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 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً 
 ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان من ) ب(١٥للفقرة 

 ∗غابون

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة،   
مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات 

 التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان               وال يتضمن . الصلة
الـيت  وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامـة  . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         

 املعلومات الـواردة يف   جع وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مرا        .اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   
 املـستخدمة  وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق         . التقرير

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخـذت يف         . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١يلي  كمراجع حتمل تارخياً    
وملا كان هذا التقرير ال جيمـع سـوى         . تاحة إن كانت ال تزال صاحلة     االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق امل     

املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة 
اآلليات الدولية  أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع         /قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و        

 .حلقوق اإلنسان

                                                      

 يقم حمررو األمم املتحدة، قبل تقدمي هذه الوثيقة إىل الترمجة التحريرية، بالتحقق من صحة املعلومات مل  ∗
 .واملراجع الواردة فيها
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  املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية - ألف 

املعاهــدات العامليــة األساســية حلقــوق 
  )٢(اإلنسان

 تاريخ التـصديق أو االنـضمام      
 التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

ــددة  ــصاصات احمل ــراف باالخت  االعت
  هليئات املعاهدات

فاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       االت
  التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٨٠فرباير /شباط ٢٩

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٨٣يناير /كانون الثاين ٢١

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  والسياسية

ــدول    ال يوجد  ١٩٨٣يناير /كانون الثاين ٢١  ــني ال ــة ب ــشكاوى املتبادل  ال
  ال): ٤١املادة (

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       
  املرأة

  -  ال يوجد  ١٩٨٣يناير /كانون الثاين ٢١

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٥

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      
 املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية        

   أو املهينة

ــشكاوى امل    ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ٨ ــدول ال ــني ال ــة ب  تبادل
  ال): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (يق  التحقإجراءات

  -  ال يوجد  ١٩٩٤فرباير /شباط ٩  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ١

  -  ال يوجد  ٢٠٠٧أكتوبر /رين األولتش ١  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، والربوتوكـول          :  اليت ليست غابون طرفا فيها     األساسيةاملعاهدات  

م، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة    االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا    
 والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل       ،)٢٠٠٤توقيع،  (سانية أو املهينة    التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن         

 ية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم            ، واالتفاقية الدولية حلما   )٢٠٠٠توقيع،  (راك األطفال يف الرتاعات املسلحة      تاملتعلق بإش 
، والربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق       )٢٠٠٧توقيع،  (، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري          )٢٠٠٤توقيع،  (

  .)٢٠٠٧توقيع، (األشخاص ذوي اإلعاقة 
  و اخلالفةالتصديق أو االنضمام أ  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  )٣(بروتوكول بالريمو
 ١٩٥٤، باستثناء اتفـاقييت عـامي       نعم  )٤(الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية

  ١٩٦١و
 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  )٥(روتوكوالهتا اإلضافيةب و١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  ١٣٨نعم، باستثناء االتفاقية رقم   )٦(ت األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيا
  ال  اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف جمال التعليم
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رأة غابون على النظر يف التصديق على  ، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل        ٢٠٠٥يف عام     - ١
شجعت جلنة حقـوق  ، ٢٠٠٢ويف عام . )٧(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

الطفل غابون على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال 
 وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً. )٨(٢٠٠٧ يف عام  غابون املواد اإلباحية، وهو ما قامت بهواستغالل األطفال يف

 مفوضية األمم املتحـدة     على غرار ما أوصتها به     كذلك،   هاوأوصت. )٩( بالتصديق على بروتوكول بالريمو    غابون
جلنسية، واتفاقيـة عـام      املتعلقة بوضع األشخاص عدميي ا     ١٩٥٤لشؤون الالجئني، بالتصديق على اتفاقية عام       

  ورحبت بتصديق غابون على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة          . )١٠(فض حاالت انعدام اجلنسية   خب املتعلقة ١٩٦١
 باعتماد قانون بشأن وضـع الالجـئني        ، وأحاطت علماً  )١١(لقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال      املتع ١٨٢رقم  

 .)١٢( مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أيضاًأبرزتهالذي األمر ، )٥/٩٨القانون رقم (

  اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بارتياح أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة     ٢٠٠٠يف عام     - ٢
من تقدمي تظلماهتم إىل وأعربت اللجنة عن ارتياحها لتمكني األفراد . )١٣( مباشرة يف غابونقابل للتطبيقوالسياسية 

 .)١٤( يعزز سبل االنتصاف املتاحة هلممن شأنه أناحملكمة الدستورية مباشرة، مما 

، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بارتياح أن االتفاقيات الدولية، مبا ٢٠٠٥ويف عام   - ٣
 قابلـة للتطبيـق   ا األسبقية على القوانني الوطنية وأهنا       فيها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، هل         

 املتعلق مبنع االجتـار باألطفـال       ٠٩/٢٠٠٤ القانون رقم    ورحبت اللجنة بسنّ  . )١٥(مباشرة على الصعيد الوطين   
نص عليه، على رفع القيود عن منع احلمل؛ والقانون رقم ينص، فيما ي، الذي ١/٢٠٠٠ومكافحته؛ والقانون رقم 

 .)١٦( متساوية للرجل واملرأة فيما يتعلق باجلنسية حقوقاًيكرسلجنسية والذي لملتعلق باملدونة اجلديدة  ا٣٧/٩٨

؛ والقانون املتعلـق بالرعايـة   )١٩٩٥(ورحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد القانون املتعلق بالسياسة الصحية           - ٤
؛ والقانون املتعلـق بالتـدابري      )١٩٩٦(م العام للتعليم    ؛ والقانون املتعلق بالتنظي   )١٩٩٦(االجتماعية لألطفال املعوقني    

وظلت . )١٧( االجتار باألطفال  لتجرمي ٢٠٠١؛ والقانون الذي ُسّن يف عام       )٢٠٠٠(العامة للصحة والرعاية االجتماعية     
 اللجنة قلقة من ضعف تنفيذ التشريعات، وشجعت غابون على اختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان تطـابق تـشريعها                 

وذكرت منظمة األمم املتحدة للطفولـة     . )١٨( مع مبادئ وأحكام االتفاقية     تاماً احمللي، مبا يف ذلك قانوهنا العريف، تطابقاً      
 حيمي األطفـال دون     باألشخاص على قانون ملكافحة االجتار      ٢٠٠٤أن اجلمعية الوطنية صدَّقت يف عام       ) اليونيسيف(

 سنة وعلى   ١٥سنوات و م وينص على أحكام بالسجن تتراوح بني مخس         سن الثامنة عشرة من مجيع أشكال االجتار هب       
 .)١٩( أن السخرة واالسترقاق واالختطاف والقوادة هي أعمال حيظرها القانون اجلنائي والحظت أيضاً.فرض غرامات

  اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين–جيم 

إنشاء وزارة تعىن حبقوق اإلنسان ورحبـت       ، ب ٢٠٠٠، يف عام    قوق اإلنسان علماً  حب  املعنية لجنةالأحاطت    - ٥
. )٢٠(بإنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات لتحديد األحكام التشريعية التمييزية وإلغائها، وال سيما ما يتعلق منها باملرأة   

، باعتبارها هيئة رمسية معنية بتعزيز حقوق        عضواً ١٤ بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان تضم         أيضاً وأحاطت علماً 
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االفتقار إىل حتديـد    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من        . نسان ومحايتها وخمتصة بالنظر يف بالغات األفراد      اإل
 خاضعة لـوزارة    ذه األخرية اللجنة الوطنية املعنية بالطفل، وه    و اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       كل من  دورل واضح

 .)٢٢( بإنشاء برملان للطفلورحبت أيضاً .)٢١(العدل تعىن، يف مجلة أمور، برصد تنفيذ االتفاقية

  التدابري السياساتية-  دال

وتدعو . )٢٣( املتعلقة بامليزنة وخبطة العمل الوطنية ملكافحة الفقر٢٠/٢٠رحبت جلنة حقوق الطفل مببادرة   - ٦
ملساعدة اإلمنائية  يف املائة من ا٢٠ة من ميزانيات البلدان النامية و يف املائ٢٠  ما معدله إىل ختصيص٢٠/٢٠مبادرة 

 .)٢٤()الصحة واملرافق الصحية والتعليم والتغذية واملياه(الرمسية للخدمات االجتماعية األساسية 

الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال     ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٥(، اعتمدت غابون خطة عمل      ٢٠٠٥يوليه  /ويف متوز   - ٧
 .)٢٥(حقوق اإلنسان، الذي يركز على منظومة املدارس الوطنية

، بدأت احلكومة محلة يف مجيع أحناء البلد تتعلق باحلفاظ على حياة ٢٠٠٧وأوردت اليونيسيف أنه يف عام   - ٨
 بانتقال عدوى فـريوس   فيما يتعلق  ٢٠٠٦ الوطنية املعتمدة يف عام      والقواعدوأشارت إىل السياسات    ،  )٢٦(الطفل

  نية جديدة يف غابون ستكون جـاهزة يف بدايـة   نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل، وإىل أن استراتيجية وط         
 .)٢٧(٢٠٠٨عام 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع- ثانياً 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )٢٨(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   
  الغحالة اإلب  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  قُدم وُنظر فيه

تأخر تقدمي التقارير من العاشر إىل الرابع           ١٩٨٨أغسطس /آب  ١٩٩٧  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  )٢٠٠٧ إىل ١٩٩٩من (عشر 

اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      
 واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقارير من األول إىل الرابع           
   )٢٠٠٥ إىل ١٩٩٠من (

  تقـدمي التقريـر الثالـث منـذ         تأخر   ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين ١٩٩٨   حبقوق اإلنساناللجنة املعنية
  ٢٠٠٣عام 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       
  املرأة

من املقرر تقدمي التقريـرين الـسادس          ٢٠٠٥فرباير /شباط ٢٠٠٣
  ٢٠٠٨ يف عام ُمجمَّعنيوالسابع 

من (تقريرين األول والثاين    تأخر تقدمي ال       جلنة مناهضة التعذيب
  )٢٠٠٥ إىل ٢٠٠١

  ٢٠٠١ تقدمي التقرير الثاين منذ عام تأخر   ٢٠٠٢فرباير /شباط ٢٠٠٠  نة حقوق الطفلجل
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

   ال  وجهت دعوة دائمة
   ال يوجد  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

   ال يوجد  ن حيث املبدأالزيارات املوافق عليها م
   ٢٠٠٧ طُلبت الزيارة يف عام - املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء   الزيارات اليت طلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

   ال ينطبق  التعاون أثناء البعثات/التيسري
   ال ينطبق  متابعة الزيارات

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ إىل   ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاين  ١من  يف الفترة     الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
ِعث،  ٢٠٠٧ بفئـة  كانت إحداها تتعلق    و. ثالث رسائل إىل حكومة غابون    ب ُب
  .ان بشخصني من عامة الناس تتعلق األخريان كانتيف حني، )صحفيون(معينة 

يف ، )٣٠( أرسلها مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةناً استبيا١٢من بني  )٢٩(لردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعيةا
، مل ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١الفترة من 

   .جتب غابون على أي منها يف اآلجال احملددة

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

نسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا، التابع للمفوضـية الـسامية          اضطلع املركز دون اإلقليمي حلقوق اإل       - ٩
 بشأن األهداف حمدد ، نظم املركز تدريبا٢٠٠٧ًأبريل /ففي نيسان. حلقوق اإلنسان، بتهيئة عدة أنشطة يف غابون   

. مسائل حقوق اإلنسان والدميقراطية مشل إجراء مشاورات مع صحفيني بشأن حرية الصحافة واحلق يف اإلعـالم              
 للمدربني، تناول املسائل اجلنسانية يف غابون وحضره مشاركون من بلدان  موجهاً إقليمياً تدريباًونظّم املركز أيضاً

أفريقية أخرى، وحلقة عمل ركّزت على التمييز الذي يواجهه املصابون باإليدز وحضرها ممثلون عن احلكومـة                
 .)٣١( القطري لألمم املتحدةواجلامعات واجملتمع املدين والسلك الدبلوماسي والفريق

، حلقة دراسية إقليمية للدول األعضاء يف ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩ إىل ٢٧وُعقدت يف غابون، يف الفترة من   - ١٠
  مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجانـب        "اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، تناولت مسألة        

؛ ونظمت احللقةََ املفوضـية الـسامية      "شاركة الشاملة يف احلياة العامة    املمن خالل    بذلك من تعصب،     يتصلوما  
 .)٣٢(حلقوق اإلنسان بالتعاون مع احلكومة

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

ء عدم تضمني الدستور ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزا٢٠٠٥يف عام   - ١١
 من الدستور تضَمن  ٢ للتمييز أو ملبدأ املساواة بني املرأة والرجل، وإن كانت املادة            أو تشريع مناسب آخر تعريفاً    

وإزاء استمرار وجود أحكام قانونية متييزية يف القانونني        ،  )٣٣(املساواة بني مجيع املواطنني أمام القانون بدون متييز       
ويف هذا الصدد، أعربت جلنة للخرباء تابعة      . )٣٤(ال سيما فيما يتعلق بالزواج والعالقات األسرية      املدين واجلنائي، و  

 من القانون املدين، اللتني ٢٥٤و ٢٥٣اء األثر التمييزي للمادتني  عن قلقها إز٢٠٠٦ملنظمة العمل الدولية يف عام 
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ي يلزم املرأة أن تعيش فيه، ما مل يـشملها  تنصان على أن الزوج هو رب األسرة وهو من حيدد مكان اإلقامة الذ        
   إىل قلقهـا إزاء األثـر التمييـزي         وأشارت جلنة اخلرباء أيضاً   . )٣٥(ترتيب خبالف ذلك مبوجب إذن من احملكمة      

 رأة، حفاظاً امل من القانون املدين، اليت تنص على أنه جيوز للزوج أن يطلب إىل احملكمة أن حتظر على                  ٢٦١للمادة  
 .)٣٦(سرة، ممارسة مهنة اختارهتاعلى مصلحة األ

 تـضمني   `١`:  ما يلـي   تدعو إىل وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عدة توصيات             - ١٢
 من االتفاقية ومبدأ املساواة بني املرأة ١ للمادة  للتمييز ضد املرأة وفقاًالدستور أو تشريع حملي مناسب آخر تعريفاً

؛  كامالًغابون وتنفيذها استراتيجية وطنية شاملة وخطة عمل من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً إعداد `٢`والرجل؛ و
 للمسائل اجلنسانية وتعزيز بـرامج النـهوض         مراعياً منظوراًيف غابون    تضمني السياسات واخلطط القائمة      `٣`و

 تسريع `٤`و؛ )٣٧( للجنة٢٥ العامة رقم  من االتفاقية والتوصية٤ للمادة باملرأة، مع اختاذ تدابري خاصة مؤقتة وفقاً
عملية اإلصالح القانوين الرامي إىل إلغاء األحكام التمييزية، وخباصة تلك اليت يتضمنها القانونان املدين واجلنائي،               

 باملساواة من الناحيتني    ح القانوين يف حتقيق متتع املرأة     جهودها من أجل إذكاء الوعي بأمهية اإلصال      غابون  وزيادة  
 .)٣٨( اللتزاماهتا مبوجب االتفاقيةقانونية والواقعية، وفقاًال

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة استمرار وجـود                 - ١٣
اواة ق املس  للحقوق اإلنسانية للمرأة ومن شأهنا أن تعيق عملية حتقي         أعراف وتقاليد وقوالب منطية تشكل انتهاكاً     

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء اجلهود احملدودة اليت تبذهلا . بني الرجل واملرأة
الدولة للتصدى على حنو مباشر للممارسات التمييزية والقوالب النمطية، وإزاء موقفها القائل إن ما حتظى به هذه 

ق واسع من شأنه أن حيول دون االمتثال للتدابري التشريعية املوضوعة للقضاء   املمارسات من تأييد والتزام على نطا     
، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تعيد الدولة الطرف النظـر يف تـشريعاهتا       ٢٠٠٠ويف عام   . )٣٩(عليها

حثت اللجنة املعنية و. )٤٠(وممارساهتا لتضمن للمرأة ما للرجل من حقوق، مبا يف ذلك احلق يف امللكية وحق اإلرث
بالقضاء على التمييز ضد املرأة غابون على اختاذ تدابري تشمل سن التـشريعات وترمـي إىل تغـيري العـادات                    

ودعت . اء على تلك العادات واملمارساتواملمارسات الثقافية والتقليدية اليت تنطوي على متييز ضد املرأة، أو القض
 تثقيفية شاملة وتنفيذها وتنظيم محالت توعية من أجل تيسري زيـادة إدراك             اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري     

 .)٤١(مبدأ املساواة بني املرأة والرجل ومناهضة التقاليد الثقافية واملواقف النمطية

، واللجنة املعنية بالقضاء علـى      )٤٢(وأعربت كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة حقوق الطفل           - ١٤
وأشارت اللجنـة   .  عن قلقها إزاء تعدد الزوجات الذي ال يزال ممارسة موجودة يف غابون            )٤٣(املرأةالتمييز ضد   

 الذي جاء فيه أن تعدد الزوجات يتناىف واملساواة يف املعاملـة يف   ٢٨املعنية حبقوق اإلنسان إىل تعليقها العام رقم        
وأوصت جلنـة   . )٤٤( من القانون املدين   ٢٥٢إطار احلق يف الزواج، وأوصت بإلغاء تعدد الزوجات وحذف املادة           

 .)٤٥( غابون دراسة متعمقة بشأن تأثري تعدد الزوجات على تنشئة الطفلّدِعُتحقوق الطفل بأن 

، )٤٦(وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء حاالت الزواج القسري واملبكر  - ١٥
  عن قلقها إزاء التباين القائم بني احلد األدىن للسن القانونية للزواج للفتيـان             يف حني أعربت جلنة حقوق الطفل       

 بني اجلنسني ويتيح ممارسة الزواج املبكـر، وأوصـت          ، األمر الذي ميثل متييزاً    ) عاماً ١٥(والفتيات  )  عاماً ١٨(
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 لدى الفتيات، وبأن تضع     بتحديد حد أدىن واحد لسن الزواج للفتيات والفتيان، بزيادة احلد األدىن لسن الزواج            
 .)٤٧(غابون برامج للتوعية من أجل احلد من ممارسة الزواج املبكر

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه- ٢

، رحبت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بقرار احلكومة إلغاء عقوبة اإلعدام، ٢٠٠٧يف عام   - ١٦
وإذ الحظـت املفوضـية     . ابري الالزمة لتحويل القرار إىل قانون يف أقرب وقت ممكن         وحثتها على اختاذ مجيع التد    

، فإهنا قد شجعت غابون علـى       ١٩٨٠السامية أن عقوبة اإلعدام كانت موضع وقف اختياري يسري منذ عام            
 أصـدرت  ،٢٠٠٠ويف عام . )٤٨( للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسة ينالتصديق على الربوتوكول الثا   

طبق عقوبة اإلعدام منذ    توأشارت اليونيسيف إىل أن غابون مل       . )٤٩(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التوصية نفسها     
 .)٥٠( عاما٢٠ًأكثر من 

 لتعـرض األطفـال      فورياً وأوصت جلنة حقوق الطفل غابون باختاذ كافة التدابري الالزمة لكي تضع حداً             - ١٧
 آلية  إنشاُءظفي إنفاذ القانون، ولتمنع تكرار هذه األعمال، عن طريق تدابري منها            للتعذيب أو العنف على أيدي مو     

تعذيب هبدف تقدمي األشخاص املسؤولني عن ذلك إىل العدالة، وتقدُمي تعرض شخص للمستقلة للتحقيق يف أنباء عن     
 .)٥١(لقضائيةتدريب يف جمال حقوق الطفل على حنو منهجي إىل قوات الشرطة وموظفي السجون والسلطة ا

 عن قلقها إزاء تزايد عدد األطفال الذين يقعون ضـحايا لالسـتغالل             وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً      - ١٨
اجلنسي ألغراض جتارية، مبا يف ذلك يف البغاء وإنتاج املواد اخلليعة، وأوصت بتنفيذ غابون سياسات وبرامج مناسبة 

 .)٥٢(تعافيهمألطفال وتسهيل ملنع هذه املمارسة وإلعادة تأهيل الضحايا من ا

ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غابون إىل أن تسن يف أقرب وقت ممكن تـشريعات          - ١٩
وأوصت بأن تنفذ غابون تدابري     . عائلي، لضمان جترمي العنف ضدها    بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف ال        

اذ القانون، وسلك القضاء، ومقدمي اخلدمات الـصحية، واألخـصائيني          للتثقيف والتوعية تستهدف موظفي إنف    
 تدابري لتقدمي املساعدة الطبية والنفـسية       االجتماعيني، وزعماء اجملتمعات احمللية، وعامة الناس، وبأن تتخذ أيضاً        

 .)٥٣(والقانونية إىل ضحايا العنف

ء كثرة حوادث االعتداء على األطفـال       ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن بالغ قلقها إزا        ٢٠٠٢ويف عام     - ٢٠
داخل األسرة ويف املدارس، وأوصت غابون، يف مجلة أمور، بأن تتخذ اخلطوات الالزمة العتماد احلظر القـانوين                 
ملمارسة العقوبة اجلسدية يف املدارس وغريها من املؤسسات، ويف البيت؛ وأن حتقق على النحو املناسب يف حاالت  

ضحايا االغتصاب أو االعتـداء أو العنـف أو         لتعايف  اجلناة؛ وأن تقدم اخلدمات الالزمة      ب عقوبات   وترتلالعنف  
 .)٥٤(وإلعادة إدماجهم؛ وأن تتخذ التدابري الالزمة ملنع جترمي الضحايا والتشهري هبم، اً ونفسياًبدني، االستغالل

يف الشوارع ومـن انعـدام      وأعربت اللجنة عن قلقها من ازدياد عدد األطفال الذين يعيشون ويعملون              - ٢١
وأوصت اللجنة بتقدمي املساعدة املناسبة إىل هؤالء األطفال، إضافة إىل . اآلليات والتدابري احملددة ملعاجلة هذه احلالة

 .)٥٥(وضع استراتيجية شاملة ترمي إىل منع حدوث هذه الظاهرة واحلد منها
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ل ال يزال منتشراً على نطاق واسع، وأوصت        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أن تشغيل األطفا           - ٢٢
بأن تعتمد غابون وتنفذ خطة عمل وطنية ملنع ومكافحة تشغيل األطفال، وأن تقدم ما يكفي من املوارد والتدريب 
ملفتشية العمل وغريها من الوكاالت املكلفة بإنفاذ القوانني هبدف مواصلة تعزيز قدرهتا على رصد تنفيذ تشريعات 

   قلق من كثرة عدد األطفـال املتـاجر هبـم،           وساور جلنة حقوق الطفل أيضاً    . )٥٦( فعاالً ل رصداً تشغيل األطفا 
وال سيما األطفال القادمون من بلدان أخرى، الذين ما زالوا يتعرضون لالستغالل، وخباصة يف سوق العمل غـري       

ضع برنامج شامل، يف مجلة     الرمسية، أو لالسترقاق، كما شجعت اللجنة غابون على مواصلة جهودها من أجل و            
 .)٥٧(أمور، ملنع ومكافحة هذه الظاهرة

  إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن بالغ قلقها إزاء طول مدة االحتجـاز علـى ذمـة                 ٢٠٠٠يف عام     - ٢٣
 وأوصت بأن تعمل غابون علـى جعـل   .)٥٨(امنيباحمل احملتجزين اتصالالتحقيق أو االحتجاز االحتياطي، وإزاء مسألة      
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ١٠ و٩ن متماشية مع أحكام املادتني ظروف االحتجاز والظروف السائدة يف السجو

املدنية والسياسية وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وإتاحة هذه القواعد للشرطة والقوات املسلحة 
 .)٥٩( السجون ولكل شخص يكلف بإجراء استجوابات التحقيق، وكذلك لألشخاص احملرومني من حريتهموموظفي

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم وجـود حمـاكم لألحـداث وقـضاة                 ٢٠٠٢ويف عام     - ٢٤
 عن بـالغ    لجنة أيضاً وأعربت ال . لألحداث، وإزاء العدد احملدود لألخصائيني االجتماعيني العاملني يف هذا امليدان         

قلقها إزاء عدم فصل األطفال عن البالغني يف السجون، باستثناء السجن املركزي املوجود يف العاصمة، وإزاء أوجه 
وأوصت بأن تتخذ غابون خطوات أخرى إلصالح التـشريع  . القصور األخرى اليت تشوب إدارة قضاء األحداث 

 .)٦٠(قية وغريها من معايري األمم املتحدة ذات الصلةاملتعلق بقضاء األحداث مبا يتماشى مع االتفا

، أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أن وصول املرأة إىل العدالـة                ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٥
بب  ينص عليه القانون، فهو قد يتعثـر بـس         وإنصافها بشأن ما تتعرض له حقوقها من انتهاكات، وإن كان أمراً          

وأوصت اللجنة غابون بإزالة العقبات وضمان وصول املرأة إىل سبل االنتصاف العاجل . صادية أو ثقافيةعراقيل اقت
 التمييـز، وتقـدمي     يف حاالت وامليسور التكلفة، مبا يف ذلك عن طريق جهود التوعية بـسبل االنتصاف املتاحة             

 .)٦١(املساعدة القانونية

 لسلمياحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع   - ٤
 واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

، شجبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املضايقات اليت يتعرض هلا الـصحفيون، ودعـت      ٢٠٠٠يف عام     - ٢٦
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بإلغـاء         ١٩الدولة الطرف إىل جعل تشريعاهتا مطابقة للمادة        

 .)٦٢(قوبات اليت تفرضها على الصحافة وضمان متكن الصحفيني من ممارسة مهامهم آمننيالرقابة والع

وبعث املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري برسائل إىل احلكومة تتعلق باعتقال                  - ٢٧
ن ادعاءات بشأن حاالت  بنداءات عاجلة تتعلق باعتقال صحفي كتب عوبعث أيضاً. واحتجاز صحفيني يف غابون

 إىل املقـرر    واستناداً. )٦٣("التشهري عن طريق الصحافة   " بتهمة   فساد تتعلق مبسؤولني غابونيني وُحكم عليه الحقاً      
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 ذُكر موضع أوامر تقضي بتعليق صدورها ومصادرهتا، حيث إن حسبما من الصحف قد كانت اخلاص، فإن عدداً
. )٦٤(ئد يهددون أمن الدولة وحيرضون على زعزعة استقرار مؤسساهتااحلكومة كانت تعتقد أن صحفيي تلك اجلرا

وبعث املقرر اخلاص والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي برسالة تتعلق حبالة صحفي آخر سجن يف العاصمة                
 .)٦٥(بعدما وجهت إليه هتم بالتشهري

ي رسالة يطلبان فيها معلومات شاملة بشأن       وبعث املقرر اخلاص والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسف         - ٢٨
من أجل بونغو جيب أن يذهب `حزب  ("BDP-Gabon Nouveau"ما تعرض له عدد من أعضاء احلزب املعارض 

عدم تعيني ممثل قانوين هلم، وكان هؤالء       بشأن  من اعتقال وإساءة معاملة واحتجاز تعسفي و      ) ` غابون جديد  بناء
وإىل اليوم، مل تبعث احلكومة    . ري حمددة بدون أن تتاح هلم إمكانية االلتقاء بأسرهم         ملدة غ  ذُكرقد اعتقلوا حسبما    

 .)٦٦(بأي رد بشأن هذه احلالة

وإذ أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باختاذ غابون تدابري خاصة مؤقتة لزيادة عدد النـساء        - ٢٩
، فقد أعربت عن قلقها إزاء ضعف مستوى مشاركة املرأة، وال سـيما يف              املشاركات يف احلياة العامة ويف صنع القرار      

وحثت اللجنة الدولة الطرف يف هذا الصدد على تنفيذ برامج          . لس الشيوخ، وعلى الصعيد الدويل    اجلمعية الوطنية وجم  
املتحدة إىل أن عدد املقاعد الـيت       وأشار حتليل نسقته شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم        . )٦٧(للتدريب والتوعية وتعزيزها  

 .)٦٨(٢٠٠٧ يف املائة يف عام ١٢,٥ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٩,٢تشغلها املرأة يف الربملان الوطين زاد من 

 كاٍف احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي - ٥

ها إزاء املـستوى    أشارت جلنة حقوق الطفل إىل وضع خطة عمل وطنية للصحة، لكن القلق ظل يساور               - ٣٠
 عـن   وأعربت اللجنة أيضاً  . املرتفع ملعدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة وتدين متوسط العمر املتوقع          

قلقها إزاء استمرار تعرض حياة األطفال للخطر بسبب أمراض الطفولة املبكرة وإزاء حاالت تفشي أمراض وبائية        
اللجنة بأن تعزز غابون جهودها الرامية إىل ختصيص املوارد املناسبة          وأوصت  . بانتظام مثل اإلصابة بفريوس إيبوال    

ووضع برامج من أجل حتسني احلالة الصحية لألطفال، وخباصة يف املناطق الريفية، واتباع سبل أخرى للتعـاون                 
  أيـضاً  أعربت اللجنة عن قلقها   و. )٦٩(واملساعدة، باالعتماد على جهات منها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف        

إزاء حالة األطفال املصابني بإعاقات بدنية وذهنية، وأوصت بأن تضع غابون سياسات وبرامج وختصص موارد من 
 ٢٠٠٦وأفاد تقرير لصندوق األمم املتحدة للسكان صدر عام . )٧٠(أجل تعزيز اخلدمات املقدمة إىل هؤالء األطفال

يف اخلدمات االجتماعية األساسية، كما أشار إىل عدم        بأن قطاع الصحة يبعث على القلق بسبب عدم االستثمار          
 .)٧١(سلع الصحة اإلجنابيةوافر وجود استراتيجية وطنية لكفالة ت

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم كفاية االهتمام باملسائل املتعلقة بصحة املراهقني، وإزاء النسبة               - ٣١
وأوصت اللجنة بأن تضع غابون سياسات وبرامج يف جمـال صـحة            . اقبهااملئوية العالية حلاالت محل املراهقات وعو     

 .)٧٢(املراهقني، مع إيالء اهتمام خاص للوقاية من احلمل املبكر، وبأن تعزز خدمات املشورة املتعلقة بالصحة النفسية

مثـل  (جملال   بالربنامج الوطين ملكافحة اإليدز وجبهود الدولة يف هذا ا         وأحاطت جلنة حقوق الطفل علماً      - ٣٢
وظلت جلنة حقوق ). االتفاق مع الشركات الصيدلية لتأمني احلصول على األدوية املضادة لإليدز بأسعار منخفضة
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 للغاية إزاء ارتفاع معدل اإلصابة بفريوس نقـص         نيقلقت )٧٣(الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       
كتسب وازدياد انتشاره بني البالغني واألطفال، وإزاء عدد األطفال الـذين  متالزمة نقص املناعة امل /املناعة البشرية 

ويف هذا الصدد، كانت اللجنة قلقة إزاء عدم وجود رعاية بديلة هلؤالء األطفال،             . أصبحوا يتامى من جراء ذلك    
ناعـة  وأوصت الدولةَ الطرف بأن حتول دون تأثر األطفال بالوفيات النامجة عن اإلصـابة بفـريوس نقـص امل                 

 .)٧٤(اإليدز وأن تنظر على سبيل االستعجال يف سبل التقليل إىل احلد األدىن من ذلك/املكتسبة

 يف املائة من الـسكان      ٤٠ يفيد بأن حنو     وأشارت اليونيسيف إىل دالئل الفقر اهليكلي، وأوردت تقديراً         - ٣٣
تقدم احملرز حنو حتقيـق األهـداف        بشأن ال  ٢٠٠٣ويف تقرير احلكومة لعام     . يعيشون يف مستوى دون عتبة الفقر     

 وبأن  املوجودة أن السلطات واعية بالتفاوتات      اإلمنائية لأللفية، أشارت إىل التقدم احلاصل لكنها أوضحت أيضاً        
 اليونيسيف أن األسر الفقرية وذكرت. )٧٥( يف املائة من السكان يعيشون على أقل من دوالرين يومياً   ٦٠أكثر من   

أثرة بقلة السكن الالئق وضعف املرافق الصحية، بينما يعاين فقراء الريف قلة مياه الـشرب           املناطق احلضرية مت  يف  
وكانت جلنة حقوق الطفل قلقة إزاء سوء حالة املرافق الصحية وعدم توافر ما يكفي من مياه الشرب . )٧٦(املأمونة

وأوصت اللجنة  . )٧٧(توى معيشي الئق  املأمونة، والزيادة املطردة يف عدد األطفال الذين ال يتمتعون حبقهم يف مس           
، وال سيما يف مناطق الضواحي احلضرية واملناطق بأن تقدم غابون الدعم واملساعدة املادية لألسر احملرومة اقتصادياً

 موارد مالية لنظام الضمان االجتماعي هبدف متكني        تيحالريفية، وتضمن حق األطفال يف مستوى معيشي الئق، وت        
 .)٧٨(ن احلصول على اخلدمات الصحية جماناً ماألطفال جمدداً

وكانت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة إزاء وضع املرأة الريفية، وحثت غابون علـى                   - ٣٤
تنفيذ تدابري لضمان استفادة املرأة الريفية استفادة كاملة ومالئمة من التغذية، واملرافق الصحية، وخدمات الرعاية               

 .)٧٩(والتعليم، والفرص املدرة للدخلالصحية، 

  احلق يف التعليم- ٦

 بضعف أدائه، رغم ما توليه له احلكومة مـن        أفادت اليونيسيف بأن نظام التعليم يف غابون يتسم عموماً          - ٣٥
ستشف من نسبة التكرار املرتفعة وضعف نسب النجاح يف االمتحانات          أولوية عالية من حيث اإلنفاق، حسبما يُ      

وكانت جلنة حقوق الطفل قلقة إزاء نسبة األمية املرتفعة، وهي أعلى لدى النساء منـها               . )٨٠(املستوياتيف مجيع   
لدى الرجال، وإزاء النسبة املنخفضة اللتحاق األطفال بالتعليم املبكر، والنسبة العالية للتالميذ إىل املعلمني، والتدين 

وحثت اللجنة  . )٨١(هم االبتدائي، والتباينات اإلقليمية اهلامة    الشديد للغاية يف نسبة األطفال الذين يكملون تعليم       
 من حقوق اإلنسان     أساسياً املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غابون على التوعية بأمهية التعليم باعتباره حقاً            

علـيم ورفـع     لتمكني املرأة وأن تضمن وصول الفتيات والشابات على قدم املساواة إىل مجيع مراحل الت              وأساساً
 .)٨٢(معدالت التحاقهن باملدارس ومواظبتهن على الدراسة

  األقليات والسكان األصليون- ٧

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء إنكار الدولة وجود أقليات يف إقليمها، وإزاء ٢٠٠٠يف عام   -٣٦
 .)٨٣(تمني إىل األقليات، وال سيما فيما يتعلق بقبيلة باكاعدم كفاية التدابري املتخذة لضمان إعمال حقوق األشخاص املن
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وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء احلالة املتردية ألطفال الشعوب األصلية وما يتاح هلم من فرص حمـدودة                   - ٣٧
للحصول على اخلدمات االجتماعية، مبا يف ذلك الرعاية الصحية والتحصني والتعليم، وإزاء انتهاك حقهم يف النمو 

وحثت اللجنة غابون على تقييم احتياجات أطفال الشعوب األصلية وإعداد خطة عمل حلماية             . والتمتع بثقافتهم 
وذكرت اليونيسيف أن احلكومة ختطط لتخصيص اعتمادات جديدة يف امليزانيـة ألطفـال وأسـر      . )٨٤(حقوقهم

 .)٨٥(الصحة والتعليم يف القرى املعنيةالشعوب األصلية، وأن العمل جار لوضع قاعدة معرفية متينة لتناول مسائل 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٨

 مفوضية  أبرزته أيضاًعلى غرار ما باعتماد قانون بشأن وضع الالجئني،  علماًأحاطت جلنة حقوق الطفل   - ٣٨
فيما يتعلق باألطفال وبإنشاء جلنة وطنية لالجئني، ورحبت بسياسات احلكومة ، )٨٦(األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 بطاقات  ٢٠٠٦سبتمرب  / أن احلكومة أصدرت يف أيلول     ٢٠٠٧وذكرت املفوضية يف تقريرها لعام      . )٨٧(الالجئني
 .)٨٨(هوية لالجئني وأن آفاق تزايد فرص العمل وتقلص املشاكل املتعلقة باحلماية قد حتسنت

 اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات -  ثالثاً

يف اجتاه الدميقراطيـة  سان باالنتقال الذي شهدته غابون ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلن٢٠٠٠يف عام     - ٣٩
 .)٨٩(١٩٩٧ و١٩٩٤املتعددة األحزاب، وال سيما منذ إدخال تعديالت على الدستور يف عامي 

صادي وإىل اتفـاق    وإذ أشارت جلنة حقوق الطفل إىل التحديات اليت يفرضها الواقع االجتماعي واالقت             - ٤٠
 ٢٠٠٢فإهنا قد سلمت يف عام ، )٩٠(٢٠٠٠التسوية السادس إلعادة جدولة الديون مع نادي باريس املربم يف عام         

 على الرعاية االجتماعية وعلى حالـة       ا سلبياً تبأن املديونية اخلارجية وحمدودية املوارد البشرية ذات املهارة قد أثر         
   يف تنفيذ االتفاقية حيثمـا      زم القانون العريف مع القانون التشريعي يؤثر أيضاً       وإضافة إىل ذلك، فإن تال    . األطفال

 .)٩١(ال تؤدي املمارسات التقليدية إىل صون حقوق الطفل

 هائل تواجهه غابون،    اإليدز حتدٍّ /وأشارت اليونيسيف إىل أن الوضع املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية           - ٤١
واعتربت أن حمدودية فرص احلصول     .  به يعادل مخسة أمثال عدد الفتيان املصابني       وإىل أن عدد الفتيات املصابات    

 .)٩٢(على األدوية العالجية وعدم تنظيم محالت تثقيفية فعالة يطرحان حتديات كبرية يف هذا الصدد

 األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -  رابعاً

  تعهدات الدولة-  ألف

  / نيـسان ٢٦ لترشحها لعـضوية جملـس حقـوق اإلنـسان يف      الداعم تعهدها الطوعي    قدمت غابون   - ٤٢
، وهو تعهد أكدت فيه استعدادها لتعزيز آليات النهوض حبقوق اإلنسان علـى الـصعيد الـوطين                 ٢٠٠٦أبريل  

 .)٩٣(واإلقليمي والدويل ومحايتها
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 

ل غابون بتعجيل تنفيذ األنشطة الرامية إىل إنشاء مكتب، على صعيد اللجنة الوطنية             أوصت جلنة حقوق الطف     - ٤٣
، لريصد ويقيِّم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين واحمللي وفقاً ملبادئ بـاريس،              حلقوق اإلنسان مثالً  

وفيما يتعلق بإساءة معاملة    . )٩٤(ليونيسيف وغريمها وأن تلتمس املساعدة التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وا         
وأن ؛  )٩٥(األطفال، أوصت بأن تلتمس غابون املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الـصحة العامليـة               

تلتمسها يف جمال قضاء األحداث من جهات منها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومركز األمم املتحدة             
نع اجلرمية الدولية، والشبكة الدولية لقضاء األحداث، واليونيسيف، وذلك عن طريق فريق األمم املتحدة للتنسيق املعين      مل

وأن تواصل تعاوهنا فيما يتعلق باألطفال الالجئني مع وكاالت ؛ )٩٦(باملشورة واملساعدة التقنيتني يف جمال قضاء األحداث
وأن تلتمس املساعدة التقنية فيما يتعلـق مبكافحـة         ؛  )٩٧( الالجئني واليونيسيف  دولية كمفوضية األمم املتحدة لشؤون    

 .)٩٨(ملتحدة املشترك املعين باإليدزفريوس نقص املناعة البشرية من جهات منها برنامج األمم ا/جائحة اإليدز

د املرأة، بأن تستعني    وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، فيما يتعلق بقضايا التمييز ض              - ٤٤
غابون باملساعدة التقنية واملالية اليت يشري إليها إعالن ومنهاج عمل بيجني والوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة                

 .)٩٩(االستثنائية الثالثة والعشرين

ملتحدة  قائمة بربامج لألمم ا    ٢٠١١- ٢٠٠٧وتضّمن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           - ٤٥
تقليص وفيات الرضع والوفيات النفاسية، والوفيات النامجة عن األمراض، وحتسني          : تشمل جماالت التعاون التالية   

 .)١٠٠(، والتنمية املستدامة، واحلد من الفقرة واالجتماعية واإلدارة االقتصاديةاحلوكمة السياسي

Notes 
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