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المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  11تشرين األول/أكتوبر 2021
 -19/48المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكد من جديد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
وإذ يشي ييير إلى الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسي ييان والشي ييعوم وايرك من الوي ييووأل الدول واألفري

ذات الول بحماي حقوق اإلنسان،

وإذ يش ييير أي ييا إلى قرار الجمع العام  251/60المؤرخ  15آذار/مارس  2006وق اررات مجلس

حقوق اإلنسان بشأن المساعدة التقن وبناء القدرات في ميدان حقوق اإلنسان في جمهوري أفري ا الوسطى،
وإذ يشير كذلك إلى ق اررات مجلس األمن بشأن الحال في جمهوري أفري ا الوسطى،
وإذ يشيير إلى الب ان المشيترأل الموق من الممثل الااصي ليمين العاا المعن بالعن

الجنسيي

في ح يياات الن اح وحووم ي جمهوري ي أفري ييا الوسي ي ي ي ي ي ييطى في  1ح يران/يون ييه  ،2019وفق ييا لقرار مجلس

األمن  )2013(2106المؤرخ  24ح يران/يون ه ،2013
وإذ يؤكد من جديد أن جم

الدول تتحمل المسي ي ي ي ييؤول في المقاا األول عن تع ي وحماي حقوق

اإلنسي ييان والحريات األسي يياسي ي  ،الواردة في ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسي ييان والعهدين

الدوليين الااصي ي ي ييين بحقوق اإلنسي ي ي ييان واير ذلك من صي ي ي ييووأل حقوق اإلنسي ي ي ييان الدول واألفري
أطراف فيها،
جم

)GE.21-14694 (A

التي ي

وإذ يشير إلى أن سلطات جمهوري أفري ا الوسطى تتحمل المسؤول في المقاا األول عن حماي

سوان البلد من اإلبادة الجماع وجرائم الحرم والتطهير اإلثني والجرائم ضد اإلنسان ،
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وإذ يش ي ييير أي ي ييا إلى توق

الوسطى في  6شباط/فبراير ،2019

ااتفاق السي ي ي اس ي ييي لتحقيل الس ي ييالا والمو ي ييالح في جمهوري أفري ا

وإذ يشير كذلك إلى عقد مشاورات شعب وإنشاء محفل بانغي للموالح الوطن في عاا 2015

الذي تالك اعتماد الميثاق الجمهوري للس ييالا والمو ييالح الوطن وإعادة اإلعمار في جمهوري أفري ا الوس ييطى
وتوق

ممثلي األطراف الرئ سي في الن اح في جمهوري أفري ا الوسيطى اتفاقا لن ح السيالا والتسيريع وإعادة

اإلدماج ،وإذ يشدد على ضرورة تطبيل التوص ات والتدابير الواردة ف ه تطب قا فعاا،

تمسوه بس ادة جمهوري أفري ا الوسطى واستقاللها ووحدتها وسالم أراضيها،
وإذ يؤكد من جديد ّ
وإذ يثني على حووم جمهوري أفري ا الوسي ي ي ي ي ي ييطى لما تبذله من جهود في موافح جائح مرض

فيروس كورونييا (كوفيييد ،)19-ويرحييب بييالييدعم المتعييدد األوجييه الييذي تقييدمييه بعثي األمم المتحييدة المت ييامل ي

المتعددة األبعاد لتحقيل ااس ي ييتقرار في جمهوري أفري ا الوس ي ييطى ،وفريل األمم المتحدة القطري ،والش ي ييركاء

الدوليون للمسيياعدة على من تفشييي المرض ونقل عدواك ،وإجراء فحوك ال ش ي

عنه ووق

انتشييارك وع ل

المرضييى ،وإذ يعرم عن قلقه المسييتمر إءاء العواقب الوييح وااجتماع وااقتوييادي واإلنسييان المترتب

على ذا المرض،

وإذ يس يياورك بالل القلل إءاء الحال األمن في جمهوري أفري ا الوس ييطى ،التي ا ت ال اير مس ييتقرة إلى

حد كبير ،وإذ يدين بوجه خاك اإلسي ي يياءات التي ا ت ال ترت بها أطراف الن اح في بانغي وفي أماكن أخرى

من البلد ،ضييد المدنيين وأفراد حفا السييالا التابعين ليمم المتحدة والعاملين في مجال تقديم المسيياعدة اإلنسييان
والوحفيين والعاملين في مجال الوح  ،وذلك انتهاكا اتفاق السالا المبرا في  6شباط/فبراير ،2019

وإذ يح ط علما بالتقرير المشي ي ييترأل الوي ي ييادر في  4آم/أاسي ي ييطس  2021عن بعث األمم المتحدة

المت امل األبعاد لتحقيل ااس ييتق ارر في جمهوري أفري ا الوس ييطى ومفوضي ي األمم المتحدة الس ييام لحقوق

اإلنسيان بشيأن انتهاكات حقوق اإلنسيان والقانون الدولي اإلنسياني في جمهوري أفري ا الوسيطى خالل الفترة

اانتااب من تموء/يول ه  2020إلى ح يران/يون ه ،2021

وإذ يدين تو ي ي ي يياعد الهجمات على العاملين في المجالين اإلنس ي ي ي يياني والطبي وعلى المرافل والبنى

التحت المدن واإلنسيان  ،وإءاء فرض الجماعات المسيلح رسيوما اير قانون على المعون اإلنسيان  ،في
س اق يت ايد ف ه عدد المشردين وا ي ال ف ه عدد الالجئين مرتفعا جدا ،وإءاء كون نو

سوان البلد تقريبا،

أي حوالي  2,8مليون مواطن ،ا ي الون بحاج إلى المساعدة اإلنسان للبقاء على قيد الح اة،

وإذ يذ ّكر حووم أفري ا الوس ي ي ييطى والمجتم الدولي والجهات الفاعل في مجال العمل اإلنس ي ي يياني

ب ي ي ي ي ييرورة دعم عودة المش ي ي ي ي ييردين والالجئين عودة طوع وآمن وكريم ودائم وكفال كون ظروف العودة
وااست بال تسمع بإعادة توطين آمن وكريم ودائم ،

وإذ يرحب بجهود المنظمات دون اإلقل م في الوس ي يياطات الجاري  ،وكذلك بالمس ي يياعدة اإلنس ي ييان التي

تقدمها الدول األع اء في تلك المنظمات إلى سوان جمهوري أفري ا الوسطى،

وإذ يرحب أي ي ي ي ييا ببعثات التدريب العس ي ي ي ييوري العمل ات واير العمل ات التي ينفذ ا ااتحاد األوروبي

وبعث األمم المتحدة المت امل المتعددة األبعاد لتحقيل ااس ي ي ييتقرار في جمهوري أفري ا لو ي ي ييالع القوات المس ي ي ييلح

لجمهوري أفري ا الوسطى،

وإذ يشي ييير إلى أن على القوات الدول الموجودة في جمهوري أفري ا الوسي ييطى أن تتوي ييرف ،لدى

ااضي ي ي ي ي ي ييطالح بمهيامهيا ،بياحتراا كياميل ألحوياا القيانون اليدولي الواجبي التطبيل ،وا سي ي ي ي ي ي ي ميا القيانون اليدولي

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي لالجئين ،وإذ يعرم عن قلقه إءاء ادعاءات العن
2
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الجنس ي ي ييي وايرك من انتهاكات حقوق اإلنس ي ي ييان التي ي عم أن أطراف الن اح ارت بتها ،وإذ يح ط علما بارت اا
بإنشي يياء حووم جمهوري أفري ا الوسي ييطى لجن تحقيل خاص ي ي من أجل ال ش ي ي

بوي ييورة مسي ييتقل وشي ييفاف

ومتعمقي عن يذك اادعياءات وتقيديم المسي ي ي ي ي ي ييؤولين عن ارت يابهيا إلى العيدالي  ،وإذ يرحيب بيالت اا األمين العياا

بتطبيل س ي ي اس ي ي األمم المتحدة القاض ي ي بعدا التس ي ييامع إطالقا م ااس ي ييتغالل وااعتداء الجنس ي يييين تطب قا

صي ي ي ي ييارما ،وإذ يعرم عن ارت احه لتوق

بروتوكول تقاسي ي ي ي ييم المعلومات واإلبالا عن ادعاءات ااسي ي ي ي ييتغالل

وااعتداء الجنسيين في  3أيلول/سبتمبر ،2018

وإذ يش ييدد على الحاج العاجل والملح لوضي ي حد لتفالت من العقام في جمهوري أفري ا الوس ييطى

وتقديم مرت بي انتهاكات وتجاوءات حقوق اإلنس ييان وانتهاكات القانون الدولي اإلنس يياني إلى العدال  ،ورف

أي عفو عاا عنهم ،وعلى ضرورة تع ي اآلل ات الق ائ الوطن ل مان مساءل الجناة عن أفعالهم،

وإذ يشيدد أي يا على أن السيلطات الوطن تتحمل المسيؤول في المقاا األول عن تهيئ الظروف

الالءم إلجراء تح قات س يريع ون يه وشييفاف وتحريك مالحقات ق ييائ ذات موييداق والنطل باألحواا

بف عال واس ي ي ييتقالل  ،وعن حماي ال ي ي ييحايا واألش ي ي ييااك المعرض ي ي ييين لاطر األعمال اانتقام  ،وإذ يهيب
بجم

الشي ي ييركاء الدوليين ،بما في ذلك بعث األمم المتحدة المت امل المتعددة األبعاد لتحقيل ااسي ي ييتقرار في

جمهوري أفري ا الوسي ييطى ،و ي تتوي ييرف في إطار وايتها ،أن يدعموا سي ييلطات جمهوري أفري ا الوسي ييطى

لتحقيل ذك الغاي ،

وإذ يش ي ي ييير إلى أن اللجن الدول الموّلف بالتحقيل في ّادعاءات انتهاأل القانون الدولي اإلنس ي ي يياني
والقانون الدولي لحقوق اإلنس ي ييان وتجاوءات حقوق اإلنس ي ييان في جمهوري أفري ا الوس ي ييطى خلو ي ي إلى أن
األطراف الرئ سي ي ي في الن اح ارت ب  ،منذ كانون الثاني/يناير  ،2013انتهاكات وتجاوءات قد تش ي ييول جرائم

حرم وجرائم ضد اإلنسان ،

وإذ يشي ييدد على أ م مواصي ييل التح قات في ادعاءات انتهاأل القانون الدولي اإلنسي يياني والقانون

الدولي لحقوق اإلنسي ييان وانتهاكات وتجاوءات حقوق اإلنسي ييان من أجل اسي ييت مال عمل لجن التحقيل الدول

وإنجاء تقرير مشي ي ي ييروح المرصي ي ي يياد الذي يوثل اانتهاكات الاطيرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسي ي ي ييان والقانون

الدولي اإلنس ي يياني المرت ب في إقل م جمهوري أفري ا الوس ي ييطى في الفترة من كانون الثاني/يناير  2003إلى

كانون األول/ديس ييمبر  ،2015والذي أعدته بعث األمم المتحدة المت امل المتعددة األبعاد لتحقيل ااس ييتقرار
في جمهوري أفري ا الوسطى ومفوض األمم المتحدة السام لحقوق اإلنسان،

وإذ يرحب بإجراء اانتاابات الرئاس ي ي والتش ي يريع األخيرة ،ويدعو إلى إجراء اانتاابات المحل

والبلدي المقبل في عاا  2022في جو من الحري والشي ي ييفاف  ،و ي انتاابات يسي ي ييتدعي تنظ مها بذل جهود
ترمي إلى تحقيل العودة اآلمن لالجئين والمشردين داخل ا،

وإذ يشي ي ي ي ي ي ييدد على أن األعميال التمهييديي لالنتايابيات المحل ي والبليديي لعياا  2022يجيب أن يرافقهيا

وضي إطار فعال للتشياور بين الجهات الفاعل السي اسي والمجتم المدني وسيائر الجهات المعن في البلد،

بدعم من الجهات ال ي ييامن والم ّس ي يرة اتفاق السي ييالا المؤرخ  6شي ييباط/فبراير  2019ومن المجتم الدولي،
من أجل إرس ي ي ي يياء حوار مفتوا وش ي ي ي ييامل للجم يهدف إلى تحقيل توافل اآلراء واس ي ي ي ييتعادة الثق بين ماتل

الجهات الفاعل ،
-1

يدين بشيدة جم انتهاكات وتجاوءات حقوق اإلنسيان وانتهاكات القانون الدولي اإلنسياني،

مثل أعمال القتل والتعذيب وايرك من ضي ييروم العقوب أو المعامل القاس ي ي أو الالإنسي ييان أو المهين  ،وأعمال
العن

الجنس ي ييي المرتبط بالن اح وأعمال العن

الجنس ي يياني ،وعمل ات ااختطاف ،وس ي ييلب الحري وااعتقاات

التعس ي ي ييال  ،واابت اء والنهب ،وتجنيد األطفال واس ي ي ييتادامهم ،واحتالل ومهاجم المدارس والجرحى والمرض ي ي ييى
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والعاملين في المجال الطبي والمؤسسات الوح ووسائل النقل الوحي ،ف ال عن عرقل المعون اإلنسان ،

والتدمير اير القانوني للممتل ات وجم اانتهاكات المرت ب في حل المدنيين وا سي ي ما الفئات الس ييوان التي

تع ش في أوض يياح شي ي  ،وبااصي ي النس يياء واألطفال والمش ييردون ،ويش ييدد على ض ييرورة مس يياءل مرت بي ذك

اانتهاكات والتجاوءات عن أعمالهم وتقديمهم إلى العدال ؛
-2

يدين بشيدة أي يا الهجمات التي تشينها الجماعات المسيلح مسيتهدف المدنيين وموظفي

المسي ي ي ي ي يياعدة اإلنسي ي ي ي ي ييان والعاملين في المجال الطبي والمعدات اإلنسي ي ي ي ي ييان وموظفي األمم المتحدة ،ويح

الجماعات المسي ي ييلح على التقيد الفوري بوق

المبرا في  6شباط/فبراير 2019؛

إطالق النار ،وفقا للتعهد الذي قطعته بموجب اتفاق السي ي ييالا

-3

يطلب من جديد الوق

-4

يعرم عن بالل قلقه إءاء الوض ي اإلنسيياني ،ويشييدد على أن نقص األموال وانعداا األمن

الفوري لجم انتهاكات وتجاوءات حقوق اإلنس ي ي ي ييان ،وانتهاكات

التقيد الوي ي ي ييارا بجم حقوق اإلنسي ي ي ييان وجم الحريات
القانون الدولي اإلنسي ي ي يياني التي ترت بها جم األطراف ،و ّ
األساس  ،وإعادة إرساء س ادة القانون في البلد؛
يشييوالن عائقين أماا إيوييال المعون اإلنسييان بأمان ودون عوائل ،ويهيب بالمجتم الدولي أن ي يد دعمه
للجهود الرام إلى تقديم المعون اإلنس ي ي ي ي ييان وتحقيل ااس ي ي ي ي ييتقرار في البلد ،ويطلب إلى جم األطراف أن

تسيمع بالوصيول اآلمن ومن دون عوائل للمعون اإلنسيان وللعاملين في المجال اإلنسياني إلى كامل اإلقل م
الوطني وأن ت سرك بوسائل منها تع ي األمن على الطرقات؛
-5

يهيب بحووم أفري ا الوس ي ييطى والمس ي ييؤولين السي ي ي اس ي يييين والدينيين ومنظمات المجتم

المدني اتااذ إجراءات عام منسق لمن التحري

على العن  ،بما في ذلك العن

القائم على أسس إثن

ودين ي  ،ويييذ ّكر بييأن مجلس األمن يمون أن يفرض ج اءات على األفراد أو ال ييانييات الييذين يرت بون أفعيياا

تقوض السالا أو ااستقرار أو األمن في جمهوري أفري ا الوسطى أو يدعمونها ،والذين يهددون العمل الس اس

الرام إلى تحقيل ااسي ييتقرار والموي ييالح أو يعرقلونها ،والذين يشي يينون جمات على المدنيين أو على أفراد
حفا الس ي ي ي ييالا ،والذين ينارطون في أعمال التحري

على العن  ،بما في ذلك العن

الطائفي ،وال راه ،

ا سي ي ما بدواف إثن ودين  ،وكذلك األفعال ذات الطاب الجنس ييي أو الجنس يياني ،والذين يعدون أو يرت بون

أفعاا تتعارض م حقوق اإلنس ي ييان والقانون الدولي اإلنس ي يياني ،أو يأمرون بارت ابها ،والذين يجندون أطفاا
في الن اعات المسلح  ،أو يعرقلون إيوال المعون اإلنسان أو الحوول عليها أو توءيعها؛
-6

يش يييد بتقرير الابير المس ييتقل المعني بحال حقوق اإلنس ييان في جمهوري أفري ا الوس ييطى

-7

يدعو س ي ييلطات جمهوري أفري ا الوس ي ييطى إلى ال اا في أقرم اآلجال بتنفيذ االت امات

()1

وبالتوص ات الواردة ف ه؛

التي قطعتها في عاا  2019بمناس ي ي ي ييب توق
الوسطى من أجل موافح أعمال العن

الب ان المش ي ي ي ييترأل بين األمم المتحدة وحووم جمهوري أفري ا

الجنسي المرت ب في أوقات الن اح؛

يح ّ جم األطراف في جمهوري أفري ا الوس ي ييطى على حماي المدنيين كاف  ،م إيالء
-8
ا تماا مت ايد للنساء واألطفال ،من العن الجنسي والجنساني؛
-9

يهيب بسييلطات جمهوري أفري ا الوسييطى أن تقدا الدعم إلى المرصييد الوطني للمسيياواة

بين الجنس ييين ،وتدع م تنظ م وعمل اللجن الوطن لحقوق اإلنس ييان والحريات األس يياسي ي  ،والمجلس األعلى

لالتويياات ،والهيئ العل ا للحوم الرشيييد ،واللجن الوطن لمن جريم اإلبادة الجماع وجرائم الحرم والجرائم

( )1
4
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ض ي ييد اإلنس ي ييان وجم

أش ي ييوال التميي والمعاقب عليها ،واير ا من مؤس ي يس ي ييات الدول التي تعمل من أجل

تع ي وحماي وإعمال حقوق اإلنسان ،وموافح الفساد وتع ي الديمقراط والحوم الرشيد؛
-10

يش ي ي ي ييج بعث األمم المتحدة المت امل المتعددة األبعاد لتحقيل ااس ي ي ي ييتقرار في جمهوري

أفري ا الوس ييطى على أن تتب بح ا ،دعما لس ييلطات جمهوري أفري ا الوس ييطى وعلى النحو المنو ييوك عل ه
في وايتها ،نهجا اسي ييتباق ا وفعاا لحماي المدنيين ،وأن تقدا المسي يياعدة الالءم ل ي تواصي ييل المحوم الجنائ

الااص أعمالها؛
-11

يشي ييج األمم المتحدة والبلدان المسي ييا م بقوات في بعث األمم المتحدة المت امل المتعددة

األبعاد لتحقيل ااسي ي ي ييتقرار في جمهوري أفري ا الوسي ي ي ييطى والقوات الدول التي تعمل بناء على واي مجلس
األمن على اتااذ التدابير الالءم ل ي ييمان ااحتراا ال امل لس ي ي اس ي ي األمم المتحدة القاض ي ي بعدا التسي ييامع

إطالقا م ااسييتغالل وااعتداءات واانتهاكات واير ا من أشييوال العن

الجنسييي ،ويهيب بالبلدان المسييا م

بقوات وبيالقوات اليدول ي التي تعميل بنياء على وايي مجلس األمن أن تتايذ التيدابير الالءمي لمن

وموافح إفالت أفراد ا من العقام إنوافا لل حايا؛
-12

يذك األفعيال

يهيب بسي ييلطات جمهوري أفري ا الوسي ييطى ،بدعم من بعث األمم المتحدة المت امل المتعددة

األبعاد لتحقيل ااسيتقرار في جمهوري أفري ا الوسيطى وفريل األمم المتحدة القطري ،أن تعيد تنشي ط عمل

ن ح سي ييالا المقاتلين وتس ي يريحهم وإعادة إدماجهم وإعادتهم إلى أوطانهم ،وتطلب إلى الدول األع ي يياء والمنظمات
الدول مواصي ي ي ي ي ييل وتع ي دعمها المالي للعمل وكذلك لتفعيل عمل لجن الح ق والعدال والجبر والموي ي ي ي ي ييالح ،

ولمبادرات السالا واألمن والموالح بين السوان وتحقيل ااستقرار في البلد؛
-13

يعرم عن اسيت ائه من اسيتمرار اسيتاداا الجماعات المسيلح األطفال مقاتلين أو دروعا

بشي ي يري أو خدما أو رق قا جنسي ي ي ا وكذلك من ت ايد عمل ات اختطاف األطفال ،ويح بش ي ييدة الجماعات المس ي ييلح
على تحرير األطفال المجندين في ص ي ي ي ي ي ييفوفها وال

عن تجنيد األطفال واس ي ي ي ي ي ييتادامهم ومن ذلك ،وكذلك

ممارس ي ي ال واج القسي ييري وال واج المبور ويطلب منها ،في ذا الوي ييدد ،الوفاء باالت امات التي تعهدت بها
جماعات عديدة منها في اتفاق السالا المبرا في  6شباط/فبراير 2019؛
-14

يش ي ي ييج حووم جمهوري أفري ا الوس ي ي ييطى على أن تعتمد سي ي ي يريعا خط وطن لحماي

األطفال ،وعلى أن تتوخى التويديل على البروتوكول ااخت اري اتفاق حقوق الطفل المتعلل بإجراء تقديم

البالاات؛

-15

يح

جم

األطراف على حماي األطفال المسي ييرحين من القوات المسي ييلح والجماعات

المس ي ي ييلح أو المنفو ي ي ييلين عنها واعتبار م ض ي ي ييحايا ،ويش ي ي ييدد على ض ي ي ييرورة حماي وتس ي ي يريع جم األطفال

المرتبطين بقوات وجماعات مسلح وإعادة إدماجهم بوورة مستدام  ،وكذلك تنفيذ برامج إعادة تأ يل وإعادة
إدماج تراعي ااحت اجات الااص للفت ات ،وا س ما منهن ضحايا أعمال العن ؛

العن

-16

ا ي ال يسياورك بالل القلل إءاء جسيام أعمال العن

الجنسيي المتويل بالن اح ،وا سي ما

الجنسي ييي ضي ييد النسي يياء والفت ات والفت ان ،التي ترت بها أطراف الن اح ،ويشي ييج السي ييلطات الوطن والمحوم

ويذكر في ذا الو ييدد بإنش يياء الوحدة المش ييترك لالس ييتجاب
الجنائ الااصي ي على حماي ال ييحايا ومس يياندتهمّ ،
السي يريع والتو ييدي للعن

الجنس ييي ض ييد النس يياء واألطفال ،ويهيب بس ييلطات جمهوري أفري ا الوس ييطى أن

تع ء الوسي ييائل الالءم لعملها ،وأن ت فل توفير الرعاي النفس ي ي وااجتماع  -ااقتوي ييادي لل ي ييحايا ،من

خالل الادمات الماتو ؛
-17

يرحب بفتع المحوم الجنائ الدول تح قا في أيلول/سيبتمبر  ،2014بناء على طلب

سييلطات جمهوري أفري ا الوسييطى ،يرك أسيياسييا على جرائم الحرم والجرائم ضييد اإلنسييان المرت ب منذ 1
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آم/أاسيطس  ،2012واعتقال ألفريد يواتوا في  17تشيرين الثاني/نوفمبر  ،2018وتسيل م سيلطات جمهوري
أفري ا الوسييطى إياك إلى المحوم  ،واعتقال السييلطات الفرنس ي في  12كانون األول/ديسييمبر  ،2018عمال
بأمر اعتقال صي ييادر عن المحوم في  7كانون األول/ديسي ييمبر  ،2018باتريس إدوارد نغايسي ييونا ،كبير قادة

ميل شي ات نأنتي بااكان ومنسييقها الوطني العاا ،وتسييل م سييلطات جمهوري أفري ا الوسييطى محمد سييعيد عبد كاني
إلى المحومي في  24كيانون الثياني/ينياير  2021تنفييذا ألمر اعتقيال ص ي ي ي ي ي ييادر في  7كيانون الثياني/ينياير ،2019
ويح ط علما ببدء محاكم ألفريد يواتوا وباتريس إدوارد نغايسيونا في  16شيباط/فبراير  ،2021وح

جمهوري أفري ا الوسطى على متابع المحاكم عن بعد؛
-18

يح

سيوان

الدول المجاورة لجمهوري أفري ا الوسي ييطى على التعاون في مجال موافح انعداا

األمن وإفالت أفراد الجماعات المس ي ييلح من العقام ،بما في ذلك التعاون م الس ي ييلطات الق ي ييائ الوطن
والدول ولجن الح ق والعدال والجبر والموالح ؛
-19

يرحب بجهود سي ييلطات جمهوري أفري ا الوسي ييطى التي م ّون

من تفعيل عمل المحوم

الجنائ الااص ي ي التي لها اختو ي يياك النظر في اانتهاكات الجس ي ي م لحقوق اإلنس ي ييان وانتهاكات القانون

الدولي اإلنسي ي يياني ،ويشي ي ييج حووم جمهوري أفري ا الوسي ي ييطى على مواصي ي ييل تعاونها م المدعي الااك

للمحوم  ،بدعم من المجتم الدولي ،حتى يتسي يينى تحديد وي مرت بي الجرائم الدول  ،مهما كان وضي ييعهم

أو انتماؤ م ،واعتقالهم وتقديمهم إلى العدال دون تأخير؛
-20

يدعو سييلطات جمهوري أفري ا الوسييطى إلى تع ي الموارد المال والبش يري الرام إلى

إعادة بسي ي ي ي ييط السي ي ي ي ييلط الفعل للدول على كامل البلد ،بالم ي ي ي ي ييي في إعادة نشي ي ي ي يير خدمات اإلدارة العام في

المقياطعيات ،وا سي ي ي ي ي ي ي ميا ف ميا يتعلل بيالعيدالي الجنيائ ي وإدارة السي ي ي ي ي ي ييجون ،ب ي مويافحي اإلفالت من العقيام
وضمان حوكم مستقرة ومسؤول وشامل للجم
-21

يح

وشفاف على الوعيدين الوطني والمحلي؛

سيلطات جمهوري أفري ا الوسيطى على تنفيذ ااسيترات ج الوطن لحماي ال يحايا

والش ييهود المش يياركين في اإلجراءات الق ييائ  ،ووضي ي برامج مناس ييب ل ييمان حو ييول ض ييحايا اانتهاكات

وأفراد أسر م على تعوي ات مادي ورم ي  ،فردي وجماع على السواء؛
-22

يش ييج الس ييلطات على تنفيذ إص ييالا القطاح األمني تنفيذا كامال من أجل ت وين قوات

ويذكر ب ي ي ي ييرورة احتراا
دفاح وطني وقوات أمن داخلي متعددة اإلثن ات ومهن وتمثيل ومجه ة تجهي ا جيداّ ،
ذك القوات مبادئ المسياءل وسي ادة القانون من أجل كسيب ثق المجتمعات المحل وتع ي تلك الثق  ،بوسيائل

منها ت يمين عمل تعيين األفراد ما يل ا من إجراءات التحقل األمني المسيبل من السيجل العدلي للمعنيين،
وا س ما ف ما ياص احتراا حقوق اإلنسان؛
-23

يدعو بعث األمم المتحدة المت امل المتعددة األبعاد لتحقيل ااستقرار في جمهوري أفري ا

الوسيطى إلى مواصيل بذل العناي الواجب في مجال حقوق اإلنسيان ل يمان رصيد سيلوأل قوات األمن الوطني
واير ا من القوات األمن ومساءلتها عن أفعالها ،ومواصل نشر تقارير عن حال حقوق اإلنسان في جمهوري
أفري ا الوسطى لتموين المجتم الدولي من متابع الوض ؛
-24

يشي ي ييدد على ضي ي ييرورة الحوي ي ييول الفعلي على الرعاي الوي ي ييح  ،والتشي ي ييغيل الفعلي للمدارس

ومؤسيسيات التدريب المهني التي احتل مبانيها جماعات مسيلح وقوات أمن أو التي دمرت أو ت يررت بسيبب
الن اح ،وضييمان الحوييول على خدمات الوييرف الوييحي وم اك الشييرم حيثما تد ورت مرافل التا ين والمعالج

والتوءي نت ج للن اح ،وإعادة إح اء األنشي ييط ال راع الرعوي التي تعطل بسي ييبب انعداا األمن وجائح كوفيد،19-
وتس ييجيل المواليد والحال المدن  ،وتوفير خدمات العدال المحل في سي ي اق عدا كفاي إعادة بس ييط س ييلط الدول ،

ويطلب إلى شركاء جمهوري أفري ا الوسطى أن يقدموا لها الدعم في مواجه
-25

ذك التحديات؛

يطلب إلى الدول األع ي ي ي يياء في األمم المتحدة والمنظمات الدول واإلقل م تقديم دعم

عاجل إلى السي ي ي ي ييوان المحليين لمعالج انعداا األمن الغذائي الذي يمس قراب  57في المائ من السي ي ي ي ييوان،
6
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بمس ي يياندة جهود المعون اإلنس ي ييان وتحقيل ااس ي ييتقرار ،وفي الوق

نفس ي ييه تطوير دور الجماع ااقتو ي ييادي

لدول وسط أفري ا في جهود السالا والمسائل العابرة للحدود ،وا س ما مسأل اانتجاح الموسمي؛
-26

يطلييب إلى المجتم الييدولي أن يع ء دعمييه لموييافحي جييائحي كوفيييد 19-في جمهوريي

أفري ا الوس ي ييطى من أجل من تحول األءم الو ي ييح إلى أءم اجتماع واقتو ي ييادي وإنس ي ييان يمون أن تقوض
بشي ي ييول دائم النتائج المحقق في عدة مجاات ،وا س ي ي ي ما التقدا المحرء في مسي ي ييائل ذات أولوي مثل آل ات

تنفيذ اتفاق السالا المبرا في  6شباط/فبراير  ،2019واإلطار المع اري ،والجهود المبذول لموافح اإلفالت

من العقام ،وآل ات الموالح على المستوى المحلي؛
-27

يحي

س ي ي ي ي ي ييلطييات جمهوريي أفري ييا الوس ي ي ي ي ي ييطى على ت ويييد لجني الح قي والعييدالي والجبر

والموييالح بجم الوسييائل الالءم لالضييطالح بوايتها على نحو فعال ،بما في ذلك ما يتعلل بموافح اإلفالت

من العقام وتع ي الجبر وضمانات عدا الت رار ،ت ميال ألعمال المحوم الجنائ الااص والمحاكم العادي ؛
-28

يح

أي ي ي ييا سي ي ييلطات جمهوري أفري ا الوسي ي ييطى على أن تواصي ي ييل ،على نحو شي ي ييامل

للجم  ،وبيدعم من بعثي األمم المتحيدة المت ياملي المتعيددة األبعياد لتحقيل ااسي ي ي ي ي ي ييتقرار في جمهوريي أفري يا

الوسطى وسائر الشركاء الدوليين ،التنفيذ الفعال آلل ات العدال اانتقال ؛
-29

يش ييدد على ض ييرورة إشي يراأل جم قطاعات المجتم المدني في جمهوري أفري ا الوس ييطى،

وت س ييير المش ييارك ال امل والفعال لل ييحايا والنس يياء والش ييبام في الحوار بين س ييلطات جمهوري أفري ا الوس ييطى

والجماعات المسلح في إطار المبادرة األفري

للسالا والموالح في جمهوري أفري ا الوسطى وخريط الطريل

المنبثق عنها ،و ي اإلطار الرئ سيي إليجاد حل سي اسيي في جمهوري أفري ا الوسيطى ،ف يال عن ضيرورة ضيبط
إيقاح عمل السالا م العدال اانتقال لت سير الموالح الوطن ؛
-30

يشييج بقوة سييلطات جمهوري أفري ا الوسييطى على التوصييل في أقرم وق

-31

ا ي ال يسي ي يياورك القلل إءاء ت ايد عدد األطفال الذين تجند م الجماعات المسي ي ييلح  ،ويدعو

إنجاا الحوار الوطني الجمهوري الذي أنشئ

لجنته التنظ م منذ فترة وجي ة؛

ممون إلى

وير ضييحايا
إلى وضي وتنفيذ برامج إلعادة اإلدماج ااجتماعي  -ااقتوييادي والمسيياعدة النفسي لوييالع الق ّ

اانتهاكات السييت األكثر جسييام التي ترت ب ضييد األطفال في الن اعات المسييلح  ،ويشييج على تع ي جهود
التوع من أجل تحس ي ي ييين حماي األطفال وق الن اعات المس ي ي ييلح  ،بما يش ي ي ييمل مراعاة ااحت اجات الااص ي ي ي

للفت ات ،ويدعو من جه أولى الجماعات المس ي ي ي ي ي ييلح إلى وق

ذك اانتهاكات والتجاوءات الاطيرة لحقوقهم،

ويدعو من جه أخرى سلطات جمهوري أفري ا الوسطى إلى منعها بتنفيذ أحواا قانون حماي الطفل؛
-32

ا ي ال يسي يياورك بالل القلل إءاء أوضي يياح المشي ييردين والالجئين ،ويشي ييج المجتم الدولي

على مسيياعدة السييلطات الوطن والبلدان الم ي ف في توفير ما يالئم من حماي ومسيياعدة ل ييحايا العن ،

وا س ما للنساء واألطفال واألشااك ذوي اإلعاق ؛
-33

يدعو الس ي ييلطات الوطن إلى ض ي ييمان حماي وتع ي حل الجم

في حري التنقل ،بمن

في ذلك المشردون داخل ا ،من دون أي تميي  ،واحتراا حقهم في اخت ار موان إقامتهم أو العودة إلى ديار م

أو طلب الحماي في موان آخر؛
-34

يشي ي ييج الدول األع ي ي يياء في األمم المتحدة ،و ي تتوي ي ييرف في إطار التعاون الدولي،

وأجه ة األمم المتحدة الماتوي والمؤسيسييات المال الدول والمنظمات الدول األخرى المعن والجهات المانح ،
على أن تقدا إلى جمهوري أفري ا الوسييطى مسيياعدة تقن ومسيياعدة في مجال بناء القدرات من أجل تع ي
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احتراا حقوق اإلنسي ي ييان وإصي ي ييالا قطاعي العدال واألمن ،وأن تبقى متأهب لتلب ااحت اجات العاجل واألولويات
التي تحدد ا جمهوري أفري ا الوسطى؛

يقرر أن يمدد لفترة س يين واحدة واي الابير المس ييتقل المعني بحال حقوق اإلنس ييان في

-35

جمهوري أفري ا الوسي ي ييطى ،المتمثل في تقي م ورصي ي ييد حال حقوق اإلنسي ي ييان في جمهوري أفري ا الوسي ي ييطى
وإعداد تقرير عنها ب

تقديم توص ات بشأن المساعدة التقن وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان؛

-36

يطلب إلى الابير المسيتقل إيالء ا تماا خاك انتهاكات حقوق اإلنسيان والقانون الدولي

-37

يطلييب إلى جم

اإلنساني المنسوب إلى جم
اضطالعه بوايته؛

أطراف الن اح؛

األطراف أن تتعيياون م الابير المسي ي ي ي ي ي ييتقييل تعيياونييا كييامال في إطييار

يقرر أن ينظم ،في دورته التاسي ييع واألربعين ،حوا ار رف

-38

المسي ييتوى لتقي م التطورات في

حال حقوق اإلنس ييان على أرض الواق  ،م التركي بوجه خاك على عمل المو ييالح ووضي ي ض ييمانات
عدا الت رار ،بوسي ييائل منها التنفيذ الفعال لواي لجن الح ق والعدال والجبر والموي ييالح  ،بمشي ييارك الابير

المس ييتقل وممثلي حووم جمهوري أفري ا الوس ييطى واألمم المتحدة وااتحاد األفريقي ولجن الح ق والعدال
والجبر والموالح والمجتم المدني؛

يطليب إلى الابير المسي ي ي ي ي ي ييتقيل أن يعميل بتعياون وثيل م بعثي األمم المتحيدة المت ياملي

-39

المتعددة األبعاد لتحقيل ااسييتقرار في جمهوري أفري ا الوسييطى و يئات األمم المتحدة ،وا س ي ما في مجال

العدال اانتقال ؛
-40

يطلب أي ي ي ي ييا إلى الابير المس ي ي ي ييتقل أن يتعاون تعاونا وث قا م جم

يئات األمم المتحدة

وااتحاد األفريقي والجماع ااقتو ي ي ييادي لدول وس ي ي ييط أفري ا ،وكذلك م المنظمات الدول األخرى المعن

والمجتم المدني في أفري ا الوسطى وكل آل ات حقوق اإلنسان ذات الول ؛
-41

يطلب كذلك إلى الابير المس ي ييتقل أن يتعاون تعاونا وث قا م الممثل الااصي ي ي ليمين العاا

-42

يطلب إلى الابير المسي ي ييتقل أن يواف ه ،في دورته الامسي ي ييين ،بمعلومات محدث شي ي ييفويا

المعن بالعن

الجنسي في حاات الن اح والممثل الااص ليمين العاا المعن باألطفال والن اح المسلع؛

عن المس ي يياعدة التقن وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنس ي ييان في جمهوري أفري ا الوس ي ييطى وأن يقدا إل ه
تقري ار كتاب ا في دورته الحادي والامسين؛
بجم

-43

يطلب إلى مفوضي األمم المتحدة السيام لحقوق اإلنسيان أن تواصيل ت ويد الابير المسيتقل

-44

يقرر إبقاء المسأل قيد نظرك.

الموارد المال والبشري الالءم اضطالعه بوايته على أكمل وجه؛

الجلس 45

 11تشرين األول/أكتوبر 2021
[اعتمد من دون تووي ].
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