع
أشا االا التميي ا ا  ،ال سا اايما التميي ا ا ضا ااد األطفا ااا ذوي اإلعاق ا ا واألطفا ااا يف املنا اااط الريفي ا ا
()١٢
واألطفا الفقراء واألطفا الل ئن واألطفا املولودي خارج راب ال و ي
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التنمي  ،والبيئ  ،واألعما التجاري  ،وحقوق اإلنسان
 -8إذ تلح ا منظم ا هي ااوم راي ااتس ووتا ا أن طف اار البوكس ااي يف غيني ااا در إيا ارادا
ضريبي عل احللوم ه يف حا ماس إليها ،ووفار اآلالف ما فارص الاما  ،فإهناا أكاد
أن احللوم مل تنظ القطا علا حناو واف ومل تضام احا ام الشاركا للبيئا وحلقاوق اجملتمااا
احمللي وقد صادر شركا التادي األراض ال راعي املوروث م األسالف دون تقادم تااوي
كاااف ،وهااو مااا شاال خطارا علا سااب كسا الاارزق لاشارا اآلالف ما النااا وقااد حااد
األضارار الااي حلق ا مبصااادر املياااه ،فض الا عا الطل ا املت ايااد عليهااا بسااب هجاار الساالان إىل
مواق ااع التا اادي  ،ما ا ف اارص حص ااو اجملتما ااا احمللي ا علا ا املي اااه الص اااحل للش اار واالغتس ااا
والطه وبسب الغبار الناتج ع است لص البوكسي والنق أصبح ك ما األسار والاااملن
()١٣
الصحين خيشون م أن يؤثر تدين نوعي اهلواء عل صحته وبيئته
 -9وذكر منظم هيوم رايتس ووت كذل أن غينيا بادأ مناذ عاام  ٢٠١5يف تطاوير
إملانياهتااا اهلائل ا م ا الطاق ا اللهرمائي ا بساارع مت ايااد  ،وهااو مااا أدى إىل تا ي ا احلصااو عل ا
الله ا ارابء ،بي ااد أن ذل ا ا تس ااب يف تش ا اريد اآلالف م ا ا الن ااا يف الس ااهو الفيض اااني اجمل اااور
للسدود ودشن غينيا سد كاليتا يف  ،٢٠١5وشرع يف أيلو /سبتمرب  ٢٠١9يف م ء خا ان
سااد ساوابيي اجملاااور ،وهااو مااا سيتسااب يف تشاريد  ١6 ٠٠٠نساام وتلقا اجلماعااا املشاارد
إىل كاليتااا وس اوابيي حااى اآلن تاويضااا غاار كافي ا ع ا أراضاايها ومساااعد ضااايف عل ا إجياااد
()١4
مصادر رزق بديل وجتري حاليا مشاورا بشةن بناء سدود يف عد مواقع أخرى
 -١٠وأوص منظم هيوم رايتس ووت مبا يل  '١' :أن تس غينيا تشرياا مفصال تُلا م
ش ا ااركا التا ا اادي والطاق ا ا اللهرومائي ا ا بت ا ااوفر تا ا ااوي ع ا اااد ع ا ا األراض ا ا  ،بوس ا ااائ منه ا ااا
االستااضا عا األراضا حيثماا كاان ذلا مملنا ا ،لفائااد األفاراد واجملتمااا احملليا مما يفقاادون
أراضيه بسب استغل املوارد الطبياي ؛ و' '٢أن تا ز فارص حصاو اجملتمااا احملليا املتضارر
ومنظم ااا اجملتم ااع امل اادين علا ا تقي ااي لا ا ر البيئيا ا واال تماعيا ا  ،وخطا ا اإلدار وغره ااا ما ا
البياان احللومي وبياان الشركا املتالق حبقاوق اإلنساان واآل ر اال تماعيا والبيئيا ملشااريع
التااادي وغرهااا ما املشاااريع املتالق ا ابمل اوارد الطبياي ا ؛ و' '٣أن تلفا حتقيا اهليئااا التنظيمي ا
احللومي مع الشركا الي تنتها القاوانن الغينيا املتصال ابإلدار البيئيا واال تماعيا ومااقبتهاا
إايهااا؛ و' '4أن تاتمااد وتنفااذ ابللام ا مااااير املباااد الطوعي ا بشااةن األم ا وحقااوق اإلنسااان،
وها مبااادر ما أصااحا املصاالح املتاااددي ما احللومااا  ،وكااربى شااركا التااادي املتااادد
اجلنساايا  ،واملنظمااا غاار احللومي ا الااي تسااا إىل مااجل ا خطاار انتهاكااا حقااوق اإلنسااان
()١5
النامج ع ال تيبا األمني يف صناعا النف والغاز والتادي
 -١١وأشااار الورقا املشا ك  ١إىل أن تاادمر البيئا يت ايااد يف غينيااا نتيجا التااادي  ،وهااو مااا
ي ااؤثر يف هط ااو األمط ااار ويف األنش ااط ال راعيا ا الرعويا ا يف املن اااط املتض اارر علا ا ح ااد سا اواء
وشااهد مدين ا بااوك وض اواحيها إنشاااء أكثاار م ا عشاار شااركا تااادي عل ا ماادى الساانوا
الثماااين املاضااي بيااد أن هااذه الشااركا ال حت ا م الت اماهتااا يف جمااا محاي ا البيئ ا  ،وهااو مااا أحل ا
أض ارارا شااديد ابلبيئ ا  ،أد إىل فاااف اجملاااري املائي ا وارتفااا در ا احل ارار واخنفااا اإلنتاااج
ال راع ويشلو سلان مدن التادي يف فاراي ودنغاراي وسايغري ابساتمرار ما مشااك الصاح
الاام املتصل ابلتلوث البيئ وأوص الورق املش ك  ١بفر اح ام الشارو البيئيا الاوارد يف
GE.19-18008

3

A/HRC/WG.6/35/GIN/3

اتفاقياا التاادي املربما بان الدولا وشاركا التاادي وابلتااوي
()١6
م السلان الذي يايشون ابلقر م مواقع التادي

لفائاد ضاحااي التادهور البيئا

 -١٢وشادد هياوم رايااتس ووتا علا أن احللوما الغينيا أخلا قسارا مااا ي ياد علا ٢٠ ٠٠٠
م أحياء كوانكري ،يف الفا بان شابا /فرباير وأاير/ماايو  ،٢٠١9ما أ ا ختصاي
ش
أرا للااوزارا والساافارا األ نبي ا واألعمااا التجاري ا وغرهااا م ا األشااغا الاام ا ومنح ا
احللوم مهل غر كافي ملاظ األش اص الذي أُخلوا م أحيائه ومل تتح هل سالنا باديلا عا
املناز املهدم ورغ أن احللوم تدع أن املناط الي أُخلي ه أرا حلومي  ،قا الاديد
ما النااا إن حبااوزهت و ئا تثبا حقااوق ملليا األراضا ألسااره منااذ عقااود وأوصا منظما
هيوم رايتس ووت مبا يل  '١' :أن توقا غينياا أي عملياا إخالء أخارى إىل أن تاتمل ما
ضمان اح ام حقوق السلان مبا يشم منح مهل كافي لألهايل والتااوي وإعااد التاوطن قبا
تنفياذ عملياا اإلخالء؛ و' '٢أن تقادم املسااعد إىل املتضارري ما عملياا اإلخالء القساري،
مبااا يشاام الساال الباادي وغااره م ا سااب االنتصاااف؛ و' '٣أن تقاادم التاااوي اللااايف جلميااع
()١٧
األفراد الذي أُخلوا قسرا م دون احلصو عل تاوي

حقوق اإلنسان وملافح اإلرها
 -١٣أشا ااار الورق ا ا املش ا ا ك  ٣إىل أن الربملا ااان بصا اادد النظا اار يف مشا اارو قا ااانون ملافح ا ا
اإلرهااا منااذ  ٢4نيسااان/أبري  ٢٠١9وتشاام املاااد  6م ا املشاارو تاريف اا مبهم اا لألعمااا
اإلرهابي وغرها م اجلرائ ذا الصل وإن تضمن القانون مفاهي مث إملاني "إحلاق الضرر
ابالقتصاااد الااوطين" ،و"ترويااع الساالان" وتاطي ا "األداء الطبيا ا لل اادما الاام ا " ،ميل ا أن
يقاو بشااد التمتااع حبريا التاباار وتلااوي اجلمايااا والتجمااع الساالم وتضااع املاااد  ١٢قيااودا
عل ا التواص ا عل ا شاابلا التواص ا اال تماااع بشااةن طبيا ا اإلرهااا  ،وميل ا أن تُساات دم
املاااد  ٣٠ضااد اجلماعااا الديني ا الااي تااار ع ا شاال م ا أشاالا املاارض ا وعاالو عل ا
أُلقا القااب علياا" مبو ا قااانون ملافحا اإلرهااا يف عهااد
ذلا  ،ميلا االحتفااا بشا
الشرط لف  ٣٠يوم ا وميل أن يُسل إىل بلدان يوا " فيها عقوب اإلعدام أو التااذي أو غاره
()١8
م ضرو سوء املاامل
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

ح الفرد يف احليا واحلري واألمان عل ش ص"

()١9

 -١4أشا ااار الورق ا ا املش ا ا ك  5إىل أن غينيا ااا ألغ ا ا عقوب ا ا اإلعا اادام يف قا ااانون الاقا ااواب
يف  ٢٠١6ويف الق ااانون الاس االري أيضا ا ا وأثبتا ا غيني ااا أيضا ا ا الت امه ااا إبلغ اااء عقوبا ا اإلع اادام
ابملشااارك يف رعاي ا ق ارار اجلماي ا الاام ا لألم ا املتحااد لاااام  ٢٠١6م ا أ ا وق ا اساات دام
عقوبا اإلعاادام وابلتصااوي لصاااحل" إال أن غينيااا امتناا يف  ٢٠١8عا التصااوي علا وقا
الام ا باقوب ا اإلعاادام الااذي أعلنتاا" األم ا املتحااد ومل تصاادق باااد عل ا الربوتوكااو االختياااري
()٢٠
للاهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدني والسياسي واهلادف إىل إلغاء عقوب اإلعدام
 -١5وأشار منظم هيوم رايتس ووت إىل أن أفاراد الشارط والادر ال ي الاون ضاالان يف
حوادث عديد للست دام املفر للقو املميت يف رده عل احتجا اا الشاوار الاي غالبا ا ماا
4
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تلون عنيف  ،رغ أن قانون عام  ٢٠١5يقض أبن يلاون أي اسات دام للقاو ما قاوا األما
ضرورايا ومتناسب ا ووثق املنظم  ١٢حال قت يف  ٢٠١8إبطلق النار علا احملتجان أو املاار
يف كوانكري ،يدع شهود أن مثااين حااال ما جمماو احلااال ال ا  ١٢تتالا أبفاراد ما قاوا
األما أطلقاوا النااار علا احملتجاان وقتا احملتجااون كااذل دركياا وظاااب شاارط وقُتا مااا ال يقا
عا ا  ١٢ش صا اا ،بي اانه س اات نتيجا ا اس اات دام س اال انري ،وأُص ااي الاشا ارا جب اارو قبا ا
()٢١
االنت ااب الرائسي الي نُ ِّظم يف  ٢٠١5وبادها

 -١6وأش ااار منظما ا هي ااوم راي ااتس ووتا ا إىل أن اجلمايا ا الوطنيا ا اعتم ااد يف ح يا اران/
يوني"  ٢٠١9قاانوانا بشاةن اسات دام الادر للقاو  ،ميلا االساتناد إليا" حلمايا أفاراد الادر الاذي
يست دمون القو املفرط م امللحق القضائي وُيدد القاانون عاد ماربرا السات دام القاو -
مبا يشام الادفا عا مواقاع ُيرساها أفاراد الادر  -للنا" مل يوضاح أن اساتاما األسالح الناريا
غاار ااائ إال عنااد و ااود هتديااد وشااي ابملااو أو إبصاااب خطاار وأوص ا أبن تضاام غينيااا
تلق ا ق اوا األم ا التاادري وامل اوارد ال ااي حتتاااج إليهااا م ا أ ا اح ا ام املا اااير الدولي ا حلق ااوق
اإلنسااان املتالق ا ابساات دام القااو وينبغ ا للحلوم ا أيضا ا أن تاااد قااانون احلفااا عل ا النظااام
الا ااام والق ااانون املتال ا ابس اات دام الش اارط للق ااو هب اادف مواءمتهم ااا م ااع املا اااير الدولي ا حلق ااوق
اإلنساان ،مباا يشاام اإلشاار بوضاو إىل عاادم اواز اساات دام القاو املميتا عا قصاد إال عناادما
()٢٢
يتاذر متام ا جتنبها محاي ا لألروا
 -١٧وذك اار املؤسسا ا الوطنيا ا املس ااتقل حلق ااوق اإلنس ااان أن حالا ا احملتجا ا ي (فيم ااا يتصا ا
ابلنظاف ا الصااحي واالفتقااار إىل الرعاي ا ) ال متتث ا القواعااد النموذ ي ا الاادنيا املتالق ا ابالحتجاااز
وأوضااا االحتجاااز يف السااجون م دي ا للغاي ا وغالب ا ا مااا تق ا ن إ اراءا التوقي ا واالحتجاااز
ابنتهاكااا عديااد انجت ا ع ا إخاالال كثاار عل ا طااو السلساال اجل ائي ا وال ُحت ا م يف با ا
احلاال احلقوق األساسي املاا ف هباا لألشا اص املاتقلان واحملتجا ي  ،مباا فيهاا ماد االحتجااز
ل اادى الش اارط ال ااي ال جي ااوز أن تتا اادى مث ااان وأربا اان س اااع (امل اااد  8٧ما ا ق ااانون اإل ا اراءا
موقااوف يف أن يُبل ا عل ا الفااور أو يف غضااون ٢4
اجلنائي ا ) وبااذل يُنته ا ح ا أي ش ا
ساع عل أقص حد أبسابا إلقااء القاب عليا" ،واحلا يف حماكما عادلا ومنصاف يف غضاون
احلاادود ال منيا املاقولا وياانج عا ذلا تفاااو لا باان املاادانن واألشا اص الااذي ينتظاارون
حلما هنائيا وأوص املؤسس الوطني املستقل حلقوق اإلنسان وزار الاد بتاجيا اإل اراءا
اجلاري املتالق مبلفا الادياد ما املنقاولن ،والنظار يف إملانيا إقارار اإلفاراج املؤقا قبا إصادار
()٢٣
أحلام اإلدان النهائي قدر اإلملان ،واللجوء إىل أحلام بديل ع السج

إقام الاد  ،مبا يف ذل مسةل اإلفل م الاقا  ،وسياد القانون

()٢4

 -١8أشار منظم هيوم راياتس ووتا إىل أن غينياا قبلا يف استاراضاها الادوري الشاام
الثاين يف  ٢٠١5مجيع التوصيا أبن تلفا إ اراء حتقيا مساتق يف ادعااءا انتهاكاا قاوا
األم حلقوق اإلنسان ،مبا فيها أعما القت غار املشارو والتااذي  ،وحماساب اجلناا وتضامن
عااد توصاايا طلبااا حماادد أبن تقاادم احللوما إىل الادالا األشا اص املتااورطن يف اجملا ر الااي
شااهدها ملاا كااوانكري يف  ،٢٠٠9والااي ياُادع أن قاوا األما قتلا فيهااا أكثاار ما ١5٠
ماارضاا ما املتظاااهري واغتصااب الاشارا ما النساااء بيااد أن النظااام القضااائ الغيااين مل ُُيقا
()٢5
الادال يف أخطر االنتهاكا الي ارتلبتها اجلها احللومي يف اتريخ البلد احلديث
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 -١9وأشار الورقا املشا ك  4إىل أن ملافحا اإلفال ما الاقاا ال تا ا تشال حتاداي
كباارا يف مجهوري ا غينيااا رغ ا االلت امااا الااي قطاتهااا الس االطا السياسااي ويق ا ن متتااع ق اوا
الادفا واألما ابإلفاال ما الاقاا بااادم ملحقا مارتلي أعماا الانا ضااد املاواطنن الااذي
وقا ا اوا ض ااحااي انتهاك ااا حق ااوق اإلنسا ااان ،وابألخ ا ا يف حال ا ا االحتجا ااا ال ااي تنظمها ااا
املاارض ا أو املظاااهرا األخاارى الااي تُسااج فيهااا وفيااا وأوص ا الورق ا املش ا ك  4بتحديااد
موعد لاقد حماكم ياوم  ٢8أيلو /سابتمرب قبا االنت اااب الرائساي املقارر إ راؤهاا يف هنايا ،٢٠٢٠
وابس ااتلما التحقيق ااا اجلاريا ا  ،وباق ااد احملاكم ااا يف قض ااااي األشا ا اص ال ااذي لقا اوا ح ااتفه
خاال االحتجا ااا السياسااي  ،ومبواصاال التحقي ا الااذي انطل ا يف  ٢٠١٢يف أعمااا الان ا
()٢6
املرتلب يف ٢٠٠٧
 -٢٠وأكااد منظم ا هيااوم رايااتس ووت ا أناا" مل يُال ا ع ا موعااد حماكم ا يف قضااي جم ا ر
امللا ا لاااام  ٢٠٠9وأن احللوم ا اندرا مااا دع ا إىل ا تمااا اللجن ا التو يهي ا املللف ا بتنظااي
احملاكم ا  ،وذل ا عل ا الاارغ م ا أن القضااا الغينياان أهن اوا التحقي ا يف تش اري الثاااين/نوفمرب ٢٠١٧
وتض ا جمموع ا املتهم اان عل ا خلفي ا احل ااادث ال ارئيس األس ااب وزع ااي اجملل ااس الاس االري س ااابق ا
موس داديس كامارا ،وكبارا م ضبا األم يف إدار الرئيس كوندي احلالي  ،الذي مل ُيالوا إىل
()٢٧
إ از إداري  -خلفا لتوصي قبلتها غينيا خل االستارا الدوري الشام لاام ٢٠١5
 -٢١وأوص منظم هيوم رايتس ووت غينيا ابلقيام مبا يل  '١' :أن ُحتق مع أفراد قاوا
األم ا الااذي تثبُ ا مسااؤوليته اجلنائي ا ع ا انتهاكااا سااابق و اري ا  ،وتلحقه ا قضااائيا وفق اا
للمااير الدولي ؛ و' '٢أن تال عل املأل أتييدها الشرو فورا يف احملاكم يف قضاي جما ر امللاا
لا ااام  ٢٠٠9وعملي ااا االغتص ااا وغره ااا م ا االنتهاك ااا  ،وأن تق اادم كا ا ال اادع السياسا ا
والتقااين واملااايل الاالزم إل اراء حماكما ذا مصااداقي علا اجلارائ  ،ابلشاراك مااع اجلهااا الدوليا
املاحن ؛ و' '٣أن حتي إىل اإل از اإلداري املاوظفن احللاومين املتهمان ابرتلاا ارائ خطار ،
مبااا يشاام جم ا ر امللا ا يف أيلو /ساابتمرب  ،٢٠٠9والقااادري عل ا التااةثر أو يباادو أهن ا قااادرون
()٢8
عل التةثر يف أي حتقي نائ وملحق قضائي

احلراي األساسي

()٢9

 -٢٢أش ااار منظم ا ا هيا ااوم رايا ااتس ووت ا ا إىل أن املسا ااؤولن الغينيا اان عما اادوا منا ااذ متا ااوز/
يولي"  ،٢٠١8يف أعقا احتجا اا متلارر وأحيااانا عنيفا اتصال ابالنت اااب احملليا وزايد
سار الوقود وإضرااب املدرسن ،إىل تا يا احلظار علا االحتجا اا الااما للا ما األحا ا
املاارضا ومجاعااا اجملتمااع املاادين بااداع األما الاااام ،يف انتهااا حلريا التجمااع وعناادما حتااد
أحا ا سياسااي ماارضا أو مجاعااا أخاارى احلظاار املفاارو علا االحتجا ااا  ،سااا قاوا
األما إىل منااع جتمااع النااا أو فا االحتجا ااا والقااب علا املشاااركن فيهااا وأوص ا أبال
حتظاار غينيااا االحتجا ااا يف الشاوار إال عنااد غيااا أي باادي آخاار حلمايا األما الاااام ،وأبن
تض ااع وتنش اار ما اااير ،مب ااا يتس ا ا م ااع الق ااانون ال اادويل حلق ااوق اإلنس ااان ،ينبغا ا أن يس اات دمها
()٣٠
املسؤولون احملليون لتحديد ضرور حظر االحتجا ا
 -٢٣وأش ا ااار الورقا ا ا املشا ا ا ك  ١إىل أن االحتجا ا ااا يف الش ا اوار غالبا ا ا ا م ا ااا ت ا ااؤدي إىل
اشااتباكا باان احملتجاان وقاوا حفا النظااام ،أو اشااتباكا باان حمتجاان وحمتجاان مناااوئن هلا
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بسب حظر السلطا املنهجا للحتجا اا  ،وذلا علا الارغ ما مجياع اجلهاود الاي تباذهلا
احللوم ا ملنااع االشااتبا وأوص ا الورق ا املش ا ك  ١برفااع احلظاار الرمس ا عل ا حري ا االحتجاااج
الس االم ال ااذي فرض اات" احللوما ا من ااذ متوز/يولي اا"  ،٢٠١8وإبلغ اااء الق ااانون ال ااذي جييا ا لل اادر
اساات دام األساالح الناري ا خاال االحتجا ااا الاام ا  ،والااذي ُيم ا الشاارط كااذل م ا أي
()٣١
ملحق قضائي عند قمع احملتجن
 -٢4وأشااار املؤسس ا الوطني ا املسااتقل حلقااوق اإلنسااان إىل مقتا  ٢٣ش ص اا يف ٢٠١8
يف سياق االحتجا ا السياساي  ،مانه سابا أفاراد ما ماوظف إنفااذ القاانون و ١6حمتجاا ما
صاافوف املاارضا وقُتا دركا يف  ١4آذار/مااار  ٢٠١8حبجااار ألقاهااا أحااد احملتجاان وقُتا
حمتجاان شااابن يف  ٧تشاري الثاااين/نوفمرب  ٢٠١8يف وانيادارا ببلاد راتومااا وقُتا كاذل شاارط
عل ا أياادي حمتجاان م ا الشاابا يف احل ا نفساا" وإزاء هااذا الوضااع ،أوص ا املؤسس ا الوطني ا
املستقل حلقوق اإلنسان وزار األم مبواصل تدري موظف حف النظام وتوعيته بشاةن قاانون
حف النظام يف غينيا هبدف تا ي األما للجمياع ،مباا يشام عملياا التفتاي والتحاري ،وبغيا
متل اان منظما ا االحتجا ااا ما ا ب ااث رو التس ااامح املتب اااد والش اااور ابملس ااؤولي املدنيا ا يف
()٣٢
صفوف الناشطن وال سيما الشبان منه
 -٢5وأش ااار الورقا ا املشا ا ك  ٣إىل أن دس ااتور ع ااام  ٢٠١٠يلفا ا احلا ا يف حريا ا التاب اار
والتجمع السلم وتلوي اجلمايا ورغ هذه احلمايا القانونيا  ،ال يا ا املادافاون عا حقاوق
اإلنسااان يوا هااون حتااداي خاال أداء أعماااهل وت ايااد قمااع احللوم ا الغيني ا لوسااائ اإلعاالم
املساتقل  ،وكانا هنااا حمااوال متلارر منااذ عاام  ٢٠١6للضاغ علا الصاحفين الااااملن يف
وسااائ اإلعاالم املسااتقل الااذي ينتقاادون سياس ا احللوم ا يف جمااا حقااوق اإلنسااان وت ايااد
التهدياادا حلريا التجمااع الساالم خاال عااام  ٢٠١8وحظاار احللوما االحتجا ااا مارارا،
حبج ا هتديااد األم ا الاااام ونُشاار ق اوا األم ا ابنتظااام لاارد احملتجاان ع ا التجمااع ،وفرق ا
املتظاااهري يف أحيااان عديااد ابساات دام الغاااز املسااي للاادمو وخاراطي املياااه ورفااع قاااد اجملتمااع
املاادين دعااوى طان ا ا يف قارار حظاار االحتجا ااا  ،الااذي ينتها احلا يف حريا التجمااع الساالم
()٣٣
حس تابره
 -٢6وذكاار الورق ا املش ا ك  ٣أن الق اوانن اهلادف ا إىل محاي ا حري ا الصااحاف مل تُنفااذ تنفيااذا
فااالا وفرض احللوما رقابا علا وساائ اإلعالم إبملئهاا علا الصاحفين ماا ينشارون أو ماا
يبثون ويف  ،٢٠١8أفاد صحفيون أبهن تلقوا هتديادا ابلقتا وتارضاوا هلجماا و ههاا إلايه
أفاراد تاربطه علقا ابحلا احلااك  ،جتماع شاا غينياا( )٣4وأوصا الورقا املشا ك  ٣بضاامان
احل ا يف حري ا املالومااا واحل ا يف حري ا التاباار ،وبصااون قاادر املاادافان ع ا حقااوق اإلنسااان
والصااحفين عل ا االضااطل أبنشااطته املشااروع والساالمي  ،مبااا فيهااا رصااد انتهاكااا حقااوق
()٣5
اإلنسان وتوثيقها ،دون هتديد ألمنه ودون خوف م التار للعتداء أو االنتقام
 -٢٧وأف ا اااد الورقا ا ا املشا ا ا ك  ٣أبن الق ا ااانون اجلن ا ااائ ال ا ااذي نُق ا ااح واعتُم ا ااد يف  4مت ا ااوز/
يولي اا"  ،٢٠١6ال ي ا ا ي اان عل ا أحل ااام ُجت اارم االزدراء والتش ااهر واإلهان ا  ،مب ااا يف ذل ا ض ااد
الش صيا الاام  ،وتااق عليها ابلسج ملد تص إىل مخس أعوام وبغرام وتظ األحلام
غامضا ومبهما  ،وهااو مااا يتاايح ساالط تقديريا واسااا للساالطا عنااد حماكما األشا اص الااذي
يب اادون آراء خمالفا ا أو ين ااددون ابنتهاك ااا حق ااوق اإلنس ااان ،مبا ا ف اايه امل اادافاون عا ا حق ااوق
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اإلنسااان( )٣6وأوصا الورقا املشا ك  ٣ابعتماااد مشاارو القااانون املتالا بتا يا وضااع املاادافان
عا حقااوق اإلنسااان ومحااايته  ،وبضاامان توافقاا" مااع إعاالن األما املتحااد املتالا ابملاادافان عا
()٣٧
حقوق اإلنسان وغره م قواعد حقوق اإلنسان الدولي واإلقليمي ذا الصل
 -٢8وأشار الورق املش ك  ١إىل أن احللوم مل تبذ ما يلفا ما اجلهاود ملراعاا شاواغ
املادافان عا حقااوق اإلنسااان يف سياساااهتا الااما فاال ميلاانه احلصااو ما اإلدار الااما علا
املالومااا اللزم ا للتحقي ا يف انتهاكااا حقااوق اإلنسااان وأوص ا الورق ا املش ا ك  ١ابعتماااد
()٣8
قانون يا ز وضع املدافان ع حقوق اإلنسان يف غينيا وُيميه

حظر مجيع أشلا الرق
 -٢9شاادد الورق ا املش ا ك  ٢عل ا أن االجتااار ابألش ا اص ألغ ارا االسااتغل اجلنس ا
ُمي ااار يف اجملتما ااا احملليا ا واملراكا ا الس االاني يف غيني ااا وتو ااد جلنا ا وطنيا ا مللافحا ا االجت ااار
ابألش ا اص وم ااا مياثل اا" ما ا ممارس ااا  ،للا ا يتا ااذر النف اااذ إىل أي بي اااان حم اادد ع ا االجت ااار
()٣9
ابألطفا رغ و ود هذه الظاهر
 -٣٠وشدد الورق املش ك  ٢م ديد عل توصي جلن حقوق الطف الي حثا غينياا،
يف  ،٢٠١9عل ا مض اااعف هوده ااا الرامي ا إىل ملافح ا االجت ااار ابألطف ااا ومتت اان السياس ااا
()4٠
واإل راءا الساري هبدف حتديد األطفا ضحااي االجتار واالستغل اجلنس ومساعدهت
 -٣احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

احل يف الام ويف ظروف عم عادل ومواتي

()4١

 -٣١أشااار الورق ا املش ا ك  8إىل أن ماااد الفقاار يف البلااد يق ا حجاار عثاار أمااام عمال ا
الشاابا ؛ فالاديااد ما اخلاارجين الشاابا عاااطلون عا الاما يف مجهوريا غينيااا ،واملاادار الغينيا
تواص التدري دون تناس حقيق بن الاربامج واحتيا اا الشاركا مباا ياا ز احلا يف الاما
ورغا مااا تبذلاا" احللوما ما هااود ،تلاااد النتاائج ال تلااون مرئيا  ،وهاو مااا دفااع املئااا واآلالف
ما الشابا إىل الساا إىل حتقيا الساااد ما خال اهلجار غار املشاروع الاي خلفا الاديااد
()4٢
م األسر املللوم
 -٣٢وشاادد الورق ا املش ا ك  8عل ا رصااد انتهاكااا متصاال ابحل ا يف الام ا يف املنااا ،
وعل تار األطفا والنساء للستغل يف مواقاع التاادي مباا يشام منطقا غينياا الالياا حياث
يام يف جما التادي احلريف الاديد م ذوي اجلنسيا امل تلف وملا كان التنقي ع الاذه
ياترب يف املاض نشاطا بديلا ع ال راع  ،فقد أصبح ُي حم زراع األر يف عاد منااط ما
غينيا الاليا وأوص الورق املش ك  8احللوم ابختاذ إ راءا تدر ي الستحداث فرص عما
للحد ما اهلجار غار املشاروع وبتحسان ظاروف الاماا تادرجيي ا ،مباا يشام اختااذ تادابر عمليا
()4٣
حلماي األطفا والنساء يف املنا

احل يف مستوى مايش الئ

()44

 -٣٣أش ا ا ااار الورقا ا ا ا املشا ا ا ا ك  8إىل ان ا ا اادال أعم ا ا ااا ش ا ا ااغ يف ش ا ا ااهري نيس ا ا ااان/أبري
وأيلو /ساابتمرب  ٢٠١٧يف منطق ا بااوك  ،إثاار حال ا الغض ا الااي انتاب ا ساالان مااديني بااوك
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وكوالبوي ،بسب نق اخلدما اال تماعي األساسي وفرص الاما املتاحا للشابا ووثقا
باث ا مش ا ك  ،قادهت ااا املؤسس ا الوطني ا املس ااتقل للحق ااوق يف غيني ااا والتح ااال الغي ااين م ا أ ا
احلقااوق االقتصااادي واال تماعيا والثقافيا  ،انتهاكااا حقااوق اإلنسااان يف تقرياار أعدتاا" ويف ١5
أيلو /سبتمرب  ،٢٠١8انتف شبان يف مقاطا مانادايان مطاالبن برفاع مساتوى باا اخلادما
()45
وسجل حال وفا إبطلق النار خل هذه األحداث
اال تماعي األساسي ُ

احل يف الصح

()46

 -٣4أش ا ااار الورق ا ا ا املش ا ا ا ك  8إىل أن وابء ف ا اارو اإليب ا ااوال ال ا ااذي تفش ا ا ا يف البل ا ااد يف
آذار/مار  ،٢٠١4قد بلاور تقريبا ا مجياع اجلهاود الاي تباذهلا احللوما وشاركاؤها يف جماا الرعايا
الصحي وأدى الوابء إىل وفا أكثر ما  ٢ ٠٠٠شا  ،ودمار النظاام الصاح إثار وفاا أكثار
م  ١٠٠طبي وعام صاح  ،وتساب يف هجار املرضا املصاابن أبمارا أخارى مثا املالراي
والس ا وف اارو نق ا املناع ا البش اري /اإليدز للمراف ا الص ااحي ومتلن ا احللوم ا  ،ب اادع م ا
الشااركاء الااوطنين والاادولين ،م ا وضااع حااد النتشااار املاار  ،بوسااائ منهااا تنظااي محل ا توعي ا
عارم ا  ،ورصااد خمااالط املرض ا  ،وأتماان عمليااا دف ا الضااحااي ،واإلذن بلقااا جت اريي مللافح ا
()4٧
فرو اإليبوال
 -٣5وأكااد الورقا املشا ك  8أن احللوما أطلقا يف نيسااان/أبري  ٢٠١5خطا إلناااا
النظ ااام الص ااح للفا ا  ،٢٠١٧-٢٠١5تركا ا علا ا تاي اان م ااوظفن طبي اان وت اادريبه  ،وإقاما ا
اهلياكا األساسااي وإعاااد بنائهااا ،والنهااو ابلبحااث الطااي وأعل ا رئاايس اجلمهوري ا يف تش اري
األو /أكت اوبر  ،٢٠١5باادء أعمااا جتديااد املستشااف اجلاااما يف دونلااا وتوسااات" ،وهااو أكاارب مرك ا
()48
استشفائ يف البلد ووضا احللوم كذل خط وطني للتنمي الصحي للف ٢٠٢4-٢٠١5

احل يف التالي

()49

 -٣6أفاد املؤسس الوطني املستقل حلقوق اإلنساان أبن الادياد ما األطفاا ذوي اإلعاقا
احلركي واحلسي والاقلي واألطفا املصابن ابمله  ،جيدون صاوب يف ني التالي وأوص بتا ي
اهلياك ا األساسااي مبااا جيالهااا شااامل وملئم ا ومتاح ا جلميااع التلميااذ ،مب ا فاايه األطفااا ذوو
اإلعاق واألطفا املصابون ابمله  ،وبتدري مالمن مت صصان ما أ ا تيسار تالاي التلمياذ
()5٠
املصابن ابمله والتلميذ ذوي اإلعاق
 -٣٧وأكد الورق املش ك  8أن احللوم بذل هودا كبر لتحسن نظام التالي الغيين،
ال سيما م خل برانمج التالي للجميع الذي ُوضع يف إطار تنفيذ اس اتيجي احلد ما الفقار
وعاالو علا ذلا  ،أدى بارانمج تلييا قطااا التالااي إىل حتسا ملحااو يف اهلياكا األساسااي
للماادار  ،وني ا التالااي  ،ونوعي ا التالااي والااتال  ،واإلدار اللمرك ي ا بيااد أن اسااتفحا الفساااد
يقو جناع التالي اجملاين ،بوسائ تشام فار رساوم جمحفا أحيااانا يف حا والادي التلمياذ
ويف با ا املاادار الاام ا يف غينيااا احلر ي ا وغينيااا الاليااا ،يُل ا م ك ا تلميااذ ديااد بتااوفر طاول ا
ومقاا ااد أو با اادفع قيمتهما ااا املالي ا ا  ،وابملشا ااارك يف أعما ااا من لي ا ا أو حقلي ا ا  ،وبتقا اادم خا اادما
ش صااي إىل باا املالماان ،فضالا عا دفااع اشا اكا إىل مجايا والاادي التلميااذ وتااؤثر هااذه
()5١
املمارسا يف احل يف التالي وجي أن يُااق م يتور فيها بفر تدابر أتديبي فاال
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 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

النساء

()5٢

 -٣8أشااار الورق ا املش ا ك  6إىل أن خت ااان اإلانث ال ي ا ا منتش ارا عل ا نط اااق واس ااع يف
غيني ا ااا ،رغ ا ا منا ا اا" مبو ا ا الق ا ااانون  L/2000/010/ANامل ا ااؤر  ١٠متوز/يولي ا اا"  ٢٠٠٠واملتال ا ا
ابلصااح اإلجنابي ا  ،والااذي ُيم ا ساالم امل ارأ البدني ا ويااق ا مجيااع م ا خيرقااون هااذا القااانون
وأوصا ا الورقا ا املشا ا ك  6با ا ايد اجله ااود ل اادع تنفي ااذ االسا ا اتيجي الوطنيا ا مللافحا ا تش ااوي"
األعضاااء التناساالي لااثانث ،وإبدراج وحاادا التاادري بشااةن تشااوي" األعضاااء التناساالي لااثانث
يف املناهج الدراسي  ،وبتنظي محل تثقيفي وتوعوي للمجتماا احمللي بشةن الاواقا الوخيما
()5٣
لتشوي" األعضاء التناسلي لثانث وغره م املمارسا التقليدي الضار
 -٣9وأعرب الورق املش ك  ٧ع األس لضا متثي للمرأ يف هيئاا صانع القارار علا
مس ااتوى اجملتم ااع احمللا ا وداخا ا املؤسس ااا (اجمل ااالس التنفيذيا ا وجم ااالس اإلدار وجم ااالس ال ااوزراء
واحللوم ا واجلماي ا الوطني ا ) وأوص ا الورق ا املش ا ك  ٧بس ا قااانون املساااوا يف اآل ااا الااي
ين عليها الدستور الغياين ومبتاباا التاريا با" يف صافوف اجلمهاور الااام ،وبضامان إدراج مبادأ
املس ا اااوا يف الق ا ااانون االنت ا اااي ويف مجي ا ااع املناصا ا ا ال ا ااي تُش ا ااغ عا ا ا طري ا ا االنت ا ااا قبا ا ا
()54
االنت ااب املقبل
 -4٠والحظ الورق املشا ك  ٧بقلا تادين اساتبقاء الفتياا يف املادار  ،الالي إماا يُادفا
إىل ال ا واج املبل اار و/أو القس ااري أو يُس اات دم يف امله ااام املن لي ا (الطه ا وبي ااع امل اواد الغذائي ا )
وأوص ا الورق ا املش ا ك  ٧بوضااع قااانون يل ا م الوالاادي إبحلاااق الفتيااا ابملاادار وابسااتبقائه
()55
فيها

األطفا

()56

 -4١أشا ااار الورق ا ا املش ا ا ك  ٢إىل أن منا ااع االسا ااتغل اجلنس ا ا لألطفا ااا يسا ااتل م تنظا ااي
محاال إلذكاااء الااوع الاااام هبااذه املسااةل  ،وإجياااد حارا تن اار فيا" ملااوان اجملتمااع ما أ ا
منع االستغل اجلنس لألطفا وتركا االسا اتيجي اجلدياد املتالقا مبلافحا الانا اجلنسااين
عل تدري ضبا األم وإذكاء الوع الاام وأوص الورق املشا ك  ،٢يف حاا ظلا غينياا
تستند يف املقام األو إىل اجملتمع املدين لتنظي محل التوعيا  ،أبن حتارص احللوما الغينيا علا
تااوفر املاوارد اللافيا للمجتمااع املاادين ما أ ا تنظااي هااذه احلماال  ،وها مهما عاااد ا مااا تقااع
املسااؤولي األوىل عنهااا عل ا عااات الدول ا ويناادرج ذل ا ضاام هاادف نشاار الااوع الاااام مباادى
تفش هذه الظاهر والتذكر ابلدور الذي ميل أن يؤدي" ك فرد م أفاراد اجملتماع احمللا يف هاذا
()5٧
الصدد
 -4٢وأكد الورق املش ك  6أن احللوم أطلق برانجما لتحديث الساج املادين وينادرج
تطوير أو " التآزر بن قطا السج املدين وقطاا الصاح  ،مباا
ضم اس اتيجيا هذا الربانمج ُ
يشاام التحصاان ،هباادف التحق ا والتةكااد م ا تسااجي األطفااا املشاامولن ب اربامج التحصاان
ولل ال تا ا هناا حتاداي قائما  ،مثا نقا أدوا تلنولو ياا املالوماا يف إدارا الساج
املدين ،وصاوب الوصو إىل مواقع التسجي  ،ال سيما يف املناط الريفي  ،وعدم إصدار شهادا
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املاايلد جماااانا يف إدارا السااج املاادين وأوص ا الورق ا املش ا ك  6بتوعي ا الساالان والساالطا
أبمهي ا تس ااجي املوالي ااد ،وتوس اايع نط اااق مش اارو حت ااديث الس ااج امل اادين يف مجي ااع أحن اااء اإلقل ااي
()58
الوطين ،مبا يشم املناط الريفي  ،وإصدار شهادا امليلد جماانا
 -4٣وأكد املبادر الااملي إلهناء مجيع أشلا الاقوب البدني الي متار ضد األطفا  ،أن
الاقوبا البدنيا حبا األطفااا ال تا ا مشااروع يف غينيااا رغا التوصايا املتلاارر حبظرهااا ما جلنا
حقااوق الطف ا  ،واللجن ا املاني ا ابلقضاااء عل ا التميي ا ضااد امل ارأ  ،وجلن ا اخل ارباء األفريقي ا املاني ا
حبقااوق الطف ا ورفاه اا" وأعرب ا ع ا أملهااا يف أن تثاار ال اادو هااذه املس ااةل خاال االس ااتارا
يف  ٢٠٢٠وأن تقاادم توصااي حماادد أبن تسا غينيااا مشاارو قااانون األطفااا اجلديااد عل ا ساابي
األولوي ا ك ا حتظاار ص اراح مجيااع أشاالا الاقوب ا البدني ا حب ا األطفااا  ،حااى اخلفيف ا منهااا ،يف
()59
مجيع األوسا مبا يشم املن

األش اص ذوو اإلعاق

()6٠

 -44الحظ ا الورق ا املش ا ك  8بقل ا أن األطف ااا ذوي اإلعاق ا احلركي ا واحلس ااي والاقلي ا
ال يتمتاون حبقه يف التالي ابللام  ،إما بسب عدم ملءم اهلياك األساساي املدرساي وعادم
إملاني ا ا ا الوص ا ااو إليه ا ااا ،أو نق ا ا ا ع ا اادد املؤسس ا ااا املت صص ا ا ا  ،أو ت ا اادين ع ا اادد املالم ا اان
املت صصن ونق املواد التاليمي املتصل بتدريبه وأوص الورقا املشا ك  8بتادري مالمان
()6١
مت صصن بغي تيسر تالي التلميذ ذوي اإلعاق
 -45وأشار الورق املشا ك  8إىل أن األشا اص ذوي اإلعاقا مل ُيظاوا ابالهتماام املنشاود يف
ملافحا وابء فاارو اإليبااوال ،ال م ا حيااث الوقاي ا وال ما حيااث تااوفر وسااائ ملافح ا املاار ،
رغا اجلهااود الااي بااذلتها احللوما يف جمااا احلا يف الصااح ويف سااياق إعااداد املاواد الدعائيا وبثهااا
علا التلف يااون لشاار سااب الوقايا ما الااوابء ،مل تارا احللوما وساايل التواصا اخلاصا ابألشا اص
ذوي اإلعاق السماي وحلاد اآلن ،ال تتاا يف مستشافيا البلاد خادما إخباريا لتيسار التواصا
()6٢
بن املوظفن الطبين واملرض الص  ،وهو ما ياي حصوهل عل الرعاي الطبي

املها رون والل ئون وملتمسو اللجوء

()6٣

 -46أوص ا الورق ا املش ا ك  6بوضااع اس ا اتيجي شااامل بشااةن تسااجي املواليااد مااع مراعااا
()64
احلال اخلاص لألطفا الل ئن والل ئن السابقن واملها ري
Notes
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