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جملس حقوق اإلنسان
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البند  10من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  29أيلول/سبتمرب 2017
 -25/36املسا اااعدة التقنيا ااة وبنا ااا القا اادرا يف جما ااال حقا ااوق اإلنسا ااان يف
مجهورية 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/
أ ي ذ  ،2015و )2016(2281املذذؤر  26نيسذذان/أ ي  ،2016و )2016(2301املذذؤر 26
متوز/يولي  ،2016و )2017(2339املؤر  27كانون الثاي/يناي ،2017
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وإذ يؤكد من جديد أن مجيع الدول تتحمذ املسذؤولية ال سيسذية عذن تعزيذز وحايذة حقذوق
اإلنسذذان واحلذ ألت األساسذذية امل مسذذة ا ميثذذاق األمذذم املتحذذدة واإلعذذالن العذذاملي حلقذذوق اإلنسذذان
والعهذذدين الذذدولي اقاص ذ اقذذوق اإلنسذذان وح ذ ذل ذ مذذن ص ذ و حقذذوق اإلنسذذان الدوليذذة
واألي يقية ذات الصلة اليت هي أط اف ييها،
وإذ ي ذ ك أبن سذذلتات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذتا تتحم ذ املسذذؤولية ال سيسذذية عذذن حايذذة
مجي ذذع س ذ ان البل ذذد م ذذن اإلابدة اجلماعي ذذة وجذ ذ اسم احل ذ والتته ذ اإلث ذذي واجل ذ اسم امل ت ب ذذة ذذد
اإلنسانية،
وإذ ي ح ذ عقذذد موذذاورات شذذعبية وإنوذذال صا ذ ابن ذذي للمصذذاحلة الوطنيذذة ال ذ تذذاله
اعتماد امليثاق اجلمهور للسالم واملصاحلة الوطنية وإعادة اإلعمار وتوقيذع ممثلذي اجلهذات الااعلذة
ال سيسذذية ا الن ذزاو ا مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذتا اتااق ذا لنذذزو السذذالس والتس ذ يا وإعذذادة اإلدمذذا ،
وإذ يكز علا ورة تتبيق التوصيات والتدا الواردة يي تتبيقا يعال،
وإذ ي ح أيضذا تنظذيم اسذتاتال دسذتور سذلمي ا  13كذانون األول/ديسذمرب 2015
وانتخذذاابت تو ذ يعية ور سذذية ا كذذانون األول/ديسذذمرب  2015وشذذبارب/يرباي وآذار/مذذار ،2016
و تنصي ال سيس يوستان  -أرشانج توادي ا ا  30آذار/مار ،2016
وإذ يؤك ذذد م ذذن جدي ذذد متس ذ ذ
وسالمة أرا يها،

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

وإذ يساوره قلق ابلغ إزال تذ د الو ذع األمذي ا مجهوريذة أي يقيذا الوسذتا سذب تقذدم
اجلماعذذات املسذذلحة ا أكذذرب جذذزل مذذن اإلقلذذيم ،وإذ يذذدين صذذاة اصذذة أعمذذال العن ذ واإلج ذ ام
األ ة وك ل األحداث اليت شهد ا املناطق الدا لية ا البلد ،اليت تسذبب ا سذاس يادحذة
املدني من داية عام  2017وأدت إىل تو يد أعداد كب ة من الس ان،
وإذ يساوره قلق ابلغ أيضا إزال تدهور احلالة اإلنسانية ،ول سيما زألدة عذدد األشذخا
املو ذ دين والالجا ذ ال ذ ين يا ذ ون مذذن أعمذذال العن ذ  ،وك ذ ل إزال كذذون مذذا يزيذذد علذذا نص ذ
سذ ان البلذد ،أ  2.4مليذون مذن مذواطي أي يقيذا الوسذتا ،ااجذة إىل املسذاعدة اإلنسذانية للبقذال
علا قيد احلياة ،وإذ يساوره القلق إزال تديق الالجاذ وانع اسذات علذا احلالذة ا البلذدان اجملذاورة
وح ها من لدان املنتقة،
وإذ حي ذذي علم ذذا تق ذذدة ت ذذة اس ذذت ا ة إنس ذذانية للا ذذرتة  2019-2017ا  5ك ذذانون
األول /ديسمرب  2016وإذ يساوره القلق إزال الحتياجذات اإلنسذانية املتزايذدة ا مجهوريذة أي يقيذا
الوستا،
وإذ حيي علما أيضا تعباذة اجملتمذع الذدون مذن أجذ تقذدة مسذاعدة إنسذانية إىل سذ ان
أي يقيذذا الوسذذتا املتض ذ رين مذذن األزمذذة ،مذذن ذذالل م ذؤمت املذذاي ال ذ عأقذذد أبديذذس أاباب ا 1
ش ذ ذذبارب/يرباي  ،2014ومذ ذ ذؤمت وكسذ ذ ذ الذ ذ ذ عأق ذ ذذد ا  26أألر/م ذ ذذايو  ،2015والعدي ذ ذذد م ذ ذذن
الجتماع ذذات رييع ذذة املس ذذتو و ذذيفن العمذ ذ اإلنس ذذاي ا مجهوري ذذة أي يقي ذ ذا الوس ذذتا مث ذ ذ م ذ ذؤمت
التض ذ ذذامن ال ذ ذ نظم ذ ذ الحت ذ ذذاد األي يق ذ ذذي لااس ذ ذذدة مجهوري ذ ذذة أي يقي ذ ذذا الوس ذ ذذتا ا أدي ذ ذذس أاباب ا
شبارب/يرباي ،2017
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وإذ ي ح ابرتياس ابلوثيقة اقتامية للمؤمت الذدون لتقذدة الذدعم الذ عأ ِقذد ا وكسذ
ا تو ين الثاي/نويمرب  2016واملسامهات اليت أأعلِذن عنهذا ذالل هذ ا املذؤمت  ،وإذ يذدعو الذدول
األعضال إىل التع ي ديع ه ه املسامهات،
وإذ ي ذ ك ح وم ذذة أي يقي ذذا الوس ذذتا واجملتم ذذع ال ذذدون واجله ذذات الااعل ذذة ا جم ذذال العم ذ
اإلنساي ض ورة دعم عودة املو دين والالجا طوعيا والسه علا استدامة ه ه العودة،
وإذ يس ذذاوره قل ذذق ابل ذذغ إزال النتهاك ذذات والت ذذاوزات اقت ذ ة ا جم ذذال حق ذذوق اإلنس ذذان
والق ذذانون ال ذذدون اإلنس ذذاي ،مب ذذا ييه ذذا تلذ ذ ال ذذيت تنت ذذو عل ذذا ح ذذالت اإلع ذذدام ذذار القض ذذال
أو إبج الات مذوجزة ،والعتقذالت والحت ذازات التعسذاية ،وحذالت ال تاذال القسذ  ،ودنيذد
األطا ذذال واس ذذتخدامهم ،والحتص ذذا وحذ ذ ه م ذذن أشذ ذ ال العنذ ذ اجلنس ذذي ،وأعم ذذال التعذ ذ ي ،
والنه  ،وهدم املمتل ات ح القانوي والنتهاكات والت اوزات اقت ة األ للقذانون الذدون
حلقوق اإلنسان والقانون الدون اإلنساي،
وإذ يو ذذدد عل ذذا أن أولاذ ذ الذ ذ ين ي ت ب ذذون أيع ذذال تعذ ذ الس ذذالم ا مجهوري ذذة أي يقي ذذا
الوس ذذتا أو اس ذذتق ارها أو أمنه ذذا للخت ذ ذ أو ي ذذدعمون ه ذ ذ ه األيع ذذال ،وال ذ ذ ين يه ذذددون العملي ذذة
السياسية ال امية إىل حتقيق الستق ار واملصاحلة أو يع قلوهنا ،وال ين يستهديون هب مذات املذدني
أو جنود السالم جي أن يأساللوا عن أيعا م،
وإذ يوذذدد أيضذذا علذذا احلاجذذة إىل و ذذع ذ امج حقيقيذذة لنذذزو السذذالس والتس ذ يا وإعذذادة
اإلدمذذا واإلعذذادة إىل الذذوطن ،متاشذذيا مذذع اس ذرتاتي ية شذذاملة إلصذذالس قتذذاو األمذذن ،وإذ ي ح ذ
ن اس األنوتة األولية املضتلع هبا ا ه ا اجملال،

وإذ ي ح عم عثة الدعم الدولية قيادة أي يقية ا مجهورية أي يقيا الوستا ،والحتذاد
األي يق ذذي ،و عث ذذة عملي ذذة س ذذان اريس ال ذذيت ت ذذدي ها ي نس ذذا ،وعملي ذذة الحت ذذاد األورويب العسذ ذ ية ا
مجهوري ذ ذذة أي يقي ذ ذذا الوس ذ ذذتا ،و عث ذ ذذة الحت ذ ذذاد األورويب العس ذ ذ ية الستو ذ ذذارية ا مجهوري ذ ذذة أي يقي ذ ذذا
الوستا ،و عثات التدري العس العمليايت وح العمليذايت للقذوات املسذلحة جلمهوريذة أي يقيذا
الوس ذذتا ال ذذيت يقوده ذذا الحت ذذاد األورويب و عث ذذة األم ذذم املتح ذذدة املت امل ذذة املتع ذذددة األ ع ذذاد لتحقي ذذق
الستق ار ا مجهورية أي يقيا الوستا ،
وإذ يذ ذ ك أبنذ ذ جيذ ذ عل ذذا القذ ذوات الدولي ذذة املوج ذذودة ا مجهوري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذتا أن
تتص ف ،لد ال تالو مبهامها ،ا ظ احرتام كام ألح ام القانون الدون اإلنساي وقانون
حق ذذوق اإلنس ذذان ال ذذدون وق ذذانون الالجا ذ ذ ال ذذدون الواجب ذذة التتبي ذذق ،وإذ يع ذ ذ ع ذ ذن قلق ذ ذ إزال
ادعالات العتدال اجلنسي وح ه من انتهاكات حقذوق اإلنسذان الذيت قذد ت ذون ارتأ بذ مذن قبذ
أي اد القوات الدولية املوجذودة ا مجهوريذة أي يقيذا الوسذتا ،وإذ يذ ك أبن هذ ه الدعذالات ينب ذي
أن ت ذذون مو ذ ذذوس حتقيذ 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 تتبيذذق سياسذذة األمذذم املتحذذدة القا ذذية عذذدم التسذذاما إطالقذذا مذذع
الست الل والعتدال اجلنسي تتبيقا صارما،
وإذ يودد علا احلاجة امللحة واحلتمية إىل و ع حذد لفيذالت مذن العقذا ا مجهوريذة
أي يقيذذا الوسذذتا وتقذذدة مذ ت ا انتهاكذذات ودذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان وانتهاكذذات القذذانون الذذدون
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اإلنسذذاي إىل العدالذذة ،وري ذ أ عاذذو عذذام مل ذ ت ا ه ذ ه النتهاكذذات والت ذذاوزات ،واحلاجذذة إىل
تعزيز اآلليات الوطنية لضمان مساللة اجلناة،
وإذ يوذذدد أيضذذا علذذا املسذذؤولية ال سيسذذية للسذذلتات الوطنيذذة عذذن ياذذة الظ ذ وف الالزمذذة
إلج ال التحقيقات ومالحقة امل نب وإصدار األح ام االة واستقاللية،
وإذ ي ح ابلتزام سلتات مجهورية أي يقيا الوستا إبعذادة إرسذال سذيادة القذانون وو ذع
ح ذذد لفي ذذالت م ذذن العق ذذا وتق ذذدة مذ ذ ت ا اجلذ ذ اسم إىل العدال ذذة مبقتض ذذا نظ ذذام روم ذذا األساس ذذي
للمح مة اجلناسية الدولية ،الذ تعذد مجهوريذة أي يقيذا الوسذتا ط يذا ييذ  ،وإذ حيذي علمذا ابلقذ ار
الصذذادر عذذن املدعيذذة العامذذة للمح مذذة ا  7شذذبارب/يرباي  2014القا ذذي إبج ذ ال دراسذذة أوليذذة
للو ع ا مجهورية أي يقيا الوستا ،والقذ ار الصذادر ا  24أيلول/سذبتمرب  2014القا ذي اذتا
السلتات النتقالية،
حتقيق نال علا التل ال تقدم
وإذ ي ح ذ أيضذذا ابلتذذدا الذذيت اهت ذ ا احل ومذذة لتاعي ذ اا مذذة اجلناسيذذة اقاصذذة ،مث ذ
تعي ذ ذ م ذ ذدمو ذذا وقض ذذاة دولي ذ ذ وقض ذذاة وطني ذ ذ  ،وإط ذذالق عملي ذذة ا تي ذذار م ذذوظاي الو ذ ذ طة
القضاسية،
وإذ ي ذ ك أبن جلنذذة التحقيذذق الدوليذذة امل لاذذة ابلتحقيذذق ا ادعذذالات انتهاكذذات القذذانون
الذذدون اإلنسذذاي والقذذانون الذذدون حلقذذوق اإلنسذذان ودذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان ا مجهوريذذة أي يقيذذا
الوسذذتا لصذ إىل أن األطذ اف ال سيسذذية ا النذزاو ارت بذ  ،منذ كذذانون الثاي/ينذذاي ،2013
انتهاكات وداوزات قد تو ج اسم ح وج اسم د اإلنسانية(،)1
وإذ ي ح ذ ابرتي ذذاس تق ي ذ مو ذ وو ساملس ذذاس ال ذ يوث ذذق النتهاك ذذات اقت ذ ة للق ذذانون
الذذدون حلقذذوق اإلنسذذان والقذذانون الذذدون اإلنسذذاي امل ت بذذة ا إقلذذيم مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذتا مذذن
كذذانون الثاي/ينذذاي  2003إىل كذذانون األول/ديسذذمرب  2015والذ و ذذعت عثذة األمذذم املتحذذدة
املت املة املتعذددة األ عذاد لتحقيذق السذتق ار ا مجهوريذة أي يقيذا الوسذتا وماو ذية األمذم املتحذدة
السامية حلقوق اإلنسان ،وإذ يربز أمهية ه ا التق ي ألعمال التحقيق واملالحقة اليت ستضتلع هبذا
اا مة اجلناسية اقاصذة ا املسذتقب وكذ ل إلنوذال آليذات عدالذة انتقاليذة ،وإذ يسذاوره قلذق ابلذغ
إزال اسذذتنتاجات هذ ا التق يذ  ،مبذذا ا ذلذ النتهاكذذات اجلسذذيمة حلقذذوق اإلنسذذان والقذذانون الذدون
اإلنساي ،ومنها تل اليت مي ن أن تو ج اسم دولية،
 -1يذذدين وذذدة انتهاكذذات حقذذوق اإلنسذذان والقذذانون الذذدون اإلنسذذاي والت ذذاوزات
املتعلقة هب ه احلقذوق امل تبتذة تزايذد ا مذات الذيت توذنها جلتلذ اجلماعذات املسذلحة ،مبذا يوذم
تل الذيت تنتذو علذا أعمذال القتذ والتعذ ي واملعاملذة الالإنسذانية واملهينذة ،والعتذدال اجلنسذي،
وعملي ذ ذذات ال تت ذ ذذاف ،وس ذ ذذل احل ي ذ ذذة ،والعتق ذ ذذالت التعس ذ ذذاية ،وال ت ذ ذزاز ،والنه ذ ذ  ،ودني ذ ذذد
األطاذ ذذال واسذ ذذتخدامهم ،واحذ ذذتالل املذ ذذدار وامل اكذ ذذز الصذ ذذحية وشذ ذذن ا مذ ذذات عليه ذ ذا ،وع قلذ ذذة
املسذذاعدات اإلنسذذانية ،ويؤكذذد علذذا ذ ورة مسذذاللة م ذ ت ا ه ذ ه النتهاكذذات والت ذذاوزات علذذا
أعما م وتقدميهم إىل العدالة؛
__________
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 -2يذذدين وذذدة أيضذذا ا مذذات املوجهذذة الذذيت ت ت بهذذا اجلماعذذات املسذذلحة ذذد
املدني وموظاي املنظمات اإلنسانية ومعدا ا وموظاي منظمة األمم املتحدة؛
 -3ي ذ ذ ر ن ذ ذذداله لوقذ ذ ذ 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 إرسال سيادة القانون ا البلد؛
 -4حي ذذي علم ذذا ابرتي ذذاس تق يذ ذ اقبذ ذ ة املس ذذتقلة املعني ذذة اال ذذة حق ذذوق اإلنس ذذان ا
مجهورية أي يقيا الوستا( )2وابلتوصيات الواردة يي ؛
 -5حي ذ مجيذذع األط ذ اف ا مجهوريذذة أي يقي ذا الوسذذتا علذذا حايذذة املذذدني كايذذة،
وخباصة النسال واألطاال ،من العن اجلنسي واجلنساي؛
 -6يو ذ ع عث ذذة األم ذذم املتح ذذدة املت امل ذذة املتع ذذددة األ ع ذذاد لتحقي ذذق الس ذذتق ار ا
مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذتا علذذا أن تتبذذع إبص ذ ار وعذذزم هن ذا اسذذتباقيا ييمذذا يتعلذذق امايذذة املذذدني ،
علذا النحذذو املنصذو عليذ ا وليتهذا ،كمذذا يوذ عها علذا تقذذدة املسذاعدة الالزمذذة إىل سذذلتات
أي يقيا الوستا للتع ي ابنتالق أعمال اا مة اجلناسية اقاصة؛
 -7يوذ ع األمذذم املتحذذدة والبلذذدان املسذذامهة ا قذوات عثذذة األمذذم املتحذذدة املت املذذة
املتعددة األ عاد لتحقيق الستق ار ا مجهورية أي يقيا الوستا والقذوات اقارجيذة الذيت تعمذ حتذ
وليذذة جملذذس األمذذن علذذا اهتذذاذ التذذدا الالزمذذة لضذذمان الح ذرتام ال ام ذ لسياسذذة األمذذم املتحذذدة
القا ية عدم التساما إطالقا مع الست الل والعتدال اجلنسي  ،ويدعو البلدان املسامهة قوات
والقوات اقارجية اليت تعم حت ولية جملس األمذن إىل اهتذاذ التذدا الالزمذة ملنذع أ عمذ مذن
أعمال الست الل اجلنسي والعتدال اجلنسي وم ايحة إيالت أي ادها من العقا ؛
ذ حذذزم ،ذذدعم مذذن
 -8يذذدعو سذذلتات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذتا إىل أن هتذذو
عثذذة األم ذذم املتح ذذدة املت امل ذذة املتع ذذددة األ ع ذذاد لتحقي ذذق السذذتق ار ا مجهوري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذتا،
حم ذذار عملي ذذة ن ذذزو الس ذذالس والتس ذ يا وإع ذذادة اإلدم ذذا وإع ذذادة املق ذذاتل األجانذ ذ إىل أوط ذذاهنم،
متاشذذيا مذذع اس ذرتاتي ية شذذاملة إلصذذالس قتذذاو األمذذن هبذذدف التاعي ذ الس ذ يع ياك ذ التعذذاون الذذيت
و ذذعتها وتقذذدة مقرتحذذات و ذيفن نذذزو السذذالس والتس ذ يا وإعذذادة اإلدمذذا واإلع ذادة إىل الذذوطن،
وي جو الدول األعضال واملنظمات الدوليذة أن تذوي األمذوال الالزمذة لعمليذة نذزو السذالس والتسذ يا
وإعذذادة اإلدمذذا واإلعذذادة إىل املذذوطن ،وهذذو مذذا يوذ مسذذامهة أساسذذية ا أمذن السذ ان وحتقيذذق
استق ار البلد؛
 -9حي ذ سذذلتات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذتا علذذا أن تقذذوم ،ذذدعم مذذن عثذذة األمذذم
املتحذذدة املت املذذة املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذق السذذتق ار ا مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذتا و عثذذة التذذدري
العسذ ذ لالحت ذذاد األورويب ا مجهوري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذتا ،ابعتم ذذاد وتنايذ ذ سياس ذذة أمني ذذة وطني ذذة
واس ذرتاتي ية شذذاملة إلص ذالس قتذذاو األمذذن ،مبذذا ا ذل ذ إج ذ الات التحقذذق املسذذبق الذذيت تتخ ذ ها
قوات الدياو واألمن ا جمال حقوق اإلنسان؛
__________
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 -10يعذ عذذن اسذذتياس مذذن تزايذذد دنيذذد األطاذذال واسذذتخدامهم مذذن قبذ اجلماعذذات
املس ذذلحة كمق ذذاتل أو دروو وذ ذ ية أو ذذدم أو رقي ذذق جنس ذذي وكذ ذ ل م ذذن عملي ذذات ا تت ذذاف
األطاال ،وحي اجلماعات املسذلحة علذا حت يذ األطاذال اجملنذدين ا صذاويها وال ذ عذن دنيذد
األطاال واستخدامهم ومنع ذل  ،ويوج عليها ا هذ ا الصذدد الويذال ابللتزامذات الذيت قتعتهذا
مجاعات عديدة من ينها علا ناسها ا اتااق  5أألر/مايو 2015؛
 -11يو ذ ع احل ومذذة علذذا النظ ذ ا التصذذديق علذذا الربوتوكذذول ال تيذذار لتااقيذذة
حقوق التا ويفن اشرتا األطاال ا املنازعات املسلحة؛
 -12حيذ مجيذذع األطذ اف علذذا حايذذة األطاذذال املسذ ح أو املناصذذل عذذن القذوات
واجلماعذذات املسذذلحة واعتبذذارهم ذذحاأل ،ويوذذدد علذذا احلاجذذة إىل إيذذالل اهتمذذام ذذا حلمايذذة
وتس يا وإعادة إدما مجيع األطاال ال ين م صلة قوات ومجاعات مسلحة؛
 -13يذ ذذدعو س ذ ذذلتات مجهوري ذ ذذة أي يقي ذ ذذا الوسذ ذذتا إىل السذ ذذه عل ذ ذذا اح ذ ذرتام حقذ ذذوق
اإلنسذذان واحل ذ ألت األساسذذية للس ذ ان كايذذة وإىل اهتذذاذ ك ذ التذذدا الالزمذذة مذذن أج ذ و ذذع حذذد
إليالت م ت ا أعمال العن من العقا تعزيز النظام القضاسي واآلليات املنويفة هبدف مان
املساللة؛
 -14حيذذي علمذذا ق ذ ار سذذلتات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذتا ا حزي ان/يوني ذ 2014
أبن تتل ذ إىل املدعيذذة العامذذة للمح مذذة اجلناسيذذة الدوليذذة يذذتا حتقيذذق ا اجل ذ اسم الذذيت ي ذدمعا أهنذذا
ارتأ ِب ا مجهورية أي يقيا الوستا وقد تندر من ا تصذا اا مذة ،وحييذي ا هذ ا الصذدد
يتا اا مة اجلناسية الدوليذة ا أيلول/سذبتمرب  2014حتقيقذا يتعلذق أساسذا جبذ اسم احلذ واجلذ اسم
د اإلنسانية امل ت بة من  1آ /أحستس 2012؛
 -15حييي جهود سلتات مجهورية أي يقيا الوستا ال امية ،ا إطار النظام القضذاسي
الوطي ،إىل استحداث اا مة اجلناسية اقاصة املختصة ا مقا اة النتهاكات اجلسذيمة حلقذوق
اإلنسان وانتهاكات القذانون الذدون اإلنسذاي ،ويوذ ع احل ومذة علذا اهتذاذ مجيذع التذدا الالزمذة
لضذذمان اإلنوذذال الاعلذذي للمح مذذة وقذذدرا ا التو ذ يلية ا أق ذ وق ذ مم ذذن ،ذذدعم مذذن اجملتمذذع
الذذدون ،وعلذذا التعذذاون مذذع املذذدعي العذذام اقذذا للمح مذذة لتحديذذد هويذذة املسذذؤول عذذن اجلذ اسم
الدولية ،مهما كان و عهم أو انتماؤهم ،وتوقياهم وتقدميهم إىل العدالة ا أق اآلجال؛
 -16يتلذ إىل سذذلتات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذتا أن تتخذ تذذدا يوريذذة وملموسذذة
حتظذذا ابألولويذذة لتعزيذذز النظذذام القضذذاسي وم ايحذذة اإليذذالت مذذن العقذذا مذذن أج ذ املسذذامهة ا
حتقيق الستق ار واملصاحلة ،اصة إبقامة العدل وتعزيز نظام العدالذة اجلناسيذة ونظذام السذ ون مذن
أج مان الوجذود الاعلذي للسذلتات القضذاسية ا البلذد أبكملذ  ،ابلسذه علذا إم انيذة تقا ذي
اجلميع أمام عدالة منصاة ونزيهة؛
 -17ي ذذدعو س ذذلتات مجهوري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذتا إىل أن تواص ذ جهوده ذذا ال امي ذذة إىل
اسذذتعادة الدولذذة سذذلتتها الاعليذذة ا كام ذ أيذذال البلذذد ،مبذذا ا ذل ذ إعذذادة س ذ إدارة الدولذذة ا
املقاطعات هبدف مان حوكمة مستق ة ومسؤولة وشاملة وشااية؛
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 -18يدعو الدول األعضال واملنظمات الدولية واإلقليميذة إىل أن تقذدم دعمذا عذاجال
إىل سذذلتات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذتا إلج ذ ال اإلصذذالحات امل ذ كورة أعذذاله وإعذذادة س ذ سذذلتة
الدولة ا مجيع أيال اإلقليم؛
 -19حيذ ذ س ذذلتات مجهوري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذتا عل ذذا تنايذ ذ التوص ذذيات املقدم ذذة ا
منتذذد ابن ذذي وذذيفن املصذذاحلة الوطنيذذة ،ول سذذيما إنوذذال جلنذذة للحقيقذذة والعدالذذة واجلذذرب واملصذذاحلة،
ويو ذ عها علذذا و ذذع ارطذذة ط يذذق للعدالذذة النتقاليذذة ابعتمذذاد هنذذج شذذام مي ذذن أن ياضذذي إىل
مصاحلة حقيقية وداسمة ،سذب منهذا دعذم اجلهذات الااعلذة ا اجملتمذع املذدي الذيت تعمذ مذن أجذ
منع نوو النزاعات وحلها ،ومن أج املصاحلة وحقوق اإلنسان؛
 -20يظ يوع بالغ القلق إزال أو او املو دين والالجاذ ويوذ ع اجملتمذع الذدون
عل ذذا دع ذذم الس ذذلتات الوطني ذذة والبل ذذدان املض ذذياة لت ذذوي م ذذا يالس ذذم م ذذن حاي ذذة ومس ذذاعدة لض ذذحاأل
العن  ،ول سيما للنسال واألطاال واألشخا ذو اإلعاقة؛
 -21يذذدعو السذذلتات النتقاليذذة إىل مواصذذلة جهودهذذا ال اميذذة إىل حايذذة وتعزيذذز حذذق
اجلميذذع ا ح يذذة التنق ذ  ،مبذذن ا ذل ذ املو ذ دون دا ذ البلذذد ،دون أ متييذذز ،واح ذرتام حقهذذم ا
ا تيار م ان إقامتهم أو العودة إىل دألرهم أو طل احلماية ا م ان آ ؛
 -22ي ذذدعو مجي ذذع األطذ ذ اف املعني ذذة واجملتم ذذع ال ذذدون إىل احلا ذذا عل ذذا التعبا ذذة ي ذذة
الست ا ة للتوارئ واألولوألت الذيت حتذددها مجهوريذة أي يقيذا الوسذتا ،ول سذيما تقذدة املسذاعدة
املالية والتقنية ،ومتوي امج ال عاية الناسية لألشخا املتض رين من األزمة؛
 -23يتلذ ذ إىل مجي ذذع األطذ ذ اف أن تس ذذه وص ذذول املس ذذاعدة اإلنس ذذانية واجله ذذات
الااعلة ا جمال العم اإلنساي إىل كام اإلقليم الوطي ،وذل تعزيز األمن علا الت قات؛
 -24يو ع الدول األعضال ا منظمذة األمذم املتحذدة علذا أن تذزود مجهوريذة أي يقيذا
الوسذذتا ،ا 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 ا ن ذذال
القدرات من أج تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وإصالس قتاعي العدالة واألمن؛
 -25يو ذ ع عث ذذة األم ذذم املتح ذذدة املت امل ذذة املتع ذذددة األ ع ذذاد لتحقي ذذق الس ذذتق ار ا
مجهورية أي يقيا الوستا علا أن تعمد ،ويقا لوليتها ،إىل نو تقاري عذن حالذة حقذوق اإلنسذان
ا مجهورية أي يقيا الوستا قصد مت اجملتمع الدون من رصد الو ع؛
 -26يق ر أن جيدد لسذنة واحذدة وليذة اقبذ ة املسذتقلة املتمثلذة ا تقيذيم ورصذد حالذة
حق ذذوق اإلنس ذذان ا مجهوري ذذة أي يقي ذذا الوس ذذتا وإع ذذداد تق يذ ذ عنه ذذا ي ذذة تق ذذدة توص ذذيات و ذذيفن
املساعدة التقنية و نال القدرات ا جمال حقوق اإلنسان؛
 -27يتل إىل مجيع األط اف أن تتعاون تعذاو كذامال مذع اقبذ ة املسذتقلة ا إطذار
ا تالعها وليتها؛
 -28يق ر تنظيم حوار تااعلي رييع املستو أثنال دورت السا عة والثالث ية تقيذيم
تتور حالة حقوق اإلنسان علا أر الواقع ،مع الرتكيذز وجذ ذا علذا اثذ اجلهذود املب ولذة
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من أج السالم واملصاحلة علا حقوق اإلنسان ،مبواركة اقب ة املستقلة وممثلي ح ومة مجهورية
أي يقيا الوستا ومنظمة األمم املتحدة والحتاد األي يقي واجملتمع املدي؛
 -29يتلذ ذ ذ إىل اقبذ ذ ذ ة املس ذ ذذتقلة أن تعمذ ذ ذ عل ذ ذذا ي ذ ذذو وثي ذ ذذق م ذ ذذع مجي ذ ذذع هيا ذ ذذات
األمذذم املتحذذدة والحتذذاد األي يق ذذي واجلماع ذذة القتصذذادية ل ذذدول وس ذ أي يقي ذذا ،وك ذ ل م ذذع مجي ذذع
املنظم ذ ذذات الدولي ذ ذذة املعني ذ ذذة واجملتم ذ ذذع امل ذ ذذدي ا أي يقي ذ ذذا الوس ذ ذذتا وك ذ ذ آلي ذ ذذات حق ذ ذذوق اإلنس ذ ذذان
ذات الصلة؛
 -30يتل ذ أيضذذا إىل اقب ذ ة املسذذتقلة أن ت ذواا جملذذس حقذذوق اإلنسذذان ،ا دورت ذ
الثامن ذذة والثالث ذ  ،تح ذذدي ش ذذاو لتق ي ه ذذا املتعل ذذق ابملس ذذاعدة التقني ذذة و ن ذذال الق ذذدرات ا جم ذذال
حقذ ذذوق اإلنسذ ذذان ا مجهوريذ ذذة أي يقيذ ذذا الوسذ ذذتا وأن تقذ ذذدم إلي ذ ذ تق ي ذ ذ ا كتا يذ ذذا ا دورت ذ ذ التاسذ ذذعة
والثالث ؛
 -31يتلذ إىل ماذذو األمذذم املتحذذدة السذذامي حلقذذوق اإلنسذذان أن ميضذذي ا تزويذذد
اقب ة املستقلة جبميع املوارد املالية والبو ية الالزمة ل تالعها وليتها علا النحو ال ام ؛
 -32يق ر إ قال ه ه املسيفلة قيد نظ ه.

اجللسة 42
 29أيلول/سبتمرب 2017
[اعتمد دون تصوي ].
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