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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   التاسعة عشرةالدورة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -  أبريل/ نيسان٢٨

 السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً        األمم املتحدة  فوضيةموجز أعدته م      
 ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *غينيا االستوائية    

 إىل عملية  )١( تسع جهات صاحبة مصلحة    مناملقدمة   هذا التقرير موجز للمعلومات     
ع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق         وهو يتَّب  .االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من            .١٧/١١٩ره   يف مقرّ  اإلنسان
السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيمـا يتـصل             جانب مفوضية األمم املتحدة   

شي هناية الـنص مراجـع املعلومـات    وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حوا    .بادعاءات حمدَّدة 
 وعمـالً  .كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري          الواردة يف التقرير،  

  احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسـسة      ى، ُيخصص، حسب مقتض   ١٦/٢١بقرار اجمللس   
 كامللد ا  التقيّ الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على         

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص             .مببادئ باريس 
وقد روعي يف إعداد التقرير دورية االسـتعراض   .مجيع املعلومات الواردة الكاملة اليت تتضمن

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
__________ 

 .مجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر التر  *  
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 صاحبة املصلحةاألخرى هات اجلاملعلومات املقدمة من   -أوالً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
 نطاق االلتزامات الدولية  -١  

والـشبكة  " حنو غينيا استوائية عادلـة    " املقدمة من منظمة     ٢أفادت الورقة املشتركة      -١
الدولية حلقوق اإلنسان بأن البلد مل يصّدق على عدٍد من املعاهدات ومل يتخذ أي خطوات حنو                

وذكرت منظمة العفو الدوليـة  . )٢()ى النحو املوصى به يف استعراضه األخري     عل(التصديق عليها   
أن غينيا االستوائية قد وافقت على النظر يف التصديق على الربوتوكـول االختيـاري امللحـق         

وأوصـت منظمـة    . )٣(باتفاقية مناهضة التعذيب، بيد أنه مل ُتتخذ أي خطوات يف هذا االجتاه           
وأوصت منظمـة  . )٤(الستوائية بالتصديق على نظام روما األساسي  غينيا ا  هيومن رايتس ووتش  

العفو الدولية بالتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق            
 املقدمة مـن   ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٥(املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام      

اإلنسان التابع للهيئة التنسيقية الوطنية ملنظمات اجملتمـع املـدين يف غينيـا    الفريق املعين حبقوق    
امليثاق األفريقي بشأن الدميقراطية واالنتخابـات واحلكـم،         االستوائية باالنضمام إىل كل من    

الربوتوكول امللحق مبيثاق حقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة أفريقيـة حلقـوق              و
 وميثاق الشباب األفريقي، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،         ب،اإلنسان وحقوق الشعو  

  . )٦(واالتفاقية األفريقية بشأن منع الفساد ومكافحته، كما أوصت بالتصديق عليها مجيعاً

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  

 ما أحـاط باالسـتفتاء علـى التعـديالت الدسـتورية      ١أدانت الورقة املشتركة     -٢
مـن انتـهاكاٍت متعـددة ومـضايقاٍت        ) ٢٠١٣عام  (نتخابات النواب   وا) ٢٠١١ عام(

 أنـه مل يعلَـن عـن االسـتفتاء الدسـتوري            ٣وأوضحت الورقة املشتركة    . )٧(للمعارضة
وأفادت منظمة هيومن رايـتس     . )٨( إال قبل بضعة أيام من بدء عملية التصويت        ٢٠١١ لعام

 إعداد االستفتاء حىت اليـوم الـسابق        ووتش بأنه مل جيرِ إشراك األحزاب السياسية يف عملية        
 عدم استقالل اللجنة املعّينة لـصوغ       ٢وأكدت الورقة املشتركة    . )٩(النطالق محلة االستفتاء  

كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش سيطرة احلزب احلـاكم          . )١٠(التعديالت الدستورية 
وأفادت الورقة . )١٢(ستقلة وأوصت بإنشاء هيئة انتخابية م   )١١(على اللجنة الوطنية لالنتخابات   

 بأن احلكومة قد حرمت املعارضة من إمكانية الوصول إىل وسائط اإلعالم الوطنية ١املشتركة 
وأوصت الورقـة   . )١٣(٢٠١٣مايو  / أيار ٢٦أثناء االستفتاء الدستوري واالنتخابات املؤرخة      

ـ        ١املشتركة   سياسية  بوضع إطار سياسي فعال للمشاورات واملفاوضات مـع األحـزاب ال
واجملتمع املدين موضع التنفيذ، يسفر عن هتيئة أحوال انتخابية جديدة تضمن درجةً أكرب مـن           

  .)١٤(الشفافية واملصداقية يف العملية االنتخابية
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وذكرت منظمة العفو الدولية أن الدستور املنقَّح مل يزِد العدد احملـدود لألحكـام                -٣
. )١٥(، واملنتَهكة اعتياديـاً   ١٩٩٥ل يف دستور عام     املتعلقة حبقوق اإلنسان املكّرسة يف األص     

 حتـدد مـدة     ٢٠١١وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن التغيريات الدستورية لعـام           
الرئاسة، لكنها عدا ذلك تكّرس سلطات الرئيس املطلقة وتوّسع نطاقها، مبا يف ذلك إجـازة               

  .)١٦(يف جملس الشيوخاً  عضو١٥تسميته 
 ملنع التعذيب واملعاقبة ٦/٢٠٠٦ أنه باستثناء القانون رقم ٢تركة وأكدت الورقة املش  -٤

عليه، الذي يعكس بعض أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، مل ُتسن أي تشريعات من أجـل               
وذكرت منظمة العفو الدولية أن القـانون       . )١٧(إدماج أحكام املعاهدات يف القانون الوطين     

تهكان االلتزامات الدولية الواقعة علـى عـاتق غينيـا          اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية ين    
   .)١٨(االستوائية يف جمال حقوق اإلنسان ودستورها

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
  املقدمة من حزب التقـارب مـن أجـل الدميقراطيـة           ١املشتركة  أكدت الورقة     -٥

ورابطة التضامن الدميقراطي مع غينيا االستوائية أنه مل ينُم إىل           االستوائيةاالجتماعية يف غينيا    
 أي مـشاوراٍت    ٢٠٠٩ أن احلكومة قد نظمت منذ استعراضها الدوري الشامل لعام           علمها

وطنية ملناقشة حالة حقوق اإلنسان يف البلد، وال أنه قد أُعلن عن تنظيم أي عمليـة هبـذا                   
وأوصت هيئـة   . )١٩(تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل    الغرض، مبا يف ذلك ملتابعة      

مراسلون بال حدود الدولية بإنشاء آليات تعاون صادقٍ وفعال مع آلية االستعراض الـدوري             
   .)٢٠(الشامل وتنفيذ التوصيات اليت قبِلها البلد

 أن الدستور اجلديد خيّول الرئيس سلطة تعـيني أمـني           ٢وأكدت الورقة املشتركة      -٦
وألقـت منظمـة    . )٢١(ملبادئ باريس اً  ، خالف ديوان ُيعىن مبراجعة احلسابات   ملظامل وأعضاء   ا

املنشأة مبوجـب   " املستقلة"هيومن رايتس ووتش الضوء على عدم استحداث اهليئات الرقابية          
الدستور اجلديد وعلى إعالن الرئيس عدم تطبيق احلدود الزمنية الرئاسـية اجلديـدة بـأثر               

بت منظمة العفو الدولية عن قلقها ألن أمني املظامل ُيعـيَّن مـن جانـب               وأعر. )٢٢(رجعي
لعدم استقالل مؤسسات الدولة املعنية حبقوق اإلنسان، فمن األمهيـة          اً   وألنه نظر  )٢٣(الرئيس

ملبادئ باريس وضمان استقالله التام عـن الـسيطرة         اً  مبكان إنشاء مكتب أمني املظامل وفق     
 بالشروع يف تنفيذ خدمات مكتب أمني       ٣أوصت الورقة املشتركة    و. )٢٤(احلكومية والرئاسية 

  .)٢٥(، وختصيص املوارد املناسبة له٢٠١٤ أغسطس /املظامل قبل آب
 إىل أن مهام إدارة حقوق اإلنسان التابعة للحكومة غري          ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٧

للجنة الوطنية حلقـوق     عدم استقالل ا   ٣كما أوضحت الورقة املشتركة     . )٢٦(معرَّفة مبرسوم 
، وأوصت بتعديل طابع هذه اللجنـة       )٢٧(اإلنسان، ذلك أن رئيسها هو يف آن رئيس الربملان        

   .)٢٨(٢٠١٤ديسمرب /قبل كانون األول
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 بأن يواصل البلد تعزيز حقوق اإلنسان وتقدمي التدريب         ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٨
 جمال حقوق اإلنسان ليشمل مجيع أعـضاء        يف جماهلا والدفاع عنها ويوّسع نطاق التدريب يف       

  . )٢٩(اإلدارة العامة، بالتعاون مع اجملتمع املدين

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
 اآلن التزاماهتا املتعلقة    أن غينيا االستوائية قد جتاهلت حىت      ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٩

، وأهنا مل تقدم تقريرها األويل      )٣٠(جب معظم املعاهدات اليت صّدقت عليها     بتقدمي التقارير مبو  
الذي كان ينبغـي     (٢٠١٢مايو  /إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية يف أيار       

 بتقدمي التقارير علـى  هيومن رايتس ووتشوأوصت منظمة   . )٣١()١٩٩٠يف عام     تقدميه أوالً 
  .)٣٢(عاهدات املعنيةوجه السرعة إىل هيئات امل

  التعاون مع آلية اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 بالسماح واإلذن بوضوح خلرباء األمم املتحدة       هيومن رايتس ووتش  أوصت منظمة     -١٠

املعنيني حبقوق اإلنسان بدخول غينيا االستوائية، وحبرية السفر، واالجتماع مبجموعـة مـن             
 مستقلة فيها دون عوائق أو دون تعـرض         الشخصيات الرمسية واخلاصة، واالضطالع بأعمال    

وأوضـحت الورقـة    . )٣٣(األشخاص املطّلعني على املعلومات خلطر األعمـال االنتقاميـة        
 عدم توفر معلومات تفيد بأن البلد قد وجـه أي دعـوات مفتوحـة إىل آليـة       ١ املشتركة

 إىل   بإصدار دعـوة مفتوحـة ودائمـة       ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٤(اإلجراءات اخلاصة 
  . )٣٥( عما قريب واالتفاق على استقبال زيارات٢٠١٤سبتمرب /اإلجراءات اخلاصة قبل أيلول

 مع مراعاة القـانون الـدويل       تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق 

    املساواة وعدم التمييز  -١  
 عن معاناته من القهر والتمييز املطلـق        كشف شعب بويب األصلي يف جزيرة بيوكو        -١١

اً وأشار إىل عدم قدرة األشخاص املنتمني إليه على العمل يف اإلدارة العامة نظر             .)٣٦(واالزدراء
اً وأوصى شعب بويب األصلي يف جزيرة بيوكو باحترام حريتـه تعزيـز           . )٣٧(للتمييز ضدهم 

   .)٣٨(ألحكام إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي   -٢  
بأن غينيا االستوائية قد أخضعت للتعـذيب        هيومن رايتس ووتش  منظمة  أفادت    - ١٢
من رعاياها يف املنفى احُتجزوا سراً واختطفتهم وأكرهتهم على االعتراف باملشاركة           اً  أربع

 بعـد حماكمـٍة     ٢٠١٠غسطس  أ/، مث أعدمتهم يف آب    )٣٩(يف هجومٍ على القصر الرئاسي    
 إىل أن   ١وأشارت الورقة املشتركة    . )٤٠(عسكرية انتهكت املعايري الدولية حلقوق اإلنسان     

هؤالء األشخاص األربعة قد حوِكموا بإجراءاٍت موجزة من جانب حمكمة عسكرية غـري             
قد أُعدموا  وأكدت منظمة العفو الدولية أهنم      . )٤١(قانونية واعتربوا إعدامهم اغتياالً سياسياً    

سراً يف غضون ساعة واحدة من صدور احلكم عليهم، فُحرمـوا حقهـم يف االسـتئناف           
  .)٤٢(والتماس الرأفة

 استمرار تنفيذ عقوبة اإلعدام على الرغم من االلتزامات         ٣وأكدت الورقة املشتركة      -١٣
ـ           )٤٣(اليت قطعها البلد على نفسه      /وز، وأوصت بإقرار وقف تنفيذ عقوبة اإلعـدام قبـل مت

وذكرت منظمة العفو الدولية أن عقوبة اإلعدام قد طُّبقت على معارضني           . )٤٤(٢٠١٤ يوليه
سياسيني أُدينوا بارتكاب جرائم ضد الدولة يف حماكماٍت غري عادلة، من جانـب حمـاكم               

   .)٤٥(عسكرية عادةً
ن  العديد من األشخاص، مب٢٠٠٩وذكرت منظمة العفو الدولية أنه قد قُتل منذ عام        -١٤

فيهم أجانب، عند الطرق املغلقة حبواجز بعد رفضهم دفع رشاوى ومل ُتجـَر حتقيقـات يف                
 عدم صالحية التحقيقات الـُشُرطية،      ٣وأوضحت الورقة املشتركة    . )٤٦(معظم هذه احلاالت  

وعدم وجود وحدة للطب الشرعي تابعة للشرطة، وعدم تشريح اجلثة وعدم كفاية ما ُيحصل    
 بالتحقيق يف حـاالت     ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٧(حاالت القتل عليه من شهادات يف     

شعب بويب األصلي يف جزيرة بيوكو بالتحقيق يف        وأوصى  . )٤٨(الوفيات العنيفة املثرية للشك   
  .)٤٩(حاالت االختفاء القسري والتعذيب والوفاة اليت يقع ضحيتها أشخاص من شعب بويب

الرغم من وجود قانون حيظر التعـذيب، إال أن   أنه على   ٢وأكدت الورقة املشتركة      -١٥
 بـإجراء   ٢وأوصت الورقـة املـشتركة      . )٥٠(موظفي األمن ميارسون التعذيب ضد املدنيني     

حتقيقات مستقلة ووافية ونزيهة يف أفعال التعذيب وعدم قصر املقاضاة على مـرتكيب هـذه               
ارسـتها أو تتجـاوز     اليت تـأمر مبم   اً  األفعال فحسب، بل مقاضاة السلطات السياسية أيض      

وذكرت منظمة العفو الدولية أن التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة مياَرسان     . )٥١(عنها
بصورٍة رئيسية أثناء االحتجاز السابق للمحاكمة وأن احملتجزين السياسيني قـد خيـضعون             

وأوصت منظمة العفو الدولية بـأن تـضمن غينيـا          . )٥٢(للحبس االنفرادي لفترات طويلة   
  . )٥٣(االستوائية جرب ضحايا التعذيب، مبا يف ذلك تقدمي تعويضات هلم

 إىل أن إساءة استغالل السلطة ممارسةٌ عامة وشائعة         ٣وأشارت الورقة املشتركة      - ١٦
يف البلد، حيث تستخدم السلطات موارد الدولة ألغراض شخصية أو ألغراض اإلقنـاع             

لدولة ال تزال تنفذ عمليـات االعتقـال         أن ا  ٢وأكدت الورقة املشتركة    . )٥٤(السياسي
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املدفوع بأسباب سياسية، وتدبري احلبس االنفرادي التعسفي غري املربَّر لفترات طويلـة،            
وأكدت منظمـة العفـو     . )٥٥(وعمليات املقاضاة اجلنائية لترهيب املنشقني أو معاقبتهم      

النفرادي واالحتجـاز   الدولية أن غينيا االستوائية مل تِف بالتزامها بوقف تنفيذ احلبس ا          
وأوصت منظمة العفو الدولية باإلفصاح عن أماكن مجيع        . )٥٦(السري واالختفاء القسري  

األشخاص احملتجزين وضمان التسجيل الرمسي للمحتجزين كافـة وإمكانيـة اتـصاهلم            
  .)٥٧(بأسرهم وحماميهم

ـ          ٢وذكرت الورقة املشتركة      -١٧ سهل  أن احلق يف عدم التعرض لالعتقال التعـسفي ي
جتاهله يف البلد، ذلك أن املعارضني السياسيني، الفعليني واملعتَبرين كذلك على حد سـواء،              

ودون اً انفرادياً يتعرضون على حنو اعتيادي للمضايقة واالعتقال واحلبس لفترات متفاوتة، غالب
 يف  وذكرت منظمة العفو الدولية أن حبس املعارضني السياسيني       . )٥٨(أن توّجه إليهم اهتامات   

إىل سجون يف أحنـاء     اً  مثل نقل احملتجزين سر   اً  مناطقهم األصلية ممارسة شائعة يف البلد، متام      
أخرى من البلد، وأنه مل تتَّخذ أي خطوات من أجل إهناء ممارسـة االعتقـال واالحتجـاز                 

 بإهناء ممارسـة االعتقـال      ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٥٩(التعسفيني للمعارضني السياسيني  
في الرامي إىل تكميم أفواه املنتقدين، وضمان عرض املعتقلني على احملكمة على وجـه              التعس

وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن . )٦٠(السرعة من أجل حتديد مدى قانونية اعتقاهلم    
العمليات القضائية ُتستخدم يف البلد لترهيب أو معاقبة األشخاص الذين يعتَبرون عدميي الوالء   

إىل احتجاز أفراد أسرهم أحياناً كـشكل مـن         اً  ة، وأن احلكومة تعمد أيض    ألصحاب السلط 
  . )٦١(أشكال الضغط

وأوصت منظمة العفو الدولية بضمان عرض احملتجزين على قاضٍ من أجل حتديـد               -١٨
، وسـرعة   مدى قانونية احتجازهم يف غضون االثنني وسبعني ساعة املنصوص عليها قانونـاً           

كمـا  . )٦٢(ملشتبه يف ارتكاهبم أفعال جرمية وسـرعة حماكمتـهم        توجيه االهتام لألشخاص ا   
 بأن تكفل احلكومة استخدام وفعالية سبيل االنتصاف املتمثـل يف           ١أوصت الورقة املشتركة    

  .)٦٣(املثول أمام القضاء
 بإجراء عملية متابعة منتظمة جلميع الـسجناء ومـدد          ١وأوصت الورقة املشتركة      -١٩

يد هبدف اإلفراج عنهم عند قضائها، ومن ثَم تـاليف بقـائهم يف             عقوباهتم على وجه التحد   
 حاالت َسـجن يف زنزانـات    ١وذكرت الورقة املشتركة    . )٦٤(السجن إىل أجل غري مسمى    

دون إبالغ السجناء بأي اهتامات موجهة إليهم، ودون إتاحة حصوهلم على حمامٍ            اً  معزولة متام 
  . )٦٥(أو على املساعدة الطبية

منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الزيارات اليت جيريها احملامون وغريهم إىل           وأفادت    -٢٠
السجون توضح استمرار وقوع انتهاكات خطرية فيها، مبا يف ذلك أفعال الضرب اليت تبلـغ               

 إىل تعرض السجناء عادةً إىل التهديد واإليذاء        ١وأشارت الورقة املشتركة    . )٦٦(حد التعذيب 
ويل السجون، وإىل اكتظاظ السجون، وعـدم محايـة النـساء           البدين العنيف على يد مسؤ    
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والفتيات، واالفتقار إىل برامج للتدريب وإعادة اإلدماج يف اجملتمع، وبقاء بعض األشـخاص             
 أنـه علـى     ٣وأكدت الورقة املشتركة    . )٦٧(السجن رغم قضائهم مدد عقوباهتم الطويلة      يف

 السجون عن طريق الزيارة الـيت أجراهـا         الرغم مما أُحرز من تقدمٍ يف عملية تسجيل مرافق        
إليها النائب العام للجمهورية، إال أن العملية مل تكتسب طابعاً مؤسسياً ومل تقدم سـلطات               

 عـدم   ٣وأوضحت الورقة املـشتركة     . )٦٨(السجون حىت اآلن قائمةً شهرية بأمساء السجناء      
حبس النساء والقاصـرين يف     الفصل بني األشخاص احملتجزين احتياطياً واملدانني، واستمرار        

 بإنشاء عملية تـسجيل     ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٩(نفس مرافق سجون الرجال البالغني    
، مع نشر تقرير نـصف      ٢٠١٤ديسمرب  /للمؤسسات العقابية ورقابة عليها قبل كانون األول      

 . )٧٠(سنوي عنها

دين أو منظمـات     بالسماح ألي من منظمات اجملتمع امل      ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢١
 . )٧١(حقوق اإلنسان يف البلد بزيارة مرافق السجون حبرية

 عن أن ارتفاع حاالت اغتصاب الفتيات وسلبية الدولة         ٣وكشفت الورقة املشتركة      -٢٢
. )٧٢(إزاءه بعدم اختاذ تدابري هبذا الشأن ومعاقبة املسؤولني عن ذلك ظاهرتان تنذران بـاخلطر             

ما تقع املرأة يف    اً  للدفاع عن قيم وحقوق املرأة األفريقية إىل أنه كثري        وأشارت اجلمعية الثقافية    
البلد ضحية السُّخرة أو ُتخضع ألحوال استرقاق يف إطار اخلدمة املرتلية، وأهنا عادةً ما تقـع                

   .)٧٤(، أو جتَبر على الزواج)٧٣(ضحية االستغالل اجلنسي
 املرأة األفريقية استمرار حـاالت      وأكدت اجلمعية الثقافية للدفاع عن قيم وحقوق        -٢٣

 حتت محاية السلطات أو جهاٍت منها يف جـزٍء كـبري مـن هـذه                )٧٥(هتريب األشخاص 
، )٧٧(، وعدم تطبيق القوانني القاضية باملقاضاة واملعاقبة علـى هـذه األنـشطة            )٧٦(احلاالت

كومة إىل تنفيذ أي ، وعدم مبادرة احل)٧٨(واالفتقار إىل سياسة توفر احلماية أو احلماية القضائية
ضـمان  : ، مبا فيها التوصيات التاليـة  ٢٠١٠من توصيات االستعراض الدوري الشامل لعام       

اعتبار العنف ضد النساء والفتيات فعالً جنائياً، واعتماد تدابري جديدة ملنع االجتار باألطفال،             
اء حماسـبة   وتكثيف اجلهود الرامية إىل تقدمي املساعدة لألطفال ضـحايا االجتـار، واقتـض            

وأوصت اجلمعية بزيادة تطبيق قانون مكافحة االجتار من أجل حماكمة املّتجرين            .)٧٩(املّتجرين
وشركائهم من املوظفني، وتدريب جهاز الشرطة على التحقيق يف قضايا هتريب األشخاص،            

 . )٨٠(األشخاصاالجتار بوتنفيذ خطة وطنية ملكافحة 

 عن قيم وحقوق املرأة األفريقية إىل استمرار ممارسة         وأشارت اجلمعية الثقافية للدفاع     -٢٤
االسترقاق القسري حبق العمال األجانب يف غينيا االستوائية بسبب ضعف أوضاعهم، وإسهام 
منو قطاع النفط يف زيادة الطلب على خدمات بغاء القاصرين واخلـدمات املتعلقـة بعمـل                

وأفادت اجلمعية بأن البلد مل ينفذ      . )٨١(نظافةالقاصرين يف اخلدمة املرتلية واألسواق ويف جمال ال       
  .)٨٢(أي برامج ملعاجلة ظاهرة ُسخرة األطفال
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 أن وقف َسجن النساء بسبب قضية املهر بعد االنفصال          ٣وأكدت الورقة املشتركة      -٢٥
كما أشارت الورقة إىل أن الدولة مل تعتمد . )٨٣(أو الطالق يشكل تقدماً مهماً يف هذا السياق  

؛ إذ تعـاين    تضمن فعالية مكافحة العنف املرتيل الذي ال تزال مستوياته مرتفعة جـداً           تدابري  
 يف املائة من النساء فوق سن اخلامسة عشرة من التعرض لنوعٍ مـا مـن العنـف                  ٦٣ نسبة
   .)٨٤( يف املائة منهن ضحايا العنف اجلنسي٣٢ وتقع
 ممارسـة    أن لبدنية لألطفـال  املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة ا      وذكرت    - ٢٦

يف غينيا االستوائية يف املنازل واملدارس واملؤسسات       العقاب البدين لألطفال ال تزال مشروعة       
 وأوساط الرعاية البديلة، رغم صدور توصيات حبظره من جانب جلنة حقوق الطفل             عقابيةال
  .)٨٥(قبول احلكومة توصيات االستعراض الدوري الشامل ذات الصلةرغم و

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إغفال احلكومة التزاماهتا املتعلقة حبقـوق              -٢٧
اإلنسان إمنا يتجلى يف ما ترتكبه من أفعال ضد املدافعني عن حقوق اإلنـسان مـن غينيـا                  

، وأن هؤالء األفراد    ٢٠١٠االستوائية الذين أدلَوا ببياناٍت إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام           
  .)٨٦(نتقاداهتم للحكومة جمموعةً من التبعاتقد واجهوا بسبب ا

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن ظاهرة اإلفالت من العقاب تشكل أساساً ملـا               - ٢٨

 وأكدت منظمة العفـو   . ُيرتكب يف البلد من انتهاكاٍت كالتعذيب واالحتجاز التعسفي       
الدولية أن غياب سيادة القانون وضعف النظام القضائي وتسييسه، الذي عادة ما ينتهك             

وأضافت املنظمة أنه   . )٨٧(اإلفالت من العقاب  اً  هو نفسه حقوق اإلنسان، يضمنان فعلي     
. )٨٨(اإلنسان وال يقدَّم اجلناة إىل العدالة إال ما ندرحقوق جيري التحقيق يف انتهاكات   ال

ة أن أفراد الشرطة واجلنود ما زالوا يتمتعون بإفالٍت شـبه كلـي مـن               وأكدت املنظم 
على ما يرتكبونه من أعمال قتل غري مشروعة، مبا يف ذلك عمليـات اإلعـدام                 العقاب

  .)٨٩(خارج نطاق القضاء
اً رئيـس "وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الرئيس احلـايل، الـذي ُعـني                -٢٩

د ويرأس هيئة الرقابة على القضاة، ميارس سيطرةً كاسـحة          يف البال " القضائيني للمستشارين
على السلطة القضائية، اليت يعوزها االستقالل، وأن القضاة يذكرون أهنم حباجة إىل استشارة             

 .)٩٠(ديوان الرئاسة يف ما يتعلق بقراراهتم يف القضايا احلساسة

نفـسه، مبوجـب     أن رئيس احلكومة يشغل يف الوقت        ٣وأكدت الورقة املشتركة      -٣٠
الدستور اجلديد، منصيب رئيس اجمللس األعلى للسلطة القضائية واملستـشار القـضائي األول    
للدولة، وتتركز يف يده سلطة التعيني املباشر لرئيس وأعضاء كل من احملكمة القضائية العليـا               

ـ     ٣وأوضحت الورقة املشتركة    . )٩١(واحملكمة الدستورية وديوان احملاسبات    ع  أن هـذا الوض
ملبدأ الفصل بني السلطات ويدلّل على افتقار الـسلطة التنفيذيـة إىل قـوة              اً  يشكل انتهاك 
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 يف املائة من أعـضاء جملـس        ٣٥ أن ما ال يقل عن       ٣وأكدت الورقة املشتركة    . )٩٢(موازنة
الشيوخ هم يف الوقت نفسه أعضاء يف احلكومة حىت هذا التاريخ، وأن القانون حيظر صراحةً               

  .)٩٣(آخراً عاماً انيني منصبتقلّد الربمل
 إىل افتقار السلطة القضائية إىل االستقالل يف املمارسـة        ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٣١

وأكـدت الورقـة    . )٩٤(العملية ومساحها باإلفالت من العقاب فيما يتعلق بأفعال الـسلطة         
ئي، ومساءلة قوات  افتقار القضاة إىل التدريب واالستقالل الالزمني للفصل القضا        ٢ املشتركة

األمن عن انتهاكات حقوق اإلنسان، ومحاية حقـوق الـضحايا يف أن ُتراعـى أصـول                 
وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش بإجراء عملية إصالح شامل لـضمان           . )٩٥(احملاكمات

عن مواءمة نظام القضاء مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الـيت             استقالل القضاء، فضالً  
  . )٩٦(ية طرف فيهاغينيا االستوائ

 قلة استخدام احلماية القضائية والطعن بالنقض كسبيلي        ٣وأوضحت الورقة املشتركة      -٣٢
انتصاٍف يف البلد لنقص التمثيل القانوين املناسب وحمدوديـة املعرفـة بـاحلقوق الدسـتورية،       

  .)٩٧(أوضحت أن البلد مل يتخذ التدابري الالزمة إلنشاء نظام دفاعٍ جماين فعال كما
وأكدت منظمة العفو الدولية أن احملاكم العسكرية، حيث ُيعيَّن القـضاة وحمـامو               -٣٣

الدفاع من جانب السلطات العسكرية أو السياسية، قد اسُتخدمت يف األعوام األربعة املاضية             
حملاكمة املدنيني، وأن املعارضني السياسيني ومنتقدي السلطة اآلخرين ُيحاكمون بتهمٍ ملفّقة           

ةً التآمر على احلكومة، وأن هذه احملاكمات، سواء أُجريت يف حماكم عـسكرية أو              هي عاد 
وأفادت املنظمة بأن احملاكم تقبـل االعترافـات        . )٩٨(مدنية، ال تفي باملعايري الدولية للعدالة     

املنتزعة حتت التعذيب، مبا يف ذلك يف القضايا اليت تشكل فيها هذه االعترافات الدليل الوحيد               
  .)٩٩(عى عليهضد املّد

للمعايري الدوليـة   اً  وأوصت منظمة العفو الدولية بضمان إجراء مجيع احملاكمات وفق          -٣٤
وعدم حماكمة أي شخص على نفس اجلرم مرتني، وقصر استخدام احملاكم العسكرية علـى              
حماكمة األفراد العسكريني يف مسائل عسكرية حمضة، وعدم قبول األقوال املنتزعـة حتـت              

  .)١٠٠(دلة يف احملاكمالتعذيب كأ
 أنه على الرغم من أن غينيا االستوائية هي ثالث أكرب           ٣وأوضحت الورقة املشتركة      -٣٥

بلٍد منتج للنفط يف أفريقيا جنويب الصحراء، إال أن الدخل الوارد من إنتاج النفط ال ُينـشر                  
ارة وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش وجود فساد يف الـسلطة وسـوء إد            . )١٠١(بانتظام

األموال العامة وختصيص االستثمارات احلكومية يف جمال اإلنفاق االجتماعي ملشاريع حمدودة           
 عـدم وجـود آليـات       ٣وأوضحت الورقة املشتركة    . )١٠٢(الفائدة لصاحل أضعف الفئات   

، وأوصت باعتماد قانون بشأن إمكانية االطالع على املعلومات         )١٠٣(لإلشراف على النفقات  
مـن االسـتقالل والفعاليـة      اً  ، ومنح نيابة مكافحة الفساد مزيـد      ٢٠١٥ فرباير/قبل شباط 
 بإنشاء آليات شفافة وفعالة إلتاحـة اإلفـادة         ٣كما أوصت الورقة املشتركة     . )١٠٤(واملوارد
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وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن يستحدث البلد، بالتشاور         . )١٠٥(األموال العامة  من
دين، سياسة مالية واضحة وشفافة من أجل إدارة اإليرادات، ومكافحة الفـساد            مع اجملتمع امل  

 استخدام األموال العامة، بوسائل تـشمل نـشر مجيـع           وبيان أوجه يف املستويات الرمسية،    
اإليرادات وامليزانيات وأوجه اإلنفاق احلكومية، وإجراء مراجعات سنوية جلميع احلـسابات           

حساباهتا يف اخلارج، واشتراط أن يعلن املسؤولون العموميون عما         احلكومية ونشرها، مبا فيها     
 . )١٠٦(ميتلكونه من أصول

 احلياة األسريةاحلق يف الزواج و  -٤  

اجلمعية الثقافية للدفاع عن قيم وحقوق املرأة األفريقية إىل أن القاصرين من            أشارت    -٣٦
بٍ عن األسرة، وجيَبرون علـى       ما يكونون يف حضانة شخصٍ غري      اجلنسني املّتجر هبم غالباً   

العمل لنفع أسرة أخرى مالياً، دون أن ُيتاح هلم خيار املغادرة، وأن بعض القاصرات جيَبـرن                
  .)١٠٨( وأكدت اجلمعية افتقار الدولة إىل سياسات حلماية هؤالء القاصرات.)١٠٧(على الزواج

  حرية التنقل  -٥  
جتيز البالد سفر أفراده حبريـة دون        بأن   شعب بويب األصلي يف جزيرة بيوكو     أوصى    -٣٧

وجوب طلب تصريح من احلكومة، وأن ُيتاح بعد اآلن للنساء والرجال والشباب من شعب              
بويب القاطنني يف جزيرة بيوكو احلضور بكامل احلرية إىل حمافل الشعوب األصلية املنظمة يف              

شعب بـويب   كما أوصى   . )١٠٩(إطار األمم املتحدة وُتتاح عودهتم بكامل احلرية إىل اجلزيرة        
   .)١١٠(األصلي يف جزيرة بيوكو بإزالة احلواجز العسكرية املنصوبة على مداخل قُراه

يف  الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي واحلـق            حرية  - ٦  
   املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

ولية أن معظم وسائط اإلعالم مملوكة للدولـة،        هيئة مراسلون بال حدود الد    أكدت    -٣٨
، وأن البلد خيلو مـن نقابـاٍت        وأهنا ال تزال ختضع لرقابة شديدة من جانب وزارة اإلعالم         

 احتكار الدولة   ١وأوضحت الورقة املشتركة    . )١١١(للعمال أو رابطاٍت للدفاع عن الصحفيني     
وأفادت منظمة هيـومن    . )١١٢(ليهااملطلق لوسائط اإلعالم، وعدم إمكانية وصول املعارضة إ       

رايتس ووتش بأنه ال توجد بغينيا االستوائية سوى بضع مؤسسات إعالمية خاصة، ميتلكهـا              
 بـأن   ٣كما أفادت الورقة املشتركة     . )١١٣(بوجٍه عام أشخاص مقّربون إىل رئيس اجلمهورية      

أمور أخرى، كاشـتراط    التمتع حبرية التعبري والفكر والرأي مقّيد بشدة بقيوٍد قانونية، ضمن           
هيئة مراسـلون   وذكرت  . )١١٤(يف السجل الرمسي ذي الصلة    اً  تسجيل مجيع الصحفيني مسبق   

 املتعلق بالصحافة والنشر ووسائط اإلعالم الـسمعية  ١٩٩٢بال حدود الدولية أن قانون عام       
رض البصرية ُيجيز للحكومة ممارسة الرقابة على مجيع اإلصدارات اإلعالمية، وهو مـا يتعـا      

   .)١١٥(تعارضاً مباشراً مع توصيات االستعراض الدوري الشامل
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وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش عدم قدرة الصحفيني العاملني يف املؤسـسات       -٣٩
اإلعالمية اململوكة للدولة على انتقاد احلكومة دون التعرض خلطـر الرقابـة أو االنتقـام،               

الفصل أو االحتجاز، مبا يف ذلك منذ عملية        والتعرض يف الوقت نفسه لإليقاف عن العمل أو         
 تعـرض   ٢وأكدت الورقة املـشتركة     . )١١٦(٢٠٠٩االستعراض الدوري الشامل للبلد لعام      

. )١١٧(الصحفيني للمضايقة والفصل بل حىت االعتقال مىت أبَدوا أي درجٍة من االسـتقاللية            
ا وموقفها يف ما يتعلق      احلكومة على حتسني سياسته    هيئة مراسلون بال حدود الدولية    وحثت  

حبرية اإلعالم وإهناء الرقابة واملراقبة اجلماعية واألعمال االنتقامية واملضايقات اليت تـستهدف         
مقدمي األخبار واملعلومات، كما حثتها على إجازة إنشاء نقابات العمال ورابطات محايـة             

  . )١١٨(الصحفيني، وهتيئة مناخ مواٍت حلرية اإلعالم وتعدده
ادت منظمة هيومن رايتس ووتش باستخدام البلد أساليب رفض منح تأشـريات            وأف  -٤٠

. )١١٩(الدخول، واملراقبة، واملضايقة، واالحتجاز لعرقلة الـصحفيني األجانـب املـستقلني          
 والصحفينيوأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش باإلذن للمنظمات غري احلكومية األجنبية           

رية السفر، واالجتماع مبجموعة مـن الشخـصيات        األجانب بدخول غينيا االستوائية، وحب    
الرمسية واخلاصة، واالضطالع بأعمال مستقلة فيها دون عوائق أو دون تعرض األشـخاص             

  . )١٢٠(املطّلعني على املعلومات خلطر األعمال االنتقامية
 تعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان ألعمالٍ انتقاميـة         ٣وأكدت الورقة املشتركة      -٤١

 ٢وأوصت الورقة املـشتركة     . )١٢١(عدم قدرهتم على العمل حبرية واستقاللية تامتني      منظمة و 
باالمتناع عن ترهيب املدافعني عن حقوق اإلنسان ومضايقتهم واعتقاهلم وَسجنهم ملنعهم من            

 إىل  ٣وأشارت الورقـة املـشتركة      . )١٢٢(مباشرة عملهم املشروع يف جمال حقوق اإلنسان      
وتقّيد أنشطة املنظمـات غـري       نع حرية ممارسة حرية تكوين اجلمعيات     وجود قيوٍد قانونية مت   

 أنه ال ميكن ملنظمات حقوق اإلنسان أن تسجل         ٢وأكدت الورقة املشتركة    . )١٢٣(احلكومية
نفسها أو تباشر أعماهلا هبذه الصفة، وأن فرادى املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان عـادةً                 

ما ُيعتقلون دون   اً  هم أو رخصهم املهنية، وكثري    يتعرضون ملضايقات، وخلطر فقدان وظائف     ما
شـعب بـويب    وأوصى  . )١٢٤(من احلاالت اً  بتهمٍ ملفّقة، وذكرت عدد   اً  مربِّر وُيدانون أحيان  

 وحرية مباشـرة    األصلي يف جزيرة بيوكو بضمان حرية تكوين اجلمعيات املعنية بشعب بويب          
   .)١٢٥(٢٠١٤عام األنشطة التحضريية للمؤمتر العاملي للشعوب األصلية ل

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أعضاء املعارضة يتعرضـون لالعتقـال              - ٤٢
ـ          بينمـا حتـصل    اً،  التعسفي وغري ذلك من أشكال املضايقات، وللمقاضاة اجلنائية أحيان

األحزاب السياسية املوالية للحزب احلاكم على التمويل وتتمتع بإمكانيـة الوصـول إىل             
وأوصت املنظمة باحترام حق أعضاء املعارضـة يف حريـة          . )١٢٦(نيةوسائط اإلعالم الوط  

السفر، وعقد االجتماعات، والتعبري عن آرائهم، والوصول إىل وسائط اإلعالم، وأوصت           
. )١٢٧(كذلك بوقف املضايقات واألعمال االنتقامية اليت يتعرض هلا منتقدو السلطة حمليـاً           
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تزام بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد الناشـطني         احلكومة إىل االل   ١ودعت الورقة املشتركة    
وأوصت منظمة العفو الدولية باإلهناء الفوري ملمارسـة اعتقـال أُسـر            . )١٢٨(املعارضني

  .)١٢٩(املعارضني السياسيني كرهائن
هيئة مراسلون بال حدود الدولية حجب املواقـع الـشبكية للمعارضـة            وأكدت    -٤٣

عي فيس بوك قبل بدء االنتخابات الربملانية وانتخابات        وصفحاهتا على شبكة التواصل االجتما    
 ١٢ أن مجيع املواقع الشبكية اليت ُحجبت منـذ          ٢ وذكرت الورقة املشتركة     .)١٣٠(البلديات

مايو ال تزال غري متاحة عرب الشبكات احلكومية، يف حني مل جيرِ قـط وقـف املواقـع                  /أيار
 برفع القيـود    ١ وأوصت الورقة املشتركة     .)١٣١(الشبكية احلكومية واخلاصة باحلزب احلاكم    

عن إمكانية وصول السكان إىل شبكة اإلنترنت وإجازة إمكانيـة وصـول املعارضـة إىل               
   .)١٣٢(صفحاهتا الشبكية وشبكات التواصل االجتماعي

وأشارت . )١٣٣( أن حرية التجمع مقّيدة بشدة يف البالد٢وذكرت الورقة املشتركة   - ٤٤
 )١٣٤(ىل حظر تنظيم املظاهرات ضد احلكومـة يف املمارسـة العمليـة      إ ٣الورقة املشتركة   

واسعة النطاق على حرييت التجمع والتظـاهر، مبـا يف   اً وأوضحت أن القانون يفرض قيود   
وذكـرت  . )١٣٥(ذلك إلزامية حضور السلطات أي اجتماعات وتقييد مضمون اإلعالنات        

ال يشترط احلصول على تصريح رمسي      منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من أن القانون          
وأوصـت  . )١٣٦(لتنظيم املظاهرات، إال أنه ال ُيسمح بتنظيمها وعادة ما ُيعتقل منظموهـا          

منظمة العفو الدولية بضمان عدم اعتقال أي شخص ملمارسة حقوقه يف حريـة التعـبري               
  .)١٣٧(والتجمع وتكوين اجلمعيات

مة تستبعد بوجه عام معظم فئات اجملتمع        إىل أن احلكو   ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥
 أن جملس   ٢وذكرت الورقة املشتركة    . )١٣٨(من رسم السياسات العامة   اً  منهجياً  املدين استبعاد 

 ٢٠١٠ أبريـل  / قد رفض يف نيسان    مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية     إدارة  
ة، اليت تشترط مشاركة اجملتمع املدين      طلب عضوية غينيا االستوائية لعدم امتثاهلا لقواعد املنظم       

 .)١٣٩(مشاركةً حقيقية، من مجلة شروط أخرى

  اتيةو عمل عادلة ومظروفاحلق يف العمل ويف التمتع ب  - ٧  
كشفت اجلمعية الثقافية للدفاع عن قيم وحقوق املرأة األفريقية عن تعرض معظـم               -٤٦

باتا لالستغالل من جانب الـشركات  العمال يف قطاعي اإلنشاء والصناعة يف مدينيت ماالبو و  
 . )١٤٠(نفسها اليت تعّينهم

  ق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحل  -٨  
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل يف                -٤٧

أي أهنا أغىن البلدان    من دوالرات الواليات املتحدة،     اً   دوالر ٣٢ ٠٢٦يبلغ  غينيا االستوائية   
األفريقية، غري أن هبا إىل حد بعيد أكرب فجوة بني مستوى نـصيب الفـرد مـن الثـروة             
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 عدم اخنفاض معـدالت     ٣وأكدت الورقة املشتركة    . )١٤١(ومعدالت التنمية البشرية فيها   
نون  يف املائة على األقل من السكان يعا       ٧٥ ال يزال    إذ(الل األعوام األربعة املاضية     الفقر خ 

 إىل أنه ال ميكن لنسبٍة كبرية مـن الـسكان           ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )١٤٢()من الفقر 
 يف املائة منهم يعيـشون بأقـل مـن        ٧٧حىت اآلن احلصول على اخلدمات األساسية وأن        

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن نصف سـكان غينيـا           . )١٤٣(دوالرين يف اليوم  
. )١٤٤(٢٠١٢ املياه النظيفة واملرافق الصحية األساسية يف عام         االستوائية كانوا يفتقرون إىل   

 أهنا الحظت عدم حتقق أي حتسينات مهمة يف إعمال احلق يف            ٢وذكرت الورقة املشتركة    
 الصحة والتعليم واملاء واملرافق الصحية، رغم ضخامة استثمارات احلكومة يف املنتجعـات           

ة اليت ال تويل األولوية لتخفيف حدة الفقـر          وغريها من مشاريع اهلياكل األساسي     الفاخرة
  . )١٤٥(ال تتناول هذه القضية  أو
 مل ُيخـصص    ٢٠١٣-٢٠١٢ إىل أنـه يف الفتـرة        ٣وأشارت الورقة املـشتركة       -٤٨

 يف املائة من امليزانية للقطاعات االجتماعية، وهي نسبة أدىن بكثري من املتوسط يف              ٢٢ سوى
 وأوصـت الورقـة     .)١٤٦( يف املائـة   ٦٦ أفريقيا وهو    بلدان اجلماعة االقتصادية لدول وسط    

 يف املائـة مـن      ٤٥ بزيادة امليزانية املخصصة لإلنفاق االجتماعي مبا ال يقل عن           ٣املشتركة  
إمجاليها، وإنشاء آليات رصد وتقييم مستقلة، واستحداث خطة وطنية للحد من الفقر مزودة             

  .)١٤٧(بآلية رصد مستقلة

  احلق يف الصحة  -٩  
 إىل تردي أحوال اهلياكـل األساسـية للمستـشفيات،          ٣شارت الورقة املشتركة    أ  -٤٩

كما أشارت الورقة إىل انعدام الـشفافية       . )١٤٨(وافتقارها إىل التجهيزات واإلمدادات املناسبة    
ما يتعلق بالتمويل العام للمستشفيات واستمرار تعذّر إمكانية حـصول الـسكان علـى               يف

 .)١٤٩(اخلدمات الطبية

للبيانات الرمسيـة، يبلـغ معـدل الوفيـات         اً   أنه وفق  ٣وأكدت الورقة املشتركة      -٥٠
 يف املائة منـها إىل      ٢١,٨ نسمة، ُتعزى نسبة     ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة من كل      ٣٥٢ النفاسية

اإليدز، وأن املرضى هم من يتحّملون مباشرةً معظـم         /اإلصابة بفريوس نقص املناعة املكتسبة    
املمارسة العملية، دون أن يتخذ البلد أي تدابري لزيادة مستوى          تكاليف اخلدمات الصحية يف     

 ١٦ يف املائة من النساء و     ٩التغطية الطبية العامة؛ إذ ال يغطي نظام الضمان االجتماعي سوى           
 أن الربنامج الوطين ملكافحة فريوس      ٣وأوضحت الورقة املشتركة    . )١٥٠(يف املائة من الرجال   
يعاين من أوجه قصور بالغ، مبا يف ذلك القصور املايل وقـصور            اإليدز  /نقص املناعة البشرية  

  .)١٥١(املوارد البشرية

أهنا   على حنو إجيايب ما اتُّخذ من تدابري ملكافحة املالريا، إال          ٣وقيمت الورقة املشتركة      -٥١
 يف املائة من وفيات األطفال دون سن اخلامسة ترجع إىل مرض املالريا،             ٣٨أوضحت أن نسبة    

  . )١٥٢( مولود حي١ ٠٠٠ حالة وفاة من كل ١٢٣عدل وفيات الّرضع يبلغ بوجه عام وأن م
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 ،٢٠١٤ديـسمرب   / بإنشاء وزارة الصحة قبل كانون األول      ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٥٢
، وإنشاء آليات للتحقّق يف جمـال        مبا يلزمها  إىل جانب خطة تضمن إمداد مجيع املستشفيات      

  .)١٥٣( اخلاصة ومراكز الطب التقليديالصحة والتدريب يف العيادات

  احلق يف التعليم  -١٠  
 التحاق باملدرسة   عدلىل قصور نظام التعليم يف البالد مب       إ ٣أشارت الورقة املشتركة      -٥٣

، وأكدت عدم اختاذ الدولة أي تدابري لكفالة )١٥٤( يف املائة  ٥,٤ وهو   ٢٠١٠مل يتغري منذ عام     
 وجود فجوة كبرية بني املناطق احلضرية واملناطق الريفيـة،          احلق يف جمانية التعليم، واستمرار    

  . )١٥٥(واستمرار افتقار نسبة كبرية من املعلمني إىل التأهيل املهين
 أن الدولة مل تتخذ أي تدابري لتعزيز تعلـيم املـرأة            ٣كما أكدت الورقة املشتركة       -٥٤

 طور التنظيم بعد مضي ثـالث  اجلامعي وأن الربنامج الوطين للحد من أمية النساء ال يزال يف    
  .)١٥٦(سنوات على إنشائه

 بضمان جودة التعليم االبتدائي ومستوى التغطيـة بـه          ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٥٥
وجمانيته بإنشاء املزيد من املدارس العامة، وإبرام اتفاقات مع املراكز اخلاصة لتمويل اإلنفـاق              

ميع املعلمني، وضمان شغل خرجيـي كليـات        املدرسي، وإنشاء برامج للتأهيل اإللزامي جل     
   .)١٥٧(املعلمني مجيع الوظائف الشاغرة

  احلقوق الثقافية  -١١  
ذكر شعب بويب األصلي يف جزيرة بيوكو حالة قرية أوريكا حيث شقّت احلكومة               -٥٦
للتنمية املـستدامة مـع     اً  يف منطقة حممية طبيعية، واقترح تكييف الطرق القائمة حتقيق        اً  طرق
  . )١٥٨(اظ يف الوقت نفسه على تقاليد شعب بويباحلف

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٢  
 إىل ممارسة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع          ٣أشارت الورقة املشتركة      -٥٧

القطاعات، ومواجهتهم صعوباٍت بالغة يف إمكانية احلصول على فرص العمل، وعدم اختـاذ             
م اخلاص والتأهيل املهين وفرص العمـل هلـذه الفئـة مـن             احلكومة أي تدابري لتعزيز التعلي    

كما أشارت الورقة إىل عدم وجود قانون لألشخاص ذوي اإلعاقة، وعـدم            . )١٥٩(السكان
لحصول علـى   لأفضل فرص   اختاذ الدولة ما يكفي من تدابري إدارية للحماية تيّسر هلذه الفئة            

إىل وجود برنامج اجتمـاعي     اً   أيض ٣ وأشارت الورقة املشتركة     .)١٦٠(اخلدمات االجتماعية 
ملساعدة ذوي اإلعاقة، لكنه يفتقر إىل التمويل الكايف وتشوبه حمدودية إمكانية احلصول على             

   .)١٦١(خدمات إعادة التأهيل
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  الشعوب األصلية  -١٣  
شعب بويب األصلي يف جزيرة بيوكو بإجراء حوار بّناء بينه وبني حكومـة             أوصى    - ٥٨

 إطار األمم املتحدة، يستند إىل إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق              غينيا االستوائية يف  
وأوصى شعب بويب غينيا االستوائية بتطبيق عدد مـن         . )١٦٢(الشعوب األصلية كأساسٍ له   

  . )١٦٣(مواد هذا اإلعالن
وأعرب شعب بويب األصلي يف جزيرة بيوكو عن رغبته يف إمكانية احلديث عـن               - ٥٩

، وأوصـى  )١٦٤( أن ُيحتجز أفراده وُيعذبوا وُيقتلوا هلذا الـسبب     حقه يف تقرير املصري دون    
بالسماح جلميع أفراده الذين اضطروا إىل الفرار من البلد بالعودة إليه طُلقاء، مبـن فـيهم                

   .)١٦٥(الذين طردهتم احلكومة
شعب بويب األصلي يف جزيرة بيوكو حكومة غينيا االستوائية بتوقيعها علـى            وذكّر    -٦٠

ة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وأوصى بتنفيذ التوصية العامـة             االتفاقي
، ١٩٩٦اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز العنـصري يف عـام      ) ٤٨(احلادية والعشرين   

  .)١٦٦(حبيث يعترف البلد حبق شعب بويب يف تقرير املصري

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٤  
اجلمعية الثقافية للدفاع عن قيم وحقوق املرأة األفريقية أن املهاجرين األفارقة           رزت  أب  -٦١

اً لالحتجاز التعسفي من جانب السلطات الغينية االستوائية، واألكثر تعرض        اً  هم األكثر تعرض  
  . )١٦٧(من البلد دون توضيحاً ملصادرة ممتلكاهتم، مث طردهم الحق

 الرعايا األجانب املشتبه يف عدم حيازهتم لوثـائق          أن ٢وذكرت الورقة املشتركة      - ٦٢
هوية عادةً ما ُيستهدفون وُتساء معاملتهم على يد قوات األمن يف غاراٍت دوريـة علـى                
منازهلم وأحيائهم، ويتعرضون للضرب، وسرقة ممتلكاهتم، والّسجن واحلـبس يف أحـوالٍ            

 النظر غالباً عن وضعهم القانوين       ألسابيع أو شهور قبل أن ُيرّحلوا فعلياً، بصرف        إنسانية  ال
  .)١٦٨(يف البالد

  احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -١٥  
أكد شعب بويب األصلي يف جزيرة بيوكو تعرض املناطق الثالث احملمية باعتبارهـا               -٦٣

حممياٍت طبيعية يف جزيرة بيوكو واليت تؤوي حيواناٍت فريدة من نوعها يف العامل للنهب، رغم 
كما أكد شـعب    . )١٦٩(حلكومة على معاهدات بشأن محاية التنوع البيولوجي والبيئة       توقيع ا 

بويب األصلي يف جزيرة بيوكو التمييز ضده عند محاية التنوع البيولوجي والبيئـة، وأوصـى               
  .)١٧٠(باحترام املناطق احملمية بوصفها حممياٍت طبيعية



A/HRC/WG.6/19/GNQ/3 

GE.14-10436 16 

Notes 
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 
  Civil society 
  Individual submissions: 
  AI    Amnesty International, London (United Kingdom); 
 ACEDEVEMA  Asociación Cultural en Defensa de los Valores y Derechos de la 

Mjuer Africana, Toledo (Spain); 
 EPIBIB  El Pueblo Indígena Bubi de la Isla de Bioko, (Equatorial Guinea); 
 GIEACPC  Global Initiative to End all Corporal Punisment of Children, London 

(United Kingdom); 
 HRW  Human Rights Watch, New York (United States of America); 
 RWBI  Reporters Without Borders International, Paris (France); 
 Joint submissions: 
 JS1  Joint submission 1 submitted by: CPDS: Convergencia para la 

Democracia Social de Guinea Ecuatorial, Malabo (Equatorial Guinea); 
and ASODEGUE: Asociación para la Solidaridad Democrática con 
Guinea Ecuatorial, Madrid (Spain); 

 JS2  Joint submission 2 submitted by: EGJUSTICE: Toward a Just 
Equatorial Guinea, Washington D.C. (United States of America); and 
RIDH: International Network of Human Rights, Geneva 
(Switzerland); 

 JS3  Joint submission 3 submitted by: GDDHH-CNOSCGE: Grupo de 
Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Organizaciones 
de la Sociedad Civil de Guinea Ecuatorial, Malabo (Equatorial 
Guinea); CEID: Centro de Estudios e iniciativas para el Desarrollo, 
Malabo (Equatorial Guinea); SEJOF: Sensación del Joven Futuro de 
Guinea Ecuatorial, Malabo (Equatorial Guinea). 

2 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.11. 
3 AI, p.1. 
4 HRW, p.5. 
5 AI, p.5. 
6 JS3-GDDHH-CNOSCGE, p. 15. 
7 JS1-CPDS-ASODEGUE, para.26. 
8 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 17. 
9 HRW, p.4.  
10 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.8.  
11 HRW, p.4. See also: JS1-CPDS-ASODEGUE, para.26 and JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.8.  
12 HRW, p.5.  
13 JS1-CPDS-ASODEGUE, para.32.  
14 JS1-CPDS-ASODEGUE, p.8.  
15 AI, p.2. 
16 HRW, p.4. 
17 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.10. See also : AI, p.2. 
18 AI, p.2. 
19 JS1-CPDS-ASODEGUE, para.5.  See also : JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 14. 
20 RWBI, p.3. 
21 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.9. See also: HRW, p.4. 
22 HRW, p.4. 
23 AI, p.2. 
24 AI, p.2. 
25 JS3-GDDHH-CNOSCGE, p.15. 
26 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 13. 
27 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 13. 
28 JS3-GDDHH-CNOSCGE, p.15.  See also: AI, p.2. 
29 JS3-GDDHH-CNOSCGE, p.15. 
30 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.11. 
31 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.5. 
32 HRW, p.5.  
33 HRW, p.5. 



A/HRC/WG.6/19/GNQ/3 

17 GE.14-10436 

34 JS1-CPDS-ASODEGUE, para.5. 
35 JS3-GDDHH-CNOSCGE, p.15.  
36 EPIBIB, p.2. 
37 EPIBIB, p.2  
38 EPIBIB, p.5 
39 HRW, p.5. See also: JS1-CPDS-ASODEGUE, para.43.  
40 HRW, p.5. See also: JS1-CPDS-ASODEGUE, para.43 and AI, p. 2. 
41 JS1-CPDS-ASODEGUE, para.5 
42 AI, p.2.  
43 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 20  
44 JS3-GDDHH-CNOSCGE, p.15. See also: JS1-CPDS-ASODEGUE, para.8.  
45 AI, p.2.  
46 AI, p.3. See also: JS2-EGJUSTICE-RIDH, paras. 22 and 23.  
47 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 21.  
48 JS1-CPDS-ASODEGUE, p.8.  
49 EPIBIB, p.5  
50 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para. 7. See also: AI, p.1.  
51 JS2-EGJUSTICE-RIDH, p.8.  
52 AI, p.3.  
53 AI, p.5.  
54 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 25.  
55 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.12. See also: JS1-CPDS-ASODEGUE and JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 20.  
56 AI, p.1.  
57 AI, p.5.  
58 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.17. See also: HRW, p.4.  
59 AI, pp.1 and 4.  
60 JS2-EGJUSTICE-RIDH, p.8. See also: AI, p.4.  
61 HRW, p.4. See also: AI, p.1  
62 AI, p.5.  
63 JS1-CPDS-ASODEGUE, p.8.  
64 JS1-CPDS-ASODEGUE, p.8.  
65 JS1-CPDS-ASODEGUE, paras.9 to 19.  See also: JS2-EGJUSTICE-RIDH, paras. 17 to 19. 
66 HRW, p.4.  
67 JS1-CPDS-ASODEGUE, paras.19 to 24.  
68 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 23.  
69 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 23.  
70 JS3-GDDHH-CNOSCGE, p.15.  
71 JS1-CPDS-ASODEGUE, p.8.  
72 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 35  
73 ACEDEVEMA, para.7.  
74 ACEDEVEMA, para.10.  
75 ACEDEVEMA, para.5.  
76 ACEDEVEMA, para.5  
77 ACEDEVEMA, para.6.  
78 ACEDEVEMA, para.10.  
79 ACEDEVEMA, paras.3 and 4.  
80 ACEDEVEMA, p. 5.  
81 ACEDEVEMA, paras. 8 and 14.  
82 ACEDEVEMA, para.17.  
83 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 34. 
84 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 34.  
85 GIEACPC, p.1.  
86 HRW, pp.1 and 2  
87 AI, p.2.  
88 AI, p.2.  
89 AI, p.3.  
90 HRW, p.4.  
91 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 15.  
92 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 15.  
93 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 18.  
94 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 15.  
95 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.12.  



A/HRC/WG.6/19/GNQ/3 

GE.14-10436 18 

96 HRW, p.5.  
97 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 16.  
98 AI, p.2. 
99 AI, p.2.  
100 AI, p.5.  
101 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 28.  
102 HRW, p.2.  
103 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 26.  
104 JS3-GDDHH-CNOSCGE, p.16 
105 JS3-GDDHH-CNOSCGE, p.15.  
106 HRW, p.5. See also: JS1-CPDS-ASODEGUE, para.7.  See also: JS3-GDDHH-CNOSCGE, p.16.  
107 ACEDEVEMA, paras. 9 and10. 
108 ACEDEVEMA, para.10 
109 EPIBIB, p.5  
110 EPIBIB, p.6. 
111 RWBI, pp.1 and 2.  
112 JS1-CPDS-ASODEGUE, para.30. See also: JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 6.  
113 HRW, pp.1, 2 and 4.  See also RWBI, pp.1 and 2 and JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 6.  
114 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 6. 
115 RWBI, p.3. 
116 HRW, p.2. See also: JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 7. 
117 JS2-EGJUSTICE-RIDH, paras.24 and 25 to 27. See also: JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 7 and 

JS1-CPDS-ASODEGUE, paras.33 and 34.  
118 RWBI, p.3. 
119 HRW, p.3. See also: RWBI, p.2.  
120 HRW, p.5.  
121 JS3-GDDHH-CNOSCGE, paras. 10 and 11.  
122 JS2-EGJUSTICE-RIDH, p.8  
123 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 10.  
124 JS2-EGJUSTICE-RIDH, paras.13, 14 and 16.  See also: JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 25.  
125 EPIBIB, p.5.  
126 HRW, p.4. 
127 HRW, p.5  
128 JS1-CPDS-ASODEGUE, p.8. 
129 AI, p.4. 
130 RWBI, p.2. 
131 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.29. See also: JS1-CPDS-ASODEGUE, para.32.  
132 JS1-CPDS-ASODEGUE, p.8.  
133 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.27. 
134 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 9 
135 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 8. 
136 AI, p.4. See also: JS1-CPDS-ASODEGUE, paras.35 and 36 and JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.28.  
137 AI, p.5. 
138 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 17. 
139 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.6.  
140 ACEDEVEMA, para.13.  
141 HRW, p.2.  
142 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 43.  
143 JS3-GDDHH-CNOSCGE, paras. 4 and 44.  
144 HRW, p.2.  
145 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.4.  
146 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 43.  
147 JS3-GDDHH-CNOSCGE, p.16 and para.43. See also: HRW, p.5.  
148 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 41.  
149 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 42.  
150 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 39. See also: HRW, p.2.  
151 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 40.  
152 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 39.  
153 JS3-GDDHH-CNOSCGE, p.15.  
154 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 36.  
155 JS3-GDDHH-CNOSCGE, paras. 37 and 38.  
156 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 33.  



A/HRC/WG.6/19/GNQ/3 

19 GE.14-10436 

157 JS3-GDDHH-CNOSCGE, p.16.  
158 EPIBIB, p.3.  
159 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 31.  
160 JS3-GDDHH-CNOSCGE, para. 29.  
161 JS3-GDDHH-CNOSCGE, paras. 29 and 30.  
162 EPIBIB, p.4.  
163 EPIBIB, p.4.  
164 EPIBIB, p.4  
165 EPIBIB, p.4.  
166 EPIBIB, p.5.  
167 ACEDEVEMA, para.12.  
168 JS2-EGJUSTICE-RIDH, para.21.  
169 EPIBIB, p.3.  
170 EPIBIB, p.3. 

    


