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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١جنيف،  

) ب(١٥ للفقـرة     أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً      موجز    
 من مرفق قرار    ٥، والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       

  ١٦/٢١اجمللس 

  *مجهورية أفريقيا الوسطى    

 املقدمة من أربع جهات معنية إىل عمليـة االسـتعراض           )١(هذا التقرير موجز للمعلومات     
تبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حقـوق اإلنـسان يف             وهو ي  . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أّية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضـية                 .١٧/١١٩ املقرر
 وقـد    .األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة             

يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كمـا أُبقـي   ذُكرت بصورة منهجية    
، ١٦/٢١وعمالً بقرار جملس حقوق اإلنـسان        . قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري      

، فرٌع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة         حسب مقتضى احلال  خيُصص،  
 وتتاح على املوقـع      .بادئ باريس مب الكامل   التقيدعتمدة بناًء على    للدولة موضوع االستعراض وامل   

.  الواردة اليت تتضمن مجيع املعلومات   الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة        
   .وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت شهدهتا تلك الفترة 

__________ 
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   من أصحاب مصلحة آخريناملعلومات املقدَّمة      

   املعلومات األساسية واإلطار  -ألف   

   نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 للتضامن الدويل مجهورية أفريقيا الوسطى بالتصديق على        ماريستأوصت مؤسسة     -١

  .)٢(االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

   اإلجراءات اخلاصةالتعاون مع  -١  
 مجهورية أفريقيا الوسطى بأن توجه دعوة دائمة إىل         ١أوصت الورقة املشتركة رقم       -٢

سيما املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر           اإلجراءات اخلاصة؛ ال  
ين باحلق يف حرية    اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املع           

  .)٣(التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون الـدويل              -جيم   
    اإلنساين الواجب التطبيق

   املساواة وعدم التمييز   -١  
ـ    إىل بيانات صادرة  اً   للتضامن الدويل، استناد   ماريستأفادت مؤسسة     -٣ ك  عـن البن

أن عدد الفتيات يف سن الدراسة االبتدائية الالئي مل يلـتحقن مبقاعـد الدراسـة               ب،  الدويل
إضـافة إىل   .  فـىت  ٧٣ ٩٣٨يف حني بلغ عدد الفتيان       ٢٠١١يف عام    فتاة   ١٤٠ ٤١٢ بلغ

مل تتعد نسبة اإلناث املسجالت يف الصف األول من التعليم االبتدائي الالئي وصلن إىل           ذلك،  
. )٤( يف املائة بالنـسبة للـذكور  ٤٨,٦، مقابل ٢٠١٠ يف عام  يف املائة٤٣,٩الصف األخري  

أن ما ترى اً كثرياصة الفقرية منها، وخب األسر،  للتضامن الدويل أنماريستوأشارت مؤسسة 
 للتضامن الدويل مجهوريـة     ماريست وأوصت مؤسسة    .)٥(تعليم البنات تكلفة ال طائل منها     
وضـع   سـن تـشريعات و  بوسائل منهاة يف قطاع التعليم،  أفريقيا الوسطى بتحسني املساوا   

  .)٦(سياسات حلماية وتعزيز حقوق البنات يف التعليم
باختاذ تدابري تـشريعية وسياسـية   اً  للتضامن الدويل أيض  ماريستوأوصت مؤسسة     -٤

، مبن فيهم   األطفال فقراً أشد  وتعليمية، مبا يف ذلك تدابري التوعية، للقضاء على ظاهرة وصم           
  .)٧(عايل اجلودة على تعليم  مثل غريهمبنات واألطفال ذوو اإلعاقة، وضمان حصوهلمال
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  ه الشخصينياة واحلرية وأمحق الفرد يف احل  -٢   
أشارت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان إىل أن مجهورية أفريقيا الوسطى من البلدان              -٥

، )٨(١٩٨١ منذ عـام    رمسياًعملياً، وأهنا مل تعدم أي شخص       اإلعدام  اليت ألغت تطبيق عقوبة     
ـ               ولكنها ا  الحظت مع القلق أن مجهورية أفريقيا الوسطى مل تلغ عقوبة اإلعدام مـن قانوهن

 أن العديد من البلدان أوصتها بـذلك خـالل استعراضـها            ، رغم )٢٠١٠(اجلنائي اجلديد   
 حقوق   أهنا أفادت يف بياناهتا السابقة إىل جملس       رغمو،  ٢٠٠٩لشامل األول يف عام     الدوري ا 
 والحظت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان مع القلـق         .)٩(أهنا ستنظر يف هذا األمر    باإلنسان  

،  عاما١٨ً و١٤أن القانون ال حيظر صراحة إعدام القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بني   اً  أيض
وأوصت منظمة مناصرو حقـوق اإلنـسان       . )١٠(للمعايري الدولية اً  األمر الذي يشكل انتهاك   

 اإلعدام وأن تصر على هـذا       اختيارياً رمسياً لعقوبة   اً أفريقيا الوسطى بأن ُتعلن وقف     مجهورية
 اليت ستجريها مع فصائل املتمردين يف يف كل مفاوضات أو اتفاقات السالمالوقف االختياري   

 كذلك بالعمل من أجل إلغـاء عقوبـة         وأوصت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان    . املستقبل
  .)١١(ائي جلمهورية أفريقيا الوسطى القادم للقانون اجلناإلعدام خالل التنقيح

 مجيع األشخاص املتهمني    حصولوأوصت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان بضمان         -٦
، وتوجيه التهم إليهم حقوقهمعلى معلومات وافية عن اإلعدام بارتكاب جرائم ُيعاقب عليها ب

مشروعية أي هتمة توجه إلـيهم،      ومثوهلم على وجه السرعة أمام قاض له صالحية النظر يف           
وأوصت منظمـة   .  أي سند قانوين   قوم على م إن كانت تلك التهم ال ت      واألمر بإخالء سبيله  

بأن ُتمكِّن األشخاص الذين يواجهون  مجهورية أفريقيا الوسطى    اً  مناصرو حقوق اإلنسان أيض   
ءات اجلنائيـة،   مجيع مراحل اإلجرا  دفاع مؤهلني يف     اإلعدام من احلصول على حمامني       عقوبة

  .)١٢( االعتراف القسريومن التعذيب حلمايتهم منيف ذلك أثناء االستجواب واالحتجاز،  مبا
 ذكرت منظمة مناصرو حقوق     اإلشارة إىل تقرير الفريق املعين باألزمات الدولية،      بو  -٧

قـدرات   أن مجهورية أفريقيا الوسطى توصف بأهنا دولـة صـورية ال متلـك أي                اإلنسان
خارج إطار القضاء على يـد     لقتل غري املشروعة و    عمليات ا  وتفيد التقارير بأن  ،  )١٣(مؤسسية

 وأعربت منظمـة مناصـرو      .)١٤(يف هذه البيئة  قوات األمن ومجاعات املتمردين باتت شائعة       
  .)١٥(ن العقاب فيما خيص هذه اجلرائمحقوق اإلنسان عن أسفها الستمرار ثقافة اإلفالت م

 حقوق اإلنسان مع القلق أن توقيف األشخاص ال يستلزم          والحظت منظمة مناصرو    -٨
أي أمر قضائي يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وبالتايل فإن أفراد الـشرطة وقـوات األمـن                

مـا  اً  وباإلضافة إىل ذلك، كـثري    . توقيف أي شخص ألي سبب كان     فيما يبدو   يستطيعون  
ة رمسية أخرى، على الـرغم      أو مراجع ُيحجز األشخاص لفترات طويلة دون مراجعة قضائية،        

 تفرض على السلطات إبالغ احملتجزين بالتهم املوجهة إليهم، وتقدميهم إىل           متطلباتأن مثة   من  
سـيما   علومات بأن احملتجزين، ال   املوتفيد  .  ساعة بعد توقيفهم   ١٤٤ إىل   ٧٢قاض يف غضون    

  .)١٦(احملكمةة قبل أن ُيعرضوا على األشخاص املتهمني بالشعوذة، يسجنون لسنوات طويل
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ة معلومات تفيد بأن أفراد الشرطة      وأشارت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان إىل أن مث         -٩
 يعذبون احملتجزين والـسجناء ويـسيئون معاملتـهم، وأهنـم           واحملققني وموظفي السجون  

ُيقيدون  بعض السجناء     املعلومات بأن  تفيدو. يستخدمون التعذيب النتزاع االعترافات منهم    
إما ،  بوقوع وفيات يف السجون   أيضاً   املعلومات   وتفيد. وُيحرمون من الطعام واملاء   ،  باألغالل

 وأوصت منظمة   .)١٧(إساءة املعاملة أو القتل العمد    انعدام الرعاية الطبية أو     نتيجة لإلمهال أو    
 بـني مـرتكيب   ظاهرة اإلفالت من العقابمناصرو حقوق اإلنسان باختاذ تدابري لوضع حد ل     

وأوصـت   .)١٨(نوقتل ضد السكان، مبن فيهم احملتجز     ال وأإساءة املعاملة    وأ أعمال التعذيب 
  واالحتجاز لالحتجاز التعسفي اً  باختاذ إجراءات تضع حد   اً  منظمة مناصرو حقوق اإلنسان أيض    

 .)١٩( والفساد يف سلك القضاء وجهاز األمـن       إساءة املعاملة لة، والتعذيب، والقتل، و   لفترة طوي 
 حقوق اإلنسان، بوجه خاص، بإتاحة التدريب املناسـب ملـوظفي           وأوصت منظمة مناصرو  

  .)٢٠( للسجناءاإلنسانيةقوق احل من أجل ضمان عدم انتهاك مساءلتهمضمان السجون و
السيئة للغاية  أحوال االحتجاز  إىل مع القلق ت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان      شاروأ  -١٠

مراقبون أن السجون تفتقـر إىل املرافـق        وأفاد  . )٢١(هورية أفريقيا الوسطى  يف مج فيما يبدو   
الصحية األساسية، والتهوية، واإلضاءة الكهربائية، والرعاية الطبية األساسية، والرعاية الطبية          

كما أن الغذاء واملواد الضرورية     .مياه الشرب الكميات الكافية من    يف حاالت الطوارئ، وإىل     
وتـسد  يسرقها حراس الـسجون     غالباً ما    ، إذ األخرى كاألدوية غري كافية أو منعدمة متاماً      

أعربت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان عن قلقها البالغ ألن احلكومة           و .)٢٢(األسر هذا النقص  
وباإلضـافة إىل   .  السجون بسبب صعوبات ماليـة      تسليم األغذية إىل   ٢٠١٢ت يف عام    ألغ

لى البيانات   احلصول ع  أن من الصعب عموماً   ذلك، الحظت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان       
اخلاصة بالسجناء أو التحقق منها بسبب عدم دقة السجالت والقيود املفروضة على زيـارة              

 وأوصت منظمة مناصـرو حقـوق       .)٢٣(سيما تلك اليت توجد خارج العاصمة      السجون، ال 
، مبـا   اإلنسان بتحسني إدارة السجون من أجل ضمان التزامها باملعايري الدوليـة األساسـية            

صـحية   وظـروف     رعاية طبية كافية، وغذاء مناسب، ومياه صاحلة للشرب         إتاحة ذلك يف
ص مزيد من املـوارد     بتخصياً  وأوصت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان أيض     . جلميع السجناء 
  .)٢٤(لنظام السجون

 للتضامن الدويل عن أسفها ألن مثة معلومات تفيد بأنـه           ماريست مؤسسة   وأعربت  -١١
 على خطة عمل مع األمم املتحـدة        ٢٠١١ عام   ة وقعت غم من أن مجاعات مسلح    على الر 

 طفـل   ٢ ٥٠٠ املنخرطني يف صفوفها، فـإن    لوقف جتنيد األطفال وإطالق سراح األطفال       
مقاتلني يستخدموهنم ك  املتمردون   وما زال ذه اجلماعات املسلحة،    هب ما زالوا مرتبطني  وطفلة  

إىل أن مثـة معلومـات      اً   أيض  للتضامن الدويل  ماريستوأشارت مؤسسة   . لنيمحاحراس و و
لتمرد، إىل محل السالح مـن أجـل   ل تهاكومة تدعو الشباب، يف إطار مكافح  مفادها أن احل  

 للتـضامن   ماريـست  وأوصت مؤسسة    .)٢٥(القتال إىل جانب امليليشيات املوالية للحكومة     
الدويل مجهورية أفريقيا الوسطى حبماية األطفال من التجنيد يف القوات املـسلحة وضـمان              
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لس الوطين  اجملاً   أيض ماريستوأوصت مؤسسة   . هذه املسألة  بشأن   مناسبة تشريعات   اعتماد
 محاية  بشأنماية الطفل بوضع سياسات واستراتيجيات مناسبة       املعين حب املشترك بني الوزارات    
 ويف األخري، أوصت مؤسـسة      .)٢٦(فعاالًاً   تنفيذها تنفيذ  رصد لضمان الطفل وإنشاء آليات    

الكافية، كفل جلميع األطفال ضحايا الرتاع املسلح حق احلصول على الرعاية            بأن يُ  ماريست
  .)٢٧(تأهيلهم، وإدماجهم يف جمتمعاهتمإعادة واملشورة، واملساعدة، و

ألطفال عن قلقها   لوأعربت منظمة املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية            -١٢
، على الـرغم مـن   بالعقوبة البدنية لألطفاللوسطى  ألن القانون يسمح يف مجهورية أفريقيا ا      

قبول احلكومة التوصيات املقدمة هبذا الشأن خالل استعراضها الـدوري الـشامل األول يف              
وأوصت املنظمة مجهورية أفريقيا الوسطى بسن تشريعات حتظر صراحة العقوبة          . ٢٠٠٩ عام

  .)٢٨(ل األولويةعلى سبيالبدنية لألطفال يف مجيع الظروف، مبا يف ذلك يف املرتل، 
 يف البيـوت،    ألطفال يعملون خدماً   للتضامن الدويل أن ا    ماريستوأفادت مؤسسة     -١٣
 وأوصـت   .)٢٩(يف صيد األمساك، والقنص، وأن العديد منهم حمرومون من حقهم يف التعليم           و

 مجهورية أفريقيا الوسطى بسن وتنفيذ تشريعات فعالة تطابق مـا يـرد يف          ماريستمؤسسة  
 بشأن احلد األدىن لسن العمل، واتفاقية منظمة العمل         ١٣٨اقية منظمة العمل الدولية رقم      اتف

  .)٣٠(أن حظر أسوأ أشكال عمل األطفالالدولية بش

   إقامة العدل مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون   -٣  
ن السلطة  الحظت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان مع القلق االدعاءات اليت تفيد بأ            -١٤

وباإلضافة إىل  . القضائية ال تتمتع باالستقالل، وأهنا ختضع لضغوط وختويف السلطة التنفيذية         
 من جهات من بينها    هتديدات،   تلقونذلك، تفيد التقارير أن مثة قضاة وأعضاء بنقابة احملامني ي         

 مشـال   قوات األمن احلكومية، وأن هناك قضاة ختلّوا عن مناصبهم نتيجة الرتاع الـدائر يف             
 أن   مع القلـق   أيضاً والحظت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان       .)٣١(مجهورية أفريقيا الوسطى  

احلق يف حماكمة عادلة غري مضمون يف ظل الظروف السائدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى،               
ـ  ون املؤهل وسية والقدرات، مبا يف ذلك املوظف     وذلك ألهنا تفتقر إىل اهلياكل األسا      وارد ن، وامل

  .)٣٢(صصة للسلطة القضائيةاملخ
 حمكمـة  ٣٨ و قاضـياً ١٢٤ هناكوأشارت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان إىل أن    -١٥

 منظمة مناصرو حقوق اإلنـسان أن       وترى .)٣٣( مخسة ماليني نسمة   خلدمة بلد يضم حوايل   
نقص املوظفني يف السلك القضائي أدى إىل جلوء العديد من األشخاص إىل سبل االنتـصاف            

مارسة السحر، اليت   األمر مب تعلق   عندما ي  "عدالة الغوغاء "ما يسمى   إىل  ية أو القبلية، أو     التقليد
تفضي يف كثري من األحيان إىل القتل أو ممارسة أشكال أخرى من العنف ضد املتهمني، الذين      

  .)٣٤(األشخاص ذوي اإلعاقة املسنني أو األطفال أو عادة ما يكونون من النساء أو



A/HRC/WG.6/17/CAF/3 

GE.13-15882 6 

 إىل خماطر اإلعدام اليت يواجههـا       االنتباهة مناصرو حقوق اإلنسان      منظم وجهتو  -١٦
ألوجه القصور يف نظام العدالة اجلنائية الذي ال يوفر         اً   أبرياء، نظر  ُيحتمل أن يكونوا  أشخاص  

 واحتجاز  عقوبة اإلعدام، ويتسم بنقص املوارد    الذين يواجهون   ضمانات أساسية لألشخاص    
يف انتهاك واضح للمعايري الدولية حلقوق      وذلك  الفساد،  متهم و مني ملدة طويلة قبل حماك    املته

 وذكرت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان أن نظام العدالة اجلنائية ال يضمن مثول      .)٣٥(اإلنسان
أمام قاض ليتحقق من وجود سند قانوين للتهم املوجهة إليه، وأنـه            فوراً  الشخص املوقوف   

، وأنه سيستفيد من مساعدة حمام،      ة زمنية معقولة  مديتعرض للتعذيب، وأنه سيحاكم بعد       مل
. )٣٦(باإلعدامعليها  ُيعاقب وُوجِّهت إليه فوراً وبطريقة رمسية هتم هذا الشخص مت إيقافحىت 

اءة  مبدأ افتراض الرب   ال ُيراعى ما  اً  والحظت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان مع القلق أن كثري        
  .)٣٧(يف مجهورية أفريقيا الوسطى

وأوصت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان بتخصيص مزيد من املوارد الوطنية والدولية         -١٧
لتحسني إقامة العدل مبا يتفق مع القانون الدويل، وحلماية حقوق األشخاص الذين يواجهون             

، من خالل حتقيـق املزيـد مـن         الشرطةو القضاء، وملكافحة الفساد يف     )٣٨(عقوبة اإلعدام 
 ةوالـسلط  دريب، واملوارد، والتنسيق بني الشرطة والنيابة العامـة،       االستقالل القضائي، والت  

 ضرورة احترام سيادة القانون، وتعزيـز الـسلطة         ١وأبرزت الورقة املشتركة    . )٣٩(القضائية
  .)٤٠(د من ثقافة اإلفالت من العقابالقضائية، واحل

   وتكوين اجلمعيات والتجمع السلميحرية التعبري  -٤  
 حرية التعبري يف ضوء     زيادة القيود املفروضة على    إىل   ١ملشتركة رقم   أشارت الورقة ا    -١٨

 اسـتمرار مـضايقة     والحظت مع القلـق   . )٤١(استمرار الرتاع يف مجهورية أفريقيا الوسطى     
وختويف وتعذيب وقتل املدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني وأفراد أسر ضـحايا جـرائم              

وسطى، مبا يف ذلك اجلرائم اليت وقعت بتواطؤ مـن          احلرب اليت وقعت يف مجهورية أفريقيا ال      
 لعدم محاية السلطات أعضاء  اجلهات اليت أعدهتا   وأعربت الورقة عن أسف   . )٤٢(ة الدولة أجهز

وأوصت   .)٤٣(اجملتمع املدين يف ممارسة حريتهم يف التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي          
حاالت االعتداء على املـدافعني عـن حقـوق    بإجراء حتريات نزيهة وفعالة يف مجيع     الورقة  

  .)٤٤( مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة، وتقدمياإلنسان وترهيبهم ومضايقتهم
 تواجه أشـكاالً  أيضاً   أن وسائط اإلعالم     )٤٥(مع تقدمي األمثلة  اً  وذكرت الورقة أيض    -١٩

بت مقاالت عنه   كت حققت يف موضوع الفساد يف الوظائف العامة و        اخمتلفة من املضايقة ألهن   
ما يلجأون إىل   اً   وأضافت الورقة أن بعض الصحافيني غالب      .)٤٦(انتقدت مسؤولني حكوميني  و

 أن الفـصائل املـسلحة      وأفادت الورقة . )٤٧(ذاتية لتجنب األعمال االنتقامية   الرقابة  الممارسة  
ودعت . )٤٨(وتعذهبم وتستويل على معداهتم     وهتدد عماهلا  ما تستهدف احملطات اإلذاعية   اً  ثريك

ـ        للحقـوق  اً الورقة مجهورية أفريقيا الوسطى إىل هتيئة مناخ ييسر عمل اجملتمع املـدين، وفق
املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن األمم املتحـدة             
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. )٤٩(بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي حلقـوق اإلنـسان والـشعوب            
وصت الورقة كذلك بالعمل على ضمان متتع منظمات اجملتمع املدين حبرية التعبري وتكوين             وأ

وعالوة على ذلك، أوصت الورقة     . )٥٠( من االنتقام   دون خوف  تجمع السلمي اجلمعيات وال 
التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا        مة بأن يدينوا علناً االعتداءات و     كبار املسؤولني يف احلكو   

  .)٥١( أجهزة إنفاذ القانونتهم من جانبلضمان محايالصحفيون 
 نشر أو بث    على هتم مثل  والحظت الورقة مع القلق استمرار تطبيق عقوبات جنائية           -٢٠

، على الرغم من أن قانون الـصحافة الـصادر          "ختلّ بالسلم "معلومات كاذبة من شأهنا أن      
القـذف   ذلـك     يف  ألغى عقوبة السجن بالنسبة لعدة جنح ترتبط بالصحافة، مبا         ٢٠٠٤ عام

وأشارت الورقة إىل أن الغرامات اليت ُتفرض على الصحفيني الذين تثبت           . واالفتراء والتشهري 
حتريض قوات األمـن علـى      "أو  " حتريض األشخاص على العنف    "إدانتهم بارتكاب جرمية  

 ٢ ٠٠٠حـوايل   (من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية      قد تصل إىل مليون فرنك      " العصيان
 . أحكـام قـانون الـصحافة      تنتهك يف بعض املناسـبات    لسلطات   ا ، وأن )أمريكيدوالر  

غرامة تتراوح بني مائـة     معرضون ل دانتهم بتهمة االفتراء والتشهري      إ الصحفيون الذين ثبتت  ف
مثانية ماليني  و)  دوالر أمريكي  ٢٠٠حوايل  (من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية      ألف فرنك   

ميكـن أن    و ).أمريكيدوالر   ١٦ ٠٠٠حوايل   (املالية األفريقية من فرنكات اجلماعة    فرنك  
عة من شـأهنا أن ختـل بالـسلم         ُيعاقب القانون على جرمية نشر معلومات كاذبة أو مصطن        

 اسـتهدفت اجلماعـات     وقد.  تتراوح بني ستة أشهر وعامني      مماثلة وبالسجن ملدة   اتبغرام
  .)٥٢(سيما احملطات اإلذاعية احمللية م، الاملسلحة املوجودة يف البلد الصحفيني ووسائط اإلعال

عمال منظمـات املعونـة   جسدياً وذكرت الورقة أن اجلماعات املسلحة استهدفت       -٢١
وأوصت الورقة باختاذ تدابري حلماية     . )٥٣(اإلنسانية وهم يقدمون اإلعانات إىل ضحايا الرتاع      

عانات بأمان إىل ضحايا احلـرب      العاملني يف جمال املساعدات اإلنسانية لتمكينهم من نقل اإل        
  .)٥٤(مجيع املناطق املتضررة يف البلديف 

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٥  
 للتضامن الدويل أن اخنفاض األجور دفع بالعديـد مـن           ماريستذكرت مؤسسة     -٢٢

ؤسسة أن  وأضافت امل . املدرسني املؤهلني إىل العمل يف املدارس اخلاصة حيث الرواتب أفضل         
اً بعملهم، األمر الذي أثر سلب      كامالًاً  اخنفاض األجور ال يشجع املدرسني على االلتزام التزام       

ية أفريقيا الوسطى أن تكفـل حـصول         وأوصت املؤسسة مجهور   .)٥٥(على حتصيل الطالب  
 وجودبضمان  اً   أيض ها وأوصت .)٥٦(املدرسني على رواتب جمزية من أجل حتسني نوعية التعليم        

  .)٥٧(من املعلمني املدربني واملؤهلنيفي ما يك
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   الئقيحلق يف التمتع مبستوى معيشا  -٦  
وصول السكان إىل احتياجاهتم الحظت منظمة مناصرو حقوق اإلنسان مع القلق أن       -٢٣

انتـشار  انعدام األمن و  األساسية مثل الغذاء واملأوى والرعاية الصحية أصبح صعباً من جراء           
  .)٥٨(اسعاالضطرابات على نطاق و

أن تشريعات مجهورية أفريقيا الوسطى تنص علـى  اً  أيضماريستوذكرت مؤسسة    -٢٤
 تشغيل األطفال دون سن الرابعة عشرة إال بترخيص من وزارة العمل واخلدمـة              عدم جواز 

ومع ذلك، جييز القانون تشغيل األطفال دون سن الرابعة عشرة يف بعض األنشطة يف              . املدنية
، إىل  ماريـست  مؤسسة   املرتلية، األمر الذي أفضى، حبسب    قليدية واخلدمات   جمال الزراعة الت  

ما يعمل األطفال إىل جانب آبائهم يف مناجم الذهب،         اً  وكثري. حدوث عدد من االنتهاكات   
. ما تكـون خطـرة    اً  م يف عملية احلفر ونقل األمحال الثقيلة، وهي ظروف غالب         هنويساعدو

ى الرغم من أن التشريعات متنـع الـشركات واآلبـاء           تزال هذه املمارسات منتشرة عل     وما
 ماريست وأوصت مؤسسة    .)٥٩(صراحة من تشغيل األطفال واستخدامهم يف صناعة التعدين       

باإلنفاذ الصارم للقوانني اليت حتمي األطفال من األعمال اخلطرة، وبزيادة النفقات الـسنوية             
يل  الذين يضطرون إىل العمل، وتسه     على الرعاية االجتماعية والتعليم لتخفيف عبء األطفال      

  .)٦٠(سبل حصوهلم على تعليم جماين

   احلق يف التعليم  -٧  
 مع القلق املستوى املتدين للتعليم، وصعوبة حصول عدد         ماريستالحظت مؤسسة     -٢٥

خـالل  تلقـت    مجهورية أفريقيا الوسطى     أنكبري من األطفال على التعليم على الرغم من         
وأعربـت مؤسـسة   . )٦١( باحلق يف التعلـيم   توصيات تتعلق  ٢٠٠٩استعراضها الشامل عام    

 قلقها إزاء ظاهرة اكتظاظ األقـسام ونقـص         ن للتضامن الدويل، بوجه خاص، ع     ماريست
 يف جمانية التعليم، ُيطلب منـهم      الطالب   وانتهاكاً حلق . )٦٢(الكتب املدرسية واملواد التعليمية   

، ، األمر الذي أثقل كاهل األسر مادياً      األثاثو والزي املدرسي واللوازم     دفع تكاليف الكتب  
 البحث عن عمـل   واحاول أن بعض األطفال     ماريستوذكرت مؤسسة   . خاصة الفقرية منها  
  .)٦٣(ن من دفع هذه التكاليف بأنفسهميف قراهم للتمك

 للتضامن الدويل   ماريستإىل بيانات صادرة عن البنك الدويل، ذكرت مؤسسة         اً  واستناد  -٢٦
 يف املائـة    ٦٨,٥ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة عـام      ٤٩لتحاق بالتعليم االبتدائي ارتفعت من      أن نسبة اال  

 السنوات القليلـة املاضـية،       يف  الكبرية اليت سجلتها هذه النسبة     الزيادةرغم   ولكن،. ٢٠١١ عام
يتجاوز معدل   وعالوة على ذلك، ال   . العديد من األطفال انقطعوا عن الدراسة يف سن مبكرة         نفإ

 للتضامن الـدويل    ماريستوذكرت مؤسسة   . )٦٤( يف املائة  ١٤,١ق بالتعليم الثانوي نسبة     االلتحا
بتردي مستوى التعليم، وعدم كفايـة عـدد   اً وثيق أن ظاهرة االنقطاع عن الدراسة تتصل اتصاالً 

لنقص لوأعربت املؤسسة عن أسفها     . )٦٥(البلد املناسبة جلميع األطفال يف      اخلدماتاملدارس لتوفري   
  .)٦٦(هلني يف مجهورية أفريقيا الوسطىاملعلمني املؤعدد ديد يف الش
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مـن املـدارس يف املنـاطق       اً   االنتباه إىل العدد القليل جد     ماريستولفتت مؤسسة     -٢٧
وأشارت إىل أن العديد من األطفال يضطرون إىل املشي على األقدام أكثر من مخسة              . الريفية

 العنف يف املدارس، مبا يف ذلك       على ذلك، يسهم  وعالوة  . كيلومترات للوصول إىل املدرسة   
 ضعف معدالت احلـضور     يفائل النقل واملطاعم املدرسية،     العقاب البدين، واالفتقار إىل وس    

طفال الفقراء واألطفـال     واأل لفتياتألطفال املهمشني، مبن فيهم ا     ا خاصة يف حالة  املدرسي،  
  .)٦٧(ذوو اإلعاقة

لدويل برفع امليزانية املخصصة للتعليم بـشكل        للتضامن ا  ماريستوأوصت مؤسسة     -٢٨
سـيما    من أجل ضمان جمانية وإلزامية التعليم االبتدائي جلميع األطفال دون متييـز، ال             كبري

املؤسـسة  وأوصت  .  واألطفال اللذين ينتمون إىل أسر فقرية واألطفال ذوي اإلعاقة         الفتيات
  .)٦٨( املياهإمداداتصحية كافية ومة، مبا فيها مرافق بتوفري هياكل مدرسية مالئاً أيض

   األشخاص ذوو اإلعاقة  -٨  
 االهتمام باألطفال ذوي    عدم للتضامن الدويل مع القلق      ماريستالحظت مؤسسة     -٢٩
وأشارت املؤسسة  . يمما يتعلق حبقهم يف التعل    فيخاصة  اقة يف مجهورية أفريقيا الوسطى،      اإلع

: تعليم األطفال ذوي اإلعاقة   "املعنونألفريقي  الطفل ا من أجل    تقرير منتدى السياسات     إىل أن 
نوع من  قط بأي   مل يلتحقوا    أغلب األطفال ذوي اإلعاقة       أفاد بأن  "هورية أفريقيا الوسطى  مج

 األطفال الذين تتـراوح أعمـارهم        يف املائة من   ٦٧ومل يلتحق باملدرسة    . تعليميةاملؤسسات ال 
األطفال الذين يعانون من إعاقـة يف       ائة من    يف امل  ٨٥نسبة  هذه ال بينما تبلغ    . سنة ١٤ و ٦ بني

فيما يتعلق باحلصول على التعليم،     اً  اإلعاقة من أكثر األطفال تضرر     ويعترب األطفال ذوو  . النطق
من املدارس املتخصصة اليت تليب االحتياجات اخلاصـة        اً  إىل العدد القليل جد   اً  ويعود ذلك أساس  

كون املـدارس   ل للتضامن الدويل عن أسفها      ستماريوأعربت مؤسسة   . هلذه الفئة من األطفال   
على التربعات  اً  وتعتمد أساس املتخصصة اليت تنشط يف هذا اجملال تديرها منظمات غري حكومية           

 لتعليم  تفضل إعطاء األولوية   العديد من األسر الفقرية      وباإلضافة إىل ذلك فإن   .  أنشطتها واصلةمل
 للتضامن الـدويل    ماريستوأوصت مؤسسة   . قنيوعأطفاهلا امل غري املعوقني على تعليم     أطفاهلا  

 وبتنفيذ سياسات وبرامج    اإلعاقة  األطفال ذوي  لتلبية احتياجات  أساسية مالئمة    بإنشاء هياكل 
  .)٦٩(اإلعاقة ذوي األطفال منالسلبية السكان مواقف تغيري ل
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1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
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rights institution with “A” status) 
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FMSI Marist International Solidarity Foundation (FMSI). 
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