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  ةـمقدم

قرار جملس حقـوق    ل وفقاً، املنشأ   )الفريق العامل ( الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        قام  - ١
وجـرى  . ٢٠٠٨ مايو/أيار ١٩ إىل   ٥ يف الفترة من     ثانيةدورته ال بعقد  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  

وقد ترأس وفد غابون السيد ديودونيه      . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٥لسة األوىل املعقودة يف     االستعراض املتعلق بغابون يف اجل    
الطالع على تشكيلة الوفد املكّون مـن سـتة         لو. ندياي، القائم باألعمال بالنيابة، البعثة الدائمة جلمهورية غابون       

 ٧غابون يف جلسته اخلامسة املعقودة يف       واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق ب      . ، انظر املرفق الوارد أدناه    أعضاء
  .٢٠٠٨مايو /أيار

) اجملموعة الثالثيـة  (التالية  املقررين  جمموعة  ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .أذربيجان والسنغال والصني: بغابونلتيسري االستعراض املتعلق 

  :بغابونثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق ، صدرت الو٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛)A/HRC/WG.6/2/GAB/1) (أ(١٥وفقاً للفقرة تقرير وطين مقدم   )أ(

 )ب(١٥جتميــع للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة    )ب(
)A/HRC/WG.6/2/GAB/2( ؛  

  ). A/HRC/WG.6/2/GAB/3 ()ج(١٥ للفقرة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاًموجز أعدته   )ج(

 قائمة مسائل أعدهتا سلفاً أملانيـا، والـدامنرك، والـسويد،           ، عن طريق اجملموعة الثالثية    غابون،وأُحيلت إىل     - ٤
الـشبكة  األسـئلة علـى     وميكن االطالع على هذه     . والتفيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      

  .ستعراض الدوري الشاملاخلارجية لال

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

هناك  إنوقال  .  الوطين ممثل غابون تقرير غابون   ، قّدم   ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٥، املعقودة يف    األوىليف اجللسة     - ٥
 ممثلني عن احلكومة واملؤسسات الوطنيـة واجملتمـع   تضموسلطة وزارة حقوق اإلنسان، إشراف حتت تعمل جلنة  

مكلفة خصيصاً بإعداد تقارير إىل هيئات املعاهدات ومبهام أخرى متصلة بذلك مثل نشر التقـارير               وهي  املدين،  
التشريع الوطين يف جمال حقوق اإلنسان موجه بشكل حمدد ضد أضاف أن و. وإجراء التحليالت ووضع التوصيات

حكـم  أي  ينفّـذ   وعالوة على ذلـك، مل      . ملعاملة ويشمل مجيع املواطنني العاملني يف غابون      كل أشكال إساءة ا   
  .ألغيت عقوبة اإلعدامقد  و،١٩٨٠منذ عام باإلعدام 

 مؤخراً محلة، مبساعدة من     توأطلق،  ١٩٩٤وقد صدقت غابون أيضاً على اتفاقية حقوق الطفل يف عام             - ٦
وجيري اآلن تنفيذ عدد    . اء الوعي بالصحة ووفيات األطفال واألمهات      إلذك ،منظمة الصحة العاملية واليونيسيف   
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. اإليدز من األم إىل الطفل، يف مجيع أرجـاء البلـد          مرض  من املشاريع، من بينها مشروع بشأن مكافحة انتقال         
السل وشلل األطفـال    أمراض  وتتعاون اليونيسيف وغابون من أجل تطعيم مجيع األطفال دون سن اخلامسة ضد             

  .غريها من األمراض الساريةكزاز ووال

 إطاراً قانونياً شامالً، يتضمن عدداً من القوانني ١٩٩٤وفيما يتعلق باستغالل األطفال، أنشأت غابون منذ عام   - ٧
وأنـشئت  . واملراسيم خبصوص االجتار باألطفال وعمل األطفال وإنشاء مرصد لضمان التعاون مع املنظمات الدوليـة             

  Centre وCentre d’Appel des Arcades: ة األطفال ضـحايا االجتـار وإسـاءة املعاملـة    مؤسسات خاصة ملساعد
d’Angondjéوكذلك، باالشتراك مع منظمة العمل الدولية، جلان املراقبة اليت أنشئت يف مجيع أحناء البلد .  

فباإلضـافة إىل   . تمتع هبا الرجل  وفيما يتعلق بالتمييز ضد املرأة، قال املمثل إن املرأة تتمتع باحلقوق ذاهتا اليت ي               - ٨
مرصد وطين لتحقيق املساواة بني     : إنشاء وزارة النهوض باملرأة، اختذت تدابري خمتلفة أخرى لتعزيز ومحاية حقوق املرأة           

أحد الوالدين؛ ومسابقة وطنية للنهوض االقتـصادي       اليت تعيش يف كنف     املرأة والرجل؛ وهياكل خاصة لشؤون األسر       
ثلث الوزراء نساء، كما قال إن و. رأة؛ وأنشطة تنسيقية بني املنظمات غري احلكومية والرابطات النسائيةواالجتماعي بامل

أيضاً نـساء   وهناك  .  مقعداً يف جملس الشيوخ واجلمعية الوطنية، وترأس امرأة احملكمة الدستورية          ٤٠تشغل النساء حنو    
  .الدفاع واخلارجيةيشغلن مناصب رفيعة املستوى يف وزارات الداخلية والعدل و

 يف املائة من ١ اليت تشكل ية وتعزيز حقوق األقلية البيغميةحكومة غابون تنفذ خطة عمل حلماوما فتئت   - ٩
وبالتعاون مع اليونيسيف، تنفذ غابون يف الوقت احلايل مشروعاً إمنائياً يشتمل على تعداد للسكان مـن      . السكان

 يف املائة   ١٣وقد قرر رئيس اجلمهورية ختصيص      . سني اخلدمات الصحية  البيغميني وتدابري موجهة إىل األطفال وحت     
اإلقليم الوطين إلقامة مترتهات وطنية، وهو ما سيحقق محاية البيئة وسكان الغابات، وبصفة خاصـة               مساحة  من  

  .تام مع سائر السكانوئام وأشار املمثل أيضاً إىل أن البيغميني يعيشون يف . نالبيغميو

. والتنظـيم النقـايب   احلق يف تشكيل اجلمعيات     ك وطنية خمصصة ممارسة حقوق مدنية مثل        وتكفل صكو   - ١٠
وينبغي أن تكون . تعددية يف العملية الدميقراطية للبلدالرة واحلصحافة الوتعترف احلكومة بالدور اهلام الذي تؤديه 

  هيئـة أنـشئت يف    ال، وهـو    أنشطة وسائط اإلعالم متوافقة مع التوجيهات الصادرة عن اجمللس الوطين لالتص          
ويبلغ عدد ما   . وحيدد قانون الصحافة شروط ممارسة امتيازات وسائط اإلعالم وحقوقها ومساءلتها         . ١٩٩٢عام  

  . صحيفة٥٠يصدر عن الصحف اخلاصة حنو 

اإلنسان، اعتمدت احلكومـة    وملواجهة القيود املالية والبشرية العديدة اليت ما زالت تؤثر يف حالة حقوق               - ١١
 تسعى يف املقام األول إىل إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد وفيما بني مواطنيه، مع إيالء ة عملخط

ويظل تثقيف اجلماعات الضعيفة، مبا يف ذلك . وظفي إنفاذ القانوناهتمام خاص للضحايا، وال سيما األطفال، ومل     
بون األمم املتحدة على تقدمي الدعم املـايل واملؤسـسي           وحتث غا  .أولويةميثل  التدريب يف جمال حقوق اإلنسان،      

  .واملادي الالزم لتنفيذ خطة العمل هذه
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -  باء

وأعرب عدد من هذه الوفود     .  وفداً ببيانات  ٣٦تقدمي التقرير، أدىل     أعقب   الذي احلوار التفاعلي خالل    - ١٢
  . من بينها عرض التقرير الوطين والقرار القاضي بإلغاء عقوبة اإلعدامعن تقديره جلملة أمور

 أن تقرير غابون الوطين أشار إىل بعض أوجه القصور يف جمال التنفيـذ وبعـض                وإذ الحظت باكستان    - ١٣
طلبت من الوفد توضيح اخلطوات املتخذة أو املزمع اختاذها للتغلب علـى أوجـه              فقد  حاالت العجز يف املوارد،     

كمـا  . ، لتعزيز اجلهود اجلاريـة حاجة للمساعدةقصور هذه، ونوع املساعدة الدولية الالزمة، إن كانت هناك  ال
  .سألت باكستان عن استراتيجية غابون إلشراك الدول اجملاورة يف أنشطة التصدي لالجتار باألطفال واستغالهلم

، عن ارتياحها   ٢٠٠٠أعربت، يف عام    قد  وسلطت اجلزائر الضوء على أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان            - ١٤
طبق بصورة مباشرة يف غابون، وإلنـشاء وزارة حلقـوق          نألن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ي       

فيما يتعلـق، علـى وجـه       ) أ(وأوصت اجلزائر بأن يقدم اجملتمع الدويل ما يلزم من دعم تقين ومايل             . اإلنسان
لتعزيز قدرات اخلدمات   ) ب(رات املؤسسية، وال سيما من أجل سكان الغابات؛         اخلصوص، بالصحة وتعزيز القد   

   املناعة البشرية وحتسني التـصحح؛     االجتماعية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بصحة الطفل ومكافحة فريوس نقص         
لى شـىت   للعمل، جبهد إضايف من السلطات الغابونية، على رفع معدل االنتظام يف املدارس وتطوير املرافق ع              ) ج(

  .مستويات التعليم، مع دعم املساواة بني اجلنسني يف فرص احلصول على التعليم

طموحاً ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /ويف حني يبدو برنامج مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  - ١٥
معلومات عـن عـدد األشـخاص    للغاية، فإن مجهورية الكونغو الدميقراطية أشارت إىل أن التقرير الوطين ال يقدم        

وإذ الحظت سياسة غابون اجليدة املتعلقة حبماية       . املصابني هبذه اجلائحة أو الذين يتلقون عالج الفريوسات القهقرية        
طلبت مزيداً من املعلومات عن إدماجهم االجتماعي وإشراكهم يف         فقد  ن،  ليات، وبصفة خاصة السكان البيغميو    األق

أن تعرف ما إذا كانت ممارسة االجتار باألطفال واستغالهلم حمصورة داخل البلد أم             هنا تريد   وقالت إ . احلياة السياسية 
  .األطفال جيري يف اخلارج، وأن تعرف، يف هذه احلالة، بلدان املقصد الرئيسيةاالجتار بأن 

أة والطفل، وبصفة وأثنت الفلبني على غابون جلهودها الرامية إىل تعزيز التدابري الوطنية حلماية حقوق املر        - ١٦
.  االجتار بالبشرمكافحةاإليدز، و/خاصة فيما يتعلق باملعايري الصحية، ومكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية

الفلبني عن وجود خطط حمددة موجهة إىل إعادة إدماج املصابني بفـريوس            استفسرت  وفيما يتعلق هبذه املسائل،     
  .تمعاإليدز يف اجمل/نقص املناعة البشرية

والحظت تونس باهتمام اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق الطفل يف جمال الصحة، من خالل حتقيق انتـشار                  - ١٧
. مؤسسات اخلدمات الصحية، مثل اللجنة التقنية الوطنية املسؤولة عن توفري عمليات التطعيم يف مجيع مناطق البلد

، ة مثل التعليم اجملاين واإللزامي حىت سن السادسة عـشر         ورحبت تونس أيضاً بالتدابري املتعلقة باحلق يف التعليم،       
  .والتزام غابون بكبح االجتار باألطفال

ورحبت الصني باعتماد سلسلة من القوانني حلماية احلق يف الصحة وحقوق الطفل واحلق يف التعليم، وملنع   - ١٨
 غابون، باعتبارها بلداً نامياً، تواجه وسلمت الصني بأن. االجتار بالبشر، كما رحبت بإنشاء وزارة حلقوق اإلنسان
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وسألت الصني . حتديات خطرية فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان، وبصفة خاصة التخلف االقتصادي واالجتماعي
حكومة غابون عن الصعوبات والتحديات اليت تواجهها يف تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة فريوس نقـص املناعـة                 

  .اإليدز/البشرية

 فنلندا بأن تتخذ غابون تدابري عاجلة لتحويل قرار إلغاء عقوبة اإلعدام إىل قانون يف أقرب وقت      وأوصت  - ١٩
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           ممكن، وأن تنظر يف االنضمام إىل     
 حّد اليت سيتصرف هبا متخذو القرارات لوضع        وسألت فنلندا أيضاً عن الكيفية    . واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام    

ألعمال القتل الوحشية اليت ترتكب يف إطار تأدية بعض الطقوس، وهي أعمال ما زالت حتدث يف غابون، وبشكل 
  .أساسي قبل االنتخابات

 -   البيغميني - وطلبت فرنسا من غابون تقدمي مزيد من املعلومات عن مسألة التمييز ضد السكان األصليني                 - ٢٠
صوتت لصاحل اعتماده يف قد ، بالنظر إىل أن غابون الشعوب األصليةوعن تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق 

كما سألت فرنسا عن نية احلكومة فيما يتعلق بتوقيع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من               . اجلمعية العامة 
  .ام والتصديق عليه يف أقرب وقت ممكناالختفاء القسري، وأوصت غابون بتوقيع هذا الصك اهل

قت دون أي حتفظ على معظم صكوك حقوق اإلنسان وأهنا تبـدو            صّدقد   والحظت السنغال أن غابون     - ٢١
جاهزة ملواصلة هذا املسار بأن تصبح طرفاً يف الربوتوكوالت االختيارية لالتفاقيات األساسية اليت صدقت عليها               

أوضحت عزمها على تعزيز التعاون مع قد ، يف طلبها الدعم من اجملتمع الدويل، وأضافت السنغال أن غابون. فعالً
آليات حقوق اإلنسان، وسألت عما إذا كانت غابون تتوخى التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع                

  .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

اللجنة املعنية بالقضاء جنة املعنية حبقوق اإلنسان ووسألت أملانيا غابون، يف معرض إشارهتا إىل توصيات الل  - ٢٢
 الداعية إىل مراجعة تشريعاهتا فيما يتعلق باملمارسات التمييزية ضد املرأة، عن التدابري اجلاري على التمييز ضد املرأة

فيني يف وأعربت أملانيا أيضاً عن القلق إزاء اعتقال واحتجاز صـح         .  لتعدد األزواج والزوجات   حّداختاذها لوضع   
غابون، وفقاً ملا أبلغ عنه املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري والفريق العامـل املعـين                    

. عن التدابري املتخذة لضمان احلق يف حرية الرأي والتعبري        أملانيا  ويف هذا الصدد، استفسرت     . باالحتجاز التعسفي 
صفة خاصة من القـانونيني     باألحكام التمييزية، و  إلغاء  نونية الرامية إىل    اإلصالحات القا عملية  وأوصت بتسريع   

املدين واجلنائي؛ وزيادة اجلهود املبذولة لتعديل التشريعات بغية حتقيق املساواة بني اجلنسني، وفقاً اللتزامات غابون 
  .د املرأةالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضالتزاماهتا مبوجب اتفاقية الدولية، مبا يف ذلك 

 بـالنظر إىل أن هـؤالء       تعداد السكان من البيغميني   وسألت الكونغو عن الكيفية اليت أجرت هبا غابون           - ٢٣
على الـسلطات   بالبشر  جرون  كما استفسرت الكونغو عن نوع الضغط الذي ميارسه املتّ        . سكان كثريو التنقل  ال

  .علقة بالتبينوأخرياً، طلبت الكونغو معلومات عن التشريعات املت. الوطنية

كما دعت غابون إىل النظر     . وأعربت التفيا عن األمل يف أن تستقبل غابون املقرر اخلاص املعين بالتعليم             - ٢٤
  .مجيع اإلجراءات اخلاصةاملكلفني بواليات يف إطار يف توجيه دعوة دائمة إىل 
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ئي مع املعايري الدولية حلقـوق      وأوصت املكسيك بأن تنظر غابون يف حتقيق اتساق قانونيها املدين واجلنا            - ٢٥
وأوصت املكسيك أيضاً بتحقيق . اإلنسان، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالزواج والعالقات األسرية والتركة واملرياث

توافق جترمي االجتار باألطفال مع املعايري الدولية، وأوصت باحلظر القانوين ألسوأ أشكال العقاب البدين لألطفال يف 
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         ا دعت املكسيك غابون إىل التصديق على        كم. مجيع األماكن 

  .املهاجرين وأفراد أسرهم

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب       على  ورحبت اجلمهورية التشيكية بتوقيع املكسيك        - ٢٦
 وأوصت بالتـصديق عليـه يف املـستقبل         ،ملهينةوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا          

وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، سألت اجلمهورية التشيكية عن ماهية التدابري اليت مت اعتمادها استجابة . القريب
األحكام التمييزيـة املتعلقـة بـالزواج       إلغاء   الداعية إىل    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      لتوصيات  

أجريت أي تغيريات يف القانون املدين فيمـا يتعلـق       كانت قد   إذا  ما  والعالقات األسرية وحبق امللكية، وال سيما       
وعالوة على ذلك، سألت . حيدد مكان إقامة األسرةوهو الذي باحلكم الذي ينص على أن الزوج هو رب األسرة 

ويف هـذا  . ى ممارسة الزواج القسري والزواج املبكراجلمهورية التشيكية غابون عن التدابري الرامية إىل القضاء عل   
الصدد، أوصت بأن تعتمد غابون، على سبيل األولوية، تدابري تشريعية وتدابري أخرى لضمان املساواة بني اجلنسني 

كما أوصت بأن تقدم    . وتعزيز اجلهود الرامية إىل التخلص من العادات والتقاليد اليت تنطوي على متييز ضد املرأة             
بون تقارير منتظمة إىل هيئات املعاهدات، وبصفة خاصة جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل واللجنـة                غا

املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القـضاء علـى التمييـز                
  . اإلجراءات اخلاصةاملكلفني بواليات يف إطاردعوة دائمة إىل توجه العنصري، وأن 

، عن طريق جلنتها الوطنية املعنية بصياغة تقارير حقوق اإلنسان، التقرير       ُتعّدوأوصت هنغاريا غابون بأن       - ٢٧
األويل، الذي مل يقدم بعد، والتقارير الدورية الالحقة إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

ويف معرض اإلشارة إىل قلق جلنة حقوق . ن للمقرر اخلاص املعين بالتعليم بزيارة البلدكما أوصت بأن تسمح غابو
باختاذ مزيد من اخلطوات لضمان إنشاء حماكم أحداث وفـصل          غابون  الطفل بشأن هذه املسألة، أوصت هنغاريا       

ال السجون مع املادة    وأوصت هنغاريا أيضاً بأن حتقق غابون توافق أحو       . األطفال عن الكبار يف مرافق االحتجاز     
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ومع القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء، مع توفري               من   ١٠

هذه القواعد للشرطة والقوات املسلحة وموظفي السجون وأي شخص آخر مسؤول عن إجـراء اسـتجوابات،                
، أوصت هنغاريا بأن حتقق غابون توافق تشريعاهتا مـع          خرياًوأ. وكذلك جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم     

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وذلك بإلغاء الرقابة والعقوبات ضد اهليئات الصحفية ١٩املادة 
  .وضمان أن يتسىن للصحفيني ممارسة مهامهم بأمان

قوق اإلنسان عن اخلطوات امللموسة املتخذة لتنفيـذ         إىل جملس ح   وأوصت هولندا بأن تقدم غابون تقريراً       - ٢٨
وفيمـا  . خطة العمل املذكورة يف التقرير الوطين وعن الفارق الذي أحدثه هذا فيما يتعلق بالوضع على أرض الواقع        

زالت تشعر بـالقلق إزاء ضـعف تنفيـذ       يتعلق مبسألة االجتار باألطفال، الحظت هولندا أن جلنة حقوق الطفل ما          
  .ولذلك أوصت بتعديل التشريعات احمللية لتحقيق توافقها مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل. ت يف هذا اجملالالتشريعا
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ـ عوطلبت معلومات   . والحظت ماليزيا مع التشجيع تركيز غابون على تعزيز ومحاية حقوق الطفل            - ٢٩ ا إذا  ّم
 بيان اإلطـار الـزمين املتـوخى        كانت غابون تعتزم إنشاء حمكمة أحداث، كما طلبت، إذا كان األمر كذلك،           

  لتنفيـذ وأيدت ماليزيا طلب احلكومة إىل اجملتمع الدويل تقـدمي الـدعم املـادي واملـايل الـالزم                  . إلنشائها
  .إصالحاهتابرنامج 

وسلطت كوبا الضوء على أمهية محالت التوعية وبرامج التدريب اليت وفرهتا احلكومة وأمهية إنشاء وزارة        - ٣٠
وقالت كوبا إهنا تود أن     . اية املرأة والطفل، وهي أمور تدل على وجود التزام وإرادة سياسية          لشؤون األسرة ومح  

تنضم إىل غابون يف النداء الذي وجهته للحصول على الدعم من اجملتمع الدويل، وأوصت بأن تواصـل غـابون                   
  .جهودها يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

إذا كانـت هـذه     وعّما  محاية حقوق البيغميني    غابون  روسي عن الكيفية اليت تكفل هبا       وسأل االحتاد ال    - ٣١
كما سأل االحتاد الروسي عن ماهية الوكاالت الـيت         . اجلماعة اإلثنية ممثلة، وبصفة خاصة يف االنتخابات الوطنية       

إذا عّمـا   وسأل  . ىل املشاركة إسّيدعى  اجملتمع املدين   كان  ا إذا   ّملدراسة املتعلقة بعمل األطفال وع    ستشارك يف ا  
 أحكام الصكوك الدولية اليت  كامالًكانت غابون تتلقى أي مساعدة استشارية من األمم املتحدة كيما تنفذ تنفيذاً

  .انضمت إليها

وأبرز املغرب اإلطار التشريعي واملؤسسي الشامل لغابون، والحظ أن العمل الذي تضطلع به جلنة أنشئت   - ٣٢
 أعضاء من احلكومة واجملتمع املدين وتتوىل املسؤولية عن إعداد التقـارير املتعلقـة حبقـوق                 تضم ٢٠٠٧يف عام   

باخلطوات احملددة أيضاً املغرب وسلم . االنسان، هو مثال على أفضل املمارسات ينبغي لبلدان أخرى أن تقتدي به
وأعرب املغـرب عـن   .  واألقليات اليت اختذهتا غابون لتعزيز ومحاية حقوق األطفال والنساء واألشخاص املعوقني         

بأن يدعم جملـس حقـوق      اعتقاده بأن اجلهود القيمة اليت تبذهلا احلكومة تستحق االعتراف وبالتايل فقد أوصى             
 ١٠٦، على حنو ما ورد يف الفقرة اإلنسان غابون يف النداء الذي وجهته للحصول على املساعدة من اجملتمع الدويل

  .من تقريرها الوطين

 معرض اإلشارة إىل آراء هيئات املعاهدات اليت مفادها أنه ميكن زيادة تقليص الفوارق بني اجلنسني،                ويف  - ٣٣
 للتمييز ضد   تعريفاًيف دستورها وقوانينها    وتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تدرج غابون            

اللجنة املعنيـة   توصـيات  ابون التدابري الالزمة ملتابعة، أوصت كندا بأن تتخذ غ من االتفاقية  ١ للمادة   املرأة وفقاً 
 وال سيما بالنص على املساواة بني اجلنسني يف دستورها وبتجرمي العنف املـرتيل،  ،املرأة بالقضاء على التمييز ضد

كما أوصت بتوعيـة الـشرطة      . وأوصت بإيالء اهتمام خاص للقضايا اجلنسانية عند إعداد السياسات والقوانني         
وأشارت كندا إىل أن الفريق العامل . لطة القضائية واإلدارة العامة وعموم السكان بأمهية املساواة بني اجلنسنيوالس

الحظا أن الصحفيني وأعضاء مجاعـات      قد  املعين باالحتجاز التعسفي واملقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري          
ىل توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن هذه املسألة، ويف معرض اإلشارة إ. لقيودخيضعون املعارضة ما زالوا   

للرقابة على الصحافة وللتحرش حّد  أوصت كندا بأن تتخذ غابون تدابري ملتابعة هذه التوصيات، وال سيما بوضع             
علـى  كما أوصت كندا بأن تلغي غابون قوانينها املتعلقة بالتشهري، اليت حتد من قدرة اجملتمع املدين                . بالصحفيني

مجيـع  املكلفني بواليات يف إطار     غابون دعوة دائمة إىل     توجه  وأخرياً، أوصت كندا بأن     . التعبري عن آراء متنوعة   
  .اإلجراءات اخلاصة وأوصت بأن تصدق غابون على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
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ن توافق احلكومة على الزيارة املطلوب أن       وأوصت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بأ         - ٣٤
، ال يزال هناك قلق خبصوص ما الشعوب األصليةوفيما يتعلق مبسألة . يقوم هبا املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم

وفيما يتصل حبقوق املرأة، شجعت اململكة . حرمون من حقوق اإلنسان األساسيةُيإذا كان هؤالء السكان ما زالوا 
التشريعات احمللية لتحقيق مزيد من املساواة بني اجلنسني ولتعزيز احلقـوق األساسـية             تعزيز   غابون على    املتحدة

أي خطط حمددة لسن قوانني جديـدة       مبعرفة  ويف هذا الصدد، أبدت اململكة املتحدة اهتمامها        . واجلوهرية للمرأة 
وكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب       ورحبت اململكة املتحدة أيضاً بتوقيع الربوت     . حلماية حقوق املرأة  

 للعهدأوصت اململكة املتحدة بأن تصدق غابون على الربوتوكول االختياري الثاين           كما  . وأوصت بالتصديق عليه  
 وحثت غابون على تقدمي رد كامـل خبـصوص االدعـاءات املتعلقـة     الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  

  . املفروضة على حرية الصحافةباالحتجاز التعسفي والقيود

 وقرارها القاضي   ١٩٨٠عقوبة اإلعدام منذ عام     تنفيذ  ويف معرض اإلشارة إىل وقف غابون االختياري ل         - ٣٥
بشأن تطور اإلجراءات الداخليـة يف      احملرز  بإلغاء هذه العقوبة، أعربت إيطاليا عن اهتمامها اخلاص مبعرفة التقدم           

وأوصت . ديات خاصة حبقوق األطفال، وميكن إيالء اهتمام خاص لقضاء األحداثوقد تتعلق حت. تنفيذ هذا القرار
  .عن الكبار يف السجونالقُصَّر ن وضعهم، مبا يف ذلك فصل ر وحتّسصَّإيطاليا بأن تنشئ غابون نظاماً قضائياً للقُ

ا يف ذلك محالت إذكاء      نيجرييا باجلهود اليت تبذهلا احلكومة الغابونية لتنفيذ الصكوك الدولية، مب          ونوهت  - ٣٦
الوعي والتدريب لضمان متتع األطفال بالصحة، وملكافحة االجتار باألطفال واستغالهلم، وكذلك حلماية حقـوق              

احلكومة إلدماج السكان البيغميني يف التيـار الرئيـسي         تبذهلا  وأعربت نيجرييا عن تأييدها للجهود اليت       . املرأة
 وأوصت بأن تضاعف غابون جهودها يف هذا املسعى املهم، وبصفة خاصة يف جمال تطوير التعليم وتوفري   للمجتمع

  .املنافع األساسية األخرى

والحظت الواليات املتحدة األمريكية أن وسائط اإلعالم اإلخبارية الدولية أوردت تقارير عن حـدوث                - ٣٧
، مبا يف ذلك قتل صغار األطفال، مع  إطار تأدية بعض الطقوس أعمال القتل اليت ترتكب يف    زيادة حادة مؤخراً يف     

وسألت . إحياءات مؤداها أن أعمال القتل هذه قد تكون مرتبطة باالنتخابات احمللية والبلدية اليت أجريت مؤخراً               
مكن، الواليات املتحدة األمريكية عما إذا كان من املمكن للحكومة أن تؤكد هذه التقارير وعما إذا كان من امل                 

لو أن األمر كذلك، أن توضح غابون طبيعة أعمال القتل هذه وحتدد اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة للتـصدي                 
وأخرياً، سألت الواليات املتحدة األمريكية عن اخلطـوات        . هلذه املشكلة وتقدمي مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة       

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٧هة يف املتخذة لضمان إجراء انتخابات حملية وبلدية حرة ونزي

وقالت اليابان إهنا تود أن تعرف التدابري احملددة اليت ستتخذها غابون لتحسني احلالة الصحية وإمكانيـة                  - ٣٨
وفيما يتعلق باالستغالل اجلنسي لألطفال، طلبت اليابان معلومات عن التدابري     . احلصول على مياه الشرب املأمونة    

وأخرياً، وفيمـا   . خذة حىت اآلن وعن مسار العمل الذي ستسلكه غابون بشأن هذه املسألة           القانونية واإلدارية املت  
يتعلق باالجتار باألطفال وعمل األطفال، طلب الوفد الياباين من غابون توضيح احلالة الراهنة لتطـوير الربنـامج                 

  .الشامل لتناول هذه املسائل وفقاً ملا اقترحته جلنة حقوق الطفل
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للتمييز ضد األقلية البيغمية ومنحها حقوق اإلنسان األساسية، مثل حد على وضع غابون ينيا وحثت سلوف  - ٣٩
التعليم والرعاية الصحية الكافية، واتباع أحكـام       توفري  احلق يف التصويت وظروف العمل الالئقة وعدم التمييز و        

 من العهد الدويل اخلاص ١٣ و١٢ و٦  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملواد    العهد من   ٢٥ و ٢املادتني  
بأن حتقق غابون توافـق      أوصت سلوفينيا    كما.  ذلك ها بكل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأوصت    

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ومع القواعد          ١٠ و ٩أحوال االحتجاز والسجون مع املادتني      
هذه القواعد للشرطة والقوات املسلحة وموظفي السجون وأي شخص إتاحة  السجناء، مع ملعاملةالدنيا النموذجية 

عما قامت به   وسألت سلوفينيا   . آخر مسؤول عن إجراء استجوابات، وكذلك لألشخاص احملرومني من حريتهم         
 يف إطـار  اإلدماج الكامل ملنظور جنساين يف مشاوراهتا، ويف تقريرهـا الـوطين املقـدم           مطلب  غابون لالمتثال   

وأوصت سلوفينيا بـأن تقـوم      ، االستعراض الدوري الشامل، ويف مراحل االستعراض التالية، مبا يف ذلك نتائجه          
  . بإدماج منظور جنساين يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل، على حنو منتظم ومتواصل،غابون

كما . كوك األساسية حلقوق اإلنسان   تصديق غابون على معظم الص    بارتياح   البوسنة واهلرسك    الحظتو  - ٤٠
للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ومنظمـة         أشارت إىل الشواغل اليت أعربت عنها جلان اخلرباء التابعة          

وفيما يتعلق هبذه املـسألة،     . العمل الدولية إزاء تنفيذ االلتزامات الدولية بالقضاء على التمييز بني الرجل واملرأة           
لبوسنة واهلرسك عن التدابري امللموسة املتخذة للتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء علـى              استفسرت ا 

التمييز ضد املرأة الداعية إىل إذكاء الوعي بأمهية اإلصالح القانوين لتحقيق مساواة املرأة بالرجل، والتوصـيات                
  .املتعلقة بالزواج القسري والزواج املبكر

ل إن التقرير الوطين يشدد على إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، وأثنت علـى غـابون                وقالت الربازي   - ٤١
، خطة عمل للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مع التركيز على النظام              ٢٠٠٥العتمادها، يف عام    

، وبصفة خاصة وب األصليةوالشعومع التسليم جبهود غابون، أشارت الربازيل إىل وضع األقليات . املدرسي الوطين
يعانون ، حيث ن من شعوب بايوكا وبابونغو وباكا، الذين يعتربون من أشد فئات السكان ضعفاً السكان األصليو 

  . والعزلمن التمييز

واستفسرت السويد عن االدعاءات املتعلقة مبمارسة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة يف أمـاكن               - ٤٢
غريهم، والحظت أن غابون مل تعترف بآلية اإلجـراءات         والالجئني واملهاجرين اآلخرين    االحتجاز، املرتكبة ضد    

وطلبت السويد من غابون تقدمي تفاصيل عن       . املتعلقة بالشكاوى الفردية ومل تصدق على الربوتوكول االختياري       
ملنع حدوث التعذيب وغريه الرأي املتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري وعن التدابري األخرى اليت تتخذها 

االلتحاق باملدارس يف غابون إلزامـي      أن  ،  ثانياًوالحظت،  . املهينةأو  من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية       
إمكانية حصول األطفال   لعدم توفر   وجماين حىت سن السادسة عشرة، بيد أن جلنة حقوق الطفل أعربت عن قلقها              

السويد عن رغبتها يف معرفة التدابري اليت تتخذها احلكومة الغابونية لضمان احلق يف وأعربت . البيغميني على التعليم
  .التعليم جلميع األطفال

ارتكاب جرائم أثناء تأدية بعض الطقـوس يف غـابون،          املتمثلة يف   املمارسة املتكررة   إىل   غينيا   شارتوأ  - ٤٣
وأعربت غينيا عن اقتناعهـا بـأن   .  إلهناء هذا االجتاه   وأبدت رغبتها يف إبقائها على علم بالتدابري احملددة املتخذة        
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  التوصـيات مجيع   يف جملس حقوق اإلنسان، ستواصل تعاوهنا مع اجمللس واالستفادة من            غابون، باعتبارها عضواً  
  .اليت ستقدم

تلقاة وطلبت إثيوبيا من غابون أن تبني بعض التحديات املواجهة واالستراتيجيات املستنبطة واملساعدات امل  - ٤٤
كما طلبت من غابون بيان مستوى تنفيذ التوصيات .  االستعراضيف إعداد التقارير ومن أجل مشاركتها يف عملية

الصادرة عن هيئات املعاهدات لتقدمي املساعدات التقنية واملالية وطبيعة توقع غابون بشأن الكيفية اليت سيجري هبا 
  .ستعراضتناول املساعدات التقنية واملالية يف نتائج اال

 على حقوق املرأة والطفل دون أن يتناول احلقوق         وقالت مجهورية كوريا إن التقرير الوطين يركز أساساً         - ٤٥
 الصادر عن مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق           واستشهدت بتقرير التجميع  . املدنية والسياسية األخرى  

أعربت عن شـواغل خبـصوص      قد  جراءات اخلاصة    إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وبعض اإل        فقالت اإلنسان،
حـامني، واعتقـال الـصحفيني    مـن االتـصال مب  احملتجزين  متكّن  االحتجاز التعسفي، ومدة االحتجاز، ومدى      

  .وسألت مجهورية كوريا عن التدابري املتخذة للتجاوب مع هذه الشواغل. واحتجازهم

هل لتعزيز حقوق يذ برناجمها الواسع النطاق الذي اسُتوأوصت تشاد بأن يدعم اجملتمع الدويل غابون يف تنف  - ٤٦
  .عن اآللية العملية اليت أنشأهتا لعكس اجتاه االجتار باألطفالغابون وسألت تشاد . اإلنسان

وسـألت  .  إيكولوجياً وقالت الكامريون إهنا تتقاسم مع غابون جمموعات سكانية إثنية مشتركة ونظاماً            - ٤٧
 ملركز دون إقليمي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، عما إذا كانت غابون راضية  مضيفاًالكامريون، باعتبارها بلداً

. عن اخلدمات اليت من املفترض أن يقدمها هذا املركز، وعما إذا كان املركز قد ساعد غابون يف إعداد تقريرهـا          
بـالء  عاجلة قضية البيغمـيني و    وسألت الكامريون عن نوع التعاون الذي قد تلتمسه غابون من البلدان اجملاورة مل            

وزارة حقوق اإلنسان، وهي الوزارة الوحيدة حلقوق اإلنـسان يف املنطقـة،            أمهية  الكامريون ب سلمت  و. االجتار
  .وأعربت عن أملها يف تزويد هذه الوزارة مبوارد كافية

لتعزيز ما التدابري املتخذة  لتقرير الوطين، وال سي   يف ا واسترعت موريتانيا االنتباه إىل جوانب إجيابية عديدة          - ٤٨
غابون، اليت تسعى إىل القضاء على االجتار باألطفال وتعزيز تدابري وأشارت إىل أن . حقوق اإلنسان للمرأة والطفل

وسألت موريتانيا عما إذا كانت غابون تتوخى التصديق . بالغة األمهيةتعترب حقوق الطفل ، ضمان التعليم اإللزامي
  .ة حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمعلى االتفاقية الدولي

، املطروحـة كـثري مـن األسـئلة    لتشابه    قال ممثلو غابون يف ردودهم إهنم، نظراً       ،احلوار/وبعد النقاش   - ٤٩
، أبدت غابون رغبتها يف أن تؤكد جمددا للمجتمع الدويل اسـتعداد احلكومـة              أوالً. سيجمعون عدة أجوبة معاً   

وفيما يتعلق باالتفاقيات الدولية اليت مل يـتم التـصديق          . فني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     املكلالستقبال  
باَشر   إجراءات التصديق    الوفاء بالتزامها، وأشارت إىل أن    عليها، أعادت غابون تأكيد عزمها على        حاملا توقـع   ُت

الية، وهو ما قد يوضح سبب حـاالت        ومن املؤسف أن هذه اإلجراءات مطولة وتتطلب موارد مادية وم         . اتفاقية
وأشار املمثل إىل أنه مت إنشاء جلنة لتقصري إجراءات الدخول يف املعاهدات، وقد أصـدرت        . التأخري اليت لوحظت  

  .هذه اللجنة استنتاجاهتا فعالً
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يـست  وفيما يتعلق مبسألة حرية التعبري، الحظ املمثل أنه يوجد، على الرغم من أن التشريعات الوطنية ل                 - ٥٠
بيد أن هذه   . متوافقة بعد مع املعايري الدولية، عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إىل محاية الصحفيني             

  .قبض عليهم ويقدمون إىل احملاكم؛ فحاملا يتم اهتام الفاعلني ُيااألحكام قد يساء تفسريه

.  يف غـابون    جديداً  اجتاهاً  تشكل لطقوسأعمال القتل اليت ترتكب يف إطار تأدية بعض ا         إنوقال املمثل     - ٥١
وحيث .  واضحاًاجملتمع الدويل، مع مالحظة أن اإلحصاءات غري حمددة حتديداًومعها تشجبها غابون، هي أعمال و

رض هذا البالء على الربملان وأنـشئت جلنـة         إن هذا اجتاه جديد غري منصوص عليه يف تشريعات غابون، فقد عُ           
  . إمكانية سن تشريع جديد بشأن هذه املسألةمشتركة بني الوزارات لبحث

وسلط ممثل غابون الضوء على أن االجتار باألطفال واستغالل األطفال مسألتان متكررتان بالرغم من أن                 - ٥٢
وأشارت غابون إىل أنه . األطفال مشمولون باحلماية وأن قوانني العمل تنظم عملهم وأن استغالل األطفال حمظور        

ليمية وحلقات عمل تقنية بشأن عمل األطفال وأنه جرت حماوالت لوضع مبادئ توجيهية ضد مت عقد مشاورات إق
ونتيجة هلذه املشاورات، أنشئ عدد من املؤسسات واللجان واهليئات         . استغالل األطفال يف غرب ووسط أفريقيا     

 والرعايـة اإلداريـة     السحب،:  خمتلفة ويف هناية املطاف، جتري رعاية هؤالء األطفال يف ثالث مراحل         . األخرى
  .والنفسية االجتماعية، والغذاء والسكن، وكذلك اإلعادة إىل البلد األصلي أو إعادة اإلدماج يف غابون

وفيما يتعلق بقضاء األحداث، جرى االضطالع مبشروع لتنقيح قانون العقوبات بغية إنشاء حماكم خاصة      - ٥٣
 إىل إنشاء حمكمة أحداث      العاصمة، وهو ما سيؤدي تلقائياً     خارجللقُصَّر  ، وقررت احلكومة تشييد سجن      للقُصَّر

  .لضمان االمتثال للمعايري الدولية

يفي باملعايري  أثناء الفترة االستعمارية ومعظمها اآلن القد ُشّيدت وأشار املمثل إىل أن السجون يف غابون   - ٥٤
وفيمـا يتعلـق    . مراكز للرعاية الصحية  وقد اختذت الدولة تدابري لتحسني أحوال السجون، مثل إقامة          . الدولية

 بشأن إنشاء هيئة السجون،     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٧بالتدابري القانونية، أشار املمثل إىل املرسوم املؤرخ        
وأنشئ منصب مستشار خاص معين بالسجون، وقام مسؤولون . اليت تعىن بتدابري حتسني األحوال املعيشية للسجناء

ونتيجة لذلك، اختذ القرار القاضي بتشييد سجون جديدة وإقامة مرافق          . مراكز السجون حكوميون بزيارات إىل    
وسلط املمثل الضوء على احلاجة إىل املساعدة التقنية        . تعليمية داخلها، بغية ضمان إعادة اإلدماج على حنو أفضل        

  .واملالية يف تنفيذ هذه املشاريع

 د، وأنأشارت غابون إىل أنه جرى بذل عدد مـن اجلهـو  وخبصوص مسألة تعزيز ومحاية حقوق املرأة،    - ٥٥
 نقـص  وخبصوص فريوس. لنهج اجلنسايناالكامل قد أدجمت باحلكومة أن للمرأة نفس احلقوق املكفولة للرجل، و     

 يف املائة من املصابني ٥٠أكثر من فإن النساء معرضات بشكل خاص، حيث تشكل النساء اإليدز، /املناعة البشرية
، نسبة  ٢٠٠٧املسألة، شكلت النساء، يف عام      هذه  عن  وطين   لتقرير    وطبقاً .اإليدز/ملناعة البشرية  نقص ا  بفريوس

وقـد  .  شخصاً ٦ ٣٧٣ يف املائة من األشخاص الذين عوجلوا بعقاقري مضادة للفريوسات القهقرية وعددهم             ٥٥
وباإلضافة إىل ذلك، اختذ .  املعرضةأوجدت احلكومة عدة آليات ملكافحة هذه اجلائحة، مثل العقاقري اجملانية للفئات

  .عدد من التدابري لتوفري بيئة قانونية لصون حرية املرأة
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وفيما يتعلق بقضية البيغميني، أشار املمثل إىل أن احلكومة أعدت خطة عمل لتعزيز حقوق البيغميني، مبا يف                   - ٥٦
 األخرى برامج للتطعـيم والتعلـيم،       وتضمنت التدابري .  تعداد هلم، ولضمان تزويدهم بشهادات ميالد      إجراءذلك  

منظمـات  تبذالن جهوداً عن طريق      اللتني   ية، بدعم من اليونيسيف واليونسكو    واستحداث خدمات اجتماعية أساس   
وسلم ممثل احلكومة بأن اخلطوات اليت اختذت حمدودة، ولكنه أبرز أيضاً النجاحات، مثل . غري حكومية وطنية ودولية

يعقد أيضاً  وهو ما    عملية صعبة بسبب منط حياهتم املتسم بالترحال،         ش فيها البيغميون، وهي   كن اليت يعي  حتديد األما 
ويف حني أهنم . وأشار ممثل آخر إىل أن البيغميني جزء ال يتجزأ من اجملتمع الغابوين    . إنشاء اهلياكل الصحية والتعليمية   

هلم مطلق احلرية يف إرسال أطفـاهلم إىل        و:  اجملتمع  يف أقلية، فإهنم يعيشون يف وئام، كما أهنم مدجمون متاماً        يشكلون  
يتسىن هلم الوصـول إىل العدالـة، وميكنـهم أن يـشاركوا يف             كما  املدارس ويف الزواج من أشخاص من البانتو،        

يـشكل  بيد أهنم، كشعب، يودون أن يعيشوا يف بيئتهم الطبيعية، األمر الذي قـد           . االنتخابات وأن جيري انتخاهبم   
 حلقوقهم وحماولـة جلعلـهم      ض سبيل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة، ألن التدابري املتخذة قد تعترب انتهاكاً           عقبات تعتر 

  .يعيشون بطريقة أخرى

والحظ املمثل أن غابون أنشأت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت يعكس تكوينها تنوع األمة، وتضم                 - ٥٧
ية، ونقابة احملامني، والسلطة القـضائية، واملـشتغلني بالرعايـة           عن كل من جملس الشيوخ، واجلمعية الوطن       ممثالً

الصحية، والصحافة، ومجعية الدفاع عن حقوق املرأة وحقوق الطفل، واملنظمات غري احلكومية، ونقابات العمال، 
  . للسلطات العامة موازناً تعمل باعتبارها عامالًوهيوالطوائف الدينية، 

 للعمال املهـاجرين     مستقبالً  ظلت، منذ السبعينيات من القرن املاضي، بلداً       وأشار املمثل إىل أن غابون      - ٥٨
وقـد  . االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ب  بالغاً وأسرهم، وأهنا مهتمة اهتماماً   

  . بالتوصية بتوقيعها والتصديق عليها، وستقدمها إىل السلطات املعنيةأحاطت علماً

  .وأشار املمثل إىل أن اعتماد توصيات معينة سيتطلب التشاور مع السلطات املعنية يف غابون  - ٥٩

  أو توصيات/استنتاجات و -  نياًاث
  : املناقشة التوصيات التالية إىل غابونُوجهت  - ٦٠

املساواة بني  وتعزيز  رفع معدل االنتظام يف املدارس وتطوير املرافق على شىت مستويات التعليم،              - ١
  يلزم من دعـم تقـين      جلنسني يف فرص احلصول على التعليم، مع قيام اجملتمع الدويل بتقدمي ما           ا

  ؛)اجلزائر(ومايل 

تنفيذ برناجمها الواسع النطاق الذي استهل لتعزيز حقوق اإلنسان، بدعم من اجملتمـع الـدويل                 - ٢
  ؛)تشاد، املغرب(

ـ     على  توقيع  ال  - ٣    مـن االختفـاء القـسري والتـصديق        خاصاالتفاقية الدولية حلماية مجيع األش
  ؛)فرنسا(عليها 
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التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية               - ٤
؛ )فنلندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      (واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام      

ى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من        علوالتصديق يف املستقبل القريب     
اجلمهورية التشيكية، اململكة املتحدة    (ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

؛ وعلى االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين )لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
  ؛)كندا(؛ وعلى نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )املكسيك(هم وأفراد أسر

  ؛)فنلندا(اختاذ تدابري عاجلة لتحويل قرار إلغاء عقوبة اإلعدام إىل قانون يف أقرب وقت ممكن   - ٥

اإلجراءات اخلاصةالتابعة جمللـس    املكلفني بواليات يف إطار     النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع          - ٦
  ؛)التفيا، اجلمهورية التشيكية، هنغاريا، كندا(وق اإلنسان حق

النظر على حنو إجيايب يف طلب املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم والسماح بزيارة املقرر اخلاص                  - ٧
  ؛)هنغاريا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(

األحكام التمييزية، وبـصفة خاصـة مـن        إلغاء  ة إىل   اإلصالحات القانونية الرامي  عملية  تسريع    - ٨
القانونيني املدين واجلنائي؛ وزيادة اجلهود املبذولة لتعديل التشريعات بغية حتقيق املـساواة بـني              

اتفاقية القضاء على مجيع    التزاماهتا مبوجب   اجلنسني، وفقاً اللتزامات غابون الدولية، مبا يف ذلك         
  ؛)انياأمل(أشكال التمييز ضد املرأة 

القيام، على سبيل األولوية، باعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى لضمان املساواة بني اجلنـسني     - ٩
وتعزيز اجلهود الرامية إىل التخلص من العادات والتقاليد اليت تنطوي على متييز ضد املرأة، ورفع               

  ؛)يةاجلمهورية التشيك( سنة ١٨السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات إىل 

النظر يف حتقيق اتساق قانونيها املدين واجلنائي مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وبصفة خاصة                - ١٠
  ؛)املكسيك(فيما يتعلق بالزواج والعالقات األسرية والتركة واملرياث 

   عمليـة متابعـة االسـتعراض الـدوري        القيام، على حنو منتظـم، بإدماج منظور جنساين يف         - ١١
  ؛)لوفينياس(الشامل 

، وال سـيما  املـرأة  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضداختاذ التدابري الالزمة ملتابعة توصيات   - ١٢
على املساواة بني اجلنسني وبتجرمي العنف املرتيل، وإيالء اهتمام خاص للقضايا يف دستورها بالنص 

  ؛)كندا(اجلنسانية عند إعداد السياسات 

  عموم الـسكان بأمهيـة املـساواة بـني        لطـة القضائية واإلدارة العامة و    توعية الشرطة والس    - ١٣
  ؛)كندا(اجلنسني 

  ؛)املكسيك(حتقيق توافق جترمي االجتار باألطفال مع املعايري الدولية   - ١٤
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  ؛)املكسيك(حظر أسوأ أشكال العقاب البدين لألطفال يف مجيع األماكن مبوجب القانون   - ١٥

 لضمان إنشاء حماكم أحداث وفصل األطفال عـن الكبـار يف مرافـق        اختاذ مزيد من اخلطوات     - ١٦
  ؛)هنغاريا(االحتجاز 

  ؛)هولندا(تعديل التشريعات احمللية لتحقيق توافقها مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل   - ١٧

  عـن الكبـار يف     القُـصَّر ا يف ذلـك فـصل        وحتسني وضعهـم، مب   للقُصَّرإنشاء نظام قضائي      - ١٨
  ؛)إيطاليا(السجون 

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٠ و ٩حتقيق توافق أحوال االحتجاز والسجون مع املادتني          - ١٩
 هذه القواعد للشرطةإتاحة  ملعاملة السجناء، مع    الدنيا  املدنية والسياسية ومع القواعد النموذجية      

والقوات املسلحة وموظفي السجون وأي شخص آخر مسؤول عن إجـراء اسـتجوابات،             
  ؛)سلوفينيا (ألشخاص احملرومني من حريتهموكذلك ل

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         ١٠حتقيق توافق أحوال السجون مع املادة         - ٢٠
  ؛)هنغاريا(ملعاملة السجناء الدنيا ومع القواعد النموذجية 

دنية والسياسية وذلك    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل      ١٩حتقيق توافق التشريعات مع املادة        - ٢١
  بإلغاء الرقابة والعقوبات ضد اهليئات الصحفية وضمان أن يتسىن للصحفيني ممارسـة مهـامهم             

  ؛)هنغاريا(بأمان 

 للرقابة على حدقوق اإلنسان، وذلك بوضع اللجنة املعنية حباختاذ التدابري الالزمة ملتابعة توصيات   - ٢٢
  ؛)كندا(الصحافة وللتحرش بالصحفيني 

  تمـع املـدين علـى التعـبري عـن آراء          اليت حتد من قدرة اجمل    ولغاء القوانني املتعلقـة بالتشهري     إ  -٢٣
  ؛)كندا(متنوعة 

تقدمي رد كامل خبصوص االدعاءات املتعلقة باالحتجاز التعسفي والقيود املفروضة على حريـة               - ٢٤
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(الصحافة 

اعفة اجلهود الرامية إىل إدماج السكان البيغميني يف التيار الرئيسي للمجتمع، وبصفة خاصة             مض  - ٢٥
  ؛)نيجرييا(يف جمال تطوير التعليم وتوفري املنافع األساسية األخرى 

 للتمييز ضد األقلية البيغمية ومنحها حقوق اإلنسان األساسية، واتباع أحكام املادتني            حدوضع    - ٢٦
 مـن العهـد   ١٣ و١٢ و٦لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملواد  من العهد ا٢٥ و ٢

  ؛)سلوفينيا(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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تقدمي تقارير منتظمة إىل هيئات املعاهدات، وبصفة خاصة جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقـوق                - ٢٧
للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وا     

  ؛)اجلمهورية التشيكية(وجلنة القضاء على التمييز العنصري 

القيام، عن طريق جلنتها الوطنية املعنية بصياغة تقارير حقوق اإلنسان، بإعداد التقريـر األويل،                - ٢٨
نة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     الذي مل يقدم بعد، والتقارير الدورية الالحقة إىل اللج        

  ؛)هنغاريا(والثقافية 

تقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان عن اخلطوات امللموسة املتخذة لتنفيذ خطة العمل املذكورة               - ٢٩
  ؛)هولندا(يف التقرير وعن الفارق الذي أحدثه هذا فيما يتعلق بالوضع على أرض الواقع 

  ).كوبا( يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بذولة املمواصلة اجلهود  - ٣٠  

درج رد غابون على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنـسان يف                وسُي  - ٦١
  .دورته الثامنة

 قدمتـها   أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة أو الدول اليت           /ومجيع االستنتاجات و    - ٦٢
أهنا قـد   أو التوصيات على    /تأويل هذه االستنتاجات و   أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا، وال ينبغي         /و

  . ككلحظيت بتأييد الفريق العامل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد
 The delegation of Gabon was headed by Mr. Dieudonné Ndiaye, Chargé d’affaire ad 
interim, Permanent Mission of the Republic of Gabon, and composed of six members: 

 (a) Ms. Pauline Danielle Meyet, Directeur Général des Droits de l’Homme; 

 (b) Mr. Ousmanou Hamidou, Ministère des Droits de l’Homme; 

 (c) Mr. Samuel Nang Nang, Conseiller chargé des Droits de l’Homme, Permanent 
Mission of the Republic of Gabon; 

 (d) Mr. Saturnin Aboghe, Conseiller, Permanent Mission of the Republic of Gabon; and 

 (e) Ms. Adèle Patricia Louzet, Première Secrétaire, Permanent Mission of the Republic 
of Gabon. 

 -  -  -  -  -  


