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مووو ورقووا املعلومووا املقدمووة م و اجلهووا صوواح ة املصوول ة بش و ن
غينيا  -بيساو*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوما أساسية
 - 1أُعد ه د ا التقريدر عم د ا بقدراي جمل د حقدو اإلنسددان  1/٥و ،21/1٦ويف مراعددا
ل ويية االستعراض ال وي الشامل .وهو موجز لويقدا املعلومدا املق مدة مد  ٦جهدا مد
اجلها صاحبة املصلحة( )1إىل االستعراض ال وي الشامل ،وي ِرد يف شكل موجز تقيُّ ا ابحل
األقصى لع د الكلما .

اثني ا -املعلوما املقدمة م اجلها صاح ة املصل ة
ألف  -نطاق االلت اما الدولية( )2والتعاون مع اآلليا واهليئا الدولية حلقوق اإلنسان

( )3

 - 2ذك ددر الويقد ددة املشد د كة  1أن غينيد ددا  -بيس دداو ق د د صد د ق  ،يف  22تشد ددري األول/
أكتدوبر  ،201٨علدى االتفاقيدة ال وليدة حلمايدة حقددو مجيد العمدال املهداجري وأفدراد أسددره ،
والربوتوكول االختياي التفاقية حقو األشخاص ذو اإلعاقة(.)4
 - 3وأُوص الويقة املش كة  1ابلتص يق على االتفاقية ال ولية حلماية مجي األشخاص م
االختفدا القسدر  ،والربوتوكدول االختيداي امللحدق ابلعهد الد وي اخلداص ابحلقدو االقتصددادية
__________

*

حتري ه ه الوثيقة قبل إيساهلا إىل دوائر ال مجة التحريرية ابألم املتح .
مل َّ
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واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياي التفاقية مناهضة التع يب وغريه م ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة(.)٥
 - 4والحظد د الويقد ددة املش د د كة  1أن اجلمعيد ددة الوطنيد ددة الشد ددعبية أجد ددا التص د د يق علد ددى
الربوتوكول االختياي امللحق ابلعه ال وي اخلاص ابحلقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وأن اإلجرا ا القانونية للتص يق عليه ق شُرع فيها(.)٦

 - ٥والحظ الويقة املش كة  1أيض ا أن غينيا  -بيساو ق ص ق  ،يف أيلول/سبتمرب ، 201٨
على اتفا ابيي للح م انبعااث غا ا ال فيئة لعام .)7(201٥
 - ٦والحظ احلملة ال ولية للقضا على األسلحة النووية ب تق ير أن غينيا  -بيساو وقع
معاه د األمد د املتح د حلظ ددر األسددلحة النووي ددة يف  2٦أيلول/سددبتمرب  ،201٨وأوصد د أبن
يص البل عليها على سبيل االستعجال(.)٨

ابء  -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )9

 - 7الحظ الويقة املش كة  1أن و اي العد ل وحقدو اإلنسدان قد أنشدئ ألول مدر يف
نيسان/أبريل  ،201٨مبناسبة تشكيل احلكومة ،وكان اهل ف منها هو إي االعتباي الواجب
للسياسا العامة املتعلقة حبقو اإلنسان .وم أن تلك املبادي مل يك هلا أ أثر عملي من
أكثدر م د سدنة ،فل د تنفد أ إص د حا جوهريدة حددى اآلن لضدمان موا مددة عمدل الددو اي م د
مسؤولياهتا اجل ي يف جمال حقو اإلنسان(.)10
 - ٨والحظ الويقة املش كة أن ميثا اللجنة الوطنية حلقو اإلنسان ال يزال غري متوائ
م املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسا الوطنية لتعزيز ومحاية حقو اإلنسان (مبادئ ابيي ) .وق
أُجندز مراجعدة امليثدا حيد أدخلد احلكومدة تعد ي أقدر يف اجتماعدا جملد الدو يا .
واخلطو املقبلة املتوقعة هي استعراض امليثا م جانب الربملان ،وهو ما سيتوقف إىل ح كبري
على اإلياد السياسية للحكومة احلالية(.)11
 - 9وابإلضددافة إىل ذلددك ،الحظد د الويقددة املشد د كة  1أن ع د آليددا وطني ددة ودوليددة قد د
أوص إبنشا جلنة مش كة بني الو ايا تتوىل مسؤولية الوفا ابلتزاما ال ولة يف جمال حقو
اإلنسان ،والتصرف بشأن التوصديا املق مدة يف إطداي االسدتعراض الد وي الشدامل علدى وجده
اخلصدوص .لك د مد املؤسددف أن تلدك التوصددية مل تنفد مبددا فيده الكفايددة ،ألن عد م االسددتقراي
السياسي تسبب يف سلسلة تغيريا متعاقبة يف احلكومة(.)12
 - 10وأوص الويقة املش كة  1غينيا  -بيساو إبنشا مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان وفق ا
ملبادئ ابيي  ،وجلنة مش كة بني الو ايا لتنسديق وتنفيد السياسدا العامدة يف جمدال حقدو
اإلنسان وإع اد التقايير لآلليا ال ولية حلقو اإلنسان(.)13
 - 11والحظد د اللجن ددة األفريقيد ددة حلق ددو اإلنسد ددان والش ددعوب (اللجند ددة األفريقي ددة) غيد دداب
إحصدا ا تشدمل خمتلددف جمداال حقدو اإلنسددان ،وأوصد غينيدا  -بيسدداو بوضد سياسددة
حكومية بشأن مج اإلحصا ا ذا الصلة مبختلف جماال حقو اإلنسان(.)14
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 - 12والحظ اللجنة األفريقية حلقو اإلنسان ضعف مؤسسا ال ولة وت ين مستوى ثقة
اجلماهري هب ه املؤسسا ؛ وع م وعي السكان حبقو اإلنسان والشعوب؛ ونقص املوايد املادية
والبشرية ال حيول دون التمت حبقو اإلنسان يف البل (.)1٥
 - 13وذكدر الويقدة املشد كة  2أنده ال يكددون للقدوانني أ أثدر إذا مل تعدز مبؤسسدا قويددة
لضمان إنفاذها .والحظ الويقدة املشد كة  2غيداب التدزام سياسدي جداد بتنفيد ويصد وتقيدي
الت ابري اليت أوصي هبا ال ولة وأن ال ولة متيل إىل تفويض مسؤولية التنفي إىل منظما التعاون
ال ولية ،واملنظما غري احلكومية ومنظما اجملتم امل ين .وذكر الويقة املش كة  2أن ال ولة
الغينية ال ينبغي أن تكون جمرد شريكة يف التنمية اخلاصة هبا وأن م األساسي أن تقبل دويها
بصفتها صاحبة املصلحة الرئيسية(.)1٦
 - 14وأفاد الويقة املش كة  1أبنه ابلعود إىل النظام ال ستوي عقب االنتخااب الربملانية
لعام  ،2014كان م املتوق حتسني اإلطداي السياسدي واملؤسسدي للبلد  .غدري أن سدقو أول
حكومة للربملان التاس يف  12آب/أغسدط  201٥أدى جمد دا إىل أ مدة سياسدية كاند هلدا
عواقددب وخيمددة علددى املؤسسددا العامددة للبلد د  .وج د الق قددل ابلربملددان واحلكومددة يف م ددأ .
وهك د ا كان د احلكومددا ال ددث الدديت تشددكل بع د األ م ددة السياسددية حمرومددة م د األدات ددني
الرئيسدديتني للحوكمددة ومهددا الددربجم احلك ددومي وامليزانيددة احلكوميددة .ونتيجددة ل د لك ،مل ت ددتمك
املؤسسا العامة املسؤولة ع ال فاع عد حقدو اإلنسدان وتعزيزهدا مد العمدل بصدوي سدليمة
طيلة ث سنوا م السنوا األيب لتلك الف التشريعية(.)17
 - 1٥وأوص اللجنة األفريقية حلقو اإلنسان والشعوب غينيا  -بيساو بتوفري املوايد املادية
واملالية جلمي القطاعا يف البل لتمكينها م العمل مبزي م الفعاليدة؛ ووضد اسد اتيجيا
للتنفي الكامل التفا كوجكر للس م واألم ال ائمني يف البل (.)1٨

يم  -تنفي و االلت امووا الدوليووة املتعلقووة حبقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة القووانون الوودوي
اإلنساين الساري
 - ١املسائل الشاملة

التنمية والبيئة واألعمال التجايية وحقو اإلنسان

( )19

 - 1٦أشاي منظمة ) Just Atonement Inc. (JAIإىل أن أثر تغري املناخ يف غينيا  -بيساو ق
أصبح له آاثي ملموسة فع ا يف االقتصاد ،وال سيما بسبب تناقص هطول األمطاي وااليتفاع
الت يجيي يف ديجا احلراي  .وفيما يتعلدق ابلقطداع الزياعدي ،اخنفدض اخنفاضد ا حدادا إنتدا األي
ابعتبايه الغ ا األساسي يف غينيا ،بسبب امللوحة وغمر حقول األي ابملياه .وم النتائ املتوقعة
اهنياي يف اإلنتا الزياعي واحلراجة والرعي وخسائر يف األيواح بسبب سو التغ ية وانع ام األم
الغ ائي ،وخطر انتشاي األمراض املستوطنة .كما يؤثر تغري املناخ أتثريا سلبيا على نوعية وكمية
املوايد املائية ابخنفاض هطول األمطاي(.)20
 - 17وذكر منظمة  JAIأن م املتعني أن تكون الوقاية م املخاطر والتكيف معهدا مد
أولواي التخفيف م آاثي تغري املناخ يف البل  .ويلزم أن تنف غينيا  -بيساو السياسا املتعلقة
ابألم الغ ائي واملوايد املائية واملناطق الساحلية والغااب (.)21
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 - ٢احلقوق املدنية والسياسية

حق الفرد يف احليا واحلرية واألم على شخصه

( )22

 - 1٨أوص اللجنة األفريقية حلقو اإلنسان والشعوب أبن تنظر غينيا  -بيساو يف مسألة
س قانون يتضم أحكاما قانونية حم د جترم التع يب( .)23كما أوص اللجنة األفريقية أبن
تنشئ غينيا  -بيساو هيئة مستقلة لإلشراف على الشرطة بغرض التحقيق يف ادعا ا ايتكاب
الشرطة النتهاكا (.)24
 - 19وأفداد منظمدة  JAIأبن جتداي املخد يا يعملدون يف ظدل اإلفد مد العقداب ،وقد
تغلغلوا يف هياكل ال ولة ،ابستخ ام الته ي ا والرشاوى .وأ حماولة ملواجهدة املتجدري وأ
حت م وسائط اإلع م بغرض اإلب غ ع ه ه احلقائق ق ينطواين على هت ي للحيا  .ويف
صدفوف الشدباب الغي د  ،تدوي الع يد مددنه يف االجتداي ابملخد يا  ،وب د ا للعيدان الع يد م د
ع ما اإلدمان على املخ يا ( .)2٥وذكر منظمة  JAIأنه ال ب م تعزيز ق يا الشرطة
القضدائية يف غينيددا  -بيسدداو وتقويددة التعدداون م د البل د ان اجملدداوي  .وال ب د م د ايد الق د يا
واملع ا م أجل إنفاذ القانون .كما ذكر منظمدة  JAIوجدوب امل حقدة القضدائية ألولئدك
ال ي يشايكوا يف ه ه األفعال وضروي تعزيز األم  .وينبغي أن تت خل الوكاال ال ولية وتض
برام ملساع احلكومة على استعاد السيطر على الوض بطريقة دميقراطية(.)2٦

إقامة الع ل ،مبا يف ذلك مسألتا اإلف

م العقاب ،وسياد القانون

( )27

 - 20الحظ الويقة املشد كة  1أن النظدام القضدائي قد أتثدر ابأل مدة السياسدية واملؤسسدية.
ومل تنف بع السياسة املتعلقة ابلع الة للف  ،201٨- 2014اليت اعتم هتا احلكومة ابلتنسيق
م الشركا ال وليني .وم العقبا الرئيسية اليت تع ض الوصول إىل الع الة وتتسبب يف فق ان
النددا للثقددة يف نظ ددام الع الددة الت ددأخريا وبُع د احمل دداك ع د األم دداك الدديت يقطد د فيهددا الن ددا
والفساد(.)2٨
 - 21وأشاي الويقة املش كة  1أيض ا إىل أنه يف السنوا اخلم املاضية ،اخنفض االستثماي
يف النظام القضائي .ففدي عدام  ،201٥علدى سدبيل املثدال ،خصدص  1.٥يف املائدة مد ميزانيدة
احلكوم د ددة إلقامد د ددة الع د د د ل .وكان د د د قد د د وصد د ددل يف ف د د د  2012- 200٨إىل  3يف املائد د ددة.
كما واجه احملاك صعوبة كبري يف تسوية املنا عا  ،ال سيما بسبب متوسط املسافة بينها
وبني النا يف البل  .ومل يك يشتغل م احملاك إال  27حمكمة م أصل  42حمكمة .وأفض
التكاليف والتأخريا اإلجرائيدة إىل فدرض قيدود شد ي علدى الوصدول إىل اخلد ما القضدائية،
مما أسه يف انتشاي الشعوي ابإلف م العقاب(.)29
 - 22وابإلضافة إىل ذلك ،الحظ الويقة املش كة  1أن احملاك التزال ش ي الضعف إ ا
التأثري السياسي .وما فتئ مكتب امل عي العام يتأثر يف السنوا األخري ابلنزاعا السياسية،
مما أضر بعمل اجلها القضائي(.)30
 - 23وأوص الويقة املش كة  1إبعاد فتح احملاك يف املنداطق وتنشديطها لتمكدني السدكان
م فرص الوصول إىل الع الدة واحلد مد األثدر السدلي للع الدة التقلي يدة ،كمدا أوصد ابحلدرص
على إكمال التحقيقا يف عمليا القتل ب واف سياسية ،مبا يف ذلك حاال عام ، 2009
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وبتخويل مكتب امل عي العام والية متكنه مد مكافحدة اإلفد مد العقداب بقد ي أكدرب مد
االستق ل ومراجعة ج ول الرسوم القضائية لتخفيض التكاليف اإلجرائية إلقامة الع ل(.)31
 - 24والحظ اللجنة األفريقية حلقو اإلنسان والشعوب ع م تطبيدق وإنفداذ القدوانني يف
غينيا  -بيساو بسبب حت اي شدى ،مبدا يف ذلدك االفتقداي إىل املدوايد واملشداكل الديت يواجههدا
قطاع الع الة .كما الحظ اللجنة األفريقية قلة ع د ضبا الشرطة واملوظفني املكلفني إبنفاذ
القوانني يف البل وافتقايه إىل الت ييب يف جمال حقو اإلنسان(.)32
 - 2٥وأوص اللجنة األفريقية حلقو اإلنسان والشعوب غينيا  -بيساو بب ل اجلهود لتزوي
اجلهدا القضدائي مبدا يكفدي م د املدوايد لتمكينده مد العمدل بفعاليددة؛ والعمدل مد شدركا التنميددة
الوطنيني وال وليني م أجل توفري الت ييب يف جمال حقو اإلنسان لضبا الشرطة ،واملوظفني
املكلفني إبنفاذ القوانني يف البل (.)33
 - 2٦والحظ د اللجن ددة األفريقي ددة حلق ددو اإلنسددان والش ددعوب أن االحتج ددا غ ددري الق ددانوين
للمجددرمني املتجدداو للف د القانونيددة املنصددوص عليه ددا قددانوج ،واملسددموح بدده يف مرحلددة احل ددب
االحتياطي ،واالكتظاظ يف السجون وأماك االحتجا يشك ن حت اي(.)34
سجنني يف 2011
 - 27وأشاي الويقة املش كة  1إىل أن التطويا اإلجيابية ،م قبيل تشيي
ْ
واعتماد املرسوم  2011/12املؤيخ  13شبا /فرباير  2011بشدأن إقدراي القواعد النموذجيدة
ال نيا ملعاملة السجنا  ،مل تؤد إىل حتسني الظروف املعيشية للسدجنا  .فباسدتثنا سدج ابفداا
ومانسوا ،حي مت التحقق م توفر فرص احلصول على مياه الشرب املأمونة والغد ا الكدايف،
حيتجز نزال السجون يف أماك احتجا متهالكة ،يف ظروف غري إنسانية دون هتوية أو غ ا
مل أطول م املسموح به قانوجا .ويف  ،201٦سا ظروف تشغيل  24سج ن ا م سجون
البل البالغ ع دها  3٨سجنا .وكان مضاج السجنا يف  14سجنا منها يف حالة سيئة(. ) 3٥
وأوص الويقة املش كة  1غينيا  -بيساو ابملراجعة الشداملة لنظدام السدجون بغيدة موا متده مد
املعايري ال ولية ،وتعزيز برام إعاد اإلدما االجتماعي يف السجون(.)3٦
 - 2٨وأحاط د اللجنددة األفريقيددة حلقددو اإلنسددان والشددعوب علمددا ابنع د ام آليددا الع ال ددة
االنتقالية يف غينيا  -بيساو(.)37
 - 29وذكر الويقة املشد كة  1أنده يغد وجدود عد قدوانني تعاقدب علدى العندف اجلنسداين،
مبا يف ذلك القانون املتعلق ابلعنف العائلي ،والقانون املتعلق مبكافحة تشويه األعضا التناسلية
لإلج  ،وقانون التكافؤ بني اجلنسدني واإلطداي القدانوين للصدحة اجلنسدية واإلجنابيدة ،فدنن نظدام
الع الة ،ال يزال ال يتص ى على النحو امل ئ حلاال العنف اجلنساين .وسامه الردود املتأخر
وغري الفعالة ،مبا يف ذلك استخ ام األحكام الصادي م وقف التنفي  ،يف استمراي املمايسا
الضاي ابملرأ وانتشاي الشعوي ابإلف م العقاب(.)3٨
 - 30وأوص د الويق ددة املشد د كة  1غيني ددا  -بيسدداو مبراجع ددة اإلجد درا ا القض ددائية ،وإنش ددا
وح ا خاصة إلنفاذ قوانني مكافحة العنف اجلنساين ،أ القانون يق  2011 / 14املتعلق
مبكافحدة تشددويه األعضدا التناسددلية لدإلج  ،والقددانون يقد  2014/12املتعلددق حبظدر االجتدداي
ابألشخاص ،وخباصة النسا واألطفال ،والقانون يق  ،2014/٦قانون العنف العائلي(.)39
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احلراي األساسية

( )40

 - 31الحظد اللجنددة األفريقيددة حلقدو اإلنسددان والشددعوب عد م وجددود تشددريعا حلمايددة
امل افعني ع حقو اإلنسان وأوص غينيا  -بيساو أبن تعتم قوانني حلماية حقو امل افعني
ع حقو اإلنسان وجشطي حقو اإلنسان يف البل (.)41
 - 32وذكدر الويقدة املش د كة  1أن و اي ال اخليدة ،يف سدعيها إىل من د املظداهرا  ،وخ ف د ا
ألحك ددام الق ددانون يقد د  92/3املتعلد ددق حبري ددة التظ دداهر ،دأبد د علد ددى إلد دزام منظم ددي املظد دداهرا
ابحلصول ،مسبقا ،على تراخيص يص يها مكتب خ ما النقل الرب  ،يغ ع م وجود أسا
قانوين الش ا ه ه ال اخيص ،لع م ويودها يف قائمة الشرو اليت يتعدني اسدتيفاهها ملمايسدة
احلق يف حرية التعبري يف غينيا  -بيساو(.)42
 - 33وأفاد الويقة املش كة  1أن قوا األم يف مسعاها حلفظ النظام ،وتفريق املتظاهري ،
ومند ممايسددة احلددق يف التظداهر ،تتخ د  ،فيمددا يُدزع  ،ت د ابري غددري قانونيدة ،تلجددأ فيهددا ألسدداليب
وحشية ،مبا يف ذلك االحتجا التعسفي والضرب .ففي شبا /فرباير  ،2019اعتقل شرطة
حفظ النظام العام  93تلمي ا أثنا إضراب امل اي العامة(.)43

حظر مجي أشكال الر

( )44

 - 34ذكدر منظمدة  JAIأنده علدى الدرغ م د سد قدانون ملكافحدة االجتداي ابلبشدر ،واعتمدداد
خطة عمل وطنية يف عام  ،2011مل يُقد البلد دلدي ا علدى ب لده أ جهدود ملحوظدة ملكافحدة
االجتاي ابلبشر من عام  .201٦وأشاي منظمة  JAIإىل أن السلطا تعتم على املنظما
غري احلكومية واملنظما ال ولية يف توفري خ ما احلماية للضحااي(.)4٥
 - 3٥وأحاط اللجنة األفريقية علم ا بظاهر االجتاي ابألطفال ،وعلى وجه اخلصوص ،حمنة
أطفال الكتاتيب القرآنية ال ي أيسلوا إىل اخلاي ب ييعدة السدعي إىل حفدظ القدرآن وانتهدى هبد
األمددر إىل التسددول يف الش دوايع .وذكددر منظم ددة  JAIأن االجتدداي ابألطفددال شددائ يف غيني ددا -
بيساو( .)4٦فاألطفال يرسلون إىل البل ان اجملاوي ملزاولة العمل القسر  ،ويف كثري م األحيان ،
يرسدلون للتسدول وممايسدة البغدا  .وابإلضدافة إىل ذلدك ،فدنن الفتيدان الد ي يوفد ون إىل البلد ان
ضربون
اجملاوي إىل معلمي الكتاتيب القرآنية ال ي ي عون بداس ’’( ‘‘maraboutsأو الشيوخ) يُ َ
وجي َربون على التسول يف الشوايع ،يف كثري م األحيان(.)47
ُ
 - 3٦وذكر منظمة  JAIأن احلكومة مل حتقق يف جرائ االجتاي ابلبشر ومل ت حق مرتكبيها
قضائي ا ،ويعزى ذلك أساسا إىل أوجه قصوي بنيوية يف النظام القضائي ،مبا يف ذلك االفتقاي إىل
الق يا املؤسسية واستشرا الفساد( .)4٨وأوص منظمة  JAIغينيا  -بيساو أبن حتقق فع ا يف
جدرائ االجتداي وت حدق اجلندا الرئيسديني ،مبدا يف ذلدك معلمدو الكتاتيدب القرآنيدة والفنداد الديت
تسدمح ابلسددياحة اجلنسدية الدديت تسدته ف األطفددال؛ وأن تطدوي ق د يا مدوظفي إنفدداذ القددانون
وت يهب بشأن قوانني مكافحة االجتاي ابلبشدر وإجدرا ا التعدرف علدى ضدحااي االجتداي؛ وتعدز
اجلهود املب ولة إلعاد ضحااي االجتاي للوط (.)49
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 - ٣احلقوق االقتصادية واال تماعية والثقافية

احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية

()٥0

 - 37الحظ اللجنة األفريقية حلقو اإلنسان والشعوب ايتفاع مع ل البطالة يف صفوف
الشدباب ،وأوص د البلد بتكثيددف املبدداديا احلكوميدة الراميددة إىل معاجلددة هد ه املسددألة وتددوفري
ت ييب مه للشباب العاطلني ع العمل(.)٥1
 - 3٨وذكر منظمة  JAIأن املرأ تواجه فواي كبري يف األجوي وأنه ملدا كدان أيابب العمدل
يفضلون جتنب دف استحقاقا األمومة ،فنن احتمدال تشدغيل املدرأ أقدل مد احتمدال تشدغيل
الرجل .كما أشاي منظمة  JAIإىل أنه على الرغ م أن ال ستوي ينص على املساوا بني مجي
األشخاص ،فنن املثليا واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغاير اهلوية اجلنسانية وأحراي اهلوية
اجلنسانية يواجهون التمييز يف التشغيل ،كما يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة التمييز يف التشغيل
والوصول إىل مكان العمل(.)٥2

احلق يف مستوى معيشي الئق

( )٥3

 - 39الحظد اللجندة األفريقيددة حلقدو اإلنسددان والشدعوب تد ين مسددتوى التمتد ابحلقددو
االقتص ددادية واالجتماعي ددة والثقافي ددة( .)٥4وأش دداي منظم ددة  JAIإىل أن دده نظد درا لعق ددود مد د ع د د م
االستقراي السياسي ،فننه تع ي تنفي السياسا العامة وأن مستوى التنمية البشرية يف غينيا -
بيساو ال يزال منخفضا ،والحظ أنه يف عام  201٨احتل البل املرتبة  177م أصل 1٨٨
مرتبة يف مؤشر التنمية البشرية لربجم األم املتح اإلمنائي( .)٥٥وأشاي الويقة املش كة  2إىل
تقدايير تشدري إىل أن غالبيدة السدكان الغينيدني يعيشددون يف حالدة مد الفقدر املتعد د األبعدداد(.)٥٦
ويشكل انع ام األم الغ ائي هت ي ا متكريا حي جبز مد السدكان ويعداين مدا يقدايب ثلد
األطفال م التقزم(.)٥7
 - 40وذكددر منظمددة  JAIأن اقتصدداد البل د يعتم د عل ددى جددو الكدداجو ،ال د
الرئيسي يف صاديا البل  .ولك األيابح مقي ابلسعر ال حت ده احلكومة .
( )٥٨

هددو املن ددت

 - 41والحظ د د الويقد ددة املش د د كة  1أن ع د د م االسد ددتقراي السياسد ددي ق د د أثد ددر علد ددى احلق د ددو
االقتصددادية واالجتماعي ددة بد د ا مب ددا حد د  ،يف الس ددنوا األخ ددري  ،مد د اخنف دداض يف ص دداديا
ومبيعا جو الكاجو ،املص ي الرئيسي لإليرادا احلكومية .وه ا ما كان له أثر سلي علدى
حيا الع ي م النا يف البل  ،وال سيما يف املناطق الريفية ،اليت تعتم اعتمادا كبريا على إنتا
الكاجو(.)٥9
 - 42كما الحظ الويقة املش كة  1احلالة املثري للقلق الناشئة ع استمراي اإلضرااب يف
قطاعي الرعاية الصحية والتعلي  ،األمر ال تسبب يف مشاكل للنا يف البل (.)٦0

احلق يف الصحة

( )٦1

 - 43وأفاد الويقة املش كة  1أبن  7يف املائة م امليزانية احلكومية لعام  201٨خصص
لقطاع الصحة ،يغ التعه املقطوع مبقتضى إعد ن وإطداي عمدل أبوجدا ملكافحدة فدريو نقدص
املناعة البشرية واإلي والسل واألمدراض األخدرى يف أفريقيدا والقاضدي برصد  1٥يف املائدة مد
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امليزانية هل ا الغرض( .)٦2وفيما يتعلق بتنفي سياسا الصحة العامة ،فنن برام الصحة يف غينيا -
بيساو ميوهلا الشركا ال وليون ملعاجلة القضااي الصحية الرئيسية يف البل  ،أال وهي فريو نقص
املناعة البشرية والسل وامل ياي والوفيا النفاسية ووفيا األطفال(.)٦3
 - 44وأشاي الويقة املش كة  1إىل العقبا اليت تواجه القطاع الصحي واليت تشمل نقص
املرافدق األساسدية واملدوايد البشددرية ،وضدعف اجلهدود الراميدة إىل بنددا قد يا املوجدود مد امل دوايد
البشرية ،وضعف و/أو غياب اهلياكل األساسية ومع ا العمل ،واالفتقاي إىل خ ما الصرف
الصحي األساسية وتواتر اإلضرااب اليت يعاين منها البل (.)٦4
 - 4٥والحظ الويقة املش كة  1أن البياج اليت مجع يف عامي  201٨و 2019تبني
أن اإلضد دراب يف القطد دداع الصد ددحي ق د د أدى إىل عش د درا الوفيد ددا  .ويف أوائد ددل عد ددام ،2019
مت التخلي ع املرضى يف املستشدفيا العامدة ،واختلسد األمدوال يف النظدام الصدحي الدوط .
وعلى سبيل املثال ،مت تعليق إنشا مركز لغسل الكلدي يف املستشدفى الدوط سديماو مند ي ،
بسبب اختفا األموال .ومثة حت آخر هو اختفا اللقاحا العادية م خمدا ن األدويدة التابعدة
لو اي الصحة(.)٦٥
 - 4٦وأشاي الويقة املش كة  1إىل أنه فيما يتعلق بربجم مكافحة اإلي  ،تسبب النقص
يف العقاقري املضاد للفريوسا العكوسة يف شبا /فرباير  ،2019يف أ مة أسفر ع عشرا
الوفيا  .وكشف األ مة غياب آليا االستجابة حلاال الطوايئ وسو إداي املخزون(.)٦٦
 - 47والحظ اللجنة األفريقية حلقو اإلنسان ايتفاع مع ل وفيا األمها والرض ( . ) ٦ 7
وذكر الويقة املش كة  1أنه على الرغ م اجلهود اليت تب هلا احلكومة وشركاهها ،فنن حتسني
مع د ال وفيددا األمهددا واألطف ددال ال ي دزال يف ح د وده الد د نيا .وال ت دزال مع د ال وفي ددا
األطفال واألمها مرتفعة ج ا ،إذ تفو متوسط البل ان اليت توج يف مراحل مماثلة م التنمية
االجتماعية واالقتصادية( .)٦٨ويغ اجلهود اليت ب ل لضمان الوصول إىل املراكز الصحية على
الصعي الوط  ،فنن معد ال وفيدا األطفدال والوفيدا النفاسدية مل تتملمدل ،وتعيند إعداد
صياغة االس اتيجيا الرامية إىل خفضها وإعاد حت ي ها(.)٦9
 - 4٨وأوص الويقة املش كة  1غينيا  -بيسداو أبن تزيد حصدة امليزانيدة املخصصدة للصدحة
م  7إىل  1٥يف املائة ،وأن تعمل احلكومة على تس ي تكداليف شدرا أدويدة السدل وفدريو
نقص املناعة البشرية/اإلي  ،وتزي ع د موظفي الصحة التقنيني املؤهلني وجت د املراكز الصحية
يف املناطق الريفية بغية جعل الرعاية الصحية يف متناول أش الفئا السكانية حرماجا(.)70

احلق يف التعلي

( )7 1

 - 49الحظد الويقدة املشد كة  2وجدود تقدايير تشدري إىل أن متوسدط عد د سدنوا ال ياسددة
لد ى سددكان غينيددا مددنخفض للغايدة ،وأن نسددبة عاليددة م د األطفدال يف س د التعلددي اإللزامددي،
ال يد د هبون إىل امل يسد ددة( .)72كمد ددا أن النسد ددا والفتيد ددا أشد د عرضد ددة للحرمد ددان م د د التعلد ددي ،
إذ يدنخفض عد د املراهقددا اللدواي حيصددل علدى فدرص التعلددي مقايندة ابلفتيددان ممدا يددؤد إىل
تفاوا كبري يف مع ال اإلملام ابلقرا والكتابة بني الرجال والنسا (.)73
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 - ٥0وذكدر الويقدة املشد كة  1أن مد التحد اي الرئيسدية يف جمدال التعلدي  ،نقدص املرافددق
امل يسية واملواد واملع ا الكافية ،وسو ت ييب امل يسني واستمراي العقوبة الب نية يف امل اي .
واسدتنادا إىل أحد البيدداج  ،كدان مع د ل إمتدام التعلدي االبت د ائي أقدل م د املتوسدط يف القدداي
األفريقيدة .ويغد الدزايدا يف صددايف معد ل االلتحدا ابملد اي  ،فنندده ال يدزال أقدل مد املتوسددط
القاي (.)74
 - ٥1وذكر الويقة املش كة  1أنه استنادا إىل املسح العنقود املتع د املؤشرا لعام ،2014
يفو مع ل أمية النسا مثيله ل ى الرجال .ويف اجملموع ،فنن  72يف املائة م النسا ال يستطع
القرا والكتابة .وتنتشر األمية بني اإلج يف املناطق الريفية(.)7٥
 - ٥2وأض دداف الويق ددة املشد د كة  1أن ت ميد د املد د اي العام ددة منعد دوا مد د حض ددوي م ددا يزيد د
على  ٦0فص ا دياسي ا بسبب اإلضرااب اليت دع إليها نقااب املعلمني واالحتادا النقااب
العمالية(.)7٦
 - ٥3وأوص الويقة املش كة  1غينيا  -بيساو إبجرا إص حا للنظام التعليمي م أجل
العمل ابلتعلي الشامل للجمي  ،و ايد حصة امليزانية املخصصة للتعلي إىل  20يف املائة واختاذ
خطوا لتخفيض مع ل انقطاع الفتيا ع ال ياسة نتيجة تشويه األعضا التناسلية لإلج ،
وعمل األطفال ،والزوا القسر والزوا املبكر(.)77
 - ٤حقوق أشخاص حمددي أو فئا حمددة

املرأ

( )7٨

 - ٥4ذكر الويقة املش كة  1أن احلكومة مل تتقبل بصفة خاصة حقو النسا والفتيا .
وعلى سبيل املثال ،ألغ احلكومة االنتقالية اليت نظم االنتخااب يف آذاي/مداي ،2019
و اي شؤون املرأ  .ومل يك م بني أعضدا احلكومدة البدالغ عد ده  2٦عضدوا ( 1٨و يدرا و٨
و يا دولة) إال مخ نسا (ث ثة و يرا وال و ير دولة)؛ وبعباي أخرى ،فنن  19يف املائة م
أعضا احلكومة نسا (.)79
 - ٥٥والحظ الويقة املش كة  1أيض ا أن قانون املساوا بني اجلنسني ،ال ينص على أن
يكون  3٦يف املائة على األقل م املرشحني يف القوائ االنتخابية م النسا  ،ق ص ي يف 3
كانون األول/ديسمرب  .201٨وق ُس القانون وفق ا التفاقية القضا على مجي أشكال التمييز
ض املرأ  .غري أن إنفاذ القانون ال يزال أم ا بعي املنال ،ألن عقواب ع م االمتثال املنصوص
عليها يف القانون مل تك فعالة(.)٨0
 - ٥٦وابإلضافة إىل ذلك ،الحظ الويقة املش كة  1أن القانون ال يش أن يرد املرشحون
واملرشحا كمناوبني ومناواب يف القوائ االنتخابية أو يش التناوب يف مناصب التعيني.
ومل يتجاو ع د النائبا يف الربملان  14جئبة م أصل  102م النواب؛ وبعباي أخرى ،متثل
املدرأ  13.73يف املائددة م د املشددرعني ،وهددي نسددبة مماثلددة للف د التشددريعية السددابقة .ويتطلددب
التشجي على ايد متثيل املرأ يف جمداال صدن القدراي تشد ي العقدواب املنصدوص عليهدا يف
قانون تكافؤ اجلنسني(.)٨1
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 - ٥7وذكر الويقة املش كة  1أنه ألسباب ايخيية وثقافية ،يسوى معظ النزاعا املتعلقة
ابلعنف اجلنساين ع طريق املؤسسا التقلي ية أو ع طريق السدلطا  ،مبدا يف ذلدك األسدر،
وقاد اابنكا (اجلماعة) و/أو غريه م القيادا احملليدة وال ينيدة التقلي يدة .وهد ه املؤسسدا
والسلطا التقلي ية مل تك شاملة للجمي إىل ح كبري أو مل تك قادي على التص للعنف
اجلنسداين .فتعزيددز الع الددة يف املسددائل اجلنسددانية أمددر أساسددي ،ويتطلددب القيددام ب د لك إص د ح
القانون امل ين والقانون اجلنائي ،واعتماد قانون حلماية الشهود(.)٨2
 - ٥٨وذكدر الويقدة املش د كة  1أيضد ا أن البلد يفتقددر إىل املؤسسدا املتخصصدة للتص د
حلدداال العنددف اجلنسدداين ،ومددا يتددوفر منهددا يف البل د يوج د يف العاصددمة ،ويواجدده الع ي د م د
العقبا  .وال يتوفر يف البل أ مأوى مؤق للضحااي يف معظ احلاال  ،يغ أنه م املتعني
توفري احلماية هل (.)٨3
 - ٥9وأفاد الويقة املش كة  2أبن تشويه األعضا التناسلية لإلج و وا األطفال ال يزاالن
منتشري على نطا واس  ،ويلقيان قبو اال اجتماعيا كبرياا( .)٨4والحظ اللجنة األفريقية حلقو
اإلنسدان والشدعوب وجدود ممايسدا تقلي يدة ضداي مبدا فيهدا تشدويه األعضدا التناسدلية لدإلج
وأوص غينيا  -بيساو بكفالة التنفي الفعال للقانون ال حيظر ختان اإلج  ،يف مجلة أموي
أخدرى( .)٨٥وأوصد الويقدة املشد كة  2غينيدا  -بيسداو إباحدة عد د كداف مد خد ما ال د ع
اجملاين لع ضحااي اخلتان(.)٨٦
 - ٦0وأشاي منظمة  JAIإىل أن البغا أمر شائ يف غينيا  -بيساو ويرتبط مبسائل أخرى م
قبيل االجتاي ابملخ يا  .وإضافة إىل ذلك ،ينتشر بغا األطفال إذ يقوم الع يد مد األطفدال
هب ا النشا مد أجدل البقدا ( .)٨7وأوصد منظمدة  JAIغينيدا  -بيسداو بتقد م الد ع للنسدا
احملروما اللواي ال يستطع العيش ب ون ممايسة البغا و/أو اللواي يتع ي عليه العثوي على
عمل آخر؛ وإنشا منظما غري حكومية لتق م الرعاية هلؤال النسا (.)٨٨

الطفل

( )٨9

 - ٦1وفيما يتعلق ابلتوصية بتحسني نظام التسجيل امل ين ،اليت ق م يف إطاي االستعراض
ال وي الشامل ،لعام  ،201٥الحظ الويقة املش كة  1أنه ،مبوجب األمر  0٦/0٦املؤيخ 7
آب/أغسط  ،200٦م د احلكومة الف الزمنية اليت ميكد خ هلدا تسدجيل املواليد  ،وأنده
نتيجة ل لك ،ميك تسجيل املوالي جماجا حى س اخلامسة ،وأنه ب ع م منظمة األم املتح
للطفولة (اليونيسيف) ،أجري مح تسجيل جمانية ودويية لألطفال حى س العاشر (.)90
 - ٦2والحظ الويقة املش كة  1أيض ا أن عمل األطفال ،وإن كان خمالف ا للقانون ،ال يزال
شائع ا ج ا يف غينيا  -بيساو .فاألطفال يعملون كل يوم يف البي أو يف األسوا أو يتسولون
يف الشوايع ،وميايسون ال عاي أو يس دون ديون األسر وال ي هبون إىل امل يسة .وم العوامل
املسدامهة يف عمدل األطفدال ايتفداع معد ال الفقدر واليُدت  ،ومهدا عدام ن يصديبان حدواي نصددف
أطفدال البل د  .واسدتنادا إىل إح د ى ال ياسدا  ،فددنن مددا يقدايب  40يف املائددة مد أطفددال البل د
ميايسون نشاط ا يف سو العمل(.)91
 - ٦3وأفداد الويقدة املشد كة  2أبن القدانون امل د ين حيد د السد الد نيا للدزوا يف  1٦سددنة،
وهدي سد تقدل عد سد الرشد القانونيدة .وإضدافة إىل ذلدك ،فدنن االفتقداي إىل التسدجيل املد ين
10

GE.19-18009

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

وع م ق ي السلطا املختصة على يص التسجيل امل ين يسمح للوالد ي بتدزوي بنداهت وهد
طف آملني أن يستفي وا م الزوا مالي ا واجتماعي ا( .)92وع و على ذلك ،فنن قانون الزوا
نسخ ،يف معظ احلاال  ،التشري املتعلق ابلزوا امل ين .وم مث ،فنن املسدائل املتعلقدة
العريف يَ َ
( )93
أبهليدة الدزوا جديا مدا تراعددى يف املنداطق الريفيدة  .والحظد الويقددة املشد كة  2التقدايير الدديت
تفيد أبن  37يف املائدة مد الفتيدا يتدزوج قبدل سد الثامندة عشدر  ،يف حدني ال تتعد ى ه د ه
النسبة  3.7يف املائة ابلنسبة للفتيان(.)94
 - ٦4واستنادا إىل الويقة املش كة  ،1فنن الزجيا القسرية واملبكر ال تزال تعق يف غينيا -
بيساو ،ألن االكتفا ابلتوعية اجلماهريية واحلم اإلع مية ال ميكنه أن يض حد ا ملمايسدة
ه ا النوع م الزوا  .ويف غينيا  -بيساو اليت يوج هبا ما يزي علدى  33قبيلدة ،حتتفدل مجيد
اجلماعا اإلثنية ما ع ا واح (قبيلة بيجاغو) ،بزوا الفتيا وفقا ألعرافها وتقالي ها .ويف
ف  ،201٦- 201٥قاد املنظما غري احلكومية مبادي تشريعية ملكافحة تلك املمايسا
الضاي  ،وحظر الزوا القسر وجترميه .وعرض ه ه املبادي على الربملان يف متو /يوليه ، 201٨
وأديج يف ج ول أعماله .غري أهنا أ يل منه يف وق الحق ،دون مربي(.)9٥
 - ٦٥وأوص د الويقددة املشد د كة  1ابعتمدداد ق ددانون ملكافحددة الددزوا القس ددر والددزوا املبك ددر،
وإنشا مأوى مؤق لألطفال ضحااي العنف واالستغ ل(.)9٦
 - ٦٦وأوص منظمة  JAIغينيا  -بيساو مبقاضا ومعاقبة األشخاص ال ي ميايسون الزوا
القسدر ؛ و ايد اجلهدود الديت تبد هلا احلكومدة مد أجدل محايدة األطفدال مد الدزوا القسدر .
وأوص الويقة املش كة  2إبنشا مراكز إيوا مؤسسية مؤقتة بغية مساع مجي الفتيا م
ضحااي وا األطفال ،وختان اإلج وغريه م أشكال العنف اجلنسي(.)9٨
( )97

 - ٦7وفيما يتعلق ابخلطوا املتخ للتصرف بشأن التوصية ابعتماد قانون حلماية الطفل،
الحظ الويقة املش كة  1االستعانة يف عام  2017بفريق م اخلربا االستشاييني إلع اد ذلك
القانون وأن العمل جاي عليه على ق م وسا (.)99
 - ٦٨وأفاد املبادي العاملية إلهندا مجيد أشدكال العقوبدة الب نيدة الديت متداي ضد األطفدال
(املبادي العاملية) أبنه جتر عملية موا مة القوانني مد اتفاقيدة حقدو الطفدل وامليثدا األفريقدي
حلقو الطفل ويفاهه .وأعرب احلكومة ع نيتها تق م مشروع قانون إىل الربملان حيظر العقوبة
الب نية ،وتعتزم صياغة قانون شامل بشأن محاية الطفل(.)100
 - ٦9وأشاي املبادي العاملية إلهنا مجي أشكال العقوبة الب نية اليت متاي ض األطفال إىل
تقدايير غدري مؤك د تفيد أبن ’’حدق التعزيددر‘‘ قد ح د ف مد القدانون امل د ين .وأشداي املبددادي
العاملية إىل أن القبول شبه العاملي ل يجة معينة م العنف يف تربية األطفال يستلزم النص بوضوح
يف القانون على أنه ال تُقبل وال جتو أ ديجة م العقوبة الب نية(.)101
 - 70وفيما يتعلق بقبول التوصيا الصادي ع ال وي الثانية( ،)102أعربد املبدادي العامليدة
ع أملها يف أن تق م توصية ت عو غينيا  -بيساو إىل أن تصدوغ وتسد علدى سدبيل األولويدة
تشدريعا حتظددر صدراحة مجي د أشدكال العقدداب البد ين لألطفددال ،حدى وإن خفيفددة ،ويف مجي د
األوضاع مبا يف ذلك يف البي (.)103
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األشخاص ذوو اإلعاقة

)104 (

.)10٥( بنددا ثد م د اي خاصدة ابألطفددال ذو اإلعاقددة1  الحظد الويقددة املشد كة- 71
 فنن نقص وسائل النقل املناسبة وع م، أنه يغ اجلهود املب ولة1 كما الحظ الويقة املش كة
ختصيص وق لت ييب املعلمني وغريه م املهنيني ال ي يعملون مد األطفدال ذو اإلعاقدة
.)10٦(يع استمراي قيام عقبا حتول دون تعلي األشخاص ذو اإلعاقة
، بغض النظر ع جهود اجملتم امل ين، أنه1  الحظ الويقة املش كة، وإضافة إىل ذلك- 72
فنن اإلجرا ا الوحي اليت اخت هتا ال ولة ملكافحة التمييز ض األشدخاص ذو اإلعاقدة هدي
.)107(التص يق على اتفاقية حقو األشخاص ذو اإلعاقة والربوتوكول االختياي امللحق هبا
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