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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  ١٠من جدول األعمال
املساعدة التقنية وبناء القدرات
إسبانيا ،أملانيا* ،أنغوال** ،بلغاراي ،تركيا* ،السويد* ،فرنسا* ،فنلندا* ،كرواتيا ،لكسمربغ*،
ليتوانيا* ،النرويج* ،هنغاراي ،اليوانن* :مشروع قرار

 .../42املساااعدة التقنيااة وبناااء القاادرات و جماااس حقااوق اإلنسااان و
أفريقيا الوسطى

وريااة

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده،
وإذ يؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ ي ذذرك ابمليث ذذاق األق يق ذذي حلق ذذوق اإلنس ذذان والن ذذعو و ذ ذ ه م ذذن الصذ ذ ول الدوليذ ذ
واألق يقي ذات الصل حبماي حقوق اإلنسان،
وإذ يرك أيضاً ق ار اجلمعي العام  ٢5١/6٠املؤرخ  ١5آذار/مارس  ،٢٠٠6وقذ ار
جملس حقوق اإلنسذان  ١/5و ٢/5املذؤرني  ١8حزي ان/يونيذ  ،٢٠٠٧وق اراتذ  ١8/٢3املذؤرخ ١3
حزي ان/يونيذ ذ ذ  ،٢٠١3و 34/٢4امل ذ ذذؤرخ  ٢٧أيلول/س ذ ذذبتمرب  ،٢٠١3ودإ ١/٢٠-امل ذ ذذؤرخ ٢٠
كذذانون الثان/ينذذاي  ،٢٠١4و ٢8/٢٧املذذؤرخ  ٢6أيلول/سذذبتمرب  ،٢٠١4و ١٩/3٠املذذؤرخ ٢
تنذ ذ ين األول/أكت ذذو  ،٢٠١5و ٢٧/33امل ذذؤرخ  3٠أيلول/س ذذبتمرب  ،٢٠١6و ٢5/36امل ذذؤرخ ٢٩
أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٧و ١٩/3٩املؤرخ  ٢8أيلول/سبتمرب ،٢٠١8

__________

*
**

دول غ عضو يف جملس حقوق اإلنسان.
ابسم الدول األعضاء يف منظم األمم املتحدة األعضاء يف جمموع الدول األق يقي .
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وإذ ي ذذرك ك ذذرل قذ ذ ارات جمل ذذس األم ذذن  )٢٠١3(٢٠88امل ذذؤرخ  ٢4ك ذذانون الث ذذان/
ينذذاي  ،٢٠١3و )٢٠١3(٢١٢١املذذؤرخ  ١٠تنذ ين األول/أكتذذو  ،٢٠١3و)٢٠١3(٢١٢٧
املؤرخ  5كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١3و )٢٠١4(٢١34املؤرخ  ٢8كذانون الثان/ينذاي ،٢٠١4
و )٢٠١4(٢١4٩امل ذ ذذؤرخ  ١٠نيس ذ ذذان/أ ي  ،٢٠١4و )٢٠١5(٢٢١٧امل ذ ذذؤرخ  ٢8نيس ذ ذذان/
أ ي  ،٢٠١5و )٢٠١6(٢٢8١املؤرخ  ٢6نيسان/أ ي  ،٢٠١6و )٢٠١6(٢3٠١املؤرخ ٢6
متوز/يولي ذ  ،٢٠١6و )٢٠١٧(٢33٩املذذؤرخ  ٢٧كذذانون الثان/ينذذاي  ،٢٠١٧و)٢٠١٧(٢38٧
املذذؤرخ  ١5تن ذ ين الثذذان/نوقمرب  ،٢٠١٧و )٢٠١8(٢3٩٩املذذؤرخ  3٠كذذانون الثان/ينذذاي ،٢٠١8
و )٢٠١٩(٢454املؤرخ  3١كانون الثان/يناي ،٢٠١٩
وإذ يرك توقيع البيان املنرتل ذ املمثلذ اصاصذ ل مذ العذان املعنيذ ابلعنذ اجلنسذي
يف ح ذذاات النذ ذزاة وح ومذ ذ قيوريذ ذ أق يقي ذذا الوسذ ذ يف  ١حزي ان/يونيذ ذ  ،٢٠١٩وققذ ذاً لقذ ذ ار
جملس األمن  )٢٠١3(٢١٠6املؤرخ  ٢4حزي ان/يوني ،٢٠١3
وإذ يؤكد من جديد أن قيع الدول تتحم املسذؤولي ال ئيسذي عذن تعزيذز وةايذ حقذوق
اإلنسذذان واحلذ ألت األساسذذي امل مسذ يف ميثذذاق األمذذم املتحذذدة واإلعذذالن العذذاملي حلقذذوق اإلنسذذان
ويف العيدين الذدولي اصاصذ حبقذوق اإلنسذان وغذ ذلذ مذن صذ ول حقذوق اإلنسذان الدوليذ
واألق يقي ذات الصل اليت هي أط اف قييا،
وإذ ي ذذرك أبن س ذذل ات قيوري ذ أق يقي ذذا الوس ذ
ةاي قيع س ان البلد من اإلابدة اجلماعي وج ائم احل

تتحم ذ املس ذذؤولي يف املق ذذان األول ع ذذن
والت ي اإلثين واجل ائم ضد اإلنساني ،

وإذ ي ح ذ عقذذد منذذاورات شذذعبي وإننذذاء ل ذ ابن ذذي للمصذذاحل الوطني ذ الذذر تذذاله
اعتمذاد امليثذاق اجلميذذور للسذالن واملصذذاحل الوطنيذ وإعذذادة اإلعمذار يف قيوريذ أق يقيذا الوسذ
وتوقيذذع لثلذذي اجليذذات اللاعلذ ال ئيسذذي يف النذزاة يف قيوريذ أق يقيذذا الوسذ اتلاقذاً لنذذزة السذذال
والتس ذ ذ يع وإعذ ذذادة اإلدمذ ذذا  ،وإذ ينذ ذذدد عل ذ ذ ض ذ ذ ورة ت بيذ ذذا التوصذ ذذيات والتذ ذذدا ال ذ ذواردة قي ذ ذ
ت بيقاً قعااً،

وإذ ي ح ذ أيض ذاً تنظذذيم اسذذتلتاء دسذذتور سذذلمي يف  ١3كذذانون األول/ديسذذمرب ٢٠١5
وانتخاابت تنذ يعي ورسسذي يف كذانون األول/ديسذمرب  ٢٠١5وشذبا//قرباي وآذار/مذارس ،٢٠١6
و تنصي ال ئيس قوستان  -أركانج توادي ا يف  3٠آذار/مارس ،٢٠١6

وإذ ي ح كرل ابلتوقيع عل ااتلاق السياسي لتحقيا السالن واملصاحل يف قيوري
أق يقي ذذا الوسذ ذ يف  6ش ذذبا//قرباي  ،٢٠١٩واعتم ذذاد ني ي ذ ذ ط ي ذذا املب ذذادرة األق يقيذ ذ للس ذذالن
واملصذذاحل يف قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ  ،يف  ١٧متوز/يولي ذ  ٢٠١٧يف ليربقي ذ  ،وإذ حيذذي إننذذاء
ح وم ذ جديذذدة يف  ٢٢آذار/مذذارس  ٢٠١٩عق ذ منذذاورات أديذذس أاباب ،ذذا رعاي ذ اا ذذاد
األق يقي ،وإذ ينذدد علذ ضذ ورة مواصذل احلذوار النذام للوميذع ،وققذاً للتوصذيات الصذادرة عذن
منتدى ابن ي للمصاحل الوطني ،
وإذ يؤك ذذد م ذذن جدي ذذد متس ذ ذ
وسالم أراضييا،
مض ذ
2

س ذذيادة قيوري ذ ذ أق يقي ذذا الوس ذ ذ

واس ذذتقال ا ووح ذذد ا

وإذ يس ذذاوره ابلذ ذ القل ذذا إزاء احلال ذ ذ األمنيذ ذ يف قيوريذ ذ أق يقي ذذا الوسذ ذ ال ذذيت ا ت ذ ذزال
علذ اذذو نيذذاد ،وإذ يذذدين صذذل نياصذ أعمذذال العنذ العديذذدة الذذيت ا تذزال ت ت بيذذا
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اجلماعات املسلح  ،يف انتيال اتلاق  6شبا//قرباي  ،٢٠١٩يف ابن ذي ويف أمذاكن أنيذ ى مذن
البلذذد ،ضذذد املذذدني وحلظ ذ السذذالن التذذا ع ملنظمذ األمذذم املتحذذدة والعذذامل يف ا ذال اإلنسذذان
والع ذذامل يف ا ذذال ال ذ ذ  ،وك ذذرا إزاء انتياك ذذات الق ذذانون ال ذذدو اإلنس ذذان وانتياك ذذات حق ذذوق
اإلنسذذان ،وا سذذيما اانتياكذذات امل ت ب ذ ضذذد الل ذذات الضذذعيل مذذن الس ذ ان ،وخباص ذ النس ذذاء
واألطلذذال واملنذ دين دانيليذاً ،وكذذرل أعمذذال العنذ اجلنسذذي واجلنسذذان يف حذذاات النذزاة ،والذذيت
ختل عدداً غ مقبول من القتل واجل ح واملن دين والالج ،

وإذ يسذذاوره ابلذ القلذذا أيضذاً إزاء زألدة اسذذتخدان رسذذائ ال اهيذ والتحذ يع علذ العنذ
الذذيت مذذن ش ذ تا أن تلذذاقم التمييذذز والوصذذم ااجتمذذاعي ،مبذذا يف ذل ذ القذذائم عل ذ األص ذ اإلثذذين ،وإذ
حيي اعتماد اص الوطني ملنذع التحذ يع علذ التمييذز وال اهيذ والعنذ يف حزي ان/يونيذ ،٢٠١8
وإذ ينوع عل تنليرها ابل ام ،

وإذ يسذذاوره ابلذ القلذذا كذذرل مذذن تصذذاعد ا ومذذات علذ العذذامل يف ا ذذال اإلنسذذان
وكذرا علذ املعذدات والبنيذات التحتيذ املدنيذ واإلنسذاني  ،ومذن قذ و ا موعذات املسذلح ضذ ائ
غذ قانونيذ علذ املعونذ اإلنسذذاني  ،يف سذذياق يعذ ف سذذناً مذذع زألدة عذذدد املنذ دين واسذذتم ار
ارتلذذاة عذذدد الالج ذ  ،ومذذن ك ذون أكث ذ مذذن نص ذ س ذ ان البلذذد ،أ  ٢.٩مليذذون م ذن م ذواطين
قيوري أق يقيا الوس ا يزالون حباج إىل املساعدة اإلنساني للبقاء عل قيد احلياة،
وإذ حذي علمذاً تنليذذر ني ذ ااسذذتوا اإلنسذذاني لللذذرتة  ،٢٠١٩-٢٠١٧وإذ يسذذاوره
القل ذذا إزاء ااحتياج ذذات اإلنس ذذاني املتزاي ذذدة جلميوري ذ ذ أق يقي ذذا الوس ذ ذ  ،وا س ذذيما احتياج ذذات
األشخاد ذو اإلعاق واحتياجات الضحاأل إىل العال النلسي،
وإذ يذذرك ح وم ذ أق يقيذذا الوس ذ وا تمذذع الذذدو واجلي ذذات اللاعل ذ يف جمذذال العم ذ
اإلنسذذان ض ذ ورة دعذذم عذذودة املن ذ دين والالج ذ طوع ذاً وكلال ذ كذذون ب ذ وف العذذودة وااسذذتقبال
تسمع إبعادة توط آمن وك مي ودائم ،
وإذ حي علماً تعب ا تمع الدو من أج تقدمي مساعدة إنساني إىل سذ ان أق يقيذا
الوسذ املتضذ رين مذذن األزمذ  ،كمذذا يذذدل علذ ذل ذ مذؤمت املذذاا املعقذذود يف أديذذس أاباب يف ١
ش ذ ذ ذذبا//قرباي  ،٢٠١4وم ذ ذ ذ ذؤمت وكسذ ذ ذ ذ املعق ذ ذ ذذود يف  ٢6أألر/م ذ ذ ذذايو  ،٢٠١5والعدي ذ ذ ذذد م ذ ذ ذذن
ااجتماعذذات رقيع ذ املسذذتوى املعقذذودة ن ذ ن العم ذ اإلنسذذان يف قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ  ،مث ذ
م ذؤمت التضذذامن الذذر نظم ذ اا ذذاد األق يقذذي للائذذدة قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ يف أديذذس أاباب يف
شبا//قرباي ،٢٠١٧
وإذ ي ح ابرتيا ابلوثيقذ اصتاميذ للمذؤمت الذدو لتقذدمي الذدعم املعقذود يف وكسذ يف
تن ذ ين الثذذان/نوقمرب  ٢٠١6واملسذذاتات الذذيت أنعلنذذن عنيذذا نيذذالل هذذرا امل ذؤمت  ،وإذ يذذدعو الذذدول
األعضاء إىل التعوي دقع هره املساتات،
وإذ يس ذذاوره قل ذذا ابلذ ذ إزاء انتياك ذذات وا ذذاوزات حق ذذوق اإلنس ذذان وانتياك ذذات الق ذذانون
الذذدو اإلنسذذان ،مبذذا قييذذا تل ذ الذذيت تن ذذو عل ذ حذذاات إعذذدان نيذذار القضذذاء أو إبج ذ اءات
موجزة ،واعتقاات واحتوازات تعسلي  ،وحاات انيتلاء قس  ،وانيد األطلال واستخداميم،
وانيذد امل تزقذ واسذتخداميم ومتذذويليم وتذدريبيم ،وااغتصذذا وغذ ه مذذن أشذ ال العنذ اجلنسذذي،
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وأعم ذذال تع ذذري  ،والنيذ ذ  ،وت ذذدم املمتل ذذات ص ذذورة غذ ذ قانونيذ ذ  ،وغ ه ذذا م ذذن اانتياك ذذات
والتواوزات اجلسيم للقانون الدو حلقوق اإلنسان والقانون الدو اإلنسان،
وإذ يساوره قلا شديد أيضاً إزاء اانتياكات اجلسيم امل ت ب ضذد األطلذال ،وا سذيما
زألدة عذذدد حذذاات القت ذ وااعتذذداء عل ذ السذذالم البدني ذ ل طلذذال وا وم ذذات عل ذ امل ذذدارس
واملستنذ ذذليات الذ ذذيت ت ت بيذ ذذا اجلماعذ ذذات املسذ ذذلح  ،وكذ ذذرل عمليذ ذذات اانيت ذ ذذاف املنسذ ذذو إىل
ائتالف سيلي ا السا ا،
وإذ يندد عل وجو مسذاءل أول ذ الذرين ي ت بذون أقعذااً تعذ نو السذالن أو ااسذتق ار
أو األمذذن يف قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ للخ ذ أو يذذدعمون هذذره األقعذذال ،والذذرين ييذذددون العملي ذ
السياسذذي ال اميذ إىل قيذذا ااسذذتق ار واملصذذاحل أو يع قلوتذذا ،والذذرين يسذذتيدقون ومذذات املذذدني
أو حلظ السالن ،والرين ح ضون عل العن  ،ا سيما العن دواقع إثني وديني ،
وإذ ي ح عم عث الدعم الدولي قيادة أق يقي يف قيوري أق يقيا الوس  ،واا ذاد
األق يق ذذي ،و عثذ ذ عمليذ ذ سذ ذان اريس ال ذذيت ت ذذدي ها ق نس ذذا ،وعمليذ ذ اا ذذاد األورو العسذ ذ ي يف
قيوري ذ ذ أق يقيذ ذذا الوس ذ ذ  ،و عث ذ ذ اا ذ ذذاد األورو العس ذ ذ ي ااستنذ ذذاري يف قيوري ذ ذ أق يقيذ ذذا
الوس  ،و عثات التدري العس العمليايت وغ العمليايت للقذوات املسذلح جلميوريذ أق يقيذا
الوس ذ الذذيت يقودهذذا اا ذذاد األورو  ،و عث ذ األمذذم املتحذذدة املت امل ذ املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذا
ااستق ار يف قيوري أق يقيا الوس ،
وإذ ي ذذرك أبنذ ذ لذ ذ علذ ذ القذ ذوات الدوليذ ذ املوج ذذودة يف قيوريذ ذ أق يقي ذذا الوسذ ذ أن
تتص ذ ف ،لذذدى ااض ذ الة مبياميذذا ،ابح ذرتان كام ذ ألح ذذان القذذانون الذذدو  ،وا سذذيما القذذانون
الذذدو اإلنسذذان ،والقذذانون الذذدو حلقذذوق اإلنسذذان ،والقذذانون الذذدو لالج ذ الواجب ذ الت بيذذا،
وإذ يعذ عذذن قلق ذ إزاء ادعذذاءات ااعتذذداء اجلنسذذي وغ ذ ه مذذن انتياكذذات حقذذوق اإلنسذذان الذذيت
يزعم أن أق اد القوات الدولي املوجذودة يف قيوريذ أق يقيذا الوسذ ارت بوهذا ،وإذ يذرك أبن هذره
اادعذاءات ينب ذذي أن ت ذذون موضذذوة قيذذا مع ممذا وأبن املسذذؤول عذذن ارت ا ذذا لذ أن ينقذدمموا
إىل العدال  ،وإذ ي ح ابلتزان األم العان ت بيذا سياسذ األمذم املتحذدة القاضذي عذدن التسذامع
إطالق ذاً مذذع ااسذذت الل وااعتذذداء اجلنسذذي ت بيق ذاً صذذارماً ،و توقيذذع وتوكذذول تقاسذذم املعلومذذات
واإل الغ عن مزاعم ااست الل وااعتداء اجلنسي  ،يف  3أيلول/سبتمرب ،٢٠١8
وإذ يندد عل استعوالي وحتميذ وضذع حذد لتقذالت مذن العقذا يف قيوريذ أق يقيذا
الوس وتقدمي م ت انتياكات وااوزات حقوق اإلنسان وانتياكات القانون الدو اإلنسذان
إىل العدالذ  ،ورقذذع أ علذذو عذذان عذذن مذ ت هذذره اانتياكذذات والتوذذاوزات ،وعلذ احلاجذ إىل
تعزيز اآلليات القانوني الوطني لضمان مساءل اجلناة عن أقعا م،
وإذ ينذذدد أيض ذاً عل ذ املسذذؤولي ال ئيسذذي للسذذل ات الوطني ذ عذذن ي ذ الظذ وف الالزم ذ
إلج ذ اء التحقيق ذات و ي ذ املالحق ذذات القضذذائي والن ذذا ابألح ذذان لعالي ذ واسذذتقاللي  ،وع ذذن
ةايذ ذ الض ذذحاأل واألش ذذخاد املع ضذ ذ ص ذ ذ األعم ذذال اانتقاميذ ذ  ،وإذ يييذ ذ مي ذذع النذ ذكاء
الدولي  ،مبا يف ذل عث األمم املتحدة املت امل املتعذددة األ عذاد لتحقيذا ااسذتق ار يف قيوريذ
أق يقيا الوس و عث اا ذاد األورو للتذدري العسذ يف قيوريذ أق يقيذا الوسذ  ،يف إطذار
واي ك منيم ،أن يدعموا سل ات قيوري أق يقيا الوس لتحقيا هره ال اي ،
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وإذ ينيد ابلتزان سذل ات قيوريذ أق يقيذا الوسذ إبعذادة إرسذاء سذيادة القذانون ووضذع
ح ذذد لتق ذذالت م ذذن العق ذذا وتق ذذدمي مذ ذ ت اجلذ ذ ائم إىل العدالذ ذ مبقتضذ ذ نظ ذذان روم ذذا األساس ذذي
للمح م اجلنائي الدولي  ،الر َتعد قيوري أق يقيا الوس ط قاً قي  ،وإذ حي علماً ابلق ارين
الصذادرين عذذن املدعيذ العامذ للمح مذ  ،يف  ٧شذبا//قرباي  ٢٠١4إبجذ اء دراسذ أوليذ للوضذذع
يف قيوري أق يقيا الوس  ،ويف  ٢4أيلول/سبتمرب  ٢٠١4لتع قيا نذاءً علذ ال لذ الذر
تقدما السل ات اانتقالي ،
وإذ ينذيد أيضذاً ابلتذدا الذذيت اختذر ا ح ومذ أق يقيذا الوسذ مذن أجذ تلعيذ ا مذ
اجلنائي ذ اصاص ذ  ،مث ذ اعتم ذذاد القواع ذذد اإلج ائي ذ وقواع ذذد اإلثب ذذات وت ذذوق مب ذ مؤق ذذا مل ات ذ
موبلي ا م  ،وإذ ينوع ا تمع الدو عل مواصل تقذدمي الذدعم للمح مذ اجلنائيذ اصاصذ
يف األج ال وي ،
وإذ ي ذذرك أبن جلنذ ذ التحقي ذذا الدوليذ ذ امل للذ ذ ابلتحقي ذذا يف ادع ذذاءات انتي ذذال الق ذذانون
الذذدو اإلنسذذان والقذذانون الذذدو حلقذذوق اإلنسذذان واذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان يف قيوري ذ أق يقيذذا
الوسذ نيلصذذا إىل أن األطذ اف ال ئيسذذي يف النذزاة ارت بذذا ،منذذر كذذانون الثان/ينذذاي ،٢٠١3
انتياكات وااوزات قد تن ج ائم ح وج ائم ضد اإلنساني ،
وإذ يندد علذ أتيذ مواصذل التحقيقذات يف ادعذاءات انتيذال القذانون الذدو اإلنسذان
والقانون الدو حلقوق اإلنسان وانتياكات وااوزات حقذوق اإلنسذان مذن أجذ اسذت مال عمذ
جلن التحقيا الدولي وإجناز تق ي من وة امل صاد الر يوثا اانتياكات اص ة للقذانون الذدو
حلقوق اإلنسان والقانون الدو اإلنسان امل ت ب يف إقلذيم قيوريذ أق يقيذا الوسذ يف اللذرتة مذن
كذذانون الثان/ينذذاي  ٢٠٠3إىل كذذانون األول/ديسذذمرب  ،٢٠١5الذذر تع ذده عث ذ األمذذم املتحذذدة
املت امل املتعددة األ عذاد لتحقيذا ااسذتق ار يف قيوريذ أق يقيذا الوسذ وملوضذي األمذم املتحذدة
السامي حلقوق اإلنسان،
وإذ ي ح ذ ذ ابلتقذ ذذدن الذ ذذر أح زت ذ ذ قيوري ذ ذ أق يقيذ ذذا الوس ذ ذ يف العملي ذ ذ اانتخا ي ذ ذ ،
وا سذذيما اعتمذذاد القذذانون اانتخذذا اجلديذذد ،ي ذ التنظذذيم اللعذذال لالنتخذذاابت ال سسذذي وا لي ذ
املنتظ ة عامي  ٢٠٢٠و،٢٠٢١
 -١يذذدين نذذدة قيذذع انتياكذذات واذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان وانتياكذذات القذذانون
الذذدو اإلنسذذان ،مثذ أعمذذال القتذ والتعذذري وغذ ه مذذن ضذ و العقو ذ أو املعاملذ القاسذذي أو
الالإنسذ ذ ذذاني أو امليين ذ ذ ذ  ،وأعمذ ذ ذذال العن ذ ذ ذ اجلنسذ ذ ذذي ،وعمليذ ذ ذذات اانيت ذ ذ ذذاف ،وسذ ذ ذذل احل ي ذ ذ ذ
وااعتق ذذاات التعس ذذلي  ،واا تذ ذزاز والنيذ ذ  ،واني ذذد األطل ذذال واس ذذتخداميم ،واح ذذتالل ومياقذ ذ
املدارس واجل ح وامل ض واملوبل ال بي واملؤسسات الصحي ووسائ النقذ الصذحي  ،قضذالً
ع ذذن ع قل ذ ذ املس ذذاعدات اإلنسذ ذذاني  ،وينذ ذذدد عل ذ ذ ض ذ ذ ورة مسذ ذذاءل م ذ ذ ت هذ ذذره اانتياكذ ذذات
والتواوزات عن أعما م وتقدمييم إىل العدال ؛
 -٢يذذدين نذذدة أيضذاً ا ومذذات الذذيت ارت بتيذذا اجلماعذذات املسذذلح ضذذد املذذدني ،
وضذذد العذذامل يف ا ذذال اإلنسذذان واملذذوبل الصذذحي وكذذرا املعذذدات اإلنسذذاني وضذذد مذذوبلي
منظم ذ األمذذم املتحذذدة ،وا سذذيما تل ذ الذذيت ارت بتيذذا اجلماعذذات املسذذلح يف من ق ذ ابوا يف ٢١
أألر/م ذذايو  ٢٠١٩ويف ذ ذ او يف  ١أيلول/س ذذبتمرب  ،٢٠١٩حي ذذل قتذ ذ عل ذ ذ الت ذ ذوا  55و٢6
شخصاً ،معظميم من املدني ؛
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 -3ي ر نداءه إىل وق قور جلميع انتياكات وااوزات حقذوق اإلنسذان ،وكذرا
انتياكات القانون الدو اإلنسان اليت ت ت بيا قيع األط اف ،وإىل التقيد الصارن ميع حقذوق
اإلنسان وقيع احل ألت األساسي  ،وكرا إبعادة إرساء سيادة القانون يف البلد؛
 -4يع عن ابل قلق إزاء احلال اإلنساني  ،وين إىل أن نقص التموي وانعذدان
األمن ين الن عائق أمان وصول املساعدة اإلنساني اآلمن ومن دون حواجز ،وييي اب تمع
الدو أن يزيد دعم للويود ال امي إىل تقدمي املساعدة اإلنساني و قيا ااستق ار يف البلد؛
 -5ييي ذ حب ومذ ذ أق يقي ذذا الوسذ ذ واملس ذذؤول السياس ذذي وال ذذديني ومنظم ذذات
ا تمع املدن اختاذ إج اءات عام منسق ملنذع التحذ يع علذ العنذ  ،مبذا يف ذلذ العنذ القذائم
عل أسس ع قي وديني  ،ويذرك أبن جملذس األمذن قذد يلذ و جذزاءات علذ األقذ اد أو ال يذا ت
اليت و عل العن ؛
 -6ينذذيد تق ي ذ اصب ذ ة املسذذتقل املعني ذ حبال ذ حقذذوق اإلنسذذان يف قيوري ذ أق يقيذذا
الوس ( )١وعل التوصيات الواردة قي ؛
 -٧ي ح ابلبيان املنرتل املوقع عان  ٢٠١٩األمم املتحذدة وح ومذ قيوريذ
أق يقيا الوسذ مذن أجذ التصذد للعنذ اجلنسذي يف حذاات النذزاة ،والذر يتنذاول العديذد مذن
القضذذاأل املواضذذيعي ا امذ للتعذذاون م اقحذ اإلقذذالت مذذن العقذذا عذذن ط يذذا العدال ذ واملسذذاءل ،
واتبذذاة تذذج شذذام يكذذز علذ النذذاج مذذن أجذ تقذذدمي اصذذدمات ،وتعزيذذز املنذذارك اللعالذ وا امذ
للمذ أة يف مناصذ صذذنع القذ ار ،وتنليذذر اتلذذاق السذذالن ،وزألدة إشذ ال الزعمذذاء الذذديني مذذن أجذ
املساعدة عل منع تل اجل ائم؛
 -8حذذل قيذذع األط ذ اف يف قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ
وخباص النساء واألطلال ،من العن اجلنسي واجلنسان؛
وامل أة؛

-٩

ح ذل سذذل ات أق يقيذذا الوس ذ

عل ذ ةاي ذ املذذدني كاق ذ ،

عل ذ دعذذم امل صذذد الذذوطين للت ذذاقؤ ذ ال ج ذ

 -١٠ين ذذوع عثذ ذ األم ذذم املتح ذذدة املت املذ ذ املتع ذذددة األ ع ذذاد لتحقي ذذا ااس ذذتق ار يف
قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ عل ذ أن تتبذذع حبذذزن تو ذاً اسذذتباقياً وقذذوألً حلماي ذ املذذدني  ،عل ذ النحذذو
املنص ذذود علي ذ ذ يف وايتي ذذا ،وعل ذ ذ أن تق ذذدن املس ذذاعدة الالزم ذ ذ إىل س ذذل ات أق يقي ذذا الوس ذ ذ
للتعوي ابن الق أعمال ا م اجلنائي اصاص ؛
 -١١ينذذوع األمذذم املتحذذدة والبلذذدان املسذذات يف ق ذوات عث ذ األمذذم املتحذذدة املت امل ذ
املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذا ااسذذتق ار يف قيوريذ أق يقيذذا الوسذ والقذوات اصارجيذ الذذيت تعمذ ذذا
واي ذ جمل ذذس األمذذن عل ذ اختذذاذ الت ذذدا الالزم ذ لض ذذمان ااح ذرتان ال ام ذ لسياس ذ األم ذذم املتح ذذدة
القاضي عذدن التسذامع إطالقذاً مذع ااسذت الل وااعتذداء اجلنسذي  ،ويذدعو البلذدان املسذات قذوات
والق ذوات اصارجي ذ ال ذذيت تعم ذ ذذا واي ذ جمل ذذس األم ذذن إىل اخت ذذاذ الت ذذدا الالزم ذ ملن ذذع أ عم ذ
من أعمال ااست الل وااعتداء اجلنسي وم اقح إقالت أق ادها من العقا إنصاقاً للضحاأل؛
__________

()١
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 -١٢يذذدعو سذذل ات قيوريذ أق يقيذذا الوسذ إىل أن ختذذوو ذ حذذزن ،ذذدعم مذذن
عث ذ األمذذم املتحذذدة املت امل ذ املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذا ااسذذتق ار يف قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ ،
غمار عملي نزة السذال والتسذ يع وإعذادة اإلدمذا وإعذادة املقذاتل ا ليذ واألجانذ  ،حسذ
ااقتضاء ،إىل أوطاتم ،يف إطار اسذرتاتيوي شذامل إلصذال ق ذاة األمذن ذدف التلعيذ السذ يع
ياك ذ التع ذذاون ال ذذيت أنن ذ ا وتق ذذدمي مقرتح ذذات ن ذ ن ن ذذزة الس ذذال والتس ذ يع وإع ذذادة اإلدم ذذا
واإلعذذادة إىل الذذوطن ،وي ل ذ إىل الذذدول األعضذذاء واملنظمذذات الدولي ذ أن تذذوق األم ذوال الالزم ذ
لعملي ذ نذذزة السذذال والتس ذ يع وإعذذادة اإلدمذذا واإلعذذادة إىل املذذوطن ،وهذذو مذذا ين ذ مسذذات
أساسي يف قيا أمن الس ان واستق ار البلد؛
 -١3يع عن استيائ من استم ار اسذتخدان اجلماعذات املسذلح األطلذال مقذاتل
أو دروعاً ن ي أو نيدماً أو رقيقاً جنسياً وكذرل مذن تزايذد عمليذات انيت ذاف األطلذال ،وحذل
اجلماعذ ذذات املسذ ذذلح عل ذ ذ ي ذ ذ األطلذ ذذال ا نذ ذذدين يف صذ ذذلوقيا وال ذ ذ عذ ذذن انيذ ذذد األطلذ ذذال
واسذذتخداميم ومنذذع ذل ذ  ،وكذذرل لارس ذ الذذزوا القسذ والذذزوا املب ذ وي ل ذ منيذذا ،يف هذذرا
الصذذدد ،الوق ذذاء ابالتزامذذات ال ذذيت ق عتيذذا قاع ذذات عديذذدة م ذذن ينيذذا عل ذ نلسذذيا يف اتل ذذاق 6
شبا//قرباي ٢٠١٩؛
 -١4ين ذ ذذيد تص ذ ذذديا قيوري ذ ذ ذ أق يقي ذ ذذا الوس ذ ذ ذ ع ذ ذذان  ٢٠١٧عل ذ ذ ذ الربوتوك ذ ذذول
اانيتيذذار اتلاقيذ حقذوق ال لذ نذ ن اشذرتال األطلذذال يف املنازعذذات املسذذلح  ،وينذذوع علذ
مواصذذل جيذذود احل ومذ يف جمذذال ةايذ األطلذذال مذذن نيذذالل اعتمذذاد تنذ يع حظذ انيذذد األطلذذال
واس ذذتخداميم يف النزاع ذذات املس ذذلح وتنليذ ذذره تنلي ذذراً قع ذذااً ،وينذ ذذوع احل وم ذ ذ عل ذ ذ النظ ذ ذ يف
التصذذديا عل ذ الربوتوكذذول اانيتيذذار اتلاقي ذ حقذذوق ال ل ذ املتعلذذا إبج ذ اء تقذذدمي البالغذذات،
وحل احل وم عل اعتماد ني وطني حلماي ال لول ؛
 -١5حذل قيذذع األطذ اف علذ ةايذ األطلذذال املسذ ح أو املنلصذذل عذذن القذوات
املسلح واجلماعات املسلح واعتبذارهم ضذحاأل ،وينذدد علذ احلاجذ إىل ةايذ وتسذ يع وإعذادة
إدما قيع األطلذال الذرين ذم صذل قذوات وقاعذات مسذلح  ،وكذرا تنليذر ذ امج إعذادة هيذ
وإعادة إدما ت اعي ااحتياجات اصاص لللتيات ،وا سيما ضحاأل أعمال العن ؛
 -١6ي ذذدعو س ذذل ات قيوريذ ذ أق يقي ذذا الوسذ ذ إىل ض ذذمان احذ ذرتان حق ذذوق اإلنس ذذان
واحل ذ ألت األساسذذي للس ذ ان كاق ذ وإىل اختذذاذ ك ذ التذذدا الالزم ذ مذذن أج ذ وضذذع حذذد إلقذذالت
م ت أعمال العن من العقا تعزيز النظان القضائي واآلليات املنن ة دف ضمان املساءل ؛
 -١٧حي علماً ق ار سل ات أق يقيا الوس يف حزي ان/يوني  ٢٠١4أبن ت لذ
مع أتذذا ارتن نبذذا يف
إىل املدعي ذ العام ذ للمح م ذ اجلنائي ذ الدولي ذ قذذتع قيذذا يف اجل ذ ائم الذذيت ي ذد َ
قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ وقذذد تنذذدر ضذذمن انيتصذذاد ا م ذ  ،وينذذيد يف هذذرا الصذذدد لذذتع
ا مذ ذ يف أيلول/س ذذبتمرب  ٢٠١4قيقذ ذاً يتعل ذذا أساسذ ذاً ذ ذ ائم احلذ ذ واجلذ ذ ائم ض ذذد اإلنس ذذاني
امل ت ب منر  ١آ /أغس س ٢٠١٢؛
 -١8ينذيد يذود سذذل ات قيوريذ أق يقيذا الوسذ ال اميذ إىل أن تننذ  ،يف إطذذار
النظان القضائي الوطين ،ا مذ اجلنائيذ اصاصذ الذيت ذا انيتصذاد اكمذ مذ ت اانتياكذات
اجلسيم حلقوق اإلنسان وانتياكات القانون الدو اإلنسان ،وينوع احل ومذ علذ اختذاذ قيذع
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التذذدا الالزم ذ لضذذمان اإلننذذاء اللعلذذي للمح م ذ وتلعيذ قذذدرا ا التن ذ يلي ال امل ذ  ،والن ذ وة
يف املالحق ذذات القض ذذائي يف أق ذ وق ذذا ل ذذن ،ذذدعم م ذذن ا تم ذذع ال ذذدو  ،وعل ذ التع ذذاون م ذذع
املدعي العان اصذاد للمح مذ لتحديذد هويذ املسذؤول عذن اجلذ ائم الدوليذ  ،ميمذا كذان وضذعيم
أو انتماؤهم ،وتوقيليم وتقدمييم إىل العدال يف أق اآلجال؛
 -١٩حي علماً ابجليود اليت تبر ا سل ات قيوري أق يقيا الوس  ،وينذدد علذ
استعوالي إعادة التوزيع اللعال للقضاة يف قيع أااء البلد ،وإعذادة تننذي اصذدمات القضذائي ،
وتنليذذر ااسذرتاتيوي الوطنيذ حلمايذ الضذذحاأل والنذذيود الذذرين ينذذاركون يف اإلجذ اءات القضذذائي ،
ووضع امج جذرب مالئمذ لضذحاأل اانتياكذات وأسذ هم مبذا يتذيع تقذدمي تعويضذات ماديذ ورمزيذ ،
ق دي وقاعي عل حد سواء؛
 -٢٠ي ح ابجليود اليت تبر ا سذل ات قيوريذ أق يقيذا الوسذ لتنظذيم اكمذات
جنائيذ يف ا مذ اجلنائيذ ولتعزيذذز اللوذان ا ليذ للسذذالن واملصذاحل  ،وي لذ إلييذا مواصذذل تعزيذذز
النظان القضائي وم اقح اإلقالت من العقا من أج املسات يف قيا ااستق ار واملصذاحل ،
ويندد عل استعوالي إقام العدل مذن جديذد وتعزيذز نظذان العدالذ اجلنائيذ ونظذان السذوون مذن
أج ضذمان الوجذود اللعلذي للسذل ات القضذائي يف البلذد أبكملذ  ،وذلذ ابحلذ د علذ إم انيذ
تقاضي اجلميع أمان عدال منصل ونزيي ؛
 -٢١حذذي علم ذاً ابجليذذود الذذيت تبذذر ا سذذل ات قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ اسذذتعادة
السذذل اللعلي ذ للدول ذ عل ذ كام ذ البلذذد ،مذذع الرتكيذذز عل ذ م اقح ذ اللسذذاد ،وإعذذادة نن ذ إدارة
الدولذ ذ  ،وا س ذذيما الس ذذل القض ذذائي  ،يف املقاطع ذذات ذذدف ض ذذمان حوكمذ ذ مس ذذتق ة ومس ذذؤول
وشامل للوميع وشلاق  ،وي ل إىل السل ات دعم هره اجليذود عذن ط يذا ضذمان تذوق املذوارد
ال اقي للسل ات املعاد نن ها؛
 -٢٢ينذذيد ابجليذذود الذذيت ذذرلتيا مذذؤني ا سذذل ات قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ إلننذذاء
الوحذذدات األمنيذ املختل ذ اصاصذ  ،يف احذرتان اتلذذاق  6شذذبا//قرباي  ،٢٠١٩وينذذوعيا علذ
تنلير إصال الق اة األمين تنليراً كامالً من أج ت وين قوات دقذاة وطذين وقذوات أمذن دانيلذي
ت ون متعددة اإلثنيات وميني ومتثيلي وجميزة اييزاً جيداً ،ويرك ضذ ورة أن ذرتن هذره القذوات
مبادئ املساءل وسذيادة القذانون مذن أجذ إرسذاء وت ذوي الثقذ مذع ا تمعذات ا ليذ  ،مبذا يف ذلذ
إج اءات التحقا املسبق اليت تتخرها قوات الدقاة واألمن يف جمال حقوق اإلنسان؛
 -٢3ي ح ذ ابلتعذذاون اجليذذد القذذائم ذ سذذل ات قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ والن ذكاء
الذذدولي  ،مبذذا يف ذلذ عثذ األمذذم املتحذذدة املت املذ املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذا ااسذذتق ار يف قيوريذ
أق يقيذذا الوس ذ  ،و عث ذ اا ذذاد األورو للتذذدري العس ذ يف قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ  ،ذذدف
إعذذادة النن ذ التدرلي ذ والدائم ذ للق ذوات املسذذلح ألق يقيذذا الوس ذ وق ذوات األمذذن الذذدانيلي الذذرين
در ذذتيم عث ذ ذ اا ذذاد األورو للت ذذدري العس ذ ذ يف قيوري ذ ذ أق يقي ذذا الوس ذ ذ وش ذ ذكاء دولي ذذون
آني ون ،يف السياق األوسع لبس سل الدول وتوطيد األمن ،ويدعو عث األمم املتحذدة املت املذ
املتعددة األ عاد لتحقيا ااستق ار يف قيوري أق يقيا الوس إىل مواصل تنلير سياس ذرل العنايذ
الواجب يف جمال حقوق اإلنسان لضمان ال صد واملساءل عن سلول قوات األمن الوطين؛
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 -٢4ي ل ذ إىل ال ذذدول األعض ذذاء يف األم ذذم املتح ذذدة واملنظم ذذات الدوليذ ذ واإلقليميذ ذ
تقذذدمي دعذذم عاج ذ إىل سذذل ات قيوري ذ أق يقيذذا الوس ذ إلج ذ اء اإلصذذالحات املذذركورة أعذذاله
وإعذ ذذادة س ذ ذ سذ ذذل الدول ذ ذ يف قيذ ذذع أاذ ذذاء اإلقلذ ذذيم ،ويف الوقذ ذذا نلس ذ ذ ت ذ ذذوي دور اجلماع ذ ذ
ااقتصذذادي لذذدول وس ذ أق يقيذذا يف جيذذود السذذالن واملواضذذيع العذذا ة للحذذدود ،وا سذذيما الرتحذذال
وراء امل ع ؛
 -٢5ح ذذل س ذذل ات قيوريذ ذ أق يقي ذذا الوسذ ذ علذ ذ تنلي ذذر التوص ذذيات املقدمذ ذ يف
منتدى ابن ي ن ن املصاحل الوطني  ،وينذيد ابلتقذدن ا ذ ز صذو إننذاء جلنذ للحقيقذ والعدالذ
واجلرب واملصاحل  ،وحل السل ات عل املضي قدماً يف هرا ال يا؛

 -٢6ح ذذل س ذذل ات قيوريذ ذ أق يقيذ ذا الوس ذ ذ علذ ذ أن تض ذذع ،علذ ذ ا ذذو ش ذذام
للوميع ،و دعم من عثذ األمذم املتحذدة املت املذ املتعذددة األ عذاد لتحقيذا ااسذتق ار يف قيوريذ
أق يقيذا الوسذ  ،ني ي ذ ط يذذا شذذامل للعدالذ اانتقاليذ  ،وينذذوع السذذل ات علذ ديذذد منذذاطا
ا يبي لوضع اسرتاتيويات لي للعدال اانتقالي ؛
 -٢٧يندد عل احلاج إىل إش ال قيع ق اعذات ا تمذع املذدن يف قيوريذ أق يقيذا
الوسذ  ،وتيس ذ املنذذارك ال امل ذ واللعال ذ للضذذحاأل والنسذذاء والنذذبا يف احل ذوار ذ سذذل ات
قيوري ذ أق يقي ذذا الوس ذ واجلماع ذذات املس ذذلح يف إط ذذار املب ذذادرة األق يقي ذ للس ذذالن واملص ذذاحل يف
قيوري أق يقيا الوس وني ي ال يذا الذيت وضذعتيا ،اإلطذار ال ئيسذي حلذ سياسذي يف قيوريذ
أق يقي ذذا الوس ذ  ،قض ذالً ع ذذن ض ذ ورة ض ذذب إيق ذذاة عملي ذ الس ذذالن م ذذع العدال ذ اانتقالي ذ لتيس ذ
املصاحل الوطني ؛
-٢8
وا سذذيما العن ذ
السل ات الوطني
وتقدمي قيع امل ت

ا يزال ينذع بذال القلذا إزاء جسذام أعمذال العنذ اجلنسذي املتصذل ابلنذزاة،
اجلنسذذي ضذذد النسذذاء واللتيذذات الل ذوايت جنذذد ن اجلماعذذات املسذذلح  ،وينذذوع
وا م اجلنائي اصاص عل ةاي الضحاأل وتعزيز اعتمذادهن علذ أنلسذين،
ب املزعوم ره اجل ائم إىل العدال ؛

 -٢٩ي ح ذ ذ إبنن ذ ذذاء ق ذ ذذوة خمصص ذ ذ لقم ذ ذذع أعم ذ ذذال العن ذ ذ اجلنس ذ ذذي ض ذ ذذد النس ذ ذذاء
واألطلال ،ويدعو سل ات قيوري أق يقيا الوس إىل مدها ابملوارد الالزم ألداء مياميا؛
 -3٠ا ي ذ ذزال ينذ ذذع ابلقلذ ذذا إزاء تزايذ ذذد عذ ذذدد األطلذ ذذال الذ ذذرين انذ ذذدهم اجلماعذ ذذات
املسلح  ،ويذدعو إىل وضذع وتنليذر ذ امج إلعذادة اإلدمذا ااجتمذاعي واملسذاعدة النلسذي للقصذ
ضذذحاأل اانتياكذذات اجلسذذيم السذذا الذذيت ت ت ذ ضذذد األطلذذال يف النزاعذذات املسذذلح  ،وينذذوع
عل تعزيز جيود الدعوة من أج س ةاي األطلال يف النزاعات املسلح  ،مبا ينم م اعذاة
ااحتياجذذات اصاصذ لللتيذذات ،وحذذل سذذل ات أق يقيذذا الوسذ واجلماعذذات املسذذلح علذ إتذذاء
ومنع هره اانتياكات والتواوزات اص ة حلقوقيم؛
 -3١ا ي ذزال يسذذاوره ابل ذ ن القلذذا إزاء أوضذذاة املن ذ دين والالج ذ  ،وينذذوع ا تمذذع
الدو عل مسذاعدة السذل ات الوطنيذ والبلذدان املضذيل يف تذوق مذا يالئذم مذن ةايذ ومسذاعدة
لضحاأل العن  ،وا سيما للنساء واألطلال واألشخاد ذو اإلعاق ؛
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 -3٢يذذدعو الس ذذل ات الوطني ذ إىل مواصذذل جيوده ذذا ال امي ذ إىل ةاي ذ وتعزي ذذز ح ذذا
اجلميذذع يف ح ي ذ التنق ذ  ،مبذذن يف ذل ذ املن ذ دون دانيلي ذاً ،مذذن دون أ متييذذز ،واح ذرتان حقيذذم يف
انيتيار م ان إقامتيم أو العودة إىل دألرهم أو طل احلماي يف م ان آني ؛
 -33يذذدعو قيذذع األط ذ اف املعني ذ وا تمذذع الذذدو إىل البقذذاء عل ذ أهب ذ ااسذذتعداد
ي ذ ااس ذذتوا لل ذوارئ واألول ذذوألت ال ذذيت ذذددها قيوري ذ أق يقي ذذا الوس ذ  ،وا س ذذيما تق ذذدمي
املساعدة املالي والتقني  ،ودقع ت الي ال عاي النلسي ل شخاد املتض رين من األزم ؛
 -34ي لذ إىل قيذع األطذ اف أن تسذمع ابلوصذول السذ يع للمسذاعدات اإلنسذذاني
من دون عوائا وكرا للويات اللاعل يف جمال العم اإلنسان إىل كام اإلقليم الوطين وتيسذ ه،
وذل تعزيز األمن عل ال قات؛
 -35ينوع الدول األعضاء يف منظم األمم املتحدة ،وكرل أجيزة األمم املتحذدة
املختص ذ واملؤسسذذات املالي ذ الدولي ذ وسذذائ املنظمذذات الدولي ذ املعني ذ واجليذذات املاا ذ  ،عل ذ أن
تقذذدن إىل قيوريذ أق يقيذذا الوسذ  ،يف إطذذار التعذذاون الذذدو  ،مسذذاعدة تقنيذ ومسذذاعدة يف جمذذال
ناء القدرات من أج تعزيز احرتان حقوق اإلنسان وإصال ق اعي العدال واألمن؛
 -36ين ذذوع عثذ ذ األم ذذم املتح ذذدة املت املذ ذ املتع ذذددة األ ع ذذاد لتحقي ذذا ااس ذذتق ار يف
قيوري أق يقيا الوس عل نن تقاري عن حال حقوق اإلنسان يف قيوريذ أق يقيذا الوسذ ،
وققاً لوايتيا ،قصد مت ا تمع الدو من رصد الوضع؛
 -3٧يقذ ذ ر أن ميذ ذدد لل ذذرتة س ذذن واح ذذدة وايذ ذ اصبذ ذ املس ذذتق املع ذذين حبالذ ذ حق ذذوق
اإلنسذان يف قيوريذ أق يقيذا الوسذ  ،املتمثلذ يف تقيذذيم ورصذد حالذ حقذوق اإلنسذذان يف قيوريذ
أق يقيا الوس وإعداد تق ي عنيا ي تقدمي توصيات ن ن املساعدة التقنيذ و نذاء القذدرات يف
جمال حقوق اإلنسان؛

 -38ي ل إىل قيع األطذ اف أن تتعذاون تعذاو ً كذامالً مذع اصبذ املسذتق يف إطذار
اض الع وايت ؛
 -3٩يق ر تنظيم حوار تلاعلي رقيع املستوى أثنذاء دورتذ الثالثذ واألر عذ يذ تقيذيم
ت ور حال حقوق اإلنسان عل أرو الواقع ،مع الرتكيز وج نياد عل منع انيذد واسذتخدان
األطل ذذال يف النزاع ذذات املس ذذلح  ،وك ذذرا ةاي ذ حق ذذوقيم م ذذن ني ذذالل تس ذ حيم وإع ذذادة إدم ذذاجيم،
مبنارك اصب املستق  ،ولثلي ح وم قيوري أق يقيا الوس  ،ومنظم األمم املتحدة ،واا اد
األق يقي ،وا تمع املدن؛
 -4٠ي ل ذ ذ إىل اصب ذ ذ املس ذذتق أن يعم ذ ذ تع ذذاون وثي ذذا م ذذع عث ذ ذ األم ذذم املتح ذذدة
املت امل املتعددة األ عذاد لتحقيذا ااسذتق ار يف قيوريذ أق يقيذا الوسذ وهي ذات األمذم املتحذدة،
وا سيما يف جمال العدال اانتقالي ؛
 -4١ي ل ذ إىل اصب ذ املسذذتق أيض ذاً أن يعم ذ عل ذ اذذو وثيذذا مذذع قيذذع هي ذذات
األمم املتحدة واا اد األق يقي واجلماعذ ااقتصذادي لذدول وسذ أق يقيذا ،وكذرل مذع املنظمذات
الدوليذ ذ ذ األنيذ ذ ذ ى املعنيذ ذ ذ وا تم ذ ذذع امل ذ ذذدن يف أق يقي ذ ذذا الوسذ ذ ذ وكذ ذ ذ آلي ذ ذذات حق ذ ذذوق اإلنس ذ ذذان
ذات الصل ؛
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 -4٢ي ل ذ إىل اصب ذ املسذذتق كذذرل أن يعم ذ تعذذاون وثيذذا مذذع املمثل ذ اصاص ذ
ل مذ ذ الع ذذان املعنيذ ذ ابلعنذ ذ اجلنس ذذي يف ح ذذاات النذ ذزاة واملمثلذ ذ اصاصذ ذ ل مذ ذ الع ذذان املعنيذ ذ
ابألطلال والنزاة املسلع؛
 -43ي ل أيضاً إىل اصب املستق أن يوايف جملس حقوق اإلنسذان ،يف دورتذ ال ا عذ
واألر ع  ،تحديل شلو لتق ي ه املتعلا ابملساعدة التقني و ناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسذان
يف قيوري أق يقيا الوس وأن يقدن إلي تق ي اً كتا ياً يف دورت اصامس واألر ع ؛

 -44ي ل ذ إىل ملوض ذ األمذذم املتحذذدة السذذامي حلقذذوق اإلنسذذان أن تواص ذ تزويذذد
اصب املستق ميع املوارد املالي والبن ي الالزم اض الع وايت عل أكم وج ؛
 -45يق ر أن يبقي املس ل قيد نظ ه.
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