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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة احلادية والثالثون
 16-5تشرين الثاين/نوفمرب 2018

مووو و ورتوواع املعلوموواع الووواردة مو ا وواع صوواح ة املحوول ة بشو ن
مج ورية أفريقيا الوسطى*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .ويتضمن التقرير موجزاً لورقاا معلوماا مقدما مان  14جها مان
اجلها صاحب املصلح إىل االساتعراض الادوري الشاامل ،وهار معرو ا وازل ماوجز تق اداً
ابحلد األقصى لعدو الزلما .

اثنيا -املعلوماع املقدمة م ا اع صاح ة املحل ة
ألف -نطاق االلتواماع الدولية والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان
 -2أقر الورقتان املشرتكتان  4و 3أبن مجهوري أفريق ا الوسطى صدقت ،مناذ االساتعراض
األخري املتعلق هبا ،على عدو من املعاهادا الدول ا حلقاوق اإلنساان( .)1وأوصات احلملا الدول ا
للقضا ااا علا ااى األسا االح النووي ا ا ابلتصا ااديق علا ااى معاها ااد ح ا اار األسا االح النووي ا ا املوقع ا ا
عااا  .)2(2017وأوصااى مركااز مناهض ا القتاال العاااب ابلتصااديق أق اار فرص ا زن ا عل ااى
اتفاق منع جرمي اإلابو اجلماع واملعاقب عل ها(.)3
__________

*

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

()6

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان
 -4ذكاار الورق ا املشاارتك  4أن الو ااع األما مااا اال هشااا وأنااش مااا باارب يشاازل أباارا سااب
النتهاكا حقوق اإلنسان .ووجوو مجاعا مسلح تتزايد انقساماً على أرا ار البلاد ميثال ددياداً
وائما ااً للم اادن ة ولدميوما ا اإلوار املدن ا ا ( .)7وأو ااار أكاومي ا ا الس ااال والتنم ا ا املس ااتدام إىل أن
اجلماعااا املساالح ُتتاال نسااب  80املائ ا ماان أرا اار البلااد( )8وإىل أن تفاااقم انتهاكااا حقااوق
ادوا كب ارياً ماان الالج ااة واملشااروين( .)9ووفق ااً للورق ا املشاارتك  ،4تسااتهد
اإلنسااان ف ااش اسااتتبع عا ً
()10
أعمااال العن ا بوجااش عااا أو اص ااً ينتمااون إىل جمموعااا وين ا  .وأوصاات الورق ا املشاارتك 4
ابلعماال لضاامان وحااد أرا اار البلااد ،وبسااة إوار الدول ا علااى كاال جااز ماان أرا ا ش ،والتعاااون مااع
بعثا األماام املتحااد حلفاال السااال لتساري كاال اجلماعااا املساالح العاملا البلااد ونااز سااالحها
وإعاو إوماجها اجملتمع(.)11
 -5وأوار الورق املشرتك  4إىل حدوث تطورا إجياب منذ االساتعراض الساابق ،منهاا عمل ا
املصاحل الوطن  ،واالستفتا على الدستور اجلديد ،واالنت ااب الربملان والرائس (.)12
 -6وأو ااحت من م ا  Alternatives-Centrafriqueأن اللجن ا الوطن ا حلقااوق اإلنسااان قااد
ُوزلت من جديد مبوج القانون رقم ) ،17.015 (2017وأوصت ابختاذ التدابري الالام ملوا متهاا
مااع مباااو ابري ااس وكفال ا حصااوهلا عل ااى املركااز أل ا ( .)13وأوص ااى اُتاااو الطااال املس االمة
مجهوريا ا أفريق ااا الوس ااطى بتفع اال ه ااذه اللجنا ا ومبنحه ااا س االط قب ااول و اازاوة التم ااز الفرويا ا
والتحق ااق ف هااا( .)14وأوصاات الورق ا املشاارتك  1مباان اللجن ا مق اراً وتزوياادها مبااا يلزمهااا ماان م اوارو
لتس ري أعماهلا؛ والعمل على أن تنتشر مناطق البلد قاطب ً و مان استقالهلا(.)15

يم -تنفيووال االلتواموواع الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن مووع مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطا اع

املساوا وعد التم ز
 -7ذك اار من م ا  Alternatives-Centrafriqueأن بع ااأل األو ا اص يع ااانون م اان التم ااز
ااادم اخلاص ا
مجهوري ا أفريق ااا الوسااطى بسااب م اوهلم اجلنس ا  .وهاام ااحاي ماان ح ا املسااا
وسو املعامل واملضايق واالحتجاا التعسفر( .)16ويواجهون أيضاً صاعواب علاى صاع د االحتزاا
إىل العدال ا واحلصااول علااى فاارص العماال والتعل ا م والرعاي ا الصااح  .وأعرباات املن م ا املااذكور عاان
أساافها لتصااويت مجهوري ا أفريق ااا الوسااطى عااا  2016ااد والي ا اخلبااري املسااتقل املع ا ابمل اال
اجلنساار واهلويا اجلنسااان  .وأوصاات ابعتماااو تاادابري تشاريع حلمايا األقل ااا اجلنسا ماان التم ااز؛
وتا اادري عا اااملة القطاعا ااا التعل م ا ا والطب ا ا والقضا ااائ والشا اارط علا ااى حسا اان االسا ااتقبال
للح لول ا وون ارس ا العن ا والتم ااز علااى األو ا اص بسااب م اوهلم اجلنس ا ؛ وتضاامة املنهااا
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التعل مار برجمجمااً للتوع ا اجلنسا الشاامل للجم اع واساتحداث خطا ملزافحا مج اع أوازال العنا
والتم ز أوساط التالمذ (.)17
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حق الفرو احل ا واحلري واألمان على و صش
 -8أوار من م العفو الدول إىل أن القانون اجلناائر مجهوريا أفريق اا الوساطى ماا اال
ينص على هذه عقوب اإلعدا ابلنسب لعد جرائم على الرغم من قباول البلاد التوصا املقدما
اجلول السابق والداع إىل إلغا هذه العقوب اليت ب تطبَق مناذ سانة عدياد ( .)18وذكار الورقا
املشاارتك  1أن مجهوريا أفريق ااا الوسااطى صااوتت لصاااجل قارارا اجلمع ا العاما الداع ا إىل وقا
تطب ااق عقوب ا اإلع اادا عامل ااً ،غ ااري أن ااش ينبغ اار هل ااا ب ااذل املزي ااد م اان اجله ااوو ه ااذا الص اادو(.)19
وأوصت من م العفو الدول ومركز مناهض القتل العاب إبلغا عقوب اإلعدا القانون(.)20
 -9وأوار الورق املشرتك  1إىل أن اجلماعا املسلح  ،وال سا ما حركا سا ل زا الساابق
والقاوا املناهضا لباالكااا ،باادأ منااذ عااا  2013ومااا االاات حاات اذن تنفااذ إعااداما خااار
نطاق القانون وأعماالً مروع أخرة أوساط سزان املناطق الشمال الشرق والشمال الغرب ا
والوساطى اخلا ااع لسا طردا ،وإىل أناش ال ميزاان إجارا أي ُتق اق ف هااا بسااب عاد عااوو ساالط
الدولا إل هااا( .)21وأفاااو الورق ا املشاارتك  1أيضااً بتنف ااذ مزت ا مزافح ا اللصوص ا إعااداما
خار نطاق القانون(.)22
 -10وأعرباات الورق ا املشاارتك  1أيض ااً عاان القلااق بش ا ن حجاام عمل ااا اإلعاادا إبج ارا ا
مااوجز ااق األوا اص املتهمااة مبمارسا السااحر ،وأبااد األسا لزااون هااذه املمارسا يعاقَا
عل هااا قااانوجمً .وأوص ات الورق ا املشاارتك  1ابلتحق ااق علااى رااو فااوري ونزيااش مج ااع االوعااا ا
ص ااول عمل ااا إع اادا إبجا ارا ا م ااوجز وتق اادل اجلن ااا إىل العدالا ا وإص اادار أحز ااا قه اام
تتناس مع خطور الوقائع( ،)23وتعديل قانون العقواب إللغا جر السحر منها(.)24
 -11وذكاار الورق ا املشاارتك  1أن مث ا أنبااا تاارتوو ابسااتمرار عاان حاااال اختفااا قسااري
مجهوريا أفريق اا الوساطى ،وأناش يصاع الزشا عنهاا بساب األو اا األمن ا وصاعوب الوصااول
إىل املن اااطق ال اايت احتلته ااا مجاع ااا املتم ااروين( .)25وأوصا ات الورقا ا املش اارتك  1إبورا االختف ااا
القسااري كجرمي ا منفص ال قااانون العقااواب ()26؛ وابحلاارص علااى التحق ااق الاادق ق حاااال
االختفااا القسااري ومالحقا اجلنااا وإوانااتهم؛ وأبن ترساال مجهوريا أفريق ااا الوسااطى وعااو لزيردااا
إىل فريق األمم املتحد العامل املع اال االختفا القسري أو غري الطوعر(.)27
 -12وأوصت الورق املشرتك  4ابلعمل لنز سالب اجلماعا املسالح العاملا علاى أرا ار البلاد
وتساارحها ماان أجاال اامان احلااق احل ااا واألماان جلم ااع امل اواطنة( .)28وأوص ات الورق ا املشاارتك 3
ابحل اارص عل ااى أن يُس ااتبعد م اان ص اافو اجل ا ال ااوط أعض ااا ُ اجلماع ااا املس االح ال ااذين انتهزا اوا
حقوق اإلنسان وارتزبوا جرائم حر  ،وتعزيز الرقاب على اجل ملنع التجاواا (.)29
مراك ااز االحتج اااا و
 -13وﺃوااار الورق ا املش اارتك  1إىل كش اافها عاان أعم ااال تع ااذي
أماااكن يس ا طر عل هااا املتمااروون( .)30وأوااار أيض ااً إىل أن بعااأل املتهمااة حمتجاازون باادون أماار
قضااائر .ابإل اااف إىل ذل ا  ،ذكاار هااذه الورق ا أن قااانون العقااواب  ،ل ا ن كااان جياار التعااذي ،
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ال يتضاامن تعريف ااً لااش( .)31والح اات كااذل أن الساالطا القضااائ جموراً مااا تقااو باازير أماااكن
بع ااأل األح ااان عل ااى
االحتج اااا م ااع أن ه ااذه ال اازيرا مطلوبا ا مبوجا ا الق ااانون ،ويص ااع
املن مااا غااري احلزوم ا احلصااول علااى إذن لااذل ( .)32وأوصاات الورقا املشاارتك  1ابلت كااد ماان
التحق ااق بش اازل مس ااتقل ووق ااق ك اال م اازاعم التع ااذي وم اان مالحقا ا مرتزب ااش قض ااائ اً وم اان
إوانتهم .كما أوصت بضمان محاي حاي التعذي (.)33
 -14ووفقا ااً ملن ما ا العف ااو الدول ا ا  ،ب ُح اارا تق ااد يُااذكر جم ااال تنف ااذ التوصا ا ا القا ا ا
بتحسة أو اا الساجون والايت وافاق عل هاا البلاد اجلولا الساابق ( .)34فابعأل الساجون كانات
مزت ا  ،وكثاارياً مااا كااان الطعااا واملالبااس والعنايا الطب ا والن افا الصااح وون املسااتوة الزااا ؛
وع اادو كب ااري م اان الن اازال ك ااانوا حمتج ا ازين ب ا ادون دم ا ا أو حماكم ا ا ؛ واجملرم ا اون امل اادانون ب يزون ا اوا
مفصاولة عاان املشااتبش ف ا هم اخلا ااعة للتحق ااق؛ وب يزاان هنااا ن ااا مركاازي حلفاال السااجال
بغ ا ا تب ااان ع ا ادو الس ااجنا البل ااد( .)35وأوص اات املن م ا ا ابلعم اال جلع اال األو ااا مراك ااز
االحتجاا إنسان وحلماي صح السجنا اجلسدي والنفس  ،وفقااً ملاا لل اش قواعاد األمام املتحاد
النموذج ا ا ال اادن ا ملعاملا ا الس ااجنا ( .)36وأوصا ات الورقا ا املش اارتك  1ابلت ك ااد م اان الفص اال ب ااة
املتهماة واملاادانة ،وماان تااوفري الطعااا الزااا والرعايا الصااح املناسااب  ،وماان ق ااا املاادعر العااا
والقا اار املساالول عاان تطب ااق العقااواب باازيرا منت ما ملراكااز االحتجاااا( .)37وأوصات كااذل
بضاامان احارتا فارتا االحتجاااا لاادة الشاارط واحلاابس االحت اااطر واألخااذ ابلتاادابري البديلا ماان
احلرمان من احلري (.)38
 -15وأوصاات من ما العفااو الدول ا إبنشااا ةل ا وقائ ا وطن ا مسااتقل بغ ا منااع التعااذي
كل أماكن االحتجاا وفقاً للربوتوكول االخت اري التفاق مناهض التعذي (.)39

إقام العدل ،مبا ذل مس ل اإلفال من العقا  ،وس او القانون
 -16أعربت الورق املشرتك  3عن قلق جمباع مان خضاو ثاالث عشار حماف ا مان أصال 16
لس ا طر اعم ااا املتم ااروين ،ابس ااتثنا العاص اام ابنغ اار( .)40وأوص ات إبع اااو بس ااة س االط الدول ا
ومواصاال نشاار ثل هااا علااى مج ااع أرا اار البلااد ،وتعزيااز ق اوا الشاارط والاادر لضاامان حضااور
الدول ا وإحااالل الن ااا العااا ( .)41كمااا أوصاات ابعتماااو خط ا وطن ا ملزافح ا الفساااو؛ والعماال
أبقصى قدر من الشفاف إوار املال العام و تواياع املعونا اإلئائ ا واملسااعدا اإلنساان ؛
والعمل على إعاو بنا اجل الوط واستبعاو مج ع الذين انتهزوا حقوق اإلنسان منش(.)42
 -17وذكاار من ما العفااو الدول ا أن اجلهاااا القضااائر ،علااى الاارغم ماان اجلهااوو الاايت تبااذهلا
الساالطا والاادعم الااذي يقدمااش الشااركا الاادول ون ،مااا اال يواجااش صااعواب ماان ب نهااا انعاادا
امللسسااا القضااائ العامل ا  ،ونقااص املااوافة القااانون ة ،وغ ااا األماان مع اام أرااا البلااد
ا حااد ماان وجااوو القضااا ف هااا ،وعااد تااوفر التاادري  ،و ااع قاادرا الشاارط القضااائ
وافتقارهااا للمعاادا الالام ا  ،والسااجون املتداع ا  .وذكاار املن م ا أيض ااً أن عااد وجااوو إطااار
قااانوين حلماي ا الضااحاي حااد للغاي ا ماان عاادو الضااحاي والشااهوو الااذين ياادلون إبفاااوادم أثنااا
اجللس ا ااا اجلنائ ا ا خوف ا ااً م ا اان االنتق ا ااا ( .)43وأوص ا اات املن م ا ا أبن تز ا ااون إقام ا ا الع ا اادل م ا اان
األول ااوي  .وأوص اات ُتدي ااداً إبيف اااو م ااوافة ق ااانون ة ا اارو ةمنا ا إىل ك اال من اااطق البل ااد
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وإع اااو ف اات أبا اوا از اااكم م ااع تزوي اادها ابملا اوارو الالاما ا لتس ااري أعماهل ااا؛ وتن ا ا م جلس ااا
حمزم متنقل  ،ال س ما املناطق النائ اليت ُومر ف ها مباين ازاكم(.)44

 -18وأكااد الورق ا املشاارتك  1عااد اسااتقالل اجلهاااا القضااائر( .)45وأوصاات بتعزيااز هااذا
اجلهاااا ماان خااالل حمارب ا الفساااو واالسااتعان ابملزيااد ماان القضااا و اامان الوصااول إىل العدال ا
للجم ع من خالل تقدل املساعد القانون (.)46
 -19وأعربت من م العفو الدول عان أسافها لعاد إحاراا تقاد يُاذكر لضامان إجارا ُتق قاا
فعال بش ن َمن توجاد أسابا معقولا لالواتباه انتهااكهم للقاانون الادويل ،ماع التشاديد علاى أن
اإلفال من العقا ما برب القاعد السائد األغلب الساحق من احلااال  .و عاا ،2014
نشاار املن ما قائما تضاام أمسااا  21و صااً ماان مج ااع أطارا النازا وتعتقااد أنااش ينبغاار التحق ااق
بشا م الرتزاااهبم جارائم ياانص عل هااا القااانون الاادويل .وأوااار املن ما إىل أنااش ب يُعتقاال ماان هاالال
إال و صان فقة ،بل إن بعضهم انتُ ملل مناص عام ( .)47وعلى سب ل املثاال ،ال يبادو أن
أيً ماان األف اراو ال اوارو أمساااقهم قائم ا املش اامولة بعقااواب األم اام املتح ااد قااد خض ااع للتحق ااق
الفعل اار أو اعتُق اال( .)48وأوص اات بتعل ااق و ااغل األفا اراو ال ااذين توج ااد أس اابا معقولا ا لالو ااتباه
ارتزاهبم جرائم مبوج القانون الدويل للمناص احلزوم ( ،)49واستثنائهم من العفاو العاا والصاف
الرتز ا اااهبم ج ا ارائم ي ا انص عل ه ا ااا الق ا ااانون ال ا اادويل ،وذل ا ا قب ا اال تش ا ااز ل أي جلن ا ا ملعرف ا ا احلق ق ا ا
واملصاااحل ( .)50وأوصاات الورق ا املشاارتك  3بتعزيااز اإلطااار امللسساار والقااانوين حلقااوق اإلنسااان بغ ا
كفال إجرا ُتق قا فعال ونزيه  ،و مان سري العدال على مج ع املستوي (.)51
 -20ورحباات الورق ا املشاارتك  3إبنشااا اززم ا اجلنائ ا اخلاص ا وأخااذ علم ااً إبوان ا قاااو
سابقة جلماعا مسلح ( .)52وأوار من م العفو الدول إىل بعأل التحدي الايت تواجههاا
جماال منها مثالً تع ة موافة من ذوي الزفا ا  ،وأتمة موارو مال
هذه اززم وذل
وائم ا ا  ،وحفا اال األول ا ا واس ا ارتات ج االوعا ااا  ،ومحاي ا ا الشا ااهوو والضا ااحاي ،والتواصا اال وإرسا ااال
املعلومااا بشاازل فعااال ،وحقااوق الاادفا  ،واملساااعد القانون ا ( .)53وأوصاات الورق ا املشاارتك 4
بتفع ل اززم اجلنائ اخلاص وتزويدها ابملوارو الالام لزر تتمزن من أوا واجبها(.)54
 -21ووفق ااً ألكاومي ا السااال والتنم ا املسااتدام  ،أفضاات األام ا إىل اعزع ا أركااان التماس ا
الااوط والعا املشاارت ( .)55وأعرباات الورقا املشاارتك  3عاان األسا لعااد تنف ااذ عاادو كبااري ماان
التوص ا ا الصاااور عاان منتاادة ابنغاار بش ا ن املصاااحل الوطن ا  ،وأوصاات ابعتماااو س اس ا فعل ا
لتحق ا ااق املصا اااحل الوطن ا ا ووعا اام جلا ااان السا ااال واملصا اااحل ازل ا ا ومبا اااورا أخا اارة إلحا ااالل
السااال ( .)56وأوص ات الورق ا املشاارتك  2بضاامان تنف ااذ اخلط ا االنتقال ا الوطن ا واخلط ا الوطن ا
لإلنعاش والتوح د .)57(2021-2017
 -22وأوص اات الورقا ا املش اارتك  1مبواص اال وتزث ا ا اجله ااوو الرام ا ا إىل إنش ااا جلنا ا احلق قا ا
والعدال واجلرب واملصاحل وبزفال استقالهلا وتزويدها ابملوارو الالام لتسري أعماهلا(.)58

احلري األساس واحلق املشارك

احل ا العام واحل ا الس اس

 -23ذكر الورق املشرتك  4أن األحزا الدستوري ال تتضمن تعريفاً حلري الدين أو املعتقد
س ا ا ورووه الق ا ااانون الا اادويل حلق ا ااوق اإلنسا ااان كالعه ا ااد الا اادويل اخل ا اااص ابحلقا ااوق املدن ا ا
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والس اسا  ،علااى سااب ل املثااال ،الااذي أصاابحت مجهوريا أفريق ااا الوسااطى طرفااً ف ااش( .)59وأوصاات
الورق املشرتك  4بتضمة الدستور حري الدين وفقاً ملا ينص عل ش العهد الدويل املذكور(.)60
 -24وأوااار الورق ا املشاارتك  4إىل أن األنبااا عاان االعتاادا ا علااى أماااكن العباااو خااالل
الفاارت االنتقال ا كاناات تاارتوو ابنت ااا  .ومشلاات هااذه االعتاادا ا إلقااا قناباال يدويا جتاريا وقناباال
يدوي ا الصاانع علااى الزنااائس أثنااا الصااال  ،و ا أماااكن العباااو وتدن سااها( .)61ووفق ااً للورق ا
املشاارتك  ،4اسااتهدفت اعتاادا ا اجلماعااا املساالح أيض ااً ،وال س ا ما حرك ا س ا ل زا والق اوا
املناهضا لباالكااا ،الزعمااا ال اروح ة واألفاراو الااذين غااريوا وياانهم( .)62وأوصاات الورق ا املشاارتك 4
ابلت كااد ماان أن الدسااتور يضاامن حري ا الاادين()63؛ وإعاااو بسااة ساالط الدول ا ملنااع اجلماعااا
املس االح م اان خن ااق حري ا ال اادين( )64و اامان احل ااق تغ ااري ال اادين( .)65وأوصا ات مب اان احلمايا ا
للزعما الروح ة وازل ة العاملة على مباورا بناا الساال وُتق اق املصااحل الاذين تساتهدفهم
اجلماعا املسلح (.)66
ااو اإلساالم إىل أع ااو رمس ا ورفعهاا
 -25وأقر الورقا املشارتك  3أبن ُتويال احلزوما األع َ
عدو ثلر السزان املسالمة ف هاا أماران إجياب اان ميزان أن يشاجعا علاى ُتق اق املصااحل وعمل ا
َ
()67
السال .
 -26وأوصاات أكاومي ا الس ااال والتنم ا املس ااتدام إبطااالق محااال وطن ا واسااع النط اااق،
بدعم من الشركا اإلئائ ة ،للتوع ابنتهاكا حقاوق اإلنساان القائما علاى ووافاع وين ا وإثن ا
وملزافحتها(.)68
 -27وأعرباات من م ا  Access Nowعاان أساافها ألن هااام حري ا التعبااري مضااى الااتقلص
وفق ااً لتقرياار صاادر عااا  .)69(2016وساااورها القلااق أيض ااً إاا فاارض عقااواب جنائ ا علااى داام
التش ااهري وإاا التح ا اريأل عل ااى الزراه ا ا عل ااى أس ااا االنتم ااا اإلث ا ا أو ال اادي ( .)70وأوص اات
ابالستحصال من السلطا القضائ على أمر عند تق د حري التعبري عارب الوساائل اإللزرتون ا ،
وبسن القوانة اليت تت الوصول إىل املعلوما وحري التعبري ،والتعااون ماع ةل اا األمام املتحاد
لتعزيز احرتا حري التعبري(.)71
 -28وذكاار الورقا املشاارتك  1أن املاادافعة عاان حقااوق اإلنسااان يعملااون ااارو صااعب
بسااب التهدياادا الاايت يواجهو ااا ،وأيض ااً بسااب ال اارو األمن ا الاايت لاانعهم ماان التنقاال ماان
مز ااان إىل ةخ اار إلجا ارا التحق قا اا  .وأوص اات ه ااذه الورقا ا املش اارتك ابس ااتحداث وترسا ا ي ب ا ا
قانون ا وعمل ا موات ا للماادافعة عاان حقااوق اإلنسااان والصااحاف ة وسااائر اجلهااا الفاعل ا
اجملتمع املدين(.)72

ح ر مج ع أوزال العبووي
 -29أوااار الورقا املشاارتك  2إىل أن اسااتغالل األطفااال اجلنساار وظتلا م اااهره ،مبااا ف هااا
البغااا واالجت ااار ابألطفااال ألغ اراض اس ااتغالهلم جنس ا اً والس ا اح اجلنس ا واوا األطف ااال املبز اار
مجهوريا أفريق ااا الوسااطى( .)73وأوااار أيضااً إىل أن األطفااال
والقسااري ،أمااور مااا برحاات لا َار
يُستغلون جنس اً مناطق املناجم وخصوصاً بربرايت .وعالوً علاى ذلا  ،فاان األو اا هاذه
املن اااطق عل ااى أوم مس ااتوة م اان ال اارتوي وم ااا اال األطف ااال يعمل ااون ا اارو روي ا ا للغاي ا ا (.)74
وأوصاات بو ااع خط ا عماال وطن ا ملزافح ا االسااتغالل اجلنساار تتضاامن ُتديااداً وا ااحاً هل زاال
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اإلوار ولتنف ااذ الس اسااا ()75؛ وبتزث ا اجلهااوو الرام ا إىل الزش ا عاان األطفااال املعر ااة هلااذا
النو من االستغالل ووعمهم(.)76
 -3احلقوق االتتحادية واال تما ية والثقافية

احلق العمل و ارو عمل عاول وموات
 -30أوصاات من م ا  Alternatives-Afriqueبفاات ح اوار مااع نقااااب العمااال وأراب العماال
واجملتمع املدين للقضا على العن والتم ز مزان العمل(.)77

احلق التمتع مبستوة مع شر الئق
 -31ذكر الورق املشرتك  2أبن البلد يعاين مان الفقار املادقع مناذ عاا  ،2004وأن ملوار
التنم البشري كان عا  2015األ ع عامل اً(.)78
 -32ووفق ا ااً ألكاومي ا ا السا ااال والتنم ا ا املسا ااتدام تضا اارر جمما اال النس ا ا ي اإلواري وامللسسا اار
واالقتصاوي واالجتماعر مجهوري أفريق ا الوسطى على رو خطاري ووائام جارا أهاوال النازا الايت
تن ا ااامر ا ا اااهر الفق ا اار امل ا اادقع( .)79وأو ا ااار الورقا ا ا املش ا اارتك  3أيضا ا ااً إىل أن ةال
جتس ا ااد
()80
األو اص الذين فروا من القتل والعن اجلنسر يع شون و ع ابلغ اهلشاو .
 -33وأعرب اات الورق ا ا املش اارتك  4ع اان القل ااق إاا ت اادمري الص ا ا دل ا وامل اادار وغريه ااا م اان
امللسسااا الاايت تقااد خاادما اجتماع ا إىل الساازان ازل ااة وذل ا منااذ االسااتعراض الاادوري
الشامل السابق(.)81
 -34وأعربت الورق املشرتك  4عن األس لق ا حركا سا ل زا الساابق بفارض ارائ غاري
رمس وأخرة ألغراض حمدو على حرك األو اص والسلع مشال البلد(.)82
 -35وأبد الورق املشرتك  3التقدير الستحداث اخلط الوطن ا لإلنعااش والتوح اد والساال
للفرت  ،2021-2017واعتارب أن حسان إوار هاذا املشارو أثناا فارت السانوا اخلماس هاذه
س ت التصدي للتحدي اليت يطرحها الفقر وانعدا التنم البلد(.)83
 -36وأوصاات أكاومي ا السااال والتنم ا املسااتدام إبنشااا صااندوق تضااامن للمساااعد علااى
إنعاااش القطاعااا املنتجا فضاالً عاان ُتسااة و ااع الشارائ األكثاار ااعفاً اجملتمااع ،ماان أجاال
انطالق ا ا جدي ااد  ،واعتم اااو ت اادابري اجتماع ا ا إص ااالح تس ااتهد از اارومة وال س ا ا ما النس ااا
واألطفال ،وُتديداً توفري الرعاي الصح والتعل م(.)84

احلق الصح
 -37أو ااار الورق ا املش اارتك  3بقل ااق إىل الص ااعواب ال اايت ُت ااول وون حص ااول الس اازان عل ااى
اخلدما الصح  ،وأوصت حزوم مجهوري أفريق ا الوسطى ابلتدخل لتحسة سري أعماال املراكاز
الصح وتوفري األووي  ،سب ل كفال حق السزان احلصول على الرعاي الصح (.)85
 -38وذكار من ما ه اومن راياتس ووتا أن إمزان ا حصاول احاي العنا اجلنسار علااى
اخلاادما الصااح معدوم ا ( )86بسااب انعاادا األماان والفقاار والوصاام االجتماااعر( .)87وأوصاات
املن م ابلعمل على توفري الرعاي الطب املناسب والدعم النفسر للضحاي(.)88
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احلق التعل م
مجهوريا
 -39أعربت الورق املشرتك  3عن األس لبقا قطا التعل م أ ع القطاعا
أفريق ااا الوسااطى ،علمااً أنااش ،بعااد أن أ ااعفش النازا  ،أتثاار أيضااً وااديد التا ثر الساانوا املا ا
ابألام املديد اليت يعاين منها البلد(.)89
 -40وذكر اُتاو الطال املسلمة مجهوري أفريق اا الوساطى أن التوصا ا املتعلقا مايا
احلق التعل م وو عش مو اع التطب اق ،لا ن قبلهاا البلاد ،ماا اال تنف اذها حمادوواً( .)90ووفقااً هلاذا
االُتاو ،ال تتوفر فرص التعل م مباا ف اش الزفايا بساب االفتقاار إىل املادار واملدرساة( ،)91وعاد
ام ااتال املدرس ااة للت اادري الا اوا ( .)92وأو ااار االُت اااو أيضا ااً إىل الص ااعوب ال اايت يواجهه ااا بع ااأل
الشبا لدفع أقساطهم املدرس  .وأعر االُتاو عن أسفش إلغالق م اا املادار أبواهباا نت جا
لعد تاوفر األجهاز والنعادا األمان( .)93وأوصات الورقا املشارتك  3بو اع خطا وطن ا لتحساة
قطا التعل م العا وتعزيزه البلد كلش ومقاطعاتش كافا ؛ وتارم م املادار املتضارر مان النازا وبناا
مدار جديد ( .)94وأوصى االُتاو ابالستثمار البىن التحت للمدار مع املساوا توايعهاا
اجلغا ارا ()95؛ وت ااوفري با ارامي بن ااا الق اادرا للمدرس ااة؛ والن اار تق اادل م اان وراسا ا للط ااال
املعواين؛ وإصالب الن ا التعل مر(.)96
 -41وأوصت الورق املشرتك  3أيضاً بضمان التعل م جلم ع األطفاال؛ و امان عاد انضامامهم
يتسىن إعااو إومااجهم اجملتماع .وأخارياً ،أوصات إبنشاا
إىل اجل وتسري من انضم إل ش
()97
مراكز للت ه ل امله ظصص للشبا الذين يتعذر عل هم متابع املناهي الدراس العاوي .
 -4حقوق أشخاص حمددي أو فئاع حمددة

النسا
 -42أعلنت من م العفو الدول أن مجهوري أفريق ا الوسطى وافقت ،أثنا االساتعراض الساابق
املتعلاق هباا ،علاى تساع توصا ا متعلقا مبزافحا العنا اجلنسار .غااري أ اا ب ُتارا تقادماً ياُاذكر
جماال اسااتحداث وتنف اذ االسارتات ج ا الزف لا بو اع حااد لااش( .)98وأواار الورقا املشاارتك  3إىل
أن الدول  ،علاى الارغم مان التعهادا الايت قطعتهاا أثناا االساتعراض الساابق ،ب تقاد ماا يزفار مان
وعاام إىل النسااا والفت اا ااحاي العنا اجلنساار( .)99ووفقااً ملن ما ه ااومن رايااتس ووتا  ،تشاامل
()100
أعمال العن اجلنسر االغتصا واالستعباو اجلنسر واالعتادا اجلسادي واالختطاا
 .ووفقااً
لرابطا حمام ااا مجهوريا أفريق ااا اجلنوب ا  ،أوة عااد وجااوو تاادابري مناسااب ملزافحا العنا اجلنساار
إىل وا و ثقافا اإلفااال ماان العقااا ( .)101وعااالوً علااى ذلا  ،مااا فتاان العنا اجلنساار يُساات د
كس ااالب ح اار ووسا ا ل ملعاقبا ا النس ااا والفت ااا م اان جانا ا أفا اراو القا اوا املس االح ؛ وعمل ااا
االغتصا اجلماعر هر ُتديداً ااهر خطري (.)102
 -43وذكر الرابط أن حاال العن اجلنسر ،ابجململ ،قلا الً ماا يبلَّاغ عنهاا( .)103وأعلنات
من ما ه ااومن رايااتس ووتا أ ااا أخااذ إفاااوا  257امارأ و 39فتااا ووثقاات  305حاااال
م اان العنا ا اجلنس اار ارتزبه ااا أعض ااا اجلماع ااا املس االح ( ،)104وقال اات  11فق ااة م اان ه االال
الضااحاي إ اان حاااولن رفااع واازوة جنائ ا  .وأفَاادن أبن مثا موانااع هاما حالاات وون جلااوئهن إىل
العدالا  ،ماان ب نهاا عااد جتااو الساالطا معهان .وأوااار من ما العفااو الدول ا إىل أ ااا وثقاات
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حاااال اس ااتغالل جنس اار واعت اادا ا جنس ا ارتزبته ااا اجلماع ااا املس االح وأف اراو م اان ح َف ا
السال التابعة لألمم املتحد (.)105
 -44وأوار الرابط إىل أن عدو انتهاكا حقاوق اإلنساان الايت أُبلغات باش ب يان فأل مناذ
االساتعراض األخاري علاى الارغم ماان وجاوو إطاار ملسسار قااانوين لاذل ( .)106فعلاى ساب ل املثااال،
باة واهري ن ساان/أبريل وحزيران/يون اش  2017و مركااز خادما نفسا واحاد غار البلااد،
س ااجلت الرابط ا  81اوع ااا ابرتز ااا ج ارائم جنس ا م اان اامنها اوع ااا ا ابغتص ااا فت ااا
قاص ا ارا ( .)107واإلف ااال م اان العق ااا يع ااوو جزئ ا ااً إىل االفتق ااار إىل امل ا اوارو الالام ا ا للتح ااري،
ااا ح اول وون إج ارا ُتق ااق جمااد ووق ااق حاااال العن ا اجلنساار( .)108ابإل اااف إىل ذل ا ،
ال تقد الربامي املتاح للضحاي وعماً وامالً على املدة الطويل(.)109
 -45وأوصت من م ه ومن رايتس ووت ورابط حمام ا مجهوري أفريق اا الوساطى احلزوما
أبن توجااش إىل اجلماعااا املساالح رسااال علن ا وال لاابس ف هااا تو ا ف هااا أن ال تسااام علااى
اإلطالق ماع العنا اجلنسار( .)110وأوصات الرابطا إبنشاا وحاد مت صصا واخال واار العادل
للتحق ااق حاااال العنا اجلنساار اسااتناواً إىل ااي متعاادو الت صصااا  ،واسااتحداث ب ارجممي
حلماي الضحاي( .)111وأوصت الورقا املشارتك  3بتقادل خادما طب ا ونفسا اجتماع ا جمان ا
وساري إىل ااحاي العنا اجلنساار( .)112كمااا أوصاات من ما العفااو الدول ا ( )113ومن ما ه ااومن
رايااتس ووت ا ( )114بتاادري الشاارط والاادر واملاادعة العااامة والقضااا علااى ك ف ا التعاماال مااع
حاااال العن ا اجلنس اار والعن ا القااائم عل ااى نااو اجلاانس والتحق ااق ف هااا ومقا ااا مرتزب ه ااا؛
واإلسرا إعداو اسرتات ج وطن وتنف ذها ملزافح العن اجلنسر والتصدي لش ،مبا ذلا
س اق النزاعا .
العن اجلنسر املرتز
 -46وأوااار الرابط ا إىل أن مجهوري ا أفريق ااا الوسااطى ب ُت اارت الق ارار  1325الصاااور ع اان
جمل ا ااس األم ا اان الت ا ااابع لألم ا اام املتح ا ااد  ،إذ إ ا ااا ب ترك ا ااز عل ا ااى مش ا ااارك املا ا ارأ فعل ا ا ااً العمل ا ا ا
االنتقال ( .)115كما أ ا ب تت ذ التدابري املناساب العتمااو اي إماا لتحق اق املسااوا باة اجلنساة
أو ألخااذ املسااائل املتعلقا ابملارأ االعتبااار عنااد التفاااوض علااى اتفاقااا السااال مااع اجلماعااا
املسلح ( .)116وأوصات الرابطا ابحلارص علاى مراعاا االحت اجاا اخلاصا للمقااتال الساابقا
عل ا ااى النح ا ااو الواجا ا ا م ا اان خ ا ااالل تنف ا ااذ امل ا اااوتة  8و 13م ا اان قا ا ارار جمل ا ااس األم ا اان امل ا ااذكور
اذافريمها( .)117وأوصاات أكاومي ا السااال والتنم ا املسااتدام ابختاااذ تاادابري حماادو إلعاااو أته اال
اإلجمث املقاتال واملرتبطة هبن ،وإعاو إوماجهم اجملتمع(.)118
 -47ﻭﻭفقاً الُتاو الطاال املسالمة مجهوريا أفريق اا الوساطى ،تتازو واااب كثاريا
مجهوري ا أفريق ااا الوسااطى قباال ساان الساوس ا عشاار ويهجاارن مقاعااد الدراس ا علااى الاارغم ماان أن
هذه املمارس غري قانون  .فعلاى ساب ل املثاال ،ورو أنباا أبن فتاا احلاويا عشار مان عمرهاا
أُرغمات مالخرا علاى الازوا مان رجال أكارب منهاا خبماس مارا ومنعهاا مان الاذها إىل املدرسا .
وأوصى االُتاو ابختاذ التدابري الزاف لو ع حد هلذه املمارس (.)119
 -48وأعر االُتاو عن أسفش للتم ز املمار بوجش عا د املرأ  .ووفقا لالُتااو ،ينباع هاذا
التم ز من املعتقدا الثقاف الايت يضاا إل هاا احلرماان االقتصااوي واالجتمااعر( .)120و سا
ما ورو الورق املشرتك  ،2أوة النزا إىل تفاقم عد املساوا الذي كان موجووا قبال اندالعاش،
وال س ما عد املساوا بة اجلنسة فرص التعل م والعمل والوصول وامللز واملرياث(.)121
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األطفال
 -49أعرباات الورق ا املشاارتك  2ع ان القلااق إاا وقااع الن ازا علااى األطفااال الااذين ميثلااون أوائاال
تلب ا ا ا احت اج ا ااادم و القض ا ااا عل ا ااى اس ا ااتغالهلم
ا ااحايه ،وأخفقا ا ات ظتلا ا ا احلزوم ا ااا
()122
وتعن فهم  .وأوار الورقا املشارتك  2إىل أن اجلماعاا املسالح غاري التابعا للدولا  ،فضاالً
عن أفراو القاوا األجنب ا  ،مبان فا هم أفاراو بعثا األمام املتحاد املتزاملا املتعادو األبعااو لتحق اق
االستقرار مايل ،ا ُدموا ابالجتار ابألطفال وابستغالهلم جنس اً(.)123
 -50وأعربت أكاومي الساال والتنم ا املساتدام عان قلقهاا إاا ا ام عادو األطفاال املن ارطة
النزا املسل والذي ما بارب يازواو ل بلاغ الضاع تقريباا .وأواار إىل أن من ما ال ون سا قادر
أبن ةال األطفال ،ومن منهم فت ا  ،كاانوا لاول عاا  2018مارتبطة ابجلماعاا املسالح
البلااد( .)124وأوصاات ابعتماااو إطااار وط ا واحااد يتماوااى مااع القااانون الاادويل إلعاااو إومااا األطفااال
()125
.
املرتبطة ابلقوا واجلماعا املسلح جمتمعهم واقتصاويً واجتماع اً
 -51وأوار الورق املشرتك  2إىل أن معادل اوا األطفاال مرتفاع للغايا مجهوريا أفريق اا
الوسطى فهر عداو البلدان العشر األعلى مرتب من ح و و هذه ال اهر ( .)126وأوصات
ابعتم اااو مش اارو ق ااانون حلمايا ا األطفا اال عل ااى وج ااش الس اارع يتف ااق م ااع أحز ااا اتفاق ا ا حق ااوق
الطفل( ،)127و شد املوارو والزفا ا الالام للزش عن حاال استغالهلم اجلنسر والتحق ق
ف ه اا ومواجهته ااا( ،)128واخت اااذ الت اادابري الزف لا ا بض اامان حص ااول األطف ااال الض ااحاي عل ااى س اابل
انتصا قانون وعلى خدما متزامل لضمان وفائهم اجلسادي والنفسار( .)129وأوصاى اُتااو
الطال املسلمة مجهوري أفريق ا الوسطى بتنف ذ أحزا قاانون األسار وقاانون العقاواب الايت
تعة احلد األوم لسن الزوا  ،وإوان من خيرقها(.)130
اار اد األطفاال عان
 -52وأعربت املباور العامل إل ا كل أوازال العقوبا البدن ا الايت ل َ
قلقها من أن العقوب البدن لألطفال قانون املناال و أماكن الرعاي البديل والرعاي النهاري
واملدار ومراكز االحتجاا .وأوصت بسن تشريعا ل تم بشازل قطعار ح ُار كال أوازال هاذه
()131
.
العقوب مج ع األوساط ،وإللغا أي وفو وأذون قانون جت ز اللجو إل ها

األو اص ذوو اإلعاق
 -53توصر الورق املشرتك  3بتوع احلزوم للعماو ابحلاق التعلا م للجم اع ،وأبن تراعار
االحت اجا اخلاص لألطفال ذوي اإلعاق من خالل إنشا مراكز مت صص لتعل مهم(.)132

األقل ا والسزان األصل ون
 -54أو ااار تنسا ا ق املن م ااا اإلس ااالم مجهوريا ا أفريق ااا الوس ااطى إىل التم ااز ال ااذي
يعامل بش املسلمون البلد ،وإىل وقو بعضهم حاي مل تل انتهاكا حقوق اإلنساان ،مان
َ
ب نها القتل واالغتصا والعن القائم علاى ناو اجلانس واخلطا واإلعادا خاار نطااق القضاا
ونقال األطفااال القساري( .)133وأعلنات أ اا سااجلت أثنااا النازا املساال أكثار ماان  3 000حالا
()134
.
انتها حلقوق اإلنسان د املسلمة ،مشلت  1 130اعتدا انطوة على أعمال عن
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 -55وأعربت التنس ق عن أسفها أيضا لتعارض املسالمة للتم از مان ح ا االنضاما إىل احلقال
العااا واملشااارك ف ااش( .)135وواادو علااى أن هااذا التم ااز موجااوو امللسسااا العام ا مثاال املاادار
واملستشف ا ( ،)136وعلى أنش يطال أيضاً مج ع ف ا األقل ا اإلثن وازرومة اجتماع اً(.)137
 -56وأوصت أبن تزث مجهوريا أفريق اا الوساطى جهاوو املصااحل باة املسالمة واملسا ح ة
مج ااع
واألقل ااا األخاارة عاارب فاات اب املشاااورا املالئاام واجمل ادي ب اانهم ولث ا لهم التناس ا
جهوو املصاحل  .وأوصت كذل بتطب ق وإنفاذ قاانون ملزافحا التم از حمار األفاراو واجلماعاا
من أي ل ز؛ والطل من أجهز إنفاذ القانون تطب َقش على اجلم ع بدون ل ز(.)138
 -57وأوصت بتب س اسا تقو على عد استبعاو أي كان وعلى التنو مج ع الواارا
واهل ا احلزوم ا وامللسساا العاما وأجهاز إنفااذ ا لقاانون لضامان لث ال األقل اا ومشااركتها
ف ها علاى كال املساتوي ( .)139وأوصات أيضاا بتشاج ع التناو والتساام ماع املعتقادا األخارة
ن ا التعل م(.)140

املهاجرون والالج ون وملتمسو اللجو واملشروون واخل اً
 -58أوار الورق املشرتك  4إىل تزايد عدو املشروين واخل اً جرا االواتباكا الدائما باة
اجلماع ا ااا املس ا االح  ،وال سا ا ا ما املن ا اااطق الش ا اامال الش ا اارق والوس ا ااطى الش ا اارق والش ا اامال
()141
الغرب
 ،وإىل أن مع م الالج ة واخل اا جلا وا إىل ابوا الايت ال تزفار مواروهاا إال عادواً قلا الً
من السزان ،ووصاول ةال األوا اص إل هاا سا زيد مان الضاغة علاى املاوارو وقاد يرفاع مساتوة
التوتر بة اجملتمع املض واملشروين واخل اً(.)142
 -59وأعربت الورق املشرتك  4عن القلاق إاا االعتادا ا الايت تساتهد جممعاا املشاروين
واخل ااً ،علااى غ ارار االعتاادا الااذي تعاارض لااش جممااع كن س ا فاطم ا عااا  2014وأساافر عاان
()143
.
أ رار جس م
 -60وأو ااار من م ا  JUPEDECغ ااري احلزوم ا إىل أن احلزوم ا ب تت ااذ الت اادابري الالاما ا
حلماي ا الع اااملة اجمل ااال اإلنس اااين ال ااذين يت اادخلون ملس اااعد املش ااروين واخل ا ااً( ،)144وإىل أن ااش
ال يوجاد ار إنسااين ةمان ووائام( .)145وأوصات بتعزياز احارتا حقاوق العااملة اجملاال اإلنسااين
ومحايتهااا()146؛ وُتسااة حااال الطاارق املنطق ا اجلنوب ا الش ارق وسااائر مناااطق مجهوري ا أفريق ااا
الوسااطى لتسااه ل وصااول األو ا اص ازتاااجة إىل ح ا تقا َّاد املساااعدا اإلنسااان ؛ ومحاي ا
املن اااطق ازاص اار أو ال اايت يص ااع الوص ااول إل ه ااا ،م ااع
الع اااملة اجمل ااالة اإلنس اااين والطا ا
احل اارص عل ااى التق ااد الص ااار ابملب اااو ال اايت ُتز اام الش االون اإلنس ااان ( ،)147وإط ااال اجلماع ااا
املساالح علااى وور املن مااا اإلنسااان ( .)148كمااا أوصاات إبنشااا ه ا وطن ا تضاام ثلااة عاان
اجملتمااع املاادين إلج ارا مشاااورا حااول القضاااي اإلنسااان واإلئائ ا  ،وتوصاار احلزوم ا بتشااج ع
املن ما الدول على التعاون مع من ما اجملتمع املدين ازلر(.)149
 -61وأوصاات الورق ا املشاارتك  3أبن يُسااتحدث ب ارجممي لبنااا مساااكن للمشااروين باادعم ماان
اجملتمع الدويل(.)150
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