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  ور الوطينمنهجية وعملية التشا  -أوالً
تقع غابون، وهي من بلدان وسط أفريقيا الناطقة بالفرنسية، يف خليج غينيا، علـى                -١

وحتدها الكامريون مشاالً،   .  كيلومتراً مربعاً  ٢٦٧ ٦٦٧وتبلغ مساحتها   . جانيب خط االستواء  
. رباًوغينيا االستوائية يف الشمال الغريب، ومجهورية الكونغو شرقاً وجنوباً، واحمليط األطلسي غ  

 نسمة لكـل    ٥,٩ نسمة، وتبلغ كثافتها السكانية      ١ ٥٠٠ ٠٠٠ويقدر عدد سكاهنا بنحو     
 مليـار دوالر أمريكـي،      ١٦,٧، بلغ ناجتها احمللي اإلمجايل      ٢٠١٠ويف عام   . كيلومتر مربع 

ويبلـغ مؤشـر    .  دوالراً أمريكياً  ١١ ٠٤٥ويبلغ ناجتها احمللي اإلمجايل للفرد الواحد سنوياً        
وتبلـغ نـسبة النمـو      . ٠,٣٨٩ ملتوسط أفريقي إقليمي قدره      ٠,٦٧٤شرية فيها   التنمية الب 
وتبلـغ نـسبة    .  سنة ٦١,٣ويبلغ متوسط العمر املتوقع عند الوالدة       .  يف املائة  ١,٩السكاين  

  . يف املائة٨٧ عاماً فأكثر ١٥األشخاص امللمني بالقراءة والكتابة يف سن 
.  وعاصمتها ليربفيـل   ١٩٦٠غسطس  أ/ آب ١٧وحصلت غابون على استقالهلا يف        -٢

ووفقاً للدستور،  . ١٩٦١فرباير  / شباط ٢١وقد اعتمدت مجهورية غابون أول دستور هلا يف         
 ٠١/٩٤، املعدل بالقـانون رقـم       ١٩٩١مارس  / آذار ٢٦ الصادر يف    ٣/٩١والقانون رقم   

          / أيلـول  ٢٩ الـصادر يف     ١٨/٩٥، والقـانون رقـم      ١٩٩٤مارس  / آذار ١٨الصادر يف   
، فـإن رئـيس   ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٢ الصادر يف   ٠١/٩٧، والقانون رقم    ١٩٩٥سبتمرب  

وجيوز إعـادة  . اجلمهورية هو رئيس الدولة وينتخب باالقتراع العام املباشر ملدة سبع سنوات      
وقد ). ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٢٢ الصادر يف    ٠١القانون رقم   :  من الدستور  ٩املادة  (انتخابه  

، منـصب   ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٢٢ الصادر يف    ١٠/٩٧ل بالقانون رقم    أنشأ الدستور املعد  
) ب(١٤وتشري املـادة    ). من الباب الثاين من الدستور    ) أ(١٤املادة  (ورية  نائب رئيس اجلمه  

ورئـيس الـوزراء    . حتديداً إىل صالحيات ومهام نائب رئيس اجلمهورية      ) ه(و) د(و) ج(و
هو الذي يتوىل إدارهتا ويكفل تنسيق عملـها        هو رئيس احلكومة، و   )  من الدستور  ١٥املادة  (

وهـو  . وفقاً إلرادة رئيس اجلمهورية اليت ينبغي أن يستجيب هلا لدى قيامه مبهامه اليوميـة             
اجلمعيـة  : تنيوميثل السلطة التشريعية الربملان املؤلف من غرف      . مسؤول أمام اجلمعية الوطنية   

ُينتخب النواب لوالية مـدهتا مخـس       و. ) عضواً ٩١(وجملس الشيوخ   )  نائباً ١٢٠(الوطنية  
أمـا أعـضاء جملـس      ).  من الدستور  ٣٥الباب ثالثاً، املادة    (سنوات باالقتراع العام املباشر     

 ٣٥الباب الثالث، املـادة     (الشيوخ، فإهنم ينتخبون ملدة ست سنوات باالقتراع العام املباشر          
الباب خامـساً   (ة والتنفيذية   والسلطة القضائية مستقلة عن السلطتني التشريعي     ). من الدستور 
وتكفل مهام السلطة التشريعية احملكمة الدسـتورية، واحملكمـة القـضائية،           ). من الدستور 

، وحمكمة العـدل    االبتدائيةاكم  احمل، وحمكمة االستئناف، و   ديون احملاسبة واحملكمة اإلدارية، و  
 مدنيـة وجتاريـة     دوائـر  وتضم احملكمة القـضائية   . العليا، واحملاكم االستثنائية غري الدائمة    

  .واجتماعية وجنائية
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وقد بدأت غابون االستعداد لتقريرها الدوري الثاين باالشتراك يف احللقات الدراسية             -٣
، ٢٠١٠أبريـل  /اليت عقدت بشأن عملية االستعراض الدوري الشامل يف الرباط يف نيـسان          

ومن مث، نظمت يف    . ٢٠١١نوفمرب  /، وكيغايل يف تشرين الثاين    ٢٠١٠يوليه  /وداكار يف متوز  
وبالتعاون مع مركز األمم املتحـدة حلقـوق        ،  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ و ٢٨يومي  

اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا، حلقة دراسية لدعم متابعة تنفيذ توصـيات عمليـة              
ـ             وق االستعراض الدوري الشامل وتعزيز تعاون غابون مع اآلليات الدولية واإلقليميـة حلق

، اجتماعات للتوعية بعمليـة     ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٩، يف   وأخرياً عقدت غابون  . اإلنسان،
االستعراض الدوري الشامل لصاحل مجيع اجلهات املعنية مبشاكل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك             

ونظمت أيضاً دورة على الصعيد الوطين إلعادة النظر يف مـضمون مـشروع      . اجملتمع املدين 
              /قبـل أن يعتمـده جملـس الـوزراء، يف حزيـران         وإقراره  سينات عليه   حتوإدخال  التقرير  
بالتنسيق ووبذلك، فإن عملية إعداد التقرير تقوم على احترام قواعد الشفافية           . ٢٠١٢يونيه  

مع اللجنة الوطنية لصياغة التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان، الـيت ينظمهـا املرسـوم رقـم                
000102/PR/MDHLCCLCI واملتعلق بإنشاء وتنظيم ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٥ الصادر يف 

النهج الذي اتبع من أجل إصدار      و. جلنة وطنية لصياغة تقارير غابون املتعلقة حبقوق اإلنسان       
  . هو هنج يقوم على املشاركة والشموليةبالتايل هذا التقرير

ول تقريـر لغـابون يف   ، يف أ ٢٠٠٨مايو  /لقد نظر جملس حقوق اإلنسان، يف أيار      و  -٤
 توصية تتعلق باملسائل اليت     ٣٠ووجهت إىل غابون    . إطار عملية االستعراض الدوري الشامل    

وحياول هذا التقرير، أن يقدم وفقـاً       . أثريت أثناء هذه العملية بشأن احترام حقوق اإلنسان       
رز يف اجملاالت الـيت     وبذلك يبني التقرير التقدم احمل    .  لتنفيذها ومتابعتها  بياناًهلذه التوصيات،   

  . يف التوصيات املذكورة٢٢  لأشارت إليها الدول ا
وذلك لتقدمي ردود تـستجيب     املتقاربة  وفضالً عن ذلك، مت جتميع بعض التوصيات          -٥

وتعكس التعديالت الواردة يف التقرير األمهية اليت تعلقها غابون         . جلميع الشواغل املعرب عنها   
 ال سيما وأهنا تعرب عن تقديرها جلميع اجلهـات          ،الشاملعلى عملية االستعراض الدوري     

  .الفاعلة العامة واجملتمع املدين
. ٢٠٠٨ توصية وجهت إىل غابون يف عـام         ٣٠ويتضمن هذا التقرير ردوداً على        -٦

املساواة وعـدم  ووتستجيب هذه الردود للشواغل املتعلقة بالصكوك القانونية لألمم املتحدة؛          
 ؛لتعليم؛ وحقوق الطفل؛ وحقوق اإلنسان يف السجون؛ وحرية الـصحافة التمييز؛ واحلق يف ا  

التوصيات من  وتتألف كل جمموعة من     ). غميةياألقلية الب (وكذلك احلقوق املتعلقة باألقليات     
التقريـر بعـض    وترد يف هنايـة     .  هلا ورد على الشواغل املعرب عنها      مقدمة للتوصية وسرد  

  . املفيدة لغابوناالستنتاجات والتوقعات غري احلصرية
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 وردود غابون املقدمة يف     ٢٠٠٨التوصيات املوجهة إىل غابون يف عام         -ثانياً  
  ٢٠١٢عام 

  الصكوك القانونية لألمم املتحدة  -ألف  
املتعلقـة   الصكوك القانونية لألمم املتحـدة       بشأنقدمت إىل غابون مثان توصيات        -٧
التفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        وتتناول هذه التوصيات بصفة خاصة ا     . قوق اإلنسان حب

األشخاص من االختفاء القسري؛ ونظام روما األساسي والربوتوكولني االختياريني التفاقيـة       
االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة          مناهضة التعذيب، والربوتوكول  

اية حقوق مجيـع العمـال      والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، واالتفاقية الدولية حلم        
  .املهاجرين وأفراد أسرهم، وتوجيه دعوات إىل املقررين اخلاصني جمللس حقوق اإلنسان

  التوصيات وتنفيذها    
التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن           "  

  ".االختفاء القسري
ة حلماية مجيع األشخاص   على االتفاقية الدولي   ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥وقعت غابون يف      -٨

  .من االختفاء القسري
 ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٠وأودعت غابون لدى األمني العام لألمم املتحدة يف           -٩

  .من االختفاء القسري صكها لالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص
  ".التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية"  

 على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية      ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨صدقت غابون يف      -١٠
 ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ الصادر يف    ٠٣٦/٢٠١٠الدولية وأدرجت يف القانون رقم      

واملتعلق بقانون اإلجراءات اجلنائية، الباب سادساً املخصص للتعاون مع احملكمـة اجلنائيـة             
  .الدولية
.  تنفيذها بشأنن، بعد التصديق على معاهدة روما، حلقتني دراسيتني         نظمت غابو و  -١١

لتعديل القانون اجلنائي لتضمينه جرائم اإلبادة اجلماعيـة        قانون  مشروع  إعداد  وجيري حالياً   
  .واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

كامـل،  ملبدأ الت  وتشهد اإلجراءات املشار إليها أعاله على تصميم غابون لالمتثال          -١٢
  . والقانون اإلنساين الدويل،نظام األمم املتحدة للمحكمة اجلنائية الدوليةو

لجرائم املنصوص ليف حالة املالحقة القضائية الواجبة االتباع  ات اإلجراء توقد روعي   -١٣
عليها يف املعاهدة اليت أنشئت مبوجبها احملكمة اجلنائية الدولية يف قانون اإلجراءات اجلنائيـة              
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وتعتـزم  . ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٥ الصادر يف    ٠٣٦/٢٠١٠القانون رقم   بد  املعتم
  . القانون اجلنائي لكي يتضمن هذه اجلرائمتعديلوزارة العدل 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من         "  
  ". املستقبل القريبضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف

   على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة        ٢٠١٠صدقت غابون يف عام       -١٤
  املهينة الذي كانـت    أو  الالإنسانية  أو  العقوبة القاسية   أو  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      

   وفضالً عن ذلـك، أحيـل التقريـر       . ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٥وقعت عليه يف     قد
املتعلق باالتفاقية املذكورة إىل جلنة مناهضة التعذيب، يف تـشرين          ) ٢٠١١-٢٠٠٦(  الوطين
  .٢٠١١أكتوبر /األول

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل          "  
  ".اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

ق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد        لتصديمتهيداً ل اعتمدت غابون،     -١٥
             الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام، القـانون               

  . واملتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام٢٠١٠فرباير / شباط١٥ يف ٣/٢٠١٠رقم 
ام إىل قـانون، يف      قرار إلغاء عقوبة اإلعـد     حويلاختاذ تدابري عاجلة لت   "  

  ". وقت ممكنقربأ
 يف مجهورية غابون  دام سارياً    املتعلق بإلغاء عقوبة اإلع    ٣/٢٠١٠ القانون رقم    أصبح  -١٦

  .٢٠١٠فرباير / شباط١٥اعتباراً من 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين          "  

  ".وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين        فيما يتعلق بالتصديق على       -١٧

وأفراد أسرهم، وبانتظار نتائج املناقشات اليت متت على مجيع املستويات بعد التوقيع على هذه              
على االستجابة التامـة للـشواغل      غابون   ، تعمل ٢٠٠٤ديسمرب  /االتفاقية يف كانون األول   

والواقع، وعلى الرغم   . إليها أو صادقت عليها   املعرب عنها يف صكوك دولية متعددة انضمت        
من أن غابون مل تصدق بعد على االتفاقية املذكورة، فإهنا تكفل احلقوق األساسـية جلميـع      

وفضالً عن ذلك، فإن القانون الغابوين يتطابق واملتطلبـات         . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   
 وأفراد أسرهم، وذلك خاصـة بفـضل        الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق العمال املهاجرين      

  .وجود إطار قانوين وطين
 أراضيها جبميع الشعوب األفريقية وشعوب العامل،       يفتبذل غابون جهوداً للترحيب     و  -١٨

وال تزال  .  وهي ملتزمة بتقاليد الضيافة    ،وفقاً لاللتزامات اليت تعهدت هبا على املستوى الدويل       
ال متيز بني العمال املهاجرين      املذكورة وذلك ألن االتفاقية   غابون حمتاطة فيما يتعلق باالتفاقية      
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وهناك مداوالت إقليمية تستند    . يف أوضاع قانونية والعمال املهاجرين يف أوضاع غري قانونية        
األشخاص والبضائع حبرية داخـل بلـدان اجلماعـة         بانتقال  إىل حوار وطين يتعلق حتديداً      

ياً كان احلال، فإن غابون ال تـزال نـشطة ومهتمـة            وأ. االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا   
حصوهلم علـى   باملناقشات الدولية املتعلقة بالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم وهي تعمل على           

أفضل معاملة ممكنة تكفل هلم الوصول أيضاً إىل احملاكم والعمل والسكن والصحة والتعلـيم              
وضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون       مفوفضالً عن ذلك، تقوم     .  يف أراضيها  وما إىل ذلك  

  .بدون عوائقذات الصلة يف غابون باإلشراف على املشاكل الالجئني 
، يف ياوندي   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٨ إىل   ٦شاركت غابون يف الفترة من      و  -١٩

نظمه املركز دون اإلقليمـي حلقـوق اإلنـسان         الذي  قليمي  احلوار دون اإل   يف   ،بالكامريون
 بشأن حقـوق املهـاجرين      ية يف وسط أفريقيا واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان       والدميقراط

  .وحقوق اإلنسان يف وسط أفريقيا
املكلفـني بواليـات يف إطـار       النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيـع         "  

  ".حقوق اإلنسانالتابعة جمللس اإلجراءات اخلاصة 
عنية باالجتار باألشخاص، ال سـيما       املقررة اخلاصة امل   تقومأن  وافقت احلكومة على      -٢٠

            يفة غـابون    زيـار باملعين مبسألة التعذيب، على التـوايل،       واملقرر اخلاص   النساء واألطفال،   
 ١٤املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص زيارهتا يف الفترة من           وقد أجرت . ٢٠١٢عام  
ية املنصوص عليها يف اإلعالن العـاملي       احلقوق األساس وملا كانت   . ٢٠١٢مايو  /أيار ١٨إىل  

احملـددة يف   ولويـات   األمن  غابون  دستور  يف ديباجة   واملشار إليها بوضوح    حلقوق اإلنسان   
دعوات سيتم توجيه   فإنه  سيادة القانون،   لبناء جمتمع يقوم على توطيد      الدولة  رئيس  مشروع  
 لزيارة  حقوق اإلنسان جمللس   اخلاصة التابعة إلجراءات  اإىل املكلفني بواليات يف إطار       أخرى

  .غابون يف املستقبل
طلب املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف التعلـيم         يف  إجيايب  النظر على حنو    "  

  ."غابونوالسماح له بزيارة 
مـن خـالل وزارة     الوطنيـة   وزارة التعليم   ، وجهت   ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢٤يف    -٢١

  .لزيارة غابونباحلق يف التعليم املقرر اخلاص املعين الدعوة إىل  ،اخلارجيةالشؤون 

  املساواة وعدم التمييزاملتعلقة بتوصيات ال  -اءب  
وتتعلـق هـذه    . تتعلق باملساواة وعدم التمييـز    مخس توصيات   وجهت إىل غابون      -٢٢

  .التوصيات بصفة خاصة باإلصالحات القضائية والتمييز ضد املرأة واملساواة بني اجلنسني
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  التوصيات وتنفيذها    
 إلغاء األحكـام التمييزيـة،   ة الرامية إىل   القانوني اتاإلصالحعملية  يع  تسر"  

تعـديل  املبذولـة ل  املدين واجلنائي، وزيـادة اجلهـود       القانونني  من  وبصفة خاصة   
الدولية، مبـا يف    غابون   لاللتزامات    وفقاً ،املساواة بني اجلنسني  بغية حتقيق   التشريعات  

النظر يف  "؛  " مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     اتفاقية القضاء على  التزامها مبوجب   ذلك  
وبـصفة   املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان،       حتقيق اتساق قانونيها املدين واجلنائي مع     

  ". والتركة واملرياثوالعالقات األسريةخاصة فيما يتعلق بالزواج 
القضاء على التمييز   املعنية ب لجنة  التوصيات  التدابري الالزمة ملتابعة    اختاذ  "  

وال سيما بالنص يف دستورها على املساواة بني اجلنـسني وبتجـرمي            ضد املرأة،   
  ."اجلنسانية عند إعداد السياساتقضايا ل لاهتمام خاصإيالء والعنف املرتيل، 

القيام، على حنو منتظم، بإدماج منظور جنـساين يف عمليـة متابعـة             "  
  ".االستعراض الدوري الشامل

أمهية بالسكان  عموم  واإلدارة العامة و  ائية  توعية الشرطة والسلطة القض   "  
  ".املساواة بني اجلنسني

، باعتماد تدابري تشريعية وتـدابري أخـرى        األولويةالقيام، على سبيل    "  
لضمان املساواة بني اجلنسني وتعزيز اجلهود الرامية إىل التخلص مـن العـادات             

قانونية الدنيا لزواج   والتقاليد اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة، ورفع السن ال         
  ". سنة١٨الفتيات إىل 

 جملـس الـوزراء يف      بعد موافقـة  التوصيات اخلمس   يف تنفيذ هذه    غابون   تشرع  -٢٣
وترمي . ستراتيجية الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني     االوثيقة   على   ٢٠١٠أغسطس  /آب

اء تعديالت لـبعض مـواد      هذه الوثيقة إىل تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية وكذلك إىل إجر         
القانون املدين واجلنائي وقانون العمل ونظم املعاشات التقاعدية يف الدولة، وتقدمي مقترحات            

  .بشأهنا والتوعية واإلعالم يف جمال حظر املمارسات التمييزية بني اجلنسني
فإن غابون مهتمة بالتصدي ملشكلة املساواة بني اجلنسني يف إطار          ،  ومن جهة أخرى    -٢٤

         اعتمد جملـس الـوزراء     ،املنطلقومن هذا    .ر عملية االستعراض الدوري الشامل    تقاري متابعة
املتعلقـة  األحكـام   بعـض   تعديل وإلغاء   لمشروع قانون   أوالً   ٢٠١١فرباير  /شباط ١٦يف  

        / تـشرين الثـاين    ٢٥ الصادر يف    ٦/٧٥باألرامل واليتامى املنصوص عليها يف القانون رقم        
  / حزيـران ١مث، نظر جملس الـوزراء يف  ومن  . الضمان االجتماعي واملتعلق ب  ١٩٧٥  نوفمرب
        الـصادر  ١٩/٨٩أحكام القانون رقم    بعض  لتعديل وإلغاء     قانون مشروعيف   ٢٠١١يونيه  

ويؤكد . اجلزء الثاين من القانون املدين    واملتعلق باعتماد    ١٩٨٩ديسمرب  /كانون األول  ٣٠يف  
ـ المـصاحل   ويراعي يف آن واحد     مبدأ املساواة،   على  د  من جدي هذا النص    لنـساء  ل وا ارج
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رامـل  مايـة األ اجلنائية املتعلقة حبتعزيز األحكام ولذلك، فإنه يسمح، من جهة، ب   . واألطفال
الزوج الباقي على قيد احلياة واليتامى      صالحيات وحقوق   ويعزز، من جهة أخرى،     ،  واليتامى

  ."الورثةجملس " الذي أصبحاألسرة جملس  عيد تنظيميومن األقارب، ورثة المواجهة يف 
مؤسـسة   ،٢٠١١أبريل  /نيسان ١٦أنشأت السيدة األوىل سيلفيا بونغو أوندميبا يف          -٢٥

اإلصالحات اليت تقوم هبا الدولة ضد على تشجع  وهي مؤسسة ، أوندميبا لألسرةسيلفيا بونغو
مـم  أليف ا تعتمد اجلمعية العامـة      أن   قبلواليتامى وقد مت ذلك     معاملة األرامل   وسوء  السرقة  
  . من كل عامهيوني/حزيران ٢٣يف يوماً دولياً لالحتفال باألراملاملتحدة 

التحقيـق  يتم مراعاته أثناء عمليات املساواة بني اجلنسني وجتدر املالحظة أيضاً أن موضوع       -٢٦
. )دات اآلداب واألحـداث   مثل وح (والوحدات اخلاصة التابعة للشرطة القضائية      اليت جتريها الشرطة    

  .ينبغي القيام به على هذا الصعيد اجلوهري الذيعمل املزيد من الومع ذلك، ال يزال هناك 
مشروع قانون تعديل بعـض أحكـام       وفيما يتعلق بالقانون اجلنائي، فإن      ،  أخرياًو  -٢٧
ـ    نظر فيه الذي ي ،  ة اجلنسي اتاملتعلقة باالعتداء اجلنائي  قانون  ال  رغبـة س   جملس الدولة، يعك

وحتقيقاً لذلك،  . اعلى مجيع أشكال العنف ضد املرأة واحملافظة على كرامته        يف القضاء   الدولة  
  .االعتداءات اجلنسيةالعرض واملفروضة على هتك  العقوبات شديدمت ت
مجيع ملكافحة  عملية املنحى   سياسة   ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول منذ  تنفذ احلكومة   و  -٢٨

صدقت عليها غابون يف جمال حقوق      اليت  ختلفة  املتفاقيات  ال ونشر ا  التمييز ضد املرأة  أشكال  
ملساواة بني اجلنسني،   اأمهية  الوطنية العامة ب   اجلهات الفاعلة    ةوعيبتفيما يتعلق   و. املرأة والطفل 

 ،متيز بـني اجلنـسني    اليت  املمارسات  وتعاقب على اللجوء إىل     اليت حتظر   فإن تعليم القواعد    
يتم تنظيمها لصاحل اجلهات الفاعلة  من الدورات التدريبية اليت اًجزء، أصبحت بصورة تدرجيية
وقانون اإلجراءات اجلنائيـة    اجلنائي  قانون  ويتم تعليم ال  . ذات الصلة املشار إليها يف التوصية     
بغية  ،الوطنية لإلدارةوالدورات التدريبية للشرطة، واملدرسة  للقضاة، أيضاً يف املدارس الوطنية  

  .ة العاملني يف هذه املؤسسات يف املستقبل باألحكام الواردة يف هذين القانوننيزيادة توعي
عملت احلكومة على التـصدي     ،  ٢٠١١أغسطس  /آب ٥منذ  وذلك،  وفضالً عن     -٢٩

السجناء أن يعاملوا وزارة العدل وبذلك ُيتوقع من موظفي . للمسائل األخالقية والعدالة البيئية   
إىل املمارسات القائمة على    اللجوء  لة واإلنسانية والتفاهم دون      من العدا  مبزيدبأساليب تتسم   

 ودورات لتجديـد    الشرطة التـدريب  يتلقى رجال   ،  نفس السياق ويف  . التمييز بني اجلنسني  
للسماح هلم بتحـسني    وواجب  املعلومات والتطوير الوظيفي وهي دورات ُتقدم إليهم كحق         

  .معارفهم واكتساب املهارات
 ١٢ ك، نظمت الشبكة الوطنية للنساء النائبات يف الربملان، يف يومي         وفضالً عن ذل    -٣٠
املشار  حلقة دراسية لبناء القدرات جلميع اجلهات الفاعلة ،٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١٣و

. ةالعاماحلياة  ضد املرأة يف    هتدف إىل إزالة التمييز     ،  من اجلهات  وغريها   ١٤يف التوصية   إليها  
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الـواردة يف   وضوع املرأة والسياسة، واألحكام التمييزية ضد املـرأة         منوقش  ،   لذلك حتقيقاًو
  .انني، واألساليب املتبعة يف صياغتهاالقو
 احلقـوق    بني املرأة والرجـل يف     ةعلى املساوا  من قانون العمل     ١٧٠وتنص املادة     -٣١

 من ١٤٠وتنص املادة [...].  مع مراعاة األحكام اخلاصة اليت ينص عليها القانون        والواجبات
قانون العمل على املساواة يف املرتب األساسي بني مجيع العاملني أياً كان جنـسهم عنـدما                

 يف األجـر عـن      وتتضح املساواة . تكون ظروف العمل واملؤهالت واإلنتاج متساوية بينهم      
معدالت األجور دون متييز على    ذي الطبيعة املتشاهبة باملساواة يف      تساوية و املقيمة  العمل ذي   ال
  .اس اجلنسأس
وصـول  بسيما فيما يتعلق    كبري يف جمال املساواة بني اجلنسني وال        تقدم  وقد أحرز     -٣٢

  اإلدارة العامة أو القطاع اخلاص     املسؤولية يف  وكذلك إىل مناصب      والتعليم الصحةإىل  النساء  
احلكومة واجلمعية الوطنية وجملس الـشيوخ واحملكمـة        يف  القرار  مناصب اختاذ    من   غريهاو
  .إخل، اجمللس الوطين لالتصاالتو ية واجمللس االقتصادي واالجتماعيستورالد
           ومـع ذلـك،   .  الزواج املدين والديين والعريف    غابونميارس يف   وعالوة على ذلك،      -٣٣

مـشروع قـانون     ٢٠٠٩وعليه قُدم يف عام     . ال يعترف القانون يف الواقع إال بالزواج املدين       
. نفس آثار الزواج املـدين  يهلكي تكون آثاره  على الزواج العريف الشرعيةيرمي إىل إضفاء   

هتمـيش الـزواج     الذي يؤدي إىل  " النفاق القانوين  "هلذاوقد عملت غابون على وضع حد       
معتـرف بـه يف     هذا النوع من الـزواج      ن  على الرغم من أ   القانون الوضعي   وتطبيق  العريف  
يف املنطقـة  املوجودة ل زواج عريف يف احملكمة ووفقاً لذلك، اقترح أن يتم تسجيل ك      .اجملتمع

وبغية االعتراف رمسياً بالزواج، ينبغي تقدمي وثيقة الزواج        . اليت يتم فيها االحتفال بالزواج التقليدي     
 أونـدميبا ودعماً لذلك، قرر علي بونغـو       .  إىل سلطات األحوال املدنية    املسجلة على هذا النحو   

 تشكيل جلنة   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٨عقد يف   الذي  لوزراء  اجتماع جملس ا  يف  رئيس اجلمهورية   
  .بالزجيات العرفية والدينيةلالعتراف قانوناً التفكري يف أساليب عملية معنية بخاصة 
ممارسة البالغني قـسراً للبغـاء       ٩٤-٢١/٦٣ذلك، حيظر القانون رقم     وفضالً عن     -٣٤

ة تتراوح بني سنتني وعـشر      إىل حد كبري تصل إىل السجن ملد      عقوبات صارمة   وينص على   
سنوات وهذه املدة تتناسب مع عقوبات أخرى منصوص عليها يف حاالت اجلرائم اخلطـرية              

  .مثل االغتصاب

  التوصيات املتعلقة باحلق يف التعليم  -جيم  
وتستند هذه التوصـية إىل    . إىل غابون توصية واحدة يف إطار احلق يف التعليم         قدمت  -٣٥

  . وتطوير نظام التعليمدارسباملرفع معدل االلتحاق 
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  التوصية وتنفيذها    
رفع معدل االلتحاق باملدارس وتطوير املرافق على شـىت مـستويات           "  

التعليم، وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف فرص احلصول على التعليم، مـع قيـام     
  ".اجملتمع الدويل بتقدمي ما يلزم من دعم تقين ومايل

دة األوىل من الدستور للشواغل املُعرب عنها يف هـذه           من املا  ١٨تستجيب الفقرة     -٣٦
  .وهناك أحكام قانونية تكفل هذا احلق جلميع األطفال. التوصية

معدل االلتحاق باملدارس يف غابون من بني أعلى املعدالت يف بلدان أفريقيا جنوب             و  -٣٧
يب والبحـث،   لتعليم والتدر مؤمتراً عاماً ل   ٢٠١٠مايو  /أياراحلكومة يف   وعقدت  . الصحراء

لالحتياجات االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف     واستجابة  هبدف جعل املدارس أكثر جاذبية      
، أصـدر رئـيس     املـؤمتر العـام    اوفضالً عن ذلك، وبغية االستجابة لتوصيات هذ      . غابون

التعليم والتـدريب   ب املتعلق   ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٤يف   ٢١/٢٠١١اجلمهورية القانون رقم    
هذا القانون على أن االلتحاق بالتعليم هو أمر إلزامي بالنـسبة            من   ٢املادة  نص  تو. والبحث

  . عاما١٦ً و٣ألي غابوين أو أجنيب مقيم يف غابون يف سن يتراوح بني 
 ،سنواتمدته عشر    إىل وضع سياسة تعليمية تستند إىل ميثاق         ا املؤمتر العام   هذ ىوأد  -٣٨
  :، تشمل ما يلي٢٠٢٠ إىل ٢٠١٠من 

 ميم مرحلة ما قبل املستوى االبتدائي؛تع •

 التوصل إىل تعليم ابتدائي شامل ذي نوعية جيدة؛ •

 تعزيز قدرة املدارس الثانوية على استقبال الطالب؛ •

 تبسيط املناهج الدراسية لكي تليب االحتياجات العلمية وما قبل املهنية؛ •

 رفع مستوى نوعية التعليم التكنولوجي والتدريب املهين؛ •

ويع دورات التدريب العايل والبحوث اجليدة النوعية يف سـياق أنظمـة            وضع وتن  •
  .الليسانس واملاجستري والدكتوراه

دربني وتعزيز القدرات يف جمـال     املويتطلب االضطالع هبذه املهام توظيف وتدريب         -٣٩
  . اهلياكل األساسية واملعدات

 باملـدارس  االلتحـاق    وبوجه عام، التزمت غابون التزاماً راسخاً بزيادة معـدالت          -٤٠
خمتلف مستويات التعليم من خالل التشجيع يف الوقت نفسه على املساواة           يف  ناهج  املوتطوير  

         وقد تعهدت احلكومـة بزيـادة معـدالت االلتحـاق          . بني اجلنسني والوصول إىل التعليم    
          عجيـل يف باملدارس وتعزيز نظام التعليم ومحاية الطالب يف مجيع األوساط، مـن خـالل الت     

ويقـدم  .  بإجراء تعديالت على ُنظُم التعليم التقين والتدريب املهـين         ٢٠١١-٢٠٠٨ الفترة
ومن بني  . التعليم التقين والتدريب املهين نفس فرص االلتحاق باملدارس للطالب من اجلنسني          
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دريب املهـين   حتويل مدارس الت   يف جمال التعليم التقين والتدريب املهين     اليت حتققت   اإلجنازات  
؛ وافتتاح مدرسة التكنولوجيا يف ليكوين يف       ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول إىل مدارس تقنية يف     

  .٢٠١١فرباير /شباط، يف PR/METFP/0275؛ وصدور املرسوم رقم ٢٠١فرباير /شباط
سبعة مراكـز للتعلـيم العـام ودور    من اجلدير بالذكر أنه بنيت وفضالً عن ذلك،     -٤١

، لتعلـيم املتخـصص يف مالينغـا   لمبا ومبيغوو ومدينة إبوندجي، ومركز    حضانة يف مدن غا   
  .لتعليم املتخصص يف ليبامبال ومركز ،مابيغناومدرسة ثانوية يف 

 وإنـشاء   ،وفيما يتعلق بالتعليم العايل، تعتزم احلكومة افتتاح كلية الطب البيطـري            -٤٢
 وإنـشاء   ،رسة فرانس فيل للمناجم   املعهد العايل للتدريب يف جمايل النفط والغاز، وإنشاء مد        

ويالحظ أيضاً حتويل املدرسة الوطنية للطب والعمل الـصحي إىل          . لألخشاباملعهد العايل   
 وافتتاح املعهد   ٢٠/٢٠١٠قم  املعهد الوطين للتدريب على العمل الصحي مبوجب القانون ر        

  . العام الدراسي احلايليف أواندا يف  العايل
يف مشروع التعليم اإللكتـروين     بدأ العمل   التنمية،  يف  شركاء  الويف إطار التعاون مع       -٤٣

بالتعاون مع الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا يف أربـع معاهـد للتعلـيم الثـانوي                 
ومدرستني، ومت تعزيز قدرات املعلمني يف إطار مشروع صندوق التضامن حلـشد التمويـل              

  . ف مع اليونيسيباالشتراكللمجاالت ذات األولوية 
 نتومإالحظ فيما يتعلق بالتوصية املشار إليها أعاله أيضاً إنشاء مدرستني تقنيتني يف يو  -٤٤

؛ والقيام خالل ثـالث     ٢٠١٠-٢٠٠٦وبيكيلي، بدعم من مصرف التنمية األفريقي للفترة        
بتدريب الـشباب   ،  ٢٠١١يوليه  /متوز و ٢٠٠١مارس  /آذارو ٢٠٠٨مايو  /أياريف   ،مراحل

يف اخلشب والزراعة، بدعم من االحتاد       سي للحصول على شهادة فين مهين     خارج النظام املدر  
، بدعم  ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦ سبع مدارس للتعليم التقين يف الفترة من         ورفع مستوى األورويب؛  

  .من مصرف التنمية األفريقي
، وكالة وطنية للزمـاالت     ٢٠١١مارس  /آذار ٣٠وختاماً، أنشأ جملس الوزراء يف        -٤٥

خلي لتحل حمل املديرية العامة للزماالت والتدريب الداخلي، ومهمتها تنفيـذ           والتدريب الدا 
السياسة اجلديدة لتقدمي الدعم يف إطار التدريب اليت تستند إىل مبـادئ التعلـيم والتـدرب         
والعمل؛ والتشجيع على أساس اجلدارة، ومساعدة السكان األكثر تأثراً والـتحكم ببنـود             

ووفقاً لذلك، يستفيد كل شـاب      .  يواجهها طالب الغابونيون   اإلنفاق لتجنب العقبات اليت   
غابوين، بغض النظر عن حالة أسرته االجتماعية، من اآلن فصاعداً، من فرصة لتحقيق أقصى              

، أعلن رئـيس اجلمهوريـة،      ٢٠١١أغسطس  /آب ١٦ويف  . إمكاناته الفكرية وفقاً لقدراته   
لقيام تدرجيياً بتعديل نسب املنح املقدمة      باإلضافة إىل ذلك، إنشاء منحة دراسية للجدارة، وا       

 يف املائـة  ١٠ بنسبة ٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي   إىل الطالب الغابونيني من خالل زيادهتا     
  . يف املائة للطالب الذين يدرسون يف غابون٢٥للطالب الذين يدرسون يف اخلارج وبنسبة 
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  التوصيات املتعلقة حبقوق الطفل  -دال  
.  ثـالث توصـيات    ٢٠٠٨ق الطفل، وجهت إىل غابون يف عام        فيما يتعلق حبقو    -٤٦

  . والعقاب البدين لألطفال واتفاقية حقوق الطفل،وتتعلق هذه التوصيات ببيع األطفال

  التوصيات وتنفيذها    
  ".رمي بيع األطفال وفقاً للمعايري الدوليةجت"  

كان موضـوعه   الذي   مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل        أعقاباختذت غابون، يف      -٤٧
التشريعات وملطابقة  . ، إجراءات متعددة تستند إىل إطار قانوين مناسب       "عامل مالئم لألطفال  "

تـشرين   ٢٠الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف             
 وناعتمدت غاب ،  ١٩٩٤فرباير  /شباط ٩ واليت صدقت عليها غابون يف       ١٩٨٩نوفمرب  /الثاين

رسوم وامل املتعلق مبنع ومكافحة االجتار باألطفال يف مجهورية غابون،   ٠٩/٢٠٠٤  رقم القانون
الذي حيدد عمليات   و ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين  ٦يف  الصادر   PR/PME/0002رقم  التنفيذي  

وجيرم هـذا  . غابون مبكافحة االجتار باألطفال يف مجهورية ةالرصد والتحقيق والتفتيش املتعلق 
 من هذا القانون مـرتكيب االجتـار باألطفـال          ٢٠وتعاقب املادة    . باألطفال انون االجتار الق

  . مليون فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية٢٠ و١٠بالسجن وبغرامة تتراوح بني 
           حظر أسوأ أشكال العقـاب البـدين لألطفـال يف مجيـع األمـاكن              "  

  ".مبوجب القانون
، ٢٠١١ويف عام   .  الشؤون االجتماعية بوضع قانون للعمل االجتماعي      تقوم وزارة   -٤٨

، الصادر  PR/MFPEPF/000873قدم املرصد الوطين حلقوق الطفل املنشأ مبوجب املرسوم رقم          
 اليت أُجريت بشأن االعتـداء    لدراسة  ل الرئيسية، النتائج   ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٧يف  

العنف هذه ذات طابع اجتمـاعي  ذه الدراسة أن أعمال وتبني من ه . على األطفال يف غابون   
 يف  ١,١( وسياسـي    ،) يف املائة  ٩,٤( وثقايف   ،) يف املائة  ٥,٢( واقتصادي   ،) يف املائة  ٦٤,٦(

 ٢٣١ و٢٣٠وللتصدي هلذا االعتداء، الذي يقع بعض األطفال ضحايا له، تنص املواد ). املائة
عقوبات مشددة من أجل اسـتعادة       من القانون اجلنائي على      ٢٣٥ و ٢٣٤ و ٢٣٣ و ٢٣٢و

السجن مدى احلياة ودفع     العقوبة بني السجن ملدة شهرين و      وتتراوح. النظام ومحاية األطفال  
، نظمت احلكومة، بالتعـاون مـع اليونيـسيف،         ٢٠١١- ٢٠١٠وخالل الفترة   . غرامات

و أوينـد ومحالت توعية وحلقات دراسية للمشرفني على املؤسسات التعليميـة يف ليربفيـل    
العقاب البدين  أشكال   من ذلك أساساً يف حظر ممارسة أسوأ      ومتثل اهلدف   . وماكوكو وأوييم 

  .لألطفال يف املدارس
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  ".تعديل التشريعات احمللية لتحقيق توافقها مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل"  
.  يف غـابون   للنظام القانوين األساسية  ، بوضوح أحد األدوات     تشكل هذه االتفاقية    -٤٩
 ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٦ و ٨ فق موافقة غابون على هذه االتفاقية واعتمادها هلا مع الفقرات         وتت

منـها  تدابري تـشريعية    عدة  اختذت غابون   و .من املادة األوىل من الباب التمهيدي للدستور      
 واملتعلق مبنع ومكافحة االجتار     ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول ٢١ الصادر يف    ٠٩/٢٠٠٤القانون رقم   

 واملتعلـق   ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٥ الصادر يف    ٣٩/٢٠١٠ن رقم    والقانو ؛باألطفال
كـانون   ٦ الـصادر يف     PR/MTE/000024بالنظام القضائي حلماية القّصر؛ واملرسوم رقـم        

 والذي ينص على شروط املراقبة والتحقيق والتفتيش املتعلقة مبنع ومكافحة         ٢٠٠٦يناير  /الثاين
كانون  ٨ الصادر يف    PR/MTEFP/0031؛ واملرسوم رقم    غابوناالجتار باألطفال يف مجهورية     

 PR/MASSMBE/00243املتعلق مبكافحة عمل القّصر؛ واملرسوم رقـم        و ٢٠٠٢يناير  /الثاين
 الذي ُيرسي مبدأ توزيع الكتب املدرسية جماناً؛ واملرسوم         ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١٢الصادر يف   

املتعلـق بإنـشاء    و ٢٠٠٦وفمرب  ن/تشرين الثاين  ١٧ الصادر يف    PR/MFPEPF/000873رقم  
املتعلق بدور األطفـال   SEAS/UNFG/001مرصد حلقوق الطفل؛ واملرسوم رقم     إدارة  وتنظيم  

 الذي حيدد   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٣ الصادر يف    PM/MESI/PDM/0001األصحاء والقرار رقم    
  .إجراءات رعاية وإعادة تأهيل األطفال ضحايا االجتار يف مقاطعة أوغوي البحرية

، تعليمـات   ٢٠١١يونيـه   /حزيرانوفضالً عن ذلك، وجه رئيس اجلمهورية، يف          -٥٠
اآلفات االجتماعية  بعض  مبكافحة  املتعلقة  أحكام القانون اجلنائي    لتعزيز   صارمة إىل احلكومة  

 مثل تعاطي املخدرات واالعتداء اجلنسي واالسـتيالء علـى أمـوال           اليت عادت إىل الظهور   
ربملان مشروع قانون للمعاقبة على االعتداءات اجلنسية، بغية إجراء تقييم          وأُحيل إىل ال  . األيتام

أفضل ألوضاع األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي والنص وفقاً لذلك، وبعد موافقـة جملـس              
ويف الـسياق   . الدولة، على تشديد العقوبات املعمول هبا وال سيما فيما يتعلق باالغتـصاب           

حساب التقـادم إىل  العودة يف قانون اإلجراءات اجلنائية تعديل بنفسه، اقترحت اللجنة املعنية   
  .وقت بلوغ الضحية سن الرشد

 مرصداً وطنياً حلقوق الطفل بغية تنسيق تنفيـذ         ٢٠٠٧وقد أنشأت الدولة يف عام        -٥١
، PR/MFPIPF/000873 من املرسوم رقـم      ٣وهلذا الغرض، تنص املادة     . اتفاقية حقوق الطفل  

د الوطين حلقوق الطفل مسؤول عن متابعة تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة             أن املرص "منه على   
احلـق يف   : حلقوق الطفل بغية تعزيز حقوق الطفل بشكل دائم، يف مجيع اجملاالت وال سيما            

احلياة، واحلق يف األسرة، واحلق يف الصحة، واحلق يف التعليم، واحلق يف معرفـة القـوانني،                
واحلق يف التعبري احلر، واحلق يف احلماية من مجيع أشكال االستغالل         واحلق يف الترفيه والثقافة،     

  ".وسوء املعاملة
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  التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف السجون  -هاء  
تندرج حقوق اإلنسان يف السجون يف التوصيات الثالث املذكورة أدناه املوجهة إىل              -٥٢

اكم األحداث وظروف االحتجاز    وتتعلق هذه التوصيات أساساً مبح    . ٢٠٠٨غابون يف عام    
  . أو السجن

  التوصيات وتنفيذها    
 مزيد من اخلطوات لضمان إنشاء حماكم أحداث وفصل األطفـال   اختاذ"  

  ".عن البالغني يف برامج االحتجاز
إنشاء نظام قضائي لألحداث وحتسني وضعهم، وال سيما فصل القّصر          "  

  ".عن البالغني يف السجون
 ١٠ و ٩والسجن متطابقة مع أحكام املـادتني       جعل ظروف االحتجاز    "  

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وجممل القواعد النموذجيـة           
الدنيا ملعاملة السجناء، مع إتاحة هذه القواعد للـشرطة والقـوات املـسلحة             

 واألشخاص املسؤولني عن عمليات االسـتجواب وكـذلك         وموظفي السجون 
  ".من حريتهماألشخاص احملرومني 

 املتعلق بالنظام القضائي حلماية األحداث املعمول به        ٣٩/٢٠١٠ينص القانون رقم      -٥٣
العدالـة اجلنائيـة    يف مجهورية غابون على األحكام واألجهزة القضائية املستقلة املعنية بإدارة           

 يف  لألحداث وتدابري احلماية الواجبة إلعادة تأهيل وإعادة إدماج هذه الفئة من األشـخاص            
وبغية ضمان هذه احلماية على أرض الواقع، ينص القانون على الفصل بني األطفال             . اجملتمع

ويتفق ذلك مع قواعـد األمـم   . والبالغني يف السجون، وكذلك على تدابري بديلة لالحتجاز   
ولتحقيق هذا الغرض، أُنشئت حماكم     . املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث      

  .ومت تعيني قضاة هلالألحداث 
 للمعايري املعاصـرة الـيت    إنشاء سجون جديدة يف املقاطعات وفقاً      ةوقررت احلكوم   -٥٤

 مـن  ١٠حتترم حقوق اإلنسان، لتحقيق االتساق بني األوضاع يف السجون وأحكام املـادة    
عاملـة  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وملراعاة القواعد النموذجية الـدنيا مل           

  .السجناء
، بعد إنشاء اللجنة الوطنية للتعليم والتـدريب املهـين يف           ٢٠١٠يونيه  /حزيرانويف    -٥٥

، شرعت احلكومة   ٢٠١٠ مايو/أيار ٦ الصادر يف    PM/00353السجون مبوجب املرسوم رقم     
ونظمت دورات تدريبية للقواعـد     . للسجناءتدريب املهين   يف تنفيذ املبادرة املتعلقة بتوفري ال     

             ملتعلقة مبنع اللجوء إىل التعذيب واملعاقبة عليـه بغيـة تعزيـز قـدرات أفـراد الـشرطة                  ا
            واهتمـت احلكومـة   . واجليش والعاملني يف القضاء واملسؤولني عن األمـن يف الـسجون          
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ويف .  بالقضايا األخالقية وأجرت دراسات بشأن قوانني البيئـة        ٢٠١١أغسطس  /آب ٥منذ  
صدد، شن املدعي العام يف غابون محلة ليقوم القضاة وأفراد الشرطة وأفـراد الـدرك               هذا ال 

مبعاملة املتهمني أو املدانني معاملة تقـوم علـى العـدل            واملسؤولون عن األمن يف السجون    
وتلبية لرغبة السكان يف توفري املزيد من املصداقية للعدالة، أعيد تنظـيم            . واإلنسانية والتفاهم 

 وتنظم وفقاً للنظام الداخلي للـشرطة واجلـيش دورات تدريبيـة          . وطنية للقضاة املدرسة ال 
ودورات لتجديد املعلومات ورفع املستوى والتخصص ألفراد الشرطة واجليش مـن أجـل             

  .حتسني معارفهم وقدراهتم
  /تـشرين الثـاين    ٢٥ الصادر يف    ٣٦/٢٠١٠وفضالً عن ذلك، ُنشر القانون رقم         -٥٦

 ٢٥ بتـاريخ    PR/0805انون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم رقم        بشأن ق  ٢٠١٠نوفمرب  
، وبذلك ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣٠ يف اجلريدة الرمسية يف ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

ووضع هذا القـانون    .  الغياً ١٩٦١يونيه  /حزيران ٥ الصادر يف    ٣٥/٦١أصبح القانون رقم    
وحيقق . سيما يف إطار احلبس االحتياطي      البالية، ال  قواعد معاصرة لعدد كبري من اإلجراءات     

 من  ٣ أمن املواطن وفقاً ملا تنص عليه املادة      : هذا التعديل توازناً جديداً بني مطلبني دستوريني      
فال جيوز احتجـاز    . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واحترام احلريات اليت يكفلها الدستور        

ومل يعد من اجلائز متديد مـدة احلـبس         . ة لسماع أقواله  الشاهد مدة تزيد على املدة الالزم     
 ساعة شفوياً ويلزم لتمديدها إذن كتايب من مكتب املدعي العام           ٤٨االحتياطي البالغ قدرها    

 عن ذلك، يعترف املـشرع      وفضالً.  ساعة أخرى فقط   ٤٨ويكون التمديد ملدة ال تتجاوز      
المه هبا فوراً وبلغة يفهمها جيـداً        وينص على ضرورة إع    حبقوق الشخص احملبوس احتياطياً   

ويفضل أن يتم ذلك بنموذج كتايب، ومن بني هذه احلقوق احلق يف احلفاظ علـى صـحته                 
 فور إيداعه يف احلـبس االحتيـاطي،        وتغذيته ونظافته الشخصية، واحلق يف االستعانة مبحامٍ      

  .واحلق يف إجراء فحص طيب له من ِقَبل طبيب
 ٢٠١٢تفال باليوم الوطين حلقـوق اإلنـسان يف عـام         وقد حددت احلكومة لالح     -٥٧

وأجري مبناسبة االحتفال خلامس مرة هبـذا اليـوم         ". حقوق اإلنسان يف السجون   "موضوع  
حوار يف السجن املركزي لليربفيل لتوعية املسؤولني عن األمن يف السجون والسجناء باحلقوق 

نة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان       وأشترك يف هذا احلوار رئيس اللج     . والواجبات يف السجون  
والسجناء واملسؤولني عن األمن يف السجون ونوقشت عدة مواضيع فرعية مثـل احلـق يف               
السالمة اجلسدية والنفسية للمحتجزين؛ واحلق يف ظروف معيشة مناسبة؛ واحلق يف صـحة             
السجناء؛ وأمهية زيادة األمن يف السجون؛ ومدة االحتجاز؛ واتـصال الـسجناء بالعـامل               

؛ وكيفية  )النساء والرجال واألحداث  (ارجي؛ وااللتزام بالفصل بني خمتلف فئات السجناء        اخل
 إىل حني صدور أحكام حبقهم؛ ودعم إدارة الـسجون والعـاملني       معاملة احملبوسني احتياطياً  

وأتاح ذلك فرصة للتحدث عن اجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف هذا اجملـال وكـذلك               . فيها
وواجبات مجيع اجلهات املعنية بغية احلفاظ على حقـوق اإلنـسان يف            لتوضيح مسؤوليات   

  .وتعزيزها السجون



A/HRC/WG.6/14/GAB/1 

17 GE.12-15707 

  التوصيات املتعلقة حبرية الصحافة  -واو  
  .تتعلق التوصيات األربع التالية املتعلقة حبرية الصحافة بالرقابة أساساً  -٥٨

  التوصيات وتنفيذها    
لدويل اخلاص باحلقوق   من العهد ا   ١٩حتقيق توافق التشريعات مع املادة      "  

املدنية والسياسية وذلك بإلغاء الرقابة والعقوبات ضد اهليئات الصحفية وضمان          
  ".أن يتسىن للصحفيني ممارسة مهامهم بأمان

اختاذ التدابري الالزمة ملتابعة توصيات اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،           "  
  ".وذلك بوضع حد للرقابة على الصحافة ومضايقة الصحفيني

إلغاء القوانني املتعلقة بالتشهري اليت حتد من قدرة اجملتمع املـدين علـى             "  
  ".التعبري عن آراء متنوعة

تقدمي رد كامل خبصوص االدعاءات املتعلقـة باالحتجـاز التعـسفي           "  
  .والقيود املفروضة على حرية الصحافة

دون املـساس  يكفل الدستور حرية الوجدان والتفكري والرأي والتعبري واالتصاالت،       -٥٩
  .بالنظام العام وحرية وكرامة املواطنني

 صحيفة  ٦٠تكرس احلكومة حرية وتعددية وسائط اإلعالم كما يتضح من وجود           و  -٦٠
          مسجلة يف اجمللس الوطين لالتصاالت، وإن كانت الصحف اليت تـصدر بـصورة منتظمـة      

حافة يف غابون صحافة وقد اختذت إجراءات متعددة لكي تكون الص    .  صحف ١٠ال تتجاوز   
، بعـد   ٢٠٠١فقد أعتمد قانون االتصاالت الساري منذ عـام         . حرة وقائمة على التعددية   

 مت تشكيل اجمللـس     ١٩٩٢مارس  /آذار ٢٤ الصادر يف    ١٤/٩١ووفقاً للقانون رقم    . تعديله
وهنـاك ميثـاق حلقـوق      . الوطين لالتصاالت الذي ينظم البث اإلذاعي واإلعالم املطبوع       

 قـانون    البـصرية؛  -صحافة واملواد السمعية     الصحفيني وصندوق وطين لتنمية ال     وواجبات
لـصحفيني  لللصحافة ُوضع مبشاركة العاملني يف االتصاالت، وال سيما النقابيون؛ مجعيـة            

مرصد غابون لوسائل   و البصرية يف غابون؛     -ووكالء الصحافة املكتوبة والصحافة السمعية      
حتاد الدويل للصحافة الناطقـة بالفرنـسية ورابطـة النـساء           الفرع الغابوين لال  واإلعالم؛  
الوطنية تسهر على تقدمي رد إجيايب للشواغل املعرب عنها         " اآلليات"ومجيع هذه   . الصحفيات

  .يف التوصيات املشار إليها أعاله
وإىل جانب القوانني، فإن الصحافة يف غابون تتمتع فعالً باحلرية وميكن هلا أن تكتب            -٦١

ويتم . شر أية معلومة، شريطة أن تكون مسؤولة عن احترام النظام العام واحلياة اخلاصة            أو تن 
، يتعني  "اإلدانة"ولعدم  . بصورة منتظمة مالحقة الصحفيني بسبب القذف عن طريق الصحافة        
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على الشخص الذي تتم مالحقته بسبب القذف أن يقدم إىل احملكمة الدليل على الوقائع اليت               
 .ل عدم قيامه بذلك ُيعاقب بعقوبات جنائية تتراوح بني الغرامة والسجنيدعيها، ويف حا

وتشري التوصيات إىل مسألة إزالة العقوبات املفروضة على الصحافة، وهذه خطـوة              -٦٢
تعزف احلكومة عن اختاذها يف الوقت احلايل بسبب عدم نضج الصحافة وقيامهـا بـصورة               

من تقدمي دليل على الوقائع اليت تدعيها والـيت         منتظمة بالتعرض ألعراض الناس دون التمكن       
 .تنشرها يف الصحف

ويف مجيع احلاالت اليت متت فيها مالحقة أحد الصحفيني واليت رفعت فيها الضحية               -٦٣
ولكن ينبغي إضافة أن رئـيس الدولـة        . دعوى إىل القضاء، انتهت الدعوى بإدانة الصحفي      

 ويالحظ أخرياً أنه أنشئ مركز للتدريب على        .أصدر يف معظم احلاالت عفواً للشخص املدان      
  .االتصاالت يف جامعة عمر بونغو

  )السكان البيغميون(توصيات تتعلق حبقوق األقليات   -زاي  
قدمت إىل غابون توصيتان رئيسيتان تتعلقان حبقوق األقليات وبصفة خاصة األقلية             -٦٤

  .البيغمية، وبإدماجها ومكافحة التمييز املمارس ضدها

  توصيتان وتنفيذمهاال    
مضاعفة اجلهود الرامية إىل إدماج السكان البيغميني يف التيار الرئيسي          "  

  ".للمجتمع، وبصفة خاصة يف جمال تطوير التعليم وتوفري املنافع األساسية األخرى
وضع حد للتمييز ضد األقلية البيغميـة ومنحهـا حقـوق اإلنـسان             "  

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ٢٥ و ٢األساسية، واتباع أحكام املادتني     
 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         ١٣ و ١٢ و ٦املدنية والسياسية واملواد    

  ".االقتصادية واالجتماعية والثقافية
مبن فيهم الـسكان     سكاهنا وهوياهتم اللغوية والثقافية والدينية،     حتمي غابون وجود    -٦٥

وال يوجد يف الواقع    . زيز ومحاية هذه اهلويات   البيغميني، من خالل توفري الظروف املواتية لتع      
سيما وأن مجيع سكان غابون يشاركون بصورة كاملة يف تطـوير            أي متييز يف هذا اجملال، ال     

وميلك البيغميون رابطات نشيطة للغاية مثل رابطة تنمية ثقافة الـسكان البيغمـيني يف             . البلد
صليني وحركة األقليات الوطنية البيغمية   غابون؛ ورابطة غابون ملساعدة النساء من السكان األ       

وميارس البيغميون يف غابون تقاليدهم الثقافية دون عـائق كمـا أهنـم             . األصلية يف غابون  
  .ميارسون حقوقهم بشكل انفرادي ومجاعي
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وتبذل غابون، واجملتمع املدين وبعض شركائها يف التنمية، باالستناد إىل إعالن األمم              -٦٦
قوق السكان األصليني، اجلهود حلماية حقوق هذه األقلية من خالل لقاءات           املتحدة املتعلق حب  

  .حتضرها وسائط اإلعالم ومن خالل تقدمي الرعاية الطبية واالجتماعية واالقتصادية هلا
ويتضمن هذا املـشروع    . ، وضع مشروع لصاحل السكان البيغميني     ٢٠٠٧ويف عام     -٦٧

فال البيغميني؛ وتطعيم أطفاهلم؛ وتقدمي اخلدمات      إصدار شهادات ميالد ألط   : ثالثة إجراءات 
االجتماعية األساسية إليهم، مثل التعليم والصحة وحمو األمية وتزويد سكان القرى بـالقوة             

 - إيفيندو ووليـو  -أوغوي  وثبتت فعالية هذا املشروع يف مقاطعيت . الكهربائية والكهرمائية 
دولة حيال السكان البيغميني مـن خـالل        ويدعم هذا املشروع بالتأكيد سياسات ال     . نيتيم

  .إشراكهم يف ظهور اجملتمع الغابوين

   التقليديةاهليئاتالتوصيات املتعلقة بالعالقات الوطنية مع   -حاء  
وجهت إىل غابون ثالث توصيات تتعلق بالتقارير الوطنية اليت ينبغـي تقـدميها إىل                -٦٨

  :اهليئات التقليدية وردت غابون عليها كاآليت

  لتوصيات وتنفيذهاا    
تقدمي تقارير منتظمة إىل هيئات املعاهدات، وبصفة خاصة جلنة مناهضة          "  

التعذيب وجلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنـة املعنيـة             
  ".باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصري

لوطنية املعنية بصياغة تقارير حقوق اإلنسان،      القيام، عن طريق جلنتها ا    "  
بإعداد التقرير األويل الذي مل يقدم بعد، والتقارير الدورية الالحقة إىل اللجنـة             

  ".املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان عن اخلطوات امللموسة املتخـذة           "  

 وعن الفارق الذي أحدثه هذا فيما يتعلق        كورة يف التقرير  لتنفيذ خطة العمل املذ   
  ".بالوضع على أرض الواقع

وبغية تقدمي معلومات معاصرة عن حقوق اإلنسان يف غابون إىل اهليئات الدوليـة،               -٦٩
أعدت اللجنة الوطنية لصياغة التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان وقدمت إىل األمم املتحدة ثالثة             

الـذي  ) ٢٠١٠-٢٠٠٣(أي التقرير الوطين املتعلق حبقوق اإلنسان يف غابون         تقارير وطنية   
يرمي إىل تقدمي نبذة عامة ولكن توليفية عن حالة حقوق اإلنسان يف غـابون، إىل جانـب                 
          التقارير املختلفة القطاعية املذكورة أعاله؛ التقرير الوطين املتعلق بتطبيـق العهـد الـدويل             

             والتقريـر األويل املتعلـق    ) ٢٠١١( قتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    اخلاص باحلقوق اال  
           باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية              

  ).٢٠١١-٢٠٠٦(أو املهينة 
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وال سيما وفضالً عن ذلك، فإن غابون بصدد االنتهاء من وضع تقارير وطنية أخرى             -٧٠
  .فيما يتعلق حبقوق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  اآلراء والتوقعات  -ثالثاً  
 مـن   ١إن مشاركة رئيس مجهورية غابون، علي بونغو أوندميبا، يف احملـور رقـم                -٧١

هتمـام غـابون حبقـوق      ايعكس واقع   " املستقبل القائم على الثقة   "مشروع اجملتمع املعنون    
جبعل غابون بلداً سياسياً واجتماعياً ميكن       فقاً لذلك، فإن السلطة التنفيذية ملتزمة     وو. اإلنسان

 املختلفة وانتماءاهتمأن يتعايش السكان فيه معاً وأن يبنوا مستقبالً مشتركاً انطالقاً من أصوهلم 
  .وذلك ضمن إطار احترام حقوق اإلنسان

          مع املدين تدابري هامـة أخـرى      ، اختذت احلكومة واجملت   ٢٠٠٩وبالفعل، ومنذ عام      -٧٢
  :وال سيما ما يلي

          وهي جلنة أنشئت مبوجـب القـانون       ،اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   أعمال  بدء   •
          / أيلـول  ١٤، يف   ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣الصادر يف    ١٩/٢٠٠٥رقم  

جلديدة الرامية إىل   وقد شهدت هذه اللجنة إصالحات وفقاً للوائح ا       . ٢٠١١سبتمرب  
ووفقاً للمرسوم املشار إليه أعاله، متلك هذه اللجنـة يف          .  مع مبادئ باريس   اقهاسات

مسؤولة عن عمليات التحقيق يف انتهاكات حقـوق اإلنـسان           دائرة أمانتها العامة 
وهذه الدائرة مسؤولة عن أمور منها تلقي الشكاوى من . ومكافحة هذه االنتهاكات

  وعات ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؛األشخاص أو اجملم
وتـشمل هـذه    ،ملنظمات غري احلكومية هبدف حتسني أدائهـا ا الربط الشبكي بني  •

  :الشبكات بالتحديد
الشبكة الوطنية لتعزيز حقوق الطفل يف غابون، وهي شبكة أنشئت بعد أول             •

عن حقـوق  املسؤولة دين املتمع ملنظمات اجملمشاورة إلنشاء شبكة مواضيعية     
               / تـشرين الثـاين    ٤يف   طفل نظمتها وزارة حقوق اإلنسان واليونيـسيف      ال

 ؛٢٠١٠نوفمرب 

  ؛ هذه املشاوراتنتيجة أنشئت أيضاً اليت الشبكة الوطنية حلماية حقوق الطفل •
، بفضل زيادة   األعمال اإلجرامية  األمن و  انعدامحدوث اخنفاض يف معدالت حاالت       •

ـ   الوتعزيز نوعيـة    ) الدرك والشرطة  (ناملكلفني بإنفاذ القانو  عدد    ةقـدرات خلدم
 هذه الظاهرة من جانب الـسلطات        استراتيجيات ملكافحة  نفيذ وكذلك ت  ،السكان

  ؛٢٠١٢مايو / أيار-أبريل /العامة منذ نيسان
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اليت تكافحها احلكومة   اليت ترتكب أثناء تأدية بعض الطقوس الدينية و       ازدياد اجلرائم    •
 بفضل تنظيم دورات يف جمال مكافحة اجلرائم، بشكل         ٢٠١٢مايو  /بنشاط منذ أيار  

 ملكافحة إفالت اجملرمني من العقاب، وكـذلك بفـضل       البلدمنتظم، يف مجيع أحناء     
           االستراتيجيات اليت وضعتها قوات الدفاع الوطين للتـصدي علـى حنـو أفـضل             

  .هلذه اآلفة
يف أمور منها وضع الـسياسات      وفيما يتعلق بتوقعات غابون، فإهنا شاركت بنشاط          -٧٣

  :العامة التالية
لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة تستند بصورة متزايدة إىل إطـار          سياسة عامة فعلية     •

تشريعي وإجراءات لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما األطفال ذوي اإلعاقة           
ووصوهلم إىل اخلدمات الصحية والتعليم ومساعدة أسرة األطفـال ذوي اإلعاقـة            

إدماج األطفال ذوي اإلعاقة ووصوهلم إىل نظام التعليم العادي وتوعية الـسكان            و
  باحلقوق األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

  األرامل واليتامى؛تجيب الحتياجات ست سياسة عامة •
   على النمو على مجيع املستويات؛اًقادر اًكيانسياسة عامة تعترب الطفل  •
  ؛اتيف املؤسس) نيالبيغمي(األصليني سياسة عامة إلدماج ومراعاة السكان  •
   املنظمات غري احلكومية؛لإلشراف علىسياسة عامة  •
  حقوق اإلنسان؛جمال اجملتمع املدين يف مع سياسة عامة تستند إىل تعاون الدولة  •
  سياسة عامة تستند إىل قيام الدولة بتعزيز اإلطار القانوين املتعلق حبقوق اإلنسان؛ •
  ن لالتفاقيات اليت صدقت عليها والتطبيق الفعال للقوانني؛سياسة تراعي احترام غابو •
  سياسة تستند إىل املبادرات الرامية إىل التوعية حبقوق اإلنسان؛ •
           تراعـي إدمـاج  ٢٠١٦عـام  مـن اآلن وحـىت   سياسة تعليمية ومدنية لتنفيذها    •

 والثانويـة   املدارس االبتدائيـة  (وتعليم حقوق اإلنسان يف النظم التعليمية يف غابون         
          خطـة عمـل    ٢٠٠٥يوليـه   /، اعتمدت غابون يف متوز    الصددويف هذا   ). والعليا
 بالربنامج العاملي للتعليم يف جماالت حقوق اإلنـسان         تتعلق ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  

وفضالً عن ذلك، أكد ممثلو الدولة وممثلو اللجنة        . يركز على النظام املدرسي الوطين    
ـ  أثناء احللقة الدراسية    ما سلف   الوطنية حلقوق اإلنسان     التثقيف يف جمـال    املعنية ب

 ١١حقوق اإلنسان اليت قامت بتنظيمها جلنة االحتاد األفريقي يف برازافيـل يـومي              
  ؛أفريقياوسط ، لصاحل بلدان ٢٠١٠يونيه / حزيران١٢و

سياسة ملكافحة االجتار باألشخاص تستند إىل املنع واملالحقة القـضائية واإلطـار             •
 احترام احملاكم لألحكـام     يتضح أن  ،إىل جانب إجراءات التوعية   و،  بذلكو. الدويل
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باالجتار بالبشر، ومحاية الضحايا والشهود أثناء عمليات املالحقة       فيما يتعلق    الصادرة
تبادل املعلومات، ب ما يتعلق الشراكة مع البلدان من املناطق الفرعية في     عزيزالقضائية وت 

  .اهلكة، هي أمور تويل السلطات العامة اهتماماً خاصاً واملساعدة القضائية املشتر
فإعمال حقوق اإلنسان . إن الرأي العام يف غابون اليوم مهتم بقضايا حقوق اإلنسان          -٧٤

مل يعد مسؤولية تقع على عاتق حكومة غابون فحسب بل مسؤولية تقع على عاتق اجملتمـع                
لق بإعمال حقـوق اإلنـسان، بعـد أول         والطريق الذي قطعته غابون فيما يتع     . املدين أيضاً 

، هو طريق مشجع وإن كان من الواجب مواصلته         ٢٠٠٨استعراض دوري شامل هلا يف عام       
  .من خالل زيادة النهوض حبقوق اإلنسان وحرياته

وصيات الـثالثني   ويقدم هذا التقرير الوطين األدوات األساسية لفهم كيفية تنفيذ الت           -٧٥
. ٢٠٠٨ غابون، أثناء عملية االستعراض الدوري الشامل يف عام           متعددة إىل  اليت قدمتها دول  

وعلى النحو الذي تقتضيه منهجية هذه العملية، ينحصر اهلدف من هذا التقريـر يف تقـدمي                
والنهج الذي اتبعته غابون    . وسائل لتنفيذ التوصيات املقدمة إىل غابون تنفيذاً توليفياً ومنتظماً        

هلذا النوع من االسـتعراض     بتهيئة البلدان    بصفة خاصة يسمح   يف تقدمي هذا التقرير هو هنج     
  ).االستعراض الدوري الشامل(

        


