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 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق

 الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٠١9 الثاين/نوفمرب تشرين ١٥-٤

 *اغامبي بشأن املصلحة صاحبة اجلهات من مةاملقد الورقات موجز  
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية علوماتم -أوالا  
 دو يددد  مراعدددا  مددد  ،١6/٢١و ٥/١ اإلنسدددا  حقدددو  جملددد  بقدددرا   عمددد ا  التقريدددر هددد ا أُعددد    -١

 اجلهدددا  مدددن جهددد  ١٥ مدددن املق مددد  املضلومدددا  لو قدددا  ملخددد  وهدددو الشدددام   الددد و   االسدددتضرا 
 احلدددد  ملتطل ددددا  وفقدددداا  مدددوج  شدددد   يف قدددد  يو  الشددددام ، الددد و   االسددددتضرا  إىل (١)املصددددل   صددداح  
 التقرير  وطول لما ال  لض د األقصى

 املصلحة صاحبة اجلهات من املقدمة املعلومات -اثنياا  
 وقحلقااااا الدولياااااة واهليئاااااات اآللياااااات مااااا  والتعااااااون الدولياااااة االلتزاماااااات نطااااااق -ألف 

 (٢)اإلنسان
 ال وليدد  املضاهدد ا  مددن الض يدد  توقيدد  يف اا تقدد م أحددر   غام يددا أ  ١ املشددةك  الو قدد  ذكددر  -٢

 ،٢٠١8 ل/س تمربأيلو  ويف  ٢٠١٧ يف احل وم  تغيري من  عليها والتص يق اإلنسا  حلقو  األساسي 
 مناهضدد  يدد فاقوات القسددر ، االختفددا  مددن األشددخا  مجيدد  حلمايدد  ال وليدد  االتفاقيدد  علددى التصدد يق ت  

 االختيدا   والربوتوكدول املهين ، أو ال إنساني  أو القاسي  الضقوب  أو املضامل  ضروب من وغريه يبالتض 
  (3)اإلع ا  عقوب  إلغا  إىل يرمي ال   والسياسي ، امل ني  ابحلقو  اخلا  ال ويل ابلضه  املل ق الثاين

 االسدددتضرا  نعددد املن ثقددد  الصددل  ذا  صددديا تو لاب أقدددر  غام يددا أ  3 املشدددرك  الو قددد  ذكددر و  -3
  (٥)نفددد   قددد  التوصددديا  أ  الو قددد  واعتدددرب   (٤)التضددد يب مناهضددد  اتفاقيددد  علدددى صددد ق و  السدددابق،
__________ 

 املت     ابألمم الت ريري  الةمج  دوائر إىل إ ساهلا ق   الوثيق  ه ه حترَّ  مل *
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 امل نيد  ابحلقدو  اخلدا  الد ويل ابلضهد  املل دق الثداين االختيدا   الربوتوكدول علدى اا أيضد غام يا وص ق 
 االسدددتضرا  عدددن املن ثقددد  لتوصددديا اب أقدددر  أ  بضددد   ،عددد ااإل عقوبددد  إلغدددا  إىل يرمدددي الددد   والسياسدددي 

  (٧)نف   ق  التوصيا  أ  الو ق  واعترب   (6)الصك ه ا على لتص يقاب السابق
 علدى ٢٠١8 عدا  يف غام يدا تصد يق النوويد  األسدل   علدى للقضدا  ال وليد  احلمل  والحظ  -٤

(8)النووي  األسل   حلظر املت    األمم مضاه  
. 

 الربوتوكددول علددى بضدد  صدد  ي مل ال لدد  أ  غام يددا يف اإلنسددا  حلقددو  الوطنيدد  اللجندد   ذكددر و  -٥
 ال إنسددداني  أو القاسدددي  الضقوبددد  أو املضاملددد  ضدددروب مدددن وغدددريه التضددد يب مناهضددد  التفاقيددد  االختيدددا  

  (9)املهين  أو
 أ  ٢٠١٧ عدا  يف األفريقدي ل حتداد التابضد  والشدضوب اإلنسا  حلقو  األفريقي  اللجن   أ و  -6

 اإلنسددا  حلقددو  ال وليدد و  اإلقليميدد  واهليئددا  املنظمددا  مدد    الدد  التضدداو  وتض يدد  إبحيددا  غام يددا التدد ا 
 هيئدددا  إىل املتدددةخر  التقدددا ير بتقددد م غام يدددا التددد ا  اا أيضددد  والحظددد اا إجيابيددد اا تطدددو   ميثددد  عليددد  واحلفدددا 

  (١٠)املضاه ا 
 للم لفددن دائمدد  دعددو  غام يددا إصدد ا  عدد   إ ا  مدد األ  خي دد عددن ١ املشددةك  الو قدد  وأعربدد  -٧
  (١١)اإلنسا  حقو  جملل  التابض  اخلاص  إلجرا ا اب

 (١٢)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -ابء 
 ال وليد  االتفاقيدا  من ع د على ص ق  غام يا أ  اإلنسا  حلقو  الوطني  اللجن  الحظ  -8

 يف بضددد  سدددن  يُ  مل الصددد و  هددد ه مضظدددم أ  اعتدددرب  نهدددا ل السدددابق، االسدددتضرا  منددد  اإلنسدددا  حلقدددو 
  (١3)لي احمل تشريضا ال
 يف اإلعاقدددد  ذو  األشدددخا  حقددددو  اتفاقيددد  تدددد م  مل غام يدددا إ  ٧ املشددددةك  الو قددد  وذكدددر  -9

  (١٤)٢٠١٥ عا  يف االتفاقي  على تص يقها  غم ،بض  احمللي القانوين اإلطا 
 ،اإلعدد ا  عقوبدد  إلغددا  أجدد  مددن ال سددتو  بضدد  تضدد ل مل اغام يدد أ  3 املشددةك  الو قدد  ذكددر و  -١٠

 اخلدددا  الددد ويل للضهددد  الثددداين االختيدددا   الربوتوكدددول علدددى لتصددد يقاب قامددد  غام يدددا أ  اا أيضددد م حظددد 
 سدددددددتخ ا ال وقددددددد  وإعددددددد   اإلعددددددد ا  عقوبددددددد  إلغدددددددا  إىل يرمدددددددي الددددددد   والسياسدددددددي  امل نيددددددد  ابحلقدددددددو 

  (١٥)ع ا اإل عقوب 
 الصل ، ذا  واحلقو  التض ري حلري  حم ود  محاي  يوفر ال ستو  أ  ١ ةك شامل الو ق  الحظ و  -١١

 تد مبراجض ال سدتو  سدتضرا ال جلند  كلفد   وق  دستو    إص ح بضملي  ملت م  احل وم  أ  وأوض  
 وجدد  علددى اللجندد  صدديتو  أ  يف أملهددا عددن ١ املشددةك  الو قدد  وأعربدد   (١6)ج يدد  دسددتو  صددياغ  بغيدد 

  (١٧)ال ستو  يف املضلوما  على احلصول يف احلق جإبد ا  الت  ي 
  اجلندائي القدانو  بد  يضدة  ال ال سدتو ، يف التضد يب حظدر  غدم أن  3 املشةك  الو ق  وذكر  -١٢

  (١8)حم د  كجرمي 
 اإلجدرا ا  وقدانو  اجلندائي القدانو  أ  اإلنسدا  حقدو  انتهاكدا  لضد اا غام يا مرك  وذكر -١3

 ين غدي أند  اا أيضد املركد  وذكدر  (١9)املما سدا  وأفضد  ال وليد  ملضدايرياب تتقي  ال جو الس وقانو  اجلنائي 
 يف احلدددق علدددى قدددانو ال يدددن  وأ  ال اذبددد ، واألخ دددا  والفتنددد  اجلندددائي ابلتشدددهري املتضلقددد  القدددوانن إلغدددا 

  (٢٠)السلمي االحتجاج
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 يف قضدددد  أفريقيددددا بر غدددد لدددد ول االقتصددددادي  اجلماعدددد  حم مدددد  أ  ٥ املشددددةك  الو قدددد  وذكددددر  -١٤
 الفتندد و  (،١٧9و ١٧8 املدداد  ) لقدد  اب تتضلددق اجلنددائي القددانو  يف مددواد إبلغددا  ٢٠١8 شدد اف/فرباير

 اإلنةنددددد  علدددددى ال ائفددددد  واملنشدددددو ا  (١8١و ٥9 املددددداد  ) ال اذبددددد  واألخ دددددا  (،٥٢و ٥١ املددددداد  )
  (٢١)احل م ست ة  أهنا إىل احل وم  إشا   والحظ  (،١٧3 )املاد 
 غام يددا التدد ا  األفريقددي ل حتدداد التابضدد  والشددضوب اإلنسددا  حلقددو  األفريقيدد  اللجندد   الحظددو  -١٥

 املتضلق قانو ال صياغ  اا أيض  والحظ اا إجيابي اا تطو   ذلك يف و أ  اإلع  ، وسائط قوانن ابستضرا 
  (٢٢)املضلوما  على ابالط ع

  (٢3)بض  ُيسن   مل اإلعاق  قانو  عرو مش أ  اإلنسا  حلقو  الوطني  اللجن  الحظ و  -١6
 تواجههدددا الدددي والت ددد ا  ملهمتهدددا تقيددديم إجندددا  إىل اإلنسدددا  حلقدددو  الوطنيددد  اللجنددد  نو هددد و  -١٧

 لدن احلدايل موا دهدا ومسدتو  اخلمس ، املضينن أعضائها لوالي  احمل د  سنوا  الث ث فة  أ  إىل انتهى
  (٢٤)بواليتها ل ضط ع كافي   ت و 
 خدد ل كاندد   االسددتخ ا ا  وكالدد  أ  اإلنسددا  حقددو  انتهاكددا  لضدد اا غام يددا مركدد  ذكددرو  -١8
 حددد  إىل ودعددد  ،اإلنسدددا  حقدددو  انتهاكدددا  صدددميم يف عامددداا  ٢٢ دامددد  الدددي السدددابق الدددرئي  واليددد 

  (٢٥)إلص حا ل إخضاعها ،الوكال  على اإلبقا  تقر  إ  يتضن، أن  و أ  الوكال  
 احمل ود الفهم بس ب حت اا  تش   ت ال ال امل ني  احلرا  محاي  أ  ٧ ك املشة  الو ق  ذكر و  -١9
 الشدرط  تد  يب برام  حتتو  الو  القانو   اذإنف جهود يف إدماجها وأمهي  اإلنسا  حقو  ومضايري لقيم
 مب دداد  الشدرط  ضدد اف مضرفد  عد   عددن سدفري مددا وهدو اإلنسدا ، حقددو  جمدال يف لتثقيدد ل عنصدر علدى

  علددى اا جيدد  اا تدد  ي  القددانو  إنفدداذ موظفددو يتلقددى ال ذلددك، إىل وابإلضدداف   (٢6)اإلنسددا  و حقدد ومضددايري
 انتهددددددددا  إىل امليدددددددد  ا تفدددددددداع إىل يدددددددد د  مددددددددا وهددددددددو الشددددددددغب، وم اف دددددددد  والت قيددددددددق اجلددددددددرائم كشدددددددد 
  (٢٧)اإلنسا  حقو 

 الااادوي القاااانون مراعااااة مااا  اإلنساااان  حبقاااوق املتعلقاااة الدولياااة االلتزاماااات تنفيااا  -جيم 
 نطبقامل ساينناإل

 القطاعات بني املشرتكة املسائل -1 

 (٢8)التميي  وع   املساوا   
 اهلويددددد  ومغددددداير  اجلنسدددددن امليددددد  وم دوجدددددي واملثليدددددن املثليدددددا  أ  6 املشدددددةك  الو قددددد  ذكدددددر  -٢٠

 التشريضا  وأ  والت ر ش والوصم التميي ي  لقواننل ُعرض  ي الو  ال اجلنسن صفا  وحاملي اجلنساني 
  (٢9)بض  تُلغ مل املثلي  اجلنسي  الض قا  جتر  الي
  (3٠)جمر مدددد  تدددد ال ال املثليدددد  اجلنسددددي  الض قددددا  أ  اإلنسددددا  قددددو حل الوطنيدددد  اللجندددد  وذكددددر  -٢١

 االجتمدداعي والوصددم املثليدد  اجلنسددي  الض قددا  جتددر  الددي التشددريضا  أتثددري أ  6 املشددةك  الو قدد  وذكددر 
 االبتددد ا  مدددن اا مناخددد ولددد وي ،اجلنسدددي مددديلهم إخفدددا  علدددى األشدددخا  مددد حيو  اخلدددو  مدددن مناخددداا  خيلدددق

 اهلويد  ومغداير  اجلنسدي امليد  وم دوجي واملثلين املثليا  حبق املضامل  سو  من أخر  وأش ال والفساد
  (3١)اجلنسن صفا  وحاملي اجلنساني 
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 سياسيةالو  دنيةامل قوقاحل -2 

 (3٢)شخص  ىلع واألمن واحلري  احليا  يف الفرد حق  
 الو قدد  ذكددر  السددابق، االسددتضرا  يف املدددُقر   الصددل  ذا  لتوصدديا اب االستشددهاد مضددر  يف -٢٢

 حندددددو أوىل كخطددددو   اإلعدددد ا ، عقوبدددد  اسددددتخ ا  وقدددد  ٢٠١8 يف أعلددددن غام يددددا  ئددددي  أ  3 املشددددةك 
  (33)إلغائها
 الدرئي  واليد  فدة  لخد  ا ت  د ، الوطنيد  االسدتخ ا ا  وكالد  أ  3 املشدةك  الو ق  وذكر  -٢3

 اإلعددد ا  أعمدددال أ  اإلنسدددا  حقدددو  م سسددد  وذكدددر   (3٤)القدددانو  نطدددا  خدددا ج إعددد اما  السدددابق،
 و غدم السابق  الرئي  عه  يف سيما وال غام يا، يف طوي  ألم  م ث  القانو  نطا  خا ج والتض يب

  كاندد  السددابقن، املسدد ولن ملسددا ل  خطددوا  واختاذهددا  ،التجدداو ا هدد ه إبهنددا  احلاليدد  احل ومدد   تضهدد
  (3٥)القانو  نطا  خا ج القت  أعمال يف اا أيض شري   هلا التابض  األمن قوا 
 جلدددرائماب املضنيددد  وحددد  الو  الوطنيددد  االسدددتخ ا ا  وكالددد  أ  اإلنسدددا  حقدددو  م سسددد  ذكدددر و  -٢٤

 أ  دو  شخا األ  احتجا يف السابق، الرئي  والي  خ ل تتواطدة، ما اا كثري   كان   شرط ال يف اخلطري 
 أ  وأضداف  سدنوا   حدى أو شدهو  مل   االنفراد  احل   يف وإبقائهم جرمي ، ا ت اب إىل تشري أدل 

 التهمإح أو إليهم  مسي  هتم توجي  دو  طويل   مني  لفةا  شخا األ احتجا  واصل  احلالي  احل وم 
 القانونيدددد  اإلجدددرا ا  وانتهاكددددا  واالحتجدددا  التضسدددفي اإليقددددا  عمليدددا  خدددد ل ومدددن احملاكمددد   إىل

 حم مد  علدى املوقدو  الشخ  عر  وجوب على ين  ال   احمللي القانو  غام يا انته   الواج  ،
  (36)ساع  ٧٢ غضو  يف
 يف تد خ ل  احلاليد  احل ومد  أ  علدى م شدرا  وجدود عد    غم أن  ٤ املشةك  الو ق  ذكر و  -٢٥
 الطريقد  يف الضقداب مدن فد  اإل مدن مدا قد  اا  هندا  أ  ي د و القضدائي ، والسدلط  األمني  األجه   عم 
 ذلدك ويتجلدى لشدرط  ل مراق تهدا يف السدابق  احل ومد  ات ضتد  الد   لنه ا م ر   الشرط ، هبا تضم  الي
 الناشدددطن أو املسددداملن املتظددداهرين علددى احلددداال  بضددد  يف القددد   الشددرط  هبدددا ألقددد  الدددي ال يفيدد  يف

  (3٧)اب و ي الرئ انتق وا ال ين
 حلقو  األفريقي  اللجن   وذكر   (38)م  ي  السجو  يف األوضاع أ  ٧ املشةك  الو ق  ذكر و  -٢6

 املضدددايري عدددن ال ضددد  كددد   بضيددد   السدددجو  يف األوضددداع أ  األفريقدددي ل حتددداد التابضددد  والشدددضوب اإلنسدددا 
 املدد انن، السددجنا  عددن  احملاكمدد  هددن السددجنا  فصدد  وعدد   االكتظددا ، يشددم  مبددا وال وليدد ، اإلقليميدد 
 حلقو  األفريقي  اللجن  شضرتو  السجو   ملوظفي اخل م  شروف سو  عن فض ا  السجو ، مرافق و دا  

 حدددق مدددن األجاندددب تجددد يناحمل حرمدددا  إ ا  اا أيضددد ابلقلدددق األفريقدددي ل حتددداد التابضددد  والشدددضوب اإلنسدددا 
  (39)غام يا يف ل ل هم الرمسين املمثلن أو أبسرهم االتصال

 (٤٠)القانو  وسياد  الضقاب، من اإلف   مسةل  ذلك يف مبا الض ل، إقام   
 إ ا  القلدددددق األفريقدددددي ل حتددددداد التابضددددد  والشدددددضوب اإلنسدددددا  حلقدددددو  األفريقيددددد  اللجنددددد  يسددددداو  -٢٧

 شدروف وسدو  القضدائين، املدوظفن عد د كفايد   عد   ذلدك يف مبدا الضد ل، إقامد  تضدة  الدي الت  ا 
  (٤١)القضائين للموظفن الوظيفي األمن  ض اوان اخل م ،

 الطدول إ ا  اا أيضد القلدق األفريقدي ل حتداد التابضد  والشدضوب اإلنسا  حلقو  األفريقي  اللجن  يساو و  -٢8
 الدددي الددد ا   وقددد  السدددجن يف كدددانوا  اا حمتجددد   ١9٠ حلدددوايل للم اكمددد  السدددابق االحتجدددا  لفدددةا  ضتدددادامل غدددري

 مركد  ذكدرو   (٤٢)سدنوا  س   مل   االحتياطي احل   يف يق   بضضهم وكا  ،٢٠١٧ نيسا /أبري  يف أجرهتا
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 الضسدد ري   الوحدد  يف أعضددا  أهنددم يُدد عم ،أشددخا  عدد   أ  اإلنسددا  حقددو  انتهاكددا  ضدد اال غام يددا
 وذكر  (٤3)هتم إليهم ُتوج   أ  دو  سنتنال قراب  االحتجا   هن كانوا  “األدغال مغاوير” ابسم املضروف 

 الدتهم، هد ه سد ب وي دن إلديهم  املوجهد  التهم س ب بض  احملتج ين من الض ي  سراح أُطلق أن  اا ضأي
 هد ال  ملقاضدا  سياسدي  إ اد  ودوجد عد   اإلنسا ، حقو  انتهاكا  لض اا غام يا مرك  ير  ماحس 
  (٤٤)واملوا د الق  ا  إىل ابالفتقا  السلطا  ت  ع  وإ  حى شخا األ
 يواجههدددا الدددي والصددضواب  احملاكمدددا ، إجددرا  يف التقددد   بدددط  أ  ٧ املشددةك  قددد الو   ذكددر و  -٢9

 يف احملتجد ين املتهمدن األشدخا  عد د ا تفداع إىل أد  ال فال  شروف استيفا  يف املتهمو  األشخا 
  (٤٥)اإلنساني  من األدىن احل  إىل تفتقر ظرو  يفو  االكتظا  من أوضاع
 إ ا  قلقهددا عددن األفريقددي ل حتدداد التابضدد  والشددضوب اإلنسددا  قددو حل األفريقيدد  اللجندد  أعربدد و  -3٠

 يف والتددةخ ر ابإلعدد ا ، مددنهم كثددري  علددى احمل ددو  املدد انن السددجنا  حماكمدد  يف الض الدد  جهددا إ ادعددا ا 
  (٤6)طضوهنم إىل االستماع

 بددن يمددافو  ،القضددائي اجلهددا  داخدد  القدد  ا  إىل اا افتقددا   هنددا  أ  ٢ املشددةك  الو قدد  ذكددر و  -3١
  (٤٧)لألطفال الض ل إقام  يف مصل   صاح   أخر  جها 

ددددبو  -3٢  واملصدددداحل  احلقيقدددد  جلندددد  إبنشددددا  اإلنسددددا  حقددددو  انتهاكددددا  لضدددد اا غام يددددا مركدددد   ح 
 املسدددتن ي  األدلددد  لتددةمن ال  مددد  اجلهددود بددد ل يف احل ومددد  أتخددر إ ا  ابلقلدددق شددضر ل نددد  والتضويضددا ،

  (٤8)السابق  الوطني  االستخ ا ا  وكال  حمفوظا  نأتم مث  ،وحفظها واملوقضي 

 (٤9)السياسي  واحليا  الضام  احليا  يف املشا ك  يف واحلق األساسي  احلرا   
 حريدد  محايدد و  لتض يدد  اخُتدد   الددي ابخلطددوا  اا علمدد احلريدد  عددن للدد فاع الدد ويل الت ددال  أحدداف -33

  (٥٠)اخلطوا  ه ه مث  اختاذ تواص  أ  غام يا على أ  و أ  األدا ،
 إىل تددد عو توصدديا  السدددابق االسددتضرا  خدد ل أيددد   م يدداغا أ  ١ املشدددةك  الو قدد  وذكددر  -3٤
 وحريدد  اإلعدد   وسددائط حريدد  تض يدد  ذلددك يف مبددا ،(٥١)ال وليدد  للمضددايري اا وفقدد التض ددري حريدد  وضددما  تض يدد 

 مبدا التقيي يد ، القدوانن تض ي ل اا حت ي  أكثر توصيا  وأقر  اإلنسا ، حقو  عن وامل افضن الص فين
  (٥٢)واالتصاال  املضلوما  وقانو  اجلنائي القانو  ذلك يف
 مددن ١8١و ٥9و ٥٢و ٥١ املددواد واسددتخ ا  سددرا  اسددتمرا  أ  ٤ املشددةك  الو قدد  ذكددر و  -3٥

 املضدددد ل( )القددددانو  واالتصدددداال  املضلومددددا  قددددانو  مددددن )ألدددد (١٧3و ١38 واملددددواد اجلنددددائي، القددددانو 
  (٥3)اإلع   وسائط وحقو  لتض ريا حري  يرهب الطف ، قانو  من 6١ واملاد  ،٢٠١3 لضا 
 و ا   شد لتها الدي اإلع   وسائط قانو ب املضني  الوطني  لجن ال أ  ١ املشةك  الو ق  ذكر و  -36

 ابلنهدددو  وكلفددد  غام يدددا، يف الصددد اف  احتددداد مددد  ابلتضددداو  ل تصددداال  األساسدددي  واهلياكددد  اإلعددد  
 التض دددري، حريددد  علدددى تددد ثر الدددي األخدددر  ريضا والتشددد اإلعددد   وسدددائط قدددوانن إصددد ح أعمدددال  ولبددد

 املضلومدا  قدانو  من أل  ١٧3 املاد  إلغا  مشل  التوصيا  من اا ع د ٢٠١8 أا /مايو يف أص   
 اجلندددددددائي ابلتشدددددددهري املتضلقددددددد  واألح دددددددا  (،٢٠١3 يف املض لددددددد  )بصددددددديغت  ٢٠٠9 لضدددددددا  واالتصددددددداال 

 أند  ١ املشدةك  الو قد  ذكدر و   (٥٤)اجلنائي( القانو  من ٥٢ )املاد  والفتن  اجلنائي( القانو  من ١٧8  اد)امل
 جتددرم إلغددا  ذلددك يف مبددا اإلعدد  ، وسددائط حريدد  إصدد حي أعمددال جدد ول أ  يدد عم أ  الضددرو   مددن

 التضددوي  قددانو   غدداإل ين غددي ذلددك، إىل وابإلضدداف   (٥٥)والتشددهري الفتندد  أفضددال مددن أبهنددا توصدد  أفضددال
  (٥6)الضمومين املوظفن عن الشامل  احلصان   ف   أج من ،٢٠٠١ لضا  ل(املض )
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 الن و على اإلع  ، لوسائط مستقل  جلن  إنشا  يرافق أ  جيب أن  ١ املشةك  الو ق  ذكر و  -3٧
 مددن الرابدد ،  الفصدد سدديما وال واالتصدداال ، املضلومددا  قددانو  علددى قانونيدد  إصدد حا  إدخددال املقددةح،
  (٥٧)ال ث حمتو  يف الت خ  من التنفي ي  السلط  مت ن الي الص حيا  تن ي  أج 
 السدددابق الدددرئي  واليددد  خددد ل سدددن  ٢٢ بددد لقرا شددده   غام يدددا أ  ٤ املشدددةك  الو قددد  ذكدددر و  -38

 حريد  عأوضدا  حتسدن  احل دم، احلاليد  احل ومد  تدويل وبضد   (٥8)التض دري حريد و  االجتمداع ي حر  يف اا تراجض
 من خو  دو  أنفسهم عن التض ري يف عام ، بصف  اا،أحرا   واملواطنو  الص فيو  وأص ح والرأ  التض ري

 يُ   مل احلرا  هب ه يتص  فيما اا متوقض كا   ال   التا  ت ولال أ  غري املقاضا   أو للتوقي  التضر 
  (٥9)بض  مثا ه
 تغيددددري مندددد  غام يددددا إىل عددددادوا املنفيددددن نالصدددد في مددددن اا عدددد د أ  ١ املشددددةك  الو قدددد  وذكددددر  -39

  (6٠)السددابق  احل ومدد  ظدد  يف حمظددو   كاندد   إع ميدد  منافدد  تشددغي  وأُعيدد  ،٢٠١٧ عددا  يف احل ومدد 
 ،إليهدا الضدود  من ال ل  من فروا ال ين الص فين بض  مت ن  غم أن  اإلنسا  قو ح م سس  وذكر 

 واالجتمددداع  حتجددداجل سدددلمي  عمليدددا  بسددد ب جددد و وحيت األفدددراد فيهدددا يوقددد  الدددي احلددداال  تددد ال ال
 تغيدري بضد  اإلعد   وسائط موظفي على االعت ا  حاال  إىل اإلشا   مضر  ويف  (6١)موجود  والتض ري
 علدى الضقداب مدن اإلفد   وأ  املتهمدن، مدن أ     ل  مسا تتم مل أن  ٤ املشةك  الو ق  ذكر   ،احل وم
  (6٢)التض ري حلري  اا خطري  اا هت ي  يش   نتهاكا اال ه ه مث 
 يف جر  الي الرائسي  االنتخااب  عشي  قام ، السابق  اإلدا   أ  ١ املشةك  الو ق  وذكر  -٤٠

 عدد   مددن الددرغم وعلددى ال وليدد   امل املددا  مجيدد  وتضليددق اإلنةندد  بغلددق ،٢٠١6 الثدداين/نوفمرب تشددرين
 تض دريال ريد حب حتيدق أخدر  أخطدا  توجد  ،االنتخدااب  إجدرا  مند  اإلنةند  غ  إل سج   أ  وجود
 علددى جتددر  الددي أنشددطتهم بسدد ب شددخا األ مقاضددا  يف احلاليدد  احل ومدد  شددروع مدد  اإلنةندد ، علددى

  (63)اإلنةن 
 احمل مددد  بروتوكدددول مدددن (6)3٤ املددداد  مبوجدددب أصددد    غام يدددا أ  ١ املشدددرك  الو قددد  وذكدددر  -٤١

 إىل امل اشر الوصول ني إم ا احل ومي  غري للمنظما  يتيح إع نا  والشضوب، اإلنسا  حلقو  األفريقي 
  (6٤)احمل م 

 تشددغ  اذ مددنخف   واحملليدد  الوطنيدد  امل سسددا  يف املددرأ  متثيدد  أ  ٧ املشددرك  الو قدد  وذكددر  -٤٢
  (6٥)الوطني  اجلمضي  يف اا مقض  ٥8 من فقط مقاع  ٥ النسا 

 (66)الر  أش ال مجي  حظر  
 ابألطفدال ل جتدا  ومقص  منشة بل  ت ال ال غام يا أ  اإلنسا  حلقو  الوطني  اللجن  ذكر  -٤3

  (6٧)اجلنسي االستغ ل ألغرا 
 مدن السدابق االسدتضرا  خ ل أي هتا الي التوصي  تنف  مل غام يا أ  ٢ املشرك  الو ق  وذكر  -٤٤
 االجتدددا  م اف ددد  إىل الراميددد  امل ددداد ا  ملددد ع ال وليددد  والشدددراكا  الددد ويل التضددداو  فوائددد  د اسددد ” أجددد 

  (68)“منها األقصى احل  وحتقيق واألطفال النسا  وخباص  ابألشخا ،
 االجتماعي، الوصم بضوام  حماف األطفال على اجلنسي االعت ا  أ  ٢ املشرك  الو ق  وذكر  -٤٥

  وقد الشدرط   إىل حلداال ا عدن اإلبد   دو  حتدول الدي الصدم  وثقافد  الم االهتا، أو األسر  وضغوف
 الددي هددي الطفدد ، محايدد  وسياسددا  ونظددم القددانو  إنفدداذ يضددة  الدد   ضددض وال الصددم  ثقافدد  ت ددو 
  (69)اجلنسي االستغ ل من األطفال محاي  ضض  إىل ت د 
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 (٧٠)اخلصوصي  يف احلق  
 ،٢٠١3 لضددا  واالتصدداال  املضلومددا  قددانو  مددن عشددر الثالددث اجلدد   أ  ٥ املشددرك  الو قدد  ذكددر  -٤6

 إخضداعهاو  االتصداال  اعدةا  جييد  اخلصوصدي ، ومحايد  الشخصدي  ال يدان  مضاجلد  سدةل مل املخصد 
 لنشغ  دُ املددد توجيددد  سدددلط  املخدددت  الدددو ير القدددانو  وميدددنح القدددانو   وإنفددداذ الت قيقدددا  ألغدددرا  لمراق ددد ل

  (٧١)ي قضائ  قاب  دو  االتصاال ، ابعةا  للقيا  اخل ما  ومق مي

 والثقافية االجتماعيةو  االقتصادية احلقوق -3 

 (٧٢)االجتماعي الضما  يف احلق  
 حاجدد  هنددا  أ  األفريقددي ل حتدداد التابضدد  والشددضوب اإلنسددا  حلقددو  األفريقيدد  اللجندد   ذكددر  -٤٧
  (٧3)االقتصادي  االجتماعي  ابحلقو  الس ا  متت  تتيح برام  بتنفي  لتضجي ل

 (٧٤)الص   يف احلق  
 الرعايدددد   دا   هددددو األمومدددد  وفيددددا  مضدددد ل ا تفدددداع سدددد ب أ  قددددياألفري التنميدددد  صددددن و  ذكددددر -٤8

 اهلياكد  وضدض  الصد ي ، الرعايد  مرافدق كفايد   وعد   املد  بن، الط ين املهنين إىل واالفتقا  الص ي ،
 واملتاحددد ، يسدددو  املو  ال افيدد  الصددد ي  الرعايددد  لتددوفري خطدددوا  اختددداذ غام يددال بددد  ال أنددد  و أ  األساسددي  

  (٧٥)مابوتو بروتوكول من (٢)١٤ املاد  م  يتوافق مبا
 اجلنسدددي  الصددد   ومضلومدددا  خددد ما  علدددى احلصدددول إم انيددد  أ  6 املشدددةك  الو قددد  وذكدددر  -٤9

 ومغداير  اجلنسدي امليد  وم دوجدي واملثليدن للمثليا  خمصص  خ ما  توج  ال وأن  حم ود ، واإلجنابي 
  (٧6)اجلنسن صفا  وحاملي اجلنساني  اهلوي 

 (٧٧)التضليم يف احلق  
 بددد اد  تتضلدددق توصددديا  السدددابق، االسدددتضرا  يف أيددد   غام يدددا أ  ٧ املشدددةك  الو قددد  ذكدددر  -٥٠

 علددى احلصددول فددر  وحتسددن ،ال  اسدد  قاعددا  مددن أكددرب عدد د وتشدديي  ابملدد ا  ، االلت ددا  مضدد ال 
 أشدا  و   (٧8) أخدر  أمدو  بدن مدن اإلعاقد ، ذو  لألشخا  التضليم وضما  ،بنوعيت  واال تقا  التضليم

 دوا األ إىل تفتقر الضام  الضادي  امل ا   وأ  اإلعاق  ذو  لألشخا  خمصص  م ا   وجود ع   إىل
  (٧9)اإلعاق  ذو  األشخا  احتياجا  لتل ي  امل  بن واملوظفن ال  م 
 تضلددددديم سددددديما وال التضلددددديم، تض يددددد  إىل اهلادفددددد  التضلددددديم سياسددددد  أ  ٧ املشدددددةك  الو قددددد  وذكدددددر  -٥١

 تشدد   تدد ال ال التضلدديم نوعيدد  م ئمدد  عدد  و  واملرافددق املددوا د كفايدد   عدد   ل ددن  النجدداح حتقددق الفتيددا ،
  (8٠)التضليم يف احلق إعمال أما  اا حت 
 حاجد  هندا  أ  األفريقدي ل حتداد التابضد  والشدضوب اإلنسدا  حلقدو  األفريقيد  اللجند   وذكر  -٥٢
  (8١)ال ل  أحنا  يف اخلاص  االحتياجا  ذو  طفالألل وال عم امل ا   من امل ي  توفري إىل

 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -٤ 

 (8٢)النسا   
 ،(83)السددابق االسددتضرا  يف غام يددا أيدد هتا الددي الصددل  ذا  التوصدديا  إىل اإلشددا   مضددر  يف -٥3

 إىل الراميدد   وميدد احل واجلهددود القددوانن وفددر  مددن الددرغم علددى أندد  اإلنسددا  حلقددو  الوطنيدد  اللجندد  ذكددر 
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 مشددد ل  اجلنسدددن بدددن ملسددداوا ا عددد   ت قدددى ،للمدددرأ  والسياسدددي  واالجتماعيددد  االقتصدددادي  قيددداد ال تض يددد 
 ثقافيد و  اجتماعيد  مضتقد ا  إىل مضظم  يستن  ال   للتميي ، والفتيا  النسا  تضر  ويستمر  ئيسي ،
 ،األمهدا  وفيدا  مضد ل وا تفداع ،طفدالاأل و واج ،لدإلنث التناسدلي  األعضدا  تشوي  يتس بو  وديني  
 التضلدديم علددى احلصددول فددر  كفايدد   وعدد   ،االنتخابيدد  اهليئددا  يف التمثيدد  قل دد و  ،القددوانن إنفدداذ وضددض 
 اللجن  والحظ   (8٤)اإلنسا  حبقو  ال ام  النسا  تمت ل ابلغ تقيي  يف أخر ، أمو  ضمن ،والضم 
 حظدددر أجددد  مدددن ٢٠١٥ عدددا  يف تض يلددد  جدددر  ٢٠١٠  لضدددا املدددرأ  قدددانو  أ  اإلنسدددا  حلقدددو  الوطنيددد 
  (8٥)لإلنث التناسلي  األعضا  تشوي 
 إ ا  ابلقلددددق األفريقددددي ل حتدددداد التابضدددد  والشددددضوب اإلنسددددا  حلقددددو  األفريقيدددد  اللجندددد  شددددضرتو  -٥٤

 ،هبددا والتمتدد  الرجدد  مدد  متسدداوي  حقددو  علددى احلصددول يف والفتيددا  النسددا  تواجههددا الددي الت دد ا 
 والتميي  الضن  من واحلماي  اإلجنابي ، واحلقو  ،يضااأل   حقو  على ابحلصول يتضلق مافي ذلك يف مبا

  (86)والتقالي  والضادا  األبو  النظا  بس ب

 (8٧)األطفال  
 حظيددد  واحددد   وتوصدددي  (88)غام يدددا بتةييددد  حظيددد  توصددديا  ثددد ث إىل اإلشدددا   مضدددر  يف -٥٥

 القدانوين اإلطدا  يف اا حتسدن ٢ املشدةك  الو قد  الحظ  ،(89)السابق االستضرا  يف جان ها من ابإلحاط 
 األطفددال  واج حيظددر الدد   ،٢٠١6 لضددا  ضدد لامل األطفددال قددانو  اعتمدداد  افددق األطفددال حلمايدد  الددوطي
  (9٠)لل واج ي قانون اا سن   سن  ١8 وحي د
 أ  طفدددالاأل ضددد  متدددا   الدددي ال  نيددد  الضقوبددد  أشددد ال مجيددد  إلهندددا  الضامليددد  امل ددداد   وذكدددر  -٥6

 واملد ا   النها يد  الرعايد  ومرافدق ال  يلد  الرعايد  وم سسدا  املند ل يف مشدروع  لألطفال ال  ني  الضقوب 
 يف مبدا األمداكن، مجيد  يف ال  ني  الضقوب  صراح  حيظر تشري  سن إىل ودع  اإلص حي   وامل سسا 

 الدد ف  ذلددك يف مبددا ،اسددتخ امها عددن لدد فاعل تسددا  الددي القانونيدد  احلجدد  مجيدد  وإلغددا  املندد ل، يف ذلددك
  (9١)ن لي  اإل الضا  القانو  يف “املضقول  التةدي ي  الضقوب ” حبج 

 (9٢)اإلعاق  ذوو األشخا   
 للتميي  يتضرضو  ي الو  ال اإلعاق  ذو  األشخا  أ  اإلنسا  حلقو  الوطني  اللجن  ذكر  -٥٧

 ،الضددا  والنقدد  الضامدد  األساسددي  واهلياكدد  االجتماعيدد ، قواملرافدد اخلدد ما  إىل الوصددول حم وديدد  ويضددانو 
 كفايد   وعد   االئتمانيد ، التسدهي   علدى احلصدول فر  وضض  السياسي ، املشا ك  وانض ا  وال طال ،

  (93)التةهي  مراك 

 (9٤)اللجو  وملتمسو وال جئو  املهاجرو   
 لنرح  دُ املدد مددن اا مت ايدد  اا عد د تسددتق   غام يددا أ  اإلنسددا  حلقدو  الدد ويل االستشددا   املركدد  ذكدر -٥8
 تل يدد  أجدد  مددن سدديما ال لن،رح  دُ املدد لألشددخا  الدد عم بتددوفري مل مدد  غام يددا  إ قددالو   خمتلفدد  بلدد ا  مددن

  (9٥)الفردي  احتياجاهتم
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