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  مقدمة  
، آلية تعاونيـة    ٦٨/٢٥١أنشأ جملس حقوق اإلنسان، استناداً إىل قرار اجلمعية العامة            -١

تدعى االستعراض الدوري الشامل ويتمثل هدفها يف حتسني حالة حقوق اإلنسان من خـالل              
 مستوى وفاء كل دولة من الدول بالتزاماهتا وتعهداهتا املتعلقة باحلقوق واحلريات، ومـا              تقييم

وحتقيقاً هلـذه الغايـة،     . أحرزته الدول موضوع االستعراض من تقدم وما تواجهه من حتديات         
 االستعراض الدوري الشامل، وحدد اختصاصات تقوم       لبدءوضع جملس حقوق اإلنسان برناجماً      

 وضوعية وموثوقة عن األهداف املبينة أعاله تقدمها الدول موضوع االستعراض         على معلومات م  
  .ديرة بالثقة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنساناجلخرى املعنية األصادر وامل
حكومة غينيا االستوائية هذا التقرير الـوطين، آخـذة يف          أعدت   على ذلك،    وبناًء  -٢

جلدول الزمين الذي وضعه جملس حقـوق اإلنـسان للفتـرة           االعتبار على النحو الواجب ا    
، الذي ينص على أن مجهورية غينيا االستوائية ستـشارك يف االسـتعراض             ٢٠١١-٢٠٠٨

  .٢٠٠٩الدوري الشامل يف الدورة السادسة للمجلس يف عام 

  املنهجية واإلجراءات املتبعة يف إعداد التقرير  -أوالً   
امة اليت أصدرها جملس حقوق اإلنسان، أعـدت هـذا          وفقاً للمبادئ التوجيهية الع     -٣

 جلنة حتضريية يف إطار عملية تشاورية واسـعة         ، الذي تقدمه حكومة غينيا االستوائية     ،التقرير
  .جرت على املستوى الوطين

  حملة تارخيية وجيزة واخلصائص العامة للبلد  -ثانياً   
وقـد  .  سابقاً، على خليج غينيـا     سبانيةاإلستعمرة  املتقع مجهورية غينيا االستوائية،       -٤

 ، موحدة ، مجهورية ،وهي دولة مستقلة  . ١٩٦٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٢نالت استقالهلا يف    
 وتتمثل قيمها السامية يف الوحدة والسلم والعدالة واحلرية         ؛ ذات سيادة  ، دميقراطية ،اجتماعية
ىل جانب جزر   ، إ  ريو موين  منطقةهو  بر رئيسي    ويتألف إقليم غينيا االستوائية من    . واملساواة

وإيلويب شيكو ومباين وكوكوتريوس وكونغا وجزيـرات تقـع         غراندي  كوريسكو وإيلويب   
 ٢٨ ٠٥١وتبلغ مـساحتها    . بالقرب منها، ومن منطقة جزرية تضم جزيريت بيوكو وأنابون        

ـ          ٢٦ ٠١٧كيلومتراً مربعاً، منها     ع يف   كيلومتراً مربعاً تقع يف منطقة الرب الرئيسي والباقي يق
  .املنطقة اجلزرية

ومجهورية الكامريون،  ) أو هنر نتيم  (وحيد منطقة الرب الرئيسي يف الشمال ريو كومبو           -٥
وتقع جزيرة بيوكـو يف     . ويف الشرق واجلنوب مجهورية غابون ويف الغرب احمليط األطلسي        

 دقيقة مشـاالً،    ٤٥ درجات و  ٣ دقيقة و  ١٥ درجات و  ٣احمليط األطلسي بني خطي العرض      
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حتدها نيجرييا من جهة الشمال والكامريون من اجلهة الشمالية الشرقية، يف حني تقع جزيرة              و
 بـني خطـي     ، كيلومتر تقريباً من غابون    ٤٠٠أنابون يف نصف الكرة اجلنويب، على مسافة        

  .إنشاً جنوب خط االستواء ٢٣وواحدة درجة  إنشاً و٢٥العرض درجة واحدة و
 وإيلويب شيكو ومبـاين وكوكـوتريوس يف        رانديغوتقع جزر كوريسكو وإيلويب       -٦

  .مصب هنر موين
. يوكـو بوعاصمة غينيا االستوائية هي ماالبو، الواقعة على الساحل الشرقي جلزيرة             -٧

 نسمة، وفقاً للبيانات املستمدة من اإلحصاء الثالـث         ١ ٠١٤ ٩٩٩ويبلغ عدد سكان البلد     
، و يأيت  يف املائة وه   ٤٣,٢  فيه  اإلمجايل يبلغ معدل الوالدة  و،  ٢٠٠١للسكان واإلسكان لعام    

تقرير التنمية البـشرية    ( بلداً   ١٧٧ من بني    ١٢١ املرتبة    يف من حيث مؤشر التنمية البشرية،    
  ).٢٠٠٦لعام 
 أنوبـونيزي،   ويضم البلد عدداً من اجلماعات االجتماعية والثقافية، وهي مجاعات          -٨

وله لغتان إداريتان رمسيتان مهـا      .  وندووي وبيزيو، والكريول أو فرناندينو، وبويب، والفانغ     
  .اإلسبانية والفرنسية، إضافة إىل مجيع اللغات الوطنية للسكان األصليني

  التنظيم السياسي  -ثالثاً   

  النظام السياسي اإلداري  -ألف   
غينيا االستوائية مقسمة، لألغراض اإلداريـة واالقتـصادية، إىل منـاطق وأقـاليم               -٩

ومتارس الدولة وظائفها عن طريـق رئـيس        . وبلدات ومجاعات أحياء  ومقاطعات وبلديات   
 الشعب، والقضاء، وسائر    ممثلياجلمهورية، وجملس الوزراء، ورئيس جملس الوزراء، وجملس        

  .اهليئات املنشأة وفقاً للدستور وسائر القوانني
. وهو جيسد الوحدة الوطنيـة وميثـل األمـة        . ورئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة      -١٠

وُينتخب باالقتراع العام املباشر والسري على أساس األغلبية املطلقة لألصوات الـصحيحة،            
وتشمل وظائفه حتديد السياسة الوطنية، وممارسة الـسلطة التنظيميـة يف           . ملدة سبع سنوات  

  . الشعبممثليجملس الوزراء، وإصدار القوانني اليت يقرها جملس 
 السياسية واإلدارية، جملس الوزراء املكوَّن مـن        ويترأس الرئيس، لدى ممارسة مهامه      -١١

وجملس الوزراء هو اهليئة الـيت تـدير وتنفـذ          . رئيس جملس الوزراء وسائر أعضاء احلكومة     
ملـسائل   وتوفر الدعم املستمر لرئيس الدولة يف ا       ، وتضمن تنفيذ القانون   ،السياسة العامة للبلد  
توىل تنفيذها بعد أن     واالقتصادية للدولة وي   االجتماعيةضع اخلطط   وهو ي . السياسية واإلدارية 

ارس وظائف التنظـيم والتوجيـه      وهو مي . ممثلي الشعب ويصّدق عليها الرئيس      جملس يقرها
نـسق   وي وجه إدارة الدولة  انني وي القووغريه من   ضع قانون امليزانية العامة للدولة      والرصد، وي 

  .شرف عليهاويأنشطة خمتلف دوائر الدولة 
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  ثلي الشعبجملس مم  -باء   
.  وهو ميارسها عن طريق جملس ممثلـي الـشعب         ،السلطة التشريعية هي بيد الشعب      -١٢

 ومن بني وظائفه إقرار قـانون       ، عضو ينتخبون باالقتراع العام املباشر     ١٠٠ويتألف اجمللس من    
  وسن التشريعات املتعلقة باملسائل الضريبية وغريها مـن األعبـاء شـبه            ؛امليزانية العامة للدولة  

الضريبية؛ ووضع أو إلغاء ضرائب أو مكوس حمددة؛ وسن تشريعات بشأن األوزان واملقاييس؛             
 والقانون التجـاري  والقانون اإلجرائي والقانون اجلنائي   وحتديد املبادئ األساسية للقانون املدين      

لي  جملس ممث  وخّول. وقانون العمل؛ وتنظيم املمارسة احلرة للحقوق واحلريات العامة األساسية        
سلطة كاملة لطلب مراجعة التشريعات أو غريها من األحكام اليت هلا مرتلـة القـانون               الشعب

  .بل احملكمة الدستورية، إذا اعترب أن هذه األحكام غري دستوريةاملرسوم من ِق أو

  النظام القضائي  -جيم   
لتقاضـي  إجراءات ا مراجعة  النظام القضائي يف غينيا االستوائية منظم على حنو يتيح            -١٣

 متارس حمكمة العـدل العليـا       ،وباإلضافة إىل ذلك  . االستئنافعند  من جانب قضاة آخرين     
ملتطلبـات  إيالء االعتبار الواجب، يف احملاكمات،       لضمان   وظيفيت املراجعة القانونية والنقض   

إنشاء احملكمة الدسـتورية    وأُضيفت ضمانة أخرى ب   .  واإلجرائي وشروط القانون املوضوعي  
كانـت قـد    و. ينـاير / كانون الثاين  ١٧ الصادر يف    ١/٩٥قانون الدستوري رقم    مبوجب ال 

ينـاير، دائـرة    / كانون الثاين  ٨ الصادر يف    ٢/٩٣نشئت، مبوجب القانون الدستوري رقم      أُ
 ضمن حمكمة العدل العليا أدت إىل حتسني اإلجراءات يف احملاكمات اليت ُعرضـت              ةدستوري

االستوائية يتمثل يف   غينيا  الدستوري يف   الوضع  أصبح  ومنذ ذلك الوقت،    . على هذه األخرية  
  .وجوب التقيد تقيداً صارماً بالقانون األساسي بوصفه املصدر املباشر للحقوق وااللتزامات

  النظام االجتماعي  -رابعاً   

  املنظمات االجتماعية واملهنية  -ألف   
قاً ملختلف اتفاقيـات منظمـة      تشكل األحكام القانونية اليت اعتمدهتا غينيا االستوائية وف         -١٤

 وتشمل هـذه  .العمل الدولية اليت انضم إليها البلد األساس القانوين للمنظمات االجتماعية واملهنية      
م ظاألحكام القانونية قانون العمل، وقانون النقابات وعالقات العمل اجلماعية والتشريع الذي يـن            

مجعيـات اجتماعيـة     قانون الصحافة، مثالً، توجد   واستناداً إىل   . السياسة الوطنية املتعلقة بالعمالة   
 ، اللـتني   مثل مجعية الصحافة لغينيا االستوائية ومجعية الصحفيني احملترفني لغينيا االستوائية          ،ومهنية

وتنشط منظمات أصحاب   . تكرسان جهودمها لتعزيز ونشر املبادئ والقيم األخالقية لفن اإلعالم        
وتساهم أيـضاً  . عمال التمهيدية لتحديد احلد األدىن لألجر  العمل يف دعم حقوقها وتشارك يف األ      

  .يف االجتماعات الدولية املعنية بقضايا العمل اليت تشارك فيها غينيا االستوائية
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  اجلمعيات غري السياسية واملنظمات غري احلكومية   –باء   
 اعتماد  إثرازداد عدد اجلمعيات غري السياسية اليت تضم قطاعات خمتلف من اجملتمع              -١٥

املتعلق باملنظمـات    ١/٩٩ إىل جانب القانون رقم      ،القطاع اخلاص بشأن مجعيات   تشريعات  
وقد أُنشئت عـدة مجعيـات مبوجـب هـذه          . فرباير/ شباط ٢٤لصادر يف   اغري احلكومية   

ومن هذه اجلمعيات مجعية املراكز الكاثوليكية لغينيا االستوائية، اليت يتمثل هدفها           . التشريعات
االحتياجات األساسية للفتيات والنساء يف غينيا االستوائية، بالتعاون الوثيق مع مراكز           يف تلبية   
نبغي اإلشارة أيضاً إىل مجعية الرعاية االجتماعيـة  تو. التربوية الدينية يف ماالبو وباتا     كالريت

عيـة   اليت تعمل على توفري الرعاية البدنية واألخالقيـة واالجتما         ،لألسرة يف غينيا االستوائية   
 املرأة املعنية مبكافحة اإليدز، وجلنة دعم األطفال        ةوهناك أيضاً مجعي  . للفتيات والشباب عامة  

 ،يف غينيا االستوائية، واملنظمة املعنية باملكفوفني يف غينيا االستوائية، ومجعيـة كبـار الـسن       
شاهبة هي   م وهناك مجعية . واجلمعية الوطنية للمعوقني يف غينيا االستوائية، بني مجعيات أخرى        

، ومن بني أهداف هذا املركز توفري الرعاية لألطفال يف مرحلة مـا قبـل               منغي - مركز نانا 
  .الدراسة ومرحلة الدراسة االبتدائية

  مجعيات الزراعة وتربية احليوان  -جيم   
راعة التعاونية، بوينـا سـيمييا،      توجد يف غينيا االستوائية مجعيات خمتلفة تشجع الز         -١٦

وقد وفر هلذه اجلمعيـات     . مبوهو - ننيماينانغ، وفيلي إيين مبينغ، و     - ، وأكوم وإنانغ مبنغ 
ومن األمثلـة علـى     . الزراعية التدريب والتعليم، إىل جانب األموال الالزمة لتنمية أنشطتها        

ـ             ياغة أنشطة التدريب والتعليم هذه احللقات الدراسة املعنية بأساليب اإلنتاج احلديثـة، وص
  . املشورة بشأن كيفية إقامة اجلمعيات والتعاونيات الزراعيةاملشاريع، وتقدمي

  احلقوق املدنية والسياسية  - خامساً 

  )الضمانات األساسية حلرية الرأي والتعبري والدين(    
، جمموعة من احلقوق    ١٩٩٥ يف عام    ة، املنقح ١٩٨٢ من دستور عام     ١٣تبني املادة     -١٧

حريـة  : مام احملاكم، وال سيما احملكمة الدسـتورية      واحلريات اليت ميكن التذرع هبا مباشرة أ      
اتبـاع  واملسكن، وحرية العبادة، وحرية تكوين اجلمعيات، وافتراض الرباءة، ومبدأ الشرعية،   

 من الدستور علـى أن      ١٤وتنص املادة   . نظام التقاضي، وغريها   الواجبة، و  األصول القانونية 
ري شاملة وتشمل مجيع احلقـوق األخـرى         هي قائمة غ   ١٣ يف املادة    الواردةقائمة احلقوق   

املكفولة مبوجب القانون األساسي وسائر احلقوق واحلريات العامة ذات الطبيعـة املماثلـة             
. دميقراطية حتكمهـا سـيادة القـانون      ة عن احترام كرامة اإلنسان وعن وجود دولة         الناشئ
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قصر الدستور احلماية علـى      أنه ال حاجة إىل أن ي      ١٤يف املادة   املبينة  احلقوق اإلضافية    وتعين
إىل حقوق أخرى   احلماية  احلقوق املدنية والسياسية يف غينيا االستوائية وأنه ميكن أن ميد هذه            

  . ناشئة عن الظروف االجتماعية والثقافية واالقتصادية
تؤديه  ضمانة إلعمال هذه احلقوق واحلريات يف الدور اجلوهري الذي           أجنعوتكمن    -١٨

 -، واليت تتصل أحكامها، يف املقام األول، بأنشطة املؤسـسات العامـة             احملكمة الدستورية 
 أو  -مؤسسات احلكومة املركزية واإلقليمية واملؤسسات القضائية وغريها من املؤسـسات           

 فيمـا   - قوانني أو مراسيم أو أوامر أو قرارات         -احلكومة أو الربملان    أخذت هبا   بتشريعات  
  .والقيود اليت يفرضهايتعلق مبتطلبات القانون األساسي 

أما بشأن حرية العبادة، فهناك عدد من الطوائف واجلمعيات الدينية املختلفـة              - ١٩
، اليت متارس شـعائر     )الكاثوليكية والربوتستانتية واملسيحية اإلجنيلية واإلسالمية وغريها     (

  .ديانتها حبرية

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -سادساً  

  )تحتية، والصحة، والبيئة، إخل، والسكن، والبنية الالتعليم(    

  التعليم الوطين  -ألف   
 عدداً من مواطن الضعف، وأدى ذلـك إىل         ١٩٩٥تضمن قانون التعليم العام لعام        -٢٠

ومن السمات الرئيسية للتشريع اجلديد التخلـي       . ٢٠٠٦ إصالح القانون وإصدار قانون عام    
 زيـادة    حتقيق وقد أدى هذا النهج الليربايل اجلديد إىل      . بعن احتكار الدولة للتعليم والتدري    

  . على مجيع مستويات التعليم االبتدائي والتعليم الثانوية اخلاصؤسساتاملأسية يف 
يرد برنامج التعليم الطويل األجل اخلاص بالبلد يف خطة التعليم للجميـع،              )أ(  

ستوى التعليم يف مرحلة ما قبل وأحد أهداف اخلطة هو حتسني م   . ٢٠٠٣اليت أُطلقت يف عام     
مفتشي املـدارس؛   األكفاء هلذا الغرض؛ وإنشاء سلك       وتوفري املدرسني واملتطوعني     ،الدراسة

وقد بدأ إصالح التعليم الـوطين يف       . وتعزيز أنشطة ومسامهات مجعيات اآلباء والنهوض هبا      
والتعلـيم  احلـضانة   ( وجرى على كل مستوى من املـستويات         ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 

، استناداً إىل أنشطة أخذ هبا قانون التعليم الوطين اجلديـد لعـام             )االبتدائي والتعليم الثانوي  
.  وغريها من األنشطة الناشئة عن الربنامج الوطين للهياكل األساسـية والتجهيـزات          ٢٠٠٦

وتشمل هذه األنشطة القرار املتعلق بإدراج موضوع التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان يف               
ملنهاج الدراسي؛ وبرنامج املنح التعليمية؛ وتوفري التدريب املستمر للمدرسني؛ وإنشاء مدرسة  ا

لألطفال الصم والبكم واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين جيدون صعوبات يف الـتعلم؛             
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 أكتوبر يف   ١٢ يف باتا ومدرسة     غمدرسة مودستو جيين روي   (وتعزيز وحتسني املدارس التقنية     
؛ وإصالح مراكز التعليم وبناء مراكز جديدة؛ وتكييف التصميمات املعمارية إلتاحة           )ماالبو

  ؛إمكانية وصول املعوقني إىل املرافق
 إنشاء املرصد األفريقي للعلم      أنه مت، بدعم من احلكومة،     وتنبغي اإلشارة إىل    )ب(  

  .نيا االستوائيةوالتكنولوجيا واالبتكار، الذي يقع مقره يف غي

  صحةال  -باء   
أولوية يف إطار حتقيـق التنميـة الوطنيـة          ذات   ةمن الصحة قضي  جعلت احلكومة     -٢١

وتعين الصحة، يف نظر غينيا االستوائية، حالة من العافية الكاملة، البدنية والعقليـة             . املستدامة
ومن وجهة النظر هذه، يشمل احلق يف       . واالجتماعية، وليس فقط عدم وجود عاهة أو مرض       

  تشخيص أمراض مثل املالريـا واجلـذام        أموراً مثل  -سبيل املثال ال احلصر      على   -الصحة  
وشلل األطفال وعمى األهنار وغري ذلك من أشكال داء اخليطيات، وفريوس نقـص املناعـة     

الالزمـة هلـا،   اإليدز، والوقاية منها، واحلصول على اخلدمات واألدوية األساسـية   /البشرية
ل هذا النهج أساساً العتماد أحكام من قبيـل         وشكَّ. رى أمور أخ  ع، بني وصحة األم والرضّ  

السياسة الوطنية اخلاصة بالصيدلة، واملراقبة املتكاملة لألوبئة، وقانون األدوية، وإنشاء املركز           
إنـشاء  الوطين لتوريد وتوفري األدوية، وبرنامج خلفض عدد الوفيات أثناء الوالدة وبعدها، و           

وغين عن البيان العمل . يث التشريع املتعلق بقطاع الصحة وحتدمراكز صحية ريفية، ومراجعة   
املضطلع به بشأن إصالح اهلياكل األساسية واملعدات الصحية أو تدريب املوارد البشرية، نظراً 

املستـشفيات واملراكـز    عن  إىل أن الوثائق املرفقة هبذا التقرير تتضمن معلومات ذات صلة           
دة، واألجنحة اجلديدة اخلاصة بالعمليات اجلراحيـة،       الصحية يف األقاليم، والتوسعات اجلدي    

  :وخدمات الطب النسائي والتوليد، وخمتربات التحاليل السريرية واألشعة، وغري ذلك
 وجدت غينيا االستوائية أهنا جتاوزت      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف    )أ(  

اإليـدز  /اعة البشرية األهداف احملددة يف إعالن وإطار عمل أبوجا ملكافحة فريوس نقص املن          
 يف املائة من السكان يف جزيـرة  ٨٠   لوقد وفرت   . ٢٠٠٥والسل وغريها من األمراض لعام      

، احلماية ضـد    ٢٠٠٤كو وإقليم سنترو سور يف منطقة الرب الرئيسي من البلد، منذ عام             وبي
تنفـذ هـذه   ( حـشرات  مببيداألمراض التنفسية املتكررة كما وفرت هلم ناموسيات مشربة   

نشطة بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف وشركة موبيل النفطية            األ
وتوفر للنساء احلوامل، بنفس النسبة املئويـة، مراقبـة قبـل الـوالدة             ). يف غينيا االستوائية  

  ؛ يف املائة منهن عالجاً وقائياً دورياً ضد املالريا٦٠ ويتلقى
لة لتنفيذ خطة الطوارئ االسـتراتيجية للبلـد        متت مضاعفة اجلهود املبذو     )ب(  

وقامـت غينيـا    . اإليـدز /واخلطة املتعددة القطاعات ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       
االستوائية، بالتعاون مع بعض املنظمات غري احلكومية، بإنشاء منتدى وطين يعىن بفـريوس             
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ي هبذا الوباء ومكافحته، وهـي      اإليدز وشنت محلة إضافية إلذكاء الوع     /نقص املناعة البشرية  
أما . جمانية يف مجيع مراكز االستشفاء الوطنية     ل  محتقدم معلومات وفرية عن توفر وسائل منع        

 مركـزاً   ١٥بشأن العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة، فإن عقار نيفريابني يوزع جماناً يف            
   األم إىل الطفل؛ من بغية تفادي انتقال العدوى رأسياً مستشفيات أمومة٥صحياً و
يما خيص املالريا أو    فيما يتعلق بالتدابري الوقائية وباستئصال املصادر، سواء ف         )ج(  

 اختاذ إجـراءات،    هنار أو األشكال األخرى من داء اخليطيات أو اجلذام أو السل، مت           األ عمى
الـرب   أعاله، يف كل من منطقة       الناموسيات مببيد لآلفات كما ذكر     إشراب   إضافة إىل عملية  

يف الرئيسي ومنطقة اجلزر، لتطهري املنازل بالدخان، ورش األهنار، وتوفري األدويـة اجملانيـة              
املراكز املتخصصة للجذام والسل، وكـذلك إلنـشاء نظـام          مراكز االستشفاء العمومية و   

 أو املسكنات، والقيام حبمالت إذاعيـة باللغـات         أنواع العالج  اخلارجي لتوفري    ءلالستشفا
تغيري املواقف إزاء هذه األمراض واختاذ التدابري املطلوبة للوقاية والتشخيص، حيثمـا            الوطنية ل 

وجيري تنفيذ برنامج لرصد وتقصي املالريا بالتعاون مع        . يقتضي األمر ذلك، واملتابعة الطبية    
  معهد كارلوس الثالث للصحة التابع لوزارة الصحة وشؤون املستهلكني اإلسبانية؛

توزيع األدوية األساسية ملكافحة األمراض املتكـررة كاملالريـا         فيما يتعلق ب    )د(  
اإليدز، يـوفر صـندوق التنميـة       /وعمى األهنار واجلذام والسل وفريوس نقص املناعة البشرية       

والصندوق العاملي التمويل للحصول على العقاقري الالزمـة        ) امليزانية العامة للدولة  (االجتماعية  
 السياسة يف كل من القطاع العام والقطاع اخلاص، يف املستشفيات           وتتبع هذه . ولتوفريها جماناً 

نني مَّصاحل األشخاص املؤ  واملراكز الصحية أو عن طريق املؤسسة الوطنية للضمان االجتماعي، ل         
وحيصل األشخاص املشمولون بالتأمني لدى املؤسسة علـى األدويـة    . واملتقاعدين على السواء  
 يف املائـة يف حـاالت       ٥٠ املائة يف حاالت االستشفاء وبنسبة     يف   ١٠٠األساسية جماناً بنسبة    

ت يف ئوجيري تنفيذ مبادرة باماكو يف الوحدات الصحية اليت أُنش. االستشارات خارج املستشفى
. البلدات الريفية ويف مجاعات األحياء، مع فرض رسم رمزي للحصول على األدوية األساسية            

  سن والنساء احلوامل ولألشخاص الذين ال دخل هلم؛على أن األدوية تقدم جماناً لكبار ال
فيما يتعلق بالضمان االجتمـاعي لألشـخاص ذوي اإلعاقـات البدنيـة              )ه(  

وأظهر أن عدد هؤالء يبلغ قرابـة  الفئة من اجملتمع الذهنية، أجرى إحصاء أويل بشأن هذه       أو
 بناًء علـى  ،ةوقامت احلكوم. ، مع أخذ إمكان حدوث أخطاء إحصائية يف احلسبان     ٢ ٥٤٠
 بتوفري أموال عن طريق مؤسسة الضمان االجتماعي من أجل تنفيذ خطة العمل الوقائية              ،ذلك

واملزايا اليت ينطوي عليها هذا التمويل هي توفري اإلمدادات         . اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة   
ذوي الطبية والصيدالنية، وتقدمي اإلعانات ملساعدي الرعاية الصحية، ومساعدة األشـخاص     

  .احلد األدىن من األجر، وإعادة التأهيل أو اإلدماج املهين



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

9 GE.09-15777 

  قانون العمل  -جيم   
صدقت غينيا االستوائية، بوصفها عضواً يف منظمة العمل الدولية، على عـدد مـن             -٢٢

وقام البلد، تبعاً لذلك، بإنشاء إطار قانوين لقـانون العمـل           . اتفاقيات منظمة العمل الدولية   
ساعات العمـل،   : ريات األساسية اليت تعترف هبا منظمة العمل الدولية       يتضمن احلقوق واحل  

واألجور، واإلجازات، واحلد األدىن للسن، والتقاعد، والـضمان االجتمـاعي، والعمـل            
اإلضايف، والنقابات، واملنازعات اجلماعية، والعمل الليلي، وحقوق األمومة، وحقوق ما قبل           

وهذه احلقوق واحلريات مـسلم     . ل القسري، وغري ذلك   الوالدة، والعمل االستعبادي، والعم   
هبا يف قانون تشريع العمل، وقانون السياسة الوطنية اخلاصة بالعمالة، وقانون تفتيش العمـل،   

وال يوجد متييز فيما    . واملراسيم اليت حتدد احلد األدىن لألجر يف مجيع املهن يف القطاع اخلاص           
ساوي عن العمل املساوي تطبيقاً دقيقـاً علـى مجيـع           فيطبق مبدأ األجر امل   : يتعلق باألجور 

  . أجانبمالعمال، سواء أكانوا نساًء أم رجاالً ومواطنني أ
ويوجد يف غينيا االستوائية التزام قانوين بتأمني مجيع املستخدمني، سـواء أكـانوا               -٢٣

 مهنياً أم يعملون يف القطاع اخلاص أم ال، ضد املخاطر واألمراض يف العمل، سواء أكان عمالً
اإلمـدادات الطبيـة    :  االجتماعي هي كالتايل   اليت يقدمها الضمان  واملدفوعات اإللزامية   . ال

والصيدالنية، واإلعانات اخلاصة باإلعاقة املؤقتة والدائمة، ومعاش الشيخوخة، واإلعانـات          
  . وإعانة الوفاة، وما إىل ذلك،املقدمة لألم واألسرة، واإلعانات املقدمة للمعوقني

  البنية التحتية  -دال   
تقوم حكومة غينيا االستوائية بتنفيذ مشاريع بنية حتتية، كإنشاء الطـرق واجلـسور               -٢٤

  .واألقنية، بغية حتسني مجيع احلقوق اليت سيزداد التمتع هبا من خالل جعل التنقل أيسر وأسرع
ارات أو لتيسري االتصاالت بني عواصم األقاليم واملدن الكربى واملوانئ واملط   )أ(  

 كيلومتراً على مـدى الـسنوات       ٦٩٨املناطق احلدودية، مت تعبيد طرق رئيسية يبلغ طوهلا         
   كم؛ ٤٠٢وجيري حالياً تزفيت طرق أخرى يبلغ طوهلا . الثالث املاضية

إن الطرق احمللية، وإن كانت ال تشكل جزءاً من شبكة الطرق الرئيـسية،               )ب(  
 أو قرى أو مراكز مهمة أو مناطق إنتاج زراعـي           هي طرق مهمة ألهنا ميكن أن تنعش مدناً       

    كيلومتراً من شبكة الطرق هذه؛١٢٤ هوقد أُنشئ ما جمموع. ريفية يف األقاليم
 Sociedad Marroguineana deأما بشأن املوانئ التجارية، فقد قامت شركة   )ج(  

Construccion (Somagec) أعمـال إعـادة   الشركة الصينية للطرق واجلسور، على التوايل، ب
  تشييد وتوسيع؛ ومت القيام بأعمال مشاهبة يف أنوبون وكوريزو وكوغو؛ 
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وطُورت البىن التحتية للمطارات تطويراً كبرياً خـالل الـسنوات القليلـة       )د(  
فتم القيام بأعمال توسيع وحتديث يف مطاري ماالبو وباتا، بينما أحرز تقدم كبري يف              . املاضية

  .ارات ومنغوميني وأنوبون وكريسكو واملطار الصغري يف مونغومواألعمال اجلارية يف مط

  اإلسكان االجتماعي  -هاء   
قامت غينيا االستوائية بعدد من مشاريع اإلسكان االجتماعي اهلادفـة إىل تـشييد               -٢٥

وجيري القيام هبذه األعمال يف ماالبو وباين . مساكن لتوزيعها على الشرائح املعوزة من اجملتمع
 وحدة سكنية يف منطقـة      ٥ ٩٨٥وقد شّيد ما جمموعه     . إيبيبني وإينينايونغ ومونغومو  وباتا و 

  . وحدة على االنتهاء يف منطقة الرب الرئيسي٢ ٤٦٠اجلزر، بينما أوشك تشييد 

  اإلمداد مباء الشرب  -واو   
 واإن هدف احلكومة هو ضمان توفري ماء الشرب جلميع الـسكان، سـواء أكـان                -٢٦

 الغاية، جتري أعمال جلر ماء الشرب إىل ماالبو         هوهلذ. طق احلضرية أم الريفية   يعيشون يف املنا  
وللتخفيف مـن   . وباين وإىل بلدات كوبابا وريابا وباتا ومنغومو وإيبيبيني وإفينايونغ وغريها         

 بالتعاون مع منظمات غري حكومية وجهات ،آثار أية طوارئ مفاجئة، قامت السلطات العامة 
  .ن اآلبار يف كثري من املدن والقرى وبتوفري احلماية هلادولية، حبفر عدد م

  الصرف الصحيالتصريف وشبكة   -زاي   
املـساعدة   تقـدمي يف إطار التعاون مع حكومة الـصني ل       قامت غينيا االستوائية،      - ٢٧

اإلمنائية، بإبرام اتفاقات مع الشركة الوطنية الصينية السترياد وتـصدير اآلالت واملعـدات      
مدينة أرجاء  مجيع  األعمال جارية حالياً هلذه الغاية يف       و. ت الصرف الصحي  إلنشاء شبكا 

  .ماالبو واملنطقة احمليطة هبا

  إنتاج وتوزيع الطاقة  -حاء   
لغاز التوربيين يف   باجيري العمل على توسيع قدرة حمطة توليد الكهرباء العاملة            )أ(  
حيدة يف ناحية سيمو يف ماالبو، األمـر        حالياً مبحطة فرعية كهربائية و    موصولة  واحملطة  . ماالبو

دم الشبكة اجلوية، بل يف التوزيـع       الذي يؤدي إىل عجز ال يف نقل الكهرباء فحسب بسبب قِ          
، بدء تشغيل احملطة الفرعية اجلديـدة يف        ٢٠١٠ أي   ،ومن املقرر أن يتم يف السنة القادمة      . أيضاً
د بالقدرة من احملطـة     واليت تزوَّ  ((SEGESA) اليت تديرها شركة كهرباء غينيا االستوائية        ،ماالبو

واليت ستستخدم نظاماً حتت سـطح األرض لنقـل   ) العاملة بالغاز التوربيين ذات القدرة األكرب    
. د املدن الكبرية ومراكز املقاطعات حالياً، قدر اإلمكان، مبولدات مستقلة         وتزوَّ. وتوزيع القدرة 
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زوال، األمر الذي سيؤدي إىل     ئية يف ريابا ومو    القدرة الكهرما  وجيري العمل على حتسني حمطات    
  زيادة مقدار القدرة املولّدة وتوسيع املنطقة اجلغرافية املشمولة؛

فيه حمطة ايكوكو لتوليد القدرة     تقع   الرئيسي هي املكان الذي      ومنطقة الرب   )ب(  
للتان باتا، ومنشأة بيكومو الكهرمائية، ا    مصنع حراري آخر يف وسط      الكهربائية، وهي وحدة    

ويوجد يف املناطق الريفيـة     . تنتجان حالياً ما يكفي من الطاقة ملنطقة باتا واملنطقة احمليطة هبا          
 مكتباً لشركة الطاقة يف املدن ويف مراكز املقاطعات لتشغيل نفس العـدد مـن    ٢٢أكثر من   

 ١٢٠اعتها  وجيري حالياً تشييد منشأة دجيبلوهو الكهرمائية اليت تبلغ استط        . املولّدات املستقلة 
 الـرب خط حتت سطح األرض لتوزيع القدرة من املنشأة ميتد إىل منطقـة             إنشاء  ميغاوات، و 

  .برمتهاالرئيسي 

  البيئة واملوارد الطبيعية  -طاء   
نـوفمرب علـى    / تشرين الثاين  ٢٧ الصادر يف    ٧/٠٣يشجع قانون البيئة رقم       )أ(  

ستوائية بغية احملافظة على هـذه املـوارد        غينيا اال استخدام املوارد الطبيعية على حنو مستدام يف        
وهو يعتمد هنجاً تدخلياً يبني الصالحية اليت تتمتع هبا السلطات للقيام بأي            . ومحايتها وإصالحها 

ويشمل نطاق القانون املياه والتربة     . نشاط ميكن أن يكون له تأثري على البيئة أو املوارد الطبيعية          
وعالوة على ذلك، ينص القانون على     . وحيظر القانون التلوث  ونوعية اهلواء والتنوع البيولوجي،     

املتخذة أن لكل إنسان احلق يف أن ُيطلع على آثار األنشطة اليت قد تضر بالصحة وعلى التدابري                 
ويف هذا الصدد، حيظر القانون أيضاً إهالك . ملنع حدوث مثل هذه اآلثار أو تقدمي تعويض بشأهنا

وبوجه أعم، يعترب القـانون مبـادئ       . احملمية أو إحلاق األذى هبا    أي نوع من أنواع احليوانات      
وحيدد القانون احلدائق العامـة، واآلثـار       . الوقاية واملشاركة والوالية الفرعية، نقاطه املرجعية     

الطبيعية، واحملميات الطبيعية، واملناظر الطبيعية احملمية، واملناطق ذات األمهية العلمية، بوصـفها            
ويف هذا السياق، يـويل     . حممية ملا حتويه من ثروة حيوانية ونباتية وموارد طبيعية        مناطق طبيعية   

االهتمام بوجه خاص إىل تلوث اهلواء الناشئ عن الغبار أو الروائح، والضجيج واحلرارة، وهي              
عناصر إذا وجدت بكميات غري عادية أو أنتجتها أنشطة بشرية تعترب غري قانونية ويعاقب عليها               

ويعاقب على األنشطة اليت يتم     . ويتناول القانون أيضاً النفايات السامة واخلطرة     . داريةبعقوبات إ 
القيام هبا يف هذا الشأن خرقاً للقانون املتعلق مبثل هذه النفايات بفرض غرامات أو بـاإلغالق                

رقم حدد املرسوم   و.  بأنشطة معينة  اإلداري للمنشأة أو الصناعة أو املؤسسة املعنية وحبظر القيام        
 رصد ميكن بواسطته رصد نظامسبتمرب قواعد التفتيش البيئي فأنشأ / أيلول٨ الصادر يف ١٧٣/٥

. االمتثال لسياسة احلكومة املتعلقة حبماية وصون البيئة واالستخدام املستدام للموارد الطبيعيـة           
" منـع األنـشطة   "، يف   بالصيغة اليت وضع هبا   وغرض املرسوم وقائي صرف، مبعىن أنه يساهم،        

اليت ميكن أن تعرض البيئة أو املوارد الطبيعية       و" التصرفات احملظورة واليت يعاقب عليها القانون      أو
ومت خالل  . أما طريقة مسامهته يف ذلك فهي من خالل إنشاء وحدة تفتيش بيئي خاصة            . للخطر

تهم  توفري تدريب لعدد من املفتشني البيئيني، الذين تتمثل مهم٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧األعوام 
غينيـا  ولـدى   . يف رصد األنشطة يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين ووضع تدابري الوقاية والعقاب           



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

GE.09-15777 12 

 هكتـار،   ١ ٨٠٠ ٠٠٠االستوائية مساحات واسعة من الغابات العذراء، تغطي أكثـر مـن            
   يف املائة من اإلقليم الوطين؛١٨,٥ منطقة حممية، تغطي ١٣ حنوو

، فإن ملكية موارد مصائد األمسـاك هـي         وفيما يتعلق بقطاع صيد األمساك      )ب(  
ملكية عامة، ويشترط أن تدار وتستغل على حنو يتماشى مع قانون مـصائد األمسـاك رقـم                 

نوفمرب، ومع اللوائح التنظيمية املقابلـة الـواردة يف         / تشرين الثاين  ١٧ الصادر يف    ١٠/٢٠٠٣
 إنتاج املوارد من املصائد     وتعمل الدولة على تنمية   .  ومع قانون البيئة   ١٣٠/٢٠٠٤املرسوم رقم   

. الوطنية لصيد األمساك لتوزيعه يف السوق الداخلية بغية تلبية االحتياجات الغذائيـة للـسكان             
 يف قطاع صيد األمساك شبه الصناعي، وهو القطـاع الـذي يـضع         نتائجالسياسة تؤيت    وهذه

ى عن ذلك، إضافة إىل     وإن الناتج املتأت  . املنتجات يف متناول اجلهور بشكل سريع وفعال للغاية       
سفن الصيد الصناعية وفقاً التفاقات صيد األمساك القائمة، يبشران         يف  كميات األمساك املصيدة    

  . مبستقبل أفضل لتوفري منتجات أمساك عالية اجلودة بكميات كبرية للسكان

  النهوض باملرأة واملساواة اجلنسية  -ياء   
قتصادية للمرأة، إىل املساواة يف األجر تنبغي اإلشارة؛ يف سياق ضمان احلقوق اال  - ٢٨

املنصوص عليها يف املراسيم الرئاسية واألوامر الوزارية التكميلية اليت حتدد احلـد األدىن             
ويسهر مفتشو العمل التابعون لـوزارة      . لألجر جلميع املهن يف مجيع القطاعات اخلاصة      

.  بشكل دقيق هبذا احلكمالعمل وللمؤسسة الوطنية للضمان االجتماعي على ضمان التقيد
 حلقة دراسية بشأن حقوق املرأة واتفاقية القضاء على مجيع          ٢٠٠٩وقد عقدت يف عام     

  .أشكال التمييز ضد املرأة
وميثل مشروع تعزيز املهن احلرة للمرأة الريفية أحد جوانب هذه الـسياسة،              )أ(  

وفيما يتعلق بالتمييز اإلجيايب،    . هااليت هتدف إىل مساعدة املرأة يف املناطق الريفية على زيادة دخل          
ليس هناك أي عامل يتصل مباشرة بالوضع البيولوجي للمرأة، كاحلمل أو الرعاية قبل الـوالدة               
أو أي وضع آخر، ميكن أن ُيستخدم كسبب للصرف من اخلدمة أو إلصدار أي شـكل مـن     

ربنامج الوطين للتعليم اخلاص    وينبغي أيضاً استرعاء النظر إىل تنفيذ ال      . أشكال العقوبات التأديبية  
باملرأة البالغة، الذي يتمثل هدفه يف القضاء تدرجيياً على الالمساواة يف مجيع أحناء البلد، وهـي                

مساواة ناجتة عن األمية، اليت جتعل النساء يعزفن عن البحث عن عمل أو عن إنشاء مؤسسة                 ال
  ؛أعمال خاصة هبن

ة الـسياسية، فتبلـغ نـسبة النـساء يف          أما بشأن مشاركة املرأة يف احليا       )ب(  
ويف جمال .  يف املائة١٨,٦ يف املائة، ويف سلك القضاء      ١٠ يف املائة، ويف الربملان      ١٥ احلكومة

 يف املائـة مـن      ٦٥,٥ يف املائة من العاملني يف التدريس، و       ٣٣,٨اخلدمة املدنية، متثل املرأة     
 يف املائة مـن     ٢٣,٢ بلدية، أن    ٣٦نة من   ويف اإلدارات اإلقليمية، املكو   . العاملني يف الصحة  

   يف املائة من نواب العمد هم من النساء؛ ٢٨ يف املائة من الُعمد و٨,٣أعضاء اجملالس البلدية و
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الـذين تـشمل    ( على أن قضاة األسرة      ٥/٢٠٠٩ينص قانون القضاء رقم       )ج(  
  علق بالعنف ضد املرأة؛يتمتعون باختصاص يف أية مسألة تت) سلطاهتم أيضاً الوصاية على القّصر

اُتخذت على نطاق كبري إجراءات للنهوض بالرياضة لدى النساء، وآتت هذه           )د(  
  .اإلجراءات نتائج جيدة تسوِّغ عقد اآلمال على مستقبل أفضل يف هذا اجملال

  محاية األطفال  -كاف   
خدامهم مت االجتار بأطفال من عدد من البلدان اجملاورة لغينيا االستوائية السـت           )أ(  

. باعة يف الـشوارع كبصورة رئيسية يف العمل املرتيل أو العمل يف األسواق، ويف بعض األحيان     
وقد دأبت غينيا االستوائية    . ومدينتا ماالبو وباتا مها املدينتان اللتان يرسل إليهما معظم الضحايا         

مـة للقـضاء     على اعتبار مثل هذا االجتار جرمية جسيمة، وهي تتخذ اخلطوات الالز           ،لسنوات
، شرعت احلكومة، بالتعاون مع إحدى املنظمات الدولية، يف سلسلة من           ٢٠٠٧ويف عام   . عليه

احللقات الدراسية التدريبية بشأن االجتار حضرها ضباط الشرطة وسائر العاملني يف جمال األمن             
.  مسؤوالً قد تلقوا التـدريب     ١٦٠ كان زهاء    ،٢٠٠٧وحبلول هناية عام    . والضباط البحريون 

، وزعت تعليمات رمسية على أفراد الشرطة وقوات األمـن وقـوات محايـة              ٢٠٠٨ويف عام   
وتضمنت هـذه  . املواطنني بشأن كيفية التعرف على ضحايا االجتار وكيفية إلقاء القبض عليهم        

وواصلت غينيا االستوائية،   . التعليمات مبادئ توجيهية بشأن كيفية تقدمي املساعدة إىل الضحايا        
مع اليونيسيف، متويل وعقد حلقات عمل بشأن التوعية للمسؤولني احملليني يف ماالبو            بالتعاون  

   وباتا خالل السنوات املاضية؛
تتمثل مسؤولية هذه اللجنـة، الـيت أُنـشئت    . اللجنة الوطنية حلقوق الطفل     )ب(  

لصاحل سبتمرب، يف إدارة املبادرات اليت ُتتخذ       / أيلول ٣٠ الصادر يف    ١٠٠/١٩٩٧باملرسوم رقم   
األطفال يف غينيا االستوائية، داخل البلد وخارجة، تنفيذاً التفاقية حقوق الطفل، ويف تنـسيق              

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨وأتاحت احلكومـة، يف إطـار ميزانيـة الفتـرة           . تلك املبادرات وتعزيزها  
   مليون فرنك من فرنكات االحتاد األفريقي لتمكني اللجنة من القيام بأنشطتها؛١٩٠ مبلغ

فهو .  اخلاص بالقضاء يهتم باألطفال أيضاً     ٥/٢٠٠٩القانون اجلديد رقم    إن    )ج(  
 وحيـدد سـلطاهتا    ،ينص على تشكيل حماكم األحداث اليت تنظر يف جرائم األطفال واملراهقني          

  . وحيسِّن نظام مراكز احتجاز األطفال اليت من املقرر إنشاؤها،ويعززها

  االتصاالت والوصول إىل املعلومات  -الم   
يعد الوصول إىل املعلومات مقوماً أساسياً من مقومات احلريات العامة، وقد أعطـي               -٢٩

وبذا ال يوجد حالياً أي سبب مينـع الوصـول إىل الـصحف أو              . أولوية يف السياسة الوطنية   
وال توجـد أنـواع   . ، واإلنترنت متاحة كلياً للجمهور عامة ةاجملاالت، الوطنية منها أو األجنبي    
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. و رجعية املفعول، على وسائط اإلعالم املسموعة أو على نشر أو توزيع الكتب            رقابة، وقائية أ  
ويرجع الكثري من هذه التطورات إىل اعتماد قانون االتصاالت اجلديد، الذي تتمثـل إحـدى               

وينشئ القانون أيضاً هيئـة     . مساته الرئيسية يف إرساء حترير قطاع االتصاالت على سند قانوين         
االت تابعة لوزارة االتصاالت لتعمل كأداة مفيـدة لتحـسني قطـاع            تنظيمية خاصة باالتص  

االتصاالت، وتقوم اهليئة حالياً بتوسيع الشبكة الثابتة للنظام الشامل لالتـصاالت املتحركـة              
  . لالنترنت(ADSL)وبتحسني النظام الرقمي الالمتاثلي 

  نظام محاية حقوق املواطنني  -سابعاً   
 نظام محاية حقوق اإلنسان يف غينيا االستوائية على أن أهـم            هناك آليات خمتلفة حتكم     -٣٠

  .ثالث آليات هي التشريع، وإجراءات احملاكم، والربامج اإلمنائية

  التشريع احلمائي  -ألف   
اعتمدت أحكام خمتلفة يف هذا الشأن لتعزيز النظام القانوين الوقائي احملـدد أصـالً يف                 -٣١

 املتعلق بتهريب املهـاجرين     ١/٢٠٠٤يضاً إىل القانون رقم     وميكن اإلشارة أ  . القانون األساسي 
 ٦/٢٠٠٦سبتمرب، والقانون رقـم     / أيلول ١٤غري املشروع واالجتار باألشخاص والصادر يف       

إىل أنه مت، يف عملية تـسليم اجملـرمني         ويف هذا السياق، ميكن اإلشارة      . املتعلق حبظر التعذيب  
مايو، دمج املبادئ العامة للقانون الدويل      / أيار ١٩   الصادر يف  ٥/٩٧املنصوص عليها يف القانون     

اليت تشكل جزءاً من القانون الدويل العريف يف كل من القانون الوطين وقانون املنطقة الفرعيـة،                
وال بد من اإلشارة أيضاً إىل القـانون رقـم          . االحتاد االقتصادي والنقدي لدول وسط أفريقيا     

 ١٢/١٩٩٢لذي أنشأ حماكم األحداث، والقانون رقم       يونيه، ا / حزيران ٢٠ الصادر يف    ٦/٨٤
أكتوبر، الذي نظم النقابات وعالقات العمل اجلماعية؛ وإىل احلرية         / تشرين األول  ١الصادر يف   

اليت أُعطيت للمنظمات االجتماعية واملهنية واملنظمات النقابية للمشاركة يف منظمـة العمـل             
أكتـوبر؛ والقـانون رقـم      / تشرين األول  ١  الصادر يف  ١٢/٩٢الدولية مبوجب القانون رقم     

بشأن احلماية املدنية للحق يف الشرف وحـسن        أكتوبر  / تشرين األول  ١١ الصادر يف    ١٧/٩٥
 والقانون رقـم    ؛مايو واملتعلق مبلكية األراضي   / أيار ١٨ الصادر يف    ٤/٩السمعة؛ والقانون رقم    

قبة شرعية مجيـع عمليـات      مايو، الذي أنشأ حماكم شرطة ملرا     / أيار ٢٠ الصادر يف    ٤/٢٠٠٢
  .االحتجاز أو االعتقال اليت قد جتري يف اإلقليم الوطين، بني قوانني أخرى

  مسؤولية الدولة  -باء   
هناك عدد من األحكام القانونية املتعلقة حبقوق اإلنسان ومبسائل ذات طابع إداري              -٣٢

اطن نتيجة لـألداء    واملحبت واليت توضح أن الدولة مسؤولة عن أي أذى أو ضرر قد يلحق ب             
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هبـا  العادي أو غري العادي ملؤسسات أو هيئات الدولة وكذلك نتيجة لألنشطة اليت يقـوم               
وهذه املسؤولية هي مسؤولية جتاه الغري وميكن أن . وكالء الدولة أو موظفوها بصفتهم الرمسية

رقـم  ون  القـان ويف هذا الصدد، تنبغي اإلشارة إىل       . تكون مباشرة أو فرعية، تبعاً للظروف     
 بشأن حظر التعذيب، الذي ينص على املسؤولية املدنية للدولة يف دفع تعـويض              ٦/٢٠٠٦

عن أي أذى أو ضرر ينجم عن هذه اجلرمية         املستفيدين من أفراد أسرته أو أقاربه       للضحية أو   
 ٢٢ الـصادر يف     ٣/٢٠٠٠وقد تعززت هذه املسؤولية بالقانون رقم       . املرتكبة ضد اإلنسانية  

، الذي ينص على مسؤولية الدولـة       )النظام القانوين (املتعلق بإدارة الدولة املركزية     ومايو  /أيار
املباشرة عن أفعال موظفيها بصرف النظر عن أية مسؤولية فرعية جتاه الغري ناشئة يف حاالت               

. الرمسيـة من جانب وكيل الدولة الذي يتصرف بـصفته         املرتكب  أو اإلمهال اجلسيم    اخلطأ  
  الـصادرين ٥/٢٠٠٦ات اإلدارية رقم     األراضي وقانون اإلجراء   ن ملكية وينص كل من قانو   

نوفمرب على املسؤولية املدنية للدولة يف احلاالت اليت ُتنتهك فيها حقـوق            / تشرين الثاين  ٢يف  
  .ال اليت يقوم هبا املوظفون العموميونماملواطن نتيجة لألع

  إجراءات احملاكم  -جيم   
قضائيون إجراءات حلماية حقوق اإلنسان واحلريات العامة يتخذ القضاة واملوظفون ال  -٣٣

 أشخاص طبيعيون أو أشخاص اعتبـاريون، سـواء         ماستناداً إىل القضايا اليت قد حييلها إليه      
من الدستور على أنـه حيـق    ) ي(-)ج(١٣وتنص املادة   . أكانوا من القطاع اخلاص أم العام     

لوا، يف هذا الشأن، نفـس      ماية هذه وأن يعامَ   للجميع، على قدم املساواة، اللجوء إىل آلية احل       
ورأت .  على حظر التمييز يف اإلجراءات القانونيـة ١٥املعاملة أمام احملاكم، بينما تنص املادة     

احملكمة الدستورية، يف أحكام خمتلفة أصدرهتا، أنه ال جيوز املساس حبق أي إنسان، مبا يف ذلك 
على أن كل ما تفعله كل .  القضائية لطلب املساعدةاألجانب، يف اللجوء إىل احملاكم واهليئات

 من القانون املدين النافذ حالياً ٢٧أحكام املادة    على إضفاء أساس دستوري  هذه األحكام هو    
يتمتع األجانب يف غينيا االستوائية بنفس احلقوق املدنية اليت يتمتع هبـا            : "يف غينيا االستوائية  

 املتعلق بالقـضاء حكمـاً      ٥/٢٠٠٩القانون اجلديد رقم    ويتضمن  ". مواطنو غينيا االستوائية  
ينص على أنه جيوز للمواطنني أن يلجأوا مباشرة إىل احملاكم عندما يتبني بصورة موضوعية أن               

  .من الصعب أو املستحيل احلصول على متثيل قانوين

  القضائيةالطعون واإلجراءات   -دال   
القضائية اليت حتمل القضاة واملـوظفني      هناك أنواع خمتلفة من الطعون واإلجراءات         -٣٤

القضائيني على اختاذ إجراءات بشأن قضايا حقوق اإلنسان، ولن نذكر منها إال اإلجـراءات              
أمر اإلحضار أمـام احملكمـة؛      ) ١: (القضائية اليت تتخذ ضد املؤسسات العامة أو املسؤولني       

تقدمي شـكوى   ) ٣(ضائية؛  خيار تقدمي شكوى أو الطعن أمام السلطات اإلدارية أو الق          )٢(
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) ٤(أمام اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أو اللجنة الربملانية املعنية بالشكاوى وااللتماسـات؛            
املنصوص عليه يف قانون التنظيم     ) أمبارو(الطعن الدستوري   ) ٥(الطعن أمام حماكم الشرطة؛     

الفردية عندما ُتخرق    والذي جيوز مبوجبه توفري محاية مباشرة للحقوق واحلريات          ٢/٩٣رقم  
قانون من جانب سلطة عمومية أو ممارسة سلطة أو القيام بأنشطة من جانـب              لتنفيذ  نتيجة  

مت األخذ هبـذا اخليـار      (الطعن يف حكم صادر عن احملاكم العسكرية        ) ٦(سلطات الدولة؛   
ول حاليـاً يف أ   العليا  وتنظر حمكمة العدل    ):  املتعلق بالقضاء  ٥/٢٠٠٩القانون رقم   مبوجب  

 كـانون   ٩يف  عن احملكمة العسكرية     الصادر   ٦/٢٠٠٨طعن من هذا النوع ضد احلكم رقم        
العملية االنتخابية، سواء إلعادة النظر يف القوائم االنتخابيـة أو          ) ٧(؛  ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  .لالعتراض على النتائج

  والتوسعبرامج ومشاريع التنمية   -هاء   
 على اجلانب األساسـي     ٢٠٠٧الثاين املعقود يف عام     شدد املؤمتر االقتصادي الوطين       -٣٥

، يف عـداد البلـدان      ٢٠٢٠اقترح أن تصبح غينيا االستوائية، حبلول عام        فللحق يف التنمية    
  : وهلذه الغاية، تضع احلكومة تدرجيياً عالمات مرجعية بشأن األمور التالية. الناشئة

اداً إىل استقـصاء أجـري يف       اسـتن " مالمح الفقر يف غينيا االستوائية    "عدت  أُ  )أ(  
 بغية تقييم ظروف معيشة خمتلف قطاعات السكان يف إطار اخلطة الوطنيـة للتنميـة               ٢٠٠٦ عام

 مـن   حالة يف املائة من السكان يعيشون يف        ٧٦,٦وأظهرت املالمح أن    . االجتماعية واالقتصادية 
. الة يف املناطق الريفيـة    ارتفاع معدل البط  ، لعدم استقرار وضعهم الوظيفي و     الفقر، وذلك، أساساً  

واعتمدت احلكومة، بالتايل، عدداً من املبادئ التوجيهية بشأن السياسة االقتصادية واالجتماعيـة            
  :وتستند هذه املبادئ التوجيهية إىل مخسة مبادئ عامة رئيسية هي. بغية احلد من الفقر

  االستثمار يف تعزيز النمو االقتصادي؛ •
  ؛نظمةاملتعزيز تنمية االستثمارات  •
   وزيادة تطويرها؛االجتماعيةتشجيع أنشطة السياسة  •
  ومستقر؛ شفاف ومريح خلدمة اجلمهور وإجياد مناخ اجتماعي إدارة رشيدةتطبيق  •
  .حتسني أحوال معيشة السكان، مع إجراء عمليات تقييم دورية ملستويات الفقر •

 استكـشاف   التوسع يف :  برنامج العمل املتعلق بتنويع مصادر النمو      يتناول  )ب(  
تنميـة الـسياحة    وإشراك قطاع صيد األمساك وتطويره؛      والنفط مبختلف أشكاله الصناعية؛     

حتسني البيئة التنظيمية وتوفري التدريب للموارد البشرية؛    وواخلدمات املالية وقطاعات التعدين؛     
قتصادية تطوير اهلياكل األساسية اال   وواملؤسسية للخدمات العامة بغية حتديث اخلدمة املدنية؛        

والقيم اليت تشجع على التنمية وعلى      ألنواع السلوك   توفري الدعم   والتنافسية يف سياق العوملة؛     
  .حتسني اهلياكل األساسية االجتماعية لتقدمي اخلدمات
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واستناداً إىل مبادئ الربنامج الوطين املبينة يف الوثائق اخلتامية للمؤمتر االقتـصادي              - ٣٦
ة غينيا االستوائية جمموعة من املـشاريع اإلمنائيـة ملختلـف          الوطين الثاين، وضعت حكوم   

ولالطالع على مواضيع حمددة يف إطار هذا البند، يرجى الرجـوع إىل املـواد       . القطاعات
وأدت اجلهود اهلائلة املبذولة لتوسيع املعارف العامة       .  واو من هذا التقرير    ٧املبينة يف البند    

، وقبل كل شيء، فيما بـني مـسؤويل         اجلمهورساط  أويف  إىل زيادة الوعي إىل حد كبري       
ومت النظر بشكل مستفيض، خالل السنوات القليلة املاضية، يف قـضايا           . الدولة ووكالئها 

القيام حبمـالت هتـدف     العنف املمارس ضد النساء واألطفال، واالعتداء على األطفال، و        
ض والوقاية منه، إىل جانب     زيادة الوعي باملالريا وخمتلف أشكال احلماية ضد هذا املر          إىل

املعلومات عن اجلذام وعمى األهنار     تقدمي   و ،اإليدز والتيفوئيد /فريوس نقص املناعة البشرية   
وبصورة مماثلة، ُشنت محلة ضد التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة القاسـية              . والسل

  .الالإنسانية أو املهينة  أو

  ضاءاملتعلق بالق ٥/٢٠٠٩القانون اجلديد رقم   -واو   
 ،مـايو / أيـار  ١٨الصادر يف   ،  املتعلق بالقضاء  ٥/٢٠٠٩يوفر القانون اجلديد رقم       -٣٧

حمكمة العدل العليا، وحماكم األقـاليم، وحمـاكم        : هيكالً واضحاً للقضاء على النحو التايل     
اإلشراف على السجون، وحماكم العمل، وحماكم األسرة واحملاكم التقليدية، وحماكم املوظفني           

وسيتعني اعتماد هذه الترتيبات اجلديدة تدرجيياً لتحل حمل اهليكل املبني يف القانون            . القضائيني
وينبغي أن يوىل اهتمام خاص، يف هذا اهليكل اجلديد، إىل الدور احلاسم الذي             . ١٩٨٤عام  

تضطلع به احملكمة الدستورية بصفتها اهليئة اليت تضمن احترام أية هيئة قضائية أو حكوميـة               
وتـنص  .  املتطلبات الدستورية للبلد فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات العامـة          إدارية أو

 ، من الناحية العمالنية   ، من القانون اجلديد على أن قوات حفظ النظام العام ختضع          ٢١٨ املادة
  .للقضاء وملكتب املدعي العام للحكومة

  احملاكم التقليدية  -زاي   
ع هلـا   وف احملددة اليت تنشأ يف البيئة الـيت تـشرّ         الظربإن احلاجة إىل زيادة الوعي        -٣٨

قد اضطرت هذه األخرية إىل البحث عن صيغة توفق بني تفضيلها أسبقية القـانون              احلكومة  
 واالحترام الذي يكنه الشعب األفريقي يف غينيا االستوائية، حبكم نفـسيته، للقـانون              املدّون

 التطبيق التفضيلي للقانون التقليدي، يف      وتنص اإلصالحات، بالتايل، على إمكانية    . التقليدي
  .شكل حماكم تقليدية
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  حتسني نظام السجون  -حاء   
ـ     . بدأت خطط احلكومة لتحسني نظام السجون تتبلور        -٣٩ البو افقد مت إصالح سجن م

واهلدف من كل ذلك هو ضمان فرض عقوبة        . إصالح سجن باتا  ري  ، وجي وحتديثهالعمومي  
وقد أنشأ القانون اجلديد رقم     . اجب لكرامة السجناء وصحتهم   السجن مع إيالء االحترام الو    

ليم ومنحهـا    األقـا  عواصـم  املتعلق بالقضاء حماكم لإلشراف على السجون يف         ٥/٢٠٠٩
 احلرمان من احلرية، وأذن هلا بإعـادة النظـر يف الـصالحيات             اختصاص النظر يف عقوبات   

 األشـخاص احملتجـزين يف       محاية حقوق واستحقاقات   ديبية لسلطات السجون وضمان   التأ
وفيما يتعلق بالتدخل لدى املؤسسات اإلصالحية، وقعت احلكومـة         . املؤسسات اإلصالحية 

القيام دوريـاً   باتفاقاً مع اللجنة الدولية للصليب األمحر تسمح مبوجبه ملندويب اللجنة الدولية            
والنفسي للمحتجزين  بزيارة أي مركز إصالحي يف مجيع أحناء البلد بغية معاينة الوضع البدين             

  .واملعاملة اليت يتلقوهنا
وسينظِّم القانون عمـل احملـاكم املعنيـة        . بقانون للسجون األخذ  وتعتزم احلكومة     -٤٠

وذلـك   املتعلق بالقـضاء،     ٥/٢٠٠٩باإلشراف على السجون املنشأة مبوجب القانون رقم        
شأ أثناء قضاء العقوبـة،     بوصفها اهليئات املسؤولة عن إنفاذ األحكام، ورصد أية حالة قد تن          
وتعين هذه السلطات أن . وإعادة النظر يف أي قرار قد تتخذه سلطات السجون يف هذا الشأن         

اجملموعة الكاملة من اإلجراءات اليت ميكن أن ُتتخذ أثناء قضاء احلكم ستكون خاضعة بصورة          
  . كاملة للمراجعة واإلشراف القانوين

  إمكانية اللجوء إىل احملاكم  -طاء   
األخذ بقـانون   لتيسري وتشجيع جلوء اجلمهور إىل احملاكم، مل تقتصر احلكومة على             -٤١

يف ختفيض الرسوم القضائية للـدعاوى ختفيـضاً    ملحوظ  الرسوم اجلديد، الذي كان له دور       
جذرياً، حبيث أصبحت رمزية إىل حد كبري، ولكنها شرعت أيضاً يف مـشروع إلصـدار               

  . توزع خالل اجلزء الثاين من العامس، "الوصول إىل العدالةدليل "كراسة للجمهور بعنوان 

  اآلليات غري القضائية  -ياء   
تعزيـز محايـة    لأنشئت آليات غري قضائية من خالل إقامة مؤسسات وطنية خمتلفة             -٤٢

إدارة القطاع االجتمـاعي وحقـوق   "وهذه املؤسسات هي   .  على حنو فعال   حقوق اإلنسان 
 التابعة جمللس ممثلي الشعب "اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   "لرئيس، و  التابعة ملكتب ا   "اإلنسان

  .مركز تعزيز حقوق اإلنسانو
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  التعاون مع منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  –ثامناً   
. تعاونت غينيا االستوائية باستمرار مع منظومة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان               -٤٣

 من القـانون األساسـي      ٨ الناحية الدستورية إىل املادة      هذا التعاون، الذي يستند من     ويتجلى
للبلد، يف انضمام غينيا االستوائية إىل ميثاق األمم املتحدة ومعاهدات األمم املتحـدة املتعلقـة               

وقد تعاون البلد لسنوات عديدة مع جلنة حقوق اإلنسان، ومل يقتصر، يف هذا             . حبقوق اإلنسان 
ن دورات اللجنة، وإمنا قام أيضاً باستضافة املقررين اخلاصني         الصدد، على املشاركة يف الكثري م     

، على التعاون مع جملـس حقـوق   ٢٠٠٧ودأبت غينيا االستوائية، منذ عام   . وبتسهيل عملهم 
ووجهت دعوة إىل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي        . وأعدت تقريرها األّويل  . اإلنسان

وفيما يتعلق بالقضايا اجلنـسانية، قـدمت غينيـا         . لسوجلنة مناهضة التعذيب التابعني للمج    
تقوم   وهي ، القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       ةاالستوائية مخسة تقارير امتثاالً التفاقي    

وأخرياً، يقيم البلد عالقات وثيقة مع مفوضية األمـم املتحـدة           . حالياً بإعداد التقرير السادس   
اآلن ذاته،  كومة يف مواصلة حتسني هذا التعاون وتتطلع، يف     وترغب احل . السامية حلقوق اإلنسان  

  .إىل االستفادة من أية مساعدة تقنية قد تتلقاها بشأن خمتلف جوانب حقوق اإلنسان

  العقبات وحل املشكالت  –تاسعاً   
من العقبات اليت تعترض قيام القضاة واملوظفني القضائيني حبماية حقوق اإلنـسان              -٤٤

 عقبة ذات طابع عملي صرف تتعلق، مثالً، بإمكانية وصـول األشـخاص             واحلريات العامة 
 نفقـات الذين يعيشون يف املناطق النائية أو الذين يفتقرون إىل املوارد االقتـصادية لـدفع               

وجتري معاجلة هذه املشكلة على أسرع حنو ممكن؛ وبغيـة          . اإلجراءات القضائية إىل احملاكم   
إىل نقابة احملامني يف إطار امليزانية العامة للدولة حبيث ُيتـاح           إجياد حل هلا، قُدمت منحة مالية       

تقدمي مساعدة قانونية جمانية؛ ومت، مبوجب قانون الرسوم اجلديد، ختفيض رسوم الـدعاوى             
. القضائية، وجيري إنشاء حماكم إقليمية وحملية يف مجيع مراكز املقاطعات ويف عدد من املـدن  

  .إىل العمل املضطلع به إلنشاء طرق تزيل عزلة املناطق النائيةوتنبغي اإلشارة يف هذا السياق 
أما يف اجملال الزراعي، فإن العقبة الرئيسية تكمن يف االفتقار إىل التمويل يف القطـاع        -٤٥

اإلنتاج الريفـي   قطاعات ميكن أن تعزز     الزراعي وقطاع تربية املاشية وقطاع البستنة، وهي        
ادرات إلزالة هذه العقبة القائمة أمام التنمية الريفية وإجـراء          وجيري اختاذ مب  . وحتسنه وتدميه 

تسهيالت يف جمايل النقل والتجارة من خالل إنشاء مرافق أساسية من الطرق واألشغال العامة              
  .يف األسواق وسائر مراكز التوزيع يف عواصم األقاليم ومراكز املقاطعات

 املالريـا واملعاجلـة     تـشخيص ني  وفيما يتعلق بالصحة، ُحدد هدف يتمثل يف حتس         -٤٦
أما العقبات فهي نفس العقبات املشار إليها أعاله فيما يتعلق باملناطق           . مبركبات األرتيمسينني 

وسُيعاجل هذا العائق لتحسني الطرق احمللية . النائية، إىل جانب اخنفاض مستوى املراكز الصحية
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أما فيما يتعلق باجلذام والسل،     . تشغيليةورفع مستوى املراكز الصحية الريفية لتفي باملعايري ال       
فإن هذين املرضني ما زاال أحد الشواغل الرئيسية يف غينيا االستوائية على الرغم من العمـل                

 حالة جديدة   ٧٤١، اكُتشفت   ٢٠٠٨ويف عام   . املضطلع به واملبادرات املنفذة يف هذا الشأن      
وا العالج الطيب خـارج املستـشفى        أن مجيع املرضى تلق    إال.  حالة يف ماالبو   ٢٤٠يف باتا و  

والتحدي الرئيسي القائم يف هذا الصدد هو       . ُترسل إىل املستشفيات سوى أسوأ احلاالت      ومل
توعية املرضى وأسرهم بوجوب عدم التخلي عن العالج وبأنه ال ينبغي للمرضى أن يعـودوا               

الزمة ملعاجلة االحتياجات   وتنبغي اإلشارة أيضاً إىل ندرة املوارد البشرية ال       . إىل حميط أسرهتم  
  .املتعلقة باجلذام يف ميكوميسنغ

وفيما يتعلق باالتصاالت، تتمثل إحدى املشكالت اليت ُتعيق توزيعها يف مجيع أحناء              -٤٧
البلد يف التكاليف اليت ينطوي عليها جتهيز وتشغيل املرافق التقنية الالزمة للمحافظة على هذا              

  .السواتل، وأجهزة فك الشفرة، والبوابات، وأجهزة التلفازالتوزيع، مثل احلواسيب، وأطباق 
أما بشأن العقبات القائمة أمام التحاق البنات باملدارس، فتنبغـي اإلشـارة إىل أن                -٤٨

والـزواج املبكـر،     وبعد هذه القرى،  القرى عن مراكز التعليم،     املسافات اليت تفصل بعض     
 أشهرطرد الفتيات من مؤسسات التعليم، كانت       واألعمال املرتلية املفرطة، واحلمل املبكر، و     

وإن محالت التوعية اليت أسهمت يف التخلي       . مصادر التمييز وتأخري التحاق الفتيات باملدارس     
لفتيات، وحتسني مستويات معيشة الكثري من األسر، وبنـاء أو          باعن العادات القدمية املضرة     

برنامج إنشاء الطرق، إن كل هذه األمـور        تعليم يف املناطق الريفية، و    الإعادة بناء مؤسسات    
 بيد أنه ال بد من اإلشارة أيضاً        .جتعل مشكلة عدم التحاق الفتيات باملدارس أكثر بروزاً أيضاً        

وهنـاك  . ذلكيرغنب يف   إىل سياسة جديدة تتيح للفتيات احلوامل االلتحاق باملدرسة عندما          
سني ونسبة املدرسـني إىل الـصفوف،      أيضاً أوجه قصور فيما يتعلق بنسبة الطالب إىل املدر        

وهي أوجه قصور أكثر جالًء يف املناطق احلضرية، وال سيما منطقة اجلزر، اليت يتركز فيهـا                
  .العدد األكرب من الطالب

 ،وفيما يتعلق حبقوق املرأة، ما زال الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة مبعث قلق             -٤٩
 أن عدد النساء اللوايت يتلقني تدريباً أعلى أو تـدريباً            بالنظر إىل  ،على الرغم من التقدم احملرز    
وبالتايل، فإن غالبية النساء يعملن يف زراعة الكفاف ويف القطاع          . تقنياً أقل من عدد الرجال    

  .وتؤدي العوامل الثقافية أيضاً دوراً يف هذا الشأن. غري الرمسي
الستوائية قد أثـرت بعـض      إن حماوالت زعزعة االستقرار اليت تعرضت هلا غينيا ا          -٥٠

الشيء على سري العمل الطبيعي للمؤسسات العامة وخلقت جواً من التوتر حيد من محـاس               
  .احلكومة إلعمال حقوق اإلنسان
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  االستنتاجات  -عاشراً   
كما ميكن أن ُيالحظ يف جماالت خمتلفة مشمولة يف هذا التقرير الوطين، اضـطلعت                -٥١

 بربامج وأنشطة خمتلفة هلا تأثري مباشر أو غري         ،صل االضطالع حكومة غينيا االستوائية، وستوا   
  .مباشر على تعزيز ومحاية وضمان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ملواطنيها

وال ترى حكومة غينيا االستوائية أي انتقاص لسيادهتا يف تقدمي تقرير عن إعمـال                -٥٢
ن تقدميه يشكل جزءاً من االلتزامات اليت       حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف البلد، نظراً إىل أ        

.  إليها مبـلء إرادتنـا     انضممناتعهدنا هبا سيادياً مبقتضى املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت         
التنمية والتمتع باحلقوق املدنية والسياسية     هو أساس إرادتنا السياسية يف أن نرى عملية         وذلك  

وال يبدو لنـا مـن غـري     . عة يف غينيا االستوائية   حقيقة واق أصبحا  واالجتماعية والثقافية قد    
املناسب االخنراط يف حوار حبجة أن هذا احلوار ليس حوارنا، كما أننا ال نرى أنه يـشكل                 

ممكن، متـيحني جلميـع     أشد متحيص   وبالتايل فقد قدمنا معلومات بغرض متحيصها       . تدخالً
  .يف غينيا االستوائيةية احلقيقاحلالة عن ى هبا شركائنا تكوين صورة واقعية ومروَّ

وعلى الرغم من التقدم املشار إليه يف هذا التقرير، فإن حكومة غينيا االستوائية تدرك            -٥٣
 وتعرب حبزم عن إرادهتا السياسية يف مواصلة تطوير عمليـة           ،أنه ما زال يتعني القيام بالكثري     

  .اجملال على الدوام التعاون الدويل يف هذا  ملتمسةً،حتسني حقوق اإلنسان
        


