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أوال -املنهجية
 -1اس تتتند إع تتداد ه تتذا التقري تتر ل تتر الس تتتعرا ال تتدوري الش تتامل أولا وقب تتل ك تتل ش تتيء إ
التوصتتيات ال تتبالع عتتددها  105توصتتيات املقدمتتة إ غتتابون يف عتتام  ،2012وإ مستتوأ أجريتتت
جلمع بياانت من أجل تنفيذ كل توصية من التوصيات ،وأخريا إ اجتماع وطتين أفضتى إ اعتمتاد
التقريتتر وعُقتتد متتن أجتتل تقيتتيم املعلومتتات التته اعهتتا والتفتتاق علتتى ستتبيل للمضتتي قتتدما .واتستتم
التتنهمل املتختتذ إلعتتداد التقريتتر ،والتتذي نستتقتا اللجنتتة الوطنيتتة إلعتتداد تقتتارير عتتن حقتتوق اإلنستتان
املنش تتمة عم ت تالا ابملرس تتوم رق تتم  000102/PR/MDHLCCLCIامل تتؤر  15ك تتانون الثاين/ين تتاير ،2007
واعتتت مع تا قصتتدا بعتتا التوصتتيات املتشتتا ة ب تتر تتتوفري التتردود
أبنتتا تشتتاركي وشتتامل للجميتتعُ .
األوثق صلة.

اثنيا -عملية الرصد والتشاور الوطنية
 -2اعتمدت املديرية العامة حلقوق اإلنسان ،املسؤولة عتن تنستيق عمليتة الرصتد الوطنيتة ،يف
إعداد هذا التقرير على اللجنة الوطنية إلعداد تقارير عن حقوق اإلنسان واجملتمع املتدين واللجتان
الربملانية املسؤولة عن حقوق اإلنسان التابعة للجمعية الوطنية وجملس الشيو .

ألف -املشاورات مع السلطة التشريعية
 -3نظمت املديرية حلق ْته توعيتة ألعضتاء اللجتان الربملانيتة املستؤولة عتن حقتوق اإلنستان يف
اجلمعيتتة الوطنيتتة وجملتتس الشتتيو  .وكتتان ا تتدف متتن احللقتتتني الدراستتيتني هتتو تعريتتف الربملتتانيني
ابلستعرا الدوري الشتامل وتتذكريهم ابلتتدابري الته يتعتني ا اذهتا ل ستهام يف تنفيتذ التوصتيات
املقدمة إ غابون يف عام .2012

ابء -املشاورات مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين
 -4يف الف ت ت ة املمت تتدة ب تتني ك تتانون األول/ديس تتمرب  2016وحزيران/يوني تتا  ،2017عق تتدت
املديرية العامة حلقتوق اإلنستان ،إ جانتب اللجنتة الوطنيتة حلقتوق اإلنستان ،اجتماعتات ضضتريية
وجلسات عمل مع املؤسسات احلكوميتة وقطاعتات اجملتمتع املتدين املشتاركة يف التوصتيات املقدمتة
إ غابون يف عام  .2012وأعدت املديرية العامة يف البداية مشروعا يدممل البياانت اله قتدمتها
اجلهات الفاعلة املختلفة قبل طرحها لالستعرا الوطين ،الذي أسهم يف ضسينها .و بعد ذلك
احملستتن متتن جانتتب ايتتع أصتتحاب املصتتلحة هتتؤلء .ولتتذا ف ت ن التقريتتر يعكتتس
اعتمتتاد املشتتروع ّ
تقييمات املستؤولني العمتوميني واجلهتات الفاعلتة يف اجملتمتع املتدين .وهتو ُيتتتم بتبعا املالحظتات
وبقائمة غري حصرية من السياسات ذات األمهية حلكومة غابون.
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اثلثا -تنفيذ توصيات الدورة السابقة
ألف -التصديق على الصكوك القانونية الدولية
التنفيذ الكامل للتوصيات
 -5يف  2نيس تتان/أبريل  ،2014ص تتدقت غ تتابون علتتى الربوتوك تتول الختي تتاري الثتتاين للعه تتد
ال ت تتدوص احل ت تتاص ابحلق ت تتوق املدني ت تتة والسياس ت تتية ،الرامت تتي إ إل ت تتاء عقوب ت تتة اإلع ت تدام .ويف  1مت ت تتوز/
يوليا  ،2014صدقت على الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

توصية قيد التنفيذ
 -6تتخذ غابون ترتيبات للتصديق على الربوتوكول الختياري امللحق ابلعهد الدوص احلتاص
ابحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية.

ابء -إدماج حقوق اإلنسان يف التشريع الوطين
العنف املنزيل

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -7ي تتنق الق تتانون عل تتى حظ تتر العن تتف املن تتزص والغتص تتاب مبوج تتب الق تتانون رق تتم 63/21
املنشتتل للقتتانون اجلنتتائي والقتتانون رقتتم  2008/38املتتؤر  29كتتانون الثاين/ينتتاير  2009املتعلتتق
مبنتتع رارستتة تشتتويا األعضتتاء التناستتلية األنثويتتة ومكافحتتة تلتتك املمارستتة .ويتتنق الكتتتاب الثالت
متتن القتتانون املتعلتتق ابجل ترائم واملخالفتتات األقتتل خطتتورة ختتد األشتتخاص علتتى عقتتوابت ملختلتتف
أش تتكال العن تتف املن تتزص ،ل س تتيما يف امل تواد  230و 231و 232وم تتا يليه تتا م تتن الفص تتل الث تتاين،
واملواد  264و 265و 266من الفصل الثامن .وإخافة إ ذلك ،فت ن فعتل الغتصتاب جم ّترم يف
املادة  256من الفصل السابع.

التنفيذ اجلزئي للتوصيات
 -8هناك مشروع قانون لتعديل القانون اجلنائي يُدخل عقوابت علتى العنتف املنتزص والجتتار
ابألشخاص معرو على الربملان.

جيم -االجتار ابألشخاص
التنفيذ الكامل للتوصيات
 -9أُنش ت تتئت جلن ت تتة مشت ت ت كة ب ت تتني ال ت تتوزارات يف ع ت تتام  2014جلع ت تتل الق ت تتانون رق ت تتم 2004/9
املتتؤر  21أيلول/ستتبتمرب  2005املتعلتتق مبنتتع الجتتتار ابألطفتتال ومكافحتتتا يف غتتابون متوائم ت ا متتع
املعايري الدوليتة .وفيمتا يتعلتق مبستاعدة ختحااي الجتتار ،يكفتل األخصتائيون النفستيون واألخصتائيون
الجتمت تتاعيون وخت تتباز الشت تترطة تزويت تتد األطفت تتال ابلت تتدعم اإلداري والنفست تتي الجتمت تتاعي والقت تتانوين
وخ تتدمات إع تتادة التمهي تتل يف أط تتر مالئم تتة مث تتل مرك تتز األطف تتال ال تتذين يعيش تتون ظروف ت تا ص تتعبة يف
أن ونتتدجي .وقتتد أُأتتزت أعمتتال فنيتتة إلدراج تعريتتف لالجتتتار ابألشتتخاص يف القتتانون ،يُكفتتل مبوجبتتا
4
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للضحااي املزيد من احلماية واملساعدة فيما يتصل إبدمتاجهم .وفيمتا يتعلتق ابجلهتود الراميتة إ إذكتاء
التتوعي وبنتتاء قتتدرة الكيتتاانت املنخرطتتة يف ايتتة األطفتتال والشتتباب والستتكان متتن الجتتتار ابلبشتتر،
نظمتتت اللجنتتة الوطنيتتة لرصتتد مكافحتتة الجتتتار ابألطفتتال واملديريتتة العامتتة حلقتتوق اإلنستتان بصتتورة
منتظمتتة مناستتبات لتعزيتتز و ايتتة حقتتوق األطفتتال ب تتر ردع م ترتك هتتذه ا فتتة .واعتمتتد جملتتس
التتوزراء قتتانون الطفتتل ،التتذي ي طتتي ايتتع جوانتتب حيتتاة األطفتتال ،يف تشترين األول/أكتتتوبر 2016
وهو قيد نظر جملس الدولة حالي ا.

التنفيذ اجلزئي للتوصيات
 -10تتواصت ت تتل منت ت تتذ ع ت ت تتام  2013إج ت ت تراءات تعت ت تتديل التش ت ت تريعات الوطني ت ت تة املتعلق ت ت تة ابلجت ت ت تتار
ابألشتتخاص ،عقتتب زايرة املقتّتررة احلاصتتة املعنيتتة ابلجتتتار ابألشتتخاص يف أاير/متتايو  ،2012لكفالتتة
مواءمتها مع القانون الدوص حلقوق اإلنسان .فمشروع القانون املع ّدل بشتمن القتانون رقتم 2004/9
املتعل تتق بربوتوك تتول من تتع وقم تتع الجت تتار ابألش تتخاص ،وواص تتة النس تتاء واألطف تتال ،واملعاقب تتة علي تتا،
املكمتتل لتفاقيتتة األمتتم املتحتتدة ملكافحتتة اجلر تتة املنظمتتة عتترب الوطنيتتة (بروتوكتتول ابلريمتتو  ،التتذي
جيع تتل الجت تتار ابألش تتخاص عم ت تالا إجرامي ت ت ا بينم تتا ي تتنق عل تتى ت تتدابري لت تتوفري احلماي تتة واملس تتاعدة
للضتتحااي ،ابت ا ن يف املراحتتل النهائيتتة لعتمتتاده .وقتتد أحيتتل إ ال ترئيس مشتتروع قتتانون بشتتمن
إدراج تعريف لالجتار ابألشخاص يكفل للضحااي املزيد من احلماية واملساعدة.

التوصيات قيد التنفيذ
 -11متتن املتوقتتع أن يتتدخل قتتانون الطفتتل حيتتز النفتتاذ ،علتتى قتتدم املستتاواة متتع القتتانون اجلنتتائي
والقانون املدين .وستوف يستد الث ترات يف التشتريع املتعلقتة بتعريتف الطفتل والتزواج املبكتر والعنتف
اجلنست ت تتاين .وست ت تتيُم ّكن س ت ت تنوا احلكومت ت تتة مت ت تتن ايت ت تتة األطفت ت تتال مت ت تتن أي ظت ت تتاهرة تت ت تتؤثر يف حيت ت تتاهم
وبقائهم ومنائهم.

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

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -12تعمتتل اللجنتتة متتع جهتتازي الشتترطة والتتدرك علتتى رصتتد ظتتروف احلتتبس والحتجتتاز لتتد
الش تترطة .وت تتنظم اللجن تتة أيضت ت ا زايرات إ الس تتجن املرك تتزي واجتماع تتات متك تتررة م تتع إدارة وزارة
العدل املسؤولة عن حقوق اإلنسان ،وبرانممل األمم املتحتدة اإلمنتائي ،والضتاد األوروو ،وجهتات
مته ت تتد ه ت تتذه األنش ت تتطة الس ت تتبيل ت تتو إقام ت تتة شت ت تراكات يف القطاع ت تتات املعني ت تتة ابملس ت تتائل
أخ ت تتر  .و ّ
الجتماعي تتة .ويف الفت ت ة ب تتني ع تتامي  2012و ،2016نُظّم تتت ع تتدة حلق تتات عم تتل ألعض تتائها
ابلتعتتاون متتع مركتتز األمتتم املتحتتدة دون اإلقليمتتي حلقتتوق اإلنستتان والد قراطيتتة يف وس ت أفريقيتتا.
ويف  4و 5شتتباز/فرباير  ،2014شتتارك تتو  30عض توا يف اللجنتتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان يف
حلقت تتة دراست تتية لبنت تتاء القت تتدرات بشت تتمن تقنيت تتات تعزيت تتز و ايت تتة احلقت تتوق القتصت تتادية والجتماعيت تتة
وتعرف املشتاركون علتى األطتر التنظيميتة واملؤسستية يف املنطقتة ،وعلتى التزامتات التدول،
والثقافيةَّ .
الفعتتال للوليتتة املتمثلتتة يف تعزيتتز
ودور املؤسستتات الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان ،ومقتضتتيات التنفيتتذ ّ
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و ايتتة احلقتتوق القتصتتادية والجتماعيتتة والثقافيتتة .وجتتر أيض تا تنظتتيم حلقتتة عمتتل أستتفرت عتتن
وخ ت تتع خارط ت تتة طري ت تتق إلص ت تتالأ اللجن ت تتة .وأفض ت تتى تنفي ت تتذ خارط ت تتة الطري ت تتق ه ت تتذه ،من ت تتذ ك ت تتانون
األول/ديس تتمرب  ،2016إ إع تتادة ص تتياغة املرس تتوم املتعل تتق إبنش تتاء وتنظ تتيم اللجن تتة ابلتع تتاون م تتع
جملس الدولة.
اعتماد م الفئة "ألف"

التنفيذ اجلزئي للتوصيات
 -13يف عتتام  ،2012أُرستتلت إ جلنتتة التنستتيق الدوليتتة للمؤسستتات الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان
رسالة تتضمن نسخة من مشروع قانون يتعلتق إبنشتاء اللجنتة وتنظيمهتا ضيطهتا علمت ا بوجتود اللجنتة
يف غابون .واق حت اللجنة بعد ذلك تعديالت على مشتروع القتانون اجلديتد هتذا .ويف  31تشترين
األول/أكتتتوبر  ،2013القيتتام أبعمتتال التتدعوة ابلش تراكة متتع الرابطتتة الفرنكوفونيتتة للجتتان الوطنيتتة
حلق ت تتوق اإلنست ت تتان ومبشت ت تتاركة املؤسست ت تتات الوطنيت ت تتة يف غت ت تتابون ،مبت ت تتا يف ذلت ت تتك اجمللت ت تتس القتصت ت تتادي
والجتماعي .وأسفرت جهود الدعوة هذه عن إنشاء املقر احلاص للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.

التوصيات قيد التنفيذ
 -14ابت الربمل تتان يف املرحل تتة األخ تترية م تتن العتم تتاد النه تتائي ملش تتروع الق تتانون املع تتدل املتعل تتق
إبنشاء اللجنة وتنظيمها.

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

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -15يف ع ت تتام  ،2010أنش ت تتمت احلكوم ت تتة ،ابلشت ت تراكة م ت تتع منظم ت تتة األم ت تتم املتح ت تتدة للطفول ت تتة
(اليونيستتيف  ،ش تتبكتني لتعزيتتز و اي تتة حقتتوق الطف تتل ،أل ومهتتا الشتتبكة الوطنيتتة حلماي تة حق تتوق
الطفتتل يف غتتابون والشتتبكة الوطنيتتة لتعزيتتز حقتتوق الطفتتل يف غتتابون .ومنتتذ عتتام  ،2013عملتتت
احلكومة ابلتعاون مع هاتني الشبكتني .ويف  3كانون األول/ديسمرب  ،2014عُقتد منتتد وطتين
بشمن حقوق الطفل يف ليربفيل ،وهو ما أاتأ للحكومة واليونيسيف واجملتمع املدين فرصة إلنشتاء
منرب للنقاش واحلوار حول املسائل املتصلة حبقوق الطفل .ويف  13أاير/متايو  ،2015نُظّمتت يف
ليربفيتتل حلقتتة دراستتية عتتن بنتتاء القتتدرات يف املنتتتد ُ ،وختتعت خال تتا خطتتة وطنيتتة حلمايتة وتعزيتتز
حق تتوق الطف تتل .ويف  25و 26حزيران/يوني تتا  ،2015نظَّتتم مرك تتز األم تتم املتح تتدة دون اإلقليم تتي
حلقوق اإلنسان والد قراطية يف وس أفريقيا يف ليربفيل مشاورات بني احلكومة ومنظمات اجملتمع
املدين .ومتثَّل ا دف الرئيسي يف تزويد غابون ابلدعم الفين إلنشاء هيئة تنسيقية تشاركية ودائمة.

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

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -17تتختتذ احلكومتتة ابنتظتتام متتن اجلهتتات الفاعلتتة يف اجملتمتتع امل تدين شتتركاء يف أنشتتطة إذكتتاء
ال تتوعي حبق تتوق اإلنس تتان وبن تتاء الق تتدرات ذات الص تتلة يف ص تتفوف الس تتكان .ومن تتذ ع تتام ،2012
جابت أفرقة من حركة أعمال التضتامن والتنميتة ايتع أركتان بتورت جانتيتل إلجتراء ضترايت بشتمن
حتتالت األشتتخاص التتذين لتتيس لتتديهم شتتهادات متتيالد ،ول ستتيما األطفتتال يف ستتن الدراستتة.
وس تتاعدت احلرك تتة ،م تتن خ تتالل عمله تتا م تتع الس تتلطات اإلداري تتة واملس تتؤولني املنتخب تني احمللي تتني ،يف
ترتيب حصول  150من األطفال الذين مشلهم املسح على شهادات ميالد .وعالوة علتى ذلتك،
نظم تتت احلكوم تتة ،ب تتدعم ف تتين م تتن املنظم تتة غ تتري احلكومي تتة "س تتيفوس" ( SIFOSوابلشت تراكة م تتع
اليونيستتيف ،حلقتة تدريبيتتة للشتتباب املث ّقفتتني لألقتران متتن مؤسستتات تعليميتتة خمتلفتتة بشتتمن اتفاقيتتة
حقتتوق الطفتتل يف  19و 20آذار/متتارس  2014يف ليربفيتتل ب تتر تتتذكريهم حبقتتوقهم وواجبتتاهم.
كمتتا قامتتت احلكومتتة واليونيستتيف ،يف  3تش ترين األول/أكتتتوبر  ،2014إبطتتالق لتتة إلذكتتاء
ال تتوعي أبمهي تتة ش تتهادات امل تتيالد وإج ت تراءات احلص تتول عليه تتا ،واختُتم تتت احلمل تتة يف  27تش تترين
األول/أكتتتوبر ابجتمتتاع متتع أعضتتاء متتن القضتتاء .وش ت ّكلت هتتذه احلملتتة إطتتارا متعتتدد القطاعتتات
لت تتوفري ح تتل ملش تتكلة األطف تتال واألس تتر ر تتن أص تتبحوا يف حال تتة م تتن الض تتعف بس تتبب الفتق تتار إ
شهادات امليالد ،را جعلها ضدث أثرا .ففي  16كانون األول/ديسمرب  ،2014قامت احلكومتة
واليونيستتيف واملنظمتتة الدوليتتة ملستتاعدة األطفتتال بتنظتتيم حلقتتة عمتتل إعالميتتة وتدريبي تة يف ليربفيتتل
ب تر تشت يل خت هتتاتفي ملستاعدة األطفتتال والشتباب الضتتعفاء .وجتاب معتتر متنقتل للتوعيتة
املدنيتتة معنتتون "منتتع ومكافحتتة الالأخالقيتتة يف غتتابون" البلتتدات الرئيستتية يف املقاطعتتات والتتدوائر.
وعلى متد ستتة أشتهر ،استتطاع فريتق متعتدد التخصصتات متن وزارة الثقافتة (يضتم عمتال توعيتة
وأخصائيني نفسيني واجتماعيني وهلم جرا  ،مدعوم متن متخصصتني يليتني (أطبتاء وقضتاة وهلتم
ج ترا أن زتتوز علتتى قبتتول ودعتتم النتتاس ،متتن ختتالل األحادي ت واحملاختترات والنقاشتتات التثقيفيتتة
وغريهتتا متتن أشتتكال املناقشتتة علتتى مستتتو اجملتمتتع احمللتتي ،ملتتا بذلتتا متتن جهتتود ملكافحتتة ا فتتات
الجتماعيتتة التاليتتةء إستتاءة استتتعمال الكحتتول والتبتتع واملختتدرات والنتهتتاك اجلنستتي لألطفتتال
والنقتتل العمتتدي لفتتريوس نقتتق املناعتتة البش ترية املكتستتب/اإليدز متتن جانتتب أشتتخاص مصتتابني
وامليل لالن متاس يف ستلوكيات جنستية غتري ستليمة وعاليتة احلطتورة ورارستة املعلمتني للجتنس متع
طال ت تتم مقابت تتل مت تتنحهم درجت تتات أعلت تتى ومظت تتاهر اجلهت تتل ابلق ت توانني والقواعت تتد احلاكمت تتة للحي ت تاة
الجتماعيتتة واألس ترية أو رفضتتها وحتتالت اغتصتتاب القصتتر ،التته ينب تتي كشتتفها بشتتكل أك ترب
وتعزيز التوعية العامة ا ،وهلم جرا.
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زاي -التعاون بني غابون ووكاالت منظومة األمم املتحدة
مشاركة اجملتمع الدويل يف اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -18إ جانتتب اإلجتراءات املتختتذة فيمتتا يتعلتتق ابلتوصتتيات احملتتددة التته تنطتتوي علتتى تعتتاون
بني غابون واجملتمتع التدوص والته يتناو تا هتذا التقريتر ابلتفصتيل ،ا تذت غتابون عتددا متن التتدابري
ابلش تراكة متتع اليونيستتيف .ويف إطتتار التعتتاون بتتني احلكومتتة واليونيستتيف للف ت ة ،2017-2012
كانتتت هنتتاك تتتدابري تتق بنتتاء القتتدرات يف جمتتال احلمايتتة القضتتائية لألطفتتال املختتالفني للقتتانون
وخحااي الجتتار ابألشتخاص لفائتدة  376قاختيا ،و 49متن كتتاب احملكمتة و 320متن متوظفي
أمن السجون ،ويف اجملتال العستكري لفائتدة  1 008متن أفتراد التدرك و 879متن ختباز الشترطة
و 98م تتن أفت تراد اجل تتي  ،ويف اجمل تتال الجتم تتاعي ،لفائ تتدة  228م تتن األخص تتائيني الجتم تتاعيني
و 429متتن أعضتتاء منظمتتات اجملتمتتع املتتدين .وقتتد جتتر ال كيتتز بصتتفة خاصتتة علتتى زايدة التتوعي
ابلتفاق تتات الدولي تتة املتعلق تتة ابألطف تتال ،مب تتا يف ذل تتك يف ص تتفوف  120انئبت تا و 98م تتن أعض تتاء
جمل تتس الش تتيو و 36م تتن م تتوظفي اإلدارة الربملاني تتة و 56عم تتدة و 105م تتن م تتديري املؤسس تتات
التعليميتتة و 202متتن الراستتاء املستتاعدين و 615معلم ت ا و 26مستشتتارا تعليمي ت ا و 396مشتترف ا،
و 4 495تلميت تتذا ،و 376طالب ت تا ،و 129مت تتن الزعمت تتاء الت تتدينيني ،و 49مت تتن مت تتدراء اإلذاعت تتات
احملليتتة .وفيمتتا يتعلتتق ابلتعتتاون بتتني غتتابون ومركتتز األمتتم املتح تدة دون اإلقليمتتي حلقتتوق اإلنستتان
والد قراطية يف وس أفريقيا ،فقد نُظمت حلقات دراسية للتتدريب والتوعيتة موجهتة إ اجلهتات
احلكوميتتة الفاعل تتة والربمل تتانيني ومنظمتتات اجملتم تتع امل تتدين والشتتركات احلاص تة واألح تتزاب السياس تتية
ووستتائل اإلعتتالم وهيئتتات تنستتيق حقتتوق اإلنستتان علتتى الصتتعيد احمللتتي .وقتتد أختتذت هتتذه التتدورات
التدريبيتتة يف العتبتتار ،يف التتة قضتتااي أختتر  ،الفئتتات الستتكانية الضتتعيفة يف العملي تة النتخابيتتة إ
جان تتب حق تتوق اإلنس تتان يف مؤسس تتات األعم تتال التجاري تتة .ويف الف ت ت ة م تتن  22إ  25نيس تتان/
أبريتتل  ،2014ركتتزت حلق تتة دراستتية عل تتى قضتتااي حقتتوق اإلنس تتان التاليتتةء تعزي تتز حقتتوق اإلنس تتان
و ايتها ودور العناصر الفاعلة املساعدة وتوجيا نتداءات إ املشترعني متن أجتل إجتراء إصتالحات
تش تريعية يف جمتتال عتتدم التمييتتز ومؤسستتات حقتتوق اإلنستتان واملؤسستتات التجاريتتة ودور املتتدافعني
عتتن حقتتوق اإلنستتان ومناصتريها .وفيمتتا يتعلتتق ابلتعتتاون بتتني مكتتتب األمتتم املتحتدة اإلقليمتتي لوست
أفريقيت تتا ،اس ت تتتفاد عناصت تتر ش ت تترطة ودرك مت تتن ت ت تتدريب يف  10كت تتانون األول/ديس ت تتمرب  2016عل ت تتى
ا ليتتات الدوليتتة املنطبقتتة يف ف ت ات األزمتتات وعلتتى اإلج تراءات القضتتائية أو اإلداريتتة .ويف إطتتار
ب ترانممل التعتتاون بتتني غتتابون وصتتندوق األمتتم املتحتتدة للستتكان للف ت ة  ،2016-2012أعطيتتت
األولويتتة إلعتتادة اإلدمتتاج الجتمتتاعي للفتيتتات الضتتعيفات متتن ختتالل التتتدريب واألنشتتطة امل تدرة
للدخل ،وتوفري معدات للبدء مبثل هذه األنشتطة .وقتد كتان التمكتني هتو ا تدف املرجتو متن وراء
التدريب املقدم إ و  40فتاة.
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حاء -التعذيب
إنشاء آلية وطنية مستقلة ملنع التعذيب

التنفيذ اجلزئي للتوصيات
 -19وقعتتت احلكومتتة اتفتتاق ش تراكة متتع رابطتتة منتتع التعتتذيب متتن أجتتل احلصتتول علتتى التتدعم
إلنشاء آليتة وقائيتة وطنيتة .وأستفرت هتذه الشتراكة عتن وختع مشتروع قتانون إلنشتاء وإدارة ستلطة
وطنيتتة ملنتتع التعتتذيب وتنظتتيم حلقتتة عمتتل وطنيتتة لتمييتتد مشتتروع القتتانون يف حزيران/يونيتتا .2015
وحصلت حلقة العمل على دعم رابطة منتع التعتذيب ومركتز األمتم املتحتدة دون اإلقليمتي حلقتوق
اإلنستتان والد قراطيتتة يف وس ت أفريقيتتا .ذ ُوختتعت بعتتد ذلتتك خريطتتة طريتتق تدف إنشتتاء آليتتة
وطنية ملنع التعذيب.

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

طاء -العقاب البدين
االسرتاتيجية الوطنية والوعي العام

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -21يف  27كانون الثاين/يناير  ،2014عُقدت يف تشيبان ا ،ضت رعايتة اإلدارة العامتة لشتؤون
حقوق اإلنسان ،حلقة دراسية لبناء قتدرات متوظفي الدولتة يف األوستاز التعليميتة تركتز علتى العنتف
ختتد األطفتتال .ويف إطتتار هتتذه املبتتادرةُ ،متتنح متتديرو مؤسستتات للتعلتتيم الثتتانوي ون توا م ومش ترفون
وأخصتتائيون اجتمتتاعيون وررختتون األدوات الالزمتتة ال تواردة يف الصتتكوك الدولي تة حلقتتوق اإلنستتان.
ونُظمتتت يف  31ك تتانون الثاين/ين تتاير  2014يف متتويال حلق تتة دراس تتية لبنتتاء الق تتدرات بش تتمن اح ت ام
حقتتوق الطفتتل لفائتتدة أشتتخاص يعملتتون يف قطتتاع التعلتتيم .وقتتدمت اإلدارة العامتتة لشتتؤون حقتتوق
اإلنستتان املستتاعدة لت دارة العامتتة لل بيتتة التابعتتة لكنيستتة ضتتالف املستتيحيني والتبشترييني يف غتتابون يف
تدريب معلميها وقساوستها ومدربيها يف إطار اجلهود الرامية إ مكافحة العنف أبشتكالا املتعتددة،
مبتتا يف ذلتتك العقتتاب البتتدين .وقتتد هتتذا العمتتل يف يتتومي  6و 7كتتانون الثاين/ينتتاير يف ليربفيتتل ذ
من  9إ  11كانون الثاين/يناير  2016يف تشيبان ا .وقد أنشل نظتام وطتين شتامل حلمايتة الطفتل
عقتتب النتهتتاء متتن إعتتداد تقريتتر عتتن العنتتف ختتد األطفتتال يف غتتابون يف عتتام  .2010ويضتتم ذلتتك
آلي تتة لالس تتتجابة م تتن أج تتل تعبئ تتة اي تتع أص تتحاب املص تتلحة م تتن القط تتاعني الع تتام واحلت تاص املعني تتني
ابألطف تتال بطريق تتة ش تتاملة ب تتا النظ تتر ع تتن التح تتدي ال تتذي جي تتري التص تتدي ل تتا .ويف الف ت ت ة م تتن
شتتباز/فرباير إ آذار/متتارس  ،2014قامتتت اإلدارة العامتتة لشتتؤون حقتتوق اإلنس تان بتنظتتيم ل تتة
توعيتتة ووختتع ملصتتقات يف مراكتتز الشتترطة والتتدرك وأمتتاكن الحتجتتاز األختتر  ،بشتتمن الربوتوك تول
الختيتتاري لتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذيب .وعقتتدت احلكومتتة حلقتتة دراستتية لبنتتاء القتتدرات يف الف ت ة
م تتن  29تش ت ترين الثت تتاين/نوفمرب إ  3كت تتانون األول/ديس تتمرب  2016لفائت تتدة مت تتديري الست تتجون يف
املقاطعات وراساء أقالم السجل املعنيني حبماية األطفتال املختالفني للقتانون ،وقتد خصصتت احللقتة
الدراسية مكانة ابرزة ملسملة القضاء على العقاب البدين يف السجون.
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ايء -احلق يف الصحة
ضماانت الصحة للجميع

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -22أد اللت تزام بتتدعم احلتتق يف الصتتحة للجميتتع إ وختتع واعتمتتاد سياستتة وطنيتتة للصتتحة،
ووخ تتع الص تتي ة النهائي تتة للخط تتة الوطني تتة للتنمي تتة الص تتحية للف ت ة  ،2015-2011وتوس تتيع نط تتاق
تنفيتتذ الصتتندوق التتوطين للتتتممني الصتتحي واحلمايتتة الجتماعيتتة .وق تد ستتعت احلكومتتة ،متتن خ تالل
أتسيس نظام وطتين للتتممني الصتحي للجميتع ،إ تقتدج استتجابة مبتكترة للصتعوابت الته يواجههتا
النتتاس يف احلصتتول علتتى ختتدمات الرعايتتة الصتتحية الالئقتتة .وحت  22أيلول/ستتبتمرب  ،2014كتتان
قتتد فعليت ا تستتجيل  799 023شخصت ا يف الصتتندوق .ومتتن أصتتل الستكان املستتتهدفني التتذين
يقدر عددهم بت  1.2مليون نسمة ،بلع املعدل اإلااص للت طية و  66.58يف املائة .وقد انضتم
أيض تا إ الصتتندوق أعضتتاء متتن فئتتات اجتماعيتتة  -اقتصتتادية ت تكتتن لتتديها ت طيتتة ستتابقا ،مثتتل
األشخاص الذين يعملون حلسا م احلاص والعمال املنزليني .وفيما يتعلق ابألشخاص العاملني يف
القطتتاع غتتري الرذ تتي ،التتذين يق تتدر عتتددهم حب تواص  300 000شتتخق ،يق تتوم الصتتندوق حالي ت ا
ابستتتعرا آليتتات تقتتدج الرعايتتة تتم ،مبستتاعدة تقنيتتة متتن منظم تتات دوليتتة مثتتل البنتتك ال تتدوص.
وكانت زايدة تسجيل هؤلء األشخاص احملرومني يف ايع أ اء البلد من أهم التدابري الته ا تذها
رئيس الدولة عقب املؤمتر الجتماعي ل ابون الذي عقد يف ليربفيل يف نيسان/أبريل .2014
ختصيص املوارد لنظام الرعاية الصحية

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -23وفقت ا للنتتتائمل األوليتة للحستتاابت الصتحية الوطنيتتة لعتامي  2012و ،2013التته نشتترت
يف متوز/يولي ت تتا  ،2015ارتف ت تتع جمم ت تتوع اإلنف ت تتاق عل ت تتى الص ت تتحة من ت تتذ ع ت تتام  ،2011حيت ت ت بل ت تتع
تتو  339بليتتون فرنتتك متتن فرنكتتات اجلماعتتة املاليتتة األفريقيتتة يف عتتام  ،2013أي  3.5يف املائتتة
م تتن الن تتاتمل احملل تتي اإلا تتاص ،و 11يف املائ تتة م تتن اإلنف تتاق احلك تتومي وبل تتع اإلنف تتاق عل تتى ت طي تتة
نفقات الرعاية الصحية من الصندوق  12.8بليون فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقيتة يف
عام  ،2014وهو يتزايد على أساس سنوي.
مكافحة األوبئة

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -24جتت تتدر اإلشت تتارة إ أن مستشت تتفى ألت تتربت شت تتفايتزر يف لمبت تتاريين متخصت تتق يف البح ت ت
والتطتتوير احلاصتتني بلقتتاأ املتتالراي .وقتتد وختتعت كتتذلك خطتتة اس ت اتيجية وطنيتتة ملكافحتتة فتتريوس
نق ت تتق املناع ت تتة البش ت ترية للف ت ت ة  2016-2012أتخ ت تتذ يف العتب ت تتار املنظ ت تتور اجلنس ت تتاين وحق ت تتوق
اإلنستتان .ونظمتتت اإلدارة العامتتة للوقايتتة متتن اإليتتدز ،ابلتعتتاون متتع ب ترانممل األمتتم املتحتتدة املش ت ك
املعتتين بفتتريوس نقتتق املناعتتة البشترية/اإليدز ،حلقتتة دراستتية تدريبيتتة يف تشترين األول/أكتتتوبر 2013
لفائتتدة املثقفتتني األق تران العتتاملني متتع الشتتباب املصتتابني بفتتريوس نقتتق املناعتتة البشترية ومنظمتتات
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غت ت تتري حكوميت ت تتة ومنظمت ت تتات معني ت تتة بفت ت تتريوس نق ت تتق املناع ت تتة البش ت ت ترية/اإليدز .ومتت ت تتت املوافقت ت تتة يف
آب/أغستتطس  2013علتتى تقريتتر بشتتمن مؤشتتر الوصتتمة لتتد األشتتخاص املتعايشتتني متتع فتتريوس
نقق املناعة البشترية ودراستة بشتمن التمييتز ،أعدتتا اإلدارة العامتة للوقايتة متن اإليتدز ابلتعتاون متع
الشبكة ال ابونية لألشخاص املصابني بفريوس نقق املناعة البشرية/اإليدز وبرانممل األمم املتحتدة
املشت ك املعتين بفتريوس نقتق املناعتة البشترية/اإليدز واليونيستيف .ويتضتمن التقريتر قاعتدة بيتتاانت
تستتتخدم كتتمداة للتتدعوة هتتدف إ تتتوفري امل توارد لألشتتخاص املتعايشتتني متتع فتتريوس نقتتق املناعتتة
البش ترية/اإليدز وكتتذلك للمنظمتتات والشتتبكات املعنيتتة بفتتريوس نقتتق املناعتتة البش ترية/اإليدز متتن
أجتتل قيتتاس التقتتدم احملتترز أو املتوقتتع إح ترازه بشتتمن مراعتتاة حقتتوق األشتتخاص املصتتابني بفتتريوس
نق تتق املناع تتة البش ترية/اإليدز والت ي تريات يف السياس تتات والقت توانني وال ترباممل واملمارس تتات .وض تتت
رعايتة جلنتة الوقايتة متن اإليتدز التابعتة لتوزارة التعلتيم ،عُقتدت يف كتانون األول/ديستمرب  2013حلقتتة
تدريبية حضرها طتالب متن معهتد تتدريب املعلمتني يف فرانستفيل ،ترمتي إ تزويتد املعلمتني املتتدربني
مبستتاعدة يتتددة يف جمتتال التتتدريس حتتول موختتوع فتتريوس نقتتق املناعتتة البشترية/اإليدز يف مستتتوايت
التعليم قبل البتدائي والبتتدائي .وأاتحتت احللقتة الدراستية للمشتاركني فرصتة لكتستاب فهتم أفضتل
حلال تتة وابء ف تتريوس نق تتق املناع تتة البشت ترية واألم ترا املنقول تتة جنس تتي ا وأدوات التص تتال ذات الص تتلة
والوصتتم التتذي ن تتع الشتتباب املتعايشتتني م تتع فتتريوس نقتتق املناع تتة البش ترية أو امل ترتبطني أبش تتخاص
متعايشني مع فريوس نقق املناعة البشرية من النجاأ يف املدرسة ،واس اتيجيات التتدريس ،ونتوادي
املعلوم تتات الص تتحية بوص تتفها أدوات للحماي تتة م تتن اإلص تتابة بف تتريوس نق تتق املناع تتة البشت ترية/اإليدز
ومواختتيع أختتر  .وقتتد شتتكلت اللجنتتة ن تو ااد للمعلومتتات الصتتحية يف آذار/متتارس  2014يف بعتتا
املدارس الثانوية (يف نتوم وكان و ب يتة زايدة التوعي بشتمن املواقتف والستلوكيات الشتديدة احلطتورة
اله قد تسبب اإلصابة بفتريوس نقتق املناعتة البشترية/اإليدز واألمترا املنقولتة جنستيا .وهتدفت
احللقت تتة الدراس ت تتية إ تعزيت تتز حقت تتوق الشت تتباب وامل ت تراهقني يف احلصت تتول علت تتى املعلوم ت تات والتعل ت تتيم
وخدمات الصحة اجلنسية واإلأابية والوقاية من اإلصاابت اجلديدة بفريوس نقق املناعة البشترية
بتتني الطتتالب .وقتتد مهتتدت الطريتتق ملتتا جمموعتتا  39متتن املثقفتتني األق تران و 7متتدربني لتتتوص زمتتام
مكافحتتة فتتريوس نقتتق املناعتتة البش ترية/اإليدز يف مؤسستتاهم التعليميتتة .وعلتتى الصتتعيد القتتانوين،
اعتمتتد جملتتس التتوزراء يف  23كتتانون األول/ديستتمرب  2014مشتتروع مرستتوم بشتتمن إنشتتاء ب ترانممل
ملكافحت تتة األم ت ترا املنقولت تتة جنست تتي ا وفت تتريوس نقت تتق املناعت تتة البش ت ترية/اإليدز يف اجلت تتي وضديت تتد
اختصاص تتاتا وتنظيم تتا .ويه تتدف ال تتربانممل إ تنس تتيق اجله تتود الرامي تتة إ من تتع انتش تتار األمت ترا
املنقولتتة جنستتيا وفتتريوس نقتتق املناعتتة البش ترية/اإليدز .وقتتد أذنتتت احلكومتتة بتتتوفري التلقتتيح ختتد
اإلصاابت بفريوس نقق املناعة البشرية.
االستفادة م خدمات الرعاية الصحية األساسية

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 الطت والنفستتي الجتمتتاعي لألشتتخاص
املص ت تتابني ابلس ت تترطان .ويف الفت ت ت ة م ت تتن  14إ  21ك ت تتانون األول/ديس ت تتمرب  ،2014اجتمع ت ت تت
اجلهتتات الفاعلتتة الرئيستتية يف جمتتال الطتتب يف ليربفيتتل لستتتعرا قائمتتة األدويتتة التته زتتق للمرختتى
GE.17-13640
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اس ت داد تكلفتهتتا عتتن طريتتق نظتتام التتتممني التتوطين ب يتتة ضستتني عتتالج املرختتى متتن ختتالل تقتتدج
جمموعة واسعة من اجلزيئات اله ت طتي ايتع األمترا املوجتودة يف التبالد والته تعترف بفعاليتهتا.
وأتختتذ القائمتتة اجلديتتدة يف العتبتتار عالجتتات األم ترا األكثتتر شتتيوع ا مثتتل املتتالراي والستتكري
وارتفتتاع خت التتدم ،لكتتن دون إغفتتال األمترا التته هتتدد احليتتاة مثتتل الستترطان والتهتتاب الكبتتد
واألمترا النتتادرة التته تتطلتتب عالجتا مكلفتا مثتتل ال ّذئتبْتتة والفشتل الكلتتوي .وفيمتتا يتعلتتق ابألدويتتة
اجلنيس تتة ،فق تتد زادت قائم تتة األدوي تتة ال تته يس تتددها الص تتندوق بنس تتبة  12يف املائ تتة ( 102م تتن
األصتتناف يف عتتام  ،2009و 18يف املائتتة ( 224يف عتتام  ،2011و 22يف املائتتة ( 408يف
ع تتام  .2013واخنفض تتت نس تتبة األدوي تتة الحتكاري تتة م تتن  88يف املائ تتة ( 733يف ع تتام 2009
إ  82يف املائتتة ( 1 027يف عتتام  2011و 78يف املائتتة ( 1 446يف عتتام  .2013وي طتتي
نظام التممني الوطين عالج السرطان ت طية كاملتة .وتشتمل هتذه الرعايتة توزيتع األدويتة متن ختالل
آليتتة ينستتقها الصتتندوق التتوطين للتتتممني الصتتحي واحلمايتتة الجتماعيتتة ومعهتتد أن ونتتدجي لعتتالج
السرطان .ومتتد إ الفحوصتات الطبيتة يف املرافتق الته يوافتق عليهتا الصتندوق .ويف عتام ،2013
عوجل  400شخق يف معهد أن وندجي .وعلى غرار غسيل الكلى ،ف ن الصندوق ي طي عتالج
السرطان ت طية كاملة .ويتمتع ايتع األشتخاص املصتابني بفتريوس نقتق املناعتة البشترية إبمكانيتة
احلص تتول جم تتاانا عل تتى ع تتالج مض تتاد لفريوس تتات النس تتس العكس تتي ،بينم تتا تس تتتطيع اي تتع احلوام تتل
املص تتاابت بفت تتريوس نق تتق املناع تتة البش ت ترية الست تتتفادة جم تتاانا م تتن خ تتدمات الرعاي تتة قب تتل ال تتولدة
وختتدمات الوختتع .وي طتتي نظتتام التتتممني الصتتحي التتوطين فحتتق فتتريوس نقتتق املناعتتة البش ترية
والفحوصات املختربية والعالجات املتعلقة ابلعدو النتهازية .وفيمتا يتعلتق ابلتعهتد بترد تكتاليف
النفقتتات الطبيتتة ،فقتتد أوليتتت املراعتتاة الواجبتتة للمبتتاد التوجيهيتتة اجلديتتدة ملنظمتتة الصتتحة العامليتتة
بشمن العالج املضاد لفريوسات النسس العكسي .وفيما يتعلق ابللوائح اله تنظم تقدج احلدمات
الصتتحية ،ال كيتتز علتتى دمتتمل احلتتدمات املرتبطتتة بفتتريوس نقتتق املناعتتة البشترية يف خمتلتتف املرافتتق
الصحية بدلا من قصرها على املرافق املتخصصة مثل مراكز الرعاية احلارجية.

توصيات قيد التنفيذ
 -26خالل احلوار السياسي الذي عقد يف أاير/مايو  ،2017والتذي ختم كتالا متن األحتزاب
السياستتية ذات األغلبيتتة واملعارختتة واجملتمتتع املتتدينُ ،دعيتتت احلكومتتة إ ا تتاذ احلط توات التاليتتةء
تعيني أطباء متخصصني يف ايع املدن الرئيسية يف املقاطعات وأطباء عامني يف املدن الرئيستية يف
التتدوائر ،وتزويتتدهم ابحل توافز (القتتدرات التقنيتتة واإلستتكان والنقتتل واملكاف ت ت وغريهتتا ومواصتتلة
تستتجيل األشتتخاص احملتترومني يف نظتتام التتتممني الصتتحي التتوطين وختتمان ت طيتتة الرعايتتة املنزليتتة
لألشتتخاص ذوي اإلعاقتتة البدنيتتة واألشتتخاص املصتتابني أبمترا مزمنتتة وتتتوفري األدويتتة األساستتية
واألجهتتزة الطبيتتة وتطتتوير العيتتادات املتنقلتتة متتن أجتتل الوصتتول إ أكتترب عتتدد ركتتن متتن النتتاس
وتعزيت تتز الصت تتحة ط ت توال حيت تتاة النت تتاس ومكافحت تتة وفيت تتات األمهت تتات والرخت تتع الت تته ل ت ت تزال ذات
مستوايت مرتفعة.
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كاف -احلق يف التعليم
االنقطاع ع الدراسة والرسوب واخنفاض معدل االنتظام يف املدرسة

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -27إن مبدأ عدم التمييز املنصتوص عليتا يف الدستتور يعتززه املرستوم  103/PRاملتعلتق إبصتدار
الق تتانون رق تتم  2011/21امل تتؤر  14ك تتانون الثاين/ين تتاير  2012وال تتذي يض تتع مب تتاد توجيهي تتة
عامت تتة للتعلت تتيم والتت تتدريب والبح ت ت  .ومبوجت تتب املت تتادتني  104و ُ ،105ت تتنح التالميت تتذ والطت تتالب
املستحقون احلق يف التعلتيم مبتا يف ذلتك تتوفري الدولتة ألنستب بيئتة ركنتة للتتعلم والنمتو .ولتحقيتق
ه تتذا ا تتدف ،أنش تتمت الدول تتة الوكال تتة الوطني تتة للم تتنح الدراس تتية وخ تتربة العم تتل ،مبوج تتب املرست توم
 404/PR/MENESTFPRSCISامل ت ت تتؤر  26أيلول/س ت ت تتبتمرب  .2012ويف ع ت ت تتام  ،2016أج ت ت تترت
احلكومتتة دراستتتني ،إحتتدامها بشتتمن النقطتتاع عتتن الدراستتة واألختتر بشتتمن منتتع األمترا املنقولتتة
ابلتصتتال اجلنستتي واإلصتتابة بفتتريوس نقتتق املناعتتة البشترية/اإليدز و تتل املراهقتتات والتعامتتل متتع
هذه احلالت .وستساعد هااتن الدراستتان علتى ختمان تتوفري بيئتة ائيتة للمتراهقني لكتي يتست
تتم التمتتتع حبقهتتم يف التعلتتيم أو التتتدريب بشتتكل كامتتل .ومنتتذ الستتنة الدراس تية ،2012/2011
وفرت احلكومة ت طية صحية للطتالب املستجلني يف البلتد .ويف الستنة الدراستية ،2014/2013
تستتجيل  20 521طالب تا .وقامتتت احلكومتتة ،ب ي تتة زايدة ق تتدرات استتتيعاب الطلب تتة يف التعل تيم
العتاص ،ببنتاء قاعتتات ياخترات جديتدة يف املدرستتة الوطنيتة العليتا للتعلتتيم الفتين ويف جامعتة العلتتوم
الصت تتحية ويف مدرست تتة عمت تتر بون ت تتو الفنيت تتة اجلديت تتدة .ويف أيلول/ست تتبتمرب  ،2013اس ت تتلمت وزارة
التعليم الوطين  1,24مليون كتاب دراسي للمدارس البتدائية و 86 050كتاابا دراسي ا للمتدارس
الثانوي ت ت ت ت تتة ،أو م ت ت ت ت تتا يع ت ت ت ت تتادل خ ت ت ت ت تتعف ع ت ت ت ت تتدد الكت ت ت ت ت تتب الدراس ت ت ت ت تتية ال ت ت ت ت تته أنتج ت ت ت ت تتت يف الس ت ت ت ت تتنة
الدراسية  .2013/2012وعالوة على ذلك ،أعدت احلكومة دليلني بشمن تعزيز و اية حقتوق
الطفتتل ،ستتيجري تعميمهمتتا قريب ت ا يف املتتدارس .ويعتتد التتدليل األول ذا طتتابع ع تام ،حي ت يتعلتتق
حبقوق الطفل يف إطار التعليم يف املدارس املهنية ،أما ا خر فهو أكثر تركيتزا ،حيت يتنتاول تعزيتز
وشت تتيد
مست تتملة الصت تتحة اجلنست تتية واإلأابيت تتة يف دروس البيولوجيت تتا (علت تتوم احليت تتاة وعلت تتوم األر ُ .
حت ت تواص  600فص ت تتل دراس ت تتي يف الفت ت ت ة ب ت تتني  2010و .2016وعُ ت تتني مدرس ت تتون بل ت تتع ع ت تتددهم
ووختتعوا علتتى كشتتوف املرتبتتات بفضتتل اجلهتتود املنستتقة التته تبتتذ ا يف
اإلاتتاص  2 407مدرستتني ُ
الوقت تتت املناست تتب وزارة التعلت تتيم الت تتوطين وزارة احلدمت تتة املدنيت تتة ووزارة امليزانيت تتة واحلست تتاابت العامت تتة.
وابإلخ تتافة إ ذل تتك ،طُل تتب  170 000م تتن املقاع تتد الدراس تتية وي تتتم تص تتنيعها يف ش تتركة أولم
(غابون لتلبية ما يلزم لت  118 620مكتبا دراسيا .وساعد إنشاء أربع وحدات إخافية للصناعة
التحويلية من نقوق (منطقة اقتصادية خاصة على زايدة وترية اإلنتتاج ،الته بل تت  400مكتتب
دراستتي أستتبوعي ا يف ظتتل ظتتروف النقتتل والتجفيتتف وقطتتع احلشتتب .وقتتد متتتت عمليتتات التستتليم
تدرجييا إ املدارس يف ليربفيل ويف ايع أ اء البلد منذ  24شباز/فرباير .2017

توصيات قيد التنفيذ
 -28أثن تتاء احلت توار السياس تتي الت توارد ذك تتره آنفت تا ،لفت تتت أحت تزاب األغلبي تتة السياس تتية وأحت تزاب
املعارختتة واجملتمتتع املتتدين انتبتتاه احلكومتتة إ ختترورة إصتتالأ املنتتاهمل الدراستتية متتن أجتتل متتا يلتتيء
متتنح الطتتالب املهتتارات الالزمتتة لتتدخول ستتوق العمتتل وإدختتال ب تراممل التتتدريب املهتتين يف عقتتود
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التعليم التعاوين وعمليات التوظيف من أجتل ضستني آفتاق العمالتة لتد الشتباب وتنميتة مهتاراهم
املهنيتة وضديتتد متتوجزات وصتتفية أفضتتل للكفتتاءات وتشتتجيع العمتتل احلتتر بتتني الشتتباب عتتن طريتتق
متوي تتل ت تتدريبهم يف اجمل تتالت التقني تتة م تتن خ تتالل بت تراممل م تتدها س تتتة أش تتهر للت تتدريب املتعم تتق يف
مؤسسات األعمال وإعادة هيكلة برانممل "شباب واحد = جتارة واحدة" ومنحا ختم العتماد
وبناء حاخنات لألعمال التجارية على مستو اجملتمع احمللي يف كل منطقة ومدينتة لتدعم بترانممل
"شباب واحد = جتارة واحدة" ومواصلة تنظيم النظام املدرسي عرب تقستيما إ منتاطق تعليميتة،
والتمستتك ابلنستتبة القياستتية لعتتدد الطتتالب إ عتتدد املعلمتتني وتعزيتتز الش تراكات بتتني القطتتاعني
العتتام واحلتتاص متتن أجتتل بنتتاء هياكتتل أساستتية حديثتتة (مبتتا يف ذلتتك املتتدارس الداخليتتة  ،وتزويتتد
املدارس ابملعدات املناسبة.

الم -الفقر
تكثيف أو مواصلة جهود مكافحة الفقر

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -29أعي تتد تش تتكيل نظ تتام ص تتيق وإدارة ش تتبكات األم تتان الجتم تتاعي ليص تتبح مؤسس تتتني
حكتتوميتني جديتتدتني مهتتاء الصتتندوق التتوطين للتتتممني الصتتحي واحلمايتتة الجتماعيتتة ،التتذي أُنشتتل
يف عام  2007والصتندوق التوطين للمعونتة الجتماعيتة ،التذي أنشتل يف عتام  .2012ويشتكل
التنفيتتذ التتتدرجيي لتتتدابري احلمايتتة الجتماعيتتة لفئتتات الستتكان األكثتتر حرمتتاانا أحتتد أهتتم األمتتور
املبتكرة املتوخى تقد ها .ويستند النظام إ نظام الدفع لطرف اثلت  ،حيت يتحمتل األشتخاص
املشتتمولون ابلتتتممني املستتؤولية عتتن الستتداد التشتتاركي لنستتبة  20يف املائتتة فقت متتن تكلف تة عتتالج
احلت تتالت الطبيت تتة الشت تتائعة و 10يف املائت تتة فق ت ت مت تتن تكلفت تتة عت تتالج األم ت ترا احلطت تترية .وت طَّت تى
التكتتاليف املتصتتلة ابلنستتاء احلوامتتل ابلكامتتل .ويُعت ّترف الشتتخق املنتمتتي إ "الستتكان احملتترومني
سمى  ،Gabonais économiquement faiblesأبن تتا
اقتص تتاداي يف غ تتابون" ،ال تتذين يش تتار إل تتيهم ب ت ت ُم ّ
مواطن غابوين يبلع من العمتر أكثتر متن  16عامت ا ويقتل دخلتا عتن احلتد األدض املضتمون لألجتور
(ال تتذي بل تتع  80 000فرن تتك م تتن فرنك تتات اجلماع تتة املالي ت تة األفريقي تتة يف ع تتام  . 2008وت تتو
الصندوق إدارة التممني الصتحي لعمتال القطتاع احلتاص يف عتام  .2014ويف عتام  ،2014غطتى
الصتتندوق تك تتاليف  865 483شخص ت ا م تتن الس تتكان احمل تترومني اقتصتتادايا (مقاب تتل 431 117
شخص ا يف أواخر عتام  . 2012ولألشتخاص احملترومني املستجلني لتد الصتندوق احلتق أيضت ا يف
احلص تتول عل تتى الع تتدادات العام تتة ال تته تت تتيح تتم ت طي تتة تك تتاليف اس تتتخدامهم للمي تتاه والكه ترابء.
كمتتا أن تتؤلء األشتتخاص احلتتق يف الستتتحقاقات العائليتتة التته تتمثتتل فيمتتا يلتتيء منحتتة عينيتتة
لألطفال يف شكل مالبس أطفال بقيمة  50 000من فرنكات اجلماعتة املاليتة األفريقيتة وإعانتة
شتهرية قتتدرها  5 000متن فرنكتتات اجلماعتة املاليتتة األفريقيتة عتتن كتل طفتتل حت ستتن  21عامت ا،
رهنا بتقتدج شتهادة طبيتة أو شتهادة اللتحتاق ابملتدارس وإعانتة للعتودة إ املدرستة قتدرها 5 000
م تتن فرنك تتات اجلماع تتة املالي تتة األفريقي تتة لك تتل طف تتل ،رهن تا بتق تتدج ش تتهادة التس تتجيل يف املدرس تتة
و ضع هذه اإلعانة إلعتادة التقيتيم حاليت ا .وألطفتال املتدارس احلتق يف احلصتول علتى مبلتع ستنوي
قدره  158 500من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية يف إطار اإلعانة العائلية وإعانتة العتودة إ
املدرسة إذا كانوا من أبناء املوظفني احلكوميني ،مقابل مبلع  104 000فرنك إذا كانوا من أبنتاء
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العتتاملني يف القطتتاع احلتتاص ،ومبلتتع  53 000فرنتتك إذا كتتانوا متتن الستتكان احملتترومني اقتصتتادايا.
ووفق ا للتعديالت اله أدخلت على قانون التعليم اإللزامي ،اتسع نطاق إعانتة العتودة إ املتدارس
ليشتتمل األطفتتال املقيتتدين يف التعلتتيم متتا قبتتل املدرستتي ،علتتى أن يستتتفيد متتن هتتذه اإلعانتتة فق ت
األشتتخاص التتذين يعملتتون يف القطتتاع احلتتاص إذا كتتان لتتديهم أطفتتال تت اوأ أعمتتارهم بتتني  3و5
سنوات .وابإلخافة إ الفوائد املصتممة خصيصتا لألشتخاص احملترومني اقتصتادايا ،فت مم يتمتعتون
بتتبعا أشتتكال املعونتتة التته ُمتتتنح جلميتتع امل تواطنني ال تتابونيني ،متتن قبيتتل متتنح املتتدارس التته تصتتل
إ  24 000فرن تتك فص تتلي ا لك تتل طف تتل مس تتجل يف املرحل تتة الثانوي تتة ،و 83 000م تتن فرنك تتات
اجلماعة املالية األفريقية شهرايا يف الستنتني األو والثانيتة متن التعلتيم العتاص (درجتة البكتالوريوس ،
و 98 000م تتن فرنك تتات اجلماع تتة املالي تتة األفريقي تتة للس تتنوات النهائي تتة (درج تتة املاجس تتتري لك تتل
طالب حاصل على شهادة إمتام الدراسة (البكالوراي  .وزادت احلكومة احلد األدض ملتوس دختل
املتتوظفني العمتتوميني ليصتتل إ  150 000متتن فرنكتتات اجلماعتتة املاليتتة األفريقيتتة ،وقتتررت زايدة
ب تتدل النق تتل ليص تتل إ  35 000م تتن فرنك تتات اجلماع تتة املالي تتة األفريقي تتة ،إ جان تتب املس تتاعدة
اإلس تتكانية .وضظ تتى األرام تتل املع تتوزات واألطف تتال األيت تتام واألمه تتات الع تتازابت واألش تتخاص ذوو
اإلعاقة وكبار السن من األشخاص احملرومني بدعم ماص وعملي يدد متن الصتندوق لت طيتة قيمتة
الستداد التشتاركي يف املراكتز الصتتحية العامتة وتكتاليف التدفن وإيصتتال املعونتة ال ذائيتة العاديتة بصتتورة
عينيتتة .وفيم تتا يتعل تتق ابلسياس تتة العام تتة ل س تتكان ،فقتتد جع تتل جمل تتس ال تتوزراء احلص تتول عل تتى ملكي تتة
األراخي أمرا أكثر يسترا ،متع تبستي اإلجتراءات متن  134خطتوة إ  7خطتوات .وأصتدر الترئيس
املرسوم رقم  0005/PRاملؤر  13شباز/فرباير  2012بشتمن وختع نظتام جديتد مللكيتة األراختي يف
غتابون .ويف كتتانون الثاين/ينتاير  ،2012ازدادت إعتتاانت املستاعدة املتعلقتتة مبلكيتة األراختتي ملتتوظفي
احلدمتتة املدنيتتة متتن  75 000متتن فرنكتتات اجلماعتتة املاليتتة األفريقيتتة إ  150 000متتن فرنكتتات
اجلماع تتة املالي تتة األفريقي تتة للم تتوظفني م تتن الفئ تتة أل تتف ،وم تتن  45 000م تتن فرنك تتات اجلماع تتة املالي تتة
األفريقية إ  75 000من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية للموظفني من الفئة ابء ،ومن 17 000
مت تتن فرنكت تتات اجلماعت تتة املاليت تتة األفريقيت تتة إ  50 000مت تتن فرنكت تتات اجلماعت تتة املاليت تتة األفريقيت تتة
للموظفني من الفئة جيم .ويف عام  ،2016قُدمت عدة مئات متن وحتدات الستكن الجتمتاعي
إ األشخاص املستتوفني للشتروز ،وفقتا إلجتراءات اختيتار شتفافة ،يف أن ونتدجي ،وهتي ختاحية
من خواحي ليربفيل .و ثتل الصتندوق التوطين للمستاعدة الجتماعيتة أحتد أهتم اإلصتالحات الته
أجريت يف القطاع الجتماعي .ويعد الصتندوق ،التذي أنشتل عمتالا ابملرستوم 00252/PR/MFAS
املتتؤر  19حزيران/يونيتتا  2012بشتتمن نظتتام تنفيتتذ املستتاعدة الجتماعيتتة و ايتتة األستترة ،مبثابتتة
ا يئة التنفيذية لالخطالع ابلسياسات احلكوميتة العامتة يف جمتال املستاعدة الجتماعيتة .وتتحمتل
تلتتك ا يئتتة ،كومتتا هيئتتة مستتتقلة إدارايا ومالي ت ا ،املستتؤولية عتتن متويتتل املشتتاريع التجاريتتة الص ت رية يف
بعتتا القطاعتتات التته تعتتترب متتن األولتتوايت املطلوبتتة إلنعتتاش القتصتتاد ،وتشتتمل قطاعتتات الزراعتتة
ومصتتائد األذتتاك واملاشتتية واحلتترف اليدويتتة والستتياحة .وقتتد أُستتندت إ تلتتك ا يئتتة وليتتة تقتتدج
التتدعم إ الفئتتات الضتتعيفة متتن الستتكان العتتاطلني عتتن العمتتل ،ول ستتيما الشتتباب .وأصتتبحت
ا يئة ،الته تبلتع ميزانيتهتا  5مليتارات متن فرنكتات اجلماعتة املاليتة األفريقيتة ،تشتكل حجتر الزاويتة
للعهتتد الجتمتتاعي التته تتتروج لتتا احلكومتتة ،وتركتتز جهودهتتا علتتى تعزيتتز األنشتتطة املتتدرة للتتدخل.
ومن ت تتذ إنش ت تتائها ،تلق ت تتى أكث ت تتر م ت تتن  6 000ش ت تتخق م ت تتن املس ت تتتفيدين (األش ت تتخاص احملرومت ت تون
واألش تتخاص ذوو اإلعاق تتة مس تتاعدات مالي تتة وتلقت تى  5 000ش تتخق جمموع تتات م تتن الل ت توازم
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املدرس تتية وتلق تتى أكث تتر م تتن  800ش تتخق مس تتاعدات غ تتري مباش تترة يف جم تتال التعل تتيم (الرس تتوم
املدرستتية ومستتاعدات التتتدريب املهتتين ومستتاعدات تعلتتيم املواطنتتة وتلقتتى عتتدد متتن املستتتفيدين
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
للحماي تتة الجتماعي تتة ،يف ع تتام  ،2013ب تتدعم م تتن الش تتركاء التقني تتني وامل تتاليني وم تتن اليونيس تتيف.
وب ية التحول من املساعدة الجتماعية إ است اتيجية لالستتثمار يف البشتر ،كلفتت غتابون شتركة
متتاكنزي الستشتتارية الربيطانيتتة إبج تراء دراستتة عتتن الفقتتر متتن أجتتل وختتع شتتروز للحصتتول علتتى
املس ت تتاعدة ،وتش ت تتجيع األنش ت تتطة امل ت تتدرة لل ت تتدخل ،وس ت تتد الث ت ت ترات يف احلص ت تتول عل ت تتى احل ت تتدمات
الجتماعي تتة وتنفي تتذ سياس تتات ي تتددة ا تتدف لألشت ت ال العام تتة .ذ عُق تتد املت تؤمتر املع تتين ابلش تتؤون
الجتماعي ت تتة يف غ ت تتابون يف  25و 26نيس ت تتان/أبريل  ،2014للنظ ت تتر يف س ت تتبل احل ت تتد م ت تتن الفق ت تتر
والبطالتتة ،رتتا أد إ إرستتاء األستتاس لتنفيتتذ اس ت اتيجية لالستتتثمار يف امل توارد البش ترية يف غتتابون
عتتن طريتتق متتا يلتتيء وختتع خطتتة عمتتل تستتتند إ إنشتتاء شتتبكات للحمايتتة القتصتتادية وضويتتل
أم توال الصتتناديق الجتماعيتتة إ الستتكان األكثتتر حرمتتاانا وتقتتدج التتدعم لتطتتوير األنشتتطة املتتدرة
للدخل من أجل متكني األسر املعيشية الضعيفة واحلد متن أوجتا عتدم املستاواة يف احلصتول علتى
احل تتدمات الجتماعي تتة والعام تتة وضقي تتق املزي تتد م تتن التكام تتل القتص تتادي والجتم تتاعي (النفت تتاأ
جليوب الفقر املوجودة يف املناطق احلضرية ويف املناطق الريفية النائية (إعادة أتهيل املستاكن وزايدة
إمكانية التنقل والتصال  .وت اوأ التكلفة التقديرية لتنفيذ هذه الست اتيجية بتني  80بليتون متن
فرنك تتات اجلماع تتة املالي تتة األفريقي تتة و 100بلي تتون م تتن فرنك تتات اجلماع تتة املالي تتة األفريقي تتة س تتنوايا،
وأُدرجتتت نستتبة ت ت اوأ بتتني  35و 50يف املائتتة منهتتا يف إطتتار خط ت التتوزارات املعنيتتة .وتستتاعد
الت تتدابري اإلخ تتافية التالي تتة عل تتى دع تتم مكافح تتة الفق تترء الت طي تتة الكامل تتة لتك تتاليف األس تتر األكث تتر
خعفا ،وفقا لدراسة استقصائية اجتماعية (مبا يف ذلك حصو م على بطاقة من الصندوق الوطين
للتتتممني الصتتحي واحلمايتتة الجتماعيتتة متتن أجتتل تيستتري رعتتايتهم وتوحيتتد النستتبة املس ت دة متتن
تكاليف ايع األدوية اجلنيسة وضديدها بتتنسبة  80يف املائتة علتى األقتل وتتوفري الت طيتة الكاملتة
لتك تتاليف ح تتالت الطت توار الطبي تتة ،خ تتالل ال ت ت  24س تتاعة األو  ،يف احل تتالت امله تتددة للحي تتاة
ابلنسبة جلميع املواطنني ال ابونيني ،ب ا النظر عما إذا كانوا من املشمولني ابلتممني أم ل ومشل
الع تتاملني يف القط تتاع احل تتاص بت طي تتة الص تتندوق من تتذ  1حزيران/يوني تتا  2014وقي تتام الص تتندوق
بتكثيتتف تتالت التستتجيل للستتكان احملتترومني اقتصتتادايا وإصتتدار شتتهادات اإلقامتتة املطلوبتتة متتن
الصندوق جماانا متن أجتل تستجيل هتؤلء الستكان ودفتع اإلعتاانت العائليتة للمتوظفني احلكتوميني
متتن دوائتتر وزارة امليزانيتتة واحلستتاابت العامتتة استتتنادا إ امللفتتات املقدمتتة متتن الصتتندوق ،متتن أجتتل
تشجيع متوظفي احلكومتة علتى تستجيل أطفتا م يف التتممني الصتحي ،وجتنتب املطالبتات الكاذبتة،
وذلتتك منتتذ الربتتع األول متتن عتتام  2014والتزايدة التدرجييتتة ل عتتاانت العائليتتة للستتكان احملتترومني
اقتصادايا ،منذ حزيران/يونيتا  2014متن  4 000متن فرنكتات اجلماعتة املاليتة األفريقيتة إ 5 000
متتن فرنكتتات اجلماعتتة املاليتتة األفريقيتتة لكتتل طفتتل شتتهرايا وإعتتادة تنظتتيم مكتتتب التوظيتتف التتوطين
ب ت تتر زايدة امل ت توارد البش ت ترية مت تتن خت تتالل تعيت تتني  1 000موظت تتف يف األجت تتل املتوس ت ت وتعزيت تتز
صتتندوق اإلدمتتاج وإعتتادة اإلدمتتاج مببلتتع  10باليتتني متتن فرنكتتات اجلماعتتة املاليتتة األفريقيتتة وإبترام
عقود التدريب املهين لتيسري براممل األعمال/الدراسة لكي يتس للشباب اكتساب احلربة املباشترة
يف مؤسس ت تتات األعم ت تتال واعتم ت تتاد مش ت تتروع مرس ت تتوم لتع ت تتديل أو إل ت تتاء بع ت تتا أحك ت تتام الق ت تتانون
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رقتتم  2003/001بشتتمن ل توائح احلدمتتة املدنيتتة العامتتة ب يتتة إنشتتاء نظتتام جديتتد ألجتتور متتوظفي
احلدمتتة املدنيتتة ،الستتاري حالي ت ا .ويشتتمل نظتتام األجتتور اجلديتتد ا ن جتديتتد ال كيتتز علتتى املرتبتتات
األساستتية وزايدة الستتتحقاقات اإلختتافية واجلتتدارة الشخصتتية بوصتتفها العامتتل الرئيستتي للتطتتوير
الوظيفي وزايدة األجور .كمتا متتت زايدة أدض املرتبتات .وقتد أحترز تقتدم صتوب التزايدة املستتقبلية
يف مستتو املعاشتات التقاعديتتة ملتوظفي احلدمتة املدنيتتة واملتوظفني احلكتوميني ا خترين التذين زتتق
م احلصول على استحقاقات التقاعد.

ميم -تدريب اوات الدفاع واألم
تدريب اوات الدفاع واألم

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -30نظم ت تتت احلكوم ت تتة ،يف الف ت ت ت ة م ت تتن  15إ  17حزيران/يوني ت تتا  ،2013ابلتع ت تتاون م ت تتع
اليونيستتيف ،حلقتتة دراستتية لبنتتاء القتتدرات لفائتتدة يققتتي الشتترطة وحتراس الستتجون بشتتمن اإلطتتار
التنظيمتتي التتوطين حلمايتتة حقتتوق الطفتتل .ومشلتتت احللقتتة الدراستتية دورات تدريبيتتة بشتتمن الجتتتار
ابألطف تتال واس تتت ال م ح تتول موخ تتوع "احلت توار الجتم تتاعي ووخ تتع إط تتار تنظيم تتي م تتتقن حلماي تتة
األطفتتال" .وب يتتة بنتتاء القتتدرة علتتى مكافحتتة اجلر تتة العتتابرة للحتتدود يف وس ت أفريقي تا ،اجتمعتتت
احلكوم تتة ،يف ليربفي تتل يف ش تتباز/فرباير  ،2014م تتع خ تتباز الش تترطة وال تتدرك وم تتوظفي اجلم تتارك
املسؤولني عن إنفتاذ القتانون .ونظمتت احلكومتة يف الفت ة متن  22إ  26أيلول/ستبتمرب 2014
ص تتر يف أم تتاكن الحتج تتاز لفائ تتدة امل تتوظفني املس تتؤولني ع تتن ه تتذا
مت تؤمترا للخت ترباء بش تتمن اي تتة ال ُق ّ
املوخوع من أجل زايدة التوعي أبطتر العمتل التنظيميتة الدوليتة والوطنيتة حلمايتة األطفتال املختالفني
للقانون واعتماد منوذج وطين موحد وممل نظامي لرعايتهم.

نون -حقوق املرأة
متكني املرأة

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -31يف إطتتار بترانممل التعتتاون بتتني غتتابون وصتتندوق األمتتم املتحتتدة للستتكان للفت ة ،2016-2012
نُظمتتت حلقتتة عمتتل بشتتمن متكتتني تتو  40فتتتاة ،ابإلختتافة إ تتتدريب وأتهيتتل الفتيتتات الضتتعيفات
وتنفيتتذ أنشتتطة متتدرة للتتدخل .ولتنفيتتذ مشتتروع األمتتن البشتتري ،بقيتتادة مفوختتية األمتتم املتحتتدة لشتتؤون
الالجئتتني ،نظمتتت املنظمتتة غتتري احلكوميتتة "العمتتل يف اجملتتال اجلنستتاين" ( Agir pour le genreدورة
تدريبية يف آب/أغسطس  2013استفادت منها  40لجئة يف غابون من أجل مساعدهن على
العتماد على أنفسهن وجعلهن أقل خعف ا ،وقتد تلقتني منحت ا لتدعم متكيتنهن وتنفيتذ مشتاريعهن.
ويف  4متوز/يوليا  ،2015نظمت الشبكة الوطنية حلماية حقتوق الطفتل يف غتابون مناستبة لتزايدة
وع تتي امل ترأة ابلقواع تتد ال تته ت تتنظم املؤسس تتات التجاري تتة اجلدي تتدة و م تتع املعلوم تتات املتعلق تتة بتنمي تتة
القطاع احلاص ونشرها .ويف عام  ،2016ساعد الصتندوق التوطين للمستاعدة الجتماعيتة 200
امرأة على الخطالع أبنشطة مدرة للدخل.
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تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للمساواة والعدل بني اجلنسني

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -32ي تتنق الدس تتتور عل تتى مب تتدأ ع تتدم التميي تتز .إ جان تتب ذل تتك ،فت ت ن املس تتاواة ب تتني اجلنس تتني
مكفول تتة مبوج تتب الق تتانون رق تتم  2015/09امل تتؤر  5أيلول/س تتبتمرب  2016ال تتذي ز تتدد احلص تتق
احلاص ت ت تتة بوص ت ت تتول املت ت ت ترأة إ الوظ ت ت تتائف العلي ت ت تتا ابلدول ت ت تتة ،والق ت ت تتانون رق ت ت تتم  2016/010امل ت ت تتؤر 5
أيلول/سبتمرب  2016بشمن مكافحة التحرش يف مكان العمل .ومتلك غتابون ورقتات سياستة عامتة
لتعزيز و اية حقوق املرأة يف جمالت من قبيل مكافحة فريوس نقق املناعتة البشترية/اإليدز ،ورعايتة
األمهات ،ومنع انتقال اإلصابة بفريوس نقق املناعة البشرية من األم إ الطفتل .ومتن أجتل إدمتاج
املنظور اجلنساين يف احلطة الس اتيجية ملكافحة اإليدز للفت ة  ،2017-2013وفقت ا لالست اتيجية
الوطنيتتة للمستتاواة واإلنصتتاف بتتني اجلنستتني ،نُظمتتت يف  1تشترين األول/أكتتتوبر  2013يف ليربفيتتل
حلقتتة عمتتل لتقيتتيم مستتتو الهتمتتام التتذي أعطتتي للبعتتد اجلنستتاين يف الستتتجابة الوطنيتتة لفتتريوس
نقت تتق املناعت تتة البش ت ترية .ويف شت تتباز/فرباير  ،2015تعهت تتد ب ت ترانممل األمت تتم املتحت تتدة اإلمنت تتائي بت تتدعم
اس اتيجية الستثمار البشري يف غابون من خالل أنشطة إدرار الدخل للنساء الضعيفات.

توصيات قيد التنفيذ
 -33ختتالل احل توار السياستتي التتذي اتتع األح تزاب السياستتية متتن األغلبيتتة ومتتن املعارختتة إ
جانب اجملتمتع املتدين ،التوصتل بتوافتق ا راء إ تتدابري هامتة ستتنفذها احلكومتة والربملتان قريبتا.
أولا وقبل كل شتيء ،التمكيتد علتى مبتدأ املستاواة بتني الرجتل واملترأة مبوجتب القتانون األساستي.
وسوف تعدل املادة  24من الدستور ليصبح نصها كما يليء "يشتجع القتانون املستاواة بتني املترأة
والرجتتل يف شت ل املناصتتب النتخابيتتة والوظتتائف املهنيتتة" .إختتافة إ ذلتك ،ستتعدل املتادة  6متتن
الدستتتور علتتى النحتتو التتتاصء "ينب تتي لألح تزاب واجلماعتتات السياستتية أن تستتهم يف تكتتافؤ فتترص
وصتتول املترأة والرجتتل إ املناصتتب النتخابيتتة" .وقتتد تقتترر أيضتا كفالتتة وصتتول املترأة إ املناصتتب
القياديتتة يف اإلدارة احملليتتة وفقتا للقتتانون رقتتم  2006/009املتتؤر  5أيلول/ستتبتمرب  2016التتذي
يتتنق علتتى ضديتتد حصتتق ملشتتاركة النستتاء والشتتباب يف النتختتاابت السياستتية وإمكانيتتة وصتتول
امل ترأة إ املناصتتب العليتتا يف جمتتال احلدمتتة املدنيتتة .وأختتريا ،تقتترر ضوي تل مرصتتد حقتتوق امل ترأة إ
اجمللتس التوطين للمترأة ،وهتتو أداة ملستاعدة احلكومتة علتتى ا تاذ قترارات بشتتمن تعزيتز و ايتة حقتتوق
ويرك للد قراطية مسؤول عن تعزيز املشاركة الكاملة للمرأة يف احلياة العامة.
املرأةّ ،
القضاء على العادات والتقاليد التمييزية

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -34نتيجة للدراسة الته أجرهتا غتابون وصتندوق األمتم املتحتدة للستكان بشتمن أشتكال العنتف
والزجيتتات القسترية (التته تشتتري إ أنتتا يف عتتام  ،2012بل تتت نستتبة النستتاء الالئتتي تت اوأ أعمتتارهن
بت ت تتني  20و 24عام ت ت تا املتزوجت ت تتات قبت ت تتل ست ت تتن  18ست ت تتنة  22يف املائت ت تتة ،مقابت ت تتل  34يف املائت ت تتة يف
عتتام  ،2000بينمتتا بل تتت نستتبة املتزوجتتات قبتتل ستتن  15ستتنة  6يف املائتتة ،مقابتتل  11يف املائتتة يف
عتتام  ، 2011عمتتدت غتتابون إ بنتتاء قتتدرة  120متتن العناصتتر الفاعلتتة ( 75ام ترأة و 45رج تالا
املستتؤولة عتتن التصتتدي للعنتتف القتتائم علتتى نتتوع اجلتتنس ،مبتتا يف ذلتتك عناصتتر درك وختتباز شتترطة
وعاملون يف اجملال الطت وأخصتائيون اجتمتاعيون ومنظمتات غتري حكوميتة ومتدعون عتامون ورثلتون
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عتتن خمتلتتف التتدايانت .ويهتتدف مشتتروع القتتانون الرامتتي إ تعتتديل بعتتا م تواد القتتانون املتتدين إ
إيتتالء مزيتتد متتن الهتمتتام ملستتملة تعتتدد الزوجتتات متتن أجتتل كفالتتة املستتاواة يف تقستتيم املمتلكتتات التته
ي كها الزوج املتوىف .ومن شمن هذه األحكام أن تستاعد علتى تفتادي تعتر املترأة يف هتذه الزجيتات
للحرم تتان وأن ضم تتي األرام تتل واألطف تتال اليت تتامى .ويف إط تتار التع تتاون ب تتني غ تتابون واليونيس تتيف ،أد
عر حكومي متنقل يف لمباريين بشمن مكافحتة إستاءة معاملتة األطفتال إ زايدة التوعي ابملستملة
ب تتني  5 000امت ترأة مس تتيحية ،و 1 000رث تتل ش تتاب م تتن تس تتع مقاطع تتات ،إ جان تتب س تتلطات
مدنيتتة وعستتكرية ،وقضتتاة ،وعلمتتاء نفتتس ،ويققتتي شتترطة ،وشخصتتيات ابرزة يف اجملتمتتع ،وزعمتتاء
دينيتتني .وعُقتتدت يتتاداثت عامتتة يف ليربفيتتل وتشتتيبان ا هتتدف إ مكافحتتة العنتتف التتذي يتعتتر لتتا
األطفتتال يف املنتتزل .ويف  4أيلول/ستتبتمرب  ،2014وبتتدعم متتن ستتفارة التتولايت املتحتتدة األمريكيتتة
وابلتعتتاون متتع املنظمتتة غتتري احلكوميتتة "صتترخة امترأة" ،افتتحتتت احلكومتتة مركتتز إيستتيمونو يف ليربفيتتل،
وهو مكان كن للنساء فيا كسر الصمت وصوص ما يضطررن لتحملا متن عنتف عتائلي واعتتداء
عتتاطفي وجنستتي ونتتزع للملكيتتة .وفيمتتا يتعلتتق ابلعنتتف القتصتتادي ،اغتنمتتت احلكومتتة فرصتتة اليتتوم
التتدوص للمترأة يف عتتام  2014لتزايدة التتوعي التتوطين تتذه الظتتاهرة ،حيت بلتتع يف عتتام  2013عتتدد
حتتالت العنتتف القتصتتادي  192حالتتة متتن حتتالت النستتاء والفتيتتات الالئتتي وقعتتن ختتحااي لعتتدم
الدفع النفقة ،و 40حالة ال عن األطفال و 10حالت ال عن الزوجة.

سني -شهادات امليالد
التدابري الرامية إىل كفالة سبل احلصول بسهولة وفعالية على شهادات امليالد

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -35ابإلخافة إ التطورات املشار إليها يف الفرع "واو" من هذا التقرير بشمن التتدابري الراميتة
إ زايدة الت تتوعي بشت تتهادات املت تتيالد يف عت تتامي  2013و ،2014جعلت تتت احلكومت تتة املؤسست تتات
املسؤولة عن إصدار شهادات امليالد تعتمد خطة قطاعية تتضمن مباد توجيهية وطنية إلدختال
القيتتود يف الستتجل املتتدين .ونُظمتتت حلقتتات دراستتية للتوعيتتة والتتتدريب لفائتتدة مستتؤوص الستتجل
املدين (راساء البلدايت واحملافظون ومساعدو احملافظني وعمال القطتاع الصتحي يف دور األمومتة
وكتاب الكانتوانت والقادة احملليني واملسؤولني اإلداريني وأعضاء اجملتمتع املتدين والقضتاء والستكان
عمومتا .وتُبتتذل حاليتا جهتتود خاصتتة حثيثتتة لتزايدة التتوعي العتتام حبالتتة األطفتتال التتذين يفتقتترون إ
شهادات ميالد .ومتلك غابون اليوم خطة عمل قطاعية واس اتيجية وطنية لتسجيل املواليد.

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

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -36يف الف ت ت ة مت تتا بت تتني عت تتامي  2011و ،2012نظت تترت احملت تتاكم يف ليربفيت تتل وأوج ولمبت تتاريين
وفرانسفيل ومتويال وبتورت  -جنتيتل يف  78حالتة تتعلتق ترائم قتتل وجترائم راثلتة .ويف  20نيستان/
أبريتتل  ،2013أعطتتى ال ترئيس ،يف الوقتتت التتذي أوختتح فيتتا تصتتميما علتتى مكافحتتة هتتذه اجل ترائم،
تعليماتا لوزير العدل بتنظيم دورة جنائية خاصة ملعاقبة مرتك هذه اجلرائم واحملرخني عليها.
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توصيات قيد التنفيذ
 -37يف تشترين األول/أكتتتوبر  ،2014قتدم رئتتيس اجلمعيتتة الوطنيتة مشتتروع قتانون يتتنق علتتى
إصدار حكم إلزامي ابحلبس ملدة  30سنة ،وجيتري التصتويت عليتا ا ن .ومبوجتب مشتروع قتانون
تعتتديل القتتانون اجلنتتائي املعتترو حالي ت ا علتتى الربملتتان ،ف ت ن جر تتة نتتزع األعضتتاء البش ترية يتتددة
بشتتكل ص تريح وهتتي ضتتع لعقتتوابت .وقتتد ْرفتتع قتتانون الطفتتل ،التتذي ينظتتر فيتتا جمل تس الدولتتة،
العقتتوابت اجلنائيتتة علتتى متتا يستتمى ابجل ترائم املرتكبتتة يف إطتتار الطقتتوس التقليديتتة ابعتبارهتتا ج ترائم
ل تستفيد من قانون للتقادم وأكد على عدم جواز استفادة مق فيها من أي عفو.
التدابري اخلاصة ابلتوعية

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -38يف  20نيسان/أبريل  ،2013دعا الرئيس إ عقد اجتماع للعديد من اجلهتات الفاعلتة
الرئيستتية يف مكافحتتة جر تتة القتتتل واجلترائم املماثلتتة األختتر  ،وأصتتدر تعليمتتات إ راستتاء الشتترطة
والدرك ببذل كل ما يف وسعهم إلعادة األمن إ املدن والقر دون إبطاء.

فاء -ظروف االحتجاز
حتسني ظروف االحتجاز

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -39يف تشت ترين الث تتاين/نوفمرب  ،2013أُطلق تتت ل تتة وطني تتة للتلق تتيح خ تتد احلم تتى الص تتفراء
وال تتدفترياي والكت تزاز وش تتلل األطف تتال والته تتاب الس تتحااي والته تتاب الكب تتد ابء يف س تتجن ب تتورت -
جنتي تل ،اس تتتفاد منه تتا طوع ت ا أكث تتر م تتن  200س تتجني .ويف الع تتام نفس تتا ،م تتن أج تتل ح تل مس تتملة
الكتظ تتاا ،قام تتت جلن تتة مكون تتة م تتن قض تتاة وم تتوظفي أم تتن الس تتجون مبراجع تتة ملف تتات الس تتجناء
احملتجتزين يف الستتجن ابنتظتتار إصتتدار حكتتم يف قضتتاايهم .ويف  6آذار/متتارس  ،2014اجتمعتتت
نقابتتة احملتتامني يف غتتابون متتع القائتتد األعلتتى ألمتتن الستتجون ليستتتعر الطرفتتان معاملتتة الستتجناء
ويقت تتدما اق احت تتات بشت تتمن ست تتبل ضست تتني نوعيت تتة حيت تتاهم .وأخت تتريا ،يف  19آذار/مت تتارس ،2014
اجتمعت نقابة احملتامني متع مقتر قيتادة الشترطة الوطنيتة لضتمان معاجلتة ومعاملتة وظتروف احتجتاز
سليمة أثناء الحتجاز لد الشرطة.

صاد -اضاء األحداث
إنفاذ القانون املعين ابلشباب

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -40يف الف ت ة متتن  22إ  26أيلول/ستتبتمرب  ،2014نُظمتتت حلقتتة دراستتية بتتني احلكومتتة
واليونيس تتيف بش تتمن اجمل تتال املتخص تتق حلماي تتة الش تتباب يف الس تتجون ،لفائ تتدة عناص تتر م تتن أم تتن
الست تتجون العت تتاملني يف مقاطعت تتات البلت تتد التست تتع .واستعرخت تتت احللقت تتة الدراست تتية نتت تتائمل احللقت تتات
الدراسية اله عقدت يف عام  ،2013والته ركتزت علتى اإلطتار التنظيمتي التدوص والتوطين حلمايتة
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األطفال املخالفني للقانون ،وعلى وخع منوذج وطتين موحتد ،واألختذ بتنهمل منتتظم لرعتايتهم .ويف
أمتتر ُموقّتتع يف  15متوز/يوليتتا  ،2014حتتدد وزيتتر العتدل تتتدابري للتحضتتري إلعتتادة إدمتتاج الستتجناء
اجتماعي ت ا عتتن طريتتق العمتتل والتعلتتيم والتتتدريب .ذ استتتحدث املستتؤولون يف الستتجن املركتتزي يف
بورت  -جنتيل سوقا ملنتجات أنشتطة البستتنة مشلتت جمموعتة واستعة متن املنتجتات الطازجتة الته
زرعها السجناء ،بدعم من املعهد الوطين لدعم التنمية.

توصيات قيد التنفيذ
 -41جيتتري حالي ت ا يف الستتجون األختتر تنفيتتذ مشتتاريع راثلتتة إلعتتادة إدمتتاج الستتجناء تشتتمل
مثالا غسل السيارات أو إصالحها أو أعمال البناء.

ااف -االجتار ابألشخاص
مكافحة االجتار ابلبشر

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -42مثتتة توجيهتتات لقتوات األمتتن ومفتشتتي العمتتل ،يف إطتتار أدائهتتم لواجبتتاهم وضتتت إشتراف
املتتدعي العتتام ،بتتتوص أمتتر أي طفتتل دون السادستتة عشتترة متتن عمتتره يوجتتد يف ظتتروف تنطتتوي علتتى
الس تتت الل .ويف  22أاير/م تتايو  ،2013قام تتت اإلدارة العام تتة لش تتؤون حق تتوق اإلنس تتان بتنظ تتيم
أنشتتطة توعيتتة لألطفتتال املوجتتودين يف مركتتز استتتقبال أن ونتتدجي التتذين وقع توا خ تحااي لالجت تار أو
ود ّرب األطفتال علتى وجتوب اإلبتال عتن أي
اس ُ قّوا أو استتُ لّوا يف التستول أو عمالتة األطفتالُ .
ستوء معاملتة تعرختوا تا متن قبتل الشترطة أو أي أشتخاص آخترين تظتاهروا مبستاعدهم .ويف الفت ة
متتا بتتني عتتامي  2014و ،2015قتتدمت جلنتتة الرصتتد املعنيتتة بتتتدابري مكافحتتة الجت تار ابألطفتتال
قائمة أبكثر متن  750فتتاة وفت ُح ّترروا متن حلقتات الجتتار وأعيتد إدمتاجهم يليت ا أو أعيتدوا إ
أوطامم (بنن وتوغو ونيجرياي  .وحاملا يتم التعرف إ األطفتال وضريترهم متن الشتبكات أو األستر
ت
ال تته تس تتت لهم ،يوخ تتعون مؤقت ت ا يف مرك تتز للرعاي تتة الجتماعي تتة يف أن ون تتدجي .وت ط تتي الش تتبكا ُ
أو األسر اله تست لهم تكاليف إعادهم إ الوطن ،ويتم نقلهم عن طريق اليونيسيف إ بلتدامم
األص تتلية .ويف احل تتالت ال تته ل تس تتتطيع فيه تتا ه تتذه الش تتبكات أو األس تتر ت طي تتة تك تتاليف إع تتادة
األطف تتال ،ي تتتم تقاذه تتا مت تع حكوم تتات البل تتدان األص تتلية وإذا رفض تتت تل تتك احلكوم تتات ضم تتل
التكاليفُ ،متدَّد ف ة إقامتة الضتحااي يف مركتز أن ونتدجي حبكتم األمتر الواقتع .ويتنق قتانون الطفتل
عل تتى عق تتوابت جنائي تتة عل تتى اي تتع اجلت ترائم املرتكب تتة خ تتد األطف تتال ،مب تتا يف ذل تتك اجلت ترائم املتص تتلة
ابلجتار .ولد غابون خطة قطاعية واس اتيجية وطنية بشمن الجتار ابألطفال.

راء -حقوق األشخاص ذوي اإلعااة
تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعااة

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -43وخعت احلكومة سياسة للتصدي ألوجا عدم املستاواة الجتماعيتة عتن طريتق بتراممل إدمتاج
تت تتدعمها شت تتركات تتست تتم بت تتوعي اجتمت تتاعي .ومنت تتذ عت تتام  ،2014أصت تتبحت شت تتركات مثت تتل Bolloré
و AfricaLogisticsو Mboloو CFAO Motorsو)Gabon Energy and Water Corporation (SEEG
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و Prix importتشتتتهر هودهتتا الراميتتة إ توظيتتف أشتتخاص متتن ذوي اإلعاقتتة .وقتتد عينتتت هتتذه
الشتتركات أشخاصت ا متتن ذوي اإلعاقتتة امتثتتالا منهتتا للمتتادة  182متتن قتتانون العمتتل املتعلقتتة بتوظيتتف
األش تتخاص ذوي اإلعاق تتة .واس تتتقبلت إح تتد الش تتركات ،وه تتي ش تتركة  ،SEEGيف مرك تتز للت تتدريب
املهتتين التتتابع تتا  80شتتاابا مبتتن فتتيهم  10أشتتخاص متتن ذوي اإلعاقتتة .ويتتوفر مركتتز استتتقبال ألربتتتني
أميستتا بون تتو ،التتذي افتُتتتح يف  1تش ترين األول/أكتتتوبر  2014والتتذي يتخصتتق يف إعتتادة أتهيتتل
األطفال من ذوي اإلعاقة العقلية ،الرعاية لألطفال الذين تنبذهم أسترهم وتصتمهم ابلعتار .ويستتقبل
تال التذين يعتانون متن متالزمتة داون والتوحتتد واإلعاقتات الذهنيتة متن أجتل تتدريبهم علتتى
املرك ُتز األطف ْ
تطتتوير طاقتتاهم الكامنتتة متتن ختتالل ال ترباممل التعليميتتة التته تراعتتي إعاقتتاهم .ويف عتتام  ،2013تلقتتى
تتو  4 532شخص تا متتن ذوي اإلعاقتتة دعم تا مستتتمرا متتن صت ا
تندوق للتمكتتني بل تتت قيمتتتا 200
مليتتون متتن فرنكتتات اجلماعتتة املاليتتة األفريقيتتة متتن أجتتل استتتحداث أنشتتطة متتدرة للتتدخل جتريه تتا
احلكومتتة .ويف عتتام  ،2014تستتجيل  5 471مستتتفيدا متتن هتتذا التتدعم ابإلختتافة إ متتا يُقتتدَّم
إل تتيهم م تتن مس تتاعدة تقني تتة لتس تتهيل التنق تتل .واعتم تتد الربمل تتان يف ع تتام  2016الق تتانون ال تتذي يض تتع
املباد التوجيهية للسياسة الرامية إ رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية و ايتهم.

توصيات قيد التنفيذ
 -44يف إطار اس اتيجية الستثمار البشري ،يوجد برانممل يف إطار شبكة األمان الجتمتاعي
إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومشروعٌ إلنشاء مراكز متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

شني -حرية الصحافة والتعبري
هتيئة بيئة متكينية للصحافة احلرة واملفتوحة

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -45يف  11حزيران/يونيتتا  ،2013أنشتتئت جلنتةٌ مكلفتتة بتقيتتيم حالتتة الصتتحفيني يف غتتابون.
ويف  2تش ت ترين األول/أكتت تتوبر  ،2013قْت تتدَّمت اللجنت تتة است تتتنتاجاها وأعما ت تتا إ رئت تتيس اجمللت تتس
التتوطين لوستتائ اإلعتتالم .ويف حتتني أبتترزت الستتتنتاجات أوجتتا القصتتور والختتتاللت يف املهنتتة،
كتتان ا تتدف منهتتا أيض ت ا ضستتني صتتورة الصتتحافة ،وتتتوفري التتتدريب ومواصتتلة تتتدريب الصتتحفيني
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

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -46ابإلخ تتافة إ ميث تتاق حق تتوق وواجب تتات الص تتحفيني ،مت تتت ص تتياغة ص تتك مه تتم آخ تتر ه تتو
‘ق تتانون وس تتائ اإلع تتالم‘ اجلدي تتد .وه تتذا الص تتك ال تتذي ص تتدر يف آب/أغس تتطس  ،2016وال تتذي
ُوخع لتلبية توقعات العتاملني يف وستائل اإلعتالم واحلكومتة واجلمهتور ،يعيتد أتكيتد حظتر أي شتكل
م تتن أش تتكال الرقاب تتة ومب تتاد ْ حري تتة الص تتحافة و ايت تةْ املص تتادر .و خ تتذ الق تتانون وس تتائ اإلع تتالم
اإللك ونيتتة وصتتناعة الستتينما الوطنيتتة يف العتبتتار ،فيتتنق علتتى متتا يلتتيء "ل جيتتوز ستتجن الصتتحفيني
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بستتبب كتتتاابهم إل يف حتتالت اجلترائم الالحقتتة" .وقتتد تْن ّقتتل قتتانون اإلعتتالم اجلديتتد كمتتا هتتي العتتادة
بني احلكومة وجملس الدولة والربملان إ أن دخل حيز النفاذ يف كانون الثاين/يناير .2017
احلق يف التجمع السلمي

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -47تتضمن ديباجة الدستور ،اله تا مركتز القتانون الدستتوري منتذ  28شتباز/فرباير ،1992
مبتتاد توجيهيتتة رئيستتية مثتتل حريتتة التجمتتع الستتلمي .وتع ت ف غتتابون تتذا احلتتق التتذي ل كتتن
املساس با وغري القابل للتصترف وتكفلتا ،كمتا هتو احلتال ابلنستبة حلقتوق أختر متن هتذا القبيتل.
وتنطتتوي هتتذه احلريتتة علتتى واجبتتات ومستتؤوليات و ضتتع حلتتدود وشتتروز وقيتتود وعقتتوابت يتتنق
عليها القانون وهي خرورية حلماية األمن القومي والسالمة العامة والنظام العام.
حياد اجمللس الوطين لوسائل اإلعالم

توصيات قيد التنفيذ
 -48كان من بني القرارات الرئيسية اله تعني ا اذها يف احلتوار السياستي يف أاير/متايو 2017
ق ترار فص تتل اجملل تتس ع تتن املؤسس تتات الدس تتتورية لتحويل تتا إ هيئ تتة تنظيمي تتة ل تتديها املرك تتز الق تتانوين
للسلطة اإلدارية املستقلة ،وهو قترار أُأتزت اإلجتراءات بشتمنا .و أيضت ا تنقتيح الطريقتة الته يعتني
تتا األعضتتاء علتتى النحتتو الت تتاصء ثالثتتة أعضتتاء يعيتتنهم ال ترئيس ،مب تتن فتتيهم عض توان متتن الرابط تتة
التجارية وثالثتة يعيتنهم الربملتان ،مبتن فتيهم اثنتان متن الرابطتة التجاريتة وثالثتة يعيتنهم مهنيتون متن
القطاع ،مبن فيهم واحد من الصحافة ،وواحد من اإلذاعة والتلفزيون وواحد من صتناعة الستينما.
ومتتد ولية أعضاء اجمللس اجلديد مخسة أعوام ،وهي غري قابلة للتجديد.

اتء -حقوق األاليات
ضمان ومحاية حقوق األاليات دون متييزا وحتسني إمكانية حصرومم علرى شرهادات املريالدا
وضمان متتعهم ابحلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية

التنفيذ الكامل للتوصيات
 -49يف آب/أغسطس  ،2013تلقى السكان األصليون (ااعتات البي متي متن قتر بين يتا
ومولونديا ومفين يا ومقاطعة أوغويا العليا شهادات ميالد بديلتة متن األمتني العتام للمقاطعتة ومتن
ي تتاف دائ تترة مباس تتا .ويف أيلول/س تتبتمرب  ،2013تلق تتى س تتكان أص تتليون آخ تترون م تتن مقاطع تتات
أختتر شتتهادات متتيالد بديلتتة يف نفتتس الظتتروف .و تتدف دعتتم احلقتتوق القتصتتادية والجتماعيتتة
والثقافي تتة للس تتكان األص تتليني ،وقّتتع وزي تتر املي تتاه وال تتاابت م تتع ش تتركات اإلدارة يف تشت ترين الث تتاين/
نوفمرب  2013أول اتفاق إلدارة اجملتمع احمللي لل اابت ،الذي يؤدي دور أ ا
داة ملكافحتة الفقتر يف
املن تتاطق الريفي تتة .وسيس تتاعد التف تتاق عل تتى تعزي تتز التنمي تتة احمللي تتة م تتن خ تتالل إع تتادة تنظ ت تيم إدارة
اجملتمعتتات احملليتتة القرويتتة فيمتتا يتعلتتق إبدارة املتوارد الوطنيتتة وتوستتيع نطتتاق األنشتتطة املتتدرة للتتدخل
اله تقدم بدائل عن جتارة األخشاب.
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اثء -التقييم والتواعات
 -50أُدختتل عتتدد متتن التعتتديالت علتتى القتتانون يف غتتابون يف الستتنوات العشتتر املاختتية تتدف
مواءمتتة التش تريعات الوطنيتتة متتع عتتدد متتن صتتكوك األمتتم املتحتتدة حلقتتوق اإلنستتان ،مبتتا يف ذلتتك
استحداث قانون الطفل.
 -51وفيما يتعلق اب فاق املستقبلية ،تشارك غابون بنشاز يف األنشطة التاليةء
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إنشاء هيكل وطين دائم ومتكامل ملكافحة الجتار ابألشخاص



إنشاء جلنة برملانية خمتارة بشمن اية األشخاص ،ول سيما النساء واألطفال



توقي تتع وتنفي تتذ اتفاق تتات تع تتاون ثنائي تتة م تتع البل تتدان ال تته تش تتكل مص تتدرا لالجتت تار
ابألشخاص



اعتم تتاد احلكوم تتة ملش تتروع سياس تتة وطني تتة بش تتمن احلماي تتة الجتماعي تتةُ ،وخ تتعت
صي تا النهائية يف عام 2013
اية األرامل واألطفال اليتامى



نشر تدابري تنظيمية وتشريعية جديدة هدف إ



تصتتويت الربملتتان علتتى مشتتروع قتتانون يتتنق علتتى فتتر عقتتوابت علتتى م ترتك
اجلرائم يف إطار الطقوس التقليدية



سن مشروع قانون يعدل القانون اجلنائي



اعتماد قانون الطفل



اعتمتتاد القتتانون اجلديتتد املتعلتتق بتنظتتيم وستتري العمتتل يف اللجنتتة الوطنيتتة حلق تتوق
اإلنسان



تنفيتتذ احلكومتتة والربمل تتان لنتتتائمل احل توار السياستتي يف ع تتام  ،2017مب تا يف ذل تتك
املركت تتز اجلديت تتد للمجلت تتس الت تتوطين لوست تتائ اإلعت تتالم ،وتت تتدابري الصت تتحة واحلمايت تتة
الجتماعية املتخذة لتعزيز املساواة بني الرجل واملترأة ،والتتدابري الراميتة إ ضستني
التعليم والتدريب والعمالة والتدابري الرامية إ تعزيز التنمية القتصادية.
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