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  مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

ومت استعراض . ٢٠١٠مايو / أيار ١٤ إىل   ٣، دورته الثامنة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
وترأس الوفد الغـيين الـسيد      . ٢٠١٠مايو  / أيار ٤تقرير غينيا يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        

واعتمـد  . بكاري فوفانا، وزير الدولة للشؤون اخلارجية والتكامل األفريقي والفرانكوفونية        
  .٢٠١٠مايو / أيار٦الفريق العامل التقرير املتعلق بغينيا يف جلسته السابعة املعقودة يف 

 جمموعة املقررين   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار يف          -٢
  .البوسنة واهلرسك، وغانا، واليابان: لتيسري استعراض غينيا) اجملموعة الثالثية(التالية 

  :غينيا صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض ٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   -٣
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/8/GIN/1)؛  
        جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً              )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/8/GIN/2)) ب(١٥للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/8/GIN/3).  
أعدهتا مسبقاً األرجنتني،   وأُحيلت إىل غينيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة            -٤

واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، وأملانيا، والتفيا، وهولندا، والنرويج، وسلوفينيا، والسويد،         
وهذه األسئلة متاحة علـى     . وسويسرا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      

  .املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
ذكر رئيس وفد غينيا أن مشاركة غينيا يف عملية االستعراض الدوري الشامل تدل               -٥

على التزام السلطة االنتقالية حبقوق اإلنسان وبقيمتها العامليـة بوصـفها األداة األساسـية              
 كانون ١٥واالجتماعية اليت مت القيام هبا منذ توقيع اتفاق واغادوغو يف لإلصالحات السياسية 

  .٢٠١٠يناير /الثاين
ووفقاً لتوجيهات جملس حقوق اإلنسان، ُوضع التقرير الوطين استناداً إىل منهجيـة              -٦

جلنة  وحتقيقاً هلذه الغاية، أنشأ رئيس جملس الوزراء      . تركِّز على اتباع هنج استشاري وتشاركي     



A/HRC/15/4 

GE.10-14362 4 

. ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ١١ركة بني الوزارات ُعهد إليها مبهمة صياغة التقرير الوطين يف           مشت
وعملت اللجنة ملدة ثالثة أيام بالتعاون الوثيق مع املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمـال               

  .حقوق اإلنسان
وقد كانت مسألة حقوق اإلنسان، وال تزال، أحد الـشواغل الرئيـسية ملختلـف             -٧

وأكد كـل   . ١٩٥٨ات الدستورية اليت تسلمت السلطة منذ استقالل غينيا يف عام           احلكوم
دستور، من جديد، متسك غينيا مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان               

وقادت احلقوق الدستورية املبينة يف تلك الدسـاتري إىل         . والصكوك اإلقليمية حلقوق اإلنسان   
  . ية حلماية حقوق اإلنسان ومعاقبة منتهكي هذه احلقوقصياغة نصوص وأنظمة تشريع

على أن االفتقار إىل اإلرادة السياسية أثر يف تنفيذ التشريعات الوطنية والدولية املتعلقة   -٨
وأدى هذا القصور إىل حدوث انتهاكات خطرية وكبرية حلقوق اإلنـسان           . حبقوق اإلنسان 

ت الشجب والشكاوى، املرتبطة بعدم االستقرار كما أدت عمليا. على يد احلكومات املتعاقبة   
ويف كـانون   . السياسي وانعدام األمن، إىل انتفاضات كـربى مجاعيـة ونزاعـات عامـة            

 ، تسلَّم اجمللس الوطين للدميقراطية والتنمية السلطة عن طريق انقالب،         ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
لَّد آماالً كـبرية بإحـداث      يف ظروف كانت فيها الدولة غري قادرة على القيام بوظائفها، فو          

. ولألسف، فإن اخلالفات اليت نشأت بشأن احلكم الرشيد قد أثرت يف املسار اجلديـد    . تغيري
، حـىت شـهر     ٢٠٠٦يونيـه   /واستمرت انتهاكات حقوق اإلنسان، اليت بدأت يف حزيران       

  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
لـسلم واحليلولـة دون   وأوجد توقيع اتفاقات واغادوغو وظروفاً مواتية للعودة إىل ا      -٩

فالسلطة االنتقالية، وهي إحدى النتائج الـيت       . نشوء التوترات االجتماعية يف مجيع أحناء البلد      
وقـد  . متخضت عنها اتفاقات واغادوغو، ملتزمة بإجراء انتخابات حرة ونزيهـة وشـفافة           

مـن  شرعت، كخطوة أوىل، يف استعراض القوانني األساسية وقانون االنتخابات وغري ذلك            
القوانني، مثل القانون املدين، اليت سوف تشكِّل اإلطار التنظيمي املؤسسي لضمان احتـرام             

  .حقوق اإلنسان على الصعيدين الفردي واجلماعي
وأشار الوفد إىل أن نشوء مجعيات واحتادات منظمات غري حكومية شكَّل مرحلـة               -١٠

طاف إىل إنشاء املديريـة الوطنيـة       هامة يف تاريخ غينيا، وأن هذه العملية أفضت يف هناية امل          
ويف الوقت نفسه، ساعد نشوء شبكة نشطة       . حلقوق اإلنسان واملرصد الغيين حلقوق اإلنسان     

جداً من اجلمعيات اليت تتمتع بدرجة كبرية من االستقالل الذايت على إعطاء زخـم جديـد                
ت ال غىن عنـها     وأصبحت املئات من اجلمعيات كيانا    . لعملية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    

  .وشريكات مسؤوالت للسلطة العامة، وُوسعت ميادين عملها
وأشار الوفد إىل أن الدستور والقانون اجلنائي يكرسان قدسـية احليـاة البـشرية                -١١

ونتيجة لذلك، حيظر القانون مجيع األعمال اليت تستهدف التعرض حلياة          . والكائنات البشرية 
ك، أبقى القانون الغيين على عقوبة اإلعدام يف حالة اجلرائم          ومع ذل . اإلنسان وسالمته البدنية  
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وعلى الرغم من أن احملاكم تفرض هذه العقوبة، فإن احلكومات أوقفت يف            . البالغة اخلطورة 
وإضافة إىل ذلك، مت اختاذ تدابري خمتلفة ملكافحة مجيع أشكال . ٢٠٠٢الواقع تطبيقها منذ عام 

  .سلية لإلناث والعنف اجلنسي، مكافحة فعالةالعنف، مثل تشويه األعضاء التنا
ومل ُيلجأ إىل القمع من خالل إساءة استخدام السلطة، وخباصة من جانب املوظفني               -١٢

ويف هذا الصدد، التزمت السلطة االنتقالية      . املسؤولني عن إنفاذ القوانني، إال يف حاالت نادرة       
كاوى شكلت يف اآلونة األخـرية      بوضع حد لإلفالت من العقاب، الذي كان سبباً لرفع ش         

وقد جعل الدستور وخمتلف النصوص التشريعية احلرية واحلقـوق         . مصدر قلق كبري يف البالد    
وقامت اهليئة االنتقالية، بقيادة اجلنرال سـيكوبا       . األساسية من أوىل أولويات النظام القانوين     

ع انتهاكات حقـوق    كونايت، بعملية إصالح دستوري تستهدف تعزيز قدرة الدولة على من         
ويعّد حتسني مراقبة السلطة التنفيذية، وتعزيز الربملـان، وتـأمني          . اإلنسان ومعاقبة مرتكبيها  

وتعزيز سيادة القانون   . استقالل القضاء، املكونات الرئيسية لعملية اإلصالح الدستوري هذه       
اجملتمع الدويل  عملية طويلة حمفوفة بعقبات وحتديات ينبغي أن تتصدى هلا احلكومة مبساعدة            

  . ومن خالل انسجام عمل األحزاب السياسية
والفقر واألمية عقبتان رئيسيتان أمام ممارسة حقوق اإلنسان والتمتع هبا، ومنها تيسُّر              -١٣

املاء الصاحل للشرب، والكهرباء، واألغذية الكافية واجليدة النوعيـة، وخـدمات الـصحة،             
لتايل ينبغي أن ينص يف الدسـتور علـى أن إدراج           وبا. وخدمات اإلسكان والتعليم املناسبة   

حقوق اإلنسان والقانوين اإلنساين يف املناهج الدراسية للجامعات واملدارس املهنية، وال سيما            
مناهج املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والقوات املسلحة، هو مسؤولية تقـع علـى عـاتق               

ل اإلساءة ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك وينبغي القضاء تدرجيياً على مجيع أشكا. احلكومة
  . املمارسات التقليدية، عن طريق برامج التوعية واإلعالم املعدة للسكان

 اللذان يناالن مـن مـصداقية احملـاكم         -ويعّد بطء اإلجراءات القانونية وتعقدها        -١٤
القـوانني   أحد الشواغل األخرى اليت جيب أن يتصدى هلا الدسـتور و           -واهليئات القضائية   

 مبا جيعل املـواطن     -ويشكِّل ضمان الوصول إىل احلقوق وإىل املؤسسات القضائية         . اجلديدة
.  جزءاً من جهود اإلصالح اليت تضطلع هبا السلطة االنتقاليـة -أكثر قرباً من النظام القانوين     

عتقـال  مكافحـة اال  : ومن بني االلتزامات األخرى اليت تعهدت السلطة االنتقالية بالوفاء هبا         
التعسفي، واالحتجاز غري القانوين املطوَّل، وانتهاك حرية التعبري، وضمان احلق يف التجمـع             

  .والقيام باملظاهرات، وضمان حرية الصحافة وحق الفرد يف اختيار ممثليه حبرية
وأضاف الوفد قائالً إن االستعراض الدوري الشامل، بوصفه آلية من آليات التعاون              -١٥

 بني عملية تقييم ذايت وتقييم من ِقبل النظراء بغية تعزيز القـدرات املؤسـسية               الدويل، جيمع 
ويف هذا الصدد، سيساعد االستعراض احلكومة على مواصلة النهضة اليت بدأت مـن      . للدولة

وقد أصبح عدم احترام حقوق اإلنسان نظام حكم وسبباً ملعانـاة           . خالل اتفاقات واغادوغو  
وتتكون اهليئات االنتقالية من رجال ونساء سليمي الطويـة         . يينكبرية يف أوساط الشعب الغ    
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ومع ذلك، حيتاج البلـد إىل تعـاون        . كانوا هم أنفسهم ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان      
اجملتمع الدويل ومساعدته، وإن اخلطوة األوىل يف هذا الصدد تكمن يف فتح مكتب للمفوضية              

  .السامية حلقوق اإلنسان يف كوناكري
ذكر الوفد، رداً على األسئلة اليت قدمت إليه مسبقاً، أن حرية الـرأي والتعـبري،               و  -١٦

وحرية عقد االجتماعات وتأليف اجلمعيات، وحرية التجمع العام وحرية الصحافة، هلا قيمة            
  . دستورية يف النظام القانوين الغيين وتتمتع حبماية القانون ومؤسسات الدولة

نائي وقانون االنتخابـات وقـانون األحـزاب الـسياسية     وسيتم تعزيز القانون اجل   -١٧
مبؤسسات جديدة حلماية حقوق اإلنسان نابعة من عملية اإلصالح الدستوري، إضـافة إىل             

  . اللجنة الوطنية املستقلة املعنية باالنتخابات
وفيما يتعلق باحلق يف احلياة والسالمة البدنية، وعمليات اإلعـدام خـارج نطـاق                -١٨

إلفراط يف استخدام القوة، وأشكال العنف األخرى، مبا يف ذلك العنف اجلنـسي،       القضاء، وا 
، ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٨تقوم اآلن جمموعة من القضاة، نتيجة لألحداث اليت وقعت يف           

بإجراء حتقيق لتقدير مدى خطورة انتهاكات حقوق اإلنسان، وحتديد مرتكبيهـا ودرجـة             
. إحالة املسؤولني عن املذابح إىل احملـاكم املختـصة        مسؤوليتهم الشخصية، ومجع األدلة، و    

هذا العمل يف أعقاب صدور تقريري جلنة التحقيق التابعـة لألمـم املتحـدة وجلنـة                 ويأيت
  . الوطنية التحقيق

ومن شأن افتتاح مكتب املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان يف كونـاكري أن         -١٩
 جلميـع املكلفـني بواليـات يف إطـار          مجيع املسائل املتعلقة بإصدار دعـوة دائمـة        حيل

  . اخلاصة اإلجراءات
وفيما يتعلق بالتصديق على الصكوك الدولية، عهدت احلكومة إىل جلنة مشتركة بني              -٢٠

  .الوزارات مبهمة دراسة إمكانية االنضمام إىل الربوتوكوالت االختيارية
 املوارد لتحـسني    وذكر الوفد أن القانون املايل ينص على ختصيص مبلغ حمدود من            -٢١

غري أن اجلزء األكرب من ميزانية وزارة العدل خمصص إلنفاق مـن هـذا              . أوضاع احملتجزين 
وباإلضافة إىل ذلك، يقوم عدد من املنظمات غري احلكومية برصد تـوفر األغذيـة              . القبيل

وحيـدد  . واإلصحاح وكذلك األوضاع الصحية يف السجون وغريها من مراكز االحتجـاز          
 األحكام طرائق االحتجاز لكل شخص ُيحكم عليه بعقوبة، مبا يف ذلك إخـالء              قاضي تنفيذ 

  .السبيل املشروط واألحكام البديلة
وتستند استراتيجية القضاء على املمارسات التقليدية الضارة والصور النمطية، مـن             -٢٢

يم تتعلق  جهة، إىل تطبيق قوانني قمعية، ومن جهة أخرى، إىل تنفيذ آليات وبرامج توعية وتعل             
وميكن احلكم على من يقومون     . بقضايا مثل الزواج املبكر، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث       

  . بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث بالسجن مدى احلياة أو حىت باإلعدام
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وقد قامت السلطة االنتقالية بإصالحات دستورية لتعزيز األدوات واألنظمة التشريعية   -٢٣
وال توجد  . ضمان احترام حقوق اإلنسان من جانب قوات الدفاع وقوات األمن         اهلادفة إىل   

وستـساهم مدونـة القـضاء      . أية حالة استثنائية ميكن أن تربر انتهاكات حقوق اإلنسان        
  . العسكري وإنشاء حمكمة عسكرية يف اجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف هذا امليدان

ق اإلنسان وفتح مكتب للمفوضـية الـسامية        وسيؤدي إنشاء املديرية الوطنية حلقو      -٢٤
حلقوق اإلنسان يف كوناكري إىل التغلب على الصعوبات املتعلقة بالتأخر يف تقدمي التقـارير              

  .الدورية إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات
ويعمل مرصد حقـوق اإلنـسان      . ويعّد إصالح القضاء إحدى أولويات احلكومة       -٢٥

وتعتزم احلكومة جعـل    .  جملس الوزراء، استناداً إىل مبادئ باريس      الغيين، الذي أنشأه رئيس   
  .املرصد مؤسسة دستورية مستقلة متاماً

واُتخذت، فيما يتعلق باالجتار باألطفـال والعمـل القـسري، عـدة مبـادرات                -٢٦
منها التصديق على عدد من الصكوك الدولية املخصصة والتعاون على الـصعيدين             تشريعية،

  . املياإلقليمي والع

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وأعرب عدد من الوفود عن تقديره لتقرير       .  وفداً ببيان أثناء احلوار التفاعلي     ٣٦أدىل    -٢٧

واعترفت هذه الوفود بالصعوبات اليت     . غينيا الوطين وللعرض الشامل الذي قدمه الوفد الغيين       
تقالية ورحبت بـاجلهود املبذولـة إلحـالل الـسالم الـدائم            تواجهها غينيا يف الفترة االن    

  . وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف الفرع الثاين من هذا التقرير. والدميقراطية
وسلَّمت النرويج بأن غينيا متر بفترة انتقالية وأخذت علماً بالتطورات اإلجيابية الـيت            -٢٨

ونوهت باجلهود اهلادفة إىل    . ت حرة وباحلكم املدين   حدثت مؤخراً فيما يتعلق بتنظيم انتخابا     
. لكنها أعربت عن قلقها إزاء وضع املـرأة       . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨التحقيق يف أحداث    

وقالت إهنا تعتقد أن منظمات اجملتمع املدين تؤدي دوراً هاماً يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنـسان     
وقدمت . استعراض دوري شامل ذات معىن    وأن مشاركتها الفعالة أمر أساسي إلجراء عملية        

  .النرويج توصيات
ورحبت الربازيل بالسياسات اهلادفة إىل حتسني الوضع الصحي للمرأة وإحراز تقدم             -٢٩

وأشارت مـع   . اإليدز، وخباصة خفض كلفة األدوية    /يف معاجلة فريوس نقص املناعة البشرية     
ة إلعادة الدميقراطية إىل البالد وإىل تعاوهنا مع االرتياح إىل اجلهود اليت بذلتها احلكومة االنتقالي

وأعربت عن أملها يف أن متثل االنتخابات القادمة خطوة حنـو           . املنظمات اإلقليمية والدولية  
وناشدت اجملتمع الـدويل    . ١٣/٢١إحالل السالم واالستقرار ورحبت باعتماد قرار اجمللس        

  .وقدمت توصيات. مساعدة غينيا فيما تبذله من جهود
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وفيما سلَّمت إندونيسيا بأن الفقر واألمية ونقص املوارد املالية والبشرية تعرقل إحراز           -٣٠
تقدم يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف غينيا، قالت إن التقرير يـدل علـى اإلرادة                 

وأضـافت قائلـة إن اجلهـود       . السياسية الواضحة لدى غينيا للتصدي ألوجه القصور هذه       
يت بذلتها غينيا للوفاء بالتزاماهتا الدولية من خالل القيام تدرجيياً بإنشاء إطار حلقوق             احلقيقية ال 

اإلنسان وتثقيف القضاة واحملامني وموظفي الدولة وضباط اجليش والشرطة بـشأن حقـوق             
  .وقدمت إندونيسيا توصية. اإلنسان هي جهود مشجعة

ماد قراراها يف الدورة الثالثة عـشرة       وأعربت أملانيا عن تقديرها لتعاون غينيا يف اعت         -٣١
جمللس حقوق اإلنسان والعتزامها التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان هبدف فـتح             

وأشارت إىل أنه على الرغم من أن التقرير الوطين يذكر أن حرية تكـوين    . مكتب قطري هلا  
قوق اإلنسان، يف التجميع اجلمعيات والتجّمع مبدأ دستوري، فقد أعربت املفوضية السامية حل 
 واإلدعاءات املتعلقة   ٢٠٠٨الذي أعدته، عن مشاعر قلق إزاء إغالق بعض الصحف يف عام            

وسألت أملانيا عما مت . ٢٠٠٧مبمارسة التعذيب يف سياق اإلضراب العام الذي حدث يف عام     
. عيات والتجمع اختاذه من تدابري ملنع انتهاك احلق يف حرية الرأي والتعبري وحرية تكوين اجلم            

  .وقّدمت توصيات
وأعربت اهلند عن تقديرها للجهود اليت بذلتها غينيا لتمكني املرأة الريفية وللتصدي              -٣٢

والحظت أن الفقر ال يزال ميثل العقبة الرئيـسية         . لالجتار ولتشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
شهده اقتصادها خـالل العقـد      أمام محاية حقوق اإلنسان، بالنظر إىل التدهور املطّرد الذي          

وشجعت غينيا على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان متتثل كلياً ملبادئ            . املاضي
  .باريس، وعلى النظر يف التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل

 منظمـة غـري     ١ ٣٠٠وسلّطت باكستان الضوء على أنه مت الترخيص ألكثر من            -٣٣
وأشارت إىل  . كومية يف غينيا وأن البلد انضم إىل مجيع الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان           ح

التحّديات اليت تواجهها غينيا يف ميادين التنمية االجتماعية والسياسة واالقتـصاد والتعلـيم             
 يتـيح لغينيـا   ٢٠١٠يناير /وقالت إن اتفاق واغادوغو الذي أبرم يف كانون الثاين       . والصحة
ورحبت باكستان بإنـشاء    . ازة ألن تصبح دولة دميقراطية وأن تسّرع عملية التنمية        فرصة ممت 

. مرصد الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملديرية الوطنية حلقوق اإلنسان واحلرّيات األساسـية          
وأشارت إىل حاجة غينيا إىل املساعدة املالية والتقنية فيما تبذله من جهود لتعزيـز حقـوق                

  .وقّدمت توصيات. اإلنسان ومحايتها
وأشارت فرنسا إىل فترة الطغمة العسكرية، اليت تدهورت خالهلا حالـة حقـوق               -٣٤

، الـيت برهنـت خالهلـا       ٢٠١٠اإلنسان، وإىل الفترة اليت أعقبت إعالن واغادوغو يف عام          
ويتجلّى االلتزام حبقوق اإلنسان يف اتفاق . السلطات على اهتمامها بالتعاون مع اجملتمع الدويل   

إنشاء مكتب قطري للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان واعتماد قرار أصدره جملس حقـوق             
  .وقدمت فرنسا توصيات. ٢٠١٠اإلنسان يف عام 
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وقالت هنغاريا إهنا توّد أن تنّوه بدعم غينيا لقرار جملس حقوق اإلنسان املتعلق بتعزيز      -٣٥
ذكِّر بأن جملس األمن، يف بيانه الرئاسي       وتوّد أيضاً أن ت   . التعاون التقين واخلدمات االستشارية   

، أعاد تأكيد ضرورة أن تقوم السلطات الوطنية        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨الصادر يف   
وفيما يتعلق بالعنف ضـد املـرأة،       . مبكافحة اإلفالت من العقاب وبتقدمي اجلناة إىل العدالة       

وقـّدمت  . ٢٠٠٧رأة يف عـام     كّررت النداء الذي وجهته جلنة القضاء على التمييز ضد امل         
  .هنغاريا توصيات

والحظت بيالروس أن التقرير يوجز املشكالت اليت تواجهها غينيا يف سـعيها إىل               -٣٦
التغلب على أزمتها السياسية واالجتماعية والتدابري اليت اختذهتا لـضمان احتـرام احلقـوق              

ت اليت وضعتها غينيا يف سعيها      وسألت عن األولويا  . السياسية واملدنية واالجتماعية والثقافية   
إىل التغلب على األزمة، وعن برامج حتسني صحة املرأة والطفل، واألساليب اليت تلتمس هبـا           

  .وقّدمت توصيات. والحظت أن غينيا تنوي ضمان التعليم للجميع. غينيا الدعم الدويل
 اإلنسان  ورحبت سلوفينيا بتصديق غينيا على الكثري من الصكوك األساسية حلقوق           -٣٧

وعلى نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ إالّ أهنا الحظت أن الكثري من التقارير              
وسألت عما إذا كانت هناك     . الواجب تقدميها إىل هيئات املعاهدات قد فات موعد تقدميها        

 ٢٨وفيما يتعلق باملذحبة اليت وقعـت للمـدنيني العـزل يف            . أية خطة لتقدمي هذه التقارير    
 يف كوناكري، سألت عما مت اختاذه من تـدابري ملموسـة لتحديـد              ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

وأشارت أيضاً إىل القلق الذي يساور جلنة القـضاء         . األشخاص املسؤولني عن تلك اجلرائم    
على التمييز ضد املرأة إزاء انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بينما نّوهت بـالتزام غينيـا                

  .وقّدمت سلوفينيا توصيات. عدامبإلغاء عقوبة اإل
وشّدد وفد غينيا على أن مشروع الدستور اجلديد ينص على إنشاء مؤسسة وطنيـة            -٣٨

وستقوم احملكمة الدستورية أيضاً برصد فصل السلطات بني السلطة         . مستقلة حلقوق اإلنسان  
  .التنفيذية واجلمعية الربملانية والسلطة القضائية

، ذكر الوفد أن نائب املّدعي العـام      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨وفيما يتعلق بأحداث      -٣٩
وقد قـررت   . للمحكمة اجلنائية الدولية زار كوناكري وقام جبولة يف البلد يف أعقاب اجملازر           

احملكمة أن اجلرائم املرتكبة خالل تلك الفترة ميكن وصفها بأهنا جرائم ضد اإلنسانية، وأعطى            
  .بدء إجراءات قانونية لتحديد الوقائع والقضاياالسلطات الغينية مهلة ستة أشهر ل

وقد شكّلت عقوبة اإلعدام جزءاً من القانون اجلنـائي منـذ اسـتقالل غينيـا يف                  -٤٠
، وعاد النقاش املتعلـق     ٢٠٠٢وأُعلن عن وقف اختياري هلذه العقوبة يف عام         . ١٩٥٨ عام

ب هبا اجملتمع بوجه عام هذه       وخاصة حول الطريقة اليت ينبغي أن يقار       -بإلغاء عقوبة اإلعدام    
  .٢٠٠٩ إىل الواجهة يف عام -املسألة 
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 .٢٠١٠يونيه  /وأشار الوفد أيضاً إىل هتيئة سياق مواٍت إلجراء االنتخابات يف حزيران            -٤١
وقال إن نشر مراقبني من املنظمات الدولية وإنشاء جملس وطين مستقل ميكن أن يؤديـا دوراً       

وفيما يتعلق حبرية الصحافة، قال إن إنشاء هيئـة         . االنتخابيةجوهريا يف رصد نزاهة العملية      
 ُتسند إليها والية فنية سيساعد على إزالة اآلثار         - السلطة العليا املعنية باالتصاالت      -جديدة  

وأخرياً، ينبغي إعادة هيكلة قوات األمـن وقـوات         . واملواقف السلبية جتاه حريات الصحافة    
  .دةالدفاع حتت إشراف األمم املتح

وأبرزت إسبانيا التزام غينيا بلجنة التحقيق اليت أنشأها األمني العـام للتحقيـق يف                -٤٢
ورحبت بقرار غينيا توقيع اتفاق مع املفوضية       . ، وتعاوهنا معها  ٢٠٠٩سبتمرب  /أحداث أيلول 

السامية حلقوق اإلنسان إلنشاء مكتب قطري هلا وشّددت على أنه سيكون من املناسب أن              
ونّوهت بكون عقوبـة اإلعـدام      . د من اجلهود للوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا       تبذل املزي 

  .وقّدمت توصيات. تطبق على األحداث ال
ورحبت سويسرا بتعيني احلكومة االنتقالية وحثت هذه احلكومة على بذل مـا يف               -٤٣

لة مرحلة رئيسية   وسعها من جهود للعودة إىل املعايري الدميقراطية، اليت تشكل االنتخابات املقب          
. وأشارت إىل اإلفالت من العقاب وإىل مضايقة الصحفيني، وحريـة التعـبري           . حنو بلوغها 

  .وقّدمت توصيات
وأشادت الصني بغينيا ملا بذلته من جهود من أجل تفادي األمـراض ومعاجلتـها،                -٤٤

حبيث تتمكن وحتسني الرعاية الصحية، وزيادة معدل التسجيل يف املدارس واألنشطة الزراعية، 
والحظت الصعوبات والتحّديات اليت تواجهها     . من إعمال احلق يف الغذاء والصحة والتعليم      

ودعت اجملتمع الدويل إىل مواصلة توفري ما يلزم من موارد ودعـم            . غينيا بوصفها بلداً نامياً   
  .وقّدمت توصيات. تقين
قليمية خمتلفة تتعلـق    وأشارت تشاد بارتياح إىل أن غينيا طرف يف صكوك دولية وإ            -٤٥

 ٢٨حبقوق اإلنسان ومتنت أن تتعاىف غينيا كلياً من الناحية السياسية يف أعقـاب أحـداث                
  .وقدمت تشاد توصيات. ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتقدم الذي أحرزتـه             -٤٦

 الدميقراطية املدنية من خالل االنتخابات اليت ستجرى احلكومة االنتقالية على طريق العودة إىل  
إالّ أهنا ما زالت تشعر بالقلق إزاء االنتهاكات اخلطرية حلقوق          . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٧يف  

وقالت إنه جيب حماسـبة     . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨اإلنسان اليت حدثت يف كوناكري يوم       
كمة اجلنائية الدولية الذي ذكـرت فيـه        املسؤولني عن هذه االنتهاكات، ورحبت ببيان احمل      

وشّجعت غينيـا   . احملكمة أهنا ستقوم بإجراء حتقيق يف حالة عدم قيام السلطات الغينية بذلك           
على دعم إنشاء مكتب للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان وحثتها على تقـدمي تقاريرهـا              

  .وقدمت توصيات. املتأخرة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
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ونّوهت املكسيك بتعاون غينيا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وهو تعـاون              -٤٧
كما نّوهت جبهـود غينيـا يف       . عزز إطارها املؤسسي، وشجعتها على مواصلة هذا التعاون       

وقالت املكسيك إهنا تدرك التحّديات اليت تواجهها غينيا، وخباصـة يف           . الترحيب بالالجئني 
 ١٥وحثتها على تنفيذ إعالن واغادوغو املـشترك املـؤرخ          . سياسيسياق عدم االستقرار ال   

 بغية االنتقال حنو الدميقراطية وسيادة القانون، وخاصة عن طريق          ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين 
يونيه، واليت ينبغي أن جترى وفقاً للعهد الدويل اخلاص         /االنتخابات املقرر إجراؤها يف حزيران    

  .  وقّدمت توصيات.باحلقوق املدنية والسياسية
وقالت كندا إهنا مسرورة حلدوث حتسن فيما يتعلق باالهتمام الذي يوىل حلقـوق               -٤٨

اإلنسان يف غينيا، وهو حتسن أسهمت روح االنفتاح والتعاون اليت يتحلى هبا الرئيس اجلديد              
ملـوارد  إالّ أهنا أشارت إىل أن التحّديات القائمة يف جمال حقوق اإلنسان وضآلة ا            . يف حتقيقه 

وتعّد العودة إىل النظام الدسـتوري وسـيادة        . تقتضي التركيز على القطاعات ذات األولوية     
وأعربت كندا عن مشاعر قلق إزاء ثقافة اإلفالت مـن          . القانون شرطاً أساسياً للقيام بذلك    

، اليت تتطلب إجراء إصالح يف النظـام        ٢٠٠٩سبتمرب  /العقاب، وخباصة إزاء أحداث أيلول    
 وهنأت كندا غينيا لتعاوهنا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ولفـتح مكتـب              .القضائي

  .وقّدمت كندا توصيات. للمفوضية يف البلد
وأعربت ماليزيا عن تقديرها لكون غينيا تعترف بالصعوبات واملعوقات القائمـة يف              -٤٩

ـ . جمال حتسني التنمية االجتماعية ومحاية حقوق اإلنسان      تتمكن، بفـضل  وقالت إن غينيا س
تبديه من التزام وما تبذله من جهود وما تقوم به من تعاون مع اجملتمع الدويل، من إحراز                   ما

  .وقّدمت توصيات. تقدم يف حتقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي والسياسي لشعبها
وأسفت إسرائيل النتهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدث يف غينيا، مبا فيهـا تلـك                -٥٠

 واحلـوادث   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٣االنقالب العسكري الذي حدث يف      املتعلقة ب 
وقالت إهنا تـدعم    . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨الدموية اليت وقعت يف ملعب كوناكري يوم        

كل الدعم أنشطة فريق االتصال الدويل يف غينيا، اهلادفة إىل رصد إجراء انتخابـات حـّرة                
 مع اجملتمع الدويل وتعهدت مبساعدته على إحراز تقدم،     وأبرزت استعداد البلد للعمل   . ونزيهة

. وخباصة يف جمال متكني املرأة ومكافحة الفقر، وكذلك يف ميادين الصحة والزراعة والتعلـيم      
  .وقّدمت إسرائيل توصيات

 ٢٠٠٩سـبتمرب  /ونّوهت هولندا بتعاون غينيا مع جلنة التحقيق عقب أحداث أيلول           -٥١
، وقرارها العمل مع املفوضية السامية    ١٣/٢١إلنسان بشأن القرار    وتعاوهنا مع جملس حقوق ا    

. وأشارت إىل حالة حقوق اإلنسان اهلشة يف غينيـا        . حلقوق اإلنسان لفتح مكتب قطري هلا     
وأعربت من جديد عن مشاعر القلق إزاء العنف املمارس ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلـك            

 تفشي ظاهرة تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث         وقالت إهنا قد هاهلا مدى    . العنف اجلنسي 
ورحبت بالقانون املتعلق بالصحة اإلجنابية، الذي حيظـر مجيـع          . وإفالت اجلناة من العقاب   
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وأعربت عن قلقها لكون غينيا بلد منشأ وعبـور         . أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
  .وقّدمت توصيات. ومقصد لالجتار بالبشر

  .نتني غينيا على تقريرها الوطين وقدمت توصياتوشكرت األرج  -٥٢
 ١٥٠، اليت أسفرت عن إزهاق أرواح       ٢٠٠٩سبتمرب  /وأدانت بلجيكا مذحبة أيلول     -٥٣

شخصاً وعن املئات من حاالت التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسـية والالإنـسانية              
ورحبت . العنف اجلنسيواملهينة، واغتصاب ما ال يقل عن مائة امرأة، وغري ذلك من أشكال         

والحظت بلجيكا بأسف،   . بلجيكا مبوقف غينيا البّناء جتاه اعتماد قرار جملس حقوق اإلنسان         
استمرار صدور أحكام باإلعدام وإمكانية تطبيق هذه األحكام، على الرغم من أنه مل تنفذ أية               

  .وقدمت بلجيكا توصيات. ٢٠٠٢عقوبة إعدام منذ عام 
إالّ أهنا أعربت عـن     . ٢٠٠٨عتماد غينيا قانون الطفل يف عام       ورحبت سلوفاكيا با    -٥٤

دواعي قلق بشأن أمور مثل استخدام قوات األمن املسلحة القوة املفرطة لتفريق املتظاهرين يف              
، األمر الذي تسبب يف خسائر يف األرواح، ووقوع عدد كـبري مـن              ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

متلكات على نطاق واسع؛ وبشأن األوضاع      اإلصابات، وحدوث إساءات جنسية، وتدمري امل     
يف السجون ومراكز االحتجاز، وخاصة نقص البىن التحتية الالزمة، مما أدى إىل اكتظاظ هذه              
السجون واملراكز، وبشأن سوء التغذية وعدم كفاية الرعاية الصحية، اليت تعترب أدىن بكثري من 

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. املعايري الدولية
ت السويد من جديد اإلجراءات العنيفة اليت اختـذهتا قـوات األمـن بـشأن           وأدان  -٥٥

، مشرية إىل أن العنف الذي وقع خـالل         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨املظاهرات السياسية يف    
وسألت عما مت اختاذه    . هذه األحداث، ومنه االعتداءات اجلنسية على النساء، أمر غري مقبول         

والسالمة اجلسدية ومتتع املرأة حبقوق اإلنسان علـى قـدم          من تدابري لضمان احلق يف احلياة       
وأشـارت إىل أن    . املساواة مع الرجل، فضالً عن التدابري اهلادفة إىل مكافحة التمييز اإلثـين           

 قد حرم الـشعب     ٢٠٠٨إرجاء االنتخابات الرئاسية منذ قيام االنقالب العسكري يف عام          
ن األشخاص الذين أعربوا عن آرائهم أو سـعوا         الغيين من حقه يف املشاركة يف احلكم وإىل أ        

وسـألت عمـا مت   . إىل املشاركة يف العملية السياسية قد تعرضوا لإلساءة واالحتجاز والقتل     
  .اختاذه من تدابري للعودة إىل الدميقراطية والنظام الدستوري، وقدمت توصيات

ان يف غينيا يف أعقاب     وقالت اليابان إهنا تشعر بالقلق إزاء تدهور حالة حقوق اإلنس           -٥٦
سبتمرب، بينما رحبت بالتطورات اليت حدثت منذ إبرام اتفاق         / االنقالب الذي وقع يف أيلول    

وأشارت إىل أن االنتخابات الرئاسية املقـرر       . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٥واغادوغو يف   
شعر بـالقلق   وأكدت أهنا ت  . يونيه خطوة هامة يف تدعيم الدميقراطية     / حزيران ٢٧إجراؤها يف   

  .وقدمت اليابان توصية. لكون التمييز ضد املرأة ال يزال جزءاً من ثقافة البلد وأعرافه
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وأعربت مجهورية كوريا عن أملها يف أن تأخذ غينيا يف االعتبار اآلراء والتوصيات               -٥٧
اليت أبديت خالل الدورة احلالية لالستعراض الدوري الشامل حبيث حتقق حتسينات يف حالـة    

ورحبت باملبادرات اهلادفة إىل متكني املرأة الريفية وحتسني صحة املرأة عـن            . وق اإلنسان حق
والحظت حدوث حتـسن يف    . طريق إنشاء املؤسسات ذات الصلة وزيادة خمصصات امليزانية       

وقالت إن غينيا تواجه حتّديات على كل . صايف معدل التسجيل يف املدارس االبتدائية والثانوية     
لسياسي واالقتصادي واالجتماعي إالّ أن هذه التحديات ينبغي أالّ تؤثر علـى            من الصعيد ا  

  .وقدمت توصيات. التزامها حبقوق اإلنسان
ينـاير  /ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بتوقيع اتفاق واغادوغو يف كانون الثاين           -٥٨

بالقلق إزاء انتـهاكات    وقالت إهنا ال تزال تشعر      . فرباير/وبإنشاء احلكومة االنتقالية يف شباط    
حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قوات األمن، كأعمال القتل، واالعتداءات اجلنسية، واالحتجاز           

وأضافت . التعسفي والتعذيب، واليت جاءت نتيجة لألزمات السياسية واالجتماعية يف البالد         
قراطي، إالّ أن عدم قائلة إن انتهاء النظام العسكري ميثل فرصة إلحراز تقّدم على الصعيد الدمي           

. انضباط قوات األمن غري اخلاضعة للرقابة املدنية قد خيرج هذه العملية االنتقالية عن مسارها             
  .وقدمت توصيات

 يف أدوار ومهام املديرية الوطنية حلقوق       ازدواجيةكون هناك   ت إنه لن وفد غينيا   وقال    -٥٩
سـتكون  و.  يف مشروع الدستور   عليهمااإلنسان واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املنصوص       

 هيئـات نظـام   ألمم املتحدة و  جتاه ا لحكومة  القانونية ل لتزامات  ال مسؤولة عن ا   وىلاأليئة  اهل
اليت  القوانني اجلديدة    إىلانتباه احملكمة الدستورية    يئة الثانية ستلفت    ، يف حني أن اهل    املعاهدات

 قد انتهى و.  اإلنسان ن حقوق  ع عنيلمداف ل كفل محاية حقوق اإلنسان   تدستور و الالف  قد خت 
. قراءة ثانيـة  هو بصدد تقييم مدى احلاجة إىل       القراءة األوىل ملشروع الدستور و     من   الرئيس

أن  خمالفات الصحافة، و   سيلغي جترمي اإلعالم   وسائط   قانونأن   األخرى   املستجداتومن بني   
كـي  املرشـحات   مـن    يف املائة    ٣٠ال يقل عن      ما تضممجيع القوائم االنتخابية ينبغي أن      

 .صحيحة تكون

إىل مخس سنوات،   مدته   ختان اإلناث    ملكافحة وطين   برنامجوأشار الوفد إىل وجود       -٦٠
قـانون  ال  يفتـا درجأُ اللتني السجن املؤبد واإلعدامأضاف أن عقوبيت و. تدابري قمعية جانب  
 .خطورةاالت األكثر يف احل ستطبقان ، فيما يتعلق بالعنف ضد النساء واألطفالاجلنائي

قـوق  حلألمم املتحدة الرئيسية    ا معاهدات   على بعض  غينياتصديق  برحبت بلغاريا   و  -٦١
 إىل أن   توأشـار . اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية           

هو حـق    حبرية يف االنتخابات العادية      مأن حق املواطنني يف اختيار قادهت     أفاد ب  وطينال التقرير
 إزاء التطـورات الـسياسية      ا عن قلقه  تعربأ غري أهنا يف مجيع النصوص الدستورية،      مكرس
احلـق يف   تكفـل   لعودة إىل النظام الدسـتوري، و      ا غينياستضمن  وسألت كيف   . األخرية
 جـراء انتخابـات، يف ضـوء اتفـاق واغـادوغو          إتعهدها  تفي ب  املمثلني، و  انتخاب حرية
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 مناسبة ة ودولي ةوطنيآلية   ينبغي ضمان    هوالحظت أن . ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٥ املؤرخ
 وقـدمت . اختاذ خطوات لدعم احلـق يف حريـة التعـبري والتجمـع            و النتخاباتارصد  ل

 .توصيات بلغاريا

 املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات        اخلاصوالحظت التفيا أن املقرر       -٦٢
ة غينيا منذ ثالث سنوات، ولكن هذه الزيارة، على الرغم           تقدم بطلب لزيار   موجزة أو تعسفاً  

دعوات ال مسألة تتطرق إىل أن تود ا إهنتوقال. بعدُتجر  عليها من حيث املبدأ، مل     ةوافقاملمن  
ا يف شكل سؤال    ته تناول هي مسألة اإلجراءات اخلاصة، و  للمكلفني بواليات يف إطار     دائمة  ال

 . واحدةالتفيا توصيةوقدمت . لدوري الشاملالستعراض ال قبل الدورة احلالية خطي

 اليت تبذهلا غينيا لضمان حقوق اإلنسان مـن خـالل         اجلهودإىل  أوكرانيا  وأشارت    -٦٣
تقارير الدوريـة  ال تقدمي مجيع عدم والحظت. االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 

 والنداءات العاجلة   اتدعاءدم وجود ردود على رسائل اال     إضافة إىل ع   عاهدات،املإىل هيئات   
رحب بإنشاء غينيـا لنظـام لرصـد        أهنا ت يف حني   و.  القضايا املوضوعية  بشأنواالستبيانات  

عدد األطفال الـذين يقومـون    إزاء   هاجملتمع املدين خماوف  فإهنا تشاطر   راقبة عمل األطفال،    مو
 يف يـة املرتلاخلدمـة   الذهب واملاس وآالف الفتيات العـامالت يف    مناجم بأعمال خطرة يف  

 .قدمت أوكرانيا توصياتو. العبوديةبشبه أظروف 

ورحب بالتوقيع على اتفاق    . قوق اإلنسان حب االنتقالية   احلكومةوالحظ املغرب التزام      -٦٤
 فريقبذهلا  يجلهود اليت    با ورحب. واغادوغو وأثىن على األطراف املشاركة يف العملية االنتقالية       

أعرب عن تقديره اللتـزام     و.  الذي يضطلع فيه املغرب بدور نشط      ،غينياب املعيناالتصال الدويل   
قرار غينيا  إىل  وأشار  .  املرحلة االنتقالية بنجاح وإجراء االنتخابات الرئاسية      بإهناءالرئيس املؤقت   

اجلهود املبذولة ملكافحـة اإلفـالت مـن     بورحب  .  حقوق اإلنسان  فوضيةملاستضافة مكتب   
باملخـدرات، ودعـا    غري املشروع   األمن ومكافحة االجتار    إصالح قطاعي القضاء و    و العقاب

 .توصيات املغربوقدم . اجملتمع الدويل إىل مساعدة غينيا يف هذه املرحلة االنتقالية

 للمبـادرات   ا عن تقـديره   ت غينيا وأعرب  هاتواجه السنغال التحديات اليت     تأبرزو  -٦٥
العتبار الوضـع اهلـش يف البلـد        طلبت أن يأخذ الفريق العامل يف ا      و .للتصدي هلا املتخذة  

  . السنغال توصياتوقدمت. هواجلهود اجلارية لتحسين
 تقريرها  مي تقد من أجل  احلكومة االنتقالية    سلطات ها النيجر اجلهود اليت بذلت    تحيو  -٦٦

 إشـراك  يف اترغبة السلط ظهرمما ي يف هذا الصدد، يشاركت النهج الواتباعيف الوقت احملدد  
الدستورية على إعادة احلياة    مساعدة غينيا   إىل  جملتمع الدويل   ا تودع. ةمجيع أصحاب املصلح  

 . النيجر توصياتتوقدم. املصاحلة الوطنيةعلى حتقيق وإىل طبيعتها واملؤسسية 

يف غينيا يف أعقاب أحداث العام املاضي و      اليت بذلتها   هود  اجلب كوستاريكا   تاعترفو  -٦٧
غينيا على إيالء   حثت  و. و الدميقراطية وسيادة القانون   التحضري للعملية االنتخابية والتحول حن    
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ـ فـرص   صالح النظام القضائي يف املرحلة االنتقالية، وذلك هبدف توفري          األولوية إل   ةحقيقي
التثقيف يف جمـال حقـوق   ب غينيا باهتمام تورحب. جربواحلصول على وصول إىل العدالة    لل

املكلفـني بواليـات يف إطـار       مـع   غينيا تعاوهنا   وجوب أن تعزز     على   شددتو. اإلنسان
أن تدرج يف إىل ودعت غينيا .  هلمدعوة دائمةتوجيه   يف إمكانية    وأن تنظر  اخلاصة   اإلجراءات

 الـدوري الـشامل، حبيـث ميكـن         االستعراضجدول أعماهلا مع الدول املاحنة توصيات       
 .ياتتوص كوستاريكا وقدمت. تعزيز الدميقراطية وسيادة القانونلاستخدامها كأدوات 

 أزمة اجتماعيـة سياسـية خطـرية يف         واجهتوالحظت كوت ديفوار أن غينيا        -٦٨
خطوة حامسـة حنـو     الذي ُيعّد    ،٢٠١٠ واغادوغو لعام    اتفاقب تالسنوات األخرية، ورحب  

 إىل التحديات املذكورة    توأشار. مساعدة غينيا إىل   اجملتمع الدويل    تودع. سالم دائم حتقيق  
والحظت .  واستمرار املمارسات التقليدية   اإلدارة ذلك الفقر وسوء     يف التقرير الوطين، مبا يف    

 حقـوق   إعمالاجلهود املبذولة، وحثت غينيا على مواصلة اإلصالحات املؤسسية من أجل           
 .قدمت كوت ديفوار توصياتو.  على حنو أفضلاإلنسان

 ،الفقـر يعاين من ارتفاع مـستوى       منواًالبلدان   أقل    من غينيا بلد أن  غانا  وذكرت    -٦٩
التعليم إتاحة  تدابري خاصة حلماية الفئات الضعيفة، باإلضافة إىل          غينيا اختذت  وأشارت إىل أن  

نظام اختالل ال الضعف مثل   نقاط  ب والحظت اعتراف غينيا     .اًجمان االبتدائي والثانوي للجميع  
دة السـتعادة سـيا    اليت تبذهلا  إىل اجلهود    تاإلفالت من العقاب، وأشار   ظاهرة   و ،قضائيال

 .قدمت غانا توصياتو. القانون

معاجلتـها  ينبغي  أولويات   ثالثل احلكومة   توليهاوفد غينيا تأكيد األمهية اليت      وأعاد    -٧٠
 ،ئيةالقـضا الـسلطة   مكافحة اإلفالت من العقاب، وإصالح      :  وهي مبساعدة اجملتمع الدويل  

ـ لعلى ا وشكر الوفد أعضاء الفريق العامل      . وإصالح أجهزة األمن والدفاع    ـ ش  انق صريح ال
  . اإلدارةمجيع جماالتيف بعد حقوق اإلنسان ها ب على تعميق وعيمما سيساعد غينياصادق، الو

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
ترد فيما يلي قائمة بالتوصيات اليت قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي واليت حبثتـها               -٧١
 : وأعربت عن تأييدها هلاغينيا

على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع        أن تصدق   -١-٧١
تفاقية مناهضة التعذيب وغريه  والربتوكول االختياري الأشكال التمييز ضد املرأة

 ؛)الربازيل( أو املهينة من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

عاهدات  امل هيئاتيف تقدمي التقارير املتأخرة إىل اً  كبرياً  حتقق تقدم أن    -٢-٧١
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد       إضافة إىل   ختلفة،  امل

الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، والربوتوكـول           
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االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكـولني           
حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من        تفاقية  الاالختياريني  

االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من         
 ؛)سبانياإ(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

يب  على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذ      أن توقع   -٣-٧١
 ؛)اململكة املتحدة ( عليهوتصدق

 على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب        أن تصدق   -٤-٧١
 وذلـك   ،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

 ؛)كوستاريكا(هبدف إنشاء آلية وقائية وطنية 

 مبوجـب   الـصرحية  التزاماهتـا ب للوفاء قصارى جهدها بذل  أن ت   -٥-٧١
احترام احلق يف احليـاة     واملتعلقة ب قوق اإلنسان   حلعاهدات الدولية واألفريقية    امل

 ؛)مجهورية كوريا( التعبري والتجمع يتوحري

اللتزاماهتـا  اً   تدابري فعالة لضمان محاية حقوق الطفل وفق       أن تتخذ   -٦-٧١
 ؛)أوكرانيا(الدولية 

قانوهنـا  هـا يف   هـي طـرف في    اليت ةختلفامل املعاهدات   أن تدمج   -٧-٧١
حتقيـق  الصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان من أجل        إىل   وتنضمالداخلي،  

 ؛)تشاد(رفاه الشعب الغيين 

ـ        أن تنظر   -٨-٧١ ملبـادئ  اً   يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق
 ؛)باكستان(باريس 

ـ          أن تنظر   -٩-٧١ اً  يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان وفق
 ؛)ماليزيا(ملبادئ باريس 

ـ          أن تنشئ   -١٠-٧١ ملبـادئ  اً   مؤسـسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان وفق
 ؛)النيجر( باريس

قـوق  حل تني وطنيتني مؤسسوجود   إىل    نظراً زدواجيةاالتجنب  أن ت   -١١-٧١
 ؛ملبـادئ بـاريس   اً  وفقاً   واضحة وحمددة جيد   صالحيات وختول   اً؛ حالي اإلنسان
 ؛)سبانياإ( مجيع جماالت اإلدارة العامة تشملسان  خطة وطنية حلقوق اإلنوترسم

 إمكانية وضع خطة عمل وطنية بشأن حقـوق الطفـل           أن تدرس   -١٢-٧١
 ؛)بيالروس( يف املستقبل القريب هاعتمدتو

نتهاكات حقوق اإلنسان النامجة    ال للتصدي استراتيجيات   تضعأن    -١٣-٧١
 ؛)تحدةالواليات امل( السياسي واالجتماعي هاعن عدم استقرار
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نظـام  الاسـتعادة   الراميـة إىل     اجلهود اإلجيابيـة     أن تواصل حبزم    -١٤-٧١
 واحتـرام حقـوق     ةسس الدميقراطي األ على    عرب التركيز  االعتياديدستوري  ال

 ؛)النيجر( اإلنسان

تثقيـف أفـراد    تعزيز   على    مع مفوضية حقوق اإلنسان    أن تتعاون   -١٥-٧١
باحترام حقوق اإلنـسان والقـانون       مالتزامهبشأن   العام واجليش    األمنقوات  

ألمم املتحدة املتعلقة باسـتخدام     للمبادئ األساسية    واالمتثال ل  اإلنساين الدويل 
 ؛)املكسيك(واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانني  القوة

يف املناسبة ملوظفي األمن لـديها      تدريبية  الربامج  ال إعدادأن تضمن     -١٦-٧١
ملنع عمليات القتـل خـارج القـضاء        القانون اإلنساين    و قوق اإلنسان جمال ح 

 ؛)سلوفاكيا(سوء املعاملة وغريه من ضروب واستخدام التعذيب 

 يف جمال حقـوق اإلنـسان،       يةوالتدريبالربامج التثقيفية   تعزز  أن    -١٧-٧١
ــسلطة  وخباصــة ــدة مــوظفي ال ــراد القــضالفائ قــوات األمــن ئية وأف

 ؛)كوستاريكا( اجليشو

 الـيت تـروج     ،محالت التوعية حبقوق اإلنـسان    تنظيم   صلأن توا   -١٨-٧١
 ؛)السنغال( حقوق اإلنسانبية يف جمال والتدريلربامج التثقيفية ل

ملدنيـة،  ا العـسكرية و  األمن املدنية لقواتاملراقبةتعزيز  ب أن تلتزم   -١٩-٧١
 احترام سيادة القـانون وحقـوق       كفالة برامج التدريب اليت تركز على       تضعو

 ؛)لواليات املتحدةا(اإلنسان 

لقطاع األمن، مبا يف ذلك القوات املسلحة،         كامالًاً   إصالح أن جتري   -٢٠-٧١
 ؛)كندا(إىل منع انتهاكات حقوق اإلنسان الرامية  يةالتدريبوأن تضع الربامج 

 يف الـسجون ومراكـز      ايلتحسني الوضع احل  لهود  اجلتكثف  أن    -٢١-٧١
 ؛)سلوفاكيا (حتجازاال

ـ     ة السامية فوضاملمع  اً  تاماً   تعاون أن تتعاون   -٢٢-٧١ اً  حلقوق اإلنـسان وفق
، وحتسن إىل حد كبري تعاوهنا مع هيئـات         ١٣/١٤لقرار جملس حقوق اإلنسان     

 املوافقة على اجلداول الزمنية لتقدمي التقـارير        عن طريق معاهدات األمم املتحدة    
 ؛)النرويج ( لتحقيق هذه الغايةةنظر يف احلاجة إىل مساعدة خارجيتاملتأخرة، و

 بـدعم مـن     ، املتـأخرة   خمتلف التقارير األولية والدورية    أن تقدم   -٢٣-٧١
 ؛)النيجر(املؤسسات الدولية 
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قوق اإلنـسان،   حل تعاوهنا مع مجيع آليات األمم املتحدة        نأن حتسِّ   -٢٤-٧١
رسـائل املكلفـني    ها على   ودرد و هدات املعا وتقدم تقاريرها املتأخرة إىل هيئات    

 ؛)سلوفاكيا(إلجراءات اخلاصة ار ابواليات يف إط

 اإلجراءات اخلاصـة     املكلفني بواليات يف إطار     تعاوهنا مع  أن تعزز   -٢٥-٧١
التزاماهتا الوفاء ب عاهدات من أجل حتسني     امللس حقوق اإلنسان وهيئات     التابعة جمل 
 ؛)أوكرانيا(الدولية 

  مـن أجـل     حقوق اإلنسان  وثيق مع مفوضية  العاون  بالت أن تعمل   -٢٦-٧١
 .)الواليات املتحدة(إنشاء مكتب للمفوضية يف غينيا يف أسرع وقت ممكن 

لقوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار الرجل      ل للتصدي تدابري   أن تنفذ   -٢٧-٧١
 ؛)النرويج( يف اجملتمع ماواملرأة ومسؤولياهت

ـ  متي  تنطـوي علـى     تدابري لتغيري القوانني اليت    أن تتخذ   -٢٨-٧١ ز ضـد   ي
 ؛)النرويج( املرأة

القـضاء  منها  ملرأة احلرج عن طريق اختاذ تدابري       ا وضع   أن حتسن   -٢٩-٧١
 إشـراك زيادة  طريق  عن  و،  وختان اإلناث املبكر  الزواج  الزواج القسري و  على  

 ؛)اليابان (ة السياسيات القراراختاذاملرأة يف عملية 

 بـشأن  توصيات جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة           أن تتابع   -٣٠-٧١
املـساواة بـني    من أجل حتقيـق      الوطين    املبذولة على الصعيد   اجلهودمضاعفة  

  وحتقـق يف   ؛التوعيـة و ثقيـف محالت الت تنظيم  اجلنسني، وال سيما من خالل      
العنـف  وال سيما حاالت    ،   مرتكبيها عاقبتانتهاكات حقوق النساء والفتيات و    

 ؛)املكسيك (اتعويضقدم هلن التضحايا وتال إدماج يدعت و؛اجلنسي

 من خالل وخاصة يف مكافحة التمييز والعنف ضد املرأة، أن تستمر  -٣١-٧١
إعادة النظر يف األحكـام     عرب  التعسفية االجتماعية    منع بعض املمارسات الثقافية   

 ؛)الربازيل (األسريالتمييزية يف القانون املدين ووضع تشريع ضد العنف 

 ؛)أملانيا(التمييز  محاية النساء والفتيات من العنف وأن ترفع مستوى  -٣٢-٧١

حبقوق اإلنـسان   التام  رأة  امل التدابري الالزمة لضمان متتع      أن تتخذ   -٣٣-٧١
 ؛)السويد(ومكافحة التمييز العرقي على قدم املساواة 

يف لتعذيب التام لظر احل احلق يف احلياة ولتعزيز تدابري فعالة    أن تتخذ   -٣٤-٧١
 ؛)السويد(غينيا 

 االستخدام املفـرط للقـوة      ملنعت املناسبة   ميع اخلطوا جب أن تقوم   -٣٥-٧١
والقتل خارج القضاء من قبل القوات املسلحة والشرطة وقوات األمن عن طريق      



A/HRC/15/4 

19 GE.10-14362 

للمعايري الدوليـة  اً  من العقاب، وفق عمالإفالت مرتكيب هذه األ   ظاهرة  مكافحة  
 ؛)إسرائيل(للمحاكمة العادلة 

 حبـاالت   ذات الصلة حة   املتا كل املعلومات ب األسر املعنية    أن تزود   -٣٦-٧١
 ؛)هنغاريا(ني ختفاملاألشخاص 

  قضايا  مجيع  احملاكم يف  جهود بتّ  اخلطوات الالزمة لتكثيف     أن تتخذ   -٣٧-٧١
  ؛)أملانيا(أفراد القوات املسلحة إىل   املنسوبةالعنف املزعومةوالتعذيب أعمال 
سان ثل للقانون الدويل حلقوق اإلن    متت من أن قوات األمن      أن تتأكد   -٣٨-٧١

والتعذيب وسوء املعاملة واالغتصاب  عدام خارج القضاءاإلضمان عدم من أجل 
 ؛)اململكة املتحدة(قوق اإلنسان حلنتهاكات اخلطرية وغريها من اال

، األسـري دون تأخري يف سن تشريعات للتصدي للعنف        أن تنظر     -٣٩-٧١
 ؛)هنغاريا(يف ذلك االغتصاب الزوجي  مبا

 تشريعات وطنية بـشأن العنـف األسـري        أن تسن دون تأخري     -٤٠-٧١
متـساوية  حقوق  تكفل  واالغتصاب الزوجي ومجيع أشكال االعتداء اجلنسي، و      

املرأة ملكية األراضي واملرياث والزواج ومحاية       ميادين   وممارسة، يف اً  قانون،  للمرأة
 ؛)إسرائيل(أوصت به جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة على حنو ما  ، والطفل

  عليها  تدابري ملنع مجيع أشكال العنف ضد املرأة والقضاء        أن تعتمد   -٤١-٧١
خـارج نطـاق     الزوجي واالغتصاب    ، مبا يف ذلك االغتصاب     مرتكبيها ومعاقبة
 ؛)األرجنتني(واملعاملة املهينة  والعنف األسري الزواج

 بشأن العنف األسري، مبا يف ذلـك        اتسن دون إبطاء تشريع   أن ت   -٤٢-٧١
 يف جمـال جي ومجيع أشكال االعتداء اجلنسي، وتعزز جهودهـا      االغتصاب الزو 

 وتـوفر   ،معاجلة اآلثار الصحية املترتبة على ختان اإلناث      بغية   ة والتثقيف وعيتال
 ؛)سلوفينيا(ات من هذه الظاهرة الدعم الطيب للمتضرر

 يف  تثقيـف الصحة اإلجنابية وتعزز جهود ال     قانونبالوعي  أن تذكي     -٤٣-٧١
عاجل اآلثار الـصحية    تإلناث، و ختان ا  املسؤولني عن ضمن حماكمة   تهذا اجملال، و  
 ؛)هولندا(لضحايا ل وتوفر الدعم الطيب هذه الظاهرةاملترتبة على 

  من أن القواعد اليت حتدد نطاق عمل القـانون وقـوات           أن تتأكد   -٤٤-٧١
 ؛)بلجيكا(نع أعمال العنف ضد املرأة األمن مت

لية ملعاجلة مشاكل اإلفالت من العقـاب        تدابري أكثر فعا   أن تتخذ   -٤٥-٧١
 القـانون والنظـام   إنفـاذ تعزيز   عرب وسائل منها     والعنف ضد النساء والفتيات   
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اجلمهـور   وعـي    إذكاءهبدف  مكثفة  ية وتثقيفية   إعالموضع برامج   القضائي و 
 ؛)ماليزيا ( وإدراكه هلاقوق املرأةحب

  املرتكبة اجلنسيالعنف  أعمال  إفالت مرتكيب   أن متضي يف مكافحة       -٤٦-٧١
 ؛)السنغال(  من العقاب الصغرياتضد النساء والفتيات

حماكمة   عنه ضمن حماكمة املسؤولني  ت و ي العنف اجلنس   علناً أن تدين   -٤٧-٧١
 ؛)هولندا(أفراد القوات املسلحة وقوات األمن هم  فين، مبفعلية

إلنـاث،  ختـان ا  لتجرمي  يل جهودها من أجل اإلنفاذ الفع     أن تعزز   -٤٨-٧١
 ؛)النرويج (هذه الظاهرةتنفذ خطة عمل وطنية ملكافحة و

ـ   جهودها ملكافحة االجتار بالنـساء واألطفـال       أن تواصل   -٤٩-٧١ اً قانون
 توفري معلومات وبيانات عرب ملكافحة هذه الظاهرة    مناسبةتخذ تدابري   ت، و وممارسةً

اء علـى    به جلنة القض   يوصا ت شاملة بشأن االجتار بالنساء والفتيات، على حنو م       
 ؛)إسرائيل(التمييز ضد املرأة 

باألشخاص الئمة ملنع االجتار    املضافية  اإل تدابريال  املزيد من  أن تتخذ   -٥٠-٧١
 لالسـتغالل   ا وذلك للحد مـن تعرضـه      ، للمرأة ة االقتصادي باحلالة والنهوض
 ؛)هولندا(واالجتار 

 عاقـب وتاالجتار باألطفال لغرض العمل القـسري       ظاهرة   أن متنع   -٥١-٧١
 ؛)األرجنتني (املسؤولني عنها

 ؛)املغرب(قطاعي القضاء واألمن ل اتنفيذ إصالحاهتأن تواصل بإصرار   -٥٢-٧١

 إعادة هيكلة فعالة للنظام القضائي والقـوات املـسلحة          أن جتري   -٥٣-٧١
 أثناءوالشرطة وقوات األمن األخرى، وذلك هبدف تعزيز محاية حقوق اإلنسان           

 ؛)غانا(إنفاذ القانون 

بصورة لنظام القضائي   تصلح ا قطاع األمن و   يف ات إصالح أن جتري   -٥٤-٧١
 ؛)فرنسا( استقالل السلطة القضائية تضمن

بالتعاون مع هيئـات األمـم        ومستقالً  فعاالًاً  قضائياً  نظامأن تقيم     -٥٥-٧١
  ؛)أملانيا ( املعنيةاملتحدة

 ، بوجه خاص على احترام مبدأ الفصل بـني الـسلطات          أن تركز   -٥٦-٧١
 عمـل   يفقف أي تدخل من جانب أعضاء السلطتني التنفيذية أو التشريعية           توو

 ؛)هنغاريا (ئيةالقضاالسلطة 

 عـن  تدابري فورية لضمان استقالل الـسلطة القـضائية          أن تتخذ   -٥٧-٧١
 ؛)كندا(السلطة التنفيذية 
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هـذه  تـتم   أن  ولنظـام القـضائي     لة   طموح ات إصالح جتريأن    -٥٨-٧١
ع املعايري الدولية السارية، وال سيما مبدأ الفـصل بـني            جلمي وفقاًاإلصالحات  
 ؛)سويسرا (ا لتنفيذهالضروريةاملوارد  أن توفرالسلطات، و

 للحل التـوفيقي  اً   وفق ، عملية إعادة نظر يف نظام العدالة      أن جتري   -٥٩-٧١
 ستقاللاال: وممارسةاً  حتقيق ما يلي قانونوزير، من أجل ضمانال أعرب عنه  ذيال

العنايـة  إيـالء    و ،اإلفالت من العقاب  ظاهرة  ، والقضاء على    ظام العدالة لن التام
 تلك املتعلقـة بانتـهاكات حقـوق        سيما الإجراء التحقيقات، و  عند  الواجبة  
 ؛)املكسيك( اإلنسان

مـن    وفعلياً كامالً  استقالالًلسلطة القضائية   استقالل  أن تسمح با    -٦٠-٧١
 علـى سـبيل     ،ومنهايع األشخاص   احلقوق واحلريات األساسية جلم   أجل كفالة   

تكوين اجلمعيـات والتجمـع الـسلمي،       حرية  ، حرية التعبري أو الرأي و     املثال
 ؛)إسرائيل( يف سياق العمليات االنتخابية يف املستقبل سيما الو

 ،ةستقلسلطة قضائية م   إلعادة إقامة  مجيع التدابري الالزمة     أن تتخذ   -٦١-٧١
جرائم خطـرية    املدانني بارتكاب    األمن فيموظوالقوات املسلحة   أفراد   وتقاضي

 ؛)بلجيكا( مع املعايري الدوليةاً  متشيهمعاقبت حلقوق اإلنسان و جسيمةوانتهاكات

يكفي من  اً  لمحاكم وتقدم م  ل من األموال    اً مناسب اًختصص مبلغ أن    -٦٢-٧١
علـى النحـو    املوارد البشرية واملادية لتمكني السلطة القضائية من أداء مهامها          

 ؛)هنغاريا (صحيحال

 إنشاء آلية فعالة    عربمصاحلة الوطنية والعفو    أن ترسم استراتيجية لل     -٦٣-٧١
 ؛)النيجر(ملكافحة اإلفالت من العقاب 

ىل سبل االنتـصاف القانونيـة،      إوصول الضحايا   فرص   أن تعزز   -٦٤-٧١
 ، مبا يف ذلك توفري املأوى والدعم القانوين والطيب        تهم تدابري خاصة حلماي   وتتخذ

 ؛)هنغاريا(والنفسي 

 ؛)أملانيا( اإلفالت من العقاب أن تكافح ظاهرة  -٦٥-٧١

األشـخاص   لـضمان مـساءلة   خطوات فعالة وملموسة    أن تتخذ   -٦٦-٧١
 ؛)النرويج (٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٨املسؤولني عن أحداث 

  وتقدمي  مجيع التدابري الالزمة ملكافحة اإلفالت من العقاب       أن تتخذ   -٦٧-٧١
، ني فيها إىل العدالة   ني عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان أو املشارك       املسؤول

 ؛)مجهورية كوريا(ضد النساء والفتيات املرتكبة  أعمال العنف اجلنسي ال سيماو
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إلعـدام   ا لعمليـات  مجيع املرتكبني املزعومني     أن تقدم إىل العدالة     -٦٨-٧١
غتـصاب وغريهـا مـن      تعذيب وسوء املعاملـة واال    ال أعمالالقضاء و  خارج

 ضحايا هذه االنتـهاكات     حصولضمن  وتاالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان؛     
 ؛ على تعـويض مناسـب     األشخاص الذين ماتوا  أسر  حصول   كامل و  جرب على

 ؛)سويسرا(لفئات الضعيفة، وال سيما النساء اوتعزز محاية 

 قيق إجراءات فعالة لوضع حد لإلفالت من العقاب والتح        أن تتخذ   -٦٩-٧١
رائم مبوجب القانون الدويل أو غريهـا مـن         جل أي شخص يشتبه يف ارتكابه       مع

 ؛)غانا(انتهاكات حقوق اإلنسان وتقدميه إىل العدالة 

 أسرهمضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان و    بإمكان   ه من أن  أن تتأكد   -٧٠-٧١
  ؛)غانا (جرباحلصول على 

للقانون اً  وفقاً   دائم عملبال تعليمات واضحة لقوات األمن      أن تعطي   -٧١-٧١
جلرميـة   هبا أي شخص يشتبه يف ارتك     وتقدم إىل العدالة  الدويل حلقوق اإلنسان،    
ستخدام املفرط للقوة والتعذيب واالغتصاب وغريها من االالقتل خارج القضاء و

ألمـم  ل  التحقيق التابعـة   تعاون مع جلنة  تاالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، و    
 ؛)السويد(املتحدة 

ـ رتكبا يف مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت أن حتقق   -٧٢-٧١ ها قـوات  ت
 ؛)فرنسا(ضحايا لل لتوفري جرب آليات وتنشئ، ٢٠٠٩األمن يف عام 

 آلية شفافة ومستقلة وحمايدة لضمان العدالـة لـضحايا          أن تعتمد   -٧٣-٧١
، مبا يف ذلك مقاضـاة املـسؤولني عـن          ]٢٠٠٩[سبتمرب  /أيلول ٢٨أحداث  

  ؛)كندا(مع املعايري الدولية اً  وذلك متشي، اجلسيمة حلقوق اإلنساناالنتهاكات
 مجيع مزاعم انتهاكات حقوق      يف الواجب تحقيقإجراء ال  أن تضمن   -٧٤-٧١

ـ  مرتكبيها ومقاضاة] ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول[اإلنسان يف أعقاب أحداث      اً  وفق
 ؛)سلوفاكيا(للمعايري الدولية 

هـا أعمـال     ضد اإلنسانية، مبا في    جرائماحتمال وقوع    إذ تالحظ   -٧٥-٧١
 األحداث اليت وقعت ابتـداء       أثناء  ضد النساء والفتيات    املرتكبة العنف اجلنسي 

 صدقت على نظـام رومـا       وإذا تقر بأن غينيا   ،  ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٨من  
إىل العدالـة أولئـك    غينيا تقدم، توصي بأن األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 اإلفالت من العقـاب  وتكافح ظاهرةن تلك االنتهاكات  املسؤولني ع األشخاص  
 ؛)كوستاريكا(على تلك األحداث 

 ٢٨دولية فيما يتعلق بأحـداث      اللتحقيق  اتوصيات جلنة   أن تنفذ     -٧٦-٧١
 ؛)الربازيل(  يف أقرب وقت ممكن٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول
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 انتهاكات حقوق   ارتكبوا إىل العدالة موظفي الدولة الذين       أن تقدم   -٧٧-٧١
ألمـم  التابعة ل  الذين وردت أمساؤهم يف تقرير جلنة التحقيق         سيما الاإلنسان، و 

 ؛)اململكة املتحدة( املتحدة

 تـسليط  التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية من أجـل          أن تواصل   -٧٨-٧١
 ؛)فرنسا (املدانني األشخاص ومقاضاة ٢٠٠٩سبتمرب /أيلولالضوء على أحداث 

 يةمفوضمكتب   مع احملكمة اجلنائية الدولية و     ناًءب اًتعاون تتعاونأن    -٧٩-٧١
 ؛)بلجيكا(يف البلد اً الذي سينشأ قريب حقوق اإلنسان

 يف كـل  ة ومستقلةإعالم حروسائط و سالمة الصحفيني   أن تضمن   -٨٠-٧١
 ؛)اململكة املتحدة( االنتخابات ما قبل مبا يف ذلك يف الفترة وقت وحني،

 لـضمان  ،تحـضري لالنتخابـات  أثناء ال  ، تدابري ملموسة  أن تتخذ   -٨١-٧١
حق يف حرية الـرأي والتعـبري       لل ،قوات األمن أفراد   هم في ناجلميع، مب احترام  
 ؛)النرويج( والتجمع

 أثنـاء   وخاصـة  احترام احلق يف حرية التعبري والتجمع،        أن تكفل   -٨٢-٧١
 ؛)سويسرا(احلملة االنتخابية 

انتخابات حرة ونزيهة   إجراء  ن   مجيع التدابري الالزمة لضما    أن تتخذ   -٨٣-٧١
  مـن هـذا العـام،      يوليـه /متوز ١٨ويونيه  /حزيران ٢٧يف موعدها املقرر يف     

 ؛)السويد(ملشاركة يف حكومة بلدهم يف اق احلجميع لل سيكفل مما

اً اسـتعداد  التمتع الكامل باحلقوق املدنية والـسياسية        أن تضمن   -٨٤-٧١
عتمد التدابري الالزمـة    ت، و ٢٠١٠يه  يون/حزيرانالنتخابات املقرر إجراؤها يف     ل

/ أيلـول  ٢٨ الـيت وقعـت يف     ومعاقبة املسؤولني عن أحداث العنف       ملقاضاة
 ؛)األرجنتني (٢٠٠٩ سبتمرب

 االنتخابات املقبلة   ُتجرى مجيع التدابري الالزمة لضمان أن       أن تتخذ   -٨٥-٧١
 ارةإدلحق يف املـشاركة يف      اإلعمال التام ل  ضمن  وتسلمي وحر ونزيه،    بشكل  

 ؛)مجهورية كوريا(التصويت يف ق واحلالشؤون العامة 

 انتخابات برملانية ورئاسـية حـرة ودميقراطيـة         جتري و أن تنظم   -٨٦-٧١
 ؛)بلغاريا( وشفافة

حلرية امجيع ضمانات   توافر   للتأكد من    الضرورية التدابري   أن تتخذ   -٨٧-٧١
 حتقيقومن أجل  لقادمة،  االنتخابات الرئاسية والتشريعية ا    يف   شفافيةال و والقانونية

 ؛)فرنسا( مراقبني دوليني  على وجه اخلصوص حضورأن تقبلذلك، 



A/HRC/15/4 

GE.10-14362 24 

 االنتخابات املقبلة دميقراطية وشفافة وعادلة من     أن تكون    أن تضمن   -٨٨-٧١
ىل الـساحة الدميقراطيـة الدوليـة       إهنائيـة   بصفة  غينيا  بأن تعود   أجل السماح   
 ؛)النيجر (٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٥ خاملؤرالتفاق واغادوغو اً  وفقواإلقليمية،

مـن أجـل    اً  تاماً  دعم اتالنتخابل جهود اللجنة الوطنية     أن تدعم   -٨٩-٧١
 ؛)الواليات املتحدة(ومنع املخالفات يف العملية االنتخابية  ضمان الشفافية

 الـضرورية  التـدابري    وتتخذ اجلدول الزمين لالنتخابات     أن حتترم   -٩٠-٧١
 ٢٧ األول من االنتخابات الرئاسية كما هو مقرر يف          االقتراع إجراءللتأكد من   

 ؛)كندا (٢٠١٠ يونيه/حزيران

 انتخابات نزيهـة    يرجتكامل، و شكل   اتفاق واغادوغو ب   أن تنفذ   -٩١-٧١
 ؛)اململكة املتحدة (٢٠١٠ يونيه/حزيرانحبلول هناية 

ـ  اق واغادوغو ـ اتف امـأحك رامـاحت لـأن تواص   -٩٢-٧١  اـوالتزامه
 ٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  ٢٧ يف    يف إجرائهـا   وبالـشروع  االنتخابات   بدعم

 ؛)الواليات املتحدة(

اإلنتـاج الزراعـي وتعزيـز      ب للنهوضمهية  األ أن تستمر يف إيالء     -٩٣-٧١
 اليوميـة   االحتياجـات حلد من اجلوع والفقر وضـمان       هبدف ا التعاون الدويل   

 ؛)الصني (للشعب

رأة إىل خدمات الصحة اإلجنابيـة      وصول امل أفضل ل اً  فرص أن توفر   -٩٤-٧١
خذ تـدابري    وتت ملناطق الريفية، ما خيص نساء ا   ، وال سيما     املرتبطة هبا  واخلدمات

 ؛)األرجنتني(إلناث ا ظاهرة ختانللقضاء على 

هود توفري التعليم اجملاين والرعاية الصحية ومكافحـة        ج أن تواصل   -٩٥-٧١
 ؛)ندونيسياإ(دز اإلي/ختان اإلناث وفريوس نقص املناعة البشرية

 متويـل الدولـة     لزيـادة  الـضرورية  مجيـع التـدابري      أن تتخذ   -٩٦-٧١
 ؛)بيالروس( للتعليم

 لاللتحاق حصول الفتيات والنساء على فرص متساوية        أن تضمن   -٩٧-٧١
 ؛)النرويج (للتعليم الفتيات مواصلة تكفلالتعليم على مجيع املستويات، وب

 الـدوري   االستعراضتابعة توصيات    فعالة وشاملة مل   أن تضع آلية    -٩٨-٧١
 ؛)النرويج(الشامل 

املـساعدة وبنـاء القـدرات يف       ما خيص    االحتياجات في  أن حتدد   -٩٩-٧١
 ؛)السنغال(أولوية جماالت ذات تعترب اليت االت اجمل
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كـل  ب غينيـا مفوضية حقوق اإلنـسان      و اجملتمع الدويل أن يزود     -١٠٠-٧١
 ؛)باكستان( ها إلية اليت حتتاجالياملتقنية و الساعدةميكن من امل ما

لتحديات ل النهوض علىاً  ومالياً   اجملتمع الدويل غينيا تقني    أن يساعد   -١٠١-٧١
 ؛)تشاد(املختلفة اليت تواجهها يف جمال حقوق اإلنسان 

بنـاء  دعم بـرامج     اجملتمع الدويل واملنظمات الدولية يف       أن تشرك   -١٠٢-٧١
املوارد االقتصادية والبـشرية    تنمية    جمايل  يف وخباصةالقدرات واملساعدة التقنية،    

 ؛)ماليزيا(واحلد من الفقر 

 الوطين واإلقليمي والـدويل يف      املستوى الشركاء على    أن تشرك   -١٠٣-٧١
اجلهود الرامية إىل بناء قدرات موظفي احلكومة يف جمـال حقـوق اإلنـسان،              

 ؛)ماليزيا(إنفاذ القانون و القضائية و السلطةسيما موظف وال

 املساعدة التقنية واملالية من مجيـع الـدول الـصديقة           أن تلتمس   -١٠٤-٧١
ــاالت ــة والوك ــة الدولي ــز املعني ــار لتعزي ــة االجت ــا يف مكافح  جهوده
 ؛)املغرب( باملخدرات

من مؤسسات األمم املتحدة     و  الدعم من اجملتمع الدويل    أن تلتمس   -١٠٥-٧١
ملـساعدة  القدرات و بناء ا ل برامج   وضع من أجل     على وجه اخلصوص   وبراجمها
 وعمـل   ؛التدريب على حقوق اإلنـسان    بيف اجملاالت املتعلقة    وخاصة  ،  التقنية
 وال سيما تعزيز اجليش ، واألمن ؛ختان اإلناث ال سيما    وحقوق املرأة، و   ؛األطفال

علـى  مساعدهتا  بغية  ألسر واجملتمعات احمللية    لدعم  تقدمي ال  و ة؛ القضائي سلطةوال
إنشاء  و ؛التعليمتوفري   و ؛اإليدز/س نقص املناعة البشرية   مكافحة آثار الفقر وفريو   

  ).كوت ديفوار(قضاء األحداث 
نتائج  تقرير   يف ستدرج   عليهااً  ردود وستقدم   التوصيات التالية يف   غينيا   وستنظر  -٧٢

عتمده جملس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه اخلامـسة عـشرة يف              سيالذي  االستعراض  
  :٢٠١٠سبتمرب /أيلول

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص        إىل أن تنضم   -١-٧٢
ـ  ،باحلقوق املدنية والسياسية    وتـصدق   ،دف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام       ا اهل

 ؛)سلوفينيا( يهعل

 على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص        أن تصدق   -٢-٧٢
ـ   ل والربوتوكول االختياري    ؛باحلقوق املدنية والسياسية   دويل اخلـاص   لعهـد ال

 والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة      ؛باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية            

 والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ؛املهينة أو
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بيع األطفال وبغاء   ب املتعلقتفاقية حقوق الطفل    التياري   والربوتوكول االخ  ؛املرأة
 والربوتوكول االختياري التفاقية    ؛املواد اإلباحية استغالل األطفال يف    األطفال و 

 واالتفاقية الدوليـة    ؛ األطفال يف الرتاعات املسلحة    املتعلق بإشراك حقوق الطفل   
 ؛)األرجنتني(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

هـا  إلي مل تنـضم  إىل اتفاقيات حقوق اإلنـسان الـيت        أن تنضم     -٣-٧٢
 ؛)النيجر( بعد

اإلجـراءات  املكلفني بواليات يف إطـار       دعوة دائمة إىل     أن توجه   -٤-٧٢
 ؛)الربازيل(اخلاصة التابعة لنظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

 يف إطـار    املكلفني بواليات  يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع        أن تنظر   -٥-٧٢
 ؛)التفيا(جمللس حقوق اإلنسان التابعة اإلجراءات اخلاصة 

عقوبـة    أحكام اإلعدام هبدف إلغاء    عمليات تنفيذ اً   فور أن توقف   -٦-٧٢
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص         وهنائياً   اإلعدام

 ؛)فرنسا(باحلقوق املدنية والسياسية 

وقـف تنفيـذ     عرب    عقوبة اإلعدام  يغتلو ظر يف موقفها   الن أن تعيد   -٧-٧٢
 ؛)سلوفينيا (كخطوة أوىل ،إذا لزم األمر، عمليات اإلعدام

 إىل وقـف    ٢٠٠٢ القائم منذ عـام      حبكم الواقع  الوقف   لأن حتوِّ   -٨-٧٢
عقوبة اإلعدام بالنسبة جلميع احلـاالت، مبـا يف         ل التام   اإللغاءحبكم القانون بغية    
عقوبات حرمـان مـن     إىل   أحكام اإلعدام احلالية     لوحتّورية؛  ذلك اجلرائم اخلط  

اخلـاص  على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل وتصدِّق توقع  واحلرية؛  
اً  حالي الذي جيرى إعداده  الدستور  مشروع   وُتضمِّن ؛باحلقوق املدنية والسياسية  

 ؛)سبانياإ(بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام اً أحكام

اإلعدام، وحتوِّل  حكم  حبكم القانون عمليات تنفيذ     اً  قف فور أن تو   -٩-٧٢
هبدف عقوبات حرمان من احلرية     إىل  أحكام اإلعدام اليت صدرت حىت اآلن       مجيع  

  ؛)بلجيكا(إلغاء عقوبة اإلعدام 
 مواقـف   تعرب عـن  توصيات الواردة يف هذا التقرير      الأو  /ومجيع االستنتاجات و    -٧٣

تأويلها على أهنا   ال ينبغي   و. أو الدولة موضوع االستعراض   /و  اليت قدمتها  )الدول(الدولة  
  . بتأييد الفريق العامل ككلىظحت
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