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                 جملس حقوق اإلنسان
                    الدورة اخلامسة عشرة

                  من جدول األعمال ٦      البند 
                        االستعراض الدوري الشامل

   *                                                تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

   ا    غيني    
       إضافة    

                                         أو التوصيات، وااللتزامـات الطوعيـة،      /                         آراء بشأن االستنتاجات و       
                                         والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

                                                                            يسر غينيا أن ختضع الستعراض جيريه نظراؤها كجزء من االسـتعراض الـدوري               - ١
   .      الشامل

              ة بـأن هـذه                  ، الفكرة القائل    ٢٠١٠     مايو  /                                       وكان الوفد الغيين قد ساند، يف دورة أيار    - ٢
                                                                                              اآللية املبتكرة تسهم يف احلملة الرامية إىل حتقيق مزيد من الصرامة والكفاءة ضمن منظومـة               

   .                            حقوق اإلنسان ومحايتها وضماهنا     تعزيز              األمم املتحدة يف 
                    مايو واليت لـديها     /                                                              وقد رحبت غينيا بالتوصيات التسع الصادرة عن اجمللس يف أيار           - ٣

   .                           حتفظات عليها، ودرستها بعناية

__________           

   .                                                                   مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة   *  
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                                                              الستعراض الدوري الشامل، والسيما املرحلة اخلتامية منه، بنفس                             لقد استعدت غينيا ل     - ٤
                                                                                  ووفق ما تتطلبه النصوص اليت أنشأت إجراء االستعراض، أجريت مشاورات واسعة بني              .      الروح

   .                                             ً                        خمتلف اإلدارات واجملتمع املدين خالل التحضريات، وخصوصاً خالل صياغة التقرير الوطين
   :                    قد اجتماعان تشاوريان ُ ـُ     فقد ع          وعلى هذا،   - ٥

                                                            يوليه لتقدمي تغذية ارجتاعية للهيئات اإلداريـة ومنظمـات          /      متوز   ٢٧             عقد حمفل يف     •
  ؛          اجملتمع املدين

                                                                              نظمت حلقة عمل لصياغة تقرير يعكس موقف احلكومة من التوصيات التسع الـيت             •
                                                                            لديها حتفظات عليها؛ واجتمعت يف هذا السياق اللجنـة املـشتركة بـني               ت   كان
                                                                              زارات واملعنية بصياغة  التقرير الوطين لالستعراض الدوري الشامل ومنظمـات              الو

   .          اجملتمع املدين
       تقـدمي    :                                                                         ومن اجلدير بالذكر، وإن باقتضاب، أن التوصيات تتعلق بأمور منها ما يلي        - ٦

                                                                                       التقارير املتأخرة ملختلف هيئات املعاهدات؛ وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛ ووضـع           
                                                 وضع إستراتيجية وطنية للمـصاحلة والعفـو، إىل         و                     قوق الطفل واملرأة؛     حل    ية               خطة عمل وطن  

                                                                                    جانب آلية ملكافحة اإلفالت من العقاب؛ واالنضمام لـصكوك دوليـة معينـة وسـحب               
                         ثقافة حقوق اإلنـسان          تعزيز                                                               التحفظات وتعزيز السيطرة املدنية على قوات الدفاع واألمن؛ و        

   .                         ؛ وحتسني احلوكمة والدميقراطية                                    والتدريب عليها؛ وإصالح النظام القضائي
                                                                                  على أن هذه الورقة لن تقدم إال النقاط الرئيسية يف رد غينيا على التوصـيات الـيت          - ٧

   .                 لديها حتفظات عليها
                                            ً                                         ولعل من املفيد، قبل القيام بذلك، أن نذكر عدداً من األحداث اليت طـرأت بعـد                  - ٨

   :    ٢٠١٠     مايو  /      أيار ٥   و ٤                   تقدمي تقرير غينيا يف 
        قـانون   ب                               القوانني التنظيمية املتعلقـة           اعتماد   و      ووضع                 ر دستور جديد،        إصدا   ) أ (  

                                              االنتخابات وحرية الصحافة واجمللس األعلى للتواصل؛
            ً                     أطلقت رمسياً عملية املصاحلة والعفو؛   ) ب (  
            ً                                          افتتح رمسياً مكتب قطري ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛   ) ج (  
      ٢٠١٠       يونيه   /         حزيران   ٢٧            لرئاسية يف                      من االنتخابات ا       األوىل             عقدت اجلولة      ) د (  

    ١٩                                                                           أما اجلولة الثانية اليت كان من املقرر يف البدايـة أن تعقـد يـوم                  .             ً      كما كان خمططاً هلا   
                                                                        ، فقد أرجئت مبوجب قرار اختذته اللجنة الوطنية االنتخابية املـستقلة               ٢٠١٠       سبتمرب   /     أيلول

  .                    ألسباب تقنية ولوجستية

                                          تباره مناسبة لعقد جلسات للتوعية حبقـوق                                          وقد استخدم كل من هذه األحداث باع        - ٩
   .      اإلنسان
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                                                                      واستخدمت جلسات العروض واجللسات االستشارية إلطـالع املـواطنني علـى             -  ١٠
         وتـستمر    .                            مادة عن حقوق اإلنـسان       ٢٢                                  ً            الدستور اجلديد، وهو دستور يتضمن فصالً فيه        

              نظمـات غـري                                                                           العملية اإلعالمية مبساعدة شركاء ثنائيني ومتعددي األطراف ومبـشاركة امل         
   .                                                                              احلكومية اليت قام بعضها بترمجة النصوص إىل خمتلف اللغات القومية وبنقلها إىل أجبدية نكو

                                                                               وقد مثل اعتماد مرسوم مؤسسي جديد يعدل املرسوم السابق اخلـاص بالـصحافة               -  ١١
                                والصفة الرئيـسية يف املرسـوم        .                                   ً       ً                ووسائل اإلعالم السمعية البصرية تغيرياً حقيقياً عن املاضي       

                      ً                                                          ديد نزع صفة اجلرم جزئياً عن خمالفات تشريعات الصحافة؛ فقد أصبح الـصحفيون اآلن          اجل
                          ومل يعد من املمكن فـرض        .                                                              يتمتعون باحلماية من االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين       

      إضافة   .                                                                                    عفوية السجن على هذه املخالفات، إذ أصبحت الغرامة هي العقوبة الوحيدة املمكنة           
   .                                                            سوم اجلديد حرية الصحافة من خالل احلق باحلصول على املعلومات العامة              لذلك، يعزز املر

                                              ً                               وأتاح التحضري لعملية املصاحلة الوطنية وإطالقها فعالً فرصة الستكشاف وحتديـد             -  ١٢
    .                                                      أسباب التفسخ االجتماعي واجلروح اليت أصابت الوحدة الوطنية

                             فالت من العقاب باعتبارمهـا                                                     وجرى حتديد االنتهاكات اهلائلة حلقوق اإلنسان واإل        -  ١٣
                                           ً                                                  املصدر الرئيسي املستمر للرتاعات اخلفية اليت كثرياً ما تتفاقم لتصبح اضطرابات عنيفة عنـد              

   .                           نشوب حتركات سياسية واجتماعية
                                وفد باتت عضوية هذه اللجنـة        .                                               وخيطط ملعاجلة ذلك إنشاء جلنة للمصاحلة الوطنية        -  ١٤

                                                 رابطات الضحايا واملنظمات غري احلكومية واجمللس                                              وواليتها موضع مناقشات فعلية بني ممثلي     
   .                     االنتقايل الوطين واحلكومة

                                                                                   وخالل احتفال اإلطالق الرمسي لعملية املصاحلة الوطنية، اعتذر الرئيس، بالنيابة عن             -  ١٥
                            ً                           ً         ً                                سابقيه، إىل شعب غينيا، وخصوصاً جلميع الذين عانوا إما بدنياً أو ذهنياً من إساءات السلطة               

   .                     سدي والنفسي ومن الظلم            ومن العنف اجل
    .                                                            كما دعاهم إىل التماس الطرق والوسائل للتعويض عما عانوه من ضرر  -  ١٦
                            اليت قـدمت إىل غينيـا، مت       ١١٤   ل                                                   ومن اجلدير بالذكر أنه، فيما يتعلق بالتوصيات ا         -  ١٧

                                              مايو، يف حني أن هناك حتفظـات علـى تـسع            /                               توصيات خالل الدورة يف أيار        ١٠٥      قبول  
   .      توصيات

     وميكن   :                                                                      لواقع أن التوصيات اليت قدمها جملس حقوق اإلنسان هي من نوع خمتلف             وا  -  ١٨
                                                                     ً                        أن يبدأ تنفيذ جانب منها يف األجل القصري، غري أن بينها توصيات تتطلب تنسيقاً وقـرارات               
                                                                                            من جانب عدد من اإلدارات احلكومية، كما حتتاج إىل أطر زمنية يتعني حتديدها وهلا آثار يف                

   .        تناوهلا                امليزانية ال بد من
     .                                                                      وتنقسم إىل ثالث فئات التوصيات التسع اليت يوجد لدى الوفد الغيين حتفظات عليها  -  ١٩
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   ٧-  ٧٢    و  ٦-  ٢٣    و  ٢-  ٧٢    و  ١-  ٧٢                          ، وهي تشمل التوصـيات          األوىل               وتتعلق الفئة     -  ٢٠
ـُ  .                              وبة اإلعدام أو وقف تطبيقها                 ، بإلغاء عق   ٩-  ٧٢    و  ٨-  ٧٢ و                            طلب إىل غينيا أن تـصبح         ُ وي

                                                                            توكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وهو              ً         طرفاً يف الربو  
   .                                         الربوتوكول الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

                                                                        ً                  أما إذا مل تلغ غينيا عقوبة اإلعدام، فإن التوصية تتمثل يف وجوب اعتمادها وقفاً هلا                 -  ٢١
                                 ي يف عدم تنفيذ أي إعـدام يف                                                ويعترب جملس حقوق اإلنسان أن السبب الذ        .              مبوجب القانون 
                       ولذا، يأمـل أعـضاء       .                  ً                                 هو أهنا تطبق وقفاً للعقوبة حبكم األمر الواقع            ٢٠٠٢                 غينيا منذ عام    

    .                                    حبكم األمر الواقع إىل وقف مبوجب القانون    وقف   ال    حيول                             ً اجمللس يف أن تعتمد غينيا تشريعاً 
                        اء عقوبة اإلعـدام أو                                                                     وتعترب غينيا أن من السابق ألوانه الدخول يف مناقشة حول إلغ            -  ٢٢

                              ً                                                              األخذ بوقف هلا مبوجب القانون نظراً لوجود ضغوط ثقافية ودينية ال يزال هلا تأثري حاسـم                
   .                          ً                       على األوضاع الداخلية، خصوصاً يف املرحلة االنتقالية هذه

                                                                            ومن السمات األخرى لألوضاع الداخلية عودة ظهور اجلرمية املنظمة إىل جانـب              -  ٢٣
                                                                    نتيجة للتمردات اليت شهدهتا غينيا والبلدان اجملـاورة هلـا خـالل                                    انتشار األسلحة الصغرية    

                                                                        وعلى هذا، فإنه يتعني إرجاء مناقشة هذه املسألة إىل أن تعود البالد              .                       السنوات العشر املاضية  
   .                           إىل احلياة الدستورية الطبيعية

  ا                                                                                 على أن احلكومة ستواصل التقيد بالوقف مبوجب األمر الواقع بقدر اإلمكان، حيثم             -  ٢٤
   .                                                            تسمح بذلك القضايا الفردية وأوضاع البالد، متكفلة بتخفيض األحكام

             ، فهي تتصل    ٥-  ٧٢    و  ٤-  ٧٢                                                         أما الفئة الثانية من التوصيات، وهي تشمل التوصيتني           -  ٢٥
                                               ويوصى بأن توجه غينيا دعوة دائمـة جلميـع           .                                    باإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان    

   .              اإلجراءات اخلاصة
                                                               ح هاتني التوصيتني، غري أهنا تعترب أن من األفضل، يف البداية،                               وغينيا ليست ضد رو     -  ٢٦

                                                                              تعزيز تعاوهنا مع املكتب القطري ملفوضية حقوق اإلنسان يف كوناكري، األمر الذي من شأنه  
   .                                                         على تفهم اإلجراءات اخلاصة وأن يقيم األساس لتنفيذها يف البالد د       أن يساع

                                     جراءات اخلاصة على أساس كل حالـة                         ً                    واحلكومة مستعدة فعالً إلصدار دعوات لإل       -  ٢٧
   .       على حدة

         ، فهـي    ٣-  ٧٢    و  ٢-  ٧٢                                                            وأما الفئة الثالثة من التوصيات، وهي تشمل التوصـيتني            -  ٢٨
   .                                                                تتصل بتوقيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتصديقها أو االنضمام إليها

    كول                                                  قائمة تدرج باالسم املعاهدات املختلفة، وأوهلا الربوتو ٢-  ٧٢               وتتضمن التوصية   -  ٢٩
                                                                                              االختياري الثاين للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي يرمي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام،           

   .                                   وهو أمر أبدت غينيا رأيها فيه بالفعل
                                                                                  ومن اجلدير بالذكر أن مجيع املعاهدات األخرى املشار إليهـا يف تلـك التوصـية                 -  ٣٠

   .                     ً  اليت قبلتها غينيا فعالً ٢-  ٧١           ً           مذكورة أيضاً يف التوصية 
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                                                                         إىل غينيا االنضمام إىل اتفاقيات حقـوق اإلنـسان الـيت             ٣-  ٧٢                وتطلب التوصية     -  ٣١
                                                               على أن غينيا هي بالفعل طرف يف معظم صكوك حقوق اإلنـسان              .                ً         مل تصبح بعد طرفاً فيها    

     ً                      ً                                               ونظراً لكون التوصية عامة جداً، فإن من الصعب تقدمي رد حمدد عليهـا،               .                   الدولية واإلقليمية 
    .                                    ميكن قبوهلا بشكلها احلايل كرزمة كاملة           ولذا فإنه ال

                                                                    ً       ً                     وتعترب غينيا أن الترويج حلقوق اإلنسان ومحايتها يشكل حتـدياً مـستمراً يـتعني               -  ٣٢
                                                            فاملعركة جيب أن تستمر على األرض، بيقظة والتزام يف إطار            .                             أال يشهد أي راحة أو توقف     

                               ع املدين، بغية ضمان احتـرام                                                             حوار شامل تشاركي وعلى أساس شراكة مع منظمات اجملتم        
   .                                                                       مجيع احلقوق للجميع، مبا يف ذلك من خالل احلماية األكيدة للمدافعني عن حقوق اإلنسان

                                                من دستور غينيا املؤسسة الوطنية املـستقلة           ١٤٦                                 وعلى هذا األساس، أنشأت املادة        -  ٣٣
             عراض الدوري                                                                             حلقوق اإلنسان لتكون، يف مجلة أمور، آلية فعالة لرصد تنفيذ توصيات االست           

                              ً              واجمللس الوطين االنتقايل منكب حاليـاً علـى          .                                      الشامل وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان    
   .                                                                 صياغة مرسوم حيدد عضوية املؤسسة وتنظيمها وعملها على أساس مبادئ باريس

                                                                                    وقد اتضح أثناء إعداد االستعراض أن تعاون غينيا مع األمم املتحدة يف جمال حقوق                -  ٣٤
                                                                    حسن نتيجة إلنشاء املؤسسة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنـسان وافتتـاح                           اإلنسان ميكن أن يت   

   :                           ولذا فقد قامت احلكومة مبا يلي  .                                  مكتب ملفوضية حقوق اإلنسان يف كوناكري
                                                                         إنشاء آلية مشتركة بني الوزارات ستجتمع بانتظام، باالقتران مع املؤسـسة           ) أ (  

                                     مية واملكتب القطري اجلديد ملفوضـية                                                        الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكو      
                                                                                     حقوق اإلنسان يف كوناكري، للنظر يف أمور منها متابعة توصيات جملس حقوق اإلنـسان              

                  وهيئات املعاهدات؛
   .                                             صياغة خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات ومتابعتها   ) ب (  

                                                                                  وستسعى غينيا، بدعم وتعاون اجملتمع الدويل، إىل زيادة وتكثيف جهودها للتغلـب             -  ٣٥
                                                                                          على املشاكل حيثما وجدت، حبيث ميكن ملبدأ عاملية حقوق اإلنسان والترابط بينها وطبيعتها             

   .                                                              اليت ال تقبل االنقسام أن يرشد عمليات سلطاهتا العامة وسلوك مواطنيها
                                                            ً                        إن وجهة النظر هذه اليت نتقامسها مع اجملتمع الدويل، سنمتثل هلا مجيعاً، من حكومة                -  ٣٦

                      ً                                      ً            ين، للعمل على املضي قدماً بنظام محاية حقوق اإلنسان، اليت ستظل أبداً                               وممثلني للمجتمع املد  
   .                 تواجه حتديات جديدة

                                            حقوق اإلنسان والدفاع عنها، مبا يف ذلك من خالل             غينيا بتعزيز                  وهبذه الروح، تلتزم   -  ٣٧
            ، ستـشارك             رجعة فيها                ً                وهبذه الروح أيضاً، وبصورة ال        .                                محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان    

                                                                                     يف االستعراض الدوري الشامل ويف عمل هيئات املعاهدات التابعة ملنظومة األمم املتحدة                   غينيا  
   .              ولالحتاد األفريقي

        


