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

 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 االستعراض املتعلق بغينيا    وجرى. ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 

وترأس . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٩االستوائية، يف اجللسة اخلامسة عشرة املعقودة يوم        
واعتمد الفريق العامل هذا التقريـر  . وفد غينيا االستوائية، سعادة السيد سلومون نغيما أوونو  

  . ٢٠٠٩ديسمرب / األول كانون١١عن غينيا االستوائية يف جلسته السابعة عشرة املعقودة يف 
 اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ،٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٤ويف    -٢
 . األردن وكوبا ومصر: لتيسري االستعراض املتعلق بغينيا االستوائية) اجملموعة الثالثية(

، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
 :ستعراض املتعلق بغينيا االستوائيةاال

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط  )أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/6/GNQ/1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة             )ب(  
 ؛)/٢A/HRC/WG.6/6/GNQ( )ب(١٥

) ج(١٥ للفقـرة    موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً          )ج(  
)٣A/HRC/WG.6/6/GNQ/.(  
وأحيلت إىل غينيا االستوائية، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً               -٤

األرجنتني، وأملانيا، واجلمهورية التشيكية، والسويد، والتفيا، واململكة املتحـدة لربيطانيـا           
املوقع الشبكي اخلارجي لالسـتعراض     وهذه األسئلة متاحة على     . العظمى وآيرلندا الشمالية  

  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
قال الوفد إنه على ثقة بأن االستعراض الدوري الشامل سيسمح لغينيا االسـتوائية               -٥

والحظ أن التقرير الـوطين جـاء       . يتهامبواصلة العمل على الدفاع عن حقوق اإلنسان ومحا       
وقدم التقرير، بروح مـن     . نتيجة عملية تشاورية على الصعيد الوطين وأن جلنة تولت إعداده         
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الشفافية، حتليال يتسم بأكرب قدر ممكن من املوضوعية، عن حالة حقوق اإلنـسان يف غينيـا              
  .تها يف تنفيذهااالستوائية والتزاماهتا الدولية املختلفة والصعوبات اليت واجه

 تـشرين   ١٢وذكر الوفد أن غينيا االستوائية حصلت على اسـتقالهلا الـوطين يف               -٦
 وأن البلد خطا خطوات ثابتة حنو األمام يف جمال حقوق اإلنسان خالل             ١٩٦٨أكتوبر  /األول

ي هذه املسرية السياسية القصرية وهذه الفترة الزمنية الوجيزة نسبيا، بالرغم من أن النظام الذ             
أسس فور حصول البلد على االستقالل الوطين والذي دام ألكثر من إحدى عشرة سنة، قد               
فاقم حالة حقوق اإلنسان املتردية أصال واملوروثة عن النظام االستعماري الذي متيز بارتكاب             

  .انتهاكات منهجية حلقوق اإلنسان
ـ             -٧ راءات الـيت   وشدد الوفد على أنه جرى تناول قضايا حقوق اإلنسان بفضل اإلج

 والـذي مكـن     ١٩٧٩أغسطس  / آب ٣اختذت منذ االنقالب الذي قادته قوى احلرية يف         
احلكومة من إرساء سيادة القانون يف دولة دميقراطية هبدف اجتثاث ما ارتكبه النظام السابق              

 .من مظامل وانتهاكات

سان، وهو وبني الوفد أن بلده طرف يف عدد من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلن  -٨
 .ما يتيح إطارا للتعاون مع جملس حقوق اإلنسان

        ومتكن البلد تدرجييا ومن خالل دستوره، القانون األساسـي لغينيـا االسـتوائية               -٩
املدخل ) الدستوري(ومثّل كل من التعديل     . ، من بناء دولة دميقراطية واجتماعية     ١٩٨٢لسنة  

إنـشاء   (١٩٩٥ والتعديل املدخل يف سـنة    ) سيةإدراج مبدأ التعددية السيا    (١٩٩١يف سنة   
 .االستوائية هدفني هامني يف التاريخ السياسي والقانوين لغينيا) احملكمة الدستورية

 .وعرض الوفد خمتلف فروع التقرير الوطين  -١٠

 احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   

وشكر عدد من الوفود احلكومة على      . اهتم وفدا ببيان  ٤٠خالل احلوار التفاعلي أدىل       -١١
تقدمي التقرير الوطين الشامل املعد يف إطار عملية تشاورية واسعة النطاق مكنت من تقيـيم               

وترد التوصيات اليت قـدمت     . جهود غينيا االستوائية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        
 .أثناء احلوار التفاعلي، يف الفرع الثاين من هذا التقرير

ورحبت اجلزائر بإنشاء نظام تعليمي جماين يضمن التعلـيم اإللزامـي يف املرحلـة                -١٢
والحظت أن احلكومة قد وضعت هدفا بأن تكون غينيا االستوائية بلدا صـاعداً             . االبتدائية

 وأهنا تبنت لذلك الغرض سياسة اقتصادية واجتماعية هتدف إىل احلد من            ٢٠٢٠حبلول سنة   
وطلبت اجلزائر  . التقييم الدوري ملستويات الفقر واالرتقاء مبستوى اإلدارة      الفقر بوسائل منها    

وأحاطت علما باهتمام بأن احلكومة كفلت احلـق        . مزيدا من املعلومات بشأن هذه السياسة     
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يف الوصول إىل احملاكم من خالل إتاحة املساعدة القانونية اجملانية وختفيض تكاليف اإلجراءات 
 .وقدمت اجلزائر توصيات. لف املناطقوإنشاء حماكم يف خمت

وأشارت تركيا إىل أن التصديق على معظم املعاهدات األساسية يف جمـال حقـوق                -١٣
وأثنت تركيا على قـانون     . اإلنسان، شجع احلكومة على االمتثال اللتزاماهتا بتقدمي التقارير       

ويف . عليم الفتيات  حول التعليم الوطين وأشارت إىل العيوب اليت تعتري مسألة ت          ٢٠٠٦سنة  
حني مثّنت تركيا اجلهود املبذولة لتحسني البنية التحتية مبا يف ذلك احلصول على مياه الشرب،    

وعربت تركيا عـن    . خلصت إىل أنه ال يزال يتعني القيام باملزيد لتحسني األوضاع املعيشية          
جمـال الـصناعات    األمل يف أن ُيعترف بغينيا االستوائية كبلد ميتثل ملبـادرة الـشفافية يف              

 .وقدمت تركيا توصيات. االستخراجية بعد التحقق من صحة البيانات

وأشارت مصر إىل أن غينيا االستوائية تبذل جهدا يستحق الثناء من أجـل محايـة                 -١٤
وأثنت علـى   . حقوق اإلنسان وأعربت عن تقديرها لدور احملكمة الدستورية يف هذا الصدد          

 التعليم وطلبت احلصول على معلومات بـشأن اجلهـود          احلكومة خططها الوطنية يف جمال    
وأحاطت مصر علما خبطط . املبذولة لضمان املساواة بني البنات واألوالد يف فرص نيل التعليم

غينيا االستوائية وبراجمها الوطنية يف جمال الصحة ومن ضمنها تلك اليت هتـدف إىل خفـض                
وأشادت . لرعاية الصحية يف املناطق الريفية  معدالت وفيات األمهات واملواليد اجلدد وحتسني ا      

مصر بالتزام غينيا االستوائية بضمان احلصول على مياه الشرب وطلبـت احلـصول علـى               
معلومات بشأن خطط مكافحة االجتار باألطفال واستغالهلم فضال عن اخلطـط الراميـة إىل      

 .توصيات وقدمت مصر. حتسني املساواة بني اجلنسني

 يف املائة من إيرادات     ٤٠ة املتحدة بالتزام غينيا االستوائية بتخصيص       وأشادت اململك   -١٥
االستثمار للقطاع االجتماعي والحظت أن برامج مثل خطة العمل بشأن التعلـيم للجميـع             

ورحبت بالتدابري املنفذة على النحو املطلـوب       . تتطلب ختصيص اعتمادات مناسبة يف امليزانية     
ادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية وعربت عن        للحصول على مركز بلد ميتثل ملب     

ورحبت . أملها يف أن تتخذ غينيا االستوائية تدابري لتحسني مستوى الشفافية يف عملية امليزنة            
اململكة املتحدة باملعاملة اليت حظي هبا مواطن بريطاين خالل فترة اعتقاله يف ماالبو والحظت              

 بشأن منع التعذيب واملعاقبة عليـه       ٦/٢٠٠٦نفيذ القانون رقم    أنه ال تزال مثة حتديات أمام ت      
وأضافت أنه جيب تناول مسألة استقالل القضاة واحملامني بوصـفها          . بالرغم من التقدم احملرز   

وطلبت احلصول على معلومات بشأن ما ُوضع من خطـط ترمـي إىل             . مسألة ذات أولوية  
 . ململكة املتحدة توصياتوقدمت ا. التصدي لنقص احلرية يف وسائل اإلعالم

وعربت كندا عن قلقها بشأن مشكلة الشفافية اليت أثارهتا االنتخابات الرئاسـية يف               -١٦
وأشارت . وقالت إن التقدم احملرز ال يتماشى مع مستوى النمو        . ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

. لفقـر املـدقع   كندا إىل التراجع املسجل يف جمايل الصحة والتعليم وأعربت عن قلقها إزاء ا            
وبينما أشارت كندا إىل أن الفساد وسوء اإلدارة قد سامها يف احلد من االستثمارات، فقـد                
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ورحبت بإرسـاء اإلطـار     . رحبت باملبادرة من أجل الشفافية يف الصناعات االستخراجية       
 إزاء ما ورد من تقارير تتحدثاالنشغال القانوين لتناول مسألة االجتار باألطفال وأعربت عن     

وعربت كندا عن قلقها إزاء القيود املفروضة على وسـائل اإلعـالم            . عن استغالل األطفال  
املستقلة وإزاء تقارير تتحدث عن اعتقاالت تعسفية تستهدف أعضاء املعارضة وما يصاحبها            

 . وقدمت كندا توصيات. من أعمال تعذيب يف كثري من األحيان

اذها ملنع أعمال التعذيب اليت ترتكبها قـوات        وتساءلت فرنسا عن التدابري املزمع اخت       -١٧
 ٢٠٠٦األمن واجلهات املكلفة بإنفاذ القانون فضالً عن ضمان التطبيق الفعلي لقانون سـنة              

ورحبت فرنسا بالتدابري املتخذة املتعلقة بتمتـع النـساء         . املتعلق مبنع التعذيب واملعاقبة عليه    
ساءلت عن املبادرات املتخذة ملكافحة العنـف       حبقوقهن االقتصادية واالجتماعية والثقافية وت    

وسألت فرنسا عن التعديالت املدخلة على قانون العقوبات وقانون اإلجـراءات      . ضد النساء 
 .وقدمت فرنسا توصيات. اجلنائية اللذين ال يتماشيان مع الدستور ومع املعاهدات الدولية

وق االقتصادية واالجتماعيـة،    ورحبت أستراليا باخلطوات املتخذة لتعزيز محاية احلق        -١٨
. ومن ضمنها التعليم االبتدائي اجملاين، وبالتقدم احملرز بشأن بعض حقوق النساء واألطفـال            

وأشارت مع القلق إىل التقارير املتعلقة باالعتداء اجلنسي واالجتار باألطفال وبغاء األطفـال             
 وأعربت أستراليا عن بـالغ      .وحاالت الزواج باإلكراه والتمييز ضد النساء والفئات الضعيفة       

قلقها إزاء استخدام التعذيب ورحبت باجلهود املبذولة يف جمال التشريعات ملنـع التعـذيب              
حتفظاهتا علـى اتفاقيـة     حب  وسألت عن مدى استعداد غينيا االستوائية لس      . وإساءة املعاملة 

ية أو املهينـة    مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسان            
وعربت أستراليا عن قلقها إزاء عمليـات اإلخـالء         . واالنضمام إىل بروتوكوهلا االختياري   

القسري وأعربت عن تأييدها لطلب غينيا االستوائية املساعدة التقنية إلعانتها علـى إعطـاء              
جلنسني األولوية لتعزيز احلكم الرشيد واحلصول على اخلدمات األساسية وحتقيق املساواة بني ا           

 .توصيات وقدمت أستراليا. القضاءوإصالح نظام 

وأشارت أملانيا إىل تقارير تتحدث عن ثقافة إفالت مـرتكيب انتـهاكات حقـوق                -١٩
اإلنسان من العقاب والعوامل املسامهة يف هذه احلالة ومن ضمنها غياب نظام قضائي مستقل              

 وجود متييز واضح بني خمتلف      وتفشي الفساد؛ وعدم فعالية ضمانات أوامر اإلحضار؛ وعدم       
سيما  وسألت أملانيا عن كيفية تناول احلكومة لتلك القضايا وال        . أجهزة األمن التابعة للدولة   

 .توصيات وقدمت أملانيا. ممارسة االعتقاالت السرية دون االتصال مبحامني أو بأفراد األسرة

وائية شـهدت خـالل     وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن غينيا االسـت          -٢٠
السنوات القليلة املاضية تطورا ملحوظا علـى الـصعيدين االقتـصادي واالجتمـاعي وأن              

وسألت هل ميكن تطبيق القـانون العـريف        . اإلجنازات بارزة للعيان يف كافة اجملاالت تقريبا      
والقانون املدون يف آن واحد دون صعوبة، كما سألت عن الظروف اليت ينطبق فيهـا كـل        

وبينت مجهورية الكونغو الدميقراطية أن االجتار باألطفال شاغلٌ يشغل بال سـلطات            . نظام
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غينيا االستوائية، ال سيما أن هذه الظاهرة تؤثر يف كافة بلدان اجملاورة هلا وتساءلت عمـا إذا   
 .وقدمت مجهورية الكونغو الدميقراطية توصية. كان مثة سياسة إقليمية للتصدي هلا

 غينيا االستوائية على ما يتضمنه الدستور مـن أحكـام تكفـل             وهنأت املكسيك   -٢١
احلريات األساسية وأقرت باجلهود املبذولة لتحسني مستوى اهلياكل األساسية للمؤسـسات           
بواسطة قوانني حتمي الفئات الضعيفة وال سيما القانون الذي جيرم استغالل القصر واالجتـار              

واءمة القوانني الدولية والوطنية والعرفية وتطبيق      وسألت املكسيك عن اجلهود املبذولة مل     . هبم
التشريعات اليت تضمن احلق يف تكوين مجعيات وحرية التعبري، مبا يف ذلك اجلزاءات املنطبقة              

 . وقدمت املكسيك توصيات. يف حالة انتهاك تلك القوانني

 حقـوق   وأشارت شيلي إىل التدابري املتخذة يف خمتلف اجملاالت لالرتقـاء حبمايـة             -٢٢
 .وقدمت شيلي توصيات. اإلنسان وتعزيزها يف سياق يتسم بالتعقيد

وعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها البالغ بشأن تعذيب السجناء وإسـاءة          -٢٣
معاملتهم من قبل قوات األمن يف غينيا االستوائية كما ورد يف تقارير خرباء مستقلني ومـن                

الة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو          ضمنهم املقرر اخلاص املعين مبس    
وأشارت إىل أن القانون اجلديد املتعلق بالسلطة القـضائية اسـتحدث           . الالإنسانية أو املهينة  

حماكم خمتصة مبراقبة السجون من أجل تعزيز االنضباط يف صفوف إدارات السجون، إال أن              
ري وإساءة معاملة املشتبه هبم يف السجون، ال تـزال    أعمال التعذيب املنهجي واالحتجاز الس    

 .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. مستمرة يف ظل حصانة تامة تقريبا من العقاب

وطلبت اجلمهورية التشيكية احلصول على معلومات بشأن سبل تطبيق االلتزامـات             -٢٤
وسألت أيضا عـن    . ينالدولية يف جماالت حرية التعبري وحقوق األطفال على املستوى الوط         

آليات تقدمي الشكاوى اخلاصة بضحايا العنف من النساء أو أفراد أسرهن ممن يشعرون بـأن               
 .وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات. أجهزة الشرطة مل تتناول قضاياهم على حنو سليم

ورحبت هولندا باخلطوات املنجزة حلماية األطفال من االجتار وعربت عـن قلقهـا              -٢٥
وأعربت عن االنشغال إزاء ما وردها من     . عدد ضحايا االجتار واالستغالل من األطفال     بشأن  

تقارير تدعي اعتقال الناشطني السياسيني دون توجيه أية هتمة هلم أو دون حماكمـة بـسبب         
وترى هولندا أن   . ممارسة حقهم يف حرية التعبري أو التجمع أو تكوين مجعيات بشكل سلمي           

 تعاجل قضايا العنف املرتيل ضد النساء، مبا يف ذلك االغتـصاب، بالقـدر              غينيا االستوائية مل  
 بشأن منع التعذيب واملعاقبة عليه بينمـا أشـارت إىل           ٢٠٠٧ورحبت بقانون عام    . الكايف

وأشارت هولندا  . تقارير خطرية عن حاالت تعذيب وإساءة معاملة هتّم بوجه خاص السجناء          
 والفتيات على خدمات الرعايـة الـصحية املناسـبة،          إىل تقارير تتعلق بعدم حصول النساء     

. وخاصة يف املناطق الريفية، وباالرتفاع املثري للجزع ملعدالت احلمل يف صفوف املراهقـات            
 .وقدمت هولندا توصيات
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وأشارت إيطاليا إىل التقارير العديدة املتعلقة حباالت اختفاء قسري هتّم مواطنني من              -٢٦
 يف املنفى ُيزعم أهنم ُخطفوا وُنقلوا إىل مرافق سرية ومراكز اعتقال يف         غينيا االستوائية يعيشون  

والحظت مع التقدير أن غينيا االستوائية شهدت منوا اقتصاديا سريعا خالل الـسنوات   . البلد
ومع ذلك، أشارت إيطاليـا إىل الظـروف        . املاضية بفضل موارد النفط وإيراداته باألساس     

 .وقدمت إيطاليا توصيات. ب ال يزال يعيش دون خط الفقراملعيشية جلزء كبري من الشع

والحظت نيجرييا أن غينيا االستوائية طرف يف الصكوك الدولية األساسية املتعلقـة              -٢٧
وأشارت إىل خمتلف اآلليات املتعلقة     . حبقوق اإلنسان وأهنا تعاونت مع آليات حقوق اإلنسان       

حتية األساسية وأشادت بتجاوز غينيـا االسـتوائية        بتوفري الرعاية الصحية والتعليم والبنية الت     
وسألت نيجرييا عن   . لألهداف احملددة يف جمال مكافحة اإليدز والسل وغريمها من األمراض         

اخلطوات املتخذة إلتاحة املرافق األساسية للسكان يف املناطق الريفية وعن اجلهود املبذولة من             
 .وقدمت نيجرييا توصيات. أجل ضمان تعزيز عمل وسائط اإلعالم املستقلة

وسلطت إسبانيا الضوء على انضمام غينيا االسـتوائية مـؤخرا إىل الربوتوكـول               -٢٨
وأحاطت إسبانيا علما أيضا    . االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

ستوائية ملواصـلة  بالتدابري املتخذة لتعزيز املساواة بني اجلنسني وأعربت عن تشجيعها لغينيا اال      
 .وقدمت إسبانيا توصيات. بذل اجلهود يف هذا املضمار

وأقرت الربازيل بالتقدم احملرز والتحديات اليت تواجهها غينيا االسـتوائية يف عـدة               -٢٩
وبينما سلطت الضوء على القانون اجلديد املتعلق بالتعليم الوطين وما يتصل به مـن              . جماالت

ينيا االستوائية التعليق على األسباب املمكنة الخنفاض معدالت سياسات، طلبت الربازيل من غ
      ورحبت الربازيـل بالتـدابري املتخـذة للوقايـة مـن           . االلتحاق باملدارس االبتدائية مؤخرا   

. اإليدز وال سيما إتاحة الرفـاالت يف املستـشفيات باجملـان          /فريوس نقص املناعة البشرية   
وقـدمت  .  بالسياسة الوطنية الرامية إىل النهوض بـاملرأة       وأحاطت الربازيل علما مع التقدير    

 . الربازيل توصيات

 .وقدمت التفيا توصية بشأن توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة  -٣٠

وسألت هل تعتزم غينيـا     . ورحبت سلوفينيا بالتدابري املتخذة لضمان رفاه األطفال        -٣١
. اجلسدية لألطفال يف كافة األماكن ومن ضمنها البيت       االستوائية سن تشريعات ملنع العقوبة      

 .وقدمت سلوفينيا توصيات

وأحاطت األرجنتني علما بااللتزام الذي عربت عنه غينيا االسـتوائية يف تقريرهـا               -٣٢
وقدمت . الوطين مبواصلة عملية االرتقاء مبستوى حقوق اإلنسان بالتعاون مع اجملتمع الدويل          

 .األرجنتني توصيات

وأشـارت إىل   . ورحبت السويد بالتعاون مع اثنني من املكلفني بإجراءات خاصـة           -٣٣
االستخدام املنهجي للتعذيب من قبل أجهزة الشرطة واحلصول على األدلة حتـت التعـذيب          
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وقد أوصى عدد من آليات حقوق اإلنسان بوضع حد لثقافة إفالت مرتكيب            . كأساس لإلدانة 
ن قلقها إزاء حالة حرية الرأي والتعبري وغياب الرقابة         وعربت ع . أعمال التعذيب من العقاب   

 . على سري االنتخابات ونقص فرص احلصول على اخلدمات مثل التعليم والرعاية الصحية

يعيشون يف الفقـر، كمـا       يف املائة من السكان      ٧٦,٦وأشارت أذربيجان إىل أن       -٣٤
خبطة العمل اخلاصـة      أذربيجان تورحب. أشارت إىل ارتفاع معدل البطالة يف املناطق الريفية       

 . وقدمت توصياتاملتعلقة حبماية األشخاص ذوي اإلعاقة

وعربت الصني عن تقديرها للجهود اليت بذلتها غينيا االستوائية يف السنوات األخرية              -٣٥
وأشارت إىل التقدم احملرز يف جماالت منها . والرامية إىل احلد من الفقر وحتسني مستوى العيش   

وطلبت الصني تقدمي املزيد من املعلومـات       . واإلسكان والبنية التحتية والصحة العامة    التعليم  
. عن التدابري امللموسة املتخذة والنتائج املتحققة يف إطار السياسات الرامية إىل احلد من الفقر             

        وتساءلت أيضا بشأن التدابري اجلاري تنفيذها للتـصدي الخنفـاض معـدالت االلتحـاق              
 .يم االبتدائيبالتعل

فريوس نقص املناعة   والحظت الكامريون باهتمام التدابري املتخذة ملعاجلة قضايا مثل           -٣٦
وشجعت غينيا االستوائية على تكثيف التدابري لتعزيز       .  والسل واجلذام والتعليم   اإليدز/البشرية

جاز وإقامـة  كافة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها ولتحسني ظروف االحت       
وفيما يتعلق مبكافحة االجتار، طلبت الكامريون احلصول على معلومات بشأن تعاون           . العدل

 .غينيا االستوائية مع البلدان املنشأ لألطفال ضحايا االجتار

ورحبت اهلند باملبادرة الرامية إىل معاجلة التفاوت االقتصادي احلاد وذلك باستثمار             -٣٧
سيما القانون   التخفيف من وطأة الفقر وإصالح جهاز القضاء، وال       إيرادات النفط يف برامج     

 الذي حيدد هيكالً واضحاً للنظام القضائي، والقانون املتعلق ٢٠٠٩املتعلق جبهاز القضاء لسنة 
بالرسوم الذي كان له دور أساسي يف ختفيض الرسوم القضائية على الشكاوى املرفوعة كما              

وتساءلت اهلند أيضا عن الكيفية اليت يعتزم هبـا         . قاطعاترحبت بإنشاء حماكم يف كامل امل     
. النظام القضائي التوفيق بني القانون العريف املطبق يف احملاكم التقليديـة والقـانون املـدون              

خطة الطوارئ االسـتراتيجية واخلطـة املتعـددة        وأشارت اهلند إىل اجلهود املبذولة لتنفيذ       
وأشارت اهلند أيـضا إىل اجلهـود       . اإليدز/البشريةالقطاعات ملكافحة فريوس نقص املناعة      

املبذولة لتعزيز املساواة بني اجلنسني بواسطة مبادرات متنوعة ومنها مشروع تعزيز املهن احلرة             
 .للمرأة الريفية

ورحبت بوركينا فاسو باجلهود اليت تبذهلا غينيا االستوائية لـضمان متتـع شـعبها                -٣٨
وفيما يتعلق مبجال الصحة، أشـارت إىل أن        . ة متتعا حقيقيا  باحلقوق االجتماعية واالقتصادي  

     غينيا االستوائية وضعت برناجما للقضاء على املالريا يف غضون مخس سنوات أفضى، علـى              
وبينت بوركينا فاسو أنه ينبغي مواصلة هذا الربنـامج وتكثيفـه           . ما يبدو، إىل نتائج مرضية    
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ورحبت بوركينا فاسو باجلهود املبذولة لتخطي      . اهبدف ختفيض معدل الوفيات جراء املالري     
 .وقدمت بوركينا فاسو توصيات. العقبات أمام تعليم الفتيات

وذكر الكونغو أن اإلصالحات يف جمال التخطيط العمراين والبنية التحتية مهّمة حيث   -٣٩
إهنا تؤدي دوراً يف حتسني ظروف العيش وضمان التمتع الكامـل بـاحلقوق االقتـصادية                

وأشاد باعتماد خطة وطنية لتطوير التعليم، ستظل سـارية إىل سـنة            . واالجتماعية والثقافية 
وبني أنه ينبغي دعم هذه اإلرادة ملكافحة ظاهرة إساءة معاملة األطفال والتمييز ضد             . ٢٠١٥

        النساء وتساءل عما إذا كانت توجد أية قـوانني متنـع حـاالت الـزواج بـاإلكراه أو                  
 .بكرالزواج امل

وسألت مجهورية كوريا عن تدابري املتابعة املتخذة أو املزمع اختاذها ملعاجلة قـضايا               -٤٠
 والفريق العامـل املعـين      ٢٠٠٨أثارها كل من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف سنة           

 وال سيما التدابري الرامية إىل التصدي ألعمال التعـذيب          ٢٠٠٧باالحتجاز التعسفي يف سنة     
موظفو إنفاذ القانون وممارسات االحتجاز السري وإخضاع املـدنيني للواليـة            ميارسها   اليت

وأقرت مجهورية كوريا باجلهود اجلدية املبذولة حلماية حقوق املرأة         .  غري القانونية  العسكرية
ورحبت بالتدابري املتخذة حديثاً واملتعلقة باملساواة يف احلد األدىن لألجور يف كافة القطاعات             

. خلاصة بوصفها خطوة هامة على طريق تعزيز احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة للمـرأة             ا
 .وقدمت مجهورية كوريا توصيات

وبينت النرويج أن التعاون الفعلي مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان أمـر                -٤١
دين وإذ أشارت إىل أن املشاركة النشطة للمجتمع امل       . أساسي لتحسني حالة حقوق اإلنسان    

ضرورية إلجراء استعراض دوري شامل ذي مغزى، فقد تساءلت عن الكيفية اليت شارك هبا              
. اجملتمع املدين يف إعداد التقرير وعن السبل اليت من شأهنا أن تكفل مشاركته يف عملية املتابعة               

وذكرت النرويج أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يقومون بدور هام يف النـهوض بثقافـة               
نسان وعربت عن قلقها إزاء املخاطر اليت يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنـسان             حقوق اإل 

 . وقدمت النرويج توصيات. والصحفيون املدافعون عن حقوق اإلنسان

وأحاطت اجلماهريية العربية الليبية علما باهتمام مبا حتقق من إجنازات يف جمال احلق               -٤٢
 إلتاحة التعليم للجميع وإصالح نظام      ٢٠٠٣ية لسنة   يف التعليم، وال سيما االستراتيجية الوطن     

التعليم الوطين يف كافة املستويات، وبرامج املنح الدراسية، وتدريب املدرسـني، واالهتمـام             
وأشارت إىل وجـود    . الكبري الذي حتظى به املدارس املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقات        

أن بناء املدارس يف املنـاطق الريفيـة   حتديات فيما يتعلق بالتحاق الفتيات باملدارس واعتربت     
. وبناء الطرق وحتسني ظروف العيش قد تساعد يف التخفيف من وطـأة هـذه التحـديات           

 .وقدمت اجلماهريية العربية الليبية توصية

وأثنت جنوب أفريقيا على اعتماد الدستور والقـانون املتعلـق جبهـاز القـضاء                -٤٣
عدة واجلاري تنفيذها بغية املـسامهة يف التمتـع          والعديد من االستراتيجيات امل    ٢٠٠٩ لسنة



A/HRC/13/16 

11 GE.10-10131 

وأشارت إىل بعض الشواغل مطالبة بتقدمي      . الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
معدل جناح اخلطة الوطنية للحد من الفقر والتحـديات         : بعض التوضيحات خبصوص ما يلي    

ة مبمارسة التعذيب واالحتجاز التعـسفي      اليت تعيق التنفيذ الفعال للخطة؛ االدعاءات املتعلق      
وخاصة من قبل أفراد اجليش؛ اإلجراءات املتخذة لتعزيز التدابري الرامية إىل الرفع من معدالت              
االلتحاق بالتعليم االبتدائي واألساسي وخاصة بالنسبة إىل الفتيات وإىل إذكاء وعي اآلبـاء             

 .وصياتت وقدمت جنوب أفريقيا. بقيمة التعليم يف سن مبكرة

وعرب املغرب عن تقديره لاللتزام الصادق حبقوق اإلنسان ورحب بعملية االنفتـاح              -٤٤
والدميقراطية من أجل تعزيز سيادة القانون وتأكيد دور املؤسسات الدسـتورية يف النـهوض    

وعرب املغرب عن رضاه عن اجلهود املبذولة لتعزيز مناخ السالم والتضامن بني    . باحلكم الرشيد 
ورّحب باجلهود املبذولـة  . الفئات االجتماعية والثقافية مع احترام اخلصوصيات احمللية خمتلف  

يف جماالت العمل والصحة والتعليم والبنية التحتية واإلسكان ومحاية الفئات الضعيفة وتعميم            
ثقافة حقوق اإلنسان وسأل عن اخلطط احلكومية وتوقعاهتا بشأن مساعدة اجملتمع الدويل يف             

 .وقدم املغرب توصية. دهذا الصد

 الـذي يـسعى إىل      مبشروع تعزيز املهن احلرة للمرأة الريفية     وأحاطت غابون علما      -٤٥
وفيما يتعلق حبقوق األطفال، بينت غـابون أن غينيـا          . حتسني دخل املرأة يف املناطق الريفية     

سـيما   ة والاالستوائية عززت سياستها املتصلة حبماية األطفال من كافة أشكال إساءة املعامل 
وعربت عن تقديرها ألن غينيا االستوائية وضعت برناجما لتعليم البالغـات هبـدف             . االجتار

   وقـدمت  .  الناجتة عن األمية، يف كافة القطاعـات       أوجه عدم املساواة  القضاء تدرجييا على    
 .غابون توصية

 املتخذة  ورحبت سويسرا بقانون حظر التعذيب ومعاقبة مرتكبيه وسألت عن التدابري           -٤٦
وعربت سويسرا عـن    . وشجبت االستخدام املنهجي للتعذيب النتزاع االعترافات     . لتنفيذه

سيما تلـك الـيت      قلقها بشأن تقارير تتحدث عن تردي األوضاع يف أماكن االحتجاز وال          
وأعربت عن قلقها بشأن ما وردها من تقارير عن عـدم           . تشرف عليها السلطات العسكرية   

فشي الفساد واالحتجاز التعسفي واالعتقاالت السرية وغيـاب التمييـز          استقالل القضاء وت  
الواضح بني خمتلف األجهزة األمنية اليت أضفي عليها الطابع العسكري واليت متارس الـسلطة              

. الفعلية على اجلهاز القضائي فضال عن انتشار ظاهرة اإلفالت من العقاب بشكل عام تقريبا             
 .وقدمت سويسرا توصيات

ارت أوروغواي إىل ما يساورها من قلق بشأن عدم حصول النساء والفتيـات             وأش  -٤٧
على خدمات الرعاية الصحية الكافية ومن ضمنها الرعاية قبل الوضع وبعده واحلصول على             
معلومات بشأن تنظيم األسرة وال سيما يف املناطق الريفية، كما أعربت عـن انـشغاهلا إزاء             

وسألت أوروغواي عن التدابري املتخذة يف هذه       . ملراهقاتمعدالت احلمل املريعة يف صفوف ا     
الذي ينص على التعلـيم اجملـاين   ) ١٩٩٥(وأقرت أوروغواي بأمهية قانون التعليم  . اجملاالت
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بيد أهنا أشارت إىل أن معدالت حمـو األميـة وااللتحـاق            . واإللزامي يف املرحلة االبتدائية   
 .توصيات غوايوقدمت أورو. باملدارس، ال تزال غري مرضية

 املعد لوضع حد الحتكار الدولة يف جمال        ٢٠٠٦وأحاطت أنغوال علما بقانون سنة        -٤٨
التعليم والتدريب املهين والذي أدى إىل ارتفاع عدد املؤسسات اخلاصة يف مرحليت التعلـيم              
االبتدائي والثانوي وسألت عن اآلليات املستخدمة ملراقبة مدى قانونية مؤسـسات التعلـيم             

ورحبت أنغوال مبا تبذله احلكومة من جهود من أجل النهوض باملرأة وتعزيـز             . اصة هذه اخل
وأشارت إىل أنه بالرغم من التقدم احملرز، فإن الوضـع االقتـصادي            . املساواة بني اجلنسني  

واالجتماعي للمرأة ال يزال مصدر قلق كما أن عدد اإلناث يف النظام التعليمي أقل من عدد                
 . أنغوال توصياتوقدمت . الذكور

ورحبت الربتغال باجلهود املبذولة للتعاون مع اإلجراءات اخلاصة لألمـم املتحـدة              -٤٩
وحتديدا بالزيارات اليت قام هبا املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة              

وأشارت . جاز التعسفيأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والفريق العامل املعين باالحت
. إىل أن التعليم ليس حاجة ملحة فحسب بل وسيلة أيضا للتمتع حبقوق اإلنسان األخـرى               

 .وقدمت الربتغال توصيات

ورحبت غانا حبرارة باجلهود اجلبارة اليت بذلتها غينيا االستوائية يف جمال مكافحـة               -٥٠
ق بغياب نظام قضائي يعمـل      وأشارت إىل شواغل تتعل   . اإليدز والسل وغريمها من األمراض    

على حنو سليم مما أدى إىل غياب سيادة القانون وشجع على بروز ثقافة اإلفالت من العقاب                
وأشارت غانا إىل ما حتقق يف الفترة األخرية من منـو اقتـصادي   . وممارسة االحتجاز السري 

بعـزم  ورحبت غانا   . قوي وشجعت احلكومة على وضع إطار مؤسسي إلعادة توزيع الثروة         
 .غينيا االستوائية الراسخ على مواصلة حتسني حالة حقوق اإلنسان وقدمت توصيات

ورحب السودان بالتدابري املتخذة يف قطاع الصحة وال سيما النتائج اليت جتـاوزت               -٥١
األهداف احملددة يف إعالن أبوجا وإطار العمل من أجل مكافحة اإليدز والسل وغريمها مـن               

ان عن تقديره لتصديق غينيا االستوائية على عدد من اتفاقيات منظمـة    وعرب السود . األمراض
      وقـدم . العمل الدولية وتعاوهنا املتواصل مع منظومة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان             

 .السودان توصيات

وأشـار إىل سـن القـانون     . ورد الوفد على األسئلة اليت طرحتها خمتلف الوفـود          -٥٢
ذيب واملعاقبة عليه وشدد على أن احلكومة نظمت محـالت           حول حظر التع   ٦/٢٠٠٦ رقم

توعية لفائدة قوات األمن العام وقوات األمن التابعة للدولة والقضاة وكافة القطاعات العاملة             
وأضاف أن نتائج تطبيق القانون بـدأت       . يف هذا املضمار سعيا منها حنو تطبيق هذا القانون        

 . تظهر حيث صدر عدد من قرارات اإلدانة
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وبّين الوفد أن احلكومة ما فتئت تدعو املقررين اخلاصني لألمم املتحـدة املعنـيني                -٥٣
حبقوق اإلنسان لزيارة البلد وذلك منذ االنقالب الذي قادته قوى احلرية وأهنا عرضـت يف               
كافة املناسبات تعاوهنا هبدف تيسري مهامهم مبا يربهن على وجود إرادة سياسية لدى احلكومة 

 .ضاع حقوق اإلنسان يف البلدلتحسني أو

 ٢/٢٠٠٤ وفيما يتعلق حبل مشكلة عمل األطفال، أشار الوفد إىل سن القانون رقم             -٥٤
يناير بشأن قوانني العمل العامة، وهو قانون ينظم عمل األطفـال           / كانون الثاين  ٤اعتباراً من   

 ١٤باراً من  اعت١/٢٠٠٤وصدر أيضاً القانون رقم .  سنة١٤وحيظر العمل على من هم دون 
سبتمرب املتعلق باالجتار غري املشروع باملهاجرين واالجتار بالبشر والذي يعاقب علـى            /أيلول

وتطبيقا هلذا احلكم، أصدرت وزارة الداخليـة    . عمل األطفال وإساءة معاملة الوالدين للطفل     
ارات املعنية  أمرا وزاريا حيظر على األطفال مزاولة مهنة البيع يف الشوارع ويقدم تعليمات لإلد            

ونظمت . سيما القانون املتصل باالجتار غري املشروع باملهاجرين       بالتطبيق الصارم للقوانني وال   
احلكومة أيضا ندوات بواسطة وزارة العدل والشعائر الدينية لفائدة كافة األشخاص العاملني            

 .يف هذا اجملال حىت ُيلّموا بالتشريعات السارية

وضعت احلكومة أولويات يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار        وحبسب ما ذكره الوفد،       -٥٥
اليت تنص على إقامة تعاون بوسائل " ٢٠٢٠ أفق -غينيا االستوائية "خطتها اإلمنائية الطموحة    

شىت من ضمنها تدريب املوارد البشرية ومتكني وكالء احلكومة وموظفي اخلدمـة العامـة              
نساء واألطفال وغريمها من الفئات الضعيفة      وإذكاء الوعي حبقوق اإلنسان وال سيما حقوق ال       

ومشاركة اجملتمع املدين يف برامج التدريب حول حقوق اإلنسان وإدراج مفهوم األخالقيات            
. والقيم املتصلة حبقوق اإلنسان يف الربامج التعليمية يف املراحل االبتدائية والثانويـة والعليـا             

    ر حقـوق اإلنـسان باالعتمـاد علـى    وجّدد الوفد عزم احلكومة على مواصلة تطوير مسا   
 .التعاون الدويل

 :وسلط الوفد األضواء على بعض التدابري اليت اعتمدهتا احلكومة وهي كالتايل  -٥٦

 املتعلـق   ١٩٩٥ تعديالت على قـانون      ٢٠٠٦أدخلت يف سنة    : يف جمال التعليم   •
جمال التعليم  بالتعليم العام وهي تعديالت هتدف إىل وضع حد الحتكار الدولة يف            

 وإىل تطوير التعليم يف كافة مستوياته؛

، اعُتمدت اخلطة التعليمية من أجل النـهوض بالفتيـات وتعزيـز        ٢٠٠٣يف سنة    •
التحاقهن باملدارس وإتاحة التثقيف اجلنسي وتثقيف السكان واألسرة مبا من شأنه           

 إتاحة فرص متساوية للفتيات والفتيان يف جمال نيل التعليم؛

ذ برنامج بواسطة وزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة وبـدعم          وجرى تنفي  •
نشط من هيئة التعاون الكويب، يرمي إىل تشجيع حمو األمية يف صـفوف النـساء               

 والفتيات واملراهقات على الصعيد الوطين؛
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وفيما يتعلق باحلصول على ملكية األراضي، مثة مشروع تعزيز املهن احلرة للمـرأة              •
 بدعم تقين ومايل مـن      ٢٠٠١ ُشرع يف تنفيذ مرحلته األوىل يف سنة         الريفية الذي 

 عن طريق   ٢٠٠٧وُمّولت املرحلة الثانية اليت بدأت يف سنة        . هيئة التعاون الكندي  
الصندوق االجتماعي وذلك يف ظل اإلدارة التقنية لوكالة التنمية الدوليـة التابعـة        

 ٤ ٥٠٠ ٠٠٠ مببلغ قدره    ٢٠٠٨ويقدر متويل هذا املشروع يف      . للواليات املتحدة 
 دوالر أمريكي؛

وقد شاركت النساء بدون أية قيود يف عملية صنع القرار سواء علـى املـستوى                •
وبالرغم من ذلك، ويف ظل احلياة األسرية، فإن الثقافـة          . األسري أو احلياة العامة   

اليت تروج لزيادة الوالدات وأمناط العالقات األسرية اليت تكـرس سـلطة األب،             
تزال متثل بعض األسباب اليت تفسر ضعف قدرة النساء على اختاذ قـرار علـى        ال

ومـع  . سبيل املثال فيما يتعلق بتنظيم األسرة وتعليم األطفال وغريمها من اجملاالت          
ذلك، جيري تنفيذ برامج يف جماالت التعليم واإلعالم واالتصال هبدف تغيري هـذه             

 . األمناط السلوكية

دابري املعاقبة على العنف املرتيل وبالسياسات املنفَّذة يف هذا الـصدد،           وفيما يتعلق بت    -٥٧
الحظ الوفد أن قانون البلد األساسي، الذي حيدد حقوق املـواطنني وحريـاهتم، يـنص يف         

 منه على احترام الشخص وحياته وسالمته الشخصية وكرامته وكامـل مكاسـبه             ١٣ املادة
د إىل أن املرأة، بغض النظر عن حالتـها االجتماعيـة،           املادية واملعنوية، وأشار يف هذا الصد     

متساوية مع الرجل يف احلقوق والواجبات يف مجيع مناحي احلياة العامة واخلاصة واألسـرية              
  .وكذلك يف اجملاالت املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 البدين علـى األشـخاص      وذكر الوفد أنه يوجد قانون جنائي يعاقب على االعتداء          -٥٨
وجيري إصالح هذا القانون، وسُيعترب العنف القائم على أسـاس نـوع            . وإحلاق الضرر هبم  

كما أن وزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة بـصدد صـياغة           . اجلنس عامال مشددا  
والتوعية . مشروع قانون سينص على احلماية التامة من العنف القائم على أساس نوع اجلنس            

والتدريب جاريان على مجيع ُصعد اجملتمع، وُيقدَّمان إىل السلطات وإىل السكان عامةً بغيـة              
وباإلضافة إىل ذلك، ذكر الوفد أنـه مت        . احترام حقوق املرأة والقضاء على العنف ضد املرأة       

 يف إصالح القانون األساسي للسلطة القضائية يعزز استقاللية اهليئات          ٢٠٠٩الشروع يف عام    
وهبذا، سيكون تطبيق القوانني املعتمدة بشأن التعذيب       . ائية وشفافيتها يف أدائها لواجباهتا    القض

  .ومراعاة حقوق اإلنسان مضمونا
وأشار الوفد إىل أن احلكومة تقوم بأنشطة مكثفة لتنمية البلد وتـسعى إىل تعزيـز                 -٥٩

 تطـوير اجملـاالت     اهلياكل األساسية االجتماعية لتحسني عملية توزيع الثروة وتعمل علـى         
وفضال عن اجلهود اليت تبذهلا يف مجيع القطاعات، فإهنا متنح أولوية خاصة للتنميـة       . اإلنتاجية
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 هبـدف تعزيـز     ٢٠٠٥ويف هذا الصدد، أنشئ صندوق التنمية االجتماعية يف عام          . البشرية
  . البشريةتنفيذ السياسات الرامية إىل توفري االحتياجات األساسية لألشخاص وحتقيق التنمية

وأشار الوفد إىل أنه حصل التعاون إلعداد التقرير الوطين مع اجملتمع املـدين، مثـل                 -٦٠
رابطة غينيا االستوائية لرفاه األسرة وجلنة دعم الطفل يف غينيا االستوائية واللجنـة الوطنيـة               

  .حلقوق اإلنسان
ـ             -٦١ ض إجـراءات   وشدد الوفد أيضا على أن احلكومة لديها برنامج واسع إللغاء بع

ويشمل هذا الربنامج سن أحكام قانونية      . االستجواب اليت يستخدمها املوظفون مع احملتجزين     
من قبيل قانون منع التعذيب والقانون املتعلق باملثول أمام القضاء والقانون األساسي للسلطة             

لفائدة كما جيري تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية        . القضائية ومشروع القانون اجلنائي   
  .الشرطة وقوات األمن الوطين

 مـن   ٨٣أّما خبصوص استقاللية السلطة القضائية، فهي مكفولة مبوجـب املـادة              -٦٢
.  منه على أن العدالة تنبع من الشعب وتقام باسم رئـيس الدولـة           ٨٤الدستور وتنص املادة    

وتنص هذه املادة   .  اليت طلبت اململكة املتحدة إلغاءها     ٨٦ويربر هذان املبدآن مضمون املادة      
على أن رئيس الدولة هو قاضي قضاة الدولة ويضمن استقاللية القـضاء مبـا أن العدالـة                 

  .بامسه تقام
وفيما يتعلق مبسألة توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان،              -٦٣

ـ        ٩أشار الوفد إىل الفقرة      ة األمـم املتحـدة      من تقريره الوطين املتعلقة بالتعاون مع منظوم
  .اإلنسان حلقوق
وأشار الوفد إىل أنه يوجد إطار قانوين ينظم احلق يف تكوين اجلمعيـات والتجمـع              -٦٤

ويف هذا الـصدد، مت سـن       . حبرية ويكفل احلق يف عدم احلرمان من احلرية دون أمر قضائي          
 أي  وينظم هذا القانون إجراء أمر اإلحضار الذي يقـضي بعـرض          . ٥/١٩٩٥القانون رقم   

حمتجز فورا على سلطة قضائية لكي تستمع إليه وتتخذ قرارا بشأن مشروعية اعتقاله وبشأن              
  .إبقائه رهن االعتقال أو إطالق سراحه

وأفاد الوفد بأن غينيا االستوائية قد انضمت فعالً إىل اتفاقية مناهضة التعذيب الـيت                -٦٥
. ديق علـى الربوتوكـول    وتتواصل عملية التـص   . ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٢صدقت عليها يف    

ويف . وباإلضافة إىل ذلك، تقوم احلكومة بتنفيذ إصالحات جلميع املؤسسات السجنية يف البلد  
وأنـشأ  . هذا اإلطار، جرى حتسني مرافق سجون كل من ماالبو وباتا ومونغومو وإيفينايونغ           

لسجون اليت  أكتوبر، اهليئة اخلاصة ل   / تشرين األول  ٢٠، الذي ُسنَّ يف     ٥/١٩٨٩القانون رقم   
وُتنظَّم دورة تدريبية خاصـة يف      . تتمثل مهمتها الرئيسية يف إدارة املرافق السجنية وتسيريها       

جمال حقوق اإلنسان ملوظفي القطاع العام واملكلفني باملؤسسات السجنية بالتعاون مع فرنسا            
  .والواليات املتحدة األمريكية
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رض عقوبة اإلعدام إالّ يف حالة اجلـرائم        وأفاد الوفد بأنه ال جيوز مبقتضى الدستور ف         -٦٦
ويف هذا الصدد، من املهم اإلشارة إىل أن وقفا اختياريا لتنفيـذ            . املنصوص عليها يف القانون   

عقوبة اإلعدام قائم ولو أن هذا احلكم ال ُينفَّذ بانتظام يف البلد، وقد صدر العفو على كـثري                  
  .ممن ُحِكم عليهم باإلعدام أو ُخفّفت عقوباهتم

وأشار الوفد إىل أن احلكومة تواصل االضطالع مبختلف الربامج واإلجراءات الـيت              -٦٧
تعزز وحتمي وتضمن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمـواطنني بـشكل مباشـر أو              

  .مباشر غري
وقال الوفد إن احلكومة ال ترى، أن عرض التقرير الوطين بشأن إعمـال حقـوق                 -٦٨

ولدى .  ينال من سيادهتا ألهنا ملتزمة باملعاهدات واالتفاقيات الدولية        اإلنسان واحلريات العامة  
غينيا االستوائية اإلرادة السياسية بأن حتقق التنمية والتمتع الفعال باحلقوق املدنية والـسياسية             

وتقوم املعلومات املقدمة على دراسة دقيقة مسحت جلميع احملـاورين          . واالجتماعية والثقافية 
  .اكب التطورات ويعكس صورة صادقة عن الواقع الوطينبتكوين رأي يو

ورغم التقدم احملرز، فإن احلكومة تدرك أنه ال يزال ينبغي القيام بالكثري، وتعرب عن                -٦٩
إرادهتا السياسية القوية مبواصلة تنفيذ عملية تعزيز حقوق اإلنسان، وتعول دائما على تعـاون     

  .اجملتمع الدويل

  أو التوصيات/واالستنتاجات   -ثانياً   
حتظى التوصيات املقدمة أثنـاء احلـوار التفـاعلي واملدرجـة أدنـاه بتأييـد                 -٧٠
  :االستوائية غينيا

أن تنظر جبدية يف مسألة التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي              -١
اإلعاقة وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز           

كول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال        ضد املرأة والربوتو  
  ؛)تركيا(يف الرتاعات املسلحة 

أن تنضم إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل املتعلـق              -٢
  ؛)سلوفينيا(بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وأن تصدق عليه 

ــخاص ذوي    -٣ ــوق األش ــة حق ــى اتفاقي ــصدق عل ــع وت  أن توق
  ؛)أذربيجان( اإلعاقة

أن توقع وتصدق على الربوتوكول االختياري املعتمد حديثا وامللحـق            -٤
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والذي يسمح         
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لجنـة  البعرض الشكاوى الفردية بشأن االنتهاكات املزعومة هلذه احلقوق على          
  ؛)الربتغال(الجتماعية والثقافية احلقوق االقتصادية وااملعنية ب

أن تنضم إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وأن تكفل مراجعـة              -٥
ــدمات    ــصة للخ ــاألموال املخص ــق ب ــا يتعل ــسابات فيم ــليمة للح س

  ؛)أستراليا( االجتماعية
  ؛)شيلي(أن تصدق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   -٦
الوعي بااللتزامات الدولية يف جمال حقـوق        اليت تكفل    اتلياآلأن تعزز     -٧
يف ميدان حقوق اإلنـسان     إلنسان والوفاء هبا، مبا يف ذلك بوضع برامج تثقيفية          ا

ملوظفي الشرطة والسجون والقضاء مع إيالء اهتمام خاص حلماية حقوق اإلنسان  
ن أقليـات   للمرأة والطفل وذوي امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية الذين يـشكلو         

  ؛)اجلمهورية التشيكية(وغريهم 
مل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وال سيما يف جمال مكافحة      تعزز ع أن    -٨

  ؛)الربازيل(االحتجاز التعسفي 
االسـتعراض  املنبثقة عن   عملية فعالة وشاملة ملتابعة التوصيات      تضع  أن    -٩

  ؛)النرويج(الدوري الشامل 
لتآزر والتنسيق فيما بـني خمتلـف املؤسـسات       أن تتخذ تدابري لتعزيز ا      -١٠

  ؛)املغرب(الوطنية املسؤولة عن محاية حقوق اإلنسان 
     أن تعزز احلوكمة والتمتع حبقوق اإلنسان من خالل حتـسني احملاسـبة             -١١

فيما يتعلق بامليزانية والعمل على مكافحة الفساد، مبا يف ذلك بتوسـيع نطـاق              
فافية املتعلقة بالصناعات االسـتخراجية لتـشمل       مبادئ الشفافية يف مبادرة الش    

  ؛)اململكة املتحدة(عملية ميزانيتها 
أن تضع، بالتشاور مع اجملتمع املدين، سياسة مالية واضحة وشفافة إلدارة   -١٢

عائدات النفط تقتضي نشر امليزانية الوطنية وحتديد احلسابات املصرفية يف اخلارج        
  ؛)كندا(والتحقق من نفقات احلكومة 

أن تطالب ممثلي احلكومة بأن يصرحوا مبمتلكاهتم وفقما يـنص عليـه              -١٣
  ؛)كندا(القانون وبطريقة ميكن التحقق منها 

املنهجي ملـوظفي إنفـاذ     أن تلتمس املساعدة الدولية يف جمال التدريب          -١٤
  ؛)نيجرييا(فيما يتعلق مبسؤوليتهم عن محاية حقوق اإلنسان القانون 

 الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على         أن تعزز اجلهود    -١٥
  ؛)أستراليا(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل 
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أن تعزز بقدر كبري تعاوهنا مع هيئات معاهدات األمم املتحدة باالتفـاق              -١٦
ديـد  على جداول زمنية لتقدمي التقارير املتأخرة عن موعدها، وعند االقتضاء، حت          

  ؛)النرويج(االحتياجات للمساعدة من أجل حتقيق تلك الغاية 
املقـرر  أن تنظر يف مسألة التنفيذ الفوري للتوصيات الواردة يف تقريـر              -١٧

اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو             
يـق العامـل املعـين      وتقرير الفر ) A/HRC/10/44/Add.1 (الالإنسانية أو املهينة  
  ؛)األرجنتني) (A/HRC/7/4/Add.3(باالحتجاز التعسفي 

أن تواصل احلمالت ذات الصلة الرامية إىل القضاء على العادات القدمية             -١٨
اليت تضر بوضع الفتيات وأن تشيد طرقا يف املناطق الريفية تربط املدارس باملراكز    

  ؛)تركيا(السكنية 
يات، وال سيما لتعزيز املساواة بني اجلنسني       أن تصمم خططا واستراتيج     -١٩

  ؛)مصر(ودعم حقوق الطفل 
أن تعزز اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك مـن                -٢٠

خالل محالت تثقيفية، مع إيالء عنايـة خاصـة الحتياجـات املـرأة الريفيـة               
  ؛)أفريقيا جنوب(

تزيد مشاركة املرأة يف مجيع جوانـب       أن تعزز املساواة بني اجلنسني وأن         -٢١
  ؛)أذربيجان(اجملتمع وأن تنفِّذ السياسة الوطنية للنهوض باملرأة 

أن تواصل بال كلل سياساهتا لتعزيز حقوق املرأة، وال سيما بالقضاء على       -٢٢
املهن احلـرة   األمية، وإذا أمكن، بتوسيع نطاق مشاريع من قبيل مشروع تعزيز           

  ؛)الدميقراطية مجهورية الكونغو( املرأة يف املناطق احلضرية الريفية ليشملللمرأة 
أن تعاجل حالة استمرار التمييز على أسـاس نـوع اجلـنس يف احليـاة         -٢٣

السياسية واالجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك إلغاء كل القوانني اليت تنطـوي            
  ؛)الربتغال(على التمييز ضد املرأة 

انني واألعراف اليت تنطوي على التمييز ضد       أن تضمن عدم انطباق القو      -٢٤
  ؛)الربازيل(املرأة وأن تزيد أنشطة التوعية يف هذا اجملال 

أن تكفل التنفيذ التام للمرسوم الرئاسي الذي حيظر حبس النساء لعـدم       -٢٥
  ؛)مجهورية كوريا(دفعهن مهورا لدى انفصاهلن عن أزواجهن 

لشؤون الطفل وفقما أوصت    أن تنظر يف مسألة وضع خطة عمل وطنية           -٢٦
  ؛)جنوب أفريقيا(به جلنة حقوق الطفل 
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أن جتري حتقيقات شاملة يف مجيع التقارير املتعلقة بعمليات االختطـاف             -٢٧
  ؛)إيطاليا( للسجناء يف متناول العموم الًًوأن تستحدث سج

أن تتخذ التدابري الالزمة لتحسني ظروف االحتجاز وأن متنـع وتنـهي              -٢٨
وأن تنـشئ،    عتقال واالحتجاز التعسفيني وممارسة االحتجاز السري     عمليات اال 

هبذا اخلصوص، آلية ملراقبة الـسجون تتمتـع باالسـتقاللية وحبريـة ولـوج              
  ؛)فرنسا( السجون

أن تكثف اجلهود الرامية إىل وضع حد ملمارسة االحتجاز الـسري وإىل              -٢٩
  ؛)غانا(للسلطة دامها وإساءة استخاحلد من استعمال قوات األمن املفرط للقوة 

أن تبذل كل اجلهود الالزمة لتحسني األحوال يف مرافق االحتجاز كـي            -٣٠
  ؛)أملانيا( لإلقامة تستويف احلد األدىن من الشروط الالزمة

أن حتسِّن األحوال يف مرافق االحتجاز والسجون كي تستويف املعـايري             -٣١
  ؛)اجلمهورية التشيكية(الدولية 

ــزز جهود  -٣٢ ــق  أن تع ــوال يف مراف ــسني األح ــل حت ــن أج ــا م              ه
  ؛)أذربيجان(االحتجاز 

أن حتسِّن ظروف االحتجاز بتوفري الغذاء واملاء واملرافق الصحية وكذلك            -٣٣
  ؛)سويسرا(بتقليص مستوى اكتظاظ السجون 

أن تضع حدا لتعذيب احملتجزين وغري ذلك من ضروب إساءة معاملتهم؛             -٣٤
لغرض، بولوج راصدي حقوق اإلنسان املستقلني بال عراقيـل    وأن تسمح، هلذا ا   

جلميع مرافق االحتجاز؛ وأن تكفل للمحامني حرية ولـوج مراكـز الـشرطة             
والسجون؛ وأن تنقح اإلجراءات احلالية لتطبيق مبدأ احلق يف املثول أمام القضاء            
بغية وضع حد لالحتجاز التعسفي؛ وأن توفر تدريبا شـامال يف جمـال حقـوق               

إلنسان لقوات األمن التابعة هلا؛ وأن تشرك مراقبا مستقال لقياس مدى فعاليـة             ا
هذا التدريب؛ وأن تنفِّذ بفعالية القوانني اليت حتظر التعذيب واملعاملـة القاسـية             
واملهينة؛ وأن حتقق مع من ينتهكون حقوق السجناء وتفرض علـيهم عقوبـات             

املعاملة القاسية رر ملن عانوا من وأن توفر سبل آمنة لالنتصاف وجرب الض    صارمة؛
 تسمح باعتماد أي اعترافات منتزعة بالتعذيب؛ وأن تعتمد خطة          أو املهينة؛ وأالّ  

عمل قابلة للتطبيق ملعاجلة احلاجة امللحة إلجراء إصالح شامل لنظم العقوبـات            
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وإنفاذ القوانني والقضاء 

 لكفالة إجراء التحقيق املناسب يف مجيع       ٦/٢٠٠٦قم  أن تنفِّذ القانون ر     -٣٥
  ؛)اململكة املتحدة(املسؤولني عنها حماسبة ادعاءات التعذيب و
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 املتعلق مبنع التعذيب واملعاقبـة      ٦/٢٠٠٦أن تنفِّذ بالكامل القانون رقم        -٣٦
عليه وأن حتقق فورا يف الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملـة وأن تباشـر              

  ؛)إسبانيا( العقاب املناسبة يف حق املسؤولني إجراءات
 ُتقَبل  الّ، أ ٦/٢٠٠٦أن تكفل، باإلضافة إىل التنفيذ الكامل للقانون رقم           -٣٧

  ؛)اسويسر(أي أقوال أو اعترافات انُتزِعت بالتعذيب كأدلة 
أن حتقق يف ادعاءات التعذيب دون تأخري وأن تسائل مـرتكيب هـذه               -٣٨

  ؛)كندا(االنتهاكات 
أن جتعل اهليئات املختصة حتقق يف كل الشكاوى املعلقة بشأن التعـذيب         -٣٩

  ؛)شيلي(واالختفاء القسري أو غري الطوعي وأن حتاكم اجلناة 
أن تتخذ تدابري لوضع حد لثقافة إفالت مرتكيب جرمية التعذيب وسـوء              -٤٠

املعاملة من العقاب وأن تتخذ، ضمن مجلة أمور، خطوات ملموسة إلصالح نظام            
العدالة لضمان استقالليته وللتحقيق فورا يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملـة           

  ؛)هولندا(ومباشرة إجراءات جنائية يف حق املسؤولني 
أن تسن قوانني بشأن العنف املرتيل وأخرى بشأن مجيع أشكال االعتداء             -٤١

  ؛)هولندا(العنف ضد املرأة والفتاة جترمي اجلنسي لضمان 
دابري إضافية لكفالة مساءلة أفراد الشرطة عن سلوكهم مـن          أن تعتمد ت    -٤٢

حيث لياقته ومراعاته للظروف وفعاليته يف حاالت العنف ضد املرأة ولـضمان            
حتسني الفرص املتاحة للحصول على السكن احملمي لـضحايا العنـف املـرتيل             

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
افحـة االسـتغالل    أن ترسم وتنفِّذ استراتيجيات وسياسات ملنـع ومك         -٤٣

االقتصادي لألطفال وللقيام يف هذا الصدد حبمالت لزيادة الوعي متاشـياً مـع             
  ؛)أملانيا(توصية سابقة للجنة حقوق الطفل 

أن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، وال سـيما             -٤٤
  ؛)مصر(االجتار باألطفال واستغالهلم 

لقضاء على استغالل األطفال    من أجل ا  ية  أن تنشئ آليات مناسبة للحما      -٤٥
  ؛)كندا(ومساءلة مرتكيب جرمييت االجتار واالعتداء 

  ؛)هولندا(أن تتخذ تدابري إضافية ملنع االجتار باألطفال   -٤٦
أن تكثف اجلهود الرامية إىل تقدمي املساعدة إىل ضـحايا االجتـار مـن             -٤٧

  ؛)السودان(األطفال 
  ؛)فرنسا(ء، مبا يف ذلك من خالل تدابري تشريعية أن تضمن استقاللية القضا  -٤٨
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أن تتخذ تدابري فعالة إلنشاء نظام فعال للعدالة ذي قضاء مـستقل وأن               -٤٩
تعمل على وضع حد لثقافة إفالت مقتريف جرمييت التعذيب وسوء املعاملـة مـن         

  ؛)غانا(العقاب 
لقـانوين  أن تنشئ بإجراءات تشريعية قضاًء مستقال وأن جتعل اإلطار ا           -٥٠

الذي حيكم إقامة احملاكم العسكرية وعملـها واختـصاصها مطابقـا للمعـايري             
  ؛)سويسرا( الدولية
أن تعزز التدابري القائمة لضمان حسن أداء نظام السجون، مبا يف ذلـك               -٥١

تدريب املوظفني والفصل الفعال بني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وإنشاء          
بني النظـام املـدين والنظـام العـسكري إلقامـة           آليات للمساءلة والفصل    

  ؛)املكسيك( العدل
أن تقوم بإصالح شامل للمؤسسات والنظم القضائية، مبا يف ذلك تنقيح             -٥٢

القانون اجلنائي الوطين وإصالح القضاء، بغرض االمتثال للصكوك الدولية الـيت      
  ؛)السويد(اسية انضمت إليها، ومنها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي

أن تواصل سياستها فيما يتعلق بالوصول إىل العدالة وأن تفكر يف إنشاء              -٥٣
  ؛)اجلزائر(نظام لقضاء األحداث 

للتـدريب  القـانون  أن تتخذ التدابري الالزمة لكفالة تلقّي موظفي إنفاذ        -٥٤
  ؛)تركيا(الالزم 
 ويف عقـد    أن تراعي حق املنتمني إىل صف املعارضة يف الـسفر حبريـة             -٥٥

االجتماعات والتعبري عـن آرائهـم والوصـول إىل وسـائط اإلعـالم دون              
  ؛)كندا( متييز
 والتجمـع وأن    أن تراعي وتعزز احلق يف حرية التعبري وإنشاء اجلمعيات          -٥٦

نشاء وتفعيل املنظمات ووسائط اإلعالم غري احلكوميـة وأن         توجِد بيئة مواتية إل   
  ؛)هولندا(ذلك رية واإلجرائية اليت متنع تزيل كل احلواجز القانونية واإلدا

أن تشجع احلوار السياسي مع مجيع قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك اجملتمع              -٥٧
  ؛)غانا(املدين، بغرض تعزيز مسامهة هذه القطاعات يف عملية التنمية 

أن تشجع إنشاء إطار قانوين وفقا لاللتزامات الدولية يف جمال حقـوق              -٥٨
انية تطوير وسائط لإلعالم تتسم بالتعددية وتتمتـع باحلريـة          اإلنسان يتيح إمك  

الوصول إىل املعلومات حبرية، مبا يف ذلك لوسائط اإلعـالم          ويكفل  واالستقاللية  
  ؛)إسبانيا(األجنبية 
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أن تشجع إنشاء وسائط إعالم تعددية وحرة ومستقلة وأن تكفل محايـة         -٥٩
  ؛)سويسرا(بري للصحفيني ومراعاة استقاللية الصحافة وحرية الرأي والتع

أن تواصل جهودها من أجل تعزيز دور املرأة داخل احلكومة واهليئـات              -٦٠
  ؛)اجلزائر(املنتخبة 

أن ختصص حصة كافية من امليزانية الوطنية للسياسات االجتماعية الـيت     -٦١
متنح األولوية للتدابري اليت تعزز فرص احلصول على الغذاء والـصحة والتعلـيم          

املياه وخدمات الصرف الصحي، وال سيما بالنسبة ألشـد الفئـات           والسكن و 
  ؛)إيطاليا( ضعفاً
أن تزيد مستوى االستثمار االجتمـاعي وفقـا ملبـادرة الـشفافية يف               -٦٢

الصناعات االستخراجية بغرض ضمان اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتـصادية         
وضمان احلصول على   واالجتماعية والثقافية بتحديد أولويات للقضاء على الفقر        

  ؛)إسبانيا(االحتياجات االجتماعية األساسية الضرورية 
أن متهد السبيل لتنفيذ مبادرة الشفافية يف الـصناعات االسـتخراجية             -٦٣

  ؛)النرويج(مجيع فئات اجملتمع بإشراك 
أن ُتعِمل تدرجييا احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سـيما            -٦٤

  ؛)أنغوال(املناسب من النفقات االجتماعية بضمان املستوى 
أن ُتعِمل تدرجييا احلقوق االقتصادية واالجتماعية وأن تفـي بالتزاماهتـا             -٦٥

بتخصيص أقصى قدر من املوارد املتاحة لتلبية احتياجات الـسكان االقتـصادية        
  ؛)الربتغال(واالجتماعية األساسية 

  ؛)الربازيل(ر أن تضع سياسات وطنية موحدة للحد من الفق  -٦٦
أن تنفِّذ اخلطة الوطنية اليت تشتمل على عدد من املبـادئ التوجيهيـة               -٦٧

املتعلقة بالسياسات االقتصادية واالجتماعية بغية احلد من الفقر وحتسني ظـروف   
  ؛)أذربيجان(معيشة السكان يف البلد 

  ؛)جنوب أفريقيا(أن تعزز التدابري الرامية إىل القضاء على الفقر   -٦٨
أن تواصل تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحـة الفقـر وأن تلـتمس              -٦٩

  ؛)السودان(املساعدة الالزمة يف هذا الصدد 
أن ختصص املوارد الالزمة لقطاعي التعليم والصحة بغية حتقيق األهداف            -٧٠

اإلمنائية لأللفية، وأن تبلغ على األقل متوسط املستوى اإلقليمي من االستثمار يف            
  ؛)كندا(لقطاعني مع كفالة مجع البيانات اليت متكِّن من قياس التقدم احملرز هذين ا
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أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إىل حتقيق التنمية االقتصادية، مع إيالء             -٧١
اهتمام خاص لتحسني اهلياكـل األساسـية االجتماعيـة لتـوفري اخلـدمات             

  ؛)أفريقيا جنوب(
ل الكامل للحقوق املنصوص عليها يف      أن ختصص املوارد الالزمة لإلعما      -٧٢

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بغـرض تعزيـز           
برامج احلد من الفقر وضمان احلصول على ما يكفي مـن خـدمات الـصحة               

  ؛)املكسيك(والتعليم 
أن تعتمد تدابري وبرامج لتقليص معدالت وفيات األمهـات والرضـع             -٧٣

  ؛)شيلي(ية املزمن لدى األطفال وسوء التغذ
أن جتعل املستشفيات العامة وغريها من مرافق وخدمات الرعاية الصحية            -٧٤

توفري مـا يلـزم للخـدمات       أن تكفل خصوصاً    معقولة التكلفة ويف املتناول، و    
  ؛)الربتغال(الصحية للطفل واألم وملنع وعالج األمراض اليت ميكن الوقاية منها 

 إضافية لزيادة الـوعي مبرافـق اخلـدمات الـصحية           أن تبذل جهودا    -٧٥
واملساعدة الطبية وفرص االستفادة منها وجلعل املعلومات املتعلقة بتنظيم األسرة          
متاحة للنساء والفتيات، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية، آخذةً يف االعتبار يف هذا              

  ؛)هولندا(رأة الصدد، ضمن مجلة أمور، توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد امل
أن تزيد فرص االستفادة من خدمات الرعاية الصحية واملساعدة الطبية            -٧٦

بالنسبة للنساء واألطفال وأن تتيح املعلومات املتعلقة بتنظيم األسـرة للمـرأة،            
  ؛)أوروغواي(سيما يف املناطق الريفية  وال
املتاحة أن تكفل تكافؤ الفرص يف سوق العمل، وال سيما بتعزيز الفرص              -٧٧

  ؛)أنغوال(للحصول على عمل ملختلف الفئات االجتماعية 
أن تواصل جهودها يف ميدان التعليم لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة             -٧٨

  ؛)اجلزائر(وأن تعزز اخلطة الوطنية لتوفري التعليم للجميع 
أن متنح األولوية للجهود الرامية إىل الوفاء بالتزامها بـضمان التعلـيم              -٧٩
البتدائي اجملاين، آخذةً يف االعتبار على وجه اخلصوص أن التعليم االبتدائي حيظى   ا

  ؛)إسبانيا(يف الوقت الراهن بأحد أدىن مستويات االستثمار العام يف املنطقة 
أن تواصل تدابريها لزيادة الوعي من أجل حتـسني معـدهلا الـضعيف               -٨٠

ة الدراسات العليا والتقنيـة  اللتحاق الفتيات باملدارس وفرص وصوهلن إىل مرحل   
  ؛)بوركينا فاسو(
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التحـاق الفتيـات     وإزالة العراقيل اليت تعترض      أن تدأب على مواجهة     -٨١
باملدارس وأن تستفيد من املساعدة التقنية اليت تقدمها األمم املتحدة، وال سـيما             

  ؛)مىاجلماهريية العربية الليبية العظ(اليونيسيف، بغية التغلب على هذه العراقيل 
أن تعزز استراتيجيات االلتحاق بالتعليم االبتدائي، وال سيما بالنـسبة            -٨٢

  ؛)أنغوال(لصغار الفتيات 
أن تتخذ إجراءات ملموسة لكفالة اإلعمال الفعال للحـق يف التعلـيم              -٨٣

اجملاين وأن حترص على أن ُيِتمَّ األطفال تعليمهم االبتدائي مع معاجلـة مـشكل              
  ؛)أوروغواي(ني يف هذا الصدد التفاوتات بني اجلنس

أن تعزز جهودها للوفاء بالتزامها بكفالة التعلـيم األساسـي اجملـاين،              -٨٤
  ؛)الربتغال(سيما التعليم االبتدائي، وملعاجلة مشكل التفاوتات بني اجلنسني  وال
فيما يتعلق باهلجرة أو حتـد      األشخاص بسبب وضعهم    أن حتظر احتجاز      -٨٥

  ؛)الربازيل(تخصصة لشؤون اهلجرة منه وأن تنشئ مؤسسة م
أن تطلب الدعم التقين من املؤسسات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة              -٨٦

سياساهتا لتعزيز ومراعاة حقوق اإلنسان أكثـر مـن ذي          النهوض ب ملساعدهتا يف   
  ).غابون( قبل

وستدرس غينيا االستوائية التوصيات التالية، وستقدم ردودها عليها يف املوعـد             -٧١
وسُيدَرج رد غينيا االستوائية على هذه التوصيات يف التقريـر اخلتـامي الـذي              . احملدد

  :سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة
كول االختياري التفاقية   ووتصدق على الربوت  ) اململكة املتحدة (أن توقع     -١

الالإنـسانية  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو      
اململكــة املتحــدة وفرنــسا وشــيلي واجلمهوريــة التــشيكية (املهينــة  أو

  ؛)واألرجنتني وإسبانيا
أن تنضم إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص            -٢

وأن تصدق عليـه    ) السويد(أو توقع عليه    ) سلوفينيا(باحلقوق املدنية والسياسية    
هبدف إلغـاء عقوبـة     ) لسويد واألرجنتني وإسبانيا وفرنسا   شيلي وسلوفينيا وا  (

  ؛)فرنسا(يف مجيع احلاالت ) سلوفينيا واألرجنتني وفرنسا والسويد(اإلعدام 
  ؛)األرجنتني(أن تصدق على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان املعلقة   -٣
  ؛)أذربيجان(أن توقع وتصدق على الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان   -٤
 وتصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن           أن توقع   -٥

  ؛)فرنسا(االختفاء القسري 
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أن تنظر يف إمكانية التصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٦
األشخاص من االختفـاء القـسري وأن تعتـرف باختـصاص اللجنـة ذات              

  ؛)األرجنتني( الصلة
ة الدولية حلماية حقوق مجيـع      أن تنظر يف مسألة التصديق على االتفاقي        -٧

  ؛)نيجرييا(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
أن تعيد النظر يف حتفظاهتا على اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب بغـرض                -٨

  ؛)املكسيك( إلغائها
أن تنظر يف مسألة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقـا ملبـادئ               -٩

  ؛)مصر(باريس 
  ؛)أذربيجان(إلنسان وفقا ملبادئ باريس أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق ا  -١٠
أن توجه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات             -١١

  ؛)شيلي(اخلاصة حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 
أن تصدر وتنفذ قرارا بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة حلقوق             -١٢

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلنسان 
أن تتعاون بالكامل مع منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وأن تنظـر     -١٣

  ؛)الربازيل(يف مسألة توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة 
أن تنظر يف مسألة توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة              -١٤

  ؛)التفيا(جمللس حقوق اإلنسان 
 دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة بغيـة         أن تنظر يف مسألة توجيه      -١٥

  ؛)مجهورية كوريا(تعزيز تعاوهنا مع آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
أن تعيد النظر يف موقفها وأن تلغي عقوبة اإلعدام، إذا اقتـضى األمـر                -١٦

بفرض وقف اختياري لعمليات اإلعدام يف البداية متاشياً مـع قـرار اجلمعيـة              
  ؛)سلوفينيا (وقف استخدام عقوبة اإلعدام بشأن ٦٣/١٦٨ العامة
  ؛)األرجنتني(أن تنفِّذ كتدبري انتقايل وقفا اختياريا لتطبيق عقوبة اإلعدام   -١٧
أن تعلن رمسيا وقفا اختياريا لعقوبة اإلعدام، وذلـك بغـرض إلغائهـا               -١٨
  ؛)السويد( متاما
  ؛)إسبانيا(أن تلغي بصفة دائمة عقوبة اإلعدام   -١٩
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أن تنظر يف مسألة إلغاء عقوبة اإلعـدام وأن تنـضم إىل الربوتوكـول                -٢٠
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املتعلق بإلغـاء           

  ؛)أذربيجان(عقوبة اإلعدام 
  ؛)فرنسا(أن تعتمد وقفا اختياريا فوريا وفعاال لعمليات اإلعدام   -٢١
ء إطار قانوين للوقف االختياري لعقوبة اإلعـدام        أن تنظر يف مسألة إنشا      -٢٢

  ؛)إيطاليا(بغرض إلغائها 
أن تتيح إمكانية ولوج املرافق العسكرية للمقرر اخلاص املعـين مبـسألة              -٢٣

  ؛)أملانيا(التعذيب وفقما طُلب 
أن تعدِّل قوانينها وأن تنشئ إطارا قانونيا يراعي ويعزز حرية التعبري طبقا             -٢٤

  ؛)كندا(الدولية اللتزاماهتا 
 والذي يأذن للحكومـة     ١٩٩٢أن تلغي النص القانوين الصادر يف عام          -٢٥

مبمارسة الرقابة على مجيع املنشورات، وأن تشجع وسائط اإلعـالم التعدديـة            
  ؛)اململكة املتحدة(واحلرة واملستقلة 

  ؛)شيلي(أن تعتمد تدابري لكفالة حرية الصحافة   -٢٦
ة إعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقـوق         أن تنشر وتنفذ بفعالي     -٢٧

اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل إلغاء شروط وإجراءات التـسجيل واإلبـالغ             
العسرية اليت ينبغي مبوجبها للمنظمات غري احلكومية احمللية أن تلتمس املوافقة من            

ويل مـن   وزارة الداخلية وأن تبلغها بانتظام وأن تقدم إليها إخطارا مسبقا بأي مت           
  ؛)النرويج(اخلارج 

أن توقف مجيع أشكال التشريد القسري، وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة       -٢٨
  ).أستراليا (١٩٩٨املتعلقة بالتشرد الداخلي لعام 

  :ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد غينيا االستوائية  -٧٢
أن تسمح لألحزاب السياسية ووسائط اإلعالم بأن تعمل حبريـة؛ وأن تكفـل             

عراضا حمايدا للتجاوزات والشكاوى الرمسية املترتبة على االنتخابـات الـيت        است
نوفمرب؛ وأن تنشئ هيئة متثيليـة مـستقلة ملراجعـة    / تشرين الثاين ٢٩جرت يف   

إجراء االنتخابات يف البلـد وأن تكفـل شـرعية العمليـة الدميقراطيـة             إطار
  ).املتحدة الواليات(

ات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة        أو التوصي /ومجيع االستنتاجات و    -٧٣
وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظى      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد
 The delegation of Equatorial Guinea was headed by H.E. Mr. Salomon Nguema Owono, 
Vice-Prime Minister, Social and Human Rights Sector and composed of 13 members: 

• H.E. Mr. Salvador Ondo Nkumu, Minister of Justice; 

• H.E. Mr. Silverstre Siale Bileká, Presidential Adviser on Human Rights; 

• H.E. Mr. Angel Ndong Micha, Presidential Adviser on Administrative 

Matters; 

• H.E. Mr. José Fernando Siale Djangany, Member of the Board of Governors 

of the Judiciary; 

• Mr. Tomás Esono Ava, Secretary General of the Ministry of Civil Service; 

• Mr. Manuel Mba Nchama, Human Rights Director General; 

• Mr. Salvador Nguema Nchama, Chief of Justice; 

• Mr. Diosdado Oyono Ncogo, Director General, First Deputy Prime Minister’s 

Office; 

• Mr. Carmelo Mocong Onguene, Vice-President of the National Human Rights 

Commission; 

• Mr. Mauricio Mauro Epkua Obama, Chargé d’Affaires, Permanent Mission 

of Equatorial Guinea in Geneva; 

• Mr. German Ekua Sima, Attaché, Permanent Mission of Equatorial Guinea in 

Geneva; 

• Ms. Ramona Angono Ondo, Secretary; 

• Mr. Mauro Mba Ondo, Aide. 

       


