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جملس حقوق اإلنسان

الدورة السادسة والثالثون
 29-11أيلول/سبتمرب 2017
البند  10من جدول األعمال
املساعدة التقنية وبناء القدرات
إس ب ب انيا* ،أملانيب ببا ،آيرلنب ببدا* ،إيطاليب ببا* ،بلجيكب ببا ،تب ببونس† ،فرنسب ببا* ،موانكب ببو* ،هنغب ببارا:
مشروع قرار

 .../٣٣املسبباعدة التقنيببة وبنبباء القببدرات يف جمببا حقببوق اإلنسببان يف مجهوريببة
أفريقيا الوسطى
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده،
وإذ يؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يذ ذ ك ابمليث ذذاق األي يق ذذي حلق ذذوق اإلنس ذذان والو ذذعو و ذ ذ ه م ذذن ص ذ ذ و حق ذذوق
اإلنسان الدولية واألي يقية ذات الصلة،
وإذ ي ك أيضا ق ار اجلمعية العامة  251/60املذؤر  15آذار/مذار  ،2006وقذ ار
جملذ ذ ذذس حقذ ذ ذذوق اإلنسذ ذ ذذان  1/5و 2/5املذ ذ ذذؤر  18حزي ان/يوني ذ ذ ذ  ،2007وق ارات ذ ذ ذ 18/23
املذ ذ ذذؤر  13حزي ان/يوني ذ ذ ذ  ،2013و 34/24املذ ذ ذذؤر  27أيلول/سذ ذ ذذبتمرب  ،2013ودإ1/20-
املذذؤر  20كذذانون الثاي/ينذذاي  ،2014و 28/27املذذؤر  26أيلول/سذذبتمرب  ،2014و19/30
املؤر  2تو ين األول/أكتو  ،2015و 27/33املؤر  30أيلول/سبتمرب ،2016
وإذ يذ ذ ك كذ ذ ل ق ذ ذ ارات جمل ذذس األم ذذن  )2013(2088امل ذذؤر  24ك ذذانون الث ذذاي/
ينذذاي  ،2013و )2013(2121املذذؤر  10تو ذ ين األول/أكتذذو  ،2013و)2013(2127
املذذؤر  5كذذانون األول/ديسذذمرب  ،2013و )2014(2134املذذؤر  28كذذانون الثاي/ينذذاي ،2014
و )2014(2149املذ ذ ذذؤر  10نيسذ ذ ذذان/أ ي  ،2014و )2015(2217املذ ذ ذذؤر  28نيسذ ذ ذذان/
__________

*

†

دولة غ عضو يف جملس حقوق اإلنسان.
ابسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة الدول األي يقية.
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أ ي ذ  ،2015و )2016(2281املذذؤر  26نيسذذان/أ ي  ،2016و )2016(2301املذذؤر 26
متوز/يولي  ،2016و )2017(2339املؤر  27كانون الثاي/يناي ،2017
وإذ يؤكد من جديد أن مجيع الدول تتحمذ املسذؤولية ال سيسذية عذن تعزيذز وحايذة حقذوق
اإلنسذذان واحلذ ألت األساسذذية امل مسذذة يف ميثذذاق األمذذم املتحذذدة واإلعذذالن العذذاملي حلقذذوق اإلنسذذان
والعهذذدين الذذدولي اقاص ذ اقذذوق اإلنسذذان وغ ذ ذل ذ مذذن ص ذ و حقذذوق اإلنسذذان الدوليذذة
واألي يقية ذات الصلة اليت ت ون ه ه الدول أط ايا ييها،
وإذ ي ك أبن سلطات مجهورية أي يقيا الوسطى تتحم املسؤولية ال سيسذية عذن حايذة مجيذع
س ان البلد من اإلابدة اجلماعية وج اسم احل والتطه اإلثين واجل اسم امل ت بة ضد اإلنسانية،
وإذ ي ح ذ عقذذد موذذاورات شذذعبية وإنوذذاء صا ذ ابن ذذي للمصذذاحلة الوطنيذذة ال ذ تذذاله
اعتماد امليثاق اجلمهور للسالم واملصاحلة الوطنية وإعادة اإلعمار وتوقيذع ثثلذي اجلهذات الااعلذة
ال سيسية يف النزاع يف مجهورية أي يقيذا الوسذطى اتااقذا لنذزع السذالو والتسذ يإ وإعذادة اإلدمذا  ،وإذ
يكز على ض ورة تطبيق يعال للتوصيات والتدا الواردة يي ،
وإذ ي ح أيضذا تنظذيم اسذتاتاء دسذتور سذلمي يف  13كذانون األول/ديسذمرب 2015
وانتخذذاابت تو ذ يعية ور سذذية يف كذذانون األول/ديسذذمرب  2015وشذذبارب/يرباي وآذار/مذذار ،2016
و تنصي ال سيس يوستان  -أرشانج توادي ا يف  30آذار/مار ،2016
وإذ يؤك ذذد م ذذن جدي ذذد متس ذ ذ
وسالمة أراضيها،

سذ ذذيادة مجهوريذ ذذة أي يقيذ ذذا الوس ذذطى واس ذذتقال ا ووحذ ذذد ا

وإذ يساوره قلق ابلغ إزاء تذ د الوضذع األمذين يف مجهوريذة أي يقيذا الوسذطى سذب تقذدم
اجلماعذذات املسذذلحة يف أكذذرب جذذزء مذذن اإلقلذذيم ،وإذ يذذدين صذذاة اصذذة أعمذذال العنذذو واإلج ذ ام
األ ة وك ل األحداث اليت شهد ا املناطق الدا لية يف البلد ،اليت تسذبب يف سذاس يادحذة
املدني من داية عام  2017وأدت إىل تو يد أعداد كب ة من الس ان،
وإذ يساوره قلق ابلغ أيضا إزاء تدهور احلالة اإلنسانية ،وال سيما زألدة عذدد األشذخا
املو ذ دين والالج ذ ال ذ ين يا ذ ون مذذن أعمذذال العنذذو ،وك ذ ل إزاء كذذون مذذا يزيذذد علذذى نص ذذو
سذ ان البلذد ،أ  2.4مليذون مذن مذواطين أي يقيذا الوسذطى ،ااجذة إىل املسذاعدة اإلنسذانية للبقذاء
على قيد احلياة ،وإذ يساوره القلق إزاء تديق الالج ذ وانع اسذات علذى احلالذة يف البلذدان ا ذاورة
وغ ها من لدان املنطقة،
وإذ حييط علما تقدمي طة استجا ة إنسذانية للاذرتة  2019-2017يف  5كذانون األول/
ديسمرب  2016وإذ يساوره القلق إزاء االحتياجات اإلنسانية املتزايدة يف مجهورية أي يقيا الوسطى،
وإذ حييط علما أيضا تعب ذة ا تمذع الذدون مذن أجذ تقذدمي مسذاعدة إنسذانية إىل سذ ان
أي يقيذذا الوسذذطى املتض ذ رين مذذن األزمذذة ،مذذن ذذالل م ذؤمت املذذاي ال ذ عأقذذد أبديذذس أاباب يف 1
ش ذ ذذبارب/يرباي  ،2014ومذ ذ ذؤمت وكسذ ذ ذ الذ ذ ذ عأق ذ ذذد يف  26أألر/م ذ ذذايو  ،2015والعدي ذ ذذد م ذ ذذن
االجتماع ذذات رييع ذذة املس ذذتو و ذ ذ ن العم ذ ذ اإلنس ذذاي يف مجهوري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذطى مث ذ ذ م ذ ذؤمت
التض ذ ذذامن ال ذ ذ نظم ذ ذ االئ ذ ذذاد األي يق ذ ذذي لااس ذ ذذدة مجهوري ذ ذذة أي يقي ذ ذذا الوس ذ ذذطى يف أدي ذ ذذس أاباب يف
شبارب/يرباي ،2017
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وإذ ي ح ابرتياو ابلوثيقة اقتامية للمؤمت الذدون لتقذدمي الذدعم الذ عأقذد يف وكسذ
يف تو ين الثاي/نويمرب  2016واملسامهات اليت أأعلذن عنهذا ذالل هذ ا املذؤمت  ،وإذ يذدعو الذدول
األعضاء إىل التعجي ديع ه ه املسامهات،
وإذ ي ذ ك ح وم ذذة أي يقي ذذا الوس ذذطى وا تم ذذع ال ذذدون واجله ذذات الااعل ذذة يف جم ذذال العم ذ
اإلنساي ض ورة دعم عودة املو دين والالج طوعيا والسه على استدامة ه ه العودة،
وإذ يس ذذاوره قل ذذق ابل ذذغ إزاء االنتهاك ذذات والتج ذذاوزات اقط ذ ة يف جم ذذال حق ذذوق اإلنس ذذان
والق ذذانون ال ذذدون اإلنس ذذاي ،مب ذذا ييه ذذا تلذ ذ ال ذذيت تنط ذذو عل ذذى ح ذذاالت اإلع ذذدام ذذار القض ذذاء
أو إبج اءات مذوجزة ،واالعتقذاالت واالحتجذازات التعسذاية ،وحذاالت اال تاذاء القسذ  ،ودنيذد
األطا ذذال واس ذذتخدامهم ،واالغتص ذذا وغذ ذ ه م ذذن أشذ ذ ال العن ذذو اجلنس ذذي ،وأعم ذذال التعذ ذ ي ،
والنه  ،وهدم املمتل ات غ القانوي واالنتهاكات والتجاوزات اقط ة األ للقذانون الذدون
حلقوق اإلنسان والقانون الدون اإلنساي،
وإذ يودد علذى أن أول ذ الذ ين ي ت بذون أيعذاال تعذ سذالم مجهوريذة أي يقيذا الوسذطى
أو استق ارها أو أمنها للخط أو ال ين يدعمون ه ه األيعال ،والذ ين يهذددون العمليذة السياسذية
ال اميذ ذذة إىل ئقيذ ذذق االسذ ذذتق ار واملصذ ذذاحلة أو يع قلواذ ذذا وال ذ ذ ين يوجهذ ذذون هجمذ ذذات علذ ذذى املذ ذذدني
أو جنود السالم جي أن يأساءلوا عن أيعا م،
وإذ يوذذدد أيضذذا علذذى احلاجذذة إىل وضذذع ذ امج حقيقيذذة لنذذزع السذذالو والتس ذ يإ وإعذذادة
اإلدمذذا واإلعذذادة إىل الذذوطن ،متوذذيا مذذع اس ذرتاتيجية شذذاملة إلصذذالو قطذذاع األمذذن ،وإذ ي ح ذ
نجاو األنوطة األولية املضطلع هبا يف ه ا ا ال،

وإذ ي ح عم عثة الدعم الدولية قيادة أي يقية يف مجهورية أي يقيا الوسطى ،واالئذاد
األي يق ذذي ،و عث ذذة عملي ذذة س ذذان اريس ال ذذيت ت ذذدي ها ي نس ذذا ،وعملي ذذة االئ ذذاد األورويب العسذ ذ ية يف
مجهوري ذ ذذة أي يقي ذ ذذا الوس ذ ذذطى ،و عث ذ ذذة االئ ذ ذذاد األورويب العس ذ ذ ية االستو ذ ذذارية يف مجهوري ذ ذذة أي يقي ذ ذذا
الوس ذذطى ،و عث ذذات الت ذذدري العسذ ذ العامل ذذة وغذ ذ اجل ذذاهزة للعمذ ذ ع ذذد ال ذذيت نظمه ذذا االئ ذذاد
األورويب و عث ذذة األم ذذم املتح ذذدة املت امل ذذة املتع ذذددة األ ع ذذاد لتحقي ذذق االس ذذتق ار يف مجهوري ذذة أي يقي ذذا
الوسطى لااسدة القوات املسلحة جلمهورية أي يقيا الوسطى،
وإذ يذ ذ ك أبنذ ذ جيذ ذ عل ذذى القذ ذوات الدولي ذذة املوج ذذودة يف مجهوري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذطى أن
تتص ف ،لد االضطالع مبهامها ،يف ظ احرتام كام ألح ام القانون الدون اإلنساي وقانون
حق ذذوق اإلنس ذذان ال ذذدون وق ذذانون الالج ذ ذ ال ذذدون الواجب ذذة التطبي ذذق ،وإذ يع ذ ذ ع ذ ذن قلق ذ ذ إزاء
ادعاءات االعتداء اجلنسي وغ ه من انتهاكات حقذوق اإلنسذان الذيت قذد ت ذون ارتأ بذ مذن قبذ
أي اد القوات الدولية املوجذودة يف مجهوريذة أي يقيذا الوسذطى ،وإذ يذ ك أبن هذ ه االدعذاءات ينب ذي
أن ت ذذون موضذ ذذوو ئقي ذذق مع مم ذ ذق وأبن املسذ ذذؤول عذ ذذن ارت اهب ذ ذا جي ذ ذ أن يأق ذ ذدمموا إىل العدالذ ذذة،
وإذ ي حذ ابلتذزام األمذ العذذام تطبيذذق سياسذذة األمذذم املتحذذدة القاضذذية عذذدم التسذذامإ إطالقذذا مذذع
االست الل واالعتداء اجلنسي تطبيقا صارما،
وإذ يودد على احلاجة امللحة واحلتمية إىل وضع حذد لفيذالت مذن العقذا يف مجهوريذة
أي يقيذذا الوسذذطى وتقذذدمي مذ ت ا انتهاكذذات ودذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان وانتهاكذذات القذذانون الذذدون
اإلنسذذاي إىل العدالذذة ،وريذذأ أ عاذذو عذذام مل ذ ت ا ه ذ ه االنتهاكذذات والتجذذاوزات ،واحلاجذذة إىل
تعزيز اآلليات الوطنية لضمان مساءلة اجلناة،
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وإذ يوذذدد أيضذذا علذذى املسذذؤولية ال سيسذذية للسذذلطات الوطنيذذة عذذن ي ذذة الظ ذ وف الالزمذذة
إلج اء التحقيقات ومالحقة امل نب وإصدار األح ام ااءة واستقاللية،
وإذ ي ح ابلتزام سلطات مجهورية أي يقيا الوسطى إبعذادة إرسذاء سذيادة القذانون ووضذع
ح ذذد لفي ذذالت م ذذن العق ذذا وتق ذذدمي م ذ ت ا اجل ذ اسم إىل العدال ذذة مبقتض ذذى ق ذذانون روم ذذا األساس ذذي
للمح مة اجلناسية الدولية ،الذ تعذد مجهوريذة أي يقيذا الوسذطى ط يذا ييذ  ،وإذ حيذيط علمذا ابلقذ ار
الصذذادر عذذن املدعيذذة العامذذة للمح مذذة يف  7شذذبارب/يرباي  2014والقاضذذي إبج ذ اء دراسذذة أوليذذة
للوضع يف مجهورية أي يقيا الوسطى ،والق ار الصادر يف  24أيلول/سبتمرب  2014والقاضي اتإ
السلطات االنتقالية،
ئقيق ناء على الطل ال تقدم
وإذ ي ح أيضا ابلتدا اليت اخت ا احل ومة لتاعي احمل مة اجلناسيذة اقاصذة ،مثذ تعيذ
مدٍمع عام ا وقضاة دولي وقضاة وطني  ،وإطالق عملية ا تيار موظاي الو طة القضاسية،
وإذ ي ذ ك أبن جلنذذة التحقيذذق الدوليذذة امل لاذذة ابلتحقيذذق يف ادعذذاءات انتهاكذذات القذذانون
الذذدون اإلنسذذاي والقذذانون الذذدون حلقذذوق اإلنسذذان ودذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان يف مجهوريذذة أي يقيذذا
الوسذذطى لصذ إىل أن األطذ اف ال سيسذذية يف النذزاع ارت بذ  ،منذ كذذانون الثاي/ينذذاي ،2013
انتهاكات وداوزات قد تو ج اسم ح وج اسم ضد اإلنسانية(،)1
وإذ ي ح ذ ابرتي ذذاو تق ي ذ مو ذ وع "املس ذذإ" ال ذ يوث ذذق االنتهاك ذذات اقط ذ ة للق ذذانون
الذذدون حلقذذوق اإلنسذذان والقذذانون الذذدون اإلنسذذاي امل ت بذذة يف إقلذذيم مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذطى مذذن
كذذانون الثاي/ينذذاي  2003إىل كذذانون األول/ديسذذمرب  2015والذ وضذذعت عثذذة األمذذم املتحذذدة
املت املة املتعذددة األ عذاد لتحقيذق االسذتق ار يف مجهوريذة أي يقيذا الوسذطى وماوضذية األمذم املتحذدة
السامية حلقوق اإلنسان ،وإذ يربز أمهية ه ا التق ي ألعمال التحقيق واملالحقة اليت ستضطلع هبذا
احمل مة اجلناسية اقاصذة يف املسذتقب وكذ ل إلنوذاء آليذات عدالذة انتقاليذة ،وإذ يسذاوره قلذق ابلذغ
إزاء اسذذتنتاجات هذ ا التق يذ  ،مبذذا يف ذلذ االنتهاكذذات اجلسذذيمة حلقذذوق اإلنسذان والقذذانون الذذدون
اإلنساي ،ومنها تل اليت مي ن أن تو ج اسم دولية،
 -1يذذدين وذذدة انتهاكذذات حقذذوق اإلنسذذان والقذذانون الذذدون اإلنسذذاي والتجذذاوزات
املتعلقذذة هبذ ه احلقذذوق امل تبطذذة تزايذذد ا جمذذات الذذيت توذذنها تلذذو اجلماعذذات املسذلحة ،مذذن قبيذ
أعمال القت والتعذ ي واملعاملذة الالإنسذانية واملهينذة ،واالعتذداء اجلنسذي ،وعمليذات اال تطذاف،
وسذ ذذل احل يذ ذذة ،واالعتقذ ذذاالت التعسذ ذذاية ،واال ت ذ ذزاز ،والنه ذ ذ  ،ودنيذ ذذد األطاذ ذذال واسذ ذذتخدامهم،
واحذذتالل املذذدار وامل اكذذز الصذذحية وشذذن ا جمذذات عليهذذا ،وع قلذذة املسذذاعدات اإلنسذذانية ،ويؤكذذد
على ض ورة مساءلة م ت ا ه ه االنتهاكات والتجاوزات على أعما م وتقدميهم إىل العدالة؛
 -2يذذدين وذذدة أيضذذا ا جمذذات املوجهذذة الذذيت ت ت بهذذا اجلماعذذات املسذذلحة ضذذد
املدني وموظاي املنظمات اإلنسانية ومعدا ا وموظاي منظمة األمم املتحدة؛
 -3ي ذ ذ ر ن ذ ذذداءه لوق ذ ذذو ي ذ ذذور جلمي ذ ذذع د ذ ذذاوزات وانتهاك ذ ذذات حق ذ ذذوق اإلنس ذ ذذان
وانتهاكذذات القذذانون الذذدون اإلنسذذاي الذذيت ت ت بهذذا مجيذذع األطذ اف ،والتقيذد الصذذارم جبميذذع حقذذوق
اإلنسان ومجيع احل ألت األساسية ،وك ا إبعادة إرساء سيادة القانون يف البلد؛
__________
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 -4حي ذذيط علم ذذا ابرتي ذذاو تق يذ ذ اقبذ ذ ة املس ذذتقلة املعني ذذة اال ذذة حق ذذوق اإلنس ذذان يف
مجهورية أي يقيا الوسطى( )2وابلتوصيات الواردة يي ؛
 -5حي ذ مجيذذع األط ذ اف يف مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذطى علذذى حايذذة املذذدني كايذذة،
وخباصة النساء واألطاال ،من العنو اجلنسي واجلنساي؛
 -6يو ذذجع عث ذذة األم ذذم املتح ذذدة املت امل ذذة املتع ذذددة األ ع ذذاد لتحقي ذذق االس ذذتق ار يف
مجهورية أي يقيا الوسطى على انتها اذج اسذتباقي وقذاطع ذ حذزم ييمذا يتعلذق امايذة املذدني ،
علذى النحذذو املنصذو عليذ يف واليتهذا ،كمذذا يوذذجعها علذى تقذذدمي املسذاعدة الالزمذذة إىل سذذلطات
أي يقيا الوسطى للتعجي ابنطالق أعمال احمل مة اجلناسية اقاصة؛
 -7يوذذجع األمذذم املتحذذدة والبلذذدان املسذذامهة يف قذوات عثذذة األمذذم املتحذذدة املت املذذة
املتعددة األ عاد لتحقيق االستق ار يف مجهورية أي يقيا الوسطى والقذوات اقارجيذة الذيت تعمذ ئذ
واليذذة جملذذس األمذذن علذذى اختذذاذ التذذدا الالزمذذة لضذذمان االح ذرتام ال ام ذ لسياسذذة األمذذم املتحذذدة
القاضية عدم التسامإ إطالقا مع االست الل واالعتداء اجلنسي  ،ويدعو البلدان املسامهة قوات
والقوات اقارجية اليت تعم ئ والية جملس األمذن إىل اختذاذ التذدا الالزمذة ملنذع أ عمذ مذن
أعمال االست الل اجلنسي واالعتداء اجلنسي وم ايحة إيالت أي ادها من العقا ؛
ذ حذذزم ،ذذدعم مذذن
 -8يذذدعو سذذلطات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذطى إىل أن ختذذو
عثذذة األمذذم املتحذذدة املت املذذة املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذق االسذذتق ار يف مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذطى ،غمذذار
عمليذذة نذذزع السذذالو والتس ذ يإ وإعذذادة اإلدمذذا وإعذذادة املقذذاتل األجان ذ إىل أوطذذاام ،متوذذيا مذذع
اسرتاتيجية شاملة إلصالو قطاع األمن هبذدف التاعيذ السذ يع ياكذ التعذاون الذيت وضذعتها وتقذدمي
مقرتحات و ن نزع السالو والتس يإ وإعادة اإلدما واإلعادة إىل الوطن ،وي جو الذدول األعضذاء
واملنظمذات الدوليذذة أن تذوي األمذوال الالزمذة لعمليذذة نذزع السذذالو والتسذ يإ وإعذذادة اإلدمذا واإلعذذادة
إىل الوطن ،وهو ما يو مسامهة أساسية يف أمن الس ان وئقيق استق ار البلد؛
 -9حي ذ سذذلطات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذطى علذذى أن تقذذوم ،ذذدعم مذذن عثذذة األمذذم
املتحذذدة املت املذذة املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذق االسذذتق ار يف مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذطى و عثذذة التذذدري
العسذ ذ لالئ ذذاد األورويب يف مجهوري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذطى ،ابعتم ذذاد وتنايذ ذ سياس ذذة أمني ذذة وطني ذذة
واس ذرتاتيجية شذذاملة إلصذذالو قطذذاع األمذذن ،مبذذا يف ذل ذ إج ذ اءات التحقذذق املسذذبق الذذيت تتخ ذ ها
قوات الدياع واألمن يف جمال حقوق اإلنسان؛
 -10يعذ عذذن اسذذتياس مذذن تزايذذد دنيذذد األطاذذال واسذذتخدامهم مذذن قبذ اجلماعذذات
املس ذ ذذلحة كمق ذ ذذاتل أو دروع وذ ذ ذ ية أو ذ ذذدم أو رقي ذ ذذق جنس ذ ذذي وكذ ذ ذ ل عملي ذ ذذات ا تط ذ ذذاف
األطاال ،وحي اجلماعات املسذلحة علذى ئ يذ األطاذال ا نذدين يف صذاويها وال ذو عذن دنيذد
األطا ذذال واس ذذتخدامهم ومن ذذع ذلذ ذ  ،و م ه ذذا يف هذ ذ ا الص ذذدد ابلوي ذذاء اباللتزامذ ذات ال ذذيت قطعته ذذا
مجاعات عديدة على ناسها يف اتااق  5أألر/مايو 2015؛
 -11يوذذجع احل ومذذة علذذى النظ ذ يف التصذذديق عل ذى الربوتوكذذول اال تيذذار التااقيذذة
حقوق الطا و ن اشرتا األطاال يف املنازعات املسلحة؛

__________
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 -12حيذ مجيذذع األطذ اف علذذى حايذذة األطاذذال املسذ ح أو املناصذذل عذذن القذوات
واجلماعذذات املسذذلحة واعتبذذارهم ضذذحاأل ،ويوذذدد علذذى احلاجذذة إىل إيذذالء اهتمذذام ذذا حلمايذذة
وتس يإ وإعادة إدما مجيع األطاال ال ين م صلة قوات ومجاعات مسلحة؛
 -13يدعو سذلطات مجهوريذة أي يقيذا الوسذطى إىل السذه علذى احذرتام حقذوق اإلنسذان
واحل ذ ألت األساسذذية للس ذ ان كايذذة وإىل اختذذاذ ك ذ التذذدا الالزمذذة مذذن أج ذ وضذذع حذذد إليذذالت
م ت ا أعمال العنو من العقا تعزيز النظام القضاسي واآلليات املنو ة هبدف ضمان املساءلة؛
 -14حيذذيط علمذذا ق ذ ار سذذلطات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذطى يف حزي ان/يوني ذ 2014
أبن تطل ذ إىل املدعيذذة العامذذة للمح مذذة اجلناسيذذة الدوليذذة يذذتإ ئقيذذق يف اجل ذ اسم الذذيت ي ذدمعى أاذذا
ارتأ ب يف مجهورية أي يقيا الوسطى وقد تندر ضمن ا تصذا احمل مذة ،وحييذي يف هذ ا الصذدد
يتإ احمل مة اجلناسية الدوليذة يف أيلول/سذبتمرب  2014ئقيقذا يتعلذق أساسذا جبذ اسم احلذ واجلذ اسم
ضد اإلنسانية امل ت بة من  1آ /أغسطس 2012؛
 -15حييي جهود سلطات مجهورية أي يقيا الوسطى ال امية ،يف إطار النظام القضذاسي
الذذوطين ،إىل إنوذذاء احمل مذذة اجلناسيذذة اقاص ذذة املختصذذة يف مقاضذذاة االنتهاك ذذات اجلسذذيمة حلق ذذوق
اإلنسان وانتهاكات القذانون الذدون اإلنسذاي ،ويوذجع احل ومذة علذى اختذاذ مجيذع التذدا الالزمذة
لضذذمان اإلناذذاذ الاعلذذي للمح مذذة وقذذدرا ا التو ذ يلية يف أق ذ وق ذ ث ذذن ،ذذدعم مذذن ا تمذذع
الذذدون ،وعلذذى التعذذاون مذذع املذذدعي العذذام اقذذا للمح مذذة لتحديذذد هويذذة املسذذؤول عذذن اجلذ اسم
الدولية ،مهما كان وضعهم أو انتماؤهم ،وتوقياهم وتقدميهم إىل العدالة يف أق اآلجال؛
 -16يطلذ إىل سذذلطات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذطى أن تتخذ تذذدا يوريذذة وملموسذذة
ئظذذى ابألولويذذة لتعزيذذز النظذذام القضذذاسي وم ايحذذة اإليذذالت مذذن العقذذا مذذن أج ذ املسذذامهة يف
ئقيق االستق ار واملصاحلة ،اصة إبقامة العدل وتعزيز نظام العدالذة اجلناسيذة ونظذام السذجون مذن
أج ضمان الوجذود الاعلذي للسذلطات القضذاسية يف البلذد أبكملذ  ،ابلسذه علذى إم انيذة تقاضذي
اجلميع أمام عدالة منصاة ونزيهة؛
 -17ي جو سلطات مجهورية أي يقيا الوسطى أن تواص جهودها ال امية إىل اسذتعادة
الدولة لسلطتها الاعلية يف كام أيذاء البلذد ،مبذا يف ذلذ إعذادة سذط إدارة الدولذة يف املقاطعذات
هبدف ضمان حوكمة مستق ة ومسؤولة وشاملة وشااية؛
 -18ي جو الدول األعضاء واملنظمذات الدوليذة واإلقليميذة أن تقذدم دعمذا عذاجال إىل
سلطات مجهورية أي يقيا الوسطى إلج اء اإلصالحات امل كورة أعذاله وإعذادة سذط سذلطة الدولذة
يف مجيع أياء اإلقليم؛
 -19حيذ ذ س ذذلطات مجهوري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذطى عل ذذى تناي ذ ذ التوص ذذيات املقدم ذذة يف
منتذذد ابن ذذي وذ ن املصذذاحلة الوطنيذذة ،وال سذذيما إنوذذاء جلنذذة للحقيقذذة والعدالذذة واجلذذرب واملصذذاحلة،
ويوذذجعها علذذى وضذذع ارطذذة ط يذذق للعدالذذة االنتقاليذذة ابعتمذذاد اذذج شذذام مي ذذن أن ياضذذي إىل
مصاحلة حقيقية وداسمة ،سذب منهذا دعذم اجلهذات الااعلذة يف ا تمذع املذدي الذيت تعمذ مذن أجذ
منع نوو النزاعات وحلها ،ومن أج املصاحلة وحقوق اإلنسان؛
 -20يظ يوع بالغ القلق إزاء أوضاع املو دين والالج ذ ويوذجع ا تمذع الذدون
عل ذذى دع ذذم الس ذذلطات الوطني ذذة والبل ذذدان املض ذذياة لت ذذوي م ذذا يالس ذذم م ذذن حاي ذذة ومس ذذاعدة لض ذذحاأل
العنو ،وال سيما للنساء واألطاال واألشخا ذو اإلعاقة؛
6

GE.17-16905

A/HRC/36/L.18/Rev.1

 -21يذذدعو السذذلطات االنتقاليذذة إىل مواصذذلة جهودهذذا ال اميذذة إىل حايذذة وتعزيذذز حذذق
اجلميذذع يف ح يذذة التنق ذ  ،مبذذن يف ذل ذ املو ذ دون دا ذ البلذذد ،دون أ متييذذز ،واح ذرتام حقهذذم يف
ا تيار م ان إقامتهم أو العودة إىل دألرهم أو طل احلماية يف م ان آ ؛
 -22ي ذذدعو مجي ذذع األطذ ذ اف املعني ذذة وا تم ذذع ال ذذدون إىل احلا ذذاة عل ذذى التعب ذذة ي ذذة
االستجا ة للطوارئ واألولوألت الذيت ئذددها مجهوريذة أي يقيذا الوسذطى ،وال سذيما تقذدمي املسذاعدة
املالية والتقنية ،وديع ت اليو ال عاية الناسية عد الصدمة لألشخا املتض رين من األزمة؛
 -23يطلذ ذ إىل مجي ذذع األطذ ذ اف أن تس ذذه وص ذذول املس ذذاعدة اإلنس ذذانية واجله ذذات
الااعلة يف جمال العم اإلنساي إىل كام اإلقليم الوطين ،وذل تعزيز األمن على الط قات؛
 -24يوجع الدول األعضاء يف منظمذة األمذم املتحذدة علذى أن تذزود مجهوريذة أي يقيذا
الوسذذطى ،يف إطذذار التعذذاون الذذدون ،وك ذ ل أجهذذزة األمذذم املتحذذدة املختصذذة واملؤسسذذات املاليذذة
الدولي ذذة وس ذذاس املنظم ذذات الدولي ذذة املعني ذذة واجله ذذات املاي ذذة ،مبس ذذاعدة تقني ذذة ومس ذذاعدة يف ن ذذاء
القدرات من أج تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وإصالو قطاعي العدالة واألمن؛
 -25يو ذذجع عث ذذة األم ذذم املتح ذذدة املت امل ذذة املتع ذذددة األ ع ذذاد لتحقي ذذق االس ذذتق ار يف
مجهورية أي يقيا الوسطى على أن تعمد ،ويقا لواليتها ،إىل نو تقاري عذن حالذة حقذوق اإلنسذان
يف مجهورية أي يقيا الوسطى قصد مت ا تمع الدون من رصد الوضع؛
 -26يق ر أن جيدد لسذنة واحذدة واليذة اقبذ ة املسذتقلة املتمثلذة يف تقيذيم ورصذد حالذة
حق ذذوق اإلنس ذذان يف مجهوري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذطى وإع ذذداد تق يذ ذ عنه ذذا ي ذذة تق ذذدمي توص ذذيات وذ ذ ن
املساعدة التقنية و ناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان؛
 -27يطل إىل مجيع األط اف أن تتعاون تعذاو كذامال مذع اقبذ ة املسذتقلة يف إطذار
اضطالعها واليتها؛
 -28يق ر تنظيم حوار تااعلي رييع املستو أثناء دورت السا عة والثالث ية تقيذيم
تطور حالة حقوق اإلنسان على أر الواقع ،مع الرتكيذز وجذ ذا علذى اثذ اجلهذود املب ولذة
من أج السالم واملصاحلة على حقوق اإلنسان ،مبواركة اقب ة املستقلة وثثلي ح ومة مجهورية
أي يقيا الوسطى ومنظمة األمم املتحدة واالئاد األي يقي وا تمع املدي؛
 -29يطلذ ذ ذ إىل اقبذ ذ ذ ة املس ذ ذذتقلة أن تعمذ ذ ذ عل ذ ذذى ي ذ ذذو وثي ذ ذذق م ذ ذذع مجي ذ ذذع هي ذ ذذات
األم ذذم املتح ذذدة واالئ ذذاد األي يق ذذي واجلماع ذذة االقتص ذذادية ل ذذدول وس ذذط أي يقي ذذا وكذ ذ ل م ذذع مجي ذذع
املنظم ذ ذذات الدولي ذ ذذة املعني ذ ذذة وا تم ذ ذذع امل ذ ذذدي يف أي يقي ذ ذذا الوس ذ ذذطى وك ذ ذ آلي ذ ذذات حق ذ ذذوق اإلنس ذ ذذان
ذات الصلة؛
 -30يطلذ ذ أيض ذذا إىل اقبذ ذ ة املس ذذتقلة أن ت ذ ذوايف جمل ذذس حق ذذوق اإلنس ذذان ،يف دورت ذ ذ
الثامنة والثالث  ،تحدي شاو لتق ي ها املتعلذق ابملسذاعدة التقنيذة و نذاء القذدرات يف جمذال حقذوق
اإلنسان يف مجهورية أي يقيا الوسطى وأن تقدم إلي تق ي ا كتا يا يف دورت التاسعة والثالث ؛
 -31يطلذ إىل ماذذو األمذذم املتحذذدة السذذامي حلقذذوق اإلنسذذان أن ميضذذي يف تزويذذد
اقب ة املستقلة جبميع املوارد املالية والبو ية الالزمة الضطالعها واليتها على النحو ال ام ؛
 -32يق ر إ قاء ه ه املس لة قيد نظ ه.
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