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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 األعمالمن جدول  ١٠البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

 تقرير اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى  
 مذكرة من األمانة  

تتشررراأل األماأبررري  إ  جمرررح وق الرررن تقررروا اريأب ررراإ تقايرررا اابرررقو ا  رررتقلي ا  نجمررري  الررري تقررروا  
 .33/٢٧لررن اجملالً مقررااة تقيررك تجمتررا موتررويم الرر   أ عررد  عمرر - الوسرر، م مرراة اريأب رراإ مج وروةيرري أيايقجمررا 

م لومرا  عرن الالري  م ويتضرمن٢٠١٧وق تكيااإ/يوأبجمر   ٢٠١6ويغ،ي التقايا الفرتو مرن وو//يولجمر  
 يجمرا.  ليت تؤثااال امي لقوا اريأب اإ مج وروةيي أيايقجما الوس،  وعن الت،وةا  الائجم جمي 

و متكايررد اأبتراتررا  وارراو/ا  تقرروا اريأب رراإم وبررو أمررا اةتررب  مترر ج  القتررال وات ررما الفرررت  
لبجمري انأبتراترا  . واةت كبرا اا٢٠١6وتصاعد بجما  خمتلف اجلماعا  ا  لحي من  أيلول/سبتمرب 

دأبجم وإم أو ل كاإ ا اأثناء انشتباتا  اليت وق ا مني اجلماعا م أو مج سجماا بجما  است ردأل هبا 
ه اجلبرري لر   تقرو اتا  اجلماعا  ا  لحيم وبري ت ن رإ وق ائرتالأل سرجملجمكا ال رام  اعل  بامش  

وسررر، م وواعررري ايقجمرررا الالشررر بجمي لنرضررري أيايقجمرررا الوسررر، م ووق ان رررا  مرررن أجرررح ال رررالي مج وروةيررري أي
إ ينجمرري م ررب اقجمرري أو عا ،الررإ الثالثرريم ومجملجمشررجما  أأبرريت مالتررا. ومج م رُر الرران م اسررت رديا ي ررا  
ا  ا  ررلحي أل اجلماعرراأبتمائرررا ا كعرروي وق واعرري م ررلحي. وأعجمررد انجمررد النأل مررن األ فررال مج  ررفو 
  لجمي. وذلك م د سنتني من مدء اجلرو  الاامجمي وق وعا و و ماجرم مج اتم اهتم األ

ابلغ األمهجميم لكنرا يشلا تر  اً وتظح ا با ةا  الاامجمي وق  قجم  ال الي وا صالي أما  
اوةو هلررا بلررداإ اجملررلإ مج وسرركا   ررو  األسررلحي. ون مررد لشرراتاء وروةيرري أيايقجمررا الوسرر،  والا

ي ال رجما و ع واتررتاوأ دقائرا من ال مح من أجح عملجمي سالي تقروي علر  الشرفايجمي ووشراام اجلمجمر
لرركي أإ م الرريت يالو نجمرري. واألبررم مررن ذلرركم ينبغرري أن تكرروإ جرررو  ال ررالي علرر  ت ررا  ال دالرري

ويشركح   البلرد.مجح للضحاايم ألإ ارييال  من ال قا  بو أتد األسبا  اهلجمكلجمري لل نرف ت كف
 اريأبشاء التدةجيي للمحكمي اجلنائجمي ااا ي وشاةو قويي مج ب ا الصد . 

وقررد ترردبوة  الالرري اريأب رراأبجمي مررن جررااء تصرراعد أعمررال ال نررف ومررا اقرررتإ هبررا مررن تكايررد  
شراةو وق أإ ورو واردة اري .PK5 ابأبغريم ن سرجمما مج تري ومجاً ل د  األشخاص ا شا ين  اخلجم

 أبصف سكاإ وروةيي أيايقجما الوس،  ي جمشوإ مج يقا. 
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 مقدمة -أولا  
          أيلررررول/ 3٠ا ررررؤة   33/٢٧تقرررروا اريأب رررراإ ي قرررردذي برررر ا التقايررررا عمرررراًل مقررررااة الررررن  -١

م الرر   جررد   يجمرر  اجمللررن ونيرري اابررقو ا  ررتقلي و لررإ ولجمرررا أإ تقرردي ولجمرر  تقايررااً ٢٠١6سرربتمرب 
 مج  وةت  ال ا سي والثالثني. اً خ،جم
م الريت أجررا  ٢٠١٧وق تكيااإ/يوأبجمر   ٢٠١6ويغ،ري بر ا التقايرا الفررتو مرن وو//يولجمر   -٢

            تررراأبوإ الثرررا /  ٢5ا  رررتقلي خالهلرررا /ايةترررني وق وروةيررري أيايقجمرررا الوسررر،  مج الفرتترررني مرررن  اابرررقو
. و/اة  اابرررقو ٢٠١٧تكيااإ/يوأبجمررر   ١٧وق  ٧ومرررن  ٢٠١٧شررربارب/يربايا  3وق  ٢٠١٧ينرررايا 

ا  ررتقلي ابأبغرريم وابمبرراة م ومررقاوم وأومررو. وألسرربا  أمنجمرريم ا تررتمكن اابررقو ا  ررتقلي مررن وجررااء 
 اً.تاإ مقاة   /ايةو أخاى وق ابأبغاسو تما

تكومترر م  ررا مج ذلررك و/يررا  والتقررا اابررقو ا  ررتقلي مررائجمن الررو/ةاءم وم ررد  مررن أعضرراء -3
الشؤوإ اااةججميم وو/يا الرديا،م وو/يرا الداخلجمريم وو/يرا ال ردل وتقروا اريأب راإم وو/يراو ا صرالي 

أيضراً الو نجميم والو/يا ا  تشاة ا  ين منك، ال الح والت ايح ووعا و اري ماج وال رو و. واجتم را 
وةئررجمن اجلم جمرري الو نجمرري وةلسرراء اللجرراإم  ابحملررامي ال رراي األول مج  كمرري انسررت ناأل مج ابأبغرريم

ابأبكام وم ؤولني آخراين مج ال ملجمري انأبتقالجمريم  - وةئجم ي الدولي مج ا اتلي انأبتقالجمي ال جمدو سامبا
عررن ممثلررني عررن األترركا  ال جماسررجميم  ررا مج ذلررك /عمرراء ا  اةضرري. وت  ررا  اابررقو ا  ررتقلي  يضررالً 

ا َبجمرا عل  ما   أمدوه من ت اوإ. عن ش كابا جلمجمع خم 
 مناقشررا  مرع م رؤوؤ وةلسرراء خمتلرف ا كروة  ا دأبجمرري وال  ركايي واألمنجمرري أيضراً وأ جايرا  -4

التام رررري لب ثرررري األمررررم ا تحرررردو ا تكاملرررري ا ت ررررد و األم ررررا  لتحقجمرررر  انسررررتقااة مج وروةيرررري أيايقجمررررا 
تحررردوم ومرررع ممثلرررني مرررن الوسررر،  ثم ثررري األمرررم ا تحررردوام والوتررران  ا تخصصررري التام ررري ل مرررم ا 

ال رررلك الدملوماسررريم واجلماعررري انقتصرررا يي لررردول وسررر  أيايقجمرررام وا نظمرررا  اريأب ررراأبجمي الدولجمررري. 
 مثلررني شرر  مررن اجملتمررع ا ررد م ومنظمررا  الررديا، عررن تقرروا  أيضرراً واجتم ررا اابررقو ا  ررتقلي 

الدينجمنيم وممثلري الكعامرا   وا اج جما  الدينجمي واقبم من الكعماء اريأب اإم وا نظما  الن ائجميم
مررن انجتمررا،  مثلرري اجلماعررا   أيضرراً التقلجمديرريم ن سررجمما مج ابأبغاسررو. ووكنررا اابررقو ا  ررتقلي 

 ا  لحي الائجم جمي ا ر شك ِّلي نئتالأل سجملجمكا ال ام  ومجملجمشجما  أأبيت ابنتا.
ا ا رررراوني الرررر   م شرررراةتا اابررررقو مصررررفي مااقبرررري مج مررررؤو٢٠١6ومج تشرررراين الثررررا /أبويمرب  -5

َتشررراةم مج تنظجممررر  مربوت رررجمح ان رررا   األوةووم وتكومررري وروةيررري أيايقجمرررا الوسررر، م ومنظمررري األمرررم 
ا تحدوم والبنك الدوؤم وال   تاإ يامي وق ت كيك الدعم ال جماسي وا اؤ للجرو  الو نجمي الاامجمي وق 

 فصجملرا مج خ،ي اريأب اش ومناء ال الي.  قجم  ال الي واألمن وا صالي ووعا و الت مق الواة  ت
وت ا  اابقو ا  تقلي عن شكابا للحكومي عل  ما أمدت  من ت اوإ م را ووأبصا  ولجمررام  -6

قردموه مرن  عرم لونيتررا  مرا ولب ثي األمم ا تحدوم وخبا ي ش بي تقروا اريأب راإ وال راملني يجمررا علر 
 وخالل /ايةاهتام وجلمجمع األياا  واجلم جما  ال ين تفضلوا  شا اهتا تقجمجممرم لالي تقوا اريأب اإ. 

عرررن ا  رررتجدا  وق الرررن تقررروا اريأب ررراإ مج  شرررفوايً اً وقررردما اابرررقو ا  رررتقلي تقايرررا  -٧
اسري و مثلرني مرن منظمرا  والثالثنيم واجتم ا مج جنجمف  عضاء ال لك الدملوم الاام ي وةت  

 اق تكومجمي. 
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 الوضع العام يف البلد -اثنياا  
 السياق األمين -ألف 

ات ما الفرتو ا شمولي ابلتقايا ابأبدن، أعمال عنف مني اجلماعرا  ا  رلحي ج  ردهتا  -8
وترردوم مررع مررا يقرررتإ مرر لك مررن عواقررإ مرردماو علرر  ال رركاإ ا رردأبجمني. اً اشررتباتا  ا/ ا   تررواتا 

د خيلو وقلجمم من عنف اجلماعا  ا  لحي. وشرد  ابأبغي م رُ الروا ا ا تفاقري وضرايي وا يك
 وق بجما  موجري ضد أياا  تفظ ال الي التام ني لب ثي األمم ا تحدو. 

وأ   الصااعا  عل  ال ل،ي مني اجلماعا  ا  لحي ومج  فويرام والتروتاا  ال اقجمريم  -٩
عررن اهلجرراو ا و)جمرري ثالرتتررال الاعررو ا وق  نجمرري اب ررواة م يضررالً و رراون  ال ررجم،او علرر  ا نررا   الغ

 . ٢٠١4ا/ اي  أعمال ال نف عل  وو ا ي ب  ل  مثجمح من  عاي 
ومج وقلجممي أواتا وتوتو ال لجمام أ   انشرتباتا  مرني  رالف اجلبرري الشر بجمي لنرضري أيايقجمرا  -١٠

وروةيرري أيايقجمررا الوسرر،  ثان ررا  مررن أجررح  الوسرر،  ثاجلبررري الشرر بجميا وان ررا  مررن أجررح ال ررالي مج
ال اليا من أجح م   ال جم،او عل  األةاضي وق أتثرا ال ديرد مرن ا ردأبجمنيم الر ين تكايرد اسرتردايرم 

م أ   سل لي من ٢٠١6م بإ اأبتمائرم ال اقي. ومج الفرتو مني أيلول/سبتمرب وتشاين الثا /أبويمرب 
ا  مرررن أجرررح ال رررالي مج مرررااي ومرررني ائرررتالأل سرررجملجمكا ال رررام  انشرررتباتا  مرررني اجلبرررري الشررر بجمي وان ررر

  اً.شخص 53 ٠٠٠ابأبدوةو وق أبكوح ما يقا  من  - ومجملجمشجما  أأبيت ابنتا مج تااا
م شرررررنا اجلبرررررري الشررررر بجمي وتلفالبرررررام  رررررا مج ذلرررررك ٢٠١6ومج تررررراأبوإ األول/ ي رررررمرب  -١١

ان ا  من أجح ال الي من م قل  من أجح وخااج اً اموعا  من مجملجمشجما  أأبيت ابنتام بجوم
مج ابمباة . وباجم التحالف ا  لح خالل تقدم  مج ابمباة  ال ديد من القاى الواق ي مج شراا 

 ال ديد من اأبتراتا  تقوا اريأب اإ ضد ال كاإم ن سجمما الفونأبجمني. اً ومشال ابمباة م ماتكب
 ٢6مج  ألمرم ا تحردو ع ركاايً و واجري بجوي وشجمك مج ملردو ابمبراة م تردخلا م ثري ا -١٢

لوقف تقدي  الف اجلبري الش بجميم األما ال   أ ى وق مقترح ةئرجمن أةتراإ  ٢٠١٧شبارب/يربايا 
نرررا م ثررري األمرررم ا تحررردو مرررن  قجمررر   اجلبرررري الشررر بجمي وو رررامي سرررب ي مرررن أعضرررائرا الخررراين. ووك 

جمن ان ررا  مررن أجررح اأب ررحا  اجلماعررا  ا  ررلحي مررن ملرردو ابمبرراة م وخبا رري علرري  اةاسررام ةئرر
ال راليم الر   تراإ قرد أأبشر  مقراه الائجم رري مج البلردو. وارا ة الرائجمن احمللري  جملجمشرجما أأبريت ابنتررام 

 وأعلنا م ثي األمم ا تحدو ابمباة  "ملدًو مدوإ واعا  م لحي". أيضاً اايتاإ موا  م البلدو 
  ا تررؤ  ون وق أبقررح النرركا، وق اجلنررو اً اررق أإ مغررا ةو علرر   اةاسررا ملرردو ابمبرراة  متوجررر -١3

آذاة/مراة،م قترح  ٢٢و ٢٠وق مقا  ا  توتو ال فل م ومبوموم ومبومرو ال لجمرا. ومج الفررتو مرني 
مج ابتومرررام مج اً مررردأبجم ٢3أأبررريت ابنترررا أتثرررا مرررن   رررالف اجلبرررري الشررر بجمي ومجملجمشرررجما  أأبررريت مالترررا

ح ال رررالي قرررد بررراجم / جمررروم مج أبجم ررراإ/أمايحم أ يجمرررد  إ ان رررا  مرررن أجررر ١5مقا  ررري مبومرررو. ومج 
أبجم ررراإ/أمايح. وأسرررفا  ١5عرررن قاعررردو م ثررري األمرررم ا تحررردو مج لجملررري  مقا  ررري مبومرررو ال لجمرررام يضرررالً 

 اهلجوي عن مقتح شخصني وجاح عد  من األياا  من جاأبإ ان ا  من أجح ال الي.
قرداي عنا را ابأبغاسو أسفا عن و - أاية/مايوم أ يجمد  إ تمجمنا عل   وة ةايا  ١٠ومج  -١4

مررن مجملجمشررجما أأبرريت ابنتررا علرر  اخت،رراأل وقتررح أيرراا  مررن تفظرري ال ررالي الكمبررو يني وا غاةمرري مج 
بجوي ياقا  مويت  تح اهلجما  اليت ت اضا هلا قوايح م ثي األمرم ا تحردو منر  وأبشرائرا. وق ترح 

 مخ ي من أياا  تفظ ال الي وأ جمإ عشاو آخاوإ جباوح.



A/HRC/36/64 

5 GE.17-12914 

باوررا عنا ررا  م رري يجممررا ي تقررد  جملجمشررجما  أأبرريت ابنتررا ت مررح  أاية/مررايوم ١4و ١3ومج  -١5
ل ررراهبا أو ل رررا   رررالف اجلبرررري الشررر بجمي مدينررري ابأبغاسرررو مج مقا  ررري مبومرررو م رررت ملي مج ذلرررك 
األسلحي الثقجملي. واسترديا اهلجمرا  تري  وتويروم الر   يق،نر  سركاإ ارالبجمترم مرن ا  رلمنيم 

عررن قاعرردو م ثرري األمررم ا تحرردوم الرريت لقرري يجمرررا أتررد أيرراا  تفررظ ال ررالي مصرراع م وت ررببا  يضررالً 
اهلجمرررا  مج تشرررايد وررراعي لل ررركاإ ا ررردأبجمني. وأيجمرررد  إ ثالثررري آنأل شرررخ  جلررر وا وق ا ن،قررري 

 الشمالجمي من وروةيي الكوأبغو الد قاا جميم ا ت ثاو موابء يقو، ويبون. 
عندما اأبردلع قترال مرني يصرجملني  ٢٠١٧مج أاية/مايو اً الي األمنجمي اد ومج ماايم تدبوة  ال -١6

م ممرررا أ ى وق سرررقورب ٢٠١٧أاية/مرررايو  ١4مرررن  رررالف اجلبرررري الش بجمي/مجملجمشرررجما  أأبررريت مالترررا مج 
م ارد    انشرتباتا  م  جمرد ٢٠١٧تكيااإ/يوأبجمر   ٢٠عشاا  القتل  وتشايد وراعي لل ركاإ. ومج 

  ةومام مت ببي مج مقتح ال شاا  من ا قاتلني وا دأبجمني. وقف و الا الناة ا  لن مج
ويوا رررح جرررجمش الرررا  للمقاومررري اةتكرررا  ال ديرررد مرررن اأبتراترررا  تقررروا اريأب ررراإ ضرررد  -١٧

ال رركاإ مج  ررايظيت مبومررو ومبومررو ال لجمررا ومبومرروم وذلررك مج وقررا اررا  يجمرر  عملجمرري انأب ررحا  
والررروناي  ا تحررردو األمايكجمررري ا نتشررراين مج و ررراة القررروو التررردةجيي أليررراا  القررروا  التام ررري ألوانررردا 

اريقلجممجمي لال ا  األيايقي ا كلفي ابلقضاء علر  أبشرارب جرجمش الرا  للمقاومري. ويررتم ةتجمرح بر ه 
مج الشرراام وبرري من،قرري مترر ثاو مشرردو موجررو  جررجمش الررا  وواعررا  م ررلحي اً أمنجمرراً القرروا  يااارر

 ب ه ا ن،قي م كاإ يتملكرم قل  ابلغ عل  سالمترم.  ووجاامجمي. والتقا اابقو ا  تقلي مج
ون يرركال اجلرركء الشررماؤ الغرراو مررن البلررد يشرررد اسررتمااة ترروتاا  خ،ررقو مررني الفررونأبجمني  -١8

وسررركاإ القررراىم م ررربإ الرتترررال الاعرررو م وسررراقي ا واشررريم والمرررال  ال قامجمررري. ومج مقا  رررا  
جما  أأبيت مالتا واجلماعي ا  لحي ا  رماو واعري مند م اةتكبا مجملجمش - مامبق  وأوباي - ةة

ا ،الإ الثالثي ث"ال و و وا ،البي ووعرا و انعتبراة"ا ال ديرد مرن انعترداءا م وخبا ري مج ملردا  
 أبجمجممم و اأبكوة م وتو م وموتاةاأبغا. 

ومررا يت ررا الالرري األمنجمرري مج ال ا ررمي ابأبغرري تتح ررن مفضررح عمررح أيرراا  تفررظ ال ررالي  -١٩
 لب ثي األمم ا تحدو الر ين ي ملروإ علر  ة ، ا شراابني احملتملرني. مجمرد أأبر  علر  الراام مرن التام ني

 ا مج ذلك األشخاص ال ين تاأبوا مج موقع م،راة  اًمعو و ال ديد من األشخاص ا شا ين  اخلجم
م ٢٠١٧شررربارب/يربايا  ٧ارررق م رررتقاو مج مدايررري ال ررراي. يفررري  PK5مبوتررروم  لرررا الالررري مج تررري 

ويرراو يوسررف مالجمنغررام ا لقررإ "مجمررغ مرراإ"م مج برر ا الرري وق موجرري مررن األعمررال انأبتقامجمرريم أ   
 مج ذلك جاائم قتح ووتااا للم اتن.  ا

رررا/ تقررردي يررر تا مج تنفجمررر  مررراةم  أبرررك، ال رررالح والت رررايح ووعرررا و اري مررراج وال رررو و  -٢٠ وا ُي 
ك، ال رررالح والت رررايح ووعرررا و وو رررالح الق،رررا، األمرررين. وأأبشررر ا جلنررري استشررراةيي لا رررد عملجمررري أبررر

اري ماج وال و وم اليت اتمع ابأبتظاي  ضوة ممثلني عن اجلماعا  ا  رلحي. ومرع ذلركم يبردو أإ 
اجلماعررا  ا  ررلحي ن تشرراةم مج أعمررال اللجنرري ون لتكرروإ هلررا مكاأبرري مج الررربةم   وإ أإ تلترركي 

 ل جم،اهتا.  مصوةو ملموسي مج ا جمداإ موضع تد لل نف مج ا نا   اااض ي
وتاتررإ اابررقو ا  ررتقلي ابجلرررو  الرريت يبرر هلا ان ررا  األوةوو مررن أجررح ترردةيإ القرروا   -٢١

 6٠٠ا  لحي أليايقجما الوس،  واعتما  و اةبا التنظجممي والتصدي  علجم . وقد اسرت كمح تردةيإ 
. ومج  ررح ال نررف ال ررائدم  لررإ ٢٠١8عنصررا مررن أ ررح ثررالا تتائررإ يفرررتو تكوينرررا  لررول 
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البجمرري أعضرراء اجملتمررع ا ررد  وم ررُ ممثلرري ال ررل،ا  الرر ين قرراملترم اابررقو ا  ررتقلي مايررع الظررا ا
ا فرراوو لجمت ررو تكويررد اجلررجمش اب  رردا  واألسررلحي. وعلمررا اابررقو ا  ررتقلي أإ وروةيرري أيايقجمررا 
الوسررر،   كنررررا انسرررتفا و مرررن اسرررتثناءا  مرررن تظرررا األسرررلحي لترررتمكن مرررن ارجمرررك قواهترررام وأإ 
الكومررري قرررد اتررر   تاتجمبرررا  مرررع اجملتمرررع الررردوؤ مرررن أجرررح ت ب ررري شررراتاء آخررراين لت رررايع وترررقو 
التكوين وتكويد اجلجمش الناشئ جلمروةيي أيايقجما الوس،  اب  دا  والوسائح اللوج رتجمي. وجن رد  

من أياا  الشا ي والدةمم وبي عملجمي تديابا جلني مشرتتي تت لف مرن ممثلرني  5٠٠ أيضاً الكومي 
 عن الدولي وم ثي األمم ا تحدو. 

ونتظرررا اابرررقو ا  رررتقلي وجرررو  مررر ء مج وعرررا و الب ررر  الف رررال ل رررل،ي الدولررري خررراةج  -٢٢
ع الالرري األمنجمرري مررو في الدولرري علرر  التنقررح وق م ررُ ا نررا   اااضرر ي ل ررجم،او  ابأبغرري. ون تشررج ِّ

وجرد  ةتري واترد مج / جمروم اجلماعا  ا  لحي. ويتجل  ب ا األما مصفي خا ي مج الشاام وذ ي
م تاأبررا ٢٠١٧ومبرروتيم مج تررني ن يوجررد أ   ةترري مج من،قرري ابمبرروز. ومج يايرري تكيااإ/يوأبجمرر  

 ايظررري مج البلررردم وبرررو  ١6 ايظررري مرررن أ رررح  ١٢اجلماعرررا  ا  رررلحي ت رررجم،ا يجممرررا يبررردو علررر  
 من وقلجمم البلد. اً مج ا ائي تقايب ٧٠ ثح  ما

 د الوساطةالسياق السياسي وجهو  -ابء 
وق تقرويُ اجلررو  الريت تبر هلا الكومري  ٢٠١6أ ى اد  أعمال ال نف مج أيلول/سربتمرب  -٢3

 م   سل،ي الدولي وت لك ا با ةا  اريقلجممجمي والو نجمي ا تخ و للديع م جلي ال الي.  وريعا 
مررن تجمرر  اً تبررق اً  ومررع ذلرركم يقررد تاأبررا الكومرري قررد تققررام مرردعم مررن شرراتائرام تقرردم -٢4

وضع اري اة التشاي ي وا ؤس يم  ا مج ذلك اعتما  القرواأبني األساسرجميم وانأبضرماي وق انتفاقجمرا  
 الدولجمي لقوا اريأب اإم واعتما  خ،ي لإلأب اشم وت جمني ا دعي ال اي للمحكمي اجلنائجمي ااا ي. 

الو نجمري لإلأب راش علر  اا،ري  ٢٠١6تشاين األول/أتتروما  ٢6ووايقا اجلم جمي الو نجمي مج  -٢5
ومناء ال اليم اليت وض ترا الكومي مشااتي مع األمم ا تحدو وان ا  األوةوو والبنك الدوؤ. وتقوي 
اا،ي عل  ثالا ةتائكم بري   عرم ال رالي واألمرن وا صراليي واديرد ال قرد انجتمراعي مرني الدولري 

 وال كاإي ووأب اش انقتصا  وتفك الق،اعا  اريأبتاججمي.
مج ماوت رجمح علر   ٢٠١6تشراين الثرا /أبويمرب  ١٧ومابن مرؤوا ا راوني الر   عقرد مج  -٢6

وجو  وةا و لدى اجملتمع الدوؤ لردعم وروةيري أيايقجمرا الوسر،  ووثرح ذلرك مج وعرو  متقرد  مبلرغ 
ملجمرروإ  ونة علرر  ثررالا سررنوا  موجرر  لتمويرح اا،رري الو نجمرري لإلأب رراش ومنرراء ال ررالي.  ٢.٢قردةه 

 األ التربعا  ا الجمي قد أتخا. مجمد أإ  
وأ ملغررا اابررقو ا  ررتقلي خررالل /ايةهتررا األخررقو  إ م ررُ منررو  ا جمكاأبجمرري قررد مرردأ  تترراحم  -٢٧
يجمرا تلرك ا ت لقري منرك، ال رالح والت رايح ووعرا و اري مراج وال رو وم وابلتركاي ال رل،ا   أبشراء   ا

 مناء ال الي و جااء اتصان  ابلدول الشايكي. أماأبي و نجمي ت  و متنفجم  اا،ي الو نجمي لإلأب اش و 
 ١٧وق  3واعتمد  اجلم جمي الو نجمي خالل الدوةو انستثنائجمي اليت عقدهتا مج الفرتو مرن  -٢8

 ترراأبوإ الثا /ينررايا أبصرروص قررواأبني مت لقرري  أبشرراء ا ؤس ررا  األخرراى ا نصرروص علجمرررا مج الدسررتوةم
 م واجمللن الو ين للوسا يم واجمللن األعل  لالتصان ممج ذلك اجمللن انقتصا   وانجتماعي  ا

 وال ل،ي ال لجما للحكم الاشجمد.
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مو ررف و اة م وو ررالح مبرراإ  6٠٠أبشررا أتثررا مررن  أيضرراً و عمرا م ثرري األمررم ا تحرردو  -٢٩
 لجمررررح  مررررا و ررررداةو اةيرررريم م تمرررردو مج ا قرررراي األول علرررر  وويررررح مشرررراةيع سرررراي ي األثررررام تمررررا  ع

 اريقلجممجمي.  اري اةو
ومررررر لا  ول ا ن،قررررريم ابلت ررررراوإ مرررررع اجلماعررررري انقتصرررررا يي لررررردول وسررررر  أيايقجمرررررا وان رررررا   -3٠

 رررلحي ماعرررا  ا األيايقررريم جررررو  وسرررا ي تامررري وق تشرررججمع ومرررااي اتفررراا سرررالي مرررني الكومررري واجل
 روةيررررري أيايقجمرررررالي مج وا ختلفررررري. وأ ترررررا ا برررررا ةو األيايقجمررررري الاامجمررررري وق ومرررررااي اتفررررراا سرررررالي ومصرررررا

   تراأبوإ الثرا /  3١و 3٠مج  اليت اعتمدبا مؤوا قمي ان ا  األيايقي ا  قرو  مج أ يرن أاباب الوس، م
 لبدايي.ام   ني تن جم  ما ي ب ل من جرو  وسا ي تاأبا مت مي ابلتشتا مج ٢٠١٧ينايا 
م التقرررررا وجمرررررع اجلماعرررررا  ا  رررررلحيم ابسرررررتثناء واعررررري ٢٠١٧تكيااإ/يوأبجمررررر   ١٩ومج  -3١

 - ابم سرراأباوجيجمررديو "تفرر - مج ةومررا تجمرر  وق ررا  ررا ةعايرري و جمرري سرراأبا الثالثرريما ،الررإ 
  انتفراام توقجمع علوجيجمديو"م وبو اتفاا ين  عل  الوقف الفوة  ري الا الناة. ومج أعقا  ال

بررررري الشررررر بجمي شررررخ  مج مررررااي مج اشررررتباتا  مررررني اجل ١٠٠ق تررررح ت رررربما أوة ترررر  التقرررراةيا قاامرررري 
ن شرر أب  أإ ا الرر   مررتررا. ون ترركال أعمررال ال نررف م ررتماو مج ا جمررداإم األمررومجملجمشررجما  أأبرريت ابن 

 يلقي مظالل من الشك عل  مصداقجمي ب ا انتفاا. 
مررني اجلرررا  الفاعلرري ا  نجمرري ابلوسررا ي مررن أجررح اً تن ررجمقجماً وق أإ اجتماعرراً ويشرراة أخررق  -3٢

ل  خاي،ي  اي  نتفاا عم من أجح ا٢٠١٧تكيااإ/يوأبجم   ٢١ال الي قد ع قد مج ماوت جمحم مج 
 لتنفجم  ب ا انتفاا. 

وأعامررا جرررا  ياعلرري عديرردو مج اجملتمررع ا ررد  عررن قلقرررا و/اء اأب ررداي الشررفايجمي مج برر ه  -33
 رتماو  والشرائ ا  ا ا با ةا م وعدي توا ح تكومي وروةيي أيايقجمرا الوسر،  مشر إ بر ا انتفراام

أبجمي. مجمرد د اريأب راضرضرااي جراائم الرا  واجلراائم عن وجرو  مفاوضرا  تكتري يكراو ت،بجمر  ال فرو مج ق
 ال قا . أإ أعضاء الكومي أت دوا للخبقو ا  تقلي التكامرم  كايحي ارييال  من

وأعامرررا اابرررقو ا  رررتقلي عرررن أسرررفرا لغجمرررا  ا ررراأو مج مبرررا ةا  الوسرررا يم لكنررررا تشررر ا  -34
ل مررح مررن أجررح ام اايترررا أيايقجمررا الوسرر، ابلتفررالل و/اء وأبشرراء شرربكي للررااي و الن ررائجمي مج وروةيرري 

دولجمني. وتشرجع األمرن الرمشاةتي ا اأو مج وجمع ال ملجمرا  الو نجمريم  را مج ذلرك مج ارال ال رالي و 
 ةا  سررالي   مررن مبررااابررقو ا  ررتقلي ال ررل،ا  علرر  وشرراام الكعمرراء التقلجمررديني ويرر  مررا يتخ وأبرر

 عل  الص جمد احمللي.

 احلالة اإلنسانية -جيم 
أبتجمجرري للتشررايد اجلمرراعي النرراجم عررن اسررت ناأل اً شررديداً ترردبوة الوضررع اريأب ررا  ترردبوة  -35

ح مج ا نا   ا تر ثاو أتثرا مرن  مرن ا شرا ين الرداخلجمني اجلرد  مج الفررتو  ١٠٠ ٠٠٠القتال. وس ج ِّ
ملجمروإ  ٢.٢. ون يركال أبصرف سركاإ البلردم أ  ٢٠١٧وشربارب/يربايا  ٢٠١6مني أيلول/سربتمرب 
 . ا١ثعل  ا  اعدو اريأب اأبجميشخ م ي تمد 

__________ 

 .www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39133#.WWiBIIiGPcsاأبظا  ا١ث
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 م ق دما مج جنجمف خ،ي خا ي ابنستجامي اريأب اأبجمي٢٠١6تاأبوإ األول/ ي مرب   5ومج  -36
 ونة   راعدو  ملجمروإ 3٩٩. ويتوقع أإ ت تمد اا،ي علر  مجمكاأبجمري قردةبا ٢٠١٩-٢٠١٧للفرتو 

د  انقتترال د  قبرح ارموا ين وروةيي أيايقجما الوس، . وادة اريشاةو وق أإ ب ه اا،ي قد أع
 ون تضع مج انعتباة ا ت،لبا  ا اتب،ي  ان  التشا  اجلديدو.

ول سررفم ا تايررع اجلرررا  ا اورري ا ؤس ررجمي وويررح انتتجماجررا  انأب رراأبجمي وق ا  ررتوى  -3٧
ا تخصصري  الوتران ا ،لو  علر  الراام مرن  عروا  ا نظمرا  اريأب راأبجمي وم ثري األمرم ا تحردو و 

 ٢٠١٧مررررايو /ايرررري أاية ررري ل مررررم ا تحررردو. وا يتجرررراو/ م ررررتوى وويرررح اا،رررري اريأب ررراأبجمي مج يالتام
شراا  ت نر ة إإ وجمرع ا ؤ  ا ذتاه مكتإ تن جم  الشؤوإ اريأب راأبجميم يراً مج ا ائي. وويق ٢٧.8 أب بي

تمرررح أإ ومرررن احمل .اً وتمررراً مصررر ومي الوضرررع الررراابن مج وقرررا ترررتقل  يجمررر  انسرررتجامي اريأب ررراأبجمي أبوعررر
ا األمرينم وذا ابل رجما يتفاقم او اة و ول ا  اعدو وق ال كاإ احملتاجنيم وبو أما تضاة أ الً 

ثررررح موج ررررتجميم مررررا أوقررررف شرررراتاء ال ملجمررررا  اريأب رررراأبجمي أبشررررا رم أو مج تالرررري تقلرررر  الوسررررائح الل
 خدما  النقح اجلو م م بإ أبق  التمويح. 

وتضرررم اابرررقو ا  رررتقلي  ررروهتا وق أ ررروا  ال ررراملني مج اجملرررال اريأب رررا م وهتجمرررإ ابجملتمرررع  -38
الرردوؤ ت ب رري اجلرررو  لت،ويرر  أ/مرري وأب رراأبجمي ماتقبرري سررتكوإ عواقبرررا أتثررا تكلفرري مج ا  ررتقبح وذا مررا 

ُ  ال،األ عنررا. وير تا  متقلبري أإ اجلررا  الفاعلري اريأب راأبجمي وا رلا ال مرح مج مجم ري أمنجمري  أيضراً ا 
م أعلن مكتإ تن جم  الشؤوإ اريأب اأبجمي أإ أةمع منظما  قرد قراة  ٢٠١٧أاية/مايو  5ومج  اً.جد

 3٠٠مج  ايظررري أوبررراي مج ضررروء الترديررردا  الررريت تاأبرررا تواجرررررا. وس رررجح اً ت لجمررر  أأبشررر،ترا مؤقتررر
  مدايري  يراا  ا  راعدو اريأب راأبجمي منراً ماتب،راً أمنجم تا اثً  ١ 66٧وأتثا من  ٢٠١6تا ا مج عاي 

رررا  مرررن جرررااء أعمرررال  ٧٢. ووضرررايي وق ذلررركم تضررراة ا٢ثال رررني مج ا ائررري مرررن ا اايررر  الصرررحجمي أو   م ِّ
 .ا3ثال نف والنرإم مج تني تتوقف م ظم ا ااي  الصحجمي عل  ا  اعدو اريأب اأبجمي

 حالة حقوق اإلنسان -اثلثاا  
ات ررررما الفرررررتو متكايررررد اأبتراتررررا  وارررراو/ا  تقرررروا اريأب رررراإ أبتجمجرررري نشررررتدا  اقتتررررال  -3٩

ي ائرتالأل م لحي ب اجلماعا  ا  لحي وتواتا بجماهتا. وت كى االبجمي انأبتراتا  وق واعا 
الالوأب رراأبجمي  ا  املرريسررجملجمكا ال ررام  ومجملجمشررجما  أأبرريت ابنتررام وتشررمح جرراائم القتررحم والت رر يإم و 

متررررركا/م جميم وانل نرررررف اجلن ررررريم وانخت،ررررراألم وسرررررلإ الايررررريم وانعتقررررران  الت  رررررفوا رجمنررررريم وا
ء علجمرررررام انسررررتجمالو والنرررررإم وانجمررررد األ فررررال واسررررتغالهلمم واقتحرررراي ا ررررداة، وا ااتررررك الصررررحجمي 
كاإم  ررن ي مررن ال رروالامرراإ مررن ا  رراعدو اريأب رراأبجمي. ومج برر ا ال ررجماام تواجرر  الف ررا  الضرر جمف

صررحجميم  اايرر  الاريعاقرريم  ررداي  أترررب مج سرربجمح الصررول علرر  الغرر اءم وايررجمرم األشررخاص ذوو 
 وا  اعدو ال،بجمي. 

وأتسررف اابررقو ا  ررتقلي للمماةسرري الشررائ ي ا تمثلرري مج الرربن انتتجمررا ي ا ،ررول واررق  -4٠
اً  ام ررراً القرراأبو  مرررن جاأبررإ قررروا  األمرررن الررو ينم و رررا ُيرررجم  ابلرربن مرررن  ررراوأل تكت رري  ائمررر

 للغايي.اً قاسجم
__________ 

 _www.ngosafety.org/country/central ويرر  مررا أتصررت  ا نظمرري الدولجمرري ل ررالمي ا نظمررا  اررق الكومجمرريي اأبظررا ا٢ث

african_republic. 
 .www.msf.fr/actualite/dossiers/republique-centrafricaine-crise-silencieuseاأبظا  ا3ث
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وتاتإ اابقو ا  تقلي ابعتما  وو رداة القراأبوإ ا نشرئ للجنري الو نجمري لقروا اريأب راإ  -4١
كومرري علرر  تف جمررح . وتشررجع اابررقو ا  ررتقلي ال٢٠١٧أبجم رراإ/أمايح  ٢٠والررااي  األساسررجمي مج 

تحررردو م ا  ثررري األمرررعمرررح اللجنررري ابنعتمرررا  علررر  الررردعم التقرررين لشررر بي تقررروا اريأب ررراإ التام ررري لب
  فوضني. ااختجماة  وعل  تفالي التقجمد   ايق ا رنجمي والنكابي وا  اواو مني اجلن ني مج

 النتهاكات املنسوبة إىل اجلماعات املسلحة -ألف 
م نأبتراترا  تقروا ٢٠١6ات ما الفرتو متصاعد ملحرو،م منر  تشراين الثرا /أبويمرب  -4٢

سررجلا شر بي تقرروا اريأب راإ التام رري لب ثري األمررم . و ا4ثاريأب راإ ا اتكبرري مرن اجلماعررا  ا  رلحي
تالي اأبتررام  ١ ٩٧6ما عد ه  ٢٠١٧وق تكيااإ/يوأبجم   ٢٠١6ا تحدو مج الفرتو من وو//يولجم  

يترررراوم  ١١6يرررر م و ١8٩و امرررراأوم 3٢٧و مةجررررالً  ٢ ١٢٠ضررررحجمي ث 3 4٢3واعتررررداء مج ترررر  
 ا ُيد  و فرما.اً ابلغ 558و  فالً  ١١6و

االبجمررررري انأبتراترررررا  أثنررررراء اشرررررتباتا  مرررررني اجلماعرررررا  ا  رررررلحيم أو خرررررالل واةتكبرررررا  -43
برري و   ررلحيم بجمررا  اسررت ردأل هبررا ال رركاإ ا رردأبجموإم أو أعمررال واتبررا  اتررا  اجلماعررا  ا
 رررا ف مرررن عناتن رررإ وق عنا رررا ائرررتالأل سرررجملجمكا ال رررام  الررر   تقرررو ه اجلبرررري الشررر بجمي ثتتررر ل

 ،الررإ ام وواعرري ابنترراام وان ررا  مررن أجررح ال رراليائررتالأل سررجملجمكا ال ررام  ومجملجمشررجما  أأبرريت 
لح. ومج تالأل ا  ررأو ل ررا  انئرراً الثالثرريم وواعررا  مررن مجملجمشررجما  أأبرريت ابنتررا تتصرراأل ذاتجمرر

 م لحي.  ق واعيم ُ الان م است رديا م ُ اجملتم ا  احمللجمي م بإ اأبتمائرا ا كعوي و
مقرراتلو ائررتالأل سررجملجمكا ال ررام  علرر  قتررح  م أقرردي٢٠١6 تشرراين األول/أتترروما ١٢ومج  -44

وأجرررربوا النأل مرررن األشرررخاص علررر  الفرررااة  اًمشخصررر 5٧وجررراح  اًممررردأبجم 3٧مرررا ن يقرررح عرررن 
ررروا خمجممررر   435و منررركنً  ١٧5ل شرررخاص ا شرررا ين مج تاارررا ابأبررردوةو. و مرررا ا قررراتلوإ اً عنررردما  ت 

تفظ ال الي التام ي لب ثري األمرم  مج ا خجمم وا نا   احملجم،ي م م عل  الاام من وجو  قوا اً توخ
 .ا5ثا تحدو

مني اجلبري الش بجمي وان ا  مرن  ٢٠١6ومج األايي اليت تلا م اةم تشاين الثا /أبويمرب  -45
مرا اعتررب  نإ م ربإأجح ال الي مج ماايم أقدما عنا ا اجلبري الش بجمي عل  استرداأل ي ي الفرو 

  ا م تشرررفجماجررراائم قترررح واخت،ايرررا م واتتلرررأأبررر  اةتبرررارب ابن رررا  مرررن أجرررح ال ررراليم وأبفررر   
ا. وتفجمررد ث ِّررح هبررعايررا وم    ومن ررا اجلاترر  الفررونأبجمني مررن تلقرري ال ررالج. وأيجمررد  إ م ررُ اجلثرر

ترم علر  وا مرن جررالتقاةيا  إ عنا ا من ان ا  من أجرح ال رالي وم رلحني مرن الفرونإ أقردم
 اً.ا قصرا وااتصربو  جرال أو اخت،فروبممراوي مدأبجمني عل  ال،اا مج ضواتي ماايم وأجركوا علر  ة 

 ويقال ويم استرديوا مصفي خا ي ا  لمني ال ا  وي ي الغون. 
م اسررت ا  ان رررا  مرررن أجررح ال رررالي مدينررري ٢٠١6 ترراأبوإ األول/ ي رررمرب  ١٢و ١١ومج  -46

ابتان مج مشال ابمباة م اليت تاإ قد  ا  منررا علر  أيردى انئرتالأل ا  رلح. واأبتقمرا عنا را 
مج ابتران اً شخصر 88ا  من أجح ال الي هلك ترا ال امقي من ال ركاإ وقتلرا ت ربما وة  ان 

__________ 

 ١ ٧86اأبتراتراً لقروا اريأب راإ تراإ ضرحجمترا  ١ ٢٧8م أملغا م ثي األمم ا تحدو عرن وقرو، ٢٠١5مج عاي  ا4ث
 ا. 36م الفقاو A/HRC/33/63ثاأبظا  شخصاً 

  .٢٠١٧"م وو//يولجم  منظمي بجمومن ةايتن ووتشم "جاائم قتح  وإ عقا  ا5ث
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مج مواقرررررع منجمجمررررري اررررراوةو أو قايبررررري. وأيجمرررررد  إ ال شررررراا  مرررررن اً شخصررررر 5٧ومرررررا ن يقرررررح عرررررن 
األشررخاصم  ررن يررجمرم األ فررالم قررد قت ِّلرروا  اخررح مدةسرري ا ن،قرري وجبررواة مقررا الرردةم تجمرر  ترراإ 

ق الضرروة للمشرراةتي مج لقرراء. ووة  أإ اجلثررا قررد ةمرري هبررا مج يررا واتررا ومج ان ررا  قررد  عررابم و
آابة. ووة  أإ عنا ررررا ان ررررا  مررررن أجررررح ال ررررالي قررررد تكرررروإ قتلررررا ال ديررررد مررررن ا رررردأبجمني أثنرررراء 
بجمرررررا  علررررر  عررررردو قررررراى مج  ايظرررررا  أواترررررام وتوترررررو ال رررررفل م مج الفررررررتو مرررررني شررررربارب/يربايا 

 .ا6ث٢٠١٧وأاية/مايو 
نقتتال وبجما  اجلماعا  ا  رلحي مج سرقورب قتلر  قرد يكروإ عرد بم يراا وت بإ ا -4٧

لفررتو مرني تشراين اشرخ م مرنرم أب راء وأ فرالم مج  4٠٠ مج  ايظيت توتو ال لجما وأواتا وتردمها
 . ٢٠١٧وشبارب/يربايا  ٢٠١6الثا /أبويمرب 

جاائم القتحم الريت ويترم مقاتلو مجملجمشجما  أأبيت ابنتا  يم م ؤولوإ عن عد  تبق من  -48
اةتكبوبا لوتدبم أو ابلتوا ؤ مع ائتالأل اجلبري الش بجمي واليت اسرتردأل هبرا ا ردأبجموإ الفونأبجمروإ. 

مرررا ن يقرررح  م٢٠١٧وأب  رررإ وق مقررراتلي مجملجمشرررجما أأبررريت ابنترررا قرررتلرمم مج منتصرررف شررربارب/يربايا 
لشررراتني  مرررح اً جمنرررمرررن ي ررري الفرررونإ قرررا  ويررر م  قلرررجمم أواترررام عنررردما أبصررربوا تماً مررردأبجم ١6 عرررن

 .ا٧ثُياولوإ البح  عن ملج  مج ابمباة  تاأبوااً  أشخا 
آذاة/ماة،م أسفا  بجمرا  شرنترا عنا را  ١5و ٧وعل  سبجمح ا ثالم مج الفرتو مني  -4٩

ايم عرن مقترح جنرو  مرا  من مجملجمشجما  أأبيت ابنتا عل  قايي سجما شجمنوا ثا وقع الصجمينام الواق ري
 أبجمني وتشايد واعي لل كاإ. وو ت  ي مدأبجمني من الفون

 وأيجمررد  إ عنا ررا اجلبررري الشرر بجمي اً.واسررترديا اجلماعررا  ا  ررلحي ال رركاإ ا رردأبجمني عمررد -5٠
بومرروم مج الفرررتو ممج ابتومرروم  حايظرري اً مرردأبجم ٢3وعنا ررا مررن أأبرريت ابنتررا قررد قتلررا أتثررا مررن 

لجمإ األمحرا مج احمللري للصرأوة  الفا،  ٢٠١٧أاية/مايو  ١١. ومج ٢٠١٧آذاة/ماة،  ٢٢و ٢٠ مني
من اجلاتر   ١١٠قو، جثي ومو  3٧الواق ي مج توتو ال فل م م لوما  تفجمد ابل ثوة عل   ألجمندوم

 الي ن أجح المج البلدو أبتجمجي ت او ال كاإ هلجما  عنا ا ملجمشجما    إ عل  ان ا  م
دينرري ابأبغاسررو مأاية/مررايو. ومج أعقررا  اهلجرروي الرر   ت اضررا لرر   ١٠و 8وق ررا مج الفرررتو مررني 

 جثي. ١١5م أتص  الصلجمإ األمحا احمللي ٢٠١٧أاية/مايو  ١3 مج
وخررالل انشررتباتا  الرريت شررردهتا أنأبررداو ثتوتررو ال ررفل ا مج منتصررف أاية/مررايو مررني  -5١

تلوإ أتثررا اا ا قررامجملجمشررجما  أأبرريت ابنتررا و ررالف سررجملجمكا ال ررام /ان ا  مررن أجررح ال رراليم أترر
 وي  ما أوة ه الصلجمإ األمحا احمللي.  ممنكنً  36٠من 
  أبجم ررراإ/ ٢٧ةأ، مرررن ا اشرررجمي مج  6٠٠ومج الشرررمال الغررراو مرررن البلررردم ت رررببا سررراقي  -5٢

نترام مج جمشرجما  أأبريت ابمج خمجمم لاعاو يونأبجمني من جاأبإ عنا ا قجمح ويا  م ري  جمل ٢٠١٧أمايح 
             أاية/ ٢ امبق م مجمررر - ايظررري ةةوقرررداي واعررري ا ،الرررإ الثالثررري علررر  مراوررري مدينررري أبجمرررجمم مج  

  اً.شخص ١١م مما ت بإ مج تشايد ال كاإ ومقتح ٢٠١٧مايو 
واسرررتما جرررجمش الرررا  للمقاومررري مج اةتكرررا  اأبتراترررا  ج رررجممي ضرررد ال ررركاإ ا ررردأبجمني مج  -53

ىم ويررإ ا نررا   اااضرر ي ل ررجم،ات  مج اجلرركء الشرراقي مررن وروةيرري أيايقجمررا الوسرر، م ومج مراورري القررا 
__________ 

 م لوما  مقدمي من ش بي تقوا اريأب اإ التام ي لب ثي األمم ا تحدو.  ا6ث
 . ٢٠١٧بجمومن ةايتن ووتشم "جاائم قتح  وإ عقا "م وو//يولجم   ا٧ث



A/HRC/36/64 

11 GE.17-12914 

ا متلكررررا م واخت،رررراأل ا رررردأبجمني مصرررروةو منرججمرررري ريخضرررراعرم لل مررررح الق ررررا  والتجنجمررررد الق ررررا  
وانسرررررتقاا اجلن رررري وال نررررف اجلن رررري والرررركواج الق ررررا . وأتصررررا شرررر بي تقرررروا اريأب رررراإ أتثررررا 

 ٢٠١6ضررحجمي مج الفرررتو مررني وو//يولجمرر   36٠تررا ا أسررفا  عررن ضررحااي يرراا عررد بم  ١٠٠ مررن
. ووق جاأبررررإ الفرررراال األمررررين الرررر   تاترررر  ةتجمررررح القرررروا  الدولجمرررري األوانديرررري ا8ث١٧٢٠وتكيااإ/يوأبجمرررر  

 عل  تقد  ا  اعدو وق ضحااي ججمش الا  للمقاومي.  أيضاً واألمايكجميم يؤثا ب ا ال امح 

 النتهاكات املنسوبة إىل القوات الوطنية -ابء 
تواجررر  وقامري ال دالرري اً ج رجمم ن تركال انعتقران  وانتتجررا/ الت  رفي يشرركالإ  ردايً  -54

بي تقوا جلترا ش مج وروةيي أيايقجما الوس، . وتاأبا وجمع تان  انتتجا/ الت  في اليت س
ت رركى  تالرريم 6١5م وعررد با ٢٠١٧وق تكيااإ/يوأبجمرر   ٢٠١6اريأب رراإ مج الفرررتو مررن وو//يولجمرر  

لرررري للتجديررررد مرررراو ثقام سرررراعي ٧٢تكررررن وتثررررح للحررررد القرررراأبو  ا تمثررررح مج  وق أإ قرررروا  األمررررن ا
أبظرراي   رردي وجررو واترردوا قبررح عرراو احملتجرركين علرر  سررل،ي قضررائجمي. ون ترركال األسرربا  ماتب،رري م

 مرررن واجمرررا قضرررائي قرررا ة علررر  ال مرررح ومقجمرررو  تقنجمررري ولوج رررتجمي ما برررا أبقررر  تررردةيإ قررروا  األ
 ا  دا  الال/مي لضماإ انمتثال لإلجااءا  القاأبوأبجمي. 

 PK5مقضجمي تصلا مج سجماا أعمال عنف شردبا تري  أيضاً لي وأ ملغا اابقو ا  تق -55
ا  رررررلحي  م وذ أقررررردما عنا رررررا مرررررن القررررروا ٢٠١6مج ابأبغررررري مج أوائرررررح تشررررراين األول/أتتررررروما 

 ابلا اص. اً جلمروةيي أيايقجما الوس،  عل  قتح شخصني ةمجم

 الالجئون واملشردون -جيم 
التشرررا  اجلمررراعي ا ررراتب  ابل نرررف شررررد  وروةيررري أيايقجمرررا الوسررر،  موجررري جديررردو مرررن  -56

شرخ  مرن مروا ين  5٠3 6٠٠اً م ملغ عد  ا شا ين  اخلجمر٢٠١٧أاية/مايو  ٢5ا  لح. ومج 
شرخ م مج  ١٠٠ ٠٠٠ وروةيي أيايقجما الوس، م وبو ما يفوا عد بم مج ال ني ا اضجمي منحرو

 48١ 35٠تثا مرن م أ٢٠١٧تكيااإ/يوأبجم   3٠تني ملغ عد  الالج ني مج البلداإ اجملاوةوم مج 
 . ا٩ثشخصاً 

م أمرررا  الكومررري  ارررالا موقرررع ل شرررخاص ا شرررا ين مج م،ررراة ٢٠١٧ومج مدايررري عررراي  -5٧
وعرررررا وا وق  قرررررد ارررررا ةوا ا وقرررررعاً شخصررررر ١٧ ١5١تررررراأبوإ الثا /ينرررررايام تررررراإ   ١5مبوترررررو. ومج 

ج ع و/اةو شرررم ت  ٢٠١6 ا قرررا  تني الثالثررري والثامنررري مج ضررراتجمي مجممبرررو. ومنررر  تررراأبوإ األول/ ي رررمرب
 و ووعا و ،  عم عو الشؤوإ انجتماعجمي وا صالي الو نجمي عل  مثح ب ه ال و و من خالل مشاو 
قتررررا  رررا ملجمررري أ لو مررراج ا شرررا ين/الالج ني مج وروةيررري أيايقجمرررا الوسررر، م وابنعتمرررا  علررر  ع
  شا ين.ش اة "أعجما  ا جمال  مج البجما"م وت لك عل  منح مبالغ جكايجمي ل شخاص ا

ون تكال وشكالجمي النرإ وتدمق ا متلكا  واألمالم وم  لي است ا هتا م،اوتي ون مد مرن  -58
وجيررا  تررح هلررا ري ترري عررو و الالج ررني وتفررا    ررروة مررؤة ترروتا أخرراى. وت جمررد اابررقو ا  ررتقلي أتتجمررد 

__________ 

أوة  ا وقع اريلكرتو  لت قرإ أأبشر،ي جرجمش الرا  للمقاومريم أإ بر ه الاتري تاأبرا ضرال ي خرالل الفررتو ا متردو  ا8ث
أشرررررررخاص  ٧م ويفرررررررا   يرررررررا قرررررررد قتلرررررررا ترررررررا اثً  ٧3م مج ٢٠١٧وق تكيااإ/يوأبجمررررررر   ٢٠١6ن وو//يولجمررررررر  مررررررر

 .www.lracrisistracker.comمج وروةيي أيايقجما الوس، ي اأبظا  شخصاً  ٢١6 واخت،فا
 .http://data.unhcr.org/car/regional.phpاأبظا  ا٩ث
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جمررري و وعجمررري تو رررجمترا الاامجمررري وق هتجم ررري الظررراوأل الال/مررري ري تررري عرررو و الالج رررني وا شرررا ين عرررو و واع
 و ائمي  فظ تاامترمم وريعا و و ماجرم مج اتم اهتم احمللجمي عن  اي  تشججمع ال جمش ا شرتم.

 أعمال العنف املرتبطة ابهتامات ممارسة السحر -دال 
ن يكال استمااة النكا، وا  تقدا  التقلجمديري يغر ايإ  راباو ال رحا وجراائم تاتكرإ  را  -5٩

ديرا برا  رلحي  تن،رو  مج تقجمقتررا علر  أي رال تت مردبا اجلماعرا ستاة منرع ال رحام مرع أيرا 
عنرف  تالري 45 مج م ظم األتجماإ بو امتكا/ ا ال من الضحااي. وسجلا ش بي تقروا اريأب راإ

 ٧٧عد بم  ماتكبي ضد أشخاص مترمني  ماةسي ال حام وبو ما ت بإ مج وقو، ضحااي ملغ
 أ فال.  ٧اماأو و 3٢و ةجالً  38ضحجميم منرم 

تصررح وق ال ررجن  ويررن  قرراأبوإ وروةيرري أيايقجمررا الوسرر،  علرر  أتكرراي مج ج ررنح ال ررحا -6٠
مرردى الجمرراو مررع األشررغال الشرراقي وذا مررا ت ررببا مج ويرراو. ويرردعو برر ا الوضررع وق القلرر  الشررديد 

 . ا١٠ثم بإ ا  ائح الواضحي اليت يثقبا يجمما يتصح ابريثبا 
 وذو بم من الن اء واأل فالم ال ين ينتري هبم األمرا واالبجمي ا ترمني  ماةسي ال حا والش -6١

مج يايرري ا ،رراأل مج ال ررجن. وعنرردما /اة  م ثرري األمررم ا تحرردو سررجن الن رراء مج مجممبرروم ابأبغرريم مج 
 تجرركو ألسرربا  تت لرر  مترمرري مماةسرري  - 46مررن أ ررح  -امرراأو  ٢١م تاأبررا يجمرر  ٢٠١٧مدايرري عرراي 

 احملاتمم وقد توج  ولجمرم هتم تفضي وق و اأبي.  عل  . وت  او ا ترما  أتجماةً ا١١ثال حا
وتوا ررررح اابررررقو ا  ررررتقلي لفررررا اأبتبرررراه ال ررررل،ا م مج تررررح /ايةو ومج تقاةيابررررام وق برررر ه  -6٢

م. ا/ األمروال مرنراإ وامترك ا ماةسا  وان عاءا  الكائفي لل نا را ا  رلحي الاامجمري وق تاويرع ال رك
  عرنبي ا  رؤولنيا  وم اقوتكاة اللجني تو جماهتا ال امقيم  ا مج ذلك تلك ا ت لقي  جااء  قجمق

 كايحري    توعجمريأي ال ال نف ا اتكبي ضد األشخاص ا ترمني  ماةسري ال رحام ومتنظرجمم محرال
نرراول تا يشررمح  رربرر ا النررو، مررن ال نررفم والشرراو، مج تفكررق و ررين مشرر إ م اجلرري برر ه ا  رر ليم 

 أب اإ. قوا اريلل ا جمي ااألتكاي التشاي جمي الالجميم من أجح وجيا  تلول تقجمقجمي  رتي ا  ايق 

 أعمال العنف املعزوة إىل أسباب جنسانية -هاء 
متكايررررد واضررررح لررران  ال نررررف اجلن رررري ا اتكرررإ مررررن جاأبررررإ اً اقررررتإ تفشرررري ال نررررف ارررد  -63

تالرري  ١٧٩م وثقررا م ثرري األمررم ا تحرردو ٢٠١6اجلماعررا  ا  ررلحي خررالل برر ه الفرررتو. يفرري عرراي 
ترراو ويرر  واترردم مج تررني وثقررا الب ثرري ي 86امرراأو و ٩٢عنررف جن رري متصررلي ابلنرركا، ترراإ ضررحجمترا 

تالررري ترررراإ  ٩١مررررن الررران  ملغررررا اً عرررد  ٢٠١٧الفررررتو مرررن ترررراأبوإ الثا /ينرررايا وق أاية/مررررايو  مج
. ومن ا اجح أن ي كن ب ا ال د  الواقرع م ربإ وتجراي الضرحااي ا١٢ثيتاو ٧٢اماأو و 48ضحجمترا 

وق أإ اأب ررداي اً ألعمررال انأبتقامجمرريم وأبظررا مررن الو ررم وااً عررن اريمررالل عررن برر ا النررو، مررن اجلرراائم خويرر
األمن قد تال  وإ الو ول وق م ُر ا نرا   وعق رد أعمرال التحقجمر  والتوثجمر . وعرالوو علر  ذلركم 

 يإإ عدي وجو  أبظاي قضائي خاةج ال ا مي ن يشجع الضحااي عل  تقد  الشكاوى. 
__________ 

 . ١-تقايا مشاو، ا ا ا م الفصح ااامنم  ال ا١٠ث
 .٢٠١٧م ثي األمم ا تحدوم التقايا الداخليم شبارب/يربايا  ا١١ث
 تصدة م ثي األمم ا تحدو تقاةيا شرايي عن ال نف اجلن ي ا تصح ابلنكاعا . ا١٢ث
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 رلحي الريت تنشر  مج منرا   وي تقد أإ اجلنراو برم مج الغالبجمري ال ظمر  مرن اجلماعرا  ا  -64
اتا  أو عنرردما ء انشررتبمررن الاعرراو الفررونأبجمني الرر ين ياتكبرروإ ال نررف اجلن رري أثنررا أيضرراً النرركا،م و 

حااي  اضرا الضرتيصا يوإ أب راء ويتجمرا  مج م راةا  الرتترال الاعرو . ومج تثرق مرن الران م 
اً جرداً ة ة  اً عجمري أمرا لالاتصا  اجلماعي. ويبق  الصرول علر  ا  راعدو ال،بجمري والنف رجمي انجتما

 ك الضايي. خاةج ا اات
م  شررررن الررررائجمن ترررروا ياا مبررررو الوترررردو ا شرررررتتي للترررردخح ٢٠١٧تكيااإ/يوأبجمرررر   ١4ومج  -65

تالرري  6٠ ٠٠٠وق أإ اً ال ررايع وقمررع ال نررف اجلن رري الرر   ي ررتردأل الن رراء واأل فررالم مشررق 
يت . وت رررر   الوترررردوم الرررر٢٠١4عنررررف ضررررد الن رررراء واأل فررررال تاأبررررا قررررد أتصررررجما منرررر  عرررراي 

 رراة مرروا  أب رراءام وق ت كيررك و ١٠م   ررف مررن الشررا ي والرردةم ثمررنرم وضررااً ضررام، ٢٩ تضررم
  . جما الوس، نع تدوا وقمع ال نف اجلن ا  واأبتراتا  تقوا ال،فح مج وروةيي أيايق

و جمررا  أب ررائجمي عرردو خررالل الفرررتو ا شررمولي ابلتقايررام  مقاملرري ا  ررتقلي اابررقو ووا ررلا -66
  رررري ي مج ا قااباصرررروص و جمرررري أب رررروي و/اة  عمرررررا.  وقوتشررررججمع مبا ةاهتررررام و عرررروو الشرررراتاء 

 ي. وتدةيبجم اليت استحدثا أأبش،ي تدة  الدخح وتنظم أأبش،ي ت لجممجمي مال ام ي مج ابأبغي
ويجمما يت ل  اب عراءا  انسرتغالل وال نرف اجلن رجمني علر  يرد القروا  الدولجمريم يبردو أإ  -6٧

 ل ديردوا ان الر أعقرا  مج ا تحردوم األمرم وم ثي ا تحدو ل مم ال اي األمني ات باالتدامق اليت 
 ا  رتقلي اابرقو ترظوتال. ووقائجمري ةا عري آاثة هلا تاإم  ٢٠١6و ٢٠١5 عامي مج عنرا أ ملغ اليت
ع  اة . وتشرررجومرررا أ   وق اً قل مرررا تاأبرررا علنجمررري وة ة  جايررراالررريت أ   التحقجمقرررا  أإ ذلرررك مرررع

  التحقجمقرا ايعت رعلر   الردول تشرجع تمرا  مللضرحاايالشاتاء عل  وويح م اعدو قضائجمي ي الري 
 وتقد  اجلناو وق ال دالي. 

 ا تحردو األمرم منظمري ير  متح رني ا ت لقري ال راي األمرني ابسرتاتجمججمي ا  تقلي اابقو وت ت ا -68
علرررر   الرتتجمرررركالرررر   يررررردأل وق  هلمررررام والتصررررد  اجلن ررررجمي وانعتررررداءا  اجلن رررري انسررررتغالل نررررع 

 . ا١3ثللضحجميال لجما  للمصلحياً توخجماريضااة وال ايي وا وايقي ا  تنقوم  الضحاايم ويقاً  با ئ عدي

 الطفل وضع -واو 
خرالل التصراعد  مقراتلنيأيا   األمم ا تحدو موجو  /اي و مج انجمد األ فرال واسرتخدامرم  -6٩

وإ لرر ين ن يكالررااأل فررال  عررد أإ  تن ررجم  الشررؤوإ اريأب رراأبجمي مكتررإ ويقرردةال نررف.  ألعمررالاألخررق 
 ٢٠١4 يعرا منر  عرنرم أيراج  فرح ٩ ٠٠٠ مرني ومرن.  فرح 5 ٠٠٠و 4 ٠٠٠ مرني يررتاوحاندين 
  ررتفدي اثالجموأبجم ررجمفام  لل،فولرري ا تحرردو األمررم منظمرري وق مث انجتماعجمرري الشررؤوإ و/اةو وق وس ررلموا

 .اري ماج ريعا و متكامح ماةم  من أبصفرم ون
مشررررايي أو محررررالني أو س رررر او أو اً أو  ةوعرررر تااسرررراً واسررررتما اسررررتخداي األ فررررال مقرررراتلني أو  -٧٠

اضروإ لالخت،راأل يت  يضراً أ الف رونأبجمنيجواسجمن أو َخَدَي منا/ل أو ةقجمقراً جن رجماً. وقجمرح وإ األ فرال 
ًي  اشررررجمي يديررررابالرررريت ت،الررررإ  ابنتررررام أأبرررريتمجملجمشررررجما   سررررجمما نعلرررر  أيررررد  اجلماعررررا  ا  ررررلحيم 

 ري الا سااترم. 

__________ 

اأبظررررا تقايررررا األمررررني ال رررراي عررررن الترررردامق ااا رررري للحمايرررري مررررن انسررررتغالل وانأبترررررام اجلن ررررجمني  يرررر  جديررررد  ا١3ث
 ا. Projet Mappingالفصح ااامن من تقايا مشاو، ا ا ا  ثمن  ٧ام والبند A/71/818ث
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 ترررت   الررني ذلررك ترر  تاأبررا  الرريت الشرر بجميم اجلبررري وق ررام ٢٠١٧مررايو /أاية ١3 ومج -٧١
اً توججمرر مق رااً  ناجملنردي األ فرال م ر لي مشر إ ا تخصصري ا تحردو األمرم مؤس را  مع ال مح مج

  رراعدو  واهترراق  ررفوأل مج األ فررال بويرري و ديررد األ فررال انجمررد عررن التوقررف قا هتررا وق ي،لررإ
 األمم ا تحدو. 

 والثقافيةاحلقوق القتصادية والجتماعية  -زاي 
عل  األقالجمم الريت  ترو   سجم،اهتاا  لحي مج الوس  والشاا لب    اجلماعا  اأبتشا  -٧٢

 وتررالأل أ ىو . لاعررو اوالرتتررال  ولا ررد ال،رراا التجاةيرري معلرر  الثرراوا  ال،بجم جمرري الائجم ررجمي ويبرررا
 قوالن،رراا  ا متلكررا  وترردمق األمررالم والنرررإ ومررا مررم عررن ذلررك مررن موجررا  تشررايد واسرر ي

 مج  مالوسرر، يايقجمرراأ جبمروةيرري ا  نجمرري اارررباء جلنرريووا ررلا  مكيررد مررن الفقررا مج أوسررارب ال رركاإ.
والر بإ وا را،  اجلماعرا  ا  رلحي ابألسرلحي اباراة تنديردباام S/2016/1032ث النررائي تقايابا

جمررررري لد قاا اوا خررررردةا  ارررررق ا شررررراوعيم وتررررر لك ابلجمرررررواة م عررررررب تررررردو  وروةيررررري الكوأبغرررررو 
 الضرراائإ ْبجمررراوجَ  ال،رراا علرر  تررواجك ا  ررلحي عررا وق ذلررك وقامرري اجلما أضررفالكررامقوإ.  أو

ا رررا،م  ة وجرررام ي نررراجم والتجرررامج ا نرررا   الواق ررري  رررا سرررجم،اهتام م رررترديي خص جمصررراً عمرررال ا
 وم اقلًي تايي تنقح ال لع واألشخاص. 

مرن أجرح انأبت راش  تثرقو  تدامقال الي تتضمن  اءتاأبا اا،ي الو نجمي لإلأب اش ومن  ووذا -٧3
 ترا  أمهررا  ألسربا  أتخرا قد التدامق ب ه تنفجم انقتصا   جلمروةيي أيايقجما الوس، م يإإ ب ه 

 تقرد ي  قجمر  وعردي األمرن اأب رداي وق ابلنظرا اقتصرا يي  أبشر،ي انض،ال، مج نوا  تثماي ا اوني
 مررن 4٠ ا اتبرري الوسرر،  أيايقجمررا وروةيرري و تررح. الف ررا  ومكايحرري ا الجمرري اري اةو شررفايجمي مج ي ررْ تا
 . ا١4ثملداً  ١٧6 أ ح من ال اا م توى عل  ١5٩و أيايقجمي  ولي 5٠ أ ح من الف ا  تجم 
مج الررد مررن جاذمجمرري األسررلحي ووكررني اً ةئجم ررجماً األأبشرر،ي انقتصررا يي عنصررا ويظررح ت،ررويا  -٧4

ف رررح ما  رررلحي  وق اجلماعرررا  ي ررردي وإالنرررا، مرررن تقرررديا منرررايع ال رررالي. يال ديرررد مرررن الشررربا  
اسري لتشرغجمح لر  ةسرم سجمالاجري وق انأبكبرا  ع وورن  الب،الي وانيتقاة وق الفراص انقتصرا يي. 

 ت ررك/ حعمررا يرراص ،ي تقرروي علرر  تثايرري الجمررد ال املرري مررن شرر يا أإ تررويالشرربا  وانضرر،ال،  أبشرر
 اليت است حدثا مج اادمي ا دأبجمي.  تلك
 تظررح انجتماعجمرري األساسررجميم خا رري الت لررجمم والصررحيم اارردما وارردة اريشرراةو وق أإ  -٧5
ا رو فني  قونيتقراة موجو و أو اق تايجمي وق تد م جمد خاةج ابأبغي م بإ الوضع األمين وا اق
نق الهتررا لررك خررالل تذوتشررايد ال رركاإ الواسررع الن،رراا. وقررد نتظررا اابررقو ا  ررتقلي  اهلجماتررحأو 
 . مقاو مجو  أومومج 
ال رام م  ترح ال ديرد مرن ا رداة،  سجملجمكاون تكال اجلماعا  ا  لحيم خا ي ائتالأل  -٧6

ل ال نررف وانعتررداءا  الرريت نسررتخدامرا م  رركاا  أو قواعررد. وت  ررا و أعمررااً أو اتتلترررا مررؤخا 
 .ا١5ثتاتكبرا اجلماعا  ا  لحي مج ا داة، وتوالجمرا للخ،ا سالمي التالمجم  وا  لمني

__________ 

 .www.transparency.org/country/CAFت إ منظمي الشفايجمي الدولجميي اأبظا  ا١4ث
-www.hrw.org/fr/report/2017/03/23/pas-de-cours/quand-les-groupes-armes-utilisent-occupentاأبظررا  ا١5ث

des-en-republique. 
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 اإلفالت من العقاب والعدالة النتقالية مكافحة -رابعاا  
تظررح اابررقو ا  ررتقلي ت تقررد أإ مكايحرري ارييررال  مررن ال قررا  عنصررا أساسرري مج تررح  -٧٧

 لمحكمرريل الف لرري اريأبشرراءمج  َ قرر  الرر  يقجمررا الوسرر، . وتاتررإ ابلتقرردي األ/مرري مج وروةيرري أيا 
 ايري اً عن أسفرا ألإ اجلماعا  ا  رلحي ن تركال تتحرام وت جمر  ي را  وأعاما. ااا ي اجلنائجمي

 عرردي و/اء ابل ررخ و وإ ت ررجمإ أو ةقجمررإم م ررب بًي الاعررإ والرردماة والفوضرر . ويشرر ا ال رركاإ 
وعررررردي  ررررراتمترم علررررر   ترررررد  للم رررررؤولني عرررررن ال نرررررف مج  رررررفوأل اجلماعرررررا  ا  رررررلحي وضرررررع

الضرراوة  اترراذ الترردامق الال/مرري للتحقجمرر  مج اجلرراائم الرريت اةتكبوبررا  وإ مكيررد مررن  ومررنجرراائمرم. 
التررر خق وريلقررراء القررربُ علررر  اجلنررراو. وينبغررري لرررو/اةو ال ررردل أإ تضرررع تررردعجمم ومكررراة  اهلجم رررا  

علرر  قائمرري أولوايهتررا وأإ تكفررح خا رري الوجررو  الف لرري لل ررل،ا  القضررائجمي مج القضررائجمي الو نجمرري 
 القضررااي مج للبررااجلل ررا  الرريت ت قرردبا احملرراتم  عقررد ايا رردإ الرريت أ ويِّررد  ولجمرررام ومررن مث اأبتظرر

وديررد ونيرري احملكمرري اجلنائجمرري ااا رري مررن  مج أيضرراً لل ررل،ا  أإ تنظررا  و كررنواجلنائجمرري.  ال ا يرري
 شاةو قويي وق أيا لن تتواىن مج م اقبي مقرتمج اجلاائم الالجمي. أجح وةسال و

 أيايقجمرررا وروةيررري وق األخرررقو /ايةهترررا أثنررراء ا  رررتقليم للخبرررقومرررن النرررا،  ال ديرررد وأعرررا  -٧8
 جراائم أو اريأب راأبجمي ضرد اجلراائم أو الرا  جراائم عرن عفروعن خماويرم من أإ  لبرا   الوس، م
قرررد تكررروإ ق ررردما خرررالل مفاوضرررا  ال رررالي. وأو رررا ال رررل،ا  الررريت قاملتررررا  اجلماعجمررري ارياب و

 علرررر  عكمرررررا أتتجمررررد علرررر  والرب رررراإم والكومرررري الدملوماسرررري ال ررررلك يجمرررررا  ررررا ماابررررقو ا  ررررتقلي
 ضرررد اجلررراائم أو الرررا  جررراائم عرررن لل فرررو ومكاأبجمررري أ  واسرررتب ا  ال قرررا  مرررن ارييرررال  مكايحررري
 الدولجمري وانتفاقجمرا  والدسرتوة ابأبغي منتدى  خاجا اً ويق جلماعجميما ارياب و جاائم أو اريأب اأبجمي

 .الوس،  أيايقجما وروةيي علجمرا  دقا اليت
 ضررحااي لرر تاى الثررا  الجمرروي ٢٠١٧مررايو /أاية ١١ مج الوسرر،  أيايقجمررا وروةيرري وأتجمررا -٧٩

 أمراتن مج الكبوة من وتلجمالً  الكومي أعضاء من وال ديد الو/ةاء ةئجمن موضع وجم ك ال   النكاعا 
 .ابأبغي مج لل تاى

أجررح ال دالرري وانعرررتاأل ابلضررحاايي  مررن ا تخرر ووتاتررإ اابررقو ا  ررتقلي هبرر ه الترردامق  -8٠
مرررن خرررالل  سرررجمما ن انأبتقالجمررريم ال دالررريوينبغررري ت كيرررك بررر ه التررردامق  خررراى مج و ررراة اسررررتاتجمججمي 

 وأبشاء جلني القجمقي وا صاليم والفا، عل  ال جال م وتشجمجمد أبصإ ت تاة .

 اخلاصة اجلنائية احملكمة -ألف 
         توا رررررلا األعمرررررال الاامجمررررري وق وأبشررررراء احملكمررررري اجلنائجمررررري ااا ررررري. يفررررري تررررراأبوإ الثرررررا / -8١

 تحردو واجمللرن األعلر  للقضراء ا ؤلفري مرن ممثلرني عرن األمرم ا مم اختاة  جلني الفرا/٢٠١٧ينايا 
مررن وروةيرري الكوأبغررو  موتجممبررا موأبتررا/يين توسرراإالقاضرري ال  رركا   ممج وروةيرري أيايقجمررا الوسرر، 

 ١4للمحكمرررري اجلنائجمرررري ااا رررريم وبررررو اختجمرررراة أقرررراه ماسرررروي ة سرررري مج اً عامرررراً مرررردعجم الد قاا جمرررري
 ٢5روةيي أيايقجما الوسر،  مج . وم د ت جمني ا دعي ال ايم ال   و ح وق و٢٠١٧شبارب/يربايا 
 من وموةتجمنا ياسوا.  واألخاى ياأب جميم ع جمنا قاضجمتا  قجم   ولجمتاإ ثوتدامها ٢٠١٧أاية/مايو 

اابررقو ا  ررتقلي عررن قلقرررا مشرر إ  وأعامررا.  لجمررنيأاية/مررايوم ع ررني مخ رري قضرراو  5ومج  -8٢
 ا لفرا    اجلري خا ي مالقائمي الو نجمي منعدي وجو  قاضجما  من مني من وقع علجمرم انختجماة 
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ا اسرررروي الررررو/اة  ا شرررررتم ا ت لرررر   ٢٠١٧شرررربارب/يربايا  ٢3مج  عابل نررررف اجلن رررري. وو ق رررر ا اتب،رررري
نختجمررراة ضررربارب الشرررا ي القضرررائجمي الرررو نجمني. وأبشرررا  اللجنررري اختصا رررا  ضررربارب  جلنررري أبشررراء 

 سرجم جاىلتقرد  ال،لبرا ي و اً يائجمراً موعرد ٢٠١٧تكيااإ/يوأبجمر   ٢الشا ي القضرائجمي وترد   يروي 
 األمرم م ثري ووضر ا. ٢٠١٧يولجمر  /وو/ مج ال،لبرا  تلق ري ا توقرع ومرن م دئر ي وا قرامال  الفا/

اسرررتاتجمججمي أمنجمرري شرراملي  بررا  احملكمرري اجلنائجمرري ااا رريم وترر لك  علرر   تررو  أمنجمرري خ،رري ا تحرردو
 للمو فني الائجم جمني مج احملكمي وأماتن وقامترم.

يرركال يت ررني علرر  احملكمرري ق،ررع مااتررح عرردو قبررح مرردء أعماهلررام  ررا مج ذلررك ا  ررائح  ون -83
 ضرربارب وتو جمررف آخراينم قضرراو وتو جمررف ا  جمذنرنيم احملررامني أت ررا  و يرعمبنابررام  متجديرردا ت لقري 
 .وتدةيبرم القضائجمي الشا ي

 اآلليات غري القضائية واملصاحلة  -ابء 
تررراأبوإ   ٢١و ررراة اا،ررري الو نجمررري لإلأب ررراش ومنررراء ال ررراليم أعلرررن ةئرررجمن اجلمروةيررري مج  مج -84

اابرررقو ا  رررتقلي مرررن  نرررااأب،رررالا اللجررراإ احمللجمررري لل رررالي وا صرررالي. ووك   ٢٠١6األول/ ي ررمرب 
مررررني  ا صررررالي  قجمرررر الرررريت ت رررر   وق  ماPK5مقاملرررري أعضرررراء جلنرررري مقا  رررري ابأبغرررري الثالثرررري ثترررري  

 أبشر،ي لتحقجمر  التماسرك انجتمراعي ةارم ايتقاةبرا وق  وتقروي ا نا/عا م ومنعلجمي اجملتم ا  احمل
ا  ررررردا  الال/مررررري. وعلررررر  الشررررراتاء الررررردولجمني أإ يررررردعموا بررررر ه ا برررررا ةو الكومجمررررري الررررريت أأبشررررر   

جلنرري أخرراى مج خمتلررف احملايظررا م  ١4جلنرري  لجمرري لل ررالي وا صررالي وت،رر  ريأبشرراء  ١٢ ابلف ررح
 ا اج جما  الدينجمي وعمح الكعاما  التقلجمديي. وت لك مبا ةا  

التردامق ري مراج ا  رلمني جب رح األعجمرا  اريسرالمجمي ة)جمريم لكرن  م رُواتر   الكومري  -85
مكيررد مررن اجلرررو  لضررماإ وثجمررح أيضررح ل قلجمرري ا  ررلمي مج الرب رراإ ومج وجمررع اهلجم ررا   مرر لجيررإ 

 ال امي. 
ال ديررد مررن الفرراعلني مج اً ملموسرراً أإ يرردعما  عمرر اً أيضررالكومرري واجملتمررع الرردوؤ  وعلرر  -86

 ولت كيررك انجتمرراعي والتماسررك وا صررالياجملتمررع ا ررد  الرر ين يقرتترروإ مبررا ةا  مبتكرراو للوقايرري 
اابقو ا  تقلي ب ه ا نظما  علر  موا رلي جرو برا وتوسرجمع  وتشجعتقوا اريأب اإ ومحايترا. 

 أب،اقرا لتشمح منا   البلد الداخلجمي.
ضررررد  الررررا  واجلررراائمِّ  ارياب و اجلماعجمرررري وجررراائمِّ  جا ررريِّ   نررررع الو نجمررري اللجنرررريويتمثرررح  وة  -8٧

أشكال التمجمجمك وا  اقبي علجمرا مج  ديد األسبا  وال الما  ا نب ري واريسراي مج  اريأب اأبجمي ووجمعِّ 
بررقو اا  اترردعجمم عملجمرري ا صررالي مررن خررالل تنظررجمم منتررداي  لل ررالي ومبررا ةا  أخرراى. وشررج  

الف ررا   وجمررع وعرري ترر تي وأإوخاي،رري  ايقرررا  ا  ررتقلي اللجنرري علرر  أإ ت ررا أل مرردوةبا وتاتجمبترررا
 انجتماعجمي ابلوقايي من ال نف. 

 وخربائررا ا نرا   مج مااسرلجمرا وشربكي اريأب راإ تقروا أجرح من  حفجموإوتنظم شبكي  -88
 ري ررررال،الصررررحايي وانتصررررال مج اررررال  و ررررد و ال ديررررد مررررن األأبشرررر،ي ا بتكررررا   واضررررجمع ا  نجمررررني

مج وأبشاء احملكمي اجلنائجمي ااا ي أو الو ول وق ال دالي أو  وة  أ تا/ ال  ال كاإ عل  التقدي 
  ررتجدا   وا شررا ين الالج ررني ريمررالل أو لجمرريالضررحااي مج سررجماا األةترراإ األةم رري لل دالرري انأبتقا

وروةيررري أيايقجمرررا الوسررر، . وت رررتح  بررر ه ا برررا ةا  ا كيرررد مرررن الررردعم التقرررين وا ررراؤ واللوج ررريت 
 م دا  انتصان  ووسائح النقح.  سجمما ن البلدمت مجممرا مج  لتح ني
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اً جررررررا يقرررررردي  الرررررر   ا ا ررررررا  مشرررررراو، تقايررررررا ٢٠١٧أاية/مررررررايو  3٠مج اً وع رررررراو ة)جمرررررر -8٩
  ١وا اريأب ررراإ والقررراأبوإ الررردوؤ اريأب رررا  الررريت اةت كبرررا مج الفررررتو مرررن لالأبتراترررا  اجل رررجممي لقررر

وق  أشرراة. وترراإ الررن األمررن ٢٠١5ترراأبوإ األول/ ي ررمرب   3١وق  ٢٠٠3ترراأبوإ الثا /ينررايا 
ا ابعتبرراةه وترردى ا ررراي ذا  األولويرري لب ثرري األمررم ا تحرردو ٢٠١6ث٢3٠١برر ا ا شرراو، مج قررااةه 

 ا شرراو، ُيصرراأإ  أيضرراً مت كيررك تقرروا اريأب رراإ ومحايترررا. ومررن ا  ترركي مج سررجماا ونيترررا ا ت لقرري 
آلجمررا  ال دالرري انأبتقالجمرري القائمرريم ويقرررتح اسرررتاتجمججمي تبحرر  وأبشرراء آلجمررا  ريتقرراا الرر م وجرررب 

 اجلنائجمري للمحكمري ا قبلي للتحقجمقا  األولويي ذا  احملاوة وُيد  التكااةم عدي وضماإ األضااةم
 .ا١6ثااا ي اجلنائجمي للمحكمي للمالتقا  اسرتاتجمججمي ةسم مج وي رم ااا يم

وجراء مج التقايررا ا رر توة أإ مرن الضرراوة  و خررال   ررجمنا  تثرقو علرر  الظرراوأل األمنجمرري   -٩٠
 علر  تردةجمال علر  قرويي ير  اتبرا،تي اا  عملجمي ال دالي انأبتقالجمي مج جو من اهلردوء. وينبغري 

 ا شرررا ين ااموشررر وينبغررري األولرررواي م مرررن األمرررن قررروا  وت،ررررق القضرررائجمي ا التقرررا  تكررروإ أإ
مج تنفجمررر   اً يررروة  لشررراو،اعلررر   ال رررل،ا  وتشرررجذعمج عملجمررري ال دالررري انأبتقالجمررري.  والالج رررنياً  اخلجمررر
تمرررررع ا رررررد  وتنمجمررررري قررررردةا  اجمل ال رررررجال م مج الفرررررظو  التوثجمررررر  ت كيرررررك مثرررررح  ضرررررقييم أأبشررررر،ي

التوعجمرري علرر  و التشرراوة واجلم جمررا  ا  نجمرري ابلضررحاايم ووأبشرراء مرراةم  لمايرري الضررحااي والشرررو م و 
 الص جمد الو ين مش إ ال دالي انأبتقالجمي. 

 سرجمما ن القضرائجميم ارق انأبتقالجمري ال دالري آلجمرا  عرن عردو تو رجما  أيضراً  التقايا ويقدي -٩١
ونيرري واسرر ي  ي احملتملرريجلنرري القجمقرري وا صررال مررنح أبرر  ينبغرري  ويرر ت االقجمقرري.  عملجمرري البحرر  عررن

خيرري  ايررد. سررا   ة  تشررمح وثبررا  الوقررائع و ديررد األسرربا  اجل ةيرري للنكاعررا  واألتررداام وويرراا 
ل دالرري ا وقامرري ويالتررظ أإ جلرراإ القجمقرري ينبغرري أن تكرروإ بجم ررا  قضررائجميم ووإ تاأبررا ت رررم مج

 التصالجمي. 
اً للحقجمقرررري مو ررررفرا عنصررررا  جلنرررري وأبشرررراء عمرررررا  وقاابررررقو ا  ررررتقلي  أشرررراة وسررررب  أإ  -٩٢

ء مشررراوةا  ام   جررراامج اسررررتاتجمججمي ال دالررري انأبتقالجمررري. وتاأبرررا أو رررا مج تقايابرررا ال ررراً أساسرررجم
اتكيرري مج ماي مكاأبرري لتمحررجم  النظررا قبررح وأبشرراء اللجنرري ا رر توةو وويررالء الضررحا ومواضررجم جميواسرر ي 

ي األمن والماير جمي تويق مه ذت ا تصو ة آلجما  ال دالي انأبتقالجمي ووض را موضع التنفجم . وتاأبا 
الرريت   تررا  اجل ررجمميمج قضررااي انأبترا  مشرررا هتم اري نءللضررحااي والشرررو   جمرر  يشررجذ وإ علرر  

 علجمرا. اً أو شرو  ااي هلتاأبوا ضحا
 متفرراب م ا  رراوأل الوسرر، م أيايقجمررا وروةيرري مج لل ررالي األخررق ال جماسرري انتفرراا ويررن  -٩3

 اًمشرررا  ١٢وأبشرراء جلنرري للحقجمقرري وال دالرري وا صرراليم مرردو ونيترررا  علرر  أيضرراً  وجيجمررديوم - سرراأبا
جلرررب وال فرروم ووعررا و و مرراج تقرردي تو ررجما  وق ةئررجمن اجلمروةيرري عررن "ا  اجلرري التقلجمديرري لرران  ا

ال  رركايي وأ   ابرام وارييررااج عرن ا قرراتلني احملتجركينم واعتمررا  قررواأبني  - قرا و اجلماعررا  ال جماسرجمي
 . ا١٧ث"الو نجمي ا صالي مش إ
ويجممرررا يت لررر    ررر لي ال فررروم  ررر  اابرررقو ا  رررتقلي وجمرررع األ رررااأل الفاعلررري ا شررراةتي مج  -٩4

 تقجمقجمريم عدالري مرنأيايقجما الوسر،   وروةيي موا نو ا ينشده  التضحجميجرو  ال الي عل  عدي 
__________ 

 .https://minusca.unmissions.org/droits-de-l’hommeاأبظا  ا١6ث
  .٢٠١٧تكيااإ/يوأبجم   ٢٢وجيجمديوم ال   أتجمح وق الن األمن مج ةسالي مؤةخي  - تفاب م ساأبا ا١٧ث
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الررردوؤ  اجملتمرررعمج البلرررد. وعلررر   لل نرررف اهلجمكلجمررريبرررو أترررد األسررربا   ال قرررا  مرررن ارييرررال  ألإ
والكومي أإ ي ت اا  ظا أ  ومكاأبجمي لل فو عن جراائم الرا  أو اجلراائم ضرد اريأب راأبجمي أو جراائم 

ابأبغرري والدسررتوة وانتفاقجمررا  الدولجمرري ا صررد ا علجمرررا.  منترردى  خاجررا اً قررارياب و اجلماعجمرريم وي
 اقرتيرروا أيررم ي ايرروإ مررن جلمجمررع وينبغرري وال دالرريم القجمقرري مررن يررتمل جيررو/ أل  شررخ  أإ  ون

برو الرثمن  وبر امشجمني أإ يتحلوا ابلشجاعي عل   مح م ؤولجمترا أمراي األمري والضرحااي.  أعمانً 
 ال   ينبغي  ي   مقامح ال فوم ومن ش أب  أإ ي رم مج ا صالي وال الي. 

 السجون وإدارة القضائية اإلدارة -جيم 
 مج ا رررو فني ا رررؤبلني ومج ا رررواة  ا ا يررري.اً وي رررا  أبقصررراً يررركال النظررراي القضرررائي قا رررا  ن -٩5

ع والقضرراو مج وجمرر احملرراتم ال ررل،ا  ريعررا و وأ ملغررا اابررقو ا  ررتقلي ابجلرررو  اجلاةيرري الرريت تبرر هلا
 3و ملجمررري كمررري   ٢4و اسرررت ناألم  ررراتم 3ث 3٠ أ رررح مرررن كمررري  ١8أوررراء البلرررد. وعرررا   

جل ررري  ٢3 وع قررد . ابأبغررري خرراةجاً قاضرررجم 6٠ مررن أتثرررا ويررد رراتم متخصصرريا وق ال مرررحم وأ  
ي مج ضوء اأب دا م ه احملاتهل  ليالف األ اء. ون يكال يت ني تقجمجمم م توى األقالجمم  كمي متنقلي مج

 األمن وعدي وجو  سجوإ خاةج ابأبغي.
وا ي رررد ال ديرررد مرررن القضررراو م رررد وق و رررائفرم م ررربإ التحرررداي  األمنجمررري واللوج رررتجمي.  -٩6

 وا .   ثالا سنجل ا  جنائجمي من عقديفي مواةم عل  سبجمح ا ثالم ُيول اجما  القضاو  وإ 
م وبرررري األوق منرررر  وررررو مخررررن ٢٠١5اجلنررررااي  مج عرررراي يب ررررد اجلل رررري األوق حملكمرررري  -٩٧

  أيلررررول/ ٢6آ /أا رررر،ن وق  ٢6 عرررروى جنائجمرررري مج الفرررررتو ا مترررردو مررررن  55سررررنوا م ة ي ررررا 
م وبرررري تت لرررر   رررران  قتررررح وااتصررررا  ويررررإ و مررررا علرررر  القتررررح وتجمررررا/و اررررق ٢٠١6سرررربتمرب 
أإ ت قرد بر ه اجلل را   اابقو ا  تقلي ال رل،ا  القضرائجمي علر  وتشجع. ا١8ثألسلحيمشاوعي 

 ابأبتظاي  كايحي اأبتشاة الش وة ابرييال  من ال قا  مج البلد. 
         آذاة/ ٢4ابعتمررررررا  قرررررراأبوإ القضرررررراء ال  رررررركا  مج اً اابررررررقو ا  ررررررتقلي علمرررررر وأتا ررررررا -٩8

. اقرتيوبررررايت اجلرررراائم وا خالفررررا  الرررر عررررنم وبررررو قرررراأبوإ جيجمررررك مالتقرررري ال  رررركايني ٢٠١٧مرررراة، 
 ا القاأبوإ عل  أب،اا واسع وت،بجمق . أبش عل وتشجع 

  جمد  عل  سجمما نم ثي األمم ا تحدو ا  اعدو التقنجمي وق ال ل،ا  القضائجميم  وتقدي -٩٩
ألإ  ال رررل،ا  القلررر  م رر لي الفصرررح مررني وتثرررق. القاأبوأبجمررري ا  رراةأل تنمجمررري اررال مج القررردةا  منرراء

 منا إ سجماسجمي.  أيضاً مج ا ائي من القضاو مج البلد يشغلوإ  ١٧أتثا من 
 خراةج ال جوإ وق انيتقاة يجمرا  ا تبقوم   داي  بنام /الا ما ال جوإم و اةو وعن -١٠٠
الغررر اء  جمررري لترررويقتفايررري ا جمكاأب  وعرررديو ررراوأل انتتجرررا/ ا كةيررريم خا ررري م ررربإ انتتظرررا،  ابأبغررري

  مواة. مجال جناء سوء التغ يي مج م ُ ا نا  م تما بي الال  وي ا للمحتجكين. 

__________ 

 .٢٠١٧بجمومن ةايتن ووتشم "جاائم قتح  وإ عقا "م وو//يولجم   ا١8ث



A/HRC/36/64 

19 GE.17-12914 

 والتوصياتالستنتاجات  -خامساا  
 الستنتاجات -ألف 

منررذ التقريررر األخررري والعررر  الشررفوي اا شررديداا لقررد ترردهورت احلالررة األمنيررة ترردهور  -١٠١
اجلماعررات املسررلحة الررر تسرريطر اآلن  بَتقررد م رلرر  واقرر ن، ٢٠١٧املقرردم يف ارارامررار  

يف الوسط واجلنوب. وتالحظ اخلبرية املسرتقلة أن اجلماعرات  ١6أصل  مناا إقليم ١٢على 
املسلحة يف تل  املناطق تقتل وتنهب وحترق املنازل ومتنح نفسها سلطات سريادية، ارا فيهرا 

 تعوزمهرا تكراد اللتني على مرأى من الدولة وبعثة األمم املتحدة إقامة العدل وجيب الضرائب،
ومررن  بكاملهررا الفرر ة هررذ  خررالل األمنيررة األوضررا  ترردهور مررن وحررذرت. رلرر  جتررا  احليلررة

تشجع األوضا  األمنية مروففي  ولالتأخر يف الستعادة الفعلية لسلطة الدولة خارج ابنغي. 
القطا  العام على العمل يف بعض املناطق الر تسيطر عليهرا مجاعرات مسرلحة، األمرر الرذي 

 . يستبعد أي إمكانية للتقدم حنو سيادة القانون
خريطة طريقها وخطرط  جبهود السلطات من أجل تنفيذاا وأحاطت اخلبرية املستقلة علم -١٠٢
القطاعيررة، وكررذل  اإلصررالحات املاسسررية املعتمرردة. بيررد أبررا تالحررظ أنرر  برردون وقررف  عملهررا

 األصرررلية مرررواطنهم إىل وعرررودهتم القتترررال ونرررز  سرررال  اجلماعرررات املسرررلحة وتسرررريح عناصررررها
 املبذولرررةوإعرررادة إدمررراجهم، سررريكون مرررن غرررري الرررواقعي العتقررراد خن التررردابري العاجلرررة األخررررى 

 حقيقي.  أجل حتقيق سيادة القانون والعدالة والنتعاش القتصادي ميكن أن يكون هلا أثر من
وتشرررجع اخلبررررية املسرررتقلة قررروات حفرررظ السرررالم التابعرررة لبعثرررة األمرررم املتحررردة علرررى  -١٠3

جهودهررا حلمايررة املرردنيني مررن هتديرردات اجلماعررات املسررلحة املتعررددة الررر ترتكررب تكثيررف 
انتهاكات. ول تزال العديرد مرن منامرات اعتمرع املردل تطالرب حلبراء احلارر املفررو  علرى 

ً رةا رلر   الرربقصرور احلمايرة الفعالرة  توريد األسلحة للقوات املسرلحة ألفريقيرا الوسرطى، مر
بعررض الكتائررب ابلتواطررا مررع اجلماعررات املسررلحة.  ومتهمررة املتحرردة، بررلاألمررم  بعثررةتوفرهررا 

وسبق للخبرية املستقلة أن شددت على أمهية إجراء إصال  جذري لقطا  األمن واسرتهالل 
املسرراولني عررن النتهاكررات اجلسرريمة يف  توفيررفترمرري إىل ضررمان عرردم  قُّررقعمليررة مراقبررة وحتَ 

 ساول ومجهوري ودميقراطي. القوات املسلحة من جديد، وإنشاء جيش م
وتعتقررد اخلبرررية املسررتقلة أن مكافحررة اإلفررالت مررن العقرراب عنصررر أساسرري يف حررل  -١٠4

بعيررد اذررار ترردابري ملموسررة  أمررداألزمررة يف مجهوريررة أفريقيررا الوسررطى. وينتاررر السرركان منررذ 
ًهنلسررتعادة سرريادة القررانون.  ى أن تعيررني املرردعي اخلرراك للمحكمررة اجلنائيررة اخلاصررة علرر ويرر

 والقطررعامللررح اآلن جترراوز هررذا اإلعرراز وجعررل هررذ  احملكمررة تعمررل  ومررنهررذ  اجلهررود ممكنررة. 
مررع املمارسررات السررابقة الررر كانررت جتررنح إىل غررض الطرررا عررن أفعررال جمرمرري احلرررب اا بائيرر

 ومكافأة العنف. 
وجيب أل تقتصرر جهرود الوسراطة العديردة علرى احلكومرة واجلماعرات املسرلحة، برل  -١٠5
اخلبررررية  وترررذك رالنسررراء واألحرررزاب السياسرررية يف مجهوريرررة أفريقيرررا الوسرررطى.  أيضررراا  تشرررمل أن

املستقلة خن  ل ميكن إجراء مناقشات مثمرة من أجل السرالم والتنميرة بردون إشررام اجلميرع 
 .الجتماعية الفئات مجيع من للنساء الفعلية املشاركة دونوب
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 التوصيات -ابء 
 ،A/HRC/33/63 انارر) السرابق تقريرهرا يف الرواردة التوصريات املستقلة اخلبرية تكرر -١٠6
مرررن  برردعمخاصررة،  يلرري اررا احلكومررة وتوصررري. التنفيررذ تنتاررر تررزال ل والررر( ١٢٢ الفقرررة

 اعتمع الدويل:
ررة،  مواصررلة ثأا  الشررفافية واحرر ام التزاماهتررا يف جمررال  إطررار ضررمناملشرراركة ّم 

 لالحر ابحقوق اإلنسان، يف مبادرات الوساطة يف النزاعات قصد التوصل إىل وقف فوري 
 وإىل سالم دائم يف مجهورية رات سيادة وموحدة؛ 

 والسرهر واألمن السالم مفاوضات مبادرات مجيع يف املرأة مشاركة تشجيع ث ا 
 السياسرية األحزاب وإشرام(؛ ٢٠٠٠)١3٢5 األمن جملس لقراراا وفق املشاركة، هذ  على

 البلد؛ ومستقبل واملصاحلة السالم مفاوضات يف الوسطى أفريقيا جلمهورية
 اوجرب اخلطررية اجلررائم مقر يف عن العفو بعدم التزامها علىاا جمدد التأكيد ثجا 
 النتهاكرات أو اإلنسرانية ضرد واجلررائم اجلماعيرة واإلابدة احلررب جرائم مثل الدويل، القانون
 هرذ  عرن احلقيقرة معرفرة يف الضحااي حق على جديد من والتأكيد اإلنسان، حلقوق اجلسيمة

 الوسررطى أفريقيررا مجهوريررة شررعب إلرادةاا وفقرر والتعررويض، النتصرراا يف وحقهررم النتهاكررات
ً   الر  اجلمهورية؛ دستور ويف ابنغي منتدى خالل عنها ُع

التعاون مع املدعي اخلاك للمحكمة اجلنائية اخلاصة من أجرل حتديرد هويرة  ث ا 
املساولني عن أخطر اجلرائم الدولية واجلهرات الراعيرة هلرا والشرركاء فيهرا، بصررا النارر عرن 

 العدالررة إىل وتقرردميهم علرريهم والقرربض اإلثررين،وضررعهم واأو انتمررائهم السياسرري أو الررديين أو 
 والقيرررادات املررردل اعتمرررع ومنامرررات السررركان إعرررالم يف اررراموالنت ممكرررن؛ وقرررت أقررررب يف

وتقرد  تردريب مكثرف جلميرع أصرحاب  اخلاصرة؛ اجلنائيرة احملكمرة إنشراء يف ابلتقردم اعتمعية
 املصلحة واملوففني القضائيني واحملامني ونقابة احملامني؛

 حضرررررور أتمرررررني أجرررررل مرررررن الوطنيرررررة القضرررررائية اهليئرررررات إمكرررررا ت تررررردعيم ثبررا 
 الرر اجللسرات انتارام تعزيرز مث ومرن فيهرا، ُنشررت الرر املردن يف الفاعل القضائية السلطات
  واجلنائية؛ العادية القضااي يف للبت احملاكمتعقدها 
الضحااي والشرهود وتنفيرذها دون  حلمايةالصيغة النهائية لس اتيجية  وضع ثوا 

الضرحااي وجرً أضررارهم  وإنصراا ابلشهادة لإلدلءإبطاء للتأكد من توفر الاروا الالزمة 
 األمان؛ من جو يف

وترررية إعررادة بسررط سررلطة الدولررة مررن خررالل إيفرراد مرروففي اخلدمررة  تسررريع ث/ا 
 واجلنسال؛والديين  اإلثيناملدنية يف مجيع احملافاات والتأكد من متثيلهم 

ًى يف ترررويل  زمرررام املشررراريع الرئيسرررية الوطنيرررة السرررتمرار ثحا  ي نرررز  وهررر ،الكررر
 األمررن، قطررا وإصررال   ،األصررلي املرروطن إىل والعررودةالسررال  والتسررريح وإعررادة اإلدمرراج 

 وضررعهايتطلررب  الررراعتمررع الرردويل،  مررن املدعومررة السررالم وبنرراء لإلنعرراش الوطنيررة واخلطررة
واملنسررق جلميررع مكررو  ت الدولررة؛ ومواصررلة  الراسرر  واللتررزام اإلرادة الفعررال التنفيررذ موضررع

جهررود الرردعوة واإلجررراءات األمنيررة لتسررريع عمليررة إعررادة تشرركيل قرروات األمررن اجلمهوريررة 
 املدربة واعهزة يف إطار إصال  قطا  األمن؛
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مبادرات اإلنعاش القتصادي عن طريق إجازة وبدء املشراريع الرر  تشجيع ثربا 
رو  األعمررال واملشرراريع اعتمعيررة  وتطرروير البلررديف مجيررع أحنرراء  تقرروم علررى كثافررة اليررد العاملررة
 عن احلرب؛ وتبعدهمالر ميكن أن تشغل الشباب 

ومحايتها، اا يف رلر   الطبيعية املوارد بب ملكافحة فعالة اس اتيجية وضع ث ا 
 القتضاء؛ عند املت جرين ومعاقبة اإلنتاج ومناطق الطرق أتمنيمن خالل 
 الحتياجرات تلبيرة جلعرل إجرراءات ومرن الردعوةيبذل من جهرود  ما تدعيم ثما 

املترررأثرين  السررركان إىل واحلمايرررة املسررراعدة تقرررد العاجلرررة إىل  احلاجرررةاإلنسرررانية علرررى قررردر 
 يف الالزمررة، الارررواوالالجئررني؛ وهتيئررة اا سرريما املشررردين داخليرر لبتصرراعد أعمررال العنررف، 

مرع مراعراة سربل  ،واملستدام الطوعي اإلدماج إعادة من للتمكني بذل ، تسمح الر املناطق
 احلصول على احلق يف امللكية واملمتلكات؛ 

التعجيرررل برسرررم اسررر اتيجية وخريطرررة طريرررق للعدالرررة النتقاليرررة أتخرررذان يف  ثلا 
 خنشرررطة والضرررطال  ونشرررر ، املرصررراد مشررررو  تقريرررر وتبرررين العتبرررار اجلررررائم القتصرررادية؛

وأتسيس اللجنة التقنية املكلفة حلقامرة جلنرة  النتقالية، للعدالة حمتملة اليات إلنشاء حتضريية
 للحقيقة واملصاحلة؛

الفاعلني من اعتمع املردل الرذين يعملرون مرن أجرل التعرايش السرلمي  دعم ثيا 
 النزاعرررات منرررع ووسرررائلومنرررع النزاعرررات وفض رررها وحقررروق اإلنسررران؛ وتقيررريم وبنررراء القررردرات 

 املزيرد وإنشراء واملصراحلة للسالم احمللية اللجان ودعم تقليدية؛ اليات ةبواسطاا سلمي وفض ها
 داخل البلد؛ منها

جلنررة وطنيررة جديرردة حلقرروق اإلنسرران واحلرررايت األساسررية يف أقرررب  أتسرريس ثإا 
 وقت ممكن وإمدادها اا يلزم من إمكا ت وضمان استقالليتها؛ 

املتخرذة لصراا الشرباب  املبرادرات سريما لمبادرات محايرة الطفرل،  تدعيم ث،ا 
 الذين انفصلوا عن اجلماعات املسلحة؛

الترررردابري العاجلررررة الررررر تكفررررل احلمايررررة واحلصررررول علررررى اخلرررردمات  اذررررار ث،ا 
 ومساندهتم؛األساسية ومساعدة روي اإلعاقات 

اإلسرررا  قرردر اإلمكرران يف تفعيررل الوحرردة املشرر كة للترردخل السررريع وقمررع  ثألا 
ملمار  على النسراء واألطفرال؛ وتقرد  الردعم إىل العيرادات الصرحية احملليرة العنف اجلنسي ا
 تتوخى إاتحة الوصول إىل الرعاية الطبية األولية وجتهيز املراكز. عن طريق سياسة

 ابآليت:  املسلحةاملستقلة إىل اجلماعات  اخلبرية وتتوج  -١٠٧
مجيرررع أعمرررال القترررال واهلجمرررات علرررى املررردنيني، اا حتثهرررا علرررى أن توقرررف فرررور  ثأا 

احلرق يف احليراة  خاصرة املدنيني، حقوق واح امواح ام اتفاقات السالم الر وقعتها هي نفسها، 
حلقرروق اإلنسرران، ويعترًر كررل اا جسرريماا العنررف اجلنسرري انتهاكرر ويعررد  واألمررن والسررالمة البدنيررة. 

  مق فيها؛جرمية حرب لن يُتواىن يف معاقبة  اغتصاب مرتكب أثناء النزا  املسلح ومرتبط ب 
علررى أن حترر م قرروات حفررظ السررالم والعرراملني مررع املنامررات اإلنسررانية  حتثهررا ث ا 

 ُيسرتهدا الرروميكن اعتبار اهلجمات  اا؛وممتلكاهتا وتسمح حليصال املساعدات اإلنسانية سريع
 جرائم حرب؛العاملون يف اعال اإلنسال واملعدات املستخدمة في   ّا
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لتجنيررد األطفررال وتطلررق سرررا  مجيررع اا خن تضررع علررى الفررور حررد توصرريها ثجا 
 األطفال الذين ل يزالون يف صفوفها.

 وتوصي اخلبرية املستقلة بعثة األمم املتحدة اا يلي:  -١٠8
مجهوريرة أفريقيرا الوسرطى يف أترون  إليقا التصد ي حبْزم ألي حماولة  مواصلة ثأا 
القررروات  سررريما ل العسررركرية، قوهترررا تعزيرررز إىل الررردعوة ومواصرررلة ؛مرررن النرررزا  جديرررد فصرررل

 يف والنتشرراراخلاصرة، ومراجعرة اسر اتيجيتها حلمايرة املردنيني ابلنارر إىل انتشرار برار العنرف؛ 
 ومسرررراعدة املسررررلحة؛ اجلماعررررات فيهررررا تتوسررررع أن ميكررررن الررررر واملنرررراطق احلساسررررة املنرررراطق

 الررردويل القرررانون انتهاكرررات عرررن الرئيسررريني املسررراولني علرررى القررربض علرررى الوطنيرررة السرررلطات
 اإلنسان؛ وحقوق اإلنسال
مساعيها احلميدة ودعمها السياسي للجهود الراميرة إىل التوصرل إىل  توطيد ث ا 

وقررف إطرررالق النرررار واتفررراق سياسررري نررر م حقررروق اإلنسررران وإىل احلرررد مرررن نفرررور اجلماعرررات 
وبررررامز نرررز  السرررال  والتسرررريح وإعرررادة اإلدمررراج املسرررلحة عرررن طريرررق الوسررراطات املتنوعرررة 

 وإصال  قطا  األمن؛ 
 العنررف منررع جمررال يف املتحرردة األمررم بعثررة يف املدنيررة العناصررر عمررل ترردعيم ثجا 
 مررن الضررعيفة الفئررات علررى خرراك بوجرر  ال كيررز مررع للمرردنيني، الوقائيررة احلمايررة ترروفري ّرردا

 دعمرراا  القرردرات وبنرراء املبكررر اإلنررذار اليررات بشررأن مشرر كة عمررل خطررط ووضررع السرركان؛
إلعررادة إرسرراء سرريادة القررانون؛ وزايدة دعمهررا للجهررات الفاعلررة الوطنيررة واحملليررة العاملررة الررر 
تسرررعى إىل حتقيرررق التماسررر  الجتمررراعي مرررن خرررالل بر جمهرررا لتمويرررل املشررراريع رات الترررأثري 

 السريع وبرامز التنمية األخرى؛ 
 بسرعة؛ عملها اخلاصة اجلنائية احملكمة تبدأ كي  اإلمكا ت مجيع إاتحة ث ا 
 تنميرررة طريرررق عرررن اإلنسررران حقررروق جمرررال يف املاسسررري التقررردم علرررى البنررراء ثبررا 
 الوطنية واللجنة األساسية، واحلرايت اإلنسان حلقوق الوطنية واللجنة املدل، اعتمع قدرات
 ومجيررع عليهررا واملعاقبررة اإلنسررانية ضررد واجلرررائم احلرررب وجرررائم اجلماعيررة اإلابدة جرميررة ملنررع

 واألعمرررال اللقررراءات علرررى واحلفرررا  التوثيرررق، علرررى التررردريب خرررالل مرررن التمييرررز، أشررركال
 .واحلماية والوقاية ابملراقبة املتعلقة املش كة
 :ابآليت الدويل اعتمع إىل املستقلة اخلبرية وتتوج  -١٠٩

 تزايرد إزاء اليقارة مرن املزيد على وتشجع  أصالا، بذهلا الر ابجلهود ترحب ثأا 
 يلرزم مرا برذل املصرلحة أصرحاب مجيرع مرن وتلتمس الستقرار؛ زعزعة وخماطر العنف أعمال
ًامز رات األولويررة يف إطررار  القتررال أعمررال وقررف إىل للتوصررل جهررود مررن وإاتحررة تنفيررذ الرر

 اخلطة الوطنية لإلنعاش وبناء السالم؛ 
 كمة اجلنائية اخلاصة يف األجل الطويل؛دعم احمل يفعلى الستمرار  تشجع  ث ا 
متويررل خطررة  عررً املرتقبررة حتثرر  علررى تعبئررة اجلهررود ملعاجلررة األزمررة اإلنسررانية ثجا 

 ؛٢٠١8-٢٠١٧تلبية الحتياجات اإلنسانية 
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التزامر  جبهرود التفراو  برني احلكومرة واجلماعرات املسرلحة،  بتوطيرد توصي  ث ا 
 جلمهوريرةوالبلردان الصرديقة  األفريقري والحتراد األطرراا متعرددة منامات إليها درتالر اب
 والدسرتور، ابنغري منتردى عرن املنبثقرة القريم احر ام إطار يف السالم، لصاا الوسطى، أفريقيا

 لقررراراا وفقرر املفاوضررات يف املرررأة مشرراركة دعررم علررى وتشررجع  العدالررة؛ إىل احلاجررة سرريما ل
 ؛(٢٠٠٠)١3٢5 األمن جملس

 قرروات وجتهيررز ترردريب طريررق عررن األمررن قطررا  إصررال  دعررم علررى تشررجع  ثبررا 
 الوسطى؛ أفريقيا سكان فئات مجيع محاية على القادرة اجلمهورية األمن

إىل مواصلة تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل منع التجاوزات ووضع حرد  تدعو  ثوا 
الدوليررة، وإجررراء التحقيقررات  القرروات جانررببررائي آلفررة السررتغالل والعنررف اجلنسرريني مررن 

 رات الصلة، ومقاضاة اجلناة؛ 
بتيسري عقد مامتر دون إقليمري عرن املسرائل رات الهتمرام املشر م،  توصي  ث/ا 

 واملشرردين، والالجئرني، اإلقليمي، دون واألمن للحدود، العابرة واجلرمية ،ال حال الرعوي مثل
 املتحدة؛ واألمم األفريقي الحتاد يدعمها أن ميكن الر

 أفريقيرا مجهوريرة يف اإلنسران حقروق حالرة مسرألة نار  قيد يُبقي خن توصي  ثحا 
 .الوسطى

    


