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  جملس حقوق اإلنسان
  الثالثة والعشرونالدورة 

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  مشروع قرار: )باسم جمموعة الدول األفريقية(غابون     

    ٢٣.../  
  تعزيز التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف غينيا

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وسائر صـكوك           إذ يسترشد   

  ،ذات الصلةحقوق اإلنسان 
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامـة       وإذ يشري   
          ١٦/٣٦ و ،٢٠١٠ مـارس  / آذار ٢٦ املـؤرخ    ١٣/٢١اإلنـسان    جملس حقوق    اتوقرار

  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٣ املؤرخ ١٩/٣٠ و،٢٠١١مارس / آذار٢٥املؤرخ 
 بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان      أن تلتزم  أن على مجيع الدول      وإذ يؤكد من جديد     

 ،قـوق اإلنـسان    واإلعالن العاملي حل   ، ميثاق األمم املتحدة   املكرسة يف واحلريات األساسية   
الـيت  حقوق اإلنسان ذات الصلة      حبقوق اإلنسان وسائر صكوك      ني اخلاص نين الدولي يوالعهد
  فيها، طرف هي

اجلهود اليت يبذهلا الغينيون واجملتمع الـدويل، وخباصـة االحتـاد     تقديربوإذ يالحظ    
 وتوطيدطية  إنشاء مؤسسات دميقرا  األفريقي، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، بغية        

 ،سيادة القانون
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بـسبب تأجيـل االنتخابـات        عملية االنتقال السياسي   التأخر يف إمتام  وإذ يالحظ     
الربملانية، وهو تأخري ميكن أن يؤدي إىل إبطاء اإلصالحات الضرورية حلماية حقوق اإلنسان             

 واحلريات األساسية ومكافحة اإلفالت من العقاب، 

األول عن ضمان محاية سكاهنا املدنيني      يف املقام    ةسؤولإىل أن غينيا هي امل    وإذ يشري     
  العدالة، إىلتقدمي اجلناة ان والقانون اإلنساين الدويل و يف انتهاكات حقوق اإلنسوالتحقيق
وحتسني حالـة    ة لتعزيز سيادة القانون   نييغاليت تبذهلا احلكومة ال    باجلهود   يسلم  -١  

اليت أنشأها األمني العام لألمـم       )١(نة التحقيق الدولية  عمالً بتوصيات جل  حقوق اإلنسان يف غينيا،     
 ؛اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااملتحدة بدعم من االحتاد األفريقي و

بإنشاء وزارة جديدة حلقوق اإلنسان واحلريات العامة ودمج حقوق          يرحب  -٢  
  اإلنسان يف إصالح قطاع األمن؛

الوطنية املستقلة لالنتخابات املعنية بتنسيق      بإعادة تشكيل اللجنة     حييط علماً   -٣  
  إجراء االنتخابات الربملانية يف كنف الرتاهة والتوافق؛

السلطات الغينية على ضمان حرية الرأي والتعبري والتجمع الـسلمي          حيث    -٤  
  وتكوين اجلمعيات؛

  :كافة الفاعلني السياسيني علىحيث   -٥  
وحسن نية، ويدعوهم إىل اإلسـراع      املشاركة يف احلوار السياسي بنشاط        )أ(  

عودة اهلدوء على أسـاس     هتيئ الظروف ل  حرة ودميقراطية وشفافة    تشريعية  بتنظيم انتخابات   
  حوار يشمل مجيع شرائح اجملتمع الغيين؛

  منع وحظر أعمال العنف املواكبة لعملية إرساء الدميقراطية يف البلد؛  )ب(  
 معنية بالتفكري والوقاية من أجـل       إنشاء حكومة غينيا للجنة وطنية    يالحظ    -٦  

اجلهات الفاعلة بغيـة    التصدي لظاهرة العنف وإنشاء إطار دائم للحوار والتشاور بني خمتلف           
  السري بالبلد حنو تنظيم انتخابات حرة ودميقراطية وشفافة وهادئة؛

الوصول إىل السلطة بطرق دميقراطيـة      بدأ  متسكه الثابت مب  يؤكد من جديد      -٧  
  ؛ثنية والعرقية أشكال التحريض على الكراهية اإلكافةويدين 

حكومة غينيا على مواصلة عملية إصالح قوات األمن والدفاع الـيت           حيث    -٨  
   احترام حقوق اإلنسان وتضمن ممارسة احلقوق املدنية والسياسية؛تستوعب

__________ 

)١( S/2009/693. 
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 لتعزيز احلوكمة القضائية    الً شام اًبرناجمأن تضع   حكومة غينيا على    يشجع    -٩  
 ٢٠١٣وفقاً هلدفها الرامي إىل جعل سنة   يسمح بتكثيف جهود مكافحة اإلفالت من العقاب        

  ؛اإلصالحات املتعلقة باالحترام التام حلقوق اإلنسانسنة للعدل، وأن تعّزز 
 عينتهم حكومة غينيا للتحقيق     نفريق القضاة الذي  التدابري اليت اختذها     يالحظ  -١٠  

وتوجيه االهتـام إىل    ، مبا يف ذلك استجواب الضحايا       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨حداث  يف أ 
 الوسـائل  على ضمان، ويشجع فريق القضاة على مواصلة عمله وحيث احلكومة         املشتبه فيهم 

 من االضطالع بالوالية اليت كُلف هبا؛ فعلياً لتمكينه  للفريقالظروف األمنية الالزمةو

  :ى اختاذ التدابري اإلضافية التاليةحكومة غينيا علحيث   -١١  
دعم العمل الذي أجنزه فريق القضاة وتسريع وترية املالحقـات القـضائية              )أ(  

، مبا فيها أعمال العنف اجلنسي اليت ارُتكبت     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨للمتورطني يف أحداث    
 والـشهود   حبق النساء والفتيات، وذلك يف ظروف تضمن أمن القضاة واملوظفني القضائيني          

والضحايا ومحايتهم، وتضمن شفافية والية فريق القضاة وأساليب عملـه، وقدرتـه علـى              
 ؛التحقيق وعلى مالحقة املسؤولني املتورطني يف هذه األحداث بكافة مستوياهتم

ضمان محاية الناجني من أعمال العنف، مبا يف ذلك ضحايا العنف اجلنسي،              )ب(  
املساعدة والتعويض، السيما املساعدة الطبية والدعم      ومنحهم أي شكل مناسب من أشكال       

  ؛النفسي، وخاصة يف حالة ضحايا أعمال العنف املرتكبة بدافع جنسي
 ٢٨دفع تعويضات ألسر الضحايا الـذين لقـوا حـتفهم يف أحـداث                )ج(  

  ودفع تعويضات منصفة للجرحى بسبب معاناهتم اجلسدية والنفسية؛٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

 أوفدهأن حكومة غينيا وافقت على تلقي املساعدة التقنية من خبري           يالحظ    -١٢  
 خرباء األمم املتحدة املعين بسيادة القانون والعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع، وحيـث              فريق

احلكومة على مواصلة التعاون مع مكتب املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف              
  ؛)٢(حاالت الرتاع

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حالة          يط علماً حي  -١٣  
  حقوق اإلنسان يف غينيا؛

  :للقيام مبا يلي نداءه إىل اجملتمع الدويل  بقوةيكرر  -١٤  
  

__________ 

)٢( A/HRC/22/39. 
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 املساعدة املناسبة إىل السلطات الغينية لتعزيز احترام حقوق اإلنسان،          ميقدت  )أ(  
ية لأللفية، ومكافحة اإلفالت من العقاب، وإصالح قطاعي        مبا يف ذلك بلوغ األهداف اإلمنائ     

 ؛ عن املبادرات اجلارية لتعزيز احلقيقة والعدالة واملصاحلة الوطنية، فضالًاألمن والقضاء

 يف غينيا؛حلقوق اإلنسان السامية األمم املتحدة دعم مكتب مفوضية   )ب(  

ة والعشرين  اخلامسدورته   املفوضة السامية إىل أن تقدم إىل اجمللس يف          يدعو  -١٥  
  .يف غينيامكتب املفوضية األعمال اليت اضطلع هبا عن تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان و

  .اإلبقاء على هذه املسألة قيد نظره يقرر  -١٦  

        


