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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والعشرون
البند  10من جدول األعمال
المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان
31/28
تقديم المساعدة التقنية إلى مالي وبناء قدراتها في مجال حقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد بأهداف ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكددد مددن جديددد اإلع د ن الملدداملو قددوق اإلنسددان و د ذل د مددن وددحوو حقددوق
اإلنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ ِّ
يذكر بقرار اجلمملية الملامة  251/60املؤرخ  15آذار/مارس ،2006
وإذ يد ِّ
دذكر ضيًددا بقراريدده  1/5بشددأن بندداس مؤ سددات ا لددس و 2/5بشددأن مدونددة دواعددد
الس د ددلوو ألو د ددحاإ الواي د ددات ا إ د ددار اإلجد د دراسات ا او د ددة للم ل د ددس ،وك د ددا م د ددؤرخ 18
حزيران/يونيه ،2007
وإذ ي د ِّ
دذكر ك ددذل بقرارات دده  17/20امل ددؤرخ  6متوز/يولي دده  2012بش ددأن حال ددة حق ددوق
اإلنسددان ا مددا  ،و 18/22املددؤرخ  21آذار/مددارس  2013بشددأن إنشدداس وايددة تب د مسددتق
مملددا ةال ددة حق ددوق اإلنس ددان ا م ددا  ،و 36/25امل ددؤرخ  28آذار/م ددارس  2014بش ددأن متدي ددد
واية ا ب املستق ،
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وإذ يؤكددد مددن جديددد ضندده تقددع علددع عدداتم ؤيددع الدددول مسددؤولية تملزيددز و ايددة حقددوق
اإلنسدان وا ريددات األ ا ددية املحر ددة ا ميثدداق األمدم املتحدددة واإلعد ن الملدداملو قددوق اإلنسددان
والملهدين الدوليني ا اوني ةقوق اإلنسان و ذل من وحوو حقوق اإلنسان الدولية ذات
الصلة اليت تحون هذه الدول ض رافا فيها،
وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة ما وا تق هلا ووحدهتا و متها اإلدليمية،
وإذ يش د ددملر بقل د ددم ب د ددال إزاس إنش د دداس ؤاع د ددات إرهابي د ددة ا منرق د ددة الس د دداح وا د ددتمرار
ااعتددداسات املسددلحة وإزاس ادداوزات حقددوق اإلنسددان وانتهاكاهتددا ا مددا والو ددع األمددا ،وهددو
ضمور ا تزال تمليم ووول املساعدات اإلنسانية إىل مشال البلد،
وإذ يرحب بتوديع اتفاق ودف إ ق النار املؤرخ  23ضيار/مدايو  2014وإعد ن وددف
ضعمال القتال املؤرخ  19شباط/فرباير ،2015
وإذ يرحددب باتفدداق الس د ا واملصددا ة الو نيددة ،الددذا ىلودِّددع بدداألحرف األوىل ا اجلزائ ددر
الملاوددمة ا  1آذار/مددارس  2015بو ددا ة دوليددة دادهتددا اجلزائددر بددني األ دراف ا مددا  ،عقددب
عملية شاملة،
وإذ حي دديل علم ددا ب ددالتزاا ححوم ددة م ددا تد د ل اتل ددف دورات ا ل ددس ب عر دداس األولوي ددة
للحوار واملصا ة الو نية ا ياق تسوية األزمة،
وإذ حييل علمدا كدذل بالتزامدات ححومدة مدا ب عدادة إددرار ديادة القدانون وباملحافحدة
الفملالة لظاهرة اإلف ت من الملقاإ،
وإذ ي حد فدت املددعو الملداا للمححمددة اجلنائيدة الدوليدة ا كدانون الثاي/يندداير 2013
لتحقيم ا اجلرائم املرت َحبة علع ضرا دو مدا مندذ كدانون الثاي/ينداير  ،2012وإذ ي ِّ
دذكر بأنده مدن
املهم ضن تساند ؤيع األ راف اململنية ا ما احملحمة وضن تتملاون مملها،
وإذ حييل علما مع التقدير بتقرير ا ب املستق اململا ةالة حقوق اإلنسان ا ما (،)1
 -1ي دددين بش دددة ااعت ددداسات املس ددلحة وؤي ددع ضعم ددال الملن ددف املرت َحب ددة ا م ددا ،
وا دديما ا املن ددا م الش ددمالية للبل ددد ،وك ددذل ا دداوزات وانتهاك ددات حق ددوق اإلنس ددان والق ددانون
الدو اإلنساي اليت ارتىل ِحبت د السحان املدنيني ،وخباوة النساس واأل فال ،وانيد األ فال؛
 -2يحرر الدعوة إىل الودف الفورا للت اوزات وجلميع انتهاكات حقدوق اإلنسدان
وضعمال الملنف والتقيد الصارا باحرتاا ؤيع حقوق اإلنسان وا ريات األ ا ية؛
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 -3يدددعو ححوم ددة م ددا إىل مواوددلة جهوده ددا الرامي ددة إىل ايددة حق ددوق اإلنس ددان
واملصددا ة الو نيددة ،وا دديما مددن تد ل تملزيددز اجلهدداز القًددائو وترددوير آليددات الملدالددة اانتقاليددة
وإعادة نشر ضجهزة الدولة ا ؤيع ضحناس اإلدليم بفملالية؛
 -4حيدديل علمددا بدداجلهود الدديت تبددذهلا ححومددة مددا مددن ضج د مثددول ؤيددع م درتح
انتهاكددات حقددوق اإلنسددان ضمدداا دًدداس مايددد ومسددتق ومددن ضج د مواوددلة تملاو ددا مددع احملحمددة
اجلنائية الدولية؛
 -5يرحددب ب نش دداس وزارة محلف ددة باملص ددا ة الو ني ددة ا م ددا وب دداجلهود ال دديت تب ددذهلا
ححومة ما من ضج تغليب منرم التسوية السلمية والدائمة لألزمة؛
 -6يحرر دعوتده إىل تملزيدز مشداركة املدرضة ا عمليدة املصدا ة الو نيدة ،وفقدا لقدرارات
جملس األمن ذات الصلة؛
 -7يش ع ححومة ما علع تسريع عملية إنشداس جلندة ا قيقدة والملدالدة واملصدا ة
ومتحينها مدن بددس ضعماهلدا ا ضددرإ وددت ححدن ،حدا يتسد ااعدرتاف التداا ةقدوق الًدحايا ا
الملدالة والتملويًات و مان عدا تحرار انتهاكات حقوق اإلنسان؛
 -8يرحب بالتوديع باألحرف األوىل علع اتفاق الس ا واملصا ة الو نية املؤرخ 1
آذار/مارس  2015ويدعو ؤيع األ راف ا ما إىل التوديع عليه؛
 -9يشد د ع الس ددلرات ا م ددا وؤي ددع اجله ددات الفاعل ددة اإلدليمي ددة والدولي ددة عل ددع
مواولة جهودها املتًافرة من ضج تسوية األزمة ا ما وحيث ؤيع هذه اجلهات علع مواولة
جهودها لتملزيز التقدا احملرز علع الصمليد األما ا ما ؛
 -10يشدديد ،ا هددذا السددياق ،بملم د بملثددة األمددم املتحدددة املتحاملددة املتملددددة األبملدداد
لتحقيم اا تقرار ا ما ؛
 -11يرلب من ؤيع األ راف ا رص علع ااحرتاا الصارا للقدانون الددو
اإلنسان والقانون اإلنساي الدو ؛

قدوق

 -12يرحددب بتنظدديم انتاابددات رئا ددية وتش دريملية حددرة ود قرا يددة ا مددا  ،وبملددودة
البلد الحاملة إىل النظاا الد تورا الربيملو؛
 -13يحددرر تقددديره للمسدداعدة اإلنسددانية الدديت دىلدددِّمت بالفمل د إىل السددحان املتددأ رين
باألزمة ويرلب ب اح من ا تمع الدو ضن يواو  ،بالتنسيم مع ححومدة مدا والبلددان ا داورة
اململنية ،تقدد املسداعدة اإلنسدانية املنا دبة واملأموندة إىل ال جملدني واملشدردين داتليدا ،وا ديما ا
مشددال مددا  ،وذلد بغددرص تيسد حصددول السددحان علددع ا دددمات ااجتماعيددة األ ا ددية وإ دداد
الظروف املواتية لتملاا البلد تدر يا؛
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 -14ي ح د د بارتيد دداح تملد دداون ححومد ددة مد ددا اجليد ددد م د دع ا ب د د املسد ددتق ا إ د ددار
اا ر ع بوايته؛
 -15يرحب بالتزاا ححومة ما باملوافقة علع التوويات الديت دددمها ا بد املسدتق
عقب زياراته امليدانية املاتلفة؛
 -16يقددرر ضن دددد بسددنة وايددة ا بد املسددتق اململددا ةالددة حقددوق اإلنسددان ا مددا
حا يقيِّم حالة حقوق اإلنسان ا ما ويساعد ححومة ما ا إجراساهتا لتملزيدز و ايدة حقدوق
اإلنسان وتملزيز يادة القانون؛
 -17يدددعو ؤيددع األ دراف ا مددا إىل ضن تتملدداون تملاونددا كددام مددع ا بد املسددتق
وتساعده ا اا ر ع بوايته؛
 -18يرلب من ا ب املستق ضن يملم  ،ا نراق وايته ،بالتملاون الو يم مع ؤيع
هيملات األمدم املتحددة واادداد األفريقدو واجلماعدة اادتصدادية لددول درإ ضفريقيدا والددول ا داورة
وضا منظمددة دوليددة ضتددرة مملنيددة ومددع ا تمددع املدددي ا مددا وضن يقدددا تقري درا إىل جملددس حقددوق
اإلنسان ا دورته ا ادية والث ني؛
 -19يرل ددب م ددن األم ددني المل دداا ومف ددوص األم ددم املتح دددة الس ددامو ق ددوق اإلنس ددان
مواولة تقد ك ما حيتاج إليه ا ب املستق من املساعدة ألداس وايته بالحام ؛
 -20يرل ددب م ددن املف ددوص الس ددامو ضن يق دددا املس دداعدة التقني ددة إىل ححوم ددة م ددا ،
وخباوددة إىل جلنددة ا قيقددة والملدالددة واملصددا ة ،وضن يملم د مملهددا مددن ضج د دديددد ميددادين ضتددرة
للمساعدة ا دعم ما ا جهودها لتملزيز حقوق اإلنسان و ايتها وبناس ددراهتا املؤ سية؛
 -21يرلب ب اح مدن ا تمدع الددو ضن يواود مسداعدته ملدا لًدمان ا دتقرارها
مددن ضجد تملزيددز اح درتاا ؤيددع حقددوق اإلنسددان ومحافحددة اإلف د ت مددن الملقدداإ ةددزا ،مددا يشد ع
املصا ة الو نية والسلم والوئاا ااجتماعو؛
 -22يقرر إبقاس هذه املسألة ديد نظره.

اجللسة 58
 27آذار/مارس 2015
[اعتىلمد دون تصويت].
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