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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثوناحلادية و الدورة 
 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 5-16

بشوو ن  صوواح ة املحوول ةمووو و ورتوواع املعلوموواع الووواردة موو  ا  وواع   
 *مج ورية أفريقيا الوسطى

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

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

جها  مان  14االستعراض الدوري الشامل. ويتضمن التقرير موجزاً لورقاا  معلوماا  مقدما  مان 
اجلها  صاحب  املصلح  إىل االساتعراض الادوري الشاامل، وهار معرو ا    وازل ماوجز تق اداً 

 لزلما . ابحلد األقصى لعدو ا

 صاح ة املحل ةا  اع  املقدمة م املعلوماع  -اثنياا  

 قوق اإلنسانحل الدوليةالدولية والتعاون مع اآللياع واهليئاع  االلتواماعنطاق  -ألف 
ن مجهوري  أفريق ا الوسطى صدقت، مناذ االساتعراض أب 3و 4أقر  الورقتان املشرتكتان  -2

. وأوصات احلملا  الدول ا  (1)املعاهادا  الدول ا  حلقاوق اإلنسااناألخري املتعلق هبا، على عدو من 
للقضاااااا  علاااااى األسااااالح  النوويااااا  ابلتصاااااديق علاااااى معاهاااااد  ح ااااار األسااااالح  النوويااااا  املوق عااااا    

. وأوصاااى مركاااز مناهضااا  القتااال   العااااب ابلتصاااديق   أقااار  فرصااا   زنااا  علاااى (2)2017 عاااا 
 .(3)واملعاقب  عل هااتفاق   منع جرمي  اإلابو  اجلماع   

__________ 

 ب ُُترَّر هذه الوث ق  قبل إرساهلا إىل ووائر الرتمج  التحريري  ابألمم املتحد . *
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 (6)ومن م  العفاو الدول ا   (5)ومركز مناهض  القتل   العاب (4)1ت الورق  املشرتك  وأوص -3
 ابلتصديق على الربوتوكول االخت اري الثاين للعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدن   والس اس  . 

 اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
ن الو ااع األماا  مااا اال هشااا وأنااش مااا باارب يشاازل أباارا سااب  أ 4الورقاا  املشاارتك  ذكاار   -4

مجاعا  مسلح  تتزايد انقساماً على أرا ار البلاد ميثال ددياداً  ووجووالنتهاكا  حقوق اإلنسان. 
. وأوااااار  أكاومي اااا  السااااال  والتنم اااا  املسااااتدام  إىل أن (7)وائماااااً للماااادن ة ولدميوماااا  اإلوار  املدن اااا 

وإىل أن تفاااقم انتهاكااا  حقااوق  (8)  املائاا  ماان أرا اار البلااد 80نسااب  اجلماعااا  املساالح  ُتتاال 
كباارياً مااان الالج ااة واملشاااروين ، تساااتهد  4لورقااا  املشاارتك  . ووفقاااً ل(9)اإلنسااان ف اااش اسااتتبع عااادوا ً

 4الورقااا  املشااارتك  . وأوصااات (10)أعماااال العنااا  بوجاااش عاااا  أو اصااااً ينتماااون إىل جمموعاااا  وين ااا 
أرا اار البلااد، وبسااة إوار  الدولاا  علااى كاال جااز  ماان أرا اا ش، والتعاااون مااع ابلعماال لضاامان وحااد  

بعثاا  األماام املتحااد  حلفاال السااال  لتسااري  كاال اجلماعااا  املساالح  العاملاا    البلااد ونااز  سااالحها 
 . (11)وإعاو  إوماجها   اجملتمع

، منهاا عمل ا  حدوث تطورا  إجياب   منذ االساتعراض الساابق إىل 4الورق  املشرتك  وأوار   -5
 . (12)املصاحل  الوطن  ، واالستفتا  على الدستور اجلديد، واالنت ااب  الربملان   والرائس  

أن اللجناا  الوطن اا  حلقااوق اإلنسااان قااد  Alternatives-Centrafriqueوأو ااحت من ماا   -6
وا متهاا وأوصت ابختاذ التدابري الالام  مل، (2017) 17.015مبوج  القانون رقم من جديد ُوزلت 

. وأوصاااى اُتااااو الطاااال  املسااالمة   (13)ماااع مبااااو  ابرياااس وكفالااا  حصاااوهلا علاااى املركاااز ألااا 
نحهااااا ساااالط  قبااااول واااازاوة التم  ااااز الفروياااا  مبمجهورياااا  أفريق ااااا الوسااااطى بتفع اااال هااااذه اللجناااا  و 

مااوارو يلزمهااا ماان  مباان  اللجناا  مقااراً وتزوياادها مبااا 1الورقاا  املشاارتك  . وأوصاات (14)والتحق ااق ف هااا
 . (15)استقالهلا لتس ري أعماهلا؛ والعمل على أن تنتشر   مناطق البلد قاطبً  و مان

تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن موووع مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري 

 قطا اعال املشرتكة بنيسائل امل -1 

 املساوا  وعد  التم  ز  
أن بعاااأل األوااا اص يعاااانون مااان التم  اااز    Alternatives-Centrafriqueذكااار  من مااا   -7

مجهورياا  أفريق ااا الوسااطى بسااب  م ااوهلم اجلنساا  . وهاام  ااحاي ماان ح اا  املسااا    ااادم اخلاصاا  
صاعواب  (16)وسو  املعامل  واملضايق  واالحتجاا التعسفر االحتزاا  علاى صاع د . ويواجهون أيضا ً

فاارص العماال والتعلاا م والرعاياا  الصااح  . وأعرباات املن ماا  املااذكور  عاان إىل العدالاا  واحلصااول علااى 
 ااد والياا  اخلبااري املسااتقل املعاا  ابمل اال  2016أساافها لتصااويت مجهورياا  أفريق ااا الوسااطى   عااا  

وياا  اجلنسااان  . وأوصاات ابعتماااو تاادابري تشااريع   حلماياا  األقل ااا  اجلنساا   ماان التم  ااز؛ اهلاجلنساار و 
القطاعااااا  التعل م اااا  والطب اااا  والقضااااائ   والشاااارط   علااااى حساااان االسااااتقبال  وتاااادري  عاااااملة  

للح لولااا  وون  ارسااا  العنااا  والتم  اااز علاااى األوااا اص بساااب  م اااوهلم اجلنسااا  ؛ وتضااامة املنهاااا  
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التعل مار برجمجمااً للتوع ا  اجلنسا   الشاامل  للجم اع واساتحداث خطا  ملزافحا  مج اع أوازال العنا  
 . (17)المذ والتم  ز   أوساط الت

 احلقوق املدنية والسياسية -2 
 حق الفرو   احل ا  واحلري  واألمان على و صش

أوار  من م  العفو الدول   إىل أن القانون اجلناائر   مجهوريا  أفريق اا الوساطى ماا اال  -8
 ينص على هذه عقوب  اإلعدا  ابلنسب  لعد  جرائم على الرغم من قباول البلاد التوصا   املقدما   

الورقا  . وذكار  (18)اجلول  السابق  والداع   إىل إلغا  هذه العقوب  اليت ب تطَبق مناذ سانة عدياد 
أن مجهورياا  أفريق ااا الوسااطى صااوتت لصاااجل قاارارا  اجلمع اا  العاماا  الداع اا  إىل وقاا   1املشاارتك  

. (19)الصااادوتطب اااق عقوبااا  اإلعااادا  عامل ااااً، غاااري أناااش ينبغااار هلاااا باااذل املزياااد مااان اجلهاااوو   هاااذا 
 . (20)إبلغا  عقوب  اإلعدا    القانونمركز مناهض  القتل   العاب و وأوصت من م  العفو الدول   

إىل أن اجلماعا  املسلح ، وال سا ما حركا  سا ل زا الساابق   1الورق  املشرتك  وأوار   -9
إعااداما  خااار  ومااا االاات حاات اذن تنفااذ  2013والقااوا  املناهضاا  لباالكااا، باادأ  منااذ عااا  

نطاق القانون وأعمااًل مروع  أخرة   أوساط سزان املناطق الشمال   الشرق   والشمال   الغرب ا  
والوساطى اخلا ااع  لساا طردا، وإىل أناش ال ميزاان إجاارا  أي ُتق اق ف هااا بسااب  عاد  عااوو  ساالط  

صوصاا   إعااداما  أيضاااً بتنف ااذ مزتاا  مزافحاا  الل 1الورقاا  املشاارتك  . وأفاااو  (21)الدولاا  إل هااا
 . (22)خار  نطاق القانون

عمل ااا  اإلعاادا  إبجااارا ا  حجاام قلااق بشاا ن العاان أيضاااً  1الورقاا  املشاارتك  وأعرباات  -10
يعاقَاا  ساا  لزااون هااذه املمارساا  وأبااد  األألواا اص املتهمااة مبمارساا  السااحر،  ااق امااوجز  
االوعاااا ا  نزيااش   مج ااع ابلتحق اااق علااى رااو فااوري و  1الورقاا  املشاارتك  ت أوصااو . قااانوجمً عل هااا 

إصاااادار أحزااااا   قهاااام إبجاااارا ا  مااااوجز  وتقاااادل اجلنااااا  إىل العدالاااا  و  إعاااادا  صااااول عمل ااااا  
 .(24)منها السحرلغا  جر  إل العقواب ، وتعديل قانون (23)خطور  الوقائع تتناس  مع

قسااري   مثاا  أنبااا  تاارتوو ابسااتمرار عاان حاااال  اختفااا  أن  1الورقاا  املشاارتك   وذكاار  -11
الوصااول  وصاعوب   ا األمناألو اا  بساب  الزشاا  عنهاا صاع  ي، وأناش ىوساطمجهوريا  أفريق اا ال

 االختفااااا إبورا   1الورقااا  املشاااارتك   تأوصااااو . (25)مجاعااااا  املتماااروينإىل املنااااطق الاااايت احتلتهاااا 
  حااااال  وابحلااارص علاااى التحق اااق الااادق ق ؛ (26)ل    قاااانون العقاااواب نفصاااالقساااري كجرميااا  م

لزيردااا ترساال مجهورياا  أفريق ااا الوسااطى وعااو  أبن م؛ وإوانااتهالقسااري ومالحقاا  اجلنااا  و  الختفااا ا
  .(27)غري الطوعر إىل فريق األمم املتحد  العامل املع   اال  االختفا  القسري أو

اجلماعا  املسالح  العاملا  علاى أرا ار البلاد نز  سالب ابلعمل ل 4الورق  املشرتك  ت أوصو  -12
 3الورقااا  املشااارتك   تأوصااا. و (28)املاااواطنة مااان أجااال  ااامان احلاااق   احل اااا  واألمااان جلم اااع هاوتساارح

ا و نتهزاااااجلماعاااا  املسااالح  الاااذين  أعضاااا ُ ابحلااارص علاااى أن ُيساااتبعد مااان صااافو  اجلااا   الاااوط  
 .(29)اجل   ملنع التجاواا تعزيز الرقاب  على جرائم حر ، و ارتزبوا حقوق اإلنسان و 

االحتجااااا و  مراكاااز   إىل كشااافها عااان أعماااال تعاااذي   1الورقااا  املشااارتك  واااار  أو -13
أماار حمتجاازون باادون وأوااار  أيضاااً إىل أن بعااأل املتهمااة . (30)املتمااروونيساا طر عل هااا  أماااكن
، قااانون العقااواب ، لاا ن كااان جياار   التعااذي  أنهااذه الورقاا    ذكاار . ابإل اااف  إىل ذلاا ، قضااائر
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أماااكن الساالطا  القضااائ   جموراً مااا تقااو  باازير   أنوالح اات كااذل   .(31)يتضاامن تعريفاااً لااش ال
  بعااااأل األح ااااان علااااى يصااااع  مبوجاااا  القااااانون، و مااااع أن هااااذه الاااازيرا  مطلوباااا  االحتجاااااا 

ابلت كااد ماان  1 وأوصاات الورقاا  املشاارتك . (32)إذن لااذل املن مااا  غااري احلزوم اا  احلصااول علااى 
مالحقاااا  مرتزب اااش قضااااائ اً وماااان اعم التعااااذي  ومااان مااااز كااال التحق اااق بشاااازل مساااتقل ووق ااااق    

 . (33)كما أوصت بضمان محاي   حاي التعذي   إوانتهم.
  جماااال تنف اااذ التوصااا ا  القا ااا    ب ُحااارا تقاااد  يُاااذكرملن مااا  العفاااو الدول ااا ،  وفقااااً و  -14

كانات بعأل الساجون  فا. (34)الساابق  اجلولا البلاد    بتحسة أو اا  الساجون والايت وافاق عل هاا
 ؛زااا الصااح   وون املسااتوة الوالن افاا   والعناياا  الطب اا  املالبااسو  طعااا المااا كااان اً كثااري مزت اا ، و 

ب يزونااااوا ن و ن املاااادانو اجملرمااااو حماكماااا ؛ أو دون دماااا  كااااانوا حمتجاااازين بااااكبااااري ماااان الناااازال   وعاااادو  
  لتحق ااق؛ وب يزاان هنااا  ن ااا  مركاازي حلفاال السااجالاخلا ااعة لهم فاا عاان املشااتبش مفصااولة 

وأوصاااات املن ماااا  ابلعماااال جلعاااال األو ااااا    مراكااااز . (35)دو السااااجنا    البلاااادبغ اااا  تب ااااان عاااا
األمام املتحاد  قواعاد ملاا لل اش  االحتجاا إنسان   وحلماي  صح  السجنا  اجلسدي  والنفس  ، وفقااً 

الفصاااال بااااة ابلت كااااد ماااان  1الورقاااا  املشاااارتك   تأوصااااو . (36)النموذج اااا  الاااادن ا ملعاملاااا  السااااجنا 
املاادعر العااا  ق ااا  والرعاياا  الصااح   املناسااب ، وماان ماان تااوفري الطعااا  الزااا  ، و ةواملاادان ةاملتهماا

ت كااذل  أوصااو . (37)االحتجاااا ملراكااز  نت مااباازيرا  متطب ااق العقااواب  املساالول عاان قا اار الو 
 ماانلتاادابري البديلاا  األخااذ ابواحلاابس االحت اااطر و لاادة الشاارط  االحتجاااا احاارتا  فاارتا  ضاامان ب
 . (38)حلرمان من احلري ا

وأوصاات من ماا  العفااو الدول اا  إبنشااا  ةل اا  وقائ اا  وطن اا  مسااتقل  بغ اا  منااع التعااذي      -15
 .(39)للربوتوكول االخت اري التفاق   مناهض  التعذي  كل أماكن االحتجاا وفقاً 

 إقام  العدل، مبا   ذل  مس ل  اإلفال  من العقا ، وس او  القانون  
 16 جمباع مان خضاو  ثاالث عشار  حماف ا  مان أصالقلق عن  3الورق  املشرتك   أعربت -16

سااالط  الدولااا  بساااة عااااو  إب تأوصااا. و (40)، ابساااتثنا  العاصااام  ابنغااارلسااا طر  اعماااا  املتماااروين
حضاااور الشااارط  والااادر  لضااامان قاااوا  ، وتعزياااز أرا ااار البلااادمج اااع ومواصااال  نشااار  ثل هاااا علاااى 

العمااال و ابعتماااو خطاا  وطن اا  ملزافحاا  الفساااو؛  . كمااا أوصاات(41)الن ااا  العااا إحااالل الدولاا  و 
أبقصى قدر من الشفاف     إوار  املال   العام  و  تواياع املعونا  اإلئائ ا  واملسااعدا  اإلنساان  ؛ 

 . (42)شمنا حقوق اإلنسان و العمل على إعاو  بنا  اجل   الوط  واستبعاو مج ع الذين انتهزو 
بااذهلا تعلااى الاارغم ماان اجلهااوو الاايت اجلهاااا القضااائر،  الدول اا  أن  من ماا  العفااو ذكاار و  -17

صاااعواب  مااان ب نهاااا انعااادا  ماااا اال يواجاااش سااالطا  والااادعم الاااذي يقدماااش الشاااركا  الااادول ون، ال
ونقااص املااوافة القااانون ة، وغ ااا  األماان   مع اام أرااا  البلااد امللسسااا  القضااائ   العاملاا ، 

عاااد  تاااوف ر التااادري ، و اااع  قااادرا  الشااارط  القضاااائ     ااا  حاااد  مااان وجاااوو القضاااا  ف هاااا، و 
أن عاااد  وجاااوو إطاااار  أيضااااً  ن مااا ذكاار  املو  .تداع ااا وافتقارهااا للمعااادا  الالامااا ، والساااجون امل

حاااد  للغايااا  مااان عااادو الضاااحاي والشاااهوو الاااذين يااادلون إبفااااوادم أثناااا  قاااانوين حلمايااا  الضاااحاي 
مااااان العااااادل قامااااا  أبن تزاااااون إ ن مااااا املصااااات أو و . (43)مااااان االنتقاااااا  اجللساااااا  اجلنائ ااااا  خوفااااااً 

وأوصاااات ُتديااااداً إبيفاااااو مااااوافة قااااانون ة   ااااارو  ةمناااا  إىل كاااال مناااااطق البلااااد . ي ولااااو األ
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  وتن ااا م جلساااا  وإعااااو  فااات  أباااوا  ازااااكم ماااع تزويااادها ابملاااوارو الالامااا  لتساااري  أعماهلاااا؛ 
 . (44) ازاكممباين  املناطق النائ   اليت ُومر  ف ها حمزم  متنقل ، ال س ما 

هاااذا بتعزيااز  أوصاااتو . (45)القضااائر اساااتقالل اجلهااااعااد   1وأكااد  الورقاا  املشااارتك   -18
ملزياااد مااان القضاااا  و ااامان الوصاااول إىل العدالااا  االساااتعان  ابمااان خاااالل حماربااا  الفسااااو و اجلهااااا 

 . (64)ون  للجم ع من خالل تقدل املساعد  القان
لضامان إجارا  ُتق قاا  يُاذكر إحاراا تقاد  عاد  وأعربت من م  العفو الدول   عان أسافها ل -19

، ماع التشاديد علاى أن لقاانون الادويلل همانتهااكبش ن َمن توجاد أسابا  معقولا  لالواتباه   فعال  
، 2014  عاا  و . اإلفال  من العقا  ما برب القاعد  السائد    األغلب   الساحق  من احلااال 

وتعتقااد أنااش ينبغاار التحق ااق  ماان مج ااع أطاارا  الناازا اً و صاا 21 أمسااا  ن ماا  قائماا  تضااماملنشاار  
ماان هاالال  ب يُعتقاال ن ماا  إىل أنااش امل. وأوااار  بشاا  م الرتزاااهبم جاارائم ياانص عل هااا القااانون الاادويل

يبادو أن ثاال، ال على سب ل املو . (47)مناص  عام ملل  انُت   ، بل إن بعضهم ن فقةاو صإال 
قاااد خضاااع للتحق اااق  عقاااواب  األمااام املتحاااد الاااوارو  أمسااااقهم   قائمااا  املشااامولة بمااان األفاااراو أيً 

وااااغل األفااااراو الااااذين توجااااد أساااابا  معقولاااا  لالوااااتباه    بتعل ااااقوأوصاااات . (48)الفعلاااار أو اعُتقاااال
العاا  والصاف  العفاو من ثنائهم ، واست(49)القانون الدويل للمناص  احلزوم  ارتزاهبم جرائم مبوج  

جلنااااا  ملعرفااااا  احلق قااااا  ، وذلااااا  قبااااال تشاااااز ل أي نص عل هاااااا القاااااانون الااااادويلالرتزااااااهبم جااااارائم يااااا
بغ اا   بتعزيااز اإلطااار امللسساار والقااانوين حلقااوق اإلنسااان  3وأوصاات الورقاا  املشاارتك  . (50)واملصاااحل 

 .(51)ستوي ُتق قا  فعال  ونزيه ، و مان سري العدال  على مج ع املكفال  إجرا  
واناا  قاااو  إبإبنشااا  اززماا  اجلنائ اا  اخلاصاا  وأخااذ  علماااً  3ورحباات الورقاا  املشاارتك   -20

تحدي  الايت تواجههاا . وأوار  من م  العفو الدول   إىل بعأل ال(52)سابقة جلماعا  مسلح 
موارو مال   أتمة ، ومن ذوي الزفا ا موافة وذل    جماال  منها مثاًل تع ة  اززم هذه 

الشاااااهوو والضاااااحاي، والتواصااااال وإرساااااال محايااااا  وائمااااا ، وحفااااال األولااااا  واسااااارتات ج   االوعاااااا ، و 
 4الورقاا  املشااارتك   أوصاااتو . (53)، واملساااعد  القانون اا املعلومااا  بشاازل فعاااال، وحقااوق الااادفا 

 . (54)اواجبهلزر تتمزن من أوا  ملوارو الالام  وتزويدها اببتفع ل اززم  اجلنائ   اخلاص  

التماساا  ركااان أإىل اعزعاا  األاماا  أفضاات ، كاومي اا  السااال  والتنم اا  املسااتدام ووفقاااً أل -21
لعااد  تنف ااذ عاادو كبااري ماان   ساااألعاان  3وأعرباات الورقاا  املشاارتك  . (55)العاا   املشاارت الااوط  و 

 فعل اا التوصاا ا  الصاااور  عاان منتاادة ابنغاار بشاا ن املصاااحل  الوطن اا ، وأوصاات ابعتماااو س اساا  
أخااااارة إلحاااااالل مبااااااورا  ازل ااااا  و لساااااال  واملصااااااحل  اوطن ااااا  ووعااااام جلاااااان الصااااااحل  لتحق اااااق امل

بضاامان تنف ااذ اخلطاا  االنتقال اا  الوطن اا  واخلطاا  الوطن اا   2ت الورقاا  املشاارتك  أوصااو . (56)السااال 
 . (57)2021-2017لإلنعاش والتوح د 

م ااا  إىل إنشاااا  جلنااا  احلق قاااا  مبواصااال  وتزث ااا  اجلهاااوو الرا 1وأوصااات الورقااا  املشااارتك   -22
 .(58)هلالتسري  أعماالالام  ابملوارو والعدال  واجلرب واملصاحل  وبزفال  استقالهلا وتزويدها 

 احلري  األساس   واحلق   املشارك    احل ا  العام  واحل ا  الس اس    

ال تتضمن تعريفاً حلري  الدين أو املعتقد األحزا  الدستوري  أن  4ذكر  الورق  املشرتك   -23
العهاااااد الااااادويل اخلااااااص ابحلقاااااوق املدن ااااا  القاااااانون الااااادويل حلقاااااوق اإلنساااااان ك   سااااا  ورووه 
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 أوصااتو . (59)ف ااش الااذي أصاابحت مجهورياا  أفريق ااا الوسااطى طرفاااً ، ، علااى سااب ل املثااالوالس اساا  
 . (60)املذكورلعهد الدويل ينص عل ش ادين وفقاً ملا بتضمة الدستور حري  ال 4الورق  املشرتك  

خااالل األنبااا  عاان االعتاادا ا  علااى أماااكن العباااو   أنإىل  4وااار  الورقاا  املشاارتك  أو  -24
وقناباال جتارياا  قناباال يدوياا  االعتاادا ا  إلقااا  . ومشلاات هااذه كاناات تاارتوو ابنت ااا   الفاارت  االنتقال اا 
ووفقااااً للورقااا   .(61)وتدن ساااها العبااااو  و ااا  أمااااكن صاااال ،أثناااا  العلاااى الزناااائس يدويااا  الصااانع 

القااوا  ساا ل زا و حركاا  ، وال ساا ما أيضاااً  اجلماعااا  املساالح ، اسااتهدفت اعتاادا ا  4املشاارتك  
وا وياانهم ة و روحباالكااا، الزعمااا  الاااملناهضاا  ل  4الورقاا  املشاارتك   أوصااتو . (62)األفااراو الااذين غااري 

ملناااع اجلماعاااا  سااالط  الدولااا  بساااة إعااااو  و ؛ (63)حريااا  الااادينيضااامن الدساااتور لت كاااد مااان أن اب
ت مبااان  احلمايااا  أوصاااو  .(65)و ااامان احلاااق   تغ اااري الااادين (64)حريااا  الاااديناملسااالح  مااان خناااق 

الاذين تساتهدفهم للزعما  الروح ة وازل ة العاملة على مباورا  بناا  الساال  وُتق اق املصااحل  
 .(66)اجلماعا  املسلح 

 رفعهااو  إىل أع ااو رمس ا اإلساالم    احلزوما  األع ااوَ أبن ُتويال  3وأقر  الورقا  املشارتك   -25
املصااحل  وعمل ا  ُتق اق  ا علاىيشاجعأماران إجياب اان ميزان أن  ف هااعدَو  ثلر السزان املسالمة 

 . (67)السال 
 ،إبطاااالق محاااال  وطن ااا  واساااع  النطااااقأكاومي ااا  الساااال  والتنم ااا  املساااتدام  وأوصااات  -26

وين ا  وإثن ا  ووافاع القائما  علاى نتهاكا  حقاوق اإلنساان لتوع   ابل ،إلئائ ةبدعم من الشركا  ا
 . (68)وملزافحتها

مضااى   الااتقلص حرياا  التعبااري هااام  عاان أساافها ألن  Access Nowمن ماا   وأعرباات -27
فاارض عقااواب  جنائ اا  علااى داام ها القلااق أيضاااً إاا  وساااور  .(69)2016عااا  صاادر لتقرياار  وفقاااً 

أوصاااات . و (70)الاااادي  أو ثاااا اإلعلااااى أسااااا  االنتمااااا  لتحااااريأل علااااى الزراه اااا  إاا  االتشااااهري و 
عارب الوساائل اإللزرتون ا ، حري  التعبري ستحصال من السلطا  القضائ   على أمر عند تق  د ابال

التعااون ماع ةل اا  األمام املتحاد  و  ،حري  التعبرياليت تت   الوصول إىل املعلوما  و سن القوانة بو 
 . (71)حري  التعبريز احرتا  لتعزي
املاادافعة عاان حقااوق اإلنسااان يعملااون   ااارو  صااعب  أن  1وذكاار  الورقاا  املشاارتك   -28

تنقاال ماان بسااب  ال اارو  األمن اا  الاايت لاانعهم ماان ال بسااب  التهدياادا  الاايت يواجهو ااا، وأيضاااً 
رسااا ي ب  ااا  ساااتحداث وتابهاااذه الورقااا  املشااارتك   أوصاااتو . ا لتحق قاااجااارا  اإلمزاااان إىل ةخااار 

اجلهاااا  الفاعلااا    ساااائر ف ة و المااادافعة عااان حقااوق اإلنساااان والصاااحقانون اا  وعمل ااا  موات ااا  ل
 .(72)اجملتمع املدين

 ح ر مج ع أوزال العبووي   
ف هااا  إىل أن اسااتغالل األطفااال اجلنساار وظتلاا  م اااهره، مبااا 2أوااار  الورقاا  املشاارتك   -29

األطفاااال املبزااار غالهلم جنسااا اً والسااا اح  اجلنسااا   واوا  البغاااا  واالجتاااار ابألطفاااال ألغاااراض اسااات
. وأوااار  أيضاااً إىل أن األطفااال (73)اَر    مجهورياا  أفريق ااا الوسااطىوالقسااري، أمااور مااا برحاات لاا

ُيستغلون جنس اً   مناطق املناجم وخصوصاً   بربرايت. وعالو ً علاى ذلا ، فاان األو اا    هاذه 
. (74)الاااارتوي ومااااا اال األطفااااال يعملااااون   ااااارو  روي اااا  للغاياااا املناااااطق علااااى أوم مسااااتوة ماااان 

وأوصااات بو اااع خطااا  عمااال وطن ااا  ملزافحااا  االساااتغالل اجلنسااار تتضااامن ُتدياااداً وا اااحاً هل زااال 
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هلااذا  ؛ وبتزث اا  اجلهااوو الرام اا  إىل الزشاا  عاان األطفااال املعر ااة(75)ولتنف ااذ الس اسااا اإلوار  
 . (76)النو  من االستغالل ووعمهم

 احلقوق االتتحادية واال تما ية والثقافية -3 

 احلق   العمل و  ارو  عمل عاول  وموات    
بفاات  حاااوار مااع نقااااب  العمااال وأراب  العمااال  Alternatives-Afriqueأوصاات من ماا   -30

 .(77)لى العن  والتم  ز   مزان العملواجملتمع املدين للقضا  ع

 الئقاحلق   التمتع مبستوة مع شر   
، وأن ملوار 2004أبن البلد يعاين مان الفقار املادقع مناذ عاا   2ذك ر  الورق  املشرتك   -31

 . (78)األ ع  عامل اً  2015التنم   البشري  كان   عا  
تضااااارر جممااااال النسااااا ي اإلواري وامللسسااااار  املساااااتدام  ووفقااااااً ألكاومي ااااا  الساااااال  والتنم ااااا  -32

ا الوسطى على رو خطاري ووائام جارا  أهاوال النازا  الايت واالقتصاوي واالجتماعر   مجهوري  أفريق 
أيضااااااً إىل أن ةال   3الورقااااا  املشااااارتك  . وأواااااار  (79)جتساااااد    تناااااامر اااااااهر  الفقااااار املااااادقع

 . (80)يع شون   و ع ابلغ اهلشاو  األو اص الذين فروا من القتل والعن  اجلنسر
عاااان القلااااق إاا  تاااادمري الصاااا دل ا  واملاااادار  وغريهااااا ماااان  4 الورقاااا  املشاااارتك وأعرباااات  -33

االسااتعراض الاادوري  امللسسااا  الاايت تقااد  خاادما  اجتماع اا  إىل الساازان ازل ااة وذلاا  منااذ
 . (81)الشامل السابق

عن األس  لق ا  حركا  سا ل زا الساابق  بفارض  ارائ  غاري  4 الورق  املشرتك وأعربت  -34
 . (82)البلد على حرك  األو اص والسلع   مشالألغراض حمدو  أخرة رمس   و 

التقدير الستحداث اخلط  الوطن ا  لإلنعااش والتوح اد والساال   3 الورق  املشرتك وأبد   -35
، واعتارب  أن حسان إوار  هاذا املشارو  أثناا  فارت  السانوا  اخلماس هاذه 2021-2017للفرت  

 . (83)التنم     البلدس ت   التصدي للتحدي  اليت يطرحها الفقر وانعدا  
وأوصاات أكاومي اا  السااال  والتنم اا  املسااتدام  إبنشااا  صااندوق تضااامن للمساااعد  علااى  -36

إنعاااش القطاعااا  املنتجاا  فضاااًل عاان ُتسااة و ااع الشاارائ  األكثاار  ااعفاً   اجملتمااع، ماان أجاال 
لنسااااا  ساااا ما ا انطالقاااا  جديااااد ، واعتماااااو تاااادابري اجتماع اااا  إصااااالح   تسااااتهد  ازاااارومة وال

 . (84)مواألطفال، وُتديداً توفري الرعاي  الصح   والتعل 

 احلق   الصح   
بقلاااق إىل الصاااعواب  الااايت ُتاااول وون حصاااول السااازان علاااى  3أواااار  الورقااا  املشااارتك   -37

اخلدما  الصح  ، وأوصت حزوم  مجهوري  أفريق ا الوسطى ابلتدخل لتحسة سري أعماال املراكاز 
 . (85)ان   احلصول على الرعاي  الصح  ي ،   سب ل كفال  حق السزالصح   وتوفري األوو 

جلنسار علااى أن إمزان اا  حصاول  احاي العنا  ا ه اومن راياتس ووتا وذكار  من ما   -38
. وأوصااات (87)  األمااان والفقااار والوصااام االجتمااااعربساااب  انعااادا (86)اخلاادما  الصاااح   معدومااا 

 . (88)املناسب  والدعم النفسر للضحاياملن م  ابلعمل على توفري الرعاي  الطب   
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 احلق   التعل م  
عن األس  لبقا  قطا  التعل م أ ع  القطاعا    مجهوريا   3أعربت الورق  املشرتك   -39
أ ااعفش الناازا ، أتثاار أيضاااً وااديد التاا ثر   الساانوا  املا اا   يق ااا الوسااطى، علماااً أنااش، بعااد أن أفر 

 . (89)ا البلدنهابألام  املديد  اليت يعاين م
اُتاو الطال  املسلمة   مجهوري  أفريق اا الوساطى أن التوصا ا  املتعلقا   مايا  وذكر  -40

. ووفقااً هلاذا (90)ا البلاد، ماا اال تنف اذها حمادوواً احلق   التعل م وو عش مو اع التطب اق، لا ن قبلها
 ، وعاد (91)املادار  واملدرساةإىل االُتاو، ال تتوفر فرص التعل م مباا ف اش الزفايا  بساب  االفتقاار 

إىل الصااااعوب  الااايت يواجههاااا بعااااأل  . وأواااار االُتااااو أيضااااً (92)اماااتال  املدرساااة للتااادري  الااااوا 
الشبا  لدفع أقساطهم املدرس  . وأعر  االُتاو عن أسفش إلغالق م اا  املادار  أبواهباا نت جا  

بو اع خطا  وطن ا  لتحساة  3املشارتك  . وأوصات الورقا  (93)د  تاوف ر األجهاز  والنعادا  األمانلع
رر  مان النازا  وبناا  قطا  التعل م العا  وتعزيزه   البلد كلش ومقاطعاتش كافا ؛ وتارم م املادار  املتضا

مع املساوا    توايعهاا . وأوصى االُتاو ابالستثمار   البىن التحت   للمدار  (94)مدار  جديد 
ا  للمدرساااة؛ والن ااار   تقااادل مااان  وراسااا   للطاااال  ؛ وتاااوفري بااارامي بناااا  القااادر (95)اجلغااارا 

 . (96)ملعواين؛ وإصالب الن ا  التعل مرا
أيضاً بضمان التعل م جلم ع األطفاال؛ و امان عاد  انضامامهم  3وأوصت الورق  املشرتك   -41

إىل اجل   وتسري  من انضم إل ش     يتسىن إعااو  إومااجهم   اجملتماع. وأخارياً، أوصات إبنشاا  
 . (97)متابع  املناهي الدراس   العاوي مراكز للت ه ل امله  ظصص  للشبا  الذين يتعذر عل هم 

 حقوق أشخاص حمددي  أو فئاع حمددة -4 

 النسا   
أعلنت من م  العفو الدول   أن مجهوري  أفريق ا الوسطى وافقت، أثنا  االساتعراض الساابق  -42

يُااذكر    مبزافحا  العنا  اجلنسار. غااري أ اا ب ُتارا تقادماً املتعلاق هباا، علاى تساع توصاا ا  متعلقا  
إىل  3. وأواار  الورقاا  املشاارتك  (98)الساارتات ج ا  الزف لاا  بو اع حااد لااشجماال اسااتحداث وتنف اذ ا

أن الدول ، علاى الارغم مان التعهادا  الايت قطعتهاا أثناا  االساتعراض الساابق، ب تقاد  ماا يزفار مان 
، تشاامل ه ااومن رايااتس ووتاا . ووفقاااً ملن ماا  (99)ي العناا  اجلنساارا   ااحاوعاام إىل النسااا  والفت اا

. ووفقااً (100)أعمال العن  اجلنسر االغتصا  واالستعباو اجلنسر واالعتادا  اجلسادي واالختطاا 
أوة عااد  وجااوو تاادابري مناسااب  ملزافحاا  العناا  اجلنساار ، لرابطاا  حمام ااا  مجهورياا  أفريق ااا اجلنوب اا 

. وعااالوً  علااى ذلاا ، مااا فتاان العناا  اجلنساار ُيساات د   (101)ماان العقااا إلفااال  إىل واا و  ثقافاا  ا
كساااالب حااار  ووسااا ل  ملعاقبااا  النساااا  والفت اااا  مااان جانااا  أفاااراو القاااوا  املسااالح ؛ وعمل اااا  

 . (102)االغتصا  اجلماعر هر ُتديداً ااهر  خطري  
. وأعلنات (103)نهاايبلَّاغ عوذكر  الرابط  أن حاال  العن  اجلنسر، ابجململ، قلا اًل ماا  -43

حاااال   305فتااا  ووث قاات  39اماارأ  و 257أ ااا أخااذ  إفاااوا   ه ااومن رايااتس ووتاا من ماا  
فقااااة ماااان هاااالال   11، وقالاااات (104)ارتزبهااااا أعضااااا  اجلماعااااا  املساااالح  ماااان العناااا  اجلنساااار

الضااحاي إ اان حاااولن رفااع واازوة جنائ اا . وأفَاادن أبن مثاا  موانااع هاماا  حالاات وون جلااوئهن إىل 
 ، ماان ب نهاا عااد  جتااو  الساالطا  معهان. وأوااار  من ما  العفااو الدول ا  إىل أ ااا وث قاات العدالا
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  حااااال  اساااتغالل جنسااار واعتااادا ا  جنسااا   ارتزبتهاااا اجلماعاااا  املسااالح  وأفاااراو مااان حَف ااا
 . (105)السال  التابعة لألمم املتحد 

 مناذ ب يان فألباش أُبلغات انتهاكا  حقاوق اإلنساان الايت عدو  أن  الرابط  إىل أوار و  -44
 املثااال، ساب ل . فعلاى(106)لاذل  علاى الارغم ماان وجاوو إطاار ملسسار قااانوين االساتعراض األخاري

 البلااد، غار    خادما  نفسا   واحاد مركااز و  2017 حزيران/يون اشو  أبريلواهري ن ساان/ باة
غتصاااا  فت اااا  اب مااان  ااامنها اوعاااا ا جااارائم جنسااا    اوعاااا  ابرتزاااا  81ساااجلت الرابطااا  

، حااااريإىل االفتقااااار إىل املااااوارو الالاماااا  للت جزئ اااااً يعااااوو . واإلفااااال  ماااان العقااااا  (107)قاصاااارا 
. ابإل ااااف  إىل ذلااا ، (108)العنااا  اجلنسااارحااااال    وق اااق و جماااد  ُتق اااق  ول وون إجااارا حااا  اااا
 .(109)على املدة الطويل وامالً  تقد  الربامي املتاح  للضحاي وعماً  ال

حمام ا  مجهوري  أفريق اا الوساطى احلزوما  رايتس ووت  ورابط   وأوصت من م  ه ومن -45
علن ااا  وال لااابس ف هاااا تو ااا  ف هاااا أن ال تساااام  علاااى  رساااال إىل اجلماعاااا  املسااالح  أبن توجاااش 
إبنشاا  وحاد  مت صصا  واخال واار  العادل ت الرابطا  . وأوصا(110)ماع العنا  اجلنساراإلطالق 

 رجمميبااواسااتحداث  ااي متعاادو الت صصااا ،  إىل اسااتناواً للتحق ااق   حاااال  العناا  اجلنساار 
بتقادل خادما  طب ا  ونفسا   اجتماع ا  جمان ا   3 الورقا  املشارتك  أوصتو . (111)حلماي  الضحاي

ومن ماا  ه ااومن  (113)من ماا  العفااو الدول اا  أوصاات. كمااا (112) ااحاي العناا  اجلنساارإىل وسااري  
التعاماال مااع العااامة والقضااا  علااى ك ف اا  بتاادري  الشاارط  والاادر  واملاادعة  (114)رايااتس ووتاا 

؛   مرتزب هااااومقا اااا ف هااااوالتحق اااق العنااا  القاااائم علاااى ناااو  اجلااانس حااااال  العنااا  اجلنسااار و 
ملزافح  العن  اجلنسر والتصدي لش، مبا   ذلا  وتنف ذها اسرتات ج   وطن    واإلسرا    إعداو

 النزاعا .املرتز    س اق العن  اجلنسر 

الصااااور عااان  1325قااارار الفريق اااا الوساااطى ب ُتااارت  أأن مجهوريااا  وأواااار  الرابطااا  إىل  -46
  العمل ااااا    ااااااً فعلاملااااارأ  علاااااى مشاااااارك  إذ إ اااااا ب تركاااااز ، التاااااابع لألمااااام املتحاااااد  جملاااااس األمااااان

 املسااوا  باة اجلنساةإماا لتحق اق ناساب  العتمااو  اي املتدابري الب تت ذ كما أ ا .  (115)االنتقال  
  االعتبااار عنااد التفاااوض علااى اتفاقااا  السااال  مااع اجلماعااا  املتعلقاا  ابملاارأ  خااذ املسااائل ألأو 

مراعاا  االحت اجاا  اخلاصا  للمقااتال  الساابقا  حلارص علاى اب الرابطا  أوصاتو . (116)املسلح 
املاااااذكور  مااااان قااااارار جملاااااس األمااااان 13و 8علاااااى النحاااااو الواجااااا  مااااان خاااااالل تنف اااااذ املااااااوتة 

ابختاااذ تاادابري حماادو  إلعاااو  أته اال أكاومي اا  السااال  والتنم اا  املسااتدام   . وأوصاات(117)ذافريمها اا
 . (118)، وإعاو  إوماجهم   اجملتمعاملرتبطة هبن  و تالاقاملاإلجمث 

تتازو  واااب  كثاريا    ُتاو الطاال  املسالمة   مجهوريا  أفريق اا الوساطى، ال ووفقًا -47
علااى الاارغم ماان أن مجهورياا  أفريق ااا الوسااطى قباال ساان الساوساا  عشاار  ويهجاارن مقاعااد الدراساا  

فتاا    احلاويا  عشار  مان عمرهاا ورو  أنباا  أبن فعلاى ساب ل املثاال، هذه املمارس  غري قانون  . 
ا  إىل املدرساا . مان الاذهومنعهاا خبماس مارا  منهاا لاى الازوا  مان رجال أكارب ع امالخر أُرغمات 

 .(119) ذه املمارسلو ع حد هلزاف   التدابري الختاذ ى االُتاو ابأوصو 
هاذا ينباع ، الُتااوبوجش عا   د املرأ . ووفقا لاملمار  للتم  ز وأعر  االُتاو عن أسفش  -48

 سا  . و (120)االجتمااعررماان االقتصااوي و احلالايت يضاا  إل هاا املعتقدا  الثقاف   من التم  ز 
، ا قبال اندالعاشموجووالذي كان ا  إىل تفاقم عد  املساوا  نز أوة ال، 2ا ورو   الورق  املشرتك  م

 .(121)امللز   واملرياثو م والعمل والوصول ل التعفرص   س ما عد  املساوا  بة اجلنسة  وال
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 األطفال  

 الااذين ميثلااون أوائاال الناازا  علااى األطفااالوقااع قلااق إاا  الن عاا 2أعرباات الورقاا  املشاارتك   -49
م اسااااااتغالهل  القضااااااا  علااااااى و  ماحت اجااااااادتلب اااااا  ت ظتلاااااا  احلزومااااااا    أخفقاااااا، و ه ااااااحاي
إىل أن اجلماعاا  املسالح  غاري التابعا  للدولا ، فضااًل  2وأوار  الورقا  املشارتك  . (122)وتعن فهم

 ملتعادو  األبعااو لتحق اقاملتزاملا  ا املتحاد  األماممبان فا هم أفاراو بعثا  عن أفراو القاوا  األجنب ا ، 
 . (123)جنس اً  وابستغالهلم ابألطفالابالجتار اُدموا مايل،    االستقرار

املن ارطة عادو األطفاال  ا ام  عان قلقهاا إاا  أكاومي   الساال  والتنم ا  املساتدام   وأعربت -50
قاد ر  من ما  ال ون سا   أواار  إىل أن تقريباا. و ما بارب يازواو ل بلاغ الضاع  الذي و   املسل  نزا   ال
املسالح    عاا  امارتبطة ابجلم 2018 لاول عاا  ، ومن  منهم فت ا ، كاانوا ةال  األطفالأبن 
ابعتماااو إطااار وطاا  واحااد يتماوااى مااع القااانون الاادويل إلعاااو  إومااا  األطفااال  وصاات. وأ(124)البلااد

(125)ماع اً اجتواقتصاويً و  همجمتمع املرتبطة ابلقوا  واجلماعا  املسلح   
. 

مجهوريا  أفريق اا للغايا    مرتفاع إىل أن معادل اوا  األطفاال  2وأوار  الورق  املشرتك   -51
أوصات و . (126)ى مرتب  من ح   و و  هذه ال اهر فهر   عداو البلدان العشر  األعلالوسطى 

حقاااوق أحزاااا  اتفاق ااا  يتفاااق ماااع  ل علاااى وجاااش السااارع اطفاااألمايااا  احلابعتمااااو مشااارو  قاااانون 
والتحق ق م اجلنسر استغالهللزش  عن حاال  للزفا ا  الالام  املوارو وا، و شد (127)الطفل

ضااامان حصاااول األطفاااال الضاااحاي علاااى سااابل التااادابري الزف لااا  باختااااذ و  ،(128)مواجهتهااااو  اف هااا
اُتااو ى أوصاو . (129)ي والنفسارسادلضمان وفائهم اجلمتزامل  خدما  على انتصا  قانون   و 

الايت  العقاواب املسلمة   مجهوري  أفريق ا الوسطى بتنف ذ أحزا  قاانون األسار  وقاانون  الطال 
  .(130)إوان  من خيرقهاالزوا ، و  لسناحلد األوم عة  ت

عان البدن ا  الايت لااَر   اد األطفاال املباور  العامل   إل ا  كل أوازال العقوبا  وأعربت  -52
ال و  أماكن الرعاي  البديل  والرعاي  النهاري  ا  املن  فال قانون لألط  البدن وب  قلقها من أن العق

كال أوازال هاذه   ح ارُ ل تم بشازل قطعار سن تشريعا  ب. وأوصت مراكز االحتجااواملدار  و 
(131)جت ز اللجو  إل هاقانون   وأذون لغا  أي وفو  إل، و   مج ع األوساط وب العق

.  

 األو اص ذوو اإلعاق   
تراعار ن أبو ،  التعلا م للجم اع للعماو  ابحلاقاحلزوم  توع   ب 3ر الورق  املشرتك  توص -53

 . (132)ماالحت اجا  اخلاص  لألطفال ذوي اإلعاق  من خالل إنشا  مراكز مت صص  لتعل مه

 نو األقل ا  والسزان األصل   
الاااذي  تم  ااازالم     مجهوريااا  أفريق اااا الوساااطى إىل أواااار  تنسااا ق   املن ماااا  اإلساااال -54

مان  تل  انتهاكا  حقوق اإلنساان، مل حاي إىل وقو  بعضهم ن   البلد، و و املسلميعاَمل بش 
القتل واالغتصا  والعن  القائم علاى ناو  اجلانس واخلطا  واإلعادا  خاار  نطااق القضاا  ب نها 
الاا  ح 3 000أكثار ماان أثنااا  النازا  املساال  ت أ اا سااجلت أعلناا. و (133)القسارياألطفااال ونقال 

(134)انطوة على أعمال عن اعتدا   1 130مشلت قوق اإلنسان  د املسلمة، حلانتها  
. 
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مان ح ا  االنضاما  إىل احلقال ملسالمة للتم  از تعارض ال وأعربت التنس ق   عن أسفها أيضا -55
العامااا  مثاال املااادار   التم  ااز موجاااوو   امللسسااا هاااذا . ووااادو  علااى أن (135)العااا  واملشاااارك  ف ااش

 .(137)  وازرومة اجتماع اً ثن مج ع ف ا  األقل ا  اإل أيضاً ش يطال أنعلى ، و (136)واملستشف ا 
 ةواملسا ح املسالمة مجهوريا  أفريق اا الوساطى جهاوو املصااحل  باة تزث  ن أب أوصتو  -56

  مج اااع هم التناسااا  ثااا لولب ااانهم  ديواجملااا الئاااماملاألخااارة عااارب فااات  اب  املشااااورا  واألقل اااا  
قاانون ملزافحا  التم  از حمار األفاراو واجلماعاا  إنفاذ و طب ق بتوأوصت كذل  جهوو املصاحل . 

 .(138)دون ل  زتطب َقش على اجلم ع بإنفاذ القانون الطل  من أجهز  من أي ل  ز؛ و 
التنو    مج ع الواارا  تقو  على عد  استبعاو أي كان وعلى س اسا  بتب    وأوصت -57

ومشااركتها واهل  ا  احلزوم ا  وامللسساا  العاما  وأجهاز  إنفااذ ا لقاانون لضامان لث ال األقل اا  
األخارة  تقادا املعع تشاج ع التناو  والتساام  ماأيضاا ب أوصاتو . (139)املساتوي ف ها علاى كال 
 . (140)  ن ا  التعل م

 ملشروون واخل اً اللجو  وا وملتمسواملهاجرون والالج ون   
باة   دائمااالواتباكا  الجرا   عدو املشروين واخل اً إىل تزايد  4أوار  الورق  املشرتك   -58

الشااااامال   و    شااااارقالالوساااااطى   و الشااااارق    الشااااامالاملنااااااطق   وال سااااا ما اجلماعاااااا  املسااااالح ، 
 قلا الً  اً عادوواروهاا إال الايت ال تزفار م ابواإىل جلا وا وإىل أن مع م الالج ة واخل اا ، (141)الغرب  

وصاول ةال  األوا اص إل هاا سا زيد مان الضاغة علاى املاوارو وقاد يرفاع مساتوة من السزان، و 
 . (142)واخل اً  ينشروالتوتر بة اجملتمع املض   وامل

القلاق إاا  االعتادا ا  الايت تساتهد  جمم عاا  املشاروين عن  4الورق  املشرتك   وأعربت -59
ااع  واخل اااً  وأساافر عاان  2014 عااا   كن ساا  فاطماا  ، علااى غاارار االعتاادا  الااذي تعاارض لااش جمم 
(143)جس م  أ رار

. 
أن احلزومااا  ب تت اااذ التااادابري الالامااا  غاااري احلزوم ااا  إىل  JUPEDEC ر  من مااا وأواااا -60

أناااش إىل ، و (144)ملشاااروين واخل ااااً الاااذين يتااادخلون ملسااااعد  اين حلمايااا  العااااملة   اجملاااال اإلنساااا
 بتعزياز احارتا  حقاوق العااملة   اجملاال اإلنسااين أوصاتو . (145)وائاموجاد  ار إنسااين ةمان و ي ال

مناااطق مجهورياا  أفريق اااا سااائر و   رق الشاا  ااا اجلنوباملنطقاا  الطاارق   حااال ُتسااة و ؛ (146)يتهاااومحا
محايااا  و اإلنساااان  ؛  ا املسااااعدح ااا  تقااادَّ  الوساااطى لتساااه ل وصاااول األوااا اص ازتااااجة إىل 

  املنااااطق ازاصااار  أو الااايت يصاااع  الوصاااول إل هاااا، ماااع  طااا اإلنسااااين والالعااااملة   اجملاااالة 
اجلماعاااا  إطاااال  و ، (147)اإلنساااان  الااايت ُتزااام الشااالون ملبااااو  ابالصاااار  تق  اااد الاحلااارص علاااى 

إبنشااا  ه  اا  وطن اا  تضاام  ثلااة عاان  . كمااا أوصاات(148)املن مااا  اإلنسااان   وورعلااى املساالح  
، وتوصااار احلزوماا  بتشاااج ع اجملتمااع املاادين إلجااارا  مشاااورا  حاااول القضاااي اإلنساااان   واإلئائ اا 

 .(491)املن ما  الدول   على التعاون مع من ما  اجملتمع املدين ازلر
باادعم ماان باارجممي لبنااا  مساااكن للمشااروين  أبن ُيسااتحدث 3وأوصاات الورقاا  املشاارتك   -61

 .(501)اجملتمع الدويل
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