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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 جدول األعمالمن  ١٠البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

 : مشروع قرار*، فرنسا**إسبانيا، بلجيكا، توغو  

املساعدة التقنية وبناء القددرات   ميددان حقدوق اإلنسدان   يةور دة  .../39
 أفر قيا الوسطى

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، إذ يسرتشد 
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، من جديدوإذ يؤكد  
ابمليثذذذذاق األي يقذذذذي حلقذذذذوق اإلنسذذذذان والوذذذذعو  و  ذذذذ ه مذذذذن صذذذذ و  حقذذذذوق  وإذ يذذذذ ك   

 اإلنسان الدولية واألي يقية ذات الصلة،
، وقذذ اا  ٢٠٠6آذاا/مذذاا   ١5املذذؤا   6٠/٢5١ قذذ اا اعمعيذذة العامذذة  وإذ يذذ ك   أي ذذا   

 ٢3/١٨، وق اااتذذذذذذذ  ٢٠٠7حزي ان/يونيذذذذذذذ   ١٨ؤاخني املذذذذذذذ 5/٢و 5/١جملذذذذذذذس حقذذذذذذذوق اإلنسذذذذذذذان 
 ٢٠/١-، ودإ٢٠١3أيلول/سذذذذذذذذبتمرب  ٢7املذذذذذذذذؤا   ٢4/34، و٢٠١3حزي ان/يونيذذذذذذذذ   ١3 املذذذذذذذذؤا 
 3٠/١9، و٢٠١4أيلول/سذذذذبتمرب  ٢6املذذذذؤا   ٢7/٢٨، و٢٠١4كذذذذانون الثاا/ينذذذذاي    ٢٠ املذذذذؤا 
 36/٢5و ،٢٠١6رب أيلول/سذذذبتم 3٠املذذذؤا   33/٢7، و٢٠١5توذذذ ين األول/أكتذذذو    ٢املذذذؤا  
 ،٢٠١7 سبتمرب/أيلول ٢9 املؤا 

 كذذذذانون الثذذذذاا/  ٢4( املذذذذؤا  ٢٠١3)٢٠٨٨ قذذذذ ااات جملذذذذس األمذذذذن  وإذ يذذذذ ك   كذذذذ ل  
( ٢٠١3)٢١٢7و ٢٠١3توذذذذذذذذ ين األول/أكتذذذذذذذذو    ١٠( املذذذذذذذذؤا  ٢٠١3)٢١٢١، و٢٠١3 ينذذذذذذذذاي 
، ٢٠١4كذذذانون الثاا/ينذذذاي    ٢٨( املذذذؤا  ٢٠١4)٢١34، و٢٠١3كذذذانون األول/ديسذذذمرب   5 املذذذؤا 
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نيسذذذذذذذذذذان/  ٢٨( املذذذذذذذذذذؤا  ٢٠١5)٢٢١7، و٢٠١4نيسذذذذذذذذذذان/أ  ي   ١٠ؤا  ( املذذذذذذذذذذ٢٠١4)٢١49و
 ٢6 املذذذؤا ( ٢٠١6)٢3٠١و ،٢٠١6 أ  ي /نيسذذذان ٢6 املذذذؤا ( ٢٠١6)٢٢٨١و ،٢٠١5 أ  يذذذ 
 (٢٠١7)٢3٨7، و٢٠١7 ينذذذذذاي /الثاا كذذذذذانون  ٢7 املذذذذذؤا ( ٢٠١7)٢339و ،٢٠١6 يوليذذذذذ /متوز

 ،٢٠١٨كانون الثاا/يناي    3٠( املؤا  ٢٠١٨)٢399و ٢٠١7تو ين الثاا/نويمرب  ١5املؤا  
أن مجيع الدول تتحم  املسذؤولية ال ييسذية عذن تعزيذز و ايذة حقذوق  وإذ يؤكد من جديد 

 اإلنسذذان واحلذذ ألت األساسذذية امل  مسذذة يف ميثذذاق األمذذم املتحذذدة واإلعذذالن العذذاملي حلقذذوق اإلنسذذان
والعهذذدين الذذذدوليني احباصذذذني سقذذذوق اإلنسذذذان وغذذذ  ذلذذذ  مذذذن صذذذ و  حقذذذوق اإلنسذذذان الدوليذذذة 

 واألي يقية ذات الصلة اليت هي أط اف ييها،
إىل أن مجهواية أي يقيا الوسذى  تقذع عليهذا املسذؤولية ال ييسذية عذن  ايذة مجيذع  وإذ يو  

م احلذذذذ   والتىهذذذذ  الع قذذذذي واعذذذذ ايم السذذذذ ان املوجذذذذودين يف إقليمهذذذذا مذذذذن اإلابدة اعماعيذذذذة وجذذذذ اي
 امل ت بة ضد اإلنسانية،

 عقذذد موذذاواات شذذعبية وإنوذذاء  لذذ  ابن ذذي للمصذذاحلة الوطنيذذة الذذ   تذذاله  وإذ ي ح ذذ  
اعتماد امليثاق اعمهوا  للسالم واملصاحلة الوطنية وإعادة اإلعماا وتوقيع ممثلذي اعهذات اللاعلذة 

يقيذذذا الوسذذذى  اتلاقذذذا  لنذذذزو السذذذالد والتسذذذ ي  وإعذذذادة اإلدمذذذا ، ال ييسذذذية يف النذذذزاو يف مجهوايذذذة أي  
 ي كز عل  ض واة تىبيق التوصيات والتدا   الواادة يي  تىبيقا  يعاال ، وإذ

 ٢٠١5كذذانون األول/ديسذذمرب   ١3 تنظذذيم اسذذتلتاء دسذذتوا  سذذلمي يف  وإذ ي ح ذذ  أي ذذا   
، ٢٠١6وشذبا//يرباي  وآذاا/مذاا   ٢٠١5وانتخاابت توذ يعية واسسذية يف كذانون األول/ديسذمرب 

 ،٢٠١6آذاا/ماا   3٠أاشانج توادي ا يف  -و تنصي  ال ييس يوستان 
وذذذان املبذذذاداة األي يقيذذذة ابعتمذذذاد خ يىذذذة الى يذذذق للسذذذالم واملصذذذاحلة   وإذ ي حذذذ  كذذذ ل  

يف ليربيي ، و تعيني ي يق  ٢٠١7متوز/يولي   ١7للسالم واملصاحلة يف مجهواية أي يقيا الوسى  يف 
مذذع  مذذن امليسذذ ين مذذن أجذذ  تنليذذ ها، وإذ يوذذدد علذذ  ضذذ واة إجذذ اء حذذواا شذذام  لل ميذذع، متوذذيا  

 توصيات منتدى ابن ي للمصاحلة الوطنية،
ذذذذ     وإذ يؤكذذذذد مذذذذن جديذذذذد  سذذذذيادة مجهوايذذذذة أي يقيذذذذا الوسذذذذى  واسذذذذتقال ا ووحذذذذد ا متس 

 وسالمة أااضيها،
إزاء تذذذدهوا احلالذذذة األمنيذذذة يف مجهوايذذذة أي يقيذذذا الوسذذذى   سذذذب   وإذ يسذذذاواه ابلذذذق القلذذذق 

انتواا اعماعات املسلحة عل  اعزء األكرب من أااضيها، وإذ يدين  صلة خاصة أعمال العنذ  
مسذذذذلحة يف ابن ذذذذي ويف أمذذذذاكن أخذذذ ى يف البلذذذذد، ضذذذذد املذذذذدنيني، الذذذيت ال تذذذذزال ت ت بهذذذذا مجاعذذذات 

عذن انتهاكذات القذانون  وحلظة السالم التا عني لألمم املتحدة واعهات اإلنسذانية اللاعلذة، ي ذال  
اإلنسذذذاا الذذذدوه وانتهاكذذذات حقذذذوق اإلنسذذذان، مبذذذا يف ذلذذذ  االنتهاكذذذات امل ت بذذذة ضذذذد األطلذذذال 

النزاو، اليت تؤد  إىل عدد غ  مقبول من القتل  واع ح  والعن  اعنسي واعنساا يف حاالت 
 واملو دين والالجئني،

إزاء زألدة اسذذتخدام اسذذاي  ال  اهيذذة والتحذذ يع علذذ  العنذذ   أي ذذا  وإذ يسذذاواه ابلذذق القلذذق  
الذذذذيت مذذذذن شذذذذااا أن تلذذذذاقم التمييذذذذز والوصذذذذم االجتمذذذذاعي، وإذ ي حذذذذ  ابعتمذذذذاد احبىذذذذة الوطنيذذذذة ملنذذذذع 

 ويو ع عل  تنلي ها ابل ام ، ٢٠١٨مييز وال  اهية والعن  يف حزي ان/يوني  التح يع عل  الت
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إزاء جتذذذدد ا  مذذذات علذذذ  العذذذاملني يف اعذذذال اإلنسذذذاا وعلذذذ   وإذ يسذذذاواه ابلذذذق القلذذذق 
معذذدا م يف سذذياق ح يتحسذذن إىل جانذذ  زألدة عذذدد املوذذ دين، واسذذتم اا ااتلذذاو عذذدد الالجئذذني، 

مليذون مذن مذواطه مجهوايذة أي يقيذا الوسذى ، مذا زالذوا ساجذة  ٢,5وألن نصذ  سذ ان البلذد، أ  
 إىل املساعدة اإلنسانية للبقاء عل  قيد احلياة،

وإذ يسذذاواه  ٢٠١9-٢٠١7 تنليذذ  خىذذة االسذذت ا ة اإلنسذذانية لللذذرتة  لمذذا  عوإذ حيذذي   
حتياجذذذذات القلذذذذق إزاء االحتياجذذذذات اإلنسذذذذانية املتزايذذذذدة عمهوايذذذذة أي يقيذذذذا الوسذذذذى ، وال سذذذذيما ا

 األشخاص ذو  اإلعاقة واحتياجات ال حاأل يف جمال العال  النلسي،
ح ومذذذة أي يقيذذذا الوسذذذى  واعتمذذذع الذذذدوه واعهذذذات اللاعلذذذة يف جمذذذال العمذذذ   وإذ يذذذ ك   

 اإلنساا    واة دعم عودة املو دين والالجئني طوعيا  والسه  عل  استدامة ه ه العودة،
تمع الدوه من أج  تقدمي مساعدة إنسانية إىل سذ ان أي يقيذا  تعبئة اع وإذ حيي  علما   

 ١الوسذذذذى  املت ذذذذ  اين مذذذذن األزمذذذذة، مذذذذن خذذذذالل مذذذذؤمت  املذذذذا ني الذذذذ   ع قذذذذد يف أديذذذذس أاباب يف 
، والعديذذذذذد مذذذذذن ٢٠١5أألا/مذذذذذايو  ٢6، ومذذذذذؤمت    وكسذذذذذ  الذذذذذ   ع قذذذذذد يف ٢٠١4شذذذذذبا//يرباي  

يف مجهوايذذذذة أي يقيذذذذا الوسذذذذى  مثذذذذ  مذذذذؤمت   االجتماعذذذذات اييعذذذذة املسذذذذتوى  وذذذذان العمذذذذ  اإلنسذذذذاا
الت ذذذذذامن الذذذذذ   نظمذذذذذ  االئذذذذذاد األي يقذذذذذي للايذذذذذدة مجهوايذذذذذة أي يقيذذذذذا الوسذذذذذى  يف أديذذذذذس أاباب يف 

 ،٢٠١7شبا//يرباي  
ابلوثيقذذذة احبتاميذذذة للمذذذؤمت  الذذذدوه لتقذذذدمي الذذذدعم الذذذ   ع ق ذذذد يف   وكسذذذ  يف  وإذ ي حذذذ  

يذذدعو الذذدول  يت أ عل ذذن عنهذذا خذذالل هذذ ا املذذؤمت ، وإذواملسذذاتات الذذ ٢٠١6توذذ ين الثذذاا/نويمرب 
 األع اء إىل التع ي   ديع ه ه املساتات،

إزاء انتهاكذذذذات وجتذذذذاوزات حقذذذذوق اإلنسذذذذان وانتهاكذذذذات القذذذذانون  وإذ يسذذذذاواه قلذذذذق ابلذذذذق 
الذذدوه اإلنسذذاا، مبذذا ييهذذا تلذذ  الذذيت تنىذذو  علذذ  حذذاالت اإلعذذدام خذذاا  الق ذذاء أو  جذذ اءات 

عتقذذذذاالت واالحت ذذذذازات التعسذذذلية، وحذذذذاالت االختلذذذذاء القسذذذ  ، وجتنيذذذذد األطلذذذذال مذذذوجزة، واال
واستخدامهم، واالغتصا  وغ ه من أش ال العن  اعنسي، وأعمال التع ي ، والنه ، وهذدم 
املمتل ذذات  صذذواة غذذ  قانونيذذة، وإزاء االنتهاكذذات والت ذذاوزات احبىذذ ة األخذذ ى للقذذانون الذذدوه 

 نون الدوه اإلنساا،حلقوق اإلنسان والقا
عل  وجو  مسذاءلة أولئذ  الذ ين ي ت بذون أيعذاال  تعذ   م السذالم أو االسذتق اا  وإذ يودد 

أو األمذذن يف مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى  للخىذذ  أو يذذدعمون هذذ ه األيعذذال، والذذ ين يهذذددون العمليذذة 
يسذذتهديون م مذذات املذذدنيني السياسذذية ال اميذذة إىل ئقيذذق االسذذتق اا واملصذذاحلة أو يع قلواذذا، والذذ ين 

 أو جنود السالم، وال ين حي ضون عل  العن ، ال سيما العن   دوايع إثنية ودينية،
 عم   عثة الدعم الدولية  قيادة أي يقية يف مجهواية أي يقيا الوسى ، واالئذاد  وإذ ي ح   

اويب العسذذذذ  ية يف األي يقذذذي، و عثذذذة عمليذذذذة سذذذان اايس الذذذذيت تذذذدي ها ي نسذذذا، وعمليذذذذة االئذذذاد األو 
مجهوايذذذذذة أي يقيذذذذذا الوسذذذذذى ، و عثذذذذذة االئذذذذذاد األواويب العسذذذذذ  ية االستوذذذذذااية يف مجهوايذذذذذة أي يقيذذذذذا 
الوسى ، و عثات التداي  العس    العمليايت وغ  العمليايت للقذوات املسذلحة عمهوايذة أي يقيذا 

املتعذذذددة األ عذذذاد لتحقيذذذق  الوسذذذى  الذذذيت يقودهذذذا االئذذذاد األواويب و عثذذذة األمذذذم املتحذذذدة املت املذذذة
 االستق اا يف مجهواية أي يقيا الوسى ،
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أبنذذذذ  لذذذذ  علذذذذ  القذذذذوات الدوليذذذذة املوجذذذذودة يف مجهوايذذذذة أي يقيذذذذا الوسذذذذى  أن  وإذ يذذذذ ك   
تتصذذ ف، لذذدى االضذذىالو مبهامهذذا، ابحذذرتام كامذذ  ألح ذذام القذذانون الذذدوه، وال سذذيما القذذانون 
الذذدوه اإلنسذذاا، والقذذانون الذذدوه حلقذذوق اإلنسذذان، والقذذانون الذذدوه لالجئذذني الواجبذذة التىبيذذق، 

زاء ادعاءات االعتداء اعنسي وغ ه من انتهاكذات حقذوق اإلنسذان الذيت قذد يع   عن قلق  إ وإذ
يذ ك   أبن  ت ون اات  بت من قب  أي اد القوات الدولية املوجودة يف مجهوايذة أي يقيذا الوسذى ، وإذ

هذذ ه االدعذذاءات ينب ذذي أن ت ذذون موضذذوو ئقيذذق معممذذق وأبن املسذذؤولني عذذن اات امذذا لذذذ  أن 
ي حذذ  ابلتذذزام األمذذني العذذام  تىبيذذق سياسذذة األمذذم املتحذذدة القاضذذية  عذذدم  دالذذة، وإذي قذذدمموا إىل الع

التسذذذام  إطالقذذذا  مذذذع االسذذذت الل واالعتذذذداء اعنسذذذيني تىبيقذذذا  صذذذااما ، و توقيذذذع   وتوكذذذول تقاسذذذم 
 ،٢٠١٨أيلول/سبتمرب  3املعلومات واإل الغ عن مزاعم االست الل واإلي اء اعنسيني، يف 

  احلاجة امللحة واحلتمية إىل وضع حذد لفيذالت مذن العقذا  يف مجهوايذة عل وإذ يودد 
أي يقيذذا الوسذذى  وتقذذدمي مذذ ت ا انتهاكذذات وجتذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان وانتهاكذذات القذذانون الذذدوه 

ملذ ت ا هذ ه االنتهاكذات والت ذاوزات، وعلذ  احلاجذة  اإلنساا إىل العدالذة، وايذع أ  علذو عذام
 طنية ل مان مساءلة اعناة،إىل تعزيز اآلليات الو 

علذذ  املسذذؤولية ال ييسذذية للسذذلىات الوطنيذذة عذذن  يئذذة الظذذ وف الالزمذذة  وإذ يوذذد د أي ذذا   
 إلج اء التحقيقات ومالحقة امل نبني وإصداا األح ام   لاءة واستقاللية،

ابلتزام سلىات مجهواية أي يقيا الوسى   عادة إاسذاء سذيادة القذانون ووضذع  وإذ ي ح   
لفيذذذالت مذذذن العقذذذا  وتقذذذدمي مذذذ ت ا اعذذذ ايم إىل العدالذذذة مبقت ذذذ  نظذذذام اومذذذا األساسذذذي  حذذذد

حيذي  علمذا  ابلقذ اا  للمح مة اعنايية الدولية، ال   تعد مجهوايذة أي يقيذا الوسذى  ط يذا  ييذ ، وإذ
القاضذذذي  جذذ اء دااسذذة أوليذذذة  ٢٠١4يرباي  /شذذبا/ 7الصذذادا عذذن املدعيذذة العامذذذة للمح مذذة يف 

القاضذي  لذت   ٢٠١4سذبتمرب أيلول/ ٢4يف مجهواية أي يقيا الوسى ، والق اا الصادا يف  للوضع
 ئقيق  ناء  عل  الىل  ال   تقدمت    السلىات االنتقالية،

ابحبىذذذوات الذذذيت احلذذذ  ا احل ومذذذة مذذذن أجذذذ  تلعيذذذ  ا  مذذذة اعناييذذذة  ي ذذذا  أوإذ ي حذذذ   
احباصذذذة، مثذذذ  اعتمذذذاد قواعذذذد اإلثبذذذات والقواعذذذد اإلج اييذذذة وتذذذوي  مبذذذ  مؤقذذذت مل اتذذذ  مذذذو لي 
ا  مذذذة، وإذ يوذذذ ع اعتمذذذع الذذذدوه علذذذ  مواصذذذلة تقذذذدمي الذذذدعم للمح مذذذة اعناييذذذة احباصذذذة يف 

 األج  الىوي ،
نذذة التحقيذذق الدوليذذة امل ل لذذة ابلتحقيذذق يف اد عذذاءات انتهاكذذات القذذانون أبن ع وإذ يذذ ك   

الذذدوه اإلنسذذاا والقذذانون الذذدوه حلقذذوق اإلنسذذان وجتذذاوزات حقذذوق اإلنسذذان يف مجهوايذذة أي يقيذذا 
، ٢٠١3الوسذذى  خلصذذت إىل أن األطذذ اف ال ييسذذية يف النذذزاو اات بذذت، منذذ  كذذانون الثاا/ينذذاي  

 د تو   ج ايم ح   وج ايم ضد اإلنسانية،انتهاكات وجتاوزات ق
علذذذذ  أتيذذذذة مواصذذذذلة التحقيذذذذق يف ادعذذذذاءات انتهذذذذا  القذذذذانون الذذذذدوه اإلنسذذذذاا  وإذ يوذذذذدد 

للقذانون الذدوه حلقذوق اإلنسذان مذن أجذ  اسذت مال عمذ   واالنتهاكات والت اوزات اليت متثذ  خ قذا  
ثذذق االنتهاكذذات احبىذذ ة للقذذانون الذذدوه عنذذة التحقيذذق الدوليذذة وإرذذاز تق يذذ  موذذ وو امل صذذاد الذذ   يو 

حلقذذوق اإلنسذذان، والقذذانون الذذدوه اإلنسذذاا امل ت بذذة يف إقلذذيم مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى  يف اللذذرتة مذذن  
، الذذذ   ت ذذذع   عثذذذة األمذذذم املتحذذذدة ٢٠١5إىل كذذذانون األول/ديسذذذمرب  ٢٠٠3كذذذانون الثاا/ينذذذاي  

يف مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى  وملوضذذية األمذذم املتحذذدة  املت املذذة املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذق االسذذتق اا
 حلقوق اإلنسان،
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مجيذذذع انتهاكذذذات وجتذذذاوزات حقذذذوق اإلنسذذذان وانتهاكذذذات القذذذانون  يذذذدين  وذذذدة -١ 
الذذدوه اإلنسذذاا مثذذ  أعمذذال القتذذ  والتعذذ ي  واملعاملذذة الالإنسذذانية واملهينذذة، واالعتذذداء اعنسذذي، 

العتقذذذذذاالت التعسذذذذذلية، واال تذذذذذزاز، والنهذذذذذ ، وجتنيذذذذذد وعمليذذذذذات االختىذذذذذاف، وسذذذذذل  احل يذذذذذة، وا
األطلذذال واسذذتخدامهم، واحذذتالل ومهامجذذة املذذداا  واالعتذذداء علذذ  اع حذذ  وامل ضذذ ، واملذذو لني 

عذن ع قلذة املسذاعدات اإلنسذانية،  الىبيني، واملؤسسات الصحية، ووسذاي  النقذ  الصذحية، ي ذال  
 لت اوزات عن أعما م وتقدميهم إىل العدالة؛ويؤكد ض واة مساءلة م ت ا ه ه االنتهاكات وا

ا  مذذات ا ذذددة ا ذذدف الذذيت ت ت بهذذا اعماعذذات املسذذلحة  يذذدين  وذذدة أي ذذا   -٢ 
 ضد مدنيني ومو لي املنظمات اإلنسانية ومعدا ا ومو لي منظمة األمم املتحدة؛

 مىالبت   وق  يوا  عميع جتاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان وكذ ل  ي  ا -3 
انتهاكذذات القذذانون الذذدوه اإلنسذذاا الذذيت ت ت بهذذا مجيذذع األطذذ اف، والتقي ذذد الصذذاام  ميذذع حقذذوق 

 اإلنسان ومجيع احل ألت األساسية، وك ا  عادة إاساء سيادة القانون يف البلد؛
إزاء احلالة اإلنسانية، ويو  إىل أن نقص التموي  وانعذدام  يع   عن ابلق قلق  -4 

أمذذام تقذذدمي املسذذذاعدة اإلنسذذانية، ويهيذذ  ابعتمذذذع الذذدوه أن يزيذذد دعمذذذ   قذذذا  األمذذن يوذذ الن عاي
 لل هود اإلنسانية يف البلد؛

ابحل ومذذة، والزعمذذاء السياسذذيني والذذذدينيني، ومنظمذذات اعتمذذع املذذدا احلذذذاذ  يهيذذ  -5 
إج اءات عامة منسقة ملنع التح يع عل  العن ، مبا يف ذل  العن  القايم علذ  أسذس ع قيذة ودينيذة، 

 ويو  إىل أن جملس األمن قد يل م جزاءات عل  األي اد أو ال ياانت اليت ئ م عل  العن ؛
 تق يذذذ  احببذذذ ة املسذذذتقلة املعنيذذذة سالذذذة حقذذذوق اإلنسذذذان يف   اباتيذذذادحيذذذي  علمذذذا   -6 

 وابلتوصيات الواادة يي ؛ (١)مجهواية أي يقيا الوسى 
مجيذذذع األطذذ اف يف مجهوايذذذة أي يقيذذذا الوسذذى  علذذذ   ايذذة املذذذدنيني كايذذذة،  حيذذ    -7 

 وخباصة النساء واألطلال، من العن  اعنسي واعنساا؛
   دعم امل صد الوطه للت ايؤ  ني ال ج  وامل أة؛السلىات عل حي  -٨ 
 عثذذذة األمذذذم املتحذذذدة املت املذذذة املتعذذذددة األ عذذذاد لتحقيذذذق االسذذذتق اا يف  يوذذذ ع -9 

يتعلذذذق سمايذذذة  مجهوايذذذة أي يقيذذذا الوسذذذى  علذذذ  أن تتبذذذع  صذذذ اا وعذذذزم ا ذذذا  اسذذذتباقيا  وقذذذوأل ييمذذذا
يوذ عها علذ  تقذدمي املسذاعدة الالزمذة إىل  ااملدنيني، عل  النحو املنصذوص عليذ  يف واليتهذا، كمذ

 سلىات أي يقيا الوسى  للتع ي  ابنىالق أعمال ا  مة اعنايية احباصة؛
األمذم املتحذدة والبلذدان املسذذاتة يف قذوات  عثذة األمذم املتحذدة املت املذذة  يوذ ع -١٠ 

حبااجيذة الذيت تعمذ  ئذت املتعددة األ عاد لتحقيق االستق اا يف مجهواية أي يقيا الوسى  والقوات ا
واليذذة جملذذس األمذذن علذذ  احلذذاذ التذذدا   الالزمذذة ل ذذمان االحذذرتام ال امذذ  لسياسذذة األمذذم املتحذذدة 
القاضية  عدم التسام  إطالقا  مع االست الل واالعتداء اعنسيني، ويدعو البلدان املساتة  قوات 

ذ التذذدا   الالزمذذة ملنذذع أ  عمذذ  والقذذوات احبااجيذذة الذذيت تعمذذ  ئذذت واليذذة جملذذس األمذذن إىل احلذذا
أعمذذذذذال االسذذذذذت الل اعنسذذذذذي واالعتذذذذذداء اعنسذذذذذي وم ايحذذذذذة إيذذذذذالت أي ادهذذذذذا مذذذذذن العقذذذذذا   مذذذذذن

 ال حاأل؛ إلنصاف
__________ 

(١) A/HRC/39/70. 
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سذذلىات مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى  إىل أن حلذذوم   ذذ  حذذزم،  ذذدعم مذذن  يذذدعو -١١ 
مجهوايذذذة أي يقيذذذا الوسذذذى ،  عثذذذة األمذذذم املتحذذذدة املت املذذذة املتعذذذددة األ عذذذاد لتحقيذذذق االسذذذتق اا يف 

غمذذذاا عمليذذذة نذذذزو السذذذالد والتسذذذ ي  وإعذذذادة اإلدمذذذا  وإعذذذادة املقذذذاتلني األجانذذذ  إىل أوطذذذاام، 
مذذع اسذذرتاتي ية شذذاملة إلصذذالد قىذذاو األمذذن مذذدف التلعيذذ  السذذ يع  ياكذذ  التعذذاون الذذيت  متاشذذيا  

واإلعذذادة إىل الذذوطن، وضذذعتها وتقذذدمي مقرتحذذات  وذذان نذذزو السذذالد والتسذذ ي  وإعذذادة اإلدمذذا  
الدول األع اء واملنظمات الدولية أن تذوي  األمذوال الالزمذة لعمليذة نذزو السذالد والتسذ ي   وي جو

يوذذ   مسذذاتة أساسذذية يف أمذذن السذذ ان وئقيذذق  وإعذذادة اإلدمذذا  واإلعذذادة إىل الذذوطن، وهذذو مذذا
 استق اا البلد؛

امهم مذذن قبذذ  اعماعذذات مذذن تزايذذد جتنيذذد األطلذذال واسذذتخد يعذذ   عذذن اسذذتياي  -١٢ 
اقيذذذق جنسذذذي وكذذذ ل  تزايذذذد عمليذذذات اختىذذذاف  خذذذدم أو داوو  وذذذ ية أو املسذذذلحة كمقذذذاتلني أو

األطلال، وحي  اعماعات املسلحة علذ  ئ يذ  األطلذال اعنذدين يف صذلويها وال ذ  عذن جتنيذد 
يت قىعتهذا األطلال واستخدامهم ومنع ذل ، ويوج  عليها يف ه ا الصذدد الويذاء اباللتزامذات الذ

 ؛٢٠١5أألا/مايو  5مجاعات عديدة من  ينها عل  نلسها يف اتلاق مؤا  
علذذذذذ  الربوتوكذذذذذذول  ٢٠١7 تصذذذذذديق مجهوايذذذذذة أي يقيذذذذذا الوسذذذذذى  عذذذذذام  ي حذذذذذ  -١3 

االختياا  التلاقية حقوق الىل   وان اشرتا  األطلال يف املنازعذات املسذلحة، ويوذ ع اعهذود 
جمذذذال  ايذذذة األطلذذذال مذذذن خذذذالل اعتمذذذاد توذذذ يع حيظذذذ  جتنيذذذد املتواصذذذلة الذذذيت تبذذذ  ا احل ومذذذة يف 

، ويوذذ ع احل ومذة علذذ  النظذذ  يعذاال   األطلذال واسذذتخدامهم يف النزاعذات املسذذلحة وتنليذ ه تنليذذ ا  
 يف التصديق عل  الربوتوكول االختياا  التلاقية حقوق الىل  املتعلق  ج اء تقدمي البالغات؛

املنلصذذلني عذذن القذذوات  ألطلذذال املسذ حني أومجيذذع األطذذ اف علذ   ايذذة ا حيذ  -١4 
املسلحة واعماعات املسلحة واعتبذااهم ضذحاأل، ويوذدد علذ  احلاجذة إىل  ايذة وتسذ ي  وإعذادة 
إدمذذذا  مجيذذذع األطلذذذال الذذذ ين  ذذذم صذذذلة  قذذذوات ومجاعذذذات مسذذذلحة، وتنليذذذ   ذذذ امج إعذذذادة  هيذذذ  

 وإعادة إدما  ت اعي االحتياجات احباصة لللتيات؛
سذذذذذلىات مجهوايذذذذذة أي يقيذذذذذا الوسذذذذذى  إىل السذذذذذه  علذذذذذ  احذذذذذرتام حقذذذذذوق  ويذذذذذدع -١5 

اإلنسذذان واحلذذ ألت األساسذذية للسذذ ان كايذذة وإىل احلذذاذ كذذ  التذذدا   الالزمذذة مذذن أجذذ  وضذذع حذذد 
إليذذالت مذذ ت ا أعمذذال العنذذ  مذذن العقذذا  عذذن ط يذذق تعزيذذز النظذذام الق ذذايي واآلليذذات املنوذذاة 

 ل مان املساءلة؛
 ٢٠١4 قذذ اا سذذلىات مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى  يف حزي ان/يونيذذ   حيذذي  علمذذا   -١6 

أبن تىلذذ  إىل املدعيذذة العامذذة للمح مذذة اعناييذذة الدوليذذة يذذت  ئقيذذق يف اعذذ ايم الذذيت ي ذذدمع   أاذذا 
اات   بذذذت يف مجهوايذذذة أي يقيذذذا الوسذذذى  وقذذذد تنذذذدا  ضذذذمن اختصذذذاص ا  مذذذة، وي حذذذ  يف هذذذ ا 

ئقيقذا  يتعلذق أساسذا   ذ ايم احلذ    ٢٠١4الدولية يف أيلول/سبتمرب الصدد  لت  ا  مة اعنايية 
 ؛٢٠١٢آ /أغسىس  ١واع ايم ضد اإلنسانية امل ت بة من  

 هذذذذذود سذذذذذلىات مجهوايذذذذذة أي يقيذذذذذا الوسذذذذذى  ال اميذذذذذة، يف إطذذذذذاا النظذذذذذام  يوذذذذذيد -١7 
ت ا االنتهاكات الق ايي الوطه، إىل استحداث ا  مة اعنايية احباصة املختصة يف  اكمة م  

اعسيمة حلقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدوه اإلنساا، ويو ع احل ومذة علذ  احلذاذ مجيذع 
التذذدا   الالزمذذة ل ذذمان اإلنوذذاء اللعلذذي للمح مذذة وتلعيذذ  قذذداا ا التوذذ يلية ال املذذة، والوذذ وو 
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ن مذذع املذذدعي العذذام املالحقذذات يف أقذذ   وقذذت مم ذذن،  ذذدعم مذذن اعتمذذع الذذدوه، وعلذذ  التعذذاو  يف
انتمذاههم،  احباص للمح مة لتحديد هويذة املسذؤولني عذن اعذ ايم الدوليذة، مهمذا كذان وضذعهم أو

 وتوقيلهم وتقدميهم إىل العدالة يف أق   اآلجال؛
ابعهود اليت تب  ا سلىات مجهواية أي يقيا الوسى ، ويوذدد علذ   لما  عحيي   -١٨ 

للعذذال للق ذذاة يف مجيذذع أ ذذاء البلذذد، وإعذذادة تنوذذي  احبذذدمات احلاجذذة امللحذذة إىل إعذذادة التوزيذذع ا
الق ذذايية، وتنليذذ  االسذذرتاتي ية الوطنيذذة حلمايذذة ال ذذحاأل والوذذهود الذذ ين يوذذااكون يف اإلجذذ اءات 
الق ايية، ووضع   امج جرب ماليمة ل حاأل االنتهاكات وأس هم مبا يتي  تقدمي تعوي ات مادية 

 د سواء؛وامزية، ي دية ومجاعية عل  ح
ابعهود اليت تب  ا سذلىات مجهوايذة أي يقيذا الوسذى  لتنظذيم  اكمذات  ي ح  -١9 

جناييذذة يف ا  مذذة ويىلذذ  إليهذذا مواصذذلة تعزيذذز النظذذام الق ذذايي وم ايحذذة اإليذذالت مذذن العقذذا  
من أج  املساتة يف ئقيذق االسذتق اا واملصذاحلة، ويوذدد علذ  ال ذ واة امللحذة إلقامذة العذدل مذن 

د وتعزيذذز نظذذام العدالذذة اعناييذذة ونظذذام السذذ ون مذذن أجذذ  ضذذمان الوجذذود اللعلذذي للسذذلىات جديذذ
 الق ايية يف البلد أبكمل ، ابلسه  عل  إم انية تقاضي اعميع أمام عدالة منصلة ونزيهة؛

اعهود اليت تب  ا سلىات مجهواية أي يقيذا الوسذى  السذتعادة السذلىة  يالحظ -٢٠ 
امذذ  البلذذد، مذذع الرتكيذذز علذذ  م ايحذذة اللسذذاد، وإعذذادة  سذذ  إدااة الدولذذة، اللعليذذة للدولذذة علذذ  ك

يف ذلذذذ  السذذذلىة الق ذذذايية يف املقاطعذذذات مذذذدف ضذذذمان حوكمذذذة مسذذذتق ة ومسذذذؤولة وشذذذاملة  مبذذذا
وشذذذذلاية، ويىلذذذذ  إىل السذذذذلىات دعذذذذم هذذذذ ه اعهذذذذود عذذذذن ط يذذذذق ضذذذذمان تذذذذوي  املذذذذوااد ال اييذذذذة 

 للسلىات املعاد توزيعها؛
 سلىات مجهواية أي يقيذا الوسذى  تنليذ  إصذالد القىذاو األمذه مذن إىل يىل  -٢١ 

 أج  ت ذوين قذوات ديذاو وطذه وقذوات أمذن داخلذي ت ذون متعذددة األعذ اق ومهنيذة وجمهذزة جتهيذزا  
، ويودد عل  ض واة أن ئرتم ه ه القوات مبادئ املساءلة وسيادة القانون من أجذ  إاسذاء جيدا  

املتعلقذة سقذوق اإلنسذان  املسذبمقةلية، مبا يف ذل  إج اءات التحقق وتىوي  الثقة مع اعتمعات ا 
 من جان  قوات الدياو واألمن؛

ابلتعذذاون اعيذذد القذذايم  ذذني سذذلىات مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى  والوذذ كاء  ي حذذ  -٢٢ 
هوايذة الدوليني، مبا يف ذل   عثة األمم املتحدة املت املة املتعذددة األ عذاد لتحقيذق االسذتق اا يف مج

أي يقيذا الوسذى ، و عثذة االئذاد األواويب للتذداي  العسذ    يف مجهوايذة أي يقيذا الوسذى ، مذذدف 
النوذذذ  التذذذدالي للقذذذوات املسذذذلحة ألي يقيذذذا الوسذذذى  وقذذذوات األمذذذن الذذذداخلي الذذذ ين دا ذذذتهم  عثذذذة 

يف  االئذذذاد األواويب للتذذذداي  العسذذذ    يف مجهوايذذذة أي يقيذذذا الوسذذذى  وشذذذ كاء دوليذذذون آخذذذ ون،
السياق األوسع لبس  سلىة الدولة وتوطيد األمن، ويدعو  عثذة األمذم املتحذدة املت املذة املتعذددة 
األ عذذذاد لتحقيذذذق االسذذذتق اا يف مجهوايذذذة أي يقيذذذا الوسذذذى  إىل مواصذذذلة تنليذذذ  سياسذذذة  ذذذ ل العنايذذذة 

 الواجبة يف جمال حقوق اإلنسان ل مان ال صد واملساءلة عن سلو  قوات األمن الوطه؛
إىل الدول األع اء يف األمم املتحذدة واملنظمذات الدوليذة واإلقليميذة تقذدمي  يىل  -٢3 

الذذدعم العاجذذ  إىل سذذلىات مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى  إلجذذ اء اإلصذذالحات املذذ كواة أعذذاله وإعذذادة 
 س  سلىة الدولذة يف مجيذع أ ذاء اإلقلذيم، ويف الوقذت نلسذ  تىذوي  دوا اعماعذة االقتصذادية لذدول 

 يف جهود السالم واملواضيع العا  ة للحدود، ال سيما الرتحال وااء امل ع ؛وس  أي يقيا 
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سذذذذلىات مجهوايذذذذة أي يقيذذذذا الوسذذذذى  علذذذذ  تنليذذذذ  التوصذذذذيات املقدمذذذذة يف  حيذذذذ  -٢4 
منتدى ابن ي  وان املصاحلة الوطنية، وي ح  ابلتقدم ا  ز صو  إنواء عنذة للحقيقذة والعدالذة 

 عل  الس  يف ه ا الى يق؛ واعرب واملصاحلة، وحي  السلىات
سذذلىات مجهوايذذة أي يقيذذا الوسذذى  أن ت ذذع، علذذ   ذذو شذذام  لل ميذذع،  حيذذ  -٢5 

و ذذدعم مذذن  عثذذة األمذذم املتحذذدة املت املذذة املتعذذددة األ عذذاد لتحقيذذق االسذذتق اا يف مجهوايذذة أي يقيذذا 
طق التىبيذق الوسى ، خ يىة ط يق شاملة للعدالذة االنتقاليذة، ويوذ ع السذلىات علذ  ئديذد منذا

 ال ألد  لوضع االسرتاتي يات ا لية للعدالة االنتقالية؛
عل  احلاجة إىل إش ا  مجيع قىاعذات اعتمذع املذدا يف مجهوايذة أي يقيذا  يودد -٢6 

الوسذذذى ، وتعزيذذذز املوذذذااكة ال املذذذة واللعالذذذة للنسذذذاء والوذذذبا  يف احلذذذواا  ذذذني سذذذلىات مجهوايذذذة 
أي يقيذذذا الوسذذذى  واعماعذذذات املسذذذلحة يف إطذذذاا املبذذذاداة األي يقيذذذة للسذذذالم واملصذذذاحلة يف مجهوايذذذة 

خ يىة الى يذق الذيت وضذعتها، كرطذاا اييسذي للحذ  السياسذي يف مجهوايذة أي يقيذا أي يقيا الوسى  و 
عذذن ضذذ واة أن تتمحذذوا عمليذذة السذذالم حذذول العدالذذة االنتقاليذذة، مبذذا يل ذذي إىل  الوسذذى ، ي ذذال  
 املصاحلة الوطنية؛

إزاء جسذذامة أعمذذال العنذذ  اعنسذذي املتصذذلة ابلنذذزاو،  يظذذ  يوذذع   بذذالق القلذذق -٢7 
  اعنسذذذي ضذذذد النسذذذاء واللتيذذذات اللذذذوايت جتنذذذدهن اعماعذذذات املسذذذلحة، ويوذذذ ع سذذذيما العنذذذ وال

السلىات الوطنية وا  مة اعنايية احباصة عل   اية ال حاأل وتعزيز مت ذني املذ أة، وتقذدمي مجيذع 
 امل ت بني املزعومني   ه اع ايم إىل العدالة؛

نذدهم اعماعذات املسذلحة، إزاء تزايد عدد األطلال الذ ين جت يظ  يوع  ابلقلق -٢٨ 
ويدعو إىل وضع وتنلي    امج إعادة اإلدمذا  االجتمذاعي واملسذاعدة النلسذية للقصذ  مذن ضذحاأل 
االنتهاكات اعسيمة الست اليت ت ت   ضد األطلال يف النزاعات املسلحة، ويو ع عل  تعزيز 

منهذذذذا م اعذذذذاة جهذذذذود الذذذذدعوة مذذذذن أجذذذذ  ئسذذذذني  ايذذذذة األطلذذذذال يف النزاعذذذذات املسذذذذلحة،  سذذذذب  
االحتياجذذذات احباصذذذة لللتيذذذات، وحيذذذ  السذذذلىات واعماعذذذات املسذذذلحة علذذذ  إاذذذاء ومنذذذع هذذذ ه 

 االنتهاكات والت اوزات احبى ة حلقوقهم؛
إزاء أوضاو املو دين والالجئني ويوذ ع اعتمذع الذدوه  يظ  يوع   بالق القلق -٢9 

ياليذذذم مذذذن  ايذذذة ومسذذذاعدة ل ذذذحاأل  علذذذ  دعذذذم السذذذلىات الوطنيذذذة والبلذذذدان امل ذذذيلة لتذذذوي  مذذذا
 سيما للنساء واألطلال واألشخاص ذو  اإلعاقة؛ العن ، وال
السذذذلىات الوطنيذذذة إىل مواصذذذلة جهودهذذذا ال اميذذذة إىل  ايذذذة وتعزيذذذز حذذذق  يذذذدعو -3٠ 

اعميذذع يف ح يذذة التنقذذ ، مبذذن يف ذلذذ  املوذذ دون داخذذ  البلذذد، دون أ  متييذذز، واحذذرتام حقهذذم يف 
 طل  احلماية يف م ان آخ ؛ العودة إىل دألاهم أو متهم أواختياا م ان إقا

مجيذذع األطذذ اف املعنيذذذة واعتمذذع الذذدوه إىل البقذذذاء علذذ  أهبذذة االسذذذتعداد  يذذدعو -3١ 
سذذذيما تقذذذدمي    يذذذة االسذذذت ا ة للىذذذواائ واألولذذذوألت الذذذيت ئذذذددها مجهوايذذذة أي يقيذذذا الوسذذذى ، وال

 ل عاية النلسية لألشخاص املت  اين من األزمة؛املساعدة املالية والتقنية، وديع ت الي  ا
إىل مجيذذذع األطذذذ اف أن تتذذذي  وتسذذذه  وصذذذول املسذذذاعدة اإلنسذذذانية دون  يىلذذذ  -3٢ 

عوايق ووصول اعهذات اللاعلذة يف جمذال العمذ  اإلنسذاا إىل كامذ  اإلقلذيم الذوطه، وذلذ   تعزيذز 
 األمن عل  الى قات؛
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مذم املتحذدة علذ  أن تذزود مجهوايذة أي يقيذا الدول األع اء يف منظمة األ يو  ع -33 
الوسذذذى ، يف إطذذذاا التعذذذاون الذذذدوه، وكذذذ ل  أجهذذذزة األمذذذم املتحذذذدة املختصذذذة واملؤسسذذذات املاليذذذة 
الدوليذذذذة وسذذذذاي  املنظمذذذذات الدوليذذذذة املعنيذذذذة واعهذذذذات املا ذذذذة، مبسذذذذاعدة تقنيذذذذة ومسذذذذاعدة يف  نذذذذاء 

 قىاعي العدالة واألمن؛ القداات من أج  تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وإصالد
 عثذذذة األمذذذم املتحذذذدة املت املذذذة املتعذذذددة األ عذذذاد لتحقيذذذق االسذذذتق اا يف  يوذذذ ع -34 

مجهواية أي يقيا الوسى  عل  نو  تقااي  عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهوايذة أي يقيذا الوسذى ، 
 ويقا  لواليتها، قصد مت ني اعتمع الدوه من اصد الوضع؛

دد للذذذرتة سذذذنة واحذذذدة واليذذذة احببذذذ ة املسذذذتقلة املعنيذذذة سالذذذة حقذذذوق أن ميذذذ يقذذذ  ا -35 
اإلنسذان يف مجهوايذذة أي يقيذا الوسذذى ، املتمثلذة يف تقيذذيم واصذد حالذذة حقذوق اإلنسذذان يف مجهوايذذة 
أي يقيا الوسى  وإعداد تق ي  عنها   ية تقدمي توصيات  وان املساعدة التقنيذة و نذاء القذداات يف 

 جمال حقوق اإلنسان؛
إىل مجيع األط اف أن تتعاون تعاوان  كذامال  مذع احببذ ة املسذتقلة يف إطذاا  يىل  -36 

 اضىالعها  واليتها؛
تنظذذيم حذذواا تلذذاعلي اييذذع املسذذتوى أثنذذاء دواتذذ  األا عذذني   يذذة تقيذذيم تىذذوا  يقذذ ا -37 

، حالذذذة حقذذذوق اإلنسذذذان علذذذ  أام الواقذذذع، مذذذع الرتكيذذذز  وجذذذ  خذذذاص علذذذ  موذذذااكة اعتمذذذع املذذذدا
سيما املنظمات النسايية وممثلذو ال ذحاأل يف عمليذة السذالم واملصذاحلة، مبوذااكة احببذ ة املسذتقلة،  وال

 وممثلي ح ومة مجهواية أي يقيا الوسى ، ومنظمة األمم املتحدة، واالئاد األي يقي، واعتمع املدا؛
إىل احببذذذذ ة املسذذذذتقلة أن تعمذذذذ   تعذذذذاون وثيذذذذق مذذذذع  عثذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة  يىلذذذذ  -3٨ 

املت املة املتعددة األ عذاد لتحقيذق االسذتق اا يف مجهوايذة أي يقيذا الوسذى  وهيئذات األمذم املتحذدة، 
 ال سيما يف جمال العدالة االنتقالية؛

هيئذذذات  أن تعمذذذ  علذذذ   ذذذو وثيذذذق مذذذع مجيذذذع إىل احببذذذ ة املسذذذتقلة أي ذذذا   يىلذذ  -39 
املتحذذذدة واالئذذذاد األي يقذذذي واعماعذذذة االقتصذذذادية لذذذدول وسذذذ  أي يقيذذذا، وكذذذ ل  مذذذع مجيذذذع  األمذذذم

املنظمذذذذذات الدوليذذذذذة املعنيذذذذذة واعتمذذذذذع املذذذذذدا يف أي يقيذذذذذا الوسذذذذذى  وكذذذذذ  آليذذذذذات حقذذذذذوق اإلنسذذذذذان 
 الصلة؛ ذات

صذذة أن تعمذذ  علذذ   ذذو وثيذذق مذذع املمثلذذة احبا إىل احببذذ ة املسذذتقلة أي ذذا   يىلذذ  -4٠ 
لألمذذذذني العذذذذام املعنيذذذذة ابلعنذذذذ  اعنسذذذذي يف حذذذذاالت النذذذذزاو واملمثلذذذذة احباصذذذذة لألمذذذذني العذذذذام املعنيذذذذة 

 ؛ابألطلال والنزاو املسل 
إىل احببذذ ة املسذذتقلة أن تذذوايف جملذذس حقذذوق اإلنسذذان، يف دواتذذ  احلاديذذة  يىلذذ  -4١ 

القذذذداات يف جمذذذال حقذذذوق واألا عذذني،  تحذذذدي  شذذذلو  لتق ي هذذذا املتعلذذذق ابملسذذذاعدة التقنيذذذة و نذذذاء 
 اإلنسان يف مجهواية أي يقيا الوسى  وأن تقدم إلي  تق ي ا  كتا يا  يف دوات  الثانية واألا عني؛

 ذي يف تزويذد متحلقذوق اإلنسذان أن  ةاألمذم املتحذدة السذامي ةإىل ملوضذ يىلذ  -4٢ 
 ها عل  النحو ال ام ؛احبب ة املستقلة  ميع املوااد املالية والبو ية الالزمة الضىالعها  واليت

 أن يبقي املسالة قيد نظ ه. يق ا -43 
    


