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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التاسعة واألربعـني   املالحظات اخلتامية للجنة اليت اعتمدهتا يف دورهتا            
يف غياب تقريـر أويل مـن       ) ٢٠١٢نوفمرب  /رين الثاين  تش ٣٠-١٤(

  غينيا االستوائية
يف غياب تقرير أويل من الدولة الطرف، نظرت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية                -١

لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        اواالجتماعية والثقافية يف تنفيذ الدولة الطرف       
) 46 و E/C.12/2012/SR.45 (٤٦ و ٤٥ يف جلستيها    E/C.12/CMR/2-3)(واالجتماعية والثقافية   

 املعقـودة   ،٥٨واعتمدت اللجنة يف جلستها     . ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٢املعقودتني يف   
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠ يف

  مقدمة  -ألف  
عرب عنها أعضاء اللجنة    ميكن أن تساعد هذه املالحظات، فضالً عن الشواغل اليت أ           -٢

، الدولة الطرف ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢أثناء تبادل اآلراء مع ممثلي الدولة الطرف يف  
غري أن اللجنة تود أن تشري إىل أن هذه املالحظات ليست شـاملة             . يف حتضري تقريرها األويل   

طرف ليست مصادر القلق    وأن املسائل اليت أثريت أثناء احلوار الذي أُجري مع ممثلي الدولة ال           
بل تدعو اللجنـة الدولـة      . األويل عليها الوحيدة وبالتايل ال ينبغي أن يقتصر حمتوى التقرير         

الطرف إىل حتضري تقرير أويل شامل، باالستناد إىل املبادئ التوجيهية املعلقة بالوثائق اخلاصـة         
اخلطـوات املتبعـة    ، ويتطـرق إىل     )E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨باملعاهدات املُعتمدة يف عـام      

  . للمحافظة على كافة احلقوق املنصوص عليها يف العهد
، يف دورهتا السابعة    املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    وقررت اللجنة     -٣

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      واألربعني، أن تنظر يف تنفيذ      
 من  ١٧ و ١٦تقدمي تقارير مبوجب املادتني     بطراف اليت مل تف بالتزامها      يف عدد من الدول األ    

  . رة املقَدمة إليها هبذا الشأنالعهد، رغم الطلبات املتكر
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نشأه العهد إىل ضمان إبالغ الدول األطراف       يهدف إجراء تقدمي البالغات الذي أ     و  -٤
من خالل اللجنة، إبالغ اجمللـس      ، و باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية   

والـصعوبات  حترزه الدول والتقدم الذي تتخذها تلك االقتصادي واالجتماعي، بالتدابري اليت   
وال ميثـل   . احلقوق املعترف هبا يف العهد    الرامية إىل ضمان مراعاة     جهودها  ها يف   تواجهاليت  

   . يعترض عمل اللجنة حقيقياًإمنا عائقاًو للعهد فحسب، عدم تقدمي التقرير انتهاكاً
عندما ال تقدم احلكومة أية معلومات بشأن الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب           فإنه  بالتايل،    -٥

العهد، ستضطر اللجنة إىل االستناد يف مالحظاهتا إىل املعلومات اليت تقدمها املصادر احلكومية             
ـ  ويف حني توفر املصادر احلكومية الدول     . الدولية واملصادر غري احلكومية    بيانـات  اً  ية أساس

تتسم املعلومات اليت تقدمها     فيما خيص بلداً من البلدان،       إحصائية ومؤشرات اقتصادية رئيسية   
بقدر أكـرب مـن     حبكم طبيعتها   الكتابات اجلامعية واملنظمات غري احلكومية والصحافة       عنه  

، مينح احلوار   ففي الظروف العادية  . فيهاالنتقاد لألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية      
لكـي  ناء بني الدولة الطرف اليت تقدم تقريرها واللجنة حكومة الدولة الطرف الفرصـة              الّب

  . اللجنة أن سياساهتا تتماشى مع العهدتثبت تفنيد االنتقادات وحتاول آرائها وتعرض 
اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       انضمت غينيا االستوائية إىل العهد      و  -٦

 كـانون   ١٣ويف  . رها األويل مل تقدم تقري  مع ذلك    و ١٩٨٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ يف   ةوالثقافي
احلقوق االقتصادية  حالة  ، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأهنا ستنظر يف         ٢٠١١ديسمرب  /األول

. ٢٠١٢ نوفمرب/يف تشرين الثاين  املزمع عقدها   واالجتماعية والثقافية يف غينيا االستوائية يف دورهتا        
أُِعـدت يف غيـاب   مسائل ، اعتمد الفريق العامل ملا قبل الدورة قائمة         ٢٠١٢مايو  /ويف أيار 

سـتقدمه   ملساعدة الدولة الطرف يف حتضري تقريرها الذي         (E/C.12/GNQ/Q/1)التقرير األويل   
  . تزويد اللجنة باملعلومات ذات الصلة يف شكل آخرلإىل اللجنة أو 

رف على قائمة املسائل اليت أعـدهتا اللجنـة         وحتيط اللجنة علماً بردود الدولة الط       -٧
)E/C.12/GNQ/Q/1/Add.1 .(        غري أن اللجنة تعرب عن أسفها ألن هذه الردود مل تكن شـاملة
مل تقدم ما يكفي من اإلحصاءات احملََدثة بشأن التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد              ألهنا  و

.  أيام قبل تبادل اآلراء مع الدولة الطـرف    يف الدولة الطرف وألن األجوبة مل تقدَّم سوى بضعة        
وحتيط اللجنة علماً أيضاً حبضور وفد الدولة الطرف يف جلستني من جلسات اللجنة انعقـدتا               

  .  وبتبادل اآلراء الذي جرى بني أعضاء الوفد واللجنة٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ يف
الدولة الطرف على قائمـة     واستندت اللجنة يف هذه املالحظات اخلتامية إىل ردود           -٨

 تـشرين   ٢٢املسائل وعلى املعلومات املقدمة خالل تبادل اآلراء بني الوفـد واللجنـة يف              
 وعلى املعلومات اليت قدمتها مصادر حكومية دوليـة وأخـرى غـري             ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

ورة ولكن نظراً للغياب املؤسف للتقرير األويل الشامل، تظل هذه املالحظات بالضر      . حكومية
 .ذات طابع متهيدي
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  ةياجلوانب اإلجياب  -باء  
حتيط اللجنة علماً بأن غينيا االستوائية عضو يف العديد من معاهدات حقوق اإلنسان               -٩

مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوله االختيـاري األول؛ ويف             
يز العنصري؛ ويف اتفاقية القضاء على مجيـع        االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمي      

أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري؛ ويف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلـا             
االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة؛ ويف              

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو 
  . ويف عدد كبري من اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية املتعلقة حبقوق العمل

  : وحتيط اللجنة علماً كذلك مبا يلي  -١٠
  اعتماد قانون التعليم؛  )أ(  
 التعليم  اعتماد اخلطة الوطنية املتعلقة بإتاحة التعليم للجميع وبرنامج تطوير          )ب(  

  ؛االستوائيةلغينيا 
اعتماد برنامج وطين يهدف إىل تعليم النساء والفتيات األميات أو اللـوايت              )ج(  

  انقطعن عن الدراسة؛
االيـدز، وخاصـة    /اعتماد تدابري خمتلفة لوقف انتشار نقص املناعة البشرية         )د(  

االيدز /ملناعة البشرية قانون خاص بالوقاية من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي ونقص ا          
  .ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص املعنيني

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
نعدام بيانات شاملة وحمدثة ومـصنفة بـشأن التمتـع بـاحلقوق            التأسف اللجنة     -١١

ة يضر بقدريف العهد وتشري اللجنة إىل أن هذا األمر    كرسة  االقتصادية واالجتماعية والثقافية امل   
  . احلقوقبتلك لدولة الطرف على وضع وتنفيذ السياسات العامة املتعلقة ا

 وجتميع اإلحصاءات   نظامها جلمع البيانات  على تعزيز    اللجنة الدولة الطرف     حتث  
املقارنة السنوية احملدثة والتحليالت اإلحصائية عن التمتع باحلقوق املنـصوص عليهـا يف       

وينبغي أن تستويف هذه املعلومات معايري الدقـة        . العهد وذلك يف أقرب اآلجال املمكنة     
إىل وما  يف احلواضر أو األرياف     نس والسكن   العمر واجل الدولية وأن تكون مصَنفة حسب      

وينبغي إيالء اهتمام خاص بأوضـاع أشـد األفـراد          . ذلك من اخلصائص ذات الصلة    
بفريوس صابني  مثل األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص امل     اً،  وهتميشاً  واجلماعات حرمان 

  . اإليدز/البشريةنقص املناعة 
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األويل البيانات اليت جتمعها    ن تقريرها   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّ        
عن  يف العهد، فضالًاملكرسة فيما خيص احلقوق جتريها اإلحصائية املقارنة اليت والتحليالت 

هبذه الكامل ن تأثري على ضمان التمتع    اليت اختذهتا الدولة الطرف م      رياإلشارة إىل ما للتداب   
  . احلقوق والنتائج احملققة

للعهد ال يبّين املركز القانوين املمنوح      من معلومات   وتأسف اللجنة ألن ما قُّدم إليها         -١٢
  .قد اعتدت به يف قراراهتايف النظام القانوين احمللي أو ما إن كانت احملاكم احمللية حتديداً 

توضيح املركز القـانوين للعهـد يف       تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن          
النظام القانوين احمللي يف تقريرها األويل وأن تضمِّن تقريرها معلومات بشأن األحكام اليت             

ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتبـاه  . فيما يتعلق بتنفيذ العهد  صدرت عن القضاء احمللي     
  . العهد حملياًبشأن تطبيق ) ١٩٩٨(٩  العام رقميق اللجنةإىل تعلالدولة الطرف 

توصي اللجنة بأن ختصص الدولة الطرف أقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة هلـا                -١٣
اإلعمـال الكامـل والتـدرجيي للحقـوق        لتقدمي اخلدمات االجتماعية واملساعدة هبدف      

 من  ،٢ من املادة    ١ مبوجب الفقرة    االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت اعترف هبا العهد،      
زيادة نسبة ب ولة الطرف على الوفاء بالتزامهاويف هذا اخلصوص، تشجع اللجنة الد  . العهد

  .امليزانية املخصصة للقطاع االجتماعي يف السنة املالية املقبلة
 إىل ذلك، توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها ملكافحـة            إضافةو  

فافية العمل احلكومي بغية منع حتويل املوارد العامة وتقدمي املـسؤولني           الفساد ولضمان ش  
الدولة الطرف أيضاً اخلطـوات الالزمـة   تتخذ وتوصي اللجنة بأن . عن ذلك إىل العدالة 
، ءالعامة على املستويني الوطين واحمللي علـى حـد سـوا          املناصب  لتوعية املسؤولني يف    

نامجة عن الفساد ولتوعية القضاة واملدعني العـامني        بالتكاليف االقتصادية واالجتماعية ال   
  . وأفراد قوات األمن بأمهية تنفيذ قوانني مكافحة الفساد بصرامة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها األويل أرقاماً سنوية بـشأن               
 الدولـة   كما تطلب اللجنة إىل   . النسبة املخصصة للقطاع االجتماعي من امليزانية الوطنية      

 ٢٠٢٠ أفـق     يف غينيـا االسـتوائية   الطرف أن تقدم معلومات عن حمتوى ونطاق خطة         
  . وصندوق التنمية االجتماعية وعن التقدم احملرز والنتائج احملققة بفضل تنفيذ كل منهما

 تقييم االلتـزام     بشأن الذي أصدرته بيان  الوتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل         
  .(E/C.12/2007/1)خرٍة وسعاً يف ذلك باختاذ خطوات غَري مّد

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تشري إىل تعرض ناشطني يف جمـال حقـوق                 -١٤
  . اإلنسان إىل الترهيب واملضايقة

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مجيع التدابري الالزمة حلماية الناشـطني يف               
ال سيما أولئك العاملني يف جمال احلقوق االقتـصادية         جمال حقوق اإلنسان واملدافعني عنها،      

  .، من مجيع أعمال الترهيب واملضايقة ولضمان تقدمي اجلناة إىل العدالةوالثقافيةواالجتماعية 
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 غري أن   .وتالحظ اللجنة أن دستور غينيا االستوائية يعترف باملساواة بني املرأة والرجل            -١٥
ات الواردة بشأن استمرار القوالـب النمطيـة اجلنـسانية          اللجنة تعرب عن قلقها إزاء املعلوم     

املتجذرة واملمارسات والعادات التقليدية اليت تقوض متتع الرجل واملرأة علـى قـدم املـساواة               
باحلقوق املكرسة يف العهد وإزاء املعلومات اليت تفيد بأن اجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف                

لق أيضاً املشاكل اليت يثريها تواجد نظـامني قـانونيني،          وتالحظ اللجنة بق  . ملكافحتها حمدودة 
أحدمها مدين واآلخر عريف، فيما خيص تعزيز ومحاية املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجـل يف                

  ). ١٠ و٣، واملادتان ٢ من املادة ٢الفقرة (الزواج والعالقات األسرية واإلرث 
 التشريعية وغريها من التدابري الالزمة      حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري        

ملكافحة القوالب النمطية والعادات واملمارسات اليت تلحق الضرر باملرأة والقضاء عليهـا،            
مبا يتوافق  وللقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتصل بالزواج والعالقات األسرية واإلرث            

ري من هذا القبيل املوجـودة فعـالً،   ، ولتعزيز وضمان التنفيذ الفعال للتدابمع أحكام العهد 
وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أيضاً متتع املـرأة جبميـع            . فيها أنشطة التوعية   مبا

  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املكرسة يف العهد متتعاً كامالً
ثة عن  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها األويل معلومات حمد            

التدابري املتخذة للقضاء على التمييز املباشر وغري املباشر القائم علـى أسـاس اجلـنس               
يتعلق باحلقوق املكرسة يف العهد ولضمان متتع كل من املرأة والرجل هبذه احلقـوق               فيما

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات عن نتـائج            . على قدم املساواة  
  . تلك التدابري

رتفاع مستويات الفقر يف البلـد،  وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن ا    -١٦
سيما يف املناطق الريفية ويف أوساط النساء، على الرغم من أن الدولة الطرف حتظى بدخل                ال

  ). ١١املادة (قومي مرتفع 
فقر، خاصـة   توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف املزيد من اجلهود ملكافحة ال            

يف املناطق الريفية واألقاليم احملرومة واملهمشة؛ وتوصيها بتخصيص أموال كافيـة هلـذا             
الغرض؛ وبضمان أن تتناول مجيع التدابري املتخذة ملكافحة الفقر كافة احلقوق االقتصادية            

 كما توصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتمامـاً        . واالجتماعية والثقافية تناوالً كامالً   
خاصاً للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألشد األشخاص واجملموعات حرمانـاً          
وهتميشاً، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء يف املناطق الريفية واألشخاص املـصابني            

  . االيدز/ةبفريوس نقص املناعة البشري
ت مقارنـة   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرهـا األويل بيانـا             

عـن األشـخاص الـذين    األرياف /احلواضروالسكن يف ومصنَّفة حسب السنة واجلنس   
وحتيـل اللجنـة    . يعيشون يف الفقر ويف الفقر املدقع وعن التقدم احملرز يف مكافحة الفقر           

الدولة الطرف إىل بياهنا املتعلق بالفقر والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية               
  .(E/C.12/2001/10) يةواالجتماعية والثقاف
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي على الدوام التزاماهتا الناشئة عن العهد               -١٧
عند اعتماد اإلصالحات التشريعية وغريها من التدابري وعلى تقييم آثار هـذه اإلصـالحات            

  .ثقافيةوغريها من التدابري باستمرار على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول             -١٨

  .االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف كذلك علـى النظـر يف االنـضمام إىل              -١٩

؛ وإىل  اص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية      عهد الدويل اخل  الربوتوكول االختياري الثاين لل   
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات             

وإىل  ؛االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        إىل   و ؛املسلحة
االتفاقيـة الدوليـة    الختياري؛ وإىل   اإلعاقة وبروتوكوهلا ا  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي     

  . حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع              -٢٠
الذين يشغلون مناصـب    سيما يف صفوف املسؤولني      ، وال  على مجيع مستوياته    اجملتمع يف

  .دين ومنظمات اجملتمع املعامة والقضاء
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريراً أولياً شامالً حول تنفيذ العهد مع                -٢١

التركيز بشكل خاص على القضايا والشواغل اليت تناولتها هذه املالحظات واليت أُثـريت             
لمبادئ التوجيهيـة بـشأن الوثـائق      أثناء املناقشات اليت جرت مع أعضاء اللجنة، وفقاً ل        

 مـن  ١٧ و١٦املـادتني    باملعاهدات اليت ينبغي أن تقدمها الدول األطراف مبوجب      املتعلقة
.  هذه املالحظات اخلتاميـة    يف غضون سنتني بداية من تاريخ صدور       (E/C.12/2008/2)العهد  

ويف هذا الصدد، تود اللجنة تسليط الضوء على التزام ممثلي غينيا االستوائية الذين اجتمعوا              
ير أويل شامل خالل الفترة الزمنية املخصصة يراعي تعليقـات اللجنـة            باللجنة بتقدمي تقر  

وعالوة على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إشراك منظمـات            . واقتراحاهتا
   .اجملتمع املدين يف النقاش الوطين الذي انعقد قبل تقدمي تقريرها األويل

        


