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  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  )ج(١٥حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة سامية  أعدته املفوضية الموجز
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ∗غابون

ني من جهتني معنيتني إىل آلية االسـتعراض الـدوري          تمقدم )١(لورقتنيهذا التقرير عبارة عن موجز        
تضمن التقرير أية   وال ي .  اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان      العامة وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية    . الشامل

آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، وال أي حكـم أو قـرار                    
وقد أُشري إىل املعلومات الواردة يف هذا التقرير بصورة منهجية يف حواشي هنايـة              . فيما خيص مطالبات بعينها   

التركيز عدم  معلومات بشأن مسائل حمددة أو عدم وجودو. النص ومل تغيَّر النصوص األصلية يف حدود اإلمكان
والنصوص . قد ُيعزى إىل عدم تقدمي طلبات مقدمة من جهات ذات املصلحة خبصوص هذه املسائل احملددةعليها 

وبالنظر إىل أن وتـرية     . الكاملة جلميع الطلبات اليت تلقتها املفوضية متاحة على موقع املفوضية على االنترنت           
 يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتعلق أساساً باألحـداث               االستعراض

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١اليت وقعت بعد 

                                                      

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة يف األمم املتحدة  ∗
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  غري متوفر  

   أرض الواقععلى تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان - ثانياً 
  دولية يف جمال حقوق اإلنسان تنفيذ االلتزامات ال- ألف 

  واألمان على شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية  - ١

أفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت ُتمارس ضد األطفال أن العقوبـة البدنيـة                   - ١
رس حسبما أفادت التقـارير،      يف املدا  ةكما الحظت املبادرة العاملية أن العقوبة البدنية حمظور       .  يف البيت  ةمشروع

وذكرت املبادرة العاملية أهنا مل تكن قادرة . ولكن مل يكن بوسعها احلصول على تفاصيل عن التشريعات املعمول هبا
 اًباعتبارها عقوبة على جرمية أو إجراء تأديبي      سواًء  على تأكيد الوضع القانوين للعقوبة البدنية يف نظام العقوبات،          

تأخذ، ويف األخري، أوصت املبادرة العاملية غابون بشدة بأن . بية، ويف مرافق الرعاية البديلة عنهايف املؤسسات العقا
  .)٢( مبا يف ذلك البيت،األطفال يف كل مكانبالعقوبة البدنية على وجه السرعة، بتشريعٍ حيظر إنزال 

  قليات والشعوب األصليةاأل - ٢

بايوكو وبابونغو، الذين يصل عددهم     شعوب  السكان األصليني من    أن  دة  األصلية املهدّ أفادت مجعية الشعوب      - ٢
ن، ووهؤالء السكان األصـلي   .  يف املائة من سكان غابون     ١,٥ شخص، والباكا يشكلون أقلية بنسبة       ٢ ٠٠٠إىل حنو   

 االستوائية ، يعيشون يف اجلزء الشمايل الشرقي من الغابات"األقزام"سم اطلق عليهم ازدراًء كتلة واحدة ُييكونون الذين 
  . )٣(الُرحَّلشبه ي على منط د واجلَْنوهم َيْحَيون كقاطنني يف الغابات حياة الصْيفمنذ آالف السنني . يف غابون

األصلية املهددة  يف غابون، حسب تقدير مجعية الشعوب       هم أفقر اجلماعات وأضعفها      شعب األقزام    إنو  - ٣
 ويواجهـون أيـضاً   . ُمتحاملٌ عليهم ومستغلّون  وهم  " ون البشر د"اليت تذكّر بأن عامة الناس يف اجملتمع تعدهم         

وأفادت اجلمعية أنـه    ". ن وغري متحضرين  وأناس دون البشر متخلف   "املتحّجرة اليت تصفهم بأهنم     الصورة النمطية   
وعالوة علـى هـذا     . متناول الطعام مع فئات األغلبية من السكان أو حىت اجللوس بالقرب منه           عليهم  يستحيل  

،  األساسـية  السياسية واملدنيـة  احلقوق   ما حيرم هؤالء من      ز والفصل الذي يتعرض له شعب األقزام، كثرياً       التميي
 ما يعملون يف ظروف شبيهة بالرق، فال رعاية صحية           أن األقزام غالباً   حسبما الحظت اجلمعية اليت ذكرت أيضاً     
  .)٤( األساسية حقوق اإلنسان، ومن مث فهم حمرومون من هلمأساسية وال تعليم وال حقوق االنتخاب

وبالتايل، فإن  . ، حسبما أفادت اجلمعية   أما يف جمايل الصحة والتعليم، فإن هؤالء السكان ُيتجاهلون متاماً           - ٤
مـن هـؤالء   كما أن عـدداً  . حصوهلم على التعليم واخلدمات الصحية واملصادر اجلديدة لإليرادات حمدود جداً  

نقص املناعة وثيقة بالبانتو، يعانون من تربطهم صلة لعاصمة ليربفيل، من ا الذين يعيشون يف املناطق الريفية ،قزاماأل
  .)٥(ويف الوقت ذاته، فهم حيتفظون مبقاومتهم للمالريا واملكروفيالرية. وغريه من االعتالالتواإليذز  البشرية
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 ١٣يف وسـط أفريقيـا   شعوب األصلية ملنطقـة   والحظت اجلمعية أن اإلعالن املشترك الذي أصدرته ال         - ٥
يف تتسبَّبان  نيا املشكلتني الرئيسيتني اللتباعتبارمهالغابوية  ةوالسياساألحراج  شدد على إزالة ،٢٠٠٧أبريل /نيسان

الوقـت  يف ، نم بالـذات مهـّددا  اجلمعية، فإن طريقة حياة شعب األقزام وبقاؤه وحسب   .ستبعادهماطردهم و 
 لعـدم   ونظـراً .  غىن هلم عنه   الغابات اليت تشكل أساس ثقافتهم الذي ال      حتطاب املكثف يف    االاحلاضر، بسبب   

ة، فال سبيل هلم لالعتراض قانوناً على إزالـة  صيلوإلقصائهم عن طريقة حياهتم األ   أراضيهم  يف  امتالكهم أي حق    
 واسع، للطرد من مساكنهم  على نطاقجفاألقزام يتعرضون يف أماكن عديدة، بسبب برامج إزالة األحرا. األحراج

على التخلي عـن أسـلوب حيـاهتم        لسلبهم وجودهم يف الغابة، ويكرهون أشد ما يكون اإلكراه          التقليدية، و 
متر إىل  ولي ك ٥٠٠ أن هناك بالقرب من قرية بيلينغا، الواقعة على بعد يزيد على             وأبلغت اجلمعية أيضاً  . وثقافتهم

 ٥٠٠يتوقع أن سـعته تبلـغ   (أحد أكرب مناجم ركاز احلديد يف العامل الشرق من ليربفيل، منجم غري مستغل هو    
وتفيد اجلمعية أن شركة متلكها دولة أجنبية ستقود .  بكر يسكنها شعب األقزامة، ال تزال حتيط به غاب)مليون طن

ام املتـأثر  ومل تستشر هذه الشركة شعب األقز     . الذي اختارته احلكومة الغابونية الستغالل املنجم     الشركات  احتاد  
وال يليب املشروع، يف نظر اجلمعية، أيٍّ . بشكل مباشرة باملنجم وباخلطط ذات الصلة باهلياكل األساسية املتعلقة به

 بأن اخلطط اليت تستهدف إجناز هياكل أساسية كـبرية          من املطالب فيما خيص الشفافية وحقوق اإلنسان، علماً       
  .)٦(وحمطتني للطاقة الكهرمائيةناًء والسكة احلديدية والسدود املياه اجلارية وميالطرق والكهرباء وتشمل 

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
  غري متوفر  

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  غري متوفر  

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  غري متوفر  

 -  -  -  
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