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يرِد أدناه رد غينيا االستوائية على توصيات آلية االستعراض الدوري الشامل التابعة              -١
  .جمللس حقوق اإلنسان

توائية ردها على التوصيات املقدمة إىل احلكومة من خمتلف         تقدم مجهورية غينيا االس     -٢
 / أيار٥الوفود خالل جلسة التحاور اليت جرت يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل يف 

 ١-١٣٤، أي التوصـيات مـن        توصية ١٠٢ مايو من العام اجلاري، والذي قَبِلنا يف سياقه       
كومة لدراستها، وُرفـضت سـت       توصية على احل   ٨٣يف حني ُعرضت     ،١٠٢-١٣٤ إىل

  .توصيات
،  التوصيات املعروضة على احلكومة    فرادى دراسة وتوىل جملس مشترك بني الوزارات      -٣

على الصكوك الدولية    واستمع إىل آراء سائر السلطات الدستورية بالدولة، اليت يقوم التزامها         
  .حلقوق اإلنسان

  االلتزام بصكوك حقوق اإلنسان  -أوالً  
تقبل غينيا االستوائية التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي          -١-١٣٥التوصية  

اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري، والربوتوكـول            
وال تقبل االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة        . االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   

  .اجلنائية الدولية
تقبل غينيـا    -٢٠-١٣٥،  ١٩-١٣٥،  ١٨-١٣٥،  ٣-١٣٥،  ٢-١٣٥التوصيات  

االستوائية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد              
  .أسرهم

تقبل غينيا االستوائية التـصديق علـى        -١٧-١٣٥،  ١٦-١٣٥،  ٤-١٣٥التوصيات  
  .رياالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القس

تقبل غينيا االستوائية التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي          -٥-١٣٥التوصية  
  .اإلعاقة وترفض نظام روما األساسي

 غينيا االستوائية التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة         ال تقبل  -٦-١٣٥التوصية  
ة وحتـيط علمـاً     وتقبل التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق       . اجلنائية الدولية 

  .باتفاقية االحتاد األفريقي ملنع ومكافحة الفساد
تقبل غينيا االسـتوائية التـصديق علـى         -٩-١٣٥،  ٨-١٣٥،  ٧-١٣٥التوصيات  

  .الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة
 -١٥-١٣٥ ،١٤-١٣٥، ١٣-١٣٥، ١٢-١٣٥، ١١-١٣٥، ١٠-١٣٥التوصيات 

 بالتوصيات بالنظر يف إمكانيـة التـصديق علـى الربوتوكـول            حتيط غينيا االستوائية علماً   
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وتقترح أن ُيؤخـذ  . االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
بـة  لعقو فرباير املتعلق بالوقف املؤقت   / شباط ١٣ املؤرخ   ٤٢٦يف احلسبان اعتماد القرار رقم      

  .اإلعدام

  مكافحة الفساد  -ثانياً  
 بإمكانيـة   حتيط غينيا االستوائية علماً    -٢٣-١٣٥،  ٢٢-١٣٥،  ٢١-١٣٥التوصيات  

  .التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
تقبل غينيا االستوائية مواصلة العمل يف سبيل توطيد أُطرها القانونية           -٢٤-١٣٥التوصية  

. بينها إمتام عملية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         وتنفيذها، بطرقٍ من    
  .وحتيط علماً باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  آليات حقوق اإلنسان وتوطيد اإلطار املعياري املؤسسي  -ثالثاً  
حتـيط   -٢٩-١٣٥،  ٢٨-١٣٥،  ٢٧-١٣٥،  ٢٦-١٣٥ ،٢٥-١٣٥التوصيات  

صيات املتعلقة بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع آليـات اإلجـراءات            بالتو غينيا االستوائية علماً  
  . اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان واملكلفني بواليات يف إطار هذه اإلجراءات

تقبل غينيا االستوائية اعتماد تدابري هتدف إىل ضمان تنفيذ القـوانني            -٣٠-١٣٥التوصية  
  .ب يف حاالت العنف املرتيل وإىل إهناء اإلفالت من العقاوإنصافبفعالية 

 بالتوصية باعتماد قوانني ُتجّرم ممارسـة       حتيط غينيا االستوائية علماً    -٣١-١٣٥التوصية  
  .العنف بسبب نوع اجلنس وتقدمي املساعدة للضحايا

 تقبل غينيا االستوائية التعجيل بعملية إعداد واعتماد قـانون يعـّرف   -٣٢-١٣٥التوصية  
  . هالتمييز ضد املرأة وحيظر

، ٣٨-١٣٥،  ٣٧-١٣٥ ،٣٦-١٣٥،  ٣٥-١٣٥،  ٣٤-١٣٥،  ٣٣-١٣٥التوصيات  
تقبل غينيا االستوائية التعجيل بعملية مواءمة اللجنـة الوطنيـة           -٤٠-١٣٥،  ٣٩-١٣٥

  .حلقوق اإلنسان مع مبادئ باريس

  السياسات القطاعية   -رابعاً  
التوصيات  بحتيط غينيا االستوائية علماً    -٤٣-١٣٥،  ٤٢-١٣٥،  ٤١-١٣٥التوصيات  

باستحداث خطة مالية واضحة وشفافة إلدارة الدخل ومكافحة الفساد وتربيـر اسـتخدام             
  .األموال العامة
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 بالتوصية بتعزيز السياسات العامة اليت تقّر إلغـاء         حتيط اللجنة علماً   -٤٤-١٣٥التوصية  
نتهك حقوق  الزواج القسري أو املبكر، وزواج الّسلفة، وغريمها من املمارسات الضارة اليت ت           

  . املرأة
 بالتوصية مبواصلة البلد مساره يف ممارسة       حتيط غينيا االستوائية علماً    -٤٥-١٣٥التوصية  

الشرعية والسيادة، من أجل حتقيق التقدم حنو الدميقراطية واحلكم الرشيد واالعتراف جبميـع             
ـ              شكّل حقوق اإلنسان واحترامها يف نظم العادات اخلاصة باجملتمعات والـشعوب الـيت ت

  .فسيفساء دولة غينيا االستوائية
 بالتوصية بتعزيز السياسات النافذة الرامية      حتيط غينيا االستوائية علماً    -٤٦-١٣٥التوصية  

إىل مواصلة حتسني النظام االنتخايب بطرق منها التماس املساعدة من وكاالت التعاون الدويل،            
  .مع مراعاة املنظور اجلنساين بصورة شاملة

 بالتوصية مبضاعفة اجلهود املبذولة من أجل حتيط غينيا االستوائية علماً -٤٧-١٣٥التوصية 
متكني املرأة، بإدخال تعديالت على القوانني التمييزية ضد املرأة يف مسائل من قبيـل تعـدد                
الزوجات واملرياث وحضانة األبناء، وإصدار قوانني ملكافحة العنف املرتيل واالغتصاب، مبا يف            

  .اب الزوجي، وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي واجلنساينذلك االغتص
 بالتوصية بالتعجيل بعملية إعداد واعتماد      حتيط غينيا االستوائية علماً    -٤٨-١٣٥التوصية  

  .قانون للمساواة بني اجلنسني
  .تقبل غينيا االستوائية إقرار تعريٍف للتمييز ضد املرأة وحظره -٤٩-١٣٥التوصية 
 بالتوصية بالنظر يف إمكانية تنقيح قـانون        حتيط غينيا االستوائية علماً    -٥٠-١٣٥التوصية  

الزواج العريف بغية كفالة املساواة للمرأة يف حقوق اإلرث، وتقبل إقرار الثامنة عشرة حـداً               
  .أدىن لسن الزواج

 بالتوصية ببدء محلة توعية بأمهيـة متتـع         حتيط غينيا االستوائية علماً    -٥١-١٣٥التوصية  
يات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية باملـساواة يف احلقـوق،             املثل

 مـع روح دسـتور غينيـا        حقيقي، متاشياً   بشكل اجتماعياً للحث على هتيئة املناخ لقبوهلم    
  .االستوائية

  االجتار باألشخاص  -خامساً  
 -٥٧-١٣٥، ٥٦-١٣٥، ٥٥-١٣٥، ٥٤-١٣٥، ٥٣-١٣٥، ٥٢-١٣٥التوصيات 

قبل غينيا االستوائية إقرار وقٍف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام، وقد شرعت يف اختاذ تدابري              ت
  املتعلق بالوقف املؤقت لعقوبة اإلعدام، وحتيط علمـاً        ٤٢٦هبذا الشأن كاعتماد القرار رقم      

  .بالتوصية بإلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً



A/HRC/27/13/Add.1 

5 GE.14-16618 

ة تعزيز تدابري مكافحة هتريـب      تقبل غينيا االستوائي   -٥٩-١٣٥،  ٥٨-١٣٥التوصيتان  
  .املهاجرين واالجتار باألشخاص

 بالتوصية بالنظر يف إمكانيـة اإلفـراج،        حتيط غينيا االستوائية علماً    -٦٠-١٣٥التوصية  
 علـى حيـاهتم أو حالتـهم        ألسباب إنسانية، عن السجناء الذين يشكل احتجازهم خطراً       

  .الصحية
 بالتوصية بالتعجيل باعتماد قوانني خاصة      ئية علماً حتيط غينيا االستوا   -٦١-١٣٥التوصية  

وخطة عمل وطنية ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وال سيما العنف ضـد النـساء                
  .احلال، مبن فيهن املهاجرات، وذوات اإلعاقة، والسجينات يف مرافق االحتجاز ضعيفات
جن السري وكفالـة تنفيـذ      تقبل غينيا االستوائية إهناء ممارسة الس      -٦٢-١٣٥التوصية  

  . للقواعد الدوليةالضمانات اإلجرائية الواجبة، وفقاً
 تقبل غينيا االستوائية اعتماد تدابري حمددة تضمن احتـرام حقـوق            -٦٣-١٣٥التوصية  

وحرياهتم األساسية، واختاذ التدابري الالزمة للتحقيق مع املسؤولني عن اختطاف           السكان كافة 
لتعسفية وأعمال التعذيب وعمليات اإلعدام وحـاالت االختفـاء         الالجئني واالحتجازات ا  

  .القسري ومعاقبتهم

  النظام القضائي واجلنائي  -سادساً  
 بتخصيص املـوارد املاليـة الالزمـة       تقبل غينيا االستوائية املضي قُدماً     -٦٤-١٣٥التوصية  

  . اجبتني يف إقامة العدلللسلطة القضائية لتحقيق استقالهلا بالكامل وضمان الشفافية والكفاءة الو
تقبل غينيا االستوائية مواصلة تعزيـز عمليـة اإلصـالح القـانوين            -٦٥-١٣٥التوصية  

واملؤسسي الرامية إىل صْون استقالل السلطة القضائية وشفافيتها بالكامل بسبل منها إنـشاء             
  .آليات فعالة للمساءلة والرصد

التوصية بتعديل القانون اجلنائي وقـانون   ب حتيط غينيا االستوائية علماً    -٦٦-١٣٥التوصية  
اإلجراءات اجلنائية من أجل مواءمتهما مع القواعد الدولية، وتقبل العمل على حتسني أحوال             

  .االحتجاز جبميع جوانبها

  التمييز ضد املرأة  -سابعاً  
 تقبل غينيا االستوائية التوصية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف سياق   -٦٧-١٣٥التوصية  

 بالتوصية حبظر تعدد الزوجات وبالقضاء على ممارسيت التزويج املبكـر           الزواج، وحتيط علماً  
  .والقسري لألطفال، وكذلك ضمان متتع املرأة بنفس حقوق الرجل يف اإلرث



A/HRC/27/13/Add.1 

GE.14-16618 6 

  حرية الفرد وحرية التعبري والتجّمع  -ثامناً  
ظمـات غـري    تقبل غينيا االستوائية إتاحة دخول الـصحفيني واملن        -٦٨-١٣٥التوصية  

احلكومية وخرباء حقوق اإلنسان إىل إقليمها والسماح هلم مبزاولة عملهم دون عوائق ودون             
  .تعريض األشخاص الذين جيتمعون هبم ألعمال انتقامية

تقبل غينيا االستوائية العمل حبزم من أجل منع مضايقة املعارضـني            -٦٩-١٣٥التوصية  
 بالتوصية بإتاحة حصوهلم على     ، وحتيط علماً  اًالسياسيني واحتجازهم ألسباب سياسية وتعسف    

كما تقبل متتـع    . التمويل ووصوهلم إىل وسائط اإلعالم على قدم املساواة مع املوالني للنظام          
  .املواطنني كافة باحلق يف حرية املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة

دابري للمعاقبـة علـى     تقبل غينيا االستوائية اختاذ ت     -٧١-١٣٥،  ٧٠-١٣٥التوصيتان  
مضايقات الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وكفالة حرية التعبري والتجّمع وتكوين           
اجلمعيات كفالةً فعلية، ومنع الرقابة والسيطرة غري الواجبة على وسائط اإلعالم والتحقيق يف             

  .أي اعتداءات قد يتعرض هلا الصحفيون
 بالتوصية بتحسني مستوى الشفافية بإتاحة  ئية علماً حتيط غينيا االستوا   -٧٢-١٣٥التوصية  

   .االطالع العام على املعلومات املتعلقة باملصاحل املالية واملادية األخرى لوزراء احلكومة
 بالتوصية باعتماد ما يلـزم مـن تـدابري    حتيط غينيا االستوائية علماً  -٧٣-١٣٥التوصية  

ائط اإلعالم املستقلة بالعمل يف البلد، من       لتبسيط عمليات تسجيل املنظمات أو السماح لوس      
أجل خلق بيئة يتمكن فيها كل من أحزاب املعارضة والصحفيني واجملتمـع املـدين ومجيـع          

  .مواطين غينيا االستوائية من العمل حبرية واستقاللية وبال خوف
فة تقبل غينيا االستوائية التوصية باعتماد تدابري لكفالة حرية الـصحا          -٧٤-١٣٥التوصية  

  . مع مقتضيات القواعد الدولية، وال تقبل إلغاء جترمي التشهريمتاشياً
تقبل غينيا االستوائية احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وتكفله، بإجياد           -٧٥-١٣٥التوصية  

  .مساحة سياسية يتمكن فيها مجيع املواطنني من ممارسة هذا احلق دون تدخل
 بالتوصية بتيسري شروط تـسجيل مجيـع      علماًحتيط غينيا االستوائية     -٧٦-١٣٥التوصية  

املنظمات غري احلكومية وتسهيل العمل دون عوائق جلميع األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين،             
  .منها املدافعون عن حقوق اإلنسانو
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  عمل األطفال  -تاسعاً  
شكال تقبل غينيا االستوائية إقرار التدابري الالزمة للقضاء على أسوأ أ          -٧٧-١٣٥التوصية  

عمل األطفال، ومن ذلك، على سبيل املثال، رفع احلد األدىن ملزاولـة أي أعمـال خطـرة                 
  . وإعداد قائمة باألنشطة واملهن اخلطرة احملظورة على األطفال عاما١٨ً إىل

تقبل غينيا االستوائية حتديد أولويات ورصد املوارد الالزمة لتنفيـذ           -٧٨-١٣٥التوصية  
، مع التشديد بوجه خـاص  "٢٠٢٠االقتصادية واالجتماعية حىت عام اخلطة الوطنية للتنمية    "

على قضايا توظيف الشباب، واملساواة بني اجلنسني، والتخطيط احلضري، والسكن الالئـق،        
  . والرعاية الصحية، والتعليم

  القطاع االجتماعي  -عاشراً  
يت أُشيد هبا وتوسيع    تقبل غينيا االستوائية التوصية بتعزيز املبادرات ال       -٧٩-١٣٥التوصية  

نطاقها، كمبادرة املعهد الوطين لإلحصاء إىل ترشيد االستثمارات ألغراض اجتماعية، كتلك           
املوجهة إىل اهلياكل األساسية الصحية، واإلمداد باملياه واملرافق الصحية، وبـرامج احتـواء             

  . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
ئية مواصلة جهودها يف سبيل تنفيذ خريطة الطريق        تقبل غينيا االستوا   -٨٠-١٣٥التوصية  

، ٢٠١٥إىل النصف حبلول عـام       الرامية إىل خفض معدل الوفيات النفاسية ووفيات الرضَّع       
  .٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام ٨٠وبنسبة 

 تقبل غينيا االستوائية اعتماد تدابري لكفالة تطبيق جمانية التعليم تطبيقاً          -٨١-١٣٥التوصية  
  .ضمان أن ُيتّم األطفال مرحلة التعليم االبتدائي، مع مراعاة الفوارق بني اجلنسني أيضاً وفعلياً

تقبل غينيا االستوائية اعتماد تدابري تويل األولويـة حلمايـة النـساء           -٨٢-١٣٥التوصية  
والفتيات واحلد من معدل انقطاع املراهقات عن الدراسة، واعتماد قوانني خاصة حلمايتـهن             

  . ن الزواج القسريمن العنف وم
تقبل غينيا االستوائية التوصية ببذل كل ما بوسعها للقضاء على ظاهرة  -٨٣-١٣٥التوصية 

  . هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص، وال سيما ظاهرة االجتار باألطفال ألغراض البغاء
 املتعلقة بنظـام    -٥-١٣٥،  ٤-١٣٥،  ٣-١٣٥،  ٢-١٣٥،  ١-١٣٥أما التوصيات   

وعلى الرغم من   . ي للمحكمة اجلنائية الدولية، فال حتظى بتأييد غينيا االستوائية        روما األساس 
، فإن غينيا االستوائية ال تقبل التصديق على نظام روما األساسي، وتقبـل،  ٦-١٣٥التوصية  

  .على العكس، التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

        


