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 جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩مايو /أيار ١٥- ٤جنيف، 

  اًـوق اإلنسان وفقجتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلق
   ∗٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان  من مرفق) ب(١٥للفقرة 

  فريقيا الوسطى مجهورية أ

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
ك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات         يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذل          

اإلنـسان  وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق                . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد روعي  . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           . نحقوق اإلنسا 
ويف حال عدم وجود معلومـات حديثـة،        . اد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات          عديف إ 

وملا كان هذا التقرير ال جيمـع       . ل صاحلة أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزا           
سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مـسائل     

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات   /حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و        
  .وق اإلنسانالدولية حلق

  

                                                      

 .تأخر تقدمي هذا التقرير  *  
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية–ألف 

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسانا
ــصديق أو ــاريخ الت ت

 االنضمام أو اخلالفة
  /اإلعالنـات
 التحفظـات

االعتــراف باالختــصاصات احملــددة
 هليئات املعاهدات

 ال ): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد ١٩٧١مارس / آذار١٦ ضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري االتفاقية الدولية للق
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        

 والثقافية
 - ال يوجد ١٩٨١مايو / أيار٨

اوى املتبادلــة بــني الــدولالــشك ال يوجد ١٩٨١مايو / أيار٨ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ال): ٤١املادة (

الدويل اخلاص باحلقوق  للعهد الربوتوكول االختياري األول
  املدنية والسياسية

 - ال يوجد ١٩٨١مايو / أيار٨

ــران٢١ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ــه/ حزي يوني
١٩٩١ 

 - ال يوجد

 - ال يوجد ١٩٩٢ل أبري/ نيسان٢٣ اتفاقية حقوق الطفل 
 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة: طرفاً فيها   الوسطى أفريقيامجهورية  معاهدات أساسية ليست    

ختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول اال           )٣(والثقافية
التمييز ضد املرأة، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقيـة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراكو املهينة، مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو           
األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، و

، و الربوتوكـول)٢٠٠٧توقيع فقط،   (هاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امل      
  .، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري)٢٠٠٧توقيع فقط، (االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

  
 النضمام أو اخلالفةالتصديق أو ا  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو
االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميينعم، باستثناء    )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  ت انعدام اجلنسيةاجلنسية واتفاقية ختفيض حاال
 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث )٦(ا والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هب١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم )٧(ات األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقي
 نعم اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

فريقيا الوسطى يف إمكانية التصديق علـى الربوتوكـول         أقوق الطفل بأن تنظر مجهورية      أوصت جلنة ح    - ١
. )٨(االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة              

شردين داخلياً بالتصديق علـى     وأوصت أيضاً باالشتراك مع ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص امل           
وشجعت اللجنـة   . )٩(الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة          

على االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل     مجهورية أفريقيا الوسطى    املعنية حبقوق اإلنسان    
  .)١٠(سياسيةاخلاص باحلقوق املدنية وال

، وعلـى   )١١(١٨٢وكذلك أوصت جلنة حقوق الطفل بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم               - ٢
  . )١٢(اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل
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  اإلطار الدستوري والتشريعي -  باء

، لعدم إدماج أحكام العهد إدماجاً كامالً ٢٠٠٦ن عن أسفها، يف عام أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسا  - ٣
وأوصت بإعمال احلقوق املعترف هبا     . يف القوانني احمللية ولعدم التمسك بأحكامه أمام احملاكم والسلطات اإلدارية         

  .)١٣(يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية إعماالً كامالً يف التشريعات احمللية

، إزاء االفتقار إىل إطار قانوين مالئم واعتماد النظام ٢٠٠٠وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها، يف عام   - ٤
القضائي، حىت اليوم، على تشريعات موضوعة يف عهد االستعمار كما أعربت عن قلقها ألنه يتم اللجوء أحياناً إىل 

   .)١٤(عن تطبيق أحكام القانون احملليبعض املمارسات التقليدية اليت تنتهك حقوق الطفل عوضاً 

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها -  جيم

أوصى املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، عقب البعثة اليت   - ٥
ولية، مبـا يـشمل مبـادئ       ، بإنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان طبقاً للمعايري الد         ٢٠٠٨أجراها يف عام    

 إىل جملس األمن، بالترحيب     ٢٠٠٨يونيه  /وأحاط األمني العام علماً يف تقريره املقدم يف شهر حزيران         . )١٥(باريس
الذي حظي به اقتراح إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان واختاذ قرار بإنشاء خط اتصال مباشر وجمـاين لـضحايا      

  .)١٦(انتهاكات حقوق اإلنسان

 الوسطى بعد مؤسسة وطنيـة حلقـوق        أفريقيامهورية  جل مل تكن    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٠ حبلول   ولكن  - ٦
  .)١٧(اإلنسان ُمعَتَمدة من طرف جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

، أوصت بتعزيز تلك )١٨( فاقيةوبعد أن أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بإنشاء اللجنة الوطنية ملتابعة االت  - ٧
  .)١٩(اللجنة ومبنحها مركزاً مستقالً متاماً

  التدابري السياساتية -  دال

 ١٩٩٣أوصت جلنة حقوق الطفل بأن حتدِّث الدولة وتعزز تنفيذها يف املستقبل خلطة العمل الوطنية لعام                - ٨
؛ وتقوم حبملة طويلة )٢١(تحقيق حقوق الطفل؛ وتعتمد سياسة واحدة متكاملة ل)٢٠(املوضوعة لبقاء األطفال ومنوهم

  .)٢٢(األجل لتعميم االتفاقية
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع -  ثانياً
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -  ألف
  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١

  )٢٣(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم

 حالة اإلبالغ تابعةرد امل آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

 ١٩٩٣و ١٩٨٦ ١٩٨٥ جلنة القضاء على التمييز العنصري 
)٢٤(١٩٩٩و

 
 منـذ عشرن الثامن إىل التاسعرير م اتقخر تقدمي ال  تأ 

  على التوايل٢٠٠٨ إىل ١٩٨٦
اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية

 واالجتماعية والثقافية
١٩٨٣بع منذ   ن األول إىل الرا   رير م اتقخر تقدمي ال  تأ - -  - 

  على التوايل٢٠٠٥إىل 
تأخر تقدميه منـذ ٢٠٠٦يوليه /متوز  ٢٠٠٥ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 ٢٠٠٧عام 
 ٢٠١٠حيل موعد تقدمي التقرير الثالث يف عام 

ن األول إىل اخلـامس منـذرير م اتقخر تقدمي ال  تأ - -  - جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 توايل على ال٢٠٠٨ إىل ١٩٩٢

 أكتوبر /األول تشرين  ١٩٩٨ جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٠ 

١٩٩٩ثاين والثالـث منـذ      التقريرين ال تأخر تقدمي    -
  على التوايل٢٠٠٤و

، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل الدولـة أن تقـدم   ٢٠٠٧يف عام    - ٩
  .)٢٥(الَّ فستضطر إىل النظر يف وضع الدولة دون االعتماد على التقارير وإ٢٠٠٨تقاريرها املتأخرة حبلول هناية عام 

 عاماً، ولكنها رأت أن ٢٠، رحبت اللجنة بتقدمي تقرير الدولة بعد انقطاع دام أكثر من ٢٠٠٦ويف عام   - ١٠
  .)٢٦(مثل ذاك التأخري يشكل انتهاكاً للعهد

ييز العنصري عن أسفها ألنه مل يقدم هلـا أي          ، أعربت جلنة القضاء على التم     ١٩٩٩ و ١٩٩٣ويف عامي     - ١١
   )٢٧( وحثت على استئناف احلوار١٩٨٥تقرير منذ عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢
 ال وجهت دعوة دائمة

  ؛)٢٠٠٨مايو /رأيا(املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال يف حاالت الرتاع املسلح  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً

  ؛)٢٠٠٨فرباير / شباط٧يناير إىل / كانون الثاين٣١(
فرباير إىل/ شباط٢٤(حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً ألمني العام املعين اخلاص لمثل امل
 ). ٢٠٠٧مارس / آذار٣

 .املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء فق عليها من حيث املبدأالزيارات املت
 .٢٠٠٧الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة، مطلوبة يف عام  لب إجراؤها ومل يتفق عليها بعدالزيارات اليت طُ

 .)٢٨ (تعاون التام الذي أبدته احلكومة هلماأعرب صاحبا الوالية اللذان زارا الدولة عن تقديرمها لل التعاون أثناء البعثات/التيسري
 -  متابعة الزيارات

و باإلضافة إىل الرسائل املوجهة عن جمموعـات.  رسائل٦وجهت أثناء الفترة قيد االستعراض   الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
 .ائل املوجهةومل ترد احلكومة على أي من الرس.  نساء٣ أشخاص، من بينهم ١٠معينة، مشل 

ــسائل  ــة مب ــتبيانات املتعلق ــى االس ــردود عل ال
)٢٩(مواضيعية

 
أرسل إليها من استبياناً   ١٢ أصل   أي استبيان من  يف املهل احملددة على     احلكومة  رد  مل ت 

 .)٣٠( خالل الفترة قيد االستعراضاإلجراءات اخلاصة
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   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

، رحَّب جملس األمن بقرار اختذه األمني العام يقضي بإنشاء مكتب لألمم املتحدة لبنـاء               ٢٠٠٠يف عام     - ١٢
بقيه بانتظام على ِعلم بأنشطة املكتب وباحلالـة           أفريقياالسالم يف مجهورية      الوسطى، وطلب إىل األمني العام أن ُي

، الذي يتكون من ثالثة مكاتب إقليمية ويقوم قسم حقوق اإلنسان التابع ملكتب بناء السالم. )٣١(السائدة يف البلد
ويتلقى الدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، برصد حالة حقوق اإلنسان، وتقدمي املساعدة القانونيـة إىل                

  .)٣٢(ضحايا االنتهاكات، واملساعدة يف تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان

 الوسـطى،   أفريقياى إنشاء مكتب متعدد األبعاد يف تشاد ومجهورية         ، وافق جملس األمن عل    ٢٠٠٧ويف    - ١٣
بالتشاور مع االحتاد األورويب، اهلدف منه املساعدة يف هتيئة الظروف األمنية املؤدية إىل عودة الالجئني واألشخاص 

 الوسطى وتشاد، أفريقياويشمل هذا املكتب بعثة األمم املتحدة يف مجهورية . املشردين عودة طوعية آمنة مستدامة    
  .)٣٣(وطلب اجمللس إىل األمني العام أن ُيعد تقارير منتظمة عن هذه املسألة. إضافة إىل عنصر متعلق حبقوق اإلنسان

 أُنشئ فريق عامل مشترك بني الوكاالت يشمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان            ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز   - ١٤
  . )٣٤(مليداين لألمم املتحدة ووالياهتا العملية يف البلدمن أجل االضطالع باستعراض أنشطة املكتب ا

تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مـع         - باء 
  مراعاة القانون اإلنساين الدويل املعمول به

   املساواة وعدم والتمييز- ١

 املرأة يف كل من ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار منط التمييز ضد٢٠٠٦يف   - ١٥
. )٣٥(وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء التمييـز يف العالقـة الزوجيـة       . ممارسة حقوقها السياسية ويف جماالت التعليم     

، وأوصت بتسريع عمليـة     )٣٦(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها لكون تعدد الزوجات مل ُيلغ بعد            
 وقالت إن على الدولة أن تكثِّف من جهودها أيضاً من أجل توعيـة              .مطابقة مدونة األسرة مع الصكوك الدولية     

ويف تقرير قُدم إىل جملس     . )٣٧(املرأة حبقوقها وتعزيز مشاركتها يف الشؤون السياسية ووصوهلا إىل التعليم والعمل          
واإلنصاف بني  ، الحظ األمني العام أنه رغم اجلهود احملمودة اليت ُبذلت من أجل تعزيز املساواة               ٢٠٠٨األمن يف   

اجلنسني وكبح مجاح العنف القائم على أساس اجلنس واجلنسانية، ال يزال الكثري ينبغي عمله من أجـل زيـادة                   
  .)٣٨(مشاركة املرأة يف عملية اختاذ القرارات واحلد من العنف ضدها

ات، ال سيما يف  أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء حالة التمييز الواسع النطاق ضد البن٢٠٠٠ويف   - ١٦
جمال نيل التعليم واحلصول على حقوقهن يف املرياث، وبشأن التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقة وسكان األقليات،                

، كانت جلنة القضاء على التمييز العنصري قد أعربت عن قلقها من احتمـال  ١٩٨٧ويف . )٣٩(وال سيما البيغمي  
  .)٤٠( التخلي عن منط حياهتماللجوء إىل القوة ضد البيغمي من أجل حثهم على
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   حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه- ٢

، أوصت اللجنـة    ١٩٨١بينما الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن عقوبة اإلعدام مل ُتنفَّذ منذ عام                - ١٧
  .)٤١(بعدم متديد العمل هبا لتشمل جرائم جديدة وشجعتها على إلغائها

 العام، أصبحت العدالة الغوغائية منتشرة، مبا يف ذلـك إعـدام األشـخاص املتـهمني                وحسب األمني   - ١٨
وأضاف املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن               . )٤٢(بالسحر

ى ببذل جهود يف جمال     وأوص. يف بعض احلاالت، قبلت القوات احلكومية دفع مبالغ مالية لتنفيذ أعمال القتل هذه            
  .)٤٣(التعليم وبعدم جترمي السحر

وعلى حنو ما أوضحه ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً، أثارت حاالت                 - ١٩
التمرد والرتاعات املسلحة الداخلية يف التسعينيات، وأعمال العنف اليت رافقت استيالء الرئيس بـوزيزي علـى                

وتضررت بشكل خاص املنطقة الغربية واملنطقـة الـشمالية         . ، موجات من التشرد الداخلي    ٢٠٠٣عام  السلطة  
غري أنه منذ عام . )٤٤(، ورد أن معظم األشخاص املشردين داخلياً عادوا إىل الوطن٢٠٠٥وبعد انتخابات . الغربية
من األسباب الرئيسية للتشرد أعمال     و. ، تفاقمت احلالة األمنية بشكل كبري، مما أدى إىل مزيد من التشرد           ٢٠٠٥

اجليش الشعيب الستعادة الدميقراطية، الذي يعمل يف الـشمال         (العنف هذه، والصدامات بني اجلماعات املتمردة       
القوات (والقوات األمنية ) والشمال الغريب، واحتاد القوات الدميقراطية من أجل الوحدة، العامل يف الشمال الشرقي

  .)٤٥()لوسطى، واحلرس الرئاسياملسلحة ألفريقيا ا

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء العدد الكبري حلاالت االختفاء القسري،    ٢٠٠٦ويف    - ٢٠
وعمليات اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية، إضافة إىل ادعاء انتشار التعذيب واملعاملة القاسية والالإنـسانية               

األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً أنه حـسب املعلومـات             وذكر ممثل   . )٤٦(واملهينة
وأعربت اللجنـة   . )٤٧(الواردة، فإن القوات األمنية وال سيما احلرس الرئاسي املرتكب الرئيسي هلذه االنتهاكات           

كزي ملنع اللصوصية يقوم بعمليات     املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن املكتب املر            
  .)٤٨(اإلعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء بشكل منهجي ودون أي عقاب

ووجد املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن مثـة                   - ٢١
 تقوم هبا القوات املسلحة يف الشمال منذ صـيف     اخنفاضاً كبرياً يف عدد حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء اليت         

وشدد أيضاً على أن االبتزاز الذي يقوم به موظفو األمن يف نقاط التفتيش باألساس قد بلغ حجماً                 . ٢٠٠٧عام  
  . )٤٩(كبرياً، مما ُيحِدث خطراً كبرياً الرتكاب عمليات إعدام

اعة مناخ من عدم األمن، حـسب األمـني      وتساهم أعمال قُطاع الطرق ولصوص الطرقات أيضاً يف إش          - ٢٢
وأوصى املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام . )٥١(، وممثله املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً)٥٠(العام

خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بنشر قوات أمنية حتظى بثقة السكان وحتميهم مـن قُطـاع                   
وحسب مكتب بناء السالم، ينبغي لألشـخاص       . )٥٢(رب احلدود ومن غري ذلك من املخاطر      الطرق، واهلجمات ع  

  .)٥٣(الذين أعدموا املتهمني بقطع الطرق أن ميثُلوا أمام العدالة
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والحظ ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً أيضاً أن انتـشار األسـلحة                  - ٢٣
وأشـار  . )٥٤(ني انطالقاً من البلدان اجملاورة أمر ساهم يف الشعور بعدم األمن يف الـشمال             اخلفيفة وغارات النهاب  

، من ٢٠٠٨مارس / آذار- فرباير /األمني العام إىل أن اهلجمات العنيفة ارُتكبت يف املنطقة اجلنوبية الشرقية يف شباط
  .)٥٥(ِقبل متسللني تابعني جليش الرب للمقاومة حسب ما قيل

طنيها وينبغي هلا أن تتخذ مجيع      ا املمثل السلطات بأن الدولة مسؤولة يف املقام األول عن محاية مو           وذكَّر  - ٢٤
وأوصى بأن حتترم السلطات التمييز األساسي بني املقاتلني واملدنيني وأن . )٥٦(التدابري لضمان محاية السكان املدنيني

 وقانون حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اهلجمات على         تكف عن مجيع األعمال اليت حيظرها القانون اإلنساين الدويل        
املدنيني واملمتلكات، وحرق القرى وعمليات اإلعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء، وأعمال التعذيب             

وينبغي للسلطات على أعلى مستوى أن ُتذكِّر القوات األمنية بالتزاماهتا املنـصوص عليهـا يف               . وإساءة املعاملة 
وأضاف املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القـضاء، أو بـإجراءات             . )٥٧(نساين الدويل القانون اإل 

موجزة أو تعسفاً أن التعليمات العامة الصادرة عن الرئيس بإهناء االعتداءات على السكان املـدنيني ينبغـي أن                  
  .)٥٨(ملمارسات للقوات األمنيةتتجسد بشكل خاص يف قوانني داخلية، وأوامر، ويف التدريب وغري ذلك من ا

وحسب مكتب بناء السالم، ال يزال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                  - ٢٥
أمراً سائداً ألن املسؤولني عن تطبيق القوانني وقوات الدفاع واألمن ترى يف ذلك وسائل مشروعة للحصول على                 

وأضاف األمني  . )٥٩(وُترتكب هذه األعمال بشكل روتيين داخل مراكز االحتجاز       . االعترافات أو قمع املنحرفني   
العام أن مرتكيب هذه األعمال هم من حمققي الشرطة وعناصر احلرس اجلمهوري املنتدبني لدى مراكز االحتجـاز          

بإجراءات موجزة  وتلقى املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، أو           . )٦٠(بصفة مراقيب السجون  
أو تعسفاً تقارير موثوقة تفيد بأن التعذيب وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء تقع بانتظام رهـن احتجـاز                  

 وكثرية هي األحيان اليت ُيطلق فيها سراح من يستطيع دفع رشوة بينما ُيقتل من              . الشرطة أو يف مرافق االحتجاز    
اص املعين باستقالل القضاء واحملامني، مع الفريق العامـل املعـين         ، استفسر املقرر اخل   ٢٠٠٧ويف  . )٦١(ال يستطيع 

باالحتجاز التعسفي واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، عن حالة عسكري أوقفه رجال األمن الرئاسي، بدون               
  .)٦٢(أمر اعتقال وألسباب غري واضحة، وتعرَّض ملعاملة ال إنسانية ومهينة

مني العام املعين باألطفال يف الرتاع املسلح عن حتمسه لكون أطراف الرتاع قـد    وأعرب املمثل اخلاص لأل     - ٢٦
ووافق اجليش الشعيب الستعادة الدميقراطية على تسريح مجيـع         . اتفقت على تسريح األطفال اجملندين يف صفوفهم      

ووقَّع احتاد  .  احمللية األطفال فور اختاذ الترتيبات الصحيحة من أجل ضمان محايتهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمعات            
القوى الدميقراطية من أجل الوحدة على اتفاق مع منظمة األمم املتحدة للطفولة واحلكومة مـن أجـل تـسريح        
األطفال واآلن على اجملتمع الدويل واحلكومة إجياد املوارد الالزمة لضمان إعادة إدماج األطفال يف اجملتمع بطريقة                

، أشار األمني العـام إىل أن       ٢٠٠٨نوفمرب  /قُدِّم إىل جملس األمن يف تشرين الثاين      ويف تقرير   . )٦٣(فعالة ومستدامة 
 طفل ما يزالون منتسبني هلذه      ٧٠٠جتنيد األطفال من ِقبل اجلماعات املسلحة ال يزال مستمراً، وأن ما يزيد على              

  .)٦٤(اجلماعات

، يبدو أنه عنف مستمر منذ أعمـال        وذكر األمني العام أن العنف اجلنسي ضد املرأة، وضد الرجل أيضاً            - ٢٧
، حيث جلأ مجيع األطراف إىل العنف اجلنسي على نطاق واسع، لدرجة بّررت تقدمي ٢٠٠٣ و٢٠٠٢التمرد عامي 
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وأدىل شهود بشهادات مثرية للجزع تفيد بتعرضهم لتحرش جناة يلبـسون        . شكوى لدى احملكمة اجلنائية الدولية    
 إىل تقارير عن العنف اجلنساين واجلنسي وغريه        ٢٠٠٨ شار األمني العام كذلك يف    وأ. )٦٥(اآلن بِدالً رمسية للدولة   

من أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االغتصاب، داخل خميمات الالجئني واألشخاص املشردين وخارجها ويف 
  . )٦٦(عدة قرى

 التناسلية، وعمليـات    وسجل مكتب بناء السالم حاالت عنف ضد النساء والبنات، مشلت بتر األعضاء             - ٢٨
وُعزي أخطر هذه احلاالت إىل قوات األمن العاملة يف سجن . اغتصاب، وأعمال عنف أسري وأحياناً عمليات قتل

وناشدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدولة أن تكثِّف من جهودها من أجل . )٦٧()بيمبو(بوار، بوسانغا وبانغي  
  .)٦٨(لتناسلية لإلناث واختاذ التدابري الالزمة لتجرمي هذا العملتعبئة الرأي العام ضد بتر األعضاء ا

 بأن ترصد الدولة وتتصدى لألحداث املتعلقة ببيع األطفال وبغاء          ٢٠٠٠وأوصت جلنة حقوق الطفل يف        - ٢٩
  .)٧٠(اهلم، وبتنفيذ التدابري الرامية إىل التصدي لالعتداء، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي على األطفال وإمه)٦٩(األطفال

وحسب األمني العام، ال تزال الظروف السائدة يف السجون مثرية للجزع، حيث تكتظ السجون وتفتقر                 - ٣٠
إىل أبسط األساسيات، من قبيل ماء الشرب، والطعام، واملرافق الصحية والرعاية الصحية للرتالء، وتدريب موظفي 

وسوء التغذية اليت يعانيها السجناء مصدر قلق أيضاً وشكلت الظروف السيئة لالحتجاز يف السجون . )٧١(السجون
  بالنسبة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، اليت دعت إىل جعل ظروف االحتجاز مواِفقة للقواعد الـدنيا النموذجيـة                 

  .)٧٢(ملعاملة السجناء

جلنة (يات والتوصيات ، كررت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية بتطبيق االتفاق٢٠٠٧ويف   - ٣١
. دعوهتا إىل إلغاء القانون الذي ميكن مبوجبه تشريع العمـل القـسري أو اجلـربي              ) خرباء منظمة العمل الدولية   

وأشارت احلكومة إىل أن هذه النصوص قد أصبحت متقادمة وجيري اآلن تنقيحها بالتعاون مـع مكتـب بنـاء                   
  .)٧٤(ورد من ممارسة استرقاق البيغمي إىل ما ٢٠٠٦وأشار األمني العام يف . )٧٣(السالم

   إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون- ٣

أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تقمع الدولة ممارسات الفساد يف اجلهاز القضائي، وأن توظف                 - ٣٢
  . )٧٥(نية إلقامة العدلوتدرِّب عدداً كافياً من القضاة، وختصص املوارد الكافية من امليزا

وحسب األمني العام، ال يزال النظام القضائي ضعيفاً بفعل عمليات التوقيـف التعـسفية، واالحتجـاز       - ٣٣
وبعدما أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء إمكانية متديد االحتجاز            . )٧٦(والتأخر يف إقامة العدل   

ل حد للفترة القانونية لالحتجاز لدى الشرطة واالحتجاز قبل احملاكمة يف            يوماً، أوصت جبع   ١٦لدى الشرطة إىل    
وقالت إن علـى املدونـة      . املدونة اجلديدة لإلجراءات اجلنائية، مبا يتفق وأحكام العهد، وباالمتثال هلذه احلدود          

ة يف االتـصال     على حق األشخاص احملتجزين لدى الشرطة أو رهن االحتجاز قبل احملاكم           اجلديدة أن تنص أيضاً   
  .)٧٧(مبحام للدفاع، أو طبيب أو بأسرهم
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) املشتبه هبم (أن مراكز الشرطة وألوية الدرك حتولت إىل سجون، يقيم فيها           وأضاف مكتب بناء السالم       - ٣٤
وقال إن أفراد الدرك والشرطة يوقفون أشخاصاً أبرياء بدالً من آبـائهم            . )٧٨(لشهور طويلة، ال سيما األجانب    

وأكد مكتب بناء السالم أمهية توجيه املدعني العامني للجمهورية لتعليمـات   . )٧٩(ء على املثول لديهم   إللزام هؤال 
صارمة إىل أفراد الشرطة القضائية قصد االمتثال للمعايري الوطنية والدولية ولعمليات املراقبة املنتظمة لوحـدات               

  .)٨٠(الشرطة والدرك

من العقاب عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ال يزال حتدياً          وشّدد األمني العام على أن اإلفالت         - ٣٥
 واللجنة املعنيـة حبقـوق   )٨٢(وردد هذا القلق ممثله املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً . )٨١(رئيسياً
سلحة الرامية إىل ورحب املمثل املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً مببادرات القوات امل. )٨٣(اإلنسان

عزل األفراد املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان من املناطق املعنية، لكنه شّدد علـى عـدم كفايـة هـذه           
وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن العقوبات متيل إىل كوهنا إدارية وتأديبية بطبيعتـها،               . )٨٤(املبادرات

الحظ األمني العام أن العقوبات اإلدارية من قبيل العزل ينبغي أن تصحبها            ، و )٨٥(بدالً من كوهنا عقوبات قضائية    
  .)٨٦(عقوبات جنائية

 يف سياق ٢٠٠٨فرباير /وأشار األمني العام أيضاً إىل أن مدعي احملكمة اجلنائية الدولية زار بانغي يف شباط  - ٣٦
، وأن جـان  ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٢ الفترة من  التحقيقات اجلارية بشأن جرائم حقوق اإلنسان اليت اُدعي ارتكاهبا يف         

  .)٨٧(بيري بيمبا قد ُوجِّهت إليه هتمة بصدد تلك اجلرائم

وأوصى ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً بأن تكافح السلطات بفعالية                - ٣٧
وعلى حنو ما أوصت به     . )٨٨( اإلنسان اإلفالت من العقاب بالنسبة للجناة الرئيسيني املرِتكبني النتهاكات حقوق        

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ينبغي جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان أن ختضع للتحقيق، وأن ميثل املسؤولون عن          
وكـرر  . )٨٩(هذه االنتهاكات، مبا يف ذلك موظفو الدولة، وأفراد اجليش والشرطة، قصد حماكمتهم ومعاقبتـهم             

، وكذلك فعل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القـضاء، أو  )٩٠(توصيةمكتب بناء السالم هذه ال    
بإجراءات موجزة أو تعسفاً، الذي أضاف أن على احلكومة أن تقر علناً مبسؤولية الدولة عن االعتداءات املرَتكبة                 

وحسب اللجنـة املعنيـة     . )٩٢(، وأن على قوات األمن املتورطة يف االنتهاكات أن ُتعزل من العمل           )٩١(يف املاضي 
بشأن إنشاء " احلوار الوطين"حبقوق اإلنسان، ينبغي أن ُيضَمن للضحايا انتصاف فعال، كما ينبغي تنفيذ توصيات 

  .)٩٣(جلنة للحقيقة واملصاحلة

 وذكر ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً أنه ينبغي البدء بدون تأخري يف                 - ٣٨
  برنامج استباقي للتدريب والتوعية يف جمال القـانون اإلنـساين الـدويل وحقـوق اإلنـسان لفائـدة أفـراد                    

  .)٩٤(القوات األمنية

وحسب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ينبغي                 - ٣٩
وامر غري قانونية بشكل واضح وأهنم سـيتاَبعون إن نفـذوا           توجيه تعليمات إىل اجلنود تفيد بوجوب عصياهنم أل       

وينبغي تبليغ القادة بأهنم مسؤولون جنائياً إن كان هلم علم أو سبب يدعوهم إىل العلم بأن مرؤوسيهم                 . األوامر
  .)٩٥(هاسريتكبون جرائم ومل يتخذوا مجيع التدابري املعقولة والالزمة ملنعهم من ارتكاب تلك اجلرائم ومعاقبتهم علي
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   احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أسرية- ٤

، أوصت جلنة حقوق الطفل بتسجيل مجيع األطفال لدى والدهتم، ال سيما يف املناطق الريفية،               ٢٠٠٠يف    - ٤٠
؛ )٩٧(؛ وبتعزيز اجلهود من أجل إهناء ممارسات الزواج املبكر والقسري)٩٦(وأن تكون خدمات تسجيل امليالد جمانية

  .)٩٨(لتعجيل بوضع برنامج لتعزيز وزيادة فرص الرعاية البديلة لفائدة األطفالوبا

   حرية التنقل- ٥

تلقى مكتب بناء السالم معلومات بشأن انتهاكات حلرية التنقل تعزى ملتمردي اجليش الشعيب الستعادة                - ٤١
 حواجز غري قانونية تنـصبها يف       أما قوات الدفاع واألمن فتحصل من املسافرين رسوماً جبائية عند         . الدميقراطية

  .)٩٩(بعض الطرق

وحسب ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً، تنتهك يومياً حرية التنقـل                 - ٤٢
  .)١٠٠( ما حيتجزون يف املكان الذي جلأوا إليه جداًوكثرياً. لألشخاص املشردين داخلياً

  ت والتجمع السلمي، حرية التعبري، وتكوين اجلمعيا- ٦
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 الذي مل يعد    ٢٠٠٥حرية الصحافة واالتصال لعام     ) تنظيم(رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقانون         - ٤٣
 ورغم ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها لكون العديد من الصحفيني خضعوا إىل ضغوط،. )١٠١(جيرم جرائم الصحافة

وحسب التقييم القطري املشترك جلمهورية . )١٠٢(وترويع، واعتداءات، وسجن أو إساءة املعاملة من قبل السلطات
، فإن تغطية وسائط اإلعالم إلقليم البلد ال تتيح للمواطنني إمكانية احلصول علـى              ٢٠٠١أفريقيا الوسطى لعام    

  .)١٠٣(طقةذلك أن الصحافة املكتوبة تكاد ال توجد يف املن. املعلومات

وأعربت املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها لكون العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان غري قادرين على                  - ٤٤
، وجه  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ويف  . )١٠٤(االضطالع بعملهم حبرية ويتعرضون إىل التحرش والترويع من قبل قوات األمن          

  .)١٠٥(قوق اإلنسان ثالثة نداءات عاجلة بشأن هذا املوضوعاملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن ح

   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومالئمة- ٧

طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية على مدى عدة سنوات تعديل القوانني اليت حتد من حرية                   - ٤٥
 بأن مسودة أوَّلية من إصالح قانون العمل قد وافق عليها           وأشارت إىل رد احلكومة   . تكوين اجلمعيات أو إلغاَءها   

  .)١٠٦(الشركاء االجتماعيون

وأشارت جلنة منظمة العمل الدولية إىل أن قانون العمل ال جيسد بالكامل مبدأ األجر املتساوي للرجال                   - ٤٦
  .)١٠٧(والنساء بالنسبة لعمل ذي قيمة متساوية
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 عن قلقها من انتشار عمل األطفال على نطاق واسع ومن احتمال ، أعربت جلنة حقوق الطفل٢٠٠٠ويف   - ٤٧
  .)١٠٨(عمل األطفال لساعات طويلة يف سن مبكرة

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى عيش الئق- ٨

   يف املائة من السكان يعيشون بأقـل مـن دوالر واحـد             ٦٧أشار تقرير ملنظمة الصحة العاملية إىل أن          - ٤٨
وأشار . )١١٠( دائماً يضر بالسكان فيما خيص احلصول على الرعاية الصحية         ويعد هذا الفقر عامالً   . )١٠٩(يف اليوم 

 إىل أن ثالثة أرباع اهلياكل األساسية الصحية قد ُدمرت وأن ٢٠٠٦صندوق األمم املتحدة للسكان يف تقرير لعام   
  .)١١١(البتة قطاع املياه واملرافق الصحية يعمل بشكل سيئ، إن مل يكن معطالً

، أوصت جلنة حقوق الطفل، مشرية إىل املستوى املتدين جداً ملعيشة السكان، ببذل جهـود               ٢٠٠٠ويف    - ٤٩
عاجلة من أجل التصدي هلذه املشكلة، ال سيما بالنسبة لسكان األرياف، من خالل حتسني مجلة أمور منها سبل                  

وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن قلقها إزاء حمدودية حصول    . )١١٢(الوصول إىل مياه الشرب واملرافق الصحية     
وأشار مصدر لشعبة إحصاءات األمم املتحدة إىل أن إمجايل السكان الذين . )١١٣(السكان على الضمان االجتماعي

. ٢٠٠٦ يف املائة عام ٣٤ إىل ٢٠٠٠ يف املائة عام ٣٧ليس هلم سبيل للوصول إىل مصدر ماء جيد قد اخنفض من 
 يف املائة من سكان املناطق احلضرية يف ٩٤,١وعالوة على ذلك، وكما أشار إىل ذلك املصدر نفسه، تعيش نسبة          

  .)١١٤(٢٠٠٥أحياء صفيح يف 

وعلى حنو ما ذكر يف تقرير منظمة الصحة العاملية املذكور سابقاً، اخنفض متوسط العمر بسبب فـريوس                   - ٥٠
 سنة يف عام ٤٢,٨ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، كان هذا املتوسط هو وحسب. )١١٥(اإليدز/نقص املناعة البشرية

اإليدز، /وحسب منظمة الصحة العاملية، فإن شدة انتشار األمراض مثل فريوس نقص املناعة البشرية            . )١١٦(٢٠٠٥
ور تشكل سبب واملالريا والسل، وشدة انتشار املمارسات الضارة بالصحة وارتفاع نسبة األمية إىل جانب الفقر أم

  .)١١٧(ارتفاع معدالت وفيات النفاس والرضع واألطفال

وأشار تقرير ملنظمة األمم املتحدة للطفولة إىل أن معدالت وفيات النفاس واألطفال دون سن اخلامـسة                  - ٥١
ويعد معدل وفيات األمهات من أعلى املعدالت يف العامل، حسبما أشـار إليـه              . )١١٨(مرتفعة بشكل غري مقبول   

وق األمم املتحدة للسكان، وتكاد تكون الرعاية التوليدية يف حالة الطوارئ معدمة، مما جيعل النساء اللوايت                صند
وأشار تقرير لشعبة إحصاءات األمـم      . )١١٩(يوجدن يف سن اإلجناب من أشد الفئات تعرضاً لإلصابة يف السكان          

 والدة حيـة عـام      ١ ٠٠٠حالـة لكـل      ١٧٥املتحدة إىل أن معدل وفيات الذين هم دون سن اخلامسة بلغ            
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن هذه القضايا، وأوصت بأن تتيح الدولة ٢٠٠٠ويف عام . )١٢٠(٢٠٠٦

  .)١٢١(الرعاية الطبية اجملانية للنساء احلوامل، مبا يف ذلك املساعدة اليت يقدمها مهنيون مدربون يف أثناء الوالدة

 تعد نسبة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية        ٢٠٠٧ األمم املتحدة اإلمنائي لعام      وحسب تقرير لربنامج    - ٥٢
وتعد نسبة انتشار الفريوس يف صفوف النـساء        . )١٢٢(بني الكبار على الصعيد الوطين عاشر أعلى نسبة يف العامل         

قرير لربنامج األمـم    ضعفي النسبة يف صفوف الرجال ومثة تفاوتات إقليمية كبرية، على حنو ما أشار إىل ذلك ت               
وأشار تقرير ملنظمة األمم املتحدة للطفولة لعام       . )١٢٣(اإليدز/املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      
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 إىل أن زيادة كبرية يف الوصول إىل خدمات الوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل واستعمال هذه                   ٢٠٠٨
، وبعدما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع مستوى ٢٠٠٠م ويف عا. )١٢٤(اخلدمات قد زاد

اإليدز، حثت اللجنة الدولة على تعزيز جهودها من أجل مكافحة فـريوس           /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    
 بوفـاة اآلبـاء،   اإليدز والسل، وكذا يف جمال التقليل إىل أدىن حد ممكن من تأثر األطفـال /نقص املناعة البشرية  

  . )١٢٥(اإليدز/واملدرسني وغريهم بسبب فريوس نقص املناعة البشرية

وحسب إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، ال يتضمن قانون العقوبات أية حـاالت                - ٥٣
ائي، جيوز اإلجهاض   بيد أنه مبوجب مبدأ الضرورة يف القانون اجلن       . استثنائية صرحية من احلظر العام أو اإلجهاض      

ويقع كل شخص يقوم بعملية إجهاض غري قانونية أو حياول القيام هبا حتت طائل الغرامـة أو                 . إلنقاذ حياة املرأة  
  .)١٢٦(السجن

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء غياب املساعدة يف جمال الصحة العقلية لألطفال، مشرية بشكل   - ٥٤
؛ وإزاء املـستوى    )١٢٧(ستقرار األسري وأثر عمليات التمرد املسلح على األطفال       خاص إىل سياق انتشار عدم اال     

  . )١٢٨(احملدود جداً ملدى احترام حقوق األطفال ذوي اإلعاقة

ونظر ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً يف احلق يف السكن بوصفه من                  - ٥٥
األطفال املشردون داخلياً يف الشمال، نظراً للعدد الكـبري للغايـة للقـرى الـيت               أحل االحتياجات اليت يواجهها     

وإذا مل يزود األشخاص املشردون داخلياً مبعونة طارئة إلحياء زراعتهم، سيزداد مستوى عيـشهم              . )١٢٩(أُحرقت
 قلقه كذلك   وأعرب املمثل عن  . )١٣٠(تدهوراً، وما يترتب على ذلك من عواقب على صحتهم ورمبا على بقائهم           

. ونظراً لعدم األمن، ال يتجرأ األشخاص املشردون على التماس الرعاية الطبية          . إزاء حمدودية قدرة املرافق الصحية    
لذا ينبغي للسلطات أن تعمل على متكني املشردين داخلياً من سبل الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية والتعليم                 

 تنظم على سبيل املثال قوافل حمميـة وتعـزز اسـتخدام املـصحات        يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة، كأن     
  . )١٣١(املتنقلة

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٩

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن بالغ قلقها إزاء تدين مـستويات التعلـيم يف صـفوف                 ٢٠٠٠يف عام     - ٥٦
تعليمهم االبتدائي لعدة سنوات، وارتفاع نسبة اهلـدر املدرسـي يف           األطفال، وإزاء عدد األطفال املتخلفني يف       

وأشار مصدر يف شـعبة     . )١٣٢(صفوف األطفال وغلق العديد من املدارس والفصول بسبب عدم وجود مدرسني          
وحسب . )١٣٣(٢٠٠٦ يف عام ٤٥,٧إحصاءات األمم املتحدة إىل أن صايف نسبة التسجيل يف التعليم االبتدائي بلغ 

 يف املائة من عدد البـنني أو        ٨٠، يشكل عدد البنات يف بداية الدراسة نسبة         ٢٠٠٧ملنظمة اليونسكو لعام    تقرير  
 يف املائة من النساء الشابات ال ١٠، هناك حوايل ٢٠٠٤وعلى حنو ما أشري إليه يف تقرير لليونسكو عام . )١٣٤(أقل

 كذلك إىل أن نسبة تعلم القراءة والكتابـة يف          ٢٠٠٦وأشار تقرير لليونسكو لعام     . )١٣٥(يعرفن الكتابة والقراءة  
  .)١٣٦( يف املائة٦٠صفوف الكبار هي دون 
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وحسب ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً، تأثر قطاع التعليم بـشكل                 - ٥٧
يد من املدرسني املناطق املعنية     وغادر العد . فقد ُدمر العديد من املدارس    . كبري بفعل األحداث اليت جرت يف البلد      

وشجع املمثل العمل بنظام    . هرباً من العنف، وال يتجرأ اآلباء على إرسال أطفاهلم إىل املدارس بسبب عدم األمن             
التعليم يف حاالت الطوارئ باختاذ اآلباء مدرسني، الذي ُنظم مبساعدة اليونيسيف، لكنه أكد أن ذلك ال ميكن أن                  

  . )١٣٧(قبل املهنينيحيل حمل التدريس من 

وإذ أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء الصعوبات املتصلة بتدريس اللغة الوطنية داخل املـدارس،                  - ٥٨
  . )١٣٨(أوصت اللجنة بتعميم استخدام لغة السانغو يف املدارس

   األشخاص املشردون داخلياً والالجئون- ١٠

   ٢٠٠٥ان لألشخاص املشردين داخلياً، ُشـرد منـذ عـام           حسب ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنس        - ٥٩
 يف املائة   ٢٥ويف الشمال، ميثل هذا العدد حوايل       .  يف البلدان اجملاورة   ٧٠ ٠٠٠ شخص، منهم    ٣٠٠ ٠٠٠حوايل  

  .)١٤٠( شخص من املشردين١٩٧ ٠٠٠، ال يزال ٢٠٠٨وحسب تقديرات األمم املتحدة، يف . )١٣٩(من السكان

بغي للسلطات أن تتيح للمشردين داخلياً معلومات واضحة وكاملة حىت يتمكنوا من            وحسب املمثل، ين    - ٦٠
اختاذ قرارات عن علم بشأن مستقبلهم، ومن تيسري عودهتم إىل أماكنهم األصلية يف أمن وبكرامة، إن هم رغبوا يف 

 التمييز ضد مناطق معينة،     وينبغي للحكومة أن تعاجل األسباب اجلذرية هلذه األزمة، مثل التهميش أو          . )١٤١(العودة
  . )١٤٢(وهو ما يتبني من خالل نقص االستثمار وتركز الثروة يف ضواحي العاصمة ويف اجلنوب

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
س ، الحظت جلنة حقوق الطفل اجلوانب اإلجيابية، مبا يف ذلك بدء العمل بربنامج للمدار             ٢٠٠٠يف عام     - ٦١

  اليت تديرها اجلماعات احمللية وأشارت إىل اجلهود املبذولـة مـن أجـل اسـتقبال األطفـال الالجـئني مـن                     
  .)١٤٣(البلدان اجملاورة

  وأقرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بوجود تطورات إجيابية، مثل بـدء عمـل حمـاكم األحـداث يف                  - ٦٢
  .)١٤٤(٢٠٠١عام 

ل االقتصادية اخلطرية جداً اليت تواجهها الدولة، وفشل اإلصالحات         والحظت جلنة حقوق الطفل املشاك      - ٦٣
  .)١٤٥(االقتصادية، والضغوط اليت متارسها برامج التكيف اهليكلي و اليت يفرضها املوقع غري الساحلي للبلد

ـ                  - ٦٤ دافها وحسب األمني العام، تعد زيادة الدعم املايل الدويل أمراً حامساً بالنسبة للدولة من أجل بلوغ أه
  .)١٤٦(اإلمنائية لأللفية

، تعد األمية، وعدم التدريب يف جمال حقوق اإلنسان، ٢٠٠١القطري املشترك لعام قييم وحسب تقرير الت  - ٦٥
 يف تعدد انتهاكات حقوق     وعدم وجود املعلومات وأحياناً غياب اإلرادة السياسية من األمور اليت سامهت طويالً           

  .)١٤٧(لتربية الوطنية أثر سليبوكان الختفاء برامج ا. اإلنسان
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -  رابعاً
  توصيات خاصة من أجل املتابعة

، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل الدولة أن تقدم معلومات يف غضون سنة واحدة               ٢٠٠٥يف عام     - ٦٦
ألعضاء التناسلية لإلناث؛ والتحقيق بشأن مرتكيب عمليات االختفاء بشأن متابعة توصيات اللجنة فيما يتعلق ببتر ا

يض الـضحايا؛   القسري واإلعدام خارج نطاق العدالة وبإجراءات موجزة وتعسفاً ومالحقتهم ومعاقبتهم وتعـو           
  وإجراء مشاورة بني املقرر اخلاص املعين      ٢٠٠٧ ورغم إرسال رسالتني تذكرييتني يف       .)١٤٨(وبشأن عقوبة اإلعدام  

  .)١٤٩(، مل يرد أي رد٢٠٠٨عن الدولة يف باملتابعة ووفد 

  بناء القدرات واملساعدة التقنية - خامساً 
، ينبغـي   حسب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً               - ٦٧

مين، ومرافقة ذلك جبهود ترمي إىل ضمان       للماحنني االستمرار يف تقدمي املساعدة من أجل زيادة فعالية القطاع األ          
وينبغـي  . التدريب يف جمال حقوق اإلنسان، والرصد الفعال، واحترام حقوق اإلنسان والتصدي لالنتـهاكات            

  .)١٥٠(راطية وتنظيم القيادة واملراقبةأن يستند إىل املساءلة الدميقاً إلصالح القطاع األمين أيض

 العنصري على الدولة بأن تستفيد من املساعدة التقنية الـيت تقـدمها             وأشارت جلنة القضاء على التمييز      - ٦٨
  .)١٥١(مفوضية حقوق اإلنسان من أجل تقدمي ما تأخر من تقاريرها

لق وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس الدولة املساعدة من وكاالت األمم املتحدة وبراجمها فيما يتع                - ٦٩
م األسر واجملتمعات احمللية يف مكافحة آثار الفقر وفريوس نقص املناعة            ودع ،)١٥٢(جبملة قضايا منها عمل األطفال    

  .)١٥٦(؛ وقضاء األحداث)١٥٥(؛ واألنشطة الترفيهية والثقافية)١٥٤(؛ والتعليم)١٥٣(اإليدز/البشرية
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