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تقريررر الرةي رررة المسررتقلة المةني ررة بنال ررة حقرروق اإلنس رران ر ر
أ ريقيا الوسطى

م وريررة

مذكرة من األمانة
تتشرف األماةرب نرحتي إررجم س قور إلنران اقةيراي تنف ررف ا بر امليرتنوب املننإرب حبالررب
إلنرران اقةيرراي مج وراة ررب أفف نإررا الاى ر مرراة ت ر كإتررا ناكررا ال ر أدعر الرد عم رار نن رفاة
اجملو ر  .19/30ودن ر الرد ر ا التنف ررف مج أعن رراال رراا رراةا أجفهت ررا ا ب ر املي ررتنوب و ررا
يتنفض الت اة النا حلالب إلنان اقةياي مج وراة ب أفف نإا الاى والت اةا الفئإيإب.
وقررد أ رراة االةتخانررا الفئاىررإب ت ونررا كب ر لررد الي ر اي ال ر ن رتقبرراي ديررإد
نفةامج احل امب ال ىإما فإما تنوق ناألمن والندالب.
وال ر ال الا ررم األمرري تيررب نررالاجاق النررا لوجماعررا امليررو ب عو ر كامررجم أةا ر
وراة ررب أفف نإ ررا الاى ر ر وناملخ ررا ف ال رري تش ر ر ورا ر ر ت ا ماع ررا عو ر ر الي ر ر اي املر رردةإن
واملشررفق ن ال ر ن نإشرراي مج تإمررا أو جإرراال ونررالتاتفا ال ائفإررب وميررائجم ارجررف املا إررب
لوماشررإب والا رفاعا قا ررجم الفاررائجم امليررو ب وتررداول األىررو ب ا فإفررب عو ر ة رران واىررم
واةتفاع مندال ا فميب وغإاال ىو ب الدولب وهتمإش ا ء الشرفق مرن البورد .واىرتمف الا رم
مج التد اة مج أوا ف إل فاي /اةإه .2016
وشدق ا ب امليتنوب عو أمهإب سع اء األولا ب لضرماي محا رب املردةإن والشرفوع فراةار
مج سجرفاء سصرراإلا لون رراع األمرري و ررا مررا مررن شررحتةه محتةررب املرردةإن وس رران ررا النمررجم
الن اعإب األ ف .
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وتشجم ا بر امليرتنوب اليرو ا عور أي تف لنرجم نردعب منيرق مرن الشرفكاء الردولإن
ف ر ررب ال ف ر ررق و ر ررا النم ر ررجم الن اعإ ر ررب مج األجو ر ررن النار ر ر واملتاى ر ررا .وتفإل ر ررمه ناألمهإ ر ررب
الرري أولإ ر لتنفإ ر املإقرران ا مررراة ال ر اعتدمررد مج تررا منتررد نرراة ال ر عنررد مج أ رراة/
ما ا  2015ال ىإما فإما تنوق مب اف ب اقفا مرن الننراال وققمران مرن شرنف نرالترمإش
من األففاق وا ماعا .
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أولا -مقدمة
 -1دن ر ر اد ر ر ا التنف ر ررف عم ر رار نن ر رفاة قو ر ر إلنر رران اقةير رراي  19/30امل ر ر ة  2تش ر ررف ن
األول/أكتانف  2015ال
جدق فإه اجملور وال رب ا بر امليرتنوب و ورمه سلإررا أي تنرد تنف رفار
ال
كتانإار س اجملو مج قوةته القالقب والقا ن.
و ر ر ر ر ا التنف ررف الف رررت م ررن متا  /الإ رره  2015س إل فاي /اةإ رره  2016إلإر ر
-2
أج ررف ا بر ر املي ررتنوب رراا رراةا س وراة ررب أفف نإ ررا الاىر ر مج الفر ررتا م ررن  1س 6
أ وال/ى ر ر رربتمر  2015وم ر ر ررن  1س  11آذاة/م ر ر رراة  2016وم ر ر ررن  10س  20إل ر ر ر رفاي/
اةإه .2016
 -3ومج أ وال/ىرربتمر عررا  2015شرراةك ا ب ر امليررتنوب مج إلونررب قةاىررإب قولإررب نشررحتي
م اف ررب اقف ررا م ررن النن رراال مج وراة ررب أفف نإ ررا الاىر ر س جاة ررمه مف رراض األم ررب املت ررد
اليررام حلنرران اقةيرراي .وةظم ر ر ت احلونررب الدةاىررإب ننقررب األمررب املت ررد املت اموررب املتنرردق
األننرراق لت نإررق االىررتنفاة مج وراة ررب أفف نإررا الاى ر (ننقررب األمررب املت رد ) واملفا ررإب اليررامإب
نالتناوي مم و اةيت الندل واملااحلب.
 -4ومج آذاة/م رراة  2016ش رراةك ا بر ر املي ررتنوب مج افتت ررا مفكر ر لوب رراا مج ق ررال
إلنان اقةياي واحل ب الدمينفا مج كوإب احلنان التاننب امنب ناة .
 -5وتن ررفال ا ب ر ر املي ررتنوب ع ررن شر ر ف ا لوي ررو ا االةتنالإر رب عو ر ر جا تر ررا وتناو ررا.
وتفإلررمه مبررا أندت رره اليررو ا املنتخبررب إل ررد قار من ر البدا ررب مررن ةغبررب مج التن رراوي نش ر جم و إ ررق
ومناقشب إلالب إلنان اقةياي وىبجم تن الندةا واآللإا الا نإب مناقشب صفحيب.
 -6وأج ررف ا بر ر املي ررتنوب حماق ررا م ررم الر رفئإ املنتخ ررمه فاى ررتن  -أةش رراةج تر رااق فا
وةئررإ الررا ةاء وعرردق مررن أعضرراء احل امررب وةئررإ ا منإررب الا نإررب وأعضرراء م تبرررا التنفإر
وكبرراة ممقو ر اققاة املفك ررب واققوإمإررب ومررنرب املرردع النررا لوم مررب النوإررا مج نرراة وعمإررد
النضا وأعفن رب عن ش ف ا عو ما أندوت من تناوي.
 -7وأدجف ر أ ض رار حماق را مررم سقاة ننقررب األمررب املت ررد وتتوررف م اةاهتررا وم ىيررا
األمب املت د واملنظما اقةياةإب وقاق قاا البنقب وقاا عموإب ىن اة وك لك مم ممقو
اليرروك الدنواماى ر مبررن فررإرب وإررم ىررففاء اجملماعررب األفف نإررب .والتن ر ا ب ر امليررتنوب أ ض رار
مبختو ررف ممقو ر اجملتم ررم امل ردين ومنظم ررا ال رردفاع ع ررن إلن رران اقةي رراي واملنظم ررا الني ررائإب
وممقو ر الشررباال فض رار عررن قرراق املنررانف الد نإررب و عمرراء ق نإررن آ ررف ن .وأجررف مباإلقررا مررم
ممقو ر ر األإل ر ر اال اليإاىر ررإب وممقو ر ر ا مر رراعتن املير ررو تن الفئإير ررإتن ائر ررتا ىر ررإوإ ا الير ررانق
ومإوإشإا أةي ناالكا.
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اة ا بر امليرتنوب ناىراة اا الااقنرب مشرال غرفال نراة وكاغررا
 -8وناق رافب س نراة
ناةدوةو الااقنب عو نند  245كإوامرتار من ناة وةد و الااقنب مشال البود .و اة أ ضرار إلر
امليومن  PK5مج ناة وىجن النياء مج نإمبا وىجن ة اةاغبا املفك مج ناة .
 -9وتنررفال ا ب ر امليررتنوب عررن شر ف ا ناررفب اصررب ملررد ف شررنبب إلنرران اقةيرراي التاننررب
لبنقب األمب املت د (شنبب إلنان اقةياي) وماظفإه عو ما قدمات من قعب لتنظإب ال اةا .
 -10وشر رراةك ا ب ر ر املير ررتنوب مج جوير رري ر رراوة مر ررم قو ر ر إلنر رران اقةير رراي مج قوةتإر رره
احلاق ر ر ررب والقا ر ر ررن والقاةإر ر ررب والقا ر ر ررن .وأعفن ر ر ر ر ر ررال جوير ر ررب الت ر ر رراوة الر ر رري قاة مج 28
إل فاي /اةإرره  2016عررن أىررفرا لنررد مت ررن احل امررب وننقررب األمررب املت ررد مررن سةىررال ممقوررن
لومشرراةكب مج املناقشررب الرري جررف نشررحتي الندالررب االةتنالإررب .ومج عررا  2015اةترردن اليررو ا
االةتنالإررب و ررف الندالررب واملارراحلب لومشرراةكب مج جوي ررب الت رراوة نشررحتي م اف ررب اقفررا م ررن
النن رراال ومقالررجم البنق ررب مج ر ر ت ا وي ررب ةائ ررمه املمق ررجم ا رراأل ل م ررن الن ررا مج وراة ررب أفف نإ ررا
الاى  .وتيىن متقإجم اجملتمم املدين مج جويي الت اوة اتن نفضجم قعب مايل قدمته البنقب.

ثاني ا -الوضع الةام للةلد
ألف -السياق السياس والنترابات
 -11متإال عا  2016نتنظإب اىتفتاء عو قىتاة جد د وسجفاء اةتخانا ةئاىإب وتشف نإب
لتنتر ن لك عموإرب االةتنرال اليإاىر الري اىرتدرو مج  18آال/أغير  2013لفررت منإرب
أولإرب مردهتا مثاةإررب عشرف شررفار وجررف متد رد ا أ ر ار إلررت تنارإمه الرفئإ ا د ررد الر اةتخررمه
مج  30آذاة/مرراة  .2016وإلظإ ر ر ت االةتخانررا نرردعب كب ر مررن ننقررب األمررب املت ررد مج
وراة ب أفف نإا الاى واجملتمم الدويل.
 -12واتيررم ر ت الفرررت أ ض رار نتارراعد أعمررال الننررف مج شرررف أ وررال/ىرربتمر وتشررف ن
األول/أكتانف  2015نش جم مل يبق له مقإجم من م وم عا  .2014وتيبب أعمال الننف
الي شردهتا الناصمب مج ىناط عشفا النتو ومئا ا فإل  .ووقن إلرااقا أ ضرار مج مردي
أ ف قا جم البود.
 -13ومج م و ررم تش ررف ن األول/أكت ررانف ع ررا  2015عن ررد الفئإي ررب االةتنالإ ررب ىوي رروب م ررن
املشرراوةا مررم  400عضررا مررن أعضرراء اليررو ا احملوإررب وا رررا الفاعوررب مج احلإررا اليإاىررإب مررن
أججم سجياق إلجم ىوم ل مب .ومم ذلك ةفر الند رد مرن ائتافرا األإلر اال اليإاىرإب املشراةكب
مج ر ت املشرراوةا مج إلررن ةر الردق آ ررفوي ن اننرررا غ ر ا ررامم .ووقن ر إل رااقا عنإفررب اىررتمف
إلت أوا ف تشف ن األول/أكتانف.
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 -14واعتر ةئإ الا ةاء االةتنايل حممد كماي مج ا اال ال ألنات أما اجملو الرا ي
االةتنر ررايل اجملتمر ررم ر ررام  21و 22تشر ررف ن األول/أكتر ررانف  2015أةار رراة الفئإير ررن الير رراننن
ففاةياا نا ه ومإشإجم جاتاق ا احملف ن الفئإيإن عو الننف .ومج أوا ف تشف ن القاين/ةافمر
أجررف احل امررب االةتنالإررب أ ر ار تنررد ار و اة رار اىررتجانب لاةتنرراقا املاجرررب س اقجرفاءا الرري
اخت هتا احل امب ال األ مب الي شرد ا شرف أ وال/ىبتمر.
 -15ومج  9تشررف ن الق رراين/ةررافمر أعون ر الاكالررب الا نإ ررب لاةتخانررا ع ررن ا رردول ال ر مي
الت ررايل لاةتخان ررا  :رراي ماع ررد االى ررتفتاء الدى ررتاة مج  13ك رراةاي األول/ق ي ررمر وا ال ررب
دجو ر س 30
األو املاإلررد لاةتخانررا الفئاىررإب والتشررف نإب مج  27كرراةاي األول/ق يررمر (أ ال
كاةاي األول/ق يمر) وا الب القاةإب مج  31كاةاي القاين /نا ف .2016
 -16وتفك ر ر ال ر رراة الر رري قر ررا فر ررا البانر ررا ففةير ررإ لوبور ررد ر ررام  29و 30تشر ررف ن القر رراين/
ةررافمر  2015أ رفار قا رار مج ةفررا م راا ي أفف نإررا الاى ر  .وقررد نن ر البانررا مررن ررال اةترره
مل ىيا ق نإب كا الإ إب ونفوتيتاةتإب وسىامإب نفىالب قا ب تدعا وإم ال اائف س االإلررتا
املتباقل والتيامح واملااحلب فإما نإنرا .وقد والجم آال الي اي املنإمن مج إل امليومن PK5
ل اةترره لو ر وىرراةوا وفرره مج رردوء إلررت املونررمه .وأق ر ت املير األو الرري قاق ررا البانررا
التننررجم نررن جإررمه
رراةن إل ر  PK5س الت ررفة مررن ا ررا وشررجن س إلررد مررا عو ر إلف ررب ال
ال ائفب امليومب وأإلإاء مد نب ناة األ ف .
 -17ومج  8كاةاي األول/ق يمر نتال احمل مرب الدىرتاة ب االةتنالإرب مج صر ب وإرم وبرا
الرتشررح لاةتخانررا الفئاىررإب .وإل م ر نررب اي  14وررمه تفشررح مررن أصررجم  44وبرار منرردمار
مبررا مج ذلررك وبررا تفشررح ال رفئإ اليررانق ففاةي راا نا رره و عررإب مإوإشررإا أةرري ناالكررا نرراتف
سقواةق ة ا ياةا ومل تيبمه ا احل ب مج إلدوا ةق فنجم عنإف مج الشاةع.
 -18ومج  9ك رراةاي األول/ق ي ررمر وقالررم  25م ررن أص ررجم  30مفشر ر ار لاةتخان ررا الفئاى ررإب
و 45عإم رار مررن عمرراء األإل ر اال اليإاىررإب عو ر مدوةررب لنااع ررد اليرروا نشررحتي مش رراةكترب مج
النموإب االةتخانإب والت أغوبرب فا.
 -19وأى ررفف االى ررتفتاء الدى ررتاة ع ررن اعتم رراق قى ررتاة جد ررد ونو ر ر ةي رربب امل ررد ن مج ر ر ا
االىرتفتاء الر جررف مج ردوء عور الررفغب مرن وقرراع ننر احلرااقا  93مج املائررب .ودنرالرف الدىررتاة
مج نانه األول نحتي وجاق إلنان اقةياي ا أىا أ قتمم نشرف و را أىرا اليرا والنردل
مج النررامل كمررا نررف نرراإلرتا احلنرران واحلف ررا الففق ررب األىاىررإب ونالفاررجم نررن اليررو ا  .وتفإلررمه
ا ب ر امليررتنوب حب ر األإل ررا األولإررب مررن النيررخب النرائإررب و ر األإل ررا الرري كرراي مررن ش رحت ا
ماي إلااةب الرفئإ احلرايل مرن وإرم املاإلنرا ناىرتقناء مرا تنورق منررا نا إاةرب النظمر و رماي
إلااةب الفؤىاء الياننن ناصفرب أعضاء فخف ن مج احمل مب الدىتاة ب.
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 -20وةدظالم ر ا الررب األو لاةتخانررا الفئاىررإب والتشررف نإب مج  30كرراةاي األول/ق يررمر ننررد
تحتجإر ررجم قا ا ر ررب أ ر ررا  .وجر ررف االةتخانر ررا مج قمورر ررا مج أج ر رااء اقئر ررب ونو ر ر ةير رربب املشر رراةكب
فإرررا  62.3مج املائررب .ونفضررجم ا ررراق الرري ن ر لترا مفا ررإب األمررب املت ررد اليررامإب لش ر وي الاجئررن
(مفا ررإب ش ر وي الاجئررن) مت ررن الاجئرراي مج ال ررام وي وال اة ررا وتشرراق مررن املشرراةكب مج النموإررب
االةتخانإر ررب .ومل تير ررمح وراة ر ررب ال اة ر ررا الدمينفا إر ررب مج املنانر ررجم لاجئر ررن مر ررن أفف نإر ررا الاى ر ر
املاجاق ن مج أةا إرا والبالغ عدق ب  112 000الجئار تنف بار من التيجإجم مج الناائب االةتخانإب.
 -21وقد قد الد مج س اة االةتخانا التشف نإب  415ننار و ا ما إلدا ناحمل مب الدىتاة ب
االةتنالإررب س سل رراء االق ررتاع والرردعا س تنظررإب جالررب أو جد ررد  .وقررد اىررتند ر ت ال نرراي
نش جم أىاى س اقعاءا تفإد حبدوا داو ا وت و ف وفياق وتف إمه لونا بن واملفش ن.
 -22وجررف ا الررب القاةإررب لاةتخانررا الفئاىررإب وا الررب األو ا د ررد لاةتخانررا التشررف نإب مج
 14شررباط/فرا ف  .2016والإلررمل املفاقبرراي إلرردوا يررن مومررا مج تنظررإب االةتخانررا إلإ ر
فت غالبإب مفاك االقرتاع أناافا مج الاق احملردق وكاةر مر وق ناملنردا الا مرب .وأعونر احمل مرب
الدى ررتاة ب االةتنالإ ررب النت ررائج النرائإ ررب لاةتخان ررا الفئاى ررإب مج  1آذاة/م رراة وأك ررد ف ررا املفش ررح
املي ررتنجم فاى ررتن أةش رراةج تر رااق فا نني رربب  62.69مج املائ ررب م ررن األصر راا عور ر أةإي ررإ  -ج رراةن
قولاغإوإه ال إلاجم عو  37.31مج املائرب مرن األصراا  .وقرد نو ر ةيربب املشراةكب  58.88مج
املائب .وأقف اليإد قولاغإوإه نيفعب ناةتااة منافيه وقعا م د ه س قبال ةتائج االقرتاع.
 -23وفإم ررا تنو ررق ناالةتخان ررا التش ررف نإب فن ررد تونر ر احمل م ررب الدى ررتاة ب االةتنالإ ررب 152
نن رار .وأكررد ر ت احمل مررب مج  14آذاة/مرراة فررا  45مفش ر ار (مررن املتنافيررن عو ر 140
مننرردار مج الرملرراي) ناألغوبإررب امل ونررب مج ا الررب األو ومررنرب مررم األىررف أإلررد قرراق مإوإشررإا
أةرري ناالكررا ألفف ررد إ رراتا (امل ررىن نالننإررد ة امبررا أو ةامبررا) املرردةن عو ر قائمررب ا ر اءا
لوجنررب قو ر األمررن املنش ررحت عم رار نررالنفاة  .)2013(2127وقررد أق ررإب إلفررجم تناررإمه ال رفئإ
تااق فا مج  30آذاة/ماة  .2016وأعون الفئإ مج اال تناإبه أي ا احلفجم جييرد عراق
وراة ررب أفف نإررا الاىر س اليرراإلب األفف نإررب والدولإررب وأي األولا ررب امل ونررب ىررت اي الىررتتباال
األمررن وأي كررجم ا ررراق املم نررب ىررتب ل ك ر نررإش ماا نررا أفف نإررا الاى ر مج ىررا مج وإررم
وذكررف أ ضرار نحتمهإررب اققاة ا إررد لومرااةق النامررب واحل ررب الفشررإد ممررا رردل
أحنرراء اققورإب الررا ي .ال
عو الفغبب مج ت ف الن إنب مم مماةىا املا .
 -24ومج  2ةإيرراي/أنف جم عر الرن ال رفئإ ت رااق فا مررد ف محوترره االةتخانإررب ىررامبوإ ىرراةا
عن احل امب ا د د مبفىا م ة  11ةإيراي/أنف جم .و ت راي قور الرا ةاء
ةئإيار لوا ةاء كما ا
من  23و فار ضماي مج صفافرب أةنم ةياء وأةننب ميومن و ن ردةوي مرن وإرم منرا ق البورد.
وقد إلظإ احل امب ناجه عا ننبال الي اي .وتاإلمل ا بر امليرتنوب سىرناق إلنائرمه ةئإيرإب
لررا ةاء ميررومن وعررد إلاررال أ عضررا مررن أعضرراء ا ماعررا امليررو ب عو ر إلنإبررب و اة ررب
ول نرا تنفال عن أىفرا لننص متقإجم املفأ مج احل امب.
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 -25ومج  23ةإي رراي/أنف جم أعونر ر احمل م ررب الدى ررتاة ب النت ررائج األولإ ررب لوجال ررب القاةإ ررب م ررن
االةتخانررا التشررف نإب وأكررد اةتخرراال  128عضراار مج الرملرراي .وال تشر جم النيرراء ىررا 11
منندار من أصجم  140منندار مج الرملاي.

انرره املتنوررق ناليإاىررب النامررب أمررا
 -26ومج  7إل فاي /اةإرره ألنر ةئررإ الررا ةاء ىرراةا
ا منإب الا نإب .ومت اة ا اال إلال راا ةكرائ ر األمرن وةر ع ىرا ا ماعرا امليرو ب
واملارراحلب الا نإررب .وتاإلررمل ا ب ر امليررتنوب أي ر ت األولا ررا تتماش ر مررم تاجرررا منتررد
ناة وال ىإما مم اتفاقا ة ع اليا .
 -27وقرد ظور نررب متاننررب منتررد نرراة الرري أةشررئ مج أ رراة/مررا ا  2015لإلشرفا عور
تنفإ تاصإا املإقان ا مراة املنتمد مج تا املنتد س إلد كب اةن قائرف الضراء رال
الفررت االةتنالإرب .وتنررد ةئرإ الررا ةاء مج انره االفتتراإل نإةشراء نررب مشررتكب نرن الرا اةا تنررىن
نتنفإ تاصإا املنتد  .وتشجم ا ب امليتنوب عو اقىفاع نتنفإ ا اقعاي.

باء -السياق األمن
 -28ال ر ال الا ررم األم رري تي ررب ن ررالاجاق الن ررا لوجماع ررا املي ررو ب مج سقو ررإب وراة ررب
أفف نإا الاى نفمته وناملخا ف الري تشر ورا ر ت ا ماعرا عور الير اي املردةإن واملشرفق ن
ال ر ن نإشرراي مج تإمررا أو جإرراال والترراتفا ال ائفإررب وميررائجم ارجررف املا إررب لوماشررإب
والار رفاعا احملتدم ررب قا ررجم الفا ررائجم املي ررو ب وت ررداول األى ررو ب عور ر ة رران واى ررم مب ررا فإر ررا
األىو ب البإضاء وا فميب وغإاال ىو ب الدولب وهتمإش ا ء الشفق من البود.
 -29وال ت ال ارجف املا إب لوماشإب تق مشراكجم الننرف إلإر ال مي رن لوفعرا الفراالةإن ىروا
ممفا ارجف املا إب الي إلدق مج البدا ب ألىباال أمنإرب .و ر ق ذلرك س إلردوا اشرتباكا نرن
امل اةعن والفعا ال ن يو اي أةفيرب أو وباي من ا ماعا امليو ب تاف احلما ب لن نا ب.
 -30وأق منتجم ىائق ىإاة أجف ميوب مج  26أ وال/ىبتمر  2015مج ناة س س اة
ماج ررب م ررن النن ررف مل ي رربق ر ررا مقإ ررجم من ر م و ررم ع ررا  .2014ومج  28أ و ررال/ى رربتمر ف ررف
إلاايل  700حمتجر مرن ىرجن ة اةاغبرا مج نراة مبرن فرإرب ننر احملتجر ن املرمرن و رفال
مج الإا التايل  50حمتج ار من مفك االإلتجا مج نااة.
 -31وشرد إل  PK5ام  16و 17تشفن األول/أكترانف أعمرال عنرف ائفإرب قنف را مناصرفو
مإوإشإا أةي ناالكرا أو ائرتا ىرإوإ ا اليرانق .ومج  26تشرفن األول/أكترانف تنرفض وفرد فارإجم
اال اق من أججم اليرا مج وراة رب أفف نإرا الاىر مرن نامبراة الر نتيرمه س ائرتا ىرإوإ ا
اليانق العتداء مج ناة الي قد سلإرا ندعا مرن احل امرب االةتنالإرب لومشراةكب مج املشراوةا  .وقدترجم
ا ب مدةإن ميإ إن اةتنامار ر ا ارجا ونن الا م متاتفار لو ا ب نن ال ائفتن لند أ ا .
 -32و الين الا م األمي مج الفرت من تشف ن القاين/ةافمر  2015س أ راة/مرا ا 2016
و ر الفرررت الرري شرررد تفاجن رار كب ر ار مج عرردق ارجمررا الااىررنب الن رران ررد املرردةإن وسمتررا
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املفإلوب االةتنالإب .ومج  14ةإيراي/أنف جم نردأ الرفئإ ىويروب مرن املناقشرا مرم عمراء الفارائجم
امليررو ب مررن أجررجم اقننرراء عور احلرااة ومترإررد ال ف ررق أمررا نفةررامج و رري ميالرره الشررفكاء الرردولإاي
و نرىن ننر ع اليرا والتيرف ح وسعراق اققمرران واقعراق س الرا ن .ومرم ذلرك الإلظر ا بر
امليررتنوب مج أوا ررف إل فاي /اةإرره أي املناقشررا مل تيررفف عررن التاصررجم س اتفاقررا وا ر ب مررن
وإلجم املإوإشإا .
أججم ة ع ىا ا ماعا امليو ب ال
رججم  1 151إلاق رار اى ررترد ا ر ررا الفاعو ررب مج ق ررال النم ررجم
 -33ومج ع ررا  2015دى ر ال
اقةيراين ومشور ر ت احلرااقا جمرا عور قاافرجم اقغا ررب اقةيراةإب واعترداءا وهتد رردا
ر ررد النر ررامون مج اجملر ررال اقةير رراين أو األشر ررخاأل ال ر ر ن تونر رراي مير رراعداهتب و ر ررمه لوير رروم
اقةياةإب .وتيبمه ارجا ال اىترد مج  18أ اة/ما ا  2016قافوب تاننب ملنظمرب أ براء
نا إلدوق مج دكا الااقنب مج منا نب أو ا  -نإند مج منتجم ىائق املفكبرب وا ر ف املنظمرب
س تنوإررق أةشر ترا مج ر ت املنا نررب .ومج  17إل فاي /اةإرره قدتررجم مج حمافظررب كإمررا ىررائق آ ررف
تانم ملنظمب أ باء نا إلدوق مج ظفو مما وب.

 -34وتد اة الا م من جد د مج أوا ف إل فاي /اةإه لد وقاع اشتباكا نرن عناصرف ميرو ب
وجنرراق ترراننن لبنقررب األمررب املت ررد مج إل ر  PK5ممررا أىررفف عررن ماررفع ىررتب ميررو ن وسصررانب 15
مدةإار جبفو  .ومج  24إل فاي /اةإه قتجم ةجال ميو اي مج نراة جنرد ار ىرن ايل ا نيرإب مرن جنراق
إلفمل اليا  .ومج م وم متا  /الإه قفن املااجرا الي وقنر نرن الفارائجم املختوفرب املنتيربب س
ائ ررتا ى ررإوإ ا الي ررانق مج كاغ ررا ناة رردوةو امل رردةإن س أي وتمي راا م ررف أ ررف احلما ررب مج تإم ررا
املشفق ن الي ت منرا الناا الدولإب .وقرد ىرجو مفا رإب شر وي الاجئرن أ ضرا أكقرف مرن 6 000
الجئ جد د من أفف نإا الاى مج تشاق وال ام وي من منتاف إل فاي /اةإه.
 -35وأنررد ا بر امليررتنوب قونرررا س اء ر ا الا ررم ررال ال رراة األ ر الرري قامر فررا مج
إل فاي /اةإه وأعفن عن ا النوق مج النشف الا فإب النرائإب الي أصدةهتا .وأكرد نشر جم
رراأل عو ر احلاج ررب املو ررب س اخت رراذ ت رردان قا ررب لاق ررف االش ررتباكا و ررماي ررفوة محا ررب
املدةإن وا را الفاعوب مج قرال النمرجم اقةيراين وتنردمي امليراعد س الضر ا ا واملشرفق ن(.)1
ومج ةشف ص فإب م ة ب  4متا  /الإه إل ال ة املفاض اليام حلنان اقةياي أ ضار مرن سم اةإرب
إلرردوا تررد اة آ ررف لوا ررم األمرري وإلنرران اقةيرراي( .)2وتررنجب عررن إلالررب عررد االىررتنفاة ر ت
ت ررا ف الت ررد اة الي ررف م لوا ررم وت ر ر كف ناحلاج ررب املو ررب س ةر ر ع ى ررا ا ماع ررا املي ررو ب
واىتناق ىو ب الدولب وىإاق الناةاي و ماي ىامب وإم املدةإن ومحا ترب.

__________

()1
()2
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النشر ر ر ررف الا ر ر ر ر فإب امل ة ر ر ر ررب  21إل فاي /اةإر ر ر رره  .2016مي ر ر ر ررن اال ر ر ر رراع عوإرر ر ر ررا عو ر ر ر ر النن ر ر ر رااي التر ر ر ررايل:
( www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20151&LangID=Fا الوررم عوإرره
مج  15متا  /الإه .)2016
النش ر ر ر ر ررف الا ر ر ر ر ر فإب امل ة ر ر ر ر ررب  4متا  /الإ ر ر ر ر رره  .2016مي ر ر ر ر ررن اال ر ر ر ر رراع عوإر ر ر ر ر ررا عو ر ر ر ر ر النن ر ر ر ر رااي الت ر ر ر ر ررايل:
( www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20229&LangID=Fا الوررم عوإرره
مج  15متا  /الإه )2016
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ثالثا -حالة حقوق اإلنسان
 -36مج عا  2015أنو ننقب األمب املت د عن وقاع  1 278اةتراكرار حلنران اقةيراي
أىرفف عررن  1 786ر إب .وتشررمجم ر ت االةتراكرا أعمررال قتررجم وتنر مه ومناموررب ال سةيرراةإب
ومرإنب واعتناال تنيفإب وعنف قائب عو ةاع ا ن وى ا وانت ا .
 -37وتدفت ررمه منظررب ر ت االةتراكررا مررن ررف ا ماعررا امليررو ب الرري تااصررجم تف إررمه
وهتد د ومراوب األشخاأل أو فئا اجملتمم احملو ال ن تترمرب نالتنراوي مرم اجملماعرب امليرو ب
املنافيب أو االةتماء سلإرا .وتتمقجم ا ماعا امليو ب الفئإيإب مج مإوإشإا أةي ناالكا وائتا
ىإوإ ا اليانق والفاائجم املختوفب املنبقنب عن ت احلفكب .وقد كقف جإش الفال لومناومب أ ضار
من أةش ته وداو اته د الي اي احملوإن من ندا ب النا .
 -38وأدنو ا ب امليتنوب عن وقاع اةتراكا اةت بترا قاا األمن الا ي مبرا مج ذلرك تنفإر
عموإا سعدا اةن ة ان النضاء وال ىإما عو أ د أففاق امل تمه املفك لنمم ق م ال فن.

ألف -النت اكات المنسوبة إلى الجماعات المسلنة
 -39عو الفغب مرن تفاجرم عردق ارجمرا الااىرنب الن ران رد املردةإن رال ر ت الفررت فرإي
الا م ال ال شار لو ا ب وال مي ن التنبر نره .وال ر ال املردةإاي منف رن لوخ رف مج أجر اء واىرنب مرن
البود وال ىإما مج الن اع ال فيب إلإ هترإمن مإوإشرإا أةري ناالكرا (حمافظرا ةاةرا مرامب وأو را
نإنررد وأو ررا ) ومج الن رراع الش رفق إلإ ر تااصررجم ا ماعررا الفئإيررإب مررن ائررتا ىررإوإ ا اليررانق
ففض ىإ فهتا عو األةا واملرااةق ال بإنإرب .و رردق جرإش الرفال لومناومرب املردةإن مج الشرفن و نفر
ف آ مج الت ا د.
عموإا
 -40وش رررد األ ررا األةنن ررب ال رري تو ر قت ررجم ش رراال مي رروب مج  26أ وال/ى رربتمر 2015
منترجم  77شخارار وسصررانب  400شررخص وتشررف د إلراايل  40 000شررخص( .)3وأفرراق شررنبب
إلنرران اقةيرراي التاننررب لبنقررب األمررب املت ررد ناقرراع أعمررال عنررف اتيررم س إلررد كب ر ن ررانم
ائف وىامه مج اةدالعرا أجااء عد االىتنفاة واقفا من النناال(.)4
__________

()3
()4

الر

أفرراق

 S/2015/918الفنرف  .18واةظررف أ ضرار التنف رف األ ر لفف ررق ا رراء املنرري جبمراة ررب أفف نإرا الاىر
مبنتجم  79مدةإار وسصانب  512شخاار ال ت الفرت ( S/2015/936الفنف .)9
تنف رف نشرحتي Les violations et abus du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire commis à Bangui, en République centrafricaine, entre le 26 septembre et le 20 octobre 2015

(اةتراكررا ودرراو ا النرراةاي الرردويل حلنرران اقةيرراي والنرراةاي الرردويل اقةيرراين الرري اةت ب ر مج نرراة وراة ررب أففنإررا
الاى ر مج الفرررت مررا نررن  26أ وال/ىرربتمر و 20تشررفن األول/أكت رانف  .)2015مي ررن اال رراع عوإرره عو ر النن رااي
الت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررايلhttps://minusca.unmissions.org/sites/default/files/bangui_report_final_final_french_.pdf :
(ا الوم عوإه مج  15متا  /الإه .)2016
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 -41ومج الف رررت م ررا ن ررن  26أ وال/ى رربتمر و 20تش ررف ن األول/أكت ررانف مج ن رراة أك ررد
الشررنبب سع رردا  32مرردةإار م ررنرب  19ةج رار و 13ام رفأ واعتررداء عناص ررف مررن ائ ررتا ى ررإوإ ا
اليررانق أو م رردو ب ن رردةإار عو ر ةجررجم ومخ ر ةيرراء .وش ر جم املي ررإ إاي ال البإررب النظم ر م ررن
الضر ا ا و ررا مررا رردل عور أي الفرراعون قررد ا ترراةوا أ رردافرب عور أىررا ررائف ( .)5وأفرراق
الشنبب أ ضار مبي ولإب مإوإشإا أةي ناالكا وم د را عن منتجم ما ال نجم عن ىتب مدةإن من
نإنرب أةننب أ فرال وسصرانب ىربنب أشرخاأل .وةديرب أ ضرار الند رد مرن إلراال الننرف ا نير
س وإم األ فا املتنا عب.
 -42وق ررد تنف ر ر ع ررد مبر رراي ق نإ ررب لاعتر ررداء واحل ررفن والنرر ررمه مب ررا مج ذلر ررك مج نر رراة .
وتااصررو إل رااقا الننررف ررال شرررف تشررف ن األول/أكتررانف مج نرراة ومج احملافظررا وكاة ر
وةاء ا مج نن األإلإاي قوافم ىإاىإب .فف نامباة عو ىربإجم املقرال عرر عناصرف ميرو ب
جيف أواكا مج أوا ف أ وال/ىبتمر لنتال عناصف من مإوإشإا أةي ناالكا .وقد وف أعمال
الننف ت  11جفحيار وتيبب مج سإلفان  22من الر.
 -43وال ت ر ال االةتراكررا الرري تفت برررا ا ماعررا امليررو ب رردا نارراة شرربه امإررب .وتا ررح
األمقوب التالإب ما تتيب نه ر ت االةتراكرا مج ال الرمه مرن رانم رائف أو مرا تن يره مرن صرفاع نرن
الفاائجم امليو ب من أججم اليإ ف عو األةا ر  .ففر  5كراةاي القراين /نرا ف  2016قترجم فاالةإراي
ميررو اي تررانناي ماعررب  R3الرري ناق ررا الننإررد صررد ن مرردةإار نالفصرراأل مج رااإل قف ررب ناكررا
(ةاةا مامب ) قبجم سإلفان جقته .ودنتند أي اجملماعب ةفيرا قد ت راي ا ررب املير ولب أ ضرار عرن منترجم
ال جا عو قف رب ة افاترا النف برب مرن كاغرا ناةردوةو .وأفإرد عرن قإرا
ةجون مج  21آذاة/ماة
عناصف تاننب لا اق من أججم اليا مج أفف نإا الاىر /ائتا ىرإوإ ا اليرانق مج  4آذاة/مراة
ننتجم اا ةياء من أىف واإلد ك الرن عائردا مرن إلنرارن عور ننرد مثاةإرب كإورامرتا مرن نامبراة
وذلك اةتنامار ملنتجم عنافن من أتباعرب.
 -44وفإمررا تنوررق ناالةتراكررا املنيررانب س مإوإشررإا أةرري ناالكررا
التاجفا مج  23تشف ن األول/أكتانف  2015لوضفال مج ناىاة اا عو
املإوإشإا حبجب اةتدائرا عناصف ائتا ىإوإ ا اليانق .وأفإد عن قإرا
أةرري ناالكررا ننإرراق ففاة ررا رراغبإن مج  16كرراةاي القاين /نررا ف 2016
ىنب ال جا عو قف ب ة افاتا.

فنررد تنف ر سإلررد
د أإلد مناتو ت
عناصرف تاننرب ملإوإشرإا
ننتررجم صرري عمررفت 15

 -45و تااصر ررجم اغتار رراال النير رراء والفتإر ررا عو ر ر أ ر ررد النناصر ررف املير ررو ب قومنر ررا عنر رراال.
فف ر  23شررباط/فرا ف أفإررد عررن قإررا أةننررب ميررو ن ترراننن حلفكررب القرراة والندالررب ناغتارراال
و رراع لفت ررا عمف ررا  14ى ررنب و ر تي ر عائ ررد س من ر ررا ننف ررب نإن ررد (حمافظ ررب أو ررا ) مث
االعتداء عوإرا فنار ناليا اة .ومج  26شباط/فرا ف اغتامه قائرد ترانم ملوإشرإا أةري ناالكرا
__________

()5
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امفأ إلامار بوغ عمف ا  25عامار مج تإب النا إلن الااقم مج ناتاة افا (حمافظرب أو را ) مث ا رال
رفنار عور وجررا وشخاررن آ رف ن إلرراوال محا تررا .وقررد أوقفر ننقررب األمرب املت ررد ننرد ذلررك
الشخص املترب.
 -46ون رردأ ج ررإش ال ررفال لومناوم ررب ظر ررف نشر ر جم مت ا ررد منر ر ندا ررب ع ررا  2016وال ى ررإما مج
جن رراال ش ررفن البو ررد مج حمافظ ررب مبام ررا و ر من ن ررب غنإ ررب ناملن رراقي .و نتن ررد أي ج ررإش ال ررفال ك رراي
مير ر والر ررال ك رراةاي القاين /ن ررا ف ع ررن اإلتج ررا حن ررا  130ة إن ررب ومنت ررجم أةنن ررب م رردةإن وتش ررفد
حنا  800شخص نيربمه أعمرال الننرف .وتاإلرمل ا بر امليرتنوب ناةتإرا راق ننقرب األمرب املت رد
لنرردق ماظفإرررا مج ر ت املن نررب حلما ررب الير اي املنف ررن لوخ ررف .ومررم ذلررك فإ ررا تنررفال عررن النوررق
س اء الترحت اليرروي الر ىررإرتتمه عور الير مه احملتمررجم لنراا اال رراق األفف نر املاجرراق مج املن نررب
ملااجرب جإش الفال لومناومب.
 -47وال ت ر ال ا ب ر امليررتنوب تتون ر شررراقا عد ررد مررن الي ر اي املرردةإن ال ر ن ررفوي أي ننقررب
األمررب املت ررد ال تررافف رررب احلما ررب نالنرردة ال ررامج إلإر س ررا غالبرار مررا تاررجم مترحت ف جرردار س أمرراكن
وق رراع أعم ررال النن ررف .وق ررد اىتنف ر ر البنق ررب مج ندا ررب ع ررا  2016اى ر ررتاتإجإترا املتنون ررب حبما ررب
إليررن مررن اىررتجانترا الاقائإررب وسجفاءاهتررا األمنإررب مررن ررال آلإررا اقة ر اة املب ررف.
املرردةإن و ررا مررا ال
وع البنقب أ ضار وجاق را عور امليرتا احملور مرن رال مراظفن و نإرن م وفرن نإقامرب صرا
مررم اجملتمنررا احملوإررب .وتشررجم ا ب ر امليررتنوب البنقررب عو ر مااصرروب جراق ررا مررن أجررجم تن ر محا ررب
الي اي وكيمه نترب.

باء -النت اكات المنسوبة إلى القوات الوطنية
 -48أدنو ر ر ر ا بر ر ر ر املي ر ر ررتنوب ع ر ر ررن وق ر ر رراع اةتراك ر ر ررا اةت بر ر ر ررا ننر ر ر ر ا ن ر ر رراق الت ر ر رراننن
لونر راا املي ررو ب ألفف نإ ررا الاىر ر والر ر ن تا ررففاا ر ر ا سم ررا ل رردعب مإوإش ررإا أة رري ناالك ررا
أو نيرربمه اةتبررا رب املباشررف فررا .وأفرراق شررنبب إلنرران اقةيرراي التاننررب لبنقررب األمررب املت ررد مج
تنف ف ا النا نشحتي أإلرداا أ وال/ىربتمر  -تشرف ن األول/أكترانف  2015نحت را قرد ننر مرن
وق رراع رراا عموإ ررا سع رردا مل رردةإن رراةن ة رران النض رراء م ررن نإنر ررا عموإت ررا سع رردا لال ررد ن
بو رراي  16و 17ىررنب مررن النمررف عو ر ررد جنرراق ترراننن لون راا امليررو ب ألفف نإررا الاى ر مج
الف رررت م ررا ن ررن  26أ وال/ى رربتمر و 20تش ررف ن األول/أكت ررانف مج ال رردائفتن القالق ررب وا امي ررب مج
ناة  .وتون الشنبب أ ضار اقعاءا تت دا عرن تنفإر جنراق تراننن لونراا امليرو ب ألفف نإرا
الاى مج الدائف ا اميب لنموإي سعدا اةن ة ان النضاء لشخان ميومن دنتنرد أ مرا
من املدةإن(.)6
__________

()6
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 -49وتنررفال ا ب ر امليررتنوب عررن النوررق س اء االقعرراءا ا ر املاجرررب ررد امل تررمه املفك ر
لنمرم ق ررم ال ررفن و ررد مرد فت اليررانق ةونر رراوا  -كإرري .وأفراق شررنبب إلنرران اقةيرراي نرحتي
ا امل تمه نف وةاء ما ال نجم عن أةنم عموإا سعدا اةن ة ان النضاء مج ناة من كاةاي
القاين /نا ف  .2016ومج الفرت مرا نرن آذاة/مراة وتشرف ن القراين/ةافمر  2015كاةر البنقرب قرد
والن نالفنجم ما ال نجم عن  12عموإب سعدا اةن ة ان النضاء من نإنرا سعدا صي بوغ مرن
النمف  14عامار .وا ون ا ب امليرتنوب أ ضرار عور تنف رف منظمرب إرامن ةا رت ووترش الر أفراق
مبي ر ولإب امل تررمه عررن  18عموإررب سعرردا غ ر قاةاةإررب مج الفرررت مررن ةإيرراي/أنف جم  2015س آذاة/
م ر رراة  .)7(2016وق ر ررد أإلا ر ر ر ا ب ر ر ر املي ر ررتنوب عومر ر رار نإقال ر ررب امل ر ررد ف امل ر ررترب مج  8إل ر ر رفاي/
اةإه  2016و تدعا اليو ا س التنجإجم نالت نإق مج أعمال الننف وا فائب الي اةت ب
ومنا ا ومناقبب املي ولن واملد ف عند االقتضاء .وقد ىبق لوم تمه أي تراةط مج أعمرال تنر مه
متندق وعموإا سعدا اةن ة ان النضاء واإلتجا غ قاةاين من عا .2003
 -50ووالن ر الشررنبب أ ض رار اعتررداءا ندةإررب أ ررف ةف ر هتا ق راا األمررن مبررا مج ذلررك إلالررب
ا ررب حمتجر ر ن تنف ر راا ررا  29ةإي رراي/أنف جم  2016لوتنر ر مه عور ر أ ررد ةج ررال ال رردة مج
نامباة وذلك مج أعناال منتجم حماةال تانم ملإوإشإا أةي ناالكا .وأفإد نحتي احملتج ن قرد أجرروا
عو قفم فد ب لإلففان عنرب.
 -51وج ررف اقن رراً أ ض رار ع ررن م ر اعب ناق رراع إل رراال اغتا رراال .وق ررد اعتن ررجم عنا ررف ت ررانم
لوناا امليو ب ألفف نإا الاى كاي ترا احلفاىرب مج ىرجن النيراء مج نإمبرا نترمرب اغتاراال
قاصف عمف ا  16عامرار قا رجم اليرجن مج شرباط/فرا رف  .2016وصردة حبرق املرترب أمرف نراحلب
مج  3آذاة/ماة وأوقع مج ىجن ة اةاغبا ول نه مل دنفض إلت اآلي عو ىو ب قضائإب.

 -52وال ر ال االعتنررال واالإلتجررا التنيررف شررائنن ةظ رفار لنررد وجرراق ةظررا قضررائ فاعررجم
ونيرربمه الاررنانا التننإررب والواجيررتإب الناوررب عررن عررد ترراف الترردة مه لن راا األمررن وةنررص
املندا الا مب لضماي االمتقال لإلجفاءا الناةاةإب.
 -53وتااصرجم منظمررا عرد لومجتمررم املردين التنر فرا ا بر امليرتنوب امل البررب نففرم احلظررف
وسعرراق ننرراء النراا امليررو ب ألفف نإررا الاىر عور الررفغب مررن منرراإل ررنفرا الباق ررب لونإرراي.
وت شررف ر ت امل الررمه عررن ةررداءا املرردةإن امليررتمف لترراف احلما ررب رررب والرري رةو ررا نحتوجرره
النااة الري تنراين منررا ننقرب األمرب املت رد مج أقاء قوة را املتنورق نتراف احلما رب .وترتفرب ا بر
امليررتنوب ر ت امل الررمه سال أ ررا ت كررد أ ض رار عو ر أمهإررب سج رفاء سصررا ج ر ة لون رراع األمرري
وو م عموإب مفاقبب و نق تفم س ماي عد تاظإف املي ولن عن االةتراكا ا يإمب من
جد د مج الناا امليو ب وسةشاء جإش مي ول ووراة وقمينفا .

__________

()7

تنف رف منظمرب إرامن ةا رت ووترش املر ة  27إل فاي /اةإره  .2016مي رن اال راع عوإره عور الننرااي الترايل:

www.hrw.org/fr/news/2016/06/27/republique-centrafricaine-une-unite-de-police-tue-18-personnes-de-

( sang-froidا الوم عوإه مج  20متا  /الإه .)2016
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يم -حقوق األقليات
 -54مل ت و م األقوإا كق ار ال الفرت قإد االىتنفاض .وغالبار ما دفم الاصب ال
تن ررفض ل رره الش ررباال املي رروماي واةي ررداق اآلف رران أم ررامرب س اقجر رفا أو االلت رران نا ماع ررا
امليو ب أو االةتنال س املنا ق ا ا نب ليإ ف ائتا ىإوإ ا اليرانق مج مشرال البورد .و شرنف
الء الشباال نحت ب ماا ناي من الدةجب القاةإب.
 -55وأدنو ا ب امليتنوب ال لناءا عند مرم ممقور إلر  PK5ننرد كفا رب ا ردما
االجتماعإرب وال بإرب املندمرب مج إلر م رتمل أصرار نالير اي ومل تاقرف عرن اىرتنبال املشرفق ن .ولرد
رراة ا ب ر املي ررتنوب ر ر ا احل ر مج آذاة/م رراة ك رراي الي ر اي ش ررنفوي نالفن ررجم ن ررالنوق س اء ةج رراع
املشفق ن س إل  PK5قوي هتإئب الظفو املائمب ل لك.
 -56وأفاق الشباال ال ن التن فب ا ب امليتنوب مج جامنرب نراة ومج إلر  PK5ومج كاغرا
ناةرردوةو ومج ناىررا ا ومج ةررد و ن رحتي سم اةإررب ررفون ال رراال امليررومن مررن ا إرراال والنرراق س
ا امن ررب ال ت ر ال ني رربمه ال رردواع األمنإ ررب أم رفار ش رربه مي ررت إجم .وق ررد أ رراةوا مي رحتلب األعب رراء اققاة ررب
املففو رب عورإرب والري أق س تنف ررب س أو راع متإإ رب مرن قبإرجم ورمه تنردمي ميرتندا قاعمررب
س ررافإب ققاة املوفررا واقغرران اليررفم ألعمررال التيررجإجم قوي مفاعررا الاررنانا املتارروب نتررننا
الشباال امليومن أو أ ضار تنظإب االمت اةا ال األعإاق الد نإب اقىامإب.
 -57و شرنف ال رراال نرالنوق أ ضرار س اء عااقررمه الت إرمه عررن الدةاىررب عور املررد البنإررد وس اء
اةتفرراع ةيرربب األمإررب مج أوىرراط شررباال اجملتمنررا احملوإررب امليررومب والرري قررد تفض ر عو ر املررد
البنإد س التمإإ مج قال التاظإف.
 -58وةظرفار الةنرردا ا رردما احل امإررب مج إل ر  PK5فنررد نرراقة ةان ررب النإرراقا اققاة ررب
امليومب ألفف نإا الاى نإةشاء مدةىب وتنوإب األ فال مج عن امل اي.
 -59وأحلر ر ا بر ر املي ررتنوب عور ر الي ررو ا ق رران مح ررا تاعإ ررب نش ررحتي ع ررد التمإإر ر
والتنا ش من أججم ختفإف إلد التاتف مج الناقا نن ماا ي أفف نإرا الاىر وشرجمه التمإإر
ف مج تننا الي اي ودمناهتب مج أإلإاء غ ميتنف أصار.
النائب عو أى س نإب وال

دال -الال ئون والمشردون داخلي ا
شر ررف اىر ررتمفاة تشر ررفق  421 000شر ررخص مج حنر ررا مائر ررب ماقر ررم منتشر ررف مج وإر ررم
-60
أحناء البود ناق افب س وجاق  478 000الجرئ مرن أفف نإرا الاىر مج البورداي اجملراوة عرن
شاش ر ررب الا ر ررم .وال ر ر ر ال املش ر ررفقوي م ر ررن جإ ر رراال ال ائف ر ررب املي ر ررومب ناج ر رره ر رراأل عف ر ررب
ألعم ر ر ررال النن ر ر ررف ال ر ر رري تفت بر ر ر ررا ا ماع ر ر ررا املي ر ر ررو ب وال ى ر ر ررإما مج نامب ر ر رراة وناتاة ر ر ررافا.
ومج  3أ اة/مررا ا  2016قرردة فف ررق تنيررإق ش ر وي املخإمررا وسقاةهتررا عرردق املشررفق ن مج ماقررم
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ناتاة ررافا (حمافظررب أو ررا ) و ررا رراين أكررر ماقررم مج البوررد حب راايل  30 500شررخص( .)8وتنررم
ا إرراال الفئإيررإب مج كاغررا ناةرردوةو ونرراقا وكرراةةا ون نر ايت وق راا ونرااة و ررالاك ونرراة
(إل ر ر  .)PK5و نر ررإش املشر ررفقوي مج ظر ررفو غ ر ر مير ررتنف لو ا ر ررب و ظور رراي عف ر ررب لترد ر رردا
ا ماعا امليو ب املت فة ولوننف النائب عو ةاع ا ن .
 -61ومج  14أ اة/مررا ا اة ةئررإ ا مراة ررب وةئررإ الررا ةاء تإمررا املشررفق ن مج مباكررا ونإمبررا.
ومج إل فاي /اةإرره ولررد لنائرررا نررالا ف املي ر ول عررن الش ر وي االجتماعإررب واملارراحلب الا نإررب أإلا ر
ا ب امليتنوب عومار ناألولا ب الري ىرإ ظ فرا ترإب مباكرا وذلرك لت د رد التردان املناىربب الري ىرتتإح
لومشررفق ن النرراق س نإراهتب مبررا تماشر مررم املنررا الدولإررب .وشرردق الررا ف عور أمهإررب اعتمرراق اىررتاتإجإب
ملياعد املشفق ن املاجاق ن مج مباكا نالتنيإق مم قمجم الشفكاء مج قال النمجم اقةياين.
 -62وتت ومه النراق امليرتدامب لاجئرن واملشرفق ن هتإئرب نإئرب ميرتنف وآمنرب .وتتمقرجم الناامرجم
الفئإيررإب الرري تنرران عرراقهتب مج اةنرردا األمررن ناررفب قائمررب وترردم املمتو ررا واةنرردا القنررب مج
قدةا الدولب عو تاف احلما ب وا ا من ددق الننف وعد وجاق ففأل ل يمه النإش.
 -63وتشجم ا ب امليتنوب اليو ا عو أي تايل ا تمامار متااصار ر ت امليرحتلب مرن أجرجم
سجياق إلوال ىف نب وما اقب وميتدامب.

هاء -أعمال الةنف المرتةطة بات امات ممارسة السنر
 -64تااص ر ررجم ش ر ررنبب إلن ر رران اقةي ر رراي تا إ ر ررق أعم ر ررال النن ر ررف ال ر رري تفت ر ررمه منظمر ر ررا مإوإش ر ررإا
أة رري ناالك ررا ررد األش ررخاأل املترم ررن مبماةى ررب الير ر ف وق ررد والنر ر  63إلال ررب منر ر ك رراةاي الق رراين/
نررا ف  .2016وتش ر جم امل رفأ الض ر إب الفئإيررإب ر ر ت األعمررال ناىررتقناء نرراة الرري ت رراي فإرررا أغوبإررب
رجو االةتراكرا أىاىرار مج الناصرمب ومج مردي غرفال البورد الري ختضرم
الض ا ا من األ فرال .وقرد دى ال
س إلد كب ليإ ف مإوإشإا أةي ناالكا كما ا احلال مج مدي نااة وناوةو وناىاة اا.
 -65وعو ىربإجم املقرال قدتور مج  18أ وال/ىربتمر  2015أةنرم ةيراء مج قرف تن مرن قرف
حمافظررب ةاة ررا غف بإ ر الااقن ررب غ ررفال البو ررد .وتنف ر ر الء الني ررا لوتن ر مه وقد الن ر آذا ررن
فن و ن عو قإد احلإا وذلك نند اهتامرن مبماةىب الي ف.
وأجري عو أكورا مث دق ال

 -66وعور الرفغب مرن محرا التاعإرب الري تنظمررا ننقرب األمرب املت رد رد ر ت املماةىررا
الاسةيرراةإب ف ررإي ا ب ر املي ررتنوب ال ر ال ي رراوة ا النو ررق س اء مررد اةتش رراة ر ت الظ ررا ف ال رري
ت شررف ر ىررتاة االهتررا مبماةىررب الير ف عررن أفنررال تنفر ا ا ماعررا امليررو ب مج منظررب
األإلإاي ننإب مبإالتب النت ا األماال من الض ا ا.

__________

()8

املاردة :م ترمه تنيرإق الشر وي اقةيراةإب  .Bulletin humanitaire, République centrafricaine, mai 2016مي رن
اال اع عو ت النشف عو الننااي التايل:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RCA

( _BH_MAI_2016.pdfا الوم عوإه مج  20متا  /الإه .)2016
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 -67وتااصرجم ا بر امليرتنوب تنبإرره اليرو ا س ر ت املماةىرا مج كررجم راة تنرا فررا ومج
ند ا .و ت كد عو تاصإاهتا الياننب وال ىإما توك الي تدعا س البدء حبمورب
التناة ف الي تد ال
تاعإررب لو ررد مررن مماةىررب مقررجم ر ت األفنررال وترردة مه إئررا سةفرراذ الن رااةن لوتنامررجم مررم ر ت
املي ررحتلب ومفاجن ررب الا ر ر ا الناةاةإ ررب النائم ررب وت إإفر ررا و د ررد ا ررب م ر رفت ي ر ر ت ا ر رفائب
واعتنارب وحماكمترب(.)9

واو -أعمال الةنف القائم على نوع الجنس
 -68أدنو ا ب امليتنوب ال ال اةا الي أجفهتا عن أعمرال عنرف جنير وإلراال
وان قيف وال ىرإما مج ةرد و وكاغرا ناةردوةو وناىراة اا .ومج الفررت مرن  30تشرف ن القراين/
ة ررافمر  2015س  30إل فاي /اةإ رره  2016والن ر ر ننق ررب األم ررب املت ررد  100اقع رراء ع ررن
وتبن أ ا مدعامب
إلاال الننف ا ني املفتبا نالن اع وقد جف الت نإق مج  78اقعاءر منرا ال
ناألقل ررب .و ض ررب الضر ر ا ا الب ررالغ ع رردق ب  78ر ر إب  34امر رفأ و 36فت ررا و 7أش ررخاأل م ررن
اقةاا مل دق أعماة ن وصبإار واإلدار.
 -69وم ررن امل ررفجح أي الن رردق الفنور ر ألعم ررال النن ررف ر ر ت ا ررجم س أةق ررا أعور ر غر ر أي
ما تنفض له الض ا ا مرن وصرب وتف إرمه فضرار عرن تنراع الندالرب حيرال مج منظرب األإلإراي
نإنرب ونن ةفم الش او .
 -70وتون ا ب امليتنوب أ ضار منواما عن إلاال عنف قائب عو ةاع ا ن ىجورا
ةظا سقاة املنواما مج الفررت مرا نرن كراةاي القاين /نرا ف وتشرف ن األول/أكترانف  .2015و تنورق
ذلررك ن ر  60 208إلرراال لناجإررا تونررن الننا ررب ال بإررب و/أو النفيررإب  -االجتماعإررب حبيررمه
اإلتإاجرراهتن وأفإررد نررحتي  29 801ةاجإررب ررن مررن ر ا ا الننررف ا ني ر قوي د ررد مررا سذا
كاة إلاال الننف ت مفتب ب نالن اع(.)10
 -71و شف الففن املاإلمل نن ت األةقا عن فوة أي تايل اليو ا واجملتمرم الردويل
امل ررد مررن اال تمررا حلرراال الننررف النررائب عو ر ةرراع ا ررن والننررف ا ني ر  .وتشرردق ا ب ر
املير ررتنوب عو ر ر ر ررفوة االلت ر ر ا مبنرجإر ررب حمر رردق مج تار ررنإف إلر رراال الننر ررف ا ني ر ر امل ر رفتبا
نررالن اع( .)11وىررإتإح ر ا امل وررمه سج رفاء تنإررإب أفضررجم لاإلتإاجررا الا مررب مليرراعد الض ر ا ا
وم اف ررب اقفررا مررن الننرراال نارراة أكقررف فنالإررب مج إلرراال ا رفائب املفت بررب واةترررا إلررق
الض ا ا مج الاصال س الندالب.
__________

()9
()10

اةظف

A/HRC/30/59

الفنفا من  60س  63و.) (108

http://reliefweb.int/report/central-african-republic/unfpa-fighting-against-gender-based-violence-

( car-need-interا الوم عوإه مج  20متا  /الإه .)2016
( )11اةظررف التنوإمررا امل قتررب لتنفإر قرفاة قور األمررن  .)2010(1960مي ررن اال رراع عوإرررا عور الننرااي التررايل:
( www.refworld.org/pdfid/4e23ed5d2.pdf.provisionalا الوم عوإه مج  20متا  /الإه .)2016
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زاي -حالة األطفال
 -72ال ت ر ال إلال ررب األ ف ررال مج أفف نإ ررا الاىر ر مق ر لونو ررق .و ن ررم ر الء األ ف ررال ر ر ا ا
لوننررف مبررا مج ذلررك الننررف ا ني ر وتنمررجم ا ماعررا امليررو ب عو ر دنإررد ب .و ررب ال الرراي
ناةاي من ىاء الت ب ومن قوب ففأل احلاال عو ا دما الا إب والتنوإب .و قر أ ضرار عرد
تيجإجم املاالإد نااة منتظمب مشاكجم ميتمف .
ررال شرررف أ وررال/ىرربتمر وتشررف ن
 -73وقررد وف ر أعمررال الننررف الرري شررردهتا نرراة
األول/أكتررانف  2015الند ررد مررن النتو ر و اصررب مج صررفا األ فررال ال ر قتررجم مررنرب 25
وأصإمه  31آ فوي(.)12
 -74و ررف ج ررإش ال ررفال لومناوم ررب الند ررد م ررن األ ف ررال واى ررت ورب ك م ررالن لوممتو ررا
امليررفوقب مج النررف أو اىررتخدمرب مج أقواة قاعمررب أ ررف  .وغالب رار مررا تيررتخد الفتإررا املخت فررا
كفقإق جني  .وأفإد نحتي احل امب االةتنالإب واحل امب ا د د قد ةفضرتا مج ننر األإلإراي التنراوي
مررم ا رررا الرري ىررن س تنرردمي امليرراعد ل فررال ال ر ن فررفوا مررن مااقررم جررإش الررفال لومناومررب.
وذكررف أي اليررو ا قررد و ررن ر الء األ فررال ة ررن االإلتجررا لوت نإررق منرررب ن إررب احلاررال عو ر
منواما تتنوق نحتةش ب جإش الفال لومناومب وإلفمترب أ ضار من احلرق مج احلارال عور ميراعدا
سةياةإب وال ىإما املياعد النفيإب  -االجتماعإب واملياعد عو مل مشجم أىف ب.
وإل الرفة إلراايل 1 298
 -75وقد دىالف إلاايل  5 000فجم إلت كراةاي األول/ق يرمر  2015د
ف رار م ررن قبض ررب ا ماع ررا املي ررو ب مج الف رررت م ررن ك رراةاي القاين /ن ررا ف س ةإي رراي/أنف جم .2016
وذكف ا ررا الفاعورب الدولإرب املير ولب عرن محا رب ال فرجم نرحتي الت رد ا املفتب رب نالتيرف ح كقر
ال
و تتبا ن حبيمه اجملماعب امليو ب الي أقمج فإررا األ فرال .و ر تنردق أ ضرار ننورب نرفامج الفعا رب
وسعاق اققمان الي ةأ ا بر امليرتنوب أي مرن األمهإرب مب راي تن را مج األشررف املنبورب .وتشرجم
ا ب امليتنوب أ ضار عو فتح مفاك سعاق اققمان ل فال املخالفن لوناةاي.

حاء -النالة اإلنسانية والنقوق القتصادية وال تماعية والثقا ية
 -76ال ت ال احلالب اقةياةإب مقر لوفر ع مج كرجم أحنراء البورد .وال تر ال آ راة الن اعرا واةنردا
ا رردما االجتماعإ ررب األىاى ررإب تر ر ف عور ر ىر ر اي وراة ررب أفف نإ ررا الاىر ر املن رردة ع رردق ب
حب ر راايل  4.6ما ررن ةي ررمب .و ن رراين إل ر راايل  2.3موإ رراي ش ررخص م ررن اةن رردا األم ررن ال ر ر ائ
وحيتاجاي س املياعدا اقةياةإب لوبناء عو قإد احلإا ولإ نإم اي وق الي اي احلارال
عو الفعا ب الا إب .وال ال إلاايل  20مج املائب مرن الير اي مشرفق ن عور الرفغب مرن ننر
إلرراال النرراق ال اعإررب .وناق ررافب س ذلررك فررإي متا ررجم ررب االىررتجانب اقةيرراةإب نرراين س
اآلي من عج كب اجم س  17مج املائب من اإلتإاجاهتا.

__________

()12
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 -77وال تر ال احلنرران االقتارراق ب واالجتماعإررب والقنافإررب تنترررك وال ىررإما مررن ررال فررفض
الضفائمه غ الناةاةإب واالىت ال غ املشفوع لومااةق ال بإنإب .وقد أدنو ا ب امليتنوب نرحتي
املإوإشررإا درري الضرفائمه والفىررا مج املنررا ق الرري يررإ ف عوإرررا ائررتا ىررإوإ ا اليررانق ورررا
أجر ر أم ررن وقوائ ررف سقاة ررب ماا ررب مج ر ت املن ررا ق .وأظر ررف التنف ررف النر ررائ لفف ررق ا رراء املن رري
جبمراة ررب أفف نإررا الاىر أي اجملماعررا امليررو ب متررال ةفيرررا مج وإررم أحنرراء البوررد عررن ف ررق
االدرراة مج امل رااةق ال بإنإررب( .)13و ش ر التنف ررف س أي تنظررإب اال رراق مررن أجررجم اليررا مج أفف نإررا
الاىر الر فأىرره ا نرفال عور ق اةاىررب حممررد يررتفإد كقر ار مررن سةترران الر مه إلررال من نررب
نامبرراة ومررن درراة الررو مررم اليرراقاي .ودرري ا برررب الشررنبإب لنرضررب أفف نإررا الاىر ننإرراق ةرراة
الررد ن آق الضرفائمه عو ر درراة املاشررإب مج كررانا وكاغررا ناةرردوةو وعو ر درراة املررا مج ةررد و
ونف ررا وىررا  -أوا ررا .وةدبرر ا بر امليررتنوب أ ضرار س أي ررمه املرااةق احلفجإررب ال ر ال مرردعا
لونوق .و ت فن تنف ف صاقة عرن منظمرب الشرا د النرامل غر احل امإرب عرن قفرم شرفكا احلفاجرب
األجنبإب ألماال ماعا أةي ناالكا لتإي عموإا تاد ف األ شاال(.)14
 -78وال ت ال مشر وب رمه وتردم املمتو را والننراةا م فوإلرب وال نرد مرن سجيراق إلرجم ررا
قتاإلررب عرراق الاجئررن .وقررد أوص ر نررب الت نإررق الدولإررب مج تنف ف ررا( )15نررحتي تضررم احل امررب
االةتنالإررب نالتنرراوي مررم ننقررب األمررب املت ررد ىإاىررب تفمر س سعرراق إلنرران املو إررب ل شررخاأل
ال ر ن ا ر فوا س الف رفاة نيرربمه الننررف ال ررائف واىررتا أشررخاأل آ ررفوي ننررد ذلررك عو ر
منا رب وأةا إرب أو س تنا ضرب.
 -79وال تتافف أ ضار ا دما االجتماعإب األىاىإب والفعا ب الار إب نالنردة ال رامج وتنراين
مفاك ا مج نن األإلإراي مرن االكتظراا قا رجم األإلإراء الري ت ا رد فإررا عردق الير اي نيربمه
تشفق األشخاأل .وأشاة ى اي إل  PK5عو وجه الت د د س عرد كفا رب املفاكر الار إب
وميتاصفا الاالق  .وكشف قةاىا اىتناائإب أجف أ ار مج منا ق مقرجم ق راا أو أونرا
ع ررن اةن رردا ش رربه ت ررا لوخ رردما ال بإ ررب .وت رراق االى ررتجانب النفي ررإب  -االجتماعإ ررب أي ت رراي
منندمب متامار مج البود.
 -80وتااصررجم ننقررب األمررب املت ررد مررم الشررفكاء الرردولإن قعررب تنفإ ر مشرراة م منتمررد عو ر
النمال ررب ال قإف ررب م ررن أج ررجم تن ر التماى ررك االجتم رراع ق رردقار ن ررن اجملتمن ررا املنني ررمب و ر ر
األمراال مج االقتارراق احملور  .وأإلا ر ا بر امليررتنوب عومرار نرراأل ف اقجيررايب رر ت األةشر ب و ر
تشجم عو و م مباقةا مما وب قةناش االقتااق.
__________

( )13اةظف .S/2015/936
( )14اةظرف التنف رف املننراي Bois de sang, comment l’Europe a aidé à financer la guerre dans la République
 centrafricaineمتا  /الإه  .2015مي رن اال راع عوإره عور الننرااي الترايلwww.globalwitness.org/en/ :
( reports/boisdesangا الوم عوإه مج  20متا  /الإه .)2016
( S/2014/928 )15الاف ب .27
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طاء -النت اكات المنسوبة إلى القوات الدولية
 -81تااصررجم ررال ر ا النررا وةوق اقعرراءا عررن أعمررال اىررت ال وعنررف جنيررإن منيررانب
س الناا الدولإب.
 -82و رال الفررت املشرمالب نرالتنفف والنر ننقرب األمرب املت رد مج وراة رب أفف نإرا الاىر 21
ردع أي النر راا الدولإ ررب اةت بتر ررا ررد
إلال ررب م ررن إل رراال االى ررت ال واالةتر ررا ا ني ررإن ال رري در ال
األ فرال .وقررد ةديررب االةتراكرا مج  19إلالررب مررن ر ت احلرراال مررن نإنررا  7اقعرراءا اغتارراال
لفتإا (ترتاو أعماة ن ما نن  11و 17ىنب) س جناق اليا املشاةكن مج البنقب.
 -83وقرد أقةكر منظامرب األمرب املت رد مبرا مج ذلرك ننقرب األمرب املت رد والردول األعضرراء
أمهإررب م اف ررب ر ت اآلفررب نارراة فنالررب واخت ر سج رفاءا عاجوررب لوتنوإررجم س احلررد األق مررن
ف التنفض لوننرف ا نير مبرا مج ذلرك تنإإرد إلفكرب الاإلردا  .وأعفنر ا بر امليرتنوب عرن
تند ف ا لتنإن اليإد جن ال لا مج شباط/فرا رف  2016منيرنب اصرب مننإرب نت يرن
اىتجانب األمب املت د لاىت ال واالةترا ا نيإن.
 -84وكررفة ننقررب األمررب املت ررد من ر م وررم عررا  2016اقع رفاال عررن الت امرررا ال امررجم
ناإلرتا ىإاىب األمن النا الي تنض نند التيامح م ونار وأعفن عرن ع مررا عور الت نإرق
مج كجم اقعاء نش جم ققإق وتندمي املياعد لوض ا ا وحماىبب ا نا عو أفنارب.
 -85وةقار عور ر االقع رراءا ال رري أدنو ر ر ف ررا ال رردول األعض رراء ال رري تنتمر ر سلإر ررا الاإل رردا
والنراا الدولإررب املننإررب أةىررو عررد قول فررفن نإررق و نإررب لوت نإررق مج االقعرراءا والنظررف مج
اختاذ تدان حلما ب الض ا ا.
 -86وفإمر ررا تنو ر ررق ناالقعر رراءا امل ك ر ررد ال ر رري أفر رراق نتن ر ررفض ةير رراء وفتإ ر ررا مج نامب ر رراة
لاىت ال واالةترا ا نيإن أإلا ا ب امليتنوب عومار ننفاة منظامب األمب املت د الر
نض نإعاق الاإلد التاننب قإلد البورداي املننإرب .و ر تدر الكف نحتمهإرب وال رب محا رب املردةإن الري
تضر وم فررا الاإلرردا املنتشررف مج وراة ررب أفف نإررا الاىر وترردعب الترردان املتخر ررد ا نرراق
ت الاال ب.
ال ن ال وت ماي مبنتضإا
 -87وتا لوض ا ا أمهإب حماة ب مج ىرإان التارد
ال ن التن فب ا بر امليرتنوب عور مبردأ عرد التمإإر
واالةترا ا نيإن ناف النظف عن ا رب مرفت ي ر
ررفوة أي تتررإح امليرراعدا املندمررب ناج ره رراأل تن ر
النائمب لفائد وإم الض ا ا.

رر ت االةتراكرا  .و تفرق قمرجم الشرفكاء
مج تنردمي امليراعد لضر ا ا االىرت ال
ت األفنرال .وتشردق ا بر امليرتنوب عور
ا رردما االجتماعإررب وال بإررب والناةاةإررب

 -88وتااصجم ا ب امليتنوب تشجإم وإم أص اال املاو ب الا نإن والدولإن عو مفاعا
مبرردأ عررد اق رفاة مبارراح الض ر ا ا و ررماي منرراموترب عو ر حنررا فاع ر مشرراعف ب ونررااللت ا
نيف ب املنواما ملنم وصب الء الض ا ا.

GE.16-12727

19

A/HRC/33/63

رابةا -مكا نة اإل الت من الةقاب والةدالة النتقالية
 -89ال ر ال الير اي نفنرراي عررن سإلبا رراهتب وترراوفرب س اء إلالررب اقفررا مررن الننرراال الرري
وذك ررف ممقو ررا اجملتم ررم امل رردين ررال
حيظر ر ف ررا مفت ب ررا االةتراك ررا ا ر ر حلن رران اقةي رراي .ال
الون رراءا ال رري عن رردو ا م ررم ا ب ر املي ررتنوب ن ررحتي الت إ ر ال ر تال ررد م ررن ا راا الدى ررتاة ب
والدمينفا إ ر ررب وج ر ررد ص ر رردات مج امل اف ر ررب الفنال ر ررب لإلف ر ررا م ر ررن النن ر رراال ومج ت بإ ر ررق النر ر رااةن
واإلرتامرا .ومل تين إلت اآلي اعتنال الناق الفئإيإن لوجماعا امليو ب.
 -90وشاةك ا ب امليتنوب مج الفرت من  2س  4أ وال/ىربتمر  2015مج إلونرب قةاىرإب
قولإ ررب نش ررحتي م اف ررب اقف ررا م ررن النن رراال ةظمتر ررا ننق ررب األم ررب املت ررد ومفا ررإب إلن رران
اقةي رراي نالتن رراوي م ررم و اةيت الن رردل واملا رراحلب .وتن رردةن ر ر ت احلون ررب الدةاى ررإب ررمن املتانن ررب
املن نإب لتاصإا منتد نراة  .وكراي اررد منررا قعرب ا رراق املب ولرب مل اف رب اقفرا مرن
الننراال وسجرفاء تنإررإب لوترردان النضرائإب وغر النضررائإب املتخر منر ندا ررب األ مررب والتاصررجم س
و م قماعب منرتإلا من شحت ا أي تش جم عناصف اىرتاتإجإب و نإرب شراموب مل اف رب اقفرا
من النناال .وتدعا ا ب امليتنوب شنبب إلنان اقةياي س ةشف ةترائج وتاصرإا التنف رف عور
ة ان واىم.
 -91ومج أ ر رراة/مر ررا ا  2016أ ون ر ر شر ررنبب إلنر رران اقةير رراي واملفا ر ررإب مشر ررفوعار حلار ررف
االةتراك ررا الفئإي ررإب حلن رران اقةي رراي املفت ب ررب مج وراة ررب أفف نإ ررا الاى ر من ر ع ررا .2003
و نب ر لوفف ررق املن رري ناملش ررفوع أي دن ر الرد حبو ررال ا ررب الن ررا تنف رفار ن رررت حم رراوة الت نإ ررق ذا
األولا ررب لوم م ررب ا نائإ ررب ا اص ررب ال رري ىتنش ررحت مج املي ررتنبجم و ن ررد منوام ررا س الي ررو ا
النضررائإب لتم إنرررا مررن د ررد ا ررب الفرراعون املفرت ررن لاةتراكررا ا ر وو ررم اى ررتاتإجإب
لوماإلنب .وىا نرت التنف ف أ ضرار تاجإررا نشرحتي سةشراء آلإرا الىرتجاء احلنإنرب وتنردمي
التنا ضا و ماةا عد الت فاة.

ألف -المنكمة الجنائية الراصة
 -92ةغررب التررحت ف مج سةشرراء احمل مررب ا نائإررب ا اصررب كررفة احل امررب ا د ررد اقعرفاال عررن
اىتنداق ا ققامب ت احمل مب .ول لك فإي سةشاء نب ال تإاة النضا الا نإن وسعاي عد
قول عررن ا تمامرررا نتنإررن قضررا قولإررن وسقرفاة املإ اةإررب التشر إوإب ل شرررف القماةإررب عشررف األو
شر جم تنرردمار كبر ار مج ر ا الشررحتي .وجيررف اآلي و ررم الوميررا األ ر ملشررفوع مشرررت تدنر الردت
األمب املت د لدعب احمل مب ا نائإب ا اصب .ومم ذلك فرإي ميرائجم التما رجم الرا ألقاء املررا
عو ر مررد مخ ر ىررناا وتنإررن النضررا واألمررن وت راافف النرردق ال ررامج مررن احملررامن املرردةنن
ترردة بار جإرردار مررن أفف نإررا الاىر ومحا ررب الضر ا ا والشررراق تظررجم تشر جم ررد ا امررب تنررن
عو احل امب أي تتاد را ال األشرف املنبوب.
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رراي مررن
 -93وىررت اي ر ت احمل مررب م موررب لونظررا النضررائ النرراق ومررن مث فيررا
الضررفوة تا إررد ىرربجم التر ة اقجيررايب نإنرررا ونررن احملرراكب الا نإررب .ومررن الضررفوة أ ضرار أي تررإح
عمجم احمل مب تن قدةا النظا النضائ الا ي.
 -94وتشررجم ا ب ر امليررتنوب اليررو ا الا نإررب عو ر تيررف م وت ر ا ررراق الرري تب ر را إلررت
ت رراي احمل مررب ا نائإررب ا اصررب جررا قبررجم ا ررب النررا  .و نإن رار ر ر ت ال ا ررب نب ر أي ت و ررجم
املفاو ا نشحتي و إنب مشفوع األمب املت د لدعب احمل مب نالنجا مج أقرفال وقر مم رن إلرت
تيىن الشفوع مج تنإن املاظفن.

باء -اآلليات غير القضائية والمصالنة
 -95داختر عررد مبرراقةا لو ررد مررن الننررف ال ررائف واملض ر قرردمار حنررا املارراحلب ول نرررا
تظجم اا غ كافإب.
 -96وشدق ةئإ الا ةاء مج انه ا األ نرةامج احل امرب عور املاراحلب الا نإرب وذكرف أي
كجم ا راق ىتب ل لت نإنرا .وأو ح أي احل امب تفغمه مج سةشاء اي حموإب لويا واملااحلب
من أججم تن نافب اليا وإلنان اقةياي.
 -97والتر ر أ ضر رار نإةش رراء ن ررب لو نإن ررب والندال ررب والتنا ض ررا واملا رراحلب عمر رار نالتاص ررإا
الارراقة عررن منتررد نرراة  .وننررد مض ر عررا عو ر ر ت النموإررب التشرراوة ب ارامررب تاإلررمل ا ب ر
امليررتنوب س أةرره ال ر ال مررن الضررفوة سجرفاء مشرراوةا ماىررنب وماا ررإنإب مررن أجررجم التف ر ننمررق
قبجم سةشاء ت الوجنب وس اء الض ا ا م اةب حماة ب لد و م وتنفإ آلإا الندالب االةتنالإب.
 -98وتا ح ا ب امليتنوب أي من الضفوة ماي أمن الض ا ا والشرراق ومحرا ترب .ومرن
احملتمجم مج إلال عد تراافف ر ن الشرف ن أي وتر الضر ا ا والشرراق نالارم درات مرفت ي
.
االةتراكا ا
 -99وقر ررد محتة ر ر ر رراة البانر ررا الي ر ر اي وأ ر رراة نااع ر ر األمر ررجم واالةفتر ررا عو ر ر الير ررا
والتير ررامح .وقر ررد أعفن ر ر ال اائر ررف املنإمر ررب مج إل ر ر  PK5عر ررن اىر ررتنداق ا لومض ر ر قر رردمار حنر ررا
املااحلب ومن نا تنبم أمهإب سجفاء إلااة جامم ومشاوةا شنبإب لو د من إلاال اقإلباط.
ووج رره ال ر رفئإ مج رراال تنا ررإبه ة ررداءر ة إ ر رار س وإ ررم م ر راا ي أفف نإ ررا الاى ر ر
 -100ال
رردعا ب فإ رره س املا رراحلب وال ررتاإلب ال ررا ي الو ر ن ال مي ررن ن رردو ما أل ررب تنمإ ررب أي تت ن ررق.
واعتر اةته س إل  PK5نند مفوة أىباع عو تناإبه قلإار عو سةاق ىإاىإب جامنب.

 -101وقررد ظر ررف الند ررد م ررن املب رراقةا احملوإ ررب لو رااة واملا رراحلب ن رردعب م ررن و اة املا رراحلب
الا نإب والشرفكاء الردولإن .ومج  11شرباط/فرا ف أىرفف ا رراق املب ولرب لت نإرق املاراحلب نرن
ال اائف عن تاقإم ال ائفرب امليرومب املنإمرب مج الردائف القالقرب مج نراة وال ائفرب امليرإ إب املنإمرب
ةعا ب ننقب األمب املت د وففةيا .ونفضجم ا االتفان
مج إل نا نغ مإقان عد اعتداء
أصبح ف ق الاصال س منانف امليومن الااقنب مج إل نا نغ آمنار.
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 -102ومج اةتظرراة و ررم ف ررب ف ررق مفارروب ومتيررنب ومتفررق عوإرررا نشررحتي مبرراقةا الندالررب
االةتنالإ ررب ف ررإي م ررن املر ررب مااص رروب تن ر ر احل ررق مج منفف ررب احلنإن ررب وال ى ررإما م ررن ررال و ررم
املنوامررا وتا إررق االةتراكررا املفت بررب .ومررن األمرراة األىاىررإب أ ض رار ررماي محا ررب احملفاظررا
املاجاق وستاإلب سم اةإب الاصال سلإرا واىتخدامرا.
 -103وفإمررا تنوررق جبررر األ رفاة فنررد كفى ر احل امررب ترراة  11أ اة/مررا ا امرار لاإلتفررال
ن كف الض ا ا و تنت تشإإد ةامه ت كاة ر ا ال فض .وجيمه الرتإلإرمه فر ت اقجرفاءا
الفم رب مرم تشرجإم اليرو ا عور مااصروب التف ر مج و رم نفةرامج و ري لوتنا ضرا املتاقنررب
الففق ررب منر ررا وا ماعإررب نالتش رراوة م ررم اجملتمنررا احملوإ ررب املتض ررفة وال ىررإما الض ر ا ا والني رراء
والفئررا املرمشررب .و تنررن عو ر وجرره ا ارراأل أي فاع ر ر ا الرةررامج االإلتإاجررا ا اصررب
لض ا ا الننف ا ني والننف النائب عو ةاع ا ن .
 -104و ش ر جم تن ر قرردةا اجملتمررم املرردين عنا رفار ررفوة ار مج فرررب الترردان املتخ ر مج قررال
الندالب االةتنالإب وذلك لتم ن أففاقت من اقىرا عو حنا نناء مج الين س الندالب واحلنإنب
واملا رراحلب .و تن ررن عور ر اجملتم ررم امل رردين أي ضر ر وم ن ررحتماة منر ررا تن رردمي املي رراعد س الضر ر ا ا
والشراق مج عموإا الندالب االةتنالإب ت.
 -105و ش ر ر جم اقن رراً عر ررن تتو ررف إ رراةا الندالر ررب االةتنالإ ررب وسج ر رفاء إل ر رااة ج ررامم نر ررن
رفوة ب لونراق س
الي اي مبن فإرب املشفقوي والاجئاي واألقوإرا والشرباال والنيراء أقوا
التماىك االجتماع واملو إب ال اموب رر ت اآللإرا  .وكشرف املناقشرا الري جرف مرم اجملتمرم
املرردين رال ال رراة األ ر الرري أجفهتررا ا ب ر امليررتنوب عررن اقإلبرراط والشررناة ناققارراء لررد
ننر ر الفئ ررا  .و تن ررن عو ر ر وراة ررب أفف نإ ررا الاى ر ر أي د رردق م ررن ررال آلإ ررا الندال ررب
االةتنالإب عند ا االجتماع وتن ىبجم النإش املشرت .
 -106وشرردق ا بر امليررتنوب عور أمهإررب تن ر الررفوانا نررن عموإررا منففررب احلنإنررب و نإررق
الندالب وجر الضرفة و رماةا عرد الت رفاة ونشر جم أعرب نرن ر ت التردان واملشراة م ال رر
ذا األولا ب مج قايل األمن وة ع اليا  .وجيمه عو احل امب ماي مفاعا عموإا وآلإرا
الندال ررب االةتنالإ ررب ل ى ررباال ا ة ررب لونر ر اع وتناور ررا مإ ررم اةتراك ررا احلن رران .ومي ررن لوندال ررب
االةتنالإ ررب م ررن ررال ى ررنإرا س التا ررد جملماع ررب تتوف ررب م ررن االةتراك ررا ن ف ن ررب مت امو ررب
ومرتان ررب أي نررق أ رردافار ميتررد ة اقرررا س مررد أوىررم وتفمر س منررم ةشرراال ة اعررا جد ررد
وقعب اليا واملااحلب.

يم -اإلدارة القضائية وإدارة السجون
 -107ال ال النضاء ا نرائ شربه مننرد مج البورد .فبنرد جويرب أو عنردهتا احمل مرب ا نائإرب
مج متا  /الإرره  2015وننررد مررفوة أكقررف مررن مخر ىررناا قوي سجرفاء حماكمررب واإلررد مل تدننررد
أ ب جويب أ ف عو الفغب من االلت اما الي ق نتررا اليرو ا عور ةفيررا .وتشرجم ا بر
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امليتنوب عو عنرد ا ويرب القاةإرب مج أقرفال وقر مم رن حملاكمرب املترمرن الر ن اكتمور موفرا
قضررا ا ب وتيررا ب ميررحتلب نن ر إلرراال االإلتجررا االإلتإررا امل ررال .وىررت اي ر ت ا ويررب
أ ضرار ةمر ار قا رار الىررتئنا األةشر ب النضررائإب وم اف ررب اقفررا مررن الننرراال .ووفنرار ملررا أفرراق نرره
و رف النرردل فررإي األولا رب ىررت اي لرردعب احملراكب الا نإررب الناق ررب لضرماي أقائرررا لنمورررا مج وإررم
أحناء البود .وقد تيىن االةتراء من و م ب اةئب نشحتي الندالب وختاإص املإ اةإب الا مب ررا
ول نرا مل تتوق أ قعب إلت اآلي.
 -108وتنامار مرم األإلرداا الري وقنر مج شررف أ ورال/ىربتمر وتشرفن األول/أكترانف 2015
ورمه و رف النرردل مرن اليررو ا الت نإرق مج ا رفائب الري اةت بر منر  26أ وررال/ىربتمر .وقررد
أةش ررحت امل رردع الن ررا لوم م ررب النوإ ررا وإ ررب نإ ررق اص ررب قجر رفاء الت ف ررا الا م ررب .ومج 15
آذاة/مرراة اعتنررجم عبررد اني إليررن عررإب فاررإجم ا برررب الشررنبإب لنرضررب أفف نإررا الاىر التررانم
الئتا ىإوإ ا اليانق مج ناة مج ىإان اقعاء فإرد نتاة ره مج أعمرال الننرف الري وقنر مج
أ و ررال/ى رربتمر .وق ررد قام ر ر عناص ررف مي ررو ب نت ف ررفت م ررن احلج ر ر مج وق ر ر الإل ررق م ررن الإ ررا
ةفيه( .)16ومل شرد الت نإق ا اة إلت اآلي أ ب اهتاما أو اعتناال أ ف .
 -109وتاج ررد مج وراة ررب أفف نإ ررا الاىر ر  28حم م ررب عاق ررب ( 24حم م ررب انتدائإ ررب و رراا
حمراكب اىررتئنا وحم مررب الررنن ) و 162قا ررإار .وقررد تيرىن منر وصررال ننقررب األمررب املت ررد مج
أ وال/ىبتمر  2014تا م قضا عو  12وال ب قضائإب (مانا وكراةةا ونرا بإو وىرإبا
وناة اى ررا وأون ررا ون ررا و ونف ررا ونامب رراة ون ر او ون رااة ونفن رفايت) .ومل ررتم ن نن ر النض ررا
وع الرن قضرا آ رفوي ل رنرب
املننالن من البناء مج أماكن تنإإنرب كما ا احلال مج ن او وةرد و  .د
مل وت نراا ناظررائفرب وننراا مج نرراة نيرربمه مررا الإلظررات مررن صررنانب مج ظررفو النرراق ومررن عررد
اى ررتنفاة مج الا ررم األم رري .وق ررد تن ررفض نن ر النض ررا لترد رردا ا ماع ررا املي ررو ب و ررا م ررا
مننرب من االلت ان ناظائفرب كما ا احلال مج ةد و  .وقد دق المرف ود بر حمراكب عد رد رال
الن ر اع .و نتاررف ةشرراط احملررامن املنرردة عرردق ب مج البوررد حب راايل  135حمامإ رار عو ر نرراة و را مررا
ش جم د ار ملماةىب النضاء والاصال س الندالب مج املنا ق الدا وإب لوبود.
 -110وال اجررد أ ةظررا حلما ررب الض ر ا ا والشررراق مج الاق ر ال ر ااجررراي فإرره أعم ررال
تف إررمه واةن رردا ل م ررن .ووفن رار مل ررا أف رراق ن رره اجملتم ررم امل رردين ف ررإي الض ر ا ا ال ي ررت إناي اققالء
نشراقاهتب نشحتي االةتراكا الي تنف اا را ل ا ب نإشاي نالنفال من املير ولن عرن اةت افرا
ولند وجاق أ ب ماةا لتحتمن عموإب قضائإب تتمتم ناملاداقإب واملا اقإب.
 -111واإلتإاجا تدة مه املاظفن النضائإن مبن فإرب احملراماي كبر و ر تشرمجم قراال
ع ررد مق ررجم قوة قا ر ر الت نإ ررق وإلفر ررمل الي ررجا ومي ررك ال رردفاتف وسقاة احمل رراكب وعنر ررد
جويا االىتماع لوض ا ا والشراق مج امليائجم ا نائإب أو تنفإ األإل ا .
__________

( )16اةظف
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 -112وقد كاة اليجاي تناين أصار من التخوف قبجم الن اع ال شردت عرا  2013و ر
ال ت ال تنمجم نانانب نال ب مج الاق احلا رف .وعور الرفغب مرن تنإرن مرد ف ن لويرجاي القماةإرب
والقا رن املاجراق مج البوررد فرنرا  7ىرجاي فنررا تيرتنبجم احملتجر ن و 11ىررجنار تراافف عور
مرراظفن عررامون (اليررجن املفكر مج ة اةاغبررا (مبررا مج ذلررك منير ف ةو) ونإمبررا ونرااة ونف ررا
وكاغا ناةدوةو ونا بإو وناىا ا وناناا وناقا).
ن ن ايت ومبا
ونرااة ون نر ايت ونف را
 -113وتاجد إلالإار مخيب مفاك اإلتجا تنم اةن ناة (مبرا
وناة اىا) وتضب إلاايل  230ىجإنار من أصجم  600ىجإنار ش واي ة الء اليرجاي مج البورد.
وتاشررك البنإررب الت تإررب ر ر ت املفاك ر أي تتررداع وتنرراين مإ اةإررب ال ر اء مررن عج ر وا ررح .وتررحتو
منشرحت منير ف ةو و ر أإلرد مو نرا ىرجن ة اةاغبرا وتنرم مج قاعرد عير ف ب تاننرب لونراا
امليررو ب ألفف نإررا الاى ر مج نرراة  12شخاررإب مترمررب ناةت رراال ج رفائب ر  .وتاإلررمل
ا ب امليتنوب وجاق عد مفاك اإلتجا غ قاةاةإب مج أج اء البود ا ا رنب ليرإ ف ا ماعرا
امليو ب وال ىإما مج كاغا ناةدوةو.
 -114وعو الفغب من أي التشف م الااقة مج عا  2012نص عو اققاة املدةإب لويجاي
فرنررا أقررجم مررن  60ماظفرار مرردةإار نمورراي مج اليررجاي ومل توررق ىررا  8أفرفاق مررنرب ترردة بار مج
قرال األمررن قا رجم اليررجاي .وت فرجم النراا امليررو ب ألفف نإرا الاىر إلالإرار األمررن مج ىررجاي
ناة ونااة ون ن ايت ومبا ونف ا قوي إلارال مرن تالراي ر ت املرمرب عور أ تردة مه.
ومج إلاال عد د تنإب عناصف الناا امليو ب املي ولب عن أمن اليجاي عاقرا و إنرب مرم
احملتج ر ن ال ر ن كرراةاا سمررا عناصررف ىرراننب مج الن راا امليررو ب ألفف نإررا الاى ر أو عناصررف مررن
مإوإشررإا أةرري ناالكررا .و نشررئ إلالإرار أفرفاق سإلررد الاإلرردا التاننررب لبنقررب األمررب املت ررد حمإ رار
أمنإار ملنم أ ب جما حمتموب.
 -115ونند ا اع ننقب األمب املت رد نتردة مه مراظف اليرجاي الرا نإن مج نراة ونرااة
تشررف اآلي ماظفررا ىررجن مرردةنا عور ىررجن نإمبررا لونيرراء مج نرراة  .وقررد أعفنر ا بر
الي أفراق
امليتنوب ال ال اة الي أجفهتا مج آذاة/ماة عن قونرا س اء االقعاءا ا
نتنفض ىجإنا لاغتاراال مج ىرجن نإمبرا وةاقشر ر ت امليرحتلب مرم املردع النرا  .وتفإلرمه
ا بر امليررتنوب نإىررناق مرمررب اقشرفا عور اليررجإنا مج الاقر احلررايل س ماظفررا ىررجاي
تونر ررن تر رردة بار مج قر ررال سقاة الير ررجاي عو ر ر ر ررد ننقر ررب األمر ررب املت ر ررد وو اة النر رردل .وتشر ررجم
الي ررو ا عو ر ر تن ر ر وج رراق املاظف ررا مج أم رراكن االإلتج ررا األ ررف ومج املناص ررمه اققاة ررب
والنإاق ب مج اليجاي و ماي أجاة كافإب رن.
 -116وأن ررف امل رردع الن ررا لوم م ررب النوإ ررا مج ن رراة املي ررامهب اقجيانإ ررب ال رري ق رردمترا ننق ررب
األمررب املت ررد لنظررا اليررجاي و ررا مررا ررح ترردةجيإار نتجف ررد أمرراكن االإلتجررا مررن أ صررب ب
عي ف ب و ف أعداق اراةنن.
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خامسا -الستنتا ات والتوصيات
ألف -الستنتا ات
 -117لحظ ر الرةيرررة المسررتقلة خررالل آخررر زيررارة أ رت ررا أن المجتمررع المرردن يشررةر
ب ر ررالقلم وييم ر ررف ر ر ر أن تنف ر ررذ الت ر رردابير األول ر ررى التر ر ر تتر ر ررذها النكوم ر ررة بطريق ر ررة امة ر ررة
واستراتيجية ،ول سيما مجرال األمرن والةدالرة .ولحظر أيضرا حالرة اإلحةرا والشرةور
باإلقصاء لدى الشةاب والنساء والطوائف الدينية بانغ و داخف الةلد.
 -118وشررددت الرةيرررة المسررتقلة علررى أهميررة أن تاضررمن ،ر المقررام األول ،اسررتةادة
سلطة الدولة وحماية المدنيين وأن ياشرع ورا إصرال القطراع األمنر لطمينرة المردنيين
وإتاحة إمكانية إطالق خطط عمف قطاعية أخرى.
تشجع السلطات على أن تنفذ ،بدعم منسم من الشركاء الردوليين،
 -119ومن ثم،
خريطررة الطريررم الت ر وضررةت ا وخطررط الةمررف القطاعيررة ر أقرررب وق ر ممكررن .وه ر تقررر
بيهمية تنفيذ تدابير الميثاق الجم وري الذي اعتمد ختام منتدى برانغ الرذي اعقرد ر
أيار/مايو  ،2015ل سيما يما يتةلم بمكا نرة اإل رالت مرن الةقراب وإلدمرا مرن يشرةر
بالت ميش من أ راد و ماعات.
 -120و يما يتةلم بالتدابير غيرر القضرائية الراميرة إلرى تةزيرز النقيقرة والمصرالنة ،تشردد
الرةيرررة المسررتقلة علررى أهميررة إ رراء مشرراورات واسررةة النطرراق لوضررع اسررتراتيجية متسررقة
وتوا قية تركز على تلةية احتيا ات الضنايا.
 -121وتاذ ّكر الرةيرة المستقلة بالمسؤولية الثقيلة الملقراة علرى عراتم الررئيس والسرلطات
ر م وريررة أ ريقيررا الوسررطى والمتمثلررة ر إثةررات الت رزام م بإن رراء هرراهرة اإل ررالت مررن
الةقرراب ،وإقامررة الةرردل ،وإيررالء الضررنايا مكانررة منوريررة ،وإ رراء اإلصررالحات المؤسسررية
الالزمة ،وإقامة حكم رشيد ،واستةادة ثقة الجم ور مؤسساته .وتدعو المجتمع الدول
إلررى مواصررلة تقررديم الرردعم الةسرركري والمررال والتقن ر لجم وريررة أ ريقيررا الوسررطى بطريقررة
منسقة لتمكين الةلد من الررو ن ائيا من األزمة.

باء -التوصيات
 -122تكر ر رررر الرةير ر رررة المسر ر ررتقلة التوصر ر رريات الر ر ررواردة ر ر ر تقريرهر ر ررا السر ر ررابم انظر ر ررر
 ،A/HRC/30/59الفقرة  )108والت ل تزال مةظم ا انتظار التنفيذ .وتوص بصرفة
خاصة النكومة بين تضطلع ،بدعم من المجتمع الدول  ،بما يل :
إقرار خرائط الطريم المتةلقة بنزع السال والتسريح وإعادة اإلدمرا ر
(أ)
أقرب وق ممكن ،وتةزيز المصالنة الوطنية بطريقة امةة ،بما ذلك إ راء انترابرات
بلدية ،وتنفيذ اإل راءات األولى الطارئة؛
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(ال) وضررع الترردابير التر تكفررف حمايررة الضررنايا والشر ود ،دون ترريخير ،وتةزيررز
الج رراز القضررائ مررن أ ررف تمكررين الضررنايا مررن النصررول علررى اإلنصررا علررى ننررو آمررن
لدى لجوئ م إلى القضاء؛
(ن) مقاض رراة مي ررع مرتكةر ر انت اك ررات الق ررانون ال رردول اإلنس رران وانت اك ررات
حقوق اإلنسان ،أيا كان مركزهم و/أو انتماؤهم السياس أو الدين أو اإلثن ؛

(ق) مض رراعفة وده ررا حت ررى تص ررةح المنكم ررة الجنائي ررة الراص ررة رراهزة ر ر
أق رررب وقر ر ممك ررن ،م ررن خ ررالل وض ررع الص رريغة الن ائي ررة لمش ررروع األم ررم المتن رردة ل رردعم
المنكمررة وضررمان اختيررار وتةيررين قضرراة ومرروهفين قضررائيين مررؤهلين ترريهيالا عالير ا ومطلةررين
علررى الثقا ررة القانونيررة للةلررد ويمتلكررون الرةرررة الالزمررة  -ل سرريما ر مجررال التنقيقررات
والمالحقات المتةلقة بالجرائم الدولية؛
( ر) إبر ررال مير ررع أصر ررناب المصر ررلنة ،بمر ررن ر رري م الموهفر ررون القضر ررائيون
والمنررامون ورابطررة المنررامين ومنظمررات المجتمررع المرردن وزعمرراء المجتمةررات المنليررة،
بشكف منتظم ،عن التقردم المنررز ر إقامرة المنكمرة الجنائيرة الراصرة ،وترو ير التردري
المكثف ل م هذا الشين؛
(و) المشاركة بطريقة مةاشرة واستةاقية بدر ة أكةر الند من التوترات بين
الطوائف وتةزيز المصالنة والتةايش السلم من خالل وضع مةرادرات تقروم علرى التشراور
مع المجتمةات المنلية المةنية؛
( ) وضع استراتيجية شاملة للتصدي لررر الرذي خلفتره انت اكرات الماضر
م ررن خ ررالل إنش رراء آلي ررات مناس ررةة للةدال ررة النتقالي ررة و قر ر ا للمة ررايير واللتزام ررات القانوني ررة
الدوليررة ،وضررمان المكانررة المنوريررة للضررنايا وإيررالء اهتمررام خررات للتصرردي لالنت اكررات
المرتكةة ضد الفئات األكثر تضررا ،ول سيما النساء؛
( ) ت يئة الظرو الالزمرة التر تتريح عرودة الال ئرين والمشرردين عرودة واعيرة
وطوعية وكريمة ودائمة ،وإعادة إدما م مجتمةات م المنلية؛

(ط) مالحقر ررة ومةاقةر ررة مير ررع المسر ررؤولين عر ررن ارتكر رراب انت اكر ررات ر ر حر ررم
األشرات المت مين بممارسة السنر والةدء إ راء حوار وطنر بشرين هرذل المسريلة ،بمرا
ر ذلررك بشررين األحكررام القانونيررة السررارية ،مررن أ ررف إيجرراد حلررول حقيقيررة تنترررم المةررايير
الةالمية لنقوق اإلنسان؛
( ) تشجيع مةادرات النتةاش القتصادي من خالل إقرار وإطرالق المشراريع
المةتمرردة علررى الةمالررة الكثيفررة؛ ووضررع اسررتراتيجية ةالررة لمكا نررة ن ر المرروارد الطةيةيررة
وحماية هذل الموارد ومةاقةة المتجرين ،عند القتضاء؛
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( ) تةزي ررز المة ررادرات المتةلق ررة بنماي ررة الطف ررف ،ول س رريما المة ررادرات التر ر
تست د الشةاب المنفصلين عن الجماعات المسلنة؛ والشرروع ر أقررب وقر ممكرن
ر التفكيررر ر تنررديخ الرطررة الوطنيررة لنمايررة الطفررف ،التر سررو تنظررر ر أمررور من ررا
الف رررت التةليمي ررة والم ني ررة المتاح ررة وآلي ررات مس رراعدة األطف ررال ض ررنايا النر رزاع المس ررلح
واألطفال المنررين من قةضة الجماعات المسلنة؛
(ل) إنشر رراء مراكر ررز لمسر رراعدة الضر ررنايا ،ول سر رريما ضر ررنايا الةنر ررف الجنس ر ر
والزوا القسري واألم ات صغيرات السن؛
( ) أخ رذ نتررائ التقريررر المتةلررم بنصررر انت اكررات حقرروق اإلنسرران ر العتةررار
بمجرد انت اء شةةة حقوق اإلنسان من وضع صيغته الن ائية ،واللتزام بنشرل على نطاق واسع.
 -123وتوص الرةيرة المستقلة بةثة األمم المتندة بالضطالع بما يل :
التص رردي عل ررى نن ررو اس ررتةاق بدر ررة أكة ررر للت دي رردات التر ر تس ررت د
(أ)
المرردنيين ،وعلررى و رره الرصرروت ،النضررور بشرركف أكةررر ر المنرراطم النساسررة ،مثررف
مريمات المشردين والجيوب الت تكون ي ا المجتمةات المنلية عرضة للرطر؛
(ال) مواصلة توثيم أعمرال الةنرف وانت اكرات حقروق اإلنسران والقرانون الردول
اإلنسرران والمسرراعدة ر تنديررد هويررة المسررؤولين الرئيسرريين مررن أ ررف إبررال المنرراكم
الوطنية وسلطات المنكمة الجنائية الراصة الت ستنشي المستقةف؛
(ن) تةزي ررز مس رراعي ا النمي رردة ودعم ررا السياسر ر للج ررود الرامي ررة إل ررى التص رردي
لألسةاب الجذرية للنرزاع والنرد مرن نفروذ الجماعرات المسرلنة مرن خرالل بررام نرزع السرال
والتسريح وإعادة اإلدما وإصال القطاع األمن ؛
(ق) تةزيررز آليررات الرصررد واإلبررال يمررا يتةلررم بنررالت الةنررف القررائم علررى نرروع
الجنس والةنف الجنس وضمان أن تةكرس اآلليرات المالئمرة لمسراعدة الضرنايا الحتيا رات
المنددة؛ وضمان التنفيذ الفةال آلليرات الرصرد هرذل وتشرجيع نشرر التقرارير المتةلقرة بنرالت
الةنف المرتةط بالنزاع؛
( ر) مواصررلة إيررداع الضررنايا ر مركررز السررتجابة ر حررالت الةنررف الجنس ر
والعتداء والستغالل الجنسريين ،وتةزيرز اإل رراءات لصرالح آليرات النمايرة التر يسرتفيد من را
مجمف الضنايا ،أيا كان مرتكةو هذل النت اكات.
 -124وتتو ه الرةيرة المستقلة إلى المجتمع الدول بما يل :

ترح ر بررالج ود الت ر بررذل ا المجتمررع الرردول مررن قةررف ،وتشررجةه علررى
(أ)
مضرراعفة هررذل الج ررود وتمويررف الة ررام ذات األولويررة ،بمررا ر ذلررك المنكمررة الجنائيررة
الراصررة ،وإصررال القطرراع األمن ر ونررزع السررال والتس رريح وإعررادة اإلدمررا  ،مررع إيررالء
اهتمام خات لحتيا ات األطفال المرتةطين بالجماعات المسلنة؛
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ررود الوسرراطة دون اإلقليميرة
(ال) توصرريه بتةزيررز مشرراركته ،بمررا ر ذلررك ر
لدعم النكومة مفاوضات ا مع الجماعات المسلنة والج ات الفاعلة المةنية مرن أ رف
تنقيررم توا ررم وطن ر ر ر اآلراء بشررين نررزع السررال والتسر رريح وإعررادة اإلدمررا والةدال ررة
م ورية أ ريقيا الوسطى؛
واستةادة األمن
(ن) توصر رريه بتيسر ررير عقر ررد مر ررؤتمر إقليم ر ر بشر ررين المسر ررائف المتةلقر ررة ب جر رررة
الماشية الموسمية؛
(ق)

تشجةه على تمويف خطة الستجابة اإلنسانية؛

( ر) تشجةه على مواصلة تنفيذ اإل راءات الرامية إلى منع النت اكات ووضرع
حد ن ائ آل ة الستغالل والةنف الجنسيين من طر القوات الدولية ،وإ راء التنقيقات
ذات الصلة ،ومقاضاة المسؤولين عن هذل النت اكات.
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