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  مقدمة  -أوالً  
، ٦٠/٢٥١أنشأ جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة             -١

ف آليـة االسـتعراض     وتكمن أهدا . تمثلة يف االستعراض الدوري الشامل    اآللية التعاونية امل  
يف احلـصول علـى معلومـاٍت       ية إىل حتسني حالة حقوق اإلنـسان        الرامالدوري الشامل   

وموثوقة عن حالة حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين وتقييم درجة وفاء كل دولة      موضوعية
ائية، يف إطار جدول األعمال الـذي أقـّره   وقد شاركت حكومة غينيا االستو. هبذه احلقوق 

، يف عملية االستعراض الدوري الشامل الـيت        ٢٠١١-٢٠٠٨جملس حقوق اإلنسان للفترة     
 خالل الدورة السادسة للمجلـس، وأعـّدت تقريرهـا الـوطين            ٢٠٠٩أُجريت يف عام    

)A/HRC/13/16 GE.10-10136(موضوع هذا التقرير  الذي قُدمت على أساسه التوصيات.  
ومجهورية غينيا االستوائية دولةٌ مـستقلة ذات سـيادة، ومجهوريـة، وحدويـة،               -٢

ويتـألف  . واجتماعية ودميقراطية، قيمها العليا االحتاد والسالم والعدالة واحلرية واملـساواة         
إقليمها من منطقٍة قارية ُتدعى هنر ميين، وأخرى َجزرية تتألف من جزر بيوكو، وأّنوبـون،               

 غرانديه، وإلوّيب تشيكو، ومبانييه كوكـوتريوس، وكونغـا، واجلـزر           وكوريسكو، وإلويبّ 
 ٢٦ ٠٠٠  منـها   كيلـومتراً مربعـاً،    ٢٨ ٠٥١وتبلغ مساحتها اإلمجالية    . الصغرية اجملاورة 

وتقـع غينيـا    . كيلومترٍ مربع تشكل املنطقة القارية، وتشكل املنطقة اجلزرية املساحة املتبقية         
ّد املنطقة القارية مشاالً هنر كامبو أو هنـر نتـيم ومجهوريـة         وحي. على خليج غينيا   االستوائية

وعاصمة الدولة ماالبو،   . غابون، وغرباً احمليط األطلسي    الكامريون، وشرقاً وجنوباً مجهورية   
 ١ ٠١٤ ٩٩٩ويبلغ عدد سكان غينيا االسـتوائية       . وتقع يف الساحل الشمايل جلزيرة بيوكو     

، ويبلـغ إمجـايل معـدل       ٢٠٠١واملساكن الثالث لعام    لبيانات تعداد السكان    اً  نسمة، وفق 
  . يف املائة٤٣,٢ املواليد

  املنهجية ومجع البيانات  -ثانياً  
يف جلسة التحاور الـيت      منذ أن تلقّت حكومة غينيا االستوائية التوصيات املقدمة هلا          -٣

 ٨٦ت منها   نظمها جملس حقوق اإلنسان بشأن غينيا االستوائية يف دورته السادسة، واليت قبل           
دارات  توصية لدراستها، اضطلعت احلكومة بنشاٍط تفاعلي بني اإل        ٢٨توصية وأرجأت تنفيذ    

، وزارية ومؤسسات اجملتمع املدين أسفر عن قيام جلنة منشأة مسبقاً بإعداد هـذا التقريـر              ال
وقـد كـان االستقـصاء    . لتوصيات اجمللس، باالستناد إىل نتائج عملية املشاورات    استجابة

 أداةً مرجعيةً قيمة عند طرح املـسائل        ٢٠١١غرايف والصحي األول الذي أُجري يف عام        الدمي
اإليـدز،  /املتعلقة مبعدل الوفيات النفاسية ووفيات الُرّضع، وفريوس نقص املناعـة البـشرية           

عن مسأليت معدل حمو األمية ومعدل االلتحـاق          واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، فضالً    
  .بني مسائل أخرىباملدرسة، من 
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  النظام القانوين واملؤسسي الوطين حلماية حقوق اإلنسان  -ثالثاً  
 طائفةً  ٢٠١١ و ١٩٩٥ و ١٩٩١ وتنقيحاته املتتالية لألعوام     ١٩٨٢يعدد دستور عام      -٤

ومع ذلك،   .واهليئات القضائية  من احلقوق واحلريات الواجبة اإلنفاذ مباشرةً أمام احملاكم اجلزئية        
تنطوي ضمناً علـى   لكنها  ليست شاملة،١٣ من الدستور تكرر تأكيد أن املادة        ١٤فإن املادة   

عن حقوقٍ وحرياٍت عامة أخرى ذات        سائر احلقوق املكفولة مبوجب القانون األساسي، فضالً      
ويفضي ذلـك إىل إدمـاج      . طبيعة مماثلة نابعة من الكرامة اإلنسانية ودولة القانون الدميقراطية        

اجملموعة "    بنسميه   واملعاهدات الدولية اليت صّدقت عليها غينيا االستوائية فيما       أحكام االتفاقيات   
وهبذا، ال يقتصر نطاق احلماية الدستورية على احلقوق املدنية والسياسية فحسب،           ". الدستورية

وقـد عـزز    . احلقوق املتصلة بالظروف االجتماعية والثقافية واالقتصادية     اً  بل ميتد ليشمل أيض   
 اآللية املؤسسية حلماية حقوق اإلنـسان بـأن         ٢٠١٢قانون األساسي املعتمد يف عام      تعديل ال 

حدد، عالوة على اآلليات األخرى القائمة مسبقاً، مكتب أمني املظامل الذي ينظم عمله القانون              
نوفمرب، ويكون مبوجب واليته الدسـتورية املفـّوض   / تشرين الثاين١٦ املؤرخ   ٤/٢٠١٢ رقم

نواب والشيوخ للدفاع عن حقوق املواطنني يف مواجهة اإلدارة العامة للدولة،           السامي جمللسي ال  
بطلب احلماية القضائية من أي اختاللٍ وظيفي للهيئات العامة وأي سلوك خمالف قد تأيت بـه                

 ٢/٢٠١٢القـانون رقـم     اً  ولسد فجوٍة كانت قائمة، اعُتمد أيـض      . وأي تعسف قد متارسه   
لق باهليئة اخلاصة حملامي الدولة، وهي اهليئة املكلّفة بتمثيـل الدولـة     يوليه، املتع / متوز ١٤ املؤرخ

ويهدف ذلك كله  . كانت طبيعتها القانونية  اً  والدفاع عن مصاحلها يف احملاكمات أو الرتاعات أي       
إىل نبذ املوقف الذي كانت تتخذه املؤسسات العامة يف السابق يف أي نزاعاٍت كانت تفـضي                

  .تعمد عدم االنصياع وة ضدها، وهو عدم املثول أمام القضاءإىل إقامة دعاوى قضائي
تتمثل قمته  ويتخذ النظام القانوين املتصل مباشرةً حبماية حقوق اإلنسان شكالً هرمياً          -٥

 من القانون األساسي، ذات املضمون املكـرِّس للحريـات          ١٥ و ١٤ و ١٣يف أحكام املواد    
عكـف يف الفتـرة مـا بـني          سياق، إىل أن البلد   وجتدر اإلشارة، يف هذا ال    . واملُلزم قطعياً 

شىت اتفاقيـات القـانون الـدويل ومعاهداتـه         على التصديق على     ٢٠١٣ و ٢٠٠٩ عامي
وعلى غـرار ذلـك، فقـد    . ودجمها يف آليته حلماية حقوق اإلنسان وبروتوكوالته اإلضافية 

نسان، كالقـانون   اعُتمدت قوانني جديدة توّسع القاعدة التشريعية املتعلقة حبماية حقوق اإل         
ديـسمرب، والقـانون    / كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ١٠/٢٠١٢اجلديد للنظام العام للعمل رقم      

ومن بني القوانني   . مايو الذي يكفل احلق يف ملكية األراضي      / أيار ١٨  املؤرخ ٤/٢٠٠٩ رقم
م جتدر اإلشـارة إىل املرسـو   اليت ُسّنت هبدف تعزيز اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان،      
املتمثل يف إلزامية احلصول على      الرئاسي الذي أُزيل مبوجبه معوِّق إنفاذ احلق يف حرية التنقل،         

مـايو املـنظِّم    / أيار ٣٠ املؤرخ   ٣/٢٠١٠عن القانون األساسي رقم       تأشرية دخول، فضالً  
 ١٢١/٢٠١١حلقوق األجانب، الذي صدر لتحديث سياسة اهلجرة وحتسينها، واملرسوم رقم 

 ٤سبتمرب احملدِّد للحد األدىن لألجور املشترك بني املهن، الذي يقّر يف املادة             /يلول أ ٥املؤرخ  
  .منه املساواة يف األجر على نفس العمل بني العاملني املواطنني والعاملني املغتربني
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  لنظام السياسي الرئاسيا  -رابعاً  
 استفتاء على   غينيا االستوائية يف   شعب ، صّوت ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣يف    -٦

ومتـارس الدولـة    . ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦تعديل القانون األساسي الذي أصبح نافذاً منذ        
مبوجب هذا القانون األساسي سيادهتا الوطنية عن طريق رئيس اجلمهورية، ونائـب رئـيس         
اجلمهورية، وجملس الوزراء، وجملس النواب، وجملس الشيوخ، وسائر اهليئات املنشأة وفقـاً            

  . ر والقوانني األخرىللدستو
ورئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة واحلكومة، جيسد الوحدة الوطنية، وميثل األمة،             -٧

وُينتخب رئيس اجلمهورية باالقتراع العام     . وميارس السلطة التنفيذية بتحديد السياسة الوطنية     
  سـنوات  املباشر والسري بعد حصوله على أغلبية األصوات الصحيحة، لواليٍة مدهتا سـبع           

ميارس رئـيس    و .النواب ويصدق على القوانني اليت يعتمدها جملس     . وميكن أن ُيعاد انتخابه   
 طريق رئاسته جمللس الوزراء املؤلف مـن رئـيس           عن اجلمهورية وظيفته السياسية واإلدارية   

ة وجملس الوزراء هو اهليئة املعنية بتوجيه وتنفيذ السياسة العام        . الوزراء وسائر وزراء احلكومة   
للدولة، وضمان تطبيق القوانني، ومساعدة رئيس الدولة بصفة دائمة يف املـسائل الـسياسية     

ويقترح جملس الوزراء خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة، ويتوىل، بعد          . واإلدارية
 ومراقبة  من رئيس اجلمهورية، تنظيم وتوجيه    اعتمادها من جملسي النواب والشيوخ وإقرارها       

وُيعد جملس الوزراء مشروع قانون امليزانية العامة للدولة، وحيدد سياستها النقديـة            . هاتنفيذ
ويعتمد التدابري الالزمة حلماية وتعزيز نظامها النقدي واملايل، كما ُيعد مـشاريع القـوانني              

وقد َتوطد التـزام    . ويوجه إدارة الدولة، بتنسيق ومراقبة أنشطة خمتلف اإلدارات اليت تشكله         
 وزراء منصيب نائب رئيس   ولة بتنمية حقوق اإلنسان ومحايتها منذ سنوات عديدة، بإنشاء        الد

مكلفاً بالقطاع االجتماعي واإلبقـاء عليهمـا،        وزراء مكلفاً حبقوق اإلنسان ونائب رئيس    
وفقاً ملبادئ باريس، وكذلك بـدء       ينبغي تطورها  وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت     

   .بدء عمل مكتب أمني املظاملاً، ربملانية للشكاوى وااللتماسات، وأخريعمل اللجنة ال

   املتعلقة بالتقرير الوطين األول) ٧٠التوصيات (التوصيات بعض   -خامساً  

  التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -ألف  

  ٦-٧٠، ٤-٧٠، ٣-٧٠، ٢-٧٠، ١-٧٠ )١(التوصيات    
 تصدق حىت اآلن على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي           غينيا االستوائية مل  مع أن     -٨

، إال أهنا اختذت إجراءات مهمة على الصعيد الوطين هتـدف إىل حتـسني حالـة                )٢(اإلعاقة
 / تشرين الثـاين   ١٨ففي اجتماعٍ للمجلس الوزاري املشترك يف       . )٣(األشخاص ذوي اإلعاقة  
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امية إىل التصديق على هـذه      ، أجازت احلكومة الشروع يف تنفيذ اآلليات الر       ٢٠١٣نوفمرب  
ومن األعمال اليت أُجنزت يف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل          . االتفاقية ووضعها موضع التنفيذ   

أغسطس، الذي ُيجيز إدماج ذوي     / آب ٢٣ املؤرخ   ١٢٩/٢٠٠٤إقرار وتنفيذ املرسوم رقم     
رة اخلاصة بـذوي    اإلعاقة إدماجاً فعاالً يف نظام الضمان االجتماعي، وينص على إنشاء الدائ          

ومنذ صدور هذا املرسوم، أُحصي وُسجل يف       . اإلعاقة باملؤسسة الوطنية للضمان االجتماعي    
من بـرامج   اً  استفادوا أيض   شخصٍ ذي إعاقة،   ٣ ٨٠٠املؤسسة الوطنية للضمان االجتماعي     

دمتها ، وتوفري مواد مساِعدة على التنقل، وأدوات بصرية ق        )٤(نفذهتا اجلمعية الوطنية للمعاقني   
وقد ُعني أحد أعضاء اجلمعية الوطنية للمعاقني عضواً يف جملـس الـشيوخ       . مجعية املكفوفني 

ويتلقى ذوو اإلعاقة املسّجلون واملشتركون يف املؤسـسة الوطنيـة          . باهليئة التشريعية احلالية  
 يف املائة مـن احلـد   ٦٠للضمان االجتماعي إعانةً مالية على أساس ربع سنوي تعادل نسبة          

  . ، خبالف ما يتلقَونه من رعايٍة صحية وطبية صيدالنية)٥(دىن لألجور املشترك بني املهناأل
 ١٢٠١٣-٢٠١٢ و ٢٠١٢-٢٠١١للفتـرتني   امليزانيتني العامتني للدولة    أُدرج يف   و  -٩

وهي عبارة عن مساعدة اقتصادية تقـدَّم       . فصلٌ ملخصصات امليزانية املرصودة لالستحقاقات    
 لألسر منخفضة الدخل أو األسر اليت هبا أفراد مصابون مبرض خطري            لذوي اإلعاقة، وكذلك  

  .أو إعادة التأهيل يستلزم نفقات عالية لتوفري العالج
، املكلّفـة بتحديـد     اإلدارة العامة للتعليم اخلـاص    وأُنشئت يف وزارة التعليم الوطنية        -١٠

  .فة حبسب احتياجاهتمالطالب املصابني بإعاقاٍت أو عاهات، واستحداث وحدات دراسية مكيَّ

 القضاء على مجيع أشكال التمييز      ةاالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقي      -باء  
 والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك      ،ضد املرأة 

  األطفال يف املنازعات املسلحة

االقتـصادية  لعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         لى الربوتوكول االختياري ل   التوقيع ع     
  نظر اللجنة يف البالغات الفردية املتعلق بواالجتماعية والثقافية، 

ناقشت إدارة حقوق اإلنسان التابعة لرئاسة احلكومة هذا الربوتوكول االختيـاري             -١١
، وبعد اعتماد جملس الوزراء قرار االنضمام إىل هذا الربوتوكول. أمام اجمللس الوزاري املشترك   

  .ماده إىل جملسي الربملان العتماده هنائياًسُتحال عملية اعت
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  القضاة واملوظفني القضائينيواستقالل السلطة القضائية   -جيم  

  ٥٤-٧٠، ٥٣-٧٠، ٥٢-٧٠، ٥١-٧٠، ٥٠-٧٠، ٤٩-٧٠التوصيات     
لألمة، ونظام القـضاء     يشكل كل من رئيس الدولة بوصفه القّيم على شؤون القضاء           -١٢

الـضامن   ورئيس الدولة هو  .  حقوق اإلنسان وتعزيزها يف البلد     الغيين االستوائي ضامين محاية   
الدستوري الستقالل السلطة القضائية، واضطالعها بوظيفتها، واحترام القـانون األساسـي،           

وحيظى، يف هذا السياق، مبـساعدة اجمللـس األعلـى          . واستقالل القضاة واملوظفني القضائيني   
واهليئات القضائية الوطنية بواليتها، ُينظَّم عملها       متضطلع احملاك  وكي. للسلطة القضائية ودعمه  

من منظور صْون احلق يف حماكماٍت حضورية قابلة للمراجعة من جانب قضاة آخرين يف حماكم               
وتـشكل الرقابـة    . عن حق الطعن بالنقض وطلب احلماية الدسـتورية         الدرجة الثانية، فضالً  

ر عدم الدستورية وطلب احلمايـة ضـمانتني   عن طريق إقرا القضائية عن طريق النقض والرقابة   
تكميليني متنحهما احملكمة العليا واحملكمة الدستورية، على التوايل، هبدف التحقق من مراعـاة             

وهبذا النسق الفكري، اعُتمد    . أصول احملاكمات واحترام احلقوق الدستورية يف إجراء احملاكمات       
   .يوليه/ متوز١٤املؤرخ  ٤/٢٠١١القانون األساسي للمحكمة الدستورية رقم 

البلـد   ومـع أن  . التدريب القضائي  وتلقى مجيع القضاة واملوظفني القضائيني احلاليني       -١٣
 يتقدم حىت اآلن حنو ضمان مستوى ممتاز من التدريب يف سلك القضاء، إال أن باإلمكـان                مل

 بالكامل عن اهليكل    وقد اسُتعيض . باالهتمام الذي يوليه له البلد حالياً      بلوغ هذا اهلدف اجلدير   
 باهليكل التنظيمي القضائي املنبثق عن قانون       ٢٠٠٤التنظيمي القضائي القدمي وغري املناسب لعام       

وقُدم التدريب وإعادة التدريب يف جمايل القانون الوضـعي الغـيين االسـتوائي             . ٢٠٠٩عام  
ادية والنقدية لوسـط    اجلماعة االقتص (والقواعد املتعلقة باآلليات دون اإلقليمية على حد سواء         

اللجنة املصرفية لوسط أفريقيـا، ومنظمـة القـانون          - أفريقيا، ومصرف دول وسط أفريقيا    
وباملثل، استفاد العديد من احلقوقيني من الدورات التدريبيـة املقدمـة يف            ). التجاري يف أفريقيا  

   .ا، مبدينة كوتونويف أفريقيمواءمة قوانني األعمال الكلية اإلقليمية للقضاة التابعة ملنظمة 
فبدايـةً، أصـبحت    . وقد ازدادت إمكانية االحتكام إىل القضاء بفضل عدة عوامل          -١٤

 اإلجراءات القضائية املتعلقة مبنازعات العمل جمانية للعامل، ما مل يثبت سوء نيته علـى حنـو   
كم التقليدية، أمام احملا(وال يلزم تعيني حمامٍ يف بعض الدعاوى القضائية حمدودة األمهية . واضح

للـهيكل التنظيمـي    اً  ووفق. ، وكذلك يف دعاوى العمل    )وحماكم احملليات، وحماكم الصلح   
عن حماكم عمل يف      ، أُنشئت حماكم مدنية وحماكم حتقيق، فضالً      ٢٠٠٩القضائي اجلديد لعام    

 ويقتصر نطاق الوالية القضائية للمحاكم التقليدية وحماكم الصلح اجلديـدة         . املناطق الريفية 
وقد أعّدت وزارة العدل، بالتعاون مع كلية املهن القـضائية، دلـيالً            . على صعيد البلديات  

عن جتميعٍ للقوانني الوطنية النافـذة        لالحتكام إىل القضاء موجهاً إىل املواطن العادي، فضالً       
   .موجه إىل موظفي القضاء، ونشرهتما على نطاق واسع
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اص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضـروب        ر اخل املقّرمتابعة تنفيذ توصيات      -دال  
وإحاالت بـشأن تقريـر     . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

  الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري
بعد أن عقدت إدارة حقوق اإلنسان التابعة لرئاسـة احلكومـة كلتـا احللقـتني                 -١٥

ميع األجهزة األمنية النظامية للدولة والسلطات القضائية سياسة    الدراسيتني، أُكد من جديد جل    
مع ممارسة التعذيب وعمليات االحتجاز      احلكومة وقرارها عدم التهاون على الصعيد الوطين      

  .التعسفي، أو توقيع عقوبات قائمة على تدابري قسرية عنيفة

  التدريب والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان  -هاء  

  ٨٦-٧٠، ١٠-٧٠، ٨-٧٠ ،٧-٧٠التوصيات     
فيما يتعلق بالتدريب يف جمال قضايا حقوق اإلنسان، ُعقدت يف ماالبو حلقة عمـل                -١٦

وطنية بشأن الصكوك اإلقليمية والدولية وآليات حقوق اإلنسان، مبا فيها آلية االسـتعراض             
  .الدوري الشامل

 ٤٥ب املرسوم رقم     مبوج )٦(وأُنشئت اللجنة املشتركة بني الوزارات حلقوق اإلنسان        -١٧
توعيـة   مايو، واضطلعت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدورها بأنـشطة        / أيار ١٦املؤرخ  

باألشخاص، وتعزيز قدرات املوارد البشرية الوطنية، وتنفيـذ         وتدريب بشأن مكافحة االجتار   
املعاملـة  وغريه من ضروب    واحترام األحكام القانونية الدولية والوطنية املتعلقة مبنع التعذيب         

دراسة مسألة مواءمة    وجتري حالياً    . واملعاقبة عليها  ،العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو
  .ذا اهلدفحتقيقاً هلاللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبادئ باريس 

  ١٦-٧٠، ٩-٧٠التوصيتان     
ت الراهن على نطاق  يف الوقتعمل غينيا االستوائية ،التعاون الدويل ومتابعته  خبصوص    -١٨

يف هذا اجملال، وتكثف جهودها الرامية إىل استمرار وثبات التعاون مع هيئات األمـم              واسع  
وقد تأكد هذا النشاط بوفاء الدولـة       . املتحدة املكلفة بالتشجيع على احترام حقوق اإلنسان      

 الوطنية للمشاركة   بالتزامها بتقدمي تقارير وطنية إىل املنظمات املعنية، وكذلك بإيالء األولوية         
يف احملافل واالجتماعات املتعلقة هبذه التقارير ومتابعتها، كاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز            
ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل، وآلية االستعراض الدوري الشامل، واملشاركة دون حتفّظات            

غريه من ضروب املعاملـة     ويف األنشطة اليت يضطلع هبا املقّرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب           
   .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو



A/HRC/WG.6/19/GNQ/1 

9 GE.14-10728 

   ٤٧-٧٠، ٤٦-٧٠، ٤٥-٧٠، ٤٤-٧٠، ٤٣-٧٠التوصيات     
، التشريعات الوطنية ملكافحة هتريب املهاجرين واالجتار باألشـخاص       لقد ارتكزت     -١٩

يت صّدقت عليها غينيـا      عن املعاهدات واالتفاقيات ال    الواليات املنبثقة وخباصة األطفال، على    
وعلى الرغم من عدم حتديث الدراسات اليت أجرهتا منظمة األمم املتحدة للطفولة             .االستوائية

يف تسعينات القرن املاضي عن قضييت اهلجرة واسـتغالل األطفـال يف غينيـا              ) اليونيسيف(
ـ     االستوائية، وكذلك عن االجتار باألشخاص وبغاء الشباب فيها،          شؤون غـري أن وزارة ال

 نظمت، بدعمٍ من املنظمة الدولية للهجرة وسفارة الواليـات  االجتماعية والنهوض باملرأة قد   
املتحدة يف غينيا االستوائية، لقاءاٍت ودوراٍت لإلعالم والنشر فيما يتعلق مبكافحـة هتريـب              
املهاجرين واالجتار باألشخاص، استهدفت املوظفني املدنيني، وكذلك العسكريني جبهـازي          

ويف اجتاه هذه األنشطة نفسه، عقدت وزارة الداخلية واجملالس         . من الوطين ومراقبة احلدود   األ
مكافحـة هتريـب     دراسية لإلعالم والتوعية بالتحديات املتعلقة بإنفاذ قـانون       احمللية حلقةً   

 كانون  ١٨ االجتماع الوزاري املشترك للحكومة املؤرخ       ويف. املهاجرين واالجتار باألشخاص  
، أجازت احلكومة عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية   ٢٠١٣سمرب  دي/األول

  .حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

  السجون والتعذيب واإلفالت من العقاب  -واو  

  ٤٠-٧٠، ٣٩-٧٠، ٣٨-٧٠، ٣٧-٧٠، ٣٦-٧٠، ٣٥-٧٠، ٣٤-٧٠التوصيات     
 وممثلي الطوائـف الدينيـة يف الـبالد    املنظمة الدولية للصليب األمحريح لكل من  أُت  -٢٠

الدخول حبرية إىل مرافق االحتجاز على الصعيد الوطين، ومتكّنا من التحقق ميدانياً من أحوال              
 /أغـسطس وأيلـول   /وخالل شـهري آب   . االحتجاز ونوعية املعاملة اليت يتلقّاها السجناء     

للوقـوف علـى ظـروف       للجمهورية عملية تفتيش  نيابة العامة   ال، أجرت   ٢٠١٣ سبتمرب
االحتجاز وأسباب االحتجاز أو التوقيف يف مجيع السجون وأماكن احلبس واالحتجاز علـى   

ومع أن القانون اجلنائي الوطين، املوروث عن االسـتعمار، ال ُيجيـز            . الصعيد الوطين كله  
تجزين لدى الشرطة، إال أن هناك ممارسـة        للمحامني تقدمي املساعدة القانونية لألشخاص احمل     

ويف هذا السياق، جاء    . ُتنفَّذ حالياً للتشجع على االتصال بني احملامني واحملتجزين أو احملبوسني         
   .للمحتجزين على قاضي التحقيق التدبري املتعلق بأمر اإلحضار ليعزز آلية العرض السريع

ظام الذين ثبتت إدانتهم بارتكـاب      وقد حوكم أمام حماكم عسكرية أفراد قوات الن         -٢١
من األجهـزة   اً  أفعال احتجاز تعسفي أو خطف أو تعذيب، وعوقبوا بالسَّجن، وفُصلوا هنائي          

 عما )٧(وأبدت الدولة، مبوجب القوانني املنظمة ملسؤوليتها املدنية الثانوية. اليت كانوا تابعني هلا
ضرار، استعدادها لتعويض ضحايا هذه     قد يرتكبه موظفوها من جرائم أو ما قد يوِقعونه من أ          

 املتعلق حبظر ٦/٢٠٠٦وُتستمد هذه الدينامية من أحكام القانون رقم . األفعال تعويضاً كامالً
التعذيب، الذي يقّر املسؤولية املدنية للدولة عن تعويض الضحية أو خلَفه يف مجيع احلقوق عن 

   .اإلنسانيةمجيع األضرار النامجة عن هذه اجلرمية املرتكَبة ضد 
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   القانونية ملكافحتهواألدوات، والفساد يةشفافية امليزان  -ياز  

  ١٣-٧٠، ١١-٧٠، ٥-٧٠التوصيات     
 حىت تاريخ كتابة هـذا      االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      مل يتسَن     -٢٢

ن  كـانو ١٨التقرير، غري أن احلكومة قد أجازت، يف اجتمـاعٍ وزاري مـشترك بتـاريخ        
وبالرغم مـن   . ، تنفيذ اإلجراءات واملعامالت الالزمة للتصديق عليها      ٢٠١٣ديسمرب  /األول

عدم التصديق على هذه االتفاقية بعد، إال أنه قد أُنشئت على الصعيد الوطين آليات مستوحاة               
، مبوجـب   ٢٠١٢وأُقّر منـذ عـام      . من أحكامها، تشكل أدواٍت صاحلة ملكافحة الفساد      

لكن قبل ذلك بعدة    . لقانون األساسي، بأن الفساد يشكل جرميةً دستورية       من ا  ٢-١٥ املادة
سنوات، حوكم عدد كبري من املوظفني وأُدينوا بالتوّرط يف أعمال فساد واإلخالل بأمانـة              

 املنظِّم للسياسة االقتصادية واملالية الوطنية      ١٣١وقد أشار املرسوم رقم     . املال العام باالحتيال  
وتنطوي هـذه   . ، وهو ما ُينفَّذ حالياً    "مليات جيب الضرائب غري القانونية    القضاء على ع  "إىل  

الوالية فعلياً، كما حتقق يف الواقع، على تصفية احلسابات الوزارية القائمة على هامش اخلزانة              
العامة للدولة، والقضاء على سلوكيات بعض املوظفني اليت طال أمدها يف السابق من حتصيلٍ              

  .اوات غري منصوص عليها يف القوانني النافذةلرسوم وضرائب وإت
كما جتدر اإلشارة، يف هذا الصدد، إىل إنشاء نيابة مكافحة الفساد يف إطار السلطة                -٢٣

املشتغلني بالسياسة بتقدمي إقرار الذمة املاليـة املعتَمـد،          القضائية، فضالً عن إلزام األشخاص    
 نظم منشأة مبوجب املرسـوم      صرية، وهي احلومراقبة تضارب املصاحل واستخدام املعلومات      

وقد ُرفع االلتزام بـإقرار     .  املتعلق بأخالقيات وشرف ممارسة الوظيفة العامة      ١/٢٠٠٤ رقم
، ويقـدَّم اإلقـرار     ٢٠١٢الذمة املالية إىل املرتبة الدستورية يف تعديل القانون األساسي لعام           

. ياسية بعد أداء وظائفهم العامـة     الشخصيات الس  بالتالزم مع عملية مراقبة الحقة ملمتلكات     
 تشرين  ٢ املؤرخ   ١٣٢فأُنشئت، من ثّم، اللجنة الوطنية لآلداب العامة مبوجب املرسوم رقم           

  .نوفمرب/الثاين
، جيدر إبراز احلكم القانوين دون اإلقليمي املنبثـق عـن القـانون           عالوة على ذلك    -٢٤

لذي حيظر علـى أعـضاء احلكومـات        يف أفريقيا، ا  مواءمة قوانني األعمال    التجاري ملنظمة   
ومـن األدوات   . مـشروعة  أنشطة جتارية غـري    وموظفو الدول األعضاء يف املنظمة ممارسة     

 ٢٠ املعتمـد يف     ١٠/٢٠١١األخرى ملكافحة الفساد يف جمال األشغال العامة، املرسوم رقم          
 القـانون   أعمال الدولـة، ويف الـسياق نفـسه،       يناير، احملدِّد لقواعد أسعار     /كانون الثاين 

نوفمرب، املنظِّم لعمل حمكمة تدقيق احلسابات، اليت       / تشرين الثاين  ١٦ املؤرخ   ٥/٢٠١٢ رقم
 العامـة   تكمن وظيفتها الرئيسية يف مراجعة احلسابات اليت ُيمسكها املسؤولون عن األموال          

موال ومراقبتها، فضالً عن املطالبة مبساءلة مجيع األشخاص الذين يديرون أموال الدولة أو األ            
املوضوعة حتت تصرفهم من جانب اخلزانة العامة للدولة، واملطالبة بشفافية املعلومات الـيت             
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يقدموهنا، وهنوضهم مبسؤولياهتم، هبدف إخضاع النشاط االقتصادي واملايل للقطاعني العـام           
ثل، وبامل.  من هذا القانون   ١-٩للمادة  اً  وشبه العام ملبادئ املشروعية والكفاءة والتدبري، وفق      

يوليه، املنظِّم ملشاركة اجملتمـع     / متوز ٣٠ املؤرخ   ٤٢/٢٠٠٧إىل املرسوم رقم     جتدر اإلشارة 
املدين يف تنفيذ مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية، وكذلك إىل توسيع نطـاق              

 مايو، املنشئ للجنة الوطنية لتنفيذ مبادرة الشفافية يف       / أيار ٤ املؤرخ   ٨٧/٢٠٠٥املرسوم رقم   
    .جمال الصناعات االستخراجية واحلكم الرشيد

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك             -حاء  
بإمكان وزارة اخلارجية والتعاون الـرد علـى        (األطفال يف املنازعات املسلحة     

  )املسألة هذه
 االنضمام إىل الربوتوكول    تناقش احلكومة حالياً يف اجمللس الوزاري املشترك ضرورة         -٢٥

  .االختياري املشار إليه

  نظام روما األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية، واالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان  -طاء  
تؤيد بيان االحتـاد     ما زالت حكومة غينيا االستوائية تدرس هذا املوضوع، غري أهنا           -٢٦

  . األفريقي بشأنه

  والفرص، ايننساملساواة، والعنف اجل  -ياء  

 ،٢٣-٧٠،  ٢٢-٧٠،  ٢١-٧٠،  ٢٠-٧٠،  ١٩-٧٠،  ١٨-٧٠،  ١٥-٧٠التوصيات      
٧٧-٧٠، ٦٠-٧٠، ٤٢-٧٠، ٤١-٧٠، ٢٤-٧٠  
عمالً بالوالية الدستورية    القضاء على القوالب النمطية اجلنسانية     لقد متكن البلد من     -٢٧

، الذي يقّر قاعدة اختـاذ       من القانون األساسي لغينيا االستوائية     ٢-١٣املشار إليها يف املادة     
مناسب يف أداء   مبادرات قانونية وإنشاء آليات تشجع على متثيل املرأة ومشاركتها على حنو            "

وهبذا، تشري نسبة الرجال إىل النساء العاملني يف        ".  وسائر املهام يف مؤسسات الدولة     الوظائف
  .ئيٍة واسعةإىل مشاركٍة نسا) الذي ترأسه امرأة(كل من احلكومة وجملس الشيوخ 

 بصورة رمسية يف غينيا االستوائية حتظر التمييز ضد         عدم سن قوانني  لمربِّر  وال يوجد     -٢٨
ولكّن إنفاذ احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية للمرأة، والقـضاء علـى            . املرأة

يف  ، قد متخضت  اليت تعوق تنميتهن   ، وإزالة احلواجز  الفتياتاملمارسات السلبية املعيقة لتنمية     
األعوام األربعة املاضية عن اكتمال الوعي والنشاط الوطنيني يف هذا امليدان على حنو جـدير               

فخطة العمل الوطنية املتعددة القطاعات للنهوض باملرأة       . ملا أُحرز من نتائج   اً  باالستمرار نظر 
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طُرق مـن   قد أعادت فتح طريقٍ كان قد       ) ٢٠١٥ -٢٠٠٥للفترة  (واملساواة بني اجلنسني    
وجتدر اإلشارة، يف هذا السياق، إىل الربنامج الـوطين لتعلـيم النـساء والـشابات                . قبل

الـاليت أخفقـن دراسـياً       واملراهقات، بوصفه مشروعاً لتعليم النساء األمّيات، أو الشابات       
وحتقيقاً هلذا الغرض، فقد أُعّد واعُتمد املنهج الوطين حملـو األميـة            . عن الدراسة  انقطعن أو
لالستقصاء الدميغرايف والصحي األول    اً  ووفق. تعليم الكبار ووحداته الدراسية، وطُبع وُنشر     و

الاليت تقـرأن   اً   عام ٤٩-١٥تبلغ نسبة النساء الغينيات يف الفئة العمرية         يف غينيا االستوائية،  
ق احترام هـذه احلقـو  وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية للمرأة، ُيكفل   .  يف املائة  ٨٨وتكتنب  

الدستورية املكّرسة يف القانون األساسي بضمان املساواة يف األجور الـيت أقّرهتـا املراسـيم               
 واألوامر الوزارية التفصيلية احملدِّدة     )٨(الرئاسية املنظِّمة للحد األدىن لألجور املشترك بني املهن       

هلذا احلد يف مجيع القطاعات اخلاصة، وكذلك مبا تضطلع به كل من وزارة العمل ومؤسسة               
ويعاقب قانون النظام العام    . الضمان االجتماعي من عمليات مراقبة ومتابعة يف قطاع العمل        

 سـياق التمييـز      ويف .)٩(للعمل رب العمل على خرق مبدأ املساواة بوصف ذلك ُجنحـة          
اإلجيايب، ينص القانون نفسه على عدم جواز تربير فصل املرأة من العمل أو تربير معاقبتـها                

نوع آخر من العقوبات التأديبية بسبب أي ظروٍف تتصل اتصاالً وثيقاً حبالتها البيولوجية              بأي
ضاف إىل هذا احلكم    وميكن أن يُ  ). كحالة احلمل أو األمومة، ورعاية املواليد، وما إىل ذلك        (

مبدأ املساواة يف األجور، السائد منذ القرن املاضي سيادةً مطلقـة يف القطـاع العـام ويف                 
  .الشركات اململوكة للدولة وشبه اململوكة هلا

وقد تعزَّز وازداد إسهام املرأة يف شىت القطاعات االقتصادية بفضل األنشطة املتصلة              -٢٩
عتماد الربنامج الوطين لتعليم النـساء والـشابات واملراهقـات          مببادرة غينيا االستوائية إىل ا    

وعالوة على هذا الربنامج، جتدر     . األمّيات أو الاليت أخفقن دراسياً يف نظام التعليم األساسي        
إضافة اجلهود اليت بذهلا القطاع اخلاص يف هذا اجملال عن طريق حترير نظام التعليم، بفتح عدة                

وخبالف هذا اإلطار التعليمي، جتدر اإلشارة إىل األنـشطة         . غيلهامراكز للتدريب املهين وتش   
. الالمركزية الرامية إىل تنمية القدرة االقتصادية للمرأة، ومن ثَم، توسيع نطاق استقالهلا الذايت     

 يف ٤٥ يف املائة من النساء يف البلد، جيدر إبراز أن ٣٩فإذا كانت النساء العامالت ميثلن نسبة 
مـشروع  ويدخل يف هذا اإلطـار      . زاولَن أنشطةً جتارية يف القطاع غري الرمسي      املائة منهن ت  

ـ  من   ٢ ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ املموَّل مبا يربو على   ( )١٠(التوظيف الذايت للمرأة الريفية     اتفرنك
، الذي يهدف إىل املساعدة على زيادة دخـل النـساء يف املنـاطق              )اجلماعة املالية األفريقية  
وتربز، يف . تاج السلع الزراعية والسمكية وحفظها وتسويقها وحتويلهاالريفية، بنشر تقنيات إن  

اإلطار نفسه، األنشطة اليت يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون، كشركات النفط، بإنشاء مشاريع            
دات الدخل عن طريق إنشاء دور إيواء وهياكل        يف املناطق الريفية ترمي إىل تأمني النساء حمدو       

لتمكينهن من مواصـلة الـدورات التدريبيـة للمهـارات           انية،أخرى كدور احلضانة اجمل   
  .مزاولة أنشطةً ريفية مولِّدة للدخل والكفاءات، أو



A/HRC/WG.6/19/GNQ/1 

13 GE.14-10728 

وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني وتكافؤ الفرص، واإلسهام يف متكني املرأة، ومكافحة     -٣٠
يف فئاٍت معينـة  بصورة قوية  فمن الواضح تأّصل نزعة تشكّك، التمييز ضدها والعنف اجلنساين  

حيال ضرورة تغيري العقليات السائدة من أجل نبذ املمارسات والعادات املنتهِكة آلليات محايـة          
ويعّرف القانون األساسي التمييز ضـد املـرأة يف         . حقوق اإلنسان اليت ُتعىن احلكومة بتنفيذها     

ـ "أما عن العنف بني اجلنسني، فتوفر       .  بوصفه جرميةً دستورية   ١٥ املادة ة االسـتماع إىل    خدم
للنساء مناخاً من الثقة ميكّنهن من اإلبالغ عما قد يتعّرضن له من إساءة معاملة              " والوساطة املرأة

كما تسهم حماكم األسرة والوصاية على القاصرين، وكذلك حماكم التحقيـق،           . وعنف مرتيل 
اجلاين، فـضالً   مكافحة العنف ضد املرأة، بتنفيذ عقوبات مشدَّدة إذا كانت الضحية زوجة             يف
   .العقوبات املفروضة على جرائم إساءة املعاملة املنصوص عليها يف القانون اجلنائي عن
 كليهمـا مـن القـانون    ١٣ و٥وقد أصبح مبدأ املساواة مبدأً دستورياً يف املادتني     -٣١

َسجُن ووفاًء هبذه الوالية الدستورية، فقد اسُتبعد من املمارسة القضائية واإلدارية           . األساسي
 ٣٠ومع أنه جيدر االعتراف بأن حنو . الزوجة أو أيٌّ من أفراد أسرهتا بتهمة اإلعسار يف الدْين         

 من النساء املتزوجات أو الشريكات قد عانني من العنف على يـد أزواجهـن               )١١(يف املائة 
نون شركائهن، إال أن هذا الفعل غري املشروع، شأنه شأن االعتداء اجلنسي، جمّرٌم يف القـا      أو

واهليئات القضائية تطبيقاً صحيحاً فيما يتعلق بالعقوبات املفروضة         اجلنائي الذي تطبقه احملاكم   
وأُنشئت، على هذا النحو، حمـاكم األسـرة        . على جرميتني كالعنف املرتيل والعنف اجلنسي     

وإبالغ  والوصاية على القاصرين، اليت من بني اختصاصاهتا النظر يف حاالت العنف اجلنساين           
ويشكل كون املعتدي أحـَد     . النيابات هبا أخرياً إلقامة الدعاوى القضائية املترتبة على ذلك        

  .راد األسرة ظرفاً مشدِّداً للعقوبةأف
وفيما يتعلق حبظر التمييز بسبب امليل اجلنسي، ففي غينيا االستوائية ُينظر إىل الغريية               -٣٢

 وثيقة العمل الصادرة عن وزارة الـصحة،        وتنص. اجلنسية واملثلية اجلنسية على قدم املساواة     
واليت يركّز مضموهنا على احلقوق اجلنسية واإلجنابية، على أن جلميع األشـخاص احلـق يف               

ويـأيت  . التمتع باحلقوق اجلنسية واإلجنابية دومنا متييز بأي سبب، مبا يف ذلك امليل اجلنـسي             
 الشأن؛ إذ يعترب فعل التمييـز        من القانون األساسي أكثر صراحةً يف هذا       ١-١٥حكم املادة   

  . بسبب امليل اجلنسي خمالفةً موجبةً للعقوبة اجلنائية

  )١٢(امليزانية العامة للدولة القطاعات االجتماعية من خمصصات  -كاف  

  ٦٥-٧٠، ٦٤-٧٠، ٦٢-٧٠، ٦١-٧٠التوصيات     
مكّنـت   األنشطة اليت اضطَلع هبا املعهد الوطين لإلحصاء التابع إلدارة التخطـيط،            -٣٣

خالل األعوام األخرية من ترشيد االستثمارات يف قطاع الصحة، ويف اهلياكـل األساسـية              
الصحية، ويف قطاعي املياه واملرافق الصحية، وكذلك يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعـة              
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وقد حتقق هذا كله بإجراء تعداد السكان واملساكن الرابع، فضالً عن مجـع             . اإليدز/البشرية
وجتدر اإلشارة، باملثـل،    . عن السكان النشطني اقتصادياً يف املناطق احلضرية والريفية       بياناٍت  

ويف هذا الـصدد،    . إىل التعداد الزراعي العام األول الذي أُجري بالتعاون مع وزارة الزراعة          
زادت الدولة تدرجيياً خمصصات اإلنفاق العام على القطاعات االجتماعيـة، باسـتثماراٍت            

، لتـصل نـسبة هـذه       ٢٠٠٩ املائة من الناتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام             يف ٣,٩ مثّلت
 يف املائـة مـن      ٢٢,٤، وإىل   ٢٠١٠ يف املائة من إمجايل ميزانية عام        ٢٢,٩إىل   املخصصات
وقد اسُتثمر جزء من هذا اإلنفاق يف تأمني احلالة املعيـشية ألصـحاب          . ٢٠١٢ميزانية عام   

ويف وزارة االقتـصاد    . ة الوطنية للضمان االجتماعي   املعاشات واملتقاعدين عن طريق املؤسس    
وقررت حكومة  . والتجارة، ُنفذ برنامٌج لتقدمي الدعم املايل للمشروعات الصغرية واملتوسطة        

مجهورية غينيا االستوائية، بعد اعتماد التعديالت الدستورية، زيادة االستثمارات يف القطاعات    
 العامة، والشؤون االجتماعيـة واملـساواة بـني         التعليم، والصحة، والوظائف  (االجتماعية  

كمـا قـدمت    . ٢٠١٥اعتباراً من امليزانيات االقتصادية لعام      ) اجلنسني، والشؤون الثقافية  
 املشروعات الـصغرية     جلميع ةريصغ وزارة التجارة قروضاً  حكومة غينيا االستوائية عن طريق      

   .واملتوسطة يف مجيع أحناء البالد

  رافق الصحية وخدمات الكهرباء واملياه وامل،املساكن و،التوسع احلضري    

  ٦٩-٧٠، ٦٨-٧٠، ٦٧-٧٠التوصيات     
للربط بالطرق الوطنية بني عواصم احملافظات والبلديات الكـربى واملـوانئ            تيسرياً  -٣٤

يتجـاوز  البحرية واجلوية واملناطق احلدودية، ُعّبدت يف األعوام الثالثـة املاضـية طـرٌق               
 .كيلـومتر  ٤٠٢بطول وجيري حالياً إمتام األشغال القائمة على طرق     . راً كيلومت ٦٩٨ طوهلا

ربـط   ألمهيـة اً وهناك أمهية عامة لطرق احملافظات غري املشمولة بشبكة الطرق الوطنية، نظر        
القرى والبلديات الصغرية واملراكز املهمة أو املناطق الريفية الزراعية بعضها ببعض وباملـدن،             

وتعمل هـذه   .  كيلومتراً من طرق احملافظات    ١٢٤بتعبيد  بكة الطرق   ولذلك، فقد ُوّسعت ش   
ربط املناطق الريفية بعضها ببعض وباملدن، وتيـسري حريـة حركـة الـسلع               الطرق على 

من املراكز التعليمية بتقليل زمن التنقل، وتوفري احلماية         واخلدمات، وتقريب األطفال الريفيني   
  . طرقالنامجة عن تردي أحوال ال من األخطار

وحدة سكنيٍة أسرية يف     ١٥ ٠٠٠اعية، أُجنز بنجاح تشييد     ويف جمال املساكن االجتم     -٣٥
من املناطق القابلة للتوسـع      املتوسط على الصعيد الوطين كله، وجيري حالياً التوسع يف املزيد         

تـوفري املـساكن     ويقترن برنامج . احلضري من أجل إنشاء مناطق إلنشاء مساكن اجتماعية       
اً الذي ميتد ليغطي أيـض    ،  الصرف الصحي  عية بربنامج احلكومة لإلمداد باملياه ونظام     االجتما

. أصالً واملناطق الريفية، حيث أُمّدت العديد من القرى مبياه الشرب          املناطق احلضرية القائمة  
ويشري االستقصاء الدميغرايف والصحي األول إىل توفر خدمة اإلنارة الكهربائية لثلثي األسـر             
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 يف املائة فقط من املساكن الريفيـة تـدخل يف هـذه     ٤٣أن   ومع. ية بغينيا االستوائية  املعيش
إطار أعمال التوسع احلضري واهلندسـة املدنيـة         فإن الوضع مستمٌر يف التحسن يف      النسبة،

اجلاري االضطالع هبا يف القرى، ويربز كمثال على ذلك اإلمداد مبياه الشرب الـيت تـصل                
  . ائة من السكان يف امل٥٦حالياً إىل 

غاز يف الوقت الراهن     - وتتصل زيادة الطاقة اإلنتاجية حملطة الكهرباء الرئيسية تريبو         -٣٦
بتشغيل العديد من احملطات الفرعية يف مدينة ماالبو ويف احلزام اجلغرايف احمليط هبا، وتـشغيل               

قل وتوزيع الطاقة   خط اإلمداد الثاين الذي يصل إىل جزٍء كبري من املساكن عن طريق نظام لن             
غاز إىل بعض املنـاطق   - وقد وصلت شبكة اإلمداد بالكهرباء من حمطة تريبو  . حتت األرض 

وقد بدأ تشغيل حمطة . اليت باتت حتصل على الكهرباء بشكل مستمر على مدار الساعة الريفية
ع عن طريق    ميغاواط توزَّ  ١٦٠الكهرباء الرئيسية دجيبلوهو يف املنطقة القارية، وُتنتج حالياً         

وسـتبلغ  . خط توزيع للطاقة حتت األرض من احملطة الرئيسية إىل مجيع أحناء املنطقة القاريـة        
وجيري .  ميغاواط ٢٠٠الطاقة اإلنتاجية للمحطة الرئيسية قيد اإلنشاء على ضفة هنر سيندجيه           

هرباء إمداد بعض البلديات ومراكز األحياء بالكهرباء يف الوقت الراهن عن طريق مولّدات ك            
كما جيري حالياً ترميم احملطات الرئيسية للطاقة الكهرمائيـة يف ريابـا وموسـوال              . مستقلة

وموسوال الثانية، مما سيسهم يف زيادة إنتاج الطاقة وتوسيع نطاق تغطيـة املنـاطق الريفيـة              
 ويف الوقت الراهن، ُتنتج حمطة الكهرباء الرئيسية إلكوكو، وحمطة ختزين أخرى يف           . املستفيدة

وسط مدينة باتا، وحمطة الطاقة الكهرمائية يف بيكومو ما يكفي مدينة باتا واحلزام اجلغـرايف               
    .احمليط هبا من الطاقة الكهربائية

ويف ما يتصل باإلمداد مبياه الشرب، أُجنزت أعمال جتميع املياه الـصحية الـصاحلة                -٣٧
بو، ولوبا، وباينّ، وكوبابـا،     للشرب وتوريدها واإلمداد هبا لالستهالك البشري يف مدن ماال        

 ويتواصل توسيع أعمال التوريد لتغطية املزيـد      . وريابا، وباتا، ومونغومو، وإبيبْين، وإفينايونغ    
  .من املناطق الريفية والتوّسعات احلضرية احمليطة باملدن

    واخلدمات الصحية يف املناطق الريفية،الوفيات النفاسية ووفيات الّرضع    

  ٧٦-٧٠، ٧٥-٧٠، ٧٤-٧٠، ٧٣-٧٠، ٧٢-٧٠، ٧١-٧٠، ٧٠-٧٠التوصيات     
 يف االستقـصاء    من أكثر النقاط تفـصيالً    كانت الوفيات النفاسية ووفيات الرّضع        -٣٨

. نوعية احلياة وعلى العمر املتوقع     لتأثريمها على اً  ، نظر ٢٠١١الدميغرايف والصحي األول لعام     
 للمجتمعات احمللية يف الوحدات الـصحية        مساعداً ٤٩٨وقد أُّهل يف األعوام الثالثة املاضية       

 يف املائة مـن     ٩٠ قابلة، هبدف كفالة تقدمي الرعاية لنسبة        ١ ٢١٦باملناطق الريفية، وكذلك    
ومت . الوالدات على الصعيد الوطين بأسره، ويتواصل ازدياد اجلهود املبذولة يف هذا الـصدد            

 يف  ٦٩  يف ٢٠١١الرعاية يف عام     دميتق لالستقصاء الدميغرايف والصحي األول،   اً  بالفعل، وفق 
 يف املائة من الوالدات بواسطة قـابالت        ٨بواسطة موظفني مؤهلني، ويف      املائة من الوالدات  
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وُضمنت على الصعيد الوطين خدمة مراقبة احلمل وعملية الوالدة وفترة النفـاس،            . تقليديات
 يف املائـة حبلـول      ٥٠املنبثقة عن خريطة الطريق خلفض معدل الوفيات النفاسـية بنـسبة            

وأُنشئت كذلك اإلدارة العامة لـصحة      . ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام      ٨٠ وبنسبة   ٢٠١٥ عام
 واإلشـراف   )١٣(األسرة، اليت ُتعىن بتعزيز األنشطة املنسَّقة للربنامج الوطين للصحة اإلجنابيـة          

لمراكـز  بينهم مديرون ل  ( شخص   ١ ٥٠٠ويف جمال تأهيل املوظفني، ُدرب أكثر من        . عليها
ومساعدو متـريض،   ،  الصحية، ومساعدون تقنيون يف جمال الصحة، ومساعدون للمختربات       

 طبيباً وممرضـاً وطبيـب أطفـال        ٩١أما عن التدريب اجلامعي، فقد ُبعث       ). وما إىل ذلك  
باطنياً وجراحاً وأخصائي ختدير وغريهم، إىل بلدان أجنبية هبا نفس املشاكل الصحية             وطبيباً

  . التدريببغرض 
 وحدةً صحية يف اجملتمعات احمللية احلضرية،       ٣٩٢وأُنشئت على الصعيد الوطين كله        -٣٩

وتـشري اإلحـصاءات    .  مركزاً صحياً يف البلديات    ٤٥عن    واحمليطة باملدن، والريفية، فضالً   
 ١٠٠ ٠٠٠ حاالت وفاة لكـل      ٣٠٨الوطنية إىل أن متوسط معدل الوفيات النفاسية يبلغ         

وترتكز اخلطة االستراتيجية حلاالت الطوارئ واخلطـة       . شر سنوات مولود حي على مدى ع    
املتعددة القطاعات كلتامها على األنشطة اليت تضطلع هبا احلكومة يف القضية الصحية املتعلقة             

وقد ُعني يف الفريق احلكومي اجلديد وزير للدولة معين         . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   
 يف املائة   ٣٥لالستقصاء الدميغرايف والصحي األول، خضع      اً  فقوو. بصفة خاصة هبذه القضية   

 إىل اختبار الكشف عن فريوس ٢٠١١-٢٠١٠ يف املائة من الرجال يف الفترة ٢٥و من النساء
كما ُنظمت محالت توعية بشأن هذه اآلفة، فأُطلقت يف هذا اإلطـار            . نقص املناعة البشرية  
ويف إطار أنشطة الوحدة . لفريوس من األم إىل اجلننيانتقال ا  بشأن٢٠١١احلملة الوطنية لعام 

املرجعية لألمراض املعدية، أنشأت الوحدة خمترباً للقاحات، فضالً عن وحـدٍة لالستـشارة             
واملتابعة تشخَّص عن طريقها آلياً حالة النساء احلوامل، وتزّود فيها األمهات املصابات بفريوس 

من األم املصابة  وينظَّم عالج األطفال. ليب األم اجلاهزنقص املناعة البشرية، عند االقتضاء، حب
وكان التقرير العاملي عن التقدم     . بالفريوس مبوجب بروتوكول الوقاية من عدوى األم للطفل       

 أداةً قيمة ملتابعة حالة اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة             ٢٠١٢يف مكافحة اإليدز لعام     
 للسكان كافة احلصول على العـالج مبـضادات         وُيتاح. اإليدز على الصعيد الوطين   /البشرية

 يف املائة، شأنه    ١٠٠ فريوسات النسخ العكسي باجملان؛ إذ تغطي األموال العامة تكلفته بنسبة         
. وقد أُنشئت على الصعيد الوطين كله ستة مراكز عالجية        . شأن عملييت التشخيص والوقاية   

، وهي منظمة غري حكومية،     )١٤(إليدزومن منظور التوعية، بادرت اجلمعية النسائية ملكافحة ا       
إىل اً،  بالتعاون الوثيق مع احلكومة، ومبساعدة الشركات اخلاصة ومنظمة الصحة العاملية أيض          

مستشارة يف جماالت الوقاية من عـدوى    ٥٠تنفيذ محالت تدريبية ملدريب القيادات الدينية، و      
اإليـدز، وإعالمهـم    /البشريةوتوعية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة       ،  األم للطفل 

كما نظمت اجلمعية محالت توعية وإعالم يف مراكـز العمـل           . بكيفية التعايش مع الفريوس   
وقد . بالشركات اخلاصة واملدارس والثكنات العسكرية، باملناطق الريفية وعواصم احملافظات        
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 تأثٌري مهم يف ما     اإليدز/كان لألموال املرصودة للمشروع املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية        
ويف جمال الصحة نفسه، ُحددت زيادة إمكانية احلصول على العالج املضاد . حتقق من إجنازات

املقطعي احملوري احملوسب بوصفها هدفاً من املتوقـع         للمالريا وإمكانية التشخيص بالتصوير   
ل إقـرار   ، وتشتمل هذه اخلطة على أنشطة مث      ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام      ١٠٠حتقيقه بنسبة   

  .جمانية عمليات التشخيص، وتوزيع األدوية األساسية بكُلفة منخفضة

  الطفولة، والتعليم، وحق اجلميع يف التعليم    

  ٨٤-٧٠، ٨٣-٧٠، ٨٢-٧٠، ٨١-٧٠، ٨٠-٧٠، ٧٩-٧٠، ٧٨-٧٠التوصيات     
مكرس يف القانون األساسـي      الضروري يف هذا املضمار تأكيد أن التعليم حقٌ       من    -٤٠

طبقت احلكومة   ويف واقع األمر،  . جمانيته ستوائية، وينص القانون الوطين للتعليم على     لغينيا اال 
عقوباٍت شديدة على املوظفني واملعلمني الذين أخلّوا بأمانـه وظيفتـهم بفـرض رسـومٍ               

وسعياً إىل مواصلة سياسة    . عدم مراعاة مبدأ جمانية التعليم     التزاماٍت شبه ضريبية تؤدي إىل     أو
ليم وإتاحة التعليم اجلامعي للفئات االجتماعية الضعيفة وللشباب يف املناطق الريفية،           جمانية التع 

  .مدن جامعية يف باسوبو، ومونغومو، وأوياال أطلقت احلكومة مشروعاً إلنشاء ثالثة
وال حتتكر دولة غينيا االستوائية التعليم؛ إذ تسمح بإنشاء مدارس خاصة غـري دينيـة                 -٤١
فكرة التعليم للجميع، اليت أطلقتها حكومة غينيـا االسـتوائية إىل            البلد عن  رومل يعبّ . دينية أو

جانب هدف توفري املياه والكهرباء للجميع، كمجرد شعارٍ سياسي، بل عّبر عنها كواقعٍ ميكن              
وهبذا النسق الفكري، فقد أُضـفي      . حتقيقه بربامَج ومشاريع متوَّل وُتراقب على النحو الواجب       

 على اخلطة الوطنية لتعليم اجلميع، وكذلك على برنامج التنمية التعليمية لغينيـا             الطابع املؤسسي 
ومـن  . االستوائية، الذي يتلقى الدعم واملساعدة التقنية من الوكالة األمريكية لتنميـة التعلـيم     

املبادرات اليت ُنفذت بالفعل يف هذا اجملال، إنشاء مركز الثاين عشر من أكتوبر للتدريب املهين،               
لشباب والبالغني، الذي ُجّهز مبناه اجلديد بتجهيزاٍت تقنية من أجل تقدمي التدريب املناسـب              ل

  .ملقتضيات سوق العمل يف ميادين صناعة السيارات أو الكهرباء أو الفندقة أو صناعة املربِّدات
وقد أُصلح النظام الوطين للتعليم بتعديل املناهج والنصوص الدراسـية يف خمتلـف               -٤٢
وفيما يتصل باملوارد البشرية، قدم مشروع برنامج التنمية التعليمية لغينيـا           . حل التعليمية املرا

 معلماً، وُتتاح للمعلمني إمكانية احلصول على التدريب اجلـامعي     ٩٩٢    االستوائية التدريب ل  
االلتحاق باملـدارس    للحْولية اإلحصائية السنوية، فإن   اً  ووفق. عن طريق كلية إعداد املعلمني    

 يف املائة، مثّلـت الطفـالت       ٧٠,٨ بلغت نسبته    ٢٠١١-٢٠١٠االبتدائية للعام الدراسي    
وُعني منـذ   .  طالباً ٣٤ ٢٣٧ يف املائة منها، وبلغ عدد طالب املدارس الثانوية          ٤٩,٣ نسبة
 معلمٍ لتلبية احلاجة إليهم، وال سيما يف املناطق الالمركزيـة،           ٢ ٠٠٠ أكثر من    ٢٠٠٨ عام

وتبلغ نسبة التحاق النساء مبركز الثاين عشر من أكتوبر . الريفية على حد سواءاحمليطة باملدن و
  .  يف املائة٣٠للتدريب املهين ونسبة جناحهن فيه حنو 
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وعلى الرغم مما أُحرز من تقدم يف هذا اجملال، تعترف غينيا االسـتوائية باحلاجـة                 - ٤٣
أجل زيـادة نـسب االلتحـاق       امللّحة إىل تعزيز العمل الذي اضطُلع به، ومواصلته، من          

باملدرسة ونسب النجاح، واحلد، يف الوقت نفسه، من نسب الرسوب ومـن املـشاكل              
ومن الواضح أن معـدالت االنقطـاع عـن    . املتعلقة بإمكانية االلتحاق باملراكز التعليمية    

مسألة جديرة باالهتمامٍ املتواصل، كما ينبغي االضـطالع يف          الدراسة يف صفوف الفتيات   
. )١٥(مبهمة حتسني جودة التعليم اجلامعي يف اجلامعة الوطنية لغينيا االستوائية          وام املقبلة األع

ومن بني األنشطة اليت ُنفذت تعزيزاً للحد من معدالت االنقطاع عـن الدراسـة، دعـم                
مدارس الفتيات واملدارس الداخلية الدينية لتعليم الفتيات القاصرات وإيوائهن، كمـدارس           

ومن جهٍة أخـرى،    . كاراكوالس، وما إىل ذلك    -  وسو، وإبيبيني، وماالبو  باسيليه، وبوس 
وسعياً إىل معاجلة إشكالية االنقطاع عن الدراسة، أُنشئت مراكز للتدريب والتأهيل املهنيني            

وقد ُدرب مخـسة مفتـشني   . يف عواصم احملافظات السبع، لتعّزز بذلك تلك القائمة أصالً 
  معلماً يف بلدان أجنبية لديها جتربة      ٨٢ذه املراكز، وأُّهل    للتعليم من أجل اإلشراف على ه     

ويشهد البلد حالياً مشاركة األطفال تدرجيياً يف امليدان االجتماعي، وقد          . مشاهبة لتجربتنا 
ينـاير،  / كانون الثاين  ٢٨ املؤرخ   ٢١/٢٠١٣  ، مبوجب املرسوم رقم   ٢٠١٣أُنشئ يف عام    

ية، الذي يهدف إىل خلق بيئـٍة مواتيـة للـشباب    برملان الطفل يف مجهورية غينيا االستوائ    
  .ملناقشة املشاكل اليت يواجهوهنا

  اجلمعيات، والثقافة، وحرية التعبري تكوين    

  ٥٧-٧٠، ٥٦-٧٠، ٥٥-٧٠التوصيات     
ال تتضمن القوانني الوطنية املتعلقة بتكوين اجلمعيات، واحلق يف الثقافـة، وحريـة               -٤٤

ملعارف أي أحكام ختلّ مبمارسة احلريات املذكورة أو تعوقهـا          التعبري عن األفكار واآلراء وا    
وقد متكّن البلد فعلياً من الكشف عن جهاٍت إداريٍة منعزلـة مل يكـن فهمهـا                . تعرقلها أو

اتساع نطاقها، واتُّخذت    ملضمون القوانني متوائماً متاماً مع معىن هذه احلقوق الرئيسي أو مع          
واحلقيقة أن لدى البلد مجعيات ومنظمات غري       . ه العقبات اإلجراءات الالزمة للتغلب على هذ    

حكومية كثرية تعمل يف شىت اجملاالت، كالسينما، واملسرح، واألدب، والثقافـة، واإلعاقـة             
فقد تسىن إنشاء كل من اجلمعية النسائية ملكافحة اإليـدز، واجلمعيـة            . اجلسدية والبصرية 

يا االستوائية، ومجعية النساء ذوات اإلعاقـة يف        الوطنية للمعاقني، وجلنة دعم الطفولة يف غين      
اً نظر غينيا االستوائية، وما إىل ذلك، ومتكّنت كلها من مباشرة أنشطتها دون أدىن مضايقاتٍ            

وعززت اجلمعيات الثقافية اإلبداع يف البلد، وخباصة يف جمايل الفنون . للقانون الصارم المتثاهلا
ز بذلك على املشاركة الشعبية يف تشكيل وعيٍ يقـوم          التشكيلية وفن تصوير املشاهد، لتحفّ    

  . على االندماج الثقايفٍ
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وأُنشئ، يف هذا السياق، املركز الثقايف الغيين االستوائي كمحفـلٍ ثقـايف، إىل               - ٤٥
جانب مراكز ثقافية حبثية أخرى، كاملركز اإلسباين أو املركز الفرنسي، ُتعـىن ببحـث              

التراث الثقايف اخلاص بالفئات االجتماعية الثقافية الوطنية، التراث الثقايف املشترك للبالد و    
. ومجع القصص واألساطري، وتنظيم املعارض واحلفالت املوسيقية اجلماعيـة والفرديـة          

يف جمال الترفيه الثقايف وجمايل      ُنظمت دورات تدريبية للعاملني    وإلنعاش األنشطة الثقافية،  
  .اإلدارة والتنظيم الثقافيني

وتباشـر  ،  افتتاح املكتبة الوطنية أحد اإلجنازات األخرى ذات البعد الثقـايف         وكان    -٤٦
املكتبة أنشطةً جانبية كبيع الكتب عن طريق األكشاك احلضرية وتوزيع الكتب يف املنـاطق              

  .الريفية عن طريق احلافالت املكتبية املتنقلة
ي فكرة إعداد ميثاق ثقايف      األفريق من ميثاق أفريقيا الثقايف لالحتاد    وقد استوحى البلد      -٤٧

  .وطين مستقبالً

  )٧١التوصية (التوصيات   -سادساً  

ــيات      ، ١٩-٧١، ١٨-٧١، ١٧-٧١، ١٦-٧١، ٨-٧١، ٢-٧١، ١-٧١التوص
٢٣-٧١، ٢٢-٧١، ٢١-٧١، ٢٠-٧١  
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة        ممارسة  فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، و      -٤٨

 خبصوص إلغاء عقوبة اإلعدام، أو على األقل وقف تطبيقها،          :ية أو املهينة  القاسية أو الالإنسان  
أجرت احلكومة دراساٍت عن هذا املوضوع، وخلصت منها حىت اآلن إىل أن وقف تطبيـق               
عقوبة اإلعدام هو التدبري األنسب، فأُعدت الئحة هبذا الشأن على مستوى اجمللس الـوزاري              

وقررت حكومة غينيا االستوائية مبوجب مرسوم مـنح        . املشترك ستصدر يف القريب العاجل    
مـن  ) أ(الفقرة الفرعية    عفو مؤقت من هذه العقوبة يف غينيا االستوائية، على الرغم من أن           

  .  من القانون األساسي ال تزال تنص عليها١٣املادة 

  ٦-٧١، ٥-٧١التوصيتان     
حظرت حكومـة   : حاالت االختفاء القسري وعمليات التشريد القسري الداخلي        -٤٩

غينيا االستوائية بشكل صارم التسبب يف االختفاء القسري، وكـذلك التـشريد القـسري              
الداخلي، وفرضت عقوباٍت شديدة وصارمة على من ال ميتثل لقرار احلكومة هذا، وهو أيضاً              

   .قرار املؤسسات املعنية بضمان اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان
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  ١٠-٧١ و٩-٧١التوصيتان     
 تعزيز اللجنة الوطنية    حالياًجيري  : املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومبادئ باريس       -٥٠

 والتنسيق فيما بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان، وإن كـان بـبطٍء           حلقوق اإلنسان 
 ٢٥وقد أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان يف قرارهـا املـؤرخ        . ريب حىت اآلن   بال
تنفيذ خمتلف ما يلزم ويكفي من آليات إلدماج هذه اللجنة إدماجاً            إىل بدء    ٢٠١٢مايو  /أيار

وكذلك ، كامالً يف جلنة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف وسط أفريقيا، ومقّرها ياوندي
وبادرت إدارة حقوق اإلنسان    . يف شبكة املؤسسات الوطنية للبلدان األفريقية، ومقّرها نريويب       

 إطار خطة العمل اليت أقّرهتا لتوعية مجيع فئات اجملتمع على الصعيد  التابعة لرئاسة احلكومة، يف   
الوطين بأسره، إىل تنظيم محالت تدريب وتوعية يف جمال حقوق اإلنسان تـستهدف مجيـع        

 .سلطات احملافظات

  ١٥-٧١، ١٤-٧١، ١٣-٧١، ١٢-٧١، ١١-٧١التوصيات     
حتـتفظ  : إلجـراءات اخلاصـة   الدعوات الدائمة واملكلفون بواليات يف إطار آلية ا         -٥١

حكومة غينيا االستوائية يف هذا الصدد حبقها يف عدم اختاذ إجراءات، يف انتظار قرار الربملان               
  .مبجلسيه، املنشأ حديثاً يف البالد

 ،١٢-٧١،  ١١-٧١،  ١٠-٧١،  ٩-٧١،  ٦-٧١،  ٥-٧١(وعن التوصيات السابقة      -٥٢
قبوالً كامالً من غينيا االسـتوائية،  اليت مل تلَق وقت تقدميها ) ١٥-٧١، ١٤-٧١،  ١٣-٧١

فتشكل جمموعةً ال تزال قيد الدراسة املتعمقة من جانب احلكومة من أجل إحالتها الحقاً إىل               
  .الربملان الختاذ الالزم

  االستنتاج  -سابعاً  
مما ال شك فيه أن غينيا االستوائية ستواصل اعتماد الُنسق اليت حـددهتا لنفـسها                 - ٥٣

 الستكمال مسريهتا الدميقراطية، اليت ُيستنتج منها منطقياً وبصورة حتميـةً،   شرعياً وسيادياً 
متام وفعالية إنفاذ ثقافة االعتراف بكلٍّ من حقوق اإلنسان املعتـرف هبـا يف الـصكوك                
الدولية، وكذلك يف األعراف املميِّزة للمجتمعات والثقافـات الـيت تـشكل النـسيج               

كما ُيستنتج من مـسريهتا     . ة، فضالً عن ثقافة احترامها    الفسْيفسائي لدولة غينيا االستوائي   
هذه االلتزام بالتعويض الكامل واملُرضي، حسب االقتضاء، عن أي أضـرارٍ قـد تلحـق               

ويف هذا السياق، سيظل احلوار املفتوح بـني غينيـا          . بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان   
 صرحياً وشفافاً، تؤدي فيه آلية      االستوائية ومنظومة األمم املتحدة، كما كان دوماً، حواراً       

إذ مل تزعم غينيـا     . االستعراض الدوري الشامل وغريها من وسائل التفاعل دوراً أساسياً        
االستوائية قط وال اعتربت مطلقاً أن اقتضاء احترام حقوق اإلنسان اهتاٌم موّجه ضد البلـد               

. كل مواطنٍ يف هذا البلد    أو مكيدةٌ مدّبرة من اجملتمع الدويل، إمنا هو جمرد حقٍ للشعب ول           
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لذا، فنحن نلتمس جمدداً دعَم هذا اجملتمع ومجيع شركائنا اإلمنائيني ليواصلوا التعاون مـع              
بلدنا من أجل بلوغ األهداف اليت حددهتا غينيا االستوائية لنفسها يف اخلطة الوطنية للتنمية              

   .٢٠٢٠االقتصادية واالجتماعية حىت عام 
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