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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

                  الدورة الثامنة
      ٢٠١٠     مايو  /      أيار  ١٤- ٣      جنيف، 

) ج(١٥وق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلق        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *غينيا    

 جهات معنية إىل عملية االسـتعراض     ٧هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حقـوق            . )١(الدوري الشامل 

قرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم            وال يتضمن الت  . اإلنسان
وقـد  . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة            

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كمـا مت               
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل      . ألصلية دون تغيري  قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص ا     

حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن                
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النـصوص     . هذه املسائل بعينها  

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر أن دوريـة          . واردةالكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات ال     
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

   .  ُ   َّ                                                               مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  

 
 A/HRC/WG.6/8/GIN/3  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

2 February 2010 
Arabic 
Original: English/French 



A/HRC/WG.6/8/GIN/3 

GE.10-10620 2 

  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

 نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

جمموعة التنسيق بني املنظمات الغينية املعنيـة     املقدمة من    (١ ورد يف الورقة املشتركة     -١
 اإلنسان، ومركز التجارة الدولية والتنمية، بشراكة مع مجعيـة مـواطين            بالدفاع عن حقوق  

قت علـى   أن غينيا قد صـدّ    ) منظمة احلقوق العاملية   دعم تقين من  ب -منطقة باراكا للتنمية    
وأوصـت منظمـة    . )٢(الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية الرئيسية حلماية حقوق اإلنسان       

تفاقية األمم املتحـدة ملناهـضة      العلى الربتوكول االختياري    العفو الدولية غينيا بأن تصدق      
  .)٣( من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةهالتعذيب وغري

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
، ٢٠٠١، بصيغته املعدلة يف عـام    ١٩٩٠أوردت منظمة العفو الدولية أن دستور عام          -٢

قوق احملدودة اليت يعتربها حقوقا ال جيوز انتهاكها أو املساس هبا، وأن ديباجة             يتضمن بعض احل  
هذا الدستور تؤكد التزام غينيا حبقوق اإلنسان األساسية وبااللتزامات اليت ينص عليها ميثـاق              
األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وميثاق االحتاد األفريقي، وامليثاق األفريقـي            

 كانون  ٢٨ بأن الدستور قد ُعلِّق يف       ١وذكّرت الورقة املشتركة    . )٤(وق اإلنسان والشعوب  حلق
 .)٥( من جانب اجمللس الوطين للدميقراطية والتنمية٢٠٠٨ديسمرب /األول

 أن القانون اجلديد للطفل، الذي يعزز طرائـق محايـة           ١ وجاء يف الورقة املشتركة     -٣
الجتار باألطفال، والعنف يف املرتل، وعمل األطفال، قد      األطفال ويتناول بصفة خاصة قضايا ا     

 .)٦( ملموسةتظل غري، لكن إجراءات تنفيذه ٢٠٠٨صدر يف عام 

ينظم استغالل املناجم ينص على     الذي   أن قانون املناجم     ١وأوردت الورقة املشتركة      -٤
لبيئـة  لخاصة قانون   لها بصفة    القطاع املنجمي، وهي تدابري يكمّ     يفتدابري تتعلق حبماية البيئة     

 .)٧(لمياهلوقانون 

  قوق اإلنسانحلاإلطار املؤسسي والبنية األساسية   - جيم  

 مسألة الفرق احلقيقي بني صالحيات املديرية الوطنية حلقوق         ١أثارت الورقة املشتركة      -٥
وصـالحيات املرصـد    ) التابعة لوزارة العدل وحقوق اإلنسان    (اإلنسان واحلريات األساسية    

 مبوجب أمر صادر عن رئاسة الوزراء، مشريةً إىل         ٢٠٠٨ حلقوق اإلنسان، املُنشأ يف عام       الوطين
 ١وتضمنت الورقة املـشتركة     . )٨(أن هاتني اجلهتني ليس هلما تأثري ملموس على أرض الواقع         

 .)٩( ملبادئ باريستوصية تدعو غينيا إىل إنشاء مؤسسة وطنية واحدة حلقوق اإلنسان، وفقاً
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تـها   خطط اقترح   وجود إىلملعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة       اأشار  و  -٦
ملـدير  منصب  ملدير وطين للشؤون املسيحية و    منصب   حداثإل الدينية   لشؤونلألمانة العامة   ا

لكن مل جير   .  احلرية الدينية  تعزيزوطين للشؤون اإلسالمية من أجل املساعدة يف حتقيق أهداف          
 .)١٠(نيبعد إحداث هذين املنصب

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  –ثانياً   

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

 التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

أوصت منظمة العفو الدولية غينيا بأن تقدم تقاريرها اليت تأخر تقدميها إىل اللجنة املعنية              -٧
 .)١١(لجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوبحبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، وال

 التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  

 بأن توجه دعوة إىل مقرر األمـم املتحـدة          أوصت منظمة العفو الدولية غينيا أيضاً       -٨
  .)١٢(املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًاخلاص 

، مع مراعاة القانون اإلنـساين       املتعلقة حبقوق اإلنسان   تنفيذ االلتزامات الدولية    -باء   
 الدويل املطبق

 املساواة وعدم التمييز  -١  

 أنه على الرغم من أن الدستور يضمن املساواة بني الرجـال            ١ورد يف الورقة املشتركة       -٩
 ١١٤أصل   نائبة من    ١٩والنساء، مل يتجاوز عدد النائبات الربملانيات يف اجلمعية الوطنية األخرية           

 مـن  ٣٠٠٣ مـن أصـل     منصباً ٥٢٠وباملثل تشغل النساء    .  يف املائة  ١٦,٧، أي ما نسبته     نائباً
  .)١٣( يف املائة١٧مناصب املسؤولية احملصاة يف خمتلف اإلدارات املركزية، أي ما نسبته 

 يف املائة مـن     ٨٠ أن   ١ وفيما يتعلق باألشخاص املعوقني، أوردت الورقة املشتركة        -١٠
 يف املائـة    ٨٥فئة ليست هلم وسيلة للوصول إىل اخلدمات االجتماعية األساسية وأن           هذه ال 

 يف املائة من املباين العمومية ال تتيح وسائل لتـسهيل           ٧٥وحنو  . منهم أميون، ال سيما النساء    
 يف املائة من األشـخاص املعـوقني إىل         ٩٠ويضطر حنو   . األشخاص املعوقني حركياً   دخول

وتفتقر غينيا إىل برامج كافية لدعم إعادة إدمـاج هـؤالء األشـخاص    . اللجوء إىل التسول 
 .)١٤( وثقافياً واجتماعياًاقتصادياً
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 غينيـا   عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام يف    العفو الدولية أنه على الرغم من       أوردت منظمة     -١١

، ٢٠٠٨ نوفمرب/ يف تشرين الثاين    أنه ، علماً م تصدر عدافال تزال أحكام اإل   ،  ٢٠٠١منذ عام   
يف و .أعلن املدعي العام أن هذه العقوبة ستنفذ على النحو املنصوص عليه يف القانون الغـيين              

مـم   عن التصويت على قرار اجلمعية العامة لأل       ت غينيا ، امتنع ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
 تـشرين   وحـىت  . يف مجيع أحناء العـامل      يدعو إىل وقف تنفيذ أحكام اإلعدام       الذي املتحدة
ـ من نزالء سِ    شخصاً ٢٦أكثر من   كان  ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /األول  املراقبـة املـشددة     ْيـجَن

 وأوصـت  .)١٥(ال يزالون ينتظرون تنفيذ حكم اإلعـدام       كوناكري وكينديا ن يف   ْياملوجوَد
ـ فرض حظر فوري على تنفيذ أحكام اإلعدام،        بينيا  غمنظمة العفو الدولية     مجيـع  دال  وبإب

 عدد اجلرائم اليت يعاقـب عليهـا        تدرجيياًإىل عقوبات حبسية، وأن ختفض      أحكام اإلعدام   
 .)١٦( اإلعدام عقوبة إلغاءقصدباإلعدام وذلك ب

 تقارير عن االستخدام املفرط واملتعمد للقـوة مـن           إىل  العفو الدولية  وأشارت منظمة   -١٢
ويف .  الـشوارع أو يف التجمعـات العامـة         يف  يف سلطتها  نِعجانب السلطات الغينية كلما طُ    

قوات األمن عمليات   نفذت  تقرير،   املشمولة بال  ربع سنوات فترة األ مناسبات عديدة على مدى     
 مطلقةً النـار    ،غريهمضد متظاهرين أو    ة  فرطامل مت القوة  واستخد القضاءإعدام خارج نطاق    

ظمـة  وذكّرت من  .)١٧(قاببدون الع  االنتهاكات   وظل مرتكبو هذه  . مرهوالفارين يف ظه  على  
 ويف  ؛٢٠٠٦االستخدام املفرط للقوة خالل مظاهرات الطـالب يف عـام           هبذا  العفو الدولية   

مـن   و  أفضل،  من أجل ظروف معيشية    ٢٠٠٧فرباير  / شباط - يناير/ كانون الثاين  مظاهرات
خـالل   ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   يف؛ و  الرئيس الراحل النسانا كـونيت     أجل تنحي 

 خـالل   ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلول ٢٨يف  و ارتفاع تكلفة السلع األساسية؛   ب املنددة ظاهراتامل
رئـيس اجمللـس العـسكري احلـاكم يف          لمتظاهرين املعارضني لترشح  لالتجمعات العامة   
 .)١٨(االنتخابات الرئاسية

حقوق اإلنسان  رصد  ، ذكرت منظمة    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨ وفيما يتعلق بأحداث    -١٣
 يف وحـدة  الـدرك العـاملني     بعض أفراد    احلرس الرئاسي و   أفرادأن  ) تشهيومان رايتس وو  (

   مـاتوا   قتيالً ١٥٠  عن فت ما ال يقل   اجملزرة اليت خلّ  نفذوا  اجلرمية املنظمة   ومكافحة املخدرات   
ووجدت منظمة رصـد حقـوق      . ذلكنامجة عن   اهللع ال وإما بسبب حالة    بالرصاص   إما رمياً 

 الـيت ارتكـب     ، الواسع النطاق   أعمال القتل والعنف اجلنسي     أن إىل بقوة اإلنسان دالئل تشري  
 ١وورد يف الورقة املشتركة     . )١٩(على حنو متعمد  مت  ظُّنقد  ،   منها  كبرياً احلرس الرئاسي جزءاً  

 حالة قتل مقصودة يف كونـاكري وحميطهـا         ١٢ هلذه األحداث ُسّجل ما ال يقل عن         أنه تبعاً 
  .)٢٠(وردع الشهود احملتملني الذي عاينوا األحداثهدفها إجياد حالة فزع وختويف السكان 

 حـاالت   املاضية األربع خالل السنوات    ا قد وثّقت  العفو الدولية أهن  وأوردت منظمة     -١٤
أفـراد مـن    ارتكبـها   يف مجيع أحناء البلد،     وإساءة املعاملة    منهجية واسعة النطاق من التعذيب    
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وليس هناك ما يدل على     . القانون العام قلي  معتاملتظاهرين و والشرطة والدرك ضد سجناء الرأي      
 .)٢٢(دواعي قلق مماثلة ١وتضمنت الورقة املشتركة . )٢١( يف هذه القضايا حتقيقإجراء

    علـى مـدار    ارتكبـوا    أفرادا من اجليش  أن  رصد حقوق اإلنسان      منظمة وذكرت  -١٥
سيني واملواطنني   السرقة والعنف ضد رجال األعمال والدبلوما       من أعمال   العديد ٢٠٠٩عام  

 ٢٠٠٩مايو  / أيار وعد يف قد   للدميقراطية والتنمية    الوطينعلى الرغم من أن اجمللس      و .العاديني
إجراءات ملموسـة تـذكر     مل تتخذ   أعمال اإلجرام،   يف   يشأفراد اجل ضلوع  احليلولة دون   ب

 .)٢٣(ةاملالحقالتحقيق أو    وأالعتقال  ل خيضع مل    اجليش فرد من أي  وما زال   . لتحسني الوضع 
عمليات ابتـزاز واسـعة     ب قيامهان الشرطة تواصل    أ وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان    

 ١٤املادة  احترام   بتكريس غينيا   ت منظمة رصد حقوق اإلنسان    أوصو .)٢٤(للمواطننيالنطاق  
 املـسؤولني يف  عدم استيالء ضمان يشمل، مبا الشعوبوامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان    من  

  .)٢٥( ودومنا تعويضاًعلى املمتلكات تعسف) شواجلي(الدولة 

 عدة حاالت عنف ضد     ٢٠٠٧ منذ عام    ا وثَّقت  العفو الدولية إىل أهن    وأشارت منظمة   -١٦
 باخلصوص  العفو الدولية وذكرت منظمة   . املرأة، مبا يف ذلك االغتصاب من جانب قوات األمن        

 القبعـات  "ومنـهم  اجلنود، لضرب على أيدي  وتعرضن ل   علناً اغتصنب عدد من النساء     حاالت
ويف هـذا   . )٢٦(٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨ظاهرة  م أثناء وبعد    ، قوات احلرس الرئاسي   -" احلمر

 نفـذت االغتـصاب والعنـف       األمنن قوات   أ منظمة رصد حقوق اإلنسان   الصدد، ذكرت   
وجرى ذلك يف كـثري     ،  امللعباجلنسي على نطاق واسع ضد عشرات من الفتيات والنساء يف           

  . جراء ما أصاهبن من جراح مندت إىل مقتل الضحايا بوحشية شديدة لدرجة أألحيانمن ا

مؤداهـا  قوات األمن   إىل  عطاء تعليمات واضحة    بإ العفو الدولية غينيا     وأوصت منظمة   -١٧
 احلـق يف     فيما يتعلق بـاحترام    سيما  لقانون حقوق اإلنسان الدويل، ال      وفقاً دائماًأن تتصرف   

وقدمت منظمة رصد حقوق     .)٢٨( املعاملة تام للتعذيب وغريه من ضروب سوء     احلياة، واحلظر ال  
 غينيـا إىل العدالـة أي    تقدم بأنالعفو الدولية أيضاًوأوصت منظمة   . )٢٩(توصية مماثلة اإلنسان  

 املعاملـة   إساءةتعذيب و أو يف ضلوعه بال    إعدام خارج القضاء     ةشخص يشتبه يف ارتكابه عملي    
. )٣٠(عدالة للمعايري الدولية لل   النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وفقاً    واالغتصاب وغريها من ا   

 توصـية  ١وورد يف الورقة املـشتركة      . )٣١(وقدمت منظمة رصد حقوق اإلنسان توصية مماثلة      
 يكفل  تدعو غينيا إىل أن تنفذ إصالحات عميقة تشمل قواهتا املسلحة واألمنية وأن تضع برناجماً             

 .)٣٢( حقوق اإلنسان والقانون اإلنساينتدريب املستمر يف جمالألفراد هذه القوات ال

.  أن حاالت العنف حيال الفتيات حاالت مقلقة للغايـة         ١وورد يف الورقة املشتركة       -١٨
وميارس تـشويه   . فاالعتداءات اجلنسية مشكلة خطرية تتعرض هلا صغار الفتيات بصفة خاصة         

 كبري يف مجيع مناطق غينيا ويف أوساط مجيع الفئات          األعضاء التناسلية للمرأة بأنواعه على نطاق     
.  سنة ١٧ سنوات و  ٤ الفتيات اللوايت تتراوح أعمارهن بني       الدينية والعرقية، وتتعرض له عموماً    
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وينص القانون على معاقبة مرتكيب تشويه األعضاء التناسلية لكن مل يعلن عـن أي مالحقـة                
  .)٣٣(املبكرة رغم حظرها قانوناً الزجيات وتكثر أيضاً. قضائية يف هذا الصدد

كل من  للمحاكمة  ل االعتقال السابق فترات  ن  إ منظمة رصد حقوق اإلنسان      وقالت  -١٩
 ة خطري  والتنمية تظل مسألة   لدميقراطيةاجمللس الوطين ل   حكومة   ي ومعارض املشتبه فيهم جنائياً  

لـسجن  عتقلي ا مئة من   ا يف امل  ٨٠أكثر من   فوإضافة إىل ذلك،    . حقوق اإلنسان من منظور   
اكمة ألكثر احملبعضهم ينتظر وحملاكمة؛ وا إىل امقدَُّييف كوناكري مل املوجود  الرئيسي يف غينيا    

املعارضـة  مـن   العفو الدولية أن صحفيني وأعضاء      وذكرت منظمة   . )٣٤( سنوات من مخس 
 التعـسفي   بصورة متواترة االحتجاز   ، يواجهون  من قوات األمن   أفراد عن   متظاهرين، فضالً و

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان غينيا بأن تفرج عن مجيع ضباط           . )٣٥(يف ظروف رهيبة  
 أو أن   ٢٠٠٨ديـسمرب   /اجليش ومؤيدي املعارضة احملتجزين منذ انقـالب كـانون األول         

  .)٣٦( للمعايري الدولية للمحاكمة العادلةحتاكمهم وفقاً

حتجاز تظل شـديدة    وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن السجون ومراكز اال          -٢٠
وأدى سوء التغذية وعدم كفاية     .  تتناىف إىل حد بعيد مع املعايري الدولية       االكتظاظ وتشهد ظروفاً  

وال ُيفصل يف الـسجون بـني       . الرعاية الصحية والنظافة الصحية إىل وفاة عشرات احملتجزين       
. األطفال والبـالغني  املدانني والسجناء الذين مل حياكموا، كما ال يفصل، يف بعض املراكز، بني             

ويقوم احلراس الذين ال تدفع أجورهم بابتزاز السجناء وأسرهم بصورة منتظمة، وهو ما يزيـد               
 ذكر دواعي   ١وورد يف الورقة املشتركة     . )٣٧(معاناة السجناء من مشكليت اجلوع وسوء التغذية      

 .)٣٨(قلق مماثلة

. ٢٠٠٨أيار /تمد يف مايو وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن قانون الطفل قد اع           -٢١
وينص هذا القانون على عدة تدابري حلماية األطفال؛ كما نظمت احلكومة واملنظمات الدوليـة              

وأسفر إحداث وحدة شرطة خاصة معنيـة       . طوال السنة محلة لتوعية اجلمهور مبكافحة االجتار      
ت اعتقـال؛ لكـن   بالتحقيق يف بغاء األطفال واالجتار هبم وغري ذلك من االعتداءات إىل حاال           

  .)٣٩(املالحقات القضائية كانت قليلة
 إىل ازدياد كبري يف عدد القاصرين الـذين يتعـاطون           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٢

ويتعرض األطفال لالجتار واألشغال الشاقة وهـي       . التسول والتجارة الصغرى يف كوناكري    
  .)٤٠(املالحقة القضائية عن يف منأى  ما يستفيد منها أشخاص يظلون دائماًحالة كثرياً

أن  طفـال ضد األ  ة البدني العقوبةبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال       امل وأفادت  -٢٣
يف مرافـق تقـدمي الرعايـة        وأ يف املنازل يف غينيا سواء     ةقانونيتظل   ة ممارسة البدنيوبة  العق

 حلظر مجيـع    االستعجالعلى وجه    بأن تعتمد تشريعا  غينيا  وأوصت هذه املبادرة    . )٤١(البديلة
  .)٤٢(خرى يف مجيع الظروف األوأعائلة ال يف مرتل  سواءلطفلضد اأشكال العقوبة البدنية 
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  اإلفالت من العقاب وسيادة القانونب  فيما يتعلقإقامة العدل، مبا يف ذلك  -٣  
 يف تكـريس     أن اخللل يف اجلهاز القضائي يسهم كـثرياً        ١ أفادت الورقة املشتركة    -٢٤
 إىل أن احملاكمات تكـون مـشوبة        وأشارت الورقة أيضاً  . )٤٣(فالت من العقاب يف غينيا    اإل

ويضطر الضعفاء بسبب غيـاب     . ، ال سيما عندما يتعلق األمر باألفراد األشد فقراً        خبروقات
 ما يتحـول افتـراض      وكثرياً. املساعدة القانونية إىل املثول أمام احملكمة بدون مساعدة حمام        

ويالحظ وجود حاالت تأخر يف عقد احملاكمات تنايف القـانون،          . فتراض اإلدانة الرباءة إىل ا  
  .)٤٤(األمر الذي يتسبب يف فترات طويلة من االحتجاز املؤقت

 أنه على الرغم من كون القـضاة الغينـيني يتمتعـون            ١وورد يف الورقة املشتركة       -٢٥
 ١٩٩١ديـسمرب   /كانون األول  ٢٣باالستقاللية مبوجب الدستور والقانون التنظيمي املؤرخ       

ل واضح من جانب الـسلطات       ما تالحظ يف املمارسة حاالت تدخّ      املتعلق بالقضاء، فكثرياً  
لسقوط اويؤدي ضعف الرواتب وهشاشة الظروف املعيشية بالقضاة إىل         . التنفيذية والربملانية 

اجلهاز وأوضحت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن أوجه القصور متفشية يف           . )٤٥(يف الفساد 
القضائي يف غينيا، وهي تتمثل يف نقص االستقاللية عن اجلهاز التنفيـذي، وقلـة املـوارد،                

. )٤٦(والفساد، وضعف تدريب القضاة وغريهم من األفراد، وعدم كفاية عدد املدعني العامني           
 بضمان   إىل احترام مبدأ الفصل بني السلطات       توصية تدعو غينيا   ١وتضمنت الورقة املشتركة    

  .)٤٧(اللية القضاءاستق
وأوضحت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن نداء وجهه مسؤول عن إنفاذ القـانون               -٢٦

رفيع املستوى يدعو فيه إىل إنزال القصاص األهلي مبن يشتبه يف أهنم لصوص قد قوض احترام            
مقتل شخصني    حالة ١وأوردت الورقة املشتركة    . )٤٨(دة القانون يف غينيا بصورة جسيمة     سيا
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنـسان      . )٤٩(ه يف أهنم من قطاع الطرق تبعا هلذا النداء        مشتب

غينيا بأن تلغي النداء الداعي إىل تشكيل جمموعات قصاص وأية دعوات إىل قتل املـشتبه يف                
  .)٥٠(أهنم جمرمون

، أنشأت الـسلطات جلنـة      ٢٠٠٧مايو  /أيار العفو الدولية أنه، يف      وأوردت منظمة   -٢٧
إجراء حتقيقات يف االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان         بمكلفة  "قصي احلقائق   لتوطنية  

 - ينـاير /كـانون الثـاين    و ٢٠٠٦ يونيـه / حزيران إضراباتواجلرائم اليت ارتكبت خالل     
 قوات  على أيدي   شخصاً ١٣٠كثر من   أ قتلم  اليت أسفرت عن   ،"٢٠٠٧فرباير عام   /شباط
 هااهتم رئيسبعد سنة من إنشاء اللجنة، و ؛حتقيقات تقصي احلقائق مل جتر أينة لكن جل .األمن

 أن احلكومة قد أنشأت     ١وأوردت الورقة املشتركة    . )٥١( للجنة  املايل هاتجميد دعم باحلكومة  
، ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٨ ألحداث    جلنة وطنية لتقصي احلقائق تبعاً      أصدرته مبوجب أمر 

 .)٥٢(أية مالحقة قضائية لكن مل ُيشرع يف



A/HRC/WG.6/8/GIN/3 

GE.10-10620 8 

، أنشأ األمني العام    ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  العفو الدولية أنه، يف      وأوردت منظمة   -٢٨
اليت  ٢٠٠٩سبتمرب  /  الضوء على أحداث أيلول    لتقصي احلقائق إللقاء  مم املتحدة جلنة دولية     لأل

 اغتـصاب، علـى      حاالت  انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك       شهدت ارتكاب 
هـذا   أيد االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا       وقد   .أيدي قوات األمن  

يف  اً أوليحتقيقاًحملكمة اجلنائية الدولية امكتب أطلق ،  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  يفو .القرار
اجلـرائم املزعومـة    نت   لتحديد ما إذا كا    ٢٠٠٩سبتمرب  /أعمال العنف اليت وقعت يف أيلول     

 أن منظمة رصد حقوق اإلنـسان   ويف هذا الصدد، ذكرت      .)٥٣(ةاحملكماختصاص  تندرج يف   
جثـت  إزالة  قامت ب  ، حيث  اجلرائم أدلةحماولة منهجية إلخفاء    شرعت يف   القوات املسلحة   

وأوصت منظمـة   . )٥٤(ا يف مقابر مجاعية   عديدة من امللعب واملشارح يف املستشفيات ودفنه      
  .)٥٥(ية لتقصي احلقائقاللجنة الدولمع  رصد حقوق اإلنسان بأن تتعاون غينيا

املرصد الـوطين للدميقراطيـة وحقـوق       وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن         -٢٩
 اإلنسان  حقوقالتحقيق يف انتهاكات    ب واملكلف الرئيس كونيت،     حكم يف عهد  املنشأ   اإلنسان
يت ياللوجـس الدعم  قادر على العمل بسبب نقص التمويل و      غري   ، تعليم حقوق اإلنسان   ونشر

بأن تـوفر األمـوال هلـذه        وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان غينيا        .سياسيةالدة  رااإلو
  .)٥٦(ة لكي يتسىن هلا العمل بفعاليةاملؤسس

التعـويض   وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان غينيا بأن تقدم على وجه السرعة            -٣٠
  يرتكبها يتالواالغتصاب وغريه من االنتهاكات      ضحايا السطو املسلح واالبتزاز   املناسب إىل   

  هذه املنظمـة   أوصت و .)٥٨( وقدمت منظمة العفو الدولية توصية مماثلة      .)٥٧(أفراد من اجليش  
 ، جرائمهبارتكا شخص يشتبه يف أي، بناء على أدلة معقولة،     وقف عن العمل  تبأن  أيضا غينيا   

 هـذه ارك يف   شالقانون الدويل أو غريها من انتهاكات حقوق اإلنسان، أو           تدخل يف نطاق  
 .)٥٩(إىل أن يتسىن التحقيق على حنو مستقل ونزيه يف االدعاءات القائمة ضدهرائم، اجل

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -٤  
عقوبات جنائية تفرض  غينيا ة أنمشترك ورقةيف  ARC international أفادت منظمة  -٣١

   من قـانون العقوبـات  ٣٢٥لمادة  لعلى ممارسة النشاط اجلنسي بني البالغني املتراضني وفقاً 
اللتزاماهتا الدولية املتعلقة    مطابقةتشريعاهتا  جتعل  غينيا بأن   املنظمة  أوصت  و .)٦٠(١٩٩٨ لعام
قوق اإلنسان من خالل إلغاء مجيع األحكام اليت جترم النشاط اجلنسي بالتراضي بني البالغني         حب

 .)٦١( اجلنسمن نفس

التجمـع الـسلمي واحلـق يف    والتعبري وتكوين اجلمعيات    حرية  حرية الدين أو املعتقد و      -٥  
 والسياسية واحلياة املشاركة يف احلياة العامة 

 حيمي حق   ١٩٩٠املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة أن دستور         أورد    -٣٢
فـة   إىل أن كا    املعهد أشارو .)٦٢(وممارسة شعائرهم الدينية اخلاصة    يف اختيار وتغيري  املواطنني  



A/HRC/WG.6/8/GIN/3 

9 GE.10-10620 

 طـرد ومل تُ .  لدى وزارة الداخلية واألمن    بأن ُتسّجل نفسها  بة  الاجلماعات الدينية اجلديدة مط   
 أن االنقالب العسكري الذي  أيضاً وذكر املعهد    .)٦٣( إىل حد اآلن    مجاعات دينية من غينيا    يةأ

،  شىت  حريات ، وأن  الستقرار الدولة   أصبح ميثل هتديداً   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول وقع يف   
  .)٦٤(قد تكون معرضة خلطر شديدمبا يف ذلك حرية الدين، 

حظر على اجلماعات الدينية أو األحزاب الـسياسية أن متتلـك           ه يُ أنوذكر املعهد     -٣٣
حزاب السياسية   واأل نيةديجماعات ال للومع ذلك، ميكن    . ة خاص يونيةة أو تلفز  يذاعحمطات إ 

وعالوة على ذلك،    .اص أو إذاعة جتارية   مملوكة للقطاع اخل  إذاعة  قانونية على   أن تبث بصفة    
علـى أمـواج     مخسة وسبعني دقيقة يف األسبوع       ملدة ومسيحية   يةإسالميسمح ببث برامج    
  .)٦٥(التلفزيون الوطين

 أن الدستور والقانون يف غينيا يكرسان حرية التعبري وأن          ١وورد يف الورقة املشتركة       -٣٤
 إىل  ١وأشارت الورقة املـشتركة     . )٦٦( يف البلد   مستقالً  صحفياً هناك أكثر من عشرين منرباً    

، اليت اقترنـت بوقـوع      ٢٠٠٦ارتفاع عدد حاالت املساس مبمارسة حرية التعبري منذ عام          
 أو مبمارسة العنف يف حق الـصحفيني يف         ٢٠٠٧إلذاعات خاصة يف عام     " ختريب"حاالت  

تحـسن  يفة مل    حرية الصحا  وضعوذكرت منظمة مراسلون بال حدود أن       . )٦٧(٢٠٠٩عام  
. )٦٨(٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣منذ استيالء السلطات العسكرية على احلكم يف        
ع  م زداد سوءاً يفتأ  يمل    حرية الصحافة  وضعوعالوة على ذلك، أشارت هذه املنظمة إىل أن         

، حيث أضحى املناخ العـام      ٢٠٠٩سبتمرب  /منذ قمع مظاهرة املعارضة يف أيلول     توايل األيام   
  .)٦٩(اخلطورةغاية يف 

 أن وسائل اإلعالم التابعة للدولة تغطي عـادة أنـشطة           ١ وذكرت الورقة املشتركة    -٣٥
. )٧٠(السلطات العمومية وال تفسح إال القليل من فرص الوصول إىل املعلومـات املناقـضة             

لدوافع   واملضايقة لتخويفل بانتظام   يتعرضون أن الصحفيني     إىل منظمة العفو الدولية  وأشارت  
 وحرية  تعبريقيود على حرية ال    فرض أيضاً وُت. الحتجاز التعسفي واحلبس  ل، وكذلك   يةسياس

 أن هتديـد     منظمة العفـو الدوليـة     تأضافو .)٧١( السلطات ُتنتقدالصحافة، وخباصة عندما    
رقابـة ذاتيـة    وأضحى بعضها يفرض     ٢٠٠٩ يف عام    وختويف اإلذاعات اخلاصة قد تواصل    

. )٧٢(لعملية تدخل قوي ضدها    لتجنب التعرض    تقدمي تقارير  من    املوسيقى بدالً  يكتفي ببث و
ـ    وذكرت منظمة مراسلون بال حدود أن العديد         للـهجوم خـالل     وا من الصحفيني تعرض

حتت  اآلن   وضعواأن مجيع الصحفيني الذين غطوا هذه األحداث        وسبتمرب  /أيلول ٢٨أحداث  
أمسـائهم مـن    حجب    إىلبعض الصحافيني   ويلجأ   . السلطة العسكرية  متارسهضغط شديد   

نفسهم أخفاء  إدر البلد هبدف    ومنهم من غا   من ديارهم    التقارير اليت يعدوهنا بينما فر آخرون     
معلومـات  نقل  "ب سائل إعالم أخرى    العاملني مع و  عدد من الصحفيني    م  ـهواتُّ. وعائالهتم

ما  في رت السلطات الغينية قر   بأن يضاًأ  مراسلون بال حدود   ةمنظم وأفادت. )٧٣("أجانبإىل  
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العديـد مـن    املنظمة   وقدمت   ،جانب بدخول البلد  التوقف عن السماح للصحفيني األ     يبدو
 .)٧٤(٢٠٠٩ أكتوبر/األمثلة اليت وقعت يف تشرين األول

 احلق يف حرية التعبري وحرية التجمع،       تصون  بأن العفو الدولية غينيا  وأوصت منظمة     -٣٦
 .)٧٥(احلمالت االنتخابية املقبلةال سيما يف سياق 

وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن زعماء االنقالب، رغم التزاماهتم املتعددة             -٣٧
 البلـد علقوا دستور    ، فهم سرعان ما    يوماً ٦٠بإعادة النظام الدستوري يف غينيا يف غضون        
. )٧٦(٢٠٠٩ خـالل عـام      الذي ألغي مث أعيد   وأعلنوا عن حظر النشاط السياسي والنقايب،       

 رئيس اجمللس الوطين للدميقراطية والتنمية حذر الزعماء السياسيني خـالل           وقالت املنظمة أن  
وأوردت املنظمـة  . )٧٧(العلـين  من االحتجاج ٢٠٠٩أغسطس /مؤمتر صحفي عقده يف آب  

علـى   على الرسائل النصية القصرية عرب اهلاتف و       ٢٠٠٩ ذكر احلظر املفروض منذ عام       أيضاً
 إشارة إىل حاالت التزوير اليت شابت       ١ ة املشتركة ووردت يف الورق  . )٧٨(ة السياسي األنشطة

 االنتخابات يف املاضي وإىل أن ما أبداه رئيس اجمللس الوطين للدميقراطية والتنمية من عزم على             
املشاركة يف االنتخابات الرئاسية أمر لن حيّسن من تطبيق حق املشاركة يف الشؤون العامـة               

 رصد حقوق اإلنسان غينيا بعقد انتخابـات        وأوصت منظمة . )٧٩(ولن يعزز حق االنتخاب   
برملانية ورئاسية حرة ونزيهة وشفافة يف أقرب وقت ممكن وبقبول مراقبـة دوليـة مناسـبة                

 .)٨٠(لعمليات االقتراع

  ومؤاتيةعادلة يف التمتع بشروط عمل احلق يف العمل و  -٦  

 يزالون يعملون    من األطفال ال    كبرياً أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن عدداً        -٣٨
 عملتو. أعمال خطرة لقاء أجر زهيد    ب  اليت يضطلعون فيها   يف مناجم الذهب واملاس واحملاجر    

 من  ضرباً تكاد تكون يف كثري من األحيان     يف ظروف     يف املنازل  الفتياتعشرات اآلالف من    
  .)٨١( البلدان اجملاورةاللوايت أُيت هبن منجتار  من ضحايا االهن بعض أن، علماًالعبودية

  التمتع مبستوى معيشي الئقيف احلق يف الضمان االجتماعي و  -٧  

 أن مؤشر الفقر يرتفع بصورة تتناقض مع ما تزخـر بـه      ١ورد يف الورقة املشتركة       -٣٩
 يف املائة   ٥٣,٦ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٤٩,٢غينيا من ثروات طبيعية، حيث انتقل من        

انزالقات التدبري االقتصادي واملايل، ومشاكل احلكامـة   ر هذا التطور ب   ويفّس. ٢٠٠٥يف عام   
اليت يشهدها البلد منذ بداية العقد، وسوء تدبري املوارد العمومية، والفساد، ونقص احلـوار              

 .)٨٢(االجتماعي، وعدم احترام مبادئ الدميقراطية

على أن  أن الدستور ينص ١ وفيما يتعلق باملوارد الطبيعية، أوضحت الورقة املشتركة    -٤٠
نيني ييف هذه املوارد اليت جيب أن تعود بالفائدة على مجيع الغ          يفىن  الشعب الغيين يتمتع حبق ال      

لكن اللجنة املشتركة بني الوزارات واملعنية بإعادة التفاوض على العقـود           . على قدم املساواة  
بناء على  ، خلصت إىل أن الدولة قد باعت،        ٢٠٠٧واالتفاقات املنجمية، اليت أنشئت يف عام       
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ائرة تشوهبا أوجه خلـل     اتفاقات متعددة، سيطرهتا على ثرواهتا عن طريق عقود واتفاقات ج         
 .)٨٣(مايل خطرية

 معلومات تفيد، من جهة أخرى، بأن اجمللس الـوطين          ١وتضمنت الورقة املشتركة      -٤١
 قيقيـاً  ح للدميقراطية والتنمية ال يسهم يف مكافحة الفساد ويف جعل القطاع املنجمي ذراعاً           

للتنمية االجتماعية واالقتصادية، وأنه غري ماض يف متابعة اجلهود اليت بدأهتا اللجنة الوزاريـة              
املشتركة السالفة الذكر، رغم أن هذه اجلهود تستند إىل مشروعية شعبية مردها بصفة خاصة              

 وأوردت الورقة أن احلكومة العـسكرية دخلـت اآلن يف  . املشاركة النشطة للمجتمع املدين  
مفاوضات هدفها االستثمار يف أكثر من عشرة قطاعات إمنائية، ال سيما الطاقة واالسـتغالل   

 أن غينيا قد بلغت اآلن مرحلة التصديق        ١ وذُكر يف الورقة املشتركة   . )٨٤(املنجمي لأللومينيوم 
ويف غيـاب هـذا     . على ترشحها لالنضمام إىل مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية        

ق، ستتعرض غينيا خلطر زيادة تعقيد وصوهلا إىل التمويل املـستمد مـن مـستثمري            التصدي
وأوصت الورقة غينيا بأن تتقيد بوقف توقيـع        . )٨٥(القطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية    

 .)٨٦( حرة ودميقراطية انتخاباتاستغالل املوارد الطبيعية إىل غاية إجراءيف جمال  ةعقود جديد

 يف اضطراب    أن تنفيذ العمليات املنجمية أمر يتسبب حتماً       ١ورقة املشتركة   وأوضحت ال   -٤٢
حياة سكان املناطق احمليطة، دون أن يكون هؤالء السكان قادرين علـى املـشاركة يف اختـاذ                 

وذكرت الورقة حالة السكان الذين خيشون أن تكون        . القرارات ذات الصلة باالمتيازات املنجمية    
وفيما يتعلق هبـذه احلالـة      . )٨٧(ة خاضعة المتياز وأن يتعرضوا للترحيل     مساكنهم جزءا من منطق   

 .)٨٨(ينيبعينها، جيهل السكان متاما مسألة دراسيت التأثري البيئي اللتني يشترطهما القانون الغ

 على احلـق يف     ، تؤثر االمتيازات املنجمية أيضاً    ١ وحسبما ورد يف الورقة املشتركة      -٤٣
وأضحت املواد الغذائية تستورد من     . راضي الزراعية وإحلاق الضرر هبا    ل األ ْغالغذاء بسبب شَ  

اخلارج بصورة متزايدة، األمر الذي ال خيلو من تأثري على األسعار والقدرة االقتصادية علـى               
نـصوص  بأهنا ومن جهة أخرى تتسم النصوص القانونية اليت حتدد مقاييس التعويض         . حتملها

 .)٨٩(يما يتعلق بالتطبيقف عملية واضحة حتددفضفاضة ال 

 أن أنشطة الشركات املنجمية متنع السكان احملليني مـن          ١ وورد يف الورقة املشتركة     -٤٤
 أن هذه وسـيلة عـيش       ممارسة البحث بوسائل تقليدية عن الذهب يف جماري األهنار، علماً         

 لـذهب ز إىل حراسها بتوقيف الباحثني عن ا      وذكرت الورقة حالة شركة توعِ    . يعولون عليها 
سجنهم يف حاويات معدنية تسود فيها حرارة       تقوم بدورها ب  تسليمهم إىل قوات األمن، اليت      ل

 .)٩٠(ويفرج عنهم يف معظم األحيان لقاء سداد مبلغ معني. مفرطة

 إىل مسألة النقص املعروف يف وصول السكان إىل امليـاه،  ١وأشارت الورقة املشتركة    -٤٥
وحىت إن أخذت الشركات املنجمية على عاتقها تزويد        . عدينال سيما يف مناطق االستخراج امل     

 .)٩١(السكان باملياه، فاحتياجاهتا اخلاصة قد تتسبب يف نقصان كمية مياه الشرب املتاحة
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أن تأثري االستغالل املنجمي على البيئـة يتـسبب يف          ب ١  الورقة املشتركة  وأفادت  -٤٦
وأشارت على أن احلكومـة     . عية والثقافية سلسلة من انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتما     

لحقائق لتقييم التأثريات الـسلبية الـيت   ل قراطية والتنمية أوفدا جلنة تقصواجمللس الوطين للدمي 
 .)٩٢( متابعةةتطال البيئة والسكان من جراء نشاط إحدى الشركات، لكن ذلك مل يؤد إىل أي

حلقوق االجتماعيـة واالقتـصادية      غينيا بتعزيز محاية ا    ١ وأوصت الورقة املشتركة    -٤٧
والثقافية عن طريق إتاحة الوصول إىل دراسات التأثري البيئي املتعلقة بالشركات االستخراجية            
العاملة يف غينيا، ومراقبة تأثري أنشطتها على املياه واألراضي واهلواء، وإعالن النتائج، واشتراط        

 .)٩٣( وتعويض األضرار،الوقاية

 ماحلق يف التعلي  -٨  

 املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة أن وزارة التعليم حتاول حاليـاً          ذكر  -٤٨
، من أجل إرغامها على تقـدمي منـاهج          يف النظام املمول حكومياً    "الدينيةاملدارس  "إدراج  

 .)٩٤(دراسية عامة

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  – ثالثاً  
  ال ينطبق

 األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  – رابعاً  

  ال ينطبق

 بناء القدرات واملساعدة التقنية  – خامساً 

  ال ينطبق
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