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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة االستثنائية العشرون

  ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٠

  قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٠/١-دإ    
 يف  التقنيةقيا الوسطى واملساعدة    حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية أفري     

  ميدان حقوق اإلنسان
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية         إذ يسترشد     

  األخرى ذات الصلة،
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١قراري اجلمعية العامة     إىلوإذ يشري     

  ،٢٠١١يونيه / حزيران١٧ املؤرخ ٦٥/٢٨١و
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان، و       ٥/١قراريه   إىلوإذ يشري أيضاً      

بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة للمجلـس،           
يؤكد أن على املكلفني بواليـات أن يـضطلعوا          ، وإذ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخني  

  ذين القرارين ومرفقاهتما،مبهامهم وفقاً هل
 ٢٤/٣٤، و ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٣ املؤرخ   ٢٣/١٨ه  يإىل قرار وإذ يشري كذلك      
  ،٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧املؤرخ 

بسيادة مجهورية أفريقيا الوسطى واستقالهلا وسـالمة       القوي  التزامه  يعيد تأكيد   وإذ    
  أراضيها ووحدهتا،
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ستمر للوضع األمـين يف مجهوريـة أفريقيـا      إزاء التدهور امل   غ القلق باليساوره  وإذ    
يتسم به من اهنيار تام للقانون والنظام، وغياب سيادة القانون، والتوتر الـديين              الوسطى وما 

 ٢٠١٣ديسمرب  /اليت وقعت يف كانون األول    بني الطوائف   والطائفي، وخباصة أحداث العنف     
  املدنيني،القتلى من  مئات سقوطوأسفرت عن 

لقانون املتعدِّدة واملتزايدة ل  نتهاكات  االإزاء التجاوزات و  أيضاً  غ القلق   يساوره بال وإذ    
سيما تلك اليت تنطوي على عمليات إعدام، واختفاء قـسري،           الدويل حلقوق اإلنسان، وال   

واحتجاز تعسفيني، وتعذيب، وعنف جنسي ضد النساء واألطفـال، واغتـصاب،           وتوقيف  
  وجتنيد أطفال ومهامجة مدنيني،

أن مجيع الدول ملزمة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات         كد من جديد    وإذ يؤ   
األساسية املكرسة يف امليثاق واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الـدوليني اخلاصـني     

  فيها،هي أطراف اليت الدولية األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان وصكوك حقوق اإلنسان 
ن جملس السالم واألمن التابع لالحتـاد األفريقـي يف          بالبيان الصادر ع  وإذ يرحب     
 يف باجنول على مستوى رؤساء      ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٣٠يف  املعقود  ،  ٤١١اجتماعه  

ـ يف ذلك نشر بعثة      يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مبا    احلالة  الدول واحلكومات، بشأن     دعم ال
  ، الوسطىمجهورية أفريقياقيادة أفريقية يف اخلاضعة لدولية ال

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      بالبعثة اليت أوفدهتا    وإذ يرحب أيضاً      
، وحييط ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢٤ إىل ١٢إىل مجهورية أفريقيا الوسطى يف الفترة من        

  علماً بنتائجها،
هوريـة  ببعثة اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا لتوطيد السلم يف مج         وإذ يشيد     

  ملعاجلة احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى،أفريقيا الوسطى وباملساعدة الدولية املقدمة 
 يف  ٢٠١٤فرباير  / شباط ١باملبادرة الداعية إىل تنظيم مؤمتر للماحنني يف        وإذ يرحب     

  قيادة أفريقية يف مجهورية أفريقيا الوسطى،اخلاضعة لأديس أبابا لتعزيز بعثة الدعم الدولية 
بالبيان اخلتامي للـدورة االسـتثنائية الـسادسة لرؤسـاء دول           وإذ يرحب أيضاً      

، ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٠وحكومات اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، املؤرخ        
الذي دعا اجمللس االنتقايل الوطين ومجيع شرائح جمتمع مجهورية أفريقيا الوسطى إىل مواصلة              

  ية األزمة السياسية دون إبطاء،الرامية إىل تسواجلهود 
اجلهود الوطنية الشاملة الرامية إىل حتقيق املساءلة واملصاحلة وإعادة إنشاء          وإذ يشجع     

مؤسسات الدولة وإرساء سيادة القانون، ويشدد يف هذا السياق على أمهية احلوار بني األديان           
  والطوائف،

مبساعي األمني العام إلنشاء جلنة حتقيق دولية على وجـه الـسرعة            وإذ حييط علماً      
انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل  املتعلِّقة ب إلجراء حتقيقات فورية يف التقارير      
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على يد خمتلف األطراف يف مجهوريـة       املرتكبة  حلقوق اإلنسان وانتهاكات حقوق اإلنسان      
  ،٢٠١٣يناير /ون الثاين كان١أفريقيا الوسطى، منذ 

املـستمرة والواسـعة    جاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان     التيدين بشدة     -١  
على يد مجيع األطراف الفاعلة، ويشدد على ضرورة مـساءلة مرتكبيهـا            االنتشار املرتكبة   

  وتقدميهم إىل العدالة؛
بوقف فوري جلميع التجاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان وأعمال        يطالب    -٢  

مجيع األطراف، وباالحترام التام جلميع حقـوق اإلنـسان واحلريـات           اليت ترتكبها   عنف  ال
األساسية، فضالً عن إعادة إرساء سيادة القانون يف البلد، ويذكّر مجيع األطـراف يف هـذا                

 السياق مبسؤولياهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

سطى على محاية املدنيني كافة،     مجيع األطراف يف مجهورية أفريقيا الو     حيث    -٣  
 وخباصة النساء واألطفال من العنف اجلنسي؛

األمم اإلنساين ملنظمة   وصول  الضرورة أن تيسر مجيع األطراف      على  يشدد    -٤  
ملـساعدة، وأن تواصـل     إىل ا املتحدة واملنظمات اإلنسانية إىل مجيع األشخاص احملتـاجني         

سانية املناسبة لالجئني واملشردين داخلياً والتـصدي       املنظمات اإلنسانية تقدمي املساعدات اإلن    
 مجهورية أفريقيا الوسطى؛يف للتحديات املرتبطة باألزمة اإلنسانية 

إزاء الظروف املتردية اليت يعيشها املشردون داخلياً       الشديد  يعرب عن قلقه      -٥  
طات الوطنيـة   ، ويناشد اجملتمع الدويل مساعدة السل      والالجئون يف مجهورية أفريقيا الوسطى   

والبلدان املضيفة اجملاورة ضمان توفري احلماية واملساعدة للهاربني من العنف، وخباصة النساء            
 ؛وذوو اإلعاقةواألطفال 

جلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واالحتاد األفريقي واألمم        ا علىيثين    -٦  
يف لسلطات الوطنية   ملستمرة ل ا هتاساعدملاملتحدة ووكاالهتا وشركاء مجهورية أفريقيا الوسطى       

، ويشجع اجملتمع الدويل ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني على تعزيز           أفريقيا الوسطى  مجهورية
الرامية إىل مساعدة مجهورية أفريقيا الوسطى على استعادة السلم واالستقرار واألمن      جهودهم  

 يف ربوع البلد؛

حة املعنـيني يف تلبيـة      دعم اجملتمع الدويل ومجيع أصحاب املـصل      يطلب    -٧  
 للسلطات الوطنية يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛العاجلة االحتياجات املالية واإلنسانية والتقنية 

احلاجة امللّحة إىل تعيني خبري مستقل معين حبالة حقوق اإلنسان           علىيشدد    -٨  
ـ يطلب ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، ويطلب تفعيل واليته فوراً،       بري املـستقل  أيضاً إىل اخل

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان ذات الصلة؛

 جبميع األطراف التعاون الكامل مع اخلبري املستقل؛يهيب   -٩  
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إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تزويـد اخلـبري           يطلب    -١٠  
  يلزم من موارد مالية وبشرية لالضطالع بواليته؛ املستقل مبا
 املستقل القيام بزيارة عاجلة إىل مجهورية أفريقيا الوسطى         اخلبري إىليطلب    -١١  

 يف دورتـه اخلامـسة      إىل جملس حقوق اإلنـسان    احلالة  وتقدمي معلومات حمدثة شفوياً عن      
، عمـالً   السادسة والعـشرين  دورته  اجمللس يف   ، وتقدمي تقرير أويل هبذا الشأن إىل        والعشرين

 ؛٢٤/٣٤  اجمللسبقرار

  .  املسألة قيد نظرهإبقاء هذهيقرر   -١٢  
  اجللسة الثانية

  ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٠
  .]اعُتِمَد بدون تصويت[

        
 


