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  األولاجلزء

 عامة حملة

 واقتصاديةواجتماعية  جغرافية وسكانية معلومات - أوالً

 ألرض ا- ألف

 غري  بلدفرنسي  الستعمار   شاري اخلاضع لال   -أوبانغي  إقليم  كانت سابقاً   اليت   أفريقيا الوسطى،    مجهورية -١
 مجهورية السودان، ومن الغرب الشرقوحتدها من الشمال مجهورية تشاد، ومن  . ساحلي يف قلب القارة األفريقية    

. الكونغو الدميقراطية ومن اجلنوب الغريب مجهورية       الكونغومجهوريـة الكامريون، ومن اجلنوب الشرقي مجهورية        
 يف  ٥٧,٥و  يف املائة مراع،   ٤,٨ يف املائة أراض زراعية، و     ٣,٢ مربع منها    كيلومتر ٦٢٣ ٠٠٠مساحتها  وتـبلغ   

 .غري ذلك يف املائة مناطق سكنية و٣٤,٥ وغاباتاملائة 

كتلتني سهول يف الوسط واجلنوب، وهضاب يف الغرب و       من   مجهورية أفريقيا الوسطى     تضاريس وتتألف -٢
نغاوي أعلى إ جبلويشكل .  يادي يف الشمال الغريبكتلةيف الشمال الشرقي وكتلة فرتيت  مها  ،هقتنيجبليتني شا 

 .متراً ١ ٤٢٠ويبلغ ارتفاعه غريب قمة يف جمموعة اجلبال ويقع يف الشمال ال

 ،ىلوسطافريقيا  أل هو العمود الفقري   مرتفع، و   أوسط  من قسم  ىوسطألفريقيا ال  الطبيعية   ملعاملا وتتألف -٣
 أساس  احلوضانحوض تشاد يف الشمال وحوض الكونغو يف اجلنوب؛ ويشكل هذان           مها   منخفضني، و  وقسـمني 

اللذين يتقامسان البلد يف اجتاهني متقابلني بشكل الفت         اجملاري املائية هلذين احلوضني      وتسري. يف البلد شبكة املياه   
 منسوب  رتفعيحيث  وب بروافده نظام بسيط جداً؛       يف اجلن  أوبانغيلنهر شاري يف الشمال بروافده وهنر       فا: للنظر
 جزأه األعلى   تقطعهنر أوبانغي، الذي    أما  للمالحة بداية من باتانغافو؛     صاحل  وهنر شاري   . األمطارموسم  يف  املياه  

 .بداية من بانغيفيصلح للمالحة تيارات سريعة، 

  املناخ- باء

 يف اجلنوب،   االستوائياملناخ الغيين احلرجي أو     : فئاتثالث  إىل   أفريقيا الوسطى    مجهوريةينقسـم مناخ     -٤
.  السوداين أو جنوب الساحل يف الشمال      - الساحلي واملناخ   ، الغيين أو املداري يف الوسط     -واملـناخ السوداين    

: رئيسيان يوجد مومسان ،وعليه. موسم األمطارطول حسب منط اهلطول وفرعية  فئات ية إىلمناخكل فئة تنقسم و
 الفترة من تشرين    يغطيأكتوبر وموسم اجلفاف الذي     /األول تشرين   حىتمايو  / من أيار  متدر امل موسـم األمطـا   

 .أبريل/نيسان إىلنوفمرب /الثاين

يتحكمان يف  رئيسيني للمرتفعات اجلوية     ن لتأثري مركزي  ضع أن مناخ أفريقيا الوسطى خي     باإلشارة وجدير -٥
مرتفع سانت  و هامشال أفريقيا ومشال شرق   فوق   ليبيا   مرتفعا  ومه: ا بكامله  وسط أفريقيا وغرهب   إقليمحالـة مناخ    

 .احمليط األطلنطي يف جنوب غرب القارة األفريقية فوق  املوجودهيلني
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 الشمال يف درجة مئوية ٢٦,٥و) بوار (اً درجة مئوية غرب٢٣,٤ درجات احلرارة بني  متوسط ويـتراوح  -٦
 ميليمتراً سنوياً؛ ١٢٢ما يربو على الوسطى ألكرب من إقليم أفريقيا ابلغ معدل األمطار يف اجلزء وي). برياو(الشرقي 

 . متر من األمطار سنوياًجنوب السهل مبعدل يقل عن منطقة برياو تنفرد و

  الغطاء النبايت- جيم

ألف من أنواع متعددة من     ، غطاء نباتياً يت   تميز باألمطار الغزيزة   أفريقيا الوسطى، الذي ي    مـناخ  فـر يو -٧
من الغابات ، وفسيسفاء   األشجار واألعشاب يف الشمال   فانا تكسوها   الكثيفة يف جنوب البلد وغربه، وس      لغاباتا

 . البلدمنسهوب يف أقصى الشمال الشرقي و نا،افاجلافة والس

 ومتنوعة  حليوانات كثرية  ة مصدر حيا  كذلكيكون هو   أيضاً  إىل تنوع مناخي    الذي يؤدي    الغطاء النبايت    وتنوع -٨
، والزواحف  ) والظيب ،ةوالزرافمثل الغوريال، والفيل، ووحيد القرن، وفرس النهر،        (الثدييات  هذه احليوانات    ملوتش. جداً

 . كما تتميز األحياء املائية بثروهتا السمكية.  األنواعخمتلف من طيورو) األفاعي، والتماسيح، والكيمان(

 وطنية أمهها   حدائقرية أفريقيا الوسطى ثالث     مجهوأنشأت  ،  تهاومحايإدارة احلـياة احليوانية      إطـار  ويف -٩
 . سانغا إمبايري غرباًحمافظة سانغا يف - زانغا حديقة البالد، وي بانغوران مشال شرق- أفاكابا يف بامينغي حديقة

من جيعل   واملناخ،   واملياه النبايت،   ئها، إىل جانب تنوع غطا     من احليوانات   مجهورية أفريقيا الوسطى   ثروةو -١٠
الصيادين املخالفني   على أن هذه الثروة تستقطب       أيضاًغري أنه جيب التشديد     . عىن الكلمة مبمنطقة سياحية   الـبلد   

 .القرنالذين يبيدون الفيل ووحيد 

  التقسيم اإلداري- دال

 مراقبة  وإىل مركزْي فرعية حمافظة٧١ إىل دورها بمتنقس حمافظة، ١٦ مجهورية أفريقيا الوسطى إىل تنقسم -١١
 .قرية) ٩ ٠٠٠ (آالفتسعة البلد شمل ي وةإداري

 بني   ما احملافظات ست مناطق تتضمن كل منها     التخطـيط اإلقليمي، يشمل توزيع       إطـار سياسـة      ويف -١٢
وتوجد يف كل منطقة    .  مثاين دوائر تشكل العاصمة بانغي     منوتتألف املنطقة السابعة    . حمافظتني وثالث حمافظات  

تفتيش ال، وهيئات   ألكادمييةتفتيش ا ال العسكرية، واملنطقة الصحية، وهيئات      نطقةامل: ، وهي أهم اخلدمات اإلدارية  
 . قوق اإلنساناخلاصة حب وقريباً املديريات اإلقليمية للخدمات اإلقليمية واملديرياتالعمل، على 

مبايكي،  -  بانغي ؛ وهو طريق   طريق ينطلق من بانغي    باستثناءباألسفلت  طرق غري معبدة    ب مدن البلد    تصـل وت -١٣
 . أشغال تعبيدهالذي تتواصل غاروامبوالي - بومسبيلي - سيبوت وبانغي -بانغي و

وخالل موسم األمطار، تصبح حركة املرور      .  البلد مدن استخدام املمرات اليت تربط بني خمتلف        وميكـن  -١٤
 خالل موسم   لعزلة التامة من ا  مدينة برياو اليت تقع يف أقصى مشال البلد          عاينوت.  احلادّ لطرقاصعبة بسبب تدهور    

 . بسبب الفيضانات وقلة اجلسوراألمطار
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ويؤمن املالحة البحرية ميناءان .  يف كل حمافظةوانئ جويةم إضافة إىل مطار بانغي إمبوكو الدويل، وللبلد، -١٥
 . إمبايري- يف سالو يف حمافظة سانغا واآلخرهنريان، أحدمها يف بانغي 

شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية اليت االهتمام بشكل واضح ب، جيري  البلدكسر طوق عزلة وبغية -١٦
 . همدنيف تدرجيياً نتشر ت

 السكان - هاء

يف عام  ، عدد السكانكانو. ٢٠٠٤لتعداد العام األخري لسنة وفقاً ل نسمة، ٣ ١٥٠ ٠٠٠ عدد السكان ب  قُدِّر -١٧
 نسمة  ٦٥٠ ٠٠٠ عاماً ب      ١٦ خالل   الوسطىفريقيا  وعليه، زاد عدد سكان أ    .  نسمة ٢ ٥٠٠ ٠٠٠  يبلغ ،١٩٩٨

 عاماً ملواطن   ٤٩  يبلغ  الذي كان  ، عند الوالدة  املتوقع العمر   ويقدر.  يف املائة  ١,٢٩ سنوي قدره    منّوأي مبعـدل    
ورغم أن نسبة . ٢٠٠٢ سنة يف عام   ٣٩,٨ و ٢٠٠١ سنة يف عام     ٤٠,٤ ب     الثمانينات،أفريقـيا الوسطى يف هناية      

 أفريقيا  مجهورية يف األلف، تظل     ١٨٠ إىل   ٢٤٨من  اخنفضت   سنوات   ٥ الذين تقل أعمارهم عن       األطفال وفيات
 ). مولود حي١٠٠ ٠٠٠ لكل امرأة ١ ١٠٠( الوضع أثناءالوسطى البلد الذي يقضي فيه أكرب عدد من النساء 

  إىل جانب جمموعات   اهلامش يف غرب البالد و    غبايامجاعة   أفريقيا الوسطى من إثنيات متنوعة منها        سكان ويتألف -١٨
ما وياكو، وزاندي يف الوسط الشرقي؛ وباندا يف وسط البالد،  ماندجا، وماندجا، وغبانو-وغباكا  تتألف من علي، فرعية

هؤالء بني   أنه توجد    ةوجدير باملالحظ . يةالشمالاملنطقة   يف   وكابا ودغبا  ،وكاري،  ومبوم،  يةالشرقاملنطقة   يف   ونـزاكارا 
 يف هلابوايل والب ل  الفرعية افظةاحمل يف   الندريسمجاعة  ، و  مبايري -سانغا   ويف   لوبايمنطقة   األقزام يف    أقلـيات السـكان   
مجيع أحناء   يف واملفهومة   املستخدمة من السكان بلغة سانغو، وهي اللغة        املزيجويتخاطب هذا   . تربـية احليوانات  مـناطق   

 .  العامةالدوائر ال تزال لغة التعليم والعمل يف ةالفرنسيورغم أن السانغو أصبحت لغة رمسية، فإن . البلد

 هذاويطال . امل اإلقليم على حنو متفاوت يف ك     أن هؤالء السكان يتوزعون      ينـبغي اإلشارة إىل    وعلـيه  -١٩
: رجالإذ يبلغ عدد ال: ٢٠٠٤ لعام األخريأيضاً التوزيع حسب اجلنس كما ميكن مالحظته من التعداد       الـتفاوت   

 . فردا١ً ٥٨١ ٦٢٦: نساءال؛ و فردا١ً ٥٦٩ ٤٤٦

 : كثيفةومهنيةللسكان يف املدن اليت تشهد أنشطة اجتماعية تركّز مرتفع الَحظ أيضاً ي باإلضافة إىل ذلك،و -٢٠

  نسمة٥٣١ ٧٦٣  :يـبانغ
  نسمة٥٩ ٤١٤  :بربريايت
  نسمة٣٧ ٣٣٩   :كارنو
  نسمة٣٣ ٢٧٣  :بامباري

  نسمة٢٩ ٧٥٣  :وارــب
 نسمة ٢٨ ٣٦٤  :ــابري

  نسمة٢٧ ٩٣٠  :بوسانغوا
  نسمة٢٥ ١٨٧  :والــن

  نسمة٢٤ ٤٤٧  :بانغاسو
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  احلالة االقتصادية واالجتماعية- واو

 النشاط  ويشكو. لتعدينية واحلرجية  الزراعية وا  نتجات أفريقيا الوسطى أساساً على تصدير امل      اقتصاد يقوم -٢١
 .٢٠٠٣-١٩٩٦ أزمات السنوات فترةرائعاً قبل وسجل قطاع اخلدمات أداء . مـن التخلف الشديد  الصـناعي   

وتتصل . وعلـيه، تعطي املؤشرات الوارد ذكرها بإجياز أدناه حملة عن مشاكل التنمية البشرية يف أفريقيا الوسطى               
 .أساساً بالقطاع األويل، والقطاع الثانوي وقطاع اخلدمات

  القطاع األويل-١

النب، والقطن، والتبغ، واخلشب، واألملاس     : ى ست منتجات وهي   تعـتمد صادرات مجهورية أفريقيا الوسطى عل       -٢٢
 .وخبالف اخلشب، والذهب واألملاس، يتعرض اإلنتاج الزراعي لتغري املناخ ولتقلبات األسعار العاملية. والذهب

 النب )أ( 

 ١٠ ٠٠٠ و٨ ٠٠٠ بكمية تتراوح بني ٢٠٠١/٢٠٠٢قّدرت التوقعات األولية املتفائلة إنتاج النب ملوسم  -٢٣
؛ غري أن حجم اإلنتاج من النب اخلاضع لرقابة مكتب تنظيم ٢٠٠٢طن نتيجة للظروف املناخية املواتية يف هناية عام 

 طناً يف السنة السابقة، أي      ٨ ٥٣٦ طناً مقابل    ٤ ٤٨٤,٧التسـويق والـرقابة على تعبئة املنتجات الزراعية بلغ          
االخنفاض يف اإلنتاج اخلاضع للرقابة أساساً إىل ضعف األسعار         ويعود هذا   .  يف املائة  ٤٧,٥باخنفاض شديد نسبته    

وإضافة إىل ذلك، كان ملشاكل الوصول إىل مناطق اإلنتاج وهي مشاكل تتعلق بسوء حالة الطرق الريفية، . العاملية
 .والنعدام األمن يف األراضي الداخلية دور يف تدهور اإلنتاج القابل للتصدير

 القطن )ب( 

  طناً من قطن الزهر مقابل     ٣٢ ٨٥٩ هنائياً حبصيلة إنتاج بلغت      ٢٠٠١/٢٠٠٢وسـم القطـن للفترة      اخُتـتم م   -٢٤
 ١٣ ٣٣٣أما حجم اإلنتاج من األلياف فبلغ       .  يف املائة  ٣٤,٢ طـناً، خالل املوسم السابق، أي بزيادة بنسبة          ٢٤ ٤٨٧

 .٢٠٠١ طناً أُنتجت خالل عام ١٠ ٠٥٥ يف املائة مقابل ٣٢,٦ طناً، بزيادة بنسبة

 التبغ )ج( 

 ١٧٢ إىل ٢٠٠١ طناً يف عام ٢٣٩ تراجع من ٢٠٠١/٢٠٠٢ينبغي التذكري بأن إنتاج التبغ خالل املوسم  -٢٥
وسبب هذا .  يف املائة٢٨باخنفاض نسبته )  طناً من قطع التبغ٤٢ طناً من ورق التبغ و١٣٠منها (طـناً بعد عام   

 أفريقيا الوسطى الستغالل التبغ والرامية إىل االهتمام بالنوعية         االخنفـاض هو السياسة الطوعية اليت تتبعها شركة       
 .أكثر من الكّمية

 الغابات )د( 

ففي عام  : ، أحد أقطاب النمو األساسية يف مجهورية أفريقيا الوسطى        ٢٠٠١أصبحت احلراجة، منذ عام      -٢٦
ويف هناية . ١٩٩٧ يف املائة يف عام ٣,٢ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل مقابل ٤,٢، كانت احلراجة متثّل ٢٠٠٢
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. ، سجل إنتاج احلراجة نتائج متفاوتة يف حني حتّسنت عمليات االستغالل حتسناً ملحوظاً            ٢٠٠٢ديسمرب  /كـانون األول  
 متراً مكعباً يف الفترة نفسها من العام السابق، أي        ٧٨٢ ٣٤٢ متراً مكعباً، مقابل     ٧٣٧ ٥٤٤ذلك، أن إمجايل اإلنتاج بلغ      

واخلشب )  يف املائة  ٣,٣-(وُيعزى اخنفاض اإلنتاج إىل االخنفاض يف جذوع األشجار         .  يف املائة  ٦,١فـاض نسـبته     باخن
 . يف املائة١١,٩على السواء، يف حني سجلت األخشاب الرقائقية ارتفاعاً بنسبة )  يف املائة٢٧,٤-(املنشور 

 اإلنتاج الغذائي  )ه( 

 يف املائة ٣٢,٢( املكوِّن الرئيسي للناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا الوسطى إن قطاع احملاصيل الغذائية، وهو -٢٧
ويتمـيز بالتنوع الشديد، ميكن أن يشكل أهم قطب للنمو والقدرة التنافسية القتصاد أفريقيا              ) ٢٠٠٢يف عـام    

راعية هي املنهوت،   واحملاصيل الز . الوسـطى، لـو ُوضعت التدابري الالزمة لزيادة اإلنتاجية، والتحويل والتصدير          
والدخـن، والذرة البيضاء، والذرة، والبطاطس، والقلقاس، واملوز األفريقي، واليام، والفول السوداين، واألرز،             

 .والقرع، واخلضراوات، والسمسم، وما سواها

 تربية احليوانات )و( 

 يف  ١٠,٤بنسبة  (اإلمجايل  سامهت تربية احليوانات، يف أفريقيا الوسطى، بنصيب ملموس يف الناتج احمللي             -٢٨
 رأس يف عام    ١١ ٧٣٦ ٠٠٠وقدَّرت دوائر تربية احليوانات أعداد رؤوس احليوانات ب           . ٢٠٠٢يف عام   ) املائـة 
 . يف املائة٤، أي بزيادة نسبتها ٢٠٠١ وحدة يف عام ١١ ٢٩٣ ٠٠٠، مقابل ٢٠٠٢

ما هي؛ وهي تتلخص يف ضعف      ورغـم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لصاحل القطاع، ظلت الصعوبات ك           -٢٩
إمـدادات الـبلد من املاشية، مما يولِّد املضاربة عليها؛ وعدم وجود الدعم التقين املالئم؛ والعجز التام يف وسائل                   

 .التنقل ملتابعة األنشطة امليدانية والغش والذبح املخالف للقانون اللذين يشكالن كسباً فائتاً

". احلراجة"و" تربية احليوانات "، و "احملاصيل النقدية "قسام الفرعية مثل    وُتعزى دينامية القطاع األويل لأل     -٣٠
رفع األسعار اليت حيصل عليها املنتجون وارتفاع أسعار خمتلف املنتجات : ويعود هذا األداء إىل التدابري احلافزة وهي

 . البلدلكن يبدو أن هذا األداء تأثر بالقالقل االجتماعية اليت شهدها. يف األسواق الدولية

  القطاع الثانوي-٢

إنتاج اجلعة، وإنتاج   : يـتألف النسيج الصناعي يف مجهورية أفريقيا الوسطى من األنشطة الرئيسية التالية            -٣١
الزيوت، وصناعة الصابون، ومعامل تكرير السكر، وحتميص النب، وحلج القطن، ومناشر اخلشب، وإنتاج الغاز              

 .طالءوصناعات ال) األكسجني، واألسيتيلني(

 ١٢١ ١٣٩,٧ يف املائة، من     ١,٤، تراجع اإلنتاج اإلمجايل للطاقة الكهربائية بنسبة        ٢٠٠٢ويف هناية عام     -٣٢
 . ألف كيلواط خالل هذا العام١١٩ ٤٦٦ إىل ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١ألف كيلواط يف الساعة يف 

 أفريقيا الوسطى تقوم أساساً على      وفـيما يـتعلق بإنتاج املعادن، كانت صناعات استخراج املعادن يف           -٣٣
، اتضحت آفاق تنويع منتجات املعادن شيئاً فشيئاً، حيث أثبتت ٢٠٠٢ومنذ عام . منتجني، ومها األملاس والذهب
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واملعادن األخرى هي   . الـبحوث اخلاصـة بالزالزل اليت أجرهتا شركة أمريكية وجود موارد نفطية وغازية هامة             
 . البين والنحاسالكلس، واليورانيوم، والفحم

  قطاع اخلدمات-٣

، تأثر ٢٠٠٢وخالل عام . يغطي هذا القطاع التجارة، والنقل، والعبور واالتصاالت السلكية والالسلكية -٣٤
 .النشاط التجاري تأثراً بالغاً بسبب االضطراب االجتماعي والسياسي الذي شهده البلد خالل العامني املاضيني

 بتجديد نشاط النقل النهري، وارتفاع واضح يف الشحن الربي، يف           ٢٠٠٢م  واتسـم تطور النقل يف عا      -٣٥
حـني واصـل الشحن اجلوي اجتاهه حنو اهلبوط الذي بدأ منذ سنوات عديدة، بسبب تكاليفه الباهظة، وضعف                  

 .القدرة الشرائية وركود النشاط االقتصادي الوطين

 اليت دفعت   ٢٠٠٢أكتوبر  /داث تشرين األول  وظـل نشـاط العبور يف أفريقيا الوسطى ثابتاً بسبب أح           -٣٦
 .املشغلني إىل التريث والترقب

وأخـرياً، فيما يتعلق بقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، الذي يشمل أربع شركات، هي سوكاتال       -٣٧
SOCATEL              وهـي الشركة املسؤولة عن الشبكة الوطنية للمكاملات اهلاتفية، إضافة إىل تيليسال ،TELECEL ،

 املتنقلة ، اليت تغطي خدمات اهلواتفNATION LINK ونايشـن لنك  TELECOM PLUSلـيكوم بـالس   وت
 .باالشتراك مع الشركات األم األجنبية، حتقق مستوى جيد من النشاط انعكس على رقم األعمال

 الضريبية  وتتسـم حالة املالية العامة باخنفاض مستمر يف إيرادات الدولة اليت تكاد تقتصر على اإليرادات               -٣٨
وقد أدت األحداث األخرية، يف أفضل األحوال، إىل إضعاف القدرة املالية لشركات ومؤسسات البلد . واجلمركية

 .بشكل كبري، أو أدت إىل توقف نشاط أو تأثري الكثري من ممويل الدولة

مية مجهورية أفريقيا   وتفسر حاالت القطاعات الثالثة اليت جرى تناوهلا بالدرس، جمتمعة، السياق العام لتن            -٣٩
 .الوسطى الذي يتسم بالفقر املدقع وفساد احلكم

  الفقر املدقع-٤

تشكل األزمات العسكرية السياسية اليت هزت البلد طوال التسعينات ويف بداية القرن احلادي والعشرين               -٤٠
 .يف جزء كبري منها أساس فقر شرحية هامة من السكان وزيادة ضعفها

ويف .  بلدا١٧٣ً من بني ١٦٨، البلد يف املرتبة التقرير العاملي عن التنمية البشريةصّنف ، ٢٠٠٣ففي عام  -٤١
 بلداً ُدرس من منظور التنمية البشرية اليت بلغت مؤشراهتا ١٧٧ من بني ١٦٩، أصبح البلد حيتل الرتبة ٢٠٠٤عام 

 . املؤشرات يف العامل، وتعد املؤشرات االجتماعية من أدىن٢٠٠٢ يف عام ٠,٣٦١ و٢٠٠١ يف عام ٠,٣٦٣
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 نسمة على   ٣ ١٥٠ ٠٠٠ يف املائة من مواطن أفريقيا الوسطى البالغ عددهم          ٦٦,٦ويعيش ما يربو على      -٤٢
 يف املائة يف ٦٢وتفاقمت نسبة الفقر، فارتفعت من . أقل من دوالر واحد من دوالرات الواليات املتحدة يف اليوم     

 . وُتعزى هذه احلالة إىل االخنفاض املستمر يف الدخل القومي.٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٧٥ إىل ١٩٩٢عام 

 دوالراً من دوالرات الواليات     ٣٤٩والواقـع، أن حصـة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل اخنفضت من              -٤٣
ومن أشد فئات السكان تأثرا بالفقر النساء، واألطفال،        . ٢٠٠٢ دوالراً يف عام     ٢٥٥ إىل   ١٩٩٥املتحدة يف عام    

كما جيب أن ُيدمج يف هذه الفئة موظفو الدولة         .  املناطق النائية يف الشرق والشمال، واملعوقون واملسنون       وسكان
 . شهرا٣٠ًاليت بلغ التأخري يف سداد رواتبهم أكثر من 

 احلكم فساد  -٥

ـ ك -٤٤  اراالستقر املتضافرة سبب األزمات املتفاقمة اليت شهدها البلد واليت ولدت عدم            وامل الع هـذه  تان
 إىل نداء الطوارئ الصادر     واملالعوأدت اآلثار اإلنسانية املتولدة عن هذه       . انعدام األمن أدى إىل   السياسي الذي   

 .الوسطىلصاحل مجهورية أفريقيا  ٢٠٠٣أبريل /عن منظومة األمم املتحدة يف نيسان

انتشار فريوس نقص املناعة احلكم هو فساد  التشديد على أن أحد آثار الفقر املستمر بسبب ينبغي ،وعليه -٤٥
 يف املائة من    ١٥ يطاالن الفريوس واملرض    وحيث إن .  واسع نطاقمتالزمة نقص املناعة املكتسب على      /البشـري 
بني  يف العامل ويف املرتبة األوىل ماصابة هبإأشد البلدان بني  مجهورية أفريقيا الوسطى يف املرتبة الثانية أيتالسكان، ت

من خالل تتجلى  حقيقيةإرادة سياسية هناك غري أن .  دون اإلقليمية يف منطقة وسط أفريقياما هبصابةإأشد البلدان 
ـ وضـع بـرنامج       ٢٣ الصادر يف MSPP/CAB/094املرسوم (الفريوسات التراجعية رعاية املرضـى بواسـطة    ل

وهتدف ). ةمضادات الفريوسات التراجعي   بواسطة   العالج إلتاحةاملنشئ للربنامج الوطين    و ٢٠٠٤أغسـطس   /آب
متالزمة نقص  /البشري بفريوس نقص املناعة     صابني إىل اإلسهام يف حتسني نوعية حياة األشخاص امل        اآللـية هـذه   

 .املناعة املكتسب يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  التعليم � زاي

 التالميذئلة يف عدد أن السنوات اليت تلت االستقالل شهدت زيادة هاينبغي اإلشارة إىل جال التعليم،   ما يتعلق مب  ف -٤٦
يف  تلك الزيادة قطعاً إىل االرتفاع اهلائل        وتعزى.  يف مرحلة التعليم الثانوي     التالميذ يف مرحلة التعليم االبتدائي، مث يف عدد      

 . االبتدائيويقدم اجلدول التايل بيانات عن التعليم . عدد السكان وإىل سياسة إرساء دميقراطية التعليم

 األعوام التالميذ دارسامل الفصول املعلمون

١٩٦٠ ٦١ ٤٢٨ ٣٤٠ ٨٤٠ ١ ٠٤٠ 

١٩٧٠ ١٧٠ ٠٠٠ ٧٧٨ ١ ١٦٤ ٢ ١٦٩ 

١٩٨٠ ٢٤٣ ٤١٩ ٨١٢ ٣ ١١٧ ٤ ٠١٠ 

١٩٨٨ ٢٨ ٦٢٢ ١ ٠١٤ ٣ ٥٦٥ ٤ ٥٦٣ 

٢٠٠٢ ٣٦٨ ٠٢٧ ١ ٤٩٣ ٥ ٤٢١ ٤ ٨٢٤ 
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تدهور يف نوعية   ب لألسف   اقترنت أن النتائج الكمية اهلائلة السالفة الذكر        على أنـه جيب التشديد      غـري  -٤٧
ملوارد البشرية إلدارة ا حكيمةد املادية واملالية، وعدم وجود سياسة ر املواالعجز يف أسبابه الرئيسية إىل تعزىالتعليم 
ال  الدراسة وإضرابات    اضطرابمن   سنواتمما أدى إىل    وعدم دفع الرواتب على حنو منتظم       صارم  ط  يخطوفقاً لت 
 ،١٩٨٢ والتدريب يف عام التعليمالتدهور إىل تنظيم حلقة دراسية وطنية عن  إدراك ذلك أفضىوعليه، . حصر هلا

 .  العامة إلصالح النظام التعليمي يف أفريقيا الوسطىمخسة عناصر للتوجهات حدّدت اليونسكو،بدعم من 

 القلقعلى  عث   تب الوسطى واجلهود املبذولة، ال تزال حالة التعليم يف مجهورية أفريقيا           عريضة ال التوجهات ورغـم  -٤٨
ويف .  واحدة ومعهد تقين واحد    جامعةسوى  ،  القرن احلادي والعشرين  إذ ال يوجـد يف البلد، وحنن يف مستهل          . الـبالغ 

نتيجة لذلك بلغت نسبة التالميذ و. ينقصها املعلموناملدارس، أو من نقص شديد يف  بعض مناطق البلد عاينالوقت نفسه، ت
يساعد إطالقاً على التعليم اجليد أو على        األمر الذي ال     ،)اًتلميذ ١٢٠معلم لكل   (اية  إىل املعـلمني مستويات مرتفعة للغ     

ارتفع معدل   يتعلق بالفتيات؛ و   فيما باملدارس، وخباصة    غري امللتحقني نسبة من األطفال    ارتفعـت   ؛ و اجلـيد  االسـتيعاب 
 .نمية البلدجداً بتالضارة  أساس ظاهرة األمية العناصروتشكل هذه اجملموعة من . التسرب

  التاريخ� حاء

مستعمرة فرنسية سابقاً، حركات اجتماعية هامة شكل       اليت كانت    أفريقيا الوسطى،    مجهورية شـهدت  -٤٩
 .على مّر الزمن، أساسها بكل دوافعه اإلنسان،

 التزام مجهورية أفريقيا الوسطى حبقوق اإلنسان � ثانياً

 يف االلتزامويتجلى ذلك .  مضى اإلنسان إىل أكثر من عقد  مجهورية أفريقيا الوسطى حبقوق    التزام يعـود  -٥٠
 :وهذه الصكوك هي. اجملالالدولية واإلقليمية يف هذا وانضمام البلد إىل بعض الصكوك العاملية 

 ؛١٩٨٠أبريل / نيسان٣يف املوقع  والسياسية، الدويل اخلاص باحلقوق املدنية العهد )أ( 

 ؛١٩٨٠أبريل / نيسان٣املوقع يف  والثقافية، واالجتماعيةقتصادية  الدويل اخلاص باحلقوق االالعهد )ب( 

 ٣ يفاملوقع   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،      الدويل االختياري امللحق بالعهد     الـربوتوكول  )ج( 
 ؛ ١٩٨٠أبريل /نيسان

 ؛١٩٧١رس ما/ آذار١٦يف املوقعة  التمييز العنصري، أشكال الدولية للقضاء على مجيع االتفاقية )د( 

 ؛١٩٩١يونيه / حزيران٢١يف املوقعة  املرأة، ضد القضاء على مجيع أشكال التمييز اتفاقية  )ه( 

 ؛١٩٩٢أبريل /نيسان ٢٣يف املوقعة  حقوق الطفل، اتفاقية )و( 

 .الدولية األساسي للمحكمة اجلنائية ظامالن )ز( 
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ميلك مقومات أساسية هامة تتيح     لبلد  ان  أقيا الوسطى    عن مجهورية أفري   السابقةاللمحة العامة   تظهر   وإمجـاالً،  -٥١
غري أن تلك املقومات حتجبها . وإشباع حاجاته األساسية   عيشهأفريقيا الوسطى الظروف املادية الكفيلة بتحسني       لشـعب   

قيا الوسطى؛   جمتمع أفري  مستويات مجيع   على اإلرادة   قلة العوائق النابعة يف األساس من اجلهل ومن         على مّر األيام والسنني   
  .اإلنسانحقوق يؤدي بطبيعة احلال إىل ضعف، إن مل يكن صعوبة، إدراك وإعمال األمر الذي 

 اخلاص  الدويللعهد  مبوجب ا  التفاصيل الالحقة من الوقوف على اجلهود اليت بذهلا البلد           ستمكن وعليه، -٥٢
 وبيان آفاق   اليت تعترض هذه اجلهود    اتالعقب من أجل حتديد     ، وذلك باحلقوق املدنية والسياسية الذي صدق عليه     

 . مكثفةوتعليميةجهود اجتماعية اليت تستلزم يف جوهرها بذل احللول 

  الثايناجلزء

  السياسية قبل االستقالل وبعدهةنظماأل

  موجز تارخيي� أوالً

 من الكفاح   االستقالل، أشكاالً أفريقيا الوسطى، حىت قبل اندالع حركات       وهم اآلن سكان     وبنغيون،األ خاض -٥٣
 يفوارا   -و  غكونومن األمثلة على ذلك حرب      . اليت كان املستعمرون ميارسوهنا ضدهم    ضـد الرق واملعاملة الالإنسانية      

 .١٩٣١-١٩٢٨ السنوات

 خالل  مناملؤسس، بارتيليمي بوغاندا إلذكاء الوعي الوطين        -  االستقالل، سعى الرئيس   حركةمـع انطالق    و -٥٤
قدسية اإلنسان، احملفور على ختم الدولة  ويعين Zo Kwe zo"مة على أساس حقوق اإلنسان أو شعار معاركه الفكرية القائ

 ". العمل- الكرامة - الوحدة: " حلقوق اإلنسان وهياألساسيةيلخص مجيع املبادئ وعملتها والذي 

أغسطس /آب ١٣، ومنذ إعالن االستقالل يف ١٩٥٩مارس / آذار٢٩ بارتيليمي بوغاندا، يف وفاة وعقب -٥٥
 األول، شهدت مجهورية أفريقيا العسكري البالد حىت االنقالب حكم على يدي الرئيس دافيد داكو الذي    ١٩٦٠

 : وعليه.تعاقبت فيها أنظمة فرضت بقوة السالح وأنظمة فرضتها صناديق االقتراعالوسطى سلسلة من األنظمة السياسية 

السلطة بقوة السالح،   على  ل بوكاسا   اجان بيد الكولونيل  استوىل  ،  ١٩٦٦يناير  / كانون الثاين  ١ فـي ف )أ( 
واتسم نظامه بانتهاكات صارخة حلقوق     . ١٩٧٩؛ وظل يف احلكم حىت عام       ١٩٧٦إمرباطورية يف عام    وأعلـن الـبلد     

 سواها؛ واالعتقاالت التعسفية، وعمليات االغتصاب وما ،االغتياالت وال سيمااإلنسان، 

نظام بوكاسا، استعاد الرئيس املناهضة ل العصيان، وعقب حركات ١٩٧٩سبتمرب / أيلول٢١ ويف )ب( 
 ؛ السلطة بقوة السالحكودا،باّردافيد داكو، مبساعدة عملية 

 أُقيمها الرئيس داكو،    في األحزاب اليت فاز     املتعددة، وبعد االنتخابات    ١٩٨١مـارس   / آذار ويف )ج( 
 ؛١٩٨١ عامنظام دميقراطي على أساس دستور 
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 دعمتها انتفاضات اجتماعية، أطاح اجلنرال      سياسيةاحتجاجات  ، عقب   ١٩٨١سبتمرب  / أيلول ٢١ ويف )د( 
 / تشرين الثاين٢١للبلد يف دعا إىل اعتماد دستور وبعد مخس سنوات،    .  السالح بقوةأنـدري كولينبا بالنظام الدميقراطي      

 ؛ مبوجبه رئيساً للجمهوريةخبانُت ١٩٨٦ نوفمرب

تعدد املميقراطي  اليت تلت إقامة النظام الد     االجتماعيةضغوط احلركات   أدت  ،  ١٩٩٣ عـام    ويف  )ه( 
ومتكن الرئيس باتاسي من جتديد     .  الرئيس أجني فيليكس باتاسي    فيهاانتخابات حرة، فاز    إىل تنظيم   األحـزاب،   

ى لكن جيب التشديد عل   . ٢٠٠٣مارس  / ومن حكم البلد حىت آذار     ١٩٩٩ فيها يف عام     متنازعواليته بانتخابات   
 : صارخة حلقوق اإلنسان، ال سيماات هذا النظام شهد انتهاكأن

 املرتكبة ضد اإلنسانية، واإلبادة     واجلرائم بإجـراءات موجزة، وعمليات االختطاف،       اإلعـدام  `١`
، والفساد، واإلفالت من العقاب،     نظامية غري   قواتوالتخابر مع   اجلماعـية، وجـرائم اإلبادة،      

 الشعب، وإضفاء الطابع العرقي على      وبثّ الفرقة يف صفوف   ،  ) شهراً ٣٥(وعدم دفع الرواتب    
 وأدى ذلك إىل أعمال مترد وحركات اجتماعية؛. سواهااإلدارة، وما واجليش 

 يف) الدميقراطي(نظام أجني فيليكس باتاسي     ب بوزيز فرانسوا   اجلنرال أطاح،  ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٥ ويف `٢`
وينبغي التشديد  .  سكان أفريقيا الوسطى احملرومني    مجيعمن   الكاملالدعم  ب حظيانقـالب عسكري    

 انتهاكات صارخة  السكان لـه،، ارتكب النظام، رغم قبول٢٠٠٣مارس /آذار ١٥على أنه بعد تغيري 
 ،اانتقالي ا وطني ا حكومة انتقالية، وجملس   بالتراضي يتضّمن ضع برنامج انتقايل    وُو. اإلنسانعديدة حلقوق   

املختلطة  نتخابيةالالجنة الان أفريقيا الوسطى من التصاحل وتشكيل       وتنظـيم حـوار وطـين مكَّن سك       
إنشاء نص على  جديد الشعب على دستور  وافق،  ٢٠٠٤ديسمرب  / كـانون األول   ٢٧ويف  . سـتقلة امل

 ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٣ يف   والرئاسيةالنتخابات التشريعية   لمت اجلولة األوىل    ونظِّ. حمكمـة دستورية  
 .٢٠٠٥مايو /أيار ٨نية يف تنظيم اجلولة الثاوتقرر 

لتخلف لاألسلحة وصناديق االقتراع مؤشراً     وتعاقب   استقرار األنظمة السياسية     عدم عـلى ذلك، ميثل      وعـالوة  -٥٦
بإقامة نظام للتعددية  ذلك العجز، الذي تفاقم ويبدو. حقيقي وطين يبرنامج سياسعدم وجود ويدل يف الوقت نفسه على      

 .ستدامةاملتنمية ال  يف اجتاهمبادرةوتثقيف، عائقاً ألية  حزباً سياسياً، دون تدريب ٤٦ عنما ال يقل احلزبية يضم 

  التارخيياإلطار - ثانياً

 اإلمرباطورية شاري، جزءاً ال يتجزأ من       -سابقاً أوبانغي   اليت مسيت    أفريقيا الوسطى،    مجهورية كانـت  -٥٧
لالحتاد الفرنسي التابعة  ما وراء البحار أقاليمت إقليماً من وأصبح. االستعمارية الفرنسية يف ظل اجلمهورية الرابعة

 األساسي للقانونمعية إقليمية وفقاً    جب هذا اإلقليم    وُخّص. ١٩٤٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧دسـتور   بصـدور   
 . اجلمعية سلطة تداوليةهلذهاملعروف بقانون ديفري؛ وكان و، ١٩٥٦يونيه / حزيران٢٣الصادر يف 

 الدولة مبادرة سياسية تتعلق بطريقة عمل مؤسسات        نتجت عنه إلصالح نظاماً برملانياً     ا هـذا  وأدخـل  -٥٨
ألغى اهليئة  ف - شاري   - أوبانغي وال سيما يف     -مد االقتراع العام يف املستعمرات      وألول مـرة، اعتُ   . الفرنسـية 
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 ٢٣خبت اجلمعية اإلقليمية يف نُت وااألول مهامه احلكومة جملس تولّى، ١٩٥٧مايو / أيار١٧ويف . االنتخابية الثنائية
 . شاري- نواة إلدارة أوبانغي عندئذوأنشئت . ١٩٥٧مارس /آذار

املستعمرة إمكانية الشروع يف اجلنرال ديغول، ُمنحت األقاليم  عهد   يف   ١٩٥٨وباعـتماد الدستور الفرنسي لعام       -٥٩
 شاري - ألوبانغي اإلقليمية، أعلنت اجلمعية ١٩٥٨ديسمرب / كانون األول ١ويف  . تدرجيياً إىل االستقالل  عملـية تقودها    

ل جملس احلكومة إىل حكومة مؤقتة يرأسها بارتيليمي        ديسمرب، حتوّ /األول كانون   ٨ويف  . قـيام مجهورية أفريقيا الوسطى    
 .١٩٥٩فرباير / شباط١٦يف هذا الدستور صدر و احلكومة بإعداد أول دستور ألفريقيا الوسطى تلكفت لِّوكُ. بوغاندا

وقوانني دستورية، بسبب عدم    دساتري  عدة   ذلك التاريخ،    ذ أفريقـيا الوسطى، من    مجهوريـة  وشـهدت  -٦٠
ببدء عملية إرساء الدميقراطية يف مجهورية     البلد من عدم االستقرار      ١٩٨٦دستور عام   أنقذ  و. السياسياالستقرار  

أوقع البلد جمدداً يف حالة إلدارية العامة  ذلك الدستور والقوانني والنظم ا أحكامغري أن انتهاك    . أفريقـيا الوسطى  
 .القالقل االجتماعية والعسكرية السياسيةعدم استقرار سياسي نتجت عن 

 عنه  واستعيض العمل هبذا الدستور اجلديد      وأُوقف. ١٩٩٥يناير  / كانون الثاين  ١٤ آخـر يف     دسـتور  وصـدر  -٦١
 ١٢ الصادر يف    ٣الدستوري رقم   انون  والق،  ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٥  الصادرين يف  ٢ ورقم   ١الدستوريني رقم   بالقانونني  

 كانون ٢٧ جديد عن طريق استفتاء وصدر يف       دستور مؤخراً   ، اعـتمد  وحـىت اآلن  . ٢٠٠٣ديسـمرب   /كـانون األول  
 .٢٠٠٤ديسمرب /األول

. ان اإلنس حبقوق قوانني واعتماد مراسيم إدارية تعترف       سّنالدستورية إىل   والقوانني   الدساتري   هذه وأدت -٦٢
 كانون ١٦ اإلنسان يف حبقوققت على العهدين الدوليني اخلاصني      ذلـك أن مجهوريـة أفريقـيا الوسـطى صدّ         

 حتليل عن   سُيقّدم مجهورية أفريقيا الوسطى،     وضعتهاوعلى ضوء الدساتري والقوانني اليت      . ١٩٦٦ديسمرب  /األول
 .دويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من العهد ال٢٥ املادة أحكامالطريقة اليت انتهجها بلدنا إلعمال 

  القانويناإلطار - ثالثاً

 باإلعالن العاملي   االلتزام مجهورية أفريقيا الوسطى     ةنظمأ اليت اعتمدهتا خمتلف     األساسية والقوانني   الدساتري تؤكد -٦٣
االقتصادية واالجتماعية   الدويل اخلاص باحلقوق     وبالعهد،  ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠حلقـوق اإلنسان الصادر يف      

 تلكوتؤكد  . ١٩٦٦ديسمرب  / كانون األول  ١٦يف  الصادرين   باحلقوق املدنية والسياسية     اخلاصوالثقافية، والعهد الدويل    
وتعترف الدساتري  . السياسية الوطنـية ذاهتـا أن االقتراع العام هو املصدر الوحيد لشرعية السلطة              القانونـية الصـكوك   

، أو نوع اجلنس أو     اإلقليمي بسبب العنصر، أو األصل اإلثين، أو        متييزأمام القانون، دون    بشر  الوالتشـريعات بتسـاوي     
 دون  العامةالوظائف العامة واملشاركة يف إدارة الشؤون       ويف أن ينتخب ويف تقلد       الفرد يف التصويت     حبقكما تقر   . الدين

 .القانونال جييزه أي قيد 

 الدساتري - ألف

 ١٩٥٩ عام دستور -١

 تلك  وُتنتخب.  التنفيذية رئيس احلكومة الذي تنصبه اجلمعية التشريعية لفترة مخس سنوات          السلطةتوىل  ي -٦٤
 .اجلمعية باقتراع على القوائم يف الدوائر اإلقليمية
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 ١٩٦٤ عام دستور -٢

الوطنية  اجلمعية النص االقتراع العام جبولة واحدة النتخاب رئيس اجلمهورية، يف حني ُتنتخب             هذا حيدد -٦٥
 .السوداءأفريقيا يف بقائمة وطنية وحيدة يقدمها حزب حركة التطور االجتماعي 

 ١٩٧٧ديسمرب / كانون األول٤ دستور -٣

 إمرباطوراً،أفريقيا السوداء رئيس الدولة     يف   االستثنائي حلزب حركة التطور االجتماعي       املؤمتـر أعلـن    -٦٦
 .عون جبميع احلصاناتاجلمعية الوطنية من نواب منتخبني يتمتوتشكلت 

 ١٩٨١فرباير / شباط١ دستور -٤

. ومناوبيهمالدستور العمل باالقتراع العام النتخاب رئيس اجلمهورية، ونواب اجلمعية العامة   أعـاد هذا     -٦٧
 حني متتد والية النواب ومناوبيهم      يفومتتد والية رئيس اجلمهورية لفترة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،            

 .س سنواتلفترة مخ

 ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ دستور -٥

 سنوات؛الدستور العمل باالقتراع العام املباشر النتخاب رئيس اجلمهورية لوالية مدهتا ست            أعـاد هذا     -٦٨
 اليت تتألف من    الوطنيةاجلمعية  :  ويتألف الربملان من جملسني    .بال هناية انتخاب رئيس اجلمهورية    جيـوز إعـادة     و

 الذي يتألف نصف أعضائه من مستشارين       واالجتماعينتخـبني باالقتراع العام واجمللس االقتصادي       الـنواب امل  
 .فترة واليتهم مخس سنواتو السلطات العامة؛ تعينهممنتخبني والنصف اآلخر من مستشارين 

 ١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٤ دستور -٦

 هو  العام، يف ديباجته أن االقتراع      ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٥حىت  ظل سارياً    الدستور، الذي    هـذا أكـد    -٦٩
 .املصدر الوحيد لشرعية السلطة السياسية

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧ دستور -٧

 احلقوق،  بتلك التزامها باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وبالعهدين الدوليني اخلاصني          جلمهوريةجددت ا  -٧٠
 وباالتفاقات الدولية املصادق    ١٩٨١يونيه  / حزيران ٢٧ادر يف   الشعوب الص ووبامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان     

ي متييز؛ أل وال خيضعونأمام القانون أن الناس سواء  الدستورهذا  من ٥وتؤكد املادة  . علـيها حسـب األصول    
قسر وال امتياز بسبب حملّ     وال يوجد يف مجهورية أفريقيا الوسطى       .  اجملاالت مجيع النساء والرجال يف     ىسـاو يتو
 .نسبه أو  هوية الفرد، أووالدةال

التنمية متطلبات   احترام   مع احتياجاته   تلبية لكل مواطن احلق يف العمل، ويف الراحة ويف          ٩ املادة وتكفل -٧١
. يف فرص العمل  ويتساوى مجيع املواطنني    . فعالة سياسة عمالة    بفضل مؤاتية لنمائه    اله ظروف  كما تضمن . الوطنية
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ويشارك كل . أو معتقداته آرائه   أو وظيفته بسبب أصله أو نوع جنسه، أو          عملهفرد يف   ضد أي   وال جيوز التمييز    
 . ممثليه يف حتديد ظروف العملبواسطةعامل 

 الوسطى أفريقيا   شعبينتخب  "أن  ب من الدستور    ٢٠ بالسـلطة التنفيذية، تقضي املادة       يـتعلق  وفـيما  -٧٢
 ".باالقتراع العام املباشر رئيس اجلمهورية

 مستقلة عن   سلطةالقضاء   شكلي: "على أن  من الدستور    ٧٨ بالسلطة القضائية، تنص املادة      يتعلق ماوفي -٧٣
 ".السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية

 العام  باالقتراع شعب أفريقيا الوسطى     ينتخب" بأن   ٤٦ بالسلطة التشريعية، تقضي املادة      يتعلق وفـيما  -٧٤
 ".صفة النوابحيملون لربملان الذين أعضاء اواطنني من بني املاملباشر 

 الدستوريةوانني الق � باء

 .٢٠٠٣ و١٩٨٥، و١٩٨١، و١٩٧٩، و١٩٦٦ خالل األعوامالدستورية صدرت القوانني  -٧٥

 .١٩٦٤دستور عام العمل ب ١٩٦٦يناير / كانون الثاين١الصادر يف  ١الدستوري رقم لقانون ا وأوقف -٧٦

. العامة التنظيم املؤقت للسلطات     ١٩٦٦يناير  / كانون الثاين  ٨ الصادر يف    ٢الدستوري رقم   القـانون    وحـدد  -٧٧
 . مبراسيمويشرِّع؛ بكاملهاالسلطة التنفيذية مسؤوالً عن اجلمهورية يكون رئيس  بأن ١٩وتقضي املادة 

 ية،اجلمهورورئيس  .  العمل بنظام اجلمهورية   ١٩٧٩سبتمرب  / أيلول ٢١الدستوري الصادر يف    أعـاد القـانون     و -٧٨
 .بكاملهاالسلطة العامة مسؤول عن نائب الرئيس، مبساعدة 

مسؤولة عن  جلنة عسكرية لإلصالح الوطين ١٩٨١سبتمرب / أيلول١الدستوري الصادر يف أنشأ القانون و -٧٩
 .اللجنة التنفيذية والتشريعية؛ وأوكلت الوظائف املنوطة برئيس الدولة إىل رئيس السلطات

 الدولة رئيسوأوكل مهام  اللجنة العسكرية لإلصالح الوطين ١٩٨٥عام ل ١ري رقم الدستوحل القانون و -٨٠
 .بكاملهاالسلطة التنفيذية منحه و. واحلكومة إىل رئيس تلك اللجنة

، وحل  ١٩٩٥دستور عام   العمل ب  ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٥الصادر يف    ١الدستوري رقم   القانون   وأوقف -٨١
 العسكري  االنقالب قائد وتقلّد. رئيس اجلمهورية واحلكومة  ألغى سلطات    و  الوطنية، اجلمعيةبالطرق الدستورية   

 .الوزراءجملس قام بالتشريع بأوامر صادرة يف إطار و. وظائف رئيس اجلمهورية، ورئيس الدولة

 .الدولةعلى تنظيم مؤقت لسلطات  ٢٠٠٣مارس / آذار١٥ الصادر يف ٢الدستوري رقم نص القانون و -٨٢

 .اجلمهوريةنائب رئيس منصب  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ الصادر يف ٣الدستوري رقم ون وأنشأ القان -٨٣

 الدستور،الدستورية من أثر إال اإلخالل بالنظام الدستوري بإلغاء         للقوانني  مل يكن   إنه   القول وخالصـة  -٨٤
 .ميقراطياً داملنتخبسلطات رئيس الدولة مع إلغاء وحبل اجلمعية الوطنية وإنشاء سلطات مؤقتة 
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 والنظم القوانني - جيم

 أنعلى   اخلاص بقانون العمل يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف مادته األوىل            ٦١/٢٢١ رقم   القانونينص   -٨٥
وينطبق هذا .  اجلنس أو اجلنسيةنوع ويوضح أن ذلك املفهوم ال يتضمن أي متييز بسبب ضروري" العامل"مفهوم 

 .شبه العامالقطاع والقانون على عمال القطاع اخلاص 

 تلوعّد.  على ضمانات أساسية ملوظفي الدولة     ٦١ينص القانون رقم     احلكوميني،   وظفنيبامل يتعلق وفيما -٨٦
الذي تضمن الئحة  ١٩٩٣يونيه / حزيران١٤ الصادر يف ٩٣ ٠٠٨املرسوم رقم ب تأحكام ذلك القانون واستكمل

 وبعدم التمييز العرقي، أو اإلقليمي، أو    اجلنسنيالتمييز بني    من املرسوم بعدم     ٤وظـيفة العامـة؛ وتقضي املادة       ال
 التمييز ناتج عن ذلك ضاركل عمل يعترب و.  أو الدينية عند تطبيق هذا املرسومالسياسيةالتمييز القائم على اآلراء 

 . لتطبيق هذا املرسوم١٩٩٤فرباير / شباط٢ الصادر يف ٩٤ ٠٤١رقم صدر القرار و.  وباطالًياًالغ

. الذكرالسابق  املرسوم   أحكامستكمل بعض   ا و ١٩٩٩يوليه  / متوز ١٦ الصادر يف  ٩٩ ٠١٦ رقم   القانون وعدل -٨٧
 .١٩٩٣يونيه / حزيران١٤ الصادر يف ٩٣ ٠٠٨رقم ملرسوم  تنص على نفس األحكام الواردة يف ا٤غري أن املادة 

، ٩٩ ٠١٦بيق القانون رقم     شروط تط  ٢٠٠٠يوليه  /متوز ١٠ الصادر يف    ٠٠ ١٧٢رقم  القـرار    وحيـدد  -٨٨
 وفقاً للشروط اليت    ، دون أي متييز   ، أفريقيا الوسطى تقلد الوظائف العامة     ملواطينيتاح  " بأنه   ٣ويقضـي يف مادتـه      

 املتعلقة بالوظائف األحكامتلكم هي ". ١٩٩٩يوليه / متوز١٦ الصادر يف ٩٩ ٠١٦ من القانون رقم ٤ املادة حددهتا
 .العام واخلاصيف القطاعني 

  االنتخابات- دال

رية، ون حبختار كان ذلك مباشرة أو بواسطة ممثلني يُ    سواء يتعلق باملشاركة يف إدارة الشؤون العامة،        فـيما  -٨٩
القانون االنتخايب جلمهورية أفريقيا    تعلق ب املو ١٩٩٨مارس  / آذار ٢٧ الصادر يف    ٩٨ ٠٠٤ رقـم القـانون   يـنص   

 تعيني  بغية"  االقتراع بواسطة هي االختيار الذي يقوم به الشعب        اتاالنتخاب"أن  على   يف مادتـه األوىل      الوسـطى، 
 .االستفتاءات وبغية تنظيمواحلكومات احمللية الذين ينبغي أن يتولوا إدارة الشؤون العامة للدولة املواطنني 

). ٢املادة   (املباشر أو غري املباشر   القائم على املساواة والسرية،     االقتراع العام   ب تلـك االنتخابات     وجتـري  -٩٠
 سنة ومؤهلني   ١٨ بأن يكون الناخبون أشخاصاً من اجلنسني حيملون جنسية أفريقيا الوسطى وأمتوا             ٤وتقضي املادة   

 .يف القوائم االنتخابيةملمارسة حقوقهم املدنية ومسجلني حسب األصول 

فتاءات، لدية وكذلك االست   أو اإلقليمية أو الب    التشريعية إعـداد وتنظـيم، االنتخابات الرئاسية أو         وبغـية  -٩١
تولت و. املستقلة املختلطة االنتخابية  على إنشاء اللجنة٧واإلشراف عليها ومراقبتها، نص القانون االنتخايب يف مادته 

 .١٩٩٩ واالنتخابات الرئاسية لعام ١٩٩٨االنتخابات التشريعية لعام تنظيم اللجنة هذه 

 لبطاقةدوائرهم االنتخابية وأن يكونوا حاملني      سجلني بقوائم   يستلزم حق التصويت أن يكون الناخبون م      و -٩٢
أكثر من قائمة جيوز تسجيل أي شخص يف  ال "أنه على ١٠، تنص املادة ات االنتخابملنع تزويرو). ٩املادة (انتخابية 
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ط إيداع وُيشتر.  وأن يثبت جنسيته٢٩ ُينتخب، أن يقدم ملف ترشح وفقاً للمادة حىتوعلى كل مرشح، ". انتخابية
 .لوالية االنتخابيةل تبعا مبلغها يتباين كفالة

 الصكوكمجهورية أفريقيا الوسطى    فقد وضعت    الذكر،   السالفة إىل األحكام الدستورية والقانونية      وبالنظر -٩٣
 يفقصور  الحظ  يغري أنه   .  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     العهد من   ٢٥وفقاً للمادة   الالزمـة   القانونـية   

 .ما يلييف وهو القصور الذي يرد حبثه تطبيقها، 

 بعض أوجه القصور - هاء

 . إبداء التوضيحات التاليةجيب العامةالوظائف بفرص تقلد املناصب و يتعلق فيما -٩٤

أفريقيا يف  بالوظيفة العامة االلتحاق عمليات   كانت،  ١٩٨٣إىل  ) تاريخ االستقالل  (١٩٦٠ الفـترة من     يف -٩٥
 قبلي، أو أواملسؤولية اإلدارية والتقنية جتري دون متييز، عرقي، مناصب  ويف العامة،يينات يف الوظائف الوسطى والتع

 .إقليمي أو سياسي

ومظاهر ، برزت انقسامات    ٢٠٠٣إىل   ١٩٨٣ منتعدد األحزاب، وخباصة خالل الفترة      نظام   إرساء   ومع -٩٦
  ". األكرب أو الشمال األكربالشرق: "العبارات مثل بعض وبرزت. متييز يف اإلدارة العامة ألفريقيا الوسطى

يف  والتعيينات   العامة،لتحاق بالوظيفة   االيف معاهد التعليم املهين، و    اخلاصة بالتعيني    سابقاتاملوأصـبحت    -٩٧
. سي أو القبلي أو اإلقليمي أو الديين أو السيا        العرقيري وفقاً لالنتماء    مناصب املسؤولية، واملشاركة يف احلكومة جت     

ت فكان. ة أو اإلقليمي  ةم العرقي ءاهت من وظائفهم بسبب آرائهم السياسية أو انتما       وأبعد بعض أصحاب املناصب العليا    
  ".محلة ضد املنشقني"هناك 

الً من تعيني مجيع دفب". احلصص" نظام وهو:  يف اإلدارة العامةالشهاداتحاملي لتعيني  ظهر نظام آخر كما -٩٨
دفعة الواحدة، ختصص حصة لكل وزارة؛ ُيعني عدد حمدود من حاملي الشهادات الشبان، يف حاملي الشهادات من ال

ويولد كل ذلك   . وتعني أحياناً دفعات جديدة قبل الدفعات القدمية      . حـني يظل اآلخرون ينتظرون سنوات عديدة      
 . التشريعاتحتظرهاحاالت متييز 

مناصب عليا من مناصب السلطة      أو السياسية، يف     عرقيةال، بسبب انتماءاهتم    ثانويونن موظفون   عيَّ يُ كمـا  -٩٩
 .ةدارداخل اإلرتياح ال اعدمشعورا ب، مما يولد علياإلدارة كوادر 

 . كثرياً ما ُتنتهك أحكام الدساتري والقواننيالعامة، يتعلق بانتخاب املواطنني إلدارة الشؤون وفيما -١٠٠

 االنتهاكات األكثر شيوعاً يف مجهورية      أحد)  العسكري الباالنق( االستيالء على السلطة بالقوة      ويشـكل  -١٠١
 . ذلكلى أمثلة واضحة ع٢٠٠٣ و١٩٨١ و١٩٧٩ و١٩٦٦ومتثل انقالبات أعوام : أفريقيا الوسطى

ال ينتخبون ستشارون البلديون واملختارون فامل: احملليةملنظمة للحكومات  القانونية ااألحكام ما ُتنتهك وكثرياً -١٠٢
 .نون مبرسوم رئاسي بل ُيعيَّن،للقانووفقاً 

- - - - - 


