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 األعمال جدول من 10 البند

 القدرات وبناء التقنية املساعدة

 : مشروع قرارهنغاراي، *، فرنسا†، تونسبلجيكا *،إيطالياأملانيا،  ،*إسبانيا  

 مجهوريااة يف اإلنسااان حقااوق جمااا  يف القاادرات وبناااء التقنيااة املساااعدة .../٣٣
 الوسطى أفريقيا

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

 ومقاصده، املتحدة األمم ميثاق مببادئ يسرتشد إذ 

 اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن جديد من يؤكد وإذ 

ابمليثذذذذاق األي يقذذذذي حلقذذذذوق اإلنسذذذذان والوذذذذعو  و  ذذذذ ه مذذذذن صذذذذ و  حقذذذذوق  وإذ يذذذذ ك   
 اإلنسان الدولية واألي يقية ذات الصلة،

، وقذ ار  2006آذار/مذار   15املذؤر   60/251العامة  اجلمعية  ق ار أيضا   ي ك   وإذ 
 23/18، وق اراتذذذذذذذ  2007 يونيذذذذذذذ حزي ان/ 18املذذذذذذذؤر    5/2و 5/1جملذذذذذذذس حقذذذذذذذوق اإلنسذذذذذذذان 

 20/1-ودإ ،2013أيلول/سذذذذذذذبتمرب  27املذذذذذذذؤر   24/34و ،2013حزي ان/يونيذذذذذذذ   13 املذذذذذذذؤر 
 30/19، و2014مرب أيلول/سذذبت 26املذذؤر   27/28، و2014كذذانون الثاي/ينذذاي    20 املذذؤر 
 ،2016أيلول/سبتمرب  30املؤر   33/27و ،2015تو ين األول/أكتو    2املؤر  

كذذذذانون الثذذذذاي/   24( املذذذذؤر  2013)2088 قذذذذ ارات جملذذذذس األمذذذذن  وإذ يذذذذ ك   كذذذذ ل  
( 2013)2127، و2013توذذذ ين األول/أكتذذذو    10( املذذذؤر  2013)2121، و2013 ينذذذاي 

، 2014كذذانون الثاي/ينذذاي    28( املذذؤر  2014)2134، و2013 كذذانون األول/ديسذذمرب  5املذذؤر  
 نيسذذذذذذذان/ 28( املذذذذذذذؤر  2015)2217، و2014نيسذذذذذذذان/أ  ي   10( املذذذذذذذؤر  2014)2149و

 26 املذذذؤر ( 2016)2301و ،2016 أ  ي /نيسذذذان 26 املذذذؤر ( 2016)2281و ،2015أ  يذذذ  
 ،2017كانون الثاي/يناي    27( املؤر  2017)2339، و2016 يولي /متوز

__________ 
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أن مجيع الدول تتحمذ  املسذؤولية ال سيسذية عذن تعزيذز وحايذة حقذوق  وإذ يؤكد من جديد 
واإلعذذالن العذذاملي حلقذذوق اإلنسذذان  األمذذم املتحذذدة اإلنسذذان واحلذذ ألت األساسذذية امل  مسذذة يف ميثذذاق

والعهذذذدين الذذذدولي  اقاصذذذ  اقذذذوق اإلنسذذذان وغذذذ  ذلذذذ  مذذذن صذذذ و  حقذذذوق اإلنسذذذان الدوليذذذة 
 ي يقية ذات الصلة اليت ت ون ه ه الدول أط ايا  ييها،واأل

أبن سلطات مجهورية أي يقيا الوسطى تتحم  املسؤولية ال سيسذية عذن حايذة مجيذع  وإذ ي ك   
 واجل اسم امل ت بة ضد اإلنسانية، اإلثينس ان البلد من اإلابدة اجلماعية وج اسم احل   والتطه  

وإنوذذذاء  ابذذذ  ابن ذذذي للمصذذذاحلة الوطنيذذذة الذذذ   تذذذاله   عقذذذد موذذذاورات شذذذعبية وإذ ي ح ذذذ  
توقيذع ثثلذي اجلهذات الاباعلذة و  واملصاحلة الوطنية وإعادة اإلعمارللسالم  مهور اجليثاق املاعتماد 

وإذ  لنذزع السذالو والتسذ يإ وإعذادة اإلدمذا ، ا  اتاباقذال سيسية يف النزاع يف مجهورية أي يقيذا الوسذطى 
 ي كز على ض ورة تطبيق يعال للتوصيات والتدا   الواردة يي ،

 2015كذانون األول/ديسذمرب   13 تنظذيم اسذتابتاء دسذتور  سذلمي يف  وإذ ي ح   أيضذا   
 ،2016وشذذذبارب/يرباي  وآذار/مذذذار   2015وانتخذذذاابت توذذذ يعية ور سذذذية يف كذذذانون األول/ديسذذذمرب 

 ،2016آذار/مار   30 ا يف أرشانج توادي -و تنصي  ال سيس يوستان 

ذذذذ   جديذذذذد مذذذذن يؤكذذذذد إذو    ووحذذذذد ا واسذذذذتقال ا الوسذذذذطى أي يقيذذذذا مجهوريذذذذة  سذذذذيادة متس 
 أراضيها، وسالمة

 تقذدمالوضذع األمذين يف مجهوريذة أي يقيذا الوسذطى  سذب  تذ د  إزاء  ابلغ وإذ يساوره قلق 
أعمذذال العنذذإل واإلجذذ ام ، وإذ يذذدين  صذذابة  اصذذة يف أكذذرب جذذزء مذذن اإلقلذذيم اجلماعذذات املسذذلحة

اليت تسذبب  يف  سذاس  يادحذة ، وك ل  األحداث اليت شهد ا املناطق الدا لية يف البلد األ  ة
 ،أعداد كب ة من الس انإىل تو يد  وأدت 2017   املدني  من   داية عام 

األشذخا   زألدة عذدداحلالة اإلنسانية، وال سيما  تدهور إزاء أيضا   وإذ يساوره قلق ابلغ 
الذذذ ين يابذذذ ون مذذذن أعمذذذال العنذذذإل، وكذذذ ل  إزاء كذذذون مذذذا يزيذذذد علذذذى نصذذذإل  املوذذذ دين والالج ذذذ 
مليذون مذن مذواطين أي يقيذا الوسذطى، ااجذة إىل املسذاعدة اإلنسذانية للبقذاء  2.4سذ ان البلذد، أ  

ان اجملذاورة ، وإذ يساوره القلق إزاء تديق الالج ذ  وانع اسذات  علذى احلالذة يف البلذدعلى قيد احلياة
 وغ ها من  لدان املنطقة،

 كذانون األول/  5يف  2019-2017 تقدمي  طة استجا ة إنسذانية للابذرتة  وإذ حييط علما   
 القلق إزاء االحتياجات اإلنسانية املتزايدة يف مجهورية أي يقيا الوسطى، هوإذ يساور  2016ديسمرب 
إىل سذ ان  إنسذانية  تقذدمي مسذاعدة  تعب ذة اجملتمذع الذدون مذن أجذ أيضا   وإذ حييط علما   

 1مذذذؤمت  املذذذاي  الذذذ   عأقذذذد أبديذذذس أاباب يف  مذذذن  ذذذاللأي يقيذذذا الوسذذذطى املتضذذذ  رين مذذذن األزمذذذة، 
، والعديذذذذذد مذذذذذن 2015أألر/مذذذذذايو  26، ومذذذذذؤمت    وكسذذذذذ  الذذذذذ   عأقذذذذذد يف 2014شذذذذذبارب/يرباي  

مذذذذؤمت  مثذذذذ   ا الوسذذذذطىاالجتماعذذذذات رييعذذذذة املسذذذذتو   وذذذذيفن العمذذذذ  اإلنسذذذذاي يف مجهوريذذذذة أي يقيذذذذ
التضذذذذذامن الذذذذذ   نظمذذذذذ  االئذذذذذاد األي يقذذذذذي لاباسذذذذذدة مجهوريذذذذذة أي يقيذذذذذا الوسذذذذذطى يف أديذذذذذس أاباب يف 

 ،2017شبارب/يرباي  
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ابلوثيقة اقتامية للمؤمت  الذدون لتقذدمي الذدعم الذ   عأق ذد يف   وكسذ  وإذ ي ح  ابرتياو  
عنهذا  ذالل هذ ا املذؤمت ، وإذ يذدعو الذدول واملسامهات اليت أأعل ذن  2016يف تو ين الثاي/نويمرب 

 األعضاء إىل التعجي   ديع ه ه املسامهات،
يف جمذذذال العمذذذ  ح ومذذذة أي يقيذذذا الوسذذذطى واجملتمذذذع الذذذدون واجلهذذذات الاباعلذذذة  وإذ يذذذ ك   
 ،ه ه العودة  ض ورة دعم عودة املو دين والالج   طوعيا  والسه  على استدامة اإلنساي
حقذذذوق اإلنسذذذان والتجذذذاوزات اقطذذذ ة يف جمذذذال نتهاكذذذات االإزاء لذذذغ وإذ يسذذذاوره قلذذذق اب 
إبجذذذ اءات مذذذوجزة،   ذذذار  القضذذذاء أو ، مبذذذا يف ذلذذذ  حذذذاالت اإلعذذذداملذذذدون اإلنسذذذايوالقذذذانون ا
، وحذذذذذذذذذاالت اال تابذذذذذذذذذاء القسذذذذذذذذذ  ، و نيذذذذذذذذذد األطابذذذذذذذذذال ةالتعسذذذذذذذذذابي اتواالحتجذذذذذذذذذاز  تواالعتقذذذذذذذذذاال

وهذدم  ،والنهذ  ،وأعمال التع ي  ،اجلنسي واستخدامهم، واالغتصا  وغ ه من أش ال العنإل
 املمتل ات غ  القانوي واالنتهاكات والتجاوزات اقط ة األ    للقانون الدون حلقوق اإلنسان

 ،والقانون الدون اإلنساي

أن أول ذ  الذ ين ي ت بذون أيعذاال  تعذ   سذالم مجهوريذة أي يقيذا الوسذطى علذى  وإذ يودد 
لخط  أو ال ين يدعمون ه ه األيعال، والذ ين يهذددون العمليذة السياسذية أو استق ارها أو أمنها ل

ال اميذذذذذة إىل ئقيذذذذذق االسذذذذذتق ار واملصذذذذذاحلة أو يع قلواذذذذذا والذذذذذ ين يوجهذذذذذون هجمذذذذذات علذذذذذى املذذذذذدني  
 ،جنود السالم جي  أن يأساءلوا عن أيعا م أو

والتسذذ يإ وإعذذادة علذذى احلاجذذة إىل وضذذع  ذذ امج حقيقيذذة لنذذزع السذذالو  أيضذذا   وإذ يوذذدد 
ذذذ   اإلدمذذذا  واإلعذذذادة إىل الذذذوطن، متوذذذيا  مذذذع اسذذذرتاتيجية شذذذاملة إلصذذذالو قطذذذاع األمذذذن، وإذ ي ح 

  نجاو األنوطة األولية املضطلع هبا يف ه ا اجملال،

 واالئذاد الوسطى، أي يقيا مجهورية يف أي يقية  قيادة الدولية الدعم  عثة  عم  ي ح   وإذ 
 العسذذذذ  ية يف األورويب االئذذذذاد وعمليذذذذة ي نسذذذذا، تذذذذدي ها الذذذذيت سذذذذان اريس عمليذذذذة و عثذذذذة األي يقذذذذي،

و عثذذذذذة االئذذذذذاد األورويب العسذذذذذ  ية االستوذذذذذارية يف مجهوريذذذذذة أي يقيذذذذذا مجهوريذذذذذة أي يقيذذذذذا الوسذذذذذطى، 
و عثذذذذات التذذذذدري  العسذذذذ    العاملذذذذة وغذذذذ  اجلذذذذاهزة للعمذذذذ   عذذذذد الذذذذيت نظ مهذذذذا االئذذذذاد الوسذذذذطى، 

تحذذذذدة املت املذذذة املتعذذذذددة األ عذذذاد لتحقيذذذق االسذذذذتق ار يف مجهوريذذذة أي يقيذذذذا األورويب و عثذذذة األمذذذم امل
 الوسطى لاباسدة القوات املسلحة جلمهورية أي يقيا الوسطى،

 أن الوسذذذذطى أي يقيذذذذا مجهوريذذذذة يف املوجذذذذودة الدوليذذذذة القذذذذوات علذذذذى جيذذذذ  أبنذذذذ  يذذذذ ك   وإذ 
 وقانون اإلنساي الدون القانون ألح امكام    احرتام ظ  يف مبهامها، االضطالع لد  تتص ف،
ن قلقذذذذ  إزاء عذذذذ يعذذذذ   وإذ ،الواجبذذذذة التطبيذذذذق الذذذذدون الالج ذذذذ  وقذذذذانون الذذذذدون اإلنسذذذذان حقذذذذوق

اجلنسي وغ ه من انتهاكات حقذوق اإلنسذان الذيت قذد ت ذون ارتأ بذ  مذن قبذ   االعتداءادعاءات 
االدعذاءات ينب ذي هذ ه يف مجهوريذة أي يقيذا الوسذطى، وإذ يذ ك   أبن  املوجذودة القوات الدولية أي اد

ذذذذئقيذذذذق م أن ت ذذذذون موضذذذذوو  إىل العدالذذذذة، أن يأقذذذذدممواجيذذذذ   اق وأبن املسذذذذؤول  عذذذذن ارت اهبذذذذعمم
مذذع  إطالقذذا  ي حذذ  ابلتذذزام األمذذ  العذذام  تطبيذذق سياسذذة األمذذم املتحذذدة القاضذذية  عذذدم التسذذامإ  وإذ

  ،صارما   اجلنسي  تطبيقا  االست الل واالعتداء 

على احلاجة امللحة واحلتمية إىل وضع حذد لفيذالت مذن العقذا  يف مجهوريذة  وإذ يودد 
أي يقيذذا الوسذذطى وتقذذدمي مذذ ت ا انتهاكذذات و ذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان وانتهاكذذات القذذانون الذذدون 

واحلاجذذة إىل زات، وريذذأ أ  عابذذو عذذام ملذذ ت ا هذذ ه االنتهاكذذات والتجذذاو اإلنسذذاي إىل العدالذذة، 
 تعزيز اآلليات الوطنية لضمان مساءلة اجلناة،
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علذذى املسذذؤولية ال سيسذذية للسذذلطات الوطنيذذة عذذن  ي ذذة الظذذ وف الالزمذذة  أيضذذا   وإذ يوذذد د 
  إلج اء التحقيقات ومالحقة امل نب  وإصدار األح ام   اباءة واستقاللية،

 ووضذع القذانون سذيادة إرسذاء إبعذادة الوسطى أي يقيا مجهورية سلطات ابلتزام ي ح   وإذ 
 األساسذذذي ومذذذار  قذذذانون مبقتضذذذى العدالذذذة إىل اجلذذذ اسم مذذذ ت ا وتقذذذدمي العقذذذا  مذذذن لفيذذذالت حذذذد

لمذا  ابلقذ ار ، وإذ حيذيط عهوريذة أي يقيذا الوسذطى ط يذا  ييذ مج الذ   تعذد الدولية، اجلناسية للمح مة
اء دراسذذة أوليذذة والقاضذذي إبجذذ   2014شذذبارب/يرباي   7الصذذادر عذذن املدعيذذة العامذذة للمح مذذة يف 

والقاضي  ابتإ  2014سبتمرب /أيلول 24للوضع يف مجهورية أي يقيا الوسطى، والق ار الصادر يف 
  ناء  على الطل  ال   تقدم     السلطات االنتقالية، ئقيق

  تعيذ  ابلتدا   اليت اخت  ا احل ومة لتابعي  احمل مة اجلناسيذة اقاصذة، مثذ وإذ ي ح   أيضا   
 ،قضاسيةلو طة الامدمٍع عام  ا  وقضاة دولي  وقضاة وطني ، وإطالق عملية ا تيار موظابي 

 القذذانون انتهاكذذات اد عذذاءات يف ابلتحقيذذق امل ل ابذذة الدوليذذة التحقيذذق جلنذذة أبن يذذ ك   وإذ 
حقذذوق اإلنسذذان يف مجهوريذذة أي يقيذذا  و ذذاوزاتالذذدون حلقذذوق اإلنسذذان  والقذذانون اإلنسذذاي الذذدون

، 2013الوسذذطى  لصذذ  إىل أن األطذذ اف ال سيسذذية يف النذذزاع ارت بذذ ، منذذ  كذذانون الثاي/ينذذاي  
 ،(1)  ج اسم ح   وج اسم ضد اإلنسانيةانتهاكات و اوزات قد تو 

الذذذ   يوثذذذق االنتهاكذذذات اقطذذذ ة للقذذذانون  "املسذذذإ" تق يذذذ  موذذذ وع وإذ ي حذذذ  ابرتيذذذاو  
قيذذا الوسذذطى مذذن  ريذذة أي يإقلذذيم مجهو  يفن حلقذذوق اإلنسذذان والقذذانون الذذدون اإلنسذذاي امل ت بذذة الذذدو 

األمذذم املتحذذدة   عثذذةوالذذ   وضذذعت   2015إىل كذذانون األول/ديسذذمرب  2003كذذانون الثاي/ينذذاي  
ة تحذدية األمذم املطى ومابوضذ مجهوريذة أي يقيذا الوسذاملت املة املتعذددة األ عذاد لتحقيذق االسذتق ار يف

 ليت ستضطلع هبذااملالحقة السامية حلقوق اإلنسان، وإذ يربز أمهية ه ا التق ي  ألعمال التحقيق وا
 سذاوره قلذق ابلذغييذة، وإذ احمل مة اجلناسية اقاصذة يف املسذتقب  وكذ ل  إلنوذاء آليذات عدالذة انتقال

قذذانون الذذدون ان والنسذذإزاء اسذذتنتاجات هذذ ا التق يذذ ، مبذذا يف ذلذذ  االنتهاكذذات اجلسذذيمة حلقذذوق اإل
 اإلنساي، ومنها تل  اليت مي ن أن تو   ج اسم دولية،

والتجذذاوزات  والقذذانون الذذدون اإلنسذذاي انتهاكذذات حقذذوق اإلنسذذان  وذذدة يذذدين -1 
لحة، مذذن قبيذذ  عذذات املسذذاملتعلقذذة هبذذ ه احلقذذوق امل تبطذذة  تزايذذد ا جمذذات الذذيت توذذنها  تلذذإل اجلما

اال تطذاف، ات عمليذي، و اجلنسذ واالعتذداءأعمال القت  والتعذ ي  واملعاملذة الالإنسذانية واملهينذة، 
امهم، واسذذذذذتخد لوسذذذذذل  احل يذذذذذة، واالعتقذذذذذاالت التعسذذذذذابية، واال تذذذذذزاز، والنهذذذذذ ، و نيذذذذذد األطابذذذذذا
ية، ويؤكذذد اإلنسذذان واحذذتالل املذذدار  وامل اكذذز الصذذحية وشذذن ا جمذذات عليهذذا، وع قلذذة املسذذاعدات
 ؛دالةعلى ض ورة مساءلة م ت ا ه ه االنتهاكات على أعما م وتقدميهم إىل الع

ا جمذذذات املوجهذذذة الذذذيت ت ت بهذذذا اجلماعذذذات املسذذذلحة ضذذذد  يذذذدين  وذذذدة أيضذذذا   -2 
 حدة؛ املنظمات اإلنسانية ومعدا ا وموظابي منظمة األمم املت املدني  وموظابي

وقذذإل يذذور  جلميذذع  ذذاوزات وانتهاكذذات حقذذوق اإلنسذذان وأعمذذال نذذداءه ل ي ذذ ر -3 
ت إلنسان واحلذ ألع حقوق االعنإل غ  القانونية اليت ت ت بها مجيع األط اف، والتقي د الصارم جبمي

 نون يف البلد؛األساسية، وك ا إبعادة إرساء سيادة القا

__________ 

 .S/2014/928انظ   (1)
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 يف اإلنسذذذذان حقذذذذوق االذذذذة املعنيذذذذة املسذذذذتقلة اقبذذذذ ة  تق يذذذذ  ابرتيذذذذاو علمذذذذا   حيذذذذيط -4 
  يي ؛ الواردة وابلتوصيات (2)الوسطى أي يقيا مجهورية

مجيذذذع األطذذذ اف يف مجهوريذذذة أي يقيذذذا الوسذذذطى علذذذى حايذذذة املذذذدني  كايذذذة،  حيذذذ    -5 
 وخباصة النساء واألطابال، من العنإل اجلنسي واجلنساي؛

 عثذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة املت املذذذة املتعذذذذددة األ عذذذذاد لتحقيذذذذق االسذذذذتق ار يف  يوذذذجع -6 
يذة املذدني ، لذق امايتع مجهورية أي يقيا الوسطى على انتها  اذج اسذتباقي وقذاطع   ذ  حذزم ييمذا

 سذذلطات الزمذذة إىل، كمذذا يوذذجعها علذى تقذذدمي املسذاعدة العلذى النحذذو املنصذو  عليذذ  يف واليتهذا
 ؛أي يقيا الوسطى للتعجي  ابنطالق أعمال احمل مة اجلناسية اقاصة

 عثذذة األمذذم املتحذذدة املت املذذة يوذذجع األمذذم املتحذذدة والبلذذدان املسذذامهة يف قذذوات  -7 
ئذ   تعمذ لذيت اقارجيذة اوالقذوات  األ عاد لتحقيق االستق ار يف مجهورية أي يقيا الوسطىاملتعددة 

مذذم املتحذذدة األسياسذذة واليذذة جملذذس األمذذن علذذى اختذذاذ التذذدا   الالزمذذة لضذذمان االحذذرتام ال امذذ  ل
وات ملسامهة  قلبلدان اا، ويدعو مع االست الل واالعتداء اجلنسي  إطالقا  القاضية  عدم التسامإ 

نذع أ  عمذ  مذن لالزمذة ملاإىل اختذاذ التذدا    والقوات اقارجية اليت تعم  ئ  والية جملس األمذن
 عقا ؛أعمال االست الل اجلنسي واالعتداء اجلنسي وم ايحة إيالت أي ادها من ال

ىل أن ختذذذو    ذذذ  حذذذزم،  ذذذدعم مذذذن إسذذذلطات مجهوريذذذة أي يقيذذذا الوسذذذطى  يذذذدعو -8 
مذذار يقيذذا الوسذذطى، غهوريذذة أي  املت املذذة املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذق االسذذتق ار يف مج عثذذة األمذذم املتحذذدة 

مذذذع  م، متوذذذيا   أوطذذذااعمليذذذة نذذذزع السذذذالو والتسذذذ يإ وإعذذذادة اإلدمذذذا  وإعذذذادة املقذذذاتل  األجانذذذ  إىل
ضذعتها وتقذدمي ن الذيت و اسرتاتيجية شاملة إلصالو قطاع األمن هبذدف التابعيذ  السذ يع  ياكذ  التعذاو 

ول األعضذاء الذد ي جوو رتحات  ويفن نزع السالو والتس يإ وإعادة اإلدما  واإلعادة إىل الوطن، مق
ة إلدمذا  واإلعذذاداوإعذذادة  لعمليذذة نذزع السذذالو والتسذ يإ ةالالزمذ   األمذذوالتذوي أن واملنظمذات الدوليذذة

 لد؛استق ار البئقيق إىل الوطن، وهو ما يو   مسامهة أساسية يف أمن الس ان و 

سذذلطات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذطى علذذى أن تقذذوم،  ذذدعم مذذن  عثذذة األمذذم  حيذذ  -9 
ي  طى و عثذذة التذذدر قيذذا الوسذذاملتحذذدة املت املذذة املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذق االسذذتق ار يف مجهوريذذة أي ي

يذذذذة وطنيذذذذة ياسذذذذة أمنسالعسذذذذ    لالئذذذذاد األورويب يف مجهوريذذذذة أي يقيذذذذا الوسذذذذطى، ابعتمذذذذاد وتنابيذذذذ  
تخذذذ ها الذذذيت تق تحقذذذق املسذذذبالملة إلصذذذالو قطذذذاع األمذذذن، مبذذذا يف ذلذذذ  إجذذذ اءات واسذذذرتاتيجية شذذذا

 حقوق اإلنسان؛ يف جمالقوات الدياع واألمن 
مذذن تزايذذد  نيذذد األطابذذال واسذذتخدامهم مذذن قبذذ  اجلماعذذات  يعذذ   عذذن اسذذتياس  -10 

 تطذذذذذذاف رقيذذذذذق جنسذذذذذذي  وكذذذذذ ل  عمليذذذذذات ااملسذذذذذلحة كمقذذذذذاتل  أو دروع  وذذذذذذ ية أو  ذذذذذدم أو 
ن  نيذد وال ذإل عذ طابال، وحي  اجلماعات املسذلحة علذى ئ يذ  األطابذال اجملنذدين يف صذابويهااأل

طعتهذذذذا الذذذذيت ق تااباللتزامذذذذ ابلويذذذذاءيف هذذذذ ا الصذذذذدد  ابذذذال واسذذذذتخدامهم ومنذذذذع ذلذذذذ ، و م هذذذذااألط
 ؛2015أألر/مايو  5مجاعات عديدة على نابسها يف اتاباق 

احل ومذذة علذذى النظذذ  يف التصذذديق علذذى الربوتوكذذول اال تيذذار  التاباقيذذة  يوذذجع -11 
  ويفن اشرتا  األطابال يف املنازعات املسلحة؛حقوق الطاب  

__________ 

(2) A/HRC/36/64. 
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مجيذذع األطذذ اف علذذى حايذذة األطابذذال املسذذ ح  أو املنابصذذل  عذذن القذذوات  حيذذ  -12 
ام  ذذذا  حلمايذذذة ضذذذحاأل، ويوذذذدد علذذذى احلاجذذذة إىل إيذذذالء اهتمذذذ همواجلماعذذذات املسذذذلحة واعتبذذذار 

 مسلحة؛ مجاعاتو  قوات وتس يإ وإعادة إدما  مجيع األطابال ال ين  م صلة 

سذلطات مجهوريذة أي يقيذا الوسذطى إىل السذه  علذى احذرتام حقذوق اإلنسذان  يدعو -13 
واحلذذذ ألت األساسذذذية للسذذذ ان كايذذذة وإىل اختذذذاذ كذذذ  التذذذدا   الالزمذذذة مذذذن أجذذذ  وضذذذع حذذذد إليذذذالت 

 ضمان املساءلة؛املنويفة هبدف تعزيز النظام القضاسي واآلليات  من العقا   م ت ا أعمال العنإل

 2014يف حزي ان/يونيذذ    قذذ ار سذذلطات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذطى حيذذيط علمذذا   -14 
ن تطلذذ  إىل املدعيذذة العامذذذة للمح مذذة اجلناسيذذة الدوليذذذة يذذتإ ئقيذذق يف اجلذذذ اسم الذذيت يذذدمع ى أاذذذا أب
، وحييذي يف هذ ا الصذدد أي يقيا الوسطى وقد تندر  ضمن ا تصذا  احمل مذةب  يف مجهورية    ارتأ 

ئقيقذا  يتعلذق أساسذا  جبذ اسم احلذ   واجلذ اسم  2014يف أيلول/سذبتمرب  الدوليذةيتإ احمل مة اجلناسية 
 ؛2012آ /أغسطس  1ضد اإلنسانية امل ت بة من  

إطار النظام القضذاسي  ال امية، يف جهود سلطات مجهورية أي يقيا الوسطى حييي -15 
اقاصذذذة املختصذذذة يف مقاضذذذاة االنتهاكذذذات اجلسذذذيمة حلقذذذوق إىل إنوذذذاء احمل مذذذة اجلناسيذذذة  لذذذوطين،ا

اإلنسان وانتهاكات القذانون الذدون اإلنسذاي، ويوذجع احل ومذة علذى اختذاذ مجيذع التذدا   الالزمذة 
 ذذذن،  ذذذدعم مذذذن اجملتمذذذع لضذذذمان اإلنابذذذاذ الابعلذذذي للمح مذذذة وقذذذدرا ا التوذذذ يلية يف أقذذذ   وقذذذ  ث

الذذدون، وعلذذى التعذذاون مذذع املذذدعي العذذام اقذذا  للمح مذذة لتحديذذد هويذذة املسذذؤول  عذذن اجلذذ اسم 
 ؛إىل العدالة يف أق   اآلجال همالدولية، مهما كان وضعهم أو انتماؤهم، وتوقيابهم وتقدمي

موسذذة تذذدا   يوريذذة ومل أن تتخذذ إىل سذذلطات مجهوريذذة أي يقيذذا الوسذذطى  يطلذذ  -16 
مذذذن أجذذذ  املسذذذامهة يف  قضذذذاسي وم ايحذذذة اإليذذذالت مذذذن العقذذذا ئظذذذى ابألولويذذذة لتعزيذذذز النظذذذام ال

مذن نظام العدالذة اجلناسيذة ونظذام السذجون تعزيز و  إبقامة العدل  اصة ئقيق االستق ار واملصاحلة،
ضذي أج  ضمان الوجذود الابعلذي للسذلطات القضذاسية يف البلذد أبكملذ ، ابلسذه  علذى إم انيذة تقا

 ؛اجلميع أمام عدالة منصابة ونزيهة

جهودها ال امية إىل اسذتعادة  أن تواص سلطات مجهورية أي يقيا الوسطى  ي جو -17 
كام  أيذاء البلذد، مبذا يف ذلذ  إعذادة  سذط إدارة الدولذة يف املقاطعذات   يفالدولة لسلطتها الابعلية 

 مستق ة ومسؤولة وشاملة وشاباية؛ حوكمةهبدف ضمان 

إىل  عذاجال   ا  دعمذ أن تقذدمالدول األعضاء واملنظمذات الدوليذة واإلقليميذة  ي جو -18 
سلطات مجهورية أي يقيا الوسطى إلج اء اإلصالحات امل كورة أعذاله وإعذادة  سذط سذلطة الدولذة 

 يف مجيع أياء اإلقليم؛

سذذذذلطات مجهوريذذذذة أي يقيذذذذا الوسذذذذطى علذذذذى تنابيذذذذ  التوصذذذذيات املقدمذذذذة يف  حيذذذذ  -19 
 لحقيقذذة والعدالذذة واجلذذرب واملصذذاحلة،ل إنوذذاء جلنذذة وال سذذيما وذذيفن املصذذاحلة الوطنيذذة، منتذذد  ابن ذذي 

ابعتمذذاد اذذج شذذام  مي ذذن أن يابضذذي إىل  ويوذذجعها علذذى وضذذع  ارطذذة ط يذذق للعدالذذة االنتقاليذذة
،  سذب  منهذا دعذم اجلهذات الاباعلذة يف اجملتمذع املذدي الذيت تعمذ  مذن أجذ  مصاحلة حقيقية وداسمة

 ؛زاعات وحلها، ومن أج  املصاحلة وحقوق اإلنسانمنع نوو  الن

إزاء أوضاع املو دين والالج ذ  ويوذجع اجملتمذع الذدون  يوع   بالغ القلق يظ  -20 
لضذذذحاأل  ومسذذذاعدة حايذذذةمذذذا يالسذذذم مذذذن  لتذذذوي علذذذى دعذذذم السذذذلطات الوطنيذذذة والبلذذذدان املضذذذيابة 

 العنإل، وال سيما للنساء واألطابال واألشخا  ذو  اإلعاقة؛
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مواصذذلة جهودهذذا ال اميذذة إىل حايذذة وتعزيذذز حذذق إىل السذذلطات االنتقاليذذة  يذذدعو -21 
متييذذز، واحذذرتام حقهذذم يف  أ  ، دوندا ذذ  البلذذد اجلميذذع يف ح يذذة التنقذذ ، مبذذن يف ذلذذ  املوذذ دون

 ا تيار م ان إقامتهم أو العودة إىل دألرهم أو طل  احلماية يف م ان آ  ؛

مجيذذذذع األطذذذذ اف املعنيذذذذة واجملتمذذذذع الذذذذدون إىل احلابذذذذا  علذذذذى التعب ذذذذة   يذذذذة  يذذذذدعو -22 
تقذدمي املسذاعدة  وال سذيما االستجا ة للطوارئ واألولوألت الذيت ئذددها مجهوريذة أي يقيذا الوسذطى،

 املالية والتقنية، وديع ت اليإل ال عاية النابسية  عد الصدمة لألشخا  املتض رين من األزمة؛ 

واجلهذذذذات صذذذذول املسذذذذاعدة اإلنسذذذذانية   و تسذذذذهأن مجيذذذذع األطذذذذ اف إىل  يطلذذذذ  -23 
 وذل   تعزيز األمن على الط قات؛  ،الاباعلة يف جمال العم  اإلنساي إىل كام  اإلقليم الوطين

الدول األعضاء يف منظمذة األمذم املتحذدة علذى أن تذزود مجهوريذة أي يقيذا  يوج ع -24 
جهذذذزة األمذذذم املتحذذذدة املختصذذذة واملؤسسذذذات املاليذذذة الوسذذذطى، يف إطذذذار التعذذذاون الذذذدون، وكذذذ ل  أ

الدوليذذذذة وسذذذذاس  املنظمذذذذات الدوليذذذذة املعنيذذذذة واجلهذذذذات املايذذذذة، مبسذذذذاعدة تقنيذذذذة ومسذذذذاعدة يف  نذذذذاء 
 القدرات من أج  تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وإصالو قطاعي العدالة واألمن؛ 

د لتحقيذذذذق االسذذذذتق ار يف  عثذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة املت املذذذة املتعذذذذددة األ عذذذذا يوذذذجع -25 
مجهورية أي يقيا الوسطى على أن تعمد، ويقا  لواليتها، إىل نو  تقاري  عذن حالذة حقذوق اإلنسذان 

 يف مجهورية أي يقيا الوسطى قصد مت   اجملتمع الدون من رصد الوضع؛ 

 رصذد حالذةاملتمثلذة يف تقيذيم و  سذنة واحذدة واليذة اقبذ ة املسذتقلةلأن جيدد  يق  ر -26 
تق يذذذ  عنهذذذا   يذذذة تقذذذدمي توصذذذيات  وذذذيفن  وإعذذذدادحقذذذوق اإلنسذذذان يف مجهوريذذذة أي يقيذذذا الوسذذذطى 

 املساعدة التقنية و ناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان؛ 

كذامال  مذع اقبذ ة املسذتقلة يف إطذار   تعذاو   تعاون أن ت إىل مجيع األط اف يطل  -27 
 اضطالعها  واليتها؛ 

رييع املستو  أثناء دورت  السا عة والثالث    ية تقيذيم  تنظيم حوار تاباعلي يق ر -28 
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 

 وسطى ومنظمة األمم املتحدة واالئاد األي يقي واجملتمع املدي؛أي يقيا ال
إىل اقبذذذذذذ ة املسذذذذذذتقلة أن تعمذذذذذذ  علذذذذذذى يذذذذذذو وثيذذذذذذق مذذذذذذع مجيذذذذذذع هي ذذذذذذات  يطلذذذذذذ  -29 

املتحذذذذدة واالئذذذذاد األي يقذذذذي واجلماعذذذذة االقتصذذذذادية لذذذذدول وسذذذذط أي يقيذذذذا وكذذذذ ل  مذذذذع مجيذذذذع  األمذذذذم
وكذذذذذ  آليذذذذذات حقذذذذذوق اإلنسذذذذذان  يف أي يقيذذذذذا الوسذذذذذطى املنظمذذذذذات الدوليذذذذذة املعنيذذذذذة واجملتمذذذذذع املذذذذذدي

 الصلة؛  ذات

إىل اقبذذذذ ة املسذذذذتقلة أن تذذذذوايف جملذذذذس حقذذذذوق اإلنسذذذذان، يف دورتذذذذ   يطلذذذذ  أيضذذذذا   -30 
والثالث ،  تحدي  شابو  لتق ي ها املتعلذق ابملسذاعدة التقنيذة و نذاء القذدرات يف جمذال حقذوق  الثامنة

 والثالث ؛  التاسعةأن تقدم إلي  تق ي ا  كتا يا  يف دورت  اإلنسان يف مجهورية أي يقيا الوسطى و 

ضذذي يف تزويذذد أن مي إىل مابذذو  األمذذم املتحذذدة السذذامي حلقذذوق اإلنسذذان يطلذذ  -31 
 اقب ة املستقلة جبميع املوارد املالية والبو ية الالزمة الضطالعها  واليتها على النحو ال ام ؛ 

 إ قاء ه ه املسيفلة قيد نظ ه. يق ر -32 

    


