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 مقدمة    

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١
، دورته الرابعـة عـشرة يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٨ املؤرخ  ٥/١حقوق اإلنسان   

واسُتعرضت حالة غابون   . ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٥إىل  أكتوبر  /تشرين األول  ٢٢ من
وترأست وفد غابون وزيـرة  . ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ٢٣يف اجللسة الثالثة املعقودة يف      

واعتمـد  . العدل وحقوق اإلنسان والعالقات مع املؤسسات الدستورية إيدا ريتينو أسونويه         
 /تـشرين األول   ٢٩الفريق العامل التقرير املتعلق بغابون يف جلسته العاشـرة املعقـودة يف             

  .٢٠١٢ أكتوبر
اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل         ٢٠١٢مايو  /أيار ٣ويف    -٢

  .ا وإيطاليا واجلمهورية التشيكيةأوغند: لتيسري االستعراض املتعلق بغابون) الثالثية
، ١٦/٢١  من مرفق القرار   ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :صدرت الوثائق التالية ألغراض االستعراض املتعلق بغابون
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــايب مق ــرض كت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/14/GAB/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/14/GAB/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة ) املفوضية(
  ).A/HRC/WG.6/14/GAB/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  

وأحيلت إىل غابون، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً إسـبانيا               -٤
وميكن االطالع علـى    . وأملانيا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا واملكسيك والنرويج وهولندا      

  .  الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشاملهذه األسئلة على املوقع

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أفادت رئيسة الوفد، لدى تقدمي تقرير غابون للجولة الثانية من االستعراض الدوري              -٥

ه وتساهم بذلك يف فعالية عمل األمـم  الشامل، بأن غابون تشارك يف آلية التقييم احملكمة هذ     
  .املتحدة يف جمال محاية حقوق اإلنسان



A/HRC/22/5 

GE.12-18720 4 

وذكر الوفد أن غابون أعدت تقريرها مبشاركة املنظمات غري احلكوميـة واجملتمـع               -٦
وكانـت  . املدين، ليكون نتاج عملية قائمة على املشاركة واإلدماج على الصعيد الـوطين           

وُعقـدت يف شـهري     . ان مشاركة ال يستهان هبـا     مشاركة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنس    
 اجتماعات حتضريية بدعم من مركز األمم املتحدة حلقـوق          ٢٠١٢مايو  /أياروأبريل  /نيسان

وأتيحت للمنظمات الوطنية للمجتمع املدين وللنقابات  . اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا    
التوصيات املوجهـة إىل غـابون يف       واحلركات الدينية والفكرية فرصة التعبري عن آرائها يف         

والتزمـت  .  من أجل استكمال التقرير الوطين، وأُخذت إسهاماهتا بعني االعتبار         ٢٠٠٨ عام
غابون بإشراك اجملتمع املدين يف إجراءاهتا وباالعتماد على اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان سواًء            

  .بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاة يف إعداد تقاريرها الوطنية أم يف أنشطتها األخرى املتصل
والحظ الوفد أن حقوق اإلنسان جزء من قيم غابون وأن احترامها ميثـل دعامـة                 -٧

وإىل جانب أحكام الدستور الذي يعترف حبقوق اإلنسان غـري القابلـة       . العملية الدميقراطية 
ع احلقـوق   لالنتهاك وللتقادم ويكفلها، توجد يف غابون أطر قانونية وخطط عمل تتعلق جبمي           

ولتحسني محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، أنشأت غـابون يف         . األساسية املعترف هبا عاملياً   
كـذلك  .  وزارة العدل وحقوق اإلنسان والعالقات مع املؤسسات الدسـتورية         ٢٠١٢ عام

، مبهـام احلراسـة     ٢٠١١تضطلع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت بدأت عملها يف عام           
ـ      . بادرة جتاه السلطات العامة واملواطنني    والتوعية وامل  وم وتتمتع باستقاللية معترف هبـا وتق

  .تدرجيياً بتحسني قواعد عملها
 دولـة يف    ٢٢وأكد الوفد أن التقرير الوطين يقوم على التوصيات الـيت قدمتـها               -٨
  .والحظ إحراز تقدم يف اجملاالت املعروضة يف الفقرات التالية. ٢٠٠٨ عام
وك القانونية الدولية لألمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان، ُوقعـت          وخبصوص الصك   -٩

أو بدأ تنفيذها، على النحو املبني يف الفـصل الثـاين مـن     /أو صدق عليها و   /مخسة صكوك و  
  .التقرير
وخبصوص التوصيات اخلمس املتصلة باملساواة وعدم التمييز، التزمت غابون بتنفيـذ           -١٠

وبإنشاء مؤسسة سـيلفيا   . عة القانون واعتماد مشاريع قوانني    هذه التوصيات من خالل مراج    
بونغو أودميبا، لفتت غابون أنظار العامل إليها بكل فخز إذ أقرت اليوم الدويل لألرملة، الذي               

  .من كل عاميونيه /حزيران ٢٣يوافق يوم 
 وخبصوص التوصية املتعلقة باحلق يف التعليم، واصلت غابون جهودهـا الراميـة إىل              -١١

  .زيادة معدل االلتحاق باملدارس
وخبصوص التوصيات الثالث املتعلقة حبقوق الطفل، قال الوفد إن غابون متمـسكة              -١٢

، اعتمدت غابون قانوناً إلنشاء نظام قضائي حلمايـة         ٢٠١٠ويف عام   . مبمارسة هذه احلقوق  
  .جلنسيةون بشأن قمع االعتداءات اوقد ُعرض على الربملان أيضاً مشروع قان. األحداث
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وغابون إذ يساورها القلق إزاء ظروف االحتجاز، سيما اكتظاظ الـسجون، فقـد           -١٣
وينص القانون املتعلق بالنظام القـضائي حلمايـة        . قررت بناء سجون جديدة يف املقاطعات     

األحداث على إنشاء هيئات قضائية مستقلة بذاهتا واختاذ تدابري محائية تساعد علـى إعـادة               
 إنشاء  ٢٠١٠وأتاح قانون اإلجراءات اجلنائية املعتمد يف عام        . م يف اجملتمع  تأهيلهم وإدماجه 
  . واملهين داخل السجونيليم املدرسجلنة وطنية للتع

وتلقت غابون أربع توصيات بشأن حرية الصحافة تناولت على وجـه التحديـد               -١٤
كومة حريـة   وعالوة على ضمان هذا احلق املذكور يف الدستور، تكرس احل         . مشكلة الرقابة 

وقد أنشأت الصندوق الوطين لتطوير الصحافة والقطاع السمعي        . وسائط اإلعالم وتعدديتها  
  . الدولةويتلقى كل جهاز صحفي سنوياً دعماً مالياً من. البصري

وخبصوص التوصيتني املتعلقتني حبقوق األقليات، يدين الدستور مجيع أشكال التمييز            -١٥
وصدقت غابون على عدة صكوك حتمي حقـوق        . العرق واإلثنية مبا فيه التمييز القائم على      

الشعوب األصلية، وهي ال متيز بأي حال من األحوال بني البانتو والبيغمـي يف سياسـاهتا                
وتكفـل غـابون   . وأوضاع البيغمي يف غابون ليست مزرية وإن كان يتعني حتسينها      . العامة

  .للبيغمي احلقوق ذاهتا اليت تكفلها للبانتو
خبصوص التوصيات الثالث املتعلقة بالتقارير الوطنية املقدمة إىل هيئات املعاهدات،          و  -١٦

، أحيلـت إىل    ٢٠١٠ومنذ عام   . أنشأت غابون جلنة وطنية لصياغة تقارير حقوق اإلنسان       
  .حدة يف جنيف أربعة تقارير وطنيةمكتب األمم املت

إلنسان ال تعصمه من أن     وأملح الوفد إىل أن جهود غابون يف جمال سياسات حقوق ا            -١٧
بل إن تلك االنتقادات واملالحظات ينبغي أن تؤخذ على         . يكون عرضة لالنتقاد واملالحظات   

غابون حنـو هـذا     وتصبو  . حقوق اإلنسان مثال أعلى   أهنا دعوة لبذل املزيد من اجلهود ألن        
  .على مواصلة اجلهود يف هذا الصدداملثال، وقد أكدت للمجتمع الدويل عزمها 

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -ءبا  
وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف      .  وفداً ببيانات  ٦٠أثناء احلور التفاعلي، أدىل       -١٨

  .الفرع الثاين من هذا التقرير
وأشارت بيالروس إىل عدد من االلتزامات الدولية اليت قطعتها غابون منذ تصديقها              -١٩

وأبـرزت  . االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك بروتوكول بالريموعلى طائفة من  
وناشدت غابون ضمان الوفاء    . اجلهود الرامية إىل دمج املعايري الدولية يف التشريعات الوطنية        

وأشـارت  . الكامل بالتزاماهتا الدولية وتقدمي ما جيب تقدميه من تقارير إىل هيئات املعاهدات           
شكلة تفشي الفقر واالجتار بالبشر والعقاب البـدين واالسـتغالل اجلنـسي            بيالروس إىل م  

  .وقدمت بيالروس توصيات يف هذا الصدد. لألطفال
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 إلغاء عقوبة اإلعدام وبتصويتها لصاحل      ٢٠١٠ورحبت بلجيكا بقرار غابون يف عام         -٢٠
 بلجيكا عن قلقها وأعربت. اعتماد قرار اجلمعية العامة الداعي إىل وقف العمل بعقوبة اإلعدام

 ضحيتها أطفال يف الغالب والـيت       ار الطقوس التقليدية، اليت يذهب    إزاء حاالت القتل يف إط    
وأبرزت بلجيكا أن االغتصاب املرتيل ال يذكر يف أي         .  كثرية يعاقب املتورطون فيها أحياناً    ال

  .وقدمت بلجيكا توصيات يف هذا الصدد. من أحكام القانون احمللي
. نن بالتقدم احملرز يف تدعيم سيادة القانون وحقوق اإلنسان والدميقراطيـة         ورحبت ب   -٢١

 وشـجعت   ٢٠١٠والحظت بارتياح دخول تشريع يلغي عقوبة اإلعدام حيز النفاذ يف عام            
غابون على اختاذ التدابري الالزمة من أجل التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق             

ودعت بنن اجملتمع الدويل إىل دعم غـابون  . ق املدنية والسياسية  بالعهد الدويل اخلاص باحلقو   
  . يف جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان

ورحبت الربازيل بالتقدم الذي أحرزته غابون يف مؤشر تنميتها البـشرية وبإلغـاء               -٢٢
. اجلنائية الدوليةعقوبة اإلعدام وبتضمني قانون إجراءاهتا اجلنائية باباً بشأن التعاون مع احملكمة  

ونوهت الربازيل أيضاً بانضمام غابون إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األطفال من االختفاء             
القسري، وإىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختيـاري          

ت الربازيـل   وقـدم . التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة         
  .توصيات يف هذا الصدد

ونوهت بوركينا فاسو باجلهود املبذولة يف جمال احترام حقوق املهاجرين وشجعت             -٢٣
غابون على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد              

نـسني وتـشديد    وهنأت غابون على اعتماد االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجل        . أسرهم
  .العقوبات املنطبقة يف حاالت االعتداء اجلنسي

وأشاد بوروندي بغابون لتنفيذ توصيات متنوعة قدمت أثنـاء االسـتعراض األول              -٢٤
، سيما فيما يتصل بإلغاء عقوبـة اإلعـدام والنـهوض بظـروف     ٢٠٠٨املتعلق هبا يف عام    

ل إصالح القانون بغية القضاء     األشخاص احملرومني من حريتهم، عالوة على جهودها يف جما        
  .وقدمت بوروندي توصية يف هذا الصدد. على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وسألت كندا غابون عن العمليات واجلداول الزمنية اليت وضعتها العتماد تدابري من أجل               -٢٥
 كنـدا   وأشـادت . تعزيز ظروف عمل الصحفيني حبرية، وفقاً للحقِّ يف حرية الصحافة والتعبري          

بغابون ملا تبذله من جهود يف سبيل النهوض بوضع املرأة، مبا يشمل اعتماد استراتيجية وطنيـة يف                 
وظلّت كندا منشغلةً إزاء ما وردها من تقارير عن تفّشي العنـف املـرتيل وعـدم                . ٢٠١٠عام  

  .الصددوقدَّمت كندا توصياٍت يف هذا . مقاضاة املتورِّطني يف االغتصاب إالّ يف حاالت نادرة
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والحظ الرأس األخضر ما بذلته غابون من جهوٍد يف سبيل تنفيذ التوصيات املقدَّمة               -٢٦
وأشار على وجه   . يف االستعراض األول املتعلِّق هبا يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل          

 اخلصوص إىل اجلهود املبذولة فيما يّتصل بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان واإلطار القانوين           
وال يزال الرأس األخضر مقتنعاً بأن استمرار زيادة املوارد         . الوطين، مثل إلغاء عقوبة اإلعدام    

وقدَّم الـرأس   . سيتيح للبلد ضمان متتُّع شعبه حبقوق اإلنسان واحلدَّ من التباينات االجتماعية          
  .األخضر توصية يف هذا الصدد

 وقائماً علـى املـشاركة يف إعـداد    والحظت تشاد بارتياح اّتباع غابون هنجاً إدماجياً       -٢٧
 توصية مقدَّمة يف االستعراض األول املتعلِّق هبا يف إطار آلية           ٣٠تقريرها الوطين، إىل جانب قبوهلا      

كما الحظت أن غابون طرٌف يف الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق          . االستعراض الدوري الشامل  
  .وقدَّمت تشاد توصية يف هذا الصدد. هااإلنسان، ما يعكس أمهية حقوق اإلنسان بالنسبة إلي

وأعربت شيلي عن تقديرها الستعداد غابون لتنفيذ التوصيات وااللتزامات الطوعية            -٢٨
وأشارت . املنبثقة عن االستعراض األول املتعلِّق هبا يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل           

االقتصادية اليت أفضت    - ةعلى وجه اخلصوص إىل عملية اإلصالحات السياسية واالجتماعي       
إىل اعتماد استراتيجية وطنية للمساواة وقضايا اجلنسني، وإىل اجلهـود الراميـة إىل نـشر               

وقدَّمت . االتفاقات الدولية املتنّوعة اليت تتعلّق حبقوق املرأة والطفل واليت تعدُّ غابون طرفاً فيها
  .شيلي توصيات يف هذا الصدد

ا حقّقته من إجنازات يف جمال حقوق اإلنسان واملساواة بني          وأشادت الصني بغابون مل     -٢٩
اجلنسني والنهوض مبكانة املرأة يف اجملتمع والقضاء على التمييز ضد املرأة وحتسني الوصول إىل              

وال تزال  . التعليم وتشجيع التعليم اإلجباري للجميع ومنع بيع األطفال ومحاية حقوق الطفل          
  .وقدَّمت الصني توصية يف هذا الصدد. ياتغابون تواجه عدداً من التحدِّ

وأعرب الكونغو عن تقديره ملا تبذله غابون من جهوٍد سيما يف سـبيل مكافحـة                 -٣٠
والحظ أيضاً اجلهود املبذولة من أجل تدعيم اإلطار املعياري   . التمييز ضد املرأة مكافحةً فّعالةً    

ّتجار، واجلهود املبذولة يف جمـال      واإلجراءات الرامية إىل معاجلة مشكلة األطفال ضحايا اال       
التعليم ومن أجل توفري الرعاية الطبية اجملانية لألشخاص املصابني بفـريوس نقـص املناعـة               

وأشاد الكونغو بغابون أيضاً ملا اّتخذته من إجراءات صوب إلغـاء عقوبـة             . اإليدز/البشرية
ساسـي  نون رومـا األ   اإلعدام واعتماد تشريعات بشأن حقوق األقلّيات والتصديق على قا        

  .للمحكمة اجلنائية الدولية
وأشادت كوستاريكا بغابون ملا أحرزته من تقدُّم، وأبرزت على وجـه اخلـصوص         -٣١

انضمام غابون إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وتصديقها            
توكول االختياري التفاقيـة    على قانون روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعلى الربو        

ورحَّبت أيضاً بقرار غابون إلغاء عقوبة اإلعدام       . مناهضة التعذيب، عالوةً على تدابري أخرى     
وبالتقدُّم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني وباإلصالحات اليت أُدِخلت على اللجنة الوطنية             

وشّجعت غـابون علـى أن      حلقوق اإلنسان بغية تنسيق أساليب عملها مع مبادئ باريس،          
  .وقدَّمت كوستاريكا توصياٍت يف هذا الصدد. تلتمس اعتماد املؤسسة



A/HRC/22/5 

GE.12-18720 8 

. ورحَّبت كوت ديفوار بإلغاء عقوبة اإلعدام وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان            -٣٢
كما أعربت عن ثقتها يف أن تنفيذ السلطات وغريها من اجلهات املعنية للتوصيات املقدَّمـة               

وقدَّمت كـوت ديفـوار     .  تدعيم محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف غابون       سيساعد على 
  .توصياٍت يف هذا الصدد

وأشادت كوبا بغابون ملا تبديه من روح التعاون مع اجمللس، ولتنفيذها التوصـيات               -٣٣
الثالثني اليت حظيت بدعمها واليت انبثقت عن االستعراض األول املتعلِّق هبا يف إطـار آليـة                

وأبرزت كوبـا علـى وجـه       . اض الدوري الشامل، حمرزةً يف ذلك نتائج مشجعةً       االستعر
، وإقامة  ٢٠١١سبتمرب  /اخلصوص شروع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عملها منذ أيلول         

شبكات ملنظّمات اجملتمع املدين وتنفيذ استراتيجيات ملكافحة انعدام املساواة، عـالوةً علـى        
  . توصية يف هذا الصددوقدَّمت كوبا. تدابري أخرى

وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها ملشاركة غابون بنشاط يف االسـتعراض             -٣٤
الدوري الشامل ورحَّبت باعتماد الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وباإلطار          

زيـد مـن    وطلبت إىل غابون تقدمي امل    . القانوين اجلديد ملكافحة االّتجار باألطفال يف غابون      
وقدَّمت اجلمهورية التـشيكية    . التفاصيل عن التدابري املّتخذة يف حاالت التحرُّش بالصحفيني       

  .توصياٍت يف هذا الصدد
واعترفت مصر بالتقدُّم احملرز يف اإلطار القانوين واملؤسسي للبلد، سيما تدعيم اإلطار   -٣٥

إنشاء اللجنـة الوطنيـة حلقـوق      املعياري الوطين لدمج الصكوك الدولية يف القانون احمللي و        
وأعربت مصر عن دعمها جلهود غابون يف سبيل القضاء         . ٢٠١١سبتمرب  /اإلنسان يف أيلول  

  .وقدَّمت مصر توصياٍت يف هذا الصدد. على االّتجار بالبشر واإلساءة إىل األطفال
والحظـت  . وأشادت إثيوبيا بالتزام غابون جتاه آلية االستعراض الدوري الـشامل           -٣٦
وأشادت إثيوبيا بغابون العتمادها سياسـةً حلمايـة        . تقديرٍ تنفيذ عدد كبري من التوصيات     ب

األشخاص ذوي اإلعاقة واألرامل واليتامى واألطفال واجملتمعات احمللية، إىل جانب عملها مع            
وشجَّعت إثيوبيا غابون على املضي يف تطوير إطارها القانوين وفقاً          . املنظّمات غري احلكومية  

  .تزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسانالل
ورحَّبت فنلندا بإلغاء غابون عقوبة اإلعدام وتصديقها على بروتوكول منع االّتجار             -٣٧

وأعربت عن تقديرها العتمـاد  . باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه 
وأعربت عن قلقها إزاء تعريف     . رضتشريعٍ ملكافحة االّتجار باألطفال وإنشاء آليات هلذا الغ       

االّتجار يف القانون احلايل، وهو تعريف ال يغطي مجيع أشكال االستغالل مبا فيها االستغالل              
يف العمل واالستغالل اجلنسي والعبودية ونزع األعضاء، وإزاء اقتصار احلماية على الضحايا            

  .ددوقدَّمت فنلندا توصياٍت يف هذا الص. دون سّن الثامنة عشرة
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ورحَّبت فرنسا بإلغاء عقوبة اإلعدام وباجلهود املبذولة يف سبيل تعزيز حرية الصحافة             -٣٨
وقالت إهنا تشاطر املقرِّرة اخلاصـة املعنيـة        . وبالتصديق على صكوٍك دوليٍة حلقوق اإلنسان     
وسألت عن اخلطوات اليت تزمـع الدولـة        . باالّتجار بالبشر قلقها بشأن استهداف األطفال     

  .وقدَّمت فرنسا توصياٍت يف هذا الصدد.  القيام هبا من أجل حتسني ظروف االحتجازالطرف
وأشادت أملانيا مبا تبذله غابون من جهود نشطة يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف                -٣٩

وأشارت إىل مسائل تتصل باملمارسات التمييزية ضد املرأة وبـاجلرائم          . جمال حقوق اإلنسان  
وقـدَّمت أملانيـا توصـياٍت يف       . إطار طقوس تقليدية وبظروف إقامة السجناء     املرتكبة يف   

  .الصدد هذا
ورحَّبت هنغاريا باجلهود املبذولة يف سبيل تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة             -٤٠

وتظلّ هنغاريا منـشغلةً إزاء   . ورفع معّدالت االلتحاق باملدارس وسّن قانون لعدالة األحداث       
  .وقدَّمت هنغاريا توصياٍت يف هذا الصدد. وفيات البيغمي يف غابونارتفاع معّدل 

وأعربت إندونيسيا عن تقديرها ملا يتيحه التقرير من فكـرة شـاملة عـن تنفيـذ                  -٤١
التوصيات املقدَّمة إىل غابون أثناء االستعراض األول املتعلِّق هبا يف إطار آليـة االسـتعراض               

ذولة يف جمال التعليم وزيادة معّدل التسجيل يف املدارس  والحظت اجلهود املب  . الدوري الشامل 
وأشادت هبذا اإلجناز الـذي حقّقتـه غـابون         . وصايف معّدل التسجيل يف املدارس يف البلد      

  .وقدَّمت إندونيسيا توصياٍت يف هذا الصدد. وشجعتها على مواصلة جهودها يف هذا اجملال
 عن رغبٍة جديٍة يف تعزيز حقوق اإلنسان وأعرب العراق عن تقديره للتقرير الذي ينمُّ   -٤٢

ونّوه العراق جبميـع اجلهـود      . ومحايتها، سيما من خالل التصديق على صكوك دولية شىت        
املبذولة يف سبيل زيادة معّدل االلتحاق باملدارس، الذي بات من أعلى املعّدالت يف أفريقيـا،              

حثَّ العراق غابون على بذل املزيد      و. وباجلهود الرامية إىل إقامة شبكة حلماية حقوق الطفل       
من اجلهود يف سبيل دعم األطفال ومحايتهم من مجيع أشكال العنـف واالّتجـار بالبـشر                

  .وقدَّم العراق توصياٍت يف هذا الصدد. وبأطفال األقلّيات
 ةوسألت إيطاليا كيف تعتزم احلكومة التصدي لالجتار باألطفال يف ضوء زيارة املقرر  -٤٣

 باالجتار بالبشر، وما إذا كانت لديها استراتيجية حمددة ملكافحـة اختطـاف             ةني املع ةاخلاص
 احتجاز  وسألت أيضاً عن التقدم احملرز بشأن الدعوة إىل تعبئة أموال لفائدة مراكز           . األطفال

  .األحداث وإعادة تأهيلهم
مليـة  وأثنت التفيا على غابون لتقدمي تقرير وطين شامل وملشاركتها البّنـاءة يف ع              -٤٤

والحظت بتقدير أن غابون وجهت دعوات إىل املقررة اخلاصة         . االستعراض الدوري الشامل  
املعنية باالجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفال، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، ليزورا 

  .قدمت التفيا توصية يف هذا الصددو. البلد
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ز يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االسـتعراض        والحظت ماليزيا بتفاؤل التقدم احملر      -٤٥
األول املتعلق بغابون، سيما يف جماالت الصحة والتعليم والنساء واألطفال والتنمية االجتماعية            

وأعربت عن تفاؤهلا إزاء التصديق على عدد من الـصكوك الدوليـة            . والسياسية والبشرية 
وأبرزت على وجه   . ية حلقوق اإلنسان  حلقوق اإلنسان وإزاء تعاون غابون مع اآلليات الدول       

مت ماليزيا توصيات يف    وقد. ٢٠١١اخلصوص تفعيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام         
  .هذا الصدد

وأشادت موريتانيا بغابون اللتزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها والنضمامها إىل            -٤٦
ملا اختذته غابون مـن تـدابري       وأعربت عن تقديرها    . صكوك دولية متنوعة حلقوق اإلنسان    

سياسية وتشريعية وإدارية من أجل تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض األول املتعلق هبـا           
وشجعت موريتانيا غابون على مواصلة جهودهـا    . يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل     

  .اإلنسان مبساعدة اجملتمع الدويليف سبيل تعزيز حقوق 
كسيك بالتدابري التشريعية املتخذة ملنع االجتار باألطفال وبيعهم ولتعزيز         واعترفت امل   -٤٧

وأشـادت  . إدماج خمتلف اجملموعات اإلثنية يف مناصب صنع القرار وإللغاء عقوبة اإلعـدام           
بالتقدم احملرز مؤخراً وبتنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض األول وبإنشاء اللجنة الوطنية            

  .وقدمت املكسيك توصيات يف هذا الصدد. حلقوق اإلنسان
وقال الوفد إن االجتار باألطفال ال ميكن أن يعاب على غابون، مبا أن خناسة األطفال                -٤٨

غري أن بلداناً أخرى جتعل من غابون بلد عبـور هلـذه   . ليست جزءاً من تقاليد البلد وثقافته     
. وتدين ظاهرة الرق بـصرامة    نسان  وتعترب غابون االجتار بالبشر انتهاكاً حلقوق اإل      . الظاهرة

 /أيار ١٨ إىل   ١٤وبغية مواصلة التعاون مع جملس حقوق اإلنسان، تلقت غابون، يف الفترة من             
 وخباصة النساء واألطفال، كي تقف      ، زيارة املقررة اخلاصة املعنية باالجتار بالبشر،      ٢٠١٢مايو  

 واألمين والتحقق من وثـائق اهلويـة        على التدابري املتخذة يف جمال الوقاية والتعاون احلدودي       
وذكّر الوفد بأن غابون تبقـى      . ومحاية الضحايا وإعادهتم والتحقيقات واملالحقات القضائية     

  .شدة ظاهرة االجتار باألطفالبلداً مضيافاً يستنكر ب
وخبصوص حرية الصحافة، أكدت غابون أن الصحافة تنعم حبرية التعبري وأن البلـد               -٤٩

ومتارس غابون دميقراطية مفتوحة أمام تطارح      . رية ضرورية لكل دميقراطية   يدرك أن هذه احل   
ريطة عدم  وحيمي الدستور حرية الصحافة ش    . األفكار وتقارع اآلراء وتعددية وجهات النظر     

  .اإلخالل بالنظام العام
وخبصوص اجلرائم املرتكبة يف إطار طقوس تقليدية، ال يعترف قانون العقوبـات يف               -٥٠

وبذلت غابون يف سنة واحدة جهوداً جبارةً لتنظيم جلسات اسـتماع           . ذه اجلرائم غابون هب 
. متجولة هبدف نبش ملفات تعود إىل الثمانينات وحماكمة مجيع املتورطني يف جرائم دمويـة             

  .٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاينوستتواصل هذه العملية يف 
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ألساس، عززت غابون   وخبصوص االغتصاب العائلي، الذي تذهب ضحيته النساء با         -٥١
  .مع هذه اجلرمية بغية ردع اجلناةجهاز ق

. وخبصوص الزواج القسري، تقر غابون بأن الزواج التقليدي ليس له قيمة قانونيـة              -٥٢
.  متعلقاً أساساً بالتمييز بني اجلنسني   ٢٠٠٨وكان جممل التوصيات املوجهة إىل غابون يف عام         

 والتمييز املتصل باجلنس بصفة خاصة، واختـذت        وحترص غابون على منع التمييز بصفة عامة      
 تشريعية كي تكفل للنساء ممارسة حقوق اإلنسان واحلريـات          تدابري مناسبة تشمل أحكاماً   

ومن هذا املنطلق باشرت غابون، بالتعاون . األساسية والتمتع هبا على قدم املساواة مع الرجال       
مي إىل إضفاء طابع قانوين على الزواج       مع مؤسسة سيلفيا بونغو أودميبا لألسرة، مشروعاً ير       

والغرض من ذلك تنظيم الزواج التقليدي مبوجب قانون كي يتسىن للمرأة، الـيت             . التقليدي
  .اليُد، أن تتمتع بكرامتها كاملةكثرياً ما هتضم حقَّها التق

وخبصوص حقوق اإلنسان يف السجون، تكفل غابون للمحتجزين حقوقاً منها احلق             -٥٣
ماً كـل مـن ينتـهك        واحلق يف الصحة واحلق يف التعليم، ويعاقب عقاباً صـار          يف احلياة 
  .احملتجزين حقوق
. وخبصوص حماكم األحداث، ينفذ قانون يقر نظاماً قـضائياً حلمايـة األحـداث              -٥٤

ويضطلع قضاء األحداث اجلنائي بوظائفه كما تنفذ تدابري محاية إلعادة تأهيـل األحـداث              
  .وفري التعليم للمحتجزين األحداثعالوة على ذلك، بدأت غابون تو. وإدماجهم يف اجملتمع

ووفقاً لقواعد األمم املتحدة، من املقرر بناء سجون يف وقت قريب، مما سيعزز فصل                -٥٥
األحداث عن الكبار؛ وتنشئ الدولة حماكم لألحداث؛ وتقدم تدريباً للمحتجزين؛ وتـشّغل            

 السجون؛ وتنظم لفائدة موظفي األمن دورات تدريبية      جلنة وطنية للتعليم املدرسي واملهين يف       
  .بشأن معايري منع التعذيب وقمعه

وخبصوص حقوق األقليات، تراعي غابون حقوق البيغمي كما تراعي حقوق سائر             -٥٦
وأوضح الوفد أن داء اجلذام مل يعد موجوداً يف غابون          . والبيغمي متمسكون ببيئتهم  . السكان

  .اتات تبقيهم يف صحة جيدةة بالنبوأن للبيغمي معرف
وفيما يتعلق بالصحة، وضعت غابون آلية فريدة من نوعها تتمثل يف صندوق وطين               -٥٧

وجـاب هـذا    . للكفالة االجتماعية، ومتثل رمزاً للتضامن والتعاضد على الصعيد الـوطين         
وهؤالء األشخاص كانت تعوزهم سـبل      . الصندوق الوطين أحناء اإلقليم لتسجيل احملتاجني     

  . يتربعون للصندوق لتخفيف حمنتهمحلصول على الرعاية الصحية، فبات األيسر حاالًا
وأكد الوفد أن رئيس اجلمهورية جيعل من احلفاظ على البيئة أوىل أولوياته وقد وضع                -٥٨

وقد ُبذلت  .  حديقة وطنية متثل ثلث اإلقليم الوطين      ١٣وتوجد يف غابون    . خطة متصلة باملناخ  
وإضافة إىل ذلك، ُسجن موظفون سامون بتهمـة الـصيد          . ظ على البيئة  جهود جبارة للحفا  

  .ظ على البيئةوهنأت بعض البلدان غابون على ما تبذله من جهود يف سبيل احلفا. العشوائي
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ويؤكد وفد غابون من جديد أن املالحظات املقدمة أثناء احلوار ستـساعده علـى                -٥٩
 تسجَّل املالحظات ليقوم البلد مبا يتعني عليـه         وسوف. املضي قدماً يف تعزيز سيادة القانون     

  .أن يقدم اجلهود املبذولة األخرىالقيام به وليتسىن لغابون أثناء االستعراض املقبل 
ورحب املغرب بتصديق غابون على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن              -٦٠

 التعـذيب والربوتوكـول     االختفاء القسري وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة      
وأشـاد بتـصدي    . االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

  .ادة الوصول إىل التعليم املدرسياحلكومة للتمييز ضد املرأة وبالتزامها بزي
والحظت وجود آليات وسياسات    . وأشادت هولندا بغابون إللغائها عقوبة اإلعدام       -٦١
بيـد أن إنفـاذ     . ني ملنع االجتار ومكافحته يف غابون على الصعيدين الوطين واحمللـي          وقوان

وال بد من القيام بتحسينات يف هذا اجملال على         . التشريعات ليس منتظماً والتنسيق غري كافٍ     
. ٢٠١٢حنو ما أشارت إليه املقررة اخلاصة املعنية باالجتار بالبشر عندما زارت غابون يف عام               

  .لندا توصية يف هذا الصددقدمت هوو
وأبرزت التصديق  . ٢٠٠٨واعترفت نيكاراغوا بالتقدم الذي أحرزته غابون منذ عام           -٦٢

على صكوك دولية حلقوق اإلنسان والتعاون مع آليات خمتلفة تابعة للمجلـس، إىل جانـب            
 تنفيذ استراتيجيات وطنية للتصدي للتمييز والعنف بـاملرأة يف الوسـط العـائلي والعنـف              

وأعربت عن تقديرها ملا أُدخل من إصـالحات علـى نظـام العدالـة، سـيما              . باألطفال
 وقدمت. اإلصالحات املتصلة باملمارسات البالية يف معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم         

  . الصددانيكاراغوا توصيات يف هذ
ء بنوعية  والحظت نيجرييا بتقدير ما اعتمدته احلكومة من سياسات يف سبيل االرتقا            -٦٣

وحثت غابون على بذل املزيـد مـن        . معيشة املواطنني ومحاية حقوقهم وحرياهتم األساسية     
اجلهود من أجل محاية حقوق املهاجرين والالجئني، بناء على تقارير مفوضية األمم املتحـدة              

  .لشؤون الالجئني خبصوص املعاملة املهينة اليت يلقاها بعض الالجئني
ء على عدد من اجملاالت اليت يتعني إدخـال حتـسينات فيهـا             وسلطت النرويج الضو    -٦٤

كحرية التعبري واالجتار بالبشر واملساواة بني اجلنسني وآليات محاية ضحايا الرق املعاصر والعمل             
وأعربت النرويج عن قلقها إزاء استهداف األطفال       . اجلربي واالجتار اجلنسي واالجتار باألعضاء    

  .وقدمت النرويج توصيات يف هذا الصدد. لبشريف غابون ألغراض االجتار با
ورحبت فلسطني باعتماد تشريع حيظر االجتار باألطفال واعتماد خطة عمل األمـم              -٦٥

وأشـادت  . للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان       ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(املتحدة  
نساء سـاعية إىل    بغابون للمضي يف تنفيذ سياسة أكثر عملية من أجل مكافحة التمييز ضد ال            

  .وقدمت فلسطني توصية يف هذا الصدد. تعريف الناس باالتفاقيات اليت صّدقت عليها
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وأشادت الفلبني بغابون لتصديقها على اتفاقيات دولية حلقوق اإلنـسان واعتمـاد              -٦٦
وأعربت عن تفاؤهلا بالتزام غابون حبماية احلقـوق        . استراتيجية وطنية للمساواة بني اجلنسني    

وقـدمت الفلـبني   . سية للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم وضمان معاملتهم بإنـصاف     األسا
  .توصيات يف هذا الصدد

ورحبت الربتغال خصوصاً بإلغاء عقوبة اإلعدام، لكنها سلمت بوجود عـدد مـن           -٦٧
وسألت عن اخلطوات األخرى املزمع اختاذها      . التحديات املتبقية سيما التصدي لالجتار بالبشر     

وقـدمت  . ذ بالكامل التشريعات حديثة االعتماد الرامية إىل مكافحة هذه الظـاهرة          كي ُتنف 
  .الربتغال توصيات يف هذا الصدد

 بالتقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني، وخصوصاً يف اورحبت مجهورية مولدوف  -٦٨
جديدة ورحبت بوضع سياسات وتشريعات     . جمال وصول املرأة إىل الصحة والتعليم والعمل      

. حلماية األطفال وبالتحسينات التشريعية الرامية إىل منع االجتار باألطفال واستغالهلم ماليـاً           
  .وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات يف هذا الصدد

 مبا أحرزته غابون من تقدم يف جمال حقوق اإلنسان، سيما إلغـاء             اوأشادت رواند   -٦٩
اللتحاق باملدارس وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق      عقوبة اإلعدام وحتسني الوصول إىل التعليم وا      

وأقرت باجلهود املبذولة يف سبيل تعزيز حقوق النساء ومحايتها، سيما يف جمـاالت             . اإلنسان
وقدمت رواندا توصـية يف  . الصحة والتعليم والفرص املهنية يف حقل السياسة واإلدارة العامة      

  .هذا الصدد
ملستمر بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وجهودهـا       والحظت السنغال التزام غابون ا      -٧٠

الرامية إىل ضمان املزيد من احلماية للضعفاء، سيما النساء واألطفال، من خـالل حتـسني               
وستساعد اللجنـة   . الوصول إىل الصحة والتعليم وضمان مشاركة النساء يف احلياة السياسية         

 توصيات  لوقدمت السنغا . اإلنسانالوطنية حلقوق اإلنسان على تدعيم اإلطار العام حلقوق         
  .يف هذا الصدد

والحظت سنغافورة أن غابون أحرزت تقدماً ال ُيستهان به يف عدد من اجملـاالت                -٧١
ورأت أن التعلـيم    . كزيادة االلتحاق باملدارس وختفيض معدل وفيات الرضـع واألمهـات         

ق اإلنـسان، ورحبـت     أساسي لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتسني التمتع حبقو       
  .وقدمت سنغافورة توصيات يف هذا الصدد. بتركيز احلكومة على بناء رأس ماهلا البشري

وأشادت سلوفاكيا بغابون إللغائها عقوبة اإلعدام ورحبت بتصديقها على صكوك            -٧٢
رئيسية حلقوق اإلنسان مثل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكـول           

ياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة واالتفاقيـة             االخت
ورحبـت أيـضاً بانـضمامها إىل       . الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري       

وقدمت . الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات         
  . الصددسلوفاكيا توصيات يف هذا
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وأشادت سلوفينيا بغابون النضمامها إىل الربتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق             -٧٣
والحظت التطورات اإلجيابية يف جمال حقوق الطفـل        . الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات    

لكنها أعربت عن قلقها إزاء االجتار واستغالل األطفال اقتصادياً وإقامة عدالة األحـداث يف              
  .وقدمت سلوفينيا توصيات يف هذا الصدد.  وتسجيل الوالداتالسجون

ورحبت جنوب أفريقيا بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من             -٧٤
االختفاء القسري، وعلى قانون روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وعلى الربوتوكول           

بتفعيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان منـذ       وأشادت  . االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   
وقدمت جنوب أفريقيـا    .  واإلشارة يف هذا السياق إىل مبادئ باريس       ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

  .توصيات يف هذا الصدد
وشجعت غـابون   . ٢٠١٠وأشادت إسبانيا بغابون إللغائها عقوبة اإلعدام يف عام           -٧٥

اه مواطنيها واملضي يف األخذ بالتوصيات      على مواصلة جهودها الرامية إىل رفع مستويات رف       
وقـدمت  . املنبثقة عن االستعراض األول املتعلق هبا يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل           

  .إسبانيا توصيات يف هذا الصدد
وأشادت سري النكا مبا تبذله غابون من جهود يف مكافحة التمييز ضد املرأة ومحاية            -٧٦

والحظت أيضاً التـزام غـابون      .  للتحكم يف االجتار باألطفال    حقوق األطفال واختاذ تدابري   
ورحبـت  . بتنفيذ السياسات العامة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، سيما األطفال منـهم          

وقـدمت  ) ٢٠٢٠-٢٠١٠(بسياسة التعليم يف غابون اليت تقوم علـى اتفـاق عـشري             
  .النكا توصية يف هذا الصدد سري
يره لعرض غابون للتطورات والتحديات يف جمـال تعزيـز      وأعرب السودان عن تقد     -٧٧

حقوق اإلنسان ومحايتها، وأشاد باجلهود املبذولة يف سبيل دعم حقوق املرأة وتعزيزها وهتيئة             
وأشاد الـسودان أيـضاً     . ظروف املساواة بني اجلنسني على املستويني التشريعي والتنفيذي       

حلق يف التعليم والعمل، وتنفيذ التوصية املتعلقـة        باجلهود الرامية إىل تكريس وتعزيز التمتع با      
  .وقدم السودان توصية يف هذا الصدد. برفع معدل االلتحاق باملدارس

 بغية دمـج  ٢٠١٠والحظت تايلند تدعيم اإلطار املعياري الوطين يف غابون يف عام           -٧٨
رحبـت  و. ٢٠١٥-٢٠١١وأشادت خبطة التنمية الصحية الوطنية للفترة       . الصكوك الدولية 

بتوسيع نطاق الرعاية اجملانية والعالج مبضادات الفريوسات العكسية لفائدة املصابني بفريوس           
وشجعت تايلند غابون على منع مجيع حاالت العنـف بـاملرأة           . اإليدز/نقص املناعة البشرية  

  .وقدمت تايلند توصيات يف هذا الصدد. ومقاضاة اجلناة
ورحبت توغو بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب             -٧٩

والحظت التزام غابون برفع معدل االلتحاق باملدارس وتعزيز املساواة         . وبإلغاء عقوبة اإلعدام  
وتظل توغو منشغلة إزاء االرتفاع املفـاجئ يف عـدد          . بني اجلنسني يف الوصول إىل التعليم     

وقد دعت احلكومة إىل حتسني سياسـاهتا املتعلقـة         . ة يف إطار طقوس تقليدية    اجلرائم املرتكب 
  . الضعيفة سيما األشخاص املعوقونبالفئات
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والحظت تونس التصديق على نظام روما األساسي وعلى الربوتوكول االختيـاري             -٨٠
شجعتها وهنأت غابون على إنشاء جلنتها الوطنية حلقوق اإلنسان و. التفاقية مناهضة التعذيب

والحظت تونس مبادرات غابون يف سبيل      . على أن تكون اللجنة يف توافق مع مبادئ باريس        
. تنفيذ التوصيات املتصلة مبكافحة التمييز واالجتار بالبشر وتعزيز احلق يف الـصحة والتعلـيم             

  .وقدمت تونس توصيات يف هذا الصدد
 جمال التعليم، سيما قـانون    وأشادت أوغندا بغابون ملا حققته من إجنازات مذهلة يف          -٨١

. التعليم اإلجباري جلميع األطفال املواطنني واألطفال األجانب حىت سن الـسادسة عـشرة            
وأطرت أوغندا على غابون لتقدمي تقاريرها الوطنية بانتظام إىل هيئات املعاهـدات، سـيما              

مناهضة التعـذيب   وجلنة  ) ٢٠١١(اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
  .وقدمت أوغندا توصية يف هذا الصدد). ٢٠١١-٢٠٠٦(

والحظت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية التقدم احملـرز منـذ              -٨٢
وأعربت عـن   . ٢٠١٠االستعراض األول املتعلق بغابون، سيما إلغاء عقوبة اإلعدام يف عام           

رسها صحفيون كثريون خمافة التعرض للقصاص على حنو مـا  قلقها إزاء الرقابة الذاتية اليت ميا  
وقدمت توصـية يف    . جيسده إغالق صحيفتني تابعتني للمعارضة مؤخراً دون حماكمة شفافة        

  .هذا الصدد
ورحبت الواليات املتحدة األمريكية مبا تبذله غابون من جهود يف سبيل التـصدي               -٨٣

غري أهنا أعربت عن قلقهـا      . ماية الالزمة لالجتار بالبشر وحصول الضحايا على خدمات احل      
وشجعت غابون على بذل جهـود      . إزاء تصاعد القيود املفروضة على اإلعالم وحرية التعبري       

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. يف سبيل توسيع تعاوهنا مع اجملتمع الدويل
 هبا يف   ورحبت أوروغواي مبا أحرزته غابون من تقدم منذ االستعراض األول املتعلق            -٨٤
، سيما التصديق على ثالثة صكوك دولية رئيسية حلقوق اإلنسان وإلغاء عقوبـة             ٢٠٠٨عام  

وأشارت إىل مشكلة االجتار بالبشر، يف ضوء مالحظات املقررة   . اإلعدام وإقرار جرمية االجتار   
 ، وهي ظاهرة تتجلى أسوأ أشكاهلا يف      ٢٠١٢اخلاصة املعنية باالجتار اليت زارت البلد يف عام         

وقـدمت أوروغـواي    . العمل املرتيل للبنات الصغريات والسخرة والزواج القسري واملبكر       
  .توصيات يف هذا الصدد

والحظت مجهورية فرتويال البوليفارية أن غابون عرضت التقدم احملرز والتحـديات             -٨٥
. املتبقية يف جمال حقوق اإلنسان أثناء هذا االستعراض رغم حالتـها االقتـصادية الـصعبة              

وأحاطت مجهورية فرتويال البوليفارية بأساليب عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان الـيت             
والحظت التقـدم احملـرز يف      . خضعت إلصالحات كي تكون يف توافق مع مبادئ باريس        

وقـدمت  . التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والتزام البلد بإلغاء عقوبة اإلعدام          
  .الصددفرتويال توصية يف هذا 
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وأعربت اجلزائر عن تفاؤهلا بالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات يف عدة جماالت، سيما               -٨٦
التوصيات املقدمة من اجلزائر خبصوص احلق يف التعليم، من خالل زيادة معـدل االلتحـاق               

وقد اختذت غابون خطوات ال ُيستهان هبـا    . باملدارس وبلوغ أهداف امليثاق العشري للتعليم     
وال بد من تدعيم هذه اخلطوات بواسـطة التعـاون          . ال محاية األطفال وجمال الصحة    يف جم 
وأحرزت غابون تقدماً يف جماالت أخرى منها التصديق على الصكوك الدولية وزيادة           . الدويل

وقـدمت  . مستوى التعاون مع آليات حقوق اإلنسان وتفعيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان          
  .الصدداجلزائر توصيات يف هذا 

والحظت أنغوال التصديق على عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، واعتربت             -٨٧
ويعكس ذلك التزام غابون بـضمان الكرامـة        . إلغاء عقوبة اإلعدام أهم اخلطوات املتخذة     
ورحبت أنغوال باإلصالحات القانونية الناجتة عن      . البشرية وبتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

والحظت التدابري املتخذة من قبيل تعميم التعلـيم التحـضريي واالبتـدائي            . اجلولة األوىل 
  .وقدمت أنغوال توصيات يف هذا الصدد. اإللزامي

وأشادت األرجنتني بغابون لتصديقها على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص            -٨٨
وليـة، وعلـى    من االختفاء القسري، وعلى قانون روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الد          

. ورحبت أيضاً بإلغاء عقوبـة اإلعـدام      . الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    
  .وقدمت األرجنتني توصيات يف هذا الصدد

وأشادت باحلكومة لقيامها بتوسيع نطـاق      . ونّوهت أستراليا بإلغاء عقوبة اإلعدام      -٨٩
فريوسات العكسية لفائدة مجيع من خيضعون      الرعاية الطبية اجملانية والعالج اجملاين مبضادات ال      

الختبارات الكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية، مبن فيهم الالجئون والنساء احلوامـل             
والحظت أستراليا بقلق ورود تقارير مفادها أن قوانني اإلعالم ُتستخدم          . املصابات بالفريوس 

  . توصيات يف هذا الصددوقدمت أستراليا. لتقييد االنتقاد السياسي ودعم املعارضة
وأحاطت بنغالديش علماً باألحكام القانونية اليت تكفل حقوق العمال املهـاجرين             -٩٠

وأشادت بنغالديش بارتفاع معدل االلتحاق باملدارس الذي يقترن بتكافؤ شبه . وأفراد أسرهم
إلدارة وأشادت بارتفاع مستوى مشاركة النساء يف املناصـب العليـا يف ا           . تام بني اجلنسني  

  .مت بنغالديش توصية يف هذا الصددوقد. العامة والقطاع اخلاص وهيئات صنع القرار
وشكر الوفد املشاركني على اهتمامهم بغابون وحرصهم اخلاص على محاية الكرامة             -٩١

  .ابون تشاطرهم بواعث القلق ذاهتاالبشرية وأكد أن حكومة غ
نساين وأن أربع نساء، علـى سـبيل        وأوضح الوفد أن غابون ال تتجاهل النهج اجل         -٩٢

وُتبذل جهود يف سبيل املساواة وعدم      . يف قوات األمن والدفاع   " جنرال"املثال، يشغلن رتبة    
فقد أنشأت غابون مرصد حقوق املرأة والتكافؤ الذي يتوخى الـدفاع           . التمييز بني اجلنسني  

 علـى   ٢٠١٠يناير  /ين كانون الثا  ٢٥وتعمل غابون منذ    . عن حقوق املرأة واألسرة والطفل    
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وقُدم إىل نساء كثريات مـسؤوالت عـن        . تعزيز قدرات النساء وتنظيم اهليئات املعنية هبن      
وطلب رئيس اجلمهورية إىل احلكومة     . مجعيات ومجاعات تدريب بشأن القروض بالغة الصغر      

، مؤخراً حتديد آليات تتخذ بصورة منهجية من األداء مقياساً المتياز املـديرين يف غـابون              
  .وخباصة النساء منهم

وهو . وأوضح الوفد أن اجملتمع املدين يف غابون يؤدي دوراً دينامياً وفاعالً وهجومياً             -٩٣
وينـصت  . يتجاوز صالحياته أحياناً ويتدخل يف السياسة لكنه أيضاً مبثابة املقياس والبوصلة          

  .ر اليت تطلقها منظماتهالناطق باسم احلكومة إىل اجملتمع املدين وتأخذ غابون بإشارات اإلنذا
. وللصحافة أن متارس احلرية دون وأد احلريات      . وحرية الصحافة موجودة يف غابون      -٩٤

وغـابون أرض سـالم     . فالقذف والتحريض على الكراهية العرقية ليسا من حقوق اإلنسان        
 فهي مل تشهد حروباً والسالم فيها نعمـة       . معترف هبا على الصعيدين الدويل ودون اإلقليمي      

واستخدام الصحفيني للتحريض على    . ورثها رئيس اجلمهورية عن أسالفه ويود احلفاظ عليها       
الكراهية اإلثنية والقذف واحلرب خرق حلقوق اإلنسان؛ وال وجود لرقابة على الصحافة يف             

وقال الوفد إن غابون راجعت يف الفترة األخرية مدونة االتصال          . غابون إال يف هذه احلاالت    
  .رمي خمالفات الصحافةا عدم جتوأدرجت فيه

وخبصوص العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ُوقعت االتفاقية الدولية حلماية حقـوق             -٩٥
 وخيـضع التـصديق     ٢٠٠٤ديسمرب  /مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف كانون األول       

حلقـوق  وتكفل غابون ضمن إطارها القانون الوطين ا      . عليها ملناقشات على الصعيد الوطين    
وعلى وجه التحديـد، تـستقبل غـابون        . األساسية جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
وهتتم احلكومـة   . وهي بلد مضياف بطبيعته   . شعوب أفريقيا وسائر بلدان العامل يف أراضيها      

بصفة خاصة باستنتاجات النقاشات الوطنية واملداوالت اإلقليمية بشأن حرية تنقل األشخاص           
وُتكفل للعمال املهاجرين حقـوق     . ل اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا     والسلع داخ 

القدوم إىل غابون واإلقامة فيها وممارسة أنشطة مهنية يف البلد وملِّ مشل أسـرهم وإمكانيـة                
  .يف الصحة ويف التعليم ويف السكناللجوء إىل القضاء واحلق 

ووفقاً .  يف املائة من جمموع سكان غابون ١وذكر الوفد أن السكان األصليني ميثلون         -٩٦
للدستور وللعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التزمت غابون حبماية السكان األصليني الذين ميثلون ثروة           

ل غابون قـصارى جهـدها لتـشجيع        وتبذ. ثقافية وفكرية، كما التزمت باحملافظة عليهم     
  .البيغمي اندماج
وذكّر الوفد بأن غابون اعتمدت يف جمال التعليم خطة عمل الربنامج العاملي للتثقيف               -٩٧

ويف غـابون، تفـتح     . وتركز هذه اخلطة على نظام التعليم الوطين      . يف جمال حقوق اإلنسان   
عليم إجباري من سـن الـسادسة إىل        املدارس أبواهبا أمام مجيع األطفال دون أي متييز، والت        

، سجلت غابون يف خمتلف مـستويات التعلـيم األرقـام           ٢٠١٠ويف عام   . السادسة عشرة 
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 فـصالً   ٤٤٥ تلميـذاً و   ١١ ٢٣٠بلغت طاقة االستيعاب يف التعليم التحضريي       ‘١‘ :التالية
ء ، باشرت احلكومـة مـشروعاً لبنـا       ٢٠٠٨وبناًء على التوصيات املقدمة يف عام       . دراسياً
بلغت طاقة االستيعاب يف التعليم     ‘ ٢‘ مدرسة حتضريية؛ و   ١٤ فصل دراسي و   ١ ٥٠٠ وجتهيز

 طالباً  ١٤٨ ٥٥٦بلغت طاقة االستيعاب يف التعليم الثانوي       ‘ ٣‘ مدرسة؛ و  ١ ٤٧٤االبتدائي  
وباشرت احلكومة مؤخراً مشروعاً لبناء مثاين مدارس ثانوية ومخسة معاهد؛          .  مؤسسة ١٢٨و
 جامعات حكومية كبرية ٣ طالب، و٢٠ ٨٠٣ االستيعاب يف التعليم العايل بلغت طاقة‘ ٤‘و

وباشرت احلكومة أيـضاً مـشروعاً      . تضم ثالث كليات وثالث مدارس عليا وأربعة معاهد       
 .لتعزيز قدرات االستقبال يف اجلامعات الثالث ويف مدرستني عليني

فر للسجناء، كحـد    وخبصوص ظروف االحتجاز، أوضح الوفد أن الطاقم الطيب يو          -٩٨
أدىن، خدمات الرعاية األولية والنقل إىل املستشفيات يف سيارة إسعاف، مـضيفاً أن عـدد               

وخبـصوص أمـن    . هؤالء املوظفني ال يزال غري كاف على غرار نوعية اخلدمات املقدمـة           
السجون، ُينفّذ على مدار العام برنامج لتعزيز قدرات موظفي أمن السجون هبدف حتـسني              

وميكنهم . وميارس السجناء ديانتهم حبرية وُيسمح هلم بتلقي زيارات عائلية        . تجزينحراسة احمل 
أيضاً رفع شكاوى كتابية إىل السلطات القضائية دون رقابة وطلب فتح حتقيقات يف ظروف              

وأذنت احلكومة ملنظمات من قبيل اللجنة الدولية للصليب األمحر ومجعية صـرخة            . معيشتهم
  .ف السجون مستقل لظرواملرأة بإجراء تقييم

وخبصوص االجتار باألطفال، اعتمدت غابون الدليل الوطين إلجراءات التعامل مـع             -٩٩
 مؤمتراً  ٢٠٠٨، استضافت غابون يف عام      ٩/٢٠٠٤وعمالً بالقانون   . األطفال ضحايا االجتار  

 وسط  إقليمياً بشأن االجتار باألطفال نظمته مفوضية حقوق اإلنسان بالتعاون مع مجاعة دول           
وأنشأت غابون أربعة مراكز استقبال يف ليربفيل وبور جانيت هبدف مكافحة العنـف            . أفريقيا

وتوجـد آليـات   . باملرأة ومحاية األطفال ضحايا االجتار عرب احلدود وضحايا اإلساءة املرتلية       
  . بواسطة جلنة وطنية وجلان حمليةللوقاية من االجتار ومكافحته على الصعيد الوطين

توىل إدارتان خاصتان تابعتان للشرطة السهر على محاية األطفال ضحايا االجتار غري            وت  -١٠٠
وصدقت غابون على بروتوكول    . وأُنشئ مرصد وطين حلقوق الطفل    . احلاملني اجلنسية الغابونية  

منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم            
وُتنفذ خدمات األمن والشرطة القضائية عمليـات       . ة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     املتحد

وإضافة إىل ذلك، اعتمدت مدونة حلماية الطفولة،       . دقيقة األهداف ملكافحة االجتار واالستغالل    
  .وتعمل الدولة على اعتماد قانون حمدد جيرم العنف املرتيل أو املدرسي أو املؤسسي
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  **أو التوصيات/الستنتاجات وا  -ثانياً  
الواردة أدناه، وهي   /درست غابون التوصيات التالية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي         -١٠١

  :تعرب عن تأييدها هلا
النظر يف التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الـيت            -١-١٠١

  ؛)نيكاراغوا(تصدِّق عليها بعد  مل
الختياري امللحق بالعهـد الـدويل      التصديق على الربوتوكول ا     -٢-١٠١

  ؛)الربتغال(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل       -٣-١٠١

  ؛)أستراليا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
ـ        -٤-١٠١ صديق علـى  متابعة االلتزام بإلغاء عقوبة اإلعدام عن طريق الت

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            
يتعلق جبميع اجلـرائم ويف      والسياسية، الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام فيما       

  ؛)فرنسا(مجيع الظروف 
التصديق على الربوتوكولني االختياريني األول والثاين امللحقـني          -٥-١٠١

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري امللحق       بالعهد الدويل   
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكـول         

  ؛)إسبانيا(االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص         -٦-١٠١
  ؛)هنغاريا( اإلعاقة ذوي
مواصلة اجلهود الرامية إىل دمج بعٍد قائم على حقوق اإلنسان يف     -٧-١٠١

  ؛)نيكاراغوا(عملية اإلصالح القانوين واملؤسسي اجلارية 
  ؛)أملانيا(مراجعة تشريعاهتا املتصلة باملمارسات التمييزية ضد املرأة   -٨-١٠١
ني اجلنسني، وقيام احلكومـة  مواءمة تشريعاهتا مع مبدأ املساواة ب    -٩-١٠١

بإنفاذ القوانني املعتمدة إنفاذاً فعاالً، وخباصة القوانني املتعلقة بالعنف واالغتصاب          
  ؛)النرويج( العائليني
اعتماد تشريع جنائي حيمل املـسؤولية اجلنائيـة للـضالعني يف             -١٠-١٠١

  ؛)بلجيكا(االغتصاب الزوجي 

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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جلنائي هبدف املعاقبة على العنف مواصلة وإسراع تعديل القانون ا   -١١-١٠١
  ؛)رواندا(اجلنسي، واعتماد قانون شامل للمعاقبة على العنف باملرأة والطفل 

تدعيم تطبيق القوانني اليت حتظر االجتار بالبشر، مبـا يف ذلـك              -١٢-١٠١
االجتار ألغراض الزواج القسري، بسبل منها اعتماد تدابري حلمايـة الـضحايا            

  ؛)كندا(جلناة ومعاقبتهم، وإذكاء وعي السكان ومساعدهتم ومالحقة ا
جعل التشريعات الوطنية املتعلقة باالجتار بالبـشر متفقـة مـع             -١٣-١٠١

بروتوكول بالريمو والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، بسبل منها تعديل تعريـف           
االجتار، وتوسيع نطاق احلماية واملساعدة املوفرة جلميع الـضحايا دون متييـز،            

  ؛)فنلندا(ج قائم على حقوق اإلنسان يف مكافحة االجتار بالبشر ودمج هن
اختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ التشريعات املتعلقة باالجتار واستغالل   -١٤-١٠١

  ؛)سلوفينيا(األطفال اقتصادياً وتوفري محاية قضائية لألحداث 
يا تعديل التشريعات القائمة بغية التصدي للثغرات يف محاية ضحا          -١٥-١٠١

  ؛)النرويج(الرق املعاصر، وجترمي االجتار بالبشر وفقاً للمعايري الدولية 
  ؛)مجهورية مولدوفا(تعزيز اإلطار القانوين حلماية األطفال   -١٦-١٠١
النظر يف إعادة صياغة قانون اإلعالم ملواءمته مـع احتياجـات             -١٧-١٠١

  ؛)الربازيل(تطوير اإلعالم وحريته 
حبيـث  ) اخلاص حبرية الـصحافة   (قاب والتنظيم   تعديل نظام الع    -١٨-١٠١

  ؛)فرنسا(خيضع الختصاص السلطة القضائية وليس السلطة اإلدارية 
تكثيف جهودها يف سبيل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع أحكـام            -١٩-١٠١

  ؛)تونس(قانون روما األساسي 
تكثيف جهودها من أجل أن ُتعتمد املؤسسة الوطنيـة حلقـوق             -٢٠-١٠١

 ضمن الفئـة ألـف وفقـاً ملبـادئ          ٢٠١١سبتمرب  / املنشأة يف أيلول   اإلنسان
  ؛)الربتغال( باريس
ضمان توافق تركيبة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ووظائفهـا           -٢١-١٠١

  ؛)مجهورية مولدوفا(وعملها مع مبادئ باريس 
إتاحة املوارد الالزمة للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان كي تكـون            -٢٢-١٠١

  ؛)جنوب أفريقيا(العمل بفعالية قادرة على 
  ؛)تونس(التعجيل يف إنشاء مؤسسة وطنية ملنع التعذيب   -٢٣-١٠١
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حتسني نشر املمارسات اجليدة، والقيام حتديداً بنشر الـسياسات           -٢٤-١٠١
 العامة إلعمال حقوق اإلنسان على نطاق واسع باالعتماد على التعـاون بـني            

  ؛)شيلي(الدولة واجملتمع املدين 
مواصلة تنفيذ السياسات العامة اليت تسمح بتمتع شعب غابون           -٢٥-١٠١

  ؛)كوبا(حبقوق اإلنسان 
مواصلة جهودها الوطنية، بدعم ومساعدة من اجملتمع الـدويل،           -٢٦-١٠١

من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، سيما إعمال حقـوق شـعب غـابون              
  ؛)بنغالديش(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ضمان املتابعة بسياسة ملكافحة االجتار باالجتار بالبشر تقوم على           -٢٧-١٠١
  ؛)مصر(الوقاية واملقاضاة وفقاً للقانون الدويل 

اعتماد املزيد من السياسات العامة الرامية إىل القـضاء علـى             -٢٨-١٠١
  ؛)إسبانيا(التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية 

 يف مجيع أحناء البلد وخباصة يف جمال تدعيم احترام حقوق اإلنسان  -٢٩-١٠١
  ؛)كوت ديفوار(الصحة والتعليم للجميع 

تدعيم برامج التدريب والتعليم املتعلقة حبقوق اإلنسان واملوجهة          -٣٠-١٠١
  ؛)اجلزائر(إىل موظفي إنفاذ القانون 

مواصلة تنفيذ برامج التوعية العامة الـيت تتـصدى إلخـضاع             -٣١-١٠١
  ؛)أنغوال( يف املدارس األطفال للعقاب البدين

إرساء آليات تشاور مؤسسية مع منظمات اجملتمع املدين املعنيـة            -٣٢-١٠١
  ؛)املكسيك(حبقوق اإلنسان 

توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق            -٣٣-١٠١
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلنسان وتقدمي تقارير منتظمة إىل هيئات املعاهدات 

وجيه دعوة دائمة ومفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق ت  -٣٤-١٠١
  ؛)بلجيكا(اإلنسان 
مواصلة التعاون مع النظام الدويل حلماية حقوق اإلنـسان عـن             -٣٥-١٠١

طريق توجيه دعوة دائمة مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان            
  ؛)فرنسا(

 جمللس حقوق اإلنـسان     تكثيف التعاون مع اإلجراءات اخلاصة      -٣٦-١٠١
والنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات              

  ؛)التفيا(اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
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توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق            -٣٧-١٠١
  ؛)الربتغال(اإلنسان 
 واملقرر اخلاص املعـين     دعوة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب       -٣٨-١٠١

باملدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني إىل           
  ؛)بيالروس(زيارة البلد 

  ؛)السنغال(املضي يف تعزيز حقوق املرأة   -٣٩-١٠١
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز محاية النساء وحترير قـدراهتن            -٤٠-١٠١

  ؛)سنغافورة(
ضمان تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمساواة والشؤون اجلنسانية         -٤١-١٠١

  ؛)إندونيسيا(
املضي يف تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتكافؤ والقضايا اجلنسانية          -٤٢-١٠١

  ؛)مجهورية مولدوفا(
القيام على سبيل األولوية باعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى           -٤٣-١٠١

ني وتعزيز اجلهود الرامية إىل إهناء األعراف والتقاليـد         لضمان املساواة بني اجلنس   
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اليت متيز ضد املرأة، وخباصة الزواج املبكر أو القسري 

املضي يف تنفيذ التدابري املناسبة وختصيص املوارد الالزمة لضمان           -٤٤-١٠١
  ؛)الفلبني(بلوغ أهداف استراتيجيتها الوطنية للمساواة والشؤون اجلنسانية 

اعتماد التدابري الالزمة لضمان الوصول اليـسري والفعـال إىل            -٤٥-١٠١
  ؛ )املكسيك(تسجيل الوالدات جماناً، مبا يشمل األطفال البيغمي 

إنشاء آليات لضمان الوصول اليـسري والفعـال إىل تـسجيل             ٤٦-١٠١
  ؛)وروغوايأ(والدات مجيع األطفال وإصدار شهادات امليالد جماناً وبصورة فعالة 

تكثيف مكافحة ما يسمى اجلرائم املرتكبـة يف إطـار طقـوس              -٤٧-١٠١
  ؛)اجلزائر( تقليدية
تنفيذ برامج مكثّفة لتوعية السكان فيما يتعلق بالقتل يف إطـار             -٤٨-١٠١

  ؛)بلجيكا(طقوس تقليدية 
تدعيم مكافحة اجلرائم املرتكبة يف إطار طقوس تقليدية وخباصة           -٤٩-١٠١

  ؛)أملانيا(لقتل منها جرائم ا
يف اجلرائم املرتكبة يف إطار     " االرتفاع املفاجئ "املضي يف مكافحة      -٥٠-١٠١

  ؛)أوغندا(طقوس تقليدية 
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  ؛)مصر(بذل جهود يف سبيل حتسني ظروف السجون   -٥١-١٠١
اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان توافق ظروف االحتجاز مع           -٥٢-١٠١

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ١٠ و٩ما املادتان القوانني واملعايري الدولية، سي 
  ؛)فرنسا(املدنية والسياسية 

حتسني ظروف االحتجاز والسجن، بُسبلٍ منها ضـمان تغذيـة            -٥٣-١٠١
  ؛)كندا(كافية للمحتجزين واحلدُّ من اكتظاظ السجون 

  ؛)أملانيا(حتسني ظروف معيشة السجناء   -٥٤-١٠١
 ظروف معيشة األشخاص احملـرومني      وضع استراتيجية لتحسني    -٥٥-١٠١

من حريتهم ومكافحة سوء التغذية ونقص مرافق النظافة وإهناء احتجاز األطفال           
  ؛)إسبانيا(مع الكبار 

تنفيذ قواعد األمم املتحدة الدُّنيا ملعاملة السجينات والتدابري غري           -٥٦-١٠١
ملها املتعلِّـق   ؛ يف إطار ع   "قواعد بانكوك "االحتجازية للمجرمات، املعروفة باسم     

  ؛)تايلند(بنظام السجون 
اعتماد مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ بروتوكول منـع االّتجـار            -٥٧-١٠١

  ؛)فرنسا(باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه 
حتسني إنفاذ وتنسيق التشريعات والسياسات الوطنيـة املتعلِّقـة      -٥٨-١٠١

صة النساء واألطفال، وإذكاء وعي الناس هبـذه املـشكلة     باالّتجار بالبشر، وخبا  
  ؛)هولندا(

مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة االّتجار باألطفال أياً كـان            -٥٩-١٠١
أصلهم والتصدِّي جلميع أشكال عمل األطفال؛ سيما يف صـناعة الـسيارات،            

وإدمـاجهم يف   وتعزيز تدابريها الرامية إىل إعادة تأهيل األطفال ضحايا االّتجار          
  ؛)تايلند(التعليم 
مضاعفة اجلهود الرامية إىل مكافحة االّتجار بالبشر، مبا يف ذلك            -٦٠-١٠١

التنفيذ الكامل لتوصيات املقرِّرة اخلاصة املعنية باالّتجار يف أعقـاب زيارهتـا إىل             
  ؛)بيالروس (٢٠١٢مايو /غابون يف أيار

ري ملكافحة االّتجار بالبـشر     حبث إمكانية اعتماد املزيد من التداب       -٦١-١٠١
  ؛)األرجنتني(

تنفيذ سياسة شاملة ملكافحة االّتجار بالبشر، بتركيز خاص على           -٦٢-١٠١
األوالد والبنات واملراهقني، بغية إبراز املشكلة وفهم اجتاهاهتا وأشكاهلا ومظاهرها       

  ؛)أوروغواي(يف البلد هبدف القضاء عليها 
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الرامية إىل مكافحة االّتجار بالبشر إلتاحة      تدعيم التدابري واُألطر      -٦٣-١٠١
  ؛)النكا سري(عودة وإعادة آمنتني لضحايا االّتجار 

تعزيز جهودها الرامية إىل القضاء علـى االّتجـار باألطفـال             -٦٤-١٠١
  ؛)سلوفاكيا(واإلساءة إليهم، مبا يشمل تنظيم محالت فّعالة للتوعية 

الفّعالية يف مكافحة االّتجـار     مضاعفة جهودها الرامية إىل زيادة        -٦٥-١٠١
  ؛)مجهورية مولدوفا(باألطفال والعنف هبم والقضاء على هذه الظاهرة 

اّتخاذ تدابري للقضاء على االّتجار بالبشر، بتركيز خاص علـى            -٦٦-١٠١
  ؛)إسبانيا(االّتجار باألطفال 

زيادة املالحقات القضائية وتعزيز حماكمة الضالعني يف االّتجـار           -٦٧-١٠١
لبشر، وتنفيذ بروتوكول بالريمو تنفيذاً كامالً هبدف حظر مجيع أشكال االّتجار           با

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وجترميها 
األخذ بتوصيات املقرِّرة اخلاصة املعنية باالّتجار بالبشر، وخباصة          -٦٨-١٠١

 النساء واألطفال، وتوجيه دعوة إىل املقرِّرين من أجل الوقوف على حالة حقوق           
  ؛)العراق(اإلنسان يف البلد 

وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ملكافحة أسـوأ أشـكال            -٦٩-١٠١
  ؛)بيالروس(العقاب البدين لألطفال 

تنفيذ تدابري تشريعية وقضائية لضمان عدم اإلفالت من العقاب           -٧٠-١٠١
  ؛)بلجيكا(يف قضايا القتل يف إطار طقوس تقليدية 

رامية إىل ضمان حماسبة املّتجرين بالبشر، عـن        تكثيف اجلهود ال    -٧١-١٠١
طريق التحقيق يف حاالت االّتجار ومالحقة اجلناة ومقاضـاهتم وتـوفري ُسـبِل             

  ؛)فنلندا(االنتصاف القانوين الفّعالة للضحايا 
ضمان تنفيذ قانون قضاء األحداث تنفيذاً فّعاالً بواسطة تدريب           -٧٢-١٠١

  ؛)هنغاريا(اء مرافق احتجاز خاصة باألحداث موظفي إنفاذ القانون والقضاة وإنش
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ١٩ضمان امتثال املادة      -٧٣-١٠١

والسياسية والعمل على هتيئة بيئة مالئمة ملمارسة الـصحافة حبريـة وانفتـاح             
  ؛)النرويج(

ل مع  توضيح وتوثيق العمليات واملبادئ التوجيهية املتعلِّقة بالتعام        -٧٤-١٠١
الشكاوى املرفوعة على الصحافة، مبا يف ذلك بيان اجلهات اليت ميكنـها تقـدمي             
تلك الشكاوى واجلهات اليت تتلقّاها والعقوبات اليت ُتعترب مالئمة، إضـافة إىل            

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(مربِّرات تلك القرارات 
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فروضة على اإلعالم وحرية التعبري، وإقامة      رفع القيود املفرطة امل     -٧٥-١٠١
حوار منتظم مع الصحفيني هبدف هتيئة بيئة تشجُِّع حرية التعبري دون خوف مـن              

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(الرقابة 
اعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى لضمان محاية قانونية وفعلية           -٧٦-١٠١

  ؛)هورية التشيكيةاجلم(حلرية التعبري واستقالل الصحفيني 
اّتخاذ التدابري الالزمة لضمان حرية التعبري والصحافة والتجمُّع          -٧٧-١٠١

السلمي بسبلٍ منها ضمان مساءلة الضالعني يف أفعال التخويـف أو التحـرُّش             
  ؛)كندا(العنف اليت تستهدف األشخاص بسبب ممارسة حقوقهم  أو

الصحافة على أساس عدم    اّتخاذ املزيد من التدابري لضمان حرية         -٧٨-١٠١
  ؛)أستراليا(جترمي املخالفات الصحفية واحترام احلقوق املشروعة للصحافة 

احترام تعدُّدية الصحافة وحريتـها، وخباصـة جعـل اهليئـات         -٧٩-١٠١
  ؛)إسبانيا(التنظيمية، كاجمللس الوطين لالتصال، تطبِّق تدابري عقابية حمايدة 

 سيما منظماهتا غري احلكومية املعنية      تشجيع عمل جمتمعها املدين،     -٨٠-١٠١
  ؛)سلوفاكيا(حبقوق اإلنسان 

إقامة حوار مكثّف مع اجملتمع املدين، خاصة فيما يتعلَّق بتـدعيم             -٨١-١٠١
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(العمليات االنتخابية 

تدعيم دور النساء وتعزيزه بصفة خاصة يف جمال صنع القـرار             -٨٢-١٠١
  ؛)فلسطني(

املضيُّ يف تعزيز احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            -٨٣-١٠١
والنهوض بظروف معيشة السكان، باعتباره جماالً يؤدِّي فيه دعم اجملتمع الـدويل   

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(وتضامنه دوراً مهمَّاً 
 عجلة  مواصلة تطبيق استراتيجيتها املتعلِّقة باحلدِّ من الفقر وحثُّ         -٨٤-١٠١

تنميتها االقتصادية واالجتماعية كي يتسّنى هلا تعزيز خمتلف حقـوق اإلنـسان            
  ؛)الصني(لشعبها ومحايتها على حنو أفضل 

تكثيف جهودها يف جمال التخفيف من حّدة الفقـر واملـضيُّ يف          -٨٥-١٠١
 من األهداف اإلمنائية لأللفيـة املتعلِّـق    ١حتسني توزيع الثروة بغية بلوغ اهلدف       

  ؛)ماليزيا (٢٠١٥دِّ من الفقر حبلول عام باحل
تكثيف جهودها الرامية إىل حماربة الفقر وحتقيق االزدهار والرفاه           -٨٦-١٠١

  ؛)تونس(لفائدة مجيع مواطنيها 
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حتسني حصول اجلميع على الرعاية الصحية، ويف هذا الـصدد،            -٨٧-١٠١
منها تقـدمي التـدريب     توفري املوارد الكافية لنظام الرعاية الصحية الوطين بسبلٍ         

  ؛)ماليزيا(الالزم هبدف االرتقاء باخلدمات الصحية 
اّتخاذ املزيد من اخلطوات يف سبيل مكافحة خمتلـف األوبئـة             -٨٨-١٠١

وضمان حصول السكان على اخلدمات الطبية األساسية، سيما يف املناطق الريفية           
  ؛)بيالروس(

اد على خربة املقرِّر اخلـاص    اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة، باالعتم      -٨٩-١٠١
املعين بالتعليم، من أجل التصدِّي ألسباب اخنفاض االلتحاق باملدارس وارتفـاع           
معّدل التسرُّب، وذلك بسبلٍ منها إتاحة املوارد الالزمة لتوفري التدريب الكـايف            

  ؛)هنغاريا(للمدرِّسني والنهوض باملقرَّرات 
رُّب من املدارس ودعم إكمال     وضع برامج حمدَّدة ملكافحة التس      -٩٠-١٠١

  ؛)املكسيك(الدراسة 
القيام خبطوات من أجل ختفيض معّدل التسرُّب املدرسي، آخذة           -٩١-١٠١

  ؛)الربازيل(يكملوا تعليمهم االبتدائي   يف املائة من األفراد مل٢٥يف اعتبارها أن 
، املضيُّ، بالتعاون مع اليونسكو ووكاالت األمم املتحدة املختصة         -٩٢-١٠١

  ؛)سنغافورة(يف تدعيم نظامها التعليمي وحتسني حصول اجلميع على تعليم جيد 
مواصلة التعاون مع شركائها اإلمنائيني كمصرف التنمية األفريقي    -٩٣-١٠١

والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا يف سبيل بلوغ أهدافها يف قطاع التعليم             
  ؛)جنوب أفريقيا(

سبيل تنفيذ نتائج املـؤمتر العـام للتعلـيم         مضاعفة جهودها يف      -٩٤-١٠١
، والتماس املساعدة التقنية مـن      ٢٠١٠مايو  /والتدريب والبحث املعقود يف أيار    

  ؛)السودان(منظمات األمم املتحدة املختصة 
  ؛)السنغال(تدعيم محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٩٥-١٠١
لّيات ومحايتـها   اعتماد تدابري فّعالة من أجل ضمان حقوق األق         -٩٦-١٠١

  ؛)العراق(دون متييز وإتاحة مجيع احلقوق هلا 
مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة شّتى أشكال التمييز والعمل           -٩٧-١٠١

  ؛ )األرجنتني(على احترام حقوق األقلّيات اإلثنية 
اّتخاذ تدابري إضافية لضمان إدمـاج الـشعوب األصـلية يف             -٩٨-١٠١

  ؛)بوروندي(املؤسسات العامة 
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االهتمام حبقوق األقلّيات وباملساواة بني النساء والرجال وعدم           -٩٩-١٠١
  ؛)الرأس األخضر(التمييز ضد النساء 

تشجيع مشاركة األقلّيات، مثل البيغمي، يف حياة البلد السياسية           -١٠٠-١٠١
  ؛)كوستاريكا(واالقتصادية واالجتماعية 

ب األصلية واستراتيجية   اعتماد خطة حمدَّدة حلماية حقوق الشعو       -١٠١-١٠١
  ؛)سلوفينيا(لزيادة إتاحة اخلدمات األساسية ألقلّية البيغمي 

تدعيم سياساهتا الرامية إىل حتسني إدماج البيغمـي يف اجملتمـع             -١٠٢-١٠١
  ؛)أنغوال(

ضمان حصول البيغمي على اخلدمات الصحية بصورة كاملـة           -١٠٣-١٠١
البلد وذلك حتديداً بزيـادة عـدد   وعلى قدم املساواة مع غريهم يف مجيع مناطق  

مرافق الرعاية الصحية وضمان تسجيل األطفال على النحو املناسب عند والدهتم        
  ؛)هنغاريا(

محاية حقوق أقلّية البيغمي واالرتقاء بظروفهم الصحية وإتاحـة           -١٠٤-١٠١
  ؛)العراق(مجيع اخلدمات الصحية هلم وتيسري وصوهلم إىل تلك اخلدمات بسهولة 

احلفاظ على التدابري الالزمة ملكافحة استمرار إزالة األحراج بغية           -١٠٥-١٠١
  ).مصر(ضمان التمتُّع الفّعال باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  :ومل حتظَ التوصيات أدناه بدعم غابون  -١٠٢
رفع حتفُّظاهتا املقدَّمة عند التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب           -١-١٠٢

  ؛)تشاد(
اإلسراع يف النظر يف التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة             -٢-١٠٢

  ؛)شيلي(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
النظر يف قبول اختصاص هيئات املعاهدات يف تلقّي الـشكاوى            -٣-١٠٢

  ؛ )كوستاريكا(وإجراء التحقيقات واّتخاذ اإلجراءات العاجلة 
الدولية املتعلِّقة حبقوق اإلنـسان الـيت       التصديق على الصكوك      -٤-١٠٢

تصدِّق عليها بعُد كالربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهد الدويل اخلـاص           مل
  ؛)كوت ديفوار(باحلقوق املدنية والسياسية 

حثُّ جهودها الرامية إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية           -٥-١٠٢
  ؛)إندونيسيا(أسرهم حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد 
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مواصلة املشاركة يف املناقـشات املتعلِّقـة حبقـوق اإلنـسان             -٦-١٠٢
  ؛)الفلبني(للمهاجرين بصرف النظر عن صفتهم القانونية 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             -٧-١٠٢
  ؛)الفلبني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 بشأن وضع األشخاص عدميي     ١٩٥٤فاقية عام   التصديق على ات    -٨-١٠٢
  ؛)سلوفاكيا( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 

موائمة تشريعاهتا الوطنية موائمةً كاملةً مع مجيـع االلتزامـات            -٩-١٠٢
املنبثقة عن قانون روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، بسبلٍ منـها دمـج             

  ؛)سلوفاكيا(علِّقة بالتعاون الكامل والسريع مع هذه احملكمة األحكام املت
مواصلة جهودها الرامية إىل التصديق على االتفاقيـة الدوليـة            -١٠-١٠٢

  ).األرجنتني(حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
لة أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدو        /ع االستنتاجات و  يومج  -١٠٣

وينبغي أال يفهم أهنا حتظى مبوافقة      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدَّمتها و  ) الدول(
  .الفريق العامل ككلٍّ
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 املرفق
[English/French only] 

  تشكيلة الوفد    
 The Delegation of Gabon was headed by S.E. Mme. Ida Reteno Assonouet, Ministre 
de la Justice, Garde des Sceaux, des Droits Humains et des Relations avec les Institutions 
Constitutionnelles, Porte-parole du Gouvernement and composed of the following 
members: 

• S.E.M. Baudelaire Ndong Ella, Ambassadeur, Représentant Permanent de la 
République Gabonaise auprès de l’ONU à Genève; 

• Maitre Homa Moussavou Bertrant, Président de la Commission Nationale des Droits 
de l’Homme; 

• Pr. Guy Rossatanga Rignault, Vice-président de la Commission Nationale des Droits 
de l’Homme; 

• Monseigneur Patrick Nguema Edou, Vice-président de la Commission Nationale des 
Droits de l’Homme; 

• M. M. Eric Dodo Bounguendza, Directeur Général des Droits Humains; 

• M. Landry Mboumba, Premier Conseiller à la Mission Permanente de la République 
Gabonaise auprès de l’ONU à Genève; 

• Mme. Edna Paola Biyogou ép. Minko, Directeur de la Promotion des Droits de 
l’Homme; 

• M. Anicet Gervais Ondo Nguema, Directeur de la Protection des Droits de 
l’Homme; 

• M. Didace Mayombo, Conseiller chargé des Affaires Juridiques et des Droits de 
l’Homme à la Mission Permanente de la République Gabonaise auprès de l’ONU à 
Genève; 

• M. Hervé Nze, Aide de camp de Madame le Ministre. 

    

  


