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 مقدمة
على إثر نظر جملس حقوق اإلنسان يف التقرير الثاين جلمهورية أفريقيا الوسطى يف دورتني   -1

، تقنينيدم مجهورينينينية أفريقينينيا الوسنينينيطى التقرينينير احلنينينيا  يف إطنينيار اجلولنينينية 2013 عاااامالسنينيابعة عشنينيرة يف 
 60/251 بقنينيرار اجلمعينينية العامنينية لألمنينيم املتحنينيدة عمنينيالا  االسااتعراض الاادوري الشاااملالثالثنينية منينين 

 للتعليمات العامة جمللس حقوق اإلنسان.اا وطبق 2006آذار/مارس  15املؤرخ 

 منهجية وعملية إعداد التقرير الوطين -أوال   
اللجنة الوطنية لصياغة التقارير مبوجب الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسنيان، تولت  -٢

بتنسنينييق منينين ورارة لعملينينية تشنينياركية، اا إعنينيداد هنينيذا التقرينينير وفقنيني   عنينين إدارات ورارينينية،املؤلفنينية منينين  ثلنيني
 العدل وحقوق اإلنسان. 

 واتُّبعت يف ذلك املراحل التالية: -3
 مجع املعلومات وصياغة مشروع التقرير من ِقبل اللجنة الوطنية؛ 

 إلنسان. دراسة التقرير واملصادقة علي  من ِقبل ديوان ورارة العدل وحقوق ا 

حقااااوق  تقياااايط اإلطااااار املعياااااري والسياسااااا  العموميااااة حلمايااااة وتع ياااا  -اثنيا   
 اإلنسان

سنينينيجرل البلنينينيد، مننينينيذ تقنينينيدو التقرينينينير النينينيوطين الثنينينياين، تقنينينيدماا يف جمنينينيال تعزينينينيز ومحاينينينية حقنينينيوق  -4
 اإلنسان.

 حقوق اإلنساناإلطار املعياري لتع ي  ومحاية  -ألف 
إن حتلينينينيل وتقينينينينييم اإلطنينينينيار املعينينينياري يسنينينينيتدعي ابتنينينينيداءا عنينينيرة الصنينينينيكوك القانونينينينينية الدولينينينينية  -٥

واإلقليمية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان النييت صنيدقت عليهنيا مجهورينية أفريقينيا الوسنيطى مننيذ تقنيدو 
، مث عنينيرة الو نينيع النينيراهن للتشنينيريعات الوطنينينية يف جمنينيال محاينينية وتعزينينيز 2018التقرينينير األخنيني  إىل 

 سان خالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير.حقوق اإلن

الصااكوا القانونيااة الدوليااة واإلاليميااة حلمايااة وتع ياا  حقااوق اإلنسااان الاا   اادا  عليهااا  -1 
 مجهورية أفريقيا الوسطى

  الربوتوكنيول املتعلنينيق انشنينياء جملنيس السنينيلم واألمنينين التنيابع لالحتنينياد األفريقنينيي، التصنيديق علنينيى
 ؛2016 يف عام

  ؛2016متوز/يوليه  7 امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاه ، يفالتصديق على 

  2018 عاممنع وقمع جرمية اإلابدة اجلماعية، يف اتفاقية التصديق على. 
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 محاية وتع ي  حقوق اإلنسان  حلالة الراهنة للتشريعا  الوطنية يف جمالا -2 
، عنينيدرة 2018إىل  2013اختنينيذت مجهورينينية أفريقينينيا الوسنينيطى واعتمنينيدت، يف الفنينيرتة منينين  -٦

 نصوص على الصعيد الوطين يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وهي كما يلي:
   النيذي كنيان سنياري املفعنيول 2013متوز/يولياه  18امليثاق الدسنيتوري النتقنيا  املنيؤر ،

 ؛2016آذار/مارس  30إىل أن اعتمد الدستور يف 

  إنشنينينينينياء احملكمنينينينينية  ، املتضنينينينينيمن2015 آذار/ماااااارس 3املنينينينينيؤر   ٠٠3-1٥القنينينينيانون رقنينينينينيم
 اجلنائية اخلاصة وس  عملها؛

   الذي ألغى امليثاق الدستوري النتقا  املؤر   2016آذار/مارس  30الدستور املؤر
 ؛2013متوز/يوليه  18

  الذي قنيرر املسنياواة بني  2016تشري  الثاين/نوفمرب  24املؤر   ٠٠4-1٦القانون ،
 ومية واخلاصة؛الرجل واملرأة يف الوظائف العمومية وشب  العم

  املتضنينينينيمن إنشنينينينياء اللجننينينينية  2017نيسااااان/أ ريل  20املنينينينيؤر   ٠1٥-17القنينينينيانون رقنينينينيم
 الوطنية حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية؛

  املتضنينينينيمن قنينينينيانون القضنينينينياء 2017آذار/مااااارس  24املنينينينيؤر   ٠1٢-17القنينينيانون رقنينينينيم ،
 العسكري؛

  تصنيديق علنيى ، الذي أجار ال2017نيسان/أ ريل  24املؤر   ٠17-17القانون رقم
 ؛2017امليثاق األفريقي بشأن الدميقراطية والنتخاابت واحلوكمة، املصدرق علي  يف 

   حركنينية سنينييليكا السنينيابقة ومناهضنينينيي اتفاقنينيات ننيني وأ بشنينيأن وقنينيف األعمنينيال العدائينينينية بنيني
 ؛2015كانون الثاين/يناير   املربمة يف ابلكا،

 نيسان/أ ريل  23رية، املربم يف التفاق امللزم ب  احلكومة واجلماعات السياسية العسك
 ؛2015

  املتضنينيمن إنشنينياء وحنينيدة 2015كااانون الثاين/يناااير   8املنينيؤر   ٠٠7-1٥املرسنينيوم رقنينيم ،
 مكافحة العنف الواقع على النساء واألطفال؛خمتلطة للتدخل السريع و 

  املتضنينينينينينينينيمن تنظنينينينينينينينييم 2016شاااااااارا /فرباير  16املنينينينينينينينيؤر   ٠٠٨7-1٦املرسنينينينينينينينيوم رقنينينينينينينينيم ،
 هورية أفريقيا الوسطى وس  عملها وو عها القانوين؛املؤسسات العقابية يف مج

  املتضنينينيمن إعنينينيادة حتدينينينيد 2016شااارا /فرباير  16املنينينيؤر   ٠٠٨٨-1٦املرسنينينيوم رقنينينيم ،
 إطار إدارة السجون؛

  املتضنينينينينينيمن حتدينينينينينينيد ري 2016شاااااارا /فرباير  16املنينينينينينيؤر   ٠٨9-1٦املرسنينينينينينيوم رقنينينينينينيم ،
 سطى؛مجهورية أفريقيا الو إدارة السجون يف  وشعارات وأومسة موظفي

  املتضنيمن النظنيام النيداخلي 2016شرا /فرباير  16املؤر   ٠٠9٠-1٦املرسوم رقم ،
 مجهورية أفريقيا الوسطى؛ يف النموذجي املطبق على املؤسسات العقابية 
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  املتضنينينيمن 2016كاااانون ا/ول/ديسااامرب   9املنينينيؤر   1٦/9٥٨املرسنينينيوم النينينيوراري رقنينينيم ،
شااااارا /فرباير  29املنينينينينيؤر   1٦/٠٠3تعنينينينينيديل وتكمينينينينينيل بعنينينينينير أحكنينينينينيام املرسنينينينينيوم رقنينينينينيم 

، املتضنينينينيمن تنظنينينينييم وسنينينيني  عمنينينينيل الوحنينينينيدة املختلطنينينينية للتنينينينيدخل السنينينينيريع ومكافحنينينينية 2016
 العنف الواقع على النساء واألطفال. 

 حقوق اإلنساناإلطار املؤسسي لتع ي  ومحاية  -ابء 
، عرفنيت  اوزي يالذي أهنى نظام حكنيم اجلننيرال  2013آذار/مارس  24بعد انقالب  -7

 مجهورية أفريقيا الوسطى حىت اآلن ثالثة أنظمة حكم متتالية.
 تالنينينييت أعقبنينيني ميشاااال ووتووااااكاننينيت الفنينينيرتة األوىل هنينيي الفنينينيرتة النتقالينينينية األوىل بر سنينية  -٨

 .2013آذار/مارس  24أحداث 
لضنينيغوم منينين حنينيدب وصنينيوب وا نينيطرت الرئيسنينية  ميشاايل ووتوواااوتعنينيرة نظنينيام حكنينيم  -9

، إىل السنيتقالة جناميناا ابلتشااد، عقنيب قمنية رعمنياء أفريقينيا الوسنيطى املعقنيودة يف ميشيل ووتوواا
 .2014كانون الثاين/يناير   10يف 
النييت انُتخنيب رئيسنيةا لفنيرتة  كاتري  سامرا ابنا اترأست فرتة احلكم النتقا  الثانية السيدة  -1٠

. وُكلرفنينينيت حكومُتهنينينيا بتثبينينينيت السنينينيتقرار يف البلنينينيد 2014كاااانون الثاين/ينااااير   20انتقالينينينية ينينينيوم 
 2016 آذار/مااارسابلر سنينية يف  فوسااتأ أرشااانا تواتيااداوتنظنينييم انتخنينياابت فنينيار فيهنينيا األسنينيتاذ 

 بذلك عودة الشرعية الدستورية. مسجالا 

 املؤسسا  الوطنية  
ارسنينياء العدينينيد منينين املؤسسنينيات املكلفنينية بتعزينينيز  2016آذار/مااارس  30 قضنينيى دسنينيتور -11

 ومحاية حقوق اإلنسان.

 املؤسسات اليت أنشئت مبوجب الدستور )أ( 
 حمكمة النقر؛ 

 جملس الدولة؛ 

 جملس احملاسبة؛ 

 حمكمة املنارعات؛ 

 احملكمة العليا؛ 

 احملكمة الدستورية؛ 

 اجمللس القتصادي والجتماعي؛ 

 اجمللس الوطين للوساطة؛ 

 على لالتصالت؛اجمللس األ 

 السلطة الوطنية لالنتخاابت؛ 
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 .السلطة العليا للحكم الرشيد 

 املشررع أهاأنش األخرى اليتاملؤسسات  )ب( 
 ؛2013 عام، اليت بدأت عملها يف احملكمة اجلنائية اخلاصة 

  2017 عاماللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، املنشأة يف. 

 كومية املعنية حبقوق اإلنساناملنظمات غ  احل )ج( 
 احلركة املسيحية من أجل إلغاء التعذيب؛ 

 حركة الدفاع عن حقوق اإلنسان؛ 

 رابطة أفريقيا الوسطى حلقوق اإلنسان؛ 

  الرأفة والنهوة ابألسر املنكوبة؛منظمة 

  مرصد أفريقيا الوسطى حلقوق اإلنسان؛ 

 مجعية النساء احلقوقيات يف أفريقيا الوسطى؛ 

  أفريقيا الوسطى ملكافحة العنف؛مجعية 

 اللجنة األسقفية من أجل العدل والسلم؛ 

 مرصد النهوة بسيادة القانون؛ 

 املنظمة النسائية ألفريقيا الوسطى؛ 

 اجمللس الوطين للشباب؛ 

 .مرصد أفريقيا الوسطى لالنتخاابت والدميقراطية 

 النقاابت )د( 
 الرابطة املسيحية لعمال أفريقيا الوسطى؛ 

 الوطنية لعمال أفريقيا الوسطى؛ الرابطة 

 الرابطة النقابية لعمال أفريقيا الوسطى؛ 

 منظمة النقاابت احلرة يف القطاعات العمومي وشب  العمومي واخلاص؛ 

 الحتاد العام لعمال أفريقيا الوسطى؛ 

 .الحتاد النقاأ لعمال أفريقيا الوسطى 

 الشركاء )ه( 
 األبعنينينياد لتحقينينينيق السنينينيتقرار يف مجهورينينينية أفريقينينينيا  بعثنينينية األمنينينيم املتحنينينيدة املتكاملنينينية املتعنينينيددة

 ؛الوسطى

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي؛ 
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 مم املتحدة املعين بشؤون املرأة؛جهار األ 

 اليونيسيف؛ 

 صندوق األمم املتحدة للسكان؛ 

 منظمة الصحة العاملية؛ 

 مفو ية األمم املتحدة لشؤون الالجئ ؛ 

 .املنظمة الدولية للهجرة 

 حقوق اإلنسانالسياسا  العامة لتع ي  ومحاية  -ويط 
نينينينينينيد دسنينينينينينيتور  -1٢       آذار/ 30يف سنينينينينينيياق إعمنينينينينينيال السياسنينينينينينيات املتعلقنينينينينينية حبقنينينينينينيوق اإلنسنينينينينينيان، أكر

 على التمسك حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.اا جمدد 2016مارس 
واعتمنينينيدت احلكومنينينية تنينينيداب  سياسنينينيية شنينينيىت وقامنينينيت اجنينينيراءات عدينينينيدة ذات أبعنينينياد عامنينينية  -13

 ومتعددة القطاعات.
الفنيرتة قينيد السنيتعراة، فيجنيدر  أما فيما يتعلق ابلتدا ري السياساية العاماة الا  تشامل -14

 التذك  مبا يلي على سبيل املثال ل احلصر:
  ؛(2015-2011)الوثيقة السرتاتيجية الثانية للحد من الفقر 

 العهد الوطين إلحياء جهار القضاء؛ 

  الدفاع الوطين؛السياسة الوطنية يف جمال 

  ؛(2016-2012)إطار شراكة األمم املتحدة مع أفريقيا الوسطى من أجل التنمية 

 ااار ما ا/ماااط املت ااادة السنينينيتعجا  منينينين أجنينينيل النهنينينيوة طفريقينينينيا الوسنينينيطى  النينينيربانمج (
 ؛2016-2014اإلمنائي( 

  ؛2015 عاممنتدى ابنغي يف 

 ،؛2021-2017 اخلطة الوطنية للنهوة وتدعيم السلم 

  ؛2020-2008اتيجية الوطنية لقطاع التعليم للفرتة السرت 

  ؛2017-2014اخلطة النتقالية 

  ؛2016-2013الربانمج القطري للنهوة ابلعمل الالئق للفرتة 

 السياسة الوطنية للحماية الجتماعية؛ 

 السياسة الوطنية حلماية الطفولة، يف طور اإلقرار؛ 

 السرتاتيجية الوطنية للسكن، يف طور اإلقرار. اخلطة 
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 حقوق اإلنسانتع ي  ومحاية  -ا  لثاث 
 احرتام االلت اما  الدولية -ألف 

 ،2016آذار/ماارس  30دسنيتور  منين ديباجنية 17الفقارة جتدد أفريقينيا الوسنيطى، مبوجنيب  -1٥
ا، واليت تتمتنيع بسنيلطة التأكيد على تقيردها جبميع املعاهدات الدولية اليت صدرقت أو وافقت عليه

فوق سلطة القوان  الوطنينية. وتكنيون بنيذلك هنيذه املعاهنيدات والتفاقنيات املتعلقنية حبقنيوق اإلنسنيان 
النينييت صنينيدرقت عليهنينيا قنينيد أدرجنينيت  نينيمن نظامهنينيا القنينيانوين النينيداخلي، وتنينيتج هبنينيا املواطننينيون، وتسنينيتند 

علنينينيى اعتمنينينياد اا أيضنينيني. وتعكنينينيف أفريقينينينيا الوسنينينيطى (94)املاااادة إليهنينينيا احملنينينياكم واملؤسسنينينيات الوطنينينينية 
نصنينيوص تشنينيريعية وتنظيمينينية ملواءمنينية تشنينيريعا ا الوطنينينية منينيع املعنينياي  الدولينينية. وتنفرنينيذ مجهورينينية أفريقينينيا 

 قرارات اآلليات القضائية الدولية.اا الوسطى أيض

 اإلوراءا  الرامية إىل تثقيف السكان وتوعيتهط حبقوق اإلنسان -ابء 
للدفاع عنين حقنيوق اإلنسنيان وتعزيزهنيا  حكومية منظما  غريتشجرع احلكومة على قيام  -1٦

كنينيانون   1٠وعلنينيى إشنينياعة ثقافنينية حقنينيوق اإلنسنينيان. ويف هنينيذا السنينيياق، تقنينيوم هنينيذه املنظمنينيات، ينينيوم 
، طنشنيطة لتوعينية الشنيباب يف مدارسنيهم وتعقنيد حلقنيات 2013األول/ديسمرب من كنيل عنيام مننيذ 

 ملكتوبة.حوارية تبث على اإلذاعة والتلفزيون وتنشر بياانت عرب الصحافة ا
توصنينينينيية قوينينينينية منينينينين أجنينينينيل إدراج  2015نيسااااان/أ ريل وقنينينينيدرم منتنينينينيدى ابنغنينينينيي املعقنينينينيود يف  -17

التثقينينينيف يف جمنينينيال حقنينينيوق اإلنسنينينيان يف النينينيربانمج التعليمنينينيي الثنينينيانوي والعنينينيا . ويتعلنينينيق األمنينينير بتعلنينينييم 
 التالميذ وعموم الناس قيم الوطنية والسلم والتسامح.

 في  اخلواص على تناول هذه القيم يف كتااب م.عن ذلك، تشجَّع شبكة الصحا وفضالا  -1٨

 ومحايتها حقوق اإلنسانع   الدفاعاإلوراءا  الرامية إىل  -ويط 
 .فعلياا اا اختذت احلكومة إجراءات ترمي إىل كفالة متتع السكان ابحلقوق متتع  -19
يههم. وتتحقق احلماية ابلستماع إىل املواطن  الذين يشتكون من هضنيم حقنيوقهم وتنيوج -٢٠

ويوجنينيد انينيذا الغنينيرة مراكنينيز لسنينيتقبال هنينيؤلء املنينيواطن  والسنينيتماع إىل شنينيكاويهم وتنينيوجيههم اراء 
العدينينيد منينين اإلدارات الورارينينية املكلفنينية بتقنينيدو املشنينيورة واملعلومنينيات النوعينينية بغينينية سنينيد القصنينيور النينيذي 

وهنينيذه املراكنينيز يعنينياين مننيني  املواطننينيون منينين حينينيث املعلومنينيات املتعلقنينية حبنينيوقهم ولتمكينينينهم منينين إعماانينيا. 
 متاحة جماان.

ولكي يتسىن إعالم املواطن  بسنيبل  ارسنية حقنيوقهم وابإلجنيراءات الكفيلنية اعمنيال هنيذه  -٢1
احلقنيوق أمنينيام القضنينياء، منينين املتوقنينيع تنظنينييم أايم مفتوحنية يف كنينيل عنينيام للتوعينينية ابإلجنينيراءات القضنينيائية. 

ي استشنينينينيارات قانونينينينينية ومبناسنينينيبة هنينينينيذه األايم، سنينينينيتقدم خمتلنينينيف اجلهنينينينيات الفاعلنينينينية يف سنينينيلك القضنينينينيائ
للمتقا نيني  بغينينية حتدينينيد املسنينيؤوليات والتكفرنينيل بضنينيحااي النزاعنينيات املسنينيلحة والنتهاكنينيات منينين كنينيل 
ننينينيوع. وانينينيذا الغنينينيرة أنشنينينيأت احلكومنينينية احملكمنينينية اجلنائينينينية اخلاصنينينية النينينييت سنينينيتبدأ جلسنينينيا ا يف األشنينينيهر 

 املقبلة.
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 ظمااة غااري حكوميااةمنمنينيا عملنينيت مجعينينية النسنينياء احلقوقينينيات يف أفريقينينيا الوسنينيطى، وهنينيي ك -٢٢
تعىن ابلدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها، على إنشاء عينيادات جوارينية  نيدىل إىل السنيتماع إىل 

  حااي العنف اجلنسي وتوجيهها إىل اايئات القضائية املناسبة.

  قوق اإلنسانالتعاون مع اآلليا  املعنية حب -دال 
يتحقنينينيق التعنينينياون منينينيع اآللينينينيات املعنينينينية حبقنينينيوق اإلنسنينينيان منينينين خنينينيالل السنينينيتجابة لطلبنينينيات  -٢3

احلصنينيول علنينيى املعلومنينيات املقدمنينية منينين املكلفنيني  ابإلجنينيراءات اخلاصنينية. وبعنينيد التقرينينير األو  واجلنينيامع 
، تعهنينيدت أفريقينينيا الوسنينيطى بتقنينيدو تقاريرهنينيا ابنتظنينيام إىل هيئنينيات املعاهنينيدات وابختنينياذ 2013 لعااام

الرمة لتنفيذ توصيات اايئات التابعة جمللس حقوق اإلنسان. وتعتزم املشنياركة بصنيورة  اإلجراءات ال
 كاملة ودورية يف دورات اجمللس واايئات األخرى الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية.

 تنفيذ التو يا  والصعواب  املطروحة  -ا  را ع 
 تنفيذ التو يا  املقرولة -ألف 

 (32-104حلياة )علقة ابحلق يف الى التو يا  املتالرد ع  
لحنيرتام احلنيق يف اا كبني  اا  اهتمامني 2016آذار/ماارس  30تو  املنيادة األوىل منين دسنيتور  -٢4

الاانفس اإلنسااانية ةرومااة ومصااانةل ويقااع علااى مجيااع أعااوان "احلينينياة وحلماينينية النينينفس اإلنسنينيانية: 
 ."السلطة العمومية ومجيع اهليئا  واوب مطلق ابحرتامها

لكااال فااارد احلاااق يف احليااااة ويف "منينينين هنينينيذا الدسنينينيتور بو نينينيع علنينينيى أن  3املاااادة وتنينينين   -٢٥
 ."السالمة اجلسدية للل

وإذ تتمسنينيك أفريقينينيا الوسنينيطى بقيمنينية حرمنينية حنينيق الفنينيرد يف احلينينياة ويف األمنينين علنينيى نفسنيني ،  -٢٦
فهنينينيي تعاقنينينيب وجتنينينيررم كنينينيل فعنينينيل يهنينينيدىل إىل انتهنينينياك حينينينياة الفنينينيرد وأمننينيني  منينينين خنينينيالل أحكنينينيام القنينينيانون 

 . 2010 عاماجلديد املعتمد يف  اجلنائي
وإنشنينينياء ورارة العنينينيدل وحقنينينيوق اإلنسنينينيان وكنينينيذلك احملنينينياكم واايئنينينيات القضنينينيائية إمننينينيا يشنينينيكل  -٢7

 محاية للحق يف احلياة وألمن الفرد على نفس .
، وحتقنيق تقنيدم كبني  متثنيل يف إنشنياء حمكمنية اجلننياايت اخلاصنية يف مجهورينية أفريقينيا الوسنيطى -٢٨

 عملها ابلفعل. وهي احملكمة اليت بدأت

وإىل جانب اجلهود اليت تبذاا احلكومة، تعمل العديد منين منظمنيات النيدفاع عنين حقنيوق  -٢9
اإلنسنينيان ومحايتهنينيا علنينيى محاينينية احلنينيق يف احلينينياة ومحاينينية األفنينيراد. وعمنينيل بعنينير الضنينيحااي علنينيى تنظنينييم 

 أنفسهم يف مجعية إلحقاق العدالة واحلصول على تعويضات على األ رار اليت حلقتهم.

 (10-104و، 8-104الرد على التو ية املتعلقة إبلغاء عقو ة اإلعدام )  
نيذت أول خطنيوة فعلينية يف  -3٠ مل تلغ عقوبة اإلعدام بعد يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وقد اختُّ

سنينينينيبيل إلغنينينينياء عقوبنينينينية اإلعنينينينيدام يف مجهورينينينينية أفريقينينينينيا الوسنينينينيطى ابعتمنينينينياد قنينينينيانون القضنينينينياء العسنينينينيكري 
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النينينيذي مل ينينينين  علنينينيى هنينينيذه العقوبنينينية. ومنينينين جهنينينية أخنينينيرى، مل يصنينينيدر القضنينينياة يف أفريقينينينيا  2017 يف
 الوسطى أي حكم ابإلعدام منذ عدة سنوات.

مث إن  منيع عنيودة الشنيرعية الدسنيتورية، فقنيد تعهنيدت السنيلطات اجلدينيدة ابسنيتئناىل املسنيار  -31
 نائي.يف سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام من خالل إعادة النظر يف أحكام القانون اجل

، 48و، 31و، 30-104الاارد علااى التو اايا  املتعلقااة إلكاف ااة اإلفااال  ماا  العقااا  )  
 (58و، 57و، 56و، 55و، 54و، 53و، 52، 51و، 50و، 49و

إحقنينينياق العدالنينينية اراء اجلنينينيرائم اخلطنينيني ة شنينينيرم ل غنينينيىن عننينيني  إلحنينينيالل سنينينيالم دائنينينيم ومصنينينياحلة  -3٢
 حقيقية يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

ادة النينينييت تتحلنينينيى هبنينينيا احلكومنينينية تقتضنينينيي واجنينينيب حماكمنينينية املسنينينيؤول  عنينينين جنينينيرائم وهنينينيذه اإلر  -33
 احلرب واجلرائم  د اإلنسانية املرتكبة منذ سنوات على الرتاب الوطين.

فيجنينينيب حماكمنينينية منينينينيرتكئ هنينينيذه اجلنينينينيرائم حماكمنينينية عادلنينينينية ومنصنينينيفة لنينينينييس إلحقنينينياق العدالنينينينية  -34
ئم جدينينيدة، وللتطلنينيع بطمأنيننينية إىل ملننينيع ارتكنينياب جنينيرااا لضنينيحااي هنينيذه الفظنينيائع فحسنينيب، وإمننينيا أيضنيني

 املصاحلة الوطنية اليت يتوق إليها شعب أفريقيا الوسطى. 
 ويف سبيل ذلك، و عت احلكومة ونفذت العديد من األدوات، ومن ذلك: -3٥

  30املنينينينينينينينيؤر   ٠٠3-1٥إنشنينينينينينينينياء احملكمنينينينينينينينية اجلنائينينينينينينينينية اخلاصنينينينينينينينية مبوجنينينينينينينينيب القنينينينينينينينيانون رقنينينينينينينينيم 
 ؛2015ح يران/يونيه 

 املتضنينينينينيمن قنينينينينيانون  2017 آذار/ماااااارس 24املنينينينيؤر   ٠1٢-17القنينينينينيانون رقنينينينينيم  اعتمنينينينياد
 القضاء العسكري؛

 ٠1٥-17اللجننينية الوطنينية حلقنينيوق اإلنسنيان واحلنينيرايت األساسنيية مبوجنينيب القنيانون رقنينيم  إنشنياء 
 .٢٠17نيسان/أبريل  ٢٠املؤر  

كمنينينيا أنشنينينيئت الوحنينينيدة املختلطنينينية للتنينينيدخل السنينينيريع ومكافحنينينية العننينينيف الوقنينينيع علنينينيى النسنينينياء  -3٦
 .2015كانون الثاين/يناير   8املؤر   ٠٠7-1٥واألطفال مبوجب املرسوم رقم 

 (73-104الرد على التو يا  املتعلقة ابملدافعأ ع  حقوق اإلنسان )  
افع  عنينين حقنينيوق اإلنسنينيان، تكفنينيل بعنينيد إبنينيداء التأيينينيد إلعنينيالن األمنينيم املتحنينيدة بشنينيأن املنينيد -37

، احلنينيق جلمينينيع مواطنيهنينيا 2016آذار/مااارس  30مجهورينينية أفريقينينيا الوسنينيطى، منينين خنينيالل دسنينيتور 
دون متيينينيز يف حرينينية إنشنينياء مجعينينينيات، مبنينيا يف ذلنينيك إنشنينياء منظمنينينيات للنينيدفاع عنينين حقنينيوق اإلنسنينينيان 

ومنينينية علنينينيى ومحايتهنينينيا. ويف سنينينيبيل رايدة تعزينينينيز حقنينينيوق املنينينيدافع  عنينينين حقنينينيوق اإلنسنينينيان، تعمنينينيل احلك
 صياغة مشروع قانون متعلق حبماية املدافع  عن حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد.
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، 7-104الاااارد علااااى التو اااايا  املتعلقااااة ابالنتاااااااب  والعااااودة إىل النظااااام الدسااااتوري )  
 (20-105و، 45-105و

 30إىل  2013آذار/مااارس  24)اا ولكنيي يتسنينيىن طنينيي صنيفحة املرحلنينية النتقالينينية هنائينيني -3٨
، عقنينينينينينيدت مجهورينينينينينينية أفريقينينينينينينيا الوسنينينينينينيطى انتخنينينينينينياابت حنينينينينينيرة ودميقراطينينينينينينية يف (2016آذار/مااااااارس 

 بدعم وتعاون من اجملتمع الدو  أفضت إىل انتخاب سلطات جديدة. 2016 عام
إينينيذاانا بعنينيودة  2016آذار/مااارس  30سنينييما دسنينيتور  وكنينيان إقنينيرار القنينيانون األساسنينيي ل -39

 لوسطى.الشرعية الدستورية يف مجهورية أفريقيا ا

الااارد علاااى التو ااايا  املتعلقاااة ابحلاااق يف التعلااايط  وواااه عاااام وتعلااايط ا/طفاااال ذوي اإلعاااااة   
 (91و، 89و، 88و، 8و، 86و، 90و، 85و، 84و، 104-83)

لقد صدرقت مجهورية أفريقيا الوسطى على العديد من الصكوك القانونية الدولية املتعلقنية  -4٠
الشنينيغل الشنينياغل ملختلنينيف السنينيلطات النينييت تعاقبنينيت علنينيى اا دومنينيابحلنينيق يف التعلنينييم. وكنينيان هنينيذا احلنينيق 

 مقاليد احلكم يف البالد.
  الدسنينينيتور احلنينينيا  احلنينينيق يف التعلنينينييم علنينينيى غنينينيرار مجينينينيع القنينينيوان  األساسنينينيية السنينينيابقة. يكنينينيرس

لكنينينيل فنينينيرد احلنينيق يف الوصنينينيول إىل مصنينينيادر "منينينين هنينينيذا الدسنينيتور تنينينين  علنينيى أن  9فاملااادة 
انينينية احلصنينيول علنينيى التعلنينييم والثقافنينية والتنينيدريب املعرفنينية. وتكفنينيل الدولنينية لكنينيل منينيواطن إمك

 ؛"املهين

يف السنينيابق يف جمنينيال ول تنينيزال خمتلنينيف القنينيوان  والتنينيداب  السياسنينياتية النينييت اختنينيذت  
 التعليم صاحلة؛

  ،تسعى السلطات اجلديدة جاهدة من جهة أخرى إىل حتقينيق أهنيدىل التنمينية املسنيتدامة
 كفالة حصاول كال فارد علاى تعلايط"فيما يتعلق ابحلق يف التعلنييم:  4اهلدف ل سيما 

 ؛"نوعي على ادم املساواة مع اآلخري ، وتع ي  إمكانيا  التعلوط مدى احلياة

 تعلقنية طهنيداىل التنمينية وقد أخذت مجهورية أفريقيا الوسطة علنيى عاتقهنيا النشنيغالت امل
 املستدامة؛

  واحنينيدة  2015-2010)ا/وىل والثانيااة( السنينيرتاتيجية للحنينيد منينين الفقنينير تعنينيد الوثيقنينية
منينينين التنينينيداب  السياسنينينيية النينينييت اختنينينيذ ا احلكومنينينية يف إطنينينيار إعمنينينيال احلنينينيق يف التعلنينينييم النينينيذي 
تعهدت احلكومة ارائ  بكفالة تغطية تعليمية شاملة وتوف  تعليم نوعي جلميع األطفنيال 

 ن في ؛كان املكان الذي يقيمو   من اجلنس ، أايا 

  النينينيذي اعتمدتنينيني  احلكومنينينية  2016-2014النينينيربانمج السنينينيتعجا  والنهنينينيوة املسنينينيتدام
شنينيدد بوجنيني  خنينياص علنينيى التعلنينييم ل سنينييما منينين خنينيالل  2014متوز/يوليااه النتقالينينية يف 

؛ يلنينينينينينينيي: تطنينينينينينينيوير رعاينينينينينينينية الطفولنينينينينينينية املبكنينينينينينينيرة؛ وتعزينينينينينينينيز التمنينينينينينينيدرس البتنينينينينينينيدائي الشنينينينينينينيامل منينينينينينينيا
األخنينينينيرى؛ وتطنينينينيوير بنينينينيرامج حمنينينينيو األمينينينينية؛ العنينينينيرة وحتسنينينيني  نوعينينينينية مراحنينينينيل التعلنينينينييم  ورايدة

التنينينيدريب املهنينينيين قصنينيني  املنينينيدة؛ وإ نينينيفاء الطنينينيابع املهنينينيين علنينينيى ختصصنينينيات التعلنينينييم  وتطنينينيوير
الليسنينينيانس واملاجسنينينيت  العنينينيا ؛ والتطبينينينيق الفعلنينينيي ل صنينينيالل النينينيذي قضنينينيى ابلعمنينينيل بنظنينينيام 

 ؛(LMD) والدكتوراه
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 علنينينييم النينينيوطين والتعلنينينييم منينينين قبنينينيل ورارة الت 2014 أاتل اعتمنينينياد اخلطنينينية النتقالينينينية يف عنينينيام
املدرسنينينينية ، الفرصنينينينية جلمينينينينيع األطفنينينينيال يف سنينينينين 2017إىل  2015التقنينينينيين، للفنينينينيرتة منينينينين 

للنينيذهاب إىل املدرسنينية، وإجنينيراءات  نينيدىل إىل تشنينيجيع الفتينينيات علنينيى التمنينيدرس وتقلنينيي  
نسنينينيبة التسنينينيرب، ودعنينينيم منينينيدارس التنينينيدريب املهنينينيين لتطنينينيوير رول تنظنينينييم املشنينينياريع، والتعهنينينيد 

 3( علنيى منيدى املركا  الرت اوي اإلاليمايمعلنيم منينهم منين قبنيل  250معلم ) 500بتكوين 
 على األقل بتمويل من الشراكة العاملية من أجل التعليم؛ سنوات

  نينينينينيدىل خطنينينينينية عمنينينينينيل شنينينينينيراكة األمنينينينينيم املتحنينينينينيدة منينينينينيع أفريقينينينينينيا الوسنينينينينيطى منينينينينين أجنينينينينيل التنمينينينينينية 
، وهنينيي إطنينيار لتعزينينيز السنينيلم واملعوننينية اإلمنائينينية ألفريقينينيا الوسنينيطى، إىل (2012-2016)

ومساعدة احلكومة يف جما  التعليم وحمو األمية، ل سيما لصاحل الفتيات والشرائح  دعم
 األ عف يف اجملتمع، من أجل إكمال مرحلة التعليم األساسي النوعي؛

  يف  2017-2014 عن ذلك خطة انتقالينية اعتمدت مجهورية أفريقيا الوسطى فضالا
 إطار ورارة التعليم الوطين والتدريب املهين؛

  اخلطااااة الوطنيااااة للنهااااوض وتع ياااا  ، تعهنينينينيدت احلكومنينينينية، منينينينين خنينينينيالل 2016 امعاااايف
، ااتحنينينية اخلنينينيدمات األساسنينينيية للسنينينيكان علنينينيى كامنينينيل النينينيرتاب 2021-2017 السااالط

 الوطين، ل سيما يف اجملالت التعليمية؛

  اا إحصنيائي ، دلنييالا 2017-2016اعتمدت مجهورية أفريقيا الوسطى، للسنة الدراسية
 عليم البتدائي والثانوي والتقين واحملو األمية.و عت  الورارة عن الت

 وفيما يتعلق حبالة األشخاص ذوي اإلعاقة: -41
  التالمينينينينيذ والطلبنينينينية ذوو اإلعاقنينينينية ابملؤسسنينينينيات البتدائينينينينية والثانوينينينينية واجلامعينينينينية دون يلتحنينينينيق

 متييز؛

  يوجد مركز عمنيومي واحنيد للتعلنييم والتنيدريب املهنيين اخلنياص ابلتالمينيذ املصنياب  اعاقنيات
ابلتعلنييم املهنيين،  سية )الصم البكم واملكفوفون(. ويقدم هذا املركز التعليم العنيام مقنيروانا ح

لكنينينينين ل توجنينينينيد أينينينينية إمكانينينينينية للملتحقنينينيني  هبنينينينيذا املركنينينينيز يف الوقنينينينيت احلنينينينيا  ملتابعنينينينية التعلنينينينييم 
 بسبب نق  املعلم  املتخصص ؛ الثانيةاألساسي يف املرحلة 

   لألطفنينيال املصنينياب  اعاقنينيات عقلينينية. واملراكنينيز ل يوجنينيد يف البلنينيد مركنينيز واحنينيد متخصنيني
القليلنينينينية إلعنينينينيادة اهينينينينيل املصنينينينياب  اعاقنينينينيات عقلينينينينية املوجنينينينيودة يف بعنينينينير منينينينيدن البلنينينينيد ويف 

 منظمات خ ية؛اا العاصمة ابنغي تديرها أساس

 التدريب املهين، يالحظ منيع األسنيف عنيدم وجنيود مؤسسنية ميكنهنيا تقنيدو  أما على صعيد
 واملهين للتالميذ والطلبة ذوي اإلعاقة.برامج إعادة التأهيل التقين 

، 82، و81، و80، و79، و78-104الااارد علاااى التو اااية املتعلقاااة ابحلاااق يف الصااا ة )  
 (42-105و

اختنينينيذت مجهورينينينية أفريقينينينيا الوسنينينيطى، مننينينيذ تقنينينيدو التقرينينينير السنينينيابق، عنينينيدة تنينينيداب  منينينين أجنينينيل  -4٢
 إعمال احلق يف الصحة.
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ماا  واوااب الدولااة "علنينيى أننيني   2016آذار/مااارس  30 منينين دسنينيتور 8املااادة وتنينين   -43
 ."السهر على   ة ا/سرة الردنية والعقلية

 واختذت السلطات اجلديدة العديد من اإلجراءات يف جمال الصحة، ومن ذلك ما يلي: -44
  ؛(2015-2006)مواصلة تنفيذ اخلطة الوطنية للتنمية الصحية 

 ة احلنينينينينيد منينينينينين وفينينينينينيات األمومنينينينينية والر نينينينينيع مواصنينينينينيلة تنفينينينينينيذ اخلطنينينينينية التشنينينينينيغيلية لتسنينينينينيريع عملينينينينيني
 ؛(2004-2015)

  يدز  فريوس نقص املناعة الرشاري/اإلو ع وتنفيذ برانمج الوقاية ومن انتقال اإلصابة
 من اآلابء إىل األطفال؛

  و ع وثيقة السياسة الوطنية يف جمال الصحة والصحة اإلجنابية وخطة عمل لتنفيذ هذه
 السياسة؛

  وهي عبارة عن وثيقنية سياسنية (2017-2015)و ع خطة انتقالية للقطاع الصحي 
 ؛اخلطة الوطنية الثالثة للتنمية الص يةمرحلية يف انتظار و ع 

  وهنينيو عبنينينيارة عنينين وثيقنينينية 2016-2014و نينيع نظنينيام عنينينيرة املنينيوارد الصنينينيحية املتاحنينية ،
 ملنينينينيواردتقنينينينيدم خريطنينينينية خلنينينينيدمات الرعاينينينينية الصنينينينيحية املتاحنينينينية وكنينينينيذلك اخلنينينينيدمات الصنينينينيحية وا

 املالرمة؛

  ؛2021-2017و ع خطة اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية للقطاع الصحي 

 ؛2017-2007 و ع خطة لبناء و يئة وجتهيز ااياكل الصحية 

 الوثيقة السرتاتيجية لنظام املعلومات الصحية. و ع 

، 37، و36-104الاارد علااى التو اايا  املتعلقااة حبمايااة املاارأة ماا  مجيااع أشااكال العنااف )  
 (19، و17، و16، و15، و14، و13، و12-105، و40، و39، و38و

أصبحت مسألة محاية املرأة، منذ تقدو التقرير السابق، تكتسي أولوية ومصنيدر انشنيغال  -4٥
للسنينيلطات اجلدينينيدة. وقنينيد نصنينيت أحكنينيام الدسنينيتور اجلدينينيد وكنينيذلك أحكنينيام القنينيانون اجلننينيائي علنينيى 

 مجيع أشكال العنف اليت ميكن تتعرة اا.  ماانت حلماية فئة النساء الضعيفة من
 ويف سبيل ذلك، ميكن اإلشارة إىل اجلهود التالية اليت بذلتها احلكومة.  -4٦
 ففيما خي  الصكوك القانونية: -47

  30املنينينينينينينينيؤر   ٠٠3-1٥احملكمنينينينينينينينية اجلنائينينينينينينينينية اخلاصنينينينينينينينية مبوجنينينينينينينينيب القنينينينينينينينيانون رقنينينينينينينينيم إنشنينينينينينينينياء 
 ؛2015ح يران/يونيه 

  املتضنينينينيمن قنينينينيانون2017آذار/مااااارس  24ؤر  املنينينيني ٠1٢-17اعتمنينينينياد القنينينينيانون رقنينينينيم ، 
 القضاء العسكري؛

  ٠1٥-17إنشنينياء اللجننينينية الوطنينينية حلقنينينيوق اإلنسنينينيان واحلنينيرايت األساسنينينيية مبوجنينيب القنينينيانون رقنينينيم 
 ؛2017أ ريل /نيسان 20املؤر  
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  إنشاء الوحدة املختلطة للتدخل السنيريع ومكافحنية العننيف الواقنيع علنيى النسنياء واألطفنيال
 ؛2015كانون الثاين/يناير   8 املؤر  ٠٠7-1٥مبوجب املرسوم رقم 

  النيذي كنيررس 2016تشاري  الثااين/نوفمرب  24املنيؤر   ٠٠4-1٦و ع القانون رقم ،
 مبدأ التكافؤ يف املناصب العمومية وشب  العمومية واخلاصة ب  الرجال والنساء؛

 يف عملية مراجعة القانون املدين. الشروع 

، فقنينيد ُو نينيعت خطنينية الصاا ي للنساااء واملراهقااا  أمااا علااى  ااعيد التكفواال ابجلانااب -4٨
 .٢٠1٥و ٢٠٠4لتسريع عملية احلد من وفيات األمومة والر ع مشلت فرتة العام  

عن ذلك، جرى تنظيم محالت توعية مشلنيت الفنيرتة املنيذكورة يف العدينيد منين منيدن  وفضالا  -49
ب وابحنينيرتام حقنينيوق املقاطعنينيات للتوعينينية طشنينيكال العننينيف اجلنسنينياين ومبكافحنينية اإلفنينيالت منينين العقنينيا

 اإلنسان.
برغبنينينية احلكومنينينية يف محاينينينية وتعزينينينيز حقنينينيوق املنينينيرأة احتفاانينينيا طايم تذكارينينينية اا و نينينيا يشنينينيهد أيضنينيني -٥٠

 تكرميا للنساء يف مجيع أحناء البلد:
 ؛آذار/مارس( 8)اليوم الدو  للمرأة  إحياء 

 ؛من كل عام تشري  ا/ول/أكتو ر 15اليوم العاملي للمرأة الريفية، يف  إحياء 

 من كل عام؛ ح يران/يونيه 23اليوم العاملي لألرامل، يف  إحياء 

 Journée internationale contre les mutilations génitales ،6 ؛شرا /فرباير 

 Journée Mondiale de la Sage-Femme ،5 من كل عام. أاير/مايو 

وجنينينيرى تنظنينينييم العدينينينيد منينينين احللقنينينيات التدريبينينينية والتوعوينينينية واإلعالمينينينية منينينين قبنينينيل الشنينينيركاء،  -٥1
املتعنينينيددة األبعنينينياد  ان التابعنينينية لبعثنينينية األمنينينيم املتحنينينيدة املتكاملنينينيةمنينينين قبنينينيل شنينينيعبة حقنينينيوق اإلنسنينينياا وحتدينينينيد

يف جمال أخذ خمتلف اجلهات الفاعلنية علنيى عاتقهنيا  لتحقيق الستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى
 مسألة العنف  د املرأة والعنف اجلنساين.

ث وغريهاا ما  الرد على التو يا  املتعلقة إلكاف اة اارساة تشاويه ا/ع ااء التناسالية لا    
 (42، و41-104املمارسا  التقليدية ال ارة )

يعاقنينيب علنينيى هنينيذه األفعنينيال، فنيني ن  2010 ابلنينيرغم منينين أن أحكنينيام القنينيانون اجلننينيائي لعنينيام -٥٢
مجهورية أفريقيا الوسطى تواج  عدة أشنيكال منين املمارسنيات الجتماعينية الثقافينية النييت تقنيع النسنياء 

 التناسلية ل انث وبعر املمارسات التقليدية.  حية اا، ل سيما عمليات تشوي  األعضاء
ومعظنينينينيم الضنينينينيحااي ل يبلغنينينينيون اايئنينينينيات القضنينينينيائية هبنينينينيذه املمارسنينينينيات قنينينيني  لدرجنينينينية أننينينيني  منينينينين  -٥3

الصنينيعب احلصنينيول علنينيى بينينياانت إحصنينيائية هبنينيذا اخلصنينيوص. واسنينيتحدثت النينيورارة املكلفنينية ابلنهنينيوة 
وي  األعضنينينياء التناسنينينيلية بعنينينير اآللينينينيات النينينييت تتنينينييح مكافحنينينية  ارسنينينية تشنينيني 2017 عاااامابملنينينيرأة يف 

 ل انث ومجيع املمارسات التقليدية.

http://www.journee-mondiale.com/175/journee-internationale-contre-les-mutilations-genitales.htm
http://www.journee-mondiale.com/49/journee-mondiale-de-la-sage-femme.htm
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 (27-104الرد على التو يا  املتعلقة  تع ي  املساواة والتكافؤ  أ اجلنسأ )  

 املساواة وعدم التمييز  
علنيى أن مبنيدأي عنيدم التميينيز واملسنياواة  نيا  2016آذار/ماارس  30لقد نني  دسنيتور  -٥4

 أساس الوحدة الوطنية والسلم والو م الوطين.
وقضت مجيع القوان  واللوائح اليت اعتمد ا السلطات منذ التقرير السنيابق حبظنير التميينيز  -٥٥

لثقافينية وكررست املساواة ب  مجيع املواطن  يف مجيع امليادين السياسية والقتصادية والجتماعية وا
 والتعليمية.

 ول تقيم الدولة أي تفرقة ول متييز ب  املواطن : -٥٦
  يف جمال الوظائف العمومية أو اخلاصة؛ل 

 ول يف املشاركة يف النتخاابت؛ 

 الرتشح لالنتخاابت أو التعي  يف خمتلف مناصب املسؤولية. ول يف 

املشنينياركة يف احلينينياة السياسنينيية شنينيأهنم ول يوجنينيد أي قنينيانون ميننينيع النسنينياء ول األقلينينيات منينين  -٥7
شأن الرجال واملواطن  من غ  األقليات. على أن  توجد عوامل واث ات اجتماعية ثقافينية تعنيوق 

 منظمااااة العماااال الدوليااااةإعمنينينينيال هنينينينيذه احلقنينينينيوق األساسنينينينيية رغنينينينيم تصنينينينيديق احلكومنينينينية علنينينينيى اتفاقينينينينية 
 .169 رقم
 ٠٠4-1٦جتنيدر اإلشنيارة أن سنين القنيانون رقنيم  ويف إطار تعزيز املسنياواة والتكنيافؤ بني  اجلنسني ، -٥٨

، الذي كررس التكافؤ ب  الرجال والنسنياء يف الوظنيائف 2016تشري  الثاين/نوفمرب  24املؤر  
العمومية وشب  العمومية واخلاصة، دليل على حتلي احلكومة مبا يكفي من اإلرادة يف هذا الصدد. 

 قانوين وسياسات يف هذا اجملال.وأييت هذا القانون ليعزر ما هو قائم من إطار 

، 25-103، و24، و23، و22-105الرد على التو ايا  املتعلقاة اب/طفاال اجلناود )  
، 36، و35، و34، و33، و32، و31، و30، و29، و28، و27، و26-105و
 (37و

نزاعنينيات مسنينيلحة تنينينعكس تنينيداعيا ا  2012 عااامتواجنيني  مجهورينينية أفريقينينيا الوسنينيطى مننينيذ  -٥9
 ال الذين ُجنردوا وُأشركوا يف اجلرائم اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة.على آلىل األطف

 2017أيلول/سرتمرب  21ويف هذا الصدد، فقد صدرقت مجهورية أفريقيا الوسطى يف  -٦٠
 .الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنارعات املسلحةعلى 
ينينيا الوسنينيطى، بتصنينيديقها علنينيى هنينيذا الربوتوكنينيول، ابختنينياذ مجينينيع وقنينيد تعهنينيدت حكومنينية أفريق -٦1

 التداب  التشريعية والتنظيمية الالرمة بغرة:
 منع جتنيد واستعمال األطفال يف النزاعات ومعاقبة املخالف ؛ 

  العرتاىل طن هؤلء األطفال  نيحااي وليسنيوا مسنيؤول  عنين اجلنيرائم واملخالفنيات املرتكبنية
اليت انضنيمت  (2007)ابريس  مع مبادئاا املسلحة، متاشيحتت اث  تلك اجلماعات 

 إليها مجهورية أفريقيا الوسطى.
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، تنفينينيذ إجنينيراء حلماينينية األطفنينيال النينيذين 2018 وقنينيد بنينيدأت احلكومنينية، مننينيذ حزيران/يونينيني  -٦٢
مببنينينيادئ ابرينينينيس والربوتوكنينينيولت الدولينينينية النينينييت  ُأحيلنينينيوا علنينينيى هيئنينينيات قضنينينيائية واإلفنينينيراج عنينينينهم، عمنينينيالا 

 أفريقيا الوسطى.انضمت إليها 
وأُنشئ فريق للتدخل السنيريع  نيمن إدارة محاينية األطفنيال بنيدعم منين اليونيسنييف يف إطنيار  -٦3

 برانمج إلعادة إدماج األطفال الذين أشركوا يف النزاعات.

 (93، و92، و77-104)ا  الرد على التو يا  املتعلقة ابملشردي  داخلي  
هنينيذا كارثينينية ومقلقنينية للغاينينية بسنينيبب احنينيتالل مجينينيع  إن حالنينية املشنينيردين والالجئنيني  إىل يومننينيا -٦4

 من قبل اجلماعات املسلحة غ  النظامية املؤلفة أساساا من مرتزقة أجانب.اا مدن األقاليم تقريب
وفيما يتعلق ابإلحصاءات اليت قنيدمتها ورارة العمنيل اإلنسنياين واملصنياحلة الوطنينية يف إطنيار  -٦٥
اا ، يقنينينينينيدر عنينينينينيدد املشنينينينينيردين داخلينينينينيني"داخلياااااا   مشاااااروع دعاااااط عاااااودة وإعاااااادة إدماااااا  املشاااااردي "

اا شخصني 262 366، منينهم 2018أاير/ماايو  -نيساان/أ ريل حنيىت اا شخص 669 997 بنحو
تكفلنينينيت ُأسنينينير  اا شخصنينيني 407 631علنينينيى كامنينينيل النينينيرتاب النينينيوطين و اا موقعنينيني 77أعينينينيد تنينينيوطينهم يف 

غني  شنيرعية، فتعكنيف  ايوائهم. أما عن حالة  تلكنيا م، ل سنييما مننيارام وأرا نييهم احملتلنية بصنيورة
 ورارة السكن على إعداد آلية هباذ اخلصوص بدعم من اجملتمع الدو .

، 73، و72-105الارد علاى التو ايا  املتعلقاة إبنشاااء مؤسساة وطنياة حلقاوق اإلنسااان )  
 (77، و76، و75، و74و

أفريقينيا  مببنيادئ ابرينيس املتعلقنية ابملؤسسنيات الوطنينية حلقنيوق اإلنسنيان، أنشنيأت مجهورينية عمالا   -٦٦
 ٠1٥-17الوسنينينينينيطى مؤسسنينينينينية وطنينينينينينية حلقنينينينينيوق اإلنسنينينينينيان واحلنينينينينيرايت األساسنينينينينيية مبوجنينينينينيب القنينينينينيانون رقنينينينينيم 

 .2017نيسان/أ ريل  20 املؤر 
 وقد بدأت هذه املؤسسة عملها. -٦7

، 35، و34-104الااارد علاااى التو ااايا  املتعلقاااة حبقاااوق ال ااا ااي يف اجلااارب والتعاااوي  )  
 (36و

كبنيني ة. وتتفنينياوت طبيعنينية اا  شنينيهدها البلنينيد خسنينيائر وأ نينيرار  لقنينيد خلرفنينيت شنينيىت النزاعنينيات النينييت -٦٨
إىل يومنا هذا، ما فتئ عدد الضحااي يتزاينيد.  2013الضحااي حبسب األحداث. ومنذ أحداث 

، 2017شاارا /فرباير  11 وملواجهنينية هنينيذه األو نينياع، أنشنينيأت احلكومنينية، مبوجنينيب مرسنينيوم منينيؤر 
إحقنياق العدالنية كاملنية مبنيا يراعنيي األ نيرار النييت جلنة احلقيقنية والعدالنية واجلنيرب واملصنياحلة الوطنينية بغينية 

حلقنينيت ابلضنينيحااي وتقنينيدو اجلنينيرب انينيم وحتقينينيق املصنينياحلة بنيني  أبننينياء أفريقينينيا الوسنينيطى )سنينينب ر التفاصنينييل 
 عن هذه اللجنة عند تناول مسألة العدالة النتقالية أدانه(.

، 7-105، و86، و85، و65-104الرد على التو ايا  املتعلقاة ابإل االحا  القانونياة )  
 (21، و9، و8و

لتزامنينيات الدولينينية ومعاجلنينية انتهاكنينيات حقنينيوق اإلنسنينيان معاجلنينية يف إطنينيار السنينيعي للوفنينياء ابل -٦9
 إىل يومنا هذا عدة إصالحات قانونية منها ما يلي: 2013 عامفعالة، نفرذت احلكومة منذ 
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  (؛2017مارس /آذار 24املؤر   ٠1٢-17اعتماد قانون القضاء العسكري )القانون رقم 

   اعتمنينينينياد القنينينينيانون النينينينيذي كنينينينيررس التكنينينينيافؤ بنينينيني  الرجنينينينيال والنسنينينينياء يف الوظنينينينيائف العمومينينينينية وشنينينينيب
 (؛2016تشري  الثاين/نوفمرب  24املؤر   ٠٠4-1٦العمومية واخلاصة )القانون رقم 

 يف عملية مراجعة قانون األسرة. الشروع 

، 28-104وإدارة السجون )الرد على التو يا  املتعلقة إب الح وتع ي  النظام الق ائي   
 (18-105، و63، و60، و59، و47و

إن إحقنينياق العدالنينية اراء اجلنينيرائم اخلطنيني ة املرتكبنينية شنينيرم ل غنينيىن عننيني  إلحنينيالل سنينيالم دائنينيم  -7٠
 ومصاحلة حقيقية يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

وهنينينيذه اإلرادة النينينييت تتحلنينينيى هبنينينيا احلكومنينينية تقتضنينينيي واجنينينيب حماكمنينينية املسنينينيؤول  عنينينين جنينينيرائم  -71
 حلرب واجلرائم  د اإلنسانية املرتكبة منذ سنوات على الرتاب الوطين.ا

فيجنينينيب حماكمنينينية منينينينيرتكئ هنينينيذه اجلنينينينيرائم حماكمنينينية عادلنينينينية ومنصنينينيفة لنينينينييس إلحقنينينياق العدالنينينينية  -7٢
 ملنع ارتكاب جرائم جديدة. اا لضحااي مجيع هذه الفظائع فحسب، وإمنا أيض

 األدوات، ومن ذلك:ويف سبيل ذلك، و عت احلكومة ونفذت العديد من  -73

 بدء تشغيل احملكمة اجلنائية اخلاصة  
ابلنظنينينير إىل السنينينيياق األمنينينيين النينينيذي  عنينينيل منينينين الصنينينيعب التحقينينينيق يف اجلنينينيرائم املعقنينينيدة النينينييت   -74

تورطنينينينيت فيهنينينينيا مجاعنينينينيات مسنينينينيلحة ل تنينينينيزال تنشنينينيني ، ومراعنينينينياةا لفتقنينينينيار النظنينينينيام القضنينينينيائي يف أفريقينينينينيا 
احملكماااة اجلنائياااة ، إنشنينينياء 2015 يران/يونياااه حالوسنينينيطى إىل الوسنينينيائل، اختنينينيارت احلكومنينينية، يف 

، وهي هيئة قضائية وطنية خمتلطة مكلفة مبحاكمة كل منين ارتكنيب أو سنياعد يف ارتكنياب اخلا ة
 .2003أو تورم يف النتهاكات اخلط ة حلقوق اإلنسان املرتكبة على الرتاب الوطين منذ 

نائينينينية اخلاصنينينية، ومنينينين ذلنينينيك وقنينينيد ُأحنينينيرر حنينينيىت اآلن تقنينينيدم ملحنينينيو  يف تشنينينيغيل احملكمنينينية اجل -7٥
 يلي: ما

  قضنينياة دولينيني  وحملينيني  ألجهنينيزة املالحقنينية ومكاتنينيب 2017شاارا /فرباير ، مننينيذ تعينيني ،
 التحقيقات وغرىل ال ام؛

  كتبة احملكمة وأمناء النيابة؛2017آ /أغسطس تعي ، يف ، 

  أعضنينينينياء وحنينينينيدة الشنينينينيرطة القضنينينينيائية اخلاصنينينينية التابعنينينينية 2018شاااارا /فرباير تعينينينيني ، يف ،
 مة؛للمحك

 قنينينينيانون متعلنينينينيق بنظنينينينيام اإلثبنينينينيات 2018أاير/مااااايو  29الوطنينينينينية، يف  اعتمنينينينياد اجلمعينينينينية ،
وإجنينيراءات احملكمنينية، وهنينيو نظنينيام إجنينيراءات فرينينيد تراعنينيي خصوصنينيية احملكمنينية بوصنينيفها هيئنينية 

 قضائية خمتلطة وقواعد القانون الدو .
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 إعادة تنظيم العدالة واستئناىل األنشطة القضائية  
ألمين الصعب، تسعى إدارة العدالة، يف إطار خطة عملهنيا مبسنياعدة ابلرغم من السياق ا -7٦

، إىل املتعنيددة األبعنياد لتحقينيق السنيتقرار يف مجهورينية أفريقينيا الوسنيطى بعثة األمم املتحنيدة املتكاملنية
إعنينينيادة نشنينينير مجينينينيع القضنينينياة وغنينيني هم منينينين منينينيوظفي القضنينينياء يف اايئنينينيات القضنينينيائية الواقعنينينية يف أمنينينياكن 

 رتاب الوطين.إقامتهم على امتداد ال
علنيى مسنيتوى حمنياكم السنيتئناىل اا عن ذلك، استؤنفت األنشطة القضائية تنيدر ي وفضالا  -77

 الثالث املوجودة يف البلد وذلك بعقد خمتلف اجللسات اجلنائية.

تعزينينيز النضنينيبام يف صنينيفوىل القنينيوات املسنينيلحة وكفالنينينية حقنينيوق الضنينيحااي ااتحنينية إمكانينينية الدعنينينياء   
 ابحلق املدين

اعتمنينينيدت احلكومنينينية انينينيذا الغنينينيرة مدوننينينية قنينينيانون القضنينينياء العسنينينيكري مبوجنينينيب قنينينيانون ُسنينينينَّ   -7٨
 .2017آذار/مارس  6 يف

 إصالل إدارة السجون  
يتميرز هذا اإلصنيالل بوجني  خنياص انشنياء نظنيام سنيجون غني  عسنيكري ومهنيين واشنيراىل  -79

 ج السجناء يف اجملتمع.إدارة مدنية ومراٍع للمعاي  الدولية حلقوق اإلنسان وموجَّ  إلعادة إدما 
 12املنينينينينينينينيؤر   ٠٠3-1٢وقنينينينينينينينيد ُحنينينينينينينينيدردت املبنينينينينينينينيادئ األساسنينينينينينينينيية مبوجنينينينينينينينيب القنينينينينينينينيانون رقنينينينينينينينيم  -٨٠

منين مواءمنية مرافنيق السنيجون منيع املعنياي  اا النيذي يهنيدىل إىل النيتمكرن تنيدر ي 2012نيسان/أ ريل 
 إنسانية.اا الدولية وجعل ظروىل الحتجار ظروف

 ومتيرز هذا اإلصالل ابألعمال التالية: -٨1
  اسنينيتحداث جمموعنينية منينين أسنينيالك املنينيوظف  املنينيدني  لتنشنينيي  املؤسسنينيات العقابينينية )املرسنينيوم

 (؛2016شرا /فرباير  16املؤر   ٠٠٨٨-1٦رقم 

  نينينيب  قواعنينينيد جدينينينيدة تتعلنينينينيق بتنظنينينييم وسنينيني  عمنينينيل املؤسسنينينينيات العقابينينينية وحتنينينيدد نظامهنينينينيا 
 (.2016فرباير شرا / 16املؤر   ٠٠٨7-1٦الداخلي )املرسوم 

وثيقنينية للسياسنينية الوطنينينية يف اجملنينيال  2017، و نينيعت احلكومنينية يف عنينيام ومنينين جهنينية أخنينيرى -٨٢
 الصحي داخل املؤسسات العقابية لكي تكون الظروىل إنسانية يف أماكن الحتجار.

 اسرتاتيجية وطنية إلعادة إدماج السجناء. 2018 عاميف اا وو عت احلكومة أيض -٨3

 ،67-104االوتمااعي واملصااحلة الوطنياة )الرد على التو يا  املتعلقة  تدعيط السلط والاومم   
 (56، و54، و50-105، و71، و70، و69، و68و

 تنفيذ آلية العدالة النتقالية  
تتمينينينيز هنينينيذه اآللينينينية أساسنينينياا انشنينينياء جلننينينية احلقيقنينينية والعدالنينينية واجلنينينيرب واملصنينينياحلة الوطنينينينية النينينييت  -٨4

لنينييت و نينيعتها ورارة املصنينياحلة اسنينيتحدثت يف إطنينيار السنينيرتاتيجية العامنينية منينين أجنينيل املصنينياحلة الوطنينينية ا
 .2014تشري  الثاين/نوفمرب الوطنية وتعزيز الثقافة املدنية يف 
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وقنينينيد تعنينينيزرت هنينينيذه الفكنينينيرة منينينين خنينينيالل املشنينينياورات الشنينينيعبية النينينييت أجرينينينيت علنينينيى املسنينينيتوى  -٨٥
حينيث أعنيرب معظنيم األشنيخاص النيذين مشلنيتهم املشنياورات عنين رغبنيتهم  2015 عاامالقاعدي يف 

رب على اإلفالت من العقاب، وهي اآلفنية النييت اعتنيربت السنيبب الرئيسنيي يف أن تعلن احلكومة احل
 لألرمات املتكررة اليت شهد ا أفريقيا الوسطى.

، توصنينيية 2015أاير/مااايو ويف هنينيذا السنينيياق، اعتمنينيد منتنينيدى ابنغنينيي النينيوطين، املعقنينيود يف  -٨٦
ورة دائمنينية منينين يطلنينيب فيهنينيا إنشنينياء هنينيذه اللجننينية النينييت تعتنينيرب إحنينيدى دعنينيائم عملينينية خنينيروج البلنينيد بصنيني

 األرمات املدمرة اليت عصفت ب ، وإحالل السالم، وحتقيق عدالة منصفة ومصاحلة وطنية.
ويكمن اادىل الرئيسي اذه اللجنة يف إعادة تشكيل الذاكرة اجلماعينية بكشنيف حقيقنية  -٨7

ااي ليتسىن إحقاق العدالة كاملة تراعي األ نيرار النييت حلقنيت ابلضنيح "اجلالد والضحية"الوقائع ب  
 وجربهم، وابألخ  حتقيق املصاحلة ب  أبناء أفريقيا الوسطى.

، حتققنينيت 2017شاارا /فرباير  11وبعنينيد إنشنينياء جلننينية توجيهينينية مبوجنينيب املرسنينيوم املنينيؤر   -٨٨
خطوة اثنية يف درب هذه العملية بتعي  أعضاء هذه اللجننية منين قبنيل اايئنيات النييت ينتمنيون إليهنيا، 

 . 2018آذار/مارس  8رسوم رئيس اجلمهورية املؤر  وهو التعي  الذي أُقرَّ مبوجب م
علنيى تنظنييم جولنية مشنياورات وطنينية وإقامنية جلننية احلقيقنية اا وتعكف اللجنة التوجيهية حالي -٨9

 .والعدالة واجلرب واملصاحلة الوطنية فعلياا 
وجنينيرى تنظنينييم عنينيدة جنينيولت حوارينينية، مببنينيادرة منينين احلكومنينية، بنيني  خمتلنينيف الطوائنينيف الدينينينية  -9٠

 ، وب  اجلماعات واملسلحة واحلكومة من جهة أخرى هبدىل إرساء املصاحلة الوطنية.من جهة
 وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل ما يلي: -91

  النينينيذي أفضنينينيى إىل: امليثنينينياق  (2015)فيمنينينيا بنينيني  أبننينينياء أفريقينينينيا الوسنينينيطى منتنينينيدى ابنغنينينيي
 اجلمهوري من أجل السلم واملصاحلة الوطنية وإعادة اإلعمار يف أفريقيا الوسطى؛

  ب  احلكومة النتقالية واجلماعات املسلحة  2015أاير/مايو  10التوقيع على اتفاق
واإلعنينيادة إىل النينيوطن، واإلدمنينياج يف  وإعنينيادة اإلدمنينياج والتسنينيريح ننينيزع السنينياللملبنينيادئ اا وفقنيني
، وتلنينيك مرحلنينية هامنينية يف مسنينيار إحقنينياق السنينيلم ألسنينيالك املنتظمنينية لدولنينية أفريقينينيا الوسنينيطىا

 والستقرار يف أفريقيا الوسطى.

الاارد علااى التو اايا  املتعلقااة  ناا ع السااالح والتسااريج وإعااادة اإلدمااا ، واب/ماا  واسااتعادة   
، 46، و40، و38-105، و60، و47، و46، و45، و33-104سااااااالطة الدولاااااااة )

 (78، و71، و63، و59، و56، و55، و54، و50، و53، و51و ،49، و47و
يف إطنيار مواجهنينية حتنينيدايت احلوكمنينية النينييت فاقمتهنيا األرمنينيات العسنينيكرية السياسنينيية، و نينيعت  -9٢

واإلعنيادة إىل النيوطن منين جهنية، وو نيعت  وإعنيادة اإلدمنياج والتسنيريح السنيالللنزع اا احلكومة برانجم
 خرى.اسرتاتيجية إلصالل القطاع األمين من جهة أ

 برانمج نزع السالل والتسريح وإعادة اإلدماج واإلعادة إىل الوطن  
لن ع الساالح والتساريج وإعاادة اإلدماا  واإلعاادة إىل  لنيوطينايستند فحوى الربانمج  -93

 إىل: الوط 
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  الشعبية على املستوى القاعدي؛املشاورات 

  أفضنيى إىل التوقينيع  النيذي 2015 عااممنتدى ابنغي فيما ب  أبننياء أفريقينيا الوسنيطى يف
اا بنيني  احلكومنينية النتقالينينية واجلماعنينيات املسنينيلحة وفقنيني 2015أاير/مااايو  10علنينيى اتفنينياق 

واإلعنينينينيادة إىل النينينينيوطن، واإلدمنينينينياج يف  وإعنينينينيادة اإلدمنينينينياج والتسنينينينيريح ننينينينيزع السنينينينياللملبنينينينيادئ 
 األسالك املنتظمة لدولة أفريقيا الوسطى.

الساالح والتساريج وإعاادة اإلدماا   ار ما نا ع وتدد هذا التفاق معاي  القبول يف  -94
 وكيفيات الندماج يف القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى. واإلعادة إىل الوط 

املقنينينياتل   ننينينيزع سنينينياللويتنينينيألف النينينيربانمج منينينين أربنينينيع مراحنينينيل أساسنينينيية وهنينينيي بطبيعنينينية احلنينينيال  -9٥
 هم وفتح جمال العودة إىل الوطن.وإعادة إدماج السابق  وتسرتهم

 تنفيذ الربانمج، جرى ال طالع ابألنشطة التالية حىت اآلن:ويف إطار  -9٦
  اار ما ناا ع السااالح والتسااريج وإعااادة اإلدمااا  بوثيقنينية السنينيرتاتيجية الوطنينينية اإلقنينيرار 

والنينيربانمج النينيوطين منينين ِقبنينيل اللجننينية السنينيرتاتيجية النينييت يرأسنينيها رئنينييس  واإلعااادة إىل الااوط 
 الدولة؛

  علنينينيى اتفنينينياق متوينينينيل إعنينينيادة إدمنينينياج  2017يونياااه /ح يرانالتوقينينينيع منينينيع البننينينيك النينينيدو  يف
 مليون دولر أمريكي؛ 30املقاتل  السابق  مببلغ قدره 

  إىل  اااار ما ناااا ع السااااالح والتسااااريج وإعااااادة اإلدمااااا  اا مجاعنينينينية رمسينينينيني 14انضنينينينيمام
 ؛واإلعادة إىل الوط 

  التجااريل لاارب ما ناا ع السااالح والتسااريج وإعااادة اإلدمااا  واإلعااادةحتقينيق املشنينيروع 
، أهداف  يف ظرىل ثالثنية 2017آ /أغسطس  30يف اا ، الذي أُطلق رمسيإىل الوط 

 أشهر؛

  اجلرهة اليت انضمت إىل الربانمج، رفضت مجاعتان،  ا  14الني من اجلماعات املسلحة
وحركاة الثاورة ما  أواال النييت يقودهنينيا ننيور النيدين آدم  الشاعرية لنه اة أفريقياا الوساطى

 ؛قاطعاا اا كة يف املشروع التجريئ رفضيو، املشار اليت يرأسها أرمل سا العدالة

  سنيابق يف  مقنياتالا  480املشاركة يف املشروع التجنيريئ  12الني اجلماعات املسلحة اقرتال
 اجملموع:

  إلدمنينياجهم يف اا عنصنينير  240، وقنينيع الختينينيار علنينيى 480النينيني ومنينين هنينيؤلء العناصنينير
 منهم تريبهم للتو؛ 101القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى، أهنى 

  مبركنيز التنيدريب اا عنصنير  139 منين الدفعنية الثانينية املكورننية منيناا عنصنير  133التحق
 ؛2018شرا /فرباير  15الكائن يف خميم كاساي يوم 

 عناصر بسبب سوابقهم يف انتهاك حقوق اإلنسان، بينمنيا  3 على جرى التحفرظ
 آخرون. 3انسحب 

مننينيع ارتكنينياب انتهاكنينيات خطنيني ة حلقنينيوق اإلنسنينيان  ومنينيواراة منينيع هنينيذا النينيربانمج، ويف سنينيبيل -97
 لرعثاة ا/ماط املت ادة املتكاملاةجمدداا، و عت احلكومة، مبساعدة شعبة حقوق اإلنسنيان التابعنية 
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، اسنينينينيرتاتيجية للتنينينينيدقيق يف املتعااااددة ا/ عاااااد لت قيااااق االسااااتقرار يف مجهوريااااة أفريقيااااا الوسااااطى
 فاع واألمن.السوابق من حيث انتهاك حقوق اإلنسان يف قوات الد

 28لنينينينيذلك، أُنشنينينينيئ، مبرسنينينينيوم مشنينينينيرتك بنينينيني  وراريت األمنينينينين العنينينينيام والنينينينيدفاع بتنينينينياري  اا وتبعنينينيني -9٨
، آلية تنظيمية فيمنيا خيني  التحقيقنيات األخالقينية والتحنيرايت األمنينية اراء 2017أيلول/سرتمرب 

 أعضنينينياء اجلماعنينينيات املسنينينيلحة املرشنينينيح  إلحلنينينياقهم ابلقنينينيوات املسنينينيلحة ألفريقينينينيا الوسنينينيطى أو إعنينينيادة
 إدماج فيها.

 اار ما ناا ع السااالح والتسااريج وتنينيدد ننيني  املرسنينيوم النينيوراري معنينياي  أهلينينية القبنينيول يف  -99
وينينينين  علنينينيى نظنينينيام التحقيقنينينيات والتحنينينيرايت للتثبنينينيت منينينين  وإعاااادة اإلدماااا  واإلعاااادة إىل الاااوط 

أخالق الفرد وسوابق  من حيث انتهاك حقوق اإلنسان، واليت ابتنيت تطبنيق يف عملينية جتنينيد أفنيراد 
 جلماعات املسلحة يف القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى.ا

واانينينيدىل املنشنينينينيود هنينينينيو التأكنينينينيد منينينينين انتهنينينينياج عملينينينينية جتنينينينينيد نوعينينينينية يف ظنينينينيل احنينينينيرتام حقنينينينيوق  -1٠٠
 اإلنسان.

 اسرتاتيجية إصالل القطاع األمين  
عبنينيارة عنينين عملينينية حتلينينيل ودراسنينية وتطبينينيق ومتابعنينية وتقينينييم جتريهنينيا  إ ااالح القطاااع ا/مااين -1٠1

سلطات أفريقيا الوسطى هبدىل إرساء نظام أمين فعال ومسؤول إراء الدولة واملواطن ، دون متيينيز 
 .كامالا اا  ويف ظل احرتام حقوق اإلنسان ودولة القانون احرتام

 :وتكمن األهداىل العامة اذه السرتاتيجية فيما يلي -1٠٢
   اإلقليمي وإعادة إحالل اإلدارة؛ام 

 محاية األشخاص واملمتلكات؛ 

 للقطاع األمين. اإلدارة الدميقراطية 

، إل اااالح القطااااع ا/ماااينومراعنينياة للنينينيدروس املستخلصنينية منينينين فشنينينيل احملنينياولت السنينينيابقة  -1٠3
 مبساعدة شركاء دولي .اا جديداا و عت احلكومة هنج

 ثالثة حماور رئيسية للعمل هي:وحددت يف إطار هذا النهج  -1٠4
  قدرات القطاع األمين؛تعزيز 

 تعزيز أمن األفراد واملمتلكات وإرساء سلطة الدولة؛ 

 اإلدارة الدميقراطية ودولة القانون. إصالل 

منينينين هنينينيذه احملنينينياور السنينينيرتاتيجية علنينينيى املنينينيدي  اا وجُتنينينيرى اإلصنينينيالحات النينينييت تقنينينيررت انطالقنينيني -1٠٥
 خط  عمل و عتها خمتلف اإلدارات الورارية املعنية. إىلاا القص  واملتوس  استناد
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، 65-105، و1-104الااارد علاااى التو ااايا  املتعلقاااة حبماياااة وتع يااا  حقاااوق اإلنساااان )  
 (75، و68، و58، و57، و48، و17، و43، و19و

على  مان محاية وتعزيز حقوق اإلنسان على الوجني  األفضنيل، شنيرعت احلكومنية اا حرص -1٠٦
اا وثيقة لسياسة وطنية اراء حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية تتخذ إطار يف صياغة  2018يف 

 يف هذا الصدد.اا مرجعي
ومن جهة أخرى، أصبحت مجيع مؤسسات اجلمهورية اليوم مكلفنية ومطالبنية مبراعنية بُعنيد  -1٠7

إىل خطنينيني  تنفيذينينية لنينينيدى و نينيعها واثئقهنينينيا املتعلقنينية ابلسياسنينينيات العامنينينية. اا حقنينيوق اإلنسنينينيان اسنينيتناد
إنشنينياء مؤسسنينيات منينين قبينينيل اايئنينية العلينينيا لنيني دارة  ويننينيدرج يف إطنينيار النينيرد علنينيى هنينيذه التوصنينييات أيضنينياا 

 الرشيدة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية.

الرد على التو يا  املتعلقة ابلتصديق على االتفاايا  واملعاهادا  والربوتوكاوال  املتعلقاة   
، 4، و24، و23، و2، و25، و22، و21، و24و ،21، و3-104حبقوق اإلنسان )

، 21، و20، و18، و17، و16، و15، و13، و12، و11، و8، و6، و5و
 (1-106، و9، و8، و4، و2، و1، و11، 10-105و

يف إطنينينيار اللتزامنينينيات الدولينينينية النينينييت قطعتهنينينيا مجهورينينينية أفريقينينينيا الوسنينينيطى، عمنينينيدت يف الفنينينيرتة  -1٠٨
قينينينينيات والربوتوكنينينينيولت الدولينينينينية التالينينينينية املتعلقنينينينية إىل التصنينينينيديق علنينينينيى التفا 2018و 2013 منينينينين

 حبقوق اإلنسان:
 ؛اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها 

  اتفاقينينية مناهضنينية التعنينيذيب وغنيني ه منينين  نينيروب املعاملنينية أو العقوبنينية القاسنينيية أو الالإنسنينيانية
 ؛أو املهينة

  األطفنينينينيال يف املنارعنينينينيات الربوتوكنينينينيول الختينينينينياري لتفاقينينينينية حقنينينينيوق الطفنينينينيل بشنينينينيأن اشنينينينيرتاك
 ؛املسلحة

 ؛امليثاق األفريقي بشأن الدميقراطية والنتخاابت واحلكم 

 املتعلق انشاء جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي الربوتوكول. 

عنينين ذلنينيك، اختنينيذت احلكومنينية تنينيداب  وشنينيعت يف عملينينية التصنينيديق علنينيى اتفاقينينيات  وفضنينيالا  -1٠9
  اخلصوص:وبروتوكولت، منها على وج  

  اإلعاقة؛ ذوياتفاقية حقوق األشخاص 

  ؛املهاجرين وأفراد أسرهمالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 

 اانينيادىل للعهنينيد النينيدو  اخلنينياص ابحلقنينيوق املدنينينية والسياسنينيية،  ثنينياينالختينينياري الربوتوكنينيول ال
 .إلغاء عقوبة اإلعدام إىل
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واملساعدة اللاذي  تتلقاااا أفريقياا الوساطى ما  ا تماع الرد على التو يا  املتعلقة ابلدعط   
 (70، و69، و68-105، و81، و77، و74، و72-104الدويل )
تستفيد دولنية أفريقينيا الوسنيطى منين النيدعم واملسنياعدة طشنيكال متعنيددة منين مجينيع الشنيركاء  -11٠

 املت ادة املتكاملاة  عثاة ا/ماطاملشارك  يف إعمال حق األسرة يف احلماينية، مثنيل: اا الدولي  تقريب
و ااار ما ا/ماااط املت ااادة ، املتعاااددة ا/ عااااد لت قياااق االساااتقرار يف مجهورياااة أفريقياااا الوساااطى

اإلمناااائي، و اااندوق ا/ماااط املت ااادة اإلمناااائي للمااارأة، و اااندوق ا/ماااط املت ااادة للساااكان، 
النسنينياء ، وذلنينيك يف إطنينيار تعزينينيز قنينيدرات اجلهنينيات العاملنينية لصنينياحل واليونيساايف، واالداااد ا/وروي

منين بني  العناصنير اا واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقلينيات والسنيكان األصنيلي ، وهنيم مجيعني
 اليت تتألف منها األسرة.

 يقنينينينيدمهمالنينينينيدعم واملسنينينينياعدة اللنينينينيذين وتشنينينينييد أفريقينينينينيا الوسنينينينيطى، يف مجلنينينينية أمنينينينيور أخنينينينيرى، اب -111
يف جمنينيالت حقنينيوق اإلنسنينيان، ل سنينييما يف تنظنينييم النتخنينياابت، والعنينيودة إىل النظنينيام  اجملتمنينيع النينيدو 

وإصالل مؤسسات اجلمهورية، والتعليم، والصنيحة، اا، الدستوري، ومحاية املدني  واملشردين داخلي
 والعمل.

 (62، و61، و60، و59-105الرد على التو يا  املتعلقة ابملساعدة اإلنسانية )  
مجهورية أفريقيا الوسطى من املسنياعدة والنيدعم املقنيدم  منين العدينيد منين الشنيركاء تستفيد  -11٢

النينيدولي  يف إطنينيار إاتحنينية املسنينياعدة اإلنسنينيانية يف كامنينيل النينيرتاب النينيوطين. وتقنينيدَّم املسنينياعدة اإلنسنينيانية 
النيذين يعيشنيون يف خمتلنيف املراكنيز املنتشنيرة داخنيل البلنيد ويف اا دون متييز لألشخاص املشنيردين داخليني

 اصمة ابنغي.الع
أمنينيا عنينين اجلهنينيود النينييت تبنينيذل يف سنينيبيل اسنينيتعادة األمنينين وحتسنيني  الو نينيع اإلنسنينياين يف البلنينيد،  -113

 وبعر الشركاء بدور حاسم يف هذا الصدد.  عثة ا/مط املت دةفتضطلع 

 ،48-105، و26-104الاارد علااى التو اايا  املتعلقااة ابلتعاااون يف إطااار حقااوق اإلنسااان )  
 (3، و2-106، و81، و80، و79، و70، و68و

اسنينينيتفادت مجهورينينينية أفريقينينينيا الوسنينينيطى منينينين أشنينينيكال متعنينينيددة منينينين املسنينينياعدة والنينينيدعم التقنينينيين  -114
واملنينيا  منينين اجملتمنينيع النينيدو  منينين أجنينيل تعزينينيز قنينيدرات البلنينيد يف جمنينيال تعزينينيز ومحاينينية حقنينيوق اإلنسنينيان، 
وتعزينينيز قنينيدرات املؤسسنينيات منينين أجنينيل أخنينيذ البلنينينيد جاننينيب حقنينيوق اإلنسنينيان علنينيى عاتقنيني  علنينيى حننينينيو 

فضنينينيل، وتنينينيدريب إطنينينيارات وأعنينينيوان الدولنينينية يف جمنينينيال حقنينينيوق اإلنسنينينيان ويف القطاعنينينيات ذات الصنينينيلة  أ
كاسنينينينيتعادة هيبنينينينينية الدولنينينينينية، وإصنينينينينيالل القطنينينينينياع األمنينينينينيين، وننينينينينيزع سنينينينينيالل املقنينينينينياتل  السنينينينينيابق  وإعنينينينينيادة 

 إدماجهم، وإعادة إدماج األطفال الذين شاركوا يف النزاعات.

الوسطى يف إعماال حقاوق اإلنساان مناذ  الصعواب  ال  واوهتها مجهورية أفريقيا -ابء 
 التقرير السا ق

الصنيعوابت العدينيد منين  ،السنيابق هنياتقرير ، مننيذ تقنيدميها واجهت مجهورية أفريقينيا الوسنيطى -11٥
 .يف إعمال حقوق اإلنسان

 ومن هذه الصعوابت ما يلي: -11٦
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  جمنينينيال السنينينيتقرار املؤسسنينينيي وعنينينيدم الو نينينيول يف إدارة وتسنينينيي  السياسنينينية الوطنينينينية يف عنينينيدم
 حقوق اإلنسان؛

 الب ء يف اختاذ القرارات فيما يتعلق ببعر املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان؛ 

 نسبة األمية املرتفعة ب  السكان؛ 

  جهنينينيل السنينينيكان أو عنينينيدم معنينينيرفتهم ابلصنينينيكوك واآللينينينيات املتعلقنينينية بتعزينينينيز ومحاينينينية حقنينينيوق
 اإلنسان؛

 الختالفات النقسامات اإلثنية والدينية والطائفية؛ 

 فسنينينياد، وهنينينيو كنينينيم السنينينييرء يف إدارة وتسنينينيي  املشنينينياريع، وحتوينينينيل املمتلكنينينيات العامنينينية، والاحل
 عنينيل الدولنينينية تواجنيني  صنينيعوبة يف اللتنينينيزام بواجبا نينيا بصنينيفتها السنينينيلطة احلاكمنينية بتموينينينيل  منينيا

 األنشطة واملشاريع املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

  ؛2013 ارسآذار/مالقتصادي على إثر احلوادث اليت شهدها البلد منذ الهنيار 

 ارتفاع مستوى الفقر؛ 

  تنينينيدم  النسنينينييج القتصنينينينيادي عقنينينيب النهنينينيب املمنينينينينهج لنينيني دارات واملؤسسنينينيات والشنينينينيركات
 واملدارس؛

 وهنينيي النينييت ميكنهنينيا اا، عنينيدم وجنينيود مؤسسنينيات متخصصنينية يف جمنينيال حقنينيوق اإلنسنينيان عمومنيني
 نشر الوعي وقيم ومبادئ حقوق اإلنسان؛

 ائق الرئيسنينينينيي لنشنينينينير النينينينيوعي حبقنينينينيوق انعنينينينيدام األمنينينينين يف كامنينينينيل النينينينيرتاب النينينينيوطين، وهنينينينيو العنينينيني
 اإلنسان، ل سيما يف األقاليم واملناطق اليت تسيطر عليها اجلماعات املسلحة؛

 غياب سلطة الدولة يف األقاليم واملناطق اليت تسيطر عليها اجلماعات املسلحة؛ 

 عدم وجود قوات الدفاع واألمن يف األقاليم واملناطق لضمان محاية املدني ؛ 

  مجهورية أفريقيا الوسطى الشديد على التمويل اخلارجي؛اعتماد 

 العوامنينيل والتنينيأث ات الجتماعينينية الثقافينينية وغ هنينيا منينين القوالنينيب النمطينينية النينييت تشنينيكل  وطنينيأة
 أمام حترر وهنوة املرأة؛اا عائق

 غ  ساحلي؛اا كون البلد بلد 

 ء الديون اخلارجية.عب 

اطعتهاا مجهورياة أفريقياا الوساطى  رادرا  وااللت اماا  الا ا/ولواي  وامل -ا  خامس 
  حقوق اإلنسانمنذ التقرير السا ق لت سأ حالة 

 أولواي  احلكومة يف جمال دسأ حالة حقوق اإلنسان -ألف 
  لكفالة محاية مجيع املدني ؛استعادة سلطة الدولة 
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 نزل سالل مجيع اجلماعات املسلحة؛ 

 قلب مجيع األنشطة اليت يضطلع هبا؛ النهوة ابلتنمية العامة للبلد مع جعل اإلنسان يف 

 تدعيم دولة القانون من أجل إعمال حقوق اإلنسان على النحو الفعال؛ 

 تعزيز املصاحلة والعيش املشرتك ب  خمتلف الطوائف الدينية؛ 

  املتعلنيق ابحلنيق يف  4اهلادف حتقيق أهداىل التنمية املستدامة يف أرة الواقنيع، ول سنييما
ضااامان التعلااايط اجلياااد واملنصاااف والشاااامل للجمياااع، وتع يااا  "التعلنينينييم، واملتمثنينينيل يف: 

 ؛"فرص التعلوط مدى احلياة للجميع

  جتسنينييد مبنينينيدأ مراعنينينياة العتبنينينيارات اجلنسنينينيانية واملسنينياواة بنينيني  الرجنينينيل واملنينينيرأة يف أرة الواقنينينيع
 ؛واحرتاماا اا تطبيق

  اب تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ونشر ثقافة السلم واملصنياحلة علنيى كامنيل النيرت
 الوطين؛

 كفالة حقوق الفئات الضعيفة، ل سيما النساء واألطفال واملعورقون وكبار السن؛ 

 وثيقة لسياسة وطنية حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، مصحوبة خبطنية عمنيل  اعتماد
 تنفيذية.  

 املرادرا  املاتلفة ال  اختذ  على الصعيد الوطين -ابء 
، اختنينينينينيذت 2016آذار/ماااااارس  30إ نينينينينيافة إىل املؤسسنينينينينيات املقنينينينينيررة مبوجنينينينينيب دسنينينينينيتور  -117

منينينين املبنينينيادرات منينينين أجنينينيل حتسنينيني  حالنينينية حقنينينيوق اإلنسنينينيان. وهنينينيذه اا سنينينيلطات أفريقينينينيا الوسنينينيطى عنينينيدد
 املبادرات هي:

  ؛2017 عامإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، يف 

  تنفينينيذ عدالنينية انتقالينينية وذلنينيك انشنينياء جلننينية احلقيقنينية والعدالنينية واجلنينيرب واملصنينياحلة الوطنينينية، يف
 ؛2017 عام

  إنشنينينياء جلننينينية ملتابعنينينية تنفينينينيذ اتفاقينينينية القضنينينياء علنينينيى مجينينينيع أشنينينيكال التميينينينيز  نينينيد املنينينيرأة، يف
 ؛2017ح يران/يونيه 

 لضنينيارة يف حنينيق إنشنينياء اللجننينية الوطنينينية ملكافحنينية العننينيف اجلنسنينياين واملمارسنينيات التقليدينينية ا
 ؛2018ح يران/يونيه  7املرأة، مبا يف ذلك الزواج القسري، يف 

  إنشنينينينياء التنسنينينينييقية الوطنينينينينية ملسنينينينيار النينينينيررابم بشنينينينيأن احلنينينينيوار األوروأ األفريقنينينينيي عنينينينين ااجنينينينيرة
 .2018 عاموالتنمية، يف 

 تنفيذ االلت اما  الدولية جلمهورية أفريقيا الوسطى يف جمال حقوق اإلنسان -ويط 
  على هذه اللتزامات الدولية، تتعهد مجهورية أفريقيا الوسطى مبا يلي:بناءا  -11٨
 :التصديق املعاهدات الدولية، ل سيما 
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 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

 ؛التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 والقبنينيول ابختصنينياص قسنينيريالتفاقينينية الدولينينية حلماينينية مجينينيع األشنينيخاص منينين الختفنينياء ال ،
 اللجنة املعنية حبالت الختفاء القسري.

 تعزيز التشريعات الوطنية جلعلها منسجمة مع اللتزامات الدولية؛  

 تعزيز التعاون مع اايئات الدولية واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان؛ 

  طين و نينينيع خطنينينينية عمنينينينيل لتنفينينينينيذ التوصنينينينييات النينينينييت تتمنينينينيل أن تنبثنينينينيق عنينينينين هنينينينيذا التقرينينينينير النينينينيو
 الثالث؛

  نشنينينينير هنينينينيذا التقرينينينينير النينينينيوطين يف أوسنينينينيام خمتلنينينينيف شنينينينيرائح اجملتمنينينينيع، والسنينينينيلطات السياسنينينينيية
والتشريعية والقضائية، وسائر املنظمات لتمكني  أخنيذ رمنيام األمنيور علنيى الصنيعيد النيوطين 

 على حنو أفضل؛

 .تقدو التقارير إىل خمتلف هيئات املعاهدات يف الوقت احملدد 

احتياوااا  مجهوريااة أفريقيااا الوسااطى الرئيسااية ماا  حياات تع ياا  القاادرا   -ا  سادس 
 واملساعدة التقنية واملالية 

لقنينينينينينيد ترتنينينينينينيب علنينينينينينيى النزاعنينينينينينيات واألرمنينينينينينيات النينينينينينييت اننينينينينينيدلعت يف مجهورينينينينينينية أفريقينينينينينينيا الوسنينينينينينيطى  -119
علنيى حقنينيوق السنينيكان بصنينيورة و  انعكاسنينيات سنينيلبية علنينيى التنمينية يف البلنينيد بوجنيني  عنينيام، 2013 مننيذ

للتحدايت والقينيود املتعنيددة النييت اا ونظر اا. ُدمررت مجيع ااياكل األساسية الوطنية تقريبخاصة. فقد 
 يواجهها البلد، فهو يف حاجة ماسة اليوم إىل تلقي املساعدة والدعم من اجملتمع الدو .

 االحتياوا  م  حيت تع ي  القدرا  -ألف 
 من هذه الحتياجات ما يلي: -1٢٠
 قضائي وآليات العدالة النتقالية واللجنة الوطنية حلقنيوق اإلنسنيان تعزيز قدرات اجلهار ال

 واحلرايت األساسية لتمكينها من املسا ة بفعالية يف عملييت املصاحلة والو م الوطين؛

 تعزيز قدرات أعضاء اللجنة الوطنية لصياغة التقارير مبوجب هيئات املعاهدات؛ 

  نينيع خطنينية عمنينيل لتنفينينيذ التوصنينييات النينييت تعزينينيز قنينيدرات ورارة العنينيدل وحقنينيوق اإلنسنينيان لو 
 تتمل أن تنبثق عن هذا التقرير الوطين الثالث وكذا توصيات سائر هيئات املعاهدات.

 االحتياوا  م  حيت املساعدة التقنية واملالية -ابء 
 من هذه الحتياجات ما يلي: -1٢1
 علنينيى نطنينياق  تسنينيهيل طبنينيع التقرينينير النينيوطين الثالنينيث والتوصنينييات النينييت سنينيتنبثق عننيني  ونشنينير ا

 واسع؛
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 دعم خطة العمل لتنفيذ التوصيات اليت تتمل أن تنبثق عن هذا التقرير الوطين الثالث؛ 

  دعنينيم اللجننينية الوطنينينية املعنينينية بصنينيياغة التقنينيارير مبوجنينيب الصنينيكوك الدولينينية املتعلقنينية حبقنينيوق
 اإلنسان؛

 رايت دعم ورارة العدل وحقوق اإلنسان يف تنفيذ السياسنية الوطنينية حلقنيوق اإلنسنيان واحلني
 األساسية اليت  ري إعدادها؛

  دعم اإلجراءات اليت تنفذ على كامل الرتاب الوطين من أجل التوعية والتثقيف يف جمنيال
 حقوق اإلنسان.

 خال ة  
يتننياول هنيذا التقرينير أوجني  التقنيدم احملنينيرر ويعنيرة التحنيدايت النييت تواجههنيا مجهورينية أفريقينينيا  -1٢٢

وجتنينينيدد مجهورينينينية أفريقينينينيا الوسنينينيطى، منينينين خنينينيالل هنينينيذه  الوسنينينيطى يف جمنينينيال إعمنينينيال حقنينينيوق اإلنسنينينيان.
عنينينين اسنينينيتعدادها لتلقنينينيي توصنينينييات اا الوثيقنينينية، التزامهنينينيا ابلسنينينيتعراة النينينيدوري الشنينينيامل وتعنينينيرب جمنينينيدد

 تسمح اا بتحس  حالة حقوق اإلنسان يف البلد.
    


