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*

موجز
يغطي هذا التقرير الفرتة اممترتد مرتن /وو/يول رت  2019إىل حزيران/يون رت  ،2020وهرتو مقرتد
مرتن وو أبب تيرتي ،اريبرترتس اميرتتقين املرت قالرترتإل حقرتو ا نيرت ان يف مجهوريرترتإل أيريق رتا الوسرتطو ،وجرت
ق رترار اسل رت  36/42ام رت ر  27أيلول/س رترتبتمرب  .2019ويلك رت التقري رترتر التغ رترتس الل رترتا يف حال رترتإل حق رترتو
ا نيان يف مجهوريإل أيريق ا الوسطو والتطورات الرئ ي إل اميتجد .
واتي رترتمل الف رترتة امش رترتمولإل قلتقري رترتر قق رتةا موع رترتد اقنت رترتاقت الر س رت إل امق رت رر يف ك رترتانون
األول/دييمرب  ،2020واليت تيتلد مجهوريإل أيريق ا الوسطو جرائها ويقاً للمواع د الدستوريإل .ومع
ذلك ،جتدر ا شرتا ر إىل الصرتلوقت الرتيت تلرتةن تنف رتذ اقتفرتا الي اسرتي لتلق رت اليرتحل وامصرتا إل
يف مجهوريإل أيريق ا الوسطو ،الذي ق تزال تلوق جائلإل مرن يسوس كوروان (كوي د.)19-
كما  /زت الفة امشرتمولإل قلتقريرتر ققحتفرتال ،يف  6شرتبا//يرباير  ،2020رترور سرتنإل علرتو
توق رترتع اقتفرترتا الي اسرت ي لتلق رت اليرترتحل وامصرترتا إل يف مجهوريرترتإل أيريق رترتا الوسرترتطو برترتا حكومرترتإل أيريق رترتا
الوسرترتطو و 14مجاعرترتإل ميرترتللإل .وقرترتد أهحرترتل هرترتذف امناسرترتبإل يرارترتإل أمرترتا مج رترتع األط رترال لتق رت ى مرترتد
تنف ذ اقتفا الذي من شأن أن ي دي إىل إححلل اليرتحل الرتدائى .ويتلترترب هرتذا اقتفرتا  ،الرتذي رت
للجماعات اميللإل ققنضما إىل ا كومإل ،رمزاً للتوح د يف مجهوريإل أيريق ا الوسطو .ولكي يكون
اتفا اليحل يلاقً ،جي علو مج ع األطرال أن تطب أحكام إبخحلص وأن تكفرتين اارتاذ الترتدابس
الحلومإل حقا اللدالإل.
__________

*

اتف علو نشر هذا التقرير بلد هريخ النشر اقعت ادي لظرول خارجإل عن إراد اجلهإل امق ّدمإل ل .
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وجتري إاحلحات حال اً يف قطاع األمن ،وقد بدأت عمل رتإل نرتزع اليرتحلا والتيرتري وإعرتاد
ا دم رترتاا وا ع رترتاد إىل ال رترتوطن .وق ب رترتد جلم رترتع أا رترتلا امص رترتللإل والش رترتركاة م رترتن تلب رترتإل ام رتوارد التقن رترتإل
وامال إل الحلومإل لتنف ذ هذف اللمل إل علو الصل د الوط يف أقر وقل ممكن.
وعلو الربى من اريطوات اليت تااذت قلفلين من أجين حتيا ا الإل األمن إل ،ق يزال هناك
الكثرت س ممرترتا ينبغرترتي عمل رت منرترتع جترترتدد اللنرترتش ،وإبقرترتاة الشرترتبا يف كنرترتش أتسرترترهى ،ودعرترتى عمل رترتإل اليرترتحل ،
واملاقبإل علو انتهاكات اتفا اليحل .
ويتنرت رترتاول هرت رترتذا التقريرت رترتر أيضرت رتاً ا برت رترتحل اجلزئرت رترتي أو الكلرت رترتي للمرت رترتدارس ،وق سرت رت ما يف امنرت رترتاط
الداخل إل ،مما جيرب األطفال علو ترك النظا التلل مي ربرتى اجلهرتود اجلرتدير قلثنرتاة الرتيت تبرتذها اجلهرتات
ويلرن هذا الوضع األطفال لحلجتار قلبشر والتجن د من قبين اجلماعات اميللإل.
الفاعلإل احملل إلّ .

ويحلحرترتا اريبرترتس اميرترتتقين مرترتع اقرت رترتاا اعتمرترتاد عرترتد مشرترتاريع قرتوانا قتضرترتو اتفرترتا اليرترتحل ،
وق س ما القانون رقى  20.008ام ر  7ن يان/أبريين  2020وامتلل بتنظ ى استملات احملل إل وأدائها؛
والق رترتانون رق رترتى  20.009امرت رت ر  7ن ي رترتان/أبريين  2020وامتللرت رت إبنش رترتاة جلن رترتإل ا ق قرت رت إل واللدال رترتإل واجل رترترب
وامصرت رت رترتا إل وتنظ مهرت رت رترتا وتشرت رت رترتغ لها؛ والقرت رت رترتانون رقرت رت رترتى  20.012امرت رت رت ر  11حزيران/يون رت رت رت  2020والرت رت رترتذي
حيرت رترتدد نظرت رترتا املاشرت رترتات التقاعديرت رترتإل لر سرت رترتاة اجلمهوريرت رترتإل اليرت رترتابقا؛ والقرت رترتانون رقرت رترتى  20.016امرت رت ر 15
حزيران/يون  2020وامتلل قمايإل الطفين.
وقلني رترتبإل إىل التط رترتورات امي رترتتجد يف حال رترتإل حق رترتو ا ني رترتان ،أتبل رترتخل اريب رترتس امي رترتتقين بوق رترتوع
أعم رترتال عن رترتش تتلف رترتإل تب رت ّرتا وود يف ح رتوادل حق رترتو ا ني رترتان ال رترتيت تط رترتال ام رترتدن ا .ويف الف رترتة م رترتن
/وو/يول رت  2019إىل حزيران/يون رت  ،2020وثّقرترتل شرترتلبإل حقرترتو ا نيرترتان التابلرترتإل لبلثرترتإل األمرترتى امتلرترتد
امتكاملإل امتلدد األبلاد لتلق اقستقرار يف مجهوريإل أيريق ا الوسطو  880من حوادل التجاووات
واقنتهاكات يف جمال حقو ا نيان والقانون الرتدو ا نيرتاين ،وقرتد ثثرتر رت ا  1 522ضرتل إل (895
رج رتحلً و 240ام رترأ و 83ا رترتب اً و 101يت رترتا و 107ض رترتلاو جمه رترتو اهوي رترتإل و 96جمموع رترتإل م رترتن الض رترتلاو
اجلماع ا) .وخحلل الفة نفيها ،وثّقل الشلبإل  191حالإل من حاقت القتين امرتبطإل قلنزاع.
ويتلتقد أن تكون اجلماعات اميللإل اموقّلإل علو اتفا اليحل مي ولإل عن  715من هذف
ا رتوادل ال رترتيت أس رترتفرت ع رترتن وق رترتوع  1 302ض رترتل إل ،أي م رترتا ث رترتين  81,2يف امائ رترتإل م رترتن الل رترتدد ا مج رترتا
لللوادل و 85,5يف امائإل من جمموع عدد الضلاو.
ويتلتقرترتد أن يكرترتون عرترتدد مرترتن مرترتو،في الدولرترتإل ،وق سرت ما أيرتراد مرترتن القرتوات اميرترتللإل أليريق رترتا
الوسرتطو والشرترطإل والرتدرك ،ميرت ولا عرتن  83حالرترتإل مرتن انتهاكرتات حقرتو ا نيرتان الرتيت طالرترتل 103
ضلاو ،أي ما ثين  9,4يف امائإل من اللدد ا مجا لحلنتهاكرتات اموثقرتإل و 6,7يف امائرتإل مرتن جممرتوع
عدد الضلاو.
وتشمين تتلش التجاووات واقنتهاكات قو ا نيان اليت توثقل خرتحلل الفرتة امشرتمولإل
قلتقري رترتر أعم رترتال القت رترتين ،والتهدي رترتد قلقت رترتين ،واللن رترتش اجلني رترتي ام رترتبم قلن رتزاع ،وق س رت ما اقبتص رترتا ،
واملاملإل القاس إل والحلإنيان إل وامه نرتإل ،وحرتاقت ا رمرتان التليرتفي مرتن ا ريرتإل ،ومصرتادر اممتلكرتات،
وت رترتدمس اممتلك رترتات ووبه رترتا ،وحرت رترتاقت اقختط رترتال ،واقعت رترتداةات علرت رترتو الل رترتاملا يف جم رترتال األنشرت رترتطإل
ا ني رترتان إل وام يتش رترتف ات وحفظ رترتإل الي رترتحل  ،وا رم رترتان م رترتن امي رترتاعدات ا ني رترتان إل ،وجتن رترتد األطف رترتال يف
ا رترتفول اجلماع رترتات امي رترتللإل .وكان رترتل أكث رترتر امقاطلرت رت ات ثثرت رتراً قلتج رترتاووات واقنتهاك رترتات يف م رترتدان
حقو ا نيان خحلل هذف الفرتة هرتي مقاطلرتات أواكرتا ،وكوترتو اللل رتا ،وقمنغرتي  -قنغرتوران ،وأوهرتا
 بندي ،وأوها .2
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ويشدد اريبس اميرتتقين علرتو أن حرتاا عمل رتإل اليرتحل لرتن يتلقرت إق إذا طتبّرت اتفرتا اليرتحل
تطب قاً أم ناً من قبين مج ع أطرال النزاع .وترت َلد ميألإل إحقا اللدالإل حلقإل أساس إل يف تيويإل األومإل
الرتيت تشرتهدها مجهوريرتإل أيريق رتا الوسرتطو ،وهرتي سرتتكون اللنصرتر ا اسرتى الرتذي يترت حتق رت النجرترتاا يف
عمل إل اليحل .
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أولا -مقدمة
يت َّ
قد هرتذا التقريرتر عمرتحلً بقرترار جملرت حقرتو ا نيرتان  36/42امرت ر  27أيلول/سرتبتمرب ،2019
-1
الرترتذي مرترتدَّد ي رت اسل رت وقيرترتإل اريبرترتس اميرترتتقين وعرت َّرتا وو أبب تيرترتي خب رتساً ميرترتتقحلً جديرترتداً وطل رت إل رت أن
يقد إل تقريراًكتاب اً يف دورت ارياميإل واألربلا.
ويغطرت رت رترتي هرت رت رترتذا التقريرت رت رترتر الفرت رت رترتة اممترت رت رترتد مرت رت رترتن /وو/يول رت رت رت  2019إىل حزيران/يون رت رت رت  ،2020الرت رت رترتيت
-2
أجرت ر اريبرترتس اميرترتتقين اجلديرترتد خحلهرترتا وور إىل مجهوريرترتإل أيريق رترتا الوسرترتطو يف الفرترتة مرترتن  3إىل  13شرترتبا//
يرباي رترتر  .2020والتق رترتو اريب رترتس امي رترتتقين يف إط رترتار بلثت رت ب رترئ ال رترتووراة ،وووي رترتر اللم رترتين ا ني رترتاين وامص رترتا إل
الوطن إل ،وممثين ووير اريارج إل ورعاو أيريق ا الوسطو يف اريارا ،وووير الدياع الوط وإعاد بناة اجل ش،
وووي رترتر الداخل رترتإل واألم رترتن الل رترتا وإدار ا قل رت ى ،وووي رترتر الل رترتدل وحق رترتو ا ني رترتان وح رترتايا األخت رترتا  ،وووي رترتر
النه رترتون قم رترأ واألس رترتر ولاي رترتإل الطف رترتين ،والرت ووير امي رت ول ع رترتن ن رترتزع الي رترتحلا والتي رتري وإع رترتاد ا دم رترتاا
وا عاد إىل الوطن .والتقو أيضاً برئ اجلمل إل الوطن إل وبرئ وأعضاة كين من اللجنإل الوطن إل قو
ا نيان وا روت األساس إل واسل األعلو لحلتصاقت ،وبرئ احملكمإل اجلنائ إل اريااإل.
كما أجرتر اريبرتس اميرتتقين اتصرتاقت مرتع كرتين مرتن ق رتاد بلثرتإل األمرتى امتلرتد امتكاملرتإل امتلرتدد
-3
األبلرترتاد لتلق رت اقسرترتتقرار يف مجهوريرترتإل أيريق رترتا الوسرترتطو ور سرترتاة تتلرترتش عناارترترها ،ويريرت األمرترتى امتلرترتد
القطرت رترتري ،واللرت رترتاملا يف اسرت رترتال ا نيرت رترتاين وممثلرت رترتي اليرت رترتلك الدبلوماسرت رترتي ،رت رترتا يف ذلرت رترتك اقحترت رترتاد األيريقرت رترتي،
واجلماع رترتإل اققتص رترتاديإل ل رترتدول وس رترتم أيريق رترتا ،واقحت رترتاد الروس رترتي ،ويرني رترتا ،وال رترتوقوت امتل رترتد األمريك رترتإل،
واقحترترتاد األورويب ،ووكرترتاقت األمرترتى امتلرترتد الرترتيت يوجرترتد مقرهرترتا يف مجهوريرترتإل أيريق رترتا الوسرترتطو ،واليرترتلطات
امدن إل والليكريإل ،ومنظمات استمع امدين وامنظمات الدول إل برتس ا كوم رتإل ،ووسرتائم ا عرتحل  -الرتيت
عقد ملها م /راً الف اً  -وأي ش ص آخر كان كن تقدمي مللومات عن حالإل حقو ا نيرتان يف
مجهوريإل أيريق ا الوسطو.
والتقرت و اريبرترتس اميرترتتقين كرترتذلك مثلرترتي كرترتين مرترتن اجلماعرترتات اميرترتللإل واستمرترتع امرترتدين واألح رتزا
-4
الي اس رت إل ،رترتا يف ذل رترتك أح رتزا املارض رترتإل ،وامنظم رترتات اللامل رترتإل يف جم رترتال ال رترتدياع ع رترتن حق رترتو ا ني رترتان،
وامنظمات النيائ إل والشباب إل ،والزعماة الدين ا .وأخساً ،وار اريبس اميتقين حي  PK5وسجن انغاراببرتا
وسجن ب مبو للنياة يف قنغي.
وخرت رترتحلل الرت رترتدور الثالثرت رترتإل واألربلرت رترتا سلرت رت حقرت رترتو ا نيرت رترتان ،شرت رترتارك اريبرت رترتس اميرت رترتتقين يف ا رت رتوار
-5
التفرترتاعلي الري رترتع اميرترتتو بشرترتأن مجهوريرترتإل أيريق رترتا الوسرترتطو ،وسرترتلم الضرترتوة علرترتو التلرترتدوت الرت يت تفرضرترتها
التطورات اميتجد يف حالإل حقو ا نيان علو أرن الواقع ،مع الةك ز بوج خاص علو منع جتن رتد
األطف رترتال واس رترتت دامهى يف النزاع رترتات امي رترتللإل ،يض رتحلً ع رترتن لاي رترتإل حق رترتوقهى ع رترتن طري رت تي رترترحيهى وإع رترتاد
إدماجهى.
وشاركل حكومإل أيريق ا الوسطو أيضاً يف هرتذا ا رتوار الري رتع اميرتتو  ،إىل جانرت بلثرت إل األمرتى
-6
امتلرترتد امتكاملرترتإل ،وامقرترترر اريرترتاص امل رت قألطفرترتال والن رتزاع اميرترتل الترترتابع للجنرترتإل اري رترباة األيريق رترتإل املن رترتإل
ققو الطفين ورياه  ،ومنظمإل "أطفال بحل حدود" بس ا كوم إل.
ونظّى اريبس اميتقين ،بلد أن منلت الق ود النامجرتإل عرتن جائلرتإل مرترن يرتسوس كرتوروان (كوي رتد)19-
-7
من إجراة وورت الينويإل الثان إل إىل أيريق ا الوسطو قبين تقرتدمي تقريرترف الكترتايب ،جليرتات ترتداول قلف رتديو
مرترتع جهرترتات ياعلرترتإل مل نرترتإل يف البلرترتد ،وق سرت ما بلثرترتإل األمرترتى امتلرترتد امتكاملرترتإل ،واقحترترتاد األيريقرترتي واجلماعرترتإل
اققتصاديإل لدول وسم أيريق ا ،واجلهات الضامنإل وام ّير لحلتفا الي اسي لتلق اليرتحل وامصرتا إل
4
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يف مجهوري رترتإل أيريق رترتا الوس رترتطو ،وه رترتإل األم رترتى امتل رترتد للمي رترتاوا ب رترتا اجلني رترتا و/ك رترتا ام رترأ (ه رترتإل األم رترتى
امتلد للمرأ ) ،وبرانمج األمى امتلرتد ا ارتائي ،سرتل اً إىل متابلرتإل التطرتورات اميرتتجد يف حالرتإل حقرتو
ا نيان يف مجهوريإل أيريق ا الوسطو.
كما أادر اريبس اميتقين نشرترتا ارتلف تا عرتن ا الرتإل الي اسرت إل يف البلرتد ومنرتع اقنتهاكرتات
-8
والتجاووات قو ا نيان ذات الصلإل قلتدابس الصل إل مكايلإل مرن كوي د.19-

اثنيا -احلالة العامة
ألف -احلالة الصحية املتصلة

جبائحة كوفيد19-

يف / 22وو/يول رت رت  ،2020سرت رترتجلل مجهوري رت رترتإل أيريق رت رترتا الوسرت رترتطو  57حال رت رترتإل ويرت رترتا ( 11حال رت رترتإل يف
-9
اميتشرترتف ات و 46حالرترتإل يف أمرترتاكن خرترتارا اميتشرترتف ات) و 1 437حالرترتإل شرترتفاة مرترتا جمموع رت  4 574حالرترتإل
م كد مرن كوي د.19-
 -10وسرترتارعل سرترتلطات أيريق رترتا الوسرترتطو إىل اقسرترتتجابإل هرترتذف ا الرترتإل قارترتاذ ترترتدابس مكايلرترتإل انتشرترتار
مرن كوي د .19-ويود اريبس اميتقين أن يرح علو وج اريصوص جبهود التلب إل اليت اضطللل رتا
منظمرت رترتإل الصرت رترتلإل اللام رت رترتإل وبلثرت رترتإل األمرت رترتى امتلرت رترتد امتكاملرت رترتإل والشرت رترتركاة الرت رت دول ون لرت رترتدعى اقسرت رترتتجابإل ا ث ثرت رترتإل
ليرترتلطات أيريق رترتا الوسرترتطو .وجيرت أن ييرترتتمر هرترتذا اقلترتزا امنيرت  ،رترتا يف ذلرترتك يف سرت ا اقنت رترتاقت،
علو حنو ما يفلل برانمج األمى امتلد ا اائي والشركاة الدول ون.
 -11ونظرترتراً للمشرترتاكين األمن رترتإل والي رت ا الي اس رترتي وا الرترتإل ا ني رترتان إل يف الوقرترتل ال رتراهن ،ثرترتين م رترترن
ك رترتوي رترتد 19-ع رترتامحلً إض رترتاي اً م رترتن عوام رترتين التهدي رترتد قلني رترتبإل للي رترتكان ،إذ أن رت يل رترتزو الش رتوابين امتللق رترتإل
قلتهم ش والتم ز واقستبلاد والواى .ولذلك ،من امهى أن تكون تدابس التق د اليت يتى يرضرتها (مثرتين
حريرترتإل التنقرترتين وترترتدابس ارترترتداة القنرترتاع ا لزامرترتي يف األمرترتاكن اللامرترتإل ووسرترتائين النقرترتين اللرترتا مرترتن أجرترتين ا رترتد مرترتن
انتشرترتار مرترترن كرترتوي رترتد ،19-ومرترتا إىل ذلرترتك) ممتثلرترتإل للقرترتانون .ولرت ذا ح رت ّ اريبرترتس اميرترتتقين ا كومرترتإل ومج رترتع
أالا امصللإل علو إنفاذ هذف التدابس يف مج ع أحناة البلرتد ويقرتاً مبرتادق حقرتو ا نيرتان األساسرت إل،
ا يف ذلك امبادق امتللقإل قلصلإل اللامإل ،اليت تتطل اااذ إجراةات متناسبإل وضروريإل وبس  /زيإل.

ابء -السياق السياسي وعملية السالم
 -1السياق السياسي
 -12ااديل الفة ق د اقستلران الذكر الينويإل األوىل قتفا اليحل اليت جر اقحتفال رت ا
يف  6ش رترتبا//يرباير  .2020وعل رترتو ال رترتربى م رترتن جتدي رترتد اقلتزام رترتات امللن رترتإل م رترتن جان رت الدول رترتإل واجلماع رترتات
اميرترتللإل ،يرترتالن اقتفرترتا  -وهرترتو الصرترتك الوح رترتد الرترتذي ،رترتين قائمرتاً طرتوال عرترتا كامرترتين منرترتذ بدايرت إل األومرترتإل يف
عرت ا  - 2013ق يرتزال هشرتاً وحيترترتاا إىل أن ينفرتَّذ قيرترتن ن رترتإل مرترتن جانرت األطرترال اموقلرترتإل .وشرترتارك اريبرترتس
امي رترتتقين ،يف قص رترتر النهض رترتإل ،يف اقحتف رترتال قل رترتذكر  ،وق رترتد أهحرت ل ه رترتذف امناس رترتبإل يرا رترتإل أم رترتا األط رترال
اموقلإل( )1والضامنإل وام ير وشركاة مجهوريإل أيريق ا الوسطو واستمع امدين لتق ى حالإل تنف ذ اقتفا .
-13

ويف  28آذار/مارس  ،2020اعتقلل قوات الدياع واألمن يف أيريق ا الوسطو  16ش صاً ،رتا

يشرت رترتمين  11يرت رترترداً عيرت رترتكروً و 5مرت رترتدن ا كرت رترتانوا يلقرت رترتدون اجتماعرت رتاً يف منطقرت رترتإل باقبرت رترتدجا ،نرت رترتزل ديرت رترتودوين

__________

()1
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اندومات ،وهو قائد ساب م ل ش ات "أنيت ققكا" وأاب وويراً للفنون والثقايإل والي احإل نت جرتإلً برترا
اتفا اليحل  -وهو أحد اموقّلا عل (.)2
 -14ويف  3ن يان/أبريين  ،2020ألقو أيراد من قوات األمن القبض علو عرتد أشرت اص يف منطقرتإل
ساس رترتارا  ،PK12 -عل رترتو ا رت دود الش رترتمال إل لب رترتانغي ،لحلش رترتتباف يف ت رتواط هى مرت ع األش رت اص ال رترتذين س رترتب
اعتقرترتاهى يف  28آذار/مرترتارس  ،2020والبرترتالخل عرترتددهى  16ش ص رتاً .ويتلترترترب هرت قة األش رت اص مرترتن امق رتربا
من رئ اجلمهوريإل الياب يرانيوا بوويزي.
 -15ويف ب ان م ر  3ن يان/أبريين  ،2020أشار مكت امدعي اللا حملكمإل اقست نال يف قنغي
إىل ي رترتت حتق رت قض رترتائي ض رترتد األش رت اص الي رترتتإل عشرت ر املتقل رترتا يف  28آذار/م رترتارس واألش رت اص الي رترتتإل
املتقل رترتا يف  3ن ي رترتان/أبريين بتهم رترتإل "تك رترتوين عص رترتابإل إجرام رترتإل ،واقعت رترتداة عل رترتو األم رترتن ال رترتداخلي للدول رترتإل
والترترترمر" ،وه رترتي ج رترائى جي رت املاقب رترتإل عل هرترتا قتض رترتو ام رتواد  285و 286و 295و 411و 412م رترتن ق رترتانون
اللقرترتوقت يف مجهوريرترتإل أيريق رترتا الوسرترتطو ،وإىل عرترتد إا رترتدار أي أمرترتر قضرترتائي ض رترتد رئ رت الدولرترتإل الي رترتاب
يرانيوا بوويزي .وأشار ائتحلل املارضرتإل الد قراط رتإل ،مرتن جهترت  ،يف ب انرت امرت ر  5ن يرتان/أبريين ،2020
إىل أن عمل ات اقعتقال امنفذ يف  3ن يان/أبريين كانل يف رأيرت موجهرت إل ضرتد الرترئ اليرتاب يرانيرتوا
بوويزي .وقد تدهور امنا الي اسي نت جإلً هذف اقعتقاقت.
 -16ويف / 7وو/يول  ، 2020اعتمدت اجلمل إل الوطن إل يف جليإل استثنائ إل القانون امتللرت بتكرتوين
اليرت رترتلطإل الوطن رت رترتإل لحلنت رت رترتاقت وتنظ مهرت رترتا وأدائهرت رترتا يف أعقرت رترتا ارت رترتدور امرسرت رترتو رقرت رترتى  20.182امرت رت ر 20
أور/مايو  2020الذي حيدد ية إعداد القائمإل اقنت اب إل ،واملتمد هو نفي يف أعقا ادور القانون
رق رت رترتى  19-0011ام رت رت ر  20آ /أبي رت رترتط  2019وال رت رترتذي حي رت رترتدد ق رت رترتانون اقنت رت رترتاقت جلمهوري رت رترتإل أيريق رت رترتا
الوسرت رترتطو .وق ضرت رترتايإل إىل ذلرت رترتك ،ييرت رترتهى القرت رترار رقرت رترتى  ،0047/ANE/P/VP/RG/20امرت رت ر  24ن يرت رترتان/
أبريين  2020وامتلل بتل ا أعضاة اه ات الفرع إل لليلطإل الوطن إل لحلنت اقت ،يف عمل إل نشر اه كين
اقنت ايب يف مج ع أحناة البلد.
 -17وبرتدأت عمل رتات تلرتداد النرتاخبا وتيرترتج لهى يف وايرتإل حزيران/يون رت  2020بلرتد إرجائهرتا مرترات
عرترتد  .كمرترتا أتجريرترتل هرترتذف اللمل رترتات يف القنصرترتل ات التابلرترتإل للبلرترتد يف البلرترتدان الرترتيت يق رت ى رترتا رعرت او أيريق رترتا
الوسرتطو ،رتا يف ذلرتك الحلج رت ون .ويرترتر اريبرتس اميرتتقين أنرت يتلرترتا علرتو اليرتلطإل الوطن رتإل لحلنت رترتاقت أن
تكفين شفاي إل تلداد الناخبا وتيج لهى للق ا من اآلن بتبديد أي اشتباف قلغش أو اريلين امفةن أو
الفللي ،وضمان أن تشمين اللمل ات كامين األراضي الوطن إل.
 -18ويف / 25وو/يول رت  ،2020أعل رترتن يراني رتوا ب رترتوويزي تر ّش رتل قس رترتى حزب رت ك رتوا ان ك رتوا لحلنت رترتاقت
الر س إل امزمع عقدها يف كانون األول/دييمرب  .2020و قتضو قرار جمل األمن  ،)2014(2134أتدرا
اس رترتى رئ رت الدول رترتإل الي رترتاب يف  9أور/م رترتايو  2014يف قائم رترتإل ج رتزاةات جلن رترتإل جمل رت األم رترتن امنش رترتأ عم رتحلً
قلقرار  )2013(2127بشأن مجهوريإل أيريق ا الوسطو(.)3
 -19ومرترتن امقرترترر إجرتراة اجلولرترتإل األوىل مرترتن اقنت رترتاقت الر سرت إل يف  27كرترتانون األول/دييرترتمرب
ويق رتاً للمواع رترتد الدسرترتتوريإل .ويرت ر اريبرترتس اميرترتتقين أن اح رتةا اجلرترتدول الرترتزم امقرترترر ،وضرترتمان الطرترتابع ا رترتر
والشرترتفال والشرت امين لحلنت رترتاقت ،وقبرترتول اجلهرترتات الفاعل رترتإل امشرترتاركإل للنترترتائج النهائ رترتإل ،هرترتي اللوامرترتين ال رترتيت
2020

__________

()2
()3
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 ،S/2020/662الفقر .24
قرت رت رت رترار جملرت رت رت رت األم رت رت رترتن  ،)2014(2134الفق رت رت رترتر
و ،S/2018/729الفقر .25

 .36انظرت رت رترتر أيضرت رت رت رتاً قرت رت رت رترار جملرت رت رت رت األمرت رت رترتن  ،)2013(2127الفقرت رت رترتر (59د)؛
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تتوقرترتش عل هرترتا مواارترتلإل تلزيرترتز عمل رترتإل اليرترتحل وحتق رت اقسرترتتقرار يف البلرترتد واللرترتود الفلل رترتإل إىل ب رترتإل موات رترتإل
قحةا حقو ا نيان بقدر أكرب.
 -20ويف  5حزيران/يون رت  ،2020أا رترتدرت احملكم رترتإل الدس رترتتوريإل رأوً ض رترتد( )4مش رترتروع تنق رت الدس رترتتور
الرترتذي ك رترتان يهرترتدل إىل "تغ رترتس اجلرترتدول ال رترتزم لحلنت رترتاقت" .ودعرترتا كب رترتار القضرترتا الي رترتلطإلَ التنف ذي رترتإل إىل
تنظرت ى "مشرترتاورات وطن رترتإل" يف هرترتذا الصرترتدد .وجيرت أن ثّرتين إجرتراة اقنت رترتاقت ضرترتمن امواع رترتد الدسرترتتوريإل
هدياً ق مناص من يتلا حتق ق  ،علو حنو ما أكدف األما اللا لألمى امتلد  .وقرتد يرت دي أي الرتش
حمتم رترتين عل رترتو ا رترتل د اجل رترتدول ال رترتزم لحلنت رترتاقت ،م رترتن دون اقعتم رترتاد عل رترتو التش رترتاور ال رت وط  ،إىل ب رترتروو
اضرترتطراقت وإىل هتديرترتدات للنظرترتا اللرترتا  ،ممرترتا قرترتد ييرترتفر عرترتن وقرترتوع انتهاكرترتات قرترتو ا نيرترتان والقرترتانون
الدو ا نياين.
 -21وييرترتاور اريبرترتس اميرترتتقين القل رت ألن ا رتوار الي اسرترتي مل يتبلرترتور بلرترتد ،يف وقرترتل تتيرترتى ي رت ا الرترتإل
اليائد يف البلد قلتوترات اقجتماع إل والي اس إل .إذ يتطل الي ا اقنت ايب ،قلضرور  ،اقسرتت نال
الفللرترتي رتوار شرترتامين للجم رترتع مرترتن أجرترتين إعرترتاد الثقرترتإل لرترتد تتلرترتش اجلهرترتات الفاعلرترتإل ضرترتمن ميرترتس هادئرت إل
وخال إل من التوتر ،لكي تفضي إىل انت اقت حر وشفايإل يف كانون األول/دييمرب .2020
 -2عملية السالم
 -22ي رترتر اريب رترتس اميرت رترتتقين أن اتف رترتا اليرت رترتحل ه رترتو ا ط رترتار الترت رتوايقي واللمل رترتي لبنرت رترتاة الي رترتحل وحتق رت رت
اقسرتتقرار يف البلرتد .ولرتذلك ،يهرترتو يرت دعو إىل اللمرتين علرترتو تلزيرتز النترتائج الرتيت حتققرترتل عرتن طريرت النهرترتون
بتنف رتذ ا جرتراةات املتمرترتد ومتابلتهرترتا والتلج رترتين رترتا مرترتن أجرترتين مضرترتاعفإل اآلاثر ا جياب رترتإل الرترتيت تلرترتود نت جرتإلً
لذلك علو اليكان.
 -23وبلرترتد مرترترور عرترتا علرترتو توق رترتع اتفرترتا اليرترتحل  ،تراجرترتع اللنرترتش بوجرت عرترتا علرترتو الرت ربى مرترتن اسرترتتمرار
وقرترتوع ح رتوادل عنرترتش وانتهاكرترتات قرترتو ا نيرترتان علرترتو حنرترتو متقطرترتع وخطرترتس .وأتحرترترو تقرترتد علرترتو ارترتل د
أولرترتووت مرترتن قب رترتين آل رترتات التنف رترتذ ،وا طرترتار امل رترتاري ،واجلهرترتود امبذولرترتإل مكايلرترتإل ا يرترتحلت مرترتن اللقرترتا ،
وآل رترتات امصرترتا إل علرترتو ال صرترتل د احمللرترتي ،والتلضرترتس لحلنت رترتاقت الر سرت إل .وعلرترتو الرترتربى مرترتن أوجرت التقرترتد
هرترتذف ،يرترتالن انلرترتدا حيرترتن الن رترتإل اميرت تمر لرترتد امرترتوقلا  -وق سرت ما اجلماعرترتات اميرترتللإل الرئ يرت إل الرترتثحلل
أي ائتحلل س ل كا الياب  ،ومجاعإل اللود وامطالبإل ق قرتو ورد اقعتبرتار ،ومجاعرتات "أنرتيت ققكرتا" -
وعرترتد إبرترتداة سرترتو حرترتد أدم مرترتن اقلترتزا مرترتن جانرت جهرترتات ياعلرترتإل ملَّنرترتإل يف الدولرترتإل ،وق سرت ما القرتوات
اميرتللإل أليريق رتا الوسرترتطو ،واميرت ائين ا ياسرترتإل مثرتين آل رتات األمرترتن واللدالرتإل اقنتقال رترتإل ،أسرتهمل كلهرترتا يف
حاقت التأخس اميجلإل يف اللمل إل.
 -24ومل ي رت رترتتى الوي رت رترتاة قموع رت رترتد النه رت رترتائي ال رت رترتذي حددت رت رت الي رت رترتلطات الوطن رت رترتإل يف واي رت رترتإل ك رت رترتانون الث رت رترتاين/
يناير 2020واة عمل إل نزع اليحلا والتيري  .بس أن عمل ات نزع اليحلا والتيري وإعاد ا دماا
وا عاد إىل الوطن است نفل يف بر البلد ،ربى أن مجاعات ميللإل ملَّنإل واالل تنف ذ أنشطإل بس
قانون رتإل .وأتبلرتخل اريبرترتس اميرتتقين نن احملرتاربا القرترتدامو البرتالخل عرترتددهى  253يرترداً الرتذين جرترتر نرتزع سرترتحلحهى
وتيرترترحيهى ومت اخت رترتارهى لحلنض رترتما إىل الوحرترتدات األمن رترتإل ام تلط رترتإل ارياارترتإل يف منطق رترتإل ال رترتدياع الش رترتمال إل
الغرب إل أكملوا تدريبهى يف بوار يف  16كانون األول/دييمرب  2019إىل جان  266يرداً من قوات األمن
الداخلي .ومل تبدأ الوحد عملها بلد.
__________
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 -25وينبغ رترتي تلزي رترتز ه رترتات را رترتد اتف رترتا الي رترتحل ( )5مرت ن أج رترتين حتق رت النت رترتائج امتوقل رترتإل .وي م رترتا يتلل رت
قجلماعات اميللإل اليت وقّلل علو اقتفا  ،يقد ارتكبل انتهاكات متلدد قو ا نيان والقانون
الدو ا نياين علو الربى من التزاماهتا امللنإل قتضو اقتفا .
 -26وييرترتاور اريبرترتس اميرترتتقين قلرترتخل القل رت إواة اقشرترتتباكات الرترتيت تقرترتع برترتا اجلماعرترتات اميرترتللإل والرترتيت
تتل رترتول إىل نزاع رترتات ب رترتا استمل رترتات احملل رترتإل ،كم رترتا كان رترتل ا رترتال عل رترتو وج رت اريص رترتوص يف ب رترترو يف ك رترتانون
الثاين/ينرترتاير  ،2020برترتا جمتملرترتات رونغرترتا وكرترتارا وبرترتوق ،ويف انرترتديلي يف آذار/مرترتارس ون يرترتان/أبريين ،2020
با اجلماعتا ا ثن تا الرئ ي تا يف اجلبهإل الشلب إل لنهضإل أيريق ا الوسطو (ائتحلل س ل كا الياب ).
 -27ويف  18آذار/مرترتارس  ،2020وقّرتع  16يصرت حلً حمل رتاً يف برترترو ،رترتا يف ذلرترتك ممثلرترتون عرترتن اجلماعرترتات
اميللإل ووعماة القبائين ،بروتوكوقً لوقش إطحل النار برعايإل اقحتاد من أجين اليحل يف مجهوريإل أيريق ا
الوس رترتطو .ويتض رترتمن الربوتوك رترتول أحكام رتاً تتلل رت بل رترتود احملرت اربا إىل قواع رترتدهى ،وحري رترتإل تنق رترتين األش رت اص
والبضائع ،وإنشاة لرتواة ترت تلم ميرت ول عرتن تنيرت عمل رتإل تنف رتذ وقرتش إطرتحل النرتار ،وإنشرتاة جلنرتإل تنف رتذ
يكرترتون رئرت اقحترترتاد مرترتن أجرترتين اليرترتحل يف مجهوريرترتإل أيريق رترتا الوسرترتطو ،علرترتي داراسرترتا ،الضرترتامن هرترتا .وأعرترتا
انقيا اجلبهإل الشلب إل لنهضإل أيريق ا الوسطو إىل ت ارين إثن ا مها رونغا وبوق تنف ذ هذا الربوتوكول.
 -28ويف / 30وو/يول َ ،2020ورَد يف اتفا ملقود با ا كومإل واجلهات الضامنإل وام ير قتفا
اليحل وعلي داراسا أن هذا األخس يتلهد ،علو وج اريصوص ،بلد عرقلإل بيم سلطإل الدولإل جبم ع
عناارها ،وهت إل الظرول الحلومإل لبدة عمل إل نزع اليحلا والتيري وإعاد ا دماا وا عاد إىل الوطن
مرترتع اقحترترتاد مرترتن أجرترتين اليرترتحل يف مجهوريرترتإل أيريق رترتا الوسرترتطو ،واقمتنرترتاع عرترتن اارترتاذ أي إجرتراة ينرترتدرا ضرترتمن
اقختصاص الي ادي لللكومإل ،ودعى اللمل إل اقنت اب إل عرتن طريرت ثمرتا حريرتإل تنقرتين مرت و،في اليرتلطإل
()6
الوطن إل لحلنت اقت وتتلش اجلهات الفاعلإل  .ويذ ّكر اريبس اميرتتقين نن اتفرتا اليرتحل يرتنص ارتراحإلً
علو عد جواو /تع أي جهإل ياعلإل ق يحلت من اللقا .
 -29ومرت رترتدد جملرت رت األمرت رترتن ،وجرت رت قرت رترارف  ،)2020(2536حظرت رترتر توريرت رترتد األسرت رترتللإل حرت رت / 31رت رترتوو/
يول .2021

جيم -الظروف األمنية
 -30شرتهدت ا الرتإل يف البلرترتد بلرتض التل ّيرتن مرترتن الناح رتإل األمن رتإل مرترتع أورتا ق ترتزال هشرت إل .وهرتي ترت ثر
بوج خاص علو اممارسرتإل اللاديرتإل لألنشرتطإل الزراع رتإل وامدرسرت إل ،واقمتثرتال لترتدابس الوقايرتإل امرتبطرتإل رت رن
ك رترتوي رترتد ،19-والوا رترتول إىل مص رترتادر ام رترتاف ،وحري رترتإل حرك رترتإل البض رترتائع واألش رت اص ،والوا رترتول إىل مراك رترتز
الشرترترطإل والرترتدرك واحملرترتاكى لتقرترتدمي الشرترتكاو أو طل رت اريرترتدمات ،وتيرترتج ين الرترتوقدات يف اليرترتجين امرترتدين،
وإجرت رتراة حتق قرت رترتات مرت رترتن قبرت رترتين احملرت رترتاكى اللاديرت رترتإل واحملكمرت رترتإل اجلنائ رت رترتإل ارياارت رترتإل وجلنرت رترتإل ا ق قرت رترتإل واللدالرت رترتإل واجلرت رترترب
وامصا إل.
 -31وتراجع اللنش بوج عرتا  .وخرتحلل الربرتع األخرتس مرتن عرتا  ،2019جرتر توث رت  234حرتاداثً مرتن
حوادل التجاووات واقنتهاكات يف جمال حقو ا نيان والقانون الرتدو ا نيرتاين ،الرتيت ثثرتر رتا 421
مرترتدن اً علرترتو األقرترتين ( 249رج رتحلً و 61ام رترأ و 20يترترتا و 11ارترتب اً و 47مرترتن الضرترتلاو اسهرترتو اهويرترتإل و33

__________

()5
()6
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ويترتذكر م رترتن ب نه رترتا عل رترتو وج رت اريص رترتوص الوح رترتدات األمن رترتإل ام تلط رترتإل ارياا رترتإل ،واللجن رترتإل الوطن رترتإل للتنف رترتذ ،وجل رترتان التنف رترتذ يف
امقاطلات ،واللجنإل التنف ذيإل للمتابلإل.
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جمموعإل من الضلاو اجلمرتاع ا) .و تسرتجلل وود طف فرتإل قرتدرها  2,13يف امائرتإل يف عرتدد ا رتوادل وتراجرتع
قرترتدرف  10,42يف امائرترتإل يف عرترتدد الضرترتلاو مقارنرترتإل قلربرترتع اليرترتاب (مرترتن /وو/يول رت إىل أيلول/سرترتبتمرب ،)2019
الذي سجين وقوع  229من ا وادل اليت ثثر ا  470مدن اً .وكانل أكثر امقاطلات ثثراً قلتجاووات
واقنتهاكرترتات يف م رترتدان حقرترتو ا نيرترتان خرترتحلل الربرترتع امرترتذكور هرترتي مقاطلرترتات أوهرترتا  ،وأواكرترتا ،وأوهرترتا -
بندي ،وقمنغي  -قنغوران ،وكوتو اللل ا.
 -32وق ضايإل إىل ذلك ،اتيى الربرتع األول مرتن عرتا  2020بوقرتوع هجمرتات علرتو امرتدن ا وحفظرتإل
اليرترتحل والق رتوات اميرترتللإل أليريق رترتا الوسرترتطو .وشرترتكلل اقشرترتتباكات اللن فرترتإل الرترتيت دارت برترتا اجلماعرترتات
اميللإل امتناحر وداخين اجلماعات اميللإل نفيها ،يضحلً عن اللديد من ا وادل املزولإل ،هتديدات
متللقإل قمايإل امدن ا .وأدت هذف ا وادل اليت وقلل بصفإل خااإل يف شر البلد ووسط  ،وق س ما
يف مقاطلات كوتو اللل رتا وكوترتو اليرتفلو وأواكرتا ،إىل تشرتريد آقل امرتدن ا قيرتراً يف اللديرتد مرتن امواقرتع،
وتفاقمل بذلك التلدوت امرتبطإل ق الإل ا نيان إل.

اثلثا -حالة حقوق اإلنسان
ألف -احلالة العامة
 -33خرتحلل الفرتة اممترتد مرتن /وو/يول رت  2019إىل حزيران/يون رت  ،2020ارتكبرتل القرتوات اميرترتللإل
أليريق رترتا الوس رترتطو واجلماع رترتات امي رترتللإل انتهاك رترتات وجت رترتاووات متل رترتدد يف جم رترتال حق رترتو ا ني رترتان .وأتبل رترتخل
اريبس اميتقين بوقوع  880حاداثً من حرتوادل جترتاوو وانتهرتاك حقرتو ا نيرتان والقرتانون الرتدو ا نيرتاين
اليت ثثر ا  1 522ضل إل ( 895رجحلً و 240امرترأ و 83ارتب اً و 101يترتا و 107مرتن الضرتلاو اسهرتو
اهويإل و 96جمموعإل من الضلاو اجلماع ا) ،ووثّقتها شلبإل حقو ا نيان التابلرتإل لبلثرتإل األمرتى امتلرتد
امتكاملإل .وخحلل الفة نفيها ،وثّقل الشلبإل أيضاً  191حالإل من حاقت القتين امتصلإل قلنزاع.
 -34وتشرترتمين تتلرترتش التجرترتاووات واقنتهاكرترتات يف م رترتدان حقرترتو ا نيرت ان الرترتيت توثقرترتل خرترتحلل الفرترتة
امش رت رترتمولإل قلتقري رت رترتر ح رت رترتاقت القت رت رترتين ،والتهدي رت رترتد قلقت رت رترتين ،واللن رت رترتش اجلني رت رترتي ام رت رترتبم قلنرت رت رتزاع ،وق سرت رت رت ما
اقبتصرترتا  ،واملاملرترتإل القاس رت إل والحلإنيرترتان إل وامه نرترتإل ،وحرترتاقت ا رمرترتان التليرترتفي مرترتن ا ريرترتإل ،ومصرترتادر
اممتلك رترتات ،وت رترتدمس اممتلك رترتات ووبه رترتا ،وحرت رترتاقت اقختطرت رت ال ،واقعت رترتداةات عل رترتو الل رترتاملا يف جمرت رترتال
األنشطإل ا نيان إل واميتش ف ات وحفظرتإل اليرتحل  ،وا رمرتان مرتن اميرتاعدات ا نيرتان إل ،وجتن رتد األطفرتال
يف ا رترتفول اجلماع رترتات امي رترتللإل .وكان رترتل أكث رترتر امقاطل رترتات ثثرت رتراً قلتج رترتاووات واقنتهاك رترتات يف م رترتدان
حقو ا نيان خحلل هرتذف الفرتة هرتي مقاطلرتات أواكرتا ،وكوترتو اللل رتا ،وقمنغرتي  -قنغرتوران ،وأوهرتا -
بندي ،وأوها .
 -35وأعرب رترتل اللجن رترتإل املن رترتإل قق رترتو ا ني رترتان يف محلحظاهت رترتا اريتام رترتإل عل رترتو التقري رترتر ال رترتدوري الثال رت
جلمهوري رترتإل أيريق رترتا الوس رترتطو ،عل رترتو وج رت اريص رترتوص ،ع رترتن ش رتوابلها بش رترتأن الفي رترتاد يف النظ رترتا القض رترتائي،
واللجن رت رترتإل الوطن رت رترتإل ق رت رترتو ا ني رت رترتان وا رت رترتروت األساس رت رت إل ،وا ي رت رترتحلت م رت رترتن اللق رت رترتا  ،واللن رت رترتش اجلني رت رترتي
( ،CCPR/C/CAF/CO/3الفقرت رترترات  7و 9و 13و ،)7()27علرت رترتو برت رترار مرت رت ا كانرت رت ل عل رت رت ا رت رترتال يف اجلولرت رترتإل
الثالثإل من اقستلران الدوري الشامين جلمهوريإل أيريق ا الوسطو (انظر  A/HRC/40/12و.)Corr.1
__________

()7
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ي مرترتا يتللرت قلتوارت ات ذات الصرترتلإل قللجنرترتإل الوطن رترتإل قرترتو ا نيرترتان وا رترتروت األساسرت إل وا يرترتحلت مرترتن اللقرترتا  ،ترترتدعو
اللجنإل املن إل ققرتو ا نيرتان مجهوريرتإل أيريق رتا الوسرتطو ،يف الفقرتر  ،40إىل اارتاذ إجرتراةات بشرتأوا قلرتول  20آذار/مرتارس
 2022علو أبلد تقدير.
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ابء -النتهاكات املنسوبة إىل اجلماعات املسلحة
 -36ق يزال اجلزة األكرب من البلد خيضع لتأثس اجلماعات اميللإل ،وق س ما اجلماعرتات اميرتللإل
اموقّل رترتإل عل رترتو اتف رترتا الي رترتحل  .وارتكب رترتل ه رترتذف اجلماع رترتات انتهاك رترتات متل رترتدد يف جم رترتال حق رترتو ا ني رترتان
والقانون الدو ا نياين علو الربى من التزاماهتا امللنرتإل قتضرتو اقتفرتا  .وقلفلرتين ،يفرتي الفرتة اممترتد
مرترتن /وو/يول رت  2019إىل حزيران/يون رت  ،2020أشرترتارت إحصرترتاةات شرترتلبإل حقرترتو ا نيرترتان التابلرترتإل لبلثرترتإل
األمرترتى امتلرترتد امتكاملرترتإل إىل أن اجلماعرترتات اميرترتللإل اموقّلرترتإل علرترتو اقتفرترتا يتلتقرترتد أن تكرترتون ميرت ولإل عرترتن
وقرترتوع  715حرترتاداثً مرترتن ا رتوادل الرترتيت ثثرترترت رترتا  1 302ضرترتل إل ،أي مرترتا ثرترتين  81,2يف امائرترتإل مرترتن اللرترتدد
ا مجا لللوادل و 85,5يف امائإل من جمموع عدد الضلاو.
 -37وبنرترتاةً عل رترتو امللوم رترتات ال رتوارد  ،يحلح رترتا اريب رترتس امي رترتتقين م رترتع القل رت وود يف ع رترتدد اقنتهاك رترتات
امرتكبإل منذ بدايإل اللا  .يفي الفرتة مرتن كرتانون الثاين/ينرتاير إىل حزيران/يون رت  ،2020علرتو سرتب ين امثرتال،
كان  345حاد ًاث من حوادل انتهاك حقو ا نيان والقرتانون الرتدو ا نيرتاين وراة وقرتوع  503ضرتلاو
عل رترتو األق رترتين ،مقارن رترتإل برت رت  243ح رترتاداثً يف الف رترتة م رترتن ك رترتانون الثاين/ين رترتاير إىل حزيران/يون رت  2019وب رت رت 101
حرترتادل يف الفرترتة مرترتن /وو/يول رت إىل كرت انون األول/دييرترتمرب  .2019ويتنيرت  80يف امائرترتإل علرترتو األقرترتين مرترتن
هرت رترتذف اقنتهاكرت رترتات والتجرت رترتاووات إىل اجلماعرت رترتات اميرت رترتللإل اموقّلرت رترتإل علرت رترتو اتفرت رترتا اليرت رترتحل  .وتشرت رترتمين هرت رترتذف
اجلماعات م ل ش ات "أنيت ققكا" ،واجلبهإل الشلب إل لنهضإل أيريق ا الوسطو ،واقحتاد من أجرتين اليرتحل
يف مجهوريإل أيريق ا الوسطو ،وا ركإل الوطن إل أليريق ا الوسطو ،ومجاعإل الثرتور واللدالرتإل ،ومجا رتع إل اللرتود وامطالبرتإل
ق قو ورد اقعتبار ،وحركإل حمرري أيريق ا الوسطو لنصر اللدالإل واجلماعات اميللإل امرتبطإل ا.
 -38وتشرترتمين اقنتهاكرترتات الرترتيت وثّقتهرترتا شرترتلبإل حقرترتو ا نيرترتان التابلرترتإل لبلثرترتإل األمرترتى امتلرترتد امتكاملرترتإل
عمل ات القتين ،والتهديدات قلقتين ،واملاملإل القاس إل والحلإنيان إل وامه نإل ،وا ارتاقت جبرتراا ،واللنرتش
اجلني رترتي ام رترتبم قلن رتزاع ،وح رترتاقت اقختط رترتال ،وجتن رترتد األطف رترتال واس رترتت دامهى يف الق رتوات واجلماع رترتات
امي رترتللإل ،وا رم رترتان التلي رترتفي م رترتن ا ري رترتإل ،واهجم رترتات عل رترتو اميتش رترتف ات والل رترتاملا يف جم رترتال األنش رترتطإل
ا نيرت رترتان إل ومرت رترتو،في األمرت رترتى امتلرت رترتد  ،ومصرت رترتادر اممتلكرت رترتات ووبهرت رترتا وترت رترتدمسها ،وحتصرت رت ين الضرت رترائ برت رترتس
امشروعإل.

جيم -التجاوزات والنتهاكات املنسوبة إىل موظفي الدولة
 -39يتلتقد أن يكون مو،فرتون يف قطاعرتات الدولرتإل  -وق سرت ما أيرتراد مرتن القرت وات اميرتللإل أليريق رتا
الوسطو والشرطإل والدرك  -مي ولا عن وقوع  83حالإل من حاقت انتهاك حقو ا نيرتان الرتيت ثثرت ر
رتا  103ضرتلاو ،أي مرترتا ثرتين  9,4يف امائرترتإل مرتن اللرتدد ا مجرترتا لحلنتهاكرتات اموثّقرترتإل و 6,7يف امائرتإل مرترتن
جمموع عدد الضلاو.
 -40وويقاً للمللومات اليت تلقاها اريبس اميتقين ،لقد جر  ،علو سب ين امثال ،توث حالإل وجود
اب ا يةاوا عمرمها با  13و 15عاماً يف  14كانون الثاين/ينرتاير  ،2020أثنرتاة تيرت س دوريرتإل مشرتةكإل يف
قونغا  -بودي ،ومها حيتحلن حاجزاً للشرطإل قلقر من قورو ،علو طول احملور الذي يضى بوس مت لي
(مقاطلإل انان  -مامبسي) .واجتملل جهإل هبلإل لشلبإل حقو ا نيان يف بلثإل األمى امتلد امتكاملإل
مرترتع قائرترتد الل رتواة امل رت وانئ رت حمرترتايا قورو لتطل رت إل همرترتا توع رترتإل عناارترتر قرترتوات األمرترتن الرترتداخلي بوقرترتش
است دا األطفال عند نقا /التفت ش ألن ذلك يشكين انتهاكاً خطساً قو الطفين.
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 -41ويف  3كرت رترتانون الثاين/ينرت رترتاير  ،2020يف قريرت رترتإل ب رت رترتدوبو 1-الواقلرت رترتإل علرت رترتو بلرت رترتد  60ك لرت رترتومةاً مشرت رترتال
قوا ،مقاطلرترتإل أوهرترتا  -بنرترتدي ،هرترتاجى جنرترتدون مرترتن الق رتوات اميرترتللإل أليريق رترتا الوسرترتطو راع رترتا أجنب رترتا
واادرا  90رأس ماش إل و 165 000يرنك من يرنكات اجلماعإل امال إل األيريق إل.
 -42وأتبلخل اريبس اميتقين نن شلبإل حقو ا نيان التابلإل لبلثإل األمرتى امتلرتد امتكاملرتإل اجتملرتل
يف  17آذار/مارس  2020يف برو قمرأ شابإل تبلخل من اللمر  20عاماً وكانل حامحلً يف شهرها اريرتام
وتق ى يف ت ى امشردين برت  ،PK3وأكدت أوا يوج ل داخين ا مرتا  ،يف منطقرتإل باقبرتدجا ،عنرتد حرتوا
الياعإل  18/00من يو  5شبا//يرباير  ،2020بوجود عنصر جمهول اهويإل من القوات اميللإل أليريق ا
الوسطو وأوا تلرضل لحلبتصا .
 -43وق يرتزال مو،فرتون يف قطاعرترتات الدولرتإل ،وق سرت ما أيرتراد مرتن القرتوات اميرترتللإل أليريق رتا الوسرترتطو
وق رت رتوات األمرت رترتن الرت رترتداخلي ،يرتكب رت رترتون انتهاكرت رترتات قرت رترتو ا نيرت رترتان ،رت رت ا يف ذلرت رترتك اقحتجرت رترتاو التلي رت رترتفي،
والتلرترتذي  ،واملاملرت إل القاس رت إل أو الحلإنيرترتان إل أو امه نرترتإل ،يض رتحلً عرترتن يرترترن ض رترائ بصرترتور برترتس قانون رترتإل.
وويقاً ما أيادت ب اليلطات علرتو أعلرتو ميرتتو  ،يرتالن هرتذا امنلرتو يتجرت إىل حتيرتن يف احرتةا ا قرتو
نت جرتإلً لتلزيرترتز الترترتدري امقرترتد إىل أيرتراد قرتوات الرترتدياع واألمرترتن .وإضرتايإلً إىل ذلرترتك ،يرترتالن ارتكرترتا أي يلرترتين
تالش للقانون كف ين نن يلرن ااحب لللقا علو الفور.
 -44وممرترتا ييرترتاهى يف اسرترتتمرار ا يرترتحلت مرترتن اللقرترتا يف مجهوريرترتإل أيريق رترتا الوسرترتطو عرترتد وجرترتود قضرترتا
ومو،فا لليجون يف مناط ملَّنإل من البلد علو حنو ما أتبلخل ب اريبس اميرتتقين .ويف الواقرتع ،يرتالن هرتذف
ا الإل تشجع علو استمرار اقنتهاكات ،وتشجع أح اانً علو ،هور نظا مرتواو لللدالرتإل كرتن أن يكرتون
مصرتدراً للكثرترتس مرتن التجرترتاووات .وربرتى إدراك اريبرترتس اميرترتتقين أن انلرتدا األمرترتن قرتد يثرت قضرتا مل نرترتا عرترتن
اقلتلا قمنرتاط الرتيت عتّنرتوا ي هرتا ،عرت حلو علرتو امشرتاكين اللوجيرتت إل واماديرتإل الرتيت يواجهوورت ا ،يهرت و يرت دعو
القضا إىل ا سها يف احةا ح اجلم ع يف اللجوة إىل القضاة ويف منع اقنتهاكات.

دال -العنف اجلنسي املرتبط ابلنزاع والعنف اجلنساين
 -45تظين أعمال اللنش اجلنيي امرتبطإل قلنزاع تشرتكين مصرتدر قلرت كبرتس قلنيرتبإل لل برتس اميرتتقين.
وهرتو يشرترتس إىل أن اتفرترتا اليرترتحل يرترتنص علرترتو واجرت مج رتع امرترتوقّلا نرترتع أعمرترتال اللنرترتش اجلنيرترتي وأعمرترتال
اللن رترتش اجلني رترتاين وملاقب رترتإل مرتكب ه رترتا ،وض رترتمان ع رترتد الي رترتماا إبا رترتدار أي عف رترتو قك رترتى الواق رترتع أو قك رترتى
القانون عن مرتكب ها ،والتشج ع علو مشاركإل النياة يف عمل إل اليحل وامصا إل مشاركإلً يلالإلً.
 -46وتق رت رترتو ش رت رترتلبإل حق رت رترتو ا ني رت رترتان التابل رت رترتإل للبلث رت رترتإل امتكامل رت رترتإل ،ال رت رترتيت تض رت رترتى قي رت رترتماً خاا رت رتاً ملن رت رتاً
نشرتكال اللنرترتش اجلنيرترتي ،برارترتد اللنرتش اجلنيرترتاين  ،رترتا يف ذلرترتك اللنرتش اجلنيرترتي امرترتبم قلنرتزاع .ويف 31
أور/مرترتايو  ،2019وقّرتع كرترتين مرترتن اممثلرت إل ارياارت إل لألمرترتا اللرترتا املن رت إل قللنرترتش اجلنيرترتي يف حرترتاقت الن رتزاع
والرترتووير امنترترتد لرت د وويرترتر اريارج رترتإل ورعرترتاو أيريق رترتا الوسرترتطو يف اريرترتارا ب رترتاانً مشرترتةكاً بشرترتأن منرترتع اللنرترتش
اجلنيرترتي امتصرترتين قلنزاعرترتات ومكايلترت ( .)8ويف هرترتذا الصرترتدد ،تقرترتد الوحرترتد امشرترتةكإل لحلسرترتتجابإل الي رتريلإل
والتصدي لللنرتش اجلنيرتي ضرتد النيرتاة واألطفرتال دعمرتاً ين رتاً كبرتساً إىل اليرتلطات .وجترتدر ا شرتار إىل أن
تنف ذ التزامات الب ان امشةك ق يزال هديا ينبغي حتق ق .
__________

()8

République centrafricaine et Organisation des Nations Unies, « Communiqué conjoint entre la
République centrafricaine et l’Organisation des Nations Unies : prévention et lutte contre les
violences sexuelles liées au conflit », 31 mai 2019.
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 -47ويتلتقرترتد أن أطرترال النرتزاع ،وق سرت ما اجلماعرترتات اميرترتللإل ،ارتكبرترتل اللديرترتد مرترتن أعمرترتال اللنرترتش
اجلنيي امتصلإل قلنرتزاع ،وبشرتكين أساسرتي أعمرتال اقبتصرتا وحمرتاوقت اقبتصرتا واقسرتتلباد اجلنيرتي
والزواا ق كرتراف .ويف كثرتس مرتن األح رتان ،يرت ةدد الضرتلاو يف تقرتدمي شرتكاو خويرتاً مرتن اقنتقرتا والوارتى.
ويضحلً عن ذلك ،يالن القدرات امتاحإل لحلستجابإل هذف ا اقت من الناح إل الطب إل والقضائ إل والنفيرت إل
واقجتماع إل حمدود للغايإل.
 -48ويشدد اريبس اميرتتقين علرتو أمه رتإل التلقرت مرتن ملفرتات سرتواب األيرتراد الترتابلا ألطرترال النرتزاع،
ح رت ي رترتتى التل رترترل عل رترتو النل رترتو الواج رت عل رترتو م رترتكف اللن رترتش اجلني رترتي وامت رتواط ا ملهرت ى وتق رترتد هى إىل
احملاكمرترتإل .وهرترتو يرت ر أنرت  ،ي مرترتا يتجرترتاوو البلرترتد القضرترتائي ،مرترتن امهرترتى تقرترتدمي اميرترتاعد النفيرت إل واقجتماع رترتإل
للضرت رترتلاو وتنف رت رترتذ برت رترامج إعرت رترتاد ا دمرت رترتاا اقجتمرت رترتاعي واققتصرت رترتادي مرت رترتن أجرت رترتين إعرت رترتاد ثهرت رت لهى وإعرت رترتاد
إدماجهى.
 -49وشرع الفري القطري لللمين ا نياين يف حتديد امناط األكثر ثثراً قللنش اجلنيي من أجرتين
تك رترتش ترترتدابس ا مايرترتإل وتلزيرترتز األمرترتن علرترتو سرترتب ين األولويرترتإل .وأتقرت ى يف قنغرترتي أيضرتاً مركرترتز متلرترتدد األبرتران
قستقبال الضلاو.
 -50كمرت رترتا أجرت رترتر الفريرت رت القطرت رترتري دراسرت رترتإل للتصرت رترتورات امتللقرت رترتإل قليرت رترتحل واللدالرت رترتإل واألمرت رترتن يف أوائرت رترتين
عا  ،2020وستنشر هذا اللا تقرير ميتمد من هذف الدراسإل مع الةك ز علو ضلاو اللنش اجلنيي،
وس تضمن ب اانت ميتكملإل.
 -51والتقو اريبس اميتقين ،خحلل وورت إىل البلد يف شبا//يرباير  ،2020ي و الوحد امشةكإل
لحلستجابإل اليريلإل والتصدي لللنش اجلنيي ضد النياة واألطفال .وتركرتز هرتذف الوحرتد ارياارتإل ام لفرتإل
من أيراد شرطإل ودرك ،يف عملها ،علو عنصري ا اغاة وا مايإل من أجين حتق رياف اليكان.
 -52وي ما يتلل ققدعاةات بوقوع أعمال استغحلل وانتهاك جني ا علو أيدي أيراد بلثرتإل األمرتى
امتلد امتكاملإل ،يبدو أن األثر الردعي للتدابس اليت ااذها األما اللا عمحلً بي است بلد التيرتام
إطحلقاً يف هذف اميألإل يتأكد أكثر يأكثر .وويقاً للمللومات الوارد  ،مت ا بحلغ يف عا  2019عرتن 41
ادعاة ققستغحلل واقنتهاك اجلني ا .وأتي د بوقوع مرتا جمموعرت  14حالرتإل يف عرتا  ،2019و 26حالرتإل يف
اليرترتنوات اليرترتابقإل ،وحالرترتإل أخرترتر يف هريرترتخ برترتس حمرت دد .وتتللرت أبلب رترتإل هرترتذف ا رترتاقت قرت وادل وقلرترتل يف
ع رت رترتا  2018أو قب رت رترتين ذل رت رترتك .ويف ع رت رترتا  ،2020تس رت رتجين  12ادع رت رترتاة م رت رترتن اقدع رت رترتاةات نعم رت رترتال اقس رت رترتتغحلل
واقنتهاك اجلني ا امرتكبإل علو أيدي أيرتراد البلثرتإل امتكاملرتإل أو ضرتدهى .برتس أن اريبرتس اميرتتقين أيسرتش
للرترتد ا عرترتحلن عرترتن نترترتائج التلق قرترتات الرترتيت أتجريرترتل إق ي مرترتا نرترتدر ،وكرترتذلك ألن هرترتذف التلق قرترتات قلمرترتا
رتجع األمرترتى امتلرترتد علرترتو مواارترتلإل جهودهرترتا بشرترتأن هرترتذف اميرترتائين ،كمرترتا
تفضرترتي إىل إدانرترتإل اجلنرترتا  .وهرترتو يشرت ّ
يشرتجع الرترتدول املن رتإل علرترتو يرترتت حتق قرتات عنرترتد تقرتدمي ادعرترتاةات يف هرترتذا الصرتدد ،مرترتع ا رترص علرترتو جلرترتين
حقرترتو الضرترتلاو واحت اجرترتاهتى يف ارترتم ى إجراةاهترترتا .وينبغرترتي تقرترتدمي الرترتدعى امرترتا واللرترتحلا النفيرترتي ه رت قة
الض رترتلاو ال رترتذين ينتم رترتون يف أكث رترتر األح رترتان إىل ب رترتات متواض رترتلإل للغاي رترتإل ،وذل رترتك لتمك رترتنهى م رترتن امش رترتاركإل
بفلال إل يف التلق قات وا ضور إىل أماكن استجوا ى ومياعدهتى ةمجا وحماما ما أن يبدأ تفرتاعلهى
مع احملققا ،وقبين ا جراةات وأثناةها.
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هاء -حقوق املرأة
 -53يف شرترتبا//يرباير  ،2020اجتمرترتع اريبرترتس اميرترتتقين برت ووير النهرترتون قمرترأ واألسرترتر ولايرترتإل الطفرترتين،
وأتطلع علو اجلهود اليت تبذها ا كومإل لتزويد الووار إبطار اسةات جي وتنف ذي .بس أن اريبس اميرتتقين
يلتقد أن الووار  ،قلنظر إىل التلدوت اليت تواجهها ،تلاين من نقص يف اموارد لحلضطحلع هامها.
 -54والتقو اريبس اميتقين أيضاً جبماعات نيائ إل يف قنغي .وكانل ميألتا مشاركإل امرأ يف ا رت ا
الي اس رت رت إل و/ك رت رترتا ام رت رترأ يف ا رت رترتل امناقش رت رترتات .وأعربرت رت ل الني رت رترتاة ع رت رترتن ش رت رتوابلهن إواة ع رت رترتد اقمتث رت رترتال
لحللتزامات اليت تلهدت ا األطرال اموقّلإل علو اتفا اليحل  ،وق س ما اجلماعات اميرتللإل – وهرتي
التزام رترتات أس رترتهمن يف تلم مه رترتا عل رترتو الي رترتكان .وق رترتد ن رت َّرتددن قس رترتتمرار اقنتهاك رترتات والتج رترتاووات يف جم رترتال
حقو ا نيان يف البلد .وق ضايإل إىل ذلك ،دعل النياة إىل إيحلة مزيرتد مرتن اقعتبرتار مشرتاركتهن يف
أنشطإل عمل إل اليحل اجلاريإل وإىل اقمتثال للقانون رقى  16.004امرت ر  24تشرترين الثرتاين/نويمرب 2016
الذي ينص علو التكاي با اجلنيا يف مجهوريإل أيريق ا الوسطو ،وق سرت ما اميرتاوا برتا الرجرتين وامرترأ
يف ا صول علو الوقوت اقنت اب إل.
 -55ووار اريبس اميتقين سجن ب مبو للنياة ح التقو رتو،في اليرتجن ،وقجلنرت دوت وامرت و،فا
التقن ا التابلا للبلثإل امتكاملإل ،يضحلً عن اليج نات .وكانل شرو /النظايإل الصرتل إل تمرضرت إل ،ح رت
تت رترتاا م رترتاف الش رترتر وأدوي رترتإل ا س رترتلايات األول رترتإل وأنش رترتطإل الت رترتدري امه رت للي رترتج نات ،وق س رت ما نت ج رتإلً
لحلسرت رترتتثمار الكبرت رترتس الرت رترتذي قامرت رترتل برت رت البلثرت رترتإل امتكاملرت رترتإل ومنظمرت رترتات استمرت رترتع امرت رترتدين هرت رترتذف الغايرت رترتإل .واضرت رت ع
هن ق حيصلن علو امياعد القانون إل والقضائ إل الحلومإل
اليج نات لظمهن لحلحتجاو رهن احملاكمإل و ّ
لتأما حماكمإل عادلإل هن يف بضون ية ومن إل ملقولإل.
 -56وتوجهرت رترتل إىل اللديرت رترتد مرت رترتن اليرت رترتج نات يف ب مبرت رترتو هترت رترتى مارسرت رت إل أنشرت رترتطإل الشرت رترتلوذ واليرت رترتلر(.)9
قتض رترتو الق رترتانون رق رترتى  10.001امرت ر  6ك رترتانون الثاين/ين رترتاير  2010وامتلل رت بق رترتانون اللق رترتوقت أليريق رترتا
الوسرترتطو .ومرترتع ذلرترتك ،يرترتالن اه رترتإل التش رتريل إل واقجتهرترتاد القضرترتائي يف البل رترتد ق يرترتويران تلريف رتاً حمرترتدداً هرت ذف
اجلرائى وق يشسان إىل اللناار امكونإل ها .ونظراً للفرتراغ القرتائى ،ق تترتواير لرتد القضرتا األدوات الحلومرتإل
لتلب إل متطلبات األدلإل اموضوع إل واملموسإل وامتيقإل لدعى أو دحض ادعاةات اليلر والشلوذ .

واو -حالة األطفال والشباب
 -57ق ي رتزال األطف رترتال عرضرترتإل للقص رترتور يف ا مايرترتإل ،وق س رت ما نت ج رتإلً لحلنفص رترتال األتسرترتري وجتن رترتدهى
واست دامهى من قبين اجلماعات اميللإل ،وأعمال اللنش اجلنيي ،وممارسات استغحلهى وبس ذلك من
اممارسات الضار من قب ين اقجتار قألطفال ،وتوج التهى قليرتلر إلرت هى ،وتشرتوي األعضرتاة التناسرتل إل
األنثويإل والزواا امبكر .وويقاً لتقارير شلبإل حقو ا نيان التابلرتإل لبلثرتإل األمرتى امتلرتد امتكاملرتإل ،جرتر
جتن رترتد  208أطف رترتال عل رترتو أيرت دي اجلماع رترتات امي رترتللإل يف ع رترتا  ،2019ب نم رترتا مل يك رترتن ع رترتددهى يتج رترتاوو 75
طفرتحلً يف عرترتا  ،2018وهرترتو مرترتا ثرترتين وود قرترتدرها  167يف امائرترتإل .وأشرترتارت البلثرترتإل أيضرتاً إىل أنرت جرترتر يف
مقاطلإل كوتو اللل ا حتديرتد هويرتإل  110أطفرتال مرترتبطا قجلماعرتات والقرتوات اميرتللإل يف ارتفول اجلبهرتإل
الشلب إل لنهضإل أيريق ا الوسطو وم ل ش ات "أنيت ققكا" .وأكدت منظمإل األمرتى امتلرتد للطفولرتإل ،مرتن
جانبها ،أن من الصل للغايإل تقدير عدد األطفال الذين ق يزالون مرتبطا قجلماعات اميرتللإل ،وأن
__________
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هرت قة األطفرترتال يتلترترتربون مرترتن أكثرترتر األطفرترتال ضرترتلفاً يف البلرترتد وق يرتزال مصرترتسهى مبهمرتاً( .)10وتشرترتاطر هرترتذف
الشوابين اممثلإل اريااإل لألما اللا املن إل قألطفال والنزاع اميل  ،واممثلإل اريااإل لألما اللا املن إل
قللنش اجلنيي يف حاقت النزاع ،واممثلإل اريااإل لألما اللا املن إل قللنش ضد األطفال.
 -58وحي اريبس اميتقين الفصائين الثحلثإل قئتحلل س ل كا الياب اليت وقّلل علو خطم اللمرتين
مع األمى امتلد بشأن منع اقنتهاكات اجلي مإل قو الطفرتين ووقفهرتا علرتو الويرتاة قلتزاماهترتا .ويرت دعو
مج رترتع اجلماعرترتات اميرترتللإل إىل اقمتنرترتاع عرترتن مهامجرترتإل امرترتدن ا ولايرترتإل األطفرترتال واح رتةا التزاماهترترتا قتضرترتو
اتفا اليحل يوراً.
 -59ويف إطار الربانمج الوط لنزع اليحلا والتيري وإعاد ا دمرتاا وا عرتاد إىل الرتوطن ،وقّلرتل
اجلماعات اميللإل علو بروتوكوقت وخطم عمين مع اليلطات لتلرير األطفال من افويها واقمتناع
عرتن إعرتاد جتن رتدهى .ومرتن ام سرتش أن األطفرتال اسرتتت دموا ،خرتحلل األحرتدال الرتيت وقلرتل يف انرترتديلي يف
آذار/مارس  ،2020من جان اجلبهإل الشلب إل لنهضإل أيريق ا الوسطو ومجاعرتات ميرتللإل أخرتر تواارتين
جتن دهى واست دامهى .كما يتوقش حترير األطفال من اجلماعات والقوات اميللإل علو التقد احملرو يف
عمل رتإل نرتزع اليرتحلا والتيرتري وإعرتاد ا دمرتاا وا عرترتاد إىل الرتوطن .ومرتن األمه رتإل كرتان أن تنفرت ذ الدولرترتإل
خطإل منيقإل منع جتن د األطفال واست دامهى يف افول اجلماعات اميللإل ،و عاد إدماجهى ،حرت
وإن ك رت رترتان ق ب رت رترتد م رت رترتن اقع رت رتةال بتلري رت رترتر أطف رت رترتال ملَّن رت رترتا م رت رترتن اجلماع رت رترتات امي رت رترتللإل يف أعق رت رترتا توق رت رترتع
الربوتوكوقت مع تلك اجلماعات.
 -60وبصرل النظر عن النزاع ،من الضروري اااذ تدابس لضمان /تع األطفال ققوقهى كاملإلً ،مع
مراعا أمور من ب نها ،علو وجرت اريصرتوص ،التوارت ات الرتيت قرتدمتها جلنرتإل حقرتو الطفرتين يف محلحظاهترتا
اريتام إل علو التقرير الدوري الثاين جلمهوريإل أيريق ا الوسطو ( .)CRC/C/CAF/CO/2ويف هذا الصدد،
يهنّئ اريبس اميتقين ا كومإل لينّها القانون رقى  20.016الذي يرتنص علرتو إجرتراةات امحلحقرتإل القضرتائ إل
ص رتر واس رترتت دامهى يف اجلماع رترتات والق رتوات
ق رت م رترتكف انتهاك رترتات حق رترتو الطف رترتين ،وق س رت ما جتن رترتد الق ّ
اميللإل ،ومنفذي اهجمات ضد اللرتاملا يف جمرتال األنشرتطإل ا نيرتان إل وامرتدارس واميتشرتف ات .وجيرت
أن ي رترتنلك ه رترتذا التق رترتد امل رترتاري اه رترتا يف األيل رترتال ع رترتن طري رت اعتم رترتاد مجهوري رترتإل أيريق رترتا الوس رترتطو ت رترتدابس
للتنف رترتذ /كنهرترتا مرترتن وضرترتع إطرترتار قرترتانوين داخلرترتي مترتوائى مرترتع اتفاق رترتإل حقرترتو الطفرترتين والربوتوكرترتول اقخت رترتاري
لحلتفاق إل بشأن اشةاك األطفال يف امناوعات اميللإل ،وق س ما بشأن ميائين منع التجن رتد واسرتت دا
األطفال يف اجلماعات والقوات اميللإل ،وتيرحيهى وإعاد إدماجهى يف استمع.
 -61ويف إط رترتار ا رتوار التف رترتاعلي الري رترتع امي رترتتو املق رترتود يف ال رترتدور الثالث رترتإل واألربل رترتا سل رت حق رترتو
وج اريبس اميتقين اقنتباف إىل ا بحل اجلزئي أو الكلرتي للرتد مرتدارس نت جرتإلً للنرتزاع اميرت ل ،
ا نيانّ ،
وق سرت ما يف امنرترتاط الداخل رترتإل .وهرترتذا الوضرترتع يرت ربى األطفرترتال علرترتو ترترترك النظرترتا التلل مرت ي وجيللهرترتى عرضرترتإل
لحلستغحلل واقجتار قألطفال والتجن د من قبين اجلماعات اميللإل.
 -62وحي رت اريب رترتس امي رترتتقين س رترتلطات أيريق رترتا الوس رترتطو عل رترتو تلزي رترتز امب رترتادرات القائم رترتإل حال رتاً وجل رترتين
اقس رترتتثمار يف الش رترتبا م رترتن أولووهت رترتا .إذ س يرت م ه رترتذا اقس رترتتثمار كايل رترتإل أس رترتلو ا رترتا ب رترتس امن رترتتج
للشبا وجتن دهى من قبين اجلماعات اميللإل ،وملاجلرتإل نيرتبإل البطالرتإل الكبرتس الرتيت يواجهوورتا ،ممرتا يقلرتين
م رترتن تلرض رترتهى لل ط رترتاقت امتطري رترتإل وحم رترتاوقت التض رترتل ين ويل رترتزو حتق رت إمك رترتاانهتى الكامل رترتإل يف إط رترتار اريط رترتإل
الوطن إل لإلنلاش وبناة اليحل .
__________
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 -63وأتبلخل اريبس اميتقين نن اللديد من أطفال أيريق ا الوسطو ،ا يف ذلك األطفال امشردون أو
امتأثرون قلنزاع ،بس ميجلا يف اليجين امدين ،كما هو ا رتال يف قنغرت ي ،وق سرت ما يف منطقرتإل ،PK5
وكرترتذلك يف امنرترتاط الداخل رترتإل ح رت تدمرترترت دوائرترتر اليرترتجين امرترتدين وسرترتجحلت إعرترتحلن وتيرترتج ين اموال رترتد أو
قل ا أضرار .و ثين هذا الوضع عائقاً أما إعمال حقو األطفال ،وق س ما حصوهى علو التلل ى
واريدمات الصل إل ،ويلرضهى لحلجتار قألطفال وبس ذلك من أشكال اقستغحلل.

زاي -احلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية
 -64خحلل الفة امشمولإل قلتقرير ،أجرت أمانرتإل اريطرتإل الوطن رتإل لإلنلرتاش وبنرتاة اليرتحل  ،برتدعى مرتن
األمى امتلد وشركائها ،تق ما لتوويع يوائد اليحل علو اليكان ،وأشارت إىل إحراو بلرتض التقرتد يف
ا صول علو اريدمات اقجتماع إل واقنتلاش اققتصادي منرتذ عرتا  .2016ويف  1شرتبا//يرباير ،2020
مت ارت رترترل  1,99بل رت رترتون دوقر مرت رترتن مبلرت رترتخل  3,45بحليرت رترتا دوقر مرت رترتن دوقرات الرت رترتوقوت امتلرت رترتد املتمرت رترتد
لل طإل ،ل صين ملدل التنف ذ اما إىل  57,6يف امائإل.
 -65وت دي تدابس امراقبإل ا الاح إل ا دوديإل والق رتود امفروضرتإل يف جمرتال النقرتين لللرتد مرتن انتشرتار
مرترترن كوي رترتد 19-إىل تب رترتاط الترترتديقات التجاري رترتإل .وييرترتفر تراج رترتع اللرترترن يف األس رتوا احملل رترتإل ،واللوام رترتين
التجار ،عن ارتفاع أسلار اليلع األساس إل علو حنو بس عادي.
امو إل ،وسلوك امضاربإل من جان
ّ
 -66ونظراً لتلزيز اهدوة األم عموماً وتوقلات هطول األمطار علرتو حنرتو مرتوات يف البلرتد يف الفرتة
مرترتن حزيران/يون رت إىل أيلول/سرترتبتمرب  ،2020تحيتمرترتين أن يكرترتون ميرترتتو ا نترترتاا الزراعرترتي يف وايرترتإل اموسرترتى
أعلو من متوسم ميرتتو اليرتنوات اريمرت األخرتس  ،ولكنرت سرت ظين مرتا دون متوسرتم ميرتتو اليرتنوات
اليرترتابقإل لألومرترتإل .ومرترتع ذلرترتك ،يمرترتن شرترتأن انلرترتدا األمرترتن وأثرترتر مرترترن امن هرترتوت وعرترتد كفايرترتإل البرترتذور احمليرترتنإل
واألضرترار الرترتيت تلل رت ق قرترتول علرترتو حنرترتو متكرترترر نت ج رتإلً للهجرترتر امو رترتإل للماش رت إل أن تقلرترتين مرترتن احملاا رت ين
احملل إل يف امناط املن إل.

 -67كما أن ارتفاع أسلار اليلع األساس إل يضرتر قلقرتو الشرترائ إل لألسرتر امل شرت إل الفقرتس يف امراكرتز
ا ض رتريإل ،وق س رت ما يف اللاا رترتمإل ،ح رت ي رت ثر يق رترتدان الو ،رترتائش عل رترتو الفق رتراة يف القط رترتاع ب رترتس الر رترتي.
وتضرترتطر هرترتذف الف رترتإل إىل تقل رترتين كم رترتإل ونوع رترتإل الوجبرترتات اميرترتتهلكإل وعرترتدد الوجبرترتات الرترتيت تكرترتين يوم رتاً .ويف
كرتانون الثاين/ينرترتاير  ،2020أد اخنفرترتان القرترتو الشرترائ إل هرتذف الف رترتإل إىل تلريضرترتها قنلرترتدا األمرترتن الغرترتذائي
الشديد الذي تفاقَى نت جإلً آلاثر مرترن كوي رتد .19-وتشرتس تقرتديرات األمرتى امتلرتد إىل أن  2,36مل رتون
ش ص يلانون من حالإل انلدا األمن الغذائي الواض الذي تفاقَى نت جإلً مرن كوي د.19-
 -68ومنرتذ وايرترتإل أور/مرترتايو  ،2020عرترتاد ترترتدي ا مرتدادات األسرترتبوع إل عرترترب ا رترتدود مرترتن الكرترتامسون إىل
ميرترتتو مماثرترتين للرترتا  .2019برترتس أنرت ق يرتزال مرترتن الصرترتل ترترتويس إمرترتدادات األبذيرترتإل إىل قنغرترتي واألسرتوا
احملل رترتإل .وتظرترتين األسرترتلار أعلرترتو لرترتدل يرترتةاوا برترتا  30و 60يف امائرترتإل مقارنرتإلً رترتا كانرترتل عل رت يف حزي رتران/
يون .2019
 -69ومن امتوقع أن تيهى تدابس الوقايإل الصل إل والترتدهور امرتو ي الرتإل الطرتر وجترتار امضرتاربإل يف
عد انتظا ا مدادات إىل اليرتو احملل رتإل .ونت جرتإلً لرتذلك ،سرتتظين أسرتلار اليرتلع األساسرت إل مرتفلرتإل حرت
واي رترتإل اموس رترتى األعج رترتش يف آ /أبي رترتط  .وس ي رترتفر احملص رترتول اجلدي رترتد ع رترتن اخنف رترتان م رترتو ي يف أس رترتلار
اليلع األساس إل اليت من امتوقع أن تكون يتووت مماثلإل ميتووت وايإل عا  .2019ومرتع ذلرتك ،يقرتد
تظين أسلار امنتجات اميتورد عند ميتووت أعلو.
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 -70ونظراً إىل تراجع النزاع نيب اً منذ بدايإل موسى البذر يف ن يان/أبريين وتوقلات هطرتول األمطرتار
يرترتتو يرترتو امتوسرترتم ،مرترتن امنتظرترتر أن يكرترتون ميرترتتو ا نترترتاا الزراعرترتي للرترتا  2020أعلرترتو مرت ن متوسرترتم
اميجين قبين النزاع.
الينوات اريم األخس  ،ولكن س ظين ما دون متوسم اميتو
َّ

رابع ا -احلالة اإلنسانية
ألف -املالحظات
 -71أد الوضع األم اهش إىل تفاقى ا الإل ا نيان إل يف البلد وتشريد اليكان قيراً مرتن منرتاط
القتال الياخنإل إىل مناط تلترب هادئإل نيب اً .وويقاً مفوض إل األمى امتلد لش ون الحلج ا ،بلخل اللدد
ا مجا للمشرتردين داخل رتاً يف البلرتد ،اسرتتناداً إىل أرقرتا مكترت تنيرت الشرت ون ا نيرتان إل ،أكثرتر مرتن 697 000
ش ص يف أور/مايو  ،2020ب نما ق يزال حنو  615 000من امدن ا قج ا يف البلدان اسرتاور  .وويقرتاً
مكت تني الش ون ا نيان إل ،هناك  2,6مل ون ش ص قاجإل إىل امياعد ا نيان إل ،ب د أن خطإل
اقستجابإل ا نيان إل ق تزال تلاين من نقص يف التمويين وتتطل سد ثغر يف ام زان إل.

ابء -الالجئون واملشردون
 -72أتبلرترتخل عرترتن ح رترتاقت عرترتود طوع رترتإل تلقائ رترتإل للمشرترتردين داخل رتاً يف منرترتاط مل ن رترتإل؛ برترتس أن أعم رترتال
القترترتال واهجمرترتات الرترتيت تشرترتنها اجلماعرترتات اميرترتللإل ،لرترتل ترت ربى عش رترات اآلقل مرترتن األش رت اص علرترتو
الف رت رت رترار مرت رت رترتن منرت رت رترتاوهى يف ع رت رت رترتا  2019وعرت رت رترتا  .2020وأسرت رت رترتفرت اقش رت رت رترتتباكات الرت رت رترتيت وقلرت رت رترتل يف ب رت رت رتساو يف
أيلول/سرترتبتمرب  2019برترتا اجلبهرترتإل الشرترتلب إل لنهضرترتإل أيريق رترتا الوسرترتطو وحركرترتإل حمرترترري أيريق رترتا الوسرترتطو لنصرترتر
اللدالإل عن نزوا حنو  14 000مدين.
 -73وويقرت رتاً ألرقرت رترتا األمرت رترتى امتلرت رترتد  ،جترت رترتاوو اللرت رترتدد ا مجرت رترتا للمشرت رترتردين داخل رت رتاً يف البلرت رترتد
ش ص ،كما بلرتخل اللرتدد ا مجرتا لحلج رتا  600 000شرت ص يف شرتبا//يرباير  .2020و،لرتل الظرترول
امل ش إل للمشردين والحلج ا الذين يق ى ملظمهى يف ام مرتات ارتلبإل ،يف ،رتين إمكان رتإل حمرتدود جرتداً،
بين وملدومإل أح اانً ،لللصول علو امياعدات ا نيان إل.
600 000

 -74وق يرت رتزال امرت رترتدن ون يرت رترتديلون نرت رتاً قهظرت رتاً مرت رترتن جرت رتراة اسرت رترتتمرار اللنرت رترتش .وق ضرت رترتايإل إىل الظرت رترترول
امل ش إل الصلبإل نت جإلً للتشريد القيري ،ما وال وجود اللناار اميللإل يف امواقع املن إل يثس تاطر مجإل
بشرترتأن لايرترتإل ه رت قة امشرترتردين ،وق س رت ما نت ج رتإلً لفرترترن ض رترائ برترتس قانون رترتإل ،وأعمرترتال اللنرترتش اجلنيرترتي،
وحاقت اقعتقال التليفي ،وحاقت القتين ،وجتن د الشبا واألطفال قستلماهى جنوداً.
 -75وي رت دي الرت نقص يف /ويرترتين املونرت إل والترترتدابس التق ديرترتإل امتللقرترتإل رت رن كوي رترتد 19-واألعمرترتال الرترتيت
ترتكبها اجلماعات اميللإل إىل عرقلإل تقدمي امياعد قنتظا إىل امشردين واليكان الذين ييتض فووى
يف امقاطل رترتات امتض رترترر م رترتن الن رتزاع وال رترتيت ق تت رترتاا س رترتو إمكان رترتإل حم رترتدود للوا رترتول إل ه رترتا .وي م رترتا يتلل رت
شاركإل هذف الف ات يف اقنت اقت الر س إل امزمع إجرا ها يف كانون األول/دييمرب  ،2020أتبلخل اريبس
اميتقين نن ا كومإل بدأت مناقشات لليماا لحلج ا قمشاركإل يف اقنت اقت اليت مل حيرتدَّد هرتا إطرتار
قرترتانوين بلرترتد .ويشرترتجع اريبرترتس اميرترتتقين اجلهرترتات الفاعلرترتإل علرترتو ت يرترتس اللرترتود الطوع رترتإل الكر رترتإل لحلج رترتا عرترتن
طري برانمج عاد التوطا.
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خامس ا -مكافحة اإلفالت من العقاب والعدالة النتقالية
 -76قحرترتا اريب رترتس اميرترتتقين ،يف إط رترتار بلثت رت امويرترتد يف ش رترتبا//يرباير  ،2020دعرترتو مج رترتع األط رترال
الفاعلإل بقو إىل إواة ا يحلت من اللقا  .ويود اريبرتس اميرتتقين ،نت جرتإلً لحلجتماعرتات الرتيت عقرتدها مرتع
رابطات الضلاو والرابطات الناشطإل يف م دان اللدالإل اقنتقال إل ،أن ي كد علو األمه إل ا ا رتإل للتلقرت
من خلف ات الضلاو ،ا يف ذلك يف إطار عمل إل نزع اليحلا والتيرتري وإعرتاد ا دمرتاا وا عرتاد إىل
الوطن ،جتنباً يحلت األش اص الذين يتدَّعو تورطهى يف انتهاكات قو ا نيان ،ا يشرتمين اللنرتش
اجلنيي ،من اللدالإل.
رتجلإل عقرترتد جليرترتات جنائ رترتإل يف قنغرترتي ،يف شرترتبا//يرباير
 -77ويرتتذكر مرترتن برترتا التطرترتورات امشرت ّ
حملكمإل اقسرتت نال لبرتانغي الرتيت أجرترت حماكمرتإل مرت رتكف جرترائى قنغاسرتو وامترتواط ا ملهرتى يف عرتا .2017
بس أن األداة اجلزئي للوقوت القضائ إل يف امناط الداخل إل ق يزال مدعا للقل .
،2020

 -78وأحزت احملكمإل اجلنائ رتإل ارياارتإل لتوهرتا التلق قرتات يف حنرتو عشرتر قضرت او .ب رتد أن انلرتدا األمرتن
نرترتع مكت رت امرترتدعي اللرترتا للملكمرترتإل مرترتن الوارترتول إىل كامرترتين األراضرترتي ج رتراة التلق قرترتات .ومرترتن جهرترتإل
أخر  ،ق يزال تل ا القضا الدول ا( )11ونشرهى يلل اً يشكين حتدوً.
 -79وق ضايإل إىل ذلرتك ،يرتالن لرت دائر الرتدعى املن رتإل قلرتدياع وميرتاعد الضرتلاو  -وهرتي قيرتى هبرتع
لقلى احملكمإل اجلنائ إل اريااإل امي ولإل عن التطب الفلال للماد  46من القانون التنظ مرتي رقرتى 15.003
امرت ر  3حزيران/يون رت  2015وامتللرت إبنشرترتاة احملكمرترتإل وتنظ مهرترتا وأدائهرترتا -ووحرترتد دعرترتى ولايرترتإل الضرترتلاو
والشرت رترتهود ،دوراً حا رت رت اً تضرت رترتطللان برت رت لصرت رترتون احرت رتةا الضرت رترتماانت األساسرت رت إل وشرت رترترو /احملاكمرت رترتإل اللادلرت رترتإل.
وينطب هذا األمر علو اندو تلويض الضلاو الذي مل يرت تى إنشرتا ف بلرتد ،وهرتو موضرتوع جيرت تناولرت ،
رترتا يف ذل رترتك قلتش رترتاور م رترتع الص رترتندو الت رترتابع للملكم رترتإل اجلنائ رترتإل الدول رترتإل ال رترتيت لرت ديها مكت رت يف مجهوري رترتإل
أيريق ا الوسطو .ويدعو اريبس اميرتتقين استمرتع الرتدو إىل دعرتى احملكمرتإل اجلنائ رتإل ارياارتإل قمرتوارد امناسرتبإل
لتشغ لها.
 -80وق كن ني حرتال مرتن األحرتوال أن تيرتم ارتكوك اللدالرتإل اقنتقال رتإل واقتفاقرتات الي اسرت إل،
أوًكانرترتل طب لتهرترتا ،ق يرترتحلت مرترتن اللقرترتا أو أن هت رترتئ الظرترترول الرترتيت كرترتن أن ترت دي إىل ا يرترتحلت مرترتن
اللق رترتا  ،رترتا يف ذل رترتك من رترتع امحلحق رترتات القض رترتائ إل ق رت األش رت اص ال رترتذين يتف رترتةن أو رترتى مي رت ولون ع رترتن
انتهاكات حقو ا نيان.
 -81واجتم رترتع اريب رترتس امي رترتتقين يف ش رترتبا//يرباير  2020ب رت رئ ويري رت إدار اللجن رترتإل الش رترتاملإل للجم رترتع
امنشرترتأ ويق رتاً للمرترتاد  11م رترتن اتفرترتا اليرترتحل  .وعق رترتدت هرترتذف اللجنرترتإل ،برترتدعى م رترتن شرترتلبإل حقرترتو ا ني رترتان
التابلإل لبلثإل األمى امتلرتد امتكاملرتإل ،مشرتاورات وطن رتإل يف رتاين منرتاط مرتن البلرتد لدراسرتإل مج رتع اجلوانرت
امرتبطإل قألحدال امأساويإل للنزاع .وستيت د التقرير الذي تلدف وتلتمدف تتلش اجلهرتات الفاعلرتإل يف
وايإل هرتذف اللمل رتإل كوث قرتإل أساسرت إل للجنرتإل ا ق قرتإل واللدالرتإل واجلرترب وامصرتا إل .و ثرتين القرتانون رقرتى 20.009
امتلل رت رت رت رترتذف اللجنرت رترتإل خطرت رترتو هامرت رترتإل إىل األمرت رترتا يف س رت رت ا إج رت رتراةات اللدالرت رترتإل اقنتقال رت رترتإل .ويف / 30رت رترتوو/
يول رت  ،2020اعتتمرترتد امرسرترتو رقرترتى  20.270بشرترتأن تل رترتا أعضرترتاة اللجنرترتإل امكلفرترتا قخت رترتار الةش رت لات،
وامرس رترتو رق رترتى  20.271امتلل رت نداة جلن رترتإل اقخت رترتار وأمانته رترتا التقن رترتإل .وينبغ رترتي التلج رترتين بلمل رترتإل اقخت رترتار
والتل رترتا مرترتن أجرترتين تفل رترتين جلنرترتإل ا ق قرترتإل واللدالرترتإل واجلرترترب وامصرترتا إل ،الرترتيت تتمثرترتين مهمتهرترتا يف تلزيرترتز ا ق قرترتإل
واللدالرترتإل واجلرترترب وضرترتماانت عرترتد التك رترار ،عرترتن طري رت اقضرترتطحلع برترتدور تكم لرترتي لرترتدور احملكمرترتإل اجلنائ رترتإل
__________

( ،CCPR/C/CAF/CO/3 )11الفقر .9
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اريااإل ،يف بضون مهلرتإل قصرتس ( .)12وينبغرتي ،مرتن أجرتين ضرتمان إعرتاد ثه رتين الضرتلاو وتقرتدمي التلرتويض
هى علو النلو الواج  ،إنشاة الصندو اقست ماين امنصوص عل يف اماد  12من اتفا اليحل .

سادسا -الستنتاجات والتوصيات
ألف -املالحظات
 -82يرحب اخلبري املستقل ابلتعاون الذي أبدته سلطات أفريقيا الوسطى يف إطار وليته لتقييم
حالةة حقةوق اإلنسةان يف مجهوريةة أفريقيةا الوسةطى ويرحةب أيضةا ابلةدعم الةذي تقدمةه إليةه األمةم
املتح ةةدة ع ةةن طري ةةه بعثته ةةا املتكامل ةةة وفري ةةه األم ةةم املتح ةةدة القط ةةري واملفوحل ةةية الس ةةامية حلق ةةوق
اإلنسان ،فضالا عن الشركاء الدوليني اآلخرين ،ول سيما الحتاد األفريقي والحتاد األورويب وشة
املمثليةةات الدبلوماسةةية ،مةةن أجةةل تنفيةةذ وليتةةه وأقةةام اخلبةةري املسةةتقل أيض ة ا مةةخم لتلةةف املكلفةةني
بةةول ت يف إط ةةار اإلج ةراءات اخلاص ةةة ومجيةةخم اآللي ةةات املعني ةةة تع ةةاوما متزايةةدا بش ةةمحن ةاي ةةة حق ةةوق
اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأخريا ،يعرب اخلبري املستقل عن امتنانةه ملةواطين ومواطنةات
أفريقيةةا الوسةةطى الةةذين شةةاركوو للمهةةم وحتلةةيال م ،وكةةذلآ لمةةابم لبلةةدهم ويتمثةةل هةةدف اخلبةةري
املستقل ،من جهة ،يف أن يتمكن مةن اإلسةهام عةن طريةه جهةودو يف جمةال الةدعوة يف ز دة الةوعي
أبمهيةةة تعزيةةز حقةةوق اإلنسةةان وةايتهةةا وإعمابةةا مةةن جانةةب مجيةةخم اجلهةةات الفاعلةةة ،وتعزيةةز اإلطةةار
القانوين واملؤسسةي مةن خةالل ز دة املسةاعدة التقنيةة والتعةاون مةن جانةب الشةركاء الةدوليني ،ويف
التش ةةجيخم ،م ةةن جه ةةة أخ ةةر  ،عل ةةى اعتم ةةاد منظ ةةور حلق ةةوق اإلنس ةةان يف إط ةةار مب ةةادرات الس ةةالم
واملساعدة اإلمنائية
 -83ومةخم للةآ ،يالحةخل اخلبةري املسةتقل فيمةا يتعلةه حبالةة حقةوق اإلنسةان يف مجهوريةة أفريقيةةا
الوسةةطى أن الربةةخم األول مةةن عةةام  2020اتسةةم مجمةةات شةةنتها اجلماعةةات املسةةلحة حلةةد املةةدنيني
والق ةوات املس ةةلحة ألفريقي ةةا الوس ةةطى وحفظ ةةة الس ةةالم وش ةةهد الرب ةةخم األول أيض ة ا اش ةةتباكات ب ةةني
اجلماعات املسلحة وأدت أعمال العنف إىل نزوح عدد كبري مةن السةكان يف مواقةخم لتلفةة ،وهةو
مةا كةان وراء تفةاقم التحةد ت اإلنسةانية يف سةياق يتسةم نطةر انتشةار مةر كوفيةد .19-وترتكةةب
أعمال العنف بصفة خاصة على أيدي اجلماعات املسلحة املوقعة على اتفاق السالم ،مثل اجلبهة
الشةةعبية لنهضةةة أفريقيةةا الوسةةطى ،والحتةةاد مةةن أجةةل السةةالم يف مجهوريةةة أفريقيةةا الوسةةطى ،وحركةةة
حمرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة ،وميليشيات "أنيت ابلكا" وهةذا يشة كل انتهاكةات جسةيمة
لتفاق السالم وعلى الة رغم مةن إبةداء قةادة اجلماعةات املسةلحة مةرارا وتكةرارا رغبةتهم يف اللتةزام
ابلتفاق ،فمن الواحلح أنه بعد مرور أكثر من عام على توقيعه ،ل تزال اجلماعات املسلحة ،وإىل
حد ما ،دوائر الدولة وموظفوها ،تتخذ إجراءات لالفة ألحكام التفاق
 -84ويعتمد أداء مجهورية أفريقيا الوسطى إىل حد كبري علةى التمويةل الةدوا ،الةذي مةن دونةه
لن يكون يف مقدور البلد الحلطالع مبهامه ،مبا يف للآ املهام السةيادية ويةود اخلبةري املسةتقل أن
يشيد ابلسخاء الدوا وأن يشجخم الشركاء التقنيني واملاليني على مواصلة وتعزيز دعمهم جلمهورية
أفريقيا الوسطى
__________

( )12ترترتنص امرترتاد  10مرترتن اتفرترتا اليرترتحل علرترتو أن جلنرترتإل ا ق قرترتإل واللدالرترتإل واجلرترترب وامصرترتا إل "جي رت أن تبرترتدأ عملهرترتا قلضرترترور يف
بضون تيلا ( )90يوماً من توق ع اقتفا ".
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 -85وتشةةكل جائحةةة كوفيةةد 19-ديةةد ا للحالةةة السياسةةية والجتماعيةةة ونظ ةرا لألثةةر النةةاجم
عنهةةا ،فقةةد تتحةةول األزمةةة الصةةحية إىل أزمةةة غذائيةةة وإنسةةانية واجتماعيةةة مةةا يتةةوفر دعةةم معةةزز
للقطةةاع غةةري الراةةي واألنشةةطة الزراعيةةة وإمكانيةةة احلصةةول علة ى ميةةاو الشةةرب واسةةتعادة اخلة دمات
الجتماعيةةة األساسةةية الةةيت قضةةى عليهةةا الن ةزاع وينبغةةي للحكومةةة أن تتجنةةب احلةةد مةةن احلةةر ت
الفردية واجلماعية عن طريه المتثال ملا يسمح به القانون الدوا من تدابري حمةدودة املةدة حلةالت
الطوارئ ،حلمن إطار الشرعية ،من أجل مواجهة اجلائحة
 -86ونظ ةرا للهجم ةةات واألعم ةةال التخريبي ةةة ال ةةيت ترتكبه ةةا اجلماع ةةات املس ةةلحة رغ ةةم التزاما ة ا
املعلنة مبقتضى اتفاق السالم واملكررة خالل الحتفال ابلذكر السنوية األوىل للتوقيخم عليه ،يف 6
شباط/فرباير  ،2020ينبغي للجهات الضامنة وامليسرة لذلآ التفاق أن تبحث ،ابلتشاور مخم جلنة
جملةةس األمةةن املنشةةمحة عم ةالا ابلقةرار  )2013(2127بشةةمحن مجهوريةةة أفريقيةةا الوسةةطى ،إمكانيةةة فةةر
تدابري أكثر ردعا إزاء تلةآ اجلماعةات ويف غيةاب رد يتناسةب ،علةى األقةل ،مةخم قةدرة اجلماعةات
املسلحة على إحلاق الضرر ،تستغل هذو اجلماعات الوحلخم القائم لزرع بذور النزاعات اإلثنية بةني
السكان ،وعرقلة نشر موظفي الدولة وخدما ا يف سياق إعادة بسط سلطة الدولة ،واحلفاظ علةى
نظامها القتصادي املوازي عن طريه إقامة حواجز الطرق وحتصيل الضرائب غري القانونية وميكن
أن تقةةو اجلماعةةات املسةةلحة عمليةةة تنظةةيم النتخةةاابت املقبلةةة أل ةةا ل تةزال حتتةةل مةةا يقةةرب مةةن
ثالثة أرابع أراحلي أفريقيا الوسطى
 -87ويتسم املناخ السياسي احلاا ابلتوتر ،ومن غةري املةرجح أن يضةمن تنظةيم عمليةة انتخابيةة
هادئة ابجتاو إجراء انتخاابت شفافة وحرة وينجم هذا التوتر جزئيا عن حالة مخول اإلطار الشامل
للحوار والتشاور الذي يراد به مناقشة اخلالفات واستعادة الثقة فيما بني اجلهات الفاعلة كما أنه
حيمل بذور العنف يف مرحلة ما قبةل النتخةاابت وأثناءهةا وبعةدها ،ومةا يعقةب للةآ مةن انتهاكةات
حلقةةوق اإلنسةةان وجيةةب علةةى مجيةةخم اجلهةةات الفاعلةةة أن تنةةخم عةةن الة دعوة إىل العنةةف مةةن خةةالل
أعمابا وخطاما ،وأن تتجنب ممارسات التضليل والتحريض على العنف
 -88وجيةةب علةةى مجيةةخم الشةةركات الوطنيةةة والدوليةةة العاملةةة أو الراغبةةة يف العمةةل يف مجهوريةةة
أفريقي ةةا الوس ةةطى ،مب ةةا يف لل ةةآ يف جم ةةال اس ةةتغالل امل ةةوارد الطبيعي ةةة ،أن تث ةةل للمب ةةادئ التوجيهي ةةة
املتعلقة ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسةان ،وأن تبةذل العنايةة الواجبةة يف مراعةاة حقةوق اإلنسةان
من خالل تنفيذ إطار األمم املتحدة املرجعي املعنون "احلماية والحرتام والنتصاف"

ابء -التوصيات
-89

يف حلوء احلالة املبينة أعالو ،يوصي اخلبري املستقل أبن تتخذ احلكومة اخلطوات التالية:

فةةتح حتقيقة ات يف مجيةةخم احلةةواد اخلطةةرية املتعلقةةة ابنتهاكةةات حقةةوق اإلنس ةةان
(أ )
والقانون الدوا اإلنساين؛
( ) مواصلة وتعزيز اجلهود الرامية إىل إعادة بسط سلطة الدولة يف لتلف مقاطعات
البل ةةد ،ع ةةن طري ةةه نش ةةر قة ةوات األم ةةن وم ةةوظفي اخلدم ةةة املدني ةةة والتعجي ةةل بعملي ةةة ن ةةزع الس ةةالح
والتسريح وإعادة اإلدماج واإلعادة إىل الوطن وإصالح قطاع األمن؛
(ا) التعجيل بعملية تعيني أعضاء جلنة احلقيقة والعدالةة واجلةرب واملصةاحلة ،واعتمةاد
ت ةةدابري اإلنف ةةال األخ ةةر للق ةةانون رقة ة م  20.009يف أق ةةرب وق ةةل ممك ةةن لض ةةمان التش ةةغيل الفعة ة ال
بذو اآللية؛
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مواص ةةلة وتعزي ةةز احل ةةوار السياس ةةي م ةةخم مجي ةةخم اجله ةةات الفاعل ةةة يف إط ةةار عملي ةةة
(د )
التشاور ،مبا يف للآ األحزاب السياسية واجلماعات املسلحة ومنظمةات اتتمةخم املةدين ،ول سةيما
منظمات الشباب والنساء ،لضمان تنفيذ اتفاق السالم والقوانني املتعلقة ابلعملية النتخابية؛
(هرت) تعزي ةةز اجله ةةود املبذول ةةة يف إط ةةار التع ةةاون دون اإلقليم ةةي والتش ةةاور م ةةخم البل ةةدان
اتاورة ملواجهة التحد ت املشرتكة ،ول سيما التحد ت املتعلقة اببجرة املواية للماشية ،واألمن
 مبا يف للآ احرتام حظر توريد األسلحة  -واملسائل اإلنسانية؛(و)
(و )
كامل األراحلي؛

اختال خطوات حثيثة ملكافحة عسكرة أماكن الحتجاز؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل حلمان ةاية املدنيني وإعادة بسط سلطة الدولة على

(ا) كفالة فعالية أداء كل من املرصد الوطين للتكافؤ بني اجلنسني ،واتلس األعلةى
لالتصةالت  ،واللجنةةة الوطنيةةة ملنةةخم جرميةةة اإلابدة اجلماعيةة وجةرائم احلةةرب واجلةرائم حلةةد اإلنسةةانية
ومجي ةةخم أش ةةكال التميي ةةز واملعاقب ةةة عليهة ا ،واللجن ةةة الوطني ةةة حلق ةةوق اإلنس ةةان واحل ةةر ت األساس ةةية،
وختصةةيا املةةوارد املناسةةبة ل لوحةةدة املشةةرتكة لالسةةتجابة السةةريعة والتصةةدي للعنةةف اجلنسةةي حلةةد
النساء واألطفال؛
( )/رفخم مستو مكافحة العنف اجلنسي املرتبط ابلنزاع والعنف اجلنساين ومساعدة
الضحا وإعادة أتهيلهم ليصبح يف مرتبة األولو ت الوطنية ،عن طريه تعيني ممثلة رفيعة املسةتو
أو شخصيات عامة ابرزة للدفاع عن هذو القضية وفقا لاللتزامات اليت أعلنل عنها احلكومة؛
يئةةة الظةةروف الالزمةةة لتنظةةيم انتخ ةةاابت حةةرة وشةةفافة يف منةةاخ يتسةةم ابب ةةدوء
(ي )
حلمن املهل الدستورية؛
(ك) القيام ،يف غضون فرتة قصرية ،بتنظيم املشاورة الوطنية الةيت أوصةل مةا اةكمةة
الدستورية يف رأيها رقم  015/CC/20املؤرخ  5حزيران/يونيه 2020؛
(ل) اعتم ةةاد الت ةةدابري العملي ةةة الالزم ةةة لتنفي ةةذ التوص ةةيات املنبثق ةةة ع ةةن الس ةةتعرا
الدوري الشامل وابيئات املنشمحة مبعاهدات؛
مواصلة إصالح قطاع األمةن والعدالةة وتنفيةذ اسةرتاتيجية العدالةة النتقاليةة عةن
()
طريه وحلخم حقوق واحتياجات الضحا يف صميم هذو السرتاتيجية؛
(ن) اختال تدابري لتنفيذ القوانني املعتمةدة يف الةدورتني السةتثنائيتني للجمعيةة الوطنيةة
يف شباط/فرباير ،ويف حزيران/يونيه و وز/يوليه 2020؛
(س) تعزيةةز التةةدابري امللموسةةة والعمليةةة ،مبةةا يف للةةآ إزاء القطةةاع غةةري الراةةي ،جتنبة ا
لتحول األزمة الصحية املرتبطة مبر كوفيد 19-إىل أزمة غذائية واجتماعية؛
(ع) اختال مجيخم اخلطةوات الالزمةة لتنفيةذ التوصةيات الةيت قةدمتها اخلبةرية املسةتقلة يف
التقارير السابقة عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى
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ويقدم اخلبري املستقل التوصيات التالية إىل اجلماعات املسلحة:

الوقف الفوري لألعمال العدائية وابجمات حلد السكان املدنيني وأفةراد حفةخل
(أ )
السةةالم واملنظمةةات اإلنسةةانية ،ووحلةةخم حةةد لنتهاكةةات حقةةوق اإلنسةةان وفق ةا للتزاما ة ا مبقتضةةى
اتفاق السالم؛
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( ) القيام دون أتخري إبخالء مجيخم ابياكل األساسية العامة (املدارس ومراكز الرعاية
واةةةاكم ومبةةاين البلةةد ت ،ومةةا إىل للةةآ) الةةيت جةةر احتالبةةا بصةةورة غةةري قانونيةةة والمتنةةاع عةةن
تقويض حقوق موظفي الدولة الذين يعاد نشرهم تدرجيي ا؛
(ا) احرتام نةداءات األمةم املتحةدة ،والحتةاد األفريقةي ،واجلماعةة القتصةادية لةدول
وسط أفريقيا ،واخلبري املستقل من أجل وقف فوري إلطالق النار يف مجيخم أحناء البلةد ،واملسةاعدة
علةةى تنفيةةذ التةةدابري املتعلقةةة مبكافحةةة جائحةةة كوفيةةد 19-وابلنتخةةاابت الريسةةية يف املنةةاطه الةةيت
ل تزال حتتلها؛
اللتزام ،دون قيد ،بربممج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج واإلعادة إىل
(د )
ال ةةوطن عل ةةى النح ةةو املنص ةةوا علي ةةه يف اتف ةةاق الس ةةالم ،واح ةرتام التزاما ةةا بش ةةمحن حتري ةةر األطف ةةال
اتندين يف صفوفها وتسرحيهم وإعادة إدماجهم؛
(هرت)

وقف استغالل املوارد الطبيعية بصورة غري قانونية؛

اإلسهام يف إعادة بسط سلطة الدولة يف مجيخم أحناء البلةد ،ول سةيما عةن طريةه
(و)
دعم عملية البحث عن احلقيقة وإحقاق العدالة وجرب الضحا
المتناع عن وحلخم أي عقبات حتول دون تنظيم انتخاابت حرة وشفافة يف مجيةخم
(و )
أحناء أفريقيا الوسطى وفقا للمواعيد الدستورية
-91

ويقدم اخلبري املستقل التوصيات التالية إىل بعثة األمم املتحدة املتكاملة:

إيالء األولوية لتنمية قدرات املؤسسات الوطنية عن طريه تعزيز اسرتاتيجية نقل
(أ )
اخل ةربات واملع ةةارف م ةةن دوائره ةةا التقني ةةة لل ةةدعم واملس ةةاعدة إىل م ةةوظفي ودوائ ةةر الدول ةةة الة ذين ي ةةتم
تدريبهم ونشرهم بصورة تدرجيية؛
( ) مواصة ةةلة وتكثية ةةف عملية ةةة تنمية ةةة قة ةةدرات منظمة ةةات اتتمة ةةخم املة ةةدين ،ول سة ةةيما
منظمات الصحفيني والنساء والشباب؛
)ج( تعبئة موارد منظومة األمم املتحدة ،مبا يف للآ مفوحلية حقوق اإلنسةان ،لةدعم
احلكومةةة يف تنفيةةذ القةةوانني املعتمةةدة مةةؤخرا والتوصةةيات املنبثقةةة عةةن السةةتعرا الةةدوري الشةةامل
وتوصيات كل من ابيئات املنشمحة مبعاهدات واخلبري املستقل
-92

ويقدم اخلبري املستقل التوصيات التالية إىل اتتمخم الدوا:

تعزيز الدعم املقدم إىل العمل اإلنساين يف لتلف مواقخم املشردين يف مجيخم أحناء
(أ )
البلد لضمان تقدمي املساعدة اإلنسانية الكافية اليت تدمج تدابري احلماية من مر كوفيد19-؛
( ) مواص ةةلة تق ةةدمي الة دعم إلص ةةالحات قط ةةاع األم ةةن والعدال ةةة م ةةن خ ةةالل مس ةةاندة
تةةدريب القةوات املسةةلحة ألفريقيةةا الوسةةطى وقةوات األمةةن الةةداخلي ونشةةرها وجتهيزهةةا ،إحلةةافةا إىل
موظفي الدولة العاملني يف جماا األمن والعدالة حلمن اإلدارة اإلقليمية؛
(ا) مواصلة وتعزيز املساعدة الالزمة لعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
واإلعةةادة إىل الةةوطن عةةن طريةةه كفالةةة انتش ةةار الق ةوات املسةةلحة ألفريقيةةا الوسةةطى وقة وات األم ةةن
سرحة؛
الداخلي املدربة يف املناطه امل َّ
ز دة الدعم املقدم لتنفيذ اسةرتاتيجية العدالةة النتقاليةة ،مبةا يف للةآ عةن طريةه
(د )
تعزيز املساعدة التقنية الالزمة لتحقيةه فعاليةة أداء أدوات رصةد اتفةاق السةالم (الوحةدات األمنيةة
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املختلط ةةة اخلاص ةةة ،واللجن ةةة الوطني ةةة للتنفي ةةذ  ،وجل ةةان التنفي ةةذ يف املقاطع ةةات ،واللجن ةةة التنفيذي ةةة
للمتابعة) وفعالية عمل كل من جلنة احلقيقة والعدالة واجلرب واملصاحلة واةكمة اجلنائية اخلاصة؛
(هرت) تقدمي الدعم إىل اةكمة اجلنائية اخلاصة عن طريه تيسري استقدام وتةوفري قضةاة
دوليةةني ،وتفعيةةل دائ ةةرة الةةدعم املعني ةةة ابلةةدفاع ومسةةاعدة الض ةةحا ووحةةدة دع ةةم وةايةةة الض ةةحا
والشهود ،وإنشاء صندوق لتعويض الضحا ؛
تعزيز الدعم املقدم إلاتحة إمكانيةة اللجةوء إىل القضةاء لضةحا العنةف اجلنسةي
(و)
عن طريه برامج شاملة لات أبعاد قانونية وقضائية ونفسية وعالجية واجتماعية واقتصادية؛
كفالةةة احلفةةاظ علةةى احليةةز الةةدميقراطي عةةن طريةةه العمةةل علةةى تةةدريب منظمةةات
(و )
اتتمةةخم املةةدين ومشةةاركتها الفعالةةة ،مبةةا يف للةةآ منظمةةات الصةةحفيني والنسةةاء والشةةباب ،يف عمليةةة
السالم والعملية النتخابية وانتعاش البلد؛
(ا) مواصلة تقدمي املساعدة التقنية واملالية يف جمال حقةوق اإلنسةان مةن أجةل تنميةة
قدرات مؤسسات الدولة؛
( )/تعزيز املساعدة التقنية واملالية واللوجستية وغريها من أشكال املسةاعدة الالزمةة
للتحض ةةري لالنتخ ةةاابت الريس ةةية وتنظيمه ةةا يف ك ةةانون األول/ديس ةةمرب  2020وفق ة ا لت ةةدابري مكافح ةةة
انتشةةار مةةر كوفيةةد ،19-وتةةذكري السةةلطة الوطنيةةة لالنتخةةاابت أبمهيةةة احةرتام املواعيةةد الدسةةتورية
واجلدول الزمين اةدد بذا الغر ؛
(ي) مواصةةلة تنفيةةذ التةةدابري الراميةةة إىل منةةخم حةةالت السةةتغالل والنتهةةا اجلنسةةيني
من جانب القوات الدولية واملعاقبة عليها ،عند القتضاء ،عمالا بسياسة عدم التسامح إطالقا؛
(ك) مواصة ةةلة اجلهة ةةود الرامية ةةة إىل دعة ةةم عملية ةةات فصة ةةل األطفة ةةال عة ةةن اجلماعة ةةات
املسلحة ،ول سيما عن طريه ويل برامج إعادة اإلدماج على الصعيدين الجتماعي والقتصادي؛
(ل) تش ةةجيخم ودعة ةةم تنظة ةةيم مة ةةؤ ر دون إقليم ةةي يتنة ةةاول املسة ةةائل العة ةةابرة للحة ةةدود،
والستمرار يف تقدمي الدعم إىل اللجان املشرتكة مخم البلدان اتاورة؛
حةث مجيةخم اجلهةات الفاعلةة ،مبةا يف للةآ األحةزاب السياسةية ووسةائط اإلعةالم
()
واجلماعات املسلحة ،على المتنةاع عةن اإلدلء أبي خطةاب مةن خطةاابت الكراهيةة أو التحةريض
على الكراهية أو التضليل أو اللجوء إىل العنف؛
(ن) كفالةةة اح ةرتام حظةةر توريةةد األسةةلحة ،وناصةةة خةةالل الفةةرتة النتخابيةةة ،وإدراج
عمليةةة تنسةةيه التةةدابري يف هةةذا الصةةدد مةةخم اجلهةةات الضة امنة وامليس ةرة لتفةةاق السةةالم ،ول سةةيما
مبقتضى املادة  35من التفاق ،حلمن ولية فريه اخلرباء املعين جبمهورية أفريقيا الوسطى
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