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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

  من جدول األعمال ١٠و ٢ انالبند
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  األمني العاموتقارير املفوضية السامية و
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

 حالة حقوق اإلنـسان يف      عنتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان          
  *غينيا

  موجز    
 الذي دعا فيـه املفوضـةَ       ١٣/٢١ُيقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           

السادسة  قوق اإلنسان يف غينيا يف دورتهالسامية حلقوق اإلنسان إىل أن تقدم إليه تقريراً عن حالة ح
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١أبريل إىل /ويشمل هذا التقرير الفترة املمتدة من نيسان. عشرة

والتقرير النهائي للجنة التحقيق الدولية املكلفة بتحديد الوقائع والظـروف الـيت              
األمم املتحدة السامية   مفوضية  أوصى   يف غينيا    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨اكتنفت أحداث   

 ٢٠١٠ خالل عام على األقل   حالة حقوق اإلنسان يف غينيا،      "حلقوق اإلنسان بأن ترصد     
الذي كان من املتوقع أن يشهد حالة من عدم االستقرار، عن طريق وجود ميداين ملحوظ               

وصية،  ومتابعةً هلذه الت   ."املنتهكني احملتملني للقانون الدويل   لردع  من حيث العدد والنوعية     
 اتفاق البلد املضيف بشأن     ٢٠١٠مايو  / أيار ٤وقعت املفوضية السامية وحكومة غينيا يف       

ويرصد مكتب املفوضية السامية يف غينيـا، منـذ إنـشائه يف            . إنشاء مكتب للمفوضية  
وقـد  . ، حالة حقوق اإلنسان يف سائر أرجاء البلد ويقدم تقارير بشأهنا          ٢٠١٠مايو  /أيار

  .تة األوىل من عمله على مسألة االنتخاباتركز خالل األشهر الس

__________ 

  .تقرير تأخر تقدميه  *  
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كما عمل املكتب مع حكومة غينيا وغريها من اجلهات املعنية ذات الصلة علـى                
وتـشمل  . وضع استراتيجيات ملعاجلة التحديات الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان يف البلد          

 العدل وتعزيز   اإلفالت من العقاب، وخباصة إفالت قوات األمن منه، وتوطيد دعائم إقامة          
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين ومعاجلة األثر السليب للفـساد            

سيما ضـد     وال على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومكافحة التمييز،       
  .املرأة، وحماربة العنف القائم على أساس نوع اجلنس

، أدى آلفا كونديه الـيمني الدسـتوري        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ويف    
والتـزم  . كرئيس بعد أن تنحى سيلو دالني ديالو وتعهد بالتعاون مع احلكومة اجلديـدة            

الرئيس كونديه بأن يعمل من أجل الوئام االجتماعي وبأن يكفل املساءلة عن االنتهاكات             
 ويتيح هـذا الفرصـة      .السابقة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك بإنشاء آلية للعدالة االنتقالية         

لتعزيز التعاون من أجل دعم بناء غينيا لقدراهتا ملعاجلة مشكل ثقافة اإلفالت من العقـاب               
وينتـهي التقريـر   . ولتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جلميع األشخاص يف سائر أرجاء البلد       
  .مبجموعة من التوصيات املوجهة إىل حكومة غينيا وإىل اجملتمع الدويل
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  وياتاحملت 
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٤-٣  ...........................................................معلومات أساسية  - ثانياً  
  يونيــه/حزيــران(حالــة حقــوق اإلنــسان خــالل العمليــة االنتخابيــة   - ثالثاً  

  ٥  ١٨-٥  ...........................................)٢٠١٠ديسمرب /كانون األول إىل     
  ٥  ١٢-٦  ............التطورات السياسية الرئيسية اليت أثرت على حقوق اإلنسان  - ألف     
  ٧  ١٨-١٣  ..........................حالة حقوق اإلنسان خالل فترة االنتخابات  -  باء     

  ٨  ٤٠-١٩  .................................تحديات اليت تواجه حقوق اإلنسان يف غينياال  - رابعاً  
  ٩  ٣٢-٢٠  ...........................التحديات الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان  - ألف     
  ١٢  ٤٠-٣٣  ....................القدرة املؤسسية على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -  باء     

  ١٤  ٤٩-٤١  ..........فوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جمايل الدعوة وبناء القدراتأنشطة امل  - خامساً  
  ١٤  ٤٢  ............................................................ الدعوة  - ألف     
  ١٤  ٤٩-٤٣  ..........................أنشطة تعزيز حقوق اإلنسان وبناء القدرات  -  باء     

  ١٦  ٥٥-٥٠  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - سادساً  
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  مقدمة  -أوالً   
بتحديد الوقائع والظروف اليت اكتنفـت      تبعاً لتوصيات جلنة التحقيق الدولية املكلفة         -١

 يف غينيا، وقعت حكومة غينيا ومفوضية األمم املتحـدة          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨أحداث  
 اتفاق البلد املضيف بشأن إنـشاء مكتـب         ٢٠١٠مايو  / أيار ٤السامية حلقوق اإلنسان يف     
 وأُعطيت إشارة   ،٢٠١٠يونيه  /ويباشر املكتب عمله منذ حزيران    . للمفوضية السامية يف غينيا   

وتشمل واليته رصد حالة حقوق اإلنـسان يف        . ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٣يف  اً  انطالقه رمسي 
سائر أرجاء البلد وتقدمي تقارير بشأهنا، وكذلك وضع وتنفيذ أنشطة لبناء قدرات احلكومـة              

  .ومنظمات اجملتمع املدين والنظراء الوطنيني
 ١٣/٢١لقرار جملـس حقـوق اإلنـسان        اً  ويتناول هذا التقرير، الذي ُيقدَّم وفق       -٢

 واملتعلق بتعزيز التعاون التقين واخلـدمات االستـشارية يف          ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٥ املؤرخ
يف يف هذا البلد غينيا، حالة حقوق اإلنسان يف غينيا وأنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

  .٢٠١٠ديسمرب /أبريل إىل كانون األول/الفترة من نيسان

  معلومات أساسية  - ثانياً  
، قمع اجمللس العسكري احلاكم بعنف مظاهرة عامـة         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨يف    -٣

 قتـيالً   ١٥٦سـقوط   ذلـك   وقد جنم عن    . سلمية دعت إىل تنظيم انتخابات حرة يف غينيا       
حـاالت االعتقـال    وانتـشار     شخصاً ٤٠ حاالت اغتصاب موثقة واختفاء      ١٠٩ ووقوع

.  وممارسة التعذيب يف السجون وغريها من مراكز االحتجاز        ،نونيةواالحتجاز بطريقة غري قا   
 ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ورّداً على ذلك، أقر األمني العام يف مرفق رسالته املؤرخة           

)S/2009/556 (      إنشاء جلنة حتقيق دولية لتقوم مبا يلي)" :تـصنيف  ) ب(حتديد الوقـائع؛    ) أ
تقـدمي  ) د (؛أمكن لتعرف على مرتكيب اجلرائم حيث ما     حتديد املسؤوليات، وا  ) ج(اجلرائم؛  

  ."توصيات تشمل بوجه خاص تدابري تتعلق باملساءلة
 ٥نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ١٥وزارت جلنة التحقيق البلد يف الفتـرة مـن            -٤

 كـانون  ١٦، وقـدمت تقريرهـا إىل األمـني العـام يف       ٢٠١٠ديـسمرب   /األول كانون
األمني العام التقرير النهائي للجنة التحقيق إىل جملـس األمـن           وقدم  . ٢٠١٠ ديسمرب/األول

)S/2009/693 (  أوصت جلنة التحقيـق يف تقريرهـا       و. ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨يف
خالل على األقل   احلالة يف غينيا    أن ترصد   "جبملة أمور منها    املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     

وذلك عـن طريـق     ،  حالة من عدم االستقرار    الذي كان من املتوقع أن يشهد        ٢٠١٠ عام
 ."املنتهكني احملتملني للقانون الـدويل    لردع  من حيث العدد والنوعية     وجود ميداين ملحوظ    

 بني املفوضية    اتفاقاً ٢٠١٠مايو  / أيار ٤ووقعت حكومة غينيا واملفوضة السامية يف جنيف يف         
وينص على واليـة    .  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واحلكومة الغينية بشأن إنشاء مكتب       
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 للقواعـد املوحـدة     التعاون التقين ومهام الرصد واحلماية يف سائر البلد، وفقاً        شاملة تغطي   
  .انإلنشاء املكاتب القطرية ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنس

كانون  يونيه إىل/حزيران(حالة حقوق اإلنسان خالل العملية االنتخابية        -ثالثاً   
  )٢٠١٠ديسمرب /ولاأل
طغت على الفترة قيد االستعراض عملية االنتقال السياسي اليت ُنظِّمت خالهلـا أول               -٥

وقد رصدت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      . انتخابات رئاسية حرة على اإلطالق يف غينيا      
 وأبلغت عن انتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنـسان . حالة حقوق اإلنسان يف هذا السياق 

  . وعن إفالت مرتكبيها املفترضني من العقاب،ارتكبتها على وجه اخلصوص قوات األمن

  التطورات السياسية الرئيسية اليت أثرت على حقوق اإلنسان  -ألف   
 ١٥وقعت عدة تطورات سياسية رئيسية يف غينيا منذ توقيع اتفاق واغـادوغو يف                -٦

زاب السياسية الغينية إلدارة عملية االنتقال      األحخمتلف  وقد وقعته   . ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
وأنشأ اتفاق واغادوغو احلكومة االنتقاليـة      . من احلكم العسكري إىل االنتخابات الدميقراطية     

، منهم رئيس للدولة بالنيابة ورئـيس للـوزراء          عضواً ٣٦للوحدة الوطنية اليت تشكلت من      
وأُسـنِدت إىل احلكومـة   )). Forces Vives(املشار إليها باسم القوات احليـة  (املعارضة  من

تنظيم االنتخابات الرئاسية يف غضون ستة أشهر       : االنتقالية للوحدة الوطنية مهمتان رئيسيتان    
  .من تاريخ إنشائها وإصالح القطاع األمين

وقد صاغ  . وأنشأت احلكومة االنتقالية اجمللس الوطين االنتقايل للعمل كربملان انتقايل          -٧
سيما الدستور اجلديد جلمهورية غينيا الذي يشدد بقوة          وال انونية مهمة شىت،  اجمللس وثائق ق  

كما ينص الدستور اجلديـد     . على مراعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وعلى محايتها       
  .على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان

وباستثناء . ٢٠١٠ه  يوني/وأُجريت اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية يف حزيران         -٨
أن عدد قليل من املخالفات اليت عاجلتها احملكمة العليا، فقد اعترب معظم املـراقبني الـدوليني                

وأصدر رئيس اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابـات       . حرة ونزيهة وشفافة  كانت  االنتخابات  
دالني ديالو، زعيم   ، وأعلن أن السيد سيلو      ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢النتائج األولية لالنتخابات يف     

 يف املائة من األصوات بينما حاز رئيس        ٤٣,٦٩احتاد القوات الدميقراطية الغينية، حصل على       
، ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠ويف  .  يف املائة منها   ١٨,٢٥جتمع الشعب الغيين، آلفا كونديه، على       

  .أقرت احملكمة العليا هذه النتائج
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الزمة من األصوات، فقد تقرر إجراء جولة       حيصل على األغلبية ال     مل وألن أي مرشح    -٩
 ، وقَّع املرشحان ملنصب الرئاسـة اتفاقـاً      ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣ويف  . ثانية من االنتخابات  

  .لضمان السِّلم قبل االنتخابات وخالهلا وبعدها
 ١٢ و ١١ورغم هذا االتفاق، فقد حصلت توترات واحتجاجات عنيفـة يـومي              -١٠
ومتحورت التوترات حول اجلـدل     . بب يف تأجيل االنتخابات   تس  ما ،٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

خبصوص قيادة اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات وادعاءات بشأن فساد بِن سيكو سـيال،             
 ٧رئيسها حينئذ، الـذي أدانتـه حمكمـة ابتدائيـة يف كونـاكري بتهمـة الفـساد يف                   

قراطية الغينية على انتخـاب     وعقب وفاته، اعترض احتاد القوات الدمي     . ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول
أعضاء اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات للسيد لونسيين كامارا خلالفته بـدعوى وجـود             

 بتهمة تزوير االنتخابات، عـيَّن      وعقب إدانة لونسيين كامارا غيابياً    . ادعاءات تتهمه بالفساد  
بري يف جمال االنتخابات معار     ، جينريال توماين سانغاريه، وهو خ      مالياً الرئيس كوناتيه مواطناً  

 للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات، فمهَّـد        جديداً من املنظمة الدولية للفرنكوفونية، رئيساً    
  .اجملال إلجراء اجلولة احلامسة من االنتخابات الرئاسية

، ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين٧وأُجريت اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية يف     -١١
وأعلنت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات النتائج      . بعد قرابة أربعة أشهر من التأخري     وذلك  

 ٥٢,٥، وأكدت أن آلفا كونديه قد حصل على         ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥املؤقتة يف   
عالن نتائج االنتخابات إىل أعمال عنف يف سائر أرجاء البلد          إوأدى  . يف املائة من األصوات   

العنـف بـصفة    واشتدت أعمال   . ر سيلو دالني ديالو، الذين أصيبوا خبيبة األمل       قام هبا أنصا  
وبعد عدة أيام من االضطرابات، أعلن الـرئيس        . خاصة يف كوناكري ومنطقة غينيا الوسطى     

 وُنِشرت القوات يف سائر أرجاء      ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩كوناتيه حالة الطوارئ يف     
ملرسوم إعالن حالة الطوارئ، فُـرِض حظـر للتجـول          اً  ووفق. البلد لفرض حظر التجول   

وُمنِحت السلطات اإلدارية صالحيات نقل املوظفني      . وُحِظرت املظاهرات والتجمعات العامة   
املدنيني من منطقة إىل أخرى دون التقيد باإلجراءات العادية لنقل املوظفني اإلداريني، وخباصة             

الطوارئ وحظر للتجول من غروب الشمس إىل       وعقب إعالن حالة    . األجل احملدد لإلخطار  
شروقها، ُنِشرت وحدة خاصة من القوات ذات القبعات احلمراء يف معظم أحياء كوناكري              

. ووردت تقارير بشأن اعتداءات وأعمال ختويف قامت هبا تلك القوات         . وسائر أرجاء البلد  
فيني للضرب املربح ففي كوناكري ونزيريكوريه، على سبيل املثال، تعرض عدة مدنيني وصح        

  .خلرقهم حظر التجول، بثالثني دقيقة فقط يف بعض احلاالت
، أقرت احملكمة العليا الغينية النتائج املؤقتة كما        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف    -١٢

. نوفمرب، وأكدت انتخاب آلفا كونديه رئيـساً  / تشرين الثاين  ١٥أعلنتها جلنة االنتخابات يف     
لعليا مجيع ملتمسات إلغاء األصوات اليت قدمها املرشـحان ملنـصب           كما رفضت احملكمة ا   

واخنفضت حدة التوترات السياسية واالجتماعيـة إىل       . الرئاسة الفتقارها لألسس املوضوعية   
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والتزم . حد كبري بعد أن أعلن املرشح اخلاسر، سيلو دالني ديالو، أنه سيقبل نتائج االنتخابات             
، ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢١ الدستوري كرئيس يف     آلفا كونديه، الذي أدى اليمني    

بتشكيل حكومة شاملة ستكفل املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة، مبا يف ذلك             
  .بإنشاء جلنة للحقيقة واملصاحلة

  حالة حقوق اإلنسان خالل فترة االنتخابات  -باء   
نـسان خـالل جـوليت      رصدت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حالة حقوق اإل         -١٣

فباإلضافة إىل موظفي مكتبها يف غينيا، أوِفد إىل البلد أربعة مـوظفني            . االنتخابات الرئاسية 
وقد حظـي   . آخرين خالل اجلولة األوىل من االنتخابات وثالثة آخرين خالل اجلولة الثانية          

لـسياسية،  وجود املفوضية السامية بكثري من الترحيب من جانب الناخبني وممثلي األحزاب ا           
كما وفرت املفوضية السامية التدريب يف      .  يف هتدئة الوضع ومنع العنف      مسامهاً واعُتبِر عامالً 

، وركز على مراعاة حقوق      )١(جمال حقوق اإلنسان للقوات اخلاصة لضمان أمن االنتخابات       
 اقبـاً وقد نشرت املفوضية السامية ثالثني مر     . اإلنسان خالل العملية االنتخابية وحفظ النظام     

حالة حقوق  " املراسلون"ورصد  . ، على نطاق البلد   "مراسلني"بصفة   حلقوق اإلنسان،    وطنياً
  . يف منع العنفاإلنسان ووثَّقوا تفاصيلها واعُتبِر دورهم أساسياً

وبينما أفاد مكتب املفوضية السامية بأن االنتخابات اتسمت بقدر نسيب من احلريـة            -١٤
، فقد سجَّل انتـهاكات     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٧يت جرت يف    واهلدوء يف جولتها األوىل ال    

  .خطرية حلقوق اإلنسان قبل اجلولة الثانية وبعدها
 ١٢ و ١١وخالل احتجاجات نظَّمها نشطاء احتاد القوات الدميقراطية الغينية يـومي             -١٥
 / تـشرين الثـاين    ١٧ إىل   ١٥أكتـوبر ومـن     / تشرين األول  ٢٢ إىل   ١٨سبتمرب ومن   /أيلول
أمـن  املكلفة بـضمان    ، أُفيَد بأن أفراد الشرطة والدرك التابعني للقوات اخلاصة          ٢٠١٠ نوفمرب

ومتثلت االحتجاجـات يف  . االنتخابات استعملوا القوة املفرطة والذخرية احلية ضد مدنيني ُعزَّل      
. جتمعات منظمة على الطرق الرئيسية وجتمعات عفوية لشبان يلقون احلجارة على قوات األمن            

تستعمل قوات األمن الغاز املسيل للدموع أو طلقات          مل جاء يف روايات شهود عيان،    وحسبما  
ويف عدة مناسبات، شاهد موظفو املفوضـية       . حتذيرية قبل إطالق الرصاص احلي على احملتجني      

 علـى   أمن االنتخابات وهم يطلقون النار عشوائياً     املكلفة بضمان   السامية أفراد القوات اخلاصة     
وحسبما ورد يف إفادات اسُتِقيت من الضحايا وأفـراد أسـرهم،           .  يف كوناكري  مدنيني ُعزَّل 

.  يف تعذيب أشخاص ُعزَّل يف مراكز االحتجاز التابعة هلـا          القوات اخلاصة أيضاً  هذه  تورطت  
  . أشخاص٤ إلصابات وتأكد مقتل  شخصا١٤٠ًوقد أُبِلغ عن تعرُّض أكثر من 

__________ 

 . شرطي ودركي لضمان األمن خالل العملية االنتخابية٨ ٠٠٠أنشئت هذه القوات املؤلَّفة من  )١(
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، ويف خضم احتجاجـات     ٢٠١٠نوفمرب  /ين تشرين الثا  ١٧ إىل   ١٥ويف الفترة من      -١٦
واسعة النطاق نظَّمها مناضلو احتاد القوات الدميقراطية الغينية يف كوناكري عقب إعالن آلفا             

  باجلولة احلامسة من االنتخابات الرئاسية، قتل أفراد القـوات اخلاصـة رميـاً             كونديه فائزاً 
وحسبما أفاد  .  سنة ٣٢ و ٢٠بني  بالرصاص، حسبما أُفيَد به، أربعة شبان تراوحت أعمارهم         

به عدة شهود قابلتهم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واألطباء الذين فحصوا جثث املوتى،             
وقـد أبلغـت    . يبدو إعدامات متعمدة بإجراءات موجزة      ما فإن حاالت القتل كانت على    

يفـتح    ملنـه ، غـري أ   ذه األحداث على الفور   هب املفوضية السامية قائد أركان الدرك الوطين     
  .حتقيقات يف هذه االدعاءات حىت وقت وضع الصيغة النهائية هلذا التقرير

جنم عنها من أعمـال       وما يكفي من احلماية للمدنيني خالل املظاهرات       ما ومل ُيوفَّر   -١٧
وقد تعرَّض كثري من املساكن واملتاجر،      . ، يف منطقة غينيا العليا    عنف يف كوناكري، والحقاً   

به، لالعتداء والنهب واحلرق؛ ويبدو أن هذه األفعال ارُتِكبت يف بعض احلاالت            حسبما أُفيد   
.  مـن املـصابني     كبرياً وقد عاجلت املستشفيات احمللية عدداً    .  ألصحاهبا اإلثينبسبب األصل   

وأدى العنف ونقص احلماية من جانب السلطات احمللية إىل تـشريد للـسكان يف أواخـر                
تسبب يف تـدفق للمـشردين        ما ،٢٠١٠نوفمرب  /شرين الثاين أكتوبر وطوال ت  /األول تشرين
  .على منطقة غينيا الوسطىاً داخلي
كما تلقت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقارير بشأن اعتداءات على مـوظفي              -١٨

بعض موظفي قوات الدفاع واألمن الذين ذهبوا إلعادة النظام يف          فقد تعرض   . إنفاذ القوانني 
غاضبة حتمـل سـواطري وسـكاكني       غوغائية  مجاعات  داءات من جانب    العتبعض املناطق   

  .كما اعُتدي على أسر موظفني عسكريني ومساكنهم، حسبما أُفيَد به. وحجارة

  حقوق اإلنسان يف غينيااليت تواجه تحديات ال  -رابعاً   
: هناك عدد من التحديات اليت تواجه حالة حقوق اإلنسان يف غينيا وهـي تـشمل           -١٩

 ،العنف القائم على أساس نوع اجلنسسيما بالنسبة لقوات األمن؛ و  وال من العقاب،اإلفالت
واملمارسات التقليدية الضارة من قبيل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ وانتـشار الفـساد،     

قدرات غينيـا   و. الشيء الذي أعاق اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
ذه التحديات تواجه قيوداً تتمثل يف ضعف اإلطار التشريعي وضعف اجلهـاز            على معاجلة ه  

  . القضائي وعدم استقالليته وضعف منظمات اجملتمع املدين
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  التحديات الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان  - ألف  

  اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان  -١  
اوزات اليت ترتكبـها قـوات األمـن        عدم االنضباط يف القوات املسلحة والتج     إن    -٢٠

وقد تورطت القـوات املـسلحة يف       . يشكالن منذ أمد بعيد هتديداً حلقوق اإلنسان يف غينيا        
انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان عند حماولتها قمع جمموعة من االحتجاجات الشعبية، وقد            

ينـاير  / وكـانون الثـاين    ٢٠٠٦يونيـه   /حدث ذلك على سـبيل املثـال يف حزيـران         
وقد حدثت اضـطرابات متكـررة خـالل        . ٢٠٠٩سبتمرب  / وأيلول ٢٠٠٧ فرباير/شباطو

السنوات األخرية وتفاقمت بفعل حركات التمرد واإلضرابات من جانب اجليش والـشرطة            
  . بسبب متأخرات الرواتب واألحوال املعيشية السيئة

فراد من القوات   وهناك العديد من التقارير بشأن انتهاكات حلقوق اإلنسان ارتكبها أ           -٢١
املسلحة وقوات األمن يف غينيا على مر العقود املاضية، ومشلت عمليات قتل خارج نطـاق               
القضاء، وممارسة العنف يف قمع االحتجاجات العامة، والتعذيب، واالعتقـال واالحتجـاز            

مي التعسفيني، والتدخل غري القانوين يف احلياة الشخصية، وإعاقة ممارسة احلق يف التجمع السل            
  .وحرية تكوين اجلمعيات

 أن مـسألة    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨وأوضحت اللجنة الدولية للتحقيق يف أحداث         -٢٢
وتتعاون حكومة غينيا مع مكتب املدعي . اإلفالت من العقاب تشكل إحدى األولويات يف غينيا

  .٢٠١٠ لبلد يف عدة مناسبات يف عاملالعام للمحكمة اجلنائية الدولية الذي قام بزيارة 
ويف هذا الصدد، عّين وزير العدل جلنة من ثالثة قـضاة معـروفني للتحقيـق يف                  -٢٣

وأدى نقـص   .  وبعـده  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت يف       
املوارد املادية والبشرية إىل احلد من قدرة هذه اللجنة على االطالع بواليتها، فـضالً عـن                

سياسي نظراً لتركيز احلكومة بصورة أكرب على عملية التحول السياسي          االفتقار إىل الدعم ال   
وذُكر أن القضاة أجروا    . وليس على مالحقة من ُيزعم تورطهم يف ارتكاب اجلرائم املذكورة         

 /ومـع ذلـك، واعتبـاراً مـن كـانون األول          .  من الضحايا  ٢٠٠مقابالت مع أكثر من     
ا االغتصاب وأعمال العنف اجلنسي اليت      جتر مقابالت مع أي من ضحاي       مل ،٢٠١٠ ديسمرب

وعالوة على .  املعروفني بالنسبة ملكتب املفوضية يف غينيا٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨حدثت يف 
ذلك، فإن معظم األشخاص الواردة أمساؤهم يف التقرير النهائي للجنة التحقيق الدولية ظلوا يف 

ويعتزم مكتب  . مالحقة القضائية يتعرضوا لل   ومل ٢٠١٠ديسمرب  /وظائفهم حىت كانون األول   
  .٢٠١١املفوضية يف غينيا التعاون بشكل وثيق مع جلنة القضاة خالل عام 

وطوال العقود اخلمسة األخرية، واجهت منظمات اجملتمع املدين واملـدافعون عـن              -٢٤
جسده قمع    ما حقوق اإلنسان صعوبات يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف غينيا، على حنو           

، ٢٠٠٧ينـاير   /ففي كانون الثـاين   . ٢٠٠٧فرباير  /يناير وشباط /ات يف كانون الثاين   املظاهر
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، شؤون القضاء تسببت نقابات العمال يف اضطرابات عامة احتجاجاً على تدخل احلكومة يف            
. وذلك بعد إطالق سراح القائد النقايب مامادو سيال بعد تدخل الرئيس النـسانا كونتيـه              

وأقدم العـسكريون، وخباصـة     . فة أرجاء البلد خالل شهرين    وامتدت أعمال العنف إىل كا    
 شخصاً، وفقاً للتقرير الصادر عن التحالف من أجل الدفاع          ٢٢٦احلرس الرئاسي، على قتل     

ووافقت احلكومة القائمة وقتئذ  . ٢٠٠٧فرباير  /يناير وشباط /عن ضحايا أحداث كانون الثاين    
ن ومعروفني يف جمال حقوق اإلنسان، بيد       على تشكيل جلنة حتقيق وطنية تضم ناشطني بارزي       

  .تعمل قط بسبب انعدام اإلرادة السياسية  ملأن هذه اللجنة

  العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس واملمارسات التقليدية الضارة  -٢  
، وعقب مشاورات وطنية موسعة، اعتمدت وزارة الشؤون        ٢٠١٠سبتمرب  /يف أيلول   -٢٥

ء واألطفال يف غينيا استراتيجية وطنية حملاربة العنف القائم علـى           االجتماعية والنهوض بالنسا  
وتشمل االستراتيجية عدداً من اإلجراءات طويلة األمد حملاربة هذا النوع مـن            . نوع اجلنس 

ويعمل فريق األمم املتحدة القطري، مبساعدة من املفوضـية         . العنف وتقدمي الدعم للضحايا   
د برنامج مشترك يرتكز إىل هذه االستراتيجية الوطنية لتنفيـذه          السامية واحلكومة، على اعتما   

ويف هذه األثناء، يبقى العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس يف غينيـا  . ٢٠١١ خالل عام 
مسألة مثرية للقلق نظراً ألوجه القصور املتعددة اليت تشوب التشريعات ذات الصلة، وانتشار             

  .أدناهيرد   ما الثقافية، على حنوثقافة اإلفالت من العقاب واحلواجز
 مبوجب قانون العقوبات وتعريفـه       جنسياً إن االغتصاب هو وحده الذي ُيعتَبر عنفاً        -٢٦

وبالتايل، يضطر املدعون العامون يف كثري من األحيـان إىل          . ضيِّق حبيث ينحصر يف اإليالج    
األخـرى مـن العنـف      األنواع  مرتكيب  االحتجاج جبرائم أخرى من قبيل االعتداء ملالحقة        

وعالوة علـى  . يف قانون العقوباتوفقاً للتعريف الوارد اغتصاب  تعترب جرمية    اجلنسي اليت ال  
. يعتَبر االغتصاب جرمية ضد الشخص، على غرار القتل، بل جرمية منافية لألخالق             ال ذلك،
احلبس مدة  (أن العقوبة على جرمية االغتصاب متوافقة مع املمارسة واالجتاهات الدولية           ومع  

، فإن العناصر املشدِّدة هلا ليست مطابقة ألحكام اتفاقيـة          ) سنة ٢٠ سنوات و  ٥تتراوح بني   
 من قانون العقوبة الغيين تنص على أن العقوبـة علـى جرميـة              ٣٢١فاملادة  . حقوق الطفل 
يوجد أي حكم فيمـا       وال . سنة ١٤ إذا كان عمر الضحية أقل من        ُتشدَّد إال   ال االغتصاب
  . سنة١٨ و١٤ألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني يتعلق با

، وثَّقت املفوضية السامية حلقـوق      ٢٠١٠نوفمرب  /سبتمرب وتشرين الثاين  /وبني أيلول   -٢٧
يبـدو، سياسـية      ما اإلنسان جرائم اغتصاب عديدة ارتكبها مدنيون كانت دوافعهم، على        

. اً على أحـداث سياسـية     غاضبة قام هبا رعاع رد    " انتقامية"واندرجت يف سياق اعتداءات     
ويبدو أن بعض الضحايا اسُتهِدفوا بسبب انتمائهم االجتماعي، وبدرجة أقل، بسبب انتمائهم    

والفتيات شابات   العديد من ال   ،كما اغتصب أفراد من قوات األمن، حسبما ُزِعم       . السياسي
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 الدميقراطية خالل أعمال العنف الواسعة النطاق اليت استهدفت نشطاء احتاد القواتالصغريات 
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ إىل ١٥الغينية يف كوناكري والبيه يف الفترة من 

لضحايا العنف اجلنسي والقائم على أسـاس نـوع         املقدمة  الرعاية الطبية والنفسية    و  -٢٨
سيما يف املناطق الريفية،     املستشفيات القليلة القائمة، وال   وتعاين  . غري كافية بشكل عام   اجلنس  

وُتوجَّه الناجيات عادةً إىل أجنحة الوالدة يف املستشفيات        . املوظفني واملعدات املناسبة  من نقص   
وعالوة على  .  من االهتمام حلالتهن    جداً  ضئيالً العامة حيث يعري األطباء، حسبما أُفيد به، قدراً       

طبية ات  شهادذلك، وخشيةَ التعرض لالضطهاد، حيجم األطباء يف كثري من األحيان عن تقدمي             
وباإلضـافة  .  لالغتصاب، وخباصة إذا كان اجلاين املزعوم من أفراد قوات األمن          هنتؤكد تعرض 
 وكـثرياً  عن التماس املساعدة الطبية على الفـور      أحياناًأنفسهن ميتنعن   الضحايا  فإن  إىل ذلك،   

ين ُينظَـر   استشارة ممارسي املهن الطبية على صعيد احلي واألطباء التقليديني الـذ          يلجأن إىل    ما
وُينظَر إىل بعض املنظمات غري احلكومية الوطنية والدوليـة        . إليهم على أهنم املالذ األجدر بالثقة     

على أهنا تقدم مستوى أفضل من الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، ولـديها أطبـاء مـدربون               
تعامـل  الطبية بسهولة أكـرب وت    الشهادات  وباإلضافة إىل ذلك، فهي تصدر      . وعيادات جمهزة 

  .حمنة النساء ضحايا االغتصاب والعنف اجلنسي بقدر أكرب من التعاطف مع عموماً
ووثقت جلنة التحقيق الدولية يف تقريرها الذي قدمته إىل األمني العـام يف كـانون                 -٢٩

 حاالت اغتصاب وغريه مما حصل      ١٠٩يقل عن    ال ما) S/2009/693 (٢٠٠٩ديسمرب  /األول
مـن  اً   وقـدمت عـدد    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨قب أحداث   من أعمال العنف اجلنسي ع    

وخباصة فيما  (التوصيات يف هذا الصدد، تتمثل يف أن حيظى الناجون بالرعاية الطبية والنفسية             
) عن طريـق اجلـنس    املنقولة  اإليدز واألمراض األخرى    /يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري    
  .وباحلماية من التخويف والتهديدات

تعلم املفوضـية الـسامية حلقـوق         مل وضع الصيغة النهائية هلذا التقرير،    وحىت وقت     -٣٠
 ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨اإلنسان بأي حالة تلقى فيها ناجٍ أو ضحية اغتصاب خالل أحداث            

يوجد أي دليل على أن احلكومة قد بدأت خطة لتحديد الضحايا بغرض              ال كما.  مالياً تعويضاً
  .أوصت به جلنة التحقيق الدولية  ماتقدمي التعويضات إليهم على حنو

وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، حققت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان كذلك             -٣١
ورغـم جتـرمي    . يف حاالت العنف ضد األطفال وغري ذلك من املمارسات التقليدية الضارة          
ة محالت وطنيـة    ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف قانون شؤون الطفل وتنظيم عد          

  .تزال ممارسة شائعة يف غينيا  الللتوعية باملوضوع، فإهنا

  الفقر واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -٣  
لقد أدى النظام الدكتاتوري الطويل األمد وسوء اإلدارة واستشراء الفساد واهنيـار              -٣٢

 الصحة وخدمات املياه والصرف     اهلياكل األساسية إىل تفاقم معاناة السكان، وخباصة يف جمال        
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عـدد  وهنـاك    للغاية يف معظم املناطق      ويبقى األمن الغذائي هشاً   . الصحي والتغذية والتعليم  
وتشكل هذه التحديات . حتمُّل أسعار الغذاء املتزايدة  تستطيع    ال اليتمتزايد من األسر املعيشية     

دية واالجتماعية والثقافيـة، مبـا يف       العوائق الرئيسية لتمتع كثري من الغينيني حبقوقهم االقتصا       
  .ذلك احلق يف الغذاء والصحة والتعليم والتنمية

  القدرة املؤسسية على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -باء   
اإلطار التشريعي وعـدم كفايـة   مالءمة عدم  لهيكل حقوق اإلنسان يف غينيا    يتسم    -٣٣

يزال التعاون بني غينيا      ال ضافة إىل ذلك،  وباإل. القدرة املؤسسية وحداثة ميالد اجملتمع املدين     
  .وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف بدايته

  إقامة العدل  -١  
يعاين النظام القضائي يف غينيا بصفة عامة من نقص املوظفني ونقص يف املـوظفني                -٣٤

يعيق بشكل خطري وصـول ضـحايا         ما املدربني واملوارد وعدم االستقالل وتفشي الفساد،     
. ت من العقـاب يف البلـد      انتهاكات حقوق اإلنسان إىل العدالة ويشجع شيوع حالة اإلفال        

ويتـألف  .  حمامٍ، أغلبيتهم الساحقة يف كوناكري٢٠٠ قاضٍ و٣٠٠ أقل من     البلد ويوجد يف 
 حماكم ابتدائية   ١٠النظام القضائي من احملكمة العليا وحمكمة اجلنايات وحمكمتني لالستئناف و         

  .تنعقد حمكمة اجلنايات بانتظام وال. املقاطعاتى صعيد  حمكمة عل٢٦و
وخالل الفترة اليت يشملها هذا التقرير، رصد مكتب املفوضية السامية يف غينيا عـدة                -٣٥

. حماكمات يف كوناكري ونزيريكوريه وأعرب عن قلقه بشأن عدم مطابقتها للمعايري الدوليـة            
ل القواعد اإلجرائية ملعاجلة األدلة وأساس      وحدد املكتب بصفة خاصة دواعي قلق خبصوص جتاه       

وبـدا  . الشروع يف املالحقات واطالع احملامني املسبق على ملفات وكالئهم واستقالل القضاة          
القضاة مترددين يف األمر باإلفراج املؤقت عن احملتجزين ومستعدين يف الوقت ذاته لـرفض              أن  

  .بس االحتياطي غري القانوينادعاءات هيئة الدفاع املتعلقة بوحشية الشرطة وباحل
وأعرب عن  أماكن احتجاز   بزيارات إىل عدة    مكتب املفوضية السامية يف غينيا      وقام    -٣٦

لقد مت اإلفراج عن    .  للحبس االحتياطي املطول   إزاء العدد الكبري ممن خيضعون حالياً     قلقه  بالغ  
سـبتمرب  /يف أيلـول  كثري من املعتقلني الذين هلم صلة باالحتجاجات السياسية اليت وقعـت            

 . إىل عدد قليل منـهم     ُتوجَّه هتَم إال    ومل ٢٠١٠نوفمرب  /أكتوبر وتشرين الثاين  /وتشرين األول 
مارس يف مركز الوحدة الثالثة من      / آذار ٣١يزال سبعة موظفني عسكريني احُتجِزوا منذ        وال

مح هلـم بلقـاء     ُيس  وال الدرك املتنقل يف كوناكري ينتظرون أن ُتوجَّه إليهم هتم يف احملكمة          
  .حمامييهم أو أفراد أسرهم
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  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -٢  
ويف سياق عمليـة االنتقـال      . مل تنشئ غينيا مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان         -٣٧

السياسي وبدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أنشئ املرصـد الـوطين للدميقراطيـة              
يزال يعاين    ال غري أنه . أُخِضع إلشراف مكتب رئيس الوزراء     و ٢٠٠٨وحقوق اإلنسان يف عام     

ُيمَنح صالحية التحقيق يف انتـهاكات حقـوق     وملمن نقص املوظفني ويفتقر إىل املوارد املالية   
تواجه املديرية الوطنية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية  مثة حتديات مماثلة   و. اإلنسان
  .قوق اإلنسان يف سائر أرجاء البلد تتمثل مهمتها يف تعزيز حوزارة العدل، اليتالتابعة ل

  منظمات اجملتمع املدين  -٣  
للدعوة إىل  الظروف املناسبة   بعد  تتهيأ هلا    ملاجلهات الفاعلة يف جمال حقوق اإلنسان         -٣٨

ويعود هذا إىل إحجام    . مراعاة حقوق اإلنسان وإبراز مسائل حقوق اإلنسان يف النقاش العام         
ت عن معاجلة قضايا حقوق اإلنسان وعدم معرفة مبادئ حقوق اإلنـسان وآلياهتـا              السلطا

ميكنهم بالتـايل     وال فمعظم الغينيني غري واعني حبقوقهم    . وعدم وجود التثقيف فيما يتعلق هبا     
وباملثل، يفتقر اجملتمع املدين وغريه من اجلهات الفاعلة يف جمال حقـوق      . ممارستها كما ينبغي  

ويبقى توسـيع   . لقدرة والثقة العتماد استراتيجيات متينة لتعزيز حقوق اإلنسان       اإلنسان إىل ا  
  . بالنسبة ملنظمات اجملتمع املدين رئيسياًحقوق اإلنسان حتدياًجمال 

  التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  -٤  
تصدق على   ملغري أهنا. )٢(غينيا طرف يف املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان  -٣٩

 .الربوتوكولني االختياريني األول والثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية           
 ١٣ متخلفة عن املواعيد احملددة لتقدمي       تف بانتظام بالتزاماهتا يف جمال اإلبالغ وهي حالياً        ومل

حتظ غينيا    مل وعالوة على ذلك،  .  هيئات معاهدات  ٥من تقارير الدول األطراف إىل      اً  تقرير
توجـه   بزيارة أي مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان ومل            

 ٢٠٠٧ت إىل أجل غري مسمى زيارة كان من املقرر أن يقوم هبا يف عام               أوأرج. دعوة دائمة 
  .املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

ومثَّلها وفـد  . ، خضعت غينيا لالستعراض الدوري الشامل  ٢٠١٠مايو  /يار أ ٤ويف    -٤٠
من الوفـود الـيت      ٣٦وخالل االستعراض، تناول الكلمة     . وزير الشؤون اخلارجية  برئاسة  

اعترفـت  و. أعربت عن إشادهتا بالتزام احلكومة االنتقالية بالتعاون مع جملس حقوق اإلنسان          

__________ 

تشمل هذه املعاهدات العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهـد الـدويل                )٢(
اء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقيـة        اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقض      

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة                
 .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واتفاقية حقوق الطفل
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. ليت تواجههـا غينيـا يف ميـدان حقـوق اإلنـسان     بالصعوبات والتحديات اهذه الوفود  
التصديق على صـكوك حقـوق      : يلي  ما وشدد معظمها على أمهية   .  توصية ١١٤ وقدمت

تنضم إليها غينيا بعد؛ وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان            مل اإلنسان الدولية اليت  
مبـادئ  (قـوق اإلنـسان     للمبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية ح       اً  وفق

؛ وتعزيز تعليم حقوق اإلنسان لقوات األمن؛ ووضع استراتيجيات ملعاجلة انتهاكات           )باريس
حقوق اإلنسان النامجة عن عدم استقرارها السياسي واالجتماعي؛ والتعـاون الوثيـق مـع              

ومـن أصـل    . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل إنشاء مكتب تابع هلا يف غينيـا            
 وسـجلت   ١٠٥ اليت قدمها جملس حقوق اإلنسان، قبلت حكومة غينيا          ١١٤  وصيات ال الت

  .، وذلك ريثما يستعرضها اجمللس الوطين االنتقايل ويوافق عليها٩ حتفظات على

أنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جمـايل الـدعوة وبنـاء              -خامساً  
  القدرات

ـ        خالل الفترة اليت يشملها التقرير،      -٤١ اً  اضطلع مكتب املفوضية السامية يف غينيا، وفق
لواليته، بأنشطة يف جماالت الرصد والدعوة وبناء القدرات ملساعدة السلطات يف معاجلة أكثر             

 تنفيذ هذه األنـشطة،  ٢٠١١وسيتواصل يف عام   .  يف جمال حقوق اإلنسان    التحديات إحلاحاً 
سات واآلليات الوطنية املتعلقة باملساءلة     أو تعزيز املؤس  /وخباصة مساعدة احلكومة يف إنشاء و     

  .والعدالة واملصاحلة

  الدعوة  -ألف   
خالل الفترة قيد االستعراض، ناقش املكتب بانتظام استنتاجاته بشأن انتهاكات حقوق             -٤٢

اإلنسان مع ممثلي اجمللس الوطين االنتقايل واملديرية الوطنية حلقوق اإلنـسان ووزارة التـضامن              
املمثل للقوات اخلاصة لضمان أمن     (املرأة والطفل وقائد أركان الدرك الوطين       ض ب والنهوالوطين  

وقد أثار مكتب املفوضية الـسامية علـى وجـه          . وقائد أركان القوات املسلحة   ) االنتخابات
  .، وخباصة تلك اليت مت فيها حتديد اجلناة عاجالًاخلصوص القضايا اليت تتطلب اهتماماً

  ق اإلنسان وبناء القدراتأنشطة تعزيز حقو  -باء   
 ، منذ التزامها بالعمل مـع غينيـا       ،املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   ونفّذت  أعدت    -٤٣

تعزيز قدرات املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين       بغية  أنشطة يف جمال بناء القدرات      
  .يف ميدان حقوق اإلنسان

 أكثـر  ٢٠١٠أغسطس  /يوليه وآب /وزودربت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف مت        -٤٤
 قائد يف القوات اخلاصة لضمان أمن االنتخابات يف كوناكري وكانكان ونزيريكوريه            ٣٠٠ من
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. للجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية    اً  والبيه وفاراناه وبوكيه وكينديا ومامو، وذلك استعداد      
هاكات خطرية حلقـوق اإلنـسان      لتورط القوات اخلاصة لضمان أمن االنتخابات يف انت       اً  ونظر

خالل العملية االنتخابية، خيطط مكتب املفوضية السامية لتنظيم دورات تدريبية أكثر منهجيـة             
كما يدعم املكتب عملية وضع مشروع مدونة سلوك يف جمال          .  يف جمال حقوق اإلنسان    وعمقاً

للفرنكوفونية، لتنظيم  حقوق اإلنسان لقوات الدفاع واألمن، وخيطط، مبساعدة املنظمة الدولية          
  .٢٠١١سلسلة من حلقات العمل بشأن العدالة االنتقالية لفائدة اجلنود والضباط يف عام 

وأوصت جلنة التحقيق الدولية بإصالح جهاز القضاء وبإنشاء آلية للبحـث عـن               -٤٥
 وبالتعاون مع فريق األمم املتحدة القطري، عمل مكتب املفوضية السامية يف غينيـا            . احلقيقة

بشكل وثيق مع وزارة العدل ومديريتها الوطنية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،            
وكذلك اجمللس الوطين االنتقايل، من أجل تعزيز سيادة القانون وإقامة العدل، وخباصة إلنشاء             

 مشروع قانون إلنشاء هذه اللجنـة ولكنـه       ووضع  . جلنة وطنية للحقيقة والعدل واملصاحلة    
وخبصوص طلب مقدم من احلكومة، خيطط مكتب املفوضية الـسامية لتقـدمي            . بعدُيَسن   مل

  .الدعم التقين لتنظيم مشاورات وطنية ودورة تدريبية ألعضاء اللجنة املقترحة
 عن دعم املرصد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنـسان، يـساعد مكتـب             وفضالً  -٤٦

ع قانون إلنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة       املفوضية السامية يف غينيا احلكومة يف إعداد مشرو       
  .ملبادئ باريساً حلقوق اإلنسان وفق

ولدعم جهود السلطات الوطنية من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب، مول املكتب   -٤٧
، وهي منظمة غري حكومية حملية، وذلك لتقدم        يف غينيا  اهليئة التابعة ملنظمة حمامني بال حدود     

لألشخاص املالحقني لتورطهم املزعوم يف املصادمات اليت وقعت يف         املساعدة القضائية باجملان    
وقد جرت احملاكمات يف خمتلف حمـاكم كونـاكري         . ٢٠٠٩سبتمرب  /كوناكري يف أيلول  

  .جرائمعدة وانتهت باإلفراج عن مجيع احملتجزين باستثناء عدد قليل منهم أُدين بارتكاب 
من أعضاء منظمات    ١٨٨ضية السامية   وفيما يتعلق باالنتخابات، درب مكتب املفو       -٤٨

وُعِقدت اجلولـة   . اجملتمع املدين على رصد حقوق اإلنسان قبل االنتخابات وخالهلا وبعدها         
. ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١٥ إىل   ١٠األوىل من التدريب يف كوناكري يف الفتـرة مـن           

 حلقوق  باً مراق ١٨٠وخبصوص اجلولة احلامسة من االنتخابات، درب مكتب املفوضية السامية          
 يف كوناكري والبيه ومامو وفارانـاه       ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٤ إىل   ٦اإلنسان يف الفترة من     
وتوخى التدريب تعزيز قدرة اجملتمع املدين على رصـد انتـهاكات           . وكانكان ونزيريكوريه 

حقوق اإلنسان خالل العملية االنتخابية والتحقيق فيها ونشر شبكة مجع املعلومات التابعـة             
ب املفوضية السامية يف سائر أرجاء البلد وإنشاء نظام فعال لإلنذار املبكـر يف سـياق                ملكت

وعلى أساس التجربة املكتسبة من االنتخابات الرئاسية، سيواصل املكتب         . العملية االنتخابية 
  .عمله يف هذا امليدان خالل االنتخابات التشريعية القادمة
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فوضية السامية حلقوق اإلنسان يف صياغة خطـة       املمن  ساعدة  املوطلبت حكومة غينيا      -٤٩
عمل وطنية لتنفيذ توصيات آلية االستعراض الدوري الشامل اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان 

مكتـب املفوضـية    تابع  ويف ذلك الصدد،    . ٢٠١٠سبتمرب  /يف دورته اخلامسة عشرة يف أيلول     
 مع مديرية حقـوق اإلنـسان       بشكل وثيق توصيات آلية االستعراض الدوري الشامل      السامية  

، نظـم مكتـب     ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول  . التابعة لوزارة العدل  واحلريات األساسية   
املفوضية السامية، وذلك بالتعاون مع منظمة غري حكومية حملية هي االئتالف الوطين ملنظمات             

  .ا غينياالدفاع عن حقوق اإلنسان، حلقة عمل يف كوناكري لنشر التوصيات اليت اعتمدهت

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
لقد اجتازت غينيا مرحلة انتقالية سياسية مهمة خالل السنة املاضية وأُرسـيت              -٥٠

، اعتمـد   ٢٠١٠مايو  / أيار ٧ففي  . دعامة جيدة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد       
للغايـة مكرسـة    مسهبة  اً  اجمللس الوطين االنتقايل الدستور اجلديد، الذي يتضمن أحكام       

وينص الدستور على إنشاء    ). ٢٥ إىل   ٥املواد  (للحريات والواجبات واحلقوق األساسية     
وجتري مناقشة مشروع قانون إنشائها مع اجلهـات        . جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان    

  .الوطنية املعنية
ـ         -٥١ د ودعا الرئيس اجلديد إىل الوحدة الوطنية واملصاحلة وأصدر عدة إعالنات تؤك
 كـانون   ٢١وخالل حفـل تنـصيبه يف       . حكومته بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     التزام
، التزم بإنشاء جلنة للحقيقة واملصاحلة لتعاجل انتـهاكات حقـوق           ٢٠١٠ ديسمرب/األول

  .اإلنسان السابقة وتكفل املساءلة
 لتعزيز القدرات الوطنية يف ميدان حقـوق      اً  وتتيح هذه التطورات اإلجيابية فرص      -٥٢

باإلفالت دواعي قلق خطرية، وخباصة فيما يتعلق       هناك  تزال   غري أنه ال  . اإلنسان يف غينيا  
رتكيب االنتهاكات اخلطرية السابقة والعديد من انتهاكات حقـوق         من العقاب بالنسبة مل   

  .اإلنسان خالل العملية االنتخابية
حقيق ومالحقـة  وقد أعربت احلكومة عن نيتها الت. ضرورة ملحة للمساءلةوهناك    -٥٣

اجلناة فيما خيص االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها أفراد جيـشها             
. ٢٠٠٩ سبتمرب/وقوات أمنها األخرى، ومنها على وجه اخلصوص تلك املرتكبة يف أيلول          

  .جتر أي مالحقة قضائية  ومل.وينبغي القيام هبذه املهمة دون مزيد من التأخري
  :ورد أعاله، فإن حكومة غينيا توصى مبا يلي  ماعلىوبناًء   -٥٤

تنفيـذ  وأن تتخذ التدابري الالزمة ملكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب،            )أ(  
سيما التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنـسان الـيت           وال توصيات جلنة التحقيق الدولية،   

   ومساءلة اجلناة؛٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ارُتِكبت يف 
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القوانني اجلنائية الدولية يف قانوهنا احمللي وأن تـوفر للقـضاة           أن تدمج     )ب(  
 وعقبه الوسائل ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨املكلفني بإجراء حتقيقات يف اجلرائم املرتكبة يف     
  الالزمة والدعم الضروري لالضطالع بواجباهتم؛

 اخلطوات الالزمة العتماد قوانني وطنية إلنشاء آليات      تسرع يف اختاذ    أن    )ج(  
  للحقيقة واملصاحلة؛

للمعايري الدولية حلقوق اً  أن تقوم بإصالحات لقطاعي القضاء واألمن وفق        )د(  
  اإلنسان؛
أن تعتمد خطة وطنية ملكافحة مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييـز           ) ه(  

  إلعالن وخطة عمل ديربان ونتائج مؤمتر استعراضهما؛اً اإلثين، وفق
نية جديدة حلقوق اإلنسان مطابِقة للمبادئ املتعلقة       أن تنشئ مؤسسة وط     )و(  

  ؛)مبادئ باريس(بوضع املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
أن تقوم مبتابعة توصيات آلية االستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلـك     )ز(  

ان، تطوير التعاون الوثيق مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـس           
  وأن توجه دعوة دائمة إىل تلك اإلجراءات لزيارة غينيا؛

وللمعاقبة النساء والفتيات   أن تعتمد تدابري ملنع مجيع أشكال العنف ضد           )ح(  
والقضاء عليها وأن توائم قوانينها املتعلقة بالعنف اجلنسي والقائم على أساس نوع اجلنس             

  ؛)٢٠٠٨(١٨٢٠مع املعايري الدولية وقرار جملس األمن 
  .أن تعتمد تدابري إلجياد بيئة مواتية ملنظمات اجملتمع املدين  )ط(  

  :واجملتمع الدويل موصى مبا يلي  -٥٥
سيما لتعزيز نظامهـا      وال أن يقدم مزيد من املساعدة إىل حكومة غينيا،         )أ(  

  ؛)٢٦٧، الفقرة S/2009/693(للتوصية اليت قدمتها جلنة التحقيق الدولية اً القضائي، وفق
أن يقدم املساعدة املناسبة إىل حكومة غينيا إلنشاء آليـات للحقيقـة               )ب(  

  واملصاحلة وإدارة عملها؛
أن يشجع حكومة غينيا على مواصلة التعاون مع املفوضـية الـسامية              )ج(  

دخول مجيـع   متكينها من   واليتها، مبا يف ذلك     الدعم الالزم إلجناز    حلقوق اإلنسان وتقدمي    
  .أماكن االحتجاز

        


