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البند  10من جدول األعمال
املساعدة التقنية وبناء القدرات
بوركينا فاسو* ،تركيا** ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية** :مشروع قرار

 .../45املس اااعدة التقني ااة وبن اااء الق اادرات إل جم ااا حق ااوق اإلنس ااان إل
أفريقيا الوسطى

وري ااة

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده،
وإذ يعيد أتكيد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يذ ّكر ابمليثااق األرريقاي حلقاوق اإلنساان والشاعوري وبنااه مان الدالوة الدولياي واألرريقياي
ذات الدلي حبمايي حقوق اإلنسان،
وإذ ياذ ّكر أياااا بقارا اممعيااي العامااي  251/60املار  15آذا /مااا  ،2006وقارا جملااس حقااوق
اإلنس ا ا ااان  1/5و 2/5امل ا ا اار خني  18حزيران/يوني ا ا ا  ،2007وقرا ات ا ا ا  18/23امل ا ا اار  13حزيران/يوني ا ا ا ،2013
و 34/24املر  27أيلول/سبتمرب  ،2013ودإ 1/20-املار  20كاانون الثا//ينااير  ،2014و 28/27املار 26
أيلول/سا ا اابتمرب  ،2014و 19/30املا ا اار  2تش ا ا ارين األول/أكتا ا ااوبر  ،2015و 27/33املا ا اار  30أيلا ا ااول/
سبتمرب  ،2016و 25/36املر  29أيلول/سابتمرب  ،2017و 19/39املار  28أيلول/سابتمرب  ،2018و36/42
املر  27أيلول /سبتمرب ،2019
وإذ يا ا ااذ ّكر كا ا ااذل بق ا ا ارا ات جمل ا ا ااس األم ا ا اان  )2013(2088امل ا ا اار  24ك ا ا ااانون الثا//ين ا ا اااير ،2013
و )2013(2121املاار  10تشارين األول/أكتاوبر  ،2013و )2013(2127املاار  5كااانون األول/ديساامرب ،2013
و )2014(2134املا ا ا ا ا اار  28كا ا ا ا ا ااانون الثا//ينا ا ا ا ا اااير  ،2014و )2014(2149املا ا ا ا ا اار  10نيسا ا ا ا ا ااان/أبري ،2014
و )2015(2217املاار  28نيسااان/أبري  ،2015و )2016(2281املاار  26نيسااان/أبري  ،2016و)2016(2301
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ابسم الدول األعااء يف األمم املتحدة اليت هي أعااء يف جمموعي الدول األرريقيي.
دولي غا عاو يف جملس حقوق اإلنسان.
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امل اار  26متوز/يولي ا  ،2016و )2017(2339امل اار  27ك ااانون الثا//ين اااير  ،2017و )2017(2387امل اار
تشارين الثااا//نورمرب  ،2017و )2018(2399املاار  30كااانون الثا//يناااير  ،2018و )2019(2454املاار
كانون الثا//يناير  ،2019و )2000(2507املر  31كانون الثا //يناير ،2020
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وإذ يذ ّكر بتوقيع البيان املشرتة بني املمثلي اخلاصاي لمماني العاا املعنياي ابلعناجل امنساي يف حاا ت
الن ازاو وحلوم ااي ة و ي ااي أرريقيااا الوس ا يف  1حزيران/يوني ا  ،2019ورقااا لق ارا جمل ااس األم اان )2013(2106
املر  24حزيران/يوني ،2013
وإذ يرك ااد م اان جدي ااد أن ةي ااع ال اادول تتحم ا املس ااروليي الرييس اايي ع اان تعزي ااز و اي ا ي حق ااوق
اإلنس ااان واحل اارات األساس اايي امللارس ااي يف ميث اااق األم اام املتح اادة واإلع ااالن الع اااملي حلق ااوق اإلنس ااان ويف
الع ادين الاادوليني اخلاصااني حبقااوق اإلنسااان وغااا ذلا ماان صاالوة حقااوق اإلنسااان الدوليااي واألرريقيااي
ذات الدلي اليت هي أطراف ري ا،
وإذ يااذ ّكر أبن ساال ات ة و يااي أرريقيااا الوسا تتحما املسااروليي يف املقااا األول عاان ايااي
ةيع سلان البلد من اإلابدة امماعيي وجرايم احلرري والت ا اإلثين وامرايم ضد اإلنسانيي،
وإذ ي ااذكر أياا ا بعق ااد مش اااو ات ش ااعبيي وإنش اااء ا ابنن ااي للمد اااحلي الوطني ااي ال ااذ ت اااله
اعتماد امليثاق امم و للسال واملدااحلي الوطنياي وإعاادة اإلعماا يف ة و ياي أرريقياا الوسا وتوقياع
ممثل ااي األط اراف الرييس اايي يف الن ازاو يف ة و ي ااي أرريقي ااا الوس ا ات اق ااا لن اازو الس ااال والتس اري وإع ااادة
اإلدماج ،وإذ يشدد عل ضرو ة ت بيق التوصيات والتدابا الوا دة ري ت بيقا رعا ،
وإذ يرحب اب حت اء ابلذكرى السنويي األوىل للتوقيع عل ا ت ااق السياساي لتحقياق الساال
واملداحلي يف ة و يي أرريقيا الوس يف  6شباط/ررباير  ،2019وإذ يذكر ابعتماد خري ي طريق املباد ة
األرريقيااي للسااال واملداااحلي يف ة و يااي أرريقيااا الوس ا يف  17متوز/يوليا  2017يف ليربري ا  ،وبتشاالي
حلومااي جدياادة يف  22آذا /مااا  2019عقااب مشاااو ات أديااس أاباب ،يااا عايااي ا ياااد األرريقااي،
وإذ يشاادد عل ا ضاارو ة مواصاالي احل اوا الشااام لللميااع ،ورقااا للتوصاايات الداااد ة عاان منتاادى ابننااي
للمداحلي الوطنيي،
متسل بسيادة ة و يي أرريقيا الوس
وإذ يركد من جديد ّ
وإذ يثين عل احللومي ملا تبذلا مان ج اود يف ملارحاي جايحاي وابء رااو كاو و (كورياد،)19-
ويرح ااب ابل اادعم املتع اادد األوج ا ال ااذ تقدم ا بعث ااي األم اام املتح اادة املتلامل ااي املتع ااددة األبع اااد لتحقي ااق
ا سااتقرا يف ة و يااي أرريقيااا الوس ا  ،ورريااق األماام املتحاادة ال ُق اار  ،والشااركاء الاادوليون ملنااع ت شااي
املاارو ونقا عاادواه ،وإجاراء رحااو اللشااجل عنا ووقااجل انتشااا ه وعاازل املرضا  ،وإذ يعاارري عاان قلقا
املستمر إزاء العواقب الدحيي وا جتماعيي وا قتداديي واإلنسانيي املرتتبي عل هذا الوابء،
واستقالهلا ووحدهتا وسالمي أ اضي ا،

وإذ يساو ه ابلغ القلق إزاء احلالي األمنيي يف ة و يي أرريقيا الوس  ،اليت تزال غا مستقرة
إىل حد كبا ،وإذ يدين بوج خا أعمال العنجل العديدة اليت تزال ترتلب ا امماعات املسلحي يف
ابنني ويف أماكن أخارى مان البلاد ،ضاد املادنيني وأراراد ح ا الساال التاابعني لممام املتحادة والعااملني
يف جم ااال تق اادع املس اااعدة اإلنس ااانيي والع اااملني يف جم ا ال الد ااحي ،وذل ا انت اكا ا ت اااق الس ااال امل اارب
يف  6شباط/ررباير ،2019
وإذ يساو ه ابلغ القلق أياا ا إزاء انت اكاات حقاوق اإلنساان والقاانون الادوس اإلنساا ،/مباا يف
ذلا ا ا ن ت اكا ااات الا اايت تن ا ااو علا ا عمليا ااات اإلعا اادا اجا اراءات ما ااوجزة أو خا ااا ج ن ا اااق القاا اااء،
وعل ا عتقال وا حتلاز التعس يني ،وا خت اء القسر  ،وجتنيد األط ال واستخدام م ،ومتوي املرتزقي
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وتااد يب م ،والعنااجل امنسااي وامنسااا ،/والتعااذيب ،والن ااب ،وتاادما املمتللااات بدااو ة غااا مشااروعي،
وةيع ا نت اكات املرتلبي ضد السلان يف أوضاو هشي ،و سيما النساء واألط ال واملشردين داخليا،
وإذ يساو ه ابلغ القلق كذل إزاء تزايد استخدا ساي اللراهيي والتحريض عل العنجل الايت
من شأهنا أن تزياد مان حادة التميياز والوصام ا جتمااعي ،مباا يف ذلا علا أساا ا نتمااء اإلثاين ،وإذ
يشااا إىل اعتماااد اخل ااي الوطنيااي ملنااع التح اريض عل ا التمييا ز واللراهيااي والعنااجل يف حزيران/يوني ا 2018
ويشلع عل تن يذها ابللام  ،و سيما هبدف التقد يف كنجل السلم حنو انتخاابت  2020و،2021
وإذ يس اااو ه ابل ااغ القل ااق إزاء تد اااعد اهللم ااات عل ا الع اااملني يف اجمل ااال اإلنس ااا /وك ااذا عل ا
املرارق والبُىن التحتيي املدنيي واإلنسانيي ،وإزاء ررو اجملموعات املسلحي ضرايب غا قانونيي عل املعوناي
اإلنسانيي ،يف سياق مل يش د يسنا مع زادة عدد املشردين واستمرا ا ت او عدد الالجئني ،وإزاء كاون
ندجل سلان البلد تقريبا ،أ حواس  2,9مليون مواطن من مواطين ة و يي أرريقيا الوس  ،يزالون
حباجي إىل املساعدة اإلنسانيي للبقاء عل قيد احلياة،
وإذ يا ااذكر بتن ي ا ااذ خ ا ااي ا س ا ااتلابي اإلنسا ااانيي لل ا اارتة  ،2019-2017وإذ يسا اااو ه القل ا ااق إزاء
ا حتياجا ااات اإلنسا ااانيي املتزايا اادة مم و يا ااي أرريقيا ااا الوسا ا  ،و سا اايما احتياجا ااات األشا ااخا ذو
اإلعاقي واحتياجات الاحاا إىل العالج الن سي،
وإذ ي ااذ ّكر أياا ا حلوم ااي أرريقي ااا الوس ا واجملتم ااع ال اادوس وام ااات ال اعل ااي يف جم ااال العم ا
اإلنس ااا /با اارو ة دع اام ع ااودة املش ااردين والالجئ ااني ع ااودة طوعي ااي ومس ااتناة وك ال ااي هتيئ ااي ااروف الع ااودة
وا ستقبال مبا يسم اعادة توطني آمني وكرميي ودايمي،
وإذ يالح تعبئي اجملتمع الدوس لتقدع املساعدة اإلنسانيي إىل سلان ة و يي أرريقيا الوس
املتار ين من األزمي،
وإذ يرح ااب بنت ااايت فتل ااجل امل ارمترات الدولي ااي واإلقليمي ااي ال اايت عق اادت دعم ا ا مم و ي ااي أرريقي ااا
الوس  ،وإذ حيث الدول األعااء عل اإلسراو يف درع التربعات املعلني،
وإذ يساو ه ابلغ القلق إزاء ا نت اكاات امسايمي املرتلباي ضاد األط اال ،و سايما زادة عادد
حااا ت القت ا وا عتااداء عل ا السااالمي البدنيااي لمط ااال واهللمااات عل ا املاادا واملستش ا يات ال اايت
ترتلب ا امماعات املسلحي ،وكذل عمليات ا خت اف املنسوبي إىل امماعات املسلحي،
وإذ يش اادد عل ا وج ااوري مس اااءلي أولئ ا ال ااذين يرتلب ااون أرع ااا تع اّالارو الس ااال أو ا س ااتقرا
أو األما اان يف ة و يا ااي أرريقيا ااا الوسا ا للخ ا اار أو يا اادعمون ها ااذه األرعا ااال ،والا ااذين ي ا ااددون العمليا ااي
السياساايي الراميااي إىل يقيااق ا سااتقرا واملداااحلي أو يعرقلوهنااا ،والااذين يساات درون املاادنيني أو ي اااةون
أراراد ح ا السااال  ،والا ذين حيرضااون علا العنااجل ،ساايما العنااجل باادوارع إثنيااي ودينيااي ،ويشاادد علا
إملانيي تعرض م مزاءات،
وإذ يرحب ببعثات التد يب العسلر العملياتيي وغا العملياتياي الايت ين اذها ا يااد األو و
وب عث ااي األم اام املتح اادة املتلامل ااي املتع ااددة األبع اااد لتحقي ااق ا س ااتقرا يف ة و ي ااي أرريقي ااا لد اااا الق اوات
املسلحي مم و يي أرريقيا الوس ،
وإذ يااذ ّكر أبنا ااب علا القاوات الدوليااي املوجااودة يف ة و يااي أرريقيااا الوسا أن تتداارف،
لاادى ا ض ا الو مب ام ااا ،ابح ارتا كام ا ألحلااا القااانون الاادوس الواجبااي الت بيااق ،و ساايما القااانون
الاادوس اإلنسااا /والقااانون الاادوس حلقااوق اإلنسااان والقااانون الاادوس لالجئااني ،وإذ يعاارري عاان قلق ا إزاء
ادع اااءات العن ااجل امنس ااي وغ اااه م اان انت اك ااات حق ااوق اإلنس ااان ال اايت ي اازعم أن أر اراد الق اوات الدولي ااي
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املوجااودة يف ة و يااي أرريقيااا الوسا ا تلبوهااا ،وإذ يااذ ّكر أياا ا أبن هااذه ا دعاااءات ينبنااي أن تلااون
موضوو يقيق مع امق وأبن املسرولني عن ا تلاهبا ب أن يُقداموا إىل العدالي ،وإذ يرحب ابلتزا األمني
العااا بت بيااق سياسااي األماام املتحاادة القاضاايي بعااد التسااام إطالقااا مااع ا سااتنالل وا عتااداء امنساايني
ت بيقا صا ما ،وبتوقيع بروتوكاول تقاسام املعلوماات واإلباال عان مازاعم ا ساتنالل وا عتاداء امنسايني
يف  3أيلول/سبتمرب ،2018
وإذ يشادد علا احلاجاي العاجلاي وامللحاي لوضاع حاد لنراالت مان العقااري يف ة و ياي أرريقيااا
الوسا وتقاادع مارتلا انت اكااات وجتاااوزات حقااوق اإلنسااان وانت اكااات القااانون الاادوس اإلنسااا /إىل
العدال ااي ،و را ااض أ ع ااو عا ااا ع اان ما ارتلا ها ااذه ا نت اك ااات والتلا اااوزات ،وعلا ا احلاجا ااي إىل تعزيا ااز
اآلليات القانونيي الوطنيي لامان مساءلي امناة عن أرعاهلم،
وإذ يشدد أياا عل املساروليي الرييسايي للسال ات الوطنياي عان هتيئاي اللاروف الالزماي إلجا راء
التحقيقااات ويري ا املالحقااات القااااييي والن ااق ابألحلااا ب عاليااي واسااتقالليي ،وعاان ايااي الاااحاا
واألشاخا املعرضاني خل ار األعمااال ا نتقامياي ،وإذ ي ياب ممياع الشااركاء الادوليني ،مباا يف ذلا بعثااي
األمم املتحدة املتلاملي املتعددة األبعاد لتحقيق ا ستقرا يف ة و يي أرريقيا الوس  ،يف إطا و يت ا،
أن يدعموا سل ات ة و يي أرريقيا الوس لتحقيق هذه النايي،
وإذ يالح التزا سال ات ة و ياي أرريقياا الوسا اعاادة إ سااء سايادة القاانون ووضاع حاد
لنرالت من العقاري وتقدع مرتلا امرايم إىل العدالي مبقتا نلا وما األساسي للمحلمي امنايياي
الدولياي ،الااذ أصاابحا ة و ياي أرريقيااا الوسا طرراا ريا  ،وإذ يااذكر ابلقارا ين الداااد ين عاان املدعيااي
العامااي للمحلمااي ،يف  7شااباط/ررباير  2014اج اراء د اسااي أوليااي للوضااع يف ة و يااي أرريقيااا الوس ا ،
ويف  24أيلول/سبتمرب  2014ب ت يقيق بناء عل ال لب الذ تقدما ب السل ات ا نتقاليي،
وإذ يرحب ابخل وات الايت ق عت اا حلوماي ة و ياي أرريقياا الوسا مان أجا ت عيا ا لماي
ام ناييااي اخلاصااي ،مثا اعتماااد القواعااد اإلجراييااي وقواعااد اإلثبااات ،وتااورا مبااىن مرقااا مللاتااب مااو ي
ا لماي وتعياني قاااة وطنياني ،رااال عان التحقيقاات اما ياي ،وإذ يشالع اجملتماع الادوس علا مواصالي
تقدع الدعم للمحلمي امناييي اخلاصي يف األج ال وي ،
وإذ ي ااذ ّكر أبن من ااي التحقي ااق الدولي ااي املللّ ااي ابلتحقي ااق يف ّادع اااءات انت اااة الق ااانون ال اادوس
اإلنسا ااا /والقا ااانون الا اادوس حلقا ااوق اإلنسا ااان وجتا اااوزات حقا ااوق اإلنسا ااان يف ة و يا ااي أرريقيا ااا الوسا ا
خلد ا ااا إىل أن األط ا اراف الرييس ا اايي يف الن ا ازاو ا تلب ا ااا ،من ا ااذ ك ا ااانون الثا//ين ا اااير  ،2013انت اك ا ااات
وجتاوزات قد تشل جرايم حرري وجرايم ضد اإلنسانيي،
وإذ يشا اادد علا ا أميا ااي مواصا االي التحقيقا ااات يف ادعا اااءات انت ا اااة القا ااانون الا اادوس اإلنسا ااا/
والقاانون الاادوس حلقااوق اإلنسااان وانت اكااات وجتاااوزات حقاوق اإلنسااان ماان أجا اسااتلمال عما منااي
التحقيااق الدوليااي وإتاااز تقرياار مشااروو املرصاااد الااذ يوثااق ا نت اكااات اخل اااة للقااانون الاادوس حلقا وق
اإلنسان والقانون الدوس اإلنسا /املرتلبي يف إقليم ة و يي أرريقياا الوسا يف ال ارتة مان كاانون الثاا//
يناير  2003إىل كانون األول/ديسامرب  ،2015الاذ تعاده بعثاي األمام املتحادة املتلاملاي املتعاددة األبعااد
لتحقيق ا ستقرا يف ة و يي أرريقيا الوس وم وضيي األمم املتحدة الساميي حلقوق اإلنسان،
وإذ يرحب ابلتدابا اليت اختذهتا سل ات ة و يي أرريقياا الوسا  ،و سايما القاوانني املتعلقاي
ابلالم ركزي ااي ،وابلق ااانون املتعل ااق انش اااء من ااي احلقيق ااي والعدال ااي وام اارب واملد اااحلي وتنليم ااا ويدي ااد س ااا
عمل ا ،والقانون املنشئ لنلا املعاشات التقاعديي لرؤساء امم و يي السابقني ،والقانون املتعلق بقاانون
ايي ال ،
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وإذ يرحااب أياا ا ابلتقااد الااذ أحرزت ا ة و يااي أرريقيااا الوس ا يف درااع العمليااي ا نتخابيااي
قدما ،مبا يف ذل اعتماد القانون ا نتخا امديد ،والقا انون األساساي بشاأن تشالي السال ي الوطنياي
لالنتخاابت وتنليم ا ويديد سا عمل ا ،وقرا تعيني أعااء رروو السل ي ،وإجاراء عملياات تسالي
الن اااخبني ،بني ااي عق ااد ا نتخ اااابت الر س اايي وا لي ااي املق اار إجراؤه ااا يف ع ااا  2020و 2021بد ااو ة رعلي ااي
ضمن اآلجال الدستو يي ،وإذ يشلع السل ات واملرسسات املعنيي عل مااع ي ج ودها،
وإذ يشاادد عل ا أن العمليااي ا نتخابيااي اما يااي تت لااب إطااا ا رعااا للمشاااو ات بااني ام ااات
ال اعلي السياسيي واجملتمع املد /وساير أصحاري املدلحي املعنيني يف البلد ،بدعم مان ام اات الااامني
امليسرة ت اق السال واجملتمع الادوس ،مان أجا إجاراء حاوا شاام لللمياع ي ادف إىل يقياق تواراق اآل اء
و ّ
واستعادة الثقي بني فتلجل ام ات ال اعلي بنيي التقد يف كنجل السلم حنو انتخاابت  2020و،2021
ياادين بشاادة ةيااع انت اكااات وجتاااوزات حقااوق اإلنسااان وانت اكااات القااانون الاادوس
-1
اإل نسااا ،/مث ا أعمااال القت ا والتعااذيب وغ اااه م اان ضااروري العقوب ااي أو املعاملا ي القاس اايي أو الالإنس ااانيي
أو امل ينا ااي ،وأعما ااال العنا ااجل امنسا ااي ،وعمليا ااات ا خت ا اااف ،وسا االب احلريا ااي وا عتقا ااا ت التعسا ا يي،
وا بتزاز والن ب ،وجتنيد األط ال واستخدام م ،واحتالل وم اةي املدا وامرح واملرض واملو ني
ال بياني واملرسساات الدااحيي ووسااي النقا الدااحي ،رااال عان عرقلااي املسااعدات اإلنساانيي ،ويشاادد
عل ضرو ة مساءلي مرتلا هذه ا نت اكات والتلاوزات عن أعماهلم وتقدمي م إىل العدالي؛
يا اادين بشا اادة أياا ااا اهللما ااات ا ا ااددة اهلا اادف الا اايت ترتلب ا ااا امماعا ااات املسا االحي
-2
ضا د املاادنيني والعاااملني يف اجملااال اإلنسااا /والعاااملني يف جمااال الدااحي وضااد اإلماادادات ومااو ي األماام
املتحدة؛
حي ااث امماع ااات املس االحي عل ا التقي ااد بوق ااجل ر ااو إلط ااالق الن ااا ورقا ا لتزام ااا
-3
مبوجب ات اق السال ؛
يلر نداءه للوقجل ال و مميع انت اكات وجتاوزات حقوق اإلنساان ،وانت اكاات
-4
القااانون الاادوس اإلنسااا /الاايت ترتلب ااا ةيااع األط اراف ،وللتقيّاد الدااا مميااع حقااوق اإلنسااان وةيااع
احلرات األساسيي ،وإلعادة إ ساء سيادة القانون يف البلد؛
يعرري عن ابلاغ القلاق إزاء احلالاي اإلنساانيي ،ويشادد علا أن نقات التمويا وانعادا
-5
األم اان يش االالن عا ايقني أم ااا وص ااول املس اااعدة اإلنس ااانيي اآلم اان وم اان دون ح اواجز ،وي ي ااب ابجملتم ااع
الدوس أن يزيد دعم للل ود الراميي إىل تقدع املساعدة اإلنسانيي ويقيق ا ستقرا يف البلد؛
ي يب حبلومي أرريقيا الوس والقيادات السياسيي والدينيي ومنلمات اجملتمع املد/
-6
أن تتخذ إجراءات عامي منسقي ملنع التحريض عل العنجل ،مبا يف ذل العنجل القايم علا أساس إثنياي
ودينيا ااي ،ويا ااذ ّكر أبن جملا ااس األما اان ميلا اان أن ي ا اارو جا ازاءات علا ا األرا اراد أو الليا ااا ت الا اايت يا اارو
عل العنجل؛
يشا اايد بتقري ا اار اخلب ا اااة املس ا ااتقلي املعني ا ااي حبال ا ااي حق ا ااوق اإلنس ا ااان يف ة و ي ا ااي أرريقي ا ااا
-7
الوس ( .)1وابلتوصيات الوا دة ري ؛
-8

أرريقيا الوس

يرحب أياا ابلبيان املشرتة لعاا  2019املوقاع باني األمام املتحادة وحلوماي ة و ياي
هبدف التدد للعنجل امنسي الذ يرتلب يف أوقات النزاو ،والاذ حيادد عاددا مان

__________
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جما ت التعاون اهلاماي ملارحاي اإلراالت مان العقااري مان خاالل العدالاي واملسااءلي؛ واتبااو هنات شاام
يركااز علا الناااجني يف جمااال تقاادع اخلاادمات؛ وتعزيااز آليااات مشاااكي املارأة ال عالااي واهلادرااي يف عمليااات
صنع القرا ؛ وتن يذ ات اق السال ؛ وزادة مشاكي القيادات الدينيي يف املساعدة عل منع هذه امرايم؛
ث ةيع األطراف يف ة و يي أرريقياا الوسا
-9
حي ّ
النساء واألط ال ،من العنجل امنسي وامنسا/؛

علا

اياي املادنيني كاراي ،وةاصاي

 -10ي يا ااب بس ا اال ات ة و ي ا ااي أرريقي ا ااا الوس ا ا أن تق ا ااد ال ا اادعم إىل املرص ا ااد ال ا ااوطين
للمس ا اااواة ب ا ااني امنس ا ااني ،والللن ا ااي الوطني ا ااي حلق ا ااوق اإلنس ا ااان واحل ا اارات األساس ا اايي ،واجملل ا ااس األعل ا ا
لالتدا ا ت ،وغاهااا ماان مرسسااات الدولااي العاملااي ماان أج ا تعزيااز و ايااي وإعمااال حقااوق اإلنسااان،
وملارحي ال ساد ،وتعزيز الدميقراطيي واحللم الرشيد؛
 -11حيث سل ات ة و يي أرريقيا الوس عل إض اء ال ابع الرمسي علا املركاز الاذ
يتمتع ب إطا التشاو الرامي إىل منع نشوري املنازعات ا نتخابيي من خالل البحث عن حلول توارقيي
يف إطا العمليي ا نتخابيي اما يي؛
 -12يشالع بعثاي األمام املتحادة املتلاملااي املتعاددة األبعااد لتحقياق ا ساتقرا يف ة و يااي
أرريقيا الوس علا أن تتباع حباز هنلاا اساتباقيا وقاوا حلماياي املادنيني ،علا النحاو املنداو عليا يف
و يت اا ،وعلا أن تقاد املساااعدة الالزماي إىل سال ات أرريقياا الوسا كيماا يتساىن للمحلماي امناييااي
اخلاصي أن تواص أعماهلا؛
 -13يش االع األم اام املتحا اادة والبل اادان املسا ااامي بقا اوات يف بعث ااي األما اام املتح اادة املتلاملا ااي
املتعا ددة األبعاااد لتحقيااق ا سااتقرا يف ة و يااي أرريقيااا الوس ا والق اوات الدوليااي الاايت تعم ا بناااء عل ا
و يي جملاس األمان علا اختااذ التادابا الالزماي لاامان ا حارتا اللاما لسياساي األمام املتحادة القاضايي
بع ااد التس ااام إطالق ااا م ااع ا س ااتنالل وا عت ااداء امنس اايني ،وي اادعو البل اادان املس ااامي بق اوات والق اوات
الدوليااي ال اايت تعم ا بناااء عل ا و ي ااي جمل ااس األماان إىل اخت اااذ الت اادابا الالزم ااي ملنااع أ عم ا م اان أعم ااال
ا ستنالل وا عتداء امنسيني وملارحي إرالت أررادها من العقاري إندارا للاحاا؛
 -14يادعو ساال ات ة و يااي أرريقياا الوسا إىل أن تشااا ة حبااز  ،بادعم ما ن بعثااي األماام
املتحاادة املتلاملااي املتعااددة األبعاااد لتحقيااق ا سااتقرا يف ة و يااي أرريقيااا الوسا ورريااق األماام املتحاادة
الق ار  ،يف نازو ساال املقااتلني ا لياني واألجاناب وتسارحي م وإعاادة إدمااج م وإعاادهتم إىل أوطااهنم،
حسااب ا قتااااء ،ورقا ا س ارتاتيليي شاااملي إلص ااال ق اااو األما ن ترمااي إىل اإلس اراو بتشااني هياك ا
التعاون اليت استحدثت ا وتقدع مقرتحات لنازو الساال والتساري وإعاادة اإلدمااج واإلعاادة إىل الاوطن،
وي ل ااب إىل ال اادول األعا اااء واملنلم ااات الدولي ااي ت ااورا التموي ا ال ااالز لعملي ااي ن اازو الس ااال والتس اري
وإعادة اإلدماج واإلعادة إىل الوطن ،ولسا العم ال علي لللني احلقيقي والعدالي وامرب واملداحلي ،وهي
مسامات أساسيي يف يقيق السال واألمن واملداحلي بني السلان ويقيق ا ستقرا يف البلد؛
 -15يعاارري عاان اسااتياي ماان اسااتمرا اسااتخدا امماعااات املساالحي األط ااال مقاااتلني أو
د وعا بشريي أو خدما أو قيقا جنسيا وكذل من تزايد عمليات اخت اف األط ال ،وحيث امماعات
املسلحي عل يرير األط ال اجملندين يف ص ور ا واللجل عن جتنيد األط اال واساتخدام م ومناع ذلا ،
وكااذل مما سااي الاازواج القساار والاازواج املبلاار وي لااب من ااا ،يف هااذا الداادد ،الوراااء اب لتزامااات الاايت
تع دت هبا ةاعات عديدة من بين ا يف ات اق  6شباط/ررباير 2019؛
 -16يرحب بتداديق ة و ياي أرريقياا الوسا يف عاا  2017علا الربوتوكاول ا ختياا
ت اقيي حقوق ال بشأن إشراة األط ال يف املنازعات املسلحي واعتماد القاانون قام  2006الدااد
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يف  15حزيران/يوني ا  2020بش ااأن ق ااانون اي ااي ال ا  ،ال ااذ حيل اار ،يف ةل ااي أم ااو  ،جتني ااد األط ااال
واسااتخدام م يف الق اوات املساالحي وامماعااات املساالحي ،ويشاالع احللومااي عل ا أن تعتمااد عل ا ال ااو
تاادابا لتن يااذ القااانون وخ ااي وطنيااي حلمايااي ال ا  ،وأن تنلاار يف التدااديق عل ا الربوتوكااول ا ختيااا
ت اقيي حقوق ال املتعلق اجراء تقدع البالغات؛
 -17حيا ااث ةيا ااع األطا اراف علا ا ايا ااي األط ا ااال املسا اارحني أو املن دا االني عا اان القا اوات
املسلحي وامماعاات املسالحي علا أ حناو واعتباا هم ضاحاا ،ويشادد علا احلاجاي إىل اياي وتساري
ةي ااع األط ااال ال ااذين هل اام ص االي بق اوات وةاع ااات مس االحي وإع ااادة إدم اااج م بد ااو ة مس ااتدامي ،وك ا ذا
تن يذ برامت إعاادة أتهيا وإعاادة إدمااج تراعاي ا حتياجاات اخلاصاي لل تياات ،و سايما مان ن ضاحاا
أعمال العنجل؛
 -18يدعو سل ات ة و يي أرريقيا الوس إىل ضمان احرتا حقوق اإلنسان واحلرات
األساساايي للساالان كارااي وإىل اختاااذ ك ا التاادابا الالزمااي ماان أج ا وضااع حااد إلرااالت م ارتلا أعمااال
العنجل من العقاري بتعزيز النلا القاايي واآلليات املنشأة هبدف ضمان املساءلي؛
 -19يرح ااب ب اات ا لما ااي امنايي ااي الدوليا ااي يقيقا ا ا يف أيلول/سا اابتمرب  ،2014بن اااء علا ا
طل ااب س اال ات ة و ي ااي أرريقي ااا الوس ا  ،يرك ااز أساسا ا عل ا ج ارايم احل اارري وام ارايم ض ااد اإلنس ااانيي املرتلب ااي
منا ا ااذ  1آري/أغسا ا ا س  ،2012واعتقا ا ااال أل ريا ا ااد يلا ا اااتو يف  17تشا ا ارين الثا ا ااا//نورمرب  ،2018الا ا ااذ
سالما سال ات ة و ياي أرريقياا الوسا إىل ا لماي ،واعتقاال السال ات ال رنسايي يف  12كااانون األول/
ديسمرب  ،2018عمال أبمر اعتقال صاد عن ا لمي يف  7كانون األول/ديسمرب  ،2018ابتريس إدوا د
ننايسو  ،كبا قادة ميليشيات أنيت اب كا ومنسق ا الوطين العا ؛
 -20حيث الدول اجملاو ة مم و يي أرريقيا الوس عل التعااون يف جماال ملارحاي انعادا
األم اان وإر ااالت املس اارولني ع اان امماع ااات املس االحي م اان العق اااري ،مب ااا يف ذل ا التع اااون م ااع الس اال ات
القااييي الوطنيي والدوليي ومني احلقيقي والعدالي وامرب واملداحلي؛
 -21يرح ااب م ااود س اال ات ة و ي ااي أرريقي ااا الوس ا ال اايت م ّلن ااا م اان ت عي ا ا لم ااي
امناييااي اخلاصااي الاايت هلااا اختدااا النلاار يف ا نت اكااات امساايمي حلقااوق اإلنسااان وانت اكااات القااانون
الدوس اإلنسا ،/ويشلع احللومي عل مواصلي تعاوهنا مع املادعي العاا اخلاا للمحلماي ،بادعم مان
اجملتمع الدوس ،حىت يتسىن يديد هويي املسرولني عن امارايم الدولياي ،م ماا كاان وضاع م أو انتمااؤهم،
واعتقاهلم وتقدمي م إىل العدالي دون أتخا؛
 -22حياي علمااا م اود ساال ات ة و يااي أرريقيا ا الوسا املبذولااي إلعاادة بسا الساال ي
ال عليااي للدولااي عل ا كام ا البلااد اعااادة نشاار إدا ة الدولااي ،و ساايما الساال ي القااااييي ،يف املقاطعااات
هباادف ضاامان حوكم ااي مسااتقرة ومساارولي وش اااملي لللميااع وش ا اري ،وي ل ااب إىل الساال ات دعاام ه ااذه
ام ود عن طريق ضمان تورا املوا د اللاريي للسل ات املعاد نشرها؛
 -23حيي علما أياا ابم ود اليت تبذهلا سل ات ة و يي أرريقيا الوس  ،ويشدد عل
احلاجااي العاجلااي إلعااادة نشاار القا اااة رعليااا يف ةيااع أحناااء البل ااد ،وإعااادة تنشااي اخلاادمات القا اااييي،
وتن ي ااذ ا س ارتاتيليي الوطني ااي حلماي ااي الا ااحاا والش ا ود ال ااذين يش اااكون يف إج اراءات قا اااييي ،ووض ااع
برا مت جرب ماليمي لاحاا ا نت اكات وأسرهم مبا يتاي تقادع تعويااات مادياي و مزياي ،رردياي وةاعياي
عل حد سواء؛
 -24يرحا ااب ابم ا ااود الا اايت تبا ااذهلا سا اال ات ة و يا ااي أرريقيا ااا الوسا ا لتنلا اايم اكما ااات
جناييي يف لمي ا ستئناف يف ابنني يف شباط/ررباير  ،2020وتعزيز الللان ا لياي للساال واملدااحلي،
GE.20-12888

7

A/HRC/45/L.54

وي لب إلي ا مواصلي تعزيز النلا القاايي وملارحي اإلرالت من العقاري من أج املسامي يف يقيق
امللحي إلعادة ت عي إقامي العدل وتعزيز نلا العدالاي امنايياي
ا ستقرا واملداحلي ،ويشدد عل احلاجي ّ
ونلااا الساالون ماان أجا ضاامان الوجااود ال علااي للساال ات القااااييي يف البلااد أبكملا  ،واحلاار علا
إملانيي تقاضي امميع أما عدالي مند ي ونزي ي؛
 -25يرحب أياا ابم ود املستمرة اليت بذلت ا سال ات ة و ياي أرريقياا الوسا إلنشااء
الوحدات األمنيي املختل ي اخلاصي ،يف احرتا ت اق السال املرب يف  6شباط/ررباير  ،2019ويشلع ا
عل تن يذ إصال الق او األمين تن يذا كاامال مان أجا تلاوين قاوات درااو وطاين وقاوات أمان داخلاي
تلون متعددة اإلثنيات وم نيي ومتثيليي وجم زة جت يزا جيدا ،ويذ ّكر بارو ة أن يرت هذه القوات مبادئ
املساااءلي وساايادة القااانون ،مبااا يف ذلا إجاراءات التحقااق املساابقي الاايت تتخااذها قاوات الاادراو واألماان يف
جمال حقوق اإلنسان ،وذل من أج كسب ثقي اجملتمعات ا ليي وتعزيز تل الثقي؛
 -26يشدد عل ضرو ة احلداول ال علاي علا الرعاياي الداحيي ،وضارو ة التشاني ال علاي
للنل ااا املد س ااي والتا ااد يب امل ااين ال ااذ توجا ااد هياكلا ا األساسا اايي إم ااا تل ااي ما اان امماع ااات املسا االحي
أو مدمرة أو ُمتل ي بسبب النزاو ،وضرو ة احلدول عل خدمات الدرف الدحي وميااه الشارري حياث
تاادهو ت مرارااق التخازين واملعامااي والتوزيااع نتيلااي للنازاو ،وضاارو ة القيااا أبنشا ي ز اعيااي عويااي تع لااا
بسابب حالاي انعادا األمان وجايحااي كورياد ،19-وضارو ة تسالي املواليااد واحلالا ي املدنياي ،وضارو ة تااورا
خدمات العدالي ا ليي يف سياق عد ك ايي اساتعادة سال ي الدولاي ،وي لاب إىل شاركاء ة و ياي أرريقياا
الوس أن يقدموا هلا الدعم يف مساعي ا للبحث عن حلول هلذه التحدات؛
 -27يرحا ااب ابلتعا اااون اميا ااد القا ااايم با ااني سا اال ات ة و يا ااي أرريقيا ااا الوس ا ا والشا ااركاء
الدوليني ،مبا يف ذل بعثي األمم املتحدة املتلاملي املتعددة األبعاد لتحقيق ا ستقرا يف ة و يي أرريقياا
الوسا  ،وبعثااي ا ياااد األو و ا ستشااا يي املدنيااي وبعثاي ا ياااد األو و للتااد يب العساالر  ،هباادف
إعادة النشر التد يي والدايمي للقوات املسلحي ألرريقيا الوس وقوات األمن الداخلي اليت د بت ا بعثي
ا ياااد األو و للتااد يب العساالر يف ة و يااي أرريقي ااا الوس ا وشااركاء دوليااون آخاارون ،يف الس ااياق
األوسع لبس سل ي الدولي وتوطيد األمن ،ويدعو بعثي األمم املتحدة املتلاملي املتعددة األبعاد لتحقيق
ا سااتقرا يف ة و يااي أرريق يااا الوس ا إىل مواصاالي تن يااذ سياسااي بااذل العنايااي الواجبااي يف جمااال حقااوق
اإلنسان لامان الرصد واملساءلي عن سلوة قوات األمن الوطين؛
 -28ي ل ااب إىل ال اادول األعا اااء يف األم اام املتح اادة واملنلم ااات الدولي ااي واإلقليمي ااي تق اادع
دعاام عاج ا إىل ساال ات ة و يااي أرريقيااا الوس ا إلج اراء اإلصا الحات املااذكو ة أعاااله وإعااادة بس ا
س اال ي الدول ااي يف ةي ااع أحن اااء اإلقل اايم ،ويف الوق ااا ن س ا ت ااوير دو امماع ااي ا قتد اااديي ل اادول وس ا
أرريقيا يف ج ود السال واملساي العابرة للحدود ،و سيما عمليات ا نتلاو املومسيي؛
 -29ي لااب إىل اجملتمااع الاادوس أن يعاازز دعم ا مللارحااي جايحااي كوريااد 19-يف ة و يااي
أرريقيااا الوس ا ماان أجا منااع يااول األزمااي الدااحيي إىل أزمااي اجتماعيااي واقتداااديي وإنسااانيي ميلاان أن
تقوو بشل دايم النتايت ا ققي يف عدة جماا ت ،و سايما التقاد ا ارز بشاأن أولاوات مثا آلياات
تن يذ ات اق السال  ،واإلطا املعيا  ،وام ود املبذولي مللارحي اإلرالت من العقاري ،وآليات املداحلي
عل املستوى ا لي ،والتحااات نتخاابت  2020و2021؛
 -30حيث سل ات ة و يي أرريقيا الوس عل أن تعني ،يف أقرري وقا مملن ،أعااء
مني احلقيقي والعدالي وامرب واملداحلي وأن تزود اآلليي ممياع الوسااي املناسابي لالضا الو بو يت اا علا
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حنو رعال ،مبا يف ذل ما يتعلق مبلارحي اإلرالت من العقاري وتعزيز امرب وضما ت عد التلرا  ،مبا
يلم أعمال ا لمي امناييي اخلاصي وا اكم العاديي؛
ّ

 -31حيا ااث أياا ا ا سا اال ات ة و يا ااي أرريقيا ااا الوسا ا علا ا أن تاا ااع ،علا ا حنا ااو شا ااام
لللميع ،وبدعم من بعث ي األمم املتحدة املتلاملي املتعاددة األبعااد لتحقياق ا ساتقرا يف ة و ياي أرريقياا
الوس  ،خري ي طريق شااملي للعدالاي ا نتقالياي ،ويشالع السال ات علا يدياد منااطق جتريبياي لوضاع
اسرتاتيليات ليي للعدالي ا نتقاليي؛
 -32يشدد عل ضرو ة إشراة ةيع ق اعات اجملتمع املد /يف ة و يي أرريقيا الوسا ،
وتيسااا املشاااكي اللاملااي وال عالااي للاااحاا والنساااء والشااباري يف احل اوا بااني ساال ات ة و يااي أرريقي ااا
الوسا وامماعااات املساالحي يف إطااا املباااد ة األرريقيااي للسااال واملداااحلي يف ة و يااي أرريقيااا الوسا
وخري ااي ال ريااق الاايت وضااعت ا ،اإلطااا الرييسااي حل ا سياسااي يف ة و يااي أرريقيااا الوس ا  ،راااال عاان
ضرو ة ضب إيقاو عمليي السال مع العدالي ا نتقاليي لتيسا املداحلي الوطنيي؛
يا ازال يسا اااو ه ابلا ااغ القلا ااق إزاء جسا ااامي أعما ااال العنا ااجل امنسا ااي املتدا االي ابلنا ازاو،
-33
و ساايما العنااجل امنسااي ضااد النساااء وال تيااات وال تيااان الااذين جناادهتم امماعااات املساالحي ،ويشاالع
السل ات الوطنيي وا لمي امناييي اخلاصي عل ايي الاحاا وتعزيز اعتمادهن عل أن س ن ،وتقدع
ةيع املرتلبني املزعومني هلذه امرايم إىل العدالي؛
 -34يرحااب انش اااء ق ااوة ملرسااي لقم ااع العن ااجل امنس ااي ضااد النس اااء واألط ااال ،وي ي ااب
بسل ات ة و يي أرريقيا الوس أن تزود الوحدة املشرتكي لالستلابي السريعي مللارحي العنجل امنسي
ضد النسااء واألط اال ابلوسااي الالزماي لتشانيل ا ،وأن تل ا  ،مان خاالل خادماهتا ذات الدالي ،تاورا
الرعايي الن سيي وا جتماعيي  -ا قتداديي للاحاا؛
يازال يساااو ه القلااق إزاء تزايااد عاادد األط ااال الااذين جتناادهم امماعااات املساالحي،
-35
وي اادعو إىل وض ااع وتن ي ااذ با ارامت إلع ااادة اإلدم اااج ا جتم اااعي ا قتد اااد واملس اااعدة الن س اايي للقد اار
ضااحاا ا نت اكااات السااتي األكثاار جسااامي الاايت ترتلااب ضااد األط ااال يف النزاعااات املساالحي ،ويشاالع
علا تعزيااز ج ااود الاادعوة ماان أجا يسااني ايااي األط ااال وقااا النزاعااات املساالحي ،مبااا يشاام مراعاااة
ا حتياجااات اخلاصااي لل تيااات ،وحيااث ساال ات أرريقيااا الوسا وامماعااات املساالحي علا إهناااء ومنااع
هذه ا نت اكات والتلاوزات اخل اة حلقوق م ،وي يب ابحللومي أن تن ذ قانون ايي ال ؛
يزال يساو ه ابلاغُ القلاق إزاء أوضااو املشاردين والالجئاني ،ويشالع اجملتماع الادوس
-36
عل ا مس اااعدة الس اال ات الوطني ااي والبل اادان املا ااي ي يف ت ااورا م ااا يالي اام م اان اي ااي ومس اااعدة لا ااحاا
العنجل ،و سيما للنساء واألط ال واألشخا ذو اإلعاقي؛
 -37يدعو السل ات الوطنيي إىل مواصلي ج ودها الراميي إىل ايي وتعزيز حق امميع يف
حريي التنق  ،مبن يف ذل املشردون داخليا ،من دون أ متييز ،واحرتا حق م يف اختيا ملان إقامت م
أو العودة إىل دا هم أو طلب احلمايي يف ملان آخر؛
 -38ياادعو ةيااع األط اراف املعنيااي واجملتم ااع الاادوس إىل البق اااء عل ا أهب ااي ا سااتعداد بني ااي
ا ستلابي لل وا ئ واألولوات الايت ياددها ة و ياي أرريقياا الوسا  ،و سايما تقادع املسااعدة املالياي
والتقنيي ،ودرع تلاليجل الرعايي الن سيي لمشخا املتار ين من األزمي؛
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 -39ي لا ااب إىل ةيا ااع األطا اراف أن تسا اام ابلوصا ااول السا اريع اآلما اان وما اان دون عوايا ااق
للمساعدات اإلنساانيي وللعااملني يف جما ال العما اإلنساا /إىل كاما اإلقلايم الاوطين وأن تيساره بوسااي
من ا تعزيز األمن عل ال رقات؛
 -40يش االّع ال اادول األعا اااء يف منلم ااي األم اام املتح اادة ،وك ااذل أج اازة األم اام املتح اادة
املختد ااي واملرسس ااات املالي ااي الدولي ااي وس اااير املنلم ااات الدولي ااي املعني ااي وام ااات املاحن ااي ،عل ا أن تق ااد
إىل ة و يي أرريقيا الوس  ،يف إطا التعاون الادوس ،مسااعدة تقنياي ومسااعدة يف جماال بنااء القاد ات
ما اان أجا ا تعزيا ااز احا ارتا حقا ااوق اإلنسا ااان وإصا ااال ق ا اااعي العدالا ااي واألما اان ،مبا ااا يف ذلا ا يف سا ااياق
انتخاابت  2020و2021؛
 -41يشالع بعثاي األمام املتحادة املتلاملااي املتعاددة األبعااد لتحقياق ا ساتقرا يف ة و يااي
أرريقيا الوس عل نشر تقا ير عن حالي حقوق اإلنسان يف ة و ياي أرريقياا الوسا  ،ورقاا لو يت اا،
قدد متلني اجملتمع الدوس من صد الوضع؛
 -42يقارّ أن مياادد ل ارتة سااني واحادة و يااي اخلباا املسااتق املعاين حبالااي حقاوق اإلنسااان يف ة و يااي
أرريق يا الوس  ،املتمثلي يف تقييم و صد حالي حقوق اإلنسان يف ة و يي أرريقيا الوس وإعداد تقرير
عن ا بنيي تقدع توصيات بشأن املساعدة التقنيي وبناء القد ات يف جمال حقوق اإلنسان؛
-43

اض الع بو يت ؛

ي لا ااب إىل ةيا ااع األطا اراف أن تتعا اااون تعا اااو كا ااامال ما ااع اخلبا ااا املسا ااتق يف إطا ااا

 -44يق اار أن ي اانلم ،يف دو ت ا السادس ااي واأل بع ااني ،ح اوا ا ت اعليا ا ري ااع املس ااتوى لتقي اايم
الت ااو ات يف حال ااي حق ااوق اإلنس ااان عل ا أ و الواق ااع ،م ااع الرتكي ااز بوج ا خ ااا عل ا حال ااي ملارح ااي
اإلرالت من العقااري ،مباا يف ذلا يف الساياق ا نتخاا  ،مبشااكي اخلباا املساتق وممثلاي حلوماي ة و ياي
أرريقيا الوس واألمم املتحدة وا ياد األرريقي ،ومني احلقيقي والعدالي وامرب واملداحلي واجملتمع املد/؛
 -45ي لااب إىل اخلبااا املسااتق أن يعم ا بتعاااون وثيااق مااع بعثااي األماام املتحاادة املتلاملااي
املتعااددة األبعاااد لتحقيااق ا س ااتقرا يف ة و يااي أرريقيااا الوس ا وهيئ ااات األماام املتحاادة ،و س اايما يف
جمال العدالي ا نتقاليي؛
 -46ي لااب أياااا إىل اخلب ااا املسااتق أن يعم ا عل ا حنااو وثيااق م ااع ةيااع هيئااات األم اام
املتح اادة وا ي اااد األرريق ااي وامماع ااي ا قتد اااديي ل اادول وس ا أرريقي ااا ،وك ااذل م ااع املنلم ااات الدولي ااي
األخرى املعنيي واجملتمع املد /يف أرريقيا الوس وك آليات حقوق اإلنسان ذات الدلي؛
 -47ي لب كذل إىل اخلبا املساتق أن يعما بتعااون وثياق ماع املمثلاي اخلاصاي لمماني العاا
املعنيي ابلعنجل امنسي يف حا ت النزاو واملمثلي اخلاصي لممني العا املعنيي ابألط ال والنزاو املسل ؛
 -48ي لا ااب إىل اخلبا ااا املس ا ااتق أن ي ا اوايف جمل ا ااس حقا ااوق اإلنس ا ااان ،يف دو ت ا ا الس ا ااابعي
واأل بعني ،بتحديث ش و لتقريره املتعلق ابملساعدة التقنيي وبناء القد ات يف جماال حقاوق اإلنساان يف
ة و يي أرريقيا الوس وأن يقد إلي تقريرا كتابيا يف دو ت الثامني واأل بعني؛
 -49ي لااب إىل م وضااي األماام املتحاادة الساااميي حلقااوق اإلنسااان أن تواصا تزويااد اخلبااا
املستق مميع املوا د املاليي والبشريي الالزمي ض الع بو يت عل أكم وج ؛
-50
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يقر أن يبقي املسألي قيد نلره.
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