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حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى
تقرير اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف

مجهورية أفريقيا الوسطى*

موجز
يغطي ي هي ي ا التقري يير الي ي تق ّدمي ي اخلبي ي املس ييتقل املعنيي ي حبالي ي حق ييو اإلنس ييا يف
مجهوري ي أفريقيييا الوسييط السيييد مييار  -ت يييز كايتييا  -بوكييو عم ي ا بق يرار جمل ي حقييو
اإلنسي ي ييا  ١9/39امل ي ي ي ر  ٢8أيلول/سي ي ييبتمرب  ٢٠١8الف ي ي ي مي ي يين متوز/يولي ي ي ي  ٢٠١8إىل
حزيرا /يوني  .٢٠١9وهو يستعرض تطور حال حقو اإلنسيا يف مجهوريي أفريقييا الوسيط
بوج عا واملستجدات الرئيسي امل ثر فيها.
وه ه الف املشمول ابلتقرير مطبوع بتسيار حميااثتت السي اليي أفضي إىل إبيرا
اتفييا سياس ي يف  6ش ييبارب/فرباير  ٢٠١9م يين أج ي الس ييل واملص ييا يف مجهوري ي أفريقي ييا
الوسييط بيين حكوم ي أفريقيييا الوسييط و ١4مجاع ي مسييل  .وه ي ا االتفييا املوق ي علي ي يف
ابنغ هو مثر مفاوضات جرت يف اخلرطو يف الف من  ٢4كانو الثاين/يناير إىل  5شبارب/
فرباير  ٢٠١9يف إطار املبااثر األفريقي من أج السيل واملصيا يف مجهوريي أفريقييا الوسيط
الي أطلقها االحتااث األفريق .
وفيما يتعلق بتطور حال حقو اإلنسا فقد ظ عداث االنتهاكيات مرتفعي ا حيى هنايي
عا  ٢٠١8قب أ تشهد ه ه ا ال اخنفاضا ملموسا أثناء النصف األول من عا .٢٠١9
ويعزى ه ا االخنفاض جزئي ا إىل عد حصول مواجهات كربى بن اجلماعات املسيل
املتنياحر وال هجمييات علي السييكا املييدنين وكي ل إىل التوقيي يييو  6شييبارب/فرباير ٢٠١9

__________

*

ٍ
ظروف خارج عن إرااث مق ِّّدم .
اتُّفق عل نشر ه ا التقرير بعد اتريخ النشر املعتااث بسبب
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يف ابنغ ي عل ي اتفييا الس ي  .عل ي أ اهلجييو ال ي شيينّت عناصيير ميين اجلماع ي املسييل
الع يواث واملطالب ي وإعييااث التأهي ي (مجاع ي املطالييب الث ث ي ) املوقع ي عل ي االتفييا جيياء ليعيييد
ذل املن ىن إىل الصعواث.
وت كد اخلب املستقل أ عملي الس لن تكل ابلنجاح إال إذا طُبّق اتفا السي
تطبيق ا أمين ا من قب مجي أطراف النزا  .وتُي َعد مسأل إحقا العدال حلقي أساسيي يف تسيوي
األزمي الييي تشييهدها مجهوريي أفريقيييا الوسييط وسييتكو العنصيير ا اسي الي بفضييل يت قييق
النجاح لعملي الس .
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أولا -مقدمة
 -١يُ َّ
قد ه ا التقرير عم ا بقرار جملي حقيو اإلنسيا  ١9/39املي ر  ٢8أيلول/سيبتمرب ٢٠١8
ال ي ج ي ّداث في ي اجملل ي والي ي اخلب ي املسييتقل وطلييب إليهييا أ تقييد إلي ي تقري يرا خطي ي ا يف اثورت ي
الثاني واألربعن.
 -٢ويغطي هي ا التقرييير الفي مين متوز/يوليي  ٢٠١8إىل حزيرا /يونيي  ٢٠١9اليي قامي
اخلب ي املسييتقل خ هلييا ب يزايرتن إىل مجهوري ي أفريقيييا الوسييط يف الف ي ميين  ١5إىل  ٢5كييانو
الثاين/ين يياير مث يف الفي ي م يين  4إىل  ١4حزيرا /يونيي ي  .وأثن يياء ه يياتن البعثت يين حتااثثي ي اخلبي ي
املستقل م رئي الوزراء ووزير الش و اخلارجي والتكام األفريق ومواطين أفريقيا الوسط يف
اخل ييار ووزي يير ال ييدفا ووزي يير الداخلي ي واألم يين الع ييا واإلاثار اإلقليمي ي ووزي يير الع ييدل وحق ييو
اإلنسييا وحيياف األختييا ووزييير النهييوض ابمليرأ وش ي و األسيير ومحاي ي الطفولي ووزييير الص ي
والسكا والوزير املكلف بنز الس ح والتسريح وإعااث اإلاثما وإعااث املهجرين ووزيير العمي
اإلنسياين واملصيا الوطنيي  .والتقي أيضيا بيرئي اجلمعيي الوطنيي ورئيي اللجني الوطنيي قييو
اإلنسا وا رايت األساسي وأعضائها ورئي اجمللي األعلي ل تصيال وكي ل رئيي احملكمي
اجلنائي اخلاص وقضاهتا.
 -3وتبااثل اخلب املسيتقل أيضي ا أطيراف ا يدي مي إاثار ورؤسياء خمتليف مك ّيوتت بعثي
األم ي املت ييد املتكامل ي املتعييداث األبعييااث لت قيييق االسييتقرار يف مجهوري ي أفريقيييا الوسييط وفريييق
األم املت د القطر والعاملن يف ا ق اإلنسياين وممثلي السيل الدبلوماسي  -مبيا يف ذلي
ممثلييو االحتييااث األفريقي وفريييق السييفراء األفارقي والبعثي العسييكري للتييدريب التابعي ل حتييااث األورويب
يف مجهوريي أفريقيييا الوسييط والصيين وفرنسييا والييوالايت املت ييد األمريكيي واالحتييااث األورويب.
والتقي كي ل مبمثلي اجلماعيات املسيل واجملتمي امليدين واألحيزاب السياسيي مبيا فيهيا أحيزاب
املعارض واملنظمات العامل يف جمال الدفا عن حقو اإلنسا واملنظمات النسائي والشيبابي
فض ي ا ع يين الزعم يياء ال ييدينين .وختام ييا التق ي اخلب ي املس ييتقل بض ي ااي وأبش ييخاص مش يراثين.
وتوجه إىل ابنغاسو وزارت السجن املخصص للنساء يف بيمبو والتق بشباب سجن نغاراغبا.
ّ
 -4وأثن يياء الي ييدور األربعي يين جملل ي ي حقي ييو اإلنسي ييا ش ييارك اخلب ي ي املسي ييتقل يف ا ي يوار
التفيياعل الرفيي املسييتوى بشييأ تطييور حال ي حقييو اإلنسييا يف مجهوريي أفريقيييا الوسييط  .وعل ي
هييام هي ه الييدور أقامي اخلبي املسييتقل مي البعثي الدائمي جلمهوريي أفريقيييا الوسييط لييدى
مكتب األم املت يد واملنظميات الدوليي األخيرى يف جنييف واملمثلي اخلاصي لألمين العيا املعنيي
ابألطفال والنزا املسلح تظاهر عن حال األطفال والشباب يف النزا املسلح وعملي الس يف
البل يد .وحظي ي ه ي ه التظيياهر بييدع مفوضييي األم ي املت ييد السييامي قييو اإلنسييا واالحتييااث
األفريق وبلجيكا وفرنسا واملغرب .وأثنياء اليدور األربعين اعتُميد تقريير مجهوريي أفريقييا الوسيط
النهائ يف إطار االستعراض الدور الشيام ( .)A/HRC/40/12وي حي أ مين بين التوصييات
املقدم ي إىل البلييد متكيين اللجن ي الوطني ي قييو اإلنسييا وا يرايت األساسييي ميين بداي ي عملهييا
وفق ا للمبااثئ املتعلق مبركز امل سسات الوطني لتعزييز حقيو اإلنسيا ومحايتهيا (مبيااثئ ابريي )
واعتمييااث قييانو عييا ملكاف ي التمييييز وحتس يين نظييا قضيياء األحييدا واعتمييااث خريط ي طري ييق
للعدال االنتقالي .
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 -5يف الدور ا ااثي واألربعن جملل حقو اإلنسا قيدم اخلبي املسيتقل تقرييرا شيفوايا
عيين املسييتجدات علي صييعيد حالي حقييو اإلنسييا يف مجهوريي أفريقيييا الوسييط  .والتقي أيض ي ا
مبمثل منظوم األم املت د وأعضاء السل الدبلوماس واملنظمات غ ا كومي يف جنيف.
 -6وميث ه ا التقرير أيض ا فرص ا الستعراض التوصيات الرئيسي الي قدمتها اخلبي املسيتقل
يف خمتلف التقارير املقدم إىل جمل حقو اإلنسا .
 -7وتش ييكر اخلبي ي املس ييتقل س ييلطات مجهوريي ي أفريقي ييا الوس ييط علي ي تعاوهني يا طي يوال في ي
واليتهييا ومنظمي األمي املت ييد وبعثي مينوسييكا وتشييكر بوجي خيياص شييعب حقييو اإلنسييا
ملا قدموه إليها من اثع وتشكر ك ل اجلهات املاحني علي اثعمهيا هليا يف أاثاء واليتهيا .وتعيرب
عيين تقييديرها ملنظمييات اجملتمي املييدين وجلميي الي ين قييدموا هلييا طيوال سيينوات عملهييا معلومييات
أساسي  .وختام ا تعرب اخلب املستقل عن امتناهنا للضي ااي الي ين التقيته والي ين حرصيوا علي
إط عها عل قصصه وما أيملو أ يص إلي بلده .

اثنيا -احلالة بوجه عام
ألف -السياق السياسي وعملية السالم
 -8اتس ييم الفي ي املش ييمول ابلتقري يير بتسي يري وت ي حم ييااثتت السي ي ال ييي أفضي ي إىل إقي يرار
االتفييا السياس ي للسييل واملصييا يف مجهوري ي أفريقيييا الوسييط يف  6شييبارب/فرباير  ٢٠١9بيين
حكومي مجهوري ي أفريقيييا الوسييط و ١4مجاع ي مسييل  .وهي ا االتفييا املوق ي علي ي يف ابنغ ي نتييا
املفاوضييات الييي جييرت يف اخلرطييو يف الفي ميين  ٢4كييانو الثاين/ينيياير إىل  5شييبارب/فرباير ٢٠١9
يف إطار املبااثر األفريقي للسل واملصا يف مجهوري أفريقيا الوسط الي أطلقها االحتااث األفريق .
 -9وت يرى اخلبي ي املس ييتقل أ اتف ييا السي ي ميثي ي فرصي ي حقيقيي ي لش ييعب مجهوريي ي أفريقي ييا
الوسط مين حيي أني يثي آمياالا حقيقيي بت قييق السي ومين مث السي علي طرييق التنميي يف
البلد .وشداث العديد من املت اورين حقيق أ العديد من أحكا ه ا االتفا تسلط الضوء عل
أمهي اح ا حقو اإلنسا وتربز األسباب اجل ري لألزم ا الي  .ويشيداث االتفيا بوجي خياص
عل ي ضييرور التصييد للتهمييي السياس ي واالجتميياع ويييدعو األط يراف إىل رف ي االسييتغ ل
السياس ي ملسييألي العيير والييدين ويييدين اللجييوء إىل العنييف املسييلح ألغ يراض سياسييي وينييااث
مبكاف اإلف ت من العقاب.
 -١٠وأحاط ي اخلب ي املسييتقل علم يا إبنشيياء وفييد حكييوم مكي َّيو ميين أعضيياء ميين اجملتم ي
املدين ومنه نساء وشبا ومن األحزاب السياسي الي حضرت مفاوضات اخلرطو .
 -١١وكييا ه ي ا االئييت ف إي ي اتا بوحييد رمزي ي كييا ميين املتوق ي أ تعييزز الت يزا مجي ي ش يرائح
جمتم مجهوري أفريقيا الوسط بدع اتفا الس .
 -١٢وعم ا ابتفا الس تشيكل حكومي تضي ممثلين عين اجلماعيات املسيل  .وفضي ا
عيين ذل ي جييير إنشيياء الوحييدات األمني ي املختلط ي امل لف ي ميين عناصيير ميين اجلماعييات املسييل
وأفرااث من القوات املسل الوطني حت قيااث ه ه القوات .ويف جمال العدال االنتقالي أُطلق
يف  6حزيرا /يوني ي  ٢٠١9مشيياورات وطني ي يتوق ي أ تفض ي إىل إنشيياء جلن ي ا قيق ي والعدال ي
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واجلييرب واملصييا يف الوق ي ال ي بييدأت في ي اخلب ي املسييتقل زايرهتييا األخ ي  .وأنشييئ أيض يا
اللجن ي اجلامع ي الييي تض ي مجي ي األط يراف يف االتفييا واملكلّف ي بب ي مجي ي اجلوانييب املتصييل
ابألحدا املأساوي الي أفرزها النزا وك ل ابق اح أ إجراء ميكن أ يتخ يف جميال إحقيا
العدال من قب جلن ا قيق والعدال واجلرب واملصا بعد إنشائها.
 -١3وفيم ييا يتعل ييق مبتابعي ي تنفيي ي اتف ييا السي ي أُطلقي ي رمسيي ي ا ي ييو  ١5أاير/م ييايو ٢٠١9
اللجن التنفي ي للمتابعي برائسي مشي ك بين االحتيااث األفريقي وحكومي مجهوريي أفريقييا الوسيط
ومبشارك مجي األطراف يف االتفا والقوى ا ي يف البلد .وأنشئ أيضا جلن وطني معنيي ابلتنفيي
إضاف إىل جلا عل مستوى احملافظات معني ابلتنفي .
 -١4وحص ي اخ ييت ف أول بش ييأ تش ييكيل ا كوم ي اجلدي ييد بع ييد ش ييهر م يين التوقي ي عل ي اتف ييا
السي وهييداثت عييد مجاعييات مسييل ابالنسي اب ميين االتفييا  .ولتسيوي هي ه األزمي اثعييا االحتييااث
األفريقي ي مجيي ي األطي يراف إىل اجتم ييا يف أاثيي ي أاباب يف الفي ي م يين  ١8إىل  ٢٠آذار/م ييار .٢٠١9
وعقييب ه ي ه املباحثييات عي ّين ال يرئي السيييد ت يوااثيرا حكوم ي جديييد تتييألف ميين  39عض يوا تض ي
ممثلن عن اجلماعات املسل كاف .
 -١5ووفقيا للمعلومييات الييي مجعتهييا بعثي مينوسييكا تسييج أسييبوعيا حنييو  5٠إىل  7٠حالي
تطبيق ملمو ألحكا اتفا الس .
 -١6وتش ييداث اخلب ي املس ييتقل عل ي أ جن يياح عملي ي الس ي ل يين يت ق ييق إال إذا طُبّييق اتف ييا
الس ي تطبيق يا أمين يا ميين قب ي مجي ي أط يراف الن يزا  .ورغ ي الت يزا ه ي ه األط يراف بوقييف األعمييال
العدائي فورا فقد أُبلغ اخلب املسيتقل أ بعي اجلماعيات املوقّعي تواصي ارتكياب انتهاكيات
جسيم قو اإلنسا والقانو اإلنساين الدويل وتواص عرقل تقدمي املساعد اإلنساني .
 -١7ونظييرا للتنييازالت الكبي الييي قييدمها شييعب أفريقيييا الوسييط ميين أجي إحي ل األميين يف
ربييو البلييد يتعيين عل ي مجي ي األط يراف عل ي وج ي السييرع حتم ي مس ي ولياهتا وإسييكات صييوت
األسل ووض ٍ
حد للعنيف .وتي ّكر اخلبي املسيتقل أ اجلماعيات املسيل ال سييما تلي اليي
تطالب إبشيراكها يف عمليي السي جييب عليهيا أ تضي حيدا للعنيف فيورا .ويف حيال مل تفعي
ف ي املس ي ولن ميكيين م حقييته جنائي ي ا ابلنظيير إىل مييوقعه يف القيييااث وإىل أتث ي ه ومس ي ولياهت
بوصيفه ذو الرتيب العاليي  .وتت مي الدولي املسي ولي أيضي ا عيين حتريي الييدعاوى العموميي ميين
أج م حقي ميرتكي اجليرائ الشينيع  .فهي ه األفعيال مين شيأهنا أ تق ّيوض جنياح عمليي السي
وتيدعو اخلبي املسيتقل مجيي األطيراف والضيامنن وامليسيرين إىل تطبييق العقيوابت املقيرر يف حييال
وقو انتهاكات تطبيق ا صارم ا واختاذ مجي التداب ال زم ملن تكرار وقوعها.
 -١8وتشداث اخلب املستقل أيضيا علي أمهيي أخي البليد بزميا األميور لتفيااث املطيب املتمثي
يف تنفي ي اتف ييا الس ي تنفي ي ا س ييط ي ا .وتب ي ل جه يواث ب ييدع م يين اجملتم ي امل ييدين لنش يير ه ي ا
االتفييا ولشييرح حمت يواه جلمي ي أفيرااث شييعب أفريقيييا الوسييط وتشييج اخلب ي املسييتقل السييلطات
عل تكثيف هي ه اجلهيواث .وينبغي أ تكيو عمليي اإلمسيا بزميا األميور أيضيا نتيا مشياورات
مسي ييتمر تشي ييار فيهي ييا مجي ي ي قطاعي ييات ا يي ييا الوطني ي ي  .ويف أ عملي ي ي س ي ي تكتس ي ي ه ي ي ه
املشاورات أمهي أثناء املفاوضيات لكنهيا ال ينبغي أ تقيف عنيد هي ا ا يد .فاملظياهرات األخي
الييي قييا هبييا اجملتم ي املييدين واألح يزاب السياسييي إمنييا ت كييد ضييرور إجيراء ا كوم ي ح يوار متواص ي
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وشام من أج ا فاظ عل اهلام الدميقراط واملسيامه يف إحي ل في مين اهليدوء والتشيجي
عل االستقرار السياس .
 -١9واملبييااثرات الييي أطلق ي حملي يا ميين أج ي تنظييي ح يوارات بشييأ الس ي يف العديييد ميين
املنيياطق تسيياعد أيض ي ا عل ي تقليييص العنييف والنهييوض ابملصييا وتعزيييز التماس ي االجتميياع .
وتييدعو اخلب ي املسييتقل السييلطات الوطني ي ومجي ي األط يراف الفاعل ي املعني ي إىل مواصييل جهواثهييا
وضما املشارك الشامل للمجتم املدين يف وض مبااثرات متعلق ابلعدال االنتقالي .
 -٢٠والحظي ي اخلبي ي املس ييتقل أ مس ييأل االنتخ يياابت املقبلي ي حاض يير م يين اآل يف أذه ييا
ال ين حاورهت  .ويف ه ا السييا أتر قيرار احملكمي الدسيتوري يف  5حزيرا /يونيي  ٢٠١9الي
رأت في أ القانو املتضمن قانو االنتخاابت غ اثستور إىل حيد ميا العدييد مين التعليقيات.
ورحييب الييبع ابإلجن ييازات الييي حتقق ي يف جم ييال حييق امل يرأ يف املش ييارك السياسييي بينمييا اهت ي
آخ ييرو احملكمي ي ابلس ييع ل ض ييط ب ييدور املش ي ّير  .وأح ييال ق يرار احملكمي ي الق ييانو إىل اجلمعيي ي
الوطني ي الييي سييتتوىل إج يراء التعييدي ت ال زم ي قب ي عرض ي عل ي احملكم ي جمييداثا إلصييدار قرارهييا
خبصوص مدى موافقت للدستور.

ابء -السياق األمين
 -٢١شهد الوض من الناحي األمني بع الت ّسن لكن يبق هش ا .فقد شيهد النصيف
الثيياين ميين عييا  ٢٠١8تصيياعد حالي انعييدا األميين متيّييزت مبواجهييات عنيفي خلّف ي العديييد ميين
الض ااي بن السكا املدنين.
 -٢٢ومن بن ا وااث األكثر خطور هجيو اباتنغيافو .ففي  3١تشيرين األول/أكتيوبر ٢٠١8
شن مقاتلو من اجلبه الشعبي لنهض أفريقيا الوسط (اجلبه الشعبي ) وا ركي الوطنيي ألفريقييا
الوسط (ا رك الوطني ) هجوما عل اباتنغافو ف رقوا وهنبوا العديد من األحياء ملد ست أاي
واثمييروا أيض ي ا مواق ي ملش يراثين .ولصييد ه ي ا اهلجييو نشييرت ميليشيييا أنييي ب كييا ق يوات إضييافي يف
املدين مما أاثى إىل نشوب مواجهات جديد خلّف  ١١قتي ا و 37جرحي ا و ٢3 ٠٠٠مشرٍاث.
 -٢3ووق ي حييااث ت ٍ يييو  ١5تش يرين الثيياين/نوفمرب  ٢٠١8عنييدما هامج ي جمموعييات ميين
حركي ي س يييليكا الس ييابق مديني ي ألين ييداو هب ييدف معاقبي ي جمموع ييات ميليش يييا أن ييي ب ك ييا علي ي ش يينها
هجمييات عل ي مييريب املاشييي خييار املدين ي  .واسييتُهدف خميمييات للمش يراثين .وحتييد حتقيييق لبعث ي
مينوسكا عن وقو ما ال يق عن  ١١٢قتي ا وتشريد ما ال يق عن  ١7 73٢شخصا.

 -٢4ويف الف ي ي م يين  3١ك ييانو األول/اثيس ييمرب  ٢٠١8و ١5ك ييانو الثاين/ين يياير ٢٠١9
هامجي اجلبهي الشييعبي مديني ابكومييا يف حماولي لتوسيي سيييطرهتا يف اجتياه اجلنييوب وحتدييدا حنييو
ابنغاسييو .وتسييبب ه ي ا اهلجييو يف تش يريد مجي ي سييكا املدين ي والقييرى اجمليياور تقريب ي ا وأاثى إىل
مقت ما ال يق عن  45شخص ا يعتقد أ معظمه من امليدنين .وأُفييد عين وقيو حياالت عنيف
جنس وهنب وتدم للممتلكات  -ال سيما اهلياك األساسي املستعمل يف العم اإلنساين.
 -٢5ومن ي ي التوقي ي ي عل ي ي اتفي ييا الس ي ي يف  6شي ييبارب/فرباير  ٢٠١9لي ييوح وقي ييو بع ي ي
االخنفاض يف حد املعار احملموم لكن إط النار مل يتوقف .وقد يكو ملوس نزول األمطار
أيض يا أثيير يف تقليييص حييد ه ي ه املعييار  .وتبق ي األحييدا الييي وقع ي يف أاير/مييايو  ٢٠١9يف
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منطق ابوا أثناء اهلجمات املنسق الي شينها مقياتلو مين مجاعي العيواث واملطالبي وإعيااث التأهيي
(مجاع املطالب الث ث ) تشك إىل يومنا ه ا اهلجو الوحيد الكب ال وق من ئ .
 -٢6ومل ت اجي ي ح ييد العن ييف الي ييوم الي ي يتع ييرض لي ي الس ييكا إال قل ييي ا وابألخ ييص يف
وجي العدييد مين املت ياورين انتبياه اخلبي املسيتقل إىل عملييات االبتيزاز املقروني
املقاطعات .وقيد ّ
ابلعنييف يف كث ي ميين األحيييا الييي يتعييرض هلييا السييكا يف نقييارب التفتييي عل ي الطرقييات الييي
مل تُي َف َّك حى اآل  .ويقال إ نساء وشباابا يتعرضو لشى أنوا املضايقات بسبب النظير إلييه
عل ي أهن ي ينتمييو إىل طائف ي معين ي  .ويعتقييد أ عييداث اجليينح قييد زااث أيض يا بقييدر كب ي يف الف ي
املشمول ابلتقرير ال سيما يف العاصم ابنغ .
 -٢7وال ي يزال التنق ي الرعييو يث ي نزاعييات متكييرر يف املنيياطق الريفي ي حي ي ال ت يزال الدول ي
ضييعيف  .وهي ه الظيياهر ختييص ابألسييا منيياطق الشييمال الغييريب (بيوار وبوكارانغييا واببيوا) والغييرب
(برب ايت وغامبوال وأمااثا  -غازا) والوسط الغريب (بوسامبيل وايلوك ) والوسط الشرق (كوانغو
وابمبييار وألينييداو وكيمييي) وشيال حمافظي أوهييا وحمافظي تت  -غريبيييز  .وقييد تييدهورت الع قي
بيين مييريب املاشييي املتنقليين للرع ي وامل يزارعن عل ي ميير السيينن بسييبب عييد تنظييي طيير التنق ي
الرعو وهو ما أفض إىل سرق املاشي متبوع بعمليات انتقا عنيفي مبيا يي اث إىل إحيدا أثير
ابلي علي سيكا هي ه املنياطق .وتيرى منظمي األمي املت يد أ حنييو  ١.١ملييو نسيم حيتيياجو
إىل املعوني يف املنيياطق املتييأثر هبي ه الظيياهر ( .)١وبصييرف النظيير عين اإلجيراءات األمنيي فقييد ابت
ميين امللييح التصييد هل ي ه املشييكل بوض ي تييداب للوقاي ي تشييم ترتيبييات إلحقييا العدال ي وإنشيياء
شييرط جواري ي  .ويتعيين أيض ي ا تنظييي ه ي ه التيينق ت ابلعم ي سييوايا م ي خمتلييف األط يراف الفاعل ي
املعني مبا يف ذل البلدا اجملاور .
 -٢8وتلقي ي ي اخلبي ي ي املس ي ييتقل طي ي يوال م ي ييد واليته ي ييا معلوم ي ييات تتعل ي ييق بعملي ي ييات العن ي ييف
الييي ارتكبه ييا ج ييي ال ييرب للمقاوم ي  .وم يين ذل ي أك ييدت اخلب ي املس ييتقل يف الفق يير  ١7م يين
تقريرها لعا  )A/HRC/36/64( ٢٠١7أ ه ا الفصي يواص ارتكاب جتاوزات خط يف حق
الس ييكا امل ييدنين ومنه ييا عملي ييات هن ييب واختط يياف ممنهج ي ي للم ييدنين مب يين ف يييه األطف ييال
إلخضيياعه للسييخر والتجنيييد القسيير والعنييف اجلنسي  .وبسييبب اسييتمرار هي ه اهلجمييات وإ
كان ي عل ي نطييا حمييدواث تييدعو اخلب ي املسييتقل سييلطات أفريقيييا الوسييط وبعث ي مينوسييكا إىل
مواصل رصد ه ه املشكل واختاذ مجي التداب ال زم ملعاجلتها.
 -٢9وأحاط ي اخلب ي املسييتقل علم ي ا مبواصييل إص ي ح القطييا األمييين وعملي ي نييز الس ي ح
املهجرين وك ل ابلت دايت املصاحب لعملي اإلص ح ه ه.
والتسريح وإعااث اإلاثما وإعااث
ّ

 -3٠وأحاط ي ي اخلب ي ي املسي ييتقل علم ي ي ا أيض ي ي ا ابجله ي يواث املب ول ي ي لتشي ييغي الوحي ييدات اخلاص ي ي
املختلط املقرر يف اتفيا السي مليد أربعي وعشيرين شيهرا يف املرحلي األوىل هبيدف رئيسي هيو
أتميين مم يرات التنق ي الرعييو  .وعلم ي اخلب ي املسييتقل أ اإلج يراءات املتعلق ي بتييدريب املييدربن
وتنظ ييي هي ي ه ال ييدورات التدريبيي ي م يين الناحيي ي اللوجس ييتي كاني ي قي ييد التنفيي ي وأ متويله ييا ك ييا
مضموتا .وأعرب بع املت اورين عن القلق إزاء إاثما عناصر من مجاعات مسل حيتمي أهنيا
__________
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كاني مسي ول يف السييابق عيين انتهاكييات حقييو اإلنسييا يف هي ه الوحييدات وهييو مييا قييد ميثي
خطييرا عل ي محاي ي املييدنين ومصييدرا حمييتم ا لعمليييات عنييف جديييد  .وراثا عل ي ه ي ه املخيياوف
أُبلغ اخلب املستقل أ ال ين ييدجمو يف هي ه الوحيدات خيضيعو لف يص مسيبق جييرى بيدع
م يين بعثي ي مينوس ييكا مث إىل عمليي ي ن ييز السي ي ح والتسي يريح وإع ييااث اإلاثم ييا وإع ييااث املهجي يرين
ويتلقييو التييدريب علي أيييد مييدربن ميين القيوات املسييل جلمهوريي أفريقيييا الوسييط بييدع ميين
البعث العسكري للتيدريب التابعي ل حتيااث األورويب يف مجهوريي أفريقييا الوسيط وهيو ميا يتوقي أ
يسي يياه يف التخفيي ييف مي يين ه ي ي ه الش ي يواغ  .ولتفي ييااث أ سي ييوء فه ي ي تشي ييج اخلب ي ي املسي ييتقل
السلطات املعني عل توضيح طريق عم التسلس القييااث هلي ه الوحيدات وابألخيص ابلنسيب
لوظيف املستشارين العسكرين لرئي الوزراء ال ين كانوا يف صفوف مجاعات مسل .
 -3١وترح ييب اخلبي ي املس ييتقل مبواص ييل اجلهي يواث إلع ييااث انتش ييار قي يوات األم يين وأف ي يرااث اإلاثار
العمومي  .وعل ه ا الصيعيد تبين املعلوميات اليي تلقتهيا اخلبي املسيتقل أ أكثير مين 4 ٠٠٠
جني ييد تلق ي ي تي ييدريب ا وأ أكثي يير مي يين  ١ 4٠٠عنصي يير مي يين الق ي يوات املسي ييل جلمهوري ي ي أفريقيي ييا
وزع يوا عل ي كام ي ال ي اب الييوطين من ي بداي ي العملي ي ميينه  ١ ١٠٠عنصيير مبسيياعد
الوسييط ّ
خمتل ييف الش ييركاء اخل ييارجين .وأطلق ي ي ا كوم ي ي محل ي ي تني ي ي لتوظي ييف  ١ ٠٠٠ش ييرط واثرك ي ي
للف ي  .٢٠١9-٢٠١8وكان ي ا مل ي األوىل أُطلق ي يف تش يرين الث يياين/نوفمرب  ٢٠١8عم ي ا
بق ييانو الربجمي ي العس ييكري الي ي أقرتي ي اجلمعيي ي الوطنيي ي يف  ١8ك ييانو األول/اثيس ييمرب ٢٠١8
وال يهدف إىل تشكي جي من  9 8٠٠جند حبلول عا  .٢٠٢3وتسي عمليي اعتميااث
قييانو اإلج يراءات العسييكري فض ي ا عيين ترمجت ي إىل لغ ي السييانغو واجله يواث الييي تب ي ل لنشييره يف
االجتيياه الص ي يح أيض يا .وتييدر اخلب ي املسييتقل الت ييدايت القائم ي ال سيييما ميين حي ي افتقييار
امل سسييات العموميي إىل امليواراث وضييعف مسييتوى التييدريب والصييعوابت اللوجسييتي وتلي املرتبطي
اب صول عل اخلدمات .فعل سبي املثال يي اث عيد تيوفر اخليدمات املصيرفي يف مكيا آخير
غي العاصييم ابنغي إىل إثنيياء بعي املييوظفن عيين االنتقييال إىل أميياكن أخييرى ميين البلييد خلشيييته
من عد التمكن من تلق رواتبه بصف منتظم .
 -3٢وترحييب اخلب ي املسييتقل ابجله يواث الييي تب ي ل ميين قب ي بعث ي مينوسييكا واالحتييااث األورويب
فيما يتعلق بدع التدريب ومنح االعتمااث واملصااثق للقوات املسل جلمهوري أفريقيا الوسط .
 -33وت ي ّكر اخلب ي املسييتقل حبييق ك ي م يواطين أفريقيييا الوسييط يف العييي أبمييا وتطلييب ميين
السلطات مضاعف اجلهواث يف ه ا اجملال .ومن املنتظر أ تسياه عملييات اسيتعااث الدولي بسيط
سييلطتها خييار املييد الرئيسييي فعلي ي ا ونشيير ق يوات األميين يف مجي ي أحنيياء ال ي اب الييوطين وتس يري
عملي نيز السي ح والتسيريح وإعيااث اإلاثميا وإعيااث املهجيرين يف حتسين الوضي  .وتعتيرب اخلبي
املستقل أيضا أ التطبيق املنهج للعقوابت يف حال انتها اتفا السي مين شيأن أ يوجي
رسال قوي ملقاتل اجلماعات املسل وحيد أثرا إجيابيا عل الصعيد األمين .وموازا ا م ذلي
ف ي االطمئن ييا أب ق يوات ال ييدفا واألم يين يعمل ييو بص ييور مهني ي وأ أفرااثه ييا يع يياقَبو يف ح ييال
ارتكاب جتاوزات يعد شرط ا ضرورايا لت ّسن الوض األمين.
 -34وأحاط اخلب املستقل علم ا بطلب العدييد مين املت ياورين خبصيوص رفي ا ظير علي
األسل ال من شأن أ مي ّكن البليد مين التصيد بفعاليي للمخياطر اليي هتيداث حييا السيكا
وممتلكيياهت  .وشييداث الييبع عل ي الطيياب اجمل ييف هل ي ا الوض ي إذ بينمييا جتييد الق يوات ا كومي ي
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صعوابت كب للتيزواث ابألسيل تسيتطي اجلماعيات املسيل شيراء السي ح بصيور غي قانونيي
يف األسوا املوازي  .ويف ه ا الصداث أبلغ السلطات املكلّف ابإلص ح اخلبي املسيتقل أبوجي
التقييد امللمييو املت قق ي علي صييعيد جعي اجلييي جيشي ا حم في ا مهني ي ا مبييا يف ذل ي ميين حي ي
زاياث العيياملن يف الدول ي وطاقتهييا لتييتمكن ميين م حق ي العناصيير غ ي املنضييبط ومعيياقبته وهييو
ما يتوق أ يكو يف صاحل رف ا ظر عل األسل .

اثلثا -حالة حقوق اإلنسان
ألف -الوضع بوجه عام
 -35يف الف ي ي ي م ي يين  ١متوز/يولي ي ي ي  ٢٠١8إىل  3٠حزيرا /يوني ي ي ي  ٢٠١9ش ي ييهدت حال ي ي ي
حقييو اإلنسييا تطييورا متقلبي ا بيين الت سيين والتييدهور إذ ُسييج عييداث مرتفي ميين االنتهاكييات يف
عا  ٢٠١8لكن لوح تراج مل وظ يف ه ه االنتهاكات يف النصف األول من عا .٢٠١9
 -36ومين ذلي أُحيطي اخلبي املسيتقل يف عيا  ٢٠١8أ أكثيير مين  ٢ 5٠٠حالي انتهييا
يجل
وجتاوز قو اإلنسا والقانو اإلنساين الدويل جرى تسجيلها .وعلي وجي اخلصيوص ُس ّ
أثناء النصف الثاين من عا  875 ٢٠١8حال انتهيا خلفي ميا ال يقي عين  ١ ٢46ضي ي .
وشلي ي انتهاك ييات حق ييو اإلنس ييا املرتكبي ي أثن يياء هي ي ه الفي ي م يين قبي ي اجلماع ييات املس ييل
ابألسا حاالت إعدا تعسف وأصناف العقوب أو املعامل القاسي أو ال إنساني أو املهيني
واإلص يياابت أو التش ييوي والعن ييف اجلنس ي امل يرتبط ابلص يراعات وا رم ييا التعس ييف م يين ا ري ي
واالختطياف والنهييب أو التيدم واالسييتي ء علي املمتلكييات وانتهاكيات وجتيياوزات جسيييم يف
حق األطفال مث جتنييده واسيتخدامه جنيواثا واهلجميات علي العياملن يف ا قي اإلنسياين.
وأُحيط اخلب املستقل علم ا أيض ا حباالت ختريب املدار واملراكز الص ي  .واحملافظات األشد
تضييررا ميين عمليييات التخريييب ه ي ه ه ي أوهييا  -بينييد وأوهييا وتت  -غريبيييز ومبومييو
وهوت  -كوتو.
 -37ورغ االخنفاض الكب ا اص ابملقارن بعا  ٢٠١7ظل أعمال العنف والتجياوزات
عند مستوايت مرتفع .
يج تراج ي مل ييوظ يف ع ييداث
 -38واتس ي الرب ي األول ميين عييا  ٢٠١9هب ييدوء نسييي إذ ُسي ّ
االنتهاكات والتجاوزات قو اإلنسا ابملقارن ابلرب األخ من عا  .٢٠١8وقيد يعيزى هي ا
ال اج جزئي ا إىل عد وقو مواجهات كب بن اجلماعات املسل املتناحر وال هجمات علي
السي ييكا املي ييدنين وك ي ي ل إىل التوقي ي ي يي ييو  6شي ييبارب/فرباير  ٢٠١9يف ابنغ ي ي عل ي ي اتفي ييا
الس ي  .بيييد أ اهلجييو ال ي شيينت عناصيير ميين مجاع ي املطالييب الث ث ي املوقع ي عل ي االتفييا
ليشوه ه ا املن إىل الت سن.
جاء ّ

 -39وميين كييانو الثاين/ينيياير إىل حزيرا /يوني ي  ٢٠١9وثّق ي بعث ي مينوسييكا  564حييااثتا
من حوااث التجاوزات واالنتهاكات قو اإلنسا والقانو اإلنساين الدويل وق ضي يتها ١ ٠79
شخص ا عل األق  .ويكشف ه ا اليرق حصيول تراجي بنسيب  36.9يف املائي يف عيداث ا يوااث
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يج
وبنسب  36.5يف املائ يف عداث الض ااي ابملقارن ابلنصف األخ من عا  ٢٠١8حين ُس ّ
وقو  894حااثتا و ١ 7٠٠ض ي .
يجل أثنيياء ه ي ه الف ي حيياالت
 -4٠وتشييم التجيياوزات واالنتهاكييات قييو اإلنسييا املسي ّ
إعدا تعسف وأصيناف العقوبي أو املعاملي القاسيي أو ال إنسياني أو املهيني واإلصياابت أو حياالت
التش ييوي والعن ييف اجلنسي ي املي يرتبط ابلصي يراعات وا رم ييا التعس ييف م يين ا ريي ي واالختط يياف
والنهب أو التدم واالستي ء عل املمتلكات وانتهاكيات وجتياوزات جسييم يف حيق األطفيال
مث جتنيده واستخدامه جنواثا واهلجمات عل العاملن يف ا ق اإلنساين.
 -4١وتشعر اخلب املستقل ابلقلق إزاء خطاابت الكراهي املنتشر يف وسائ اإلع التقليديي
ال سيما اإلذاع وك ل وسائط اإلع عرب االن ن وه اخلطاابت اليي جتير يف الغاليب إىل
أعمال عنف جسد ونفس  .وعل غرار قرار جمل األمن  )٢٠١8(٢448امل ر  ١3كانو
األول/اثيس ييمرب  ٢٠١8ت ييدين اخلبي ي املس ييتقل أبش ييد العب ييارات مجيي ي أش ييكال الت ي يري علي ي
العنف وعل الكراهي مبا يف ذل ألسباب اثيني وعرقي  .وبع ه ه اخلطياابت هي عبيار عين
اثعييو إىل الكراهي ي العرقي ي أو الديني ي وإىل التمييييز وكييره اآلخيير والعييداء أو العنييف بي إهنييا تشيييد
أحييياتا أبعمييال اإلاباث اجلماعي ي وجب يرائ ا ييرب وابجل يرائ ضييد اإلنسيياني  .ومث ي ه ي ه اخلطيياابت
تنطو عل أثر سلي عل التماس االجتماع والعي املش ومتت اجلمي حبقو اإلنسا .
 -4٢وأحاطي ي اخلب ي ي املس ييتقل علم ي ي ا ابنته يياء اجمللي ي األعل ي ي ل تص ييال ب ييدع م يين بعث ي ي
مينوسييكا ميين وض ي خط ي عم ي وطني ي ملن ي خطيياابت الكراهي ي والت يري العييا عل ي العنييف
وهي اخلطي الييي ترسي األسي السي اتيجي ترمي إىل مكاف ي الت يري العييا علي العنييف يف
مجهوري أفريقيا الوسط  .وحتيط اخلب املستقل علميا أيضيا بيربتم رصيد وسيائط اإلعي الي
أطلقت ي بعث ي مينوسييكا ميين أج ي حتديييد املنشييورات الييي تتضييمن خطيياابت حتي ّيرض عل ي الكراهي ي
يج بعثي
والعنف .وبينما تشداث اخلب املسيتقل علي ضيرور ا فياظ علي حريي التعبي فهي تش ّ
جتمعه ييا للمس ييامه يف مني ي انتهاك ييات حق ييو
مينوس ييكا علي ي نش يير تق ييارير ع يين املعلوم ييات ال ييي ّ
اإلنسا يف البلد.

ابء -جتاوزات تنسب إىل اجلماعات املسلحة
 -43ال تزال معظ أحنياء الي اب اليوطين حتي أتثي اجلماعيات املسيل
املوقع عل اتفا الس .

ال سييما اجلماعيات

 -44وه ه اجلماعات ترتكب جتاوزات وانتهاكات قو اإلنسا والقيانو اإلنسياين اليدويل
اثو عقاب يساعدها يف ذل عد وجواث ما يكفي مين أفيرااث املنظومي القضيائي وقيوات اليدفا
واألم يين وغي ي ه م يين امل ييوظفن اإلاثاري يين يف العدي ييد م يين احملافظ ييات .وتتعل ييق أهي ي االاثع يياءات
ابرتكاب انتهاكات حقو اإلنسا املنسوب إىل اجلماعيات املسيل حياالت اإلعيدا التعسيف
وأعمييال التع ي يب وأصييناف املعامل ي القاسييي أو ال إنسيياني أو املهين ي وا رمييا التعسييف ميين
ا ري ي ي وممارس ي ي أعمي ييال العدال ي ي بصي ييور غ ي ي قانوني ي ي والعني ييف اجلنس ي ي امل ي يرتبط ابلص ي يراعات
واالس ييتي ء علي ي املمتلك ييات واهلجم ييات علي ي الع يياملن يف ا قي ي اإلنس يياين والقبع ييات ال ييزر
وجتنيد األطفال وعمليات االختطاف إخل..
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 -45ووفقا للمعلومات املقدم إىل اخلب املستقل يعتقد أ اجلماعات املسل املوقع عل
اتفييا الس ي مس ي ول عيين الغالبي ي العظم ي ميين انتهاكييات حقييو اإلنسييا املوثّق ي من ي التوقي ي
عل ه ا االتفا .
 -46وال تزال اخلب املستقل تشعر ابلقلق إزاء ما حتد عن حماوروها أثنياء زايراهتيا إىل البليد
بشييأ الشييعور ابنعييدا األميين جيراء تصييرفات اجلماعييات املسييل  .وعليي تشييج اخلبي املسييتقل
ه ه اجلماعات عل وض حد للعنف انسجاما م التزاماهتا يف إطار عملي الس .

جيم -انتهاكات تنسب إىل عناصر اتبعني للدولة
 -47يُعييد نشيير ق يوات األميين ومييوظف اإلاثار العمومي ي يف العديييد ميين املنيياطق تطييورا إجيابي يا.
عل ي أ اخلب ي املسييتقل الحظ ي عييد كفاي ي أعييدااث الق يوات واملييوظفن واالفتقييار إىل الوسييائ
اللوجستي واملااثي وصعوب صرف رواتب للعناصر التابعن للدول املوزعن يف امليدا .
 -48وال ي يزال ه ي الء العناص يير  -ال س يييما أف يرااث الق يوات املس ييل ألفريقي ييا الوس ييط وق يوات
األمن الداخل  -يرتكبو جتاوزات قو اإلنسيا مبيا يف ذلي االحتجياز التعسيف والتعي يب
واملعاملي القاسييي أو ال إنسيياني أو املهيني فضي ا عيين فييرض ضيرائب بصييور غي قانونيي  .ووفق يا
ملا أفااثت ب السلطات عل أعل مستوى ف املن ي يتجي إىل حتسين احي ا ا قيو بفضي
تعزيييز التييدريب املقييد إىل أفيرااث قيوات الييدفا واألميين .وفضي ا عيين ذلي في ارتكيياب أ فعي
خمالف للقانو كفي أب يعرض صاحب للعقاب عل الفور.
 -49وتشعر اخلب املستقل ابلقلق إزاء حاالت انتها حريي التعبي علي وجي اخلصيوص .وال بيد
من الت قيق يف قم املظاهر الي نظمها اجملتم املدين واملعارض بتاريخ  ١5حزيرا /يونيي ٢٠١9
ومعاقب املس ولن عن ه ا العم  .وتشعر اخلب املستقل بقلق شديد إزاء تصرفات أفرااث مكتيب
أفريقيا الوسط لقم أعمال اللصوصي وقطي الطرييق الي ين ييدع أهني أوقفيوا صي فين وأحيد
أعضيياء املعارضي أثنيياء تلي املظيياهر  .وأُبلغي أيضي ا عيين حيياالت القييب واالحتجيياز التعسييفين
وك ي ل التع ي يب عل ي أيييد عناصيير ميين ه ي ا املكتييب وه ي األعمييال الييي أاثت إىل الوفييا يف
وتوج ي االنتبيياه أيض يا إىل بييطء العملي ي القضييائي يف سييجن بيمبييو حي ي تنتظيير
بع ي ا يياالتّ .
النساء مقابل قاض ملد عد شهور .وتدعو السلطات املختص إىل اإلسرا إبجيراء حتقيقيات يف
ه ي ه االاثعيياءات ومعاقب ي املس ي ولن يف حييال أت ّكييدت ص ي تها .وحت ي شييعب حقييو اإلنس ييا
التابعي لبعثي مينوسييكا علي تعزيييز عمليييات رصييد أميياكن االحتجيياز ووضي تقييارير عيين الوضي يف
ه ه األماكن ابنتظا .
 -5٠وال تزال اخلب املستقل تشعر ابلقلق لوجواث أماكن احتجاز غ قانوني  .وتشيعر ابلقليق
صر ال ين حيتجزو تبعا ل ل اثائما يف األماكن نفسها الي
أيضا لعد وجواث مراكز خاص ابل ُق َّ
حيتجز فيها الكبار ال سيما يف املناطق الداخلي من البلد وهو ما يشك انتهاكا للصكو الدولي .
 -5١وممييا يسيياه يف اسييتمرار اإلف ي ت ميين العقيياب يف مجهوري ي أفريقيييا الوسييط عييد وج يواث
قضا وموظف إاثار السجو مثلما الحظ ذل اخلب املستقل يف ابنغاسو م خرا .وابلفع
ف ه ا الوض يشج استمرار االنتهاكات ويشج أحيياتا ظهيور نظيا ميوا ٍز للعدالي ميكين أ
يكو مصدرا للكث من التجاوزات .ورغ وع اخلب املستقل أب انعدا األمين قيد يثيين بعي
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القضا عن االلت ا ابملناطق الي ُعيّنوا فيها فض ا عن املشاك اللوجستي واملااثي اليي يواجهوهنيا
فه تدعو القضا إىل املسامه يف اح ا حق اجلمي يف اللجوء إىل العدال ويف من االنتهاكات.

دال -أعمال العنف اجلنسانية
 -5٢تظي ي أعم ييال العن ييف اجلنسي ي املرتبطي ي ابلصي يراعات تش ييك مص ييدر قل ييق كبي ي للخبي ي
املستقل  .وت ح أ اتفا الس ينص عل واجب مجي املوقعن مني أعميال العنيف اجلنسيي
واجلنساني ومعاقب مرتكبيها وضما عيد إجياز أ عفيو فعلي عين ميرتكي هي ه االنتهاكيات
والتشجي عل مشارك النساء يف عملي الس واملصا مشارك حثيث .
 -53ويعتقييد أ أط يراف الن يزا ال سيييما اجلماعييات املسييل مدان ي ابرتكيياب العديييد ميين
حاالت العنف اجلنس املرتبط ابلصيراعات وخصوصي ا حياالت االغتصياب وحمياوالت االغتصياب
والسخر اجلنسي والزوا القسر  .ويف اجلنوب الشرق للبلد ال كا مسرح ا ألعميال العنيف
املتكرر بن ميليشييا أنيي  -ب كيا واالحتيااث مين أجي السيل يف أفريقييا الوسيط يف عيا ٢٠١8
يعتقييد أ معظي النسيياء والفتيييات ال ئي يييدع أهنيين تعرضيين ألعمييال االغتصيياب الييي ارتكبتهييا
أطي ي يراف الني ي يزا ج ي ييرى ت ي ييوقيفهن أثن ي يياء ت ي ييوجههن إىل املي ي يزار أو أثن ي يياء في ي يرارهن إىل أم ي يياكن آمني ي ي
( S/2019/280الفقر .)35
 -54واإلب ي عيين حيياالت العنييف اجلنس ي يبق ي تقص ي ا يف الغالييب .فف ي الف ي املشييمول
ابلتقرييير أ ميين  ١متوز/يولي ي  ٢٠١8إىل  3٠حزيرا /يوني ي  ٢٠١9عل ي سييبي املثييال تييته
اجلماعات املسل مث ميليشيا أني  -ب كيا واالحتيااث مين أجي السيل واجلبهي الشيعبي وحتيالف
اجلبه الشعبي وا رك الوطني ومجاع املطالب الث ث ابملس ولي عن  ٢٢6حال انتها جنس
وه ي ابألسييا أعمييال اغتصيياب وق ي ض ي يتها  ٢79شخص ي ا ( ١64ام يرأ و ١٠9فتيييات و4
أطفال ورج ).
 -55ويعتقييد أ عناصيير اتبعيين للدول ي وابألخييص ميين الق يوات املسييل ألفريقيييا الوسييط
مس ولن عن أربع حوااث اغتصاب وقع ض يتها س فتيات وامرأات أثناء الف نفسها.
 -56ويف كث من األحيا حيج الض ااي عن الشكوى خوف ا من االنتقا ووصمه ابلعار.
وفض ا عين ذلي في القيدرات املتاحي ل سيتجاب هلي ه ا ياالت طبيي ا وقضيائي ا ونفسيي ا حميدواث
للغاي .
 -57وترحييب اخلبي املسييتقل ابلتوقيي يف  3١أاير/مييايو  ٢٠١9علي الييب املشي بيين
مجهوري ي أفريقيييا الوسييط ومنظم ي األم ي املت ييد بشييأ من ي ومكاف ي أعمييال العنييف اجلنسييي
املرتبط ي حبيياالت الن يزا وذل ي بنيياء عل ي إ يياح ميين املمثل ي اخلاص ي املعني ي ابلعنييف اجلنس ي يف
حيياالت الن يزا  .وت كييد ه ي ه األخ ي األمهي ي الييي توليهييا سييلطات أفريقيييا الوسييط هل ي ه املسييأل
واستعدااث منظم األم املت د لتعزيز تعاوهنا يف ه ا اجملال.
 -58وقييد شيير الفريييق القطيير للعم ي اإلنسيياين أيض ي ا يف حتديييد املنيياطق األكثيير تضييررا ميين
العنيف اجلنسي مين أجي تكيييف تيداب ا مايي وتعزييز األمين علي سييبي األولويي  .وقيد أُقييي يف
العاصم ابنغ أيضا مركز متعداث األغراض الستقبال الض ااي.
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 -59وأج ي ييرت اخلبي ي ي املس ي ييتقل يف ك ي ييانو الثاين/ين ي يياير  ٢٠١9زاير إىل الوح ي ييد املختلطي ي ي
للت ييدخ السي يري وقمي ي العن ييف اجلنسي ي املم ييار علي ي النس يياء واألطف ييال .وترّك ييز هي ي ه الوح ييد
املكون ي ميين أف يرااث ميين الشييرط والييدر عل ي اإلصييغاء إىل السييكا ومحييايته ميين أج ي
اخلاص ي
ّ
رفيياهه  .وأييت إنشيياء مركييز املشييور النفسييي ضييمن الوحييد املختلطي تلبيي الحتياجييات الضي ااي
يوجهو عل إثير ذلي إىل املصياحل املناسيب وفقيا لطبيعي املشيكل اليي يعيانو منهيا .ورغي
ال ين َّ
افتقييار ه ي ه الوحييد إىل الوسييائ اللوجسييتي ف ي كثيير ال ي اثاث عليهييا ي كييد مييدى االهتمييا ال ي
يوليي النييا هلي ه الوحييد  .لي ا تييدعو اخلبي املسييتقل ا كومي إىل اعتمييااث مراسييي تعييين مييوظف
ه ي ه الوحييد وإاثرا ه ي ه امل سس ي يف ميزاني ي الدول ي  .وتش ييج خمتلييف اهليئ ييات القضييائي عل ي
متابع ي امللفييات الييي حتييال إليهييا متابع ي فعال ي وحثيث ي ميين أج ي حصييول الض ي ااي عل ي العدال ي
بفعاليي ي  .وت ييدعو اخلبي ي املس ييتقل أيضي ي ا إىل وضي ي إط ييار للتع يياو ب يين الوح ييد املختلطي ي ووح ييد
الشرط القضائي اخلاص التابع للم كمي اجلنائيي اخلاصي لكي يتسيىن لوحيد الشيرط القضيائي
االستفااث بسهول وبفعالي من خرب الوحد املختلط .
 -6٠وت ييدعو اخلبي ي املس ييتقل ا كومي ي إىل النظ يير يف إمكانيي ي تعي يين مستش ييار خ يياص مع ييين
ابلعنف اجلنس املرتبط حباالت النزا ضمن جمل رئي الوزراء مين أجي اثعي تنفيي االلتزاميات
املقطوع يف ه ا اجملال.
 -6١وفيمييا يتعلييق ابالاثعيياءات بوقييو أعمييال اسييتغ ل وانتهييا جنسييين ميين جانييب القيوات
الدولي فيبدو أ األثر الراثع للتداب اليي اختي ها األمين العيا عمي ا بسياسيت املتمثلي يف عيد
يج يف عيا ٢٠١9
التسامح مطلق ا يف ه ه املسأل قد أتكد .فوفق ا للمعلوميات اليواراث فقيد ُس ّ
عشيير ااثعيياءات تتعلييق ابالسييتغ ل واالعتييداء اجلنسييين ميين جانييب أف يرااث اتبعيين لبعث ي مينوسييكا
( S/2019/498الفقر  .)78عل أ اخلب املستقل أتسف لعد اإلع عن نتائ الت قيقات
يج منظمي
الييي أُجريي إال فيمييا نييدر وأل هي ه الت قيقييات قلمييا أفضي إىل إاثاني اجلنييا  .وتشي ّ
األمي املت ييد عل ي مواصييل جهواثهييا بشييأ هي ه املسييائ كمييا تشييج الييدول املعني ي علي فييتح
حتقيقي ييات مي ييى أث ي ي ت ااثعي يياءات يف ه ي ي ا الصي ييداث م ي ي ا ي ييرص عل ي ي جع ي ي حقي ييو الض ي ي ااي
واحتياج يياهت يف ص ييمي إجراءاهت ييا .وينبغي ي تق ييدمي ال ييدع امل ييايل وكي ي ل العي ي النفسي ي هلي ي الء
الضي ااي الي ين ينتمييو يف الغالييب إىل بيئييات متواضييع للغايي لتمكييينه ميين املشييارك بفعاليي يف
الت قيقات وا ضيور إىل أمياكن اسيتجواهب ومسياعدهت مب مجين وحميامن مين بدايي تفياعله مي
احملققن والتك ّف أبموره قب اإلجراءات وأثنائها.

هاء -حقوق املرأة
 -6٢يف كانو الثاين/يناير وحزيرا /يوني  ٢٠١9التق اخلب املستقل مبجموعات نسائي
يف ابنغ ي ي ويف ابنغاس ييو .وكان ي ي مس ييألي املش ييارك السياس ييي للم ي يرأ والنه ييوض ابمل ي يرأ يف حمي ييور
املناقشات .وعمل جمموعيات النسياء هي ه أيضي ا علي تعبئي أنفسيهن مين أجي التعرييف ابتفيا
الس يف إطار محل أوىل من األنشط يف  ١6حمافظي يف البليد تبعهيا انتقيال  3٢مجعيي نسيوي
إىل خمتلف أحناء البلد ملواصل ه ا العم .
 -63وحتسييب ا ل نتخيياابت املقبل ي تب ي ل النسيياء القائييدات أيض ي ا جه يواثا متضييافر ميين أج ي
حتقيق أقص قدر من مشارك النساء بصفتهن مرش ات وتخبات.
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 -64وابلنظر إىل الصعوابت املالي ووطأ التقاليد شداثت النساء االيت جرت مقابلتهن عل
الت ييدايت املرتبط ي إباثمييا النسيياء الريفيييات بوج ي خيياص .وأشيير مجيع ي ا إىل االحتياجييات ميين
حي ي الت ييدريب يف القي ييااث النس ييوي وال ييدع املق ييرر هب ي ا اخلص ييوص يف إط ييار مش ييرو مم ي َّيول م يين
صييندو اثع ي السييل  .وش ي ّداث أيض يا عل ي أ النسيياء ال ميلكيين يف العييااث وتئييق اهلوي ي  .وينبغ ي
إطي محلي لتسييوي وضييعي ا الي املدنيي وميينح وتئييق اهلويي للنسيياء لكي يكيين مواطنييات علي
قد املساوا م الرجال.
 -65أما عل الصعيد امل سسايت فيق ح القرار األخ الي اخت تي احملكمي الدسيتوري يف 5
حزيرا /يوني ي  ٢٠١9بشييأ مطابق ي القييانو املتضييمن قييانو االنتخيياابت إاثخييال أوج ي حتس يين
معترب من أج فعاليي متتي النسياء حبقهين يف املشيارك الكاملي يف ا ييا العامي  .وعمي ا ابلقيانو
رقي  ٠٠4-١6املي ر  ٢4تشيرين الثيياين/نوفمرب  ٢٠١6الي قييرر املسياوا بيين الرجيال والنسيياء
يف مجهوري ي أفريقي ييا الوس ييط ق ييررت احملكم ي اس ييتكمال ق ييانو االنتخ يياابت وجع ي توقي ي مجي ي
املييدرجن يف أ قائمي انتخابيي النتخيياابت اجمللي التشيريع وجملي الشيييو واجملييال اإلقليميي
املتعداث املقاعد إجبارايا .وألغ احملكم أيض ا من قانو االنتخاابت املعيار ال يش رب من ك
مرشييح النتخيياابت جمل ي الشيييو أ يكييو حاص ي ا عل ي شييهااث عليييا بدرج ي الليسييان عل ي
األق ومتمتعا خبرب مهني ملد عشر سينوات علي األقي يف اجملياالت االقتصيااثي أو السياسيي أو
االجتماعي أو الثقافي  .وقررت احملكم أيض ا توحيد مبل الواثيع ابلنسب ألعضاء جمل الشييو
والن يواب .وكييا ه ي ا املبل ي حمييداثا يف األص ي بي ي  5٠٠ ٠٠٠فرن ي ميين فرنكييات اجلماع ي املالي ي
األفريقيي فخ ِّّفي إىل  ٢5٠ ٠٠٠فرني ميين فرنكييات اجلماعي املاليي األفريقيي  .وجتييدر اإلشييار
إىل أ أ ق يرار قضييائ أو تنظيم ي ال يراع ي شييررب املسيياوا يعييد غ ي اثسييتور وقييد أاثرج ي
احملكم ي التصييوي عل ي الق يوائ ابلنسييب النتخيياابت اجملل ي التش يريع وجمل ي الشيييو واجملييال
اإلقليمي والبلدي وأ ّكدت أ أ قائم ينبغ أ تض ما ال يق عن  35يف املائ من النسياء
عم ا بقانو املسياوا  .ويينص قيانو االنتخياابت علي أني يف حيال ثبتي اسيت ال مراعيا حصي
الي 35يف املائ ينبغ للم كم أ تفص حبسب ك حال عل حد يف مقبولي القائم حم النظر.

واو -حالة األطفال والشباب
 -66ال ي ي يزال األطفي ييال ُعرض ي ي لقصي ييور يف ا ماي ي ي ال سي يييما بسي ييبب االنفصي ييال األسي يير
وجتنيييده واسييتعماهل ميين قب ي اجلماعييات املسييل والعنييف اجلنس ي واالسييتغ ل وغ هييا ميين
املمارسات الضار مث اهتامه ابلس ر وتشوي األعضاء التناسلي لإلت واليزوا املبكير .ففي
الف من تشرين األول/أكتوبر وكانو األول/اثيسمرب  ٢٠١8أُبل عين  9١انتهيا جسيي وقي
ض ي ي يتها  75طف ي ي ا  63 -يف املائ ي ي مي يين الفتيي ييا و 37يف املائ ي ي مي يين الفتيي ييات .وعل ي ي وج ي ي
الت ديييد ُسييج وقييو  ١9حال ي قت ي فض ي ا عيين  ١3حال ي انتهييا جنس ي و ١٢حال ي جتنيييد
واستعمال أطفال يف الصراعات املسل  .وقد ارتكب ه ه االنتهاكات يف غالبيتها العظم من
قب اجلماعات املسل .
 -67ويبقي ي انع ييدا األم يين يش ييك حت ي ٍيد كبي ي ٍ ص ييول األطف ييال املت ييأثرين ابلصي يراعات علي ي
التعلي  .فف الف ما بن أيلول/سيبتمرب  ٢٠١8وشيبارب/فرباير  ٢٠١9أُغلقي  363مدرسي
يج أكث يير م يين ١٠٠
منه ييا  ٢34تعرضي ي للهج ييو أو ج ييرى احت هل ييا .ومني ي ع ييا ُ ٢٠١7س ي ّ
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هجيو علي النظيا التعليمي ( .)٢ومين ذلي علي سيبي املثيال ُهنبي وأُحرقي مخي مييدار يف
اباتنغافو يوم  3٠و 3١تشرين األول/أكتوبر .٢٠١8
 -68وبصييرف النظيير عيين الن يزا ميين امللييح اختيياذ تييداب لضييما متت ي أطفييال مجهوري ي أفريقيييا
الوس ييط حبق ييوقه متتعي ي ا ك ييام ا مبراع ييا أم ييور منه ييا بوجي ي خ يياص التوص يييات ال ييي ق ييدمتها جلني ي
حقييو الطفي يف م حظاهتييا اخلتاميي خبصييوص التقرييير الييدور الثيياين جلمهوريي أفريقيييا الوسييط
( .)CRC/C/CAF/CO/2وتتمث املرحل األوىل ا امس يف اعتمااث وسن قانو محاي الطفول  .وتواث
منسق وشام إزاء املسائ املتصل ابألطفال
اخلب املستقل أيضا التأكيد عل أمهي األخ بنه ّ
املخييالفن للقييانو  .وأتسييف لعييد وج يواث إىل يومنييا ه ي ا حميياك خاص ي ابألطفييال وأن ي يف حييال
صر.
خمالف القانو ف األطفال حيتجزو م الكبار .ويوجد مركز واحد فقط إلعااث أتهي ال ُق َّ
 -69وتواص اخلب املستقل إي ء اهتما خاص ال الشباب يف مجهوريي أفريقييا الوسيط .
ونظرا ال الضيعف اليي يعيشيوهنا فعيااث ميا يقعيو ضي ااي لكينه يشيكلو أيضي ا خيزاتا تلجيأ
إليي ي اجلماع ييات املس ييل لتجني ييده  .والتقي ي اخلبي ي املس ييتقل أثن يياء كي ي واح ييد م يين زايراهت ييا
مبجموعييات ميين الشييباب ال ي ين كييانوا اثائم يا يعي ّيربو بوضييوح عيين حيياجته إىل التعلييي والتييدريب
والعم ي  .وحت ي اخلب ي املسييتقل سييلطات أفريقيييا الوسييط عل ي تعزيييز املبييااثرات القائم ي يف ه ي ا
اإلطييار وجع ي االسييتثمار يف الشييباب إحييدى أولوايهتييا .وه ي ا االسييتثمار سيييم ّكن ميين مكاف ي
تعطّ الشباب الناج عن تفش البطال يف صفوفه ومن مث تقليص احتماالت وقوعه عرضي
خلطيياابت املتطييرفن وللت عييب هب ي ميين قب ي ال ي ين ال يشييك السييل أولوي ي ابلنسييب هل ي  .فييبع
الشييباب ال ي ين جييرى تس ييرحيه يع يواثو إىل مح ي الس ي ح ألهن ي ب ي عم ي  .ومسيياند الش ييركاء
الدولين مبن فيه القطا اخلاص أمر ضرور ليدع هي ه العملييات وللتشيجي علي االسيتقرار
وإحي ل سي اثائي يف البليد .وتوصي اخلبي املسيتقل حالييا اب يرص علي أخي مسيأل الشييباب
يف االعتب ييار بفعاليي ي يف إط ييار املش يياري االقتص ييااثي عل ي امل ييدى القصي ي وك ي ل املش يياري ال ييي
تتطلب يدا عامل مكثف للغاي .

زاي -احلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية
 -7٠حتتي مجهوريي أفريقيييا الوسييط الرتبي مييا قبي األخي ( )١88يف ال تيييب العييامل وفق ي ا
مل شر التنمي البشري لعا  .٢٠١8وقد تفاق مستوى الفقر اهليكل م تكرار عملييات التش ّيراث
املكثييف للسييكا وفقييداهن القييدرات عل ي اإلنتييا حي ي ارتف ي مسييتوى االفتقييار إىل القييدرات
اإلنتاجي من  6٢يف املائ يف عا  ٢٠٠8إىل  75يف املائ يف عا .٢٠١7
 -7١ففيمييا يتعلييق اب ييق يف الغي اء علي سييبي املثييال ذكييرت الدراسي االستقصييائي العاملي ي
الصااثر يف كانو األول/اثيسمرب  ٢٠١8بشأ األمن الغي ائ أ حنيو  ٢.١ملييو نسيم  -أ
نصف السكا تقريب ا  -يواجهو اجملاع  .وه ا الوض ا ر مين سيوء التغ يي امليزمن مسيتمر يف
البلد من ما يقرب من عشرين عاما ع و عل ما يصاحب ذلي مين انعكاسيات خطي مثي
__________
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قصور النمو املعيريف واألاثاء املدرسي وارتفيا معيدل الوفييات وضيعف القيدر اإلنتاجيي للكبيار
وعد كفاي فرص ا صول عل التعلي (.)3
تث امل شرات قلقا ابلغا أيضا .ومين ذلي أ معيدل وفييات املوالييد
 -7٢ويف اجملال الص
بل ي ي  88.5عي يين ك ي ي  ١ ٠٠٠والاث يف حي يين بل ي ي ه ي ي ا املعي ييدل  ١٢3.6عني ييد األطفي ييال اثو
اخلامس ( )4وه ه الوفيات تعزى ابلدرج األوىل إىل أسباب ميكن تفااثيها .ويبق اجملال الص
أحييد اجمليياالت الييي تظي احتياجييات البلييد فيي هائلي بسييبب العوائييق املسييت كم املتعلقي بفييرص
ا صول عل اخلدمات الص ي وظهور ظروف مواتي النتشار األمراض مث االلتهاب الكبد
’هيياء‘ وجييدر القييرواث وا م ي الصييفراء .وأعييرب وزييير الص ي عيين قلق ي إزاء ع يواث اإلصيياب بشييل
األطفييال وإزاء الوقييوف عل ي حيياالت اإلصيياب بف ي و إيبييوال يف بلييد جميياور وهييو مييا ينطييو عل ي
خطر انتشاره يف مجهوري أفريقيا الوسط  .عل أ اخلب املستقل تسل عل غرار ما أ ّكده الوزير
أب الصي متثي مشييكل وورقي راحبي يف آ معيا ميين حيي أ أميياكن اخلييدمات الصي ي تشييك
مساحات يتجسد فيها التماس االجتماع ال ميكن أ يشك بدوره بوتق ا للسل واملصا .
 -73وقييد اس ي ع مسييأل االحتياجييات اهلائل ي إىل املسيياعد النفسييي االجتماعي ي للض ي ااي
وخمتلييف ش يرائح الس ييكا اهتم ييا اخلب ي املس ييتقل م يير أخ ييرى .ف ييأثر الص ييدمات ال ييي تع ييرض هل ييا
السكا بسبب سنوات عدييد مين ا يرب والعنيف جييب أ يكيو يف صيلب االهتماميات أل
إجيييااث ا لييول هلي ا الوضي هييو السييبي الوحيييد لتمكيين شييعب أفريقيييا الوسييط ميين التقييد بثبييات
وس ييكين حن ييو الع ييي املشي ي واملص ييا وم يين مث السي ي ال ييدائ  .وحت يييط اخلبي ي املس ييتقل علمي يا
ابالهتمييا ال ي تولي ي سييلطات أفريقيييا الوسييط هل ي ه املسييأل وهييو مييا جتسييد يف العم ي اجلييار
لوض ي سياس ي بشييأ الص ي العقلي ي  .وحت ي الشييركاء عل ي النظيير يف ه ي ه املسييأل عل ي سييبي
األولويي لييدى تقييدميه الييدع جلمهوري ي أفريقيييا الوسييط ميين أجي تيسي إجيييااث ا لييول السيريع
ال سيييما يف املنيياطق الداخلي ي للبلييد وزاياث عييداث الييدورات
الرامي ي إىل مضيياعف مراكييز الع ي
وإىل جماني الع .
التدريبي النوعي املقدم ملوظف القطا الص
 -74ويقتض ي اسييتدام الس ي العم ي عل ي س ييبي األولوي ي الختيياذ إج يراءات كفيل ي بتهدئ ي
التوترات وقااثر عل بع التنمي يف البلد .وتشداث اخلب املسيتقل علي ضيرور جعي حميور هي ه
اجلهواث هو اإلنسا وأ تكو مطي للعدال االجتماعي  .وتشيهد اخلطي الوطنيي ل رتقياء ابلسيل
وتعزيزه أبمهي التداب املطلوب اختاذها .وجيير شيق طرقيات يف شيال غيرب البليد وشيرق  .وفضي ا
عيين ذل ي ميين املتوق ي إط ي مشيياري هياك ي أساسييي يف جمييال الطيير ومشيياري كييربى أخييرى
للقط ي يياعن الصي ي ي والزراعي ي ي  .ويف الفي ي ي م ي يين  ٢٠١4إىل  ٢٠١8اس ي ييتفااث حن ي ييو ١9 ٠٠٠
ش ييخص م يينه  39يف املائي ي نس يياء م يين مش يياري أش ييغال تتطل ييب ي ييدا عاملي ي كثيفي ي يف س ييب
حمافظات .لكن ينبغ تعمي ه ه املشاري عل ال اب الوطين أبسيره ومين املتوقي تسيري عمليي
تنفي خمتلف أركا اخلط الوطني ل رتقاء ابلسل وتدعيم .
__________

()3
()4
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رابع ا -احلالة اإلنسانية
ألف -مالحظات
 -75ال ي يزال امل ييدنيو ي ييدفعو مثن ي ا ابهظ ي ا م يين ج يراء اس ييتمرار العن ييف .ف يزاياث عل ي ظ ييروف
املعيش ييي الص ييعب نتيجي ي التشي يريد القس يير ال ي ي يزال وجي يواث العناص يير املس ييل يف مواقي ي تواج ييد
املشراثين يث خماطر مج تع ّقد محاي ه الء املشراثين ال سيما بسبب فرض ضرائب غ قانونيي
والعن ييف اجلنس ي ي وح يياالت التوقيي ييف التعسي ييف وح يياالت القت ي ي وجتني ييد الشي ييباب واألطفي ييال
الستعماهل جنواثا.
 -76ويشي مخسي وسييتو تقييمي ا أجرت ي جهييات عاملي يف ا قي اإلنسيياين يف الف ي مييا بيين
أيلول/سييبتمرب  ٢٠١8وشييبارب/فرباير  ٢٠١9إىل تييدهور الوض ي اإلنسيياين يف البلييد ال سيييما يف
منيياطق اجلنييوب الشييرق  .ويعتييرب العيياملو يف ا قي اإلنسيياين أ  ٢.9مليييو نسييم أ  63يف
املائ من سكا البلد منه  5١يف املائ أطفال ال يزاليو يف حاجي إىل مسياعد إنسياني وإىل
ا ماي  .ويف ه ه التقييمات ُح ّداثت جماالت ا ماي والص واألمن الغ ائ عل أهنا جماالت
االحتياجات الرئيسي (.)5
 -77وق ييد أطل ييق فري ييق األم ي ي املت ييد القط يير ن ييداءا يف آذار/م ييار  ٢٠١9لتق ييدمي اثع ي ي
مببل  ١65مليو اثوالر من اثوالرات الوالايت املت د بصف عاجل ملواجه الوض .

ابء -الالجئون واألشخاص املشردون
 -78لق ييد ّأاثت األزمي ي العس ييكري والسياس ييي ال ييي تعص ييف جبمهوريي ي أفريقي ييا الوس ييط مني ي
عييا  ٢٠١3إىل مجل ي أمييور منهييا بوج ي خيياص تش يريد السييكا بصييور مكثّف ي  .ويبل ي عييداثه
حالي ا  6١3 ٠3١مشراثا اثاخ البليد و 598 963الجئي ا إىل البليدا السيت اجملياور  .وعلي إثير
حتسن الوض األمين يف بع املناطق أُحيط اخلب املستقل علمي ا أب أكثير مين ١١5 ٠٠٠
الجي عييااثوا طوعيا وأ  4 57٠الجئيا تلقي املسيياعد يف عييا  ٢٠١8للعيواث إىل الييوطن .ويف
الف نفسها عااث  ٢57 3١١مشراثا اثاخليا إىل أماكنه األصلي و/أو إىل اثايره طوعا .وه ا
االجت يياه حن ييو الع يواث مس ييتمر يف ع ييا  ٢٠١9عل ي م ييا يب ييدو بع يواث  4٠7الجئ يين و48 9١5
مشراثا اثاخلي ا طواعي  .وفض ا عن ذل يبدو أ عداثا متزاييدا مين األشيخاص يطليب املسياعد
للعواث إىل اثايره مثلما الحظ ذل اخلب املستقل يف ابنغاسو.
 -79وفيمي ييا يتعلي ييق ابإلطي ييار القي ييانوين ال ي ي يسي ييمح بتنظي ييي وإاثار عمليي ييات إعي ييااث الجئ ي ي
أفريقي ييا الوس ييط م يين البل ييدا اجمل يياور طوعي يا إىل ال ييوطن ترح ييب اخلب ي املس ييتقل ابلتوقي ي عل ي
اتفاقات ث ثي بين سيلطات أفريقييا الوسيط وحكيومي الكيام و ومجهوريي الكونغيو الدميقراطيي
ومفوضي األم املت د السامي لش و ال جئن .فب سب املفوضي السيامي أعيرب ميا ال يقي
عيين  5 5٠٠الج ي يف الكييام و و 4 ٠٠٠الج ي يف مجهوري ي الكونغييو الدميقراطي ي و4 ٠٠٠
يف الكونغو عن رغبته يف العواث إىل الوطن طوعا.

__________

()5
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 -8٠وحت اخلب املستقل ا كومات املعني عل التأكد لي من الطاب الطوع لعملييات
الع يواث ه ي ه فقييط ب ي ميين س ي ها يف ظييروف آمن ي ومراعي ي لكرام ي العائييدين أيض ي ا .وقييد أُبلغ ي
اخلبي ي املس ييتقل أثن يياء بعثته ييا يف حزيرا /يونيي ي  ٢٠١9أ بعثي ي مينوس ييكا والع يياملن يف جم ييال
املساعد اإلنساني وجمال التنمي يعكفو عل اثع حكوم أفريقيا الوسيط علي هتيئي الظيروف
ال زم للعواث الطوعي وإلعااث اإلاثما االجتماع االقتصااث للمشراثين وال جئن.

خامسا -مكافحة اإلفالت من العقاب والعدالة النتقالية
 -8١الحظ ي اخلب ي املسييتقل أثنيياء زايراهتييا اثعييو مجي ي األط يراف الفاعل ي بقييو إىل إهنيياء
اإلف ت من العقاب .وقد استنتج من ذل أ العدال واجليرب ضيروراي يف تسيوي أزمي أفريقييا
الوسط ومها يشك عنصرين حامسن كفيلن بضما جناح عملي الس .
 -8٢ويف اجمل ييال القض ييائ تش ييعر اخلبي ي املس ييتقل ابلقل ييق أل اس ييتعااث سلس ييل اإلجي يراءات
العقابي ي عل ي كام ي ال ي اب الييوطين مل يت ق ييق بع ييد بص ييور فعلي ي وال تل ييي طموح ييات الس ييكا .
وال ت يزال مسييأل إف ي ت م يرتكي انتهاكييات حقييو اإلنسييا تشييك مصييدر قلييق ابل ي  .فقييدرات
وسييب س ي اهلياك ي القضييائي والعقابي ي الوطني ي خييار العاصييم ابنغ ي مييا زال ي حمييدواث  .فميين
بن  ٢7حمكم مين الدرجي األوىل وحمكمي اسيتئناف بيدأت  ١5منهيا عملهيا منهيا  ١3خيار
ابنغ ( S/2019/147الفقر .)45
 -83والحظي اخلبي املسييتقل أثنيياء بعثاهتييا األخي أ عمليييات التفكي اجلييار يف البلييد
بشييأ أمهي ي انسييجا اإلج يراءات يف جمييال العدال ي وتكاملهييا يسيياعد عل ي تعزيييز النظييا القضييائ
برمت (احملكم اجلنائي الدولي واحملكم اجلنائي اخلاص واهليئات القضيائي العااثيي ) لكي يكيو
أكثر فعالي .
 -84وأُبلغي اخلبي املسييتقل أثنيياء لقاءاهتييا مي مجعيييات الضي ااي أ العمي جييا ٍر لت ديييد
وإحصيياء الضي ااي .وسيييكو هي ا العمي حامسي ا يف مسيياعد اجلمعيييات علي االسييتعدااث وتنظييي
نفسييها أمييا اهليئييات القضييائي  .لكيين نقييص التمويي املخصييص ملبييااثرات اثعي الضي ااي اسييتوقف
اخلبي املسييتقل الييي تييدعو املنظمييات غي ا كوميي الدوليي وكي ل الشييركاء الفنييين واملييالين إىل
تعزيز جهواثه يف ه ا االجتاه.
 -85وفيمييا يتعلييق بنظييا السييجو فقييد أقييرت ا كوم ي يييو  9كييانو الثاين/ينيياير ٢٠١9
اس اتيجي وطني لنز الس ح وأقرت يف الوق نفس سياسات تتعلق بصي السيجناء وإعيااث
إاثميياجه وقييد أعييدهتا بييدع ميين بعث ي مينوسييكا .واهن ي السييلطات عملي ي توظيييف  ١5٠عييوتا
جديييدا يف السييجو املدني ي  .وسيسيياعد نشيير ه ي الء العناصيير املييدربن يف تعزيييز فعالي ي العدال ي يف
مجي أحناء البلد.
 -86ويف كييانو الثاين/ينيياير  ٢٠١9شييارك اخلب ي املسييتقل يف ورش ي عمي بشييأ تنشيييط
عمليي ي العدالي ي االنتقالي ي ي ش ييار فيه ييا حن ييو  6٠مش يياركا ينتس ييبو إىل ا كوم ي ي واجملتمي ي امل ييدين
ومنظمات اثولي والسل الدبلوماس  .وقد مس ورش العم ه ه ابلت ك أبوج التقيد اليي
حتقق يف جمال اإلصي حات امل سسيي ومنهيا عملييات نيز السي ح والتسيريح وإعيااث اإلاثميا
وإعااث املهجرين وإص ح القطا األمين وإنشاء احملكم اجلنائي اخلاصي وإعيااث تنظيي حمياك
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اجلنيياايت وإنشيياء جلييا حملي ي للسييل ووضي اس ي اتيجي ميين أجي حلييول اثائمي ال ي املشيراثين
اثاخليي ي ا وال جئ يين .وم يين ب يين توص يييات هي ي ه الورشي ي الحظ ي ي الت ييدايت املتمثلي ي يف محاي ي ي
الض ي ااي والشييهواث والتك ّف ي ابألطفييال ال ي ين انتزع يوا ميين اجلماعييات املسييل واعتمييااث قييانو
ماي الطفول وبصور أع تفعي عدال األحدا وك ل وض اس اتيجي يف جمال االتصال
بشأ الب عن ا قيق من أج املصا والسل .
 -87ومث تطور إجيايب يتمث يف إقام م سسات رئيسي يف جمال العدال االنتقاليي يف األشيهر
األخي  .والعدالي االنتقاليي عمليي شييامل تضييطل فيهييا احمليياك العااثيي واحملكمي اجلنائيي اخلاصي
واحملكم اجلنائي الدولي وجلني ا قيقي والعدالي واجليرب واملصيا بيدور هيا  .وكيا إطي ييو 6
حزيرا /يونيي ي  ٢٠١9مش يياورات وطنيي ي إلنش يياء جلني ي ا قيقي ي والعدالي ي واجل ييرب واملص ييا خط ييو
إضافي يف االجتاه الص يح .عل أ اخلب املستقل ت ّكر أب عل ه ه املشاورات لك تكو
ذات مص ييداقي أ تش ييم أيضي يا الفئ ييات األكث يير ض ييعفا وال ييي قلّم ييا تستش ييار يف الع ييااث مثي ي
املش يراثين وال ي ين يعيش ييو يف من يياطق تئي ي فض ي ا ع يين املس يينن وذو اإلعاق ي  .وت ييدعو اخلب ي
املسييتقل إىل زاياث املسيياعد التقني ي املقدم ي إىل سييلطات أفريقيييا الوسييط لتنفي ي اس ي اتيجيتها يف
جمال العدال االنتقالي .
 -88ولتلبي حاج السكا إىل العدالي يتعين علي سيلطات أفريقييا الوسيط أ تسيتثمر يف
عصرن النظا برمت من أج ضما اآليت (أ) امت اهلياك األساسي املناسيب (ب) حصيول
احمل ييامن وم ييوظف الش ييرط القض ييائي والقض ييا وم ييوظف إاثار الس ييجو وغي ي ه علي ي الت ييدريب
لتمكييينه ميين أاثاء مهييامه ( ) جع ي الوسييائ اللوجسييتي واملااثي ي ال سيييما يف جمييال الطييب
الشييرع ويف جمييال محاي ي الض ي ااي والشييهواث يف املتنيياول .وجيييب أ تكييو مجي ي ه ي ه املبييااثرات
مص وب إبرااث سياسي واض جلع مسأل تلبي احتياجات الض ااي أولوي من األولوايت.
 -89ويف ه ا السيا تدعو اخلب املستقل اجملتم الدويل إىل اثع سلطات أفريقيا الوسط
بقييو ميين أج ي تعزيييز وعص يرن نظامهييا القضييائ وذل ي مبييدها ابمل يواراث املااثي ي والتقني ي املناسييب .
وتشج القطا اخلاص أيضا عل املشارك يف ه ه املبااثرات مين أجي تعزييز سييااث القيانو اليي
متث ي الضييما إلح ي ل جمتم ي منفييتح عل ي االسييتثمار وحي ي القييانو وكرام ي امل يواطن .وجيييب أ
يش ييك تعزي ييز ق ييدرات اجملتم ي امل ييدين أولوي ي أيض ي ا لك ي يك ييو ق ييااثرا عل ي مس يياعد الضي ي ااي
واملسامه يف اجلهواث الرامي إىل حتقيق العدال واملصا مسامه كامل .

سادسا -استنتاجات وتوصيات
ألف -مالحظات
 -9٠واجهت مجهورية أفريقيا الوسطى حتدايت كربى طوال السنوات الست اليت عملت
فيها خلبرية املستقلة على متابعة حالةة حقةوق اإلنسةان يف البلةد .وقةد زارت اخلبةرية املسةتقلة
مجهوري ةةة أفريقي ةةا الوس ةةطى مة ةرتني يف كة ة الس ةةنة عل ةةى األقة ة أثن ةةاء هة ة الس ةةنوات الس ةةت،
وأقامت حوارا وثيقا مع مجيةع اجلهةات الفاعلةة الرئيسةية داخة البلةد وخارجةه .وتثةين اخلبةرية
املستقلة على تعاون سلطات أفريقيا الوسطى معها تعاونا اثبتا وعلى متكنهةا مةن مقابلةة هة
السلطات على أعلى مستوى ملناقشة املسائ املتصلة بوليتهةا بصةورة منفتحةة .وتنةو أيضة ا
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ابلدعم ال ي قدمته هلا منظمة األمم املتحدة من خالل بعثةة مينوسةكا وفرية األمةم املتحةدة
القطري واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ،فضالا عن الشركاء الةدوليني اآلخةرين ،ل سةيما
الحتاد األفريقي وشىت املمثليات الدبلوماسةية ،مةن أجة تنفية وليتهةا .وأقامةت مةع خمتلةف
أصةةحاب ال ةةولايت يف إط ةةار اإلجة ةراءات اخلاص ةةة أيض ةا تع ةةاونا مط ةةردا بشة ة ن محاي ةةة حق ةةوق
اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى .وكان عملها مةع مجيةع اآلليةات املعنيةة ابإلجنةازات الةيت
حتققةةت يف مجهوريةةة أفريقيةةا الوسةةطى ،ومقره ةا يف نيويةةور  ،ل سةةيما مكتةةب األمةةني العةةام،
واألمانةةة العامةةة وغريهةةا مةةن وكةةالت األمةةم املتحةةدة ،واملمثل ةة اخلاص ةة لألمةةني العةةام املعنيةةة
ابلعنةةف اجلنسةةي يف حةةالت الن ةعا  ،واملمثل ةة اخلاص ةة لألمةةني العةةام املعنيةةة ابألطفةةال والن ةعا
املسةةل  ،واملستشةةار اخلةةاص لألمةةني العةةام املعةةين مبنةةع اإلابدة اجلماعيةةة ،قةةد جةةرى يف إطةةار
حةةوار منفةةت مبةةا عةةاد ابلنفةةع علةةى مجيةةع األطةرا  .ويف األخةةري ،تعةةرب اخلبةةرية املسةةتقلة عةةن
تقديرها للمئات مةن مةواطين ومواطنةات أفريقيةا الوسةطى الة ين شةاركوها آلمهةم وحتلةيالمم
وكة ل آمةةاهلم لبلةةدهم .وقةةد كةةان هةةدفها دوم ةا هةةو املسةةا،ة ،ابلةةدعوة واملناصةةرة ،يف زايدة
الوعي أب،ية محاية وتععيع حقوق اإلنسان من قب مجيع األطرا الفاعلة ،ويف تععيع اإلطار
القانوين واملؤسسي عن طري املساعدة التقنية والتعاون املطرد من جانب الشركاء الةدوليني.
مث إهنا سعت على الدوام إىل التشجيع على األخ مبنظور حقوق اإلنسان يف إطار مبةادرات
السالم واملساعدة يف التنمية.
 -9١لقد سال الدم مدرارا طوال ه السنوات ،وتنحين اخلبرية املسةتقلة إجةاللا ألرواح
الة ين فُقةدوا ومواسةةا اة للنةاجني يف آلمهةم .وتالحة اخلبةرية املسةتقلة ابرتيةةاح أن العديةد مةةن
التوصةةيات الةةواردة يف تقاريرهةةا املختلفةةة ُوضةةعت موضةةع التنفي ة  ،وتسةةوق علةةى ذل ة مثةةال
املشاورات الشعبية اليت أجراها حمف ابنغةي بشة ن املصةاحلة الوطنيةة يف عةام  ،2015حية
أبدى ممثلةو شةىت القطاعةات آراءهةم بشة ن القضةااي الكةربى الةيت ينبةين عليهةا السةلم ،وعقةد
اجتمةةاعي جديةةد ،واملصةةاحلة .وأجريةةت إصةةالحات لتععيةةع اإلطةةار املؤسسةةا  ،مبةةا يف ذل ة
إنش ةةاء اللجن ةةة الوطني ةةة ملن ةةع وقم ةةع جرمي ةةة اإلابدة اجلماعي ةةة وجة ةرائم احل ةةرب واجلة ةرائم ض ةةد
اإلنسةةانية ومجيةةع أشةةكال التمييةةع ،فض ةالا عةةن إنشةةاء اجمللةةس األعلةةى لالتصةةال وك ة ل  ،يف
اآلونة األخرية ،اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية .وه كلها إجنةازات مةن
املتوقع أن تساهم يف حتقي مستوى أفض من محاية حقوق اإلنسان.
 -9٢ويف جمةةال العدالةةة ،تشةةيد اخلبةةرية املسةةتقلة بتنفي ة هن ة شةةام ومتكام ة إزاء عمليةةة
العدالة النتقالية ،وذل بتنظيم مشاورات بش ن تطلعات السكان ،وإنشةاء احملكمةة اجلنائيةة
اخلاصة ،وإنشاء صنادي لتعويض الضحااي ،واعتماد نصوص مهمة مث قةانون املسةاواة بةني
الرجة وامل ةرأة وقةةانون محايةةة الضةةحااي والشةةهود وقةةانون اإلج ةراءات العسةةكرية .وتنةةو أيض ة ا
بتحديد مناط رايدة حي جيةري تطةوير مبةادرات مبتكةرة يف جمةال السةلم واألمةن .ويف هة ا
الصةةدد ،مثةةة مثةةال مدينةةة ابنغاسةةو ،الةةيت زارمةةا اخلبةةرية املسةةتقلة ثةةال م ةرات أثنةةاء وليتهةةا،
حي يتبني تنفي أنشطة منسقة سا،ت بشك واض يف حتسني الوضع األمين يف املنطقةة.
وهة ة ا ال ةةنه جيم ةةع ب ةةني نش ةةر ق ةةوات ال ةةدفا واألم ةةن وعناص ةةر اإلدارة العمومي ةةة ،والوج ةةود
العسةةكري لبعث ةةة مينوس ةةكا ،وتط ةةوير بة ةرام للح ةةد مةةن العن ةةف تت ةةي للش ةةباب الة ة ين أل َق ةةوا
السالح تعلم مهنة وتلقي املساعدة يف إطالق أنشطة مولدة للدخ .
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 -93وأثنةةاء اضةةطال اخلبةةرية املسةةتقلة بوليتهةةا ،دعةةت أيض ةا إىل مشةةاركة املنطقةةة بقةةدر
أكةةرب يف تسةةوية أزمةةة أفريقيةةا الوسةةطى وإىل زايدة اجملتمةةع الةةدوي مسةةاعدته يف جمةةاي األمةةن
والتنمية القتصادية.
 -94وميث اتفاق السالم املوقع عليه يف ابنغي يف  6شباط/فرباير  2019فرصة حقيقية
إلحةةالل السةةالم لسةةكان أفريقيةةا الوسةةطى ،لكةةن عمليةةة السةةالم لةةن تكل ة ابلنجةةاح إل إذا
نف ت مجيع أطرا النعا بنودها تنفية ا صةادقا ،وأُلقةي السةالح ،وتوقةف العنةف ،وسةادت
العدالة.
 -95ويتعةةني علةةى دول ةةة أفريقيةةا الوسةةطى مواصةةلة س ةةعيها لبس ة س ةةيادما علةةى الة ة اب
ال ةةوطين وذلة ة ابملض ةةي يف نش ةةر اإلدارة احلكومي ةةة يف مجي ةةع أحن ةةاء ال ةةوطن ،مبس ةةاعدة بعث ةةة
مينوسكا والشركاء اآلخرين .ومن املل أيض ا أن يلمس أفراد الشةعب اآلاثر اإلجيابيةة األوىل
لتفاق السالم ،أي تراجةع العنةف الة ي يتعرضةون لةه يومية ا ،وكة ل حتسةن فةرص احلصةول
على اخلدمات  -ل سيما اخلدمات الصحية والتعليمية  ،-طبقا لالسة اتيجية الةيت وضةعت
يف إطار اخلطة الوطنية للتعايف وبناء السالم .ومن املهم أيضا متكني دولة أفريقيا الوسطى من
أتمةةني سةةيادما ومحايةةة السةةكان ال ة ين يعيشةةون يف إقليمهةةا بتسةةهي حصةةول قةةوات الةةدفا
واألمن التابعة هلا على السالح.
 -96وأثناء الف ة املشمولة هب ا التقرير ،شةهدت حالةة حقةوق اإلنسةان تطةورا متقلبة ا بةني
التحسةةن والتةةدهور ،إذ ُسةةج عةةدد مرتفةةع مةةن النتهاكةةات يف عةةام  ،2018لكةةن لةةوح
تراجع ملحوظ يف ه النتهاكات يف النصف األول من عام .2019

ابء -توصيات
 -97تشةةيد اخلبةةرية املسةةتقلة بتنفية التوصةةيات الةةواردة يف تقاريرهةةا السةةابقة وتعيةةد أتكيةةد
تل اليت ل تعال تنتظر التنفي .
 -98وتوصي اخلبرية املستقلة أبن تتخ احلكومة ،بدعم من اجملتمع الدوي ،التدابري التالية:
إعط ةةاء األولوي ةةة لتنفية ة اتف ةةاق الس ةةالم ابعتم ةةاد هنة ة ق ةةائم عل ةةى حق ةةوق
(أ)
اإلنسةةان ،وملتمسةةة سةةبي التشةةاور واحلةةوار مةةع مجيةةع اجلهةةات الفاعلةةة الوطنيةةة ،ل سةةيما
اجملتمع املدين واألحعاب السياسية؛
(ب) بة ة ل م ةةا يل ةةعم م ةةن اجله ةةود لك ةةي يتس ةةى جلمي ةةع م ةةواطين مجهوري ةةة أفريقي ةةا
الوسطى ،مبن فيهم الالجئون ،أخ اتفاق السالم على عاتقهم؛
( ) املعاقبة على ارتكةاب أي إخةالل ابتفةاق السةالم مةىت وقةع ،وتقةدم اجلنةاة،
عند القتضاء ،إىل العدالة؛
(اث)
اتبا هن شام ؛
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(هي) مواص ةةلة اجله ةةود يف إط ةةار التع ةةاون دون اإلقليم ةةي والتش ةةاور م ةةع البل ةةدان
اجمل ةةاورة ملواجه ةةة التح ةةدايت املشة ة كة ،ل س ةةيما تلة ة املتعلق ةةة ابلتنقة ة الرع ةةوي ،واألم ةةن،
واملسائ اإلنسانية؛
(و) مواصلة اجلهود الرامية إىل كفالة محاية املدنيني ،وإعادة بس سلطة الدولة
يف مجيةةع أحنةةاء البلةةد ،وذل ة بنشةةر قةةوات األمةةن ومةةويفي اخلدمةةة املدنيةةة ،وك ة ل بتس ةريع
عملية نع السالح والتسري وإعادة اإلدماج وإعادة املهجرين وإصالح القطا األمين؛
(ز) تسة ةريع عجل ةةة اإلص ةةالحات املؤسسة ةاتية م ةةن أجة ة إع ةةادة إرس ةةاء س ةةيادة
القةةانون وإطةةالق بةةرنم طمةةوح لعص ةرنة نظةةام العدالةةة يف مجهوريةةة أفريقيةةا الوسةةطى ،وهةةو
مةةا يتطلةةب تنقةةي التش ةريعات الرئيسةةية ،واعتمةةاد قةةانون محايةةة الطفولةةة ،وجتةةرم النتهاكةةات
اجلسيمة حلقوق الطف يف حالت النعا املسةل  ،واعتمةاد قةانون املسةاعدة القانونيةة ،وبنةاء
قدرات املويفني ،وتعويد اهليئات القضةائية الوطنيةة ابملةوارد الكافيةة ،وأتمةني الوجةود الفعلةي
للسلطات القضائية يف املدن؛
(ح) تععيع استقاللية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلةرايت األساسةية وذلة
بضب وضعها القانوين مبا ينسجم مع مبادئ ابريس؛
(رب) دعة ةةم املرصة ةةد الة ةةوطين املعة ةةين ابملسة ةةاواة بة ةةني اجلنسة ةةني ،واجمللة ةةس األعلة ةةى
لالتصةةال ،واللجنةةة الوطنيةةة ملنةةع وقمةةع جرميةةة اإلابدة اجلماعيةةة وجةرائم احلةةرب واجلةرائم ضةةد
اإلنسانية ومجيع أشكال التمييع ،وتععيع الوسةائ املتاحةة للوحةدة املختلطةة للتةدخ السةريع
ومكافحة أعمال العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال؛
( ) تععيةع تنفية التوصةيات املنبثقةةة عةن السةةتعرا
املنش ة مبوجب معاهدات؛

الةدوري الشةةام واهليئةةات

( ) مواصلة تنفي اس اتيجية العدالة النتقالية وذل جبع حقوق واحتياجات
الضحااي يف صميم ه الس اتيجية؛
(ل)
وبناء السالم؛

تس ةريع وتةةرية النتعةةا القتصةةادي وذل ة بتنفي ة اخلطةةة الوطنيةةة للتعةةايف

( ) التشجيع على تنفي مشاريع األشغال اليت تتطلب يدا عاملة كثيفة للغاية،
وذل بتسهي حصول الشباب والنساء على فرص العم املستحدثة؛
( ) العم  ،ابلش ا مع القطا اخلاص ،على تععيع مبةادرات إدمةاج الشةباب
وذل بتحسني تكييف التدريب مع العم وابلنهو خبطة لتوييف الشباب؛
( ) العم  ،متاشيا مع قرار جملس األمن  )2000(1325املةؤر  31تشةرين
األول/أكتوبر  ،2000على تععيع املبةادرات الراميةة إىل التشةجيع علةى زايدة مشةاركة املةرأة
يف مبادرات السالم واألمن ويف النتخاابت العامة املقبلة؛
( ) إجراء دراسة عن أتثري الصةرا علةى احلقةوق القتصةادية والجتماعيةة ،مةع
التشديد على صلة ذل ابستغالل املوارد الطبيعية بصورة غري قانونية؛
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(ف) دعةةم أنشةةطة تقةةدم املسةةاعدة اإلنسةةانية وذل ة حبمايةةة العةةاملني يف جمةةال
اإلغاثة اإلنسانية واملسا،ة يف الدعوة إىل متوي ه األنشطة.
 -99وتشجع اخلبرية املسةتقلة اجلماعةات املسةلحة الةيت وقعةت علةى اتفةاق السةالم علةى
تنفية ة بن ةةود حبس ةةن ني ةةة وعل ةةى مواص ةةلة تس ةةهي األخة ة ابحلل ةةول الس ةةلمية .وتطل ةةب م ةةن
اجلماعةات الةةيت مل توقةع اللتحةةاق مبسةةار السةالم والنضةةمام إىل التفةاق .وحتةةض اجلماعةةات
املسلحة أيضا على اختاذ التدابري التالية:

وقف اهلجمات على املدنيني والعةاملني يف اجملةال اإلنسةاين ،واختةاذ التةدابري
(أ)
الالزمة لكفالة اح ام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدوي اح اما كامالا؛
(ب)
املهجرين؛
( )

تسريع مشاركتها يف برنم نع السالح والتسري وإعادة اإلدماج وإعةادة

وقف استغالل املوارد الطبيعية بصورة غري قانونية؛

(اث) اإلسةةهام يف إعةةادة بسة سةةلطة الدولةةة يف مجيةةع أحنةةاء البلةةد ،وذلة بسةةب
منها دعم عملية البح عن احلقيقة وإحقاق العدالة وجرب الضحااي.
 -١٠٠وتوصي اخلبرية املستقلة بعثة مينوسكا ابختاذ التدابري التالية:
(أ)

مواصلة دعم تنفي اس اتيجية العدالة النتقالية؛

(ب) مواصةةلة دعةةم تععيةةع اهلةةام
املتعل ابلسياسات مشاركة فعلية؛
( )

الةةدميقراطي ومشةةاركة اجملتمةةع املةةدين يف احلةةوار

تععيع أعمال الوقاية من العنف؛

(اث) تععيع املساعدة التقنيةة واملاليةة يف ميةدان حقةوق اإلنسةان ،ل سةيما لصةاح
النظةةام القضةةائي واملنظمةةات النسةةائية والشةةبابية واللجنةةة الوطنيةةة حلقةةوق اإلنسةةان واحلةةرايت
األساسية.
 -١٠١وتتوجه اخلبرية املسةتقلة إىل اجملتمةع الةدوي ،فتشةيد ابجلهةود املب ولةة يف جمةال محايةة
املدنيني وتوصي ابختاذ التدابري التالية:
تقةةدم الةةدعم ،علةةى حنةةو متكام ة  ،لتنفي ة اتفةةاق السةةالم وذل ة بتشةةجيع
(أ)
األطة ةرا عل ةةى تنفية ة تنفية ة ا أمينة ةا وابلتش ةةجيع عل ةةى تطبية ة العق ةةوابت املق ةةررة يف ح ةةال
اإلخالل به؛
(ب) اإلفراج فةورا عةن األمةوال الالزمةة اسةتجابةا للنةداء الة ي أطلقتةه الوكةالت
اإلنسانية ،وال ي تبقى الستجابة له ضعيفة حىت اآلن؛
( ) دعم تنفي اخلطة الوطنية للتعايف وبناء السالم وذلة ابإلفةراج بسةرعة عةن
األمةةوال الالزمةةة إلجنةةاز املشةةاريع ذات األولويةةة ،وتشةةجيع القطةةا اخلةةاص علةةى املسةةا،ة يف
ه العملية.
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 -١٠٢وعلى وجه اخلصوص ،توصي اخلبرية املستقلة بعثة مينوسكا وهيئات األمم املتحةدة
وصندوق بناء السالم والشركاء الثنائيني ابختاذ التدابري التالية:
تقةدم الةةدعم امللمةةو واملنسة للجهةةود الراميةةة إىل مكافحةة اإلفةةالت مةةن
(أ )
العقةةاب ،وذلة ابل كيةةع علةةى تععيةةع النظةةام القضةةائي العةةادي ابلتةةوازي مةةع تقةةدم الةةدعم إىل
عملية العدالة النتقالية جبميع مكونما؛
(ب) تقدم الدعم التقين واملاي للمبادرات املتخ ة لصاح الضحااي ،مبا يف ذل
املساعدة القانونية للناجني من أعمال العنف اجلنسي؛
( ) مواصةةلة تنفي ة التةةدابري ملنةةع حةةالت السةةتغالل والنتهةةا اجلنسةةيني مةةن
جانب القوات الدولية واملعاقبة عليها ،عند القتضاء ،عمالا بسياسة عدم التسام مع ه
األعمال مطلقا؛
(اث) تشةجيع ودعةةم تنظةةيم مةؤمتر دون إقليمةةي يتنةةاول املسةائ العةةابرة للحةةدود،
مع الستمرار يف دعم اللجان املش كة مع البلدان اجملاورة؛
(ه)
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مواصلة النظر يف مس لة حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
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