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  حقوق اإلنسانجملس 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥- ٤جنيف، 

  )ج(١٥ان، وفقاً للفقرة موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنس
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  مجهورية أفريقيا الوسطى

وهـو  . ستعراض الدوري الشامل   يف اال  )١(أصحاب املصلحة ستة من   إلسهامات  هذا التقرير موجز      
اء أو  وال يتضمن التقرير أيـة آر     . يأخذ هبيكل املبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان         

وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار يتـصالن                  
وذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما             . مبطالبات حمددة 

مات عن مسائل حمددة أو التركيز على       علواملواالفتقار إىل   . بقدر املستطاع  أنه مل جير تغيري النصوص األصلية     
وتتـاح علـى املوقـع    . هذه املسائل قد يعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات هذه املسائل بعينها         

وقد روعي يف إعداد    . الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة         
 .األوىل هي أربع سنواتالتقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة 

 

                                                      

  .لوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدةمل حترر هذه ا ∗
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   معلومات أساسية وإطار العمل-  أوالً

  نطاق االلتزامات الدولية

 الدويل  مجهورية أفريقيا الوسطى واالحتاد-  التعذيب إلغاء املنظمة املسيحية للعمل من أجل أكّد كلّ من  - ١
 على الربوتوكول االختيـاري  أن مجهورية أفريقيا الوسطى مل تصدق بعد التعذيب إلغاء أجل من للعمل املسيحي

ال تزال موجودة يف     اليت   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام         امللحق بالعهد   
  .)٢(حالياًة صياغتهما القضاء العسكري اجلاريقانون مشروع مشروع القانون اجلنائي و

أفريقيـا الوسـطى    مجهورية  ورابطة حقوق اإلنسان يف     وأوصى االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان         - ٢
سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة               

  .)٣(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

داخلي بالتصديق على الربوتوكـول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل         ال شردتوأوصى مركز رصد ال     - ٣
  .)٤(بشأن إشراك األطفال يف الصراعات املسلحة

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع - ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

ورابطة حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى    اناإلنس حقوق لرابطات الدويل يوصي االحتاد  - ٤
  .)٥(الوسطى بتوجيه الدعوة إىل املقررين اخلاصني لألمم املتحدة لزيارة البلد أفريقيا سلطات

مع تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،   -  باء
  القانون اإلنساين الدويل اجلاري به العملمراعاة 

  م التمييزاملساواة وعد - ١

، ملواءمة قانون األسرة مع الصكوك الدولية اليت متنع مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة             إجراء  تخذ أي    يُ مل  - ٥
 مجهورية أفريقيا الوسطى واالحتاد الدويل املسيحي للعمل -  عمل من أجل إلغاء التعذيباملسيحية لل لمنظمة  ل وفقاً

  .)٦( القانون هذايفاً  رمسي الزوجات معترف بهن تعدد اللذين أضافا أمن أجل إلغاء التعذيب

اً ملركز رصد التشرد الداخلي، يواجه األطفال املشردون من مجاعات األقليات، من قبيل البيل، متييزاً ووفق  - ٦
  .)٧(البيل قطاع طرقمجيع هلا تصور خاطئ مفاده أن املضيفة تمعات احمللية اجملألن العديد من اً إثني

  ة واحلرية واألمن الشخصياحلق يف احليا - ٢

ورابطة حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى أن    اإلنسان حقوق لرابطات الدويل ذكر االحتاد  - ٧
 وعسكرية، وال سيما مواجهات بني القوات -  صراعات سياسية ١٩٩٦منذ تعصف هبا مجهورية أفريقيا الوسطى 
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وتـصاحب هـذه    . لقوات احلكومية واجملموعات املتمـردة    احلكومية وجزء من اجليش املتمرد، وبعد ذلك بني ا        
هتـوي  الصراعات املسلحة املستمرة على السلطة انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل             

وبالرغم من خمتلف اتفاقات السالم، وخباصة اتفاق       .  يف انعدام تام لألمن اجلسدي واالقتصادي      نيبالسكان املدني 
 بني احلكومة واثنتني من أنـشط جمموعـات         ٢٠٠٨يونيه  / يف حزيران  ربمف إطالق النار والسالم امل    وقلليربفيل  
اجلمهورية والدميقراطية واحتاد القوى الدميقراطية من أجل الوحدة، تتواصل         إرساء  اجليش الشعيب إلعادة     التمرد،

هاتني املنظمتني، حسب و. )٨(قوق اإلنساناملواجهات يف انتهاك صارخ للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حل
 واحلوار السياسي حىت اآلن إىل سالم دائم بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية عفولسالم والااتفاقات ثالثية مل تؤد 
الرتاعات واحترام احلريات األساسية وإعادة حكم القانون ومكافحة اإلفالت من العقاب والفساد            أسباب  ملعاجلة  

  .)٩(يج االقتصادي واالجتماعي للبلدوتعزيز النس

 تـصاحب لالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ورابطة حقوق اإلنسان يف أفريقيا الوسـطى،             اً  ووفق  - ٨
 ٢٠٠٥عام من  منذ النصف الثاين  البالد واجملموعات املتمردة مشالىأفريقيا الوسطمجهورية بني جيش املواجهات 

 ١٠٠ ٠٠٠من منتظم وتشّرد ألكثر هنب عنف جنسي وأعمال تعذيب ووجزة ومإجراءات بحاالت إعدام مدنيني 
 مجهورية أفريقيـا    -  لعمل من أجل إلغاء التعذيب    املسيحية ل نظمة  املكما أشارت   . )١٠(على حياهتم اً  شخص خوف 

ىل الوسطى واالحتاد الدويل املسيحي للعمل من أجل إلغاء التعذيب إىل انتشار األسلحة الـصغرية الـذي أدى إ                 
  .)١١(قوق اإلنسان عديدة حلانتهاكات

االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ورابطة حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى أن             أوضح  و  - ٩
   يف الفترة املمتدة بني النـصف الثـاين مـن           عنهم قيا الوسطى ذاع  يأفرمهورية  بعض عناصر القوات املسلحة جل    

وذكر العديـد  . ةتمردموعات املعلى اجملنتهاكات جسيمة خالل اهلجمات ال  ارتكاهبم٢٠٠٧ وهناية   ٢٠٠٥عام  
 تتمثل يف إضرام النار يف كل املـساكن الـيت يف            -  احلرس الرئاسي اً   وأساس -  يتبعها اجليش  من التقارير ممارسة  

خذوا على  بإجراءات موجزة يف حق مدنيني أُ     عمليات إعدام   بتنفيذ  اً  بل إن بعض العسكريني قاموا أيض     . طريقهم
دت بعثة لتقصي احلقائق إىل فاليت أورصد حقوق اإلنسان ت معلومات مشاهبة من منظمة قدمو. )١٢(نوأهنم متمرد

 ووثقت االعتداءات الواسعة االنتشار على حقوق اإلنسان اليت         ٢٠٠٧فرباير  /يف شباط  مجهورية أفريقيا الوسطى  
 تلك اليت نفـذهتا خنبـة   ، وال سيما٢٠٠٧ و٢٠٠٦املمتدة بني مشال البالد يف الفترة    يف  نفذهتا القوات احلكومية    

وبعد نشر تقرير بعثة تقصي احلقائق هذه، دعـت         . ةتمردموعات امل اجملالتابعة للحكومة و  رس الرئاسي   قوات احل 
إىل إعادة تقييم مناخ حقوق اإلنسان يف الشمال ومناقـشة سـبل            رصد حقوق اإلنسان    احلكومة باحثي منظمة    

. ٢٠٠٨مارس /متابعة يف آذاررصد حقوق اإلنسان حبث وأجرت منظمة . مكنة مع مسؤويل احلكومةاالنتصاف امل
وثق اعتداءات يف كل مـن الـشمال        كان قد    ٢٠٠٧ لعام   وأشارت املنظمة إىل أن تقرير بعثتها لتقصي احلقائق       

رية يف الشمال الـشرقي     الشرقي والشمال الغريب؛ لكن مل يكن بوسع باحثيها متابعة االعتداءات اليت كانت جا            
  .)١٣(والزمنيةلقيود اللوجستية بسبب ا

نظمة أن قوات األمن احلكومية كانت مسؤولة عن أغلب انتهاكات حقوق اإلنسان اليت             املكما ذكرت     - ١٠
، لكن هذه االعتداءات تراجعت منذ سحب احلرس الرئاسي ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥عرفها الشمال الغريب يف الفترة من 

وحلت القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى حمل احلرس        . ٢٠٠٧عام  من املنطقة يف منتصف     ألغلب قواته   
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وأشارت . يف مسعى مقصود ملعاجلة مسألة االنضباط     اً  جيداً  قادة مدربون تدريب   انتشر   الرئاسي يف الشمال، حيث   
الوسطى مسؤولون عـن سـرقات      إىل أنه بالرغم من أن جنود القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا           اً  نظمة أيض امل

ونقاط التفتيش يف الشمال الغريب،      على الطرقات    ، وال سيما يف احلواجز    ٢٠٠٨ومضايقات يف حق املدنيني عام      
  .)١٤(املنعزلةيبدو أن االعتداءات على املدنيني مل تتجاوز مستوى احلوادث 

سان يف مجهورية أفريقيا الوسطى أن كما ذكر االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ورابطة حقوق اإلن  - ١١
نغاونداي وبوكارانغا حيث ارتكبت القوات املـسلحة جلمهوريـة         إىل   ٢٠٠٧الرئيس بوزيزي توجه بنفسه عام      

اً اجلنود مطالبأمر بتسليط عقوبات على بعد أن طلب الصفح من السكان، أنه أفريقيا الوسطى انتهاكات جسيمة و
وقد كان هلذه اإلشارة املثرية عدد من اآلثار اإلجيابية علـى أرض            . تهماكم حمل بنقل بعضهم إىل بومسبيلي وبانغي    

  القـضاء علـى     سياسـة    ٢٠٠٨أن جنود أفريقيـا الوسـطى أهنـوا عـام           منها على وجه اخلصوص     . الواقع
  .)١٥(األخضر واليابس

سلحة النظامية قادرة مل تكن القوات املاً أمنياً وقد خلف انسحاب قوات احلرس الرئاسي من الشمال فراغ  - ١٢
 والعصابات اإلجرامية قـادرة علـى ارتكـاب    ةتمردفصائل املال ف.رصد حقوق اإلنسان  ملنظمة  اً  على ملئه، وفق  

 القدرة على   بشكل واضح  متاماً، كما أنّ احلكومة تعوزها       العقابمن  فالت  واإلاعتداءات على املدنيني يف املنطقة      
ويف . ملدنيون يف الشمال العنف واملضايقة على يد جمموعات مسلحة متعـددة  ويواجه ا . محاية املدنيني محاية فعالة   

اجلمهورية والدميقراطية مسؤولني عـن     إرساء  الشمال الغريب، كان املقاتلون املتمردون من اجليش الشعيب إلعادة          
إرسـاء  ة  وزادت اعتداءات اجليش الـشعيب إلعـاد      . عمليات القتل غري القانونية واالغتصاب وسرقة املمتلكات      

  منـاطق مل ُيبلَّـغ فيهـا عـن أي اعتـداء يف الـسنة        عّمت لتشمل    حيث   ٢٠٠٨اجلمهورية والدميقراطية عام    
  .)١٦(اليت قبلها

 يف تنفيذ غارات عرب     ٢٠٠٨يناير  /نظمة أن اجليش الوطين لبلد جماور شرع منذ كانون الثاين         املوأضافت    - ١٣
وعالوة على ذلك، ما فتـئ      . )١٧( وأحرق القرى وسرق املواشي     فتل املدنيني  احلدود يف قرى يف الشمال الغريب،     

جيش الرب للمقاومة، حسب املنظمة، ينفذ عمليات يف اجلزء النائي من اجلنوب الـشرقي جلمهوريـة أفريقيـا                  
ـ   / وأعلن وجوده من خالل سلسلة من الغارات يف شـباط          ٢٠٠٨ عام أوائل   الوسطى منذ بداية    ةفربايـر وبداي

  .)١٨( منهم أطفال٥٥اً،  مدني١٥٠اخُتطف حيث بني مدينيت أوبو وبامبويت  املنطقة الواقعة يف ٢٠٠٨مارس /آذار

 ونطـاق   يف عدد اً  حاداً  على أن السنة املاضية عرفت ارتفاع     اً  أيضرصد حقوق اإلنسان    شددت منظمة   و  - ١٤
أصبحت تـشكل التهديـد     اليت   "الزاراغينا"ب اهلجمات املرتكبة من العصابات اإلجرامية املنظمة املعروفة        وتواتر  

يف الرتاع وإمنا هلم أهداف اقتصادية صرفة اً  ليسوا أطراف"الزاراغينا"نظمة أن املوأضافت . الوحيد األكرب يف الشمال
   .)١٩(الفدية املطلوبةهلم دفع  الرهائن وقد قتلوا رهائن عندما مل ُتاختطافويستخدمون تكتيكات 

 ملكافحة اخلروج على القانون ومحاية املدنيني يف الشمال مـن            املمكنة اجلهودكل  ببذل  نظمة  املوأوصت    - ١٥
اجليش الوطين لبلد جماور    قوات  اجلمهورية والدميقراطية و   إرساء   عمليات النهب اليت ينفذها اجليش الشعيب إلعادة      

أفـراد  إرسال  ية؛ و  ومجيع اجملموعات املسلحة األخرى، مبا فيها القوات األمنية احلكوم         "الزاراغينا"وقطاع الطرق   
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 والرحل اجملرمني، بغية محاية املدنيني من مزيد مـن          "الزاراغينا"املتضررة من   إىل املناطق   اجليش والشرطة واملوارد    
  .)٢٠(اهلجمات

 األساسية، وهي اجلـيش الـشعيب   ةتمردموعات املاجململركز رصد التشرد الداخلي، اعترفت مجيع     اً  ووفق  - ١٦
والدميقراطية واجلبهة الدميقراطية لشعب مجهورية أفريقيا الوسطى واحتاد القوى الدميقراطية اجلمهورية إرساء إلعادة 

احتاد القوى الدميقراطية من أجل     ومل يوقع إال    . يةعمال القتال األمن أجل الوحدة، بتجنيد أطفال واستخدامهم يف        
وأوصى مركز رصـد    . ومة واليونيسيف لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج مع احلك      اً  مشتركاً  الوحدة اتفاق 

 على تسريح مجيع األطفال دون سن الثامنة عشرة العاملني          ةتمردموعات امل اجمل  بتشجيع التشرد الداخلي احلكومة  
 مبوجب قرار جملس األمن     ،لاللتزامات الدولية اً   وفق ،تجنيد األطفال واستخدامهم  ليف صفوفها ولوضع حد     اً  حالي

لـرتاع املـسلح يف   ليت أُجريت مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفـال وا        لمناقشات ا لو) ٢٠٠٥(١٦١٢
ما إذا كان هناك أطفال دون  لتبّين كما أوصى احلكومة بالعمل بتعاون وثيق مع اليونيسيف. )٢١(٢٠٠٨مايو /أيار

اللتزاماهتا اً تسرحيهم وفق، وإذا كان األمر كذلك، سن الثامنة عشرة يف القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى
، كجزء من إصالح قطاع األمن، بتنقيح مواد التدريب اليت تستخدمها قوات األمـن إلدراج     والقيام؛  )٢٢(الدولية

  .)٢٣(استباقي ضد جتنيد األطفال يف القوات املسلحةإجراء تدريب شامل على محاية األطفال ك

رصد حقوق  يا الوسطى، على حنو ما أوضحت منظمة        ، أنشأت مجهورية أفريق   ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول   - ١٧
 إليه مبسؤولية نشر قوانني تلقانون اإلنساين الدويل داخل القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى عهدلاً مكتباإلنسان، 

القوات من، وخباصة   وأوصت املنظمة مبراجعة وتنقيح منهج تدريب قوات األ       . )٢٤(اجليشأفراد   يف صفوف احلرب  
 لكفالة توفري تدريب شامل بشأن قانون حقوق اإلنـسان        ،  أفريقيا الوسطى واحلرس الرئاسي   مهورية  املسلحة جل 

السكان املدنيني واألهـداف املدنيـة؛       والقانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك بشأن قانون استخدام القوة ومحاية          
رس الرئاسـي ووكـاالت األمـن       أفريقيا الوسطى واحل  مهورية  وبإصدار أوامر عامة واضحة للقوات املسلحة جل      

. )٢٥(احلكومية األخرى، لكفالة وفائها بالتزاماهتا مبوجب القانون الوطين والدويل حلماية املدنيني واملمتلكات املدنية
  قدم االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ورابطـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                   تو
  .)٢٦(توصية مماثلةب

 مجهورية أفريقيا الوسطى واالحتاد الـدويل       -  لعمل من أجل إلغاء التعذيب    املسيحية ل نظمة  امل والحظت  - ١٨
املسيحي للعمل من أجل إلغاء التعذيب أن مكتب قمع قطع الطرق يف أفريقيا الوسطى مل يعد ميـارس اإلعـدام                    

ني عن تلك االعتـداءات     ، لكن مل يتخذ أي إجراء قانوين ضد املسؤول         كما كان يفعل من قبل     بإجراءات موجزة 
مبحاكمة مجيع أفعال التعذيب وغريه مـن ضـروب          الطرف    هاتان املنظمتان الدولة   توصأو. )٢٧(جيداًعروفة  امل

األفعال املرتكبة من أفراد     ذلك    مبا يف  بشكل منهجي ومتناسب،  املهينة ومعاقبتها     الالإنسانية أو   املعاملة القاسية أو  
 الوسطى، ووضع حد حلاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو  مكتب قمع قطع الطرق يف أفريقيا  

  .)٢٨(من خالل منعها وكفالة معاقبة احملاكم هلا معاقبة فعالةاً تعسف

الحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ورابطة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة            اأشار  ومن جهة أخرى،      - ١٩
مجهوريـة  انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ارتكبتها قوات أمن        عن  معلومات  أفريقيا الوسطى إىل وجود عدة      
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كما ذُكر أن التعذيب وسوء املعاملة ممارسات . تمردة اجملموعات املها منأفريقيا الوسطى يف حق من وقعوا يف أسر
  .)٢٩(شائعة وجتري يف إفالت تام من العقاب

 مجهورية أفريقيا الوسطى واالحتـاد الـدويل        -  عمل من أجل إلغاء التعذيب    للمنظمة املسيحية لل  اً  ووفق  - ٢٠
املسيحي للعمل من أجل إلغاء التعذيب، ال حتترم السجون ومراكز االحتجاز األخرى يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

 يوجـد   الحتجاز لفترات قصرية يف بانغي    انغاراغيا ل ففي مركز   . الدنيا ملعاملة السجناء  النموذجية  القواعد  كافة  
بعض الرتالء مصابون   و. ن إىل الضوء وينام السجناء على األرض      يازنزال تفتقر   جنحة ويف بعض األ   ،اكتظاظ مزمن 

ويتعـرض  . األدويـة خيتلس موظفو السجن  ما   وكثرياً ،باجلرب وآخرون بأمراض معدية من قبيل التهاب الرئتني       
ن أن مما يفاقم االكتظاظ عدم      اظمت املن ت ذكر كما.  كّماً وكيفاً  اً ليس جيد  لغذاءشديد ألن ا  الرتالء لسوء تغذية    

باعتمـاد  وأوصت املنظمتان الدولـة الطـرف       . )٣٠( ساعة ٤٨، وهي   بس االحتياطي للحانونية  احترام الفترة الق  
ملكافحة اكتظاظ السجون  ممارسات تتماشى وكافة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛ واختاذ تدابري عاجلة

ابري البديلة عن احتجاز األشخاص، وال سيما فيما يتعلق باألشـخاص املـدانني يف              دعن طريق إعطاء أولوية للت    
لسنوات طويلة؛ واختاذ التدابري الالزمة لكفالة توفري إمكانية        بس االحتياطي    رهن احل  ينتجزخمالفات بسيطة أو احمل   

  .)٣١(احلصول على غذاء مالئمو إىل الرعاية الطبية األساسية  احملتجزينوصول

اً ورابطة حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى أيض اإلنسان حقوق لرابطات الدويل االحتاد ذكرو  - ٢١
وقـد  .  يف املائة من النساء والفتيات يف مشال البالد        ١٥املتحدة، أكثر من    حسب األمم   أن العنف اجلنسي يطال،     

سكان  من ال، لكنه يبقى جمهوال٢٠٠٦ًسمرب دي/ كانون األول١٥اعُتمد قانون حلماية املرأة من العنف اجلنسي يف 
هلذا القانون، للنائب العام وضباط الشرطة القضائية       اً  وأضافت املنظمتان أنه جيوز، وفق    . وغري مطبق إىل حد كبري    

ا سلطات يتوصأو. )٣٢(مل يلجأ إليه أبدااإلجراء املختصني أن يرفعوا أمام احملاكم قضايا العنف ضد النساء وأن هذا 
ـ       ضائية  دعاوى ق لرفع  مارسة صالحياهتا   مب  املعنية ية أفريقيا الوسطى  مجهور اً ضد مرتكيب العنف ضد املـرأة، وفق

  .)٣٣(لعنف ضد املرأة مناهضة لوطنيةبتنظيم محلة لقانون محاية املرأة من العنف، و

حتاد الـدويل    مجهورية أفريقيا الوسطى واال    -  لعمل من أجل إلغاء التعذيب    املسيحية ل نظمة  املوأشارت    - ٢٢
املسيحي للعمل من جل إلغاء التعذيب إىل أن تشويه األعضاء التناسلية ميارس على نطاق واسع يف اجلزء الشرقي                  

  .)٣٤(من البالد

وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال إىل أن العقوبة البدنية لألطفال قانونية   - ٢٣
، وإىل أن قوانني مكافحة العنـف       ينكز الرعاية البديلة ويف املرتل يف إطار مفهوم سلطة الوالد         يف املدارس ويف مرا   

ومل يكن يف وسع املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشـكال          . فسر على أهنا متنع العقوبة البدنية لألطفال      واالعتداء ال تُ  
ة يف النظام اجلنائي، كعقوبة على جرمية وكـإجراء         قانونية العقوبة البدين  مدى  العقوبة البدنية لألطفال التأكد من      

، أعربت ٢٠٠٠ عقب النظر يف التقرير األول للدولة الطرف عام هوأشارت إىل أن. تأدييب يف املؤسسات اإلصالحية
تنهي الدولة الطرف مجيع أعمال العنـف     "ية لألطفال وأوصت بأن   نالعقوبة البد إزاء  جلنة حقوق الطفل عن القلق      

  .)٣٥("، مبا يف ذلك العقوبة البدنيةضد األطفال
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  لعدالة، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة ا - ٣

 املسيحي الدويل واالحتاد الوسطى أفريقيا مجهورية التعذيب إلغاء أجل من لعملة املسيحية لمنظمللاً وفق  - ٢٤
السلطة التنفيذية اليت متارسها ضغوط الضائي وكذا فإن الفساد صارخ يف اجلهاز الق التعذيب، إلغاء أجل من للعمل

وأوصى االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ورابطة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة أفريقيـا              . )٣٦(على القضاة 
ن ختصص ميزانية كافية للعدالة من أجل إعادة بناء احملاكم وجتهيزها، وزيادة عدد مـوظفي          أالوسطى السلطات ب  

  .)٣٧(ة املساعدة القضائية، وضمان استقاللية القضاءالقضاء، وإتاح

يل الـدو  واالحتـاد  الوسطى أفريقيا مجهورية -  بالتعذي إلغاء أجل من لعملة املسيحية لنظماملوأوصت   - ٢٥
 القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون ةمءواالدولة الطرف مبب التعذي إلغاء أجل من للعمل املسيحي
مع الصكوك القانونية الدولية، وال سيما فيما يتعلق باحلد من          اً،  قيد املراجعة حالي   قوانني    العسكرية، وهي  العدالة

  أفـراد طول االحتجاز رهن احلبس االحتياطي، وبأن توفر للسجناء إمكانية الوصول إىل حمام وطبيب وفرد مـن            
  .)٣٨(سرة، وبإلغاء عقوبة اإلعداماأل

 إىل أن احلكومة اختذت بعض اخلطوات ملكافحة اإلفـالت مـن            ق اإلنسان رصد حقو وأشارت منظمة     - ٢٦
العقاب من خالل املالحقة القضائية لفرادى أعضاء قوات األمن الذين ثبتت مسؤوليتهم عن جرائم مـن قبيـل                  

ار قادة ومل يقدم كب. ها قواهتاترتكباالسرقة واالعتداء، لكن احلكومة تعامت يف أغلب األحيان عن االعتداءات اليت 
  اليت قد تكون وصلت إىل مصاف جرائم احلرب        ٢٠٠٧- ٢٠٠٦احلرس الرئاسي املسؤولني عن اعتداءات الفترة       

  .)٣٩( يف حقهم تأديبياًجراًءأبداً إ بل ومل تتخذ احلكومة ،أبدا إىل العدالة

أن  الوسـطى  ورابطة حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا اإلنسان حقوق لرابطات الدويل االحتاد وذكر  - ٢٧
 وأن ،للمحكمة اجلنائية الدولية  قانوهنا احمللي مع أحكام نظام روما األساسي بعدمل توائمالوسطى  أفريقيا مجهورية

ال يف القـانون اجلنـائي وال يف قـانون العدالـة             غـري واردة     م روما األساسي  اكما يعرفها نظ   اجلرائم الدولية 
نظام روما األساسي يف التشريع احمللـي       مبوجبه  درج  يوأوصت املنظمتان السلطات باعتماد قانون      . )٤٠(العسكرية

جرائم احلرب وجرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية يف القـانون           مبوجبه  درج  تاً  للدولة الطرف، وحتديد  
  .)٤١(اجلنائي وقانون العدالة العسكرية

 مجهورية أفريقيا الوسطى واالحتاد الـدويل       -  لعمل من أجل إلغاء التعذيب     ل  املسيحية نظمةاملوأشارت    - ٢٨
أي مالحقة قضائية يف حق أفراد قوات الدفاع تباشر  مل املسيحي للعمل من أجل إلغاء التعذيب إىل أن النيابة العامة

ومن .  املقدمة الشكاوىمنم بالرغ، انتهاكات حلقوق اإلنساناً  وتكرارالذين ارتكبوا مراراًاملتمردين أو جمموعات 
عدم وجود  ويف هذا السياق وبالرغم من      . مث ليس للضحايا سبيل فعال لالنتصاف وال ميكنهم املطالبة جبرب الضرر          

عن قضايا انتهاك حقوق اإلنسان التخلي إىل املدعي العام باحملكمة اجلنائية الدولية اً  مؤخرلب، طُمالحقات قضائية
فريقيا الوسطى  يل اليت ارتكبها يف الشمال الشرقي والشمال الغريب أفراد القوات املسلحة أل           والقانون اإلنساين الدو  
وترى هاتان املنظمتان أن من شأن هذا النهج تعزيز اإلفالت من . حملاكم الوطنيةتمردين لصاحل اوبعض جمموعات امل

  .)٤٢(العقاب مبا أنه لن يالحق أحد قضائيا يف الواقع
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د الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ورابطة حقوق اإلنسان يف أفريقيا الوسطى، فقد صـدق              لالحتااً  ووفق  - ٢٩
 ٢٠٠٥ على قانون للعفو العام يشمل جمموع اجلرائم املرتكبة منذ عام ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٣الرئيس يف 

 السلطات اليت تعترب أن هذا انبمن جلضحايا  لاًمثة احتقاروترى هاتان املنظمتان أن . )٤٣(باستثناء اجلرائم الدولية
تطلـق  ما فتئـت الـسلطات      اً،  ويف رأي املنظمتني أيض   . )٤٤(القانون سيتيح إجراء حوار سياسي يشمل اجلميع      

معاقبة وحماكمة عناصر القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا       فيها عزمها على     تعلن   ٢٠٠٧تصرحيات علنية منذ عام     
اإلرادة احلقيقية للـهيئات القـضائية يف       حول  حتوم  ، لكن ال تزال شكوك      الوسطى الذين ارتكبوا جرائم جسيمة    

هتدد اخلالفات رصد حقوق اإلنسان، منظمة حسب و. )٤٦(أفريقيا الوسطى وقدرهتا على النظر يف مثل هذه القضايا
مـي  فـو حي  ن الع إ تمردينزعماء امل قال  فقد  . بني املتمردين واحلكومة بشأن قانون العفو بتخريب عملية السالم        

  .موظفي احلكومة من املسؤولية عن جرائم احلرب

يف مبا ذلك ، نظمة بالتحقيق مع املسؤولني عن انتهاك قوانني احلرب وكبار املسؤولني املتورطنياملوأوصت   - ٣٠
؛ وكفالة عدم استفادة أي شخص مـسؤول  )٤٨(بغض النظر عن الرتبةاً  مسؤولية القيادة، ومالحقتهم قضائي   إطار  

، مبـا يف    ٢٠٠٣مارس  /اكات جسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل منذ آذار          عن انته 
ذلك أي جرمية واردة يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، من احلصانة أو العفـو مـن التحقيـق                  

 القيادة؛ وأوصت   يةرة ومن هلم مسؤول   واملالحقة القضائية، مبا يف ذلك من يتحملون مسؤولية جنائية فردية مباش          
اً  اليت تتخذ من بوسانغوا مقر،وحدة احلرس الرئاسييف على وجه اخلصوص بالتحقيق مع أي عضو حايل أو سابق 

 اجلرائم اليت وثقتها منظمـة   نإىل مسؤولية القيادة ع   اً  على أفعاهلم الفردية وكذلك استناد    اً   ومالحقتهم قضائي  ،هلا
غريها من انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ والتعـاون          على  وكذلك   رصد حقوق اإلنسان،  

  .)٤٩(مع أي حتقيق جتريه احملكمة اجلنائية الدولية يف البلد وتيسريه كامالًاً تعاون

 مجهورية أفريقيا الوسطى واالحتـاد الـدويل       -  من أجل إلغاء التعذيب   املسيحية للعمل   نظمة  املوأوصت    - ٣١
 وعلى  ،التدابري الالزمة ملكافحة اإلفالت من العقاب     بتنفيذ  يحي للعمل من أجل إلغاء التعذيب الدولة الطرف         املس

 حىت ولو كان تـصرف يف إطـار       اً  وجه اخلصوص توفري إمكانية انتصاف فعالة ضد أي شخص ارتكب انتهاك          
املتابعة الفعلية  تقلة وحمايدة، وضمان    كل حمكمة مس  أمام سلطة خمتصة يف ش    املثول  ممارسته ملهامه الرمسية؛ وضمان     

  .)٥٠(الصادرةلتنفيذ األحكام 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية - ٤

يعترب " من القانون اجلنائي، ١٩٥للمادة اً ر اإلمنائية ومبادرة احلقوق اجلنسية إىل أنه وفقوأشارت رابطة آز  - ٣٢
باآلداب  خمالًاً ه سلوكسفتوح أو عام مع شخص من اجلنس نفيرتكبه شخص يف مكان ممناقض للطبيعة كل فعل 

   ٨٠٠ ٠٠٠و ١٠٠ ٠٠٢تتـراوح بـني     ويعاقب عليـه بـاحلبس مـن سـتة أشـهر إىل سـنتني وبغرامـة                 
  ".فرنك أفريقي
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معيات والتجمع السلمي، واحلق    اجلحرية التعبري وتكوين      - ٥
  يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 مجهورية أفريقيا الوسطى واالحتـاد الـدويل        -  لعمل من أجل إلغاء التعذيب    املسيحية ل  نظمةاملذكرت    - ٣٣
مزاولتـهم  املسيحي للعمل من أجل إلغاء التعذيب أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يتعرضون لتخويف مستمر يف      

وريـة أفريقيـا   وأوصي االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ورابطة حقوق اإلنـسان يف مجه         . )٥٢(نشطتهمأل
الوسطى السلطات باحترام أحكام اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة         

  .)٥٣(١٩٩٨لألمم املتحدة عام 

منذ عدة  ر اإلمنائية ومبادرة احلقوق اجلنسية على أن مجهورية أفريقيا الوسطى كانت            ووشددت رابطة آز    - ٣٤
يف  واحملاوالت االنقالبية الـثالث   ١٩٩٧ و ١٩٩٦ اجليش عامي    عمليتا مترد متكررة منها   مسرح نزاعات   سنوات  
واالنقالب األخري هو الذي أتى برئيس الدولة       . ٢٠٠٣مارس  / وانقالب آذار  ،٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ١٩٩٩ألعوام  

حت لوقت طويل يف حلقة مفرغة مساً  شكل منعطف٢٠٠٣وترى املنظمتان أن تغيري النظام عام . احلايل إىل السلطة
والرتاعات بشلِّ النشاط االقتصادي واملالية العامة، وهو ما جعل الدولة عاجزة عن دفع أجـور               تمرد  لعمليات ا ل

مما أدى اً، األساسية جد، مبا فيها حىت اخلدمات أو تغطية تكاليف اخلدمات العامة) نومبن فيهم العسكري(موظفيها 
بـادرة أن االنتخابـات الرئاسـية       املرابطة و الوأضافت  . )٥٤(كانإىل تزايد السخط واالضطراب يف صفوف الس      

بعد إجراء   وأن رئيس الدولة احلايل انتخب       ٢٠٠٥مايو  /مارس وأيار /والتشريعية جرت يف ظروف مواتية يف آذار      
  .)٥٥(اقتراع ثاٍن

   الئقيالضمان االجتماعي ويف مستوى معيشاحلق يف  - ٦

، اليت يبلغ دخل الفرد     مجهورية أفريقيا الوسطى   نسية أن رة احلقوق اجل  ر اإلمنائية ومباد  وذكرت رابطة آز    - ٣٥
 ٢٠٠٣أحد أفقر بلدان العامل وأن دراسات موهلا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام تعترب   دوالر،٣٥٠فيها حوايل 

 يف  ٦٨الريفيـة و   يف املائة يف املناطق      ٧٢لألشخاص الذي يعيشون حتت خط الفقر بلغت        املئوية  بينت أن النسبة    
ويف حني يرتبط الفقر يف املناطق احلضرية بضعف االنتعاش االقتـصادي ومتـأخرات             . ريةضاملائة يف املناطق احل   

عن الرتاعات اليت أدت إىل تشرد السكان وانعـدام         اً  املرتبات واملعاشات التقاعدية، ينتج الفقر يف األرياف أساس       
  .)٥٦(رامطاألموسم الريفية اليت يستحيل سلوكها خالل  حالة الطرقات وتردي وكذا إىل العزلة اجلغرافية ،األمن

كما . فتقر املرافق الصحية إىل العاملني واملوارد املالية واألدوية واملعدات        ت،  أيضاًبادرة  امللرابطة و لاً  ووفق  - ٣٦
علـى حـساب املنـاطق      بانغي  العاصمة  لصاحل  اً  دائمجيري  التوزيع اجلغرايف للعاملني الطبيني وشبه الطبيني       أن  

  .)٥٧(األخرى

من وباء  اً   تضرر  وسط أفريقيا  ويف رأي الرابطة واملبادرة، تعد مجهورية أفريقيا الوسطى أحد أكثر بلدان            - ٣٧
 ٤٩ و١٥ يف املائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بـني         ١١فما يقارب   . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   

ة املستـشفيات    يف املائة من أسرَّ    ٦٦أنّ  وأشارت املنظمتان إىل    . حلوامل، مصابون  يف املائة منهم من ا     ٢٢وسنة،  
 يف ٨٦اإليدز وأن ما يقارب /يشغلها، حسب الربنامج اإلمنائي واليونيسيف، مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية



A/HRC/WG.6/5/CAF/3 
Page 10 

 

 أن هذا الوضـع يعـود       وترى الرابطة واملبادرة  . صلة بالفريوس هلا   كانت   ٢٠٠٠املائة من وفيات املدرسني عام      
التعليم وغياب إمكانية احلصول على خدمات الفحـص واملـشورة ورداءة اخلـدمات             نقص  إىل الفقر و  اً  أساس

ووردت معلومات مماثلة من االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ورابطة حقـوق اإلنـسان يف               . )٥٨(الصحية
طاء أولوية لربامج التوعيـة بفـريوس نقـص املناعـة            اللذين أوصيا السلطات بإع    )٥٩(مجهورية أفريقيا الوسطى  

  .)٦٠(اإليدز وتوفري الرعاية للمصابني/البشرية

، ٢٠٠٦ اإلمنائية ومبادرة احلقوق اجلنسية أنه مبوجب قانون الصحة اإلجنابية لعام            آزوروأوضحت رابطة     - ٣٨
إمكانيـة  نطوي على   هو ما ي  و،  حسب رغبته اإلجناب  احلق يف   و وآمنة،   لكل شخص احلق يف حياة جنسية مرضية      

؛ وإمكانية الوصول إىل  واستخدامهاالوصول إىل املعلومات عن أساليب تنظيم األسرة اليت تتوافق واملعايري املطلوبة      
لألزواج كل احلظوظ ليكون أطفاهلم يف يوفّر اخلدمات الصحية اليت تتيح للنساء احلمل والوضع يف ظروف مالئمة 

قوق حبرية، بسبب وطأة االعتبارات االجتماعية ذه احل يف الواقع، املطالبة هبستطعن،ال يبيد أن النساء . صحة جيدة
للنساء إمكانية الوصول إىل الرعاية الصحية يف جمال ال تتوفر وإضافة إىل ذلك، . )٦١(الثقافية واجلهل واألمية والفقر

الثقافية والدينية تبقى عقبة وتبارات االجتماعية الصحة اإلجنابية إال يف بعض املناطق احلضرية للبالد، لكن وطأة االع
  .)٦٢(اخلدماتهامة ال بد من ختطّيها من أجل تشجيع الوصول إىل هذه 

 مـن   ١٩٠ اإلمنائية ومبادرة احلقوق اجلنسية إىل أن اإلجهاض ممنوع مبوجب املادة            آزوروأشارت رابطة     - ٣٩
 يف املائة   ٧,٩ نسبة   ذكرت،  ٢٠٠٠ملتعددة املؤشرات لعام     وأنه حسب الدراسة االستقصائية ا     )٦٣(القانون اجلنائي 

 ١٢,٧ يف املائة مرتني، و٢٤,٤ يف املائة منهن مرة واحدة، و٦٢,٩: ن أجهضنمن النساء خارج رابطة الزواج أهن
  .)٦٤(يف بانغي منه يف الوسط الريفيارتفاعاً أقل  املتوايل ويعد اإلجهاض. يف املائة أكثر من ثالث مرات

  ق يف التعليماحل - ٧

  اإلمنائية ومبادرة احلقوق اجلنسية أن قطاع التعليم عاىن من تشرد املدرسني والسكان،آزورأشارت رابطة   - ٤٠
املدارس وتدمري معدات وأدوات العمل بـسبب الرتاعـات الدائمـة، وكـذا             لتردد على   ومن مث اخنفاض نسبة ا    

 ،املدارس االبتدائية لتردد على   وقد تراجعت نسبة ا   . تباهتمشّنها املدرسون إثر التخلف عن دفع مر      اإلضرابات اليت   
 وهذه النسبة أعلى بشكل واضح يف بـانغي       . ٢٠٠٣ يف املائة عام     ٤١ إىل   ،١٩٨٨ يف املائة عام     ٤٨اليت كانت   

  .)٦٥( يف املائة٧٩,٥ حوايلتبلغ  حيث

  والالجئوناً املشردون داخلي - ٨

ق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى الذي صدقت مجهورية أفريقيا الوسطى على ميثا   - ٤١
 مـن  ٦لزم املادة ُتو. ، كما أشار إىل ذلك مركز رصد التشرد الداخلي     ٢٠٠٨ يونيه/يف حزيران دخل حيز النفاذ    

الدول ليس فقط بسن قوانني وطنية لتنفيـذ املبـادئ          اً  بشأن محاية ومساعدة املشردين داخلي    يثاق  بروتوكول امل 
 من ٧٢ املادة بومبوج. جياد إطار عملي للتنفيذإلاً ، وإمنا أيضليلتوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي يف القانون احملا

، تصبح أحكام أي صك دويل صدقت عليه الدولة ملزمة وهلا األسبقية           )٢٠٠٤(دستور مجهورية أفريقيا الوسطى     
عدم وجود تتمثل يف ي أنه ال تزال هناك فجوة مع ذلك، ووذكر مركز رصد التشرد الداخل. ة الوطنينيانوعلى الق
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وال توفر القوانني احلالية    . بشكل عام واألطفال املشردين بشكل خاص     اً  إطار قانوين حمدد حلماية املشردين داخلي     
  .)٦٦(وتلبيتهااً بشكل كاف ملعاجلة احتياجات املشردين داخلي مفصالًاً أساس

خلي احلكومة بتنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي باعتبارها وأوصى مركز رصد التشرد الدا  - ٤٢
اللتزامات الدولة اً  سن قوانني وطنية، وفق خاللنممبا يف ذلك اً، لتوفري احلماية واملساعدة للمشردين داخلياً  إطار

ة وتعزيز وجـود الدولـة يف       ؛ واستعاد )٦٧(مبوجب ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى        
تصحاح، اخلدمات االجتماعية يف جماالت الرعاية الصحية، واملياه وال       إقرار  إعادة  ) ١(: ما يلي الشمال عن طريق    
احملليـة  معـات   تاجملها ونشرها حلماية    زتوفري األمن عن طريق تدريب قوات األمن وجتهي       ) ٢(والتعليم االبتدائي،   

برامج جلنة األمم املتحدة لبنـاء  مع ، والدعوة إىل التعاون  "قطاع الطرق "هجمات  استمرار  من  اً  لمشردين داخلي ل
القانون سيادة  إلعادة بناء اجملتمعات احمللية املتأثرة بالرتاعات، وتشجيع احلكم الرشيد وهاوطلب األموال من السالم

  .)٦٨(وإصالح قطاع األمن

 أن مسؤولية محاية كافة حقوق املشردين تقع يف املقام          أشار االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان إىل      و  - ٤٣
ويف غياب محاية املشردين من قبل السلطات احلكومية واجملموعـات          . األول على دولة مجهورية أفريقيا الوسطى     

 مجهورية أفريقيا الوسطى، تضع وكاالت األمم املتحدة واملنظمـات  إقليم على جزء من املتمردة اليت تسيطر فعلياً 
وقال االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ورابطة حقوق اإلنسان يف          . سانية برامج لدعم السكان املشردين    اإلن

مجهورية أفريقيا الوسطى إن وصول املساعدات اإلنسانية يتوقف إىل حد كبري على طبيعة العالقات بني احلكومة                
 بسبب  ٢٠٠٨أبريل  /نة مرتني على األقل يف نيسان      تقدمي املعو  ه مت االضطرار إىل تعليق    وأناملتمردين،  وجمموعات  

 .)٦٩(الدميقراطية واجلمهوريةإرساء املواجهات بني القوات احلكومية وعناصر اجليش الشعيب إلعادة 

   إىل ٢٠٠٨يوليـه  /أشارت تقـديرات األمـم املتحـدة يف متـوز        رصد حقوق اإلنسان،    ملنظمة  اً  ووفق  - ٤٤
ريقيا الوسطى ُشردوا بسبب انعدام األمن، يف العديد مـن احلـاالت            يف مشال مجهورية أف   شخص   ١٩٧ ٢٠٠أن  

اً  أطلقت النريان مرار    اليت كان هلا أثر مدمر على العمليات اإلنسانية، حيث         "الزاراغينا"بسبب هجمات وأنشطة    
 الداخلي  مركز رصد التشردنقلو. )٧٠(لتسليم إمدادات املعونةمعهم مت التعاقد الذين واص اخلنقل المتعهدي على 

لالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ورابطة حقوق اإلنسان يف أفريقيا الوسـطى،    اً  ووفق. )٧١(معلومات مماثلة 
   لزراعـة أراضـيهم   وال سـيما  شخص من جممـوع املـشردين بانتظـام إىل بيـوهتم،        ٨٥ ٠٠٠يعود حوايل   

  .)٧٢(حماصيلهمومجع 

 بعثة ٢٠٠٨أغسطس /يوليه وآب/ورية أفريقيا الوسطى يف متوزوأوفد مركز رصد التشرد الداخلي إىل مجه  - ٤٥
 أن األطفال املشردين يواجهون     خلصت البعثة إىل  و. )٧٣(لتقصي احلقائق بشأن احتياجات محاية األطفال املشردين      

احتياجاهتم يف جماالت الغـذاء، وامليـاه،       و.  متصلة باحلماية نتيجة استمرار العنف وانعدام األمن        عويصة مشاكل
وأشار مركز رصد التشرد الداخلي إىل أنـه        . حد كبري والتصحاح، واملرافق الصحية، واملأوى ال تزال قائمة إىل         

ومل . اًبالرغم من أن انتشار الفقر والتخلف يف البلد يؤثر على مجيع األطفال، فإن األطفال املشردين أكثر استضعاف
  .)٧٤( من احلماية بشكل مالئماجملتمع الدويل احتياجاهتممل يعاجل تعاجل احلكومة و
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 بعد أن شهدوا مستويات     ات صدم لغريهم من األطفال،  اً  ، خالف  األطفال املشردون  ركز، عاىن املويف نظر     - ٤٦
وخالل .  قراهم "قطاع الطرق " و "الزاراغينا"فراد أسرهم عندما هاجم     أمن قبيل قتل    يصعب تصورها،   من العنف   

يف ن  ود آخر ّنالني للممتلكات املسروقة؛ يف حني جُ     شردين للعمل كحمَّ  هذه اهلجمات، اخُتطف بعض األطفال امل     
  أهنمن يف حاجة ماسة إىل ملجأ مالئم، حيث    ياألطفال املشرد فإن  ،  لمركزلاً  ووفق. القوات أو اجملموعات املسلحة   

. ت القصبة اهلوائية  يف العراء خالل موسم األمطار، بالرغم من خطر اإلصابة باملالريا أو التهابا           النوم  أُرغموا على   
جربون على العمل يف حقول اجملتمعات احمللية الـيت         مبا أهنم يُ  اً  إضافياً  اقتصادي  ويواجه األطفال املشردون استغالالً   

  .)٧٥(تستضيفهم مقابل الغذاء أو أجر هزيل

 إن  إىلسطىوأشار االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان ورابطة حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الو  - ٤٧
، حسب إحصاءات  الجئ١٠٤ ٠٠٠بلغ ي ةتامخ يف البلدان املنيسجلاملمجهورية أفريقيا الوسطى من ني الجئعدد ال

  .)٧٦(٢٠٠٨أغسطس /مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لشهر آب

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والعوائق - اً ثالث
  .ال ينطبق

   األساسيةاللتزامات الوطنيةاألولويات واملبادرات وا -  رابعاً
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- اً خامس
  .ال ينطبق
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