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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وتعزيز القدرات

  مشروع قرار):  الدول األفريقيةباسم جمموعة(نيجرييا     

    ١٣/...  
  تعزيز التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف مجهورية غينيا

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان والـصكوك            إذ يسترشد   
  املتعلقة حبقوق اإلنسان، املنطبقة واألخرى 
  ، ٢٠٠٦س مار/آذار ١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  
 أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            وإذ يؤكد من جديد     

واحلريات األساسية على حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العـاملي حلقـوق               
اإلنسان والعهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان وسائر الصكوك املنطبقة املتعلقة حبقوق           

  ليت هي طرف فيها،اإلنسان ا
 الدور الذي يؤديه اجملتمع الدويل، وخباصة االحتـاد األفريقـي           وإذ يالحظ بارتياح    

واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األورويب بغية تعزيز دولة القانون وحتـسني             
  حالة حقوق اإلنسان يف غينيا، 

ال حقوق اإلنسان ويف اجملال األمين  أن احلالة السائدة يف غينيا يف جم     وإذ يالحظ بقلق    
  ال تزال هّشة، 
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 إىل أن غينيا هي املسؤول األول عن ضمان محاية السكان املدنيني وإجراء             وإذ يشري   
حتقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وعن تقدمي املسؤولني عـن             

  تلك االنتهاكات إىل العدالة، 
وري تقدمي الدعم الكايف للعمل الذي تضطلع به مفوضية األمم أنه من الضروإذ يرى    

  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف غينيا، 
 أعمال القتل اليت استهدفت مدنيني غري مسلحني جتّمعـوا يف إطـار             يدين  -١  

 يف ملعب كوناكري، وكـذلك االنتـهاكات        ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٨مظاهرة سلمية يف    
ن اليت ارُتِكبت يف نفس اليوم ويف األيام التالية، وخباصة أعمال العنف            اجلسيمة حلقوق اإلنسا  

             اجلنسي شديدة اخلطورة اليت ارُتِكبت حبق نساء من جانـب أفـراد يف القـوات املـسلحة        
  وقوات األمن؛

 جبهود اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتـاد األفريقـي           يشيد  -٢  
، السيد بليز كومباوريه، بوصفه وسيط اجلماعة االقتصادية لدول غرب          ورئيس بوركينا فاسو  

               /شـباط  ٣بتـاريخ   االحتـاد األفريقـي     أفريقيا، ويرحب باإلعالن الصادر عن مؤمتر قمة        
 ٢٦بالبيانني الصادرين عن فريق االتصال الدويل لغينيا بتـاريخ          كما يرحب   ؛  ٢٠١٠فرباير  

  ؛٢٠١٠فرباير /شباط ٢٢ مث ٢٠١٠يناير /كانون الثاين
    /كـانون الثـاين   ١٥ باعتماد إعالن واغادوغو املشترك املؤرخ    حييط علماً   -٣  

مدين ، وبتعيني رئيس مؤقت وتشكيل حكومة وحدة وطنية يقودها رئيس وزراء  ٢٠١٠يناير  
  ؛من اختيار املعارضة

            /حزيـران  ٢٧ بقرار السلطة االنتقالية حتديـد تـاريخ         حيط علماً أيضاً  ُي  -٤  
 موعداً إلجراء اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية، وبالتزامها بعدم الترشُّـح            ٢٠١٠يونيه  

  هلذه االنتخابات وفقاً إلعالن واغادوغو املشترك؛
 بأعمال جلنة التحقيق الدولية املُنشأة مبوجب قرار األمني         حيط علماً كذلك  ُي  -٥  

بدعم من االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واليت          والعام لألمم املتحدة    
قامت، يف إطار واليتها، بالتحقيق يف الوقائع والظروف اليت اكتنفت األحداث اليت وقعت يف              

 بـصدور   كما حييط علمـاً   ،  )S/2009/556انظر الوثيقة    (٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨غينيا يف   
السلطات الغينية إىل أن تنظر يف وضع توصيات        ويدعو  ،  )S/2009/693الوثيقة  (تقرير اللجنة   

  :اللجنة موضع التنفيذ، وخباصة التوصيات التالية
مكافحة إفالت مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان، وخباصـة            )أ(  

أعمال العنف اجلنسي اليت ارُتكبت حبق نساء وفتيات، واملسؤولني عن هـذه االنتـهاكات              
  من العقاب؛واألعمال 
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توفري احلماية لضحايا أعمال العنف ومنحهم ما يلزم من مساعدة بـشىت              )ب(  
  أنواعها فضالً عن تعويضهم تعويضاً كافياً؛

  إصالح نظام القضاء؛  )ج(  
  إصالح قطاع األمن؛  )د(  
 يف هذا الصدد بإعالن املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة           حييط علماً   -٦  

 تدابري هتدف إىل مساعدة السلطات الغينية يف إطار إصالح قطـاع            ريقيا اختاذَ املعين بغرب أف  
  ؛)S/2009/682الوثيقة (األمن 

 بقرار احلكومة الغينية التعاون مع مفوضية األمم املتحـدة          حييط علماً أيضاً    -٧  
  السامية حلقوق اإلنسان بغية فتح مكتب وطين للمفوضية يف غينيا؛

الية إىل اختاذ ما يلزم من تدابري من أجل تعزيـز الُبعـد              السلطة االنتق  يدعو  -٨  
اجلنساين وزيادة مشاركة املرأة يف عمليات الوساطة واختاذ القرار من أجل تسوية الرتاعـات              

  وتوطيد السلم وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛
  : اجملتمع الدويل القيام مبا يلييناشد بشدة  -٩  
تقالية، يف أسرع وقت ممكن، املساعدة الالزمة بغية        أن يقدِّم إىل السلطة االن      )أ(  

املسامهة يف استعادة األمن والنظام الدستوري بصورة مستدامة ويف إجناح عمليـة االنتقـال              
الدميقراطي اليت ُشرع فيها عمالً باألحكام الواردة يف إعالن واغادوغو املشترك، وأن تقـدم              

طات من أجل ضمان عقـد االنتخابـات    بوجه خاص املساعدة الضرورية لدعم جهود السل      
  ؛٢٠١٠يونيه /حزيران ٢٧الرئاسية املقررة يف 

أن يدعم جهود السلطات الغينية من أجل تعزيز احترام حقوق اإلنسان، مبا              )ب(  
يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ومكافحة اإلفالت من العقاب وإصـالح قطـاعي       

  األمن والقضاء؛
فوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته العادية الـسادسة            إىل امل  يطلب  -١٠  

  .عشرة تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان وعن أنشطة املفوضية يف غينيا

        


