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جملس حقوق اإلنسان

الدورة األربعون
 25شباط/فرباير  22 -آذار/مارس 2019
البند  10من جدول األعمال
املساعدة التقنية وبناء القدرات
إسبانيا ،أسرتاليا ،إستونيا* ،أملانيا* ،أنغوال** ،أيرلنددا* ،إيطاليدا ،بلجيكدا* ،بلغدارا ،بولنددا*،
تركيا* ،جورجيا* ،الدامنرك ،رومانيا* ،السدويد* ،فرنسدا* ،فنلنددا* ،قدص * ،كرواتيدا ،كنددا*،
لكس د د ص * ،ليتوانيد ددا* ،مالطد ددة* ،امل لكد ددة املتلد دددة لصيطانيد ددا الع د د وأيرلند دددا الي د د الية،
موانكو* ،الن سا ،هولندا* ،اليوانن* :ميروع قرار

 .../40املساعدة التقنية وبناء القدرات يف ميدان حقوق اإلنسان يف مايل
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكد منن جديند اإلعننن الاناملحل وقنوق اإلنسنان ومن ا منن اللنووي الدولين ذا
اللل حبقوق اإلنسان،
وإذ يش إىل قرار اجلماي الاام  251/60املؤرخ  15آذار/مارس ،2006
وإذ يش أيضا إىل قراريه  1/5بشأن بناء مؤسسا اجمللس و 2/5بشأن مدونن قواعند
إطننار اإلج نراءا ا اص ن جمللننس حقننوق اإلنسننان ،املننؤر ال 18
السننلوي للمول ننال بننوإ
حزيران/يونيه ،2007
وإذ يش ن ك ن ل إىل قراراتننه  17/20املننؤرخ  6متوز/يوليننه  2012بشننأن حال ن حقننوق
اإلنسننان مننا  ،و 18/22املننؤرخ  21آذار/مننارس  2013بشننأن إنشنناء وإي ن ب ن مسننتق
ما ننل حبال ن ن حق ننوق اإلنس ننان م ننا  ،و 36/25امل ننؤرخ  28آذار/م ننارس  ،2014و28/31
__________

*
**

دول م عضو جملس حقوق اإلنسان.
ابسم الدول األعضاء منظم األمم املتحدة اليت هحل أعضاء
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امل ن ن ن ن ننؤرخ  24آذار/م ن ن ن ن ننارس  ،2016و 39/34امل ن ن ن ن ننؤرخ  24آذار/م ن ن ن ن ننارس  ،2017و39/37
املؤرخ  23آذار/مارس  ،2018اليت مدد مبوجبها وإي ا ب املستق ،
وإذ يؤكند مننن جديند أن مجيننا الندول تتحمن املسنؤولي الرئيسنني عنن تازيننز وةاين وإعمننال
حقوق اإلنسان واور األساسي املورسن امليثناق واإلعننن الاناملحل وقنوق اإلنسنان والاهندين
الدوليال ا اصال حبقوق اإلنسان واللووي الدولي األ نر ذا اللنل حبقنوق اإلنسنان النيت هنحل
أطراف فيها،
وإذ يؤكد من جديد أيضا التزامه بسيادة ما واستقنهلا ووحدهتا وسنمتها اإلقليمي ،
وإذ يسنناورا ابلننق القل ن إزاء تنندهور اوال ن األمني ن مننا  ،وإ سننيما توسننا األنش ن
اإلرهابي  ،وتلاعد الت رف الانيف ،وانتشار األسلح ا ي  ،واإجتنار ابملدندرا واملهناجرين،
واإجتار ابلبشر ،وم ذل من أشوال اجلرمي املنظم عرب الوطني من قيت الوسن والشنمال،
وإزاء تزايد الانف ال ائ حل وس البلد،
وإذ ياننرع عننن ابلننق قلقننه أيضننا إزاء اسننتمرار انتهاكننا حقننوق اإلنسننان واملسنناس ننا،
مبا ذل التجاوزا  ،و رق أحونا القنانون الندو اإلنسنا  ،والتقند الب نحلء تن ين بان
األحوا ذا اللل منن ات ناق السنن وامللناو منا  ،واللناواب املواجهن إعنادة نشنر
ا دما الاام  ،وإمواني حلول السوان على ا دما اإجتماعي األساسي ،
وإذ يساورا القل إزاء األزم الغ ائي واإلنساني النيت يانا منهنا السنوان املتضنررون منن
الننزاو وحالن انانندا األمننن الننيت تاننوق إيلننال املسنناعدة اإلنسنناني  ،وياننرب عننن إدانتننه لنعتننداءا
اليت تستهدف الااملال اوق اإلنسا ،
ن طنوارد مندهتا سننا سننوا تغ نحل
وإذ ينحظ ابرتياح أن حووم ما وضنا
ال ننرتة  2020-2018إس ننتاادة ا نندما اإجتماعي ن ن األساس نني من قت ننال وس ن ن البل نند،
ويناشد اوووم أن تن ه ا ا ،
وإذ ينح ننظ ابرتي نناح أيض ننا أن حوومن ن م ننا واجلماع ننا املوقان ن عل ننى ات نناق الس ننن
وامللاو ما أكد من جديد التزامها ابإلسراو تن ي اإلتزامنا النيت تقنا علنى عاتقهنا
مبوجن ننت اإت ن نناق ،وخباص ن ن التن ننداب املنلن ننوص عليهن ننا ق ن نرار جملن ننس األمن ننن )2018(2423
املؤرخ  28حزيران/يونيه ،2018
وإذ ينوا ه ا اللدد بتوقيا ميثاق السن ما بال اووومن املالين ومنظمن األمنم
املتحدة ،بتاريخ  15تشرين األول/أكتوبر  ،2018وهو امليثاق ال ي تلتز مبوجبه األطراف املالي
مبواصل عملي السن وتاجيلها ب ريق شامل للجميا،
وإذ يرحت إبطنق عملي ماجل لنزو السنح والتسريح وإعادة اإلدماج تشنم 1 600
مقات ن  ،وإبنشنناء  10إدارا مؤقت ن علننى مسننتو النندوائر مومزع ن علننى مننناط كينندال ،وميناكننا،
ومتبوتو ،واتود ،
وإذ يرحت بقرار جملس األمن  )2017(2374املؤرخ  5أيلول/سنبتمرب  ،2017الن ي
يقضحل بوضا نظا جنزاءا يسنتهدف بوجنه ا لنوص اجلهنا النيت تارقن تن ين ات ناق السنن
وامللنناو مننا وك ن ل اجلهننا الضننالا ا نني وتوجيننه أفاننال تشننو انتهاكننا وقننوق
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اإلنسان أو مساسا ا ،أو أعمال تنته القانون الدو اإلنسا  ،مبا ذل األعمال املوجهن
ض ند السننوان املنندنيال ،مبننن فننيهم النسنناء واألط ننال ،أو الننيت ترتوننت ه ن ا األفاننال واألعمننال،
 20كانون األول/ديسمرب ،2018
وينحظ اعتماد جملس األمن جمموع أوىل من اجلزاءا
وإذ ينح ننظ أن حووم ن ن من ننا التزم ن ن
بت ضي اووار وامللاو الوطني تسوي األزم ،

عن نندد من ننن دورا جملن ننس حقن ننوق اإلنسن ننان

وإذ حيني علمنا أيضنا أبن حوومن منا التزمن إبعنادة بسن سنيادة القنانون ومبوافحن
اإلفن من الاقاع موافح فاال ،
مننا مننا االيننا الدولي ن وقننوق اإلنسننان ،وخباص ن
وإذ يرحننت بتانناون السننل ا
اجلول الثالث لنستاراض الدوري الشام  ،وتوجينه دعنوا إىل مول نال بنوإ
مشارك ما
إطار اإلجراءا ا اص التابا جمللس حقوق اإلنسان،
وإذ حينني علمننا ابلتقريننر األ ن لعمننال الاننا عننن اوال ن مننا ( ،)1ال ن ي ح ن فيننه
مننا علننى أإ تنند ر جهنندا مننن أج ن منحق ن املسننؤولال عننن انتهاكننا حقننوق
السننل ا
اإلنسان أو املساس ا ،أو عن انتهاكنا القنانون الندو اإلنسنا ومسناءلتهم عنن األفانال النيت
اقرتفوها ،مؤكدا ه ا اللدد ضرورة إحراز تقد ملحوظ موافحن اإلفنن منن الاقناع إذا
أُرينند ملبننادرا امللنناو أن تولمن ابلنجنناح كيمننا تسننهم إعننادة بننناء النسنني اإجتمنناعحل وتاننزز
الثق وتايد توحيد اجملتما وت سح اجملال لتحقي سن دائم،
وإذ حي ن اوووم ن علننى مضنناع جهودهننا للتحقي ن اجل نرائم الننيت قنند تزعننزو عملي ن
السن  ،مبا ذل اجلرائم املرتب ابإلرهناع وانتهاكنا القنانون الندو و نرق أحوامنه ،وعلنى
تقدمي مرتويب ه ا اجلرائم واإنتهاكا إىل الادال ،
وإذ حيي علما ابرتياح بتقرير ا ب املستق املال حبال حقوق اإلنسان

ما (،)2

وإذ ينحننظ التنزا القننوة املشننرتك التابان جملموعن دول السنناح ا مننس األفريقين مبراعنناة
سياس ب ل الاناي الواجبن جمنال حقنوق اإلنسنان إطنار الندعم الن ي تقدمنه منظومن األمنم
املتحدة إىل قوا األمن م التابا هلا،
وإذ ينحننظ أيضننا وضننا إطننار اإمتثننال الن ي يرمننحل إىل ضننمان احنرتا حقننوق اإلنسننان
سياق الامليا اليت تض لا ا القوة املشرتك امل كورة،
والقانون الدو اإلنسا
 -1يدين بشدة انتهاكنا حقنوق اإلنسنان واملسناس ن ا اوقنوق ،و نرق أحونا
الق ننانون ال نندو  ،مب ننا ذلن ن األعم ننال ال ننيت تن ننوي عل ننى انته نناي حق ننوق املن نرأة واملس نناس ننا،
مبا يشم الانف اجلنسحل أو القائم على نوو اجلنس ،واألعمال اليت تشو انتهاكا وقوق ال
ومساسننا ننا ،وخباصن جتنينند األط ننال واسننتددامهم ،انتهنناي للقننانون النندو  ،واإلعنندا ننارج
ن نناق القضنناء وإبجنراءا مننوجزة ،واإعتقننال واإحتجنناز التاسن يان ،وإسنناءة مااملن السننجناء،
والقت  ،والتشويه ،وك ل اهلجما املوجه ضد املدارس واملستش يا ؛
__________
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()2
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 -2ي لت إىل مجيا األطراف أن حترت ال ابا املد للمدارس وفقا للقانون الدو
اإلنس ننا  ،وتو ننف ع ننن احتج نناز األط ننال بس ننبت املس نناس ابألم ننن الق ننومحل ،انته نناي للق ننانون
ال نندو الس نناري ،ويهي ننت امي ننا األط نراف أن تض ننا ح نندا هل ن ا اإنتهاك ننا والتج نناوزا وت ننحل
ابإلتزام ننا ال ننيت ي رض ننها عليه ننا الق ننانون ال نندو الس نناري ،مب ننا ذل ن الق ننانون ال نندو وق ننوق
اإلنسان والقانون الدو اإلنسا ،
هن ن ا الل نندد إىل ض ننرورة منحقن ن مجي ننا من نرتويب هن ن ا األفا ننال أم ننا
 - 3يش ن
السل ا القضائي املدتل  ،الوطني والدولي على حد سواء ،ضماان للمساءل ،
 -4يدين بشدة اهلجما  ،مبا ذل
وممثلننحل املؤسسننا ا لي ن واإلقليمي ن واملركزي ن  ،وك ن ل
املتحدة املتوامل املتاددة األبااد لتحقي اإسنتقرار
عملي ابر ان ،ويؤكد أمهي تقدمي مرتويب ه ا اهلجما
الادال  ،ويهيت ابوووم املالي أن تتد تداب تو

اهلجما اإلرهابي  ،املوجه ضد املندنيال،
ق نوا النندفاو واألمننن املالي ن  ،وباث ن األمننم
منا  ،والقنوا ال رنسني املنتشنرة إطنار
واجلها املنظم والراعي واملمول هلا إىل
منحق مرتويب ه ا األفاال؛

 -5يدين بشدة أيضا احتدا الانف ال ائ حل نل السن املاضي  ،ويدعو حووم
ما إىل أن تواص  ،بدعم من باث األمم املتحدة املتوامل املتاددة األبااد لتحقين اإسنتقرار
مننا واجملتمننا النندو  ،بن ل جهودهننا الرامين إىل حتقين امللنناو الوطنين وإىل منننا الانننف بننؤر
التوتر اليت يتم حتديدها؛
 -6يؤك نند أن اسن ننتقرار األوضن نناو وس ن ن م ننا إ ميون ننن أن يتحق ن ن دون
متوامل متاما تتو ى آن واحد مواصل التقد جماإ األمنن واووكمن والتنمين وامللناو ،
فضن عن احرتا حقوق اإلنسان وةايتها وتازيزها؛
نن

 -7يرحننت هن ا اللنندد ابلتننداب الننيت اان هتا حوومن مننا دعمننا لتن ين ا ن
املتوامل ن لتننأمال مننناط الوس ن  ،وهننحل ن شننامل هتنندف إىل إعننادة تثبي ن حضننور الدول ن
وس ما  ،وينحظ ه ا اإلطار حتسن اوال امليندان باند التوقينا ،آع/أمسن س ،2018
على ات اق كورو للسن  ،ونشر قنوا الندفاو واألمنن املالين د لنوئ (دائنرة منوبيت) ،وكواكنورو
(دائرة دجيل) ،وديونغا (دائرة كورو) ،ويشدد على ضرورة مواصل اجلهود ه ا اإجتاا؛
 -8يورر دعوته إىل الوقف ال وري جلميا انتهاكا حقوق اإلنسان واملساس ا،
و ن ن ننرق أحون ن ننا القن ن ننانون الن ن نندو اإلنسن ن ننا  ،وإىل التقين ن نند اللن ن ننار ابح ن ن نرتا حقن ن ننوق اإلنسن ن ننان
واور األساسي ؛
تيسر حري مرور املساعدة اإلنساني بشنو آمنن
 -9ي لت إىل مجيا األطراف أن ّ
ماوقننا كيمننا يتسننع توزياهننا بسننرع علننى مجيننا مننن هننم حاجن إىل املسنناعدة مجيننا
ودون ّ
أراضحل ما  ،وأن تضمن أمن وةاي املدنيال ال ين يتلقنون املسناعدة ومنو حل الشنؤون اإلنسناني
الااملال ما ؛
 -10يدعو حووم ما إىل مواصل وتوثيف جهودها الرامي إىل ضمان ةاي حقوق
اإلنس ننان واحرتامه ننا وإعماهل ننا وإىل تش ننجيا املل نناو الوطنين ن  ،وإ س ننيما م ننن نننل تازي ننز اجله نناز
القضائحل وإنشاء آليا للادال اإنتقالي وإعادة نشر أجهزة الدول فان مجيا أحناء البلد؛
4
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 -11يشننجا حوومن مننا علننى اانناذ التننداب الضننروري لتن ي ن التوصننيا الننيت قبلتهننا
نل اجلول الثالث لنستاراض الدوري الشام ا اص ابوال ما  ،ويدعو بوجه ا لوص إىل
تاجي اجلهود الرامي إىل اعتماد قانون موافح الانف القائم على نوو اجلنس؛
 -12ينندعو مجيننا األطنراف املوقان علننى ات نناق السننن وامللنناو مننا إىل تن ين
مجي ننا أحوام ننه ،مب ننا فيه ننا األحو ننا املتالقن ن بن ننزو س نننح املق نناتلال الس ننابقال وتس ننرحيهم وإع ننادة
إدم نناجهم ،وإبعن ننادة نش ننر الق ن نوا املسن ننلح املالي ن ن اإلقلن ننيم برمتن ننه ،وابتب نناو ن ن النمركزي ن ن ،
وموافح اإلفن من الاقناع ،وسن السنل ا اإلدارين املؤقتن لنال البلند ،ومشنارك املنرأة،
ويرحت بتااون مركز كارتر بوص ه مراقبا مستقن لاملي تن ي اإت اق؛
من ننا علن ننى اان نناذ مجي ننا التن ننداب الضن ننروري ملنن ننا جتنين نند
 -13يش ننجا السن ننل ا
األط ال واستددامهم انتهاي للقانون الدو  ،ووضا حد هل ا املمارسا  ،وعلى وضا برام
مستدام إلعادة اإلدماج والتأهي تراعحل فيها مجل أمور منها الباد اجلنسا ؛
 -14ينحن ن ن ننظ فن ن ن ننتح املدعي ن ن ن ن الاام ن ن ن ن للمحوم ن ن ن ن اجلنائي ن ن ن ن الدولي ن ن ن ن  ،كن ن ن ننانون
الثا /يناير  ،2013حتقيقا اجلرائم املرت َوب على أراضحل منا منن كنانون الثا /ينناير ،2012
 27أيلول/سنبتمرب  2016حومنا يقضنحل إبدانن شند
وينحظ أيضا أن ا ومن أصندر
ابرتونناع جرمي ن حننرع بسننبت تامنندا توجيننه هجمننا ضنند مبننان ذا طننابا ديننل واتر ننحل
متبوتننو ،وي ن ّكر ،مننن جه ن أ ننر  ،أبن مجيننا األطنراف املاني ن مننا قننرر أن تسنناند ا وم ن
وتتااون ماها؛
 -15ينندعم ه ن ا اللنندد اجلهننود الننيت تب ن هلا حووم ن مننا مننن أج ن مثننول مجيننا
املسؤولال عن انتهاكا حقوق اإلنسان واملساس ا وعن رق أحوا القانون الدو اإلنسنا
أم ننا نناكم اي نندة ومس ننتقل  ،وحيثه ننا عل ننى تازي ننز اإلجن نراءا املتدن ن ة ملوافحن ن اإلف ننن م ننن
الاقاع ،وينحظ التزامها مبواصل تااو ا ما ا وم اجلنائي الدولي ؛
اإدع ن نناءا املتالق ن ن ن
 -16يرح ن ننت ابلتحقيق ن ننا الن ن ننيت فتحته ن ننا حووم ن ن ن من ن ننا
ابنتهاكننا حقننوق اإلنسننان املرتوبن حن منندنيال ،وحيثهننا علننى اسننتومال املنحقننا ضننماان
ملساءل مرتويب ه ا األفاال أما الادال ؛
 -17يندين بشندة حناإ اإلعندا نارج ن نناق القضناء النيت للن عنددا كبن ا مننن
املدنيال ،إ سيما كوابكا ،واننتاكا ،وبولويسحل ،أ ر/منايو وحزيران/يونينه  ،2018ويشنيد
بباثن األمننم املتحنندة املتواملن املتاننددة األبانناد لتحقين اإسننتقرار مننا الننيت فتحن حتقيقننا
بولويسحل  19أ ر/مايو  ،2018وابلسل ا املالي ل تحهنا حتقيقنا
األحداا اليت جد
قضائيا دف تقدمي املسؤولال عن اإنتهاكا اجلسيم وقوق اإلنسان إىل الادال ؛
 -18يشننجا حوومن مننا علننى أن تتأكنند مننن أن التننداب املتدن ة مننن أجن حتقين
الوفنناق الننوطل تشننم اجلميننا وتسننتجيت لت لاننا اجملتمننا املنند مننن نننل ضننمان املسنناءل
القضائي عن أشد اجلرائم ورة ومنح تاويضا كافي للضحا ؛
 -19يرحننت ببنندء أعمننال جلن ن التحقي ن الدولي ن املنلننوص عليهننا ات نناق السننن
وامللنناو مننا  ،والننيت أنشننأها األمننال الاننا ألج ن التحقي ن اإنتهاكننا اجلسننيم وقننوق
اإلنسننان واملسنناس ن ا اوقننوق ،و انتهاكننا القننانون النندو اإلنسننا املرتوب ن مننا من ن
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كننانون الثا /يننناير  2012ويشننجا اللجن ن علننى تنظننيم عملهننا مننا السننل القضننائي
وآليا الادال وامللاو املنشأة مبوجت اإت اق؛

مننا

 -20يرحت أيضا ابلتزا حوومن منا بضنمان ز دة مشنارك املنرأة عملين امللناو
الوطني ن و مجيننا هياك ن اانناذ الق نرارا املتالق ن باملي ن السننن  ،مبننا ذل ن عننن طري ن تشننوي
حووم ن أيلول/سننبتمرب  2019تو ن مشننارك أفض ن للم نرأة ،وفقننا لق نرارا جملننس األمننن ذا
اللل وللقانون ال ي ي رض حل  30املائ منن النسناء املؤسسنا الوطنين والن ي اعتمدتنه
اوووم ن ن ك ن ننانون األول/ديس ن ننمرب  ،2015وبتحس ن ننال التمو ن ننال السياس ن ننحل للم ن نرأة عل ن ننى مجي ن ننا
املستو ؛
مننا ألول وزارة خملل ن لتحقي ن الننو
 -21يرحننت ابرتينناح إبنشنناء السننل ا
اإجتماعحل تتمث وإيتها تنسي الام اوونومحل منن أجن تن ين ات ناق السنن وامللناو
مننا  ،وينننوا بتقنند أعمننال جلنن اوقيقن والادالن وامللنناو الننيت حن بتلقننحل إفننادا الضننحا
اليت فاق عددها  10 000إفادة مناط عديدة ما  ،ويشجا سل ا ما على ضنمان
استقنل اللجن فيما يتالن ابلوسنائ املتاحن هلنا حنك تنتمون منن إ ناز مهمتهنا املتمثلن دعنم
ما ؛
ضحا األزما اليت وقا
 -22يشننجا سننل ا مننا ومجيننا اجلهننا ال اعلن اإلقليمين والدولين علننى مواصننل
جهودها ألج تازيز التقد ا رز سبي استتباع السلم واألمن ما ؛
 -23يرح ننت ابلامن ن الن ن ي أ زت ننه باثن ن األم ننم املتح نندة املتواملن ن املتا ننددة األبا نناد
لتحقي ن اإس ننتقرار م ننا دعم ننا جله ننود حوومن ن م ننا الرامي ن إىل إع ننادة بس ن س ننل الدولن ن
وسنيادة القننانون البلند ،وياننرع عننن أسن ه للدسننائر األرواح الننيت تتوبندها الباثن  ،وإ سننيما
نتيج اهلجو ال ي ننُ ّ  20كانون الثا /يناير  2019وأود حبيناة عشنرة أفنراد اتبانال لقنوة
ح ظ السن ؛
 -24يؤكنند أن جهننود القننوة املشننرتك التابان جملموعن دول السنناح ا مننس األفريقين
الرامي ن إىل التلنندي لعنش ن الاننابرة للحنندود الننيت تض ن لا ننا اجلماعننا اإلرهابي ن وم هننا مننن
مجاعننا اجلرمين املنظمن ستسننهم هتيةن بيةن أكثننر أمنننا وإجينناد الظننروف املناسننب لتحسننال حالن
حقننوق اإلنسننان مننا  ،ويشنندد علننى ضننرورة ت اين آليننا اوماي ن واملسنناءل جمننال حقننوق
اإلنسان ،ويرحت ابلام املنجز لوضا وتن ي إطار اإمتثال ملبادد حقوق اإلنسنان التنابا للقنوة
املشرتك ؛
 -25ي لننت إىل القننوة املشننرتك التابا ن جملموع ن دول السنناح ا مننس األفريقي ن أن
تواص ه ا اجلهود ،عن طري التأكد بوجه ا لوص منن ك ناءة آلينا املسناءل التابان هلنا النيت
ت ننؤدي دورا أساس ننيا يو ن ن التحقين ن السن نريا والنزي ننه واملس ننتق والش ننام كن ن ح ننادا يش ننم
ض ننحا م نندنيال أو ين ننوي عل ننى انتهاك ننا مزعوم ن وق ننوق اإلنس ننان أو مس نناس ن ن ا اوق ننوق
أو نرق ألحوننا القنانون النندو اإلنسنا  ،ويضننمن اانناذ تنداب فورين ضند الوحنندا أو األفنراد
ال ين يزعم ضلوعهم تل األفاال؛
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 -26ي ل ننت إىل مجي ننا األطن نراف أن حت ننرت حق ننوق اإلنس ننان وتس ننهر عل ننى اإمتث ننال
اللننار للقننانون النندو وقننوق اإلنسننان والقننانون النندو اإلنسننا  ،اص ن سننياق عمليننا
موافح اإلرهاع؛
 -27ياننرع مننن جدينند عننن ارتياحننه للمسنناعدة اإلنسنناني الننيت قُ ن ّدم ابل ا ن إىل
املنندنيال ،وحي ن اجملتم ننا ال نندو عل ننى أن يواص ن  ،ابلتشنناور م ننا حووم ن م ننا والبل نندان اجمل نناورة
املاني  ،تقدمي مساعدة إنساني مناسب ومأمون إىل النجةال واملشردين ،وإ سنيما وسن منا
ولاهلننا ،بغننرض تيس ن حلننول السننوان علننى ا نندما اإجتماعي ن األساسنني وهتية ن الظننروف
املواتي لتاا البلد تدرجييا؛
 -28يرح ننت بوض ننا اإسن نرتاتيجي ا اصن ن بتنمين ن املن نناط الش ننمالي م ننا  ،وحين ن
اووومن علننى مواصننل أعمننال التنمين مننن نننل تن ين بنرانم ال نوارد إلناننا التنمين املننناط
الشننمالي وب نرانم التام ن واإلناننا اإقتلننادي ،وحي ن اوووم ن أيضننا علننى تاجي ن عننودة اإلدارة
وا دما األساسي وس البلد ولاله والام على استاادة مستو مقبول من األمن؛
املنؤمترا
 -29يدعو البلدان اللديق واملنظما الشريو النيت تاهند بتربعنا
املتااقب بشأن تنمي ما إىل الوفاء بتل التاهدا ملساعدة اوووم على اإلسراو بتن ي ات اق
السن وامللاو ما تن ي ا فااإ وكامن؛
 -30ين ننوا بنج نناح اإنتد ننااب الر س نني ع ننا  2018ويؤك نند م ننن جدي نند ض ننرورة
اإسننتمرار عملي ن انتدابي ن عادل ن وحننرة وش ن اف وشننامل للجميننا بغي ن القيننا عننا 2019
بتنظيم اإست تاء الدستوري واإنتدااب التشرياي وانتدااب جملس الشنيوخ واإنتدنااب ا لين
اليت ُحترت فيها حري التاب وإرادة الشات؛
 -31ينحننظ ابرتي نناح تا نناون حووم ن م ننا الوسي ن م ننا ا ب ن املس ننتق املا ننل حبال ن
إطار اض نعه ابلوإي اليت ُكلّف ا؛
حقوق اإلنسان ما

 -32ينحننظ مننا التقنندير أن حووم ن مننا التزم ن مبراعنناة التوصننيا الننيت قنندمها
ا ب املستق عقت ز راته إىل ما ؛

 -33يقننرر متدي نند وإي ن ا ب ن املس ننتق املاننل حبال ن حق ننوق اإلنس ننان م ننا س ننن
واحدة كحل يتسع له مواصنل تقينيم حالن حقنوق اإلنسنان البلند ومسناعدة اووومن اجلهنود
اليت تب هلا لضمان تازيز وةاي حقوق اإلنسان وتوطيد سيادة القانون؛
 -34ي نندعو مجي ننا األط نراف
ومساعدته اإض نو بوإيته؛

م ننا إىل التا نناون تا نناوان ك ننامن م ننا ا ب ن املس ننتق

 -35ي لننت إىل ا بن املسننتق أن يامن  ،ن نناق وإيتننه ،بتانناون وسين مننا مجيننا
هية ننا األم ننم املتح نندة ،واإحت نناد األفريق ننحل ،واجلماعن ن اإقتل ننادي ل نندول م ننرع أفريقي ننا ،وال نندول
ما ؛
اجملاورة ،وأي منظم دولي أ ر ماني  ،وك ل ما اجملتما املد
 -36ي لت أيضنا إىل ا بن املسنتق أن يقند إىل اجمللنس
تقريرا عن حال حقوق اإلنسان؛
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 -37يقرر عقد جلس حتاور دورته الثالث واألرباال حبضور ا ب املسنتق وممثلنحل
حوومن مننا ألجن تقيننيم ت ننور حال ن حقننوق اإلنسننان البلنند ،مننا الرتكيننز بوجننه نناص علننى
مسأل مشارك اجملتما املد  ،وخباص النساء والشباع ،عملي السن وامللاو ؛
 -38يدعو األمال الاا وم وض األمم املتحدة السامي وقوق اإلنسان إىل مواصنل
تقدمي ك ما حيتاج إليه ا ب املستق من مساعدة ألداء وإيته ابلوام ؛
 -39ي لننت إىل م وضنني األمننم املتحنندة السننامي وقننوق اإلنسننان أن تواص ن تقنندمي
املساعدة التقني اليت التمستها حووم منا بغين بنناء قندرا اللجنن الوطنين وقنوق اإلنسنان
منا جلان اللجنن م ابقن للمبنادد املتالقن
ما ويرحنت ابإلجنراءا النيت اان هتا السنل ا
مبركننز املؤسسننا الوطنين لتازيننز حقننوق اإلنسننان وةايتهننا (مبننادد ابريننس) ويرحننت أيضننا بتزوينند
اللجنن ابلوسننائ النزمن إل نناز عملهننا كنننف اإسننتقنل ،ويشننجا حوومن مننا علننى تن ين
التداب النزم لتأهي اللجن لنرتقاء إىل ال ة ألف؛
 -40حي اجملتما الدو على مواصل تقدمي ما يلز من املسناعدة إىل منا لضنمان
اس ننتقرارها ألجن ن تازي ننز احن نرتا مجي ننا حق ننوق اإلنس ننان وموافحن ن اإلف ننن م ننن الاق نناع حب ننز ،
مما يشجا امللاو الوطني والسلم والو اإجتماعحل؛
 -41يقرر إبقاء ه ا املسأل قيد نظرا.
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