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  مقدمة عامة

 الصادر عن جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١يعد هذا التقرير عمالً بالقرار        - ١
 وعلـى هـذا     .٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ الصادر يف    ٦٠/٢٥١املنشأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة        

لع جملس حقوق اإلنسان مبهمته املتمثلة يف إخضاع الدول األعضاء يف منظمـة األمـم املتحـدة                 األساس، اضط 
  .الستعراض دوري شامل حول طريقة وفائها بالتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان

، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١يف املعقودة ووفقاً للجدول الزمين الذي أقره جملس حقوق اإلنسان، يف دورته   - ٢
  .ستخضع مجهورية أفريقيا الوسطى لالستعراض يف الدورة املقبلة

اللجنة الوطنية للصياغة املهمة ذه إىل االضطالع هبولوضع التقرير الوطين جلمهورية أفريقيا الوسطى ُدعيت   - ٣
قابية ومن  وتتألف هذه اللجنة من هياكل حكومية ون.٢٠٠٩فرباير / شباط٥يناير إىل / كانون الثاين٢٠ من ابتداًء

  .مجعيات ومنظمات غري حكومية وطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان

مربع كيلومتر   ٦٢٣ ٠٠٠وتقع مجهورية أفريقيا الوسطى يف قلب القارة األفريقية ومتسح مسافة قدرها              - ٤
وحتدها من الشمال مجهورية تشاد ومن الشرق مجهورية السودان ومن الغرب مجهورية الكامريون ومن اجلنـوب     

  .لشرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية ومن اجلنوب الغريب مجهورية الكونغوا

 حمافظة فرعيـة وإىل مركـزي       ٧١ حمافظة تنقسم بدورها إىل      ١٦وتنقسم مجهورية أفريقيا الوسطى إىل        - ٥
  . قرية٩ ٠٠٠ بلدة وحنو ١٧٥مراقبة إدارية و

   أن عـدد الـسكان يقـدَّر   ٢٠٠٤رى سنة جللسكان عام تعداد وتفيد البيانات اليت متخض عنها آخر       - ٦
 وتتميز مجهورية أفريقيا    . ويوزَّع هؤالء السكان بصورة غري متكافئة على جمموع اإلقليم         . نسمة ٤ ٢١٦ ٦٦٤    ب

وهي اللغة املستخدمة يف مجيع أحناء      " السانغو"الوسطى بتنوعها اإلثين ويتم التخاطب فيها بلغتني رمسيتني منهما          
  .عداد العام للسكان بأن معدل األمية ما يزال مرتفعاً ويفيد الت.اإلقليم

 أما النـشاط    .ويقوم اقتصاد أفريقيا الوسطى أساساً على تصدير املنتجات الزراعية والتعدينية واحلرجية            - ٧
  .الكساد املايل السائد يف العاملالصناعي فيشكو من التخلف كما يعاين االقتصاد من 

 شاري، حصلت على سيادهتا الدوليـة       - يت كانت سابقاً إقليماً لألوبنغي      ومجهورية أفريقيا الوسطى ال     - ٨
  . املتحدةسبتمرب من السنة نفسها، انضمت إىل منظمة األمم/ أيلول٢٠ ويف .١٩٦٠أغسطس / آب١٣يف ) االستقالل(

ـ   وجتدر اإلشارة إىل خمتلف النظم اليت تعاقبت على حكم البلد منـذ احلـصول علـى ا        -٩   ع لـسيادة الدوليـة م
  . خصائصهابيان

 كـانون  ١ شهدت يف وقت مبكر جداً انقالبـاً عـسكرياً يف       ١٩٦٠ويف أعقاب نيلها االستقالل عام        - ١٠
 وأعلن احلكم نظام احلزب الواحد الذي صادر احلريات األساسية وأعلن جان بيدل بوكاسا              .١٩٦٦يناير  /الثاين

  .نفسه امرباطوراً على البلد
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 ١٩٧٩سبتمرب  / أيلول ٢٠طالبية املناهضة لنظام بوكاسا متت اإلطاحة به يف         وعقب حركات العصيان ال     - ١١
 ُوضع دستور ولكنه أُلغي لألسف ١٩٨١ ويف عام ."باراكودا"وجاء إىل احلكم الرئيس دافيد داكو مبساعدة عملية 

 وطيلة هذه .ولينغباانقالب على ديفيد داكو قام به اجلنرال أندريه كإثر سبتمرب من نفس العام /من أيلولول األيف 
  . والسياسيةالفترات، شهد البلد على الدوام انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وحركات للمطالبة باحلقوق االجتماعية

 مناسبة ملولد الدميقراطية جاء بفضلها إىل احلكـم علـى إثـر             ١٩٩٠وكان مؤمتر بويل املنعقد يف عام         - ١٢
 سياسية ختص -  وشهد هذا النظام بدوره أزمات عسكرية .لكس باتاسيانتخابات حرة ودميقراطية الرئيس أجني في

  .٢٠٠٣مارس / آذار١٥حالة مترد متكرر وانتهاكات حلقوق اإلنسان أدت إىل سقوط النظام يف 

 واعتمـاد   ٢٠٠٣سبتمرب  /وتلت التغيري الذي حدث فترة انتقالية اتسمت بتنظيم احلوار الوطين يف أيلول             - ١٣
 مسحت بإقامـة  ٢٠٠٥مايو /مارس وأيار/تفتاء وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يف آذار  دستور عن طريق االس   
  .املؤسسات القانونية

 ٢٠٠٥ أغـسطس /هذه العودة إىل الدستورية القانونية مسحت للحكومة بتقدمي إعالن بالسياسة العامة يف آب              -١٤
لكلي واإلصالحات وإعادة بناء اهلياكل األساسية      يركِّز على ضرورة تعزيز السلم واألمن، وتقوية إطار االقتصاد ا         

  . وهذه األولويات وارد جتميع هبا يف الوثيقة االستراتيجية للحد من الفقر.واخلدمات االجتماعية

وإلعداد هذا التقرير، اعتمدت اللجنة الوطنية لصياغة التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان علـى البحـوث                 - ١٥
، ٢٠٠٦ يوليه/ متوز١٣ و١٢راجع مالحظات جلنة حقوق اإلنسان ليومي ( . جرت بني املفوضنيالوثائقية واملبادالت اليت

  .))SR.2374 و،CCPR/C/SR.2373 (انظر

   اإلطار املؤسسي والقضائي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان- أوالً 
   اإلطار املؤسسي- ألف 

 الذي شـرَّع لـه      ٢٠٠٤ديسمرب  /ل كانون األو  ٢٧ الصادر يف    دستورالعلى املستوى املؤسسي، ينص       - ١٦
  : على فصل السلطات٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧ املؤرخ ٣٩٢- ٠٤القانون رقم 

السلطة التنفيذية وميثلها رئيس اجلمهورية وحيدد رئيس الدولة التوجهات الكربى للسياسة الوطنية   )أ(  
   الوطنية؛ حتديد وتنفيذ السياسة، رئيس احلكومة، الذي هوويتوىل رئيس الوزراء

لقوانني واإلذن بالتصديق   على ا وتلعب السلطة التشريعية دوراً مهماً من خالل التصويت الفعلي            )ب(  
  على االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛

  والسلطة القضائية هي الضامنة للحريات وحلقوق اإلنسان األساسية؛  )ج(  
   باألساس يف ضمان وكفالة حرية الصحافة؛تصالالوتتمثل مهمة اجمللس األعلى ل  )د(  
واجمللس الوطين للوساطة مهمته األساسية تتمثل يف حتسني العالقات بني املواطنني بغيـة محايـة                 ) ه(  

  وتعزيز حقوق كافة املواطنني؛
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  / آذار ٣١ يف   ٠٥٤-٩٩وقد أنشئت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان مبوجـب املرسـوم رقـم                )و(  
 . على أنقاض وزارة حقوق اإلنسان والثقافة الدميقراطية واملصاحلة الوطنية وأُحلقت بالوزارة األوىل            ١٩٩٩ مارس

برئاسة اجلمهورية مبقتضى املرسوم رقـم  احلاقها  مت ٢٠٠٣مارس / آذار١٥االنتفاضة الوطنية اليت حدثت يف   ويف أعقاب   
 وتتمثـل  .٢٠٠٤فربايـر   / شباط ٢٠ؤرخ   امل ٠٥٣- ٠٤ ورقم   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ املؤرخ   ٠١٣-٠٤

  مهمتها يف توجيه السياسة احلكومية يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف كامل أحناء البلد؛

 ٢٥ املـؤرخ    ٠٠٩- ٩١املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان مبوجـب القـانون رقـم           أنشئت  و  )ز(  
 طرأ عليها   ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ١٠ؤرخ   امل ٠٠٣- ٩٦ واملعدَّل مبقتضى القانون رقم      ١٩٩١سبتمرب  /أيلول

  .وتعمل يف الظرف الراهن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وللحكم الرشيد يف سبيل استعادة هيبتها .بعض اخللل

   اإلطار القضائي- باء 

   على املستوى الوطين- ١

أفريقيا الوسطى صكوكاً قضائية    بالنظر إىل تعلقها باملبادئ األساسية حلقوق اإلنسان، اعتمدت مجهورية            - ١٧
  : نورد فيما يلي بعضاً منها،لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 املكرسة لتعزيـز    ١٧ إىل   ١ ومواده من    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧  الصادر يف  دستورال  )أ(  
  ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛

   املتعلق بقانون العقوبات؛١٩٦١يه يول/ متوز١٨ املؤرخ ٢٣٢- ٦١القانون رقم   )ب(  

   اجلنائية؛ واملتعلق بقانون اإلجراءات١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٥ املؤرخ ٢٦٥-٦١القانون رقم   )ج(  

   اخلاص بقانون العمل يف مجهورية أفريقيا الوسـطى املعـدَّل بالقـانون        ٦١/٢٢١القانون رقم     )د(  
   واخلاص؛ وينطبق هذا القانون على القطاعات العام وشبه العام٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٩ املؤرخ ٠٠٤-٠٩رقم 

   واملعـدِّل واملكمِّـل لـبعض أحكـام         ٢٠٠٠يونيـه   / حزيران ١٠ املؤرخ   ٩٩/٠١٦املرسوم رقم     ) ه(  
 واملتعلق بالنظام األساسي العام للوظيفة العمومية يف مجهورية   ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٤ املؤرخ   ٩٣/٠٠٨ املرسوم
  ؛)٢٦ إىل ٢١راجع املواد من (الوسطى أفريقيا 

 واملتعلق حبماية املرأة من العنف      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ املؤرخ   ٣٢- ٠٦القانون رقم     )و(  
  يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛

 ٠٠٣- ٩٦ واملعدَّل بالقـانون رقـم     ١٩٩١سبتمرب  / أيلول ٢٥ املؤرخ   ٠٠٩- ٩١القانون رقم     )ز(  
   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ءانش املتعلق بإ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٠املؤرخ 

 واملتعلق حبرية االتصال والذي يـنص       ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٢ املؤرخ   ٠٠٢- ٠٥املرسوم رقم     )ح(  
   الصحافة؛معلى عدم املعاقبة على جرائ
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نظمات  والناظم لطريقة عمل الرابطات وامل     ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢١ املؤرخ   ٠٤- ٠٢القانون رقم     )ط(  
  غري احلكومية يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛

   والناظم للرابطات؛١٩٦١مايو / أيار٢٧ املؤرخ ٦١/٢٣٣القانون رقم   )ي(  

   واملتعلق بالنهوض بشؤون الفتاة؛١٩٦٦مارس / آذار٢١ املؤرخ ٢٦- ٦٦املرسوم رقم   )ك(  

علق بقـانون األسـرة يف       واملت ١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ املؤرخ   ٠١٣- ٩٧القانون رقم     )ل(  
  مجهورية أفريقيا الوسطى؛

 واملتعلق بالقانون األساسـي     ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٠٠٧- ٠٠القانون رقم     )م(  
 ٦ املـؤرخ    ٢٠٥- ٠٢ رقـم    هاخلاص باملعوقني ومحايتهم والنهوض بشؤوهنم واملرسوم ذي الصلة واملتعلق بتطبيق         

  ؛٢٠٠٢أغسطس /آب

 ١٩٦١ أبريـل / نيسان ٢٠ الصادر يف    ٢١٢-٦١ املعِدل ألحكام القانون رقم      ٥٤-٦٤ القانون رقم   )ن(  
  واملتعلق بقانون اجلنسية جلمهورية أفريقيا الوسطى؛

   النقايب؛ واملتعلق باحلريات النقابية ومحاية احلق١٩٨٨مايو / أيار١٥ الصادر يف ٨٨/٠٠٩القانون رقم   )س(  

  ؛)٦ و٢الديباجة، املادتان  (العهد املتعلق باملصاحلة الوطنية  )ع(  

   والناظم للميادين العامة؛١٩٦٤يناير / كانون الثاين٩ املؤرخ ٤١- ٦٣القانون رقم   )ف(  

  ؛١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢٥انغي الصادرة يف باتفاقات   )ص(  

  توصيات جلنة التركيز واحلوار؛  )ق(  

  ؛)٢٠٠٣سبتمرب /أيلول(القوانني املتعلقة باحلوار الوطين   )ر(  

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٠ إىل ٥التوصيات املتعلقة باحلوار السياسي الشامل من   )ش(  

   على الصعيد الدويل- ٢

 .صدَّقت مجهورية أفريقيا الوسطى على العديد من الصكوك القضائية الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان               - ١٨
  :إال أن بعض الصكوك مل يصدَّق عليها حىت اآلن

  :صكوك القانونية الدولية ذات الصلة مبا يليال  )أ(  

  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛  ‘١‘  
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  ؛١٩٧١مارس / آذار١٦ - االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   ‘٢‘  

  ؛١٩٨١مايو / أيار٨ - العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ‘٣‘  

  ؛١٩٨١مايو / أيار٨ - الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية العهد   ‘٤‘  

  ؛١٩٨٦أبريل / نيسان٢٦ - امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب   ‘٥‘  

  ؛١٩٩١يونيه / حزيران٢١ - االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   ‘٦‘  

  ؛١٩٩٢أبريل / نيسان٢٣ - اتفاقية حقوق الطفل   ‘٧‘  

  ؛٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣ - النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   ‘٨‘  

 ٣ -القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة   املعاملة أو العقوبة اتفاقية مكافحة التعذيب وغريه من ضروب         ‘٩‘  
  ؛٢٠٠٢يوليه /متوز

  ؛١٩٨١مايو / أيار٨ - السياسية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وبالربوتوكول امللحق   ‘١٠‘  

 ٤١ و ٢٩ و ٢٦ و ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٤ و ١٣ و ٦ و ٤ و ٣ و ٢اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقـم         ‘١١‘  
 ١٠٤ و ١٠١ و ١٠٠ و ٩٩ و ٩٨ و ٩٥ و ٩٤ و ٨٨ و ٨٧ و ٨١ و ٦٧ و ٦٢ و ٥٢و
 ١٤٢ و ١٣٨ و ١٣١ و ١٢٢ و ١٢٠ و ١١٩ و ١١٨ و ١١٧ و ١١٦ و ١١١ و ١٠٥و
  ؛١٨٢ و١٥٨ و١٥٥ و١٥٠ و١٤٤و

 ٥اقية اليونسكو املتعلقة حبماية وتعزيز تنوُّع أشكال التعبري اليت جرى التـصديق عليهـا يف                اتف  ‘١٢‘  
  ؛٢٠٠٧يناير /كانون الثاين

تفاق بشأن امتيازات احملكمـة     الالربوتوكول اإلضايف املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية واخلاص با         ‘١٣‘  
  ؛٢٠٠٨يوليه / متوز٣ يف اجلنائية الدولية وحصاناهتا الذي جرى التصديق عليه

بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان   ‘١٤‘  
  ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٠والشعوب الذي جرى التصديق عليه يف 

  ؛٢٠٠٦يوليه / متوز٣اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت جرى التصديق عليها يف   ‘١٥‘  

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب احلدود والربوتوكوالت املتصلة هبا الـيت مت التـصديق           ‘١٦‘  
  ؛٢٠٠٦يوليه / متوز٣عليها يف 

  :الصكوك القانونية الدولية اجلاري التصديق عليها  )ب(  
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إجراءات (ألصليني   املتعلقة بالسكان القبليني والسكان ا     ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ‘١‘  
  ؛)التصديق قائمة

بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ذو الـصلة حبقـوق املـرأة يف أفريقيـا                 ‘٢‘  
  ؛)إجراءات التصديق جارية(

  إعالن األمم املتحدة اخلاص بالشعوب األصلية؛  ‘٣‘  

  :الصكوك القانونية اليت مل يصدَّق عليها  )ج(  

ايف للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة أفريقيـة           الربوتوكول اإلض   ‘١‘  
  حلقوق اإلنسان والشعوب؛

  الربوتوكول اخلاص مبحكمة أفريقية للعدل وحلقوق اإلنسان؛  ‘٢‘  

  الدميقراطية واالنتخابات واإلدارة الرشيدة؛بشأن امليثاق األفريقي   ‘٣‘  

  ع ومكافحة الفساد؛االتفاقية األفريقية املتعلقة مبن  ‘٤‘  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية إللغـاء         بالربوتوكول االختياري الثاين امللحق       ‘٥‘  
  عقوبة اإلعدام؛

  اتفاقية القضاء على االرتزاق يف أفريقيا؛  ‘٦‘  

  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛  ‘٧‘  

  حدة األفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني يف أفريقيا؛اتفاقية منظمة الو  ‘٨‘  

  ؛)١٩٥٤(اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة   ‘٩‘  

  ؛)١٩٥٤(االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية   ‘١٠‘  

  ؛)١٩٥٧(اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة   ‘١١‘  

  ؛)١٩٧٣(ل العنصري واملعاقبة عليها االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفص  ‘١٢‘  

  ؛)١٩٨٥(االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري لأللعاب الرياضية   ‘١٣‘  

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة               ‘١٤‘  
  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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  ات املكرسة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان التدابري واآللي– ثانياً
   التدابري–ألف 

   لفائدة الفئات املستضعفة- ١

  .فيما يلي، الفئات اليت تعترب مستضعفة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  - ١٩

  النساء  )أ(

، يف شـهر    ١٩٩١نظمت مجهورية أفريقيا الوسطى، وهي دولة طرف يف اتفاقية حقوق املـرأة لعـام                 - ٢٠
  . حلقة دراسية للتعريف باالتفاقية املذكورة على نطاق شعيب واسع١٩٩٦أغسطس /آب

  : قانون األسرة الذي تعاد اليوم قراءته لألغراض التالية١٩٩٧واعتمدت يف عام   - ٢١

من أجل أن يؤخذ يف االعتبار األفضل العنصر اجلنساين يف السياسات، اعتمدت احلكومة يف شهر   )أ(  
ياسة وطنية جديدة ترمي إىل النهوض باملساواة والعدل بني املرأة والرجل ووضعت        س ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 

   تشكل مكافحة العنف حموراً من حماورها ذات األولوية؛٢٠١١- ٢٠٠٧خطة عمل وطنية لفترة السنوات 

 بدعم مايل من منظمة الصحة العاملية مـن أجـل           ٢٠١١- ٢٠٠٧واعتماد خطة العمل للفترة       )ب(  
   التناسلية؛سات الضارة والعنف القائم على أساس جنساين والعنف اجلنسي مبا يف ذلك تشوية األعضاءمكافحة املمار

 وإىل  ١٩٩٥وانضمت مجهورية أفريقيا الوسطى أيضاً لربنامج عمل بيجني الذي اعتمد يف عام               )ج(  
مبكافحة لذي يطالب احلكومات  ا١٩٩٤توصيات املؤمتر الدويل املعين بالسكان والتنمية املعقود يف القاهرة يف عام 

  .االجتار باملرأة والطفل

  :وجتدر مالحظة بعض النصوص الوطنية ذات الصلة بتعزيز ومحاية حقوق املرأة وهي  - ٢٢

:  منه على ما يلي    ٣ من املادة    ٢ الذي ينص يف الفقرة      ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧دستور    )أ(  
  ؛"للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأ و لالغتصابأال جيوز تعريض أي أحد للتعذيب "

 املتعلق بالتوجيه والتدريب    ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٠١٤- ٩٧والقانون رقم     )ب(  
 الذي حيمي   ١٩٦٦والذي يؤكد على جمانية وإلزامية التعليم للجميع وهو قانون مكمل للمرسوم الصادر يف عام               

  التحاق الفتيات باملدارس؛

   واملتصل بالصحة اإلجنابية؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٠ الصادر يف ٠٠٥- ٠٦القانون رقم   )ج(  

 واخلاص حبماية املـرأة مـن       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ الصادر يف    ٠٣٢- ٠٦القانون    )د(  
  ضروب العنف يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛
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ملتعلق بإلغاء ممارسة ختان البنات يف  وا١٩٦٦فرباير / شباط٢٢ الصادر يف ٦٦/١٦املرسوم رقم   )ه(  
  مجيع أحناء مجهورية أفريقيا الوسطى؛

  ؛٢٠٠٨ مايو/ أيار١٤إنشاء جلنة قطاعية تعىن باملساواة بني اجلنسني وتعمل على التقليل من الفقر يف   )و(  

  .٢٠٠٧إنشاء جلنة ملتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام   )ز(  

ومسحت بتعريف وعية من ناحية أخرى نظمت حلقات دراسية وحلقات عمل كثرية غرضها التثقيف والت          - ٢٣
  .يف جماهلاالسكان حبقوق املرأة وتوعيتهم هبا وتثقيفهم 

وتتمتع مجهورية أفريقيا الوسطى أيضاً بالدعم من الشركاء يف التنمية من قبيل صندوق األمم املتحـدة                  - ٢٤
مة األمم املتحدة للطفولة، واالحتاد األورويب، ومكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية            للسكان، ومنظ 

  .أفريقيا الوسطى من أجل تعزيز قدرات املرأة

كما جتدر اإلشارة إىل العمل املهم الذي أجنزته حركات منظمة اجملتمع املدين يف سبيل تعزيـز ومحايـة                    - ٢٥
  .حقوق املرأة

  لاألطفا  )ب(  

  . لفائدهتمحيتل األطفال، يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مكانة خمتارة تشهد عليها التدابري اليت اختذهتا احلكومة  -٢٦

ففيما يتعلق بالتدابري القانونية يالحظ بارتياح العديد من الصكوك القانونية لتعزيز ومحاية حقوق الطفل                - ٢٧
  :ومنها ما يلي

الذي خيصص مكانـة    و ٧ و ٦ يف مادتيه    ٢٠٠٤ديسمرب  /ون األول  كان ٢٧ الصادر يف    دستورال  )أ(  
  مهمة حلقوق الطفل؛

قانون العمل الذي ينص على تدابري متنوعة ترمي إىل محاية األطفال من التجاوزات اليت ميكن أن   )ب(  
  ضحاياها؛يتعرضوا هلا وتعود بالضرر على منوهم الطبيعي وضد أسوأ أشكال العمالة املمكن أن يكون األطفال هم 

اللذان يتضمنان أحكاماً ترمي إىل     ) رهن التنقيح (وقانون العقوبات وقانون االجراءات اجلنائية        )ج(  
  محاية الطفل؛

 من هذه   ٤ وطبقاً ألحكام املادة     .١٩٩٢مايو  / أيار ٢٣التصديق على اتفاقية حقوق الطفل يف         )د(  
افة التدابري التشريعية واالدارية وغريها الالزمة إلعمال االتفاقية تعهدت حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى باختاذ ك

  احلقوق املعترف هبا للطفل؛

 ١١ الـصادر يف     ٠١٣- ٩٧االعتراف بوضع الطفل يف أفريقيا الوسطى مبوجب القانون رقـم             )ه(  
  ؛١٩٩٧نوفمرب /تشرين الثاين
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 املتعلقة بأسوأ ٢٠٠٠نيه يو/ حزيران٢٨ يف ١٨٢التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )و(  
  أشكال عمل األطفال؛

 والذي حيدد جنسية الطفل الذي يولـد     ١٩٦٣مايو  / أيار ٦ الصادر يف    ٤٠٦- ٦٣القانون رقم     )ز(  
  جنوب أفريقيا؛رعايا لزوجني مل يربطهما عقد زواج مدين شرعي وتكون األم من 

  . األبوة واملتعلق باالعالن القضائي عن١٩٦٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ الصادر يف ٢٣-٦٤القانون رقم   )ح(  

  :وعلى صعيد التدابري املؤسسية وغريها جتدر باملالحظة املؤسسات اليت تعىن بالطفولة وهي  - ٢٨

  وزارة التربية الوطنية؛  )أ(  

  وزارة األسرة والشؤون االجتماعية؛  )ب(  

  وزارة الصحة والسكان؛  )ج(  

  .وزارة الشباب والرياضة والثقافة  )د(  

  :والتدابري اليت اختذت هي اآلتية  - ٢٩

  إنشاء حمكمة خاصة باألطفال؛  )أ(  

  اعتماد قرار مشترك بني الوزارات ينظم أماكن التصوير والفيديو واعتماد قانون لإلصحاح؛  )ب(  

  جتديد برملان األطفال ملدة برملانية ثالثة؛  )ج(  

  حلقات دراسية شىت؛التعريف على الصعيد الشعيب باتفاقية حقوق الطفل ضمن   )د(  

  مأسسة اليوم العاملي للطفولة؛  )ه(  

  ؛١٩٩٣أبريل / نيسان٢٦إنشاء جلنة وطنية ملتابعة اتفاقية حقوق الطفل يف   )و(  

  رفع الدعاوى إىل حمكمة الدرجة العليا للحصول على النفقة؛  )ز(  

  عرض الدعوى على احملكمة يف حالة سوء معاملة القصَّر؛  )ح(  

عدة اليت توفرها منظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحـدة للـسكان             ضروب املسا   )ط(  
والصندوق العاملي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية والبنك الـدويل يف قطاعـات خمتلفـة                 

  .كالتعليم والصحة والثقافة والعدالة لفائدة األطفال
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  املعوقون  )ج(  

  :فريقيا الوسطى، على الصعيد املؤسسي، نواحي التقدم التايل ذكرهاحققت مجهورية أ  - ٣٠

  ألشخاص عموماً مبن فيهم    با اهتماماً خاصاً    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧  الصادر يف  دستوراليويل    )أ(  
   اإلعاقة؛وذو

   شروط احلماية املمنوحة للمعوقني؛اًنو من نفس الدستور قان٩املادة  من ٤الفقرة تضمن   )ب(  

   الـصادر   ٦١/١٠٧ واملرسوم رقم    ١٩٦٠يونيه  / حزيران ٢٠ الصادر يف    ٦٠/٩٥القانون رقم     )ج(  
   واملتعلقان حبماية األشخاص؛١٩٦١يونيه / حزيران٢٠يف 

   والنـاظم للمؤسـسات والقـانون       ١٩٦١مـايو   / أيار ٢٧ الصادر يف    ٦١/٢٣٣القانون رقم     )د(  
اظم للمنظمات غري احلكومية والذي مسح بإنشاء مؤسسات         والن ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢١ الصادر يف    ٠٠٤- ٠٢رقم  

  خاصة باملعوقني؛

 واملتعلق مبركـز ومحايـة   ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٠ الصادر يف  ٠٠٧- ٠٠القانون رقم     )ه(  
  ؛٢٠٠٢أغسطس / آب٦ الصادر يف ٢٠٥- ٠٢والنهوض بشؤون املعوقني ومرسومه القاضي بتطبيقه رقم 

 داخل وزارة األسرة ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٥ الصادر يف ٢٣٧- ٠٢سوم رقم القيام، مبوجب املر  )و(  
   املعوقني؛دارة معنية بإعادة التأهيل االجتماعي ودائرة للنهوض بشؤونإ ءوالشؤون االجتماعية والتضامن الوطين بإنشا

  إنشاء مركز لتعليم وتدريب فاقدي السمع والبصر؛  )ز(  

  ديسمرب من كل سنة؛/ كانون األول٢٠قني يف االحتفال باليوم الوطين للمعو  )ح(  

  التشجيع على رياضة املعوقني داخل اللجنة الوطنية شبه األوملبية؛  )ط(  

  منح اإلعانات للمنظمات اليت تعىن باملعوقني؛  )ي(  

  . مؤهالهتم يف املائة مكرسة إلدماج املعوقني يف الوظيفة العمومية حبسب١٠ختصيص حصة مقدارها   )ك(  

  قليات اإلثنيةاأل  )د(  

 ٢٧  الـصادر يف   دستوراليف نطاق إعمال حقوق اإلنسان، تكرس مجهورية أفريقيا الوسطى يف ديباجة              - ٣١
  : محاية ذوي املركز اهلش وبالذات املستضعفني واألقليات٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

الدولية اقية منظمة العمل فلتقوية احلماية اليت توفَّر هلؤالء أطلقت احلكومة عملية التصديق على اتف  )أ(  
   الوسطى؛ وشرعت يف صياغة مشروع قانون يتعلق حبماية وتعزيز الشعوب األصلية يف مجهورية أفريقيا١٦٩رقم 
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  عملية االنضمام إىل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛  )ب(  

  متثيل الشعوب األصلية يف احلكومة؛  )ج(  

 ٢٠٠٨ أكتـوبر / تشرين األول  ١٧ الصادر يف    ٠٢٢-٠٨مبوجب القانون رقم    اعتماد مدونة احلراجة      )د(  
  .القاضي بإشراك الشعوب األصلية يف إدارة األحراج يف مجهورية أفريقيا الوسطىو

 ١األقليات الثقايف ألغراض جتارية بتاريخ      راث  أو تصدير ما يتصل بت    /إصدار قرار يقضي مبنع استغالل و       - ٣٢
  .٢٠٠٣أغسطس /آب

  شخاص كبار السناأل  )ه(  

وُشكلت " املسنني"ب  من الفئات املستضعفة وُيشار إليهم       اًيعترف باألشخاص كبار السن بوصفهم جزء       - ٣٣
 الصادر يف   ٠٤- ٠٢ والقانون رقم    ١٩٦١مايو  / أيار ٢٧ الصادر يف    ٦١/٢٣٣رابطة جتمعهم طبقاً للقانون رقم      

  . املسننيكومية وجيمع بني هذه الرابطات احتاد لألشخاص والناظم للمؤسسات واملنظمات غري احل٢٠٠٢مايو / أيار٢١

وبدعم من وزارة الشؤون االجتماعية واألسرة والتضامن الوطين حيتفل األشخاص املسنون كل سنة بيوم                - ٣٤
  .أكتوبر/ تشرين األول٢٥يكرس هلم وهو يوم 

ماية األشـخاص املـسنني   وجيري العمل حالياً على مستوى احلكومة على وضع مشروع قانون يتعلق حب         - ٣٥
  .جبانب اعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز ومحاية كبار السن

  ة يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافي- ٢

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية  )أ(  

  احلق يف العمل ويف ضمان العمل  ‘١‘  

تضمن مجهوريـة   " منه على أن     ٩  يف املادة  ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ينص الدستور الصادر يف       - ٣٦
 .أفريقيا الوسطى لكل مواطن احلق يف العمل ويف الراحة ويف تلبية احتياجاته مع احترام متطلبات التنمية الوطنية                 

  ." ...كما تضمن له ظروفاً مواتية لنمائه بفضل سياسة عمالة فعالة

  :نها بالذاتكما متلك مجهورية أفريقيا الوسطى مجلة من القوانني املهمة م  - ٣٧

 ٢٩ الـصادر يف     ٠٠٤- ٠٩ املتعلق بقانون العمل واملعدَّل بالقانون رقم        ٦١/٢٢١القانون رقم     )أ(  
  ؛٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

  ؛١٩٥٩مارس / آذار١٨االتفاقية املتعلقة باملساومة اجلماعية الصادرة يف   )ب(  
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 ١٤ الـصادر يف  ٠٠٨- ٩٣م رقم  املعدِّل واملكمل لبعض أحكام املرسو٠١٦- ٩٩القانون رقم     )ج(  
 واملتعلق بالنظام األساسي العام للوظيفة العمومية يف مجهورية أفريقيا الوسـطى واملرسـوم          ١٩٩٣يونيه  /حزيران

  ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران١٠ الصادر يف ١٧٢- ٠٠القاضي بتطبيقه رقم 

لة أفريقيا الوسطى  واملتعلق بإنشاء وكا   ١٩٩٩مايو  / أيار ١٩ الصادر يف    ٠٠٨- ٩٩القانون رقم     )د(  
  ؛للتدريب املهين والعمالة

  :وتنبغي اإلشارة كذلك إىل املؤسسات املعنية بالعمل وبالصحة أثناء العمل أال وهي  - ٣٨

  وزارة الوظيفة العمومية والعمل والضمان االجتماعي واإلدماج املهين للشباب؛  )أ(  

تنفيذ القوانني والنظم ذات الصلة باإلصـحاح       لقوانني اليت تتوىل مراقبة     لاملفتشية العامة للعمل و     )ب(  
  وسالمة العمال؛

إنشاء طب العمل الذي يتم يف نطاقه السهر على شروط العمل وبيئته وقايةً للعمال من خمـاطر                   )ج(  
  التعرض لألمراض املهنية؛

ـ          )د(   شأة إنشاء مفتشية طب العمل املكلفة بتنسيق أنشطة جلان اإلصحاح والسالمة أثناء العمل باملن
  وأطباء الشركات ودوائر صحة العمل؛

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي الذي يؤمن الوقاية من خماطر حوادث العمل واألمـراض               )ه(  
املهنية، وتعويض الضحايا واملؤمَّنني االجتماعيني؛ والنقابات اليت تسهم بشكل فعال يف تعزيز ومحايـة احلـق يف                 

  .سالمة العمل يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  احلق يف التعليم  ‘٢‘  

  . من دستور مجهورية أفريقيا الوسطى احلق يف التعليم وجمانية التعليم يف املدارس العمومية٧ املادة تضمن  - ٣٩

وتبنت حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى اإلعالن العاملي لتوفري التعليم للجميع تلبية الحتياجات التعليم               - ٤٠
لتزام أفضى إىل انعقاد مجعيـات عامـة للتعلـيم      وهذا اال  . وتعترب التربية أولوية من أولويات احلكومة      .األساسية

  . مت على إثرها صياغة الربنامج الوطين للتنمية والتعليم والتدريب١٩٩٤والتدريب يف عام 

  :وعلى صعيد التدابري القانونية األخرى  - ٤١

 واملتعلق بتوجيه التعليم الوطين ويعد      ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧ املؤرخ   ٩٧القانون رقم     )أ(  
  هذا القانون فتحاً يف جمال التعليم؛

صيغت طبقاً لتوصيات اجلمعيات العامة للتعليم اليت ) ٢٠١٥- ٢٠٠٣(لتعليم للجميع اخطة عمل   )ب(  
  والتدريب تأخذ بعني االعتبار االحتياجات احملددة للفتيات وللنسوة؛
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 املدرسني  لمدرسني وتوظيف بناء معدات مدرسية والتكوين السريع ودورات إعادة جتديد املعلومات ل           )ج(  
  .من التدابري اليت اضطلعت هبا احلكومة يف ميدان التعليم يف مجهورية أفريقيا الوسطىهي بعض وإنشاء املدارس 

  احلق يف الصحة  ‘٣‘  

على الدولة واجب الـسهر علـى       : " منه على ما يلي    ٦ينص دستور مجهورية أفريقيا الوسطى يف املادة          - ٤٢
  ."سية لألسرةالصحة البدنية والنف

  :ومن بني ما اختذته احلكومة من تدابري يف ميدان الصحة نورد ما يلي  - ٤٣

  ؛)٢٠١٥- ٢٠٠٦(وضع خطة وطنية جديدة للتنمية الصحية   )أ(  

صياغة وتطبيق خطة عملية للتعجيل خبفض النسبة املئوية من وفيات األمهات ووفيات املواليـد                )ب(  
  ؛)٢٠١٥- ٢٠٠٤(اجلدد 

   األطفال؛اإليدز من اآلباء إىل/بيق برنامج للوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشريصياغة وتط  )ج(  

  صياغة وثيقة للسياسات الوطنية يف جمال الصحة اإلجنابية وخطة لوضعها موضع التطبيق؛  )د(  

 اإلعالم والتثقيف واالتصاالت خبصوص األمراض املنقولة جنسياً وأساساً فريوس نقص املناعـة             )ه(  
  اإليدز وكذلك املالريا؛/البشري

  تنظيم محالت تلقيح وتوزيع الناموسيات املعاجلة مببيد حشري؛  )و(  

  تعزيز املؤسسات وكذلك قدرات األفراد العاملني يف اجملال الصحي؛  )ز(  

  حتمل تكاليف عالج اليتامى وغريهم من األطفال املستضعفني؛  )ح(  

   املستوطنة؛مكافحة مرض السل وغريه من األمراض  )ط(  

 واملتعلق بالصحة اإلجنابية    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٠ الصادر يف    ٠٠٥- ٠٦اعتماد القانون رقم      )ي(  
  ؛)٢٩ و٢٨ و٢٧راجع املواد (

 والذي حيدد حقوق والتزامـات      ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٢ الصادر يف    ٠٣٠- ٠٦القانون رقم     )ك(  
  .اإليدز/األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري

 تضع يف االعتبار مـشكلة      ٢٠١٠- ٢٠٠٨وجتدر اإلشارة إىل أن ورقة استراتيجية احلد من الفقر للفترة             - ٤٤
  .الصحة وتنص على تدابري ذات عالقة هبا
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  مكافحة الفقر  ‘٤‘  

 كانت هي السبب ١٩٩٦إن األزمات العسكرية السياسية اليت هزت البلد على مدى السنوات لغاية عام   - ٤٥
  .إصابة جزء ال بأس به من السكان بالفقر وتفاقم هشاشة أوضاع هؤالء السكاناألساسي يف 

 تشخيص الفقر يف مجهورية أفريقيا الوسطى أساسه بالدرجـة          نوتفيد ورقة استراتيجية احلد من الفقر أ        - ٤٦
ري والوسط  وهو نتيجة حتقيقني اثنني يتعلقان بشروط عيش األسر املعيشية يف الوسط احلض           . األوىل مقاربة نقدية  
  .٢٠٠٦ا بتحقيق أجري يف عام ي وانته٢٠٠٣الريفي أجريا عام 

ويبني التحليل الدميغرايف للفقر أن مجيع األوساط السكانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى قد تـأثرت وأن                  - ٤٧
يش  نسمة من الع   ٢ ٦١٨ ٠٠٠أي  )  يف املائة  ٦٧,٢( حيث يعاين أكثر من ثلثي السكان        .الفقر ظاهرة مستفحلة  

  .) يف املائة٥٩(ويف الوسط احلضري )  يف املائة٦٢(يف الوسط الريفي : يف مستوى دون خط الفقر

 ٦ و٤ و٣ و٢وينبغي أن تكون بعض املناطق هدفاً أولوياً لسياسات ولنهج إمنائي إقليمي وبالذات املناطق   - ٤٨
  .كن بدرجة أقلبقية املناطق ومدينة بانغي املتأثرة هي األخرى ولالّ يقع إمهال على أ

وللحد من مستوى الفقر املرتفع جداً يف مجهورية أفريقيا الوسطى وضعت احلكومة ورقة استراتيجية للحد   
  .ميع املسائل ذات الصلة بالسياسات الوطنية اإلمنائيةجلمن الفقر باعتبارها إطاراً للحوار وإطاراً مرجعياً 

يجية احلد من الفقر أركاناً أربعةً هي أساس اسـتراتيجية          ي ورقة استرات  ئوعلى صعيد مكافحة الفقر، ترت      - ٤٩
  : وهذه األركان األربعة هي التايل ذكرها.إعادة البناء واحلد من الفقر

  إعادة إقرار األمن وتعزيز السلم ومنع املنازعات: ١الركن 

  تعزيز احلكم الرشيد ودولة القانون: ٢الركن 

  إعادة بناء االقتصاد وتنويعه: ٣الركن 

  .تنمية رأس املال البشري: ٤ركن ال

  احلقوق الثقافية  )ب(  

لكل فرد احلق : " منه على ما يلي ٧ يف املادة    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧  الصادر يف  دستورالينص    - ٥٠
  ." ... وتضمن اجلمهورية للطفل وللكهل إمكانية احلصول على التعليم والثقافة.يف الوصول إىل مصادر املعرفة

 واملتعلق بامليثاق الثقايف    ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠ الصادر يف    ٠٠٢- ٠٦اعتماد واشتراع القانون رقم     يشكل    - ٥١
جلمهورية أفريقيا الوسطى اإلطار املناسب للممارسة القانونية للحق يف الثقافة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وجتدر              

 هي األخرى سبيل التنفيذ الفعلي حلقوق اإلنسان اإلشارة إىل التوصيات املتعلقة باحلوار السياسي الشامل اليت حتدد
  .بصورة شاملة
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 ٥التصديق من قبل مجهورية أفريقيا الوسطى على اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقـايف يف                   - ٥٢
  .٢٠٠٧يناير /كانون الثاين

  . البلدضع التطبيق يف مجيع أحناءووزارة الشباب والرياضة والفنون والثقافة مكلفة بوضع السياسة الثقافية مو  -٥٣

   يف ميدان احلقوق املدنية والسياسية- ٣

  .اختذت مجهورية أفريقيا الوسطى تدابري مهمة إلعمال احلقوق املدنية والسياسية  - ٥٤

  مبدأ عدم التمييز  )أ(  

  :مت تطبيق هذا املبدأ من خالل تدابري اختذت على املستوى التشريعي والتنظيمي  - ٥٥

 مل ينص أو يشجع على سياسة التمييز يف ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧  الصادر يفتوردسالف  )أ(  
  أي حكم من أحكامه؛

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        ي  والتصديق على كلتا االتفاقيتني أ      )ب(  
  / حزيـران  ٢١يز ضـد املـرأة يف        واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمي       ١٩٧١مارس  / آذار ١٦يف  

  .لتمييز يف البلدلممارسة أي  يشهد مرة أخرى على رغبة احلكومة األكيدة عن ١٩٩١يونيه 

  احلق يف احلياة ومحاية شخص اإلنسان  )ب(  

 اهتماماً خاصاً الحترام احليـاة      ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ الصادر يف    دستورال من   ١تويل املادة     - ٥٦
إن شخص اإلنسان مقدس وإن مجيع موظفي السلطة العامة عليهم واجب مطلق يلزمهم : "نسانومحاية شخص اإل

  ."باحترام اإلنسان ومحايته

  ." ...لكل فرد احلق يف احلياة ويف السالمة اجلسدية" من نفس الدستور بكل وضوح على أن ٣وتنص املادة   -٥٧

جلمهوريـة  العقوبـات  املتعلق بقانون و ١٩٦١ه يولي/ متوز١٨ الصادر يف ٢٣٩- ٦٢مث إن القانون رقم      - ٥٨
 املتعلق بقـانون اإلجـراءات      ١٩٦١يناير  / كانون الثاين  ١٥ الصادر يف    ٦١/٢٦٥أفريقيا الوسطى والقانون رقم     

  .اجلنائية والنصوص الالحقة اخلاضعة حالياً للمراجعة حتمي بشكل فعلي احلق يف احلياة ويف محاية شخص اإلنسان

  .وزارة العدل واحملاكم تعبرياً على محاية احلق يف احلياة ويف األمان على الشخصويشكل إنشاء   - ٥٩

  احلق يف عدم التعرض للتعذيب  )ج(  

 من مادته الثالثة على أن ٢ يف الفقرة ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧ينص بوضوح الدستور الصادر يف   - ٦٠
 وأي فرد أو .ال إنسانية أو مهينةأو عاملته معاملة قاسية لتنكيل به أو مل اوأالغتصاب  اوأال أحد يعرَّض للتعذيب "

  ."طبقاً للقانونوكيل للدولة أو منظمة تدان مبثل هذه األفعال تتعرض للعقوبة 
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الوسطى على اتفاقية مكافحة التعذيب وغريه من ضروب العقوبة واملعاملة أفريقيا  وجاء تصديق مجهورية      - ٦١
  .، لدعم مكافحة التعذيب يف البلد٢٠٠٢يوليه / متوز٣ينة، يف القاسية أو الالإنسانية أو امله

  حرية تكوين اجلمعيات  )د(  

 منه اليت تنص على ١٢ يف املادة ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧هذه احلرية يكفلها الدستور الصادر يف   - ٦٢
عمومية بشرط االمتثـال    جلميع املواطنني احلق يف أن يكوِّنوا حبرية مجعيات وجتمعات ورابطات ومؤسسات            "أن  

  ."للقوانني والنظم

   والنـاظم للجمعيـات والقـانون    ١٩٦١مـايو  / أيـار ٢٧ الـصادر يف  ٦١/٢٣٣مث إن القانون رقم     - ٦٣
 والناظم للمنظمات غري احلكومية مسح بإنشاء عدة مؤسـسات          ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢١ الصادر يف    ٠٠٤- ٠٢رقم  

  .ومنظمات غري حكومية يف مجيع أحناء البلد

  .وعلى املستوى املؤسسي، تعمل وزارة الداخلية بشكل فعال على ضمان حرية تكوين اجلمعيات  - ٦٤

  احلق يف االجتماع  )ه(  

حريـة الوجـدان     " أن  منه على  ٨ يف املادة    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ينص الدستور الصادر يف       - ٦٥
  ."يت حيددها القانونواالجتماع وحرية ممارسة الشعائر مكفولة للجميع يف ظل الشروط ال

وعلى الصعيد املؤسسي تسهر وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة على حسن تطبيق هـذا القـانون                  - ٦٦
  .وممارسته الفعلية

  حرية الصحافة  )و(  

حرية اإلعالم والتعبري   " على أن    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ من القانون الصادر يف      ١٣تنص املادة     - ٦٧
  ."رائه عن طريق الكلمة أو القلم أو الصورة رهناً باحترام حقوق اآلخرين هي حرية مكفولةاإلنسان آلونشر 

الصحافة املكتوبة ووسائط اإلعالم العامة واخلاصة وجود وعلى املستوى العملي تتجسد حرية الصحافة يف   - ٦٨
  .اليت متارس أنشطتها بانتظام

 ٠٢٠- ٠٤از تنظيم حرية الصحافة مبقتضى املرسوم رقم        مث إن إنشاء اجمللس األعلى لالتصال بوصفه جه         - ٦٩
  . يشهد هو اآلخر على رغبة احلكومة يف أن متاَرس حرية الصحافة٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١الصادر يف 

 واملتعلق حبرية االتصال يف مجهورية      ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٢ الصادر يف    ٠٠٢- ٠٥وجيسد املرسوم رقم      - ٧٠
  .احلكومة يف أن تسود يف البلد حرية الصحافةأفريقيا الوسطى رغبة 
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  حرية التنقل  )ز(  

 من ٢ يف الفقرة ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧إن مبدأ حرية التنقل وارد ويضمنه الدستور الصادر يف   - ٧١
  ." القانونإن حرية الذهاب واإلياب مضمونة للجميع يف ظل الشروط اليت حيددها":  اليت تنص على ما يلي٤مادته 

وملكافحة الظواهر اليت حتد من حرية تنقل األشخاص واألموال عقدت احلكومة العـزم علـى تفكيـك         - ٧٢
  .ابتزاز املال بالتهديد والعنف على الطرق العامة وضروب السلوك املشاهبةالقضاء على احلواجز غري القانونية و

  احلرية النقابية  )ح(  

 ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧ من الدستور الصادر يف      ١٠ة  إن احلرية النقابية مكفولة مبوجب املاد       - ٧٣
 وميكن لكل عامل أن .احلق النقايب مكفول ومياَرس حبرية يف إطار القوانني الناظمة له: "أناليت تنص بوضوح على 

  ."ينضم إىل النقابة اليت خيتارها ويدافع عن حقوقه ومصاحله بواسطة العمل النقايب

 املعدِّل واملكمـل    ٠٠٦- ٩٩يب معترف هبا للموظفني العموميني مبوجب القانون رقم         وممارسة احلق النقا    - ٧٤
 واملتعلق بالنظام األساسـي العـام       ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٤ الصادر يف    ٠٠٨- ٩٣لبعض أحكام املرسوم رقم     

 ١٠ الـصادر يف     ١٧٢- ٠٠للوظيفة العمومية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واملرسوم القاضـي بتطبيقـه رقـم              
  .٢٠٠٠يونيه /حزيران

  . اتفاقية ملنظمة العمل الدولية عالمة على احترام احلق النقايب٤٥وتصديق مجهورية أفريقيا الوسطى على   - ٧٥

واالعتراف القانوين بستة احتادات نقابية تدافع عن حقوق ومصاحل العمال يف مجهورية أفريقيا الوسـطى                 - ٧٦
  .ق النقايبدليل آخر على التزام احلكومة باحترام احل

  حقوق األشخاص املشردين  )ط(  

تعكف احلكومة حالياً على سد الفراغ القانوين يف هذا امليدان منذ أن صدقت على عهد األمن واالستقرار   - ٧٧
 وعلى الربوتوكوالت امللحقة بذلك العهد مبا       ٢٠٠٧نوفمرب  /والتنمية يف منطقة البحريات الكربى يف تشرين الثاين       

  . بشأن حقوق األشخاص املشردين داخلياً يف بلدهمفيها الربوتوكول

 ما برحت اآللية الوطنية للتنسيق واملتابعة املنبثقة عن املؤمتر الـدويل بـشأن منطقـة                ،ومن هذا املنظور    - ٧٨
  .البحريات الكربى تعمل يف سبيل وضع قانون وطين يتعلق باألشخاص املشردين داخلياً

  حقوق اإلنسان األخرى  )ي(  

عقاب املالحظات اليت أبدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عند استعراضها التقرير الدوري جلمهورية             يف أ   - ٧٩
جتدر اإلشارة إىل   ) SR.2374 و ،CCPR/C/SR.2373راجع   (٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٣ و ١٢أفريقيا الوسطى يومي    

  :اط التايل ذكرهانواحي التقدم اليت ُسجِّلت يف ميدان احلقوق املدنية والسياسية خبصوص النق
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  أجل احلبس االحتياطي وظروف االحتجاز يف املراكز السجنية  ‘١‘

  :استناداً إىل املشاريع املنقحة لقانون العقوبات وقانون االجراءات اجلنائية وقانون العدالة العسكرية  - ٨٠

مي املـساعدة   تقد) قيد املراجعة (على مستوى احلبس االحتياطي يرتئي قانون االجراءات اجلنائية           )أ(  
  للمحتجزين يف بداية االجراءات؛

 بندورو، وبوسـنغوا وباتنغـافو      - بناء وترميم السجون يف املدن الكربى مثل سيبوت وكاغا            )ب(  
  وبربريايت وبومسبيلي وبوزوم؛

  تدريب حراس السجون ومديريها؛  )ج(  

  نزع الصبغة العسكرية على أماكن االحتجاز؛  )د(  

  . اجلنسني يف أماكن االحتجاز يف بنغي ومببوالعمل على الفصل بني  )ه(  

  مسألة تعدد الزوجات  ‘٢‘  

  .١٩٩٧جيري حالياً حبث هذه املسألة يف إطار قانون األسرة لعام   - ٨١

  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية  ‘٣‘  

  .شددت التوصيات املنبثقة عن احلوار السياسي الشامل على هذه املسألة  - ٨٢

  .طنية لتعزيز املساواة والعدالة بني املرأة والرجلاعتماد سياسة و  - ٨٣

  مسألة تشوية األعضاء التناسلية لإلناث  ‘٤‘  

وضعت حديثاً نصوص جترِّم ومتنع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث جبانب اجلهود اليت تبذهلا احلكومـة                 - ٨٤
  .والرامية إىل استئصال هذه الظاهرة

العنف القائم علـى    (املرأة  الذي تتعرض له     ملكافحة العنف    ٢٠١١- ٢٠٠٧واعتماد خطة العمل للفترة       - ٨٥
  .يقوم شاهداً على هذه الرغبة اليت حتدو احلكومة) أساس جنساين والعنف اجلنسي

  حقوق الضحايا  ‘٥‘  

وهذا الوضع مسح جلمهورية أفريقيا الوسطى بأن تلجأ إىل احملكمة         . نةحقوق الضحايا اليوم حمفوظة ومؤمَّ      - ٨٦
  . السابقية الدولية خبصوص اجلرائم اليت ارتكبتها قوات جون بيري مببا يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف ظل النظاماجلنائ
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  زةجحاالت االختفاء القسري واإلعدام التعسفي أو بإجراءات مو  ‘٦‘  

  .عدا بعض احلاالت املعزولةاآلن زالت هذه الظواهر   - ٨٧

  عقوبة اإلعدام  ‘٧‘  

تطبيق مبدأ عقوبة اإلعدام وينص عليها كعقوبة يف املسائل         ) قيد املراجعة (جراءات اجلنائية   جيدد قانون اال    - ٨٨
  ).، مشروع قانون العقوبات قيد املراجعة١٧املادة (اجلنائية 

  استقالل السلطة القضائية  ‘٨‘  

لطة  استقالل السلطة القضائية عـن الـس       ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧يضمن الدستور الصادر يف       - ٨٩
ومن خالل مجلة من القرارات الصادرة عن احملكمة الدستورية وجملس الدولة وحمكمة . التنفيذية والسلطة التشريعية

  .التعقيب ميكن قياس درجة االستقالل الذي تتمتع به السلطة القضائية

   اآلليات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان–باء 

إنشاء عـدد مـن     بوة بغريها من البلدان، باختاذ عدد من التدابري و        قامت مجهورية أفريقيا الوسطى، أس      - ٩٠
ثقافيـة أو    - اآلليات ذات الصلة باحلقوق احملمية سواء كانت حقوقاً مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية                

  :غريها من حقوق اإلنسان

   اآلليات الوطنية احلكومية- ١

  شيداملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واحلكم الر  
  وزارة العدل  
  اجمللس الوطين للوساطة  
  هيلهاأاللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت جيري إعادة ت  
  اجمللس األعلى لالتصال  
  وزارة األسرة والشؤون االجتماعية والتضامن الوطين  
  وزارة الصحة العامة والسكان  
  وزارة التربية الوطنية  
  وزارة الرياضة والفنون والثقافة  

  كوميةاحليات غري لاآل - ٢

توجد يف مجهورية أفريقيا الوسطى منظمات عديدة تابعة للمجتمع املدين تعمل من أجل تعزيز ومحايـة                  - ٩١
  :حقوق اإلنسان وهي
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  :املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان  )أ(  

  اجلماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب؛  ‘١‘  
  ان؛حركة الدفاع عن حقوق اإلنس  ‘٢‘  
  رابطة أفريقيا الوسطى حلقوق اإلنسان؛  ‘٣‘  
  املنظمة من أجل الرأفة والنهوض باألسر املنكوبة وهي عضو يف االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان؛  ‘٤‘  
  مرصد أفريقيا الوسطى حلقوق اإلنسان؛  ‘٥‘  
  رابطة القانونيات يف أفريقيا الوسطى؛  ‘٦‘  
  ف؛رابطة أفريقيا الوسطى ملكافحة العن  ‘٧‘  
  جلنة العدل والسلم األسقفية التابعة للكنيسة الكاثوليكية؛  ‘٨‘  
  .مرصد تعزيز دولة القانون  ‘٩‘  

وهناك منظمات أخرى مثل املنظمة النسائية جلمهورية أفريقيا الوسطى ومنظمة الشبان ومرصد أفريقيـا                - ٩٢
 األخرى مع شبكة هينسان تتعاون الوسطي لالنتخابات والدميقراطية ليست متخصصة يف تعزيز ومحاية حقوق اإل

  :املنظمات غري احلكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان

  :النقابات  )ب(  

  االحتاد املسيحي لعمال أفريقيا الوسطى؛  ‘١‘  
  االحتاد الوطين لعمال أفريقيا الوسطى؛  ‘٢‘  
  االحتاد النقايب لعمال أفريقيا الوسطى؛  ‘٣‘  
  عامة وشبه العامة واخلاصة؛منظمة النقابات احلرة للقطاعات ال  ‘٤‘  
  االحتاد العام لعمال أفريقيا الوسطى؛  ‘٥‘  
  .االحتاد النقايب لعمال أفريقيا الوسطى  ‘٦‘  

   اآلليات القضائية وغري القضائية- ٣

  اآلليات القضائية  )أ(  

وضعت مجهورية أفريقيا الوسطى العديد من النصوص باالشتراك مع املؤسسات املكلفة بالـسهر علـى                 - ٩٣
  :احترام حقوق اإلنسان
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  احملكمة الدستورية  ‘١‘  
 ألي شـخص    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ من الدستور الصادر يف      ٧٣ من املادة    ٣تسمح الفقرة     - ٩٤

  .للفصل فيها طبقاً للدستوريقدر أنه ظُلم بأن يرفع تلك املظلمة إىل احملكمة الدستورية 

  حمكمة التعقيب  ‘٢‘  
 رأيها يف املسائل القضائية اليت يعرضها عليها رئيس اجلمهورية أو رئيس اجلمعيـة              تبدي حمكمة التعقيب    - ٩٥

االصالحات التشريعية أو التنظيمية    إىل  وميكن أن تقوم من تلقاء نفسها باسترعاء نظر رئيس اجلمهورية           . الوطنية
 وطريقة عمل حمكمة التعقيـب  وباإلضافة إىل القانون األساسي الذي حيدد تنظيم. اليت تراها ختدم املصلحة العامة   

لقرارات اليت تصدر   لو. فهي تفصل يف احلق والوقائع    . جتدر اإلشارة إىل أن هذه احملكمة ليست حمكمة درجة ثالثة         
  .أي أهنا ال تقبل الطعن فيهابه ة األمر املقضي حجيعن حمكمة التعقيب 

رار صادر، إىل إحالة اجلـرائم الـيت        بيد أنه جتدر اإلشارة إىل أن حمكمة التعقيب عمدت، يف أعقاب ق             - ٩٦
الدولية ارتكبتها قوات نائب الرئيس السابق جلمهورية الكونغو الدميقراطية، جون بيري مببا مجبو، إىل احملكمة اجلنائية 

  . األساسي وذلك طبقا ملقتضيات انضمام مجهورية أفريقيا الوسطى إىل نظام روما٢٠٠٤ديسمرب /ألول كانون ا٢يف 

  الدولةجملس   ‘٣‘  
 مت تأسـيس جملـس      ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ من الدستور الصادر يف      ٨٨ و ٨٧عمالً باملادتني     - ٩٧

  .للدولة كجهة استئناف وتعقيب بالنسبة للمحاكم اإلدارية واهليئات االدارية ذات الطابع القضائي وديوان احملاسبة

  ديوان احملاسبة  ‘٤‘  
  .ات العامة واجلماعات اإلقليمية والشركات العامةخمتصة بالنظر يف احلسابجهة وهي   - ٩٨

  حمكمة املنازعات  ‘٥‘  
وهي حمكمة غري دائمة وهلا اختصاص الفصل يف املنازعات اليت تثور على مستوى الواليات القضائية وعلى   - ٩٩

  .املستوى االداري

  حمكمة العدل العليا  ‘٦‘  
  : املوصوفةرية وأعضاء احلكومة بصدد جرائم اخليانة العلياتتمتع هذه احملكمة باختصاص حماكمة رئيس اجلمهو  -١٠٠

  إخالف اليمني؛  )أ(  
  االغتياالت السياسية؛  )ب(  
  اإلثراء من وراء املنصب؛  )ج(  
  .أي فعل آخر يتعارض مع مصاحل األمة  )د(  
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  .وال ميكن استئناف أي قرار يصدر عن حمكمة العدل العليا  - ١٠١

  آليات غري قضائية  )ب(  

كل هذه اآلليات من مؤسسات وأجهزة مستقلة ميكن اللجوء إليها يف حالة انتهاك أو عدم احتـرام                 تتش  - ١٠٢
وقد طرأ خلل، من الناحية القانونية، على اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت هي اجلهاز املختص . حقوق اإلنسان

  .وجيري حالياً إعادة تشكيلها مبا يتفق مع مبادئ باريس

حال ويف غياب هذا اجلهاز فإن األشخاص الذين يرون أهنم ضحايا انتهاك حلقـوق اإلنـسان   وعلى أية    - ١٠٣
حلكم الرشيد وإىل قسم حقوق اإلنسان مبكتـب األمـم          اميكنهم الرجوع إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان و       

  .املتحدة لدعم بناء السالم جلمهورية أفريقيا الوسطى

  تواجه يف جمال تعزيز ومحايـة      الصعوبات والقيود اليت   - ثالثاً 
  حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى

   الصعوبات–ألف 

  .هناك أصناف ثالثة من الصعوبات  - ١٠٤
  الصعوبات ذات الطابع السياسي  )أ(  

يف أعقاب عقدين كاملني من االضطرابات السياسية العسكرية اليت شهدهتا مجهورية أفريقيـا الوسـطى           - ١٠٥
 أعيد بناء مؤسسات اجلمهورية بصدور دستور ٢٠٠٣مارس / آذار١٥ إىل انتفاضة وطنية حدثت يف وأدى آخرها

 لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان تبقى مجهورية هوعلى الرغم من أن الدستور يكرس العديد من أحكام  . ٢٠٠٤عام  
  : صعوبات مجة منهاةواجهيف مأفريقيا الوسطى 

  رداءة احلكم؛  )أ(  
  د؛وجود التمر  )ب(  
  .قياع الطروظاهرة قطّ  )ج(  

  الصعوبات ذات الطابع االقتصادي  )ب(  

يضاف إىل ذلـك عـدم      . هناك صعوبات أخرى مرجعها موقع البلد اجلغرايف الذي هو بلد غري ساحلي             - ١٠٦
ام استغالل املوارد الطبيعية اليت ميلكها البلد؛ وارتفاع معدل األمية، وضعف دخول املوظفني ووكالء الدولة؛ واتس

  .ميزاينة الدولة بالطابع الضرييب

هذا إىل جانب هتريب األموال العامة والفساد اللذين جيعالن الدولة يف موقف صعب يف جمال أدائها ملـا                    - ١٠٧
  .عليها من االلتزامات



A/HRC/WG.6/5/CAF/1 
Page 24 

  

  .وجتدر اإلشارة إىل أن األزمات العسكرية السياسية املتعددة قد تسببت يف خلخلة النسيج االقتصادي  - ١٠٨

وعلى سبيل . وهلذه املشاكل اليت تشهدها مجهورية أفريقيا الوسطى انعكاسات سلبية على حقوق اإلنسان  - ١٠٩
  .املثال فإن عدم كفاية امليزانية املخصصة ملراكز االحتجاز ال تسمح للسجناء بالتمتع بظروف احتجاز مالئمة

حلكم الرشيد  اسامية حلقوق اإلنسان و   ويصدق الوضع نفسه على امليزانية الضعيفة املخصصة للمفوضية ال          - ١١٠
  .اليت هي ميزانية ال تسمح للمفوضية بأداء مهمتها بشكل فعال

  الصعوبات ذات الطابع االجتماعي  )ج(  

 ميكن ذكر البعض    ،وعلى املستوى االجتماعي تالحظ عدة صعوبات تعرقل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            - ١١١
  :منها وهي

ميـس  ىل رفع جزئي هلذا التجميد      إ بيد أن احلكومة عمدت مؤخراً       .١٩٨٥جتميد األجور منذ      )أ(  
  ؛)٢٠٠٩قانون املالية لعام  (١٩٩٦ إىل ١٩٨٥الفترة 

  تراكم املرتبات واملنح واملعاشات التقاعدية املتأخرة؛  )ب(  
  االقتصار على مخسة أطفال بالنسبة للمنح األسرية اليت تقدم؛  )ج(  
  املراكز الصحية؛غياب العالج االستعجايل يف   )د(  
  ضعف القدرة الشرائية؛  )ه(  
  ضحايا األحداث العسكرية السياسية؛ل اتعويضقدمي تعدم ت  )و(  
  اختالل النظام التربوي؛  )ز(  
  عدم توفر املساكن االجتماعية؛  )ح(  
  ختفيض بعض املرتبات؛  )ط(  
  .انعدام املراكز االصالحية اخلاصة باألطفال  )ي(  

   القيود–باء 
افة إىل الصعوبات اليت تواجهها مجهورية أفريقيا الوسطى يف سبيل تنفيذ السياسة الرامية إىل تعزيز               باإلض  - ١١٢

  :ومحاية حقوق اإلنسان هناك قيود سياسية واقتصادية واجتماعية جيدر تسليط الضوء عليها وهي
  :على املستوى السياسي واألمين  )أ(  
   من الزمن؛عقدينالسائد طيلة عدم االستقرار السياسي   ‘١‘  
  انتشار األسلحة اخلفيفة؛  ‘٢‘  
  عودة حركات التمرد إىل الظهور؛  ‘٣‘  
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  عمليات السطو املسلح؛  ‘٤‘  
  وجود قطاع الطريق؛  ‘٥‘  
  هناك الكساد االقتصادي العاملي واألزمة املالية والغذائية؛: وعلى املستوى االقتصادي  )ب(  

  :وعلى املستوى االجتماعي  )ج(  

   عمال القطاع العام؛تعدد إضرابات  ‘١‘  
  ؛شخاص احملرومني من حريتهمحقوق األ  ‘٢‘  
  ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧الدستور الصادر يف   ‘٣‘  

قوانني هناك قانون العقوبات وقانون االجراءات اجلنائية وكذلك قانون العدالة العسكرية ولكنها   ‘٤‘
  ؛قيد املراجعة لكي تؤخذ بعني االعتبار املخالفات اجلديدة

  وعلى مستوى احلبس االحتياطي؛  ‘٥‘
  ؛)التنقيح(تقدمي املساعدة يف بداية االجراءات   ‘٦‘
 بندورا وبوسنغوا وباتنغـافو وبـربريايت       - تشييد أو ترميم املراكز السجنية يف سيبوت وكاغا           ‘٧‘

  وبومسبيلي وبوزوم؛
  تدريب حراس السجون ومديريها؛  ‘٨‘
  السجنية؛نزع الصبغة العسكرية عن املراكز   ‘٩‘
  عدم االختالط بني اجلنسني يف املراكز السجنية ببانغي ومببو؛  ‘١٠‘
  التوصيات الصادرة عن اهليئات املعنية بالعدل؛  ‘١١‘
  تنقيح القانون املتعلق بتنظيم وعمل اجمللس األعلى للقضاء؛  ‘١٢‘
  إصالح االدعاء؛  ‘١٣‘
  ياسي الشامل؛احترام األحكام الدستورية اليت أوصى هبا احلوار الس  ‘١٤‘
  إنشاء جلنة ملكافحة الفساد تابعة لرئاسة الوزراء؛  ‘١٥‘
  .رفع دعوى إىل احملكمة اجلنائية الدوليةقيام احلكومة ب  ‘١٦‘
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   خامتة–رابعاً 
منذ عودة الشرعية الدستورية إىل مجهورية أفريقيا الوسطى اليت هي طرف يف الصكوك الدولية املتعلقـة                  - ١١٣

  .ذ هذا البلد مجلة من االجراءات ذات الصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانحبقوق اإلنسان اخت

إال أن اإلعمال الفعلي لتدابري تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مل يكن خالياً من الصعوبات والقيود يف بلد                   - ١١٤
ا مل يـدعمها    لذلك فإن اجلهود اليت بذلت ستبقى حمدودة م       . خارج لتوه من نزاع    مثل مجهورية أفريقيا الوسطى   

  .اجملتمع الدويل

بناًء على ما تقدم، توجه مجهورية أفريقيا الوسطى نداًء إىل اجملتمع الـدويل يف سـبيل متـتني قـدرات                    - ١١٥
  .املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 -  -  -  -  -  


