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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

من ) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة             
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *غينيا االستوائية    

 إىل  )١(أصحاب مـصلحة  سبعة  ورقات مقدمة من    لسبع  هذا التقرير عبارة عن موجز        
لعامة اليت اعتمـدها    وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية ا       .عملية االستعراض الدوري الشامل   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب             .جملس حقوق اإلنسان  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو قـرارات فيمـا يتـصل                

وقد أُشري بصورة منهجية يف حواشي هناية النص إىل مراجـع املعلومـات               .مبطالبات حمددة 
املعلومات عن  وقد يكون نقص     .لواردة يف التقرير ومل تغّير النصوص األصلية قدر املستطاع        ا

عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن      بسبب  مسائل حمددة أو التركيز على هذه املسائل        
 جلميـع الورقـات الـواردة متاحـة علـى         والنـصوص الكاملـة      .هذه املسائل احملددة  

وقد أُعّد التقرير مع مراعاة وتـرية األربـع سـنوات جلولـة                .موقع املفوضية على الشبكة   
   .االستعراض األوىل
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
العدل يف غينيا االستوائية أن احلكومة ال تزال هتمل حقوق شـعبها            منظمة  الحظت    -١

 ويف املياه والصرف الصحي واحلق يف عدم التعـرض  يف الرعاية الصحية األساسية ويف التعليم    
للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة رغم االلتزامات املنصوص             
عليها يف عدد من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها غينيـا االسـتوائية               

  .)٢(وتأكيد هذه االلتزامات يف الدستور
وصت منظمة العفو الدولية غينيا االستوائية بأن تصدق على كل معاهدات حقوق            وأ  -٢

، وال سيما الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل          اليت مل تصدق عليها بعد    اإلنسان  
االختيـاري   إلغاء عقوبة اإلعدام والربوتوكول   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الرامي إىل       

  .)٣(عذيبالتفاقية مناهضة الت
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان غينيا االستوائية بأن تسحب حتفظاهتا علـى              -٣

  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               
  .)٤(أو املهينة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 الدوليـة حلقـوق اإلنـسان يف        أوصت منظمة العفو الدولية بإدماج أحكام املعايري        -٤

 وقانون  ١٩٦٧قانون العقوبات لعام     ه ينبغي تعديل  والحظت بصفة خاصة أن   . القانون احمللي 
  .)٥(لقانون الدويل حلقوق اإلنسانليتطابقا مع ااإلجراءات اجلنائية 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  ال حقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية يف جم    

  حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن  -١  
 منظمة العفو الدولية، ال تزال قوات        أبلغت عنها  رغم ما حصل مؤخرا من حتسنات       -٥

وال تزال منظمة   . األمن ترتكب انتهاكات حقوق اإلنسان ضد قطاعات واسعة من السكان         
 يف خمافر الشرطة واحملاكمـات غـري        العفو الدولية تصف التعذيب وإساءة املعاملة والوفيات      
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. العادلة واالعتقال التعسفي واالحتجاز يف زنزانات منفردة باعتبارهـا ممارسـات شـائعة            
والحظت املنظمة أن الوضع يتفاقم جراء عدم وجود آليات لتدريب ومساءلة قوات األمـن،    

وأوصت . ت ملن يرتكبون هذه االنتهاكا    امضمونأن يكون    اإلفالت من العقاب     يكادحيث  
منظمة العفو الدولية بتوفري التدريب املنهجي جلميع موظفي إنفاذ القـوانني فيمـا يتعلـق               

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة بأن       . )٦(مبسؤوليتهم عن محاية حقوق اإلنسان    
تكفل إجراء تقييم مستقل لفعالية التدريب املقدم لوكاالت ضمان األمن وإنفاذ القـوانني يف              

  .)٧( حقوق اإلنسانجمال
وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير عديدة بشأن حاالت االختفاء القسري تتعلـق              -٦

 وُنقلـوا تعرضوا لالختطاف   قيل إهنم   مبواطنني من غينيا االستوائية منفيني يف البلدان اجملاورة         
عض اجملرمني  زعم أن ب  كما  . بطريقة غري قانونية إىل أماكن احتجاز سرية يف غينيا االستوائية         

وأوصت منظمة العفو الدولية بإجراء حتقيق شامل يف        . )٨(لالختفاء القسري املشتبهني تعرضوا   
مجيع التقارير املتعلقة باختطاف املعارضني السياسيني من البلدان اجملاورة وتقدمي املسؤولني إىل            

وضع نظـام   ووالكشف عن أماكن وجود احملتجزين؛      باحتجازهم  العدالة؛ وباالعتراف علنا    
فعال للسجناء لضمان إمكانية تعقب أثرهم وبالسماح للمنظمات الوطنية والدوليـة           تسجيل  

  .)٩(بإجراء عمليات تفتيش بدون قيود جلميع أماكن االحتجاز
العدل يف غينيا االستوائية أن األشخاص احملتجزين لدى الـشرطة          منظمة  والحظت    -٧

عاناة من املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية أو         والدرك يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو امل      
املهينة؛ وخيشى الضحايا التعرض لالنتقام لو أبلغوا عن التعرض لإليذاء أثناء االحتجاز ونادرا             

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أهنـا تلقـت         . )١٠(ما ُيعاقَب املعذِّبون على أفعاهلم الشنيعة     
 ،جملرمني املشتبهني وذلك أساساً ضد ا   املعاملة السيئة   تقارير بشأن التعذيب وغريه من ضروب       

ويتعرض اجملرمون املدانون للضرب بشكل اعتيادي يف       . يف مراكز الشرطة، وال سيما يف باتا      
وأشارت منظمة العفـو    . سجين بالك بيتش وباتا كأسلوب للعقاب؛ حسبما تفيده التقارير        

ب وغريه من ضروب املعاملـة الـسيئة يف     الدولية كذلك إىل أن التقارير تفيد حبصول التعذي       
ومتاَرس للحصول علـى اعترافـات   .  االحتياطي االحتجاز يفمعظم األحيان أثناء االعتقال و    
ملعايري الدولية حلقوق اإلنـسان، وكأسـلوب       مبا يتناقض مع ا   الستعماهلا كأدلة يف احملكمة،     

غيـاب نظـام لقـضاء      والحظت منظمة العفو الدولية أن هذه املعاملة، يف ظـل           . للعقاب
  .)١١(األحداث، يتعرض هلا أيضا يف مراكز الشرطة قاصرون يشتبه بارتكاهبم جرائم بسيطة

وحسبما أوردته منظمة العفو الدولية، يتمثل التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة        -٨
السيئة عادةً يف الضرب على أطراف اجلسد، وال سيما أمخاص القدمني واألرداف، باهلراوات             

سالك املغطاة باملطاط والعصي؛ وصدمات كهربائية بشاحنات البطاريات أو بطاريـات           واأل
ويوَضع . وكثريا ما ُتكبَّل أيدي وأرجل احملتجزين مث ُيدلَّون من السقف وُيضربون          . السيارات

ونادرا ما يتلقون العالج الطيب لإلصابات اليت تلحق هبـم          . أحيانا شيء ثقيل على ظهورهم    
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، سجلت منظمة العفو ١٩٩٨ومنذ عام . )١٢(وغريه من ضروب املعاملة السيئة   جراء التعذيب   
  .)١٣(الدولية عدة وفيات أثناء االحتجاز جراء التعذيب

. ويشيع احلبس االنفرادي لفترات طويلة، حسبما أفادت به منظمة العفـو الدوليـة         -٩
سياسيني عقب اعتقاهلم، املعتقلني الاحلبس االنفرادي يطبق بصورة أكثر شيوعاً على ورغم أن 

باعتبار ذلـك   إدانتهم  أيضاً بعد   يف احلبس االنفرادي فترة طويلة      فليس من املستبعد وضعهم     
ملمارسـة احلـبس   حـد  وأوصت منظمة العفو الدولية بوضـع   . العقابشكل من أشكال    

 سائر  وُيقلق منظمة العفو الدولية أيضا أن السجناء يف       . )١٤( فوراً االنفرادي واالحتجاز السري  
، وذلك  ٢٠٠٧ديسمرب  /أرجاء البلد يوجدون فعليا رهن احلبس االنفرادي منذ كانون األول         

أشكال االتـصال بالعـامل      عندما حظرت السلطات زيارات األسر للسجون وغري ذلك من        
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدوليـة مبـنح األسـر             . )١٥(اخلارجي

  .)١٦(ينإمكانية االتصال باحملتجز
وقالت منظمة العفو الدولية إهنا سجلت أيضا وفيات بسبب احلرمان مـن الرعايـة        -١٠

وأوصـت  . )١٧(الطبية يف حاالت علل وأمراض مزمنة أصيب هبا حمتجزون أثناء احتجـازهم    
 بتـوفري الطعـام وامليـاه       ،املنظمة بتحسني ظروف االحتجاز، وال سيما يف مراكز الشرطة        

بأن يـتم فـوراً حتريـر       كما أوصت   . )١٨( وبتقليص نسبة االكتظاظ   واملراحيض واحلمامات 
العدل يف غينيـا    منظمة  والحظت  . )١٩(السجناء من األوثاق واألغالل والكف عن استعماهلا      

االستوائية أنه ال جيري فصل النساء واألطفال يف مراكز الشرطة أو الدرك عـن الـسجناء                
عنف واالعتداء اجلنسي، ويشكل ذلك انتـهاكا       للبشدة  ما يعرِّضهم   وهو  الذكور البالغني،   

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة بـأن تـسمح          . )٢٠(واضحا للمعايري الدولية  
 ومراكـز  بالدخول إىل الـسجون للدبلوماسيني األجانب واجملموعات املعنية حبقوق اإلنسان   

  .)٢١(االحتجاز لرصد حال السجناء والسجون
املية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفـال أن العقـاب           والحظت املبادرة الع    -١١

البدين مشروع يف البيت، وشددت على أن القانون املدين اإلسباين املعمول به يسمح لآلبـاء        
هذا القـانون حيمـي     ، رغم أن    "التأديب"من  " معقولة ومعتدلة " أشكال   باستعمالواألولياء  

ن العقاب البدين مشروع يف املدارس ومؤسـسات        كما أ .  من العقاب املفرط   طفال أيضاً األ
وينص قانون التعليم على أن أسـلوب       . الرعاية البديلة، وفقما الحظته كذلك املبادرة العاملية      

وأطلقت وزارة التعليم محلة مـن أجـل        . التأديب يف املدارس ينبغي أن يراعي كرامة الطفل       
 ال ينص على أي حظر صريح للعقاب        وقف اعتماد العقاب البدين يف املدارس، ولكن القانون       

كما شددت املبادرة العاملية على أهنا مل تتمكن من التأكد من الوضع القانوين للعقاب              . البدين
  يف املؤسسات  ييبإجراء تأد أنه  على اجلرمية أو    مرافق العقوبة، وهل هو حكم صادر       البدين يف   
متها جلنة حقوق الطفـل واللجنـة       وأوصت املبادرة مشددةً على التوصيات اليت قد      . العقابية
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املعنية حبقوق اإلنسان خبصوص هذه املسائل بأن جيري على سبيل االستعجال تقدمي قـانون              
  .)٢٢(حيظر العقاب البدين لألطفال يف مجيع األوساط، مبا يف ذلك البيت

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٢  
 الذي حيظر التعذيب وغريه     ٦/٢٠٠٦عفو الدولية بأن سن القانون      منظمة ال اعترفت    -١٢
العيوب، ودعـت يف الوقـت    املعاملة يشكل خطوة يف االجتاه الصحيح رغم بعض         سوءمن  
الحظت أن اإلفالت من العقاب منتشر رغم سـن    و.  احلكومة إىل كفالة تنفيذه الفعال     نفسه

يف مطلع عام   إىل احملاكمة   شرطي  دة قُدم فيها    واح حبالة   إالتعلم  مل  هذا القانون، وذكرت أهنا     
غري أن املنظمة .  أشهر لصلته بوفاة رجل جراء التعذيب  ٨ وصدر عليه احلكم باحلبس      ٢٠٠٨

بعضهم من ذوي الرتب العاليـة، معروفـون بتعذيبـهم    وشددت على أن موظفني آخرين،  
 منظمة رصد حقـوق  وأوصت. )٢٣(للمحتجزين بانتظام ال يزالون يعملون يف مراكز الشرطة       

وأوصت منظمـة   . )٢٤(اإلنسان بإجراء حتقيقات فورية يف ادعاءات التعذيب ومساءلة اجلناة        
إىل العدالة مجيع موظفي الشرطة وغريهم من موظفي إنفـاذ القـوانني            بتقدمي  العفو الدولية   

لدوليـة  املعاملة، وفقا للمعايري اسوء أفعال التعذيب وغريه من ضروب    تورطهم يف   املشتبه يف   
جرب الضرر، مبا يف ذلك التعويض العادل والكايف لضحايا التعذيب وكفالة للمحاكمة العادلة؛ 
  العـدل يف  منظمـة   وأوصـت   . )٢٥( الدولة يموظفعلى يد   املعاملة  سوء  وغريه من ضروب    

ية غينيا االستوائية بتنفيذ التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعين بالتعذيب إىل غينيا االستوائ            
  بشأن ممارسة اجلـيش والـشرطة التـابعني للدولـة للتعـذيب وغـريه مـن ضـروب                 

  .)٢٦(املعاملة الالإنسانية
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن االعترافات، مبا يف ذلك تلـك الـيت ُتنتـزع                  -١٣

بالتعذيب، ُتقَبل بانتظام يف احملاكم وتشكل يف كثري من األحيان األساس الرئيـسي ورمبـا               
 إالكما شددت على أن املتهمني نادرا ما تتاح هلم إمكانية االستعانة مبحامني         . يد لإلدانة الوح

 ما حيد بشكل خطري من قدرة احملامني على إعداد دفـاعهم             بأيام قليلة، وهو   قبل حماكمتهم 
يف كثري من   غيابياً  والحظت منظمة العفو الدولية كذلك أن املتهمني حياكمون         . بقدر كاف 
، ما يشكل انتهاكا لقـانون      معروفاً يف غينيا االستوائية  احتجازهم  ىت عندما يكون    األحيان ح 

  .)٢٧(غينيا االستوائية والقانون الدويل على حد سواء
عداد كبرية مـن    يف فترات منتظمة أل   حماكمات  إجراء  وذكرت منظمة العفو الدولية       -١٤

وأفـادت منظمـة    . ٢٠٠٨وليه  ي/يف متوز وكان أحدثها    ،املتهمني بالتآمر لقلب نظام احلكم    
. العفو الدولية أن هذه احملاكمات مل متتثل بدرجات متفاوتة للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة  

واضطلعت هبا يف املاضي بانتظام حماكم عسكرية، اعتمدت إجراءات موجزة ومل تراع احلق             
كومـة وقليلـي أو     يف الطعن يف قرار اإلدانة أو احلكم، وكان القضاة يعينون من طرف احل            

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن بعـض حماكمـات          . عدميي التدريب يف جمال القانون    
املعارضني السياسيني وغريهم من املتهمني بالتآمر لقلب نظام احلكم أو مبحاولة القيام بذلك             
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 وأوصت. )٢٨(بصورة فجة غري أهنا كانت غري عادلة      .  يف حماكم مدنية   ٢٠٠٢جرت منذ عام    
  منظمة العفو الدولية بأن يقوم بعمليات التوقيف موظفو إنفـاذ القـوانني وفقـا للقـانون               

 املـسائل   يف إال ُتستعمل احملاكم العسكرية حملاكمة املدنيني أو حماكمـة العـسكريني            أالوب
  .)٢٩(العسكرية الصرفة وبأن ُتجرى كل احملاكمات وفق املعايري الدولية للمحاكمة العادلة

 من الدستور، فإن منظمة     ١٣ن احلق يف املثول أمام احملكمة مكفول يف املادة          ورغم أ   -١٥
ـ العفو الدولية رأت أن السلطات ال تراعيه، ودعت احلكومة إىل كفالـة أن    أوامـر  شكل ت

.  وأن تعالَج أوامر اإلحضار على سبيل االستعجال       الًأمام احملكمة سبيل انتصاف فعا    اإلحضار  
 ساعة ليضفي قاض الصبغة     ٧٢تجزين على حمكمة يف غضون      كما أوصت بكفالة عرض احمل    

  .)٣٠(القانونية على احتجازهم، وفقا للقانون، أو إطالق سراحهم
وحسبما أوردته منظمة العفو الدولية، تقع انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق نظام              -١٦

 ٨٣ص املـادة    وبينما تن . قضائي ضعيف يفتقر إىل االستقاللية ويف ظل غياب سيادة القانون         
 منه على أن رئيس اجلمهورية هو القاضي ٨٦من الدستور على استقاللية القضاء، تنص املادة 

ومن حيث املمارسة، ال يوجـد  . ٨٣ما ميكن اعتباره ملغيا ألحكام املادة    وهو  األول لألمة،   
الطـابع  أي متييز واضح بني مهام الفروع املختلفة لقوات األمن التابعة للدولة، اليت تكتسي              

وأوصت منظمة العفو الدولية بإجراء إصالحات      . )٣١(العسكري وتسيطر على النظام القضائي    
لكفالة استقاللية القضاء وبإصالح قوات األمن لتحديد مسؤوليات كل فرع بوضوح وإلهناء            

  .)٣٢(تدخلها يف شؤون النظام القضائي
كانت شؤوهنا تقع ضمن    وحسبما ذكرته منظمة العفو الدولية، فإن السجون، وإن           -١٧

نطاق والية وزارة العدل، ختضع فعليا لسيطرة وزارة الدفاع، حيث يضطلع اجلنـود مبهـام               
  .)٣٣(حراس السجون

  حرية احلركة  -٣  
الحظت منظمة العفو الدولية أن اجلنود يقيمون يف كثري من األحيان حواجز غـري                -١٨

وكثريا ما ُيحتَجـز    . و يغادرون القرى  قانونية على الطرق ويطلبون دفع مقابل ممن يدخلون أ        
  .)٣٤(من يرفضون الدفع عدة ساعات ويتعرضون للضرب

  مي، واحلـق يف املـشاركة يف احليـاة        حرية التعبري وإنشاء اجلمعيات والتجمـع الـسل         -٤  
  العامة والسياسية

أي شكل من وسائط اإلعالم     تقمع  احلكومة  إن  منظمة رصد حقوق اإلنسان،     تقول    -١٩
ورغم أن وسائط اإلعالم أبرزت يف بعض األحيـان جتـاوزات املـسؤولني       .  تقريبا املستقلة

بعبارات عامة، فإن االنتقاد العلين واإلعالمي للمؤسسات العامة ولسوء إدارة القطاع العـام             
والحظت منظمـة رصـد حقـوق       . وانتقاد الرئيس وقوات األمن حمظور    . منهي عنه بشدة  

وحسبما نقلته منظمـة    . وف منتشران بالتايل على نطاق واسع     اإلنسان أن الرقابة الذاتية واخل    
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يف كرابـع دولـة     غينيا االستوائية   تصنف  رصد حقوق اإلنسان عن جلنة محاية الصحفيني،        
 رقابة  ١٩٩٢وجييز قانون الصحافة احلايل الصادر يف عام        . ترتيب أشد البلدان رقابة يف العامل     

ت اخلمس املاضية، نشطت احلكومة بصفة خاصة       ويف السنوا . مجيع املنشورات على  احلكومة  
يف تقييد حريات وسائط اإلعالم فيما يتعلق بقطاع النفط يف البلد وما يتصل بـذلك مـن                 

  .)٣٥(ادعاءات الفساد
وبسبب الرقابة والقمع واخلوف، ال توجد صحافة مستقلة جادة يف غينيا االستوائية،              -٢٠
جريدتان غري خاضعتني لسيطرة    وتصدر  . سانمنظمة رصد حقوق اإلن   أيضا  ما الحظته    وفق

وحسبما أوردته منظمة   . ستطيع أي منهما نشر تقارير تنتقد نشاط احلكومة       ولكن ت الدولة،  
رصد حقوق اإلنسان، ال ميكن طبع اجلريدة الوحيدة املستقلة، نظرا النعدام املادة اإلخباريـة           

كما حيتـاج   .  بيعها  عدم إىللديهم أدى   نسخ منها   ضبط  نفسها، وألن خوف اجلمهور من      
. )٣٦(أصحاب حمالت البيع لترخيص رمسي لبيع أو توزيع اجلرائد أو اجملالت اإلخبارية الدولية            

. إلذاعة والتلفزيون التابعني للدولة   ال يوجد سوى ا   وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه       
أوبيانغ مانغي، الذي يدير    ويدير احملطة اإلذاعية اخلاصة الوحيدة جنل الرئيس، تيودورين نغوميا          

  .، وهي قناة تلفزيونية تبث عن طريق شبكة الكابل تقع يف باتاTelevision Asongaأيضا قناة 
اإلذاعة والتلفزيون احمللية، ويشري    أحزاب املعارضة من الوصول إىل هيئة        احلكومة عموما    ومتنع

أوصت منظمة رصـد حقـوق      و. املذيعون إىل املعارضة بطريقة سلبية يف الربامج اإلخبارية       
  اإلنسان مبراعاة وتعزيز حرية التعبري وفقا لاللتزامات الدولية يف جمـال حقـوق اإلنـسان،              

ـ            ب لوسـائط اإلعـالم ال يـسمح برقابـة         مبا يف ذلك من خالل سن إطار قانوين مناس
  .)٣٧(احلكومة للمنشورات

عارضني السياسيني منذ    امل املعتقلني من وحسب ما قالته منظمة العفو الدولية، اخنفض          -٢١
غري أن االعتقال التعسفي للنشطاء السياسيني وغريهم ممن ميارسـون سـلميا            . ٢٠٠٦عام  

حقهم يف حرية التعبري أو التجمع أو إنشاء اجلمعيات واحتجازهم لفترات وجيزة دون هتمـة         
واملـدن  ، ولو على نطاق أضيق، وال سيما يف املناطق النائيـة            قائماًأو حماكمة أمر ال يزال      

وُيحتجز املوقوفون عادةً فترات قصرية تتراوح بني       . األصغر حجما يف اجلزء القاري من البلد      
. لتأمني اإلفـراج عنـهم    " غرامات"وُيجَبرون يف كثري من األحيان على دفع        . يوم وأسبوع 

والحظت منظمة العفو الدولية أن هذه االعتقاالت جتري دون أمر توقيف ويف كـثري مـن                
  احلـاكم أوامر من السلطات السياسية املدنيـة وأعـضاء احلـزب الـدميقراطي             األحيان ب 

التقارير، عنـدما تنفـذ الـشرطة       تقول  ، حسبما    حاضرين لغينيا االستوائية، الذين يكونون   
عـادةً يف   تزداد  وترية توقيف املعارضني السياسيني     أن  منظمة العفو الدولية    تذكر  و. أوامرهم

 جيري القبض عليهم ملمارستهم سلميا حقهم يف حرية التعبري          فترات إجراء االنتخابات، حيث   
وقالت منظمة العفو الدولية إن الـسجناء الـسياسيني، وإن   . )٣٨(والتجمع وإنشاء اجلمعيات  

ال ُيعذَّبون بدنيا، يتعرضون ألشكال أخرى من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية            كانوا
رهن احلبس االنفرادي فتـرات مطولـة وهـم مكبلـون           أو املهينة، ويشمل ذلك وضعهم      
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وأوصت منظمة رصد حقـوق  . )٣٩(ومقيدون، وحرماهنم من الرعاية الطبية والطعام الكافيني      
يني وتقدم معلومات عـن أمـاكن       اإلنسان احلكومة بأن تضع قائمة شاملة للسجناء السياس       

  .)٤٠(مجيع السجناء وجود
 ممارسة احتجـاز منتقـدي احلكومـة        استمرار وأشارت منظمة العفو الدولية إىل      -٢٢

تهم للمحتجزين الواملعارضني السياسيني املعروفني دون هتمة أو حماكمة فترات طويلة، وُتوجَّه          
وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بأن تكفل       . أحيانا بعد أشهر بل سنوات من االحتجاز      

وقيـام   ،إنشاء اجلمعيات والتجمع   و ،أي شخص ملمارسته حقه يف حرية التعبري      عدم اعتقال   
  .)٤١(بعمليات االعتقال وفقا للقانونموظفي إنفاذ القوانني 

أنه وإن كانت غينيا االستوائية دميقراطية      وشددت منظمة رصد حقوق اإلنسان على         -٢٣
متعددة األحزاب ظاهرياً فقد جنحت احلكومة، بقيادة احلزب الدميقراطي لغينيا االستوائية يف            

على احتكارها الفعلي للحياة السياسية باستعماهلا املالحقات اجلنائيـة والتخويـف           احلفاظ  
 سنة لـسيطرة    ٣٠ وذكَّرت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن البلد خيضع منذ حنو            .واإلكراه

الرئيس تيودورو أوبيانغ، ومل جتر أي انتخابات حرة ونزيهة منذ احلصول على االستقالل يف              
  .)٤٢(١٩٦٨عام 
  ضافت منظمـة رصـد حقـوق اإلنـسان أن الـدعوة إىل االنتخابـات يف               وأ  -٢٤

 - رافقها ختويف أعضاء أحـزاب املعارضـة وحبـسهم           ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢أعوام  
وتشدد منظمـة رصـد     .  لتربير إجراءاهتا  يةواستخدمت احلكومة ذريعة إحباط حماولة انقالب     

 موجات اعتقاالت للسياسيني    عادةًتعقبه  حقوق اإلنسان على أن اإلعالن عن مؤامرة حمبطة         
ورغـم أن   . املنتمني إىل املعارضة احلقيقية واملتخيلة وملوظفني عسكريني وأسرهم وأصدقائهم        

منظمة رصد حقوق اإلنسان ليست يف وضع يسمح هلا بالتحقق مما إذا كانت كل حماولـة                
حقيقية بالفعل، فإهنا وثقت أمناط االنتـهاك املرتبطـة مبواجهـة    هي حماولة انقالب مزعومة   

وحسبما أوردته املنظمة، تشمل هذه االنتهاكات      . احلكومة ملعارضيها احلقيقيني أو املتخيلني    
االعتقال التعسفي واالحتجاز دون حماكمة والتعذيب واملضايقة واإلعـدام خـارج نطـاق             

لية أن ادعاءات حماوالت االنقالب واعتـداءات       كما ذكرت منظمة العفو الدو    . )٤٣(القضاء
 سجينا سياسيا يقضون  ٣٠أخرى أدت إىل االعتقال التعسفي للمعارضني السياسيني وأن حنو          

حاليا عقوبات طويلة بعد إدانتهم يف حماكمات غري عادلة بالتآمر على احلكومـة أو حماولـة                
ءات لكفالة انتخابات حـرة     وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان باعتماد إجرا      . )٤٤(قلبها

ونزيهة وشفافة، ويشمل ذلك تسجيل املصوتني والتدريب على إجراء االنتخابات ورصدها،           
والسماح للمراقبني والصحفيني األجانب حبضورها وكفالة حقوق املعارضة يف السفر حبريـة   

  .)٤٥(وعقد لقاءات ونشر آرائها واالستفادة على قدم املساواة من وسائط اإلعالم
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  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٥  
ال توجد أي بيانات إحصائية     إنه  احملامني من أجل حتقيق تنمية مستدامة       تقول منظمة     -٢٥

غري أن مثة مؤشرات واضحة على      . بشأن العمل، وحىت لو ُوجِدت فال ميكن احلصول عليها        
انتشار وكاالت التوظيف، الـيت  ىل وترجع جذور املشكلة إالبلد مرتفع،   معدل البطالة يف    أن  

وبغية احلصول على عمل، يضطر أصحاب      . ممن تعثر له على عمل    عموالت مرتفعة   تتقاضى  
وتتسبب هذه املمارسة الـشائعة  . الطلبات إىل دفع مبالغ هائلة من األموال يف شكل رشاوى         

يادة فقر العديـد مـن      ، وبالتايل ز   كثرياً مستويات البطالة ارتفاع  للغاية وال ُيعاقَب عليها يف      
ومثة ممارسة فاسدة أخرى تتمثل يف اقتطاع الشركات مبالغ من أجور املـستخدمني             . األسر

ـ أيضا  هناك  وباإلضافة إىل هذه االقتطاعات،     . لدفعها إىل احلزب السياسي احلاكم     ضرائب ال
 وتساهم هذه الرشـاوي . بالضرائب اليت قد تتصل أو ال تتصل خرىاألبايات  اجلشخصية و ال

وهو مـا يتـضح   واالقتطاعات اهلائلة غري القانونية من األجور يف ارتفاع مستويات البطالة،    
األعداد الكبرية من العاطلني من املواطنني وغري املواطنني، الذين جيوبون شـوارع            من  يوميا  

  .)٤٦(املدن الرئيسية يف احملافظات واملقاطعات
سن القـانون العـام     إنه رغم    مستدامة    احملامني من أجل حتقيق تنمية     وتقول منظمة   -٢٦

)  املتعلق بالنقابـات وعالقـات العمالـة       ١٢/١٩٩٢القانون رقم   (للعمل وقانون النقابات    
العاملني لـدى   والتصديق على إعالنات منظمة العمل الدولية، فإن احلكومة ال تكفل حقوق            

وتنحـصر  . إليها أو االنضمام    النقاباتأصحاب العمل، وال يتمتع األشخاص حبرية تشكيل        
، ما يـشكل انتـهاكا لقـانون        )املكاتب العامة (حرية إنشاء اجلمعيات يف مكاتب املوثقني       

كما ال توجد أي آليات رمسية للمساومة اجلماعيـة فيمـا يتعلـق            . النقابات املذكور أعاله  
أنـشأه  حق اإلضراب الذي    على  القانون  وال ينص   باألجور وغري ذلك من حقوق العمالة،       

احملامني من أجل حتقيق تنمية مستدامة أن هذه األوضاع         منظمة  وتذكر  ). ١٠املادة   (الدستور
تشكل انتهاكا ملختلف اتفاقات منظمة العمل الدولية وقراراهتا وللعهد الدويل اخلاص باحلقوق 

  .)٤٧(االقتصادية واالجتماعية والثقافية وللدستور وقانون العمالة الوطين

  ماعي ويف مستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجت  -٦  
مـا  حققت  غينيا االستوائية   إن  احملامني من أجل حتقيق تنمية مستدامة،       تقول منظمة     -٢٧

 يف املائـة  ٢٦,٢( أحد أعلى معدالت النمو االقتصادي يف العامل        ٢٠٠٦ و ٢٠٠١بني عامي   
ـ       ). صندوق النقد الدويل  لبيانات   وفقا ن الـنفط،   وللطفرة يف النمو صلة مباشرة بالتنقيب ع

ولكن الطفرة االقتصادية ال تنعكس يف ترتيب البلد يف دليل التنمية البشرية، حيث احتلـت               
  ق االقتصادية واالجتماعيـة علـى أن      وشدد مركز احلقو  . )٤٨(٢٠٠٦ يف عام    ١٢٠الرتبة  

غينيا االستوائية أصبحت أغىن بلد يف أفريقيا جنوب الصحراء منذ اكتشاف احتياطات النفط             
ويفوق نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل احمللي   . لطبيعي يف التسعينات من القرن املاضي     والغاز ا 
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية، ولكن حنو ثلثي الغينـيني            ٢٦ ٠٠٠حاليا  
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  الر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة       االستوائيني ال يزالون يعيشون على أقـل مـن دو         
  .)٤٩(يف اليوم

د مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية على أن غينيـا االسـتوائية ال تفـي              وشد  -٢٨
إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     " أقصى قدر من املوارد املتاحة    "بشروط استخدام   

. والثقافية، وفقما يقتضيه العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           
شهدت  ال تفي غينيا االستوائية بالتزاماهتا األساسية الدنيا فحسب بل  وحسبما أفاد به املركز،   

 يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وخباصة احلقوق يف الغذاء والـصحة            اًتقهقرأيضاً  
ودعا املركز الدولة إىل منح األولوية العاجلة ملسألة كفالة ختصيص أقصى قـدر        . )٥٠(والتعليم

  .)٥١( السكانلكلإلعمال احلقوق األساسية من املوارد املتاحة 
وعلى حد رأي منظمة رصد حقوق اإلنسان، فإن األدلة على وجود صلة بني سوء                -٢٩

اإلدارة املالية ونقص متويل اخلدمات االجتماعية األساسية صارخة لدرجـة أهنـا تفـرض              
ي أمهية بالغـة    ن اخلدمات واملؤسسات اليت تكتس    بدون داع ع   حتوَّلاالستنتاج بأن األموال    

العدل يف  منظمة  وحسبما أفادت به    . )٥٢(االقتصادية واالجتماعية أهايل البلد   إلعمال حقوق   
 يف املائة من جمموع عائدات ٤٠ بتخصيص ١٩٩٧غينيا االستوائية، تعهدت احلكومة يف عام       

لغ النفط للقطاع االجتماعي، ولكن يستحيل بسبب هيكل امليزانية غري الفعال التحقق من مب            
من اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة والتجـارة         املتجمع  (األموال املوجود يف اخلزائن الوطنية      

. واملبالغ املخصصة لقطاعات وبرامج حمددة أو إجراء مراجعة حلساباهتا أو تقييمها )والضرائب
 العدل يف غينيا االستوائية على أن عدم وجود الشفافية فيما يتعلق بامليزانيـة              منظمةوشددت  

الفـساد  اسـتمرار   بالتـايل   ويتيح  كن احلكومة وموظفيها من العمل يف مناخ من السرية،          مي
وأبدى مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية آراء مماثلة،       . )٥٣(بدون رقابة واملشاكل املنهجية   

اخـتالس األسـرة احلاكمـة     ادعاءات  وأشار فضال عن ذلك إىل دراسات وتقييمات توثق         
  .)٥٤(الرات من عائدات النفط والغاز بتواطؤ من شركات أجنبيةمن الدوللمليارات 

وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن احلكومة مل ختفـق يف كـبح الفـساد                 -٣٠
وأفـادت أن   . إدارة ثروهتا من عائدات النفط    ولكنها أيضاً تسيء دائماً     املستشري فحسب،   

الت متدنية جدا يف جمـال      احلكومة وقعت عقودا مواتية جدا لشركات النفط وحققت معد        
ووثقت منظمـة   . )٥٥(حتصيل العائدات ومل تراجع احلسابات اليت ُدِفعت فيها عائدات النفط         

ملكية موظفي احلكومـة لألراضـي      : رصد حقوق اإلنسان ممارسات مشبوهة عديدة منها      
املؤجرة أو املباعة للشركات األجنبية؛ وعقود بني شركات أجنبية وكيانات ميتلـك فيهـا              

وظفو احلكومة أسهماً كثرية؛ وتقدمي املستثمرين األجانب ملنح وخدمات أخرى إىل أقرباء             م
عشرات املاليني من لصفقات تنطوي على سحب موظفي احلكومة؛ وإجراء موظفي احلكومة 

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة بأن       . )٥٦(الدوالرات نقدا أو شراء كماليات    
دارة الثروة النفطية بشفافية، مبا يف ذلك إشهار امليزانية وحتديـد           تضع سياسة مالية واضحة إل    
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كما أوصت باإلعمال التدرجيي    . موقع احلسابات األجنبية وإجراء مراجعة حلسابات احلكومة      
للحق يف احلصول على خدمات الصحة والتعليم وبكفالة ختصيص املوارد املناسـبة لـذلك              

 وإمكانية التحقق منـها     األصول اململوكة هلم  عن  الغرض؛ وبكفالة إعالن موظفي احلكومة      
؛ وبإنشاء جلنة ملكافحة الفساد تتمتع باسـتقالل        )وفق ما ينص عليه قانون غينيا االستوائية      (

حقيقي وبصالحيات التحقيق يف املمارسات الفاسدة ومالحقة املتورطني فيها وبـالترخيص           
  .)٥٧(بنشر ميزانيات احلكومة االحتادية واحلكومات احمللية

العدل يف غينيا االستوائية، اختذت احلكومة من خـالل        منظمة  ووفق ما أشارت إليه       -٣١
 خطوات أولية إلنشاء اللجنة الالزمة لتنفيـذ        ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥مرسومني رئاسيني يف عامي     

التدابري اليت تشترطها مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية وتعيني أعضاء تلـك             
ويشكل .  بلدا مرشحا لالنضمام إىل املبادرة٢٠٠٨حت غينيا االستوائية يف عام اللجنة، وأصب

 يف املائة من االقتصاد، ويدل بالتايل مسعى احلكومة ألن تصبح غينيا االستوائية بلدا ٩٠النفط 
ممتثال لشروط مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية على حصول حتول إجيايب يف             

غري أن هذا التحول ال يرقى إىل مـستوى اإلصـالح           . در أكرب من الشفافية   السياسة حنو ق  
من احلصول على املعلومات املتعلقة باحلكومة يف جمايل        أهايل غينيا االستوائية    املطلوب لتمكني   

العدل يف غينيا االستوائية مبواصلة تنفيذ الربامج       منظمة  وأوصت  . )٥٨( وضع القوانني وامليزانية  
لشروط مبادرة الشفافية يف جمـال الـصناعات        " البلد املمتثل "زمة لبلوغ وضع    احلكومية الال 

االستخراجية ولتوسيع نطاق هيكل شفافية املبادرة ليشمل العملية احلكومية لوضع امليزانيـة            
  .)٥٩(برمتها ولصرف األموال املخصصة لتنمية الرأمسال البشري

القطاع الفرعي للـضمان    إن  ستدامة  احملامني من أجل حتقيق تنمية م     وتقول منظمة     -٣٢
مبان وموارد مادية أخرى كثرية، ميلك االجتماعي، الذي تديره هيئة ختضع لسيطرة احلكومة، 

ال يوفر التغطية ألعداد كبرية من    ولكن القطاع   تتسبب يف تكاليف ضخمة للتشييد والصيانة،       
 لكفالة قدر أكرب من      أي بيانات إحصائية للجمهور    وال تتوفر . األشخاص، كما كان مقررا   

  .)٦٠(الشفافية فيما يتعلق بأنشطة هذه اهليئة العامة
ثالث أكرب  هي  غينيا االستوائية   إنه رغم أن    العدل يف غينيا االستوائية،     وتقول منظمة     -٣٣

 يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة        ٢٠بلد منتج للنفط يف أفريقيا جنوب الصحراء، فإن         
 يف ٤٠وقد أعربت احلكومة عن التزامها بتخصيص    .  سوء التغذية املزمن   يف الدولة يعانون من   

  إعانة غذائيـة حمـدودة إىل ميزانيـة       املائة من عائدات النفط للقطاع االجتماعي وستضيف        
   العـدل يف   منظمـة غـري أن    .  للمساعدة على حتمُّل تكلفة الغـذاء املتزايـدة        ٢٠٠٩عام  

البنية اع االجتماعي تركز بالدرجة األوىل على تطوير غينيا االستوائية الحظت أن ميزانية القط  
 يف املائة من ميزانية برنامج االسـتثمارات العامـة          ٢,٦األساسية؛ حيث مل ُيخصص سوى      

  .)٦١( يف املائة للرئاسة٣,٢للصحة، وأقل من 
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 احملامني من أجل حتقيق تنمية مستدامة أن املؤشرات املتعلقـة بقطـاع       منظمةوتفيد    -٣٤
 سنة؛ ومعـدل    ٤٢معدل العمر املتوقع    يبلغ  : دعو إىل القلق، وأوردت األمثلة التالية     الصحة ت 

، ) يف املائـة   ٣٨(إلصابة باملالريا   ا معدل   ويرتفع لكل ألف مولود حي؛      ١٢٢وفيات الرضع   
؛ ومعدل  ) يف املائة، حسب نوع املرض     ٤٠-٣٢(تلقيح األطفال   مستوى  ويرافق ذلك تدين    

 يف املائة يف    ٨ سنة بلغ    ٢١ و ١٥من تتراوح منهن أعمارهن بني      وفيات األمهات فيما خيص     
ويتعارض هذا كله مع خمطط احلكومة، الذي يتماشى واألهـداف اإلمنائيـة            . ٢٠٠١عام  

والحظ مركـز احلقـوق     . )٦٢("٢٠٢٠الصحة للجميع حبلول عام     "لأللفية املتمثلة يف توفري     
ــة أن  ــصادية واالجتماعي ــدالت االقت ــاع مع ــات ارتف ــاتوفي ــع واألمه    يفالرض

وأضاف أن . ، ويبدو أن كليهما له عالقة بالنقص يف خدمات الصحة اإلجنابية    غينيا االستوائية 
يف جمال الصحة أثناء وضع     مهنيني مهرة مؤهلني     يف املائة من النساء فقط يتلقني مساعدة         ٦٥

طفال دون سـن     العدل يف غينيا االستوائية أن معدل وفيات األ        منظمةوالحظت  . )٦٣(املولود
 رغم إلزام الدستور للدولة بتعزيز الرعايـة        ١٩٩٠اخلامسة من العمر ارتفع باطراد منذ عام        

كما الحظت  . )٦٤(الصحية األساسية وارتفاع عائدات احلكومة من استغالل املوارد الطبيعية        
 سـبعة يف املائـة مـن        ٢٠٠٥العدل يف غينيا االستوائية أن احلكومة أنفقت يف عام          منظمة  

 يف املائة من ميزانية برنـامج       ٢,٦ميزانيتها اإلمجالية على الصحة بينما اخنفض هذا املبلغ إىل          
  .)٦٥(٢٠٠٧االستثمارات العامة يف عام 

 العدل يف غينيا االستوائية أن املالريا ال تزال تدمر غينيا االسـتوائية             منظمةوأفادت    -٣٥
 املائة من وفيات األطفال دون سن        يف ٢٤ يف املائة من وفيات الرضع و      ٣٨حيث تتسبب يف    

  وقالت إن احلكومة، مبساعدة من جهات راعية من قطاع الشركات، نفـذت يف            . اخلامسة
مشـل رش النـاموس احلامـل    ( برناجما مدته مخس سنوات للقضاء على املالريا         ٢٠٠٤عام  

 على تـشخيص    للمالريا باملبيدات وتقدمي الرعاية الطبية للمصابني باملالريا وتدريب األطباء        
غري أن الدولة ال تستصوب فكرة . ناجحااحلكومة أن تعتربه ال بد كان و، )املالريا يف املرضى

 من األطفال الذين تقـل  ٩٩تقدمي العالج من املالريا على فترات متقطعة للحوامل، وال ينام  
 مـة منظوأوصت  . )٦٦(أعمارهم عن مخس سنوات حتت النواميس املعاجلة باملبيدات احلشرية        

العدل يف غينيا االستوائية مبواصلة برنامج القضاء على املالريا وبتوسيع نطاقه ليشمل تـوفري              
النواميس املعاجلة باملبيدات احلشرية ليستعملها من تقل أعمارهم عن مخـس سـنوات مـن        

  .)٦٧(األطفال والعالج الوقائي من املالريا للحوامل على فترات متقطعة
نتائج التعداد الثاين للسكان     من أجل حتقيق تنمية مستدامة أن         احملامني منظمةوتذكر    -٣٦

 أربعة إىل مخسة بالغني     ١٩٨٣كل وحدة سكنية كان يسكنها يف عام        والسكن تشري إىل أن     
وإذا أخذنا يف االعتبار التزايد السكاين الذي أفرزه اكتشاف احتياطات الـنفط،  . يف املتوسط 

 احملامني مـن أجـل      منظمةوحسبما أوردته   . )٦٨(ن بكثري فإن هذا املتوسط بالتأكيد أعلى اآل     
حتقيق تنمية مستدامة، تستعمل احلكومة أسلوب نزع امللكية بالقوة كوسـيلة حلـل ذلـك               

 ٢٠٠٠ومل ُيدفع التعويض حىت اآلن عن عمليات نزع امللكية اليت جرت منذ عـام            . املشكل
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، الـذي   ٨/٢٠٠٥ للقانون رقـم     ا يشكل انتهاكا  ممبداعي املصلحة العامة أو االجتماعية،      
 عمليات اإلخـالء    وأثرت. يشترط دفع التعويض قبل احتالل اهليئة النازعة للملكية لألرض        

إىل آخـرين   أضـيفت    أسرة   ٣٠٠  على القسري اليت تسببت فيها حاالت نزع امللكية هذه       
 ١ ٥٠٠و ١ ٠٠٠كثريين فقدوا بيوهتم جراء حوادث احلرائق، حيث يتراوح اجملموع بـني            

  بالغ يعانون من الضعف أو يتعرضون للتمييز من قبـل الدولـة نظـرا لوجـود نقـص يف          
  .)٦٩(السكن العام

تتمتـع  غينيا االستوائية   أنه رغم أن    والحظ مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية        -٣٧
 أقل  فإنمستوى من نصيب الفرد يف الناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا جنوب الصحراء،             بأعلى  

على املياه املأمونة وال يستفيد سوى أكثر من نصفهم بقليل مـن            حيصلون  نصف سكاهنا   من  
الـذين يعيـشون يف     أهايل البلد   ويستفيد أقل من نصف     . خدمات الصرف الصحي الكافية   

، وهذه أدىن نـسبة مـن الـسكان         مصادر مياه حمسنة  من  )  يف املائة  ٤٥(املناطق احلضرية   
ويف املناطق الريفية، ال حيصل على املياه املأمونـة         . لصحراء أفريقيا جنوب ا   كلاحلضريني يف   

كما أن االستفادة من خدمات الصرف الصحي األساسـية         .  يف املائة من السكان    ٤١سوى  
 يف املائـة    ٤٦ يف املائة من السكان احلضريني و      ٦٠ذلك أنه يستفيد    : الكافية ال تزال حمدودة   

وحسبما أفاد به مركـز     .  الصرف الصحي الصاحلة   من املقيمني يف املناطق الريفية من مرافق      
احلقوق االقتصادية واالجتماعية، يبدو أنه مل حيصل أي تقدم يف حتسني مستوى االستفادة من              

، رغم االرتفاع السريع يف     ٢٠٠٦ وعام   ١٩٩٠خدمات الصرف الصحي يف الفترة بني عام        
الدولة بأن ختصص حصة أكـرب      العدل يف غينيا االستوائية     منظمة  وأوصت  . )٧٠(ثروات البلد 

من اإلنفاق االجتماعي للصحة واملياه والصرف الصحي وبأن حتسن نسبة االستفادة من املياه             
  .)٧١(النظيفة وخدمات الصرف الصحي يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء

  احلق يف التعليم  -٧  
لدستور يكفـل التعلـيم     ا ه رغم أن  الحظ مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية أن       -٣٨

أقل من املعدل اإلقليمي وال     األساسي اجملاين، فإن املبلغ املخصص للتعليم من ميزانية احلكومة          
  .)٧٢(يكفي لكفالة تعميم االلتحاق بالتعليم االبتدائي

،  احملامني من أجل حتقيق تنمية مستدامة، ُيعد نظام التعليم احلايلمنظمةوحسبما قالته   -٣٩
البلد منذ حصوله علـى     تعليمي عموماً يف     أفضل نظام    ،يف ضوء األحكام القانونية   إذا ُبِحث   
غري أن قطاع التعليم يعاين من مشاكل، وال سيما تدين نسبة اإلنفـاق الـوطين               . االستقالل

معـدل  اخنفـاض   لتالميذ سلبية يف مجيع املـستويات؛ و      إىل ا درسني  املاملخصص له؛ ونسبة    
  .)٧٣(االلتحاق باملدارس
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 أطفال غينيا االستوائية   يف املائة من     ٣٣العدل يف غينيا االستوائية أن      وتذكر منظمة     -٤٠
احتماالت االلتحاق  كما الحظت أن    . فقط يصلون إىل الصف األخري من املدرسة االبتدائية       

األطفال الذين يعانون من سوء التغذية ويفتقرون إىل     باملدرسة واستكمال التعليم تقل يف حالة       
لتوفري االحتياجات األساسـية    املخصصة  املوارد احلكومية   ومع زيادة    .يات األساسية الضرور

الغذاء والصحة والصرف الصحي، سيزداد احتمال إمتام األطفال لتعليمهم االبتدائي          مثل  من  
لتلبية احتياجاهتم واحتياجـات أسـرهم      عنها  أو االنقطاع   باملدرسة  عدم االلتحاق   بدالً من   
 العدل يف غينيا االستوائية بتخصيص حصة أكرب من اإلنفـاق           منظمةوصت  وأ. )٧٤(األساسية

  .)٧٥(االجتماعي للتعليم
وحسبما أورده مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية، تثري التباينـات الـصارخة             -٤١

القائمة بني اجلنسني يف جمال التعليم تساؤالت عما إذا كانت غينيا االستوائية تتخذ خطوات              
لتمييز القائم على أساس نوع اجلنس ولكفالة املساواة يف احلصول على التعليم للنساء ملواجهة ا
من املرجح أن يبلـغ عـدد       فيما يتعلق مبستوى التعليم الثانوي أنه       املركز  والحظ  . والفتيات

البنات، حيث تبلغ نسبة اإلناث للذكور      عدد  باملدارس الثانوية ضعف    األوالد الذين يلتحقون    
  .)٧٦( يف املائة٥٧ بااللتحاق باملدارس الثانوية فيما يتعلق

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً   
 .ال ينطبق
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