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إسببنانياإ إسببتونيا*إ أملانيبباإ ألنلنببدا*إ إلطاليبباإ الغالببا *إ بللببار إ بورنينببا اسببو**إ بولنببداإ اننيببا*إ
اجلنل األسود*إ جزر مارشا إ جورجيا*إ رومانيا*إ السولد*إ ننسا*إ نلندا*إ قغص*إ ننواايا*إ
ننببدا*إ لكسببغغ *إ ليتوانيببا*إ مالطببة*إ املغلكببة املتحببدة لغلطانيببا العوغببل وألنلنببدا ال ببغالية*إ
النغساإ اليوانن* :م نوع قنار
.../43

املساعدة التقنية وبناء القدرات يف ميدان حقوق اإلنسان يف مايل
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان وريو م مون الكواود الدوليو ذال الكول
حبقوق اإلنسان،
وإذ يش إىل قرار اجلمعي العام  251/60املؤرخ  15آذار/مارس ،2006
وإذ يش أيضا إىل قراريه  1/5بشأن بناء مؤسسال اجمللس و 2/5بشأن مدون قواعود السولود
للمالفني بوالايل يف إطار اإلجراءال اخلاص للمجلس ،املؤرخني كليهما  18حزيران/يونيه ،2007
وإذ يش كذلك إىل قراراته  17/20املوؤرخ  6متوز/يوليوه  2012بشوأن حالو حقووق اإلنسوان يف
مايل ،و 18/22املؤرخ  21آذار/مارس  2013بشأن إنشاء والي خب مستقل معين حبال حقوق اإلنسان
يف مووايل ،و 36/25املووؤرخ  28آذار/مووارس  ،2014و 28/31املووؤرخ  24آذار/مووارس  ،2016و 39/34املووؤرخ 24
آذار/مووارس  ،2017و 39/37املووؤرخ  23آذار/مووارس  ،2018و 26/40املووؤرخ  22آذار/مووارس  ،2019الو
م ّدد مبوجبها والي اخلب املستقل،
__________

*
**

دول ري عضو يف جملس حقوق اإلنسان.
ابسم الدول األعضاء يف منظم األمم املتحدة ال هي أعضاء يف جمموع الدول األفريقي .
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تتحم ول املسووؤولي الرئيسووي عوون تعزيووز وماي و وإعمووال حقوووق
وإذ يؤّك ود موون جديوود أن الوودول ّ
املارس و يف امليثوواق واإلعووالن العوواملي حلقوووق اإلنسووان والعهوودين الوودوليني
اإلنسووان واحل ورايل األساسووي ّ
اخلاصني حبقوق اإلنسان والكاود الدولي األخرى ذال الكل حبقوق اإلنسان ال هي أطراف فيها،
وإذ يؤّكد من جديد أيضا التزامه بسيادة مايل واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها اإلقليمي ،

وإذ حييط علما ابرتياح بتقرير اخلب املستقل املعين حبال حقوق اإلنسان يف مايل(،)1

وإذ يساورم ابلغ القلق إزاء استمرار تدهور األوضاع األمني يف موايل ،وال سويما يف لوال البلود
توس ووا األنش و اإلرهابي و  ،وتك وواعد الت و ّورف العني ووا والعن ووا ال ووائفي ،وانتش ووار
ووس و ه ،وال س وويما ّ
األسوولح اخلفيف و  ،واالجتووار ابملاوودرال واملهوواجرين ،واالجتووار ابلبشوور ،وري و ذلووك موون أشوواال اجلر و
املنظم عرب الوطني ،
وإذ يساورم ابلغ القلق أيضا إزاء استمرار انتهاكال حقوق اإلنسان واملساس هبا ،مبا يف ذلك
التج وواوزال ،وض ووروف العن ووا اجلنس ووي املرتب و ابلن وزاع ،واالنتهاك ووال املرتاب و ض وود األطف ووال والف ووال
الضعيف األخرى ،وانتهاكال القانون الدويل اإلنساين ،وإذ يساورم القلق كذلك إزاء بطء التقود ارورز
يف تنفيوذ بعووأل األحاوا ذال الكوول مون اتفوواق السوال واملكوواحل يف موايل ،وإزاء الكووعوابل امل روحو
أما إعادة توف اخلدمال العام وحكول الساان على اخلدمال االجتماعي األساسي ،
وإذ ال ي وزال يسوواورم القلووق إزاء األزم و الاذائي و واإلنسوواني ال و يعانيهووا األهووايل املتضووررون موون
املشردون داخليا ،وإزاء انعدا األمن الذي ال يزال يعوق إيكال املساعدال اإلنساني ،
النزاع ،مبن فيهم ّ
يتضوورر بووه ري و هن ،وإذ يوودين
وإذ يؤّكوود أن النسوواء والفتيووال تضو ّوررن موون توودهور الوضووا اإلنسوواين مبووا ي ّ
اهلجمال على العاملني يف اجملال اإلنساين،
وإذ يش يف هذا الكدد إىل أمهي مساءل مجيا مرتايب هذم األعمال ،وإذ يش أيضا إىل أن
املوودعي العووا للمحام و اجلنائي و الدولي و  ،بنوواء علووى طل و السوول ال االنتقالي و يف مووايل ،فووت يف 16
كووانون الثاين/ينوواير  2013حتقيقووا يف االدعوواءال املتعلق و ابرتاوواف ج ورائم يف أراضووي مووايل منووذ كووانون
الثاين/يناير ،2012
وإذ يشو و أيض ووا إىل أن حاومو و م ووايل وض ووعم خ و و طو ووار مو و ّدهتا ث ووالو س وونوال تا ووي
الفو وورتة  2020-2018إلعو ووادة اخلو وودمال االجتماعي و و األساسو ووي إىل من قتو ووني وسو ووط البلو وود ،وإذ يناشو وود
احلاوم أن تنفذ هذم اخل ،
وإذ يالحظ أن حاوم مايل واجلماعال املوقع على اتفاق السال واملكاحل يف مايل أ ّكدل
تعهدها ابإلسراع يف تنفيذ االلتزامال ال تقا على عاتقها مبوج االتفاق ،وخباص التداب
من جديد ّ
املنكوص عليها يف قرار جملس األمن  )2019(2480املؤرخ  28حزيران/يونيه  ،2019وإذ يعرف عون قلقوه
ويشجا مجيا األطراف على مواصل احلوار يف إطار جلن متابع االتفاق،
إزاء ّ
التأخر يف عملي السال ّ ،

وإذ يشو يف هووذا الكوودد إىل توقيووا ميثوواق السووال يف مووايل بووني حاومو مووايل ومنظمو األمووم
املتح وودة يف  15تش ورين األول/أكت وووبر  ،2018وه ووو امليث وواق ال ووذي يال ووز األط وراف املالي و مبواص وول عملي و
متاووأل عوون
السووال وتعجيلهووا ب ريق و ألوول للجميووا ،وإذ يرح و بتنظوويم احل ووار الوووطين الشووامل الووذي ّ
أربع قرارال رئيسي هي إجراء انتااابل تشريعي  ،وتنظيم استفتاء دستوري ،وإعادة نشر قوال الودفاع
__________
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واألمن املعاد تشايلها ،وعودة اإلدارة إىل كامل اإلقليم ،فضال عن تعديل بعوأل أحاوا اتفواق السوال
واملكاحل يف مايل وفقا لآلليال املنكوص عليها يف املادة  65منه،
وإذ يشيد ابلتقود ارورز يف عمليو نوزع السوالح والتسوري وإعوادة اإلدمواا ،وابإلدمواا الفعلوي
ل و  1 330عضووا سووابقا موون أعضوواء اجلماعووال املسوولح يف قووال الوودفاع واألموون املاليو  ،وبعمليو إعووادة
النشر اجلاري للقوال املسلح املالي املعاد تشايلها ،وال سيما يف كيدال وميناكا ورياو ومتباتو،
وإذ يرحوّ و بقو ورار جمل ووس األم وون  )2017(2374امل ووؤرخ  5أيلول/س ووبتمرب  ،2017ال ووذي يقض ووي
بوضا نظا جزاءال يستهدف بوجه خاص اجلهال ال تعرقل تنفيذ اتفواق السوال واملكواحل يف موايل
وك ووذلك اجله ووال الض ووالع يف ه وويط أو توجي ووه أو ارتا وواف أفع ووال تش ووال انتهاك ووا حلق وووق اإلنس ووان
أو مساسا هبا ،أو تنتهك القانون الدويل اإلنساين ،مبا يف ذلك األعمال املوجه ضد الساان املدنيني،
مبن فيهم النساء واألطفوال ،وإذ يالحوظ اعتمواد جملوس األمون جممووعتني مون اجلوزاءال يف كوانون األول/
ديسمرب  2018ومتوز/يوليه ،2019
وإذ يالحظ أن حاوم موايل التزموم يف عودة دورال جمللوس حقووق اإلنسوان اع واء األولويو
للحوار واملكاحل الوطني يف حل األزم ،
وإذ يالحظ أيضا أن حاوم مايل التزمم اعادة بسط سيادة القانون ومباافح اإلفالل من
العقاف ماافح فعال ،
وإذ يرحو بتعوواون سوول ال مووايل مووا ادليووال الدوليو حلقوووق اإلنسووان ،مبووا يف ذلووك مشووارك
م ووايل يف اجلولو و الثالثو و م وون االس ووتعرام ال وودوري الش ووامل يف ع ووا  ،2018وك ووذلك توجي ووه دعو ووال إىل
املالفني بوالايل يف إطار اإلجراءال اخلاص للمجلس،
وإذ حييط علما ابلتقريور األخو لنيموني العوا عون احلالو يف موايل( )2الوذي أعورف فيوه عون قلقوه
التأخر يف تنفيذ اتفاق السال واملكاحل يف مايل وجتدد انعدا األمن يف البلود ،وخباصو يف
إزاء استمرار ّ
من ق الشمال والوسط ،وإذ يش ّدد على أمهي ماافح اإلفوالل مون العقواف لوقوا العنوا يف البلود،
ويدعو سل ال مايل إىل اهاذ مجيا التداب يف هذا الكدد،
وإذ يالحووظ ا لتوزا القوووة املشوورتك التابعو للمجموعو اخلماسووي ملن قو السوواحل مبراعوواة سياسو
بووذل العناي و الواجب و يف جمووال حقوووق اإلنسووان يف حووال دعووم األمووم املتحوودة ق ووال أموون ري و بع و هلووا،
وإذ يالحوظ أيضووا وضوا إطووار االمتثووال الوذي يرمووي إىل ضومان احورتا حقوووق اإلنسوان والقووانون الوودويل
اإلنساين يف سياق عمليال القوة املشرتك ،
ي وودين بشو وودة انتهاكو ووال حقو وووق اإلنسو ووان وجتاوزاهتو ووا ،وانتهاكو ووال القو ووانون الو وودويل
-1
اإلنسوواين ،مبووا يف ذلووك األعمووال الو تن وووي علووى انتهوواد حقوووق املورأة واملسوواس هبووا ،مبووا يشوومل العنووا
اجلنسووي أو اجلنسوواين ،وانتهوواد حقوووق ال فوول واملسوواس هبووا ،وخباص و جتنيوود األطفووال واسووتادامهم ،يف
انتهاد للقانون الدويل ،وكذلك اإلعدا خارا ن اق القضاء واجراءال موجزة ،واالعتقوال واالحتجواز
التعسفيان ،وإساءة معامل السجناء ،والقتل ،والتشويه ،وكذلك اهلجمال على املدارس واملستشفيال؛
ي لو و إىل مجي و ووا األط و وراف أن حت و وورت ال و ووابا امل و وودين للم و وودارس وفق و ووا للق و ووانون ال و وودويل
-2
اإلنس وواين ،وأن تا ووا ع وون احتج وواز األطف ووال بتهم و و املس وواس ابألم وون الق ووومي ،يف انته وواد للق ووانون ال وودويل
الس وواري ،ويهيو و طمي ووا األطو وراف إىل وض ووا ح وود هل ووذم االنتهاك ووال والتج وواوزال والوف وواء اباللتزام ووال الو و
__________
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يفرضها عليها القانون الدويل الساري ،مبا يف ذلك القانون الدويل حلقووق اإلنسوان والقوانون الودويل اإلنسواين،
وجعها علووى
ويرح و يف هووذا الكوودد بتأييوود سوول ال مووايل يف شووباط/فرباير  2019إعووالن املوودارس ادمن و ويشو ّ
ّ
بسبل منها وضا قائم ابملدارس املالق بسب التهديدال املباشرة أو انعدا األمن؛
جتسيدم ا

يش و يف هووذا الكوودد إىل وجوووف اسووب مجيووا م ورتايب هووذم األفعووال أمووا اروواكم
-3
املاتك  ،على الكعيدين الوطين والدويل؛

يدين بشدة اهلجمال ،مبا فيها اهلجمال اإلرهابي  ،ال استهدفم املدنيني ،وممثلي
-4
املؤسسال ارلي واإلقليمي واملركزي  ،وكذلك قوال الدفاع واألمن املالي  ،وبعث األموم املتحودة املتااملو
املتعوددة األبعوواد لتحقيوق االسووتقرار يف موايل ،والقووال الفرنسوي املنتشوورة يف إطوار عمليو ابرخوان ،ويؤّكوود
أمهيو تقوودت مورتايب هووذم اهلجمووال واجلهووال املنظمو والراعيو واملمولو هلووا إىل العدالو  ،ويهيو حباومو
مايل إىل اهاذ تداب تافل مالحق مرتايب هذم األفعال؛
يوودين بشوودة أيضووا احتوودا العنووا ال ووائفي خووالل السوون املاضووي يف وسووط البلوود،
-5
ويوودعو حاومو مووايل إىل أن تواصوول ،بوودعم موون بعثو األمووم املتحوودة املتااملو املتعووددة األبعوواد لتحقيووق
االستقرار يف مايل واجملتما الدويل ،بذل جهودها الرامي إىل حتقيق املكاحل الوطني وإىل منوا العنوا يف
بؤر التوتر ال يتم حتديدها؛
يؤّكد أن استقرار الوضا يف وسوط موايل ال اون أن يتح ّقوق إال خب و متااملو متاموا
-6
ووخى يف آن واحوود مواصوول التقو ّد يف جموواالل األموون واحلوكمو والتنميو واملكوواحل  ،فضووال عوون اح ورتا
تتو ّ
حقوق اإلنسان ومايتها وتعزيزها؛
يرحّ يف هذا الكدد ابلتداب ال اهذهتا حاوم مايل دعما لتنفيذ اخل و األمنيو
-7
املتاامل و لتووأمني منوواطق الوسووط ،وهووي خ و شووامل هتوودف إىل إعووادة بسووط حضووور الدول و يف وسووط
مووايل ،وانشوواء أمان و دائمو لإلطووار السياسووي إلدارة األزمووال يف وسووط مووايل وتعيووني ممثوول رفيووا ل ورئيس
اجلمهوري ملناطق الوسط ،ويش ّدد على ضرورة مواصل اجلهود يف هذا االجتام؛

يارّر دعوته إىل الوقا الفوري جلميا انتهاكال حقوق اإلنسان وجتاوزاهتا ،والنتهاكوال
-8
أحاا القانون الدويل اإلنساين ،وإىل التقيّد الكار ابحرتا حقوق اإلنسان واحلرايل األساسي ؛

ي ل إىل مجيا األطراف أن تضومن إيكوال املسواعدة اإلنسواني بشوال آمون ودون
-9
تيسوور حري و مرورهووا بشووال آموون ودون قيووود ليتس و ّ
ّ
معوقووال ،يف إطووار اح ورتا املبوواد اإلنسوواني  ،وأن ّ
توزيعها بسرع على مجيا من هم يف حاج إليها يف مجيا أراضي مايل ،وأن تافل أمون ومايو املودنيني
الذين يتلقون املساعدة وموظفي الشؤون اإلنساني والكحي العاملني يف مايل؛

 -10ي وودعو حاوم و م ووايل إىل مواص وول وتاثي ووا جهوده ووا الرامي و إىل كفال و ماي و حق وووق
اإلنسووان واحرتامه وا وإعماهلووا وإىل تشووجيا املكوواحل الوطني و  ،وال سوويما موون خووالل تعزيووز اجلهوواز القضووائي
ويرحو يف هوذا
ومواصل عمل آلي العدال االنتقالي وإعادة نشر أجهزة الدولو فعوال يف مجيوا أ واء البلودّ ،
الكدد ابعتماد اجلمعي الوطني قانون التوجيه والربجم لق اع العدال يف  20كانون األول/ديسمرب 2019؛
 -11يشووجا حاوم و مووايل علووى مواصوول تنفيووذ التوصوويال ال و قبلتهووا يف اجلول و الثالث و
لالسووتعرام الوودوري الشووامل ملووايل ،ويوودعو بوجووه خوواص إىل التعجيوول ابجلهووود الراميو إىل اعتموواد قووانون
ماافح العنا اجلنساين؛
 -12ي وودعو مجي ووا األط و وراف املوقع و و علو ووى اتف وواق الس ووال واملكو وواحل يف م ووايل إىل تنفي و وذ
أحاامووه كاملو  ،مبووا فيهووا األحاووا املتعلقو بنووزع سووالح املقوواتلني السووابقني وتسوورحيهم وإعووادة إدموواجهم،
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واعادة نشر القوال املسلح املالي يف مجيا أ اء البلد ،وابتباع هنج الالمركزي  ،وماافح اإلفالل من
ويرحو بتعوواون مركووز
العقوواف ،وأداء السوول ال اإلداريو املؤقتو يف لووال البلوود أعماهلووا ،ومشووارك املورأةّ ،
كارتر بوصفه مراقبا مستقال لعملي تنفيذ االتفاق؛
 -13يشو ووجّا س و وول ال م و ووايل عل و ووى اه و وواذ مجي و ووا الت و ووداب الالزمو و و ملن و ووا جتني و وود األطف و ووال
واسووتادامهم يف انتهوواد للقووانون الوودويل ،ووضووا حوود هلووذم املمارسووال ،وعلووى تنفيووذ ب ورامج مسووتدام
إلعادة اإلدماا والتأهيل تراعي فيها مجل أمور منها البعد اجلنساين؛
 -14يالحظ فت املدعي العام للمحام اجلنائي الدولي  ،يف كانون الثاين/ينواير ،2013
حتقيقووا يف اجل ورائم املرت عاب و علووى أراضووي مووايل منووذ كووانون الثاين/ينوواير  ،2012ويالحووظ أيضووا ،موون جه و
أوىل ،أن ارام و أصوودرل يف  27أيلول/سووبتمرب  2016حامووا يقضووي ادان و شووا ابرتاوواف جر و
تعمدم تنفيذ هجمال على مبان ذال طابا ديين و رخيي يف متباتو ،ويالحظ ،من جه
حرف بسب
ُّ
أخرى ،أن مجيا األطراف املعني يف مايل قررل أن تساند ارام وتتعاون معها؛
 -15يؤيوّود يف هووذا الكوودد اجلهووود ال و تبووذهلا حاوم و مووايل لتقوودت مجيووا املسووؤولني عوون
انتهاكو ووال حقو وووق اإلنسو ووان وجتاوزاهتو ووا وعو وون انتهاكو ووال القو ووانون الو وودويل اإلنسو وواين إىل و وواكم ايو وودة
وحل احلاوم و علووى تاثيووا إجراءاهتووا يف جمووال ماافح و اإلفووالل موون العقوواف ،ويالحووظ
ومسووتقل  ،وحيو ّ
التزامها مبواصل تعاوهنا ما ارام اجلنائي الدولي ؛
 -16يرحّو ابلتحقيقووال ال و فتحتهووا حاوم و مووايل يف االدعوواءال املتعلق و ابنتهاكووال
حقوووق اإلنسووان املرتابو يف حووق موودنيني ،وحيثّهووا علووى إمتووا املالحقو القضووائي ضووما ملسوواءل مورتايب
هذم األفعال أما العدال ؛
وجا سوول ال مووايل علووى إمت ووا
 -17يوودين بشوودة إعوودا موودنيني اج وراءال موووجزة ،ويشو ّ
التحقيقووال القضووائي املفتوحو والو سووتافتع موون أجوول تقوودت املسووؤولني عوون هووذم االنتهاكووال اجلسوويم
حلقوق اإلنسان إىل العدال ؛
 -18يدعو حاوم مايل إىل أن تافل أن التداب املتاذة من أجل حتقيق الوفاق الووطين
تشوومل اجلميووا وتسووتجي لت لعووال اجملتمووا املوودين بضوومان املسوواءل القضووائي عوون أشوود اجلورائم خ ووورة
ومن الضحااي تعويضال كافي ؛
 -19يرحّو و ببو وودء أعمو ووال جلن و و التحقيو ووق الدولي و و املنكو وووص عليهو ووا يف اتفو وواق السو ووال
واملكواحل يف مووايل ،والو أنشووأها األمووني العووا ألجوول التحقيووق يف االنتهاكووال اجلسوويم للقووانون الوودويل
حلق وووق اإلنس ووان والق ووانون ال وودويل اإلنس وواين واملس وواس هب ووذم احلق وووق ،مب ووا يف ذل ووك االدع وواءال املتعلقو و
ابلعنووا اجلنسوواين يف حوواالل النوزاع ،املرتابو يف أراضووي مووايل يف الفوورتة موون  1كووانون الثاين/ينوواير 2012
ويشجا اللجن على تنظيم عملها ما السل القضائي يف موايل وموا
إىل  19كانون الثاين/يناير ،2018
ّ
آليال العدال واملكاحل املنشأة مبوج االتفاق ملساعدهتا على حتديد املسؤوليال وتقدت املسؤولني عن
االنتهاكال إىل العدال ؛
 -20يرحّو أيض ووا ابلت وزا حاوم و م ووايل بافال و زايدة مشووارك امل ورأة يف عملي و املك وواحل
الوطني و ويف مجي ووا هياك وول اه وواذ الق ورارال املتعلق و بعملي و الس ووال  ،بوس ووائل منه ووا تش ووايل حاوم و يف
أيلول/سبتمرب  2019تافل مشارك أفضل للمرأة ،وفقا لقرارال جملس األمن ذال الكل  ،وزايدة متاني
املرأة سياسيا على مجيا املستوايل ،فضال عن قيا بعث األمم املتحدة املتاامل املتعددة األبعاد لتحقيق
االستقرار يف مايل بتنظيم حلق العمل الوطني للتفا يف مشارك املرأة يف تنفيذ اتفاق السال واملكاحل
يف مايل ،يومي  22و 23كانون الثاين/يناير 2020؛
GE.20-03896

5

A/HRC/43/L.13

 -21يرحّ ابلتقد اررز يف أعمال جلن احلقيق والعدال واملكاحل  ،ال مسحم بتلقوي أكثور
موون  15 000إفووادة موون ضووحااي يف عوودة منوواطق يف مووايل ،وكووذلك ببوودء جلسووال االسووتماع العلنيو للضووحااي
ويرح و و أيض ووا بتمدي وود واليته ووا ح و و ك ووانون األول/ديس وومرب ،2021
يف  8ك ووانون األول/ديس وومرب ّ ،2019
شجا سل ال مايل على ضومان اسوتقالل اللجنو والوسوائل املتاحو هلوا حو توتمان مون الوفواء بواليتهوا
وي ّ
املتمثل يف دعم ضحااي األزمال يف مايل؛
 -22يش ووجّا س وول ال م ووايل ومجي ووا اجله ووال الفاعل و و اإلقليمي و و والدولي و و عل ووى مواصو وول
جهودها لتعزيز التقد اررز و إحالل السال واألمن يف مايل؛
 -23يرحّو ابلوودعم الووذي تق ّدمووه بعث و األمووم املتحوودة املتااملو املتعووددة األبعوواد لتحقيووق
االستقرار يف موايل جلهوود حاومو موايل الراميو إىل إعوادة بسوط سول الدولو وسويادة القوانون يف البلود،
ولتنفيذ اتفاق السال واملكاحل يف مايل ،ويعرف عن أسفه للاسائر يف األرواح ال تتابّدها البعث ؛

 -24يؤّكد أن جهود القوة املشرتك التابع للمجموع اخلماسي ملن ق الساحل الرامي إىل
ماافح و األنش و العووابرة للحوودود ال و تض و لا هبووا اجلماعووال اإلرهابي و وري هووا موون مجاعووال اجلر و
املنظم ستسهم يف هتي بي أكثر أمنا وإجياد ظوروف مناسوب لتحسوني حالو حقووق اإلنسوان يف موايل،
ويرح مبوا أازوز مون عمول
ويؤّكد أيضا ضرورة تفعيل آليال احلماي واملساءل يف جمال حقوق اإلنسانّ ،
يف وضا وتنفيذ إطار االمتثال ملباد حقوق اإلنسان يف القوة املشرتك ؛
 -25ي وودعو القو وووة املشو وورتك التابع و و للمجموع و و اخلماسو ووي ملن ق و و السو وواحل إىل مواصو وول
جهودها ،عون طريوق التأكود بوجوه خواص مون فعاليو آليوال املسواءل التابعو هلوا الو توؤدي دورا أساسويا
املتعمق يف كول حوادو يسوقط فيوه ضوحااي مودنيون أو ين ووي
لافال التحقيق السريا والنزيه واملستقل و ّ
علووى انتهاكووال م و ّدعاة حلقوووق اإلنسووان أو علووى مسوواس هبووذم احلقوووق أو انتهاكووال ألحاووا القووانون
الدويل اإلنساين ،وكفال اهاذ تداب فوري يف حق الوحدال أو األفراد املشتبه يف مسؤوليتهم؛
 -26ي لو إىل مجيووا األطوراف أن حتوورت حقوووق اإلنسووان وتسووهر علووى االمتثووال الكووار
ويرح و يف هووذا الكوودد انشوواء وحوودال
للقووانون الوودويل حلقوووق اإلنسووان والقووانون الوودويل اإلنسوواينّ ،
شورط عسواري مؤلّفو مون أفوراد يف قووال الودرد ،كلهوم مون ضوباط الشورط القضوائي  ،يف إطوار القووال
العساري املشارك يف عمليال ماافح اإلرهاف؛
 -27ياوورّر اإلع وراف عوون ارتياحووه للمسوواعدة اإلنسوواني ال و قاو ّدمم ابلفعوول إىل املوودنيني،
وحيووحل حاومو مووايل علووى تنفيووذ مجيووا التووداب ذال الكوول إلدارة األزمو اإلنسوواني  ،مبووا يف ذلووك انعوودا
األموون الاووذائي الشووديد ،ابالقورتان مووا الوودعم املسووتمر موون اجملتمووا الوودويل وابلتشوواور مووا البلوودان اجملوواورة
املعني  ،مستهدفا تقدت مساعدة إنساني كافي  ،يف ظروف آمن وما كفال احرتا املباد اإلنساني  ،إىل
الالج ني واملشردين ،ال سيما يف وسط مايل ولاهلا ،لتيس حكول األهايل على اخلدمال االجتماعي
األساسي وهتي الظروف املواتي لتعايف البلد تدرجييا؛
 -28يرحّو ابعتموواد قووانون يف حزيران/يونيووه  2019إلنشوواء من قو تنميو يف لووال مووايل،
وكووذلك ادراا خمككووال ميزاني و قوودرها  67مليووون دوالر أمرياووي يف قووانون املالي و لعووا  2020لوودعم
صووندوق التنميو املسووتدام  ،وحيووحل حاومو مووايل علووى التعجيوول بعووودة اإلدارة واخلوودمال األساسووي إىل
وسط البلد ولاله والعمل على استعادة مستوى أمين مقبول؛
تعهودل بتربعوال يف املوؤمترال
 -29ي ل إىل البلدان الكديق واملنظمال الشوريا الو ّ
املتعاقب املعني بتنمي مايل إىل الوفاء بتعهداهتا ملساعدة حاوم مايل على اإلسراع بتنفيذ اتفاق السال
واملكاحل يف مايل تنفيذا فعاال وكامال؛
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 -30ي وودعو إىل األخو ووذ بعملي و و انتاابي و و نزيه و و وحو وورة وش ووفاف وشو ووامل للجميو ووا متهيو وودا
لالنتااابل التشريعي واالستفتاء الدستوري املقرر إجراؤها يف عا 2020؛
 -31يالحووظ ابرتيوواح تعوواون حاوم و مووايل الوثيووق مووا اخلبو املسووتقل املعووين حبال و حقوووق
اإلنسووان يف مووايل يف إطووار اضو العه ابلواليو الو اكلّووا هبووا ،ويالحووظ مووا التقوودير التوزا حاومو مووايل
مبراعاة التوصيال ال ق ّدمها اخلب املستقل عق زايراته إىل مايل؛
 -32يقرّر متديد والي اخلب املستقل املعين حبال حقوق اإلنسان يف مايل سن واحدة كي
يتسو لووه مواصوول تقيوويم حالو حقوووق اإلنسووان يف البلوود ومسوواعدة حاومو مووايل يف اجلهووود الو تبووذهلا
لضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومايتها وتوطيد سيادة القانون؛
-33

االض الع بواليته؛

يدعو مجيا األطوراف يف موايل إىل التعواون الاامول موا اخلبو املسوتقل ومسواعدته يف

 -34ي ل إىل اخلب املستقل أن يعمل ،يف إطار واليتوه ،بتعواون وثيوق موا مجيوا هي وال
األمم املتحدة ،واالحتاد األفريقوي ،واجلماعو االقتكوادي لودول ريورف أفريقيوا ،واجملموعو اخلماسوي ملن قو
السوواحل ودوهلووا األعضوواء ،والوودول اجملوواورة ،وأي منظمو دوليو أخوورى معنيو  ،وكووذلك مووا اجملتمووا املوودين
يف مايل؛
 -35ي ل أيضا إىل اخلب املستقل أن يق ّد إليه يف دورته السادس واألربعني تقريورا عون
حال حقوق اإلنسان؛
 -36يقوورّر عقوود جلسو حتوواور يف دورتووه السادسو واألربعووني حبضووور اخلبو املسووتقل وممثلووي
حاوم مايل من أجل تقييم ت ور حال حقوق اإلنسان يف البلد ،موا الرتكيوز بوجوه خواص علوى مسوأل
إعادة نشر اإلدارة القضائي  ،وبوجه عا  ،على ماافح اإلفالل من العقاف؛
 -37يدعو األمني العا ومفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان إىل مواصل تزويد
اخلب املستقل بال ما حيتاا إليه من مساعدة للوفاء بواليته على أكمل وجه؛
 -38ي لو و إىل مفوضو ووي األمو ووم املتحو وودة الس و ووامي حلقو وووق اإلنسو ووان أن تواصو وول تق و وودت
املساعدة التقني ال التمستها حاوم مايل باي تعزيز قدرال اللجن الوطني حلقوق اإلنسوان يف موايل،
ويرح و ابإلج وراءال ال و اهووذهتا سوول ال مووايل كووي متتثوول اللجن و للمبوواد املتعلق و مبركووز املؤسسووال
ّ
ويرح أيضا بتزويد اللجنو ابلوسوائل الالزمو
الوطني لتعزيز حقوق اإلنسان ومايتها (مباد ابريس)ّ ،
ويرح كذلك بعرم اللجن تقريرها
لتؤدي عملها ابستقالل وتك مؤهل لالرتقاء إىل الف ألاّ ،
األول ع وون حق وووق اإلنس ووان ،ال ووذي ن وووقن يف اجلمعي و الوطني و يف ك ووانون األول/ديس وومرب  ،2019وفق ووا
للقانون املنشئ للجن ؛
 -39حيووحل اجملتمووا ال وودويل علووى مواصوول تق وودت مووا يلووز م وون مسوواعدة إىل مووايل لض وومان
استقرارها من أجل تعزيز احرتا مجيا حقوق اإلنسان وماافح اإلفالل من العقواف حبوز  ،مموا يشوجا
املكاحل الوطني والسال والوائ االجتماعي؛
-40
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