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جملس حقوق اإلنسان

الدورة السابعة والثالثون
 ٢٦شباط/فرباير  ٢٣ -آذار/مارس ٢٠١٨
البند  ١٠من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  ٢٣آذار/مارس ٢٠١٨
 -٣٩/٣٧تقدمي املساعدة التقنية إىل مايل وبناء قدراهتا يف ميدان حقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكد منن جديند اإلعننن الانامل حلقنوق اإلنسنان وهنمن منن ال نلوو الدولين ذا
ال ل حبقوق اإلنسان،
وإذ يشم إىل قرار اجلماي الاام  ٢5١/٦٠املؤرخ  ١5آذار/مارس ،٢٠٠٦
وإذ يشم أيضا إىل قراريه  ١/5بشأن بناء مؤسسا اجمللس و ٢/5بشأن مدونن قواعند
إجننار اإلج نراءا اقاص ن جمللننس حقننوق اإلنسننان ،املننؤر ال ١٨
السننلوو للملل ننال بننوإط
حزيران/يونيه ،٢٠٠7
وإذ يشننم ك ن ل إىل قراراتننه  ١7/٢٠املننؤرخ  ٦متوز/يوليننه  ٢٠١٢بشننأن حال ن حقننوق
اإلنسننان مننا  ،و ١٨/٢٢املننؤرخ  ٢١آذار/مننارس  ٢٠١٣بشننأن إنشنناء وإي ن بننم مسننتق
ما ننل حبال ن ن حق ننوق اإلنس ننان م ننا  ،و ٣٦/٢5امل ننؤرخ  ٢٨آذار/م ننارس  ،٢٠١4و٢٨/٣١
امل ننؤرخ  ٢4آذار/م ننارس  ،٢٠١٦و ٣9/٣4امل ننؤرخ  ٢4آذار/م ننارس  ٢٠١7ال نند م نندد مبوجبه ننا
وإي اقبم املستق ،
وإذ يؤكنند مننن جدينند أن مجيننل النندول مسننؤول عننن تازيننز وااي ن وإعمننال حقننوق اإلنسننان
واحلنرط األساسني امللرسن امليثناق واإلعنننن الانامل حلقننوق اإلنسنان والاهنندين الندوليال اقاصننال
حبقوق اإلنسان وال لوو الدولي األ رى ذا ال ل حبقوق اإلنسان الد ه أجراف فيها،
وإذ يؤكد من جديد أيضا التزامه بسيادة ما واستقنهلا ووحدهتا وسنمتها اإلقليمي ،
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وإذ يساورن ابلغ القلق إزاء تدهور احلال األمنين وت ناعد هامنا اجلماعنا اإلرهابين
مشن ننال من ننا وتوسن نناها وس ن ن ها وجنوان ننا ،وك ن ن ل إزاء تزاين نند الت ن ننرف الانين ننا ،وانتشن ننار
األسننلح اق ي ن  ،واإخننار ابملهنندرا واملهنناجرين ،واإخننار ابلبشننر ،وه نم ذل ن م نن أشننلال
اجلرمي املنظم عرب الوجني ،
وإذ ياننرع عننن ابلننغ قلقننه أيضننا إزاء اسننتمرار انتهاكننا حقننوق اإلنسننان واملسنناس اننا،
مب ننا ذل ن ن التا نناوزا  ،والت ننأ م تن ي ن ن با ننن األحل ننا ذا ال ننل م ننن ات نناق الس ننن
وامل نناحل م ننا  ،وال نناواب املواجهن ن إع ننادة نش ننر اق نندما الاامن ن  ،وإملانين ن ح ننول
السلان على اقدما اإجتماعي األساسي ،
وإذ يساورن القلق إزاء األزم الغ ائي واإلنساني الند يانام منهنا السنلان املتضنررون منن
الننزاو وحالن انانندا األمننن النند تاننوق إي ننال املسنناعدة اإلنسنناني  ،وياننرب عننن إدانتننه لنعتننداءا
الد تستهدف الااملال احلق اإلنسام،
وإذ ينحظ ابرتياح أن حلومن منا واجلماعنا املوقان علنى ات ناق السنن وامل ناحل
م ننا أك نند م ننن جدي نند التزامه ننا ابإلسن نراو تن ين ن اإلتزام ننا ال نند تق ننل عل ننى عاتقه ننا مبوجن ن
اإت اق ،وخباص اعتماد جدول زمل لتن ي اإلجراءا ذا األولوي  ،والتقد ال ي خسندن عملين
تايال السل ا املؤقت  ،ويؤكد أنه إ يزال هناو اللثم مما يتاال حتقيقه ألج التن ي اللام والتنا
لنت نناق ،إ س ننيما الت بي ننق ال ال ن لسياس ن النمركزي ن  ،والادال ن اإنتقالي ن  ،وعملي ن ن ننزو الس نننح
والتسريح وإعادة اإلدماج ،وإصنح ق او الادال ابإلضاف إىل إصنح ق او األمن،
وإذ يرح بقرار جملس األمن  )٢٠١7(٢٣74املؤرخ  5أيلول/سنبتمرب  ،٢٠١7الن ي
يقض بوضل نظا جنزاءا يسنتهدف بوجنه اق نوه اجلهنا الند تارقن تن ين ات ناق السنن
وامل نناحل مننا وك ن ل اجلهننا الضننالا ا نني وتوجيننه أفاننال تشننل انتهاكننا حلقننوق
اإلنسان أو مساسا اا ،أو أعمال تنته القانون الدو اإلنسام ،مبا ذل األعمال املوجهن
ضد السلان املدنيال ،مبن فيهم النساء واألج ال ،أو الد ترتل ه ن األفاال واألعمال،
وإذ ينح ننظ أن حلوم ن ن من ننا التزمن ننو
بت ضي احلوار وامل احل الوجني تسوي األزم ،

عن نندد من ننن دورا جملن ننس حقن ننوق اإلنسن ننان

وإذ حيني علمنا أيضنا أبن حلومن منا التزمنو ةعنادة بسن سنيادة القنانون ومبلافحن
ظاهرة اإلفن من الاقاع ملافح فاال ،
ما مل اآلليا الدولي حلقنوق اإلنسنان ،وخباصن منن
وإذ يرح بتااون السل ا
عا  ٢٠١٨ملل ان بوإيتال مواضيايتال إجنار
نل الته ي لزطرتال يؤديهما إىل ما
اإلجراءا اقاص التابا جمللس حقوق اإلنسان،
وإذ يشننم إىل إج نراء اإس ننتارار ال نندوري الش ننام الثال ننم اق نناه ابلوض ننل م ننا
كانون الثام/يناير  ٢٠١٨ويشال احللوم املالي على اااذ التندابم الضنروري لتن ين التوصنيا
الد تقبلها،
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وإذ حيي علما ابلتقرير األ م لألمال الاا عن احلال ما ( ،)١ال ي أعرع فينه عنن
انشننغاله مننن عنند إش نراو امل نرأة عملي ن السننن وكن انرر تكينند ضننرورة مشنناركتها مجيننل هياك ن
اااذ القرارا ذا ال ل باملين السنن  ،ويؤكند الندور اهلنا الن ي تؤدينه املنرأة مننل النزاعنا
وتسويتها و جمال بناء السن ،
وإذ حينني علمننا أيضننا ابلتقريننر املشننرتو لباث ن األمننم املتحنندة املتلامل ن املتاننددة األبانناد
لتحقيننق اإسننتقرار مننا وم وضنني األمننم املتحنندة السننامي حلقننوق اإلنسننان عننن حال ن حقننوق
اإلنسان سياق عملي السن ما  ،ال ادر شباط/فرباير  ،٢٠١٨وال ي يتحند عنن
أكثننر مننن  ٦٠٠حال ن مننن التانناوزا واإنتهاكننا املرتلب ن ال ننرتة املمتنندة بننال كننانون الثننام/
ين نناير  ٢٠١٦وحزيران/يوني ننه  ٢٠١7وال نند مشل ننو أكث ننر م ننن  7٠٠ ٢ض ننحي  ،ويب ن انال كي ننا أن
احنرتا حقننوق اإلنسننان ميلننن أن يهياننت بيلن مواتين لتن ين ات نناق السننن  ،وإذ يؤكنند اجمللننس أةين
التقننارير املتالقن حبقننوق اإلنسننان كاننزء مننن وإين تازيننز وااين حقننوق اإلنسننان النند تضن لل اننا
باث األمم املتحدة املتلامل املتاددة األبااد لتحقيق اإستقرار ما ،
وإذ حيي علما ابرتياح بتقرير اقبم املستق املال حبال حقوق اإلنسان

ما (،)٢

وإذ ينحننظ التنزا القننوة املشننرتك التابان جملموعن دول السنناح اقمننس األفريقين مبراعنناة
سياس ب ل الاناي الواجبن جمنال حقنوق اإلنسنان إجنار الندعم الن ي تقدمنه منظومن األمنم
املتحدة إىل قوا األمن هم التابا هلا،
وإذ ينحننظ أيضننا وضننل إجننار اإمتثننال الن ي يرمن إىل ضننمان احنرتا حقننوق اإلنسننان
والقانون الدو اإلنسام سياق الامليا الد تض لل اا القوة املشرتك امل كورة،
 -١يدين بشدة انتهاكا حقوق اإلنسان والقانون الدو اإلنسام واملساس ا ن
احلقوق ،مبا ذل خنيد األج نال ،وانتهناو حقنوقهم وحقنوق املنرأة ،الند ارتُ ِلبنو منا منن
بداي األزمن  ،وكن ل اهلامنا اإلرهابين  ،وإ سنيما اهلامنا الند أود حبيناة مندنيال جنائلال
عا ٢٠١٨؛
 -٢ي نندين بش نندة أيض ننا اهلام ننا  ،مب ننا ذل ن اهلام ننا اإلرهابي ن  ،املوجه ن ض نند
امل نندنيال ،وقن نوا ال نندفاو واألم ننن املالين ن  ،وباثن ن األم ننم املتح نندة املتلاملن ن املتا ننددة األبا نناد لتحقي ننق
اإستقرار ما  ،والقنوا ال رنسني  ،ويؤكند أةين تقندت منرتل هن ن اهلامنا واجلهنا املنظمن
والراعي واملمول هلا إىل الادال  ،ويهي حبلوم ما أن تل منحق مرتل ه ن اهلاما ؛
 -٣يلرر دعوته إىل الوقنا ال نوري جلمينل التاناوزا وانتهاكنا حقنوق اإلنسنان
واملساس اا ،وإىل التقيد ال ار ابحرتا حقوق اإلنسان واحلرط األساسي ؛
تيسر حري مرور املساعدة اإلنساني بشنل آمنن
 -4ي ل إىل مجيل األجراف أن ا
ماوقننا كيمننا يتسننع توزياهننا بسننرع علننى مجيننل مننن هننم حاجن إىل املسنناعدة مجيننل
ودون ا
أراض ما  ،وأن تضمن أمن وااي املدنيال ال ين يتلقنون املسناعدة ومنوظ الشنؤون اإلنسناني
الااملال ما ؛
__________
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 -5ينندعو حلوم ن مننا إىل مواصننل وتلثيننا جهودهننا الرامي ن إىل ضننمان ااي ن
حقننوق اإلنسننان واحرتامهننا وإعماهلننا وإىل تشننايل امل نناحل الوجني ن  ،وإ سننيما مننن نننل تازيننز
اجلهاز القضائ وإنشاء آليا للادال اإنتقالي وإعادة نشر أجهزة الدول فان مجيل أحناء البلد؛
 -٦ينندعو مجيننل األجنراف املوقان علننى ات نناق السننن وامل نناحل مننا إىل تن ين
مجيل أحلامه ،حس اإلتزا ال ي ق اته من جديند ننل آ نر اجتمناو عقدتنه اللانن املانين
مبتابا تن ي اإت اق يوم  ١5و ١٦كانون الثام/يناير  ،٢٠١٨مبنا فيهنا األحلنا املتالقن بننزو
سنننح املقنناتلال املتمننردين السننابقال وتسننرحيهم وإعننادة إدمنناجهم ،وةعننادة نشننر القنوا املسننلح
املالي اإلقليم برمته ،وابتباو هنج النمركزي  ،وملافح اإلفنن منن الاقناع ،وسنم السنل ا
اإلداري املؤقت مشنال البلند ،ومشنارك املنرأة ،ويرحن بتاناون مركنز كنارتر بوصن ه مراقبنا مسنتقن
لاملي تن ي اإت اق؛
من ننا علن ننى اان نناذ مجي ننل التن نندابم الضن ننروري ملنن ننل خنين نند
 -7يش ننال السن ننل ا
األج ننال ب ريق ن هننم شننرعي ووضننل حنند هل ن ن املمارسننا  ،وعلننى تن ي ن بنرامج مسننتدام إلعننادة
اإلدماج والتأهي تراع فيها الباد اجلنسام؛
 -٨ينحظ ابرتياح فتح املدعي الاام للمحلم اجلنائي الدولي  ،كانون الثام/
ين نناير  ،٢٠١٣حتقيق ننا اجلن نرائم املرت ألبن ن عل ننى أراضن ن م ننا منن ن ك ننانون الثام/ين نناير ،٢٠١٢
 ٢7أيلول/سن ننبتمرب  ٢٠١٦حلمن ننا يقض ن ن ةدان ن ن شن ننه
وينحن ننظ أن ا لم ن ن أصن نندر
ابرتلنناع جرمي ن حننرع بس نب تامنندن توجيننه هامننا ضنند مبننان ذا جننابل ديننل و ر ن
متبلتو ،وي اكِر أبن من املهم أن تساند مجيل األجراف املاني ما ا لم وتتااون ماها؛
 -9ينندعم ه ن ا ال نندد اجلهننود النند تب ن هلا حلوم ن مننا مننن أج ن مثننول مجيننل
املسؤولال عن انتهاكا حقوق اإلنسان واملساس اا وعن رق أحلا القانون الدو اإلنسنام
أمننا كنناكم كاينندة ومسننتقل  ،وحيثهننا علننى تازيننز اإلجنراءا املته ن ة هن ا اإخننان ،ويشننااها
على مواصل تااوهنا مل ا لم اجلنائي الدولي ؛

 -١٠يرحن

الس ننن وامل نناحل م ننا
النندو اإلنسننام املرتلب ن
املتحدة على تزويد اللان

ةنشنناء األمنال الاننا للانن التحقيننق الدولين املن ننوه عليهنا ات نناق
ألج ن التحقي ننق اإنتهاك ننا اجلس ننيم حلق ننوق اإلنس ننان والق ننانون
مننا من ن كننانون الثام/يننناير  ٢٠١٢ويشننال األمان ن الاام ن لألمننم
ابلوسائ النزم إلجناز وإيتها؛

 -١١يندعو حلومن منا إىل ضننمان زطدة مشنارك املنرأة عملين امل نناحل الوجنين
و مجينل هياكن ااناذ القنرارا املتالقن باملين السننن  ،وفقنا لقنرارا جملنس األمننن ذا ال ننل
وللقانون ال ي ي رر ح  ٣٠املائن منن النسناء املؤسسنا الوجنين والن ي اعتمدتنه احللومن
كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١5وإىل حتسال التملال السياس للمرأة على مجيل املستوط ؛
 -١٢يال ننن دعم ننه للت نندابم ال نند اا ن هتا احللوم ن لنق ن التنمي ن با ننن البل نندا
الواقا مشال البلد و وس ه حيم يسود انادا األمن إىل مدارس أ نرى ،وإلجنراء تقييمنا
تراع حالتهم اقاص ؛
ما لوزارة خم ن ح نرط لتازينز حقنوق
 -١٣يرح ابرتياح ةنشاء السل ا
اإلنسان واايتها ،وينون بتقد أعمال جلن احلقيق والادال وامل احل الد مسحنو بتلقن إفنادا
4
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الضننحاط النند فنناق عننددها  7 ٠٠٠إفننادة مننناجق عدينندة مننا  ،ويشننال السننل ا املالين
علننى ضننمان اسننتقنل اللان ن فيمننا يتالننق ابلوسننائ املتاح ن هلننا حننه تننتملن مننن إجننناز مهمتهننا
املتمثل دعم ضحاط األزما الد وقاو ما ؛
 -١4يشننال سننل ا مننا ومجيننل اجلهننا ال اعلن اإلقليمين والدولين علننى مواصننل
جهودها ألج تازيز التقد ا رز سبي استتباع السلم واألمن ما ؛
 -١5يرحن ن ابلامن ن الن ن ي أجنزت ننه باثن ن األم ننم املتح نندة املتلاملن ن املتا ننددة األبا نناد
لتحقي ننق اإس ننتقرار م ننا دعم ننا جله ننود حلومن ن م ننا الرامي ن إىل إع ننادة بس ن س ننل الدولن ن
وسيادة القانون البلد ،ويارع عن أس ه للهسائر األرواح الد تتلبدها الباث ؛
 -١٦يشن ننم إىل أن جهن ننود القن ننوة املشن ننرتك التابا ن ن جملموع ن ن دول السن نناح اقمن ننس
األفريقي ن الرامي ن إىل الت نندي ألنش ن اجلماعننا اإلرهابي ن وهمهننا مننن مجاعننا اجلرمي ن املنظم ن
ستسهم هتيل بيل أكثر أمنا وإجياد الظروف املناسنب لتحسنال حالن حقنوق اإلنسنان منا ،
ويؤكد ضرورة ت اي آليا احلماي واملساءل جمال حقوق اإلنسان؛
 -١7ي ل ن إىل مجي ننل األجن نراف أن حت ننرت حق ننوق اإلنس ننان وتس ننهر عل ننى اإمتث ننال
ال ننار للقننانون النندو حلقننوق اإلنسننان والقننانون النندو اإلنسننام ،اص ن سننياق عمليننا
ملافح اإلرهاع؛
 -١٨ياننرع مننن جدينند عننن ارتياحننه للمسنناعدة اإلنسنناني النند قُ ن اِدمو ابل ا ن إىل

الس ننلان املت نأألرين ابألزم ن وحي ننم اجملتم ننل ال نندو عل ننى أن يواص ن  ،ابلتش نناور م ننل حلوم ن م ننا
والبلن نندان اجملن نناورة املاني ن ن  ،تقن نندت مسن نناعدة إنسن نناني مناسن ننب ومأمون ن ن إىل النجلن ننال واملشن ننردين،
وإ سننيما مشننال مننا  ،بغننرر تيسننم ح ننول السننلان علننى اقنندما اإجتماعي ن األساسنني
وهتيل الظروف املواتي لتاا البلد تدرجييا؛
 -١9يرح بوضل اإسرتاتياي اإلمنائي اقاصن بتنمين املنناجق الشنمالي منا وحينم
احللوم ن علننى مواصننل أعمننال التنمي ن مننن نننل تن ي ن بننر مج ال نوار إلناننا التنمي ن املننناجق
الش ننمالي وب ننر مج التام ننم واإلنا ننا اإقت ننادي ،وحي ننم احللوم ن أيض ننا عل ننى تااي ن ع ننودة اإلدارة
واقدما األساسي وس البلد ومشاله والام على استاادة مستوى مقبول من األمن؛
املنؤمترا
 -٢٠يدعو البلدان ال ديق واملنظما الشريل الند تاهند بتربعنا
املتااقب بشأن تنمي ما إىل الوفاء بتل التاهدا ملساعدة احللوم على اإلسراو بتن ي ات اق
السن وامل احل ما تن ي ا فااإ وكامن؛
 -٢١يل ن ننرر تكي ن نند احلاجن ن ن إىل اس ن ننتمرار الاملين ن ن اإنتهابين ن ن عل ن ننى وج ن ننه الس ن ننرع
ويرح جبميل التدابم املته ة اندف إجنراء انتهنااب عامن ونزيهن وشن اف وشنامل للامينل
عا ُ ،٢٠١٨حترت فيها حري التابم وإرادة الشا واآلجال املن وه عليها الدستور؛
 -٢٢ينحننظ ابرتي نناح تا نناون حلوم ن م ننا الوألي ننق م ننل اقب ننم املس ننتق املا ننل حبال ن
إجار اض نعه ابلوإي الد ُكلِاا اا؛
حقوق اإلنسان ما

 -٢٣ينحننظ مننل التقنندير أن حلوم ن م ننا التزمننو بتن ي ن التوصننيا النند ق نندمها
اقبم املستق عق زطراته إىل ما ؛
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 -٢4يقننرر متدي نند وإي ن اقب ننم املس ننتق املاننل حبال ن حق ننوق اإلنس ننان م ننا س ننن
واحنندة ك ن يتسننع لننه تقيننيم حال ن حقننوق اإلنسننان البلنند ومسنناعدة احللوم ن اجلهننود النند
تب هلا لضمان تازيز وااي حقوق اإلنسان وتوجيد سيادة القانون؛
 -٢5ي نندعو مجي ننل األج نراف
ومساعدته اإض نو بوإيته؛

م ننا إىل التا نناون تا نناو ك ننامن م ننل اقب ننم املس ننتق

 -٢٦ي لن إىل اقبننم املسننتق أن يامن  ،ن نناق وإيتننه ،بتانناون وأليننق مننل مجيننل
هيلنا األمننم املتحندة واإحتنناد األفريقن واجلماعن اإقت ننادي لندول هننرع أفريقينا والنندول اجملنناورة
وأي منظم دولي أ رى ماني  ،وك ل مل اجملتمل املدم ما ؛
 -٢7ي ل ن أيضننا إىل اقبننم املسننتق أن يقنند إىل اجمللننس
عن حال حقوق اإلنسان؛

دورتننه األرباننال تقري نرا

 -٢٨يق ننرر عق نند جلس ن ن حت نناور دورت ننه األربا ننال حبض ننور اقب ننم املس ننتق وممثل ن ن
حلومن مننا ألجن تقيننيم ت ننور حال ن حقننوق اإلنسننان البلنند ،مننل الرتكيننز بوجننه نناه علننى
مسأل ملافح اإلفن من الاقاع؛
 -٢9يدعو األمال الاا وم ور األمم املتحدة السام حلقوق اإلنسان إىل مواصنل
تقدت ك ما حيتاج إليه اقبم املستق من مساعدة ألداء وإيته ابللام ؛
 -٣٠ي ل ن إىل م وضنني األمننم املتحنندة السننامي حلقننوق اإلنسننان أن تواص ن تقنندت
املساعدة التقني الد التمستها حلوم منا بغين بنناء قندرا اللانن الوجنين حلقنوق اإلنسنان
منا علنى ااناذ منا يلنز منن إجنراءا خان اللانن م ابقن للمبناد
ما ويشال السل ا
املتالق ن ن مبرك ننز املؤسس ننا الوجني ن ن لتازي ننز وااي ن ن حق ننوق اإلنس ن نان (مب نناد ابري ننس) وتزوي نندها
ابلوسائ النزم إلجناز عملها كنا اإستقنل؛
 -٣١حيم اجملتمل الدو على مواصل تقدت ما يلز من املسناعدة إىل منا لضنمان
اس ننتقرارها ألجن ن تازي ننز احن نرتا مجي ننل حق ننوق اإلنس ننان وملافحن ن اإلف ننن م ننن الاق نناع حب ننز ،
مما يشال امل احل الوجني والسلم والوائ اإجتماع ؛
 -٣٢يقرر إبقاء ه ن املسأل قيد نظرن.

[اعتُ ِمد دون ت ويو].
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