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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةتاسعةالدورة ال
  ٢٠١٤ مايو/أيار ٩ - أبريل/نيسان ٢٨

فوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته امل       
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  غينيا االستوائية    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة،             
، ويف تقـارير املفوضـية الـسامية    من الدولة املعنية  واردة  اليف ذلك املالحظات والتعليقات      مبا

والتقرير ُمقـدم يف    . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف حلقوق اإلنسان، 
ولالطالع على النص الكامل، ُيرجى العودة      . شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

 اقتراحات من املفوضـية    وجهات نظر أو   التقرير أية آراء أو   يتضمن  وال  . إىل الوثائق املرجعية  
. املفوضيةوالبيانات العلنية الصادرة عن     يف التقارير   خبالف ما يرد منها     السامية حلقوق اإلنسان    

. ١٧/١١٩ يف مقـرره      جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع  وهو ي 
. اشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر         منهجي يف حو  على حنو   ذُكرت  وقد  

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة االستعراض دوريةالتقرير وروعيت يف إعداد 
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 عراض السابقةاحلالة خالل دورة االست 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 ُتقبلمل /مل ُيصدق عليها االستعراض

التصديق أو االنـضمام أو     
 اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
  )٢٠٠٢(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  )١٩٨٧(واالجتماعية والثقافية 

ق املدنيـة   العهد الدويل اخلاص بـاحلقو    
  )١٩٨٧(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  )١٩٨٤(ضد املرأة 

  )٢٠٠٢(اتفاقية مناهضة التعذيب 
  )١٩٩٢(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل بـشأن اشـتراك األطفـال يف        

 )٢٠٠٣(املنازعات املسلحة 

للعهد الربوتوكول االختياري الثاين     
الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      

  والسياسية
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     

  مناهضة التعذيب
والربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال   

  يف الرتاعات املسلحة
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
شـخاص ذوي   اتفاقية حقوق األ  

  اإلعاقة
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       

 األشخاص من االختفاء القسري

أو /التحفظات واإلعالنات و  
 التفامهات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
حتفـظ،  (أشكال التمييز العنـصري     

  )٢٠٠٢؛ ٢٢ املادة
حتفـظ،  (اتفاقية مناهضة التعـذيب     

 ،٣٠  بشأن املادة١، والفقرة ٢٨ املادة
٢٠٠٢( 

   

ــشكاوى  إجــراءات ال
ــراء  ــق واإلج والتحقي

 )٣(العاجل

الربوتوكول االختياري األول امللحـق     
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

 )١٩٨٧(والسياسية 

الربوتوكول االختياري  
التفاقية القضاء علـى    
مجيع أشكال التمييـز    

 ٨ضد املرأة، املـادة     
)٢٠٠٩(  

 مجيـع   االتفاقية الدولية للقضاء على   
  ١٤ أشكال التمييز العنصري، املادة

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل    
ــصادية  ــاحلقوق االقت ــاص ب اخل

 واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
   ٤١والسياسية، املادة 
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 عراض السابقةاحلالة خالل دورة االست 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 ُتقبلمل /مل ُيصدق عليها االستعراض

 ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املواد     
  ٢٢ و٢١و

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
 طفل بشأن تقدمي البالغات حقوق ال

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
          حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد   

  صدق عليهامل ُي  االستعراض
التصديق أو االنـضمام أو     

 اخلالفة
  )٤(وبروتوكول بالريم

 اخلاصة بوضـع    ١٩٥١اتفاقية عام   
  ١٩٦٧الالجئني وبروتوكوهلا لعام 

 / آب ١٢ف املؤرخة   ـاتفاقيات جني 
 والربوتوكـولني   ١٩٤٩ سـأغسط

  )٥(اإلضافيني األول والثاين

ت األساسية ملنظمة العمـل     تفاقيااال
  )٦(الدولية

قية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     اتفا  
   واملعاقبة عليها

نظام روما األساسي للمحكمـة     
  اجلنائية الدولية

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم     
  )٧(١٨٩ و١٦٩

ــث  ــايف الثال ــول اإلض الربوتوك
  )٨(١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام 

اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبكافحة    
  التمييز يف جمـال التعليـم

 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      ، شجعت   ٢٠١٢ام  يف ع   -١
على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل           غينيا االستوائية   

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وباالنضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري       
هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكـول االختيـاري          الثاين امللحق بالع  

االتفاقية الدولية حلماية   التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، و         
 حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،        اتفاقية و حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،     

االتفاقية الدولية حلمايـة    فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و     والربوتوكول االختياري الت  
  .)٩(مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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غينيا بتصديق   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         أشادت،  ٢٠١٢ويف عام     -٢
ـ           االستوائية على  رأة  الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل

 التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين       وشجعتها على النظر يف التصديق على ا      
اتفاقية حقـوق  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وو، وأفراد أسرهم 

  .)١٠(األشخاص ذوي اإلعاقة
 نيا االستوائية على التصديق على    غياللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        وحثت    -٣

  .)١١(بشأن العمال ذوي املسؤوليات العائلية) ١٩٨١(١٥٦اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
على التصديق علـى اتفاقيـة       غينيا االستوائية وأكدت اليونسكو أنه ينبغي تشجيع        -٤

  .)١٢(١٩٦٠اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم لعام 
، أوصى الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة إلعاقة          ٢٠١١ويف عام     -٥

على سبيل األولوية، يف االنـضمام       ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري بأن تنظر احلكومة،        
  .)١٣(إىل االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم

  تشريعياإلطار الدستوري وال  -باء  
 ٢٠١١اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتعديل الدستوري لعـام            أحاطت    -٦

 وأعربت عن قلقها ألنه مل يتم حىت اآلن وضع واعتماد قانون بشأن املساواة بـني اجلنـسني            
العديـد مـن     إزاء التأخر الكـبري يف اعتمـاد      وتشعر اللجنة بالقلق    .  للتمييز يشمل تعريفاً 

  .)١٤(القوانني عمشاري
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غينيا االستوائية إىل االضـطالع         -٧

يشمل تعريفـاً للتمييـز      اإلسراع بوضع واعتماد قانون بشأن املساواة بني اجلنسني       : مبا يلي 
قائمة يف جمـال    وحيظر التمييز ضد املرأة؛ وإجراء تقييم لتشريعاهتا الوطنية لتحديد الثغرات ال          

محاية حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني، وذلك ملواءمتها مع االتفاقية؛ وإنشاء إطار زمـين              
  .)١٥(واضح لتنقيح أو اعتماد القوانني الالزمة

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
لتمييز ضد املرأة غينيا االستوائية بضمان استقالل       أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على ا       -٨

مكتب أمني املظامل؛ وتزويده مبا يكفي من املوارد؛ وإناطته بوالية واسعة يف جمـال حقـوق                
كما أوصت اللجنة غينيا االستوائية     . اإلنسان وبوالية حمددة فيما يتصل باملساواة بني اجلنسني       

 .)١٦(ركيبة وأنشطة مكتب أمني املظاملبضمان مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف ت
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مـن  رأة والنهوض الكامـل هبـا ال يعـد          وأعربت اللجنة عن قلقها ألن تطوير امل       -٩
األولويات، على الرغم من وجود آلية وطنية للنهوض باملرأة وخطة عمل وطنيـة متعـددة               

  .)١٧()٢٠١٥-٢٠٠٥(القطاعات بشأن وضع املرأة واملساواة بني اجلنسني 
ربت اللجنة عن قلقها إزاء قلة إملام الدولة الطرف بالفوارق بني املساواة الرمسية             عأو  -١٠

وحتثها على اختاذ تدابري للقضاء على التمييز ضـد املـرأة            واملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة    
  .)١٨(وضمان تساوي املرأة الفعلي مع الرجل يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية

 "ال للعنف ضّد املـرأة يف غينيـا االسـتوائية          "٢٠٠٨اللجنة حبملة عام    ورحبت    -١١
بإنشاء صندوق التنمية االجتماعية الذي يعطي األولوية لوصول املرأة إىل خـدمات             وكذلك

  .)١٩(الرعاية الصحية
وطلبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنـة املعنيـة             -١٢

ى التمييز ضد املرأة أن تنشر غينيا االستوائية مالحظاهتما اخلتامية على نطاق واسع             بالقضاء عل 
  .)٢٠(لتشمل اجملتمع جبميع مستوياته

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢١(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  عاهدة املهيئة
املالحظات اخلتامية الواردة   

 الستعراض السابقة يف دورة ا

آخر تقرير قُدم منذ    
دورة االستعراض  

  السابقة 
آخر املالحظـات   

  حالة اإلبالغ  اخلتامية 
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
تأخر تقدمي التقارير مـن األوَّل   -  -  -

، ٢٠٠٣إىل السادس منذ عام     
 ،٢٠٠٩، و ٢٠٠٧و ،٢٠٠٥و
  على التوايل٢٠١٣، و٢٠١١و

ة باحلقوق  ـة املعني ـاللجن
ادية واالجتماعية  ـاالقتص
  والثقافية

نوفمرب /تشرين الثاين   -  -
إجراء عدم  ( ٢٠١٢

  )تقدمي التقارير

حيني موعد تقدمي التقرير األوَّل 
تأخر موعـد   ( ٢٠١٤يف عام   

  )١٩٩٠تقدميه منذ عام 
اللجنة املعنيـة حبقـوق     

  اإلنسان
 ٢٠٠٣ نوفمرب/تشرين الثاين 

  )رإجراء عدم تقدمي التقاري(
تأخر موعد تقدمي التقرير األوَّل   -  -

تأخر موعد  ( ٢٠٠٤منذ عام   
  )١٩٨٨تقدميه منذ عام 
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  عاهدة املهيئة
املالحظات اخلتامية الواردة   

 الستعراض السابقة يف دورة ا

آخر تقرير قُدم منذ    
دورة االستعراض  

  السابقة 
آخر املالحظـات   

  حالة اإلبالغ  اخلتامية 
ة القضاء على التمييز    ـجلن

  ضد املرأة
ــشرين األول  ٢٠٠٩  ٢٠٠٤يوليه /متوز  /تـ

  ٢٠١٢أكتوبر 
حيني موعد تقـدمي التقريـر      

  ٢٠١٦ يف عام سابعال
 مـن األوَّل تأخر تقدمي التقارير    -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب

، ٢٠٠٣إىل الثالث منذ عـام      
  على التوايل٢٠١١، و٢٠٠٧و

ــشرين األول  جلنة حقوق الطفل ــوبر /ت أكت
٢٠٠٤  

الثـاين  تأخر تقدمي التقارير من       -  -
  ٢٠٠٩إىل الرابع منذ عام 

أخر موعد تقدمي التقرير األول     ت
بشأن الربوتوكول االختياري   
التفاقية حقوق الطفل املتعلـق     

ال وبغاء األطفـال    ببيع األطف 
واستغالل األطفال يف املـواد     

  ٢٠٠٥اإلباحية منذ عام 

أكدت اليونسكو أن غينيا االستوائية مل تقدم تقريراً عن التدابري املتخذة لتنفيذ عدد               -١٣
 إىل على تقـدمي تقـارير الدولـة         غينيا االستوائية وجزمت بأنه ينبغي تشجيع     . من توصياهتا 

لقة بصكوك اليونسكو اخلاصة بالتعليم وبالصكوك القانونية املعيارية،        املشاورات الدورية املتع  
  .)٢٢(سيما االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم وال

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

 اخلتاميةاملالحظات     

 تاريخ التقدمي املوضوع موعد التقدمي املقرر هيئة املعاهدة

مـشروع قـانون    اعتماد وإنفاذ    ٢٠١٤ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
احلماية الشاملة ملنع العنف ضـد      
املــرأة؛ ووضــع خطــة عمــل 

ة؛ استراتيجية وطنيـة ذات صـل     
وتقدمي املـساعدة إىل الـضحايا؛      
ومجع بيانات عن العنف ضد املرأة      
 والتمييز ضد املـرأة يف الـزواج      

  .)٢٣(والعالقات األسرية

-  
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 غينيا االستوائية إىل إعـداد      اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     دعت    -١٤
يتطرق إىل اخلطوات املتبعة لدعم كافة احلقوق املنصوص عليها يف العهـد،            تقرير أول شامل    

  .وطين الذي يدور قبل تقدميهوحثتها على ضمان إشراك منظمات اجملتمع املدين يف النقاش ال

  )٢٤(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة يف خالل دورة االستعراض السابقة  
  ال  ال  دعوة دائمة

  )٢٠٠٨ نوفمرب/شرين الثاين ت١٨-٩ (التعذيب  الزيارات اليت جرت 
  )٢٠٠٧ يوليه/ متوز١٤-٨ (االحتجاز التعسفي

  )٢٠٠٢ديسمرب /انون األول ك٧-٢(حرية التعبري 

)٢٠١٠أغسطس / آب٢٠-١٦(املرتزقة 

  املدافعون عن حقوق اإلنسان  الزيارات اليت طُلب إجراؤها
  املرتزقة

  استقالل القضاة واحملامني

الردود على رسائل االدعـاءات     
  والنداءات العاجلة

  .ي منها، اليت مل ترد على أاحلكومة إىل  بالغات٧خالل فترة االستعراض، أُرسلت 

الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة إلعاقة ممارسة حق الشعوب     عرب  -١٥
على دعوهتا له، بيد أنه أعرب عن أسفه الـشديد           عن امتنانه البالغ للحكومة    يف تقرير املصري  

  .)٢٥(النعدام الشفافية من جانب السلطات وقلة التعاون مع الفريق العامل أثناء زيارته
، أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن ضـروب            ٢٠١٠ويف عام     -١٦

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عن أسفه ألنه، رغـم التـزام احلكومـة                 
سبق بالسماح له بزيارة مجيع أماكن االحتجاز، مل يستطع التحقـق مـن االدعـاءات             فيما

وأعرب عن قلقه الـشديد     . يني نظراً ملنعه من دخول املرافق العسكرية      املوجهة ضد العسكر  
 عندما حاول القيام    )يف مدينيت باتا وماالبو   (لعدم السماح له بزيارة املراكز الرئيسية للشرطة        

  .)٢٦(بزيارات متابعة
واعترب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف الرأي الذي أصدره أن احتجـاز               -١٧
يسالو مانسوغو، وهو طبيب وأمني العالقات الدولية وحقوق اإلنسان يف حزب سياسي وينس
 .، وهو تنظيم قانوين معارض، إجراء تعـسفي "التجّمع من أجل الدميقراطية االجتماعية  "امسه  

وطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تعمد إىل اإلفراج الفوري عنه وأوصى بـأن تـدرس                
وطلب الفريق  . يضاً مناسباً عما تكّبده من أضرار بسبب احتجازه       احلكومة ضرورة منحه تعو   

سيما فيما يتعلق    العامل أيضاً إىل احلكومة أن ُتبدَي قدراً أكرب من التعاون معه مستقبالً، وال            
  .)٢٧(بالرد على بالغاته على النحو املالئم، وفقاً لقرارات جملس حقوق اإلنسان ذات الصلة
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  ضية السامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع املفو  -جيم  
قدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقريراً عن العمليـة الـيت           ،  ٢٠١٠يف عام     -١٨

الصادرة عن اآلليات الدولية واإلقليمية حلقـوق        بدأت يف غينيا االستوائية ملتابعة التوصيات     
ئية يف أنشطة   ، دعم وشارك ممثلون عن غينيا االستوا      ٢٠١٢ و ٢٠١١ويف عامي   . )٢٨(اإلنسان
نظمها مركز األمم املتحدة دون اإلقليمي حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا             توعية

بشأن مواضيع من قبيل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وحقوق العمال املهاجرين، واالجتار            
حـاً  ومل يكن التعاون مع املركز متا     . )٢٩(باألشخاص، واملبادئ القائمة على حقوق اإلنسان     

دائماً وكانت تلغى األنشطة املخطط هلا الرامية إىل تعزيز الدميقراطية وإدارة شؤون احلكم يف              
وأسدت املفوضية الـسامية     .)٣٠(غينيا االستوائية لعدم حصول املركز على إذن من احلكومة        

نشئ حلقوق اإلنسان مشورة قانونية إىل غينيا االستوائية بشأن مشروع قانون يعّدل القانون امل            
  .)٣١(للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هبدف تدعيم فعاليتها والتعريف هبا

   الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
سـتمرار  إزاء ا عن قلقها العميق     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      أعربت    -١٩

 على السلطة األبوية والقوالب النمطية املتجـذرة املتعلقـة بـأدوار املـرأة              املواقف القائمة 
ومسؤولياهتا، واملمارسات الضارة املتأصلة يف اجملتمع، مثل الزواج القسري والزواج املبكـر،            
وزواج األرملة من شقيق زوجها املتوىف وإساءة معاملتها، والعنف املرتبط بـاملهر وتعـدد              

 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       وأثارت  . طرفالالزوجات يف الدولة    
للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غينيا االستوائية علـى           وحثت ا . )٣٢(شواغل مماثلة 

وضع استراتيجية شاملة للقضاء على هذه املمارسات والصور النمطية اليت تنطوي على متييز             
. استعراض التدابري املتخذة بغية تقييم تأثريها واختاذ اإلجراءات املناسـبة         ضد املرأة، ورصد و   

  .)٣٣(توصيات مماثلة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوقدمت 
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غينيا االستوائية علـى وضـع                -٢٠

 خاصة مؤقتة من أجل التعجيل بتحقيق املساواة الفعليـة مـع            أساس تشريعي العتماد تدابري   
الرجل، وخباصة لزيادة مشاركة املرأة يف مناصب اختاذ القـرارات الـسياسية ويف القـضاء               

  .)٣٤(واخلدمة املدنية
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لوجود نظام قـانوين             وأعربت    -٢١

 ّمما نتج عنه متييز عميق اجلذور ومستمر ضد املرأة يف أمور مثل حـضانة     مزدوج، مدين وعريف،  
وتـشعر بـالقلق ألن النـساء       . األطفال، وتقاسم املمتلكات املكتسبة أثناء الزواج، واملرياث      

  .)٣٥(املتزوجات يف إطار القانون العريف ال ميكنهن التوجه إىل احملاكم املدنية للدفاع عن حقوقهن
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ة غينيا االستوائية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع املسائل اليت             دعت اللجن و  -٢٢
مراجعة مـشروع    :هتم الزواج والعالقات األسرية واملرياث، وذلك عن طريق القيام مبا يلي          

القانون املتعلق باألحوال الشخصية واألسرة ومشروع القانون املتعلق بالزواج العريف؛ والسهر           
 عاماً؛ وضـمان    ١٨زوجات؛ ورفع سن الزواج الدنيا بالنسبة للنساء إىل         على حظر تعدد ال   

تساوي املرأة مع الرجل يف حقوق املرياث والتركة؛ واالعتراف للمرأة باألهلية القانونيـة، يف      
مجلة أمور؛ والسهر على عدم متييز احملاكم التقليدية ضد املرأة يف أي مسألة مـن املـسائل؛                 

  .)٣٦(زواج التقليدي واملدين بغية ضمان عدم التمييز ضد املرأةووضع ضمانات قضائية لل
وأوصت اللجنة غينيا االستوائية بإعطاء األولوية لوضع واعتمـاد سياسـة بـشأن               - ٢٣

املساواة بني اجلنسني شاملة وقائمة على النتائج وخطة عمل متـصلة هبـا ذات مؤشـرات                
  .)٣٧(ؤون االجتماعية والنهوض باملرأةوأوصت أيضاً بتعزيز قدرة وزارة الش. وأهداف حمددة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
الفريق العامل املعين مبسألة املرتزقة بأن تنظر احلكومة يف إلغاء ، أوصى ٢٠١١يف عام   -٢٤

عقوبة اإلعدام، أو على األقل وقف تنفيذ أحكام اإلعـدام، واالنـضمام إىل الربوتوكـول               
  .)٣٨(لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاالختياري ل

 أجانب وتـسعة مـن      ٧وتلقى الفريق العامل معلومات تفيد بأن احلكومة أوقفت           -٢٥
اهلجوم الذي نفذه مرتزقة على القصر الرئاسي       يف  بسبب مشاركتهم   مواطين غينيا االستوائية    

 إزاء ما بلغه من معلومات عن ويشعر الفريق العامل بقلق خاص    . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٧يف  
إعدام ثالثة ضباط عسكريني سابقني ومدين واحد بعد حماكمة عسكرية صورية أدينوا علـى       

وأدان الفريق العامل بشدة    . )٣٩(٢٠١٠أغسطس  / آب ٢١إثرها بتهمة اخليانة واإلرهاب، يف      
. )٤٠(ة الواجبة إىل األصول القانوني  تنفيذ احلكم باإلعدام بعد حماكمة صورية افتقرت بوضوح         

وأعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء احلكم الصادر حبق مدنيني آخرين أثناء احملاكمة العسكرية 
وأوصى . )٤١(٢٠١٠أبريل  / نيسان ٥نفسها رغم أن حمكمة ابتدائية مدنية حكمت برباءهتما يف          

 القـصر   الفريق العامل بأن تقّدم احلكومة معلومات كاملة بطريقة شفافة عن اهلجـوم علـى             
الرئاسي وأن تقوم على وجه التحديد بإطالع اجلمهور على مجيع األحكـام الـصادرة يف               

  .)٤٢(القضايا اجلنائية املتعلقة باهلجوم
 كيفية جلـب الرجـال      ومل يتمكن الفريق العامل من احلصول على معلومات عن          -٢٦

مل خيـضعوا إىل إجـراءات      ويبدو أهنم   . بلد ثالث جلؤوا إليه    إىل غينيا االستوائية من    األربعة
، أوصى املقرر اخلاص املعين بالتعذيب بأن تكف غينيـا  ٢٠١٠ويف عام   .)٤٣(الترحيل الرمسية 

  .)٤٤(وتنفيذ عمليات اختطاف يف البلدان اجملاورة االحتجاز السري االستوائية عن اللجوء إىل
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نيب أو اثنني   لعدم وجود معلومات عن وفاة صياد أج      الفريق العامل عن أسفه     وأعرب    -٢٧
 / شـباط ١٧أثناء االحتجاز، مت توقيفهما مباشرة بعد اهلجوم علـى القـصر الرئاسـي يف            

أي حتقيقـات    تقدمي معلومات كاملة عن   وحث الفريق العامل احلكومة على      . ٢٠٠٩ فرباير
  .)٤٥(املؤدية إىل هذه الوفيات أجريت للكشف عن الظروف

بأن تضع احلكومة حداً     عين مبسألة التعذيب  املقرر اخلاص امل  ، أوصى   ٢٠١٠ويف عام     -٢٨
تراجع اإلطار الوطين للقانون اجلنائي من      تجاز السري على جناح السرعة وأن       ملمارسة االح 

. )٤٦(أجل تنفيذ املعايري الدولية الدنيا، مبا يشمل اعتماد إجراءات فعلية للمثول أمام القـضاء             
 إطار اإلجراءات اخلاصة بالغاً إىل غينيا       ، أرسل أربعة من املكلفني بوالية يف      ٢٠١٣ويف عام   

االستوائية بشأن االحتجاز التعسفي املزعوم ألحد عشر شخصاً وذلك حملاولتهم تنظيم جتمع            
، طلب اثنان من املكلفـني      ٢٠١٢ويف عام   . )٤٧(٢٠١٣مايو  / أيار ١٥سياسي يف ماالبو يف     

الحتجاز التعسفي املزعـوم    بوالية يف إطار اإلجراءات اخلاصة احلصول على معلومات عن ا         
  .)٤٨(ملدافعني عن حقوق اإلنسان

، خلص املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أن الشرطة كانـت  ٢٠١٠ويف عام    -٢٩
  .)٤٩(سيما يف مراكز الشرطة يف مدينيت باتا وماالبو تستعمل التعذيب بشكل منهجي، وال

د املرأة ألن غينيا االسـتوائية أمهلـت      تأسف اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض      و  -٣٠
وحثـت   .اعتماد تشريعات وسياسات وبرامج حمددة ملعاجلة مجيع أشكال العنف ضد املرأة          

التعجيل باعتماد مشروع قانون احلماية الـشاملة ملنـع          :غينيا االستوائية على القيام مبا يلي     
ووضع خطـة    ه بشكل دقيق؛  العنف ضد املرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه، وضمان إنفاذ        

عمل استراتيجية وطنية ملنع العنف ضد املرأة ومحايتها منه ومعاقبة مرتكبيه والقيـام، وفقـاً               
ومراجعة وتعديل   لذلك، بتنقيح وتنفيذ الربنامج املتعدد القطاعات ملكافحة العنف اجلنساين؛        

ة ملعاجلة مجيع أشـكال     الفروع ذات الصلة من القانون اجلنائي ومن قواعد اإلجراءات اجلنائي         
العنف ضد املرأة معاجلة وافية، مبا يف ذلك جترمي االغتصاب يف إطار الزواج من دون وضـع                 

  .)٥٠(شروط مسبقة يف هذا الشأن
الظـروف العامـة    ، ذكر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن         ٢٠١٠يف عام   و  - ٣١

فاً واضحاً بكرامة الرتالء وختالف     السائدة يف زنزانات مراكز الشرطة والدرك تعكس استخفا       
املعايري الدولية وأنه رغم حتسن الظروف املادية للسجون على مدى السنني األخـرية، إال أن               

وأوصت اللجنـة املعنيـة     . )٥١(بعضها ال يزال مكتظاً ويفرض قيوداً صارمة على احملتجزين        
النـساء يف الـسجون ومحايـة    بالقضاء على التمييز ضد املرأة غينيا االستوائية مبعاجلة وضع    

ويف . )٥٢(سيما التحرش اجلنسي والعنف اجلنـسي      السجينات من مجيع أشكال العنف، وال     
، أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن قلقه لعدم الفصل بـني النـساء               ٢٠١٢ عام

ن والرجال وبني القصر والبالغني يف السجون ولعدم وجود نظام مالئم لتـسجيل احملتجـزي             
والستعمال احلبس االنفرادي وغريه من األساليب هبدف تقييد حركة السجناء لفترات طويلة            
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واعترب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن االتفاق على تيسري الزيارات الدورية       . من الزمن 
  .)٥٣(لبعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل السجون يشكل خطوة إجيابية

جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن حالة النـساء             وأعربت الل   -٣٢
ويساورها القلق أيضاً إزاء التقـارير الـيت تفيـد بـأن           . سيما األجنبيات  السجون، وال  يف

السجينات يتعرضن بشدة للتحرش اجلنسي والعنف اجلنسي من جانب الرتيالت األخريـات            
  .)٥٤(احلراس الذكور أو
لعـدم كفايـة تنفيـذ      املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالقلق        وتشعر اللجنة     -٣٣

كما يساور اللجنة قلق أيضاً     .  بشأن هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص     ١/٢٠٠٤ القانون
الستغالل يف البغاء حبـسب     ألن الطفرة النفطية أدت إىل ازدياد ظاهرة االجتار باألشخاص وا         

وأعربت اللجنة عن أسفها ألن غينيا االستوائية مل تعتمـد بعـد           .معلوماتإليها من   ورد   ما
إطاراً تنظيمياً ومل ختصص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية ملعاجلة مسألة االسـتغالل يف               

؛ ١/٢٠٠٤ضمان إنفاذ القانون رقم     : وأوصت اللجنة غينيا االستوائية بالقيام مبا يلي      . البغاء
يم لتحديد مدى انتشار ظاهرة االجتار باألشخاص؛ ووضع وتنفيذ خطـة           وإجراء دراسة تقي  

وطنية بشأن االجتار باألشخاص ذات هنج قائم على النتائج، مبا يف ذلك وضـع مؤشـرات                
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة   حمددة تتماشى مع أحكام   وأهداف

تنظيمي ملكافحة االستغالل يف البغاء، فضالً عن تـدابري         وبروتوكول بالريمو؛ واعتماد إطار     
هتدف إىل ثين الذكور عن اللجوء إىل البغاء؛ ومعاجلة األسباب احلقيقية للبغاء، مبا يف ذلـك                
الفقر، واختاذ تدابري توفر مبوجبها للنساء بدائل اقتصادية للبغاء، وكذلك تقدمي املساعدة ورد             

  .)٥٥(ايت يتم استغالهلن يف البغاءاالعتبار للنساء والفتيات اللو
املعين مبسألة املرتزقة بأن تنظر احلكومة يف وضع تـشريعات          وأوصى الفريق العامل      -٣٤

وضمان أن تتوىل حمكمة خمتصة ومـستقلة        وطنية لتجرمي االرتزاق واألفعال املتصلة باملرتزقة     
عمال املرتزقـة وفقـاً     وحمايدة حماكمة أي شخص متهم بالتورط يف أحد احلوادث املتصلة بأ          

  .)٥٦(للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يشمل تنفيذ عقوبة اإلعدام

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
متتثل غينيا االستوائية   ، أكد املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أنه لكي          ٢٠١٠يف عام     -٣٥

ملنصوص عليها يف كل من قانون حقوق اإلنسان الدويل ودستورها، مـن الـالزم              اللتزاماهتا ا 
إجراء إصالح مؤسسي وقانوين شامل ُينشئ هيئات إلنفاذ القوانني على أساس سيادة القانون،             

  .)٥٧(وجهازاً قضائياً مستقالً، وآليات فعالة للرصد واملساءلة من أجل املكافحة الفعالة للتعذيب
اإلفـالت مـن   ، خلص املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أن  ٢٠١٠ويف عام     -٣٦

العقاب يكاد يكون تاماً، وذكر أنه باستثناء قضية واحدة، مل يقدم إىل العدالة أي شـخص                
  .)٥٨(يزعم ارتكابه جلرمية تعذيب
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بأن تضاعف غينيا    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      وأوصت اللجنة املعنية    -٣٧
بغية منع حتويل املوارد العامة وتقدمي املـسؤولني        الستوائية جهودها املبذولة ملكافحة الفساد      ا

  .)٥٩(عن ذلك إىل العدالة
إنشاء : مبا يلي وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غينيا االستوائية             -٣٨

وضمان وصـول   لة ويسر؛آليات قانونية لتقدمي الشكاوى وضمان وصول النساء إليها بسهو       
النساء بصورة فعلية إىل العدالة، وضمان جعل االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري جزءاً ال يتجزأ             

  .)٦٠(من التثقيف القانوين وتدريب املوظفني القضائيني
وإقامـة  ودعا الفريق العامل املعين مبسألة املرتزقة احلكومة بضمان استقالل القضاء             -٣٩

  .)٦١(وكفاءةالعدل بشفافية 

التجمـع  وتكـوين اجلمعيـات     حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري، وحرية          -دال  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسيةالسلمي، 

أكدت اليونسكو أن حرية وسائط اإلعالم ختضع ملراقبة صارمة يف البلـد ويـشيع                -٤٠
 منعت من تغطيـة أحـداث الربيـع العـريب يف            يةالصحافة احملل استعمال الرقابة لدرجة أن     

الفريق ودعا  . )٦٢(صعوبات كبرية يف دخول البلد    ويواجه الصحفيون األجانب    . ٢٠١١ عام
  .)٦٣(املشاركة يف احلياة السياسيةالعامل املعين مبسألة املرتزقة احلكومة إىل ضمان حرية 

حرية اإلعالم وفقاً للمعـايري  اعتماد قانون   وشجعت اليونسكو غينيا االستوائية على        -٤١
  .)٦٤(الدولية، وإلغاء جترمي التشهري وجعله جزءاً من القانون املدين، وفقاً للمعايري الدولية

 ٢٠٠٨ومل تسجل اليونسكو أي حالة قتل صحفيني يف غينيا االستوائية بني عـامي             -٤٢
مضايقات صحفيني إىل   ، لكنها ذكرت أهنا تلقت، مع ذلك، معلومات عن تعرض           ٢٠١٢و
وأوصت اليونسكو  . بإغالق حمطات راديو   هجمات، مبا يشمل أوامر صادرة عن السلطات      و

أن تضمن للصحافيني والعاملني يف وسائط اإلعالم القـدرة علـى ممارسـة         غينيا االستوائية   
  .)٦٥(مهنتهم يف بيئة حرة وآمنة، وجتري حتقيقات يف مجيع اهلجمات عليهم

 بالقلق إزاء التقارير اليت     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ب اللجنة املعنية تشعر  و  -٤٣
إىل الترهيب واملضايقة، وحثت غينيا االسـتوائية        نشطاء يف جمال حقوق اإلنسان    تفيد بتعرض   

  .)٦٦(على اعتماد كافة التدابري الالزمة حلمايتهم وضمان تقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة
تشعر بالقلق إزاء اخنفـاض     ضد املرأة   نة املعنية بالقضاء على التمييز       اللج ال تزال و  - ٤٤

 .مستوى مشاركة املرأة يف احلياة السياسية ويف املناصب الرئيسية يف القضاء واإلدارة العامـة             
اختاذ تدابري لزيادة مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية           وحثت اللجنة غينيا االستوائية على    

  .)٦٧(اصة يف مناصب اختاذ القراراتواحلياة العامة، وخب
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احلواجز القانونيـة   إزاء   ضد املرأة بالقلق     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز    وتشعر    -٤٥
واإلدارية اليت تعيق تكوين مجعيات نسائية والشروط املسبقة للتعاون مـع وزارة الـشؤون              

اك املنظمات غري احلكوميـة،     وحثت غينيا االستوائية على إشر    . االجتماعية والنهوض باملرأة  
 سيما اجلمعيات النسائية، يف وضع وتنفيذ السياسات والـربامج والتـدابري الراميـة إىل              وال

  .)٦٨(إعداد التقارير املقدمة إىل اللجنةالنهوض باملرأة وكذلك يف عملية 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -هاء  
إزاء عدم إدراك الدولة  بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها         أعربت اللجنة املعنية    -٤٦

إدراكاً كافياً اللتزاماهتا الواردة يف االتفاقية واملتعلقة بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان              
وهي قلقة أيضاً لعدم وجود نقابات عمال وعدم االعتراف  . العمل يف القطاعني العام واخلاص    

  .)٦٩(وض اجلماعي بوصفهما آليتني للقضاء على التمييزباحلق يف التفا
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غينيا االستوائية علـى القيـام                -٤٧
األخذ متاماً مببدأ تساوي األجر عن العمل املتساوي القيمـة ووضـع اسـتراتيجيات              : يلي مبا

ابري الالزمة بغية حتقيق املساواة الفعلية بني الرجـل         لتنفيذه؛ واعتماد السياسات واختاذ مجيع التد     
  .)٧٠(واملرأة يف سوق العمل، والقضاء على التمييز املهين وسد فجوة األجور القائمة بني اجلنسني

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -واو  
ع اهلائل يف عائدات النفط مل ينجم       االرتفاأكد الفريق العامل املعين مبسألة املرتزقة أن          -٤٨

عنه ارتفاع مواز يف مستويات معيشة السكان احملليني؛ وعوضاً عن ذلك، ترافق بارتفاع عدد              
، شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية       ٢٠١٢ويف عام   . )٧١(ادعاءات فساد احلكومة  

زيادة نسبة امليزانيـة املخصـصة      واالجتماعية والثقافية غينيا االستوائية على الوفاء بالتزامها ب       
  .)٧٢(للقطاع االجتماعي يف السنة املالية املقبلة

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٤٩
التقارير الواردة عن ارتفاع مستويات الفقر يف البلد، ال سيما يف املناطق الريفية ويف أوسـاط   

وأوصت غينيا االستوائية بتخصيص أكرب قدر      . ارتفاع الدخل القومي   الرغم من    ، على النساء
ممكن من املوارد املتاحة هلا لتقدمي اخلدمات االجتماعية واملساعدة، وبذل املزيد من اجلهـود              

كما أوصت اللجنة بأن تـويل غينيـا االسـتوائية        . ملكافحة الفقر، خاصة يف املناطق الريفية     
حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألشد األشـخاص واجملموعـات         اهتماماً خاصاً لل  

حرماناً وهتميشاً، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء يف املناطق الريفية واألشخاص املصابني  
  .)٧٣(االيدز/بفريوس نقص املناعة البشرية
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 :ية إىل القيام مبا يلـي     ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غينيا االستوائ           -٥٠
صوغ وتنفيذ تدابري واستراتيجيات حمددة ملكافحة فقر املرأة؛ وضمان مشاركة املرأة الريفيـة           
يف عمليات اختاذ القرارات على مستوى اجملتمع احمللي؛ والتـصدي للممارسـات العرفيـة              

لكية ويف احلـصول علـى      والتقليدية اليت تؤثر على متتع املرأة الريفية متتعاً كامالً حبقها يف امل           
  .)٧٤(االئتمان ورأس املال

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية غينيا االسـتوائية         وشجعت    -٥١
على مواصلة تقييم آثار هذه اإلصالحات وغريها من التدابري على التمتع باحلقوق االقتصادية             

  .)٧٥(واالجتماعية والثقافية

  صحةاحلق يف ال  -زاي  
أحاطت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علماً بالتدابري املتخذة لتحسني              -٥٢

برنامج منع انتقال فريوس نقص املناعة      حصول املرأة على الرعاية الصحية، مبا يف ذلك تنفيذ          
ة يف  إال أهنا تشعر بالقلق إزاء الوضع الصحي للمـرأ        . )٧٦(اإليدز من األم إىل الطفل    /ةالبشري

الدولة الطرف، وخاصة إزاء ارتفاع معدل احلمل يف سن املراهقة واألمراض املنقولـة عـن               
 بـشأن األمـراض   ٣/٢٠٠٥ورحبت اللجنة باعتماد القانون رقم   . طريق االتصال اجلنسي    

وأحاطت اللجنـة   . اإليدز/ةوفريوس نقص املناعة البشري    املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي    
االقتصادية واالجتماعية والثقافية علماً باعتماد تدابري خمتلفة لوقـف انتـشار           املعنية باحلقوق   

 .)٧٧(اإليدز/ةفريوس نقص املناعة البشري

: وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غينا االستوائية بالقيام مبا يلـي               -٥٣
مات الرعاية الصحية اإلجنابيـة     اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحسني فرص حصول املرأة على خد         

واخلدمات املتصلة هبا؛ وتعزيز التثقيف يف جمال الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابيـة؛ وزيـادة              
  .)٧٨(النفاسيةواعتماد تدابري للحد من الوفيات املعرفة بطرق منع احلمل امليسورة وزيادة إتاحتها 

  احلق يف التعليم  -حاء  
نيا االستوائية على ضمان ختصيص املوارد الكافية مـن   أوصت اليونسكو بتشجيع غي     -٥٤

أجل تنفيذ الربامج التعليمية بشكل فعال، وتكثيف جهودها الراميـة إىل معاجلـة مـشكلة               
معدالت التحاق األطفال مبدارس التعليم األساسـي واالبتـدائي ومعـدالت اإلملـام              تدين

  .)٧٩(والكتابة بالقراءة
اعتمـاد  قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علمـاً ب      وأحاطت اللجنة املعنية باحل     -٥٥

يف م للجميع وبرنـامج تطـوير التعلـيم         قانون التعليم، واخلطة الوطنية املتعلقة بإتاحة التعلي      
  .)٨٠(االستوائية غينيا
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إزاء التحرش اجلنـسي يف     ء على التمييز ضد املرأة بالقلق       وتشعر اللجنة املعنية بالقضا     -٥٦
ن احلمل يف سن املراهقة والزواج املبكر ما زاال مينعان املراهقات من إمتام تعليمهن              املدارس ولكو 

يذ الربنامج الوطين حملـو  إعطاء األولوية لتنف: وحثت غينيا االستوائية على القيام مبا يلي      . الثانوي
الفتيات الشواغل اجلنسانية احملددة اخلاصة بالنساء و      أوساط النساء والفتيات، وإدماج      يفاألمية  

  .)٨١(ومعاجلة األسباب اجلذرية الرتفاع معدالت توقف املراهقات عن الدراسة
بتكنولوجيـا املعلومـات     أنه ال توجد سياسة حمـددة تتعلـق          وذكرت اليونسكو   -٥٧

" بريبـايل "منـرب مسـي     وأشارت إىل املبادرة األخرية اليت تتمثل يف إنـشاء          . واالتصاالت
PRÉPALY )  للدراسات  )طالب املدارس الثانوية    متعددة الوسائط لفائدة   تدريباً تفاعلياً يقدم

  .)٨٢(العلمية والتكنولوجية املتقدمة

  احلقوق الثقافية  -طاء  
على الصعيدين الوطين واحمللي بغـرض وضـع        ذكرت اليونسكو أن القدرات املتاحة        -٥٨

نفيذ سياسـتها لبنـاء     وأوصت غينيا االستوائية مبواصلة ت    . أنشطة ثقافية وتنفيذها حمدودة للغاية    
القدرات الرامية إىل تطوير قطاعها الثقايف متشياً مع توصيات مؤمتر باتا االقتـصادي وركـزت      

  .)٨٣(على التنفيذ الفعلي التفاقيات اليونسكو املتعلقة بالثقافة اليت صدقت عليها غينيا االستوائية

  املهاجرون  -ياء  
تقارير موثوقة تفيد بـأن     مبسألة التعذيب   ص املعين   تلقى املقرر اخلا  ،  ٢٠١٠يف عام     -٥٩

ولالعتداء البدين أحياناً من    يد خطر التعرض ملمارسات متييزية      يواجهون بشكل متزا  املهاجرين  
ودعم املقرر اخلاص توصية الفريق العامـل       . من الشرطة بل حمتجزين آخرين مبوافقة ضمنية      ق

ين مجيع احلقـوق املعتـرف هبـا يف         املعين مبسألة االحتجاز التعسفي مبنح السجناء املهاجر      
  .)٨٤(الصكوك الدولية، مبا يشمل احلق يف االتصال مبمثلياهتم القنصلية
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