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جتميع بشأن غابون
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أعد هذا التقريرر عمر ا بقرراي لسرح وقروإل اان را  ١/٥و ،٢١/١٦مر مراعراا الروت ا
الدويية ل ستعراض الدوي الشامل .والتقرير جتمي لسمعسومات الوايدا يف تقرايير هيئرات اععاهردات
وااجراءات اخلاصة وغ ها من واثئق األمم اعتحدا ذات الصسة ،وهرو مقرد يف شرلل مروجز تقيُّردا
ابحلد األقصى لعدد اللسمات.

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
( )٢ ()١
اإلنسان
 -٢يف عا  ،٢٠١٦أوصت جلنة وقروإل الفلرل تن رر غرابو يف التصرديق عسرى اتلاقيرة
الهررا بشررة لايررة الفلررل والتعرراو يف لررا التل ر عسررى الصررعيد الرردوي( .)3وأوصررت الس نررة
نل ر ر ا أيضر ر ا تن ررر غ ررابو يف التص ررديق عس ررى االتلاقي ررة اعتعسق ررة بو ر ر األشر ر اد ع رردميي
اجلن ية واالتلاقية اعتعسقة خبلض واالت انعدا اجلن ية(.)4
 -3ويف عررا  ،٢٠١٥أوصررت الس نررة اععنيررة شقرروإل األش ر اد ذو ااعاقررة تصرردإل
غررابو عسررى معاهرردا مررا ا لتي ر النلرراذ ملن اعصررنلات اعنشررويا للائرردا األشر اد اعللرروف
أو معاقي اللصر أو ذو ملعاقات أخرى يف قراءا اعفلوعات وأ تنلذها يف أقرب وقت مملن(.)٥
 -4ويف عا  ،٢٠١٥أوصت الس نة اععنية ابلقضاء عسى التمييز د اعرأا تن ر غابو
يف التصررديق عسررى بروتو ررو اعيثرراإل األفريقرري حلقرروإل اان ررا والشررعوب بشررة وقرروإل اع ررأا يف
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أفريقيا( .)٦وأوصت الس نة نل ا أيضا تن ر غابو يف التصديق عسى اتلاقية العما اعنزلي
لعا  )١89(٢٠١١عن مة العمل الدولية(.)٧
 -٥ويف ع ررا  ،٢٠١3ش ر ر عت الس ن ررة اععنير ررة ابحلقر رروإل االقتص ررادية واالجتماعير ررة والثقافير ررة
غابو عسى التصديق عسى الربوتو و االختياي اعسحق ابلع رد الردوي اخلراد ابحلقروإل االقتصرادية
واالجتماعي ررة والثقافي ررة ،ال ررذ وقعت ر ر يف  ٢4أيسو /س ررلتمرب  .)8(٢٠٠9وش ر ر عت الس ن ررة اععني ررة
ابحلقوإل االقتصادية واالجتماعية والثقافية( ،)9والس نة اععنية ابلقضاء عسى التمييز رد اعررأا ،وجلنرة
وقرروإل الفلررل غررابو عسررى الن ررر يف التصررديق عسررى االتلاقيررة الدوليررة حلمايررة وقرروإل ي ر العمررا
اع رراجرين وأف رراد أسرررهم ،فض ر ا عررن الربوتو ررو االختيرراي اعسحررق ابلع ررد الرردوي اخلرراد ابحلقرروإل
اعدنية وال ياسية ،والربوتو و االختياي التلاقية وقوإل األش اد ذو ااعاقة.
 -٦ويف عررا  ،٢٠١٢قامررت اعقررريا اخلاصررة اععنيررة ابالجترراي ابألش ر اد ،وخباصررة الن رراء
واألطلررا  ،بررزريا يإيررة ملن غررابو  ،يف الل ر ا مررن  ١4ملن  ١8أري/مررايو .وأوصررت تصرردإل
غابو عسى اتلاقية العمرا اعنرزلي لعرا  )١89(٢٠١١عن مرة العمرل الدوليرة واالتلاقيرة الدوليرة
حلمايررة وقرروإل ير العمررا اع رراجرين وأفرراد أسرررهم .وأوصررت أيضرا تواصررل غررابو التعرراو
الوثيرق مر من مررة األمرم اعتحرردا لسفلولررة (اليوني ر ) ،وملو ررية األمررم اعتحردا ال ررامية لشر و
ال جئ  ،واعن مة الدولية لس ررا ،وأ جترر دياسرة وطنيرة ابلتعراو مر و راالت األمرم اعتحردا
من أجل اختاذ ملجراءات فعالة وم تدامة علافحة االجتاي ابللشر(.)١٠
 -٧وش عت من مة األمم اعتحدا لس بية والعسم والثقافة (اليوني
عسى اتلاقية ملافحة التمييز يف لا التعسيم(.)١١

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

) غابو عسى التصرديق

()١٢

 -8أوصررت اعقررريا اخلاصررة اععنيررة ابالجتراي تقررو غررابو بتملر الس نررة الوطنيررة حلقرروإل
اان ا  ،مبا يف ذلك عرن طريرق تروف اعيزانيرة اللافيرة وأمرا ن اعلاترج ،مرن أجرل التوعيرة بشرة
االجتاي والتعامل م الشلاوى اعتعسقة ابالجتاي(.)١3
 -9وأوصت اعقريا اخلاصة تقو غرابو ابلتع يرل شنشراء ا سرح الروط علافحرة ومنر
االجترراي اعنصررود عسي ر يف قررانو ملافحررة االجترراي ،و لالررة أ تةنرراو بتسررك ا يئررة م ر ولية تنليررذ
ويصد وتقييم األنشفة الرامية ملن ملافحة ي أشلا االجتاي(.)١4

رابع ا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
اإلنساين الدويل الساري
ألف -املسائل الشاملة
 -١املساواة و دم التمييا

()١٥

 -١٠أعربت الس نة اععنية ابحلقوإل االقتصادية واالجتماعية والثقافية عرن قسق را أل الدسرتوي
والتشرريعات ال تللررل ترروف لايررة امسررة مررن ي ر أشررلا التمييررز .وأوصررت تعتمررد غررابو
مشروع قانو عا علافحة التمييز يضمن احلماية اللعالة جلمي األش اد من التمييز(.)١٦
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 -١١وأوصررت الس ن ررة اععنيررة ابلقض رراء عس ررى التمييررز ررد اع ررأا تضررمن غ ررابو دس ررتويها
أو تش رريعاذا ذات الص ررسة األخ رررى تعريل ر ا ص رررح ا لستميي ررز يتص رردى لستميي ررز اعلاش ررر والتميي ررز غ ر
اعلاشر والتمييز يف ا ا اخلاد ،مل افة ملن أولا بشة احلقوإل اعت اوية لسمرأا(.)١٧
 -١٢ويول ررت الس ن ررة اععني ررة ابلقض رراء عس ررى التميي ررز ررد اعر ررأا ابعتم رراد االسر ر اتي ية الوطنير رة
لسم اواا واانصاف ب اجلن ( .)١8وأوصرت تنشرغ غرابو ةليرة وطنيرة دائمرة تلرو م ر ولة
عن تعزيز ولاية وقوإل اعرأا وملافحة أ شلل من أشلا التمييز د اعرأا(.)١9
 -١3وأوصت الس نة اععنية ابلقضراء عسرى التمييرز رد اعررأا تسبري غرابو ير األولرا
التمييزيررة يف القررانو اعرردين ،مبررا يف ذلررك تسررك اعتعسقررة بتعرردد الزوجررات ،وملعررادا الن ررر يف ي ر
األول ررا التمييزي ررة م ررن ق ررانو العق رروابت ،و تت ررذ ي ر الوس ررائل التش رريعية ال م ررة حلماي ررة
وقوإل اعرأا ،وال سيما فيما يتعسق شق را يف اعر ا  .وقردمت الس نرة اععنيرة ابحلقروإل االقتصرادية
واالجتماعية والثقافية توصيات مماثسة(.)٢٠
 -١4وأواطررت جلنررة وقرروإل الفلررل عسم ر ا ابعتمرراد خفررة لس ررلا األصررسي وو ر بررر م
متلامل من أجل ملاتوة خدمات الصحة والتعسيم واخلدمات االجتماعية لألقزا  ،بيد أهنا أعربرت
عن قسق ا أل األطلا األقزا ال يزالرو أشرد اللئرات رعلا ب رلج تعر ر م لستمييرز بوجر عرا .
وأوصررت تعتمررد غررابو ق رانو ا حلمايررة الشررعوب األصررسية( .)٢١وأاثيت الس نررة اععنيررة ابحلقرروإل
االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة والس نررة اععنيررة شقرروإل األشر اد ذو ااعاقررة شرواغل مماثسررة
فيما يتعسق مب موعات األقزا (.)٢٢
 -٢التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()٢3

 -١٥أعربررت الس نررة اععنيررة ابحلقرروإل االقتص رادية واالجتماعيررة والثقافيررة عررن القسررق مل اء ب ر ء
وت ر ا تفرروير سياسررة ااص ر ي الزياعرري وتنليررذها .ووثررت غررابو عسررى و ر وتنليررذ اس ر اتي ية
لإلصر ي الزياعرري تلررو فعالررة ومت ررقة ،ترمرري ملن مل الررة العوائررق الررر تقر دو مسليررة األيا رري
وتضمن التمت ابألمن العقاي والوصو ملن القروض واععدات الزياعية والتلنولوجيا(.)٢4

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()٢٥

 -١٦يف ع ررا  ،٢٠١٢أواط ررت جلن ررة مناهض ررة التع ررذيج عسمر ر ا ابجل ررود ال ررر تل ررذ ا غ ررابو
لتح ر األو راع يف ال ر و واحلرد مرن ا ت را ال ر و بشرلل لر  .غر أهنرا أبردت قسق ررا
مل اء ترررد ال ررروف ال ررائدا يف ال ر و  ،ومل اء انعرردا اععسومررات بشررة تفليررق القررانو اععتمررد
يف  ٢٦ررانو األو /دي ررمرب  ٢٠٠9الررذ يررنى عسررى متابعررة أفضررل لسعقرروابت و ر ملدايا
األو رراع يف ال ر و  .وأوصررت تضرراع غررابو ج ودهررا لتح ر األو رراع يف ال ر و ،
واحلرد بشرلل لر مرن ايتلراع معرردالت اال ت را يف ال ر و  ،خاصررة يف سر ن مدينرة ليربفيررل
اعر ز  ،والس وء ملن تداب غ اوت ا ية ،وخلض مدا احللح االوتيراطي ،واحلررد عسرى فصرل
القصر عن اللالب  ،وفصل األش اد اعت م عن اعدان  ،والن اء عن الرجا (.)٢٦
َّ

GE.17-14844

3

A/HRC/WG.6/28/GAB/2

 -١٧وأعرب ررت الس ن ررة اععني ررة شق رروإل األش ر اد ذو ااعاق ررة ع ررن القس ررق مل اء االوت ررا غر ر
الف رروعي لألشر ر اد يف اع س ررات اعت صص ررة عس ررى أس ررام ملع رراقت م وورم رراهنم م ررن احلري ررة عس ررى
أس ررام ااعاق ررة ،مب ررا يف ذل ررك ااعاق ررة النل ررية  -االجتماعي ررة .وأوص ررت تسب رري غ ررابو ير ر
التشريعات الرر أتذ شوالرة الشر ى ملن اع س رات دو موافقتر احلررا واع رتن ا ،و ير القروان
الر جتيز سسل وريت عسى أسام ااعاقة(.)٢٧
 -١8وأعربررت جلنررة مناهضررة التعررذيج عررن أسررل ا أل غررابو ة تنشررغ بعررد ةليررة وطنيررة عن ر
التعذيج بعد تصديق ا عسى الربوتو و االختيراي التلاقيرة مناهضرة التعرذيج وغر مرن رروب
اععامسة أو العقوبة القاسية أو ال ملن انية أو اع ينة(.)٢8
 -١9وأعربررت الس نررة اععنيررة ابلقضرراء عسررى التمييررز ررد اعررأا عررن قسق ررا مل اء اسررتمراي اععرراي
الثقافيررة واعمايسررات والتقاليررد ال ررسلية ،والو ررت أ القوالررج النمفيررة ت ر م يف اسررتمراي العنر
واعمايسررات الضررايا رد اع ررأا .وأوصررت تق ررو غررابو ابعتمرراد أولررا قانونيررة ررر وا
األطلررا وممايسررات ال مررل و وا ال جل ررسل واجل ررائم اعرتللررة يف ملطرراي الفقرروم التقسيديررة ،وبو ر
اسر اتي ية شررامسة ببيررة القضرراء عسررى القوالررج النمفيررة واعمايسررات الضررايا .وأاثيت جلنررة وقرروإل
الفلل وجلنة مناهضة التعذيج شواغل مماثسة(.)٢9
 -٢٠وأعربررت جلنررة مناهضررة التعررذيج عررن قسق ررا مل اء التقررايير الررر تليررد العقوبررة اللدنيررة
ال تزا متايم يف اعنا واعدايم .ووثت غابو عسى و ر ي أشرلا العقوبرة اللدنيرة لألطلرا
يف ي ال ياقات ،وتش ي األمناو ااجيابية وغ العنيلة والتشاي ية ل بية األطلا (.)3٠
 -٢١وأعرب ررت جلن ررة وق رروإل الفل ررل ع ررن قسق ررا مل اء االدع رراءات اعتعسق ررة ابيتل رراب اعت ررداءات
جن ررية مررن قألررل أف رراد ق روات ولررب ال ر البابونيررة .ووثررت الس نررة ذاذررا غررابو عسررى ررما
التحقيررق ال رري واللعررا يف ادعرراءات االسررتب واالعتررداء اجلن رري ررد األطلرا يف وييررة
أفريقيا الوسفى من قلل جنود غابوني (.)3١
 -٢إقامة العدلا مبا فيها مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون
 -٢٢أوصررت جلنررة مناهضررة التعررذيج غررابو ابعضرري قرردما يف ملص ر ي الن ررا القضررائي الررر
بدأت  ،وتعزيز الترداب الراميرة ملن ملافحرة ال رسو يات اعنحرفرة ،ال سريما الل راد الرذ مرن شرةن
عرقسة التحقيقات واحملا مات اع تقسة والنزي ة واع ئمة بشة أعما التعذيج وملدانة اجلناا(.)3٢
 -٢3ويولررت الس نررة اععنيررة ابلقضرراء عسررى التمييررز ررد اع ررأا ابعتمرراد مرسررو بشررة تن رريم
وعمل ملاترج اع راعدا القانونيرة ،والترداب الرر اخترذذا غرابو لتوعيرة الن راء شق رن يف الس روء
ملن القضاء .غ أهنا أعربت عن القسق مل اء استمراي العوائق الر تواج را اعررأا يف الس روء اللعرا
ملن القضرراء .وأوصررت تعررز غررابو التررداب اعت ررذا لترروف اع رراعدا القانونيررة ا انيررة لسن رراء
ال يت يلتقر لسموايد اعالية اللافية ،وحمايبة احلرواجز االجتماعيرة والثقافيرة الرر قرد تواج را اعررأا
يف الس وء ملن القضاء ،و ردا عدد ا يا ل القضائية يف اعناطق الريلية(.)33
 -٢4ويولررت الس نررة اععنيررة شقرروإل الفلررل ابلقررانو يقررم  ،٢٠١٠/39الررذ أةنشررغ مبوجل ر ن ررا
حما م خمصصة لألطلا  ،ويع ف ابألطلا اع الل لسقرانو ضرحار .وأوصرت تضرمن غرابو
اور ر ا ةياء الفل ررل أثن رراء ااجر رراءات القض ررائية ،وفقر را لسق ررانو يق ررم  ،٢٠١٠/39وأ تع ررل شنش رراء
مرافق منلصسة الوت ا الفلل يف ي مرا ز االوت ا وال و يف ي اعقاطعات(.)34
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ررن غررابو ن ررا ملقامررة العررد لضررما
 -٢٥وأوصررت اعقررريا اخلاصررة اععنيررة ابالجترراي
لالررة انعقرراد احمللمررة اجلنائيررة ابنت ررا  ،ويف الوقررت
سرررعة اللصررل يف قضررار االجترراي مررن خ ر
نل ر أ تضررمن وقرروإل احملا مررة العادلررة مبررا يتلررق م ر الررن القررائم عسررى وقرروإل اان ررا مل اء
العدالررة اجلنائيررة .وأوصررت تللررل غررابو و ر مصرراا الفلررل اللضررسى يف صررميم ااجرراءات
القضائية وااجراءات اادايية األخرى اعتعسقة ابألطلا الضحار(.)3٥
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

()3٦

 -٢٦يف عررا  ،٢٠١٦أعرررب األم ر العررا عررن قسق ر العميررق مل اء العن ر يف غررابو عقررج فررو
الررئيح عسرري بونبررو يف االنت رراابت ،وأعرررب عررن أسررل لس ررائر يف األيواي خر اع رراهرات الررر
ن مت يف أعقاب االنت اابت الرائسية .وشدد األمر العرا عسرى أ يرة اسرت دا الوسرائل ال رسمية
والقانونية وصرا ،فيما يتعسق بنتائ االنت اابت الرائسية(.)3٧
 -٢٧ويولررت الس نررة اععنيررة ابلقضرراء عسررى التمييررز ررد اع ررأا اباللت رزا ال ياسرري بررزردا متثيررل
اعرأا يف احلياا ال ياسية وهيئات اختاذ القراي ،ومبشروع القانو الذ ينت رر التصرديق عسير بشرة
اسررتحدا ن ررا لسحصررى لتمثيررل اع ررأا يف الربعررا  .وأوصررت تعررز غررابو متثيررل اع ررأا عسررى
قد اع اواا م الرجل يف احلياا ال ياسية والعامة(.)38
 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()39

 -٢8أعربررت الس نررة اععنيررة ابلقضرراء عسررى التمييررز ررد اع ررأا ،يف معرررض ملشررايذا ملن اعتمرراد
القررانو يقررم  ٢٠٠4/٠9بشررة من ر وحمايبررة االجترراي ابألطلررا  ،عررن قسق ررا مل اء التقررايير ال روايدا
ع ررن االجت رراي ابلن رراء واللتي ررات .وأوص ررت جلن ررة مناهض ررة التع ررذيج تع ررد غ ررابو الق ررانو
يق ررم  ٢٠٠4/٠9شي ررّ جي ررر ير ر أش ررلا االجت رراي ،وال س رريما االجت رراي ابألشر ر اد ألغر رراض
ال ر را واالسررتب اجلن رري أو االس ر قاإل .وأوصررت جلنررة وقرروإل الفلررل ت ررتعرض غررابو
القانو يقم  ٢٠٠4/٠9وفق ا لربوتو و من وقم ومعاقلة االجتراي ابألشر اد ،وخباصرة الن راء
واألطل ررا  ،اعلم ررل التلاقي ررة األم ررم اعتح رردا علافحر ررة اجلرمي ررة اعن م ررة ع رررب الوطني ررة (بروتو ر ررو
ابل مو) ،وأ تعز جلا اعقاطعات عن االجتاي ابألطلا وملافحت (.)4٠
 -٢9وأعربت جلنة وقوإل الفلل عن قسق ا مل اء عرد ملبررا اتلاقرات ثنائيرة بر غرابو وبسردا
األطلررا اعت ررر ألررم األصررسية ،وال سرريما بررنن وتوغررو ومرراي وني ر ر .وأوصررت توق ر غررابو
اتلاقررات ثنائيررة مر بسرردا األطلررا اعت ررر ألررم األصررسية ،ينلبرري أ تشررمل تررداب ترمرري ملن تي ر
()4١
ااجراءات القضائية د اعشتل بقيام م ابالجتاي ابألطلا وتقدمي الدعم لألطلا الضحار .
 -3٠وأوصت اعقريا اخلاصة اععنية ابالجتاي ابلتنليذ اللامرل لربوتو رو ابل مرو ،الرذ يتفسرج مرن
غررابو اخترراذ تررداب فعالررة وشررامسة عن ر وملافحررة االجترراي ابألش ر اد وت رري وت ر ا عمسيررة ملص ر ي
القررانو الررذ سرروف حمرري وي رراعد ي ر الضررحار ،فض ر ا عررن م وقررة اعت ررين ومعرراقلت م(.)4٢
وفيمررا يتعسررق بتقرردمي خرردمات الرردعم لضررحار االجترراي ،أوصررت ختصررى غررابو اعتمررادات لتقرردمي
الدعم اعناسج ،مبرا يف ذلرك ملنشراء م جرغ منلصرسة لألطلرا اعت رر ألرم عسرى النحرو اعنصرود عسير
يف الدليل ااجرائي الوط  ،وأخرى لسلالب  ،مبا يف ذلك خاي العاصمة(.)43
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 -٥احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية

()44

 -3١ريت الس نة اععنية شقوإل الفلل توصيت ا ال ابقة ووثت غابو عسى ااسرراع بتنقري
تشريعاذا ببية التة د من أ احلد األدىن ل ن الزوا هو  ١8سنة لسلتيات ،واختاذ ي الترداب
ال مة لسقضاء عسى وا األطلا (.)4٥
 -3٢وأوصررت الس نررة اععنيررة شقرروإل األش ر اد ذو ااعاقررة تسبرري غررابو عسررى اللرروي
اعادا  ٢٠4واألولا ذات الصسة مرن القرانو اعردين الرذ يرنى عسرى تقييرد الرزوا لألشر اد
ذو ااعاقة ،عسى قد اع اواا م اآلخرين(.)4٦

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية
 -33وث ررت الس ن ررة اععني ررة ابحلق رروإل االقتص ررادية واالجتماعي ررة والثقافي ررة غ ررابو عس ررى ررما
مراجعررة احلررد األدىن لألجرروي ابنت ررا  ،وملنلرراذ احلررد األدىن لألجرروي يف القفرراع العررا واخلرراد،
وتعزيز ج ودها الرامية ملن تن يم االقتصاد غ الرإي(.)4٧
 -34والو ررت الس ن ررة اععني ررة ابحلق رروإل االقتص ررادية واالجتماعي ررة والثقافي ررة مر ر القس ررق ع ررد
اع رراواا يف اللرررد واععامسررة ب ر اع ررأا والرجررل فيمررا يتعسررق ابحلصررو عسررى العمررل .وأوصررت
ترردي غررابو ص رراوة يف قررانو العمررل ملرردأ األجررر اعت رراو لقرراء العمررل ذ القيمررة اعت رراوية
لسرجل واعرأا .وقدمت لس نة اععنية ابلقضاء عسى التمييز د اعرأا توصيات مماثسة(.)48
 -3٥والو ررت اعقررريا اخلاصررة اععنيررة ابالجترراي أ قررانو العمررل حرردد احلررد األدىن مررن معرراي
احلماية يف لا العمل ،مبا يف ذلك احلد األدىن لألجوي ،و ديد ساعات العمل ،وتوف ااجا ا
اعدفوعررة األج ررر والعم ررل اا ررايف .م ررا أ تشرربيل األطل ررا دو س ررن  ١٦عام را حم رروي ،يهن را
ابالستثناءات اعمنووة مبوجج مرسو بشرة اقر اي مشر ن مرن و يرر العمرل وو يرر الصرحة العامرة
وو ير ال بية الوطنيرة .ومر ذلرك ،ويغرم أ تلتريا أمرا ن العمرل واعنرا مرن قلرل ملتشري العمرل
منصود عسي (اعادا  4من قانو االجتاي ابللشر) ،يف واق األمرر ،فر رحار االجتراي ابللشرر،
وخاصة العما اعنزليو  ،ديا ما ي تليدو من هذ احلماية(.)49
 -٢احلق يف الضمان االجتما ي
 -3٦أوص ر ررت الس ن ر ررة اععني ر ررة شق ر رروإل األشر ر ر اد ذو ااعاق ر ررة تنل ر ررذ غ ر ررابو الق ر ررانو
يق ررم  9٥/١9بش ررة تن رريم الرعاي ررة االجتماعي ررة لألشر ر اد ذو ااعاق ررة واعتم رراد ال ياس ررات
والتداب ال مة ،لتعزيز فرد العمل يف سوإل العمل اعلتووة يف القفاع العا واخلاد(.)٥٠
 -3٧وأعربررت الس نررة ذاذررا عررن القسررق مررن أ احلمايررة االجتماعيررة القائمررة اع صصررة لألش ر اد
ذو ااعاقة وأسرهم ال تللي لضما م توى معيشي الئق(.)٥١
 -38ويولررت جلنررة وقرروإل الفلررل شنشرراء الصررندوإل الرروط لسم رراعدا االجتماعيررة وشديا
شرللات األمررا االجتمراعي يف اسر اتي ية االسرتثماي اللشررر  .وأوصرت تعتمررد غرابو عسررى
وج ر ر ال ر رررعة مشر ررروع التش ر رري الرامر رري ملن ر ر احلماير ررة االجتماعير ررة و تةليأ ر ر ال ر رربام
االجتماعية ببية ملي ء األولوية لألطلا احملروم (.)٥٢
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 -٣احلق يف مستوى معيشي الئق

()٥3

 -39الو ررت الس ن ررة اععني ررة ابحلق رروإل االقتص ررادية واالجتماعي ررة والثقافي ررة بقس ررق أ الباللي ررة
الع مرى مررن سررلا غررابو يعيشرو يف فقررر ،عسررى الرررغم مررن تنليرذ اسر اتي ية لسحررد مررن اللقررر.
وأوص ررت ت ر ر غل ررو عس ررى أ تعف رري اس ر اتي ية احل ررد م ررن اللق ررر وتعزي ررز العمال ررة األولوي ررة
لت صيى اعوايد يف حمايبة اللقر يف اعناطق احلضرية ويف أشد اعناطق فقرا .وقدمت لس نة اععنيرة
ابلقضاء عسى التمييز د اعرأا توصيات مماثسة(.)٥4
 -4٠ويولت الس نة اععنية ابلقضراء عسرى التمييرز رد اعررأا ابلترداب الرر اخترذذا غرابو لتي ر
سليل وصرو الن راء عسرى االئتمرا اللرالغ الصربر .وأوصرت تقرو غرابو شير ء اهتمرا خراد
الوتياجات اعرأا الريلية ،و لالة ململانية مشاي ت ا يف عمسيات اختاذ القراي و رما اسرتلادذا عسرى
سليل متلافغ من اخلدمات األساسية واللىن التحتيرة ،واختراذ ترداب لستصرد لسحرواجز الثقافيرة الرر
تقيررد ةسررلل ويررا ا اع ررأا لررأليض ،وتوسرري لررا وصررو اع ررأا عسررى االئتمررا اللررالغ الصرربر سررعاي
فائدا من لضة(.)٥٥
 -٤احلق يف الصحة

()٥٦

 -4١يولررت الس نررة اععنيررة ابلقضرراء عسررى التمييررز ررد اع ررأا ابعتمرراد ال ياسررة الوطنيررة لسصررحة
وااجناب لسل ا  ،٢٠١٥-٢٠٠٦واخلفة الوطنية لستنمية الصحية لسلر ا  ،٢٠١٥-٢٠١١واخلفرة
االس اتي ية الوطنية علافحة ف وم نقى اعناعة اللشرية/اايد لسل ا .)٥٧(٢٠١٥-٢٠٠8
 -4٢وأوص ررت جلن ررة وق رروإل الفل ررل تض ررمن غ ررابو وص ررو األطل ررا ال جئر ر وط ررال
الس روء عسررى اخلرردمات الفليررة اع ئمرة واالسررتلادا اللعسيررة مررن الصرندوإل الرروط لستررةم الصررحي
والضما االجتماعي(.)٥8
 -43وأوصررت الس نررة اععنيررة ابلقضرراء عسررى التمييررز ررد اعررأا تعررز غررابو التررداب الراميررة
ملن توسرري نفرراإل التوعيررة يف لررا الصررحة واحلقرروإل اجلن ررية وااجنابيررة ،و ردا ململانيررة وصررو
الن اء عسى موان احلمل اآلمنة واعي ويا ،و ما ملاتوة ااج اض بشلل قانوين(.)٥9
 -44وأعرب ررت الس ن ررة ذاذ ررا ع ررن القس ررق مل اء االيتل رراع الللر ر غر ر اعتناس ررج يف ع رردد الن رراء
اعصرراابت بل ر وم نقررى اعناعررة اللش ررية/اايد  ،وايتلرراع معرردالت انتقررا الل ر وم مررن األ ملن
الفلل وحمدودية اعتاي من اخلردمات اعتصرسة بلر وم نقرى اعناعرة اللشررية/اايد  .وأوصرت
تلث ر غررابو التررداب اعت ررذا مررن أجررل خلررض معررد االنتشرراي اللل ر غ ر اعتناسررج لل ر وم
نقى اعناعة اللشرية/اايد فيما ب الن اء ،وانتقا الل وم من األ ملن الفلرل .وقردمت جلنرة
وقوإل الفلل توصيات مماثسة(.)٦٠
 -4٥وأعربت الس نة اععنية شقروإل األشر اد ذو ااعاقرة عرن القسرق أل األشر اد ذو
ااعاقررة النل ررية  -االجتماعيررة أو الللريررة ال حصررسو عسررى أعسررى م ررتوى مررن الص رحة ميلررن
بسوغر  ،عسررى قررد اع رراواا مر اآلخررين ،مررا أنر ال ي ررم ررم مبمايسررة وق ررم يف اعوافقررة احلرررا
واع ررتن ا فيمررا يتعسررق ابلترردخ ت الصررحية .وأوصررت تت ررذ غررابو اخلفروات ال مررة البرراء
التشريعات الرر تقيرد ورق األشر اد ذو ااعاقرة يف اعوافقرة احلررا واع رتن ا وأ ت رن القروان
الر تع ف صراوة ألذا احلق لسلرد وو ر اعوافقة ابلو الة من طرف اثلّ(.)٦١
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 -٥احلق يف التعليم

()٦٢

 -4٦أوصررت الس نررة اععنيررة شقرروإل األشر اد ذو ااعاقررة تت ررذ غررابو ير التررداب
ال مة ،مبا يف ذلك التداب ذات الفاب التشريعي ،لضما توف التعسيم اجليرد الشرامل لألطلرا
ذو ااعاقة يف اعدايم العادية داخل لتمعاذم(.)٦3
 -4٧وأعربررت الس نررة اععنيررة ابلقضرراء عسررى التمييررز ررد اع ررأا عررن قسق ررا مل اء االيتلرراع اللررالغ
الش رردا عع ررد الت رررب يف اع ررروست االبتدائي ررة والثانوي ررة ،وت رردين مع رردالت ت ر ر يل اللتي ررات يف
اع توى اجلامعي ،وانتشاي العن اجلن ي د اللتيات يف اعدايم ،وايتلاع معد األمية بشلل
غ متناسج ،ال سيما يف أوساو ن اء الرير  .وأوصرت تقرو غرابو بتعزيرز برال را الوطنيرة
الرامية ملن لالرة مواصرسة اللتيرات لدياسرت ن ،وملنلراذ سياسرة ال ملرا في را لست راهل مل اء العنر
اجلن ي والتحرر اجلن ري يف اعردايم .وأوصرت الس نرة اععنيرة ابحلقروإل االقتصرادية واالجتماعيرة
والثقافي ررة تتص رردى غ ررابو لألس ررلاب العميق ررة ل نقف رراع ع ررن الدياس ررة والرس رروب وأ تعتم ررد
سياسة حملو األمية والتعسيم غ الن امي(.)٦4
 -48وأوصت اليون رلو بتح ر ن را التعسريم الروط  ،و ردا ململانيرة احلصرو عسرى التعسريم
اجليررد لس مي ر ( .)٦٥وع ر وا عسررى ذلررك ،أوصررت اليون ررلو ختلررض غررابو معرردالت اللاقررد
التعسيمي وترف معدالت االلتحاإل ابعدايم(.)٦٦
 -49وأثناء اجلولة ال ابقة ل ستعراض الدوي الشامل ،أ أ
ةوصيجلت غرابو بتعزيرز اور ا وقروإل
اان ررا  ،وال سرريما يف لررا التعسرريم ،ومواصررسة ب ررام ملذ رراء الرروعي العررا لو ر وررد لسعقرراب
الل رردين يف اع رردايم( .)٦٧وابا ررافة ملن ذل ررك ،ع تشر ر ي غ ررابو عس ررى التنلي ررذ اللام ررل لق ررانو
التعسرريم لعررا  ،٢٠١٢وختصرريى م روايد أ رررب مررن اعيزانيررة لقفرراع التعسرريم مررن أجررل ر نوعيررة
التعسيم ،سعيا ملن قيق ا دف  4من أهداف خفة التنمية اع تدامة لعا .)٦8(٢٠3٠

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -١النساء

()٦9

 -٥٠أعربت اعقريا اخلاصرة اععنيرة ابالجتراي عرن قسق را مل اء االجتراي ابلن راء واللتيرات ألغرراض
االسررتب اجلن رري واللبرراء .وأشررايت ملن أ اخلسر بر االجترراي ابألشر اد عسررى سررليل احلصررر
وب االجتاي ابلعما األطلا ينفو عسى خماطر ليح أقس ا ملغلا اللتيات والن اء مرن رحار
االستب اجلن ي ألغراض جتايية واستلعادهم من احلماية(.)٧٠
 -٥١وقالت ملهنا تشاطر األخصائي االجتماعي الذين التقت م أثناء ريذا ملن غابو القسق
مررن أ وا األطلررا الق ررر واالسر قاقي ةحتمررل أ يلررو أ ثررر انتشررايا مررن العرردد القسيررل مررن
احلاالت اعلسغ عن ا(.)٧١
 -٥٢وأوصت تقو غابو شماية وم اعدا ي حار االجتاي ،مبن في م الضحار من
الللرراي ،مر االور ا اللامررل عررا ررم مررن وقرروإل اان ررا  ،وأ تةضر أرمن هن را قائمرا عسررى وقرروإل
اان ا يف التحقيق يف قضار االجتاي ابللشر(.)٧٢
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 -٢األطفال
 -٥3الو ررت اعق ررريا اخلاص ررة اععني ررة ابالجت رراي وص ررو و رراالت اجت رراي داخس رري ابألطل ررا يف
غابو  .ويف الباللية الع مى مرن احلراالت ،تلر أ اللتيرات الضرحار يعمسرن يف لرا االسر قاإل
اعنزي وبعض ن من حارت الرزوا الق رر واالسر قاقي واالسرتب اجلن ري ألغرراض جتاييرة،
يف و ر ر أ اللتير ررا يرةت ر ررر ألر ررم ألغ ر رراض العمر ررل الق ر رررى واالسر ررتب ي( .)٧3وأوصر ررت مبعاجلر ررة
األس ررلاب اجلذيي ررة ل جت رراي ،ال يف غ ررابو بص ررلت ا اللس ررد اعقص ررد فح ررج ،ب ررل أيضر ر ا يف بس رردا
اعصدي وبسدا العلوي ،مبرا يشرمل اعمايسرات التقسيديرة غر اخلا رعة لستن ريم ،وذلرك ممسرة أمروي
من ا مليسا األطلا لسعيا م أقايب وأسر غابونية غنية مقابل أدائ م أعماالا منزلية(.)٧4
 -٣األشخاص ذوو اإل اقة

()٧٥

 -٥4أوصررت الس نررة اععنيررة شقرروإل األشر اد ذو ااعاقررة تقررو غررابو شجيرراد و ررما
س عمل الس نرة الوطنيرة ادمرا األشر اد ذو ااعاقرة وملنشراء جلنرة الرصرد والتقيريم يف لرا
التنمية االجتماعية(.)٧٦
 -٥٥وأعربر ررت الس نر ررة اععنير ررة شقر رروإل األش ر ر اد ذو ااعاقر ررة عر ررن قسق ر ررا مر ررن أ غر ررابو
ة تصرردإل عسررى معاهرردا مررا ا ،الررر تررنى عسررى نلرراذ األشر اد اعللرروف  ،و ررعيلي اللصررر،
أو ذو ملعاقات أخرى يف قراءا اعفلوعات ملن اعواد اعنشويا(.)٧٧
 -٥٦وأواطررت جلنررة وقرروإل الفلررل عسم را ابلتررداب القفاعيررة الررر اختررذذا غررابو يف لرراالت
الصررحة والتعسرريم والتبذيررة وال في ر واحلمايررة للائرردا األطلررا ذو ااعاقررة ،ووثررت غررابو عسررى
و اس اتي ية شامسة ادما األطلا ذو ااعاقة(.)٧8
 -٥٧وأوصررت الس نررة اععنيررة شقرروإل األش ر اد ذو ااعاقررة بقرروا تسبرري غررابو أن مررة
اخترراذ الق رراي ابلو الررة والوصرراية اعنصررود عسي ررا يف القررانو اعرردين ،وأ ت ررتعيض عن ررا ن مررة
داعمة الختاذ القراي وتعز استق لية األش اد ذو ااعاقة ومليادذم ويغلاذم(.)٧9
 -٥8وأعربر ررت الس نر ررة ذاذر ررا عر ررن القسر ررق أل قر ررانو االنت ر رراابت يتضر ررمن قير ررودا عسر ررى ور ررق
األشر اد ذو ااعاقررة يف التصررويت ،مبررن يف ذلررك األشر اد "احمل رروي عسرري م" أو اخلا ررع
أل نوع ةخر من احلرما من األهسيرة القانونيرة .وأوصرت تقرو غرابو شلبراء األولرا ذات
الصسة يف قانو االنت اابت و ما جعل ي مراول االنت اابت متاوة ابللامل(.)8٠
 -٥9وأوصررت الس نررة ذاذ ررا تض ر غ ررابو اخلرردمات ا تمعي ررة الشررامسة لألش ر اد ذو
ااعاقررة و تت ررذ التررداب ال مررة عن ر عررز األش ر اد ذو ااعاقررة أو فصررس م عررن ا تم ر
احملسي وذلك شخلائ م داخل األسرا أو يف م س ات منلصسة أو يف ما ي مى "األوياء"(.)8١
 -٤األقليات والشعوب األصلية

()8٢

 -٦٠أعربت الس نة اععنية ابحلقوإل االقتصادية واالجتماعيرة والثقافيرة عرن أسرل ا لعرد وجرود
أ ملطرراي تشرريعي أو تن يمرري وا ر مررن شررةن أ جيعررل مررن اعمايسررات الراميررة ملن ملعمررا وررق
التشاوي اع لق واع تن م الشعوب األصسية أساسا يف ملطاي عمسيات اختاذ القرايات فيما يتعسق
ابس ررت ب اعر روايد الفليعي ررة يف أقاليم ررا التقسيدي ررة .وأوص ررت تض ررمن غ ررابو التفلي ررق اللع ررا
واعن ي علدأ التشاوي اع لق يف اعشاويات الر جتر م الشعوب األصسية(.)83
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رزود ابععسومررات عررن تفليررق ملرردأ التحديررد
 -٦١وأعربررت الس نررة ذاذررا عررن أسررل ا ألهنررا ة تر َّ
الررذايت لس ويررة الثقافيررة يف غررابو وبشررة وقرروإل اجلماعررات العرقيررة اعلرسررة يف القررانو  .وأوصررت
تلرم غابو يف قوانين ا لاية احلقوإل اعللولرة للافرة ا موعرات العرقيرة ،مبرا يف ذلرك احلرق
يف التمت ر بتنوع ررا الثقررايف ،وتقاليرردها ،وعاداذررا ،ولباذررا اخلاصررة ألررا ،فض ر ا عررن ي ر م رراهر
هويت ا وانتمائ ا الثقايف(.)84
 -٥املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا
 -٦٢أواط ررت الس ن ررة عسمر را ابععسوم ررات ال ررر ق رردمت ا غ ررابو بش ررة ط رررد األجان ررج ال ررذين
ال ميسلو واثئق من مدينة منليلرري يف وزيرا /يونير  ،٢٠١١وفقر ا لستشرري البرابوين الرذ يرنى
عسى استلعاد ل أجن قد يعرض الن ا العا أو األمن العا لس فرر أو ال حر شرروو ملقامتر ،
غ ر أهنررا أعربررت عررن قسق ررا مل اء انعرردا اععسومررات عررن اررروف اسررتلعاد ه ر الء األجانررج وعررد
معرفررة مررا ملذا ان ررت عمسيررة اخت رراذ ق رراي االس ررتلعاد متررت عس ررى م ررتوى ف رررد أو رراعي وم ررا ملذا
سرنحت ر الء اللرصرة لسفعررن يف هرذا القرراي ونترائ ذلررك .وأعربرت الس نررة عرن القسررق أيضر ا مل اء
ررد
انعدا اععسومات بشة او ا ملردأ عرد ااعرادا الق ررية ر الء األجانرج .وأوصرت
غابو عسى عد طرد أو ت سيم أو ملعادا أش اد ملن دو في ا من األسلاب احلقيقية مرا يردعو
ملن االعتقاد هنم سيواج و خفر التعرض لستعذيج ،وىت لو ا ه الء األش اد ال ميسلو
واثئررق ااقامررة فير  ،وأ تت ررذ ير التررداب لضررما تفليررق ملرردأ عررد ااعررادا الق ررية يف ير
احلرراالت ،مبررا في ررا احلرراالت اعشرراألة عررا وررد يف منليل رري وأ تةرتَّ ررذ الق ررايات بعررد الن ررر في ررا
عسى م توى فرد ال اعي وأ يتملن األش اد اععنيو من الفعن يف هذ القرايات(.)8٥
 -٦3وأوصت جلنة وقوإل الفلل تللل غرابو أ تلرو ملجرراءات ديرد صرلة ال جرغ الرر
خيض ا األطلا مستم و الس وء لانية وو نة التوقيت وأ حصل األطلرا ال جئرو عسرى الواثئرق
اع ئمة بوسائل من بين ا ااسراع يف تنليذ عمسية ملعادا هيلسة الس نة الوطنية ل جئ (.)8٦
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