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 املنهجية -أوال   
أولا وقبتتتل كتتتل شتتتيء إ   لستتتتعرا  التتتدوري الشتتتاملاستتتتند إعتتتداد هتتتذا التقريتتتر ل تتتر  ا -1

 مستتوأ أجريتتت ، وإ 2012املقدمتتة إ  غتتابون يف عتتام  توصتتيات 105التتتبالع عتتددها التوصتتيات 
  اعتمتاد إين أفضتى جلمع بياانت من أجل تنفيذ كل توصية من التوصيات، وأخرياا إ  اجتماع وطت

اا. واتستتم للمضتتي قتتدم تقيتتيم املعلومتتات التته   اعهتتا والتفتتاق علتتى ستتبيلوُعقتتد متتن أجتتل التقريتتر 
ق اإلنستتتان ر عتتتن حقتتتو قريتتتر، والتتتذي نستتتقتا اللجنتتتة الوطنيتتتة إلعتتتداد تقتتتاريالتتتنهمل املتختتتذ إلعتتتداد الت

، 2007كتتتتانون الثاين/ينتتتتاير   15املتتتتؤر   PR/MDHLCCLCI/000102ابملرستتتتوم رقتتتتم  املنشتتتتمة عمتتتتالا 
 التتردود  تتر  تتتوفري. وُاعتتت معتتاا قصتتداا بعتتا التوصتتيات املتشتتا ة بتشتتاركي وشتتامل للجميتتع أبنتتا

 األوثق صلة.

  ر الوطنيةالرصد والتشاو  ةعملي -اثنيا   
، املسؤولة عتن تنستيق عمليتة الرصتد الوطنيتة، يف املديرية العامة حلقوق اإلنساناعتمدت  -2

ملتدين واللجتان ااجملتمع و  اللجنة الوطنية إلعداد تقارير عن حقوق اإلنسانإعداد هذا التقرير على 
  .شيو نية وجملس الالربملانية املسؤولة عن حقوق اإلنسان التابعة للجمعية الوط

 املشاورات مع السلطة التشريعية -ألف 
نظمت املديرية حلقتْه  توعيتة ألعضتاء اللجتان الربملانيتة املستؤولة عتن حقتوق اإلنستان يف  -3

ملتتتانيني عريتتتف الرب توكتتتان ا تتتدف متتتن احللقتتتتني الدراستتتيتني هتتتو  .اجلمعيتتتة الوطنيتتتة وجملتتتس الشتتتيو 
نفيتذ التوصتيات هام يف تابلستعرا  الدوري الشتامل وتتذكريهم ابلتتدابري الته يتعتني ا اذهتا ل ست

 .2012املقدمة إ  غابون يف عام 

 ينمع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املداملشاورات  -ابء 
عقتتتتدت  ،2017وحزيران/يونيتتتتا  2016ملمتتتتتدة بتتتتني كتتتتانون األول/ديستتتتمرب يف الفتتتت ة ا -4

عتات ضضتريية ن، اجتما، إ  جانتب اللجنتة الوطنيتة حلقتوق اإلنستااملديرية العامة حلقتوق اإلنستان
ملقدمتة التوصتيات اوجلسات عمل مع املؤسسات احلكوميتة وقطاعتات اجملتمتع املتدين املشتاركة يف 

قتدمتها  البياانت اله يدممل عدت املديرية العامة يف البداية مشروعاا . وأ2012إ  غابون يف عام 
بعد ذلك   و  .سينهااجلهات الفاعلة املختلفة قبل طرحها لالستعرا  الوطين، الذي أسهم يف ض

كتتتس يعلتقريتتتر ايتتتع أصتتتحاب املصتتتلحة هتتتؤلء. ولتتتذا فتتت ن ااعتمتتتاد املشتتتروع احملّستتتن متتتن جانتتتب 
عا املالحظتات تتتم بتبيُ تقييمات املستؤولني العمتوميني واجلهتات الفاعلتة يف اجملتمتع املتدين. وهتو 

 ذات األمهية حلكومة غابون.وبقائمة غري حصرية من السياسات 
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 تنفيذ توصيات الدورة السابقة  -اثلثا   
 التصديق على الصكوك القانونية الدولية ألف- 

 للتوصيات التنفيذ الكامل  
الربوتوكتتتول الختيتتتاري الثتتتاين للعهتتتد ، صتتتدقت غتتتابون علتتتى 2014نيستتتان/أبريل  2يف  -5

متتتتتتوز/  1 ويف .دام، الرامتتتتتي إ  إل تتتتتاء عقوبتتتتتة اإلعتتتتتالتتتتتدوص احلتتتتتاص ابحلقتتتتتوق املدنيتتتتتة والسياستتتتتية
 .اإلعاقة الختياري لتفاقية حقوق األشخاص ذويالربوتوكول ، صدقت على 2014 يوليا

 قيد التنفيذتوصية   
الربوتوكول الختياري امللحق ابلعهد الدوص احلتاص تتخذ غابون ترتيبات للتصديق على  -6

  .ابحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية

 إدماج حقوق اإلنسان يف التشريع الوطين -ابء 
 العنف املنزيل  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
 21/63القتتتتانون رقتتتتم مبوجتتتتب حظتتتتر العنتتتتف املنتتتتزص والغتصتتتتاب يتتتتنق القتتتتانون علتتتتى  -7

تعلتتق امل 2009ينتتاير كتتانون الثاين/  29املتتؤر   38/2008لقتتانون اجلنتتائي والقتتانون رقتتم املنشتتل ل
تتتاب الثالتت  يتتنق الك. و مبنتتع رارستتة تشتتويا األعضتتاء التناستتلية األنثويتتة ومكافحتتة تلتتك املمارستتة

ختلتتف قتتوابت ملخالفتتات األقتتل خطتتورة ختتد األشتتخاص علتتى عمتتن القتتانون املتعلتتق ابجلتترائم وامل
لفصتتتل الثتتتاين، ومتتتا يليهتتتا متتتن ا 232و 231و 230أشتتتكال العنتتتف املنتتتزص، ل ستتتيما يف املتتتواد 

تصتاب جمتّرم يف من الفصل الثامن. وإخافة إ  ذلك، فت ن فعتل الغ 266و 265و 264واملواد 
 من الفصل السابع. 256املادة 

 للتوصياتالتنفيذ اجلزئي   
هناك مشروع قانون لتعديل القانون اجلنائي يُدخل عقوابت علتى العنتف املنتزص والجتتار  -8

 .ابألشخاص معرو  على الربملان

 االجتار ابألشخاص -جيم 
 التنفيذ الكامل للتوصيات  

 9/2004جلعتتتتتتل القتتتتتتانون رقتتتتتتم  2014مشتتتتتت كة بتتتتتتني التتتتتتوزارات يف عتتتتتتام أُنشتتتتتتئت جلنتتتتتتة  -9
متتتع متوائمتتتاا غتتتابون  مبنتتتع الجتتتتار ابألطفتتتال ومكافحتتتتا يفاملتعلتتتق  2005أيلول/ستتتبتمرب  21 املتتتؤر 

املعايري الدوليتة. وفيمتا يتعلتق مبستاعدة ختحااي الجتتار، يكفتل األخصتائيون النفستيون واألخصتائيون 
الجتمتتتتتاعيون وختتتتتباز الشتتتتترطة تزويتتتتتد األطفتتتتتال ابلتتتتتدعم اإلداري والنفستتتتتي الجتمتتتتتاعي والقتتتتتانوين 

مات إعتتتتادة التمهيتتتتل يف أطتتتتر مالئمتتتتة مثتتتتل مركتتتتز األطفتتتتال التتتتذين يعيشتتتتون ظروفتتتتاا صتتتتعبة يف وختتتتد
أن ونتتدجي. وقتتد أُأتتزت أعمتتال فنيتتة إلدراج تعريتتف لالجتتتار ابألشتتخاص يف القتتانون، يُكفتتل مبوجبتتا 
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ء للضحااي املزيد من احلماية واملساعدة فيما يتصل إبدمتاجهم. وفيمتا يتعلتق ابجلهتود الراميتة إ  إذكتا
التتوعي وبنتتاء قتتتدرة الكيتتاانت املنخرطتتة يف  ايتتتة األطفتتال والشتتباب والستتتكان متتن الجتتتار ابلبشتتتر، 

بصتتتورة  املديريتتتة العامتتتة حلقتتتوق اإلنستتتاننظمتتتت اللجنتتتة الوطنيتتتة لرصتتتد مكافحتتتة الجتتتتار ابألطفتتتال و 
منتظمتتتة مناستتتبات لتعزيتتتز و ايتتتة حقتتتوق األطفتتتال ب تتتر  ردع متتترتك  هتتتذه ا فتتتة. واعتمتتتد جملتتتس 

 2016التتوزراء قتتانون الطفتتل، التتذي ي طتتي ايتتع جوانتتب حيتتاة األطفتتال، يف تشتترين األول/أكتتتوبر 
 . جملس الدولة حالياا وهو قيد نظر 

 التنفيذ اجلزئي للتوصيات  
ابلجتتتتتتتتار  ةاملتعلقتتتتتتت ةالوطنيتتتتتتت اتإجتتتتتتتراءات تعتتتتتتتديل التشتتتتتتتريع 2013تتواصتتتتتتتل منتتتتتتتذ عتتتتتتتام  -10

لكفالتتة ، 2012متتايو /يف أاير نيتتة ابلجتتتار ابألشتتخاصاملقتتّررة احلاصتتة املع زايرةعقتتب ابألشتتخاص، 
 9/2004قتم ر القتانون  ل بشتمندّ مشروع القانون املعف .القانون الدوص حلقوق اإلنسان معمواءمتها 

بتتتة عليتتتا، ، واملعاقمنتتتع وقمتتتع الجتتتتار ابألشتتتخاص، وواصتتتة النستتتاء واألطفتتتالاملتعلتتتق بربوتوكتتتول 
لريمتتو ، التتذي ابروتوكتتول )ب ملكافحتتة اجلر تتة املنظمتتة عتترب الوطنيتتةاملكمتتل لتفاقيتتة األمتتم املتحتتدة 

ملستتتتاعدة مايتتتتة وابينمتتتتا يتتتتنق علتتتتى تتتتتدابري لتتتتتوفري احل إجراميتتتتاا  جيعتتتتل الجتتتتتار ابألشتتتتخاص عمتتتتالا 
ون بشتتمن مشتتروع قتتان ا ن يف املراحتتل النهائيتتة لعتمتتاده. وقتتد أحيتتل إ  التترئيسابت للضتتحااي، 

 دة.ص يكفل للضحااي املزيد من احلماية واملساعإدراج تعريف لالجتار ابألشخا

  قيد التنفيذ التوصيات  
علتتى قتتدم املستتاواة متتع القتتانون اجلنتتائي متتن املتوقتتع أن يتتدخل قتتانون الطفتتل حيتتز النفتتاذ،  -11

بكتر والعنتف التزواج املو الث ترات يف التشتريع املتعلقتة بتعريتف الطفتل يستد والقانون املدين. وستوف 
م يف حيتتتتتتاه ن ستتتتتتنوا احلكومتتتتتتة متتتتتتن  ايتتتتتتة األطفتتتتتتال متتتتتتن أي ظتتتتتتاهرة تتتتتتتؤثراجلنستتتتتتاين. وستتتتتتُيمكّ  

 ومنائهم. بقائهمو 

 اعتماد م  الفئة "ألف" وسري عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان -دال 
 سري العمل  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
لتتد   تعمتتل اللجنتتة متتع جهتتازي الشتترطة والتتدرك علتتى رصتتد ظتتروف احلتتبس والحتجتتاز -12

زايرات إ  الستتتتجن املركتتتتزي واجتماعتتتتات متكتتتتررة متتتتع إدارة وزارة  . وتتتتتنظم اللجنتتتتة أيضتتتتاا الشتتتترطة
العدل املسؤولة عن حقوق اإلنسان، وبرانممل األمم املتحتدة اإلمنتائي، والضتاد األوروو، وجهتات 

إقامتتتتتتة شتتتتتتراكات يف القطاعتتتتتتات املعنيتتتتتتة ابملستتتتتتائل الستتتتتتبيل  تتتتتتو هتتتتتتذه األنشتتتتتتطة ومتّهتتتتتتد أختتتتتتر . 
، نُظّ متتتتت عتتتتدة حلقتتتتات عمتتتتل ألعضتتتتائها 2016و 2012الجتماعيتتتتة. ويف الفتتتت ة بتتتتني عتتتتامي 

. مركتتتز األمتتتم املتحتتتدة دون اإلقليمتتتي حلقتتتوق اإلنستتتان والد قراطيتتتة يف وستتت  أفريقيتتتاابلتعتتتاون متتتع 
عضتتتواا يف اللجنتتتة الوطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان يف  30، شتتتارك  تتتو 2014شتتتباز/فرباير  5و 4 ويف

نتتتتتاء القتتتتتدرات بشتتتتتمن تقنيتتتتتات تعزيتتتتتز و ايتتتتتة احلقتتتتتوق القتصتتتتتادية والجتماعيتتتتتة حلقتتتتتة دراستتتتتية لب
يف املنطقتة، وعلتى التزامتات التدول،  األطتر التنظيميتة واملؤسستية وتعرَّف املشتاركون علتىوالثقافية. 

ودور املؤسستتتات الوطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان، ومقتضتتتيات التنفيتتتذ الفّعتتتال للوليتتتة املتمثلتتتة يف تعزيتتتز 
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قتتوق القتصتتادية والجتماعيتتة والثقافيتتة. وجتتر  أيضتتاا تنظتتيم حلقتتة عمتتل أستتفرت عتتن و ايتتة احل
وختتتتتتع خارطتتتتتتة طريتتتتتتق إلصتتتتتتالأ اللجنتتتتتتة. وأفضتتتتتتى تنفيتتتتتتذ خارطتتتتتتة الطريتتتتتتق هتتتتتتذه، منتتتتتتذ كتتتتتتانون 

، إ  إعتتتادة صتتتياغة املرستتتوم املتعلتتتق إبنشتتتاء وتنظتتتيم اللجنتتتة ابلتعتتتاون متتتع 2016األول/ديستتتمرب 
 جملس الدولة.

 الفئة "ألف"اعتماد م    

 التنفيذ اجلزئي للتوصيات  
 جلنتتة التنستتيق الدوليتتة للمؤسستتات الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتانأُرستتلت إ  ، 2012يف عتتام  -13

ود اللجنتة بوجت لمتاا عرسالة تتضمن نسخة من مشروع قانون يتعلتق إبنشتاء اللجنتة وتنظيمهتا ضيطهتا 
تشترين  31 ا. ويفالقتانون اجلديتد هتذيف غابون. واق حت اللجنة بعد ذلك تعديالت على مشتروع 

لوطنيتتة اكوفونيتتة للجتتان الرابطتتة الفرن،   القيتتام أبعمتتال التتدعوة ابلشتتراكة متتع 2013األول/أكتتتوبر 
 لقتصتتتتتتادياومبشتتتتتتاركة املؤسستتتتتتات الوطنيتتتتتتة يف غتتتتتتابون، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك اجمللتتتتتتس  حلقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان

 اإلنسان. ية حلقوق للجنة الوطنوالجتماعي. وأسفرت جهود الدعوة هذه عن إنشاء املقر احلاص

 قيد التنفيذالتوصيات   
ابت الربملتتتان يف املرحلتتتة األختتترية متتتن العتمتتتاد النهتتتائي ملشتتتروع القتتتانون املعتتتدل املتعلتتتق  -14

 .إبنشاء اللجنة وتنظيمها

 التعاون بني اجملتمع املدين واملؤسسات احلكومية -هاء 
 احلوار مع اجملتمع املدينآليات التشاور اجلاري وزايدة   

  التنفيذ الكامل للتوصيات  
 منظمتتتتتتة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة للطفولتتتتتتة، أنشتتتتتتمت احلكومتتتتتتة، ابلشتتتتتتراكة متتتتتتع 2010يف عتتتتتام  -15

ة حقتتتوق يتتتة حلمايتتت، شتتتبكتني لتعزيتتتز و ايتتتة حقتتتوق الطفتتتل، أل ومهتتتا الشتتتبكة الوطن)اليونيستتتيف 
ملتتت ، ع2013 الطفتتل يف غتتابون والشتتبكة الوطنيتتة لتعزيتتز حقتتوق الطفتتل يف غتتابون. ومنتتذ عتتام

قتد منتتد  وطتين عُ ، 2014كانون األول/ديسمرب   3احلكومة ابلتعاون مع هاتني الشبكتني. ويف 
ة إلنشتاء ملدين فرصاواجملتمع واليونيسيف فيل، وهو ما أاتأ للحكومة بشمن حقوق الطفل يف ليرب 

، نُظّ متت يف 2015 ومتايأاير/ 13تصلة حبقوق الطفل. ويف منرب للنقاش واحلوار حول املسائل امل
ة وتعزيتتز نيتتة حلمايتتراستتية عتتن بنتتاء القتتدرات يف املنتتتد ، ُوختتعت خال تتا خطتتة وطدليربفيتتل حلقتتة 

ون اإلقليمتتتتي دمركتتتتز األمتتتتم املتحتتتتدة ، نظَّتتتتم 2015حزيران/يونيتتتتا  26و 25حقتتتوق الطفتتتتل. ويف 
نظمات اجملتمع كومة وميف ليربفيل مشاورات بني احل حلقوق اإلنسان والد قراطية يف وس  أفريقيا

 ة.دائمة تشاركية و ة تنسيقيهيئاملدين. ومتثَّل ا دف الرئيسي يف تزويد غابون ابلدعم الفين إلنشاء 

 قيد التنفيذالتوصيات   
 دائمة.تشاركية و وطنية غابون يف طور إنشاء هيئة تنسيقية  -16
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 أنشطة إذكاء الوعي -واو 
 املمارسات اجليدة املتعلقة حبقوق اإلنسان م  جانب اجملتمع املدين والدولة  

  التنفيذ الكامل للتوصيات  
دين شتتركاء يف أنشتتطة إذكتتاء تتختتذ احلكومتتة ابنتظتتام متتن اجلهتتات الفاعلتتة يف اجملتمتتع املتت -17

، 2012م التتتوعي حبقتتتوق اإلنستتتان وبنتتتاء القتتتدرات ذات الصتتتلة يف صتتتفوف الستتتكان. ومنتتتذ عتتتا
ايت بشتمن جتراء ضتر جابت أفرقة من حركة أعمال التضتامن والتنميتة ايتع أركتان بتورت جانتيتل إل

استتتة. لدر احتتتالت األشتتتخاص التتتذين لتتتيس لتتتديهم شتتتهادات متتتيالد، ول ستتتيما األطفتتتال يف ستتتن 
يتتتني، يف ني احمللوستتتاعدت احلركتتتة، متتتن ختتتالل عملهتتتا متتتع الستتتلطات اإلداريتتتة واملستتتؤولني املنتخبتتت

ة علتى ذلتك، من األطفال الذين مشلهم املسح على شهادات ميالد. وعالو  150ترتيب حصول 
كة متتتتع   وابلشتتتترا SIFOSنظمتتتتت احلكومتتتتة، بتتتتدعم فتتتتين متتتتن املنظمتتتتة غتتتتري احلكوميتتتتة "ستتتتيفوس" )

شتتمن اتفاقيتتة بخمتلفتتة  ة تدريبيتتة للشتتباب املثقّ فتتني لألقتتران متتن مؤسستتات تعليميتتةاليونيستتيف، حلقتت
وواجبتتاهم.   يف ليربفيتتل ب تتر  تتتذكريهم حبقتتوقهم 2014آذار/متتارس  20و 19حقتتوق الطفتتل يف 

لتتتة إلذكتتتاء ، إبطتتتالق  2014تشتتترين األول/أكتتتتوبر  3كمتتتا قامتتتت احلكومتتتة واليونيستتتيف، يف 
ين تشتتتتر  27 يفد وإجتتتتراءات احلصتتتتول عليهتتتتا، واختُتمتتتتت احلملتتتتة التتتتوعي أبمهيتتتتة شتتتتهادات املتتتتيال

طاعتتات عتتدد القمت األول/أكتتتوبر ابجتمتتاع متتع أعضتتاء متتن القضتتاء. وشتتّكلت هتتذه احلملتتة إطتتاراا 
  فتقتتتار إلتتتتوفري حتتتل ملشتتتكلة األطفتتتال واألستتتر رتتتن أصتتتبحوا يف حالتتتة متتتن الضتتتعف بستتتبب ال

، قامت احلكومتة 2014كانون األول/ديسمرب   16. ففي شهادات امليالد، را جعلها ضدث أثراا 
ة يف ليربفيتتل يتتوتدريب واليونيستتيف واملنظمتتة الدوليتتة ملستتاعدة األطفتتال بتنظتتيم حلقتتة عمتتل إعالميتتة

ة ل للتوعيتتب تر  تشتت يل خت  هتتاتفي ملستاعدة األطفتتال والشتباب الضتتعفاء. وجتاب معتتر  متنقت
عتتات والتتدوائر.  املقاطلتتدات الرئيستتية يفاملدنيتتة معنتتون "منتتع ومكافحتتة الالأخالقيتتة يف غتتابون" الب

عيتة عمتال تو  وعلى متد  ستتة أشتهر، استتطاع فريتق متعتدد التخصصتات متن وزارة الثقافتة )يضتم
وهلتم  اء وقضتاةوأخصائيني نفسيني واجتماعيني وهلم جرا ، مدعوم متن متخصصتني يليتني )أطبت

ثقيفيتتة شتتات التات والنقاجتترا  أن زتتوز علتتى قبتتول ودعتتم النتتاس، متتن ختتالل األحاديتت  واحملاختتر 
ا فتتات  ملكافحتتة وغريهتتا متتن أشتتكال املناقشتتة علتتى مستتتو  اجملتمتتع احمللتتي، ملتتا بذلتتا متتن جهتتود

لألطفتتتال   ك اجلنستتيالجتماعيتتة التاليتتتةء إستتاءة استتتتعمال الكحتتول والتبتتتع واملختتدرات  والنتهتتتا
  ص مصتتابنيشتتخاوالنقتتل العمتتدي لفتتريوس نقتتق املناعتتة البشتترية املكتستتب/اإليدز متتن جانتتب أ
لجتنس متع لملعلمتني اوامليل لالن متاس يف ستلوكيات جنستية غتري ستليمة وعاليتة احلطتورة  ورارستة 

اة كمتتتتتة للحيتتتتتطال تتتتتم مقابتتتتتل متتتتتنحهم درجتتتتتات أعلتتتتتى  ومظتتتتتاهر اجلهتتتتتل ابلقتتتتتوانني والقواعتتتتتد احلا 
رب بشتتتكل أكتتت الجتماعيتتتة واألستتترية أو رفضتتتها  وحتتتالت اغتصتتتاب القصتتتر، التتته ينب تتتي كشتتتفها

 عزيز التوعية العامة  ا، وهلم جرا.وت



A/HRC/WG.6/28/GAB/1 

GE.17-13640 8 

 التعاون بني غابون ووكاالت منظومة األمم املتحدة -زاي 
 مشاركة اجملتمع الدويل يف اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
تعتتاون إ  جانتتب اإلجتتراءات املتختتذة فيمتتا يتعلتتق ابلتوصتتيات احملتتددة التته تنطتتوي علتتى  -18

 متن التتدابرياا ددعتت غتابون والته يتناو تا هتذا التقريتر ابلتفصتيل، ا تذ بني غابون واجملتمتع التدوص
،  2017-2012ة ابلشتتراكة متتع اليونيستتيف. ويف إطتتار التعتتاون بتتني احلكومتتة واليونيستتيف للفتت  

لقتتانون لملختتالفني اهنتتاك تتتدابري  تتق بنتتاء القتتدرات يف جمتتال احلمايتتة القضتتائية لألطفتتال كانتتت 
متوظفي متن  320متن كتتاب احملكمتة و 49، وقاختياا  376وخحااي الجتتار ابألشتخاص لفائتدة 

باز الشترطة ختمتن  879اد التدرك ومتن أفتر  1 008أمن السجون، ويف اجملتال العستكري لفائتدة 
لجتمتتتتاعيني امتتتتن األخصتتتتائيني  228ويف اجملتتتتال الجتمتتتتاعي، لفائتتتتدة متتتتن أفتتتتراد اجلتتتتي ،  98و
ي ايدة التتوعز متتن أعضتتاء منظمتتات اجملتمتتع املتتدين. وقتتد جتتر  ال كيتتز بصتتفة خاصتتة علتتى  429و

متتتتن أعضتتتتاء  98و انئبتتتتاا  120ابلتفاقتتتات الدوليتتتتة املتعلقتتتتة ابألطفتتتال، مبتتتتا يف ذلتتتتك يف صتتتفوف 
ملؤسستتتات متتتن متتتديري ا 105عمتتتدة و 56ملانيتتتة ودارة الرب متتتن متتتوظفي اإل 36جملتتتس الشتتتيو  و

، مشتترفاا  396و تعليميتتاا  مستشتتاراا  26و معلمتتاا  615متتن الراستتاء املستتاعدين و 202التعليميتتة و
إلذاعتتتتتات امتتتتتن متتتتتدراء  49متتتتتن الزعمتتتتتاء التتتتتدينيني، و 129، وطالبتتتتتاا  376، وتلميتتتتتذاا  4 495و

قتتتوق اإلنستتتان ليمتتتي حلدة دون اإلقاحملليتتتة. وفيمتتتا يتعلتتتق ابلتعتتتاون بتتتني غتتتابون ومركتتتز األمتتتم املتحتتت
  اجلهتات إة موجهتة والد قراطية يف وس  أفريقيا، فقد نُظمت حلقات دراسية للتتدريب والتوعيت
اب السياستتتية ة واألحتتتز احلكوميتتتة الفاعلتتتة والربملتتتانيني ومنظمتتتات اجملتمتتتع املتتتدين والشتتتركات احلاصتتت

ورات هتتذه التتد حمللتتي. وقتتد أختتذتووستتائل اإلعتتالم وهيئتتات تنستتيق حقتتوق اإلنستتان علتتى الصتتعيد ا
  ة النتخابيتتة إ العمليتتالتدريبيتتة يف العتبتتار، يف التتة قضتتااي أختتر ، الفئتتات الستتكانية الضتتعيفة يف
 نيستتتتان/ 25إ   22جانتتتتب حقتتتتوق اإلنستتتتان يف مؤسستتتتات األعمتتتتال التجاريتتتتة. ويف الفتتتت ة متتتتن 

قتتتوق اإلنستتتان ، ركتتتزت حلقتتتة دراستتتية علتتتى قضتتتااي حقتتتوق اإلنستتتان التاليتتتةء تعزيتتتز ح2014 أبريتتتل
راء إصتالحات ن أجتل إجتو ايتها ودور العناصر الفاعلة املساعدة  وتوجيا نتداءات إ  املشترعني مت

ملتتدافعني   ودور اتشتتريعية يف جمتتال عتتدم التمييتتز  ومؤسستتات حقتتوق اإلنستتان واملؤسستتات التجاريتتة
يمتتي لوستت  دة اإلقلإلنستتان ومناصتتريها. وفيمتتا يتعلتتق ابلتعتتاون بتتني مكتتتب األمتتم املتحتتعتتن حقتتوق ا

علتتتتتى  2016كتتتتتانون األول/ديستتتتتمرب   10شتتتتترطة ودرك متتتتتن تتتتتتدريب يف عناصتتتتتر أفريقيتتتتتا، استتتتتتفاد 
يتتتة. ويف إطتتتار و اإلدار ا ليتتتات الدوليتتتة املنطبقتتتة يف فتتت ات األزمتتتات وعلتتتى اإلجتتتراءات القضتتتائية أ

، أعطيتتتت 2016-2012 غتتابون وصتتتندوق األمتتتم املتحتتدة للستتتكان للفتتت ة بتترانممل التعتتتاون بتتتني
درة األنشتتطة املتتتو متتن ختتتالل التتتدريب الضتتعيفات األولويتتة إلعتتادة اإلدمتتاج الجتمتتتاعي للفتيتتات 

راء و املرجتو متن  ا تدفهتو ثل هذه األنشتطة. وقتد كتان التمكتني مبلبدء لللدخل، وتوفري معدات 
 ة. فتا 40التدريب املقدم إ   و 
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 التعذيب -حاء 
 إنشاء آلية وطنية مستقلة ملنع التعذيب  

 التنفيذ اجلزئي للتوصيات  
وقعتتت احلكومتتة اتفتتاق شتتراكة متتع رابطتتة منتتع التعتتذيب متتن أجتتل احلصتتول علتتى التتدعم  -19

رة ستلطة شتاء وإداإلنشاء آليتة وقائيتة وطنيتة. وأستفرت هتذه الشتراكة عتن وختع مشتروع قتانون إلن
. 2015يتتا يران/يونيب وتنظتتيم حلقتتة عمتتل وطنيتتة لتمييتتد مشتتروع القتتانون يف حز وطنيتتة ملنتتع التعتتذ

قتوق حلإلقليمتي اوحصلت حلقة العمل على دعم رابطة منتع التعتذيب ومركتز األمتم املتحتدة دون 
آليتتتة  دف إنشتتتاءاإلنستتتان والد قراطيتتتة يف وستتت  أفريقيتتتا. ذ ُوختتتعت بعتتتد ذلتتتك خريطتتتة طريتتتق  تتت

 وطنية ملنع التعذيب.

 توصية قيد التنفيذ  
 ال ابون بصدد إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب. -20

 العقاب البدين -طاء 
 االسرتاتيجية الوطنية والوعي العام  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
، ُعقدت يف تشيبان ا، ضت رعايتة اإلدارة العامتة لشتؤون 2014كانون الثاين/يناير   27يف  -21

علتى العنتف  ميتة تركتزية لبناء قتدرات متوظفي الدولتة يف األوستاز التعليحقوق اإلنسان، حلقة دراس
ومشتتترفون  ونتتتوا م ختتتد األطفتتتال. ويف إطتتتار هتتتذه املبتتتادرة، ُمتتتنح متتتديرو مؤسستتتات للتعلتتتيم الثتتتانوي
إلنستتتان. اة حلقتتتوق وأخصتتتائيون اجتمتتتاعيون وررختتتون األدوات الالزمتتتة التتتواردة يف الصتتتكوك الدوليتتت

رات بشتتتمن احتتت ام حلقتتتة دراستتتية لبنتتتاء القتتتد يف متتتويال 2014اين/ينتتتاير كتتتانون الث  31ونُظمتتتت يف 
قتتتوق لشتتتؤون ح حقتتتوق الطفتتتل لفائتتتدة أشتتتخاص يعملتتتون يف قطتتتاع التعلتتتيم. وقتتتدمت اإلدارة العامتتتة

 يفيف غتتابون شتترييني والتبني اإلنستتان املستتاعدة لتت دارة العامتتة لل بيتتة التابعتتة لكنيستتة ضتتالف املستتيحي
 كالا املتعتددة،لعنف أبشتتدريب معلميها وقساوستها ومدربيها يف إطار اجلهود الرامية إ  مكافحة ا

يف ليربفيتتتل ذ ينتتتاير /كتتتانون الثاين  7و 6مبتتتا يف ذلتتتك العقتتتاب البتتتدين. وقتتتد   هتتتذا العمتتتل يف يتتتومي 
امل حلمايتة الطفتل طتين شتيف تشيبان ا. وقد أنشل نظتام و  2016كانون الثاين/يناير   11إ   9 من

. ويضتتم ذلتتك 2010عقتتب النتهتتاء متتن إعتتداد تقريتتر عتتن العنتتف ختتد األطفتتال يف غتتابون يف عتتام 
يتتتتني اص املعنستتتتتجابة متتتتن أجتتتتل تعبئتتتتة ايتتتتع أصتتتتحاب املصتتتتلحة متتتتن القطتتتتاعني العتتتتام واحلتتتتلالآليتتتتة 

 متتتتنلفتتتت ة ابألطفتتتتال بطريقتتتتة شتتتتاملة ب تتتتا النظتتتتر عتتتتن التحتتتتدي التتتتذي جيتتتتري التصتتتتدي لتتتتا. ويف ا
 لتتتة بتنظتتتيم ان اإلدارة العامتتتة لشتتتؤون حقتتتوق اإلنستتتقامتتتت ، 2014شتتتباز/فرباير إ  آذار/متتتارس 

ول الربوتوكتتت بشتتتمنملصتتتقات يف مراكتتتز الشتتترطة والتتتدرك وأمتتتاكن الحتجتتتاز األختتتر ، وختتتع توعيتتتة و 
 الفتتت ة لقتتتدرات يفالختيتتتاري لتفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتذيب. وعقتتتدت احلكومتتتة حلقتتتة دراستتتية لبنتتتاء ا

الستتتتجون يف  لفائتتتتدة متتتتديري 2016كتتتتانون األول/ديستتتتمرب   3تشتتتترين الثتتتتاين/نوفمرب إ   29 متتتتن
ت احللقتة ون، وقتد خصصتحبماية األطفتال املختالفني للقتانأقالم السجل املعنيني وراساء املقاطعات 

 الدراسية مكانة ابرزة ملسملة القضاء على العقاب البدين يف السجون. 
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 احلق يف الصحة -ايء 
 الصحة للجميع ضماانت  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
أد  اللتتتتزام بتتتدعم احلتتتق يف الصتتتحة للجميتتتع إ  وختتتع واعتمتتتاد سياستتتة وطنيتتتة للصتتتحة،  -22

توستتتيع نطتتتاق ، و 2015-2011ووختتتع الصتتتي ة النهائيتتتة للخطتتتة الوطنيتتتة للتنميتتتة الصتتتحية للفتتت ة 
الل ختتتمتتتة، متتتن د ستتتعت احلكو تنفيتتتذ الصتتتندوق التتتوطين للتتتتممني الصتتتحي واحلمايتتتة الجتماعيتتتة. وقتتت

يواجههتا  ابت التهأتسيس نظام وطتين للتتممني الصتحي للجميتع، إ  تقتدج استتجابة مبتكترة للصتعو 
كتتان   ،2014رب أيلول/ستتبتم 22النتتاس يف احلصتتول علتتى ختتدمات الرعايتتة الصتتحية الالئقتتة. وحتت  

 التتذين نيستتتهدفاملكان متتن أصتتل الستتيف الصتتندوق. و  شخصتتاا  799 023ل يستتجت فعليتتاا    قتتد
 املائة. وقد انضتم يف 66.58مليون نسمة، بلع املعدل اإلااص للت طية  و  1.2بت يقدر عددهم 

، مثتتل طيتتة ستتابقاا اقتصتتادية ت تكتتن لتتديها ت  -إ  الصتتندوق أعضتتاء متتن فئتتات اجتماعيتتة  أيضتتاا 
لعاملني يف اشخاص ألاألشخاص الذين يعملون حلسا م احلاص والعمال املنزليني. وفيما يتعلق اب

 ق حاليتتتاا شتتتخق، يقتتتوم الصتتتندو  300 000القطتتتاع غتتتري الرذتتتي، التتتذين يقتتتدر عتتتددهم حبتتتواص 
لتتتدوص. البنتتتك ا ابستتتتعرا  آليتتتات تقتتتدج الرعايتتتة  تتتم، مبستتتاعدة تقنيتتتة متتتن منظمتتتات دوليتتتة مثتتتل

 ا تذها ري التهم التدابوكانت زايدة تسجيل هؤلء األشخاص احملرومني يف ايع أ اء البلد من أه
 . 2014 ان/أبريلرئيس الدولة عقب املؤمتر الجتماعي ل ابون الذي عقد يف ليربفيل يف نيس

 ختصيص املوارد لنظام الرعاية الصحية  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
، التته نشتترت 2013و 2012ة الوطنيتتة لعتامي للنتتتائمل األوليتة للحستتاابت الصتحي وفقتاا  -23

بلتتتتتتع  ، حيتتتتت 2011فتتتتتع جممتتتتتوع اإلنفتتتتتاق علتتتتتى الصتتتتتحة منتتتتتذ عتتتتتام ، ارت2015يف متوز/يوليتتتتتا 
ئتتة ملايف ا 3.5أي  ،2013بليتتون فرنتتك متتن فرنكتتات اجلماعتتة املاليتتة األفريقيتتة يف عتتام  339  تتو

إلنفتتتاق علتتتى ت طيتتتة يف املائتتتة متتتن اإلنفتتتاق احلكتتتومي  وبلتتتع ا 11متتتن النتتتاتمل احمللتتتي اإلاتتتاص، و
ملالية األفريقيتة يف ليون فرنك من فرنكات اجلماعة اب 12.8نفقات الرعاية الصحية من الصندوق 

 ، وهو يتزايد على أساس سنوي. 2014عام 

 مكافحة األوبئة  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
جتتتتتتدر اإلشتتتتتارة إ  أن مستشتتتتتفى ألتتتتتربت شتتتتتفايتزر يف لمبتتتتتاريين متخصتتتتتق يف البحتتتتت   -24

اتيجية وطنيتتة ملكافحتتة فتتريوس والتطتتوير احلاصتتني بلقتتاأ املتتالراي. وقتتد وختتعت كتتذلك خطتتة استت  
أتختتتتتذ يف العتبتتتتتار املنظتتتتتور اجلنستتتتتاين وحقتتتتتوق  2016-2012نقتتتتتق املناعتتتتتة البشتتتتترية للفتتتتت ة 

اإلنستتتان. ونظمتتتت اإلدارة العامتتتة للوقايتتتة متتتن اإليتتتدز، ابلتعتتتاون متتتع بتتترانممل األمتتتم املتحتتتدة املشتتت ك 
 2013يف تشتترين األول/أكتتتوبر  املعتتين بفتتريوس نقتتق املناعتتة البشتترية/اإليدز، حلقتتة دراستتية تدريبيتتة

العتتاملني متتع الشتتباب املصتتابني بفتتريوس نقتتق املناعتتة البشتترية ومنظمتتات لفائتتدة املثقفتتني األقتتران 
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غتتتتتتري حكوميتتتتتتة ومنظمتتتتتتات معنيتتتتتتة بفتتتتتتريوس نقتتتتتتق املناعتتتتتتة البشتتتتتترية/اإليدز. ومتتتتتتتت املوافقتتتتتتة يف 
متتع فتتريوس مؤشتتر الوصتتمة لتتد  األشتتخاص املتعايشتتني  بشتتمنعلتتى تقريتتر  2013آب/أغستتطس 

اإلدارة العامتة للوقايتة متن اإليتدز ابلتعتاون متع  أعدتتانقق املناعة البشترية ودراستة بشتمن التمييتز، 
الشبكة ال ابونية لألشخاص املصابني بفريوس نقق املناعة البشرية/اإليدز وبرانممل األمم املتحتدة 

قاعتدة بيتتاانت  التقريتر مناملشت ك املعتين بفتريوس نقتق املناعتة البشترية/اإليدز واليونيستيف. ويتضت
هتتدف إ  تتتوفري املتتوارد لألشتتخاص املتعايشتتني متتع فتتريوس نقتتق املناعتتة  للتتدعوةتستتتخدم كتتمداة 

البشتترية/اإليدز وكتتذلك للمنظمتتات والشتتبكات املعنيتتة بفتتريوس نقتتق املناعتتة البشتترية/اإليدز متتن 
املصتتتابني بفتتتريوس  إحتتترازه بشتتتمن مراعتتتاة حقتتتوق األشتتتخاص املتوقتتتعأجتتتل قيتتتاس التقتتتدم احملتتترز أو 

نقتتتق املناعتتتة البشتتترية/اإليدز والت يتتتريات يف السياستتتات والقتتتوانني والتتترباممل واملمارستتتات. وضتتتت 
حلقتتة  2013رعايتة جلنتة الوقايتة متن اإليتدز التابعتة لتوزارة التعلتيم، ُعقتدت يف كتانون األول/ديستمرب 

إ  تزويتد املعلمتني املتتدربني تدريبية حضرها طتالب متن معهتد تتدريب املعلمتني يف فرانستفيل، ترمتي 
مبستتاعدة يتتددة يف جمتتال التتتدريس حتتول موختتوع فتتريوس نقتتق املناعتتة البشتترية/اإليدز يف مستتتوايت 
التعليم قبل البتدائي والبتتدائي. وأاتحتت احللقتة الدراستية للمشتاركني فرصتة لكتستاب فهتم أفضتل 

وأدوات التصتتتال ذات الصتتتلة  جنستتتياا  حلالتتتة وابء فتتتريوس نقتتتق املناعتتتة البشتتترية واألمتتترا  املنقولتتتة
والوصتتتم التتتذي  نتتتع الشتتتباب املتعايشتتتني متتتع فتتتريوس نقتتتق املناعتتتة البشتتترية أو املتتترتبطني أبشتتتخاص 
متعايشني مع فريوس نقق املناعة البشرية من النجاأ يف املدرسة، واس اتيجيات التتدريس، ونتوادي 

فتتتتريوس نقتتتتق املناعتتتتة البشتتتترية/اإليدز املعلومتتتتات الصتتتتحية بوصتتتتفها أدوات للحمايتتتتة متتتتن اإلصتتتتابة ب
يف بعتتا  2014ومواختتيع أختتر . وقتتد شتتكلت اللجنتتة نتتوادا للمعلومتتات الصتتحية يف آذار/متتارس 

املدارس الثانوية )يف نتوم وكان و  ب يتة زايدة التوعي بشتمن املواقتف والستلوكيات الشتديدة احلطتورة 
 ت. وهتدفواألمترا  املنقولتة جنستياا  اله قد تسبب اإلصابة بفتريوس نقتق املناعتة البشترية/اإليدز
والتعلتتتتتيم  اتاملعلومتتتتتاحلصتتتتتول علتتتتتى احللقتتتتتة الدراستتتتتية إ  تعزيتتتتتز حقتتتتتوق الشتتتتتباب واملتتتتتراهقني يف 

الصحة اجلنسية واإلأابية والوقاية من اإلصاابت اجلديدة بفريوس نقق املناعة البشترية خدمات و 
متتدربني لتتتوص زمتتام  7األقتتران و متتن املثقفتتني 39جمموعتتا بتتني الطتتالب. وقتتد مهتتدت الطريتتق ملتتا 

مكافحتتة فتتريوس نقتتق املناعتتة البشتتترية/اإليدز يف مؤسستتاهم التعليميتتة. وعلتتى الصتتعيد القتتتانوين، 
مشتتروع مرستتوم بشتتمن إنشتتاء بتترانممل  2014كتتانون األول/ديستتمرب   23اعتمتتد جملتتس التتوزراء يف 

يدز يف اجلتتتتتي  وضديتتتتتد وفتتتتتريوس نقتتتتتق املناعتتتتتة البشتتتتترية/اإل ملكافحتتتتتة األمتتتتترا  املنقولتتتتتة جنستتتتتياا 
اختصاصتتتتاتا وتنظيمتتتتا. ويهتتتتدف التتتتربانممل إ  تنستتتتيق اجلهتتتتود الراميتتتتة إ  منتتتتع انتشتتتتار األمتتتترا  

وفتتتريوس نقتتتق املناعتتتة البشتتترية/اإليدز. وقتتتد أذنتتتت احلكومتتتة بتتتتوفري التلقتتتيح ختتتد  املنقولتتتة جنستتتياا 
 اإلصاابت بفريوس نقق املناعة البشرية. 

 لصحية األساسيةاالستفادة م  خدمات الرعاية ا  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
  بناء مخسة مراكز استشفائية جامعية من اجليتل القتادم يف ليربفيتل وأوينتدو وأن ونتدجي  -25

ومركتتز جتتني إيبتتوري يف ليربفيتتل، والتتذي يتخصتتق يف صتتحة األم والطفتتل. إ  جانتتب ذلتتك، بتتدأ 
العمتل يف ألتتيس هتتاوس )بيتتت ألتتيس  التتذي يقتتدم التتدعم الطتت  والنفستتي الجتمتتاعي لألشتتخاص 

ت ، اجتمعتتتتتت2014كتتتتتتانون األول/ديستتتتتتمرب   21إ   14ويف الفتتتتتت ة متتتتتتن  ابلستتتتتترطان.املصتتتتتتابني 
لتته زتتق للمرختتى يف جمتتال الطتتب يف ليربفيتتل لستتتعرا  قائمتتة األدويتتة ااجلهتتات الفاعلتتة الرئيستتية 
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عتتتن طريتتتق نظتتتام التتتتممني التتتوطين ب يتتة ضستتتني عتتتالج املرختتتى متتتن ختتتالل تقتتتدج استت داد تكلفتهتتتا 
 طتي ايتع األمترا  املوجتودة يف التبالد والته تعترف بفعاليتهتا. جمموعة واسعة من اجلزيئات اله ت

مثتتتل املتتتالراي والستتتكري  وأتختتتذ القائمتتتة اجلديتتتدة يف العتبتتتار عالجتتتات األمتتترا  األكثتتتر شتتتيوعاا 
وارتفتتاع ختت   التتدم، لكتتن دون إغفتتال األمتترا  التته هتتدد احليتتاة مثتتل الستترطان والتهتتاب الكبتتد 

مثتتل الذّ ئت بْتتة والفشتل الكلتتوي. وفيمتتا يتعلتتق ابألدويتتة  مكلفتتاا  جتاا واألمترا  النتتادرة التته تتطلتتب عال
متتتتن  102يف املائتتتتة ) 12اجلنيستتتتة، فقتتتتد زادت قائمتتتتة األدويتتتتة التتتته يستتتتددها الصتتتتندوق بنستتتتبة 

  يف 408يف املائتتة ) 22، و2011  يف عتتام 224يف املائتتة ) 18و، 2009  يف عتتام األصتتناف
 2009  يف عتتتتام 733يف املائتتتتة ) 88اريتتتتة متتتتن األدويتتتتة الحتك خنفضتتتتت نستتتتبة. وا2013عتتتام 
. وي طتتي 2013  يف عتتام 1 446يف املائتتة ) 78و 2011  يف عتتام 1 027يف املائتتة ) 82 إ 

نظام التممني الوطين عالج السرطان ت طية كاملتة. وتشتمل هتذه الرعايتة توزيتع األدويتة متن ختالل 
جتماعيتتة ومعهتتد أن ونتتدجي لعتتالج آليتتة ينستتقها الصتتندوق التتوطين للتتتممني الصتتحي واحلمايتتة ال

، 2013السرطان. ومتتد إ  الفحوصتات الطبيتة يف املرافتق الته يوافتق عليهتا الصتندوق. ويف عتام 
غرار غسيل الكلى، ف ن الصندوق ي طي عتالج  ىشخق يف معهد أن وندجي. وعل 400عوجل 

عتة البشترية إبمكانيتة السرطان ت طية كاملة. ويتمتع ايتع األشتخاص املصتابني بفتريوس نقتق املنا
علتتتتى عتتتالج مضتتتتاد لفريوستتتات النستتتس العكستتتتي، بينمتتتا تستتتتتطيع ايتتتع احلوامتتتتل  جمتتتاانا احلصتتتول 

متتتتن ختتتتدمات الرعايتتتتة قبتتتتل التتتتولدة  جمتتتتاانا  املصتتتتاابت بفتتتتريوس نقتتتتق املناعتتتتة البشتتتترية الستتتتتفادة
وختتتدمات الوختتتع. وي طتتتي نظتتتام التتتتممني الصتتتحي التتتوطين فحتتتق فتتتريوس نقتتتق املناعتتتة البشتتترية 

 رد تكتاليفوالفحوصات املختربية والعالجات املتعلقة ابلعدو  النتهازية. وفيمتا يتعلتق ابلتعهتد بت
اجلديتتدة ملنظمتتة الصتتحة العامليتتة  النفقتتات الطبيتتة، فقتتد أوليتتت املراعتتاة الواجبتتة للمبتتاد  التوجيهيتتة

بشمن العالج املضاد لفريوسات النسس العكسي. وفيما يتعلق ابللوائح اله تنظم تقدج احلدمات 
الصتتحية،   ال كيتتز علتتى دمتتمل احلتتدمات املرتبطتتة بفتتريوس نقتتق املناعتتة البشتترية يف خمتلتتف املرافتتق 

 كز الرعاية احلارجية. من قصرها على املرافق املتخصصة مثل مرا  الصحية بدلا 

 توصيات قيد التنفيذ  
متن األحتزاب  ، والتذي ختم كتالا 2017خالل احلوار السياسي الذي عقد يف أاير/مايو  -26

السياستتتية ذات األغلبيتتتة واملعارختتتة واجملتمتتتع املتتتدين، ُدعيتتتت احلكومتتتة إ  ا تتتاذ احلطتتتوات التاليتتتةء 
املقاطعات وأطباء عامني يف املدن الرئيستية يف تعيني أطباء متخصصني يف ايع املدن الرئيسية يف 

التتتدوائر، وتزويتتتدهم ابحلتتتوافز )القتتتدرات التقنيتتتة واإلستتتكان والنقتتتل واملكافتتت ت وغريهتتتا   ومواصتتتلة 
تستتتجيل األشتتتخاص احملتتترومني يف نظتتتام التتتتممني الصتتتحي التتتوطين  وختتتمان ت طيتتتة الرعايتتتة املنزليتتتة 

بني أبمتترا  مزمنتتة  وتتتوفري األدويتتة األساستتية لألشتتخاص ذوي اإلعاقتتة البدنيتتة واألشتتخاص املصتتا
واألجهتتزة الطبيتتة  وتطتتوير العيتتادات املتنقلتتة متتن أجتتل الوصتتول إ  أكتترب عتتدد ركتتن متتن النتتاس  
وتعزيتتتتتز الصتتتتتحة طتتتتتوال حيتتتتتاة النتتتتتاس  ومكافحتتتتتة وفيتتتتتات األمهتتتتتات والرختتتتتع التتتتته ل تتتتتتزال ذات 

 مستوايت مرتفعة.
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 احلق يف التعليم -كاف 
 االنتظام يف املدرسةواخنفاض معدل والرسوب دراسة االنقطاع ع  ال  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
املتعلتق إبصتدار  PR/103إن مبدأ عدم التمييز املنصتوص عليتا يف الدستتور يعتززه املرستوم  -27

د  توجيهيتتتة والتتتذي يضتتتع مبتتتا 2012كتتتانون الثاين/ينتتتاير   14 املتتتؤر  21/2011القتتتانون رقتتتم 
يتتتتتذ والطتتتتتالب ُ تتتتتنح التالم، 105و 104 مبوجتتتتتب املتتتتتادتنيو عامتتتتتة للتعلتتتتتيم والتتتتتتدريب والبحتتتتت . 

لنمتو. ولتحقيتق لتتعلم والاملستحقون احلق يف التعلتيم مبتا يف ذلتك تتوفري الدولتة ألنستب بيئتة ركنتة 
م و مبوجتتتتب املرستتتت طنيتتتتة للمتتتتنح الدراستتتتية وختتتتربة العمتتتتل،هتتتتذا ا تتتتدف، أنشتتتتمت الدولتتتتة الوكالتتتتة الو 

404/PR/MENESTFPRSCIS  أجتتتتتتتترت 2016. ويف عتتتتتتتتام 2012أيلول/ستتتتتتتتبتمرب  26 املتتتتتتتتؤر ،
ملنقولتتة ألمتترا  اااحلكومتتة دراستتتني، إحتتدامها بشتتمن النقطتتاع عتتن الدراستتة واألختتر  بشتتمن منتتع 

التعامتتل متتع و  اهقتتاتدز و تتل املر فتتريوس نقتتق املناعتتة البشتترية/اإلياإلصتتابة بابلتصتتال اجلنستتي و 
كتي يتست  راهقني ل بيئتة  ائيتة للمتري. وستساعد هااتن الدراستتان علتى ختمان تتوفهذه احلالت

، 2011/2012ية  تتم التمتتتع حبقهتتم يف التعلتتيم أو التتتدريب بشتتكل كامتتل. ومنتتذ الستتنة الدراستت
، 2013/2014 لدراستيةاملستجلني يف البلتد. ويف الستنة اصحية للطتالب احلكومة ت طية وفرت 

يم لبتتتة يف التعلتتت. وقامتتتت احلكومتتتة، ب يتتتة زايدة قتتتدرات استتتتيعاب الططالبتتتاا  20 521  تستتتجيل 
م يف جامعتة العلتتو الفتين و  العتاص، ببنتاء قاعتتات ياخترات جديتدة يف املدرستتة الوطنيتة العليتا للتعلتتيم
تلمت وزارة ، استتتتت2013الصتتتتتحية ويف مدرستتتتتة عمتتتتتر بون تتتتتو الفنيتتتتتة اجلديتتتتتدة. ويف أيلول/ستتتتتبتمرب 

للمتدارس  دراسياا  كتاابا   86 050كتاب دراسي للمدارس البتدائية ومليون   1,24التعليم الوطين 
الثانويتتتتتتتتتتتتة، أو متتتتتتتتتتتتا يعتتتتتتتتتتتتادل ختتتتتتتتتتتتعف عتتتتتتتتتتتتدد الكتتتتتتتتتتتتتب الدراستتتتتتتتتتتتية التتتتتتتتتتتته أنتجتتتتتتتتتتتتت يف الستتتتتتتتتتتتنة 

 اية حقتوق و . وعالوة على ذلك، أعدت احلكومة دليلني بشمن تعزيز 2012/2013 الدراسية
تعلتتتق ام، حيتتت  يعتتتيف املتتتدارس. ويعتتتد التتتدليل األول ذا طتتتابع اا ري تعميمهمتتتا قريبتتتالطفتتتل، ستتتيج

ز يت  يتنتاول تعزيتح، ركيتزاا تحبقوق الطفل يف إطار التعليم يف املدارس املهنية، أما ا خر فهو أكثر 
. وُشتتتتتيد م األر  مستتتتتملة الصتتتتتحة اجلنستتتتتية واإلأابيتتتتتة يف دروس البيولوجيتتتتتا )علتتتتتوم احليتتتتتاة وعلتتتتتو 

م . وُعتتتتتتني مدرستتتتتتون بلتتتتتتع عتتتتتتدده2016و 2010فصتتتتتتل دراستتتتتتي يف الفتتتتتت ة بتتتتتتني  600 حتتتتتتواص
 التته تبتتذ ا يف مدرستتني وُوختتعوا علتتى كشتتوف املرتبتتات بفضتتل اجلهتتود املنستتقة 2 407 اإلاتتاص

. حلستتتتتاابت العامتتتتتةزانيتتتتتة واالوقتتتتتت املناستتتتتب وزارة التعلتتتتتيم التتتتتوطين وزارة احلدمتتتتتة املدنيتتتتتة ووزارة املي
شتتتتركة أولم  يتتتتتم تصتتتتنيعها يفو دراستتتتية متتتتن املقاعتتتتد ال 170 000لتتتتب وابإلختتتتافة إ  ذلتتتتك، طُ 
حدات إخافية للصناعة و . وساعد إنشاء أربع دراسياا  مكتباا  118 620)غابون  لتلبية ما يلزم لت 

مكتتب  400ه بل تت التحويلية من نقوق )منطقة اقتصادية خاصة  على زايدة وترية اإلنتتاج، الت
التستتتليم  النقتتتل والتجفيتتتف وقطتتتع احلشتتتب. وقتتتد متتتتت عمليتتتاتيف ظتتتل ظتتتروف اا دراستتتي أستتتبوعي

 .2017اير شباز/فرب  24إ  املدارس يف ليربفيل ويف ايع أ اء البلد منذ اا تدرجيي

 توصيات قيد التنفيذ   
لفتتتتتت أحتتتتزاب األغلبيتتتتة السياستتتتية وأحتتتتزاب اا، أثنتتتتاء احلتتتتوار السياستتتتي التتتتوارد ذكتتتتره آنفتتتت -28

نتبتتاه احلكومتتة إ  ختترورة إصتتالأ املنتتاهمل الدراستتية متتن أجتتل متتا يلتتيء املعارختتة واجملتمتتع املتتدين ا
متتنح الطتتالب املهتتارات الالزمتتة لتتدخول ستتوق العمتتل  وإدختتال بتتراممل التتتدريب املهتتين يف عقتتود 
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التعليم التعاوين وعمليات التوظيف من أجتل ضستني آفتاق العمالتة لتد  الشتباب وتنميتة مهتاراهم 
لكفتتاءات  وتشتتجيع العمتتل احلتتر بتتني الشتتباب عتتن طريتتق لأفضتتل  متتوجزات وصتتفيةاملهنيتة وضديتتد 

متويتتتتل تتتتتدريبهم يف اجملتتتتالت التقنيتتتتة متتتتن ختتتتالل بتتتتراممل متتتتدها ستتتتتة أشتتتتهر للتتتتتدريب املتعمتتتتق يف 
  ومنحا ختم العتماد "شباب واحد = جتارة واحدة"رانممل بمؤسسات األعمال  وإعادة هيكلة 

اجملتمع احمللي يف كل منطقة ومدينتة لتدعم بترانممل  وبناء حاخنات لألعمال التجارية على مستو 
منتاطق تعليميتة، عرب تقستيما إ    ومواصلة تنظيم النظام املدرسي "شباب واحد = جتارة واحدة"

والتمستتك ابلنستتبة القياستتية لعتتدد الطتتالب إ  عتتدد املعلمتتني  وتعزيتتز الشتتراكات بتتني القطتتاعني 
ديثتتتة )مبتتتا يف ذلتتتك املتتتدارس الداخليتتتة ، وتزويتتتد العتتتام واحلتتتاص متتتن أجتتتل بنتتتاء هياكتتتل أساستتتية ح

 املدارس ابملعدات املناسبة.

 الفقر -الم 
 تكثيف أو مواصلة جهود مكافحة الفقر  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
أعيتتتتد تشتتتتكيل نظتتتتام  صتتتتيق وإدارة شتتتتبكات األمتتتتان الجتمتتتتاعي ليصتتتتبح مؤسستتتتتني  -29

ني الصتتحي واحلمايتتة الجتماعيتتة، التتذي أُنشتتل لتتتممالتتوطين ل صتتندوقالحكتتوميتني جديتتدتني مهتتاء 
يشتكل . و 2012  والصتندوق التوطين للمعونتة الجتماعيتة، التذي أنشتل يف عتام 2007يف عام 

أهتتتم األمتتتور أحتتتد  التنفيتتتذ التتتتدرجيي لتتتتدابري احلمايتتتة الجتماعيتتتة لفئتتتات الستتتكان األكثتتتر حرمتتتاانا 
تحمتل األشتخاص حيت  يلدفع لطرف اثلت ، املبتكرة املتوخى تقد ها. ويستند النظام إ  نظام ا

ة عتتالج تكلفتتفقتت  متتن يف املائتتة  20 لنستتبةاملستتؤولية عتتن الستتداد التشتتاركي املشتتمولون ابلتتتممني 
ى ألمتتتتترا  احلطتتتتترية. وت طَّتتتتتفقتتتتت  متتتتتن تكلفتتتتتة عتتتتتالج ايف املائتتتتتة  10احلتتتتتالت الطبيتتتتتة الشتتتتتائعة و

الستتتكان احملتتترومني "عتتتّرف الشتتتخق املنتمتتتي إ  التكتتتاليف املتصتتتلة ابلنستتتاء احلوامتتتل ابلكامتتتل. ويُ 
، أبنتتتتا Gabonais économiquement faiblesُمسّمى يشتتتتار إلتتتتيهم بتتتتت، التتتتذين "اقتصتتتاداي يف غتتتتابون

ويقتل دخلتا عتن احلتد األدض املضتمون لألجتور  عامتاا  16مواطن غابوين يبلع من العمتر أكثتر متن 
 . وتتتتتو  2008ة األفريقيتتتتة يف عتتتتام فرنتتتتك متتتتن فرنكتتتتات اجلماعتتتتة املاليتتتت 80 000 بلتتتتعالتتتتذي )

، غطتى 2014. ويف عتام 2014الصندوق إدارة التممني الصتحي لعمتال القطتاع احلتاص يف عتام 
 431 117)مقابتتتل  متتتن الستتتكان احملتتترومني اقتصتتتادايا  شخصتتتاا  865 483 تكتتتاليفالصتتتندوق 

يف  يضتاا  . ولألشتخاص احملترومني املستجلني لتد  الصتندوق احلتق أ2012يف أواخر عتام  شخصاا 
احلصتتتول علتتتى العتتتدادات العامتتتة التتته تتتتتيح  تتتم ت طيتتتة تكتتتاليف استتتتخدامهم للميتتتاه والكهتتترابء.  

 تتتؤلء األشتتتخاص احلتتتق يف الستتتتحقاقات العائليتتتة التتته تتمثتتتل فيمتتتا يلتتتيء منحتتتة عينيتتتة أن  كمتتتا
 وإعانتةمن فرنكات اجلماعتة املاليتة األفريقيتة   50 000 بقيمةلألطفال يف شكل مالبس أطفال 

، عامتتاا  21عتتن كتل طفتتل حت  ستتن  متن فرنكتتات اجلماعتة املاليتتة األفريقيتة 5 000شتهرية قتتدرها 
 5 000بتقتدج شتهادة طبيتة أو شتهادة اللتحتاق ابملتدارس  وإعانتة للعتودة إ  املدرستة قتدرها  رهناا 

بتقتتتدج شتتتهادة التستتتجيل يف املدرستتتة   لكتتتل طفتتتل، رهنتتتاا  متتتن فرنكتتتات اجلماعتتتة املاليتتتة األفريقيتتتة
. وألطفتال املتدارس احلتق يف احلصتول علتى مبلتع ستنوي حاليتاا  إلعتادة التقيتيم هذه اإلعانة ضع و 

يف إطار اإلعانة العائلية وإعانتة العتودة إ   من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية 158 500قدره 
فرنك إذا كانوا من أبنتاء  104 000املدرسة إذا كانوا من أبناء املوظفني احلكوميني، مقابل مبلع 
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. فرنتتك إذا كتتانوا متتن الستتكان احملتترومني اقتصتتادايا  53 000ومبلتتع  ،العتتاملني يف القطتتاع احلتتاص
التعليم اإللزامي، اتسع نطاق إعانتة العتودة إ  املتدارس  للتعديالت اله أدخلت على قانون ووفقاا 

هتتذه اإلعانتتة فقتت   ستتتفيد متتنعلتتى أن يليشتتمل األطفتتال املقيتتدين يف التعلتتيم متتا قبتتل املدرستتي، 
 5و 3هم أطفتتال تتت اوأ أعمتتارهم بتتني األشتتخاص التتذين يعملتتون يف القطتتاع احلتتاص إذا كتتان لتتدي

، فت مم يتمتعتون لألشتخاص احملترومني اقتصتادايا  صيصتاا سنوات. وابإلخافة إ  الفوائد املصتممة خ
بتتبعا أشتتكال املعونتتة التته مُتتتنح جلميتتع املتتواطنني ال تتابونيني، متتن قبيتتل متتنح املتتدارس التته تصتتل 

متتتن فرنكتتتات  83 000طفتتتل مستتتجل يف املرحلتتتة الثانويتتتة، ولكتتتل  فرنتتتك فصتتتلياا  24 000 إ 
يم العتاص )درجتة البكتالوريوس ، ألو  والثانيتة متن التعلتيف الستنتني ا شهرايا  اجلماعة املالية األفريقية

للستتتتنوات النهائيتتتتة )درجتتتتة املاجستتتتتري  لكتتتتل  متتتتن فرنكتتتتات اجلماعتتتتة املاليتتتتة األفريقيتتتتة 98 000و
دختل طالب حاصل على شهادة إمتام الدراسة )البكالوراي . وزادت احلكومة احلد األدض ملتوس  

، وقتتررت زايدة متتن فرنكتتات اجلماعتتة املاليتتة األفريقيتتة 150 000ملتتوظفني العمتتوميني ليصتتل إ  ا
، إ  جانتتتب املستتتاعدة متتتن فرنكتتتات اجلماعتتتة املاليتتتة األفريقيتتتة 35 000بتتتدل النقتتتل ليصتتتل إ  

اإلستتتتكانية. وضظتتتتى األرامتتتتل املعتتتتوزات واألطفتتتتال األيتتتتتام واألمهتتتتات العتتتتازابت واألشتتتتخاص ذوو 
ماص وعملي يدد متن الصتندوق لت طيتة قيمتة  اإلعاقة وكبار السن من األشخاص احملرومني بدعم

الستداد التشتاركي يف املراكتز الصتتحية العامتة وتكتاليف التدفن وإيصتتال املعونتة ال ذائيتة العاديتة بصتتورة 
عينيتتتة. وفيمتتتا يتعلتتتق ابلسياستتتة العامتتتة ل ستتتكان، فقتتتد جعتتتل جملتتتس التتتوزراء احلصتتتول علتتتى ملكيتتتة 

خطتوات. وأصتدر الترئيس  7خطتوة إ   134ءات متن ، متع تبستي  اإلجتراأكثر يستراا  األراخي أمراا 
بشتمن وختع نظتام جديتد مللكيتة األراختي يف  2012شباز/فرباير  13املؤر   PR/0005املرسوم رقم 

، ازدادت إعتتاانت املستاعدة املتعلقتتة مبلكيتة األراختتي ملتتوظفي 2012غتابون. ويف كتتانون الثاين/ينتاير 
متتن فرنكتتات  150 000 عتتة املاليتتة األفريقيتتة إ متتن فرنكتتات اجلما 75 000احلدمتتة املدنيتتة متتن 

متتتن فرنكتتتات اجلماعتتتة املاليتتتة  45 000اجلماعتتتة املاليتتتة األفريقيتتتة للمتتتوظفني متتتن الفئتتتة ألتتتف، ومتتتن 
 17 000من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية للموظفني من الفئة ابء، ومن  75 000األفريقية إ  

 متتتتتن فرنكتتتتتات اجلماعتتتتتة املاليتتتتتة األفريقيتتتتتة 50 000إ   متتتتتن فرنكتتتتتات اجلماعتتتتتة املاليتتتتتة األفريقيتتتتتة
، ُقدمت عدة مئات متن وحتدات الستكن الجتمتاعي 2016للموظفني من الفئة جيم. ويف عام 

جتراءات اختيتار شتفافة، يف أن ونتدجي، وهتي ختاحية إل وفقتاا ، املستتوفني للشتروزإ  األشخاص 
لجتماعيتة أحتد أهتم اإلصتالحات الته من خواحي ليربفيل. و ثتل الصتندوق التوطين للمستاعدة ا

 PR/MFAS/00252 ابملرستوم جتماعي. ويعد الصتندوق، التذي أنشتل عمتالا أجريت يف القطاع ال
بشتتمن نظتتام تنفيتتذ املستتاعدة الجتماعيتتة و ايتتة األستترة، مبثابتتة  2012حزيران/يونيتتا  19املتتؤر  

ال املستاعدة الجتماعيتة. وتتحمتل ا يئة التنفيذية لالخطالع ابلسياسات احلكوميتة العامتة يف جمت
، املستتؤولية عتتن متويتتل املشتتاريع التجاريتتة الصتت رية يف وماليتتاا  تلتتك ا يئتتة، كومتتا هيئتتة مستتتقلة إدارايا 

الزراعتتة  وتشتتمل قطاعتتاتبعتتا القطاعتتات التته تعتتترب متتن األولتتوايت املطلوبتتة إلنعتتاش القتصتتاد، 
وليتتة تقتتدج    تلتتك ا يئتتةإ تة. وقتتد ُأستتندومصتتائد األذتتاك واملاشتتية واحلتترف اليدويتتة والستتياح

التتتدعم إ  الفئتتتات الضتتتعيفة متتتن الستتتكان العتتتاطلني عتتتن العمتتتل، ول ستتتيما الشتتتباب. وأصتتتبحت 
، تشتكل حجتر الزاويتة متن فرنكتات اجلماعتة املاليتة األفريقيتة اتمليتار  5ا يئة، الته تبلتع ميزانيتهتا 

هودهتتا علتتى تعزيتتز األنشتتطة املتتدرة للتتتدخل. للعهتتد الجتمتتاعي التته تتتروج لتتا احلكومتتة، وتركتتتز ج
ن و شتتتتتتخق متتتتتتن املستتتتتتتفيدين )األشتتتتتتخاص احملرومتتتتتت 6 000ومنتتتتتتذ إنشتتتتتتائها، تلقتتتتتتى أكثتتتتتتر متتتتتتن 

اللتتتتوازم متتتتن شتتتتخق جمموعتتتتات  5 000ى قتتتتاإلعاقتتتتة  مستتتتاعدات ماليتتتتة  وتل وواألشتتتتخاص ذو 
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شتتتتخق مستتتتاعدات غتتتتري مباشتتتترة يف جمتتتتال التعلتتتتيم )الرستتتتوم  800املدرستتتتية  وتلقتتتتى أكثتتتتر متتتتن 
ملدرستتية ومستتاعدات التتتدريب املهتتين ومستتاعدات تعلتتيم املواطنتتة   وتلقتتى عتتدد متتن املستتتفيدين ا

مستاعدات يف جمتالت الصتحة واإلستتكان، ويف حتالت الكتوارث ومستتاعدة النتاجني منهتا. ومتتن 
أجل الستجابة للشواغل املختلفة للمواطنني ال ابونيني، جتر  متويتل مشتروع سياستة عامتة وطنيتة 

، بتتتدعم متتتن الشتتتركاء التقنيتتتني واملتتتاليني ومتتتن اليونيستتتيف. 2013يف عتتتام  ،جتماعيتتتةللحمايتتتة ال
وب ية التحول من املساعدة الجتماعية إ  است اتيجية لالستتثمار يف البشتر، كلفتت غتابون شتركة 
متتاكنزي الستشتتارية الربيطانيتتة إبجتتراء دراستتة عتتن الفقتتر متتن أجتتل وختتع شتتروز للحصتتول علتتى 

لتتتتتتى احلتتتتتتدمات عصتتتتتتول ألنشتتتتتتطة املتتتتتتدرة للتتتتتتدخل، وستتتتتتد الث تتتتتترات يف احلاملستتتتتتاعدة، وتشتتتتتتجيع ا
الجتماعيتتتتة وتنفيتتتتذ سياستتتتات يتتتتددة ا تتتتدف لألشتتتت ال العامتتتتة. ذ ُعقتتتتد املتتتتؤمتر املعتتتتين ابلشتتتتؤون 

، للنظتتتتتتر يف ستتتتتتبل احلتتتتتتد متتتتتتن الفقتتتتتتر 2014نيستتتتتتان/أبريل  26و 25يف  الجتماعيتتتتتتة يف غتتتتتتابون
استت اتيجية لالستتتثمار يف املتتوارد البشتترية يف غتتابون إرستتاء األستتاس لتنفيتتذ رتتا أد  إ  والبطالتتة، 

خطتتتة عمتتتل تستتتتند إ  إنشتتتاء شتتتبكات للحمايتتتة القتصتتتادية وضويتتتل وختتتع عتتتن طريتتتق متتتا يلتتتيء 
  وتقتتدج التتدعم لتطتتوير األنشتتطة املتتدرة الصتتناديق الجتماعيتتة إ  الستتكان األكثتتر حرمتتاانا أمتتوال 

واحلد متن أوجتا عتدم املستاواة يف احلصتول علتى للدخل من أجل متكني األسر املعيشية الضعيفة  
احلتتتدمات الجتماعيتتتة والعامتتتة وضقيتتتق املزيتتتد متتتن التكامتتتل القتصتتتادي والجتمتتتاعي )النفتتتتاأ  
جليوب الفقر املوجودة يف املناطق احلضرية ويف املناطق الريفية النائية )إعادة أتهيل املستاكن وزايدة 

متن بليتون  80لتكلفة التقديرية لتنفيذ هذه الست اتيجية بتني التصال . وت اوأ او التنقل إمكانية 
، ستتتنوايا  متتتن فرنكتتتات اجلماعتتتة املاليتتتة األفريقيتتتةبليتتتون  100و فرنكتتتات اجلماعتتتة املاليتتتة األفريقيتتتة

يف املائتتتة منهتتتا يف إطتتتار خطتتت  التتتوزارات املعنيتتتة. وتستتتاعد  50و 35اوأ بتتتني أُدرجتتتت نستتتبة تتتت  و 
ألستتتر األكثتتتتر تكتتتتاليف اعلتتتى دعتتتتم مكافحتتتة الفقتتترء الت طيتتتتة الكاملتتتة لالتتتتدابري اإلختتتافية التاليتتتتة 

الوطين  صندوقاللدراسة استقصائية اجتماعية )مبا يف ذلك حصو م على بطاقة من  ، وفقاا خعفاا 
النستتتبة املستتت دة متتتن لتتتتممني الصتتتحي واحلمايتتتة الجتماعيتتتة متتتن أجتتتل تيستتتري رعتتتايتهم   وتوحيتتتد ل
الت طيتة الكاملتة تتوفري يف املائتة علتى األقتل  و  80وضديدها بتتنسبة ايع األدوية اجلنيسة  كاليفت

ستتتتاعة األو ، يف احلتتتتالت املهتتتتددة للحيتتتتاة  24لتكتتتتاليف حتتتتالت الطتتتتوار  الطبيتتتتة، ختتتتالل التتتتت 
مشل أم ل  و املشمولني ابلتممني  ابلنسبة جلميع املواطنني ال ابونيني، ب ا النظر عما إذا كانوا من

قيتتتتام الصتتتتندوق و   2014حزيران/يونيتتتتا  1الصتتتتندوق منتتتتذ بت طيتتتتة احلتتتتاص  العتتتتاملني يف القطتتتتاع
  وإصتتدار شتتهادات اإلقامتتة املطلوبتتة متتن بتكثيتتف  تتالت التستتجيل للستتكان احملتترومني اقتصتتادايا 

متن أجتل تستجيل هتؤلء الستكان  ودفتع اإلعتاانت العائليتة للمتوظفني احلكتوميني  الصندوق جماانا 
، متتن أجتتل الصتتندوق متتن املقدمتتة امللفتتات إ  استتتناداا  العامتتة ستتاابتاحلوزارة امليزانيتتة و متتن دوائتتر 

الكاذبتة،  ملطالبتاتتشجيع متوظفي احلكومتة علتى تستجيل أطفتا م يف التتممني الصتحي، وجتنتب ا
  والتتزايدة التدرجييتتة ل عتتاانت العائليتتة للستتكان احملتترومني 2014منتتذ الربتتع األول متتن عتتام وذلتتك 
 5 000متن فرنكتات اجلماعتة املاليتة األفريقيتة إ   4 000متن  2014يتا ، منذ حزيران/يوناقتصادايا 

  وإعتتادة تنظتتيم مكتتتب التوظيتتف التتوطين لكتتل طفتتل شتتهرايا  متتن فرنكتتات اجلماعتتة املاليتتة األفريقيتتة
موظتتتتتف يف األجتتتتتل املتوستتتتت   وتعزيتتتتتز  1 000ب تتتتتر  زايدة املتتتتتوارد البشتتتتترية متتتتتن ختتتتتالل تعيتتتتتني 

  وإبتترام باليتتني متتن فرنكتتات اجلماعتتة املاليتتة األفريقيتتة 10صتتندوق اإلدمتتاج وإعتتادة اإلدمتتاج مببلتتع 
عقود التدريب املهين لتيسري براممل األعمال/الدراسة لكي يتس  للشباب اكتساب احلربة املباشترة 

إل تتتتتتاء بعتتتتتتا أحكتتتتتتام القتتتتتتانون  أويف مؤسستتتتتتات األعمتتتتتتال  واعتمتتتتتتاد مشتتتتتتروع مرستتتتتتوم لتعتتتتتتديل 



A/HRC/WG.6/28/GAB/1 

17 GE.17-13640 

نظتتتام جديتتتد ألجتتتور متتتوظفي  إنشتتتاءبشتتتمن لتتتوائح احلدمتتتة املدنيتتتة العامتتتة ب يتتتة  001/2003 رقتتتم
. ويشتتمل نظتتام األجتتور اجلديتتد ا ن جتديتتد ال كيتتز علتتى املرتبتتات احلدمتتة املدنيتتة، الستتاري حاليتتاا 

لعامتتتل الرئيستتتي للتطتتتوير األساستتتية وزايدة الستتتتحقاقات اإلختتتافية واجلتتتدارة الشخصتتتية بوصتتتفها ا
الوظيفي وزايدة األجور. كمتا متتت زايدة أدض املرتبتات. وقتد أحترز تقتدم صتوب التزايدة املستتقبلية 
يف مستتو  املعاشتات التقاعديتتة ملتوظفي احلدمتة املدنيتتة واملتوظفني احلكتوميني ا ختترين التذين زتتق 

  م احلصول على استحقاقات التقاعد.

 واألم  تدريب اوات الدفاع -ميم 
 تدريب اوات الدفاع واألم   

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
، ابلتعتتتتتتاون متتتتتتع 2013حزيران/يونيتتتتتتا  17إ   15نظمتتتتتتت احلكومتتتتتتة، يف الفتتتتتت ة متتتتتتن  -30

إلطتتار اون بشتتمن اليونيستتيف، حلقتتة دراستتية لبنتتاء القتتدرات لفائتتدة يققتتي الشتترطة وحتتراس الستتج
الجتتتتار  بيتتتة بشتتتمنالتنظيمتتتي التتتوطين حلمايتتتة حقتتتوق الطفتتتل. ومشلتتتت احللقتتتة الدراستتتية دورات تدري

 حلمايتتتتةقن ووختتتتع إطتتتتار تنظيمتتتتي متتتتتل موختتتتوع "احلتتتتوار الجتمتتتتاعي ابألطفتتتتال واستتتتت ال م حتتتتو 
ا، اجتمعتتت   أفريقيتتاألطفتتال". وب يتتة بنتتاء القتتدرة علتتى مكافحتتة اجلر تتة العتتابرة للحتتدود يف وستت

في اجلمتتتتارك ، متتتتع ختتتتباز الشتتتترطة والتتتتدرك ومتتتتوظ2014احلكومتتتتة، يف ليربفيتتتتل يف شتتتتباز/فرباير 
 2014لول/ستبتمرب أي 26إ   22ومتة يف الفت ة متن املسؤولني عن إنفتاذ القتانون. ونظمتت احلك

ني عتتتتن هتتتتذا  املستتتتؤولللختتتترباء بشتتتتمن  ايتتتتة الُقّصتتتتر يف أمتتتتاكن الحتجتتتتاز لفائتتتتدة املتتتتوظفنياا متتتتؤمتر 
 طفتال املختالفنيمايتة األاملوخوع من أجل زايدة التوعي أبطتر العمتل التنظيميتة الدوليتة والوطنيتة حل

 مل نظامي لرعايتهم. للقانون واعتماد منوذج وطين موحد وم

 حقوق املرأة -نون 
 متكني املرأة  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
 ،2016-2012يف إطتتار بتترانممل التعتتاون بتتني غتتابون وصتتندوق األمتتم املتحتتدة للستتكان للفتت ة  -31

يتتات الضتتعيفات فتتتاة، ابإلختتافة إ  تتتدريب وأتهيتتل الفت 40نُظمتتت حلقتتة عمتتل بشتتمن متكتتني  تتو 
ة لشتتؤون متتم املتحتتدمتتدرة للتتدخل. ولتنفيتتذ مشتتروع األمتتن البشتتري، بقيتتادة مفوختتية األأنشتتطة وتنفيتتذ 

دورة   Agir pour le genre) الالجئتتني، نظمتتت املنظمتتة غتتري احلكوميتتة "العمتتل يف اجملتتال اجلنستتاين"
دهن على لجئة يف غابون من أجل مساع 40استفادت منها  2013تدريبية يف آب/أغسطس 

يعهن. تنفيتذ مشتار و لتدعم متكيتنهن اا وقتد تلقتني منحتاا، هن وجعلهن أقل خعفالعتماد على أنفس
لتزايدة مناستبة ون ، نظمت الشبكة الوطنية حلماية حقتوق الطفتل يف غتاب2015متوز/يوليا  4ويف 

تعلقتتتة بتنميتتتة ومتتتات املوعتتتي املتتترأة ابلقواعتتتد التتته تتتتنظم املؤسستتتات التجاريتتتة اجلديتتتدة و متتتع املعل
 200جتماعيتة ، ساعد الصتندوق التوطين للمستاعدة ال2016. ويف عام هاونشر  القطاع احلاص

 نشطة مدرة للدخل. الخطالع أبامرأة على 
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 تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للمساواة والعدل بني اجلنسني  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
نستتتتني يتتتنق الدستتتتتور علتتتتى مبتتتتدأ عتتتدم التمييتتتتز. إ  جانتتتتب ذلتتتتك، فتتت ن املستتتتاواة بتتتتني اجل -32

د احلصتتتق التتتذي زتتتد 2016أيلول/ستتتبتمرب  5املتتتؤر   09/2015مكفولتتتة مبوجتتتب القتتتانون رقتتتم 
 5املتتتتتتتؤر   010/2016احلاصتتتتتتتة بوصتتتتتتتول املتتتتتتترأة إ  الوظتتتتتتتائف العليتتتتتتتا ابلدولتتتتتتتة، والقتتتتتتتانون رقتتتتتتتم 

عامتة سياستة  ورقتاتبشمن مكافحة التحرش يف مكان العمل. ومتلك غتابون  2016أيلول/سبتمرب 
يتة اإليدز، ورعاالبشترية/ حقوق املرأة يف جمالت من قبيل مكافحة فريوس نقق املناعتةلتعزيز و اية 

ن أجتل إدمتاج لطفتل. ومتااألمهات، ومنع انتقال اإلصابة بفريوس نقق املناعة البشرية من األم إ  
ة لالست اتيجي وفقتاا ، 2017-2013احلطة الس اتيجية ملكافحة اإليدز للفت ة يف  املنظور اجلنساين

يف ليربفيتتل  2013 تشتترين األول/أكتتتوبر 1الوطنيتتة للمستتاواة واإلنصتتاف بتتني اجلنستتني، نُظمتتت يف 
لفتتتريوس  الوطنيتتتة حلقتتة عمتتتل لتقيتتتيم مستتتتو  الهتمتتتام التتتذي أعطتتتي للبعتتتد اجلنستتتاين يف الستتتتجابة

اإلمنتتتتتائي بتتتتتدعم  ، تعهتتتتتد بتتتتترانممل األمتتتتتم املتحتتتتتدة2015نقتتتتتق املناعتتتتتة البشتتتتترية. ويف شتتتتتباز/فرباير 
 ات. ء الضعيف اتيجية الستثمار البشري يف غابون من خالل أنشطة إدرار الدخل للنسااس

 توصيات قيد التنفيذ  
ختتالل احلتتوار السياستتي التتذي اتتع األحتتزاب السياستتية متتن األغلبيتتة ومتتن املعارختتة إ   -33

اا. يبتوالربملتان قر ة ا احلكومتجانب اجملتمتع املتدين،   التوصتل بتوافتق ا راء إ  تتدابري هامتة ستتنفذه
نون األساستي. وجتب القتاوقبل كل شتيء،   التمكيتد علتى مبتدأ املستاواة بتني الرجتل واملترأة مب أولا 

رأة ستاواة بتني املتمن الدستور ليصبح نصها كما يليء "يشتجع القتانون امل 24وسوف تعدل املادة 
متتن  6ادة تعدل املتتك، ستتوالرجتتل يف شتت ل املناصتتب النتخابيتتة والوظتتائف املهنيتتة". إختتافة إ  ذلتت

ؤ فتترص يف تكتتاف الدستتتور علتتى النحتتو التتتاصء "ينب تتي لألحتتزاب واجلماعتتات السياستتية أن تستتهم
إ  املناصتتب  ل املتترأةكفالتتة وصتتو اا  وصتتول املتترأة والرجتتل إ  املناصتتب النتخابيتتة". وقتتد تقتترر أيضتت

التتذي  2016ل/ستتبتمرب يلو أ 5املتتؤر   009/2006للقتتانون رقتتم اا القياديتتة يف اإلدارة احملليتتة وفقتت
ل كانيتتة وصتتو شتتاركة النستتاء والشتتباب يف النتختتاابت السياستتية وإمضديتتد حصتتق مليتتنق علتتى 

ق املتتترأة إ  ل مرصتتتد حقتتتو تقتتترر ضويتتتاا، املدنيتتتة. وأختتتري يف جمتتتال احلدمتتتة املتتترأة إ  املناصتتتب العليتتتا 
ايتة حقتتوق تعزيتز و  شتتمناحلكومتة علتتى ا تاذ قترارات بملستاعدة اجمللتس التوطين للمترأة، وهتتو أداة 

 امة. احلياة العتعزيز املشاركة الكاملة للمرأة يفمسؤول عن للد قراطية ويّرك املرأة، 

 القضاء على العادات والتقاليد التمييزية  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
نتيجة للدراسة الته أجرهتا غتابون وصتندوق األمتم املتحتدة للستكان بشتمن أشتكال العنتف  -34
الالئتتي تتت اوأ أعمتتارهن  ، بل تتت نستتبة النستتاء2012لزجيتتات القستترية )التته تشتتري إ  أنتتا يف عتتام وا

يف املائتتتتتتتة يف  34يف املائتتتتتتتة، مقابتتتتتتتل  22ستتتتتتتنة  18املتزوجتتتتتتتات قبتتتتتتتل ستتتتتتتن  عامتتتتتتتاا  24و 20بتتتتتتتني 
يف املائتتة يف  11يف املائتتة، مقابتتل  6ستتنة  15، بينمتتا بل تتت نستتبة املتزوجتتات قبتتل ستتن 2000 عتتام
  رجتتتالا  45امتتترأة و 75)متتتن العناصتتتر الفاعلتتتة  120 ، عمتتتدت غتتتابون إ  بنتتتاء قتتتدرة 2011عتتتام 

وختتتباز شتتترطة عناصتتتر درك عتتتن التصتتتدي للعنتتتف القتتتائم علتتتى نتتتوع اجلتتتنس، مبتتتا يف ذلتتتك املستتتؤولة 
ل الطت  وأخصتائيون اجتمتاعيون ومنظمتات غتري حكوميتة ومتدعون عتامون ورثلتون وعاملون يف اجملا
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عتتتن خمتلتتتف التتتدايانت. ويهتتتدف مشتتتروع القتتتانون الرامتتتي إ  تعتتتديل بعتتتا متتتواد القتتتانون املتتتدين إ  
إيتتالء مزيتتد متتن الهتمتتام ملستتملة تعتتدد الزوجتتات متتن أجتتل كفالتتة املستتاواة يف تقستتيم املمتلكتتات التته 

توىف. ومن شمن هذه األحكام أن تستاعد علتى تفتادي تعتر  املترأة يف هتذه الزجيتات ي كها الزوج امل
للحرمتتتان وأن ضمتتتي األرامتتتل واألطفتتتال اليتتتتامى. ويف إطتتتار التعتتتاون بتتتني غتتتابون واليونيستتتيف، أد  

يف لمباريين بشمن مكافحتة إستاءة معاملتة األطفتال إ  زايدة التوعي ابملستملة متنقل عر  حكومي 
، إ  جانتتتتب ستتتتلطات مقاطعتتتتاترثتتتتل شتتتتاب متتتتن تستتتتع  1 000امتتتترأة مستتتتيحية، و 5 000 بتتتتني

مدنيتتتة وعستتتكرية، وقضتتتاة، وعلمتتتاء نفتتتس، ويققتتتي شتتترطة، وشخصتتتيات ابرزة يف اجملتمتتتع، وزعمتتتاء 
دينيتتني. وُعقتتدت يتتاداثت عامتتة يف ليربفيتتل وتشتتيبان ا هتتدف إ  مكافحتتة العنتتف التتذي يتعتتر  لتتا 

، وبتتتدعم متتتن ستتتفارة التتتولايت املتحتتتدة األمريكيتتتة 2014ستتتبتمرب /أيلول 4األطفتتتال يف املنتتتزل. ويف 
وابلتعتتاون متتع املنظمتتة غتتري احلكوميتتة "صتترخة امتترأة"، افتتحتتت احلكومتتة مركتتز إيستتيمونو يف ليربفيتتل، 
وهو مكان  كن للنساء فيا كسر الصمت وصوص ما يضطررن لتحملا متن عنتف عتائلي واعتتداء 

يتعلتتق ابلعنتتف القتصتتادي، اغتنمتتت احلكومتتة فرصتتة اليتتوم عتتاطفي وجنستتي ونتتزع للملكيتتة. وفيمتتا 
عتتدد  2013لتتزايدة التتوعي التتوطين  تتذه الظتتاهرة، حيتت  بلتتع يف عتتام  2014التتدوص للمتترأة يف عتتام 

لعتتدم وقعتتن ختتحااي حالتتة متتن حتتالت النستتاء والفتيتتات الالئتتي  192حتتالت العنتتف القتصتتادي 
 عن الزوجة.  حالت  لا  10عن األطفال و حالة  لا  40الدفع النفقة، و

 يالداملشهادات  -سني 
 كفالة سبل احلصول بسهولة وفعالية على شهادات امليالدالتدابري الرامية إىل    

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
ابإلخافة إ  التطورات املشار إليها يف الفرع "واو" من هذا التقرير بشمن التتدابري الراميتة  -35

ؤسستتتتتات ، جعلتتتتتت احلكومتتتتتة امل2014و 2013بشتتتتتهادات املتتتتتيالد يف عتتتتتامي  إ  زايدة التتتتتوعي
إلدختال  ية وطنيةاملسؤولة عن إصدار شهادات امليالد تعتمد خطة قطاعية تتضمن مباد  توجيه
لستتتجل امستتتؤوص  القيتتتود يف الستتتجل املتتتدين. ونُظمتتتت حلقتتتات دراستتتية للتوعيتتتة والتتتتدريب لفائتتتدة

ور األمومتة دلصتحي يف ومساعدو احملافظني  وعمال القطتاع ا املدين )راساء البلدايت واحملافظون
ان والستك والقضتاء متع املتدينوكتاب الكانتوانت والقادة احملليني واملسؤولني اإلداريني وأعضاء اجملت

فتقتترون إ  يفتتال التتذين جهتتود خاصتتة حثيثتتة لتتزايدة التتوعي العتتام حبالتتة األطاا وتُبتتذل حاليتتعمومتتاا. 
 اليد. سجيل املو غابون اليوم خطة عمل قطاعية واس اتيجية وطنية لتشهادات ميالد. ومتلك 

 اجلرائم املرتكبة يف إطار الطقوس التقليدية -عني 
 التدابري التشريعية والقضائية املنفذة  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
، نظتتتتترت احملتتتتتاكم يف ليربفيتتتتتل وأوج ولمبتتتتتاريين 2012و 2011يف الفتتتتت ة متتتتتا بتتتتتني عتتتتتامي  -36

 نيستان/ 20اثلتة. ويف حالتة تتعلتق  ترائم قتتل وجترائم ر 78جنتيتل يف  -وفرانسفيل ومتويال وبتورت 
ه اجلتترائم، ، أعطتتى التترئيس، يف الوقتتت التتذي أوختتح فيتتا تصتتميما علتتى مكافحتتة هتتذ2013أبريتتل 

 رخني عليها. ائم واحملتعليماتا لوزير العدل بتنظيم دورة جنائية خاصة ملعاقبة مرتك  هذه اجلر 
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 توصيات قيد التنفيذ   
، قتدم رئتتيس اجلمعيتتة الوطنيتة مشتتروع قتانون يتتنق علتتى 2014يف تشترين األول/أكتتتوبر  -37

ب مشتروع قتانون جيتري التصتويت عليتا ا ن. ومبوجتو سنة،  30ملدة ابحلبس إصدار حكم إلزامي 
رية يتتتددة بشتتتعضتتتاء الاألنتتتزع علتتتى الربملتتتان، فتتت ن جر تتتة  تعتتتديل القتتتانون اجلنتتتائي املعتتترو  حاليتتتاا 

، س الدولتتتةبشتتتكل صتتتريح وهتتتي  ضتتتع لعقتتتوابت. وقتتتد ْرفتتتع قتتتانون الطفتتتل، التتتذي ينظتتتر فيتتتا جملتتت
عتبارهتتا جتترائم ليديتتة ابالعقتتوابت اجلنائيتتة علتتى متتا يستتمى ابجلتترائم املرتكبتتة يف إطتتار الطقتتوس التق

 عفو.  تستفيد من قانون للتقادم وأكد على عدم جواز استفادة مق فيها من أي ل

 تدابري اخلاصة ابلتوعيةال  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
، دعا الرئيس إ  عقد اجتماع للعديد من اجلهتات الفاعلتة 2013نيسان/أبريل  20يف  -38

استتاء الشتترطة ر متتات إ  الرئيستتية يف مكافحتتة جر تتة القتتتل واجلتترائم املماثلتتة األختتر ، وأصتتدر تعلي
 إ  املدن والقر  دون إبطاء.والدرك ببذل كل ما يف وسعهم إلعادة األمن 

 ظروف االحتجاز -فاء 
 حتسني ظروف االحتجاز  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
، أُطلقتتتتت  لتتتتة وطنيتتتتة للتلقتتتتيح ختتتتد احلمتتتتى الصتتتتفراء 2013يف تشتتتترين الثتتتتاين/نوفمرب  -39

 -رت  ستتتتجن بتتتتو والتتتتدفترياي والكتتتتزاز وشتتتتلل األطفتتتتال والتهتتتتاب الستتتتحااي والتهتتتتاب الكبتتتتد ابء يف
ل مستتتملة ستتتجني. ويف العتتتام نفستتتا، متتتن أجتتتل حتتت 200أكثتتتر متتتن اا ل، استتتتفاد منهتتتا طوعتتتجنتيتتت

لستتتتجناء الكتظتتتتاا، قامتتتتت جلنتتتتة مكونتتتتة متتتتن قضتتتتاة ومتتتتوظفي أمتتتتن الستتتتجون مبراجعتتتتة ملفتتتتات ا
، اجتمعتتت 2014آذار/متتارس  6احملتجتتزين يف الستتجن ابنتظتتار إصتتدار حكتتم يف قضتتاايهم. ويف 

الستتجناء  ن معاملتتةاألعلتتى ألمتتن الستتجون ليستتتعر  الطرفتتا نقابتتة احملتتامني يف غتتابون متتع القائتتد
، 2014رس آذار/متتتتتا 19يف اا، ويقتتتتتدما اق احتتتتتات بشتتتتتمن ستتتتتبل ضستتتتتني نوعيتتتتتة حيتتتتتاهم. وأختتتتتري 

ف احتجتاز ملتة وظترو اجتمعت نقابة احملتامني متع مقتر قيتادة الشترطة الوطنيتة لضتمان معاجلتة ومعا
 سليمة أثناء الحتجاز لد  الشرطة. 

 األحداثاضاء  -صاد 
 إنفاذ القانون املعين ابلشباب  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
، نُظمتتتت حلقتتة دراستتتية بتتني احلكومتتتة 2014أيلول/ستتبتمرب  26إ   22يف الفتت ة متتتن  -40

واليونيستتتتيف بشتتتتمن اجملتتتتال املتخصتتتتق حلمايتتتتة الشتتتتباب يف الستتتتجون، لفائتتتتدة عناصتتتتر متتتتن أمتتتتن 
واستعرختتتتتت احللقتتتتتة الدراستتتتتية نتتتتتتائمل احللقتتتتتات  البلتتتتتد التستتتتتع.مقاطعتتتتتات الستتتتتجون العتتتتتاملني يف 

، والته ركتزت علتى اإلطتار التنظيمتي التدوص والتوطين حلمايتة 2013الدراسية اله عقدت يف عام 
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نهمل منتتظم لرعتايتهم. ويف واألختذ بتاألطفال املخالفني للقانون، وعلى وخع منوذج وطتين موحتد، 
دل تتتدابري للتحضتتري إلعتتادة إدمتتاج الستتجناء ، حتتدد وزيتتر العتت2014متوز/يوليتتا  15أمتتر ُموقّتتع يف 

ستتتؤولون يف الستتتجن املركتتتزي يف استتتتحدث املعتتتن طريتتتق العمتتتل والتعلتتتيم والتتتتدريب. ذ اا اجتماعيتتت
مشلتت جمموعتة واستعة متن املنتجتات الطازجتة الته البستتنة ملنتجات أنشتطة  اا جنتيل سوق - بورت

  زرعها السجناء، بدعم من املعهد الوطين لدعم التنمية.

 توصيات قيد التنفيذ   
يف الستتجون األختتر  تنفيتتذ مشتتاريع راثلتتة إلعتتادة إدمتتاج الستتجناء تشتتمل  جيتتري حاليتتاا  -41
 أو أعمال البناء.ها غسل السيارات أو إصالح مثالا 

 االجتار ابألشخاص -ااف 
 مكافحة االجتار ابلبشر  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
مثتتة توجيهتتات لقتتوات األمتتن ومفتشتتي العمتتل، يف إطتتار أدائهتتم لواجبتتاهم وضتتت إشتتراف  -42

لتتى عف تنطتتوي املتتدعي العتتام، بتتتوص أمتتر أي طفتتل دون السادستتة عشتترة متتن عمتتره يوجتتد يف ظتترو 
نستتتان بتنظتتتتيم ، قامتتتت اإلدارة العامتتتة لشتتتؤون حقتتتوق اإل2013أاير/متتتايو  22الستتتت الل. ويف 

ار أو حااي لالجتتتختتوجتتودين يف مركتتز استتتقبال أن ونتتدجي التتذين وقعتتوا توعيتتة لألطفتتال املأنشتتطة 
إلبتال  عتن أي التى وجتوب اسُ ّقوا أو استُت ّلوا يف التستول أو عمالتة األطفتال. وُدّرب األطفتال ع

 الفتت ة . ويفدهمستوء معاملتة تعرختوا  تا متن قبتل الشترطة أو أي أشتخاص آخترين تظتاهروا مبستاع
ار ابألطفتتتال ، قتتدمت جلنتتتة الرصتتد املعنيتتتة بتتتدابري مكافحتتتة الجتتت2015و 2014متتا بتتني عتتتامي 

دوا إ  أو أعيتاا م يليتفتتاة وفت  ُحترّ روا متن حلقتات الجتتار وأعيتد إدمتاجه 750قائمة أبكثر متن 
بكات أو األستر م متن الشتأوطامم )بنن وتوغو ونيجرياي . وحاملا يتم التعرف إ  األطفتال وضريتره

         تُ اوت طتتتي الشتتتبك يف مركتتتز للرعايتتتة الجتماعيتتتة يف أن ونتتتدجي.اا ن مؤقتتتتالتتته تستتتت لهم، يوختتتعو 
إ  بلتدامم  ليونيسيفا، ويتم نقلهم عن طريق ست لهم تكاليف إعادهم إ  الوطنأو األسر اله ت

عتتتادة إتكتتتاليف  األصتتتلية. ويف احلتتتالت التتته ل تستتتتطيع فيهتتتا هتتتذه الشتتتبكات أو األستتتر ت طيتتتة
 متتتتات ضمتتتتلع حكومتتتتات البلتتتتدان األصتتتتلية  وإذا رفضتتتتت تلتتتتك احلكو األطفتتتتال، يتتتتتم تقاذهتتتتا متتتت

 نق قتانون الطفتلواقتع. ويتالتكاليف، مُتدَّد ف ة إقامتة الضتحااي يف مركتز أن ونتدجي حبكتم األمتر ال
ملتصتتتتلة جلتتترائم ااعلتتتى عقتتتوابت جنائيتتتة علتتتى ايتتتع اجلتتترائم املرتكبتتتتة ختتتد األطفتتتال، مبتتتا يف ذلتتتك 

 طفال.ية واس اتيجية وطنية بشمن الجتار ابألابلجتار. ولد  غابون خطة قطاع

 حقوق األشخاص ذوي اإلعااة -راء 
 تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعااة  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
وخعت احلكومة سياسة للتصدي ألوجا عدم املستاواة الجتماعيتة عتن طريتق بتراممل إدمتاج  -43

 Bolloré، أصتتتتتبحت شتتتتتركات مثتتتتتل 2014تتتتتتدعمها شتتتتتركات تتستتتتتم بتتتتتوعي اجتمتتتتتاعي. ومنتتتتتذ عتتتتتام 
 Gabon Energy and Water Corporation (SEEG)و CFAO Motorsو Mboloو AfricaLogisticsو
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ذوي اإلعاقتتتة. وقتتتد عينتتتت هتتتذه متتتن تشتتتتهر  هودهتتتا الراميتتتة إ  توظيتتتف أشتتتخاص  Prix importو
متتن قتتانون العمتتل املتعلقتتة بتوظيتتف  182للمتتادة منهتتا  امتثتتالا أشخاصتتاا متتن ذوي اإلعاقتتة الشتتركات 

يف مركتتتتز للتتتتتدريب  ،SEEGشتتتتركات، وهتتتتي شتتتتركة إحتتتتد  الاألشتتتتخاص ذوي اإلعاقتتتتة. واستتتتتقبلت 
أشتتخاص متتن ذوي اإلعاقتتة. ويتتوفر مركتتز استتتقبال ألربتتتني  10مبتتن فتتيهم  شتتاابا  80املهتتين التتتابع  تتا 

ي يتخصتتتق يف إعتتتادة أتهيتتتل والتتتذ 2014تشتتترين األول/أكتتتتوبر  1أميستتتا بون تتتو، التتتذي افتُتتتتح يف 
أسترهم وتصتمهم ابلعتار. ويستتقبل تنبذهم لرعاية لألطفال الذين من ذوي اإلعاقة العقلية، ااألطفال 

املركتُز األطفتاْل التذين يعتانون متن متالزمتة داون والتوحتتد واإلعاقتات الذهنيتة متن أجتل تتدريبهم علتتى 
، تلقتتى 2013تراعتتي إعاقتتاهم. ويف عتتام  تطتتوير طاقتتاهم الكامنتتة متتن ختتالل التترباممل التعليميتتة التته

 200متتتن صتتتندوقا للتمكتتتني بل تتتت قيمتتتتا اا مستتتتمر  متتتن ذوي اإلعاقتتتة دعمتتتاا  شخصتتتاا  4 532 تتتو 
أنشتتتطة متتتدرة للتتتدخل جتريهتتتا  مليتتتون متتتن فرنكتتتات اجلماعتتتة املاليتتتة األفريقيتتتة متتتن أجتتتل استتتتحداث

متتن هتتذا التتدعم ابإلختتافة إ  متتا يُقتتدَّم  مستتتفيداا  5 471،   تستتجيل 2014 احلكومتتة. ويف عتتام
القتتتتانون التتتتذي يضتتتتع  2016إلتتتتيهم متتتتن مستتتتاعدة تقنيتتتتة لتستتتتهيل التنقتتتتل. واعتمتتتتد الربملتتتتان يف عتتتتام 

 املباد  التوجيهية للسياسة الرامية إ  رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية و ايتهم.

 توصيات قيد التنفيذ  
البشري، يوجد برانممل يف إطار شبكة األمان الجتمتاعي يف إطار اس اتيجية الستثمار  -44

 إلعاقة.اإلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومشروٌع إلنشاء مراكز متخصصة لألشخاص ذوي 

 حرية الصحافة والتعبري -شني 
 هتيئة بيئة متكينية للصحافة احلرة واملفتوحة  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
شتتئت جلنتتٌة مكلفتتة بتقيتتيم حالتتة الصتتحفيني يف غتتابون. ، أن2013حزيران/يونيتتا  11يف  -45
  رئتتتتتيس اجمللتتتتتس إ، قْتتتتتدَّمت اللجنتتتتتة استتتتتتنتاجاها وأعما تتتتتا 2013تشتتتتترين األول/أكتتتتتتوبر  2ويف 

املهنتتة،   اللت يفالتتوطين لوستتائ  اإلعتتالم. ويف حتتني أبتترزت الستتتنتاجات أوجتتا القصتتور والختتت
يني يب الصتتتحفتتتتوفري التتتدريب ومواصتتلة تتتدر ضستتني صتتورة الصتتحافة، و  كتتان ا تتدف منهتتا أيضتتتاا 

 وإصالأ ظروف معيشة وعمل األشخاص العاملني يف جمال الصحافة.

اإلجراءات املتعلقة ابلشركاو  ضرد الصرحافةا والتردابري التشرريعية وغريهرا مر  التردابري الر    
 تكفل حرية الصحافة واستقالل الصحفينيا وعدم جترمي املخالفات الصحفية

 الكامل للتوصياتالتنفيذ   
ابإلختتتتافة إ  ميثتتتتاق حقتتتتوق وواجبتتتتات الصتتتتحفيني، متتتتتت صتتتتياغة صتتتتك مهتتتتم آختتتتر هتتتتو  -46
، والتتتذي 2016اجلديتتتد. وهتتتذا الصتتتك التتتذي صتتتدر يف آب/أغستتتطس ‘ قتتتانون وستتتائ  اإلعتتتالم‘

ُوخع لتلبية توقعات العتاملني يف وستائل اإلعتالم واحلكومتة واجلمهتور، يعيتد أتكيتد حظتر أي شتكل 
الرقابتتتتة ومبتتتتادْ  حريتتتتة الصتتتتحافة و ايتتتتْة املصتتتتادر. و ختتتتذ القتتتتانون وستتتتائ  اإلعتتتتالم متتتتن أشتتتتكال 

اإللك ونيتتة وصتتناعة الستتينما الوطنيتتة يف العتبتتار، فيتتنق علتتى متتا يلتتيء "ل جيتتوز ستتجن الصتتحفيني 
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بستتبب كتتتاابهم إل يف حتتالت اجلتترائم الالحقتتة". وقتتد تْنّقتتل قتتانون اإلعتتالم اجلديتتد كمتتا هتتي العتتادة 
 .2017احلكومة وجملس الدولة والربملان إ  أن دخل حيز النفاذ يف كانون الثاين/يناير بني 

 احلق يف التجمع السلمي  

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
 ،1992شتباز/فرباير  28تتضمن ديباجة الدستور، اله  تا مركتز القتانون الدستتوري منتذ  -47

 كتتن  التتذي ل . وتعتت ف غتتابون  تتذا احلتتقمبتتاد  توجيهيتتة رئيستتية مثتتل حريتتة التجمتتع الستتلمي
لقبيتل. ا  متن هتذا وغري القابل للتصترف وتكفلتا، كمتا هتو احلتال ابلنستبة حلقتوق أختر املساس با 

ابت يتتنق وتنطتتوي هتتذه احلريتتة علتتى واجبتتات ومستتؤوليات و ضتتع حلتتدود وشتتروز وقيتتود وعقتتو 
 العام. ة والنظامعليها القانون وهي خرورية حلماية األمن القومي والسالمة العام

 حياد اجمللس الوطين لوسائل اإلعالم  

 توصيات قيد التنفيذ  
 2017كان من بني القرارات الرئيسية اله تعني ا اذها يف احلتوار السياستي يف أاير/متايو  -48

القتتتانوين  ا املركتتتزقتتترار فصتتتل اجمللتتتس عتتتن املؤسستتتات الدستتتتورية لتحويلتتتا إ  هيئتتتة تنظيميتتتة لتتتديه
تزت اإلجتراءات بشتمنا. و  أيضتللسلطة   لطريقتة الته يعتنياتنقتيح اا اإلدارية املستقلة، وهو قترار أُأ 

لرابطتتتة اضتتتوان متتتن  تتتا األعضتتتاء علتتتى النحتتتو التتتتاصء ثالثتتتة أعضتتتاء يعيتتتنهم التتترئيس، مبتتتن فتتتيهم ع
متن  نيتونة يعيتنهم مهة  وثالثتالتجارية  وثالثتة يعيتنهم الربملتان، مبتن فتيهم اثنتان متن الرابطتة التجاريت

ة الستينما. من صتناع القطاع، مبن فيهم واحد من الصحافة، وواحد من اإلذاعة والتلفزيون وواحد
 ومتتد ولية أعضاء اجمللس اجلديد مخسة أعوام، وهي غري قابلة للتجديد.

 حقوق األاليات -اتء 
يالدا ضمان ومحاية حقوق األاليات دون متييزا وحتسني إمكانية حصرومم علرى شرهادات املر  

 وضمان متتعهم ابحلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية

 التنفيذ الكامل للتوصيات  
، تلقى السكان األصليون )ااعتات البي متي  متن قتر  بين يتا 2013يف آب/أغسطس  -49

ومتن للمقاطعتة  ني العتامومولونديا ومفين يا ومقاطعة أوغويا العليا شهادات ميالد بديلتة متن األمت
مقاطعتتتات  ، تلقتتتى ستتتكان أصتتتليون آختتترون متتتن2013مباستتتا. ويف أيلول/ستتتبتمرب ائتتترة يتتتاف  د

يتتة الجتماعو أختتر  شتتهادات متتيالد بديلتتة يف نفتتس الظتتروف. و تتدف دعتتم احلقتتوق القتصتتادية 
 رين الثتتتتاين/رة يف تشتتتتوالثقافيتتتتة للستتتتكان األصتتتتليني، وقّتتتتع وزيتتتتر امليتتتتاه وال تتتتاابت متتتتع شتتتتركات اإلدا

الفقتر يف  داةا ملكافحتةأأول اتفاق إلدارة اجملتمع احمللي لل اابت، الذي يؤدي دور  2013 نوفمرب
يم إدارة عتتتتادة تنظتتتتإاملنتتتتاطق الريفيتتتتة. وسيستتتتاعد التفتتتتاق علتتتتى تعزيتتتتز التنميتتتتة احملليتتتتة متتتتن ختتتتالل 

ل لتتدخشتتطة املتتدرة لطتتاق األنناجملتمعتتات احملليتتة القرويتتة فيمتتا يتعلتتق إبدارة املتتوارد الوطنيتتة وتوستتيع 
 اله تقدم بدائل عن جتارة األخشاب. 
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 التقييم والتواعات -اثء 
تتل عتتدد متتن التعتتديالت علتتى القتتانون يف غتتابون يف الستتنوات العشتتر املاختتية  تتدف  -50 أُدخ 

ذلتتتك  ، مبتتتا يفمواءمتتتة التشتتتريعات الوطنيتتتة متتتع عتتتدد متتتن صتتتكوك األمتتتم املتحتتتدة حلقتتتوق اإلنستتتان
 استحداث قانون الطفل.

 علق اب فاق املستقبلية، تشارك غابون بنشاز يف األنشطة التاليةءوفيما يت -51
 إنشاء هيكل وطين دائم ومتكامل ملكافحة الجتار ابألشخاص  
 طفالساء واألإنشاء جلنة برملانية خمتارة بشمن  اية األشخاص، ول سيما الن  
  ار لالجتتتتت اا توقيتتتع وتنفيتتتتذ اتفاقتتتات تعتتتتاون ثنائيتتتة متتتتع البلتتتدان التتتته تشتتتكل مصتتتتدر

  ابألشخاص
  ،ختتتتعت وُ اعتمتتتتاد احلكومتتتتة ملشتتتتروع سياستتتتة وطنيتتتتة بشتتتتمن احلمايتتتتة الجتماعيتتتتة

  2013صي تا النهائية يف عام 
 يتامىألطفال النشر تدابري تنظيمية وتشريعية جديدة هدف إ   اية األرامل وا  
  تصتتتويت الربملتتتان علتتتى مشتتتروع قتتتانون يتتتنق علتتتى فتتتر  عقتتتوابت علتتتى متتترتك 

  التقليدية ار الطقوساجلرائم يف إط
 سن مشروع قانون يعدل القانون اجلنائي  
 اعتماد قانون الطفل  
 قتتتوق لوطنيتتتة حلاعتمتتتاد القتتتانون اجلديتتتد املتعلتتتق بتنظتتتيم وستتتري العمتتتل يف اللجنتتتة ا

  اإلنسان
  ا يف ذلتتتك مبتتت، 2017تنفيتتتذ احلكومتتتة والربملتتتان لنتتتتائمل احلتتتوار السياستتتي يف عتتتام

احلمايتتتتتة لوستتتتتائ  اإلعتتتتتالم، وتتتتتتدابري الصتتتتتحة و  املركتتتتز اجلديتتتتتد للمجلتتتتتس التتتتتوطين
 اميتة إ  ضستنيابري الر الجتماعية املتخذة لتعزيز املساواة بني الرجل واملترأة، والتتد
 .صاديةية القتالتعليم والتدريب والعمالة والتدابري الرامية إ  تعزيز التنم

    


