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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ -أكتوبر / تشرين األول٢٢

ميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً           جت    
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

 غابون    

 
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة،   

ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية وا امب
والتقرير مقدم يف شكل موجز تقيداً . ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة

. ولالطالع على النص الكامل، ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية. باحلد األقصى لعدد الكلمات
ت من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اقتراحا  أووجهات نظر  أويتضمن التقرير أية آراء الو

وهو يتبع هيكل املبادئ . يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية ماخبالف 
وقد ذُكرت على حنو . ١٧/١١٩التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره 

وروعي يف إعداد التقرير . ردة يف التقريرمنهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الوا
  .دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
  ُيقبل مل/ُيصدق عليه مل  اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  احلالة يف الدورة السابقة  

ــصديق  التـ
ــضمام أو  االن
  اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  )١٩٨٠( أشكال التمييز العنصري

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
ــة  ــصادية واالجتماعيـ االقتـ

  )١٩٨٣( والثقافية
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  )١٩٨٣( املدنية والسياسية
يع أشـكال   اتفاقية القضاء على مج   

  )١٩٨٣( التمييز ضد املرأة
  )٢٠٠٠( اتفاقية مناهضة التعذيب
  )١٩٩٤( اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال      
واستغالل األطفال يف البغـاء ويف      

  )٢٠٠٧( املواد اإلباحية
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     

  )٢٠٠٧( اإلعاقة

ختياري التفاقية  الربوتوكول اال 
  )٢٠١٠( مناهضة التعذيب

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بإشراك     
األطفـــال يف الرتاعـــات 

  )٢٠١٠( املسلحة
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشــخاص مــن االختفــاء 

  )٢٠١١( القسري

الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد     
 الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة      

  والسياسية
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم      

  )٢٠٠٤التوقيع فقط، (

التحفظـــات 
اإلعالنات  أو/و
  التفامهات  أو/و

الربوتوكول االختياري التفاقية     -
حقوق الطفل املتعلق بإشراك     
األطفال يف الرتاعات املسلحة    

  )٣ املادة: اإلعالن(

-  

ــراءات  إجـ
شكاوى الـــ

ــات  والتحري
واإلجــراءات 

  )٣(الطارئة

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  ضد املرأة
  )٢٠٠٤(٨ و١املادتان 

الربوتوكول االختياري للعهد   
الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 
ــة   ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية
ــواد  ١١ و١٠ و١ املـــ

  )٢٠٠٩ فقط، التوقيع(

الدولية للقضاء على مجيـع     االتفاقية  
  أشكال التمييز العنصري

  ١٤ ادةامل
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  والسياسية
  ٤١ ادةامل

الربوتوكول االختياري األول للعهد    
الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       

  والسياسية
  ١ ادةامل

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  ُيقبل مل/ُيصدق عليه مل  اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  احلالة يف الدورة السابقة  
  )٢٠٠٧التوقيع فقط، ( ٦ و١املادتان 

  اتفاقية مناهضة التعذيب
  ٢٢ و٢١ و٢٠املواد 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
  حقوق الطفل بشأن تقدمي البالغات

  ١٣ و١٢ و٥املواد 
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       

  األشخاص من االختفاء القسري
  ٣٢ و٣١ و٣٠املواد 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
  عمال املهاجرين وأفراد أسرهمال

  ٧٧ و٧٦املادتان 

   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة يف الدورة السابقة  
اإلجراء املتخذ بعـد    

  ُيصّدق عليها ملصكوك   االستعراض
التــصديق 

االنضمام  أو
  اخلالفة أو

  ) ١٩٨٣( اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  )٢٠٠٠( األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما 
ــة  ــان بوضــع ١٩٦٧ وبروتوكــول ١٩٥١اتفاقي  املتعلق
  )٤()١٩٧٣( الالجئني

ــة    ــف املؤرخــ ــات جنيــ  / آب١٢اتفاقيــ
باستثناء [وبروتوكوالهتا اإلضافية   ) ١٩٦٥( ١٩٤٩ أغسطس

  )٥(]الربوتوكول اإلضايف الثالث
 ١٠٠و ٩٨ و ٨٧ و ١٠٥ و ٢٩األرقـام   االتفاقيات األساسية   

  )٦(١٨٢ و١٣٨ و١١١و

ــول  بروتوكـــ
  )٧()٢٠١٠( بالريمو

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة     
  )٨(١٦٩ رقم

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة     
  )٩(١٨٩ رقم

االتفاقيتان اخلاصـتان مبركـز     
األشخاص عـدميي اجلنـسية     

  )١٠(١٩٦١ و١٩٥٤لعامي 
اتفاقية اليونـسكو ملكافحـة     

  لتعليمالتمييز يف جمال ا

ريق األمم املتحدة القطري يف غابون ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون         رحب ف   -١
يف اً  ، على اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية املشردين داخلي       ٢٠١١ عامالالجئني بالتصديق، يف    

وأضاف الفريق القطري أن التصديق على هذا الـصك         ). اتفاقية كمباال (أفريقيا ومساعدهتم   
  .)١١(اً قانونياً على الصعيد الوطين بشأن التشرد الداخليالقانوين ميأل فراغ

وأوصى مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني وفريق األمم املتحدة القطري             -٢
 اخلاصة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية       ١٩٥٤ عاميف غابون باالنضمام إىل اتفاقية      

  .)١٢( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١ عام
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
أخرب فريق األمم املتحدة القطري يف غابون بأن اإلطار التشريعي الوطين ُعـّزز، يف                -٣
، بالنصوص والوثائق التالية إلدماج الصكوك الدولية يف القانون احمللي وملواجهـة    ٢٠١٠ عام

 املتعلق بالنظام   ٣٩/٢٠١٠نون  القا: الظواهر االجتماعية اليت تؤثر يف األشخاص املستضعفني      
 / تـشرين الثـاين    ٢٥ املؤرخ   PR/0806واملرسوم  ) املخالف للقانون (القانوين حلماية القاصر    

  .)١٣(٣٩/٢٠١٠ واملتعلق بإصدار القانون ٢٠١٠نوفمرب 
والحظ الفريق القطري يف غابون أيضاً اعتماد دليل وطين إلجراءات العناية باألطفال    -٤

  .)١٤( املتعلق مبنع االجتار باألطفال ومكافحته٠٩/٢٠٠٤بيقاً للقانون ضحايا االجتار تط

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )١٥(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  ورة املركز يف هذه الد  املركز يف الدورة السابقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

  ليس لديها مركز اعتماد  ليس لديها مركز اعتماد  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف غابون

 / أيلـول  ١٤ورحبت املفوضـية بإنـشاء جلنـة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف                 -٥
لكن الفريق القطري يف غابون أشار إىل أن السؤال املطروح هو معرفة             و .)١٦(٢٠١١ سبتمرب

فأعـضاء اللجنـة     .)١٧(نة وطريقة عملها مطابقتني ملبادئ باريس     إذا كانت تشكيلة اللج    ما
  .)١٨(٢٠١١ عامأبلغت به املفوضية يف  ماُعيِّنوا، حسب

) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( ، اعتمدت غابون خطة عمل األمـم املتحـدة        ٢٠٠٥ عامويف    -٦
  .)١٩(للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الذي يركز على النظام املدرسي الوطين

والحظ الفريق القطري يف غابون وجود أربع مؤسسات لالسـتقبال يف العاصـمة               -٧
خيص مكافحة مجيع أشكال العنف ضـد األطفـال،          ماومؤسسة واحدة بورت جونتيل، في    

سيما حلماية األطفال ضحايا االجتار عرب احلدود، وأطفال الشوارع، واألطفال ضـحايا             الو
فريق القطري يف غابون أن ستني أخصائياً اجتماعياً ومربيـاً          وأضاف ال . سوء املعاملة املرتلية  

متخصصاً يف ليربفيل يعملون يف جمال الرعاية النفسية لألطفال إىل أن ُيعاد إدماجهم عائلياً يف               
والحظ الفريق القطري يف غابون عالوة على ذلك وجود آليات          . غابون ويف البلدان األصلية   

اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار واللجان     : عيدين الوطين واحمللي  ملنع االجتار ومكافحته على الص    
بـدأ العمـل    ماوقد بدأت إدارتان للشرطة متخصصتان يف محاية الطفل أعماهلما، ك      . احمللية

  .)٢٠(مرصد وطين حلقوق الطفل
وأشار الفريق القطري يف غابون إىل ضرورة تعزيز قدرات موظفي الـصحة والـشرطة                -٨

  .)٢١(املدرسني من أجل احترام أفضل حلقوق الطفل أثناء تقدمي اخلدمات العامةوحرس السجون و
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ويف جمال الصحة، الحظ الفريق القطـري أن جملـس وزراء غـابون اعتمـد يف                  -٩
اعتمـد خطـة وطنيـة للتنميـة الـصحية       ما سياسة وطنية جديدة للصحة ك    ٢٠١٠ عام

لسياسة الوطنية للصحة على    وحسب الفريق القطري، تشدد رؤية ا     . ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة
وأضاف أن هذه الرؤيـة تـدعو إىل        . احترام حقوق اإلنسان واألخالق والكرامة اإلنسانية     

  .)٢٢(إدماج النهج اجلنساين ومساءلة اجملتمعات احمللية يف النظام الصحي

  اإلنسان حقوق آليات مع التعاون  -ثانياً  

  )٢٣(املعاهدات هيئات مع التعاون  -ألف  

  اإلبالغ حالة  -١  

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية  
ــة يف  املدرجــ
  االستعراض السابق

آخر تقرير قُدم   
منذ االستعراض  

  السابق 

ــر  آخـ
مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية 
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     

  أشكال التمييز العنصري
ــسطس /آب أغـ

١٩٩٨  
تأخر تقدمي التقرير العاشر منـذ        -  -

   ٢٠٠٧ عام
لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      ا

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  ُينظر فيه بعد  مل: التقرير األول  -  ٢٠١١  -

ــشرين   جلنة حقوق اإلنسان تــــ
ــوبر /األول أكتـ
٢٠٠٠  

تأخر تقدمي التقرير الثالث منـذ        -  -
  ٢٠٠٣ عام

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
  التمييز ضد املرأة

يناير /كانون الثاين 
٢٠٠٥  

  ُينظر فيه بعد مل: التقرير السادس  -  ٢٠١٢

  ُينظر فيه بعد مل: التقرير األول  -  ٢٠١١  -  اتفاقية مناهضة التعذيب
يناير /كانون الثاين   اتفاقية حقوق الطفل

٢٠٠٢  
تأخر تقدمي التقرير الثـاين منـذ         -  -

؛ حيل موعد تقـدمي     ٢٠٠١ عام
التقرير األويل عن الربوتوكـول     

قية حقوق الطفل   االختياري التفا 
بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات 

؛ تـأخر   ٢٠١٢ عاماملسلحة يف   
موعد تقدمي التقرير األويل عـن      
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل بشأن بيع األطفال     
واستغالل األطفال يف البغاء ويف     

  ٢٠٠٩ عاماملواد اإلباحية منذ 
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     

  اإلعاقة
تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ        -  -  -

  ٢٠١٠ عام
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      

  األشخاص من االختفاء القسري
حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف        -  -  -

  ٢٠١٣ عام
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات   -٢  
  مالحظات ختامية

  قُدمت يف  املوضوع  دميها يفحيل موعد تق  هيئة املعاهدة
    - -    ينطبق ال

  اآلراء
  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة

      ينطبق ال

   )٢٤(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة   احلالة يف الدورة السابقة  

  ال  ال  دعوة دائمة 
 ١٨-١٤( االجتــار باألشــخاص    الزيارات اليت أُجريت

  )٢٠١٢مايو /أيار
      الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ 

    )٢٠٠٧ عاميف ( التعليم  الزيارات املطلوبة
  .ُترسل أي بالغات ملخالل الفترة قيد االستعراض،    والنداءات العاجلةاتالردود على رسائل االدعاء

    تقارير وبعثات املتابعة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
يغطي غابون مركز األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان والدميقراطيـة يف أفريقيـا                 -١٠

ويف . )٢٥()ياونـدي، الكـامريون   (مكتب املفوضية اإلقليمي ألفريقيـا الوسـطى        /الوسطى
، دعمت املفوضية وضع خطة عمل وطنية وخريطة طريق لتنفيـذ التوصـيات             ٢٠١١ عام

ويف . )٢٧(مت الـدعم إىل آليـة التنـسيق       وقد )٢٦(الصادرة عن مجيع آليات حقوق اإلنسان     
، رصدت املفوضية، بالتشاور مع احلكومة، حالة حقوق اإلنسان خـالل فتـرة             ٢٠٠٩ عام

، استضافت غابون مؤمتراً إقليمياً بـشأن االجتـار         ٢٠٠٨ عامويف  . )٢٨(االنتخابات الرئاسية 
  .)٢٩(أفريقياباألطفال نظمته املفوضية بالتعاون مع اجلماعة االقتصادية لدول وسط 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
، ٢٠١٠ عـام وذكر الفريق القطري يف غابون أن أعضاء غرفيت الربملان نظمـوا، يف               -١١

روا بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان، مسرية لتعزيز حقوق املرأة والدفاع عنها وباش            



A/HRC/WG.6/14/GAB/2 

7 GE.12-15932 

وترمي هـذه املبـادرة إىل      . بالتوقيع على إعالن االلتزام الرمسي باحترام حقوق املرأة وتعزيزها        
  .)٣٠(تسريع أوجه التقدم الذي أحرزته السلطات احلكومية يف جمال النهوض باملرأة وحقوقها

ويف . وأضاف الفريق القطري أن غابون أنشأت مرصداً حلقوق املـرأة والتكـافؤ             -١٢
، قام هذا املرصد حبملة توعية من خالل حماضرات ومناقشات ُنظّمت يف عـدة              ٢٠١٠ عام

  .)٣١(مواقع اختريت هلذا الغرض
، صبغة مؤسسية للجائزة    ١٩٩٨ عاموذكر الفريق القطري بأن غابون أعطى، منذ          -١٣

وأشـار إىل أن الـدورة      . الكربى لرئيس اجلمهورية من أجل إشراك املرأة تنمية اقتصاد البلد         
تعزيـز  " يف لربوفيل حول موضوع      ٢٠١٢أبريل  /الثة عشرة هلذه اجلائزة ُنظمت يف نيسان      الث

  .)٣٢("استقاللية املرأة الغابونية من أجل تنمية مستدامة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 /رحب الفريق القطري يف غابون واملفوضية بإلغـاء عقوبـة اإلعـدام يف شـباط                -١٤
  .)٣٣(٢٠١٠ فرباير
، صوت غابون لصاحل اعتمـاد قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم              ٢٠١٠ عامويف    -١٥

  .)٣٤( الذي يدعو إىل وقف مؤقت لعقوبة اإلعدام٦٥/٢٠٦ املتحدة
، ٢٠١١ عـام  الجئاً أوقفوا يف ٨٣وأشارت املفوضية إىل أن التقارير تفيد بأن حوايل          -١٦

 األشخاص عادة بعد فرض غرامـات لعـدم         وأُطلق سراح هؤالء  . معظمهم عند نقاط العبور   
تعترف السلطات املكلفة بإنفاذ القوانني ببطاقات       ملويف بعض احلاالت،    . حيازهتم وثائق صاحلة  

وأشار عدد قليل من الالجئني الذكور إىل       . هوية الالجئني وشهادات ملتمسي اللجوء وصادرهتا     
  .)٣٦( غابون عن شواغل مماثلةوأعرب الفريق القطري يف. )٣٥(أهنم عوملوا معاملة مهينة

ووفقاً للمعلومات الواردة يف استعراض منتصف املدة للربامج القطرية الذي أجرتـه              -١٧
، أدى التزام غابون مبعاجلة قضايا احلماية اليت تؤثر يف األطفال إىل            ٢٠١٠ عاماليونيسيف يف   

 األعـضاء التناسـلية     إصدار تشريعات خاصة بقضاء األحداث واعتماد القانون املتعلق ببتر        
  .)٣٧(لإلناث والعنف املرتكب ضد األطفال

وحسب الفريق القطري يف غابون، كان تعزيز اإلطار القانوين حلماية األطفال حقيقة   -١٨
اعتماد قانون حلماية الطفل وقـانون      : فعلية وجيب تشجيع مواصلة اجلهود يف اجملاالت التالية       

املؤسسي؛ واعتماد نص يـنظم إنـشاء         أو  واملدرسي حمدد يعاقب على مظاهر العنف املرتيل     
مراكز استقبال املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الدينية وطريقة عملها؛ وإقامـة أحيـاء             

غري أن الفريق القطري يف غابون أعرب عن قلقه إزاء تدين           . ٣٩/٢٠١٠للقصر وفقاً للقانون    
وأضاف أن األمر كذلك    . هكت حقوقهم نوعية اخلدمة يف إدارات العناية بالضحايا الذين انتُ       

 عاماً احملتجـزين يف الـسجن       ١٨-١٣ من الفئة العمرية     ١١٤    لبالنسبة إىل حالة األطفال ا    



A/HRC/WG.6/14/GAB/2 

GE.12-15932 8 

الرئيسي دون أن تشملهم خطة إلعادة اإلدماج االجتماعي ودون أن يستفيدوا مـن دعـم               
  .)٣٨(األخصائيني االجتماعيني

 أن تقدمي البيانات أولوية من األولويات من    ولكن الفريق القطري يف غابون أشار إىل        -١٩
وسيكون من املفيد أن ُتجرى علـى وجـه         . أجل حيازة أدلة واضحة بشأن حقوق الطفل      

السرعة دراسة لرصد حالة اإلطار التشريعي الوطين هبدف حصر أفضل ملواطن الـضعف يف              
  .)٣٩(محاية حقوق الطفل بالنسبة إىل املتطلبات الدولية يف هذا اجملال

ووفقاً للمعلومات الواردة يف استعراض منتصف املدة للربامج القطرية الذي أجرتـه              -٢٠
، يشكل االجتار واالستغالل االقتصادي هتديداً رئيسياً لألطفـال،         ٢٠١٠ عاماليونيسيف يف   

ورغم وجود سياسات وقوانني حلمايتهم ورغم أن لدى العديد من اهلياكل والية تشغيلية يف              
  .)٤٠(ُتنفذ بانتظام والتنسيق ضعيف الإن التشريعات هذا اجملال، ف

اعترف بتحسن نظام احلماية من االجتار باألطفال،  إذوإن الفريق القطري يف غابون،    -٢١
أشار إىل الصعوبات املتبقية على مستوى االعتمادات الضئيلة يف امليزانية وعلـى مـستوى              

  .)٤١(احلوكمة العاملية
 /مم املتحدة غابون بقوة، خالل زيارته هلذا البلـد يف متـوز           لأل عاموشجع األمني ال    -٢٢
. ، على مضاعفة جهودها الرامية إىل القضاء على االجتار باألطفـال وإيـذائهم            ٢٠١٠ يوليه

وأضاف أن على اجلميع، حكومة ومؤسسات جتارية، وجمتمعاً مدنياً، وشرطة، أن يضطلعوا            
  .)٤٢(بدورهم يف وضع قوانني حلماية الطفل وتنفيذها

سـيما   ال، أفادت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص،        ٢٠١٢مايو  /ويف أيار   -٢٣
زالت متبقية يف جمال     ماالنساء واألطفال، عند هناية زيارهتا الرمسية لغابون، بأن فجوات هامة           

وهناك عدد من   . مكافحة االجتار بالبشر رغم أن احلكومة اعتمدت تشريعات يف هذا الصدد          
تحديات اليت ينبغي أن تواجهها احلكومة إن هي أرادت النجـاح يف مكافحـة االجتـار                ال

  .)٤٣(باألشخاص ومحاية حقوق اإلنسان للضحايا املتجر هبم من مجيع األعمار بفعالية
وشددت املقرر اخلاصة على أن احلماية مبوجب القوانني احلالية تقتصر على الضحايا              -٢٤

ـ      الذه القوانني   دون سن الثامنة عشرة وأن ه      فيهـا   اتشمل مجيع أشـكال االسـتغالل، مب
وحثت املقررة اخلاصـة    . االستغالل يف العمل واالستغالل اجلنسي، والرق، وإزالة األعضاء       

احلكومة على أن توسع صراحة أشكال احلماية ونطاقها إىل النساء والرجال املتجر هبم علـى    
  .)٤٤(منع االجتار باألشخاص وقمعه واملعاقبة عليهالسواء وفقاً لربوتوكول بالريمو الرامي إىل 

وذكرت املقررة اخلاصة أن غابون بلد مقصد وعبور لألشخاص املتجر هبـم مـن                -٢٥
وقالت إن معظم أشكال االجتـار يف غـابون         . املنطقة دون اإلقليمية لغرب أفريقيا ووسطها     

 واملبكـر إىل حـد مـا؛        تتمثل يف العمل املرتيل للفتيات، واالستعباد، والزواج القـسري        
ـ            مافي ماأ فيـه ميكانيكـا     اخيص الفتيان، من الشائع أن يعملوا يف القطاع غري الرمسي، مب
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السيارات واألشغال الشاقة؛ والحظت أن األسباب اجلذرية لالجتار تشمل الفقر واملمارسات           
قربـاء وطلـب   سيما يف غرب أفريقيا، املتمثلة يف إرسال األطفال للعيش مع األ    الالتقليدية،  

  .)٤٥(األسر الغابونية الغنية على خدم املنازل
وشددت املقررة اخلاصة على أن اجتاه االجتار باألشخاص وأشكاله وجتلياته ليـست              -٢٦

خيص االجتار باألشـخاص   مامفهومة جيداً يف غابون، وأن مثة انعداماً عاماً للوعي واملعرفة في    
وكنتيجة لذلك، يبقى ضحايا آخرون لالجتـار       . غاليلعدا االجتار باألطفال للعمل االست     مافي

غري مرئيني وغري معترف هبم ليس من جانب عموم السكان فحسب، بل أيضاً من جانـب                
  .)٤٦(الضحايا أنفسهم ومن جانب السلطات املختصة

وأعربت املقررة اخلاصة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود برنـامج تأشـرية خـاص       -٢٧
ر من البقاء يف البلد بصورة قانونية، ولعودة ضحايا االجتار وإعادهتم إىل            لتمكني ضحايا االجتا  

سيما بالنـسبة   الورأت أن هناك دائماً خطراً إلعادة االجتار وإعادة اإليذاء،      . أوطاهنم بسالم 
  .)٤٧(لألطفال املتجر هبم، ألن أفراد األسرة متورطون يف استغالل ضحايا االجتار

إطار عمـل املـساعدة     (م املتحدة للمساعدة اإلمنائية لغابون      وأشار إطار عمل األم     -٢٨
إىل أنه، رغم تعزيز اإلطار القانوين حلماية الطفل تـدرجيياً،    ) ٢٠١٦-٢٠١٢اإلمنائية لغابون   
 على عدد من الصكوك الدولية، خاصة الربوتوكـول اإلضـايف           ٢٠١٠ عاممع التصديق يف    

نظمة عرب الوطنية الرامي إىل منع االجتار باألشخاص،        التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل     
 يف املائة من األطفال ضحايا للعنـف  ٧٥يقل عن  ال ماسيما النساء، واملعاقبة عليه، فإن   الو

االستغالل اجلنسي، يف حـني أن        أو  يف املائة منهم ضحايا لإليذاء     ٨ و شهود عليه،   أو البدين
  .)٤٨(الباقني ضحايا للعنف النفسي

  إقامة العدل وسيادة القانون  -مجي  
 أن العمل جـارٍ لتعزيـز      ٢٠١٦-٢٠١٢أعلن إطار عمل املساعدة اإلمنائية لغابون         -٢٩

  .)٤٩(الواليات القضائية وأن استقالليتها تتأكد تدرجيياً
 القانون املنشئ لنظام قضائي     ٢٠١٠ عاموذكر الفريق القطري أن غابون اعتمد يف          -٣٠

ن ألحكام وأجهزة قضائية مستقلة تسهم يف إقامة العدل اجلنائي للقصر           حلماية القصر واملتضم  
. وتدابري محاية تسهل إعادة تأهيل هذه الفئة من األشخاص وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع         

ولضمان هذه احلماية من الناحية العملية، ينص القانون على فصل هؤالء القصر عن البالغني              
  .)٥٠(بديلة لالحتجازينص على تدابري  مايف السجون، ك

وأشار الفريق القطري يف غابون إىل أن تدين مستوى معرفة اجلهات الفاعلة املعنيـة                -٣١
معاملـة    أو للقوانني من القيود اليت أجربهتم مثالً على مواصلة حماكمة القصر مثل البـالغني            
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اصـاً  األطفال ضحايا االجتار على أهنم مهاجرون غري شرعيني بدالً مـن اعتبـارهم أشخ             
  .)٥١(مستضعفني وضحايا

، حثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية غابون على اختاذ اخلطوات           ٢٠١٠ عامويف    -٣٢
الالزمة لضمان التحقيق الكامل مع األشخاص الذين يتعاطون بيع األطفال دون سن الثامنـة             

  .)٥٢(ل هباعشرة واالجتار هبم ومقاضاهتم مقاضاة صارمة، وفقاً للتشريعات الوطنية املعمو

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
يرى الفريق القطري يف غابون أن قرار تسليم شهادات امليالد جماناً إىل األطفال كان                -٣٣

مشجعاً وأن على غابون أيضاً أن تنشئ آليات هتدف إىل ضمان حصول مجيع األطفال الذين               
  .)٥٣(مليالديولدون يف إقليمها فعالً على شهادات ا

وأوصت املفوضية بكفالة وصول مجيع األطفال املولودين بسهولة وفعالية إىل سجل             -٣٤
وأوصت املفوضية عالوة على ذلك بإصالح قانون اجلنسية لضمان منح اجلنـسية            . الوالدات

جلميع األطفال ومنع ختلي املواطنني الغابونيني عن جنسيتهم دون إلزامهم أوالً حبيازة جنسية             
  .)٥٤(باحلصول على ضمانات بأهنم سُيمنحون جنسية أخرى  أورىأخ

املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي           أو حرية الدين   -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

افة يف  أفادت اليونسكو بأن غابون التزمت، خالل االحتفال باليوم الدويل حلرية الـصح             -٣٥
، بإعادة صياغة قانون وسائط اإلعالم وتكييفه مع احتياجات تطوير وسائط اإلعـالم     ٢٠١١ عام

  .)٥٥(وسيأخذ القانون اجلديد يف االعتبار إزالة الصفة اجلنائية عن جرائم الصحافة. وحريتها
. وأشار الفريق القطري يف غابون إىل وجود نسيج جمتمعي متوارٍ عن الساحة نسبياً              -٣٦
  .)٥٦(الحظ على سبيل املثال وجود منظمتني غري حكوميتني حلقوق اإلنسان فقطو

، على مستوى اجملتمـع     ٢٠١٦-٢٠١٢وأعلن إطار عمل املساعدة اإلمنائية لغابون         -٣٧
زالت ضعيفة نسبياً حتاول املـشاركة يف املناقـشات          مااملدين، أن املنظمات األساسية اليت      

  .)٥٧(ا وتشتتها على منوهايساعد ضعف تنظيمه ملو. الوطنية

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
 من قانون معايري العمل العادلة حـدد الـسن          ١٧٧رحبت املفوضية بكون الفصل       -٣٨

  .)٥٨( عاما١٦ًاألدىن للعمل يف 
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
 بشأن مؤشر األمـم     ٢٠١١ عامق القطري يف غابون أن التقرير العاملي ل       الحظ الفري   -٣٩

املتحدة للتنمية البشرية أظهر أن غابون ُتصنف بني البلدان ذات النمو البشري املتوسط مبؤشر              
وأضاف أن مؤشرات غابون االجتماعية شبيهة مبؤشرات بلد منخفض الدخل   . ٠,٦٧٤ قدره

 مجالياً للفرد يصنفها بـني البلـدان املتوسـطة الـدخل          رغم أن لدى غابون دخالً قومياً إ      
، تقرير التنمية البشرية    ٢٠١١ عام دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للفرد يف         ١٢ ٢٤٩(
  .)٥٩(٢٠١١ عامل

 أن من املفارقـات أن      ٢٠١٦-٢٠١٢وأعلن إطار عمل املساعدة اإلمنائية لغابون         -٤٠
ل، مؤشرات اجتماعية غري منطية مع مسات فقر        يعرف غابون، رغم وضعه كبلد متوسط الدخ      

ويشري التقرير الثالث ملتابعة األهداف اإلمنائية لأللفية . شبيهة بسمات البلدان املنخفضة الدخل    
 إىل أن حتقيق غابون لألهداف اإلمنائية لأللفية يبقى علـى العمـوم             ٢٠١٠ عامالصادر يف   

: يت يبذهلا البلد تواجـه القيـود التاليـة        وتبقى اجلهود ال  . ٢٠١٥ عاممشكوكاً فيه يف أفق     
زالت عتبة الفقر ومؤشره ميثالن نسباً جد مرتفعة رغم مستوى الدخل املرتفع لكـل               ما ‘١‘

ميكن ملعظم السكان أن يصلوا إىل اهلياكل األساسية واخلـدمات االجتماعيـة             ال‘ ٢‘فرد،  
املؤسسي والتخطيط ضـعيفة    قدرات اإلدارة والتنسيق    ‘ ٣‘مبستويات متدنية،    الاألساسية إ 

  .)٦٠(وتعيق اإلجراءات املتخذة لصاحل التنمية املستدامة
ورغم أوجه التقدم اهلامة اليت أُحرزت يف حتقيق بعض األهـداف، أشـار الفريـق                 -٤١

القطري يف غابون إىل أن التقرير الثالث ملتابعة األهداف اإلمنائية لأللفية الحظ طـابع عـدم         
 ٤األهـداف   (والصحة  ) ١اهلدف  (داف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالفقر      اليقني من حتقيق األه   

  .)٦١(إذا استمرت االجتاهات احلالية) ٦ و٥و
 أن التحقيق الغـابوين     ٢٠١٦-٢٠١٢وأضاف إطار عمل املساعدة اإلمنائية لغابون         -٤٢

وتزيد . فقري) ائة يف امل ٣٣( يفيد بأن غابونياً واحداً من ثالثة        ٢٠٠٥ عاملتقييم ومتابعة الفقر ل   
ولكن، ).  يف املائة  ٣٠(عنها يف املناطق احلضرية     )  يف املائة  ٤٥(نسبة الفقر يف املناطق الريفية      

وهناك تفاوت  . نظراً للتوسع احلضري القوي، يعيش ثالثة أرباع الفقراء يف املناطق احلضرية          
دخل القومي يف حـوزة      يف املائة من ال    ٩٠فبالفعل، يوجد أكثر من     . كبري يف توزيع الثروات   

وحتد هذه التفاوتات كثرياً من األثر اإلجيايب للنمو االقتصادي على ختفيف حدة            . غري الفقراء 
  .)٦٢(الفقر وتعيق اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

  احلق يف الصحة  -حاء  
ـ     -٤٣ أمني الـصحي  أشار الفريق القطري إىل أن غابون أنشأ داخل الصندوق الوطين للت

ومن جهة أخرى، أشـار إىل أن       . صندوقاً خاصاً للغابونيني الضعاف من الناحية االقتصادية      
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انطالق التأمني الصحي اإلجباري بتكفل املعوزين وإقامة كفالة بنسبة مائة يف املائة حلـاالت              
جانب ومن  . )٦٣(احلمل والوالدة من املمارسات اجليدة جداً يف جمال احترام احلق يف الصحة           

آخر، أشار الفريق القطري يف غابون إىل أن اجلهد الذي بذلته غابون للـسماح لالجـئني                
باالستفادة من تغطية صحية جيدة من خالل التأمني الصحي الذي يقدمه الصندوق الـوطين              

واعترب الفريق القطري أن على غابون أن تزيد فعالية التمتع          . للتأمني الصحي افتقر إىل الفعالية    
  .)٦٤(احلقوق اليت التزمت هباهبذه 
 إىل أن   ٢٠١٠يوليه  /وأشار األمني العام لألمم املتحدة خالل زيارته لغابون يف متوز           -٤٤

واعترف أيضاً بالتقدم احملرز حنو حتـسني       . وفيات األطفال اخنفضت خالل العقدين األخريين     
  .)٦٥(صحة األم

 جداً بسبب التنفيذ احلـديث      والحظت املفوضية أن تكلفة الرعاية الصحية مرتفعة        -٤٥
. فيهم الالجئون  ايشمل بعد مجيع فئات األشخاص املستضعفني، مب       الللتأمني الصحي، الذي    

وأضافت أن تشتت الالجئني يف مجيع أحناء البلد وقلة املرافق الصحية عوائق إضافية للوصول              
ملفوضـية أن الالجـئني   وأضافت ا. الفعلي إىل الرعاية الصحية األولية وإىل األدوية األساسية    

ظلوا يف الواقع يواجهون املشاكل يف احلصول على تغطية نفقاهتم الطبية رغم أنه حيـق هلـم                 
وأوصـت  ". ن االجتمـاعي  الصندوق الوطين للتأمني الصحي والضما    "قانوناً االستفادة من    

يكفي  مابإنشاء مرافق صحية حملية يف مجيع أحناء البلد ميكن لالجئني أن يصلوا إليها وبضمان   
من إمدادات األدوية يف املناطق الريفية، وكذلك بتوسيع تغطية الصندوق الـوطين للتـأمني              

تكـاليف  ينص عليه القانون، وتغطيـة       ماالصحي ليشمل الالجئني وملتمسي اللجوء، حسب     
  .)٦٦(البشريالفحوص املختربية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة 

اختاذ تدابري موسعة إىل كل     ) ١٩/٨٣القرار  (والحظ الفريق القطري يف غابون قرار         -٤٦
 وكذلك للحصول   البشريالسكان لالعتناء جماناً باألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة         

وشجع الفريق القطري غابون علـى      . ضادة للفريوسات العكوسة  دون مقابل على العقاقري امل    
يعاين املستفيدون من هذه اخلدمات من نفاد خمزونات العقـاقري          التأمني املتابعة الالزمة لكي     

ورأى أيضاً أن من . لوحظ ُبعيد تطبيق هذا القرار مااملضادة للفريوسات العكوسة، على غرار 
 لألشخاص املـصابني    4CDالطبية املصلية، خاصة اخلاليا     املفيد أن تتكفل غابون بالفحوص      

ولكنه أشار إىل أن هناك قلقاً إزاء جتميع مراكز املعاجلة اإلسعافية يف املدن الرئيسية       . بالفريوس
 واألشخاص اآلخرين املصابني بالفريوس واملقـيمني       الالجئنيللمقاطعات، الذي عقّد وصول     
  .)٦٧(عاجلةيف األماكن النائية بانتظام إىل امل

ـ  ٢٠١١ عام يف   ١٩/٨٣ قرارواعترفت املفوضية أيضاً بتنفيذ غابون لل       -٤٧ وفـر   ا، مم
وأضافت أن الرعاية   . فيهم الالجئون  االرعاية الطبية اجملانية لألشخاص املصابني بالفريوس، مب      

ـ       ل الطبية تتمثل يف الوصول اجملاين إىل العقاقري املضادة للفريوسات العكوسـة، والرعايـة قب
  .)٦٨(الوالدة والوالدة باجملان جلميع النساء املصابات بالفريوس
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وأشار الفريق القطري يف غابون إىل أنه يتعذر على معظم األطفـال املستـضعفني                -٤٨
. الوصول إىل اخلدمات الصحية بسبب احلواجز املالية وسوء االستقبال من جانب املـوظفني            

ل التطعيم غري كافية رغم أن غابون ميول جممـوع          وأضاف أن تغطية اخلدمات اجملانية من قبي      
وقال الفريق القطري إن على غابون أن حتـسن         . ٢٠٠٤ عامتكاليف شراء اللقاحات منذ     

الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية لألطفال املولودين لألمهات املصابات بالفريوس اللوايت           
  .)٦٩(ألوىلزال يف املراحل ا مايكون التشخيص املبكر للفريوس عندهن 

 أن النظـام الـصحي      ٢٠١٦-٢٠١٢وأضاف إطار عمل املساعدة اإلمنائية لغابون         -٤٩
سيما غياب تشغيل اإلدارات الصحية وضعف تنفيـذ         الينطوي على العديد من االختالالت،      

خدمات الرعاية الصحية األولية، واألداءات الضعيفة لنظام املعلومات الصحية، والنفاد املتكـرر           
  .)٧٠( األدوية يف الوحدات الصحية األساسية، والتوزيع غري املتساوي للموارد البشريةملخزونات

  احلق يف التعليم  -طاء  
يف جمال التعليم، ذكر الفريق القطري يف غابون أن صايف معدل االلتحاق باملدرسـة                -٥٠

رسـوب  ولكن الفريق القطري يف غابون أفاد بأن معدالت ال        . من أعلى املعدالت يف املنطقة    
املدرسي والتسرب العالية ظلت من مصادر القلق، خاصة أن بعض األطفال الذين يغـادرون              

  .)٧١(الدراسة جيدون أنفسهم يف الشوارع
 ٢٠١٠ عـام وحسب بيانات اليونسكو، قُدر صايف معدل االلتحاق باملدرسـة يف             -٥١
  .)٧٢( يف املائة، مع وجود شبه تكافؤ تام بني اجلنسني٩٤,٧  ب

أن معـدالت التكـرار    ٢٠١٦-٢٠١٢لن إطار عمل املساعدة اإلمنائية لغابون  وأع  -٥٢
يزيد متوسطه عن ثلث عدد التالميذ يف املستوى     ماوالضياع هامة جداً؛ فحاالت التكرار هتم       

وهذه الظاهرة ناجتة جزئياً عن أعداد التالميذ الوافرة يف املراكز احلضرية الكـربى             . االبتدائي
وقلة املدرسني يف املناطق الريفية ويف بعض املناطق احلضرية، ونوعية الربامج           من قبيل ليربفيل،    

ومن مث فـإن معـدل الـضياع        . املناهج الدراسية، وتدين مستوى كفاءة املدرسني     /التعليمية
يتمـون   ال يف املائة من كل فئـة عمريـة          ٢٥: املدرسي من أكثر املعدالت بعثاً على القلق      

  .)٧٣(املستوى االبتدائي

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
 باعتماد املرسوم املتعلق بإمكانية وصول      ٢٠١٠ عامرحب الفريق القطري يف غابون يف         -٥٣

وأشـار  . األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املباين العامة بالتشاور مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة       
ابني بإعاقـة   حلقة عمل للتوعية حبقوق األشـخاص املـص        ٢٠١١ عامإىل أن غابون نظمت يف      

  .)٧٤(مبساعدة مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف أفريقيا الوسطى
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  األقليات والشعوب األصلية   -كاف  
، بالتعاون مع منظمة ٢٠٠٧ عامأفاد الفريق القطري يف غابون بأن الدولة بدأت، يف     -٥٤

كاملة يف أوساط البيغمي يف مقاطعيت      ، مشروعاً للتنمية املت   )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
، تتمثـل حمـاور     )لوبيه والزيدييه وإيفيندو  (إيفيندو   - وأوغوي) يف مينفول (نتيم   - وولو

وضع شهادات ميالد لألطفال البيغمي، وتطعـيم األطفـال         : يلي ماالتدخل الرئيسية فيه في   
لبيغمي، والتنمية املتفـق    البيغمي، وإنشاء فريق من املستشارات التقليديات للنظافة والصحة ل        

عليها، مع إقامة مشاريع بالغة الصغر، واعتماد خدمات اجتماعية أساسية يف أوساط البيغمي             
  .)٧٥(إىل ذلك مامن قبيل التعليم والصحة وحمو األمية والطاقة الكهرمائية يف القرى، و

ود خطة  خيص الشعوب األصلية، أشار الفريق القطري يف غابون إىل عدم وج           ماوفي  -٥٥
  .)٧٦(استراتيجية تدخل لتقريبهم من اخلدمات األساسية الحمددة حلماية حقوقهم و

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
 / آذار ٥ املـؤرخ    ٥/٩٨وذكرت املفوضية أن قضايا الالجئني ينظمهـا القـانون            -٥٦

لالجئني الـوارد يف    يشمل قانون الالجئني تعريف ا     ماوبين). قانون الالجئني  (١٩٩٨ مارس
، فإنـه   ١٩٦٩ عام والتعريف الوارد يف اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ل        ١٩٥١ عاماتفاقية  

وأضافت املفوضية أن قانون الالجئني ينص أيضاً على أن         . يأيت على ذكر حقوق الالجئني     ال
ت أن قـانون    والحظ. اللجنة الوطنية لالجئني هي املؤسسة احلكومية املكلفة حبماية الالجئني        

  .)٧٧(٢٠٠٠يوليه / متوز١٩ املؤرخة ٦٤٧ و٦٤٦ و٦٤٥الالجئني مكمَّل أيضاً باملراسيم 
ينـاهز ثالثـة     اوالحظت املفوضية أن اللجنة الوطنية لالجئني واجهت صعوبات مل          -٥٧

، ٢٠١١أغـسطس   /وباستثناء القرارات املتخذة يف آب    . تكن تعمل بطاقة كاملة    ملأعوام و 
تعقـد أي دورات لتحديـد األهليـة منـذ           ملأن اللجنة الوطنية لالجئني     أبلغت املفوضية   

وأسفر ذلك عن تأخريات يف البت يف طلبات اللجوء ويف إصدار وجتديد وثائق             . ٢٠٠٩ عام
وعالوة على ذلك، أشارت املفوضية إىل أن هناك حاجـة          . اهلوية لالجئني وملتمسي اللجوء   

وقعني الرئيسيني إلقامة الالجئني وملتمسي اللجـوء       إىل حضور اللجنة الوطنية لالجئني يف امل      
وأوصت بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لالجئني واستعراض املراسـيم         ). فرانسفيل وتشيبانغا (

احملددة الختصاصات اللجنة الفرعية املعنية بتحديد األهلية ومكتـب الطعـون وتنظيمهمـا             
  .)٧٨(سرعة للجوءوطريقة عملهما، فضالً عن وضع إجراء أكثر فعالية و

واقترح الفريق القطري يف غابون حتسني معاجلة طلبات االعتراف مبركز الالجئ عن              -٥٨
طريق وضع إجراء شفاف وأكثر عدالة وفعاالً وإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لالجئني، الـيت              

  .)٧٩(تعرف اختالالت منذ عد أعوام، وذلك من أجل إعادة وإبقاء بيئة محاية أفضل
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شار الفريق القطري إىل أن غابون عرضت على الالجئني القدامى الذين اختـاروا             وأ  -٥٩
. اإلقامة الغابونية إمكانية احلصول على مركز املقيم من خالل احلصول على بطاقة اإلقامـة             

 الجئ وملتمس جلوء قـدمي وتكفلـت املفوضـية          ٣ ١١٠وهكذا استفاد من مركز املقيم      
اإلعالن الرمسي عن انتهاء مركز الالجئني حيـز النفـاذ          بالتكاليف ذات الصلة، قبل دخول      

 آخـرين  ٥ ٠٠٠وأضاف الفريق القطري أن حـوايل       . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ يف
  .)٨٠(استفادوا أيضاً من إمهال لتسوية إقامتهم يف غابون

وأعرب الفريق القطري يف غابون عن قلقه إزاء عدم االعتبار الذي ُتقابل به بطاقـة                 -٦٠
هوية الالجئ باملقارنة مع بطاقة اإلقامة اليت ُتسلّم إىل املقيمني األجانب نظراً لقلة اعتـراف               

ورأى الفريق القطـري أن     . سيما قوات حفظ النظام واألمن     الالسلطات هبا واحترامها هلا،     
  .)٨١(على غابون أن تعمل على تعميم أداة احلماية هذه على نطاق أوسع

عديل التشريعات للسماح مللتمسي اللجوء بالعمل وضـمان أن         وأوصت املفوضية بت    -٦١
يكون ملتمسو اللجوء غري املسموح هلم بالعمل معفيني من تقدمي شهادة العمـل ليمكنـهم               

. )٨٢(احلصول على تراخيص اإلقامة، وتيسري جتنيس الالجئني الذين يستوفون شروط اإلقامـة           
  .)٨٣(وأعرب الفريق القطري يف غابون عن شواغل مماثلة

وأوصى الفريق القطري يف غابون بإجراء حتقيق ملعرفة مدى انتشار ظاهرة انعـدام               -٦٢
  .)٨٤(اجلنسية وجرد املخاطر املالزمة هلذه الظاهرة وحتديد أسباهبا األولية

  .)٨٥(وأشارت املفوضية إىل أن غابون امتثل عموماً ملبدأ عدم اإلعادة القسرية  -٦٣
 النظر يف إهنـاء     ٢٠١٠ديسمرب  /ون قرر يف كانون األول    وذكرت املفوضية أن غاب     -٦٤

فرباير إىل  /وأضافت أن عملية اإلهناء ُنفذت من شباط      .  الجئ ٩ ٥٠٠مركز الالجئ حلوايل    
ورحبت املفوضية .  واختتمت حالة الالجئني الكونغوليني يف البلد٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

زالوا حباجة إىل احلمايـة      ماألولئك الذين   باستعداد احلكومة لتمديد صالحية مركز الالجئ       
 طلباً مسجالً على    ٨٤وحصلت عشرة طلبات من أصل      . ١٩٥١ عامالدولية امتثاالً التفاقية    

  .)٨٦(متديد مركز الالجئ من جانب اللجنة الفرعية املعنية بتحديد األهلية
ح للمفوضية  وأضاف الفريق القطري يف غابون أن تنفيذ هذه اإلجراءات اإلعفائية مس            -٦٥

 يوماً  ١٥فعلى سبيل املثال، أُتيحت فترة      . باحلصول على إقرار صالحية بعض املبادئ الدولية      
ولكـن  . للحاالت اليت رفضتها اللجنة الفرعية املعنية بتحديد األهلية للطعن يف قرار الرفض           

لجنة الوطنية   طعناً متعلقاً باإلعفاء ينتظر أن يبت فيه من جديد مكتب الطعون التابع ل             ٦١ مثة
 حـاالت   ٣ و وتشكل مدة معاجلة هذه احلاالت األخـرية      . لالجئني بغية إصدار قرار هنائي    

ورأى الفريق القطري أن من املفيد أن تنظم غابون         . على املكتب مصدر قلق    أخرى معروضة 
 ٠٥/٩٨دورة ملكتب الطعون من أجل البت يف حاالت الطعن واالمتثال بـذلك للقـانون               

  .)٨٧(بعده ما و٦٤٦واملراسيم 
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، ُسـجل   ٢٠١١ديـسمرب   /وأشارت املفوضية إىل أنه، اعتباراً من كـانون األول          -٦٦
وكـان أصـل    .  ملتمس جلوء بالتعاون مع السلطات     ٢ ٣٦٨ و  الجئ ١ ٧٧٣جمموعه   ما

 شخصاً آخر من األشخاص الـذين       ٨ ٦٥١وكان هناك أيضاً    . معظمهم من البلدان اجملاورة   
  اختاروا رخـص اإلقامـة     ٣ ١١٠جئني وملتمسي جلوء من بينهم      ُتعىن هبم املفوضية من ال    

ويقيم األشخاص  . مييلوا إىل أي من اخليارين يف هناية عملية إهناء املركز          مل آخرون   ٥ ٥٠٠و
توجد خميمات لالجـئني، وهـم       ال إذالذين ُتعىن هبم املفوضية أساساً يف املناطق احلضرية،         

  .)٨٨(موزعون يف أحناء تسع مقاطعات
وأخرب الفريق القطري يف غابون بأن مبىن ُيستخدم كمركز الحتجـاز األشـخاص            -٦٧

 ٢٠١٠يونيـه   /املقيمني بصورة غري شرعية قبل إعادهتم إىل بلداهنم األصلية افُتتح يف حزيران           
  .)٨٩(داخل أسوار املديرية العامة للوثائق واهلجرة
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