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 موجهـة مـن األمـني العـام إىل     ٢٠٠٩ديـسمرب  / كـانون األول ١٨رسالة مؤرخة       
  رئيس جملس األمن

ــن يف          ــس األمـ ــه إىل جملـ ــذي أحلتـ ــراري، الـ ــري إىل قـ ــأن أشـ ــشرف بـ  تـــشرين ٢٨أتـ
، بإنــشاء جلنــة حتقيــق دوليــة للتحقيــق يف أعمــال العنــف الــيت وقعــت يف   ٢٠٠٩أكتــوبر /األول

ــوم  ــاكري ي ويف هــذا الــصدد، أود أن أحــيط أعــضاء جملــس   . ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٢٨كون
  .األمن علما بأن اللجنة انتهت للتو من مهمتها وقدمت يل تقريرها النهائي

ســبتمرب / أيلــول٢٨التثبــت مــن حقيقــة مــا وقــع يف  وتعلمــون أن اللجنــة قــد كلفــت ب   
لقيـام، قـدر    ، وتصنيف اجلرائم املرتكبـة مـن الناحيـة القانونيـة، وحتديـد املـسؤوليات، وا               ٢٠٠٩

  .اإلمكان، بتحديد هوية األشخاص املسؤولني، وتقدمي توصيات
وأود أن أحيــل يف هــذه الرســالة إىل أعــضاء جملــس األمــن نــسخة مــن التقريــر النــهائي     

وأعتـزم أيـضا إحالـة التقريـر إىل رئـيس الدولـة املؤقـت جلمهوريـة غينيـا،           ). انظـر املرفـق   (للجنة  
  .ومفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياوإىل مفوضية االحتاد األفريقي، 

ــق حبمايــة            ويف رســاليت إىل احلكومــة الغينيــة، ذكــرت احلكومــة بالتزاماهتــا فيمــا يتعل
كما أكدت حاجة احلكومة الغينيـة املاسـة        . الضحايا أو الشهود وخباصة من تعاونوا مع اللجنة       

ائيــا عـن اللجــوء إىل العنـف الــذي طبــع   إىل اغتنـام الفرصــة الـيت يتيحهــا هـذا التقريــر للتخلـي هن    
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨األحداث املأساوية اليت وقعت يف 

  .وأرجو إطالع أعضاء جملس األمن على هذه الرسالة  
  مون -  كي بان )توقيع(
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  املرفق
ــائع والظــروف الــيت          ــد الوق ــة املكلفــة بتحدي ــة التحقيــق الدولي ــر جلن تقري

   يف غينيا٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول٢٨اكتنفت أحداث 
    

  موجز  
ــة    ــالة مؤرخـ ــوبر / تـــشرين األول٢٨يف رسـ ــم  ٢٠٠٩أكتـ ــام لألمـ ــغ األمـــني العـ ، أبلـ

املتحدة، بان كي مون، أعـضاء جملـس األمـن قـراره إنـشاء جلنـة حتقيـق دوليـة مكلفـة بتحديـد                         
 يف غينيـا واألحـداث ذات       ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨الوقائع والظروف اليت اكتنفت أحداث      

ــصلة ا ــسؤوليات،         ال ــد امل ــة، وحتدي ــصنيف اجلــرائم املرَتكَب ــرة، وت ــك مباش ــد ذل ــيت وقعــت بع ل
  .والتعرُّف حيثما أمكن على مرتكبيها، وتقدمي توصيات

واســتمعت اللجنــة، خــالل التحقيــق الــذي أجرتــه، إىل أقــوال رئــيس مجهوريــة غينيــا      
  . شخصاً يف كوناكري وداكار٦٨٧وقابلت . وعدد من ممثلي حكومته

 شخـصاً   ٦٧ شخـصاً قُِتلـوا أو اختفـوا، منـهم           ١٥٦ وسع اللجنة أن تؤكـد هويـة         ويف  
 شخـصاً شـوهدوا مقتـولني يف امللعـب أو يف املـشارح         ٤٠قُِتلوا وُسلِّمت جثثهم إىل أسـرهم، و      

ــثهم بعــد ذلــك، وكــذلك     شخــصاً شــوهدوا يف امللعــب ومــا زال مــصريهم   ٤٩واختفــت جث
ى األقــل تعرضــَن لالغتــصاب ولغــريه مــن أشــكال   نــساء علــ١٠٩وتؤكــد اللجنــة أن . جمهــوالً

وتوفيــت عــدة . العنــف اجلنــسي، مبــا يف ذلــك تــشويه األعــضاء التناســلية واالســترقاق اجلنــسي 
وتؤكـد اللجنـة    . نساء متأثرات جبراحهن بعد تعرضهن العتداءات جنسية موِغلـة يف الوحـشية           

.  أو الالإنـسانية أو املهينـة      أيضاً وقوع مئـات أخـرى مـن حـاالت التعـذيب أو املعاملـة القاسـية                
وقد ألقي القبض على عشرات األشخاص واحُتجِزوا احتجازاً تعـسفياً يف معـسكري ألفـا يايـا            

) الـسرية املتحركـة للتـدخل واألمـن    (ديالو وكوندارا وكذلك يف ثكنة شرطة مكافحة الشغب  
ين مــن وقامــت قــوات األمــن أيــضاً بــصفة منهجيــة بــسلب املتظــاهر. حيــث تعرضــوا للتعــذيب

  .أمواهلم وأقدمت على عمليات هنب
 ٢٨وتــرى اللجنــة أن الــسلطات الغينيــة عمــدت، أثنــاء االعتــداءات الــيت وقعــت يــوم    
سـبتمرب واأليـام التاليـة، إىل حمـو آثـار االنتـهاكات املرَتكَبـة هبـدف إخفـاء الوقـائع، مثـل                       /أيلول

مجاعيـة، وحرمـان اجلرحـى     تنظيف امللعب، ونقل جثث ضحايا االعتداءات، ودفنهم يف مقابر          
ــى        ــسيطرة العــسكرية عل ــة، وإحكــام ال ــائق الطبي ــة، واإلتــالف املقــصود للوث ــة الطبي مــن العناي

وأدت هــذه العمليــة إىل إرســاء منــاخ مــن الرعــب وانعــدام األمــن يف  . املستــشفيات واملــشارح
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وختلـص اللجنـة مـن ذلـك إىل أن عـدد ضـحايا مجيـع هـذه االنتـهاكات هـو                  . صفوف السكان 
  .ى األغلب أعلى من ذلكعل

وقدمت احلكومة الغينية روايات لألحداث متناقضة كل التناقض، إذ أكـدت مـثالً أن            
قوات األمن اليت كانت موجودة آنذاك كانت قليلة وال ميكنها ارتكاب هذا العدد الكـبري مـن      

ذين االعتداءات، ونسبت من جهة أخرى املـسؤولية عـن األحـداث إىل الزعمـاء الـسياسيني الـ                 
ونفــت الـسلطات إمكانيـة ارتكــاب أعمـال اغتـصاب أو غريهــا مـن أشــكال      . اسـتفّزوا اجلـيش  

العنــف اجلنــسي، حبجــة أن مثــل هــذه األعمــال ال ميكــن ارتكاهبــا يف مكــان عــام ويف غــضون    
 دقيقة، وهي املدة اليت أكدت الروايـة الرمسيـة أن األحـداث الـيت وقعـت يف                  ٢٠دقائق إىل    ١٠

 شخـصاً وجــرح     ٦٣وإىل جانب ذلك، تعترف احلكومة مبقتل مـا جمموعـه           . امللعب استغرقتها 
 امـرأة   ٣٣ شخـصاً، وتؤكـد املستـشفيات أهنـا عاجلـت مـا ال يقـل عـن                   ١ ٣٩٩يقل عـن     ال ما

  .تعرضن لالغتصاب أثناء األحداث
ويف أعقاب هذه األحـداث، أنـشأت احلكومـة جلنـة حتقيـق وطنيـة أسـندت إليهـا وإىل                    

حيات واسـعة يبـدو أهنـا أرهبـت الـشهود أكثـر ممـا شـجعتهم علـى اإلدالء                    ذراعها املسلح صال  
  .بشهاداهتم
وختلــص اللجنــة إىل أن غينيــا انتــهكت عــدداً مــن أحكــام االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق     

  .اإلنسان اليت صّدقت عليها
 ٢٨وتــــرى اللجنــــة أنــــه مــــن املعقــــول اخللــــوص إىل أن اجلــــرائم املرتكبــــة يف يــــوم   
وتندرج هـذه   .  ويف األيام التالية ميكن وصفها بأهنا جرائم ضد اإلنسانية         ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول

اجلرائم يف إطار هجوم عام ومنهجي شّنته عدة جهات منها احلرس اجلمهـوري وأفـراد الـدرك      
. املكلفــون مبكافحــة املخــدرات وأعمــال اللــصوصية وأفــراد امليليــشيات ضــد الــسكان املــدنيني 

أنه يوجد من األسـباب مـا يكفـي الفتـراض املـسؤولية اجلنائيـة لـبعض          وختلص اللجنة أيضاً إىل     
األشخاص املذكورة أمساؤهم يف التقرير، سواء بـصفة مباشـرة أو بـصفتهم قـادة عـسكريني أو                  

  .لكوهنم يشغلون مناصب عالية يف الترتيب اهلرمي
  :وتقدم اللجنة توصيات منها ما يلي  
 توصـي اللجنـة بـأن يتـابع جملـس األمـن احلالـة يف          للحيلولة دون تفاقم احلالة يف غينيـا،        

ــاً، علــى األقــل       البلــد وبــأن تفــتح فيــه مفوضــية األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان مكتب
  .٢٠١٠ لسنة
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وملعاجلة أوجـه القـصور املؤسـسية الداخليـة، توصـي اللجنـة اهليئـات الوطنيـة والدوليـة                    
.  غينيـا علـى إصـالح جيـشها ونظامهـا القـضائي      بتوخي مجيع التدابري الـيت مـن شـأهنا مـساعدة        

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستهل غينيا عملية حبث عـن احلقيقـة مـن أجـل تـسليط الـضوء علـى            
  .ماضيها املؤمل

سـبتمرب، توصـي اللجنـة حبـثّ احلكومـة الغينيـة بقـوة              / أيلول ٢٨وفيما يتعلق بأحداث      
 عــن املخــتفني، وتقــدمي طلــب إىل احملكمــة  علــى إعطــاء األســر املعنيــة مجيــع املعلومــات املفيــدة 

اجلنائية الدولية لفتح حتقيق بـشأن املـسؤولني املفترضـني عـن ارتكـاب اجلـرائم ضـد اإلنـسانية،                    
  .ومنح الضحايا تعويضات مناسبة، واختاذ عقوبات هادفة ضد مرتكيب االنتهاكات الرئيسيني

ا يف جمال محاية الـضحايا أو الـشهود         وتذكِّر اللجنة احلكومة الغينية بتعهداهتا والتزاماهت       
وتوصـي أخـرياً مجيـع الـدول القـادرة          . وال سيما الضحايا أو الشهود الذين تعاونوا مـع اللجنـة          

على استقبال أي ضحية أو شاهد معرَّض للخطر، وفقاً لقواعـد القـانون الـدويل للجـوء، علـى          
  .القيام بذلك
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات      

  ٦  ٣٩- ١  ....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٦  ٨- ١  ............................................................مقدمة  - ألف     
  ٨  ٢٧- ٩  .........................................املنهجية اليت اتبعتها اللجنة  -  باء     
  ١١  ٢٨-٢٣  ....................................................اإلطار القانوين  - جيم     
ــة يف أحـــــداث     - دال      ــة املتورطـــ ــزة األمنيـــ ــيم األجهـــ ــول٢٨هيكـــــل وتنظـــ     / أيلـــ
  ١٣  ٣٩-٢٩  ......................................................٢٠٠٩سبتمرب          

  ١٦  ١٦٨-٤٠  ....................................................................الوقائع  - ثانياً  
  ١٦  ٥٢-٤٠  ...................................سبتمرب/يلولأ ٢٨سياق أحداث   - ألف     
  ٢٠  ٦٩-٥٣  .............................سبتمرب/ أيلول٢٨ يف تسلسل األحداث  -  باء     
 ٢٤  ١٤٦-٧٠  ...يام التاليةسبتمرب واأل/ أيلول٢٨وصف االنتهاكات اليت ارتكبت يف   - جيم     

  ٤٢  ١٦٨- ١٤٧  ....................................رد فعل احلكومة على األحداث  - دال     
  ٤٩  ٢٠٠- ١٦٩  ...............................................توصيف االنتهاكات واجلرائم  - ثالثاً  

  ٤٩  ١٧٩- ١٦٩  ..........................................اكات حقوق اإلنسانانته  - ألف     
  ٥٢  ٢٠٠- ١٨٠  ...................................انتهاكات القانون اجلنائي الدويل  -  باء     

  ٥٨  ٢٥٣- ٢٠١  ...............................................................املسؤوليات  - رابعاً  
  ٥٨  ٢١١- ٢٠١  ...............مسؤوليات الدولة الغينية عن انتهاكات حقوق اإلنسان  - ألف     
  ٦٠  ٢٥٣- ٢١٢  .............ويلاملسؤوليات الفردية عن انتهاكات القانون اجلنائي الد  -  باء     

  ٦٩  ٢٨٠- ٢٥٤  ...................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
  ٦٩  ٢٧٦- ٢٥٤  ...................................االستنتاجات والتوصيات املفصلة  - ألف     
  ٧٤  ٢٨٢- ٢٧٧  .................................................ملخص التوصيات  -  باء     

  املرفق
 ٧٦  ...........................................................................سبتمرب/أيلول ٢٨خمطط ملعب   
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  مقدمة  -أوالً   
  مقدمة  -ألف   

  عملية إنشاء جلنة التحقيق الدولية  -  ١  
، أبلـغ األمـني العـام لألمـم املتحـدة،         ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٨ رسالة مؤرخة    يف  - ١

بــإجراء ) اللجنــة(الــسيد بــان كــي مــون، أعــضاء جملــس األمــن قــراره تكليــف جلنــة حتقيــق دوليــة  
حتريات يف حاالت القتل واإلصابات الكثرية واالنتهاكات اجلسيمة املزعومة حلقوق اإلنسان اليت            

وتتمثل والية اللجنـة يف حتديـد الوقـائع         . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨هورية غينيا يف    ارُتِكبت يف مج  
 واألحـداث ذات الـصلة الـيت وقعـت          ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨والظروف اليت اكتنفت أحداث     

بعد ذلك مباشرة، وتصنيف اجلرائم املرَتكَبة، وحتديد املـسؤوليات، والتعـرُّف حيثمـا أمكـن علـى                 
ــا ــ .)١(مرتكبيه ــسان     وطُِل ــوق اإلن ــسامية حلق ــم املتحــدة ال ــوق  (ب إىل مفوضــية األم مفوضــية حق
أن تقــدم دعمهــا إىل اللجنــة الــيت عليهــا أن تقــدم تقريرهــا إىل األمــني العــام يف غــضون  ) اإلنــسان

  .)٢(شهرين بعد بدء عملها
أكتـوبر  / تـشرين األول  ٢ويستجيب هذا القـرار، مـن جهـة أوىل، للرغبـة الـيت أبـداها يف                   - ٢

 مجهورية غينيا، ومـن جهـة أخـرى للنـداء الـذي وجهتـه اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب                       رئيس
أفريقيا وفريق االتصال الدويل املعين بغينيا إىل األمني العام إلنشاء جلنة حتقيـق دوليـة بالتعـاون مـع                   

م ويف هذا السياق حظي قرار األمني العا      . )٣(االحتاد األفريقي وبدعم من مفوضية حقوق اإلنسان      
، )٥(، وجملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة )٤(بترحيــب اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا 

  .)٦(واالحتاد األفريقي
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٠ إىل   ١٦ومبوجب هذا القرار، أوفد األمني العام يف الفترة من            - ٣

جلهـات الفاعلـة الوطنيــة    بعثـة اسـتطالعية إىل غينيـا واملنطقــة دون اإلقليميـة للتـشاور مــع ا     ٢٠٠٩
وتـرأس  . واإلقليمية حول طرائـق إنـشاء اللجنـة واالسـتعالم عـن موقـف الـسلطات الغينيـة إزاءهـا                   

__________ 
)١ ( S/2009/556. 
 .٦املرجع نفسه، املرفق، الفقرة  ) ٢(
نـة   والبيـان النـهائي للـدورة الثام       ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩بيان اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املـؤرخ          ) ٣(

 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٢لفريق االتصال الدويل املعين بغينيا املؤرخ 
ــا، املعقــود يف       ) ٤(  تــشرين ١٧البيــان الــصادر عــن اجتمــاع مــؤمتر القمــة للجماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي

 .٢٠٠٩أكتوبر /األول
 .(S/PRST/2009/27)بيان رئيس جملس األمن التابع لألمم املتحدة  ) ٥(
ائي لالجتماع السابع بعد املائتني جمللس السالم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي املعقـود علـى مـستوى                البيان النه  ) ٦(

 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩رؤساء الدول واحلكومات يف أبوجا يف 
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البعثة األمني العام املساعد للشؤون السياسية، السيد هايلي منكريوس، وكانت مؤلفـة مـن ممـثلني             
أفريقيا الغربيـة، ومفوضـية     عن مكتب الشؤون القانونية لألمم املتحدة، ومكتب األمم املتحدة يف           

وخالل هذه البعثة، أعرب كل من رئيس مجهورية غينيا، النقيب موسى داديس    . حقوق اإلنسان 
خطياً عن استعداد احلكومة الغينية للتعاون مـع         )٨(ورئيس الوزراء السيد كابيين كومارا     )٧(كامارا

 ٦ إىل   ١ يف الفتـرة مـن       وأوفـدت مفوضـية حقـوق اإلنـسان مـن ناحيتـها،           . اللجنة وتيسري عملـها   
  .، بعثة إىل كوناكري يف غينيا، من أجل اإلعداد جمليء اللجنة٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

  والية جلنة التحقيق بشأن غينيا  - ٢  
، وافق األمني العام على والية اللجنة بالـصيغة الـيت           ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧يف    - ٤

حتقق اللجنـة يف الوقـائع والظـروف الـيت          " هذه الوالية،    ومبوجب. أعدهتا مفوضية حقوق اإلنسان   
ــول٢٨اكتنفــت أحــداث   ــك     ٢٠٠٩ســبتمرب / أيل ــد ذل ــيت وقعــت بع ــصلة ال  واألحــداث ذات ال

) ج(تـصنيف اجلـرائم؛     ) ب(حتديد الوقـائع؛    ) أ(وللقيام بذلك، ُعهد إىل اللجنة مبا يلي        ". مباشرة
تقدمي توصيات تشمل   ) د(رائم حيثما أمكن؛    حتديد املسؤوليات، والتعرف على هوية مرتكيب اجل      

ولكي تتمكن اللجنة من إجناز حتقيقاهتا، تنص الوالية على          .)٩(بوجه خاص تدابري تتعلق باملساءلة    
وعلــى احلكومــة أن . أهنــا تتمتــع، عنــد قيامهــا بالتحريــات، بالتعــاون الكامــل مــن حكومــة غينيــا   

بيانات الشهود الالزمة هلـا وتكفـل هلـا حريـة           تستجيب ملا تطلبه من مساعدة يف مجع املعلومات و        
  .التنقل يف كامل أحناء أراضيها والوصول إىل مجيع مصادر املعلومات الالزمة الجناز واليتها

وســيطلع . وتقــدم اللجنــة تقريرهــا إىل األمــني العــام يف غــضون شــهرين بعــد بــدء عملــها  -٥
 األفريقــي وحكومــة غينيــا علــى  حتــاداألمــني العــام اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واال 

  .التقرير فحوى

  تكوين اللجنة  - ٣  
. تنص والية اللجنة على أهنا تتكـون مـن ثالثـة أعـضاء مـشهود هلـم باالسـتقامة والرتاهـة           - ٦

، عني األمني العام، بالتشاور مع اجلماعة االقتصادية لـدول  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠ويف  
، والــسيدة فرانــسواز جنينــداهايو )اجلزائــر(فريقــي، الــسيد حممــد جبــاوي غـرب أفريقيــا واالحتــاد األ 

  ). موريشيوس(، والسيدة براميال باتن )بوروندي(كايريامريوا 

__________ 
 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١رسالة الرئيس داديس كامارا إىل األمني العام يف  ) ٧(
، الــسيد كــابيين كومــارا، إىل األمــني العــام املــساعد لألمــم املتحــدة، الــسيد هــايلي  رســالة رئــيس الــوزراء الغــيين ) ٨(

 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٩منكريوس، يف 
)٩ ( S/2009/556 ٢، املرفق، الفقرة. 



S/2009/693
 

8 09-66257 
 

والـسيد جبــاوي دبلوماسـي وحقــوقي جزائــري، ومـن مجلــة املناصــب الـيت شــغلها، كــان       - ٧
.  اجلزائر لدى األمم املتحـدة     وزيراً خلارجية اجلزائر وسفرياً هلا يف فرنسا، كما شغل منصب سفري          

وكان أيضاً قاضياً يف حمكمة العدل الدولية ورئيساً هلا، كما ترأس اهليئة القضائية العليا يف اجلزائر                
أما السيدة جنينداهايو كايريامريوا فقـد كانـت وزيـرة للتـضامن وحقـوق       . وهي اجمللس الدستوري  

تـــوطني وإدمـــاج املـــشردين داخليـــاً يف اإلنـــسان والـــشؤون اجلنـــسانية، ووزيـــرة مكلفـــة بإعـــادة 
وشغلت أيضاً منصب مستشارة للشؤون اجلنسانية وملسائل تقـدمي املـساعدة للـضحايا             . بوروندي

أما السيدة باتن فهي حمامية من موريشيوس وعـضو         . لدى احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا     
 كـثرية عـن أشـكال العنـف ضـد املـرأة            وقد نشرت أعماالً  . يف جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة      

  .وعن حقوق الطفل
ــة مؤلفــة       - ٨ ــة يف عملــهم، شــكلت مفوضــية حقــوق اإلنــسان أمان وملــساعدة أعــضاء اللجن

ــدويل، وال ســيما يف حقــوق    )١٠( شخــصا١٤ً مــن ، يــستوفون مجيعــاً معــايري اخلــربة يف القــانون ال
ربة يف جمال التحقيق يف انتهاكات حقـوق        اإلنسان ويف القانون اجلنائي الدويل، كما يتمتعون باخل       

وتـوىل الـسيد روبرتـو ريتـشي، رئـيس قـسم دعـم              . اإلنسان، مبا يف ذلك أشـكال العنـف اجلنـسي         
  . بعثات السالم واالستجابة السريعة يف مفوضية حقوق اإلنسان، رئاسة أمانة اللجنة

  
  املنهجية اليت اتبعتها اللجنة  -باء   

ــسي   - ٩ ــة، ال ــداهايو كــايريامريوا   ســافر رئــيس اللجن ــسيدة جنين ــة، ال د جبــاوي، وعــضوا اللجن
ــاتن يــوم    إىل نيويــورك ملقابلــة األمــني العــام لألمــم   ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥والــسيدة ب

وواصــل أعــضاء اللجنــة بعثتــهم مبقابلــة مفوضــة األمــم املتحــدة  . مــون-املتحــدة، الــسيد بــان كــي
كما عقد أعضاء اللجنـة جلـسة   . نوفمرب/شرين الثاين ت١٩السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف يوم  

ــابلوا عــدداً مــن املمــثلني         ــا وق ــيني مبــسألة غيني ــسان املعن عمــل مــع مــوظفي مفوضــية حقــوق اإلن
نـوفمرب حيـث كانـت أمانـة     / تـشرين الثـاين  ٢٥الدبلوماسيني قبل أن يـسافروا إىل كونـاكري يـوم     

  .هلا امليدانيةنوفمرب، أعما/ تشرين الثاين١٥اللجنة قد بدأت، يف 
ــسان يف          - ١٠ ــوق اإلن ــة حبق ــة معني ــت حمقق ــاكري، كان ــة إىل كون ــة اللجن ــل وصــول أمان وقب

أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٤ إىل ١٧مفوضية حقوق اإلنسان قد سافرت إىل داكـار يف الفتـرة مـن             
وقابلـت احملققـة عـدداً مـن اجلهـات الفاعلـة يف        . سـبتمرب / أيلـول  ٢٨جلمع معلومات عـن أحـداث       

تمع املدين الغيين وممثلني عن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واألمم املتحدة ومنظمات             اجمل
  . حقوق اإلنسان واملنظمات الدولية اليت هلا مكاتب يف داكار

__________ 
 . انُتدبت خبريتان من آلية االستجابة السريعة للعدالة ومن صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة على التوايل ) ٩(
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وبدأت األمانة حتقيقاهتا األولية بعد أن قابلت العقيد سيبا لوهوالمو، وزير العدل، الذي               - ١١
 كامارا حلقـة وصـل للتعامـل مـع اللجنـة؛ كمـا قابلـت الـسيد بـوبكر                    عينه الرئيس موسى داديس   

باري، الوزير املكلف بشؤون البناء وإدارة اإلقليم واملباين العامة؛ ورئـيس ديـوان وزيـر اخلارجيـة                  
  .يف غياب الوزير

 واملنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان       )١١("القوى احلية "وقابل احملققون حركة      - ١٢
ريف بأنفسهم واالتفاق على طريقة عمل تكفل إجـراء املقـابالت دون تعـريض أمـن الـشهود                  للتع

وقابــل احملققــون أيــضاً مــوظفني يف وكــاالت األمــم املتحــدة   . والــضحايا وأفــراد أســرهم للخطــر 
  .املتخصصة يعملون هناك

لـى مجيـع   وبالنظر إىل ما أعلنه رئيس مجهورية غينيا من أنه مل يكن يف وسـعه الـسيطرة ع               - ١٣
عناصر قوات حفظ النظام، الذين يـشتبه يف ارتكـاهبم انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، وبغيـة ضـمان                    
محاية أفضل للشهود والضحايا وأفراد أسرهم، قررت اللجنة اإلقـالل إىل أدىن حـد مـن االتـصال                  

وحرصـاً علـى    . الفردي هبؤالء األشخاص وجتنب إجراء املقابالت يف أماكن سـكناهم أو عملـهم            
ظ األدلة املادية إلجراءات املالحقة اجلنائية احملتملـة، امتنعـت اللجنـة عـن زيـارة األمـاكن الـيت                    حف

ت علــى عــدة شــهادات متطابقــة يف  حــددها الــشهود علــى أهنــا مقــابر مجاعيــة، رغــم أهنــا حــصل   
  .الشأن هذا
 شخــصاً مــن الــشهود والــضحايا ٦٨٧وهكــذا فقــد أجــرى احملققــون مقــابالت مــع   -  ١٤

وقامت املنظمات غري احلكومية اليت كانـت قـد   . هم يف مواضع خمتلفة من املدينة  وأفراد أسر 
وقابــل . أجــرت حتريــات يف هــذا الــشأن مــن قبــل مبوافــاة احملققــني بعــروض عــن األحــداث    

ــامني يف      ــة احملـ ــة ونقابـ ــة العامـ ــام وأعـــضاء يف النيابـ ــضاء يف قـــوى حفـــظ النظـ ــون أعـ احملققـ
سؤولني عن العيادات وموظفي املستـشفيات الـيت        وأجريت مقابالت أيضاً مع م    . كوناكري

  .قدمت العالج للضحايا
وأُعدَّ برنامج عمل أعضاء اللجنة بالتشاور مع السلطات ومع منسق األمم املتحدة املقيم          - ١٥

والتقى أعضاء اللجنة يف اليوم األول لوصوهلم بـرئيس الـوزراء كـابيين كومـارا وبأعـضاء                 . املؤقت
وأكـد رئـيس اجلمهوريـة مـن     . ئيس مجهورية غينيا، موسى داديس كامارايف احلكومة وكذلك بر   

كمـا طمـأن اللجنـة بـأن        .جديد تعاون مجيع السلطات املدنية والعسكرية تعاوناً كامالً مع اللجنـة          
وقابـل أعـضاء اللجنـة أيـضاً يف اليـوم           . حكومته تكفَل األمـان للـشهود والـضحايا وأفـراد أسـرهم           

كمـا التقـوا بأعـضاء جملـس رجـال الـدين       . املتحدة املوجودة يف البلدنفسه ممثلي مؤسسات األمم     
  .املكوَّن من مسيحيني ومسلمني

__________ 
 .م األحزاب السياسية املعارضة والنقابات واجملتمع املدينحركة تض ) ١٠(
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ــداث          - ١٦ ــه أحـ ــت فيـ ــذي وقعـ ــب الـ ــارة امللعـ ــاهتم بزيـ ــة حتريـ ــضاء اللجنـ ــل أعـ  ٢٨وواصـ
واستمعوا إىل أقوال رئيس اجلمهورية موسى داديـس كامـارا؛         . سبتمرب واألماكن احمليطة به   /أيلول

فاع؛ ووزير العدل؛ ووزير الـصحة والنظافـة العامـة؛ والـوزير املكلَّـف بـاألمن الرئاسـي                  ووزير الد 
؛ ووزيـر   )املـالزم أبـو بكـر شـريف ديـاكييت امللقَّـب تومبـا             (ومعاون الـرئيس    ) النقيب كلود بيفي  (

ــصوصية    ــارا  (األجهــزة اخلاصــة ومكافحــة املخــدرات والل ــورو كام ــد موســى تيغب ــر )الرائ ؛ ووزي
؛ ووزيـر اإلدارة اإلقليميـة والـشؤون        )ألكـسندر سيـسي لـوا     (ن املغتـربني الغينـيني      اخلارجية وشـؤو  

جلنــة (وقــابلوا أيــضاً أعــضاء يف اللجنــة الوطنيــة لألزمــة الــصحية   ). فريــدريك كولييــه(الــسياسية 
وأثنـاء اجتمـاع ُعقـد      . حبضور وزير الصحة ومديريت مستشفيي إينيـاس ديـن ودونكـا           )١٢()األزمة

، اسـتمع أعـضاء اللجنـة إىل أقـوال األشـخاص احلاضـرين بـصفتهم ممـثلني                  "احليةالقوى  "مع ممثلي   
  .سياسيني وكذلك بصفتهم ضحايا أو شهوداً

وزار أعــضاء اللجنــة مستــشفيي إينيــاس ديــن ودونكــا العــامني، واســتمعوا إىل أقــوال           - ١٧
. األيام الـيت تلتـه  سبتمرب و/ أيلول٢٨املسؤولني واألطباء احلاضرين عند تقدمي العالج لضحايا يوم    

واستمعوا . وزار أعضاء اللجنة أيضاً منازل بعض الزعماء السياسيني اليت عاثت فيها يد التخريب            
إىل عدد من الضحايا والشهود وأقرباء الضحايا، ممن اختارهم مسبقاً احملققون، واستقبلوا كذلك             

  .كل شخص أبدى رغبته يف مقابلة اللجنة
 داكــار ملقابلــة بعــض الــضحايا والــشهود الــذين جلــأوا إىل       وســافر أعــضاء اللجنــة إىل    - ١٨

  .وقابلوا أيضاً ممثلني عن اجملتمع الدويل ومؤسسات األمم املتحدة. السنغال
وكان من املقرر وفقاً لربنامج العمل أن تعقد اللجنـة يف هنايـة بعثتـها يف كونـاكري لقـاء                      - ١٩

إال أن هـذا اللقـاء أُلغـي بـسبب          .  ألعماهلـا  مع رئـيس مجهوريـة غينيـا بـشأن االسـتنتاجات األوليـة            
وغـادر أعـضاء اللجنـة كونـاكري        . حماولة االغتيال اليت تعرض هلا الرئيس موسـى داديـس كامـارا           

وأصدرت اللجنـة بيانـاً صـحفياً أوضـحت فيـه أهنـا أهنـت حتقيقاهتـا                 . ديسمرب/ كانون األول  ٥يوم  
  .امليدانية وقدمت استنتاجاهتا األولية

يع املقابالت اليت أجرهتا اللجنة مع الـسلطات دومنـا صـعوبة وبتعاوهنـا الكامـل،                ومتت مج   - ٢٠
وُيـذكر بوجـه خـاص أن املـالزم تومبـا           . باستثناء بعـض الطلبـات الـيت ُرفـضت أو بقيـت دون رد             

رفض طلباً للجنة مبقابلة أشخاص حمددي اهلوية وموجودين حتت قيادته يشتبهوا يف أهنم شـاركوا          
كمـا وجهـت اللجنـة      . سـبتمرب / أيلول ٢٨ألحداث اليت وقعت يف امللعب يوم       مشاركة نشطة يف ا   

طلباً إىل وزارة الدفاع لزيارة معسكري كوندارا وكاسا ولكنها مل تتلق رداً، كمـا أهنـا مل حتـصل              

__________ 
، وهـي تعمـل بالتعـاون مـع         ٢٠٠٧فربايـر   /ينـاير وشـباط   /يف أعقاب أحداث كـانون الثـاين      " جلنة األزمة "أُنشئت   ) ١١(

وتنـسق هـذه اللجنـة تـوفري الرعايـة          . شركاء مثل اليونيسيف ومنظمة الـصحة العامليـة ومنظمـة أطبـاء بـال حـدود               
 . األزمات، وتتوىل رعاية املرضى وتقدمي األدوية هلم عند إضراب العاملني يف اجملال الصحيللضحايا يف
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 ويف خمفـر بيلفـو علـى    قط على نسخة من التقرير الذي أعدته الشرطة التقنيـة والعلميـة يف امللعـب             
  . شفوياً عدة مرات من املدير العام للشرطة الوطنيةالرغم أهنا طلبته

وثــائق ونــصوص رمسيــة ومقــاالت (وتلقــت اللجنــة عــدداً كــبرياً مــن املــستندات اخلطيــة    - ٢١
واستعملت . سجلها الضحايا والشهود  ) صور وأفالم (ومن املستندات السمعية البصرية     ) صحفية

وسيتـسىن تعمـيم   . ف االنتـهاكات املبلـغ عنـها   اللجنة مجيع هذه املستندات يف إطـار حتليلـها ملختلـ         
املــستندات والــشهادات والــصور الــيت تلقتــها اللجنــة والــيت جــرى حفظهــا وإيــداعها يف مفوضــية  

م لألمـــم املتحـــدة مـــع مراعـــاة حقـــوق اإلنـــسان، علـــى عامـــة اجلمهـــور بـــإذن مـــن األمـــني العـــا 
  .السرية مبادئ
ديسمرب من أجل إجنـاز     / كانون األول  ١٦ إىل   ٧ومكثت اللجنة يف جنيف يف الفترة من          - ٢٢

وقررت اللجنة ألغراض الوفاء بواليتها، أن مستوى األدلة املطلوب إلثبات الوقـائع هـو             . تقريرها
التحقق من املعلومات لدى مصادر مـستقلة، وُيفـضَّل أن تكـون هـذه املـصادر شـهوداً مباشـرين،                

، لُيـستدل منـها أن شخـصاً معينـاً          وحصر جمموعة من القرائن مت التحقـق منـها يف ظـروف أخـرى             
ويطـابق هـذا النـهج املمارسـة        . ميكن، على حنو معقول، االشتباه يف ضلوعه يف ارتكاب جرمية ما          

املتبعة يف جلان التحقيـق الدوليـة الـيت تبحـث عـن جمموعـة مـن العناصـر املوثوقـة املؤيَّـدة مبعاينـات                         
 يؤيدها مصدر آخر علـى األقـل، كمـا أن           وعلى هذا األساس، ال يتضمن التقرير شهادة مل       . مثبتة

األرقام املذكورة بشأن خمتلـف أنـواع االنتـهاكات ال تنطبـق إال علـى أشـخاص ُحـدِّدت هويتـهم                     
  .امسياً

  
  اإلطار القانوين  -جيم   

  الداخلي القانون  -  ١  
/  كـــــــانون األول٢٣، ُعلـــــــق دســـــــتور  ٢٠٠٨ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول٢٤يف   - ٢٣

ويـنص هـذا    . ون األساسي جلمهورية غينيا، باستثناء البـاب الثـاين منـه          ، وهو القان  ١٩٩٠ ديسمرب
ــواطنني، وال ســ      ــوق األساســية للم ــات واحلق ــى احلري ــاين عل ــاب الث ــرأي   الب ــبري وال ــة التع يما حري

ــادة( ــسريات   ) ٧ امل ــة امل ــادة (واحلــق يف التظــاهر وإقام ــادة  ). ١٠امل ــز امل ــد هــذه  ٢٢وال ُتجي  تقيي
كان ذلك ضرورياً حلفظ النظام العام، وتنص حتديداً على جواز تفريـق            احلريات واحلقوق إال إذا     

التجمعات اليت تنطوي علـى أهـداف أو أنـشطة منافيـة للقـوانني أو ُتخـل بـشكل واضـح بالنظـام                        
 مــن الدســتور، ُتحــدَّد املبــادئ األساســية حلفــظ النظــام العــام بأحكــام ٥٩ومبقتــضى املــادة . العــام

 كــــانون ٣١ مــــن قــــانون العقوبــــات الــــصادر يف ١٢٢ إىل ١٠٦القــــانون، وال ســــيما املــــواد 
الـيت   األحكـام القانونيـة   ، وهـي    ٢٠٠٥وقانون مكافحـة الـشغب لعـام         )١٣(١٩٩٨ديسمرب  /األول

__________ 
). ١٠٧ و ١٠٦املادتـان   (كل اجتماع عام جيب أن يسبقه تقدمي بيان خطي ومفصَّل إىل السلطة اإلداريـة احملليـة                  ) ١٢(

ز بعد ذلك للسلطة اإلداريـة املـسؤولة        وجيو. وُتشعر السلطة احمللية باستالم هذا البيان وتبلغه إىل السلطة املختصة         
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 مـن   ١١٠ووفقاً للمادة   . تنظم التجمعات واالجتماعات واملواكب واملسريات يف األماكن العامة       
مـة اسـتخدام القـوة ضـد التجمعـات يف األمـاكن             قانون العقوبات، ال جيـوز ملمثلـي الـسلطات العا         

العامة إال إذا ُمورست ضدهم أعمال عنـف أو تعـذر علـيهم لـوال ذلـك الـدفاع عـن األرض الـيت              
ــتهم       ــيهم حبراس ــَد إل ــذين ُعهِ ــع واألشــخاص ال ــن املواق ــشغلوهنا أو ع ــة   . ي ــادئ العام وحبــسب املب

ن آداب مهنـة الـشرطة الوطنيـة الغينيـة           مـن قـانو    ٩الستخدام القوة، اليت تـذكِّر هبـا كـذلك املـادة            
، جيـــب أن يكـــون اســـتخدام القـــوة متناســـباً دائمـــاً مـــع  ١٩٩٨أغـــسطس / آب١١الـــصادر يف 

  .املنشود اهلدف
  

  القانون الدويل حلقوق اإلنسان  -  ٢  
وقعت غينيا وصدقت على معظم االتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة حلقـوق اإلنـسان وهـي                   - ٢٤

وفيمـا يلـي     .شأن أي دولة أخرى، مبعايري القانون الدويل العريف يف هذا اجملـال           مقيدة أيضاً، شأهنا    
العهـد الـدويل   : سـبتمرب / أيلـول ٢٨ستة صكوك دولية صـدقت عليهـا غينيـا تنطبـق علـى أحـداث          

اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة   
ــة ــة، واالتفاقي ــة مناهــضة     والثقافي ــز العنــصري، واتفاقي ــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي  الدولي

التعذيب وغريه من أشكال العقوبة أو املعاملـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، واتفاقيـة القـضاء               
يـضاف إىل   . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وامليثـاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان والـشعوب               

 وامليثــاق ١٩٩٠يوليــه / متــوز١٣قيــة حقــوق الطفــل الــيت صــدقت عليهــا غينيــا يف ذلــك أيــضاً اتفا
  .٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢١األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه الذي صدقت عليه غينيا يف 

ويبني الفصل الثالث من هذا التقرير أن عدداً من احلقـوق املكفولـة هبـذه االتفاقيـات قـد                     - ٢٥
ويبحث الفصل الرابع يف مسؤوليات والتزامات الدولـة      . سبتمرب/لول أي ٢٨انتهك خالل أحداث    

  .الغينية بشأن هذه االنتهاكات
  

  القانون اجلنائي الدويل  -  ٣  
، صدقت غينيا علـى نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة       ٢٠٠٣يوليه / متوز ١٤يف    - ٢٦

  .يف غينيا واملشمولة بواليتهاالدولية، اليت هلا إذن اختصاص قضائي للبت يف اجلرائم املرتكبة 

__________ 

عن النظام العام حظر التظاهرة العامة إذا كانت تنطوي على هتديد حقيقـي بـاإلخالل بالنظـام العـام، وال سـيما                      
وجيب أن يكون قـرار احلظـر مـشفوعاً         . بسبب هيجان النفوس َعِقب أحداث سياسية أو اجتماعية حديثة العهد         

 املوقعني على البيان، وتقوم السلطة املختصة بعد ذلك بتأكيـده أو إبطالـه، وجيـوز                مبسببات كافية قبل إبالغه إىل    
 معاقبة منظِّمي التظـاهرة إذا مل حيترمـوا األحكـام      ١٠٩وُتجيز املادة   ). ١٠٨املادة  (الطعن فيه أمام احملكمة العليا      

 .اآلنفة الذكر
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وإىل جانب جرمية العدوان، حيدد نظام روما األساسي ثالث فئـات رئيـسية مـن اجلـرائم              - ٢٧
ُترتكــب  وال. جــرائم احلــرب، واجلــرائم ضــد اإلنــسانية، وجرميــة اإلبــادة اجلماعيــة : الدوليــة هــي

ال . وبالتـايل . الـة غينيـا   جرائم احلرب إال يف بلد يدور فيـه نـزاع مـسلح، وهـذا ال ينطبـق علـى ح                   
أغــسطس / آب١٢ املــشتركة بــني اتفاقيــات جنيــف األربــع املؤرخــة  ٣تنطبــق هنــا كــذلك املــادة 

وملا كانت اللجنة مل تتلق أدلة تشري إىل ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعيـة، فإنـه ينـتج مـن                 . ١٩٤٩
  . نسانيةسبتمرب ال تنطبق عليها سوى فئة اجلرائم ضد اإل/ أيلول٢٨ذلك أن أحداث 

 مـن نظـام   ٧وتنطبق اجلرمية ضد اإلنـسانية إذا ارُتكـب أحـد األفعـال املـذكورة يف املـادة               - ٢٨
يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي جمموعـة مـن الـسكان                 )١٤(روما األساسي 

  . املدنيني وعن علم هبذا اهلجوم
  

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ث هيكل وتنظيم األجهزة األمنية املتورطة يف أحدا  -دال   
الـشرطة الوطنيـة؛    : تدخلت يف األحداث أربعة أجهـزة تابعـة ألربـع وزارات خمتلفـة هـي                - ٢٩

واجليش، وال سيما الدرك الوطين؛ واألجهزة اخلاصـة وأجهـزة مكافحـة املخـدرات واللـصوصية؛                
ع عـدد مـن     وأجرت اللجنة مقابالت مع مجيع املسؤولني عن هـذه األجهـزة ومـ            . واألمن الرئاسي 

  . مرؤوسيهم
  

  الشرطة الوطنية  -  ١  
تتبع املديرية العامة للشرطة الوطنية وزارة األمن واحلماية املدنيـة برئاسـة اللـواء مامادوبـا                  - ٣٠

توتو كامارا، وتتفرع منـها أجهـزة مـن بينـها املديريـة املركزيـة لألمـن العـام الـيت تـضم املـديريات             
م الـوطين، ومديريـة األمـن احلـضري يف كونـاكري، الـيت تتـوىل                اإلقليمية املوزعة على جممل اإلقلي    

املسؤولية عن خمافر الشرطة املركزية السبعة يف مدينة كوناكري املوزعـة بـني مخـس بلـديات هـي                   
كالوم وماتام وديكسني وراتوما وماتوتو، حيث يوجـد يف كـل مـن البلـديتني األخريتـني قـسمان                   

ــساع مــساحتهما   ــشرطة نظــراً الت ــو     وامله. لل ــر بيلف ــها خمف ــة، ومن ــة للمخــافر املركزي مــة االعتيادي
(Bellevue)هي السهر على األمن العام ،.  

وتقع مسؤولية حفظ النظام أثناء املظاهرات، يف املقام األول، على عاتق الشرطة الوطنية          - ٣١
ابع الــيت تــضم أفــراداً مــن الــشرطة احلــضرية تــابعني للمخــافر املركزيــة وللــواء التــدخل اخلــاص التــ 

للشرطة وأفراداً متخصصني تابعني للسرية املتحركة للتدخل واألمـن، وهـم أفـراد يتبعـون مباشـرة       
ويرتدي أفراد الشرطة زيـاً وحيـد اللـون أسـود أو أزرق وقبعـات               . املديرية العامة للشرطة الوطنية   

__________ 
ق، وإبعـاد الـسكان أو نقلـهم القـسري، والـسجن أو      القتل العمد، واإلبادة، واالسـترقا : هذه األفعال هي حتديداً   ) ١٤(

احلرمان الشديد على أي حنـو آخـر مـن احلريـة البدنيـة، والتعـذيب، واالغتـصاب وأي شـكل آخـر مـن أشـكال                           
 .العنف اجلنسي، واالضطهاد، واالختفاء القسري، والفصل العنصري، واألفعال الالإنسانية األخرى
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ــانون ٢٣ومنـــذ وصـــول اجمللـــس الـــوطين للدميقراطيـــة والتنميـــة إىل ســـدة احلكـــم يف   . ســـود  كـ
، تدل الوقائع على أن الشرطة الوطنية فقدت جانبـاً كـبرياً مـن صـالحياهتا                ٢٠٠٨ديسمرب  /ولاأل

ــة        ــزة مكافحـــ ــة وأجهـــ ــزة اخلاصـــ ــوطين واألجهـــ ــدرك الـــ ــصاحل الـــ ــونكري لـــ ــة كـــ يف مدينـــ
  .واللصوصية املخدرات

  
  اجليش والدرك الوطين  -  ٢  

ــدفاع الــوطين برئاســة العميــد ســيكوب     - ٣٢ ا كونــايت، ويــضم يف يتبــع اجلــيش الغــيين وزارة ال
 امرأة ورجل، بقيادة رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة ساموري           ١٢ ٠٠٠صفوفه حنو   

توري، الذي ختضع ألوامره قيادة أركـان سـالح الـرب وقيـادة أركـان سـالح اجلـو وقيـادة أركـان                       
 حـسب    شخـصاً  ٥ ٨٣٠ويضم الـدرك الـوطين يف صـفوفه         . البحرية وقيادة أركان الدرك الوطين    

  ). امرأة٥٩٦ رجالً و٥ ٢٣٤(التعداد األخري 
أو يف بعض األحيان بنطاالً     ) زي القتال (ويرتدي أفراد الدرك الوطين زياً عسكرياً مموهاً          - ٣٣

، وحيملـون علـى     "الـدرك "أسود اللون كتبت عليه كلمـة       ) تيشريت(مموهاً وقميصاً قصري الكمني     
 الـدرك اإلقليمـي املكلـف بوظـائف الــشرطة     رؤوسـهم قبعـات خـضر، وينقـسم جهـاز الــدرك إىل     

اإلدارية والقضائية والعسكرية، والدرك املتحرك املكلف حبفظ النظام واملؤلف من سرايا متحركة      
  ). فردا١٢٠ً ست سرايا ملدينة كوناكري، حيث تضم السرية الواحدة حنو(

الـشرطة الوطنيـة،    وفيما يتعلق حبفظ النظام، يتدخل الدرك الوطين بـصفة منتظمـة لـدعم                -٣٤
بينما ال يطلب إىل قوات اجليش العادية التدخل إال يف حـاالت اسـتثنائية، يف املرتبـة الثالثـة، بـأمر                     

  .من السلطة السياسية
  

  األجهزة اخلاصة وأجهزة مكافحة املخدرات واللصوصية  -  ٣  
ة لقيـادة   ختضع الوزارة املكلفة باألجهزة اخلاصة وأجهزة مكافحة املخـدرات واللـصوصي            - ٣٥

 فـرد مـن أفـراد الـدرك وعـدداً مـن أفـراد           ٢٠٠الرائد موسى تيغبـورو كامـارا وتـضم رمسيـاً قرابـة             
الــشرطة املتخصــصني، وتنقــسم علــى املــستوى العمليــايت إىل مديريــة لألجهــزة اخلاصــة ومديريــة    

 هبـا   ملكافحة املخدرات ومديرية ملكافحة اللصوصية، وتشغل هذه املديريات الثالث موقعاً خاصـاً           
وقد أنشئت هذه األجهزة، الـيت مجعـت يف بدايـة األمـر يف إطـار أمانـة                  . يف معسكر ألفا يايا ديالو    

 وأســـند إليهـــا ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣للدولـــة مث يف إطـــار وزارة خاصـــة هبـــا، بعـــد 
اختصاص وطين من أجل التركيز علـى اجملـاالت املعنيـة الـيت اعتربهتـا احلكومـة اجلديـدة للمجلـس                     

  .لوطين للدميقراطية والتنمية جماالت ذات أولويةا
) تيـشريت (ويرتدي األفراد التابعون للرائد تيغبورو بنطاالً مموهاً وقميـصاً قـصري الكمـني                - ٣٦

أسود اللون رسم عليه رمز جهازهم وحيملون على رؤوسهم قبعات خـضر أو يف بعـض األحيـان        
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تــوىل هــؤالء األفــراد مهمــة حمــددة حلفــظ وال ي). كاســكيت(قبعــات ذات واقيــات ســوداء اللــون 
النظام، ولكنهم يتدخلون إىل جانـب أفـراد الـشرطة والـدرك التـابعني للـسرايا املتحركـة إذا تعلـق                     

  .األمر مبجاالت اختصاصهم احملددة، سواء للقمع أو للوقاية
  

 األمن الرئاسي   -  ٤  

أربــع كتائــب مــن ع جــرى جتميــ، ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٤مبوجــب أمــر صــادر يف   - ٣٧
القوة اخلاصة  ، وكتيبة   لقوات احملمولة جواً  لستقلة  املكتيبة  ال هي قوات خاصة،    مشكَّلة من اجليش  

 باســم احلــرس املعروفــة أيــضاً( وكتيبــة األمــن الرئاســي  ،"الــصينية "، والكتيبــة)رينجــرز(للمــشاة 
 النقيـب كلـود    يقودهـا ي تابع لوزارة األمـن الرئاسـ  )كوماندو ( مظلينيفوج مغاوير، يف   )الرئاسي
الكتيبـة  تتـألف   نظريـاً   (ال ُيعرف عددهم على وجـه الدقـة         ، الذين   ويرتدي أفراد هذه القوة   . بيفي
لفـا  أ معظمهـم يف معـسكر   ويرابط .، زي القتال العسكري وقبعات ُحْمر     ) رجل ٨٠٠حوايل  من  

مهمـة   م مهمتـه  وتـشبه . كونـدارا  يف معـسكر   رئاسـة اجلمهوريـة، و     اينيايا ديالو، بـالقرب مـن مبـ       
وهـو أمـر ليـست لـه         ضـمان سـالمة األراضـي الوطنيـة يف حالـة احلـرب،               أياجلـيش،   باقي قوات   

 يف أيـضاً ي مـن الرئاسـ  األكتيبـة  تتوىل  و .الداخلياألمن  عالقة حبفظ النظام، الذي يندرج يف جمال        
 مبــاينومحايــة واحملــيطني بــه الــرئيس امسهــا، محايــة شــخص بــذلك مجيــع األوقــات، كمــا يــوحي  

  . لرئاسةا
 هذه  اإلشراف على  الرئيس   توىل،  )الكوماندو(لفوج املغاوير   قالة القائد السابق    إوعقب    - ٣٨

نسق القيادة  ي "جهته إنه  أن وزير األمن الرئاسي يقول من        علماًالقوات، من خالل وزير الدفاع،      
يــدي قــادة ك يف أوتــرم فــراد األتــسيريالواقــع، فــإن أمــا علــى أرض  .)١٥("لرئاســةعلــى مــستوى ا

  الرمســيقائــدال ، وهــو)بتومبــااملعــروف ( مثــل املــالزم أول أبــو بكــر شــريف ديــاكييت   الكتائــب،
، لفـوج املغـاوير     قائـداً  ، حـسب أقوالـه،    نفسههذا األخري    ويعترب. ومعاوُنهلرئيس  للحرس اخلاص   ل
س  وصـول اجمللـ    منـذ و .)١٦( مـن الـوزير بيفـي       رئـيس اجلمهوريـة ولـيس      مـن يتلقى أوامره مباشرة    و

 احلمـر تغـريا تـدرجييا مـن خـالل     القبعـات  ، عرفت تشكيلة ىل السلطةإ الوطين للدميقراطية والتنمية 
 أو  غينيـــوننومــدنيُيــستقطب فيهــا  -يف املقــام األول غينيــا منــاطق أحــراج   مــن- جتنيــدعمليــة 
 مث ُيضمون دون أي تدريب   ويزودون بالزي املوحد   -  املتمردين السابقني  هم من بعض - بـأجان

  . جليش النظامي يف خمتلف الكتائبإىل صفوف ا
  

__________ 
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢ بيفي يف املقابلة اليت أجريت مع النقيب كلود ) ١٥(
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢املقابلة اليت أجريت مع املالزم أبو بكر شريف دياكييت يف  ) ١٦(
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  املدنيةامليليشيات   -  ٥  
 جمموعـات  أيوجـود ميليـشيات يف غينيـا،         ملـسلحة للقـوات ا  هيئة األركـان العامـة      ُتنكر    - ٣٩

 خـارج نطـاق سـيطرة       يتـصرفون  نيشكلها احلكومـة وتتـألف مـن مـدنيني مـسلح          تـ شبه عـسكرية    
  يف حمـيط   مـدنيني وجود  ين ينتمون إىل قوات األمن الحظ       حد الشهود الذ  لكن أ . اجليش النظامي 

يف اليـوم الـذي شـهد األحـداث، وعـرف      سـبتمرب و /أيلـول  ٢٨ اليت سـبقت يام يف األ النقيب بيفي 
إضــافة إىل و. حــسبما تــدل عليــه لكنتــهم وأوشــامهم ومتــائمهم ،"منــاطق أحــراج غينيــا"أهنــم مــن 

القبعـات احلمـر كـانوا مـصحوبني      بأن أفـراد  بق على حنو متطاذلك، أفاد العديد من شهود العيان 
، بعـضها كانـت عليـه       لـوان  مـن خمتلـف األ     ا وقمـصان   عـسكرية  يرتدون سـراويل  يف امللعب مبدنيني    

، وبعضها بدون عالمات، ويـضعون ُعـصابات أو أوشـحة           )سامسونغ، تشيلسي (عالمات جتارية   
أو معاصـمهم، ومـسلحني     أو على أذرعهـم     ) بعضها مزين بأصداف الودع   (محراء على رؤوسهم    

 حركـة التحريـر    يفسابقني أعـضاء على ثوار ليبرييني     نيسياسيال اءزعمأحد ال  وتعّرف. بسكاكني
  . القبعات احلمروحدات   يف مؤخراًُجنِّدوايا رييبيف لاملتحدة من أجل الدميقراطية 

  
  الوقائع  - ثانياً  
  سبتمرب/يلولأ ٢٨سياق أحداث   - ألف  

  سيكو توري والنسانا كونيت ىل نظامي إمن االستقالل   -  ١  
انتخابـات  ، يف أعقـاب  ١٩٥٨أكتـوبر  / تـشرين األول ٢ يف غينيا على استقالهلا  حصلت    - ٤٠
 عنـدما كـان يبلـغ مـن         تـوري رئـيس اجلمهوريـة      أمحد سـيكو  وأصبح  . ١٩٥٨سبتمرب  / أيلول ٢٨
  . عنفوال قمعال مستهديكتاتوري نظام نظام سيكو توري إىل وسرعان ما حتول . سنة ٣٦ العمر
 النـسانا كــونيت  الفريــق  اجلـيش بقيـادة  أطــاح، ١٩٨٤وبعـد وفـاة ســيكو تـوري يف عـام       - ٤١
 انتخابـات  إجراءرغم و. ١٩٩٣نظام تعددية حزبية يف عام النسانا كونيت  وأقام  احلكومة املؤقتة ب

ــا،   ــازع عليه ــساً متن ــد يف ظــل رئي ــوام للبل ــد٢٠٠٣ و١٩٩٨ و١٩٩٣ أع ــديالًأجــرى ت ما، بع  ع
  إمجـاالً  كونيتواتسم نظام   .  تغيري النظام   األمل الكبري املنبثق عن     مر السنني  وتالشى مع . لدستورل
الــيت  املظــاهرات الــشعبية  مــا حــدث يفهــوهــذا القمــع  ولعــل أدلّ مثــال علــىلفــساد والقمــع، با

  . ٢٠٠٧فرباير /وشباطيناير /اندلعت يف كانون الثاين

   ٢٠٠٧رتكبت يف عام انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ا  - ٢  
النقابات كانت  رئاسة النسانا كونيت،    أيام  ،  ٢٠٠٧فرباير  /يناير وشباط / كانون الثاين  يف  - ٤٢

 لالحتجـاج علـى الفـساد وسـوء اإلدارة وتـدهور          قد دعت إىل شن إضراب عام      الرئيسية يف البلد  
لمية ولكنـها  ظـاهرات الـيت بـدأت سـ    موجـة مـن امل   علـى وقـع      برمتـه البلـد   واهتـز   . ظروف املعيشة 

 املظـاهرات قمعـاً   هـذه   وقُمعـت   .  تلبيـة املطالبـات    لطة احلاكمـة   رفض الس   مع أخذت تزداد تشدداً  
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درك والقـوات   والـ ) "القبعـات احلمـر   "(احلـرس الرئاسـي      من جانب قوى األمن، املتمثلة يف        اًدموي
  .  الوطنيةوالشرطة) رينجرز(اخلاصة للمشاة 

ــدت   - ٤٣ ــا من وأكـ ــيت أجرهتـ ــات الـ ــسان    التحريـ ــوق اإلنـ ــة حبقـ ــة معنيـ ــري حكوميـ ــات غـ ظمـ
هـي  القبعـات احلمـر     و.  حالـة اختفـاء قـسري      ١٤ و بـإجراءات مـوجزة    حالة إعدام    ٢٢٦ حدوث

، وحصل   وغريها من اجلرائم   بإجراءات موجزة  عمليات اإلعدام    بتارتكبصفة خاصة اجلهة اليت     
 هلـذه الوقـائع،   وتبعـاً . ةمـسامل  مجـاهري  النـار بالـذخرية احليـة علـى      هـا طالقذلك بصفة خاصة عنـد إ     

مل ، ومالئمحتقيق ُيجر أي   قط إىل بدء عملها، ومل     ُتْدعجلنة وطنية على الورق لكنها مل       ُشكّلت  
  . لعدالةإىل أي إجراء أمام اضحايا وأسر الضحايا الشكاوى تؤد 

   ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األولانقالب   - ٣  
 ٢٤  أن أمـضى   ، بعـد  ٢٠٠٨ديـسمرب   /ولكـانون األ   ٢٢يف  الرئيس النسانا كونيت    تويف    - ٤٤
  اجلـيش مـن جانـب واحـد حـلّ     ضـباط كبار أعلن بعض ، ته وفا وعلى إثر . الدولة على رأس    عاماً

  . قطيعة مع نظام النسانا كونيتيف سياق خطاب كان مبثابة احلكومة 
واللواء  كونايت،   سيكوباعلى التوايل العميد    يقودها  ،  عسكريةعات  ومجم ثالث   ودخلت  - ٤٥
أخذ سـي ، يف مفاوضات لتحديـد مـن الـذي    كامارا موسى داديس  كامارا، والنقيب توتو مادوباما

  كامــارا داديــسموســىإىل تــويل النقيــب  هنايــة املطــاف وأدى ذلــك يف. الدولــة  األمــور يفزمــام
ويف اليوم نفسه أعلـن تعليـق املؤسـسات         . ديسمرب/ كانون األول  ٢٣رئيس اجلمهورية يف     منصب

اجمللــس الــوطين للدميقراطيــة   "ن يف الوقــت ذاتــه، إىل جانــب ضــباطه، إنــشاء     وأعلــالدســتور، و
إذ تـنص هـذه األحكـام         أحكام القانون يف ذلك، ال سيما أحكام الدستور،        حترممل تُ و ".والتنمية

 وتنظـيم انتخابـات رئاسـية جتـرى         على تويل رئيس اجلمعية العامة مهمة إدارة شؤون الدولة مؤقتاً         
 ٢٤منذ  ،فريقيواالحتاد األ جلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا   ا  ونددت . يوماً ٦٠يف غضون   

االقتـصادية   علقـت اجلماعـة  ولـسلطة،  على ادستوري ال غري االستيالءذا ديسمرب، هب /كانون األول 
هيئــات اختــاذ القــرار غينيــا يف  مــشاركة ٢٠٠٩ ينــاير/ كــانون الثــاين١٠ يف لــدول غــرب أفريقيــا

  . التابعة هلا
عنـف  ب و هعـدم انـضباط   وب معظـم أفـراده    تـدريب تدين مستوى   ب اجليش معروف    أنرغم  و  - ٤٦

الـذي سـاد    لفـساد   ل سيـضع حـداً   نه  أ يّدعي العسكري   فإن اجمللس ،  ا وشأهن ه املتروكة بعض وحدات 
 جانـب مـن  اسـُتقبل اجمللـس العـسكري    من العقاب، عام يف سياق إفالت  و.  حكم كونيت  سنوات
وانعـدام   واالجتـار باملخـدرات    األمـوال الفـساد واخـتالس  االت حـ حصن ضـد  ك من الغينيني    كثري

  .  الدولةمؤسساتاألمن اليت كانت تنخر 
 إحكـام  ،للدميقراطيـة والتنميـة   اجمللـس الـوطين     ورئـيس    العـسكري،    اجمللس رئيس   وواصل  - ٤٧

 ن كثري منهم ليسوا مـ    -، عسكريني   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٤يف   ه،تعيينقبضته على الدولة ب   
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، ورغـم ذلـك   .  يف معظم املناصـب الرئيـسية يف احلكومـة         -مقربيه   من   هم ضباط اجليش لكن   كبار
حيـث التـزم رئـيس      ىل رئيس مـدين،     إ لتسليم السلطة    مستعدون م العسكري أهن  اجمللسقادة  يؤكد  
 أن وكـان متوقعـاً  .  العسكري بدعم عمليـة انتقاليـة حتـت رعايـة جمموعـة االتـصال الدوليـة            اجمللس

 وإنـشاء   ،٢٠٠٩ يف عـام      ورئاسـية  إجـراء انتخابـات تـشريعية       العملية، يف مجلة أمور،    ذهتشمل ه 
ميقراطيـة والتنميـة وعـن      ممثلني عـن اجمللـس الـوطين للد       تضم  ) اجمللس الوطين االنتقايل  (هيئة انتقالية   

بعـدم املـشاركة   كامارا ورئـيس الـوزراء    داديس  التزام موسى   القوى احلية، كما كانت تستند إىل       
 أتـاح  واجملتمـع املـدين      اجمللـس العـسكري   هنـاك توافـق وطـين بـني         كان  و.  االنتخابات املذكورة  يف

ىل مطلـع  إ املطاف  هنايةأُّجل يفموعد وهو ، ٢٠٠٩ حتديد موعد االنتخابات يف أواخر عام أيضاً
 اجمللــس تــأخر موســى داديــس كامــارا يف إنــشاء، وعلــى أرض الواقــع . ألســباب فنيــة٢٠١٠عــام 

  . االنتقايلالوطين 
الـرئيس موسـى داديـس كامـارا مجيـع      دعـا  ،  ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٧وابتداء من     - ٤٨

األحـزاب الـسياسية   تزايـد عـدد   أبريل، /ويف نيسان.  للحكمها السياسية إىل تقدمي برناجم    األحزاب
لتنميـة يف    وا لدميقراطيـة اجمللـس الـوطين ل     مـسار  وبـالنظر إىل   . حزباً ٩٠إىل أكثر من     حزباً ٤٩من  

.  للـدخول يف عمليـة انتخابيـة       اًاجمللـس لـيس مـستعد     هـذا    يبـدو أن     سياق احليـاة الـسياسية الغينيـة،      
واجمللــس الــوطين للدميقراطيــة داديــس كامــارا موســى  مــشاركةمــسألة وبــدأت القــوى احليــة تــثري 

لـك  ذوواكـب   . اجمللـس و ات شديدة بني هـذه القـوى       توتر وبدأت تظهر االنتخابات،  يف   والتنمية
داديـس  "و" يرحـل داديـس جيـب أن      "و" بقـى ين  أداديـس جيـب     " الرأي العام بني حركـات       تشتت
 موسـى  بينما قام، ٢٠٠٩ منتصف عام ذ مناشد مؤيديهحت القوى احلية وبدأت". يتنحىن  أجيب  

حـضر  سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥ويف  . سـبتمرب / أيلول ٢٥ و ٢٤جبولة ذات بعد وطين يف      كامارا  داديس  
جلنود ا آالف من حتت حراسة بضعة - سيلو دالني ديالوهي معقل  و- يف اليب    مع أنصاره  جتمعاً

  . من كوناكريقدموا 
وكــان اجمللــس . بــاإلفالت مــن العقــاب وجــود شــعور عــام   تــسييس البلــد وممــا زاد مــن  - ٤٩

بعض القيود علـى أنـشطة األحـزاب         فرض   ،٢٠٠٩العسكري قد حاول، يف الربع الثاين من عام         
  . ة الوطنيةيذاع واإلية التلفزيون وسائط اإلعالم إىلاوصوهليما ال سالسياسية، 

   احلكومة رّد و٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨الدعوة إىل مظاهرة   - ٤  
ــذ  - ٥٠ ــصف آبمن ــذي مل يكــن   ويف، ٢٠٠٩أغــسطس /  منت ــت ال ــرئيس الوق ــستبعد يف  ال ي

ملعلومـات الـيت كانـت      بـدأت ا  ،  ٢٠١٠عام  لة  يلرئاسلالنتخابات ا عالم ترشحه    اإل ط وسائ حديثه إىل 
 .جتمعها الشرطة الوطنية والدرك الوطين تـشري إىل أول رد فعـل حلركـات املعارضـة علـى هـذا اخلـرب                     

ــة  علمــت أجهــزة  ســبتمرب، / أيلــول١١ويف  ــأن أمــن الدول ــزم تنظــيم  ب  ٢٨مظــاهرة يف املعارضــة تعت
، إغـالق امللعـب ابتـداء    اً إدارية تسري فورذكرةمب  امللعب،اليوم نفسه، قرر مدير   ؛ ويف   سبتمرب/أيلول
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أفادت املعلومات باختاذ ترتيبات من أجل تنظيم املظـاهرة         سبتمرب،  /أيلول ٢٢يف  و. ذلك التاريخ من  
  حـي  مثـل ، راتومايف بلديةيف أماكن أخرى إن اقتضى األمر ذلك،     ،سبتمرب أو / أيلول ٢٨ يف ملعب 

ظهـار  هـي إ   فيمـا يبـدو،    ، املعارضـني  نيةكانت   و ؛لفا يايا ديالو  أ كولوما ومعسكر    اإلذاعة الوطنية يف  
العـدد الـذي حـضر التجمـع الـذي نظمـه             مجـاهري يف امللعـب يفـوق عـددها         حـشد خـالل   مـن   قوهتم  

  . ٢٠٠٩مارس / للدميقراطية والتنمية يف آذاراجمللس الوطين
 رئــيس إىلســبتمرب /أيلــول ٢٣وجــه منظمــو املظــاهرة رســالة مؤرخــة مـن ناحيــة أخــرى،    - ٥١

. سـبتمرب / أيلـول ٢٨ها امللعـب الـذي اخـتري لتنظـيم مظـاهرة         أراضـي  ، اليت يوجـد علـى     ديكسنيبلدية  
 ٢٨  ملعـب إدارة مرافق" بأن   يذكر فيها سبتمرب  / أيلول ٢٥ رسالة مؤرخة    وجاء رد رئيس البلدية يف    

مديريــة خاضــعة  تــديره"، حيــث إن امللعــب "بلديــة ديكــسني ت مــن اختــصاصســبتمرب ليــس/يلــولأ
 امللعـب حـىت  إغـالق  سـبتمرب  / أيلـول ٢٦يف  وزير الشباب والرياضة   وأكد." وزارة الشباب إلشراف  

وزيـر اإلدارة اإلقليميـة    وأصـدر   . يـوم عطلـة   سـبتمرب   /أيلـول  ٢٨يوم   وزير العمل    ، وأعلن إشعار آخر 
حـسب   ،سـبتمرب / أيلـول ٢٣ابتـداء مـن      اإلعالم طيف وسائ   احلكومة باسم إعالناًوالشؤون السياسية   

يطلب فيه عدم تنظيم أيـة مظـاهرة يف         ،  سبتمرب/ أيلول ٢٧ حىت   إلعالن مل ينشر  ، علما أن ا   )١٧(زعمه
ىف بيــان و.  لــذكرى االســتقالل، احترامــاًســبتمرب/ أيلــول٢٨اإلقلــيم الــوطين خــالل يــوم مجيــع أحنــاء 

تنظـيم املظـاهرة يف    قوى احليـة مكتب تنسيق منتدى ال   أكد  سبتمرب،  /أيلول ٢٧ صدر بتاريخ    يصحف
ن أجـل   مـ رئيس  لـ ازيـارة   لن  و الزعمـاء الـديني    ذهـب  سـبتمرب، /أيلـول  ٢٧ مـساء يـوم      يفو. اليوم التـايل  

 سـبتمرب، يف الـساعة    /أيلـول  ٢٨ويـوم   .  مل يـستقبلهم   ، لكنـه  تنظـيم املظـاهرة   التوصل إىل اتفاق بشأن     
، )١٨(افقـه الرائـد موسـى تيغبـورو كامـارا     الـذي كـان ير    الـرئيس،   استدعى   بعد منتصف الليل   ٠٠/١

 تأجيـل املظـاهرة املقـررة إىل موعـد          وطلب منه جمدداً   ري، وهو رئيس وزراء سابق،    الزعيم سيديا تو  
. املظـاهرة  جيـل تأب املتظـاهرين    إلبـالغ  وقـت متـأخر جـداً      ال أنبـ  الزعيمأجاب هذا   و .ومكان آخرين 

الزعمـاء  املظـاهرة غـري مرخـصة، وحـاول         أن  بـ  ليبلغـه  الزعمـاء الـدينيني       بأحـد  اً الرئيس هاتفيـ   واتصل
  . التفاوض على حل مع القادة السياسينيحىت الصباح ن والديني
 والــدرك  الوطنيـة  الـشرطة حظرهـا، قـررت   رغـم  إىل اإلبقـاء علـى تنظـيم املظـاهرة     ونظـراً   - ٥٢

الـذين كانـت   لـسيطرة علـى املتظـاهرين،    وا حلفـظ النظـام    اختاذ ترتيبات سبتمرب/أيلول ٢٧الوطين يف   
كمـا يف   - شـخص مـن املنـاوئني املـسلحني       ٣ ٠٠٠ز  املتاحة تفيـد بـأن عـددهم سـيتجاو        ملعلومات  ا

  إىلاسـتناداً و .)١٩(حربيـة أسـلحة  ب رمبـا  و ،بـيض األسالح  الـ جارة و احلوواملخاذف  قاليع  بامل - املاضي
 ٢٨ يـوم بـدأ تنفيـذها     لشرطة الوطنية، الـيت      كانت ترتيبات ا   سبتمرب،/أيلول ٢٧ اجتماع   استنتاجات

__________ 
  .٢٠٠٩نوفمرب / كانون الثاين٣٠ مع الوزير كوليي يف أجريتاملقابلة اليت  )١٧(

  .٢٠٠٩مرب ديس/ كانون األول٢ مع الرائد موسى تيغبورو كامارا يف أجريتاملقابلة اليت  )١٨(

، وهـي وثيقـة أعـدهتا هيئـة أركـان      "٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول ٢٨أمر انتشار وحدات الدرك حتسباً ملظاهرات االحتجاج املقرر إجراؤها يف " ملا ورد يف الوثيقة املعنونة وفقاحتليل الوضع    )١٩(
  .٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول٢٧الدرك الوطين يف 
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السرية أفراد من املخافر املركزية للشرطة ومن        نشر   تقتضي،   صباحاً ٠٠/٦لساعة   ا يفسبتمرب  /أيلول
ــدّخل واألمــن   يف مفترقــات الطــرق الكــربى الــيت تكتــسي حــساسية مــن أجــل تفريــق     املتحركــة للت

أما ترتيبات الدرك الوطين، اليت بدأ تنفيذها يف الساعة       .التجمعات وإغالق احملاور املؤدية إىل امللعب     
ستخدام الدرك اإلقليمي من أجل مراقبـة بعـض منـاطق املـرور دون     ، فكانت تقتضي ا    صباحاً ٠٠/٥

تدخل وثين املتظـاهرين عـن متابعـة مـسريهتم، كمـا كانـت تـشمل سـرايا متحركـة مـن أجـل حفـظ                          
 أوامـر   وكانـت  . عن طريـق إقامـة حـواجز تفتـيش يف طريـق املتظـاهرين وأمـام مـدخل امللعـب                    النظام

يــع األفــراد تقتــضي أن يظــل مج، امــة للقــوات املــسلحة هيئــة األركــان العرئــيس، العقيــد عمــر ســانو
جزءا من الترتيبات    ومل يكن رجال الرائد تيغبورو     .)٢٠(مثكناهتالدرك يف   رجال  غري  العسكريني من   

مثلمـا تفعـل   دوريـات  كانـت جتـري    أفـراد  مثانيـة  مؤلفـة مـن  كل منـها  لكن أربع وحدات   املذكورة،  
يكــن هلــم أيــة مهمــة ذات صــلة  م فلــمــر احلقبعــات أفــراد الأمــا . يوميــا يف أجــزاء خمتلفــة مــن املدينــة 

  . باملظاهرة
  سبتمرب/ أيلول٢٨ يف تسلسل األحداث  - باء  

  بدء التجمعات  -  ١  
،  غـزارة األمطـار    رغمو.  كوناكري علىمطار غزيرة   أ  هتاطلت  صباحاً ٠٠/٦يف الساعة     - ٥٣

لعب، وهي منطقة لوقـوف   امل مدخل يف ساحة٠٠/٧يتجمعون منذ الساعة بدأ بعض املتظاهرين  
آخـرون قـادمون بـصفة خاصـة         متظـاهرون    وبـدأ . للملعباملدخل الرئيسي   السيارات توجد أمام    

 ٠٠/٩ و ٣٠/٨بيلفو بني الساعة     - من محدالي وبامبيتو يتجهون حنو امللعب على طريق بامبيتو        
  . عند توقف األمطار

  األحداث األوىل  - ٢  
 واملتظـاهرين يف    قـوات حفـظ النظـام      بـني    اندلعت أحـداث  ،   إىل دونكا   املؤدية يف الطريق   - ٥٤

محـدالي وتقـاطع طـرق    ) َدوَّار(، ال سيما يف مفترق طرق ٠٠/٩ و٣٠/٨ الساعة   حياء بني أعدة  
، كمــا وقعــت أحــداث يف ســاحة املــدخل جنــوب غــرب ســاحة الواقــعطــرق البيلفــو ويف تقــاطع 

مـسريهتم حنـو    صـلة   موا  األمنية من أجل   اختراق احلواجز تظاهرون  املحاول   نفسها، عندما    املدخل
قـوات  ، ألقـى املتظـاهرون احلجـارة، يف حـني اسـتخدمت             األحـداث خـالل بعـض هـذه       و. امللعب

قـوات حفـظ النظـام       والحقـت . أعرية ناريـة يف اهلـواء     أطلقت   الغاز املسيل للدموع و    حفظ النظام 
ول أجل  يف الوقت نفـسه، سُـ     و .هم بالعصي وألواح من اخلشب    ت وضرب اورة اجمل زقة األ يفاملتظاهرين  

شــاب مــصرعه لقــي  علــى طريــق دونكــا، عنــدما  امللعــب متــر مــن ٣٠٠حــادث مميــت علــى بعــد  
__________ 

، واملقابلتـان اللتـان أجريتـا مـع الرائـد      ٢٠٠٩نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢١ مع العقيد عمر سـانو يف       أجريـت  اليت   املقابلة ) ٢٠(
 تـشرين   ٢٥دافيد هابا، مدير ديوان وزير الدفاع، والرائد إبراهيما بالد، رئيس هيئـة أركـان الـدرك الـوطين، يف                    

  .٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
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 وحــدة ســاحة املــدخل، قتــل أفــراد درك مــن  يف ،وبعــد ذلــك بقليــل . بالرصــاص علــى يــد شــرطي 
يـاً  رمن  ي آخـر  نيضور قائدهم، شخص  والعصابات اإلجرامية، التابعة لتيغبورو، حب    مكافحة املخدرات   

  . يف ساحة املدخل باعتقاالت درك أنفسهم الوقام أفراد. بالرصاص
 الـذين كـانوا   التـابعني لتيغبـورو،   جمموعة من رجال الدرك    مفترق طرق بيلفو قامت    ويف  - ٥٥

مـا ال   وقُتـل   .  راكبيهـا   مجيـع  وا وأنزلـ  متظـاهرين  حافلـة    بإيقاف،  لعبىل امل إالطريق املؤدية   يغلقون  
 ت، قامـ  وكـرد انتقـامي   .  بالرصاص  رمياً يف عني املكان  خاص الذين كانوا    شيقل عن اثنني من األ    

واسـتوىل  . تـه حرقأ و وخربتـه لفـو   ي الـشرطة يف ب    خمفـر  ت وهامجـ  احلجـارة لقـاء   إ ب مجاهري املتظاهرين 
قُلبت مركبة نقل أفـراد تابعـة للـسرية    ،  ٠٠/١٠ الساعة   حوايل ويف   .األسلحةبعض   املدنيون على 

  . لفوي وبمحداليبني  ايكومانديف  ن، كانت الشرطة قد تركتهااملتحركة للتدّخل واألم
، بعـد أن جتاوزهـا عـدد        اجلامعـة اجلماهري حنـو امللعـب عنـد تراجـع الـشرطة إىل             سارت  و  - ٥٦

  . ساحة املدخل املوجود يفشرطة ال خمفر بتخريب يضاًأ متظاهرون  وقام.املتظاهرين
 خمتلفة من املدينـة، واقتيـدوا إىل        خاص يف مناطق   اعُتقل أش  صباح وعلى مدار اليوم،   منذ ال و  - ٥٧

  .  يف اليوم نفسه أو اليوم التايل معظمهمأطلق سراحو. لدركا اتمعسكرات اجليش أو ثكن
  

   القادة السياسيني ات وحتركامللعبفتح   -  ٣  
 ومل تتمكن .  وبدأت اجلماهري تدخله   ٣٠/١٠  الساعة  حوايل لعب امل  حميط بوابأ فُتحت  - ٥٨

 أعطـى   الرائـد تيغبـورو قـد   يـزعم الـبعض أن  ، إذ  األبـواب  قامت بفتح ن حتديد اجلهة اليت     اللجنة م 
ــر ــد شــهادة  ، يف حــني  بنفــسهاألم ــزي مــدين يفتحــون    رأوا أهنــم ن يآخــرتفي ــرادا عــسكريني ب أف

  . بواباألاألبواب، وزعم البعض اآلخر أن املتظاهرين هم من اقتحم 
 مـن بيـت أحـدهم، جـان مـاري           نوعمـاء الـسياسي   ز انطلق ال  ٠٠/١١وابتداء من الساعة      - ٥٩

وتقـدموا حنـو امللعـب، مـا عـدا الـسيد دوري              وقـت سـابق،      ه منـذ  جتمعـوا فيـ   دوري، الذي كانوا    
ــه ينتظــر    ــذي ظــل يف بيت ــدينيني ال ــاء ال ــورو   . الزعم ــابعون لتيغب ــدرك الت ــادة وأوقــف رجــال ال  الق

ــسياسي ــة نيال ــة يف منطق ــت.اجلامع ــني    وُنقل ــيت جــرت ب ــشات ال ــاء    املناق ــورو والزعم ــد تيغب  الرائ
، وعنــد مســاع خــرب إيقــاف الزعمــاء الــسياسيني، جــاءت ذاعــة مباشــرة علــى أمــواج اإلالــسياسيني

  . لعب املالوصول إىل مجاهري إىل عني املكان ملساعدهتم على
مـن اجلامعـة    ن  ولـسياسي وانتهى األمر بانسحاب الرائد تيغبورو ورجاله، فتوّجه الزعماء ا          - ٦٠

ومل . ويغنـون  ويرقـصون النـاس يـصلون   ، إذ كـان   احتفاليـاً ب، الذي كان يشهد جـواً  صوب امللع 
ــاً  ــسياسي  ليكــن متاح ــادة ال ــتخدام  نيلق ــام اس ــهم   نظ ــصوت لكن ــرلتكــبري ال ــع  واأج ــابالت م  مق

 جـان  ، وصلوقت قصري ب٠٠/١٢ الساعة قبلو. تغين وترقص كانت اجلماهري الصحافيني، بينما   
  . ليهلتقبلته اجلماهري بالتحيث اس  إىل امللعبماري دوري
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  طهويف حمي لعب املداخلحداث األ  - ٤  
. لعـب  طلقـات ناريـة خـارج امل    إىل امللعب مسع متظاهرون   مع وصول جان ماري دوري      - ٦١

خرجـت جمموعـة مـن املتظـاهرين      "غـري صـحيح  "وبينما كانت اجلمـاهري يف داخـل امللعـب هتتـف         
ومبجـرد   .تعدون لـدخول امللعـب علـى التراجـع        وأجربت رجال الدرك والشرطة الذين كـانوا يـس        

 للسرية املتحركة للتدّخل واألمـن أطلقت مركبة مدرعة تابعة ،  تظاهرين إىل امللعب  عودة هؤالء امل  
 ترجــل أفــراد  ذلــك الوقــتويف.  املنــصةلعــب مــن خلــف غــاز مــسيل للــدموع داخــل امل طلقــات

، ن الـسالح األبـيض مـن احلـافالت        القبعات احلمر من مركباهتم، بتزامن مع نـزول مـدنيني حيملـو           
 الـذين كـانوا عنـد بوابـة       شـخاص   ضـربوا األ  و.  امللعب وبـدأوا يطلقـون النـار       حميطواجتازوا بوابة   

 دخلـوا إىل امللعـب     ٠٥/١٢يف الـساعة    ، و  وجمموعة من املنسقني داخل حميط امللعـب       امللعب حميط
 امللعـب وإغـالق مجيـع املنافـذ،          بتطويـق  القبعات احلمر وقام أفراد آخرون من     . وهم يطلقون النار  

وقام أفراد من القبعات احلمـر واملليـشيا بكهربـة          . امللعبحميط  بينما أخذ آخرون مواقعهم خارج      
امللعب عن طريق قطع كابالت كهربائية حميط بعض األبواب واألسالك الشائكة اليت تعلو أسوار 

   .ووضعها يف أماكن مرور اجلماهري
قبعات احلمر إىل امللعب بدأوا يطلقون رشقات األعرية النارية علـى           وعند دخول أفراد ال     - ٦٢

وقُتل متظاهرون كانوا حياولون الفرار على أيدي أفراد القبعات احلمر والدرك ورجـال        . اجلماهري
امللعب، وتلقى آخـرون طعنـات      حميط  الدرك التابعني لتيغبورو الذين كانوا أخذوا مواقعهم داخل         

ــة عنــد    ه امللعــب ويف حميطــأو ضــربات بالعــصي داخــل  ، كمــا ُنهــب مــا حبــوزهتم بــصورة منهجي
نـسي بعـد   اجلعنـف  ال وأشـكال أخـرى مـن    ووقعـت حـاالت اغتـصاب       . مرورهم أمام قوى األمن   

وتعرض العشرات مـن األشـخاص لالختنـاق        . دخول أفراد القبعات احلمر إىل امللعب بوقت قليل       
زاد ذلك ونوا حياولون اخلروج من األبواب؛ والدهس حىت املوت جراء التدافع احلاصل عندما كا       

 نــساء مــن وقــام أفــراد مــن القبعــات احلمــر باختطــاف.  الغــازات املــسيلة للــدموعحــدةً اســتخداُم
   . كرقيق جنسي يف أماكن خمتلفة لعدة أيامواعتقلوهنامللعب ومن املركز الطيب يف راتوما 

  بقدر أتاح  ٣٠/١٣ايل الساعة   حوحنسر  وا. ٠٠/١٤الساعة  واستمر العنف حىت حوايل       - ٦٣
  . خمابئهمتظاهرين اخلروج من بعض املل

  
  الزعماء السياسيون   -  ٥  

الزعمـاء الـسياسيني الـذين كـانوا        ب الفرار، أحاط نشطاء     ناولوحين  واملتظاهرعندما كان     - ٦٤
ني سـيلو دالـ  مـن    )امللقب تومبـا  ( شريف دياكييت     أبو بكر   وطلب املالزم أول   . حلمايتهم املنصةيف  

امللعب؛ وملا رفض هذا األخري أن يربح مكانه، أمر املالزم أول أفراداً من              إىل أرض رتل  أن ي ديالو  
فهـاجم أفـراد القبعـات احلمـر الزعمـاء الـسياسيني وأصــيب       . القبعـات احلمـر بالـصعود إىل املنـصة    

العديد من حراس الزعماء إصابات ناجتة بصفة خاصـة عـن أعـرية ناريـة، ومنـهم شـخص أصـيب                
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. حينما حاول أن حيمي جبسمه سيلو دالني ديالو من طلقة سددها سـائق الـرئيس، سـانكارا كابـا           
ويف الوقت ذاته، كان جان ماري دوري واقعاً حتت هتديد أشخاص عرف أهنـم أعـضاء سـابقون                  

.  يلبــسون زي أفــراد القبعــات احلمــريــارييبيف لحركــة التحريــر املتحــدة مــن أجــل الدميقراطيــة  يف 
إلفـالت مـن هـؤالء األفـراد مـستغالً تـدخل الرائـد تيغبـورو الـذي أوعـز إليـه أن يتبعـه                         واستطاع ا 

عنوة إىل خارج امللعب وقام املالزم أول تومبـا والرائـد تيغبـورو             ن  ولزعماء السياسي واقتيد ا . فَقبِل
واقتيــدوا يف بدايــة األمــر إىل عيــادة أمــربواز بــاري لكــن املــالزم مارســيل   . بإركــاهبم يف ســيارات

فُنقـل عندئـذ   . وافوغي، معاون املالزم أول تومبا، منعهم من الدخول مهدداً بتفجري قنبلة يدوية         ك
الزعماء املصابون إصابات بالغة، أي سيلو دالني ديالو، وباه أوري إىل معسكر ساموري تـوري،               

. دركبينما اقتيد خمتار ديالو، وسيديا توري، وفرانسوا فال، وجان ماري دوري إىل مقر قيادة الـ               
  . نقلوا إىل عيادة باستور٠٠/١٦ويف الساعة 

ــساعة    - ٦٥ ــداء مــن ال ــراد القبعــات احلمــر يف  ٠٠/١٤وابت ــدأ أف ــازل بعــض القــادة   ب هنــب من
  . السياسيني

  
   الالحقة األحداث  -  ٦  

 أي دخـول إىل امللعـب، وأُبعـد أقـارب           القبعـات احلمـر   حظـر أفـراد      ةرييف منتصف الظهـ     - ٦٦
  .٠٠/١٧ا يأتون إىل امللعب ابتداء من الساعة املختفني الذين بدأو

على أيدي  ىل املستشفى   إ بعض اجلرحى والقتلى     أُجلي،  لعب الطلقات األوىل يف امل    ومنذ  - ٦٧
. ويف سـيارات اإلسـعاف التابعـة للمستـشفيات والـسيارات اخلاصـة             الـصليب األمحـر الغـيين        أفراد

لــسرية ات عــسكرية علــى أيــدي أفــراد ، ُحمِّلــت اجلثــث يف شــاحنا٠٠/١٤وابتــداء مــن الــساعة 
 ورجال الدرك التابعني لتيغبورو وأفراد مـن القبعـات احلمـر، يـساعدهم              املتحركة للتدّخل واألمن  

معـسكر سـاموري تـوري،    مباشرة إىل    بعض اجلثث    وُنقلت. أحيانا مدنيون استنفروا هلذا الغرض    
نـزال اجلثـث ليعـاد حتميلـها        وبدأ إ . ىل مشرحة مستشفى إينياس دين    إ ىخرأ نقلت جثث يف حني   

من جديد من أجل نقلها إىل معسكر للجيش، بناء على أمر صادر عن شخص برتبة رائـد وصـل            
 معسكر ثالث شاحنات  غادرت ٠٠/١٨ الساعة   يفو. إىل عني املكان على منت سيارة مرسيدس      

يــب الطبواســتناداً إىل ؛  ودونكــاإينيــاس ديــنمتوجهــة إىل مــشرحيت مستــشفيي  ســاموري تــوري
وُنقلـت جثـث    . ووزعـت علـى املـشرحتني     ،  ٠٠/٢٣ الـساعة     جثـة حـوايل    ٤٣ صلتالشرعي، و 

سبتمرب، الـيت   / أيلول ٢٩ إىل   ٢٨أخرى خالل اليوم نفسه ويف األيام التالية، ال سيما يف الليلة من             
  . مقابر مجاعيةشهدت نقل جثث من املشارح ودفنها يف 

منتــصف  ابتــداء مــن مستــشفى دونكــاا إىل وكــان أفــراد مــن القبعــات احلمــر قــد توجهــو    - ٦٨
، مل حيـدد    مرضـى واقتـادوا بـالقوة     . املستـشفى إىل   ول الـصيدلية قبـل الـدخ      بتخريـب  وقاموا. ةريالظه

لكــن بعــض اجلرحــى متكنــوا مــن الفــرار، بينمــا خبــأ موظفــو املستــشفى . كمــا نقلــوا جثثــاً عــددهم،
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ره إىل األطبـاء بعـدم تقـدمي العـالج          وتوجه وزير الصحة إىل املستشفى وأعطى أوامـ       . جرحى آخرين 
ومـا انفكـت سـيطرة العـسكريني علـى مستـشفيي إينيـاس              . وذُكر أنه ركل أحـد املرضـى      . للمرضى

فيمـا يتعلـق      علـى األقـل    -أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢دين ودونكا تتزايد، ومل تـتقلص إال ابتـداء مـن            
  .باملشارح، عندما ُعرضت جثث الضحايا يف مسجد فيصل

 االعتـداء   التـابعون لتيغبـورو يف    الـدرك   ورجـال   مـر   احلقبعـات   بدأ أفـراد ال   ،  ذاتهالوقت  ويف    - ٦٩
وأجـرى النقيـب    . يف هنـب مـا لـديهم       على الطرق و    املقامة  على الناس يف األحياء أو حواجز      اًجسدي
  . األشخاص على بعض أحياناًأطلقوا النار ورجاله دوريات يف الشوارع، وبيفي 

  
  يام التالية سبتمرب واأل/ أيلول٢٨ت اليت ارتكبت يف وصف االنتهاكا  -جيم   

مـــع مـــسؤويل و مـــن الـــشهود والـــضحايا وأقربـــاء الـــضحايا، ٦٨٧  إىلاللجنـــةحتـــدثت   - ٧٠
و أ شخصا قتلـوا     ١٥٦ اللجنة من هوية     وحتققت.  اجلرحى وجل فيها عيت  العيادات واملستشفيات ال  

ــثهم شخــصاً ٦٧: فقــدوا ــها؛  اســترجعت األســر جث ــوا شخــصاً ٤٠ ووقامــت بدفن  آخــرون ُعرف
 شخـصا  ٤٩بأمسائهم وشوهدوا وهم قتلى يف امللعب ويف املشارح، لكن مل ُيعثـر علـى جثـثهم؛ و               

 عـن ذلـك، تلقـت اللجنـة         وفـضالً . آخرون ُعرفوا وشوهدوا يف امللعب لكن مصريهم ظل جمهوالً        
 عت اللجنـة أيـضاً    واسـتطا . ، وهـو مـا قـد يرفـع احلـصيلة          حمددة اهلوية تقارير تفيد بنقل جثث غري      

 مــن حــاالت االغتــصاب أو غريهــا مــن حــاالت العنــف اجلنــسي، ومئــات حــاالت   ١٠٩تأكيــد 
ــة والـــسطو والنـــهب    ــسانية أو املهينـ ــية أو الالإنـ ــة القاسـ ــذيب أو املعاملـ ــشرات . التعـ واعُتقـــل عـ

لـسرية  ا يف معسكري اجليش ألفا يايا ديالو وكونـدارا، ويف معـسكر             األشخاص واحتجزوا تعسفاً  
لكن، نظرا إىل انعدام األمن واخلـوف اللـذين    . ، حيث تعرضوا للتعذيب   تحركة للتدّخل واألمن  امل

ال يــزاالن خييمــان علــى غينيــا، وِقــصر املــدة املتاحــة للجنــة إلجنــاز عملــها يف عــني املكــان، وعــدد  
املتظاهرين يف امللعب املقدر باآلالف، من احملتمـل أن يكـون عـدد ضـحايا كـل هـذه االنتـهاكات                  

  .كرب مما ذُكرأ
  

  اهلجوم خطوات تنفيذ   -  ١  
 ويقـع علـى باحـة    ،سـبتمرب علـى طريـق دونكـا     /أيلـول  ٢٨مللعب  الرئيسي  يوجد املدخل     - ٧١

املـدخل  ويـؤدي هـذا   . امللعـب  لـشرطة    خمفـرً  أيضاًتضم  ، اليت   امللعبمدخل   "ساحة"باسم  تعرف  
 مرافق أخرى كملعب    حمليط أيضاً وتوجد يف هذا ا   ". حميط امللعب "إىل ِفناء فسيح يسمى     الرئيسي  

ــه وهــو مــزود مبــدخلني رئيــسيني    " ملحــقملعــب"لكــرة الــسلة و ، إضــافة إىل امللعــب يف حــد ذات
وتوجـد  ). اجلهـة الغربيـة مـن امللعـب    ( امللعـب  ت املنصة املغطـاة ويـؤدي إىل أرض       ومدخل يقع حت  

 مداخل ثانوية أيضاً بويضم حميط امللع.  عدة أبواب إضافية تربط املدرجات مبخرج امللعب  أيضاً
توجد يف اجلهة الغربية من امللعب وتؤدي إىل طريق اجلامعة وإىل الطريق اليت متر غرب امللعب يف                 

  ).  هبذا التقريرخمطط امللعب املرفقانظر (اجتاه جسر املدينة 
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  : كما يليراحل املختلفة للهجوم ميكن وصف امل  - ٧٢
    باجلماهري؛امللعبامتالء   )أ(  
ول أفـراد القبعـات احلمـر والـدرك وامليليـشيات إىل حمـيط امللعـب؛ وإطـالق                  دخ  )ب(  

؛ ومسـاع طلقـات     امللعـب  الغـازات املـسيلة للـدموع داخـل          لسرية املتحركة للتدّخل واألمـن    أفراد ا 
   بنادق؛ وانتشار العسكر والدرك يف حميط امللعب؛

   اهلوية؛ ويلجمهإغالق األبواب املوجودة جهة املدرجات من جانب مدنيني   )ج(  
 أرض امللعـب  امللعـب وانتـشارها علـى    القبعـات احلمـر  أفراد  جمموعة من   اقتحام    )د(  

ويف املدرجات، قبل إطالقها النار على املدنيني العزل، وهو ما تسبب يف حركة هلع يف صـفوف                 
   اجلماهري اليت كانت حتاول الفرار؛

 يف املــدخل الغــريب للملعــب ن أساســاًيركــزتماملحلمــر قيــام أفــراد مــن القبعــات ا  )ه(  
بإطالق النار على اجلماهري، اليت تراجعت إىل داخل امللعب، األمر الـذي تـسبب يف تـدافع أزهـق               

  ؛ أرواح العديد من األشخاص
 إمـا بـسبب وجـود العـسكر أو بـسبب         للملعـب املـداخل الثانويـة     بعـض   انسداد    )و(  

   جراء حالة اهللع؛  فوق بعض بعضهمسقوط املتظاهرين
ــام رجــال مــسلحني مبالحقــة األشــخاص الــذين يتمكنــون مــن اخلــروج مــن       )ز(   قي

امللعب وتعقبهم يف حميط امللعب متعمدين إصابة األشخاص الذين يسقطون أرضـا ومـن حيـاولون                
  ؛ مساعدة الضحايا اآلخرين أو اإلجهاز عليهم

 يللـصعق الكهربـائ   حاولوا القفـز فـوق اجلـدران        الذين  بعض املتظاهرين   تعرض    )ح(  
  ؛ بسبب األسالك الكهربائية اليت قطعها العسكر

قيــام أفــراد معظمهــم مــن القبعــات احلمــر بعمليــات اغتــصاب  ، يف الوقــت ذاتــه  )ط(  
ال سـيما يف ملعـب كـرة الـسلة، ويف           (وغريها من أعمال العنف اجلنسي داخل امللعب ويف حميطه          

  ؛ ) امللحق، وقرب السور الواقع جهة اجلامعةامللعب
ن املـداخل الرئيـسية     مالضحايا الذين جنوا من القتل واالغتصاب اخلروج        لة  حماو  )ي(  

وقـاموا  جـانيب املتظـاهرين،     على   ت رجال الدرك والشرطة وامليليشيا    اصطف، حيث   حمليط امللعب 
   ؛بضرب مجيع اخلارجني وبنهب ما لديهم بصورة منهجية

حمـيط امللعـب جهـة    اعتراض األشخاص الذين قفزوا من على األسوار الـيت حتـد              )ك(  
 الــذين، ال ســيما مــن جانــب أفــراد القبعــات احلمــر واملليــشيات )الــسريعجهــة الطريــق (اجلنــوب 

  .واصلوا عمليات القتل وإساءة املعاملة واالغتصاب يف منطقة السكة احلديدية
  .انتهاكاخلصائص احملددة لكل ترد فيما يلي و   -٧٣
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   ت اإلعدام بإجراءات موجزة وحماوالاإلعدامحاالت   - ٢  
بـإجراءات  إعـدام  منـها مـا كـان نتيجـة      حالـة وفـاة،     ٦٧قامت اللجنة بتوثيق ما جمموعه        - ٧٤

مـن خـالل    تـهم  هويمـن حتديـد  للجنـة  ت ا كنـ مت ذينلضحايا ال باتتعلق هذه األرقام فقط     و. موجزة
الشهادات اليت أوردت ظروف اإلعدام بإجراءات مـوجزة وأكـد املـدلون هبـا العثـور علـى جثـث                    

   .وبأطفال) من الرجال والنساء(وتتعلق هذه احلاالت ببالغني . لضحايا ودفنهاا
  وحرابـــاً وســـهاماAK-47ًنـــوع  مـــسدسات ومـــسدسات رشاشـــةاســـتخدم املهـــامجون   - ٧٥

وتظهر على النـاجني، يف منـاطق حيويـة       .  مزودة برؤوس مدببة ومقالع    وخناجر وهراوات وعصياً  
بات بطلقـات ناريـة وخنـاجر وأعقـاب بنـادق وعـصي             من أجسادهم، دمل جراح ناجتة عـن إصـا        

وكانت كثري من جثث الضحايا اليت تسلمتها األسر حتمل آثـار إصـابات             . مزودة بأطراف قاطعة  
ــرأس والــصدر أو يف األضــالع  ــة ضــد مــدنيني غــري    . بطلقــات يف ال ويــدل اســتخدام أســلحة قاتل

 أرض مجاهري متراصة بكثافة علـى       مسلحني وإطالق النار بالذخرية احلية وبدون سابق إنذار على        
امللعب ومواصلة إطـالق النـار حـىت نفـاد الـذخرية والتـسديد حنـو أعـضاء حيويـة يف اجلـسم علـى                         

   .وجود نية مسبقة إلسقاط أكرب عدد من الضحايا يف صفوف املتظاهرين

   فتح امللعباألشخاص الذين قتلوا قبل   )أ(  
 ٠٠/٩ و ٠٠/٨فبني الساعة   . امللعباة قبل فتح    حلق يف احلي  انتهاك ا  وقعت أوىل حاالت    - ٧٦

 سنة تقريبـا علـى يـد        ١٨ امللعب، قُتل شاب يبلغ       مدخل  متر من ساحة   ٣٠٠، وعلى بعد    صباحاً
 أمحـر سـطره أفـراد الـشرطة ليمنعـوا اجلمـاهري مـن جتـاوزه للـذهاب إىل                  شرطي بعدما جتاوز خطـاً    

ة مـع اجلمـاهري، قتـل الـدرك التـابع           وبعيد ذلك، يف نفس الساحة، وبسبب مشادة جديـد        . امللعب
ويف تقاطع طرق بيلفـو، عنـدما كانـت         .  بالرصاص لتيغبورو، حبضور قائدهم، شابني آخرين رمياً     

 قــوات األمــن حتــاول تفريــق املتظــاهرين، قتــل الــدرك التــابع لتيغبــورو شخــصني علــى األقــل رميــاً 
 بعض الـشهود، ففـي الـساعة         إىل واستناداً. بالرصاص، منهم حارس حمل جتاري وأحد املتظاهرين      

 من القبعات احلمر إىل سوق كولوما حيث أطلق العسكر النـار         وصلت شاحنة تقلّ أفراداً    ٣٠/٩
   .على ثالثة أشخاص فقتلوا اثنني منهم

   امللعبعدموا داخل  الذين أُاألشخاص  )ب(  
 وا علـى نتـشر واإىل امللعـب   ،  يقـودهم املـالزم أول تومبـا      مـر،   احلقبعـات   دخل أفراد من ال     - ٧٧

 باجتـاه   ،تظـاهرين  علـى امل   ة مباشـر  بـصورة  من األعـرية الناريـة       رشقات  وأطلقوا شكل نصف دائرة  
ــسية للملعــب      ــاب الرئي ــسار الب ــى ي ــدرجات املوجــودة عل ــشمال (امل ــة ال ــأردوا عــشرات  )جه ، ف

 بالرصــاص علــى أيـدي أفــراد القبعــات  وقُتـل بعــض املتظــاهرين رميـاً  . املتظـاهرين قتلــى دون متييــز 
حلمــر الــذين كــانوا داخــل امللعــب عنــدما كــانوا حيــاولون اخلــروج مــن األبــواب أو تــسلق ســور   ا
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 امللعـب بينمـا كـان املتظـاهرون اآلخـرون، وهـم يف       أرضوتناثرت جثـث الـضحايا علـى        . امللعب
وذكـر العديـد مـن النـاجني أن أفـراد القبعـات            . حالة هلع، جيـرون يف كـل اجتـاه مـن أجـل الفـرار              

وبعد ذلك، استخدموا حـراهبم وأعقـاب بنـادقهم         . قون النار حىت نفدت ذخريهتم    احلمر ظلوا يطل  
   .وخناجر وسكاكني إلكمال اجملزرة

واضطر العديد من املتظاهرين إىل حماولة تسلق األسوار بسبب إغـالق األبـواب وخمـارج              - ٧٨
 التـسلق،   أما الذين مل يكونوا قـادرين علـى       . الطوارئ ووجود رجال مسلحني على هذه املخارج      

فما كان عليهم، كمحاولة لإلفالت، إال اجتياز صفني مـن أفـراد القبعـات احلمـر املتراصـني أمـام           
  . املخارج الرئيسية

    امللعب مدخلعدموا يف ساحةاألشخاص الذين أُ  )ج(  
قام أفراد من القبعات احلمر والدرك ورجال الدرك التابعون لتيغبورو، كانوا متمركـزين           - ٧٩

. مللعب، بإطالق النار على املتظـاهرين الـذين كـانوا يتمكنـون مـن اخلـروج مـن امللعـب                   يف حميط ا  
، اسـتخدمت فيهـا أسـلحة بيـضاء     هوتعرض متظاهرون لطعنات وضربات داخل امللعب ويف حميطـ     

وقـام أفـراد مـن العـسكر        . وأعقاب البنادق وقطع خشب وهراوات وأسالك كهربائية وغري ذلك        
  . بإدخال بنادقهم يف فروجهن وبإطالق النارباإلجهاز على نساء اغتصنب

  املساعدة لشخص يف خطر  بسبب تقدميهم األشخاص الذين أعدموا  )د(  
ــد مــن األشــخاص    - ٨٠ ــاري يف حمــيط امللعــب بينمــا كــانوا      أُعــدم العدي ــسالح ن ــاً ب رمي

وهكذا قُتل برصاصة شاب كـان حيـاول أن         . حياولون مساعدة اجلرحى وضحايا االغتصاب    
وتلقـى شـخص   . العون إىل امرأة ُجّردت من لباسـها، مث جـرى اغتـصاب هـذه املـرأة        ميد يد   

وجتــدر . كــان حيــاول مــساعدة طفــل علــى النــهوض طعنــة مــن أحــد أفــراد القبعــات احلمــر   
اإلشــارة إىل أن بعــض أفــراد الــدرك ســاعدوا املتظــاهرين علــى اإلفــالت بــأن فتحــوا البوابــة  

  .الواقعة جهة مؤسسة فارما غينيا

   بالتيار الكهربائياًعدموا صعقاألشخاص الذين أُ  )ه(  
قطَّع أفراد من القبعات احلمر وامليليشيات كابالت كهربائية مث وضعوها علـى حنـو يتـيح         - ٨١

وحدثت حاالت صعق بالتيار الكهربائي يف ملعـب كـرة          . صعق املتظاهرين بواسطتها أثناء هرهبم    
رض امللعـب وعلـى بعـض بوابـات الـدخول إىل            القدم وعلى األسـياج الفاصـلة بـني املـدرجات وأ          

وأفـاد  . امللعب، وهو ما منع الناس مـن اخلـروج منـه وحـوَّهلم إىل أهـداف لرصـاص أفـراد اجلـيش                      
العديد مـن الـشهود أن نفـس التقنيـة اسـُتخدمت علـى بوابـات اخلـروج مـن حمـيط امللعـب وعلـى                    

وأكد خـبري الطـب الـشرعي التـابع         . األسالك الشائكة املوضوعة على األسوار املطلة على اجلامعة       
  .للجنة أنه كانت مثة جروح سّببتها حروق كهربائية
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  عدموااجلرحى الذين أُ  )و(  
. رأى عدة شهود أفراد اجليش وهم جيهزون على اجلرحى بأسلحتهم النارية وبسكاكني             - ٨٢

ألرض ومل  وداخل حميط امللعب، أجهز رائد، مل ُتعرف هويته، علـى جـرحيني كانـا ممـّددين علـى ا                  
وذبـح أحـد أفـراد اجلـيش امـرأة معـصوبة العيـنني بعـد اغتـصاهبا يف          . تكن احلياة قد فارقتـهما بعـد     

  .اللحظة اليت نزعت فيها العصابة عن عينيها

  أعدموا بعد مذابح امللعباألشخاص الذينُ   )ز(  
ات بعد اجملزرة اليت حصلت داخل امللعب، أفادت تقارير حدوث عدة إعـدامات بـإجراء        - ٨٣

وفـضالً عـن ذلـك،      . موجزة ذهـب ضـحيتها بعـض النـاجني الـذين كـانوا يف طـريقهم إىل بيـوهتم                  
وأجربوهم ) ناحية حي ديكسني ( رجالً بالقرب من امللعب      ٢٣اختطف أفراد من القبعات احلمر      

. واقتيد أولئـك الرجـال إىل بنايـة غـري معروفـة           . على الصعود إىل شاحنات عسكرية مغطاة بأَوقية      
سـبتمرب، أخـرجهم أفـراد اجلـيش يف جمموعـات مـن رجلـني أو ثالثـة رجـال          / أيلول٢٨ليل وأثناء  

مث اقتيــد هــؤالء إىل مكــان خلــف البنايــة حيــث  . حــىت مل يتبــقَّ منــهم داخــل البنايــة ســوى أربعــة  
ومل تكـن ظـاهرةً علـى أجـسادهم         .  اآلخرين ممّددة على األرض    ١٩ لاكتشفوا جثث األشخاص ا   
ــاً هامــدةً جــروح وال دم، ولكنــهم  ــاقون علــى محــل تلــك اجلثــث    . كــانوا جثث وأُجــرب األربعــة الب

وبعد ذلك، أوثق أفراد اجلـيش سـواعدهم وعـصبوا عيـوهنم واقتـادوهم إىل               . ووضعها يف الشاحنة  
وقطَّـع  . ١٩ لمكان جمهول حيث أكرههم أفراد اجليش على حفر أربع ُحفر ُدفنت فيهـا اجلثـث ا               

وُنقـل األربعـة البـاقون مـن        .  يسهل عليهم إدخاهلا يف احلفر     أفراد اجليش أوصال بعض اجلثث كي     
ومل ُينقـل   . جديد إىل مكان احُتجزوا فيه ملدة ثالثة أيام وهم موثوقو الـسواعد ومعـصوبو العيـون               

وجنا . أكتوبر كي ُيلقى هبم يف هنرٍ يف صونفونيا/ تشرين األول١الضحايا األربع من جديد إالّ يف       
  .بعضهم

  موعتلوا يف حوادث تدافع اجلُذين قُاألشخاص ال  )ح(  
لقي عدد كبري من األشخاص حتفهم يف حوادث التدافع، خنقاً أو دهساً باألقدام، وهو                - ٨٤

والواقـع أنـه يف اللحظـة الـيت كـان املتظـاهرون             . حادث فاقمه استخدام الغـازات املـسيلة للـدموع        
ت احلمــر املتمركــزون خــارج حيــاولون فيهــا اخلــروج مــن ملعــب كــرة القــدم، فــتح أفــراد القبعــا  

البوابات الرئيسية النار، فقتلوا بعضاً منهم وتسّببوا بذلك يف حركة تراجع إىل داخـل امللعـب ويف      
  . وأفاد عدة شهود أن أشخاصاً قُتلوا دهساً بأقدام اجلُموع. حالة من الذعر

  األشخاص الذين قُتلوا أو ُجرحوا برصاص طائش  )ط(  
 ٢٨ يف يـوم ) حي ديكـسني ( سنة يشاهد التلفزيون يف بيته      ١٢عمر  كان صيب يبلغ من ال      - ٨٥
وُنقـل الـصيب علـى الفـور إىل املستـشفى      . سـبتمرب عنـدما أصـابته رصاصـة طائـشة يف رأسـه         /أيلول
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 ٢٨وأُصــيبت أيــضاً فتــاة برصاصــة طائــشة يف يــوم  . حيــث تــويف متــأثراً جبراحــه بعــد بــضعة أيــام 
ــول ــك  ٢٠٠٩ســبتمرب /أيل ــر ذل ــى إث ــدخلت عل ــت إىل    ، ف ــام مث ُنقل ــة مات  إىل املركــز الطــيب لبلدي

  .مستشفى ُدوْنكا
  

  حاالت االختفاء القسري  -  ٣  
 حالــة منــها ٤٩ويتعلــق األمــر يف .  حالــة مــن حــاالت االختفــاء القــسري ٨٩أُحــصيت   - ٨٦

بينمـا ختـص   . بأشخاص كانوا يف امللعب ومل يظهر هلم أثـر بعـد ذلـك وال يـزال مـصريهم جمهـوالً                   
ألربعـني األخـرى جثـث ضـحايا األحـداث الـيت ُنقلـت مـن مكاهنـا مث                   تفاء القسري ا  حاالت االخ 

وهناك أيضاً حاالت حرر فيهـا أطبـاء شـهادات وفـاة تبـيِّن سـبب الوفـاة دون أن تـسلَّم                      . اختفت
وتلقّت اللجنة معلومات بشأن حاالت اختفاء أخـرى مل يتـسنَّ التحقـق          . جثث القتلى إىل ذويهم   

  . منها

 ومل يـرهم أحـٌد      ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ص األحياء الذين شوهدوا يف امللعـب يف يـوم           األشخا  )أ(  
  قط بعد ذلك

 والذين شـوهدوا أحيـاء      ٤٩مل ير أحد بعد األحداث األشخاص املختفني البالغ عددهم            - ٨٧
وعلــى العمــوم، حبــث أفــراد أُســر األشــخاص املخــتفني أو . ســبتمرب/ أيلــول٢٨يف امللعــب يف يــوم 

 عنهم يف املستشفيات ويف املشارح ويف مراكز االحتجاز العسكرية كمعـسكر ألفـا يايـا                أقرباؤهم
ديــالو، ومعــسكر كونــدارا، ومعــسكر ســاموري تــوري، ومعــسكر بــوارو، يف اليــوم نفــسه الــذي 

ويقـول آبـاء وأقربـاء املخـتفني إهنـم حبثـوا أيـضاً يف               . َشهد تلك األحـداث أو يف اليـوم الـذي تـاله           
رى تابعة للشرطة، كثكنة كامريون التابعة للـسَّرية املتحركـة للتـدخل واألمـن،              مراكز احتجاز أخ  

بل إن بعض أفراد األسر قد ذهبوا إىل     . PM3أو يف مراكز احتجاز تابعة للدرك، كالثكنة املسماة         
  .جزيرة كاّسا حبثاً عن أقربائهم املختفني، دون جدوى

   امللعب أو يف املشارح ومل ُيعثر على جثثهماألشخاص، اجلرحى أو القتلى، الذين شوهدوا يف  )ب(  
ربعون اآلخرون املختفون حالياً، مـن ِقبـل أقربـائهم، وهـم جرحـى              ألشوهد األشخاص ا    - ٨٨

سبتمرب أو يف مشرحيت مستشفى دوْنكا أو مستشفى إْنياس      / أيلول ٢٨أو موتى يف امللعب يف يوم       
ذين تعـّرف علـيهم متظـاهرون عنـدما         ومل ُيعثر قط علـى جثـث بعـض الـضحايا الـ            . ِدين باألساس 

كــانوا حمُمــولني يف مركبــات متوجهــة إىل امللعــب والــذين احــتفظ متظــاهرون بوثــائق هويــاهتم أو  
تعّرف عليهم أفراد أسرهم من الصور اليت الُتقطت هلم يف تلك اللحظة، ومل ُيعثر عليهم حىت بني                 

أكتـوبر قبـل دفنـهم يف       / األول  تـشرين  ٢اجلثامني اليت كانـت معروضـة يف مـسجد فيـصل يف يـوم               
  .مقربة كامريون أو يف مكان آخر
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  حاالت اختفاء أخرى  )ج(  
حسب بعض الشهود، اختفى بعض األشـخاص عقـب القـبض علـيهم داخـل امللعـب أو                    - ٨٩

واخُتطف أشـخاص آخـرون مـن مستـشفى دوْنكـا أو            . خارجه، أثناء األحداث أو يف اليوم التايل      
ومل . كانوا هناك لتلقي العالج من جـروح أصـيبوا هبـا أثنـاء األحـداث              مستشفى إْنياس ِدين بينما     

وتشري اإلفـادات الـيت تلقّتـها اللجنـة إىل أن عمليـات إلقـاء القـبض                 . يظهر أولئك األشخاص ثانيةً   
  .من القبعات احلمر واالختطاف كان ينفّذها باألساس أفراد

  نقل اجلثث من مكاهنا  )د(  
االت االختفـاء إىل كـون جثـث جمموعـة مـن الـضحايا قـد                قد يعود السبب يف بعـض حـ         - ٩٠

  .ُنقلت من مكاهنا على منت شاحنات عسكرية
ومن احلاالت اليت علمت هبا اللجنـة، كـون نقيـب يف اجلـيش، مل ُتعـرف هويتـه، أصـدر                       - ٩١

أوامر إىل أجهزة احلماية املدنية يف أول الظهرية جبمع اجلثث يف امللعب وحبملـها علـى مـنت ثـالث                 
وُشـحنت  .  جثـة  ٤٣وُشحنت يف الشاحنة األوىل     . حنات عسكرية باجتاه مستشفى إْنياس دين     شا

.  ضــحية يف اجملمــوع٧٨ جثــة، أي جثــث ١٣ جثــة ويف الــشاحنة الثالثــة ٢٢يف الــشاحنة الثانيــة 
وكانــت اجلثــث يف معظمهــا لــشّبان أُصــيبوا بالرصــاص غــري أن الــشهود الحظــوا كــذلك أنواعــاً   

ويف املستـشفى، أمـر النقيـب ذاتـه،         . إىل جانب جثث نساء وبضعة أطفـال      أخرى من اإلصابات،    
الذي يبدو أنه تلقى أوامر جديدة، سائقي الشاحنات باالنطالق ثانيـة صـوب معـسكر سـاموري                 

سـبتمرب، أعطـى شـرطي مل       / أيلـول  ٢٨وبعـد ظهـر يـوم       . توري، مقر إقامة الراحل النسانا كونيت     
ملوتى مع تنحية اجلثث الـيت تبـدو عليهـا أمـارات مـوت عنيـف                حتدَّد هويته األمر جبمع اجلرحى وا     

 جثــة ١٥مث وصــلت ثــالث شــاحنات عــسكرية متتابعــةً إىل عــني املكــان، فنقلــت األوىل   . جانبــاً
وُركنت الـشاحنات داخـل سـور       .  جثث إىل معسكر ساموري توري     ٧ جثة والثالثة    ٢٥والثانية  

  .مقر إقامة الراحل النسانا كونيت
خمتلـف حـاالت االختفـاء القـسري إىل أفـراد القبعـات احلمـر الـذين ُيعتقـد أهنـم             وُتنسب    - ٩٢

  . مسؤولون كذلك عن نقل اجلثث من مكاهنا
  

  حوادث االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي  -  ٤  
 نساء، بعضهن قاصـرات، لالغتـصاب ولغـريه مـن         ١٠٩بإمكان اللجنة أن تؤكد تعرُّض        - ٩٣

د اخُتطفــت مخــس مــن بينــهن، ُعرفــت هويــاهتن، واحُتجــزن كرقيــق وقــ. أشـكال العنــف اجلنــسي 
  .هوياهتن ألغراض االستغالل اجلنسي، برفقة عدد من الضحايا األخريات اللوايت مل ُتعرف
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وبدأت أفعال االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ُبعيد دخول قوات األمن إىل               - ٩٤
لـيت اسـتغرقتها أحـداث امللعـب وتواصـلت أثنـاء فتـرة              وارُتكبت تلك األفعال طيلة املـدة ا      . امللعب

  .احتجاز بعض النساء واسترقاقهن ألغراض االستغالل اجلنسي
وتشري إفادات الشهود إىل أن أفعال اغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنـسي حـدثت               - ٩٥

ك األفعـال  ، مع حدوث أغلبية تل)انظر املخطط املرفق (يف مجيع أحناء امللعب ذاته وداخل أسواره        
ــات        ــب، وكــذلك يف البناي ــى أرض امللع ــدّرجات وعل ــّيما يف امل ــة، ال س ــق معين ــاكن ومراف يف أم

ويف بعض األحيان، ُحصرت النساء ضحايا االغتصاب       . والباحات املوجودة داخل أسوار امللعب    
وغريه من أشكال العنف اجلنسي اليت ارُتكبت داخل أسوار امللعب يف باحات أو مبـاٍن مـسدودة                 

  .حاولن االلتجاء إليها أو اقتادهن إليها رجال مسلحون بغرض اغتصاهبن
سبتمرب، الحظ خبري الطب الشرعي التـابع       / أيلول ٢٨ورغم مرور شهرين على أحداث        - ٩٦

للجنة كدمات يف الثلث األعلى من باطن الفخذ لدى عدة نساء، باإلضافة إىل جروح يف منطقـة        
. لعنف جنسي شديد وتدل بوضوح على حدوث ذلـك العنـف          األعضاء التناسلية تطابق التعرض     

كمــا أن حــاالت األمل واحلُكَــاك يف مــنطقيت الفــرج واملهبــل املــصحوبة بتفريغــات مهبليــة كريهــة   
الرائحة اليت تشتكي منها الضحايا، إىل جانب األعراض البولية الشديدة اليت حتدثن عنها، تتطابق              

ومن املرجح أالّ ُيعرف بدقة عـدد       .  مثل تلك احلاالت   كلها مع سياق االغتصاب وتظهر غالباً يف      
الضحايا اللـوايت انتقـل إلـيهن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية أثنـاء االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال                         
العنف اجلنسي نظراً لعدم سعي عدد كبري من الضحايا للحصول على عالج طيب، وبالتايل فـإهنن                

صـة بــبعض الــضحايا اللـوايت خــضعن للفحــص   وكانـت نتــائج الفحــص اخلا . مل خيـضعن للفحــص 
إجيابية بعد مرور أربعة أسابيع، وهو األجل الطيب الضروري لكي تكون نتائج الفحص الكاشـف     

سـبتمرب، ممـا يـدل      / أيلول ٢٨ل أحداث   وكانت بعض الضحايا عذراوات قب    . عن الفريوس قاطعة  
ومـن املقـرر    . لذي تعّرضـن لـه    على أن نتيجة الفحص اإلجيابية قد تكون مرتبطة بالعنف اجلنسي ا          

. أن ختضع بعض الضحايا لفحوص أخرى بعد انقضاء ثالثـة شـهور للحـصول علـى نتـائج هنائيـة                    
وعالوة على ذلك، ظهرت على عدد كبري منهن أعراض تتطابق مع أمراض منقولـة جنـسياً ومـع               

الـضحايا  وكانت ال تزال باديـة علـى        . أشكال خطرية من العدوى البولية ظهرت بعد االغتصاب       
اللوايت مت االجتماع هبن يف العيادات واملستـشفيات آثـار نفـسية بالغـة الـشدة، بعـضها يـدل علـى                      

  .اإلصابة باضطراب الكرب التايل لإلصابة
وُحددت هوية مرتكيب تلك األفعال أساساً بأهنم من القبعات احلمـر، إىل جانـب رجـال            - ٩٧

وكان من بني الرجال املتشحني    . ني بالسواد كانوا يرتدون الزي العسكري وآخرين كانوا متشح      
  .بالسواد أشخاص مقنَّعون أو مسلَّحون

ونقــل عــدد مــن الــضحايا أقــوال الفــاعلني أثنــاء ارتكــاهبم أفعــال االغتــصاب وغــريه مــن     - ٩٨
وتوحي تلك األقوال بأنه مت اسـتهداف النـساء ألن وجـودهن يف امللعـب               . أشكال العنف اجلنسي  
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أنِت مـن   "،  "جيب علي أن أفعل هذا ألنه لسُت من أرسلك إىل هنا          ("ياسي  كان ينم عن التزام س    
. وألن ذلك االلتزام قد ُربط بكوهنن لَـْسَن جـديرات بـاالحترام ربطـاً واضـحاً               ") ال يريد داديس؟  

جـئنت مـن    أنـنت "أو قيـل هلـن   " عـاهرات "أهنن بـ وكثرياً ما صاحبت األفعالَ شتائم نعتت الضحايا       
  ".الرجال هنااملواخري تبحثن عن 

  أشكال العنف اجلنسي غري االغتصاب  )أ(  
 حالة من حـاالت العنـف اجلنـسي، عـدا حـاالت االغتـصاب،               ٢١أكّدت اللجنة وجود      - ٩٩

  .ُنسبت إىل أفراد القبعات احلمر والدرك يف أماكن خمتلفة من امللعب
 مـن األحيـان، مبـا       يف كـثري   وُجرِّدت النساء من ثياهبن عنوة وباستخدام السالح األبـيض         - ١٠٠

. وأُخضعن ملالمسات جنسية طالت الفرج والثـديني واآلليـتني     . يف ذلك مقاص يف بعض احلاالت     
وُضــربت مخــس نــساء مــن بينــهن علــى األقــل علــى بطــوهنن وفــروجهن بالعــصي أو اهلــراوات أو   

وكانـت بعـض الـضحايا علـى       . وُضربت إحداهن بـسلك كهـريب     . بأعقاب البنادق أو السكاكني   
  . املتظاهرين ن ُيغتصنب عندما لُذن بالفرار أو انتهزن حلظة الذُّعر عند وصولوشك أ
غري أنـه رّبمـا يكـّن    . وغادرت العديد من النساء امللعب عاريات متاماً أو نصف عاريات     - ١٠١

ــدافع   ــاء اهلـــرب والتـ ــاهبن أثنـ ــة احمليطـــة الـــذين أعطـــوهن   . قـــد فقـــدن ثيـ وآواهـــن ســـكان املنطقـ
  .املالبس بعض

  وادث االغتصاب ح  )ب(  
 وقـد  - حالة اغتصاب ارتكبها فاعـل واحـد أو أكثـر مـن فاعـل              ٧٧وقفت اللجنة على     - ١٠٢

 ورافقـت فعـل االغتـصاب يف كـثري مـن األحيـان             -بلغ عدد الفاعلني ستة يف حالـة مـن احلـاالت            
  .ألوان أخرى من العنف الشديد

  حاالت االغتصاب البسيط '١'
 اثنتــا عــشرة امــرأة منــهن بواســطة اليــد أو باســتخدام   امــرأة، اغُتــصبت٣٥مت اغتــصاب  - ١٠٣

وتـدل  . أو فوهـات البنـادق  /أو اهلـراوات و /أو القطـع احلديديـة و     /أو العصي و  /أشياء كاحلراب و  
العديد من احلاالت على وجود نية يف جرح مهابـل النـساء، وتوجَّـب تقـدمي العـالج الطـيب لعـدة                      

 شــهرين علــى األفعــال الــيت  الــبطن بعــد مــرورأو هــن ال يــزلن يــشعرن بــأمل يف أســفل  /ضــحايا و
  .هلا تعرَّضن
وُهددت معظم النساء بالقتل عن طريق تصويب فوهات البنادق إلـيهن عـن كثـب أثنـاء        - ١٠٤

ــل االغتــصاب و /اغتــصاهبن و وتعّرضــت بعــضهن للّطــم، بينمــا ُضــربت   . أو بعــده/أو ضــرهبن قب
ــى رؤوســه   ــات عل ــادق أو با  نأُخري ــاب البن ــصي أو بطــوهنن بأعق ــضهن   . لع ــد جــرح بع ومت تعمُّ
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وتعّرض بضعة أشـخاص حـاولوا الـدفاع عـن النـساء مـن أجـل منـع اغتـصاهبن             . بالسالح األبيض 
  .للضرب وللجرح بالرصاص وقُتل بعضهم

وارُتكبــت مجيــع أفعــال االغتــصاب داخــل حمــيط امللعــب وأغلبــها يف اجلهــة القريبــة مــن    - ١٠٥
سلح متشح بالسواد قُـرب الـسكة احلديديـة بينمـا كانـت            اجلامعة، باستثناء امرأة اغتصبها رجل م     

  .قد خرجت من امللعب ساملةً
ويف ثــالث حــاالت، مل تــستطع الــضحايا التعــرف علــى مغتــصبيهن ألهنــن كُــن فاقــدات   - ١٠٦

وأخـرب أطبـاء    . الوعي قبل حصول االغتصاب؛ ومل تـستعد إحـداهن وعيهـا إالّ بعـد مـرور يـومني                 
تصاب وتعتقد الضحية الثالثة أهنا تعرضت لالغتصاب بسبب حكـاك         ضحيتني بأهنما تعرضتا لالغ   

  .املهبل الذي أصاهبا
  حاالت االغتصاب اجلماعي '٢'
 امرأة لالغتصاب على يد عدة أفراد مـن اجلـيش ورافـق أفعـال االغتـصاب                 ٤٢تعّرضت   - ١٠٧

تلك األفعال  وعّرفت الضحايا مرتكيب    . أحياناً إيالج أشياء أو إيالج اليد قبل االغتصاب أو بعده         
بأهنم من القبعات احلمـر، وكـان بعـضهم مقنَّعـاً، وبـأهنم مـن َدَرِكيـي تيغبـورو وبـضعة مـن أفـراد                         

  .امليليشيات
فكـان واحـد أو اثنـان مـن أفـراد اجلـيش ميـسكان               . ومت التناوب على اغتـصاب الـضحايا       - ١٠٨

وأحيانـاً، كـان    . بـاإليالج الضحية، بالدَّوس على ساقيها يف كثري من األحيان، بينما يقوم الثالـث             
وكـثرياً  . أحد الفاعلني يصوِّب سالحه حنو الضحية مهدِّداً بقتلها، بينما يقوم اآلخرون باغتـصاهبا            

وقام املغتصبون بـسحق أو ركـل      . ما كان يصاحب فعل االغتصاب إيالج اليد أو عصا أو هراوة          
لـضحايا الـيت كانـت      وفقـدت إحـدى ا    . فروج بعض الضحايا بأرجلـهم قبـل االغتـصاب أو بعـده           

وأُتيـت بعـض   . حامالً يف الشهر الثالث جنينها يف اليوم نفسه بعد أن تلقّت ركلة يف أسفل البطن            
  . الضحايا من أدبارهن

واغُتصبت ضحيتان على األقل من ِقبل جمموعتني منفصلتني من أفراد اجليش يف مكـانني               - ١٠٩
. اً ســتة أشــخاص تنــاوبوا علــى اغتــصاهبماوبلــغ عــدد أفــراد اجملموعــة أحيانــ. بعيــدين عــن امللعــب

وفقــدت بعــض الــضحايا الــوعي بعــد تعرضــهن لألفعــال األوىل ومل يــستطعن حتديــد عــدد أفعــال   
  .االغتصاب اليت تعرَّضهن هلا

  أفعال التشويه والقتل ذات الطابع اجلنسي  )ج(  
حــسب بعــض اإلفــادات، تعّرضــت ســت ضــحايا علــى األقــل مــن ضــحايا االغتــصاب     - ١١٠
وتـسلّم  . ويه أعضائهن التناسلية أو للقتل بعد إيالج أسلحة يف مهابلـهن أو إطـالق النـار فيهـا           لتش
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. سـبتمرب / أيلـول  ٢٨مستشفى دونكا ضحية فعل من ذلك القبيـل ماتـت متـأثرة جبراحهـا يف يـوم                  
  .وُشوِّه أحد الثديني لدى بعض النساء

تقـدير عـدد الـضحايا بدقـة       ومن الـصعب    . عدد من ضحايا االغتصاب    وأُعدم بعد ذلك   - ١١١
ألن اجلثــث الــيت كانــت تظهــر عليهــا أمــارات مــوت عنيــف مل ُتــسلَّم إىل اُألســر بــصفة عامــة ومل 

  .ختضع للتشريح

  االسترقاق اجلنسي  )د(  
حتادثــت اللجنــة مــع أربــع مــن ضــحايا االحتجــاز اللــوايت تعرضــن لالغتــصاب اجلمــاعي   - ١١٢

وتشري املعلومـات احملـصل عليهـا       .  أيام ٥ و ٣وحت بني   ولغريه من أشكال العنف اجلنسي ملدة ترا      
ومل يتــسّن حتديــد عــدد الــضحايا األخريــات   . إىل أن الــضحايا احُتجــزن يف مكــانني علــى األقــل  

  . لذلك، يتعذّر على اللجنة أن جتزم بشأن مصريهن. املختطفات ومعرفة هوياهتن
 ٢٠ برفقـة حـوايل   لفـا يايـا ديـالو       وقالت إحدى الضحايا إهنا اقتيدت مباشرة إىل معـسكر أ          - ١١٣

واحُتجــزت هنــاك ملــدة ثالثــة أيــام يف الطــابق الثالــث مــن أحــد املبــاىن العــسكرية   . امــرأة ورجــالً
 قاموا، زيـادةً علـى ذلـك، بالتقـاط          - عّرفت أحدهم بأنه ُيدعى مارسيل       -واغتصبها عدة رجال    

 لكنـها ال تعلـم شـيئاً عـن          واسـتطاعت هـي أن تنجـو بنفـسها        . صور هلا وبتسجيلها تـسجيالً حيـاً      
  .مصري األشخاص اآلخرين الذين اقتيدوا معها يف نفس املركبة

وأفادت الضحايا الثالث األخريات، وكانت إحداهن قد اغُتصبت قبل ذلك يف امللعـب              - ١١٤
. من ِقبل مخسة من أفراد القبعات احلمر، أن أفراداً من اجلـيش اقتـادوهن إىل مركـز راتومـا الطـيب                    

من وسط اجلموع بالقوة، بعد أن كّن قد نزلن من الشاحنة، يف اللحظـة الـيت                  بعضهن وأُخرجت
كُّن يتهيأن فيها لتسجيل أنفـسهن، بينمـا مت ببـساطة نقـل أخريـات كرهـاً مـن مركبـة إىل أخـرى                        

وقالت بعض أولئك الضحايا إنه مت اختيارهن من بني النـساء اللـوايت كـّن يف                . داخل نفس املركز  
  .راتوما
واقتــاد رجــال مكــشوفو الوجــه ضــحيتني مــن مركــز راتومــا وأخــرى أتــت مباشــرة مــن   - ١١٥

وعّرفت إحدى الضحايا خمتطفيها بأهنم     . امللعب برفقة جمموعة من نساء أخريات إىل عدة فيالّت        
وتعرضت بعض الضحايا للـضرب علـى رؤوسـهن أثنـاء الطريـق حـىت يتعـذّر                 . من القبعات احلمر  

ــي   ــيهن التعــرف علــى خمتطف ــضحايا     عل ــون ال ــق الــيت ســلكوها، بينمــا ُعــصبت عي هن وعلــى الطري
  .األخريات

وقالت النـساء اللـوايت اسـتمعت إلـيهن اللجنـة إّنهـن ُخـدِّرن بعـد وصـوهلن إىل الفـيالّت                       - ١١٦
وقالـت إحـدى الـضحايا إن الرجـال أطلقـوا الرصـاص علـى فتـاتني                 . مبواد ُوضعت يف مـشروبات    

كـل، بينمـا أكـدت أخـرى أهنـا طُعنـت بالـسالح األبـيض يف            إلجبار األخريات على الـشرب واأل     
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وُحبــست بعــض النــساء كــل يف غرفــة  . ثــديها ويف بطنــها بعــد أن رفــضت تنــاول فنجــان قهــوة  
وبـسبب تـأثري املخـدرات، ال تـدري النـساء كـم             . منفردة، بينما احُتجزت أخريـات مـع بعـضهن        

 من الـوعي تكفـي لتـذكُّر أنـه مت           جمموع عدد الرجال الذين اغتصبوهن، غري أهنن كن على درجة         
وقالـت إحـدى الـضحايا أيـضاً إن مجيـع مـرتكيب             . أو التقاط صور هلـن    /تسجيلهن تسجيالً حياً و   

تلك األفعـال كـانوا مقـنَّعني وإهنـم كـانوا يتحـدثون بالفرنـسية والـسوسو واإلنكليزيـة وإنـه كـان                       
  ".نقيب"و" رائد"بينهم 
 امرأة لكن مل يبق منهن سوى ٢٠ البداية، حنو وأوضحت إحدى الضحايا أهنن كن، يف   - ١١٧
وقالت أخرى إنه أُطلق سراحها مع نفـس الفتيـات البـالغ عـددهن            .  نساء بعد مرور مخسة أيام     ٦
وأُنزلـت النـساء اللـوايت أُطلـق سـراحهن كـلٌ يف             .  واللوايت ُنقلت معهـن يف نفـس املركبـة         ٨ أو   ٧

 ٢رأتني من الـضحايا يف باحـة مرتهلـا يف يـوم      ووصفت امرأةٌ وجدت ام   . حيِّها وهن شبه عاريات   
أكتــوبر، بأهنمــا كانتــا كاملخــدَّرتني وقالــت إهنمــا كانتــا تترحنــان وال تقويــان علــى   /تــشرين األول

  .الكالم
  

  التعذيب وأشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  -  ٥  
و السرايا املتحركة وأفراد الشرطة إىل      أقدم أفراد القبعات احلمر وَدَركيو تيغبورو وَدَرِكي       - ١١٨

جانــب أفــراد امليليــشيات علــى ارتكــاب أفعــال تعــذيب أو معاملــة قاســية أو ال إنــسانية أو مهينــة  
  . خارجه سبتمرب، سواء داخل امللعب أو/ أيلول٢٨بصورة منهجية على املتظاهرين أثناء أحداث 

رين بصورة منهجية حىت عندما كـان       وتعمَّد مرتكبو تلك األفعال كيل الضرب للمتظاه       - ١١٩
. هؤالء حياولون اهلرب إىل خـارج امللعـب متـسلِّقني اجلـدران، مـثالً، وحـىت يف مراكـز االحتجـاز                    

وصاحب مرتكبو أفعـال التنكيـل تلـك الـضرب بكيـل الـشتائم أو التفـوه مبالحظـات ذات طبيعـة           
أنـتم، الغـوال، لـن    "أو " مجيعاًأنتم، الغوال، حشرات؛ وحنن سنقتلكم : "عرقية أو سياسية من قبيل  
كانوا جيربون الـبعض علـى   كما " من قال لكم أن تأتوا إىل امللعب"، أو  "حتصلوا أبداً على السلطة   

  ".عاش اجمللس الوطين للدميقراطية والتنمية"أو " عاش داديس"أن يقولوا 

  داخل امللعب  )أ(  
ضرهبم بالعصي وبفوهـات البنـادق      بدأ أفراد اجليش يف طعن املتظاهرين بالسكاكني ويف          - ١٢٠

وكانـت الـضربات توجَّـه إىل املنـاطق احلـّساسة      . أو أعقاهبا بعد أن نفد ما كان لديهم من ذخـائر     
واحليوية كالرأس والعينني وكذلك أسـفل الـبطن واألعـضاء التناسـلية إىل جانـب األطـراف العليـا                

أو ) أقمـصة قطنيـة أو رياضـية   (ة وقام َدَرِكيو تيغبورو وأشخاص يرتـدون مالبـس مدنيـ        . والسفلى
معصوبو اجلباه بعصابات ُحمر وعلى أجسادهم أحـراز، كـانوا حيملـون سـكاكني أو سـواطري أو                  
هــراوات أو قطــع خــشبية أو ألــواح هبــا مــسامري ناتئــة، بــضرب وجــرح املتظــاهرين الــذين كــانوا   
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 علـى العمـوم     وقـام أفـراد الـشرطة بـدورهم، الـذين كـانوا           . ينجحون يف تفادي طلقات الرصـاص     
حيملون هراوات وقطعاً خشبية وبعضهم كـان حيمـل سـكاكني، بـضرب وجـرح املتظـاهرين مبـن                   

  .فيهم اجلرحى الذين أُصيبوا باألسلحة النارية أو بطعنات بالسالح األبيض
وقام أفراد اجليش والدرك والشرطة، وأفراد آخرون مبالبس مدنية كـانوا يـساعدوهنم يف          - ١٢١

ــاص املتظــاهر  ــة    اقتن ــة واألحزم ــضرهبم باألحذي ــاهرين وب وطرحــوا بعــض  . ين، بلطــم ولكــم املتظ
وقام بعض عناصر قوات األمـن      . املتظاهرين أرضاً، وجّردوا آخرين من مالبسهم، مبن فيهم نساء        

بوضــع فوهــات أســلحتهم وهــي ال تــزال ســاخنة علــى أجــساد ضــحاياهم ممــا تــسّبب يف حــروق  
ــة ــن قــ    . فظيع ــوات األم ــل إن بعــض عناصــر ق ــم   ب ــضُّوا متظــاهرين يف ســواعدهم أو يف آذاهن د ع
وقــام أفــراد مــن اجلــيش كــذلك بتــصويب أســلحتهم باجتــاه بعــض املتظــاهرين وســّددوا . بــشراسة

  .فوهاهتا صوهبم عن كثب، فأصاب هؤالء الذعر من موت حمقَّق

  خارج امللعب  )ب(  
وهـي ُتنـسب    .  أيـضاً  ارُتكبت أفعال تعذيب مشاهبة لتلك املوصوفة أعاله خارج امللعـب          - ١٢٢

باألساس إىل أفراد القبعات احلمـر الـذين كـانوا ميـشِّطون املنطقـة احمليطـة بامللعـب بعـد أن طـردوا                       
منها املتظاهرين واسـتمروا يف مطـاردهتم، مبـن فـيهم أولئـك الـذين كـانوا يلتجئـون إىل املنـازل أو                       

ا يقومــون بــدوريات يف ويف بعــض األحيــان، ذهــب أفــراد اجلــيش الــذين كــانو . الباحــات القريبــة
أماكن خمتلفة مـن املدينـة إىل أمـاكن إقامـة بعـض األشـخاص وأخـضعوهم للتعـذيب هنـاك، كمـا                    
كــان األمــر يف أحيــاء محــدالي، وديكــسني، وِســغ مدينــة، أو يف أمــاكن إقامــة زعمــاء سياســيني، 

ام إىل أفـراد    وُتوجَّـه أصـابع االهتـ     . سيما مرتل سالو دالني ديالو حيث تعـرَّض خَدُمـه للـضرب            وال
الشرطة أيضاً حيث قال أحد املتظاهرين النـاجني مـن املظـاهرة إن أفـراداً مـن الـشرطة ضـربوه يف                      

  .حمطة البرتين حبي بامبيتو بينما كان عائداً إىل بيته

  أشكال سوء املعاملة يف مراكز االحتجاز  )ج(  
 ٢٨ مت احتجــــاز األشــــخاص الــــذين قبــــضت علــــيهم قــــوات األمــــن أثنــــاء أحــــداث  - ١٢٣
 ويف األيام التالية له، واستمر احتجاز بعضهم عدة أيام أو أسابيع يف مراكز              ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

 التابعـة للـدرك،     PM3احتجاز خمتلفة أمههـا معـسكر ألفـا يايـا ديـالو، ومعـسكر كونـدارا، وثكنـة                   
  .وثكنة كامريون التابعة للسرية املتحركة للتدخل واألمن

ــالو يف معــسكر وحــسب حمتجــزين ســابقني   - ١٢٤ ــا دي ــو  ألفــا ياي ــة، كــان دركي  التقتــهم اللجن
تيغبورو الذين كانوا حيرسوهنم يف حملٍّ ما يف الطابق الثـاين، قـرب مكتـب الرائـد، يـضربوهنم كـل               

  .يوم هبراوات أو بقطع خشبية أو باألحذية أو حىت بأعقاب البنادق
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ن األكــل وكــان أفــراد وبــصفة عامــة، ُحــرم حمتجــزون ســابقون يف معــسكر كونــدارا مــ  - ١٢٥
وكـان بعـض احملتجـزين ُيجـربون     . اجليش القائمني على حراستهم يواظبون على ضـرهبم بالـسياط       

على االستلقاء على ظهورهم يف وضح النهار على أرضية إمسنتية حارقة، بينما كان أفـراد اجلـيش    
ــيهم املــاء الــساخن مــسبِّبني هلــم آالمــاً ال تطــاق    جــزين يف معــسكر بــل إن أحــد احملت. يــصّبون عل

وبقيـت  . كوندارا تويف متأثراً بضروب املعاملة الـسيئة الـيت سـامه إياهـا أصـحاب القبعـات احلمـر                  
جثة ذلك الشخص ثالثة أيام مع احملتجزين اآلخـرين قبـل أن يـأيت أفـراد اجلـيش ألخـذها بعـد أن                       

  .فتشوا جيوب القتيل وأخذوا معهم كل وثيقة ثبوتية
  

  سفي واالحتجاز غري القانوينحاالت االعتقال التع  -  ٦  
ــاء أحــداث     - ١٢٦ ــن، أثن ــوات األم ــول٢٨قامــت ق ــة    / أيل ــه، حبمل ــيت تلت ــام ال ســبتمرب ويف األي

واحُتجـز األشـخاص الـذين     . اعتقاالت يف أوساط املتظاهرين وأحياناً يف صفوف السكان عمومـاً         
  .لدركأُلقي عليهم القبض يف مراكز خمتلفة تابعة لسلطات اجليش أو الشرطة أو ا

  حاالت االعتقال التعسفي  )أ(  
قام باعتقـال املتظـاهرين يف امللعـب كـل مـن القبعـات احلمـر وَدَرِكيـو تيغبـورو ودركيـو                       - ١٢٧

وقامـت قـوات األمـن      . السرايا املتحركة وأفراد الشرطة التابعني للسرية املتحركة للتدخل واألمـن         
نـة يف صـفوف املتظـاهرين الـذين كـانوا      نفسها بعمليات اعتقال أخـرى يف حمـيط امللعـب ويف املدي         

ومن احلاالت املبلَّغ . حياولون اهلرب أو كانوا يف طريقهم إىل بيوهتم، أو حىت يف صفوف السكان        
وكــان مــن بــني . عنــها، اعتقــال أفــراد القبعــات احلمــر شخــصاً كــان يقــوم بزيــارة إىل املستــشفى 

كبات عسكرية أو يف مركبـات تابعـة        وأُركب األشخاص املعتقلون يف مر    . املعتقلني رجال ونساء  
  .للدرك والشرطة

 ٢٨وعالوة على ذلك، قامت قـوات األمـن باعتقـاالت أثنـاء األيـام الـيت تلـت أحـداث                      - ١٢٨
ونفَّذ تلك االعتقاالت باألساس أفراد القبعات احلمر الذين كـانوا ميـشِّطون بعـض           . سبتمرب/أيلول

وتـشري  . حلضرية يف العاصمة، وال سّيما يف راتوما      األحياء أو يقومون بدوريات يف بعض الدوائر ا       
بعض اإلفادات إىل أنه مت اعتقال أقرباء األشخاص املعتقلني الـذين كـانوا يبحثـون عـن ذويهـم يف                    

 ألفـا يايـا ديـالو     خمتلف مراكـز االحتجـاز وأهنـم احُتجـزوا بـدورهم أحيانـاً، خاصـة يف معـسكري                   
  .وكوندارا التابعني للجيش

  تجاز غري القانوينحاالت االح  )ب(  
ألفــا يايــا احُتجــز األشــخاص الــذين أُلقــي علــيهم القــبض يف بعــض األمــاكن كمعــسكر   - ١٢٩
، ومعــسكر كونــدارا، وثكنــة كــامريون التابعــة للــسرية املتحركــة للتــدخل واألمــن، وثكنــة   ديــالو

  . التابعة للدركPM3 يف كالوم، وثكنة ١السَّرية املتحركة رقم 
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ــسَّرية      وأُبقــي األشــخاص  - ١٣٠ ــابعني لل ــشرطة الت ــراد ال ــيهم أو احتجــزهم أف ــبض عل ــذين ق  ال
املتحركة للتدخل واألمن أو أفراد الدرك حتت احلراسة ملدد تراوحـت عمومـاً بـني بـضع سـاعات             

وباملقابل، اقتيد األشخاص الذين اعتقلهم أفراد القبعات احلمر، وهـم          . ويومني قبل اإلفراج عنهم   
 اجلـيش حيـث احُتجـزوا لفتـرات تراوحـت بـني بـضعة أيـام وبـضعة                   األكثر عدداً، إىل معسكرات   

 ٢٨وقــال أحــد احملتجــزين الــسابقني الــذين أُلقــي علــيهم القــبض يف امللعــب يف يــوم          . أســابيع
ــول ــدة       /أيل ــدارا مل ــسكر كون ــي حتــت احلراســة يف مع ــه بق ــبتمرب إن ــا٤٠ًس واحُتجــز بعــض  .  يوم

وتـشري  . ابعـة عمومـاً لـنفس قـوات األمـن         األشخاص يف عدة مراكز علـى التـوايل، وهـي مراكـز ت            
يف قاعــدة الرائــد  (ألفــا يايــا ديــالوالكــثري مــن اإلفــادات إىل أنــه مت احتجــاز أشــخاص يف معــسكر  

  .PM3، ثُم اقتيدوا وُوضعوا حتت احلراسة بضع ساعات أو بضعة أيام يف ثكنة )تيغبورو
 مالية كبرية طالب هبـا أفـراد        ومل ُيفرج عن بعض األشخاص إالّ مقابل دفع أهاليهم مبالغ          -١٣١

وقـد تبـّين   . اجليش أو الدرك أو الشرطة الذين كانوا حيرسوهنم أو بتدخل مـن أصـدقاء أو أقـارب           
  .أن تلك االعتقاالت مل ُتتبع بأي جترمي

  
  أفعال السرقة املنهجية والنهب واالبتزاز  -  ٧  

وقيـل إن   . للـسرقة املنهجيـة   مجيع ضحايا أحداث امللعب تقريباً أبلغـوا اللجنـة بتعرضـهم             - ١٣٢
 -األشخاص الـذين كـانوا خيرجـون مـن البوابـة الرئيـسية كـانوا يـؤمرون بتـسليم كـل مـا لـديهم               

ــة    ــف النقال ــال واهلوات ــاألخص امل ــانوا      -وب ــذين ك ــاك وال ــانوا هن ــذين ك ــن ال ــوات األم ــراد ق  ألف
يا يف كل مكان    وكان أفراد القبعات احلمر يسلبون الضحا     . يستخدمون العنف يف أغلب األحيان    

كمـا  . وقد ُجرِّد عشرات الناس من مالبسهم ومن كل شيء ميلكونه، مبـا يف ذلـك ثيـاهبم                . تقريباً
وُسرقت معدات ثالثة صحفيني على األقل بكل ما كانت         . أُفرغت جيوب األموات من حمتوياهتا    

  .حتتويه من تسجيالت وصور
الــذي كــان ذاهبــاً إىل مستــشفى فأحــد الــضحايا . وبــدأت أعمــال الــسرقة منــذ الــصباح - ١٣٣

دونكا ليأخذ زوجته من هناك أوقفته قرب املخرج ثالث شاحنات حممَّلة بـأفراد القبعـات احلمـر                 
. والحق أفراد من القبعـات احلمـر الـضحايا يف األحيـاء    . وُسلبت منه دراجته النارية وماله وهاتفه     
كــانوا ُيوِقفــون مجيــع األشــخاص و ، مــثالً،ألفــا يايــا ديــالوفأقــاموا حــواجز بــالقرب مــن معــسكر 

وبالقرب من امللعب، وباألخص مـن  . إلفراغ جيوهبم واالستيالء على سياراهتم يف بعض احلاالت 
والنـهب كمـا ُنهبـت املعـدات        دّوار كُوَزا ويف األزقة اجملاورة، تعّرضت احملالت التجارية للـسلب           

ذي متلكـه لـسلب وهنـب تـامَّني         والتقـت اللجنـة بـضحية تعـرَّض مقهـى اإلنترنـت الـ             . واملمتلكات
ويف اليـوم   . نفسه وقالت إن مقهيي إنترنت آخرين على األقل يوجدان يف نفس احمليط لقيا املصري            

ذاته، زار البنـايتني الـسكنيتني لـسيلو دالـني ديـالو وجـان مـاري ُدورِي أفـراٌد مـن القبعـات احلمـر               
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د من القبعات احلمر إىل بناية سـيديا        وذهب نفس األفرا  . سلبوا وهنبوا وسرقوا األثاث والسيارات    
  .توري السكنية إال أهنم مل يلحقوا هبا نفس القدر من األضرار

ألفـا يايـا ديـالو      وأُجرب عدة أشخاص على دفع مبالغ مالية، مثالً، للخـروج مـن معـسكر                - ١٣٤
وللحصول علـى معلومـات بـشأن أمـوات أو بـشأن أشـخاص             ،  )ُسلم املال إىل أحد أفراد اجليش     (
  .تجزين، ولرؤية جثث أو الستردادها أو إلجراء تصوير باألشعةحم

أكتوبر، / تشرين األول  ١ويف  . وخالل األيام اليت تلت، تواصلت أعمال السرقة والنهب        - ١٣٥
  .جاب أفراد القبعات احلمر حي محدالي وهنبوا عدة منازل

  
  إعاقة احلصول على الرعاية الطبية  -  ٨  

ات املختلفة الـيت تلقّتـها اللجنـة، وبعكـس مـا جـاء يف تقـارير األجهـزة                   استناداً إىل اإلفاد   - ١٣٦
الرمسية، كوزارة الصحة وجلنة إدارة األزمة الصحية ومديريت مستشفى دوْنكـا ومستـشفى إْنيـاس               
دين، لوحظ وجود عدة مشاكل فيما يتعلق حبصول اجلرحى على الرعاية الطبيـة خـالل أحـداث                 

وعــالوة علــى ذلــك، مل تكــن اإلجــراءات املعتمــدة يف   . لــيت تلتــهســبتمرب ويف األيــام ا/ أيلــول٢٨
  .املشارح مالئمة ألهنا سامهت يف جعل التعرف على اجلثث أمراً مستحيالً

  إعاقة الوصول إىل املستشفيات  )أ(  
عقب األحداث اليت شهدها امللعب، توّجب نقـل العديـد مـن اجلرحـى إىل املستـشفيات           - ١٣٧

ــدد ســيارات ا   ــضروري اســتخدام بعــض      يف حــني أن ع ــن ال ــاً، وكــان م إلســعاف مل يكــن كافي
وانتظر العديد من اجلرحى وقتاً أطول مما جيب قبل وصـول اإلسـعافات، بينمـا               . املركبات اخلاصة 

اضطر مصابون جبراح خطرية إىل االنتقال مـن مكـاهنم حبثـاً عـن املـساعدة، وتـويف بعـضهم جـراء               
ومنع أفراد اجليش سيارات اإلسعاف مـن الـدخول إىل          . ذلك يف األماكن اليت اعُتدي عليهم فيها      

وحـسب  . امللعب للعناية باجلرحى ونقل اجلثث وذلك حىت وقـت متـأخر مـن ظهـرية ذلـك اليـوم                  
بعض الشهود، أعطى أفراد من القبعات احلمر أوامر إىل الـصليب األمحـر بعـدم إسـعاف اجلرحـى               

ل أفراد اجلـيش بعـض اجلرحـى يف شـاحنات           ويف خمرج امللعب، محَّ   . وعدم نقلهم إىل املستشفيات   
وأقاموا حواجز على الطرق املؤديـة إىل املستـشفيات، وأوقفـوا           . وأخذوهم إىل وجهة غري معروفة    

ســيارات اإلســعاف مهــدِّدين ســائقيها وأخرجــوا مــن فيهــا مــن جرحــى معتــدين علــيهم بالــضرب 
 بــأفراد مــن القبعــات ويف إحــدى احلــاالت، أمــر النقيــب بيفــي، الــذي كــان مــصحوباً . والــشتائم

احلمر، بعدم تقدمي العالج للناس وبإخراجهم من سيارة إسعاف الصليب األمحر بغـرض اقتيـادهم    
  .إىل معسكر ألفا يايا ديالو

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٨وداهم أفراد من القبعات احلمر عدة مرات مستشفى دونكـا يف يـوم               - ١٣٨
لقبعــات احلمــر يف أرجــاء املدينــة حــىت إن وشــاعت أخبــار وصــول ا. أثنــاء الظهــرية وخــالل الليــل
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اجلرحى الذين كانوا يف امللعب رفضوا الذهاب إىل مستشفى دونكا أثناء الظهـرية بعـد مـا مسعـوه          
ويقال إن الـصليب األمحـر فـضَّل نقـل بعـض اجلرحـى القـادرين علـى                  . عن اختطاف اجلرحى منه   

ص بــدالً مــن أخــذهم إىل احلركــة، وخاصــة ضــحايا االغتــصاب، إىل منــازل أشــخاص مــن اخلــوا 
  .مستشفى دونكا

  سيطرة اجليش على املستشفيات وإعاقة احلصول على الرعاية الطبية  )ب(  
مل يتم بأي حال من األحوال تنـسيق توزيـع اجلرحـى علـى خمتلـف الوحـدات الـصحية،                      - ١٣٩

ش ووصل أفراد اجلي  . حيث وصل أغلبهم إىل مستشفى دونكا وهو املستشفى األقرب إىل امللعب          
إىل املستــشفيات، وال ســّيما إىل مستــشفى دونكــا، واختطفــوا جرحــى كــانوا ينتظــرون احلــصول  
علـــى الرعايـــة، ومنـــهم علـــى األخـــص اجلرحـــى املـــصابني بـــأخطر اجلـــروح إىل جانـــب النـــساء  

وأومهـوا النـاس يف بعـض األحيـان بـأهنم سـينقلوهنم إىل عيـادات أخـرى، لكـن بعـض                . املغتصبات
وعقب حوادث خمتلفة، قيل إن أفراد اجليش من . لون مفقودين حىت اآلنأولئك األشخاص ال يزا  

وابتـداًء  . أو أفراداً آخرين من القبعات اخلضر جاءوا لتأمني املستـشفى    /معسكر ساموري توري و   
، حاصـر أفـراد مـن القبعـات احلمـر املستـشفى وسـيطروا عليـه وحتمـوا علـى                     ٠٠/١٨من حوايل   

  .ف أقسام الرعايةاجلرحى تربير تنقالهتم بني خمتل
وبعض األطباء واملمرضني، الذين أخفوا أشخاصاً مـصابني واحتجـوا علـى سـلوك أفـراد              - ١٤٠

وأُجربوا على الكشف عن أماكن املـصابني واجلثـث وتـسليم           . اجليش، تعرضوا للتهديد والضرب   
وأخفـى  . سـبتمرب / أيلـول  ٢٩ و ٢٨وحجز أفراد القبعات احلمر وثائق طبية يـومي         . امللفات الطبية 

ــة يف       ــال العنـــف املرتكبـ ــدة أعمـ ــيم حـ ــيح تقيـ ــصات تتـ ــشفى تشخيـ ــن املستـ ــسؤولون عـ  ٢٨املـ
وأعلـم  . سبتمرب، ال سيما فيما يتعلق حباالت اغتصاب قُّدمت على أهنا رضوض يف احلوض  /أيلول

 ٢٩موظفو قسم الطوارئ بعض اُألسر اليت حضرت إىل املستشفى حبثاً عن أقارهبا، صـبيحة يـوم                  
وتقريـر اللجنـة الوطنيـة      . ، أن أفراداً يف اجليش قد حجزوا سجل املرضى أثنـاء الليـل            سبتمرب/أيلول

ال يـسمح بـضبط عـدد املـصابني          املعنية باألزمة الصحية، الـذي قدمتـه وزارة الـصحة إىل اللجنـة،            
بالرصاص مبـا أن هـذه املعلومـة ال ُتـذكر بـصفة منهجيـة، غـري أن مـن املمكـن أن ُيـستخلص منـه                           

وعلــى غــرار ذلــك، مل .  بالــسالح األبــيض٩٨ جرحيــا بالرصــاص و١٢٥يقــل عــن ســقوط مــا ال 
ُيحــص عــدد ضــحايا االغتــصاب، يف انتظــار أن يؤكــد قــسم طــب النــساء يف مستــشفى دونكــا     
حدوث اغتصاب بالفعل، رغم العالج الذي قدمتـه أقـسام أخـرى يف املستـشفى ذاتـه منـها قـسم                     

  .الطب النفسي
ــاء مــن تقــدمي العــالج إىل    ويف بعــض احلــاالت حــاول أ  - ١٤١ ــراد القبعــات احلمــر منــع األطب ف

ــراد اجلــيش        . املــصابني ــاً مــن أف ــشفى دونكــا بــال عــالج خوف ــضحايا مــن مست ــّر بعــض ال ــد ف وق
فقد أذاع أفراد الدرك أن القبعات احلمر قادمون إىل املستـشفى حبثـاً            . املوجودين على عني املكان   
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وخـرب أفـراد القبعـات احلمـر الـصيدلية املركزيـة            . ارعن أشخاص معينني، مما دفع الناس إىل الفر       
واهتم وزير الصحة الذي حضر علـى عـني املكـان، وهـو نفـسه خـريج                 . لدونكا وهددوا مرتاديها  

. كلية الطب، األطباء وأفراد الصليب األمحر بأهنم حمتالون بـل إنـه وجـه ركلـة إىل أحـد املـصابني                    
وصـوَّب أحـد حـراس    . يـدي بعـض املرضـى   وطلب عـدم إسـعاف اجلرحـى وانتـزع األدويـة مـن أ       

الوزير سـالحه حنـو طبيـب خمـتص يف عـالج الـصدمات كـان يهـم بإحـضار أدويـة مـن الـصيدلية                          
لذا فقد غادر العديد مـن املـصابني املستـشفى بـال أي دواء       . وتعرض أطباء آخرون للضرب هناك    

  .وتعذر عليهم، بسبب العوز، ابتياعها بعد ذلك من صيدليات أخرى
ــال عــالج بعــض املــصابني بكــسور م     - ١٤٢ ــشفى ب ــرد مــن املست ــوا  وطُ ــة باألشــعة، ومل يتلق ثبت

وطُلـب إىل   .  إال بعـد مـرور أيـام، يف مرافـق صـحية أخـرى              - ال سيما َجـرب الكـسور        - عالجهم
بعض املرضى أن يدفعوا ماال لقاء الفحوص الالزمـة باألشـعة، وإىل حـني زيـارة اللجنـة، مل يكـن                     

ويبـدو أن   . م لفحصهم يف قسم عالج الصدمات أو إلجراء جراحـة ممكنـة           املستشفى قد اتصل هب   
األطباء رفضوا معاجلة عدد من املصابني الذين فروا مـن دونكـا لـدى عـودهتم إىل املستـشفى بعـد                     

وما زال الكثريون من الضحايا الذين أدلوا بشهادات أمـام اللجنـة يف حاجـة إىل أدويـة وإىل       . أيام
من الناحية النفسية االجتماعية، لكن املستشفيات الوطنية عاجزة عـن تلبيـة            متابعة طبية، ال سيما     

  .طلبهم بسبب نقص املوظفني
وقد تلقى موظفو مستشفى دونكا أمراً من اإلدارة بإخفاء التشخيـصات واالمتنـاع عـن                - ١٤٣

 ومنعت إدارات املستشفيات الوطنية بـصفة عامـة، يف مرحلـة أوىل، أي اتـصال          . تقدمي إحصاءات 
 موظفاً  ١٥وعندما التقى طبيب من اللجنة يف مرحلة الحقة بنحو          . بني اللجنة واألطباء واملرضى   

اتـصلت أربـع منـهم باللجنـة خـارج          (معاجلاً، خاف هؤالء وامتنعوا عن الكالم يف مكان عملـهم           
ــة البلــد     ــأقواهلن قبــل مغــادرة اللجن ــيهن اإلدالء ب ــه تعــذر عل ــاء  ). إطــار العمــل لكن ويقــال إن أطب

سـبتمرب َعِقـب زيـارة    / أيلـول ٢٨ستشفى إنياس دين تلقوا أيضاً أوامر بعدم التطرق إىل أحـداث           م
وأخــربت مــديرة مستــشفى دونكــا، الــدكتورة فــاتو  . ديــسمرب/ كــانون األول١اللجنــة إلــيهم يف 

سيكه كامارا، اللجنة بأن تعداد الضحايا قـد انتـهى، مبـا أن َمـن حيـضرون إىل املستـشفيات اليـوم                      
سـبتمرب وإمنـا أشخاصـاً َيـسعون باألسـاس إىل      / أيلـول ٢٨من فئة املصابني يف إطار أحـداث    ليسوا  

  .االستفادة من تعويض ممكن

  تقييد الوصول إىل اجلثث لتحديد هوية أصحاهبا  ‐جيم   
جمموعـه   أفاد الطبيب الشرعي بأن مشرحيت مستـشفيي دونكـا وإنيـاس ديـن اسـتلمتا مـا                 - ١٤٤
ــام األر ٥٨ ــة خــالل األي ــها   جث ــة األوىل، من ــوم    ٤٣بع ــة وصــلت يف شــاحنات اجلــيش ي  ٢٨ جث
. وقد بدا على البعض منها بالفعل آثـار الـتعفن         . سبتمرب حوايل الساعة احلادية عشرة مساءً     /أيلول

 يف مـشرحة دونكـا، علمـاً بـأن طاقـة اسـتيعاب              ٣٤ جثـة يف مـشرحة إنيـاس ديـن و          ٢٤وأُودعت  
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ومل تطبق أي منهجية سليمة للتعرف علـى        . جثث ١٠غرف التربيد يف كل مستشفى ال تتجاوز        
فقد ُجرِّد املوتى من كل ثياهبم، وقد كان بعضهم حيمل أشياء شخصية، لكـن املستـشفى    . اجلثث

. مل يــضع أي ســجل ميكِّــن األســر مــن التعــرف علــيهم، بــل إنــه مل يأخــذ أي صــورة ألي منــهم   
اجلثث على حنـو سـليم لـنقص    وسرعان ما تعفنت اجلثث بسبب نقص غرف التربيد وعدم صيانة     
وكانـت نتيجـة تلـك    . سـبتمرب /مادة الفرمول فضالً عـن ارتفـاع درجـات احلـرارة يف شـهر أيلـول           

الظروف، إىل جانب استحالة تعرف اُألسر يف مهلة وجيزة على اجلثـث املودعـة يف املـشرحة، أنّ                
د، ممـا تـسبب يف     حتديد هوية البعض من أصحاهبا بات مستحيال بالفعل عندما ُعرضت يف املـسج            

  .أكتوبر يف تلك املناسبة/ تشرين األول٢اضطرابات 
وقيَّد بعـض أفـراد القبعـات احلمـر الوصـول إىل املـشرحتني ابتـداء مـن الـساعة الـسادسة                       - ١٤٥

وُمنعـت مـن الوصـول إىل    . أكتـوبر / تـشرين األول ٢مساًء، وأُودعت هبما بعض اجلثـث إىل غايـة         
ــوا يف   ــوا إىل املــشرحتني وأُســر مــن لَفظــوا أنفاســهم يف    تلــك األمــاكن أُســر مــن قُتل  امللعــب وُنقل

سـبتمرب بـل أيـضاً أهـايل بعـض األشـخاص            / أيلـول  ٢٨املستشفى جراء ما حلقهم من إصـابات يف         
ويف مستشفى دونكـا، أخـرب القبعـات احلمـر اُألسـر الـيت              . سبتمرب/ أيلول ٢٨املتوفني قبل أحداث    

. هنـم يف انتظـار أوامـر رؤسـائهم للكـشف عـن اجلثـث       سبتمرب أ / أيلول ٢٩حضرت باكراً صبيحة    
ويف األيام التالية، يقال إن أفراد القبعات احلمر قد أخربوا األسر أيضاً بأن وزير الصحة أمر بعدم                 

  .ملس أي جثة
ورغم سيطرة اجليش على املـشرحتني، رأى بعـض الـشهود يف دونكـا جثـث أقـارهبم يف                 - ١٤٦

أما يف مستشفى إنيـاس ديـن،       . ن استعادة اجلثث لقاء مبلغ من املال      غرفة املوتى، بل إهنم متكنوا م     
فقد تأكد لبعض األسر، من مصادر غري رمسية، أن جثث أقارهبا موجودة يف املشرحة، وذلك إىل         

وأفـاد شـهود أيـضاً برؤيـة     . سبتمرب، دون أن تتمكن قط من استعادة تلك اجلثـث / أيلول ٣٠غاية  
. سوار املستشفى الـذي انبعثـت منـه إىل احلـي رائحـة تعفنـها      جثث عديدة خلف املشرحة داخل أ     

أكتوبر يف مرحلة تعفن متقـدم،  / تشرين األول٢وكان بعض اجلثث املنقولة إىل مسجد فيصل يف         
وقد تعـذر، يف غيـاب وثـائق هويـة أو غريهـا مـن العالمـات، التعـرف علـى نـصفها تقريبـاً؛ وقـام                           

  .متطوعون بدفنها يف مقربة الكامريون
  

  رد فعل احلكومة على األحداث  -ال د  
  رواية السلطات لألحداث   - ١  

 ٢٨تـــرى الـــسلطات إن التـــدابري الـــيت اختـــذهتا قـــوات الـــشرطة والـــدرك الوطنيـــة يـــوم   - ١٤٧
سبتمرب إجراء عادي يف أعقاب تنظـيم املظـاهرة دون تـصريح وورود معلومـات معينـة عـن                   /أيلول
دابري ال تفي باحلاجة بـسبب ضـخامة عـدد املتظـاهرين            غري أنه سرعان ما تبني أن تلك الت       . سريها
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الذي أُسيء تقديره وبسبب هتجم عدد قليل منهم على قوات حفظ النظام، حبيث أُحلقت أضرار               
  .مبركبات ومباٍن وأصيب أفراد يف الشرطة والدرك جبروح من جراء الضرب والرشق باحلجارة

مرحلة حفظ النظام الفعلية األوىل، اليت      وتقدم السلطات شروحاً وقرائن وافية خبصوص        - ١٤٨
تبدأ حوايل الثامنة صباحاً عندما شوهدت يف ضواحي العاصمة أوىل أفواج املـتجهني حنـو امللعـب         

ــه   ــن     . إىل حــني جتمــع املتظــاهرين داخل ــة م ــى مقرب ــوع أول حــادث عل ــسلطات وق وســجلت ال
 للتــدخل واألمــن محــدالي، حيــث تعرضــت للتخريــب والنــهب شــاحنة تابعــة للــسرية املتحركــة   

للتخريب والنهب، وتال ذلك هجوم على مركز شرطة بيلفـو الـذي أُخلـي مـن معداتـه وأسـلحته              
وتفيـد قـوائم اجلـرد الـيت وضـعتها الـشرطة الوطنيـة بـأن                . قبل إضرام النار فيه ويف مركبات كثرية      

ات  وتــسع قربينــAK-47املتظــاهرين محلــوا معهــم إىل امللعــب مخــسة رشاشــات صــغرية مــن طــراز 
 وعلبيت ذخـائر ملـسدسات مـن طـراز          ٤٤نصف آلية وثالث بنادق رش ومثاين قربينات من العيار          

وعلـى مقربـة مـن باحـة        . )٢١( علبة خراطيش كانت خمزنة يف مركز شرطة بيلفو        ٢٠ و ٤٥كولت  
امللعب، حاولت قوات حفظ النظام عبثاً مرة أخرى تفريق اجلمع الذي ما فتئ حيتشد، واعتقلت               

فعمـد بعـض    . ، قبل أن تعود أدبارها أمام السيل البشري العارم القادم من بيلفـو            بعض األشخاص 
املتظـاهرين عنــد ذلــك إىل ختريــب خمفــر شــرطة امللعـب يف حــني قــام آخــرون خبلــع بوابــات حمــيط   

ومتثلت آخـر عمليـات قـوات حفـظ النظـام، ال سـيما الـسرية املتحركـة للتـدخل واألمـن              . امللعب
، بــإخالء الطريــق العــام مــن املتظــاهرين، يف حــني اســتعان أفــراد الــدرك )امامبــ(مبركبتــها املدرعــة 

والشرطة باهلراوات والغاز املسيل للـدموع لـدفع احلـشد املتجـه حنـوهم إىل الباحـة دون اسـتعمال          
 .أسلحة نارية

وال يرّد كوادر قوات حفظ النظام على التساؤالت املتعلقة باملرحلة الثانيـة مـن أحـداث                 - ١٤٩
سبتمرب، أي عند دخـول أفـراد القبعـات احلمـر امللعـَب، زاعمـني أهنـم مل يكونـوا علـى                /ول أيل ٢٨

وقد صرح املالزم أول تومبا ووزيـر األمـن         . عني املكان وأن موظفيهم ظلّوا خارج أسوار امللعب       
الرئاسي النقيب بيفي بأن عدد أفراد القبعات احلمر الذين توجهوا إىل امللعـب بقيـادة املـالزم أول          

ومبا مل يتجاوز مثانية أفراد ُعهِد إلـيهم حبمايـة الزعمـاء الـسياسيني مـن هجـوم املعتـدين وتوقيـف                      ت
غـري أن تـصرحيات بعـض أفـراد الـشرطة والـدرك             . أفراد اجليش الـذين خـالفوا أمـر البقـاء بالثكنـة           

أكدت وجود حنو ثالثني من أفراد القبعات احلمر على منت شاحنات صـغرية وقـت إطـالق النـار                   
 نوفمرب قـادمني مـن معـسكر ألفـا يايـا ديـالو ورمبـا أيـضاً مـن                    ٨ وقد عربوا جسر     -خل امللعب   دا

 لكن أفراد الشرطة والدرك مل ُيحدِّدوا هوية أي منهم مؤكِّدين أهنم مل             -ثكنة كوندارا يف املدينة     
ني ومل يـشرح أي مـن خـرباء قـوات األمـن املـستجَوب      . يعاينوا شيئاً ممـا حـدث داخـل امللعـب ذاتـه       

سبب هذا التدخل من ِقَبل أفراد القبعات احلمر، ال سيما أهنم غـري خمتـصني يف حفـظ النظـام وأن        
__________ 

ن سالحاً أمـام مركـز شـرطة        سلَّمت السلطات الغينية اللجنة شريط فيديو يظهر فيه شخصان بلباس مدين حيمال            ) ٢١(
 .بيلفو
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املتظاهرين ما عادوا يشكلون خطـراً علـى النظـام العـام مبـا أهنـم كـانوا مـتجمعني يف مكـان حتـت                 
 سـوى  ويفيد البعض من ممثلي السلطات بأن هؤالء القبعات احلمر ليسوا يف واقع األمر          . السيطرة

واسـتمعت اللجنـة إىل   . مدنيني جاحنني جمندين من أحزاب املعارضـة ومتنكـرين يف بـدالت رمسيـة        
شــهادة مــدنيْين أحــدمها مــن ســرياليون والثــاين مــن غينيــا، أوقفهمــا أفــراد الــدرك التــابعون للقائــد 

غ مـن   وقد أكدا أن أحد النـشطاء املقـربني مـن زعـيم سياسـي انتـدهبما للقيـام، لقـاء مبلـ                     . تيغبورو
  .سبتمرب/ أيلول٢٨املال، بارتداء زي القبعات احلمر ومحل السالح والتوجه إىل امللعب يوم 

وُتعترب ادعاءات االغتصاب مستبَعدة ألسباب عملية وأخرى تتعلـق بثقافـة البلـد؛ وتـرى                - ١٥٠
نـف دامـت    السلطات أيضاً أن تلك األفعال مستحيلة من الناحية املادية مبا أهنا تعترب أن أعمال الع              

ويف حـني يفيـد ممثـل لقـوات حفـظ النظـام بأنـه شـاهد                 .  دقيقـة علـى أقـصى تقـدير        ٢٠ و ١٥بني  
اختفاء بعض اجلثث اليت ُنِقلت من املشارح بأمر من أفراد القبعات احلمر، ينفي كل من الـشرطة                 

لـيت  وأخـرياً، مل تـسجَّل، يف األيـام ا   . واجليش أي مشاركة ملركباهتمـا وموظفيهمـا يف هـذا الـصدد           
سـبتمرب، سـوى احلـوادث املعتـادة يف أحيـاء املدينـة، وأطلقـت قـوات الـشرطة                   / أيلـول  ٢٨أعقبت  

  .التحقيق والدرك سراح مجيع املوقوفني لدى انتهاء مدة احتجازهم رهن
وتستنتج اللجنة أن ما ّمجعته من شهادات وما عاينته من صور ال يؤكد إال جزئياً رواية                  - ١٥١

 سـبقت مـا حـدث يف امللعـب وداخـل أسـواره فيمـا يتـصل بـسري املظـاهرة                      السلطات للوقائع الـيت   
، يتـبني  )٢٢(وبتحليل العناصر املتصلة باهلجوم على مركز شرطة بيلفو . وتدخل قوات حفظ النظام   

أنه يف حال قيام مدنيني بسرقة األسلحة املذكورة يف قائمة اجلرد الـيت وضـعتها الـشرطة الوطنيـة،                   
يتجهـوا مـع ذلـك إىل امللعـب، مبـا أن بعـض اللـصوص شـوهدوا بعـد ذلـك                      فإن هؤالء املدنيني مل     

فمـن احملتمـل إذن أن يكـون هـؤالء     . سائرين عكس اجتاه املتظاهرين أي يف اجتـاه ضـواحي املدينـة    
أشخاصاً منحـرفني اختلطـوا باملتظـاهرين بغيـة ارتكـاب جـرائم، علـى حنـو مـا تؤكـده فيمـا يبـدو                         

بورو للجنـة مبقابلتـه وكـان يف حوزتـه سـالح اسـُتخِدم هنايـة                شهادة شخص حمتجز أذن القائد تيغ     
غــري أنــه ال . أكتــوبر يف عمليــة ســطو وُيــزَعم أن الــسالح مــن مركــز شــرطة بيلفــو /تــشرين األول

كمـا ال تـأيت الـسلطات يف روايتـها     . وجود لشهادة تفيد بأن تلك األسـلحة شـوهدت يف امللعـب        
  .امللعب رصاص قبل الوصول إىلعلى ذكر الضحايا اخلمسة الذين قُِتلوا بال

 ٢٨والتفـــسريات الـــيت قدمتـــها الـــسلطات خبـــصوص املرحلـــة الثانيـــة مـــن أحـــداث          - ١٥٢
فمن الواضح أن مدة اهلجوم الذي . سبتمرب متعارضة يف نقاط كثرية مع استنتاجات اللجنة       /أيلول

 ٢٠ و١٥بــني اســتهدف املتظــاهرين يف امللعــب وداخــل أســواره تفــوق املــدة املــذكورة املتراوحــة 
إذ يشري الترتيب الوقائعي إىل ما يزيد عن سـاعة ونـصف الـساعة مـن إطـالق النـار وشـىت                      . دقيقة

__________ 
يتعلق األمر حتديداً بصور ملدنيني مسلحني متجهني من بيلفو إىل محدالي، أي عكس اجتاه املتظاهرين، وشـهادة               ) ٢٢(

 .أحد أفراد قوات حفظ النظام املوجودين يف بيلفو
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االعتداءات من جانب قوات األمن، مبا يف ذلك عمليات اغتـصاب وضـروب أخـرى مـن العنـف        
ويتـضح  .  ضـحية مـن النـساء      ٣٣اجلنسي وفقاً ملـا جـاء يف إحـصاءات جلنـة األزمـة الـيت سـجلت                  

 باالستناد أوالً إىل شهادة جزء مـن ممثلـي الـسلطات، أن رجـاالً يرتـدون بـدالت عـسكرية                   أيضاً،
زد علـى ذلـك أن عـدد املوجـودين          . وقبعات محراً كانوا موجودين بالفعل يف امللعب وما جـاوره         

على عني املكان فاق مثانية أفراد من القبعات احلمر، خبالف مـا أكـده املـالزم أول تومبـا، بـل إن                      
د، مبن فيهم أفراد من قوات حفظ النظام، رأوا عدداً أكرب بكثري مـتجهني إىل امللعـب علـى                   الشهو

وتتفق مجيع شهادات الضحايا يف أن مهمة أفراد القبعات احلمـر مل            . منت شاحنات صغرية عديدة   
والتفـسري  . تتمثل يف إغاثة الزعماء، بل إهنم اعتدوا بعنف على أولئـك الزعمـاء وعلـى املتظـاهرين                

ذي قدمه جزء من ممثلي السلطات بـالقول إن أفـراد القبعـات احلمـر الـذين شـوهدوا يف امللعـب            ال
هم يف الواقع مدنيون متنكرون يف بدالت عـسكرية تفـسري غـري مقنـع بالنـسبة إىل اللجنـة، مبـا أن            
رواية الشخصني اللذين استمعت إليهما يف مقـر الرائـد تيغبـورو خبـصوص تـدخُّل أفـراد القبعـات                    

ويف مجيـع احلـاالت،   . ر يف امللعب ال تتوافـق مـع وصـف الوقـائع الـوارد يف شـهادات عديـدة               احلم
فعلى افتراض أن هؤالء اجلنود املزيفني قد أطلقـوا النـار داخـل امللعـب، يظـل التـساؤل قائمـاً عـن                      
سبب عدم تـدخُّل قـوات حفـظ النظـام املوجـودة يف الباحـة ضـد هـؤالء األفـراد حلمايـة الـسكان                        

  .منهم
  

  تفعيل اللجنة الوطنية لألزمة الصحية  -  ٢  
ــاين       - ١٥٣ ــانون الثـ ــداث كـ ــياق أحـ ــصحية يف سـ ــة الـ ــة لألزمـ ــة الوطنيـ ــشئت اللجنـ ــاير /أُنـ ينـ
وتنقـسم إىل جلـان فرعيـة تقنيـة ُتعـىن حبـاالت متنوعـة مثـل إدارة حـوادث                    . ٢٠٠٧فرباير  /وشباط

ركاء آخرين من قبيل اليونيسيف     وتتعاون اللجنة مع ش   . العنف وتطّبق خطة لتنظيم تدابري اإلغاثة     
ومنظمــة الــصحة العامليــة وأطبــاء بــال حــدود واللجنــة الدوليــة للــصليب األمحــر والــصليب األمحــر  

ويف إطار خطة تنظيم تدابري اإلغاثة، ُيعهد إىل اللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر والـصليب                  . الغيين
 املــشارِكة يف العمليــات إىل أربــع وتنقــسم اهلياكــل الــصحية. األمحــر الغــيين مبهمــة نقــل الــضحايا 

مستـشفيا دونكـا وإينيـاس ديـن الوطنيـان، ودائـرة اخلـدمات الـصحية العـسكرية،               : جمموعات هي 
وبالتوازي مع ذلـك، يطبِّـق مستـشفى    . واملراكز الطبية اجملتمعية، واملراكز الصحية العامة واخلاصة  

وليـة للـصليب األمحـر، وجيـري        دونكا الـوطين خطـة طـوارئ وضـعتها وزارة الـصحة واللجنـة الد              
  . مصاباً جبروح خطرية يف يوم واحد٢٥تفعيلها عندما يتلقى املستشفى أكثر من 

وتفيد وزارة الصحة واللجنة الوطنية لألزمة الصحية بـأن مستـشفى دونكـا قـام صـبيحة                  - ١٥٤
يف  بتفعيل خطة الطوارئ اخلاصـة بـه لـدى وصـول أول املـصابني،      ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨يوم  

وجيب على اللجنة، يف إطار هـذه  . حني قامت اللجنة الوطنية بتفعيل خطتها لتنظيم تدابري اإلغاثة        
اخلطــة، تعبئــة املــوارد وتقــدمي توجيهــات إلدارة األزمــة ومراقبــة رعايــة الــضحايا وتــأمني اإلمــداد   

  .باألدوية إىل جانب مجع البيانات اإلحصائية وحتليلها
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وأعطـت اللجنـة الوطنيـة إشـارة        . اقم الطيب إىل تقدمي يـد املـساعدة       وُدعي مجيع أفراد الط    - ١٥٥
وتكفّـل الـصليب األمحـر الغـيين بنقـل املـصابني،            . اإلنذار طالبة إىل شركائها تـأمني تـوافر األدويـة         

ــشفيي دونكــا وإينيــاس ديــن       ــة للــصليب األمحــر وســيارات إســعاف مست ــة الدولي مبــساعدة اللجن
لتمس الصليب األمحر الغيين من جهته مـساعدة رئـيس هيئـة األركـان              وا. واملراكز الطبية اجملتمعية  

  .العامة للقوات املسلحة من أجل جتميع املصابني واملوتى
ــها     - ١٥٦ ــة املزيـــد منـ ــة بتعبئـ ــة اخلاصـ ــستهلكة وجـــرى تفعيـــل اآلليـ ــواد املـ ــزون املـ ــيِّم خمـ . وقُـ

صــصت الدولــة مقــدار وخ. وزارة الــصحة، لــدى االتــصال هبــا، بفــتح الــصيدلية املركزيــة وأذنــت
 فرنــك غــيين لرعايــة املــصابني الــذين عوجلــت أخطــر احلــاالت منــهم يف         ١ ٤٥٣ ٦٧٦ ٠٠٠

واتــصل وزيــر الــصحة كــذلك . مستــشفى دونكــا يف حــني ُنِقــل البقيــة إىل مستــشفى إينيــاس ديــن
أمـا رئـيس اجلمهوريـة فقـد أوعـز إىل وزارة           . بالسلطات السنغالية للحصول على أكياس من الدم      

وتفيد السلطات بأهنا تكفلـت حـىت اآلن        .  بإجالء املصابني الذين يتعذر معاجلتهم يف غينيا       الصحة
  .سبتمرب بتلقيهم عالجاً خارجياً أو داخلياً/ أيلول٢٨برعاية مجيع املصابني يف 

وتـضاف  .  جرحيـاً ١ ٣٩٩ قتـيالً و ٦٣وتفيد اللجنة الوطنية يف روايتها الرمسيـة بإحـصاء           - ١٥٧
وتفيد دائـرة اخلـدمات الـصحية العـسكرية         .  امرأة من ضحايا العنف اجلنسي     ٣٣م  إىل هذه األرقا  

  .بوفاة سبعة أشخاص نتيجة إصابتهم جبروح بعد إطالق النار عليهم
  

  إنشاء جلنة التحقيق الوطنية  -  ٣  
أكتوبر، أعلن الرئيس موسى داديـس كامـارا عزمـه          / تشرين األول  ١يف بالغ صادر يوم      - ١٥٨

 ٧ويف  . سـبتمرب / أيلـول  ٢٨ة حتقيـق وطنيـة للكـشف عـن حقيقـة مـا حـدث يف                 على تـشكيل جلنـ    
  . )٢٣(أكتوبر، أُنشئت هذه اللجنة مبوجب أمر قانوين/تشرين األول

 عضواً ُتعينهم احلكومة مـن ممثلـي   ٣١وكان ُيفترض أن تتألف جلنة التحقيق الوطنية من        - ١٥٩
 أن يكـون هلـا اختـصاصات قـضائية ختوهلـا            وكان ُيفتـرض  . بعض القطاعات املهنية واجملتمع املدين    

عنـدما تـرى أن     "ممارسة سلطات الـشرطة القـضائية وسـلطة اإلحالـة إىل اهليئـة القـضائية املختـصة                  
وُتوضـع حتـت سـلطتها املباشـرة واحلـصرية وحـدة            ). "٣املـادة   " (التحقيق يف قـضية مـا قـد انتـهى         

" ى رأسـهم ضـابط أعلـى مـن الـدرك      رجالً عل٣٠خاصة خمتلطة بني الدرك والشرطة ومؤلفةٌ من   
غري أن جلنة التحقيق الوطنية هذه مل تر النور أبداً، إذ رفضت بعض القطاعات املهنيـة             ). ٤املادة  (

  .وهياكل اجملتمع املدين أن تشارك فيها وأن ُتسمي ممثلني هلا داخلها

__________ 
 . املتعلق بإنشاء جلنة التحقيق الوطنية املستقلةCNDD/SGG/2009/053األمر رقم  ) ٢٣(
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تعديالت الرئيـسية   وتتعلق ال . )٢٤(أكتوبر/ تشرين األول  ٣٠لذلك ُعدِّل األمر القانوين يف       - ١٦٠
بإلغــاء مجيــع الــسلطات القــضائية الــيت كانــت ُمــسندة إىل جلنــة التحقيــق الوطنيــة، وختفــيض عــدد  

ــل منظمــات     ٢٣ إىل ٣١األعــضاء مــن   ــيس مــن ِقَب ــسمون مبوجــب مرســوم رئاســي ول  عــضواً ُي
ويتعلـق أكـرب التعـديالت بإسـناد سـلطة          . مستقلة، ودمج ممثلني أجانب بصفة أعـضاء استـشاريني        

االحتجاز اإلداري ألي شخص أو إخضاعه لإلقامة اجلربيـة كلمـا اقتـضت ذلـك ضـرورة محايـة               "
 ٣وبعد أن أعلم وزير العدل اللجنة بأن جلنة التحقيق الوطنية استلمت مهامهـا رمسيـاً يف         ". األدلة

نـوفمرب ملـدة ثالثـة أشـهر، ذكَّـر بـأن الوحـدة املختلطـة بـني الـدرك والـشرطة، الـيت                        /تشرين الثـاين  
، خمولـة لتنفيـذ أوامـر جلنـة التحقيـق الوطنيـة             "الذراع املسلح للجنة التحقيق الوطنيـة     "وصفها بأهنا   

  .وإن كانت قسرية
ويبدو أن السكان واجملتمـع املـدين ال يثقـون يف جلنـة التحقيـق الوطنيـة، ومـن احملتمـل أن             - ١٦١

إىل ختويـف الـشهود بـدالً    " حذراعها املسل"تؤدي السلطات القسرية املسندة إىل هذه اللجنة وإىل       
  .سبتمرب/ أيلول٢٨من تشجيعهم على اإلدالء بشهاداهتم يف أحداث 

 فريـق   ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٥وبالتوازي مـع ذلـك، دعـت احلكومـة الغينيـة يف              - ١٦٢
. ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول ٢٨ إىل تقـدمي مـساعدة تقنيـة يف تقيـيم أحـداث      CW Group LLCاخلـرباء  

  .خلارجية إىل اللجنة التقرير السري الذي أعده اخلرباءوقدم وزير ا
  

  املالحقات القضائية  -  ٤  
سبتمرب، وبأمر مـن وزارة العـدل، طلـب النائـب العـام حملكمـة               / أيلول ٢٨َعِقب أحداث    - ١٦٣

احملكمـــة ذات االختـــصاص  (٢االســـتئناف بكونـــاكري إىل حمكمـــة الدرجـــة األوىل لكونـــاكري 
غــري أن .  جمهــول بتــهم القتــل واالغتــصاب وخمالفــة أمــر مبنــع مظــاهرةفــتح حتقيــق ضــد) اإلقليمــي

 تـشرين   ٧اهليئات القضائية العادية الغينية قامـت، لـدى إنـشاء جلنـة التحقيـق الوطنيـة املـستقلة يف                    
أُسـندت إليهـا مجيـع سـلطات        "، بإحالة ملف القـضية إىل هـذه اللجنـة الـيت             ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

 وسـحب   ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣٠لتعديل الـذي أُجـري يف       ورغم ا ". الشرطة والتحقيق 
سلطة التحقيق مـن اللجنـة الوطنيـة، مل ُيِعـد النائـب العـام تفعيـل الـدعاوى املوقوفـة حبجـة انتظـار                         

  .تعليمات من وزارة العدل
 ٢٨وقالت السلطات القـضائية الغينيـة للجنـة إهنـا مل تتلـق أيـة شـكوى خبـصوص أحـداث                       - ١٦٤
ومـع ذلـك يبـدو أن       . وتؤيد قوتـا الـشرطة والـدرك الوطنيتـان هـذا التـصريح            . ٢٠٠٩رب  سبتم/أيلول

ســبتمرب قــد رفــع إىل حمكمــة الدرجــة الثانيــة لكــالوم / أيلــول٢٨حماميــاً ميثــل مجعيــة ضــحايا أحــداث 

__________ 
 املتعلــق CNDD/SGG/2009/053 املتعلــق بتعــديل بعــض أحكــام األمــر رقــمCNDD/SGG/2009/057 رقــم األمــر ) ٢٤(

 .بإنشاء جلنة التحقيق الوطنية املستقلة
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القتل واالغتيال والـدفن    "، دعوى ضد جمهول بتهم      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٨بكوناكري، يف   
ــد واالعتــداء       غــري الــشرعي واال  ــف واالحتجــاز والتهدي ــصاب واالعتــداء علــى الــشرف والتعني غت

غري أن وكيل النيابة الذي تلقـى هـذه الـدعوى مل يـسجلها وفـق األصـول، فاختفـت بعـد                 ". بالعنف
 بنائــب اجلمهوريــة لــدى ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢والتقــت اللجنــة يــوم األربعــاء . )٢٥(ذلــك

  .الذي أكد أنّ ال ِعلم لديه هبذه الدعوىحمكمة الدرجة األوىل لكالوم 
وعالوة على ذلـك، تفيـد شـهادات اسـتقتها اللجنـة مـن أوسـاط احملـامني يف كونـاكري                      - ١٦٥

ومن بعض اهليئات القضائية الغينية بأن احملاكم الوطنية الغينية غري خمتصة للفصل علـى حنـو جـازم                  
ملنــشأة للتحقيــق يف أحــداث عــام  وهكــذا فــإن اللجنــة ا . ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٢٨يف أحــداث 

 مل حتقق أية نتيجة، بل هيأت ظروف اإلفـالت مـن العقـاب وسـحقت ثقـة             ٢٠٠٧ وعام   ٢٠٠٦
وتبّين بعض الوثـائق بوضـوح، فـضالً عـن شـهادات منـها الـصادرة عـن         . الناس يف العدالة الوطنية   

 بصفة عامـة، إذ يـسلّم       السلطات القضائية العليا يف غينيا، إفالت أفراد القبعات احلمر من العقاب          
وتـوحي هـذه العناصـر      . القضاء بعجزه عن تـوقيفهم وحماكمتـهم لـدى ارتكـاهبم جـرائم أو ُجـنح               

ــرتكيب جــرائم         ــة م ــتني ملالحق ــدرة الالزم ــر إىل اإلرادة والق ــيين يفتق ــضاء الغ ــأن الق ــة ب  ٢٨جمتمع
  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  
  إخفاء الوقائع  -  ٥  

ــة التعامــل مــع املــ   - ١٦٦ ســبتمرب، بعكــس / أيلــول٢٨صابني واجلُثــث بعــد أحــداث  تــبني كيفي
أكدته السلطات، وجود ثغرات فادحة بل سلوٍك مقترن بأفعال أخرى ُيقـصد هبـا إخفـاء آثـار                   ما

فعلى الرغم من تفعيل خطة األزمة، تفيد الشهادات اليت استقتها اللجنـة بـأن مـصابني                . األحداث
يات وتلقــي العـالج، وأن الوصــول إىل األدويــة  كـثريين واجهــوا صــعوبات يف نقلـهم إىل املستــشف  

كــان حمــدوداً، وأن املــوتى مل ينقلــوا مجيعــاً إىل املــشرحة، وأن بعــض املــصابني املعــوزين ظلــوا بــال 
عــالج وبــال أدويــة، وأن بعــض الوحــدات الــصحية عجــزت عــن معاجلــة املــصابني بــسبب نقــص  

وال تتـضمن اإلحـصاءات     . يـوم عطلـة   سـبتمرب   / أيلول ٢٨خمزون املواد املستهلَكة، إذ صادف يوم       
الرمسية مجيع املصابني، ال سيما الذين عوجلوا يف بعض الوحـدات الـصحية اخلاصـة، كمـا ال تعـّد                    

وتفيد املعلومـات الـيت اسـتقتها اللجنـة بـأن عـدد اجلثـث الـيت وصـلت إىل                . مجيع املوتى واملختفني  
  . جثة٦٣لسلطات وهو املستشفيات فاق يف مجيع األحوال العدد الذي أفصحت عنه ا

وقــد ثبــت أن معظــم املتظــاهرين الــذين اســتطاعوا اإلفــالت مــن اجملــزرة تعرضــوا للنــهب  - ١٦٧
داخـل أســوار امللعــب علــى أيــدي مجيــع قـوات األمــن املوجــودة، فلــم ُيــسلبوا أمــواهلم وممتلكــاهتم   

ي أو  الشخصية األخرى فحسب بل انُتزعت منهم أيـضاً مجيـع أجهـزة التـسجيل الـسمعي البـصر                 
__________ 

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٨سـبتمرب بـأن وكيـل النيابـة سـجَّل الـدعوى يف              / أيلـول  ٢٨ُتفيد مجعية ضـحايا أحـداث        ) ٢٥(
 .٢٦١ دون توقيعها بامسه يف السجل رقم ٢٠٠٩
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ويف امللعـب، مث يف أثنـاء النقـل         . الصور، مبا يف ذلك التسجيالت والـصور الـيت أخـذها صـحفيون            
بني خمتلف دوائر اخلدمات الصحية، وداخل املستشفيات ذاهتا، اختفت جثث كثرية ومل ُيعثـر هلـا        

كمــا . علــى أثــر بعــد، وقــد كــان مــن شــأهنا أن تتــيح ضــبط عــدد الــضحايا وحتديــد ســبب الوفــاة
وحاملا مهدت أعمال العنف، ُوضعت األماكن الـيت        . زعت ملفات طبية وأُخفيت التشخيصات    انُت

سـبتمرب حتـت املراقبـة العـسكرية املنهجيـة          / أيلـول  ٢٨ميكن فيها االحتفـاظ بآثـار ماديـة ألحـداث           
وخمتلــف الــشهادات املوثــوق هبــا فيمــا يتعلــق بوجــود مقــابر . وقُيــد أو ُمنــع وصــول املــدنيني إليهــا

يف مناطق حمددة كثرية تدعم بالفعل فكرة سعي القوات الـضالعة يف اهلجـوم علـى امللعـب                  مجاعية  
فقد صرح أحـد أفـراد قـوات حفـظ النظـام بـأن شـاحنة تابعـة للـدرك قـد           . إىل التستر على أفعاهلا  

ــوم    ــول٢٨وصــلت إىل مــشرحة دونكــا ي ــراد    / أيل ــة صــباحاً وأن أف ــساعة الثاني ســبتمرب حــوايل ال
 جثة يف ثالث شاحنات رافقها بعد ذلـك رجـال املـالزم أول              ٨٠لوا هناك حنو    القبعات احلمر محّ  

  . حمددين واجتهت الشاحنات إىل موقعني خمتلفني. تومبا على َمنت شاحنتني صغريتني
ويقـال إن ذلـك كـان       . ويفيد مدير امللعب بأن طالء امللعب بـدأ بعـد األحـداث بيـومني              - ١٦٨

ألحداث لتهيئة امللعب ملباراة يف كرة القدم بني غينيا وبوركينـا           مقرراً يف إطار أشغال بدأت قبل ا      
وأعلمت السلطات املختصة اللجنة، لدى زيارهتا امللعب يف        . أكتوبر/ تشرين األول  ١١فاسو يوم   

. نوفمرب، بأن بعض املقاعد، ال سيما يف املنصة الرمسيـة، قـد اسـُتبدلت بالكامـل               / تشرين الثاين  ٢٧
ب اليت َحدت السلطات الغينيـة إىل التـدخل، بعـد األحـداث علـى الفـور،         وترى اللجنة أن األسبا   

فيما كان يشكل مسرح جرمية يف حني أن اجملتمع الدويل والرئيس نفسه كانا قد طلبـا بالفعـل يف      
ذلــك الوقــت إنــشاء جلنــة حتقيــق، ومــن مث إىل إتــالف أي آثــار لالنتــهاكات املرتكبــة ال ميكــن أن 

ع استغالل العناصر املادية اليت ميكـن أن تقـوِّض روايـة الـسلطات ومتكِّـن مـن                  ُتفسَّر إال مبحاولة ملن   
  .التعرف على الفاعلني

  توصيف االنتهاكات واجلرائم  -ثالثاً   
  انتهاكات حقوق اإلنسان   -ألف   

 انتــهاكات خطــرية حلقــوق ١٦٨ إىل ٥٣تــشكل األحــداث املعروضــة يف الفقــرات مــن   - ١٦٩
 الــــيت وقعتــــها غينيــــا وصــــدَّقت عليهــــا والــــيت تكفَــــل حقــــوق اإلنــــسان مبوجــــب االتفاقيــــات

  . األساسية األفراد
ومل . العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية        وقد انُتهكت أحكام كثرية من       - ١٧٠

.  واملتعلـق بعـدم التقيـد بأحكـام كـثرية مـن العهـد              ٤تستخدم غينيا حقها املنصوص عليه يف املادة        
  .ام العهد تنطبق على األحداث املذكورةلذلك فإن مجيع أحك
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عنـدما  )  مـن العهـد    ٦املـادة   (وقد انتهكت غينيا بصورة مجاعية حق مواطنيهـا يف احليـاة             - ١٧١
 آخـرين   ٨٩ مدنياً على األقل، باإلضافة إىل اختفاء ما ال يقـل عـن              ٦٧قامت قوات أمنها بإعدام     
  .كوناكري أحياء أخرى من مدينةسبتمرب، وكذلك يف / أيلول٢٨داخل امللعب وجبواره يف 

وانُتهك بصورة مجاعية أيضاً حق الفرد يف عدم التعرض للتعـذيب أو غـريه مـن ضـروب        - ١٧٢
وسـُيبحث هـذا احلـق      ).  مـن العهـد    ٧املـادة   (العقوبة أو املعاملـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة             

ويــشكل االســترقاق اجلنــسي . مبزيــد مــن التعمــق يف الفــرع املخــصص التفاقيــة مناهــضة التعــذيب
 مـن  ٨املـادة   (الذي أُخضعت له نساء كثريات انتهاكاً ملبادئ منـها حظـر االسـترقاق أو العبوديـة                 

  . من العهد٩ أما عمليات التوقيف واالحتجاز التعسفي املوثقة فتشكل انتهاكاً للمادة). العهد
ُتكـرس حـق التجمـع الـسلمي،      مـن العهـد الـيت    ٢١وحبثت اللجنة أيضاً، يف ضوء املـادة       - ١٧٣

ال جيـوز أن يوضـع      "وينص العهـد علـى أنـه        . سبتمرب/ أيلول ٢٨منع السلطات تنظيم مظاهرة يوم      
من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت تفرض طبقـاً للقـانون وتـشكل تـدابري ضـرورية، يف            

العـام أو محايـة الـصحة العامـة         جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام           
ونـشر وزيـر اإلدارة اإلقليميـة والـشؤون         ". أو اآلداب العامة أو محاية حقـوق اآلخـرين وحريـاهتم          

السياسية يف وسائط اإلعالم بياناً باسم احلكومة يأمر بتأجيل أي مظاهرة يف كامل اإلقليم الوطين  
وال يبـدو هـذا املـربر مطابقـاً ألي مـن          . )٢٦(سبتمرب احتراماً لتاريخ عيد االسـتقالل     / أيلول ٢٨يوم  

  . من العهد٢١األسباب اليت تربر منع مظاهرة وفقاً للمادة 
ومنعت احلكومـة أيـضاً اسـتخدام امللعـب حبجـة احملافظـة عليـه ملبـاراة كـرة القـدم املزمـع                        - ١٧٤

اهرة ورغم أن هذه احلجة مل تكـن رمبـا سـوى ذريعـة ملنـع مظـ               . أكتوبر/إجراؤها يف تشرين األول   
دون  املعارضني، فإن األحزاب السياسية كانـت ُتـدرك أنـه ال حيـق هلـا تنظـيم املظـاهرة يف امللعـب               

وبناء على ذلك، يبـدو مـن الـصعب اسـتخالص اسـتنتاجات بـشأن              . تصريح من السلطة املختصة   
، لكـن    من العهد مبا أن احلكومة مل تتبع اإلجراء القانوين ملنع املظاهرة، من جهة             ٢١انتهاك املادة   

  .املتظاهرين أصروا على تنظيمها يف امللعب رغم منع استخدام هذا املكان، من جهة أخرى
العهـد الـدويل اخلـاص       مـن    ١٢وانتهكت الدولـة الغينيـة أيـضاً يف عـدة مناسـبات املـادة                - ١٧٥

فمـن جهـة،   . )٢٧( الـيت تـنص علـى احلـق يف الـصحة     بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    
حلكومة يف يوم األحداث نفسه أن العالجات املقدمة للجرحى جمانية، وهو ما مكـن مـن                أعلنت ا 

ومـن جهـة أخـرى، تـشكل حمـاوالت      . تقدمي العالج جماناً ملئـات األشـخاص يف مستـشفى دونكـا      
العسكريني سد الطريق أمام سيارات إسعاف الـصليب األمحـر الـيت كانـت تنقـل اجلرحـى وهنـب                    

__________ 
 .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠املقابلة اليت أُجريت مع الوزير كولييه يف  ) ٢٦(
ــة   ) ٢٠٠٠(١٤وجــه اخلــصوص التعليــق العــام رقــم   انظــر علــى  ) ٢٧( ــة بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــة املعني للجن

 .(E/C.12/2000/4)والثقافية بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه 
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سـبتمرب مـساً جـسيماً بـاحلق يف الـصحة املكفـول             / أيلـول  ٢٨ء يـوم    صيدلية مستشفى دونكا مـسا    
كما يشكل وقف العالج قبـل األوان وبـشكل غـري مـربر للعديـد مـن اجلرحـى بـشكل                     . للضحايا

ودفعت هتديدات اجلنود ووزير الصحة . أدى إىل عدم شفائهم بالكامل انتهاكاً حلقهم يف الصحة
يف مستشفى دونكا، وكذلك السيطرة العـسكرية علـى   للجرحى والعاملني الذين يقدمون العالج     

املستشفيات خالل عدة أيام، عدداً غري معروف لكنه هام من اجلرحـى إىل مغـادرة املستـشفى أو                  
كمـا  . وهـذا يـشكل انتـهاكاً آخـر حلقـوقهم         . إىل عدم السعي إىل تلقي العالج خوفاً من االنتقـام         
اء انتـهاكاً جـسيماً حلقهـن يف الـصحة البدنيـة            تشكل أعمال العنف اجلنسي املرتكبة يف حـق النـس         

  .والنفسية واإلجنابية واجلنسية
ونظرت اللجنة بشكل معمق يف املزاعم املتعلقة بالتمييز ضد بعض الضحايا على أسـاس               - ١٧٦

لالتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       ومن شأن هذه األفعال أن تشكل انتهاكات        . أصلهم اإلثين 
فقـد كـان املتظـاهرون يف امللعـب ينحـدرون مـن مجيـع إثنيـات البلـد،                   . نصريأشكال التمييز الع  

وقـد أطلـق اجلنـود النـار علـى احلـشود دون حتـذير ودون        . وكذلك القادة الـسياسيون احلاضـرون   
بيد أن اللجنة تلقت عدداً هاماً مـن الـشهادات الـيت تفيـد بـأن املهـامجني كـانوا يـستهدفون                      . متييز

ويف ". كـانوا يريـدون الـسلطة   "الفـوال، الـذين كانـت تنبغـي معاقبتـهم ألهنـم           إثنية واحدة حتديداً،    
ألهنـم  "الوقت نفسه، أفاد ضـحايا آخـرون أن مهـامجيهم كـانوا يـشريون إىل أنـه تنبغـي معاقبتـهم                      

ويبدو أن مجاعة اجمللس الوطين للدميقراطية والتنمية كانت مقتنعةً         ]". ديالو[كانوا مع سيلو دالني     
. قــوات الدميقراطيــة يف غينيــا، حــزب الــسيد ديــالو، يــشكل أكــرب هتديــد سياســي هلــا بــأن احتــاد ال

. واحلــال أن قاعــدة هــذا احلــزب توجــد يف فوتــا جــالون، وهــي منطقــة غالبيــة ســكاهنا مــن الفــوال
وبالنظر إىل عدد الشهادات بشأن هـذا املوضـوع وتوافـق مـضموهنا، جيـوز االفتـراض أن جمموعـة                  

. سـبتمرب / أيلـول  ٢٨ثر من غريها حىت يف اهلجوم الواسـع النطـاق ليـوم             بعينها كانت مستهدفة أك   
 وهو ما مـن  -لكن ليس بوسع اللجنة أن تؤكد ما إذا كان هذا التمييز مستنداً إىل إثنية الضحايا   

 أو إىل انتمــائهم الــسياسي، وهــو أمــر وإن مل يقلــل مــن      -شــأنه أن يــشكِّل انتــهاكاً لالتفاقيــة    
وينبغي أن يـسلط حتقيـق أكثـر عمقـا الـضوء علـى              . جملال لتطبيق االتفاقية  جسامته فإنه لن يفسح ا    

  .سبتمرب/ أيلول٢٨هذا اجلانب اهلام ألحداث 
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو          وارتكبت انتهاكات جسيمة     - ١٧٧

فقـد  . األيـام الـيت تلتـه     سـبتمرب و  / أيلول ٢٨ أثناء أحداث    العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
 ١٠٩تعرض مئات املدنيني يف امللعب إىل الطعن باألسـلحة البيـضاء والـضرب املـربح، وتعرضـت           

وال شك أن العديد من األفعال املوصوفة يف الفصل الثاين أعاله           . نساء على األقل للعنف اجلنسي    
 يف املـادة األوىل مـن       كانت تستويف العناصـر الـيت تـشكل جرميـة التعـذيب بـاملعىن املنـصوص عليـه                 

قــصد معاقبــة الــضحايا علــى عمــل " أمل أو عــذاب شــديد"فقــد نــتج عــن هــذه األفعــال . االتفاقيــة
ال يعـودوا أبـداً إىل     ولتخـويفهم، وال سـيما لكـي      ) املشاركة يف مظاهرة منعتها احلكومة    (ارتكبوه  
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الـدرك والـشرطة   واملسؤولون عن مثل هذه األفعال هم جنود وعناصـر مـن   . التظاهر ضد السلطة  
أو ] من موظف رمسـي   [بتحريض  "وكان هؤالء األخريون يتحركون بشكل واضح       . وامليليشيات

، بالنظر إىل أهنم كانوا يعملون بشكل مشترك مع قوات الـشرطة الـيت كانـت        "موافقته أو سكوته  
عتـداءات  وميكن اعتبار بعض هذه األفعال، مثل تعرية النساء أمام املـأل أو بعـض اال              . تقوم بالقمع 

  . األقل قسوة، معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة
التفاقيـة  وتشكِّل أعمال العنف اجلنسي ذاهتا املوصوفة يف هناية الفقـرة اآلنفـة انتـهاكات                - ١٧٨

، ألن هذه األفعال كانت تـستهدف بـشكل واضـح    القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
  .)٢٨(النساء من حيث هن نساء

ــا أيــضاً علــى صــك إقليمــي هــام هــو امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنــسان       - ١٧٩ وصــدقت غيني
وتعد أغلب انتهاكات امليثاق انتهاكات أيضاً ألحكـام االتفاقيـة الدوليـة املـشار إليهـا                . والشعوب

، وحظر التعذيب البدين    )٤املادة  (وميكن أن نذكر هنا احلق يف احلياة ويف السالمة البدنية           . أعاله
، واحلــق يف )٦املــادة (، وحــق الفــرد يف احلريــة ويف األمــان علــى شخــصه   )٥املــادة (املعنــوي أو 

الــذي ال تقــره صــراحة صــكوك ) ١٤املــادة (كمــا انتــهك احلــق يف امللكيــة ). ١٦املــادة (الــصحة 
األمم املتحـدة املـذكورة أعـاله، وال سـيما داخـل امللعـب أو عنـد بابـه حيـث قامـت قـوى األمـن                    

  . أو هواتفهم احملمولة/اهرين بطريقة منهجية، عند خروجهم، من أمواهلم وبتجريد املتظ
  

  انتهاكات القانون اجلنائي الدويل  -باء   
بالرغم من أن مـسألة التثبـت مـن ارتكـاب جـرائم أو عـدم ارتكاهبـا مـسألة ال ميكـن أن                        - ١٨٠

تـرى اللجنـة أن مثـة    حتسم فيها بطريقـة هنائيـة ومقنعـة إال حمكمـة ذات واليـة قـضائية ذات صـلة،                    
ــوم        ــة يـ ــال املرتكبـ ــاخللوص إىل أن األفعـ ــسمح بـ ــيت تـ ــة الـ ــرات احلقيقيـ ــن املؤشـ ــة مـ  ٢٨جمموعـ

.  وصــلت درجــة مــن اخلطــورة تــربر وصــفها بأهنــا جــرائم ضــد اإلنــسانية  ٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول
وسيجري، يف هذا الفرع، حتليل الوقـائع يف ضـوء العناصـر املكونـة للجـرائم ضـد اإلنـسانية علـى                     

  . ساس عناصر حمددة ذات صلة باجلرائمأ
  

  العناصر املكونة للجرائم ضد اإلنسانية  - ١  
يشكل فعل من األفعال جرمية ضد اإلنسانية مىت ارتكب يف إطار هجـوم واسـع النطـاق                  - ١٨١

  . أو منهجي موجه ضد السكان املدنيني، وعن علم باهلجوم

__________ 
 .للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن العنف ضد املرأة) ١٩٩٢(١٩عامة رقم انظر التوصية ال ) ٢٨(



S/2009/693  
 

09-66257 53 
 

  اهلجوم  )أ(  
هنجـاً سـلوكيا يتـضمن ارتكـاب        "انية، تعين عبارة هجوم     باإلشارة إىل اجلرائم ضد اإلنس     - ١٨٢

  .)٣٠("سوء معاملة املدنيني"أيضاً " هجوم"وتشمل عبارة  )٢٩("أعمال عنف
تـدخل   واستناداً إىل املعلومات اليت مجعتها اللجنة، فإن مجيـع أعمـال العنـف الـيت جـرت                 - ١٨٣

ات اليت تشري إىل تنسيق بني      بطبيعتها وحجمها وخصائصها مجيعها يف خانة جمموعة من السلوكي        
  . أفراد القبعات احلمر وعناصر الدرك التابعني لتيغبورو وامليليشيات يف ارتكاب األفعال املذكورة

وقــد ارتكبــت مجيــع األفعــال يف حمــيط حمــدد حتديــداً جيــداً حيــث كــان أغلــب الفــاعلني   - ١٨٤
 منهم مستوى من التورط     املفترضني يوجدون قريبني جداً بعضهم من بعض، إذ أبدى كل واحد          

وتركز أكرب عدد مـن اجلـرائم املرتكبـة يف فتـرة تقـل عـن              . حيث ساعد أو دعم الفاعلني اآلخرين     
ساعتني، كما أن خطورة آثار هذه األفعال على الضحايا، إضـافة إىل حماولـة إخفـاء هـذه اآلثـار،             

  .مؤشرات حقيقية أخرى توحي بأن اهلجوم كان منسقاً ومنظماً

  نطاق ومنهجيال اسعو  )ب(  
حدد االجتهاد القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة عوامـل إرشـادية             - ١٨٥

آثار اهلجوم على الـسكان املـستهدفني، وعـدد الـضحايا،     "هلجوم واسع النطاق أو منهجي تشمل     
ميكـن اسـتنتاجها    وطبيعة األفعال، واملشاركة احملتملة للمسؤولني أو السلطات، وطرق العمل اليت           

  .)٣١("من طريقة ارتكاب اجلرمية
سـبتمرب مبطـارق خـشبية وبأعقـاب     / أيلـول ٢٨ولقـد ُضـرب املتظـاهرون يف امللعـب يـوم       - ١٨٦

 مـن أسـلحة   - يف الغالـب يف الظهـر   -البنادق وتعرضوا للطعن وقتلوا برصـاص أطلـق عـن قـرب          
ة ارتكبـت يف أغلـب األحيـان        وقد كانت النـساء ضـحايا لعمليـات اغتـصاب مجاعيـ           . أوتوماتيكية

مبساعدة أدوات يف أماكن عامة، حيـث ارتكبـت مجيـع األفعـال يف أقـل مـن سـاعتني وأساسـاً يف                       
  .مكان واحد على مرأى ومسمع من مجيع احلاضرين

وقد خلف اهلجوم املرتكب يف حق مـدنيني كـانوا يتظـاهرون بـشكل سـلمي يف امللعـب                   - ١٨٧
مـن  أعمـال عنـف جنـسي أدت يف الكـثري           لك اليت تـسببت فيهـا       وفيات وجروحا بالغة، مبا فيها ت     

احلاالت إىل وفاة الضحايا، وإىل اختفـاءات قـسرية ألشـخاص ال يـزال مـصريهم جمهـوالً إىل حـد             
  . اآلن

__________ 
)٢٩ ( Jugement Tadic sur la forme de l’Acte d’Accusation, par. 9 ; Jugement Kunarac, par. 415, Jugement 

Krnojelac, par. 54 ; Arrêt Kunarac , par. 89 ; Jugement Naletilic, par. 233. 

)٣٠ ( Jugement Lukić, par. 873; Arrêt Kunarac, par. 86. 
)٣١ ( Arrêt Kunarac, par. 95; Jugement Stakić, par. 625. 
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وُيعّد باملئات ضحايا أعمال القتل والـسجن والتعـذيب واالغتـصاب وغـريه مـن أشـكال                   -١٨٨
جلنسي واالضطهاد واالختفاء القسري وغريه مـن األفعـال         العنف اجلنسي، مبا يف ذلك االستعباد ا      

وتكشف طبيعة األفعـال مـستوى مـن التنـسيق يـشي بنيـة يف إحـداث أكـرب قـدر مـن                        . الالإنسانية
املعاناة يف أقل وقت ممكن، وكل هذا يسره سد منافذ اخلروج بشكل حياصر السكان املستهدفني               

  .ويرفع عدد الضحايا إىل أقصى حد ممكن
  لنطاقواسع ا •

الطابع املمتد أو النطاق الواسع للـهجوم الـذي يعكـسه           "إىل  " واسع النطاق "تشري عبارة    - ١٨٩
ــات   / أيلــول٢٨لقــد خلفــت أحــداث  . )٣٢("أساســاً عــدد الــضحايا  ــه مئ ــام الــيت تلت ســبتمرب واألي

 خمتفيــاً ٨٩ قتــيالً و٦٧وتبلــغ تقــديرات الــضحايا الــيت أكــدهتا اللجنــة مــا ال يقــل عــن   . الــضحايا
  . نساء ضحايا االغتصاب أو غريه من أشكال العنف اجلنسي١٠٩و

تني مـن   مامستني هـ  بوجه خاص   اللجنة العنف اجلنسي وحاالت االختفاء القسري       وتعترب   - ١٩٠
تعـددة   امل نـسي اجلعنـف   الأعمـال   يعترب اتساع نطاق    و. بطابعه الواسع النطاق   انهلجوم تشي مسات ا 

يف أقـل   و  وحولـه  لعـب داخـل امل    أساساً -  الزمان واملكان   يف ةركزبطريقة م   ارتكبت يتالعقدة  املو
هجـوم  من خصائص   الوسائل اليت استخدمت يف ارتكاب مثل هذه األفعال         كذا   و - من ساعتني 

  .لعبيف املالسكان املدنيني من فئة اإلناث واسع النطاق ضد 
  منهجي •

الطـابع  "إىل " هجيمنـ "وفقاً لالجتـهاد القـضائي للمحكمـتني املخصـصتني، تـشري عبـارة         - ١٩١
التكرار غري  "وعرِّفت عبارة منهجي أيضا بأهنا      . )٣٣("املنظم لألفعال وعدم احتمال وقوعها صدفة     

  .)٣٤("العرضي لسلوكات إجرامية متشاهبة وبطريقة منتظمة
 بقوة إىل وجود هنج منسق بـني     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨وتشري الوقائع اليت جرت يوم       - ١٩٢

 وعناصـر الـدرك الـذين كـانوا يتحركـون حتـت قيـادة تيغبـورو وامليليـشيات،                   أفراد القبعات احلمر  
وتتصل العوامل اليت توحي بقوة هبذا التنظيم وهذا التنـسيق أساسـاً            . وإىل حد ما الدرك والشرطة    

بالوسائل واألسـاليب املـستخدمة كمـا هـي موصـوفة يف هـذا القريـر، وال سـيما يف اجلـزء املتعلـق                    
  . حبركية اهلجوم

__________ 
)٣٢ ( Jugement Lukić, par. 875; Arrêt Kunarac, par. 94; Arrêt Blaškić, par. 101. 
)٣٣ ( Arrêt Blaškić, par. 101; Arrêt Kunarac, par. 94; Jugement Simić, par. 43; Jugement Naletilić, par. 236; 

Jugement Stakić, par. 625; Jugement Tadić, par. 648; Jugement Krajišnic, par. 706 (b). 
)٣٤ ( Jugement Lukić, par. 875; Arrêt Blaškić, par. 101; Arrêt Kunarac, par. 94. 
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ويعد اإلطار الزمين هلذه األفعال املرتكبـة علـى نطـاق واسـع، خـالل بـضع سـاعات مـن              - ١٩٣
نفس اليوم أساساً، والطابع الشرس للهجوم الذي ُشن يف وقت متزامن انطالقاً من عـدة جوانـب             
من امللعب يف مسعى ظاهر إليقاع أكرب عدد ممكن من الضحايا املـدنيني، مؤشـرات أخـرى علـى         

  . للهجومالطابع املنهجي
ــدورها إىل درجــة مــن       - ١٩٤ ــة يف زمــن ومكــان حمــدودين ب ــشري درجــة الفظاعــات املرتكب وت

التنسيق والتنظيم توحي بوجود خطة منهجية ترمي إىل إيقاع أفـدح اآلثـار باملتظـاهرين املـدنيني،                 
ــساء  ــذاً أ      . )٣٥(وخباصــة الن ــضاً أن اهلجــوم ارتكــب تنفي ــة أي ــرب اللجن ــا ســبق، تعت و واســتناداً إىل م

استمراراً الستراتيجية هتدف إىل قمع احلركات السياسية املعارضة عن طريق ارتكاب جرائم يـرد             
  . ذكرها يف هذا التقرير

  السكان املدنيون  )ج(  
جيـب أن يكـون اهلجـوم موجهـاً ضـد           "لكي توصف أفعال بأهنـا جـرائم ضـد اإلنـسانية،             - ١٩٥

اهلدف األول للهجوم هـو الـسكان املـدنيني         ينبغي أن يكون    "و .)٣٦("جمموعة من السكان املدنيني   
ومــن العوامــل الــيت ميكــن أن . )٣٧("ولــيس عــدداً حمــدوداً مــن األشــخاص الــذين ُيختــارون عرضــاً 

الوســـائل واألســـاليب "تـــساعد يف حتديـــد مـــا إذا كـــان هجـــوم موجهـــا ضـــد الـــسكان املـــدنيني 
ــ"و" عــدد الــضحايا"و" حالــة الــضحايا"و" املــستخدمة هجوم وكــذلك طبيعــة الطــابع التمييــزي لل

  .)٣٨("اجلرائم املرتكبة أثناءه
ووفقــاً للمعلومــات الــيت حــصلت عليهــا اللجنــة، كــان عــشرات اآلالف مــن املتظــاهرين  - ١٩٦

ومل يكـن هنـاك ببـساطة أي هـدف آخـر للـهجوم يف امللعـب                 . املدنيني عـزال ويرتـدون زيـاً مـدنياً        
ضـد سـكان عـزل ومـساملني أن هـؤالء       وتثبـت جـسامة األفعـال املوجهـة         . سوى السكان املدنيني  

وقــد ورد آنفــاً وصــف تفــصيلي للوســائل واألســاليب . الــسكان كــانوا اهلــدف الرئيــسي للــهجوم
  . املستخدمة وكذلك لطبيعة اهلجمات، كما أن عدد الضحايا يصل إىل املئات

__________ 
تنفيـذا  م ضد اإلنسانية، وهـو أن يكـون اهلجـوم    يتضمن نظام روما األساسي شرطاً يتعلق بالوالية القضائية للنظر يف جرائ         ) ٣٥(

هـا، إىل أن    قوختلـص اللجنـة، اسـتناداً إىل نتـائج حتقي         . سياسة دولـة أو منظمـة تقـضي بارتكـاب هـذا اهلجـوم             أو استمراراً ل  
 العناصر اليت ُنظر فيها إلثبات الطـابع املنـهجي والواسـع النطـاق للـهجوم تـدعم يف الوقـت نفـسه اخلالصـة الـيت ترمـي إىل                            

 .سياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا اهلجومتنفيذا أو استمراراً لاعتبار أن اهلجوم ارتكب 

)٣٦ ( Jugement Lukić, par. 874, citant l’Arrêt Kunarac, par. 85. 
)٣٧ ( Jugement Lukić, par. 874, citant l’Arrêt Kunarac, par. 90. 
)٣٨ ( Jugement Lukić, par. 874, citant l’Arrêt Kunarac, par. 91. 
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  عن علم باهلجوم  )د(  
لعــب، علــى النحــو  يثبــت التنــسيق بــني قــوات حفــظ النظــام الــيت كانــت حاضــرة يف امل    - ١٩٧

املوصوف سابقاً، املساعدة والدعم الذي قدمته كل جمموعة لألخرى، يف إطار مادي ُيفترض فيه              
وبـالرغم مـن أن كـل       . أن كل األشخاص املوجودين يف عني املكان كانوا على علم بسري اهلجوم           

د بكافـة   عنصر من القبعات احلمر أو الدرك على حدة رمبا مل يكن علـى علـم علـى وجـه التحديـ                    
أفعــال الفــاعلني اآلخــرين املفترضــني، فــإن اهلجــوم وقــع يف إطــار حمــدد زمنيــاً وجغرافيــا وهــو أمــر 
يــستحيل معــه يف الواقــع علــى أي مــن جمموعــات اجلنــود والــدرك والــشرطة وامليليــشيات الــذين    

 مـن   فكـل . يفترض أهنم الفاعلون، إذا أُخذوا فرادى، االدعاء بأهنم مل يكونوا علـى علـم بـاهلجوم               
  . كان يف امللعب ال بد أنه عرف باهلجوم معرفة تامة

  
 استنتاج بشأن اجلرائم ضد اإلنسانية  -  ٢  

لقد طوَّق عناصر اجلـيش والـدرك امللعـب وسـدوا منافـذه ودخلـوه عـن طريـق البوابـات              - ١٩٨
الرئيــسية وأطلقــوا الغــازات املــسيلة للــدموع وشــرعوا يف قتــل املتظــاهرين وجــرحهم أو حــىت          

ويف أقل من ساعتني، لقـي مئـات املـدنيني حـتفهم أو تعرضـوا جلـروح                 . هم للعنف اجلنسي  تعريض
بليغة أو نزعت ثياهبم أمام املأل وتعرضوا للعنف اجلنسي اجلماعي وهم عـاجزون عـن اهلـرب مـن                   

وعندها شرعت السلطات يف حماولـة منظمـة إلخفـاء          . اهلجوم ألن منافذ امللعب كانت قد سدت      
وال يـزال الـبعض    شخـصاً يف عـداد املفقـودين،      ٨٩لذلك ال يزال ما ال يقل عن        اجلرائم، ونتيجة   

يعاين من جروح لن تشفى أبداً بينما سيبقى آخرون يعانون لفترات طويلة من األضرار اجلـسدية                
وبـصرف النظـر عـن قانونيـة املظـاهرة، ال ميكـن أن يكـون هنـاك تربيـر قـانوين للوسـائل                        . النفسية

ة وملدى جسامة واتساع أعمال العنف اليت ارتكبتها قوات األمن الغينيـة يف             واألساليب املستخدم 
وتشكل هذه األفعـال هجومـاً واسـع النطـاق ومنـهجياً ضـد الـسكان                . ذلك اليوم يف حق املدنيني    

ــذاً أو اســتمراراً الســتراتيجية هتــدف، مــن خــالل ارتكــاب هــذا اهلجــوم، إىل قمــع        ــدنيني تنفي امل
ة وخباصة النساء اللوايت ما كان عليهن، يف رأي املهامجني، أن يوجدن            حركات املعارضة السياسي  

  .هناك
  

  اجلرائم احملددة  -  ٣  
وفقاً للمعلومات اليت حصلت عليهـا اللجنـة، مـن الواضـح أن األحـداث الـيت وقعـت يف             - ١٩٩

وتــشري نتــائج التحقيــق إىل . ســبتمرب تــستويف عناصــر عــدة جــرائم حمــددة / أيلــول٢٨امللعــب يــوم 
، والـسجن أو احلرمـان الـشديد علـى          )٣٩(القتـل العمـد   : تكاب ما يلي من اجلرائم ضد اإلنسانية      ار

__________ 
 ).أ)(١(٧نظام روما األساسي، املادة  ) ٣٩(
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، )٤١(والتعـذيب  ،)٤٠(أي حنو آخر من احلرية البدنية مبا خيـالف القواعـد األساسـية للقـانون الـدويل                
، واالختفــاء )٤٥(، واالضــطهاد)٤٤(، والعنــف اجلنــسي )٤٣(، واالســتعباد اجلنــسي )٤٢(واالغتــصاب
  .)٤٧(، وأفعال ال إنسانية أخرى)٤٦(ألشخاصالقسري ل

وتعتــرب اللجنــة أن أفــراد القبعــات احلمــر واجلنــود املنــتمني إىل الــدرك الــوطين ولوحــدات  - ٢٠٠
الرائد تيغبورو وأفراد الشرطة وامليليشيات يفترض أهنم مسؤولون بـشكل فـردي مـن وجهـة نظـر                  

د الـسكان املـدنيني، عمـا يلـي مـن           جنائية، حبكـم علمهـم بـاهلجوم الواسـع النطـاق واملنـهجي ضـ              
  : اجلرائم ضد اإلنسانية

 مـن هـذا   ٨٥ إىل ٧٤القتل العمـد اسـتناداً إىل الوقـائع املـذكورة يف الفقـرات مـن            •
  التقرير؛

الــسجن أو احلرمــان الــشديد علــى أي حنــو آخــر مــن احلريــة البدنيــة، اســتناداً إىل    •
  التقرير؛ من هذا ١٣١ إىل ١٢٦الوقائع املذكورة يف الفقرات من 

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة يف                •
امللعب وداخـل مراكـز االحتجـاز، اسـتناداً إىل الوقـائع املـذكورة يف الفقـرات مـن                 

   من هذا التقرير؛١٢٥ إىل ١١٨
 االغتــصاب واالســتعباد اجلنــسي وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنــسي، اســتناداً إىل  •

  من هذا التقرير؛١١٧ إىل ٩٣الوقائع املذكورة يف الفقرات من 

 مـن   ٩٢ إىل   ٨٦االختفاء القسري، استناداً إىل الوقائع املذكورة يف الفقـرات مـن             •
  هذا التقرير؛

  األفعال الالإنسانية األخرى، استناداً إىل الوقائع املذكورة يف هذا التقرير مبجمله؛ •

__________ 
 ).ه)(١(٧املادة املرجع السابق،  ) ٤٠(
 ).و)(١(٧املادة املرجع السابق،  ) ٤١(
 .)١()ز)(١(٧املادة املرجع السابق،  ) ٤٢(
 .)٢()ز)(١(٧املادة املرجع السابق،  ) ٤٣(
 .)٦()ز)(١(٧املادة املرجع السابق،  ) ٤٤(
 ).ح)(١(٧املادة املرجع السابق،  ) ٤٥(
 .)ط()١(٧املادة  املرجع السابق، ) ٤٦(
 ).ك)(١(٧املادة املرجع السابق،  ) ٤٧(
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أو /بنوع اجلنس، وكـذلك العتبـارات سياسـية و        جرمية االضطهاد ألسباب تتعلق      •
ــهاك       ــه، وحــاالت انت ــر مبجمل ــذا التقري ــذكورة يف ه ــائع امل ــة، اســتناداً إىل الوق إثني

  . للحقوق األساسية ارتكبت بواسطة األفعال املدرجة يف التقرير
  
  املسؤوليات  -رابعاً   

  مسؤوليات الدولة الغينية عن انتهاكات حقوق اإلنسان  - ألف  
  مسؤوليات قوات األمن  -  ١  

الدولــة الغينيــة مــسؤولة عــن االنتــهاكات الــيت ارتكبــها موظفوهــا مــن اجلــيش والــدرك      - ٢٠١
ويأيت . والشرطة، وكذلك عن االنتهاكات اليت ارتكبتها امليليشيات اليت تعاونت مع قوات األمن           

بينمـا ُينظـر   فيما يلي وصف موجز لدور كل قوة من قوات األمن اليت شاركت يف االنتـهاكات،       
الفقـرات مـن    (يف التنسيق بني هذه القـوات يف اجلـزء املتعلـق بانتـهاكات القـانون اجلنـائي الـدويل                    

  ). أعاله١٩٧ إىل ١٨٠
األغلبيـة العظمـى مـن      " القبعـات احلمـر   "املعروفة باسـم    " الكوماندو"ارتكب جنود فوج     - ٢٠٢

فعنـد وصـوهلم حتديـداً، أُطلـق        . ئمعمليات القتل العمد وأعمال العنف اجلنسي وغريهـا مـن اجلـرا           
اهلجوم ضد السكان وكـان يبـدو أن هـذه القـوة هـي مـن كـان يتـوىل إدارة العمليـة، بتنـسيق مـع                 

  .القوات األخرى املشار إليها أدناه
وقد ارتكبت األجهزة اخلاصة ملكافحـة املخـدرات واللـصوصية الكـربى، املعروفـة عامـة                  -٢٠٣
، بدورها القتل العمـد وأعمـال       ) الوزير املكلف هبذه األجهزة    باسم" (عناصر درك تيغبورو  "باسم  

العنف اجلنسي والتعذيب باألسلحة البيضاء يف حق العديد من املدنيني، بتعاون وتنسيق مع أفـراد               
  .القبعات احلمر

دوراً يف االنتــهاكات، حيــث " القبعــات اخلــضر"ولعــب الــدرك الــوطين املعــروف باســم   - ٢٠٤
كما تلقت اللجنة شهادات عديدة تفيد   . شكل نشيط يف قمع املتظاهرين    شارك بعض الدركيني ب   

بأن بعض أفراد القبعـات اخلـضر سـاعدوا املتظـاهرين علـى اخلـروج مـن امللعـب بـل وحـالوا دون              
  .وقوع حاالت اغتصاب وإعدام

وأُشري أيضاً إىل ضلوع الشرطة الوطنية، وخباصة الـسرية املتحركـة للتـدّخل واألمـن، يف                 - ٢٠٥
فقـد كانـت موجـودة صـبيحةَ ذلـك اليـوم عنـد سـاحة مـدخل                . سبتمرب/ أيلول ٢٨نتهاكات يوم   ا

ويف اهلجـوم علـى امللعـب، لعبـت         . امللعب وكانت مسؤولة يف كل األحوال عن قتل مـدينٍّ عمـداً           
ــيت طالــت        ــسي والتعــذيب ال ــه خطــري، إذ تتحمــل مــسؤولية أعمــال العنــف اجلن ــاً لكن دوراً ثانوي

لكن وكما يف حالة القبعات     .  هنب هواتفهم وأمواهلم عند اخلروج من امللعب       املتظاهرين وخباصة 



S/2009/693  
 

09-66257 59 
 

اخلضر، تلقت اللجنة معلومات تفيد بـأن بعـض عناصـر الـشرطة سـاعدوا املتظـاهرين يف اخلـروج               
  . من امللعب بل وحالوا دون وقوع أعمال اغتصاب وإعدام

النتـهاكات املنـسوبة إىل قـوات      ومتكنت اللجنة من التأكد مـن مـشاركة امليليـشيات يف ا            - ٢٠٦
حفظ النظام، بالنظر إىل العـدد املرتفـع للمتظـاهرين الـذين أدلـوا بـشهادات تفيـد حبـضور مـدنيني                

بيد أنه مل يكن بوسع اللجنة التأكد مـن هويـة أو         . بأسلحة بيضاء يف صفوف املهامجني يف امللعب      
شهود، مبتمردين ليبرييني سابقني مـن  ويتعلق األمر، وفقاً لبعض ال    . جنسية عناصر هذه امليليشيات   
ويتعلق األمر، وفقاً آلخـرين، بـشبان غينـيني قـادمني يف أغلبيتـهم             . حركة التحرير الليبريية املتحدة   

وقـد تكـون كلتـا الـروايتني        . من منطقة أحراج غينيا جنَّدهم اجمللـس الـوطين للدميقراطيـة والتنميـة            
 إعطاء اسـتنتاجات بـشأن هـذه النقطـة الـيت ينبغـي              أيضاً موافقة للحقيقة، لكن اللجنة تفضل عدم      

  .توضيحها بإجراء حتقيق أكثر عمقاً
  

  مسؤوليات والتزامات الدولة الغينية  - ٢  
تترتــب علــى االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان املــذكورة يف الفــصل الثالــث والــيت   - ٢٠٧

مـات تتحملـها الدولـة الغينيـة        ارتكبتها قوات األمن اليت ُحددت هويتـها سـابقاً مـسؤوليات والتزا           
ــهاكات  ــها يف     . إزاء ضــحايا هــذه االنت ــات الــيت جــرى حتليل ــع هــذه االلتزامــات مــن االتفاقي وتنب

  .  أعاله ومن القانون العريف الدويل١٧٩ إىل ١٦٩الفقرات من 
وتتمثــل أوىل مــسؤوليات الدولــة يف محايــة الــسكان مــن االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق     - ٢٠٨

 التزام ينبع من العديد من الصكوك الدولية اليت صدَّقت عليهـا غينيـا ومـن القـانون                  اإلنسان، وهو 
  . ولقد أثبتت قوات األمن الغينية أهنا كانت عاجزة عن محاية السكان. العريف الدويل

وتتمثل ثاين مسؤوليات الدولة يف إجراء حتقيقات فعالة دون تأخري ويف تقدمي املسؤولني              - ٢٠٩
وهذا احلق مكفـول مبوجـب   . سبتمرب إىل العدالة/ أيلول٢٨ اجلسيمة املرتكبة يوم  عن االنتهاكات 

). ٥املـادة  (واتفاقية مناهـضة التعـذيب      ) ٢املادة  (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
ة الـصكوك القانونيـ  ("ويتكرر هذا االلتزام أيضاً يف العديد من الصكوك الدولية غري امللزمـة قانونـاً     

وتبقى احلكومة الغينية   . وُيعترب حالياً على حنو عام قاعدة من قواعد القانون العريف الدويل          ") املرنة
  . بعيدة عن الوفاء هبذا االلتزام الذي يعود إليها هبذه الصفة

بشأن االنتـهاكات   " باحلق غري القابل للتصرف يف معرفة احلقيقة      "ومثة التزام ثالث يتعلق      - ٢١٠
ويبقى مضمون احلق يف معرفة احلقيقة مثرياً للجدل، لكـن حـق            . سبتمرب/ أيلول ٢٨م  اجلسيمة ليو 

 املوجــودين يف عــداد املخــتفني يبــدو معترفــاً بــه يف القــانون العــريف  ذويهــااألســر يف معرفــة مــصري 
 ٢٨واحلكومــة الغينيــة ُملزمــة بكــشف مــصري العديــد مــن األشــخاص املخــتفني يــوم          . الــدويل
  .وأن قوات أمنها هي اليت نظمت إخفاء جثث الضحاياسبتمرب، خاصة /أيلول
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سـبتمرب يتعلـق    / أيلـول  ٢٨ومثة التزام رابع وأخري تتحمله احلكومة الغينية عقـب أحـداث              -٢١١
وسـيجري التطـرق ألنـسب      . للضرر الذي تعرض له الـضحايا     " جرب كاٍف وفعال وفوري   "بتوفري  

  . أشكال جرب الضرر يف هذه احلالة يف التوصيات
  

  املسؤوليات الفردية عن انتهاكات القانون اجلنائي الدويل  -ء با  
  مبادئ عامة  -  ١  

بيـد  . يدخل البت النهائي يف املسؤولية اجلنائية الفردية حصراً ضمن والية حمكمة للعدل            - ٢١٢
أن والية اللجنة تفرض عليها أن حتدد املسؤوليات وأن حتدد هويات مـرتكيب اجلـرائم، يف حـدود             

تقدم اللجنـة، يف هـذا اجلـزء، حتليلـها للمـسؤولية اجلنائيـة الفرديـة للفـاعلني املُفترضـني                    و. اإلمكان
ورمبـا تـصلح املعلومـات الـواردة        ).  أعاله ١٦٨ إىل   ٥٣الفقرات من   (املذكورين يف الفصل الثاين     

يف هذا التقرير إلجـراء حتقيـق جنـائي فعلـي ميكـن إجـراؤه بـشأن الفـاعلني املفترضـني النتـهاكات             
  .  ويف األيام اليت تلته٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ق اإلنسان اليت جرت يف امللعب يوم حقو
وهناك شكالن أساسيان للمسؤوليات، بالتناوب، ميكن مبوجبهما أن يصبح فـرد مـسؤوالً              - ٢١٣

 املسؤولية املباشرة واملسؤولية غري املباشـرة أو : مسؤولية جنائيةً عن انتهاكات القانون اجلنائي الدويل 
ــسؤولية الرؤســاء    ــد العــسكري أو م ــدما    . مــسؤولية القائ وتكــون األســبقية للمــسؤولية املباشــرة عن

أو يـأمر أو يطلـب أو ييـسر         ) بشكل فردي أو باالشتراك مع شخص آخر أو بواسطته        (يرتكب فرد   
أو يعني أو يشجع أو يساعد بأي شـكل آخـر يف ارتكـاب اجلـرائم أو يـوفر الوسـائل الرتكاهبـا، أو                         

. عن قصد يف ارتكاب جمموعة من األشخاص الـذين هلـم هـدف إجرامـي مـشترك جلرميتـهم                  يساهم  
وينبغي هلذه املسامهة املقصودة أن تتعلق بتيسري النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامـي للمجموعـة،               
إذا كان هذا النشاط أو هذا الغرض يتضمن تنفيذ جرمية دولية أو إذا كانت هذه املسامهة املقـصودة          

  .يف ِعلم تام بنيَّة اجملموعة يف ارتكاب مثل هذه اجلرميةجرت 
عنــدما تكــون لــرئيس أو قائــد    األســبقية القيــادةمــسؤوليةسؤولية غــري املباشــرة أو مــلول - ٢١٤

هـذا الـشخص   كـون  ، وعنـدما ي ته حتـت إمرتـه أو سـلط    الـيت قـوات الألفـراد أو  على ا سيطرة فعلية   
 على وشك   تكان"أو   "كانت ترتكب "اضعة لسيطرته   خلاقوات  الأن  " ُيفترض أنه يعلم  "أو  يعلم  

تخـذ كـل التـدابري الالزمـة     يمل "قائـد  هذا الـرئيس أو ال ن وكي، وعندما "ارتكاب مثل هذه اجلرائم  
واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو ردع ارتكـاب هـذه اجلـرائم أو لعـرض املـسألة علـى الـسلطات            

  ."املختصة للتحقيق واحملاكمة
 إىل أن الــيت تلتــه،يــام األ و٢٠٠٩ســبتمرب /أحــداث أيلــولمــا يتعلــق بللجنــة، فيوختلــص ا - ٢١٥

جنائيـة   مـسؤولية األشـخاص التاليـة أمسـاؤهم       سؤولية   حتمـل علـى االعتقـاد مبـ         معقولـة  اًهناك أسباب 
  :فردية
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  داديس كامارا؛ رئيس، النقيب موسىال  )أ(  
رئـيس  لـرئيس و  امعاون   ،) بتومبا املعروف ( شريف دياكييت  أبو بكر الزم أول   امل  )ب(  
  ؛اصحرسه اخل
ومكافحـة    اخلاصـة جهـزة  كامارا، الوزير املسؤول عـن األ   تيغبورو  موسى الرائد  )ج(  

  .لصوصية الكربىاملخدرات وال
  

  داديس كامارا، رئيس مجهورية غينيا النقيب موسى  -  ٢  
ائيـة مباشـرة    وجـود مـسؤولية جن    حتمل على االعتقاد ب   ترى اللجنة أن هناك أسبابا كافية        - ٢١٦

جــوم خــالل اهلت جــرالــيت وقــائع  عــن ال قياديــة،مــسؤولية، بــل وكامــارا لــرئيس موســى داديــسل
  .تهتليت واأليام ال
  قــواتهــية يف امللعــب رتكبــ عــن االنتــهاكات امليأساســبــشكل الوحــدات املــسؤولة و - ٢١٧

ء للــرئيس موســى األكثــر والالعناصــر  و والتنميــةلدميقراطيــةمجلــس الــوطين لللالتابعــة  "النخبــة"
 يف ظل النظام    سلفاموجودة  كانت  وحدة  ، وهي   مراحلقبعات  أعيد تنظيم ال  فقد  . كامارا داديس

الزم واملـ  بيفـي  كلـود نقيـب   من الرئيس، ومهـا ال      جدا  مقربني نيرجلإمرة  حتت  ت  السابق، ووضع 
رات كافحـة املخـد   اخلاصـة مل  وكانـت األجهـزة     ). الحقـا لذي حـاول اغتيـال الـرئيس        ا(أول تومبا   

مباشـرة بعـد توليـه      ميقراطيـة والتنميـة     اجمللـس الـوطين للد    قـد أنـشأها      بـدورها    لصوصية الكـربى  وال
 اخالفـ و.  كامـارا  تيغبـورو  موسـى الرائـد ، زباحلحد كبار وجهاء  حتت قيادة أ  ووضعها  السلطة،  

هذه الوحدات يف معـسكر  مقر وجد ينضبط، املغري ب كامارا الذي وصفه الرئيس لجيش النظامي   ل
  .ةساالرئمقر أيضاً يوجد فا يايا ديالو، حيث لأ

سـيديا  اسـُتدعي   عندما ٢٨ إىل   ٢٧نه كان مع الرئيس ليلة      أاللجنة  تيغبورو   الرائدأبلغ  و - ٢١٨
هذا األخري قال فإن ، "تهترتيبايأخذ " تيغبورو الرائدن إلرغم من أن الرئيس قال للجنة     وبا. توري
 لـه  ن؛ وإ فقط رئيس الوزراء ورئـيس اجلمهوريـة  امهرئيسيه ن أو "راتبيةالت مراعاة بجي"ه  نإللجنة  

ئـد  ران للاكـ مـا  يف ظل هـذه الظـروف،    و. الرئيسكاملات   مل اخمصص يا هاتف ارقمعالوة على ذلك    
األحداث دون تلقي   كان بشأن   من أي نوع     بت يف أي إجراء   ي يذهب إىل امللعب أو      تيغبورو أن 

  .تصرف نيابة عنهأوامر من الرئيس أو على األقل صالحية ال
وأن الـرئيس  باشـر  بـشكل م رئيس اجلمهوريـة  لـ بع اتـ  هأنـ تومبـا بـدوره   أول   الزموأكد امل  - ٢١٩

دة اعـ إىل امللعـب حلمايـة الزعمـاء الـسياسيني و     إذهاب  بالـ  امباشـر أمـرا    ،األحـداث وجه إليه، يـوم     
 اللجنــة أنبــورو تيغ الرائــدوالزم أول تومبــا املــأبلــغ و.  إىل الثكنــات النظــاميجلــيشاجنــود مجيــع 

مهـا  كالوقـال   .  محايـة الزعمـاء الـسياسيني      هـي كانـت   ع العنـف يف امللعـب،       عند انـدال  مهمتهما،  
مـن القتـل بعـد أن       زعمـاء الـسياسيني     جنـاة ال  مسؤولة، كما يتضح مـن      طريقة   األوامر ب  اا أطاع مهنإ
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ملستـشفى علـى    ىل ا إ  مل ينقلـوا   نيالـسياسي زعماء  اللكن  . امللعبة من   شخصيهم بصفة   ئخالقاما بإ 
ــالالفــور،   الرائــدونقلــهم . واضــح بــشكل جبــروح خطــريةصابني  مــوا أن بعــضهم كــان مــنرغمب

الرئيس بــ ي، بالــدالرائــد، الــدركحيــث اتــصل قائــد إىل مقــر الــدرك  أول تومبــا الزمتيغبــورو واملــ
  .الرئيس قد وافق على هذا الطلبيرجح أن و. ىل املستشفىإنقلهم نبغي نه يإليقول له 

كــانوا مــرتكيب أعمــال العنــف وتلقــت اللجنــة العديــد مــن الــشهادات الــيت تــشري إىل أن  - ٢٢٠
سـأله  مـر   احل اتقبعـ أحد عناصر ال  ن  أ اياضحوذكر أحد ال  . ينفذون أوامر عندما كانوا يف امللعب     

 ت ضــحيةبينمــا ذكــر، "اآلن ملــساعدتك فعــل أي شــيءأســتطيع أن أىل امللعــب؟ ال إملــاذا أتيــت "
 ا يف امللعب أال يقتلـه     ٠٠/١٥  الساعة  حوايل ااكتشف خمبأه  إىل جندي    توسلت تكانأهنا   ىخرأ
  ."قتلكم مجيعانرنا أن مداديس أ. أنا من ناداك، حقريةيا " اهباأجف

 أفعـاهلم    تنـسب  ، ميكـن أن   لعـب ىل امل  أول تومبـا إ    الزم تيغبـورو واملـ    الرائـد توجـه   عندما  و - ٢٢١
ورجالـه   تيغبـورو  الرائـد انتـشر يف امللعـب   فقـد   .مرؤوسيهم مباشرة إىل رئـيس اجلمهوريـة   أفعال  و

الزم أول تومبـا ورجالـه فقـد جـاؤوا مباشـرة مـن       املـ أمـا  . موجودين سـلفا يف جنباتـه  الذين كانوا  
 ماوصـوهل وبـالرغم مـن      .اصـرة امللعـب   حمل،  اراكونـد  عـسكر  م  مـن  حـىت ، و لفـا يايـا ديـالو     أمعسكر  
 - الـرئيس  إىل   ةالقياديـ راتبيتهما  تتنتهي  ة و نفس املهم قائدين  لكانت ل ،  لعب امل  إىل لنفصمبشكل  
رئيس ا لــبعــاتكــان  هكــان األول أبلــغ اللجنــة أنــوإن  ( بيفــيريمــن خــالل الــوز أول تومبــا املــالزم

  .عن طريق رئيس الوزراء تيغبورو الرائدو) مباشربشكل اجلمهورية 
تنـسيق بـني مجيـع      وجـود   العتقـاد ب  حتمـل علـى ا    وختلص اللجنة إىل أن هناك أسبابا معقولـة          - ٢٢٢

شـاهد  إنـه   وقـال شـرطي     . ، مبـا يف ذلـك امليليـشيات       امللعـب اجلماعات املـسلحة املتورطـة يف هجـوم         
حــافالت ينطلقــون يف مــر، احلقبعــات تــصاحبهما شــاحنتان صــغريتان لل، ا مــدنييرتــدون زيــاال ارجــ

"Soguitrans "ويـرتل  مللعـب   اإىل    تصل شهود هذه احلافالت  ة   عد ورأى. لفا يايا ديالو  أ معسكر   من
، لحة البيـضاء  سـ مباشـرة يف أعمـال العنـف باأل       بعد ذلك مشاركة    شاركوا    مدين زيرجال يف   منها  

 وجتـدر اإلشـارة     . التابعـة لتيغبـورو    الـدرك عناصر  مر و احلقبعات  الوذلك بالتنسيق مع جمموعات من      
 أول تومبـا توجـد     واملـالزم   بيفي والنقيب والرائد تيغبورو    ر الرئيس موسى داديس كامارا    اإىل أن مق  

  .بضع مئات من األمتارحميط لفا يايا ديالو، يف أكلها يف معسكر 
 ة هــو أينمدصلــا ريث مــا يــأكثــرإن ": ، صــرح الــرئيس علنــاًلعــباملأحــداث يف أعقــاب و - ٢٢٣

حـاالت مماثلـة يف املاضـي وأنـا ال          قد حدثت    هنإ هلم   الًائالقادة السياسيني، ق  وتنبيه  نصح  حاولت  
 الـرئيس مـسؤولية األحـداث       ، محل يف عدة مناسبات  و . أخرى اتنفس الشيء مر  ر  تكرأريد أن ي  

إن  وقـال    ."اًمتـرد " أو   "مـع سـبق اإلصـرار     " و "ختريبيـة مظـاهرة   "الـسياسيني الـذين نظمـوا       زعماء  لل
ن إرئيس للجنـة    الـ وقـال   . " إىل املـسلخ    اآلخـرين  رسال أطفال إ عن   ونمسؤول"الزعماء السياسيني   
ن أيعرفـون  كـانوا  هـم  ف"، وبالتايل ٢٠٠٧رد فعل اجليش يف عام     ووا  رأق أن   سبالقادة السياسيني   

 حتمـاً وؤدي بالـضرورة    تسـ تظـاهرات   إىل أنه مقتنع بأن مثل هـذه ال       عباراته  تشري  و. "سريداجليش  
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تـه يف الـرد علـى    نيَّتـشي ب ويت تلتـه   يام الـ  األيف  سبتمرب و /أيلول ٢٨  يوم ي لوحظ ذإىل عنف مثل ال   
  .٢٠٠٧ملظاهرات عام  مماثالً اًرد ٢٠٠٩عام مظاهرات 

 تكــون هنــاك أســباب كافيــة الفتــراض مــسؤولية مــن املمكــن أن أن اللجنــة تــرىلــذلك  - ٢٢٤
  .جنائية مباشرة للرئيس كامارا يف ارتكاب اجلرائم الوارد وصفها يف هذا التقرير

ة النهائيـة   يـ ادسلطة القي الـ  للقـوات املـسلحة،      القائـد العـام   فلدى الرئيس كامـارا، بوصـفه        - ٢٢٥
سيطرة لـ  غينيـا حاليـاً      وختـضع  . يف اهلجـوم ويف األيـام التاليـة        اليت شاركت على مجيع قوات األمن     

واحلكومـة مدجمـة يف هيكـل هرمـي      .عن طريق االنقـالب حكومة عسكرية استولت على السلطة 
جنــة، ورد املــالزم األول تومبــا نفــسه علــى الل .عــسكري حيتــل فيــه الــرئيس مركــز القائــد األعلــى

املؤســسة العــسكرية ختــضع للقيــادة  " اهلرمــي، بــأن بالتسلــسلعنــدما طُــرح عليــه الــسؤال املتعلــق  
  ".واألوامر وجيب أال ُتعامل كمؤسسة مدنية

، مل يفعـل الـرئيس موسـى داديـس كامـارا أي             التاليةوبعد أحداث امللعب وخالل األيام       - ٢٢٦
 علـى العكـس، عنـدما حـاول ضـباط كبـار             بـل  . ارتكاب اجلرائم أو معاقبة مرتكبيها     لوقفشيء  

 سـبتمرب، مـنعهم الـرئيس     / أيلول ٢٨إيقاف املالزم األول تومبا للدور الذي اضطلع به يف أحداث           
  كـان يف الوقت الذي  ،  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ويف   . النقيب بيفي  ألقوال، وفقاً   من ذلك 

اً فعـالً لـدى اجلميـع، ظهـر الـرئيس            التورط املزعوم للمـالزم األول تومبـا يف اهلجمـات معروفـ            فيه
ومالزمه األول جنباً إىل جنب أثناء حفل عيد استقالل غينيا، الـذي نقلتـه وسـائط اإلعـالم علـى                    

غـري أنـه    .وبعد األحـداث بوقـت قـصري، اشـتكى الـرئيس مـن عـدم انـضباط جيـشه           .نطاق واسع 
امي امتثـل ألوامـره، الـيت       ن اجلـيش النظـ    إبرهن أيضاً على درجة عاليـة مـن الـتحكم يف اجلنـود إذ               

نقلها رئيس األركان العامة للجيش، بالبقاء يف الثكنات طوال اليوم رغم خطـورة األحـداث الـيت      
 ٢وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن القـرار الـذي اختـذه الـرئيس بـأن يرقـي، يف                     .كانت جارية يف املدينة   

هم والـصغار، إىل الرتبـة      ، مجيع ضباط الـصف يف اجلـيش، الكبـار منـ           ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
 مبن فـيهم أولئـك      - ديسمرب/ كانون األول  ٢٣للضباط يف    مقررة هذه الترقية    كونمع   -األعلى  

سبتمرب، مييل إىل إثبات أن أفعـاهلم ارُتكبـت         / أيلول ٢٨املنتمون للدوائر اليت شاركت يف أحداث       
  .مبوافقة الرئيس

 لتمويـه  املتـصلة بـاجلهود املنظمـة واملنـسقة          وأخرياً، مجعت اللجنة العديـد مـن املعلومـات         - ٢٢٧
ومل  . املسؤولة عـن اجلـرائم  ني نفسهاانوأدلة اجلرائم املرتكبة، وهي جهود قادهتا سلطات إنفاذ الق      

  .يفعل الرئيس أي شيء ملنع أو وقف هذه اإلجراءات
لية  تكون هناك أيضاً أسباب كافية الفتراض مـسؤو        من املمكن أن  لذلك ترى اللجنة أن      - ٢٢٨

 للرئيس موسى داديس كامارا يف ارتكاب اجلـرائم         اهلرميقادة عسكريني ومسؤولني يف التسلسل      
  .الوارد وصفها يف هذا التقرير
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  )امللقب بتومبا(املالزم األول أبو بكر شريف دياكييت  - ٣  
أبـو   ل املـسؤولية اجلنائيـة املباشـرة للمـالزم األو         تـستتبع  اللجنة عناصر كافيـة      تتوافر لدى  - ٢٢٩

 يف  جـرت الوقـائع الـيت     عـن   مـسؤولية قياديـة،     تكـن   ، إن مل    )امللقـب بتومبـا   (بكر شريف ديـاكييت     
  .سبتمرب واأليام التالية/ أيلول٢٨سياق هجوم 

وأكـد أمـام    .  للـرئيس ومعاونـه العـسكري      اخلـاص واملالزم األول تومبا هو قائـد احلـرس          - ٢٣٠
ــرئيس    ــه تلقــى مباشــرة مــن ال ــبمــر األاللجنــة بأن ذهاب إىل امللعــب حلمايــة الزعمــاء الــسياسيني  ال

والتحقق من وجود عسكريني هناك رغم األوامـر الـصادرة، وعنـد االقتـضاء التأكـد مـن عـودهتم                
وأكد أنه ذهب إىل امللعب برفقة مثانيـة رجـال فقـط وأنقـذ الزعمـاء الـسياسيني مـن           .إىل املعسكر 
هد أي  ايؤكد أنه مل يش   كما   ير أي جثة،     ملوومل يسمع أي طلقات نارية يف امللعب،         .مهامجيهم

  ". امرأةملسما كان ألحد أن يفكر يف "عنف جنسي، حمدداً بأنه 
غــري أن اللجنــة تلقــت املئــات مــن الــشهادات الــيت تفيــد بــأن املــالزم األول تومبــا كــان     - ٢٣١

ضور القبعـات احلمـر حبـ   عناصر حاضراً يف امللعب وأن معظم أخطر االنتهاكات ارُتكبت على يد      
والحــظ العديــد مــن الــشهود أن العنــف يف امللعــب بــدأ عنــد  .املــالزم األول تومبــا وحتــت قيادتــه

ــا  ــة أيــضاً أن هــذا األخــري شــارك شخــصياً يف بعــض     .وصــول املــالزم األول تومب وأكــدت اللجن
، وخباصة تلك املوجهة ضد بعض الزعمـاء الـسياسيني، وأطلـق النـار عـن كثـب علـى                االعتداءات
جيـب قتلـهم    .ال أحد خيرج حياً"وأبلغ أحد الشهود أيضاً أن املالزم األول تومبا قال     .املتظاهرين

 .، بينمـا كـان يطلـق النـار علـى املتظـاهرين يف امللعـب               "إهنـم يظنـون أننـا هنـا يف دميقراطيـة           .مجيعاً
،  النـار يطلقـون ووصف أحد الشهود مثالً أنه، عندما أومأ املـالزم األول تومبـا بيـده، بـدأ رجالـه        

ورأى عـدد مـن األشـخاص        . بعـدم إطـالق النـار      مرؤوسيهأمر  ) هاتفي أو السلكي  (وبعد اتصال   
، وهـو يطلـق النـار علـى         مارسيل كوافوغي ، املالزم    ونائبه املعاون العسكري للمالزم األول تومبا    

 قـام وباملثـل،   .اجلمع، بينما يؤكد شهود أن املالزم األول تومبا كان يتحكم يف رجاله يف امللعـب            
النار باجتـاه سـيلو دالـني ديـالو         حبضور املالزم األول تومبا، بإطالق      سائق الرئيس، سانكارا كابا،     

  .وأصاب حارسه الشخصي الذي تدخل حلمايته
باشـرة للمـالزم   املنائيـة  اجلسؤولية تدل على املـ ترى اللجنة أن هناك قرينة كافية   هكذا،  و - ٢٣٢

  .سبتمرب واأليام التالية/ أيلول٢٨أحداث األول تومبا يف اجلرائم املرتكبة أثناء 
الـذي  واستطاعت اللجنة أن تؤكد أن املالزم األول تومبا دخل امللعب يف نفـس الوقـت                  -٢٣٣
ويبني التنظيم والتنسيق بني قوات األمن خالل اهلجوم، الوارد  .ن لسيطرتهو الرجال اخلاضع دخله

 تومبـا   ارسـه كـان مي  ي  ذ ال  الفعلي حكمدرجة الت  أعاله،   ٢٠٠ إىل   ١٨٠وصفهما يف الفقرات من     
والواقــع أن املــالزم األول تومبــا هــو نفــسه الــذي أشــار للجنــة بــأن  . الرئاســيعلــى أفــراد احلــرس

، مؤكــداً "وامــر وال ميكــن أن ُتعامــل كمؤســسة مدنيــةاأللقيــادات ولاملؤســسة العــسكرية ختــضع "
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واجلدير بالذكر أنـه رفـض،    .جالهلو من الفخر، السيطرة اليت ميارسها على رخت ال  بطريقةبذلك،  
  .كس القائد تيغبورو، أن تقابل اللجنة بعض مرؤوسيهععلى 
ويدل حـضور املـالزم األول تومبـا يف امللعـب ويف خمتلـف األمـاكن بعـد األحـداث الـيت                       - ٢٣٤

جرت داخل أسوار امللعب على أنه كان يعلم، أو على األقل، كـان ميكـن أن يعلـم أن مرؤوسـيه                
ومل يكتف املالزم األول تومبـا بعـدم اختـاذ أي إجـراء        . اجلرائم املوصوفة يف التقرير    مسؤولون عن 

  .، بل إنه شارك مباشرة يف تنفيذها فحسبملنع ارتكاب هذه اجلرائم
األول تومبا   ومن مث فإن اللجنة تستنتج مما سبق أن هناك أسباباً قوية الفتراض أن املالزم               -٢٣٥

  .الفردية والشخصية بصفته قائداً عسكرياً، عالوة على مسؤوليتهيتحمل أيضاً مسؤولية فرعية 
  

  موسى تيغبورو كاماراالرائد  - ٤  
موســى للرائــد تــرى اللجنــة أن هنــاك أســباباً كافيــة الفتــراض مــسؤولية جنائيــة مباشــرة    - ٢٣٦

ــارا  ــورو كام ــة     تيغب ــال املرتكب ــة، عــن األعم ــسؤولية قيادي  ٢٨يف ســياق أحــداث  ، إن مل تكــن م
  . واأليام التالية٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
 وكـذلك   ةشخـصي الباشرة و املتيغبورو  الرائد   اللجنة عناصر تؤكد مشاركة      وتتوافر لدى  - ٢٣٧

الرجــال اخلاضــعني لقيادتــه يف هجــوم امللعــب، ممــا يــضع هــذه الوحــدة يف صــميم اهلجــوم املــنظم   
 امللعـب يف الـصباح البـاكر،        الـوزير تيغبـورو يف    الرائـد و  وكـان    .واملنسق على املتظـاهرين املـدنيني     

وتفيد شهادة أحد أفراد الشرطة بأنـه هـو          .وكان طوال األحداث الضابط األعلى رتبة يف امللعب       
العـام مـن احلـواجز الـيت         للتـدخل واألمـن بـإخالء الطريـق       املتحركـة   الذي أصدر األمر إىل السرية      

وحاول منع  شخصياً  تظاهرين  وبدا من كونه خاطب امل     .نصبها املتظاهرون، قبل أن يغادر املكان     
 برفقـة وكان   .الزعماء السياسيني من دخول امللعب أنه كان يف هناية املطاف مسؤوالً عن العملية            

  .الرئيس عندما دعا هذا األخري سيديا توري يف الليلة اليت سبقت األحداث
يف ساحة  هرين   ملتظا أفراد الدرك التابعني له   تيغبورو مسؤول عن قتل     الرائد  وُيفترض أن    - ٢٣٨

 ،جـرائم قتـل   أفـراد الـدرك التـابعني لـه املـسؤولية عـن              وتقـع علـى    .امللعب خـالل الـصباح    مدخل  
 حاالت اختفـاء قـسري    عن  ، وكذلك   واحتجاز تعسفي واعتقال   وأعمال تعذيب    ،وعنف جنسي 

التمويه ن لقيادته مباشرة يف عمليات      ووشارك الرجال اخلاضع   . أثناء هجوم امللعب وبعده    حدثت
إىل تــورط  اللجنــة خلــصتومــن جممــوع هــذه العناصــر، . واملــشارح يف املستــشفيات يت جــرتالــ

  .تيغبورو بسبب أفعاله وأفعال مرؤوسيهللرائد  مباشر
 نائـب امسـه   -تيغبورو للجنة أنه دخـل امللعـب مـع اثـنني فقـط مـن مرؤوسـيه                 الرائد  وأعلن   - ٢٣٩

أي الوقـت الـالزم ألداء مهمتـه املتمثلـة يف       وأنه مل يبق هناك إال عـشر دقـائق،           -بليز وشخص آخر    
وأعلــن أنــه مل يــشاهد، خــالل هــذا الوقــت، أي  . تقــدمي املــساعدة إىل الزعمــاء الــسياسيني املــصابني
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ــسياسيني     ــا عــدا إصــابات الزعمــاء ال وفيمــا يتعلــق بأعمــال   .مذحبــة أو عنــف جنــسي أو إصــابة، م
الظروف، كيف ميكـن أن حيـدث شـيء مـن           يف مثل هذه    : "تيغبورو ما يلي  الرائد  االغتصاب، أعلن   

! والغتـصاب امـرأة أثنـاء مظـاهرة، جيـب أن يكـون املـرء جمنونـاً                . هذا النوع؟ فهذا شيء يتم إعداده     
وال تفهــم اللجنـة كيــف مل  ".  دقـائق ١٠وال ميكــن تـصور ذلــك يف  . جيـب التخطـيط لــذلك مـسبقاً   

لعب، مـع العلـم أن الزعمـاء الـسياسيني          تيغبورو رؤية أعمال االغتصاب املرتكبة يف امل      الرائد  يستطع  
  . الذي كان يرافقهم الحظوا نساء وهن يتعرضن لالغتصاب

لذلك، تـرى اللجنـة أن مـن املمكـن أن تكـون هنـاك أسـباب كافيـة الفتـراض مـسؤولية                      - ٢٤٠
  . تيغبورو يف ارتكاب اجلرائم الوارد وصفها يف هذا التقريرللرائد جنائية مباشرة 

غبورو هو أحد أقوياء اجمللس العسكري؛ وهو يتوىل قيادة وسـيطرة فعليـة علـى     تيوالرائد   - ٢٤١
ومل يوح أبداً أن من املمكن أن يكون رجاله قد تصرفوا خارج قيادته؛ وأعلن ببساطة        . مرؤوسيه

أن رجاله مل يكونوا حاضرين يف امللعب، وذلك ما أكده اثنان من مرؤوسيه، على عكس معظـم                 
تيغبـورو كـان يعلـم، أو كـان جيـب أن يعلـم              الرائـد   وبالتـايل، فـإن     .  اللجنة الشهادات اليت مجعتها  

بأن مرؤوسيه كانوا يرتكبون أو كانوا قد ارتكبوا تلـك األفعـال، ومل ميـنعهم مـن                  على أي حال،  
  .التصرف ومل جير حتقيقاً يف الوقائع

ــة ال       - ٢٤٢ ــضاً أســباب كافي ــاك أي ــن املمكــن أن تكــون هن ــة أن م ــرى اللجن ــذلك، ت ــراض ل فت
تيغبورو يف ارتكاب اجلرائم الوارد للرائد مسؤولية قادة عسكريني ومسؤولني يف التسلسل اهلرمي     

  .وصفها يف هذا التقرير
  

  املسؤولون اآلخرون  - ٥  
ــورطهم يف        - ٢٤٣ ــاً لت ــسؤولني جنائي ــار أشــخاص آخــرين م ــن املمكــن اعتب ــة أن م ــرى اللجن ت

رد بـني هـؤالء األشـخاص علـى اخلـصوص النقيـب             ويـ . سبتمرب واأليـام التاليـة    / أيلول ٢٨أحداث  
، وهو وزير األمن الرئاسي، والعقيـد عبـد اهللا شـريف ديـايب، وهـو                )امللقب بكوبالن (كلود بيفي   
سـبتمرب  / أيلـول  ٢٨وينبغي النظر يف دورمها ودرجة تورطهما بالـضبط يف أحـداث            . وزير الصحة 

  .واأليام التالية يف إطار حتقيق قضائي
هو رئيس  ] املغاوير[فوج  قائد  "اللجنة بأن   ) امللقب بكوبالن (نقيب كلود بيفي    وأخرب ال  - ٢٤٤

وبعـد الـرئيس، أنـسق شخـصياً القيـادة          . اجلمهورية، الذي توىل رئاسته بعد إقالـة القيـادة الـسابقة          
ألن "سبتمرب، بقـي يف معـسكر ألفـا يايـا ديـالو         / أيلول ٢٨ويف صباح يوم    ". على مستوى الرئاسة  

ومل يـصدر يل الـرئيس أيـة أوامـر،          . والدرك كانت تـشرف علـى األمـن يف امللعـب          قوات الشرطة   
وتبعـاً  ". وبعد ذلك، تساءلنا عن أي مجاعة اسـتطاعت أن تفعـل ذلـك         . لذلك مل أذهب إىل هناك    

إن النقيـب بيفـي هـو رئـيس املـالزم األول تومبـا       فـ للتسلسل اهلرمي الرمسي ووفقاً ملا بلـغ اللجنـة،        
غـري أن املـالزم األول   .  جـزءاً مـن األمـن الرئاسـي، اخلاضـع لقيـادة بيفـي        الذي يـشكل مرؤوسـوه    
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تومبا أبدى انزعاجاً كبرياً عندما سألته اللجنة عما إذا كان مرؤوساً للنقيـب بيفـي وذكّـر اللجنـة                   
ويفنـد النقيـب بيفـي متامـاً مغـادرة أي مـن أفـراد القبعـات              . بأنه يتلقى أوامره مباشرة مـن الـرئيس       

ال، على حد علمي، مل يغادر املعـسكر أي شـخص يف ذلـك              "كر يوم األحداث قائالً     احلمر املعس 
وإذا ذهبـوا  . وبقي كل رجايل يف املعسكر طوال اليوم، مبن فيهم رجال املالزم األول تومبا . اليوم

سـبتمرب قبـل    / أيلـول  ٢٨ومل اجتمع مبرؤوسي يـوم      . إىل امللعب فإهنم تصرفوا دون أمر ودون إذين       
  ".  وليس لدي علم باجلدول الزمين للمالزم األول خالل ذلك اليوم٠٠/٢٠الساعة 
غري أن اللجنـة تلقـت معلومـات تتعلـق حبـضور النقيـب بيفـي، رفقـة رجالـه، يف املنـاطق                        - ٢٤٥

وتفيـد معلومـات أخـرى بـأن النقيـب بيفـي أصـدر         . ٠٠/١١اجملاورة للملعب ابتـداء مـن الـساعة         
مـع أفــراد مــن  يف سـاحة مــدخل امللعــب   كمــا تفيـد بأنــه ُرئــي  .األوامـر لرجالــه بــأن يطلقـوا النــار  

الـذين  قوات حفظ النظام،    ويشري بعض الشهود من     . القبعات احلمر وهو يعتدي على املتظاهرين     
سبتمرب، إىل أهنم مل يـروا  / أيلول٢٨ذهبوا إلبالغ الوضع إىل الرئيس عند حوايل ظهر وعصر يوم    

ويعلن أحد أفراد الشرطة أنه على أي حـال رأى النقيـب            . لوالنقيب بيفي يف معسكر ألفا يايا ديا      
بيفي ورجاله على منت شاحنتهم الصغرية، برفقة ميليشيات مبالبس مدنية، وهم ميرون يف منطقته              

. ٠٠/١٧سـبتمرب عنـد حـوايل الـساعة         / أيلـول  ٢٨راتوما قادمني من املدينـة، وذلـك يف يـوم           حبي  
نقيــب بيفــي ورجالــه وهــم يطلقــون النــار علــى النــاس يف ويعلــن بعــض الــشهود أيــضاً أهنــم رأوا ال

وتفيـد التقـارير بـأن النقيـب بيفـي أوقـف عـالوة علـى                . دالي، بعـد الظهـر    محالشارع، يف منطقة    
  .ذلك مركبة للصليب األمحر الغيين ملنع املوظفني الطبيني من نقل املصابني إىل مستشفى دونكا

شــارك مباشــرة يف البحــث عــن املتظــاهرين  وأفــادت مــصادر أخــرى بــأن النقيــب بيفــي   - ٢٤٦
وتـشكل هـذه الـشهادات      . سـبتمرب / أيلـول  ٢٨املدنيني يف املناطق القريبة من امللعب يف هنايـة يـوم            

  .سبتمرب/ أيلول٢٨املختلفة أدلة قوية على مشاركته املباشرة وتورط مرؤوسيه يف أحداث 
اء القـبض علـى املـالزم األول     سبتمرب، حاول النقيـب بيفـي إلقـ       / أيلول ٢٨وبعد أحداث    - ٢٤٧

أنا الذي قلت للرئيس إنه     : "تومبا لدوره املفترض يف هجوم امللعب، ولكن الرئيس منعه من ذلك          
إذا كان اجلميع يتحدث عن شخص متورط يف األحداث، فإن من الواجب وضع هذا الـشخص                

 ميتثـل ألوامـري ألنـه       واملـالزم األول تومبـا    . رهن االعتقال، سواء أكان ذلك يتعلق بامللعـب أم ال         
لذلك قلت إنين جيب أن أستدعي تومبا ألسأله عما إذا كان موجوداً يف امللعـب أم                . تابع للرئاسة 

  ".ال، ولكنين أُفهمت بأنه مل يكن هناك
 ٢٨غــادر معــسكر ألفــا يايــا ديــالو يف يــوم  ي اً ملوإعــالن النقيــب بيفــي القائــل بــأن أحــد  - ٢٤٨
ويلقـي  . نظراً للعناصر اليت توجد حبوزة اللجنة     مر يصعب تصديقه    أسبتمرب هو يف حد ذاته      /أيلول

سـبتمرب  / أيلـول ٢٨ذلك أيضاً بظالل الشك على إعالنات النقيب بيفي بشأن أنشطته خالل يوم  
  .وعلى درجة تورطه ومشاركته هو ومرؤوسيه يف األحداث
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 يتعلــق مبــسؤولية والعقيــد عبــد اهللا شــريف ديــايب يــستحق الــذكر يف هــذا التقريــر، فيمــا   - ٢٤٩
مـن  جنائية مباشرة حمتملة، إن مل تكن مسؤولية قيادية، نظراً للوقـائع الـوارد وصـفها يف الفقـرات                   

وتالحظ اللجنة أن هناك أسباباً كافية لالعتقاد بأن        .  أعاله ١٦٨إىل   ١٦٦من   و ١٤٦إىل   ١٣٦
 وبأنـه كـان هنـاك       الرعايـة، الطـيب ومـن سـبل احلـصول علـى           الضحايا املصابني ُحرموا من العالج      

وعـالوة علـى ذلـك،      . ذلك تالعب بالوثائق الطبية لتمويه مصدر اإلصابات والوفيـات        إضافة إىل   
قـوات  من الواضح أن غياباً منسقاً عن قصد لإلجراءات االعتيادية حلفظ اجلثث، مقترناً بـسيطرة                

وقــد رأى . اأســهم يف متويــه آثــار احلــدث، إن مل يكــن يف اختفائهــ املــشارح، علــى حفــظ النظــام 
بعضهم وزير الصحة يف املستشفى بينما كان يعتدي شفوياً على املوظفني الطبـيني، وهـو يـسأهلم                 

، ويركـل أحـد املـصابني، ويغلـق الـصيدلية، ويـصادر األدويـة               "من أمركم مبعاجلة هـؤالء النـاس؟      "
  .اليت كانت مع املرضى اخلارجني منها

إذ معلومـات،  مـن إعطائهـا   فى كـانوا مرعـوبني   وتالحظ اللجنة أيضاً أن موظفي املستش    - ٢٥٠
غـري أن بعـضهم، وعيـاً منـهم مبـا قـد          . قال عدد من األشخاص إهنم تلقـوا تعليمـات بعـدم الـتكلم            

  .العديد من املعلوماتعن وافقوا على أن يكشفوا سراً يترتب على ذلك من تبعات، 
قـوات حفـظ    إىل أن   وأنكر وزير الصحة أي سيطرة عسكرية على املستـشفيات، مـشرياً            -٢٥١

ويتناقض هذا اإلعالن بشكل سافر مع     .  من يوم األربعاء   مل توجد يف عني املكان إال ابتداءً      النظام  
ومـن جانـب آخـر، مل يقـدم         . العناصر العديدة اليت حصلت عليها اللجنة والواردة يف هذا التقريـر          

ات مــن أثــر علــى وزيــر الــصحة علــى أي عمــل لتخفيــف مــا للــسيطرة العــسكرية علــى املستــشفي 
وعـالوة علـى ذلـك، مل يعاقـب أيـاً مـن مرؤوسـيه، بـأي         . املرضى أو على اجلثث اليت ُنقلت إليهـا      

طريقة كانت، على مـشاركته املباشـرة يف رفـض تقـدمي العـالج الطـيب أو علـى تقـصريه يف حفـظ              
  .اجلثث من أجل حتديد هويتها

  
  مسؤوليات أخرى يتعني حتديدها  -  ٦  

 األشخاص املشار إليهم أعاله، تتوافر لدى اللجنة أسـباب معقولـة لتحديـد              باإلضافة إىل  - ٢٥٢
تورطهم املفتـرض يف األحـداث علـى أهنـم جيـب أن خيـضعوا لتحقيـق أكثـر              يدل  أشخاص آخرين   

وترى اللجنة أن هناك عناصر تثبت تـورط هـؤالء األشـخاص، علـى األقـل، يف األحـداث            . تعمقاً
غـري أن اللجنـة تـرى أنـه سـيكون مـن الـضروري إجـراء                 . التاليـة اليت جرت يف امللعب ويف األيـام        

  . عن أفعاهلم حتقيق معمق لتحديد درجة تورطهم وتوخي مسؤولية فردية نامجة
  :وميكن أن يرد بني هؤالء األشخاص - ٢٥٣

املـــالزم مارســـيل كوافـــوغي، املعـــاون العـــسكري للمـــالزم األول تومبـــا، وســـائق   •
يمـا يتعلـق بتورطهمـا املباشـر يف األحـداث حيـث             الرئيس، سانكارا كابا، خاصـة ف     

  ؛تعرف عليهم شخصياً عدد من الشهود
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وزير األمن العام، اللواء مامادوبا توتو كامـارا، وكـذلك كـوادر الـشرطة الوطنيـة،                 •
  ؛خاصة فيما يتعلق بتورط الشرطة يف األحداث

ش، مبـن   العميد سيكوبا كونايت، وهو الوزير املكلف بالدفاع، وكذلك كوادر اجلي          •
فــيهم كــوادر الــدرك الــوطين، ومــسؤولو معــسكرات اجلــيش، خاصــة فيمــا يتعلــق    
بتــورط الــدرك يف األحــداث وتــورط الــدرك واجلــيش يف نقــل اجلثــث ويف أحــداث 

  ؛أخرى جرت يف معسكري ساموري توري وكوندارا
ســبتمرب / أيلــول٢٨مــسؤولو امليلــشيات، خاصــة فيمــا يتعلــق بــدورهم يف أحــداث    •

  ؛يةواأليام التال
فوديبا إيستو كريا، وهو وزير الشبيبة والرياضـة ومـدير امللعـب، ال سـيما فيمـا يتعلـق                    •

  ؛األدلة يف وقت الحقوإتالف بتنظيف امللعب 
الطبيبـة فـاتو سـيكي كامـارا، وهـي مـديرة مستـشفى دونكـا، ال سـيما فيمـا يتعلـق             •

  ؛بسيطرة اجليش على مستشفاها وخمتلف حاالت متويه الوقائع الطبية
بتمويـه   للدميقراطيـة والتنميـة، خاصـة فيمـا يتعلـق     الـوطين  در مدنيون يف اجمللـس     كوا •

  .الوقائع
  
  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  

  االستنتاجات والتوصيات املفصلة  -ألف   
  .اللجنة أن من واجبها تقدمي بعض التوصيات، كما تقضي به اختصاصاهتاترى  - ٢٥٤
ة يف بـؤس متزايـد رغـم أهنـم يعيـشون يف بلـد غـين بـاملوارد              فسكان غينيا يتخبطون مبـرار     - ٢٥٥

وهم يعيـشون عـالوة علـى ذلـك يف منطقـة دون إقليميـة انتـشر فيهـا التخلـف                     . الطبيعية والبشرية 
وتـشارك غينيـا باإلضـافة إىل ذلـك يف مـصري هـذه املنطقـة             . وأضعفها عدم اسـتقرار سياسـي دائـم       

أصـبح مزدهـراً علـى حنـو خطـري يف كونـاكري             الـذي   ات  دون اإلقليمية مبشاطرهتا اجتـاراً باملخـدر      
  .بفضل محاية جهات رفيعة املستوى وقوية

سـياقها   وتنبع التوصـيات التاليـة بـشكل منطقـي مـن وضـع املـسؤوليات املبينـة أعـاله يف                    - ٢٥٦
  . العام
وتستلهم اللجنة يف جمموعة أوىل من التوصـيات احلالـة الـسياسية العـسكرية نفـسها الـيت                   - ٢٥٧

فمـن ناحيـة أوىل، تـبني       . عاشتها غينيا حـىت يومـه، ويبـدو أهنـا مـا زالـت ستعيـشها لوقـت طويـل                   
التقلبات الداميـة األخـرية الـيت أدت إىل إدخـال قائـد اجمللـس العـسكري إىل مستـشفى يف اخلـارج               

ومـن ناحيـة أخـرى، إن       . بشكل كاٍف درجـة املنافـسات القائمـة حـىت داخـل الـسلطة العـسكرية               
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السياسية املدنية، اليت تضم العديد من الشخصيات احملنكة وامللتزمة سياسـياً، جنحـت     كون الطبقة   
، وكــذلك )٩٠عــددها (يف االحتــاد ال خيفــي التفتــت الكــبري الــذي تعرفــه االجتاهــات واألحــزاب  

وبـسبب  . تطلعاً مشروعاً إىل السلطة من رجال ونساء قـادرين علـى خدمـة وطنـهم بـشكل جيـد             
طة الذي أعربوا عنه مباشرة أمـام جلنتنـا، وال سـيما قائـدهم، خيـيم خطـر                  لسلباالعسكريني  شغف  

وخيمـة  حرب أهلية نشوب نشوب نزاع غري قابل للتسوية مع األحزاب السياسية، ومن مث خطر     
  .اجلدال السياسيلتأجيج العواقب، ال سيما باستخدام التقسيم القبلي كوسيلة 

شهر القادمة غينيـا مـن اضـطرابات داميـة تتعـرض            ومن مث ُيخشى أال تعفي األسابيع واأل       - ٢٥٨
  :لذلك ترى اللجنة أن من املرغوب فيه جداً. خالهلا أبسط حقوق اإلنسان خلطر شديد

أن يبقــي جملــس األمــن مــسألة غينيــا قيــد نظــره، مــع مجيــع العواقــب الــسياسية      )أ(  
  والقضائية املترتبة على ذلك؛

امية حلقوق اإلنسان، علـى األقـل يف فتـرة          أن تتمكن مفوضية األمم املتحدة الس       )ب(  
 اليت يبدو أهنا ستكون غري مستقرة، من تغطية احلالة يف غينيا حبضور هام من حيث العدد          ٢٠١٠

  . والنوعية لتوقع أي أثر ردعي على املنتهكني احملتملني للقانون الدويل
مــا انفــك خيــضع فالــشعب الغــيين . وتــود اللجنــة أن تــضع جمموعــة ثانيــة مــن التوصــيات  -٢٥٩

واألداة الـيت تـسمح   . النقالبات عسكرية مصحوبة بانتهاكات جسيمة ومتكررة حلقوق اإلنـسان       
هبذا الوضع هي حقاً وجود جيش ذي مظاهر خاصة جداً يف غينيا، أما تكرار انتـهاكات حقـوق             

وهاتـان الظاهرتـان، أي اجلـيش الالمنطـي         . اإلنسان فناتج عن إفـالت شـبه مؤسـسي مـن العقـاب            
اإلفالت املنظم من العقاب، مها اللتان تشكالن االختاللني احلقيقيني والعميقني للنظام السياسي            و

  . الغيين
ولن نفهم فهماً كافياً    . وقد سبق للجنة أن وصفت أعاله مشهد القوات املسلحة الغينية          - ٢٦٠

 اجلـيش الغـيين اليـوم    دور هذه األخرية يف احلياة السياسية للبلد ما دمنا ال نأخذ يف االعتبـار كـون        
وإن كانت اللجنـة مل حتقـق بالتحديـد    . مشكالً من عشائر وفصائل ال تستطيع أن تكتم منافساهتا     

يف غينيا، من جهة، ويف إنشاء ميليـشيا        أو سرياليون   ليبرييا   وأأفريقيا  جنوب  يف وجود مرتزقة من     
تمـاً صـورة جـسم      ذات تشكيلة إثنية، مـن جهـة أخـرى، فـإن اجلـيش الغـيين مـع ذلـك يعكـس ح                     

مفكـك األوصـال، وخـال مـن أدىن حـد مــن االنـضباط، ومكـون يف غالـب األحيـان مـن شــباب           
النفـوذ والقـوة ألغـراض لـيس هلـا يف غالـب األحيـان               قادهتم املفترضني   مهمل، وتتقاسم حفنة من     

أي عالقة خبدمة الدولة، وال سيما من أجل خدمة طموحهم واحلفاظ على جزء من السلطة الـيت            
  .سبوهااكت

وإن كان من الواضح متاماً أن حـل هـذه املـشكلة اخلطـرية املتعلقـة بـالقوات العـسكرية،                     - ٢٦١
وهو باملناسبة حل صعب جداً، خيرج دون شك عن واليـة اللجنـة، فـإن هـذه األخـرية تلتـزم مـع                       
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 ذلك بواجب التوجه حنـو اهليئـات الوطنيـة والدوليـة األكثـر تـأهالً لتطلـب إليهـا أن تتـوخى علـى                       
مـن زاويـة   ) خاصة يف إطار التعاون التقين(وجه األولوية مجيع التدابري اليت قد يتعني عليها اختاذها   

إصالح معمق للنظام العسكري الغيين، بفـرض وحـدة القيـادة، والـصرامة يف االنـضباط، والترقيـة         
، ومجيـع   ليس حسب االنتماء اإلثين وإمنا حسب اجلدارة، وشعور عالٍ بالواجب، واحترام احليـاة            

ومــن املؤكــد أن هــذا جهــد ضــخم، ولكــن اللجنــة مقتنعــة اقتناعــاً  . متطلبــات الوضــع العــسكري
واملـشكلة العـسكرية    . راسخاً بأن غينيا لن تتمكن من دون ذلك من اخلروج من ورطتـها احلاليـة              

ببساطة مشكلة حامسة يف هذا البلد وهي تتحكم يف مجيع املشاكل األخـرى بدرجـة مل يـسبق هلـا       
  . لمثي

فقد ارتقى هذا األخري إىل مستوى مؤسسة،        .ونظريها يف ذلك هو اإلفالت من العقاب       - ٢٦٢
ومل ُتفـرض أي    . ال سيما خالل السنوات األخرية من نظام الفريق األول النسانا كونيت الضعيف           
ولكـن الفـساد    . جزاءات على العسكريني من خمتلف الرتب الذين ُتركت غينيا ضـحية لـشهواهتم            

ارية اجلاحمني أسهما يف تغذية جرائم أخرى، منها انتهاكات حقوق اإلنـسان يف عـامل خـال          واالجت
من العقاب، مما جعل من غينيا غاباً ُيحـاىب فيـه ذوو الرتـب وُيخـشون وُيعفـون متامـاً مـن احتـرام                        

  . القانون
قراطيـة  وثقافة اإلفالت من العقاب هذه، الـيت تترتـب عليهـا نتـائج وخيمـة متعـددة للدمي                  - ٢٦٣

عمـل  املؤهلـة ل  والتنمية، هي اليت تود اللجنة أن تـسهم يف القـضاء عليهـا، مبـساعدة مجيـع اهليئـات                    
لذلك فإن اللجنة تأمـل أن يكـون هنـاك رد فعـل إجيـايب مـن اجملتمـع الـدويل لكـي                       . اإلصالح هذا 

هتــا بدقــة وال ســبتمرب األخــري واأليــام التاليــة ومت إثبا / أيلــول٢٨ُتعاقــب اجلــرائم الــيت ارُتكبــت يف  
 الـيت بقيـت     ٢٠٠٧فربايـر   /ينـاير وشـباط   / وكـانون الثـاين    ٢٠٠٦يونيه  /ُتضاف إىل جرائم حزيران   

  .حىت يومه دون عقاب
وترى اللجنة جمموعة ثالثة من التوصـيات، هلـا بالتحديـد عالقـة مباشـرة مبـشكلة انعـدام                    - ٢٦٤

  :الست التاليةوتتمحور هذه التوصيات حول النقاط . العقاب املشار إليه أعاله
  إعالم أسر املفقودين؛  )أ(  
  رفع دعوى إىل احملكمة اجلنائية الدولية؛  )ب(  
  حالة النظام القضائي يف غينيا؛   )ج(  
  احلق يف معرفة احلقيقة؛  )د(  
  التعويضات املستحقة للضحايا؛   )ه(  
  .اجلزاءات احملددة اهلدف املفروضة من بعض املؤسسات الدولية  )و(  

  . جنة فيما يلي كالً من هذه النقاط الواحدة تلو األخرىوستتناول الل
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يف ضــوء حــاالت االختفــاء القــسري الــيت متكنــت اللجنــة مــن توثيــق معظمهــا وإذ تعــي    - ٢٦٥
اللجنة األمل الذي تشعر به األسر اليت مل تستطع أن تعلـن احلـداد متامـاً علـى األشـخاص الـذين مل                       

 احلكومـة الغينيـة حبـزم علـى أن تقـدم إىل األسـر املعنيـة                 ُيعثر على جثثهم، فإن اللجنة توصي حبثّ      
  . مجيع املعلومات املفيدة عن حاالت هؤالء األشخاص املفقودين

ولكن النظام احلايل، املتعود على اإلفالت من العقاب، ال يبدو مستعداً الحترام أي سـلطة                - ٢٦٦
ل أن تفرض هذه السلطة جزاءاهتـا  خارج سلطته، خاصة سلطة العدالة، وال سيما إذا كان من احملتم      

واستطاعت اللجنة أثنـاء إقامتـها يف غينيـا أن        . على النظام نفسه، وعندما يكون هذا االحتمال وارداً       
وستشري يف مثـال جـد معّبـر إىل أن          . حتقق، زيادة على ذلك، يف اختالالت النظام القضائي الداخلي        

ــول   " ــشكاوى ضــد جمه ــة ال ..." ال ــة إىل النياب ــن األحــزاب     املرفوع ــن حــزب م ــاكري م ــة لكون عام
سـبتمرب مل ُيغفـل التحقيـق فيهـا فحـسب،           / أيلول ٢٨السياسية أو من اجملتمع املدين على إثر أحداث         

  .بل مل ميكن حىت تسجيلها لدى املدعي العام للجمهورية
وترى اللجنة أنه، بالنظر إىل أوجه القـصور والـضعف يف النظـام القـضائي يف غينيـا أمـام                   - ٢٦٧

نظام سياسي عـسكري علـق ممارسـة النظـام الدسـتوري، ال يـسعها إال أن توصـي بـأن ُتحـال إىل              
احملكمة اجلنائية الدولية حاالت األشخاص الذين تفيـد اسـتنتاجات هـذا التقريـر بـأن هنـاك قـرائن            

  .قوية تدل على ارتكاهبم جرائم ضد اإلنسانية
، فــإن مــن الواضــح أن حتــسنه يتوقــف  وأمــا فيمــا خيــص حالــة النظــام القــضائي يف غينيــا   -٢٦٨

ولئن كانت اللجنة تأمل بقوة عودة سـريعة إىل الدميقراطيـة   . مباشرة على احلالة السياسية يف البلد     
واالستقرار والتنمية، فإهنا توصي منظمة األمم املتحدة بأن حتـث احلكومـة الغينيـة علـى أن تباشـر                   

 الدولية ذات الصلة ويستفيد من املوارد الالزمـة         بشجاعة إصالحاً لنظامها القضائي يراعي املعايري     
  .حلسن عمله

يتعني على اللجنة أن توصي اجملتمع الـدويل بقـوة          ونظراً ملا هلذه املسألة من أمهية حيوية،         - ٢٦٩
يف هذا اإلصالح املتعلق بنظامهـا القـضائي، ال سـيما بتنفيـذ بـرامج تعـاون             غينيا  مبرافقة ومساعدة   

  . مالية مناسبةتقين وختصيص مساعدات
وعالوة على ذلك، فمن أجل السماح للـشعب الغـيين بـاالنطالق علـى أسـس جديـدة،                   - ٢٧٠

يتعني أيضاً استجالء املاضي املؤمل الذي عرفته غينيا منذ استقالهلا للمساعدة على حتقيق املـصاحلة            
رد وكـل كيـان     فمن املستحيل فعالً العمل من أجل املصاحلة، بروح تتسم باحترام كل ف           . الوطنية

مــن كيانــات اجملتمــع، دون طــرح البحــث عــن احلقيقــة كــشرط مــسبق هلــذه املمارســة املؤديــة إىل 
ــا   . اخلــالص ــارخيي علــى عــدة مزاي فهــو، باإلضــافة إىل ختفيــف آالم  . وينطــوي هــذا التوضــيح الت

  .الضحايا، يسهم يف وضع سياسات وآليات لضمان عدم تكرار نفس األخطاء
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أكتـوبر   /سـبتمرب وتـشرين األول    /لعدد الكبري جداً من ضـحايا أيـام أيلـول         وفيما يتعلق با   - ٢٧١
 املأساوية، أو أصحاب احلق من بعدهم، تدعو اللجنة احلكومة الغينية إىل كفالـة حـصول                ٢٠٠٩

أسر األشـخاص املتـوفني علـى تعـويض كـاٍف وتلقـي املـصابني جـرباً عـادالً عـن األضـرار البدنيـة                         
  :رى اللجنة أن من الضروري أن تشمل هذه التعويضات ما يليوت. والنفسية اليت تكبدوها

متابعة طبية وعـالج مالئـم، ال سـيما لـضحايا العنـف اجلنـسي الـذين ينبغـي أن                      )أ(  
اإليـدز وغـريه مـن      /يستطيعوا االستفادة من عالجات ضد فريوس نقص املناعة البـشرية املكتـسب           

  األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي؛
تابعــة نفــسية، ال ســيما عنــدما يتعلــق األمــر بــضحايا العنــف القــائم علــى نــوع م  )ب(  

  اجلنس وخباصة حاالت االغتصاب والعنف اجلنسي؛
  تعويضاً مالياً؛  )ج(  
تعويضات ذات طبيعة رمزية، وذلك بعد التشاور واالتفاق مع الـضحايا أنفـسهم               )د(  

عويـضات مثـل االعتـراف رمسيـاً حبجـم اجلـرائم       ومجيع اجلهات الفاعلة السياسية الغينيـة املعنيـة، أي ت        
  .تذكاري للضحايا واملوتى واملفقوديننصب سبتمرب أو تشييد / أيلول٢٨املرتكبة يف 

ولكن، جلعل هذه التعويضات فعلية ومتهيداً للمصاحلة الوطنيـة الـضرورية، مـن املهـم أن                - ٢٧٢
 لغينيا، بتقـدمي املعونـة الطبيـة واملـساعدة     يقوم اجملتمع الدويل أيضاً، وهو على علم تام بالعوز املايل      

  .التقنية واملالية الالزمة ملنح التعويضات
اإلفالت من العقاب على شق آخر يتمثل يف اجلزاءات احملددة اهلـدف            مكافحة  وتنطوي   - ٢٧٣

ويف هذا الصدد، ترحب اللجنـة بـاجلزاءات        . أو اإلقليمية /اليت تفرضها بعض املؤسسات الدولية و     
ة اهلدف اليت سبق أن فرضـتها اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي                      احملدد

واالحتاد األورويب والواليات املتحـدة األمريكيـة علـى األشـخاص الـذين يفتـرض أهنـم مـسؤولون                   
  . سبتمرب/ أيلول٢٨بشكل مباشر أو غري مباشر عن أحداث 

شمل األشـخاص املـستهدفني يف هـذا التقريـر، إن       وتوصي اللجنة بتوسيع هذه التدابري لتـ       - ٢٧٤
  .مل يسبق أن فُرضت عليهم عقوبات

وأخرياً، تود اللجنة أن ختتتم بتقدمي توصية أخـرية تتعلـق بنقطـة رئيـسية سـبقت اإلشـارة                    - ٢٧٥
إليهــا عــدة مــرات يف عــدة مناســبات وعلــى مــستويات خمتلفــة، أال وهــي نقطــة محايــة الــضحايا     

فاللجنـة تـرى أن لـدى احلكومـة الغينيـة فرصـة جيـدة لتظهـر للمجتمـع                   . موالشهود وأفراد أسـره   
الدويل رغبتها يف التحرر مـن مـاض قريـب ثقيـل ومـؤمل جملمـوع الـشعب الغـيين، بالتعهـد بـشكل                   
ثابت بالوفاء بالتزاماهتا يف هذا اجملال وجتنب اإلساءة بأي طريقة كانت للضحايا والـشهود الـذين             

  . تعاونوا مع اللجنة
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واللجنــة، الــيت حــصلت علــى هــذا التقريــر مــن خــالل حبــث صــارم عــن احلقيقــة بفــضل   - ٢٧٦
مــساعدة هــؤالء الــشهود، توصــي االحتــاد األفريقــي، واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، 
واالحتاد األورويب، فضالً عن مجيع الدول اليت تستطيع فعل ذلك، بالسعي لـدى احلكومـة الغينيـة                 

اهتا يف جمـال محايـة الـضحايا والـشهود وباسـتقبال كـل ضـحية أو شـاهد معـرض                     لتذكريها بالتزام 
  .للخطر، وفقاً لقواعد القانون الدويل للجوء

  
  ملخص التوصيات  -باء   

  : توصي اللجنة مبا يلي - ٢٧٧
  لتجنب تدهور الوضع يف غينيا،   )أ(  

أن يبقي جملس األمن مسألة غينيا قيد نظره، مع كل ما يترتب علـى       ' ١'
 ؛من عواقب سياسية وقضائيةذلك 

أن تــتمكن مفوضــية األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان، علــى  ' ٢'
 اليت تنم عـن عـدم االسـتقرار، مـن تغطيـة      ٢٠١٠األقل خالل فترة  

الوضع يف غينيا حبضور كاٍف مـن حيـث العـدد والنوعيـة لتوقـع أي                
  ؛أثر ردعي على املنتهكني احملتملني للقانون الدويل

   االختالالت املؤسسية الداخلية،لتصحيح  )ب(  
أن تتوخى اهليئات الوطنية والدولية األكثر تأهالً مجيـع التـدابري الـيت              ' ١'

ــتقين (قــد جيــب عليهــا أن تتخــذها   مــن ) خاصــة يف إطــار التعــاون ال
وجهة نظر إصالح معمـق للنظـام العـسكري الغـيين، بفـرض وحـدة               

ــيس حــسب ا    ــة ل ــضباط، والترقي ــصرامة يف االن ــادة، وال النتمــاء القي
ــرام      اإلثــين ولكــن حــسب اجلــدارة، وشــعور عــال بالواجــب، واحت

 احلياة، ومجيع متطلبات الوضع العسكري؛
أن حتــث منظومــة األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل بأكملــه احلكومــة    ' ٢'

الغينية على أن تباشر بشجاعة إصـالحاً لنظامهـا القـضائي مـن أجـل               
 هـذا اإلصـالح     وينبغـي أن يراعـي    . وضع حد لإلفـالت مـن العقـاب       

حلـسن   املعايري الدولية ذات الصلة وأن يـستفيد مـن املـوارد الالزمـة            
 عمله؛

 أن تباشر غينيا عملية حبث عن احلقيقـة مـن أجـل اسـتجالء ماضـيها                ' ٣'
املؤمل منـذ حـصوهلا علـى االسـتقالل وأن تـساعد بـذلك علـى حتقيـق               

  .املصاحلة الوطنية
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  : ية بشدة على ما يليوتوصي اللجنة أيضاً حبث احلكومة الغين - ٢٧٨
  سبتمرب؛/ أيلول٢٨استجالء أحداث   )أ(  
  مالحقة املسؤولني وتقدمي تعويضات إىل الضحايا؛   )ب(  
   .تزويد األسر املعنية جبميع املعلومات املفيدة عن حالة املفقودين  )ج(  
ــة قــضايا       - ٢٧٩ ــة الدولي ــأن ُتحــال إىل احملكمــة اجلنائي ــة عــالوة علــى ذلــك ب وتوصــي اللجن

ألشخاص الذي تفيد استنتاجات هذا التقرير بأن هناك قرائن قوية تدل على ارتكاهبم جرائم         ا
  .ضد اإلنسانية

  :، تدعو اللجنة تعويضاتلضحايااوليكون من املمكن منح  - ٢٨٠
احلكومة الغينية إىل التأكد من حصول أسر األشخاص املتوفني على تعـويض              )أ(  

   لألضرار البدنية والنفسية اليت تكبدوها؛كاٍف وتلقي املصابني جرباً عادالً
اجملتمـع الـدويل، وهــو علـى علـم تــام بـالعوز املـايل لغينيــا، إىل أن يقـدم أيــضاً          )ب(  

  .املعونة الطبية واملساعدة التقنية واملالية الالزمة ملنح التعويضات
تـصادية  وترحب اللجنة باجلزاءات احملددة اهلدف اليت سـبق أن فرضـتها اجلماعـة االق               -٢٨١

لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقـي واالحتـاد األورويب والواليـات املتحـدة األمريكيـة علـى                 
 ٢٨األشــخاص الــذين يفتــرض أهنــم يتحملــون مــسؤولية مباشــرة أو غــري مباشــرة يف أحــداث 

وتوصي اللجنـة بتوسـيع هـذه التـدابري لتـشمل األشـخاص املـستهدفني يف هـذا                  . سبتمرب/أيلول
  . مل يسبق أن فُرضت عليهم عقوباتالتقرير، إن

  :وفيما يتعلق حبماية الضحايا والشهود، توصي اللجنة - ٢٨٢
احلكومة بأن تفي بالتزاماهتا يف هـذا اجملـال والتعهـدات الـيت تقيـدت هبـا جتـاه                     )أ(  

الضحايا أو الشهود، ال سيما أولئك الـذين تعـاونوا مـع اللجنـة، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب                  
   ؛ملتصلة بنوع اجلنسللخصائص ا

ويـــسعى االحتـــاد األفريقـــي، واجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا،    )ب(  
واالحتــاد األورويب، فــضالً عــن مجيــع الــدول الــيت تــستطيع فعــل ذلــك، لــدى احلكومــة الغينيــة 
لتذكريها بالتزاماهتا يف جمال محاية الضحايا والشهود وتتخذ هذه اجلهات إجراءات السـتقبال             

  .حية أو شاهد معرض للخطر، وفقاً لقواعد القانون الدويل للجوءكل ض
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  املرفق

  سبتمرب/ أيلول٢٨خمطط ملعب     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        


