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مووو ورقووا املعلومووا املقدمووة مووا اة ووا
بشأن غابون*

وواح ة امل وول ة

تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوما أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراععاد روريع
االستعراض الدوري الشامل .ويتضمن التقريعر خالصع لورقعا املعلومعا الع قعدمتها  3جهعا
مععن ااهععا صععاحل امل ععل ( )1إىل عملي ع االسععتعراض الععدوري الش عامل ،وهععو مقععدم يف ش ع ل
موجز تقيداً ابحلد األق ى لعدر ال لما .

اثنيا -املعلوما املقدمة ما اة ا

اح ة امل ل ة

ألف -نطاق االلت اما الدولية والتعاون مع اآلليا واهليئا الدولية حلقوق اإلنسان

()2

 -2أوصععن مة م ع اللقععاغ الثقععايف هععابون ن توجععا رعععود إىل املقععرر ا ععا املع ع قععوق
الشعوب األصلي لزايرد الللد و ن تةفذ التوصيا الواررد يف تقريرها املقدم إىل اامعي العامع يف
عام .)3(2016
 -3وأوص ععن مة م ع اللق ععاغ الثق ععايف ه ععابون ن ععقم حق ععوق الش عععوب األص ععلي املة ععو
عليها يف إعالن األمم املت دد بشأن حقوق الشعوب األصلي (.)4
__________

*

مل رر هذه الوثيق قلل إرساهلا إىل روائر القمج الت ريري يف األمم املت دد.
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 -4وذكر الورق املشقك  1ن هابون تلقن خالل ااول الثاني من االسعتعراض العدوري
الشامل ما جمموعا  156توصي  .وقللن  103وأخذ علماً بع  53مةها .ويُ هر تقييم جملموعع
مععن امل ععارر القانوني ع والوتئععة املتعلق ع قععوق اإلنسععان أن احل وم ع مل تةفععذ تةفيععذاًكععامالً مع ععم
التوصيا ال قللتها(.)5
 -5وأوصععن الورق ع املشععقك  1احل وم ع ن ععدر أولععواي ال عزايرا الر ي ع م ع كععل م ععن
املقععرر ا ععا املعع بتعزيععز و ايع احلععة يف حريع العرأي والتعلع واملقععرر ا ععا املعع ابسععتقالل
القض ععاد وا؛ ععام واملق ععرر ا ععا املعع ع ععاال اإلع ععدام خ ععارة القض ععاغ أو جع عراغا م ععوجزد
أو تعسفاً واملقرر ا ا املع ال املعدافع ععن حقعوق اإلنسعان واملقعرر ا عا املعع ابحلعة
يف حري ت وين اامعيا والتجم والفرية العامل املع ابالحتجاز التعسفي(.)6

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

() 7

 -6الح ن امللاررد العاملي إلهناغ مجي أشع ال العقوبع اللدنيع لألطفعال أن العقوبع اللدنيع
مش ععروع يف ه ععابون ،ره ععم التوص ععيا املت ععررد ره ععا الع ع ق ععدمتها اةع ع حق ععوق الوف ععل واةع ع
مةاهضع التعععذي واةع ا عرباغ األفريقيع املعةيع قععوق الوفععل ورفاهععا والتوصععيا املقدمع خععالل
ااول الثاني من االستعراض الدوري الشامل حلال هابون(.)8
 -7وأوصععن امللععاررد ه ععابون ن ععر بو ععوأ مجي ع أش ع ال العقوب ع اللدني ع لألطفععال يف
مجي األماكن ،م احقام اتفاقي حقوق الوفل وه ها من ص وك حقوق اإلنسان(.)9

يم -تنفيووال االلت امووا الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن مووع مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الوا ب التط يق
 -1املسائل املشرتكة بني القطا ا

املساواد وعدم التمييز

()10

 -8أش ععار مة مع ع اللق ععاغ الثق ععايف إىل أن م ععول "الق ععزم" يةو ععوي عل ععى رالال قدحيع ع
ومسيئ  .هع أن هعذا امل عول ال يعزال مسعت دماً علعى نوعاق واسع  .وعقع التوصعيا املقدمع
خالل ااول الثاني من االستعراض الدوري الشامل يف عام  ،2012اعتمعد هعابون التوصعيا
ال تعهد بتةفيذها من أجل مواصل إرمعاة السع ان األقعزام يف اجملتمع بشع ل ععام ومعن أجعل
القضاغ على التمييز دهم(.)11
 -9وأوصععن مة م ع اللقععاغ الثقععايف هععابون ن ت فععل مشععارك الشعععوب األصععلي يف عملي ع
صة القرار على مجي ال عد يف مجي املسائل ال متسها(.)12

التةمي والليئ واألعمال التجاري وحقوق اإلنسان

()13

 -10أشععار مة م ع اللقععاغ الثقععايف إىل أن االسععتثمار األجةععل الواس ع الةوععاق جعععل هععابون
واح ععدد م ععن أكث ععر رول ه ععرب أفريقي ععا ازره ععاراً ال ع ق ععة مع ععدالً عالي عاً نس ععلياً م ععن الة ععاتج الق ععومي
اإلمجايل .ه أهنا مماثل يف مستواي الفقر للللدان املة فض الدخل(.)14
2

GE.17-13581

A/HRC/WG.6/28/GAB/3

 -11وأشار مة م اللقاغ الثقايف أيضاً إىل أن هابون أجنز برانجماً حلفع الوليعع يرمعي إىل
ا؛اف ع علععى الغععااب املوع د والتةعول الليولععوجي يف الدولع  ،مععن خعالل إنشععاغ مةععاطة ميع  .هع
أن هععذه ااهععور الرامي ع إىل حف ع الوليع ع خلفععن رتراً سععللي علععى اجملتمعععا ا؛لي ع والشعععوب
األصلي  ،مبعا يف ذلعح حرماهنعا معن احل عول علعى املعوارر املرتلوع ابألاعاا التقليديع ل سع العرزق
وعلى املوارر الوليعي (.)15
 -12وأوصععن مة مع اللقععاغ الثقععايف هععابون ابلعمععل مععن أجععل إشعراك الشعععوب األصععلي ا؛ليع
يف جهور حف الليئ  ،ما من شأنا أن يش ل م سلاً مهماً يف خدم األهداف الليئي (.)16
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حة الفرر يف احلياد واحلري واألمان على ش

ا

()17

 -13أعربععن الورق ع املشععقك  1عععن االنزعععاة ألن ق عوا األمععن تسععت دم القععود املفرط ع وه ع
القانوني ع لتفريععة االحتجاجععا السععلمي  ،وال سععيما خععالل ف عقا االنت ععااب وعةععدما يع ععارض
املت اهرون ممارسا احل وم أو سياساهتا(.)18
 -14وأشار الورق املشقك  1إىل أن هةاك بعض احلاال ال تعرض فيها ص فيون لالعتقال
والتعذي واالحتجاز رون توجيا أي هتم إليهم .وابإل اف إىل ذلح ،تلقى بعضعهم هتديعدا ابلقتعل
من م ارر جمهولع ( .)19وأوصعن الورقع هعابون ن تت عذ خوعوا إلزالع القيعور املفرو ع علعى حريع
التعل و ن تعتمد إطاراً حلماي ال في من اال وهار والت ويف واملضايق (.)20
 -15وأفار الورق املشقك  1ن هةاك حاال جيري فيها اعتقال واحتجاز نشواغ اجملتم
املععدين يف وععروف ال إنسععاني ومهية ع ( .)21وأوصععن الورق ع هععابون ن ت ععف عععن ويععف نشععواغ
اجملتم املدين ومضايقتهم ومالحقتهم قضائياً(.)22

احلراي األساسي واحلة يف املشارك يف احلياد العام واحلياد السياسي

()23

 -16أشععار الورقع املشععقك  1إىل أن اهليئع التة يميع الوطةيع لوسععائا اإلعععالم ،أي اجمللععس
الع ععوط لالت ع ععاال  ،املسع ععاول عع ععن رصع ععد امتثع ععال وسع ععائا اإلعع ععالم للق ع عوان الوطةي ع ع ولقع ععانون
االت اال  ،تتعرض للتأث السياسي من احل ومع ( .)24وأوصعن الورقع هعابون ن تراجع وتععدل
قانون االت اال لضمان تواؤما م أفضل املمارسا واملعاي الدولي بشأن حري التعل (.)25
 -17وأوصععى كععل مععن الت ععالف العععاملي ملشععارك امل عواطة ومة م ع بريةفوريسععن ()Brainforest
والشل الديةامي ملة ما اجملتم املدين يف أفريقيا الفران فوني (الورق املشقك  )1هابون ن ت فل
وروف التمت ابحلراي التالي  :حريع ت عوين اامعيعا  ،وحريع التعلع  ،وحريع التجمع السعلمي وفقعاً
لل قععوق امل رسع يف العهععد الععدويل ا ععا ابحلقععوق املدنيع والسياسععي وإعععالن األمععم املت ععدد املتعلععة
ابملدافع عن حقوق اإلنسان وقرارا جملس حقوق اإلنسان  6/22و 5/27و.)26(31/27
 -18وأعربن الورق املشعقك  1ععن قلعة ابلعز إزاغ القيعور املفرو ع علعى ال ع في ووكعاال
وسعائا اإلععالم املسعتقل وإزاغ سعن قعوان تقييديع بشع ل جم عف تقععوض احلعة يف حريع التعلع ،
مبععا يف ذلععح قععانون االت ععاال ( .)27وأوصععن الورقع هععابون ن ت فععل لل ع في إم انيع العمععل
ري ورون خوف من االنتقام بسل اإلعراب عن رراغ انتقاري أو بسل تةاول موا ي تعتربها
احل وم حساس (.)28
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 -19والح ن الورق املشقك  1أن حري التعل واستقالل وسائا اإلعالم مقيدان :فقد قوعن
الس ععلوا يف ع ععام  ،2016عل ععى وج ععا ا ععو  ،خدم ع اإلنقن ععن ووس ععائل التواص ععل االجتم ععاعي
عق ع االحتجاجععا ععد االنت ععااب الر سععي ( .)29وأوصععن الورق ع ح وم ع هععابون ن متتة ع عععن
فرض الرقابع علعى وسعائل التواصعل االجتمعاعي ووسعائا اإلععالم التقليديع  ،وال سعيما خعالل الفعقا
احلساس من الةاحي السياسي  ،و ن ر على كفال حري التعل جبمي أش الا(.)30
 -20وأشععار الورقع املشععقك  ،1فيمععا يتعلععة ريع التجمع السععلمي ،إىل أن السععلوا الغابونيع
اسع ععت دمن القع ععود املفرط ع ع لتفريع ععة احتجاجع ععا سع ععلمي علع ععى السياسع ععا احل ومي ع ع وعلع ععى نتع ععائج
االنت ععااب الوطةيع لعععام  .)31(2016فلعععد إعععالن نتععائج االنت ععااب الر سععي  ،فرقععن قعوا األمععن
ابلقود احتجاجا ابست دام الغاز املسيل للدمول والقةابل ال وتي وخراطيم املياه الساخة (.)32
 -21والح ععن الورق ع املشععقك  1أن عملي ع إمتععام تسععجيل املة مععا ه ع احل ومي ع موول ع
بش ع ل ال مععربر لععا :ونتيج ع لععذلح ،يعمععل كث ع مععن املة مععا ه ع احل ومي ع ب ععف شععلا ر ي ع
حي ععجت مل مل ععر املوافقع ع بش ع ع ل هن ععائي عل ععى اعتماره ععا .والح ععن الورق ع ع املش ععقك  1ك ععذلح أن
املة مععا هع احل وميع تتعععرض لقيععور ال مععربر هلععا مععن جانع احل ومع الع قععد تتهمهععا ابلعمععل
ب ف ه قانوني  .ومي ن أن تست دم الدول الثغرا القائم يف إجعراغا التسعجيل السعتهداف
املة ما ه احل ومي ال تةتقد احل وم (.)33
 -22وذكععر الورق ع املشععقك  1أن مععدافع عععن حقععوق اإلنسععان ونشععواغ يف اجملتم ع املععدين
تعر عوا للمالحقع القضععائي والت ويععف واملضععايق واالعتععداغ ووقععوا ع ااي حلمععال تشععه مععن
أجل إفقار الثق فيهم ويف عملهعم( .)34وأوصعن الورقع املشعقك  1بتعوف بيئع أمةيع رمةع ألعضعاغ
اجملتم املدين لال والل بعملهم(.)35
 -23وأوصععن الورقع املشععقك  1هععابون اب ععاذ تععداب إلجيععار بيئع رمةع و قمع ومواتيع للمجتمع
املدين ،بوسائل مةها إلغاغ التداب القانوني والسياساتي ال تقيد احلة يف ت وين اامعيا (.)36
 -3احلقوق االقت ادية واال تما ية والثقافية

احلة يف مستوى معيشي الئة

()37

 -24الح ن مة م اللقاغ الثقايف أن الشعوب األصلي تعاين على معا يلعدو أكثعر معن ه هعا
بعد إنشاغ املةاطة ا؛مي يف هابون .فقد فرض إنشاغ متةزه إيفيةدو الوط عدراً معن القيعور علعى
اجملتمعععا ا؛ليع فيمععا يتعلععة ابلقععةا وصععيد األ ععاك ومجع الثمععار ،وهععو مععا أرى لععيس فقععا إىل
تةاقا قو هذه اجملتمعا بل كذلح إىل اخنفاض الفائض الذي تليعا ،وابلتايل اخنفعاض املعوارر
املتاح هلا لدف مثن احتياجاهتا الضروري  ،مبا يف ذلح تعليم األطفال أو األروي (.)38
 -4حقوق أشخاص حمدديا أو فئا حمددة

األطفال
 -25ذكععر امللععاررد العامليع إلهنععاغ مجيع أشع ال العقوبع اللدنيع لألطفععال كععذلح أن القععانون
املتعلععة ابلة ععام القضععائي حلماي ع األطفععال ر ععر بش ع ل صعري اسععت دام العقوب ع اللدني ع كععءجراغ
أتريععل يف املاسسععا اإلصععالحي  ،ول ععن ال يوجععد أي ح ععم يف القععانون ااةععائي بشععأن العقوب ع
اللدني القضائي (.)39
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 -26كمععا الح ععن امللععاررد أن احل وم ع  ،عق ع التوصععي ال ع قععدمتها رلي ع االسععتعراض الععدوري
الشامل يف عام  2008ر العقوب اللدني  ،أفار  ،يف عام  ،2012ن وزارد الشاون االجتماعي
ب عدر و ع قعانون بشعأن العمعل االجتمعاعي ،وأ عافن أنعا ال يعزال يعاقع  ،مبوجع القعانون القعائم،
علععى ممارسع العقوبع اللدنيع  .ويف عععام  ،2015أفععار احل ومع نععا ُشععرل يف صععياه قععانون األسععرد،
ول ن ال يغ الةهائي ملشرول القانون كانن ،حىت رذار/مارس  ،2017ه م تمل (.)40
 -27وأشععار امللععاررد إىل أن احل وم ع مععا فتئععن ،مةععذ ااول ع الثاني ع مععن االسععتعراض الععدوري
الش ععامل يف ع ععام  ،2012تلل ععز ع ععن ص ععياه ق ععانون جدي ععد بش ععأن األس ععرد وق ععانون جدي ععد بش ععأن
الوفععل ،فيمععا يتعلععة ابلعقوب ع اللدني ع لألطفععال .ه ع أنععا ،رهععم الت عزام الدول ع علععى ال عععيد الععدويل
بسن قانون ر ر مجي أش ال العقوب اللدني لألطفال ،مل يدرة ح ر هذه العقوبع يف مشعروعي
هععذين القععانون  .وابإل ععاف إىل ذلععح ،أوصععن امللععاررد ن يععةا مشععرول قععانون األسععرد ااديععد
ومشععرول قععانون الوفععل ااديععد علععى ح ععر العقوبع اللدنيع يف الليععن ويف مجيع ماسسععا الرعايع
اللديل والرعاي الةهاري (.)41
 -28والح ن امللاررد أن ممارس العقوب اللدنيع لألطفعال هع قانونيع يف مة ومع املاسسعا
عورد يف الليعن ويف مجيع
اإلصالحي واملدارس وبعض مراكز التعليم قلل املدرسعي ،ول ةهعا هع
ماسسا الرعاي اللديل والرعاي الةهاري (.)42
 -29وأشععار امللععاررد أيض عاً إىل أن احل وم ع ذكععر يف تقريرهععا إىل اة ع ا عرباغ األفريقي ع املعةي ع
قوق الوفل ورفاها أن املمارسا العرفي املتعلق ابلعقوب اللدني ال تزال قائم وأن معار تها "تعترب
تععدخالً يف احليععاد األس عري ا اص ع " .وأ ععافن احل وم ع يف ذلععح التقريععر أنععا ال توجععد تععداب حل ععر
العقوب اللدني إال فيما يتعلة ابملدارس .وأكد التقرير أنا ال يوجد أي تشري بشأن العةف العائلي(.)43
 -30والح ععن مة مع ع اللق ععاغ الثق ععايف بقل ععة مش ععروعي العقوبع ع اللدنيع ع لألطف ععال يف ه ععابون
وقععدمن توصععي ععدرد إىل الللععد ن ر ععر بشع ل صعري مجيع أشع ال العقوبع اللدنيع لألطفععال
يف مجي األماكن ،مبا يف ذلح اللين(.)44

األقليا والشعوب األصلي

()45

 -31أشار مة م اللقاغ الثقعايف إىل أن التضعارب القعائم بع جهعور حفع الوليعع وم عا
الشععوب األصععلي يةلع مععن مشعاكل جذريع يف اإلطعار القععانوين القعائم يف الللععد .وأ عافن املة مع
أن هابون ليس لديها تشري در بشأن الشعوب األصلي (.)46
 -32والح ن مة م اللقاغ الثقايف أن ااها الفاعل يف جمعال حفع الوليعع ال تعزال تتجاهعل
إىل ح ععد كل ع ع حق ععوق اجملتمع ععا ا؛لي ع ع والش عععوب األص ععلي يف ه ععابون وتةته ه ععا بش ع ع ل ص ع عري .
وأعربععن املة م ع عععن قلقهععا إزاغ حال ع "األق عزام" ن ععراً لتجاهععل حقععوقهم ،وإزاغ األ عرار ال ع أحلقتهععا
جهععور حفع الوليعع بسععلل رزق جمتمعععا الشعععوب األصععلي  .فقععد خلفععن هععذه ااهععور رتراً سععللي
على اجملتمعا ا؛لي والشعوب األصلي ال تعيش قرب املتةزها الوطةي  ،مبعا يف ذلعح حرماهنعا معن
احل ول على املوارر املرتلو ابألااا التقليدي ل س الرزق وعلى املوارر الوليعي (.)47
 -33وأشععار مة مع اللقععاغ الثقععايف إىل أن ااهععور الراميع إىل تعزيععز حفع الليئع  ،مبععا يف ذلععح
الغععااب املوع د والتةععول الليولععوجي ،أر إىل نزاعععا مع الشعععوب األصععلي  .وأ ععافن املة مع أن
اإلط ععار الق ععانوين الق ععائم يف اللل ععد يتع ععارض م ع ع امل ع عوار  5و 10و 18و 19و 25و 26و 27م ععن
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إعععالن األمععم املت ععدد بشععأن حقععوق الشعععوب األصععلي ومع العهععد الععدويل ا ععا
والسياسي الذي يةا على أن امي الشعوب احلة يف تقرير امل (.)48

ابحلقععوق املدنيع

 -34وذك ععر مة مع ع اللق ععاغ الثق ععايف ن السياس ع ع الدولي ع ع حلف ع ع الوليع ع ع  ،ال ع ع تتجل ععى يف
ص ع وك األمععم املت ععدد ،تععدعو إىل مشععارك اجملتمعععا ا؛لي ع يف جهععور حف ع الوليع ع  .ويشععمل
ذلعح التشعاور ال عايف مع الشععوب األصعلي وممارسعتها مللععدأ املوافقع احلعرد واملسعلق واملسععتة د .ويف
هععابون ،مل تُستشععر اجملتمعععا ا؛لي ع والشعععوب األصععلي قلععل إنشععاغ متةععزه إيفيةععدو الععوط  ،وهععو
مععا يش ع ل انتهاك عاً ملعععاي املوافق ع احلععرد واملسععلق واملسععتة د امللية ع يف إعععالن األمععم املت ععدد بشععأن
حقوق الشعوب األصلي (.)49
 -35وأف ععار مة مع ع اللق ععاغ الثق ععايف أيضع عاً ن الش عععوب األص ععلي  ،ابعتلاره ععا فئ ععا مهمشع ع يف
اجملتم  ،ال تزال روم من إم انيا التعل عن حقوقها .وال تزال تعاين من ععدم الت عافا يف القعدرد
على التفاوض ،وتش ل ابلتايل هدفاً سهالً لالستغالل اللدين أو الف ري من قِلل الغ (.)50
 -36وأعربععن مة م ع اللقععاغ الثقععايف عععن قلقهععا بشععأن احلقععوق املتعلق ع ابسععت دام األرا ععي:
فععال يوجععد لععدى اجملتمعععا ا؛ليع والشعععوب األصععلي فعليعاً أي ععمان حليععازد أرا ععيها التقليديع .
وأشار املة م كذلح إىل أن اإلطار القانوين لل قوق املتعلق ابألرا ي يف هعابون يتععارض مع
إعالن األمم املت دد بشأن حقوق الشعوب األصلي (.)51

 -37وأوصن مة م اللقاغ الثقايف هابون ن تدمج حقوق اجملتمعا ا؛ليع املتعلقع ابألرا عي
وسلل الرزق واملشارك واملوافق احلرد واملسعلق واملسعتة د يف مجيع جوانع الت وعيا واإلرارد يف جمعال
حف ع الوليع ع  .ويةلغععي أن تة ععر هععابون يف مسععأل إرخععال تعععديال علععى ن ععم اسععت دام األرا ععي
تععدعم األاععاا التقليديع السععت دام األرا ععي الع تتعواغم مع احتياجععا الشعععوب األصععلي يف جمععال
است دام األرا ي وأن ل على موافق جمتمعا الشععوب األصعلي احلعرد واملسعلق واملسعتة د يف
مجي املشاري ال متسها(.)52
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