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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

  ع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً           جتمي    
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  غينيا االستوائية    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الـواردة يف تقـارير هيئـات املعاهـدات،                
دولة املعنية، ويف   واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من ال         

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو  . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة 
وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عـدا تلـك              

املبادئ التوجيهيـة   تبع هيكل   وهو ي . الواردة يف التقارير اليت سبق أن نشرهتا املفوضية       
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية      . لذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان    العامة ا 

 دوريـة وقد أُعد التقرير مع مراعـاة أن        . النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير     
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة،      . االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات      

وملا كان  . ذا كانت ال تزال صاحلة    إاملتاحة،  أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق       
هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن عدم              
وجود معلومات بشأن مسائل حمددة أو التركيز عليها قد ُيعزى إىل عـدم التـصديق               

ع اآلليات الدوليـة    أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون م       /على معاهدة ما و   
  .حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيـع أشـكال   التفاقية الدولية للقضاء على   ا
 التمييز العنصري

 ال ):١٤املادة (شكاوى األفراد  )٢٢دة املا(نعم  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٨

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 -   يوجدال ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٥

الشكاوى املتبادلة بني الـدول        يوجدال ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٥ السياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و
  ال): ٤١املادة (

لعهد الـدويل   ل الربوتوكول االختياري األول  
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -   يوجدال ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٥

  -   يوجدال  ١٩٨٤ر أكتوب/ تشرين األول٢٣  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
 املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية        

 أو املهينة

، ٣٠ و ٢٨املادتـان   (نعم    ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٨
  )١الفقرة 

الشكاوى املتبادلة بني الـدول     
  ال): ٢١املادة (

  ال ):٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  ال ):٢٠املادة (ق إجراءات التحقي

  -  ال يوجد  ١٩٩٢يونيه / حزيران١٥  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال        

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٣فرباير / شباط٧

والربوتوكـولحلقوق املدنيـة والـسياسية،   اخلاص بـا لعهد الدويل الثاين ل الربوتوكول االختياري    : طرفاً فيها  يةغينيا االستوائ املعاهدات األساسية اليت ليست     
 والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،،)٣(لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      االختياري ل 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوقو،   وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           ول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    والربوتوك

اتفاقية حقوق األشـخاص ذويوم،   واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره         ،الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      
  .االختفاء القسرين  والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص م،اإلعاقة

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال عاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية وامل
 ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو
واالتفاقية  وضع عدميي اجلنسية بشأننعم، باستثناء االتفاقية  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 خفض حاالت انعدام اجلنسية بشأن 
  الثالث  اإلضايفنعم، باستثناء الربوتوكول )٦( هباةامللحق ة اإلضافيتال والربوتوكو١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
ملكافحة التمييـز يف    ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (اتفاقية اليونسكو   

 جمال التعليم
 ال
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 غينيا االستوائية علـى     لتمييز ضد املرأة  جلنة القضاء على ا   ، شجعت   ٢٠٠٤يف عام     -١
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة             

وأوصـت جلنـة    . )٨(واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
ختياري التفاقية حقوق الطفـل     حقوق الطفل غينيا االستوائية بالتصديق على الربوتوكول اال       

  .)٩(املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  –اء ب  
التعسفي أن القوانني واللوائح    ، الحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز       ٢٠٠٧يف عام     -٢

اإلجـراءات  قانون  اجلنائي، و ا القانون   يم االستعمار ال تزال سارية، وال س      صرثة من ع  واملور
 عام   مع دستور  تتوافقشتمل على مبادئ ومعايري ال      ت يت، ال  العسكري قضاءاجلنائية، وقانون ال  

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا إزاء     ٢٠٠٤ويف عام   . )١٠( والصكوك الدولية  ١٩٩٥
و ، وأوصت بإلغـاء أ    )١١(على أساس تبعي   تطبيق عدد من القوانني املعتمدة قبل االستقالل،      
  . )١٢(تعديل مجيع األحكام اليت ال تتعارض مع االتفاقية

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ازدواجية النظام القانوين               -٣
. )١٣(املتمثل يف القانون املدين والقانون العريف والذي يؤدي إىل استمرار التمييز ضـد املـرأة              

جيل بإجراء اإلصالحات إلزالة أوجه عدم االتـساق بـني          وحثت غينيا االستوائية على التع    
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم اتـساق          . )١٤(القانون املدين والقانون العريف   

بعض القوانني العرفية مع االتفاقية، وأوصت بضمان أن تعلو القوانني الوطنية على القـوانني              
  .)١٥(العرفية املتضاربة

 أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لكون التشريع الذي ُسـن            ،٢٠٠٤ويف عام     -٤
مؤخرا مل يعكس بصورة كاملة اتفاقية حقوق الطفل أو املعايري الدولية األخـرى حلقـوق               

وأوصت مبواصلة اجلهود لصياغة قانون جديد لألسرة؛ وضمان أن ميتثـل قـانون             . اإلنسان
طار وأشار إ . )١٦(عايري حقوق اإلنسان الدولية   األسرة اجلديد والقوانني األخرى امتثاالً تاماً مل      

 إىل عدم تطبيـق االتفاقيـات       ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة   عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية    
  .)١٧(الدولية يف القانون احمللي بصورة كافية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل

ُيجـرم   إىل اعتمـاد قـانون   ٢٠٠٧وأشارت إحدى وثائق برامج اليونيسيف لعام         -٥
  .)١٨(٢٠٠٤استغالل األطفال واالجتار هبم يف عام 
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   وهيكلهانساناإلقوق حلاملؤسسي اإلطار   –جيم   
، مل يكن لدى غينيا االستوائية مؤسسة وطنية حلقـوق          ٢٠٠٩أغسطس  /حىت آب   -٦

  جلنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة            من جانب    معتمدةاإلنسان  
  .)١٩(نحقوق اإلنسا

والحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عمل اللجنـة الوطنيـة حلقـوق               -٧
اإلنسان، وخاصة بشأن مسألة التوقيف واالحتجاز، بوصفه تطورا إجيابيا، وأوصى يف عـام             

 حريـة  يف ، كان املقرر اخلاص املعين باحلق٢٠٠٣ويف عام . )٢٠( بتعزيز هذه اللجنة٢٠٠٧
  .)٢١(انتباه احلكومة إىل مبادئ باريس يف هذا الصدد قد وجه والتعبري الرأي
 على إنشاء آلية مستقلة     ٢٠٠٤وشجعت جلنة حقوق الطفل غينيا االستوائية يف عام           -٨

  .)٢٢(وفعالة ترصد تنفيذ االتفاقية

  التدابري السياساتية  –دال   
مـاد  ، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن تقديرها العت          ٢٠٠٤يف عام     -٩

  .)٢٣(السياسة الوطنية للنهوض باملرأة
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضع غينيا االستوائية وتنفذ خطة           ٢٠٠٤ويف عام     -١٠

  .)٢٤(عمل وطنية شاملة جديدة لصاحل األطفال
 إىل إقرار خطة عمل وطنية يف       ٢٠٠٧وأشارت إحدى وثائق برامج اليونيسيف لعام         -١١
  .)٢٥(ألطفال واالجتار هبم ملكافحة استغالل ا٢٠٠٤عام 
 إىل أن   ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفتـرة    طار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     وأشار إ   -١٢

  .)٢٦()٢٠١٥(احلكومة وضعت خطة وطنية لتطوير التعليم للجميع 
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  –ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  –ألف   

  اون مع هيئات املعاهداتالتع  –١  

  )٢٧(عاهدةملنشأة مبيئة ااهل
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
تأخر تقدمي التقـارير األوَّيل إىل          -  -  جلنة القضاء على التمييز العنصري

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣الثالث منذ عام    
   على التوايل٢٠٠٧و

ق االقتـصادية   اللجنة املعنية بـاحلقو   
  واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقـارير األوَّيل إىل          -  -
 ١٩٩٥ و ١٩٩٠الرابع منذ عام    

   على التوايل٢٠٠٥ و٢٠٠٠و
 ٢٠٠٣نـوفمرب   /تشرين الثاين   -  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  )إجراء عدم تقدمي التقارير(
تأخر تقدمي التقرير األوَّيل منـذ        

  ١٩٩٨عام 
تأخر تقدمي التقرير السادس منذ       -  ٢٠٠٤يوليه /متوز  ٢٠٠٤  لقضاء على التمييز ضد املرأةجلنة ا

  ٢٠٠٥عام 
تأخر تقـدمي التقريـرين األوَّيل          -  -  جلنة مناهضة التعذيب

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣والثاين منذ عام    
  على التوايل

جلـامع  حيل موعد تقدمي التقرير ا        ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٣  جلنة حقوق الطفل
 يف  للتقارير من الثاين إىل الرابـع     

  ٢٠٠٩عام 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     

  املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقرير األوَّيل منـذ          -  -
  ٢٠٠٥عام 

 بالتزامهـا بتقـدمي   غينيا االستوائيةفاء عدم وتعتقد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن     -١٣
 والتعبري الرأي حرية يف باحلقوحث املقرر اخلاص املعين . )٢٨( ميثل إخالال خطريا بالعهدريراتقال

احلكومة على الوفاء بالتزامها بتقدمي التقارير وإجـراء حـوار موضـوعي مـع هيئـات                
  .)٢٩(املعاهدات
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال   دعوة دائمةُوجهت

املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو               آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  )٣٠()٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨-٩(الالإنسانية أو املهينة 

  )٣١()٢٠٠٧ه يولي/ متوز١٤-٨(الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي 
 / كـانون األول ٧-٢ (والتعـبري  الـرأي  حريـة  يف احلقب املعين اخلاص املقرر

  )٣٢()٢٠٠٢ديسمرب 
  ال توجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 مبسألة املعين لالعام الفريقاملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ وحبالة املقرر اخلاص املعين   الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
، طلبت يف املصري تقرير يف الشعوب حق ممارسة إلعاقة كوسيلة املرتزقة استخدام

  ٢٠٠٧عام 
أعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عـن امتنانـه للحكومـة علـى                التعاون أثناء البعثات/ التيسري 

كره للحكومة على    وأعرب املقرر اخلاص املعين مبسالة التعذيب عن ش        )٣٣(.تعاوهنا
  )٣٤(ببعثة إىل البلد للقيام هلدعوهتا 

  -  متابعة الزيارات
مجلـة أمـور    يف  أرسلت مثاين رسائل، خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، تتعلـق             الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

   تبعث احلكومة برد على أية رسالةومل. امرأتنيجموعات حمددة ومب
 املهل احملددة على أيٍ من االستبيانات اخلمسة عـشر    خالل غينيا االستوائية مل ترد     )٣٥(لى االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعيةالردود ع

  )٣٦(اإلجراءات اخلاصةيف إطار اليت أرسلها املكلفون بواليات 

  قوق اإلنساناملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية   –باء   

 مييزاملساواة وعدم الت  -١  

، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضاعف غينيا االستوائية جهودهـا           ٢٠٠٤يف عام     -١٤
لكفالة تنفيذ القوانني القائمة اليت تتضمن مبدأ عدم التمييز، وأن تعتمد استراتيجية اسـتباقية              
وشاملة لتغيري املواقف والقيم والقضاء على التمييز القائم على أية أسـس واملوجـه ضـد                

  .)٣٧(لضعيفة، وال سيما فتيات وأطفال األسر الفقرية والريفيةاجملموعات ا
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التمييز ضد املـرأة يف احليـاة                 -١٥

، أوصت جلنة القضاء على التمييـز       ٢٠٠٤ويف عام   . )٣٨(السياسية واالجتماعية واالقتصادية  
ز ضد املرأة يتمشى مع االتفاقية وبأن تويل أولوية عليا          ضد املرأة احلكومة بوضع تعريف للتميي     
  .)٣٩(لوضع تشريع شامل يتوافق مع االتفاقية
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وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار املعايري والعادات               -١٦
مارسـات  املووالتقاليد الثقافية السلبية الراسخة، مبا يف ذلك الزواج القسري والزواج املبكر،         

، والعادات املتـصلة بـدفع املهـور       الترمل، وزواج األخ من زوجة أخيه املتوىف      يف حاالت   
   وحثـت   .)٤٠(وكذلك انتشار القوالب النمطية اليت تنطوي علـى التمييـز ضـد املـرأة             

غينيا االستوائية على معاجلة هذه القضية دون تأخري، بالتعاون مع اجملتمع املـدين، وزيـادة               
 كمـا   .)٤١(ملبذولة لتصميم وتنفيذ برامج شاملة للتعليم والتوعية بشأن هذه القضايا         اجلهود ا 

أو /ملنع الزجيات غـري القانونيـة و      باختاذ تدابري   غينيا االستوائية   أوصت جلنة حقوق الطفل     
  .)٤٢(أو القسرية/املبكرة و

شريع ينظم  وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم وجود ت              -١٧
 اليت متيز ضد املرأة، مبا يف ذلك ما يتعلـق           األسرةالزواج العريف واجلوانب األخرى من قانون       

بتعدد الزوجات واملرياث والوصاية على األطفال، كما أعربت عن قلقها لكـون اجلهـود              
ـ  و .)٤٣( مل حتقق جناحا حىت اآلن     واج العريف املبذولة من أجل اعتماد تشريعات تنظم الز       ا بينم

اللجنة باملرسوم الرئاسي الذي يلغي حبس املرأة لعدم إعادة املهر يف حالة انفصاهلا عن        رحبت  
  .)٤٤(إزاء عدم العلم بوجود هذا املرسوم وتنفيذهفقد أعربت عن قلقها املستمر زوجها، 

شري إىل وجـود    وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير اليت ت            -١٨
، وأوصت  )Bubi" (بويب "لاأقلية  ضد جمموعات األقليات اإلثنية واضطهادها، وال سيما         متييز

  .)٤٥(ق املساواة لكافة اجملموعات اإلثنيةيف احلبأن تكفل غينيا االستوائية 

  يف احلياة واحلرية واألمنالفرد حق   -٢  
 على إلغـاء    ، شجعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان غينيا االستوائية       ٢٠٠٣يف عام     -١٩

  .)٤٦(عقوبة اإلعدام
ممارسـة   بشأن  املثبتة بأدلة، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء االهتامات ٢٠٠٣ويف عام     -٢٠

التعذيب املنهجي وسوء املعاملة يف غينيا االستوائية، وأوصت بعدم اسـتعمال أي أقـوال أو       
قرر اخلـاص املعـين     ، وجد امل  ٢٠٠٨ ويف عام    .)٤٧(ىل هبا حتت التعذيب كدليل    ُيداعترافات  

التعذيب بصورة منهجية ضـد األشـخاص الـذين    قد مارست  مبسألة التعذيب أن الشرطة     
، مثل األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جلرائم سياسية وعادية، وخاصـة يف            "التعاون"يرفضون  

وأضاف أنه يبدو أن قـوات  ) Malabo(وماالبو ) Bata(خمافر الشرطة املركزية يف مدينيت باتا      
 متارس التعذيب بدرجة أقل، وأشار إىل أنه نظرا ملنعه مـن دخـول املرافـق                درك الوطنية ال

وكـان التعـذيب يف   . العسكرية، مل يستطع التحقق من االدعاءات املوجهة ضد العسكريني    
معظم احلاالت هبدف انتزاع معلومات أو اعترافات؛ وكان يقصد به يف بعـض احلـاالت               

اليت " األدلة"ووجد املقرر اخلاص أن     .  البتزاز األموال  وسيلةًدامه  استخاملعاقبة أو الترهيب أو     
، رأى الفريـق    ٢٠٠٧ ويف عام    .)٤٨( حتت التعذيب عادة ما تستعمل كأساس لإلدانة       ُتنتزع



A/HRC/WG.6/6/GNQ/2 

GE.09-15763 8 

عترب خطوة إجيابية ملنـع      يُ ٦/٢٠٠٦العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن إصدار القانون رقم         
  .)٤٩(التعذيب ومعاقبة مرتكبيه

 تفيد بأن   ٢٠٠٨وقد تلقى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب تقارير عديدة يف عام              -٢١
 من جاب حراس السجون على مرأى ومسمع اعتياديةالعقوبة البدنية ال تزال تستعمل بصورة  

 ويف عـام  .)٥٠()Black Beach" (الشاطئ األسـود "و" باتا"من السجناء اآلخرين يف سجين 
 حقوق الطفل عن قلقها لكون العقوبة البدنية متارس على نطاق واسع            ، أعربت جلنة  ٢٠٠٤

القانون يف األسـرة  مبوجب  وأوصت مبنع العقوبة البدنية صراحة     ،)٥١(عترب مقبولة اجتماعيا  وُت
  .)٥٢(واملدارس واملؤسسات األخرى واالضطالع حبمالت تثقيف عامة بشأن هذه املسألة

مـا  دها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب       اليت حدّ املشاكل الرئيسية األخرى    من  و  -٢٢
قـد   االدعاءات اليت تفيد بأن بعض األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم سياسـية             يتمثل يف 

ـ احُتجزوا انفراديا يف سجن الشاطئ األسود ملدة تصل إىل أربع سنوات وقُ            دت أرجلـهم   ّي
أعرب املقرر اخلاص عـن قلقـه إزاء         كما   .)٥٣(بالسالسل احلديدية يف مجيع األوقات تقريبا     

عنف بني احملتجزين لدى الشرطة أو قـوات الـدرك          ممارسات  التقارير اليت تشري إىل وجود      
  .)٥٤( ُيزعم أن السلطات تتجاهله أو تتغاضى عنههو أمرالوطنية، و

، الحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن الشرطة وقوات          ٢٠٠٧ويف عام     -٢٣
لوطنية تتمتع عمليا بصالحيات وسلطات مفرطة، تؤدي يف كثري مـن األحيـان إىل              الدرك ا 

 كما الحظ الفريق العامل عدم االمتثال العام للقاعدة         .)٥٥(حاالت توقيف واحتجاز تعسفي   
  .)٥٦( ساعة٧٢اليت تنص على وجوب مثول احملتجزين أمام سلطة قضائية خالل 

 املفرطة اليت تتمتع هبا القوات املسلحة الـيت       كما الحظ الفريق العامل الصالحيات        -٢٤
 علـى   اختـصاصها العـسكري    بعمليات التوقيف، ومتارس     قومالسجون، وت تتحكم فعلياً ب  

 ووجد أن اجلنود يقومون بعمليات توقيف واحتجاز بالرغم من أهنم ال يتمتعون             .)٥٧(املدنيني
  يـق العامـل عـدم وجـود         والحظ الفر  .)٥٨(بالصالحيات القانونية الالزمة للقيام بذلك    

  طات العـسكرية أن    تجـزهم الـسل   حتلألشخاص الـذين    من خالهلا   قنوات قانونية ميكن    
  .)٥٩(يطالبوا حبقوقهم

 ويف  .)٦٠(وأعرب الفريق العامل عن قلقه بصفة خاصة إزاء ممارسة االحتجاز السري            -٢٥
حبـدوث  ير اليت تفيد    ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقار         ٢٠٠٣عام  

 الفريق العامل واللجنـة    أوصى و .)٦١(سريةمراكز احتجاز شبه    ووجود  احتجاز غري مشروع    
 وأضافت اللجنة .)٦٢(املعنية حبقوق اإلنسان بأن تضع احلكومة حدا ملمارسة االحتجاز السري      

  يـا،  املعنية حبقوق اإلنسان أنه ينبغي وضع احملتجزين يف أماكن احتجاز معتـرف هبـا رمس              
   عـن إيـداع احملتجـزين       حدَّثـة وأن على السلطات أن حتتفظ بـسجالت منظمـة ومُ         

  .)٦٣(وإطالق سراحهم
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إلقاء القـبض   أنه جيري   املعين مبسألة التعذيب    اخلاص  والحظ الفريق العامل واملقرر       -٢٦
على املهاجرين غري النظاميني واحتجازهم بصورة منهجية، خاصة يف زنزانات الشرطة، دون            

 والحظـا أن    .)٦٤(أو الغـذاء  / إمكانية حصوهلم على املـاء و      إتاحةأساس قانوين ودون    أي  
املهاجرين غري النظاميني ميكن أن يظلوا يف احلجز لفترة زمنية غري حمددة حىت يتم البـت يف                 

، حيثما  مبنع احتجاز املهاجرين غري النظاميني      كما أوصيا  .)٦٥( أو حىت ميكن ترحيلهم    وضعهم
 متتعهم جبميع احلقوق املعترف هبا لألشخاص احملرومني من احلريـة مبوجـب             وكفالةأمكن،  

  .)٦٦(الصكوك الدولية
قلق سوء األوضاع يف مرافق بالحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  ٢٠٠٣يف عام و  -٢٧

 ووجد الفريـق العامـل املعـين        .)٦٧(االحتجاز، وخاصة املرافق التابعة للسلطات العسكرية     
ال تفـي   ) Evinayong" (إيفينايونغ"السجون القدمية يف باتا و    أوضاع  لتعسفي أن   باالحتجاز ا 

 ووفقا للمقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب،        .)٦٨(بالشروط الدنيا الالزمة لصالحية اإلقامة    
فإن زنزانات االحتجاز التابعة للشرطة وقوات الدرك الوطنية كانت بصفة عامـة يف حالـة               

قدم الغذاء سوى من جانب أسر أو أقارب احملتجزين؛ كما أن احلصول            وعموما، ال ي  . رديئة
. د بشدة؛ وال ُيسمح للمحتجزين يف كثري من األحيان باستعمال دورات املياه           قّيعلى املياه مُ  

احلصول التمارين الرياضية كما أهنم ال يستطيعون        الفرصة للمحتجزين كي ميارسوا      ال تتاح و
ا تلقى املقرر اخلاص العديد من الشكاوى اليت تفيد بأن الغذاء            كم .)٦٩(على الرعاية الصحية  

 ،)٧٠(غري كاف إذا مل يستكمل بغذاء يقدمه أعضاء األسرة وذلك يف مجيع السجون اليت زارها
 سجن الشاطئ األسود اضطروا إىل تقاسم األسّرة يف بعض          عنابروأُبلغ بأن املساجني يف أحد      

فيما يتعلق هبذا السجن أن الزيارات األسرية ممنوعة،        أيضاً  ة   ومن شواغله الرئيسي   .)٧١(األحيان
  .)٧٢(فيما يبدو، إال لبعض السجناء

 عـن  واألطفال   النساءفصل  ال جيري   ووجد املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أنه          -٢٨
 وأعربت اللجنـة    .)٧٣(الرجال احملتجزين يف السجون أو لدى الشرطة وقوات الدرك الوطنية         

  .)٧٤( ألعمال السخرةنزالء مرافق االحتجازإخضاع ة حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء املعني
 عن قلقها إزاء عدم وجـود سياسـات   املرأة ضد التمييز على القضاء جلنةوأعربت   -٢٩

، واالغتـصاب، مبـا يف ذلـك    املـرتيل وبرامج تتصدى للعنف ضد املرأة؛ وحاالت العنف   
 القائمـة   املواقفعتداء اجلنسي على املرأة؛ واستمرار      االغتصاب الزوجي، ومجيع أشكال اال    

على السلطة األبوية اليت تعترب أن تأديب أعضاء األسرة، مبا يف ذلك النساء، عن طريق العقوبة         
سن تشريع بشأن   إىل   اللجنة غينيا االستوائية، بصفة خاصة،       دعت و .)٧٥( مقبوالً ، أمراً البدنية

العنـف  جترمي ممارسة    أشكال االعتداءات اجلنسية لضمان       وتشريع بشأن مجيع   املرتيلالعنف  
وأوصت اللجنة بوضع برامج تدريب، وإنـشاء مراكـز         . ضد النساء والفتيات فعال إجراميا    

  .)٧٦(لتقدمي املشورة إىل ضحايا أعمال العنف، واالضطالع حبمالت توعية بشأن هذه املسألة
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د الكبري من األطفـال، وال سـيما        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العد         -٣٠
 عدم التنفيذ الفعال لقوانني العمل إزاءالفتيات، ممن يعملون يف الشوارع وكخدم يف املنازل، و        

 غينيا االستوائية عدد األطفـال      رّد وأوصت اللجنة بأن ُتق    .)٧٧(وآليات مراقبة عمل األطفال   
ع الزراعي، من أجل تصميم وتنفيـذ       العاملني، مبن فيهم اخلدم يف املنازل والعاملون يف القطا        

تيجيات وسياسات عامة شاملة ملنع ومكافحة االستغالل االقتصادي يف تلك القطاعات؛        استرا
 ويف عـام    .)٧٨(واالضطالع حبمالت توعية ملنع ومكافحة االستغالل االقتصادي لألطفـال        

 ملنظمة العمل الدوليـة   التابعةوالتوصيات االتفاقيات بتطبيق املعنية اخلرباء جلنة، طلبت ٢٠٠٩
.  عاما للتوظيـف أو العمـل      ١٤أن تضمن احلكومة عدم قبول أي شخص يقل عمره عن           

ووجهت اللجنة سؤاال إىل احلكومة عما إذا كانت مناقشات ثالثية األطراف قد جرت قبل              
 .)٧٩( االستغالل يف جمال النفط هو جمال العمل اخلطري الوحيد يف البلديف ما إذا كانالبت 

الذين طفال  األعدد  مشكلة تزايد   عدة توصيات ملعاجلة    حقوق الطفل   جلنة  وقدمت    -٣١
  .)٨٠(البغاء يف العاصمةُيستغلون يف 

وجـود إطـار حلمايـة       إىل   ٢٠٠٧وأشارت إحدى وثائق برامج اليونيسيف لعام         -٣٢
أخرى، غري أن عدم وجود آليات مالئمة حلماية األطفال يف جماالت           .  االجتار هبم  مناألطفال  

إىل تفـضي    اًمقترنا بوضع غينيا االستوائية بوصفها جاذبة للنشاط االقتصادي، قد هيأ ظروف          
  .)٨١(استغالل األطفال، وال سيما يف القطاع غري الرمسي

   وسيادة القانون، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب،إقامة العدل  -٣  
 تضع غينيا االستوائية حدا      بأن ٢٠٠٣ يف عام    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   أوصت    -٣٣

 املقرر اخلاص   كما أكد  و .)٨٢( من العقاب  لثقافة إفالت مرتكيب جرائم التعذيب وسوء املعاملة      
، فإن عدم وجود نظام إلقامة العدل يعمـل بـصورة           ٢٠٠٨املعين مبسألة التعذيب يف عام      

ع ميكن  وضظهور   على   ا، قد شجع   اليت نتجت عن ذلك    عدم سيادة القانون  ، وحالة   صحيحة
ووفقا للمقرر اخلاص، تشتمل العوامل املؤديـة إىل هـذا          . أن يستمر فيه التعذيب بال هوادة     

املوقف على عدم وجود نظام قضائي مستقل؛ وتفشي الفساد؛ وعدم فعالية ضمانات أوامـر    
 أجهـزة  األمن التابعة للدولة، وهـي       أجهزةاإلحضار؛ وعدم وجود متييز واضح بني خمتلف        

 وتسيطر فعليا على النظام القضائي؛ واإلفالت شبه الكامل من العقاب على            عسكرية مسلحة 
  .)٨٣( بشأن منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه٦/٢٠٠٦الرغم من صدور القانون رقم 

 والفريـق العامـل املعـين       ٢٠٠٣وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عـام           -٣٤
إزاء  قضائي مستقل و   جهازء عدم وجود     عن قلقهما إزا   ٢٠٠٧باالحتجاز التعسفي يف عام     

 الفصل السليم بني الـسلطة التنفيذيـة والـسلطة          كفل تعيني وعزل القضاة اليت ال ت      شروط
 وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء اضطالع جملـس نـواب      .)٨٤(القضائية

دوره بـصفته    و الشعب باحملاكمات، وأوصت باختاذ خطوات لضمان استقالل القضاء عمليا        
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اختصاص واسـتقاللية القـضاة     كفاءة  وضمان  السلطة الوحيدة املسؤولة عن إقامة العدل،       
 يف عـام  والتعـبري  الـرأي  حرية يف احلقباملقرر اخلاص املعين  والحظ .)٨٥(منهم الوظيفيوأ

 أن القضاة واحملامني مل حيصلوا على أي تدريب بشأن قواعد ومعايري حقوق اإلنسان،             ٢٠٠٣
 وأوصـى   .)٨٦(معرفتهاس لديهم سوى سبل حمدودة للوصول إىل النصوص التشريعية أو           ولي

  .)٨٧( قضائي مستقل مبوجب القانونجهازالفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بإنشاء 
وأوصى الفريق العامل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأال يكون للمحاكم العسكرية             -٣٥

 كون كما أوصى الفريق العامل باختاذ ما يلزم كي ي  .)٨٨(ا حماكمة املدنيني  والية قضائية جتيز هل   
  .)٨٩(مع املبادئ الدوليةمتسقاً اإلطار القانوين لتنظيم وعمل ووالية احملاكم العسكرية 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء عدم وجود نظام            ٢٠٠٣ويف عام     -٣٦
 قـضاء  وأوصت بضمان التنفيذ الكامـل ملعـايري         ،)٩٠(قضائي لألحداث وحماكم لألحداث   

، اتفق الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي على أن هناك          ٢٠٠٧ ويف عام    .)٩١(ألحداثا
 وأشار املنسق املقيم إىل أنه      .)٩٢( لألحداث قضائي عصري حاجة إىل حبث مسألة وضع نظام       

  .)٩٣(األحداث لقضاءم يف إعداد خطة لوضع وتنفيذ نظا ٢٠٠٨يف عام ُشرع قد 
  والحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن احملامني يف القـضايا اجلنائيـة               -٣٧

 أثناء الدفاع   جديةال يقومون بدفاع حقيقي وفعال، والحظ أن احملامني يواجهون صعوبات           
امر اإلحضار،   وأوصى مبراجعة وتعديل اإلجراءات احلالية املتعلقة بتطبيق أو        .)٩٤(عن موكليهم 

واحلماية واملراجعة الدستورية، بغية تسهيل استعماهلا وحبيث تكون أكثر فعاليـة للتـصدي             
حلاالت انتهاك الضمانات اليت يكفلها الدستور وحقوق اإلنسان، وخاصة ضد االحتجـاز            

 وشدد الفريق العامل على أنه ينبغي ضمان إمكانية وصول احملامني إىل خمـافر              .)٩٥(التعسفي
  .)٩٦(رطة ومجيع السجونالش
وشدد الفريق العامل على أن القانون اجلنائي ينبغي أن حيدد عقوبات تتناسب مـع                -٣٨

كمـا  . بدائل للحـبس على  ويةجملتمعة ا دماخلإمكانية  إتاحة  خطورة اجلرمية، وأن ينص على      
  .)٩٧(ينبغي حبث مسألة وضع نظم للعدالة اإلصالحية

 عن قلقها من أن معظم      لقضاء على التمييز ضد املرأة    جلنة ا ، أعربت   ٢٠٠٤ويف عام     -٣٩
النساء ال تتوفر هلن املعلومات واملوارد الالزمة للوصول إىل احملاكم املدنية وال يزلن خيـضعن               

إطار عمل األمم املتحـدة      وكان   .)٩٨( احملاكم التقليدية اليت تطبق القانون العريف      الختصاص
  .)٩٩(اثلة قد قدم معلومات ممللمساعدة اإلمنائية

  التنقلحرية   -٤  
 عن طريق إزالة احلـواجز      التنقلأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بضمان حرية          -٤٠

العسكرية على الطرق أو اختاذ خطوات ملنع استعماهلا كوسيلة لالبتزاز، وإلغاء طلب احلصول     
  .)١٠٠( وإلغاء ممارسة النفي السياسي الداخلي،على تأشرية للخروج من البلد



A/HRC/WG.6/6/GNQ/2 

GE.09-15763 12 

  واحلـق يف املـشاركة يف احليـاة         الـسلمي،  معيات والتجمع اجلوين  كحرية التعبري وت    -٥  
  العامة والسياسية

 عن قلقه إزاء ٢٠٠٣يف عام  احلق يف حرية الرأي والتعبري    املقرر اخلاص املعين ب   أعرب    -٤١
اإلداريـة  عدم وجود وسائل إعالم مسعية ومرئية حرة ومستقلة يف البلد والعقبات القانونية و            

 وأشار إىل أن الصحافة األجنبية مل تكن متاحـة          .)١٠١(اليت تواجهها وسائل اإلعالم املطبوعة    
وأشار املقرر اخلاص إىل صـدور بعـض        . أساسا وتعوق السلطات استريادها إعاقة شديدة     

 وأوصى بأن تشجع احلكومة     .)١٠٢(اجملالت بصفة غري دورية يف حني ال توجد صحف يومية         
ل إعالم متعددة وحرة ومستقلة؛ ومحاية واحترام االستقاللية التحريرية؛ وحريـة           تطوير وسائ 

  .)١٠٣(الصحفيني يف الرأي والتعبري
املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الـرأي        وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و       -٤٢

 للـسماح  ١٩٩٩ لعـام  ١ بأن تعدل غينيا االستوائية القانون رقـم     ٢٠٠٣يف عام    والتعبري
 وأوصى املقرر اخلاص أيـضا      .)١٠٤(بتسجيل وتشغيل منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية      

بأن متنح السلطات املختصة على وجه السرعة االعتراف القانوين باحلق يف تكوين اجلمعيات             
، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على      ٢٠٠٧ ويف عام    .)١٠٥(واملنظمات غري احلكومية األخرى   

  .)١٠٦( ضد املرأة بتهيئة بيئة متكينية إلنشاء وتشغيل املنظمات النسائية غري احلكوميةالتمييز
وأكد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي وجود عدد من احملتجزين يف السجون              -٤٣

  .)١٠٧(نتيجة ممارستهم حلقوقهم السياسية، ودعا احلكومة إىل تسوية أوضاعهم
ألمني العام لألمم املتحدة إجراء انتخابات حملية وتشريعية        ، الحظ ا  ٢٠٠٨ويف عام     -٤٤

، ومشاكل تتعلق بعـدم     الناخبنيمشاركة نسبة منخفضة جدا من      تشري إىل   مع ورود تقارير    
استقالل جلان االنتخاب وعدم وجـود    بلناخبني يف الوقت املناسب، و    ا بطاقات تسجيل    توفر

ب موثوقة ومستقلة فعـال ال يـزال مـن          وأضاف أن إنشاء جلنة انتخا    . شفافية بصفة عامة  
 املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعـبري        ، أعرب   ٢٠٠٣ ويف عام    .)١٠٨(التحديات

عن قلقه إزاء النقد املتكرر الذي يشري إىل أن العمليات االنتخابية على املـستوى الرئاسـي                
أن النتائج مل تعكس رغبـة       بصفة عامة أو     ةكن عادل توالتشريعي وعلى مستوى البلديات مل      

بصورة منهجية أثنـاء تنظميهـا ملـسريات    قد أُعيق املعارضة نشاط وأشري إىل أن   . الناخبني
. توفر هلا سبل الوصول إىل وسائل اإلعالم حىت خالل احلمالت االنتخابيـة           تومؤمترات ومل   

تـرب مواتيـة    نادرة، فإن األجواء مل تع    كانت   عنها   املبلّغ حاالت العنف الواضحة     رغم أن و
  .)١٠٩(إلجراء عملية انتخابية وفقا لقواعد الدميقراطية والقوانني احمللية

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لكون عدد النساء يف                -٤٥
مناصب صنع القرار قليال جدا يف جماالت الشؤون السياسية والسلك القـضائي واخلدمـة              

 تدابري خاصة مؤقتة، وتنفيذ برامج تدريب       اختاذ ب ٢٠٠٤أوصت اللجنة يف عام      و .)١١٠(املدنية
 وأشار مصدر بشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عـام           .)١١١(وتوعية بشأن هذه املسألة   
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 ٢٠٠٤ يف املائة يف عـام       ٥ إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملان بلغت            ٢٠٠٨
  .)١١٢(٢٠٠٨ يف املائة يف عام ١٨و

  عادلة ومواتيةعمل ظروف التمتع بيف واحلق يف العمل   -٦  
، مثلما الحظـت    ٢٠٠٨الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام            -٤٦

 .)١١٣(، عدم وجود نقابات عمال قائمة يف البلد       ٢٠٠٣اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام       
 املنظمـات   ، بدون تـأخري   ،مل الدولية أن تسجل احلكومة    وطلبت اللجنة التابعة ملنظمة الع    

النقابية وأن تبلغها بالتدابري املتخذة أو املقرر اختاذها لضمان متكن العمال من إنشاء املنظمات              
  .)١١٤(اليت خيتاروهنا

  ستوى معيشي مناسبيف التمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي و  -٧  
أن غينيا االستوائية شهدت، منذ      إىل   ٢٠٠٧ أشارت إحدى وثائق اليونيسيف لعام      -٤٧
عترب البلد مـن البلـدان      وُي. ، منوا اقتصاديا كبريا، نتيجة استغالل املوارد النفطية       ١٩٩٥عام  

  املتوسطة الدخل؛ غري أن األغلبية العظمى من السكان ال تزال فقـرية والتنميـة البـشرية                
 ل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة     طار عم إ اشتملقد   و .)١١٥( تواكب النمو االقتصادي   ال

 وأضافت وثيقة اليونيسيف أنه بـالرغم مـن         .)١١٦( على حتليل مماثل   ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة  
زيادة نسبة االعتمادات احلكومية املخصصة للخدمات االجتماعية بصورة دورية، فإن االلتزام           

امة للقطاع االقتصادي    يف املائة من االستثمارات الع     ٤٠ بتخصيص   ١٩٩٤املتعهد به يف عام     
وأشارت وثيقة اليونيسيف إىل أن اإلطار املؤسسي املطلـوب         . ينبغي أن ينفذ بصورة أسرع    

  إلعادة توزيع الثروة مل يوضع بعد؛ ومل يوضع أي نظام حىت اآلن ملراقبة امليزانيـة لـضمان                 
  .)١١٧(التزام احلكومة

بالغ إزاء استمرار تفـشي     ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ال       ٢٠٠٤ويف عام     -٤٨
العدد الكبري املتبقي من األطفال الذين مل يتمتعوا بعد باحلق يف مستوى معيـشي              إزاء  الفقر و 

  .)١١٨(مالئم، وأوصت، كمسألة ذات أولوية، بتنفيذ خطة وطنية فعالة للحد من الفقر
 فشي الفقر يف   عن قلقها إزاء ت    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت    -٤٩

األوضاع االجتماعية واالقتصادية السيئة، وال سيما بالنـسبة للنـساء          وإزاء   النساء   صفوف
 وحثت اللجنة غينيا االستوائية على أن جتعل تشجيع املساواة بـني اجلنـسني    .)١١٩(الريفيات

 ىلاليت هتـدف إ   تلك  عنصرا واضحا من خططها وسياساهتا الوطنية املتعلقة بالتنمية، وخاصة          
التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة؛ وأن تويل االعتبار الواجب الحتياجـات             

. النساء الريفيات؛ وأن تقضي على التمييز ضد املرأة فيما يتعلـق مبلكيـة وإرث األراضـي            
يف مجيع برامج    ودعت اللجنة غينيا االستوائية إىل التشديد على حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة          

  .)١٢٠( مع املنظمات الدولية واملاحنني الثنائينيالتعاون اإلمنائي
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عدم حصول النساء والفتيات علـى خـدمات    أيضاً إزاء وأعربت اللجنة عن قلقها     -٥٠
ومعلومات عن تنظيم   ، وعلى   الرعاية الصحية املالئمة، مبا يف ذلك الرعاية قبل الوالدة وبعدها         

 .)١٢١(بـني املراهقـات   حلاالت احلمل   عدل املقلق   املناطق الريفية، وعن    األسرة، خاصة يف امل   
الـوعي وزيـادة إمكانيـة      مستوى  وأوصت بأن تبذل غينيا االستوائية اجلهود الالزمة لرفع         

الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية واحلصول على املساعدة الطبية، واختاذ خطوات فوريـة             
 .)١٢٢( األسرة للنساء والفتيات، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية         إلتاحة املعلومات املتعلقة بتنظيم   

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها لكون القيود القانونية املتعلقة بتوافر خدمات             
وأوصت بإلغـاء    معدالت احلمل واإلجهاض غري املشروع،    ارتفاع  تنظيم األسرة تؤدي إىل     

  .)١٢٣(هذه القيود
، أظهرت مؤشرات الصحة أن األطفـال       ٢٠٠٧ة برنامج اليونيسيف لعام     ويف وثيق   -٥١
، االلتهابات احلادة يف اجلهاز التنفـسي     ، و املالريالإلصابة بأمراض   يف وضع خطري نتيجة     هم  

، واألمراض اليت ميكن جتنبـها      محى التيفوئيد واإلسهال، وسوء التغذية، واألمراض الطفيلية، و     
 إىل أن   ٢٠٠٨شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة يف عـام           وأشار مصدر ب   .)١٢٤(بالتطعيم

 ١٥٥ اخنفض من     من املواليد األحياء   ١ ٠٠٠معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة لكل        
  .)١٢٥(٢٠٠٧ يف عام ١٥٠ إىل ٢٠٠٥يف عام 

فـريوس نقـص     انتشار   تزايدوأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء           -٥٢
) معظمهم مـن النـساء  ( بني البالغني )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب   /يةاملناعة البشر 
 يتـامى بـسبب فـريوس نقـص املناعـة          أصـبحوا لذين  عدد األطفال ا  تزايد  والشباب و 

، وأوصت بتعزيز التدابري لتجنب انتقال املرض من األم إىل الطفل؛ مع االهتمام           اإليدز/البشرية
؛ وتعزيـز أو    اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    أو املتأثرين ب   بصفة خاصة باألطفال املصابني   

؛ وضمان توفري املوارد    اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   تنفيذ محالت وبرامج التوعية بشأن      
فـريوس نقـص املناعـة    املالية والبشرية املالئمة للتنفيذ الفعال للربنامج الـوطين املتعلـق ب         

لتقرير التقييم القطري املشترك، أعطت احلكومة األولوية ملكافحة         ووفقا   .)١٢٦(اإليدز/البشرية
اإليدز، عن طريـق برنـامج متعـدد القطاعـات ملكافحـة            /فريوس نقص املناعة البشرية   

  .)١٢٧( واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسياإليدز/فريوسال
الصحة العامليـة   منظمة  /اإليدزاملعين ب ربنامج األمم املتحدة املشترك     وأشارت وثيقة ل    -٥٣

 اإليدز/ الذين حيملون فريوس نقص املناعة البشرية      الغني واألطفال ـبالتقديري لل  العدد   إىل أن 
 مبضادات فريوسات النسخ العكسيوأن تغطية العالج  ،  )١٢٨(١١ ٠٠٠بلـغ   ٢٠٠٧يف عام   
ـ      وأن النسبة املئوية للحوامل املصابات ب      .)١٢٩( يف املائة،  ٣١بلغت   ة فـريوس نقـص املناع
 خلفض خطـر    عالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي     الاليت حصلن على     اإليدز/البشرية

  .)١٣٠( يف املائة٣٣انتقاله من األم إىل الطفل بلغت 
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، فإن إمجايل نسبة    ٢٠٠٨ووفقا ملصدر بشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام            -٥٤
 .)١٣١(٢٠٠٦ املائة يف عام   يف ٤٣ بلغت   الذين يستخدمون مصادر مياه شرب حمسنة     السكان  

 .)١٣٢(وأشار تقرير التقييم القطري املشترك إىل مسألة سوء التغذية، وخاصة بالنسبة لألطفال،           
وال يوفر ما يزيد    .  يف املائة من السكان يشربون املياه من األهنار مباشرة         ٩٥وأضاف أن حنو    

  .)١٣٣( يف املائة من املدارس ماء صاحلا للشرب٦٠عن 
، أرسل املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق رسالة إدعاء إىل احلكومة ٢٠٠٦ عام ويف  -٥٥

مبدينة ماالبو، وذلـك يف حـضور       ) Banaba(فيما يتعلق باإلخالء القسري يف منطقة بانابا        
 ذلك  أنحيث ُيدعىمسؤولني حكوميني، وسلطات مدنية، وجنود مسلحني وضباط شرطة،         

اإلخالء كان مصحوبا بتـدمري     هذا  وأشري إىل أن    . أوى أسرة دون م   ٣٠٠ترك  قد أدى إىل    
عشوائي للمنازل واملمتلكات؛ وتعرض األشخاص الذين اعترضوا على ذلك إىل سوء معاملة            

اإلخالء والتدمري دون تشاور أو إعالن مسبق أو        وجرت عملية   وترهيب من جانب اجلنود؛     
وحىت اليوم، مل   . حلق يف االعتراض  إرسال أوامر إخالء ودون أن يكون للمقيمني يف املنطقة ا         

 وأشار مصدر بشعبة اإلحـصاءات يف األمـم         .)١٣٤(ترد احلكومة على رسالة املقرر اخلاص     
 إىل أن إمجايل نسبة سكان احلضر الذين يعيشون يف مناطق عشوائية يف ٢٠٠٨املتحدة يف عام 

  .)١٣٥( يف املائة٦٦,٣ بلغ ٢٠٠٥عام 

  احلق يف التعليم  -٨  
الذي يـنص   ) ١٩٩٥(جلنة حقوق الطفل مع التقدير اعتماد قانون التعليم         الحظت    -٥٦

 ألن غري أهنا أعربت عن قلقهـا        )١٣٦( ومضمون يف املرحلة االبتدائية    جماينعلى تعليم إلزامي    
وخاصة يف مرحليت   ال تزال منخفضة    ،  باملدارس واإلملام بالقراءة والكتابة   مستويات االلتحاق   
 إىل أن ٢٠٠٩ وأشارت وثيقة لليونسكو يف عام )١٣٧(ل التعليم االبتدائيالتعليم الثانوي وما قب

 ٦٩,٤ و ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٨٩,٥التعليم االبتدائي بلغ    دارس  معدل االلتحاق الصايف مب   
  .)١٣٨(٢٠٠٧يف املائة يف عام 

للقلـق  وكان التباين الكبري بني عدد الفتيان والفتيات يف املدارس من املسائل املثرية               -٥٧
 وأعربـت  .)١٣٩(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة       بالنسبة للجنة حقوق الطفل و    

من الفتيات  معدل تسرب   ارتفاع   عن قلقها إزاء     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      
 كمـا   )١٤٠( األسر لدىاملدارس نتيجة احلمل، والزواج املبكر واخنفاض أولوية تعليم الفتيات          

املرعية فيما  الثقافة والتقاليد   نابعة من   قلق استمرار التصورات ال   بالحظت جلنة حقوق الطفل     
نقص املـوارد الالزمـة     كذلك  حتد من التحاقهن بالتعليم، و    هي تصورات    و ،لفتياتخيص ا 

  .)١٤١(لتنفيذ الربامج التعليمية ونقص املدرسني املدربني
 بـأن   ملعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة      اللجنة ا وأوصت جلنة حقوق الطفل و      -٥٨

تواصل غينيا االستوائية تعزيز التدابري اليت هتدف إىل زيادة معـدالت االلتحـاق بـالتعليم               
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االبتدائي واألساسي، وخاصة للفتيات، وتوعية الوالدين بشأن قيمة التعليم يف املراحل املبكرة            
أمور أخرى، مبواصلة اجلهود إلصالح      وأوصت جلنة حقوق الطفل، ضمن       .)١٤٢(من الطفولة 

 لتنفيذ الربامج التعليمية بصورة فعالة،      كافيةالنظام التعليمي وضمان توفري موارد مالية وبشرية        
  .)١٤٣(التعليم للجميعإتاحة وخاصة اخلطة الوطنية املتعلقة ب

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات  –ثالثاً   
العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل إمكانيات غينيا االستوائية اهلائلـة          أشار الفريق     -٥٩

لتنمية االقتصادية، ولكنه الحظ أن بناء املؤسسات ال يزال حمدودا ومل تترسـخ             فيما يتعلق با  
جذور ثقافة حقوق اإلنسان مبا فيه الكفاية يف املؤسسات، أو محالت التوعيـة العامـة، أو                

كون هناك تنمية فعالة إذا مل يتواكـب النمـو          توشدد على أنه لن     . مواقف فرادى املواطنني  
االقتصادي مع بناء املؤسسات، وإنفاذ سـيادة القـانون واملمارسـة احلقيقيـة حلقـوق               

  .)١٤٤(اإلنسان
 على أن استقالل القـضاة  والتعبري الرأي حرية يف باحلقاملقرر اخلاص املعين وشدد   -٦٠

مها من املسائل اليت جيب تناوهلا على سبيل اإلفالت من العقاب، مكافحة الفساد ووواحملامني، 
  .)١٤٥(سيادة القانونختضع لولوية يف دولة األ

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  –رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
املـشاركة   بأن تشجع غينيا االسـتوائية       جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة     أوصت    -٦١

الفعالة للمجتمع املدين يف التنفيذ الكامل لالتفاقية، مبا يف ذلك يف متابعة التعليقات اخلتاميـة،     
  .)١٤٦(رأةلتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بامل

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  –خامساً  
 التعاون التقين من     غينيا االستوائية على التماس    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   شجعت    -٦٢
حلقـوق   الـسامية    مفوضية األمم املتحـدة   ، وخاصة   املختصة التابعة لألمم املتحدة   يئات  اهل

  .)١٤٧( يف إطار العهدالوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير، للمساعدة يف اإلنسان
وأوصت جلنة حقوق الطفل غينيا االستوائية بأن تلتمس املساعدة التقنية من كيانات              -٦٣
فريوس نقص   والوقاية من    ،)١٤٨(، بصفة خاصة، حبظر العقوبة البدنية     ألمم املتحدة فيما يتعلق   ا
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 واالستغالل اجلنسي   ،)١٥١( وعمل األطفال  ،)١٥٠( واحلق يف التعليم   ،)١٤٩(اإليدز/املناعة البشرية 
بأن تلـتمس غينيـا     اللجنة  كما أوصت    .)١٥٣(ألحداثقضاء ا  و ،)١٥٢(لألطفال واالجتار هبم  

  .)١٥٤(ستوائية التعاون والدعم الدوليني فيما يتعلق مبستوى معيشة األطفالاال
بأن تلتمس غينيا االستوائية  والتعبري الرأي حرية يف احلقباملقرر اخلاص املعين وأوصى   -٦٤

املساندة التقنية من املنظمات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بإصالح النظام القضائي، ومركز             
  يف جمـال   ة الوطنية حلقوق اإلنـسان، واعتمـاد خطـة عمـل وطنيـة               اللجن اختصاصو

  .)١٥٥(حقوق اإلنسان
 علـى   ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفتـرة    طار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     ويركز إ   -٦٥

احلصول على اخلدمات   ) ٢(التخفيف من وطأة الفقر؛ و    ) ١: (جماالت التعاون األربعة التالية   
  .)١٥٦(احلكم الرشيدتشجيع ) ٤(ني اجلنسني واملساواة ب) ٣(األساسية؛ و
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