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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ة عشرةسابعالدورة ال
  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين١ - أكتوبر/ تشرين األول٢١جنيف، 

جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  مجهورية أفريقيا الوسطى    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
تقارير املفوضـية    يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف         مبااخلاصة،  

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة         السامية حلقوق اإلنسان، ويف   
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات  وجهات نظر أو   يتضمن التقرير أية آراء أو     وال.  إىل الوثيقة املرجعية   ُيرجى العودة 
يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة        من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما      

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            . عن املفوضية 
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩ مقرره

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(ةنطاق االلتزامات الدولي  -ألف  

  )٢(قوق اإلنساناملعاهدات العاملية حل    

احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
اإلجراءات املتخذة بعـد

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

 االنـضمام أو  التصديق أو 
 اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع
  )١٩٧١( أشكال التمييز العنصري

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق
ثقافيـةاالقتصادية واالجتماعيـة وال   

)١٩٨١(  
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق

  )١٩٨١(املدنية والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال

  )١٩٩١(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٩٢(اتفاقية حقوق الطفل 

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي
 )٢٠٠٧ ،توقيع فقط(اإلعاقة 

الربوتوكول االختيـاري
التفاقية حقـوق الطفـل

ال يفبشأن اشتراك األطف  
توقيع(املنازعات املسلحة   

  )٢٠١٠، فقط
ــاري الربوتوكــول االختي
امللحق باتفاقية حقوق الطفل
ــال ــع األطف ــشأن بي ب
واستغالل األطفال يف البغاء

 )٢٠١٢ (املواد اإلباحية ويف

الربوتوكول االختياري الثـاين
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص

  باحلقوق املدنية والسياسية
  التعذيب اتفاقية مناهضة

الربوتوكول االختياري التفاقية
  مناهضة التعذيب

االتفاقية الدولية حلماية حقوق
مجيع العمال املهاجرين وأفراد

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع
 األشخاص من االختفاء القسري

التحفظات واإلعالنـات   
 أو التفامهات/و

    

ــشكاوى   ــراءات ال إج
 )٣(لوالتحقيق واإلجراء العاج

الربوتوكول االختياري من   ١املادة  
 امللحق بالعهد الدويل اخلـاصولاأل

 )١٩٨١ (باحلقوق املدنية والسياسية

االتفاقية الدولية من   ١٤ املادة  
للقضاء على مجيـع أشـكال

  التمييز العنصري 
الربوتوكول االختياري للعهـد
ــاحلقوق ــاص ب ــدويل اخل ال
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهـد الـدويل من   ٤١املادة  
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري التفاقية
القضاء على مجيـع أشـكال

  التمييز ضد املرأة
اتفاقية مناهضة من   ٢٢ ةاملاد

   التعذيب
الربوتوكول االختياري التفاقية
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء

  تقدمي البالغات
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  ة أخرى ذات صلةصكوك دولية رئيسي    

 احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعـد

 مل ُيصدق عليها  االستعراض

 االنضمام أو  التصديق أو 
 اخلالفة

نظام روما األساسي للمحكمـة
  اجلنائية الدولية 

  )٤(بروتوكول بالريمو

االتفاقيات املتعلقـة بـالالجئني
  )٥(وعدميي اجلنسية
/ آب ١٢ املؤرخة   اتفاقيات جنيف 

 والربوتوكـوالن١٩٤٩أغسطس  
  )٦(اإلضافيان األول والثاين

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل
 )٧(الدولية

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييـز
 يف جمال التعليم

 منظمة العمل الدوليةةاتفاقي
 )٨()٢٠١٠ (١٦٩ رقم

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة
  ااجلماعية واملعاقبة عليه

 منظمة العمل الدوليـةةاتفاقي
  )٩(١٨٩ رقم

الربوتوكول اإلضايف الثالـث
امللحق باتفاقيـات جنيـف

  )١٠(١٩٤٩ عامل
ــة بوضــع ــة املتعلق االتفاقي
األشخاص عـدميي اجلنـسية
واتفاقية خفض حاالت انعدام

 )١١(اجلنسية

ـ     )١٢(ى األمني العام لألمم املتحدة    ، أوص ٢٠١١يف عام     -١ شؤون  واملفوض الـسامي ل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    التصديق على   ب مجهورية أفريقيا الوسطى     )١٣(الالجئني

حباالت انعـدام    واالتفاقيات اخلاصة    )١٤(الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة      
يقيـا  مجهورية أفر وأوصى املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح          . اجلنسية

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    الوسطى بإجراء اإلصالحات الالزمة من أجل نقل أحكام         
  .)١٥( إىل التشريعات الوطنيةحقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة

مجهورية أفريقيـا   وأوصى املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح            -٢
  . )١٦(مبوجب اتفاقية حقوق الطفللتكون مطابقة اللتزاماهتا تشريعاهتا الوطنية يل بتعدالوسطى 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً بوضع      ممثل األمني العام    أوصى   ،٢٠١١ويف عام     -٣

، ٢٠١٣يف عـام   و.يـذمها  واعتمادمها وتنف)١٧( سياسية بشأن التشرد الداخلي    واستراتيجيةقانون  
إعداد مشروع قانون بشأن أنه مت     إىل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     أشارت  

 .)١٨(جوهريةب مراجعة طلّتولكنه ي املشردين داخلياً

نـع  اخلاصـة مب  وأوصت املفوضية بتعديل قانون اجلنسية مبا يتفق مع املعايري الدولية             -٤
  .)١٩(سيةوخفض حاالت انعدام اجلن
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
احلكومـة يف  ، كرد على تغيري    ، الحظ األمني العام لألمم املتحدة أنه      ٢٠١٣يف عام     -٥

أدانه اجملتمـع الـدويل برمتـه،       هو تغيري   مجهورية أفريقيا الوسطى بطريقة غري دستورية، و      
ة االقتصادية لدول وسط أفريقيا بدور قيادي يف حتديد ترتيبـات انتقاليـة             اضطلعت اجلماع 

وقـال  . ، من مجلة مؤسسات أخرى    جديدة يف البلد وأوصت بإنشاء اجمللس الوطين االنتقايل       
ن املؤسسات واآلليات االنتقالية اليت أنشئت نتيجة لقرارات اجلماعة االقتصادية          إاألمني العام   
  .)٢٠(هشةمؤسسات 

عرب األمني العام عن قلقه ألن اجمللس الوطين االنتقايل أُنشئ دون تشاور مسبق مع              وأ  -٦
املدين انتقدوا عدم تـوّخي     واجملتمع  املصلحة الوطنيني، وألن العديد من قادة املعارضة         أصحاب

تفيد بوجود تباين ملحوظ بني     إىل مزاعم    مع القلق    وأشار أيضاً  .هذا اجمللس الشفافية يف إنشاء    
 الوطين االنتقايل، والقـوائم الـيت   اجمللسم األمساء اليت قدمتها اهليئات املُنشأة للمشاركة يف      قوائ

الوطين االنتقايل برّمته، من خالل     اجمللس  بإصالح  وأوصى   .)٢١(يف آخر املطاف  أصحاهبا  اختري  
 هيئة أكثر مـصداقية حتتـرم التـوازن بـني            إنشاء عملية تشاورية جامعة وشفافة تؤدي إىل     

 .)٢٣(جلميعتشمل ا، وأكد على ضرورة ضمان أن تكون العملية السياسية عملية )٢٢(نسنياجل

 وطريقة عمـل  ةاملتعلق بتشكيل(ودعا جملس األمن إىل التنفيذ السريع إلعالن جنامينا           -٧
   .)٢٤()اجمللس الوطين االنتقايل

أن مجهورية   إىل، أشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مع القلق         ٢٠١٠ويف عام     -٨
بادئ باريس، على الرغم من أهنا      وفقاً مل اإلنسان  حلقوق  مل تنشئ هيئة وطنية     الوسطى  أفريقيا  

  .)٢٥(التزمت بذلك خالل استعراضها الدوري الشامل األول

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -ثانياً  

  )٢٦(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  ةعاهد املهيئة
مالحظات ختامية واردة 
  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قُدم منذ 
  االستعراض السابق

آخر املالحظات 
  حالة اإلبالغ  اخلتامية

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

تأخر تقـدمي التقـارير  -  -  ١٩٩٩
السادس عشر إىل الثامن

  ٢٠٠٦ عشر منذ عام
جلنة احلقـوق االقتـصادية     

  قافيةواالجتماعية والث
تأخر تقدمي التقرير األويل  -  -  -

   ١٩٩٠ منذ عام
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  ةعاهد املهيئة
مالحظات ختامية واردة 
  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قُدم منذ 
  االستعراض السابق

آخر املالحظات 
  حالة اإلبالغ  اخلتامية

تأخر تقـدمي التقريـر  -  -  ٢٠٠٦يوليه /متوز  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 ٢٠١٠ الثالث منذ عام

اللجنة املعنية بالقضاء علـى   
  التمييز ضد املرأة

التقارير األول إىل اخلامس  -  ٢٠١٢  -
  قيد النظر

  التقرير قيد النظر  -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
  التقرير الثاين قيد النظر  -  ٢٠١١ ٢٠٠٠أكتوبر /تشرين األول  جلنة حقوق الطفل

  الردود على طلبات املتابعة احملدَّدة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    
  مقدمة يف  املوضوع  موعد تقدمي املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة

  -  -  -   التمييز العنصريجلنة القضاء على
  -  -  -  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  -  -  - اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
  -  -  -  جلنة حقوق الطفل

 اآلراء    

  احلالة الراهنة   عدد اآلراء  هيئة املعاهدة
  )٢٨(تابعة مستمرحوار امل  )٢٧(١  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  )٢٩(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
  ال  ال  ُوجهت دعوة دائمة
باإلعـدام خـارجاملعين  املقرر اخلاص     الزيارات املضطلع هبا

تعسفاً؛ بإجراءات موجزة أو   القضاء أو 
اعالـرت  املعين باألطفال و   املقرر اخلاص 

املعـين حبقـوقاخلاص  املسلح؛ واملقرر   
  اإلنسان للمشردين داخلياً

املاء والصرف الـصحي والفقـر املـدقع
  )بعثة مشتركة (وحقوق اإلنسان

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقةالفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة  إجراؤهاالزيارات اليت طُِلَب 
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
قـسم حقـوق   يف إطـار    مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،       سامهت    -٩

تحدة املتكامل لبناء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا          اإلنسان والعدالة التابع ملكتب األمم امل     
مهورية أفريقيا الوسطى خالل الفترة احلالية      جل يف تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية       ،الوسطى
، شارك قسم حقوق اإلنسان والعدالة مشاركة       وبصفة خاصة . تعراض الدوري الشامل  لالس

رض على الربملان   وقد عُ  .حلقوق اإلنسان إنشاء املؤسسة الوطنية    نشيطة يف العملية املؤدية إىل      
 مشروع القرار املتصل هبذا املوضوع بعد       ٢٠١٢ ديسمرب/كانون األول  ٢٧بغرض إقراره يف    

  .مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانأن استعرضته 
درجت األحكـام   ونتيجة جلهود الدعوة اليت بذهلا قسم حقوق اإلنسان والعدالة، أُ           -١٠

العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال   وقمع  بشأن منع   الكربى   يف بروتوكول البحريات     الواردة
وساهم قسم حقوق   . )٢٠٠٦(يع أشكال العنف ضد املرأة      تعديل القانون املتعلق حبظر مج    يف  

 يف تنظيم حلقات دراسية لتوعية القادة السياسيني وأعضاء اجملتمع املدين اإلنسان والعدالة أيضاً
، مبا يف ذلك تنفيذ اتفاقية القضاء علـى مجيـع           ملرأة والشباب يف توطيد السالم     ا بشأن دور 

. بشأن املرأة والسالم واألمـن    ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ضد املرأة وقرار جملس األمن      أشكال التمييز   
 شاركة املرأة يف صـنع القـرار      مبوقد أجريت أربع زيارات ميدانية لتوعية قادة اجملتمع احمللي          

  .نساينوبالعنف اجلنسي واجل
وإضافة إىل ذلك، أُنشئت جلنة معنية بإلغاء عقوبة اإلعدام وُعرض مشروع القـانون      -١١

 قسم حقوق اإلنسان والعدالـة يف عمليـة         هموسا .٢٠١٢بذلك على الربملان عام     املتصل  
، وإعادة تنظـيم    )٢٠١١( السجون للمعايري الدولية     القانون املتعلق مببادئ امتثال إدارة     نشر

  .)٣٠(نوسجإدارة ال

مع مراعاة القـانون    تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان         -ثالثاً  
  الواجب التطبيقاإلنساين الدويل 

 املساواة وعدم التمييز  -ألف  

مجهورية أفريقيا الوسطى على اختاذ تدابري إضـافية ترمـي          حثت منظمة اليونسكو      -١٢
محاية األقليات وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمـال         مكافحة التمييز يف جمال التعليم، و      إىل

 . )٣١(التعليم

 ألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً       ممثل ا ، أوصى   ٢٠١١يف عام   و  -١٣
ذين تعاين منـهما    لالتمييز ال أو  ألسباب احلقيقية اليت تقف وراء األزمة كالتهميش        بالتصدي ل 
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ل البلد، وبإدماج املشردين على قدم املـساواة يف الـربامج           بعض املناطق، وبصفة خاصة مشا    
  .)٣٢(إمنائيةمراكز الرامية إىل إنشاء 

 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  

يف مجهورية أفريقيا    اً جديد اًهجوماملتمردين شنوا   ذكر األمني العام لألمم املتحدة أن         -١٤
حركات التمـرد املختلفـة     نظمت  ، بعد أن    ٢٠١٢ديسمرب  /ولاأل كانون   ١٠الوسطى يف   

 منذ أن شن ائتالف سيليكا      ،نه أ األمني العام أيضاً  وذكر  .  احلر ائتالف سيليكا نفسها ضمن   
وأعـرب  . )٣٣( بات البلد يواجه أزمة أمنية خطرية   ،٢٠١٢ديسمرب  /هجماته يف كانون األول   

يليشيات وائـتالف سـيليكا،     جملس األمن عن شواغل مماثلة وأدان اهلجمات اليت شنتها امل         
 ودعا مجيع األطراف    .)٣٤(استئناف األعمال العدائية   سيما يف بانغاسو وضواحيها، وخطر     ال

  .، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم، إىل االمتناع عن التحريض على العنفالفاعلة
قرة حالة حقوق اإلنسان غري املست    تفاقمت  األمني العام لألمم املتحدة،      إىل   استناداًو  -١٥

 /فقبـل آذار   .٢٠١٣مـارس   / إىل آذار  ٢٠١٢ديسمرب  /أثناء فترة الرتاع من كانون األول     
على نطاق واسـع  وقوع انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان      ادعاءات   أُبلغ عن    ٢٠١٣ مارس

وتلقى مكتـب    . على السواء  ة وقوات سيليكا  ياحلكومالقوات  سيطر عليها   تيف املناطق اليت    
ل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى العديد من البالغـات عـن             األمم املتحدة املتكام  

 بدوافع  ترتكبابإجراءات موجزة، واعتداءات حمددة اهلدف      إعدام  حاالت  ادعاءات وجود   
واحتجاز تعسفيني تـستهدف يف     اعتقال  عن حاالت   ، و واإلثنيةتتصل هبوية الضحايا الدينية     

تعذيب، وجتنيـد األطفـال،     ال و ،ة وأفراد أسرهم  أنصار أحزاب املعارض  من تستهدفهم   مجلة  
أعربـت املفوضـة    قد  و .)٣٥(على املدارس واهلجوم  ، واالختطاف،   واالختفاءواالغتصاب،  

  .)٣٦(السامية حلقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة
الوضع اإلنـساين   ، الحظ األمني العام لألمم املتحدة أن        ٢٠١٣مايو  /ويف شهر أيار    -١٦

إىل دعا جملس األمن السلطات املختصة      و. )٣٧(مروعةأبعاداً  ا الوسطى بلغ    يف مجهورية أفريقي  
 مجيع األطراف إىل الـسماح      ، كما دعا  استعادة السالم واألمن عن طريق نشر قوات كافية       

ائـتالف  قادة  أيضاً  اجمللس  دعا  و .بوصول املساعدات اإلنسانية بأمان ودون عوائق إىل البلد       
ن مجيـع أعمـال     عاجلماعات املسلحة املنضوية حتت لوائها      كل  ضمان امتناع   إىل  سيليكا  
كـانون  (  التفاق ليربوفيل للسالم الشامل    ، وفقاً عسكراهتا وعودهتا دون تأخري إىل م     ،العنف
  .)٣٨()٢٠١٣يناير /الثاين
 مجيع أطراف الرتاع وأوصى ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً    -١٧

، ممتلكـاهتم األساسي بني املقاتلني واملدنيني واالمتناع عن استهداف املدنيني و        ز  التمييباحترام  
، وتعذيبهم وسوء   خارج نطاق القضاء  بإجراءات موجزة و  وحرق القرى، وإعدام األشخاص     

  .)٣٩(معاملتهم أو اللجوء إىل اعتقاهلم بصفة تعسفية وغري قانونية



A/HRC/WG.6/17/CAF/2 

GE.13-16307 8 

نية بالعنف اجلنسي يف حـاالت الـرتاع يف         وأعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام املع       -١٨
 عن قلقها إزاء    ٢٠١٢ ديسمرب/كانون األول أعقاب زيارهتا إىل مجهورية أفريقيا الوسطى يف        

مع القلق إىل أن حالة الفوضـى       أيضاً  األمني العام    أشارو. )٤٠(بالرتاعاملتصل  العنف اجلنسي   
املستمرة عن  التقارير   عن قلقه إزاء     وأعرب. السائدة كان هلا أثر مدمر على النساء والفتيات       

 واالسـترقاق   ،االغتـصاب اجلمـاعي   ، خاصة   االغتصابمبا فيها   نسي،  اجلعنف  الحاالت  
والحظت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن املفوضية تلقت، منذ      .)٤١(اجلنسي

ـ  ١٩عن وقوع   تقارير  ،  ٢٠١٣مارس  /سقوط احلكومة السابقة يف شهر آذار      ة عنـف    حال
وأشـارت إىل أن مـن       . يف بانغي   حاالت ايت وثالث ريبريجنسي ضد النساء والفتيات يف ب     

  .)٤٢(ضحايا العنف اجلنسي أقل بكثري من العدد الفعلياألرجح أن يكون هذا التقدير لعدد 
اجلنساين وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن العنف اجلنسي والعنف             -١٩

تفاقمت بسبب ثقافة الصمت    و ،هموتقاليدالسكان  يف عادات    نطاق واسع    علىآفة راسخة   
وظلـت آليـات     .يغذيها اخلوف من وصمة العار    الضاربة جبذورها يف اجملتمع اليت      واإلنكار  

، واإلبالغ عنها ورصدها غري كافيـة     اجلنساين  التعرف على حاالت العنف اجلنسي والعنف       
  .)٤٣(عملية الوقاية صعبةجعل الغ عن احلوادث، و عملية اإلبلى عأثر سلباًاألمر الذي 

قلق أن ظاهرة تـشويه األعـضاء       مع ال  املفوضة السامية حلقوق اإلنسان      الحظتو  -٢٠
وحثت مجهورية أفريقيـا  . أن القانون حيظرهامن زالت قائمة على الرغم ما التناسلية لإلناث  

  .)٤٤(طرية للغايةعلى هذه املمارسة اخلللقضاء قصارى جهودها  بذل علىالوسطى 
والحظ املقرر اخلاص املعين باإلعدام خارج نطاق القضاء أو بـإجراءات مـوجزة               -٢١
 تزال   وأهنا ال  ، هبا ما فتئت تتنامى    ةالعنف املرتبط أعمال  ارسة السحر و  مم أن اهتامات    تعسفاً أو

م ميارسـون   بأهناملشتبه   ما يقع األشخاص     وكثرياً . يف اجملتمع  األكثر ضعفاً   العناصر تستهدف
حبـضور  ُيقتلـون   مـا   كثرياًم أهن والحظ املقرر اخلاص أيضاً   . السحر ضحايا عنف الغوغاء   

مفوضـية  وأشارت   .)٤٥(عقابللدون تعرض مرتكبيها    ب القوات احلكومية وقوات املتمردين   
 ضـحية مـن املتـهمني       ٤٠٠بلغت بوقوع حوايل    إىل أهنا أُ  األمم املتحدة لشؤون الالجئني     

وأوصت املفوضية بتعزيز آليات الوقايـة واالسـتجابة         .٢٠١١ و ٢٠١٠عامي  بني  بالسحر  
للتصدي بفعالية لظاهرة العنف ضد املرأة، مبساعدة اجملتمع الدويل، وزيادة محالت التوعيـة             

ممارسـة  كافحة العنف الناجم عن اهتامات      ملالسلطات احمللية والسلطات القضائية     املنظمة مع   
 على  ت التقليدية والعوامل االجتماعية والثقافية اليت تشكل خطراً        عن املمارسا   فضالً ،السحر

  .)٤٦(النساء والفتيات بوجه خاص
وأفاد األمني العام لألمم املتحدة بأن مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف                -٢٢

ثيـق   بتو معـاً ااضطلع) اليونيسيف(مجهورية أفريقيا الوسطى ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     
االغتصاب اليت  حاالت  ، مبا يف ذلك     املرتكب ضدهم والعنف اجلنسي   األطفال  حاالت جتنيد   

أطفال وتشويههم عنـدما    ووردت أيضاً تقارير عن قتل      . ارتكبتها عناصر من قوات سيليكا    
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طفال ألسيليكا  وهناك أيضاً أدلة عن إعادة جتنيد قوات        . )٤٧(اكانوا يف صفوف حتالف سيليك    
أوصت مفوضية األمم    و .)٤٨(تحدة أن فصلتهم عن اجلماعات املسلحة املختلفة      سبق لألمم امل  

يف سياق املفاوضـات    بأن تضمن    الالجئني مجهورية أفريقيا الوسطى      لشؤوناملتحدة السامية   
اإلفراج الفوري عن مجيع األطفال واختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنـع           ،  مع اجلماعات املسلحة  
  . )٤٩(تقبلجتنيد أي طفل يف املس

وأعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح عن قلقهـا إزاء               -٢٣
استخدام األطفال من قبل ميليشيات الدفاع عن النفس احمللية، ودعـت مجهوريـة أفريقيـا           

 ذه اجلماعات، هبغري املشروط جلميع األطفال املرتبطني      ضمان اإلفراج الفوري و   إىل  الوسطى  
 مبا يف ذلك علـى      ،سيما من خالل إصدار فوري ألوامر واضحة بإطالق سراح األطفال          ال

إعداد خطط  يسري   مجهورية أفريقيا الوسطى على ت     حثت املمثلة اخلاصة أيضاً   و .املستوى احمللي 
   .)٥٠(حمددة زمنياً لوقف جتنيد األطفال ملموسة وعمل
ادعاءات تفيد بأن القوات احلكومية جندت      وأشار األمني العام لألمم املتحدة أن مثة          -٢٤

انتهاكات جسيمة أخرى تشمل    يف حق األطفال     واستخدمتهم، وأهنا ارتكبت     أطفاالًبدورها  
  .)٥١(العنف اجلنسي

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
حالـة  تعاين مـن    أفريقيا الوسطى   أشار األمني العام لألمم املتحدة إىل أن مجهورية           -٢٥

يف بانغي تـدعو إىل القلـق      ألحوال  ا وأنلنظام العام،   للقانون وا  عارمة واهنيار كامل     فوضى
تعليـق عمليـات    وف املؤسسات   اضعإإزاء  قلقه  وأعرب جملس األمن عن     . )٥٢(خاصوجه  ب

 الـرب    مع القلق أن جـيش      األمني العام أيضاً   الحظو. )٥٣(التصدي جليش الرب للمقاومة   
 على األمن وسـيادة      إضافياً يف ظل غياب القانون، يشكل خطراً     ينمو بقوة   للمقاومة، الذي   

  .)٥٤(القانون يف مجهورية أفريقيا الوسطى
ناشد جملس األمن بقوة مجيع األطراف أن متتنع عن ارتكاب أية أعمال عنف ضـد                 -٢٦

القانون والنظام   احلفاظ على    وأكد مسؤولية احلكومة عن    .املدنيني وأن حتترم حقوق اإلنسان    
  .)٥٥(ضمان سالمة وأمن السكان املدنينيالعام و
وذكر األمني العام لألمم املتحدة أن األزمة الراهنة يف مجهورية أفريقيا الوسطى تؤكـد                -٢٧

 مبجـرد اسـتقرار احلالـة واسـتيفاء          وذلك ،أجهزته األمنية صالح  إىل إ حاجة هذا البلد امللحة     
والحـظ  . قطاع األمين النها إنشاء آليات وطنية جديدة لدعم عملية إصالح         هامة، من بي   شروط
تمركز معظمها يف بانغي، تفتقر إىل حسن التنظـيم  يأن قوات الدفاع واألمن الوطنية، اليت     كذلك

وأن قدرهتا على كفالة احلد األدىن من األمن يف العاصمة أو ضـواحيها حمـدودة، وأن األزمـة                  
وشدد األمني العام على احلاجة امللحة      . مراقبته يف إدارة قطاع األمن و     خطرياًاألخرية خلفت فراغاً    

  .)٥٦(األمن يف مجيع أحناء البلد على توفرية  وقادرةوشاملة  فعالأجهزة أمنيةإىل استحداث 
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والحظ املقرر اخلاص املعين باإلعدام خارج نطاق القضاء أو بـإجراءات مـوجزة               -٢٨
العقاب فيما يتعلق جبميع عمليات القتل وغريها من انتهاكات حقوق           أن اإلفالت من     تعسفاً أو

كما دعا جملس األمـن إىل       .، وذلك بغض النظر عن مرتكبيها     )٥٧(تتواصل دون ردع   اإلنسان
. )٥٨(التحقيق السريع يف تلك احلاالت من أجل تقدمي مجيع مرتكيب تلك اجلـرائم إىل العدالـة               

  .)٥٩(اثلة توصيات ممقوق اإلنسان للمشردين داخلياًوقدم ممثل األمني العام املعين حب
وأعربت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار              -٢٩

ورود تقارير تفيد بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان على نطاق واسع يف مجهورية أفريقيـا              
م األمن على نطاق واسع، وعدم وجـود         حلالة انعدا   إىل أنه، نظراً   وأشارت أيضاً  .الوسطى

،  بالعـار   واخلوف من املضايقة والوصـم     ،جهاز شرطة ونظام قضائي فعالني وُيعوَّل عليهما      
ب ب أو بـس    بسبب عجـزهم    عن تلك االنتهاكات   نيبلغو ُيعتقد أن العديد من الضحايا ال     

ألمن اليت تكـاد    أكدت املفوضة السامية أنه ال جيب السماح حلالة انعدام ا          و .خوفهم الشديد 
مـرتكيب  ومـساءلة   ُتغرق البالد يف الفوضى أن تستمر، وال بد من استعادة سيادة القانون             

، أن  رؤساؤهمبصفة خاصة   رتكيب اجلرائم اخلطرية، و   ملوشددت على أنه ينبغي     . االنتهاكات
  .)٦٠(ئمهذه اجلراعن املسؤولية اجلنائية فردياً  لواحّمأن ُي من املمكن يضعوا يف اعتبارهم أن

 إىل أنه إذا كانـت      وأشار ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً          -٣٠
قضايا اجلرائم املنصوص عليها يف     النظر يف   يف التحقيق أو    ال ترغب   مجهورية أفريقيا الوسطى    

لى فإن ع غري قادرة على ذلك،     كانت حقاً   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أو        
ومتارس واليتها علـى     مجهورية أفريقيا الوسطى  ليشمل  حترياهتا  نطاق  أن توسع   هذه احملكمة   
  .)٦١( خالل الرتاع املسلح اليت تنطوي على قدر كاف من اخلطورة املرتكبةمجيع اجلرائم

سـيادة  استعادة  بودعت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل التعجيل            -٣١
 مجيع أطراف األزمات إىل ضمان التنفيـذ  ودعت أيضاً . هورية أفريقيا الوسطى  القانون يف مج  

 للسالم الشامل، وبذل جهود مشتركة جدية إلهناء حالة انعدام األمن           لليربوفيالفعال التفاق   
يف  اجمللس الوطين االنتقايل إىل اإلسـراع        ودعت أخرياً . ابُتلي به البلد  السائدة والعنف الذي    

لدولة واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية املدنيني ومتكينهم من ممارسة           استعادة سلطة ا  
  .)٦٢(حقوقهم دون خوف

 أن التغطية اجلغرافية  والحظ ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً          -٣٢
. )٦٣( والتـشرد  لنظام العدالة ال تزال غري كافية للغاية، خاصة يف املناطق املتضررة من الرتاع            

جـزء  تدمري  ه ائتالف سيليكا أدى إىل      وأشار األمني العام لألمم املتحدة أن اهلجوم الذي شنّ        
وأدى النهب والسلب الذي قامت به عناصر سيليكا يف الواليـات         . كبري من منظومة العدالة   

انت تدعم القضائية العشر جلمهورية أفريقيا الوسطى إىل تدمري معظم اهلياكل األساسية اليت ك         
  .)٦٤(احملاكمالسجون وفيه ، مبا هذا النظاممن الضروري إعادة بناء بات نظام العدالة، وبالتايل 
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  حرية التنقل  -دال  
إىل الحظ األمني العام لألمم املتحدة أن صعوبة وصـول املـساعدات اإلنـسانية                -٣٣

حيد من قدرة العـاملني    شبكات الطرق   نقص  بسبب انعدام األمن و   مجهورية أفريقيا الوسطى    
  .)٦٥(يف اجملال اإلنساين على الوصول إىل احملتاجني للمساعدة

 حبماية املـشردين    وأوصى ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً          -٣٤
أي شكل آخـر  أو االضطهاد أو الترهيب أو املضايقة أو اهلجمات من  والعائدين إىل ديارهم    

  .)٦٦(اءات العقابية، وباحترام حريتهم يف التنقلمن أشكال اإلجر

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -هاء  
   واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

العنف الذي يـستهدف بـشكل      جزعه من   أعرب األمني العام لألمم املتحدة عن         -٣٥
والحظ أن مثة أنباء تتحدث عن استهداف عناصر        . )٦٧(عرات والرتاعات الطائفية  واضح إثارة الن  

ـ   ليف الوقت نفسه    ومحايتهم  من ائتالف سيليكا ملواطنني غري مسلمني         اتلمسلمني أثناء عملي
 أن هذه   والحظ أيضاً . املقاطعات اإلقليمية وبعض ضواحي بانغي    تستهدف  النهب والسطو اليت    

 الطوائف املسيحية وتأجيج حاالت التوتر الديين، وأن بعـض مـواطين            احلالة أدت إىل استياء   
 شّجعوا السكان عرب منتديات اإلنترنت علـى محـل           منهم مجهورية أفريقيا الوسطى واملغتربني   

  .)٦٨(بشكل منهجي من أي مسلم كان ومن املسلمني مجيعاً السالح واالنتقام
 مجهورية أفريقيا الوسطى إىل العمـل       ودعا األمني العام لألمم املتحدة السلطات يف        -٣٦

دورة الوقوع يف بشكل عاجل مع الزعماء الدينيني يف البالد الستعادة الوئام بني األديان ومنع            
 لألمني العام، أسفرت االشتباكات الـيت       ووفقاً. )٦٩(مأساوية من العنف واألعمال االنتقامية    

 رايب يف بانغي    -ن أوانغو وبوي    وقعت على أسس دينية بني عناصر من قوات سيليكا وسكا         
  .)٧٠(املدنيني من عن مقتل وتشريد عدد كبري جداً ٢٠١٣أبريل / نيسان١٤و ١٣يف 
ميارسون ظلوا  تقارير تفيد بأن العديد من الصحفيني       إىل  منظمة اليونسكو   وأشارت    -٣٧

ـ     يزالون   الرقابة الذاتية بسبب خوفهم من االنتقام، وال       داءات يتعرضون للمـضايقات واالعت
  .)٧١(بسبب عملهم

وحثت منظمة اليونسكو مجهورية أفريقيا الوسطى على إلغاء جترمي اجلنح املرتبطـة              -٣٨
  .)٧٢(القانوناملوظفني املكلفني بإنفاذ اجلهاز القضائي وموظفي بالقذف والشروع يف توعية 

مـشاركة   بضمان   وأوصى ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً          -٣٩
  .)٧٣(مجيع األشخاص املشردين يف االنتخابات املقبلة
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تالف امللفات اإلداريـة اخلاصـة      إ األمني العام لألمم املتحدة مع القلق أن         الحظو  -٤٠
امليالد واجلنسية سيؤدي ال حمالة إىل حدوث مشاكل أثناء عملية تسجيل الناخبني للتصويت             ب

  .)٧٤(يف االنتخابات املقبلة

  يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتيةاحلق   -واو  
 التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة         جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات      أوصت    -٤١

قانون املتعلق ب  ٠٠٤-٠٩اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل القانون رقم       بمجهورية أفريقيا الوسطى    
 عمـل ال  عن ة على املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة       العمل من أجل إدراج أحكام تنص صراح      

 ٠٠٤-٠٩رقم   القانون( أن قانون العمل اجلديد      والحظت اللجنة أيضاً  . )٧٥(ذي القيمة املتساوية  
األسـس  حيظر صراحة التمييز القائم على مجيـع        ال  ) ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٢٨الصادر يف   

) ١٩٥٨(١١١الدولية رقـم      من اتفاقية منظمة العمل    ١دة  من املا ) أ(١املنصوص عليها يف الفقرة     
  . )٧٦(التوظيف ستخدام واملهنة، وأنه ال يتناول مجيع مراحلالتمييز يف االبشأن 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
د يف الحظ األمني العام لألمم املتحدة أن عدد األشخاص املعرضني خلطر نقص حـا         -٤٢

 طفل  ٥٧ ٠٠٠شخص، وأن    ٨٠ ٠٠٠من   يقدر بأكثر اجلفاف  خالل موسم   األمن الغذائي   
ومن املرجح أن ترتفع هـذه      . أو حاد متوسط  دون سن اخلامسة معرضون خلطر سوء تغذية        

وأعرب ممثل األمني العـام     . )٧٧(األرقام بارتفاع أسعار املواد الغذائية الناجم عن هذه األزمة        
  .)٧٨(اثلة عن شواغل ممشردين داخلياًاملعين حبقوق امل

والحظت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن العديد من األشخاص             -٤٣
وألن منازهلم أُحرقت وهياكلـهم      يعيشون يف األدغال بسبب انعدام األمن،        املشردين داخلياً 

صت املفوضـية الدولـة     وأو. )٧٩(االجتماعية أو الصحية ُنهبت أو ُدمِّرت وماشيتهم ُسرِقت       
 بإعادة  بإعادة بسط سيادهتا وتعزيز حضورها على مجيع املستويات يف املناطق املعرضة للرتاع           

التعليم والعدل والشرطة والرعاية الصحية على سبيل األولوية وتشجيع         اخلدمات األساسية يف    
  .)٨٠(الالمركزية على العودة إىل مناطقهاالسلطات 

مم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن نقص املرافـق التعليميـة           والحظت مفوضية األ    -٤٤
املناسبة والفقر يسهمان يف انتشار عمل األطفال، والزواج املبكر واحلمل املبكـر، وأن اإلطـار               

وأوصت املفوضية مجهورية أفريقيا الوسـطى       .ماية األطفال ال يزال غري كاف     حلالقانوين القائم   
  . )٨١( يف هذا اجملالمحاية األطفال أو بتعزيز املؤسسات القائمةل تكفبإنشاء مؤسسات متخصصة 

 ملنسق عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، هناك حاجة ملحة إىل متويل إضـايف              ووفقاً  -٤٥
يف مجهوريـة  املتزايدة االحتياجات ومتكني الوكاالت اإلنسانية لتلبية    من جديد    باإلمداداتلتزود  ل



A/HRC/WG.6/17/CAF/2 

13 GE.13-16307 

، وتوفري امليـاه الـصاحلة      والتغذويةواملساعدات الغذائية   اللوازم الطبية   ن  إ، حيث   أفريقيا الوسطى 
  .)٨٢(األرواح للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ضرورية إلنقاذ اآلالف من

  احلق يف الصحة  -حاء  
توفر الكهرباء واملياه اجلارية بـشكل حمـدود        الحظ األمني العام لألمم املتحدة أن         -٤٦

 قدرة اجلهات اليت تقدم اإلسعافات األولية على توفري  قايف بانغي أعا  حلصول عليهما   وصعوبة ا 
أنه أُبلغ عن حوادث ختريب وسطو مسلح وسرقة سيارات         الحظ  و. الرعاية الطبية للجرحى  

 بـاالبتزاز   همت أيـضاً  على نطاق واسع يف مجيع أحناء البلد، وأن مجاعات مسلحة خمتلفة اتُ           
وأعربت املفوضـة    .)٨٣(صة والعامة، مبا يف ذلك مرافق الرعاية الصحية       وهنب املمتلكات اخلا  

  .)٨٤(السامية حلقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة
 اخلدمات الـصحية    يف اًحاد نقصاًوالحظ األمني العام لألمم املتحدة أن هناك أيضاً           -٤٧

  .)٨٥(تبئًاالذين ال يزال كثري منهم خممن الرتاع املسلح والنفسية األساسية للناجني 
 أمهات وضعن دون    التقى ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً        و  -٤٨

وأعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن      . )٨٦(مساعدة طبية أو تقليدية   أي  االستفادة من   
كـان مـن    أمهـات   وفيات   لتلك احلاالت اليت نتجت عنها       رتفع جداً قلقها إزاء العدد امل   

  . )٨٧(جتنبها ملمكنا

  احلق يف التعليم  -طاء  
 طفل حرموا من التعليم     ٦٥٦ ٠٠٠الحظ األمني العام مع القلق أن ما ال يقل عن             -٤٩

  .)٨٨(وغياب املدرسنيأو احتالهلا جراء إغالق املدارس 
 بأطفال مـشردين    ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً       اجتمع    -٥٠
  .)٨٩(منذ عدة سنواتوا يف املدارس ُيسجل مل

وضـع أحكـام جديـدة يف      شجعت اليونسكو مجهورية أفريقيا الوسطى علـى        و  -٥١
  .)٩٠(تشريعاهتا بشأن خضوع احلق يف التعليم لألحكام القضائية

  الالجئون وملتمسو اللجوء  -ياء  
ورية أفريقيـا   مجهكانت  ،  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني      إىل   استناداً  -٥٢

 اللجوء   من ملتمسي  ١٦ ٠٠٠ تستضيف ما يناهز     ٢٠١٢ديسمرب  /حىت كانون األول  الوسطى  
لالجئني يف املناطق الريفية     الجئ يعيشون يف خميمات      ١١ ٠٠٠وكان أكثر من    . والالجئني

  .)٩١(لوبايي، ومبومو العليا، وواكامقاطعات يف 
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سـبل   أن احلصول على     ون الالجئني مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤ    والحظت    -٥٣
 حـىت    بالنسبة لالجئني  يف املناطق احلضرية ال يزال حتدياً     لالعتماد على النفس    عيش مستدامة   

فترات طويلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بسبب األوضـاع االجتماعيـة    بعد قضاء   
  .)٩٢(واالقتصادية يف البلد وتردي اخلدمات األساسية

 اإلجـراءات   أن مع القلقية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني   مفوضوالحظت    -٥٤
.  رغم اإلطار القانوين الوطين القائم     مع معايري احلماية الدولية   بعُد  املرتبطة باللجوء ال تتطابق     

. ٢٠٠٩أكتوبر  /أي جلسة منذ تشرين األول    بعد  تعقد املؤسسات املعنية بطلبات اللجوء       ومل
 ملتمس جلوء من جنسيات خمتلفة ينتظرون ما آلت ٢ ٥٠٠ ما يقارب ونتيجة لذلك، ال يزال  

وأوصت املفوضية الـسامية    . )٩٣(إليه طلباهتم بينما يتزايد عدد الطلبات اليت مل ينظر فيها بعد          
لوضـع  بفعالية  بوضع وتنفيذ إجراءات عادلة وفعالة لتحديد وضع الالجئ وذلك لالستجابة           

، واالستمرار يف اجلهود املبذولة مـن أجـل         )٩٤(ية دولية مجيع األشخاص الذين حيتاجون محا    
تسليم شهادات ميالد وبطاقات هوية وطنية جلميع األشخاص املتضررين مـن الرتاعـات،             

  . )٩٥(وإيالء اهتمام خاص لألشخاص املعرضني خلطر انعدام اجلنسية
 ١٧٠ ٠٠٠األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، جلأ أكثر مـن          ووفقاً ملفوضية     -٥٥

  .)٩٦(كامريون وتشادالمواطن من أفريقيا الوسطى إىل بلدان جماورة، مبا فيها 

  األشخاص املشردون داخلياً  -كاف  
داخلياً يف  املشردين  أن عدد   قدرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني          -٥٦

 ُيعتقد  ، ذلك ومع. ٢٠١٢أكتوبر  / يف تشرين األول   ٥١ ٠٠٠مجهورية أفريقيا الوسطى بلغ     
وتتمثـل األسـباب    . أن األزمة أدت من جديد إىل تشريد عشرات اآلالف من األشخاص          

، اجملموعـات اإلثنيـة  أنشطة اجلماعات املسلحة، والتوترات بني خمتلف      الرئيسية للتشريد يف    
 يف جمتمعات حملية مـضيفة      ويعيش أغلب املشردين داخلياً   . والرتاعات بني الرعاة واملزارعني   

.  حقول هلم داخل األدغال، يف حني تعيش قلة قليلة منهم يف خميمات املشردين داخلياً              يف أو
 وعلـى    على األشخاص املشردين داخلياً    وقد أثرت األزمة اإلنسانية اليت يواجهها البلد سلباً       

  .)٩٧(اجملتمعات احمللية اليت تستضيفهم
املـشردين   إىل أن    دين داخليـاً  ثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشر      وأشار مم   -٥٧

يعتمـدون  داخلياً مل يتلقوا أي مساعدة إنسانية عند وصوهلم إىل كـابو، وأهنـم كـانوا                
وأوصى . )٩٨(املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية    املقدمة من   ساعدات  املعلى   بالكامل

رد يـستندان إىل    بشأن التـش  سياسية  ممثل األمني العام بصياغة واعتماد قانون واستراتيجية        
 وأوصـى أيـضاً   . )٩٩( يف بـانغي   ٢٠١٠يوليه  /حلقة العمل الوطنية املعقودة يف متوز      توصيات
يثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات       وفقاً مل بأن حتترم التزاماهتا وتعهداهتا     احلكومة  
. )١٠٠( ومـساعدهتم  بشأن محاية األشخاص املشردين داخليـاً     امللحق هبا   ربوتوكول  والالكربى  
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وأوصت أيضاً  مماثلة   )١٠١(وقدمت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني توصيات       
، داخلياًاألشخاص املشردون   يعيشها حالياً   لتصدي للمحنة اليت    لتدابري عاجلة ومالئمة    باختاذ  

املشردين األشخاص  من  وغريهم  حتياجات النساء واألطفال املشردين     الوإيالء اهتمام خاص    
بضرورة احترام حـق    بدوره  م  ثل األمني العا  وأوصى مم . )١٠٢(من ذوي االحتياجات اخلاصة   

  .)١٠٣(مجيع األشخاص املشردين يف حل دائم

  احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -الم  
كـان   ملا ذكره األمني العام لألمم املتحدة، ينبغي التصدي للـدور الـذي              ووفقاً  -٥٨
سـبباً  ، باعتباره  اجلاريد الطبيعية جلمهورية أفريقيا الوسطى يف تأجيج الرتاعستغالل املوار ال

  .)١٠٤(بناء السالم يف املستقبلل يف أي عملية  رئيسياً وعامالًالدوريلعدم االستقرار رئيسياً 
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