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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثوناحلادية و الدورة 
 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 5-16

 مجهورية أفريقيا الوسطى جتميع بشأن  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

شااااموا والتقريااار لمعاااع للمضلوماااات الاااوارو  ا تقاااارير هع اااات ا ضاهااادات االساااتضرال الااادوري ال
واإلجااراتات اصا اا  و مهااا ماان و اااح ا ماا  ا تةااد   ات ال اال ، وهااو مقااد   ا  اا و مااوج  

 تقعداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لماتا

قااوق حل الدوليااةالدولياة والتعاااون ماع اتليااات وا ي اات  االلتزاماااتنطااق  -اثنياا  
 (2( )1)ناإلنسا

أو ت اهلع ات ا نشأ  مبوجب مضاهدات ابلت ديح على الربوتوكول االختعاري التفاقع   -2
ع الضمااال ، واالتفاقعا  الدولعاا  حلماياا  حقاوق  عاا(3)جارات تقاادل الاال اااتإب ا تضلااححقاوق الففااو 

  عااااارب الو نعااااا  ، واتفاقعااااا  ا مااااا  ا تةاااااد    افةااااا  ا ر ااااا  ا ن مااااا(4)ا هااااااجرين وأفاااااراو أساااااره 
 ا (5)اهب لةق والربوتوكوالت ا 

 (6)إلطار الوطين حلقوق اإلنسانا -اثلثاا  

، أعرباات اللةناا  ا ضنعاا  ابلقىااات علااى التمععاا  قااد ا اارأ  عاان قلقهااا   ات 2014ا عااا   -3
، واالنتهاكاات ا ساعم  وا نهةعا  حلقاوق اإلنساان الا  (7)على نفااق واساعانضدا  ا من انتشار 

التضلعماااا   نيالقىااااات والن اااااميشاااامو مبااااا  -اهنعااااار الدولاااا   ااااا  ترت اهااااا ا ماعااااات ا ساااالة ، و 
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،  كرت  ن  حقاوق الففاو أن عاد  2017ا عا  و ا (9)ا لة واحلال  اإلنسانع   - (8)وال ة 
 ا (10)ألم  ا تةد  حلفظ السال بضث  لوجوو ربران احلاج  ا توا ل   ىل االستقرار وانضدا  ا من ي

 علماااً  ن  اا    ااارات  ىلا مااني الضااا  لألماا  ا تةااد  أخااذ ، 2018فرباير /وا  اااا  -4
وتض ياا   لتض ياا  سالف  الدولا  ا ا قا ضااتاختاا  خفاوات منهاا السعاسا  ا الالااد، حتس ان الوقاع 

ااان التضااااون باااني ا اسساااات الو نعااا  ووقاااع ا ساااال لضملعااا  سعاساااع  أ اااوا  ااام أن هاااذا الت ةس 
، الىضف ا ا من ا أوات ماسساات الدولا و الالد، منا ح أعمال الضنف ا بضض استمرار  أفسده
 ا(11)خارج ابنغ أعاق بسط سلف  الدول  مما 
حبالاااا  حقاااوق اإلنسااااان ا  هورياااا    ا ضنعااا  ا سااااتقل  اصاااام  ت، أ ااااار 2017ا عاااا  و  -5

بااادون وقاااف أعماااال القتاااال ونااا   ساااال  ا ماعاااات مااان  ااام الاااواقض ،  أفريقعاااا الوسااافى  ىل أن
لتض يا  ا تخذ  تدابم أن ي ون للع توق  الو عاو   وماجها، موا نها ا سلة  وتسرحيها و عاوهتا  ىل 

 ا وحثات اللةنا  ا ضنعا  ابلقىاات(12)االقت ااوي أي ثريام حقعقا تضاا سعاو  القانون والضدال  وال
الساال  وا مان، و عااو  بناات   حااللوعا  ا اااورات الرامعا   ىل  على التمععا  قاد ا ارأ  الالاد علاى

السااا ان احتعاجاااات ، وتلاعااا  (13)القىااااتماسساااات الدولااا ، مباااا ا  لاااا قاااوات ا مااان الاااو   و 
 .(14)لة اإلنسانع  ا 

ا الدساااااااااتور ا دياااااااااد  ابعتمااااااااااو، رحاااااااااات  نااااااااا  حقاااااااااوق الففاااااااااو 2017ا عاااااااااا  و  -6
 ا (15)2016 عا 
حلقوق االقت اوي  واالجتماععا  والثقافعا  بسان ا ضنع  ابلةن  ال، رحات 2018ا عا  و  -7

و كاارت أناا  نشااات اللةناا  الو نعاا  حلقااوق اإلنسااان واحلاار ت ا ساسااع ، إل 2017ا عااا  قااانون 
 ا (61)خت عص مع انعات تسمح هلا ابلضمو بفضالع يناغ  

ا إبلغات  عاع ا ح اا  التمعع يا  اللةن  ا ضنع  ابلقىات على التمعع  قد ا رأ  وأو ت  -8
 ا (17)ر  واالنتهات من اعتماو قانون ا سر  ا ديدقانون ا س

ابعتمااااو مشااارو  قاااانون لايااا  الففاااو مباااا يتفاااح كلعااااً ماااع  نااا  حقاااوق الففاااو وأو ااات  -9
 ،هالالاد علاى وقاع سعاسا   اامل  واساةاتعةع  لتنفعاذأيىااً  ت اةضا و (18)اتفاقع  حقاوق الففاو

 ا (19)ضا   حقوق ا  فالمهبدف 

لقااانون ا مراعاااةالدوليااة املتعلقااة  قااوق اإلنسااان  مااع  االلتزاماااتتنفياا   -رابعاا  
 اإلنساين الساري الدويل 

 قطاعاتال املشرتكة بنيسائل امل ألف 
 زاملساواة وعدم التميي -1 

 ،قاد ا  فاال الضملع ا ا مارس  التمعع   استمرارتشضر  ن  حقوق الففو ابلقلح   ات  -10
الف اااات الىاااضعف ، مباااا ا  لاااا ا  فاااال ا تهماااون قاااد قااااا  علاااى االنتماااات الااادي ، و وهاااو زععااا  

حلقااوق االقت اااوي  واالجتماععاا  والثقافعاا   هورياا  ا ضنعاا  ابلةناا  الأو اات و ا (20)مبمارساا  السااةر
 ا (21)دلضها شمول  اباالت اجمللتمعع  يشمو  عع قد ا عاماً قانونً أفريقعا الوسفى  ن تضتمد 
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 التجارية وحقوق اإلنسان عمالاألالتنمية والبي ة و  -2 
التاضاات الا  فلفهاا قفاا  ا عماال التةاريا     ات هااقلقعان  ن  حقاوق الففاو أعربت  -11
ابستةداث اللوااح  ات ال ال  التضدين وال راع ، وأو ت ، وخ و اً قفاعا حقوق الففوعلى 
 ا (22)هاوتنفعذ

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (23)األمان على شخصهيف احلياة واحلرية و  الفرد حق -1 

أ ااار ا مااني الضااا   ىل اسااتمرار االنتهاكااات والتةاااو ات الاا  ترت اهااا القااوات ا ساالة   -12
 تضاادو  ا بضاااوا ت املاا  ا ا ماا  ا تةااد  ري قاات بضثاا  ، و 2017ا عااا  و وقااوات ا ماان الااداخل ا 

االعتاداتات علاى   و   افع  ا عدو معنوس ا( لتةقعح االستقرار ا  هوري  أفريقعا الوسفى )
 الات اإلنسااين الا  الادويل والقاانون  قوق اإلنساانالقانون الدويل حلحقوق اإلنسان وانتهاكات 

 ا (24)2016عا  عدوها ا نسات وأ فال، اب قارن  مع ن فعه  الضديد من الىةا ، مب
االنتهاكااات واالعتااداتات الاا  تسااتهدف حقااوق اإلنسااان أن   ا سااتقل  اصااام  كاارت و  -13

تشااامو قتاااو ، ا ناهىااا  لااالكاااا وا ماعاااات ا سااالة حركااا  ساااعلع ا الساااابق  ا مض مهاااوترت اااب 
هعنااااا ، والضناااااف ا نساااا ، واالساااااةقاق ا نسااااا ، التضااااذيب وا ضاملااااا  الال نسااااانع  أو ا و اآلالف، 

ولنعاد  ،واالبت ا  والنهب ،واحلرمان من احلري  واالعتقال التضسف  ،االختفاف، و وال واج القسري
واحلرمااان ماان و اان اعتااداتات علعهااا، واحااتالل ا اادارل وا راكاا  ال ااةع   ،ا  فااال واسااتغالهل 
 ا (25)ا ساعد  اإلنسانع 

الاذا،، ا   ااالدفا عااامعلعشو لة ا سا تاا ماعاعن أسف   وا ل    لضاا  منياأعرب و  -14
االعتادات علاى السا ان، والتناافس لالساتعالت ، لالدامناا ح  مض   االفضالا   ل دوال سلف  عاب 

الااااادوافع   لعهاااااا، ومناااااع عاااااوو حيتااااااج علاااااى ا راقااااا  وا اااااوارو، و عاقااااا   ي اااااال ا سااااااعدات  ااااان 
ض ااس وتا  عااع ساا ان أفريقعااا الوساافىابلفوااااد علااى ، للرعاا  االقت اااوي ، مثااو الةحااال ا ااو  

ا  اساب أن تقلاص  ع عا  اساتقرار الالاد و وحُيتمو أن ت ياد مان ، ال يُفاقاً االلاهات وقضهذه 
 ا (26)ال  حتققت منذ هناي  الفة  االنتقالع 

كوسااعل  النتهااا  اسااتخدا  ا رت قاا   مبسااأل  الفريااح الضامااو ا ضاا   أعاارب، 2017ا عااا  و  -15
حَّ ا تقرير ا  م عان قلقا    ات احتماال انادال  نا ا  حقوق اإلنسان و عاق  ممارس  الشضوب احل

وكااااح جمموعاااات ا رت قااا  وا هاااات ا سااالة  تف عاااا التو اااو فضلعااااً  ىل يااات  مسااالح  خااار   ا   
 ا (27)ا ماعات ا سلة  احمللع و  ا جناع 

)مفوقااع   اااون الالج ااني( أفاااوت مفوقااع  ا ماا  ا تةااد  السااامع  لشاااون الالج ااني و  -16
اإلباال  عنهاا اقاى ي، الشاديدقلاح لل اً م در ل ن كانت الضنف ا نس  ا ت و ابلن ا ، ظاهر   ن 

ا  اخا  الا  تساتهدف اصفام  عتاداتات عان أسافها لال أيىااً أعربات و ا  ىل حد بضعادقضعفاً 
 ا (28)السةر، ومض مه  من كاار السن والنسات وا  فالمارس  ا تهمني مب

ظاروف ، و ابنغا عن قلقها   ات عد  وجوو سةون خارج مدين    ا ستقل  اصام وأعربت  -17
االحتةاااااا  الساااااع   للغايااااا  النا ااااا  بشااااا و خاااااا  عااااان نقاااااص الغاااااذات واالكت اااااا  الشاااااديد ا 
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اللةناا  ا ضنعاا  ابلقىااات علااى التمععاا  قااد ا اارأ  إبعاااو  بنااات الانعاا  التةتعاا  ا وأو اات (29)السااةون
 ا (30)للسةون

 (31)اإلفالت من العقاب  وسيادة القانونمسألة قامة العدل  مبا يف ذلك إ -2 
عن قلقها   ات اهنعار جها  القىات اللةن  ا ضنع  ابلقىات على التمعع  قد ا رأ  أعربت  -18
ابلنساا   مان ا احملااك ةاك  وانضادا  ا اين ا خ    للما ااإلفالت من الضقاب ونقص  عو  و 

حملاااااك ، ا، و عاااااو  بنااااات قىااااات وزتعناااا ابسااااتضاو  ن ااااا  ال تو ااااأا و والشااااهوو للقىااااا  والىااااةا 
علااى ث احمل ماا  ا نااعاا  الدولعاا  الالااد حباا أيىاااً  ا وأو اات(32)والتضاااون مااع  ناا  التةقعااح الدولعاا 

تنفعاااذ عاان احملاااك  الو نعااا  ةاا  ا  ااراف ا قاااوت عهااا كاااو فااتح حتقعقااات ا ا اااراا  الاا  ارت ات
 ا (33) اإلجراتات الال م

إبقاماااا   وار  احملاف ااااات ا ديااااد ، وابلتقااااد  احملاااار  ا جمااااال  نشااااات ا مااااني الضااااا  نااااوه و  -19
تخذ  اصفوات اهلام  ا  ىل  أيىاً أ ار ا و (34)بعنها احل وم  وا مضع  الو نع  عالقات عمو بنات 

  ا نااعااا  ا   مااا لساااات افةااا  اإلفاااالت مااان الضقااااب، وال ساااعما مااان خاااالل اسااات ناف ا  
وا التةقعقاات  ا شتا  ا ارت ااهب  جاراا  خفام  ابنغ  وبوار؛ والتقد  ا اعتقالاالست ناف ا 

ا الااادور  ا نااعااا  الثالثااا  حمل مااا  االسااات ناف ا زااات ، 2018ينااااير ا كاااانون الثاين/بشاااأهن ا و 
أعىااااااات ا ماعااااااات  الضديااااااد مااااان واناااااا  ، و ول مااااار ، 2015ابنغااااا  الاااااا  نُ مااااات منااااااذ عااااااا  

 ا (35) ا سلة
وأنعفااات  2015 عام ات  شاااأُن ال  اصا   ا نااع  باحمل م  الففو حقوق  ن  ورحات -20

ا و كارت (36)2003 مناذ عاا  اإلنسان حلقوق جساعم  نتهاكاتهبا مهم  الن ر ا ماا ارُت اب مان ا
ا تةااد  السااامع  مفوقااع  ا ماا   مفوقااع   اااون الالج ااني أن عمااو احمل ماا  سااعدعم  تقرياار أعدتاا 

حلقااااوق اإلنسااااان وبضثاااا  معنوساااا ا يغفاااا  انتهاكااااات حقااااوق اإلنسااااان الاااا   ااااهدها الالااااد بااااني 
  ا(37)2015و 2003 عام 
، ال اارةنه  مع وساحتةا  ا  فال تشضر ابلقلح   ات  ن  حقوق الففو ما برحت و  -21
مواتما   علاى أفريقعا الوسفى هوري  وحثت ا و عاو  اإلوماج د  توفر خدمات  عاو  التأهعوعو 

 ا (38)مع ا ضايم  ات ال ل فعها على حنو ات  ن ا  قىات ا حداث 
ارتعاحهاااا ل هاااور   اااارات مشااااةض    ا ساااتقل  اصاااام أبااادت ، 2018فرباير  ااااا /ا و  -22

السااابح ا ضااروف علعشااعا واناا   عااع  ا  ماان بعنهااا إلفااالت ماان الضقاااب، ل تالقىااام افةاا   بشااأن
عمااااا قريااااب ا لتةقعقااااات ااحمل ماااا  ا نااعاااا  اصا اااا  ا ديااااد   وباااادت، ا ناااارال أناااادجعلوابساااا  

 فالا  ماع ا ادع  اصاا  للمة ما  لابلتضااون  احل وم   أو ت و ا (39)حقوق اإلنسانانتهاكات 
و ااةع  ا(40)دون ثخااموا تااوا  ني مضهاا  باا اكماا  ا نااا  واحملرقااني علااى أخفاار ا ااراا  الدولعاا  

 ا (41)ج احلر ه ا رحل  ة م  ا هذ  الدول ا عىات على موا ل  وعمها وزويلها للما مني الضا
بوقااع ن ااا  للتةقااح والتاادقعح اللةناا  ا ضنعاا  ابلقىااات علااى التمععاا  قااد ا اارأ  وأو اات  -23

 ا(42)الو   حقوق اإلنسان من قوات ا من والدفا يسمح ابستاضاو منته   

أن الضماو علاى ، و و ن  حوار وااما   ن  م احل تش عو ب أيىاً اللةن  نفسها أو ت و  -24
الو نع  واجملتمع ا دين  السلفات  ا ستقل  اصام وعت و  ا(43)حقوق ا رأ   كو منهما تشمو والي
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ا  خريفا   رياح بشاأن الضدالا  االنتقالعا  ثخاذ ا اراا  االقت ااوي  عاداو  ىل الن ار ا تمها و ركا
، حااث ا مااني الضااا  ا ساااعد حلقااوق اإلنسااان الساالفات 2018مااارل /ا وا   ار(44)االعتاااار

مشاورات مع الس ان والالج ني من أفريقعاا الوسافى بشاأن واليا   نا  احلقعقا  بدت الو نع  على 
 ا(45)وا  احل 

بضد  الضفو عن ا ساولني عن ا راا  اصفم  ا شامول  احل وم    ا ستقل  اصام  تو وأ -25
الدويل، أو االنتهاكات ا سعم  حلقاوق اإلنساان، وأكادت مان جدياد حقاوق الىاةا  ابلقانون 

 ا (46)ا مضرف  احلقعق  وا االنت اف والتضويض
 عااااب احل ااا  الر اااعد أحاااد اللةنااا  ا ضنعااا  ابلقىاااات علاااى التمععااا  قاااد ا ااارأ  واعتاااربت  -26

تفاااااحن و اوي واالجتماااااع  والتفاااااوت االقت اااا (47)ا سااااااب ا ذرياااا  السااااتمرار الناااا ا  ا الالااااد
 ا(48)السلفات احل ومع  وا ماعات ا سلة 

حلقوق االقت ااوي  واالجتماععا  والثقافعا  ا ضنع  ابلةن  ال، أعربت 2018مايو /وا أ ر -27
ل احلقوق ا ن و  علعها من ا وارو الال م  إلعما الالدالذي حير  عن قلقها   ات انتشار الفساو 

مااان الضقاااابا وأو ااات اللةنااا   هوريااا  أفريقعاااا الوسااافى الىاااالضني فعااا   فاااالت   ات و ، ا الضهاااد
ا سااااول  عااان  ااااون احل ااا  السااالف  الضلعاااا   وياااداإلياااراوات، وتمضرفااا  م ااادر بىااامان الشااافافع  و 

 ا(49)بفضالع ع بواليتها ىفل   تالال م  لوارو  ابالر عد 

 (50)السياسيةاحلياة العامة و احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة  -3 

ابلااا    ا مااا  ا تةاااد  الساااامع  حلقاااوق اإلنساااان عااان ع، أعربااات مفوقااا2018عاااا  ا  -28
سااب خفااب ال راهعا  باً ، وخ و اا  هوريا  أفريقعاا الوسافى م ا ستقر  احلال  خماوفها   ات 

فااب ضاا   ىل أن اصا وأ ار ا ماني ال(51)الضنف على أسال الدينا قلح والتةريض على أعمال 
ا للمشاااعر  هعةاااً م ووراً اوي الاادي  مااا  الاات تااعلااى الااوتر والتالعااب  رياا التةريىاا  والو اا  اإل

ووفقااً  ا(52) مرتفضاً ري اإل ن ا فعها خفر الياقى الو نع ، مما فلح بع   و اإلعال  اووسا اتالسعاس
حملاربااا  خفااااب ال راهعاااا  جااااار  ذلت جهاااوو ا رت قااا ، بُااامبساااأل  اساااتخدا  للفرياااح الضاماااو ا ضااا  

عارب  ضاايم حقاوق اإلنساانالتضريف مبن أالفريح الضامو يرى اإلعال  احمللع ا و  وسااوا والتض ب 
 ا (53)بنات قدرات وسااو اإلعال  احمللع    ن أن يساعد ا الت دي صفاب ال راهع 

والثقافعا  عان قلقهاا   ات الضواااح حلقوق االقت اوي  واالجتماععا  ا ضنع  ابلةن  الوأعربت  -29
وأو اات من ماا  ا ماا  ا تةااد  للةبعاا  ا (54)فعني حااريته  ا التضاااماممارساا  ال ااةول وون الاا  حتاا

  اقىاااوموا ااال  التةقعاااح ا فعني اال اااةوالضلااا  والثقافااا  )العونسااا و( احل ومااا  ب فالااا  ساااالم  
ا تةااد  بشااأن سااالم  ال ااةافعني ال اةافعني الااذين قُتلااوا، مااع االسااتفاو  ماان خفا  عمااو ا ماا  

 ا (55)اإلفالت من الضقاب ومسأل 
ا القااانون ا اادين إب الاا  التةاارل عاان قااانون التشااهم و وراجاا  كاااماًل أو اات العونساا و و  -30
 ا (56)يتفح مع ا ضايم الدولع  مبا

ا ضااااايم ضلومااااات يتفاااح ماااع ابعتماااااو قاااانون بشاااأن احلريااا  وا اً وأو ااات العونسااا و أيىااا -31
 ا (57)الدولع 
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 العبوديةمجيع أشكال حظر  -4 
عااااو   اساااتمرارعااان القلاااح   ات اللةنااا  ا ضنعااا  ابلقىاااات علاااى التمععااا  قاااد ا ااارأ  أعربااات  -32

ضاوويا  مان ال  ا  العشاضوب ابعتماو مشارو  قاانون لايا  الأو ت ، و استضااو الشضوب ا  لع 
 ا (58)الفضل وقمان تنفعذه 

، وال سااعما أ فااال االلااار اب  فااالوأعرباات  ناا  حقااوق الففااو عاان القلااح   ات ظاااهر   -33
واالساتغالل  واج الا  ا ن لعا  و دماوال راعا  واص  رال الضمو القسري ا ا ناج   الاعغم ،وفتعات 

الىااالضني ابلتةقعااح علااى وجاا  الساارع  ا قىااا  االلااار اب  فااال ومقاقااا   تو ااأا نساا ا و 
لةنا  الأو ات و ا (59)للموظفني القىااعني وماوظف   نفاا  القاانونا ناسب توفم التدريب ، و فعها

حلقوق االقت اوي  واالجتماعع  والثقافع   هوري  أفريقعا الوسفى  ن ت فو لايا  هااالت ا ضنع  اب
  اللةناوأو ات ا (60)اآلنفا  الاذكرا نشاف  ةقاح مان ا  فال وأن ت يد ا ا ساتقاو عملعاات الت

إبعااداو اسااةاتعةع    افةاا  االلااار اب  فااال و ر ااامه   ا ضنعاا  ابلقىااات علااى التمععاا  قااد ا اارأ 
 نااا   تو اااا وأ(61)علاااى ممارسااا  الااادعار  ومضا ااا  ا ساااااب ا ذريااا  ال امنااا  ورات هاااذه ال ااااهر 

و لا  ا  فالعمو لقىات على أسوأ أ  ال اباحلد ا وىن لسن الضمو و مبراجض  حقوق الففو 
 ا (62)تنفعذاً فضاالً  الضمو والتضدينعرب تنفعذ قوانني 

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -جيم 
 ومواتيةاحلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة  -1 

النىااااما   ىل ل شااااااب  ات اقاااافرار الضديااااد ماااان القلااااح العاااان   ا سااااتقل  اصااااام  تأعرباااا -34
ورأت أنااا  يلااا   وقاااع ا أماااامه  االقت ااااوي اآلفااااق ا ماعاااات ا سااالة  بسااااب الافالااا  وانضااادا  

اللةناا  ا ضنعاا  ابلقىااات علااى وأو اات ا (63)فاار  عمااوتااوفر هلاا  الشااااب ات بشااأن عمااو سعاساا
 ا (64)ا ساوا  بني ا نسنيا رأ  بوقع اسةاتعةعات بشأن الضمو تض    التمعع  قد

 الئقاحلق يف التمتع مبستوى معيشي  -2 

الالاد حللاول حلقوق االقت اوي  واالجتماعع  والثقافعا  عان أسافها ا ضنع  ابلةن  الأعربت  -35
 2,5لالااو  عاادو احملتاااجني  ىل مساااعدات  نسااانع  ا رتااا  ا خاام  ا ما اار التنمعاا  الاشااري ، و ا 

 39  تتةاو  الستةاب  اإلنسانع  قةح  لا حني أن النسا  ا مول  من اصف  ا ، ملعون  خص
مسااتوى اسااتمرار االرتفااا  الشااديد ا تشااضر  ناا  حقااوق الففااو ابلقلااح   ات ا و (65)فقااط ا ا اااا 
 ا (66)الفقر
  عااان تقلاااص  نتااااج ا ت ااارر موجاااات النااا و  انضااادا  ا مااان و أسااافر لألماااني الضاااا ،  ووفقااااً  -36

خفار ساوت التغذيا ا وأ اار  ىل أن  ا اتداو أساضار ا  ذيا  و ارتفاا  ا ا ااا  و  58احملا عو بنساا  
دعا  ماها  أيىااً الاع   ال ةع  و انضدا  ا من الغذاا ا ا الالد يضاين من  من ارينني كو  خص

منهاا ا ا ااا   80معااه الشارب، وتفتقار  ىل ا ا اا  من ا سار ا ضعشاع   70نسا   ن ،    قلحلل
الالااد علااى هتع اا   لةناا  ا ضنعاا  ابلقىااات علااى التمععاا  قااد ا اارأ الوحثاات ا (67)ال مااراحعض لااديها

 ا (68)ال روف ا واتع  إلحعات ا نشف  ال راعع 
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أو  اام كافعاا   مااا مضدوماا  أن اصاادمات االجتماععاا  ا ساسااع    ا سااتقل  اصااام  كاارت و  -37
 عادو 2017ا عاا   و على  لاا أنا  قُتاو ا (69) ىل حد بضعد خارج ابنغ  بساب احلال  ا منع 

أخفااار ا مااااكن للضماااو أحااد  اريااا ، ممااا جضاااو الالاااد  خ ااااً مااان الضاااملني ا جماااال اإل 14قاادره 
 ىل حاد  التةتعا  بني ا ماعات ا سلة  ونقاص الااىالن ا  وأعاق  اإلنساين ا  عع أحنات الضا ا

 ا (70) ي ال ا ساعدات اإلنسانع  بضعد
تساااات أن ا  ماا   ىل بقلااح ا ماا  ا تةااد  السااامع  لشاااون الالج ااني مفوقااع  أ ااارت و  -38

القااانوين لألراقاا  الاا  تركهااا النااال الفااار ون ماان حااتالل  اام االو وتاادممها  نااا ل اهنااب ابنتشااار 
 وا متل ااات  قاااوا ر ساااكن  اااوالت اسااتضاو  احلقااوق ا ا وا واوت ا أعمااال الضنااف ا تفشااع 
لضاااد  و  لقاااانوين الااااااد والنااااقص الاااذي حي ااا  مل عااا  ا راقااا  و خالتهاااا،تضقعاااداً بفضاااو اإل اااار ا

 رقااه  أو منااا هل ا وتضاااين  ثااات مل عااته امااتال  الضديااد ماان ا فااراو ا سااتندات ال اااحل  الاا  ت
 ااون أو ات مفوقاع  و ا اإلرثا ل عا  و مان ممارساات التمععا  ا ، على وج  اص او ، النسات

بوقااع وا راقاا  وا متل ااات و ساا ن ا ا تضلااح مبسااااو قااانوين الااو   اإل ااار الالالج ااني مبراجضاا  
 ا (71)السةاتعةعات  ات ال ل  وتفاعقهاا

 (72)احلق يف الصحة -3 
نقااص حلقااوق االقت اااوي  واالجتماععاا  والثقافعاا  عاان قلقهااا   ات ا ضنعاا  ابلةناا  الأعرباات  -39

نتشااار فاامول نقااص ا ناعاا  الاشااري / الا رتفااع ضاادل ا ، و اخنفاقاا و علااى قفااا  ال ااة  اإلنفاااق 
أ اارت و ا (73)ال ة  اإلجنابع  وا نساع على خدمات  ح ول النسات والفتعات ضوب  اإليد ، و 

هناب ا جها   الفاعا  تدمم ا راكا  ال اةع  و أن اللةن  ا ضنع  ابلقىات على التمعع  قد ا رأ   ىل 
 ا (74)أ د قضفاً  الن ا  ال ة  الىضعف أ الً  وا ووي  أرينات الن ا  جضال

 والو  حعا  100 000ل او  882ا موما  الااال  مضادل وفعاات أن ا مني الضا  و كر  -40
  ال اااةعوقاااا  ا ولعاااو علاااى ااااا  ا ا  13الااااال  وفعاااات ا  فاااال وون سااان اصامسااا  ومضااادل 

 ا(75)السع   للغاي 
حلقااااوق االقت اااااوي  واالجتماععاااا  والثقافعاااا   هورياااا  أفريقعااااا ا ضنعاااا  ابلةناااا  ال تأو ااااو  -41

اختاا   عاع و ، 2027-2017 للفاة  ال اةع نشاتت ولهع  ا خف  بنات وترمع  تنفعذ بالوسفى 
الضاااملون ا  مباان فااعه ،  الفاعااوالضاااملني ا اصاادمات ال ااةع  نشااتت التاادابم ا م ناا  حلماياا  ا 

، والن اار ا  عاااو  فااتح ا راكاا  ال ااةع  وا ستشاافعاتا اتعتااداتالنهااب واالماان اإلنساااين، اجملااال 
ال ة ، وتنفعاذ اصفا  على قفا   اإلنفاقوأو ت اللةن  كذلا  هوري  أفريقعا الوسفى ب  و  

ل  ااو ، وتعساام احل2021-2017   للفااة  ااةا القفااا  الاالسااةاتعةع  لتنمعاا  ا ااوارو الاشااري  
 ا (76)جنابع  وا نسع لى ا ضلومات وخدمات ال ة  اإلع

 (77)احلق يف التعليم -4 
 أوى   ، ارتعاااو ا درساا أعرباات العونساا و عاان أساافها حلرمااان الضديااد ماان ا  فااال ماان  -42

ب ااور  منهةعاا ، أو احتالهلااا  اوتاادممه اهناهااضااد   ااالق عاادو كااام جااداً ماان ا اادارل ب الناا ا   ىل
ا (78)2015ا ادارل الاذي زات ا وافقا  علعا  ا عاا    ادار الاعاان ا تضلاح  مان  على الر   من

، س رمد 500،  لضاا لألمعن ًفقاو، 2017بلااااا  عااااادو ا ااااادارل الااااا  أُ لقااااات ا هنايااااا  عاااااا  و 
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احلاالت ا  اف ات كوت و السفلى وكوت و الضلعا وماوبو الضلعا وماوبو الا  أُ لقات  وُسةلت أسواً 
 ا (79)ًتقرياا ارللمدا جمععفعها 
نع أ راف الن ا  مان الال م   ابختا  التدابم أو ت العونس و  هوري  أفريقعا الوسفى و  -43

االستعالت على ا ادارل، وال ساعما ابالعتمااو علاى ا اااوو التوجعهعا  حلمايا  ا ادارل وا امضاات 
 ا (80)ات ا سلة ن اعمن االستخدا  الضس ري أرينات ال

 عادو ا درساني مناذ سانوات عدياد  حرجااً وكاان لا  ماا  ال الانقص اللعونسا و،  فقاً وو  -44
حلقوق االقت اوي  واالجتماعع  والثقافع  ا ضنع  ابلةن  الأعربت ا و (81)جوو  التضلع ثريم سليب ا 
أو اات العونساا و  هورياا  أفريقعااا و ا (82)ا ماعااات ا ساالة  بضااض ا درساانيقتااو عان قلقهااا   ات 

م انااااا  مهنااااا  التااااادريس ع تض يااااا  ، مااااا(83)مضلماااااني وتااااادرياه وظعاااااف الوسااااافى بتنفعاااااذ بااااارنم  لت
 ا (84)وجا بعتها

قلعلااااااااااا   ال هرباء بشا  ا و اااااااااااول   والثانوي  االبتدااع  ا دارس بأن العونس و وأفادت -45
ا  25  تتةااو   2014فعها معاه الشارب ا عاا   تتوفر ن نسا  ا دارل ال  كانت و، الضدو

 قارات  وكتااب وراسا ، ف او كاو  اتلمعاذاً  99يوجاد ماا متوساف   ا اا ا  ىل جاناب  لاا، كاان
ا وأقااااافت (85)نث والاااذكورإلباااني ا  نف ااالا  راحعضا ااا ا ونقاااص ،تالمعاااذ  انعااا  اااو لواحاااد 

لتضلاع  القاق  بتاوفم اا ادأ الدستوري تفاعح  عد ُ حيول وون  ارتعاو ا درس  ما بر  العونس و أن 
 ا (86)اجملاين
حلقاوق االقت ااوي  واالجتماععا  والثقافعا  عان قلقهاا   ات مضادل ا ضنعا  ابلةنا  الأعربت و  -46

ا نااااا ح ا الشااااضوب ا  اااالع  و النسااااات والفتعااااات و ا أوسااااا  ، ال سااااعما الاااااال  االرتفااااا ا معاااا  
باني ، خا ا  ع مان ا درسا تفامضدل التسرب ا ر ا دارل و ا نخفض للتسةعو ا  ضدلوا ؛ الريفع 

أو التاادريب لة ااول علااى التضلااع  ن لو حا نااوو ا ساار  ا  فااال الضقاااات الاا  يواجههااا ؛ و لفتعاااتا
التضلااع  و عاااو   نشااات ن ااا  مباانح أو اات اللةناا   هورياا  أفريقعااا الوساافى ا و (87)التقاا  أو ا هاا 

ا درسا  توفم التضلاع  اختا  التدابم الال م  لىمان و التضلع  أولوي  ا مااورات السال  وا  احل ؛ 
أساااااب التسااارب مااان واجتثااااث ؛ وحرماااانً  السااا ان هتمعشااااً  كثاااروخ و ااااً  الشاااامو واجملااااين، 

  تأوو ا (88)االلتةااااااق اب درسااااا  مااااان نيحا ناااااوو ا سااااار  ا  فاااااال ا درسااااا ؛ وقااااامان ز اااااني 
 للتةويالت االجتماععا  ل ااا ا سار ا ضعشاع   ن اابعتماو  لوسفىا فريقعاأ هوري   لعونس وا
 ا (89)بغع  قمان توفم التضلع  على حنو عاول اً فقر د  ا

وفم فااا  الضماااو الو نعااا  لتاااخباللةنااا  ا ضنعااا  ابلقىاااات علاااى التمععااا  قاااد ا ااارأ  وأ ااااوت  -47
 ابعتمااااو أو ااات العونسااا و  هوريااا  أفريقعاااا الوسااافىو  ا(90)(2015-2003التضلاااع  للةمعاااع )
لفتعاااات وا  فاااال  وي اإلعاقااا  وأ فاااال السااا ان ال ساااعما ا، ال تساااتث  أحاااداً سعاسااا  تضلعمعااا  

، الناا حني ا الالادأل فاال وال ساعما لعلاى التضلاع ، الاداا  احل اول  عاو  فار  ، و (91)ا  لعني
 ا (92)ر  تضلع   م من خالل تنفعذ برام  و لا 
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 حمددة ف اتحقوق أشخاص حمددين أو  -دال 
 (93)النساء -1 

عااان قلقهاااا   ات الضااادو ا رتفاااع اللةنااا  ا ضنعااا  ابلقىاااات علاااى التمععااا  قاااد ا ااارأ  أعربااات  -48
وا ت ايد حلاالت ا ت اب النسات وأ  ال الضنف ا نس  ا خرى الا  يرت اهاا قادهن مقااتلون 

التةنعااااد اإلجااااااري للنسااااات عملعااااات و اااا  قااااةا  اال ت اااااب؛ و و ؛ ماااادنعونأفااااراو و  مساااالةون
ا ووفقااااً (94) ا ماعاااات ا سااالة اترت اهاااالااا   القساااريتااا و هن سااا  و ا ناساااةقاقهن والفتعاااات و 
حالا  ا ت ااب كاو ياو ا  40ت  اإلباال  عان يا م  ا تةد  السامع  لشاون الالج اني، ا فوقع  

مض ا  قاةا  و حالا  ا ت اابا  4 417أُبلغات ا فوقاع  و اركا ها مباا قادره ، 2017ا عا  و 
،  ا ساتقل  لخاام ا ووفقااً ل(95)من ا شروين واخلعااً الضنف القاا  على نو  ا نس الضنف ا نس  و 

هذه احلاالت بساب اإلبال  عن تنضون عن الىةا    ن أعلى، يرجَّح أن ي ون الضدو الفضل  
تف ااااا الن ااااا  القىاااااا  ا وساااااه  (96)أو االنتقااااا ، وبساااااب انضاااادا  ا ماااانالضااااار اصااااوف ماااان 

حلفاااظ ا مااا  ا تةاااد  الااا  ارت اهاااا أفاااراو اتبضاااون لاضثااا  االعتااادات ا نسااا  ل و عملعاااات االساااتغالو 
ا   اااع  مناااف اإلفااالت ماان الضقاااب علااى ألماا  ا تةااد  للقااوات الدولعاا   اام التابضاا  لو السااال  

القاااا  علااى نااو   الضناافقااةا  الضنااف ا نساا  و نفاااق واسااع وا  عاااب تاادابم احلماياا  لف ااو 
أن اإلباال  عان عادو قلعاو مان هاذه احلااالت جاات ا فوقاع   ىل  وأ اارتا (97)ا نس عان ا ناا 

سااااالفات الدولااااا  ا أيىااااااً نتعةااااا  عاااااد  الثقااااا  ا القىاااااات أو اساااااتةال  اللةاااااوت  لعااااا ، و عااااااب 
 ا(98)كل  دالال
عان قلقهاا  ، ه  أيىااً،حلقوق االقت اوي  واالجتماعع  والثقافع ا ضنع  ابلةن  الأعربت و  -49
بم ا الامااا  حلمايااا  ومسااااعد  قاااةا  الضناااف ا نسااا  خاااارج ا ناااا ح اصاقاااض  التااادانقاااص   ات 

 ا (99)لسعفر  الدول 
قد ا ارأ   ىل أن عاد  باذل أي جهاوو قااو اللةن  ا ضنع  ابلقىات على التمعع  وأ ارت  -50
ا لنسااات والفتعااات قااد اساااه  ا تفاااق  الضنااف والتمععاا  قااد ا اارأ  للقىااات علااى التمععاا   الناا ا 

 ا (100)الالد من قاو  عع أ راف الن ا 
أو ااات اللةنااا   اهتاااا الالاااد ابلتةقعاااح ا  عاااع حااااالت الضناااف قاااد ا ااارأ  ومقاقاااا  و  -51

ماان لو ااول  ىل الضدالاا  للاياا  النسااات والفتعااات الىااةا  اللااوا، يسااضني و مرت اعهااا ومضاااقاته ؛ 
  واالجتمااااااع  والتضاااااويض علاااااى الضاااااالج الفااااايب والااااادع  النفسااااان ؛ وقااااامان ح اااااوهلاالنتقاااااا 
ابلت اااديح علاااى الربوتوكاااول ا لةاااح اب عثااااق  ااااون الالج اااني ا وأو ااات مفوقاااع  (101)ا ناساااب

اعتمااو ، و حبقاوق ا ارأ  ا أفريقعاا )بروتوكاول ماابوتو(وا تضلاح ا فريق  حلقاوق اإلنساان والشاضوب 
الضناف ا نسا ، ن فاعه  قاةا  قاةا  ا ر ا ، مبا لعساتفعد منهااا ساعد  القانونع   بشأن قانون

الضناااااف ا نسااااا  ا ت اااااو  تشااااامو وتنفعاااااذ اساااااةاتعةع  و نعااااا  بشاااااأن الضناااااف ا نسااااا ، عاااااداو و 
ب فالاا  ح ااول    أيىاااً اللةناا  ا ضنعاا  ابلقىااات علااى التمععاا  قااد ا اارأا وأو اات (102)ابلن اعااات

 ا (103)النسات قةا  اال ت اب على الرعاي  ال ةع  واصدمات النفسع  االجتماعع 
عااااان قلقهاااااا   ات اساااااتمرار قاااااد ا ااااارأ  اللةنااااا  ا ضنعااااا  ابلقىاااااات علاااااى التمععااااا  وأعربااااات  -52

 و واج ا ف ،و قاااول الةم اااو التناسااالع ، ت عىااااا تشاااوي  ساااعما  واللنساااات، ا يااا  لا مارساااات ا 
، علااى الاار   ماان وجااوو أح ااا  قانونعااا   رملاا  أخعاا  و واج ا رمااو ماان أخاات  وجتاا  بضااد موهتااا
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 ىل ا وأعربت  ن  حقوق الففو عن أسفها لضد  كفاي  اصدمات الفاع  ا قدم  (104)هلامناهى  
الضنااااااف القاااااااا  علااااااى نااااااو  قااااااةا  تشااااااوي  ا عىااااااات التناساااااالع  والضنااااااف ا نساااااا  و  تففاااااااللا

تنفعاذ خفا  الضماو الو نعا  باللةنا  ا ضنعا  ابلقىاات علاى التمععا  قاد ا ارأ  وأو ات ا (105)ا نس
أو ات ا و (106)تنفعاذاً فضااالً    والضنف القااا  علاى ناو  ا انسا يا مارسات التقلعدي  ا    افة 
  أو اات ابعتمااو أح ااا  قانونعا  لاار  و ا (107)حب ار تضاادو ال وجاات ا قااانون ا سار  ا ديادأيىااً 

 ا (108)اال ت اب ال وج 
  ات القلاح   ات لارل الساةر و عان اللةن  ا ضنع  ابلقىات على التمعع  قد ا رأ  أعربت و  -53
 اتو اااعته  ا ساااتقل  اصاااام  توكااارر ا (109)سااااحراتضتاااربن " قاااد النساااات اللاااوا، يُ لضدالااا  الشاااضاع "ا

 ىل  اان ومضاقااا   عااع ماارت يب االنتهاكااات قااد ا تهمااني مبمارساا  السااةر، و الداععا   ىل  اكماا  
علااى التمععاا  قااد ا اارأ  تو ااعات ا وقاادمت اللةناا  ا ضنعاا  ابلقىااات (110)بااذلالتوععاا  للااالت 

 ا (111)مماريل 
قاد ا ارأ  عان قلقهماا لقىاات علاى التمععا  ا ضنعا  ابلةنا  ال ن  حقوق الففو و وأعربت  -54
القلاح   ات وأعربات  نعتهماا عان ، (112)أووار النساات والفتعااتبشاأن ال ور النمفعا  الساااد     ات

وا احلعااا  السعاسااع  والضاماا ، وال سااعما ا منا ااب ا الرب ااان ا اانخفض مسااتوى مشااارك  ا اارأ  
حلقاوق االقت ااوي  واالجتماععا  والثقافعا  ابرتعاا  أن ا ضنعا  ابلةنا  والح ات ال ا(113) نع القارار

ا ا اااا   35للنسااات بنسااا  ح اا  اعتماااو ياانص علااى وأناا   2016ا عااا  الت ااافا  اادر قااانون 
 ا (114) د  عشر سنوات

حلقااوق االقت ااااوي  واالجتماععاا  والثقافعاا  عااان قلقهااا  ن مااان ا ضنعااا  ابلةناا  الوأعرباات  -55
الرجاال والنسااتا باني ضاملا  ا من قانون الضمو  ىل عد  ا سااوا  ا  252ا رجح أن تاوي ا او  

ا هاا  والقوالااب ف ااو ماان قااانون الضمااو   افةاا  ال 252الفاارف بتضااديو ا اااو   وأو اات الدولاا   
 ا (115)ا نسلق  بنو  ا تضالنمفع  

 (116)األطفال -2 

عان ابلا  القلاح مان أن لادو القتاال باني ا ماعاات ا سالة   ن  حقوق الففو أعربت  -56
واإلساات  والضناف  ،نعادوالتة ،القتاو والتشاوي  لات حلقاوق الففاو جسعم  انتهاكات أفىى  ىل 

واحلرماااان مااان احل اااول علاااى اصااادمات ال اااةع  والتضلعمعااا  وا سااااعدات اإلنساااانع ا  ني،ا نساااع
مناااااذ انااااادال  النااااا ا  ا سااااالح   فاااااو 10 000أن ا ماعاااااات ا سااااالة  جنااااادت وأ اااااارت  ىل 

 ا (117)ا خم
اً  كاااااور  أفعاااااد  ن أ فااااااالً ، ا مااااا  ا تةاااااد  الساااااامع  لشااااااون الالج اااااني فوقاااااع   ووفقااااااً  -57
وخمربين و اااخني، ا حاني  سوكمقاتلني وحرل ورُ    اين سنوات يستخدمونتتةاو  أعماره    

 اعاااات  10 ق ضتااا علاااى الااار   مااان االتفااااق الاااذي و  -  جنسااارقعاااح ك  ُيساااتخدمن الفتعااااتأن 
  ات ا ضلومااات ا تضلقا  بضادو  اام اً أعربات ا فوقااع  عان قلقهاا و 2015يو ماا/أ ر 5مسالة  ا 

  مشتا  ا أهناستخد  عنا ر بتشغعو نقا  تفتعش وحواج ا و   دو من ا  فال الذين يقومون
عمادت وحادات الادفا  الاذا،  ،اً ا وأخام بشاري  عاد  مارات كدرو   أ فاالً  ابالكمناهىون حلرك  
تقادير عادو ا  فاال اً ي اضب كثام النيا و ول اةار ال   ا  فال كااستخد ىل اً ا القرى ه  أيى

لةماعاااات لاً هااادفاً ا  فاااال أيىاااذه احلااااالتا ويشااا و بسااااب عاااد  اإلباااال  عااان هااا الىاااةا ً 
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انتماااه  أخارى بسااب جو وا سلة  الناري  وأسالة  اا سلة  ويت  االعتدات علعه  بوحشع  اب ن
 ا (118)الدي 
ا ضاااا  اب  فااااال    تةدا لألم   لضاارحااااب ا مثااااو اصااااا  لألمااااني ، 2018  عا او -58
، ل ن  ا ماعات ا سلة  الف ا  فال من  فوف ا ماعات ا سلة  الن ا  ا سلح بتسريح و 

أعااارب عااان قلقاااا    ات توا اااو االنتهاكاااات ا سااااعم  ا رت اااا  قاااد ا  فااااال ا  هوريااا  أفريقعااااا 
الوسفى، وا ا قا  ا ول من جانب ا ماعات ا سالة ، وحثات هاذه ا ماعاات علاى التةار  

 ا (119)هذه االنتهاكات إلهناتوتنفعذ خفط عمو  لوقعا تةد  مع ا م   للتةاوراً فور 
نتهاكاااات الالاااد علاااى التةقعاااح ا ماااا اُوعااا  ارت ابااا  مااان ا نااا  حقاااوق الففاااو وحثااات  -59

 تقادل ا ناا   ىل، و مان جاناب أي  ارف مان أ ارف النا ا ا  فال استهدفت جسعم  ومنهةع  
ا  فااااال واسااااتخدامه  ا لاااارل لنعااااد ، و تنفعااااذاً فضاااااالً  ، وتنفعااااذ اتفاقااااات السااااال (120)الضدالاااا 

ا عمال القتالع ، و جرات حتقعقات على وج  السرع  بشأن ا ناا  و ااكمته ، ووقاع اساةاتعةع  
ا  ه و عاااااو   وماااااج ه وتساااارحي ا اااارتافني اب ماعااااات ا ساااالة و نعاااا  لناااا   سااااال  ا  فااااال 

أو /ووحثااات أيىااااً الالاااد علاااى ال شاااف عااان ا  فاااال الاااذين حُيتماااو أن لناااده  ا (121)اجملتماااع
وأو اات  ا(122)ا ماعااات ا ساالة اً جنسااعتسااتخدمه  ا ا عمااال القتالعاا  و/أو تضتاادي علااعه  

لاياااا  ا  فااااال هع ااااات الضمااااو مااااع ا ماااا  ا تةااااد  و مبوا اااال  الالااااد  اااااون الالج ااااني مفوقااااع  
ا وا هذا (123)ا اجملتمع   ا  فال وتسرحيه  و عاو   وماجه لن   سالأهلع    هنُ ستةداث ال

حلقوق االقت اوي  واالجتماعع  والثقافع   هوري  أفريقعا الوسافى ا ضنع  ابلةن  الال دو، أو ت 
ا (124)ا ماعاااات ا سااالة  ااافوف مااان ُساااةاوا الااادع  النفسااا  ا ناساااب لأل فاااال الاااذين بتاااوفم 
 اع ا ماوال لاربام   ىل قارور    ا سالح نا ا   فاال والا ضا  ابالضا  ا مثو اصا  لألمني وأ ار 
 ا (125)ا اجملتمع ا ماعات ا سلة الذين تركوا  فوف   فال ا وماج  عاو  
واالساااتغالل واالعتاااادات الضنااااف عملعاااات القلااااح   ات عااان  ناااا  حقاااوق الففااااو وأعربااات  -60

مبااا ا  لااا القااوات الضساا ري  الدولعاا  ، الناا ا  عااع أ ااراف ا  فااال الاا  يرت اهااا قااد  ا نساا 
ا وجاااوو  ا   اااار عملعاااات حفاااظ الساااال ، و  ات ارتفاااا  حااااالت  جااااار الفتعاااات علاااى ممارسااا  

 كار ، 2015ا عاا  ا و (126)لاقات على قعد احلعا "لس ابس  "ا ن ، ا ضروف أيىاً ا نس مبقابو
ه االوعااتات، أعااوت حف ا  الساال  الىاالضني بضث  معنوس ا، رواً منها على هذا مني الضا  أن 

علاااى عاااد  التسااامح ا ن مااا  ا تمثلاا  ا سعاساا  أعاااوت ثكعاااد و ا هااذه احلاااالت  ىل أو ااااهن ، 
اإل ااالق مااع هااذا النااو  ماان الساالو ، وعاا  ت التاادابم الوقااعاا  الاا   لاات  جاارات عملعااات تفق ااد 

 ا(127)لسااالو  ا نسااا ساااوت الخ اااا   اً منت مااا  وعشاااوااع  للمناااا ح وا مااااكن الااا  تشااا و أرقااا
الال مااا  تااادابم التأكاااد مااان تاااوفم ال، ماااع اً قىاااااعا ناااا  مالحقااا  علاااى أيىااااً حثااات اللةنااا  الالاااد و 
تىاامني اتفاقااات ب تو ااأ، عملعااات حفااظ السااال وا سااعاق ا (128)ماياا  الىااةا  والشااهووحل

ت فااو حتمعلهااا مساااولع   اام  اً أح اماامركاا  القااوات ا ربماا  مااع الالاادان ا سااامه  بقااوات و اار   
مشرو   عن التةقعح مع أفراو قواهتاا ا منعا  الضااملني ا  هوريا  أفريقعاا الوسافى و ااكمته  ا 

عا    اً ، وح ماا نسا  علاعه واالعتادات لأل فاال االستغالل ا نس  حال االوعات بىلوعه  ا 
ا ساااه   اام قاااور علااى اختااا   اً عناادما ي ااون الالاادقىااااعته  مهورياا  أفريقعااا الوساافى مالحقاا 

 ا (129) جراتات أو  م مستضد لذلا
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وات ا  فااال الااذين يضااانون ماان   ات احتمااال تضاار ل نفسااها عاان القلااح اللةناا  وأعرباات  -61
اااح وا  فاااال  وي اإلعاقااا  وا  فاااال ا تهماااني مبمارسااا  الساااةر  مارساااات عنعفااا  ت اااو  ىل  ا ه 

، أو لالختفااف، وقاد يالا   لاا حاد  ا اوتا ضامل  القاسع  أو الال نساانع  أو ا هعنا ، التضذيب و 
ا وحثات الالاد علاى لايا  هااالت ا  فاال، احمللع  من عااالهت  وجمتمضاهت أن يُفرووا  و  ن أيىاً 

تنفااوي علااى االنتهاكااات اآلنفاا  الااذكر و اكماا  والتةقعااح علااى وجاا  الساارع  ا احلاااالت الاا  
حاح ا  فاال ا الضاعش الالد على   دار توجعهات للشار   بشاأن أيىاً  تحثا و (130)ت اعهامر 

وأو اات مبضا اا   (131)والتةقعااح ا مااا يُالاا  ماان حاااالت تضااذيب الشاار   لأل فااال، باادون عنااف
 ا (132)ا رتاف  أوقاعه  ابلشوار  فال ا  حال 
الشاديد  االرتفاا  الساتخدا  الضناف ا  تالضاداللةن  نفسها عن القلح   ات ا أعربت و  -62

حي اار الضقوباا   ا مشاارو  القااانون ا تضلااح حبماياا  الففااوإبيااراو نااص  أو ااتو ،  فااال "ثويااب" ا
 ا (133)الادنع  ا  عع ا وسا 

عااان  (135)واللةناا  ا ضنعاا  ابلقىااات علااى التمععاا  قااد ا اارأ  (134)اللةناا  نفسااهاوأعرباات  -63
 نااا  حقاااوق الففاااو وأو ااات ارتفاااا  مضااادل انتشاااار  واج ا  فاااال والااا واج القساااريا القلاااح   ات 

مااان  105تضاااديو ا ااااو  ، و (136)عامااااً بااادون أي اساااتثنات 18احملااادو باااا ا وىن نفاااا  سااان الااا واج إب
حاال لااو كاناات مت وجاا  ، قااانون ا ساار  لتم ااني الفتعااات ماان رفااع وعااوى قانونعاا  علااى خمتففهااا

إبلغاات ا ح اا  القانونعا   اللةنا  ا ضنعا  ابلقىاات علاى التمععا  قاد ا ارأ وأو ت أيىااً ا (137)من 
الاا  ياانص علعهااا قااانون ا ساار  ولعاا   واج ا  فااال   ا  ااح بااذلا ا  ااخا  الااذين يقومااون 

 حلقوق االقت اوي  واالجتماعع  والثقافع   هوري ا ضنع  ابلةن  الأو ت و ا (138)مقا  أولعات ا مر
 ا (139)لالت توعع  قد ال واج ا ا ربشن أفريقعا الوسفى 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

 وي مض ا  ا  فاال   ات عاد  ارتعااو ا ماأعربت  ن  حقوق الففو والعونس و عن قلقه -64
التمععاا  ا ساالح  اوا ت  ناا  حقااوق الففااو أن انتشااار الفقاار والضنااف  كاار و ا (140) رساا داإلعاقاا  ا

 وي اإلعاقاااا  نتعةاااا  للناااا ا  وأعرباااات أيىاااااً عاااان قلقهااااا   ات ا و و عاااادو ا  فااااال ا سااااوتاً لناااااذ وا
ا سلح، وحثت الالد علاى اعتمااو هنا  متمةاور حاول حقاوق اإلنساان  قاربا  اإلعاقا ، وأو ات 

 ا (141)بتةسني  وماج ا  فال ا اجملتمع
اقااةا  تماععاا  والثقافعا  عاان قلقهااا   ات حلقاوق االقت اااوي  واالجا ضنعاا  ابلةناا  الوأعربات  -65

كااان أوا هاا      اض أجااور ا  ااخا   وي اإلعاقاا  فااخاحتمااال  ماان قااانون الضمااو  269ا اااو  
ا حقوق ا  خا   وي اإلعاق  إبوراج مسأل  أو ت اللةن  الدول  الفرف ا و (142)ا ه  أقو

 ااخا  ضمااو لىامان ح ااول ا ماان قاانون ال 265ا ااو  وبتضااديو ؛ ت السااال  وا  ااحل ماااورا
لتشااريضات ا تضلقاا  اتنفعااذ ؛ وقاامان ي القعماا تساااو ا ضمااو ال عاان  وي اإلعاقاا  علااى أجاار متساااو

 ا (143)من فر  الضمو   خا   وي اإلعاق احب ص 

 األقليات والشعوب األصلية -4 
هتماعش حلقاوق االقت ااوي  واالجتماععا  والثقافعا  عان قلقهاا   ات ا ضنعا  ابلةنا  ال أعربت -66

السااا ان ا  ااالعني ا ساااتمر )مااااورورو وابكاااا( والفقااار واهلشا ااا  الاالغااا  اللاااذين يضاااانون منهماااا، 
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، ضهااادابحلقاااوق ا ن اااو  علعهاااا ا ال ه زاااتضحتاااول وون يواجهاااون عقااااات كاااام  ال ي الاااون  وهااا 
علااى وجاا  اص ااو ، أن هاااالت الساا ان أرينااات الناا ا ا والح اات اللةناا ، تاادهور ووقااضه  هااذا 
 وأهنااا  قلعلااا ، ، وخا ااا  ا قفاااا  ال راعااا ، ويتقاقاااون لقاتهاااا أجاااوراً  ااام مساااتقر  ي اولاااون أعمااااالً 
 أيىاً القلح عن اللةن  وأعربت ع   لع  أخرىا  ريناو  اعات ق  مضامل  الضاعد من  يضام لون أحعانً 
 وأ ااارت العونساا و  ىل أنا (144)ا الشاااون السعاسااع  والضاماا   ومشاااركته  عله  ات اخنفااال زثاا

 ، فتساض  مان أ او كاو عشار  أ فاال مانللغايا  ال يا ال  ادوواً التةاق أ فال الاعغما  اب ادارل 
لةنا  الا وأو ت (145)ي لغ  ال يضرفون القرات  وال تاب  أكثر فسنوات  10عماره  ال  أالذين ت
قااد  افةاا  التمععا  مبحلقاوق االقت اااوي  واالجتماععا  والثقافعا   هورياا  أفريقعاا الوسافى ا ضنعا  اب

 ، واعتمااااو اساااةاتعةع  و نعااا  نااا ا لاااايته  ا ساااعاق الةساااني تبو  ه وهتمعشاااالسااا ان ا  ااالعني 
حقاوق الففاو ابعتمااو اتفاقعا  وأو ات ا (146)، مبشارك  اجملتمضات ا ضنعا تهاولايحقوقه  لتض ي  
من ما  ال ااور  عان ( 169)رقا   1989الشضوب ا  لع  والقالعا ، و  قانون يىع اتفاقع  مشر 

  ا(147)موقع التفاعح الضمو الدولع 

 (148)اللجوء واملشردون داخلياا  وملتمسواملهاجرون والالج ون  -5 
الاذي  2017ا الالاد ا عاا   ا شاروين واخلعااً عن القلح   ات عادو ا مني الضا  أعرب  -67

عاااادو ارتفااااع ااااا  ا ساااان  واحااااد ا و اا ا  70  نساااااب  و  وهاااا   - ااااخص  688 000لاااااو  
ا وه ذا، حبلول هنايا   خص 545 000تةاو  ف ا ا اا  26بنسا  ا بلدان ا وار الالج ني 

حال ةو ُساعادو وهاو أعلاى  -ملعاون نسام   1.24 اقافر ماا قادره  ،نا ا ونتعة  لل 2017عا  
 ا (149)كالج ني أو مشروينللن و   ما   -ن اآل
عان قلقهااا   ات االعتااداتات الاا   اللةناا  ا ضنعاا  ابلقىااات علاى التمععاا  قااد ا اارأ أعربات و  -68

 ا (150)لمشروين واخلعاً لاستهدفت خمعمات 
 هورياااا  أفريقعااااا حلقااااوق االقت اااااوي  واالجتماععاااا  والثقافعاااا  ا ضنعاااا  ابلةناااا  وأو اااات ال -69

علااى ا قااو  ااوهر ين شااروا ، علااى كفالاا  زتااع ا   ااار ا ساااعدات اإلنسااانع ابحلاار ، الوساافى 
اصادمات ا ساساع  مثاو التضلاع  واصادمات وال ساعما حقوقه  االقت اوي  واالجتماععا  والثقافا ، 

الااااح  الاااذين  ارساااون حقهااا  ا الضاااوو  علاااى مسااا نوح اااول ؛ (151)الالااااحال اااةع  والسااا ن 
لىااااااامان احااااااةا  حقاااااااوق اإلنساااااااان ، باااااادون ثخااااااام، اساااااااةاتعةع  منساااااااق ووقااااااع ؛ (152)وأرل

 ا (153)للمشروين
تتاااعح عاااوو  هتع ااا  ال اااروف الااا  ا الداععااا   ىل ثكعاااد تو اااعته  ا ساااتقل  اصاااام  توأعااااو -70

و عااو   ومااجه  علاى حناو وااا  و على أسال ا ضرف  وبش و  وع  وب رام   وا شروينالالج ني 
 ا (154)""الضعش مضاً  التشةعع علىا جمتمضه  من خالل 

قتىاااى مب ابلوفاااات مباااا علعهاااا مااان الت امااااتاحل ومااا   ااااون الالج اااني مفوقاااع   تو اااوأ -71
ابلتضريااف ابالتفاقعاا  ا و  ،)اتفاقعاا  كمااااال( ا شااروين واخلعاااً ومساااعد  االتفاقعاا  ا فريقعاا  حلماياا  

 عع السالفات الضاما  أوسا  كو ا هات ا ضنع ، مبن ا  لا ا شروون واخلعاً، وب فال   ورا  
 ا (155)اللت اماهتا  وراكاً اتماً ، مبا ا  لا القوات ا سلة  وقوات ا من، ا ضنع 
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 عدميو اجلنسية -6 
فع ابلااااه تساااةعو الاااوالواتا ل ااان ابلتااادابم ا تخاااذ  للاااد  نااا  حقاااوق الففاااورحاااات  -72

باني ا ناا ح احلىاري  التفااوت و ا ساةلني أعربت عن قلقها   ات استمرار اخنفال مضدل ا  فال 
وتضاااديو أو تضلعاااح  جماااانً فضلعااااً و وأو ااات بتاااوفم  م انعااا  تساااةعو كاااو ا  فاااال الريفعااا ا ا نااا ح و 

انقىااات ماان قااانون ا ساار  لعتسااى تسااةعو ا  فااال، باادون فاارل أي عقوباا ، بضااد  134 ا اااو 
ا وأو اات اللةناا  ا ضنعاا  ابلقىااات علااى التمععاا  قااد ا اارأ  (156)منوحاا  هلااذا الغاارلالشااهر ا  مهلاا 
و عاع أ فاال الالج اني مان  هوريا   إبيالت اهتما  خا  لتسةعو أ فال ا شاروين واخلعااً  أيىاً 

 ا (157)وسفى ا ولووين ا بلدان أجناع أفريقعا ال
ا ا اازر  اً وولا  عىاو الالد، بو اف   أنا م  ا تةد  لشاون الالج ني مفوقع   كرت و  -73

مشا ل  بشاأن القىاات علاى   عاالنً  2017عاا  ، وق اع ا الدويل ا ضا  مبنفقا  الاةامات ال اربى
القسااري اهلااااو واخااو الالااد  التشااريدالقلااح ماان أن أعرباات عاان ا فوقااع   اام أن انضاادا  ا نسااع ا 

أو اااات وخارجااا  يشاااا و عاااااماًل هاماااااً صفاااار حتويااااو ا شااااروين  ىل أ ااااخا  عااااد   ا نسااااع ا و 
ا  ااخا   ا تضلقا  بوقاع 1954عاا  اتفاقعا   ىل ابالنىااما  ا فوقاع   هوريا  أفريقعاا الوسافى 

، وأن تاادرجهما ا انضاادا  ا نسااع  خفااض حاااالتا تضلقاا   1961 عااا  واتفاقعاا  عااد   ا نسااع 
 ا (158)قانوهنا الداخل 
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