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  ةمقدمة عام
 جمللس حقوق   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ بالقرار    هذا التقرير عمالً   أُِعَد  -١

 ١٥ املـؤرخ  ٦٠/٢٥١اإلنسان املنشأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة رقـم      
الدول األعضاء يف وقد أُسنِدت إىل جملس حقوق اإلنسان مهمة إخضاع . ٢٠٠٦ مارس/آذار

منظمة األمم املتحدة الستعراض دوري شامل حول طريقة وفائها بالتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال 
يف مجهورية أفريقيا الوسـطى  يستعرض اجمللس احلالة يف سويف هذا السياق،     .حقوق اإلنسان 

  .٢٠١٣يف عام عة عشرة املقرر عقدها دورته الساب
                 باملبادئ التوجيهية الـيت اعتمـدها جملـس حقـوق اإلنـسان مبوجـب               وعمالً  -٢

، اتبعت مجهورية أفريقيا الوسطى منهجيـة       ٢٠١١يوليه  / متوز ١٩ املؤرخ   ١٧/١١٩ املقرر
  .  املعلومات من امليدانواستقاءمجع البيانات 

 ٦٢٣ ٠٠٠يقيا الوسطى يف قلب القارة األفريقية وتبلغ مساحتها         تقع مجهورية أفر  و  -٣
، ومجهوريـة   من الشمال تشاد  وحتدها  . نسمة ٤ ٢١٦ ٦٦٤كيلومتر مربع، وعدد سكاهنا     

 مـن   ، ومجهورية الكونغو الدميقراطية    من الغرب  ، ومجهورية الكامريون   من الشرق  السودان
  .من اجلنوب الغريب ، ومجهورية الكونغواجلنوب

، ومركـزين   دائرة ٧١، و مقاطعة ١٦ إىل   رياًاوتنقسم مجهورية أفريقيا الوسطى إد      -٤
  .قرية ٩ ٠٠٠ و، بلدية١٧٥للرقابة اإلدارية، و

األساسـية،  شـواغلها   تعترب مجهورية أفريقيا الوسطى مسألة حقوق اإلنسان مـن            -٥
رية اإلنـسان   وتضفي أمهية قصوى على املبادئ األساسية للحقوق املدنية والسياسية، أي ح          

  .وحرمته وعدم التمييز ضده
ويقوم اقتصاد أفريقيا الوسطى أساساً على تصدير املنتجات الزراعيـة ومنتجـات              -٦

 منواً قليالً، أما اجملال االقتصادي فيعاين من        وال يعرف النشاط الصناعي أال    . غاباتالتعدين وال 
  .الكساد املايل العاملي

  :تعاقبوا على رئاسة اجلمهوريةن فيما يلي أمساء الرؤساء الذيو  -٧
  ؛السيد دافيد داكو: ١٩٦٠ •
  ؛السيد جان بيديل بوكاسا: ١٩٦٦ •
  ؛السيد دافيد داكو الثاين: ١٩٧٩ •
  ؛السيد أندريه كولينغبا: ١٩٨١ •
  ؛السيد آنج فيليكس باتاسي: ١٩٩٣ •
  .السيد فرانسوا بوزيزي: ٢٠٠٣ •
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  تطور حالة حقوق اإلنسان   -أوالً  

  اإلطار املؤسسي  -ألف  
صدر  الذي ،٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧على الصعيد املؤسسي، ينص دستور        -٨

، علـى فـصل     ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ املؤرخ   ٣٩٢-٠٤القانون رقم   مبوجب  
  : جمال حقوق اإلنسانيف ديدة بعض التعديالت اجلالسلطات وعلى 

ـ          )أ(   ة، احملـاور   يضع رئيس اجلمهورية ورئيس الدولة، بصفته السلطة التنفيذي
الرئيسية للسياسة الوطنية، ويتوىل رئيس الوزراء، أي رئيس احلكومة، مهمة حتديـد هـذه              

  السياسة وتنفيذها؛
 اإلذن على القـوانني و    تضطلع السلطة التشريعية بدور هام بالتصويت فعلياً        )ب(  

  بالتصديق على االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛
  السلطة القضائية احلريات وحقوق اإلنسان األساسية؛تكفل   )ج(  
 على ضمان وكفالـة     التللمجلس األعلى لالتصا  األساسية  تنصب املهمة     )د(  

  حرية الصحافة؛ 
حتسني العالقات بني املواطنني  يف  اجمللس الوطين للوساطة أساساًتتمثل مهمة  )ه(  

  من أجل محاية حقوقهم وتعزيزها؛
 ٠٥٤-٩٩السامية حلقوق اإلنسان مبوجب املرسوم رقم       أنشئت املفوضية     )و(  
  . وأُحلقت مبكتب رئيس الوزراء١٩٩٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

  اإلطار القانوين   -باء  

   الوطينالصعيدعلى   -١  
كرس مسألة  اليت ت  ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧دستور  ،  ١٧ إىل   ١املواد من    •

  يقيا الوسطى؛تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجهورية أفر
   قانون العقوبات؛بشأن ١٩٦١يوليه / متوز١٨ املؤرخ ٢٣٢-٦١القانون رقم  •
قـانون  املتعلـق ب  ١٩٦٢ينـاير  / كانون الثاين  ١٥ املؤرخ   ٢٦٥-٦١القانون رقم    •

  اإلجراءات اجلزائية؛
 املتعلق بقانون العمل يف مجهورية أفريقيا الوسطى، الـذي          ٦١/٢٢١القانون رقم    •

  مال القطاع العام، والقطاع شبه العام، والقطاع اخلاص؛ تطبق أحكامه على ع
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بعـض  الذي يعّدل ويكّمل     ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٠ املؤرخ   ٩٩/٠١٦األمر رقم    •
 املتعلق بالنظام األساسي    ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٤ املؤرخ   ٩٣/٠٠٨ أحكام األمر 

  ؛)٢٦ إىل ٢١راجع املواد من (العام للوظيفة العمومية يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
 املتعلق حبماية املرأة    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ املؤرخ   ٣٢-٠٦القانون رقم    •

  من العنف يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛
               واملعـدَّل بالقـانون     ١٩٩١سـبتمرب   / أيلول ٢٥ املؤرخ   ،٠٠٩-٩١القانون رقم    •

 بإنشاء اللجنة الوطنية  املتعلق،١٩٩٦يناير / كانون الثاين ١٠ املؤرخ   ٠٠٣-٩٦رقم  
  حلقوق اإلنسان؛

 املتعلق حبرية االتصال، الذي     ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٢ املؤرخ   ٠٠٢-٠٥األمر رقم    •
  ينص على إلغاء جترمي جنح الصحافة؛

 الذي ينظم عمل اجلمعيـات      ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢١ املؤرخ   ٠٤-٠٢القانون رقم    •
  ى؛واملنظمات غري احلكومية يف مجهورية أفريقيا الوسط

   الذي ينظم اجلمعيات؛١٩٦١مايو / أيار٢٧ املؤرخ ٦١/٢٣٣القانون رقم  •
   املتعلق بالنهوض بالفتيات؛١٩٦٦مارس / آذار٣١ املؤرخ ٢٦-٦٦األمر رقم  •
 الـذي يتـضمن     ١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ املؤرخ   ٠١٣-٩٧القانون رقم    •

  قانون األسرة يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛
املتعلق بوضـع    ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٠٠٧-٠٠القانون رقم    •

 ٢٠٥-٠٢ رقـم  مرسوم تطبيقهاألشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتهم والنهوض هبم، و      
  ؛٢٠٠٢أغسطس / آب٦املؤرخ 

 ٢٠ املـؤرخ    ٢١٢-٦١ املعدِّل ألحكـام القـانون رقـم         ٥٤-٦٤القانون رقم    •
  فريقيا الوسطى؛ قانون اجلنسية يف مجهورية أواملتعلق ب ١٩٦١أبريل /نيسان

 ومحاية املتعلق باحلرية النقابية     ،١٩٨٨مايو  / أيار ١٥ املؤرخ   ٨٨/٠٠٩القانون رقم    •
  التنظيم النقايب؛

  ؛)٦ و٢الديباجة، املادتان (ميثاق املصاحلة الوطنية  •
  مالك الدولة؛أل واملنظِّم ١٩٦٤يناير / كانون الثاين٩ املؤرخ ٤١-٦٣القانون رقم  •
  ؛١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢٥ة اتفاقات بانغي املؤرخ •
  توصيات جلنة التشاور واحلوار؛ •
  ؛)٢٠٠٣سبتمرب /أيلول(احلوار الوطين وثائق  •
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              / كـانون األول   ٢٠ إىل   ٥توصيات احلوار الـسياسي الـشامل املعقـود مـن            •
  ؛٢٠٠٨ديسمرب 

  .اتفاقات ليربوفيل األوىل والثانية الرامية إىل إهناء األعمال العدائية •

  على الصعيد الدويل  -٢  

  الصكوك القانونية الدولية املصدق عليها     
  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ •
          / آذار ١٦ -االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري              •

  ؛١٩٧١مارس 
              / أيـار  ٨ -العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            •

  ؛١٩٨١مايو 
  ؛١٩٨١مايو / أيار٨ -العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  •
  ؛١٩٨٦أبريل / نيسان٢٦ -امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب  •
          / حزيـران  ٢١ -االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة             •

  ؛١٩٩١يونيه 
  ؛١٩٩٢أبريل / نيسان٢٣ -تحدة املتعلقة حبقوق الطفل اتفاقية األمم امل •
  ؛٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣ -النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  •
اتفاقية مكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             •

  ؛٢٠٠٢يوليه / متوز٣ -أو املهينة 
 ٨ - الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية          لعهدل االختياريالربوتوكول   •

  ؛١٩٨١مايو /أيار
 ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٤ و ١٣ و ٦ و ٤ و ٣ و ٢اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقـم        •

 ١٠٠ و٩٩ و٩٨ و٩٥ و٩٤ و٨٨ و٨٧ و٨١ و٦٧ و٦٢ و٥٢ و٤١ و٢٩ و٢٦و
 ١٢٢ و ١٢٠ و ١١٩ و ١١٨ و ١١٧ و ١١٦ و ١١١ و ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠١و
  ؛١٨٢ و١٥٨ و١٥٥و ١٥٠ و١٤٤ و١٤٢ و١٣٨ و١٣١و

                 املصدق عليهـا    الثقايف اتفاقية اليونسكو املتعلقة حبماية وتعزيز تنوُّع أشكال التعبري        •
  ؛٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٥يف 
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الربوتوكول اإلضايف املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية واخلـاص باالتفـاق بـشأن             •
             / متـوز  ٣ وحصاناهتم املـصدق عليـه يف        امتيازات أعضاء احملكمة اجلنائية الدولية    

  ؛٢٠٠٨يوليه 
بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة أفريقيـة            •

  ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٠حلقوق اإلنسان والشعوب املصدق عليه يف 
  ؛٢٠٠٦يوليه / متوز٣اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املصدق عليها يف  •
صدق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب احلدود والربوتوكوالت املتصلة هبا امل           •

  .٢٠٠٦يوليه / متوز٣عليها يف 

  ية الدولية اجلاري التصديق عليهاالصكوك القانون    
 املتعلقة بالسكان القبليني والسكان األصليني      ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •

  ؛)ديق جاريةإجراءات التص(
بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا            •

  ؛)إجراءات التصديق جارية(
  .م املتحدة اخلاص بالشعوب األصليةإعالن األم •

   القانونية اليت مل يصدَّق عليهاالصكوك    
ب بشأن إنشاء حمكمة الربوتوكول اإلضايف للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعو •

  أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛
   وحقوق اإلنسان؛ةلاالربوتوكول اخلاص باحملكمة األفريقية للعد •
  كمة؛وامليثاق األفريقي بشأن الدميقراطية واالنتخابات واحل •
  ؛ ومكافحتهاالتفاقية األفريقية املتعلقة مبنع الفساد •
د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعه    •

  إلغاء عقوبة اإلعدام؛هبدف العمل على 
  اتفاقية القضاء على االرتزاق يف أفريقيا؛ •
  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ •
ظاهر اخلاصة مبشكالت الالجـئني يف       امل اليت حتكم اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية      •

  يا؛أفريق
  ؛)١٩٥٤(اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة  •
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  ؛)١٩٥٤(االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية  •
  ؛)١٩٥٧(اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة  •
  ؛)١٩٧٣(االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها  •
  ؛)١٩٨٥(ياضية أللعاب الريف ااالتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري  •
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة     مناهضة  الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية      •

  .أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  آلية تعزيز حقوق اإلنسانالتقدم احملرز يف  أوجهحتديد   -ثانياً  

  التدابري     

  لفائدة الفئات الضعيفة    

  ولية قيد التصديقك القانونية الدالصكو  -١  
 املتعلقة بالسكان القبليني والسكان األصليني      ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •

  ؛)إجراءات التصديق جارية(
بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا            •

  ؛)إجراءات التصديق جارية(
  .عوب األصليةم املتحدة اخلاص بالشإعالن األم •

  غري املصدق عليهاالصكوك القانونية الدولية   -٢  
الربوتوكول اإلضايف للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة  •

  أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛
   وحقوق اإلنسان؛ةلاالربوتوكول اخلاص باحملكمة األفريقية للعد •
  مة؛ كوة واالنتخابات واحلن الدميقراطيامليثاق األفريقي بشأ •
  ؛ ومكافحتهاالتفاقية األفريقية املتعلقة مبنع الفساد •
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     •

  إلغاء عقوبة اإلعدام؛هبدف العمل على 
  اتفاقية القضاء على االرتزاق يف أفريقيا؛ •
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  ة مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛االتفاقية الدولية حلماي •
اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجـئني يف             •

  أفريقيا؛
  ؛)١٩٥٤(اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة  •
  ؛)١٩٥٤(االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية  •
  ؛)١٩٥٧(اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة  •
  ؛)١٩٧٣(الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها االتفاقية  •
  ؛)١٩٨٥(االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية  •
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           •

  ؛ اسية أو الالإنسانية أو املهينةأو العقوبة الق
  ظر تشويه األعضاء التناسلية؛ حي الذي ٢٠٠٦غاياسي لعام قانون بان •
القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلزائية اجلديدان اللذان حيميـان األشـخاص            •

  . الضعاف

   ومحايتهاالتدابري واآلليات الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  التدابري     

  التدابري املتخذة لفائدة الفئات الضعيفة    

  املرأة   -١  
:  على أنه  ٣ من املادة    ٢ يف الفقرة    ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ٢٧دستور  ينص   •

ال جيوز إخضاع أي أحد للتعذيب أو االغتصاب أو سوء املعاملة أو غريهـا مـن               "
  ؛"ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املتعلـق  و ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٠١٤-٩٧القانون رقم   يؤكد   •
هذا القانون األمـر    يكمل  و. بالتوجيه والتدريب على جمانية وإلزامية التعليم للجميع      

   الذي يكفل التحاق الفتيات باملدارس؛١٩٦٦الصادر يف عام 
 املتعلـق بالـصحة     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٠ الصادر يف    ٠٠٥-٠٦القانون رقم    •

  اإلجنابية؛
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املتعلق حبمايـة   و ٢٠٠٦ديسمرب  /ألول كانون ا  ٢٧ املؤرخ   ٠٣٢-٠٦القانون رقم    •
  املرأة من العنف يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛

املتعلق بإلغاء ممارسة ختان    و ١٩٦٦فرباير  / شباط ٢٢ الصادر يف    ٦٦/١٦األمر رقم    •
   أفريقيا الوسطى؛أحناءالبنات يف مجيع 

طأة الفقر إنشاء جلنة قطاعية ُتعىن باملساواة بني اجلنسني، وتعمل على التخفيف من و            •
  ؛٢٠٠٨مايو / أيار١٤يف 

          يف إنشاء جلنة ملتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة                 •
  .٢٠٠٧عام 

  الطفل   -٢  
 أمهيـة كـبرية     ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ من دستور    ٧ و ٦املادتان  تويل   •

  حلقوق الطفل؛
ي إىل محاية األطفال من التجاوزات الـيت        قانون العمل على تدابري متنوعة ترم     ينص   •

أسوأ أشكال العمل اليت ميكن أن      ومن  ميكن أن يتعرضوا هلا، وتضر بنموهم الطبيعي        
   هلا؛ايااألطفال ضحيقع 

عدة أحكام هامـة    ) قيد التنقيح (اجلنائية  قانون العقوبات وقانون اإلجراءات     يكرس   •
  ترمي إىل محاية األطفال؛

فقد تعهدت مجهورية   . ١٩٩٢مايو  / أيار ٢٣قوق الطفل يف    التصديق على اتفاقية ح    •
 من هذه االتفاقية، باختـاذ كافـة التـدابري      ٤أفريقيا الوسطى، طبقاً ألحكام املادة      

  ؛ املعترف هباالتشريعية واإلدارية وغريها من التدابري الالزمة إلعمال حقوق الطفل
 الصادر  ٠١٣-٩٧ رقم   االعتراف بوضع الطفل يف أفريقيا الوسطى مبوجب القانون        •

  ؛١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١١يف 
 ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٨ يف   ١٨٢التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         •

  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال؛
 الذي حيدد جنسية الطفـل      ١٩٦٣مايو  / أيار ٦ الصادر يف    ٤٠٦-٦٣القانون رقم    •

 مـواطين زواج مدين شرعي، وتكون األم من       الذي يولد لزوجني مل يربطهما عقد       
  ؛ الوسطىأفريقيا

املتعلق باإلعالن  و ١٩٦٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ الصادر يف    ٢٣-٦٤القانون رقم    •
 .القضائي بشأن األبوة
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  التدابري املؤسسية وغريها  -٣  
  وزارة التربية الوطنية؛ •
  وزارة األسرة والشؤون االجتماعية؛ •
  وزارة الصحة والسكان؛ •
  :ارة الشباب والرياضة والثقافةوز •

  ؛ألحداثلإنشاء حمكمة  •
  اعتماد قرار وزاري مشترك ينظم دور سينما الفيديو؛ •
  اعتماد قانون النظافة؛ •
  ثالثة؛اللوالية لجتديد برملان األطفال  •
  ؛تعميم اتفاقية حقوق الطفل من خالل احللقات الدراسية املختلفة •
  سي؛ اليوم العاملي للطفولة يف إطار مؤسوضع •
  ؛١٩٩٣أبريل / نيسان٢٦إنشاء جلنة وطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية الطفل يف  •
  يف قضايا النفقة؛من حماكم القضاء العام اللجوء إىل حمكمة  •
  ؛القّصر سوء معاملة التاللجوء إىل النيابة العامة يف حا •
تقدمها منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة،         اليت   املتعددة إتاحة املساعدات  •

األمم املتحدة للسكان، والصندوق العاملي، وبرنامج األمم املتحدة        وصندوق  
 لفائدة األطفال يف خمتلـف      ة الصحة العاملية، والبنك الدويل    اإلمنائي، ومنظم 

  .القطاعات كالتعليم والصحة والثقافة والعدالة

  األشخاص ذوو اإلعاقة   -٤  
ألشخاص بـشكل   اهتماماً خاصاً ل   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧دستور  يويل   •

  ؛عام، مبن فيهم املعوقون
 من هذا الدستور مبوجب القانون الظروف واحلمايـة         ٩ من املادة    ٤تكفل الفقرة    •

  ؛املعترف هبا للمعوقني
                   واملرســوم١٩٦٠يونيــه / حزيــران٢٠ الــصادر يف ٦٠/٩٥القــانون رقــم  •

   حبماية األشخاص؛ واملتعلقان١٩٦١يونيه / حزيران٢٠ الصادر يف ٦١/١٠٧رقم 
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املـنظم للجمعيـات،   و ١٩٦١مـايو  / أيار٢٧ الصادر يف   ٦١/٢٣٣القانون رقم    •
املنظم للمنظمات غري   و ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢١ الصادر يف    ٠٠٤-٠٢والقانون رقم   

   إنشاء مجعيات األشخاص ذوي اإلعاقة؛أجازاحلكومية الذي 
واملتعلـق   ٢٠٠٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠  يف الصادر ٠٠٧-٠٠القانون رقم    •

التنفيـذي رقـم    ومحايتهم والنهوض هبم ومرسومه     األشخاص ذوي اإلعاقة    بوضع  
  .٢٠٠٢أغسطس / آب٦ الصادر يف ٢٠٥-٠٢

وتتمثل أوجه التقدم الذي أحرزته مجهورية أفريقيا الوسطى على صعيد املؤسـسات       -٩
  : فيما يلي

 والتضامن الـوطين،    وزارة األسرة والشؤون االجتماعية   مديرية وإدارة داخل    إنشاء   •
األوىل ، تعىن   ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٥ الصادر يف    ٢٣٧-٠٢مبوجب املرسوم رقم    

  ؛وتعين الثانية بالنهوض هبم اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة بإعادة
  إنشاء مركز لتعليم وتدريب الصم واملكفوفني؛ •
ديسمرب مـن   /األول كانون   ٢٠االحتفال باليوم الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة يف         •

  كل سنة؛
  األوملبيـة  لأللعابالنهوض برياضة األشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار اللجنة الوطنية           •

  ؛للمعوقني
  ؛املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقةلمنظمات ل منح اإلعانات •
 يف الوظيفة العموميـة     األشخاص ذوي اإلعاقة   يف املائة إلدماج     ١٠ختصيص حصة    •

  . لكفاءاهتموفقاً

  ليات اإلثنيةاألق  -٥  
 مجهورية أفريقيـا الوسـطى يف ديباجـة        كرست   إعمال حقوق اإلنسان،     إطاريف    -١٠

األشـخاص  سـيما    ، ال األشخاصأضعف   محاية   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧دستور  
  :واألقلياتالذين يعيشون يف أوضاع هشة 

ـ احلكومة عملية التصديق علـى اتف     أطلقت  من أجل تعزيز محاية هذه الفئات،        • ة اقي
 إعداد مشروع قانون يتعلـق حبمايـة        وشرعت يف  ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     

  الشعوب األصلية يف مجهورية أفريقيا الوسطى والنهوض هبا؛ 
  االنضمام إىل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛عملية  •
  متثيل الشعوب األصلية يف احلكومة؛ •
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ـ      •  تـشرين   ١٧ املـؤرخ  ٠٢٢-٠٨انون رقـم    اعتماد قانون الغابات مبوجب الق
 الشعوب األصلية يف إدارة الغابات يف مجهوريـة         الذي يشرك  ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

  .أفريقيا الوسطى

  كبار السن  -٦  
باالعتراف بأهنم فئة من الفئات الضعيفة، وقد شكلوا  " املسنون"حيظى كبار السن أو       -١١

         والقـانون   ١٩٦١مـايو   / أيـار  ٢٧ الـصادر يف     ٦١/٢٣٣القانون رقم   مجعيات مبوجب   
جلمعيات واملنظمـات غـري   اللذين ينظمان ا ٢٠٠٢مايو / أيار٢١ الصادر يف   ٠٤-٠٢رقم  

  . لألشخاص املسننيوقد انضوت هذه اجلمعيات حتت لواء احتاداحلكومية، 
وزارة الشؤون االجتماعية واألسرة والتضامن الوطين، حيتفل األشخاص        وبدعم من     -١٢
  . ون كل سنة بيوم خاص هبماملسن
 مشروع قانون يتعلق حبماية األشخاص املسنني، عالوة علـى          وُتعد احلكومة حالياً    -١٣

  .هماعتماد خطة عمل وطنية ترمي إىل تعزيز ومحاية حقوق

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -رابعاً  

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية  -ألف  

  ويف السالمة املهنية احلق يف العمل   -١  
تكفـل  " علـى أن     ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧  من دستور  ٩تنص املادة     -١٤

 ويف  ،مجهورية أفريقيا الوسطى جلميع مواطنيها احلق يف العمل، ويف بيئة سليمة، ويف الراحـة             
ـ     وتضمن هلم ظروفاً  . تلبية احتياجاهتم ملتطلبات التنمية الوطنية     ة  مواتية لنمائهم بفضل سياس

  ".…فعالة عمالة 
  :  مجهورية أفريقيا الوسطى مجلة من القوانني اهلامة يف هذا الصدد، من بينهاولدى  -١٥

  ؛٢٠٠٩قانون العمل واملعدل عام املتعلق ب ٦١/٢٢١القانون رقم  •
  ؛١٩٥٩مارس / آذار١٨االتفاقية اجلماعية املؤرخة  •
 الصادر ٠٠٨-٩٣ رقم  املعدِّل واملكّمل لبعض أحكام األمر     ٠١٦-٩٩القانون رقم    •

 واملتعلق بالنظام األساسي العام للوظيفة العموميـة يف         ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٤يف  
 ١٠ الـصادر يف     ١٧٢-٠٠مجهورية أفريقيا الوسطى واملرسوم التنفيـذي رقـم         

  ؛٢٠٠٠يونيه /حزيران
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املتعلق بإنشاء وكالـة    و ١٩٩٩مايو  / أيار ١٩ الصادر يف    ٠٠٨-٩٩القانون رقم    •
  .يا الوسطى للتدريب املهين والعملأفريق

  احلق يف التعليم  -٢  
  :التدابري القانونية والتدابري األخرىعلى مستوى   -١٦

املتعلـق  و ١٩٩٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٧ الصادر يف  ٩٧ القانون رقم    يشكل •
  هامة يف جمال التعليم؛خطوة بتوجيه التربية الوطنية 

، طبقاً لتوصيات املؤمتر العـام      )٢٠١٥-٢٠٠٣( خطة عمل التعليم للجميع      أُِعّدت •
  تأخذ بعني االعتبار االحتياجات اخلاصة للفتيات والنساء؛اليت للتعليم والتدريب، 

 املعـدات   ببنـاء  احلكومة يف ميدان التعليم يف مجهورية أفريقيا الوسـطى           وتضطلع •
املدرسية، وإتاحة دورات التكوين املكثفة، ودورات جتديد املعـارف للمدرسـني،           

  .وتوظيف املعلمني، وإنشاء املدارس يف اجلماعات احمللية

  احلق يف الصحة   -٣  
يتعني على الدولة السهر علـى      "على أنه   أفريقيا الوسطى    من دستور    ٦تنص املادة     -١٧

  ".الصحة البدنية واملعنوية لألسرة
ـ      تتضمن التدابري اليت اختذهتا احلكومة يف ميدان الصحة       و  -١٨  رى،             ، يف مجلة تـدابري أخ

  :ما يلي
  ؛)٢٠١٥-٢٠٠٦(وضع خطة وطنية جديدة للتنمية الصحية  •
املواليد اجلدد  ومعدل وفيات األمهات    تشغيلية لتعجيل احلد من     إعداد وتنفيذ خطة     •

  ؛)٢٠١٥-٢٠٠٤(
اآلباء اإليدز من /ةإعداد وتطبيق برنامج للوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشري       •

  ؛األطفالإىل 
  عداد وثيقة سياسة وطنية يف جمال الصحة اإلجنابية وخطة لتنفيذها؛إ •
بشأن األمراض املنقولة جنسياً، وعلى رأسـها فـريوس         االتصال  اإلعالم والتعليم و   •

   واملالريا؛،اإليدز/ةنقص املناعة البشري
  تلقيح وتوزيع الناموسيات املعالَجة مببيدات احلشرات؛التنظيم محالت  •
  ؤسسات يف جمال الصحة وقدرات العاملني فيها؛تعزيز إمكانيات امل •
  ؛الضعفاءإتاحة الرعاية الشاملة لليتامى وغريهم من األطفال  •
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  مكافحة مرض السل وغريه من األمراض املستوطنة؛ •
املتعلق بالصحة  و ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٠املؤرخ   ٠٠٥-٠٦اعتماد القانون رقم     •

  ؛)٢٩ و٢٨ و٢٧راجع املواد (اإلجنابية 
 الذي حيدد حقـوق     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٢ الصادر يف    ٠٣٠-٠٦ن رقم   القانو •

  ؛اإليدز/ةوالتزامات األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري
 ٢٠١٠-٢٠٠٨لحد من الفقر للفتـرة      لستراتيجية  الورقة ا الوجتدر اإلشارة إىل أن      •

  .تدابري ذات صلةتنص على تضع يف اعتبارها مسألة الصحة و

   الفقرمكافحة  -٤  
   األمن، وتعزيز السلم، ومنع نشوب الرتاعات؛ إعادة :١الركن 

   تعزيز احلكم الرشيد ودولة القانون؛:٢لركن ا
  ؛قطاعاته إعادة بناء االقتصاد وتنويع :٣الركن 
  . تنمية رأس املال البشري:٤الركن 

  احلقوق الثقافية  -باء  
حيق لكـل   : " على أنه  ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ٢٧ من دستور    ٧تنص املادة     -١٩

االستفادة وتكفل اجلمهورية لكل من الطفل والبالغ حق        . شخص الوصول إىل مصادر املعرفة    
  ".… الثقافةوالتعليم من 
 ٢٠٠٦مـايو   /أيـار  ١٠ املؤرخ   ٠٠٢-٠٦ويشكل اعتماد وإصدار القانون رقم        -٢٠

لثقافيـة يف مجهوريـة أفريقيـا        للممارسة ا  واملتعلق بامليثاق الثقايف للجمهورية إطاراً قانونياً     
  .الوسطى

 حتدد هـي أيـضاً    اليت   إىل توصيات احلوار السياسي الشامل       وجتدر اإلشارة أخرياً     -٢١
  .شروط اإلعمال الفعال حلقوق اإلنسان

وصدقت مجهورية أفريقيا الوسطى على اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعـبري              -٢٢
  .٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاين٥ يفالثقايف 
تنفيذ السياسة الثقافية يف مبسؤولية وزارة الشباب والرياضة والفنون والثقافة وتضطلع   -٢٣
  . أحناء البلدمجيع
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  احلقوق املدنية والسياسية  -جيم  
  .اختذت مجهورية أفريقيا الوسطى تدابري هامة إلعمال احلقوق املدنية والسياسية  -٢٤

  مبدأ عدم التمييز  -١  
  . على املستوى التشريعي والتنظيمياُتخذت تدابري من خالل بدأ  هذا املطُّبق  -٢٥

أو يشجع يف أي من أحكامـه        ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧مل ينص دستور     •
  ؛على انتهاج سياسة قائمة على التمييز

مرة أخرى التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز            يشهد   •
االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       على   و ١٩٧١س  مار/ آذار ١٦العنصري يف   

مكافحة احلكومة  على رغبة    ١٩٩١يونيه  /  حزيران ٢١أشكال التمييز ضد املرأة يف      
  .البلدكل أشكال التمييز يف 

  واحلياة حق الفرد يف احلماية  -٢  
حترام حياة الفـرد    ال اهتماماً خاصاً    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧يويل دستور     -٢٦
ميع جلللفرد حرمة ال جيوز املساس هبا وينبغي : "ايته، إذ ينص يف مادته األوىل على ما يليومح

  ." مطلقاًموظفي السلطة العامة وكل املنظمات االلتزام باحترام شخصه التزاماً
لكل فرد احلـق يف احليـاة ويف        "الدستور صراحة على أن     هذا   من   ٣وتنص املادة     -٢٧

  ".…السالمة اجلسدية 
واملتعلـق   ١٩٦١يوليه  / متوز ١٨ الصادر يف    ٢٣٩-٦٢وتكفل أحكام القانون رقم       -٢٨

 ١٥ الـصادر يف     ٢٦٥-٦١ القانون اجلنائي جلمهورية أفريقيا الوسطى والقانون رقم         بإنشاء
الالحقة املعدِّلة والنصوص اجلنائية  قانون اإلجراءات واملتعلق بإنشاء ١٩٦١يناير /كانون الثاين

  . ته الشخصيةيف احلياة ويف محايمحاية فعالة حلق الفرد قيد املراجعة،  املوجودة حالياً
 تعبرياً عن عزم الدولة على محاية حق         بأنواعها ويشكل إنشاء وزارة العدل واحملاكم       -٢٩

  .وأمنه الشخصيالفرد يف احلياة 

  احلق يف عدم التعرض للتعذيب  -٣  
 صـراحة   ٢٠٠٤ديسمرب  /ن األول  كانو ٢٧من دستور    ٣ من املادة    ٢تنص الفقرة     -٣٠

            قاسـية الملعاملـة  اإلسـاءة أو  أو اال جيوز تعريض أحد للتعذيب أو االغتـصاب       "على أنه   
 وكل من ثبت ارتكابه هلذه األفعال، سواء أكان فـرداً أو موظفـاً              .هينةاملأو  الالإنسانية  أو  

  ".طبقاً للقانونحكومياً أو منظمة، يعاقب 
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 مجهورية أفريقيا الوسطى على اتفاقية مكافحة التعذيب وغريه مـن           ويسهم تصديق   -٣١
، يف تعزيز   ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٣ضروب العقوبة واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف          

  .مكافحة التعذيب يف البلد

  حرية تكوين اجلمعيات  -٤  
 احلرية إذ تنص     هذه ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ دستور    من ١٢تكفل املادة     -٣٢

جلميع املواطنني احلق يف أن يكوِّنوا حبريـة مجعيـات، وجتمعـات، وشـركات،              "على أن   
  ".لقوانني واألنظمة املعمول هبال مطابقتهاومؤسسات ذات منفعة عامة، شريطة 

 املنظم للجمعيات و ١٩٦١مايو  /أيار ٢٧ الصادر يف    ٢٣٣-٦١القانون رقم   ومسح    -٣٣
 م للمنظمات غري احلكومية   املنظو ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢١صادر يف    ال ٠٠٤-٠٢والقانون رقم   

  . البلدأحناءإنشاء عدة مجعيات ومنظمات غري حكومية يف مجيع ب
ضمان حرية تكـوين    لوتعمل وزارة الداخلية على املستوى املؤسسي بشكل فعال           -٣٤

  .اجلمعيات

  احلق يف االجتماع  -٥  
 الوجدانحرية " على أن ٢٠٠٤ديسمرب  /ل كانون األو  ٢٧ من دستور    ٨تنص املادة     -٣٥

 مكفولة للجميع ضمن الـشروط الـيت حيـددها          واالجتماع وحرية ممارسة الشعائر الدينية    
  ".القانون
الـسهر  مسؤولية   ، على الصعيد املؤسسي   ، وزارة الداخلية واألمن العام    وُتسند إىل   -٣٦
  . حسن تطبيق هذا احلق وممارستهعلى

  حرية الصحافة   -٦  
حرية ضمان  " على أن    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ من دستور    ١٣نص املادة   ت   -٣٧

  ".شريطة احترام حقوق اآلخريناإلعالم والتعبري ونشر اآلراء بالكلمة والقلم والصورة، 
 الصحافة املكتوبـة ووسـائط   ومن الناحية العملية، جتسدت حرية الصحافة بوجود    -٣٨

  .أنشطتها بانتظاماإلعالم العامة واخلاصة اليت متارس 
تنظيم حرية الصحافة مبقتضى األمر     لجهاز  كنشاء اجمللس األعلى لالتصال     يشهد إ و  -٣٩

على رغبة احلكومة يف كذلك ، ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول ٣١ الصادر يف    ٠٢٠-٠٤رقم  
  . حرية الصحافةضمان ممارسة
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  حرية التنقل  -٧  
              / كـانون األول   ٢٧  مـن دسـتور    ٤  من املادة  ٢يرد مبدأ حرية التنقل يف الفقرة         -٤٠

           حرية التنقل مضمونة للجميع ضـمن الـشروط الـيت         : " إذ تنص على أن    ٢٠٠٤ديسمرب  
  ". حيددها القانون

  حلرية النقابيةا  -٨  
  . التنظيم النقايب حق٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ٢٧ من دستور ١٠ تضمن املادة   -٤١
             مبوجـب القـانون     احلكوميني حبقهم يف ممارسة التنظيم النقايب      للموظفنيوُيعترف    -٤٢

 ١٤ الـصادر يف     ٠٠٨-٩٣رقـم   األمـر   ل لبعض أحكام     املعدِّل واملكمِّ  ٠١٦-٩٩رقم  
، واملتعلق بالنظام األساسي العام للوظيفة العمومية يف مجهورية أفريقيـا          ١٩٩٣يونيه  /حزيران

  .٢٠٠٠يونيه / حزيران١٠ الصادر يف ١٧٢-٠٠الوسطى، واملرسوم التنفيذي رقم 
 اتفاقية ملنظمة العمل الدولية دليل على       ٤٥وتصديق مجهورية أفريقيا الوسطى على        -٤٣

  .احترامها احلق النقايب
  .ومصاحلهمبست نقابات تدافع عن حقوق العمال قانون أفريقيا الوسطى ف ويعتر  -٤٤

  حقوق املشردين   -٩  
ه إثر املالحظات اليت أبدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عنـد           جتدر اإلشارة إىل أن     -٤٥

راجع  (٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٣ و ١٢استعراضها التقرير الدوري جلمهورية أفريقيا الوسطى يف        
CCPR/C/SR.2373 و ،SR.2374(     جمال احلقوق املدنيـة     يفالتالية  سائل  امل، أُحرز تقدم بشأن 

  .والسياسية

  ات يف جمال حقوق اإلنسان أفضل املمارس  -خامساً  

، وقانون العدالـة    اجلنائية، وقانون اإلجراءات    اجلنائيلقانون  لاملشاريع املنقحة     -ألف  
  العسكرية

فيما يتعلـق مبـدة احلـبس       ) قيد املراجعة ( اجلديد   اجلنائيةينص قانون اإلجراءات     •
  ت؛االحتياطي على إتاحة املساعدة القانونية للمحتجزين منذ بداية اإلجراءا

بانـدورو وبوسـانغوا    بناء وترميم السجون يف املدن الكربى مثل سيبوت وكاغا           •
  وبومسبيلي وبوزوم؛ايت ريببريوباتانغافو و

  تدريب حراس السجون ومديريها؛ •
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  نزع الطابع العسكري للسجون؛ •
  .بو وبيم بانغيسجيناجلنسني يف عدم االختالط بني  •
  : ما يلي٢٠١٠عام  املنقَّح ١٩٩٧عام لويتيح قانون األسرة   -٤٦

  املساواة يف احلقوق بني األطفال الطبيعيني واألطفال الشرعيني؛ •
  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية؛ •
  تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة؛ •
  جترمي وحظر تشويه األعضاء التناسلية؛ •
  اعتماد خطة عمل ملكافحة العنف ضد املرأة؛ •
  .تعويض الضحايا •

  اًاإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفي واالختفاء القسر  -باء  
  .مل تعد هذه الظواهر قائمة باستثناء بعض احلاالت املعزولة   -٤٧

  عقوبة اإلعدام  -١  
تطبيق مبدأ عقوبة اإلعدام وينص عليها ) قيد املراجعة (اجلنائيةجيدد قانون اإلجراءات     -٤٨
  ).يد املراجعة، مشروع القانون اجلنائي ق١٧املادة (اجلنائية قضايا يف ال

  استقالل السلطة القضائية  -٢  
 استقالل السلطة القـضائية عـن       ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧يضمن دستور      -٤٩

 إىل مجلة   وميكن حتديد مدى استقالل السلطة القضائية استناداً      . السلطتني التنفيذية والتشريعية  
  .ة، وحمكمة التمييزمن القرارات اليت أصدرهتا احملكمة الدستورية، وجملس الدول

   ومحايتهااآلليات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان  -سادساً  
  مـن التـدابري    لبلدان األخرى، عدداً  نفذت مجهورية أفريقيا الوسطى، على غرار ا        -٥٠

 من اآلليات ذات الصلة باحلقوق احملمية سواء كانت حقوقاً مدنية أو سياسية             وأنشأت عدداً 
  .أو ثقافية أو غريها من حقوق اإلنسانأو اقتصادية أو اجتماعية 

  اآلليات الوطنية احلكومية  -ألف  
  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واحلكم الرشيد؛ •
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  وزارة العدل؛ •
  وزارة الصحة؛  •
  اجمللس الوطين للوساطة؛ •
  ؛التأهيلاللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وهي قيد إعادة  •
  اجمللس األعلى لالتصال؛ •
  ؤون االجتماعية والتضامن الوطين؛وزارة األسرة والش •
  وزارة الصحة العامة والسكان؛ •
  وزارة التربية الوطنية؛ •
  .وزارة الرياضة والفنون والثقافة •

  اآلليات غري احلكومية  -باء  
تنشط يف مجهورية أفريقيا الوسطى العديد من منظمات اجملتمع املدين من أجل تعزيز               -٥١

  .حقوق اإلنسان ومحايتها

  ت غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنساناملنظما  -١  
  احلركة املسيحية إللغاء التعذيب؛ •
  حركة الدفاع عن حقوق اإلنسان؛ •
 حلقـوق    الـدويل  االحتـاد رابطة أفريقيا الوسطى حلقوق اإلنسان، وهي عضو يف          •

  اإلنسان؛
 الـدويل حلقـوق     االحتـاد منظمة الرأفة والنهوض باألسر املنكوبة، وهي عضو يف          •

  اإلنسان؛
  صد أفريقيا الوسطى حلقوق اإلنسان؛مر •
  مجعية النساء احلقوقيات يف أفريقيا الوسطى؛ •
  مجعية أفريقيا الوسطى ملكافحة العنف؛ •
  اللجنة األسقفية من أجل العدل والسلم؛ •
  .مرصد إرساء حكم القانون •
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ومثة منظمات أخرى مثل املنظمة النسائية جلمهورية أفريقيـا الوسـطى، ومنظمـة        -٥٢
رصد أفريقيا الوسطي لالنتخابات والدميقراطية، وهي منظمات غري متخصصة يف          الشبان، وم 

جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، لكنها تتعاون مع شبكة املنظمات غري احلكومية اليت تدافع 
  .عن حقوق اإلنسان

  النقابات   -٢  
  االحتاد املسيحي لعمال أفريقيا الوسطى؛  )أ(  
  فريقيا الوسطى؛االحتاد الوطين لعمال أ  )ب(  
  االحتاد النقايب لعمال أفريقيا الوسطى؛  )ج(  
  منظمة النقابات احلرة للقطاعات العامة وشبه العامة واخلاصة؛  )د(  
  االحتاد العام لعمال أفريقيا الوسطى؛  )ه(  
  .االحتاد النقايب لعمال أفريقيا الوسطى  )و(  

  اآلليات القضائية وغري القضائية  -جيم  

  قضائيةاآلليات ال  -١  
 مؤسـسات مكلفـة     وأنشأتسنَّت مجهورية أفريقيا الوسطى العديد من النصوص           -٥٣

  . والسهر على احترامهاحقوق اإلنسانبرصد 

  احملكمة الدستورية    
 ألي  ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٧ من دستور    ٧٣ من املادة    ٣تتيح الفقرة      -٥٤

 إىل احملكمة الدستورية لتنظـر يف       شخص يرى أنه تضرر بسبب قانون من القوانني أن يلجأ         
  .مدى مطابقة هذا القانون للدستور

  حمكمة التمييز    
يف املسائل القضائية اليت يعرضها عليها رئيس اجلمهوريـة  يها  رأ حمكمة التمييز    تبدي   -٥٥

رئيس اجلمهورية  توجه انتباه    أن   ، مببادرهتا اخلاصة  وجيوز للمحكمة . أو رئيس اجلمعية الوطنية   
وجتدر اإلشارة إىل   . صالحات التشريعية أو التنظيمية اليت ترى أهنا ختدم املصلحة العامة         إىل اإل 

أن تنظيم وطريقة عمل حمكمة التمييز حيدد مبوجب قانون أساسي، وأن حمكمة التمييـز يف                
 مجهورية أفريقيا الوسطى ليست حمكمة من الدرجة الثالثة، كوهنا تنظر يف القـضايا شـكالً              

  . لقرارات اليت تصدر عنها حجية األمر املقضي بهول. ومضموناً
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  جملس الدولة   -٢  
 على تأسيس   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ من دستور    ٨٨ و ٨٧تنص املادتان     -٥٦

جملس للدولة له صفة حمكمة االستئناف والتمييز بالنسبة للمحاكم واهليئـات اإلداريـة ذات    
  .قضائي، وصفة ديوان احملاسبة أيضاًالطابع ال

  ديوان احملاسبة  -٣  
ديوان احملاسبة جهة ختتص بالنظر يف احلسابات العامة وحسابات اجلماعات احملليـة               -٥٧

  .واملؤسسات العامة

  حمكمة املنازعات   -٤  
حمكمة املنازعات حمكمة غري دائمة خمتصة يف الفصل يف املنازعات اليت تنـشأ بـني                 -٥٨

  .ةالواليات القضائية وبني احملاكم اإلداري

  حمكمة العدل العليا   -٥  
ختتص هذه احملكمة مبحاكمة رئيس اجلمهورية وأعضاء احلكومة على جرائم اخليانة              -٥٩

  :العظمى وهي
  إخالف اليمني؛ •
  االغتياالت السياسية؛ •
  الغتناء حبكم املنصب؛ ا •
  .أي فعل آخر يتعارض مع مصاحل األمة •
  .ل العلياوال ميكن استئناف أي قرار يصدر عن حمكمة العد  -٦٠

  اآلليات غري القضائية   -٦  
تتضمن هذه اآلليات مؤسسات وأجهزة مستقلة ميكن اللجوء إليها يف حال انتـهاك             -٦١

واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان هـي اجلهـاز املخـتص    .  أو عدم احترامها  حقوق اإلنسان 
ا مـن   مبوجب القانون لكنها ختضع يف الوقت الراهن لتصحيح هياكلها بعـد مـا أصـاهب              

لضحايا انتـهاكات حقـوق     وجتدر اإلشارة إىل أنه يف غياب هذا اجلهاز، ميكن          . اختالالت
اللجوء إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أو إىل قسم حقوق اإلنـسان مبكتـب              اإلنسان  

  .مجهورية أفريقيا الوسطىيف األمم املتحدة لدعم بناء السالم 
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 مجهورية أفريقيا الوسـطى يف جمـال        هاهالصعوبات والقيود اليت تواج     -سابعاً  
  ومحايتهاتعزيز حقوق اإلنسان 

  الصعوبات  -ألف  
  .هناك ثالثة أصناف من الصعوبات  -٦٢

  الصعوبات السياسية   -١  
يف أعقاب عقدين من االضطرابات السياسية والعسكرية اليت شهدهتا مجهورية أفريقيا     -٦٣

، أعيـد بنـاء     ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٥نية يف   الوسطى واليت أدى آخرها إىل االنتفاضة الوط      
ورغم أن الدستور خيصص العديد مـن        .٢٠٠٤ؤسسات اجلمهورية بصدور دستور عام      امل

أحكامه لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، فإن مجهورية أفريقيا الوسطى ما زالـت تواجـه              
  :صعوبات مجة منها

  ؛سوء التدبري •
  تمرد؛الوجود  •
  .النصوص القانونيةعدم تطبيق  •

  الصعوبات االقتصادية  -٢  
كونه خاصة   إىل موقع البلد اجلغرايف،      ، يف مجلة أمور أخرى،    صعوباتال ُتعزى هذه   -٦٤
ويضاف إىل ذلك عدم استغالل املوارد الطبيعية اليت ميلكها البلد، وارتفاع           .  غري ساحلي  بلداً

 أساساًنية الدولة معدل األمية، وضعف دخل موظفي الدولة والعمال احلكوميني، واعتماد ميزا    
  .على الضرائب

الدولة يف موقف صعب    على وضع   ظاهرة اختالس األموال العامة والفساد      وتساعد    -٦٥
  .للوفاء بالتزاماهتا السيادية

وجتدر اإلشارة إىل أن األزمات العسكرية الـسياسية املتعـددة قوضـت النـسيج           -٦٦
  .االقتصادي إىل حد كبري

ها مجهورية أفريقيا الوسطى انعكاسات سلبية على حقوق        وهلذه املشاكل اليت تشهد     -٦٧
ن امليزانية ألبظروف احتجاز مالئمة   أن يتمتعوا   لسجناء  ميكن ل  ال   ،فعلى سبيل املثال  . اإلنسان

  .املخصصة ملراكز االحتجاز غري كافية
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  الصعوبات االجتماعية  -٣  
 يز حقوق اإلنسانتعرقل تعز عدة صعوبات   ميكن مالحظة   ،  على املستوى االجتماعي    -٦٨

  : ما يلينذكر منها، ومحايتها
  ؛١٩٨٥  عامجتميد األجور منذ •
   واملنح واملعاشات التقاعدية؛األجورتراكم مؤخرات  •
  ؛فيما خيص اإلعانات األسريةحتديد العدد األقصى لألطفال خبمسة  •
  انعدام العالجات الطارئة يف املراكز الصحية؛ •
  ضعف القدرة الشرائية؛ •
  يضات لضحايا األحداث اليت شهدها البلد؛عدم تقدمي تعو •
   املنظومة التربوية؛اختالل •
  عدم توفر املساكن االجتماعية؛ •
  ؛األجورختفيض بعض  •
  . اخلاصة باألطفالاإلصالحياتانعدام  •

  القيود   -باء  
باإلضافة إىل الصعوبات اليت تواجهها مجهورية أفريقيا الوسطى يف إطار تعزيز حقوق      -٦٩

  :، هناك قيود سياسية واقتصادية واجتماعية ينبغي التشديد عليها وهيا ومحايتهاإلنسان
  :على املستوى السياسي واألمين  )أ(  

  عقدين من الزمن؛منذ أكثر من عدم االستقرار السياسي  •
  انتشار األسلحة اخلفيفة؛ •
  عودة حركات التمرد إىل الظهور؛ •
  عمليات السطو املسلح؛ •
  .وجود قطاع الطرق •

  :ى االقتصاديعلى املستو  )ب(  
  .الغذائيةوالكساد االقتصادي العاملي واألزمة املالية   
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  :على املستوى االجتماعي  )ج(  
  .تعدد إضرابات عمال القطاع العام    

  :حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم  -٧٠
  ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧ستور د •
دالة العسكرية ولكنـها    هناك قانون جنائي، وقانون لإلجراءات اجلنائية، وقانون للع        •

 ؛ توجد قيد املراجعة

  ؛على مستوى احلبس االحتياطي •
  ؛)قيد املراجعة(إتاحة املساعدة منذ بداية اإلجراءات  •
نغـافو  انغوا وباتاندورو، وبوسا ب-بناء وترميم السجون يف كل من سيبوت وكاغا       •

  ؛بريايت وبومسبيلي وبوزومريوب
  تدريب حراس السجون ومديريها؛ •
  بع العسكري عن السجون؛نزع الطا •
  .بيمبو بانغي وسجينعدم االختالط بني اجلنسني يف  •

  اإلدارة القضائية وضمان حتقيق العدل  -ثامناً  
  ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧دستور  •
  ؛املؤمتر العام للعدالةتوصيات  •
  تنقيح القانون املتعلق بتنظيم وعمل اجمللس األعلى للقضاء؛ •
  مة؛إصالح نظام النيابة العا •
  حترام أحكام الدستور اليت أوصى هبا احلوار السياسي الشامل؛ا •
  إنشاء جلنة تابعة لرئاسة الوزراء ملكافحة الفساد؛ •
 .حق احلكومة يف رفع الدعاوى إىل احملكمة اجلنائية الدولية •
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  خامتة  -تاسعاً  
 فاًاختذت بوصفها طر   ، إىل الشرعية الدستورية    مجهورية أفريقيا الوسطى   منذ عودة   -٧١

تعزيـز حقـوق    املتـصلة ب  يف الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مجلة من التدابري          
ال ميكـن   إالّ أن اإلعمال الفعلي لتدابري تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها          . اإلنسان ومحايتها 

صعوبات وعراقيل يف بلد مير مبرحلة ما بعد الرتاع كما هو احلال بالنسبة              يتحقق دون    أن
  . أن يدعم اجلهود املبذولة اجملتمع الدويللذلك، ُيلتمس من.  أفريقيا الوسطىجلمهورية

تعزيز لوبناًء على ما تقدم، توجه مجهورية أفريقيا الوسطى نداًء إىل اجملتمع الدويل                -٧٢
  .حقوق اإلنسان ومحايتهالتعزيز قدرات مؤسساهتا الوطنية 

        


