
 

GE.22-24775 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -  كانون الثاني/يناير 23

 موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن غابون   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االسااااااااات را  21/ 16و  1/ 5أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنساااااااااان  - 1
مة من الجاا  .  ( 1) الدوري الشامل ونتائج االست را  السابق    وهو يتضمن ملخصًا لااس  وراا  م لوما  مقدم

 إلى االست را  الدوري الشامل، ويِرد في شكٍل موجز تقيُّدًا بالحد األاصى ل دد الكلما .   ( 2) صاحبة المصلحة 

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة -ثانياا  

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان  ( 3) نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

تياري الملحق بال اد الدولي أوصااااا  محساااااساااااة حقوق اإلنساااااان بالتصاااااديق على البروتوكو  اال  -2
الخاص بالحقوق المدنية والسااياسااية والبروتوكو  الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسااان والشاا و  بشاا ن 

 .( 4) حقوق المرأة في أفريقيا

دولة صااااااااااّوت   122ورحب  الحملة الدولية للقضاااااااااااح على األساااااااااالحة النووية بوجود  ابون بين  -3
ودعتاا إلى التوقيع والتصااااااااديق على هذ   2017األساااااااالحة النووية في عا    لصااااااااال  اعتماد م اهدة ح ر

 .( 5) الم اهدة، باعتبار ذلك مس لة ملحة دولياً 

ودع  محساساة حقوق اإلنساان  ابون إلى الت اون مع االيا  اإلاليمية والدولية لحقوق اإلنساان،  -4
اإلجراحا  الخاصاة بججراح تقيي  مساتقل لحالة حقوق اإلنساان من  ال  الساما  للمكّليين بوالاا  في إاار  

 .( 6) لذلكًا في  ابون وتقدا  المشورة للحكومة وفق

وأوصاااا  محسااااسااااة حقوق اإلنسااااان ب ن تساااام   ابون للجنة األفريقية لحقوق اإلنسااااان والشاااا و   -5
والوصااو  إلى الم لوما ، والمقررين الخاصااين الم نيين ب مليا  القتل  ارن نقاق القضاااح وحرية الت بير  

 .( 7) بججراح زيارا  ميدانية  ير م لنة ودون عوائق
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 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

 اإلطار الدستوري والقانوني  

مع جميع ًا  دع  محسسة حقوق اإلنسان  ابون إلى مواحمة تشري اتاا المحلية بحيث تتوافق تمام -6
 .( 8) التي وّا   علياا أو صدا  عليااالصكوك الدولية لحقوق اإلنسان 

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري  -1 

 حق اليرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه وعد  الت ر  للت ذيب  

إلى أن حكومة  ابون اسااتمر  في اسااتخدا  التوقيال واالحتجاز  أشااار  محسااسااة حقوق اإلنسااان -7
الت ساييين وسايلة إلساكا  الم ارااة الساياساية ونشاقاح حقوق اإلنساان والصاحييين، ر   أن  ابون صادا   
على ال اد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسااااااااااياسااااااااااية والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسااااااااااان والشاااااااااا و ،  

 .( 9) ز الت سييوكالهما اح ر االحتجا

وأشااار  محسااسااة حقوق اإلنسااان إلى أن أحد االنتاايا  الرئيسااية لحقوق اإلنسااان في  ابون اقع  -8
عن رداحة  في ساااااجوناا. كما ورد  عدة تقارير عن االيت ام والمرافق الصاااااحية والتاوية المتدّنية، فضاااااالً 

 .( 10) نوعية األ ذاة والرعااة الصحية

 . ( 11) اإلنسان  ابون إلى امان م املة األشخاص المحتجزين م املة إنسانية ودع  محسسة حقوق   -9

 إاامة ال د ، بما في ذلك مس لة اإلفال  من ال قا ، وسيادة القانون   

أوصا  محساساة حقوق اإلنساان  ابون بحمااة حقوق كل مّتا  في محايمة عادلة وساري ة وعلنية  -10
في انتااك لحقواا   ًا إلفران عن األفراد الذين احتجزوا ت ساااااااااايوفق األصااااااااااو  القانونية الواجبة، وااااااااااامان ا

 .( 12) حرية الت بير وتكوين الجمعيا ، في حا  عد  وجود أدلة دامغة على السلوك اإلجرامي في

 الحرّيا  األساسية والحق في المشاركة في الحياة ال امة والحياة السياسية  

أشاااار  محساااساااة حقوق اإلنساااان إلى أنه ر   األحكا  المت ددة التي تحمي حرية الت بير والتجمع  -11
  وتكوين الجمعيا  على األصاا دة الدولي واإلاليمي والواني، تواصاال الحكومة الغابونية امع المواانين والنشااقاح 

 .( 13) ةكان  عوااب و يمًا والسياسيين الذين ينتقدون الحكومة، وتواجه الم اراة أا 

وأشااااار  محسااااسااااة حقوق اإلنسااااان إلى أن الحكومة الغابونية تسااااتخد  باسااااتمرار مجموعة متنوعة  -12
 .( 14) القوانين للحد من حرية اإلعال  وحرية الت بير من

وأشاار  محساساة حقوق اإلنساان إلى أن وساائال اإلعال  والصاحييين الغابونيين ما زالوا يت رااون   -13
  . ( 15) رسااااا  الت ساااايية على يد الحكومة، ومن المغاالة القو  بوجود مياو  اإلعال  مسااااتقل للترهيب والراابة والمما 

أن  البية وساااااائال اإلعال  في البلد موالية للحكومة. ومالر   من وجود ب    1والح   الوراة المشاااااتركة 
لمراقبة  وسااااائال اإلعال  الخاصااااة، إال أناا تخضااااع لساااايقرة الم اراااااة إلى حد كبير كما تخضااااع عملياتاا  

للمحشاار ال المي لحرية الصااحافة الصااادر ًا إلى أنه وفق 1وأشااار  الوراة المشااتركة .  ( 16) دقيقة من الحكومة
على مسااااااتول ال ال  في  ًا بلد 180من أصاااااال   105عن من مة مراساااااالون بال حدود، احتل   ابون المرتبة  

 .( 17) 2022عا  
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تح ر على ًا يتضااامن أحكام 2017إلى أن اانون االتصااااال  ل ا   1وأشاااار  الوراة المشاااتركة  -14
المواانين الغابونيين ال مل في وساااائال إعال   ارن  ابون واساااتخدا  أساااماح مسااات ارة باإلااااافة إلى أحكا  

 1وراة المشااتركة وأشااار  ال. ( 18) تلز  وسااائال اإلعال  ابالمساااهمة في تحسااين صااورة البلد ولحمته الوانيةا
إلى أن القانون اشااترط من الصااحييين على نحو ُمبا  حصااولا  على محهل ام تمد من الدولةا )دون تقدا   

وشااااادد  . ( 19) مزيد من التياصااااايل( أو تمت ا  بخبرة  مس سااااانوا  لدل وسااااايال إعالمي ات تر  الدولة بها
واساااااااا ة هو أن الدولة تتمتع بساااااااالقا   على أن التحدي الذي ينشاااااااا  عن هذ  الوالاة ال 1الوراة المشااااااااتركة  

تقديرية واسا ة لتيساير وتقرير ومراقبة ما إذا كان  الم لوما  المبلب باا تسااه  في إعقاح صاورة جيدة عن 
 .( 20) البلد أ  ال، األمر الذي ينقوي على مخاار ح ر الم لوما  وفر  ال قوما  ت سياً 

إلى أن اوانين التشااير تساتخد  باساتمرار  1كة يما أشاار  محساساة حقوق اإلنساان والوراة المشاتر  -15
 .( 21) لتثبيال ال زيمة أو الم اقبة على انتقاد الحكومة وإلسكا  أصوا  الم اراة

 ابون بت ديل اانون االتصاااال  بما يتماشااى مع أفضاال الممارسااا    1وأوصاا  الوراة المشااتركة  -16
في مجا  حقوق اإلنسااان الدولية ومالت اون مع الجاا  صاااحبة المصاالحة مثل الصااحافة ووسااائال اإلعال  

 .( 22) والمجتمع المدني المحلي والدولي واألوساط األيادامية، بغ  الن ر عن انتماحاتاا السياسية

إلى أن الصاااحافة المقبوعة ودور اإلعال  تلج  إلى الراابة الذاتية لتجنب   1المشاااتركة   وأشاااار  الوراة  -17
،  االعتقاال  واالحتجاز و يرها من التدابير ال قابية التي تتخذ عادة اااااااد الم اراااااااين للحكومة. ومع ذلك

 . ( 23) ومة الح   وجود اعتقاال  متكررة وفر  عقوما   ير متناسبة في حق الم اراين أو منتقدي الحك 

  2018إلى أن الدولة أساااسااا  في شاااباط/فبراير    1وأشاااار  محساااساااة حقوق اإلنساااان والوراة المشاااتركة   -18
الايئة ال ليا لالتصااال  باعتبارها اسالقة إدارية مساتقلة مكلية بتن ي  اقاال االتصااال  ومتمت ة باساتقاللية 
 اإلدارة الماليةا، وتشاامل واليتاا احترا  حرية الصااحافة وااامان وصااو  المواانين إلى حرية االتصااا  والسااار 

ومع ذلك، أشاااااار  محساااااساااااة حقوق  .  ( 24) على م املة وساااااائال اإلعال  األحزا  الساااااياساااااية م املة منصاااااية
إلى أن الايئة ال ليا لالتصااااااال  عمد ، منذ إنشاااااائاا، في المقا  األو  إلى  1اإلنساااااان والوراة المشاااااتركة 

 .( 25) من توسيع نقاق حرية الصحافة إسكا  اقاال االتصاال ، بدالً 

اال ، بما في ذلك بتنييذ إصااال  شااامل وصااار  للايئة ال ليا لالتصاا  1وأوصاا  الوراة المشااتركة  -19
اسااااات را  اانون الايئة المنقبق بغر  م الجة جميع الثغرا  التي تسااااام  بالقمع واساااااتخدا  موارد الدولة  

  عن تن ي  دورا  تدريبة دولية في مجا  حقوق اإلنسااااان ليائدة مو يي   في القضااااااا الشااااخصااااية/المدنية، فضااااالً 
 .( 26) الايئة ال ليا لالتصاال 

،  2019إلى أنه في كانون الثاني/يناير    1وأشاااااار  محساااااساااااة حقوق اإلنساااااان والوراة المشاااااتركة   -20
عّقلاا  الحكومااة في أعقااا  محاااولااة االنقال   اادمااا  اإلنترناا  والبااث، ممااا ج اال من المسااااااااااااااتحياال على 

واة الصااااااااحييين القيا  ب ملا  ب مان وكياحة كما حر  المواانين الغابونيين من الوصااااااااو  إلى م لوما  مو  
إلى أنه في أعقا  إصااابة الرئيس ًا  وأشااار  محسااسااة حقوق اإلنسااان أاضاا . ( 27)  ال  األزمة واتخاذ القرارا 

، ُووجا  أي تكانا  بشا ن اعتال  صاحته، ال سايما 2018بونغو بجلقة دماغية في أيتومر/تشارين األو  
 .( 28) من جانب وسائال اإلعال  والصحييين، بير  عقوما 

حقوق اإلنسان إلى أن الن ا  اقيد حرية التجمع، وهو الذي يرف  من  تصاري  وأشار  محسسة   -21
االجتماعا  ويساااااااتخد  أسااااااااليب مثل الغاز المسااااااايل للدموال واالعتقاال  الت سااااااايية للمت اهرين. وأشاااااااار   

الذي فر     001/2017القانون    2017محسااااسااااة حقوق اإلنسااااان إلى أن البرلمان ساااان في أ سااااقس/    
التجمع واساتخدمته السالقا  لمنع اادة الم ارااة من االجتماال في منشا ة مملوكة للققاال   على حريةًا ايود

، أالق  الشااراة الغاز المساايل 2021الخاص. وأشااار  محسااسااة حقوق اإلنسااان إلى أنه في شااباط/فبراير  
قيود للدموال والقنابل الصااااااااوتية على حشااااااااد من المت اهرين في ليبرفيل ومور  جنتيل كانوا احتجون على ال

 .( 29) 19-التي فراتاا الحكومة بسبب كوفيد



A/HRC/WG.6/42/GAB/3 

GE.22-24775 4 

والح   محساساة حقوق اإلنساان أن عملية تساجيل المن ما   ير الحكومية، على سابيل المثا ،  -22
مرهقة للغااة وتنيذ على نحو  ير متساااق، في محاولة لردال المن ما   ير الحكومية عن ال مل، ال سااايما 

 .( 30) تلك التي تنشال في مجا  حقوق اإلنسان

ودع  محسااسااة حقوق اإلنسااان حكومة  ابون إلى حمااة واحترا  وت زيز حقوق جميع األفراد في  -23
حرية الت بير وتكوين الجمعيا ، دون تحيظ، واامان تمّكن النشاقاح والصاحييين وجماعا  الم ارااة من 

لراابة واللجوح ال مل   في سااااااااال  وأمان دا ل  ابون، دون  شااااااااية الت ر  النتقا  اد يتجلى في فر  ا
إلى المضااااااااااقا  واالعتقا  واالحتجاز الت سااااااااييين والت ذيب وسااااااااوح الم املة والقتل  ارن نقاق القضاااااااااح  

  بالسااما  للصااحييين المسااتقلين  1وأوصاا  الوراة المشااتركة .  ( 31) واال تياح القسااري و ير ذلك من أنواال ال قا  
 .( 32) بالوصو  إلى األحداث الحكومية ومنحا  األولوية في ذلك لتمكينا  من ال مل بحرية وأمان

 40وأشااااار  محسااااسااااة حقوق اإلنسااااان إلى أن النخبة الحايمة موجودة في الساااالقة منذ أيثر من  -24
شاابكا    وجم    روة هائلة وأحكم  ساايقرتاا االاتصاااداة على  ابون، مما مكناا من الحيام على  ًا،عام

عن اوا  األمن التي تضااامن   المحساااومية الساااياساااية التي تمو  شاااراح األصاااوا   ال  االنتخابا ، فضاااالً 
بقاحها في السلقة. وأشار  محسسة حقوق اإلنسان إلى أن اوا  األمن هذ  تواصل ترهيب أفراد الم اراة  

 .( 33) واحتجازه  وتاديده  ب عما  ال نف

اإلنسااان بضاامان أن تكون االنتخابا  حرة ونزياة، وأن تضاامن الحكومة  وأوصاا  محسااسااة حقوق   -25
الغابونية اسااااااااتقال  الايئة االنتخابية، وأن تساااااااام  للمراابين الدوليين والمسااااااااتقلين بالمشاااااااااركة في ال مليا  

لجميع أشاكا  المضاااقا  والترهيب التي تساتاد  الم ارااين الساياسايين  ًا  االنتخابية المساتقبلية، وتضاع حد
 .( 34) والصحييين وأعضاح المجتمع المدني

 ودع  محسسة حقوق اإلنسان  ابون إلى الد و  في حوار واني بناح مع كل الجماعا  السياسية -26
واالجتماعية والدينية في  ابون، ال ساااايما جماعا  الم اراااااة، اصااااد التوصاااال إلى حّل مسااااتدا  لضاااامان 

 .( 35) السال  وحمااة حقوق اإلنسان دا ل البلد

 الحق في الخصوصية  

باد    2011لحمااة البيانا  في عا  ًا إلى أن  ابون ساااااااّن  اانون  1أشاااااااار  الوراة المشاااااااتركة   -27
والخصااااوصااااية في سااااياق عملية من جمع البيانا  الشااااخصااااية وم الجتاا واسااااتخداماا  دع  حمااة البيانا 

  2019والتخلص مناا ونقلاا وتخزيناا، باإلااااااافة إلى ساااااّن اانون بشااااا ن االتصااااااال  اإللكترونية في عا   
  تن ي  إلى تولي اللجنة الوانية لحمااة البيانا  الشااخصااية   1تناو  حمااة البيانا . وأشااار  الوراة المشااتركة  

  حمااة البيانا  في  ابون، واد فراااااااااا   راما  بلغ  قيمتاا الدنيا مليون فرنك أفريقي في كانون الثاني/ 
 .( 36) 2019يناير  

  ، 2018إلى أن  ابون انضااام  بصاااية مرااب، في تشااارين األو /أيتومر    1وأشاااار  الوراة المشاااتركة   -28
إلى اللجنة االساتشاارية التياقية حمااة األفراد ميما يت لق بالم الجة االية للبيانا  الشاخصاية، لتصاب  بذلك 

 .( 37) أحد البلدان األفريقية األرم ة الوحيدة التي ترااب أعما  اللجنة

 ح ر جميع أشكا  الرق، بما اشمل االتجار باألشخاص  

إلى أن االتجاار بااألاياا  (  BCNومياة )من ماة   ير الحك Broken Chalkأشااااااااااااااار  من ماة  -29
باالم اايير الادنيااا  ًا  أن  اابون ال تيي تمااما   BCNوالح ا  من ماة  .  ( 38) يزا  مشااااااااااااااكلاة كبيرة في  اابون  ال

  للقضاااح على االتجار بالبشاار في بلدها. وعلى الر   من أن  ابون تمكن  من زيادة عدد حاال  إدانة المتجرين 
  أنه ال يزا  هناك مجا  للتحسااااين ما دام   BCNاالتجار، فقد الح   من مة    والت ر  على األايا  اااااحااا 

 .( 39) الحكومة ل  ت تمد  قة مكافحة االتجار للسنة الثانية على التوالي
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ًا والمركز األورومي للقانون وال دالة أن أه  أشااااااكا  االتجار بالبنا  شاااااايوع  BCNوالحظ من مة   -30
في  اابون تتجلى في ال مال المنزلي وال بودااة والزوان المبكر القسااااااااااااااري، بينماا تتجلى في حاالاة األوالد في  

إلى أن ب   المجرمين يوفرون    BCNوأشاااااااار  من مة  . ( 40) ميدان ميكانيكا السااااااايارا  واألعما  الشاااااااااة
للمالحقة القضااائية  ًا تجنب   ًا،عام 18و ائق مزورة لضااحااا االتجار باألايا ، على أسااا  أن ساانا  يتجاوز 

 .( 41) في إاار اانون االتجار باألايا 

وأشاااااااااااااااار المركز األورومي للقاانون وال ادالاة إلى أن  اابون لااا تااري  اويال في عمال األاياا ،   -31
تجاهلاا في كثير من األحيان. وذكر المركز أن أحد القضااااة  يتسااابب في التغاااااي عن هذ  الجريمة و  مما

ب ن االب   من زمالئه يتغااااااااااااااون عن ب   االنتاايا  على أسااااااااااااا  أن عمل األايا  تقليد    صاااااااااااار 
اجتمااااعي اااادا  أاااال إجراماااًا من زوان األاياااا ا. والحظ المركز األورومي للقاااانون وال ااادالاااة أن المتجرين  

 .( 42) رشوة القضاة إذا ألقي القب  عليا احاولون، باإلاافة إلى ذلك، 

والمركز األورومي للقانون وال دالة بمكافحة االتجار باألايا  واليسااد في    BCNوأوصاى من مة   -32
  وأوصاااااااى المركز األورومي للقانون وال دالة  ابون بتخصااااااايص الموارد وتن ي  دورا  تدريبية .  ( 43) إدارة الشاااااااراة 

.  ( 44) تحديد المتجرين بالبشاااار على النحو الواجب ومساااااعدة الضااااحااا ومقاااااااة الجناة للساااالقا  لكي تتمكن من  
 . ( 45) بالتشاور مع اليونيسيال إلنشاح مرايز لمساعدة احااا االتجار ًا  أاض  BCNوأوص  من مة 

 الحق في مستول معيشي الئق  

إلى أن  ابون جم   م لوما  حو  الميا  والصاااار  الصااااحي والن افة    BCNأشااااار  من مة   -33
، وأن نتائج الدراساااة االساااتقصاااائية  2021الصاااحية في المدار  ألو  مرة على اإلاالق في أيلو /سااابتمبر  

في المائة( ال تملك نقاط ميا  محساانة، وأن مدرسااة  27) 10مدار  عامة من أصاال  3أ ار  أن حوالي  
في المائة(   36,5) 3في المائة( تيتقر إلى المراحي ، وأن مدرسااااة من أصاااال   19,9) 5عامة من أصاااال 

في المائة من المدار  ال تملك  15ت ار فياا عالما  التغوط في ال راح بساابب نقص البنية التحتية، وأن 
في المااائااة من الماادار  ال ااامااة تيتقر إلى إماادادا  الماااح   29حتى اان تجايزا  لغسااااااااااااااال الياادين، وأن  

 .( 46) الصابون  أو

، زود   19-إلى أنه ابل إعادة فت  المدار  التي أ لق  بسااااااابب كوفيد  BCNوأشاااااااار  من مة   -34
 .( 47) جزح من امشروال الدع  المائيامدرسة بتجايزا   سل اليدين ك 757الحكومة 

إلى أن الحصااااااو  على الميا  الن يية والمراحي  والبنية التحتية اامنة  BCNوأشااااااار  من مة  -35
ال يزا  يتقلب اهتمامًا كبيرًا وأن الدراساااة االساااتقصاااائية كان  بمثابة التزا  كبير سااايسااام  بم الجة المشاااكلة  

 .( 48) ية كان  على عل  بافتقار المدار  إلى ب   اللواز على وجه التحديد، ألن الحكومة الغابون 

 بتحسااين الن افة في المدار  وتوفير الميا  الن يية والصااابون والمراحي  BCNوأوصاا  من مة  -36
 .( 49) لكل مدرسة في البلد

 .( 50) في ال مل من أجل الحد من اليقرًا بالمضي ادم BCNوأوص  من مة  -37

 الحق في الصحة  

أشاااااااار المركز األورومي للقانون وال دالة إلى أن  ابون أد ل  إصاااااااالحا  على اانوناا الجنائي  -38
أسااااااابيع إذا كان القيل ساااااايولد بتشااااااو  جساااااادي  ير اابل   10إلارار اإلجاا  ابل    2019في تموز/يوليه  

ما تكون للشااااااياح، أو إذا كان  حياة األ  في  قر، أو في حاال  اال تصااااااا  أو ساااااايا  المحار ، اأو عند
 .( 51) اليتاة القاصر في أزمة  قيرةا
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 الحق في الت لي   

 ،1960أشااار المركز األورومي للقانون وال دالة إلى أن  ابون حسااّن  الكثير من الجوانب منذ عا   -39
  وهي  قوة أسااساية في بناح  لية تتي  لفايا  فرصاة تقوير أنيساا   ًا، وإلزامي ًا  بما في ذلك ج ل الت لي  مجاني 

لغيره  في المجتمع. وعلى الر   من أن الن ا  اسا ى إلى اامان التحاق جميع ًا مسااوي ًا  لكي اصابحوا ارف
عن التوا اااا . والح اا   ًا  الح ااا  أن الوااع مختلف كثير   BCNاألاياااا  بااالمااادرسااااااااااااااااة، إال أن من ماااة  

في المااائااة، ولكن م اادال  االلتحاااق    90االلتحاااق بااالماادار  االبتاادائيااة بلغاا     أن نساااااااااااااابااة  BCN من مااة
في المائة بالنسااااابة لليتيا   57بمرور الوا  ووصاااااو  التالميذ إلى المرحلة الثانوية إلى  بالمدار  تنخي 

 .( 52) في المائة بالنسبة لليتيان 48و

  أن تكون ناجمة عن عوامل عديدة إلى أن هذ  الم دال  المنخيضااااااااة امكن   BCNوأشااااااااار  من مة  -40
  تنقبق على م    البلدان األفريقية، مثل تساااالال األاران في المدار  أو اليقر أو اسااااتغال  األايا  في البغاح
أو االتجار باألايا  أو بساابب مسااائل متصاالة باألساارة، وأنه بالر   من مجانية الت لي ، فجن التالميذ بحاجة  

 .( 53) إلى م دا  اد اص ب توفيرها على ال ديد من األسر المعيشية في البلد

وأشااار مشااروال االساات را  الدوري الشااامل في جام ة برمنغاا  ساايتي إلى أن الجائحة اد عمق    -41
وجه عد  المسااااااااواة في مجا  الت لي  بالنسااااااابة لفايا  والمراهقين من اااااااا ا  الحا  الذين اعيشاااااااون في  أ

 .( 54) عن اليتيا  والالجئين وذوي اإلعااة والمشردين اسراً  منااق رييية فقيرة و/أو نائية، فضالً 

ن م داتا  بتقدا  الدع  لفايا  المحتاجين الذين ال اساااااتقي ون دفع  م BCNوأوصااااا  من مة  -42
  . ( 55) المدرساااية ومسااااعدة الم لمين على تحساااين م ارفا  ومااراتا  حتى يتمكنوا من تزويد األايا  بت لي  أفضااال 

 .( 56)  ابون بمنع انتاايا  حقوق اإلنسان في المحسسا  المدرسية BCNيما أوص  من مة 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 النساح  

بتنقي     2021رحب مشااااااروال االساااااات را  الدوري الشااااااامل في جام ة برمنغاا  ساااااايتي في عا    -43
بغر  ت زيز المسااااااواة القانونية ليائدة النسااااااح المتزوجا ، بما في ذلك   1972 ابون لقانوناا المدني ل ا  

 .( 57) للقالقًا مشروعًا إارار ال نف الجنساني بوصيه سبب 

وري الشاااامل في جام ة برمنغاا  سااايتي أن القانون المدني اشاااير والحظ مشاااروال االسااات را  الد -44
 .( 58) إلى التغييرا  في ت مي  اإلدمان المالي للمرأة ومنع التمييز االاتصادي وال نف اد المرأة 

واد  مشاروال االسات را  الدوري الشاامل في جام ة برمنغاا  سايتي توصايا  إلى حكومة  ابون  -45
  من أهدا  التنمية المساتدامة، اللذين يتقلبان تحقيق االمسااواة بين الجنساين  5و  4ن بشا ن تنييذ وتحقيق الادفي 

  وتمكين جميع النسااح واليتيا ا وتوفير االت لي  الجيد المنصاف والشاامل وت زيز فرص الت ل  مدل الحياة للجميعا. 
  تت دل جانب الصاااااحة وت قي   19- يما أوصاااااى المشاااااروال باعتماد اساااااتراتيجية اساااااتجابة إلى وماح كوفيد 

األولوية للواااة من ازوان األايا  والزوان المبكر والقسااااريا والقضاااااح عليه، مع إيالح اهتما   اص لت  ير  
 .( 59) على المراهقين واليتيا  والنساح في األوااال الاشة 19-يوفيد

 األايا   

دوري الشامل في جام ة برمنغاا  الحظ المركز األورومي للقانون وال دالة ومشروال االست را  ال -46
  (، 18من القانون المدني تحدد السااان الدنيا للزوان بالنسااابة لليتيان في  ماني عشااارة سااانة )   203سااايتي أن المادة  

  منتاكة بذلك المبادئ المكرسااااااااة في الم اهدا  الدولية التي ت د  ابون (، 15ولليتيا  في  مس عشاااااااارة ساااااااانة ) 
 .( 60) قضاح على جميع أشكا  التمييز اد المرأة فياا، ال سيما اتياقية الًا ارف



A/HRC/WG.6/42/GAB/3 

7 GE.22-24775 

وأيد مشااااروال االساااات را  الدوري الشااااامل في جام ة برمنغاا  ساااايتي أن الزوان دون هذ  الساااان  -47
  تنص على أناه   205باجذن من رئيس الجماورياة أو رئيس المحكماة ال لياا، وأن الماادة ًا مساااااااااااااامو  باه رهنا 

ساانة عقد القران دون موافقة والدياما وإن اسااتوميا   21اجوز للشااا  وال للشااابة اللذين ل  يبلغا من ال مر  اال
 .( 61) ا203الشروط المنصوص علياا في المادة 

  في جام ة برمنغاا  سايتي إلى أن زوان األايا  منتشاروأشاار مشاروال االسات را  الدوري الشاامل  -48
والحظ مشااروال االساات را  الدوري .  ( 62) في  ابون، ويح ر في اليتيا  بصااورة  ير متناساابة مقارنة باليتيان

 22الشامل في جام ة برمنغاا  سيتي والمركز األورومي للقانون وال دالة أن البيانا  الوانية تشير إلى أن 
سانة، في حين   15في المائة منان ابل بلوغ سان   6سانة و 18اليتيا  تزوجن ابل بلوغ سان في المائة من 

 .( 63) سنة 18في المائة من اليتيان تزوجوا ابل بلوغ سن  5أن 

وعلى الر   من أن  ابون ال تزا  تسااااااااام  بزوان اليتيا  دون السااااااااان القانونية، فجن المركز األورومي   -49
أناا ما فتئ  تتخذ إجراحا  بشا ن هذ  المسا لة وأناا من بين البلدان التي تشااد أيبر للقانون وال دالة يدرك 

وأشااار المركز األورومي للقانون وال دالة ومشااروال االساات را   .  ( 64) انخيا  في زوان األايا  في المنققة
ا لزوان الدوري الشااااااامل في جام ة برمنغاا  ساااااايتي إلى أن  ابون صااااااا   اانون القيل لرفع الساااااان الدني 

وأوصااى مشااروال  .  ( 65) ، وهو اانون ينت ر أن ا تمد  البرلمان الغابوني2019ساانة في عا   18اليتيا  إلى 
 .( 66) االست را  الدوري الشامل في جام ة برمنغاا  سيتي بجعقاح األولوية العتماد اانون القيل

شاامل في جام ة برمنغاا  وحث المركز األورومي للقانون وال دالة ومشاروال االسات را  الدوري ال -50
ساايتي  ابون على تنقي  اوانيناا المت لقة بالزوان من أجل الوفاح بالم ايير الدولية، وذلك برفع الساان الدنيا  

 . ( 67) لزوان اليتيا  واليتيان على السواح إلى  ماني عشرة سنة لزيادة حمااة اليتيا  من ممارسة زوان األايا  

وأوصااااااااى مشااااااااروال االساااااااات را  الدوري الشااااااااامل في جام ة برمنغاا  ساااااااايتي ب ن تقو   ابون،   -51
بالتشاااااور مع الجاا  الم نية صاااااحبة المصاااالحة، بتنييذ برامج للتوعية والتثقيال تاد  إلى م الجة اا ار 

 لة بي الية، السااالبية المترتبة على زوان األايا  والزوان المبكر والقساااري وتحديد كييية التصااادي لاذ  المسااا 
ووااااااع اساااااتراتيجية لنشااااار الم ار  المت لقة بزوان األايا  والزوان المبكر والزوان القساااااري، بما في ذلك 
  نشار الوعي و ليا  اإلبالغ والحصاو  على المسااعدة، من  ال  اساتخدا  وساائال اإلعال  واإلذاعة المجتمعية

 .( 68) ومنصا  التواصل االجتماعي

وأشاار مشاروال االسات را  الدوري الشاامل في جام ة برمنغاا  سايتي إلى عد  وجود  قة عمل  -52
 لجميع الققاعا  ًا وااااح ًا وانية للتصاادي لزوان األايا  والزوان المبكر والقسااري توفر رمية متكاملة وتوجيا 

القساااري في  ابون  بمساااتوياتاا المختلية المشااااِركااااااااااااااااااة في م الجة زوان األايا  والزوان المبكر والزوان 
 ابون    أهدا  و ااا  واساتراتيجيا  وتد ال  وانية واااحة في مختلف الققاعا  من أجل مسااعدة   ولتحديد 

وأوصااى االساات را  الدوري الشااامل في جام ة  .  ( 69) على اعتماد ناج تدريجي للقضاااح على هذ  الممارسااة
بون، بما في ذلك الرصااااااااد والتتبع  برمنغاا  ساااااااايتي بواااااااااع  قة عمل وانية إلنااح زوان األايا  في  ا
 .( 70) المنت مان للتقد  المحرز في تحقيق األهدا  المحددة في إاار الخقة

وأشااااااار مشااااااروال االساااااات را  الدوري الشااااااامل في جام ة برمنغاا  ساااااايتي إلى أن  ابون نيذ   -53
ا ميع المواليد مجاناً التوصااايا  الصاااادرة  ال  الدورة الساااابقة ابتكثيال الجاود الرامية إلى تيساااير تساااجيل ج

(A/HRC/37/6  85-118، اليقرة  )   وابمواصاااااااااااااالاة ت ااونااا الجياد مع من ماا  المجتمع المادني ووكااال
  ،A/HRC/37/6األم  المتحدة، ال سااااااااايما اليونيسااااااااايال، من أجل التساااااااااجيل الكامل للمواليد عند الوالدةا )

لتساجيل المواليد، امكن أن اقد  أدلة أسااساية ويسااعد   ف االً ًا واد أنشا    ابون ن ام.  ( 71) (86-118 اليقرة
على حمااة األايا  من زوان األايا  والزوان المبكر والزوان القساااري. وأشاااار مشاااروال االسااات را   ًا أاضااا 

الدوري الشامل في جام ة برمنغاا  سيتي إلى أن وزارة الشحون االجتماعية وحقوق المرأة أنش   في تشرين 
نة والحمااة االجتماعيةا،  ، في ليبرفيل الكبرل، بدع  من اليونيساااااااااايال، برنامج  االمواا2021الثاني/نوفمبر  

 .( 72) في إاار جاودها الرامية إلى تسجيل األايا  الذين ايتقرون إلى شاادا  ميالد

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/6
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/6
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