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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالدورة الرابعة
  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٥ -أكتوبر /تشرين األول ٢٢جنيف، 

 من مرفق   ٥للفقرة  أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً       موجز      
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *غابون    
 إىل  اثنني من أصحاب املـصلحة     من   )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة       

وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها         . عملية االستعراض الدوري الشامل   
وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظـر         . ١٧/١١٩لس حقوق اإلنسان يف مقرره      جم
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان، وال أي حكـم               أو
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص     . قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة     أو

ا التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية          مراجع املعلومات الواردة يف هذ    
، ُيفَرد، عند االقتضاء، فرع مستقل   ١٦/٢١ومبقتضى قرار جملس حقوق اإلنسان      . دون تغيري 

خمصص إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الدولة موضوع االستعراض واملعتمدة  
ى املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان       وتتاح عل . بالتقّيد الكامل مببادئ باريس   

وقد روعيت يف إعداد هذا التقريـر       . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      
  .دورية االستعراض وما طرأ من مستجدات خالل الفترة املشمولة باالستعراض

__________ 

 .م املتحدةاألمالتحريرية بمل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة   *  
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -أوالً  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
له داللة سلبية لكنه شائع     " األقزام"أشارت مجعية الشعوب املهددة إىل أن مصطلح          -١

  .)٢(االستخدام

  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه  -٢  
  .)٣(يف حالة سيئةذكرت مجعية الشعوب املهددة أن السجون مكتظة بالسجناء و  -٢
أن غابون  بدين لألطفال   ب ال امجيع أشكال العق  للقضاء على   العاملية  وذكرت املبادرة     -٣

مل تقبل وكذلك مل ترفض التوصية املقدمة أثناء الدورة األوىل لعملية االستعراض الـدوري               
يف مجيـع األمـاكن، مبوجـب        ألطفالبدين ل ب ال االشامل، املتعلقة حبظر أسوأ أشكال العق     

  .)٤(القانون
أن نظام  العقاب البدين لألطفال    املية للقضاء على مجيع أشكال      والحظت املبادرة الع    -٤

. العقوبات ال جييز هذه املمارسة لكنها مشروعة يف املرتل ويف املدارس وأوساط الرعاية البديلة
وأضافت أن األحكام القانونية اليت تعاقب على العنف واالعتداء مل تترجم على أهنـا حتظـر          

العقاب ووفقاً للمبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال        . )٥(فلعند تنشئة الط  العقاب البدين   
، وإنه يتم بذل    العقاب البدين  إنه وإن كانت هناك سياسة ملكافحة اللجوء إىل          البدين لألطفال 
يف املدارس، فإن القانون ال ينص على حظر هذه         العقاب البدين   " أسوأ أشكال "اجلهود إلهناء   

زالون يتعرضون للضرب باألنابيب وغريها من األدوات من جانب         املمارسة وإن األطفال ال ي    
  .)٦(املعلمني يف املدارس

ألطفال أيضاً إىل   العقاب البدين ل  وأشارت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال          -٥
وليس هنـاك أي حكـم يف       : ب على جرمية  اكعقالعقاب البدين   أن نظام العقوبات ال جييز      

وأضافت أن هذه العقوبة حمظورة     . العقاب البدين كم به اهليئات القضائية ب    القانون اجلنائي حت  
  .كتدبري تأدييب يف األوساط العقابية )٧(صراحة مبوجب قانون النظام القضائي حلماية األطفال

ألطفال أيضاً إىل   العقاب البدين ل  وأشارت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال          -٦
  .)٨( يف أوساط الرعاية البديلةالعقاب البدينى عدم وجود حظر صريح عل

ألطفال أن جلنـة    العقاب البدين ل  وذكرت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال          -٧
يف املرتل واملدارس واملؤسـسات     العقاب البدين   ، حبظر   ٢٠٠٢حقوق الطفل أوصت يف عام      

  .)٩(األخرى
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ين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي      حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكو        -٣  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

. أشارت مجعية الشعوب املهددة إىل أن حرية الكالم وحرية الـصحافة مقيـدتني              -٨
وقالت إن أحد األعضاء يف منظمة غري حكومية قد حتدث عن الفساد وسوء استخدام السلطة 

وإدارة شؤوهنا، وإنه مت وفقاً ملا أفادت به مجعية الشعوب املهددة،           فيما يتعلق باقتصاد الدولة     
  .)١٠(بالسجنديده مراقبة أفعاله من جانب احلكومة وهت

ووفقاً جلمعية الشعوب املهددة فإن مجيع الفئات اإلثنية ممثلة يف املناصب الـسياسية               -٩
  .)١١(غري ممثلني إال نادراً" األقزام"ولكن 

   االجتماعي ويف مستوى معيشة كاٍفاحلق يف الضمان  -٤  
. أشارت مجعية الشعوب املهددة إىل أن غابون هي أحد أكثر البلدان األفريقية ثـراءً         -١٠

ومع ذلك، فإن املؤشرات االقتصادية تبني، وفقاً جلمعية الشعوب املهددة، صورة خمتلفة متاماً             
ون خط الفقر يف حني أن      يف املائة من جمموع السكان تعيش د       ٨٠حيث أن نسبة تقترب من      

 يف املائة من الناتج     ٩٠وأضافت أن أكثر من     . ثلث السكان يعيشون يف ظروف الفقر املدقع      
وبالتايل، فإن التفاوت   .  يف املائة من السكان    ١٠القومي اإلمجايل تستفيد منه نسبة ال تتجاوز        

  .)١٢(قريف الدخل كبري للغاية األمر الذي يفسر ملاذا يعيش السكان دون خط الف
الذين فقدوا منـاطق    " األقزام"وأعربت مجعية الشعوب املهددة عن قلقها إزاء حالة           -١١

وأشارت إىل أهنم يف الغالب يعيشون بشكل دائم يف مستوطنات مل يتعودوا علـى             . معيشتهم
  .)١٣(وأضافت أن خدمات اإلصحاح املتوفرة هلم رديئة للغاية. العيش فيها

  احلق يف الصحة  -٥  
" األقـزام "أشارت مجعية الشعوب املهددة إىل أن معدالت الوفيـات يف صـفوف              -١٢

وأضافت أن معظمهم ال يستطيعون الوصول إىل خدمات الصحة العامـة بـسبب             . مرتفعة
التمييز، وألهنم ال ميلكون املال أو بطاقات اهلوية أو جملرد عدم توفر اخلدمات العامة يف املناطق         

  .)١٤(اليت استقروا فيها
معرضـني  " األقـزام "وأشارت مجعية الشعوب املهددة إىل أن سوء التغذية جعـل             -١٣

" األقـزام "وأضافت أن   . لإلصابة بأمراض مثل التيفود والتهاب الكبد الوبائي والسل واجلذام        
  .)١٥(يستطيعون خزن األدوية حىت يف حال حصوهلم على البعض منها ال
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  األقليات والشعوب األصلية  -٦  
باكـا يف   (ربت مجعية الشعوب املهددة عن قلقها إزاء حالة الشعوب األصـلية            أع  -١٤

يتعرضـون  " األقـزام "وأشـارت إىل أن     ). الشمال وبابونغو يف اجلنوب وباكويا يف الشرق      
للتهديد بسبب الزراعة ألغراض جتارية، وقطع األشجار، وتنفيذ مـشاريع حفـظ البيئـة،              

  .)١٦(وبسبب التمييز
  الشعوب املهددة أيضاً إىل أنه ال يتم، يف أحيان كثرية، االعتـراف            وأشارت مجعية   -١٥
على أهنم من الشعوب األصلية وأن حقوق األرض غري معترف هبا لألشـخاص             " األقزام"  ب

وأعربت عن قلقها إزاء خطـر تعـرض األقـزام          . الذين يقومون جبمع احملاصيل والصيادين    
  .)١٧(ألشجار ومشاكل أخرىلالستغالل بسبب فقداهنم لألرض نتيجة قطع ا

ووفقاً جلمعية الشعوب املهددة، إن غابون وإن كانت قد وافقت على خطة سكاهنا               -١٦
األصليني كجزء من اتفاق القرض املقدم إليها يف إطار سياسة البنك الدويل لتنفيذ برنـامج               

ق الشعوب  بشأن حقو٢٠٠٧الغابات والبيئة، وأهنا صوتت مؤيدة إلعالن األمم املتحدة لعام 
األصلية من أجل ضمان حقوق الشعوب األصلية يف موافقة حرة ومسبقة ومستنرية بشأن أي              

" األقزام"مشروع هام يؤثر على طريقة معيشتهم، فإنه مل يتم، على النحو الواجب، مشاورة              
بشكل لـه    "األقزام"وأضافت مجعية الشعوب املهددة إىل عدم مشاركة        . يف معظم احلاالت  

صميم الربامج على املستويني الوطين واحمللي وذلك يف  مـشاريع ملموسـة مثـل               معىن يف ت  
  .)١٨(مشروع بيلنغا املتعلق بالتعدين وتنمية استخراج الفوالذ

جيهلون يف أحيان كثرية حقـوقهم  " األقزام"وأضافت مجعية الشعوب املهددة إىل أن    -١٧
  .)١٩("األقزام " ب حمدد يتعلق وأشارت إىل عدم وجود برنامج حكومي. والقوانني الوطنية

  احلق يف التنمية ويف القضايا البيئية  -٧  
وفقاً جلمعية الشعوب املهددة، هناك تطور إجيايب حلماية البيئة منذ أن أعلنت غابون               -١٨

 يف املائة من أراضيها هي مساحات حممية، ومنذ إدراج شرط االستغالل املستدام ١١أن نسبة 
وأضافت أن خطط بناء السدود والسكك احلديدية هو        . تشريعها الوطين  رمسياً، يف    ،للغابات

مؤشر آخر للتعجيل باستغالل املوارد الطبيعية، وأن ذلك سيؤدي إىل قطع األشجار والتعدين             
  .)٢٠(بشكل غري قانوين

ووفقاً هلذه  . ومع ذلك، أعربت جلنة الشعوب املهددة عن قلقها إزاء قطع األشجار            -١٩
غابون هي أحد آخر البلدان اليت ال يتم فيها قطع األشجار ولكن غاباهتا معرضة              املنظمة، فإن   

وأضافت مجعية الشعوب املهددة أن هناك بعض الكائنات الفريدة واملعرضة للخطـر       . للخطر
 امعيـشته  أسباب وهتاتعيش يف الغابات إىل جانب اإلنسان، وإن قطع األشجار سيعرض حيا       

  .)٢١(للخطر
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 مبشروع بيلنغا للتعدين وتنمية استخراج الفوالذ، ذكرت مجعية الشعوب        وفيما يتعلق   -٢٠
املهددة أنه شرع يف عملية البناء  دون اختاذ اإلجراءات املناسبة على الصعيدين االجتمـاعي               
والبيئي وأن ذلك سيؤثر تأثرياً سلبياً إىل حد كبري على البيئة بسبب عمليات التعدين، وبنـاء                

 ناء املياه العميقة، والسد، وإىل إغراق أجزاء كبرية من منتجع إيريندو          السكك احلديدية، ومي  
  .)٢٢(الوطين
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