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ههإ إىل مجروريههة قفريقيهها الوسهه   مهها  -1 توصههيا و وهههص توصههيا  تبههد   207جمموعههإ وحج ِّ
 احلكومة التعليقا  التالية عليرا.

  حتيط احلكومة علماا ابلتو يا  التالية: -أوالا  
؛ 11-121؛ 17-121؛ 16-121؛ 14-121؛ 10-121؛ 9-121؛ 121-1
؛ 104-121؛ 98-121؛ 63-121؛ 62-121؛ 61-121؛ 13-121؛ 121-12
؛ 111-121؛ 110-121؛ 109-121؛ 108-121؛ 107-121؛ 121-105
؛ 155-121؛ 149-121؛ 144-121؛ 114-121؛ 113-121؛ 121-112
 .186-121؛ 121-185

 تؤيد احلكومة التو يتني التاليتني: -اثنياا  
 3-121و 121-2  

جيههر  اذههاذ تههداصد للت ههدي  يف  زههوة فههرتة  منيههة معقولههة علهه  الربوتو ههول ا  تيههار   -2
 ملتعل  إبجراء تقدمي البال ا . تفاقية حقوق ال فل ا

  121-4 
سههتنترص عمليههة الت ههدي  علهه  ا تفاقيههة الدوليههة حلمايههة حقههوق مجيهه  العمههال املرههاجرين  -3

 وقفراد قسرهم فور اعتماد السياسة الوطنية للرجرةو اجلار  وضعرا يف صيغترا النرائية.

 6-121و 121-5  
 كةةةةةةةانون األو    1اإلعاقههههههة يف  مت الت ههههههدي  علهههههه  اتفاقيههههههة حقههههههوق األشهههههه ا  ذو  -4

 ومل يتب  سوى إرسال صكوك الت دي  عليرا. .2016 ديسمرب

  121-7 
مت الت ههههدي  علهههه  اتفاقيههههة مكافحههههة اجلردههههة عههههرب الوطنيههههة وإدرا  قحكامرهههها يف اإلطههههار  -5

 .2006متوز يوليه  3املؤرخ  ،014-06القانون رقم التشريعص من  الل 

  121-8 
حاملها  الت دي  عل  اتفاقية من  جردة اإلابدة اجلماعيهة واملعاقبهة عليرها حتمها  ستبدق إجراءا   -6

 تنجز اللجنة الوطنية املعنية مبن  جردة اإلابدة اجلماعية و دها من اجلرائم الفظيعة قعماهلا احلالية.
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؛ 49-121؛ 48-121؛ 47-121؛ 46-121؛ 21-121؛ 121-15  
؛ 55-121؛ 54-121؛ 53-121؛ 52-121؛ 51-121؛ 121-50
؛ 81-121؛ 74-121؛ 72-121؛ 58-121؛ 57-121؛ 121-56
 143-121؛ 102-121؛ 95-121؛ 83-121؛ 121-82

بعثةة ر م صعوصة الوض  األمينو ما فتئت و ارة العهدل تعمهل منهذ عهدة قشهررو مبسهاعدة  -7
و عل  قيا الوسطىاألمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار ا مجهورية أفري

 إعادة تو ي  مجي  القزاة وموظفص القزاء اآل رين يف مجي  قرجاء البلد.
من  الل ا  وين ب  األمر نفسإ عل  اإلدارة اإلقليميةو اليت جير  ترسيخ دعائمرا تدرجيي -8

افظاا  16تعيني   يف مناط  ا ت اصرم. ُمه
الهههيت اذههذها ا ُتهههاد األفريقهههصو خلري هههة ال ريهه  الهههيت قفزههت إليرههها مبهههادرة السههال   ووفقهها   -9

يف اخلرطهو و ابلسهوداةو عله  اتفههاق  2019شةةطاف فرباير  2جهرى التوقيه  ابألحهرأل األوىل يف 
مجاعهههة  14وشهههامل للسهههال  وامل هههاحلة واخلهههرو  مهههن األ مهههةو وههههو اتفهههاق وقعهههت عليهههإ احلكومهههة 

 و يف ابنغص.2019شباط/فرباير  6مسلحة يف 
تف  األطراأل عل  ا متناع عن اللجوء إىل القوة املسلحة يف ومن  الل هذا ا تفاقو ت -10

 حل ق   الأل يق  صينرا.
وقهههد التزمهههت الدولهههة مبواصهههلة إصهههالم ق هههاع األمهههن وصزهههماة ال هههاص  اجلمرهههور  واملرهههين  -11

 للقوا  املسلحة وقوا  األمن الدا لص.
قمهيهة الهربجما الهوطين  تفاق اخلرطو و اتفقت احلكومة واجلماعا  املسلحة عل   ووفقا   -12

لنزع السالم والتسريح وإعهادة اإلدمها  واإلعهادة إىل الهوطن واسهرتاتيجية تنفيهذه يف عمليهة ترسهيخ 
 دعائم ا ستقرار يف البلد.

 ويف الوقت ذاتإو سيتواصل تنفيذ اسرتاتيجية إصالم ق اع األمن. -13

؛ 25-121؛ 24-121؛ 23-121؛ 22-121؛ 19-121؛ 121-18  
؛ 31-121؛ 30-121؛ 29-121؛ 28-121؛ 27-121؛ 121-26
؛ 67-121؛ 66-121؛ 65-121؛ 34-121؛ 33-121؛ 121-32
 69-121؛ 121-68
جتههدر اإلشهههارة إىل قة العمههل جهههار علهه  وضههه  السياسههة الوطنيهههة حلقههوق اإلنسهههاةو الهههيت  -14

حقههههوق سههههيجر  اعتمههههاد وثيقترههههاو الههههيت صهههها ترا اللجنههههة امل   ههههة الههههيت قنشهههه ها و يههههر العههههدل و 
 اإلنساةو قريبا .

و الههههيت قنشههههئت يف اللج ةةةةة الو  يةةةةة حلقةةةةوق اإلنسةةةةان واحلةةةةر   األساسةةةةيةوشههههرعت  -15
ملبههاداب ابريههُ وقحقههر مكتبرهها التنفيههذ  مبوجههد مرسههو و يف قداء مرامرهها ر ههم ا  وفقهه 2017 عةةا 

 صعض ال عواب  املال مة لكل مؤسسة حديثة العرد.
   وققر  اجلمعية العامة ميزانيتإ التشغيلية.وقد  ح ص مقر هلذا املكتد التنفيذ -16
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. وجهرى تعيهني 2018عةا  يف قداء مرامرا منذ  وشرعت احملكمة اجلنائية اخلاصة قيزا   -17
 لعملية التوظيف اليت ينص عليرا القانوة األساسص. موظفني يف مجي  اهليئا  القزائية وفقا  

حملكمهة اجلنائيهة اخلاصهة مبها يلزمرها مهن وتوجإ نداءا  إىل اجملتم  الدويل من قجل تزويد ا -18
 موارد مالية إضافية ألداء مرامرا.

 ؛183-121؛ 182-121؛ 181-121؛ 180-121؛ 179-121؛ 121-20  
121-184 
سههيحعرق قههانوة مدونههة ال فههلو الههذ  قحالتههإ احلكومههة إىل الربملههاةو علهه  نههوا  الربملههاة  -19

 للت ويت عليإ يف الدورة املقبلة.

؛ 41-121؛ 40-121؛ 39-121؛ 38-121؛ 37-121 ؛121-36  
 45-121؛ 44-121؛ 43-121؛ 121-42
يف مشروع قانوة إلغاء عقوصة اإلعهدا  املعهد ِّل لهبعض قحكها  قهانوة ا  تنظر احلكومة حالي -20

 العقواب و الذ  عرضإ قحد نوا  الربملاةو وستحيلإ إىل اجلمعية الوطنية يف الوقت املناسد.
ومههة يف عمليههة الت ههدي  علهه  الربوتو ههول ا  تيههار  الثهها  امللحهه  ابلعرههد وستشههرع احلك -21

 الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية يف حال اعتماد مشروع القانوة املذ ور.

  121-35 
 تفههاق اخلرطههو و التزمهههت احلكومههة صتعزيههز اإلدمهها  وابذهههاذ إجههراءا   ييههز إجيههها   وفقهها   -22

عاجلههة الفههوارق الههيت تههؤثر علهه  اجملتمعهها  احملليههة واملنههاط  الههيت تزههرر  يف وتههداصد  اصههة مؤقتههة مل
 الساص  و فالة املشار ة الكاملة يف احلياة السياسية وا قت ادية وا جتماعية يف البلد.

و من القانون اجل ةاي  جلمهوريةة أفريقيةا الوسةطى 115من املادة  2وال تشري الفقرة  -23
صني قش ا  مهن نفهُ نهوع اجلهنُو إ  إىل ارتكها  جردهة السهلوك املنهايف اليت تتناول العالقا  

لأل الق واآلدا  العامة يف األما ن العامهة. وصنهاء عله  ذله و   جيهر  قهانوة العقهواب  صهراحة 
 املثلية اجلنسية عل  قساس امليل اجلنسص.

 91-121؛ 79-121؛ 78-121؛ 121-59  
و ا ت اصا  الطعثة املتكاملةو صدعم من اة مؤ را  اعتمد  و ارة العدل وحقوق اإلنس -24

إلنشائإ. والنظا  ههو عبهارة عهن مر هز يحعه   نظا  اإلنذار املبكر يف مجرورية قفريقيا الوس    ريدا  
جبمههه  وإدارة املعلومههها  اهلامهههة الهههيت تتهههيح إجيهههاد سهههبل  فيلهههة ابلت هههد  صسهههرعة للنزاعههها  احملتمهههل 

 .نشوهبا واأل  ار اليت هتدد السال 
 .قيزا   الطعثة الكاملةوتعتز  الو ارة  ذل  إنشاء منتدى صش ة حقوق اإلنساةو صدعم من  -25
و تيسد 2019عا  ومن صني األهداأل املنشودة من منرب العمل هذاو املقرر إطالقإ يف  -26

وسهرية عهن ادعهاءا  ارتكها  انترا ها  حلقهوق اإلنسهاة يف  تبادل البياج  ص ريقة ق ثر انتظامها  
 ئا  معينة من السكاة ومتاصعة هذه ا دعاءا  عل  النحو الواجد.ح  ف
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 188-121؛ 90-121؛ 121-60  
و اسهرتاتيجية للطعثةة املتكاملةةوضعت احلكومةو مبساعدة شهعبة حقهوق اإلنسهاة التاصعهة  -27

 للتحر  عن سواص  انترا ا  حقوق اإلنساة قبل جتنيد ق  جند  يف قوا  الدفاع واألمن.
 28تو مبوجههد مرسههو  مشههرتك نصههدر عههن و ارا األمههن العهها  والههدفاع  صتههاريخ وقحنشههئ -28

و آليهههههة تنظيميهههههة إلجهههههراء ُتقيقههههها  يف السهههههلوك األ القهههههص للمرشهههههحني 2017أيلو  سةةةةةطتمرب 
 لاللتحاق ابلقوا  املسلحة ألفريقيا الوس   قو إلعادة اإلدما  فيراو وُتراي  قمنية عنرم.

ضهماة جهودة عمليهة التجنيهد واحرتامرها حلقهوق اإلنسهاةو واهلدأل املنشود من ذل  هو  -29
  سرتاتيجية إصالم ق اع األمن. وفقا  
وابإلضههافة إىل ذلهه و اعتمههد  احلكومههة مدونههة القزههاء العسههكر  مبوجههد قههانوة سحههن  -30
و وذله  هبهدأل تعزيهز ا نزهباط يف صهفوأل القهوا  املسهلحة و فالهة 2017آذار مارس  6 يف

 إاتحة إمكانية ا دعاء حب  مد  هلم.حقوق الزحااي من  الل 

  121-64 
شههرعت مجروريهههة قفريقيههها الوسهه  و منهههذ عهههدة سهههنوا و يف عمليههة إصهههالم النظههها  العههها   -31

للسجوة هبدأل إنشاء نظا  سجوة مرين  د عسكر  تشهرأل عليهإ إدارة مدنيهة ويراعهص املعهايد 
 يف اجملتم .الدولية حلقوق اإلنساة ويردأل إىل إعادة إدما  السجناء 

؛ 79-121؛ 76-121؛ 75-121؛ 73-121؛ 71-121؛ 121-70  
؛ 93-121؛ 87-121؛ 85-121؛ 83-121؛ 82-121؛ 121-81
121-94 
و علهه  بةرمم  األمةم املتحةدة اإليةاي تعكهف و ارة العهدل وحقهوق اإلنسهاةو مبسهاعدة  -32

لة األجلو و  سيما مشهاري  وض  صرجما ق اعص يشمل مجي  املشاري  الق دة واملتوس ة وال وي
 صناء القدرا  يف جمال إدارة املوارد البشرية واملالية واملادية.

وعهههالوة علههه  ذلههه و تقهههر احلكومهههة ةة إعمهههال العدالهههة مهههن  هههالل  ا مهههة مهههرتك  اجلهههرائم  -33
  .اجلسمية شرط قساسص إلحالل السال  الدائم وُتقي  امل احلة احلقيقية يف مجرورية قفريقيا الوس 

ومههن هههذه الر بههة ينبهه  واجههد  ا مههة املسههؤولني عمهها ارتكههد علهه  مههدى سههنوا  مههن  -34
 جرائم حر  وجرائم ضد اإلنسانية يف إقليم البلد.

فيجههد  ا مههة مههرتك  هههذه اجلههرائم  ا مههة  عادلههة ومن ههفة   إلن ههاأل ضههحااي مجيهه   -35
ت لههه  ص م نينهههة إىل ُتقيههه  ههههذه الفظهههائ  فحسهههدو وإملههها قيزههها  ملنههه  ارتكههها  جهههرائم جديهههدة ولل

 امل احلة الوطنية اليت يتوق إليرا شعد قفريقيا الوس  . 

  121-77 
حلماية الزحااي  و اسرتاتيجيةاإلياي برمم  األمم املتحدة وضعت احلكومةو مبساعدة  -36

قبل والشرود لفائدة احملكمة اجلنائية اخلاصةو وهص تعتز  توسي  ن هاق ههذه ا سهرتاتيجية يف املسهت
 .مجهورية أفريقيا الوسطىلكص تستفيد منرا مجي  احملا م واهليئا  القزائية يف 
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  121-80 
مبوجههد الدسههتور اجلديههدو قضههحت ا تفاقهها  والعقههود املربمههة يف ق ههاع التعههدين مرهونههة  -37

رة مبوافقة مكتد اجلمعية الوطنية املكلف ابلتحق  من احرتامرا للقوانني مبا يكفل الشفافية يف إدا
 املوارد املالية املت تية منرا.

  121-84 
سدا  عل  هنها اآلليهة التنظيميهة إلجهراء ُتقيقها  يف السهلوك األ القهص للمرشهحني إلعهادة  -38

 عهههنرمو تتهههو  اإلدمههها  يف القهههوا  املسهههلحة ألفريقيههها الوسههه   قو ا لتحهههاق هبهههاو وُتهههراي  قمنيهههة 
 حبيث تشمل مجي  اهليئا  التاصعة للدولة.احلكومة توسي  ن اق هذه التجرصة يف املستقبل 

 92-121؛ 89-121؛ 121-86  
جل ةةةة احلقيقةةةة والعدالةةة واجلةةةرب وامل ةةةاحلة تتسههم آليههة العدالهههة ا نتقاليههة قساسههها  إبنشههاء  -39

يف إطهههار ا سهههرتاتيجية الشهههاملة لتحقيههه  امل هههاحلة الوطنيهههةو الهههيت وضهههعترا و ارة امل هههاحلة الو  يةةةة 
 .2014الثقافة املدنية يف تشرين الثا /نوفمرب الوطنية وتعزيز 

و مث قحقههههر 2017شةةةةطاف فرباير  11وقهههد قحنشههههئت جلنههههة توجيريههههة مبوجههههد مرسههههو  مههههؤر   -40
 آذار  8قعزائراو الذين رشهحترم اهليئها  الهيت ينتمهوة إليرهاو مبوجهد مرسهو  رخسهص مهؤر   تعيني

 .2018مارس 
يم املشهههاورا  الوطنيهههة وعلههه  إنشهههاء جلنهههة وتعكهههف اللجنهههة التوجيريهههة ابلفعهههل علههه  تنظههه -41

يتمثهل ههدفرا الرئيسهص يف إعهادة تشهكيل الهذا رة اجلماعيهة  وامل احلةو اليتاحلقيقة والعدالة واجلرب 
مههن  ههالل  شههف حقيقههة وقههائ  اجلههرائم املرتكبههة والتعههرأل علهه  اجلنههاة والزههحااي. وسههيتيح ذلهه  

ر الهيت قصهاصت الزهحااي ويكفهل تقهدمي اجلهرب هلهم للعدالة قة أت ذ جمراها الكامل مبا يراعص األضهرا
 وحيق  امل احلةو عل  وجإ اخل و و صني مواطين قفريقيا الوس  .

 92-121؛ 121-88  
يسههههههتبعد اتفههههههاق اخلرطههههههو  فكههههههرة مههههههنح ق  عفههههههو ملههههههرتك  انترا هههههها  القههههههانوة الههههههدويل  -42

 وا نترا ا  اجلسيمة حلقوق اإلنساة.
رطههو  علهه  قة األطههراأل تههرفض ق  إفههال  مههن العقهها  مههن اتفههاق اخل 7املةةادة وتههنص  -43

وتسههلم مببههدق افههرتاق الههرباءةو وتحقههر يف الوقههت ذاتههإ ابجلههرائم اجلسههيمة الههيت ارتكبههت يف حهه  مجيهه  
املهههواطنني واجملتمعههها  احملليهههة يف قفريقيههها الوسههه   وابلعواقهههد الو يمهههة الهههيت  مهههت عنرههها وابجلهههرام 

 . لفترا اليت
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؛ 146-121؛ 145-121؛ 142-121؛ 141-121؛ 137-121؛ 121-91  
 ؛123-121؛ 152-121؛ 151-121؛ 150-121؛ 148-121؛ 121-147
 ؛159-121؛ 158-121؛ 157-121؛ 156-121؛ 154-121؛ 121-153
 ؛165-121؛ 164-121؛ 163-121؛ 162-121؛ 161-121؛ 121-160
 ؛172-121؛ 171-121؛ 169-121؛ 168-121؛ 167-121؛ 121-166
 ؛187-121؛ 178-121؛ 177-121؛ 176-121؛ 174-121؛ 121-173
 ؛194-121؛ 193-121؛ 192-121؛ 191-121؛ 190-121؛ 121-189
 200-121؛ 199-121؛ 198-121؛ 197-121؛ 196-121؛ 121-195
 2006كةةةانون األو  ديسةةةمرب   27، املةةةؤرخ 032-06رقةةةم اسهههتنادا  إىل القهههانوة  -44

وحةةدة  2015عةةا  ف يف مجروريههة قفريقيهها الوسهه  و قحنشههئت يف واملتعلهه  حبمايههة املههرقة مههن العنهه
 وملن  العنف ضد املرقة. خمتلطة للتدخل السريع

وهذه الوحدة مكلفة اب ستجاصة صسرعة إىل حا   العنف اجلنسهص املشهتبإ فيرها مهن  هالل  -45
 لعدالة. مج  األدلة وحفظراو واستجوا  الزحاايو وتوثي  هذه احلا   وتوجيإ الزحااي إىل ا

صهههدعم مسهههتمر مهههن جانهههد احلكومهههة واجملتمههه  الهههدويل يف جمهههال املهههوارد  الوحةةةدةوُتظههه   -46
 البشرية واملاليةو و  سيما يف جمال صناء القدرا .

 100-121؛ 99-121؛ 97-121؛ 121-96  
قنشهه   و ارة العههدل وحقههوق اإلنسههاة جلنههة  ههرباء و لفترهها مبرمههة وضهه  مشههروع قههانوة  -47

 .اإلنسان محاية حقوق
و لتنقيح 2018آذار مارس وعقد قعزاء اجمللُ األعل  لالت ا   حلقة عملو يف  -48

واملتعلهههه  حبريههههة ال ههههحافة يف  2005شةةةةطاف فرباير  22، املةةةةؤرخ 002-05القةةةةانون رقةةةةم 
مجرورية قفريقيا الوس  . والغاية من تنقيح هذا القانوة سد الثغرا  القانونية اليت تشو  خمتلهف 

 لقانونية اليت تنظم ق اع وسائط اإلعال  وُتمص ال حفيني.الن و  ا

 103-121؛ 121-101  
جتلههت ر بههة احلكومههة يف مكافحههة اخل هها  املفعههم ابلكراهيههة والت ههرأل والتحههريض علهه   -49

العنف يف إصهرا  اتفهاق اخلرطهو و الهذ  تعرهد  مبوجبهإ األطهراأل اب متنهاع عهن ق    ها  مفعهم 
 وق  ُتريض عل  العنف. ابلكراهية وق  سلوك مت رأل

 170-121؛ 121-106  
صا ت احلكومة وثيقة سياسة وطنية ُتهدد ا سهرتاتيجية الوطنيهة اجلديهدة يف جمهال تهوفد  -50

 فر  العمل واحلماية ا جتماعية والتدريد املرين للشبا  والنساء.
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 ؛120-121؛ 119-121؛ 118-121؛ 117-121؛ 116-121؛ 121-115  
 ؛126-121؛ 125-121؛ 124-121؛ 123-121؛ 122-121؛ 121-121
 ؛132-121؛ 131-121؛ 130-121؛ 129-121؛ 128-121؛ 121-127
 136-121؛ 135-131؛ 134-121؛ 121-133
 )للفةةة ةاعتمهههد  احلكومهههة   هههة اسهههرتاتيجية لتنميهههة املهههوارد البشهههرية يف ق هههاع ال هههحة  -51

و (2027-2017)للفةة ة حية و و  ههة لبنههاء وأتهيههل وجتريههز املرافهه  ال هه(2017-2021
 .(2019-2018)للف ة يف ق اع ال حة  مؤقتا   وصرججما  

  121-139 
واملتعلهه   1997تشةةرين الثةةاف نوفمرب  11، املةةؤرخ 013-97رقةةم  القههانوةحيههدد  -52

 عامةةةاا  18مبدونهههة األسهههرة يف مجروريهههة قفريقيههها الوسههه  و سهههن الهههزوا  الهههدنياو ق  سهههن الرشهههدو يف 
   حد سواء.للرجال والنساء عل

 140-121؛ 121-138  
فيما يتعل  صتسهاو  املهرقة يف احلقهوق والفهر  ومشهار ترا يف صهن  القهرارو اعتمهد  احلكومهة  -53

و الهههذ  يهههنص علههه  تكهههافؤ 2016تشةةةرين الثةةةاف نوفمرب  24، املةةةؤرخ 004-16رقةةةم القهههانوة 
 اعني الرمسص و د الرمسص.اجلنسني يف املناصد العامة وشبإ العامة واخلاصةو مبا يف ذل  يف الق 

 204-121؛ 203-121؛ 202-121؛ 121-201  
واملتعله   2000كةانون األو  ديسةمرب   20، املةؤرخ 007-00رقم يكفل القانوة  -54

 .صوض  األش ا  ذو  اإلعاقة وتعزيز ومحاية حقوقرم
القاريههة لعِّقههد األشهه ا  ذو  وعههالوة علهه  ذلهه و انزههمت احلكومههة إىل   ههة العمههل  -55

 و اليت تشج   كني هؤ ء األش ا .(2019-2010)للف ة اإلعاقة 

  121-175 
املشهههار إليرههها يف التوصهههية قعهههاله مشهههكلة التمييهههز علههه   294  تتنهههاول قحكههها  املهههادة  -56

 قساس نوع اجلنُ واهلوية اجلنسانية.

 207-121؛ 206-121؛ 121-205  
وطنية الدائمة للتشاور والتنسي  من قجل محاية حقوق املشهردين دا هل قحنشئت اللجنة ال -57

 .2009حزيران يونيه  24قراضص مجرورية قفريقيا الوس   منذ 
 مبباداب األمم املتحدة التوجيرية املتعلقة ابلتشرد الدا لص. مجهورية أفريقيا الوسطىوتلتز   -58
الالجئههني يف مجروريههة قفريقيهها الوسهه   يف  ويتجلهه  التزامرهها هههذا يف اعتمههاد قههانوة مر ههز -59

 .2007كانون األو  ديسمرب 
مواجرههههة ال ههههواراب  احلكومههههة صههههرجماو فقههههد وضههههعت قمهههها فيمهههها يتعلهههه  ابملشههههردين دا ليهههها   -60

 .(2017-2014)للف ة والتعايف منرا 
    


